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אינטרנט

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר 
מופיע באתרים הבאים:
www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

התיעוד  צוות  בפני  להעלות  מוזמן  הנך 
לך  שעולה  הצעה  או  הערה  כל  הטכני 
והתיעוד  ההפעלה  הוראות  לספר  ביחס 

הטכני, בכתובת:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
   70546 Stuttgart, Germany

לשחזר  או  לתרגם  להדפיס,  איסור  חל 
בכל דרך שהיא את המסמך בשלמותו או 
בחלקו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב 

Daimler AG מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

הערות אזהרה מושכות את תשומת ליבך לסיכונים 
העלולים לסכן את בריאותך או את חייך, או את בריאותם 

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

הערות להגנת הסביבה מספקות מידע אודות פעולות 
שיש לנקוט לשמירה על הסביבה או לסילוק נכון.

הערות אודות נזק לחומר, מתריאות בפניך אודות   
הסכנות העלולות להוביל לנזק לרכבך.

סמלים אלה מציינים הוראות שימושיות או מידע נוסף,   
היכולים לעזור לך.

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

סמל זה מפנה אותך לעמוד בו ניתן מידע נוסף  ) עמוד( 
אודות הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

מלל זה מציין הודעה בתצוגה הרב-תכליתית/  
.COMAND תצוגת

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

http://www.freetype.org. כל הזכויות שמורות.



תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות
כבך בספרהבולטות העיקריות של ר

בי באינטרנט, בכתובת:הנהג אינטראקטי

www.mercedes-benz.de/

betriebsanleitung-transporter

ת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.חבר

ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

לפני תחילת נסיעתך הראשונה, קרא בעיון את
הוראות התפעול בספר הנהג, על מנת להכיר

 למען ביטחונךס בנץ החדשה שלך.את המרצד

כב, מלאהאישי ולמען חיי שירות ארוכים של הר

ה המצויות בספר נהגאחר הוראות והערות אזהר

כב אוזה. התעלמות מהן עשויה להוביל לנזק לר

לפציעות אישיות.

כבך עשוי להיותהציוד או תיאור המוצר של ר

שונה בהתאם:

לדגם£

להזמנה£

סת המדינהלגר£

לזמינות£

ה את המכוניותכנת בהתמדס בנץ מעדמרצד
מת ביותר.מת הטכנולוגיה המתקדשלה לר

ת לעצמה את הזכות להכניסה שומרהחבר
שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

כבך עשוי להיות שונה מהמוצגלפיכך, הציוד בר

באיורים ובתיאורים.

כב:הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהר

ספר הנהג£

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

כב עליך להחזיק ספר זה תמיד בתוך הר
ולהעבירו לרשות הבעלים החדש, כאשר הנך

מוכר את מכוניתך.
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תרגום והפקה: מידע טכני בע“מ 



3 תוכן העניינים

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

43..................................................בטיחות

69......................................הפתיחה וסגיר

93...............בים, גלגל הגה ומראותמוש

103..........מיתה ומגבי שמשה הקדתאור

125.......................................ת אקליםבקר

151..........................................נהיגה וחניה

209............................ך ותצוגותרב דמחש

263.................................אחסון ומאפיינים

275.......................................משקלי מטען

283....................................טיפול ותחזוקה

309............................................ךרתיקוני ד

321....................................גלגלים וצמיגים

345......................................נתונים טכניים

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

23......................................................מבוא
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, שקע12 וולט

ראה שקעים

 B

BAS (תגבור בלימה)....................................59

D

  E

 1, 2, 3

 A

ABS כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

59.....................הערות בטיחות חשובות

ASR64................ת החלקה בהאצה) (בקר

AdBlue®(ראה נהיגה 

ADR204..................ת מהירות המנוע) (בקר

ATA 66.....בה)כת אזעקה נגד גני(מער

DSR

197....................................ת נסיעה במורדבקר

PARKTRONIC.....................................199

201.................................רותרדת הידאזהר

201...............................................ת גרורגריר

199....................הערות בטיחות חשובות

201...........................................בויהפעלה/כי

199.......................טווח פעולת החיישנים

202.........................................פתרון תקלות

200........................................התצוגת אזהר

EBD  ) 60....)ינורטקלאחלוקת כוח בלימה

ECO start במנועי Euro 5.....................158

ECO start במנועי Euro 6.....................159

159.............הפעלת או הפסקת תפקוד

159....................התנעת מנוע אוטומטית

159........ממה אוטומטית של המנועהד

ENRה אלקטרונית של גובה (בקר

192...........................................................כב)ר

ESP60...............ת ייצוב אלקטרונית) (בקר

4ETS  )60.)תינורטקלא ךרד תזיחא תכרעמ

61..................................................ייצוב גרור

SPEEDTRONIC

185....................הערות בטיחות חשובות

186....................................................משתנה

187..........................................................בועק

188.......................בעיות עם ספידטרוניק

 SRSכת ריסון נוספתמער

44....................הערות בטיחות חשובות

S

  P
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אאאאא  

בבבבב  

אוורור/חימום עזר

ת אקליםראה בקר

 �כת סיוע אוטומטית מעראור גבוה 

109......................להפעלת אורות גבוהים

66..............................בהאזעקה נגד גני

66................כבחיישן תנועה בפנים הר

66..............................האזעקה נגד גריר

264.......................................איזורי אחסון

ראה תאי אחסון

65...............שולל התנעה)ְאימובילייזר 

28..................................אחריות מקיפה

כבאלקטרוניקת הר

התקנת מכשירים חשמליים

347...........................................ואלקטרוניים

347............טיפול באלקטרוניקת המנוע

פנות  (ראה דלתות)� דארגז מטען 

87...............המחיצה הזזה מתא הנהג

57........................מנעול בטיחות לילדים

מנעולי בטיחות לדלת הזזה /

58.............................................דלת אחרית

51...........................כת ריסון לילדיםמער

כת ריסון לילדאבטחת מער�

53..ירוחאה בשומב סקיפוזיא גוסמ

בכת ריסון לילד על מושמער�

52.........................................נהג משנה

 SRS44................כת ריסון נוספתמער

SRS...................45 ת נורית אזהר�

מותחני חגורות בטיחות,�

מגבילי כוח וכדיות אוויר �

45................................................הפעלה

58.................................כבבעלי חיים בר

ת אקליםבקר

126...............כת מיזוג אווירת מערסקיר

127........ת אקליםכת בקרת מערסקיר

127............................ת חימוםלוח בקר�

128...............................מידע על חימום�

כת מיזוגה עבור מערלוח בקר�

129......................................................אוויר

מידע אודות השימוש�

130.......................כת מיזוג אווירבמער

ה עבור חימום בתאלוח בקר�

131................................................האחורי

כת מיזוגה עבור מערלוח בקר�

132..........................אוויר בתא האחורי

מידע על מיזוג אוויר בתא�

133.............................הנוסעים האחורי

ת אקלים � הפעלהכת בקרמער

ת אקליםבוי בקרהפעלה/כי�

133..............................הך לוח הבקררד

הפעלה/הפסקה של קירור�

133..................................בוש אווירעם יי

בטיחות

כב)(ראה ילדים בר

כות לנהיגה בטוחה)(ראה מער

44.....................................בטיחות נוסעים

48.....................................חגורות בטיחות

49...................הידוק חגורות בטיחות�

ת חגורות בטיחות לנהגאזהר�

50......................................ולנהג משנה

מותחני חגורות בטיחות�

50........................................ומגבילי כוח

46...............................................כריות אוויר

47........................................כריות אוויר צד

47..............................מיותכריות אוויר קד
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133........................הביעת טמפרטורק�

הת/הנמכת הטמפרטורהגבר�

133....הך לוח הבקררמי דבתא הקד

הת/הנמכת הטמפרטורלהגבר�

134...הך לוח הבקררבתא האחורי ד

134............................ת חלוקת אוויררהגד

134................................ם האווירת זררהגד

134.............מיתת השמשה הקדהפשר

135......................ת אדים מהחלונותהסר

135.....אדים בצד החיצוני של החלון�

135......אדים בצד הפנימי של החלון�

135...........................................חימום החלון

135............מיתחימום השמשה הקד�

136.....................חימום החלון האחורי�

בוי של מצב מחזורהפעלה/כי

136...........................................................אוויר

136...........כת מיזוג אווירחימום/מער�

כתחימום תא תאחורי/מער�

136...............מיזוג אוויר בתא האחורי

פתחי אוורור

137........................כוונון פתחי האוורור�

117.....כוונון פתחי האוורור הצדדיים�

137......כזייםכוונון פתחי האוורור מר�

כוונון פתחי האוורור בתא�

138.............................................הנוסעים

138.......כוונון פתחי האוורור העיליים�

הפעלת אוורור באזור�

150........................................תא המטען

138.......כת חימום עזרהפעלת מער

מת של זמןה מוקדבחיר�

140................................................הפעלה

140..............הפעלה באמצעות לחצן�

139........................................זמן הפעלה�

139.....................................לפני הפעלה�

ך ללא לחצניםרב דמחש�

140......................................בגלגל ההגה

ך עם לחצניםרב דמחש�

140......................................בגלגל ההגה

כתתקלות אפשריות במער�

148.........................................חימום עזר

140...........................חוקהפעלה בשלט ר

147.......חוקהחלפת סוללה בשלט ר�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

142...................................חוקהשלט הר

143......................שינוי משך ההפעלה�

143....................חוקסנכרון השלט הר�

142............חוקה של השלט הרסקיר�

143.................................קוצב זמן (טיימר)

144..........הפעלת קוצב זמן (טיימר)�

144..........................ת קוצב הזמןסקיר�

144...ביעת יום, זמן ומשך הפעלהק�

הפעלה/הפסקת פעולה מצב�

145.......................................חימום מיידי

145..............ביעת זמן נבחר מראשק�

ביעתהפסקת פעולה של ק�

146.............................זמן נבחר מראש

146....................מת החימוםביעת רק�

183.........................................ת שיוטבקר

יהלע תרימש וןורכיזב תוריהמ ןוסחא

183..............................................בעת נהיגה

183..................................ת המהירותרהגד

182........................................הערות כלליות

184........ת השיוטהפסקת פעולת בקר

182...................................ת שיוטידית בקר

ןורכיזבהנוכחית  תוריהמת השמיר

או קריאה למהירות האחרונה

183.................................................השנשמר

185.........ת שיוט � פתרוןתקלות בבקר
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315......................הה והתנעה בגרירגריר

316...הרירגה תאלול לש הרסה/הנקתה

הגריר

316...............................ה של תקלהבמקר

66.................................האזעקה נגד גריר

318..............................................כבהובלת ר

318....................................כב תקועחילוץ ר

318...................ה (בחירום)התנעה בגריר

317.....םמי מורעם הסרן אחורי או הקד

כב עם שני הסרניםת הרגריר

317...............................................על הקרקע

בת הילוכיםכב עם תית הרגריר

317................................................אוטומטית

בת הילוכיםכב עם תית הרגריר

317...........................................................ידנית

205..........................................ת גרורגריר

207...................אספקת חשמל לגרור�

208.................בור �7פיניםגרור עם חי�

208............................התאמת המתאם�

207.......................ההוצאת תפוח גריר�

207...........................................בור גרורחי�

LED..208 יסנפ רובע הרונ תלקת ןווחמ

דדדדד  

281............................................גגון מטען

ENRכב �גובה של הר

ה אלקטרונית של גובה(בקר

192...........................................................כב)ר

194............כב� הגבהה/הנמכה של הר

הפעלה/הפסקת פעולת�

ה האלקטרונית שלהבקר

194............................................כבגובה ר

ה אלקטרוניתתקלות בבקר�

195....................................כבשל גובה ר

גלגל הגה

100....................הערות בטיחות חשובות

38.....ה  גלגל ההגה עם לחצניםסקיר

340..........................................גלגל חלופי

341..........ת והתקנת הגלגל חלופיהסר

341.....בוס צוותה/מיני� מסחרית סגור

342.......ה מונמכתכב עם שלדכלי ר�

344...............כב עם ארגז מטעןכלי ר�

340....................הערות בטיחות חשובות

גלגלים וצמיגים

תית של גלגליםגרבדיקה ש

323.....................................................וצמיגים

ת צמיגים, התקנתםבחיר

323................................................והחלפתם

323.........................................סוליית הצמיג

גלגל � החלפה

338...............................התקנת גלגל חדש

338.............................................ת גלגלהסר

339.........................................כבהנמכת הר

338.......................................מת המגבההר

336...........................................כבמת הרהר

340.........................שילוב צמיגים וגלגלים

דלק

(ראה תדלוק)

87.................................דלת מחיצה זזה

המחיצה תלד ה שלפתיחה/סגיר

87..................................הזזה מתא הנהג

המחיצה תלד ה שלפתיחה/סגיר

87...............................הזזה מתא המטען

דלתות

87....................................דלת מחיצה זזה

גגגגג
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ההההה

תלד ה שלפתיחה/סגיר�

87......המחיצה הזזה מתא המטען

תלד ה שלפתיחה/סגיר�

87..........המחיצה הזזה מתא הנהג

88..פנות הצדד ה שלפתיחה/סגיר�

85...................................דלתות אחורית

86......................ה מבפניםפתיחה/סגיר

86.ת הדלתות האחוריות מבחוץסגיר

פתיחת הדלת האחורית

85..............................הימנית/השמאלית

פתיחת הדלת האחורית לזווית

86...........................................270°או  180°

77.......................................דלתות הזזה

79.............................ה חשמליסייען סגיר

78........................ה מבחוץפתיחה/סגיר

78......................ה מבפניםפתיחה/סגיר

79......................דלתות הזזה חשמלית

81...................................איפוס דלת הזזה

82............כת כניסה / יציאה קלהמער

ה של דלת הזזהפתיחה/סגיר

81.........................באמצעות ידית בדלת

ה של דלת הזזהפתיחה/סגיר

80.....................................באמצעות לחצן

ה של דלת הזזהפתיחה/סגיר

80....................באמצעות מפתח חירום

79........................ההפעלה ומניעת לכיד

81..............................שחרור מנעילה ידני

83........................תקלות עם דלת הזזה

בהביהגנת הס

23......................................כבת כלי רהחזר

23.........................................הערות כלליות

23.....................................מידע על המוצר

318......................................כבהובלת הר

228................................הודעות בתצוגה

229..........................................זיכרון הודעות

לגלגב םינצחל אלל בכר ילכ�

230....................................................הגהה

235..כב עם לחצנים בגלגל ההגהכלי ר

239....................................................אורות�

242......................................................מנוע�

245..................................כות נהיגהמער�

250..................................................מפתח�

248.................................................צמיגים�

249........................................................כבר�

החלפת נורות

112...............הערות בטיחות חשובות�

ה חיצונית)מיות (תאורנורות קד

113............................ת סוגי נורותסקיר�

אור נמוך בפנסים הראשיים,�

אור גבוה בפנסים הראשיים

113..............................................ופנסי צד

114..םויב הגיהנ תרואת/הינפ תרואת�

114........................................פנסי איתות�

115........................פנסי איתות נוספים�

פנסים אחוריים (מסחרי סגור/

115..........................................בוס צוות)מיני

115............................ת סוגי נורותסקיר�

116.................................פנסים אחוריים�

117.....................ת לוחית הרישויתאור�

117..............................פל אחוריפנס ער�

117...................פנס אחורי  (ארגז מטען)

118.........................................נורות אחוריות

הגבלת המהירות

SPEEDTRONICראה 

38..................................הגה �גלגל הגה
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119.............................................פנסי כניסה

118..................................פנסים נוספים�

119...................................פנס סימון צד�

118...........................................פנס רוחב�

ה פנימיתתאור

120..................ה פנימית אחוריתמנור�

119..................מיתה פנימית קדמנור�

195.....................................לכל הגלגליםהנעה

276......... (ראה מטען)העמסה � הנחיות

336.......................................כבמת הרהר

315...................................ההתנעה בגריר

313............התנעה באמצעות כבלי עזר

313......................בור כבלי עזרלפני חי�

כב ללאבור כבלי עזר לרחי�

313..................................מצבר התנעה

ה חשמלית שלפתיחה/סגיר�

90......................................חלונות הציר

90.........................................פתיחת נוחות

91...........................................ת נוחותסגיר

91.....תקלות אפשריות בחלונות הצד

171..................................................חניה

172.................................................בלם חניה

173.............................................כבחניית הר

173...............................................הדי עצירס

166..............שחרור ידני של נועל החניה

PARKTRONIC...............................199

201............................רותרדת הידאזהר�

201.........................................ת גרורגריר�

199..............הערות בטיחות חשובות�

201.....................................בויהפעלה/כי�

199..................טווח פעולת החיישנים�

202...................................פתרון תקלות�

200..................................התצוגת אזהר�

346.....ס בנץחלפים מקוריים של מרצד

301........................................כבטיפוח הר

304....................................כבטיפול חוץ הר

303..............מכשירי ניקוי בלחץ גבוה�

מתקן אוטומטי לשטיפת כלי�

302.......................................................כבר

306.............................ניקוי דלת ההזזה�

306........פנות צד מאלומיניוםניקוי ד�

304....................................ניקוי הגלגלים�

304...................................ניקוי החלונות�

306............רגה החשמליתניקוי המד�

303.......................................ניקוי המנוע�

306..................ת גרורניקוי התקן גריר�

חחחחח 

טטטטט 

48..................................חגורות בטיחות

ת חגורות הבטיחות לנהגאזהר

50...........................................ולנהג משנה

48....................הערות בטיחות חשובות

49..............ת הבטיחותכוונון גובה חגור

49......................ת הבטיחותהידוק חגור

ת הבטיחותמותחני חגור

50.............................................ומגבילי כוח

66................כבחיישן תנועה בפנים הר

112.........ה פנימית)חיישן תנועה (תאור

318................................כב תקועחילוץ ר

89...........................................חלונות צד

91...............................איפוס חלונות הצד

89....................הערות בטיחות חשובות

89........................................הפתיחה/סגיר

91........ה של חלונן הזזהפתיחה/סגיר

90.....ה של חלונות הצירפתיחה/סגיר
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כת ריסון לילדאבטחת מער�

53..ירוחאה בשומב סקיפוזיא גוסמ

בים מתאימיםמיקומי מוש�

56........................כת ריסון לילדלמער

בכת ריסון לילד על מושמער�

52.........................................נהג משנה

 SRS44................כת ריסון נוספתמער

SRS...................45 ת נורית אזהר�

מותחני חגורות בטיחות,�

מגבילי כוח וכדיות אוויר �

45................................................הפעלה

כככככ

ללללל

ייייי 

305....................................ניקוי חיישנים�

304............................ניקוי להבי מגבים�

ניקוי מאותתי הפנייה במראות�

305..............................................חיצוניות

305........ניקוי מצלמת נסיעה לאחור�

303.......................ניקוי משטחי הצבע�

305.....................ניקוי פנסים חיצוניים�

303....................................שטיפה ידנית�

כב וניקוי משטחישטיפת הר�

302......................................................צבע

סנן אוויר למיזוג אוויר של תא

292......................................נוסעים האחורי

306.................................כבטיפול פנים הר

ניקוי במכשירי ניקוי בלחף�

306......................................................גבוה

ניקוי גלגל ההגה וידית או בורר�

307................................................הילוכים

308...................................ניקוי הווילונות�

307...............................ניקוי חלקי דיפון�

307........................ניקוי דיפון פלסטיק�

308.....................ניקוי חגורות בטיחות�

307........................ביםניקוי כיסויי מוש�

307.........................ניקוי מסך התצוגה�

308.................................ניקוי ריפוד הגג�

271...........................................טלפון נייד

271..............................בת לטלפון ניידתוש

272.........בת לטלפון נייד (מרושת)תוש

ילדים

57........................מנעול בטיחות לילדים

51..........................כות ריסון לילדיםמער

310.....................כה)כב (ערכלים של הר

כריות אוויר

46...............................................כריות אוויר

47........................................כריות אוויר צד

47..............................מיותכריות אוויר קד

39...................................ה עילילוח בקר

40......................ה בדלת הנהגלוח בקר

210........................................לוח מחוונים

35.......................................................הסקיר

38...............הגלגל הגה עם לחצני בקר

40..........................לוחות בקרות אחרות

ה בין גלגל ננגה ומנעוללוח בקר

41....................................................ההצתה

40.......................ה בדלת הנהגלוח בקר

39.......................................ה עילילוח בקר

211.....................................................מד דלק

211..............................................מד מהירות
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211................................................מד נסיעה

211..................................................מד סל“ד

AdBlue...........................212מד תוסף 

36...............................ה וחיווינוריות אזהר

38...................................כזיתקונסולה מר

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

211............................ת לוח מחווניםתאור

211............בהבית הסתצוגת טמפרטור

33......................................לוח מכשירים

348..................................כבלוחית זיהוי ר

348.........................................מספר המנוע

326............................לחץ אוויר בצמיגים

בדיקה אלקטרונית של לחץ�

כב עםאוויר בצמיגים (בכלי ר

328...................לחצנים בגלגל ההגה)

330...........םיגימצב ריוואבלת לחצי ט�

327..םיגימצב ריווא ץחל רוטינל תכרעמ

329.............................כתאתחול המער�

24........................................נסיעה בטוחה

24................................................כבציוד הר

26............................................כברישום הר

27..............................................שימוש נכון

25.................................שינוי הספק מנוע

29.............................................תיעוד מידע

336...............................................................מגבה

337..................ראוליהכנת המגבה ההיד

337.................מימה בסרן קדנקודות הר

מה בסרן אחורינקודות הר

337......בוס צוותה ומיניבמסחרית סגור

120....................מיתמגבי השמשה הקד

122...........................החלפת להבי מגבים

120...........................................בויהפעלה/כי

121..........בוי מגב חלון אחוריהפעלה/כי

123..................................תקלות אפשריות

מגביל מהירות

SPEEDTRONIC............................185

211...............................................מד דלק

211.........................................מד מהירות

211.............................................מד סל“ד

83................................רגה חשמליתמד

83........................ההפעלה ומניעת לכיד

84..........................................שחרור חירום

מוסך

26.................כז שירות מורשהראה מר

348......................בוליםמוצרי שירות וקי

349............................................................דלק

352.....................................דלק ביו�דיזל�

353.................מידע על תצרוכת דלק�

351.....................................................סולר�

349...........................בול מיכל הדלקקי�

AdBlue............................354תוסף �

מממממ

260..............................................מאפרות

270...........כזיתה בקונסולה המרמאפר

270....................ה בתא ההנוסעיםמאפר

23...............................................................מבוא

28.....................................אחריות מקיפה

25...................................ת תאימותהצהר

28.......בותכבים, ציוד והסבורים, מרחי

24...................................................ספר נהג

מד מהירות דיגיטלי ומונה

25.......................................ברחק מצטמר

26........................................כת אבחוןמער

27................כת טיפול בגזי פליטהמער

26...........סכז שירות מורשה מרצדמר
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357..............................................נוזל בלמים

358..................................נוזל קירור (מנוע)

359...............................................בוליםקי�

תוסף נוזל קירור ללא נוגד�

358.....................קיפאון/מעכב שיתוך

תוסף נוזל קירור עם הגנה�

358.........................נגד קורוזיה/קיפאון

359.............................................נוזל שטיפה

359.........................................בוביחס ער�

359...............................................בוליםקי�

355.................................................שמן מנוע

356.........................החלפת שמן מנוע�

357......מידע על תצרוכת שמן מנוע�

356...................בוב של שמני מנועער�

356...........................צמיגות שמן מנוע�

357...............................................בוליםקי�

356...............................................תוספים�

ביםמוש

97..)תווצ סובינימ( לספס � ירוחא בשומ

95................בי הנהג ונהג המשנהמוש

97................................ב נהג כפולמוש

97....................................ב מתקפלמוש

95............מיים מסתובביםבים קדמוש

98...............................................משענת יד

98.........................................משענת ראש

94....................הערות בטיחות חשובות

99...............בבוי חימום מושהפעלה/כי

268......................................מחזיק כוסות

(ראה תאי אחסון)

כב ללא לחצניך (כלי ררב דמחש

ה על ההגה)בקר

213.......................................ת תפריטסקיר

213.........................................ת זמןרהגד�

.כת סיועהפעלה/הפסקת מער�

213................להפעלת אורות גבוהים

הפעלה/הפסקת פעולה של�

214.........................ת נהיגה ביוםתאור

213..........................רטיתתצוגה סטנד�

כב עם לחצניך (כלי ררב דמחש

ה על ההגה)בקר

225.........................ב נסיעהתפריט מחש

221......................................ת שפהבחיר�

ב נסיעהנתוני מחש�

226..........”מהתחלה“ או ”מאיפוס“

226....................................קריאה לטווח�

220........................ת תפריטי משנהבחיר

220.תפריטי משנה בלוח המחוונים�

225......................תפריט משנה נוחות�

224.........................כבתפריט משנה ר�

222........................תפריט משנה שעון�

223...................התפריט משנה תאור�

214.......................................................בקרים

216.......................................ת תפריטסקיר

214.......ה על גלגל ההגהלחצני בקר�

217...רוריקה לזונ תרוטרפמט תגצה�

217..........................רטיתתצוגה סטנד�

219......................................רותתפריט הגד

219........................רותאיפוס כל ההגד�

219....איפוס תפקודי תפריט משנה�

226..........................................תפריט טלפון

227.....................חיית או סיום שיחהד�

228.............................................חיוג חוזר�

227..........חיוג מתוך ספר הטלפונים�

227.....................................בלת שיחהק�

227.....................................בלת שיחהק�

217..........................כת שמעתפריט מער
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217..........................ת תחנת רדיובחיר�

218................הפעלת נגן תקליטורים�

218............................................תפריט ניווט

הנחיית מסלול פעילה/�

218..........................................לא פעיחה

218.....................תצוגות הוראות ניווט�

מטען

278....................................אבטחת המטען

281.................................................גגון מטען

276................................העמסה � הנחיות

278...............................בדיקת מטענים�

277...................................בעת העמסה�

277....................................לפני העמסה�

הת לולאות הקשירהתקנת/הסר�

281......................עבור מסילות טעינה

312....................................בוי אשמטף כי

359............................................כבמידע ר

361..................................ת גרורהתקן גריר

ת אקלים) (ראה בקרמיזוג אוויר

מיכל דלק

349..........................................................בולקי

284...............................מכסה תא המנוע

מנוע

ADR204..........ת מהירות המנוע) (בקר

ECO start במנועי Euro 5...............158

159..ממה אוטומטית של המנועהד�

159.............התנעת מנוע אוטומטית�

ECO start........159הפסקת פעולת �

ECO start במנועי Euro 6...............159

160..................................הערות כלליות�

159.......הפעלת או הפסקת תפקוד�

ECO start........161הפסקת פעולת �

161.............התנעת מנוע אוטומטית�

160..ממה אוטומטית של המנועהד�

בת הילוכיםכב עם תיכלי ר�

161.........................................אוטומוטית

בת הילוכיםכב עם תיכלי ר�

160....................................................ידנית

303................................הוראות ניקוי מנוע

155......................................התנעת המנוע

359...................................ביותמהירויות מר

257..................ה אבחון מנוענורית אזהר

359........................................נתונים טכניים

172......................הפסקת פעולת המנוע

318......................................ההתנעה בגריר

312............התנעה באמצעות כבלי עזר

348.............................................מספר מנוע

162.........................תקלות מנוע � פתרון

57.......................מנעול בטיחות לילדים

מנעולי בטיחות לדלת הזזה /

58.............................................דלת אחרית

כבמספר זיהוי ר

VINראה 

כות לנהיגה בטוחהמער

�58...החוטב הגיהנל תוכרעמ תריקס 

 ABSכת למניעת נעילת (מער

59.....................................................גלגלים)

ASR64.......ת החלקה בהאצה) (בקר

ATA66...בה)כת אזעקה נגד גני (מער

BAS59..........כת תגבור בלימה) (מער

EBD )חלוקת כוח הבלימה

60............................................)תינורטקלא

ESP )60...)תינורטקלא תוביצי תינכות

ESP 71.....................................לייצוב גרור

4ETSךרכת אחיזת ד (מער

60...........................................אלקטרונית)
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63........................חקת מרת שמיראזהר

66.................................האזעקה נגד גריר

כת סיוע למניעת התנגשותמער

62.........................................כב מלפניםבר

60.......................פנסי בלימה מותאמים

בותת היציכת לסיוע שמירמער

61.......................................בעת רוחות צד

63.........................תגבור בלימה מותאם

181...................................כות נהיגהמער

ADR204..........ת מהירות המנוע) (בקר

ENRה אלקטרונית של גובה (בקר

192...........................................................כב)ר

194............כב� הגבהה/הנמכה של הר

הפעלה/הפסקת פעולת�

ה האלקטרונית שלהבקר

194............................................כבגובה ר

ה אלקטרוניתתקלות בבקר�

195....................................כבשל גובה ר

205...............................................ת גרורגריר

207...................אספקת חשמל לגרור�

207..........................................בור גרורחי�

207.......................ההוצאת תפוח גריר�

PARKTRONIC...............................199

201............................רותרדת הידאזהר�

201.........................................ת גרורגריר�

199..............הערות בטיחות חשובות�

201.....................................בויהפעלה/כי�

199..................טווח פעולת החיישנים�

202...................................פתרון תקלות�

200..................................התצוגת אזהר�

Speedtronic...................................185

181.............................................ת שיוטבקר

195..............................הנעה לכל הגלגלים

הנעה לכל הגלגלים ניתנת�

195.................................................לשילוב

שילוב/ניתוק הנעה לכל�

195..............................................הגלגלים

196..............יחס תחום הילוכים נמוך�

203...............................................מעביר כוח

191.......בה על נתיכת סיוע לשמירמער

202........................מצלמת נסיעה לאחור

כת סיוע אוטומטית להפעלתמער

109.........................................אורות גבוהים

כת סיוע למניעת פגיעהמער

188......................................בנקודות מתות

191...בה על הנתיכת סיוע לשמירמער

כת למניעת נעילת גלגליםמער

כת למניעת (מערABSראה 

נעילת גלגלים)

כת מיזוג אווירמער

ת אקליםראה בקר

בהכות נגד גנימער

66.................................בהאזעקה נגד גני

66................כבחיישן תנועה בפנים הר

66.................................האזעקה נגד גריר

בלימהכת סיוע למער

בלימה)כת תגבור ל (מערBASראה 

כת ריסון נוספתמער

ראה כריות אוויר

51........................כות ריסון לילדיםמער

כת ריסון לילדאבטחת מער�

53..ירוחאה בשומב סקיפוזיא גוסמ

בים מתאימיםמיקומי מוש�

56........................כת ריסון לילדלמער

בכת ריסון לילד על מושמער�

52.........................................נהג משנה

 SRS44................כת ריסון נוספתמער

SRS...................45 ת נורית אזהר�
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מותחני חגורות בטיחות,�

מגבילי כוח וכדיות אוויר �

45................................................הפעלה

מפלס �בדיקות ומילוי

289...................בדיקת מפס נוזל הקירור

211.....................................................מד דלק

70.................................................מפתח

73......................................החלפת סוללה

72..........................................מפתח חירום

154...........................................מצבי מפתח

73.....................................סוללת המפתח

76.......................................כזיתנעילת מר

71.........כת הנעילהרות מערשינוי הגד

75..................פתרון תקלות של מפתח

70......................................תפקודי מפתח

72...................................מפתח החירום

72........................הוצאת מפתח החרום

כבנעילה/שחרור מנעילה של הר

72................באמצעות מפתח החירום

73.............................כב עם מחיצהכלי ר

כבמצבר הר

296....................................הוראות התקנה

295ֵ....................הערות בטיחות חשובות

296..........ת כיסוי הרצפההתקנת/הסר

ה/התקנה של מצברהסר

298.....................................................התנעה

297............................בור מצבר התנעהחי

296...........................ניתוק מצבר התנעה

299..........................ניתוק המצבר הנוסף

299............................ת מצבר הנוסףהסר

299.........................התקנת מצבר הנוסף

300............................ניתוק המצבר העזר

300.......................בור המצבר העזרחי�

ה של מצבר העזרהתקנה והסר

300............................ב הנהגנתחת למוש

312............התנעה באמצעות כבלי עזר

301.......................................טעינת המצבר

152......................מתג ראשי של המצבר

153..................בור אספקת המתחחי�

153..................ניתוק אספקת המתח�

270....................................מצית סיגריות

202.......................מצלמת נסיעה לאחור

101....................................מראה פנימית

מראות חיצוניות

101...........................................כוונון חשמלי

101...................................................כוונון ידני

311...................................המשולש אזהר

311........................ההצבת משולש אזהר

משענות ראש

98...............................................משענת יד

98..............................כוונון משענת ראש

ה)ב (תאורמתג משול

106.............אור גבוה בפנסים הראשיים

106...........................הפעלת פנסי איתות

106...............מהבהב בפנסים הראשיים

נננננ

152..........כות נהיגה) (ראה גם מערנהיגה

AdBlue...........................................168

AdBlue.....169פתיחת מכסה מיכל �

AdBlue...................169מיכלי מילוי  �

AdBlue.......171ת מכסה מיכל סגיר�

ECO Start  במנועיEuro 5..............158

159..ממה אוטומטית של המנועהד�

159.............התנעת מנוע אוטומטית�
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הפעלת/הפסקת פעולת�

ECO Start.................................159

ECO Start  במנועיEuro 6..............159

160..ממה אוטומטית של המנועהד�

161.............התנעת מנוע אוטומטית�

הפעלת/הפסקת פעולת�

ECO Start.................................161

152...........................הערות להרצת מנוע

152..............1,500 הק“מ הראשונים�

158...........ה לנסיעה לאחורזמזם אזהר

152......................מתג ראשי של המצבר

153..................בור אספקת המתחחי�

153..................ניתוק אספקת המתח�

154.......................................הכנות לנסיעה

154......כבב לרביבדיקה חזותית מס�

154........................כבבדיקות בתוך הר�

154...........................לפני התחלת נסיעה

171...........................................................חניה

172...........................................בלם חניה�

173.......................................כבחניית הר�

173..........................................הדי עצירס�

154...........................................מצבי מפתח

154......................................התנעת המנוע

156............בת הילוכים אוטומטיתתי�

155.......................בת הילוכים ידניתתי�

156........................................תחילת נסיעה

157.....................סייען התחלת נסיעה�

157............בת הילוכים אוטומטיתתי�

156.......................בת הילוכים ידניתתי�

166..............שחרור ידני של נועל החניה

162...........................................תקלות מנוע

166.......................................................תדלוק

168......בעיות במיכל וצינורות הדלק�

174.....................................נהיגה � עצות

174.........................................הערות כלליות

176........................................כבתהובלה בר

175...ב תכליתיתכב ללא תצוגה רכלי ר

174....ב תכליתיתכב עם תצוגה רכלי ר

175......................................מגבלת מהירות

176........................................................בלימה

177..................................................בלם חניה

177.......................כבישים שטופלו במלח

176......................................כבישים רטובים

177...............בלימה בכבישים רטובים�

177.....................................................ציפה�

178...........נהיגה על כבישים מוצפים�

176.........................מטענים כבדים וקלים

176.........................................נהיגה בירידות

174........................................נסיעות קצרות

177........................פידות בלמים חדשותר

181.......................כים הרריותרנהיגה בד

נהיגה בחו“ל

175..........................הערות לנהיגה בחו“ל

.........................................178, 323ףנהיגת חור

נהיגה עם צמיגי קיץ..................188, 324

M+S.....................................324צמיגי 

324......................................שרשראות שלג

177................נהיגה על כבישים רטובים

178.................נהיגה על כבישים מוצפים

178...................................פני שטח חלקים

179........................................נהיגת שטח

בצע לאחרבדיקות שיש ל

180.............................................נהיגת שטח

בצע לפניבדיקות שיש ל

180.............................................נהיגת שטח

180.............................כללים לנהיגת שטח
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נוזלי שירות אחרים

290..........................................נוזל בלמים

289....................................... (מנוע)נוזל קירור

289................בדיקת מפלס נוזל הקירור

243....................................הודעות בתצוגה

359.....................................................בוליםקי

217.....ת נוזל הקירורתצוגת טמפרטור

291........................................נוזל שטיפה

נורות

ראה החלפת נורות

251..םינווחמה חולב יוויחו הרהזא תוירונ

ABS...............................................252

ADR...............................................205

ASR/BAS.......................................252

EBD 252.........................................� תקלה

ENR..........................................................................192

ESP/ASR.......................................251

257..............................................אבחון מנוע

107........................................אור גבוה דולק

63........................................חקת מראזהר

177..................................בלם חניה הופעל

211.........................................הדלק � עתוד

259..........................................מים בדלק�

260..........................................דלת  פתוחה

261...................................................הגה כוח

260.......................................ת בטיחותחגור

155.............................................םחימום קד

255................................................כרית אוויר

328...............................לחץ אוויר בצמיגים

261.....................לחץ על דוושת המצמד

260................רגה חשמלית � תקלהמד

106............................................מחוון איתות

AdBlue................................212מפלס 

255..................................מפלס שמן מנוע

259.........ברות לכלוךמסנן אוויר � הצט

258....................מסנן חלקיקים � תקלה

255......................................מצבר � טעינה

256.................................................נוזל קירור

260............................נוזל שטיפת שמשה

260.............................................ה פגומהנור

255.......................................פידות בלמיםר

כת התראת התנגשותמער

192.........................................כב מלפניםבר

218............................................... � תפריטניווט

218...........................תצוגות הוראות ניווט

218.....................ב לא פעילההנחיית נתי

218............................ב פעילההנחיית נתי

272.....................כות ניווטבות למערתוש

כבניקוי הר

306......................................כבניקוי חוץ הר

306.............................ניקוי דלת ההזזה�

306........פנות צד מאלומיניוםניקוי ד�

304....................................ניקוי הגלגלים�

304...................................ניקוי החלונות�

306............רגה החשמליתניקוי המד�

303.......................................ניקוי המנוע�

306..................ת גרורניקוי התקן גריר�

305....................................ניקוי חיישנים�

304............................ניקוי להבי מגבים�

ניקוי מאותתי הפנייה במראות�

305..............................................חיצוניות

305........ניקוי מצלמת נסיעה לאחור�

303.......................ניקוי משטחי הצבע�

305.....................ניקוי פנסים חיצוניים�

303....................................שטיפה ידנית�

כב וניקוי משטחישטיפת הר�

302......................................................צבע
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306....................................כבניקוי פנים הר

ניקוי גלגל ההגה וידית או בורר�

307................................................הילוכים

308...................................ניקוי הווילונות�

307...............................ניקוי חלקי דיפון�

307........................ניקוי דיפון פלסטיק�

308.....................ניקוי חגורות בטיחות�

307........................ביםניקוי כיסויי מוש�

307.........................ניקוי מסך התצוגה�

308.................................ניקוי ריפוד הגג�

24.....................................נסיעה בטוחה

76....................................כזיתנעילה מר

77.........................דלת נהג ודלת משנה

77...................מאפיין נעילה אוטומטית

הפסקת נעילה אוטומטית�

77.......................................בעת נסיעה

הפעלת נעילה אוטומטית�

77.......................................בעת נסיעה

76...........נעילה ושחרור מנעילה ידנית

נתונים טכניים

בולים)(ראה גם מוצרי שירות וקי

349............................................................דלק

349...........................בול מיכל הדלקקי�

351.........................................� דיזל (סולר)

353.................מידע על תצרוכת דלק�

361..................................ת גרורהתקן גריר

362..................ת מידות התקנהסקיר�

348.....................................כבלוחית זיהוי ר

359...........................................................מנוע

348....................(VIN) כבמספר זיהוי ר

348.............................................מספר מנוע

348.........................בוליםמוצרי שירות וקי

360....כת נעמסהה ומערנקודות קשיר

355.................................................שמן מנוע

357..............................................בוליםןקי�

356...........................צמיגות שמן מנוע�

359.................................................כבמידע ר

357..............................................נוזל בלמים

358.................................................נוזל קירור

319.................................................נתיכים

ססססס

(מפתח)סוללה 

73.....................................................החלפה

כותסיוע � מער

כת סיוע אוטומטית להפעלתמער

109.........................................אורות גבוהים

כת סיוע למניעת התנגשותמער

62.........................................כב מלפניםבר

בותת היציכת לסיוע שמירמער

61.......................................בעת רוחות צד

191.......בה על נתיכת סיוע לשמירמער

כת סיוע למניעת פגיעהמער

188......................................בנקודות מתות

186.........................ספידטרוניק משתנה

עעעעע

310..................................כבכת כלי הרער

תא אחסון באזור רגלי נהג�

310..................................................משנה

311.......................המשולש ופנס האזהר

312.......................................בוי אשמטף כי

311..........................ה ראשונהכת עזרער
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פנסים � החלפת נורות

108.........................................ת חירוםאזהר

112..............הערות בטיחות חשובות�

......................................ה חיצוניתתאור

113...........................ת סוגי נורותסקיר�

אור נמוך בפנסים הראשיים,�

אור גבוה בפנסים הראשיים

113.............................................ופנסי צד

114.םויב הגיהנ תרואת/הינפ תרואת�

114.......................................פנסי איתות�

115.......................פנסי איתות נוספים�

פנסים אחוריים (מסחרי סגור/

115.........................................בוס צוות)מיני

115...........................ת סוגי נורותסקיר�

116................................פנסים אחוריים�

117.....................ת לוחית הרישויתאור�

117.............................פל אחוריפנס ער�

117..................פנס אחורי  (ארגז מטען)

118........................................נורות אחוריות

119.............................................פנסי כניסה

118..................................פנסים נוספים�

119...................................פנס סימון צד�

118...........................................פנס רוחב�

ה פנימיתתאור

120..................ה פנימית אחוריתמנור�

119..................מיתה פנימית קדמנור�

פנסים ראשיים

כת סיוע אוטומטית להפעלת אורותמער

109.................................................גבוהים  �

פתחי אוורור

137........................כוונון פתחי האוורור�

117.....כוונון פתחי האוורור הצדדיים�

137......כזייםכוונון פתחי האוורור מר�

כוונון פתחי האוורור בתא�

138.............................................הנוסעים

138.......כוונון פתחי האוורור העיליים�

הפעלת אוורור באזור�

150........................................תא המטען

פפפפפ

צצצצצ

קקקקק

24...........................................כבציוד הר

334...........................................צמיג נקור

337...............................כבהכנת המגבה ר

334.............................................בב גלגליםס

M+S..........................................324צמיגי 

324...........................................צמיגי קיץ

צמיגים

335........................................................אחסון

334..........................................התקנת גלגל

335................................................בובכיוון סי

326...............................לחץ אוויר בצמיגים

בדיקה אלקטרונית של לחץ�

כב עםאוויר בצמיגים (בכלי ר

328...................לחצנים בגלגל ההגה)

330...........םיגימצב ריוואבלת לחצי ט�

327..םיגימצב ריווא ץחל רוטינל תכרעמ

329.............................כתאתחול המער�

327......................................שסתום הצמיג

359...............................................בוליםקי

165..............................................קיקדאון
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רדיו

ראה הוראות הפעלה נפרדות

כבר

171.......................רותרדאבטחת נגד היד

28......................................אחריות עקיפה

347.............................כבאלקטרוניקת הר

315.........................................................הגריר

318........................................................הובלה

כב עםרות אישיות (בכלי רהגד

219.........................לחצנים בגלגל ההגה)

249....................................הודעות בתצוגה

339......................................................הנמכה

336...........................................כבמת הרהר

156......................................התחלת נסיעה

173.............................................כבחניית הר

82..................כת כניס/יציאה קלהמער

70.......................................................מפתח

72......נעילה באמצעות מפתח חירום

24........................................נסיעה בטוחה

359..............................................כבנתוני הר

24.............................................................ציוד

26............................................כברישום הר

25..............................שינוי הספק המנוע

27....................................................שעמוש נכון

בדיקת המפלס של שמן המנוע

286.....................................................בתצוגה

288................................הוספת שמן מנוע

356...............................צמיגות שמן מנוען

357.....................................................בוליםקי

563.....................................................תוספים

271.......................שקע חשמלי 12 וולט

324..................................שרשראות שלג

ששששש

תתתתת

ררררר

65..............שולל התנעה (אימובילייזר)

286...........................................שמן מנוע.

בדיקת המפלס של שמן המנוע

287...........................באמצעות מדיד שמן

תא הנהג

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

ראה לוח המחוונים

התאור

ראה פנסים

ה חיצוניתתאור

104..............הערות בטיחות חשובות�

110........אדים בתוך הפנסים הראשיים

107.......ת טווח הפנסים הראשייםבקר

104............................................המתג תאור

105................................................הפעלה�

105.......אור נמוך בפנסים הראשיים�

105..........................ה לנהיגת יוםתאור�

105..םיישאר םיסנפב יטמוטוא בצמ�

106.....פל אחוריפל/פנס ערפנס ער�

106............................................במתג משול

106............................................פנסי איתות

אור גבוה בפנסים ראשיים�

107.............ומהבהבי פנסים ראשיים

108..............................ת חירוםפנסי אזהר

כבת פניות (כלי רתפקוד תאור

107.........עם פנסים ראשיים בי�קסנון)
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108.....כת שטיפת פנסים ראשייםמער

כת סיוע אוטומטיתמער

109......................להפעלת אורות גבוהים

כת סיועהפעלת מער�

אוטומטית להפעלת אורות

109.................................................גבוהים

108................................ה פעילסייען תאור

110.....................ת לוח המכשיריםתאור

104.....................................ה � מתגתאור

105................אור נמוך בפנסים ראשיים

105......מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

106..........פל אחוריפל/פנס ערפנסי ער

105................................ה לנהיגת יוםתאור

110...................................ה פנימיתתאור

הה אוטומטית של תאורבקר

110......................................................פנימית

112...........................................חיישן תנועה

ה בלוחבוי של התאורהדלקה/כי

110...............................................המכשירים

119.........................................החלפת נורות

תכזי של  התאורבוי מרהדלקה/כי

111......................בוס)פנים אחורית (מיני

ת פנים מתאבוי תאורהדלקה/כי

111..........................המטען/תא הנוסעים

תאי אחסון

269....................................בוקיםמחזיק בק

268...............................................מחזיק נייר

268..........................................מחזיק כוסות

269.......מחזיק כוסות בלוח המכשירים

מחזיק כוסות בקונסולה

269...............................מיתכזית הקדהמר
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ת דיימלר מגנה עלת של חברהמדיניות המוצהר
בה בכל התחומים.ביהס

מטרותינו הן להבטיח כי השימוש במשאבים
בעיים, אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פניהט

ב הןכדור הארץ, ייעשה בחסכנות ובאופן המתחש
כי האנושות.בע והן בצורכי הטבצור

גם אתה יכול לתרום את חלקך בסיוע בהגנת
כבך באופן אחראיבה באמצעות הפעלת רביהס
בה.בילס

בת ההילוכים, בלאיצריכת הדלק, בלאי המנוע, תי
מים הבאים:הבלמים והצמיגים תלויים בשני הגור

כבך תנאי תפעול של ר£

 סגנון הנהיגה האישי שלך£

מים אלה נמצאים בשליטתך.שני גור

ב בנקודות הבאות:לכן, עליך להתחש

כבתנאי התפעול של הר
הימנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את£

צריכת הדלק.

וודא כי לחץ האוויר בצמיגים הינו תמיד בלחץ£
המתאים.

אל תישא מטען מיותר.£

ך.הסר את הגגון, כאשר אין בו צור£

תי יתרום להגנהגרבוע ושכב המטופל באופן קר£
בצע את טיפוליבה. לכן, הקפד לביעל איכות הס

ם המתוכנן.השרות במועד

בצע את טיפולי שרות התחזוקההקפד ל£
כזבד. לדוגמה, מרכזי שירות מורשים בלבמר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

סגנון הנהיגה האישי שלך:
אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת£

המנוע.

כב עומדאל תחמם את המנוע כאשר הר£
במקומו.

חק בטוחנהג בזהירות והקפד לשמור על מר£
כב שלפניך.מהר

הימנע מהאצות ומבלימות פתע תכופות.£

הבביה על איכות הס הער    

החלף הילוך בזמן המתאים והשתמש בהילוך£
בית שלו.רק עד 2/3 ממהירות המנוע המיר

דומם את המנוע בפקקי תנועה.£

כבך.ב לצריכת הדלק של רשים ל£

כבת כלי ר     החזר

כבה את רס בנץ תיקח בחזרת מרצדחבר
ס בנץ שלך כדי לסלקו באופן אחראימרצד

)EUבה, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי (בילס
כב.לגריטת כלי ר

עת לסוף חיי שירות מתייחסת לכליהתקנה הנוג
כב במשקל כולל מותר של עד 3.5 טון, בהתאםר

תלתקנות המקומיות. כבר כמה שנים שחבר
רישות החוק לתכנוןת בכל דס בנץ עומדמרצד

המאפשר מחזור ושימוש מחדש.

ה ושל מתקניקיימת רשת של נקודות החזר
כבך באופן אחראיפירוק היכולים למחזר את ר

כב במתקנים אלהבה. ניתן להחזיר את הרבילס
ם תרומה גדולה לתהליךללא עלות. בכך אתה תור

בעיים.ה על המשאבים הטהמחזור ולשמיר

כב וחלקיוהשיטות המיושמות במחזור הר
מפותחות ומשופרות באופן מתמיד. משמעות

ס בנץ תמשיך לעמוד אףגם המרצדבר שהד
במכסות מחזור עתידיות גבוהות יותר. מידע נוסף

ה ותנאיבלתם בחזרכבים ישנים, קעל מחזור ר
ס בנץ.המדיניות מופיעים באתר הבית של מרצד

הערות כלליות  

 מידע על המוצרים

ס בנץ ממליצה על שימוש בחלקיםמרצד
ס בנץ לשימושואביזרים אשר אושרו על ידי מרצד

כבך.בר

ס בנץ בוחנת חלקי חילוף מקוריים שלמרצד
ס בנץ וחלקי חילוף חליפיים ואביזרים אשרמרצד

כבך על סמךמאושרים במיוחד לשימוש בר
הקריטריונים:

אמינות£
בטיחות£
קיימות£

בהבי הגנה על הס 
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ספר נהג 

  הערות כלליות

כב  ציוד הר

לפני תחילת נסיעתך הראשונה, קרא בעיון את

הוראות התפעול בספר נהג זה כדי להכיר את

ס בנץ החדשה שלך.המרצד

למען בטיחותך האישית ולמען חיי שירות ארוכים

הכב, מלא אחר הוראות והערות האזהרשל הר

המצויות בספר נהג זה. התעלמות מהן עשויה

כב או לפציעות אישיות.להוביל לנזק לר

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים ואת כל הציוד
כבך, הזמין בעתרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס.הבאתו לד

ייתכנו שינויים בהתאם למדינת היצוא. אנא שים
כבך לא צוייד בכל הציוד המתוארב כי ייתכן שרל

כות ולפונקציותבר נכון גם למערבספר זה. הד
כבך עשויבטיחות. לכן, הציוד ברהקשורות ל

בריםלהיות שונה מזה המוצג באיורים ובהס
הניתנים בספר זה.

כבך מפורטותכות המותקנות ברכל המער
ה וישכבך. במידכישה המקורי של רבהסכם הר

ע לציוד ולהפעלתו, אנא פנהלך שאלות בנוג
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדלמר

בע“מ.

ה אזהר  

נסיעה בטוחה 

  הערות בטיחות חשובות

ת הטיפול/התחזוקהאם לא תבצע את עבוד

בר יכולרשים, הדבעה או את התיקונים הנדשנק

כות. קיימת סכנתלגרום לתקלות או לכשל של מער

תאונה.

בעהת הטיפול/התחזוקה שנקבצע תמיד את עבוד

רשים במוסך מוסמך.כמו גם התיקונים הנד

ת הטיפוליםיש לשמור את ספר הנהג וחובר
כב.תמיד בר

ס בנץ אינהעל אף מחקר השוק הממושך, מרצד
יכולה להעריך חלקי חילוף אחרים.

עתס בנץ לא תישא באחריות כלשהי הנוגמרצד
בר תקף גם לחלפיםלשימוש בחלקים אלה. הד

מים רשמיים או עצמאיים.אשר אושרו על ידי גור
השימוש בחלקים שאינם מאושרים עלול

כבך.להשפיע על ההפעלה הבטוחה של ר

ס בנץ, ציודחלקי חילוף מקוריים של מרצד
סכז שירות מרצדואביזרים מאושרים זמינים במר

בלם תוכל לקמורשה מטעם כלמוביל בע“מ. ש
בצעייעוץ אודות השינויים הטכניים המותרים ול

התקנה מקצועית של חלקים.

ה אזהר  
ב או ענפים עלוליםחומרים דליקים כגון עלים, עש

כתע עם חלקים חמים של מערלהידלק במג

הפליטה. סכנה אפשרית של שריפה.

כים לא סלולות,רכי עפר או בדרבעת נהיגה בד

כב. בייחוד הסר שאריותביעות את גחון הרבדוק בק

של צמחים או חומרים דליקים אחרים שעלולים

כז מרה של נזק צור קשר עם להיתפס. במקר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

ה אזהר  
בים אלקטרוניים, בתוכנה או בחיווטכישינוי בר

ם ו/או בהפעלה שלשלהם עלול לפגוע בתפקוד
בים הקשורים אליהם, בפרט אם מדוברכיר

כות בטיחות עלולותכות בטיחות. מערבמער
להפסיק לפעול ולסכן את בטיחות ההפעלה של

כב. מצב זה עשוי לגרום לתאונה ולפציעות.הר

בים חשמליים, בחיווטכיבצע שינויים בראל תנסה ל
או בתוכנה שלהם.

בים חשמלייםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר
ס מורשהכז שירות של מרצדואלקטרוניים במר

מטעם כלמוביל בע“מ.
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בים אלחוטייםכיר

כב זהבים של רכיהמידע הבא מתייחס לכל הר

ת הקולטים/אוכות המידע והתקשורומער

רים גלי רדיו:משד

ת תאימות הצהר

»»

כבך עלול להישלל אם תבצעכב של ררישוי הר
בים אלקטרוניים, בתוכנה שלהםכישינויים בר

ובחיווט שלהם.

ה את הסיכוןנהיגה בשטח או באתרי בנייה מגביר
כב שכתוצאה מכך לגרום לכשל שללפגיעה בר

כות מסוימות.מכלולים או מער

כב אם:ם נזק לרעלול להיגר

כהרכב לקרקע (שפת מדע בין הרנוצר מג£
)’גבוהה, פני כביש לא מוצקים וכד

ך מכשול במהירות גבוההראתה נוהג ד£
מדי (בור או עיקול)

הב השלדכיע בגחון  או ברחפץ כבד פוג£

ה,כב, הגחון, השלדבמצב זה או במצב דומה המר
הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק, אפילו אם

ך זורבים שנפגמו בדכיהנזק בלתי נראה לעין. בר
ביםכיעשויות להופיע תקלות פתאומיות, או שר

מיםאלה עלולים להפסיק לספוג עומסים הנגר
בתאונה.

ם נזק ללוחות הגחון, חומרים דליקים כגוןאם נגר
בר ביןבים או ענפים עלולים להצטעלים, עש

הגחון ללוחות שלו. חומרים אלה עשויים להידלק
בים חמים שלכיע עם ראם הם באים במג

כת הפליטה במשך פרק זמן ארוך.מער

כז שירותכבך במרבדוק ולתקן את רדאג ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ. אם ישמורשה מרצד

פגיעה בבטיחות ההפעלה בזמן הנסיעה, עצור
בות בתנאים האפשרי תוך התחשבהקד

בלכז שירות מורשה כדי לקהתנועה. פנה למר
ה מקצועית.  התאם את סגנון נהיגתך בתנאיעזר

כזשטח. נהג בזהירות ודאג לתיקון כל נזק במר
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

רים גלי רדיוכב הקולטים ו/או משדבים ברכיהר
בעורישות הרלוונטיות שנקתואמים לכל הד

בל מידע נוסף. ניתן לקEC / 5 / 1999בהנחיה 
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר
בע“מ.

תאימות אלקטרומגנטית

כבבי הרכיהתאימות האלקטרו מגנטית של ר

ה בהתאם לתקנה הנוכחיתנבדקה ואושר

.ECE-R10 התקפה 

חקמד מהירות דיגיטלי ומונה מר
ברמצט

כבחק שנסע הראל תנסה לשנות את המר

כבך באמצעות טיפולוהשמור אלקטרונית בר

כת האלקטרונית.במער

כבך ואינך מיידע את הקונהאם אתה מוכר את ר

חק,על שינויים כלשהם אשר בוצעו ברישום המר

הבר מהווה עבירלדוגמה החלפת מד מהירות, הד

בועיםפלילית, אשר תישא את העונשים אשר ק

בחוק.

  שינוי הספק המנוע

ת עוצמת המנוע עלולה:הגבר

לשנות את פליטות המזהמים£

לגרום לתקלות£

לגרום לנזק תוצאתי£

בטיחות ההפעלה של המנוע אינה יכולה

להיות מובטחת בכל המצבים.

הכת הניהול של המנוע במטרכל טיפול במער

ביטוללהגביר את הספק המנוע תגרום ל

האחריות.
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סכז שירות מורשה מרצד מר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר
רשיםבע“מ יש מומחיות, כלים ומיומנות הנד

רטיםכב בסטנדבצע את העבודות על הרל
הה זו חשובה במיוחד כאשר העבודגבוהים. עובד

בטיחות.עת לנוג

ת התחזוקה.ב להערות בחוברשים ל

כזבצע את העבודות הבאות במרדאג תמיד ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ:שירות מורשה מרצד

בטיחותעות לעבודות הנוג£

עבודות שירות ותחזוקה£

עבודות תיקונים£

שינויים כגון התקנות או המרות£

בים אלקטרונייםכיעבודות על ר£

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

כב  רישום הר

כזי שירותרוש ממרס בנץ עשוייה לדת מרצדחבר
כב מסויימיםבצע בדיקות בכלי רמורשים שלה ל

על מנת לשפר את איכותם או את בטיחותם.

ס בנץ מסוגלת ליידע אותך אודותת מרצדחבר
כב, רק אם שמך שמור ורשוםביקורות ר

כת.במער

כת אם:שמך אינו שום במער

כב מסוכנות מורשית.כשת את הרלא ר£

כז שירותת במרכבך לא עבר אף פעם ביקורר£
ס בנץ.של מרצד

כת אבחון מער

האזהר  
כת האבחון, הוא יכולאם אתה מחבר ציוד למער

כב. מצב כזהכות הרלהשפיע על הפעולה של מער
כבך בעתבטיחות ההפעלה של רעלול להפריע ל

נסיעה. קיימת סכנת תאונה.

כת האבחון.אל תחבר ציוד כלשהו למער

בור ציודכות האבחון מיועדים לחיבורי מערכל חי
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמראבחון ב

כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים

להגביל את תנועת הדוושה או לחסום את הדוושה

כבך של הררהלחוצה. בטיחות ההפעלה והד

ם תאונה כתוצאה מכך.עת ועלולה להיגרנפג

כב מאוחסנים נכון ושאינםוודא שכל החפצים בר

בע אתיכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג. ק

ה בטוחה ומדויקת כדי לספקהשטיחונים בצור

מרווח תמרון מספק לדוושות. אל תשתמש

בשטיחונים משוחררים, ואל תערום כמה

שטיחונים זה על גבי זה.

אם מפסיקים את פעולת המנוע ומחוברים
כת האבחון ונעשה בהםהתקנים למער

שימוש, המצבר עלול להתרוקן.

כת האבחון יכול, לדוגמה,בור התקנים למערחי
לגרום לאיפוס מידע הפיקוח על הפליטות.
כתוצאה מכך קיימת אפשרות שפליטת

רישות החוקכב לא תעמוד בדהמזהמים בר
כב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.והר

כבך:אם הוגדל הספק המנוע של ר

כות קירורצמיגים, מתלים, בלימה ומער£

בות להיות מותאמות להספקמנוע חיי

המנוע המוגבר.

כב.דאג לאישור מחדש של הר£

דווח על שינויי בהספק המנוע למבטחי£

כב.הר

כב וכיסויביטול רישוי הרבר עלול לגרום לת הדאחר

הביטוח שלו.

כב, הודע לקונה על כלאם אתה מוכר את הר

כב. אם אינך מיידע אתבוצע בהספק הרשינוי ש

ה פלילית,בר עשוי להוות עבירהקונה, הד

בועים בחוק.הנושאת בעונשים הק
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ב למידע הבא כאשר אתה משתמששים ל
כבך:בר

להערות הבטיחות בספר נהג זה£

לפרק “מידע טכני“ בספר נהג זה£

ה המקומיותלתקנות התעבור£

כבעים לכלי רלחוקים ולתקני בטיחות הנוג£

  שימוש נכון

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהודע למר

כלמוביל בע“מ על שינוי בכתובת או בבעלות על

ם האפשרי.כב בהקדהר

כת טיפול בגזי פליטה  מער

 לטיפול בגזיBlueTECכת לתפקוד נכון, מער

בת להיות מופעלת יחד עם תוסףפליטה חיי

 משתנה®Adblue. הטווח של ®Adblueהפחתה 

בהתאם לתנאי ההפעלה והנהיגה ונע בממוצע

בין 4,000 ל� 5,000 ק“מ. בהתאם לתנאי

ת עד 2,000 ק“מ. לכן מלאהנהיגה הוא יכול לרד

ביעות במהלך פעולת בק®Adblueאת מיכל 

כב או, לכל הפחות, בעת הופעת הודעתהר

ך.רב הדה הראשונה באמצעות מחשהאזהר

םרושות לש ומילויו ד®Adblueכב עם הפעלת הר

עיםה בתקנות, בחוקים ובתקנות הנוגעמיד

כת ניהול המנוע יכולהלפליטת מזהמים. מער

 עם®Adblueכב ללא לזהות ניסיונות להפעלת הר

Adblue®.מהול או תוסף הפחתת פליטות אחר 

כת ניהול המנועלאחר התנעת המנוע, מער

בית של 20תאפשר לנסוע רק במהירות מר

קמ“ש.

 יורד מתחת ל� 3.5 ליטרים,Adblue®אם מפלס 

ה.ההודעה הראשונה מופיעה ונשמע צליל אזהר

לאחר שההודעה מופיעה בפעם הראשונה,

ה שנשאר®Adblueובתנאי נסיעה רגילים, כמות 

תספיק לכ� 1,000 ק“מ.

ה 2.5 ליטרים, הודעתאם מגיעים למפלס העתוד

ה שנייה מוצגת ויישמע רצף של צליליאזהר

הה. לאחר שההודעה הראשונה תוצג נשאראזהר

 לכ� 700 ק“מ.®Adblueאספקת 

הודעת תצוגה מציינת שהביצועים מוגבלים.

לאחר מכן 75% ממומנט המנוע הנוכחי עדיין

בר ניכר בעת התחלת נסיעה, בעתזמין. הד

נהיגה, בנסיעה בעלייה או עם מטען.

 עמוד«(®Adblueעליך למלא מיד 5 ליטרים של 

 במוסך®Adblue או דאג למילוי מיכל 168). 

מוסמך.

ה אזהר  
גזים או נוזלים של חומרים המהווים סיכון בריאותי

או תוקפניים יכולים להיפלט אף ממיכלים אטומים.

כבך,אם אתה מוביל חומרים מעין אלה בתוך ר

עלולה להיות לכך השפעה על בריאותך ולפגוע

בערנותך העת נהיגה. הם גם יכולים לגרום לתפקוד

כת החשמל. קיימת סכנתלקוי או לתקלות המער

לשריפה ולתאונה.

כב שהםאל תאחסן או תוביל חומרים כלשהם בר

בריאות או תוקפניים.מסוכנים ל

חומרים אלה כוללים:

ממסים£

דלק£

שמנים וחומרי סיכה£

חומרי ניקוי£

חומצות£

בקותה המודבקות אזהרמספר מדקיימות 

ה, אתה אובקות אזהרכבך. אם תסיר מדבר

אנשים אחרים עלולים שלא לזהות סכנות

מסוימות. התוצאה מכך עלולה להיות פציעה

בקות במקומםלך או לאחרים. השאר את המד

המקורי.
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בספר נהג זה אודותציית להוראות ש

כבך, וכן אודות נזקהפעלה נכונה של ר

כבךם לרכבך. נזק העלול להיגראפשרי לר

ה במזיד של הוראות אלה, לאמתוך הפר

ס בנץיכוסה באחריות עקיפה של מרצד

כב חדש או משומש שלולא באחריות לר

.AGדיימלר 

אחריות עקיפה 

 ריק, לאחר שהמנוע יותנע®Adblueכאשר מיכל 

חקכת ניהול המנוע תגביל את הנסיעה למרמער

בי של 20 ק“מ.מר

 דולקת, קיימתאם נורית חיווי אבחון מנוע 

 לטיפול בגזי פליטהBlueTECכת תקלה במער
ה לפליטת מזהמיםאו שקיימת בעיה הקשור

בדיקתה במוסך שירות דאג ל עמוד 231). «(

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורש מרצד

 ניתן למצוא בפרקים®Adblueמידע נוסף על 

 ו“מוצרי שירות עמוד 168)«(“תדלוק“ 

 עמוד 354).«(בולים“ וקי

בותכבים, ציוד והסבורים, מר  חי

הערות כלליות

כביםמטעמי בטיחות דאג להתקנת מר

המיוצרים ומותקנים בהתאם להנחיות

ס בנץ להתקנתהתקפות של מרצד

כב/כב/ציוד. הנחיות אלה להתקנת מרמר

כב יהיוה והמרציוד מבטיחות שהשלד

ג בטיחות ההפעלהה אחת ושתושמיחיד

ביות.והנהיגה המר

ס בנץ ממליצה כי:בות של בטיחות מרצדמסי

כב.בוצעו כל שינויים אחרים ברלא י£

ס בנץ על כלבל אישורים ממרצדיש לק£

כב/ציוד.סטייה מההנחיות להתקנת מר

אישור ממכוני בדיקה מאושרים או רשויות בדיקה

בטיחותך.רשמיות אינו יכול לשלול סיכונים ל

ס בנץ ממליצה על חלקי חילוף מקורייםמרצד

בהס בנץ ועל חלקי חילוף וחלקי הסשל מרצד

כב זה.אשר אושרו במפורש לסוג ר

חלקים אלו נבחנו במיוחד כדי לאשר את

בטיחותם, אמינותם והתאמתם.

כז שירותבל מידע נוסף מכל מראתה יכול לק

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ס ניתןכב מרצדכב/ציוד ברהנחיות התקנת מר

למצוא באינטרנט:
 https://bb-infoportal.mercedes-benz.

com/portal/ar_van.0.html

הערות אודות המצנן

גם שינויים הנראים קטנים, כגון התקנת כיסוי

ף, אינם מותרים. אל תכסה אתמצנן לנהיגת חור

מיים, בכיסוייהמצנן. אל תשתמש בשטיחונים תר

בים דומים.ההגנה או בריכי

כים שלבר עלול להשפיע על הערת, הדאחר

כת האבחון. במספר מדינות, התיעוד שלמער

ב להיות תמיד ניתןרש בחוק וחייאבחון המנוע נד

לאימות ומדויק.

הערות אודות רצפת תא מטען

אזורי המטען מעץ או מפלסטיק המותקנים

במפעל הם חלק בלתי נפרד של מבנה

כב יכול להינזק אם אתהכב הרכב. מרהר

בר משפיעמסיר את רצפת תא המטען. הד

ביבול המטען המרעל אבטחת מטען ועל קי

בוע והם אינם יכולים יותר להיותונקודות הקי

מובטחים.

לכן אל תסיר את רצפת תא המטען.
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תיעוד מידע

כבך מכילים זיכרונותבים ברבים אלקטרוניים רכיר

נתונים.

בוע זיכרונות אלה מאחסניםבאופן זמני או ק

מידע טכני על:

כבמצב ההפעלה של הר£

אירועים£

תקלות£

ב,כיך כלל מתעד מצב של ררמידע טכני זה בד

בה.ביכת או סה, מעריחיד

להלן דוגמאות:
כת, לדוגמהבי מערכיתנאי ההפעלה של ר£

מפלסי נוזלים.
ביוכיכב ושל רהודעות מצב של הר£

בובי גלגלים/הנפרדים, לדוגמה, מספר סי

מהירות, האטה, האצה צדדית/מצב

דוושת האצה.
כותבים של מערכיתקלות וכשלים בר£

ה או בלמים.חשובות כגון תאור
כב בתנאי נהיגה מיוחדים:תגובת הר£

כותבות של מערפתיחת כרית אוויר, התער

ייצוב.
בתיים כגון טמפרטורותביתנאים ס£

חיצוניות.

בד ומשמשים למטרותנתונים אלה טכניים, בל

הבאות:

סיוע בגילוי ובתיקון תקלות ופגמים£

כב, לדוגמה לאחרניתוח תפקודי הר£

תאונה

כבאופטימיזציה של תפקודי הר£

ב אחר תנועותהמידע לא יכול לשמש למעק

חוק.כב מרהר

בעת ביצוע טיפולי שירות, ניתן לקרוא את המידע

הזה מזיכרון האירועים והתקלות.

טיפולי השירות כוללים:
תיקונים£
תהליכי שירות£
תביעות אחריות£
ת איכותבקר£

כזהקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

(או היצרן) באמצעות התקני אבחון מיוחדים.

בל מידעך תוכל לפנות אליהם לקה הצורבמקר

נוסף.

לאחר תיקון תקלה, המידע בזיכרון התקלות

בוע.ס באופן קרנמחק או נד

כב עשויים להיווצר מצביםבהפעלה רגילה של הר

בהם מידע טכני הופך למידע אישי בשילובש

בלך לאחר ייעוץ, לקה הצורנתונים אחרים, ובמקר

אישור רשמי.

לדוגמה:

דיווחי תאונה£

כבנזקים לר£

עדויות של עדי ראייה£

כישהמאפיינים נוספים הכלולים בהסכם ר

כב.מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הר

הכב במקרמאפיינים אלה כוללים מיקום הר

חירום, לדוגמה.
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32..............................................תא הנהג

35........................................לוח מחוונים

38.......................ב�תפקודיגלגל  הגה ר

38................................כזיתקונסולה מר

39....................................ה עילילוח בקר

40.................................ה בדלתלוח בקר

40...........................ה אחריםלוחות בקר
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לוח מכשירים הגה ימני

כב עם הגה בצד ימין, לא ישים בארץר

לוח מכשירים 
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 עמודתפקוד

110תימינפ הרואת םע ןוסחא את£
39ה עילילוח בקר£

101מראה פנימית לראייה לאחור

PARKTRONIC199ה תצוגת אזהר

89מתג חלון צד ימני

תא אחסון
310כת כלים)כב וער(מגבה הר

264תא כפפות

38כזיתקונסולה מר

163בת הילוכיםבורר הילוכים (תי£

אוטומטית)

בת הילוכיםידית הילוכים (תי£

155ידנית)

154מתג הצתה

40ה אחריםלוחות בקר

38ה על גלגל ההגהלחצני בקר

  עמודתפקוד

40ה בדלת נהגלוח בקר

104 מתג אורות
ת טווח אלומת אורבקר

107בפנסים הראשיים

במתג משול

106פנסי איתות£

107פנסים ראשיים£

120מיתמגבי השמשה הקד£

121מגב חלון  אחורי£

181ת שיוטידית בקר

גלגל ההגה ללא בקרים/

38עם בקרים

35לוח מחוונים

תא אחסון

AUX272 עמש עקש£

USB273שקע £

קוצב זמן עזר למחמם אוויר

143(מחמם עזר)

לוח מכשירים 
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  עמודתפקוד

177הפעלת/שחרור בלם חניה

צופר

ידית לפתיחת מכסה

284תא המנוע

38ה על גלגל ההגהלחצני בקר

לוח מכשירים 
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לוח המחוונים 

תצוגות ובקרות

לוח המחוונים 

תפקוד                                  עמוד

211מד מהירות

211)ד“לס( עונמ יבוביסמד 

 בהירות / עמעום, 
211ת לוח המחווניםתאור

עם ציון מיקום פתחמד דלק 

211מילוי דלק

תצוגה
כב ללא לחצנים בגלגלכלי ר

212ההגה

כב עם לחצנים בגלגלכלי ר

214ההגה

תפקוד                                  עמוד

 35לחצן איפוס 

לחצן תפריט 
213תיטרדנטס הגוצתב תופלחה£
213ת תפריטיםבחיר£

 286לחצן שירות 

בדיקת מפלס שמן מנוע

כב עם מנוע דיזל)(כלי ר

כב עם לחצנים בגלגל הגהלוח מחוונים בכלי ר

כב ללא לחצנים  בגלגל הגהלוח מחוונים בכלי ר
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 עמודתפקוד

257נורית אבחון מנוע

155םחימום קד

258םכת חימום קדתקלה במער

הנוריות חיווי ואזהר

106מחוון איתות שמאלי

ECO Start 159 פעיל

ABS252תקלת 

ת אובדן לחץ אוויראזהר

328בצמיגים

מפלס נוזל שוטף שמשה

מית/פנסים ראשייםקד

260נמוך מדי

  עמודתפקוד

מד מהירות עם נוריות  

ה ונוריות חיוויאזהר

ESP®251ה נורית אזהר

ASR251ה נורית אזהר

256מפלס נוזל קירור נמוך מדי

ת נוזל קירורטמפרטור

256גבוהה מדי

45כת הריסוןתקלה במער

ף: ראה הוראות הפעלהטכוגר

נפרדות

252מפלס נוזל בלמים נמוך מדי

EBD252תקלה 

255ת מפלס שמן מנועאזהר

לוח המחוונים 

ה וחיווינוריות אזהר

כב ללא לחצנים  בגלגל הגהלוח מחוונים בכלי ר

כב עם לחצנים בגלגל הגהלוח מחוונים בכלי ר
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לוח המחוונים 

 עמודתפקוד

255תקלה בטעינת מצבר

260ה פגומהנור

המד סל“ד עם נוריות אזהר

וחיווי

177בלם חניה הופעל

104אור נמוך דולק

ENR192נורית חיווי 

)ADRת מהירות מנוע (בקר

205פעילה

261כת הגה כוחתקלה במער

107אור גבוה דולק

261לחץ על דוושת המצמד

257ת דלקעתוד

תקלה בתפקוד מסנן

258חלקיקי דיזל

ESP251תקלה ב� 

260ת בטיחותחגור חגור

  עמודתפקוד

 נמוך מדי או®Adblueמפלס 

212מזוהם/מהול

231תקלה בטיפול בגזי פליטה

63חקת מרתקלה באזהר

כת סיועתקלה במער

192בה על הנתילשמיר

260דלת פתוחה

260רגה חשמליתתקלה במד

255פידות   בלמים בלוייםר

196טווח הילוכים נמוך פועל

107אור גבוה דולק

106מחוון כיוון ימני

 או סייעןASRתקלה ב� 

64התחלת נסיעה

BAS252תקלה ב�

ESP251תקלה ב� 

259ברות לכלוך במסנן אווירהצט

211ת דלקעתוד

259מים בדלק

גם יוצגו הודעות תואמות בצגייתכן ש
 עמוד 228).«(



38

ף
טו

ח
ט 

ב
מ

ב

כזיתקונסולה מר

תפקודי

ה  גלגל הגה עם לחצני בקר

  עמודתפקוד

  עמודתפקוד

214תצוגה

ךרב הדהפעלת מחש

ת תפריט משנה אובחיר
214כוונון עוצמת השמע

 למעלה/מגביר את 

עוצמת השמע

 למטה/מפחית את

עוצמת השמע

226הפעלת הטלפון

גויח עוציב/החישל הנעמ 

חייתסיום שיחה/ד 
שיחה נכנסת

214גלילה מתפריט אחד לאחר

 הבא

םהקוד 

214גלילה בתוך תפריטה

 הבא

םהקוד 

265תא אחסון

 אוAudio 10כת שמע   מער

Audio 15ראה הוראות ,

הפעלה נפרדות

126ת מיזוג אווירלוח בקר

ה בקונסולהלוח בקר

כזיתהמר

ה של דלת הזזהפתיחה/סגיר

80החשמלית הימנית/שמאלית

ביםבוי חימום מושהפעלה/כי

99ימין/שמאל

הפעלה/הפסקה חימום

135מיתהשמשה הקד

הפעלה/הפסקה חימום

136השמשה האחורית

כזית  קונסולה מר

תכב ללא בקרמחזיק נייר מותקן בכלי ר1

אקלים בתא הנוסעים האחורי
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ה עילילוח בקר

 עמודתפקוד

 עמודתפקוד

271מיקרופון לטלפון נייד

ת קריאה,בוי מנורהדלקה/כי

110ימין

הבוי תאורהדלקה/כי

110אוטומטית

265תא למשקפיים£

או
66בהכת אזעקה נגד גנימער£

110ה פנימיתבוי תאורהדלקה/כי

בוי מנורות קריאה,הדלקה/כי

110שמאל

ה עילילוח בקר 

הפעלה/הפסקת פעולת

PARKTRONIC201

הפעלה/הפסקת פעולת

 ECO Start159

108בוי מהבהבי חירוםהפעלה/כי

ASR65 הלועפ תקספה/הלעפה

כזית, פנים / תאנעילה מר

76אחורי

הפעלה/הפסקת פעולה

63חקת מרתפקוד אזהר

הפעלה/הפסקת פעולה

כת סיועתקלה במער

199בה על הנתילשמיר

 הפעלה/הפסקת

כת סיוע למניעתמערפעולה 

188פגיעה בנקודות מתות

תא אחסון או£
מחליף תקליטורים, ראה£

וא ,תודרפנ הלעפה תוארוה
ף, ראה הוראותטכוגר£

הפעלה נפרדות

268מחזיק כוסות עם:

270המאפר£

270מצית סיגריות£

271שקע 12 וולט
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101כוונון המראות החיצוניות

101ת מראה חיצוניתבחיר

ה של חלון הצדפתיחה/סגיר

89השמאלי

ה של חלון צדפתיחה/סגיר

89ימין

ה של חלון צירפתיחה/סגיר

89שמאלי

ה של חלון צירפתיחה סגיר

89ימני

  עמודתפקוד

  עמודתפקוד

בוי של מחמם הפעלה/כי

עזר של מים חמים

בוי תפקוד מגברהפעלה/כי

146חימום

הגבהה/הנמכה של גובה

192כבהר

הפעלה/הפסקת פעולה של

203מעביר כוח

204הת מהירות עבודרהגד

הפעלה הפסקת פעולה של

ADR(204ת מהירות מנוע (בקר

לוחות בקרות אחרות

לוחות בקרות אחרות ה בדלת הנהגלוח בקר 

הה בין מתג התאורלוח בקר
לגלגל ההגה
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לוחות בקרות אחרות

 עמודתפקוד

ת תאבוי תאורהדלקה/כי

110כזיאחורי מר

הפעלה/הפסקת פעולה

ENR(192( תינורטקלא הבוג תרקב

שילוב/ניתוק הנעה לכל

195הגלגלים

הפעלה/הפסקת פעולה

196יחס טווח הילוכים נמוך

  עמודתפקוד

150אוורור תא המטען

הפעלה/הפסקת פעולה

 KEYLES-SENTRY82

ה בין גלגל ההגה ומנעוללוח בקר
ההצתה
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בטיחות הנוסעים

 הערות חשובות

ה אזהר  

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנד

כבך שהיו זמינים בזמן ההבאתווהאופציונלי של ר
פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר
עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

כת כריות האוויר לאנשיםניתן להתאים את מער
כז שירותעם מוגבלויות. למידע נוסף, פנה למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

כת ריסון (מערSRSכת חגורות הבטיחות ומער
כות ריסוןנוספת), משלימות זו את זו כמער

 עמוד 44). הן מפחיתות את«מתואמות (
הסיכון לפציעות במצבי תאונה ספציפיים

כות ריסון עלול להוביל לתפקודביצוע שינויים במער

כות ריסון כבר לא מעניקותלקוי. במצב זה, מער

כותכב כפי שיועדו. כמו כן, מערהגנה לנוסעי הר

ה של תאונה אוריסון עשויות לא לפעול במקר

להתחיל לפעול באופן בלתי צפוי. טמונה בכך סכנת

פציעות.

כותלעולם אל תבצע שינויים בחלקים של מער

תמות חיווט,בצע שינויים ברריסון. אל תנסה ל

בים אלקטרוניים ובתוכנות שלהם.כיבר

רו מראש, ולכן הן מגבירות את בטיחותשהוגד
הנוסעים.

עם זאת, חגורות בטיחות וכריות אוויר אינן מגנות
כב.ת עצמים לתוך הרך כלל כנגד חדיררבד

כות הריסון תוכלנה לספקכדי להבטיח שמער
את מלוא פוטנציאל ההגנה שלהן, וודא כי:

ב ומשענת הראש מכווננים כהלכההמוש£
 עמוד 94).« (

ה כהלכהת הבטיחות נחגרחגור£
 עמוד 48).« (

כריות האוויר יכולות להתנפח ללא הפרעה,£
 עמוד 46).« אם הן יופעלו (

 עמוד 100).« ב (גלגל ההגה מכוונן היט£
כות הריסון.לא בוצעו שינויים במער£

כריות האוויר מגבירות את ההגנה המוענקת

לנוסעים החוגרים את חגורות הבטיחות. עם

כת ריסון נוספתאת, כריות האוויר הן רק מערז
ומשלימה, והן אינן מחליפות את חגורות

בים לחגור אתכב חייהבטיחות. כל נוסעי הר
חגורות הבטיחות שלהם כהלכה במשך כל

כב מצויד בכריות אוויר. כריותהנסיעה, גם אם הר
האוויר אינן מתנפחות בכל סוגי התאונות.
לדוגמה, אם יכולת ההגנה של חגורות בטיחות
החגורות כהלכה לא תגבר על ידי התנפחות

כריות האוויר, כריות האוויר לא תתנפחנה.

התנפחות כריות האוויר מספקת הגנה נוספת,
רק אם חגורות הבטיחות חגורות כהלכה. בראש

ת הבטיחות מסייעת לשמור אתובראשונה, חגור
כב במיקום המתאים ביותר להתנפחותנוסע הר

ה של התנגשותכרית האוויר. שנית, במקר
ת הבטיחות מונעת מנוסעחזיתית, לדוגמה, חגור

ת ההתנגשות.כב להיזרק לכיוון נקודהר

  SRSכת ריסון נוספת) (מער

מההקד

 כוללת:SRSכת ה� מער

ה או נורית אזהר SRS הנורית אזהר£

כריות אוויר£

ה אזהר  
בראם עבודות התחזוקה אינן מבוצעות כראוי, הד

בוד שליטהכבך, להוביל לאיעלול לפגוע בבטיחות ר
כותכבך ולגרום לתאונה. כמו כן, ייתכן שמערבר

הבטיחות לא תוכלנה יותר להגן עליך ועל הנוסעים
באופן שהן יועדו לכך.

כז שירותבצע תמיד את טיפולי השירות במר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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ביכי, רSRSכת ה� אם קיימת תקלה במער
ה, אוכות ריסון לילדים עלולים לפעול במקרמער

ה של תאונה עם תאוטה עזה.לא לפעול כלל במקר
קיימת סכנת פציעה, שאף עלולה להיות קטלנית.

SRSכת ה� בדוק מיד את מערבמקרים הנ“ל יש ל
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

ה אזהר  

דיר כאשר נבדקים באופן סSRSתפקודי ה� 
אתה מפעיל את ההצתה, וכאשר המנוע פועל.

לכן ניתן לגלות תקלות בזמן.

,םינווחמה חולב תקלדנ   SRS תרהזא תירונ
ה להיכבותכאשר ההצתה מופעלת. היא אמור

כמה שניות לאחר התנעת המנוע.

מוכנים לפעולה כשנורית  SRS כתבי מערכיר
כבית כשהמנוע פעיל.  SRS תאזהר

:)SRS(או  חשה תקלה אם נורית התר
אינה נדלקת כאשר אתה מפעיל את£

ההצתה.

אינה כבית כמה שניות לאחר שהמנוע£
מופעל.

נדלקת שוב בעת שהמנוע פועל.£

ת כרית אוויר (עם חיישנית בקריחיד£
התנגשות)

מותחני חגורות הבטיחות£

מגבילי כוח לחגורות הבטיחות£

 מפחיתה את סיכון הנוסעיםSRSכת ה� מער
הכב במקרע מחלקי תא הנוסעים של הרלהיפג

של תאונה. היא מסוגלת גם להפחית את
הכוחות אשר פועלים על הנוסעים במהלך

תאונה.

כה של נתונים אלהתאוצה. בהתבסס על ההער

כית בתאונה, מותחני חגורותועם ההאטה האור

תהבטיחות הם הראשונים שיופעלו על ידי יחיד

ה של כריות האוויר.הבקר

מיות אינן נפתחות, אלא אםכריות האוויר הקד

ך גבוה.שיעור התאוטה מגיע לער

תבים הראשונים של ההתנגשות, יחידבשל

ה של כריות האוויר מנתחת את המידעהבקר

הנתונים הטכניים, כגון כיוון ושיעור של תאוטת

תכה זו, יחידכב. בהתבסס על הערותאוצת הר

ה מפעילה את מותחני החגורות אוהבקר

כריות האוויר.

ספי ההפעלה של מותחן חגורות ושל כרית
האוויר הם שונים ומותאמים לשיעור התאוטה

כב. תהליך זה הוא מקדיםאו התאוצה של הר
בת להתנפח בזמןבעו, כיוון שכרית האוויר חיימט

הנכון בתחילת ההתנגשות.

כב וכיווןשיעור התאוטה או התאוצה של הר
בעים בעיקר על ידי:הכוח נק

חלוקת הכוחות בעת ההתנגשות£

זווית ההתנגשות£

כבמאפייני עיוות הר£

כב התנגש בו.מאפייני הגוף שהר£

מים חיצוניים, שהתגלו לאחר התנגשות, אינםגור
כת אם לנפח אתמשפיעים על החלטת המער

כריות האוויר,  ואין הם מספקים כל אינדיקציה
להפעלת כרית האוויר.

כב יכול להיות מעוות באופן משמעותי,הר
לדוגמה במכסה תא המנוע או בכנף, מבלי

בו רקה ששכרית האוויר התנפחה. זהו מקר
עים, ושיעורה בקלות נפגחלקים המשנים צור

התאוטה אינו גבוה. לעומת זאת, כריות אוויר
כב התעוות קלותעשויות להתנפח גם כאשר הר

עים חלקיםבו נפגה שבד. לדוגמה, זה המקרבל
כבכב, כגון קורות המרקשיחים מאוד של הר

גת תאוטהכיות, וכתוצאה מכך מושהאור
מספקת.

הפעלה של מותחני חגורות בטיחות, מגבילי
כוח וכריות האוויר

ה של כריותת הבקרה של תאונה יחידבמקר

האוויר מעריכה את הנתונים הפיזיקליים

החשובים כגון משך, כיוון, ושיעור של האטה או

SRSת  נורית אזהר
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ה אזהר  

כותלא כל כריות אוויר מתנפחות בתאונה. מער

כריות האוויר השונות פועלות באופן עצמאי זו מזו.

בע לפיכת כריות האוויר נקאופן הפעולה של מער

ת התאונה, בפרט לפי התאוצהכה של חומרהער

כב ולפי סוג התאונה:והתאוטה של הר

התנגשות חזיתית£

התנגשות צד£

כריות אוויר  

הערות בטיחות חשובות

כריות אוויר מספקות הגנה נוספת. עם זאת, הן
ב להערותאינן תחליף לחגורות הבטיחות. שים ל

הבאות, כדי להפחית את הסיכון לפציעות חמורות
ם על�ידי כרית אוויראו אף קטלניות העשויות להיגר

מתנפחת:

בהבחור בתנוחת ישיבים לכב חייכל נוסעי הר£

ת הבטיחותת את חגורשתאפשר להם לחגור

חוקה ככל האפשר ממיקוםשלהם כהלכה והר

בתבה של הנהג חייכרית האוויר. תנוחת הישי

כב.ה בטוחה ברלהיות כזו שיוכל לשלוט בצור

ב להיות כזהב לנהג לדוושות חייחק ממושהמר

שהנהג יהיה מסוגל ללחוץ על הדוושות עד

כז כיסוי כריתחק בין חזה הנהג ומרהסוף. המר

ב להיות מעל 25 ס“מ. זרועותיו שלהאוויר חיי

הנהג צריכות להיות מעט כפופות בעת שהוא

אוחז בגלגל ההגה.

בים לחגור את חגורותכב חייכל נוסעי הר£
הבטיחות שלהם כהלכה כל הזמן, ולהשעין את

בת להיות מוצבתגבם על משענת הגב, אשר חיי
במצב אנכי ככל האפשר.

כוון את משענות הראש כך שחלקן העליון£

יהיה באותה גובה של ראש הנוסע.

ב נהג המשנה לאחור ככל האפשר,הזז את מוש£
כת ריסון לילד עלבפרט אם התקנת מער

ב.המוש

כת ריסון לילד הפונה לאחוראין להתקין מער£
.ב  נהג המשנה עם כרית האווירעל מוש

כת ריסון לילד הפונה לאחורחובה לאבטח מער
ב אחורי מתאים.במוש

כת ריסון הפונהאם אתה מאבטח ילד במער
ב להזיזב נהג המשנה, אתה חיילפנים על מוש

ב נהג המשנה לאחור ככל האפשר.את מוש

אל תתכופף לפנים, לדוגמה מעל כיסוי כרית£
האוויר של הנהג/נהג המשנה, בפרט כאשר

כב נמצא בתנועה.הר

אל תניח את רגליך על לוח המכשירים.£

 זהאחוז את גלגל ההגה רק בחישוק. באופן£
תאפשר לכרית האוויר להתנפח במלואה. אתה
עלול להיפצע אם כרית האוויר מתנפחת ואתה

אוחז באזור הפנימי של גלגל ההגה.

כב.אל תישען על הדלתות מתוך פנים הר£

וודא שלא נמצאים אנשים, חיות מחמד או£
כב לאזור ההתנפחות שלחפצים, בין נוסעי הר

כריות האוויר.

בולטים החוצה באזוראל תניח חפצים ש£

האחסון שמעל כרית האוויר של נהג המשנה.

רק כך כרית האוויר של נהג המשנה תוכל

להיפתח במלואה.

ב חפצים כלשהם בין משענת הגבאל תצי£
לדלת.

בים,אל תתלה חפצים קשיחים, לדוגמה קול£
על ידיות האחיזה או על ווי המעילים.

בטל לחלוטין סכנת פציעות העלולותלא ניתן ל

ב המהירותם מהתנפחות כרית אוויר, עקלהיגר

רשת לניפוח כרית אוויר.הגבוהה הנד

ה אזהר  
לאחר שכריות האוויר נפתחות, חלקיהן חמים.

אתה עלול להיכוות.

ע בחלקי כרית האוויר. דאג להחלפתאל תיג

ם האפשרי.כרית האוויר במוסך מוסמך בהקד

סת של מרצדכז שירכב שלך למרגרור את הר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ, אפילו שמצב

כב מאפשר לנסוע בו.הר
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ה אזהר  
אם אתה מבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר או

בקות), הפעולהבע עליהם חפצים (כגון מדמק
ע. קיימתהייעודית של כריות האוויר עלולה להיפג

סכנת תאונה.

לעולם אל תבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר
.בע עליהם שום חפציםואל תק

מתנפחת לפני ומעל תא הכפפות והקונסולה
כזית.המר

מיות מתוכננות להגביר אתכריות האוויר הקד
ההגנה על החזה והראש של הנהג ונהג המשנה.

הן מתנפחות:

בתחילת תאונה עם שיעור גבוה של תאוצה£
כי.כב בכיוון האוראו תאוטה של הר

כת קובעת כי התנפחות כריותאם המער£
האוויר מסוגלת להעניק הגנה נוספת לזו

המסופקת על ידי חגורות הבטיחות.

ת הבטיחות.על סמך השימוש בחגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

מיות לאכב מתהפך, כריות האוויר הקדאם הר
כתך כלל. הן מתנפחות אם המעררמתנפחות בד

כי.כב בכיוון האורה של הרמזהה תאוטה מהיר

בקהמיקום כריות האוויר מזוהה באמצעות מד

.AIRBAGאו  SRS/AIRBAG עם סמל

 עמוד 47).«(מיות כריות אוויר קד

 עמוד 47).«(כריות אוויר צד 

 עמוד 48).«(כריות וילון 

אם כריות האוויר מתנפחות, יישמע רעש חבטה
וכמות קטנה של אבקה עשויה להשתחרר. רעש

ע בשמיעה רק במקרים נדירים.חבטה זה פוג
ת אינה מהווה סיכון בריאותיהאבקה המשתחרר

נדלקת.  או SRSת ך כלל. נורית אזהררבד

כעת בטוח:

כב מיד.לעזוב את הר¿

כב:אם אינך יכול לעזוב את הר

פתח את החלון¿

כב וימנע היווצרות בעיותאוויר צח יחדור לר

בריאותיות.

 מתנפחת לפני גלגלכרית האוויר של הנהג 
,ההגה. כרית האוויר של  נהג המשנה 

מיותכריות אוויר קד

כריות אוויר צד

ה אזהר  

בים המאושר על�עליך להשתמש רק בכיסוי מוש

ב להיות תפרב חייס בנץ. לכיסוי המושידי מרצד

ת, כריותקריעה מיוחד לכריות אוויר צדדיות. אחר

אוויר צד אלא תיפתחנה כהלכה ולא תספקנה את

ה של תאונה. קיימתחית במקרההגנה ההכר

סכנת פציעה.

כזבים תואמים במרניתן להשיג כיסויי מוש

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מרצד

ה אזהר  
ה לכריות אוויר.בדלתות מותקנים חיישני בקר

נזק לדלת עלול להשפיע על תפקוד כריות אוויר

צד. קיימת סכנת פציעה.

לכן לעולם, אל תבצע שינויים בדלתות או בדיפון

מקולים. צור קשרהדלתות, לדוגמה התקנת ר

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדעם מר

בע“מ.



בטיחות הנוסעים 48

ת
חו

טי
ב

כריות אוויר וילון

 מגדילות את ההגנה של כריות אוויר וילון 
כב,הראש (אך לא החזה והזרועות) של נוסעי הר

חשת ההתנגשות.בו מתרבצד ש

ת הגגבות לתוך מסגרכריות  אוויר וילון משול
מיות.הצדדית, ומתנפחות מעל לדלתות הקד

 מתנפחות:כריות אוויר וילון 

חשת התנגשותבו מתרבצד ש£

בתחילת תאונה כששיעור של התאוצה£
כב גבוה בכיוון הרוחבי, לדוגמהאו תאוטת הר
התנגשות צד

ת הבטיחות או לאה חגורבין אם נחגר£

מי תפוס או לאב הקדבין אם המוש£

 התנפחו או לא.מיותבין אם כריות אוויר קד£

חגורות בטיחות  

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כריות האוויר מספקות הגנה נוספת. אולם, כריות

האוויר אינן מחליפות בשום אופן את חגורות

ה אוהבטיחות. להפחתת הסיכון של פציעה חמור

בדוק ולוודא כי כל הנוסעים �קטלנית, חובה ל

במיוחד נשים בהריון �  חוגרים באופן נכון את

חגורות הבטיחות שלהם, ישובים במצב זקוף רגיל

ביהם נמצאים במצב הקרוב ביותר האפשריוכי מוש

למצב אנכי.

ת הבטיחות או שלאאם אינך חוגר נכון את חגור
בת אותה עד כדי נעילתה בתוך האבזם שלה,שיל

בצע את פעולתת הבטיחות אינה יכולה לחגור
בר שעלול להסתייםההגנה המתוכננת שלה. ד

בפציעה קשה או אפילו במוות.

בדוק ולוודא כי כל הנוסעים � במיוחדלכן עליך ל
נשים בהריון �  חוגרים באופן נכון את חגורות

הבטיחות שלהם בכל נסיעה.

ת הבטיחות:בדוק וודא כי חגור

ת מעל לאזור החלציים נמוך ככלמונחת ועובר£
כיים ולאהאפשר, לדוגמה, מעל למפרקי היר

על הבטן.

במהודקת היט£

אינה מפותלת£

ביםמותקנות רק במוש כריות אוויר צד 

נפרדים בצד הפונה החוצה של משענות הגב

של הנהג ושל נהג המשנה.

מתאת ר בעת פתיחתן, מגבירות כריות הצד 

בההגנה על פלג הגוף העליון  של הנוסעים במוש
בים בצדמי ועל אזור האגן של הנוסעים/היושהקד

חשה ההתנגשות.בו התרכב שהר

עם זאת אין כריות אוויר צד מגנות על:

ראש£

צוואר£

זרועות£

 מתנפחות:כריות הצד 

בו אירעה התנגשותבצד ש£
בתחילת תאונה כששיעור תאוצת או£

כב גבוה בכיוון הרוחבי, לדוגמהתאוטת הר
בהתנגשות צד.

ת בטיחות.באופן עצמאי מהשימוש בחגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

באופן עצמאי ממותחני חגורות הבטיחות.£
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ה אזהר  

ה אזהר  

ת מעל לאמצע הכתף שלךמונחת ועובר£

ת על הצוואר או מתחתאינה מונחת ועובר£
לזרוע

מתאימה במהודק על אזור האגן� על ידי£

ה כלפי מעלה.משיכת חלק הכתף של החגור

ת בטיחות אחת כדי לאבטחאסור להשתמש בחגור

ם וחפץ באותו הזמן.יחדיו אד

ףבישת ביגוד נפוח/עבה, מעיל חוריש להמנע מל

למשל.

ה מעל חפציםאסור להניח ולהעביר את החגור

בירים, במיוחד אם הםבעלי קצוות חדים או ש

נמצאים על או בתוך הבגדים שלך, לדוגמה,

בר העלול לקרועמשקפיים, עטים או מפתחות. הד

ה שלת הבטיחות במקראת הרצועה של חגור

כב עלוליםתאונה ואתה או הנוסעים האחרים בר

להיפצע.

ם אחד בכל אחת מחגורותמותר לאבטח רק אד

הבטיחות בכל פעם.

אסור בשום אופן להסיע ילדים כשהם ישובים על

כיים של נוסע אחר. לא ניתן לאבטח כראוי אתהבר

ת פתע או שינויה של תאונה, עצירהילד במקר

בר שעלול לגרום לילדפתאומי בכיוון הנסיעה, ד

ה שלכב האחרים להפצע קשות במקרולנוסעי הר

ה של תאונה.ת פתע או אפילו למות במקרעציר

גובהם פחות מ �1.5 מטרים או ילדיםם שבני אד

תמתחת לגיל 12 אינם יכולים לחגור כראוי את חגור

כותרשת התקנה של מערם נדהבטיחות. עבור

ב מתאים. חובה להקפידריסון נוספות על מוש

כותולמלא אחר הוראות ההתקנה של יצרן “מער

פות.ריסון ילד“ המצור

»»

מת ההגנה היעודיתחגורות בטיחות מספקות את ר

שלהן רק כאשר משענות הגב נמצאות כמעט

ה שלבמצבן האנכי ביותר. בעת בלימה או במקר

ה ולספוגתאונה, אתה עלול להחליק מתחת לחגור

פציעות לדוגמה, בבטן ובצוואר. קיימת סכנה

ה ואף קטלנית.ת לפציעה חמורמוגבר

כוון את המשוב כראוי לפני התחלת הנסיעה.

וודא תמיד שמשענות הגב הן במצב כמעט אנכי

כז הכתף שלך.ת במרה עוברושהחגור

בצע את תפקידןחגורות בטיחות אינן יכולות ל
כמתוכנן אם:

בנו או נצבעו; או אם הןהן ניזוקו, שונו, הול£
מלוכלכות מאוד

ה ניזוק או מלוכלך מאודאבזם החגור£

בוצעו שינויים במותחני חגורות הבטיחות או£
בעיגוני החגורות

ה של תאונה, חגורות בטיחות עשויות לספוגבמקר
סיסי זכוכית, לדוגמה).נזק שאינו נראה לעין  (מר

בוצע בהןחגורות בטיחות פגומות או חגורות ש
השינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במקר

של תאונה. מותחני החגורות עשויים להתחיל
ע בלתי צפוי או לא לפעול כלל. קיימתלפעול ברג

ת להיפצע פציעות חמורותב כך סכנה מוגברעק
או אף קטלניות.

לעולם אל תבצע שינויים בחגורות הבטיחות,
במותחנים, בעיגונים או בגוללים. וודא שחגורות

הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.

ס בנץ ממליצה לך להשתמש בחגורותמרצד

כבך.ה במיוחד עבור רבטיחות שאושרו על�יד

חגורות בטיחות הן האמצעי היעיל ביותר לריסון

ה של תאונה. השימושכב במקרתנועת נוסעי הר

כב יתנגשובהן מפחית את הסיכון שנוסעי הר

בחוזקה בחלקי תא הנוסעים.

בות ישנם חוקים המתייחסים לשימושבארצות ר

כות ריסון לילדים. צייתבחגורות בטיחות ומער

לחוקים המתאימים והישימים ולתקנות הישימות.

ת הבטיחותהידוק חגור

תוודא שחגורות הבטיחות נגללו לגמרי. אחר

החגורות או אבזמי החגורות עלולות להילכד

ב.במנגנון המוש

בר עלול להזיק לדלת, ללוח דיפון הדלתהד

ת הבטיחות. חגורות בטיחות שניזוקו אינןולחגור

יכולות למלא יותר את תפקוד ההגנה שלהן,
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מותחני חגורות הבטיחות ומגבילי כוח

סכז שירות מורשה מרצדוחובה להחליפן במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

 כוונן אתת הבטיחות:להידוק חגור¿

ב והצב את המשענת כמעט במצבהמוש

 עמוד 49).«(אנכי 

ה באופן חלק מתוךמשוך את החגור¿

.מנגנון הגלילה 

מבלי לפתל אותה, העבר את רצועת הכתף¿

ך אמצע הכתף, ואתרת הבטיחות דשל חגור

כיים.ך הירררצועת החיק ד

. באבזם  ב את לשונית המתכת של¿

בת הבטיחות חייהחלק העליון של חגור¿

ך,ת הצורלהיות מנותב מעל הכתפיים. במיד

ת הבטיחות לגובה המתאים.כוונן את חגור

משוך את רצועת הכתף כלפי מעלה, להידוק¿

ה לרוחב גופך, אם צריך.החגור

 החלק אתת הבטיחות:מת חגורלהר¿

כלפי מעלה. ת מנגנון הגלילה מסגר

בתמשתל ת מנגנון הגלילה מסגר

במספר מצבים.

 לחץ והחזקת הבטיחות:להנמכת חגור¿

.את לחצן שחרור 

לגובה ת מנגנון הגלילה כוונן את מסגר¿

הרצוי.

 וודאשחרר את לחצן השחרור ¿

בה.השתל ת מנגנון הגלילה שמסגר

 לחץ על לחצןת הבטיחות:לשחרור חגור¿

.ה באבזם החגור השחרור 

תה למסגרת הבטיחות חזרהנחה את חגור¿

. מנגנון הגלילה

ת חגורות הבטיחות לנהג ולנהג המשנהאזהר

ללא קשר אם חגורות הבטיחות של הנהג ושל

ת בטיחותת חגורנהג המשנה נחגרו, נורית אזהר

 נדלקת למשך 6 דקות כל פעם שהמנוע

מותנע. היא כבית לאחר מכן אם הנהג ונהג

המשנה כבר חגרו את חגורות הבטיחות.

ה אזהר  
אם מותחני חגורות הבטיחות הופעלו, הם אינם

פעילים ולא יוכלו לספק את ההגנה היעודית שלהם

ה של תאונה נוספת.במקר

ת הסכנה לפציעות חמורות או אף קטלניות.גובר

כז שירותלכן דאג להחליף מותחנים שהופעלו במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

בב נהג המשנה אינו תפוס, אל תשלאם מוש

ת הבטיחותאת לשונית המתכת של חגור

ת מותחןמי. אחרב הנוסע הקדבאבזם מוש

.ה של תאונהת הבטיחות עלול לפעול במקרחגור

כדי להבטיח שמותחני החגורות¿

הפירוטכניים לא הופעלו, דאג תמיד

ת הבטיחות לאחר תאונה.בדיקת חגורל

חובה להחליף מותחנים שהופעלו.

בחגורותכב מצויד בכרית אוויר לנהג, אם הר

 מותקניםנהג המשנההבטיחות של הנהג ושל 
מותחנים ומגבילי כוח.

מותחני החגורות מהדקים את חגורות הבטיחות
ה של תאונה ומושכים אותן בצמוד לגוףבמקר

הנוסעים.
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ה אזהר  
ה או קטלנית לילדלהפחתת הסיכון בפציעה חמור

ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה או תאונה:במקר

ילדים מתחת לגובה 1.50 מטר ומתחת לגיל£
בים להיות מאובטחים תמיד12 שנים, חיי

בכות ריסון מיוחדות לילדים במושבמער
כב. חובה להקפיד על כך כיווןהמתאים בר

שחגורות הבטיחות אינן מתוכננות להגן על
נוסעים בגודל זה.

כת ריסון לילד הפונהאל תאבטח ילדים במער£
אל תאבטחב נהג המשנה. לאחור על מוש

כת ריסון לילד הפונה לאחורילדים במער

ב נהג המשנה אם מותקנת כרית אוויר.במוש

בכת ריסון הפונה לאחור במושאבטח מער

אחורי מתאים.

כת ריסון לילד הפונהאם אתה מאבטח מער£
ב להזיזב נהג המשנה, אתה חיילפנים במוש

ב נהג המשנה לאחור ככל האפשר.את מוש

ביםלעולם אין להסיע ילדים כאשר הם יוש£
כיים של נוסע אחר. בגלל הכוחותעל בר

ה של שינוי כיוון פתאומי,הפועלים במקר
סן אתבלימה עזה או תאונה, לא ניתן יהיה לר
כבהילד. הילד עלול להיזרק כנגד חלקי הר

בתא הנוסעים, ולהיפצע באופן חמור ואף
קטלני.

בים תמיד לחגור חגורותכב חייכל נוסעי הר£

בטיחות כהלכה בכל עת.

