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סמלים

אזהרה 	
הערה לאיכות הסביבה 		

נזק אפשרי לרכב  

המלצה  

ציון שעליך לעשות משהו 	�

סמל המשך 	��

עמוד ייחוס 	�

תצוגה בצג הרב תפקודי תצוגה 



ברוכים הבאים לעולמה של מרצדס
לפני תחילת הנסיעה, אנא ערוך היכרות 

עם המרצדס החדשה שלך וקרא את 
ספר הוראות ההפעלה ונספח זה. אלו 

יסייעו בידך להפיק את מרב ההנאה 
מהרכב ולמנוע אפשרות של סיכון 

עצמך ואחרים.

הציוד או שם הדגם של רכבך עשויים 
להשתנות בהתאם ל:

•דגם 	
•הזמנה 	

•מפרט המדינה 	
•זמינות 	

חברת מרצדס מעדכנת ברציפות את 
רכביה לקדמת החזית הטכנולוגית.

לכן, חברת מרצדס שומרת לעצמה את 
הזכות לערוך שינויים בתחומים הבאים:

•עיצוב 	
•ציוד 	

•מאפיינים טכניים 	
לכן, לא תוכל להגיש תביעות כלשהן 

שיתבססו על האיורים והתיאורים 
המופיעים בספר הוראות הפעלה זה.

המתוארים להלן הם חלק בלתי נפרד 
מהרכב:

•ספר הוראות ההפעלה לנהג 	
•הקדמה קצרה 	
•חוברת שירות 	

•נספחים הנוגעים לציוד הרכב 	

6395840287

שמור מסמכים אלו כל הזמן ברכב. 
כאשר תמכור את הרכב, העבר 

מסמכים אלו לידי הבעלים החדש.

תוכל גם לערוך היכרות עם    
המאפיינים העיקריים של 

רכבך בספר הוראות ההפעלה 
האינטראקטיבי באינטרנט ב:

www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung-vans

צוות התיעוד הטכני בדיימלר AG, ואנו 
בקבוצת כלמוביל, מאחלים לך נסיעה 

נעימה ובטוחה.
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 ABS 
 )מערכת מניעת 

127 .............................. נעילה של הגלגלים(
הודעות מוצגות................................. 229

נורות ביקורת........................... 217, 219

 ASR 
132 ......................... בקרת החלקה בהאצה
הודעות מוצגות................................. 232

נורות ביקורת..................................... 218

נורת אזהרה............................. 132, 217

ASSYST
 ראה מערכת שירות אקטיבית

197 .......................................... )ASSYST(

BAS
127 ....................)BAS( ראה עזר בלימה

EBD
 ראה חלוקת כוח בלימה 

128 ............................)EBD( אלקטרונית

ENR
 ראה מערכת בקרת גובה 

147 ........................... )ENR( אלקטרונית

ESP®

 ראה תוכנית יציבות 

133 .......................... )ESP®( אלקטרונית

SRS
 ראה מערכת ריסון 

30 ................................... )SRS( משלימה

TPMS
ראה בקר לחץ צמיגים..................... 134

א

אביזרים והמרות........................................ 18
103 .................. אורות מצוקה )מהבהבים(

אורות
כוונון טווח פנסים קדמיים............... 102

מתג משולב....................................... 102

מתג תאורה....................................... 101

 תצורת פנסים קדמיים 

אוטומטית.......................................... 101

 תצורת פנסים קדמיים 

101 ,94 ,85 ................ דולקים בקביעות

אותות אזהרה קוליים............................ 240
אזהרת גלילה לאחור

ראה פרקטרוניק............................... 145

אזהרת חגורה............................................. 30
אחסון, צמיגים........................................... 49

איתור תקלות
מערכות נהיגה.................................. 243

243 ............... תיבת הילוכים אוטומטית

103 ............................................. איתות פניה
החלפת נורות................ 261, 262, 263

ב

189 .................................................... ביו-דיזל
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128 ................................................ בלם חנייה
הודעות מוצגות................................. 234

בלם יד
ראה בלם חנייה................................. 128
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בנזין
188 ................................... דרגת מינימום

נורת אזהרה - דלק רזרבי............... 223

קיבול מיכל הדלק............................. 292

תצרוכת.................................... 166, 291

בקרת אקלים
109 ......................................... אוטומטית 

הסרת אדים מהחלונות .................. 115

חימום התא האחורי ........................ 110

כוונון פתחי האוויר ........................... 112

לוחות בקרה ..................................... 107

מיזוג אוויר ......................................... 108

מיזוג אוויר בתא האחורי.................. 110
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גרירה......................................................... 277
245 ............................................... גרירת גרור