כות ריסון לילדיםמער

הערות בטיחות חשובות 

ה אזהר  
כת הריסון לילד אינה יכולה לספק את ההגנהמער

היעודית שלה, אם היא אינה מותקנת באופן נכון

הכב מתאים. הילד לא יהיה מרוסן במקרב רלמוש

של שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזה או תאונה. מצב

כזה עלול לגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות.

כת ריסון לילד,בה זו, כאשר אתה מתקין מערמסי

ב להוראות ההתקנה של היצרן ולשימוששים ל

כת ריסון לילד. וודא שכל המשטח שלהנכון במער

ב.כת הריסון לילד מונח על משטח המושמער

בה לאמותחני חגורות אינם מתקנים תנוחות ישי
נכונות או הידוק לא נכון של חגורות בטיחות.

כבמותחני חגורות אינם מושכים את נוסעי הר
ה לכיוון משענות הגב.בחזר

חוכה תא תיחפמ אוה ,לעפומ חוכ ליבגמ רשאכ

ה על הנהג ונהג המשנה.שמפעילה החגור

מיות מסונכרניםמגבילי הכוח של החגורות הקד

מיות, הנוטלות חלק בכוחעם כריות האוויר הקד

התאוטה. באופן זה הכוח המופעל על הנוסע

מתפרש על אזור גדול יותר.

מותחני החגורות מופעלים רק כאשר ההצתה

כות הריסון פעילות. ראה “נוריתמופעלת ומער

 עמוד 45).«(  או   SRSה אזהר

מותחני החגורות מופעלים באופן הבא, בהתאם
תה:לסוג התאונה ולחומר

כב מאט או מאיץבתאונות חזית � אחור הר£

ביםכי במהלך השלבמהירות בכיוון האור

הראשונים של התאונה.

כב מופעלה של התנגשות צד על הרבמקר£

כבברבה בתנאי שתאוצה/תאוטה רוחבית ר

מותקנות כריות צד ו/או כריות וילון.

ת הבטיחות מופעל , ישמע רעשאם מותחן חגור
פתאומי וכמות קטנה של אבקה תשוחרר.
הרעש הפתאומי יפגום בשמיעתך רק במקרים

נדירים.

ך כללרת אינה מהווה בדהאבקה המשתחרר
 או  SRSת  נורית אזהרסיכון בריאותי. 

תידלק.

»»
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ה אזהר  

כות ריסוןבים רק מערעל המושיש להתקין 

סכב של מרצדלילדים שהומלצו לשימוש בכלי ר

בנץ.
כבך:אם ילד נוסע בר

כת ריסון לילד שאושרו עלאבטח אותו במער£
ס בנץ ואשר מתאימה לגובהו,ידי מרצד

למשקלו ולגילו. וודא שהילד מאובטח במהלך
כדי לוודא שהילד מאובטחכל הנסיעה. 

כת הריסון, מלא אחר הוראותכהלכה במער

ההתקנה של היצרן. מומלץ להתקין את

ב אחורי מתאים.כת הריסון במושמער

כת הריסון לילד הותקנה לא נכון או לאאם מער

ה שלאובטחה, היא עלולה להשתחרר במקר

כתתאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי. מער

כב ולפגועהריסון לילד עשויה להיזרק בתוך הר

תב כך סכנה מוגברבנוסעים אחרים. קיימת עק

להיפצע בפציעות חמורות או אף קטלניות.

כת הריסון לילד באופן נכון,תמיד התקן את מער

ע. וודא שאתה פועלגם אם לא משתמשים בה כרג

לפי הוראות ההתקנה של היצרן.

ב הילדת הבטיחות של מושחגור את חגור£
לפני תחילת הנסיעה.

הפעל את מנעולי הבטיחות לילדים£

 עמוד 57).«(כב       בדלתות הר

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד
כות ריסון לילדים המצוינות ברשימהבמער

בל מידע נוסף אודות עמוד 57). ניתן לק«(
כז שירות שלמרכת ריסון נכונה לילד, בכל מער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ה אזהר  

מי אינהמית של הנוסע הקדאם כרית האוויר הקד

מנוטרלת:

בכת ריסון לילד במושד המאובטח במעריל£

מי, עלול להיפצע באופן חמור ואףהנוסע הקד

מית של הנוסעקטלני על ידי  כרית האוויר הקד

מי המתנפחת. מצב זה מסוכן במיוחד אםהקד

בה מיידית לכרית האווירהילד נמצא בקר

מית היא כאשר מתנפחת.הקד

מי,ב הנוסע הקדלעולם אל תאבטח ילד על מוש£

אבטחכת ריסון לילד הפונה לאחור. במער

בכת ריסון לילד הפונה לאחור רק על מושמער

אחורי מתאים.

מי ככלב הנוסע הקדהזז תמיד את מוש£

האפשר לאחור, אם אתה מאבטח ילד

ב הנוסעכת ריסון הפונה לפנים במושבמער

מי.הקד

כות ריסון מומלצות לילדים זמיןמידע אודות מער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרבכל 

כלמוביל בע“מ.

ב נהג משנהכת ריסון לילד על מושמער

לעולם אל תניח חפצים מאחורי או מתחת

כת הריסון לילד, לדוגמה כרית. השתמשלמער

כות ריסון לילדים עם הכיסוי המקורי שלהם.במער

החלף כיסויים פגומים רק בכיסויים מקוריים.

בהודעה תואמת מופיע בלוח המחוונים כדי להס

בך לסכנה.את תשומת ל

ה אזהר  
כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים

ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

חלקים מתכתיים.

כתכב, וודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד

הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. אתה

כתיכול לכסות אותה בשמיכה, לדוגמה. אם מער

הריסון התחממה בכל זאת, אפשר לה להתקרר

ך. לעולם אללפני שאתה מאבטח בה את ילד

גחה.כב ללא השתשאיר ילדים בר
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מי.ה על מגן השמש של הנוסע הקדתווית אזהר

כת ריסון לילד הפונה לאחורה עבור מערסמל אזהר

ב בטיחות הפונהאל תשתמש במושלעולם 

כרית אווירב המוגן באמצעות לאחור במוש

ם עלול להיגרלילד המותקנת לפניו. פעילה

.ה או קטלניתפציעה חמור

כת ריסון לילד מסוגאבטחת מער
ב  האחוריאיזופיקס במוש

ה אזהר  
כת ריסון לילד המאובטחת באמצעותמער
בי ילדים מסוג איזופיקס אינןכות אבטחת מושמער

מספקות הגנה לילדים שמשקלם מעל 22 ק“ג
כתת הבטיחות של מערוהם מאובטחים בחגור

הריסון. הילד עלול לדוגמה, לא להיות מאובטח
ב כך סכנהה של תאונה. קיימת עקכהלכה במקר

ה או קטלנית.ת לפציעה חמורמוגבר

אתאם משקל הילד הוא מעל 22 ק“ג, אבטח 

ת חגורות בטיחות שלכת הריסון לילד בעזרמער

כת הריסון לילדכב. בנוסף, אבטח את מערהר

ת רצועה עילית, אם היא קיימת.בעזר

ה אזהר  

כתב להוראות על השימוש במערתמיד שים ל

ריסון לילד ועל הוראות ההתקנה והשימוש

כת הריסון לילדשסופקו על ידי יצרן מער

בשימוש.ש

כת הריסון לילד אינה מותקנת באופןאם מער

ת הבטיחות, היא אינהנכון באמצעות חגור

ה ההגנתי.  ייתכןבצע את תפקודמסוגלת ל

ה של תאונה,שילד לא יכול להיות מרוסן במקר

תשל שינוי כיוון פתאומי או בלימה עזה. חגור

בטיחות שלא הודקה כראוי יכולה לגרום

תלפציעות נוספות. קיימת סכנה מוגבר

לפציעות חמורות ואף קטלניות.

וודא ש:

ה מנותבת באופן שהומלץ על יד יצרןהחגור£

כת הריסון לילד.מער

ה אינה מפותלת במקום כלשהו.החגור£

ך הצוואר, מתחתת לאורה אינה עוברהחגור£

לזרוע או מאחורי הגב של הילד.

ה ואינה מתחככתה אינה לכודרצועת החגור£

כנגד קצוות חדים.

ה אזהר  
כות העיגוןכות הריסון לילדים או מעראם מער

שלהן ניזוקו או עמדו בעומס בתאונה, ייתכן והן

לא תספקנה את תפקוד ההגנה המיועד שלהן.

ה של תאונה, בלימה עזה או שינוי כיווןבמקר

כת לא תצליח לאבטחפתאומי, ייתכן שהמער

ת לפציעותב את הילד. קיימת סכנה מוגברהיט

חמורות ואף קטלניות.

כות ריסון לילדים שניזוקו אוהחלף מיד מער

עמוד בעומס כבד בעת תאונה. לפני התקנה

בדוק אתכת הריסון לילד, דאג לת של מערחוזר

כז שירותכות הריסון והעיגונים שלהן במרמער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בין היתר גם:
ה עיליתרצועת קשיר£
ת בטיחותחגור£
ב בטיחות.בעי איזופיקס לאבטחת מושמק£
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ב בטיחות לילד וודאבעת התקנת מוש

ב האמצעית הבטיחות של המוששחגור

ת.אינה נלכד

בעות אבטחהט

רטיתכת אבטחה סטנדאיזופיקס היא מער¿

כות ריסון לילדים המתוכננותעבור מער

בים האחוריים.במיוחד להתקנה במוש

כות ריסון לילדיםעבור מער בעות אבטחה ט

במסוג איזופיקס נמצאות בין משענת המוש

ב:לכרית המוש

בים הקיצוניים הימני והשמאליבמוש£

ב אחורי צר עם שלושהבספסל מוש

בים.מוש

ב הקיצוני השמאלי בספסל אחוריבמוש£

בים.עם שני מוש

כות ריסון אחרותניתן לאבטח מער

 עמוד«(באמצעות חגורות הבטיחות 

כת ריסון לילדהשתמש רק במער51). 

המותאמת לגיל ולמשקל של הילד

רישות החוק. הקפד עלותואמת לד

הוראות התקנה והשימוש של היצרן.

ה עילית  רצועת קשיר

ה עיליתרצועת קשיר

בור נוסףה העילית מספקת חירצועת הקשיר

כת הריסון לילד, המאובטחתבין מער

ב האחורי. היא מסייעתבאיזופיקס והמוש

בהפחתה נוספת של סיכון הפציעה.

ה עיליות נקודות העיגון של רצועות קשיר

ממוקמות מאחורי משענות הראש הקיצוניות

בים האחוריים.על הבסיס של המוש

.ם את משענת הראש  הר¿

כת הריסון לילד מסוגבע את מערק¿

ה עילית. בעתאיזופיקס עם רצועת קשיר

ההתקנה הקפד על הוראות ההתקנה של

היצרן.

ה העילית נתב את רצועת הקשיר¿

 בין שנימתחת למשענת הראש 

המוטות של משענת הראש.

ה עיליתבוע של רצועת קשירנקודות קי



55
ת

חו
טי

ב
כות ריסון לילדיםמער

ה העילית עגן את וו רצועת הקשיר¿

ה העיליתת עיגון רצועת הקשירלתוך נקוד

. 

וודא:
מחובר ה העילית שוו רצועת הקשיר£

ה העיליתת עיגון רצועת הקשירלנקוד

, כפי שמוצג

אינו ה העילית שרצועת הקשיר£

מפותלת.

.ה העילית מתח את רצועת הקשיר¿

ציית להוראות ההתקנה של היצרן בעת

הביצוע.

ה אםהורד קצת את משענת הראש בחזר¿

רוש. ודא שאתה לא מפריע לניתוב הנכוןד

.ה העילית של רצועת הקשיר
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כת ריסון לילדבים מתאימים למער  מיקומי מוש

ב נהגב נהג המשנה, הזז את מושכת ריסון לילד הפונה לפנים על מושבעת התקנת מער¿

המשנה למיקום האחורי ביותר.

כת ריסון לילדמערבכת ריסון לילד במושמערבוצות משקלק

ב הספסלבמושב נהגנהג משנה או במוש

2האחורי משנה כפול

עד  10 ק“ג בוצה 0:ק

סלי או כפי שמומלץבראוני או כפי שמומלץ3סליבראוניךעד 9 חודשים בער

בוצה 0+: עד  13 ק“גק

סלי או כפי שמומלץבראוני או כפי שמומלץ3סליבראוניךעד 18 חודשים בער

: 9 עד 18 ק“גIבוצה ק

סלי או כפי שמומלץבראוני או כפי שמומלץ5,4סליבראוניךבין 8 חודשים עד 4 שנים בער

15 עד 36 ק“ג : III / II בוצה ק

סלי או כפי שמומלץבראוני או כפי שמומלץ5,4סליבראוניךבין 3.5 שנים עד 12 שנים בער

בקת אישור כתומהסלי מזוהות באמצעות מדברכות ריסון מסוג אונימער

כת ריסון לילדיםבקת אישור על מערדוגמה: מד

כב עם תא צוות. אסור לשימוש בכלי ר2
כב עם כרית אוויר לנהג משנה. אסור לשימוש בכלי ר3
כת ריסון לילד הפונה לפנים. אל תשתמש במער4
ב נהג המשנה למיקום האחורי ביותר. העבר את מוש5
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מנעולי בטיחות לילדים

ה אזהר   מנעולי בטיחות לילדים  
כב הם עשויים:אם ילדים נוסעים בר

ךרלפתוח דלתות ובכך לסכן משתמשי ד£

אחרים

כב ולהילכד בתנועה הנגדיתלצאת מהר£

כב ולהילכד בתוכו, לדוגמה.להפעיל ציוד בר£

קיימת בכך סכנת תאונות ופציעות.

תמיד הפעל את נעילת הבטיחות לילדים ואת

מאפיין השליטה בחלונות, אם אתה מסיע ילדים.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלביציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים הראת הר

גחה.הש

יצרן                סוג               מס‘  אישור            מס‘ הזמנהבוצות משקלק 

Britax-BABYE1 03 301146B6 6 86 8213בוצה 0:ק

Romer6SAFE PLUSעד  10 ק“ג

עד 9 חודשים

ךבער

Britax-BABYE1 03 301146 B6 6 86 8213בוצה 0+:ק

Romer6SAFE PLUSעד  13 ק“ג

עד 18 חודשים

ךבער

I:Britax-DUOE1 03 301133B6 6 86 8218בוצה ק

9RomerPLUS7 עד 18 ק“ג

8 חודשים עד 4

ךשנים בער

III / II:Britax-KID7 E1 03 301148 B6 6 86 8308בוצה ק

15RomerB6 6 86 8302 עד 36 ק“ג

בין 3.5 עד 12

ךשנים בער

ב נהג משנה עם כרית אוויר.כב עם מושכות ריסון לילד בכלי ראין להתקין מער6 
ב נהג המשנה למיקום האחורי ביותר.העבר את מוש7

ה אזהר  
כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים

ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

חלקים מתכתיים.

כתכב, וודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד

הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. אתה

כתיכול לכסות אותה בשמיכה, לדוגמה. אם מער

הריסון התחממה בכל זאת, אפשר לה להתקרר

ך.לפני שאתה מאבטח בה את ילד

גחה.כב ללא השלעולם אל תשאיר ילדים בר

  הערות בטיחות חשובות
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ה אזהר  

כות לנהיגה בטוחהמער

כות לנהיגה בטוחהת המער סקיר

כות הבאותבפרק זה תמצא מידע אודות המער

לנהיגה בטוחה:

£ABSכת למניעת נעילת גלגלים) (מער

£BASכת תגבור בלימה) (מער

פנסי בלימה מותאמים£

£ASRת מניעת החלקה בהאצה) (בקר

£ESP©ת ייצוב אלקטרוני) (בקר

£EBD(חלוקת כוח בלימה אלקטרוני) 

בות בעת רוחותת היציכת לסיוע שמירמער£

צד

אתה יכול להפעיל את מנעולי בטיחות לילדים

 עמוד זה).«((ובדלת האחורית  בדלת ההזזה

מנעולי בטיחות לילדים לדלת

ההזזה/ דלת אחורית

מנעול בטיחות לדלת האחורית

בריח
דלת נעולה

תדלת משוחרר

אתה יכול להשתמש במנעולי בטיחות לילדים

בדלתות כדי לאבטח את דלתות ההזזה ואת

הדלתות האחוריות בנפרד.

ה של דלת הזזה חשמלית, דלתלמעט במקר

מאובטחת אינה יכולה להיפתח מבפנים. היא

כב משוחרריכולה להיפתח רק מבחוץ אם הר

מנעילה. אם דלת ההזזה החשמלית מאובטחת,

רק בקרי דלת ההזזה מאחור מנוטרלים. אתה

יכול לפתוח את דלת ההזזה החשמלית בכל עת

 בקונסולהמבפנים באמצעות לחצן 

 עמוד 80).«(כזית המר

ביטול הפעלה: לחץ על הבריחלהפעלה/ל¿

בכיוון התואם.

וודא שמנעולי בטיחות ילדים פועלים¿

כהלכה.

גחה, הםאם אתה משאיר בעלי חיים ללא הש
עלולים לדוגמה ללחוץ על לחצן או על מתג.

הם עלולים:

כב ולמשל להילכד.להפעיל ציוד של הר£

כותלהפעיל או להפסיק פעולה של מער£
ך אחרים.רכב, ובכך לסכן משתמשי דהר

ה של תאונה, בלימת פתע או שינוי כיווןבמקר
פתאומי, בעלי חיים שאינם מאובטחים יכולים

כב. קיימתכב ולפצוע את נוסעי הרלהיזרק בתוך הר
סכנה לתאונה או לפציעה.

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר בעלי חיים ללא הש
תמיד אבטח כראוי את בעלי החיים במהלך

בעלי חיים.הנסיעה, לדוגמה בכלוב נשיאה ל

מנעול בטיחות לדלת ההזזה

כב  בעלי חיים בר
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הערות בטיחות חשובות  

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם
כות לנהיגה בטוחה אינן יכולותאינך מרוכז, המער

בטל את חוקילהפחית את הסיכון בתאונה או ל
כות לנהיגה בטוחה הן רק אמצעיהפיזיקה. המער

תהמיועד לסייע לך בנהיגה. אתה האחראי לשמיר
כבכב שלפניך, למהירות הרחק מהרהמר

בלימה בזמן. התאם תמיד את סגנון הנהיגהול
שלך לתנאי מזג האוויר, לתנאי הכביש ולתנאי

כב שלפניך.חק בטוח מהרהתנועה. שמור מר
נהג בזהירות.

כות הבטיחות המתוארות פועלות באופןמער
ע בין הצמיגיםבי  רק כאשר יש מספיק מגאפקטי

תב מיוחדלפני הכביש. לכן, הקדש תשומת ל
למידע המתייחס לצמיגים, לעומק סוליות

 בסעיף ”גלגלים’ וכוהמינימלי המומלץהצמיגים 

 עמוד 322).«וצמיגים“ (

ף (צמיגיף, השתמש תמיד בצמיגי חורבחור
M+Sך בשרשראות שלג. באופןת הצור), ובמיד

כות לנהיגה בטוחה  המתוארותבד המערזה בל
בית.ביות המרבפרק זה תפעלנה באפקטי

ABS  כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
, הגלגלים עלוליםABSכת אם קיימת תקלה במער

להינעל כאשר אתה בולם. יכולת ההיגוי והבלימה

כותעו, בנוסף פעילותן של מערכב יפגשל הר

בטיחות אחרות עלולה להיות מנוטרלת. קיימת

ת של החלקה ותאונה.סכנה מוגבר

ABSכת ה�המשך לנהוג בזהירות. בדוק את מער

סכז שירות מורשה מרצדם האפשרי במרבהקד

בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.

 מווסתת את לחץ הבלמים כךABSכת ה� מער

שהגלגלים אינם ננעלים כאשר אתה בולם. מצב
כב כאשר אתהזה מאפשר לשמור על היגוי הר

בולם.

 פועל החל ממהירות של כ� 5 קמ“שABSה� 
כת ה�ומעלה, ללא קשר לתנאי הכביש. מער

ABSפועלת על פני שטח חלקים, גם אם אתה 
בולם בעדינות.

 בלוח המחוונים ה הצהובה נורית האזהר
תידלק, כאשר ההצתה מופעלת. היא תיכבה

לאחר התנעת המנוע.

בלמים

בת במהלך הבלימה, מתערABSכת אם מער
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.

תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על תנאי
ת לכך שישכביש מסוכנים ומתפקדות כתזכור

בה.לנהוג בזהירות ר

המשךבת:  מתערABSכת ה� אם מער¿
ללחוץ על דוושת הבלמים בכוח, עד שמצב

בלימת החירום יחלוף.

להפעלת בלמים מלאה:¿
לחץ על דוושת הבלמים בכל הכוח.

   BASכת תגבור בלימה) (מער

כות אחרות, מערABSכת אם יש תקלה במער

כות בטיחות נהיגה.גם לא תפעלנה, כולל מער

ה ראה את המידע אודות נורית אזהר
 עמוד 252).«(

ה אזהר  
חק, יגדל מרBASכת ה�ה של תקלה במערבמקר

הבלימה בעת בלימת חירום. קיימת סכנת תאונות.

במצב של בלימת חירום, לחץ על דוושת הבלמים
 תמנע את נעילתABSכת ה�בכוח מלא. מער

הגלגלים.

כב עם לחצנים בגלגל ההגה: אם יש תקלהכלי ר

ה  , נורית האזהרBASכת בטיחות במער
 עמוד 252)«נדלקת בעת שהמנוע פועל (

 פועלת במצבי בלימת חירום.BASכת ה� מער
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים במהירות,

ה באופן אוטומטי את מגבירBASכת ה� מער
חק הבלימה.ת את מרכוח הבלימה, ובכך מקצר

כב מלפניםכת התראת התנגשות ברמער£
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פנסי בלימה מותאמים  

אם אתה מפעיל את הבלמים בחוזקה במהירות
תמעל 50 קמ“ש או אם הבלימה מוגבר

, פנסי הבלימה יהבהבו BASכת באמצעות מער
במהירות. באופן זה הנהגים מאחוריך מוזהרים

באופן בולט יותר.

אם אתה בולם בחוזקה במהירות של יותר מ�
תה מלאה, מהבהבי  אזהר70 קמ“ש עד לעציר

חירום מופעלים באופן אוטומטי. אם הבלמים
מופעלים שוב, פנסי הבלימה ידלקו ברציפות.

ת חירום תופסק באופןפעולת מהבהבי אזהר
אוטומטי, אם תנהג במהירות מעל 10 קמ“ש.

ת חירום,באפשרותך לכבות מהבהבי אזהר
 עמוד«ת חירום (באמצעות מתג מהבהבי אזהר

.(252

  ESP®ת ייצוב אלקטרונית) (בקר

הערות בטיחות חשובות

בד (לכל היותר 10כב לזמן קצר בלהפעל את הר

ב להיותשניות)  על דינמומטר בלימה. המפתח חיי
ת, במנעול ההצתה במשך כל הזמן. אחר1במצב 

כתת הינע או למעראתה עלול לגרום נזק ליחיד
הבלמים.

כב על דינמומטר גליליםאל תפעיל את הר
בדיקות ביצועים). אם אתה צריך(לדוגמה ל

כב על דינמומטר גלילים, התייעץלהפעיל את הר
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדעם מר

ת הינעת, אתה עלול לגרום נזק ליחידבע“מ. אחר

כת הבלמים.ולמער

ESPאם אתה מפעיל או מפסיק את פעולת 

 יהיה®ESPבו הנעה לכל הגלגלים, כב שבר
מופסק למשך של תהליך הפסקת פעולה/

הפעלה מחדש.

 או שקיימת בו תקלה,®ESPאם הופסקה פעולת 

 בעת שהמנוע פועלתידלק נורית חיווי 
 עמוד«ה בהספק המנוע (ועשויה להיות יריד

.(251

השתמש רק בגלגלים עם מידות צמיגים
. אם®ESPמומלצות, לתפקוד תקים של ה� 

כב עם לחצן ברSאתה בוחר בתוכנית נהיגה +
AGILITY SELECT ,ESP®כב תייצב את הר

כב מאפייני מאפשר לר®ESPה מוגבלת. במיד
היגוי יתר ותת היגוי, אשר מסייעים לסגנון נהיגה

בי ביותר. סגנון נהיגה זה דורש נהג מנוסהספורטי
ומיומן.

ה אזהר  
היא לא תוכל®ESP, כת אם קיימת תקלה במער

כב. בנוסף, תופסק פעולתן שללייצב את הר
כות בטיחות אחרות. מצב זה מגביר אתמער

הסכנה להחלקה ולתאונה.

ESPכת ה�ה. בדוק את מערנהג בזהירות יתר
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

 EBD (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית)

ה אזהר  
, הגלגלים האחורייםEBDאם קיימת תקלה ב� 

עלולים להינעל לדוגמה בבלימה מלאה.  מצב זה
מגביר את סכנת ההחלקה ואת סכנת התאונה.
לכן, עליך להתאים את סגנון נהיגתך למאפייני

כז שירותכת במרשליטה שונים. בדוק את המער
ת כלמוביל בע“מ.ס מטעם חברמורשה מרצד

 מנטר ומבקר את לחץ הבלמים עלEBDה� 
בות הנהיגה בעתהגלגלים האחוריים לשיפור יצי

בלימה.
 עמוד«ה (ראה מידע לגבי חיווי ונורות אזהר

.(252

הבלמים יתפקדו כרגיל מיד כאשר תשחרר את
 תופסק. BASדוושת הבלמים, פעולת

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“ לשים
 עמוד 59).«(

 4ETSת אחיזה אלקטרונית)כת בקר (מער

תפקוד או מבחן ביצועים צריך להתבצע רק על

כב עלדינמומטר דו סרני. לפני הפעלה של הר
כז שירותדינמומטר כזה, התייעץ עם מר

תס מטעם כלמוביל בע“מ. אחרמורשה מרצד
כתכת ההינע ולמעראתה עלול להזיק למער
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הבלמים.

כב עם הנעה לכל הגלגלים מצוידיםכלי ר
ת. בקר4ETSת אחיזה אלקטרונית כת בקרבמער

תכת בקר מער .®ESPכת אחיזה היא חלק ממער
אחיזה בולמת בנפרד את הגלגלים אם הם
מתחילים להסתחרר. מצב זה מאפשר לך
להתחיל בנסיעה ולהאיץ על פני משטחים
חלקים, לדוגמה, אם הכביש חלק בצד אחד.
בנוסף, מומנט גדול יותר מועבר לגלגל או

ת.לגלגלים עם אחיזה מוגבר

לחץ על דוושת האצה יותר מהרגיל, למרות

המהבהבת, אבל רק ה נורית האזהר
בר מעניק אחיזהבנסיעה איטית. הד

אופטימלית בטווח מהירויות נמוך יותר.

. נורית4ETSבלימה חזקה מפחיתה את ביצועי 

מהבהבת באטיות. ה האזהר

ה ע לנורית האזהרב למידע בנוגשים ל

 עמוד 251).«(

אם הגרור (שילוב גורר�גרור) מתחיל לסטות,
אתה יכול לייצב את שילוב גורר�גרור רק

 לייצוב גרור®ESPה זה באמצעות בלימה. במקר
מסייעת לך לייצב את שילוב גורר�גרור.

 ESP®לייצוב גרור פעיל מעל מהירויות של כ� 
65 קמ“ש.

כת אינה פועלת בגלל תקלה, מער®ESPאם 
ייצוב הגרור לא תפעל.

ה אזהר  
כתאם תנאי כביש ומזג האוויר גרועים, מער

הייצוב לא תהיה מסוגלת למנוע מהשילוב של
כז כובדכב הגורר והגרור לסטות. גרור עם מרהר

®ESPכת גבוה עלול להתהפך לפני שמער

תזהה זאת. קיימת סכנת תאונה.

תמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי
כביש ולמזג אוויר.

ESP®ייצוב גרור פועל כנגד מצבי נהיגה מסוכנים 
ב בעת נהיגה עם גרור.בזמן וכך מספק סיוע ר

ת הייצובכת בקרייצוב גרור הוא חלק ממער
.®ESPהאלקטרונית 

כה מזההכת החיישן ולוגיקת ההעראם מער
 לייצוב גרור®ESPתנועת טלטול של הגרור,  

כבראשית בולמת את הגלגלים הנפרדים של הר
באופן ממוקד, וכך היא מבטלת את תנועת
הטלטול. אם תנועת הטלטול אינה נפסקת,

כב נבלם עד ששילוב גורר�גרור מיוצב. אםהר
כב מופחת.רש הספק המנוע של הרנד

בותת היציכת לסיוע שמירמער
בעת רוחות צד

בות בעת רוחותת היציכת לסיוע שמירמער

צד

הערות בטיחות חשובות

בות בעת רוחות צדת היציכת לסיוע שמירמער
 אינה פועלת או®ESPאינה פועלת אם 

מנוטרלת בשל תקלה.

כת זו אינה פעילה אם:מער

ה של טלטלות וזעזועים עזים,במקר£
לדוגמה כתוצאה מנסיעה על משטחים לא

כים משובשות.רישרים או בד

כב מאבד אחיזה, לדוגמה על שלגאם הר£
ח או בעת ציפה.או על קר

ה של תנועות תמרון גדולות או חדותבמקר£
של הנהג.

כת זו תחזור לפעול כאשר יתחדשו תנאימער
הנהיגה הרגילים.

תפקוד
בות בעת רוחות צדת היציכת לסיוע שמירמער

בי רוח צד היכולים להשפיע על אחיזתמזהה מש
בותכבך בעת נהיגה בקו ישיר. התערהכביש של ר

בות בעת רוחות צדת היציכת לסיוע שמירמער
תלויה בכיוון ובעוצמה של רוח הצד.

פעולת בלימה מייצבת מסייעת לך לשמור על
ב הנסיעה.כב בנתיהר

ה שלמידע מוצג בלוח המחוונים במקר
תכת לסיוע שמירמערבות פעילה של התער

.בות בעת רוחות צד היצי

  ייצוב גרור
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ה אזהר  

כבכת התראת התנגשות ברמער 
מלפנים

הערות כלליות

כב מלפניםכת התראת התנגשות ברמער 
(תגבור בלימה) BASכת ה�מערכוללת את 

חק,ת מרת שמירהמותאמת ואת אזהר
ת להלן.המתואר

ה אזהר  
בה:חק אינה מגית מרת שמיראזהר

לאנשים או חיות£

כב הבאים לקראתךלכלי ר£

בךלתנועה החוצה את נתי£

בעת ביצוע פניות£

חק אינה יכולה לספקת מרת שמירלכן, אזהר
ה בכל המצבים הקריטיים. קיימת סכנתאזהר

ב למצבי התנועה,תאונה. הקדש תמיד תשומת ל
בלום.והייה מוכן ל

תפקוד

חק יכולה לסייע לך להפחיתת מרת שמיראזהר

כב שלפניך או להפחיתאת הסיכון להתנגשות בר

האת ההשפעות של התנגשות זו. אם אזהר

חק מזהה סכנת התנגשות, אתהת מרשמיר

תת שמירה חזותית וקולית. אזהרבל אזהרתק

חק אינה יכולה למנוע התנגשות ללאמר

בותך האישית.התער

:תויוריהמב הרהזא קפסת קחרמ תרימש  תרהזא

בות 30 קמ“ש או יותר, אם:ביבס

כב הנוסע שלפניך קצר יחסיתחק לרהמר£

בה אתה נוהג במשך כמה שניות,למהירות ש

חקת מרת שמיראזהר תידלק נורית 

בלוח המחוונים.

כב לפניך,ב במהירות לראתה מתקר£

תה לסירוגין, ונורית אזהריושמע צליל אזהר

תידלק בלוח חק ת מרשמיר

המחוונים.

כבחק בינך לרבלום מיד כדי להגדיל את המר¿

שלפניך.

או

נקוט פעולת התחמקות בתנאי שאינה¿

מסכנת אותך ואחרים.

כת תסייע לך, התפקודאם אתה רוצה שהמער

ב להיות מופעל ופעיל.חיי

כת, בתנאי נהיגהב אופיה של המערעק

ת שווא.כת עלולה להציג אזהרמסובכים, המער

תכת חיישן רדאר, אזהרתה של מערבעזר

חק מסוגלת לזהות מכשולים,ת מרשמיר

ב נסיעתך במשך פרק זמן ממושך.הקיימים בנתי

תבמהירויות של כ� 70 קמ“ש ומעלה, אזהר

חק לא תמיד יכול לזהותת המרתפקוד אזהר
כבים.עצמים ותנאי תנועה מור

חקת מרת שמירבמקרים כאלה תפקוד אזהר
עשוי:

נוריתכב ללא לחצנים בגלגל ההגה: בכלי ר
בלוח המחוונים מהבהבת. ה האזהר

נוריתכב עם לחצנים בגלגל ההגה: בכלי ר
בלוח המחוונים מהבהבת ה האזהר

כת (מערCrosswind Assist Activeוההודעה 
כב מלפנים פעילה)התראת התנגשות בר

ב תכליתית.מופיעה בתצוגה הר

כב מלפניםכת התראת התנגשות ברמער
כבפעילה במהירויות שמעל 80 קמ“ש כאשר הר

נוסע בקו ישר או בפניות מתונות.

חקת מרת שמיראזהר

הערות כלליות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 59).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

תה מיותרלתת אזהר£

ה בכלללא לתת אזהר£

קיימת סכנת תאונה.

ב לתנועה.  אל תסתמך על תפקודתמיד שים ל
בד.חק בלת המראזהר
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ה אזהר  

חק מסוגלת לזהות גם עצמים נייחים,ת מרשמיר

כב שעצרו או שחנו.לדוגמה כלי ר

תת שמירב למכשול ואזהראם אתה מתקר

כת תיזוםחק מזהה סכנת התנגשות, המערמר

התראה חזותית וקולית.

ב:גילוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עק

לכלוך על החיישנים או אם החיישנים£
מכוסים במשהו אחר

ם כבדשלג או גש£

הפרעה של מקורות רדאר אחרים£

קיימים החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה£
ב�קומותבחניון ר

כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוער£

ב אחרכב נע לפניך בנתיר£

בדוק אתכב דאג למת הרם נזק לקדאם נגר
כז שירותך והפעולה של חיישן הרדאר במרהמער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ, גםשל מרצד
ה של התנגשויות במהירויות נמוכות, גםבמקר

כב.מת הראם לא ניכר נזק חזותי לקד

תהפעלה/הפסקת פעולה של אזהר

חקת מרשמיר

תת שמירבעת התנעת המנוע, תפקוד אזהר

חק מופעל לאחר מספר שניות.מר

לחץ על לחצן להפסקת פעולה: ¿

 עמוד 38).«(

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה:כלי ר

בלוח המחוונים ה נורית האזהר

 (מופסק) מהבהבת.OFFנדלקת והודעת 

נוריתכב עם לחצנים בגלגל ההגה: כלי ר

בלוח המחוונים נדלקת ה האזהר

Distance warning deactivatedוהודעת 

חק מופסקת) מוצגת.ת מרת שמיר(אזהר

 לחץ שוב על לחצן להפעלה:¿

 עמוד 38).«(

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה:כלי ר

בלוח המחוונים כבית ה נורית האזהר

 (פועל) מהבהבת.ONוהודעת 

תגבור בלימה מותאם

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 59).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

נוריתכב עם לחצנים בגלגל ההגה: כלי ר

בלוח המחוונים כבית בלוח ה האזהר

Distance warningהמחוונים והודעת 

activatedחקת מרת שמיר (אזהר

מופעלת) מוצגת.

ה אזהר  
כת תגבור בלימה מותאם לא תמיד יכולהמער

כבים או עצמים.לזהות בבירור מצבי תנועה מור

במקרים כאלה תגבור הבלימה המותאם עלולה:
ךב ללא צורלהתער£

בלא להתער£

בקיימת סכנת תאונה. הקדש תמיד תשומת ל

בלום. הפסקת לתנאי התנועה והייה מוכן למיוחד

בות במצבים לא מסוכנים.את ההתער

בה:כת תגבור הבלימה המותאם אינה מגימער

בעלי חייםלאנשים או ל£

כב הבאים לקראתךלכלי ר£

בךלתנועה החוצה את נתי£

למכשולים נייחים£

בעת ביצוע פניות£

כת תגבור הבלימה המותאםכתוצאה מכך, מער

ב בכל המצבים הקריטיים.עשויה לא להתער

בקיימת סכנת תאונה. הקדש תמיד תשומת ל

בלום.למצב התנועה והייה מוכן ל

בלוםתגבור הבלימה המותאם מסייע לך ל

במצבים מסוכנים במהירויות מעל 30 קמ“ש.

כת חיישן רדאר כדי להעריךהוא משתמש במער

את מצב התנועה.
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כת תגבור בלימהת החיישנים,  מערבעזר

כבךב רמסוגלת לזהות מכשולים המצויים בנתי

במשך פרק זמן ארוך.

כת תגבורב למכשול ומעראם אתה מתקר

הבלימה המותאם מגלה סכנת התנגשות,

בת אתכת תגבור הבלימה המותאם מחשמער

עוצמת הבלימה הנחוצה למניעת התנגשות. אם

כת תגבוראתה מפעיל את הבלמים  בכוח, מער

הבלימה המותאם תגדיל באופן אוטומטי את כוח

מה מתאימה לתנאי התנועה.הבלימה לר

שמור את דוושת הבלמים לחוצה עד שמצב¿

 מונעתABSכת בלימת החירום יחלוף. מער

מהגלגלים להינעל.

הבלמים יפעלו שוב באופן רגיל, אם:

תשחרר את דוושת הבלמים.£

לא קיימת יותר סכנת התנגשות.£

כבך.לא התגלה מכשול לפני ר£

תופסק הפעולה של תגבור בלימה מותאם.

כב, תגבור בלימהבית של הרעד למהירויות המר

ב לעצמים נעים שכבר זוהומותאם מסוגל להגי

כת תגבורככאלה, לפחות פעם אחת. מער

בה למכשולים נייחים.בלימה מותאם אינה מגי

ב:גילוי מכשולים עשוי להיפגם במיוחד עק

לכלוך על החיישנים או אם משהו אחר מכסה£

אותם

ם כבדשלג או גש£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים£

החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה בחניון£

ב�קומותר

כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוער£

ב אחרכב נע לפניך בנתיר£

כת תגבור בלימה מותאם אינה זמיהאם מער

כתכת חיישן הרדאר, מערב תקלה במערעק

ת זמינה עם אפקט תגבור בלימההבלמים נותר

.BASמלא ו� 

בדוק אתכב דאג למת הרם נזק לקדאם נגר

כזמרך והפעולה של חיישן הרדאר, בהמער
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בצע את הבדיקה גם לאחר.  יש לבע“מ

התנגשויות במהירויות איטיות, גם אם לא ניכר

כב.מת הרנזק חזותי לקד

ASR ת החלקה בהאצה  בקר

הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

 ASRאינה יכולה להפחית את הסיכון לתאונה

ולא לפעול כנגד חוקי הפיזיקה אם הנהג אינו

מגלה ערנות בעת התחלת נסיעה או האצה.

ASRהוא רק אמצעי עזר. תמיד התאם את סגנון 

ך ומזג האוויר.רהנהיגה שלך לתנאי הד

אם אתה מפעיל או מפסיק את ההנעה לכל

ASRכב יחד עם אפשרות זו, פעולת הגלגלים בר

תופסק במהלך תהליך ההפעלה/הפסקת

פעולה.

כב עם לחצנים בגלגל ההגה: אם יש תקלהבכלי ר

נדלקת בעת שהמנוע  נורית החיווי ASRב� 

 עמוד«(פועל וייתכן שהספק המנוע יופחת 

.(252

ASRה שלת את האחיזה, כלומר העבר משפר

כוח מהצמיגים לכביש למשך זמן ממושך ובכך

כב. אםבות הנהיגה של הרת את יציגם משפר

ASRב, הגלגלים המונעים מתחילים להסתבס

בולמת את הגלגלים המונעים הנפרדים ומגבילה

 מסייעת לך באופןASRאת מומנט המנוע. בכך 

משמעותי בעת התחלת נסיעה ובעת האצה

כים חלקלקלות.רבייחוד בד

אם האחיזה של משטח הכביש אינה מספקת,

 לא תאפשר לך להתחיל בנסיעה ללאASRאפילו 

כבקושי. סוג הצמיגים והמשקל הכולל של הר

כמו גם השיפוע של הכביש גם הם מהווים

תפקיד מכריע.

בלוח ה בת, נורית האזהר מתערASRאם 

המחוונים מהבהבת.
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בהכות נגד גנימער

 שולל התנעה (אימובילייזר)

הוצא את המפתח ממנעוללהפעלה: ¿
ההצתה.

 סובב את המפתחלהפסקת פעולה:¿
 במנעול ההצתה.2למצב 

כבך ללאהאימובילייזר מונע את התנעת ר
מפתח נכון.

כב תמיד קח את המפתחביציאה מהר
כב. אם אתה משאיר אתעמך ונעל את הר
כב, כל אחד יכול להתניעהמפתח בתוך הר

את המנוע.

שולל ההתנעה מנוטרל תמיד כאשר אתה

מתניע את המנוע.

ASRהפעלה/הפסקת פעולה של 

ה אזהר  
 היאASR,כת אם מופסקת הפעולה של מער

כב בעת התחלת נסיעהלא תוכל לייצב את הר

או האצה. מצב זה מגביר את הסכנה להחלקה

ולתאונה.

 רק במצבים המתואריםASRהפסק את פעול 

להלן.

בלוח ה בת ונורית האזהר מתער®ESPכאשר 

המחוונים מהבהבת, אל תפסיק את פעולת

ASRה זה, לחץ על דוושת האצה רק. במקר

רושה להתחלת הנסיעה.ה הדבמיד

.לחץ על לחצן ¿

ה מופסקת, נורית האזהרASRאם פעולת 

 בלוח המכשירים תידלק.

ASR.מופעלת אוטומטית שהמנוע מותנע 

 מדומם את המנועECO Start Stopתפקוד 

כב נעצר. המנוע מותנעבאופן אוטומטי כאשר הר

באופן אוטומטי, כאשר הנהג מתחיל בנסיעה.

ASRם שנבחר.ת על מצב ההפעלה הקוד שומר

 הופסקה לפני הפסקתASRלדוגמה: אם פעולת 

ת מופסקת גם כאשר נשארASRפעולת המנוע, 

המנוע מותנע מחדש באופן אוטומטי.

ב לנטרל לזמן קצר אתבמצבים הבאים מוט

:ASRפעולת 

כאשר משתמשים בשרשראות שלג£

בשלג עמוק£

על חול או על חצץ£

:ASRאם אתה מפסיק את פעולת 

מומנט המנוע אינו מוגבל והגלגלים המונעים£

בסוב תיצורב. פעולת הסיכולים להסתבס

ה שישפר את האחיזה.אפקט גזיר

ת פעילה במהלךת אחיזה נשארבקר£

בות הבלימה. אם הגלגלים המונעיםהתער

שומרים על מגבלת אחיזת הצמיג לדוגמה,

בגלל שצד אחד של הכביש הוא חלק, גלגל

ת.זה נבלם. במצב זה האחיזה מוגבר

£ESP®כב. נוריתב ותייצב את הר עדיין תתער

לוח המכשירים מהבהבת ה האזהר

.בתמתער ®ESP כאשר 

®ASR    ESP,אם אתה מפסיק את פעולת

כב. בלימהב כדי לייצב את הרעדיין תתער

®ESPתכופה המופעלת אוטומטית באמצעות 

כת הבלימה.עלולה להזיק למער

 רק לזמןASRבה זו, הפסק את פעולת מסי

חי.קצר ורק כאשר הכר
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      ATA בה)כת אזעקה נגד גני (מער

כב.סגור את כל דלתות הרריכה: לד¿

כב באמצעות המפתח.נעל את הר

 עמוד 76)«כזית (נורית חיווי של נעילה מר
תהבהב.

כב מנעילהשחרר את הרלנטרול: ¿
באמצעות המפתח.

 עמוד 76)«כזית (נורית חיווי של נעילה מר
כבית.

כב ננעל שוב באופן אוטומטי אם אינךהר
פותח דלת תוך 40 שניות מהשחרור

מנעילה.

כתאזעקה חזותית וקולית מופעלת כאשר מער
כה ואתה:רהאזעקה נד

כב מבפניםמבטל את נעילת הר£

דלתפותח £

פותח את מכסה תא המטען£

האזעקה אינה כבית, אף אם, לדוגמה
אתה סוגר ופותח דלת שהפעילה אותה.

 לחץ על לחצן להפסקת האזעקה :¿
במפתח.

או

הכנס את המפתח למנעול ההצתה.¿

האזעקה מנוטרלת.

הפעלה

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הנטיה
הכב משתנה, כאשר אזעקה נגד גרירשל הר

כב על מגבהכה. לדוגמה, אם מרימים את הררנד
בצד אחד.

להפעלה/הפסקת פעולה

ך באופן אוטומטי  לאחררה נדחיישן למניעת גריר
כ� 20 שניות.

האזעקה נגד גריר

ה מופסקת באופן אוטומטי,האזעקה נגד גריר

כב.כאשר אתה משחרר מנעילה את הר

נטרול

הוצא את המפתח ממנעול ההצתה.¿

.לחץ על לחצן  ¿

 בלחצן נדלקת למשך 5נורית החיווי 
שניות.

.כבנעל את הר¿

ה מנוטרלת.ההגנה נגד גריר

ת מנוטרלת עד אשרה נותרההגנה נגד גריר
כב ננעל שוב.הר

ה כאשר אתה נועלנטרל את האזעקה נגד גריר

כב ו�:את הר

ת או עלכבך מוטען / מובל על מעבורר£

כבמשאית להובלת כלי ר

ב�מחנה על משטח נע לדוגמה בחניון ר£

מפלסי.

כבחיישן תנועה בפנים הר

תפקוד

רוך, אזעקהכב דאם חיישן תנועה בפנים הר
חזותית וקולית מופעלת אם מתגלית תנועה

ה לדוגמה אם מישהו מנסהכב. זה קורבתוך הר
כב.להגיע לפנים הר
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.

רוךכב דאם חיישן תנועת בפנים הר

 עמוד 138)«(כת חימום עזר ומער

גויה יכולה לקרותמופעלת, התרעה ש

ה הפנימית.כתוצאה מניטור הטמפרטור

ה זה, הפסק את פעולת חיישןבמקר

תנועת פנים או את חימום עזר.

להפעלה

סגור את כל החלונות.¿

וודא שאין חפצים תלויים על המראה¿

הפנימית או על ידיות האחיזה או על ריפוד

הגג.

באופן זה תמנע אזעקות שווא.

כב.נעל את הר¿

ך באופןר נדכב חיישן תנועת פנים הר
אוטומטי לאחר כ� 40 שניות.

להפסקת פעולה

.כבבטל את נעילת הר¿

נוטרל באופןכב יחיישן תנועה בפנים הר
אוטומטי.

נטרול

הוצא את המפתח ממנעול ההצתה.¿

.לחץ על לחצן  ¿

 עלכאשר הלחצן משוחרר נורית החיווי 
הלחצן נדלקת למשך כ� 5 שניות.

כב באמצעות המפתח.נעל את הר¿

כב מנוטרל.חיישן תנועה בפנים הר

כב נשאר מנוטרל עד אשרחיישן תנועה פנים הר
כב ננעל שוב.הר

חיישן תנועהכדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את 

כבך כאשר:, אם אתה נועל את רכבבפנים הר

כבאנשים או בעלי חיים נותרים בר£

חלונות הצד נותרים פתוחים£

ת אוכב, לדוגמה במעבורבעת הובלת הר£

כב.על משאית להובלת כלי ר

בכך תמנע אזעקת שווא.
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מפתח

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מפתח

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר זה

כבך שהיו זמינים בזמן ההבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

שלכזי שירותנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מורשים מרצד

.(26

הפעל את מנעולי הבטיחות לילדים אם ילדים

ת הילדים עלולים לפתוח אתכב. אחרנוסעים בר

הדלתות במהלך הנסיעה ולפצוע את עצמם

ואחרים.

אל תשמור את המפתח ביחד עם:

התקנים אלקטרוניים, לדוגמה טלפון נייד או£
מפתח אחר.

בעות או פסחפצים מתכתיים, לדוגמה מט£
מתכת.

תיקבתוך חפצים מתכתיים, לדוגמה נר£
מתכתי.

בר עלול להשפיע על תפקוד המפתח.הד

ה אזהר  
אם תחבר חפצים כבדים וגדולים למפתח � ייתכן

ה במנעול ההצתה. מצבכי המפתח יסתובב במקר

כזה עלול לגרום להפסקת פעולת המנוע. קיימת

סכנת תאונה.

כב. אל תחבר חפצים כבדים וגדולים למפתח הר

הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסתו של

המפתח לתוך מנעול ההצתה.

  תפקודי מפתח

ת סוללהנורית ביקור 

כבכזית של הרנעילה מר 

 שחרור מנעילה של דלתות ההזזה

והדלת האחורית או לשחרר מנעילה או

ת את דלת ההזזהלפתיחה/לסגיר

החשמלית

 מפתח חירום

כזית או שחרורשחרור מנעילה מר 
כבמיות הרהדלתות הקד

ה אזהר  
כב אפילו שהםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש

כת ריסון לילד. ילדים עלוליםמאובטחים במער

כב. הם יכוליםלפצוע עצמם מחלקים של הר

ה ואף קטלנית מחשיפהה חמורע בצורלהיפג

ממושכת לטמפרטורות קיצוניות גבוהות או

נמוכות.

אם ילדים פותחים דלת הם עלולים:

לגרום לפציעת אנשים אחרים.£

כב לפצוע את עצמם או להיפצעלצאת מהר£

מהתנועה החולפת.

בול מפציעות חמורות אם הם נופליםלס£

כב, בשל גובהו מהקרקע.מהר

כב קח תמיד את המפתחכאשר אתה יוצא מהר

עמך, גם אם אתה יוצא לזמן קצר.
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מפתח

כב  מסופק עם שני מפתחות.הר

בכל מפתח יש מפתח חירום.

ניתן להשתמש במפתח לשחרור מנעילה של

בה, השתמשחוק. למניעת גניכב מרהר

כב.בה הקרובה של הרביבמפתח רק בס

תהחלף את הסוללות מיד אם נורית הביקור

 אינה דולקת בחטף בעתשל הסוללה 

 עמוד 73).«(לחיצה על לחצן 

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿

.

פנסי האיתות יהבהבו פעם אחת.

בה ההיקפית הופעלה במחשאם התאור

, היא נדלקת כאשר עמוד 223)«(ך רהד

כב משוחרר מנעילה.הר

לשחרור מנעילה רק של דלתות ההזזה ¿

. לחץ על לחצן והדלת האחורית:

פנסי האיתות מהבהבים פעם אחת.

כב בתוך כ� 40אם אינך פותח את הר

כזית:שניות לאחר שחרור הנעילה המר

כב יינעל שוב.הר£

כת שוב.רבה נדכת האזעקה נגד גנימער£

. לחץ על לחצן כזית:לנעילה מר¿

פנסי האיתות מהבהבים שלוש פעמים

אם:

כב ננעל שובהר£

כה.רבה נדכת אזעקה נגד גנימער£

בדוק את כפתורי הנעילה בכל הדלתות.¿

בדוק אם כפתורי הנעילה נמצאים למטה.

ת מחדל של המפעל מאפשרותרות ברירהגד

כזית של:בצע נעילה/ביטול מנעילה מרלך ל

דלת הנהג ודלת נהג המשנה£

דלתות הזזה£

הדלתות האחוריות£

בד, ייתכןאם אתה נוסע לעתים קרובות ל

כתרות של מערשתרצה לשנות את ההגד

הנעילה.

ביטול הנעילה של:ל לחץ על לחצן 

דלת הנהג ודלת נהג המשנה (מסחרית£

ה)סגור

או

ה)בוס, דגם שלדדלת הנהג (מיני£

כב עם תפקוד כניסה/יציאה קלה, תפקודלכלי ר

ב להיות מנוטרל לפני שינוי תפקוד שחרורזה חיי

 עמוד 82).«(מנעילה  

 לחץ על הלחצנים ה:רלשינוי ההגד¿

 בו זמנית עד שנורית בדיקת הסוללהו� 
 עמוד 70).«תהבהב פעמיים  (

כת הנעילה שונתה בתוךה של מערראם ההגד

כב, לחיצה על הלחצניםטווח קליטת האיתות לר

 : או 

כבתנעל את הר£

או

תשחרר אותו מנעילה.£

כת הנעילהרות מער שינוי הגד

ה חירום, ניתן לשחרר מנעילה באופן ידניבמקר

את דלת הנהג או את דלת נהג המשנה

. עמוד 72)«(באמצעות מפתח החירום 

כב עם דלת הזזה חשמלית עשוי להיותכלי ר

. עמוד 82)«(מצויד בתפקוד כניסה/יציאה קלה 

תפקוד כניסה/יציאה קלה מאפשר את

המאפיינים הבאים:

פתיחה אוטומטית של דלת ההזזה כאשר£

כב.ב לראתה מתקר

ביטול נעילה אוטומטית של דלת הנהג£

כב.ב לרכאשר אתה מתקר

נעילה אוטומטית של דלת ההזזה/דלת£

בביב את האזור שסהנהג כאשר אתה עוז

כב.הר
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  מפתח חירום

הערות כלליות

כב או לשחררואם לא ניתן יותר לנעול את הר
באמצעות המפתח, השתמש במפתח החירום.

ביטולאם אתה משתמש במפתח החירום ל
כת האזעקהכב תופעל מערהרנעילה ופתיחת ד

 עמוד 66).«בה (נגד גני

כים להפסיק את פעולת האזעקה:ר ישנן שתי ד

 במפתח. או לחצן לחץ על לחצן ¿

או

הכנס מפתח למנעול ההצתה.¿

הוצאת מפתח החירום

בכיוון החץ, ובו חוף את תפס השחרור ד¿
 מתוךזמנית הוצא את מפתח החירום 

המפתח.

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:

לחץ על הלחצןביטול נעילת דלת הנהג: ל¿
 פעם אחת.

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿
 פעמיים.

. לחץ על הלחצן  כזית:לנעילה מר¿

: לחץ על הלחצניםרות המפעל שחזור הגד¿
 בו זמנית, במשך כשש שניות, ו� 

עד שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים
 עמוד 70).«(

כזית.המפתח מבטל שוב את הנעילה המר

כבנעילה/שחרור מנעילה של הר

באמצעות מפתח החירום

ת נוחותכב עם תפקוד פתיחת/סגירכלי ר

מנעול דלת לשחרור מנעילה בחירום בדלת נהג

המשנה

נעול

משוחרר מנעילה

לשחרור מנעילה של דלת נהג המשנה:¿

הכנס את מפתח החירום עד הסוף

במנעול דלת נהג המשנה וסובב אותו

.למצב 

ת מנעילה.דלת נהג המשנה משוחרר

בד נעל את כל הדלתות מלכב:לנעילת הר¿

ם כך, לחץדלת נהג המשנה מבפנים. לש

מטה את כפתורי הנעילה של הדלתות.

הכנס את מפתח החירום עד הסוף¿

במנעול דלת נהג המשנה וסובב אותו

.למצב 

דלת נהג המשנה נעולה.

ת נוחותכב ללא תפקוד פתיחת/סגירכלי ר

מנעול הדלת לשחרור מנעילה בחירום נמצא

בדלת הנהג.
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ה אזהר  

  סוללת המפתח

הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה

שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.

קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

בתיתביה ס הער  
 סוללות מכילות מזהמים. השלכתן עם

ה על החוק.האשפה הביתית הוא עביר

חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן

בה.ביבאופן אחראי הס

.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל

כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מורשה מטעםשירות של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ, או לנקוד

ות.ת לסוללות ישנמיוחד

תהחלף את הסוללות מיד כאשר נורית ביקור

סוללה  אינה דולקת בחטף בעת לחיצה על

,CR2025 3Vלחצן. תזדקק לסוללת כפתור 

שניתן להשיגה בכל מוסך מוסמך.

ם של ילדים.ג ידחק סוללות מהישבה זו, הרמסי

בלת טיפולאם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לק

פואי.ר

הכנסלשחרור מנעילה של דלת הנהג: ¿

את מפתח החירום עד הסוף במנעול דלת

נהג המשנה וסובב אותו עם כיוון השעון.

ת מנעילה.דלת הנהג משוחרר

בדנעל את כל הדלתות מלכב: לנעילת הר¿

ם כך, לחץ מטהדלת הנהג מבפנים. לש

את כפתורי הנעילה של הדלתות.

הכנס את מפתח החירום עד הסוף¿

במנעול דלת הנהג וסובב אותו נגד כיוון

השעון.

דלת הנהג נעולה.

כב עם מחיצהכלי ר

נעול

משוחרר מנעילה

כב מצויד במחיצה, ניתן לגשת לתאאם כלי הר

המטען רק באמצעות תפקוד נעילת חירום

בדלתות האחוריות.

לוענמב ףוסה דע םוריחה חתפמ תא סנכה¿

.הדלת האחורית וסובב אותו למצב 

.הליענמ תררחושמ תינמיה תירוחאה תלדה

SPRINTER 69-92 10/01/14, 10:16 AM73



74

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

מפתח

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿

 עמוד 72).«(

 לתוך הפתחלחץ את  מפתח החירום ¿

במפתח בכיוון החץ, עד  שמכסה בית

 ייפתח. אל תחזיק את המכסההסוללה 

במצב סגור כאשר אתה עושה זאת.

.הסר את מכסה בית הסוללה ¿

ך,טפח טפיחות חוזרות על המפתח בכף יד¿

 תיפול החוצה.עד שהסוללה 

ב החיוביהכנס סוללה חדשה כאשר הקוט¿

כהפונה כלפי חוץ. השתמש במטלית ר

ם כך.ועדינה לש

מיים של מכסההכנס את הזיזים הקד¿

  תחילה, ולאחר מכן לחץ עליההסוללה  

ה.לסגיר

 לתוך המפתח.הכנס את מפתח החירום ¿

ם של  כל לחצני המפתחבדוק את תפקוד¿

כב.ביחס לר
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פתרון תקלות של מפתח

כבלא ניתן לנעול את ר

באמצעות המפתח.

פנסי איתות לא

כבמהבהבים כאשר הר

נעול

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

הדלתות לא סגורות כהלכה.
כב.סגור את כל הדלתות כהלכה ונעל שוב את הר¿

כזית.כת נעילה מרקיימת תקלה במער

 עמוד 72).«כב, באמצעות מפתח החירום (נעל את הר¿

ם האפשרי במוסךכזית בהקדכת נעילה מרבדוק את מערדאג ל¿
מוסמך.

סוללת המפתח מרוקנת או חלשה.

חק קרוב ולחץ על לחצן  כוון את מפתח לידית דלת הנהג במר¿

.ו� 

אם זה לא עוזר:

 עמוד 73) או«החלף את הסוללה (¿

 עמוד 72).«כב, באמצעות מפתח החירום (נעל את הר¿

אם המפתח פגום:
 עמוד 72).«כב, באמצעות מפתח החירום (נעל את הר¿

בדוק את המפתח במוסך מוסמך.דאג ל¿

ב במשך זמן ר0המפתח היה במצב 

הסר את המפתח והכנס אותו מחדש למנעול ההצתה.¿

רוש, החלף את המצבר.בדוק ואם ד¿

 במנעול ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿

מנעול ההגה תקוע מכנית.

הסר את מפתח ההצתה והכנס אותו שוב למנעול ההצתה. בו¿

זמנית סובב את גלגל ההגה מצד לצד.

כב נמוך מדי.המתח בר

הב, תאורכנים שאינם חיוניים, לדוגמה חימום מושהפסק פעולת צר¿

פנימית ונסה להתניע את המנוע שוב.

אם זה לא עוזר:

ךת הצורבדוק את מצבר ההתנעה והטען אותו במיד¿

 עמוד 301).«(

או

 עמוד 312).«כב באמצעות כבלי עזר להתנעה (התנע את הר

או

התייעץ במוסך מוסמך.¿

בטללא ניתן לנעול או ל

כבנעילה של הר

באמצעות המפתח.

לא ניתן לסובב את

המפתח במנעול הצתה

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

המפתח.
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ה אזהר  

  הערות בטיחות חשובות

כזיתנעילה מר

גחה. גם אם הםכב ללא השאל תשאיר ילדים בר
כת ריסון לילדים. תמיד שמור עלמאובטחים במער

ם של ילדים. ילדים עלוליםג ידהמפתח מחוץ להיש
כב.לפצוע את עצמם מחלקים של הר

אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות

חמורות ואף קטלניות.

אם ילדים פותחים דלת, הם יכולים:

לפצוע אנשים אחרים.£

כב לפצוע את עצמם או להיפצעלצאת מהר£
מהתנועה החולפת.

בול מפציעות חמורות אם הם נופליםלס£
כב, בשל גובהו מהקרקע.מהר

כב אפילו לזמן קצר, תמידכאשר אתה יוצא מהר
כב.קח את המפתח עמך ונעל את הר

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבטל את המפתח במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

כב.ת הביטוח המבטחת את הרבוד המפתח לחברדווח מיד על אי¿

ך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.ת הצורבמיד¿

כב.ת הביטוח המבטחת את הרבוד המפתח לחברדווח מיד על אי¿

ך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.ת הצורבמיד¿
ת את מפתחבדאי

החירום.

ת את המפתח.בדאי

ה אזהר  
הפעל את מנעולי הבטיחות לילדים אם ילדים

ת הילדים עלולים לפתוח אתכב. אחרנוסעים בר
הדלתות במהלך הנסיעה ולפצוע את עצמם

ואחרים.

אתה יכולעם מנעולי בטיחות לילדים: 

מית הנעולה מבפניםלפתוח את הדלת הקד

בכל עת. אתה יכול לפתוח את דלת ההזזה

הנעולה או הדלת האחורית מבפנים רק אם

מנעולי בטיחות לילדים לא הופעלו.

  נעילה ושחרור מנעילה ידנית

כזיתלחצני נעילה מר

כזית לנעילה/השתמש בלחצני הנעילה המר

כב או רק של דלתותשחרור מנעילה של כל הר

ההזזה והדלתות האחוריות מבפנים.

כב:לנעילה/שחרור מנעילה של כל הר¿

 בעתלחץ על לחצן הנעילה העליון 

שהדלתות סגורות.

כב נעול, נורית החיווי בלחצןכאשר כל הר

נדלקת. כזית הנעילה המר

 במנעול ההצתה0אם המפתח נמצא המצב 

או שהוא מוסר, נורית החיווי של לחצן הנעילה

.תוינש 5 ךשמל תקלוד תראשנ  תיזכרמה

 אתה יכולללא מנעולי בטיחות לילדים:

לפתוח את הדלתות מבפנים בכל עת.
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מאפיין נעילה אוטומטית 

הערות כלליות

כב ננעל באופן אוטומטי בתחילת הנסיעה.הר

אם מאפיין נעילה אוטומטית פעל, אתה עלול

חף או  נגרר.כב נדכב כאשר הרלהישאר מחוץ לר

ה, נורית החיווי אינה נדלקת.בדגמי שלד

לנעילה/שחרור מנעילה של דלתות¿

 לחץ עלההזזה והדלתות האחוריות:

 של לחצןלחצן הנעילה התחתון 

כזית בעת שהדלתות סגורות.הנעילה המר

כאשר דלתות ההזזה והדלתות האחוריות

נעולות, נורית החיווי בלחצן הנעילה העליון

 נדלקת.

בה זו, הפסק את תפקוד נעילה אוטומטיתמסי

בעת נהיגה:

כב.חיפת הרלפני ד£

כבת הרלפני גריר£

אם הופעלה, נעילה אוטומטית מופסקת כאשר

כב משוחרר מנעילה או ננעל באמצעות לחצןהר

כזית.הנעילה המר

נעילה אוטומטית מופעלת מחדש לאחר

שההצתה מופסקת או אם דלת נפתחת בעת

כב עומד.שהר

הפעלה נעילה אוטומטית בעת נסיעה

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה כאשר הדלתות סגורות.

 לחץ על לחצן הנעילהכב כולו:לר¿

עד שנורית החיווי כזית העליון המר

בע פעמים.בלחצן תהבהב אר

בד:לדלתות הזזה ולדלתות אחוריות בל¿

כזית התחתוןלחץ על לחצן הנעילה המר

 עד שנורית החיווי בלחצן העליון 
בע פעמים.תהבהב אר

הפסקת פעולת נעילה אוטומטית בעת

נסיעה

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה כאשר הדלתות סגורות.

לחץ על לחצן הנעילהכב: לכל הר¿
עד שנורית החיווי כזית העליון המר

בלחצן תהבהב פעמיים.

בד:לדלתות הזזה ולדלתות אחוריות בל¿
כזית התחתוןלחץ על לחצן הנעילה המר

 עד שנורית החיווי בלחצן העליון 
תהבהב פעמיים.

  דלת נהג ודלת נהג משנה

פתח את הדלתות רק שתנאי התנועה מאפשרים

זאת. ודא שיש מרווח מספיק בעת פתיחת
כב אות, אתה עלול להזיק לרהדלתות. אחר

כבים אחרים.לר

תה יכול לפתוח את דלת הנהג או דלת נהגא
המשנה מבפנים בכל עת, אף אם הן נעולות.

.משוך את ידית הדלת ¿

 קופץ.לחצן הנעילה 
הדלת נפתחת.

  דלתות הזזה

הערות בטיחות חשובות  

ה אזהר  
אם דלת ההזזה אינה תפוסה במחזיק היא תוכל

רון.כב נמצא במדלנוע באופן עצמאי אם הר

»»
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דלתות הזזה

אתה או אנשים אחרים עלולים להילכד. קיימת

סכנת פציעה.

וודא תמיד שדלת הזזה הפתוחה תפוסה

במחזיק.

פתח את הדלתות רק כאשר תנאי התנועה

מאפשרים זאת. וודא שיש מרווח מספיק בעת

ת, אתה עלול להזיקפתיחת הדלתות. אחר

כבים אחרים.כבך או לרלר

רגהכבך תצויד במדייתכן שדלת ההזזה של ר

ה של דלתותחשמלית. בעת פתיחה או סגיר

רגהההזזה, התייחס להערות עבור המד

 עמוד 83).«(החשמלית 

ה מבחוץ פתיחה/סגיר

ת במחזיק פעיל, אשרדלת ההזזה מצויד

מחזיק את הדלת במעצור האחרון כאשר היא

פתוחה.

כבך יכול להיות מצויד בדלת הזזה ארוכה עםר

תפס ביניים.

תקת דלת ההזזה אתה יכול לרבעת פתיחת/סגיר

ך. אם אתה עושה זאת, הדלתראותה במחצית הד

בת להיפתח במלואה בעת כניסה אואינה חיי

כב. מחזיק הביניים אינו תופס אתיציאה מהר

הדלת באופן מלא.

. משוך את ידית הדלת לפתיחה:¿

דלת ההזזה נפתחת.

חוף לאחור את דלת ההזזה באמצעותד¿

 עד שהיא נתפסת.ידית הדלת 

בדוק את מחזיק דלת ההזזה.¿

משוך את ידית הדלת בחוזקהה: לסגיר¿

 עד היאקדימה באמצעות הידית 

תיסגר.

ה מבפנים  פתיחה/סגיר

ידית פנימית של דלת ההזזה

ת במחזיק פעיל, אשרדלת ההזזה מצויד

מחזיק את הדלת במעצור האחרון כאשר היא

פתוחה.

אתה יכול לפתוח את דלת ההזזה מבפנים אם

מנעולי הבטיחות לילדים אינם מופעלים. לחצן

 קופץ מעלה בעת שאתה פותח הנעילה 

את דלת ההזזה. רק הנעילה בדלת זו

מתבטלת. שאר הדלתות נשארות נעולות.

כבך יכול להיות מצויד בדלת הזזה ארוכה עםר

ת דלת ההזזהתפס ביניים. בעת פתיחת/סגיר

ך. אם אתהרתק אותה במחצית הדאתה יכול לר

בת להיפתח במלואהעושה זאת, הדלת אינה חיי

כב. מחזיק הביניים אינובעת כניסה או יציאה מהר

תופס את הדלת באופן מלא.

.לחץ על הלחצן לפתיחה: ¿

חוף לאחור את דלת ההזזה באמצעותד¿

 עד שהיא נתפסת.ידית הדלת 

בדוק את מחזיק דלת ההזזה.¿

בת להיות תפוסה.דלת ההזזה חיי

 משוך את ידית הדלת בחוזקהה:לסגיר¿

 עד היאקדימה באמצעות הידית 

תיסגר ותיתפס.
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ה חשמלי  סייען סגיר

רשה חשמלי, יידכבך מצויד בסייען סגיראם ר

ת הדלת.ך סגירפחות כוח לצור

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

בעת פתיחת דלת ההזזה, דלת ההזזה יכולה לפגוע

באנשים אחרים כאשר היא נעה לאחור. קיימת

סכנת פציעה.

פתח את הדלת רק כאשר  תנאי התנועה

מאפשרים זאת.

ב לעצמיםה אינו מגיתפקוד ההגנה מפני לכיד

כים, קלים או דקים, כגון אצבעות קטנות.ר

אברים אלה או אחרים עלולים להילכד, לדוגמה

ת הדלת.כנגד מסגר

הה אינו יכול למנוע לכידתפקוד מניעת לכיד

במקרים אלה. קיימת סכנת פציעה.

ה של דלת ההזזה החשמלית,בעת פתיחה או סגיר

ב התנועה של דלתוודא שאף אחד אינו נמצא בנתי

ההזזה. אם מישהו נלכד, לחץ על הלחצן שוב

ת דלת ההזזה.לעציר

 עמוד 79).«(ה ראה הערות על מניעת לכיד

תכבך מצוידייתכן שדלת ההזזה החשמלית של ר

ה של דלתרגה חשמלית. בעת פתיחה וסגירבמד

ההזזה החשמלית, התייחס להוראות של

 עמוד 83).«(רגה החשמלית המד

ב לאפס את דלת ההזזה החשמלית אםאתה חיי

קיימת תקלה או הפסקה באספקת המתח

 עמוד 81).«(

 דלת הזזה חשמלית 

ה  הפעלה ומניעת לכיד

כבך מצויד בדלת הזזה חשמלית בצד ימין ו/ר

או שמאל.

דלת ההזזה החשמלית מופעלת באמצעות:

כזית.לחצני דלת ההזזה בקונסולה המר£

הת הדלת (קורלחצן דלת ההזזה על מסגר£

B.(

ידית הדלת (פנימית או חיצונית)£

המפתח£

אם פתיחת דלת ההזזה החשמלית מופרעת,

ת.היא נעה מספר סנטימטרים בכיוון הנגדי ונעצר

ה, היאאם דלת ההזזה מופרעת בעת הסגיר

נפתחת באופן מלא.

אם המנוע החשמלי של דלת ההזזה נמצא

בסכנה של התחממות, למשל בשל פתיחה/

ה במשך זמן קצר, דלת ההזזהה תדירסגיר

נפתחת באופן מלא. לאחר מכן דלת ההזזה

ננעלת במקומה באמצעות הגנת הפעלה. דלת

ההזזה פעילה שוב לאחר כ� 30 שניות.

אם קיימת תקלה או שהמצבר נותק, אתה יכול

להשתמש בתפס השחרור לניתוק דלת ההזזה

מהמנוע החשמלי. לאחר מכן תוכל לפתוח

 עמוד 81).«(ולסגור את את הדלת באופן ידני 
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ה של דלת ההזזהפתיחה/סגיר

באמצעות לחצן

כזיתלחצני דלת ההזזה בקונסולה המר

)Bה ת הדלת (קורלחצן דלת ההזזה במסגר

ה של דלת ההזזה בצדלפתיחה/סגיר
כב.שמאל של הר

ה של דלת ההזזה בצד ימיןלפתיחה/סגיר

כב.של הר

ה של דלת ההזזה.לפתיחה/סגיר

כב עם מחיצה, הלחצן ממוקם במחיצהבכלי ר

ליד הדלת בגובה ידית הדלת הפנימית.

אתה יכול לפתוח את דלת ההזזה באמצעות

ת הדלת אם מנעולי הבטיחותהלחצן במסגר

לילדים אינם מופעלים.

 לחץ קלות על הלחצן לפתיחה:¿

העליון של דלת ההזזה בקונסולה

בדלת. כזית או על הלחצן המר

 העליון של דלתנוריות החיווי בלחצן 

 מהבהבות.ההזזה ובלחצן 

 לחץ קלות על הלחצן ה:לסגיר¿

כזיתהתחתון של דלת ההזזה בקונסולה המר

 בדלת.או על הלחצן 

 התחתון של דלתנוריות החיווי בלחצן 

 מהבהבות. דלת ההזזהההזזה ובלחצן 

ה.ת ויישמע צליל אזהרנסגר

 העליון של דלתנורית החיווי בלחצן 

כזית נדלקת כל פעםההזזה בקונסולה המר

ש דלת ההזזה נפתחת.

לחץ שוב על לחצן דלת ההזזה.ה: לעציר¿

ח אובתנאי פתיחה גרועים, לדוגמה כפור, קר

ב, אתה יכול ללחוץ ולהחזיק את לחצןלכלוך ר

דלת ההזזה התואם. דלת ההזזה החשמלית נעה

במצבים אלהב, שת. שים לקדימה בעוצמה מוגבר

תה פחות רגישה. לעצירההגנה מפני לכיד

התנועה, שחרר את לחצן דלת ההזזה.

ה של דלת ההזזהפתיחה/סגיר

באמצעות מפתח

 לחץ על לחצן ה:לפתיחה/סגיר¿

למשך חצי שנייה.

ת מנעילה ונפתחתדלת ההזזה משוחרר

ת.או נסגר

 שוב.לחץ על לחצן ¿

שלת ההזזה מפסיקה לנוע.

כב מצויד בשתי דלתות הזזה חשמליות,אם הר

תותלדהמ תחא לש החיתפל תנכותמ חתפמה

החשמליות.

 וודא שדלתות ההזזהלתכנות המפתח:¿

סגורות.

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

 התחתון של דלתלחץ  על הלחצן ¿

כזית לדלת ההזזהההזזה בקונסולה המר

 עמוד 80).«(הרצויה למשך כ�5 שניות 
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לאחר שהמפתח תוכנת בהצלחה, נורית החיווי

 בלחצן דלת ההזזה התואם מהבהב

בע פעמים. שלושה צלילי אישור יישמעו.אר

ה של דלת ההזזהפתיחה/סגיר

באמצעות ידית בדלת

 אתה יכול לפתוח את דלת ההזזה החשמלית

 רק אם מנעול הבטיחותבאמצעות לחצן 

לדלתות אינו מופעל.

 או משוך את הידיתלחץ על הידית ¿

.החיצונית 

ת.הדלת החיצונית נפתחת או נסגר

ה.ת, יישמע צליל אזהרבעת שהדלת נסגר

 או משוך את הידיתלחץ על הידית ¿

 שוב.החיצונית 

הדלת החיצונית מפסיקה לנוע.

אם ישנה תקלה או אם המצבר נותק, אתה

יכול להשתמש בתפס השחרור לניתוק המנוע

החשמלי. לאחר מכן אתה יכול לפתוח ולסגור

את הדלת באופן ידני.

לניתוק דלת ההזזה מהמנוע החשמלי:¿

 של תפסהכנס את המפתח לפתח 

”.AUTOבמצב “ השחרור 

בכיוון השעון.180° סובב את המפתח ¿

”.MANתוכל לראות את מיקום “

פתח או סגור את דלת ההזזה באמצעות¿

הידית החיצונית/הפנימית.

בור דלת ההזזה למנוע החשמלי:לחי¿

 של תפסהכנס את המפתח לפתח 

”.MANבמצב “ השחרור 

 נגד כיוון השעון.180°סובב את המפתח ¿

”.AUTOתוכל לראות את מיקום “

 עמוד 81).«(אפס את דלת ההזזה ¿

אם לא ניתן לתקן את התקלה:

פנה למוסך מוסמך.¿

 איפוס דלת ההזזה

ב לאפס את דלת הזזה אם קיימתאתה חיי

תקלה או נתק באספקת המתח.

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

  שחרור מנעילה ידני
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סגור לגמרי את דלת ההזזה פעם אחת¿

באמצעות לחצן דלת ההזזה.

ולאחר מכן:

פתח וסגור באופן מלא את דלת ההזזה¿

פעם אחת באמצעות לחיצה קלה על

 ו� לחצני דלת ההזזה 

כזית.בקונסולה המר

ההליך מחזיר את ההפעלה הרגילה של

דלת ההזזה.

כת כניסה/יציאה קלה  מער

הפעלה

אם תפקוד כניסה/יציאה קלה מופעל ואתה

כב עם המפתח, הפעולות הבאותב לרמתקר

בומתבצעות באופן אוטומטי, תלוי בכיוון ש

כב:ב לראתה מתקר

, דלת ההזזה’חק של כ� 1.5 מבמר£

ת מנעילה ונפתחת.משוחרר

, דלת הנהג’חק של כ� 0.5 מבמר£

משוחרר מנעילה.

כב ננעל כאשר אתהת והרדלת ההזזה נסגר

כב והמפתח איתך.ב את אזור הרעוז

כב, וודא שפנסי האיתותבת אזור הרבעת עזי

כב נעולמהבהבים שלוש פעמים. רק אז הר

כראוי.

הפעלת/הפסקת פעולת תפקוד כניסה/

יציאה קלה

. תפקוד כניסה/יציאהלחץ על לחצן ¿

קלה מופעל אם נורית החיווי בלחצן

נדלקת.
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תקלות עם דלת ההזזה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות                    סי           תקלה

הפעלת חירום הופעלה.

ם האפשרי במוסך מוסמך.בדיקת דלת ההזזה בהקדדאג ל¿

בעת שדלת ההזזה פתוחה במלואה, מאפיין ”הגנת תנועה“ חוסם את

דלת ההזזה. המנוע החשמלי בסכנת התחממות יתר.

דלת ההזזה תחזור לפעולה שוב לאחר 30 שניות.¿

ב עלולים להפריעח או לכלוך רתנאי הפעלה גרועים, לדוגמה כפור, קר

לדלת ההזזה.

.תרגסנ וא תחתפנ הזזהה תלדש דע הזזהה תלד ןצחל תא קזחהו ץחל¿

ב,ת. שים לדלת ההזזה החשמלית נעה קדימה בעוצמה מוגבר

ת התנועה,ה פחות רגישה. לעצירבמצבים אלה ההגנה מפני לכידש

שחרר את לחצן דלת ההזזה.

ם האפשרי.ם החוסם בהקדהסר את הגור¿

תקלה במנוע החשמלי.

נתק את דלת ההזזה עם מאפיין נעילה מהמנוע החשמלי וסגור/פתח¿

 עמוד 81).«(באופן ידני 

כז שירות מורשהם האפשרי במרבדיקת דלת ההזזה בהקדדאג ל¿

ס של כלמוביל בע“מ.מרצד

דלת ההזזה

החשמלית נעה לאט

דלת ההזזה

החשמלית נעולה

במקומה

רגה חשמלית מד 

אם אתה לא משתמש בידית האחיזה
רגה, אתה יכול להיפצע בעת כניסהובמד

כב.ויציאה מהר
למניעת סיכונים:

רגהב הנוסעים למדב את תשומת להס£
רגההחשמלית. המתן עד שהמד
החשמלית תיפתח במלואה.

כב.אל תקפוץ מהר£
רגה רקהשתמש רק בידית האחיזה ובמד£

הם תוכננו לעומס כזה.
רגות גישהשמור על ידיות האחיזה, מד£

וספי הדלתות חופשיים מלכלוך, לדוגמה
ח.בוץ, חומר, שלג וקר

  הערות בטיחות חשובות

ה  הפעלה ומניעת לכיד

כב)רגה חשמלית (דוגמה צד ימין של הרמד

ייתכן  שדלת ההזזה החשמלית שלך תהיה

רגה חשמלית.ת במדמצויד
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רגה החשמליתמד

כב, השתמש בידיותבעת כניסה ויציאה מהר¿

רגה החשמלית אחיזה והמד

נפתחת אוטומטית רגה החשמלית המד

בעת שדלת ההזזה נפתחת ומתקפלת כאשר

ת.היא נסגר

ת בתפקוד מניעתרגה החשמלית מצוידהמד

ע עםרגה באה במגמי. אם המדה בצד הקדלכיד

ת.מכשול בעת שהיא נפתחת, היא נעצר

לאחר שאתה מסיר את המכשול, עליך לסגור

את דלת ההזזה ולפתוח אותה שוב כדי

רגה תיפתח במלואה.שהמד

רגה החשמלית מפריעה להעמסתאם המד

רגה בעתיכול לחסום את המדמטען, אתה

ההזזה באמצעות שימוש בתפקודפתיחת דלת

תרגה נשארה. המשמעות היא שהמדמניעת לכיד

מקופלת ומלגזה או כל אמצעי העמסה אחר יכול

ב לתא המטען.להתקר

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה: אם נוריתכלי ר

הדולקת בלוח המחוונים וצליל אזהר החיווי 

רגה החשמלית נשמע, ישנה תקלה במד

 עמוד 260).«(

כב עם לחצנים בגלגל ההגה: אם ההודעהכלי ר

ELECTRICAL STEPרגה חשמלית) מוצגת (מד

ה, ישנה תקלהבתצוגה ונשמע צליל אזהר

 עמוד 249).«( רגה החשמלית במד

 ייתכן,רגה החשמלית אם ישנה תקלה במד

רגה תיפתח/תיסגר רק חלקית או שלאשהמד

חשת תקלה, אתהתיפתח/תיסגר כלל. אם מתר

ולנעול רגה החשמלית צריך לקפל את המד

אותה באופן ידני לפני תחילת הנסיעה

 עמוד 84).«(

כב, הודע להםלפני שהנוסעים יוצאים מהר

רגה לא תיפתח.שייתכן והמד

  שחרור חירום
רגה פתוחה עלול לגרום להנסיעה עם המד

נזק.

רגה החשמלית לא מתקפלתאם המד

חוף אותה למקומהך לדאוטומטית, תצטר

באופן ידני לפני המשך הנסיעה.

 בשני המוטות  Rמשוך את פין ¿

גמיםרגה מהשה התחתון של המדבצד

שלהם.

 ונתק את שניהסר את הדיסקיות ¿

.המוטות 

רגה.במדבית של קפל את המוטות ¿

בית שלה.רגה לחוף את המדד¿

רגה בפעם הראשונה, עליךבעת אבטחת המד

ב את המעטה עם הפין הפציל.לנק
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רגה ככל הניתןלמד  Rהכנס את פין ¿

ך החורים בשני הצדדים של ביתרד

רגה.המד

רגה.רגה מאובטחת בבית המדהמד

ה אזהר  

 דלתות אחוריות 

  הערות בטיחות חשובות

אם אתה פותח את הדלתות האחוריות, אתה

יכול:

ך אחריםרלסכן אנשים או משתמשי ד£

להילכד בתנועה הבאה ממול£

בר נכון בייחוד אם אתה פותח את הדלתהד

. קיימת סכנה לתאונה 90°האחורית ביותר מ�

ולפציעה.

פתח את הדלתות האחוריות רק כאשר תנאי

התנועה מאפשרים זאת. ודא תמיד שהדלתות

ב.האחוריות סגורות היט

ה אזהר  
הפנסים האחוריים יוסתרו אם אתה פותח את

.90°הדלת למצב של 

כב יהיה לא בטוח כיוון שהפנסים האחוריים שלוהר

ךרבת. משתמשי דלא ייראו לתנועה המתקר

כם מכשול.ראחרים עלולים לא להבחין שיש בד

בר עלול להוביל לתאונה.הד

כב נראה מאחור בהתאם לתקנותעליך לוודא שהר

ה המקומיות, לדוגמה באמצעות שימושהתעבור

ה.במשולש אזהר

וודא שיש מספיק מרווח לפתיחת הדלתות

ת, אתה יכול לגרום נזקהאחוריות. אחר

למכונית ולעצמים הסמוכים לדלתות האחוריות.

אתה יכול לפתוח את הדלתות האחוריות בזווית של

. תמיד וודא שהדלתות שנפתחו270° ו� 180°, 90°

ב במחזיק.נעולות היט

ה מבחוץ  פתיחה/סגיר

פתיחת הדלת האחורית הימנית

.משוך את ידית ¿

הזז את הדלת האחורית לצד עד שהיא¿

בת.משול

פתיחת הדלת האחורית השמאלית

בת.וודא שהדלת הימנית פתוחה ומשול¿

 בכיוון החץ.משוך את ידית השחרור ¿

הזז את הדלת האחורית לצד עד שהיא¿

בת.משול
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180°פתיחת הדלתות האחוריות לזווית של 

270°או 

מחזיק דלת (לדוגמה: דלת אחורית ימנית)

פתח את הדלת האחורית לזווית של כ�¿

45°.

 בכיווןמשוך והחזק את מחזיק הדלת ¿

החץ.

,90°פתח את הדלת האחורית ביותר מ�¿

ב.כך שמחזיק הדלת לא יוכל להשתל

שחרר את מחזיק הדלת ופתח את הדלת¿

.270° או 180°בזווית של 

מחזיק דלת מגנטי

כאשר הדלת האחורית פתוחה בזווית של¿

חוף אותה כנגד החזיק הדלת, ד270°

 בדופן הצד.המגנטי 

כאשר המגנט בדלת האחורית נמצא

,ע עם מחזיק הדלתות המגנטי במג

הדלת האחורית מוחזקת במקום.

כב עם דלתות אחוריות הנפתחות ב�כלי ר

270°:

 בעתאם יש תקלה במחזיק הדלתות 

כנגד 180°העמסה, אתה יכול לסובב אותה ל� 

בה. מחזיקעוצמת הקפיץ ואל עבר הדלת ולשל

הדלתות נשאר במצב זה ולא יחזור למצבו

המקורי.

ת הדלת, שחרר את מחזיק הדלת לפני סגיר

מהתפס והחזר אותו למצבו המקורי.

ת הדלתות האחוריות מבחוץסגיר

משוך את הדלת האחורית ממחזיק הדלת¿

המגנטי.

סגור את הדלת האחורית השמאלית¿

מבחוץ.

סגור את הדלת הימנית האחורית מבחוץ.¿

ה מבפנים  פתיחה/סגיר

ה הפנימי של הדלת הימניתשחרר את הידית בצד

האחורית

מציין שהדלת בן על סגר הנעילה סימון ל

האחורית אינה נעולה.

אתה יכול לפתוח ולנעול את הדלתות האחוריות

מבפנים רק אם מנעולי בטיחות לילדים לא

הופעלו.

 לשמאל. החלק את הסגר לנעילה:¿

בן.תראה סימון ל

SPRINTER 69-92 10/01/14, 10:17 AM86



87
יר

סג
 ו

ה
ח

תי
פ

ה
פנות ארגז נפתחותד

 משוך את ידית הפתיחה לפתיחה:¿

מעלה ופתח את הדלת האחורית.

 מחליק לשמאל כאשר אתה פותחסגר 

בן נראה.דלת אחורית נעולה מבחוץ. הסימון הל

ת מנעילה. שאררק הדלת האחורית משתחרר

הדלתות נשארות נעולות.

ה.וודא שהדלת השמאלית סגורה: לסגיר¿

משוך את הדלת האחורית בחוזקה¿

באמצעות ידית הדלת וסגור אותה.

 לימין. החלק את הסגר לנעילה:¿

בן אינו נראה יותר.הסימון הל

דלת מחיצה זזה  

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בת,אם דלת ההזזה של המחיצה אינה משול

היא עלולה לזוז באופן אוטומטי בעת נסיעה.

אתה או אנשים אחרים עשויים להילכד. קיימת

סכנה לתאונה ולפציעה.

סגור את דלת המחיצה הזזה לפני כל נסיעה

בת.וודא שהיא משול

ה של דלת המחיצהפתיחה/סגיר
הזזה מתא הנהג

סובב את המפתח כנגד כיווןלפתיחה: ¿

.השעון 

ת מנעילה.דלת המחיצה משוחרר

החלק את דלת המחיצה עד לעצר בכיוון¿

.החץ 

החלק את דלת המחיצה בכיווןה: לסגיר¿

בת.עד שהיא משתל החץ 

דלת המחיצה ניתנת לנעילה באמצעות

המפתח.

ה של דלת המחיצהפתיחה/סגיר
הזזה מתא המטען

.לחץ את התפס בכיוון החץ לפתיחה: ¿

ת מנעילה.דלת המחיצה משוחרר

החלק את דלת המחיצה עד לעצר בכיוון¿

.החץ 

החלק את דלת המחיצה בכיווןה: לסגיר¿

בת.עד שהיא משתל החץ 

פנות ארגז מטעןד  

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
פנותפנות ארגז המטען, דבעת פתיחת נעילת ד

הארגז עלולות ליפול. בייחוד כאשר הן נמצאות
תחת עומס ונתונות ללחצים גדולים. קיימת סכנה

לפציעה.

ם אינו באזור הפתיחהלפני הפתיחה, ודא שאף אד
פנות. פתח תמיד את בריחי הדופן מהצדשל הד

ה להיפתח. היה זהיר במיוחד אםשל הדופן האמור
פנות הצד אינם ניתנים לשחרור בהפעלהבריחי ד

כוח בעוצמה רגילה.
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ה אזהר  
הפנסים האחוריים יוסתרו בעת שהדופן

ך אחריםרהאחורית פתוחה. משתמשי ד

בר עלולכבך בזמן. הדעלולים לא להבחין בר

להוביל לתאונה.

כב נראה מאחור בהתאםעליך לוודא שהר

ה המקומיות, לדוגמהלתקנות התעבור

ה.באמצעות שימוש במשולש אזהר

פנות צד. בצעת/התקנת דהיזהר בעת הסר

ם נוסף.ת אדה בעזראת העבוד

פנות הצדה של ד  פתיחה/סגיר

פנות צד של ארגזנעילה/שחרור מנעילה של ד

כב, דופן אחורית)מטען (דוגמה: צד שמאל של הר

 החזק את דופן הצד.לפתיחה:¿

עד הסוף. חוף את הידית ד¿

חזור על התהליך בצד השני של דופן הצד.¿

.90° פתח את הדופן האחורית לזווית של¿

לפתיחה של הדופן האחורית עד למטה יש

לנתק את כבל התמיכה.

של בור ם את הדופן והסר את וו החיהר¿

.כבל התמיכה מהעינית 

חזור על התהליך גם בצד השני של הדופן.¿

הורד את הדופן למטה בזהירות.¿

ם נוסף.ה של אדבצע את העבודות בזהירות ובעזר

קפל את הדופן האחורית כלפיה: להסר¿

למטה.

קפל את דופן ארגז המטען כלפי מטה.¿

 מהמוביל שלוהוצא את תפס הנעילה ¿

כבכת הכלים של הרבאמצעות מברג מער

והכנסתו לחריץ (חץ).

משוך את הדופן של ארגז המטען מבורג¿

הציר והסר.

 מקם בזהירות את דופן ארגזלהתקנה:¿

המטען על בורג הציר, וודא שתפס הנעילה

 על הדופן הוא במצב אופקי.

חוף את הדופן קדימה.ד¿

 וקפל אתהכנס את תפס הנעילה ¿

הדופן כלפי מעלה.

פנות הצדה של ד  התקנה/הסר
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ברי גוף עלוליםבעת פתיחת חלונות הצד, אי

ת הדלת כאשר החלונותלהילכד בין החלון למסגר

נעים. קיימת סכנת פציה.

ע בחלונות הצד במהלךוודא שאף אחד אינו נוג

פתיחתם. אם נלכד מישהו, שחרר את המתג או

ת של חלון הצד.ה חוזרמשוך שוב את המתג לסגיר

חלונות צד

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

בעת פתיחת החלונות וודא ששום חלק בגוף לא

בת החלון ונתון לסכנת הילכדות. קיימתנמצא בקר

סכנה לפציעות.

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר את

חלונות הצד. אם נלכד מישהו, שחרר את המתג

או לחץ את המתג שוב, לפתיחת חלון הצד מחדש.

ה אזהר  

ת חלונות הצד  פתיחת/סגיר

ה (דוגמה: דלת הנה)לוח בקר

חלון חשמלי, שמאלי

חלון חשמלי, ימני

ה אזהר  
ילדים עלולים להיפצע, אם הם יפעילו את חלונות

גחה.כב ללא השהצד, במיוחד אם הושארו בר

קיימת סכנה לפציעות.

הפעל את מאפיין השליטה בחלונות האחוריים.

כב, תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

 במנעול2סובב את המפתח למצב  ¿

ההצתה.

 עד  אולחץ או משוך את לחצן ¿

שחלון הצד התואם מגיע למיקום הרצוי.

תאם אתה לוחץ על המתג מעבר לנקוד

ה. ניתןההתנגדות, מתחיל תהליך פתיחה/סגיר

להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה

שנייה.

אתה יכול לסגור את החלון בצד הנהג באופן

 מעבראוטומטי. אם אתה מושך את מתג 

ת ההתנגדות ומשחרר אותו, החלון ייסגרלנקוד

ת החלון לחץ על מתגבאופן אוטומטי. לעציר

 שוב.

ה אזהר  
גחה. גם אם הםכב ללא השאל תשאיר ילדים בר

כת ריסון לילדים. תמיד שמור עלמאובטחים במער
ם של ילדים. ילדים עלוליםג ידהמפתח מחוץ להיש

כב.לפצוע את עצמם מחלקים של הר

אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות

חמורות ואף קטלניות.

אם ילדים פותחים דלת, הם יכולים:

לפצוע אנשים אחרים.£

כב לפצוע את עצמם או להיפצעלצאת מהר£
מהתנועה החולפת.

בול מפציעות חמורות אם הם נופליםלס£
כב, בשל גובהו מהקרקע.מהר

כב אפילו לזמן קצר, תמידכאשר אתה יוצא מהר
כב.קח את המפתח עמך ונעל את הר

SPRINTER 69-92 20/01/14, 5:06 PM89



90

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

חלונות צד

  מאפיין פתיחת נוחות

כלליות הערות

כב לפני הנסיעה. כדי לעשותניתן לאוורר את הר

ביצוע בו�זמנית שלזאת השתמש במפתח ל

הפעולות הבאות:

כב.ביטול נעילת הר£

פתיחת חלונות הצד.£

פתיחה של חלונות הציר.£

את מאפיין “פתיחת נוחות“  ניתן להפעיל

ב להיותרק באמצעות המפתח. המפתח חיי

כב.בת הרבקר

כוון את קצה המפתח לפתיחת נוחות:¿

לידית דלת הנהג.

 עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן ¿

שחלונות הצד יגיעו למצב הרצוי.

 עד לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
שחלונות הצד יגיע למצב הרצוי.

כדי להפסיק את פתיחת הנוחות:¿
.שחרר את הלחצן 

ה של חלונות הציר  פתיחה/סגיר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בעת פתיחת חלונות הציר וודא שאף אחד אינו

ה ועלול להילכד. קיימת סכנתב הסגירנמצא בנתי
פציעה.

ברי גוף אינם נמצאים סמוך מאוד לחלוןודא שאי
ה. אם מישהו נלכד, שחרר אתבעת תהליך הסגיר

ת של החלון.המתג ולחץ על המתג לפתיחה חוזר

ה אזהר  
אם ילדים מפעילים את חלונות הציר הם עלולים

גחה.להילכד, בייחוד אם הם הושארו ללא הש
קיימת סכנת פציעה.

הפעל את מנגנון נטרול החלונות האחוריים. בעת
כב תמיד קח עמך את המפתח ונעלבת הרעזי

גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר

כב.בר

ה של חלונות הצירפתיחה/סגיר

 באמצעות החזק את התפס לפתיחה:¿

הידית וסובב קדימה.

חוף את החלוןד באמצעות התפס ¿

החוצה עד שהוא יינעל.

באמצעות החזק את התפס ה: לסגיר¿

הידית וסוב אותו לאחור.

בפנים ולחץ על התפסמשוך את החלון ל¿

ב.לאחור עד שהוא ישתל 

ה חשמלית של חלונות הצירפתיחה/סגיר

ה בדלת הנהגלוח בקר

להפעלת חלון הציר השמאלי מאחור
לפתיחת חלון הציר הימני מאחור

 אולחץ והחזק את מתגים לפתיחה: ¿

 עד שחלון הציר נמצא במיקום הרצוי.

עד או  משוך את מתגים ה: לסגיר¿

שחלון הציר נמצא במיקום הרצוי.
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ת נוחות  מאפיין סגיר

ה אזהר  

כב אתה יכול בו זמנית:בעת נעילת הר

לסגור את חלונות הצד£

לסגור את חלונות הציר£

ב להיות סמוך לידית של דלת הנהג.הפתח חיי

כוון את קצהת נוחות: מאפיין סגיר¿

המפתח לעבר ידית הדלת של הנהג.

.שחרר את הלחצן ¿

 עדלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
שחלונות הצד ייסגרו באופן מלא.

ת חלונותאם מישהו נלכד במהלך תהליך הסגיר
הצד:

שחררת נוחות: להפסקת מאפיין סגיר¿
.את הלחצן 

ת נוחות פעיל, חלקי גוף עשוייםכשמאפיין סגיר
ת החלון והגג הנפתח המחליקלהילכד בעת סגיר

וליצור סכנת פציעות.

ה כשהמאפיין הנ“לעקוב במהלך כל תהליך הסגיר
ה וודא ששום חלק בגוף לא נלכדפעיל. בעת הסגיר

ה.באזור הסגיר

איפוס חלונות הצד  

ב לאפס את חלונות הצד, אם אינםאתה חיי
נסגרים באופן מלא או שיש בעיית מתח חשמלי.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

משוך  את שני המתגים של החלונות¿
החשמליים והחזק למשך כשניה אחת

ת חלון הצד.לאחר סגיר

תקלות אפשריות בחלונות הצד 

אם לא ניתן לפתוח או לסגור לגמרי את חלון
הצד:

 אם לא קיימים חפצים או עלים החוסמים את
ת הגג הנפתחמסילת החלון, ומונעים את סגיר

המחליק, המשמעות היא שקיימת תקלה או
שאספקת המתח החשמלי הופסקה.

 עמוד 91).«אפס את חלון הצד  (¿

ה של חלון ההזזהפתיחה/סגיר  

ה אזהר  
אם ילדים מפעילים את חלונות הצד הם עלולים

גחה.להילכד, בייחוד אם הם הושארו ללא הש

קיימת סכנת פציעה.

הפעל את מנגנון נטרול החלונות האחוריים. בעת

כב תמיד קח עמך את המפתח ונעלבת הרעזי

גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר

כב.בר

 לחץ על שני חצאיה:לפתיחה/סגיר¿

 יחד והזז את החלון למצב הרצוי.הידיות 

ב להינעל במצב הרצוי. ישחלון ההזזה חיי

בות חצאי הידיותלשמוע את השתל

ולראות שהם חופפים כאשר החלון נסגר.
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  מידע שימושי

רטי מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ביםמוש

 הערות בטיחות חשובות

ב הנהג אינו נעול, הוא יכול לנועאם מוש

כב בתנועה.בפתאומיות בעת שהר

כב. קיימת בכנתאתה עלול לאבד שליטה בר

תאונה.

ב הנהג נעול במקומו לפניוודא תמיד שמוש

התנעת המנוע.

ה אזהר  

ה אזהר  

ב אתה או נוסע אחר עלולים להילכדבעת כוונון מוש

ב, לדוגמה. קיימת סכנת פציעות.במסילת המוש

ב פנוי לגמרי בעת כוונוןוודא שאזור תזוזת המוש

ב.המוש

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית

שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון. ישנה

ת להיפצע באזור הראש והצווארבכך סכנה מוגבר

ה של תאונה או בלימת פתע, לדוגמה.במקר

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש. לפני

כז המשענת תומך בחלקתחילת נסיעה וודא שמר

האחורי של ראש שהנוסע בגובה העניים.

ב להיות מכוון באופן שיאפשרב שלך חייהמוש

ת הבטיחות.לך לחגור נכון את חגור

הקפד על הנקודות הבאות:

מקם את משענת הגב במצב אנכי מקם£

את משענת הגב קרוב ככל האפשר למצב

ב זקוף. אל תנהגאנכי, כך שאתה יוש

שמשענת הגב מוטה יותר מדי לאחור.

על זרועותיך להיות מעט כפופות בעת שהנך£

מחזיק את גלגל ההגה.

ב אשר אינם מאפשריםהימנע ממצבי מוש£

הת הבטיחות להיות מנותבת בצורלחגור

נכונה. על רצועת הכתף להיות מנותבת

בת להיות הדוקהכז הכתף וכן היא חייבמר

כיים להיות מנותבתעל חזך. על רצועת היר

כיים, כלומר,נמוך ככל האפשר באזור אגן היר

כיים. אף פעם אל תיסעלרוחב מפרקי היר

חק לאחור.כשמשענת הגב נטויה הר

ך כזו שהקצהרכוונן את משענות הראש בד£

העליון של משענת הראש יתמוך בחלק

האחורי של ראשך בגובה העיניים.

חק מהדוושות צריך להיות כזה שתוכלהמר£

ללחוץ עליהן לחיצה מלאה.

הקפד תמיד על הערות הבטיחות בסעיף “כריות

 עמוד«(כב“  ו“ילדים בר עמוד 46) «(אוויר“ 

.(51

אם אתה מחליף את משענות הראש האחוריות

מיות, אתה לא יכול לכוון את גובה ואתוהקד

הזווית של משענות הראש.

השתמש בכרית משענת הראש כדי לכוון את

משענת הראש כך שהיא תהיה קרובה ככל

האפשר לראשך.

לפני נסיעה, ודא שמשענת הראש כוונה כראוי

 עמוד 98).«(כב לכל נוסע של הר
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בי הנהג ונהג המשנהמוש 

ב לפנים ולאחורכוונון מוש
כוונון תמיכת קשת הגב

כוונון משענת הגב

בכוונון גובה המוש

בכוונון זווית המוש

בראולי של המושכוונון הבסיס ההיד

ראולינעילת הבסיס היד

סתכוונונים שונים אפשריים, תלוי בגר

ב.המוש

בובתוכל למצוא מידע נוסף על סי

ביםמיים בסעיף “מושבים הקדהמוש

 עמוד 96).«(מיים מסתובבים“ קד

 משוךב לפנים ולאחור:לכוונון המוש¿

 כלפי מעלה.את הידית 

ב לפנים או לאחור עד אשרהזז את המוש¿

תגיע לדוושות ותוכל ללחוץ עליהן.

.שחרר את הידית ¿

ב לפנים ולאחור עדהזז מעט את המוש¿

אשר תישמע נעילתו.

 סובב את הגלגלתלכוונון משענת הגב:¿

 קדימה.היד 

משענת הגב תנוע למצב זקוף.

 לאחור.סובב את גלגלת היד ¿

משענת הגב תוטה לאחור.

חוף או משוך אתדב: לכוונון גובה המוש¿

 שוב ושוב עד אשר תגיע לגובההידית 

ב הרצוי.המוש

סובב את גלגלתב: לכוונון זווית המוש¿

 קדימה.היד 

ב יוטה כלפימי של כרית המושהחלק הקד

מטה.

סובב את גלגלת היד לאחור.¿

ב יוטה כלפימי של כרית המושהחלק הקד

מעלה.

ת לך לכוונן אתתמיכת קשת הגב מאפשר

ב כדי להגדיל את התמיכה לאזורמשענת המוש

קשת הגב.

כאשר תמיכת קשת הכב מכוננת הלכה, היא

ה את הלחץ מהגב שלך במהלך הנהיגה.מוריד

סובב אתלכוונון תמיכת קשת הגב: ¿

 כלפי מעלה.גלגלת היד 

בר מגביר את התמיכה המוענקת לאזורהד

קשת הגב שלך.

 כלפי מטה.סובב את גלגלת היד ¿

בר מפחית את התמיכה המוענקתהד

לאזור קשת הגב שלך.

בראולי של המושחובה לכוונן את הבסיס ההיד

ב רקבהתאם למשקלך. כוונן את בסיס המוש

ב אינו בשימוש.כאשר המוש

ב:ראולי של המושלכוונון הבסיס ההיד¿

ב.הורד את משקלך מהמוש

40( בחר משקל באמצעות גלגלת היד ¿

עד 120 ק“ג) לפעולה אופטימלית של

ראולי.הבסיס ההיד

ראולי הופך להיות קשה יותרהבסיס ההיד

ככל שהמשקל עליו עולה. הוא לא יזוז כל

כך.
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ב קופץ מעלה ומטה לעיתיםאם המוש

ב במצבקרובות, אתה יכול לנעול את המוש

נמוך יותר.

 סובב אתראולי:לנעילת הבסיס ההיד¿

 כלפי מעלה.ידית 

ב יקפוץ, הוא ינעלבפעם הבאה שהמוש

במצב.

ב רקראולי תשתלנעילת הבסיס הנעילה ההיד

אם משקל גופך שווה או גבוה מהמשקל

ראולי.בסיס ההידר לשהוגד

לשחרור הנעילה של הבסיס¿

לימין.  סובב את ידית :ראוליההיד

ב יכול לנוע שוב למעלהכעת המוש

ולמטה.

ב נהג משנה)ב (דוגמה: מושמנגנון שחרור מוש

ב נהגב הנהג ומושניתן לסובב את מוש

.180°  עד50° המשנה לזוויות של

בים ננעלים כאשר הם פונים בכיווןהמוש

הנסיעה, וכן כשהם פונים בכיוון הנגדי ניתן גם

 מהדלת.50° לנעול אותם בזווית של

ב ושידית בלם הידבלם החניה שולוודא ש¿

הת העצירחפה מטה עד לנקודנד

 עמוד 172).«(

כוונן את גלגל ההגה כדי לספק את¿

ב הנהגבוב ולכוונון מושהמרווח הנחוץ לסי

 עמוד 100).«(

ב הנהג קדימהחוף את מושבוב, דלפני סי¿

 עמוד 95).«(

באחורי חוף את ידית  דב:בוב מושלסי¿

כב וסובב אתכז הרב לכיוון מרהמוש

ב קצת פנימה.המוש

בוב משוחרר.מנגנון הסי

.שחרר את ידית ¿

 לעבר הצד החיצוני50° בסובב את המוש¿

או הפנימי למיקום הרצוי.

ה אזהר  
כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר

הנהיגה אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£

או את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש

ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  
בי הנהג ונהג המשנה ממוקמים נגדאם מוש

כותכיוון התנועה בעת נהיגה, ייתכן שמער

הריסון לא תוכלנה להעניק את ההגנה שלה הן

ת לפציעה, ואף למוות.יועדו. קיימת סכנה מוגבר

בי הנהג ונהג המשנה עם הפניםבע את מושק

לכיוון הנסיעה לפני התנעת המנוע.

בים וודא שיש מספיק מקוםבוב המושבעת סי

ם כך.לש

ה. זהב קדימה או אחורראשית העבר את המוש

ע עם חלקים אחרים בפניםיעזור למנוע מג

כב.הר

ה.ת העצירחוף את בלם החניה עד לנקודד

ת בלם החניה או ידית בלם היד יכוליםאחר

להינזק.

מיים מסתובביםבים קד  מוש
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ב נהג משנה כפול  מוש

הוצא אתב קדימה: לקיפול כרית המוש¿

.מי ב מהעוגן הקדכרית המוש

ב קדימהמשוך מעט את כרית המוש¿

.והחוצה מהעוגן האחורי 

ב כלפי מעלהקפל את כרית המוש¿

מהקצה האחורי.

אתה יכול לאחסן מגוון פריטים במקום

ב נהג המשנה הכפול.שמתחת למוש

 קפלב:ה של כרית המושלקיפול בחזר¿

ה.ב חזראת כרית המוש

ב מתחת למשענתהחלק את כרית המוש¿

.הגב ולתוך העוגן האחורי 

במי של כרית המושחוף את החלק הקדד¿

מיכלפי מטה עד שהיא תינעל בעוגן הקד

.

ב מתקפל  מוש

ב מתקפל (דוגמה עם דלת הזזה במחיצה)מוש

 מדלת ההזזה שלהסר את מפתח ¿

המחיצה.

 של התפס בכיוון החץמשוך את הידית ¿

ב המתקפל מעלהוקפל את כרית המוש

או מטה.

ב של כרית המוש שחרר את הידית ¿

במיקום הסופי.

עד שהיא ב העבר את כרית המוש¿

בשל התפס חיי ננעלת. ידית האחיזה 

.בשומה תרגסמ לע אלמ ןפואב חנומ תויהל

בוס צוות) (מיניב אחורי  ספסל מוש

ה אזהר  
אם המפתח מוכנס לדלת ההזזה של המחיצה,

בב על המושם היושע עם אדבוא במגייתכן שהוא י

המתקפל. קיימת סכנת פציעה.

הסר תמיד את המפתח מדלת ההזזה של

בב על המושם מתיישהמחיצה לפני שאד

המתקפל.

ה אזהר  
ב האחורי אינו מותקן כפיאם ספסל המוש

ב אחורי לאשמתואר או אם מותקן ספסל מוש

תואם, חגורות הבטיחות לא תוכלנה להעניק את

ת לפציעה.ת. קיימת סכנה מוגברההגנה המיועד

ב האחורי כפי שתואר.התקן את ספסל המוש

ב אחורי שאושרוהשתמש רק בספסלי מוש

ס בנץ.כבך על ידי מרצדלהתקנה בר

בות הספסל נקייםשמור על שקעי תוש

מלכלוך ומגופים זרים.
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ב.מנעולי נעילה על עיגוני של ספסל המוש

סובבב האחורי: ת ספסל המושלהסר¿

ב הספסלשל מוש את כל הידיות 

למעלה עד הסוף.

ב הספסל האחורי נע לאחור לתוךמוש

כב.ברצפת הרב שבות המושמכסי תוש

ב הספסל כלפי מעלההוצא את מוש¿

ב.בות המושמשקעי תוש

  כוונון משענת הראש

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית

שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון. ישנה

ת להיפצע באזור הראש והצווארבכך סכנה מוגבר

ה של תאונה או בלימת פתע, לדוגמה.במקר

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש. לפני

כז המשענת תומך בחלקתחילת נסיעה וודא שמר

האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.

בים,אל תחרוג מהמספר הכולל של מוש

כב.המותר לפי רישיון הר

הקפדב האחורי: להתקנת ספסל המוש¿

על המיקום הרשום של התקנת ספסלי

ב.המוש

ב זוגי רק לצד הנהג.התקן ספסל מוש

ברצפתש בות בדוק את שקעי התוש¿

כב.הר

כשהם בות יש לשמור את שקעי התוש

נקיים מלכלוך ומגופים זרים.

ב בכיוון הנסיעהמקם את ספסל המוש¿

.בות המתאימים בשקעי התוש

ב הספסל קדימה עד אשרהזז את מוש¿

תשמע את נעילת המנגנון.

 על עיגוני ספסלבדוק את הידיות ¿

ב.המוש

בות להיות צמודותחיי כל הידיות 

כב.לרצפת הר

אם אתה מחליף את משענות הראש

מיות, אתה לא יכול לכוון אתהאחוריות והקד

גובה ואת הזווית של משענות הראש.

כוונן את משענת הראש כך שהיא תהיה

קרובה ככל האפשר לראשך.

במשענת ראש (דוגמה: משענת ראש נוחות במוש

נהג משנה)

לחצן שחרור
כוונון גובה

כוונון זווית (משענת ראש נוחות)
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משוך את משענת הראש כלפימה: להר¿
מעלה למצב הרצוי.

חוף ד. לחץ על לחצן השחרור להנמכה:¿
את משענת הראש כלפי מטה, עד שהיא

תגיע למצב הרצוי.

החזקלכוונון זווית משענות הראש:  ¿

מי של משענת ראש נוחותאת החלק הקד

מהקצה התחתון שלה והטה אותה לזווית

הרצויה.

משוך את משענת הראשה: להסר¿

למעלה עד למעצור.

  ומשוך אתלחץ על לחצן השחרור ¿

משענת הראש מחוץ למוליכים.

הכנס את משענתלהתקנה מחדש: ¿

הראש כך שהחריצים על המוט הם בצד

שמאל במבט מכיוון הנסיעה.

.לחץ על לחצן השחרור ¿

חוף את משענת הראש למטה עדד¿

לשילובה.

בבוי של חימום מוש הפעלה/כי

בויהפעלה/כי

ה אזהר  
ב באופן חוזר,אם אתה מדליק את חימום המוש

ב ומשענת הגב עשויות להתחמם יתרכרית המוש

ה. עלולה להיות לכך השפעה על נוסעיםעל המיד

בים באופן שליליהרגישים לחום או על נוסעים המגי

לטמפרטורות גבוהות מאוד. נוסעים אלה אף

עלולים להיכוות. קיימת סכנת פציעה.

ב באופן חוזר.לפיכך, אל תפעיל את חימום המוש

שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן 
.3 עד 1ה מת החימום שנבחרמציינות את ר

2מה  לר3מה ת אוטומטית מרכת עוברהמער

לאחר חמש דקות.

מה לר2מה ת באופן אוטומטי מרכת יורדהמער
 לאחר כעשר דקות.1

כת ממשיכה לפעול ברציפות.המער1מה בר

משענת יד  

ם אתהרלכיוון זווית משענת היד: ¿

45°. בזווית העולה על משענת היד 

ת.משענת היד משוחרר

 קדימה עד לעצר.קפל את המשענת ¿

ם לאט את המשענת למיקום הרצוי.הר¿

 אםקיפול משענת היד כלפי מעלה:¿

לזווית ם את משענת היד רש, הרנד

90°.העולה על 

בר עלבך, אל תשים דבעת שאתה קם ממוש

בים. אל תפעילב וכבה את חימום המושהמוש

ב אינו תפוס,בים כאשר המושאת חימום המוש

לדוגמה בעת נהיגה ללא נהג משנה. חימום

בים עלול להיווצר חימום יתר שיגרום נזקהמוש

ב.למוש
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גלגל ההגה

לכוונון מיקום גלגל ההגה (לפנים לאחור)

לכוונון גובה גלגל ההגה

ידית

חוף את ידית השחרור דלכוונון גלגל ההגה:¿
 כלפי מטה עד הסוף. גלגל ההגה

משוחרר מנעילה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.¿

כלפי מעלה עד חוף את ידית השחרור ד¿

הסוף. גלגל ההגה נעול במקומו.

 במנעול2 או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
.ההצתה

לחץ לחיצות חוזרות על לחצןלהפעלה: ¿

.מת החימום הרצויה בחר רעד שתי 

לחץ לחיצות חוזרות עללהפסקת פעולה: ¿

 עד שייכבו כל נוריות החיווי.לחצן 

מת הטעינה הנוכחיתאם נוריות החיווי של ר

הופסק ב מהבהבות, חימום המוש

ה זה, מופעלים יותר מדיאוטומטית. במקר

כני חשמל או שטעינת המצבר אינהצר

בים יתחדש אוטומטיתמספקת. חימום המוש

מת מתחמת החימום הנוכחית כאשר רבר

מספקת תהיה זמינה.

גלגל ההגה

 הערות בטיחות חשובות

כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר
הנהיגה אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£
או את המראות

ת בטיחות.אתה חוגר חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  

ה אזהר  
ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה אם הם מכווננים

אותו. קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

ניתן עדיין לכוונן את גלגל ההגה אם המפתח

הוסר ממנעול ההצתה.

ה אזהר  

גלגל ההגה עלול לנוע בפתאומיות אם אתה מכוונן

בר יכול לגרום לך לאבדאותו בעת נסיעה. הד

כב. קיימת סכנה לתאונה.שליטה בר

גלגל ההגה מאובטח לפני התחלה הנסיעה.וודא ש

כבלעולם אל תשחרר את גלגל ההגה בעת שהר

בתנועה.
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מראות

מראה פנימית 

 הזז את המתג למצב מניעת סנוור:¿
לפנים או לאחור.

מראות חיצוניות  

המראות החיצוניות מקטינות את גודלו של העצם.

עצמים הנראים במראה הם קרובים יותר ממה

חקכת המרגות בהערמה. אתה יכול לששנד

ך הנוסעים מאחוריך, לדוגמה בעתרממשתמשי ד

ב. קיימת סכנה לתאונה.שינוי נתי

חק האמיתיבדוק את המרלכן עליך תמיד ל

ך הנוסעים מאחוריך, לדוגמה:רממשתמשי ד

באמצעות מבט מעבר לכתפך.£

באמצעות מבט במראה הראשית במראות£

החיצוניות.

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

לחצני כוונון ומתגים לכוונון המראות

לפני תחילת הנסיעה, סובב את המפתח¿

 עמוד 154).«( במנעול ההצתה 2למצב 

 עבור מראה1 למצב לחץ על לחצן ¿

  עבור2החיצונית השמאלית או למצב 

המראה החיצונית הימנית.

 בצידו העליון,לחץ על לחצן הכוונון ¿

התחתון, הימני או השמאלי.

כוונן את המראות החיצוניות כך שאתה

ב את מצבי התנועה.יכול לראות היט

המראות החיצוניות מחוממות באופן אוטומטי

בטמפרטורות נמוכות.

חב ביד.ה ראייה רכוונן את מראת שד

כוונון ידני

לפני התחלת נסיעה, כוון ידנית את¿

המראות החיצוניות כך שאתה יכול לראות

ב את מצבי התנועה.היט

כוונון חשמלי
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ה חיצוניתתאור

ה חיצוניתתאור

 הערות בטיחות חשובות

  מידע שימושי

רטיספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנד

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר
פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר
עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

הפעלה

ה מתג תאור

אם המצבר התרוקן לחלוטין, פנסי הצד ופנסי

החניה כבים אוטומטית כדי לאפשר את התנעת

ה אזהר  

ה אזהר  

נורות קסנון הן נורות המצויות במתח גבוה. אתה

ע מהלם חשמלי ולהיפצע באופן חמורעלול להיפג

עואף קטלני, אם תסיר את הכיסוי מעל נורות ותיג

עים החשמליים.במג

כזלכן אל תחליף נורות קסנון בעצמך, אלא במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

בורים עלוליםבמהלך השימוש, נורות, פנסים וחי

ה, אתה עלוללהיות חמים מאוד. בעת החלפת נור

בים אלה. קיימת סכנת פציעה.כילהיכוות  מר

לכן, אפשר להן להתקרר לפני שאתה מחליף

אותן.

וודא כי הנורות מאובטחות במקומן.

כבך מצויד בנורות בי�קסנון, אתה תוכלאם ר

ברים הבאים: בעת התנעתלהבחין בכך לפי הד

המנוע, משולש האורות של נורות קסנון עובר

ה.  כדי שניתן יהיה לראותמלמעלה למטה ובחזר

בות להיות דלוקותזאת, אלומות האור הנמוך חיי

לפני התנעת המנוע.

ב חשוב של בטיחותכינורות ופנסים הם מר

כב, לכן ודא שהם מתפקדים כראוי בכל עת.הר

תית של הפנסים הראשיים.גרבדיקה שדאג ל

ה לפניכת התאורכבה תמיד את מער£

החלפת נורות.

זה ימנע קצר.

ע בזכוכית של נורות חדשות בידייםאל תיג£

חשופות. השתמש תמיד במטלית עם

ה בעתע רק בבסיס הנורבים עדינים או גסי

ההתקנה.

אפילו זיהום זעיר עלול לחדור למשטח

ך חיי  השירותהזכוכית ולהפחית את אור

ה.של הנור

ה שנפלה או שהזכוכיתאל תשתמש בנור£

שלה נשרטה.

ה עלולה להתפוצץ.הנור

השתמש בנורות רק בפנסים סגורים£

המיועדים לכך.

החלף נורות רק בנורות מאותו סוג ושיעורי£

מתח והספק זהים.

הגן על הנורות מפני לחות. אל תאפשר£

ע עם נוזלים.בוא במגלהן ל

ה חדשה אינה פועלת, התייעץ עםאם נור

מוסך מוסמך.

דאג להחלפת נורות לד והנורות הבאות£

במוסך מוסמך:

פנסי איתות נוספים במראות החיצוניות�

פנס בלימה שלישי�

פנסי נסיעה ביום לד�

נורות בי�קסנון�

כב עם פנסימיים (כלי רפל קדפנסי ער�

פל בפגוש)ער

ה בהחלפת פנסים, פנהאם נחוצה לך עזר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר

בע“מ.
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אור נמוך בפנסים הראשיים

 סובב את מפתח ההצתה למצבלהדלקה:¿
 במנעול ההצתה או התנע את המנוע.2

.סובב את מתג האורות למצב ¿

 תידלק בלוח המחוונים.נורית החיווי 

.ה למצב  סובב את מתג התאורבוי:לכי¿

ה לנהיגת יוםתאור

ת נהיגתניתן להדליק או לכבות את “תאור

ך.רב הדיום“ באמצעות מחש

בר אינו אפשרי במדינות שנסיעה עםהד

בת בחוק.ת נהיגת יום מחויתאור

 עמוד«(כב עם לחצנים בגלגל הגה כלי ר£

.(223

כב ללא לחצנים בגלגל ההגהכלי ר£

 עמוד 214).«(

 סובב את מתג האורות למצבלהדלקה:¿

.

אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים, פנסי

ת לוחית רישוי יידלקו כאשרהצד, ותאור

 בלוחהמנוע פועל. נורית החיווי 

המחוונים נדלקת.

ה למצבאם אתה מסובב את מתג התאור

, פנסי הצד או אלומות אור או  
נמוך בפנסים הראשיים נדלקים. אם תסובב

ה נהיגתתאור ה למצב את מתג התאור

יום תישאר דולקת.

המתג תאור

פנס חניה שמאלי

פנס חניה ימני

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

בוע של הפנסיםה/ מצב קבוי תאורכי

הראשיים

ת לוחית רישוי ולוחפנסי צד, תאור

מחוונים

אור נמוך/אור גבוה בפנסים6

הראשיים

מייםפל קדפנסי ער7

פל אחוריפנס ער8

ה כשאתה עומדאם אתה שומע צליל אזהר

כב, ייתכן כי הפנסים עדיין דולקים.לצאת מהר

או ה למצב העבר את מתג התאור¿

.

או

פל האחורי דולקת: לחץ עלאם פנס הער¿

ה כדי לכבות אותו.מתג התאור

אם אתה מדליק את פנסי החניה,פנסי הצד בצד

כב דולקים באור עמום.הנבחר של הר

בפנסים פנסי האיתות, אלומות אור נמוך

הראשיים ומהבהב פנסים ראשיים מופעלים

 עמוד 106).«(ב באמצעות המתג המשול

ה אזהר  

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

כבך במקום בטוח ומוארהמנוע. תמיד החנה את ר
לפי תקנות החוק. הימנע משימוש ממושך (לכמה

. אם אפשר, הדלק פנס חניהשעות) בפנסי הצד 

. או פנס חניה שמאלי ימני 

אור הנמוך ה,בע למצב ה נקאם מתג תאור
בפנסים הראשיים לא ידלק באופן אוטומטי

ב ראות לקויה בשלפל, שלג או עקה של ערבמקר

 קיימת סכנתסס מים.תנאי מזג אוויר, כגון ר
תאונה.

ה למצבלכן בתנאים כאלה, סובב את מתג התאור

.
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פל אחורי אחדכב שלך מותקן רק פנס עראם בר

.ה למצב ב להעביר את מתג התאוראתה חיי

אינך בוע במצב ה קבעת שמתג התאור

מיים והאחורי.פל הקדיכול להדליק את פנסי הער

משוךמיים: פל הקדלהדלקת פנסי הער¿

.ןושארה רצעל דע הצוחה תורואה גתמ תא

ההירוקה  במתג התאור נורית החיווי 

נדלקת.

משוךפל האחורי: להדלקת פנס הער¿

את מתג האורות החוצה עד לעצר השני.

ההצהובה במתג התאור נורית החיווי 

נדלקת.

פלמיים ופנס ערפל הקדבוי פנסי הערלכי¿
ה עד העצר.חוף את מצג התאור דהאחורי:

הבמתג התאור ו�  נוריות החיווי 

כבות.

פל אחוריפל/פנס ערפנס ער

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים הוא רק

תבדי על תאוראמצעי עזר. אתה האחראי הבל

כב בכל עת.הר

הם והתאורה, חיישן הגשתלוי בתנאי התאור

מפעיל אוטומטית את פנסי הצד, אלומות אור

יוצאים מן הכללת לוחית רישוי. נמוך ותאור
פל,ראות לקויה בגלל תנאי מזג אוויר כגון ער

סס.שלג או ר

סס, סובב את מתגפל, שלג או ראם יש ער

 אתה.ל�  ה במהירות ממצב התאור

יכול להפסיק זמנית את פעולת הפנסים

הראשיים.

כדי להפעיל מצב אוטומטי לפנסים¿
ה למצב: סובב את מתג התאורראשיים

.

 במנעול ההצתה:1המפתח נמצא במצב 
פנסי הצד מופעלים או מופסקים באופן אוטומטי,

בהירות האור החיצוני.בהתאם ל

תכשהמנוע פועל: אם הפעלת את תפקוד תאור
ת היום או פנסי הצדך, תאוררב הדיום במחש

והאור הנמוך בפנסים הראשיים נדלקים וכבים
בהירות האור החיצוני.אוטומטית בהתאם ל

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים מופעל,
אור נמוך בפנסים ראשיים)( נורית החיווי 

דולקות בלוח המחוונים.

במתג משול

פנסי איתות

איתות ימינה

איתות שמאלה.

ה אזהר  
פל, סובב את מתגאם נראה שיש סיכוי לער

פני שאתה מתחיל את ה למצב  התאור

כבך לא ייראהת, ייתכן שרהנסיעה. אחר

ך אחרים.רלמשתמשי ד

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה, או התנע את המנוע.

 אוסובב את מתג האורות למצב ¿
.
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ב מעברחוף את המתג המשולדלאיתות : ¿

עד או  ת הלחץ בכיוון החץ לנקוד

.בשישתל

ב עובר באופן אוטומטיהמתג המשול

בובי הגה גדולים.למצבו הרגיל לאחר סי

בלחץ על המתג המשוללאיתות קצר: ¿

.או  ת הלחץ בכיוון החץ ה לנקודבקצר

פנסי האיתות המתאימים יהבהבו שלוש

פעמים.

אור גבוה בפנסים הראשיים ומהבהב פנסים
ראשיים

אור גבוה בפנסים הראשיים

מהבהב פנסים ראשיים

להדלקת האור הגבוה בפנסים הראשיים:¿
הדלק את האור הנמוך בפנסים הראשיים

 עמוד 105).«(

קדימה. ב  לחץ על המתג המשול¿

. נדלקת בלוח המחווניםנורית החיווי 

 האור הגבוה בפנסים הראשייםבמצב 

מופעל, רק כאשר חשוך והמנוע פועל.

האור הגבוה בפנסים הראשיים:בוי לכי¿
ב למצבו הרגיל.החזר את המתג המשול

 בלוח המחווניםנורית החיווי הכחולה 
כבית.

כת סיוע אוטומטית מערכב עם כלי ר
כת סיוע כאשר מערלהפעלת אורות גבוהים

אוטומטית להפעלת אורות גבוהים פעילה, היא

םמדליקה/מכבה את י ס נ פ ה

 עמוד 109).«הראשיים (

להפעלת מהבהב הפנסים הראשיים:¿
סובב את המפתח במנעול ההצתה למצב

, או התנע את המנוע.2 או 1

.ב בכיוון החץ משוך את המתג המשול¿

ת טווח הפנסים הראשיים בקר
ת לךת טווח הפנסים הראשיים מאפשרבקר

ה של אלומות הפנסיםלכוונן את זווית ההאר

הכב נתון. זווית ההארבהתאם לעומס בו הר

כב אומשתנה בהתאם למספר הנוסעים בר

בהתאם לכמות המטען בתא המטען. התוצאה

עלולה להיות הפרעה לתנאי הראות וסנוור

ך אחרים.רמשתמשי ד

אתה יכול לכוונן את הפנסים הראשיים רק כאשר

המנוע מותנע.

טווח הפנסים הראשיים מכוונן באופן אוטומטי

כב עםכב עם פנסי בי�קסנון וכלי רבכלי ר

).ENR (ת גובה אוטומטיתבקר

סובב את בקר טווח הפנסים הראשיים ¿

ך שלפניך יוארו 40רלמיקום הרצוי.  פני הד

כב. לפני הר’עד 100 מ

כבך אינו עמוס.אם ר בחר מצב 

כב עם (כלי רת פניותתפקוד תאור

פנסים ראשיים בי�קסנון)

תת פניות משפר את תאורתפקוד תאור

חבה, בכיוון הפנייה ומאפשרהכביש בזווית ר
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לחץת חירום: בוי פנסי אזהרלהפעלה/כי¿

.על לחצן 

אם אתה מפעיל כעת פנס איתות באמצעות

ב, רק פנסי האיתות בכיווןהמתג המשול

כב יהבהבו.המתאים של הר

ת חירום מופעלים באופן אוטומטי אם:פנסי אזהר

כרית אוויר מתנפחת.£

כב מאט בזמן קצר מאוד ממהירותהר£

ה מלאה.העולה על 70 קמ“ש לעציר

ת חירום הופעלו באופן אוטומטי,אם פנסי אזהר

בוילכי ת חירום לחץ על לחצן פנסי אזהר

הפנסים.

ת חירום יפעלו גם אם ההצתהפנסי אזהר

הופסקה.
ת חירום  פנסי אזהר

ת פניות מופעלת באופן אוטומטיתאור

אם:

אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ� £40

קמ“ש ומפעיל את האיתות או מסובב את

גלגל ההגה.

אם אתה נוהג במהירויות בין 40 ל� £70

קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.

ת הפניות תישאר דלוקה למשך זמן קצר,תאור

אבל היא כבית באופן אוטומטי לאחר פחות

מ � 3 דקות.

תב הילוך נסיעה לאחור, תאוראם הנך משל

כב תידלק.הפניות בצד הנגדי של הר

ה אזהר  
הפנסים האחוריים מוסתרים בעת:

90°.   פתיחת הדלתות האחוריות בזווית של £

כב עם ארגז מטען.קיפול הדלת האחורית בכלי ר£

ב מאחור והוא עלולכב אינו מוגן היטבמצב זה הר

ך אחרים, רק בעתרלהראות על ידי משתמשי ד

בר עשוי לגרום לתאונה.כב. הדשהם קרובים לר

כב מוגן מאחור בהתאם לתקנותלכן, וודא שהר

ה.ה, לדוגמה, באמצעות משולש אזהרהתעבור

ת חירוםמתג פנסי אזהר

כת שטיפת פנסים ראשיים  מער

הפנסים הראשיים נשטפים באופן אוטומטי

במתזי מים בלחץ גבוה אם תפקוד “ניגוב עם

 עמוד 120) בעת«ב (נזול שטיפה“ משול

שאלומות אור נמוך דולקות והמנוע פועל.

מידע נוסף על בדיקת מפלס נוזל שטיפה

 עמוד«מופיע בפרק “תחזוקה וטיפול“ (

.(291
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הערות כלליות

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להחלפה
אוטומטית בין אור נמוך לאור גבוה בפנסים

כב עם פנסיםכת תזהה כי כלי רהראשיים. המער
בים מכיוון מנוגד או נוסעים לפניךדולקים מתקר

ולכן תעביר את הפנסים הראשיים מאור גבוה
לאור נמוך.

כת תתאים באופן אוטומטי את טווח האורהמער
כב אחרים. מיד לאחרחק מכלי רהנמוך למר

כב אחרים, היאכת לא תזהה כלי רשהמער
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים

הראשיים.

כת ממוקם מאחוריהחיישן האופטי של המער
ה העילי.מית, סמוך ללוח הבקרהשמשה הקד

כת סיוע אוטומטית להפעלת מער
אורות גבוהים

ה אזהר  
כת סיוע אוטומטית להפעלת אורות גבוהיםמער

עלולה לא לזהות את משתמשי הכביש הבאים:

יכלוה המגודל ,הרואת אלל שיבכ ישמתשמ£
לגר

ה מועטה, לדוגמהמשתמשי כביש עם תאור£
רוכבי אופניים

תם אינה נראית באופןמשתמשי כביש שתאור£
ברור, לדוגמה אם הם מאחורי מעקה בטיחות.

כת זו  מזהה משתמשיבמקרים נדירים מאוד, מער

כביש אחרים מאוחר מדי או לא מזהה אותם כלל.

במקרים כאלה או דומיהם, לא יופעל או ייכבה אור

גבוה בפנסים הראשיים. קיימת סכנת תאונה.

תמיד עקוב אחרי תנאי התנועה וכבה את האור

הגבוה בזמן.

הערות בטיחות חשובות

כת סיוע אוטומטית להפעלת אורות גבוהים מער

ך,רבת בתנאי דבפנסים הראשיים אינה מתחש

בד.כת היא כלי עזר בלתנועה או מזג אוויר. המער

כב לתנאית הרבאחריותך להתאים את תאור

ה, הראות ולתנועה הנוכחיים.התאור

זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:

ם כבד או שלגפל, גשה בגלל ערראות ירוד£

בהלכלוך על חיישנים או חסימתם מסי£

ת.אחר

כת סיועמער הפעלה/הפסקה של
אוטומטית להפעלת אורות גבוהים

כת סיועהפעל את  מערלהפעלה: ¿
אוטומטית להפעלת אורות גבוהים

 עמוד 223).«ך (רב הדבאמצעות מחש

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

ת הלחץב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
 עמוד 106).«(  בכיוון החץ 

כת סיוע אוטומטית להפעלת אורות מער
גבוהים פעילה.

 תידלק בתצוגהאו  נורית החיווי 
ב�תכליתית, כאשר חשוך והחיישן האופטיהר

מפעיל את האור הנמוך בפנסים הראשיים.

אם אתה נוהג במהירויות מעל 35 קמ“ש

ך,  ולא זוהו משתמשי כביש אחרים:בער

האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל באופן

נדלקת או   אוטומטי. נורית החיווי

בלוח המחוונים.

אם אתה נוהג במהירות מתחת ל� 30

קמ“ש או זוהו משתמשי כביש אחרים או אם

ה מספקת של הכביש:ישנה תאור

האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה באופן

 כבית בלוחאוטומטי. נורית החיווי 

ב�בתצוגה הר המחוונים. נורית החיווי

ת דלוקה.תכליתית נשאר

ב למצבוהחזר את המתג המשולבוי: לכי¿

ה למצבהרגיל או העבר את מתג התאור

אחר.

בבתצוגה הר או   נורית החיווי

תכליתית כבית.
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ה פנימיתתאור

אדים בתוך הפנסים הראשיים

הפנסים הראשיים עשויים להתכסות באדים

ם הפנימי, אם קיימת לחות גבוהה באוויר.בציד

 הדלק את האורות והתחל בנסיעה.¿

ך הנסיעהמת הלחות תופחת בהתאם לאורר

ה).ולתנאי מזג האוויר (לחות וטמפרטור

מת הלחות אינה מופחתת:אם ר

כזבדוק את הפנסים הראשיים במרדאג ל¿

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ה פנימיתתאור

ה בלוחבוי של התאורהדלקה/כי 

המכשירים

הסקיר

רטיה פנימית סטנדתאור

ה הפנימיתהדלקת המנור

ה הפנימיתבוי המנורכי

ה אוטומטיתהפעלת בקר

ה העיליה בלוח הבקרפקרי תאור

ת הקריאה השמאליתבוי מנורהדלקה/כי

ת הקריאה הימניתבוי מנורהדלקה/כי

ת קריאה ימניתתאור
ת פנימיתתאור

ה האוטומטיתהפעלת/הפסקת הבקר

ה הפנימיתבוי התאורהדלקת/כי

ת קריאה שמאליתתאור

ת הפניםאם אתה מדליק באופן ידני את תאור

ה העילי,ת הקריאה בלוח הבקראו את מנור

היא כבה אוטומטית לאחר 20 דקות.

ה פנימיתה  אוטומטית של תאורבקר

ה הפנימית  מופעלת אוטומטית,ת התאורבקר
אם אתה:

כב,מבטל את נעילת הר£

פותח דלת הנהג או הנוסע,£

מוציא את המפתח ממנעול ההצתה£

ה הפנימית דולקת לזמן קצר כאשר אתההתאור
מוציא את המפתח ממנעול ההצתה.

ה הפנימיתת פתוחה, התאוראם הדלת נשאר
תיכבה לאחר 20 דקות.
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111ה פנימיתתאור

ה)ת פנים עם מתג (דוגמה מסחרית סגורתאור

תכזי של תאורבוי מרהדלקה/כי

בוס)(מיניפנים אחורית 

ת פנים אחוריתמתג תאור

ת הפנים האחוריתלהדלקת תאור 
ה אוטומטיתבקר 

ת פנים אחוריתבוי תאורלכי 

ת הפניםאתה יכול להדליק/לכבות את תאור

תבוס עם בקרכזי במיניהאחורית באופן מר

נוחות.

ת הפנים האחוריתייתכן שיהיה מתג על תאור

ת להדליק/לכבות אותה בנפרד. אםהמאפשר

,ת הפנים האחורית אתה מכבה את תאור

ת הפנים האחורית, כבויה ללא קשרתאור

למיקום המתג שלה.

ת הפניםאם אתה מעביר את מתג תאור

ה האוטומטית הבקר,כזי האחורית למצב המר

מופעלת. בעת שאתה פותח דלת או משחרר

ת הפנים האחוריתכב, תאורמנעילה את הר

נדלקת באופן אוטומטי. לאחר שהדלתות נסגרו,

היא כבית באופן אוטומטי לאחר 20 דקות.

ת הפניםה אוטומטית מופעלת, תאוראם בקר

האחורית נדלקת באופן אוטומטי שמשחרר

כב.מנעילה את הר

תירוחא םינפ תרואת יוביכ/הקלדה

םיעסונה את/ןעטמה אתמ

בוס עםת פנים אחורית עם מתג (דוגמה: מיניתאור

מיזוג אוויר לתא הנוסעים)

ת הפנים האחוריתלהדלקת תאור

ת פנים אחוריתבוי תאורלכי

ה אוטומטיתבקר

בוסים ללא החלפתלמסחריות סגורות ומיני

ת נפנים הוא עלהילוכים נוחות, המתג לתאור

ה האחורית בתא המטען/הנוסעים.המנור

האם אתה מעביר את המתג למצב בקר

ת תא המטען/הנוסעים נדלקתאוטומטית,  תאור

בעת שאתה פותח דלת או משחרר מנעילה את

כב. היא כבית באופן אוטומטי לאחר 20 דקותהר

ת את הדלתות.או לאחר שסגר
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ה אזהר  

החלפת נורות  

  הערות בטיחות חשובות

  סכנה 
נורות קסנון הן נורות המצויות במתח גבוה. אתה

עעלול להתחשמל אם תסיר את מכסי הנורות ותיג
עים החשמליים של נורות קסנון. קיימת סכנהבמג

של פציעה קטלנית.

בורים החשמליים של נורותעת בחילעולם אין לג
כזקסנון. בצע תמיד עבודות על נורות קסנון במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מרצד

  חיישן תנועה

ת תא המטען מופעלת גם באמצעות חיישןתאור

כב מסחרי סגור המצוידתנועה בתא המטען בר

במאפיין זה.

אם חיישן התנועה מאתר תנועה בתא המטען

ת תאה, תאורכב נמצא במצב עמידבעת שהר

המטען נדלקת למשך 2  דקות.

ת תא המטען באמצעותניתן להדליק את תאור

חיישן התנועה עם השהייה של לא יותר מ� 4

שניות אם:

ה האחורית נמצא במצבמתג התאור£

 עמוד 111).«(ה אוטומטית בקר

כב עומד, בלם החניה מופעל ודוושתהר£

הבלמים אינה לחוצה

או

בת הילוכיםכב עם תיבורר ההילוכים בכלי ר£

 ודוושת הבלמיםPאוטומטית נמצא במצב 

אינה לחוצה.

כב לא ננעל מבחוץ באמצעות המפתח.הר£

תחיישן התנועה נכבה אוטומטית אם לא מאותר

כב, לדוגמה, דלת נפתחת, במשךתנועה בר

בר מונע את פריקת המצבר.מספר שעות. הד

החיישן התנועה פועל באמצעות קרניים אינפר

אדומות בלתי נראות המופעלות על ידי לדים

(דיודות פולטות אור).

 עלולים לפגוע ברשתית1M, לדים אלו בסיווג לייזר

העין אם:

אתה מביט ישירות בקרני הלייזר של חיישן£

בהתנועה ללא אמצעי מיגון במשך זמן ר

אתה מביט ישירות בקרני הלייזר של חיישן£

התנועה באמצעים אופטיים, דוגמת משקפיים

או זכוכית מגדלת.

קיימת סכנת פציעה.

לעולם אל תביט ישירות על החיישן.

ה אזהר  
בורים עלולים להיות חמיםהנורות, הפנסים והחי

בה זו,  אתה עלול להיכוות בעת החלפתמאוד. מסי
ה.נור

בים אלה להתקררכיקיימת סכנת פציעה. הנח לר
ה.לפני החלפת נור

ב.וודא שהפנסים ממוקמים היט 

כבך מצויד בנורות קסנון, תוכל לזהותן לפיאם ר
הפרטים הבאים: אלומות האור מנורות קסנון

ה, כאשר אתהנעות מלמעלה למטה ובחזר
מתניע את המנוע. כדי להבחין בכך, יש להדליק
את אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים לפני

התנעת המנוע.

לנורות ולפנסים יש תפקיד חשוב בבטיחות
ב לוודא שהם יתפקדו  באופןכב. לכן אתה חייהר

בדוק את הפנסים הראשייםנכון כל הזמן. דאג ל
דיר.באופן ס

כב לפני החלפתת הרכבה תמיד את תאור£
נורות.

בר ימנע קצר חשמלי.הד

ה בידיים חשופות.ע בזכוכית הנוראל תיג£
הך, נקה את הזכוכית בעודה הצורבמקר

ה באלכוהול או בכוהל ונגב אותה במטליתקר
ה.ע רק בבסיס הנורבים או גכה ללא סיר

אפילו סימני לכלוך זעירים על זכוכית

ה ולקצר אתה עלולים לפגוע בנורהנור
ך חייה.אור
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מיות  החלפת נורות קד

ת סוגי נורותסקיר

אור נמוך בפנסים ראשיים,  אור גבוה
בפנסים ראשיים ופנס צד

ה שנפלה עללעולם אל תשתמש בנור£
עה.הקרקע או נפג

ה עשויה להתפוצץ.הנור

הפעל נורות רק בפנסים סגורים המיועדים£
לכך.

בד.החלף נורות מאותו סוג ושיעור מתח בל£

הגן על הנורות מפני לחות. אל תאפשר להן£
ע עם נוזלים.בוא במגל

ה החדשה אינה דולקת,  פנה למוסךאם הנור
מוסמך.

דאג להחלפת לדים ונורות של הפנסים£
הבאים במוסך מוסמך:

פנסי איתות נוספים במראות�
החיצוניות

פנס בלימה שלישי�
נורות בי�קסנון�
כב עם פנסימיים (כלי רפל קדפנסי ער�

מיים בפגוש)פל קדער

אם אתה זקוק לסיוע בהחלפת הנורות, פנה
למוסך מוסמך.

הסוג נורפנסים

PY 16 Wפנסי איתות נוספים

P21Wילכל אל( תוינוציחה תוארמב

)םילגלגה לכל הענה םע בכר

ה                               סוג נורפנסים

PY21Wפנסי ראשיים הלוגן

פנסי איתות

NAK 3457פנסים ראשיים בי�קסנון

פנסי איתות

פנסי ראשיים הלוגן

W5Wפנס צד

H7 55 Wאור נמוך/אור גבוה

פנסים ראשיים בי�קסנון

D3S-35Wאור נמוך/אור גבוה

W21Wפנסים ראשיים הלוגן

ת נהיגה ביוםתאור

H7 55 Wפנסים ראשיים בי�קסנון

פנסי פניות

H7 55 Wמייםפל קדפנסי ער

W5W 55 Wפנסים ראשיים בי�קסנון

LEDת נהיגה ביום תאור

כבה את האורות.¿

 עמוד 284).«פתח את מכסה המנוע (¿

בכיוון החץ ה סובב את מכסה בית הנור¿
ומשוך אותו החוצה.
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מחבר לאור נמוך

מחבר לאור גבוה

מחבר לפנסי צד (פנסים ראשיים הלוגן)

 או , הסר את המחבר התואם ¿

ה.מהנור

ה.נתק את קפיץ הנעילה והסר את הנור¿

ה חדשה כך שהבסיס ייכנסהכנס נור¿

לשקע.

חבר את הקפיץ הנעילה והתקן את¿

ה.המחבר על הנור

על הפתח ה הנח את מכסה בית הנור¿

וסובב בכיוון ההפוך לכיוון החץ.

סגור את מכסה המנוע.¿

ת נהיגה ביוםת פניה/תאורתאור

כבה את האורות.¿

 עמוד 284).«פתח את מכסה המנוע (¿

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿
השעון ווהסר אותו.

.ה ה יחד עם הנורמשוך את בית הנור¿

ה.ה מבית הנורהסר את הנור¿

ה.ה חדשה לתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

ה לתוך הפנס.הכנס את מחזיק הנור¿

 וסובב אותו,ה יישר את מכסה בית הנור¿
ב.בכיוון השעון עד שיישתל

סגור את מכסה המנוע.¿

פנסי איתות

כבה את האורות.¿

 עמוד 284).«פתח את מכסה המנוע (¿

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿
השעון והסר אותו.

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על הנור¿

.ה כיוון השעון והסר אותה מבית הנור

ה ה חדשה לתוך בית הנורהכנס נור¿

והברג עם כיוון השעון.

ה וסובב עםלנור ה הכנס את בית הנור¿

כיוון השעון להידוק.

סגור את מכסה המנוע.¿
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כב עם הנעהפנסי איתות נוספים (כלי ר

לכל הגלגלים)

בוספנסי איתות נוספים (דוגמה: מסחרי סגור/מיני

צוות)

פנסי האיתות הנוספים מותקנים בצידי

כב.מיות של הרהכנפיים הקד

ה.כבה את התאור¿

  והסר את עדשתשחרר את הברגים ¿

.הפנס 

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על הנור¿

ה.כיוון השעון והסר אותה מבית הנור

ה והברגבית הנורה חדשה להכנס נור¿

אותה עם כיוון השעון.

 והדק אתהחזר את עדשות הפנס ¿

.הברגים 

 (מסחרי סגור/פנסים אחוריים

בוס צוות)מיני

ת נורותסקיר

ה                               סוג נורפנסים

LEDפנס בלימה שלישי

P 21 Wפנסי בלימה

PY 21 Wפנסי איתות

R 5 Wפנסים אחוריים/פנסי חניה

W 5 Wת לוחית רישויתאור

כב בעל הגה ימניכלי ר

כבפל אחורי כלי רפנס ער

P 21 Wעם הנעה לכל הגלגלים

פל אחוריפנס ער
P 21 W(צד הנהג)

P 21 Wפנס נסיעה לאחור
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פנסים אחוריים

ה.כבה את התאור¿

פתח  את הדלת האחורית.¿

 והסר את עדשותשחרר את הברגים ¿

הפנס בכיוון החץ.

ה.משוך את המחבר מבית הנור¿

לשוניות אחיזה

פנס בלימה

פנס איתות

פנס חניה/פנס אחורי

פנס נסיעה לאחור

פל אחוריפנס ער

 והוצא אתשחרר את לשוניות האחיזה ¿

ה מהפנס האחורי.בית הנור

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על הנור¿

ה.כיוון השעון והסר אותה מבית הנור

ה והברגבית הנורה חדשה להכנס נור¿

אותה עם כיוון השעון.

ה.בית הנורחבר את המחבר ל¿

התקן  את עדשת הפנס.¿

ה בשלושתם כך, תפוס את בית הנורלש¿

.בצד והדק בברגים החורים ש
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ת לוחית הרישויתאור

ה.כבה את התאור¿

הכנס מברג או חפץ דומה לתוך השקע ¿

.והפרד בזהירות את העדשה 

ה.ה החוצה מבית הנורהסר את הנור¿

ה חדשה.הכנס נור¿

  וחבר למקומה עדיישר את העדשה ¿

ב.שתשתל

כב עם הנעה לכלפל אחורי (כלי רפנס ער

הגלגלים)

פל אחוריפנס ער 

ה.כבה את התאור¿

נתק בזהירות את הפנס בכיוון החץ,¿

לדוגמה באמצעות מברג.

ה נגד כיוון השעון והסרסובב את בית הנור¿

אותו.

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על נור¿

ה.כיוון השעון והסר אותה מבית הנור

ה וסובבה חדשה לתוך בית הנורהכנס נור¿

עם כיוון השעון.

ה וסובב עם כיווןה לנורהכנס את בית הנור¿

השעון להידוק.

הפל האחורי חזרחבר את פנס הער¿

למקומו.

 (ארגז מטען)  פנסים אחוריים

ת נורותסקיר

ה (דוגמה: ארגז פתוח)דגם שלד

ה                               סוג נורפנסים

R 5 Wפנס היקפי

R 5 Wפנס אחורי

P 21 Wפנסי בלימה

PY 21 Wפנסי איתות

P 21 Wפנס נסיעה לאחור

P 21 Wפל אחורי (צד נהג)פנס ער

R 5 Wת לוחית רישויתאור
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החלפת נורות

החלפת נורות אחוריות

ברגים

עדשה

פנס היקפי

פנס איתות

פנס בלימה

פנס אחורי

פל אחוריפנס ער

ת לוחית הרישויתאור

פנס נסיעה לאחור

ה.כבה את התאור¿

 והסר את העדשהשחרר את הברגים ¿

.

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על נור¿

ה.כיוון השעון והסר אותה מבית הנור

ה והברגה חדשה לתוך בית הנורהכנס נור¿

עם כיוון השעון.

 והדק אתהחזר את עדשת הפנס ¿

.הברגים 

P 21 W ה:סוג נור

ה.כבה את התאור¿

 והסר את העדשהשחרר את הברגים ¿
.

ה, סובב אותה נגדהפעל לחץ קל על נור¿
ה.כיוון השעון והסר אותה מבית הנור

ה והברגה חדשה לתוך בית הנורהכנס נור¿
עם כיוון השעון.

 והדק אתהחזר את עדשת הפנס ¿
.הברגים 

פנס רוחב

  פנסים נוספים

פנסי איתות נוספים על הגג

W 5 W  ה:סוג נור

ה.כבה את התאור¿

 והסר את העדשהשחרר את הברגים ¿

 בכיוון החץ.

ה והסר אותו.סובב את בית הנור¿

ה.ה מבית הנורהסר את הנור¿
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119החלפת נורות

ה.ה חדשה לתוך בית הנורהכנס נור¿

ה לעדשת הפנס.הברג את בית הנור¿

 למקומו בכיווןהחזר את בית הפנס ¿
.ההפוך והדק את הברגים 

פנס סימון צד

LEDה: סוג נור

כב.הפנסים מותקנים בצידי הר

 עמוד«(רות רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

(173

ה.כת התאורכבה את מער¿

הכנס מברג או חפץ דומה ופתח פנס¿
  בכיוון החץ.סימון צד 

מתוך פנס סימון צד בור משוך את החי¿
 בכיוון החץ.

.בור  לחי(חבר פנס סימון צד חדש ¿

הצמד את פנס סימון הצד משמאל ולחץ¿
עליו.

הפנס ננעל בליווי צליל נקישה.¿

ה של בית הפנס לחץ את קפיצי הסגיר¿

באמצעות כלי מתאים, לדוגמה, מברג.

.הסר את בית הפנס ¿

.נתק את מחבר הכבל ¿

.ה סובב החוצה את בית הנור¿

.ה ה מבית הנורהסר את הנור¿

הה החדשה לתוך בית הנורלחץ את הנור¿

.

לתוך בית הפנס ה הברג את בית הנור¿

.

. קפיץ נעילתחבר את מחבר הכבל ¿

ב.ב להשתלהמחבר חיי

 לצד וחבר.יישר את בית הפנס ¿

ה פנימית  תאור

הערות כלליות

ההחלף את המנורות הפנימיות של לוח הבקר

ס מורשה כלמובילכז שירות מרצדהעילי במר

ת אתה עלול לגרום נזק ללוחבע“מ. אחר

ה העילי.הבקר

מיתה פנימית קדמנור

K 18 Wה: סוג נור

ה הפנימית.כבה את התאור¿

 בכיוון החץלחץ את קפיצי הנעילה ¿

.ה ם את בית המנורוהר

ה.מבית הנור ה הסר את הנור¿

פנס כניסה

W 5 Wה: סוג נור
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מיתמגבי השמשה הקד

מיתמגבי השמשה הקד

הפעלת/הפסקת פעולת מגבי
מיתהשמשה הקד

מית כאשראל תפעיל את מגבי השמשה הקד

םת, עלול להיגרבשה, אחרמית יהשמשה הקד
בר עלנזק ללהבי המגבים. בנוסף, לכלוך שהצט

מית עלול לשרוט את הזכוכית,השמשה הקד
בשה.בעת ניגוב של שמשה י

מיתך להפעיל את מגבי השמשה הקדאם יש צור

בש, הפעל אותם תמיד עםבתנאי מזג אוויר י

שטיפה בנוזל שטיפה.

מית משאירים סימניאם מגבי השמשה הקד

כבמית לאחר שהרמריחה על השמשה הקד
בהכב, הסינשטף במתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

יכולה להיות שעווה או שאריות מחומרים אחרים.

מית בנוזל שטיפה לאחרנקה את השמשה הקד
כב במתקן אוטומטי.שטיפת הר

ה:ם / תאורכב עם חיישן גשכלי ר

בש, כבה את מגבי השמשהבתנאי מזג אוויר י

מיתת, אם השמשה הקדמית. אחרהקד

מית עשויים להיותמלוכלכת, מגבי השמשה הקד

מופעלים בשוגג. מצב כזה, עלול לגרום נזק ללהבי

מית.המגבים או לשרוט את השמשה הקד

ב אתאם  להבי המגבים בלויים הם לא ינגבו היט

מית. החלף את להבי המגביםהשמשה הקד

בעדיף באבי עמוד 122).  «(פעמיים בשנה 

ובסתיו.

.ה חדשה הכנס נור¿

לימין ונעל ה יישר את בית המנור¿

באמצעות קפיצי הנעילה.

ה פנימית אחוריתמנור

K  15 Wה: סוג נור

ה הפנימית.כבה את התאור¿

הלחץ את קפיצי הנעילה של בית המנור¿

 באמצעות כלי מתאים, לדוגמה, מברג

.ה ם את בית המנורוהר

 פתח את כיסויה פנימית ללא מתג:מנור¿

המגן 

ה ע של בית הנורלחץ על קפיץ המג¿

.ה כלפי חוץ והסר את הנור

.ה חדשה הכנס נור¿

 קפל לאחור אתה פנימית עם מתג:מנור¿

כיסוי המגן 

ה פנימית עם מתגמנור

ה פנימית ללא מתגמנור

לימין ונעל ה יישר את בית המנור¿

באמצעות קפיצי הנעילה.

אם יש תקלה LED:ת כב עם תאורכלי ר

בלד, צור קשר עם מוסך מוסמך.
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במתג משול

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

ב בכיוון החץ סובב את המתג המשול¿
ם.למצב המתאים בהתאם לעוצמת הגש

חוף מעט את המתגדניגוב בודד: ¿

. ת הלחץ בכיוון החץ ב עד לנקודהמשול

לחץ את המתגניגוב עם נוזל שטיפה: ¿

ת הלחץ בכיוון החץב מעבר לנקודהמשול

.

ם. כךנגב עם נוזל שטיפה אפילו שיורד גש

תימנע מריחות על השמשה.

ב תואמים למהירויותמיקומי המתג המשול

המגבים הבאות:

מית מופסקתפעולת מגבי השמשה הקד0

Iניגוב לסירוגין

IIניגוב רגיל

IIIניגוב מהיר

כב,בעת שהמגבים פועלים ואתה עוצר את הר

תמית יורדמהירות מגבי השמשה הקד

אוטומטית.  אם נבחר מצב ניגוב לסירוגין

כות.הפסקות הניגוב מתאר

כב,ת את הר ועצרIIת מצב לדוגמה, אם בחר

כבהמגבים ינגבו במהירות לסירוגין בעת שהר

נייח.
אתה יכולה: ם ותאורכב עם חיישן גשכלי ר

ה כללית. חיישןר כהגדIלהשתמש במהירות 

ם מכוונן את תדירות הניגוב באופן אוטומטיהגש

במתג משול

מתג מגב חלון אחורי

לניגוב עם נוזל שטיפה

Iלהפעלת ניגוב לסירוגין

להפסקת ניגוב לסירוגין0

הלניגוב עם נוזל שטיפ

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

ב למצבבמתג המשול סובב את המתג ¿
המתאים.

מגב החלון האחורי מותאם, מופעל באופן
ב להילוך נסיעהאוטומטי, אם אתה משל

מית פועלים.לאחור ומגבי השמשה הקד

הפעלת/הפסקת פעולת מגב
החלון האחורי

ם.בהתאם לעוצמת הגש

III I  ו� IIכב, מהירויות אם תעצור את הר
.Iמתחלפות אוטומטית למהירות 

מיתהמהירות המקורית של מגבי השמשה הקד

מיושמת בעת שתיסע שוב במהירות שמעל ל�

8  קמ“ש.

םאתה יכול לכוון את הרגישות של חיישן הגש

 עמוד«(ךרב הדה באמצעות מחשוהתאור

.(225

ניתן למצוא מידע על בדיקת מפלס נוזל השטיפה

 עמוד 291).«(בפרק “טיפול ותחזוקה“ 
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מיתמגבי השמשה הקד

ה אזהר  

 החלפת להבי המגבים

מית מתחילים לנועאם להבי מגבי השמשה הקד

כאשר אתה מחליף את הלהבים, אתה עלול

להילכד בזרוע המגב. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את הפעולה של המגבים ושל

ההצתה לפני החלפת הלהבים.

חק מהשמשההר קפל את זרוע המגב ¿

מית.הקד

 אנכית לזרוע המגב.הצב את להב המגב ¿

 יחד בכיווןלחץ על שני תפסי השחרור ¿

חקהר החץ וקפל את להב המגב 

.מזרוע המגב 

 מעלה והחוצההסר את להב המגב ¿

.מהמחזיק שעל זרוע המגב 

 למחזיק שעלהחלק להב מגב חדש ¿

.זרוע המגב 

 לזרועלחץ את להב המגב החדש ¿

בכד שתשמע אותו משתל המגב 

.בתפסים 

ה על החלוןבחזר קפל את זרוע המגב ¿
האחורי.

 כדי למנוע נזק ללהבי מגבים של השמשה

ע רק בזרוע של מגבמית, וודא שאתה נוגהקד

מית.השמשה הקד

עולם אל תפתח את מכסה המנוע, אם זרועל

מית/חלוןחק מהשמשה הקדהמגב קופלה הר
האחורי.

ה זרוע מגב ללא להב, עללעולם  אל תקפל בחזר
מית / החלון האחורי.השמשה הקד

אחוז את זרוע המגב בחוזקה, כאשר אתה מחליף
להב מגב. אם אתה משחרר את זרוע המגב ללא

מית, עלוללהב והיא נופלת על השמשה הקד
מית / לחלון האחורים נזק לשמשה הקדלהיגר

מכוח החבטה.

ס בנץ ממליצה לך להחליף מגבית מרצדחבר
סכז שירות מורשה מרצדמית במרשמשה קד

מטעם כלמוביל בע“מ.

באם  להבי המגבים בלויים הם לא ינגבו היט

מית. החלף את להביאת השמשה הקד

ב ובסתיו.המגבים פעמיים בשנה, עדיף באבי

מי עם להב המגבזרוע מגב קד
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מיתתקלות אפשריות במגבי השמשה הקד

ייתכן שעלים או שלג, לדוגמה, חוסמים את תנועת המגב על פני השמשה
מית.  פעולת מנוע המגבים מופסקת.הקד

ךרב לתנאי הדם האפשרי, תוך תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

והתנועה.

ממנעול ההצתה.מטעמי בטיחות, עליך להוציא את המפתח¿

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל שוב את מגבי השמשה הקד¿

מית.תקלה בפעולת מגבי השמשה הקד

ב.ת במתג המשולבחר מהירות מגבים אחר¿

במוסך מוסמך.מית בדוק את מגבי השמשה הקדדאג ל¿

מגבי השמשה
מית חסומיםהקד

מגבי השמשה
מית אינםהקד

זזים כלל

 פיתרונות¿בה אפשרית/תוצאות סי תקלה
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ה חיצוניתתאור
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126............................................מידע שימושי

126..........ת אקליםכת בקרה של מערסקיר

133...............ת אקליםכת בקרהפעלת מער

137....................................כוונון פתחי אוורור

138....................כת חימום עזרהפעלת מער

150...........כוונון פתחי אוורור באזור המטען
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ת אקליםכת בקרה של מערסקיר

כת מיזוג אווירת מערסקיר

 הערות בטיחות חשובות

רות המומלצות בעמודים הבאים.עיין בהגד

ת, החלונות עשויים להתכסות באדים.אחר

ת אקלים אוטומטית, מווסתת אתבקר

כבה ואת לחות האוויר בתוך הרהטמפרטור

ומסננת חומרים לא רצויים מהאוויר.

ת אקלים אוטומטית פעילה רק כאשרבקר

גת רק אםהמנוע פועל. פעולה אופטימלית מוש

חלונות הצד סגורים.

כב לזמן קצר במזג אוויר חם, לדוגמהאוורר את הר

באמצעות השימוש במאפיין פתיחת נוחות. באופן

ה הרצויהזה תזרז את תהליך הקירור, והטמפרטור

ג מהר יותר.כב תוששל פנים הר

ב מסוגל לסנן את רוב חלקיקיהמסנן המשול

מפחיתהאבק ולסנן אבקנים באופן מלא. הוא גם 

מסנןאת הגזים המזהמים ואת עוצמת הריחות. 

חסום מפחית את כמות האוויר המסופקת לתוך

בה זו, עליך להקפיד תמיד על מרווחכב. מסיהר

ת השירות.הזמן להחלפת המסנן, המפורט בחובר

בתיים, לדוגמהבימאחר והמצב תלוי בתנאים הס

זיהום אוויר כבד, תדירות ההחלפה עשויה להיות

ת השירות.גבוהה יותר מזו המפורטת בחובר

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד
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ת חימוםלוח בקר

הלוח בקר

 עמוד 133).«(ה ביעת טמפרטורק

 עמוד 134).«(מית ת השמשה הקדהפשר 

 עמוד 134).«(ביעת זרימת האוויר  ק 

 עמוד 134).«(מית  ת השמשה הקדהפשר 

 עמוד 136).«( הפעלת/הפסקת מיחזור אוויר  

 עמוד 134).«(ביעת חלוקת אוויר  ק

 עמוד 134).«(מית  ת השמשה הקדהפשר 
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  מידע על חימום

להלן הוראות והמלצות שיסיעו לך להפיק את

כת החימום.ב ממערהמיט

מהה לרבע את בקר הטמפרטורק£

ה רקהאמצעית. שנה את הטמפרטור

במרווחים קטנים.

ה לזמן קצרהשתמש בתפקוד הפשר£

בד עד שהחלונות נקיים.בל

השתמש במצב מחזור אוויר לזמן קצר,£

לדוגמה אם יש ריחות לא נעימים בחוץ או

ת עלול להיווצרה. אחרבנסיעה במנהר

פל על החלונות כיוון שלא נכנס אווירער

כב במצב מחזור אוויר.לר
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כת מיזוג האווירה עבור מער לוח בקר

 עמוד 133).«(ה ביעת טמפרטורק

 עמוד 134).«(מית ת השמשה הקדהפשר 

 עמוד 134).«(ביעת זרימת האוויר ק

ת זרימת האווירהגבר 

 הפחתת זרימת האוויר

 עמוד 136).«( הפעלת/הפסקת מיחזור אוויר 

 עמוד 135).«(בוש אוויר על החלון) הפעלת/הפסקת תפקוד חימום חוזר (יי 

 עמוד 134).«(ביעת חלוקת אוויר ק

 עמוד 134).«(מית ת השמשה הקדהפשר 

 עמוד 133).«(בוש הפעלת/הפסקת קירור עם תפקוד יי 

רות מפוחתצוגת סרגל הגד

 עמוד 134).«(מית ת השמשה הקדהפשר 

הלוח בקר
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כתמידע אודות השימוש במער
מיזוג האוויר

להלן הוראות והמלצות שיסייעו לך להשיג את

כת מיזוג האוויר.ב  ממערהמיט

בוש.בעת הפעלת תפקוד קירור עם יי£

נורית החיווי במתג נדלקת

. שנה את C° 22ה ל�בע את הטמפרטורק£

ה רק במרווחים קטנים.הטמפרטור

ת האדים לזמןהשתמש בתפקוד הסר£

מית תתבהרקצר, רק עד שהשמשה הקד

שוב.

השתמש במצב מיחזור אוויר רק לזמן£

קצר, לדוגמה אם יש ריחות לא נעימים

תה. אחרכב או בנהיגה במנהרמחוץ לר

החלונות עלולים להתכסות באדים, מאחר

כב במצבולא נכנס אוויר טרי לתוך הר

מיחזור אוויר.

השתמש בתפקוד חימום חוזר רק עד£

שהחלונות מתבהרים.
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ה עבור חימום בתא האחורילוח בקר

 עמוד 133)«(הפעלת/הפסקת פעולת החימום בתא האחורי   

 עמוד 134).«(קובע את זרימת האוויר   

 עמוד 133)«(ה קובע את הטמפרטור

מידע על חימום בתא הנוסעים

האחורי

להלן הוראות והמלצות שיסיעו לך להפיק את

בע את בקרכת החימום. קב ממערהמיט

מה האמצעית. שנה אתה לרהטמפרטור

ה רק במרווחים קטנים.הטמפרטור
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 עמוד 134)«ביעת זרימת האוויר (ק

 מגביר את זרימת האוויר
 מפחית את זרימת האוויר

 עמוד 133)«ה  (קובע את הטמפרטור

מתצוגת סרגל עוצמת המפוח

 עמוד 133)«( הפעלת/הפסקת פעולת מיזוג אוויר בתא האחורי 

כת מיזוג אוויר בתא האחוריה עבור מער לוח בקר
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הך לוח הבקררת אקלים דבוי בקרהפעלה/כי

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

כב עם חימוםכלי ר

מטה בע את זרימת האוויר קלהפעלה: ¿

 עמוד 129).«( 1לפחות למצב 

בע את זרימת האווירקלהפסקת פעולה: ¿

 עמוד 129).«( 0 מעלה למצב 

כב עם מיזוג אווירכלי ר

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

מהירות המפוח מוצגת בסרגל שליד

הלחצן.

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

עה למהירות המפוח הנמוכהלאחר הג

ביותר, לחץ עליו שוב.

ת האקליםהפעלה הפסקת פעולה של בקר

בתא הנוסעים האחורי באמצעות לוח

ההבקר

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

הפעלה/הפסקה של קירור עם
בוש האוויריי

הערות כלליות

אם אתה מפסיק את פעולת תפקוד “קירור עם

כב לא יקורר (במזגבוש האוויר“, האוויר בתוך הריי

אוויר חם) והלחות לא תופחת. החלונות עלולים

להתכסות באדים מהר מאוד.

בוש האוויר“ זמין רק כאשרתפקוד “קירור עם יי

כב מקורר והלחותהמנוע פועל. האוויר בתוך הר

ה.ה שנבחרמיובשת, בהתאם לטמפרטור

כב, כאשרהתעבות מים עלולה לנזול מתחת לר

כת הקירור פעילה. תופעה זו היא רגילה ואיןמער

היא מציינת תקלה.

בויהפעלה/כי

כב עם מיזוג אווירכלי ר

.לחץ על לחצן ¿

 נדלקת, קירוראם נורית החיווי בלחצן 

בוש אוויר מופעל.עם יי

ת אקליםכת בקרהפעלת מער

ת אקליםבוי של בקר הפעלה/כי

תכת בקרכאשר מופסקת פעולתה של מער

האקלים, כניסת האוויר וחלוקת האוויר מופסקות

אף הן. החלונות עשויים להתכסות באדים. לכן,

בד.כת לזמן קצר בלהפסק את פעולת המער

הביעת הטמפרטורק  

מיה בתא הקדת/הנמכת הטמפרטורהגבר
הך לוח הבקררד

ה רק בהפרשיםרות הטמפרטורשנה את הגד

.C° 22קטנים. התחל ב�

.)331 דומע «(ת האקלים הפעל את בקר¿

מידע על מיזוג אוויר בתא

הנוסעים האחורי

בע אתכת החימום, קב ממערלהפקת המיט

מה האמצעית. שנה אתה לרבקר הטמפרטור

ה רק במרווחים קטנים.הטמפרטור

כב עם חימום/מיזוג אוויר בתאכלי ר

הנוסעים האחורי

 לחץ על מתגלהפעלה/הפסקת פעולה:¿

.

כתאם נורית החיווי בלחצן דולקת, מער

חימום/מיזוג אוויר בתא הנוסעים האחורי

פועלת.
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עם כיוון ה סובב את בקר הטמפרטור¿

ה, או נגדהשעון כדי להגביר את הטמפרטור

.)291 דומע «(כיוון השעון כדי להנמיך אותה 

ה בתא האחורית/הנמכת הטמפרטורלהגבר
הבאמצעות לוח הבקר

ה רק בהפרשיםרות הטמפרטורשנה את הגד

קטנים.

.)331 דומע «(ת האקלים הפעל את בקר¿

ה של התאסובב את בקר הטמפרטור¿

כת  או של מער)311 דומע «(  האחורי 

כיוון עם מיזוג אוויר של התא האחורי 

ה, או נגדהשעון כדי להגביר את הטמפרטור

.)132 דומע «(כיוון השעון כדי להנמיכה 

כב עם מזגן וחימום נוסף בתא הנוסעיםכלי ר

ההאחורי: אם אתה קובע את בקר הטמפרטור

כותכזי, רק אחת משתי מערלמיקום המר

ת במצבת האקלים בתא האחורי עובדבקר

 עמוד 136).«(מחזור אוויר 

ת חלוקת האווירר  הגד

ת חלוקת האוויררהגד

לסמלי חלוקת האוויר יש את המשמעות הבאה:

ם האוויר לפתחימכוון את זר

כזיים והצדדיים.האוויר המר

ם האוויר לפתחימכוון את זר

מית.האוויר, לשמשה הקד

ם האוויר לפתחימכוון את זר

מית ולאזורהאוויר, לשמשה הקד
הרגליים.

ם האוויר לפתחימכוון את זר

האוויר באזור הרגליים.

 עמוד«( או למיזוג אוויר  עמוד 27) «(

 לסמל המתאים.129)

ם האוויררות זר הגד 

.)331 דומע «(ת האקלים הפעל את בקר¿

כב עם חימום/חימום בתאכלי ר¿

בע את בקר זרימת האוויר קהאחורי: 

 או של)271 דומע «(  של החימום

 עמוד 131).«החימום בתא האחורי (

מה הרצויה.לר

כב עם מיזוג אוויר/מיזוג אווירכלי ר¿

 כדי לחץ על הלחצן בתא האחורי:

 כדי להפחית אתלהגביר או על הלחצן 

זרימת האוויר.

מהירות המפוח מוצגת בסרגל ליד הלחצן.

מיתת השמשה הקד הפשר

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי להפשיר

מית או כדי להסיר אדים  מהצדאת השמשה הקד

מית וחלונות הצד.הפנימי של השמשה הקד

ה מיד כאשרהפסק את תפקוד ההפשר

מית שוב נקייה.השמשה הקד

 הפעל אתכב עם חימום חלון:כלי ר¿

 ו/או עמוד 135)«(מי חימום חלון קד

 עמוד 136).«(אחורי 

 עמוד 133).«(ת האקלים הפעל את בקר¿

כב עם חימוםכלי ר

תובקר ה ת הטמפרטורבע את בקרק¿

 עמוד 127).«(  ל� זרימת האוויר 

ל� ת חלוקת האוויר בע את בקרק¿

 עמוד 127).«( 

כזייםסגור את פתחי האוורור המר¿

 ופתחי יציאת האוויר עמוד 137)«(

העיליים ובתא האחורי.

כוונון

 עמוד 133).«(ת האקלים הפעל את בקר¿

לחימום בע את בקר חלוקת אוויר ק¿
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כוון את פתחי האוורור הצדדיים לכיוון חלונות¿

ת חלונות הצדהצד ופתח את פתחי הפשר

 עמוד 137).«(

כב עם מיזוג אווירכלי ר

ל�  ה ת הטמפרטורבע את בקרק¿

 עמוד 129).«(

גה התפוקהעד שהוש לחץ על לחצן ¿

בית של המפוח.המר

כל העמודות לצד הלחצן נדלקות.

ל� ת חלוקת האוויר בע את בקרק¿

 עמוד 129).«( 

 עמוד«(כזיים סגור את פתחי האוורור המר¿

 ופתחי יציאת אוויר העיליים ובתא137)

האחורי.

כוון את פתחי האוורור הצדדיים לכיוון חלונות¿

ת חלונות הצדהצד ופתח את פתחי הפשר

 עמוד 137).«(

ת אדים מהחלונות  הסר

אדים בצד הפנימי של החלונות

ה זו  רק עד שהשמשהרבחור בהגדעליך ל

מית תהייה נקייה מאדים.הקד

 הפעל את חימוםכב עם חימום חלון:כלי ר¿

 ו/או האחורי עמוד 135)«(מי החלון הקד

 עמוד 136).«(

 עמוד 133).«( ת האקלים הפעל את בקר¿

 עמוד 136).«( כבה את מצב מחזור האוויר ¿

כב עם חימוםכלי ר

ה ת הטמפרטורבע את בקרק¿

 עמוד 127).«(ה הגבוהה ביותר לטמפרטור

למהירות ת חלוקת האוויר בע את בקרק¿

«( 2מפוח גבוהה יותר, לדוגמה לפחות 

עמוד 127).

ל� בע את בקר חלוקת האוויר ק¿

 עמוד 127).«( 

בע אתאם החלונות עדיין מתכסים באדים, ק

 עמוד 134).«(ה הבקר כמתואר עבור הפשר

כב עם מזגןכלי ר

 עמוד«(בוש אווירהפעל את קירור עם יי¿

.(133

 עמוד 129).«( לחץ על לחצן ¿

תפקוד חימום חוזר מופעלת נורית החיווי

בלחצן נדלקת.

להפסקת חימום חוזר, לחץ שוב על לחצן

. נורית החיווי בלחצן כבית.

אדים בצד החיצוני של החלונות

ה זו רק עד שהשמשהרבחור בהגדעליך ל

מית תהיה נקייה מאדים.הקד

 עמוד«(מית הפעל את מגבי השמשה הקד¿

.(120

 עמוד 133).«(ת האקלים הפעל את בקר¿

כוונן את חלוקת האוויר לאזור הרגליים¿

 עמוד 134).«(

 עמוד 138).«(סגור את פתחי האוורור ¿

  חימום החלון

מיתחימום השמשה הקד

מיתמתג עבור חימום השמשה הקד

בה שלך כמות רמית צורחימום השמשה הקד

חשמל. לכן עליך להפסיק את החימום מיד לאחר

שהחלון מתנקה. חימום החלון האחורי מופסק

באופן אוטומטי לאחר כ� 5 דקות.
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בוי של מצב מחזור אווירהפעלה/כי

הערות בטיחות חשובות

אם אתה מפעיל את מצב מחזור האוויר, החלונות

עשויים להתכסות באדים מהר יותר, במיוחד

בטמפרטורות נמוכות. לכן, השתמש במצב

בד.מחזור האוויר לזמן קצר בל

ם האוויר הטרי, אםאתה יכול להפסיק את זר
כב מבחוץ. במצברים ריחות לא נעימים לרחוד

כב ימוחזר.זה האוויר הקיים בתוך הר

כת מיזוג אווירחימום/ מער

מצב מחזור אוויר כבה אוטומטית לאחר 10 עד

ה החיצונית.30 דקות, תלוי בטמפרטור

ת האקליםהפסק את פעולת את בקר¿

 עמוד 133).«(

.לחץ על לחצן להפעלה/הפסקה: ¿

 נדלקת, מצבאם נורית החיווי בלחצן 

מחזור אוויר מופעל.

כת מיזוג אוויר בתאחימום תא אחורי/ מער

אחורי

כת מיזוגכב עם חימום תא אחורי ומערבכלי ר

אוויר בתא האחורי, אתה יכול להפעיל/להפסיק

ת אקלים של התאבקראת מצב מחזור אוויר ל

האחורי.

הסובב את בקר הטמפרטורלהפעלה: ¿

או עמוד 131) «( לחימום תא האחורי 

 עמוד«( כת המיזוג בתא האחורי מער

כזי. למצב המר132)

התנע את המנוע.¿

לחץ על לחצן להפעלה/הפסקה: ¿

 נדלקת בעתנורית החיווי בלחצן 

מית מופעל.שחימום השמשה הקד

מיתאם נורית החיווי בלחצן חימום שמשה קד

 מהבהבת, מתח המצבר נמוך מדי.

בועמית יופסק באופן קחימום השמשה הקד

ולא יחודש.

כני החשמל שאינםכבה את כל צר¿

תרושים, לדוגמה מנורות קריאה או תאורד

פנים.

אם מתח מצבר מספיק זמין שוב תוך 30

מית יופעל שובשניות, חימום השמשה הקד

ת, הוא יישאר מופסק.באופן אוטומטי. אחר

חימום החלון האחורי

מתג עבור חימום החלון האחורי

בה של חשמל.ך כמות רחימום החלון האחורי צור

לכן עליך להפסיק את החימום מיד לאחר שהחלון

ת, חימום החלון האחורי מופסקמתנקה. אחר

באופן אוטומטי לאחר 12 דקות.

התנע את המנוע.¿

. לחץ על לחצן להפעלה/הפסקה:¿

 נדלקת שחימוםנורית החיווי בלחצן 

החלון האחורי מופעל.

אם נורית החיווי בלחצן חימום חלון אחורי 

מהבהבת, מתח המצבר נמוך מדי. חימום

בוע ולא יחודש.החלון האחורי יופסק באופן ק

כני החשמל שאינםכבה את כל צר¿

תרושים, לדוגמה מנורות קריאה או תאורד

פנים.

אם מתח מצבר מספיק, זמין שוב תוך 30

מית יופעל שובשניות, חימום השמשה הקד

ת, הוא יישאר מופסק.באופן אוטומטי. אחר



מפתח עניינים

קר
ב

ם
לי

ק
א

ת 
137כוונון פתחי אוויר

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום

מפתחי האוויר. אוויר זה  עלול לגרום כוויות חום או

בת פתחי האוורור.כוויות קור לעור חשוף בקר

קיימת סכנת פציעה.

תחק  חלקי גוף חשופים מפתחי האוורור. במידהר

ם האוויר למקום אחר בתוךך, כוון את זרהצור

כב.הר

 כוונון פתחי אוורור

כזיים והצדדיים.ניתן לכוונן את פתחי האוורור המר

כב עם מיזוג אוויר בתא האחורי, אתה יכולבכלי ר

גם לכוונן את פתחי האוויר העיליים.

בי רוח, הזז את המכוונן שללאוורור ללא  מש

כזי.כזיים למיקום המרפתחי האוורור המר

ךרה של אוויר טרי דכדי להבטיח זרימה ישיר

בכב, שים לפתחי האוורור לתוך פנים הר

להערות הבאות:
שמור על פתח  כניסת האוויר בין השמשה£

בין מכסה תא המנוע חופשימית להקד

ח, שלג או עלים.מחסימות כגון קר

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את£

כב.סורגי יציאת האוויר בתוך הר

כזיים  כוונון פתחי אוורור מר

כזי, שמאלפתח אוורור מר

כזי, ימיןפתח אוורור מר

כזי, ימיןמכוונן פתח אוורור מר

כזי, שמאלמכוונן פתח אוורור מר

סובב את מכוונן פתח האוורורלפתיחה: ¿
עם כיוון השעון או את מכוונן כזי המר

נגד כיוון השעון. כזי פתח האוורור המר

 סובב את מכוונן פתח האוורורה:לסגיר¿
נגד כיוון השעון או את מכוונן כזי המר

עם כיוון השעון. כזי פתח האוורור המר

כב)פתח אוורור צדי (דוגמה:צד ימין של הר

 של פתח סובב את מכוונן לפתיחה: ¿
 מעלה.האוורור הצדי 

של פתח   סובב את מכוונן ה:לסגיר¿
 מטה.האוורור הצדי 

 על המכוונןאם ניתן לראות את הסמל 

פתוח. ה  פתח ההפשר,

ת האקליםכות בקררק אחת משתי מער

ת במצב מחזור אוויר.בתא האחורי עובד

 סובב את בקרלהפסקת פעולה:¿

ה לחימום התא האחורי הטמפרטור

כת המיזוג בתא או מער עמוד 131)«(

 עם כיוון השעון עמוד 132)«( האחורי 

האו נגד כיוון השעון. שנה  את הטמפרטור

רק במרווחים קטנים.

  כוונון פתחי האוורור הצדדיים
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כת חימום עזרהפעלת מער  

  הערות בטיחות חשובות

  סכנה 
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר

כב כהלכה, אדי פליטה רעילים כגון פחמןאת הר

כב. מצב זהחד�חמצני עלולים לחדור לתוך הר

כב תקוע בשלג,אפשרי בחללים סגורים או אם הר

לדוגמה. קיימת סכנת פציעות קטלניות.

עליך להפסיק את פעולתו של חימום העזר

כת אוורור כגוןבחללים סגורים שאין בהם מער

כב תקוע בשלג ואתהבחניונים מקורים. אם הר

ב להפעיל את חימום העזר, שמור על האזורחיי

כב נקי משלג. כדי להכניס אוויר טריב לרבישמס

כב, פתח חלון בצד המוסתר מהרוח.לר

ה אזהר  
כב,בעת ההפעלה של חימום העזר חלקי הר

כת הפליטה, עלולים להתחמם. וודאלדוגמה מער

ע עם שום חומרכת הפליטה לא באה במגכי מער

בש או דלקים. חומרים אלה עלוליםדליק כגון דשא י

כב. קיימת סכנתלהידלק ולהצית את כלי הר

שריפה.

בעת הפעלת חימום העזר, וודא ששום חומרים

כב החמים.ע עם חלקי הרדליקים לא באים במג

דיר: פעם אחתהפעל את חימום העזר באופן ס

ת, חימום העזרבחודש למשך כ�10 דקות.  אחר

עלול להינזק.

תוודא שזרימת האוויר החם אינה חסומה. אחר

חימום העזר יתחמם וייכבה.

כוונון פתחי האוורור בתא

הנוסעים

כב עם מיזוג אוויר בתא הנוסעים האחורי,בכלי ר

ה.בים בדיפון התקרפתחי אוורור מתכווננים משול

 פתח או סגור אתכוונון זרימת האוויר:¿

ך.לפי הצור פי פתחי האוויר מד

סובב את פתחיכוונון חלוקת האוויר: ¿

האוורור בכיוון הרצוי.

כב)פתח אוורור (דוגמה: צד ימין של הר

אתה יכול להשתמש בפתחי האוורור לאוורור

כב מימין ומשמאל, התא האחורי והאזורפנים הר

העליון.

כב סובב את מכוונןלצד ימין של הרלפתיחה: ¿

כבאו לצד שמאל של הר פתחי האוורור 

 עם כיווןסובב את מכוונן פתחי האוורור 

השעון.

כב סובב את מכוונן לצד ימין של הרה:לסגיר¿

כבאו לצד שמאל של הר פתחי האוורור 

 נגד כיווןסובב את מכוונן פתחי האוורור 

השעון.

 כוונון פתחי האוורור העיליים

כתלעולם אל תסגור את כל פתחי האוויר. אם מער

מיזוג האוויר בתא האחורי פועלת ופתחי האוורור

כת מיזוג האוויר.סגורים קיימת סכנת נזק למער
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בעת הובלת חומרים מסוכנים הקפד על

תקנות הבטיחות הרלוונטיות. הקפד לשמור

חק מפתחי האוורור של מחמםחפצים הר

העזר.

כבך מצויד במחמם מים או במחמם אוויר.ר

כוונון והפעלה של:

מחמם עזר במים חמים מופעל באמצעות£

ך ולחצן מחמם העזררב הדמחש

 או באמצעות השלט עמוד 140)«(

 עמוד 141).«(חוק הר

מחמם עזר ב אוויר חם מופעל באמצעות£

 עמוד«(ה העילי קוצב זמן בלוח הבקר

.(143

מחמם העזר עובד בנפרד מהמנוע ומסייע

כב. מחמם העזרת האקלים ברכת בקרלמער

הכב לטמפרטורמחמם את האוויר בתוך הר

בעה.שנק

כב מצויד עם מחמם עזר במים חמים,אם הר

חימום העזר שומר גם על חום נוזל הקירור.

באופן זה, העומס על המנוע פוחת ונחסך דלק.

 של עמוד 146)«(תפקוד מאיץ חימום 

ת האקלים כאשרבקרחימום העזר מסייע ל

ה החיצונית נמוכה.המנוע פועל והטמפרטור

  זמן הפעלה

כבזמן ההפעלה של חימום עזר בעת שהר

העומד והמנוע אינו פועל תלוי בטמפרטור

החיצונית.

אתה יכול להפעיל שוב את חימום העזר.

אם אתה לא מתניע את המנוע במשך זמן

מסוים, פרק הזמן הכולל של החימום מוגבל לזמן

בי של 120 דקות כדי להגן על המצבר. הפעלתמר

מחמם העזר מופסקת באופן אוטומטי. אתה

יכול, לדוגמה, להפעיל את חימום העזר כאשר

ה החיצוניתהמנוע לא מותנע אם הטמפרטור

 פעמיים לכל היותר. אם אתה מנסהC° 20-היא 

להפעיל אותו שוב, נוריות החיווי בלחצן 

 מהבהבות לסירוגין למשך כ�2 עמוד 140)«(

דקות כדי לציין נעילת הפעלה. לא ניתן להפעיל

את חימום העזר ללא התנעת המנוע.

בעת שמתח המצבר שוב מספיק, נעילת

ההפעלה תשוחרר. לטעינת המצבר, הפעל את

רוש כדיהמנוע. זמן ההפעלה של המנוע הד

הרוש תלוי בטמפרטורלהגיע למצב הטעינה הד

החיצונית.

זמן חימוםהטמפרטור

חיצונית

כ� 20 דקות� 5°Cמעל

5°C � 15° עדC כ� 40 דקות�

כ� 50 דקות� 15°Cמתחת ל

זמן פעולתהטמפרטור

מנועחיצונית

כ� 10 דקות0°Cמעל 

0°C 10° עדC כ� 15 דקות�

כ� 20 דקות� 10°Cמתחת ל

  לפני הפעלה

בד.כב עם מחמם מים לחימום עזר בללכלי ר

רוש.בדוק את מפלס הדלק ומלא אם ד¿

 חימום העזר מופעל ישירות באמצעות דלק

כב. לכן, מיכל הדלק צריך להיות מלא ב�הר

1/4 לפחות כדי להבטיח את פעולתו של

חימום העזר.
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 עמוד 133).«(ת האקלים הפעל את בקר¿

הה לטמפרטורבע את בקר הטמפרטורק¿

 עמוד 133).«(הרצויה 

 עמוד«(רושה בע את חלוקת האוויר הדק¿

.(134

«(כזיים פתח את פתחי האוויר המר¿

 עמוד 137)«(והצדדיים  עמוד 137) 

כז.וכוונן אותם למר

חימום העזר מכבה באופן אוטומטי את מצב

מאיץ החימום לאחר שהמנוע הותנע.

הפעלה באמצעות לחצן (לוח

ה)בקר

בד.כב עם מחמם מים לחימום עזר בללכלי ר

הפעל או הפסק את תפקוד מאיץ חימום

 עמוד 146).«(  באמצעות לחצן 

לחץ והחזקכת חימום עזר: להפעלת מער¿

  למשך יותראת חלקו העליון של מתג 

משתי שניות.

נורית החיווי האדומה בלחצן נדלקת. חימום/

אוורור העזר מחמם או מאוורר את פנים

בעת. המפוחה אותה קכב לטמפרטורהר

עובר לפעול במהירות הראשונה.

כת חימום העזר:להפסקת פעולת מער¿

.לחץ על המתג 

או

 במנעול0סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

נורית החיווי האדומה במתג נדלקת. חימום

העזר פועל למשך 2 דקות נוספות ולאחר

מכן מפסיק את פעולתו אוטומטית.

מת של זמן ההפעלהה מוקד בחיר

הערות חשובות

כב עם מחמם מיםבר נכון רק לכלי רהד

לחימום עזר.

תרך להגדרב הדאתה יכול להשתמש במחש

אחד משלושה זמני הפעלה.

 כבית לאחרנורית החיווי הצהובה בלחצן 

30 דקות, אם:

ת זמן הפעלהבחר£

 במנעול0וסובבת את המפתח למצב £

ההצתה.

ך ללא לחצנים בגלגל ההגהרב דמחש

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה

.לחץ על  לחצן ¿

 בתצוגה יהבהב.הסמל 

או

 לחיצות חוזרותלחץ על לחצן התפריט  ¿

 בתצוגהונשנות עד אשר הסמל 

יהבהב.

 בלוח או השתמש בלחצן ¿

1 ת זמן הפעלה הרצוי בחירהמכשירים ל
.3עד 

זמן ההפעלה שנבחר מוצג.

המתן 10 שניות עד להופעת התצוגה¿

רטית.הסטנד

זמן הפעלה נבחר. נורית החיווי הצהובה

 נדלקת.בלחצן 
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�� : ��ת זמן הפעלה ומופיע אם לא בחר

בתצוגה, ההפעלה האוטומטית אינה פעילה.

 כבית.נורית החיווי הצהובה בלחצן 

ך עם לחצנים בגלגל ההגהרב דמחש

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

.לחץ על  לחצן ¿

 (חימום עזר)Aux. heatתפריט המשנה 

יופיע בתצוגה.

אם לא נבחר זמן הפעלה, זמן ההפעלה

 (קוצבTimer offהנבחר מואר או המילים  

זמן מופסק) מוארות.

Aux. heatאתה יכול להגיע לתפריט המשנה 
Settings(חימום עזר) באמצעות התפריט 

רות).(הגד

  בגלגל ההגהאו  לחץ על לחצן ¿

ת זמן ההפעלה הרצוי.בחירל

ביטול את ההפעלה לTimer offהשתמש 

האוטומטית

 בגלגל ההגה.לחץ על לחצן ¿

זמן ההפעלה נבחר. נורית החיווי הצהובה

 נדלקת.בלחצן  

ביעת זמן ההפעלה  ק

בד.כב עם מחמם מים לחימום עזר בללכלי ר

מת שלת מוקדפעל כמתואר  בסעיף “בחיר¿

זמן הפעלה“.

ך ללא לחצנים בגלגל ההגהרב דמחש

 בלוח המחוונים.לחץ על לחצן האיפוס ¿

תצוגת השעה מהבהבת.

או בע את השעות באמצעות הלחצן  ק¿

 בלוח המחוונים.

.לחץ על לחצן האיפוס ¿

תצוגת הדקות מהבהבת.

או בע את הדקות באמצעות הלחצן ק¿

.

ר ונבחר.זמן ההפעלה מוגד

ך עם לחצנים בגלגל ההגהרב דמחש

 בגלגל ההגה.לחץ על לחצן ¿

 שעות).Hoursבתצוגה יופיע תפריט) 

בע את השעה באמצעות הלחצנים ק¿

  בגלגל ההגה.או 

.לחץ על לחצן ¿

 (דקות).Minutesבתצוגה יופיע תפריט 

בע את הדקות באמצעות הלחצנים ק¿

.או 

.לחץ על לחצן ¿

ר ונבחר.זמן ההפעלה מוגד

חוק  הפעלה בשלט ר

מידע חשוב

בד.כב עם מחמם מים לחימום עזר בללכלי ר

אתה יכול להפעיל/להפסיק את פעולת חימום

העזר ולהגדיר את זמן הפעולה באמצעות השלט

בעהחוק. אתה יכול להשתמש בעד ארהר

בים להיותכב. הם חייחוקים ברשלטים ר

 עמוד«(כב מסונכרנים עם המקלט שמותקן בר

(143
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בי של כ�600  מטר.חוק יש טווח מרלשלט ר

הטווח עשוי להתקצר על ידי:

מקורות הפרעת גלי רדיו£

כבחוק והרחפצים מוצקים בין השלט הר£

חוק נמצא במיקום לא טוב ביחסהשלט הר£

כבלר

הפעלה במקום סגור.£

חוקה של השלט הרסקיר

חוק חלשה, נוריתבעת שהסוללה של השלט הר

 מהבהבת במהירות באדום.החיווי 

 עמוד 147).«(חוק החלף סוללה בשלט ר

תוכל למצוא מידע נוסף על מצבי הנורית

כת חימוםבסעיף “תקלות אפשריות במער

עזר“.

חוקהפעלה/ הפסקת פעולה של השלט הר

חוק עובר למצב המתנה לאחר 10השלט הר

 כבית.שניות. נורית החיווי 

 עדלחץ והחזק את לחצן להפעלה: ¿

 דולקת באדום. אם נוצרשנורית החיווי 

כבחוק למקלט ברבור בין השלט הרחי

:ונורית החיווי 

מהבהבת באדום, חימום העזר מופסק.£

דולקת בירוק, חימום העזר מופעל.£

 לחץ והחזק את לחצן:להפסקת פעולה¿

 כבית. עד שנורית החיווי 

חוקהפעלה/הפסקת פעולה של השלט הר

חוק.הפעל את השלט הר¿

בעת שנורית החיווי להפעלה: ¿

.מהבהבת באדום, לחץ על לחצן 

ת נתונים, נורית החיווי במהלך העבר

דולקת באדום.

 דולקת בירוק,בעת שנורית החיווי 

חימום העזר דולק.

 בעת שנורית החיווי :להפסקת פעולה¿

.דולקת בירוק, לחץ על לחצן 

ת המידע, נורית החיווי במהלך העבר

דולקת באדום.

בעת שנורית החיווי מהבהבת באדום,

חימום העזר מכובה.

נורית חיווי
רותלאישור הגד

להפעלת/להפסקת פעולת מחמם העזר

רותבטל הגדבמהלך הפעלה או לסיים או ל

 נדלקת באופנים שונים כדי לצייןנורית חיווי 

מצבי הפעלה שונים:

משמעותאות

חוק מופעלשלט רדולקת באדום

ת מידעהעבר

חימום עזר מופסקמהבהבת באדום

חימום עזר פועלדולקת בירוק

שינוי מצב הפעלה פעילמהבהבת בירוק

חוק במצבשלט רמהבהבת לסירוגין

סנכרון באדום ובירוק
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ה אזהר  

שינוי משך ההפעלה

חוק.הפעל את השלט הר¿

 מהבהבת באדום,בעת שנורית החיווי ¿

 בו זמנית. ו� לחץ על לחצנים 

 מהבהבת בירוק.נורית החיווי 

שוב ושוב ת על לחצן לחץ לחיצה חוזר¿

עד שמשך הפעולה הרצוי מוצג.

20 דקות£

 מהבהבת פעמיים בירוק.נורית החיווי 

30 דקות£

 מהבהבת בירוק שלושנורית החיווי 

פעמיים.

40 דקות£

בעמהבהבת בירוק אר נורית החיווי 

פעמים.

.לחץ על לחצן ¿

ת נתונים, נורית החיווי דולקתבמהלך העבר

.באדום 

 מהבהבת שני הבהוביםאם נורית החיווי 

ירוקים ארוכים, משך ההפעלה הנבחר

נשמר.

 אם לא התבצע אף כוונון, נורית החיווי
חוק עוברמהבהבת שש פעמים והשלט הר

למצב המתנה.

חוקסנכרון השלט הר

 בלוחלחץ והחזק את לחצן חימום עזר ¿

 למשך יותר מ� 10 עמוד 140)«(ה הבקר

שניות.

,כאשר אתה לוחץ ומחזיק את לחצן 

נורית החיווי האדומה בלחצן דולקת

כאשר נורית החיווי האדומה בלחצן 

כת מוכנה לסנכרון.מתחילה להבהב. המער

חוקבשלט רש לחץ והחזק את הלחצן ¿

 דולקת באדום. אםעד שנורית החיווי 

חוק והמקלט,ת בין השלט הרקיימת תקשור

 מהבהבת לסירוגין באדוםנורית החיווי 

ובירוק.

חוק נמצא המצב סנכרון.השלט הר

חוק לאחרבשלט ר אם תלחץ שוב על לחצן 

חוק זה יתואםהתחלת תהליך הסנכרון, רק שלט ר

תחוק אחרת שלט רעם  השעון. כל יחיד

תהבהב  שתואמה, תימחק. נורית החיווי

לסירוגין באדום וירוק (לאט מאוד).

חוק.בשלט ר לחץ על לחצן ¿

תידלק ת נתונים, נורית חיווי במהלך העבר

באדום.

חוק מהבהבתבשלט ר בעת שנורית חיווי 

חוקשני הבהובים ארוכים ירוקים, השלט הר

מסונכרן. נורית החיווי בלחצן חימום עזר

 כבית.

 (טיימר)  הפעלת קוצב זמן

הערות בטיחות חשובות

בד.כב עם מחמם מים לחימום עזר בללכלי ר

אם נבחר זמן הפעלה, חימום העזר מופעל

אוטומטית.

אם האוורור אינו מספיק, גזי פליטה רעילים£

כב בייחוד פחמן חד חמצני.בר בריכולים להצט

בר נכון ,לדוגמה במקומות סגורים. קיימת סכנההד

לפציעה קטלנית.

אם חומרים דליקים ביותר או חומרים דליקים£

בת מקום קיימת סכנה לשריפה אונמצאים בקר

להתפוצצות.

ת מראש אםהפסק תמיד את ההפעלה הנבחר

כב במצבים אלו או במצביםאתה עוצר את הר

דומים.

השתמש בקוצב זמן ל:

הפעלה/הפסקת פעולה של מצבחימום מידי£
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ת עד שלושה זמני הפעלה.רהגד£

ת זמן הפעלה מ� 10 עד 120 דקות אורהגד£
הפעלה רציפה.

תה נבחרמת החימום (טמפרטורת ררהגד£
בין 10 ל� 30.מראש) לטווח ש

ת קוצב הזמןסקיר

ת מצבשור

 מצב חימום פעיל

הפעלה של קוצב הזמן

רות בתפריטביטול או סיום של ההגד

או ת תוכניות ת אפשרויות בעמודבחיר
ה)(אחור סרגל תפריט 

כיםהפחתת ער

הפעלת קוצב הזמן

קוצב הזמן עובר למצב המתנה לאחר 10 שניות.
התצוגה כבית.

 עד שסרגללחץ והחזק את לחצן ¿
התפריט מופיע בתצוגה והזמן מוצג.

ביעת יום, זמן ומשך הפעלהק

תך ברירב לאפס את היום, הזמן ועראתה חיי
מחדל למשך זמן ההפעלה:

במהלך הפעלה ראשונית.£

לאחר ניתוק אספקתת המתח (לדוגמה,£
המצבר נותק)

לאחר תקלה£

אתה יכול למצוא מידע נוסף על תקלות בקטע
כת חימום העזר““תקלות אפשריות במער

 עמוד 148).«(

 עד אשר  הסמל או לחץ על לחצן ¿
 יהבהב. בסרגל התפריט 

.לחץ על לחצן ¿

.ת התוכניות היום שנבחר מהבהב בעמוד

ביעת היוםלק או  לחץ על לחצן ¿
הרצוי.

.לחץ על לחצן ¿

ת השעה שלרהיום שנבחר נשמר. הגד
השעון מהבהבת.

בע את השעה ולאחר מכן אתבאותו אופן ק
הדקות, ולאחר מכן אשר באמצעות לחיצה

.על לחצן 

נעלמת ת התוכניות הזמן נשמר. עמוד
וזמן ההפעלה מהבהב.

ה העיליקוצב זמן מעל לוח הבקר

ת תוכניתעמוד

 1 � 3ת זיכרון נבחר מראשרהגד 
 עמוד 145).«(

בוע (שני� ראשון)ת יום בשרהגד

סרגל תפריט

 הפעלה/הפסקת מידית של מצב
 עמוד 145).«החימום (

 עמוד 145).«ת תכנות זמנים (רהגד 

ביעת היום, הזמן ומשך הפעולהק 
 עמוד 144).«(

 עמוד«מת החימום (ר של רהגד 
.(146

מת חימום וזמןלוח תצוגה עבור: זמן, ר
הפעלה

 מצב הפעלה רציפה פעיל

מת החימוםה של ררהגד 

או ת תוכנית ת אפשרויות בעמודבחיר
קדימה)( סרגל תפריט 

כיםהעלאת ער

רותה או הגדאישור בחיר
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ת מחדל עבור מצברר לזמן בריזמן ההפעלה מוגד

חימום מידי. אתה יכול להגדיר את זמן ההפעלה

מ� 10 עד 120 דקות או להגדיר הפעלה רצופה.

ר הגד,או  באמצעות הלחצן ¿

להפעלה ך דקות או בחר בסמל ער

רצופה.

.לחץ על לחצן ¿

זמן ההפעלה נשמר. הזמן מוצג.

הפעלה/הפסקת פעולה מצב חימום מיידי

 עד אשר או לחץ על לחצן ¿

 יהבהב.  בסרגל התפריט הסמל 

.לחץ על לחצן ¿

זמן ההפעלה מהבהב בתצוגה.

ת החדלך בריראתה יכול הגדיר מראש את ער

 עמוד 144).«(שיוצג 

ר הגד,או  באמצעות הלחצן ¿

להפעלה ך דקות או בחר בסמל ער

רצופה.

.לחץ על לחצן ¿

מצב חימום מידי מופסק. הזמן והסמל

 מופיעים.

עד או    לחץ על לחצןבוי: לכי¿

 יופיע בסרגל התפריט, ולאחרשהסמל 

.מכן לחץ על לחצן 

מצב חימום מידי מופעל.

 נעלם.הסמל 

חימום העזר פועל למשך שתי דקות ואז

כבה אוטומטית.
אם אתה מפסיק את ההצתה בעת שמצב

 120–חימום מיידי פועל (זמן הפעלה 10 
דקות), מצב חימום מיידי גם הוא מופסק.

חימום העזר פועל למשך שתי דקות נוספות
ומפסיק אוטומטית.

ת הפעלה רציפה כזמן ההפעלהראם הגד
ואתה מפסיק את ההצתה, חימום העזר ייפסק
אוטומטית לאחר 15 דקות. אם במהלך זמן זה

ה אזהר  

ההצתה הופעלה שוב, ההפעלה הרציפה של

חימום העזר ממשיכה.

אין להפעיל את חימום עזר אם יש באזור חומרים

כת אוורור.דליקים או במקומות סגורים ללא מער

ודא שחימום העזר אינו מופעל אוטומטית

באמצעות קוצב זמן במקומות אלו. אם כן, הפסק

את התוכנית התואמת.

בוע שלושה זמנים נבחרים מראשאתה יכול לק

באמצעות קוצב הזמן.

ברביעת זמן נבחר מראש, הדבעת קב ששים ל

בוי אואינו מתנגש עם זמן הפעלה אלא לזמן כי

כת חימום העזר מופעלת באופןיציאה. מער

ם לזמןר קודאוטומטי ופועלת למשך הזמן שהוגד

יציאה.

 לזמן יציאה מתוכנן של 07:00, אתהדוגמה:

בוע גם זמן נבחר מראש ל� 07:00. אםצריך לק

זמן ההפעלה הוא לדוגמה 40 דקות, חימום העזר

06:20. יתחיל ב� 

בע בזיכרון נבחראם הזמן זהה (זמן ויום) נק

בע יישמר.מראש, רק הזמן האחרון שנק

בלאחר תקלה או אם המצבר נותק, אתה חיי

בוע שוב את הזמנים הנבחרים מראש. תוכללק

למצוא מידע נוסף על תקלות בסעיף “תקלות

 עמוד«(כת חימום העזר“ אפשריות במער

.(148

 עד אשר או לחץ על לחצן ¿

 בסרגל התפריט יהבהב.הסמל 

.לחץ על לחצן ¿

מספרי ת התוכניות מופיע בעמוד

תוכניות הזיכרון שנבחרו מראש. הזיכרון

שנבחר מראש הרצוי מהבהב.

ת הזיכרוןבחירל או  לחץ על לחצן ¿

שנבחר מראש הרצוי.

ביעת זמן נבחר מראשק
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.לחץ על לחצן ¿

הזיכרון הנבחר מראש נבחר. הימים מוצגים.

בע את הימים והזמן כפי שמתוארק¿

«(ביעת יום, זמן וזמן הפעלה“ בסעיף “ק

עמוד 144).

תהזמן הנבחר מראש נשמר. עמוד

התוכניות נעלמת. בלוח התצוגה יופיעו

. והסמל onההודעה 

.לחץ על לחצן ¿

זמן ההפעלה מהבהב.

ךביעת ערלק או  לחץ על לחצן ¿

הדקות (10 � 120).

.לחץ על לחצן ¿

זמן ההפעלה לזמן נבחר מראש נשמר.

רים.הזמן והזיכרון הנבחר מראש מוגד

הזיכרון הנבחר מראש הבא שיופעל מסומן בקו

בע מופיע.תחתון. בנוסף היום שנק

הפסקת פעולה של זמן נבחר מראש

תרבצע את הצעדים שתוארו בסעיף “הגד¿

זמן נבחר מראש“

ת המצב מוצג:בשור אם הסמל 

 עד שתופיע או לחץ על לחצן ¿

 בלוח התצוגה.offההודעה 

.לחץ על לחצן ¿

הזמן הנבחר מראש מופסק. הזמן מוצג.

מת חימוםביעת רק

מת החימום בטווחאתה יכול להגדיר את ר

בין 10 ל� 30.ש

המת הטמפרטורמת החימום תואמת לרר

ך מנחהכב. זהו ערת מראש לפנים הרהנבחר

ה הקיימתוהוא יכול להשתנות מהטמפרטור

ה החיצונית .כב בהתאם לטמפרטורבתוך הר

 עד אשר או לחץ על לחצן ¿

 בסרגל התפריט יהבהב.הסמל 

.לחץ על לחצן ¿

מת החימום מהבהבת.תצוגת ר

ביעת לק,או  לחץ על לחצן ¿

מת החימום הרצויה בין 10 ל� 30.ר

.לחץ על לחצן ¿

מופיע. בעה והסמל מת החימום נקר

הפעלה/הפסקת פעולה של

מאיץ חימום

כב עם חימום עזר במים חמיםכלי ר

כב עם מאיץ חימוםכלי ר

מחמם העזר המופעל בדלק מחמם את פנים

כב מהר ככל הניתן כאשר המנוע פועל.הר

חימום העזר עובר אוטומטית  למצב מאיץ

חימום לאחר התנעת המנוע.
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בהביה למען איכות הס  הער 

ה אזהר  
סוללות כוללות חומרים רעילים ומאכלים.

פואיותבעיות רבליעה של סוללות עשויה להוביל ל

חמורות. קיימת סכנת לפציעה קטלנית.

ם שלג ידחק מהישתמיד שמור על הסוללות הר

ילדים. אם מישהו בלע סוללה, יש לפנות מיד

פואי.בלת טיפול רלק

חוק  החלפת סוללה בשלט הר

בוי תפקוד מאיץאם תדומם את המנוע ללא כי

כת תידלק בפעם הבאה שהמנועחימום המער

יותנע (תפקוד זיכרון).

הפעל/הפסק את פעולת חימום עזר באמצעות

 עמוד 140).«( לחצן 

 לחץ על לחצןלהפעלה/הפסקת פעולה:¿

.

אם נורית החיווי בלחצן נדלקת תפקוד

מאיץ חימון פועל.

לאחר הפסקת פעולה, חימום העזר פועל

במשך 2  דקות נוספות ולאחר מכן מופסק

הסר את מכסה בית הסוללות ¿אוטומטית.

בע,באמצעות כלי מתאים, לדוגמה מט

בוב נגד כיוון השעון.בסי

בדוק אם קיים נזק באטימה של מכסה¿

רוש.והחלף אם ד בית הסוללות 

 הישנה.הסר את הסוללה ¿

 חדשה ונקייה לתאהכנס סוללה ¿

ב החיובי פונה כלפיהסוללה כך שהקוט

בים דקיםמעלה. השתמש במטלית עם סי

ם כך.לש

 כךהנח את מכסה בית הסוללות ¿

 באזור המוגבה יהיה בין שנישהסימן 

.השקעים 

הדק את מכסה בית הסוללות ¿

בע,באמצעות כלי מתאים, לדוגמה מט

בוב עם כיוון השעון.בסי

חוקבדוק את כל התפקודים של השלט הר¿

 עמוד 141).«(

סוללות כוללות מזהמים. סילוקן עם

האשפה הביתית אינו חוקי. יש לאסוף

אותן בנפרד ולסלקן באופן אחראי

בה.בילס

בה.ביסלק סוללות באופן אחראי לס

כז שירותקח סוללות מרוקנות למר

’ס מטעם חבמורשה של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ או לנקוד

לסוללות משומשות.

חוק מהבהבת במהירותאם נורית החיווי בשלט ר

חוק ריקה. עליךבאדום, הסוללה של השלט ר

חוק.להחליף סוללה בשלט ר

 שניתןCR 2430ך סוללה מסוג ם כך תצטרלש

להשיג בכל מוסך מוסמך.
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חסר דלק

מפלס הדלק במיכל הוא פחות מ� 1/4. חימום העזר נכבה אוטומטית.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

לאחר מכן, הפעל את חימום העזר מספר פעמים עד שצינורות הדלק¿

מלאים.

אירעה תקלה

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדבדיקת חימום העזר במרדאג ל¿

בע“מ.

רות השמורות נמחקו.אספקת המתח נותקה. כל ההגד

ה אוטומטי פעיל כעת.זיהוי חומר

בוע, היום וזמןבע את השה אוטומטי הושלם, קלאחר שזיהוי חומר¿

 עמוד 144).«(ההפעלה 

 עמוד 145).«(בע את זמן ההפעלה ק¿

ת נתונים אינה אפשרית.חוק ריקה. העברסוללת השלט הר

 עמוד 147).«(חוק החלף את סוללת השלט הר¿

כב.בין המקלט ברחוק לת בין השלט הראין תקשור

חוק גבוהכב, לדוגמה החזק את השלט הרשנה את מיקומך ביחס לר¿

יותר או על הצד.

כב.ב לרהתקר¿

ת וחימום העזר פועל, ניתן להפסיקואם אתה לא מצליח ליצור תקשור

 עמוד 140).«( רק באמצעות לחצן 

חוקים ביחד.נעשה שימוש במספר שלטים ר

 עמוד 142).«(חוק לאחר זמן קצר הפעל שוב את השלט הר¿

חוק אינו מסונכרן.השלט הר

 עמוד 143).«(חוק סנכרן את השלט הר¿

רכת חימום העז  תקלות אפשריות במער

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות                     סיהודעות צג     

Errהודעת 
מופיעה בלוח

התצוגה של קוצב

הזמן.

 מופיעהiniהודעת 

בלוח התצוגה של

קוצב הזמן.

נורית החיווי בשלט

חוק מהבהבתהר

במהירות באדום

נורית החיווי בשלט

חוק מהבהבתהר

ברצף במהירות

באדום ובירוק
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חוק מסתנכרןהשלט הר

 עמוד 143).«(חוק יושלם המתן עד שתהליך סנכרון השלט הר¿

חוק ריקהסוללת השלט הר

 עמוד 147).«(חוק החלף את סוללת השלט הר¿

מפלס הדלק במיכל הוא פחות מ� 1/4. חימום העזר נכבה אוטומטית.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

לאחר מכן, הפעל את חימום העזר מספר פעמים עד שצינורות הדלק¿

מלאים.