ד

דיזל
דלקים ................................................ 189
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נורת אזהרה - דלק רזרבי ....... 83, 223

292 ....................................... קיבול מיכל 

תצרוכת ................................... 166, 291

דלק............................................................ 188
188 ................................................... בנזין 

189 .................................................... דיזל 

הודעות מוצגות ...............................  236

191 ............................................. תוספים 

תצרוכת ................................... 166, 291

דלק רזרבי
מיכל דלק ................................... 83, 223

דלת אחורית............................................... 59
59 ........................ פתיחה/סגירה מבחוץ

דלת הזזה.................................................... 56
ניקוי..................................................... 194

דלת הזזה חשמלית ................................. 57
55 ............. דלת הנהג ודלת הנוסע הקדמי

דלתות
הודעות מוצגות ................................ 236

26 ............................................ לוח בקרה 

נורת ביקורת ..................................... 226

52 ..... נעילה/שחרור נעילה עם מפתח 

55 ........................ פתיחה )מתוך הרכב( 

53 ........................... ראה נעילה מרכזית 

274 ..................... שחרור נעילה בחירום 

ה

102 .......................... הבהוב פנסים קדמיים
הגדרות

 איפוס כללי )רכבים עם 

לחצנים בגלגל ההגה(......................... 90

איפוס תפריטי משנה )רכבים עם 

לחצנים בגלגל ההגה(......................... 91

53 ,52 ............................ מפעל )מפתח( 

הגנה על הסביבה...................................... 16
הגנת גרירה................................................. 66
166 ......................................... הובלה ברכבת

שימוש בחום מנוע שארי ................ 117

 תפקוד חימום חוזר 

)הסרת לחות(.................................... 116

תצורת מיחזור אוויר ........................ 116

בקרת אקלים אוטומטית
הפעלה/ניתוק................................... 111

ראה בקרת אקלים........................... 107

147 .......... )ENR( בקרת גובה אלקטרונית
הודעות מוצגות................................. 234

נורת ביקורת...................................... 227

244 ................................................. תקלה

בקרת גובה
 ראה מערכת בקרת גובה 

147 ........................... )ENR( אלקטרונית

בקרת שיוט.............................................. 137
הודעות מוצגות................................. 231

245 ................................................. תקלה

ברגי גלגל
הידוק חוזר......................................... 259

מומנט הידוק........................... 259, 289

ג

289 ,179 ................................................... גגון
66 ......................................... גלאי נפח פנימי
גלגל ההגה.................................................. 80
80 ....................................................... כוונון

לחצנים )רכבים עם לחצנים בגלגל 

86 .................................................... ההגה(

עם לחצנים........................................... 24

215 ............................................... גלגל חלופי
החלפת גלגל..................................... 256

215 .. מתחת לחלקו האחורי של הרכב

215 ............................................... תושבת

גלגל
החלפה........................................ 48, 256

גלגלים
בטיחות הפעלה................................... 45

גרור
179 .................................................. גרירה

גרירה עם פרקטרוניק...................... 146

המלצות נהיגה.................................. 180

כבל מתאם........................................ 183

290 ............................. מאחז גרירת גרור
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הובלה
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172 ................................. חגורות קשירה 

חלוקת מטען .................................... 169

173 ............................................ מדבקות 

עזרי אבטחת מטען ......................... 175

170 ........................ תצורות תא המטען 

הודעות
רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה.... 229

הוראות בטיחות
45 ..................................... הערות כלליות

130 ................ החלפת הילוך בנגיעה אחת
החלפת נורות.......................................... 260
אורות נסיעה )נמוכים( .................... 261

הודעות מוצגות ................................ 237

226 .................... נורות ביקורת ואזהרה 

פנס אחורי ............................... 262, 263

פנס איתות פניה נוסף .................... 264

פנסי תאורת כניסה ......................... 265

261 ................................. פנסים קדמיים 

261 ................................ תאורה חיצונית 

265 ,264 ...................... תאורת פנימית 

הילוך אחורי
 שילוב 

)תיבת הילוכים אוטומטית(............. 129

הינע לכל הגלגלים
ראה מערכת משיכה אלקטרונית 

133 ................................................)4ETS(

הכנה לנסיעה.......................................... 122
בדיקה חזותית של הרכב מבחוץ... 122

בדיקות בתוך הרכב ......................... 122

124 ................. המלצות להחלפת הילוכים
164 ....................................... המלצות נהיגה
180 ......................................... גרירת גרור