ה הפסיקה את חימוםת הבקרבת ביחידכת הגנת מתח נמוך המשולמער

.10Vכב נמוך מ� העזר בגלל שמתח מצבר הר

בדיקת המצבר והאלטרנטור.דאג ל¿

ף.הנתיך נשר

ך הנתיכים“.החלף את הנתיך. עיין בנספח ”מער¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדבדיקת חימום העזר במרדאג ל¿

בע“מ.

אירעה תקלה

הפעל והפסק את ההצתה פעמיים.¿

אם עדיין לא ניתן להפעיל את חימום העזר, יש תקלה בהתקן החימום.

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדבדיקת חימום העזר במרדאג ל¿

בע“מ.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי

 עמוד 289).«(רוש בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא אם ד¿

תעלות האוורור חסומות.

וודא שזרימת האוויר אינה מופרעת.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדבדיקת חימום העזר במרדאג ל¿

בע“מ.

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות                     סיהודעות צג     

נורית החיווי בשלט
חוק מהבהבתהר

לסירוגין באטיות
באדום ובירוק

חימום העזר

מופסק אוטומטית

ו/או אינו ניתן

להפעלה.

חימום העזר

מופסק אוטומטית

ואינו ו/או אינו ניתן

להפעלה

חימום העזר

מופסק אוטומטית

ו/או אינו ניתן

להפעלה.

לא ניתן להפעיל

חוקאת השלט הר

של חימום העזר.

מחמם מים של

מחמם העזר

התחמם חימום

יתר.

חימום העזר

מופסק אוטומטית

ואינו ו/או אינו ניתן

להפעלה
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הפעלת אוורור באזור המטען

ה, אתה יכולכבך מצויד במאוורר תקראם ר

לאוורר ולהפחית את הלחץ באזור המטען.

 המפתח2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

 לחץ על החלקלהפעלת הפחתת לחץ:¿

.העליון של המתג 

ה מוציא את האוויר הלאמאוורר התקר

טרי מאזור המטען.

לחץ על החלקלהפעלת המאוורר: ¿

.התחתון של המתג 

ה מכניס אוויר טרי לאזורמאוורר התקר

המטען.

העבר את המתגלהפסקת פעולה: ¿

למצב אמצעי.

הפעלת אוורור באזור המטען
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נהיגה

הערות להרצת המנוע

פידות בלמים חדשות ודיסקים שהוחלפו ישלר

ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר כמה מאות

קילומטרים. עד אז ניתן לפצות על כך בהפעלת

ב יותר.דוושת הבלמים בכוח ר

ך חיילהפעלה חסכונית של המנוע ולשיפור אור

רש.ב להריץ את המנוע כנדהשירות, אתה חיי

עליך לנהוג במהירויות נסיעה ומנוע משתנות£

במשך 1,500 ק“מ הראשונים.

כב,הימנע מלהפעיל עומס יתר על הר£

רובעת לאת מלאה. לדוגמה נהיגה במצער

בית לכל הילוך. של המהירות המר4/3

 בנכון.ןמזב ךוליה ףלחה£

בלום.אל תוריד הילוך באופן ידני על מנת ל£

בת הילוכים אוטומטית, נסהכב עם תיבכלי ר£

להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה מעבר

ת התנגדות  (קיקדאון).לנקוד

בת הילוכים אוטומטית, בכליכב עם תיבכלי ר£

בבת הילוכים אוטומטית יש לשלכב עם תיר

 רק בעת נהיגה1 ו� 2, 3לתחום הילוכים  

כים הרריות.ראטית, לדוגמה בעת נהיגה בד

לאחר 1,500 ק“מ הראשונים ניתן להגדיל

כב והמנוע, ולהביאורגה את מהירות הרבהד

למצב תפעול מלא.

1,500 הק“מ הראשונים

נהיגה

 הערות בטיחות חשובות

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

ה אזהר   עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (של מרצד

אם אתה מכבה את ההצתה בזמן נהיגה, תפקודי
בלתיבטיחות הופכים לזמינים באופן חלקי או ל

זמינים כלל. מצב זה עלול להשפיע, לדוגמה, על
ך להפעיל כוחהיגוי כוח ועל תגבור בלימה. תצטר

בוי הצתה עשוי לגרוםב יותר בהיגוי ובבלימה. כיר
לתאונות.

אל תכבה את ההצתה בזמן נהיגה.

ה אזהר  
אם בלם החניה לא משוחרר במלואו בזמן נהיגה

הוא עשוי:

ה ולגרום לשריפהלהתחמם יתר על מיד£

לאבד את תפקוד האחיזה שלו.£

בלם חניה לא משוחרר במלואו עשוי לגרום
לשריפה ולתאונה. שחרר את בלם החניה במלואו

לפני תחילת נסיעה.

עליך להקפיד על ההערות  להרצה, אם הוחלפו

כב.כת ההנעה של הרהמנוע או חלקים ממער

  מתג ראשי של המצבר

הערות בטיחות חשובות

 במנעול ההצתה0וודא שהמפתח נמצא במצב 

בורוהמתן לפחות 20 שניות לפני ניתוק או חי

ת אתה עלול לגרום נזקמתג ניתוק מצבר. אחר

כת החשמל.בי מערכילר

אתה יכול להשתמש במתג הראשי של המצבר

בר ימנעכבך. הדכנים ברם לכל הצרלניתוק הזר

ם שלאפריקת מצבר לא רצויה בגלל צריכת זר

בעומס.

כב מותקן מצבר עזר בתא המנוע, אתהאם בר

ך לנתק את שני המצברים.תצטר
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כת החשמל מנותקת לחלוטיןרק אז מער

מאספקת המתח.

נתק את המתח באמצעות המתג הראשי

רק אם:

כב עומד במשך זמן ארוך.הר£

בצע זאתחובה ל£

לאחר ניתוק אספקת המתח עליך לאפס

 ודלת עמוד 91)«(את חלונות הצד 

 עמוד 81).«(ההזזה החשמלית 

�הפסקה באספקת המתח נרשמת ב

DCTOף דיגיטלי) כאירוע בזיכרון (טכוגר

תקלות.

 �.DCTOראה הוראות הפעלה נפרדות ל

ניתוק אספקת המתח

כאשר אתה תופס את המחבר מתחת לדוושת

ההאצה, ודא שהמחבר לא יינזק או יתלכלך.

ת, ייתכן שלא יהיה ניתן לחבר מחדשאחר

כבהבור החשמל לחלקים בעת הראת חי

מחדש.

מתג ראשי של המצבר באזור הרגליים, בצד

ימין לצד דוושת האצה.

הסר את המפתח ממנעול ההצתה והמתן¿

כ�20 שניות.

 ושחרר אתלחץ והחזק את לחצן ¿

 מפין הארקה בכיוון החץ.המחבר 

 תחת דוושת האצהתפוס את המחבר ¿

ע עם פין הארקה.בוא במגכך שהוא לא י

כני מצבר ההתנעה מנותקיםכל צר

מאספקת המתח.

בור אספקת המתחחי

הכנס את המפתח למנעול ההצתה.¿

 עד לפין הארקה לחץ את המחבר ¿

ב ומונע הנעילהשתרגיש אותו משתל

משוחרר.

ע מלא עם פיןב להיות במגחיי המחבר 

.הארקה 

כני מצבר ההתנעה מחוברים לאספקתכל צר

המתח.
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 מצבי מפתח

ת המפתח, לנעילת גלגללהכנסת/להסר

ההגה

ביטול נעילת גלגל ההגה, אספקת מתחל

כני חשמל מסוימים )לדוגמה, רדיו)לצר

להפעלת ההצתה. אספקת מתח לכל

  ומצב8םכני החשמל. מצתי חימום קדצר

נסיעה.

להתנעת המנוע

כב עם מתג ניתוק המצבר, עליךבכלי ר

לחבר תחילה את אספקת המתח

 עמוד 152).«(

ביטול נעילת ההגה, סובב קלות את גלגל ל

.1 בוב המפתח למצבההגה בעת סי

  הכנה לנסיעה

כבבדיקה חזותית של צדו החיצוני של הר

כב,בים הבאים ברכיבייחוד, בדוק את המר¿

ך:ובגרור בהתאם לצור

כב, פנסי איתות,ת רלוחיות רישוי, תאור£

פנסי בלימה ולכלוך או נזק ללהבי מגבים.

בוע צמיגים וגלגלים, לחץ אוויר תקיןקי£

בצמיגים ומצב כללי שלהם.

בפן אחורית מאובטחות היטפנות צד ודד£

ולא ניזוקו.

ה.חופש ואבטוח של התקן גריר£

ביםכיכב הוא אחד המרה של הרהתקן הגריר

בטיחותכב ללא קשר להחשובים ביותר בר

כב. יש להקפיד על ההוראות הנפרדותהר

ע להפעלה לטיפולסופקו על ידי היצרן בנוג

ולתחזוקה.

תקן כל בעיה או תקלה הנראית לעין לפני¿

תחילת נסיעה.

כבבדיקות בתוך הר

ה ראשונהכת עזרציוד חירום/ער

בדוק את הציוד כדי לוודא שהוא נגיש¿

ומוכן לשימוש.

ה הראשונה וציוד תיקון נמצאיםכת העזרער

מית.בתאי אחסון בדלת הקד

כבת רתאור

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה

כתם נוסף האם מערת אדבדוק בעזר¿

ה פועלת כראוי.התאור

 עמוד 112).«(החלף נורות פגומות ¿

  לפני התחלת נסיעה

ה אזהר  
חפצים באזור הרגליים של הנהג עלולים להפריע

לתפעול הדוושות או לחסום את הדוושות בעת

עת בטיחות ההפעלהלחיצה. במצבים אלה נפג

כב. קיימת סכנת תאונה.של הר

כב מאוחסנים נכון וכי הםוודא שכל החפצים בר

לא יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג. התקן

את השטיחים והשטיחונים בבטחה כמפורט כדי

שלא יפריעו לתפעול הדוושות. אל תערום

שטיחונים זה על זה.

בדכב עם מנוע דיזל בל  לכלי ר8
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אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה מתניע

את המנוע.

לפני התנעת המנוע ודא:¿

שכל הדלתות סגורות£

כב חוגרים את חגורותכל נוסעי הר£

הבטיחות כראוי.

בלם החניה מופעל.£

ה אזהר  
ה פולט גזים רעילים כגון פחמן חד�מנוע בעיר

חמצני. שאיפת גזים אלה עלולה להוביל להרעלה.

קיימת סכנת פציעות קטלניות. לכן, לעולם אל

תשאיר מנוע פועל בחללים סגורים ולא מאווררים

כהלכה.

אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים שוב לאחר

התנעת המנוע, מהלך הדוושה והתנגדותה

חוזרים למצב הרגיל.

בת הילוכים ידניתתי

  התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

ת הילוכיםתרשים העבר

הילוך אחורי 

 �מייםהילוכים קד 

בעת משיכה של הילוך אחוריט

תה יכול להתניע את המנוע רק כאשר דוושתא
המצמד לחוצה במלואה.

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.¿

.Nב הילוך סרק של¿

כב עם מנוע דיזל, דוושתאם, בעת התנעת ר

המצמד אינה לחוצה או אינה לחוצה מספיק:

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה, נוריתבכלי ר£

 בלוח המחוונים תידלק.החיווי 

כב עם לחצנים בגלגל ההגה, ההודעהבכלי ר£

Depress clutch(לחץ על המצמד) תוצג 

בתצוגה.

ה אזהר  

הנעלה בלתי מתאימה עשויה להשפיע על

כבך, לדוגמה:ההפעלה הנכונה של ר

נעליים עם סוליות עבות£

בים גבוהיםנעליים עם עק£ 

כפכפים£ 

קיים סיכון לתאונה.

נעל נעליים מתאימות להפעלה נכונה של

דוושות ומנע סיכון לתאונות.

אבטח מטען בהתאם להנחיות העמסה¿

 עמוד 276).«(

וודא שהשטיחונים והשטיחים מאובטחים¿

כראוי כך שהם לא יוכלו להחליק ולהפריע

לדוושות.

סגור את כל הדלתות.¿

אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים לפני

התנעת המנוע, מהלך הדוושה הוא קצר

והתנגדות הדוושה גבוהה.
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ת הילוכיםתרשים העבר

מצב חנייה עם נועל בורר ההילוכים

הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק

מצב נסיעה

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿

ב�בת ההילוכים בתצוגה הרתצוגת מצב תי
:Pתכליתית מציגה 

כב ללא לחצנים בגלגל ההגהבכלי ר£
 עמוד 217)«(

כב עם לחצנים בגלגל ההגהבכלי ר£
 עמוד 213)«(

בתאתה יכול להתניע את המנוע גם כאשר תי

.Nההילוכים נמצאת במצב 

התנעת המנוע

ילכב ירשפא touch-start העיגנב הענתה דוקפת

שומישל .תיטמוטוא םיכוליה תבית םע בכר
3בתפקוד זה, סובב את המפתח למצב 

במנעול ההצתה ושחרר מיד. המנוע מותנע
אוטומטית.

סובב את המפתחלהתנעת מנוע בנזין: ¿
 עמוד 154),« במנעול ההצתה (3למצב 

ושחרר אותו מיד כאשר המנוע פועל.

סובב את המפתחלהתנעת מנוע דיזל: ¿
 עמוד 154).« במנעול ההצתה (2למצב 

םשל מצתי חימום הקד נורית החיווי 
נדלקת בלוח המחוונים.

 כבית, סובב אתכאשר נורית החיווי ¿
 עמוד 154) ושחרר« (3המפתח למצב 

אותו מיד לאחר שהמנוע פועל.

אתה יכול להתניע את מנוע הדיזל ללא מצתי

ם, אם המנוע חם.חימום קד

אם מנוע הדיזל קר, ייתכן שמהירות הסרק של
המנוע תהיה גבוהה יותר מהרגיל לאחר התנעת
המנוע. מהירות הסרק הגבוהה של המנוע
תפחת באופן אוטומטי למהירות סרק רגילה של

המנוע תוך מספק דקות.

ם אינה תקינה אם נורית חיוויכת חימום קדמער
במשך כדקה: ם דולקת חימום קד

לאחר שהצתה הופעלה£

בעת שמנוע (דיזל) פועל£

רש זמןבטמפרטורות נמוכות ביותר, ייתכן שייד
ארוך יותר להתנעת מנוע דיזל. תקן את

ס מורשה מטעםכז שירות מרצדהתקלה במר
כלמוביל בע“מ.

בת הילוכים אוטומטיתתי

 תחילת נסיעה

בת הילוכים ידניתתי

תחילת נסיעה

החלף הילוך בזמן כדי למנוע סחרור גלגלים.

כב.ת, אתה עלול לגרום נזק לראחר

לחץ והחזק את דוושת הבלמים.¿

לחץ את דוושת המצמד במלואה.¿

העבר להילוך ראשון או להילוך נסיעה לאחור¿
R.

 בלוח המחוונים כבית. נורית החיווי¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

באיטיות שחרר את דוושת המצמד ולחץ¿
בעדינות על דוושת ההאצה.

לדגמי ספרינטר עם מנועי דיזל ויחסי סרן

AR5 4.727  או AR6 5.100 :מומלצת התחלת

הך ישיררכב על דנסיעה בהילוך שני בעת שהר

וללא מטען.

כב עם סייען התחלת נסיעה, לחץבעלי ר

הבלמים נשמר אוטומטית למשך כ� 2  דקות
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בת הילוכים אוטומטיתתי

בר מאשפרלאחר שהדוושה נלחצה. הד

ר.רדכב מיד ידלהתחיל בנסיעה מבלי שהר

כזית מופעלת מיד עם תחילתהנעילה המר
הנסיעה. כפתורי הנעילה בדלתות יורדים למטה.

באפשרותך לפתוח את הדלתות מבפנים בכל
זמן נתון.

בטל את מאפיין הנעילהבאפשרותך גם ל

 עמוד 77).«האוטומטית (

שילוב הילוך נסיעה לאחור

כב רק כאשר הרRהעבר להילוך נסיעה לאחור 

בתת אתה עלול לגרום נזק לתינייח. אחר

ההילוכים.

בעת המשיכה כלפי מעלהמשוך את ט¿

 עמוד 155).« (והחזק אותה במקומה

הזז את ידית הילוכים עד הסוף לשמאל¿

חוף אותה מטה.ולאחר מכן ד

בעת המשיכה.שחרר את ט¿

ה לנסיעה לאחור,כב עם זמזם אזהרבכלי ר

ך אחריםרה נשמע למשתמשי דצליל אזהר

בבעת שהילוך נסיעה לאחור משול
ת הילוכיםהמלצות להעבר עמוד 158).«(

כב ללא לחצנים בגלגלהמלצת הילוך (דוגמה: כלי ר

ההגה)

כב עם לחצנים בגלגלהמלצת הילוך (דוגמה: כלי ר

ההגה)

 הילוך מומלץ

ת הילוך בתצוגה מציינת שניתןהמלצת העבר

להעלות הילוך ומציגות את הגיר המומלץ. עקוב

ת הילוך בתצוגה לאימוץאחר המלצות העבר

סגנון נהיגה חסכוני.

 מוצגת גם,ECO Start כבך תפקודאם קיים בר

 עמוד«(ה להילוך סרק המלצת הילוך להעבר
.(158

ה אזהר  
ם מהירות המנוע היא מעל למהירות הסרקא

,R או Dבת ההילוכים למצב ואתה מעביר את תי
כב יכול להתחיל לנוע בפתאומיות. קיימתהר

סכנת תאונה.

, לחץ תמיד בחוזקהR או Dה למצב בעת העבר

על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו�זמנית.

כב רק כאשר הרRהעבר להילוך נסיעה לאחור 

בתת אתה עלול לגרום נזק לתינייח. אחר

ההילוכים.

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה¿

לחוצה.

.R או Dבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

ה לנסיעה לאחור,כב עם זמזם אזהרבכלי ר

ך אחריםרה נשמע למשתמשי דצליל אזהר

ב משולRבעת שהילוך נסיעה לאחור 

 עמוד 158).«(

 עמוד 172).«שחרר את בלם החניה (¿

בלוח המחוונים כבית. נורית החיווי 

שחרר את דוושת הבלמים.¿

ה.ת לחץ על דוושת ההאצבזהירו¿

  סייען התחלת נסיעה

בת הילוכים ידנית, סייעןכב עם תיבכלי ר

התחלת נסיעה מסייע בעת התחלת הנסיעה.
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בעת שהמנוע פועל סייען התחלת נסיעה

שומר אוטומטית על לחץ בלימה למשך 2

שניות נוספות לאחר שחרור דוושת הבלמים.

כבבר מאפשר להתחיל בנסיעה מבלי שהרהד

ר מיד בשיפועים קלים.רדיתד

פעולת סייען התחלת נסיעה מופסקת:

בכבישים ללא שיפוע או במורד£

בהילוך סרק£

בלם החניה מופעלבעת ש£

£ �®ESPקיימת תקלה ב

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה: אם נוריתכלי ר

בוע בעת שהמנוע דולקת באופן ק)(איורהחיווי 

. עמוד 252)«(פועל, קיימת תקלה 

ה לנסיעה לאחור  זמזם אזהר

ה אזהר  

ה לנסיעה לאחור מיועד לתמוךזמזם האזהר

בך על מנת לוודא את בטיחותם של משתמשי

ך אחרים.רד

ךרת משתמשים בדה לאזהרנשמע אות אזהר

ב. עוצמתבעת שהילוך נסיעה לאחור משול

ה ניתנת להפחתההקול של אות האזהר

לנהיגה בלילה.

בחרה: להקטנת עוצמת אות האזהר¿

הילוך נסיעה לאחור פעמיים ברצף מהיר.

ה יישמע שקט יותר.אות האזהר

ה נשמע תמיד בעוצמה רגילה ואםצליל האזהר

רוש, יש להחלישו מחדש בכל פעם שהילוךד

ב.נסיעה לאחור משול

ך אחרים עלולים להתעלם או לארמשתמשי ד

הה של זמזם האזהרלשמוע את אות האזהר

לנסיעה לאחור. קיימת סכנה לפציעה אם אינך

בו אתה מתמרן פנוי.מוודא שהאזור ש

וודא שלא קיימים אנשים או חפצים מאחורי

ךכבך בעת שהנך נוסע לאחור. ייתכן שיהיה צורר

ם נוסף בעת נסיעה לאחור.ת אדבעזר

ה אזהר  

  ECO start      במנועיEuro 5

הערות כלליות

 הופעל, המנוע יכול להיותECO Startאם 

מותנע באופן אוטומטי , לדוגמה אם אתה לוחץ

ה במנועעל דוושת המצמד. אם מבוצעת עבוד

כב קיימת סכנה לפציעה מחלקי מנוע נעים.הר

 לפני ביצועECO Startהפסק את פעולת 

ה במנוע.עבוד

כב ללא לחצנים בגלגלהודעות בתצוגה (דוגמה: כלי ר

ההגה)

כב עם לחצנים בגלגלהודעות בתצוגה (דוגמה: כלי ר

ההגה)

 מופעל באופן אוטומטי כלECO Startתפקוד 

פעם שהמנוע מותנע. נורית חיווי  בלחצן 

מהבהבת.

 מפסיק את פעולת המנוע ECO Start תפקוד
כב מפסיק לנוע.באופן אוטומטי, כאשר הר

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה
ECO startמתחיל לנוע שוב. לפיכך, תפקוד 

מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלק ואת
כבך.פליטת המזהמים של ר

ECO מופיע בתצוגה, תפקוד  אם סמל 

start.פעיל 
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בים להתמלא:גם התנאים הבאים חיי

כב נוסע בגובה נמוך מ� 2,500 מ‘ מעלהר£
פני הים.

 דולקתנורית החיווי על לחצן £
 עמוד 159)«(

ת הפעולה שלו.המנוע הגיע לטמפרטור£

מכסה המנוע סגור£

העלית הילוך מאז התחלת הנסיעה.£

.0°Cה החיצונית היא מעל הטמפרטור£

ה מספקת.המצבר טעון במיד£

 פעיל ואתה עוצר אתECO Startבעת שתפקוד  
 Nת הילוך להילוך סרק כב, המלצת העברהר

מוצגת בתצוגה.

 עמוד 159) או« מופסק ידנית (ECO Startאם 
 אינו מוצג.שקיימת תקלה, סמל 

ממה אוטומטית של המנועהד

הערות כלליות
 מכבה את המנוע באופןECO startהתפקוד 

אוטומטי כאשר:

 עמוד 158)« מופיע בתצוגה (הסמל £

כב במצב נייחהר£

 (ניוטרל) Nבת הילוך סרקשיל£

דוושת המצמד אינה לחוצה£

אם מתח המצבר אינו מספיק, סמל 
מהבהב בתצוגה. להתחלת נסיעה אוטומטית,

לחץ על דוושת המצמד עד הסוף.

התנעת מנוע אוטומטית

ECO Startמתניע את המנוע, בתנאי שהוא 
הופעל אוטומטית כאשר:

אתה לוחץ על דוושת המצמד.£

ר.רדכב מתחיל להידהר£

התנעת מנוע אוטומטית מנוטרלת אם אתה
ב הילוך מבלי ללחוץ על דוושת המצמד.משל

להתנעת מנוע אוטומטית לחץ על דוושת
המצמד עד סוף מהלכה.

ממתאם אתה פותח את מכסה המנוע לאחר הד
מנוע אוטומטית, התנעת מנוע אוטומטית
מנוטרלת. לאחר שמכסה המנוע נסגר, אתה

אופן ידני.צריך להתניע המנוע ב

ECO Start     הפעלת/הפסקת פעולת

 בעת שהמנוע פועל.לחץ על לחצן ¿

ECO  כבויה,אם נורית החיווי בלחצן 

Start מם באופןמופסק. המנוע לא יוד

ה.אוטומטי בעת עציר

ECO Startמופעל מחדש באופן אוטומטי כאשר 

המנוע מותנע מחדש.

 אינה נדלקת לאחראם נורית החיווי  בלחצן 

ECOהתנעת המנוע, קיימת תקלה בתפקוד 

Start.ולא ניתן להפעילו 

ממת לאחר הדאם אתה לוחץ על לחצן 

 מופסק. אך ניתןECO Startמנוע אוטומטית, 

להתניע את המנוע מחדש בלחיצה על דוושת

המצמד.

ה אזהר  

  ECO start      במנועיEuro 6

הערות כלליות

 הופעל, המנוע יכול להיותECO Startאם 

מותנע באופן אוטומטי , לדוגמה אם אתה לוחץ

בות אלהבשוגג על דוושת המצמד. אם בנסי

כב, קיימת סכנהה במנוע הרמבוצעת עבוד

לפציעה מחלקי מנוע נעים.

 לפני ביצועECO Startהפסק את פעולת 

ה במנוע.עבוד
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הערות כלליות

ה אזהר  

כב ללא לחצניםהודעות בתצוגה (דוגמה: כלי ר
בגלגל ההגה)

כב עם לחצניםהודעות בתצוגה (דוגמה: כלי ר

בגלגל ההגה)

ב תכליתית, מופיע בתצוגה הרם סמל א
 מפסיק את פעולת ECO Start/stopתפקוד

כב מפסיקהמנוע באופן אוטומטי, כאשר הר
לנוע.

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה
ECO startמתחיל לנוע שוב. לפיכך, תפקוד 

מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלק ואת
כבך.פליטת המזהמים של ר

  מופעל באופן אוטומטי כלStop/startתפקוד 
פעם שהמנוע מותנע באמצעות מפתח

ההצתה.

 עמוד 159) או« מופסק ידנית (ECO Startאם 
כת להפסיק את פעולתה,מה למערשתקלה גר

 אינו מוצג. בנוסף, נורית החיווי סמל 

כזית כבויה. בקונסולה המרECOבלחצן 

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

פעיל ואתה עוצר את ECO startבעת שתפקוד 
Nת הילוך להילוך סרק כב, המלצת העברהר

 מוצגת בתצוגה.

ממה אוטומטית של המנועהד

 מופיע פעיל וסמל ECO start/stop תפקוד
ב תכליתית, אם:בתצוגה הר

 דולקת בירוקנורית החיווי בלחצן £
 עמוד 159)«(

0°C.ה החיצונית היא מעל הטמפרטור£

כב נמצא בגובה נמוך יותר מ� 2,500הר£
מטרים מעל גובה פני הים.

מכסה המנוע סגור£

ה.ת הבטיחות של הנהג חגורחגור£

בת הילוכים ידנית,כב עם תיבכלי ר£
הדלתות סגורות

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבכלי ר£
ה.דלת הנהג סגור

ממה האוטומטית של המנוע כלבזמן ההד 

כב נותרות פעילות.כות הרמער

ניתן להפסיק את פעולת המנוע באופן אוטומטי 

ה ראשוניתבע פעמים ברצף לכל היותר (עציראר

ממהושלוש עצירות ברצף לאחר מכן). ההד

האוטומטית של המנוע זמינה שוב, לאחר שסמל

תכליתית.ב�וגה הר יופיע שוב בתצ

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

 מדומם את המנועECO start/stopתפקוד 

כב נייח.באופן אוטומטי בעת שהר

כבבלום את הר¿

רוש עקוב אחר (אם דNב להילוך סרק של¿

הוראות החלפת הילוכים לשילוב להילוך

).Nסרק 

שחרר את דוושת המצמד.¿
המנוע מדומם באופן אוטומטי.

כב,אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהר

כב עשויהמנוע מופעל שוב באופן אוטומטי. הר

להתחיל לנוע ולגרום לתאונות או לפציעות.

כב, תמיד כבה את ההצתהאם ברצונך לצאת מהר

רות.רדואבטח אותו נגד היד
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.לחץ על לחצן : בוילכי¿

בתצוגה  נורית החיווי על לחצן וסמל

ב�תכליתית כבים.הר

.לחץ על לחצן : להפעלה¿

בוי מנוע אוטומטי,אם מולאו כל התנאים לכי
ב�תכליתית. מוצג בתצוגה הרסמל 

 נדלקת.ורית החיווי על הלחצן  נ

בוי מנוע אוטומטיאם  לא כל התנאים לכי
ב� לא יופיע בתצוגה הרמולאו, סמל 

ECOה, תפקוד תכליתית. אם זה המקר

start/stop .אינו זמין 

ECO Startע מופעל מחדש באופן אוטומטי ברג
שהמנוע מותנע מחדש.

 אינה נדלקתאם נורית החיווי  בלחצן 
לאחר התנעת המנוע, קיימת תקלה בתפקוד

ECO Start.ולא ניתן להפעילו 

ממת לאחר הדאם אתה לוחץ על לחצן 
 מופסק. אך ניתןECO Startמנוע אוטומטית, 

להתניע את המנוע פעם נוספת בלחיצה על

דוושת המצמד.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

 תפקודN או Dה במצב כב בולם עד לעציראם הר
ECO start/stopמדומם את המנוע באופן 

אוטומטי.

התנעת מנוע אוטומטית

הערות כלליות

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:

ECO startאתה מפסיק את פעולת תפקוד £

/ stop  בלחיצה על לחצן .

או מצבR ב הילוך נסיעה לאחור אתה משל£
.Pחניה 

ר.רדכב מתחיל להידהר£

טעינת המצבר נמוכה מדי.£

תבת הילוכים ידנית, חגורכב עם תיבכלי ר£
ה או דלתהבטיחות של הנהג אינה חגור

פתוחה.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיבכלי ר£
ה אות הבטיחות של הנהג אינה חגורחגור

דלת הנהג פתוחה.

ממתאם אתה פותח את מכסה המנוע לאחר הד
מנוע אוטומטית, התנעת מנוע אוטומטית
מנוטרלת. לאחר שמכסה המנוע נסגר, אתה

צריך להתניע את המנוע באופן ידני.

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.של

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם אתה:

לוחץ על דוושת המצמד£

לוחץ על דוושת המצמד בעת שהילוך£
במשול

לוחץ על דוושת ההאצה.£

פותח דלת£

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם אתה:

בת ההילוכיםמשחרר את הבלמים כאשר תי£
.N או Dבמצב 

לוחץ על דוושת ההאצה.£
דלת הנהג פתוחה£

ת הבטיחותמשחרר את חגור£

 ל�Rבת ההילוכים מ� אם אתה מעביר את תי
Dתפקוד ,ECO start/stop זמין שוב מיד לאחר 

ית.ב�תכליתיופיע בתצוגה הר  שסמל

ECO start/stopבוי/הפעלת תפקוד כי
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   פתרון תקלות מנוע

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי

המנוע אינו מתניע. ניתן
לשמוע את המתנע. נורית

ה של מיכל הדלקהאזהר
דולקת ותצוגת מד הדלק

0.מציגה 

            תקלה

המנוע אינו מתניע. אינך
יכול לשמוע את המתנע.

כת הדלק.יש אוויר במער

לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב, סובב את המפתח¿
.0במנעול ההצתה למצב 

נסה להתניע את המנוע שוב.¿
אנא הימנע מניסיונות ארוכים ותכופים להתניע את המנוע, כיוון

שהמצבר עלול להתרוקן.

אם המנוע לא מתניע לאחר מספר ניסיונות:
סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

מיכל הדלק ריק

כב.תדלק את הר¿

 אם אתה נוהג עד שמיכל הדלק מתרוקןכב עם מנוע דיזל:כלי ר

כת הדלק. אם המנוע אינו מתניעלחלוטין, אוויר יכול להיכנס למער

כת הדלק באופן הבא:לאחר התדלוק, נקז את מער

 במנעול ההצתה למשך כ� 210סובב את המפתח למצב ¿

שניות.

בי של 60 שניות.התנע את המנוע באופן מתמשך לזמן מר¿

אם המנוע אינו מתניע:

המתן כ� 2 דקות.¿

בי של 60 שניות.התנע את המנוע באופן מתמשך לזמן מר¿

אם המנוע עדיין אינו מתניע, הפסק לנסות להתניע.¿
סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

מתג המתח הראשי של המצבר מנותק.

חבר את אספקת המתח¿

כב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי אוהמתח החשמלי בר
מרוקן.

 עמוד 312).«כב בכבלי עזר להתנעה (התנע את הר¿

אם המנוע אינו מתניע למרות הניסיונות להתנעתו בכבלי עזר:

סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

המנוע אינו מתניע.

ניתן לשמוע את המתנע.

המנוע אינו מתניע. אינך

יכול לשמוע את המתנע
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

המצבר ריק או פגום.

פנה למוסך מוסמך¿

כתקיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע או תקלה מכנית במער
ניהול מנוע.

כז שירות מורשהדאג לתקן מיד במוסך מוסמך לדוגמה מר¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כב עם מנוע בנזין:כלי ר

המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.

המנוע אינו מתניע.

אינך יכול לשמוע את

המתנע

בת הילוכים אוטומטיתתי

 הערות בטיחות חשובות

האזהר  
אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק ואתה

כב עשוי להתחיל לנוע, הרR או Dב מצב משל
בפתאומיות ולגרום לתאונה.

 אוDב את בורר ההילוכים במצב כשאתה משל

R�, לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו

בזמן.

  ידית בורר הילוכים

בת הילוכים אוטומטית יכוליםכב עם תיכלי ר

. גלגול ממושךNר קלות בהילוך סרק רדלהיד

ה יגרום נזקשל הגלגלים, לדוגמה בעת גריר

בת ההילוכים.לתי

מצב חניה עם נעילת חניה

הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק

נהיגה

התצוגה בלוח המחוונים מציגה את מצב בורר

ההילוכים או את תחום ההילוך הנוכחי:

כב עם לחצנים בגלגל ההגהבכלי ר£

 עמוד 217).«(

כב ללא לחצנים בגלגל ההגהבכלי ר£

 עמוד 213).«(
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בת הילוכים אוטומטיתתי

ת הילוכים  העבר

בת הילוכיםכבך יכול להיות מצויד בתיר

אוטומטית 5 הילוכים או 7 הילוכים.

בת ההילוכים האוטומטית מתאימה אתתי

עצמה לסגנון הנהיגה שלך באמצעות התאמה

רציפה של נקודות ההחלפה. התאמות נקודות

בות בהפעלה הנוכחית ותנאיהחלפה מתחש

הנסיעה. אם  תנאי ההפעלה או הנהיגה

בת הילוכים האוטומטית מתאימהמשתנים, תי

את תוכנית החלפת ההילוכים.

ה אתבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
בת ההילוכיםההילוכים באופן אוטומטי, כאשר תי

בעת ההילוכים  נק. אופן העברDנמצאת במצב 
על ידי:

 עמוד«ה מוגבל או לא (האם טווח העבר£
(165

מצב דוושת ההאצה£

מהירות הנסיעה.£

בת הילוכים  מצבי תי

מצב חניה
תו.כב לנוע לאחר עצירמונע מהר

Pבת ההילוכים למצב העבר את תי

כב נייח.כאשר הר

אתה יכול להסיר את המפתח רק

במצב בורר הילוכים זה. בורר ההילוכים

 בעת שהמפתח מוסר.Pננעל במצב 

הילוך נסיעה לאחור
 רקRבת ההילוכים למצב העבר את תי

כב נייח.אם הר

הילוך סרק
לא מועבר כוח מהמנוע לגלגלים
המניעים. שחרור הבלמים יאפשר לך

כב באופן חופשי, לדוגמהלהזיז את הר
חוף אותו או לגרור אותו.לד

בר  בעת נהיגה. הדNב להילוך אל תשל
בת ההילוכיםעלול לגרום נזק לתי

האוטומטית.

 או ASRכתאם הופסקה פעולת מער
:®ESPכת אם חלה תקלה במער

 רקNבת ההילוכים למצב העבר את תי
כב נמצא בסכנת החלקה,אם הר

ח.לדוגמה על כבישים מכוסים בקר

נהיגה
הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

ההילוכיםהילוכים באופן אוטומטי. כל 

לפנים זמינים.

אתה יכול להשפיע על החלפת

ההילוכים ולהחליף הילוכים בעצמך

ה.או להגביל את טווח העבר

Touchshift  �ה בנגיעההעבר

 אתה יכולDבורר ההילוכים במצב בעת ש

בצע החלפות הילוכים בעצמך.ל

לחץ את בורר ההילוכיםה מטה: להעבר¿

�לשמאל לעבר ����D.

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

הילוך אחד מטה, תלוי בהילוך הנוכחי

ה גם מוגבל.ב. טווח העברהמשול

הבת ההילוכים האוטומטית אינה מעבירתי

מטה אם אתה לוחץ את בורר ההילוכים למצב

�����Dבר בעת נהיגה במהירות גבוהה יותר. הד

מגן על המנוע ממהירות יתר.

 לחץ קלות את בוררה מעלה:להעבר¿

.D+++++ההילוכים לימין לעבר 

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

הילוך אחד מעלה, תלוי בהילוך הנוכחי

ך.ה מוארב. גם טווח העברהמשול
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בת הילוכים אוטומטית תי

  עצות לנהיגה

מצב דוושת ההאצה

בתבו תיסגנון נהיגתך משפיע על האופן ש
ה הילוכים:ההילוכים האוטומטית מעביר

ת פתוחה מעט: העלאות הילוכיםמצער£
מות.מוקד

ת פתוחה יותר: העלאות הילוכיםמצער£
מאוחרות.

קיקדאון

בית.השתמש בקיקדאון עבור האצה מר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿
הלחץ.

בת ההילוכים תעביר להילוך נמוך יותר,תי
בהתאם למהירות המנוע.

שחרר את הלחץ מדוושת ההאצה, מיד¿
גה.לאחר שהמהירות הרצויה הוש

.ךוליה בוש הלעת תיטמוטואה םיכוליהה תבית

תמרון

תמרון במקום צר:

שלוט על מהירות המכונית בבלימה¿

ה.זהיר

לחץ על דוושת האצה קלות ובאופן אחיד.¿

 והילוךDאתה יכול להעביר בין מצב נהיגה 

 במהירויות נמוכות מבלי ללחוץRנסיעה לאחור 

בר מסייע לתמרון מהיר או בעתעל הבלמים. הד

ה, לדוגמה ליציאהטלטול המכונית קדימה אחור

משלג או בוץ.

ת גרורגריר

נהג באמצע טווח מהירויות המנוע בנסיעה¿
בעליות .

ה, העברבהתאם לשיפועים בעלייה או ביריד¿
«מטה לטווח המתאים לתנאי הנסיעה  (

ת השיוט, הופעלה.עמוד 165), גם אם בקר

 לחץה:ת מגבלת טווח העברלהסר¿

 עד+Dוהחזק את בורר ההילוכים לעבר 

 שוב בתצוגה.Dשמופיע 

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

 �.Dמטווח ההילוכים הנוכחי ישירות ל

לחץה אופטימלי: ת טווח העברבחירל¿

.-Dוהחזק את בורר ההילוכים לעבר 

בת ההילוכים האוטומטית תעביר לטווחתי

ם כךשיאשפר האצה והאטה קלה. לש

בת ההילוכים האוטומטית תעביר הילוךתי

אחד או יותר מעלה או מטה.

ה  טווחי העבר

 אתה יכול להגבילDבורר ההילוכים במצב בעת ש

תאת להסיר את המגבלה של טווח העבר

בת ההילוכים האוטומטית.הילוכים של תי

ה:כה/הגבלה של טווח ההעברלהאר¿

עית לימים לעברלחץ על בורר ההילוכים רג

D+ או לשמאל לעבר D-.

ה הנבחר.התצוגה מציגה את טווח העבר

ה רק עדבת הילוכים האוטומטית מעבירתי

להילוך המתאים.

בית לטווחגת מהירות מנוע מראם מוש

ה ואתה ממשיך ללחוץ על דוושתההעבר

בת ההילוכים האוטומטית לא תעבירהאצה, תי

הילוך מעלה.

השתמש באפקט הבלימה של

רון ולנהיגה:ה במדהמנוע ביריד

כים הרריות תלולותרבד£

כים הרריותרבד£

בתנאי הפעלה מאומצים£

השתמש באפקט הבלימה של

רונות תלולים באופןהמנוע במד

קיצוני ובירידות ארוכות במיוחד.

  מצבי נהיגה
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תדלוק

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק
עשוי להעלות את הסיכוי לשריפות והתפוצצויות.

בת ההילוכים ופתרונן תקלות בתי 

בת ההילוכיםתי

מתקשה בהעברות

הילוכים.

יכולת ההאצה

ת.ררדמיד

בת ההילוכיםתי

ה יותראינה מעביר

הילוכים.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

ת שמן.בת ההילוכים מאבדתי
כז שירותבת ההילוכים במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תי¿ 

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בת ההילוכים נמצאת במצב חירום.תי
.Rאו להילוך לנסיעה לאחור שני ניתן להחליף רק להילוך 

כב.עצור את הר¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

דומם את המנוע.¿

המתן לפחות 10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

.R או Dבת ההילוכים למצב העבר את תי¿
בת, תיRה להילוך שני; אם נבחר בת ההילוכים מעביר, תיDאם נבחר 

ה להילוך נסיעה לאחור.ההילוכים מעביר

כז שירותבת ההילוכים במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תידאג ל¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

»»

  שחרור ידני של נועל החניה

ה של תקלה, אפשר לשחרר ידנית אתבמקר

 לדוגמה,Pבורר ההילוכים מנועל במצב חנייה 

כב.כדי לגרור את הר

הפעל את בלם החניה.¿

.הסר את הכיסוי ¿

 לפתח, פנימה ככל האפשר.הכנס כלי ¿

לחץ את הכלי פנימה ובו זמנית הוצא את¿

. נעילת בוררPבורר ההילוכים ממצב 

ת. אתה יכול כעת להזיזההילוכים משוחרר

שוב את ידית בורר ההילוכים באופן חופשי

.Pעד שהיא תחזור למצב 

.הסר את הכלי ¿

.התקן מחדש את הכיסוי ¿

כת הכליםניתן להשתמש למשל במברג מער

 עמוד 310).«(ככלי 
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ה אזהר  
בריאות. קיימת סכנתדלק הוא חומר רעיל ומזיק ל

פציעה.

ע עם עור,בוא במגאל תבלע דלק או תאפשר לו ל
עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. שמור על

ם של ילדים.ג ידחק מהישדלק הר

ע עם דלק, בצעאם אתה או אחרים באים במג
מייד את הפעולות הבאות:

יש לשטוף מיד את האזורים הנגועים במים£
בון.וס

אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מייד במים£
פואי.בלת טיפול רנקיים ביסודיות. פנה מייד לק

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מייד לק£
אל תנסה להקיא.

ע עם דלק.בא במגמיד החלף כל בגד ש£

ה אזהר  
כב עם מנוע דיזל:כלי ר

ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער
של התערובת היא נמוכה יותר מזו של סולר נקי.

כת הפליטה עשוייםבים במערכיכשהמנוע פועל ר
ב וליצור סכנה לשריפה.להתחמם מבלי לשים ל

כב שלך בבנזין.לעולם אל תתדלק את כלי הר

לעולם אל תוסיף בנזין לסולר.

אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות בדלק

כת הדלק. הודעת הדלק ייכנס למערלא נכון. אחר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר

בע“מ ודאג לניקוז מיכל הדלק וצינורות הדלק.

כתמילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק למער

הדלק.

היזהר לא לשפוך דלק על משטחים צבועים. אתה

כב.עלול לפגום בצבע הר

אם אתה משתמש במיכלים או בחביות לתדלוק

ברכב, עליך לסנן את הדלק לפני הוספתו. הדהר

חש במיכל הדלקימנע תקלות שעלולות להתר

בגלל דלק מזוהם.

. דלקE10כב עם מנועי בנזין תואמים לדלק כלי ר

E10אתנול. אתה� מכיל תוספים של עד 10% ביו

.E10כבך עם דלק יכול לתדלק את ר

מידע נוסף על דלק ודירוג דלקים מופיע בפרק

 עמוד 349).« (”נתונים טכניים“ 

 תדלוק

חיק מהדלק אש, להבות חשופות, גציםעליך להר
וסיגריות דולקות. לפני תדלוק דומם את המנוע

וכבה את חימום העזר, אם קיים.

אם מטפלים בדלקים באופן לא ראוי, הם מהווים
בה. אל תאפשר לדלק לחדורביסכנה לאנשים ולס

כת הביוב, למקורות מים, למי תהום אולמער
לקרקע.

כב עם מנועאל תשתמש בבנזין כדי לתדלק כלי ר

כב עם מנוע בנזין.דיזל. אל תמלא סולר בכלי ר

אפילו כמות קטנה של הדלק הלא נכון עשויה

כת הדלק ולמנוע.לגרום לנזק למער

מכסה פתח מילוי הדלק נמצא על יד דלת הנהג.

אתה יכול לפתוח את מכסה מיכל הדלק רק

בעת שדלת הנהג פתוחה.

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

 עמוד 138).«(כבה את חימום העזר ¿

פתח את דלת הנהג ולאחר מכן  את¿

דלתית פתח מילוי הדלק.

כב, כדי שלא ייכנסוסגור את כל דלתות הר¿

כב.אדי דלק לר

בהביה למען איכות הס  הער 
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ח משאבת הדלקהכנס באופן מלא את אקד¿
לתוך צוואר מילוי הדלק ותדלק.

חבו אקדע שמלא את המיכל רק עד לרג¿
משאבת הדלק מתנתק.

החזר למקום את מכסה מיכל הדלק ¿

וסובב בכיוון השעון.

צליל נקישה מציין שהמכסה סגור עד

הסוף.

פתח תחילה את דלת הנהג וסגור את¿

דלתית פתח מילוי הדלק.

תבעיות במיכל הדלק וצינור

הדלק

כבך מאבד דלק, צינורות הדלק או מיכלאם ר

הדלק פגומים.

ה כמעט נגמר®AdBlueכאשר האספקה של 

)AdBlue (מלא Top AdBlue upההודעה 

ב תכליתית. יישמע גם צלילמוצגת בתצוגה הר

ה נוסף.אזהר

Top AdBlue up Reststricted אם ההודעה

performance מלא) AdBlueביצועים 

ב תכליתית וצלילמוגבלים) מוצגת בתצוגה הר

ך 75% ממומנט המנועה נשמע, בערהאזהר

הבלת הודעת אזהרהנוכחי עדיין זמין. לאחר ק

 ב�10 ליטרים®AdBlueמומלץ למלא את מיכל 

או לכל הפחות ב� 5 ליטרים.

כת טיפול בגזיבל מידע נוסף על מערניתן לק

כז שירות במר®AdBlue ועל  BlueTECפליטה 

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

®AdBlueמילוי 

 בהתאם לתקן®AdBlueהשתמש בתוסף 

ISO 22241.בב תוספים כלשהם עם אל תער

AdBlue® ואל תדלל את ,AdBlue®.עם מים 

כת טיפול בגזיבר עלול להרוס את מערהד

.BlueTECפליטה 

בכב חיי, הר®AdBlueכדי למלא את מיכל 

לחנות על משטח ישר. כך יימנעו תנודות

כב העומד על משטחבולת. אסור למלא ברבקי

לא ישר. קיימת סכנה של מילוי יתר, אשר יכול

כת טיפול בגזי פליטהבי מערכילגרום נזק לר

BlueTEC.

®AdBlueע עם תוסף משטחים אשר באו במג

בעת המילוי יש לשטוף מיד עם מים או לנגב

 עם מטלית לחה ומים קרים. אם®AdBlueאת 

AdBlue®כבר התגבש, השתמש בספוג ובמים 

®AdBlue קרים לניקוי האזור. שאריות 

מתגבשות לאחר זמן מסוים ומזהמות את

ע איתו.בא במגהמשטח ש

AdBlue®אינו תוסף דלק ואין למלאו במיכל 

 מוסף למיכל הדלק הוא®AdBlueהדלק. אם 

עלול לגרום לנזק למנוע.

 נגד כיווןסובב את מכסה מיכל הדלק ¿

השעון והנח לו להיתלות על רצועת

.האחיזה 

 במנעול0סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה מיד והסר אותו.

בשום אופן, אל תתניע את המנוע.¿

צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

AdBlue®

הערות בטיחות חשובות

הערות חשובות אודות השימוש

בה.ביך ידידותית לסר בד®AdBlueדאג לסילוק 

כת טיפול בגזי פליטהלתפקוד תקין, מער

BlueTEC9בת להיות מופעלת עם תוסף חיי

®AdBlue.הפחתה 

BlueTECכב עם מנועי   רק לכלי ר9

בהביה למען איכות הס  הער 
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®AdBlue, אם אתה פותח את מכסה מיכל 

כמויות קטנות של אדי אמוניה עשויות

להשתחרר.

מים בעיקרלאדי אמוניה יש ריח חריף והם גור

גירוי:

לעור£

לרקמות ריריות£

לעיניים£

בה בעיניך, באפךאתה עלול לחוש תחושות צרי

בול משיעול ומעיניים דומעות.ובגרונך, וכן לס

®AdBlueאל תשאף אדי אמוניה. מלא את מיכל 

רק במקומות מאווררים.

ך עיניךע עם עורבוא במג י®AdBlueאסור שתוסף 

או בגדיך.

ךע עם עיניך, עור בא במג®AdBlueאם תוסף £

או בגדיך שטוף מיד את האזורים הפגועים

עם מים נקיים.

 נבלע, שטוף מיד את פיך עם®AdBlueאם £

בהכמות גדולה של מים נקיים, ושתה הר

מים.

המו בתוסףהחלף מיד בגדים אם הזד£

.AdBlue®

אם מתחוללות תגובות אלרגיות פנה מיד£

לרופא.

 מילדים.®AdBlueחק הר

 במוסך מוסמך. אך,®AdBlueדאג למילוי מיכל 

®AdBlue: אתה יכול למלא את מיכל 

®AdBlueבוקי מילוי עם בק£

®AdBlueעם מיכל מילוי £

,11°C-אם הטמפרטורות החיצוניות נמוכות מ 

 קפא ויש®AdBlueייתכן שהמילוי יהיה קשה. אם 

ה פעיל, ייתכן שמילוי לא יהיה אפשרי.חיווי אזהר

כב במקום חם, לדוגמה במוסך,החנה את הר

 � יחזור להיות נוזלי. המילוי אפשרי®AdBlueעד ש

כז במר®AdBlueבדיקת מיכל כעת. לחלופין דאג ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

 במוסך מוסמך®AdBlueבדיקת אספקת דאג ל

לפני ביצוע נסיעה מחוץ לאירופה. לפני שהייה

כז שירותארוכה מחוץ לאירופה, התייעץ עם מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

®AdBlue.רוש, דאג למילוי אם ד¿

 עמוד 354).« (, ראה®AdBlueלמידע נוסף על 

®AdBlueפתיחת מכסה מיכל 

הפסק את ההצתה.¿

 עמוד 284).«(פתח את מכסה המנוע ¿

נגד ®AdBlue סובב את מכסה מיכל ¿

כיוון השעון והסר אותו.

®AdBlueמיכלי מילוי 

ב.בכוח ר אל תהדק צינור מילוי חד פעמי 

יכול להינזק. ת צינור המילוי אחר

כישה בתחנות ניתנים לר®AdBlueמיכלי מילוי 

סכז שירות מורשה מרצדבות או במרדלק ר

סמטעם כלמוביל בע“מ. מיכלי מילוי של מרצד

בנץ נמכרים לעתים קרובות עם צינור מילוי. אם
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אתה משתמש באופן חוזר בצינור המילוי, שטוף

 עם מים. צינור מילוי שאינו®AdBlueאת שאריות 

 יכול לגרום למילוי®AdBlueמתאים בדיוק למיכל 

 יכול לדלוף החוצה כתוצאה®AdBlueיתר. 

ס בנץ מציעה צינור מילוי מיוחדמהמילוי. מרצד

כזכשו במרעם הגנה נגד מילוי יתר. אתה יכול לר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

AdBlue®בול. זמין במבחר מיכלים וכלי קי

השתמש רק בצינור המילוי עם מיכלי מילוי

AdBlue®ס בנץ. של מרצד

בראש מיכלהברג החוצה את המכסה ש¿

. ®AdBlueמילוי 

 על צוואר מיכל מילויחבר צינור מילוי ¿

AdBlue®והברג אותו עם כיוון השעון עד 

להידוק ידני.

 נשאר סגור עד שאתה מהדקצינור המילוי 

®AdBlueאותו את צינור המילוי לצוואר המילוי של 

כבך.בר

חבר את צינור המילוי לצוואר המילוי של¿

AdBlue®כבך והברג עם כיוון השעון עד בר

להידוק ידני. כאשר אתה מרגיש התנגדות,

 מהודק מספיק.צינור המילוי 

. ®AdBlue ם את מיכל מילוי הר¿

 מלא לגמרי.®AdBlueהמילוי נעצר כאשר מיכל 

 ניתן לנתק®AdBlue.אל תמלא יותר את מיכל 

גם כשהוא אינו ריק  ®AdBlueאת מיכל מילוי 

לגמרי.

בצוואר המילוי של סובב את צינור המילוי ¿

כב נגד כיוון השעון והסר אותו.הר

 בפתח של מיכלסובב את צינור המילוי ¿

 נגד כיוון השעון והסר אותו.מילוי 

 עם המכסה.סגור את מיכל המילוי ¿

®AdBlueבוק מילוי בק

תבוק המילוי רק עד להידוק ידני. אחרהברג את בק

הוא יכול להינזק.

בתחנות  ®AdBlueבוקי מילוי כוש בקניתן לר

סכז שירות מורשה מרצדבות או במרדלק ר

בוקי מילוי ללא אטםמטעם כלמוביל בע“מ. בק

 יכול®AdBlueמוברג יכולים לגרום למילוי יתר. 

ס בנץלדלוף החוצה כתוצאה מהמילוי. מרצד

בוקי מילוי מיוחדים אם אטם מוברג.מציעה בק

סכז שירות מורשה מרצדם במרכשאתה יכול לר

מטעם כלמוביל בע“מ.

בראשהברג החוצה את מכסה המגן ש¿

. ®AdBlueבוק מילוי בק

כפי  ®AdBlueבוק מילוי שים את בק¿

שמוצג באיור על צוואר מיכל המילוי והברג

אותו ידנית עד להידוק.

לעבר  ®AdBlueבוק מילוי לחץ את בק¿

צוואר המילוי.

ךבר יאר מתמלא, ייתכן שהד®AdBlueמיכל 

כדקה.

 אינו לחוץ יותר,®AdBlueבוק מילוי כאשר בק

בוק המילוי גםהמילוי נפסק. ניתן להסיר את בק

כשהוא אינו ריק לגמרי.
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חניה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

ם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפיםא
ע ממושך עם החלקים המתחממיםחשופים למג

כת הפליטה, הם עשויים להידלק ולגרוםשל מער
לשריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כב.החומרים הדליקים לחלקים החמים של הר

בש או על שדות חיטההימנע מחניה על דשא י
ה.קצור

ה אזהר  
כב עשויים לגרוםגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
P(חניה) או מעבירים את ידית ההילוכים הידנית 

להילוך סרק.

מתניעים את המנוע.£

כב ולהילכד.בנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר
קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב, תמיד קח את המפתח עמךכשאתה יוצא מהר

כבכב. לעולם אל תשאיר הילדים ברונעל את הר

גחה.ללא הש

ה אזהר  
אם אתה מכבה את ההצתה בעת נהיגה, יהיו

בד או לאתפקודי הבטיחות זמינים באופן חלקי בל

זמינים כלל. מצב זה עשוי להשפיע על היגוי כוח

ך להפעיל כוחת בלימה, למשל. תצטרועל הגבר

ב יותר בהיגוי ובבלימה. קיימת סכנת תאונה.ר

אל תכבה את ההצתה במהלך נהיגה.

רות באופן נכון.רדכב כנגד הידתמיד אבטח את הר

כת ההינע שלו.כב או למערת, ייתכן נזק לראחר

כב חונה, הסר תמיד את המפתחבעת שהר

למניעת פריקת המצבר.

. ®AdBlueשחרר את מיכל מילוי ¿

 נגד  ®AdBlueבוק מילוי סובב את בק¿

כיוון השעון והסר אותו.

בוקהברג שוב  את מכסה המגן על בק¿

. ®AdBlueמילוי 

®AdBlueמילוי במשאבת מילוי 

בור ספרינטר מכיל מגנט לחי®AdBlueצוואר מילוי 

®AdBlue.למשאבות מילוי 

 מיד לאחר®AdBlueהמגנט נחוץ לשחרור פיית 

שהיא נכנסת עד הסוף לצוואר המילוי.

חבי בר®AdBlueפיות אלו זמינות במשאבות מילוי 

גוי של מנועיאירופה. השימוש בהן מונע מילוי ש

.®AdBlueדיזל עם 

ך ניתן באזור®AdBlueמידע על תחנות מילוי 

למצוא באינטרנט באתר:

ww.findadblue.com13 �20). (נכון ל

®AdBlueת מכסה מיכל סגיר

 על צוואר®AdBlueהתקן את מכסה מיכל ¿

המילוי וסובב עם כיוון השעון.

 עמוד 285).«(סגור את מכסה המנוע ¿

Refill  AdBlue See כב נייח ההודעהבעת שהר
Owner‘s Manual מלא) AdBlue®ראה ספר 

בי של 20 שניות לאחרנהג)  נעלמת לאחר זמן מר
שאתה מפעיל את ההצתה ומתניע את המנוע

אחרי מילוי.

ס מרצד®AdBlue.רוש דאג למילוי מלא של אם ד
כז שירות מורשהבצע זאת במרבנץ ממליצה ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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הפסקת פעולת המנוע

ה אזהר  
Nת למצב בת ההילוכים האוטומטית עוברתי

כב עלול לנוע.כשאתה מדומם את המנוע. הר

קיימת סכנת תאונה.

  בלם חניה

ה אזהר  
כב עם בלם החניה,בלום את הרב לאם אתה חיי

חק הבלימה גדל באופן משמעותי והגלגליםמר

בר מגדיל את סכנתעלולים להינעל. הד

ההחלקה וגרימת תאונה.

כב כאשרבלימת הרהשתמש בבלם החניה ל

הבלמים הרגילים אינם פועלים. אל תפעיל את

בה מדי. שחרר את בלםבלם החניה בעוצמה ר

החניה עד שהגלגלים מתחילים להסתובב שוב.

כב עם מתג ניתוק מצבר, נתק אתבכלי ר

כב עתיד לעמוד ללאאספקת המתח אם הר

שימוש למשך פרק זמן ארוך.

כבך בבטחה בהתאםהחנה תמיד את ר

רות.רדרישות החוק ואבטח אותו כנגד הידלד

כב מאובטח כראוי כנגדכדי לוודא שהר

רות לא מכוונת:רדהיד

יש להפעיל במלואו את בלם החניה.£

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבכלי ר£

ב והמפתח חייPבת להיות במצב בה חייהתי

להיות מוסר ממנעול ההצתה.

בבת הילוכים ידנית, יש לשלכב עם תיבכלי ר£

הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בעליות או בירידות תלולות, סובב את£

כה.רמיים לכיוון שפת המדהגלגלים הקד

בכב חייבעליות או בירידות תלולות, הר£

להיות מאובטח בסרן האחורי, לדוגמה עם

ה או חפץ דומה.די עצירס

 עמוד 173).«(ה די עצירם כך בסהשתמש לש

פנסי הבלימה אינם דולקים בעת שאתה בולם
כבך באמצעות בלם החניה.את ר

ככלל עליך להשתמש בבלם החניה רק כאשר
כב נייח.הר

 משוך את ידיתלהפעלת בלם החניה:¿
 ככל האפשר עד לעצר.בלם החניה 

דולקת כאשר המנוע ה נורית האזהר
פועל.

כב עם ידית בלם חניה מתקפלת,  עליךבכלי ר

 מטה עד לעצר.ללחוץ על הידית 

כב עם ידית בכלי רלשחרור בלם החניה:¿
בלם חניה מתקפלת, ראשית משוך את

 למעלה עד לעצר.ידית הבלם 

ולחץ על לחצן ם מעט את הידית הר¿
.השחרור 

 מטה עד לעצר. הנחה את ידית הבלם 

בלוח המחוונים נכבית. ה נורית האזהר

במקרים יוצאי דופן, אם בלמי השירות כושלים,
כבבלימת הרניתן להשתמש בבלם החניה ל

ה חירום.במקר

 לחץ והחזק את לחצןבלימת חירום:¿
 והפעל בזהירות את ידית בלםהשחרור 

.החניה 
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ממת המנוע, תמיד העבר את בוררלאחר הד
כב החונה לנוע. מנע מכלי הרPההילוכים למצב 

באמצעות הפעלת בלם החניה.

ת נוזל הקירור עולה,אם טמפרטור
ך הררית, הפעלרלדוגמה, לאחר נסיעה בד

את המנוע במהירות סרק למשך עוד דקה
או שתיים לפני שהנך מדומם את המנוע.

ת נוזל הקירורבר מאפשר לטמפרטורהד

לחזור למצב רגיל.

כב.עצור את הר¿

בת הילוכים ידניתהעבר להילוך סרק בתי¿

בת הילוכים אוטומטית, העבראו בתי

.Pלמצב 

הפעל את בלם החניה.¿

 במנעול0סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה והסר אותו.

שולל התנעה מופעל.

רותורדכב למניעת הידאבטח את הר¿

 עמוד 171).«(

הדי עציר  ס

ה או חפצים דומה למניעתדי עצירהשתמש בס

כב, לדוגמה בעת חניה או החלפתרות הררדהיד

גלגל.

ה בתא מטען/נוסעיםד עצירס

ה בצדה בחלק האחורי של השלדד עצירדוגמה: ס

שמאל

ה במשאית ארגזד עצירת סלהסר¿
 משוך את קפיצי האבטחה מטען:

מטה והסר אותו מהמחזיק.

ה, ודא שהםדי עצירבעת אחסון ס
מקובעים באמצעות קפיצי האבטחה.

 קצת למטה והסר אותו מהמחזיק.

ד.הסר את הס¿

ה, ודא שכבל האבטחהדי עצירבעת אחסון ס

.ב למחזיק בע אותו היטמק

ה/ה במסחרית סגורד עצירת סלהסר¿

משוך את כבל האבטחהבוס צוות: מיני

כב  חניית הר

כב חונה למשך יותראם אתה משאיר את הר
בועות, המצבר עלול להינזק בשלמ�4 ש

פריקת יתר.

 עמוד 296) או נתק«נתק את המצבר (¿
את המתג הראשי של המצבר

או

חבר את המצבר למטען טפטוף. ביכולתך¿
בל מידע על מטעני טפטוף במוסךלק

מוסמך.

כב חונה למשך יותראם אתה משאיר את הר
כב עלול להינזק כתוצאהבועות, הרמ�6 ש

מחוסר שימוש.

כז שירות מורשהבלת עצה פנה למרלק¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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עצות לנהיגה

הערות כללית 

אל תחזיק את גלגל ההגה בנעילה מלאה לזמן
בוברוש, לדוגמה  בעת סיב יותר מהדר

או פנייה.
ראולית עלולה להינזק כתוצאההמשאבה ההיד

ראולי.ה של הנוזל ההידמעליית מטמפרטור

כבךהקפד תמיד על מרווח מהקרקע של ר
רגה, מרווחכב עם מדוהימנע ממכשולים. בכלי ר

זה מצומצם עוד יותר. מכשולים עלולים לגרום נזק
כב.לר

אם אתה נוהג מעל למכשולים, נהג בזהירות
ם אחר יכווןרוש, דאג שאדבה. אם דובאטיות ר

אותך.

אם אתה מוריד את רגלך מדוושת האצה במצב
מהירות יתר, אספקת הדלק מנותקת כאשר

תת מהירומהירות המנוע היא מחוץ לטווח בקר

סרק.

 עם מנועי דיזל ויחסי סרןSprinterלדגמי 

AR5 4.727      או:AR6 5.100     מומלצת התחלת

הך ישררכב על דנסיעה בהילוך שני בעת שהר

וללא מטען.

ה אזהר  
אם אתה מכבה את ההצתה בעת נהיגה, יהיו

בד או לאתפקודי בטיחות זמינים באופן חלקי בל

זמינים כלל. מצב זה עשוי להשפיע על היגוי כוח

ך להפעיל כוחת בלימה, למשל. תצטרועל הגבר

ב יותר בהיגוי ובבלימה. קיימת סכנת תאונה.ר

אל תכבה את ההצתה במהלך נהיגה.

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

ם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפיםא
ע ממושך עם החלקים המתחממיםחשופים למג

כת הפליטה, הם עשויים להידלק ולגרוםשל מער
לשריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כב.החומרים הדליקים לחלקים החמים של הר

בש או על שדות חיטההימנע מחניה על דשא י
ה.קצור

במהלך התחדשות אוטומטית גזי פליטה חמים

ביותר נפלטים מצינור הפליטה. שמור על

חק של לפחות מטר אחד מעצמים אחרים,מר

כבים חונים, על מנת למנוע נזקלדוגמה ר

כוש.לר

הערות כלליות

כב משמש בעיקר לנסיעות קצרות,אם הר

כת הניקויבר יכול לגרום לתקלה במערהד

האוטומטית למסנן חלקיקי דיזל. כתוצאה

בר בשמן המנועמכך דלק יכול להצט

ולגרום לשריפה.

ב תכליתיתכב עם תצוגה רכלי ר

ההתחדשות האוטומטית שלמסנן חלקיקי

דיזל אינה מספקת או אינה פועלת אם:

 דולקת בלוח המחוונים.נורית החיווי £

התצוגה בלוח המחוונים מציגה את£

Exhaust filter: Drive atההודעה הבאה: 
high engine speed. See Owner‘s

Manual מסנן פליטה: נהג במהירות מנוע)

גבוהה. ראה ספר נהג)

ם האפשרי נהג במהירות מנוע של לפחותבהקד

 או ההודעה2,000 סל“ד, עד שנורית חיווי 

בתצוגה נעלמים.

כב אוטומטיים, השתמשביצוע זאת בכלי רל

 עמוד 164).«(ת הילוך בהחלפה בנגיעה להורד

תהליך השריפה במסנן חלקיקי דיזל מסתייע

ה מכוונת.ת טמפרטורבהגבר

 או ההודעה בתצוגה אינםאם נורית החיווי 

נכבים לאחר נסיעה של כ� 20 דקות, התייעץ

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדמיד עם מר

כלמוביל בע“מ.

  נסיעות קצרות
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ב תכליתיתכב ללא תצוגה רכלי ר

אם אתה נוהג בעיקר בנסיעות קצרות, אתה

ך בינעירוניתרצריך לנהוג בכביש מהיר או בד

בר מסייעלפחות 20 דקות כל 500  ק“מ. הד

להתחדשות של מסנן חלקיקי הדיזל.

ה אזהר  
חריגות מהעומס המותר על הצמיגים ומהמהירות

ת עלולות לגרום נזק לצמיגיםבית המותרהמר

ולהתבקעות הצמיג, קיימת סכנה של תאונה.

לכן השתמש בסוגי ובגדלי צמיגים המאושרים

כי עומס על הצמיגים ומהירותכבך. הקפד על ערלר

כבך.ת של רהמותר

ביתכנהג, עליך לדעת את המהירות המר

תבית המותרכב והמהירות המרת של הרהמותר

עבור הצמיגים (צמיגים ולחץ אוויר בצמיגים). שים

ב לתקנות הארציות לאישור צמיג.ל

עליך לא לעבור את הגבלת המהירות של

בלאות לחץ האוויר. תוכלהצמיגים המופיעה בט

למצוא מידע נוסף על לחצי אוויר בצמיגים בסעיף

 עמוד 326).«(“צמיגים וגלגלים“ 

בוע את טווח המהירותאתה יכול להגביל באופן ק

כבך בין 100  קמ“ש ל� 160בית של רהמר

קמ“ש.

ס בנץ ממליצה שתבצע תכנות זה במוסךמרצד

מוסמך אשר יש ברשותו את הידע והכלים

ה.ביצוע העבודהמתאימים ל

כב עם ספידטרוניק, אתה יכול להגבילבכלי ר

בית שלבוע את המהירות המרזמנית או באופן ק

 עמוד 185).«(ך רב הדכבך באמצעות מחשר

בון את מגביל מהירות מנועלפני עקיפה, כך בחש

המונע מהמהירות לעבור מעבר למהירות

בית המתוכנתת.המר

בעת נסיעה במורד תלול יכול להיות שתעבור

רוש, בלום. הודעותעל הגבלת המהירות. אם ד

ב למגבלתבתצוגה מציינות שאתה מתקר

כב ללא לחצנים בגלגל ההגההמהירות � כלי ר

כב עם לחצנים בגלגל כלי ר עמוד 230) «(

 עמוד 245).«(ההגה 

  נהיגה בחו“ל

שירות

ס בנץכזי שירות של מרצדחבת של מררשת נר

ת לשירותך בעת שאתה נוהג בחו“ל. אךעומד

כזי שירות או חלפים לא תמידעליך לזכור שמר

כזכזי השירות זמין בכל מרריך מריהיו זמינים. מד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות  מורשה מרצד

דלק

בארצות מסוימות זמין רק בנזין/סולר בעל אוקטן

נמוך.

ס בנץ ממליצה על התקנת מסנן דלק עםמרצד

מפריד מים אם הנך נוסע לעיתים קרובות

ת בסולר.בארצות עם תכולת מים מוגבר

דלק שאינו תואם עלול לגרום למנוע נזק. למידע

 עמוד 348).«(על דלק ראה 

אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים

כב נוסעים בצדאם אתה נוהג בארצות בהן כלי ר

בצע:כב אושר, עליך לך מזה שהררהנגדי של הד

את השינויים הבאים:

כיסוי חלקי של פנסים הראשיים עם נורות£

הלוגן

כוונון  פנסים ראשיים בי�קסנון לאלומות אור£

נמוך סימטריות

בר מונע סנוור של התנועה הנעה בכיוון הנגדיהד

ב באותו גובהואינו מאיר יותר את קצה הנתי

חק.ומר

דאג לכיסוי או לכוונון של הפנסים במוסך מוסמך

לפני מעבר הגבול, אבל קרוב ככל האפשר לו.

כים רטובות או משטחי עפר,רבעת נהיגה על ד

בלםכים ו/או לכלוך עלולים להיכנס לרמלח ד

ם לקורוזיה ולהפחתת עוצמתבר גורהחניה. הד

בלימה.

  מגבלת מהירות
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 בלימה

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אם אתה מעביר להילוך נמוך על כביש חלק כדי

להגיע לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים

המניעים עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה מגביר

את הסכנה להחלקה ולתאונה.

אל תוריד הילוכים בכביש חלק.

נהיגה בירידות

בראל תלחץ על דוושת הבלמים באופן רצוף. הד

פידותמת של רת ומוקדם לשחיקה מוגברגור

הבלמים.

רונות ארוכים ותלולים פעל כלהלן:במד

בת הילוכים אוטומטית: החלף לטווחבתי£

 עמוד 165).«( בזמן  או הילוכים 

ב להילוך נמוך יותרבת הילוכים ידנית: שלבתי£

בזמן נכון.

עליך גם להחליף את תחום ההילוכים בזמן

ת שיוט או ספידטרוניקבקרהנכון בעת ש

פועלים.

כך יעשה שימוש באפקט הבלימה של המנוע
כב. מצב זהך בבלמים להאטת הרויפחת הצור

כת הבלמים, וימנעיקל את העומס על מער
מהבלמים חימום יתר ובלאי מהיר מדי.

ה אזהר  

כבדים וקליםמטענים 

הכת הבלמים עשויה להתחמם יתר על המידמער
אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים

חקבמהלך נהיגה. בכך אתה מגדיל את מר
הבלימה. מצב זה עשוי אפילו לגרום לתקלה

כת הבלמים וליצור סכנת תאונה.במער

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור
משענת לרגל. אל תלחץ בו�זמנית על דוושת

הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.

בועה על דוושת הבלמים עשויה לגרוםלחיצה ק

פידות הבלמים.ם ומוגבר של רבלאי מוקדל

אם הבלמים עמדו בעומס כבד, אל תעצור את
כב מיד, אלא המשך לנהוג לזמן מה. באופןהר

זה תאפשר לזרימת האוויר לקרר את הבלמים
מהר יותר.

בחוןאם נעשה שימוש מתון בבלמים, עליך ל

ם כך, בלום חזקמדי פעם את יעילותם. לש

בר משפר אתיותר במהירות גבוהה יותר. הד

האחיזה של הבלמים.

כבישים רטובים

ם כבד ללא בלימה,בעת נהיגה ממושכת בגש

ת כשתשתמשתיתכן תגובת בלמים מאוחר

זה עלול לקרות גם לאחרבהם לראשונה. 
כב או נהיגה במים עמוקים.שטיפת הר

בהעליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה ר
כב שלפנים.חק גדול יותר מהריותר. שמור מר

לאחר נהיגה בכבישים רטובים או לאחר
ה עלכב, בלום קלות תוך הקפדשטיפת הר

תנאי התנועה. באופן זה תחמם את דיסקות
בש את הבלמים מהר יותר ותגןהבלמים ותיי

עליהם מפני קורוזיה.

ה מהנסיעה, וקרוב ככל האפשרבעת חזר
רש:למעבר הגבול, תיד

בקות מפנסי הלוגן ואםלהסיר את המד£
רוש, לנקות את העדשות של הפנסיםד

הראשיים.

לאפס את פנסים ראשיים בי�קסנון£
לאלומות אור נמוך א�סימטריות במוסך

מוסמך.

כבת  הובלה בר

כבת יכול להיות כפוף למספרכבך ברהובלה של ר

מגבלות או דורש נקיטת צעדים מיוחדים במספר

ארצות בשל גובהי מנהרות ותקני טעינה.

כז שירותאתה יכול להשיג מידע נוסף בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים שטופלו
במלח

אם אתה נוהג בכבישים שטופלו במלח, שכבה
של שארית מלח עשויה להיווצר על הדיסקים ועל

חקפידות הבלמים. שכבה כזו עלולה להוביל למרר
בלימה ארוך יותר באופן משמעותי.

כב שלפניך.חק גדול יותר מכלי הרשמור על מר

כדי להסיר שאריות מלח אפשריות:

לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בתחילת¿
נסיעה ובסופה. וודא שאינך מסכן משתמשי

כביש אחרים בעת הבלימה.

פידות בלמים חדשותר

פידות בלמים חדשות מגיעות ליעילות הבלימהר
ך כמההאופטימלית שלהן רק לאחר נהיגה לאור

מאות קילומטרים. לפני שאפקט בלימה
ג, עליך לפצות על אפקטאופטימלי זה מוש

הבלימה המופחת בהפעלת לחץ גדול יותר על
דוושת הבלימה.

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמטעמי בטיחות חבר
פידות בלמים מאושרות לכליכבך רק רלהתקין בר

רט איכותס בנץ או בעלות סטנדכב של מרצדר
פידות בלמים שלא אושרו לשימוש בכליזהה. ר

ס בנץ או שאינן בעלות איכות זההכב של מרצדר
כבך.עלולות להשפיע על בטיחות ההפעלה של ר

בלם חניה

ה אזהר  
כב עם בלם החניה,בלום את הרב לאם אתה חיי

חק הבלימה גדל באופן משמעותי והגלגליםמר

בר מגדיל את סכנתעלולים להינעל. הד

ההחלקה וגרימת תאונה.

כב רק כאשרבלימת הרהשתמש בבלם החניה ל

הבלמים הרגילים אינם פועלים. אל תפעיל את

בה מדי. שחרר את בלםבלם החניה בעוצמה ר

החניה עד שהגלגלים מתחילים להסתובב שוב.

כדי למנוע זאת, נהג עם בלם החניה מופעל

במקצת מעת לעת. בעת שאתה מבצע זאת,

בית במהירות מר’ך 100 מחק בערנהג למר

של 20  קמ“ש.

פנסי הבלימה אינם דולקים בעת שאתה בולם

כב באמצעות בלם החניה.את הר

  נהיגה בכבישים רטובים

בלימה על כבישים רטובים

ם עז ללאאם אתה נוהג פרק זמן ממושך בגש

בלימה, ייתכן שתגובת בלמים תהיה מושהית

כאשר תבלום בפעם הראשונה. זה עלול לקרות

כב או חציית מיםגם לאחר שטיפת הר

עמוקים.

בהעליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה ר

כב לפנים.חק גדול יותר מהריותר. שמור מר

ך רטובים או לאחררלאחר נהיגה על פני ד

כב, בלום בחוזקה תוך הקדשתשטיפת הר

ב לתנאי התנועה. באופן זה תחמםתשומת ל

בש את הבלמיםסקות הבלמים, כך תייאת ד

מהר יותר ותגן עליהם מפני קורוזיה.

ציפה

ה אזהר  
כב עלול ”לצוף“ למרות שהוא נוסע במהירותהר

איטית ויש לו עומק סולית צמיג מספיק, תלוי

בעומק המים שעל פני הכביש. קיימת סכנה של

תאונה.

בי צמיגים עלבה זו, הימנע מנסיעה על נתימסי

ך ובלום בזהירות.רהד
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ה אזהר  

ף נהיגת חור

לכן, בגשמים עזים או בתנטים אחרים בהם
קיימת סכנת ציפה נהג כלהלן:

האט את מהירות הנסיעה.£

הימנע מנהיגה בתלמי צמיגים.£

בלום בזהירות.£

נהיגה על כבישים מוצפים

כב הנוסעים לפניך ובכיווןנא זכור כי כלי הר

המנוגד יוצרים גלים. הגלים עלולים ליצור חריגה
בי המותר לחצייה.מעל עומק המים המר

בות.חובה לציית להוראות אלה בכל הנסי
ת אתה תגרום נזק למנוע, לאלקטרוניקתאחר

בת ההילוכים.כב או לתיהר

ברו בהםאם עליך לנהוג בקטעי כביש שהצט
מים, נא זכור כי:

בי יעבוראסור שעומק המים העומדים המר£
את הקצה התחתון של הפגוש.

עליך לנהוג במהירות ”קצב הליכה“ לכל£
היותר.

אם אתה מעביר להילוך נמוך על כביש חלק כדי

להגיע לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים

המניעים עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה

מגביר את הסכנה להחלקה ותאונה.

בלימה נוספתבכביש חלק, אל תוריד הילוכים ל

של המנוע.

  סכנה 
אם צינור הפליטה חסום  או אם לא ניתן לאוורר

כב לכוד בשלג), גזיםכב כהלכה (אם כלי הראת הר

 עשויים)COרעילים (דוגמת פחמן חד�חמצני 

כב וליצור סכנה לפציעותלחדור לתוך כלי הר

קטלניות.

אם המנוע או חימום העזר פועלים, וודא שהאזור

כב נקי משלג. כדי לוודא שיש אספקתב לרבימס

כב שאינו חשוףאוויר מספקת, פתח חלון בצד הר

לרוח.

ף“הקפד על ההערות בסעיף “נהיגת חור

 עמוד 323).«(

נהיגה עם צמיגי קיץ

ף“הקפד על ההערות בסעיף “נהיגת חור

 עמוד 324).«(

פני שטח חלקים

כזף בתחילת העונה במרכבך לחורהכן את ר

 כלמוביל’ס מטעם חבשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ה אזהר  
ה להילוךבעת נסיעה על משטח חלק, העבר

נמוך לאפקט בלימה מוגבר של המנוע יכולה

לגרום לגלגלים המונעים לאבד אחיזה על

בר מגביר את הסכנה של החלקההמשטח. הד

וגרימת תאונה.

אל תעביר להילוך נמוך לאפקט בלימה נוסף של

המנוע בעת נסיעה על משטח חלק.

בת הילוכים אוטומטית יכוליםכב עם תיכלי ר

.Nלהתגלגל רק לזמן קצר במצב הילוך סרק 
הגלגול ממושך של הגלגלים, לדוגמה בעת גריר

בת ההילוכים.יגרום נזק לתי

הכב החל להחליק או לא ניתן לעציראם הר

במהירויות נמוכות:

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿

.Nלמצב הילוך סרק 

או

בת הילוכים ידנית להילוךהעבר את תי¿

סרק או לחץ על דוושת המצמד.

כב באמצעותנסה לשמור על שליטה בר¿

היגוי מתקן.

כים חלקות. הימנערבה בדנהג בזהירות ר

מהאצה ומתמרוני היגוי ובלימה פתאומיים.
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ה אזהר  
רון תלול בזווית או מסתובבאם אתה נוהג לרוחב מד

רון תלול, אתה עלול לאבד את השליטה עלבמד

כב עלול להחליק לצד, לנטות על צידוכב. הרהר

ולהתהפך.

רון, נהג תמיד בניצב לקו כאשר אתה נוהג על מד

כס (מעלה או מטה) ואל תסתובב.הר

ףניתן למצוא עוד מידע על צמיגי חור

ושרשראות שלג בסעיף “גלגלים וצמיגים“
 עמוד 323).«(

  נהיגת שטח

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח, גופך עלול להיות

ב פני שטחנתון לכוחות מואצים מכל הכיוונים, עק

שאינם ישרים. אתה עלול לדוגמה להיזרק מתוך

ת הבטיחותבך ולהיפצע. חגור תמיד את חגורמוש

שלך, גם בנהיגת שטח.

ה אזהר  
כאשר נוהגים מעל מכשולים או מעל חריצים, גלגל

ההגה עלול להסתובב בחוזקה, ולפצוע את

אצבעותיך. אחוז תמיד את גלגל ההגה בחוזקה

בשתי הידיים. כאשר אתה נוהג מעל מכשולים,

עיים והפתאומייםהייה מוכן לשלוט על הכוחות הרג

שמופעלים על גלגל ההגה.

כים לא סלולות, בדוקרבעת נהיגת שטח או בד

כב הגלגלים והצמיגים.דיר את גחון הרבאופן ס

בייחוד הסר כל עצמים שנלכדו, לדוגמה אבנים

וענפים.

עצמים זרים אלו יכולים:

כתה, מיכל הדלק או מער לגרום נזק לשלד£

הבלימה.

לגרום לחוסר איזון ולזעזועים.£

להיזרק בהמשך הנסיעה£

ם נזק כלשהו, הודע למוסך מוסמך.אם נגר

רונות תלולים בעת נהיגת שטח,אם ישנם מד

.®AdBlueחובה להבטיח מפלס תקין במיכל 

וודא לכן שיש כמות מינימלית של 10 ליטרים

לפני נהיגת שטח.

בעת נהיגה בשטח ובאתרי בנייה, חול, בוץ ומים

בים עם שמן, לדוגמה, עשויים להיכנסמעור

בר עלול להביא להפחתת ביצועיבלמים. הדל

הבלימה או לאובדן גמור של כושר הבלימה,

כתוצאה מבלאי מוגבר. מאפייני הבלימה יכולים

כת. נקהר למערלהשתנות כתלות בחומר שחד

את הבלמים לאחר נהיגת שטח. אם אתה חש

הפחתה בכושר הבלימה או שומע קולות חיכוך,

כז שירותבדיקה במרכת הבלימה להבא את מער

ס של כלמוביל בע“מ. התאם אתמורשה מרצד

סגנון נסיעתך למאפייני הבלימה המשתנים.

ה את הסיכוןנהיגה בשטח או באתרי בנייה מגביר

כב שעלול להוביל לתקלות במכלוליםלנזק לר

כות מסוימים. התאם את סגנון נהיגתךובמער

לתנאי נהיגת השטח. נהג בזהירות. דאג לתיקון

ם האפשרי במוסך מוסמך.כל נזק בהקד

בכאשר אתה נוהג באזורים הרריים, אל תשל

הילוך סרק ואל תלחץ על דוושת המצמד. אתה

כב  בעת שאתה מנסהעלול לאבד שליטה על הר

כבך אינו מסוגלבלום עם בלמי השירות. אם רל

ה בהילוך נסיעהלהתמודד עם עלייה, רד בחזר

לאחור.

ה אזהר  
אם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפים

ע ממושך עם החלקים המתחממיםחשופים למג
כת הפליטה, הם עשויים להידלק ולגרוםשל מער
לשריפה.

כים לא סלולות, בדוקרבעת נסיעה בשטח או על ד
כב. בייחוד הסר חלקידיר את גחון הרבאופן ס

צמחים או חומרים דליקים אחרים שנלכדו. אם
כז שירות מורשהקיים נזק צור קשר עם מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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כב לנהיגת בשטח או באתריבעת העמסת הר

כז כובד נמוךבנייה, שמור ככל האפשר, על מר

כב.של הר

בצע לפני נהיגת שטחבדיקות שיש ל

¿ �®AdBlue בדוק מפלסי דלק ו

 עמוד 168).«(ומלא   עמוד 211) «(

בדוק את מפלס שמן המנוע :מנוע¿

 עמוד«(והוסף שמן   עמוד 286) «(

.(288

לפני נהיגה בעליות או בירידות תלולות,

בי.בדוק שמפלס השמן מר

 עלולבשיפועים תלולים במיוחד, הסמל 

להופיע בתצוגה. אם הוספת שמן מנוע עד

בי לפני הנסיעה, זה לא ישפיע עללמפלס  המר

בטיחות הפעולה של המנוע.

בדוק שהמגבהכב: כת הכלים של הרער¿

 עמוד 310).«(פועל  

, עמוד 310)«(וודא שמפתח הגלגלים  ¿

ה והאתבסיס העץ למגבה, כבל הגריר

כב.המתקפלת נמצאים בר

 בדוק את עומק הסוליותגלגלים וצמיגים:¿

 ואת לחץ האוויר בצמיגים עמוד 323)«(

 עמוד 326).«(

כללים לנהיגת שטח

כב והימנעב תמיד במרווח הגחון של הרהתחש

ממכשולים, לדוגמה חריצים עמוקים.

כבך הבאים:מכשולים יכולים להזיק לחלקי ר

השלד£

ת הינעיחיד£

מיכלי דלק וחומרי שירות£

בה זו, עליך לנהוג תמיד לאט בעת נהיגהמסי

בשטח. אם עליך לנהוג מעל מכשולים, דאג

שנהג המשנה יכוון אותך.

ס בנץ ממליצה שתקח עמך גם כבלמרצד

כב.ה עם עוגן ברגריר

וודא שכל המטענים והפריטים מאוחסנים£
 עמוד 276).«או מאובטחים כראוי (

בכב ושללפני נהיגת שטח עצור את הר£
הילוך נמוך.

הפעלכב עם הנעה לכל הגלגלים: כלי ר£
 עמוד 195) ואם«הנעה לכל הגלגלים  (

LOWה נמוך רוש, הפעל טווח העברד

RANGE) ».(196 עמוד 

אם תנאי השטח דורשים זאת, נתק זמנית£
 בהתחלתASRת האחיזה את בקר

 עמוד 65).«הנסיעה (

נהג בשטח רק עם המנוע פועל והילוך£
ב.משול

ביםנהג באיטיות ובאופן חלק. במצבים ר£
יש לנהוג בקצב הליכה.

בסוב הגלגלים המניעים.הימנע מס£

ע עםוודא תמיד שהגלגלים נשארים במג£
הקרקע.

בית כאשר אתה נוהגנקוט בזהירות מר£
ה ראייה מוגבל.בשטח לא מוכר עם שד

כבכאמצעי בטיחות, צא תחילה מהר
ובדוק את יכולת המעבר בשטח.

בדוק את עומק המים לפני חציית מכשול£
מים.

ב למכשולים כגון סלעים, בורות,שים ל£
גזעי עצים וחריצים.

בהם המשטחאל תסע בשולי השטח ש£
בר.יכול להתפורר או להיש

בצע לאחר נהיגת שטחבדיקות שיש ל

כב לאחר נהיגת שטח,אם אתה מגלה נזק לר

כז שירות מורשהבדיקה במרכב למסור את הר

ס של כלמוביל בע“מ.מרצד

כב לעומתנהיגת שטח מאמצת מאוד את הר
כבך לאחר נהיגתנסיעה בכביש סלול. בדוק את ר

שטח. אם תבצע זאת תוכל להבחין בזמן בנזק
ולהפחית את הסיכון של תאונה לך ולמשתמשי

כב לפני נסיעהב את הרך אחרים. נקה היטרד
בכביש.



מפתח עניינים

181
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
כות נהיגה מער

כות נהיגהמער

ת שיוט  בקר

הערות כלליות

ראה הערות על בלימה בפרק “עצות נהיגה“

 עמוד 176).«(

אם אינך מתאים את סגנון נהיגתך או אינך ערני,

ת שיוט אינה יכולה להקטין אתכת בקרמער

סכנת התאונה ואינה מסוגלת להתגבר על חוקי

ת השיוט אינה יכולה לקחתהפיזיקה. פעולת בקר

ך והתנועה.רבון את תנאי מזג האוויר, הדבחש

ת השיוט הנה רק אמצעי עזר לנהיגה. הנךבקר

כב ועל בלימהאחראי על מהירות הנסיעה של הר

בזמן.

הקפד על הנקודות הבאות לאחר נהיגה בשטח,
כים סלולות.רבאתרי בנייה ולפני נסיעה בד

הפסקכב עם הנעה לכל הגלגלים: כלי ר¿
 עמוד«את פעולת ההנעה לכל הגלגלים (

.(195

 עמוד« (ASRת האחיזה הפעל את בקר¿
.(65

נקה את הפנסים הראשיים ואת הפנסים¿
האחוריים, ובדוק אם קיימים בהם נזקים.

נקה את לוחית הרישוי.¿

רגות, את ספי הדלת ואת ידיותנקה את המד¿
האחיזה.

מית, את החלונותנקה את השמשה הקד¿
ואת המראות החיצוניות.

בר מגביר את בטיחות הכניסה והיציאה.הד

נקה את הגלגלים, את הצמיגים, את¿
כב עם סילוןקשתות הגלגלים ואת גחון הר

מים.

ך בייחודרבר מגביר את אחיזת הדהד
בכבישים רטובים

 בדוק את הגלגלים, את הצמיגים, ואת¿
קשתות הגלגלים למציאת גופים זרים והסר

אותם.

עצמים זרים שנלכדו עלולים להזיק גלגלים/
כב בעת המשךצמיגים ועלולים להיזרק מהר

הנסיעה.

בדוק האם ענפים או חלקים של צמחים¿
נלכדו בגחון והסר אותם. ענפים או חלקים
של צמחים שנלכדו מגבירים את הסיכון
לשריפה ועלולים לגרום נזק לצינורות דלק,
צינורות בלמים ומגני גומי של מפרקי סרן

וגלי הינע.

פידותסקות הבלמים, את רנקה את ד¿
הבלמים ואת מפרקי הסרנים בייחוד לאחר
נסיעה בחול, בוץ, אבנים/חצץ, מים או לכלוך

דומה.

בדוק קיום נזק בכל מכלול הרצפה, בצמיגים,¿
כת ההיגויכב, בבלמים, במערבגלגלים, במר

כת הפליטה.ה ובמערבשלד

בדוק את התקינות פעולה של בלם השירות,¿
לדוגמה בצע בדיקת בלימה.

אם אתה חש ברעידות חזקות לאחר נהיגת¿
ת ההינעשטח, בדוק את הגלגלים ויחיד

למציאת עצמים זרים. הסר כל עצם זר
שעלול לגרום לחוזר איזון ולרעידות.

כים הרריותר  נהיגה בד

 ההפעלה הבטוחהכב עם מנוע דיזל:כלי ר
של מנועי דיזל מובטחת בגבהים של עד
2,500 מטרים מעל פני הים. אתה יכול לעבור
על גובה זה לפרקי זמן קצרים, לדוגמה

ב בגבהיםבשטח הררי. אל תנהג במשך זמן ר
תשמעל 2,500 מטרים מעל פני הים. אחר

אתה עלול לגרום נזק למנוע.

בוןכים הרריות, קח בחשרבעת נסיעה בד
שהספק המנוע ויכולת הטיפוס שלו יורדים ככל

שהרום עולה.

 אינו זמין בעת נהיגה בגובהECO Startתפקור 
 מעל פני הים.’שמעל 2,500 מ

רונות ניתן למצוא בסעיףהערות על בלימה במד
 עמוד 176).«“בלימה“ (
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ת השיוט:אל תפעיל את בקר

בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£
בועה, לדוגמה בעומסלשמור על מהירות ק

תנועה או בכבישים מפותלים.

בנהיגה על כבישים חלקים. בלימה או האצה£
עשויה לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים

כב.המניעים ולהחלקה של כלי הר

ם או שלגפל, גשה בגלל ערבתנאי ראות ירוד£
כבד.

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור

הערות כלליות

ך.כב עבורת על מהירות הרת השיוט שומרבקר

ךרת השיוט אם תנאי הדהשתמש בבקר

בועהוהתנועה מאפשרים לשמור על מהירות ק

לפרק זמן ארוך. אתה יכול לשמור כל מהירות

נסיעה שמעל 30  קמ“ש ומעלה במרווחים

של 1 קמ“ש.

אם אתה מגדיר מיילים לשעה כיחידות

, עמוד 221)«(למד מהירות הדיגיטלי  

בוע כל מהירות מ� 20 מייליםאתה יכול לק

לשעה במרווחים של 1 מייל לשעה.

ת שיוט בנהיגה בשטחאין להפעיל בקר

ובאתרי בנייה.

ת השיוט אינה יכולה לשמור על מהירותבקר

הה בעליות או בירידות. המהירות השמורשמור

כבמיושמת אם השיפוע מתיישר ומהירות הר

ת מתחת ל�30  קמ“ש.אינה יורד

בת הילוכיםכב עם תיחיווי הילוכים לכלי ר

ידנית:

נהג תמיד במהירות מנוע מתאימה אבל£

לא מופרזת.

החלף הילוכים בזמן, בייחוד בעליות£

תלולות.

אל תעביר מספר הילוכים בבת אחת.£

ת שיוטידית בקר

לחץ קלות על דוושת האצה לאחר החלפת£

ם להחלפת הילוך חלקה.בר תורהילוך. הד

ת שיוט מופסקת אם אתהפעולת בקר£

6�לוחץ על דוושת המצמד למעלה מ

שניות.

אם אתה מעביר להילוך סרק ומשחרר את£

דוושת המצמד, מהירות המנוע עלולה

להתגבר באופן משמעותי. הפסק את

ם לכן.ת שיוט קודפעולת בקר

ת המהירות הנוכחית אולהפעלה ולשמיר
גבוהה יותר

הלהפעלה של המהירות האחרונה שנשמר 

ת המהירות הנוכחית או נמוכה יותרלשמיר

ת השיוט וספידטרוניקלמעבר בין בקר

משתנה

ת השיוטלהפסקת פעולת בקר

LIMת נורית ביקור

ת השיוט הינה הידית הגבוהה ביותרידית בקר

בשמאל עמוד ההגה.ש

ת שיוט ואת הספידטרוניקניתן להפעיל בקר

ת השיוט.באמצעות ידית בקר

בדוקת שיוט: ה מראש של בקרבחיר¿

. אינה דולקת LIMשנורית 

ה.ת השיוט נבחראם היא כבויה, בקר

תאם היא דולקת, לחץ על ידית בקר

 בכיוון החץ .השיוט 
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ה אזהר  

ה עליה בעתאחסון המהירות הנוכחית ושמיר

נהיגה

כב למהירות הרצויה העולה עלהאץ את הר¿
30 קמ“ש.

ת שיוט למעלהה על ידית בקרלחץ בקצר¿

. או למטה 

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כב שומר עלת השיוט מופעלת. הרבקר
המהירות באופן אוטומטי.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר

הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא
כב מאיץ אושונה מהמהירות הנוכחית, כלי הר

בולם. אם אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת,
בלום ולהאיץ בפתאומיות ובכךכב עשוי לכלי הר

ליצור סכנת תאונה.

לפני קריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון הבא
בון את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהיבחש

המהירות המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה
שוב.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿
.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿
ת השיוט פעילה ומכוונת את מהירותבקר

ה.כב למהירות האחרונה שנשמרהר

ת השיוט מופעלת,בפעם הראשונה בה בקר
ת את המהירות הנוכחית בזיכרוןהיא שומר

כב למהירותאו מווסתת את מהירות הר
ה בזיכרון.מת שנשמרהקוד

ת המהירותרהגד

כב יתחיל להאיץ אוייתכן שייקח זמן עד שהר

ה.רבלום למהירות שהוגדל

בון כאשר אתה מגדיר אתקח השהייה זו בחש

הנהירות.

ת השיוט כלפי מעלה לחץ את ידית בקר¿
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 

למהירות נמוכה יותר.

תה עולה/יורדהמהירות האחרונה שנשמר
במרווחים של 1 קמ“ש.

או

ת השיוט לחץ והחזק את ידית בקר¿

ג המהירות עד שתוש מעלה או מטה 

הרצויה.

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה נשמר

אינה מופסקת אם אתההשיוט ת פעולת בקר
לוחץ על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם אתה  לוחץ

תביצוע עקיפה, בקרקלות על דוושת האצה ל
כב האחרונההשיוט מתכווננת למהירות הר

ה בזיכרון, לאחר השלמת העקיפה.שנשמר

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה:כת נבחרמציינת איזו מער

ת שיוטבקר כבויה: LIMנורית החיווי £
ה.נבחר

ספידטרוניק דולקת: LIMנורית החיווי £
.משתנה נבחר

תנאי הפעלה

ת השיוט כל תנאי ההפעלהכדי להפעיל את בקר
הבאים צריכים להתמלא:

 עמוד«בחר (ב להית שיוט חייתפקוד בקר£
.(182

ב להיות משוחרר. נורית חיוויבלם בחניה חיי£
 בלוח המחוונים כבויה.

אתה נוהג במהירות שמעל 30 קמ“ש.£

דוושת הבלמים או האצה אינה לחוצה.£

כות נהיגה ובלימה נוספות שלא תוארו בספרמער

ר) יכולים להשפיע עלנהג זה, כגון מאט (ריטרד

ת השיוט. אתה יכול למצוא מידע בהוראותבקר

הפעלה נפרדות המסופקות על ידי היצרן.
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ת השיוטהפסקת פעולת בקר

תכים להפסיק את פעולת בקררישנן כמה ד
השיוט:

ת השיוט לכיווןלחץ לזמן קצר על ידית בקר¿
.

או

בלום¿

או

ת השיוט לכיווןה את ידית בקרלחץ בקצר¿
.החץ 

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי
LIM  ת השיוט נדלקת.בידית בקר

ת.ה נשמרהמהירות האחרונה שנבחר

ה בזיכרון נמחקתהמהירות האחרונה שנשמר

כאשר אתה מדומם את המנוע.

ת השיוט מופסקת באופן אוטומטי אם:בקר

אתה בולם£

ב את בלם החניה ונורית החיוויאתה משל£
 בלוח המחוונים דולקת.

אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.£

אתה לוחץ על דוושת המצמד ליותר משש£
כב בתנועה.שניות בעת שהר

,Nאתה מעביר את ידית ההילוכים למצב £
בת הילוכים אוטומטית.כב עם תיבר

בת. מתערASR או ®ESPכת מער£

.ABS או ®ESPכת קיימת תקלה המער£
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(Speedtronic) ספידטרוניק 

הערות בטיחות חשובות

ראה הערות על בלימה בפרק “עצות לנהיגה“
 עמוד 176).«(

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, תפקוד
SPEEDTRONICלא יכול להפחית את סכנת 
בטל את חוקי הפיזיקה.התאונה או ל
SPEEDTRONICב בתנאי כביש,  לא יכול להתחש

 הוא כלי עזרSPEEDTRONICתנועה ומזג האוויר. 
בד.בל

כב שלפניך,חק מכלי הראתה אחראי על המר
תכב, על הבלימה בזמן ועל שמירעל מהירות הר

ב.הנתי

אם מתחלף הנהג, יידע אותו על המהירות
המאוחסנת בזיכרון.

הערות כלליות

SPEEDTRONICעוזר לך לא לעבור את  
בעה.המהירות שנק

בועה אובאפשרותך להגדיר הגבלת מהירות ק

משתנה:

� להגבלת מהירות, לדוגמה,משתנה£ 

באזורים בנויים.

� להגבלת מהירות לטווח ארוך,בועה ק£

 עמוד« (ףלדוגמה, בנהיגה עם צמיגי חור
.(188

ת השיוטפתרון תקלות בבקר

כב עם לחצניםבכלי ר

בגלגל ההגה, לא ניתן

בחור מהירות בעתל

ת השיוט פועלתבקרש

 פתרונות¿בות אפשריות/ תוצאות ו� סיבעיה

בות גבוהה ולכן לא ניתן להציג אתהתצוגה מציגה הודעה בחשי

שינוי המהירות.

פעל לפי ההוראות התצוגה.¿

ת השיוט.הפסק את פעולת בקר¿

ת השיוט כדיאתה יכול להשתמש בידית בקר

להגביל את המהירות לכל מהירות מעל 30

קמ“ש בעת שהמנוע פועל. אתה יכול לכוונן

את מגבלת המהירות במרווחים של 1 קמ“ש

ו� 10 קמ“ש.

אם אתה מגדיר מיילים לשעה כיחידות

, עמוד 221)«(למד מהירות הדיגיטלי  

בוע כל מהירות מ� 20 מייליםאתה יכול לק

לשעה במרווחים של 1 מייל לשעה.

המהירות המופיעה על מד המהירות עשויה

להיות שונה במקצת מהגבלת המהירות

שאוחסנה.

האתה יכול לחרוג מהגבלת המהירות השמור

בספידטרוניק המשתנה רק אם אתה:

מפסיק את פעולת ספידטרוניק משתנה£

ת שיוט.באמצעות ידית בקר

תלוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד£

בתכב עם תיהלחץ (קיקדאון בכלי ר

הילוכים אוטומטית) ובאותה עת מהירות

כב הנוכחית שונה מהגבלת המהירותהר

ה בלא יותר מ�  20 קמ“ש.השמור

אינך יכול להפסיק את פעולת

הספידטרוניק באמצעות בלימה.
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ספידטרוניק משתנה

ת שיוטידית בקר

ת המהירות הנוכחית אולהפעלת ולשמיר
ת המהירות במרווחים של 10 קמ“ש.להגבר

להפעלת ולקריאה למהירות האחרונה
ת המהירות במרווחיםה או להגברשנשמר

של 1 קמ“ש

ת המהירות הנוכחית אולהפעלה לשמיר
נמוכה יותר

ת השיוט והספידטרוניקלמעבר בין בקר
המשתנה

להפסקת פעולה של ספידטרוניק
משתנה

LIM נורית חיווי 

ת השיוט הנה הידית הגבוהה ביותרידית בקר
בשמאל עמוד ההגה.ש

ת השיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר
ת השיוט והספידטרוניק המשתנה.בקר

ת הספידטרוניק המשתנהבחירל

  דולקת. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿

אם היא דולקת, הספידטרוניק המשתנה
נבחר כבר.

תאם היא אינה דולקת, לחץ על ידית בקר
.השיוט לכיוון החץ 

ת השיוט מציינת באיזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ת:כת בחרמער

ה.ת שיוט נבחר בקר כבויה:LIMנורית חיווי £

ספידטרוניק דולקת: LIMנורית חיווי £

משתנה נבחר.

ת השיוט כדי להגבילניתן להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“ש, בעתאת המהירות לכל ער

שהמנוע פועל.

ת המהירות הנוכחית בזיכרוןשמיר

 כלפיטוישה תרקב תידי לע הרצקב ץחל¿
. או כלפי מטה  הלעמ

 משתנה. המהירות הנוכחיתספידטרוניק
ת בזיכרון ומוצגת בתצוגה כמגבלתנשמר

מהירות.

ת השיוט כדי להגבילניתן להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“ש.את המהירות לכל ער

הקריאה למהירות שמור
ת השיוט לכיוונךמשוך קלות  את ידית בקר¿

.
הספידטרוניק המשתנה מופעל והגבלת

המהירות מופיעה בתצוגה.

הספידטרוניק המשתנה מופעל בעת שאתה

ת השיוט לכיוונך בפעםמושך את ידית בקר

הראשונה לאחר התנעת המנוע. המהירות

ת.הנוכחית נשמר

שינוי מהירות במרווחים של 1 קמ“ש
ת השיוט לכיוונךמשוך מעט את ידית בקר¿

הגבלת המהירות גדלה במרווחים של 1
קמ“ש ומופיעה בתצוגה.

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿
ת.הגבלת המהירות החדשה נשמר

שינוי מהירות במרווחים של 10 קמ“ש
תת המהירות, לחץ את ידית בקרלהגבר¿

.השיוט כלפי מעלה 
או
תלהפחתת המהירות, לחץ על ידית בקר¿

.השיוט כלפי מטה 
ה עולההגבלת המהירות האחרונה שנשמר

ת עד לכפולה הבאה של  10 ומופיעהאו יורד
בתצוגה.

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿
ת.הגבלת המהירות החדשה נשמר
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תצוגת הגבלת המהירות

כב עם בקרים בגלגל ההגה:לי רכ

ביעת הגבלת המהירות  הודעתלאחר הפעלה וק
Speed limit (הגבלת מהירות) והמהירות

ה מופיעים בחלק העליון של התצוגההשמור
למשך כ�5 שניות.  לאחר מכן מודגשת המהירות

בעה בחלק התחתון של התצוגה.שנק

תראהכב ללא בקרים בגלגל ההגה: כלי ר
ואת המהירות LIM km/h…בתצוגה את ההודעה 

 עמוד 230).«ה בתצוגה (השמור

בעת שאתה קורא או משנה את המהירות

ה, התצוגה תהבהב אם המהירותהשמור

ך השמור.הנוכחית שלך גבוהה מהער

יכול להיות שתעבור על הגבלת המהירות בעת
נסיעה במורד תלול גם אם הספידטרוניק

המשתנה פעיל.

כב עובר את הגבלת המהירות, ההודעהאם הר
…Speed limit km/h… או LIM km/h  מוצגת

כבה מהבהבת בתצוגה. אם הרוהמהירות השמור
ה יישמע שלושממשיך להאיץ, גם צליל אזהר

פעמים.

כב עם בקרים בגלגל ההגה תופיע ההודעהבכלי ר
LIMIT…km/h exceeded ...חריגה מהגבלה)

קמ“ש) בתצוגה למשך כ� 5  שניות.

רש.בר נדבלום בעצמך אם הד

הפסקת פעולת ספידטרוניק משתנה

בות להפסקת פעולתכים ררקיימות ד
הספידטרוניק:

ת השיוטה את ידית בקרלחץ לחיצה קצר¿
.קדימה 

או

.ת השיוט בכיוון החץ לחץ את ידית בקר¿

ת השיוטבידית בקרש  LIMנורית חיווי 
כבית. הספידטרוניק המשתנה מופסק

ת.ת השיוט נבחרובקר

הגבלת המהירות האחרונה ממשיכה להיות
הה. הגבלת המהירות האחרונה שנשמרשמור

ממת המנוע.מתבטלת בעת הד

פעולת הספידטרוניק המשתנה תופסק

אוטומטית אם:

בת הילוכים ידנית אתה מעביר להילוךבתי£

גבוה יותר וכתוצאה מכך מהירות המנוע

נמוכה מדי.

תאתה לוחץ  על דוושת ההאצה מעבר לנקוד£

בת הילוכיםכב עם תיהלחץ (קיקדאון בכלי ר

כב הנוכחית אינהאוטומטית), ומהירות הר

ה ביותרעולה על הגבלת המהירות השמור

מ�20 קמ“ש.

ECO Startכב עם מנועי אירו 5, בכלי ר£

 עמוד«מכבה אוטומטית את המנוע (

.(158

ECO Startכב עם מנועי אירו 5, בכלי ר£

 עמוד«מכבה אוטומטית את המנוע (

.(159

ב/מנתק את ההנעה לכלאתה משל£

 עמוד 195).«הגלגלים (

.ABS או ב� ®ESPכת קיימת תקלה במער£

בועספידטרוניק ק

הערות כלליות

בוע זמין רק במדינות מסוימות.ספידטרוניק ק

בועהניתן להפוך את הגבלת המהירות לק

כיםף) בער(לדוגמה, בעת נהיגה עם צמיגי חור

בין 100 ל� 160 קמ“ש עבור:ש

כב ללא בקרים בגלגל ההגה באמצעותכלי ר£

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.

כב עם בקרים בגלגל ההגה באמצעותכלי ר£

 עמוד«כב נייח (ך בעת שהררב הדמחש

.(188

בוע ממשיך להיות פעילהספידטרוניק הק

אפילו שהספידטרוניק המשתנה אינו פועל.

,ABS או ב� ®ESPכת אם קיימת תקלה במער

בוע מפסיק את פעולתו כלהספידטרוניק הק

עוד התקלה קיימת.
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כות בטיחות מער

כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתותמער

הערות כלליות
כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתותמער

ת אתכת חיישן רדאר, המנטרמשתמש במער
כת פעילהכבך. המערהאזורים משני צדי ר

הבמהירויות העולות על 30 קמ“ש. תצוגת אזהר
בךבמראות החיצוניות מושכת את תשומת לי

כב מתגלה בטווח הניטור. כאשר אתהכאשר ר
תבים, תופיע גם אזהרמאותת לפני החלפת נתי

כתה זו, מערהתנגשות חזותית וקולית. למטר
סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתות משתמשת

בעה,אינך יכול לעבור על הגבלת המהירות שנק
אפילו אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר

ת הלחץ (קיקדאון).לנקוד

כב באמצעות דוושת ההאצה,אם תאיץ את הר
 אוSpeed limit Winter tyres …km/hההודעה 

ף ב....קמ“ש) או(הגבלת מהירות צמיגי חור
(הגבלה קמ“ש) מוצגת...  LIM km/hההודעה 

גה.בעה הושע לפני שהגבלת המהירות שנקלרג

כבבוע מבקר את המהירות והרהספידטרוניק הק
פות מדוושתמפסיק להאיץ. עליך לכן להר

ההאצה.

יכול להיות שתעבור על הגבלת המהירות בעת
בוענסיעה במורד תלול אפילו שהספידטרוניק הק

פעיל.

כב עובר את הגבלת המהירות, ההודעהאם הר
Speed limit Winter tyres …km/h exceeded

)ש“מק ....ב ףרוח יגימצ תוריהמ תלבגהמ הגירח(
 (הגבלה קמ“ש) מוצגת...LIM km/hאו ההודעה 

ה מהבהבת בתצוגה.והמהירות השמור
הכב ממשיך להאיץ. יישמע גם צליל אזהראם הר

שלוש פעמים.

כב עם לחצנים בגלגל ההגה ההודעהבכלי ר
Speed limit Winter tyres …km/h exceeded)

 ב... קמ“ש)ףרוח יגימ(חריגה מהגבלת מהירות צ
מוצגת למשך כ�5 שניות.

רש.בלום בעצמך אם נד

ת הגבלת המהירותרהגד

שימוש בלחצני גלגל ההגה

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

 אולחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
  עד אשר בתצוגה יוצג תפריט

Settingsרות). (הגד

ת תפריטיבחירל לחץ על לחצן ¿
המשנה למעבר לתפריטי משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
.Vehicleתפריט משנה 

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
 (הגבלת מהירות)Limit speedת בחירל

עד אשר תראה את ההודעה בתצוגה.

ה הנוכחית.רהסמן נמצא על ההגד

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
בים של עשרה הרצויה בשלרההגד

160 km/h) 100) עד km/h.

קינורטדיפסהש השריפ Unlimited הרדגהה
בוע אינו פעיל.הק

בעיות עם ספידטרוניק

כב על לחצני גלגל הגה, לא ניתן להגדירבכלי ר
מהירות כשספידטרוניק פעיל.

בות גבוהה ולכןהתצוגה מציגה הודעה בחשי
לא ניתן להציג את שינוי המהירות.

פעל לפי ההוראות התצוגה.¿

ת השיוט.הפסק את פעולת בקר¿

בות גבוהה ולכןהתצוגה מציגה הודעה בחשי
לא ניתן לשנות מהירות.

פעל לפי ההוראות בהוראה.¿

הפסק את פעולת ספידטרוניק.¿
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הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתותמער

בה במקרים הבאים:אינה מגי

כבים עוקפים קרוב מדי מהצד ובכךכלי ר£

נמצאים בשטח המת

בותכאשר ההפרש בין מהירות ההתקר£

למהירות העקיפה גדול מדי

כת סיוע למניעת פגיעהמערכתוצאה מכך, 
 עשויה לא להפיק אזהרותבנקודות מתות

במצבים אלה. קיימת סכנת תאונה.

חק בטוחב לתנאי התנועה ושמור מרתמיד שים ל

כב.בצד הר

בד. היא עשויה לאכת, היא כלי עזר בלהמער

כב מסוימים ואינה תחליף לערנותלהבחין בכלי ר

בנהיגה.

ה של חיישניםטווח הבקר

ע במקריםבפרט, גילוי מכשולים עשוי להיפג

הבאים:

אם החיישנים מלוכלכים או מכוסים בחומר£

זר

ם כבד אופל, גשאם הראות לקויה בגלל ער£

שלג

כב צרים נוסעים לפניך (אופנועים אוכלי ר£

אופניים, לדוגמה)

חבים מאודבים רבנתי£

בים צריםבנתי£

ב שלוכב לא נוסע באמצע הנתיאם כלי הר£

באם ישנו מעקה בטיחות או שפות נתי£

אחרות

כב הנמצא בטווח הניטור לאבמקרים אלה כלי ר

יצויין בתצוגה.

כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתותמער
ת אזור של עד שלושה מטרים מאחורימבקר

הך מכל צד שלו. למטרכבך, ו� 3.5 מטרים בערר
כת משתמשת בחיישני רדאר בפגושזו, המער

.Bהאחורי ומאחורי רצועות המגן של עמודי 

ב המרוחקכב בנתיבים צרים, כלי הראם הנתי
יותר עשויים להתגלות בחיווי, בפרט אם הם לא

ב שלהם. למשל, אם הםכז הנתינוסעים במר
ב שלהם.נוהגים בצד הפנימי של הנתי

כת:בעה של המערב טעק

חש.ה לא יתרה ברורייתכן שמצב אזהר£
נורית החיווי הצהובה בצד התואם של

כב תידלק.הר

יכולות להופיע אזהרות שווא כאשר נוהגים£
בסמוך למעקי בטיחות או גבולות נתי

מוצקים דומים.

 האזהרות עלולות להיקטע כאשר נוהגים£
כב ארוכים במיוחד, לדוגמה,לצד כלי ר

משאיות במשך פרק זמן ארוך.

כת סיוע למניעתמערבעה חיישנים עבור אר
בים בצדדים של משולפגיעה בנקודות מתות

הפגוש האחורי. ומאחורי רצועת המגן של עמודי
B,וודא שהפגוש ורצועת המגן נקיים מלכלוך .

ב החיישנים. אסור שחיישני הרדארביח ובוץ סקר
יהיו מכוסים, לדוגמה, על ידי מתקן לנשיאת

אופניים או מטענים בולטים.

בחיישנים בפגוש האחורי ומאחורי רצועת המגן
.Bשל עמודי 
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בדיקת תפקוד חיישני הרדאר במוסךדאג ל
מוסמך:

הלאחר תאונה חמור£

ה של נזק לפגושבמקר£

ה של נזק לרצועות המגן של עמודיבמקר£
B

כת סיוע למניעת פגיעה בנקודותת מעראחר
מתות עלולה לפעול באופן לקוי.

המידע ותצוגת אזהר

כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתותמער
אינה פעילה במהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש. לא

ה.כב בטווח הבקריזוהו כלי ר

  כבית לאחר שילוב שלנורית החיווי הצהובה 
כת סיועה כזה, מערהילוך נסיעה לאחור. במקר

למניעת פגיעה בנקודות מתות אינה פעילה יותר.

ה מתכווננתהבהירות של נוריות החיווי/האזהר
ה החיצונית.באופן אוטומטי, בהתאם לתאור

ת התנגשותאזהר
כת סיועכב בטווח הניטור של מעראם מתגלה ר

למניעת פגיעה בנקודות מתות ואתה מפעיל
הה כפול. נורית אזהראיתות, יישמע צליל אזהר

 מהבהבת. אם האיתות  ממשיךאדומה 
כב המתגלים מצויינים באמצעותלפעול, כלי ר

 אין צלילי.ה האדומה הבהוב נורית האזהר
ה נוספים.אזהר

כת סיועמערהפעלה/הפסקת פעולה של 
למניעת פגיעה בנקודות מתות

חיישן שטחים מתים מופעל בעת הפעלת

ההצתה.

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿
במראות ה אדומות נוריות אזהר

החיצוניות נדלקות למשך כ� 1.5 שניות
ולאחר מכן הן הופכות לצהובות.

 לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿
 עמוד 38).«כזית (בקונסולה המר

נורית החיווי הצהובה במראה החיצונית 
בוע.מהבהבת תחילה ואז דולקת באופן ק

כת מופסק.חיישן המער

לחץ שוב על לחצן להפעלה: ¿
 עמוד 38).«כזית (בקונסולה המר

נורית החיווי הצהובה במראה החיצונית 
מהבהבת תחילה. אם אתה נוסע

המהירות שמעל 30 קמ“ש, נורית החיווי
תכרעמ .תיבכ  תינוציחה הארמב הבוהצה

סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתות פעיל.

ת גרורגריר
אם אתה מחבר גרור, וודא שהתקנת באופן נכון

תם כך את תאורבור החשמלי. בדוק לשאת החי
כת סיוע למניעתהגרור. במצב זה מופסק מער

. נורית החיווי נדלקתפגיעה בנקודות מתות
Blind Spotבצהוב במראות החיצוניות וההודעה 

ה אדומהנורית חיווי צהובה/נורית אזהר

 דולקת.אם נורית חיווי צהובה 

אתה נוהג במהירות נמוכה מ�3 קמ“ש,£

כת סיוע למניעתהופסקה פעולת מער£
פגיעה בנקודות מתות

כת סיוע למניעת פגיעהקיימת תקלה במער£
בנקודות מתות

ה, תלוי בסיטואציהה ברורלא קיימת אזהר£

כת סיועכב בטווח הניטור של מעראם מתגלה ר
למניעת פגיעה בנקודות מתות במהירויות מעל

בצד המתאים ה 30 קמ“ש, נוריות האזהר
ה זו תינתן תמיד כאשרנדלקות באדום. אזהר

כת סיועכב נכנס לטווח הניטור של מערר
למניעת פגיעה בנקודות מתות מאחור או מהצד.

ה תינתן רק אםכב, האזהרכאשר אתה עוקף ר
ההבדלים במהירויות אינם עולים על  22 קמ“ש.
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Assist deactivited כת סיוע למניעת (מער
פגיעה בנקודות מתות מופסקת), תופיע

ב�תכליתית.בתצוגה הר

בה על הנתיכת סיוע לשמירמער

הערות כלליות
 מפקחת עלבה על הנתיכת סיוע לשמירמער

כבך באמצעות מצלמה מת רהאזור בקד
כתהמערמית. בקצה העליון של השמשה הקד

מגלה סימונים על הכביש ומזהיר אותך לפני
ב.שאתה סוטה ללא כוונה מהנתי

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

ב לא תמיד יכולהה על הנתיכת סיוע לשמירמער
ב בבירור.לזהות סימוני נתי

כת עשויה:במקרים כאלה המער

תה מיותרלתת אזהר£

ה כלללא לתת אזהר£

קיימת סכנת תאונה.

ת למצב התנועהב מיוחדתמיד הקדש תשומת ל
הבלת אזהרב שלך, בפרט לאחר קושמור על הנתי

ב.ה על הנתיכת סיוע לשמירממער

ה אזהר  

 לאבה על הנתיכת סיוע לשמירמערייתכן ש

 עמוד 276).«(תפעל כראוי או לא יפעל כלל 

כתמעראם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, 

 לא יכולה להפחית אתבה על הנתיסיוע לשמיר

בטל את חוקי הפיזיקה.סיכון התאונה או ל

ב אינה יכולהכת סיוע לשמיה על הנתימער
ב בתנאי תנועה, כביש או מזג אוויר.להתחש

בד. אתה אחראיכת היא כלי עזר בלהמער
בלימהכב שלפניך, לחק מכלי הרת מרלשמיר

ב הנסיעה.ה על נתיבזמן ולשמיר

ת אינה שומרבה על הנתיכת סיוע לשמירמער
ב הנסיעה שלו.כבך בתוך נתיעל ר

כת עשויה להיפגם או לא לתפקד אם:המער

פלם, ערב שלג, גשהראות לקויה, לדוגמה עק£
ת כביש גרועה.או התזות מים או תאור

כב הבאיםיש אור מסנוור, לדוגמה מכלי ר£
כבלקראתך, מהשמש או אור חוזר מכלי ר

אחרים (לדוגמה, אם הכביש רטוב).

מית מלוכלכת, מכוסה באדיםהשמשה הקד£
בת המצלמה,בקה בקראו מכוסה במד

למשל.

בקיימים כמה סימוני כביש עבור אותו הנתי£
ך כלל.ראו אין סימוני ד

ך שחוקים, כהים או מכוסים,רסימוני הד£
לדוגמה בלכלוך או שלג.

כב לפניך קטן מדי, ולא ניתן לגלותחק לרהמר£
ב כך.ך עקראת סימוני הד

ך משתנים במהירות, לדוגמהרסימוני הד£
בים חוצים זה אתבים, הנתיהתפצלות נתי

זה או מתמזגים.

ה ומתפתלת.ך צררהד£

בה.ה רתנאי הצל על הכביש משתנים במיד£

מי עוברה אם הגלגל הקדייתכן שתינתן אזהר

הב. בנוסף יישמע צליל אזהרעל סימון נתי

 בלווח המחוונים תידלק.ונורית נחיווי 

תמיד שלוט בהיגוי, בלום או האץ בעצמך, בפרט
הכת סיוע לשמירה ממערבל אזהראם אתה מק

ב.על הנתי

בה על הנתיכת סיוע לשמירמערמצלמת  

כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות מתותמער
בין 60 קמ“ש ל� 200מופעלת בטווח מהירות ש

קמ“ש.

ה אתב אינה מחזירה על הנתיכת סיוע לשמירמער
ב המקורי שלו. קיימת סכנת תאונה.כב לנתיכלי הר
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ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ברים של אנשים עלולים להילכד אם הם נמצאיםאי

כב והצמיגים בעתכב הרכב או בין מרמתחת לר
כב מונמך. קיימת סכנת פציעה.שהר

בת בית הגלגל אווודא שאף אחד לא נמצא בקר
כב בעתכב, כאשר אתה מנמיך את הרמתחת לר

ת אברי גוף עלולים להילכד.שהוא נייח. אחר

 ENR כב)ה אלקטרונית של גובה ר(בקר

כת סיועהפעלה/הפסקת פעולה של מער
בה על הנתילשמיר

 מופעלתבה על הנתיכת סיוע לשמירמער
אוטומטית בעת שהמנוע מותנע.

לחץ על לחצן להפסקת פעולה: ¿
 עמוד 38).«כזית (בקונסולה המר

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה:בכלי ר

 OFFעית בתצוגה ונורית החיווימהבהב רג
 בלוח המחוונים מהבהבת ולאחר מכן

בוע.דולקת ק

כב עם לחצנים בגלגל ההגה:בכלי ר

Lane Keeping Assistההודעה 
deactivated )ה עלכת סיוע לשמירמער

 מופסקת) מופיעה בתצוגה ונוריתבהנתי
 בלוח המחוונים מהבהבתהחיווי 

בוע.ולאחר מכן דולקת ק

בה על הנתיכת סיוע לשמירמערפעולת 
מופסקת.

 בקונסולהלחץ על לחצן להפעלה: ¿
 עמוד 38).«כזית (המר

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה:בכלי ר

 ONעית בתצוגה ונורית החיווימהבהב רג
 בלוח המחוונים מהבהבת ולאחר מכן

כבית.

כב עם לחצנים בגלגל ההגה:בכלי ר

Lane Keeping Assist activatedההודעה 
בה על הנתיכת סיוע לשמירמער(

מופעלת) מופיעה בתצוגה ונורית החיווי
 בלוח המחוונים מהבהבת ולאחר מכן

כבית.

 פעילה.בה על הנתיכת סיוע לשמירמער

הכת סיוע לשמירמערה של לא ניתנת אזהר
 אם:בעל הנתי

ABS ,BASבת, כגון: כת בטיחות מתערמער£

.®ESPאו 

ה זההפעלת את מחווני האיתות. במקר£
האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

אתה מאיץ חזק, לדוגמה קיקדאון.£

אתה בולם בחוזקה.£

אתה מבצע פעולות היגוי חדות, לדוגמה£
אתה מבצע סטייה כדי להתחמק ממכשול

ב במהירות.או מחליף נתי

אתה “חותך“ פינה בעיקול חד.£

ך ובזמן, אםה הצורה רק במקרבל אזהרכדי לק
כת מזהה מצביםב, המעראתה חוצה סימון נתי

ה אותך בהתאם.מסוימים ומזהיר

ה מזהירבה על הנתיכת סיוע לשמירמער
ם יותר אם:מוקד

ב חיצוני בעיקול.ב לסימון נתיאתה מתקר£

חבים מאוד (לדוגמהבים רלכביש יש נתי£
כביש ראשי מהיר).

ב ברורים.כת מזהה סימוני נתיהמער£

אזהרות ניתנות מאוחר יותר אם:

בים צרים.ך יש נתירלד£

אתה חותך פנייה בעיקול.£

כב עם מתלה פניאומאטיאם אתה מחנה ר

ומשאיר את ההצתה מופעלת, המתלה

הפניאומאטי נשאר פעיל. אם אתה מרים את

כב באמצעות מגבה, המתלה הפניאומאטיהר

מנסה לאזן את גובה המכונית. המגבה עלול

להתהפך. קיימת סכנה של תאונה.

מתו.הסר את המפתח ממנעול ההצתה לפני הר

כב.בר מונע כוונון אוטומטי חדש של גובה הרהד
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ה אזהר  

  מופיעה בתצוגה, קיימת עמוד 249)«(פעילה)

�.ENRתקלה ב

 מהבהבת במהירות בלוחאם נורית חיווי 

ENRהמחוונים בעת שאתה נוהג או ההודעה 

Warning! Vehicle heightת גובהה בקר (אזהר

כב) מופיעה בתצוגה, גובהאלקטרונית! גובה ר

כב גבוה מדי או נמוך מדי. מאפייני הנהיגההר

 יכוונןENRכב שונים באופן ניכר. וההיגוי של הר

ם האפשרי. המשךכב הרגיל בהקדלגובה הר

 נכביתלנהוג בזהירות עד שנורית החיווי 

כב נמצא בגובה רגיל.עה נעלמת. רק אז הרההוג

כב ובחלוקתכב תלוי בעומס על הרהגובה של הר

כב בעל סרן אחורי עם מתלההמטען. בכלי ר

 מפצה באופן אוטומטי על ההפרשENRאוויר, 

ה אזהר  

ה מונמכת אות שלדבעת נהיגה עם מסגר

מוגבהת. מאפייני הנהיגה והבלימה עלולים להיות

ה מוגבהתת שלדמושפעים באופן ניכר. מסגר

בי המותר. קיימתעלולה לעבור את הגובה המר

סכנה של תאונה.

בע את הגובה לפני התחלת נסיעה.ק

 �כב עלול להיות, גובה הרENRאם יש תקלה ב

לא מאוזן, נמוך מדי או גבוה מדי. מאפייני הנהיגה

כב יושפעו באופן ניכר. קיימת סכנהוההיגוי של הר

לתאונה.

נהג בזהירות הותאם את סגנון הנהיגה למאפייני

כב, תוך מתןהנהיגה שהשתנו או עצור את הר

ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

צור קשר עם מוסך מוסמך.

כב תמידמי והאחורי. גובה הרבין הסרן הקד

מה הרגילה, ללא קשר לעומס עלנשמר בר

כב. דינימיקת הנהיגה לא מושפעת.הר

כב נייחניתן להפסיק את המצב האוטומטי שהר

כב ידנית,וניתן להגביה או להנמיך את גובה הר

לדוגמה לתמרונים או העמסה/פריקה. בעת

כב או החלפת גלגל אתה יכול להפסיקטיפול בר

.ENRאת פעולת 

אם אתה נוסע במהירות של 10 קמ“ש ומעלה,

 � מופעלים מחדש באופןENRמצב אוטומטי ו

אוטומטי.

,ENRחס אם קיים סיכון להתחממות יתר של מד

לדוגמה בשל הנמכה והגבהה חוזרות במהלך

 מופסק אוטומטית (פעולתENRפרק זמן קצר, 

כבהגנה). אתה יכול להנמיך ולהגביה את הר

לאחר כדקה.

 � או מתבצע כוונוןENRאם קיימת תקלה ב

כב עשויכב נע, גובה הרמחדש בעת שהר

ךרב לתנאי הדה זה שים ללהיות מונמך. במקר

וודא שיש מרווח מספיק מהקרקע. נהג

ה עלולה להינזק.ת השלדבזהירות אחר
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כבהגבהה/הנמכה של הר

מתג הפעלה הפעלה/הפסקת פעולה של
ENR

כבלהגבהת הר

כבלהנמכת הר

כב, והשאר את ההצתההחנה את הר¿

מופעלת.

 למשך או לחץ והחזק את לחצן ¿

כשתי שניות.

מצב אוטומטי הופסק. נורית החיווי בלוח

המחוונים מהבהבת וההודעה הבאה

ENR manual modeמופיעה בתצוגה: 

)ENR.(מצב ידני 

כבעד שהר או  לחץ את לחצן ¿

מגיע לגובה הרצוי.

המה לגובה הרגיל: לחץ לחיצה קצרלהר¿

.על לחצן 

ENR מהכב לר מגביה אוטומטית את הר

ת התנועה, לחץ לחיצההרגילה. לעציר

.ה על לחצן קצר

 לחץ לחיצהלהפעלת מצב אוטומטי:¿

.ה על לחצן קצר

או

נהג במהירות הגבוהה מ� 10 קמ“ש.¿

 ENR כב באופןמבקר את גובה הר

 בלוח המחווניםאוטומטי. נורית החיווי 

כבית וההודעה בתצוגה נעלמת.

ההפעלה/הפסקת פעולת הבקר

כבהאלקטרונית של גובה הר

ב להיות מופעל. חייENRהמצב האוטומטי של 

כב והשאר את ההצתההחנה את הר¿

פועלת.

 לחץ והחזק את לחצןלהפסקת פעולה:¿

 למשך כשתי שניות.

 נדלקת. בנוסף,נורית החיווי בלחצן 

 בלוח המחווניםנדלקת נורית החיווי 

ENR notאו מוצגת בתצוגה ההודעה:  
activated  ENR).(אינו פעיל 

 שוב לחץ והחזק את לחצן להפעלה:¿

למשך כשתי שניות.

או

נהג במהירות הגבוהה מ� 10 קמ“ש.¿

ENRכב באופן מבקר את גובה הר

 ונוריתאוטומטי. נורית החיווי בלחצן 

 בלוח המחוונים כבות וההודעההחיווי 

בתצוגה נעלמת.
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הנעה לכל הגלגלים  

הערות בטיחות חשובות

ם.כב שסרן אחד מורלעולם אל תגרור את הר

ה. נזק מסוגבת ההעברבר עלול להזיק לתיהד

ס בנץ.זה אינו מכוסה באחריות של מרצד

כל הגלגלים צריכים להישאר על הקרקע או

כבת רמים. הקפד על הוראות גרירלהיות מור

עים בקרקע.כשכל הגלגלים נוג

מבחן תפקוד או ביצועים צריך להתבצע על

דינמומטר לשני הסרנים. לפני הפעלה על

דינמומטר מסוג זה, צור קשר עם מוסך

תת אתה יכול להזיק ליחידמוסמך. אחר

כת הבלימה.ההינע ולמער

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם

כת ההנעה לכל הגלגליםלא תהיה ערני, מער

אינה מסוגלת להקטין את הסכנה לתאונה ואינה

כת ההנעהיכולה להתגבר על חוקי הפיזיקה. מער

בון אתלכל הגלגלים אינה יכולה לקחת בחש

חקך, מזג האוויר והתנועה. שמור מררתנאי הד

כב שלפניך ובלום בזמן.מהר

כת הנעה לכלכב יכול להיות מצויד במערהר

 או עמוד 195)«(הגלגלים ניתנת לשילוב 

בועה. אם גלגל מניע מסתחרר כתוצאה מחוסרק

תכת ההנעה לכל הגלגלים משפראחיזה, מער

.4ETS ו� ®ESPכות האחיזה יחד עם מער

אם גלגל מניע מסתחרר כתוצאה מחוסר

אחיזה:

בעת התחלת נסיעה, לחץ על דוושת£

רוש.ההאצה רק עד היכן שד

בעת נהיגה, הורד לאט את רגלך מדוושת£

ההאצה.

), עם שרשראותM+Sף (השתמש בצמיגי חור

הך היחידרף. זוהי הדרוש, בתנאי חורשלג אם ד

כת הנעהלהשיג את מלוא התועלת ממער

לכל הגלגלים.

 עמוד«(למידע על “נהיגת שטח“, ראה 

.(179

הנעה לכל הגלגלים ניתנת לשילוב

תנאים לשילוב/ניתוק

הנעה לכל הגלגלים ניתנת לשילוב או לניתוק

אם:

המנוע פועל£

כב נוסע במהירות של 10 קמ“שהר£

כב אינו נוסע בעיקולהר£

כבה אלקטרונית של גובה הרתקלות בבקר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�           סי          תקלה

יש סיכון להתחממות יתר של הלחצן. לאחר הנמכות והגבהות תכופות

 הופסקה על ידי מאפיין פעולת הגנה.ENRכב, פעולת של הר

כב ידנית.לאחר כדקה אחת, נסה לכוונן שוב את גובה הר¿

ENRמופסקת בשל מתח נמוך. ייתכן שהמצבר אינו נטען .

כב ונוחות הנסיעה יושפעו.ייתכן שהשליטה בר

התנע את המנוע.¿

ם האפשרי עם מוסך מוסמך.צור קשר בהקד¿

לא ניתן להגביה או

כבלהנמיך את הר

כשהוא נייח.

נורית החיווי 

בלחצן כבויה.
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ב הנעה לכל הגלגלים בעתלא ניתן לשל

ר:רדכב מדשהר

כב עםלחץ על דוושת המצמד בכלי ר£

בת הילוכים ידניתתי

Nעית למצב העבר את בורר ההילוכים רג£

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיבכלי ר

כבב הנעה לכל הגלגלים שהרלא ניתן לשל

D ל� Nנייח. הזז את בורר ההילוכים ממצב 

�ה. ובחזרRאו ל

ב הנעה לכל הגלגלים,כאשר אתה משל

מופסקת באופן אוטומטי פעולת

הספידטרוניק המשתנה. הודעת התצוגה

התואמת נעלמת. ניתן להפעיל מחדש את

ספידטרוניק משתנה רק לאחר ניתוק

 עמוד 186).«(ההנעה לכל הגלגלים 

שילוב/ניתוק הנעה לכל הגלגלים

.לחץ על לחצן לשילוב/לניתוק: 

 מהבהבת, נוריותנורית החיווי בלחצן 

 נדלקות בלוח המחוונים. ו� החיווי 

ESP® � מופסקים למשך תהליךASR ו

השילוב/ניתוק.

אם תהליך השילוב/ניתוק הוא מוצלח, נוריות

 בלוח המחוונים כבות ו� ו� החיווי 

ESP® � מופעלים מחדש.ASR ו

כתדולקת, מער אם נורית החיווי בלחצן 

כב עםבת. בכלי רהנעה לכל הגלגלים משול

לחצנים בגלגל ההגה, בתצוגה מופיעה

Four wheel drive active ההודעה הבאה:

(הנעה בכל הגלגלים פעילה).

אם תהליך השילוב/ניתוק נכשל, נורית החיווי

עית שלוש פעמים.מהבהבת רג בלחצן 

אחד מהתנאים להחלפת הילוך לא מולא.

 בלחצן מהבהבת,כל זמן שנורית החיווי 

בטל את תהליך השילוב/ניתוקאתה יכול ל

.ת על לחצן בלחיצה חוזר

ב יחס תחום הילוכים נמוך,אם משול

 לא ניתן כלל לנתק את ההנעה לכל

הגלגלים.

יחס תחום הילוכים נמוך

הערות כלליות

יחס תחום הילוכים נמוך עוזר לך לנהוג בשטח

ב תחום הילוכים נמוך,קשה. אן אתה משל

תמאפייני הביצועים של המנוע והעבר

ההילוכים האוטומטית מותאמים בהתאם. יחס

ה מהמנוע לגלגלים הוא כ� 40% נמוךהעבר

יותר מתנועה בכביש. מומנט הנהיגה גדל

באופן משמעותי.

תנאים לשילוב/ניתוק

תחום הילוכים נמוך ניתן לשילוב או לניתוק

אם:

המנוע פועל£

כב נייחהר£

דוושת הבלמים לחוצה£

בת הילוכים ידנית בהילוך סרקתי£

בת הילוכים אוטומטיתבורר ההילוכים בתי£

.N או Pבמצב 

כב עם הנעה לכל הגלגלים ניתנתבכלי ר£

בת.לשילוב, ההנעה לכל הגלגלים משול
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שילוב/ניתוק תחום הילוכים נמוך

שילוב/ניתוק תחום הילוכים נמוך � כלי
DSRכב ללא ר

שילוב/ניתוק תחום הילוכים נמוך � כלי

DSRכב עם ר

ה לתחום הילוכים נמוך הלחצן ליחס העבר

ת (בקרDSRכב עם בכלי ר מוחלף בלחצן 

נסיעה במורד).

 אולחץ על לחצן לשילוב או לניתוק: ¿

.

 מהבהבת בלוחנורית החיווי 

המחוונים במשך תהליך השילוב/הניתוק.

אם תהליך השילוב/הניתוק מצליח:

ב נורית החיוויותחום הילוך נמוך משול£

 נדלקת.

ותחום הילוך נמוך מנותק נורית החיווי£

 נכבית.

 מהבהבת, אתהכל זמן שנורית החיווי 

בטל את תהליך השילוב/הניתוקיכול ל

. או באמצעות לחיצה על לחצן 

אם תהליך השילוב/הניתוק נכשל, נורית החיווי

עית שלוש פעמים.מהבהבת רג בלחצן 

אחד מהתנאים להחלפת הילוך לא מולא.

DSRת נסיעה במורד) (בקר

הערות בטיחות חשובות

ראה את ההוראות על בלימה בפרק “נהיגה

וחניה“ בספר הנהג. אם לא תתאים את סגנון

ת נסיעה במורדנהיגתך או לא תהיה ערני, בקר

אינה מסוגלת להקטין את הסכנה לתאונה ואינה

ת נסיעהיכולה להתגבר על חוקי הפיזיקה. בקר

בון את תנאיבמורד אינה יכולה לקחת בחש

ת נסיעה במורדך, מזג האוויר והתנועה. בקררהד

תהיא רק אמצעי עזר. אתה האחראי לשמיר

בלימה בזמן.כב שלפניך ולחק מהרמר

הערות כלליות

ת נסיעה במורד תומכת ביחס תחום הילוכיםבקר

נמוך בעת נסיעה במורד בשטח ובאתרי בנייה.

ת על מהירות נסיעהת נסיעה במורד שומרבקר

ה מראש במורד באמצעות הפעלתרשהוגד

ת המהירותרש. שמירהבלמים בהתאם לנד

ך  ובשיפועי המורד ולכןרתלויה בתנאי פני הד

אינה יכולה להיות מובטחת  בכל המצבים.

£4 �אתה יכול להגדיר את המהירות מ

קמ“ש ו� 18 קמ“ש באמצעות דוושות

ת השיוט.הבלמים והאצה או ידית בקר

כב נייח, או המהירות היא פחות מ�אם הר£

בעת היא 44 קמ“ש, המהירות הנק

קמ“ש.

אם אתה נוהג מהר יותר מ�18 קמ“ש£

תת נסיעה במורד עוברבנהיגת שטח, בקר

ת נסיעה במורדלמצב המתנה. בקר

ת פעילה, אבל אינה בולמתנשאר

אוטומטית.

£�אם אתה נוהג במורד במהירות נמוכה מ

ת נסיעה במורד מתאימה18 קמ“ש, בקר

םה קודראת המהירות למהירות שהוגד

לכן.

אם אתה נוהג מהר יותר מ� 45 קמ“ש,£

ת נסיעה במורד נכבית אוטומטית.בקר
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ת השיוטידית בקר

תת נסיעה במורד ולשמירלהפעלה בקר
המהירות הנוכחית או גבוהה יותר

תת נסיעה במורד ושמירלהפעלה של בקר

המהירות הנוכחית

ת נסיעה במורדלהפעלה של בקר

ת המהירות הנוכחית או נמוכה יותרלשמיר

ת השיוט וספידטרוניקלמעבר בין בקר

ת נסיעהבקרמשתנה � אין שימוש ל

במורד

ת נסיעה במורדלהפסקת פעולת בקר

תבקר � אין שימוש לLIMת נורית ביקור

נסיעה במורד

ת השיוט היא הידית הגבוהה ביותרידית בקר

בשמאל לעמוד ההגה. כל זמן שיחס תחוםש

תב, השתמש רק בידית בקרהילוכים נמוך משול

ת נסיעה במורד. כאשר יחסשיוט להפעלת בקר

ב, השתמש רקתחום הילוכים נמוך אינו משול

ת השיוט, ואםת שיוט להפעלת בקרבידית בקר

קיים בספידטרוניק משתנה.

מצבי הפעלה

ת נסיעה במורד, שני תנאיכדי להפעיל את בקר

בים להתמלא:ההפעלה חיי

ב. נורית החיווייחס תחום הילוכים נמוך משול£

 בלוח המחוונים דולקת.

כב נייח או שאתה נוהג במהירות הנמוכההר£

מ� 18 קמ“ש.

ת נסיעה במורדהפעלת בקר
ת נסיעה במורד בעתאתה יכול להפעיל את בקר

כב נייח או נע.שהר

רושהכב למהירות הדבלום או האץ את הר¿
4 קמ“ש או 18 קמ“ש

ת השיוט כלפיעית את ידית בקרלחץ רג¿
. או מטה מעלה 

או

ת השיוט כלפיךעית את ידית בקרלחץ רג¿
.

שחרר את דוושת הבלמים או את דוושת¿
ה. בעתהאצה. המהירות הנוכחית נשמר

ת היא 4כב נייח, המהירות שנשמרשהר
ת אתת נסיעה במורד שומרקמ“ש. בקר

רון ובלומת באופןהמהירות בנסיעה במד
אוטומטי.

כבת נסיעה במורד מופעלת והרבקרבעת ש
מתחיל לנסוע, מאיץ או בולם, המהירות

בה דוושת האצהה תואמת למהירות שרשהוגד
בר נכון רק אם אינךת. הדאו הבלמים משוחרר

נוהג במהירות העולה על 18 קמ“ש.

ת המהירות בעת נהיגה במורדרהגד
אתה יכול להגדיר מהירות באמצעות דוושת

ת השיוט בין 4הבלמים או האצה או ידית בקר
קמ“ש ו� 18 קמ“ש.

רשתכב למהירות הנדבלום או האץ את הר¿
במורד.

ת השיוט כלפיעית את ידית בקרלחץ רג¿
ת המהירות או מטה להגבר מעלה 

להפחתת המהירות.

ת או פוחתת למהירותהמהירות גובר
ה.האחרונה שנשמר

ת השיוט. המהירותבקרשחרר את ידית ¿

ת.הנוכחית נשמר

או

ת השיוט מעלהלחץ והחזק את ידית בקר¿

 עד שהמהירות הרצויה או מאה 
גת.מוש
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(Parktronic)פרקטרוניק   

הערות בטיחות חשובות

PARKTRONIC בד ואינו תחליף הוא כלי עזר בל

בה המיידית שלך. בכל זמןביבך לסלתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהנתון אתה אחראי ל

למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע

פעולות אלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או עצמים

לא נמצאים בטווח התמרון שלך.

PARKTRONIC ב במכשולים הבאים: אינו מתחש

מכשולים שנמצאים מתחת לטווח הגילוי,£

לדוגמה אנשים, בעלי חיים או עצמים

מכשולים שנמצאים מעל טווח הגילוי, כגון£

מפותמטענים בולטים, מרווחים אחוריים או ר

העמסה של משאיות.

PARKTRONICהוא סייען חניה אלקטרוני עם 

 מציין אתPARKTRONICחיישני רדאר. תפקוד 

בין מכשול באופן חזותי וקולי.כבך לחק בין רהמר

כבך מותקנים שני סוגים נפרדים של התקניבר

רים שונים לצליליה צלילית בתדאזהר

ה מאחורי ומלפניה. טווחי האזהראזהר

ה שונים.כב מצוינים בצלילי אזהרהר

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר

 במנעול2אתה מסובב את המפתח למצב 

ההצתה ומשחרר את בלם החניה.

בת הילוכים אוטומטית,כב המצוידים בתיבכלי ר
ב להעביר  את ידית בורר ההילוכיםאתה גם חיי

N או D ,Rלמצב 

פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות גבוהות
מ� 18 קמ“ש. פעולתו מתחדשת במהירויות

נמוכות מ� 16 קמ“ש..

כבךב רביפרקטרוניק מנטר את האזור שס

מי ובפגושבאמצעות חיישנים בפגוש הקד

האחורי.

טווחי פעולת החיישנים

תב מיוחדבעת החניה, הקדש תשומת ל
לעצמים מעל או מתחת לחיישנים, כגון

ת גרורים.חים או התקני גריראדניות פר
פרקטרוניק אינו מזהה עצמים כאלה כאשר

כב. אתה עלולבה המיידית של הרהם בקיר
כב או לעצמים.לגרום נזק לר

תלועפב הערפה שחרתהל הלולע

: כתוצאה מקינורוטקרפ

מקורות על קוליים כגון מתקנים£

כב, בלמיאוטומטיים לשטיפת כלי ר

חיםחוס של משאיות או מקדאוויר ד

פנאומטיים.

כב, כגון מתקניהתקנים המחוברים לר£

נשיאה לאופניים

לוחיות רישוי שאינן מחוברות לפגוש£

ח.חיישנים מלוכלכים או מכוסים בקר£

ת השיוט מעלהלחץ והחזק את ידית בקר¿

 עד שהמהירות הרצויה או מאה 
גת.מוש

כב מאיץ או בולםע עד שהרלוקח רג

בון את העיכובבעה. קח בחשלמהירות שנק

ת המהירות באמצעותרבתגובה בעת הגד

ת השיוט.ידית בקר

ת נסיעה במורדהפסקת פעולת בקר

ת השיוט קדימהעית את ידית בקרלחץ רג¿

.

או

האץ ונהג מהר יותר מ�45 קמ“ש.¿

ת נסיעה במורד מופסקת באופן אוטומטיבקר

אם:

אתה נוהג מהר יותר מ� 45 קמ“ש£

אתה מנתק את יחס תחום הילוכים נמוך£

.ABS או ®ESPכת יש תקלה במער£
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מייםחיישנים קד

חיישנים אחוריים

ח ובוץ,בים להיות נקיים מלכלוך, קרהחיישנים חיי
ם עלול להיפגם. נקה את החיישניםת תפקודאחר

דיר, היזהר לא לשרוט אותם ולא לגרוםבאופן ס
 עמוד 305).«(להם נזק 

חק מינימלימר

כ� 30 ס“מכזבמר

כ� 25 ס“מבפינות

כ� 30 ס“מבפינות אחוריות

אם ישנו מכשול בטווח זה, תידלקנה  כל תצוגות
חק יורדה . אם המרה ויישמע צליל אזהרהאזהר

מתחת למינימום, ייתכן שהאזהרות לא תוצגנה
יותר.

התצוגות אזהר

מיה עבור האזור הקדתצוגת אזהר

ה לצד שמאלי אחורי במראות הנהגתצוגת אזהר

כבמי של הרמקטעים בצד שמאל קד

כבמי של הרמקטעים בצד ימין קד

המציגים מוכנות לפעולהמקטעים 

המקטעי חיווי אזהר

סמל מוכנות לפעולה לאזור האחורי

כ� 100 ס“מכזבמר

כ� 65 ס“מבפינות

כ� 180 ס“מכזבמר

כ� 100 ס“מבפינות
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חק ביןה מראות את המרתצוגות האזהר
בין המכשול.החיישנים ל

כב מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעי חיווי צהובים ושני מקטעי חיווי
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם דולקים מקטעי

 ו�החיווי הצהובים המראים מוכנות לפעולה 
.

קיימת תקלה אם רק המקטעים האדומים של

 עמוד 202).«(ה דולקים תצוגת האזהר

בתמצב ידית ההילוכים או בורר הילוכים בתי
הילוכים אוטומטית, מצב בורר ההילוכים וכוון

הכב  קובעים איזה תצוגת אזהרהנסיעה של הר
תהיה פעילה כאשר המנוע פועל.

התצוגת אזהרבת הילוכיםמצב תי

Dמי מופעלהאזור הקד

N  אוRמיהאזורים הקד
והאחורי מופעלים

Pאף אזור אינו מופעל

כבמקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הר
כבחק הרב למכשול בהתאם למרמתקר

מהמכשול.

החל ממקטע החיווי השישי ואילך יישמע£
ה לסירוגין במשך כשתי שניות.צליל אזהר

ביעי ואילך יישמעהחל ממקטע החיווי הש£
עתבוע. הצליל מציין שהגה קצליל אזהר

חק המינימלי.למר

רותרדה הידאזהר

בקר אוטומטית את האזורפרקטרוניק מתחיל ל

ררדכב מתחיל להידכב אם הרשמאחורי הר

ב הילוך נסיעה לאחור,לאחור מבלי ששול

ה בעלייה.לדוגמה: לאחר עציר

חק שאינואם פרקטרוניק מאתר מכשול במר

עולה על 80 ס“מ, כל המקטעים בתצוגת

ה מתמשך נשמע אםה ידלקו צליל אזהרהאזהר

נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

.לחץ על לחצן ¿

דלקת כאשר פרקטרוניקבלחצן ננורית החיווי 
מנוטרל.

ת גרורגריר

פרקטרוניק מנוטרל עבור החלק האחורי, כאשר
כבך לגרור.בור חשמלי בין ראתה יוצר חי

בורלאחר ניתוק הגרור, נתק את מתאם החי

. עמוד 208)«(בעה הפינים מהשקע בעל ש

ת, הפרקטרוניק ימשיך לא להיות פעילאחר

כב.בחלק האחורי של הר

ך בהתקןה, אם אין צורקפל את תפוח הגריר
ה של הגרור. פרקטרוניק מודד את  טווחהגריר

הגילוי  המינימלי למכשול מהפגוש ולא מתפוח
ה.הגריר

ב למכשול ולעוד שתי שניות לאחרכב מתקרהר

ה.כב הגיע לעצירשהר
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כת הופסקה.חלה תקלה בפרקטרוניק ופעולת המער

כזבדוק את פרקטרוניק במראם הבעיות אינן נפתרות, דאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

רק המקטעים האדומים
ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק מאירים. בנוסף
ה לשתינשמע צליל אזהר

ך.שניות בער

לאחר כ�20 שניות
פרקטרוניק נוטרל. נורית

 נדלקההחיווי בלחצן 

והמקטעים האדומים

ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק נכבו.

פתרון תקלות של פרקטרוניק

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות     תקלה                                    סי

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.

 עמוד 305).«נקה את חיישני פרקטרוניק (¿

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

לוחית הרישוי או חלק אחר המחובר  ליד החיישנים לא מאובטח

כראוי.

בדוק את המיקום הנכון של לוחית הרישוי ושל חלקים¿

המחוברים ליד החיישנים.

.םיילוק�לע םילג וא ינוציח וידר רוקמ ידי לע המרגנ היעבה יכ ןכתיי

בדוק אם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.¿

  מצלמת נסיעה לאחור

הערות בטיחות חשובות

עצמים שאינם בגובה פני הקרקע עשויים

חקם בפועל. לדוגמה:חוקים יותר ממרלהיראות ר

כב חונהפגוש של ר£

ת גרורהתקן גריר£

הה של התקן הגרירתפוח הגריר£

כב כבדהחלק האחורי של ר£

עמודים נטויים£

ב אלבד. אל תתקרהקווים משמשים להנחיה בל
בי המצוין על�ידי קו ההנחיהחק מרעצמים למר

כבךת אתה עלול להזיק לרהנמוך ביותר. אחר
ו/או לעצם.

בד ואינהמצלמה נסיעה לאחור היא כלי עזר בל
בה המיידית שלך. בכלביבך לסתחליף לתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהזמן נתון אתה אחראי ל
למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע
פעולות אלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או עצמים

לא נמצאים בטווח התמרון שלך.

ת פרקטרוניק מציגהאזהר

חקים לא הגיוניים.מר

לדוגמה כל המקטעים

דולקים על אף שאין כל

מכשול.
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מצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר חזותי.

מידע על הפעלתה מופיע בנספח הוראות

.AUDIO 15 כת נפרד למער

כז הגג מעל פנסהמצלמה מותקנת במר

 עמוד 305).«(הבלימה העליון 

ייתכן שמצלמת נסיעה לאחור תראה תצוגה

גוי אומעוותת של עצמים, תציג אותם באופן ש

לא תציגן  בכלל. מצלמת נסיעה לאחור אינה

יכולה להציג עצמים שהם קרובים מאוד לפגוש

האחורי או מתחתיו. היא לא תזהיר אותך

מהתנגשות באנשים או עצמים.

כב מוצג כהשתקפות מראה,האזור שמאחורי הר

כמו במראה הפנימית או במראות החיצוניות. קווי

הנחיה מסייעים לך בעת חניה.

מצלמת הנסיעה לאחור לא תתפקד או
תתפקד באופן חלקי בתנאים הבאים:

פלם כבד, שלג או ערבגש£

כב במקומות חשוכיםאם החנית את הר£
מאוד

אם המצלמה חשופה לאור בהיר מאוד£
בנים בתצוגה.מופיעים קווים ל

אם האזור מואר על ידי פנס פלורוסנט,£
התצוגה עלולה להבהב.

ה משמעותי.אם חל שינוי טמפרטור£

בה גבוהה מאוד.בית הסאם טמפרטור£

אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.£

הכבך ניזוק. במקראם החלק האחורי של ר£
רותיהזה בדוק את מיקום המצלמה ואת הגד

במוסך מוסמך.

במצלמת הנסיעה לאחור מופעלת כאשר משול

.Rהילוך נסיעה לאחור 

תוכל למצוא מידע נוסף על ניקוי המצלמה בפרק

 עמוד 305).«(“תחזוקה וטיפול“ 

המצב עבוד  

  מעביר כוח

ב להערות הבאות:שים ל

אם מעביר הכוח נתון בעומס כבד£

הרש בטמפרטור(לדוגמה, כוח חזק נד

בתת שמן תיחיצונית גבוהה), טמפרטור

מה שאינהההילוכים עלולה לעלות לר

ת.מותר

הפעל את מעביר הכוח כ�5  עד 10 דקות

בעומס חלקי.

כבב את מעביר הכוח רק בעת שהרשל£

בת ההילוכים נמצא בהילוך סרק.נייח ותי

במהלך הפעולה, ודא שמהירות המנוע£

אינה עולה על 2,500 סל“ד.

הכב עם נועל בורר הילוכים העברבכלי ר£

בה ננעלת בעת שמעביר הכוחהידנית בתי

ב.משול

כב ללא נועל בורר הילוכים, אתהבכלי ר£

ב הילוך ראשון או שני לאחריכול לשל

שילוב מעביר הכוח ולאחר מכן לנהוג

כב.בר

כב עםאל תחליף הילוך בעת נסיעה בר

ב. סע רק בהילוך ראשוןמעביר כוח משול

או שני, תלוי במהירות הנסיעה הרצויה.

כב והעבר להילוך עצור את הרלשילוב:¿

סרק.

לחץ על דוושת המצמד.¿
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 5 שניות ולאחר מכן לחץ על–המתן כ ¿
 של המתג החלק העליון 

כשהמנוע פועל.

 נורית החיווי במתג נדלקת.

שחרר את דוושת המצמד.¿

)ADRת מהירות מנוע (כב עם בקרבכלי ר
ת אוטומטית למהירותמהירות המנוע גובר

ה מראש או למהירות שאתהרשהוגד
 עמוד 204) כמהירות מנוע«ת (רהגד

בועה.ק

 בלוח המחוונים נדלקת אונורית חיווי 
התצוגה מציגה את ההודעה הבאה:

Operating speed governor active
ת מהירות מנוע פעילה).(בקר

כב והעבר להילוך עצור את הרלניתוק: ¿
סרק.

לחץ על דוושת המצמד.¿

המתן כ � 5 שניות ולאחר מכן לחץ על¿
 של המתג החלק התחתון 
כשהמנוע פועל.

נורית החיווי במתג כבית.

שחרר את דוושת המצמד.¿

)ADR (ת מהירות מנוע  בקר

הערות כלליות

ת מהירות המנוע מופעלת היאבקרבעת ש
ה אוטומטית את מהירות המנוע למהירותמגביר
תה.רת מראש או למהירות שהגדרמוגד

ה, מהירות הסרק שללאחר התנעה קר
ת אוטומטית. אם מהירות המנועהמנוע גובר

ת נמוכה יותר ממהירות הסרק,רהמוגד
ת מיושמת רק לאחררמהירות המנוע המוגד

ב החימום.סיום של

ת מהירות המנוע רקאפשרי להפעיל את בקר
כב עומד ובלם היד מופעל.בעת שהר

ת, בוררבת הילוכים אוטומטיכב עם תיבכלי ר

.Pב להיות במצב ההילוכים חיי

 שללחץ על החלק העליון להפעלה: ¿
 כשהמנוע פועל.המתג 

נורית חיווי במתג נדלקת.

בלוח המחוונים נדלקת שנורית החיווי 
או שהתצוגה מציגה את ההודעה הבאה:

Operating speed governor active
ת מהירות מנוע פעילה).(בקר

 לחץ על החלקלהפסקת פעולה:¿
 כשהמנוע של המתג התחתון 

פועל.

נורית החיווי במתג כבית.

ת מהירות מנוע מופסקת אוטומטיתבקר
כאשר:

אתה משחרר את בלם החניה£

דוושת הבלם לחוצה£

כב מתחיל לנועהר£

תקלהת ה מאתרת הבקריחיד£

ת מהירות המנוערהגד

ת מהירותהפעלה/הפסקת פעולה של בקר

המנוע
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ת גרורגריר  

ה אזהר  
הכת הבלימה עלולה להתחמם יתר על מידמער

אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן
חק הבלימה ואפילונהיגה. מצב זה מגביר את מר

כת הבלמים. קיימת סכנתעשוי לגרום לכשל במער
תאונה.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור
משענת לרגל. אל תלחץ על דוושת הבלמים ועל

דוושת ההאצה בו�זמנית בנהיגה.

ה אזהר  
גורר גרור אםכב שאתה עשוי לאבד שליטה על הר

כב עשוי להתהפך. קיימתהוא מתחיל לסטות. הר
סכנת תאונה.

כבבשום פנים ואופן אל תנסה ליישר את הר
ת מהירות. האטשמחובר אליו גרור באמצעות הגבר

הואל תסובב את ההגה בכיוון ההפוך. בלום במקר
ך.הצור

מתלחיצה רציפה על דוושת הבלמים גור
מת.פידות מוקדלשחיקת ר

הקפד על הוראות ההפעלה של היצרן להתקן
ה מתפרק.ה בעת שימוש בוו גרירהגריר

חבר או נתק את הגרור בזהירות.

כאשר אתה נוסע לאחור לכיוון הגרור, וודא שאף
כב לגרור.אחד לא עומד בין הר

כב הגורר,אם אינך מחבר את הגרור באופן נכון לר
הגרור עלול להתנתק.

ב להיות ממוקם אופקיתגרור שחובר נכון חיי
כב הגורר.מאחורי הר

ת גרור  הערות על גריר

הערות בטיחות חשובות

כים הבאים:וודא שלא בוצעה חריגה מהער

המשקל המותר ליצול הגרור .£

משקל הגרור המותר.£

כבהמשקל המותר על הסרן האחורי של הר£
הגורר.

כב הגורר ולגרור.המשקל הכולל המותר לר£

כבהמשקל הכללי המותר של שילוב הר£
הגורר והגרור.

כים המאושרים שאין לחרוג מהםהער
נמצאים:

כבבמסמכי הר£

הבלוחיות הדגם עבור התקן הגריר£

בלוחיות הדגם של הגרור£

 עמוד 348).«כב (בלוחיות הזיהוי של הר£

ך הנמוך יותרכים הערה בערהיכן שיש סתיר
תקף.

כבךכאשר אתה גורר גרור, מאפייני השליטה בר
יהיו שונים בהשוואה לנהיגה ללא גרור.

כב/גורר:שילוב ר

כבד יותר.£

מוגבל בהאצה ובטיפוס בעליות.£

חק בלימה גדול יותר.יש לו מר£

מושפע יותר מרוחות צד חזקות.£

דורש רגישות יתר בהיגוי.£

בוב גדול יותר.יש לו קוטר סי£

כתוצאה מכך מאפייני השליטה עלולים להיפגם.

כאשר אתה גורר גרור התאם תמיד את מהירותך
לתנאי הכביש ומזג האוויר הנוכחיים. שמור על

חק בטוח. נהג בזהירות.מר

הערות כלליות

בית של 80אל תעבור על מהירות מר

בהןקמ“ש (100 קמ“ש) אף במדינות ש

ת מהירות גבוהה יותר לשילובי גורר/מותר

גרור.

ביתאל תעבור את המהירות המר£

ת בחוק לשילוב גורר/גרור במדינההמותר

או עמוד 203) «(ב את מעביר הכוח של¿

ת מהירות מנועהפעל את בקר

.לחץ על מתג ה: להגבר¿

.לחץ מתג להנמכה: ¿
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הרלוונטית. לפני תחילת נסיעה, בדוק

ביתבמסמכי הגורר את המהירות המר

ביתמניה המהירות המרת. בגרהמותר

ת היא 80 קמ“ש (100 קמ“שהמותר

במקרים חריגים).

פנסי האיתות של הגורר יפעלו רק כאשר£

בלמשתמשים בנורות להט. אתה יכול לק

כתמידע נוסף על התקנת של מער

החשמל של גרור בכל מוסך מוסמך.

בע את לחץ האווירכאשר אתה גורר גרור, ק£

כב הגוררבצמיגים בסרן האחורי של הר

 עמוד 326).«בי (לעומס מר

בים החשוביםכיה הוא אחד הרהתקן הגריר£

ך. שיםרבטיחות בדע לכב בכל הנוגשל הר

ב להערות על הפעלה, טיפול ותחזוקהל

בהוראות ההפעלה של יצרן התקןש

ה.הגריר

ה פריק: מזער אתכב עם התקן גרירכלי ר£

ה. אם  אינךהסיכון של נזק לתפוח הגריר

בעה, הסר אותו ממקזקוק לתפוח הגריר

ה.של תפוח הגריר

כב עם אישור הסעת נוסעים:בכלי ר

בהתאם לתקנה האיחוד האירופי

 92/21/EECהמשקל הכולל המותר של 

ת גרור.כב עולה ב� 100 ק“ג בעת גרירהר

ה:אין לעבור על משקל יצול על וו גריר

100 ק“ג לעומס גרור של £2,000

120 ק“ג לעומס גרור של 2,800 או£

3,000  ק“ג

140 ק“ג לעומס גרור של 3,500 ק“ג£

מידות התקנה ועומסים מופיעים בפרק “מידע

 עמוד 362).«טכני“ (

 עמוד« ת גרור, פרקטרוניק (ב כי בגרירנא שים ל

201) זמין רק עם מגבלות או לא זמין כלל.

ת מפלס גובה, גובהכב ללא בקרבכלי ר

ה משתנה עם עומס המשקלתפוח הגריר

ך השתמש בגרור עםת הצורכב. במידעל הר

ה בעל גובה מתכוונן.התקן גריר

עצות לנהיגה

כבךכאשר אתה גורר גרור, מאפייני השליטה בר

כב ללא גרור,יהיו שונים בהשוואה לנהיגה בר

ותצרוכת הדלק תהיה גדולה יותר.

 או1, 3בירידות תלולות בחר טווח הילוכים נמוך 

1.

תהוראה זו נכונה גם אם הפעלת את בקר

השיוט או את ספידטרוניק.

במצב זה ינוצל אפקט הבלימה של המנוע

ויופחת כוח הבלימה של  הבלמים כדי למנוע

כב לצבור  מהירות. מצב זה מקל אתמכלי הר

כת הבלמים, מונע חימום יתרהעומס על מער

וגם בלאי מואץ. אם אתה צריך כוח בלימה נוסף,

לחץ על דוושת הבלמים בלחיצות חוזרות ולא

בלחיצה רצופה.

ESPב להוראות אודות ייצוב גרור שים ל

 עמוד 61).«(

עצות לנהיגה

אם הגרור מטלטל מצד לצד:

אל תאיץ.¿

ת.אל תבצע פעולת היגוי מנוגד¿

ך.ת הצורבלום במיד¿

חקכאשר אתה גורר, עליך לשמור על מר£

כב שלפניך.גדול יותר מהר

ך בלוםת הצורהימנע מבלימת פתע. במיד£

בעדינות תחילה, כדי  לאפשר לגרור לגלוש.

לאחר מכן הגדל את כוח הבלימה במהירות.

כים הניתנים עבור יכולת טיפוס בעלייההער£

ממצב נייח מתייחסים לגובה פני הים. כאשר

ב לכךאתה נוהג באזורים הרריים, שים ל
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בור גרור  חי

  אספקת חשמל לגרור

אתה יכול לחבר אביזרים עם שיעור של עד 240

בוע, ועם שיעור של עד 180וואט למקור חשמל ק

ך מנעולרוואט למקור אספקת חשמל המופעל ד

ההצתה.

לא ניתן להטעין את מצבר הגרור ממקור אספקת

החשמל.

כבך צוייד בשקע גרור לאספקת חשמלבמפעל  ר
בועה, ומקור אספקת חשמל המופעלק

באמצעות מנעול ההצתה.

ך  שקערבועה מסופקת דאספקת החשמל הק
הגרור בעל 9 פינים.

אספקת החשמל במופעלת כאשר המפתח
 במנעול ההצתה מסופקת באמצעות2במצב 

שקע הגרור  בעל 10 פינים.

בועה לגרור מופסקתאספקת החשמל הק
כב ולאחר ששה של מתח נמוך במצבר הרבמקר

שעות לכל היותר.

פנסי האיתות של הגרור יפעלו רק בעת

שמשתמשים בנורות להט.

בל מידע נוסף אודות התקנת חשמלניתן לק
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלגרור במר

כלמוביל בע“מ.

בות כךשהספק הכוח של המנוע, ובעק

יכולת הטיפוס של המנוע, מופחתים ככל

גובה פני השטח עולה.ש

גרור מחובר מוכן לשימוש

בת הילוכים אוטומטית, וודאכב עם תיבכלי ר ¿
.Pשידית בורר ההילוכים נמצאת במצב 

ב את בלם החניה.של ¿

סגור את כל הדלתות. ¿

כב.מקם את הגרור היישר מאחורי הר¿

ה משתנה עם עומס המשקלגובה תפוח הגריר

ך השתמש בגרור עםת הצורכב. במידעל הר

ה בעל גובה מתכוונן.התקן גריר

חבר את הגרור.¿

כב לגרור.בור החשמלי בין הרהתקן את החי¿

ת הגרור פועלת כהלכה.בדוק שתאור¿

רותרדהסר עצמים המונעים את היד¿

ה.די עצירהגרור, לדוגמה, ס

שחרר את בלם החניה של הגרור.¿

ה אזהר  

ה  הוצאת תפוח הגריר

ה או אם הואאם אתה משחרר את תפוח הגריר
הב נכון בעת קיפולו פנימה, תפוח הגרירלא משול

בוב של התפוחעשוי להשתחרר החוצה. בטווח הסי
ת לתאונות או לפציעות.קיימת סכנה מוגבר

ה כשיצול הבלימה שלאל תשחרר את תפוח הגריר
הגרור מופעל.

כשיצול הבלימה שלואל תשחרר את הגרור 

כב שלך יכול להינזק בשלת ההרב. אחרמשול

.יצול הבלימהההחזר של 

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבכלי ר ¿

.Pבורר ההילוכים נמצא במצב וודא ש

הפעל את בלם החניה. ¿

סגור את כל הדלתות. ¿

הפעל את בלם החניה של הגרור. ¿

רותרדבנוסף, אבטח את הגרור נגד היד ¿

ה או חפץ דומה.ד עצירעם ס

נתק את כבל הגרור ושחרר את הגרור. ¿
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LEDה עבור פנסי   מחוון תקלת נור

 בגרור, ייתכן שידלקLEDאם מותקנים פנסי 
גיאהבלוח המחוונים או הודעת ש החיווי 

תואמת עשויה להופיע בתצוגה, גם אם אין כל
בה להודעת התקלה עשויה להיותתקלה. הסי
.mA 50  ם מתחת למינימום שלנפילת הזר

ה,כדי להבטיח פעולה אמינה של מחוון תקלת נור
 בעלת צריכהLEDת יש להבטיח שימוש בשרשר

.mA 50של לפחות 

בור של 7 פינים  גרור עם חי

הערות כלליות

בור בעל 7 פינים, אתהאם הגרור שלך מצויד בחי
בור בעל 13 פינים על תפוחיכול לחבר אותו לחי

ךת הצורה, באמצעות מתאם או במידהגריר
באמצעות כבל מתאם. את שניהם ניתן להשיג

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר
בע“מ.

התאמת המתאם

פתח את מכסה השקע.¿

לתוך החריץ בור עם הזיז הכנס את החי¿
בכיוון השעון בור בשקע. סובב את החי 

ה.עד לעציר

ב.סגור את המכסה כך שישתל¿

אם אתה משתמש בכבל מתאם, אבטח את¿
ה.הכבל למתאם עם אמצעי קשיר
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לוח מחוונים

ה אזהר  

לוח המחוונים

ה  סקיר

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
חשת תקלה  בלוח המחוונים או בתצוגהאם מתר

ב תכליתית, ייתכן שלא תזהה הנחיות והודעותהר
בטיחות. לא תוצגנה הודעות כלל.הקשורות ל

כבך עלולה להיות בסיכון.ההפעלה הבטוחה של ר
קיימת סכנת תאונה.

המשך לנהוג בזהירות. פנה מיד למוסך מוסמך
בצע אתשיש לו את הידע המקצועי ואת הכלים ל

רושה.ה הדהעבוד

תכות המידע ושל ציוד התקשורהפעלה של מער
כב במהלך נהיגה עלולה להסיח אתהמובנים בר

דעתך מתנאי התנועה. אתה עלול לאבד שליטה
כב. קיימת סכנת תאונה.על הר

ךרהפעל התקנים אלה רק כאשר תנאי הד
והתנועה מאפשרים זאת. אם אינך בטוח לגבי

בתך, עצור במקום בטוח, ובצע פעולותביתנאי ס
כב נייח.בהתקנים רק כאשר הר

  מידע שימושי

  מתאר את כל דגמי הציודספר נהג זה
כבך שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדליםבזמן הבאתו של הספר לד
כבךבהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים
כות ותפקודים הרלוונטייםעים גם למעראלה נוג

בטיחות.ל

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה אזהר  

כב ללא לחצנים בגלגללוח מחוונים בכלי ר
ההגה

כב עם לחצנים בגלגללוח מחוונים בכלי ר

ההגה

 לחצן תפריט,  לחצן כוונון, 
בדיקת( לחצן שירות לחצן איפוס, 

כב עם מנוע דיזל)מפלס שמן מנוע בכלי ר

ה של לוח המחוונים בפרקתמצא סקיר

 עמוד 35).«(“במבט חטוף“ 

התצוגה בלוח המחוונים מופעלת כאשר אתה:

פותח את דלת הנהג£

במנעול 2מסובב את המפתח למצב £

ההצתה

.לוחץ על לחצן איפוס £

מדליק את הפנסים£

אם אתה נוהג ומושיט יד להפעיל מתג כוונון

כבך. קיימת סכנהאתה עלול לאבד שליטה על ר

לתאונה ולפציעה.

כב נייח. אלהפעל את מתג הכוונון רק בעת שהר

ך גלגל ההגה במהלך הנהיגה.רך דתעביר את יד

עהאם מתברר לך במהלך הנסיעה שנפג

ם האפשריהנהיגה הבטוחה, עצור בהקד

בהתאם לתנאי התנועה.
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לוח מחוונים

  מד סל“ד

בהבית הס  תצוגת טמפרטור

ך בעתרב לתנאי הדעליך לשים ל
ת קיפאון.שהטמפרטורות קרובות לנקוד

 עמוד«כב ללא לחצנים בגלגל ההגה (בכלי ר
כב ללא לחצנים בגלגל ההגה213) וכלי ר

בהבית הס עמוד 217). תצוגת הטמפרטור«(
 עמוד 217).«נמצאת בתצוגה (

יצונית מוצגים עםה החשינויים בטמפרטור

ה.השהייה קצר

אוטומטי לאחר כ� 30התצוגה נכבית באופן 
שניות אם:

כב כבויה.ת הרתאור£

 במנעול ההצתה.0המפתח נמצא במצב £

ת לוח המחווניםתאור  

ה דולקת, אתה יכול להתאיםכאשר התאור
ת לוח המחווניםאת הבהירות של תאור

.  ו� באמצעות בלחצנים 

. לחץ על לחצן ה:ת תאורלהבהר¿

. לחץ על לחצן  לעמעום:¿

כב עם פנסים ראשיים אוטומטיים:כלי ר
ת לוח המחוונים גם מתאימה עצמהתאור

אוטומטית למצב פנסים ראשיים אוטומטיים.

המהירות יכולה להיות מוצגת בתצוגה. אתה
יכול למצוא מידע מד המהירות הדיגיטלי לכלי

 עמוד 213)«כב ללא לחצנים בגלגל ההגה (ר
 עמוד«כב עם לחצנים בגלגל ההגה (ולכלי ר
.(217

ה נשמעבארצות מסוימות, צליל אזהר
כב מגיע למגבלת המהירותבעת שהר

בית, לדוגמה 120 קמ“ש.המר

בר מגבילהימנע ממהירויות מנוע גבוהות. הד
עכבך ופוגך את צריכת הדלק של רללא צור

ת פליטת גזי פליטה.בה באמצעות הגברביבס

בהביה למען איכות הס  הער 

בוביהאזור האדום במד הסל“ד מציין את טווח סי
היתר של המנוע.

אספקת הדלק תופסק כדי להגן על המנוע,
כאשר מגיעים לפס האדום.

  מד מהירות

כב ללא לחצנים בגלגלמד דלק בכלי ר
ההגה

כב עם לחצנים בגלגלמד דלק בכלי ר

ההגה

:חיווי מיקום דלתית פתח מילוי דלק 

דלתית פתח מילוי דלק בצד שמאל. חיווי

 דלתיתמיקום דלתית פתח מילוי דלק 

פתח מילוי דלק בצד ימין.

 עמוד«ה (ה מפלס עתודנורית אזהר

.(257

בובי היתר. אם תעשה זאתאל תנהג בטווח סי

תגרום נזק למנוע.

ד  נסיעה  מ

 וודא שהתצוגה מציגה את מדלאיפוס:¿
כבך יש גלגל הגה עםהנסיעה אם לר

 עמוד 217).«לחצנים  (

 עד שמדלחץ והחזק את לחצן איפוס ¿
0.0. הנסיעה מראה 

מד דלק  
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כב ללא לחצנים בגלגל ההגה)(כלי רך רב הדמחש

ךרב הד  הפעלת מחש

הערות כלליות

כב ללא(כלי רך רב דמחש
ה על ההגה)לחצני בקר

®AdBlue  מד תוסף 

כב ללא לחצנים בגלגל ההגהכלי ר

קריאה לתצוגה מד

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

 שוב ושוב עד שמפלסלחץ על לחצן ¿

AdBlue®.מוצג 

נמצא לאחר תצוגת מועדי®AdBlue מד 

שירות ומפלס שמן

הוא פחות מ� 3.5 ליטרים,®AdBlue אם מפלס 

 נדלקת ומופיעה בתצוגהנורית החיווי 

.AdBlue  ההודעה 

יורד מתחת למפלס®AdBlue אם המפלס של 

דולקת ה של 2.5 ליטרים נורית החיווי העתוד

.AdBlue REd  ומופיעה בתצוגה ההודעה 

בי מוגבלה מומנט המנוע המרנשמע צליל אזהר

.75% �ל

מהבהבת נורית החיווי ®AdBlue כאשר אין 

. AdBlue Chkומופיעה הודעה בתצוגה 

ה נשמע. בפעם הבאה שהמנוע יותנעצליל אזהר

המהירות תוגבל ל� 20 קמ“ש.

ניתן למצוא בפרק®AdBlue מידע נוסף על צריכת 

 עמוד 354).«בולים“ (“מוצרי שירות וקי

קריאה לתצוגת מד

ל במנעו2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

או  לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

Tripעד שמופיע בתצוגה תפריט 
computerב נסיעה).  (מחש

תבחירל או  לחץ על הלחצנים ¿

.®AdBlueמפלס  

ב מדנמצא לאחר טווח מחש®AdBlue מד 

נסיעה.

הוא פחות מ� 3.5 ליטרים,®AdBlue אם מפלס 

 נדלקת ומופיעה בתצוגהנורית החיווי 

).®AdBlue (מלא  Top AdBlue upההודעה  

יורד מתחת למפלס®AdBlue אם המפלס של 

ה של 2.5 ליטרים ומופיעה בתצוגההעתוד

העדוהה

  AdBlue Top up Restricted performance

ביצועים מוגבלים). גם נורית®AdBlue (מלא 

ה.דולקת ונשמע צליל אזהר החיווי 

מופיעה הודעה בתצוגה®AdBlue כאשר אין 
Top AdBlue up After eng. Restart: v=20

km/h מלא)  AdBlue®לאחר התנעת מנוע

ה נשמע.מהירות= 20 קמ“ש). צליל אזהר

בפעם הבאה שהמנוע יותנע המהירות תוגבל

ל� 20 קמ“ש.

ניתן למצוא®AdBlue מידע נוסף על צריכת 

.)453 דומע «( “םילוביקו תוריש ירצומ“ קרפב

ך מופעל מיד כאשר המפתחרב הדמחש

 במנעול ההצתה.1מסובב למצב 

כברות הרך מציג את מידע והגדרב הדמחש

בתצוגה.
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ךרב הדרות של מחשניתן לשלוט על ההגד

באמצעות לחצני כוונון בלוח המחוונים.

רטיתתצוגה סטנד

ברחק מצטמונה מר
בעתמונה נסיעה או הגבלת מהירות הנק

 עמוד«(על ידי ספידטרוניק משתנה 

 עמוד«(בוע  או ספידטרוניק ק186)

.(188

שעון

ה חיצונית או מד מהירות דיגיטליטמפרטור

 עמוד 211).«(מד דלק 

כב עםהמלצת החלפת הילוך או כלי ר

 או עמוד 157)«(בת הילוכים ידנית תי

מצב בורר הילוכים או תחום הילוך נוכחי

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיבכלי ר

 עמוד 163).«(

סובב אתרטית: לקריאה לתצוגה סטנד¿

 במנעול ההצתה .2המפתח למצב 

 למשךלחץ והחזק את לחצן התפריט ¿

יותר משנייה אחת.

המידע המופיע בתצוגה משתנה

ה חיצונית למד מהירותמטמפרטור

דיגיטלי.

ךרב הד  תפריטים במחש

הסקיר

אם אתה רוצה לצאת מתפריט ולחזור לתצוגה

רטית:הסטנד

 למשך למעלהלחץ על לחצן תפריט ¿

משנייה.

או

אל תלחץ על לחצן למשך 10 שניות,¿

רות.בלת את השינוי בהגדהתצוגה מק

, או , , באמצעות לחצני הכוונון 

בחור את התפקודים הבאים:אתה יכול ל

 עמוד 294).«(קריאה למועד שירות £

 עמוד 286).«(בדיקת מפלס שמן מנוע £

 עמוד AdBlue )».(212בדיקת מפלס £

ה של זמן הפעלת חימוםרה/הגדבחיר£

 עמוד 140).«(העזר 

 עמוד 327).«(ת לחץ אוויר בצמיגים בקר£

 עמוד 213).«(ביעת הזמן ק£

כת סיועהפעלה/הפסקת פעולה מער£

 עמוד 223).«(להפעלת אורות גבוהים 

 עמוד 214).«(ת נהיגה ביום ת תאוררהגד£

ת הזמןרהגד

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב 

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן התפריט ¿

עד שהשעות מהבהבות בתצוגה.

ביעת השעה.לק או   לחץ על לחצן¿

.לחץ על לחצן איפוס ¿

תצוגת הדקות מהבהבת

ביעת הדקות.לק או   לחץ על לחצן¿

 או  אם אתה ממשיך ללחוץ על לחצן

ך ישתנה באופן מתמשך.הער

כת סיועהפעלה/הפסקת פעולה מער

להפעלת אורות גבוהים

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן התפריט ¿

 מהבהבת וההודעהעד שנורית החיווי 

on או OFF.מופיעה בתצוגה 

הפעל או  או  באמצעות לחצני¿

כת סיוע להפעלת אורותהפסק את מער

גבוהים.
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ךרב הד  הפעלת מחש

הסקיר

 סובב את המפתחך:רב הדלהפעלת מחש¿

במנעול ההצתה.1  למצב

ך מופעל מיד שאתה מסובב אתרב הדמחש

 במנעול ההצתה.1המפתח למצב 

כברות של הרך מציג מידע והגדרב הדמחש

בתצוגה.

ב תכליתיתאתה יכול לשלוט בתצוגה הר

ך באמצעות הלחצניםרב הדרות במחשובהגד

ב תפקודי.בגלגל ההגה הר

כב עם לחצני(כלי רך רב דמחש
ה על ההגה)בקר

ה על גלגל ההגהלחצני בקר

ת נהיגההפעלת/הפסקת פעולה של תאור

ביום

ת נהיגה ביוםאם אתה מפעיל את תפקוד תאור
ONת נהיגה ביום יידלקו באופן אוטומטי, תאור

שהמנוע מותנע.

רותמטעמי  בטיחות, ניתן לשנות את ההגד
ONת המפעל היא רכב נייח. הגדהאלה רק שהר

בוע של הפנסיםבמדינות בהן מצב אור ק
ת נהיגה ביום הואהראשיים או הדלקת תאור

חובה.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

 ד על לחצן התפריט לחיצות חוזרותלחץ ¿
 אוonשנורית החיווי (( מהבהבת  וההודעה 

OFF.מופיעה בתצוגה 

 להפעלה או או לחץ על לחצן ¿
ת נהיגה ביום.להפסקת פעולה של תאור

או

תצוגה

ךרב הדהפעלת מחש

ת תפריט משנהבחיר£

כיםהחלפת ער£

כוונון עוצמת השמע£

הפעלת טלפון

בלת  שיחהק

סיום שיחה

גלילה בין תפריטים
קדימה

האחור

            גלילה בתוך תפריטים
קדימה

האחור

בקרים

ר התפריטים והתפקודיםדניתן לחשוב על ס

בתוך תפריט כמעגל:

או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

.
התפריטים משתנים באופן רציף.

אם אתה מעביר את מתג האורות למצב 

, האור התואם נדלק. אם אתה מעביראו 
 אורות נהיגה ביום,ה למצב את מתג התאור

נשארים דולקים.
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התצוגה משתנה כאשר אתה לוחץ על אחד

מהלחצנים בגלגל ההגה. אתה יכול להשתמש

רות שלה לקריאה למידע או לשינוי הגדבפקוד

כב.הר

 (שמע) כולל פקודותAUDIOלדוגמה, תפריט 

להפעלת רדיו או נגן תקליטורים.

שלא כמו תפריטים אחרים, אתה תמצא תפריטי

רות). למידע על (הגדSettingמשנה בתפריט 

השימוש בתפריטי המשנה ראה את הסעיף

.) 219דומע «(רות)“  (הגדSetting“תפריט 

כבך.מספר התפריטים תלוי בציוד המותקן בר

שליטה על ציוד השמע באמצעות הלחצנים

רות באמצעותבגלגל ההגה וביצוע הגד

 מפעילים רק תפקודים שלAUDIOתפריט 

ס בנץ. אם אתהציוד שמע של מרצד

משתמש  בציוד שמע של יצרן אחר,

התפקודים המתוארים עלולים להיות

מוגבלים או לא זמינים כלל.

 אולחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

.

התפקודים בתפריט/תפריט משנה מוצגים

באופן רציף.

בים בתפריטים לפימספר תפקודים משול

נושאים.
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תפריט הפעלה

ה סקיר

ת תפריט  סקיר

תרשים

כך נראית התצוגה כאשר אתה עובר בין תפריטים.

פעולה

 עמוד 225)«(ב נסיעה תפריט מחש

 עמוד 226)«(תפריט טלפון 

בלה נועדו לעזורהמונחים הכלליים המוצגים בט

לך להתמצא ואינם מוצגים תמיד בתצוגה.

מונחים כלליים

Audio .15 םע בכר לש םיטירפתה תא גיצמ רויאה

בחור את התפקודים הבאים בתפריטאתה יכול ל

Operation(הפעלה) באמצעות לחיצה על 

 בגלגל ההגה: או לחצני 

ברחק מצטהצגת מונה הנסיעה ומונה מר£

. עמוד 217)«(רטית) (תצוגה סטנד

 עמוד«(ת נוזל הקירור הצגת טמפרטור£

(217

פעולה

תפריט הפעלה

רטיתתצוגה סטנד£

קריאה למועדי שירות£
 עמוד 294)«(

ת לחצי אוויר בצמיגיםבקר£
 עמוד 327)«(

בדיקת מפלס שמן מנוע (רק בכלי£
 עמוד 286)«( כב עם מנוע דיזל)ר

 עמוד 217)«(תפריט שמע 

 עמוד 218)«(תפריט ניווט  

 עמוד 229)«(תפריט זיכרון הודעות 

 עמוד 219)«(רות תפריט הגד
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באמצעות הלחצנים על גלגגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על הלחצן ¿

רטית מוצגת.שהתצוגה הסטנד

ה שלבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

ת נוזל הקירור.טמפרטור

C 120°ה המוצגת יכולה לטפס עד הטמפרטור

כב נוסע בתנאים רגילים, ואם נוזלבעת שהר

הקירור מכיל את הריכוז הנכון של נוגד

תהקורוזיה ונוגד הקפיאה. עליית טמפרטור

הנוזל הקירור עד לסוף הסקאלה בטמפרטור

כים הרריותרחיצונית גבוהה ובעת נסיעה בד

היא תופעה רגילה.

 עמוד 294)«(קריאה למועדי שירות £

 עמוד 327)«(ת לחצי אוויר בצמיגים בקר£

כבבדיקת מפלס שמן מנוע (רק בכלי ר£

 עמוד 286)«(עם מנוע דיזל) 

רטיתתצוגה סטנד

ברחק מצטמונה מר
מונה נסיעה

ה חיצונית או מד מהירות דיגיטליטמפרטור

שעון

בת הילוכיםהמלצת החלפת הילוך בתי

או מצב בורר עמוד 157) « (ידנית 

בתההילוכים או תחום הילוכים נוכחי בתי

 עמוד 163).« (הילוכים אוטומטית 

ברחק המצטרות הבסיסיות, מונה המרבהגד

ומונה הנסיעה מוצגים בחלק העליון של

רטית.בר תקף לתצוגה סטנדהתצוגה. הד

שימוש בלחצני גלגל ההגה

או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

רטית מוצגת.עד שהתצוגה הסטנד 

ת נוזל הקירורהצגת טמפרטור

רים עם מספררים או תחום תדתחום תד
מיקום בזיכרון

ריםר קליטה עם תחום תדתחנה או תד

 (שמע)AUDIO  תפריט 

הערות כלליות

 להפעלתAudioהשתמש בפקודות בתפריט 

רותציוד השמע בעת שהוא פועל. ההגד

ה שלכת הבקר, כמו גם מערAUDIOבתפריט 

ציוד השמע באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה,

רק לתפקודים המתוארים של ציוד שמע של

ס בנץ. אם אתה משתמש  בציוד שמעמרצד

של יצרן אחר, התפקודים המתוארים עלולים

להיות מוגבלים או לא זמינים כלל.

כת שמע אינה פועלת, תוצג ההודעהאם מער

AUDIO offֻכת שמע אינה פועלת). (מער

ת תחנת רדיובחיר
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 (ניווט)Navigation תפריט 

תצוגת הוראות ניווט

כתבחור שמער אתה יכול לNAVבתפריט 

הניווט תציג הנחיות ניווט בתצוגה.

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

 עד אשר תפריט ניווט מופיע בתצוגה.

תראה הודעות שונות בתצוגה, תלוי במצב

כת הניווט.של מער

הנחיית מסלול לא פעילה

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

כת השמע (ראה הוראותהפעל את מער¿

הפעלה נפרדות)

או  ת על לחצן לחץ לחיצה חוזר¿

העד אשר תראה את התחנה שנבחר

בתצוגה.

תרות של בחירסוג החיפוש תלוי בהגד

: התחנה עמוד 224)« (תחנת רדיו 

בחר או חיפושה הקרובה ביותר תיהשמור

תחנה מתחיל.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

התחנה הרצויה.

כתאתה יכול לשמור תחנות חדשות במער

השמע עצמה. ראה הוראות הפעלה

נפרדות.

אתה יכול להפעיל את ציוד השמע באופן

הרגיל.

הפעלת נגן תקליטורים

דוגמה: הוראת ניווט

התצוגה מציגה הוראות ניווט

ך הפעלת הנחייתרתמצא הערות על ד

ב תמצא בהוראות ההפעלה נפרדותנתי

.Audio15עבור 

תקליטור נוכחי (עם מחליף תקליטורים)
רצועה נוכחית

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

כת השמע (ראה הוראותהפעל את מער¿

הפעלה נפרדות)

או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

רות שלעד אשר תראה את ההגד 
התקליטור הנוכחי בתצוגה.

תבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿

התחנה הרצויה.

כיוון הנסיעה

התצוגה מציגה את כיוון הנסיעה.

הנחיית מסלול פעילה
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רות)(הגד     Settings   תפריט

מההקד

, יש לך את האפשרויותSettingsבתפריט 

ותפריטי המשנה הבאים:

רותאיפוס כל ההגד£

איפוס הפקודות של תפריט משנה£

) 220דומע «(לוח מחוונים £

�רות שפהיחידות והגד

�ת מצברות שורהגד

) 222דומע «( 10שעון£

) 223דומע «(ה תאור£

�ה היקפיתהפעלה/הפסקת פעולה תאור

�ת נסיעההפעלה/הפסקת פעולה תאור

ביום

�ה חיצוניתבוי תאורת השהיית כירהגד

�הפעלה/הפסקת פעולה סייען אור גבוה

) 224דומע «(כב ר£

�דומע «(בוע ת ספידטרוניק קרהגד

188(

�ת תחנת רדיות בחיררהגד

�מיתת רגישות מגבי שמשה קדרהגד

) 140דומע «(בוע או חימום עזר חימום ק£

) 225דומע «(נוחות £

�רות תלויות מפתחהגד

בות של בטיחות, לא ניתן לאפס אתמסי

כב בנסיעה.כל התפקודים בעת שהר

Lightingלדוגמה, התפריט משנה 

Daytime driving lightsה), תפקוד (תאור

(אורות נהיגה ביום) נשאר ללא שינוי.

רות) (הגדSettingתפריט 

רות) מוצגת , (הגדSettingבעת שהודעת 

אתה יכול לאפס את הפונקציות בכל תפריטי

רות בית החרושת.המשנה להגד

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

 למשךלחץ והחזק את לחצן האיפוס ¿

כ � 3 שניות.

תראה את ההודעה בתצוגה המבקשת

ממך ללחוץ שוב על לחצן האיפוס 

לאישור.

.לחץ שוב על לחצן האיפוס ¿

התפקודים של כל תפריטי המשנה מאופסים

רות בית החרושת.להגד

 פעםאם לא תלחץ על לחצן האיפוס  

Settingsנוספת לאיפוס. תפריט 

רות) יופיע שוב לאחר כ� 5 שניות.(הגד

איפוס תפקודי תפריט משנה

אתה יכול לאפס את התפקודים של כל תפריט

רות בית החרושת.משנה בודד להגד

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה. כת שמע.  אתה תראה רק את תפריט שעון אם אין לך מער10

רותאיפוס כל ההגד
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תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

תפריט משנה.

 למשך כלחץ והחזק את לחצן האיפוס ¿

� 3 שניות.

תראה את ההודעה בתצוגה המבקשת

ממך ללחוץ שוב על לחצן האיפוס 

לאישור.

.לחץ שוב על לחצן האיפוס ¿

התפקודים בתפריט המשנה מאופסים

רות בית החרושתלהגד

 פעםאם לא תלחץ על לחצן האיפוס 

Settingsנוספת לאיפוס. תפריט 

רות) יופיע שוב לאחר כ� 5 שניות.(הגד

ת תפריטי משנהבחיר

תראה אוסף של תפריטי משנה. קיימים יותר

תפריטי משנה ממה שניתן להציג בעת ובעונה

אחת.

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

תפריט משנה.

תפריט המשנה הנבחר מודגש.

ת תפקודבחירל לחץ על לחצן ¿

מתפריט המשנה.

רות באמצעות לחיצה עלשנה את ההגד¿

.או  לחצן 

ת.ה שהשתנתה נשמררהגד

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

 (לוחInst. clusterתפריט משנה 

מחוונים).

ת תפקודבחירל לחץ על לחצן ¿

Temperatה). (טמפרטור

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

 (מעלותC°ה לכל ההודעות בתצוגה יחיד

 (מעלות בפרנהייט)F°בצלזיוס) 

ה למד מהירות דיגיטלית יחידבחיר

תפריטי משנה בלוח המחוונים

הה וטמפרטורת יחידבחיר

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה.
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באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

שוב ושוב עד או  לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
 (לוח מחוונים).Inst. clusterתפריט משנה 

Tripת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿
(נסיעה).

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

הת יחידבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
 (ק“מ) אוkmלמד מהירות הדיגיטלי או 

miles(מיילים)  

ת שפהבחיר

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
 (לוח מחוונים).Inst. clusterתפריט משנה 

.Digת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿
speedo.(מד מהירות דיגיטלי) .

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

הת יחידבחיר ל או  לחץ על הלחצן ¿
 (קמ“ש) אוkm/hלמד מהירות הדיגיטלי או 

mph(מי“ש)  

חקה למרת יחידבחיר

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

שוב ושוב עד או  לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
 (לוח מחוונים).Inst. clusterתפריט משנה 

ת תפקודבחירל לחץ על לחצן ¿
Language.(שפה) 

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

ת שפהבחיר ל או  לחץ על הלחצן ¿
לכל ההודעות.

ת מצבת תצוגת שורבחיר

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

שוב ושוב עד או  לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
 (לוח מחוונים).Inst. clusterתפריט משנה 

Selectת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿
displ.(בחר תצוגה) .

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

ת האםבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
ה חיצונית או מהירות (מדלהציג טמפרטור
מהירות דיגיטלי).

בועת מוצגת באופן קהתצוגה שנבחר

בחלק התחתון של התצוגה.

מבחר השפות המוצג הוא רק דוגמה. מבחר
השפות הזמין הוא ייחודי לכל מדינה.
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באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

.  (לחץ אווירTyre pressתפריט משנה

בצמיגים).

Tripת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿

(נסיעה).

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

.psi או barה ללחצי אוויר יחיד

תפריט משנה שעון

הערות כלליות

כת ניווטכבך מותקנת מעראם בר

COMANDAPS או Audio 50 APSאין תפריט 

כת (שעון/תאריך). מערClock/Dateמשנה 

.GPSבלת את הזמן מלווייני הניווט שלך מק

כתעליך להגדיר את אזורי הזמן פעם אחת במער

השמע. ראה הוראות הפעלה נפרדות.

ביעת השעהק

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגהה ללחצי אוויר בצמיגיםת יחידבחיר

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

 (שעון/תאריך).Clock/Dateתפריט משנה 

Setת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿
clock Hours(כוון שעת שעון) או  

Minutes.(דקות) 

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

כים.ער

ת תבנית שעהבחיר

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 

בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

לתפריט משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

 (שעון/תאריך).Clock/Dateתפריט משנה 

/h 24ת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿

12 .

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

h 24  (12 שעות) או h 12תבנית שעה 

(24 שעות).
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התפריט משנה תאור

הפעלת/הפסקת פעולה סייען אור גבוה

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עד או לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
ה). (תאורLightingתפריט משנה 

Highת תפקודבחירל לחץ על לחצן ¿
beam assist.(סייען אור גבוה)  

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

 למעבר בין או השתמש בלחצן 
Off (פועל) או Onמצבי סייען אור גבוה 

(מופסק).

בות של בטיחות, לא ניתן לאפס את תפקודמסי
High beam assistרות בית החרושת  להגד

כב בנסיעה. תופיע ההודעה הבאהבעת שהר
ה), (תאורLightingבתצוגה: התפריט משנה 

Setting only possible at standstillתפקוד 
ה אפשרית רק במצב נייח).ר(הגד

כת סיוע להפעלת אורותמערלמידע נוסף על 

 עמוד 109).« ראה (גבוהים

ת נהיגההפעלה/הפסקת פעולה של תאור
ביום

ת נהיגה) את תפקוד תאורOnאם אתה מפעיל (
ת נהיגה ביום תידלק באופן אוטומטיביום, תאור

כשהמנוע פועל.

רותבות של בטיחות, ניתן לשנות את הגדמסי
ת המפעל היארכב נייח. הגדכב רק בעת שהרהר
Onשלבוע   (פועלת) במדינות בהן מצב אור ק

ת נהיגה ביוםהפנסים הראשיים או הדלקת תאור
הוא חובה.

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עד או לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
ה). (תאורLightingתפריט משנה 

Daytimeת תפקודבחירל לחץ על לחצן ¿
driv. lightsת נהיגה ביום).  (תאור

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

 למעבר בין או השתמש בלחצן ¿
Off (פועל) או Onת נהיגה ביום מצבי תאור
(מופסק).

, הפנסים או אם אתה לוחץ על מתג 

הת את מתג התאורהתואמים נדלקים. אם העבר

ת דולקת.ת נהיגה ביום נשאר תאור,ל 

בות של בטיחות, לא ניתן לאפס את תפקודמסי

Daytime driv. lightsת נהיגה ביום  (תאור

כב בנסיעה.רות בית החרושת בעת שהרלהגד

תופיע ההודעה הבאה בתצוגה: התפריט משנה

Lightingה), תפקוד  (תאורSetting only
possible at standstillה אפשרית רקר (הגד

במצב נייח).

ה היקפיתהפעלה/הפסקת פעולה של תאור

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

  שוב ושוב עד או לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

ה). (תאורLightingתפריט משנה 
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.Locת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿
lightingה היקפית). (תאור

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

 למעבר ביןאו  השתמש בלחצן ¿
Off (פועל) או Onה היקפית מצבי תאור

(מופסק).

ה ההיקפית) את התאורOnאם אתה מפעיל (
הפנסים הבאים נדלקים לאחר שאתה משחרר

כבך באמצעות המפתח:מנעילה את ר

פנסי הצד.£

הפנסים האחוריים£

ת לוחית הרישויתאור£

פלפנס הער£

ה ההיקפית נכבית אוטומטית לאחר 40התאור
שניות או אם אתה:

פותח את דלת הנהג£

מכניס את המפתח למנעול ההצתה£

כב באמצעות המפתחסוגר את הר£

ה חיצוניתבוי תאורת השהיית כירהגד

, אתה יכול להגדירHeadlampsבתפריט משנה 
ה החיצוניתהאם ולכמה זמן אתה רוצה שהתאור

ת הדלתות.תישאר דלוקה לאחר סגיר

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

שוב ושוב עד או  לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 
בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
לתפריט משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
ה). (תאורLightingתפריט משנה 

ת תפקודבחירל לחץ על לחצן ¿

Headlamps.(פנסים ראשיים) 

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

ה האםבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה תדלוק.ולכמה זמן אתה מעוניין שהתאור

בוי) את השהיית כיOnאם אתה מפעיל (
ממת המנוע הפנסיםה חיצונית לאחר הדתאור

הבאים נשארים דולקים:

פנסי הצד.£

הפנסים האחוריים£

ת לוחית הרישויתאור£

פלפנס הער£

אתה יכול להפעיל מחדש את התפקוד באמצעות

פתיחת דלת תוך 10 דקות.

ממת המנוע, אינך פותח דלת אואם לאחר הד

ה החיצונית כבה לאחרסוגר דלת פתוחה, התאור

60 שניות.

כבתפריט משנה ר

ת תחנת רדיות בחיררהגד

 חיפוש), אתה יכולSearchבאמצעות תפקוד( 
להגדיר כיצד הרדיו מחליף תחנה  כאשר אתה
מפעיל אותו באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

).Audio 20כת שמע  (לא במער

ר) מתחילה חיפוש (תדFrequencyת רהגד
ת את (זיכרון) בוחרMemoryת רתחנה. הגד

ה.התחנה הבאה השמור

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

שוב ושוב עד או  לחץ על לחצן ¿
רות) מופיע (הגדSettingשתפריט 
בתצוגה.

תלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿
.לתפריט משנה
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תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

כב). (רVehicleתפריט משנה 

Searchת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿

(חיפוש).

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

ת מצבבחירל או  לחץ על לחצן ¿

חיפוש התחנה.

מיתכוונון רגישות של מגבי שמשה קד

. (חיישןWipe sensאתה יכול באמצעות תפקוד 

ם/מגבים) להגדיר את הרגישות של חיישן גש

ה.תאור

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿

כב) (רVehicleתפריט משנה 

Wipeת תפקוד בחירל לחץ על לחצן ¿
sens(חיישן מגבים) .

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

 לכוונון הרגישותאו  לחץ על לחצן ¿

ה.ם/תאורשל חיישן גש

מות מדורגות באופן הבא:הר

£:Level 1ניגוב מתחיל �רגישות גבוהה 

ם קלגם בגש

£:Level 2רגישות בינונית

£:Level 3ניגוב יתבצע �רגישות נמוכה 

ם כבד.רק בגש

תפריט משנה נוחות

 (מפתח)Keyאתה יכול באמצעות תפקוד 

הרות לכמה תפריטים תישמרלהגדיר האם הגד

עם תלות במפתח.

 (לוחInst. clusterתפקוד זה קשור לתפריט 

ה), ולתפריט (תאורLightingמחוונים), לתפריט 

Vehicleכב). (ר

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עדאו  לחץ על לחצן ¿

רות) מופיע בתצוגה. (הגדSettingשתפריט 

ת לתפריטלמעבר בחיר לחץ על לחצן ¿

משנה.

תבחירל או  לחץ על הלחצן  ¿

 (נוחות)Convenienceתפריט משנה 

Keyת תפקוד  בחירל לחץ על לחצן ¿

(מפתח)

ה הנוכחית.רה נמצע על ההגדסמן הבחיר

 להפעלה אואו  לחץ על לחצן ¿

להפסקה של תלות במפתח.

ב נסיעהתפריט מחש

הערות כלליות

אתה יכול לקרוא או לאפס נתונים סטטיסטיים

Trip Computerכבך באמצעות תפריט של ר

ב נסיעה).(מחש

ך, הוא יציגרב הדת למחשבעת קריאה חוזר

תמיד את התפקוד האחרון שהיה בשימוש.

בע באופןהיחידות והמידע הסטטיסטי המוצג נק

בוע עבור כל ארץ ולכן הוא נפרד מהיחידותק

רות). (הגדSettingהנבחרות בתפריט 
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ה אזהר  

מההקד

בותת  המשולכות המידע והתקשורהפעלת מער

כב בעת נהיגה עלולה להסיח את תשומתבר

ך. אתה עלול לאבד שליטהרבך מהתנועה בדל

כב ולגרום לתאונה.בר

ךרהפעל את ההתקנים האלה רק אם תנאי הד

בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

עצור בצד במקום בטוח ובצע פעולות רק כאשר

כב נייח.הר

 תפריט טלפון

ב נסיעה “מהתחלה“ אונתוני מחש

“מאיפוס“

קריאה לטווח

חקמר
זמן

מהירות ממוצעת

צריכת דלק ממוצעת

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

Afterת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
start(לאחר התחלה) 

Afterת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
reset(לאחר איפוס) 

After startכים בתפריט המשנה הער
כים בתפריטמתייחסים לתחילת הנסיעה. הער

בים מהפעם מחושAfter resetהמשנה 

ב הנסיעה אופס.האחרונה שמחש

 מאופסAfter startב נסיעה תפקוד מחש

אוטומטית אם:

בע שעות.ההצתה הופסקה למעלה מאר£

ך 999 שעות.המונה עבר את ער£

ך 9,999 קילומטרים.המונה עבר את ער£

 מאופסAfter resetב נסיעה תפקוד מחש

ך עובר את 9,999 שעותאוטומטית אם הער

או 99,999 קילומטרים.

 במנעול0אם אתה מסובב את המפתח למצב 

כים מאופסיםההצתה או מסיר אותו, כל הער

בע שעות.לאחר כאר

כים לא יאופסו אם תסובב את המפתחהער

בע השעות. במהלך אר2 או 1למצב 

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

Afterת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

start(לאחר התחלה) 

 (טווח) באמצעות לחצן Rangeבחר ¿

.או 

בול הדלקחק המשוער שניתן לנסוע בקיהמר

הנוכחי וסגנון הנהיגה הנוכחי מוצג.

אם ישנה רק כמות קטנה של דלק במיכל ההודעה

Please refuel(נא לתדלק) מוצגת במקום )( 

הטווח.

ב הנסיעהאיפוס מחש

Afterת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

start(לאחר התחלה) 

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

התפקוד שרצונך לאפס.

 עדלחץ והחזק את לחצן איפוס ¿

“.0ך מתאפס ל  ”שהער
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כב, צייתכאשר אתה משתמש בטלפון הנייד בר

לתקנות החוק התקפות אודות השימוש בטלפון

באה אתה נוהג.הנייד, בארץ ש

כב בתנועה.מותר להפעיל טלפונים ניידים שהר

ך והתנועה מאפשריםרהפעל רק שתנאי הד

זאת.

בלת שיחהבגלגל ההגה לק לחץ על ¿

נכנסת.

הצוגה מציגה את משך זמן השיחה.

חיית או סיום שיחהד

חייתבגלגל ההגה לד לחץ על הלחצן ¿
או סיום השיחה.

, אתה יכולTelגם אם אינך נמצא בתפריט 
חות או לסיים שיחה.לד

המתקשר שומע אז צליל תפוס.

סמל מוכנות לפעולה של הטלפון הנייד

מופיע שוב בתצוגה.

חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים

בורית שלכת דית טלפון נייד למערבראם חי

ס בנץ, אתה יכול להפעיל אתמרצד

 (טלפון).Telהתפקודים בתפריט 

 ראה הוראות;הפעל את הטלפון  הנייד¿

תפעול נפרדות).

כת השמע (ראה הוראותהפעל את מער¿

תפעול נפרדות).

כתבין הטלפון למער ©Bluetooth רוביח םייק¿

שמע (ראה הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה,או  לחץ על לחצן ¿
(טלפון).Tel בחור בתפריט כדי ל

 (נאPlease enter PIN כאשר ההודעה £
הכנס קוד פין): תוצג בתצוגה, הכנס  קוד

 � שלך באמצעות הטלפון הנייד אוPINה
.כת שמעמער

תבטלפון הנייד מחפש רשת. התצוגה נשאר

ריקה במהלך זמן זה. כאשר הרשת תאותר יופיע

ם של מפעיל הרשת הסלולרית.בתצוגה ש

אתה יכול להשיג מידע נוסף אודות טלפונים

בור טלפונים ניידיםניידים מתאימים, וחי

.®Bluetoothבאמצעות 

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבכל מר£

כלמוביל בע“מ.

באינטרנט:£
.http://www.mercedes-benz.com/connect

אם סמל מוכנות לפעולה של הטלפון הנייד

כב מחוץ לטוות השידור והקליטה.נעלם, הר

בלת שיחהק

ם הטלפון הניידש

אתה יכול להשתמש בטלפון הנייד כד להזין

מספרי טלפון חדשים לספר הטלפונים (ראה

הוראות הפעלה נפרדות). אם הטלפון הנייד שלך

בל שיחות, אתה יכול לחפש את המספריכול לק

ולחייג אותו מספר הטלפונים.
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חיוג חוזר באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב או לחץ על הלחצן ¿

 (טלפון).Telת תפריט בחירל

ם מפעיל הרשתהתצוגה תציג את ש

הסלולרית.

 למעבר או לחץ על הלחצנים ¿

לספר הטלפונים.

ך יקרא את ספר הטלפוניםרב הדמחש

בר עשוי לארוך  הדSIMהשמור על  כרטיס

למעלה מדקה.

כאשר הודעה אינה מוצגת יותר הקריאה

הסתיימה.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

ם.ש

או

 לחץ לחיצהה:להתחלת גלילה מהיר¿

 ליותר או רצופה על לחצן 

משנייה אחת. לאחר זמן קצר הגלילה

ת.ה מתגברהמהיר

ע שאתהה מופסקת ברגהגלילה המהיר

משחרר את הלחצן או מגיע לסוף הרשימה.

הודעות בתצוגה

  הערות להודעות תצוגה

הערות בטיחות חשובות

שימוש בלחצנים בגלגל ההגה

.לחץ על לחצן להתחלת חיוג: ¿

ך מחייג את מספר הטלפוןרב הדמחש

התואם.

ם האחרם של האדבור, השבעת שנוצר חי

ו/או זמן השיחה מוצגים התצוגה.

לחץ על לחצןליציאה מספר הטלפונים: ¿

.

מספר טלפון בזיכרון חיוג חוזר

ך שומר את השמות או המספריםרב הדמחש
האחרונים שחוייגו, בזיכרון חיוג חוזר.

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב או לחץ על הלחצן ¿
 (טלפון).Telת תפריט בחירל

ם מפעיל הרשתהתצוגה תציג את ש
הסלולרית.

.לחץ על לחצן ¿

התצוגה מציגה את המספרים האחרונים
שחויגו או שמות מזיכרון חיוג.

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
ם או המספר הרצוי.הש

.להתחלת חיוג: לחץ על לחצ  ¿

ך מחייג את מספר הטלפוןרב הדמחש
התואם.

ם האחרם של האדבור, השבעת שנוצר חי
ו/או זמן השיחה מוצגים התצוגה.

או

 לחץ עלליציאה מזכרון החיוג החוזר:¿
 .לחצן 

ה אזהר  
לא יוצג מידע אם לוח המחוונים או התצוגה

אינם פעילים.
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כתוצאה מכך, לא תוכל לראות אזהרות ונוריות

חיווי או מידע על תנאי הנהיגה, כגון מהירות או

בה. מאפייני נהיגה עלולים להיותביה סטמפרטור

לא פעילים. התאם את סגנון נהיגתך ומהירות

כב בהתאם.הר

פנה מיד למוסך מוסמך.

ה אזהר  
אם עבודות טיפול אינן מבוצעות ראוי, בטיחות

בר עלולע. הדכבך עלולה להיפגההפעלה של ר

כבך ולגרום לתאונה.לגרום לאובדן שליטה בר

כות הבטיחות ייתכן ולא תוכלנהיתר על כן, מער

להגן עליך או על אחרים בהתאם לייעודן.

בצע תמיד את עבודות הטיפול ושירות במוסך

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

 במנעול2אם אתה מסובב את המפתח למצב 

ההצתה, מבוצעת בדיקת תצוגה. כל נוריות

ה/חיווי (למעט נוריות מחווני כיוון)אזהר

והתצוגה מופעלים. לפני התחלת נסיעה, בדוק

ה והחיווי פועלות כראוי.שנוריות האזהר

כב ללא לחצנים בגלגל ההגהכלי ר

אזהרות, תקלות, או מידע נוסף עשוי להיות

בלאות הבאות מציגותמוצג בתצוגה. הט

הודעות בתצוגה. הודעות מסוימות ילוו בצליל

ה.אזהר

כב עם לחצנים בגלגל ההגהכלי ר

ך מציג אזהרות, תקלות, או מידעב הדמחש

נוסף בתצוגה. הודעות מסוימות ילוו בצליל

בות גבוההה. הודעות תצוגה בעלות חשיאזהר

יותר יופיעו בתצוגה באדום.

הגב בהתאם לאמור בהודעות התצוגה ומלא

אחר ההוראות הנוספות ספר נהג זה.

בותאתה יכול להסתיר את הודעות בעלות חשי

, ,נמוכה באמצעות לחצה על לחצן 

 בגלגל ההגה או לחצן איפוס. או 

בות הגבוההאינך יכול להסתיר הודעות החשי

ביותר. הודעות אלה תוצגנה בתצוגה עד

שהבעיה תיפתר.

ך שומר הודעות מסוימות בזיכרוןרב הדמחש

 עמוד 229).«(הודעות 

פים הבאים מוצגות כל ההודעות היכולותבד

ר אלפביתי.דרות לפי סלהופיע בתצוגה, מסוד

  זיכרון הודעות

ך מאתר ומציג הודעות רקרב הדמחש

כבךכות מסוימות. לכן עליך לוודא שרממער

ת עלולהפועל באופן תקין בכל עת. אחר

כב שאינו בטוח.ם תאונה בנהיגה ברלהיגר

ך שומר מספר הודעות תצוגה.רב הדמחש

 (זיכרוןMessage memoryמתפריט 

ההודעות), אתה יכול לקרוא להודעות התצוגה

שנשמרו.

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה

 שוב ושוב עד ,לחץ על הלחצן ¿

המספר של ההודעות שנשמרו, לדוגמה

2 messages.(2 הודעות), יופיע בתצוגה  

חשו תקלות תופיע ההודעהאם לא התר

No messages.(אין הודעות) 

עבור בין הודעות התצוגה באמצעות לחצן¿

. או 

 לחץליציאה מתפריט זיכרון הודעות:¿

 ,על לחצן 

בעת הפסקת ההצתה, כל הודעות התצוגה

נמחקות מזיכרון ההודעות.
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה על גלגל ההגהכב ללא לחצני בקרהודעות תצוגה בכלי ר  

בוע באמצעותה עבור הספידטרוניק הקאתה מאיץ עד למהירות שמור

דוושת ההאצה.

כב מפסיק להאיץ.הספידטרוניק מבקר את המהירות והר

פה מדוושת ההאצה.הר¿

תצוגת המהירות מהבהבת.

בוע מהירות עבור הספידטרוניק המשתנה שהיא קטנהאתה מנסה לק

כב.מהמהירות הנוכחית של הר

ך.בלום בעצמך לפי הצור¿

תצוגת המהירות מהבהבת.

בעה עבור הספידטרוניק המשתנה אוכב נע מהר מעבר למהירות שנקהר

 בעת נסיעה, לדוגמה,בועה לספידטרוניק הקרבית שהוגדהמהירות המר

במורד תלול (מצב גלישה).

ך.בלום בעצמך לפי הצור¿

ה.ההודעה בתצוגה מהבהבת ונשמעים שלושה צלילי אזהר

בעה עבור הספידטרוניקכב מאיץ ונע מהר יותר מהמהירות שנקהר

בוע.בית שתוכנתה בספידטרוניק הקהמשתנה או המהירות המר

ך.בלום בעצמך לפי הצור¿

ת השיוט הופסקו בשל תקלה.הספידטרוניק ו/או בקר

ך.בלום בעצמך לפי הצור¿

סת השיוט במוסך מורשה מרצדבדיקת הספידטרוניק ובקרדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע”מ.

 גם מוצגת לאחר TPMS30 מוצגת במשך 30 שניות. הודעת NOההודעה 

שניות.

ת לחץ האוויר בצמיגים.כת בקרקיימת תקלה במער

ת לחץ האוויר בצמיגים במוסך מורשהכת בקרבדיקת מערדאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע”מ.מרצד

(מגבלת מהירות

קמ”ש)

. . .
LIM km/h

NO TPMS

(מגבלת מהירות

קמ”ש)

_ _ _
LIM km/h

ת לחץ האוויר(בקר

בצמיגים אינה

פעילה)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 גם מוצגת לאחר TPMS30 מוצגת במשך 30 שניות. הודעת NOההודעה 

שניות.

בלת אותות מאחד או יותר גלגליםת לחץ האוויר בצמיגים אינה מקבקר

ב:עק

ההחלפת גלגל עם הגלגל החליפי, שלא מותקנת בו היחיד£

האלקטרונית

בית באחת היחידות האלקטרוניות של הגלגליםה המרהטמפרטור£

ה את גבול המותרעבר

ה אלקטרונית של אחד הגלגלים.קיימת תקלה ביחיד£

ת לחץ האוויר בצמיגים במוסך מורשהכת בקרבדיקת מערדאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

� מוצגת במשך 30 שניות. הודעת �� גם מוצגת לאחר TPMS30ההודעה 

שניות.

לחץ אוויר בצמיג אחד או יותר  נמוך מדי או שקיים הבדל גדול בלחץ האוויר

בשני גלגלים נפרדים.

רושמנות הראשונה ותקן אם דבדוק לחצי אוויר בצמיגים בהזד¿

 עמוד 327).«(

נדלקות. ®AdBlue הצהובה ונורית חיווי  בנוסף, נורית אבחון מנוע 

ה.ה של צלילי אזהררדנשמעת ס

.ISO 22241מזוהם, מהול או אינו תואם לתקן ®AdBlue תוסף 

10 �לאחר ההודעה הראשונה ובתנאי הפעלה רגילים, אתה יכול לנהוג כ

ה.שעות. יישמע צליל אזהר

סבמוסך מורשה מרצד®AdBlue בדיקה לניקוי ולמילוי של מיכל דאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

ה לגזי הפליטה.כת הקשורכת הטיפול בגזי פליטה או במערתקלה במער

כת הטיפול בגזי פליטה.התקלה או הכשל יכול לגרום נזק למער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה מיד למוסך מורשה מרצד¿

NO TPMS

ת לחץ האוויר(בקר

בצמיגים אינה

פעילה)

_ _ TPMS

AdBlue
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

AdBlue REd

צהובה דולקת.  ®AdBlueגם נורית חיווי 

 במיכל ירד מתחת ל� 3.5 ליטרים.®AdBlueמפלס 

10 �לאחר ההודעה הראשונה ובתנאי הפעלה רגילים, אתה יכול לנהוג כ

ה.שעות. יישמע צליל אזהר

ה שלרדה של 2.5 ליטרים. תישמע ס ירד למפלס העתוד®AdBlueמפלס  

ה. לאחר מכן מומנט המנוע הנוכחי יוגבל ל� 75%.צלילי אזהר

 עמוד AdBlue® )».(168מלא ¿

כבההודעה בתצוגה נעלמת לאחר לא יותר מ� 20 שניות לאחר שהר

עצר או לאחר שהפעלת את ההצתה או התנעת את המנוע לאחר

תדלוק.

 הצהובה  נדלקת ונשמעתגם נורית חיווי נדלקת. נורית אבחון מנוע 

ה.ה של צלילי אזהררדס

.ISO 22241 מזוהם, מהול או אינו תואם לתקן ®AdBlueתוסף 

10 �לאחר ההודעה הראשונה ובתנאי הפעלה רגילים, אתה יכול לנהוג כ

ה.שעות. יישמע צליל אזהר

ס במוסך מורשה מרצד®AdBlueבדיקה לניקוי ולמילוי של מיכל דאג ל

מטעם כלמוביל בע“מ.

ה לגזי הפליטה.כת הקשורכת הטיפול בגזי פליטה או במערתקלה במער

כת הטיפול בגזי פליטה.התקלה או הכשל יכול לגרום נזק למער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה מיד למוסך מורשה מרצד¿

בית ריק. בפעם הבאה שתתניע את המנוע, המהירות המר®AdBlueמיכל 

תוגבל ל� 20 קמ“ש.

 עמוד AdBlue® )».(168מלא ¿

כבההודעה בתצוגה נעלמת לאחר לא יותר מ� 20 שניות לאחר שהר

עצר או לאחר שהפעלת את ההצתה או התנעת את המנוע לאחר

תדלוק.

AdBlue ChK
)AdBlue(בדוק  

)®AdBlue  (מלא  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 מהבהבת ואז כבית.מהבהב למשך 5 שניות וגם נורית החיווי 

ב מופסק ואינו פעיל זמנית.ת נתיסייען שמיר

בות האפשריות לכך:הסי

בלא נראים סימוני נתי£

פל.ם כבד, שלג או ערהתפקודיות של המצלמה מוגבלת בשל גש£

המצלמה אינה מזהה את סימוני הכביש:£

� חשוך מדי

ב שחוקים או מכוסים, לדוגמה בלכלוך או שלג.� סימוני הנתי

ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת באזור שדהשמשה הקד£

ך והתנועה.רב לתנאי הדכב תוך מתן תשומת לעצור את הר¿

 עמוד 171).«(רות רדכב למניעת הידאבטח את הר¿

ה הראייה, בייחוד בשד עמוד 304)«(מית נקה את השמשה הקד¿

של המצלמה.

ב פעיל שוב.ת נתיכבית, סייען שמיר אם נורית החיווי 

ס מטעם כלמובילאם הבעיה נמשכת פנה למוסך מורשה מרצד

בע“מ.

 מהבהבת ואז כבית.מהבהב למשך 5 שניות וגם נורית החיווי 

סייען אור גבוה מופסק ואינו פעיל זמנית או שיש תקלה בסייען אור גבוה.

בות האפשריות לכך:הסי

פל.ם כבד, שלג או ערהתפקודיות של המצלמה מוגבלת בשל גש£

ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת באזור שדהשמשה הקד£

ך והתנועה.רב לתנאי הדכב תוך מתן תשומת לעצור את הר¿

 עמוד 171).«(רות רדכב למניעת הידאבטח את הר¿

ה הראייה, בייחוד בשד עמוד 304)«(מית נקה את השמשה הקד¿

של המצלמה.

 כבית, סייען אור גבוה פעיל שוב.אם נורית החיווי 

ס מטעם כלמובילאם הבעיה נמשכת פנה למוסך מורשה מרצד

בע“מ.

Err
גיאה)(ש

Err
גיאה)(ש
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מהבהב למשך 5 שניות נוריות החיווי הצהובה מהבהבת במראות

בוע.החיצוניות ואז נדלקות באופן ק

יש תקלה בסייען שטחים מתים.

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד

 מהבהבת ואז דולקתמהבהב למשך 5 שניות, גם נורית החיווי 

בוע.באפן ק

כת התראת התנגשות מלפנים.יש תקלה במער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד

Err
גיאה)(ש

Err
גיאה)(ש
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה על גלגל ההגהכב עם לחצני בקרהודעות תצוגה בכלי ר  

כות בטיחותמער

ABSכות  אינה זמינה בגלל תקלה. כתוצאה מכך מערESP® , ASR,

BASת שיוט והספידטרוניק, גם אינן זמינות, וכן בקר

כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חקע באופן חמור. מריכולת ההיגוי ומאפייני הבלימה עלולים להיפג

ה חירום עשוי להיות גדול מהרגיל. הגלגלים המניעיםהבלימה במקר

יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

ת סכנתכב. גובר אינה פעילה היא אינה יכולה לייצב את הר®ESPאם 

החלקה והסיכוי לתאונה גדל.

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

ABS.אינה זמינה באופן זמני או שפעולתה מופסקת בשל מתח נמוך 

ת שיוט., וכן בקרESP® , ASR, BASכות כתוצאה מכך מער

והספידטרוניק, גם אינן זמינות.

יש לטעון את המצבר

כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חקע באופן חמור. מריכולת ההיגוי ומאפייני הבלימה עלולים להיפג

ה חירום עשוי להיות גדול מהרגיל. הגלגלים המניעיםהבלימה במקר

יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

ת סכנתכב. גובר אינה פעילה היא אינה יכולה לייצב את הר®ESPאם 

החלקה והסיכוי לתאונה גדל.

חק קצר במהירות שמעל 20 קמ“ש אם ההודעותנהג מר¿

בתצוגה נעלמות, התפקודים שהוזכרו לעיל זמינים שוב

אם ההודעות בתצוגה ממשיכות להיות מוצגות:

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

ABS
visit workshop

כת למניעת נעילת(מער

גלגלים פנה למוסך)

ABS
Unavailable

כת למניעת נעילת(מער

גלגלים לא זמינה)

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ASRבת הילוכים ידנית)כב עם תי או סייען התחלת נסיעה (בכלי ר

הופסק בשל תקלה.

ייתכן שהספק המנוע יפחת.

הגלגלים המניעים יכולים להסתחרר בעת האצה.

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

BAS.הופסק בשל תקלה 

כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל אך ללא תגבור בלימהמער

אלקטרוני.

חק הבלימה יכול להיות גדול יותר במצבי בלימת חירום.מר

קיימת סכנה לתאונה.

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

ASR, BASבת הילוכים ידנית)כב עם תי וסייען התחלת נסיעה (בכלי ר

הופסקו בשל מתח נמוך.

יש לטעון את המצבר

כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חק הבלימה יכול להיות גדול יותר במצבי בלימת חירום.מר

ה חירום עשוי להיות גדול מהרגיל. הגלגליםחק הבלימה במקרמר

המניעים יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

סקות בלמים הגיעו לגבול השחיקה.פידות/דר

ם האפשרי במוסךסקות בלם בהקדפידות/דדאג להחלפת ר¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

Unavailable
(לא זמין)

Brake wear visit
workshop

ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה  אזהר 

visit workshop
(פנה למוסך)

visit workshop
(פנה למוסך)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כמות לא מספקת של נוזל בלמים במיכל.

עו.ביצועי הבלימה ייפגייתכן ש

קיימת סכנה לתאונה.

ך והתנועה.רב לתנאי הדכב תוך מתן תשומת לעצור את הר¿

(290בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל נוזל הבלמים )< עמוד ¿

:MINאם מפלס נוזל הבלמים מתחת לסימן 

אל תמשיך לנסוע בשום אופן.¿

בר אינו פותר את הבעיה.אל תמלא בנוזל בלמים. הד¿

צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

:MINאם מפלס נוזל הבלמים מעל סימן 

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

) הופסקה בשל מתח נמוך.EBDחלוקת בלימה אלקטרונית (

יש לטעון את המצבר.

חק הבלימה יכולהגלגלים האחוריים עלולים להינעל בעת בלימה. מר

להיות גדול יותר במצבי בלימת חירום.

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

ך והתנועה.רב לתנאי הדכב תוך מתן תשומת לעצור את הר¿

אל תמשיך לנסוע בשום אופן.¿

צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

) הופסקה בשל תקלה.EBDחלוקת בלימה אלקטרונית (

חק הבלימה יכולהגלגלים האחוריים עלולים להינעל בעת בלימה. מר

להיות גדול יותר במצבי בלימת חירום.

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

ך והתנועה.רב לתנאי הדכב תוך מתן תשומת לעצור את הר¿

אל תמשיך לנסוע בשום אופן.¿

צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

Brake force
distribution

 (חלוקת כוח בלימה)

Brake force
distribution

 (חלוקת כוח בלימה)

Brake force
distribution visit

workshop
(חלוקת כוח בלימה

פנה למוסך)

ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ESPת שיוטכות בקר הופסקה בשל תקלה. כתוצאה מכך מער

והספידטרוניק, גם אינן זמינות.

ייתכן שהספק המנוע יפחת.

ת סכנתכב. גובר אינה פעילה היא אינה יכולה לייצב את הרESPֳאם 

החלקה והסיכוי לתאונה גדל.

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

ESPת שיוטכות בקר הופסקה בשל מתח נמוך. כתוצאה מכך מער

והספידטרוניק, גם אינן זמינות.

יש לטעון את המצבר

כב. אינה פעילה היא אינה יכולה לייצב את הרESPֳאם 

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

הנשמע צליל אזהר

בלם החניה מופעל.אתה נוהג ש

 עמוד 172).«(שחרר את בלם החניה 

כת חגורות הבטיחות אינה תקינה.מער

ה, חגורות הבטיחות לא תוכלנהה של תאונה או האטה מהירבמקר

להגן עליך בהתאם לייעודן.

קיימת סכנת פציעה.

ס מטעם כלמובילם האפשרי למוסך מורשה מרצדפנה בהקד¿

בע“מ.

כות הריסון הנוספת אינה תקינה אינן תקינות.מער

כות נפרדות יכולות לפעול באופןכת הריסון אינה תקינה. מעראם מער

ה של תאונה.לא צפוי או לא לפעול בכלל במקר

קיימת סכנת פציעה.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למוסך מורשה מרצד¿

ESP
visit workshop

ת ייצוב(בקר

אלקטרונית פנה

למוסך)

ESP
Unavailable

ת ייצוב(בקר

אלקטרונית לא זמינה)

Parking brake
Release brake

Seatbelt sys.
Visit workshop

כת חגורות(מער

בטיחות פנה למסוך)

SRS
Restraint system

Visit workshop
כת ריסון נוספת(מער

פנה למוסך)

ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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אורות  

תקלה באלומת אור נמוך בפנס הראשי השמאלי.

ם האפשריה בהקדהחלף את הנורפנסים ראשיים הלוגן: ¿

.) 113דומע «(

ם התייעץ עם מוסך מוסמך בהקדפנסים ראשיים בי�קסנון:¿

האפשרי.

תקלה באלומת אור נמוך בפנס הראשי בימני.

ם האפשריה בהקד החלף את הנורפנסים ראשיים הלוגן:¿

.) 113דומע «(

ם התייעץ עם מוסך מוסמך בהקדפנסים ראשיים בי�קסנון:¿

האפשרי.

תקלה בפנס הפנייה השמאלי.

.) 113דומע «(ם האפשרי ה בהקדהחלף את הנור¿

Dipped beam right
(פנס אור נמוך ימין)

  Dipped beam left
(פנס אור נמוך שמאל)

Cornering lt. left

(פנס פנייה שמאל)

Cornering lt. right

(פנס פנייה ימין)

Trailer turn signal left

(פנס איתות גרור שמאל)

Trailer turn signal right
פנס איתות גרור ימין)

Trailer brake lamp
(פנס בלימה של הגרור)

תקלה בפנס הפנייה הימני.

.) 113דומע «(ם האפשרי ה בהקדהחלף את הנור¿

תקלה בפנס האיתות השמאלי של הגרור.
ם האפשרי.ה בהקדהחלף את הנור¿

הלגרורים עם נורות לד, ראה הערות בסעיף ”חיווי תקלת נור
.) 208דומע «(” LEDעבור פנסי 

תקלה בפנס האיתות הימני של הגרור.
ם האפשרי.ה בהקדהחלף את הנור¿

הלגרורים עם נורות לד, ראה הערות בסעיף ”חיווי תקלת נור
.) 208דומע «(” LEDעבור פנסי 

תקלה בפנס בלימה של הגרור.
ם האפשרי.ה בהקדהחלף את הנור¿

ה עבורלגרורים עם נורות לד, ראה הערות בסעיף ”חיווי תקלת נור
.) 208דומע «(” LEDפנסי 

ת לוחית הרישוי השמאלי.תקלה בפנס השמאלי של הגרור או בתאור
ם האפשרי.ה בהקדהחלף את הנור¿

ה עבורלגרורים עם נורות לד, ראה הערות בסעיף ”חיווי תקלת נור
.) 208דומע «(” LEDפנסי 

Trailer lights left
Check bulbפנס)  

ה)ק נורגרור שמאלי בדו

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה
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ת לוחית הרישוי הימנית.תקלה בפנס הימני של הגרור או בתאור

ם האפשרי.ה בהקדהחלף את הנור¿

ה עבורלגרורים עם נורות לד, ראה הערות בסעיף ”חיווי תקלת נור

.) 208דומע «(” LEDפנסי 

מאפיין הדלקה אוטומטית של פנסים ראשיים פעיל: מתג האור

 ושכחת להוציא את המפתח.במצב  

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

תקלה בפנס האיתות השמאלי.

דומע «(מי  ם האפשרי  בפנס קדה בהקדהחלף את הנור¿

.) 116דומע «(ו אחורי  א)114

תקלה בפנס האיתות הימני.

דומע «(מי ם האפשרי  בפנס קדה בהקדהחלף את הנור¿

.) 116דומע «(ו אחורי  א)114

תקלה בפנס הבלימה השמאלי/הימני.

.) 116דומע «(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

יש תקלה בפנס בלימה שלישי. ההודעה תופיע רק אם יש תקלה

בכל נורות הלד.

.ם האפשריה בהקדהחלף את הנור¿

תקלה באלומת אור גבוה בפנס הראשי השמאלי.

.) 113דומע «(ם האפשרי ה בהקדהחלף את הנור¿

Light on automatical.
Remove keyמצב) 

אוטומטי בפנסים ראשיים
הסר מפתח)

Trailer lights right
Check bulb פנס) 

ה)גרור ימני בדוק נור

Turn signal left

(פנס איתות שמאל)

Turn signal right

(פנס איתות ימין)

Brake lamp left/right
(פנס בלימה שמאל)

Main beam left
ה שמאל)(פנס אור גבו

Third brake lamp

(פנס בלימה שלישי)

תקלה באלומת אור גבוה בפנס הראשי הימני.

.) 113דומע «(ם האפשרי ה בהקדהחלף את הנור¿

לוחית רישוי שמאלי או ימני פגום.פנס 

.) 117דומע «(ם האפשרי ה בהקדהחלף את הנור¿

Main beam right

(פנס אור גבוה ימין)

Licence plate lamp
פנס לוחית רישוי

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Rear foglamp
פל אחורי)(פנס ער

Foglamp front left / right
מי שמאלי/פל קדפנס ער

ימני)

Reversing lamp
)(פנס נסיעה לאחור

הכב. צליל אזהרב את הרהפנסים עדיין דולקים כאשר אתה עוז
נשמע.

¿ �.סובב את מתג האורות ל

מי שמאלי/ימניפל קדתקלה בפנס ער

ם האפשרי במוסך מוסמך.ה בהקדדאג להחלפת הנור¿

פל אחוריתקלה בפנס ער

 עמוד 116).«(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

מי השמאלי.תקלה בפנס החניה הקד

 עמוד 113).«(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

תקלה בפנס נסיעה לאחור.

 עמוד 116).«(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

תקלה בפנסי מיקום.

 עמוד 119).«(ם האפשרי  בהקדLEDת החלף את נור¿

תקלה בפנס אחורי שמאלי/ימני.

 עמוד 116).«(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

ה היקפית.תקלה בתאור

 עמוד 118).«(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

תקלה בפנס איתות נוסף.

 עמוד 118).«(ם האפשרי  ה בהקדהחלף את הנור¿

Switch off lights
(כבה את האורות)

Parking lamp front left /
rightמי (פנס חניה קד

שמאלי/ימני)

Side marker lamps
(פנסי מיקום)

Tail lamp left / right

(פנס אחורי שמאלי/ימני)

Perim. lamps

ה היקפית)(תאור

Additional ind. lamp

(פנס איתות נוסף)
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.כת סיוע להפעלת אורות גבוהיםתקלה במער

פנה למוסך מוסמך. ¿

כת סיוע להפעלת אורות גבוהים מנוטרלת ואינה פעילהמער
באופן זמני.

בות האפשריות:הסי

פל.ם חזק, שלג או ערב גשהמצלמה אינה פועלת כראוי עק£

מית מלוכלכת באזור הראות של המצלמה.השמשה הקד£

ב לתנאיכב מיד, כאשר אתה מקדיש תשומת לעצור את הר ¿
ך והתנועה.רהד

 עמוד 171).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ה,  במיוחד בשד) 304דומע «(מית נקה את השמשה הקד¿
הראייה של המצלמה.

כת מגלה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא, מוצגתאם המער
.  Highbeam Assist available againההודעה

Highbeam Assist
inoperative

Highbeam Assist
temporarily
unavailable

כת סיוע אוטומטית(מער

להפעלת אורות גבוהים

אינה זמינה באופן זמני)

מנוע

כת סיוע אוטומטית(מער

אינה להפעלת אורות גבוהים

פועלת)

Exhaust filter: Drive at
 high engine speed.
See Owner‘s Manual
(מסנן גזי פליטה: סע

במהירות מנוע גבוהה. ראה
ספר נהג)

Top AdBlue up
see Owner‘s Manual

AdBlue(מלא 

ראה ספר נהג)

ההתחדשות אוטומטית של מסנן חלקיקי דיזל אינה מספקת או

אינה תקינה.

נהג במהירויות מנוע של 2,000 סל“ד עד שההודעה בתצוגה¿

נעלמת. אם הודעת התצוגה אינה נכבית לאחר כ�20 דקות,

 לתיקון הבעיה מיד במוסך מוסמך.דאג

ירד מתחת ל� 3.5 ליטרים.®AdBlue  מפלס 

®AdBlue לאחר ההודעה הראשונה ובתנאי הפעלה רגילים, כמות 

ה תספיק לנסיעה של כ� 1,600 ק“מ.שנשאר

הרדה של 2.5 ליטרים. תישמע סירד למפלס העתוד®AdBlue  מפלס 

ה. לאחר מכן מומנט המנוע הנוכחי יוגבל ל� 75%.של צלילי אזהר

 עמוד AdBlue®)».(168  מלא ¿

 (מלאRefill AdBlue See Owner‘s Manualההודעה בתצוגה 

AdBlueראה ספר נהג) נעלמת לאחר לא יותר מ� 20 דקות 

כב עצר או מהפעלת  ההצתה או התנעת אתת הרמעציר

המנוע לאחר תדלוק.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

.ISO 22241מזוהם, מהול או אינו תואם לתקן ®AdBlue תוסף 

�לאחר ההודעה הראשונה ובתנאי הפעלה רגילים, אתה יכול לנהוג כ

ה.ה של צלילי אזהררדעו. יישמעו ס10 שעות לפני שהביצועים ייפג

במוסך מוסמך.®AdBlue בדיקה לניקוי ולמילוי של מיכל  דאג ל¿

ה לגזיכת הקשורכת הטיפול בגזי פליטה או במערתקלה במער

כת הטיפול בגזיהפליטה. התקלה או הכשל יכול לגרום נזק למער

פליטה.

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

. יישמעוISO 22241מזוהם, מהול או אינו תואם לתקן ®AdBlue תוסף 

ה ברצף.כמה צלילי אזהר

לאחר מכן, רק 75% ממומנט המנוע יהיה זמין.

במוסך מוסמך.®AdBlue בדיקה לניקוי ולמילוי של מיכל דאג ל¿

ה לגזיכת הקשורכת הטיפול בגזי פליטה או במערתקלה במער

כת הטיפול בגזיהפליטה. התקלה או הכשל יכול לגרום נזק למער

פליטה.

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

.ISO 22241 מזוהם, מהול או אינו תואם לתקן  ®AdBlue תוסף 

ה ברצף.יישמעו כמה צלילי אזהר

לאחר התנעת המנוע, מהירות המנוע תוגבל ל� 20 קמ“ש.

במוסך מוסמך.®AdBlue בדיקה לניקוי ולמילוי של מיכל דאג ל¿

ה לגזיכת הקשורכת הטיפול בגזי פליטה או במערתקלה במער

כת הטיפול בגזיהפליטה. התקלה או הכשל יכול לגרום נזק למער

פליטה.

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

CHECK AdBlue see
Owner‘s Manual

AdBlue(בדוק 

ראה ספר נהג)

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.טמפרטור

ךרב לתנאי הדכב מיד, כאשר אתה מקדיש תשומת לעצור את הר ¿
והתנועה.

פנה למוסך מוסמך. ¿

Coolant Stop, turn
engine off

   (נוזל קירור עצור, דומם

     את המנוע)

AdBlue system
malfunction Restricted

performance
כת(תקלה במער

AdBlueביצועים 
מוגבלים)

AdBlue system
malfunction
 v=20 km/h
כת(תקלה במער

AdBlue

מהירות = 20 קמ“ש)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

נוזל הקירור חם מדי.

כבך לאחר שהוא היה תחת מאמצים קיצוניים,אם אתה עוצר את ר
ה של נוזל הקירור תידלק בעת שההצתהייתכן שנורית האזהר

חשים,מופעלת או שהמנוע מותנע מחדש. מאמצים כאלו מתר
ת גרור.כים הרריות או בעת גריררלדוגמה, בעת נהיגה בד

בובי סרק כדקה.הפעל את המנוע בסי ¿

פנה למוסך מוסמך אם ההודעה בתצוגה ממשיכה להיות ¿
מוצגת.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

אל תפעיל את המנוע אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. המנוע
עלול להתחמם חימום יתר ולגרום נזק למנוע.

ב לתנאיכב מיד, כאשר אתה מקדיש תשומת לעצור את הר ¿
ך והתנועה.רהד

דומם את המנוע והנח לו להתקרר. ¿
הב להערות האזהרהוסף נוזל קירור. לפני כן שים ל¿

.) 358דומע «(
אם אתה צריך להוסיף נוזל קירור לעתים קרובות מהרגיל,¿

כת קירור מנוע במוסך מוסמך.בדוק את מער

ה.מפלס הדלק ירד לטווח העתוד

.) 166דומע «(תדלק בתחנת הדלק הקרובה ¿

Coolant Stop, turn
engine off

   (נוזל קירור עצור, דומם

     את המנוע)

קירור, נוזל(

    בדוק מפלס)

Coolant Check level

Reserve fuel Drive
 to a filling stat.

בי.מים שנאספו במפריד מים הגיעו למפלס המר

.) 291דומע «(נקז את מפריד המים ¿ Water in fuel Visit
workshop

סך)(מים בדלק פנה למו

מועד החלפת מסנן אוויר הגיע. מסנן האוויר מלוכלך.

ם האפשרי במוסךב מסנן האוויר בהקדדאג להחלפת קר¿
מוסמך.

Air cleaner dirty
(מסנן אוויר מלוכלך)

מפלס שמן מנוע נמוך מדי.
) 286דומע «(בדוק את מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא ¿

.והוסף שמן מנוע

בדוק את מפלס שמן מנוע, גם כאשר המנוע עדייןאתה רוצה ל
פועל.

דומם את המנוע.¿
.) 286דומע «(בדוק את מפלס שמן מנוע ¿

Engine oil Add 1.0 litrel
סף 1 ליטר)(שמן מנוע הו

Engine oil level Not when
eng. running

(מפלס שמן מנוע לא כאשר
המנוע פועל)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הוספת יותר מדי שמן. קיימת סכנה לנזק למנוע או לממיר הקטליטי.

בדוק את מפלס שמן המנוע.¿

אם מפלס שמן המנוע גבוה מדי: דאג לניקוז שמן המנוע במוסך¿

המוסמך הקרוב.

אם מפלס שמן המנוע תקין: דאג לתיקון התקלה במוסך¿

המוסמך הקרוב.

אין מספיק או אין בכלל שמן מנוע. קיימת סכנת נזק למנוע.

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

 עמוד«(בדוק את מפלס שמן המנוע באמצעות מדיד השמן ¿

.(287

אם מפלס שמן המנוע תקין: דאג לתיקון התקלה במוסך¿

המוסמך הקרוב.

כב למוסךת הראם מפלס שמן המנוע נמוך מדי: דאג לגריר¿

המוסמך הקרוב.

תקלה בהצגת מפלס שמן מנוע.

כב מיד במוסך מוסמך.בדיקת הרדאג ל¿

Engine oil level
Reduce oil level

(מפלס שמן מנוע הורד

מפלס שמן מנוע)

כות נהיגהמער

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ההודעת מהירות בתצוגה מהבהבת.

בוע מהירות בספידטרוניק משתנה שהיא פחותאתה מנסה לק

כב.מהמהירות הנוכחית של הר

ך.ת הצורהפעל את הבלמים בעצמך במיד¿

�ק“מ)���    (מגבלת  

Limit ---km/h

Engine oil level Stop.
Turn engine off

(מפלס שמן מנוע עצור.

דומם את המנוע)

Oil sensor Visit
workshop

(חיישן שמן מנוע פנה

למוסך)

Visit workshop
(פנה למוסך)

מסנן חלקיקי הדיזל מלא.

בדיקת מסנן חלקיקי הדיזל במוסך מוסמך.דאג ל¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב תקלה.ת שיוט ו/או ספידטרוניק לא פעילים עקבקר

ך.ת הצורהפעל את הבלמים בעצמך במיד¿

ת שיוטכות בקרבדיקת מערפנה למוסך מוסמך ל¿
וספידטרוניק.

Speedtronic/Cruise cont.
Visit workshop

ת שיוט(ספידטרוניק/בקר
בקר במוסך מוסמך)

�ק“מ)���    (מגבלת  

Limit ---km/h.ההודעת מהירות בתצוגה מהבהבת

בעה בספידטרוניק, לדוגמה במורדכב עבר את המהירות שנקהר
תלול (מצב גלישה).

ך.ת הצורבעצמך במידהפעל את הבלמים ¿

ה יישמע שלוש פעמים.תצוגת המהירות מהבהבת וצליל אזהר

ה בספידטרוניקרכב מאיץ ועבר את המהירות שהוגדהר

המשתנה, לדוגמה בעת נסיעה במורד תלול (מצב גלישה).

רוש.בלום בעצמך, אם ד¿

ה בספידטרוניק.ראתה מאיץ עד למהירות שהוגד

ה עבור הספידטרוניקרכב מאיץ ועבר את המהירות שהוגדהר

בוע, באמצעות דוושת ההאצה. ספידטרוניק שולט עלהק

כב ומפסיק להאיץ.מהירות הר

פה מדוושת ההאצה.הר¿

תצוגת המהירות מהבהבת.

בוע,ה בספידטרוניק הקרכב מאיץ ועבר את המהירות שהוגדהר

לדוגמה בעת נסיעה במורד תלול (מצב גלישה).

רוש.בלום בעצמך, אם ד¿

ה יישמע שלוש פעמים.תצוגת המהירות מהבהבת וצליל אזהר

בוע,ה בספידטרוניק הקרכב מאיץ ועבר את המהירות שהוגדהר

לדוגמה בעת נסיעה במורד תלול (מצב גלישה).

רוש.בלום בעצמך, אם ד¿

Limit ---km/h
 exceeded

(חריגה מהגבלה... קמ“ש)

Limit Winter
 tyres ---km/h

ף... קמ“ש)(הגבלה צמיגי חור

Limit Winter tyres ---km/h
 exceeded

ף(חריגה מהגבלה צמיגי חור

... קמ“ש)

Limit Winter
 tyres ---km/h

ף... קמ“ש)(הגבלה צמיגי חור
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Lane Keep. Assist
Temporarily
unavailable

הכת סיוע לשמיר(מער

ב אינה זמינהעל הנתי

כעת)

 דולקת.ונורית החיווי 
ב מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.ה על הנתיכת סיוע לשמירמער

בות אפשריות:סי

ב נראים.אין סימוני נתי£
פל.ם כבד, שלג או ערתפקוד המצלמה מופרע בשל גש£
ב:המצלמה אינה יכולה לזהות סימוני נתי£

�חשוך מדי.
�ב מחוקים או מכוסים, לדוגמה על ידי שלגסימוני הנתי

ולכלוך.
ה הראייה של המצלמהמית באזור בשדהשמשה הקד£

מלוכלכת.

ך והתנועה.רב לתנאי הדכב תוך מתן תשומת לעצור את הר ¿

 עמוד 171).«רות (רדכב למניעת הידאבטח את הר ¿

ה עמוד 304), בייחוד בשד«מית (נקה את השמשה הקד ¿
הראייה של המצלמה.

בה על הנתיכת סיוע לשמירכבית, מער אם נורית החיווי 
פעילה שוב.

ב.ה על הנתיכת סיוע לשמירתקלה במער

כת.בדיקת המערפנה למוסך מוסמך ל ¿

Lane Keep. Assist
Inoperative

ה עלכת סיוע לשמיר(מער

ב אינה פעילה)הנתי

Blind Spot Assist
Inoperative

כת סיוע למניעת (מער
פגיעה נקודות מתות

אינה פעילה)

.כב מלפנים כת סיוע למניעת התנגשות ברמערתקלה ב
כת במוסך מוסמך.בדיקת המערדאג ל ¿

ה של:כת חיישני הרדאר פגום במקרייתכן שהזיהוי של מער

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.£

ם כבד.שלג או גש£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים.£

בי קומות.ב של גלי רדאר, לדוגמה בחניונים רקיים החזר ר£

כב צר נוסע לפניך, לדוגמה אופנוע.ר£

כב נוסע לפניך במסלול אחר.ר£

כת חיישני הרדאר.נקה את האזור של מער ¿

כת סיוע למניעת פגיעה נקודות מתות.תקלה במער

כת.בדיקת ההמערפנה למוסך מוסמך ל ¿

Collision Prevention
Assist inoperative

כת סיוע למניעת(מער

כב מלפניםהתנגשות בר

לא פועלת)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

(תקן לחצי אוויר)

או לחץ האוויר בצמיגים נמוך באחד הצמיגים לפחות נמוך מדי
שההפרשים בין לחצי האוויר בצמיגים גדולים מדי.

מנות הקרובה ותקןבדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהזד¿
 עמוד 327).«ך (ת הצוראת  לחץ האוויר במיד

כת לניטור לחץ האוויר בצמיגים.תקלה במער

ס מטעם כלמוביל בע“מ,כז שירות מורשה מרצדפנה למר ¿
כת הניטור והגלגלים.בדיקת מערל

בגלל הפרעות ממקור גלי רדיו, לא ניתן לקלוט שום אות מחיישני
האוויר כת ניטור לחץהגלגלים. ישנה תקלה זמנית במער

בצמיגים.

עכת הניטור מתחילה לפעול שוב באופן אוטומטי ברגמער¿
בת ההפרעה.שנעלמת סי

בלת אותות מגלגלכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים אינה מקמער
אחד או יותר בגלל ש:

הוחלף גלגל עם גלגל חלופי ללא אלקטרוניקת גלגל.£
ה אתה של אחד מחיישני הגלגל עברהטמפרטור£

בית .ה המרהטמפרטור
קיימת תקלה בחיישן גלגל.£

כת לניטור לחץ האוויר בצמיגים במוסךבדיקת מערדאג ל¿
מוסמך.

כתלחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן משמעותי. אם מער
לניטור לחץ האוויר בצמיג זיהתה את הגלגל הפגום, הוא יופיע

בתצוגה.
בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד
בדוק את הצמיגים¿
 עמוד 334).«רוש, תקן או החלף את הגלגל הפגום (אם ד¿
 עמוד«ך (ת הצורבדוק את לחץ האוויר בצמיג ותקן במיד¿

.(327
הודעת התצוגה נעלמת באופן אוטומטי לאחר נהיגה במשך

מספר דקות עם לחץ האוויר נכון בצמיג.

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד בפתאומיות. אם מיקום
הוא מופיע בתצוגה. הגלגל זוהה,

כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿
ה.ב לתנאי התנועה תוך כדי העצירשים ל

 עמוד 334).«תקן או החלף את הצמיג הנקור (¿

צמיגים

Tyre press. Adj.press.

Check tyre(s)

(בדוק לחץ אוויר

בצמיגים)

Tyre press. monitor
currently unavail.

כת ניטור לחץמער(

)האוויר אינה זמינה

Tyre press. monitor
inoperative

כת לניטור לחץ אוויר(מער
בצמיגים אינה פעילה)

Tyre press. - monitor
inoperative No wheel

sensors
כת לניטור לחץ אוויר(מער

בצמיגים � לא פועלת. אין

חיישני גלגל)

Caution Tyre defect
(זהירות גלגל פגום)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כבר

בצעתקלה בסיוע הגה הכוח כשל. אתה תזדקק ליותר כוח ל
פעולות היגוי.

ב לתמרוני היגוי.רש כוח רנד

בדיקת הגה כוח. נהג מיד ובזהירות למוסך מוסמך ל¿

בות האפשריות הןה. הסיהמצבר אינו נטען. נשמע צליל אזהר
 קרועה.Vאלטרנטור פגום או רצועה המנוע 

ך בביטחה והפסק את פעולתרכב בצד הדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדהמנוע, הקדש תשומת ל

 קרועה.V בדוק האם רצועת המנוע¿

אם רצועת המנוע קרועה: אל תמשיך לנהוג. פנה למוסך¿
מוסמך.

כב  למוסך לא קרועה: קח את הרVאם רצועת המנוע ¿
ם האפשרי.מוסמך בהקד

(תקלת בסיוע הגה כוח)

Steering assis-
tance failure

Battery/Alternator
 Visit failure

(מצבר/אלטרנטור

פנה למוסך)

Electrical step
רגה חשמלית)(מד

רגה החשמלית נפתחה או התקפלה חלקית או כלל לא.המד

הסמל מציג את המיקום/צד המושפע.

רגה החשמלית.וודא שיש מספיק מקום למד¿

פתח או סגור שוב את דלת ההזזה.¿

רגה החשמלית עדיין אינה נפתחת או מתקפלתאם המד¿

 עמוד 84).«(רגה באופן ידני חוף את המד ד,באופן מלא

רגה אינה פועלת לפניוודא שהנוסעים מודעים לכך שמהד

כב.שהם יוצאים מהר

כב גבוה מדי או נמוך מדי. גובה הר,בעת נהיגה

ע.כב ונוחות הנסיעה עלולים להיפגהשליטה בר

נהג בזהירות¿

כב לגובהת גובה אלקטרונית מתאימה את גובה הרבקר¿

ם האפשרי.הרגיל בהקד

 נהג בזהירות וצור קשר,אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת¿

ם האפשרי.עם מוסך מוסמך בהקד

ייתכן שמפוח אוויר דולף.

ENR Warning! Vehicle
height

ת גובה אלקטרונית(בקר

כב)ה! גובה ראזהר
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

אתה נוסע במהירות הליכה אבל דלת אחת לפחות פתוחה.
ה.נשמע גם צליל אזהר

סגור את כל הדלתות.¿

(הוסף נוזל שטיפה)

מפלס נוזל השטיפה במיכל נמוך.

Top up washer fluid עמוד 291).«הוסף נוזל שטיפה (¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מפתח

Remove key
(הסר מפתח) 

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.

ת גובה אלקטרונית להפסיק את פעולתה אובקרמה לתקלה גר
כבמו לר השפעות חיצוניות גר, לדוגמה,להיות מנוטרלת בגלל

להתרומם בעת שהיה נייח.

כב ונוחותכב לא נשלט יותר אוטומטית. השליטה ברגובה הר
ע.הנסיעה עלולים להיפג

חק קצר במהירות של יותר מ� 10 קמ”ש.נהג למר¿

ת גובה אלקטרונית מופעלת באופן אוטומטי.בקר

 נהג בזהירות וצר קשר עם,אם ההודעה בתצוגה לא נעלמת¿
ם האפשרי.מוסך מוסמך בהקד

אתה מנסה להתניע את המנוע שדוושת המצמד אינה לחוצה

לגמרי.

 לחץ על דוושת המצמד עד הסוף.,לפני התנעת המנוע¿

אתה כבר נוסע במהירות הליכה אבל מכסה המנוע אינו סגור.

סגור את מכסה המנוע.¿

ENR not activated
ת גובה אלקטרונית(בקר

אינה פועלת)

Depress clutch
(לחץ על דוושת המצמד)

Bonnet open
(מכסה מנוע פתוח)

Please enter PIN
)PIN(הכנס קוד 

 בטלפון הנייד.PINעדיין לא הכנסת קוד 

.SIM עבור כרטיס PINהכנס קוד ¿

Doors open
(דלתות פתוחות)
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Replace key Visit
workshop

(הסר מפתח פנה 
למוסך)

המפתח אינו פועל יותר.

פנה למוסך מוסמך.¿

ASR �בות בגלל שלפחות אחד הגלגלים הגיע מתער®ESP ו

לגבול האחיזה של הצמיג.

בות.ת שיוט מופסקת למשך ההתערבקר

ך והתנועה.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

אל תאיץ יותר מדי.

נהג לאט.¿

הנעה לכל הגלגלים מופעלת/מופסקת. בעת החלפת הילוך,

ASR � אינן פעילות.®ESP  ו

 מופעלות באופן אוטומטי.®ESP  ו� ASRלאחר החלפת הילוך 

 עמוד 195).«(ב/נתק הנעה לכל הגלגלים של

/ESPת נורית אזהר

ASRהצהובה 

מהבהבת בעת

.בתנועהכבשהר

/ESP תנורית אזהר

ASRהצהובה 

דולקת בעת

שהמנוע פועל.

ה  אזהר 

/ESPת נורית אזהר

ASR הצהובה

מהבהבת באטיות

כבבעת שהר

בתנועה.

כת הבלימה התחממהכב עם הנעה לכל הגלגלים, מער בכלי ר

ה.יתר על המיד

 מוגבלים. ייתכן שכוח בלימה יפחת.4ETSכת הביצועים של מער

קיימת סכנה לתאונה.

ך והתנועה.רנהג בזהירות והתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

 וכוח בלימה רגיל4ETSבעת שההודעה אינה מוצגת יותר, ¿

זמינים שוב.

/ESPת נורית אזהר

ASR הצהובה דולקת

בעת שהמנוע פועל.
ה  אזהר 

ASRת החלקה בהאצה) מנוטרלת. (בקר

הגלגלים המניעים יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

 עמוד 65).«(. למידע על מקרים חריגים ASRהפעל שוב את ¿



עניינים לפי  א�ב

252

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר
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,ESP® , ABSנוריות חיווי 

ASR/BASהצהובות 

ונורית אדומה של

כת הבלמים דולקותמער

בעת שהמנוע פועל.

נורית חיווי אדומה

כתשל מער

הבלמים דולקת

בעת שהמנוע

פועל.

/ASRנורית חיווי  

BASהצהובה 

דולקת בעת

 פועל.שהמנוע

ם מהצפוי בעת הפעלתהגלגלים האחוריים יכולים להינעל מוקד
ה של בלימה חירום.חק הבלימה יכול לגדול במקרהבלמים. מר

גובר הסיכון להחלקה ולתאונה.

ב להודעות בתצוגהכב עם לחצנים בגלגל ההגה: שים לכלי ר¿
 עמוד 288).«(

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רהד

אל תמשיך לנסוע.¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

יש כמות לא מספקת של נוזל בלמים במיכל ההתפשטות.

ע.ביצועי בלימה יכולים להיפג

קיימת סכנה לתאונה.

ב להודעות בתצוגהכב עם לחצנים בגלגל ההגה: שים לכלי ר¿
 עמוד 288).«(

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רהד

 עמוד 290).«בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל התפשטות (¿

, אל תמשיך לנסוע.MINאם נוזל הבלמים נמצא מתחת לסימון ¿

בר אינו פותר את הבעיה.אל תמלא נוזל בלמים. הד¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

�ת החלקה בהאצה) או סייען התחלת נסיעה (בקרASRפעולת ה
בת הילוכים ידנית) הופסקה בשל תקלה.כב עם תי(בכלי ר

ייתכן שהספק המנוע יפחת.

הגלגלים המניעים יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

ת סכנת החלקה והסיכוי לתאונה גדל.גובר

נהג בזהירות.¿

ם האפשרי.התייעץ עם מוסך מוסמך בהקד¿

ה  אזהר 

EBD(חלוקת כוח הבלימה אלקטרונית) לא פועל באופן תקין או 
מופסק בשל תקלה או מתח נמוך.

ייתכן שהמצבר אינו נטען.

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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/ASRנורית חיווי 

BASהצהובה 

דולקת בעת

שהמנוע פועל.

BAS.(תגבור בלימה) הופסק בשל תקלה 

חקכת הבלימה עדיין פועלת עם כוח בלימה רגיל, ייתכן שמרמער

הבלימה יגדל במצבי בלימת חירום.

ת סכנת החלקה והסיכוי לתאונה גדל.גובר

נהג בזהירות.¿

ם האפשרי.התייעץ עם מוסך מוסמך בהקד¿

�ת החלקה בהאצה) וסייען התחלת נסיעה (בקר ASRפעולת ה

בת הילוכים ידנית) הופסקה בשל מתח נמוך.כב עם תי(בכלי ר

ייתכן שהמצבר אינו נטען.

כת הבלימה עדיין פועלת עם כוח בלימה רגיל .מער

הגלגלים המניעים יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

ת סכנת ההחלקה והסיכוי לתאונה גדל.גובר

נהג בזהירות.¿

ם האפשרי.התייעץ עם מוסך מוסמך בהקד¿

/ASRנורית חיווי 

BAS הצהובה

דולקת בעת

שהמנוע פועל.

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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בכת למניעת נעילת גלגלים), עק (מערABSהופסקה פעולת 
ת ייצוב (בקר  ®ESP (תגבור בלם),BASתקלה. לכן, גם 

  לא יהיוSPEEDTRONiCת שיוט ו� , בקרASRאלקטרוני), 
זמינים.

האבחון העצמי לא הושלם או שהמצבר לא נטען.

ABSת נורית אזהר

הצהובה דולקת

בעת שהמנוע

פועל.

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
התפקודים הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל לדוגמה,

אם תבלום בחוזקה.

כב בעת בלימה, ועלולמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
חק הבלימה בבלימת חירום.להגדיל את מר

הגלגלים המניעים יכולים להסתחרר בעת התחלת נסיעה.

כב במהלך תמרוניבות הרמנוטרל או אינו פעיל, יצי ESP אם
נהיגה רגילים מופחתת.

מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.

חק קצר במהירות של יותר מ� 20 קמ“שנהג מר¿

התפקודים שנזכרו לעיל זמינים שוב כאשר הנורית כבית.

אם הנורית אינה כבית:

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך מיד.¿

הנורית אזהר

®ESPצהובה  

בעת שהמנוע

פועל.

ESP®תכות בקר הופסקה בשל תקלה. כתוצאה מכך גם מער

שיוט והספידטרוניק אינן זמינות.

ייתכן שהספק המנוע יפחת.

כב. אינה פעילה, היא אינה יכולה לייצב את הר®ESPאם 

ת סכנת החלקה והסיכוי לתאונה גדל.גובר

ב להודעות בתצוגה.כב עם לחצנים בגלגל ההגה: שים לכלי ר¿

 עמוד 228).«(

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

}2{

}3{

}4{

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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ה  אזהר 

כות הריסון אינן תקינותמער

כות נפרדות יכולות לפעולכת הריסון אינה תקינה. מעראם מער

ה של תאונה.באופן לא צפוי או לא לפעול בכלל במקר

ת הסכנה לפציעה בתאונה.גובר

נהג בזהירות.¿

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

בה אפשרית לכך היא תקלה באלטרנטור אוהמצבר אינו נטען. סי

 קרועה.Vרצועת 

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

.Vבדוק את רצועת ¿

 קרועה: המשך לנסוע. צר קשר עם מוסךVאם רצועת ¿

מוסמך.

כב במוסךבדיקת הר לא ניזוקה: דאג  לVאם רצועת ¿

ם האפשרי.מוסמך בהקד

קיימת תקלה במצבר.

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

בות אלה.אל תמשיך לנסוע בנסי¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

סקות בלמים הגיעו לגבול השחיקה.פידות/דר

ע.כוח הבלימה עלול להיפג

קיימת סכנה לתאונה.

ם האפשריסקות הבלמים בהקדפידות/דדאג להחלפת ר¿

במוסך מוסמך.

מפלס שמן מנוע ירד למינימום.

חפש מקור אובדן שמן במנוע.¿

אם זוהה מקור אובדן שמן: התייעץ מיד עם מוסך מוסמך.¿

אם לא התגלה מקור אובדן שמן: בדוק את מפלס שמן המנוע¿

 עמוד 287).«(ומלא 

הנורית האזהר
האדומה  אינה כבית

לאחר כ� 4 שניות
מהפעלת ההצתה,

או נדלקת שוב.

הנורית האזהר

האדומה  דולקת
בעת שהמנוע פועל.

ת חיווי הצהובהנור
פידותשל בלאי ר

בלמים דולקת לאחר
שהמנוע הותנע או

כב בתנועה.שהר

הת האזהרנור
הצהובה של שמן

מנוע דולקת לאחר
שהמנוע הותנע או

כבבעת שהר
בתנועה.

ה  אזהר 

הנורית האזהר
האדומה  דולקת

בעת שהמנוע פועל.
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כב עם מנועי דיזל, תצוגת שמן מנוע נוספת מופיעבכלי ר

. (2 ליטרים).ltr 2.0בתצוגה, לדוגמה 

אין מספיק או אין בכלל שמן מנוע.

 קיימת סכנת נזק למנוע.

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

בדוק את מפלס שמן המנוע באמצעות מדיד השמן¿

 עמוד 287).«(

אם מפלס שמן המנוע תקין: דאג לתיקון התקלה במוסך¿

המוסמך הקרוב.

כב למוסךת הראם מפלס שמן המנוע נמוך מדי: דאג לגריר¿

המוסמך הקרוב.

כב עם מנועי דיזל, תצוגת שמן מנוע נוספת מופיעבכלי ר

 (גבוה).HIבתצוגה, לדוגמה 

בי.מפלס שמן המנוע מעל למפלס המר

קיימת סכנה לנזק למנוע או לממיר הקטליטי.

בדוק את מפלס שמן המנוע.¿

אם מפלס שמן המנוע גבוה מדי: דאג לניקוז שמן המנוע¿

במוסך המוסמך הקרוב.

אם מפלס שמן המנוע תקין: דאג לתיקון התקלה במוסך¿

המוסמך הקרוב.

קיימת תקלה בתצוגת מפלס שמן מנוע.

בדיקה במוסך מוסמך.כב לדאג מיד למסור את הר¿

הנורית האזהר

הצהובה של מפלס

שמן מנוע מהבהבת

הונשמע זמזם אזהר

לאחר שהמנוע

הותנע או בעת

כב בתנועה.שר

הנורית האזהר

הצהובה של מפלס

שמן מנוע דולקת

הונשמע זמזם אזהר

לאחר שהמנוע

הותנע או בעת

כב בתנועה.שר

כב עם מנועבכלי ר

הדיזל, נורית האזהר

הצהובה של מפלס

שמן מנוע דולקת

בוע במהלךבאופן ק

נסיעה.
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ת חיווי הצהובהנור

של נוזל קירור דולקת

בעת שהמנוע פועל.

מפלס נוזל קירור נמוך מדי.

אל תפעיל את המנוע אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. המנוע

יכול להתחמם חימום יתר ולהינזק.

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

כבה את המנוע ואפשר לו להתקרר.¿

המלא נוזל קירור, ודא שאתה מקפיד על ההערות האזהר¿

 עמוד 289).«(

בדיקתאם אתה צריך למלא נוזל קירור לעתים קרובות, דאג  ל¿

כת קירור המנוע במוסך מוסמך.מער

ת נוזל הקירור גבוהה מיד.טמפרטור

בם האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

ת נוזל הקירור גבוהה מיד.טמפרטור

כבך לאחר שהוא היה תחת מאמצים קיצונייםאם אתה עוצר את ר

ת נוזל הקירור יכולה להידלק בעת שההצתה מופעלתנורית אזהר

חשים לדוגמה,או שהמנוע מותנע מחדש. מאמצים כאלו מתר

ת גרור.כים הרריות או בעת גריררבעת נהיגה בד

הפעל את המנוע למשך כדקה במהירות סרק.¿

אם הודעה ממשיכה להיות מוצגת, צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

ה.מפלס הדלק ירד לתחום עתוד

 עמוד 166).«(תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר ¿

מיכל הדלק ריק.

המנוע פועל במצב פעולה בחירום.

 עמוד 166).«(תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר ¿

 עמוד«(כת הדלק נקז את מערכב עם מנוע דיזל: כלי ר¿

.(162

בע פעמים ברציפות לאחרהפעל את המנוע שלוש או אר¿

כב.בדוק את הרך לבוטל. אין צורתדלוק. מצב פעולה בחירום י

הת האזהרנור
האדומה של נוזל

קירור דולקת
שהמנוע פועל.בעת 

הת האזהרנור

 של נוזלהאדומה
קירור דולקת

שהמנוע פועל.בעת 

הנורית האזהר

הצהובה של מפלס
ת דלק דולקתעתוד

נוע פועל.בעת שהמ

נורית חיווי צהובה של

אבחון מנוע דולקת

או מהבהבת בעת

 פועל.שהמנוע
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ת אבחוןנורית אזהר

מנוע הצהובה

דולקת או מהבהבת

בעת שהמנוע פועל

חש תקלה:עלולה להתר

כת הזרקת דלק.במער£

כת הפליטה.במער£

11כת ההצתהבמער£

כת הפליטה וייתכן שהמנועכי מערייתכן כי קיימת חריגה מער
פועל במצב חירום.

ייתכן שהספק המנוע מופחת.

ם האפשרי.כב במוסך מוסמך בהקדבדוק את הר דאג ל¿

במספר מדינות, חובה לצור קשר מיד עם מוסך מוסמך לאחר

רישות החוק.שנורית אבחון מנוע נדלקה. הקפד על ד

בטמפרטורות נמוכות ביותר, ייתכן שהמנוע לא יתניע.

ם.כת חימום קדיש תקלה במער

ם האפשרי במוסך שירות מוסמך.תקן את הבעיה בהקד ¿

כת ההתחדשות אוטומטית של מסנן חלקיקי דיזל אינהמער

מספקת או אינה תקינה.

נהג במהירויות מנוע של 2,000 סל“ד עד שההודעה בתצוגה ¿

נעלמת.

אם הודעת התצוגה אינה כבית לאחר כ�20 דקות, דאג ¿

לתיקון הבעיה מיד במוסך מוסמך.

אם אתה מסובב את

המפתח למצב 2

במנעול ההצתה,

נורית החיווי הצהובה

םשל חימום קד

ת דולקת למשךנשאר

כדקה. או נורית החיווי

הצהובה של חימום

ם דולקת בעתקד

שהמנוע פועל.

נורית חיווי הצהובה

של מסנן חלקיקי

דיזל דולקת בעת

 פועל.שהמנוע

כב עם מנועי בנזין בכלי ר11
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ך השירות של מסנן האוויר הגיע. מסנן האוויר מלוכלך.תאיר

ם האפשרי במוסךב מסנן האוויר בהקדהחלף את קר¿

מוסמך.

הנורית האזהר

כתהצהובה של מער

לניטור לחץ האוויר

בצמיגים דולקת.

האזהר  

הנורית האזהר

הצהובה של

כת לניטורהמער

לחץ האוויר בצמיגים

מהבהבת במשך

ת לדלוק.דקה ונשאר

בוד לחץ אווירכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים גילתה איהמער

בצמיג אחד או יותר.

כב במקום בטוח ללא ביצוע פעולות היגוי אועצור את הר¿

ך עושה זאת.ב לתנאי התנועה בעודבלימה פתאומיות. שים ל

בדוק את לחץ האוויר התקין בצמיגים. אם צמיג ממשיך¿

לאבד לחץ אוויר חובה להחליפו. החלף צמיג פגוע מיד.

נורית האבחון תיכבה לאחר שתוקן צמיג נקור ושנסעת

מספר דקות.

ב גם להודעותכב עם לחצנים בגלגל ההגה: שים לכלי ר¿

 עמוד 228).«בתצוגה (

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה:כלי ר

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים אינה תקינה.מער

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים והגלגליםבדיקת מערדאג ל¿

במוסך מוסמך.

ברו במפריד המים של מסנן הדלק והגיעו למפלסהמים הצט

בי.המר

 עמוד 291).«נקז את מפריד המים  (¿

נורית החיווי הצהובה

של מסנן האוויר

נדלקת בעת שהמנוע

פועל.

נורית החיווי הצהובה

של מפריד המים

דולקת בעת

שההצתה פועלת.
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ת החיצונית או בגורר.יש תקלה באחת הנורות בתאור

לגרורים עם נורות לד, הקפד על ההערות בסעיף “חיווי תקלה

 עמוד 208).«(ה בנורות לד“ בנור

ה יכול לגרום לתקלה בכלבהתאם לציוד, חיווי תקלה בנור

הנורות למעט נורות פנסי איתות.

 עמוד 112).«(ם האפשרי ה הפגומה בהקדהחלף את הנור¿

כב נע כאשר לא כל הדלתות או מכסה המנוע סגורים.הר

סגור את הדלתות או את מכסה המנוע.¿

רגה החשמלית נפתחה או התקפלה באופן חלקי או כללהמד

לא.

רגה החשמלית.וודא שיש מספיק מקום למד¿

פתח או סגור את דלת ההזזה.¿

רגה החשמלית אינה נפחת או מתקפלת באופןאם המד¿

הודע לנוסעים עמוד 84). «(חוף אותה באופן ידני מלא, ד

כב.רגה אינה פועלת לפני יציאתם מהרשהמד

דולקת נורית החיווי

הצהובה של מפלס

נוזל שטיפה של

רוחץ השמשה

מית/הפנסיםהקד

הראשיים, לאחר

שהמנוע הונע או

כב בתנועה.בעת שהר

מפלס הנוזל נמוך מדי.

 עמוד 291).«(מלא נוזל שטיפה ¿

אם אתה מסובב את

2המפתח למצב 
במנעול ההצתה,

הנורית האזהר

האדומה של חגורות

הבטיחות דולקת

למשך כ�6 דקות.

ת בטיחות.ה לך לחגור חגורה מזכירנורית האזהר

 עמוד 49).«(ת בטיחות חגור חגור¿

כאשר המפתח

2מסובב למצב 
במנעול ההצתה,

נורית החיווי הצהובה

דולקת.

נורית החיווי הצהובה

“הדלת פתוחה“

דולקת.

נורית החיווי הצהובה

“דלת פתוחה“

דולקת.
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ת גובה אלקטרונית להפסיק את פעולתה אובקרמה לתקלה גר

כבמו לרגרלהיות מנוטרלת בגלל, לדוגמה, השפעות חיצוניות ש

להתרומם בעת שהיה נייח.

כב ונוחותכב לא נשלט יותר אוטומטית. השליטה ברגובה הר

ע.הנסיעה עלולים להיפג

חק קצר במהירות של יותר מ� 10 קמ“ש.נהג למר¿

ת גובה אלקטרונית מופעלת באופן אוטומטי.בקר

אם ההודעה בתצוגה לא נעלמת, נהג בזהירות וצר קשר עם¿

מוסך מוסמך.

כב גבוה מדי או נמוך מדיבעת נהיגה, גובה הר

ע.כב ונוחות הנסיעה עלולים להיפגהשליטה בר

נהג בזהירות¿

כב לגובהת גובה אלקטרונית מתאימה את גובה הרבקר¿

ם האפשרי.הרגיל בהקד

אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת, נהג בזהירות וצור קשר¿

ם האפשרי.עם מוסך מוסמך בהקד

ייתכן שמפוח אוויר דולף.

ב יותר להיגוי.רש כוח רתקלה בתגבור של הגה כוח. ייד

כתבדיקת מערהמשך בנסיעה בזהירות למוסך מוסמך ודאג ל¿

ההיגוי מיד.

אתה מנסה להתניע את המנוע שדוושת המצמד אינה לחוצה

לגמרי.

לפני התנעת המנוע, לחץ על דוושת המצמד עד הסוף.¿

אם אתה מסובב את

2המפתח למצב 
במנעול ההצתה,

נורית החיווי האדומה

 דולקת.ENRשל 

נורית החיווי האדומה

 מהבהבתENRשל 

בעת נסיעה.

נורית החיווי הצהובה

להיגוי דולקת כאשר

ההצתה מופעלת.

נורית החיווי הצהובה

לדוושת המצמד

דולקת בעת

שההצתה

מופעלת.



עניינים לפי  א�ב

262

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר



263
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א

264......................................מידע שימושי

264....................אזורי אחסון ותאי אחסון

268...ב נהג משנהשולחן מתקפל במוש

268.......................................מחזיק כוסות

269..................................בוקיםמחזיק בק

270.................................................המאפר

270......................................מצית סיגריות

271.........................שקע חשמלי 12 וולט

271.............................................טלפון נייד

272............................ת נוסףציוד תקשור



עניינים לפי  א�ב

איזורי אחסון ותאי אחסון264

ם
ני

יי
פ

א
מ

 ו
ון

ס
ח

א

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

איזורי אחסון

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אחסון לא נכון של חפצים עלול לגרום להם להיזרק

כב ולפצוע את נוסעיו. קיימת סכנת פציעות,בר
בפרט בעת בלימת פתע או תמרון חד.

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי למנוע את£
כב במצבים דומים לאלה שתוארוהיזרקותם בר

לעיל.

וודא תמיד שחפצים אינם בולטים מתאי אחסון£
ומרשתות אחסון או מרשתות מטען.

סגור תאים בעלי מכסים בעת נסיעה.£

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשיחים, חדים,£
בירים או גדולים בתא המטען.ש

ב גם לסעיף “הנחיות העמסה“שים ל

 עמוד 276).«(

  תא כפפות

פתיחה

נעול

ידית תא הכפפות

בטל את נעילת תאאתה יכול לנעול ול

 עמוד«(הכפפות באמצעות מפתח החירום 

.(72

רוש, בטל את הנעילה של אם ד:לפתיחה¿

תא הכפפות.

 בכיווןמשוך את ידית תא הכפפות ¿

החץ.

מחזיק כרטיסים

מחזיק עט

 קפל את המכסה כלפי מעלהה:לסגיר¿

חוף קדימה עד שהוא ייסגר.וד

)לעננ הסכמ םע תופפכה את :המגוד( תופפכה את
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התא למשקפיים בלוח הבקר

העילי

ה אזהר  

בלוחניתן לאחסן בתא הימני והשמאלי ש

בי של עדהמכשירים פריטים במשקל מר

5 ק“ג.

פריטים הבולטים מתא האחסון שמעל כרית

מי עלולים להפריעהאוויר של הנוסע הקד

ך.לפתיחה חופשית של כרית האוויר בעת הצור

כרית האוויר לא תוכל לספק את ההגנה

ת לפציעה.ת. קיימת סכנה גוברהמיועד

אל תאחסן פריטים בולטים בתא האחסון שמעל

מי.כרית האוויר  של הנוסע הקד

כת השמעבורים למערתא אחסון המצויד בחי

USB שקע 

שקע שמע 3.5  מ“מ

USBכב, שקע תלוי בציוד המותקן בר

) מותקן בתאAux-inבור כניסת שמע (וחי

האחסון. ממשק מדיה הוא ממשק

סלי של ציוד שמע נייד, לדוגמהבראוני

IPOD או נגן MP3ראה הוראות הפעלה) 

כת השמע).נפרדות של מער

תא אחסון (דוגמה: בצד נהג המשנה)

 של תא לחץ על המכסה לפתיחה:¿

המשקפיים. התא מתקפל החוצה.

לחץ על המכסה של תאה: לסגיר¿

ה העילי עד אשרבלוח הבקרהמשקפיים ש

ייסגר.

  תאי אחסון בלוח המכשירים
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כזיתתאי אחסון בקונסולה המר

כזית של לוחתא אחסון מעל הקונסולה המר

המכשירים (לדוגמה עם מכסה)

כזית ומעליהבתאי האחסון בקונסולה המר

ניתן לאחסן פריטים קטנים וקלים.

.משוך את ידית השחרור לפתיחה: ¿

 נפתח כלפי מעלה.המכסה 

עד שיינעל. סגור את המכסה ה: לסגיר¿

ב להיות סגור בעתמכסה תא האחסון חיי

כב נמצא בתנועה כד להבטיח שהפריטיםשהר

יהיו מאוחסנים בבטחה.

ה  תא אחסון מעל ריפוד התקר

בי שניתן לאחסון בכל תאהמשקל המר

הוא 30  ק“ג.

אל תאחסן מטענים גבוהים ונפחיים בתא

ת הנך יכול לגרום נזק לריפודהאחסון. אחר

ה של בלימת פתע.ה במקרהתקר

ה ניתן להטעין אתכב עם מחיצת הפרדבכלי ר

 רק מתא המטען.תא האחסון 

מית תאי אחסון מעל השמשה הקד

בתאי האחסון הימני והשמאלי, ניתן לשים

בי של 2.5 ק“ג בכלמטען עד למשקל מר

אחד.

תא אחסון (דוגמה: צד הנהג)

תא אחסון
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ה)ב נהג משנה כפול (דוגמה: מסחרית סגורמוש

האתה יכול להשתמש בתא אחסון זה לשמיר
ב הכפול שלשל חפצים שונים מתחת למוש

נהג המשנה.

ם אתהרב קדימה: לקיפול כרית המוש¿
.מית ת העיגון הקדב מנקודכרית המוש

ב מעט קדימהמשוך את כרית המוש¿
.ת העיגון האחורית ומחוץ לנקוד

קפל מעלה את הקצה האחורי של כרית¿
ב.המוש

קפל מטהב: ה של כרית המושלהחזר¿
ב מהקצה האחורי.את כרית המוש

ב תחת משענתהחלק את כרית המוש¿
.הגב לנקודות העיגון האחורית 

ב מקדימה עד שהיאחוף את כרית המושד¿
.מית ת העיגון הקדבת בנקודמשתל

ב הכפולתא אחסון מתחת למוש

של נהג המשנה

ה אזהר  

ה אזהר  

כב עם תא צוות, אתה יכול להשתמשבכלי ר
ב הספסלבתא האחסון שמתחת למוש

המתקפל לאחסון בטוח של כלים וחפצים קטנים
אחרים.

ב האחורי:מת כרית ספסל המושרלה¿
תהחוצה מנקוד ב ם את כרית המושהר

פל מעלה בכיוון החץ.מית וקהעיגון הקד

 מתחברות למשענתלולאות האבטחה 

הראש הקיצונית.

בתא אחסון מתחת למוש

הספסל האחורי

ב התקפלת עםאבטח תמיד את כרית המוש
ב עלולה ליפולת כרית המושלולאת ההחזקה, אחר

בפתאומיות ולגרום לפציעה לך או לאחרים.

ב ודא שאף אחד לאבעת קיפול כרית המוש

יילכד.

ולאת ההחזקה אינה ידית אחיזה לאנשיםל
ת אבטחה למטען. היא עלולהולא נקוד

ה לא כראוי.להיקרע אם משתמשים ב
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 לתפס חבר את לולאות האבטחה ¿

.ב המתקפלת מתחת לכרית המוש

 החזק אתב מטה:ת כרית המושלהחזר¿

ונתק  את לולאות ב כרית המוש

. מהתפס האבטחה 

.ב קפל מטה את כרית המוש¿

ב במקומו באופן אוטומטי.ב משתלהמוש

  מחזיק נייר

ה אזהר  

 לחץ על הקצה של המחזיק לפתיחה:¿

בשולחן מתקפל במוש
נהג המשנה

אם חפצים או מטענים אינם מאובטחים

כהלכה, הם עלולים להחליק, להתהפך או

כב ולפגוע בנוסעים. קיימתלהיזרק בר

ה של בלימתסכנת לפציעה, במיוחד במקר

פתע או שינוי חד בכיוון.

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו

כב. אבטח חפצים או מטענים לפניבר

תחילת הנסיעה.

משוךלפתיחת השולחן המתקפל: ¿

קדימה את השולחן המתקפל באמצעות

הלולאה.

קפל את השולחן כלפי מטה בכיוון החץ¿

ב.ועל כרית המוש

השולחן המתקפל מצויד במחזיק עט

ובמחזיק כוסות.

הערות בטיחות חשובות  

מחזיק כוסות

ה אזהר  
מחזיק כוסות אינו מסוגל להחזיק את מיכל

המשקה במקומו במהלך נסיעה. אם אתה

משתמש במחזיק כוסות במהלך הנסיעה,

כב והמשקה עשויהמיכל עשוי להיזרק בר

להישפך. אם המשקה חם, הנוסעים

עלולים להיכוות. ייתכן כי תוסח דעתך

כב. קיימתך ותאבד את שליטתך בררמהד

סכנת תאונה ופציעות.

כבהשתמש במחזיק כוסות רק כאשר הר

נייח. השתמש רק במיכלים שמתאימים

בגודלם למחזיקי הכוסות. סגור את המיכל

ב, במיוחד אם הוא מכיל משקה חם.היט

ה.אל תשתמש במחזיק הכוסות כמאפר

בר עלול לגרום לו נזק.הד
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בוקיםמחזיק בק  

  מחזיק כוסות בלוח המכשירים

מחזיק הכוסות בתא אחסון בלוח המכשירים

כב)(דוגמה צד ימין של הר

מחזיק כוסות

ב נהג משנה כפול,כבך מצויד במושאם ר

 עמוד« (תמצא מחזיק כוסות נוסף 

בשולחן המתקפל.268) 

כזית  מחזיק כוסות בקונסולה המר

כזיתמחזיקי כוסות בקונסולה המר

ה מידית.משוך את תא המאפרלפתיחה: ¿

 של מחזיק הכוסותזרוע התפיסה 

נפתחת פתיחה מלאה.

כב עם חבילה ללא מעשנים מצוידים כלי ר 

ה.במחזיק כוסות נוסף במקום המאפר

הנח את מיכל המשקה במחזיק הכוסות¿

כנגד המיכל. חוף את זרוע התפיסה וד

ה חוף את תא המאפרדה: לסגיר¿

ב.כזית עד שהוא משתללקונסולה המר

מחזיק כוסות מאחור  

ה אזהר  
ה מתחתהחלק את מחזיקי הכוסות חזר

ת אתהכב. אחרבך את הרב לפני עוזלמוש

עלול להיפצע ממחזיקי הכוסות הפתוחים.

מית (דוגמה דלת נהגבדלת קד בוקים מחזיק בק

המשנה)

בוס צוותב אחורי במיניספסל מוש

.משוך את מחזיק הספלים ¿
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 מאפרות

ה אזהר  
אתה עלול להיכוות מנגיעה בחלקים החמים של

מצית הסיגריות.

כמו כן, חומרים דליקים עלולים להידלק אם:

נופל מצית הסיגריות החם£

ב את מצית הסיגריות החם אל חפצים,ילד מקר£

לדוגמה

קיימת סכנת שריפות ופציעות.

אחוז תמיד את מצית הסיגריות בידית שלו.

גחק מהישוודא תמיד שמצית הסיגריות נמצא הר

כב ללאם של ילדים. לעולם אל תשאיר ילדים בריד

גחה.הש

 במנעול ההצתה.1סובב את המפתח למצב ¿

.לחץ את מצית הסיגריות ¿

מצית הסיגריות יקפוץ למצבו המקורי באופן

אוטומטי, כאשר ילהט סליל החימום.

מהשקעמשוך את מצית הסיגריות ¿

.באמצעות הידית

כזיתה בקונסולה המרמאפר 

 מצית סיגריות

כזיתה בקונסולה המרמאפר

ה משוך החוצה את תא המאפר¿

.באמצעות הידית 

 כלפיפתח את המכסה לפתיחה: ¿

מעלה.

החזק בשקעים בצד :הרפאמה תלהסר¿

שמאל וימין ומשוך החוצה את החלק

הפנימי.

חוף את ד:ה למקומהת המאפרלהחזר¿

ה למחזיק כפי שמוצג.המאפר

תב. אחרוודא שהחלק הפנימי ממוקם היט

.ה לא תוכל לסגור את תא המאפר

  מאפרות בתא הנוסעים

ה.משוך את המאפרלפתיחה: ¿

לחץ את התפס  :הרפאמה תלהסר¿

ה מהריפוד.כלפי מטה והסר את המאפר

 הכנס את:ה למקומהת המאפרלהחזר¿

ה לריפוד וסגור אותה.תחתית המאפר

המאפרות ממוקמות בדופן הצידית מימין ומשמאל



מפתח עניינים

271 טלפון נייד
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א

 שקעי 12 וולט

טלפון נייד  

ה אזהר  
ת נייד בעת נהיגה מסיחההפעלת ציוד תקשור

את דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך לאבד
כב. קיימת סכנת תאונה.שליטה בר

ךרת רק כאשר תנאי הדהשתמש בציוד תקשור
והתנועה מאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי

בה, עצור במקום בטוח ובצע פעולות רקביהס
כב נייח.כאשר הר

עות להפעלתרישות החוק הנוגעליך לציית לד
כב התקפות במדינהת טלפונית ברציוד תקשור

בה אתה נוהג.ש

רינה אלקטרו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזקק
בריאותם של אחרים. השימושבריאותך ולל

באנטנה חיצונית מבוסס על מחקרים מדעיים
כניים, המתייחסים לסיכוני בריאות אפשרייםעד

כתוצאה משדות אלקטרו�מגנטיים.

כזיתשקע בחלק התחתון של הקונסולה המר

שקע 12 וולט (25 אמפר)

אתה יכול להשתמש בשקע 12 וולט בחלק

כזית לאביזרים עםבתחתון של הקונסולה המר

בית של 300 וואט.ם מרתצרוכת זר

קיימים שקעי 12 וולט (15 אמפר) נוספים בבסיס

ב הנהג ובתא הנוסעים/מטען האחורי.מוש

בור אביזרים עםאתה יכול להשתמש בשקע לחי

בית של 180 וואט.ם מרתצרוכת זר

השקעים מספקים מתח אפילו שהמפתח

מוסר ממנעול ההצתה. אם אבזרים,

לדוגמה מקרר נשארים מחוברים בעת

כב עלול להתרוקן.שהמנוע דומם מצבר הר

סבעת שימוש בטלפון נייד ובמכשירי קשר, מרצד

ת.ם לאנטנה חיצונית מאושרבנץ ממליצה לחבר

ביתה להבטיח איכות קליטה מיטך היחידרזו הד

כב ולמזער את השפעות של הפרעות ביןבר

הציוד האלקטרוני לטלפון הנייד או למכשיר

הקשר.

בישראל, אסור להשתמש בטלפון נייד שאינו

בורית בעת הנסיעה.כת דימחובר למער

רישות החוק בארצך.הקפד על ד

בות לטלפון נייד  תוש

הערות כלליות

כות שתומכותבחור בין שתי מעראתה יכול ל

בטלפונים ניידים המסופקות על ידי יצרנים

אחרים:

12בת טלפון נייד (מרושת)תוש£

בת טלפון נייד (לא מרושת)תוש£

בת טלפון נייד (לא מרושת)תיאור של תוש

ניתן למצוא בנספח נפרד.

בתבורית המשולכות כוללות דישתי המער

בורית מותקן בלוחכב. המיקרופון לדיבר

ה העילי או בתא האחסון העילי יחד עםהבקר

מית.ה הפנימית הקדתאור

הערות בטיחות חשובות

.םירוטילקת ףילחמ וא וידר ,המגודל ,תרושקת דויצל םייטפוא םיביס לבכ תועצמאב תתשורמ תקפוסמה דיינ ןופלט תבשות 21
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בורית תזדקקכת דיכדי להשתמש במער

ת. מבחר האביזריםבת טלפון נייד מיוחדלתוש

בות לדגמי טלפוןס בנץ כולל תוששל מרצד

שונים.

בות שונות הזמינות בשוק החופשיתוש

סכת הטלפון של מרצדאינן תואמות למער

בת התואמתבנץ. אתה יכול לזהות תוש

לטלפון הנייד שלך באמצעות הכוכב של

 על גבB6ס בנץ ומספר חלק חילוף מרצד

בת.התוש

הוראות מפורטות על השימוש מופיעות

בת הטלפון הנייד.בהוראות ההפעלה של תוש

סוללת הטלפון הנייד נטענת בתלות במצב

הטעינה ובמיקום המפתח במנעול

ההצתה. תצוגת הטלפון הנייד מציינת את

מצב הטעינה.

בת טלפון נייד (מרושת)תוש

בת טלפון נייד בין לוח המחוונים לקונסולהתוש

כזיתהמר

ך,רב הדהטלפון הנייד מרושת עם מחש

מקוליםכת השמע התואמת, הרמער

עוהאנטנה החיצונית באמצעות משטח המג

בת.שעל התוש 

בר מאפשר לך גם להפעיל ולהציג תפקודיםהד

שונים של הטלפון הנייד שלך באמצעות

ך.רב הדמחש

ת נוסףציוד תקשור  

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ת נייד בזמן נהיגה מסיחההפעלת ציוד תקשור

את דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך לאבד

כב. קיימת סכנת תאונה.שליטה בר

כב נייח.ת רק כאשר הרהשתמש בציוד תקשור

עות להפעלתרישות החוק הנוגעליך לציית לד

כב התקפות במדינהת נייד ברציוד תקשור

בה אתה נוהג.ש

ס בנץאי ציות למפרטי ההתקנה של מרצד

ביטול של רישיון ההפעלה שלעלול לגרום ל

כב.הר

כת ניווט אינה מספקת מידעאנא זכור, שמער

על כושר נשיאת העומס של גשרים או על

גובה מעברים תחתיים. הנהג הוא האחראי על

הבטיחות בכל עת.

מות גבוהות של קרינה אלקטרומגנטיתר

ביטחון של אחרים.ביטחונך ולמהווים סיכון ל

בון סכנותשימוש באנטנה חיצונית לוקח בחש

ם משדותבריאותיות אפשריות העלולות להיגר

אלקטרומגנטיים. התקן את האנטנה רק

ס מטעם כלמובילבמוסך שירות מורשה מרצד

בע“מ.

ת של ציודתמצא מידע על התקנה מאוחר

חשמלי ואלקטרוני בסעיף “אלקטרוניקת

 עמוד 347).«(כב“ הר

כות ניווטבות למער  תוש

)PNDאתה יכול לאבטח התקני ניווט (

באמצעות מתאם הנמכר בשוק.
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כת ניווט (בצד של לוח המכשירים)מחבר מער

USB שקע 

שקע שמע 3.5 מ“מ לחיווי קולי של התקן

ניווט (הודעות קוליות)

PNDחבר את מחברי בור התקן ניווט: חי¿

כב.לשקעים התואמים בר

USBאתה יכול להשתמש גם בשקעי 
ושקע שמע 3.5 מ“מ למקורות שמע

חיצוניים.

כת הניווט, ההודעה הקוליתבעת הפעלת מער

כתמקולים של מערמוצגת באמצעות הר

ההשמע. מקור השמע מושמע עד לנקוד

שהוא מושתק במשך ההודעה הקולית.

אם אתה משתמש בהתקני שמע או

בהתקני ניווט אישיים המומלצים על ידי

ס בנץ, תוכל להשתמש בכלמרצד

התפקודים הזמינים, כגון תפקוד השתקה.

כז שירותאתה יכול להשיג מידע נוסף מכל מר

ת כלמוביל בע“מ.ס של חברמורשה מרצד
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  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

הנחיות העמסה  

ה אזהר  
חלוקה לא נכונה או לא מאוזנת של עומסי

כז הכובדת מרמת לנקודכב גורמטען בתוך הר

ברלהיות גבוהה מדי או יותר מדי מאחור. הד

עלול לגרום לפגיעה משמעותית בשליטה על

כב ומאפייני ההיגוי והבלימה. קיימת סכנתהר

תאונה.

כז הכובד:ת מרוודא תמיד שנקוד

נמצאת בין שני הסרנים£

וכן

נמוכה ככל האפשר ליד הסרן האחורי.£

ה אזהר  
מטענים לא מאובטחים או לא מאובטחים דיים

עלולים להחליק, להתהפך או  להיזרק בתוך

ברכב. הדכב ללא שליטה, ולפגוע בנוסעי הרהר

כולל:

מטענים וציוד£

כבבים אחוריים שהוסרו אך מובלים ברמוש£

במקרים ייחודיים.

ה של בלימתקיימת סכנת לפציעה בייחוד במקר

פתע שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה.

אחסן תמיד חפצים באופן שלא יאפשר להם

להיזרק. לפני נסיעה אבטח חפצים, מטען וציוד

למניעת החלקה או התהפכות שלהם. אם אתה

מסיר את הספסל האחורי, אחסן אותו עדיף

כב.מחוץ לר

ה אזהר  
כאשר מתבצעת חריגה מעומסי הגלגל

המותרים, מעומסי הסרן המותרים ו/או

כב, בטיחותמהמשקל הכללי המותר של הר

עת.הנהיגה נפג

עיםמאפייני השליטה, הבלימה וההיגוי  נפג

באופן ניכר. עומס יתר על הצמיגים עלול לגרום

להתחממותם והתפוצצותם. קיימת סכנה

לתאונה.

בעת הובלת מטען, ציית תמיד לעומסי הגלגל

המותרים, לעומסי הסרן המותרים ו/או למשקל

כב, (כולל נוסעים).הכללי המותר של הר

אם אתה משתמש בגגון מטען, הקפד על

בי המותר על הגג ועומסהעומס המר

של הגגון.ביהמר

בי המותר עלתמצא מידע על העומס המר

 עמוד 360)«(הגג בפרק  “נתונים טכניים“ 

בי המותר על גגוןומידע על העומס המר

כות נשיאת מטען“המטען בסעיף “מער

 עמוד 281).«(

אל תערום מטענים הגבוהים מהקצה£

העליון של משענות הגב.

ף לאחסן חפצים בתא המטען.העד£

בעותבעת הסעת מטען השתמש בט£

ה וברשתות מטען, אם קיימות.קשיר

ה ובמהדקיםבעות קשירהשתמש בט£

התואמים למשקל ולגודל של המטען.

ציית תמיד להוראות ההפעלה של היצרן בעת

שימוש באמצעים לאבטחת מטען או אמצעי

ך חיי השירות שלה. בייחוד למידע על אורקשיר

המוצר.

  הוראות בטיחות חשובות
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ין להשתמש באמצעים לאבטחת מטען אוא
ה אם:מוצרי קשיר

הסימון אינו קריא או חסר£

יש קרעים ברצועה, נזק לחלקים נושאי£
דקיםעומס, תפרים או סימנים אחרים לס

חתכים, עיוות, אזורים מחוצים או נזק אחר£

נזק לאבזרי תפיסה או הידוק£

ה למצב המתואראביזרי אבטחה והתקני קשיר
.םפילחהל שיו שומישל םירוסאו םייולב םה ליעל
ינקתהב וא החטבא ירזבאב שמתשמ התא םא
חטבואמ תויהל אל  לולע ןעטמה םייולב הרישק

כוש.כראוי ויכול לגרום נזק לר

בים הבאיםכיבדוק את הרלאחר תאונה, יש ל
במוסך מוסמך:

רצפת תא המטען£

משטח המטען£

בעות האבטחהט£

ההתקני הקשיר£

ת המטען לא יהיה מאובטח כראוי בפעםאחר
הבא שהוא יוטען.

גם אם אתה מציית לכל הנחיות העמסה,
עומסים כבדים מגבירים את הסיכון של פציעה

בתאונה. ראה עצות בסעיפים “אבטחת
 עמוד 278) ו“חלוקת מטען“«מטען/ציוד“ (

 עמוד 278).«(

  לפני העמסה

שטיחים לא מחליקים אינם יכולים לשמש
לאבטחת מטען וחובה להחליפם אם נגלים

בהם:

סימנים לעיוות והתפתחות אזורים מחוצים£

דקיםסימני ס£

חתכים£

 בדוק שלחץ האוויר:לחץ אוויר בצמיגים¿
 עמוד«רוש (בצמיגים תקין ותקן אם ד

.(326

:ת גובה אלקטרוניתכב עם בקרכלי ר¿
 עמוד 192).«רוש (כב אם דהנמך את הר

 נקה את רצפת תא:רצפת תא המטען¿

המטען.

בשה ונקייה משמן ואבק, כדיעליה להיות י

להקטין את סכנת החלקת המטען.

השתמש בשטיחים נגד החלקה (שטיחים¿

לא מחליקים) על רצפת תא המטען, אם

רוש.ד

  בעת העמסה

בית,בים מרכבי נוסעים עם כמות מושבר

בי המותר עלתהיה חריגה מעומס המר

ביהסרן האחורי אם יוטען עומס מטען מר

בתא המטען.

ביים המותרים עלהקפד על העומסים המר¿

כבך.הסרן ומשקל כולל מותר של ר

כב לא עמוס גדלבון שמשקל רקח בחש

בות התקנה של אביזרים וציודבעק

ך נשיאת המטען פוחת.אופציונלי. לכן ער

הקפד על הוראות חלוקת המטען¿

 עמוד 278).«(

כז הכובד הכללית של המטעןת מרנקוד

צריכה להיות תמיד נמוכה ככל האפשר,

כזת ובין הסרנים קרוב לסרן האחורי.ממור

 עמוד 278).«(אבטח את המטען ¿

רישות החוק והתקנותציית תמיד לכל ד

בה אתה נוהג.התקפות במדינה ש

ע להעמסה שלב למידע הנוסף הנוגשים ל

משאיות ארגז:

כזהיכן שניתן, העמס את הארגז כך שמר¿

כז הארגז.הכובד הוא במר

ברי אבניםהעמס סלעים גדולים או ש¿

בזהירות. אל תפיל אותם על המשטח

מגובה גבוה מדי.

רוש, השתמש ברצועות מתיחה.אם ד¿

רצועות מתיחה מונעות מהדלתות

בלוט החוצה.האחוריות ל
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  בדיקת מטענים

ה אזהר  

ה אזהר  

גזי פליטה הם גזים רעילים המכילים פחמן חד
כבחמצני. גזי פליטה יכולים להיכנס לפנים הר

אם דלת ההזזה או הדלת האחורית  פתוחה
כב בתנועה.בעת שהמנוע פועל, בייחוד כשהר

קיימת סכנת הרעלה.

כבה תמיד את המנוע לפני פתיחת דלת ההזזה
והדלתות האחוריות. לעולם אל תנהג עם דלת

הזזה או דלת אחורית פתוחה.

וודא שהמטעןאבטחת מטענים: ¿
מאובטח לפני התחלת נסיעה ובמועדים

בועים במהלך נסיעה ארוכה, ותקן אםק
רוש.ד

סגור את דלת ההזזה ואתדלתות: ¿
הדלתות האחוריות.

בדוק שדלתדלת טעינה אחורית: ¿
הטעינה האחורית במשאית משטח נעולה

 עמוד 88).«כראוי (

ת גובה אלקטרונית:כב עם בקרכלי ר¿
 עמוד 192).«בחר בתוכנית רגילה (

רוש, כוונן את אזוראם דפנסים ראשיים: ¿
ה של הפנסים הראשיים.  כוונן אתהתאור

 עמוד 107).«טווח הפנסים הראשיים (

התאם את לחצילחצי אוויר בצמיגים: ¿
האוויר בצמיגים בהתאם לעומס המטען

 עמוד 326).«(

התאם את סגנוןכב: מאפייני שליטה בר¿
הנהיגה שלך לעומס המטען המובל.

חלוקת מטען 

  הערות כלליות

ב בנקודות בודדות בתאלמטענים במשקל ר

המטען יש השפעה שלילית על מאפייני

השליטה והם עלולים לגרום נזק לכיסוי

הרצפה.

כז הכובד הכללית צריכה להיותת מרנקוד

כזת בין הסרניםנמוכה ככל האפשר וממור

בת הסרן האחורי.בקר

בוסי צוות:במסחריות סגורות/מיני

אחסן תמיד מטען בתא המטען.¿

מקם תמיד את המטען כנגד משענות¿

ב האחורי.הגב של ספסל המוש

העבר חפצים כבדים וגדולי ממדים קדימה¿

ב האחורי.ככל האפשר כנגד ספסל המוש

העמס מטענים בקו ישר אם ספסל

ב האחורי.המוש

הקפד על הערות הבאות:

אל תערום מטענים גבוה יותר מהקצה£

העליון של משענת הגב.

בים שאינםהובל מטענים מאחורי מוש£

תפוסים.

ב האחורי אינו תפוס,אם ספסל המוש£

ת הבטיחות באלכסוןהכנס את חגור

ב הנגדית.ת המושלאבזם של חגור

ה באופן לא נכוןאם אתה מחבר רצועת קשיר

בריםחש הדבעת אבטחת מטען עלולים להתר

ה של שינויים פתאומיים בכיווןהבאים במקר

הנסיעה, בלימה או תאונה:

בעות האבטחה יכולות להתנתק אוט£

שרצועות המתיחה עלולות להיקרע אם יש

חריגה מהעומס המותר.

לא ניתן לאבטח את העומס.£

בר יכול לגרום לעומס להחליק, להתהפך אוהד

כב.כב ולפגוע בנוסעי הרלהיזרק בתוך הר

קיימת סכנה לפציעה.

 אבטחת מטענים 

 הערות בטיחות חשובות 

»»
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ה באופן נכוןאבטח תמיד את רצועות הקשיר

בעות האבטחה המתוארות. השתמשורק בין ט

תמיד ברצועות אבטחה המתוכננות במיוחד

לעומסים אלה.

בי שלע לעומס המרב להוראות בנוגשים ל

ה בודדות.נקודות קשיר

הב מספר נקודות קשיראם אתה משל

ב תמיד להקפידלאבטחת המטען, אתה חיי

תבית של נקודעל יכולת העומס המר

ה החלשה ביותר.הקשיר

לדוגמה, כאשר הבלמים הופעלו במלואם,

פועלים כוחות הנובעים מכוח המשקל של

ם פיזור אחיד של המטען, תמידהמטען. לש

ה. חלק אתהשתמש במספר נקודות קשיר

ה באופן שווה ככלהמטען בין נקודות הקשיר

האפשר.

החלק את המטען באופן שווה בין נקודות הקשיר

והלולאות.

נא התייחס להערות על מוסך שירות מורשה

 עמוד 26).«(ס מטעם כלמוביל בע“מ מרצד

הקפד תמיד על הוראות ההפעלה של יצרן

ה.ה בעת שימוש ברצועות הקשיררצועות הקשיר

בי של נקודותהערות על כושר נשיאת מטען מר

«(ה מופיעות בפרק “נתונים טכניים“ הקשיר

עמוד 360).

כנהג אתה האחראי להבטיח כי:

רישות וההנחיות הישימות לנוהלי אבטחתהד£

מטען מולאו.

ה בתבר עלול להיות עבירת, ייתכן שהדאחר

בותעונשין, תלוי בחוק המקומי ובנסי

הקיימות.

רישות החוק והתקנותלכן עליך למלא על ד

בה אתה נוהג.הרלוונטיות למדינה ש

וודא שהמטען מאובטח לפני תחילת נסיעה

בועים במהלך נסיעה ארוכה. התאםובפרקי זמן ק

רוש.את העומס אם ד

בל מידע עם על אבטחת מטעניםאתה יכול לק

ה.מהיצרן של התקני האבטחה או מוצרי הקשיר

פנות תאבין דמלא את הרווח בין המטען ל¿

ה זאתהמטען וקשתות הגלגלים. למטר

השתמש בעזרי אבטחה קשיחים כגון

בעים מעץ, או ריפוד.טריזים, מק

חבר מטענים מאובטחים ומאוזנים בכל¿

ה אוהכיוונים. השתמש בנקודות קשיר

ה ובמסילות טעינה בתאבלולאות קשיר

המטען או משטח ההעמסה.

ה, כגון מוטותהשתמש רק בציוד קשיר

ה,אבטחה או רשתות אבטחה ורצועות קשיר

שנבדקו בהתאם לתקנים התקפים

).EN ,DIN(לדוגמה, 

ה הקרובותהשתמש תמיד בלולאות הקשיר

פד פינות חדות להגנה.ביותר למטען, ר

מטענים בייחוד מטענים כבדים יש לאבטח

ה.באמצעות לולאות קשיר

ה שנבדק בהתאםניתן להשיג ציוד קשיר

) מכלEN ,DINלתקנים התקפים (לדוגמה, 

כז שירות מורשהה מתמחה או ממרחבר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

בוס צוות)ה (דוגמה: מינינקודות קשיר

הלולאות קשיר
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ה ללא מסילותה  (דוגמה: מסחרית סגורנקודות קשיר
טעינה)

הלולאות קשיר 

ה עםה (דוגמה: מסחרית סגורנקודות קשיר

מסילות טעינה)

הלולאות קשיר 
 מסילות טעינה

ה (דוגמה: משאית ארגז פתוח)נקודות קשיר

הלולאות קשיר

ה (דוגמה: משאית ארגז פתוח)נקודות קשיר

הלולאות קשיר

פנות הנפתחות שלת את הדלאחר שהורד

ההארגז, אתה יכול להשתמש בנקודות הקשיר

בתחתית על קורות הרוחב הימנית או השמאלית.

אבטח מטענים חופשיים, בייחוד על משטח ארגז

המטען של משאית ארגז פתוח, ברשת קשיר

או יריעת ברזנט מתאימה.

ה או יריעת ברזנטאבטח תמיד רשת קשיר¿

ה האפשריות. ודא שווילכל נקודות הקשיר

בוע מאובטחים כנגד פתיחה אקראית.הקי

כב שלך מצויד במסילות טעינה אם הר

ברצפת תא המטען, אתה יכול למקם מוטות

אבטחה ישירות לפני ומאחורי המטען. מוטות

האבטחה סופגים ישירות את כוחות התזוזה

הפוטנציאליים.

אבטחת מטענים לרצפת תא המטען באמצעות

תם מומלצת רק למטענים קלים. הנחקשיר

שטיחים נגד החלקה מתחת למטען לאבטחה

נוספת של המטען.
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ךרה דהחלק את לולאת הקשירלהתקנה: ¿
במסילת הטעינה קרוב למטעןהשקע ש

 ננעל בשקע.עד שמנגנון הנעילה 

בעת שהנך מושך את מנגנון הנעילה 
ה מסוגלתאל מחוץ לשקע, לולאת הקשיר

ה. ודא שמנגנוןלנוע בתוך מסילת הקשיר
הנעילה נעול תמיד בשקע.

ה אם ממוקמתבדוק את לולאת הקשיר¿
חזק במקום.

משוך את מנגנון הנעילה ה: להסר¿
הכלפי מעלה ומשוך את לולאת הקשיר

מסילה.לכיוון מנגנון הנעילה והחוצה מה

הת לולאות הקשירהתקנת/הסר

עבור מסילות טעינה

ה אזהר  
כזכאשר אתה מוביל מטען על הגג, עולה מר

כבכב ומאפייני השליטה ברהכובד של הר

בימשתנים. אם אתה חורג מהמשקל המר

המותר על הגגון, מאפייני השליטה, ההיגוי

עים באופן חמור.והבלימה נפג

קיימת סכנת תאונה.

בי המותר עללעולם אל תחרוג מהמשקל המר

הגג והתאם את סגנון הנהיגה שלך בהתאם.

גגון מטען  

ודא ש:

בורגי האבטחה של נושא מטען הגג£
� Nm10הדוקים לפי מומנט הידוק של  8 

בות ההחלקה המסופקות.בתוש

ע עם המסילותהברגים אינם באים במג£
בעת הידוקם.

בות ההחלקה אינן ממוקמות לידתוש£
מכסי הפלסטיק.

בות ההחלקה יש את חתך הרוחבלתוש£
המתאים.

מסילות האבטחה נקיות מלכלוך בחלק£
הפנימי.

בורגי האבטחה מהודקים מחדש באופן£
שווה לאחר נסיעה של כ � 500 ק“מ.

ס בנץ ממליצה להתקין רק גגוני מטעןמרצד
בר ימנעס בנץ. הדשנבדקו ואושרו על ידי מרצד

כבך.נזק לר

תאם ברצונך להתקין בהתקנה מאוחר
כזמסילות אבטחה, התקן אותן במר

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד
רושיםבע“מ אשר יש לו הכלים והידע הד

ת אתה יכולה מסוג זה. אחרביצוע עבודל
כב.לגרום נזק לר

בי על הגגתוכל למצוא מידע כל העומס המר

 עמוד 360).«(בפרק “נתונים טכניים“ 

מסילות אבטחה

מסילותכבך מותקנות ניתן להתקין גגוני מטען בר
בותבעים מיוחדים (תושאבטחה על הגג. מק

מחליקות) זמינים כאביזרים.

כז שירות מורשה שלניתן למצוא אותם בכל מר
ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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תא המנוע

 מכסה תא המנוע

ה אזהר  

ה אזהר  

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאם לארץבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצויד בכלהייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים גם

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים ללמער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

פתיחת מכסה תא המנוע

ה אזהר  

אם מכסה תא המנוע אינו נעול, הוא עלול להיפתח
ה הראייה שלך.במהלך נסיעה ולחסום את שד

קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תבטל את נעילתו של מכסה תא המנוע
במהלך נסיעה.

אם אתה פותח את מכסה תא המנוע כאשר
ה או בעת שמתחוללתהמנוע חם יתר על המיד

ע עםבוא במגשריפה בתא המנוע, אתה עלול ל
גזים חמים או נוזלי שירות דולפים. קיימת סכנת

פציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה פותח את
מכסה תא המנוע. אם מתחוללת שריפה בתוך תא
המנוע, השאר את מכסה תא המנוע סגור והזעק

בוי אש.שירותי כי

תא המנוע מכיל חלקים נעים. חלקים מסוימים,
בויכגון מאוורר המקרן, ממשיכים לנוע לאחר כי

המנוע והם אף עשויים להתחיל לנוע שוב
בפתאומיות. קיימת סכנת פציעות.

אם עליך לגשת לתא המנוע:

כבה את מנעול ההצתה£

ב לאזור החלקים הנעים (אזורלעולם אל תתקר£
בוב של מאוורר המקרן)הסי

הסר תכשיטים ושעונים£

בוש מהחלקים הנעיםחק פרטי להר£

ה אזהר  
כת הזרקת הדלק מופעלותכת ההצתה ומערמער

ביכיע במרבאמצעות מתח גבוה. לכן, אל תיג
כות האלה כדי לא להתחשמל. קיימת סכנתהמער

התחשמלות.

כתכת ההצתה או מערבי מערכיע ברלעולם אל תיג
הזרקת הדלק כאשר ההצתה מופעלת.

ה אזהר  

בים בתא המנוע עלולים להיות חמיםכימספר ר

כתביותר, לדוגמה המנוע במקרן וחלקים ממער

הפליטה. קיימת סכנה לפציעה בטיפול בתא

המנוע.

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר, וג

בים הבאים.כיבר

עכאשר אתה מבצע עבודות בתא המנוע, ג

בים הבאים:כירק בר

מכסה תא המנוע£

מדיד השמן£

צוואר מילוי שמן מנוע£

פים של נוזל קירורמכסה מיכל עוד£

כת הזרקת הדלקבים הפעילים של מערכיהר

הם, לדוגמה המזרקים.

כת ההצתה הם,בים הפעילים של מערכיהר

לדוגמה:

סלילי ההצתה£

מחברי מצתים£

מחברי אבחון£

מית אינםוודא שמגבי השמשה הקד

ת, אתהמית. אחרמים מהשמשה הקדמור

מית ולמכסהיכול לגרום נזק לשמשה הקד

המנוע.
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ידית שחרור מכסה המנוע באזור הרגליים של הנהג

חק ככל האפשרכב הרעצור את ר¿

ה ככל האפשר.מהתנועה ועל קרקע ישר

דומם את המנוע.¿

רותו.רדכב ומנע את הידאבטח את הר¿

 מכסה המנוע.משוך את ידית שחרור ¿

מכסה המנוע משוחרר.

בתפס חוף את ידית אחוז במרווח וד¿

המכסה כלפי מעלה.

ם את מכסה המנוע עד שמוט התמיכההר¿

ב ומכסה המנוע נתמך. משתל 

ה אזהר  

ת מכסה המנועסגיר

מכסה מנוע לא סגור עלול להתרומם בעת

האצה חזקה ועלול לפגוע באנשים או

חפצים באזור הפתיחה. קיימת סכנה

לתאונה ולפציעה.

ב ונעול לפניוודא שמכסה המנוע סגור היט

כל נסיעה.

אם מכסה המנוע אינו נעול ואתה כבר נוסע

במהירות הליכה:

 בלוח המחווניםנורית החיווי הצהובה £

כב ללא לחצנים בגלגלנדלקת בכלי ר

ההגה.

 (מכסה מנועBonnet open ההודעה £

כב עם לחצנים בגלגלפתוח) מוצגת בכלי ר

ההגה.

ה את מוט התמיכה,בעת שהנך לוחץ חזר

ודא שאינך לוחץ כנגד מצב התפיסה ובכך

תכופף אותו.

חוף את מכסהאל תשתמש בידיך לד

המנוע כלפי מטה. בעשותך כך אתה יכול

לגרום לו נזק.

ם את המכסה קלות.הר¿

לאחור. חוף את מוט התמיכה ד¿

הורד את המכסה עד אשר יימצא במצב¿

אופקי ולאחר מכן אפשר לו ליפול מגובה

של כ� 30 ס“מ.

המכסה ננעל תוך השמעת נקישה חזקה.

ב. פתח אותואם המכסה אינו נעול היט

מחדש ואפשר לו ליפול ממצב מעט גבוה

יותר.
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  שמן מנוע

הערות כלליות

שמן מנוע מתלכלך במהלך פעולתו

רגה. בדוקואיכותו ונפחו פוחתים בהד

ביעות את מפלס השמן ומלא או דאגבק

ך.ת הצורלהחלפתו במיד

ראה את ההוראות על שמן מנוע וצריכת שמן

 עמוד 355)«(בפרק “נתונים טכניים“ 

ת טיפולי שירות ותחזוקה.בחובר

Euro מנוע 6

מיכל התפשטות של נוזל קירור של המנוע
 עמוד 289)«(

13AdBlueמכסה צוואר מילוי 

 עמוד 168)«(
מכסה צוואר מילוי שמן מנוע

 עמוד 286)«(
מכסה מיכל התפשטות נוזל בלמים

 עמוד 290)«(
 עמוד 291)«מכסה מיכל נוזל שטיפה (

דיר את מפלס הנוזלים ואתרבדוק באופן ס
נזילות ממכלולים. אם אתה מזהה אובדן של
נוזל, לדוגמה כתמי שמן במקום החניה של

כז שירות מורשהכב, צור קשר מיד עם מרהר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

בדוק את מפלס שמן המנוע:תה יכול לאה של תא המנוע  סקיר

כב עם מנועך (כלי ררב הדבתצוגת מחש£
דיזל)

עם מדיד השמן£

מיקום מדיד השמן תלוי בסוג המנוע.

בדיקת מפלס שמן המנוע בתצוגה

אם בטמפרטורות נמוכות ביותר לא מוצג מפלס
שמן מנוע לאחר 5 דקות, חזור על בדיקת מפלס

שמן המנוע לאחר 5 דקות נוספות.

אם עדיין לא מוצגת קריאה של מפלס שמן
המנוע, בדוק את מפלס שמן המנוע באמצעות

המדיד.

בדיקת תצוגת מפלס שמן המנוע במוסךדאג ל
מוסמך.

בדוק את מפלס שמן המנוע רק כאשר המנוע
ה רגילה.ת עבודבטמפרטור

כב על שטח ישר.החנה את הר¿

הדומם את המנוע¿

המתן כחמש דקות¿

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה. התצוגה פעילה.

לחץכב ללא לחצנים בגלגל ההגה: כלי ר¿
 בלוחלחיצות חוזרות על לחצן תפריט 

 עמוד 35) עד שהתצוגה«המחוונים (

. הודעת התצוגהמציגה את סמל 
  ��:��תמופיעה בתצוגה במהלך מדיד

שמן המנוע.

לחץכב עם לחצנים בגלגל ההגה: כלי ר¿
 בלוח המחווניםעל לחצן שירות 

 עמוד 35). התצוגה מציגה את«(
Engine oil level Measuring inההודעה 

progress  ת מפלס(מתבצעת מדיד

המנוע.ת שמן שמן מנוע!) במהלך מדיד

כב ללא לחצניםהודעות בתצוגה לכלי ר

התצוגה מציגה את ההודעותבגלגל ההגה: 

ת מפלס שמן מנוע.הבאות לאחר מדיד
פנות צדבוס צוות/ וואן עם ד13 לדגמי מיני



287 תא המנוע
ול

פ
טי

 ו
ה

ק
זו

ח
ת

ריםדוגמה: מנוע דיזל בעל 4 צילינד

בדיקת מפלס שמן מנוע באמצעות מדיד
שמן

              פעולה

OK¿.אל תמלא שמן

- 1.0 ltr¿מלא את כמות השמן

- 1.5 ltr עמוד 288)«(המוצגת .

- 2.0 ltr¿בדוק את מפלס שמן

המנוע שוב לאחר מספר

דקות.

HI¿.מפלס השמן גבוה מדי

ף השמן.נקז את עוד

                     פעולה

כב עם לחצנים בגלגלהודעות תצוגה בכלי ר

ייתכן שהתצוגה תציג את ההודעותההגה: 

ת מפלס שמן מנוע.הבאות לאחר מדיד

אל תמלא שמן.¿

מלא את כמות¿

השמן המוצגת

 עמוד 228).«(

בדוק את מפלס¿

שמן המנוע שוב

לאחר מספר דקות.

Engine oil
 level OK

(מפלס שמן
מנוע תקין)

Engine oil level Add
1.0 l  )ןמש סלפמ

. הוסף 1 ליטר)עונמ

Engine oil level
Add 1.5 l  מפלס)
.עונמשמן 

)’ל 5.1 ףסוה

Engine oil level
Add 2.0 l

עונמ ןמש סלפמ(
)’הוסף 2 ל

Engine oil level
Reduce oil level

עונמ ןמש סלפמ(

)ןמש תומכ תחפה

מפלס השמן גבוה מדי.

ף השמן.נקז את עוד¿

                פעולה

Observe wait.
Period

(חכה לסיום

ההמתנה)

ת שמןחזור על מדיד¿

המנוע לאחר כ� 5 דקות

תאם המנוע בטמפרטור

הפעולה הרגילה שלו.

ת שמןחזור על מדיד¿

30 �המנוע לאחר כ

דקות אם המנוע אינו

ת הפעולהבטמפרטור

הרגילה שלו.

דומם את המנוע וחכה¿

כ� 5 דקות אם המנוע

ת הפעולהבטמפרטור

הרגילה שלו. לאחר מכן,

ת שמן מנוע.בצע מדיד

סובב את המפתח¿

 במתג2למצב 

ההצתה.

Eng. oil lev. Turn
ignition on for level

(מפלס שמן
מנוע. הפעל את

בדיקה)לההצתה 

Engine oil level
 Not when eng.

running
(מפלס שמן

מנוע לא כאשר

המנוע פועל)
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ע עם חלקי מנוע חמים,אם שמן מנוע בא במג
הוא עלול להידלק ואתה עלול להיכוות. אל תשפוך

שמן מנוע על חלקי מנוע חמים.

וודא ששמן מנוע לא יישפך על צוואר פתח

ב אתהמילוי. אפשר למנוע להתקרר ונקה היט

ע עם שמן המנוע לפניבאו במגהחלקים ש

התנעת המנוע.

האלטרנטור ממוקם מתחת לצוואר מילוי

שמן מנוע. אם שמן נשפך על האלטרנטור,

קיימת סכנה שהאלטרנטור ניזוק. היזהר

מאוד בעת מילוי שמן מנוע.

ריםדוגמה: מנוע דיזל 6 צילינד

ריםדוגמה: מנוע בנזין 4 צילינד

ריםוגמה: מנוע בנזין 6 צילינדד

בדוק את מפלס השמן רק כאשר המנוע
ת הפעלה רגילה שלו.בטמפרטור

חק ככל האפשרכב הרעצור את ר¿
ה ככל האפשר.מהתנועה ועל קרקע ישר

רותו.רדכב ומנע את הידאבטח את הר¿

דומם את המנוע.¿

המתן חמש דקות.¿

 עמוד 284).«פתח את מכסה המנוע  (¿

.משוך את מדיד השמן ¿

בים.במטלית ללא סי נגב את מדיד השמן ¿

 לתוך צינור מדידהכנס את מדיד השמן ¿
ה, והוצא אותו שוב.השמן עד לעציר

מפלס השמן נכון אם המפלס הוא בין סימון
. לסימון המקסימום המינימום 

אם מפלס השמן ירד לסימון המינימום ¿
 והוסף שמןאו מתחת, פתח את מכסה 

 עמוד 288).«מנוע  (

 ו� ההפרשים בכמויות בין סימונים 
הם כ� 2 ליטרים למנועי דיזל ו�3 ליטרים

למנועי בנזין.

סגור את מכסה המנוע¿

OM651     ריםמנוע דיזל 4 צילינד
�0°Cבין  בטמפרטורות חיצוניות ש �30°C  ו

אתה יכול למדוד את מפלס השמן כשהוא קר.

ת שמן מנוע כאשר המנוע קר היא פחותמדיד
תה שהמנוע בטמפרטורמדויקת ממדיד

פעולה רגילה.

ה התואמת מוצגת התצוגה:כאשר האזהר

 עמוד 288).«מלא שמן מנוע (¿

או

נקז את שמן המנוע.¿

הוספת שמן מנוע
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ה אזהר  
כת הקירור נמצאת תחת לחץ במיוחד כאשרמער

המנוע חם.  אתה עלול להיכוות מפליטת נוזל קירור
חם בעת פתיחת מכסה המקרן. קיימת סכנה של

פציעה.

לכן שחרר את המכסה מההברגה רק לאחר
בש כפפות מגן והגן על  הענייםשהמנוע התקרר. ל

בעת פתיחת המכסה. סובב את המכסה כחצי
בוב על מנת לתת ללחץ להשתחרר.סי

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק כאשר הר

עומד על משטח ישר והמנוע התקרר.

בת להיות מתחתת נוזל הקירור חייטמפרטור

�50°Cל

כתכת קירור המנוע ומערבדוק את מער

דיר לאיתור דליפות.החימום באופן ס

  נוזל קירור מנוע

כאשר אתה מוסיף שמן מנוע, היזהר ששמן לא

מה או במיישפך. אסור ששמן מנוע ייספג באד

בה.בילסת אתה עלול לגרום נזק התהום. אחר

אל תוסיף יותר מדי שמן. אם מפלס השמן
עולה מעל סימן מקסימום במדיד שמן מנוע,

ם נזק למנוע או לממיר הקטליטי.עלול להיגר
ת.דאג לשאוב את הכמות המיותר

בראל תשתמש בתוספים לשמן מנוע. הד

עלול לגרום נזק למנוע.

 עמוד 284).«( את מכסה המנוע פתח ¿

.הוצא בהברגה את המכסה ¿

רשת.הוסף את כמות השמן הנד¿

 על צוואר המילוי והדק.הנח את המכסה ¿

וודא שהמכסה מתהדק נכונה במקומו.

בדוק את מפלס השמן שוב עם מדיד השמן¿
 עמוד 286).« עמוד 287) או בתצוגה («(

את מכסה המנוע.סגור ¿

בהביה למען איכות הס  הער 

ה אזהר  

אם יש אובדן של כמות גדולה של נוזל קירור,

דאג לאיתור הבעיה ולתיקונה במוסך מוסמך.

נוזל הקירור מכיל גליקול ולכן הוא רעיל. אל תבלע
נוזל קירור. היוועץ מיד ברופא אם בלעת נוזל קירור.

ע עם העור,בוא במגאל תאפשר לנוזל קירור ל
ע עם העיניים,ה של מגהעיניים או הביגוד. במקר

ב עם מים נקיים. נקה מיד את האזורשטוף היט
בון. החלף מידהנגוע של העור והביגוד עם מים וס

בגדים מזוהמים בנוזל .

ה אזהר  
ע עם חלקי מנוע חמים,אם נוגד קיפאון בא במג

הוא עשוי להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני הוספה של נוגד
הקיפאון. ודא שנוגד הקיפאון אינו נשפך על צוואר
המילוי. נקה את נוגד הקיפאון ביסודיות מהחלקים

לפני התנעת המנוע.

דוגמה מכסה ומיכל ההתפשטות של נוזל הקירור

בדיקת מפלס נוזל הקירור

חק ככל האפשרכב הרעצור את ר¿

ה ככל האפשר.מהתנועה ועל קרקע ישר

דומם את המנוע.¿

רותו.רדכב ומנע את הידאבטח את הר¿

 עמוד 284) .«(פתח את מכסה המנוע ¿

היזהר לא לשפוך נוזל קירור על המשטחים

כב. אתה עלול לגרום נזקהצבועים של הר

כב.לצבע הר
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בובחצי סי סובב באיטיות את המכסה ¿
נגד כיוון השעון, והנח ללחץ להשתחרר.

 והסר אותו.המשך לסובב את המכסה ¿

מת קו הסימוןאם נוזל הקירור נמצא בר
כאשר הוא בי במיכל ההתפשטות המר

קר, יש מספיק נוזל קירור במיכל
 של נוזל הקירור.ההתפשטות 

מילוי נוזל קירור
אם מפלס נוזל הקירור יורד מתחת לסימן¿

 מלאהמינימום על מיכל ההתפשטות 
עד סימן המקסימום.

הקפד על יחסי מילוי תמיסת נוזל קירור
ועל איכות המים כמפורט בפרק “נתונים

 עמוד 358). למניעת נזק«טכניים“ (
כת קירור המנוע, השתמש רק בנוגדלמער

ה התואם למפרטיקיפאון/מונע חלוד
ס בנץ למוצרי שירות.מרצד

 למקומו וסובב אותוהחזר את המכסה ¿
עם כיוון השעון והדק.

התנע את המנוע.¿

לאחר כ� 5 דקות דומם את המנוע ואפשר¿
לו להתקרר.

בדוק את מפלס נוזל הקירור שוב ומלא¿
רוש.את נוזל הקירור אם ד

סגור את מכסה המנוע.¿

ה אזהר  
מוצרי שירות עלולים להיות רעילים ומסוכנים

בריאות. קיימת סכנת פציעות.ל

פעל לפי ההוראות הנמצאות על המיכלים
ם, אחסנתם והשלכתם שלהמקוריים בעת שימוש

מוצרי השירות. אחסן את מוצרי השירות באריזתם
גחק מהישהמקורית. שמור על מוצרי השירות הר

ם של ילדים.יד

בריאות. ראה גם את הערותנוזל בלמים מסוכן ל

בולים“הבטיחות בסעיף “מוצרי שירות וקי

 עמוד 348).«(

ה אזהר  
במהלך הזמן, נוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר,

תתיחה שלו. אם נקודת הרובכך מונמכת נקוד

תיחה של נוזל הבלמים נמוכה מדי, עלוליםהר

כת הבלמים,להיווצר כיסי אדים בתוך מער

בר עלולכאשר הבלמים מופעלים בחוזקה. הד

לפגום ביעילות הבלימה. קיימת סכנת תאונה.

דאג לחדש את נוזל הבלמים במרווחי זמן

דירים.ס

כב.ם לקורוזיה בצבע המרנוזל בלמים גור

ע עם צבעאם נוזל בלמים בא במג

כב, שטוף מיד במים.המר

דאג לחידוש נוזל הבלמים כל שנתיים במוסך

מוסמך. ראה את המידע בפרק “נתונים

 עמוד 357).«(טכניים“ 

כת הבלימה מופעלותמנגנון המצמד ומער

ראולית באמצעות נוזל הבלמים.היד

דיר,בדוק את מפלס נוזל הבלמים באופן ס

בוע או בעת תדלוק.לדוגמה כל ש

בדיקת מפלס נוזל הבלמים

חק ככל האפשרכב הרעצור את הר¿

ה ככל האפשר.מהתנועה ועל קרקע ישר

דומם את המנוע.¿

רותו.רדכב ומנע את הידאבטח את הר¿

 עמוד 284).«(פתח את מכסה המנוע ¿

  נוזל בלמים
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בדוק את מפלס נוזל הבלמים.¿

מפלס נוזל הבלמים תקין אם המפלס הוא

 שעל מיכל נוזלMAX ו� MINבין הסימנים 

.הבלמים 

סגור את מכסה המנוע.¿

אם מפלס נוזל הבלמים מגיע לסימן מינימום

כת הבלימהאו נמוך ממנו, בדוק את מער

פידות/לאיתור דליפות. בדוק גם את עובי ר

סקות הבלמים. פנה מיד למוסך מוסמך.ד

בר אינו פותר אתאל תמלא נוזל בלמים. הד

הבעיה.

ה אזהר  
מית הוא חומר דליקנוזל שטיפה של השמשה הקד

בי מנוע חמים אוכיע עם רמאוד. אם הוא בא במג

כת הפליטה הוא עשוי להידלק. קיימתעם מער

סכנת שריפה ופציעות.

היזהר לא לשפוך נוזל שטיפה ליד צוואר המילוי

של המיכל.

השתמש רק בנוזל שטיפה המתאים

MBלעדשות פנסים מפלסטיק, לדוגמה 

Summerfit  או MB Winterfitנוזל שטיפה .

שאינו מתאים עלול לגרום נזק לעדשות

הפלסטיק של הפנסים הראשיים.

דוגמה: מיכל נוזל שטיפה

כיז נוזל שטיפה לנוזל השטיפההוסף תר

במשך כל השנה. ראה את המידע על נוזל

  נוזל שטיפה

 עמוד«(השטיפה בפרק “נתונים טכניים“

.(359

מילוי נוזל שטיפה

מיתחיצת השמשה הקדמהל את נוזל ר¿

ליחס התמיסה המתאים במיכל לפני

המילוי.

פתח את מכסה המנוע.¿

 ממיכל נוזל השטיפההסר את המכסה ¿

באמצעות הלשונית.

בב מראש.מלא נוזל שטיפה שעור¿

לצוואר המילוי ה את המכסה לחץ חזר¿

בות במקומו .עד שנשמע צליל השתל

סגור את מכסה המנוע.¿

כת דלק  מער

ניקוז מסנן הדלק

ה אזהר  
דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק

מגביר את הסיכון לשריפה או לפיצוץ.

מנע חשיפה לאש, ללהבות גלויות, לגצים

ולעישון. דומם את המנוע וכבה את חימום העזר

בש תמידכת הדלק. לה על מערלפני עבוד

כפפות מגן.

בהביה למען איכות הס  הער 
ך ידידותיתרסלק תערובת של מים ודלק בד

בה.בילס

 דולקת, נקז אתאם נורית החיווי 

ת,מסנן הדלק עם מפריד המים מיד. אחר

המנוע יכול להינזק.
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כבטיפוח פנים הר

סנן אוויר למיזוג אוויר של תא

נוסעים האחורי

דירבדוק את מסנני האוויר באופן ס

לסימנים של זיהום. נקה והחלף מסנן

ת הלכלוך יכול לגרום לנזקמלוכלך. אחר

כת המיזוג.למער

ריםמנוע 6 צילינד

אם נורית החיווי כב עם מנוע דיזל: כלי ר

דולקת, נקז את מסנן הדלק עם מפריד המים

 מיד.

תבצע את עבודס בנץ ממליצה למרצד

ס מטעםהשירות במוסך מורשה מרצד

כלמוביל בע“מ.

כב בבטחה ואבטח אותוהחנה את הר¿

רות.רדכנגד היד

 עמוד 140).«(הפסק את חימום העזר ¿

כבה את המנוע.¿

 עמוד 284).«(פתח את מכסה המנוע ¿

הנח מיכל איסוף מתאים מתחת לצינור¿

.הניקוז 

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

ריםמנוע 4 צילינד

 עדפתח מיד את פקק הניקוז ¿

ך צינוררשתערובת מים/דלק מתנקזת ד

.הניקוז 

 לאחר שכ� 0.2הברג את פקק הניקוז  ¿

ליטר של תערובת מים/דלק נאספו.

משאבת הדלק החשמלית מפסיקה את

מת הנוזל אוטומטית לאחר 30 שניות.הזר

לאחר ניקוז מסנן הדלק עם מפריד המים¿

הסובב את המפתח במנעול ההצתה חזר

 במנעול ההצתה.0למצב 

ה אחראיתהשלך את הנוזל שנוקז בצור¿

בה, לדוגמה במוסך מוסמך.ביכלפי הס

 פקק הניקוד.בדוק את פקק הניקוז ¿

ב להיות סגור.חיי

כאשר המנוע פועל ופקק הניקוז 

.ך צינור הניקוז רפתוח, דלק ייאבד ד

סגור את מכסה המנוע.¿

 לא כבית לאחר ניקוז.אם נורית החיווי 

נקז שוב את מסנן הדלק.¿

 אינה כבית לאחראם נורית החיווי ¿

בדיקה במוסךכב לניקוז: שני, הבא את הר

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.
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ה בתא הנוסעיםמסנן האוויר הממוקם על התקר

האחורי

ברכמות גדולה של חול או אבק יכולה להצט

במסנן האוויר אם הנך נוסע באזורים מאובקים

כי עפר.ראו בד

 הפרדב מסנן האוויר:ת קרלהסר¿

 מהשקעים בזהירות את המכסה 

והסר.

ב המסנן מתעלת המיזוג.הסר את קר¿

ב המסנןב המסנן: שטוף את קרלניקוי קר¿

במים נקיים.

בשב המסנן להתייהנח לקר¿

ב המסנןבש את קראין לכבס או ליי

במכונה.

הכנס אתב מסנן האוויר: להתקנת קר¿

.ב המסנן למכסה קר

 למקומו עד לשילובו.החזר את המכסה ¿

בה בעת טיפולבית הסהקפד על צעדים לשמיר

רישות החוק על סילוק מוצריכבך. עליך לציית לדבר

בים,כישירות, לדוגמה שמן מנוע. זה כולל גם ר

ע עם מוצרי השירות. כלבאים במגכגון מסננים ש

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ יכול לספק לך מידע בנושא.

השלך מיכלים ריקים, מטליות ניקוי ומוצרי טיפול

בה. ציית להוראות לשימושביך ידידותית לסרבד

במוצרי טיפול.

אל תפעיל את המנוע למשך זמן ארוך יותר

כב נייח.מהנחוץ כאשר הר

לפני ביצוע פעולות תחזוקה ותיקונים, ודא

שקראת את החומר הרלוונטי לפעולות

תחזוקה ותיקון:

חלקים רלוונטיים של המידע הטכני£

עים להוראות הפעלה ומידע למוסך.הנוג

הרישות החוק, כגון בטיחות בעבודד£

ותקנות למניעת תאונות.

כב, עליך להעמיד אתה מתחת לרבעת עבוד

כב על תומכים עם כושר נשיאה מספיק.הר

כב לזמן קצרמת הרכב נועד להרמגבה הר

ך החלפת גלגל הוא אינו מיועד לעבודותלצור

כב.תחזוקה מתחת לר

כזי שירות מורשיראה גם הערות על מר

 עמוד 26).«(ס מרצד

התחום והתדירות של הבדיקה וטיפולי השירות

תלויים לעתים קרובות בתנאי הפעולה

כב. ידע מקצועי מעבר לתחוםהמגוונים של הר

רוש בעת בדיקהשל הוראות הפעלה אלה ד

ת תחזוקה. עבודות אלו צריכותוביצוע של עבוד

להתבצע אך ורק על ידי מומחים.

תכב מתארת השירות ותחזוקה של הרחובר

את טווח והתדירות של ביצוע עבודות תחזוקה

ומכילה הערות נוספות על אחריות ומוצרי

שירות.

בותעבודות השירות והתחזוקה חיי

להתבצע בהתאם להנחיות ולהמלצות

ת השירות והתחזוקה.בחוברש

אי ציות לכך עלול לגרום לשלילת הזכות

רישת אחריות ולסירוב לכל חבות שללכל ד

רצון טוב מצד היצרן לאחר שמלא דוח נזק.

בהביה למען איכות הס  הער 

תחזוקה

הערות כלליות
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סראה מידע על חלפים מקוריים של מרצד

.)643 דומע «( :םיינכט םינותנ“ קרפב ץנב

  תצוגת מרווחי שירות

הערות כלליות

מועד שירות קרוב מופיע בתצוגת מועדי שירות

במשך חודש או 300 ק“מ מראש. הודעה תוצג

כב בתנועה או בעת שההצתהבעת שהר

מופעלת.

תצוגת מועדי השירות האלה אינה

מספקת מידע על מפלס שמן המנוע. לכן

ביןבל בין תצוגת מועד השירות לבלאין ל

.תצוגת מפלס שמן מנוע 

ב מופיע בימים אומועד השירות המתקר

כב.חק אותו נסע הרבק“מ, תלוי בסה“כ המר

סמלים ואותיות בתצוגת השירות מציגים את

הטווח של מועד השירות הבא.

 טיפול קטןAאו  

 טיפול גדולB או 

תצוגת מועד השירות

:כב עם לחצנים בגלגל ההגהכלי ר
ההודעות הבאות עשויות להופיע:

£  Service A in ... days

 בעוד... ימים)A(שירות 

£  Service A in ... km

 בעוד... ק“מ)A(שירות 

£  Service A due now

 כעת)A(שירות 

כב ללא לחצנים בגלגל ההגה:כלי ר

ההודעות הבאות עשויות להופיע

A  לשירות  £

B  לשירות £

)kmחק נשאר בק“מ (בנוסף תראה את המר

).dאו את הזמן שנשאר בימים (

מועד שירות חלף

 אםכב עם לחצנים בגלגל ההגה:כלי ר
החמצת מועד שירות, אחת מההודעות

ה.הבאות תופיע בתצוגה ויישמע צליל אזהר

£ Service A overdue by .. days
 עבר... ימים)Aמועד שירות 

£Service A overdue by .. km מועד  
עבר... ק“מ)A שירות 

אםכב ללא לחצנים בגלגל ההגה: כלי ר
 אוהחמצת את מועד השירות הסמל 

 עבור שירות יהבהב בתצוגה למשך 10
שניות לאחר הפעלת ההצתה. תראה גם סימן

מינוס לפני המועד.

קריאה למועד השירות
סובב את הפתח במנעול ההצתה למצב¿

2.

התצוגה מופעלת.

כב ללא לחצנים בגלגל ההגהכלי ר

 לחיצות חוזרותלחץ על לחצן התפריט ¿
 עבור שירות או עד שהסמל 

מופיע בתצוגה.

חק שנשאר בק“מבנוסף תראה את המר
)km)  או את הזמן שנשאר בימים (d.(

כב עם לחצנים בגלגל ההגהכלי ר

בגלגל ההגה או  לחץ על הלחצן ¿
לחיצות חוזרות עד אשר תראה את

רטית.התצוגה הסטנד

בגלגל ההגה  או לחץ על הלחצן ¿
לחיצות חוזרות עד אשר תראה את
ההודעות הבאות בתצוגה, לדוגמה:

£  Service A in ... days
 בעוד... ימים)A(שירות 

£  Service A in ... km
 בעוד... ק“מ)A(שירות 

ASSYSTתצוגת מרווחי שירות 

בל הודעה, תקASSYSTכת כב עם מערבכלי ר
חקב בהתאם למרעל מועד שירות מתקר
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בהביה למען איכות הס  הער 
המצברים מכילים מזהמים. על פי

החוק אין להשליך אותם לאשפה

הביתית.

בה יש לסלקבילמען איכות הס

בנפרד את המצברים במיכלים

המיועדים לכך.

סלק מצברים פגומים באופן

כז אותם למרבה. קחביאחראי לס

ס בנץשירות מורשה של מרצד

תמטעם כלמוביל בע“מ, או לנקוד

ת עבור מצבריםאיסוף מיוחד

ישנים. �סכנת התפוצצות. תערובת חמצן

ת כאשר מצבריםמימן נפיצה נוצר

נטענים. טען מצברים רק במקומות

ב.מאווררים היט

ב אשסכנת התפוצצות. אסור לקר
ולהבות חשופות ואין לעשן כאשר

תאתה מטפל במצבר. הימנע מיציר
גיצים.

חומצת מצבר היא חומר מאכל. אם

הותזה חומצה על העור או על בגדים

בון אונטרל מיד את החומר במי ס

במנטרל חומצה, לאחר מכן נקה את

האזור הפגוע במים.

בובכב משקפי מגן. בעת ערהר

חומצה ומים, נוזלים עלולים להתיז

לעיניך. שטוף התזות של חומצה מיד

בלת טיפולבמים נקיים ופנה לק

פואי.ר

חק בטוח. ילדיםחק ילדים למרהר

אינם יכולים להעריך נכונה את

הסכנה של חומצת מצברים.

מצבר

 הערות בטיחות חשובות

שנסעת ולסגנון הנהיגה.

הזמן בין מועדי שירות התואמים יכול להיות
ך באמצעות:מואר

נהיגה בזהירות במהירות מנוע מתונה.£

הימנעות מנסיעות קצרות בהןם המנוע£

ה.ת העבודלא הגיע לטמפרטור

תקופות בהן המצבר מנותק לא תילקחנה

בוצע כדי להבטיח שיASSYSTבון על ידי בחש

כבך בזמן הנכון, עליך להורידשירות בר

תקופות בהן המצבר היה מנותק מהימים

המוצגים.

בעת טיפול במצברים, הקפד על

אמצעי הזהירות וצעדי הבטיחות

מיוחדים המפורטים בספר זה.

הקפד על הערות הבאות:
בדוק את טעינת המצבר בתכיפותדאג ל£

כב בעיקרבה יותר, אם אתה משתמש ברר
כב ללאלנסיעות קצרות או משאיר את הר

פעולה למשך פרקי זמן ארוכים.

ך חיי השירותכדי שהמצברים ישיגו את אור£
בים תמיד להיות טעוניםבי, הם חייהמר

מספיק.

החלף את המצבר רק במצבר שמומלץ£
ס בנץ.על ידי מרצד

ה במוסך מוסמך.בצע את העבוד£

כב חונהאם אתה צריך להשאיר את הר£
למשך פרק זמן ארוך,

�כז שירות מורשההתייעץ עם מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממרצד

או
�כת החשמל באמצעותנתק את מער

 עמוד 152).«מתג ניתוק המצבר (

כבך, הסר אתכאשר אתה מחנה את ר
כניהמפתח אם אינך צריך להשתמש בצר

כב ישתמש רק באנרגיהחשמל. הר
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מעטה, וכך ישמור על עוצמת המצבר.

  הוראות התקנה

כבך יהיה מצויד בשלושה מצברים,ייתכן שר

תלוי בסוג הציוד:

באזורבת המצבר שמצבר התנעה בתי£

הרגליים של הנהג.

מצבר נוסף בתא המנוע.£

ב הנהג.מצבר עזר תחת מוש£

ה אזהר  
חפצים באזור הרגליים של הנהג עלולים להגביל

את הגישה לדוושות ולחסום דוושה לחוצה.

בר מסכן את ההפעלה ובטיחות הנסיעה שלהד

כב. קיימת סכנה לתאונה.הר

אחסן את כל החפצים במקום בטוח כך שהם

לא יוכלו להיכנס לאזור הרגליים של הנהג.

בע תמיד את השטיחונים כפי שמתואר כדיק

חב מספיק להפעלתלהבטיח שיש תמיד מר

הדוושות. אל תשתמש בשטיחונים שאינם

מקובעים ואל תניח שטיחונים זה על זה.

כני החשמל.כבה את כל צר¿

והסר את  שחרר את הברגים ה:להסר¿

.הריפוד 

 .הסר את כיסוי הרצפה ¿

הכנס מחדש את כיסוי הרצפהלהתקנה: ¿

 לתוך איזור הרגליים של הנהג.

החלק את  כיסוי הרצפה מתחת לדוושת

ב הנהגההאצה ויישר אותו עם בסיס מוש

וסף הדלת.

וודא שכיסוי הרצפה אינו מפריע לפעולת

דוושת ההאצה.

 והברג את הברגיםמקם את הריפוד ¿

ה למקומותיהם.בחזר 

ה אזהר  
 בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן. אם נוצר

קצר חשמלי או גיצים, הם עשויים להצית את גז

המימן.

ב החיובי של מצבר מחובר אינווודא שהקוט£

כב.ע בחלקי הרנוג

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת£

על המצבר.

בור או הניתוקר החידחשוב שתשמור על ס£

בי המצבר המתואר בספר זה.של קוט

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר.£

בי  מצבר בעליוודא שאתה מחבר קוט

ביות זהה.קוט

ר המתואר שלדחשוב מאוד לשמור על הס£

בור או ניתוק כבלי עזר.חי

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

כשהמנוע פועל.

ניתוק מצבר ההתנעה

כבה את המנוע והסר את המפתח

ממנעול ההצתה לפני שאתה משחרר

בים.אותו ממהדק הקט

בור מצבר ההתנעה  ניתוק/חי

הערות בטיחות חשובות

ת כיסוי הרצפההתקנת / הסר

(מצבר התנעה)
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בים חשמלייםכית ייתכן שתגרום נזק לראחר
כגון האלטרנטור.

תמיד נתק תחילה את מצבר ההתנעה
באזור הרגליים של הנהג.בת המצבר שבתיש

ר המתואר להלן.דנתק תמיד את המצבר בס
בור שלר ניתוק/חידלעולם אל תחליף בין ס

ביבים ולעולם אל תחליף בין קוטהדקי הקט
ת אתה עלול לגרום נזקהמצבר. אחר

כב.כות האלקטרוניות של הרלמער

כיסוי מצבר באזור הרגליים של הנהג

כני החשמל.כבה את כל צר¿

דומם את המנוע והסר את המפתח¿

ממנעול ההצתה.

הסר את כיסוי הרצפה באזור הרגלים של¿

 עמוד 296).«(הנהג 

 והחלק את כיסוישחרר את הברגים ¿

 בכיוון החץ.המצבר 

בלוט מעבר לחריצים.בים להברגים חיי

 כלפי מעלה.הסר את המכסה ¿

ב השלילי שלשחרר תחילה את הקוט¿

בואהמצבר והסר את הכבל כך שהוא לא י

ב.ע עם הקוטבמג

ב החיובי.הסר את המכסה מעל הקוט¿

ב החיובי וקפל אותושחרר את הדק הקוט¿

בת הנתיך למעלה ולצד.ואת תי

בור מחדש של מצבר ההתנעהחי

ר המתוארדחבר מחדש את המצבר בס

בי המצבר.להלן. לעולם אל תחליף בין קוט

כותת אתה עלול לגרום נזק למעראחר

כב.האלקטרוניות של הר

בתקפל את הדק המצבר החיובי עם תי¿

ב.ם נתיך כלפי מטה לקוטקד

ב החיובי.חבר את הדק הקוט¿

ב החיובי.חבר את המכסה של הקוט¿

ב השלילי.חבר את הדק הקוט¿

 כך שהברגיםמקם את כיסוי המצבר ¿

 ממוקמים מעל לשקעים הגדולים.

 בכיוון התנועההחלק את כיסוי המצבר ¿

לשקעים הקטנים יותר.

.הדק את הברגים ¿

התקן את כיסוי הרצפה באזור הרגליים של¿

 עמוד 296).«(הנהג 

בורבצע את העבודות הבאות לאחר חי

במצבר:

 עמוד 91).«(אתחול של חלונות הצד ¿

 עמוד«(אתחול של דלת הזזה חשמלית ¿

.(81

מתנע מצבר באזור הרגליים של הנהג
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ה/התקנה של מצבר התנעההסר  

ת מצבר ההתנעההסר

 עמוד 296).«(נתק את המצבר ¿

בת המחבר נתק את צינור האוורור תוש¿

של המכסה לשחרור גז. בור מהחי

המונע את תק שחרר את בורגי המר¿

תזוזת המצבר.

כלפי מעלה. תק משוך את המר¿

החלק את המצבר אל מחוץ לעוגן שלו¿

בכיוון הנסיעה.

ם את ידית המצבר והסר את המצברהר¿

בת המצבר.מתי

התקנת המצבר

בת המצבר.הכנס את המצב לתי¿

קפל מטה את ידית המצבר.¿

החלק את המצבר לעיגון שלו בכיוון הנגדי¿

לכיוון הנסיעה.

.תק הכנס את המר¿

בעשמק תק הדק את הברגים על המר¿

את המצבר למקומו.

בת המחברחבר את צינור האוורור עם תוש¿

של מכסה האוורור. בור לחי 

 עמוד 296).«(חבר את המצבר ¿

בור של המצבר הנוסףניתוק וחי

(תא המנוע)

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן. אם נוצר

קצר חשמלי או גיצים, הם עשויים להצית את גז

המימן.

ב החיובי של מצבר מחובר אינווודא שהקוט£

כב.ע בחלקי הרנוג

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת£

על המצבר.

בור או הניתוקר החידחשוב שתשמור על ס£

בי המצבר המתואר בספר זה.של קוט

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר ודא£

ביותבי מצבר בעלי קוטשאתה מחבר קוט

זהה.
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ר המתואר שלדחשוב מאוד לשמור על הס£

בור או ניתוק כבלי עזר.חי

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

כאשר המנוע פועל.

ניתוק המצבר הנוסף

כבה את המנוע והסר את המפתח ממנעול

ההצתה לפני שאתה משחרר אותו מהדקי

ביםכית ייתכן שתגרום נזק לרבים. אחרהקט

חשמליים כגון האלטרנטור.

תמיד נתק תחילה את מצבר ההתנעה

באזור הרגליים של הנהג.בת המצבר שבתיש

ר המתואר להלן.דנתק תמיד את המצבר בס

בור שלר ניתוק/חידלעולם אל תחליף בין ס

ביבים ולעולם אל תחליף בין קוטהדקי הקט

ת אתה עלול לגרום נזקהמצבר. אחר

כב.כות האלקטרוניות של הרלמער

מצבר נוסף בתא המנוע

כני החשמל.כבה את צר¿

דומם את המנוע והוצא את המפתח¿

ממנעול ההצתה.

 עמוד 284).«(פתח את מכסה המנוע¿

ב השלילי שלשחרר תחילה את הקוט¿

בואהמצבר והסר את הכבל כך שהוא לא י

ב.ע עם הקוטבמג

ב החיובי.הסר את המכסה מעל הקוט¿

ב החיובי.שחרר והסר את הדק הקוט¿

בור המצבר הנוסףחי

ר המתוארדחבר מחדש את המצבר בס

בי המצבר.להלן. לעולם אל תחליף בין קוט

כותת אתה עלול לגרום נזק למעראחר

כב.האלקטרוניות של הר

ב החיובי.חבר את הדק הקוט¿

ב החיובי.חבר את המכסה של הקוט¿

ב השלילי.חבר את הדק הקוט¿

סגור את מכסה המנוע.¿

בור המצבר:בצע את פעולות הבאות לאחר חי

 עמוד 91).«(אתחול של חלונות הצד ¿

 עמוד«(אתחול של דלת הזזה חשמלית ¿

.(81

ה של המצברהתקנה והסר

הנוסף (תא המנוע)

ת המצבר הנוסףהסר

 עמוד 298).«(נתק את המצבר ¿

תק המונע את תזוזתשחרר את בורגי המר¿

המצבר.

הסר את מחזיק המצבר והוצא אותו¿

ממקומו.

התקנת המצבר הנוסף

הכנס את המצבר למקומו.¿

הכנס את מחזיק המצבר.¿

תקהדק את הברגים המחזיקים את המר¿

המונע את תזוזת המצבר בתא המנוע.

 עמוד 298).«(חבר את המצבר ¿
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בור מצבר העזר (תחתניתוק וחי

ב הנהג)מוש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן. אם נוצר

קצר חשמלי או גיצים, הם עשויים להצית את גז

המימן.

ב החיובי של מצבר מחובר אינווודא שהקוט£

כב.ע בחלקי הרנוג

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת£

על המצבר.

בור או הניתוקר החידחשוב שתשמור על ס£

בי המצבר המתואר בספר זה.של קוט

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר ודא£

ביותבי מצבר בעלי קוטשאתה מחבר קוט

זהה.

ר המתואר שלדחשוב מאוד לשמור על הס£

בור או ניתוק כבלי עזר.חי

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

כאשר המנוע פועל.

ניתוק מצבר העזר

כבה את המנוע והסר את המפתח ממנעול

ההצתה לפני שאתה משחרר אותו מהדקי

ביםכית ייתכן שתגרום נזק לרבים. אחרהקט

חשמליים כגון האלטרנטור.

תמיד נתק תחילה את מצבר ההתנעה

באזור הרגליים של הנהג.בת המצבר שבתיש

ר המתואר להלן.דנתק תמיד את המצבר בס

בור שלר ניתוק/חידלעולם אל תחליף בין ס

ביבים ולעולם אל תחליף בין קוטהדקי הקט

ת אתה עלול לגרום נזקהמצבר. אחר

כב.כות האלקטרוניות של הרלמער

ב הנהג.מצבר העזר ממוקם מתחת למוש

כני החשמל.כבה את צר¿

דומם את המנוע והוצא את המפתח¿

ממנעול ההצתה.

ב הנהג קדימה.קפל את כרית מוש¿

ב השלילי שלשחרר תחילה את הקוט¿

בואהמצבר והסר את הכבל כך שהוא לא י

ב.ע עם הקוטבמג

ב החיובי.הסר את המכסה מעל הקוט¿

ב החיובי.שחרר והסר את הדק הקוט¿

בור מצבר העזרחי

ר המתוארדחבר מחדש את המצבר בס

בי המצבר.להלן. לעולם אל תחליף בין קוט

כותת אתה עלול לגרום נזק למעראחר

כב.האלקטרוניות של הר

ב החיובי.חבר את הדק הקוט¿

ב החיובי.חבר את המכסה של הקוט¿

ב השלילי.חבר את הדק הקוט¿

ב הנהג.קפל מטה את כרית מוש¿

ה של מצבר העזרהתקנה והסר

ב הנהג)(מתחת למוש

ת מצבר העזרהסר

 עמוד 300).«(נתק את המצבר ¿

תק המונע את תזוזתשחרר את בורגי המר¿

המצבר.

הסר את מחזיק המצבר והוצא אותו¿

ממקומו.

התקנת מצבר העזר

הכנס את המצבר למקומו.¿

הכנס את מחזיק המצבר.¿

תקהדק את הברגים המחזיקים את המר¿

המונע את תזוזת המצבר בתא המנוע.

 עמוד 300).«(חבר את המצבר ¿
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כבטיפוח הר

 הערות אודות הטיפול

ה אזהר  

  טעינה

ה אזהר  

במהלך הטענה רגילה או הטענה בכבלי עזר, גזים

נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת

פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש, להבות,

גצים ועישון. ודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר

כון מעלב. אל תרמתבצעת במקום מאוורר היט

המצבר.

כב רק עם מטעןטען מצבר המותקן בר

ס בנץ.מצברים שנבדק ואושר על ידי מרצד

התקן זה מאפשר את טעינת המצבר שהוא

כת החשמל שלת, מערכב. אחרמותקן בר

כב עלולה להינזק.הר

ב להערותטען את המצבר שהוסר. שים ל¿

בהוראות ההפעלה של מטען המצברים.

בורב להערות על חיהתקן את המצבר. שים ל¿

מצבר.

אם המצברים אינם בשימוש, טען אותם

אחת לחודש.

ניתן להטעין את מצבר ההתנעה באמצעות

« (בתא המנועבור לכבלי עזר שת החינקוד

עמוד 312).

  תחזוקה

בי מצבר ומשטח מצבר מלוכלכים יכוליםקוט

בר יכול לגרום למצבריםם. הדם לזליגת זרלגר

להתרוקן.

חומצת מצבר היא חומר מאכל.  לכן יש למנוע

בין העור, העיניים אוע בין חומצות המצבר למג

כוןהבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תר

חק ילדים ממצברים. לאחרמעל המצבר. הר

ע, שטוף את חומצת מצבר במים ופנה מיידהמג

פואי.בלת טיפול רלק

אל תשתמש בחומרי ניקוי כלשהם הכוללים

מיםדלק. חומרי ניקוי המכילים דלק גור

בת המצבר.לקורוזיה של תי

תאם לכלוך נכנס לתא המצבר, גובר

הפריקה העצמית של המצבר והמצבר ניזוק.

יש להקפיד על הנקודות הבאות בטיפול¿

במצבר:

בורבי המצבר וחידיר את קוטבדוק באופן ס¿

ה כדי להבטיח שהםהכבל השלילי לשלד

ב.מקובעים היט

בי המצבר עםגרז קלות את תחתית קוט¿

חומר סיכה העמיד לחומצה.

נקה את המצברים רק כאשר כל המכסים¿

והברגים סגורים.

ת לכלוך עלול להיכנס לתאי המצבר.אחר

שחרר את המכסים ונקה את הנשמים¿

החסומים עם כלי מתאים כגון חתיכת תיל.

אם לא תשחרר את המכסים לפני הניקוי

יש סכנה לקצר.

ביםהנשמים במכסים וצינורות האוורור חיי

ברוח.ת גז יכול ללהיות פתוחים. אחר

נקה את בית המצבר רק עם חומרים ניקוי¿

מסחריים הזמינים בשוק.

ה אזהר  
כב או בחלקיםאם אתה משתמש בפתחים במר

רגה, אתה עלול:נתיקים כמד

להחליק ו/או ליפול£

כב ולגרום לנפילתך.לגרום נזק לר£

קיימת סכנת פציעה.

השתמש תמיד בהתקני טיפוס, לדוגמה סולם.
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ע במשטחים או בציפויי הגנה עם משטחיםאל תיג
ת אתהח. אחרבעת או מגרד קרקשיחים, כגון ט

עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח ולציפוי

ההגנה.

כב לפרקי זמן ארוכים מיד לאחראל תחנה את הר

ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים עם
חומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים עלולים

פידותת בדיסקות וברלגרום לקורוזיה מוגבר
בה זו, עליך לנהוג מספר דקותהבלמים. מסי
הבלימה מחממת את דיסקותלאחר הניקוי.

בשת אותן. רקפידות הבלמים, ובאופן זה מייור
כב.לאחר מכן ניתן להחנות את הר

ניקוי משטחי הצבעכב ו שטיפת הר

כבמתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

ה אזהר  
כב.יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הר

קיימת סכנת תאונה.

כב בלום בזהירותבה זו לאחר שטיפת הרמסי

ת יעילות הבלימה.בהתאם לתנאי התנועה לשמיר

וודא שמתקן השטיפה האוטומטי מתאים

כבך.למידות ר

כב במתקן שטיפה אוטומטילפני שטיפת הר

קפל את המראות החיצוניות והסר כל

ת האנטנות והמראותאנטנה חיצונית אחר

כב עלולים להינזק.החיצוניות או הר

הקפד לפתוח מחדש את המראות

החיצוניות ולהתקין מחדש את האנטנות

בת מתקן השטיפה האוטומטי.לאחר עזי

 וודא כי:

גורים לחלוטין.חלונות הצד והגג הנפתח£

הופסקה פעולת האוורור/החימום.£
).OFF (לחצן

בעמית נקמתג מגבי השמשה הקד£
.0למצב 

כב.ם נזק לרעלול להיגרת אחר

כב במתקן שטיפה אוטומטיניתן לנקות את הר

כבר מהתחלה.

חיצהבצע רכב מאוד מלוכלך, יש לאם הר

ראשונית ידנית לפני הכניסה למתקן השטיפה.

חיצה אוטומטי, נגב ווקס:לאחר שימוש במתקן ר

 עמוד«(מעדשות מצלמת הנסיעה לאחור £

.(305

מיתמהשמשה הקד£

מלהבי המגבים.£

כך תוכל למנוע סימני מריחות מלכלוך

מית הנוצריםומשקעים על השמשה הקד

בעת ניגוב המגבים.

כבך אל תשתמש באף אחדניקוי רבעת 

מהמוצרים הבאים:

בשות, גסות או קשות.מטליות י£

חומרי ניקוי שוחקים.£

ממיסים.£

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

אל תשפשף.

בהביה למען איכות הס   הער 
כבך רק במפרצי חניה המיועדיםשטוף את ר

לכך. השלך מיכלים ריקים ומוצרי ניקוי

בה.ביך ידידותית לסרמשומשים בד

ת איכותוכבך הוא תנאי לשמירדיר ברטיפול ס
לטווח ארוך.

השתמש במוצרי טיפוח וחומרי ניקוי המומלצים
ס בנץ.ומאושרים על ידי מרצד

בהביה למען איכות הס   הער 
השלך אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי

בה.בילס
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מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

ה אזהר  
סמים סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרזר

ה נזק שלאלכלוך)  עלול לגרום לצמיגים ולשלד

ניתן להבחין בו מבחוץ. ייתכנו תקלות בלתי צפויות

ך זו. קיימת סכנת תאונה.רבים שניזוקו בדכיבר

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי

כבך. החלף מידסילון מעוגלים כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיאת הצמיגים או את ר

כבחק המינימלי שיש לשמור בין הרהמר

והמתז של מכשיר הלחץ הגבוה צריך

להיות:

כ� 70  ס“מ למתזים עגולים£

כ�  30 ס“מ למתזים שטוחים בזווית£

כזיםומתזים מר 25° של

שמור על תנועת סילון המים בעת ניקוי

אל תכוון אותו ישירות לחלקיםלמניעת נזק, 
הבאים:

צירי דלתות£
חסי אווירמד£
צינורות בלמים£
בים חשמלייםכיר£
מחברי תקעי חשמל£
אטמים£
ב הביניים של גלת הינע, בייחוד לא מסיחיד£

ההינע
מצלמת נסיעה לאחור או פתח המיקרופון£

חק שלבתחתית המצלמה. שמור על מר

לפחות 50 ס“מ.

ניקוי המנוע

אסור שמים ייכנסו לפתחי יניקת האוויר או

האוורור. בעת ניקוי עם מכשירי ניקוי בלחץ

גבוה או מכשירי ניקוי בקיטור,  אסור לכוון

ביםכים המים ישירות לעבר ראת זר

חשמליים או מחברים של כבלי חשמל.

כתהגן על המנוע לאחר ניקויו. הגן על מער

רצועת ההינע מחשיפה לחומר מגן.

הקפד גם על המידע בסעיף “מכשירי ניקוי

בלחץ גבוה“.

שטיפה ידנית

כבבמדינות מסוימות שטיפה ידנית של הר
ת רק במפרצי שטיפה, אשר הוקצו במיוחדמותר

רישות החוק בכל מדינהה זו. ציית לדלמטר
ומדינה.

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את¿
כב מתחת לקרני שמש ישירות.הר

ך.השתמש בספוג ר¿

השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי¿
ס בנץ.כב המאושר על ידי מרצדר

כב באמצעות צינורשטוף באופן יסודי את הר¿
ם סילון עדין.בעל זר

ם הסילון ישירות לפתחיאל תכוון את זר¿
האוורור.

השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף ¿
את הספוג בתכיפות.

בש אותוכב ביסודיות ויישטוף את הר¿
במטלית שעשויה מעור צבי.

בש עלאל תאפשר לחומר הניקוי להתיי¿
משטחי הצבע.

ף, הסר את כל המשקעים של מלחבעת בחור
ם האפשרי.הכבישים בזהירות ובהקד

לעולם אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ

כב. סילון המים שיוצרגבוה לניקוי פנים הר

מכשיר ניקוי בלחץ גבוה וההתזה עלולים

כב.לגרום נזק חמור לר

ניקוי משטחי הצבע

 הצבע:ביק על משטחיאל תד

בקותמד£

סרטים£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים.£

ת אתה עלול לגרום נזק לצבע.אחר
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מים קורוזיה ואזוריםשריטות, משקעים הגור
ם כתוצאהעו מקורוזיה ונזק הנגרשנפג

מטיפול לא נכון אינם ניתנים לתיקון מלא.
כז שירות מורשהבמקרים אלה פנה למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הסר מיד לכלוך מכל מקום אפשרי, תוך¿
הימנעות משפשוף חזק מדי.

תה שאריות חרקים בחומר להסרהשר¿
חרקים ושטוף לאחר מכן.

ב לשלשת ציפורים במים ושטוף אתהרט¿

האזורים המטופלים לאחר מכן.

ף עצים,הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שר¿
שמנים, דלקים וגריז בשפשוף עדין של
מטלית ספוגה בנפט או בנוזל מילוי למציתים.

ת כתמי זפת.השתמש במסיר זפת להסר¿

ת שעווה.יר סיליקון להסרהשתמש במס¿

ניקוי חלונות

ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבימנקה את השמשה הקד

המגבים, אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה

מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.

בשות, מוצרי ניקויאל תשתמש במטליות י

מחככים, ממיסים או חומרי ניקוי המכילים

ממיסים, לניקוי הצד הפנימי של החלונות.

אל תשתמש בחפצים קשיחים לניקוי הצד

ח אוהפנימי של החלונות, לדוגמה מגרד קר

ת קיים סיכון לגרימת נזק לחלון.בעת. אחרט

כב  טיפוח חוץ הר

ניקוי הגלגלים

אל תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים לניקוי

גלגלים, כדי להסיר אבק בלמים. השימוש

ביכיברגי הגלגלים ולרבהם עלול לגרום נזק ל

הבלמים.

כב לפרקי זמן ארוכים לאחראל תחנה את הר

ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים עם

חומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים

ת בדיסקותעלולים לגרום לקורוזיה מוגבר

בה זו, עליך לנהוגפידות  הבלמים. מסיובר

מספר דקות לאחר הניקוי. הבלימה מחממת

פידות הבלמים,את דיסקות הבלמים ור

בשת אותן. רק אז ניתן להחנותובאופן זה מיי

כב.את הר

אם אתה מנקה את הגלגלים במכשיר ניקוי

בלחץ גבוה, הקפד על הוראות הבטיחות של

. עמוד 303)«(מכשירי ניקוי בלחץ גבוה 

ת אתה עלול לגרום נזק לצמיגים.אחר

מית,אל תקפל את מגבי השמשה הקד

ת, יכולאלא אם מכסה המנוע סגור. אחר

ם נזק למכסה המנוע.להיגר

אחוז את זרוע המגב בחוזקה, כאשר אתה

ם נזקה. עלול להיגרמקפל אותה בחזר

מית, אם זרוע המגב תהלוםלשמשה הקד

מית לפתע.בשמשה הקד

מיתלפני ניקוי השמשה הקד

 במנעול0העבר את המפתח למצב ¿

ההצתה או הסר אותו.

קפל את זרועות המגבים החוצה¿

מית עד שתרגיש שהןמהשמשה הקד

ננעלות.

לפני שתפעיל שוב את ההצתה, החזר את

המגבים למיקומם.

ניקוי החלונות
נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית¿

לחה ובחומר ניקוי מומלץ ומאושר על ידי
ס בנץ.מרצד

ניקוי  חלון הזזה

ענקה את האטמים, משטחי המג¿

בועותוהמסילות של חלונות ההזזה כל 3 ש

במטלית לחה.
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ניקוי מאותתי הפנייה במראות החיצוניות

השתמש רק בחומרי ניקוי ובבדי ניקוי
המתאימים לניקוי עדשות פלסטיק. חומרי
ניקוי ובדי ניקוי שאינם מתאימים עלולים
לשרוט או לגרום נזק לעדשות הפלסטיק של

מאותתי הפנייה במראות החיצוניות.

נקה את עדשות הפלסטיק של מאותתי¿
הפנייה במראות החיצוניות בספוג לח

בחומר ניקוי עדין, לדוגמה שמפו לניקוי
ס בנץ.כב או בדי ניקוי של מרצדר

ניקוי החיישנים

בשות, גסות אואל תשתמש במטליות י
ת אתה עלולקשות ואל תשפשף, אחר

לשרוט את החיישנים.

אם אתה מנקה את החיישנים במכשיר
חק שלקיטור, וודא שאתה שומר על מר

בין30 ס“מ לפחות בין מתז המכשיר ל
חק נכון בין פייתכב. מידע לגבי מרהר

בל מיצרן המכשיר.כב, ניתן לקהמכשיר לר

ה אזהר  

ניקוי להבי המגבים

מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד
מית או את להבימנקה את השמשה הקד

המגבים, אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.

מית, אלאאל תקפל את מגבי השמשה הקד
םת, יכול להיגראם מכסה המנוע סגור. אחר

נזק למכסה המנוע.

ת עלול אל תמשוך את להב המגב. אחר
ם נזק ללהב המגב.להיגר

בה אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות ר
תמדי ואל תשפשף אותם חזק מדי, אחר

פיט. התוצאה תהיהם נזק לציפוי הגרייגר
רעש  במהלך הניגוב.

תהב את זרוע המגב בעת החזר החזק היט
מית עלולה להינזקלמקום. השמשה הקד

אם זרוע המגב תהלום בה בפתאומיות.

 במנעול0העבר את המפתח למצב ¿
ההצתה או הסר אותו.

חק מהשמשהקפל את זרועות המגבים הר¿
מית.הקד

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית¿
לחה.

מיתקפל את זרועות מגבי השמשה הקד¿
ה, לפני הפעלת ההצתה.בחזר

ניקוי פנסים חיצוניים

השתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי 
מתאימים לעדשות פלסטיק. חומרי ניקוי

או בדי ניקוי שאינם מתאימים, עלולים
לשרוט ולגרום נזק לעדשות הפלסטיק של

הפנסים החיצוניים.

נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים¿
החיצוניים בספוג לח וחומר ניקוי עדין,

ס בנץ אוכב של מרצדלדוגמה שמפו ר
מטליות ניקוי .

ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

בשות, גסות אואל תשתמש במטליות י

ת, אתה עלולקשות ואל תשפשף. אחר

מי, צדחיישני פרקטרוניק (לדוגמה, פגוש קד

כב)שמאל של הר

מינקה את החיישנים בפגושים הקד¿

כב ובמטליתוהאחורי במים, בשמפו לר

כה.ר
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לשרוט את העדשות של מצלמת הנסיעה

לאחור.

כב במכשירי ניקוי בלחץ גבוהעת ניקוי הרב
חקאו מכשירי ניקוי בקיטור, שמור על מר

מינימלי של 50 ס“מ ממצלמת הנסיעה
לאחור. אל תכוון ישירות למצלמת הנסיעה

לאחור או לפתח המיקרופון בתחתית
ת אתה עלולמצלמת הנסיעה לאחור. אחר

לגרום נזק למצלמת הנסיעה לאחור.

כז הגג מעל לפנסמצלמת נסיעה לאחור במר

בלימה שלישי

עדשת המצלמה
פתח מיקרופון

  במים נקייםנקה את עדשת המצלמה ¿
כה.ובמטלית ר

ח וקס על עדשת המצלמה וודא שאינך מור
רש, הסרכב. אם נדבעת מריחת וקס על הר

כה.את השעווה באמצעות שמפו ומטלית ר

ניקוי דלת ההזזה

עבת משטחי המגביהסר עצמים זרים מס¿
ע של דלת ההזזה.ופיני המג

ע שלע ופיני המגנקה את משטחי המג¿
דלת ההזזה בחומר ניקוי עדין במטלית

כה.ר

ע ופיני או תגרז את לוחות המגאל תשמן

ע.המג

רגה החשמליתניקוי המד

רגה החשמלית לפחות אחתנקה את המד
בת שלהבר לכלוך  בתושלחודש. וודא שלא יצט

רגה.או במד

 עמוד«רגה החשמלית (פתח את המד¿
.(83

בתסגור את דלת ההזזה עד שהיא משתל¿
במנעול.

רגה החשמלית ואתנקה את המד¿
בת שלה במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.התוש

לאחר הניקוי, התז על המוליכים של¿
סיס סיליקון כאשררגה בכל צד תרהמד
בשה.רגה ייבת המדתוש

.רחא הכיס רמוח וא זירג ןמשב שמתשת לא

רגה החשמלית.קפל את המד¿

פנות צד מאלומיניוםניקוי ד

אל תשתמש בחומרי ניקוי שוחקים לניקוי
ת אתה עלול לשרוט אתפנות הצד. אחרד

המשטחים.

הברש את דופן הצד מאלומיניום במים¿
ובחומר ניקוי ניטרלי או בסיסי במקצת.

הניקוי התקן גריר

ה במכשיריאל תנקה את תפוח הגריר
ניקוי בלחץ גבוה. אל תשתמש בממסים.

הב להערות הטיפול של התקן הגרירשים ל
בהוראות ההפעלה של היצרן.

ה ועל וועבודות תחוקה על תפוח הגריר
ביצוע במוסך מוסמך.ה ניתנות גם להגריר

כב  פנים הר

ניקוי במכשירי ניקוי בלחץ גבוה

הקפד על הנקודות הבאות בעת ניקוי
כב:פנים הר

לעולם אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ£
גבוה.

רים או נשארים נוזליםוודא שלא חוד£
במרווחים ובחללים.
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מוצרי ניקוי וטיפוח המכילים ממיסים עשויים לגרום

נזק למשטחים בתא הנהג. כתוצאה מכך חלקי

בר ולהיזרק בעת פתיחתןפלסטיק עלולים להיש

של כריות האוויר. קיימת סכנת פציעות.

אל תשתמש במוצרי ניקוי וטיפוח המכילים

ממיסים בתא הנהג.

ניקוי דיפון פלסטיק

וודא שיש אוורור מספיק בעת הניקוי.£

בש לחלוטין לאחרכב מתייוודא שפנים הר£

הניקוי.

ניקוי התצוגה

אין לנקות בחומרים הבאים:

מדלל המכיל אלכוהול או דלק£

חומרי ניקוי שוחקים£

חומרי ניקוי לשימוש ביתי£

השימוש במוצרים הנ“ל עלול להזיק למסך. אל

תפעיל לחץ על משטח המסך בעת ניקויו.

ם לו נזק בלתי הפיך.ת עלול להיגראחר

כת השמע, וודא שהמסך כבויכבה את מער¿

וקר.

ת מטליתנקה את משטח המסך בעזר¿

.TFT/LCDבר וחומר ניקוי למסכי מיקרופי

ברת  מטלית מיקרופיבש את המסך בעזריי¿

בשה.י

ביק את הפריטים הבאים על משטחי אל תד
פלסטיק:

בקותמד£

סרטים£

מטהרי אוויר או פריטים דומים£

ת אתה עלול לגרום נזק למשטח פלסטיק.אחר

אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה, דוחי חרקים
ע עם דיפוןבוא במגאו מסנן קרינה, ל

פלסטיק כדי לשמר את מראהו האיכותי.

נגב את דיפון הפלסטיק במטלית לחה¿
בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש בחומר ניקוי עדין.לכלוך כבד:¿

ניקוי גלגל ההגה וידית ההילוכים או בורר

ההילוכים

ת מטלית לחה.נגב ביסודיות בעזר¿

ניקוי חלקי דיפון

אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים

ת זפת, חומרי ניקויכגון חומרים להסר

םת ייגרלגלגלים, חומרי ליטוש או שעווה. אחר

נזק למשטחים.

הנגב את חלקי הדיפון במטלית שאינה מותיר¿

בר.בים, לדוגמה מטלית מיקרופיסי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿

ס בנץ.כב המומלצים על ידי מרצדלר

ביםניקוי כיסויי המוש

הערות כלליות

בר לניקוי עוראל תשתמש בבד מיקרופי

ה.בעי, עור מלאכותי וכיסויי אלקנטרט

בר עשוי לגרוםשימוש תכוף בבד מיקרופיי

נזק לכיסויים.

נקה:

עור מלאכותי במטלית לחה ותמיסה המכילה£

1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה, לדוגמה).

בר ותמיסהכיסויי בד במטלית מיקרופיי£

המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה,

לדוגמה). שפשף בזהירות ותמיד נגב את כל

ב כדי לא להשאיר סימנים. לאחר מכןהמוש

בש. התוצאות תלויותב להתייאפשר למוש

בסוג הלכלוך ובפרק הזמן שהוא לא נוקה.
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ניקוי חגורות בטיחות

בנה או צביעה עלולות להחליש חגורותהל

בטיחות באופן משמעותי. כתוצאה מכך הן

עשויות להיקרע לדוגמה, ולא לפעול בזמן תאונה.

ת של פציעות, אולי אפילוקיימת סכנה מוגבר

קטלניות.

בין או תצבע חגורות בטיחות.לעולם אל תל

אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי

בש את חגורותניקוי כימיים. אל תיי

 אוC° 80הבטיחות בטמפרטורות מעל 

בחשיפתם לקרני  שמש ישירות.

השתמש במים נקיים ופושרים ובתמיסת¿

בון.ס

ניקוי ריפוד הגג 

 אם הוא מלוכלך מאוד, השתמשריפוד הגג:¿

כה או בחומר ניקוי המומלץבמברשת ר

ס בנץ.ומאושר על ידי מרצד

ניקוי הווילונות

אין לכבס את הוילונות. כביסה עלולה לגרום

להם להתכווץ ולאבד את תכונות העמידות

בש.באש. נקה תמיד את הווילונות בניקוי י
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היכן אמצא ....

היכן אמצא...?

כבכת כלים של הרער

הערות כלליות

כב נמצאת בתא האחסוןכת הכלים של הרער

באזור הרגלים של נהג המשנה.ש

כב כוללת:כת הכלים של הרער

הלולאת גריר£

מברג עם ראשי פיליפס וכוכב (טורקס)£

בת לגלגל תחתון ומגבהכב מצויד בתושאם הר

כב גם כוללת:כת הכלים של הרער

מפתח גלגלים£

מפתח ברגים£

ראולימגבה היד£

תא אחסון באזור רגלי נהג המשנה

  מידע שימושי

פר נהג זה מתאר את כל דגמי הציודס
כבך שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדליםבזמן הבאתו של הספר לד
כבךבהתאם  למדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים
כות ותפקודים הרלוונטייםעים גם למעראלה נוג

בטיחות.ל

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ת המכסהשחרור מנעילה והסר

 המהיר כנגד אוסובב את סגר הנעילה ¿

.בכיוון שעון  

ם קלות ופתח את המכסה.הר¿

כב והמגבהכת הכלים של הרת ערהסר

כת הכלים הסר את ער¿

 ושחררמשוך את ידית השחרור המהיר ¿

.את רצועת האבטחה של המגבה 

והוצא אותו ם את המגבה הר¿

מהמחזיק.

בעת אחסון המגבה מקם אותו במחזיק

כפי שמוצג באיור. ודא שרצועת האבטחה

של המגבה תפוסה ומתוחה.

ת ונעילת המכסהסגיר

החלק את המכסה וקפל אותו מטה.¿

 כלפילחץ את סגר הנעילה המהיר ¿

מטה עד אשר יינעל.
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ה  משולש ופנס האזהר

הה ופנס האזהרהוצאת משולש האזהר

ההצבת משולש האזהר

סובב את המהדקים שחרור מהיר למצב¿

.

המכסה משוחרר מנעילה.

ם את המכסה.הר¿

הה ופנס האזהרהוצא את משולש האזהר¿

ואת האפוד הזוהר מהמחזיקים.

ה את המכסה וסובב את מהדקיקפל חזר¿

.השחרור המהיר למצב 

המכסה נעול.

 החוצה ולצדדים.קפל את הרגליים ¿

 כלפימשוך את מחזירי האור הצדדיים ¿
מעלה כדי ליצור את המשולש. נעל אותם

.בחלק העליון בתפס הלחיצה 

האתה יכול להתקין את משולש האזהר
רישות החוקרוש. הקפד על דאם ד

בה אתה נוהג.המדינה ש

ה ראשונהכת עזרער  

ה ראשונהכת עזרהוצאת ער
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ת כבלי עזרהתנעה בעזר

צמיג נקור  

ת כבלי עזרהתנעה בעזר  

ה  אזהר 
במהלך הטענה רגילה או הטענה בכבלי עזר, גזים

נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת

פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש, להבות,

גצים ועישון. וודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר

כון מעלב. אל תרמתבצעת במקום מאוורר היט

המצבר.

סובב את המהדקים שחרור מהיר למצב¿

.

המכסה משוחרר מנעילה.

ם את המכסה.הר¿

ה הראשונה כת העזרהוצא את ער¿

מהמחזיק.

ה את המכסה וסובב את מהדקיקפל חזר¿

.שחרור מהיר למצב 

המכסה נעול.

הכה עזרבדוק את תאריך התפוגה של ער

הראשונה לפחות פעם בשנה. החלף כל

ב חסר או שפג תוקפו.כיר

בוי אש  מטף כי

ב הנהגמת בסיס מושבוי בקדמטף כי

כלפי מעלה. משוך את לשוניות ¿

בת.בוי האש מחוץ לתושמשוך את מטף כי¿

בוי האשקרא את ההוראות שעל מטף כי

 בעיון ולמד את אופן הפעולה. דאג

לאחר כל שימוש בוי למילוי מטף הכי

ת ייתכןובדוק כל שנה או שנתיים. אחר

ה חירום.שהוא לא יפעל במקר

רישות החוק במדינתך.הקפד על ד

ה של צמיג נקור ניתןמידע על פעולות במקר

 עמוד«(למצוא בסעיף “צמיגים וגלגלים“ 

.(334

ה  אזהר 
חומצת מצבר היא חומר מאכל. לכן יש למנוע

בין העור, העיניים אוע בין חומצות המצבר למג

כוןהבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תר

חק ילדים ממצברים. לאחרמעל המצבר. הר

ע, שטוף את חומצת מצבר במים ופנה מיידהמג

פואי.בלת טיפול רלק

 הימנעכב המצוידים במנועי בנזין:כלי ר

תמניסיונות התנעה חוזרים וארוכים. אחר

ף עלול לגרום נזק לממירדלק שלא נשר

הקטליטי.

ה להתנעתאל תשתמש במטען לטעינה מהיר

כב התרוקן, ניתן להתניעהמנוע. אם מצבר הר

כב אחר באמצעות כבליאת המנוע ממצבר של ר

בור התנעה  לכבלי עזרה זו, יש חיעזר. למטר

בתא המנוע.

בבעת התנעה  באמצעות כבלי עזר, שים ל

לנקודות הבאות:

כב יש גישה למצבר. אם איןלא בכל כלי הר£

כבכב השני, התנע את הרגישה למצבר הר

בוית מטף הכיהסר

  הערות בטיחות חשובות
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כב המצוידים במנועי בנזין:כלי ר£

ביצוע רקהתנעה בכבלי עזר ניתנת ל

כת הפליטה קרים.כאשר המנוע ומער

אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא.£

אפשר למצבר להפשיר תחילה.

ניתן להתניע באמצעות כבלי עזר רק£

ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.

השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב£

מספיק, ובעלי צבתים מבודדים.

אם המצבר התרוקן לחלוטין, השאר את£

המצבר העזר מחובר כמה דקות לפני שאתה

מנסה להתניע. באופן זה תטעין מעט את

המצבר הריק.

כב.ע בין שני כלי הרוודא שאין מג£

וודא כי:

כבלי העזר לא פגומים.£

בים אינםהחלקים החשופים של מהדק הקט£

עים בחלקי מתכת אחרים כשכבלי העזרנוג

מחוברים למצבר.

ע עם חלקים כגוןכבלי עזר לא באים במג£

גלגלות רצועה או מאוורר המקרן. חלקים

אלה נעים בעת התנעת המנוע וכאשר

המנוע פועל.

ניתן להשיג כבלי עזר ומידע נוסף אודות

כז שירות מורשה שלכבלי עזר בכל מר

כלמוביל בע“מ.ס בנץ מטעםמרצד

בור כבלי עזר  לפני חי

כב עם מתג ניתוק מצבר, בדוק האםבכלי ר

 עמוד 152).«(מתג הניתוק מופעל 

כב באמצעות הפעלת בלםאבטח את הר¿

החניה.

ב הילוך סרק.בת הילוכים ידנית: שלתי¿

בת הילוכיםכב מצויד בתיאם הר¿

ההילוכיםאוטומטית, העבר את ידית

.Pלמצב 

כני החשמל,הפסק את פעולת כל צר¿

.’ה וכולדוגמה חימום חלון אחורי, תאור

 במנעול ההצתה,0סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 154).« (והוצא אותו 

 עמוד 284).«(פתח את  מכסה המנוע ¿

כב ללא מצברבור כבלי עזר לרחי

התנעה

כב ללא מצבר התנעה מזוהים באמצעותכלי ר

כב שלךב החיובי. אם הרבן של הקוטמכסה ל

מצויד במצבר התנעה, התנע רק באמצעות

בתא המנוע.בור לכבלי התנעה שת החינקוד

בור לכבלי עזרת החיכב, נקודתלוי בציוד של הר

מותקנת באחד מהמקומות הבאים בתא

המנוע:

משמאל למסנן האוויר (במבט בכיוון£

הנסיעה)

מימין למסנן האוויר (במבט בכיוון הנסיעה)£

על מחיצת המנוע£

באמצעות מצבר שני או באמצעות התקן

להתנעה באמצעות כבלי עזר.
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בור לכבלי עזר משמאל למסנן האווירת חינקוד

רים)(דוגמה: מנוע 6 צילינד

בור לכבלי עזר מימין למסנן האוויר (דוגמה:ת חינקוד

רים)מנוע דיזל 4 צילינד

בור לכבלי עזר על מחיצת המנוע (דוגמה:ת חינקוד

רים)מנוע בנזי 4 צילינד

ביםבור קטדוגמה: תרשים חי

של ב החיובי הסר את מכסה הקוט¿

כב המסייע.מצבר הר

ב החיובי באמצעותחבר את הדק הקוט¿

של מצבר ב החיובי כבל העזר לקוט

כב המסייע.הר

,באמצעות הדק כבל העזר החיובי ¿

החלק לאחור את מכסה המגן האדום של

בוב עם כיווןבור לכבלי עזר בסית החינקוד

השעון.

בב החיובי לקוטחבר את הדק הקוט¿

בור לכבלי עזר.ת החילנקוד החיובי 

כב המסייע במהירותהפעל את מנוע הר¿

סרק.

של ב השלילי חבר את הדק הקוט¿

ע הארקה כב המסייע למגמצבר הר

כבך.של ר

הכנס את המפתח למנעול ההצתה¿

והתנע את המנוע.

כניה צרכעת אתה יכול להפעיל חזר

חשמל, אבל אל תדליק את הפנסים.

נתק תחילה את ההדק השלילי של כבל¿

בואז מהקוט ע הארקה העזר ממג

כב במסייע.של מצבר הר השלילי 

נתק את ההדק החיובי  של כבל העזר¿

בור כבלית חישל נקוד ב החיובי מהקוט

של מצבר ב החיובי עזר, ואז מהקוט

כב המסייע.הר
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הה והתנעה בגרירגריר

 הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 
פעולת תפקודי בטיחות מסוימים תהיה מוגבלת

או שהם לא יפעלו כלל אם:

המנוע אינו מופעל.£

כת הבלמים או בהגה כוח.קיימת תקלה במער£

כתקיימת תקלה באספקת אנרגיה למער£
כב.החשמלית של הר

כבך נגרר, יש להפעיל כוח גדול יותר באופןאם ר

משמעותי בהיגוי בבלימה. קיימת סכנת תאונה.

ה. וודא כי ההגהה זה השתמש במוט גרירבמקר

ה.נע בחופשיות לפני גריר

ה או להתנעהכב המיועד לגריראם משקל הר

כבך:ה עולה על המשקל הכללי המותר של רבגריר

ה עשויה להתנתקלולאת הגריר£

כב/גרור עשוי להתהפך.השילוב ר£

קיימת סכנת תאונה.

ה  אזהר 

ה למצבמכסה המגן האדום יקפוץ חזר
ההתחלתי שלו בעת שהדק הכבל החיובי 

בור.ת החימוסר מנקוד

,ב החיובי סגור את מכסה של הקוט¿
כבת כבלי העזר להתנעה של הרלאחר הסר

המסייע.

כב.ת הראתה יכול להפעיל את תאור

בדוק את המצבר במוסך מוסמך,דאג ל¿
סכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה במר

בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.

ה  אזהר 
אם נעילת גלגל ההגה פעילה, לא ניתן יותר

כב. קיימת סכנה לתאונה.בצע פעולת היגוי ברל

ה עם כבלהפעל תמיד את ההצתה בעת גריר

ה.ה או מוט גרירגריר

כבך ניתןמידע על המשקל הכללי המותר עבור ר

 עמוד 348).«(כב למצוא על לוחית זיהוי הר

הה או את מוט הגריראבטח את חבל הגריר

ה, אםה או להתקן גריררק ללולאות הגריר

כב.ם נזק לרת עלול להיגרקיים. אחר

כבת רמלא אחר הנחיות הבאות בעת גריר

ה:ת חבל גרירבעזר

ה לאותו צד בשני כליחבר את חבל הגריר£
כב.הר

כו של החבל אינו עולה על הגודלוודא שאור£
המאושר בחוק. סמן את האמצע של חבל

xבן, לדוגמה (30 ה באמצעות בד להגריר
30 ס“מ). כך משתמשי כביש אחרים יודעים

כב נגרר.שר

הה רק ללולאת הגרירקשור את חבל הגריר£
ה, אם קיים.או להתקן גריר

כב הגורר בזמןב לפנסי הבלימה של הרשים ל£
חק מספיק כדינסיעה. תמיד שמור על מר

שהחבל לא יצנח.

ה או בשרשראותאל תשתמש בכבלים מפלד£
ת עשויכבך. אחרה כדי לגרור את רפלד

כבך.ם נזק לרלהיגר

כב,ה לחילוץ הראל תשתמש בלולאת גריר
כב. אם יש לךמאחר וזה עלול לגרום נזק לר

ת מנוף.כב בעזרספקות, חלץ את הר

ה, התחלכאשר אתה גורר או מתניע בגריר
לנסוע באיטיות. אם המשיכה חזקה מדי,

כב.ם נזק לכלי הרעלול להיגר

בה אתהרישות החוק  במדינה שהקפד על ד
ה.ה והתנעה בגרירעות לגרירנוהג הנוג

כב מאשר לגרור אותו.עדיף להוביל את הר

בת הילוכיםכב עם תיכאשר גוררים ר
בת להיותבת ההילוכים שלו חייאוטומטית, תי

בת הילוכים ידנית,כב עם תיאו בכלי רN במצב 

ה,כב אחר בגרירכב אחר או התנעת רה רבעת גריר

אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכללי המותר

כבך.עבור ר
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ידית ההילוכים צריכה להית בהילוך סרק.

ת:ב להיות מחובר ומוטען. אחרהמצבר חיי

לא תוכל לסובב את מפתח ההצתה£
2.למצב 

בת ההילוכיםלא תוכל להעביר את תי£
.Nלמצב 

הפסק את מאפיין הנעילה האוטומטית
 עמוד 77). אתה«כב (ת הרלפני גריר

כב נעול בעתעלול להימצא מחוץ לר
תו, ללא יכולת לשחררוחיפתו או גרירד

מנעילה.

הה של לולאת הגריר  התקנה/הסר

ת גרור: אם בכוונתךכב עם התקן גרירכלי ר
ה, חבר אליו את מוטכב לגרירלהשתמש בר

 עמוד 205).«ה (הגריר

ההתקנת לולאות גריר

«כת כלים (ה מערהוצא את לולאת הגריר¿

עמוד 310).

 והסר את המכסה לחץ על המכסה ¿
מעל הפתח.

ה.בע לולאת הגריראתה תראה את מק

ה בכיוון השעון עדהברג את לולאת הגריר¿
ה והדק אותה.לעציר

ה והדק.הכנס את המברג לולאות הגריר¿

הת לולאת הגרירהסר

כת הכלים.הוצא את המברג מער¿

ה וסובבהכנס את המברג ללולאת הגריר¿

את המברג נגד כיוון השעון.

ה.הברג החוצה את לולאת הגריר¿

 לפגוש עם הזיזיםהצמד את המכסה ¿

ב.כלפי מטה ולחץ עליו עד שיישתל

כתה והמברג לערהחזר את לולאת הגריר¿

הכלים.

ה של תקלהה במקר  גריר

כב עםמי או אחורי בכלי רנזק לסרן קד

הנעה לכל הגלגלים

בועהכב עם הנעה לכל הגלגלים קבכלי ר

בים להיותבת, כל הגלגלים חייאו משול

ת,ה. אחרמים מהקרקע בעת גרירמור

ה.בת העבראתה עלול לגרום נזק לתי

כב רק מהסרןאם ניתן להרים את הר

מי עליך להסיר את גל ההינע בין הסרןהקד

ה. השתמש תמידבת העברהאחורי ותי

בברגים חדשים בעת התקנת גל הינע.

מי או אחורי הובל אותו עלאם יש נזק לסרן קד

מוביל או על גורר.

מית מתחת לפגושה קדבע ללולאת גרירמק

הת לשלדה מאחור מחוברלולאת גריר

הכבך יהיה מצויד בלולאת גרירייתכן שר

ה אם אתה גורר או מתניע בגריר.אחורית 

הה ללולאת הגרירכב חבר את התקן הגרירר

.האחורית 



מפתח עניינים

 ד
ני

קו
תי

ךר
317הה והתנעה בגרירגריר

בת ההילוכיםה של נזק לתיבמקר

השתמש תמיד בברגים חדשים בעת

בור גלי הינע.חי

כז שירותהתקן/הסר גלי הינע רק במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

כב, דאגבת ההילוכים של הראם יש נזק בתי

ה.ת גל ההינע לפני הגרירלהסר

כת החשמלה של נזק למערבמקר

בת ההילוכיםאם יש תקלה במצבר, תי

ת. כדי לאפשר העברPהאוטומטית תינעל במצב 

כבב לספק לר, אתה חייNבת ההילוכים למצב תי

כת חשמל 12 וולט באופן זה להתנעהכוח ממער

 עמוד 312).«(בכבלי עזר 

כב הובלה או על נגרר.כב על רהובל את הר

בת הילוכים ידניתכב עם תית רגריר

בי של 100 ק“מחק מרכב למרניתן לגרור א הר
חק העולהה למרם. לגרירמי מוראם הסרן הקד

ב לפרק את גלי ההינעעל 100 ק“מ, אתה חיי
של הסרנים המונעים.

 במנעול ההצתה1סובב את המפתח למצב ¿
והשאר אותו במקומו.

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿

 עמוד«ת חירום (הדלק את פנסי אזהר¿
.(108

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תית רגריר

בי של 50 ק“מחק מרכב למרניתן לגרור את הר
חק העולה עלה למרם. לגרירמי מורשהסרן הקד

ב לפרק את גלי ההינע של50 ק“מ, אתה חיי
הסרנים המונעים.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

לחץ את דוושת הבלמים והשאר אותה¿

לחוצה.

.Nהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה.¿

 במנעול ההצתה1סובב את המפתח למצב ¿
והשאר אותו במקומו.

 עמוד«ת חירום (הדלק את פנסי אזהר¿
.(108

ה של 50 קמ“שאל תעבור מהירות גריר¿
בי של 50 ק“מ בעת שהסרןה מרחק גרירומר

ם.מי מורהקד

ה  אזהר 
אם נעילת גלגל ההגה פעילה, לא ניתן יותר

כב. קיימת סכנה לתאונה.בצע פעולת היגוי ברל

כב עם שני הסרנים עלת רגריר

הקרקע

הערות בטיחות חשובות

»»

כב עם סרן אחורי אות הר גריר

םמי מורקד

הערות כלליות

יש להפסיק את פעולת ההצתה אם אתה

ם.מי/אחורי מורכבך בסרן קדגורר את ר

 עלולהESPכת ה� בות של מערת התעראחר

כת הבלמים.לגרום נזק למער

בורהשתמש תמיד בברגים חדשים בעת חי

גלי הינע.

כז שירותהתקן/הסר גלי הינע רק במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

כב עם סרןת רראה את המידע הבא לפני גריר

ם:מי או אחורי מורקד

ה במקרים של תקלותהמידע על גריר£

 עמוד 316).«(

 עמוד 315).«(הערות בטיחות חשובות £

כב מהסרןם את הרמי ניזוק, הראם הסרן הקד

כבם את הרמי אם הסרן האחורי ניזוק הרהקד

מהסרן האחורי.
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ה עםהפעל תמיד את ההצתה בעת גריר

ה.ה או מוט גרירכבל גריר

ה של 50 קמ“ש.אל תעבור מהירות גריר

בתת אתה יכול לגרום נזק לתיאחר

ההילוכים.

השתמש תמיד בברגים חדשים בעת

בור גלי הינע.חי

כז שירותהתקן/הסר גלי הינע רק במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

כב, ראה את המידע הבא:ת רלפני גריר

ה במקרים של תקלותהמידע על גריר£

 עמוד 316),«(

 עמוד 315).«(הערות בטיחות חשובות £

בת הילוכים ידניתכב עם תית רגריר

בי של 100חק מרכב למרניתן לגרור א הר

חק העולה על 100 ק“מ,ה למרק“מ. לגריר

ב לפרק את גלי ההינע של הסרניםאתה חיי

המונעים.

 במנעול1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿

 במנעול1השאר את הפתח במצב ¿

ההצתה.

 עמוד«(ת חירום הדלק את פנסי אזהר¿

.(108

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תית רגריר

בי של 50חק מרכב למרניתן לגרור את הר

חק העולה על 50 ק“מ,ה למרק“מ. לגריר

ב לפרק את גלי ההינע של הסרניםאתה חיי

המונעים.

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

לחץ את דוושת הבלמים והשאר אותה¿

לחוצה.

.Nהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה.¿

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

 עמוד«(ת חירום הדלק את פנסי אזהר¿

.(108

ה של 50 קמ“שאל תעבור מהירות גריר¿

בי של 50 ק“מ.ה מרחק גרירומר

)םוריחב עונמ תענתה( הרירגב הענתה

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

בתכבים עם תיה ראל תתניע בגריר

ת אתה עלולהילוכים אוטומטית. אחר

בת ההילוכים האוטומטית.לגרום נזק לתי

מידע על “התנעה בכבלי עזר“ ניתן למצוא

 עמוד«( ך“ רבתחילת הפרק “תיקוני ד
.(312

כב תקוע  חילוץ ר

כבכב שנתקע, גרור את הרבעת חילוץ ר

ה ככל הניתן. אם כוחה חלקה וישרבצור

כבים יכולים להינזק.האחיזה גדול מדי, הר

כב שהגלגליםהיזהר מאוד בעת ניסיון לחלץ ר

המונעים שקועים בחול או בבוץ במיוחד אם

כב עמוס.הר

כב אם מחוברלעולם אל תנסה לגרור את הר

אליו גרור.

ך חריציכב לאחור לאוראם ניתן, גרור את הר

ם לפני שנתקע.כב יצר קודהגלגלים שהר

כבהובלת הר 

תוכב רק בקשיראתה יכול לאבטח את הר

כבמהגלגלים, לא מחלקים אחרים של הר

ת, עלולכת ההיגוי. אחרכגון הסרן או מער

כב.ם נזק לרלהיגר
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ה  אזהר 

 נתיכים

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ה:לפני התנעה בגריר

וודא שהמצבר מחובר וטעון. ההצתה£

ת לא ניתן יהיהבת להיות מופעלת אחרחיי

בצע פעולות היגוי ולא יהיה תגבור בלימה.ל

ה המחובר רק ללולאתהשתמש במוט גריר£

 עמוד 316).«(מית ה הקדהגריר

כב עם ממיר קטליטי יש לגרור רקכלי ר£

לאחר שהמנוע התקרר.

הימנע מניסיונות חוזרים ונשנים של£

םת ייגרכב, אחרה של הרהתנעה בגריר

נזק לממיר הקטליטי.

אם לא ניתן להתניע את המנוע לאחר£

מספר שניות, נסה להתניע באמצעות

 עמוד«(כב מסייע כבלי עזר ממצבר ר

.(312

ה:הליך התנעה בגריר

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿

כב.ה את הרהתנע בגריר¿

ב הילוך שני או שלישי ושחרר אתשל¿

דוושת המצמד באטיות. אל תלחץ על

דוושת האצה.

המנוע הותנע.

כבהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר

ס בנץ, ושיש להם שיעורי האמפרשל מרצד

ת עלולה. אחרכת התאורהנתיכים למער

ביו.כים נזק לרלהיגר

כבך משמשים לניתוק מעגליםהנתיכים בר

ף נתיך, יפסיקו לפעולחשמליים פגומים. אם נשר

בים במעגל ותפקודיהם.כיכל הר

חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי

אותו שיעור אמפר, אשר ניתן לזהותו לפי הצבע

ך.והער

בלת מיקומיכי הנתיכים ולטב לערשים ל

הנתיכים.

בלת מיקומי נתיכים ומידע אחרניתן למצוא את ט

בלת מיקומי נתיכים“.על נתיכים בנספח “ט

ס בנץ מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ ישמח לייעץ לך בנושא.

אם אתה מחליף נתיך שרוף בנתיך בעל שיעור

אמפר גבוה יותר, ייתכן עומס יתר על כבלי

החשמל. מצב זה עשוי להוביל לשריפה. קיימת

סכנת תאונה ופציעות.

החלף תמיד נתיכים שרופים בנתיכים חדשים בעלי

שיעור אמפר נכון.
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הפעלה

הערות בטיחות חשובות 

האזהר  

  הערות אודות נהיגה

כב מטען כבד, בדוק את לחץאם הועמס בר
ך.ת הצורהאוויר בצמיגים ותקן אותו במיד

ב לתנודות,בעת הנהיגה הקדש תשומת ל
כב, לדוגמה משיכהלרעשים ולקשיי שליטה בר

לצד אחד. מצבים כאלה עלולים לציין כי הגלגלים
או הצמיגים ניזוקו. אם אתה חושד בצמיג פגום,

םכב בהקדהורד את מהירותך ועצור את הר
בדיקת הגלגלים והצמיגים. נזק  בצמיגהאפשרי ל

שאינו נראה לעין עלול לגרום למאפייני שליטה
בלתי רגילים. אם אינך מוצא סימנים לנזק, בדוק
את צמיגיך וגלגליך במוסך מוסמך, לדוגמה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר
כלמוביל בע"מ.

כבך, וודא שהצמיגיםכאשר אתה מחנה את  ר
כה אוראינם מתעוותים על ידי שפת המד

ך לנהוג מעל שפותמכשולים אחרים. אם יש צור
כה,  פסי האטה או מגבילי מהירות דומים,רמד

םת ייגרעשה זאת באיטיות ובזווית קהה. אחר
פנות הצמיגים.נזק לצמיגים ובפרט לד

הפעלה

האזהר  

צמיג נקור פוגם באופן חמור במאפייני בנהיגה,
כב. קיימת סכנתבהיגוי ובמאפייני הבלימה של הר

תאונה.

החלף מיד את הצמיג אל תנהג עם צמיג נקור.
כז שירותהנקור בגלגל החלופי, או פנה למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

  מידע שימושי

רטיספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנד

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר
פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר
עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

לפני שאתה רוכש או משתמש באביזרים שאינם
סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ וברר פרטים אודות:

תאימות£

תנאי החוק£

המלצות המפעל£

מידע אודות מידות וסוגים של גלגלים וצמיגים
כבך ניתן למצוא ב� ”שילובי צמיגיםעבור ר

 עמוד 330).«(וגלגלים “

כת הבלמים והגלגלים.בצע שינויים במעראסור ל
כמו כן, אסור להשתמש בלוחות מרווח או במגיני

בטל את רישיוןאבק בלמים. השימוש בהם י
כב.הר

בל מידע נוסף אודות צמיגיםתוכל לק
סכז שירות מורשה מרצדוגלגלים, בכל מר
מטעם כלמוביל.

לגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויים לגרוםג
בי המתלים.כיבי הבלמים בגלגלים או לרכינזק לר

קיימת סכנת תאונה.

החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים בהתאם
למפרטים המקוריים.

בעת החלפת גלגלים, וודא כי אתה מתקין גלגל
מאותו:

 ייעוד£

סוג£

בעת החלפת צמיגים, וודא כי אתה מתקין צמיג
מאותו:

ייעוד£

 יצרן£

 סוג£

כבך על ידיאביזרים שאינם מאושרים עבור ר
ס בנץ או  כאלה שלא נעשה בהם שימושמרצד

נכון, עלולים לפגום בבטיחות בהפעלה.
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ת צמיגים, התקנתםבחיר
והחלפתם

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג וייצור.£

ההתקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי מיד£
נכונה.

לאחר התקנת צמיגים חדשים, הרץ אותם£
במהירויות מתונות ב� 100 הקילומטרים

הראשונים.

אל תשתמש בצמיגים בעלי עומק סוליה קטן£
מדי, מאחר וזה יפחית באופן משמעותי את

אחיזת הכביש על כבישים רטובים (ציפה).

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,£
ת הבלאי, כולל הגלגל החלופי.ללא קשר למיד

סוליית הצמיג

עומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הכביש
של הצמיג. הצמיג לא יהיה מסוגל יותר לפזר מים.

בנהיגה על כבישים רטוביםבר הוא שפירוש הד
ת סכנת הציפה, בפרט כאשר המהירותמוגבר

אינה תואמת את תנאי הנהיגה. קיימת סכנת
תאונה.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי,
מות שונות של שחיקההצמיגים עשויים להציג ר

במיקומים שונים של סוליית הצמיג. לכן, עליך
דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן סל

מצב הסוליות של כל הצמיגים.

עומק סוליה מינימלי:

צמיגי קיץ: 3 מ“מ£

 4 מ“מM+S:צמיגי £

ם להחליף את הצמיגים לפנימטעמי בטיחות הקד
רשת לפי חוק לעומק סוליהמגבלת הזמן הנד

מינימלי.

ה אזהר  

ףנהיגת חור

 הערות כלליות

ף במוסךכבך לחורף הכן את רבתחילת החור

ה אזהר  
בוד לחץ אווירצמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאי

. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד אתבצמיגים
כב. קיימת סכנת תאונה.השליטה בר

דיר.בדוק את הצמיגים לסימנים של נזק באופן ס
החלף מיד צמיגים שניזוקו.

דיר את הגלגלים והצמיגים שלבדוק באופן ס
כבך לנזק פעם בחודש לפחות או מיד לאחרר

כים משובשות.רנהיגת שטח או נסיעה על ד
בוד לחץ אווירגלגלים שניזוקו עלולים לגרום לאי

בצמיגים.

ת לנזקים הבאים:ב מיוחדהקדש תשומת ל
חתכים בצמיגים£
תקרים£
קרעים בצמיגים£
בליטות על צמיגים£
התעוותות או שיתוך חמור של גלגלים£

דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן ס
 עמוד 323).«מצב הסוליה לכל רוחב הצמיג (

בובמיים סיך, סובב את הגלגלים הקדאם יש צור
ך בדיקת הצד הפנימי של משטחמלא, לצור

הצמיג.

בים להיות מותקנים מכסיעל כל הגלגלים חיי
שסתומים, כדי להגן על השסתום מפני לכלוך

כותבר על השסתום (כגון מערולחות. אל תתקין ד
בד מכסהפיקוח לחץ אוויר בצמיגים) מל

רטי, או מכסי שסתומים אחריםהשסתום הסטנד
כבך.ס בנץ לשימוש ברהמאושרים על ידי מרצד

כתאל  תתקין מכסי שסתומים אחרים או מער
כת לחץ אוויר בצמיגים.ת, לדוגמה מעראחר

דיר את לחץ האוויר בכל הצמיגים,בדוק באופן ס
כולל בצמיג החלופי, בפרט לפני נסיעות ארוכות.

 עמוד«ך (ת הצורתקן את לחץ האוויר במיד
.(326

ך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמהאור
מים, וביניהם:גור

סגנון נהיגה£
לחץ אוויר בצמיגים£
חק נסיעה (קילומטרז‘)מר£

תית  של גלגליםגרבדיקה ש
וצמיגים
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M+S  צמיגי 

ה אזהר  
מידות הגלגל והצמיג כמו גם סוג הצמיג של הצמיג
החלופי ושל הצמיג המוחלף עשויים להיות שונים.

ע באופן חמור בעתמאפייני הנהיגה עלולים להיפג
שאתה מתקין גלגל חלופי. קיימת סכנת תאונה.

למניעת מצב זה:

התאם את סגנון נהיגתך בהתאם ונהג£
בזהירות.

לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי אחד£
ששונה מהגלגל המוחלף.

השתמש בגלגל חלופי השונה מהגלגל£
המוחלף רק לפרק זמן קצר.

.ESPאל תפסיק את פעולת £

דאג להחלפת גלגל חלופי בגודל שונה במוסך£
ב לוודא שמידותמוסמך הקרוב. אתה חיי

הגלגל והצמיג כמו גם סוג הצמיג נכונים.

כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה, במר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ף, ודא ששרשראות שלגלפני עונת החור

כב.מאוחסנות בר

ב להערות בפרק “החלפת גלגל“שים ל
 עמוד 334).«(

נהיגה עם צמיגי קיץ  

, צמיגי קיץ7°C+טמפרטורות נמוכות מ� ב
מאבדים גמישות, ולכן הם מאבדים גם את
אחיזת הכביש ואת כוח הבלימה. החלף את

. השימוש בצמיגיM+Sכבך לצמיגי הצמיגים בר
קיץ בטמפרטורות קרות מאוד עלול לגרום

ה, ובאופן זה לגרום להם לנזקלקרעים ועיוות צור
ס בנץ אינה נוטלת אחריותת מרצדבוע. חברק

לנזק זה.

 בעלי עומק סוליה קטןM+Sחובה להחליף צמיגי 
מ� 4 מ“מ.

 �, השתמש7°C+בטמפרטורות נמוכות מ
ף או בצמיגים לכל עונות השנה. שניבצמיגי חור

סוגי הצמיגים הללו מזוהים באמצעות הסימון
M+S.

(פתית ף, הנושאים את סמל רק צמיגי חור
, מספקים את אחיזתM+S השלג) בנוסף לסימון

ף. רק צמיגים אלההכביש הטובה ביותר חור
ESP ו� ABSכות בטיחות כגון  מאפשרים למער

ף, מאחר וצמיגיםלתפקד באופן אופטימלי בחור
אלה תוכננו באופן מיוחד לנהיגה על שלג.

 מאותו סוג ובעלי אותהM+S השתמש בצמיגי
הסוליה על כל הגלגלים, כדי לשמור על הפעלה

כבך.בטוחה של ר

בית המפורטתלעולם אל תחרוג מהמהירות המר
 שהתקנת. אם תתקין צמיגיM+Sעבור צמיגי 

M+Sת נמוכהבית מותר בעלי מהירות מר
הבקת אזהרכב, הצמד מדממהירות הר
בקה כזוה הראייה של הנהג. מדמתאימה בשד

כז שירותניתן להשיג במוסך מוסמך, לדוגמה מר
ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

בות אלה, עליך להגביל גם את המהירותבנסי
כב באמצעות הספידטרוניקבית של הרהמר

תבית המותרבהתאם למהירות המר14 בועהק
 עמוד M+S) ».(188לצמיגי 

:M+Sמיד לאחר שהתקנת צמיגי 

 עמוד«בדוק את לחצי האוויר בצמיגים (¿
.(326

כת ניטור לחץ אווירהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 329).«בצמיגים (

 שרשראות שלג 

ה אזהר  
ה אזהר  

 בעלי עומק סוליה של פחות מ� M+S4 צמיגי 
ף, מכיווןמ“מ אינם מתאימים לשימוש בחור

שאינם יכולים לספק אחיזת כביש מספקת. קיימת
סכנת תאונה.

אם אתה נוהג מהר מדי שרשראות השלג

המותקנות עלולות להתנתק. כתוצאה מכך אתה

כבך. קיימתעלול לפגוע באחרים ולגרום נזק לר

סכנה לתאונה.

זמין רק במדינות מסוימות14 
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בית לנסיעה עםהקפד על המהירות המר

שרשראות שלג.

םת עלול להיגרמהגלגלים הרלוונטיים. אחר
נזק לצלחות הגלגלים.

שרשראות שלג מעניקות אחיזה טובה יותר
ף.כים בתנאי חוררבד

ס בנץ ממליצהמטעמי בטיחות, מרצד
להשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו

ס בנץ או בעלותכבך על ידי מרצדלשימוש עבור ר
רט איכות זהה. מידע על שרשראות שלגסטנד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבל במרניתן לק
כלמוביל בע“מ.

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, נא
זכור את הנקודות הבאות:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£
שילובי גלגל/צמיג.  הקפד על ממדי

שרשראות שלג וצמיגים בעת התקנת
שרשראות שלג.

התקןכב עם הנעה אחורית: כלי ר£
שרשראות שלג רק בזוגות ורק על הגלגלים

כב עם גלגלים כפולים,האחוריים. בכלי ר
התקן את שרשראות השלג על הגלגלים
החיצוניים. הקפד על הוראות ההתקנה של

היצרן.

התקןכב עם הנעה לכל הגלגלים: כלי ר£
כבשרשראות שלג על כל הגלגלים. בכלי ר

עם גלגלים כפולים, התקן את שרשראות
השלג על הגלגלים החיצוניים. הקפד על

הוראות ההתקנה של היצרן.

השתמש בשרשראות שלג רק בכבישים£
המכוסים בשלג לחלוטין. הסר את

עם האפשרי ברגשרשראות השלג בהקד
שאתה מתחיל לנהוג על כביש נקי משלג.

תקנות מקומיות עשויות להגביל שימוש£
בשרשראות שלג. ציית לתקנות הרלוונטיות

אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.

כב עם הנעה לכל הגלגלים הניתנתכלי ר£
ב הנעה לכל הגלגלים לפני  שללשילוב:

התחלת נסיעה עם שרשראות שלג
 עמוד 195).«(מותקנות 

ת שלבית המותראל תחרוג מהמהירות המר£

50 קמ“ש.

ה אזהר  

בעת נהיגה עם שרשראות שלג, אל תעבור

ת של 50בית המותראת המהירות המר

רישות החוק והתקנותקמ“ש. הקפד על ד

להפעלת שרשראות שלג.

כב עם הנעה לכל הגלגלים וצמיגים בודדיםכלי ר
225 / 75R16 116/114R (118P)אינם 

מבטיחים מרווח מספיק לשרשראות שלג
הזמינות לקנייה. קיימת סכנה ששרשראות שלג

ה ולצינורותמו נזק לחלקי שלדישתחררו ויגר
בלמים. קיימת סכנה לתאונה.

כב עם הנעה לכל הגלגלים עם צמיגיםבכלי ר
, התקן75R16 116/114R (118P) / 225בודדים 

סרק שרשראות שלג המאושרות על ידי מרצד

בנץ.

ס בנץ ממליצה להשתמשמטעמי בטיחות מרצד
רק בשרשראות שלג שנבדקו ואושרו להתאמה

כבך.לר

כב עם הנעה לכל הגלגלים עם צמיגיםלכלי ר
, השתמש75R16 116/114R (118P) / 225בודדים 

בשרשראות שלג בדוקות ומאושרות. שרשראות
שלג מומלצות, הן לדוגמה:

Pewag Brenta C 4x4 XMR-V86 143או 
Rud-matic Kantenspur 4717119.

לפני התקנת שרשראות שלג, בדוק אותן
למציאת נזק. שרשראות פגומות או בלויות

ביםכיעלולות להתנתק ולגרום נזק לר
הבאים:

גלגלים£

קשתות גלגלים£

מתלה הגלגל£

לכן השתמש רק בשרשראות שלג במצב
מצוין. הקפד על הוראות ההתקנה של היצרן.

אם ברצונךה: כב עם גלגלי פלדכלי ר
ה,להתקין שרשראות שלג על גלגלי פלד

ת את הצלחות שהסרוודא תחילה
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לחץ אוויר בצמיגים

 מידע אודות לחצי אוויר בצמיגים

ה אזהר  
צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי או גבוה מדי,

מים לסיכונים הבאים:גור

כב עמוסהם עלולים להתפוצץ, בפרט אם הר£
בכבדות, או אם נוהגים בו במהירויות גבוהות.

הצמיגים עלולים להתבלות באופן חריג ו/או£
באופן בלתי שווה, ובכך לפגוע באחיזת הכביש

של הצמיגים.

ה בתכונות נהיגה, היגויתיתכן פגיעה חמור£
ובלימה.

קיימת סכנת תאונה.

ציית להמלצות לחץ האוויר בצמיגים ובדוק את
לחצי האוויר בכל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:

בכל יום לפני תחילת נסיעה£

אם עומס המטען משתנה£

לפני תחילת נסיעה ארוכה£

עבור שינוי בתנאי הפעלה, לדוגמה נהיגת שטח.£

ך, תקן את לחצי האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד

ה אזהר  
אם אתה מתקין אביזרים בלתי מתאימים על
שסתומי האוויר של הצמיגים, תיתכן תקלה
בשסתומים שנובעת מעומס יתר על השסתומים

ם,ותוצאתה אובדן לחץ אוויר בצמיגים. בגלל ייעוד
כישתמנטרי לחץ אוויר בצמיגים שהותקנו אחרי ר

כב צריכים ששסתום הצמיג יהיה פתוח. קיימתהר
סכנת תאונה.

רטיים או מכסיהברג רק מכסי שסתומים סטנד
ס בנץ עבורשסתומים המסופקים על ידי מרצד

כבך.שסתום הצמיג בר

ה אזהר  
אם לחץ האוויר בצמיג יורד לעתים קרובות, ייתכן

ם נזק לגלגל, לשסתום או לצמיג. לחץ האווירכי נגר
בצמיג עלול להיות נמוך מדי, והוא עשוי לגרום

קיימת סכנת תאונה.לפיצוץ צמיג. 

בדוק אם קיימים בצמיג גופים זרים.£

בדוק אם חסר אוויר בצמיג או דולף אוויר£
מהשסתום.

כז שירותאם אינך מסוגל לתקן את הנזק, פנה למר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

אסור שהפרשי לחצי האוויר בין צמיגים על
 psi).(1.5אותו סרן יעלו על 0.1 בר 

לחץ האוויר בצמיגים נמוך מ 3.0 בר
 psi) .44) אינו מותר

בדוק את מתח שרשראות השלג לאחר£

נסיעה של קילומטר אחד.

, כאשרASRייתכן כי תרצה להפסיק את פעולת 

אתה מתחיל בנסיעה עם שרשראות שלג

 עמוד 65). כך אתה מאפשר«מותקנות (

גת כוחלגלגלים להסתחרר באופן מבוקר תוך הש

ה).הנעה מוגבר (פעולת גזיר

בהביה למען איכות הס  הער 

דיר, לפחות פעםבדוק את לחץ הצמיג באופן ס

בועיים.בש

בלאות לחצי אוויר בצמיגים מופיע בפרק נתוניםט
 עמוד 330). לחצי האוויר מפורטים«טכניים (

כי לחצי האווירלמצבי העמסה שונים. ער
כב לא עמוס/עמוס תלויים בעומסבצמיגים לר

מי והאחורי.בי המותר על הסרנים הקדהמר

אתה יכול למצוא את עומסי הסרן המותרים
כבך בלוחית הזיהוי בצדו החיצוני של בסיסלר

 עמוד 348).«ב הנהג (מוש

ה)כב (דוגמה: מסחרית סגורלוחית זיהוי ר

מי [ק“ג]1 � עומס מותר על הסרן הקד 

� עומס מותר על הסרן האחורי [ק“ג] 2
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להגדיל את האפשרות של נזק לצמיג.£

לפגוע במאפייני השליטה ובבטיחות הנהיגה£
(לדוגמה ציפה).

שסתום צמיג  (שסתום מותקן

בלחיצה)

כת לניטור לחץ אוויר בצמיגים מער

הערות בטיחות חשובות

כת לניטור לחץ אווירכבך מותקנת מערם ברא
כב מצוידים בחיישניםבצמיגים, גלגלי הר

בעת הצמיגים.המנטרים את לחץ האוויר בכל אר
ה אותך אם יורד לחץ האווירכת מזהירהמער

ך דוגמההנתונים המוצגים באיור הם לצור

כב ויכוליםבד. הנתונים תואמים לרבל

להשתנות מאלו שמוצגים. הקפד תמיד על

כבך.המפרטים שעל לוחית הזיהוי של ר

בדוק אתהשתמש במד לחץ אוויר מתאים, כדי ל
לחץ האוויר בצמיגים. המראה החיצוני של הצמיג

בלת מסקנה אמינה אודותאינו יכול להבטיח ק
כב שמותקנת בהםבכלי רלחץ האוויר בצמיג.  

בדוקכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים, ניתן למער

ך.רב הדאת לחץ האוויר בצמיג באמצעות מחש

התאם ללחץ אוויר הנכון בצמיגים לפני

כב עמוס בדוק אתכבך. כאשר הרהעמסת ר

רוש.לחצי האוויר בצמיגים ותקן אם ד

ת האפשר, תקן את לחצי האוויר בצמיגיםבמיד
רק כאשר הצמיגים קרים.

הצמיגים קרים:

כב חנה והצמיגים לא נחשפו לקרניאם הר£
שמש ישירות לפחות שלוש שעות,

כב לא נסע יותר מ� 1.6 קילומטרים.ואם הר£

ה חיצונית, מהירות נסיעתךבהתאם לטמפרטור
והעומס על הצמיגים עלולים לשנות את

ת הצמיגים ולכן את לחץ האוויר בצמיגטמפרטור
ב בנתון התחש C° 10.לכלpsi 1.5)  (ב�0.1 בר

זה כאשר אתה בודק לחץ אוויר בצמיגים חמים.
תקן לחץ אוויר בצמיגים רק אם הלחץ נמוך מדי

עבור תנאי הפעולה הנוכחיים.

תקן את לחצי האוויר בצמיגים חמים רק אם:

כים הנקוביםלחצי האוויר נופלים מתחת לער£

כבבלת לחצי האוויר בצמיגים כאשר הרבט

ה של הצמיג נלקחתעמוס והטמפרטור

 עמוד 330).«(בון בחש

כים הנקוביםלחצי האוויר נופלים מתחת לער£

כבבלת לחצי האוויר בצמיגים כאשר הרבט

ה של הצמיג נלקחתאינו עמוס והטמפרטור

בון.בחש

לחץ גבוה מדי או נמוך מדי בצמיגים עלול:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים.£

ה אזהר  
כבך עלשסתומים שאינם מאושרים לשימוש בר

ס בנץ יכולים לגרום לאובדן לחת אוויר.ידי מרצד

בר עלול לפגוע בבטיחות. קיימת סכנה לתאונה.הד

כבךהברג רק שסתומי צמיג שאושרו לשימוש בר

ס בנץ. ודא תמיד שיש לך את סוגעל ידי מרצד

השסתום המתאים ללחץ האוויר בצמיגים של

כבך.ר

אסור להתקין חלקים אחרים (לדוגמה,

שסתומים אל חוזרים) על שסתומי הצמיג.

ת, אתה עלול לגרום נזק לשסתומים.אחר

כת ניטור לחץ אווירכב ללא מעררק לכלי ר

בצמיגים:

ס בנץ ממליצהמטעמי בטיחות, מרצד

שתשתמש רק בשסתומי צמיג שנבדקו

כבך, לדוגמה אלו המיוצריםואושרו לשימוש בר

:Wonderעל ידי 

ללחץ אוויר עד 4.2 בר:£

�כב עם צמיגים בכלי רTR 414סוג  

בודדים

�כב עם צמיגים בכלי רTR 418סוג  

כפולים

ללחץ אוויר הגדול מ� 4.2 בר:£

�TR 600סוג 
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כת פועלתבצמיג אחד או בכמה צמיגים. המער

רק אם הותקנו החיישנים המתאימים בכל

הגלגלים.

עליך תמיד להתאים את לחצי האוויר בצמיגים

כת לניטורכב. אתחל  את המערלעומס על הר

לחץ אוויר בצמיגים.

ה אותך מפני לחציכת הניטור אינה מזהירמער

עות ללחצי האווירגויים. עיין בהערות הנוגאוויר ש

 עמוד 326).«המומלצים (

כת הניטור אינה מסוגלת להתריע בעתמער

ר לצמיג,בוד לחץ פתאומי (אם גוף זר חודאי

בוד לחץ פתאומי, עצור אתלדוגמה). אם ישנו אי

כב בזהירות. הימנע מפעולות היגוי חדות.הר

בכב עם לחצנים בגלגל ההגה: מחשבכלי ר

ך מציג מידע על לחצי אוויר בצמיגים.רהד

לאחר מספר דקות, לחץ האוויר הנוכחי של כל

ך.רב הדצמיג יוצג במחש

בכים של לחצי האוויר המצוינים על�ידי מחשהער

ך עשויים להיות שונים מאלו שנמדדיםרהד

ת מד לחץ. לחצי האווירבתחנת דלק בעזר

ך מתייחסים לאלהרב הדהמוצגים במחש

המוצגים בגובה פני הים. בגבהים, לחץ האוויר

בצמיגים הנמדד באמצעות מד הלחץ גבוה

ה זהך. במקררב הדמלחץ האוויר המוצג במחש

אין להפחית את לחץ האוויר בצמיגים.

ר גלי רדיו (אוזניות אלחוטיות, מכשיריציוד המשד

בתו עשוי לפגועכב או בקרקשר) הפועל בר

כת לניטור לחץ האווירבהפעלתה של המער

בצמיגים.

תצוגת לחץ אוויר

בלחצנים שעל גלגל ההגה

 במנעול2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

או  לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ¿

 עמוד«(רטית תופיע עד שהתצוגה הסטנד

.(217

 אולחץ לחיצות חוזרות על הלחצן  ¿

 עד שלחץ האוויר הנוכחי עבור כל
צמיג יוצג כעת בתצוגה.

כב היה נייח במשך למעלה מ�20 דקות,אם הר
או נסע במהירות של פחות מ� 30 קמ“ש תופיע

Tyre press.  displayed after drivingההודעה 
for several minutesלחצי אוויר בצמיגים יוצגו) 

לאחר נסיעה של כמה דקות).

כים של לחצי האוויר המצוינים על ידיהער

ך, עשויים להיות שונים מאלורב הדמחש

בהנמדדים במדי לחץ בתחנות דלק. מחש

ך כלל נותן קריאה מדויקת יותר.רך, בדרהד

כת לניטור לחץה של המערהודעות אזהר
האוויר בצמיגים

בוד לחץ אוויר בצמיגכת הניטור מזהה איאם מער
ה.ך מציין הודעת אזהררב הדאחד או יותר, מחש

 של אובדן לחץ אוויר בצמיג  הנורית האזהר

 עמוד 259).«נדלקת בלוח המחוונים (

בנים אדומים.לחץ האוויר בצמיג מוצג בשני מל

לחץ האוויר של הצמיג התואם מוצג באחד

 עמוד 228).«(בנים המל

ה יישמע.גם צליל אזהר

בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר בצמיגים
כב עם לחצנים בגלגל ההגה)(בכלי ר
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כת לניטור לחץ האווירתחול של מערא
בצמיגים

כת לניטורכאשר אתה מאתחל את המער
כת משתמשתלחץ האוויר בצמיגים, המער

כי ייחוס.בעו זה עתה בתור ערבלחצי אוויר שנק
כת הניטור האוטומטיתברוב המקרים מער

כי ייחוס חדשים, לדוגמה, לאחר:תבחין בער

ששינית את לחץ האוויר בצמיגים£

שהחלפת גלגלים או צמיגים£

שהתקנת גלגלים או צמיגים חדשים£

כי ייחוס באופןעם זאת, באפשרותך להגדיר ער
ידני כפי שמתואר בספר נהג זה. לאחר מכן

ת את לחצי האוויר החדשיםכת מנטרהמער
רו.שהוגד

כת לניטור לחץ האווירלפני אתחול של מער
בצמיגים

בלתב הנהג או בטבלה במושהשתמש בט¿
 עמוד 330), כדי«לחצי אוויר בצמיגים (

לוודא שלחץ האוויר בכל הצמיגים נכון עבור
תנאי הפעלה נוכחיים.

ע ללחץעיין בהערות הכלולות בפרק הנוג
 עמוד 326).«האוויר בצמיגים  (

כת לניטור לחץ אוויר בצמיגיםאתחול מער
כב ללא לחצנים בגלגל ההגה):(כלי ר

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿
הצתה.

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן תפריט ¿
בלוח המחוונים עד שהתצוגה תציג את

ההודעות הבאות:

+CAL- TPMS

 בלוח המחוונים.לחץ על לחצן ¿

התצוגה מציגה:

OK TPMS

כת לניטור לחץ אווירתהליך ההפעלה של מער
בצמיגים החל. לחצי האוויר בצמיגים שנמדדו

כי ייחוסעבור כל צמיג בנפרד שמורים כער
כת לניטור לחץ אווירחדשים, בתנאי שמער

בילים.בה אותם כקבצמיגים מחשי

בטל את האתחול:אם אתה מעוניין ל

 או לחצן התפריט לחץ על לחצן ¿
בלוח המחוונים.

הליך ההפעלה מבוטל באופן אוטומטי אם
עוברות 30 שניות ללא פעולה.

כת לניטור לחץ אוויר בצמיגיםאתחול מער
כב עם לחצנים בגלגל ההגה):(כלי ר

 במנעול2ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

 או לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ¿
רטיתעל גלגל ההגה עד שהתצוגה הסטנד

 עמוד 217).«תופיע (

 אולחץ לחיצות חוזרות על הלחצן  ¿
בתצוגה יופיעעל גלגל ההגה עד ש 

לחץ האוויר הנוכחי בכל צמיג נפרד או את
Tyre press. displayedההודעה: 

after driving for several minutesלחץ) 
האוויר בצמיגים יוצג לאחר כמה דקות של

נהיגה).

 בלוח המחוונים.לחץ על הלחצן ¿

עה הבאההתצוגה מציגה את ההוג
Monitor current tyre pressure?לנטר)  
את לחץ האוויר הנוכחי בצמיגים?).

 בגלגל ההגה.לחץ על לחצן ¿

התצוגה מציגה את ההודעה הבאה:
Tyre press. monitor reactivated

(ניטור לחץ אוויר בצמיגים הופעל מחדש)

כת לניטור לחץתהליך ההפעלה של מער
אוויר בצמיגים החל. לחצי האוויר בצמיגים

שנמדדו עבור כל צמיג בנפרד שמורים
כתכי ייחוס חדשים, בתנאי שמערכער

בה אותםלניטור לחץ אוויר בצמיגים מחשי
בילים.כק

בטל את האתחול:אם ברצונך ל

 בגלגל ההגה.לחץ על לחצן ¿

תך אחררכל צמיג מושפע מחוסר אוויר בד

.המוצגת בתצוגת הניטור
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בלת לחצי אוויר בצמיגים  ט

נמצאים בי מותר על הסרן האחורי כי עומס מרוער מי בי מותר כל הסרן הקדכי עומס מרער

 עמוד 326).«(כב על לוחית הזיהוי של הר

כב עםכי לחצי אוויר בצמיגים תקפים רק בכלי רערמי: כי לחץ אוויר בצמיגים על הסרן הקדער

כבי קרוואן, בשלשל 1,650 ק“ג או 1,800 ק“ג. במר מי בי מותר על הסרן הקדעומס מר

כב עמוס תקפות.מות לחצי אוויר בצמיגים המצוינות לכלי רהמשקל הלא עמוס הגבוה, רק ר

   צמיגים/חישוק
מי                                   עומס על סרן קד

                                                             1,650 ק“ג                             1,650 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

 205/75 R 16 C 110 / 108R  45 psi    52 psi——

5.5J x 16 ET 51(3.1 בר)(3.6 בר)

6.5J x 16 ET 6215

225/75 R 16 C 116R (118P) 44 psi    44 psi 44 psi 48 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(3.0 בר)(3.0 בר)(3.3 בר)

235/65 R 16 C 115 / 113R44 psi 44 psi  44 psi 51 psi

6.5J x 16 ET 6216(3.0 בר)(3.5 בר)(3.0 בר)(3.0 בר)16

235/65 R 16 C 121N (118R)44 psi 48 psi  44 psi54 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(3.3 בר)(3.7 בר)(3.0 בר)16

46 psi

(3.3 בר)16

235/65 R 17 C 117 / 115R44 psi44 psi44 psi51 psi

6.5J x 17 ET 62(3.0 בר)(3.0 בר)(3.0 בר)(3.5 בר)

LT245/75 R 1644 psi44 psi44 psi48 psi

120 / 116Q17,18(3.0 בר)(3.0 בר)(3.0 בר)(3.3 בר)

6.5J x 16 H2 ET 54

Super Single  כב עם צמיגי כלי ר15
ה מונמכת.כב עם שלדהמהירות מוגבלת ל� 140 קמ“ש לכלי ר 16
בית של צמיגי שטח מוגבלת ל� 120 קמ“ש המהירות המר17
השימוש בשרשראות שלג מותר רק בסרן האחורי עבור צמיגי שטח 18
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צמיגים/חישוק

מי                                   עומס על סרן קד

                                                             1,850 ק“ג                             2,000 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

 195/75 R 16 C 107 / 105R  55 psi    61 psi——

5.5J x 16 HMA 117(3.8 בר)(4.2 בר)

205/75 R 16 C 110 / 108 R 51 psi    58 psi 51 psi 61 psi

5.5J x 16 ET 51(3.5 בר)(4.0 בר)(3.5 בר)(4.2 בר)

6.5J x 16 ET 6215

235/65 R 16 C 121N (118R)——  46 psi52 psi

6.5J x 16 ET 6219(3.2 בר)(3.6 בר)19

235/65 R 16 C 121 / 119R——46 psi52 psi

6.5J x 16 ET 6219(3.2 בר)(36 בר)19

כב עםכי לחצי אוויר בצמיגים תקפים רק בכלי רערמי: כי לחץ אוויר בצמיגים על הסרן הקדער

כבי קרוואן, בשלשל 1,850 ק“ג או 2,000 ק“ג. במר מי בי מותר על הסרן הקדעומס מר

כב עמוס תקפות.מות לחצי אוויר בצמיגים המצוינות לכלי רהמשקל הלא עמוס הגבוה, רק ר

Super Single כב עם צמיגי  כלי ר15
ה מונמכתכב עם שלד המהירות מוגבלת ל� 140 קמ“ש לכלי ר19

   
צמיגים/חישוק

                                 עומס על סרן אחורי 

                                                             1,800 ק“ג                             2,000 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

205/75 R 16 C 110 / 108 R 45 psi    58 psi——

5.5J x 16 ET 51(3.1 בר)(4.0 בר)

225/75 R 16 C 116R (118 P)  44 psi54 psi  44 psi54 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(3.7 בר)(3.0 בר)(3.7 בר)

כי לחצי אוויר בצמיגים הבאים תקפים ערכי לחץ אוויר בצמיגים בודדים על הסרן האחורי:ער

בי מותר על הסרןחבים) על הסרן האחורי. עומס מרכב עם צמיגים בודדים (לא צמיגים ררק בכלי ר

כבי קרוואן, בשל המשקל הלא עמוס הגבוה, רקשל 1,800 ק“ג או 2,000 ק“ג. במר האחורי 

כב עמוס תקפות.מות לחצי אוויר בצמיגים המצוינות לכלי רר
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צמיגים/חישוק

                                 עומס על סרן אחורי 

                                                             1,800 ק“ג                             2,000 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

235/65 R 16 C 115 / 113R 44 psi    54 psi 44 psi 55 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(3.7 בר) (3.0 בר)(3.8 בר)

 51 psi 65 psi

(4.5 בר)19(3.5 בר)19

235/65 R 16 C 121N (118R) 44 psi    54 psi 44 psi61 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(3.7 בר) (3.0 בר)(4.2 בר)

235/60 R 17 C 117 / 115R 44 psi    54 psi 44 psi57 psi

6.5J x 17 ET 62(3.0 בר)(3.7 בר) (3.0 בר)(3.9 בר)

   
צמיגים/חישוק

                                 עומס על סרן אחורי 

                                                2,230 ק“ג / 2,250 ק“ג            2,400 ק“ג / 2,430 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

225/75 R 16 C 116R (118 P)  44 psi62 psi  44 psi67 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(4.3 בר)(4.6 בר)20(3.0 בר)20

235/65 R 16 C 115 / 113R 44 psi     65 psi 44 psi 71 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(4.5 בר)(3.0 בר)(4.9 בר)21

235/65 R 16 C 121N (118R) 44 psi    70 psi 44 psi75 psi

6.5J x 16 ET 62(3.0 בר)(4,8 בר)(3.0 בר)(5.2 בר)19

 55 psi    75 psi 55 psi

(3.8 בר)19(5.2 בר)19(3.8 בר)19

כי לחצי אוויר בצמיגים הבאים תקפים ערכי לחץ אוויר בצמיגים בודדים על הסרן האחורי:ער

בי מותר על הסרןחבים) על הסרן האחורי. עומס מרכב עם צמיגים בודדים (לא צמיגים ררק בכלי ר

 של 2,230 ק“ג, 2,250 ק“ג, 2,400 ק“ג או 2,430 ק“ג.האחורי 

ה מונמכתכב עם שלד המהירות מוגבלת ל� 140 קמ“ש לכלי ר19
 המהירות מוגבלת ל� 140 קמ“ש20
 המהירות מוגבלת ל� 90 קמ“ש21
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צמיגים/חישוק

                                 עומס על סרן אחורי 

                                                  2,230 ק“ג / 2,250 ק“ג          2,400 ק“ג / 2,430 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

235/60 R 17 C 117 / 115R 44 psi    65 psi 44 psi 71 psi

6.5J x 17 ET 62(3.0 בר)(4.5 בר)(3.0 בר)(4.9 בר)

LT245/75 R 1648 psi67 psi��

120 / 116Q17,18(3.3 בר)(4.6 בר)

6.5J x 16 H2 ET 54

   
צמיגים/חישוק

                                 עומס על סרן אחורי 

                                                           2,300 ק“ג                                 3,200 ק“ג

עמוסלא עמוסעמוסלא עמוסכבעומס ר

195/75 R 16 C 107 / 105 R  44 psi44 psi  44 psi58 psi

5.5J x 16  HMA 117(3.0 בר)(3.0 בר)(3.0 בר)(4.0 בר)

205/75 R 16 C 110 / 108R 44 psi    44 psi 44 psi52 psi

5.5J x 16  HMA 117(3.0 בר)(3.0 בר)(3.0 בר)(3.6 בר)

285/65 R 16 C 128N (118R) 44 psi    44 psi 44 psi65 psi

8.5J x 16 ET 63(3.0 בר)(4.5 בר)22(3.0 בר)22(3.0 בר)22

 54 psi    48 psi70 psi

(4.8 בר)24,22(3.3 בר)24,22(3.7 בר)23

כי לחצי אוויר בצמיגים הבאים תקפיםערכי לחץ אוויר בצמיגים כפולים על הסרן האחורי: ער

של בי מותר על הסרן האחורי כב עם צמיגים כפולים על הסרן האחורי ועומס מררק בכלי ר

2,300 ק“ג או 3,200 ק“ג.

בית של צמיגי שטח מוגבלת ל� 120 קמ“שהמהירות המר17
השימוש בשרשראות שלג מותר רק בסרן האחורי עבור צמיגי שטח18
המהירות מוגבלת ל � 132 קמ“ש22
המהירות מוגבלת ל � 162 קמ“ש23
כב עם חבילת מתלי כבישים משובשיםרק כלי ר24
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צמיג נקור  

  הערות כלליות

ה של צמיגמידע על הצעדים שיש לנקוט במקר
 עמוד 340).«ך“ (רנקור, מופיע בפרק ”תיקוני ד

ס בנץ ממליצהאם אתה מחליף צמיג, מרצד

שתחליף את שסתום הצמיג. הקפד על מידע

ע לשסתומי צמיגים.בטיחות בנוג

ה אזהר  

בב גלגלים  ס

מיים לאחוריים עלולה לפגוםהחלפה בין גלגלים קד
באופן חמור במאפייני הנהיגה, אם לגלגלים

בלמים נזק לולצמיגים יש מידות שונות. עלול להיגר
בי המתלים. קיימת סכנת תאונה.כיהגלגל וגם לר

מיים באחוריים רק אםהחלף את הגלגלים הקד
הם בעלי מידות זהות.

אין להשתמש בכלים להחלפת גלגל באזור

בים האלק�כיהשסתום כדי לא לגרום נזק לר

טרוניים.
בד,דאג להחליף צמיגים במוסך מוסמך בל

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלדוגמה במר
כלמוביל בע“מ.

מיים ואחוריים בעלי מידות שונותבב גלגלים קדס
ביטול תוקף הרישוי.עלול לגרום ל

ב תמיד להוראות ולאזהרותהקדש תשומת ל
 עמוד 335).«הבטיחות בפרק “התקנת גלגל“ (

מיים והאחורייםתבניות הבלאי על הצמיגים הקד
בב גלגליםשונות, ותלויות בתנאי הפעולה. ערוך ס

ה על הצמיגים.ת תבנית בלאי ברורלפני שנוצר
מיים מתבלים יותרך כלל, הצמיגים הקדרבד

כז.בשולי הצמיג, והצמיגים האחוריים � במר

בב גלגלים כל 5,000 עד 10,000 ק“מערוך ס
רגת הבלאי של הצמיג, בתנאי שישבהתאם לד

מיים ואחוריים בעלי אותן מידות.כב צמיגים קדלר
בוב של הצמיגים.אל תהפוך את כיוון הסי

ע של הגלגל ושל דיסקתנקה את שטחי המג
הבלם באופן יסודי, בכל פעם שמיקומו של הגלגל

תמוחלף. בדוק את לחץ האוויר בצמיג, ובמיד
כת לניטור לחץ אווירך, אתחל את המערהצור

בצמיגים.

החלפת גלגל

   
צמיגים/חישוק

                                 עומס על סרן אחורי 

                                                                                     3,500 ק“ג

עמוסלא עמוסכבעומס ר

195/75 R 16 C 107 / 105 R  44 psi  61 psi

5.5J x 16  HMA 117(3.0 בר)(4.2 בר)

205/75 R 16 C 110 / 108R 44 psi     58 psi

5.5J x 16  HMA 117(3.0 בר)(4.0 בר)

כי לחצי אוויר בצמיגים הבאים תקפים ערכי לחץ אוויר בצמיגים כפולים על הסרן האחורי:ער

של בי מותר על הסרן האחורי כב עם צמיגים כפולים על הסרן האחורי ועומס מררק בכלי ר

3,500 ק“ג.

כת לניטור לחץ אווירכב המצוידים במערבכלי ר

בים אלקטרוניים ממוקמים בגלגל.כיבצמיגים, ר
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בוב  כיוון סי

בוב ספציפי יש יתרונותלצמיגים בעלי כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת החלקה. אתה
תזכה ביתרונות האלה רק אם תקפיד על כיוון

בוב נכון של הצמיגים.סי

בוב הנכון.חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסי

בוב.אתה יכול להתקין גלגל חלופי נגד כיוון הסי
הקפד על מגבלת הזמן לשימוש כמו גם מפרטי

מגבלת המהירות של הגלגל החלופי.

  אחסון גלגלים

אחסן את הגלגלים שאינם מצויים בשימוש
בש ועדיף חשוך. הגן על הצמיגיםבמקום קר, י

נגד שמן, גריז, בנזין וסולר.

לגלג תנקתה

כבהכנת הר

חק ככל האפשרכב הרעצור את הר¿
ה ולאמהתנועה, ועל קרקע מוצקה, ישר

חלקה.

כבך מסכן את התנועה, הפעל אתאם ר¿
אורות המצוקה.

הפעל את בלם החניה.¿

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

בת הילוכים ידנית: העברכב עם תיכלי ר¿
להילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית: העברכב עם תיכלי ר¿
.Pאת בורר ההילוכים למצב 

כב עם מתלה אוויר בסרן האחורי:כלי ר¿
 עמוד ENR ) ».(192הפסק את פעולת

דומם את המנוע.¿

כב. וודאעל הנוסעים לעזוב את הר¿
שהנוסעים אינם בסכנה בעת היציאה

כב.מהר

וודא שאף אחד אינו נמצא באזור סכנה¿
בעת החלפת הגלגל. כל מי שאינו מסייע

ישירות להחלפת הגלגל צריך, לדוגמה
רי מעקה בטיחות.לעמוד מאחו

הה או פנס אזהרמקם משולש אזהר¿

חק מתאים.במר

רישות החוק.ציית לד

רות.רדכב כנגד התדאבטח את הר¿

ראה הערות הבטיחות על חניה בפרק “חניה

 עמוד 171).«(ונהיגה“ 

תד לעצירס הצב על פני קרקע ישרים:¿

מיאו פריטים דומים בחלקו הקדגלגלים 
ינוסכלא וקב אצמנש לגלגהוהאחורי של

 להחליף.ךנוצרבש לגלגל

ת גלגלדי לעצירמקם סבשיפועים קלים: ¿
או עצמים דומים מתחת לגלגלים, בסרנים

מיים והאחוריים, הצד הנגדי לגלגהקד
המוחלף.

כת הכלים והמגבה מאזורהוצא את ער¿

 עמוד 310).«(הרגלים של נהג המשנה 

בת הגלגלהוצא את הגלגל החלופי מתוש¿

הקפד על הערות עמוד 341). «(

 עמוד«(הבטיחות בסעיף ”גלגל חלופי“ 

.(340

בגלגלים עם בורגי גלגלים, הסר את מכסי¿

בורים.הט

כב את מאריך מפתח הגלגליםהר¿

באמצעות המוט האמצעי והמוט עם

הקוטר הגדול יותר מידית המגבה בעל

שלושה חלקים.
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התחל מהמוט האמצעי, החלק אותו¿

למאריך מפתח הגלגלים עד הסוף למפתח

הגלגלים.

, שחרר אתבאמצעות מפתח גלגלים ¿

בורגי הגלגל/אומי הגלגל על הגלגל

בוב. אל תפתח אתך חצי סיהמוחלף בער

הברגים/האומים לגמרי.

כבמת הרהר

ה אזהר  
תב את המגבה באופן נכון ובנקודאם אינך מצי

כב, המגבה עלול ליפולההגבהה המתאימה של הר

ם. קיימת סכנת פציעות.כב מורכאשר הר

ת ההגבהה המתאימההצב את המגבה רק בנקוד

ב להיות ממוקםכב. בסיס המגבה חיישל הר

כב.ת ההגבהה של הראנכית, ישירות מתחת לנקוד

יש להקפיד על הנקודות הבאות כאשר מרימים

כב:את הר

כב השתמש רק במגבהמת הרלהר£

כב, אשר נבחן ואושר עלהספציפי של הר

ס בנץ. אם ייעשה בו שימוש לא נכון,ידי מרצד

ם.כב המורהמגבה עלול ליפול כשהר

כבהמגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הר£

ם רק לזמן קצר, בעת החלפת גלגל.המור

ביצוע עבודות תחזוקההוא אינו מתאים ל

כב.מתחת לר

ה.הימנע מהחלפת גלגל בשיפועי עליה ויריד£

כב, הפעל את בלם החניהמת הרלפני הר£

ה בגלגלים כדי למנוע אתדי עצירוהצב ס

רותו. לעולם אל תשחרר את בלםרדהיד

ם.כב מורהחניה כאשר הר

ב את המגבה על קרקע מוצקה,יש להצי£

שטוחה ולא חלקה. על קרקע שאינה מוצקה

יש להשתמש בלוח גדול מידות ועמיד לעומס

משקל. על פני שטח חלקים יש להניח

משטח המונע החלקה, לדוגמה שטיחי גומי.

םחק בין תחתית הצמיג המורוודא שהמר£

לקרקע אינו עולה על 3 ס“מ.

ב את ידיך או את רגליך מתחתלעולם אל תצי£

ם.כב המורלר

ם.כב המורלעולם אל תשכב מתחת לר£

ם.כב מורלעולם אל תתניע את המנוע כשהר£

לעולם אל תפתח דלת או את מכסה תא£

ם.כב מורהמטען, כאשר הר

כב כאשר הואוודא שאף נוסע לא נמצא בר£

ם.מור

השתמש רק במוט האמצעי של מגבה

משאבה והמוט בקוטר הגדול ביותר כמאריך

מפתח הגלגלים. החלק את המוט האמצעי

החלק אותו עד הסוף למפתח הגלגלים.

ת המוטות עלולים להתכופף ולהתעוותאחר

כך שלא ניתן יהיה יותר להשתמש בהם

להפעלת המגבה.

ה אזהר  
כב עם מתלה פניאומטי ומשאיראם אתה מחנה ר

את ההצתה פועלת, המתה הפניאומטי נשאר

כב באמצעותפעיל. אם אתה מרים את הר

המגבה, המתלה הפניאומטי מנסה לפצות על

כב. המגבה עלול להתהפך. קיימתשינוי גובה הר

סכנה לתאונה.

מתהסר את המפתח ממנעול ההצתה לפני הר

בר מונע כוונון מחדש אוטומטי של גובהכב. הדהר

כב.הר

ךמידע על מתלי אוויר מופיע באינדקס בער

“ENRת גובה אלקטרונית)“. (בקר

ה אזהר  

בעלייה או במורד, המגבה עלול להתהפך כאשר

ם. קיימת סכנה של פציעה.כב מורהר

 אל תחליף גלגלים בעלייה או במורד. צור קשר

עם מוסך מוסמך.

מקם את המגבה רק בנקודות ההגבה

ת אתה עלול להזיקה זו. אחרשיועדו למטר

כב.לר



מפתח עניינים

337
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

החלפת גלגל

ראולימגבה היד

ראוליהכנת המגבה ההיד

הכנס את חלק הידית השלישי של המגבה¿

 למאריך מפתח הגלגלים.

כב.מור המגבה 

.סגור את בורג שחרור הלחץ ¿

בידיתם כך, בחלק השטוח שהשתמש לש¿

בוב בורג שחרור הלחץ לסי המגבה 

בכיוון השעון עד הסוף.

אף פעם אל תסובב את בורג שחרור הלחץ

תבוב אחד או שניים מלאים, אחריותר מסי

ראולי עלול להשתחרר.נוזל היד

 לתוך שקעהכנס את ידית המגבה ¿

בוב בכיווןהמגבה ואבטח באמצעות סי

השעון.

מקם את המגבה אנכית מתחת לנקודות¿

מה המתוארות להלן.ההר

אל תמקם את המגבה על קפיץ עלים או

על בית הדיפרנציאל.

מימה, סרן קדת הרנקוד

ה/מה סרן אחורי (דוגמה: מסחרית סגורת הרנקוד

בוס צוות עד 3.8 טון)מיני

מימה בסרן קדת הרנקוד

כיתה האורמקם את המגבה מתחת לקור¿

מי.שלפני הסרן הקד

כב עם הנעה לכל הגלגלים: שחררכלי ר¿

 נגד כיוון השעון עדאת ציר המגבה 

להיכן שניתן.

ה/מה סרן אחורי (דוגמה: מסחרית סגורת הרנקוד

בוס צוות 5 טון)מיני

המה בסרן אחורי במסחרית סגורת הרנקוד

בוס צוותובמיני

כיתה האורמקם את המגבה מתחת לקור¿

שלפני הסרן האחורי.
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ה אזהר  

התקנת גלגל חדש

ברגי גלגל משומנים או מגורזים או הברגה פגומה

ברגי הגלגל להשתחרר. כתוצאהעלולים לגרום ל

מכך אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי נהיגה. קיימת

סכנת תאונה.

ה שללעולם אל תשמן או תגרז ברגי גלגל. במקר

כז שירות מורשהנזק להברגות, פנה מיד למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ. דאג להחליף/מרצד

בור הגלגל. אללחדש את ברגי הגלגל או הברגת ט

תמשיך בנהיגה.

ה אזהר  
אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל

ם, המגבה עלול להתהפך. קיימתכב מורכאשר הר

סכנת פציעות.

כבהדק את ברגי או אומי הגלגל, רק כאשר הר

מוצב על הקרקע.

ב להוראות ולהערותהקדש תמיד תשומת ל

.)433 דומע «( “לגלג תפלחה“  קרפב תוחיטבה

כבך.השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל בר

ס בנץ ממליצה לךמטעמי בטיחות, מרצד

להשתמש רק בברגי גלגל שאושרו לשימוש בכלי

ס בנץ, ולגלגלים המותאמים.כב של מרצדר

ה השתמש רק בבורגי גלגללגלגלי פלד

קצרים להתקנת הגלגל החלופי. שימוש

ה חלופיבברגים אחרים להתקנת גלגל פלד

כת הבלמים.יכול לגרום נזק למער

כת לניטור לחץ אווירכב עם מערבכלי ר

בים אלקטרונייםכיבצמיגים, מותקנים ר

בגלגל.

אין להשתמש בכלים להתקנת צמיג באזור

בים האלקטרונייםכיהשסתום, כיוון שהר

ע.עלולים להיפג

החלף את הגלגלים רק במוסך שירות

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

מה סרן אחורי (דוגמה: משאית ארגזת הרנקוד
פתוח עד 3.8 טון)

מה סרן אחורי (דוגמה: משאית ארגזת הרנקוד
פתוח 5 טון)

מה סרן אחורי בסרן האחורית הרנקוד
הלדגמי שלד

מהת ההרמקם את המגבה מתחת לנקוד¿
שליד תומך קפיץ העלים.

מת המגבההר
רשא דע תידיה חופינ ידי לע בכרה תא םרה¿

בי של 3 ס“מהגלגל יתרומם לגובה מר
מהקרקע.

ת גלגלהסר

אל תשים את ברגי הגלגל על חול או על
ם נזק להברגות שלת עלול להיגרלכלוך. אחר

ברגי הגלגל וצלחת הגלגל, כאשר הברגים
יהודקו.

שחרר את ברגים ואת האומים.¿

מיים עם אומי גלגל, הסר אתבגלגלים קד¿
מכסה אום הגלגל.

הסר את הגלגל.¿
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  סכנת תאונה 
הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי או אומי הגלגל

אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי המפרט. קיים

סיכון לתאונה.

כזבדוק את מומנט הידוק הברגים במרדאג מיד ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

לאחר החלפת גלגל.

כבהנמכת הר

אופן הידוק בורגי הגלגל

 � בורגי או אומי הגלגל 

סובב באטיות את בורג שחרור הלחץ¿
בוב אחד  והורד בזהירותך סיבמגבה בער

 עמוד 336).«כב (את הר

הנח את המגבה בצד אחד.¿

משוך את המוט בקוטר הקן יותר מידית¿
המשאבה.

ה משמשת כמאריךידית המשאבה הקצר
מפתח גלגלים

התחל מהמוט האמצעי, החלק את¿
מאריך מפתח הגלגלים עד הסוף על

מפתח הגלגלים.

הדק את ברגי הגלגל באופן שווה באמצעות¿
ך באופן אלכסוני,מפתח הגלגלים המאור

 �� כפי שמצוין מ .

הדק את בורגי הגלגלים במומנטי ההידוק
הבאים:

Nm 240ה גלגלי פלד£

Nm 180גלגלי סגסוגת קלה £

180חזק את אומי הגלגל במומנט הידוק של 

Nm.

בורגי גלגל לגלגלי סגסוגת קלה
הבורגי גלגל לגלגלי פלד

ע שלנקה את הגלגל ואת משטחי המג¿

בור הגלגל.ט

כוזהחלק את הגלגל החלופי על פין המר¿

חוף אותו עליו.וד

כזים באמצעות בורגי הגלגל:גלגלים הממור

כב עם גלגלי סגסוגת קלה: הוצא אתכלי ר¿

כתה מערהברגים הקצרים לחישוקי פלד

כב.הכלים של הר

הברג את הברגים והדק אותן קלות.¿

גלגלים המחוברים עם אומי גלגל:

מיים עם מכסי אומי גלגל: לחץגלגלים קד¿

את מכסי אומי הגלגל על אומי הגלגל.

בועסקיות הקיהברג שלושה אומים מעל ד¿

של מכסה אומי הגלגל.

הברג את שאר אומי הגלגל.¿

הדק קלות את האומים.¿

מש רק במוט האמצעי של מגבההשת
משאבה והמוט בקוטר הגדול ביותר כמאריך
מפתח הגלגלים. החלק את המוט האמצעי
החלק אותו עד הסוף למפתח הגלגלים.

ת המוטות עלולים להתכופף ולהתעוותאחר
כך שלא ניתן יהיה יותר להשתמש בהם

להפעלת המגבה.
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שילובי צמיגים וגלגלים

  הערות כלליות

�צמיגים ממוחזרים לא נבחנו ולא אושרו על

ס בנץ, כיוון שלא תמיד ניתן לגלותידי מרצד

ס בנץ לאם. לכן, מרצדבהם את הנזק הקוד

כב לאחריכולה להבטיח את בטיחות הר

התקנה של צמיגים ממוחזרים. אל תתקין

צמיגים משומשים אם אין לך כל מידע לגבי

ם בהם.השימוש הקוד

בלת של לחצי אוויר בצמיגים ממוקמת בצדט

כבך.הפנימי של מכסה מילוי דלק בר

ניתן למצוא גם את לחצי האוויר בצמיגים

בלת לחצי אוויר בצמיגים“המומלצים בסעיף “ט

 עמוד 330).«(בספר הנהג ש

כבך נמצאיםשילובי גלגל/צמיג המתאימים לר

בלת לחצי אוויר בצמיגים. מידע נוסף עלבט

כז שירותבל במרשילובי גלגל/צמיג ניתן לק

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

דיר, ורקבדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן ס

כאשר הצמיגים קרים. הקפד על ההערות על

 עמוד 326).«(לחצי אוויר מומלצים בצמיגים 

כב:כב � תמיד התקן ברהערות אודות ציוד הר

ה על סרן נתוןצמיגים בעלי אותה המיד£

(שמאל/ימין).

אותו סוג של צמיגים בזמן נתון (צמיגי קיץ,£

).ףצמיגי חור

ראוליחוף את הבוכנה של המגבה ההידד¿

ה למקומה וסגור את בורג שחרור לחץ.חזר

כב עם הנעה לכל הגלגלים: סובב אתכלי ר¿

 עמוד 336).«(ציר המגבה עד הסוף 

האחסן את המגבה ואת שאר כלי העבוד¿

בתא המטען.

בוריםכעת אתה יכול להתקין את מכסי הט

ה. תהליךה עם בורגי פלדעל גלגלי הפלד

בוריםההתקנה תלוי האם מכסי הט

משמשים כקישוט המכסה את כל הגלגל

כז.או רק מכסים את המר

בור: מקם את הפתחגלגל עם מכסה ט¿

עבור שסתום הצמיג על שסתום הצמיג.

בור לחישוקחוף את הקצה של מכסה בטד¿

בהגלגל בשתי הידיים עד שהוא משתל

בורלמקומו. ודא שתפסי האחיזה של ט

ה.בים בגלגל הפלדהגלגל משתל

בור לשילובו בגלגל.כז מכסה הטהכה במר¿

בת הגלגלאבטח את הגלגל הנקור בתוש¿

 עמוד 341).«(החלופי 

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל¿

ך.ת הצורהחדש שהותקן, ותקן אותו במיד

ב ללחץ האוויר המומלץ עבור הצמיגיםשים ל

 עמוד 326).«(

חזק שוב את בורגי או אומי הגלגל למומנט¿

כב נסע 50 ק“מ.ההידוק לאחר שהר

בעת שימוש בגלגל/גלגל חלופי עם חישוק

שנצבע מחדש, חזק שוב את הברגים/אומים

כ� 1,000 עד 5,000  ק“מ. הקפד עללאחר

מומנט ההידוק.

כת לניטור לחץ האווירכב עם מערכלי ר

בים להיותבצמיגים: כל הגלגלים שהותקנו חיי

מצוידים בחיישנים פעילים.

גלגל חלופי   

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
דות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג של הגלגל החלופי/מי

הגלגל החלופי הזמני ושל הגלגל שיש להחליפו,
עשויות להיות שונות. התקנת גלגל חלופי עלולה

בש באופן חמור את מאפייני הנהיגה. קיימתלש
סכנת תאונה.
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כדי למנוע מצבים מסוכנים:

התאם את סגנון נהיגתך בהתאם למצב ונהג£
בזהירות.

לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי/גלגל חלופי£
זמני אחד, אם  מידותיו שונות ממידות הגלגל

שהוחלף.

השתמש בגלגל חלופי רק לזמן קצר, אם£
 שהוחלף.מידותיו שונות ממידות הגלגל

.ESPאל תפסיק את פעולת £

כז שירותדאג להחליף את הגלגל החלופי, במר£
ס, מורשה מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

הקרוב ביותר. וודא שמידות הגלגל/צמיג וסוג
הצמיג נכונים.

הכאשר אתה משתמש בגלגל חלופ בעל מיד

שונה, אסור לחרוג מעל מהירות של 80  קמ“ש.

  הערות כלליות

דיר את הגלגל החלופי,בדוק באופן סיך לעל
בדיקת לחץ האוויר בצמיג ומאובטחל

במקומו.

הליך התקנת גלגל חלופי מתואר בסעיף

 עמוד 335).«(“התקנת גלגל“ 

דיר לפניברים הבאים באופן סבדוק את הדיש ל

נסיעה ארוכה:

לחץ האוויר בצמיג החלופי, ולתקנו אם£

 עמוד 326).«(רוש ד

בת הגלגל החלופי.בוע של תושהקי£

בת הגלגלהגלגל החלופי ממוקם בתוש

כב.החלופי מתחת לחלקו האחורי של הר

החלף צמיגים לאחר 6 שנים לכל היותר, ללא
ת הבלאי. הנחייה זו תקפה גם לגלגלקשר למיד

החלופי.

כתכאשר אתה משתמש בגלגל חלופי, מער

 עמוד 327)«(ניטור לחץ האוויר בצמיגים 
אינה יכולה לתפקד באופן אמין. הגלגל
החלופי אינו מצוייד בחיישן ניטור לחץ אוויר

בצמיג.

ת והתקנת הגלגל החלופי  הסר

בוס צוותה/מינימסחרית סגור

ה)מכסי ברגים לווי אבטחה (דוגמה: מסחרית סגור

ההסר

פתח את הדלתות האחוריות.¿

 והפרד אתהכנס מברג לתוך השקעים ¿
.המכסים 

כת הכליםבאמצעות מפתח הגלגלים מער¿
 עמוד 310), שחרר את«כב (של הר

בובים נגדהברגים הנראים כעת כ�20  סי
כיוון השעון.

כבבת גלגל חלופי מתחת לרתוש

בת הגלגל החלופי ם קלות את תושהר¿
.ושחרר את וו האבטחה השמאלי 

החלק את ידית המגבה לתוך שרוול ¿
.בת הגלגל החלופי בתושש

בת הגלגל החלופי ם את תושהר¿
באמצעות ידית המגבה ושחרר את וו

.האבטחה הימני 
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בת הגלגל החלופיגלגל חלופי בתוש

מת הגלגלהשתמש בידית המגבה להר¿
בתהחלופי מעבר לקצה האחורי של תוש

הגלגל החלופי.

הוצא בזהירות את הגלגל החלופי¿
.בת מהתוש

הגלגל החלופי הוא כבד. כאשר הגלגל
כז הכובד משתנהת מרהחלופי מוסר נקוד

בשל המשקל הכבד של הגלגל. הגלגל
החלופי עלול להחליק או להתהפך.

התקנה

מקם בזהירות את הגלגל החלופי על¿
.בת הגלגל החלופי תוש

הגלגל החלופי הוא כבד. כאשר אתה
בת הגלגלמתקין את הגלגל החלופי בתוש

כז הכובד משתנהת מר נקוד,החלופי 
בשל המשקל הכבד של הגלגל. הגלגל

החלופי עלול להחליק או להתהפך.

 שעלהחלק את ידית המגבה לשרוול  ¿
.בת הגלגל החלופי תוש

בת הגלגל החלופי ם את תושהר¿
באמצעות ידית המגבה וחבר את וו

.האבטחה הימני 

בת הגלגל החלופי ם קלות את תושהר¿
.וחבר את וו האבטחה השמאלי 

בת הגלגל החלופי הורד לאט את תוש¿

למטה לקרקע.

בת הגלגל החלופי ם מעט את תושהר¿

.ומשוך את ידית המגבה מהשרוול 

.הוצא את ידית המגבה מהשרוול ¿

באמצעות מפתח הגלגלים חזק את בורגי¿
בובם עם כיוון השעון.ווי האבטחה בסי

 למקומם.החזר את המכסים ¿

סגור את הדלתות האחוריות¿

ה מונמכתכב עם שלדכלי ר

ם לכןבים קודה מונמכת חייכב עם שלדכלי ר
מים לפני שתוכל להוציא את הגלגללהיות מור

החלופי.

ה)מכסי ברגים לווי אבטחה (דוגמה: מסחרית סגור

ההסר

פתח את הדלתות האחוריות.¿

 והפרד את הכנס מברג לתוך השקעים ¿
.המכסים 

כת הכליםבאמצעות מפתח הגלגלים מער¿
 עמוד 310), שחרר את«כב (של הר

בובים נגדהברגים הנראים כעת כ�20  סי
כיוון השעון.

כבבת גלגל חלופי מתחת לרתוש
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בת הגלגל החלופי ם קלות את תושהר¿

 . ושחרר את וו האבטחה השמאלי

החלק את ידית המגבה לתוך השרוול ¿

.בת הגלגל החלופי בתושש

בת הגלגל החלופי ם את תושהר¿

באמצעות ידית המגבה ושחרר את וו

.האבטחה הימני 

בת הגלגל החלופי הורד לאט את תוש¿

למטה לקרקע.

בת הגלגל החלופי ם מעט את תושהר¿

.ומשוך את ידית המגבה מהשרוול 

מקם את הלולאה של התקן ההוצאה ¿

  כך שתוכל מאוחרעל הגלגל החלופי 

.יותר לחבר את מפתח הגלגלים 

 עמוד 336).« (הכן את המגבה¿

מהת ההרמקם את המגבה מתחת לנקוד¿

 עמוד 336).«(המתאימה 

הזז את ידית המגבה מעלה ומטה עד¿

בי של 3 ס“משהצמיג נמצא בגובה מר

מהקרקע.

ם.כב מורהר

 ללולאתחבר את מפתח הגלגלים ¿

 שעל הגלגל החלופימתקן ההוצאה 

.

 ומשוך אתהשתמש במפתח הגלגלים ¿

בתבזהירות מחוץ לתוש הגלגל החלופי 

.הגלגל החלופי 

הגלגל החלופי הוא כבד. כאשר הגלגל

כז הכובד משתנהת מרהחלופי מוסר נקוד

בשל המשקל הכבד של הגלגל. הגלגל

החלופי עלול להחליק או להתהפך.

הסר את מתקן ההוצאה של הגלגל¿

«( ואחסן אותו במקום בטוח החלופי 

אתה יכול להתקין את הגלגלעמוד 264). 

 עמוד 338).«(כבך  בר החלופי 

 עמוד 339).«(כב הורד את הר¿

התקנה

ה של צמיג נקור אתה יכול אחסןבמקר

כב.את הצמיג הפגום רק בתוך הר

בת הגלגלצמיג לא פגום ניתן לשמור בתוש

כבכב אינו עמוס. אם הרהחלופי רק כשהר

 עמוד 336).«(עמוס יש להרימו תחילה 

מקם בזהירות את הגלגל החלופי על¿

.בת הגלגל החלופי תוש

הגלגל החלופי הוא כבד. כאשר אתה

בת הגלגלמתקין את הגלגל החלופי בתוש

כז הכובד משתנהת מר נקוד,החלופי 

בשל המשקל הכבד של הגלגל. הגלגל

החלופי עלול להחליק או להתהפך.

 שעלהחלק את ידית המגבה לשרוול ¿

.בת הגלגל החלופי תוש

בת הגלגל החלופי ם את תושהר¿

באמצעות ידית המגבה וחבר את וו

.האבטחה הימני 

בת הגלגל החלופי ם קלות את תושהר¿

.וחבר את וו האבטחה השמאלי 

.הוצא את ידית המגבה מהשרוול ¿

, חזק אתבאמצעות מפתח הגלגלים ¿

בובם עם כיוון השעון.בורגי ווי האבטחה בסי

 למקומם.החזר את המכסים ¿

סגור את הדלתות האחוריות.¿
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ההסר

והסר פר שחרר ביד את אומי הפר¿

אותם.

 עד קצהשחרר את אומי האבטחה ¿

התבריג.

בת הגלגל החלופי ם מעט את תושהר¿

 .ושחרר את וו האבטחה השמאלי 

החלק את ידית המגבה לתוך השרוול בצד¿

. בת הגלגל החלופי ימין של תוש

בת הגלגל החלופי ם את תושהר¿

באמצעות ידית המגבה ושחרר את וו

.האבטחה הימני 

בת הגלגל החלופי הורד לאט את תוש¿

לקרקע.

בת הגלגל החלופי ם מעט את תושהר¿

ומשוך את ידית המגבה מהשרוול.

השתמש בידית המשאבה כדי להרים את¿כב עם ארגז מטעןכלי ר

הגלגל החלופי מעבר לקצה האחורי של

.בת הגלגל החלופי תוש

הסר בזהירות את הגלגל החלופי¿

בת.מהתוש

הגלגל החלופי הוא כבד. כאשר אתה מסיר

כז הכובדת מראת הגלגל החלופי נקוד

משתנה בשל המשקל הכבד של הגלגל.

הגלגל החלופי עלול להחליק או להתהפך.

התקנה

מקם בזהירות את הגלגל החלופי על¿

.בת הגלגל החלופי תוש

הגלגל החלופי הוא כבד. כאשר אתה

בת הגלגלמתקין את הגלגל החלופי בתוש

כז הכובד משתנהת מר נקוד,החלופי 

בשל המשקל הכבד של הגלגל. הגלגל

החלופי עלול להחליק או להתהפך.

בת הגלגל החלופי ם את תושהר¿

באמצעות ידית המגבה, וחבר את וו

.האבטחה הימני  

בת הגלגל החלופי ם קלות את תושהר¿

.וחבר את וו האבטחה השמאלי 

.הוצא את ידית המגבה מהשרוול ¿

.חזק את האומים ¿

למקומם והדק פר החזר את אומי הפר¿

אותם.
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ס בנץחלפים מקוריים של מרצד

מידע שימושי  

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדליםבזמן הבאתו של הספר לד
כבךבהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים
כות ותפקודים הרלוונטייםעים גם למעראלה נוג

בטיחות.ל

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 26).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ס בנץחלפים מקוריים של מרצד

ה  אזהר 
ע כתוצאה משימושבטיחות הנהיגה תיפגייתכן  ש

בחלקי חילוף, צמיגים, גלגלים או אביזרי בטיחות
לא מאושרים.

עותכות הנוגבר יכול לגרום לתקלות במערהד
בר יכולכת הבלימה. הדבטיחות, לדוגמה מערל

כבך ולגרום לתאונה.לגרום לך לאבד שליטה על ר

ס בנץ ממליצה על שימוש בחלקיבה זו, מרצדמסי
ס בנץ או חלקי חילוףחילוף מקוריים של מרצד

באיכות זהה. השתמש רק בצמיגים, בגלגלים,

כבך.ובאביזרים שאושרו במיוחד לשימוש בר

אתה עלול לפגוע ביעילות ההפעלה  של

כות הריסון.מער

כזת של אביזרים במרבצע התקנה מאוחר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

אף מספקת מכלולים וחלקי Daimler AG ’חב

חילוף משוחזרים שזהים באיכותם לחלקי חילוף

חדשים. לכן, על החלקים המשוחזרים חלים

תנאי אחריות זהים לאלו של החלקים החדשים.

בהביה למען איכות הס  הער 

ייתכן שהותקנו כריות אוויר, מותחני

ה וחיישניםחגורות בטיחות ויחידות בקר

כותשל מער

כב הבאים:ריסון אלה באזורי הר

דלתות£

עמודי דלתות£

ספי דלתות£

ביםמוש£

לוח מכשירים£

לוח מחוונים£

כזיתקונסולה מר£

כת שמע באזוריםאל תתקין אביזרים כגון מער

אלה. אל תבצע תיקונים או עבודות ריתוך.

ס בנץ בוחנת חלקי חילוף מקוריים שלמרצד
ס בנץ וחלקי חילוף חליפיים ואביזרים אשרמרצד

כבך על סמךמאושרים במיוחד לשימוש בר
הקריטריונים:

אמינות£
בטיחות£
קיימות£

למרות מחקר השוק המתמשך, אין באפשרותה
ס בנץ להעריך חלקים אחרים. לפיכך,של מרצד

ה אינה נוטלת כל אחריות בגין השימושהחבר
בר נכוןס בנץ. הדכבי מרצדבחלקים מסוג זה בר

גם אם החלקים אושרו באופן עצמאי או באופן
רשמי.

מניה, חלקי חילוף מסוימים מאושריםבגר
להתקנה או לשינויים באופן רשמי רק אם הם

רישות החוק. תנאי האישור תקפים גםעונים לד
במדינות מסוימות אחרות. כל החלקים המקוריים

רישות החוק.ס בנץ עומדים בדשל מרצד
השימוש בחלקי חילוף בלתי מאושרים עלול

כב.ביטול רישיון הרלגרום ל
בר נכון אם:הד

כב,מים לשינוי בסוג הרהחלקים גור£
כב.בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הר

מת סכנה למשתמשי כביש אחרים.אם נגר£
עות באופןמות הפליטה או הרעש נפג אם ר£

חמור כתוצאה מהשינוי.

ס בנץ שומרים עלכזי השירות של מרצדכל מר
בנץס מלאי של חלקי חילוף מקוריים של מרצד

כזי חלוקהביצוע עבודות תיקון ושירות. גם מרל

של חלקי חילוף מספקים מענה מהיר ואמין
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כבאלקטרוניקת הר

טיפול באלקטרוניקת המנוע

כבאלקטרוניקת הר

ה  אזהר 
מות חריגות של קרינה אלקטרו�מגנטית עלולותר

לסכן את בריאותך ואת בריאותם של אחרים.

השימוש באנטנה חיצונית מסתמך על מחקרים

מדעיים אחרונים על אודות סיכונים בריאותיים

הנובעים מחשיפה לשדות אלקטרו�מגנטיים.

לכן השתמש רק באנטנות חיצוניות המותקנות

במוסך מוסמך.

התקנת מכשירים חשמליים
ואלקטרוניים

   הספק שידורריםתחום תד

בי   מר

100Wגלים קצרים

(f <  50 MHz)

30Wרים 4 מ‘תחום תד

50Wרים 2 מ‘תחום תד

הלחלקי חילוף. ציין תמיד את מספר השלד

)VIN ()»(348 ומספר המנוע בעת עמוד 

 עמוד 348).«(הזמנת חלפים מקוריים 

בצע את עבודות התחזוקה שלך עלדאג ל
ה אליה,אלקטרוניקת המנוע ועל חלקים הקשור

בור במוסךה, חיישנים וכבלי חיכגון יחידות בקר
סכז שירות של מרצדמוסמך, לדוגמה במר

כבבי הרכית רמורשה מטעם כלמוביל בע“מ. אחר
עלולים להתבלות מהר יותר, ותוקף האחריות של

כב שלו עלולים לפקוע.כבך ורשיון הרר

ה  אזהר 

כבבצע תמיד עבודות באלקטרוניקת הר

ת,עים לה במוסך מוסמך. אחרבים הנוגכיובר

ע.כת ההפעלה יכולה להיפגמער

אם אתה משתמש בציוד חשמלי או אלקטרוני

כב, חובה עליו לעמוד בתנאים המתואריםבר

כב יכול להישלל.ת, רישיון ההרלהלן. אחר

ציוד חשמלי ואלקטרוני יכולים לא רק לגרום

לחוסר נוחות, אלא גם להשפיע על בטיחות

כב. אם אתה מתקין ציוד בהתקנההר

בתת, התאימות האלקטרומגנטית חיימאוחר

ת.בדק להיות מאושרלהי

בולאם ציוד זה קשור לתפקודים העלולים לס
ברבל אישור תאימות. הדמהפרעות, חובה לק

תקף לציוד או לממשקים של אלקטרוניקת
כב, לדוגמה מתאמי טעינה.הר

ב לעמוד בתקנהמסמך אישור תאימות חיי
72 / 245 / EEC או תקנה ECE-R 10בהתאם ,

כנית של כל אחת מהן. התקן בעלסה העדלגר
.e/Eב להיות מסומן בסימן אישור תאימות חיי

בל מיצרן הציוד או מרשות ניתן לקe/Eסימן 
בדיקה מוסמכת.

התקנים שאינם קשורים לתפקודים העלולים
בול מהפרעות אינם דורשים אישור תאימות.לס

תבים לעמוד בהצהראך, התקנים אלה חיי
כי גבולתאימות לתחזוקה של מספר ער

 או תקנהEEC / 336 / 89בהתאם לתקנה 
 1995 / 5 / EECריםכי גבול אלה מוגד. ער

סה התקפה הנוכחית שלבנספח 1 של הגר
.EEC / 245 / 72תקנה 

כבטלפון או מכשירי קשר שמותקנים על הר
בל מידע נוסףבים להיות מאושרים. ניתן לקחיי

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדמכל מר
כלמוביל בע“מ.

סבעת שימוש בטלפון נייד או מכשיר קשר, מרצד
ת. זובור לאנטנה מאושרבנץ ממליצה על חי

ביתה להבטיח איכות קליטה מיטך היחידרהד
כב ולמזער את הסיכון של הפרעה ביןבר

כב לטלפונים ניידים ומכשיריאלקטרוניקת הר
קשר.

בי של הטלפוניםאסור שהספק השידור המר
ניידים ושל מכשירי קשר (שיא) בבסיס האנטנה

כים הבאים:יחרוג מהער
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כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי הר
)VIN(כב הר

כבלוחיות זיהוי כלי ר

כב הוא מידעהמידע המוצג בלוחית זיהוי הר

כב, ועשויכב ורלדוגמה. מידע זה שונה בכל ר

בהביה למען איכות הס  הער 

  מספר מנוע

כובה. מידעבת הארבע על תימספר המנוע מוט
כז שירות מורשה שלנוסף ניתן להשיג בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל מע“מ.מרצד

מוצרי שירות עלולים להיות רעילים ומסוכנים
בריאות. קיימת סכנת פציעות.ל

פעל לפי ההוראות הנמצאות על המיכלים
ם, אחסנתם וסילוקם שלהמקוריים בעת שימוש

מוצרי השירות. אחסן את מוצרי השירות באריזתם
גחק מהישהמקורית. שמור על מוצרי השירות הר

ם של ילדים.יד

 הערות בטיחות חשובות

בוליםמוצרי שירות וקי 

ה  אזהר 

בה.ביהשלך מוצרי שירות באופן אחראי לס

מוצרי שירות כוללים:
דלקים, לדוגמה בנזין, סולר£
בתחומרי סיכה, לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£

הילוכים
נוזל קירור המנוע£
נוזל בלמים£
מיתנוזל שטיפת השמשה הקד£
ת אקליםכת בקרקרר מער£

מוצרי שירות מאושרים התואמים לתקני איכות

ס בנץהגבוהים ביותר רשומים במפרטי מרצד

של מוצרי שירות. השתמש רק במוצרי שירות

חי לאחריותכבך. זהו תנאי הכרהמאושרים לר

כבך.המשתמעת עבור ר

ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי
ס בנץ לפי הכיתוב על האריזות:מרצד

   הספק שידורריםתחום תד

בי   מר

35Wהרדיו עורקי דיגיטלי/טטר

7035W ס“מְרים תחום תד

GSM 900 / AMPS10W

GSM 180010W

UMTS10W

ב הנהגכב בבסיס מושדוגמה לוחית זיהוי של הר

כב כב, לוחית הזיהוי של הרתלוי בדגם הר
ב הנהג או בתא המנוע.ממוקמת בסיס מוש

פתח את דלת הנהג או מכסה המנוע¿
 עמוד 284).«(

עם כב תראה את לוחית הזיהוי של הר
) ונתוניVINכב (מספר זיהוי של הר

המשקל המותר.
ייתכן ותכלול גם כב לוחית זיהוי של הר

את המידע הבא:

מטען£

משקל עצמי£

ביםמספר מוש£

לסטות מהמידע המוצג כאן. אתה יכול

כבך בלוחית זיהוילמצוא מידע מתאים לר

.כבהר
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£MB Freigabe )המגודל, MB Freigabe 228.5(

)MB Approval   228.5(לדוגמה,MB אישור £

המלצות או תיאורים אחרים או המלצות
מת האיכות או למפרטיםהמתייחסים לר

), לאMB 228.5   (כגון MBבהתאם למספר גיליון 
סח להיות מאושרים על ידי מרצדבים בהכרחיי

בנץ.

כז שירות שלניתן להשיג מידע נוסף בכל מר
או באתרס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ מרצד

http://bevo.mecedes-benz.comהאינטרנט:  

רושיםתוספים למוצרי שירות מאושרים אינם ד
ואינם מאושרים. תוספי דלק הם היוצא מהכלל.

בים לכןתוספים עלולים לגרום למנוע נזק וחיי
לא להיות מוספים למוצרי שירות.

השימוש בתוספים הוא תמיד באחריותו של
כב. השימוש בתוספים עלול לגרוםמפעיל הר

להגבלת או בטול כיסוי האחריות.

ה  אזהר 

דלק  . 

הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 

דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק

מעלה סיכון לשריפה או לפיצוץ.

עליך למנוע חשיפה לאש, ללהבות חשופות, לגצים

ולעישון. דומם את המנוע וכבה את חימום העזר

(אם קיים) לפני תדלוק.

בריאות.דלקים הם חומרים רעילים ומזיקים ל

קיימת סכנת פציעות.

ע עם עור,בוא במגאל תבלע דלק ואל אפשר לו ל

עיניים או בגדים. אל תשאב אדי דלק. שמור על

ם של ילדים.ג ידחק מהישדלקים הר

ע עם דלק, צייתאם אתה או אחרים באים במג
להוראות הבאות:

בון מאזורי עורשטוף מיד את הדלק במים וס£
נגועים.

אם דלק נכנס לעיניך, שטוף אותן מיד£
בלת טיפולביסודיות במים נקיים. פנה לק

פואי.ר

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מיד לק £
אל תנסה לעורר הקאות.

ע עם דלק.בא במגהחלף מיד כל בגד ש £

בול מיכל הדלק (בליטרים)קי

בול סה“כ קי דגם

210 CDI, 213 CDI, 216 CDI,ך75 ל‘ בער

219 CDI, 310 CDI, 313 CDI,או

316 CDI, 319 CDI, 510 CDI,‘10025 ל

513 CDI, 516 CDI, 519 CDI,ךבער

או516 ,316 ,216

7226 ל‘

ךבער

דלק

דירוג דלק

כבאל תשתמש בסולר כדי לתדלק כלי ר

עם מנוע בנזין. אל תפעיל את ההצתה אם

ת, הואבטעות מילאת דלק לא נכון, אחר

ת דלק עתוד דגם

כלולה

בול דלקכב עם קיבכלי ר

כ� 12 ליטריםשל  סה“כ 72 ליטר

בול דלקכב עם קיבכלי ר

כ� 13 ליטריםשל  סה“כ 75 ליטר

בול דלקכב עם קיבכלי ר

כ� 20 ליטריםשל  סה“כ 100 ליטר

ציוד אופציונלי 25
ה מונמכתכב עם שלד ישים רק לכלי ר26

בעת טיפול, אחסון והשלכת דלקים, ציית

לתקנות הרלוונטיות.

בול הכולל של מיכל הדלק עשוי להשתנותהקי

 עמוד 350).« (בהתאם לציוד המותקן
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כת הדלק. אפילו כמויותעלול להיכנס למער

קטנות של דלק לא נכון עלולות לגרום נזק

כז שירותכת הדלק ולמנוע. פנה למרלמער

ס מטעם  כלמוביל בע“מ כדי לנקזמרצד

את מיכל הדלק ואת צינורות הדלק.

ת דירוג פרימיוםתדלק רק בבנזין נטול עופר

 95 RON/85 MON ,התואם לתקן האירופי EN

או מפרט זהה. E DIN 51626-1או   228

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.

להפחית את ביצועי המנוע ולהגדיל את תצרוכת

ת מלאה.הדלק. הימנע מנהיגה במצער

ך כלל תמצא מידע אודות דירוג דלק עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית

על משאבת הדלק, שאל את עובדי תחנת

הדלק.

 עמוד 166).«למידע אודות תדלוק (

תוספי דלק

הפעלת המנוע עם תוספי דלק עשויה לגרום

לכשל המנוע. רשימת התוספים אינה כוללת

תוספים שנועדו לסילוק משקעים ולמניעת

בב בנזין רק עם תוספיםהיווצרותם. ניתן לער

ס בנץ.  פעל לפיהמומלצים על�ידי מרצד

הוראות השימוש הנמצאות על אריזת

בל מידע נוסף לגבי תוספיםהמוצר. תוכל לק

כז שירות מורשהבל בכל מרמומלצים ניתן לק

 כלמוביל בע“מ.’ס מטעם חבמרצד

אחת הבעיות העיקריות של דלק באיכות

נמוכה היא משקעים שעשויים להיווצר בתהליך

ס בנץ ממליצה להשתמשמרצד ה.הבעיר

במותגי דלק המכילים תוספים.

אם אתה משתמש בדלקים ללא תוספים אלה

למשך תקופה ארוכה, משקעים עלולים

להיווצר. אלו נוצרים בעיקר על שסתומי היניקה

ה.ובתא הבעיר

בעיות במנוע, לדוגמה:בר עלול לגרום להד

תהליך חימום ארוך יותר של המנוע£
ה בסרקדירפעולה לא ס£
רעשים במנוע£
הכשל בעיר£
אובדן כוח£

באזורים מסוימים בהם דלק עם תוספים

בר משקעים.רשים אינו זמין, יכולים להצטהנד

ס בנץ ממליצה על שימושה זה מרצדבמקר

ס בנץ, ראה:התוספים שאושרו על ידי מרצד
http://bevo.mercedes-benz.com

אל תשתמש בפריטים הבאים:
£E85 (בנזין עם 85% אתנול)
£E100 (100% אתנול)
£M15  (בנזין עם 15% מתנול)
£M30 (בנזין עם 30% מתנול) 
£M85  (בנזין עם 85% מתנול)
£M100 (100% מתנול)
בנזין עם תוספים מתכתיים£
סולר£

בב דלקים כגון אלה עם הדלק המומלץאל תער

כב ואל תשתמש בשום תוספים. אםעבור הר

תעשה זאת תגרום נזק למנוע. זה לא כולל

ת משקעים ומניעת היווצרותם.תוספים להסר

בב רק עם תוספיםאת הבנזין מותר לער

ס בנץ, ראה ”תוספים“.המומלצים על ידי מרצד

מידע נוסף אודות תוספים מומלצים, ניתן להשיג

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר

בע“מ.

אם אתה משתמש במיכלים או בחביות

כבך, אתה צריך לסנן את הדלקלתדלוק ר

לפני הוספתו.

כת הדלק בשלבר ימנע תקלות במערהד

דלק מזוהם.

כבך מתאים כולל עד 10% ביואתנול. רE10דלק 

כבך. אתה יכול לתדלק את רE10לשימוש בדלק 

.E10בדלק 

אם הדלק המומלץ אינו זמין, אתה יכול רק

ת באוקטןכאמצעי זמני לתדלק בבנזין נטול עופר

91RON / 82.5 MON .שימוש בדלק זה עשוי
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ה  אזהר 

סולר

דירוג דלק

ת ההבזקבב דלק דיזל עם בנזין, נקודאם אתה מער

של התערובת נמוכה יותר מזו של דיזל טהור.

כת הפליטה עשוייםבים במערכיכשהמנוע פועל, ר

ה מבלי שתוכל להבחין.להתחמם יתר על מיד

קיימת סכנה שריפה.

לעולם אל תתדלק בבנזין. לעולם אל תוסיף בנזין

לדלק דיזל.

אשר אתה מתדלק, השתמש רק בדלקכ
EN 590רט האירופי דיזל התואם את הסטנד

או בעל איכות דומה. דלק שאינו תואם
םבלאי מוקד עלול לגרום לEN 590רט לסטנד

כת הפליטה.ונזק למנוע ולמער

אם אתה משתמש במיכלים או בחביות
כבך, אתה צריך לסנן את הדלקלתדלוק ר

לפני הוספתו.

כת הדלק בשלבר ימנע תקלות במערהד
דלק מזוהם.

במדינות :כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
מחוץ לאיחוד האירופי, תדלק רק בסוג סולר
�אירופי עם תכולת גופרית נמוכה, מתחת ל

50 ppmתכת בקרם נזק למערת ייגר. אחר
הפליטה.

 במדינות:כב ללא מסנן חלקיקי דיזלכלי ר

בהן זמין רק סוג סולר אירופי עם תכולתש

ך להחליף שמןגופרית גבוהה, תצטר

בה יותר. מידע נוסף אודות מרווחיבתכיפות ר

כז שירותהחלפת שמן, ניתן להשיג בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

Euroספרינטר עם מנוע דיזל 3 
אתה תגרום נזק למסנן חלקיקי דיזל

)DPF:אם תתדלק בסוגי סולר הבאים (

 ppm2,500סולר עם תכולת גופרית של £

(חלקיקים למיליון).

סולר עם תכולת ביו�דיזל מעל 10%.£

סולר עם תכולת ביו�דיזל של עד £10%

רישות המופרטותשאינו עמוד בד

ב“דירוג דלק“

Euroספרינטר עם מנוע דיזל 4 
אתה תגרום נזק למסנן חלקיקי דיזל

)DPF:אם תתדלק בסוגי סולר הבאים (

 ppm.500סולר עם תכולת גופרית של £

סולר עם תכולת ביו�דיזל מעל 7%.£

סולר עם תכולת ביו�דיזל של עד £7%

רישות המופרטותשאינו עמוד בד

ב“דירוג דלק“

Euroספרינטר עם מנוע דיזל 5 
אתה תגרום נזק למסנן חלקיקי דיזל

)DPF:אם תתדלק בסוגי סולר הבאים (

סולר עם תכולת גופרית נמוכה עם£

 ppm.500בית של תכולה מר

 ppm .50סולר עם תכולת גופרית מעל£

סולר עם תכולת ביו�דיזל מעל 7%.£

סולר עם תכולת ביו�דיזל של עד £7%

רישות המופרטותשאינו עומד בד

ב“דירוג דלק“.

תכלות הגופרית של סולר אינה יכולה לעלות

כים הבאים:על הער

איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עשויה

ברה. כתוצאה מכך, עשויים להצטלהיות ירוד

כת הדלק. במקרים כאלהמשקעים במער

סכז שירות מורשה מרצדובהתייעצות עם מר

בב בנזין עם כלמוביל בע“מ, ניתן לער’מטעם חב

ס בנץ (מספרתוסף דלק מאושר על�ידי מרצד

. הקפד על הערות עלA 0009892545 10) מפרט

בוב המצוינים על המיכל.יחסי ער

לרשימה של מוצרים תואמים, צור קשר עם

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ. עקוב אחר ההוראות בתיאור המוצר.

םבר גוראל תוסף תוספי דלק אחרים לדלק. הד

לעלויות לא נחוצות ועלול לגרום נזק למנוע.
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 Europpm≤50מנוע דיזל 6 

 Euro ppm≤50מנוע דיזל 5 

  Europpm≤500מנוע דיזל 4 

 Euro ppm≤2,500מנוע דיזל 3 

ך כלל, מידע על דירוג הדלק נמצא עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית על

משאבת הדלק, שאל את עובדי תחנת הדלק.

 עמוד 166).«(מידע אודות תדלוק 

בהבל מידע על אפשרויות הסניתן לק
לשימוש בדלקים חלופיים (דלקי ביו�דיזל)

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדמכל מר
כלמוביל בע“מ.

כב משמש בעיקר לנסיעה בארצותאם הר
סבהן יש תכולת מים גבוהה בסולר, מרצד
בנץ ממליצה על התקנת מסנן דלק עם

בל מידע על כך מכלמפריד מים. ניתן לק
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדמר

כלמוביל בע“מ.

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

פין ניתנותת פרמות מהפרדתקלות הנגר
כתלפתרון רק באמצעות חימום כל מער

כב במוסךהדלק, לדוגמה החנה את הר
מחומם.

ף.החור

מניה ובארצות אירופיות אחרות זמין סולרבגר

ף אמין לשימוש עד לטמפרטורות שללחור

-22 °C שניתן להשתמש בו באופן רגיל ללא

בעיות בטמפרטורות חיצוניות רגילות

השכיחות ברוב הארצות.

ם של הדלק.כת חימום קדכבך מצויד במערר

בר משפר את מאפייני הזרימה של דיזל ב�הד

8 °C.נוספות 

תוספי דלק

אל תוסיף בנזין או סולר לחימום לדלק דיזל

לשיפור תכונות הזרימה שלו. דלק או סולר

לחימום פוגמים ביכולות הסיכוך של סולר.

כותבר יכול לגרום לנזק, לדוגמה למערהד

הזרקה.

דלק ביו�ודיזל

הערות כלליות

כאשר אתה משתמש בביו�דיזל נא שים

ב לנקודות הבאות:ל

חובה להחליף את מסנן הדלק ומסנן£

ךהשמן לאחר 50  שעות פעולה בער

לאחר המעבר לשימוש בדלק ביו�דיזל.

חובה להחליף את מסנן השמן ואת מסנן£

הדלק בכל פעם שמחליפים את השמן.

דלק ביו�דיזל מקצר את חיי השירות של£

ס בנץ ממליצהמסנני דלק רגילים. מרצד

ם מיוחדים לדלק. מידעלהתקין מסנני קד

כז שירות מורשהאודותם זמין בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ך להחליף את שמן המנוע ואתיהיה צור£

בה יותר.מסנן השמן בתכיפות ר

השתמש רק בדלק ביו�דיזל התואם לתקן£

 דלקDIN EN 14214שימוש בדלק ביו�דיזל 

,DIN EN 14214 ןקתל םאות וניאש לזיד�ויב

או הוספת תוספים מיוחדים לדלק עלולים

לגרום לתקלות או לנזק למנוע.

ה  אזהר 
כת הדלק,בים של מערכיאם אתה מחמם ר

ביםכיח אוויר חם או להבה גלויה, רלדוגמה עם אקד

בר יגרום לדלק לדלוףאלו עלולים להינזק. הד

ולהידלק. תלוי בסוג הנזק, דלק יכול גם לדלוף לפני

שהמנוע פועל. קיימת סכנה לאש ולפיצוץ.

כת הדלק. צורב מערכילעולם אל תחמם את ר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדקשר עם מר

כלמוביל בע“מ לתיקון התקלה.

בטמפרטורות נמוכות תכונות הזרימה של סולר
פין.ת פר בשל הפרדעיכולות להיפג

כדי למנוע בעיות הפעלה,מומלץ להשתמש

בסולר עם משפרי איכויות זרימה בחודשי
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בהביה למען איכות הס  הער 

מידע על תצרוכת דלק

בהדלק ביו�דיזל פוגם במשטחי צבע. מסי£

ע עם משטחיבוא במגזו אסור לאפשר לו ל

צבע. שטוף מיד במים.

השתמש רק בשמני מנוע התואמים£

לגיליון מספר 228.5 עבור מפרטי מוצרי

ס.שירות של מרצד

כב במשך זמן ממושך,אם לא נוהגים בר£

ביכידלק ביו�דיזל עלול לחסום את ר

כת הדלק. לכן אם לא נעשה שימושמער

ב, השתמש בדלק ביו�במנוע במשך זמן ר

דיזל עד תומו, ומלא את מיכל הדלק בדלק

כב, אפשר למנועת הרדיזל רגיל. לפני עציר

לפעול בהילוך סרק לפחות שעה אחת.

השימוש בדלק ביו�דיזל אינו מומלץ לכלי£

ב בשימוש (לדוגמהכב שלא היו זמן רר

כבאיות).

חימום עזר מותר להפעיל רק עם דלק דיזל£

�הזמין באופן מסחרי. הפעלה עם דלק ביו

דיזל או עם תערובת של דלק דיזל רגיל

בוב >10%) עלולהודלק ביו�דיזל (יחס ער

לגרום לתקלות והשימוש בו אסור.

כב מופעל באמצעות דלק ביו�דיזלאם הר£

�או בתערובת של דלק דיזל רגיל ודלק ביו

ךבוב  >10%)  יהיה צורדיזל (יחס ער

במיכל דלק נוסף עם דלק דיזל רגיל טהור,

כת חימום העזר.עבור מער

בהביה למען איכות הס  הער 

כזכב מופעל בדלק ביו�דיזל, בקש ממראם הר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

לאסוף את שמן המנוע באופן נפרד. לא כל

היצרנים של מוצרים מזוקקים (שמני סיכה

המיוצרים משמן מנוע) יכולים לעבד שמן מנוע

שהועשר בדלק ביו�דיזל.

ב להוראות המיוחדות ולתקנות הלאומיותשים ל

כאשר אתה מסלק שמני מנוע ישנים.

כב באמצעות דלקאתה יכול להפעיל את הר

DIN EN 14214ביו�דיזל טהור בהתאם לתקן 

או בתערובת של דלק דיזל רגיל ודלק ביו�דיזל.

כתכב עם מערהוראה זו ישימה גם לכלי ר

®BlueTec,לטיפול בגזי פליטה 

כאשר נוהגים עם דלק ביו�דיזל:

תצרוכת הדלק היא מעט גבוהה יותר£

הספק המנוע מופחת מעט£

בן לאחר התנעהיש ייצור מוגבר של עשן ל£

הקר

ס בנץת מרצדהאחריות העקיפה של חבר

אינה מכסה נזקים אם:

מו באופן ישיר או שאינו ישירהם נגר£

משימוש בדלק ביו�דיזל אשר אינו תואם

.DIN EN 14214לתקן 

סאינו תואם למפרטי גיליון  135 של מרצד£

סבנץ עבור מוצרי שירות  של מרצד

להפעלה עם דלק ביו�דיזל.

מו תקלות או נזק תוצאתי (לדוגמה,נגר£

נזקים למשטחי הצבע) על ידי הטיפול

בדלק ביו�דיזל או בהפעלה של דלק זה.

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

ניתן להשתמש בדלק ביו�דיזל תואם לתקן

DIN EN 14214באופן אמין בטמפרטורות 

�20°C-  חיצוניות נמוכות של כ

) הואCO2מדענים מאמינים שפחמן דו חמצני (

גז שאחראי להתחממות כדור הארץ (אפקט

כבךהחממה). פליטות פחמן דו חמצני של ר

קשורות ישירות לתצרוכת דלק ולכן תלויות:
בשימוש יעיל במנוע ובדלק.£

בסגנון נהיגה£

מים אחרים שאינם טכניים, כגון השפעותבגור£

בתיות או תנאי כביש או תנועה.ביס
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           Adblue®

הערות כלליות

 Adblue®הוא נוזל מסיס במים  לטיפול בגזי

נטולאינו רעיל, הוא הוא פליטה של מנועי דיזל. 

לא דליק.צבע ונטול ריח ו

®Adblueתצרוכת 

 הממוצעת, תלוי בפרופיל®Adblueתצרוכת 

הנהיגה, היא 3.5 ליטרים ל� 1,000  ק“מ. מצבי

נהיגה שונים ופרופילי נהיגה יכולים להשפיע על

 יכולים לגרום לתצרוכת של®Adblueתצרוכת 

למעלה מ � 6 ליטרים ל� 1,000 ק“מ.

בים כממוצע שלכי התצרוכת התואמים מחושער

ך התצרוכת אינונסיעות עירוניות ומחוץ לעיר. ער

כב בודד. הוא מיועד להשוואה בין דגמימתייחס לר

כב שונים.ר

 תלויה®Adblueכמו תצרוכת הדלק, תצרוכת 

בהמאוד בסגנון הנהיגה ובתנאי ההפעלה. מסי

כבך בתנאי הפעלהכי התצרוכת של רזו ער

כי התצרוכתרגילים עשויים להיות שונים מער

בים.המחוש

טמפרטורות חיצוניות גבוהות

, תשתחרר®Adblueאם אתה פותח את מיכל 

כמות קטנה של אדי אמוניה.

כבך על ידי רCO2אתה יכול להפחית את פליטות 

דיר.ה וטיפול סבאמצעות נהיגה זהיר

רק במדינות מסוימות: אתה יכול למצוא את
כניים של תצרוכת הדלק ושלכים העדהער

ת תאימות של (תעודCOCהפליטה במסמכי 
האיחוד האירופי). מסמכים אלה מסופקים

כבך.לך ביחד עם ר

סהכי תצרוכת הדלק מתבססים על הגרער
התקפה נכון לעכשיו:

כב העומדים בתקנים עד וכולללכלי ר£
 בהתאם לתקנתEURO 5התקן   
.EEC / 2007 / 715האירופי האיחוד

 אוEURO 6כב העומדים בתקן  לכלי ר£
’עוברים אותו בהתאם לתקנה מס

595 / 2009.

תצרוכת הדלק תלויה:

כבבסוג הר£

בסגנון הנהיגה£

בתנאי ההפעלה£

בשימושבסוג ובאיכות הדלק ש£

תצרוכת הדלק תגדל יותר מהרגיל במצבים

הבאים:
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד£
בתנועה עירונית£
בנסיעות קצרות£
באזורים הרריים£
ת גרורבעת גריר£

עבור דגמי ספרינטר עם מנוע דיזל 4

:AR6 5.100 או  AR5 4.727רים ויחסי סרן צילינד

כבמומלצת התחלת נסיעה בהילוך שני כשהר

ה ואינו עמוס.על קרקע ישר

ב לעצות בסעיףלהפחתת צריכת הדלק, שים ל

 עמוד 23).«(בה“ בי“הגנה על הס

כב השונים משפיעיםבים הבאים בדגמי כלי רכיהר

על צריכת הדלק:
מידות צמיגים, סוליית הצמיג, לחץ אוויר£

בצמיגים, מצב הצמיג

כבמר£
ה למכלולי הינעיחסי העבר£
כת מיזוג אוויר,ציוד נוסף (לדוגמה, מער£

כת חימום עזר)מער

כבך עשויים להיותכי הצריכה לרבות אלה, ערמסי

בעו בהתאםכי תצרוכת הדלק שנקשונים מער

.EEC / 1268 / 80לתקן האירופי 

בעים לתצרוכת דלק מתועדים במחשנתונים הנוג

ך. השתמש בלחצנים בגלגל ההגה לקריאהרהד

ב נסיעה)(מחש Trip computerלתפריט 
 עמוד 226).«(
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לאדי אמוניה יש ריח חריף והם מגרים במיוחד

את:

העור£

הקרומים הריריים£

העיניים£

בה בעיניך, באפךאתה עלול לחוש תחושת צרי

מע.ם לך שיעול או דגם ייגראו בגרון. ייתכן ש

אל תשאף את אדי האמוניה שמשתחררים. מלא

ב. רק באזורים מאוורים היט®Adblueאת מיכל  

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

 Adblue® 11°-קופא בטמפרטורות שלCך. בער

כת לחימוםכב מגיע מהמפעל עם מערהר

, כך ניתן להבטיח הפעלה®Adblueמקדים של 

.11°C-ף בטמפרטורות נמוכות מ� בחור

תוספים

  � רק בהתאם לתקן®Adblueהשתמש ב

ISO 22241אל תשתמש בתוספים אחרים .

®Adblue ואל תדלל את  ®Adblueיחד עם 

כתבר עלול לגרום נזק למערעם מים. הד

.®BlueTECטיפול בגזי פליטה 

ניקיון

 �(לדוגמה בשל מוצרי®Adblue מזהמים ב

מו:טיפול אחרים, חומרי ניקוי או אבק) יגר

כי מזהמים גבוהים בגזי הפליטהלער£

לנזק לממיר הקטליטי£

לנזק למנוע£

כת טיפול בגזי פליטהתקלות המער£

BlueTEC®

חשובה במיוחד Adblue הבטחת הניקיון של 

כת טיפול בגזי פליטהלמניעת תקלות במער

BlueTEC.

,®Adblueמחוץ למיכל ®Adblue אם נשאב 

לדוגמה במהלך עבודות תיקון, אל תשתמש

בנוזל זה למילוי המיכל. הניקיון של הנוזל אינו

מובטח יותר.

 שמן מנוע

הערות כלליות

האיכות של שמני המנוע חשובה מאוד לתפקוד
ך חיי השירות של המנוע. לאחר בדיקותואור

ת שמני מנועס בנץ מאשרת מרצדחבות, חברנר
התואמים לתקן הטכני הנוכחי.

אלו הם שמני מנוע איכותיים ויש להם השפעה

חיובית על:

בלאי מנוע£

צריכת דלק£

פליטות גזים מזהמים£

מידע נוסף אודות שמני מנוע שנבחנו ואושרו,
סכז שירות מורשה מרצדניתן להשיג בכל מר

ס בנץת מרצדמטעם  כלמוביל בע“מ. חבר
כז שירותבצע את החלפת השמן במרממליצה ל

מטעם  כלמוביל בע“מ. אישורס מורשה מרצד

MBס בנץ מצוין על מיכל השמן בכיתוב מרצד

Approvalס בנץ) ובמספר (אישור מרצד

.MB Approval 228.51המתאים, לדוגמה 

מידע נוסף על שמני מנוע מאושרים לשימוש

כז שירותת השירות או במרניתן למצוא בחובר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ה של שמני מנועאתה יכול למצוא סקיר

מאושרים באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.comעל ידי 

הכנסת המספר לדוגמה 228.51.

אסור להשתמש בשמני מנוע בדירוג איכות

נמוך יותר.

®Adblueבול כללי של מיכל קי

בול כללי                                    קי  דגם

210 CDI, 213 CDI, 216 CDI,18     ליטרים 
219 CDI, 310 CDI, 313 CDI,

 316 CDI, 319 CDI, 510 CDI,

513 CDI, 516 CDI, 519 CDI.
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ת שירות ותחזוקה.ב למידע בחוברשים ל¿

רגתייםב דניתן להשתמש בשמני מנוע ר

 (צמיגות) בכל השנה, תוך לקיחהSAEבדירוג 

בון של הטמפרטורות החיצוניות.בחש

צמיגות שמן מנוע

 (צמיגות)SAEבחר שמן מנוע על פי דירוג 
ה החיצוניתשלו, בהתאם לעונה ולטמפרטור

 של שמן המנועSAEהממוצעת. אם דירוג 
ה החיצונית, החלףאינו תואם לטמפרטור

את שמן המנוע בזמן, לפני תחילת העונה
ה. שימוש בשמן מנוע שמאפייניהקר

ה שלו אינם תואמים  עלול גרוםהטמפרטור
לנזק למנוע.

SAEה של סיווג מידע טווח הטמפרטור

מתייחס תמיד לשמן חדש. מאפייני

ררדה של שמן מנוע יכולים להידהטמפרטור

באופן משמעותי כתוצאה מהזדקנות

כב בייחוד בטמפרטורותבמהלך הפעלת הר

חיצוניות נמוכות.

ס בנץ ממליצה ששמןבה זאת, מרצדמסי

ה. השתמשהמנוע יוחלף לפני העונה הקר

 תואם.SAEבשמן מנוע מאושר עם דירוג 

צמיגות של שמן מנועדירוג 

ת את מאפייני הזרימה של נוזל.צמיגות מתאר
אם לשמן מנוע יש צמיגות גבוהה � זרימתו
ה.איטית. ככל שצמיגותו נמוכה, זרימתו מהיר

הת שמן מנוע מבוססת על הטמפרטורבחיר
SAEהחיצונית המתאימה ובהתאם למפרטי 

(צמיגות).

רגות הצמיגותבלה מעלה מציגה לך את דהט
ה הנמוכהכי הטמפרטורשיש להשתמש בהן.  ער

של שמני המנוע עלולים להיפגם באופן משמעותי
ב  הזדקנות, פיח והתפשטותבמהלך הפעלה, עק

דלק. לכן מומלץ להקפיד על החלפות שמן
דירות ולהשתמש רק בשמני מנוע מאושריםס

 מתאים.SAEעם סיווג 

תוספים

ל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע. השימושא

בהם עלול לגרום נזק למנוע.

בוב של שמני מנועער

בוב שמני מנוע מפחית את היתרונותער

של שמני מנוע בעלי איכות גבוהה.

ס בנץ ממליצה להשתמש רקבעת מילוי מרצד

 של השמןSAEבשמן מנוע מאותה סוג ודירוג 

שמולא בהחלפת השמן האחרונה.

בות יוצאות מן הכלל סוג שמן המנועאם בנסי

הנמצא בשימוש במנוע אינו זמין, ניתן

להשתמש בשמן מנוע מינרלי או סינתטי אחר,

ס בנץ.המאושר לשימוש על ידי מרצד

האבחנה בסוגי שמן מנוע נעשית בהתאם ל:

מותג שמן המנוע£

איכות שמן המנוע (מספר גיליון)£

 (צמיגות)SAEרגת ד£

פת שמן המנוע במוסךלאחר מכן דאג להחל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

החלפת שמן מנוע

מועדי החלפת שמן מנוע תלויים בתנאי ההפעלה

בשימוש.כב ובאיכות של שמן המנוע ששל הר

ך מציג באופן אוטומטי את התאריךרב הדמחש

של החלפת השמן הבאה כהודעת אירוע בתצוגה.

רק בשימוש בשמן מנוע עם דירוג איכות גבוה,

 של מפרטי 228.51לדוגמה בהתאם למספר גיליון

ס בנץ למוצרי שירות, ניתן להגיע למועדמרצד

החלפה מרוחק ככל האפשר.
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 שמן מנוע דגם

210 CDI, 213 CDI, 216 CDI,ך11.5 ל‘ בער

310 CDI, 313 CDI, 316 CDI,

510 CDI ,513 CDI, 516 CDI.

 219 CDI ,319 CDI, 519 CDIך12.5 ל‘ בער

ך8.0 ל‘ בער516 ,316 ,216 

כמות שמן בהחלפת שמן כולל מסנן

   נוזל בלמים

ה  אזהר 
במהלך הזמן, נוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר,

תיחה שלו.ת הרובכך מונמכת נקוד

תיחה של נוזל הבלמים נמוכה מדי,ת הראם נקוד
כת הבלמים,עלולים להיווצר כיסי אדים בתוך מער

כאשר הבלמים מופעלים בחוזקה (לדוגמה כאשר
ה זו תפגום ביעילותרון). עובדנוהגים במורד מד

הבלימה. קיימת סכנת תאונה.

דירים.דאג לחדש את נוזל הבלמים במרווחי זמן ס
ניתן למצוא את מרווחי הזמן להחלפת נוזל בלמים

ת השירות.בחובר

ע בצבע, פלסטיק וגומי. אםנוזל בלמים פוג
ע עם צבע, פלסטיקנוזל בלמים בא במג

או גומי שטוף אותו מיד במים.

מרווחי הזמן להחלפה של נוזל הבלמים ניתן
ת השירות.למצוא בחובר

תהשתמש רק בנוזל בלמים מאושר על ידי חבר
. DOT 4 plusס בנץ בהתאם לאישורמרצד

תמידע אודות נוזל בלמים מאושר, ניתן בחובר
סכז שירות מורשה מרצדשירות וטיפול בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ או  באתר האינטרנט
שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.com.

דאג להחליף את נוזל הבלמים כל שנתיים
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבמר

כלמוביל בע“מ ודאג לרישום הטיפולים/
ת השירות.החלפת שמנים בחובר

ס בנץ ממליצה על החלפת שמניםמרצד

במוסך מוסמך.

בוליםקי

אל תוסיף יותר מדי שמן מנוע. מילוי יותר

מדי שמן מנוע יכול לגרום להזיק למנוע

פי שמן מנוע.ולממיר הקטליטי. נקז עוד

מידע על תצרוכת שמן

כב משמש בעיקר לנסיעות קצרות,אם הר

בר עלול לגרום לתקלה בתפקוד הניקויהד

האוטומטי של מסנן חלקיקי דיזל. כתוצאה

בר בשמן המנועמכך, דלק עשוי להצט

ולגרום לכשל במנוע.

ביתך כמות מרכב צורכתלות בסגנון הנביעה, הר

של ליטר אחד של שמן מנוע כל 1,000 ק“מ.

תצרוכת שמן מנוע גבוהה יותר אם:

כב חדש,הר£

כב בעיקר התנאיאתה מפעיל את הר£

הפעלה קשים,

אתה נוהג לעתים קרובות במהירויות מנוע£

גבוהות.

ה היא אחד התנאים לתצרוכתדירתחזוקה ס

שמן מתונה.

אתה יכול להעריך את תצרוכת השמן לאחר

חק משמעותי.שנהגת למר

דיר, לדוגמהבדוק את מפלס שמן המנוע באופן ס
בוע או כל פעם שאתה מתדלקאחת לש

 עמוד 286).«(

ה  אזהר 
בריאות. אל תבלע נוזל בלמים.נוזל בלמים מסוכן ל

פנה מיד לרופא אם בלעת נוזל בלמים. וודא שנוזל
ך, בגדיך ועיניך. שטוףע עם עורהבלמים לא בא במג
בה מים נקיים, והתייעץעו בהראת האזורים שנפג

ך.ת הצורברופא במיד

כב הגנה לעיניים כאשרבש תמיד כפפות מגן והרל
אתה מוסיף נוזל בלמים.

אחסן נוזל בלמים רק במיכל האריזה המקורי
ם שלג ידחק מהישוהסגור שלו ושמור אותו הר

ילדים. ציית לתקנות הבטיחות כאשר אתה מטפל
בנוזל בלמים.
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הערות בטיחות חשובות

  נוזל קירור

ה  אזהר 
ע עם חלקי מנוע חמים,אם נוגד קיפאון בא במג

הוא עשוי להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני הוספה של נוגד

הקיפאון. וודא שנוגד הקיפאון אינו נשפך על צוואר

המילוי. נקה את נוגד הקיפאון ביסודיות מהחלקים

לפני התנעת המנוע.

הקפד לא לשפוך נוזל קירור על משטחים

ם נזק לצבע.ת, עלול להיגרצבועים. אחר

בעת טיפול, אחסון והשלכת נוזל קירור ונוגד

קיפאון, הקפד על התקנות התואמות והוראות

בולים“הבטיחות בפרק “מוצרי שירות וקי

 עמוד 348).«(

תוסף נוזל קירור עם הגנה נגד קורוזיה/

קיפאון

נוזל קירור הוא תערובת של מים עם נוגד
קיפאון/מעכב שיתוך. הוא מבצע את

המשימות הבאות:

הגנה מפני שיתוך£

הגנה מפני קיפאון£

תיחהת הרהעלאת נקוד£

כב נמסר לראשונה הוא כולל נוזלכאשר הר

בטיח הגנה מספקת מפני קיפאוןקירור, אשר י

ושיתוך.

מה,יאתמ רוריק לזונ תבורעתב דימת שמתשה
.תוהובג תורוטרפמט ןהב תומייקש תונידמב םג

הכת הקירור לא תהייה מוגנת במידת מעראחר
מספקת מפני שיתוך וחימום יתר.

כת קירור של המנוע השתמשלמניעת נזק למער

רק בנוגד קורוזיה/קיפאון שתואם למפרטי

ס בנץ למוצרי שירות. תמצא מידע נוסףמרצד

על נוגדי קורוזיה/קיפאון מאושרים לשימוש

ת הטיפולים והתחזוקה.כבך בחוברבר

נוגד הקיפאון/ס בנץ ממליצה להשתמש במרצד
רישות הנתנותמעכב השיתוך התואם לד

ס בנץ לנוזלי שירות, גיליון 301.1.מרצדבמפרטי 

בדוק את ריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך כל

שישה חודשים.

כתריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במער
ב:הקירור חיי

כתלהיות לפחות 50%. כך תהייה מער£
הרוטרפמטל דע ןואפיק דגנ תנגומ רוריקה

ך.לער� C° 37של 

לא לחרוג מעל ריכוז של 55% (הגנה נגד£
ת החום לא), אחר�C° 45קיפאון עד 

ייספג באופן יעיל.

אם קיים אובן של נוזל קירור, אל תמלא רק עם

בד נוזל קירור, מלא בחלקיםכב אימים. אם הר

שווים של מים ותוסף נוגד קיפאון/מעכב

שיתוך. המים המשמשים כחלק מהתמיסה

רישות;בים לעמוד במספר דשל נוזל הקירור חיי

ך כלל מי שתייה מתאימים. אם איכותרבד

המים אינה מספקת, עליך לטפל במים

מסוננים.

כז שירות מורשהבל מידע נוסף בכל מרניתן לק

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

תוספי נוזל קירור ללא נוגד קיפאון/מעכב

שיתוך

בל מידע על תוספי נוזל קירוראתה יכול לק

כזללא נוגד קיפאון/מעכב שיתוך בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד
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ביתמהירות מנוע מר

4,200 סל“דמנוע דיזל

6,150 סל“דמנוע בנזין

בוליםקי

 נוזל קירור דגם

210 CDI, 213 CDI, 216 CDI,ך9.5 ל‘ בער

310 CDI, 313 CDI, 316 CDI,

 510 CDI ,513 CDI, 516 CDI

 219 CDI ,319 CDI, 519 CDIך10.0 ל‘ בער

ך6.5 ל‘ בער516 ,316 ,216 

כת קירור מנועמער

ה  אזהר 

נוזל שטיפה 

מית הוא חומר דליקנוזל שטיפה של השמשה הקד
בי מנוע חמים אוכיע עם רמאוד. אם הוא בא במג

כת הפליטה הוא עשוי להידלק.עם מער
קיימת סכנת שריפה ופציעות.

היזהר לא לשפוך נוזל שטיפה ליד צוואר המילוי
של המיכל.

השתמש רק בנוזל השטיפה התואם
MB SummerFitלעדשות פלסטיק לדוגמה 

 �ת המתזים עלולים, אחרMB WinterFitו
לפגום בעדשות פלסטיק של הפנסים

הראשיים.

בבעת הטיפול בנוזל השטיפה הקדש תשומת ל
להערות הבטיחות בפרק ”מוצרי שירות

בולים“.וקי

בוביחסי ער

מית לנוזלחיצת שמשה קדכיז נוזל רהוסף תר
חיצה במשך כל השנה. התאם את יחסיהר

בוב לטמפרטורות החיצוניות.הער

ת קפיאה:בטמפרטורות מעל נקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של¿
 למניעתWinterwashמים ונוזל שטיפה 

מריחות.

הערות בטיחות חשובות

ת קפיאה:בטמפרטורות מתחת לנקוד

מיתחיצת שמשה קדמלא את מיכל נוזל ר¿
חיצתכיז נוזל רבתמיסה של מים ותר

 אםWinterwashמית, לדוגמה שמשה קד
יש סכנה לקפיאה.

חיצה לקפוא עלבר מונע מנוזל הרהד
מית.השמשה הקד

בוליםקי

מית עם/בליחיצת שמשה קדכת רמער
חיצת פנסים ראשייםכת רמער

                      כ� 6 ליטריםחיצה  נוזל ר

כב  נתוני הר

 הערות כלליות 

מנוע 

החלק הבא מכיל נתונים טכניים חשובים על
כבך מכילים נתוניםכבך. מסמכי הרישוי של רר

כבך ובהתאם לציוד המותקןטכניים ייחודיים לר
כב.כב ומשקלי הרבו, כגון ממדי ר

כנייםניתן למצוא את הנתונים הטכניים העד
באינטרנט:

http://www.mercedes-benz.com

מהירויות ניתוק מנוע ניתנות � ללא עומס לכלי

בת הילוכים ידנית.כב עם תיר

  מפריש כוח

28 קוו“טביתצריכת כוח מר

2,500 סל“דבמהירות מנוע

 Nm140בימומנט מר
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ה  אזהר 

כות העמסהה ומער  נקודות קשיר

הנקודות קשיר

הערות כלליות

ע למשקל המטעןב להערות בנוגשים ל

ת.ת אבטחה בודדבי של נקודהמר

ב מספר נקודות אבטחהאם אתה משל

ב תמיד להקפידלאבטחת מטען, אתה חיי

ה החלשהבי על הנקודעל משקל מטען מר

ביותר.

לדוגמה, בעת בלימה מלאה הכוחות

המופעלים יכולים להיות גדולים פי כמה

וכמה מאלו של המסה של המטען.

לחלוקה שווה של המשקל, השתמש

תמיד במספר נקודות אבטחה. פזר את

העומס בין נקודות האבטחה באופן שווה

ככל הניתן.

ניתן למצוא מידע נוסף על נקודות אבטחה

 עמוד«(ה בסעיף “הובלה“ולולאות קשיר
.(278

הלולאות קשיר

הבי על לולאות הקשירעומס המתיחה המר

הוא:

1,200 סל“דבמהירות מנוע

בתת שמן תיטמפרטור

 C120°ביתהילוכים מר

ך מאמץ מתיחהערהלולאות קשיר

נקוב מותר

daN27 500בוס צוותמיני

daN27 500המסחרית סגור

מסילות מטען

ך מאמץ מתיחה של נקודות האבטחהער

בתא המטען הוא:

החיתמ ץמאמ ךרע    הלולאות קשיר

  נקוב מותר

daN27,28 400ארגז פתוח משקל

בי כולל עד 3.5 טוןמר

daN27,28 800ארגז פתוח משקל

בי כולל מעל 3.5 טוןמר

החיתמ ץמאמ ךרע     ת אבטחהנקוד

נקוב מותר

daN 500מסילות מטען ברצפת

תא המטען

daN 250מסילת מטען תחתונה

בדופן צד

daN 150מסילת מטען עליונה

בדופן צד

כים הנקובים מתייחסים למטעניםהער

שמוצבים על הרצפה של תא המטען אם:

המטען מאובטח לשתי נקודות האבטחה£

במסילה.

ת אבטחת המטען הקרובהחק לנקודהמר£

ך. בער’ביותר באותה מסילה הוא 1 מ

גגון מטען

רישות ייחודיות שונות למדינהבהתאמה לד27
פנות הצד של הארגז.ב למידע הניתן על תוויות ההוראות שעל דשים ל28

כז הכובדת מרבעת שמטען נישא על הגג נקוד

כב משתנה. אםכב כולה והשליטה ברשל הר

בי על הגג, השליטה כמותעלה על העומס המר

עו באופן חמור.גם מאפייני ההיגוי והבלימה יפג

קיימת סכנה לתאונה.
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ה  אזהר 

בי על הגגכי עומס מרקפד תמיד על ערה

והתאם את סגנון נהיגתך בהתאם.

אם אתה מעמיס מטען באופן בלתי מאוזן,

מאפייני הנהיגה כגון אופן הבלימה והיגוי יכולים

ע באופן קשה. קיימת סכנה לתאונה.להיפג

העמס את המטען באופן מאוזן. אבטח את

המטען כל שלא יוכל לזוז.

המשקל של כל מטען הנישא על הגג כולל

את גגון המטען, ואסור שיעלה על העומס

בי המותר על הגג.המר

בים להיותהתומכים של גגון המטען חיי

מותקנים במרווחים זהים.

ס בנץ ממליצה על התקנת מוטמרצד

מי.מייצב על הסרן הקד

ס בנץ ממליצהמטעמי בטיחות. מרצד

שתשתמש רק בגגוני מטען שנבדקו

בר יעזורס בנץ. הדואושרו על ידי מרצד

במניעת נזק.

הנתונים תקפים למטען אשר מפוזר באופן

בי על הגגשווה על כל הגג. העומס המר

והמספר המינימלי של זוגות תומכי גגוני מטען

כבים עם:תואמים לר

מספרבי עומס מר

מינימלי  שלעל הגג

זוגות תומכים

3006 ק“גגג רגיל

1503 ק“גגג גבוה

1002 ק“גבוס צוותמיני

הפחת בהתאם את העומס על גגוני מטען

בי על זוג תומכי גגוןקצרים יותר. העומס המר

מטען הוא 50 ק“ג.

הוראות העמסה ומידע אחר בנודע לחלוקת

 עמוד«(עומסים ניתן למצוא בפרק “הובלה 

.(276

ת גרור  התקן גריר

הערות כלליות

ה בהתקנהס בנץ ממליצה שהתקן גרירמרצד

סכז שירות מורשה מרצדת יותר במרמאוחר

מטעם כלמוביל בע“מ.

תה בהתקנה מאוחראם מותקן התקן גריר

כב הבאים:רש בכלי רמגן למיכל הדלק נד

ריםכב עם מנועי דיזל 4 צילינדכלי ר£

ומשקל כולל מותר של  4.6 עד 5 טון.

רים.כב עם מנועי דיזל 6 צילינדכלי ר£

כזבל מידע על כך ממראתה יכול לק

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ה מותקן על כל אחדבעת שהתקן הגריר

ךת הדגמים, אין צוררדכב מסמכלי הר

ה.בור וו הגרירת חילחזק את נקוד

ה אשר נבדק ואושרהשתמש רק בהתקן גריר

כבך.ס בנץ לשימוש ברבמיוחד על ידי מרצד
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ה של מידות התקנהסקיר

סה 1גר

סה 2גר

סה 3גר

ביים המותריםהמשקלים והעומסים המר

נמצאים:

כב שלךבמסמכי הר£

ה, הגוררובלוחיות הזיהוי של התקן הגריר£

 עמוד 348).«(כב והר

ך הנמוך יותר תקף.כים שונים, העראם הער



מפתח עניינים

363
ם

ני
טכ

ם 
ני

תו
נ

כבנתוני הר

סהגרxממדים Aממדים בסיס גלגליםכבסוג ר

3,2501 מ“מה/מסחרית סגור

בוס צוותמיני
3,6651 מ“מ

3.0 טון עד 5.0 טון
4,3251 מ“מ

392 מ“מ34 מ“מ3,250 מ“מכינה עםה/ ארגז/ רשלד

תא נהג/ תא צוות
392 מ“מ34 מ“מ3,665 מ“מ

3.0 טון עד 3.5 טון
392 מ“מ34 מ“מ4,325 מ“מ

343 מ“מ27 מ“מ3,665 מ“מכינה עםה/ רשלד

תא נהג/ תא צוות
343 מ“מ27 מ“מ4,325 מ“מ

5.0 טון
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אינטרנט

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר 
מופיע באתרים הבאים:
www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

התיעוד  צוות  בפני  להעלות  מוזמן  הנך 
לך  שעולה  הצעה  או  הערה  כל  הטכני 
והתיעוד  ההפעלה  הוראות  לספר  ביחס 

הטכני, בכתובת:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
   70546 Stuttgart, Germany

לשחזר  או  לתרגם  להדפיס,  איסור  חל 
בכל דרך שהיא את המסמך בשלמותו או 
בחלקו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב 

Daimler AG מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

הערות אזהרה מושכות את תשומת ליבך לסיכונים 
העלולים לסכן את בריאותך או את חייך, או את בריאותם 

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

הערות להגנת הסביבה מספקות מידע אודות פעולות 
שיש לנקוט לשמירה על הסביבה או לסילוק נכון.

הערות אודות נזק לחומר, מתריאות בפניך אודות   
הסכנות העלולות להוביל לנזק לרכבך.

סמלים אלה מציינים הוראות שימושיות או מידע נוסף,   
היכולים לעזור לך.

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

סמל זה מפנה אותך לעמוד בו ניתן מידע נוסף  ) עמוד( 
אודות הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

מלל זה מציין הודעה בתצוגה הרב-תכליתית/  
.COMAND תצוגת

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

http://www.freetype.org. כל הזכויות שמורות.
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