124 ................................. התחלת נסיעה

164 ...................................... נהיגה בחו"ל

עצירת הרכב והדממת המנוע........ 126

המלצות נהיגה כלליות......................... 125
המלצות שימושיות

251 ............................... דלק ומיכל דלק 

246 ........................................ חימום עזר 

מגבי שמשה קדמית ....................... 250

מנוע ................................................... 241

248 ................. מערכות נעילה מרכזית 

 פנסים קדמיים 

249 ........................... ופנסי איתות פניה 

המרות ואביזרים........................................ 18
המרות והתקנות

ראה מרכבים........................................ 18

הערות בטיחות כלליות............................ 45
הפסקת האזעקה...................................... 65
הרצה......................................................... 164
התנעה בגרירה....................................... 277
275 ...................................... התנעה בכבלים
136 ........................................... ECO התנעת
התקן אזהרת נסיעה לאחור................ 166

התקנות והמרות
ראה מרכבים........................................ 18

ו

וילון נגלל...................................................... 64
וילונות

193 .................. הערות הנוגעות לטיפול

ז

 זיכרון הודעות 
)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(........ 90

זיכרון תקלות
 ראה זיכרון הודעות 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 90

זמן
 כוונון השעה 

)רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה( . 85

 כוונון השעון 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה( ... 94

ח

חגורות בטיחות
כוונון הגובה........................................... 30

נורת אזהרה....................................... 226

Poly-V חגורת
221 ................................................. תקלה

חגורת בטיחות........................................... 28
הודעות מוצגות ................................ 234

30 .................................................... הידוק 

32 ..... מגבילי כוח של חגורת הבטיחות 

32 ...................... מותחן חגורות בטיחות 

192 ................................................... ניקוי 
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חומר איטום צמיג
253 ................................................ שימוש

חיבורים
ראה מרכבים........................................ 18

חיי שירות, צמיגים.................................... 47
חיישן גשם/תאורה

מגבי שמשה קדמית........................ 105

חימום התא האחורי
ראה בקרת אקלים........................... 107

חימום מושב............................................... 80
240 ................................................. תקלה

חימום עזר................................................ 117
בחירת מועד תחילת הפעלה......... 118

118 ................................................... מתג 

119 ........................................ שלט רחוק 

121 ..................... תפקוד תגבור מחמם 

246 ................................................ תקלה 

106 ......................... חימום שמשה אחורית
240 ................................................. תקלה

חלון גג מחליק/הניתן להטיה................. 62
איפוס..................................................... 65

הודעות מוצגות................................. 231

62 .................................... חלון הטיה חשמלי
חלונות הזזה............................................... 61
60 ...................................... חלונות חשמליים

חלונות צד
איפוס..................................................... 61

חלונות
201 ,106 ........... מערכת מתזי שמשה 

193 ................................................... ניקוי 

194 ....................... ניקוי שמשה קדמית 

חלוקת אוויר
114 .................................................... כוונון

 חלוקת כוח בלימה 
128 .................................)EBD( אלקטרונית
הודעות מוצגות ................................ 233

217 .................................... נורות אזהרה 

חלוקת מטען........................................... 169
חלל אחסון

178 ........................ ראה כיסוי תא מטען

חללי אחסון ותאים................................. 150
תא אחסון בגלגל ההגה................... 151

151 .......... תא אחסון בלוח המכשירים 

תא אחסון בצד הנוסע מלפנים ..... 152

151 .... תא אחסון בקונסולה המרכזית 

152 ........................................ תא כפפות 

תא לחפצי ערך ................................ 152

153 ................................ תא למשקפיים 

151 ........................ תאי אחסון בדלתות 

תיבת אחסון מאחור ........................ 153

282 ...................................... חלפים מקוריים
חנייה

 ראה עצירת הרכב

126 ................................ והדממת המנוע

ט

טבעות קשירה........................................ 170
289 ......................... עומס מתיחה מותר

טבעת גרירה............................................ 278
טווח פנסים קדמיים.............................. 102
טיפול ברכב.............................................. 192
טלפון......................................................... 159
הודעות מוצגות ................................ 236

 הפעלה 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 98

282 .............................................. התקנה 

טמפרטורה
 בחירת יחידות )רכבים עם 

לחצנים בגלגל ההגה(......................... 92

י

יחידות מיתוג
26 ............................................... דלת נהג 

25 ................................ קונסולה מרכזית 

133 ...................................... ESP® ייצוב גרור
ילדים

36 .......................................... בתוך הרכב 

37 ................................................ מושבים 

 מערכת אבטחת מושבי 

42 ..................... ISOFIX בטיחות לילדים

מערכת ריסון ....................................... 37
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כ

183 .............................................. כבל מתאם
כוונון השעה

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה..... 85

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה....... 94

כוונון התאריך
רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה..... 85

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה....... 94

95 .............................................. כיבוי מושהה
כיוון סיבוב, צמיגים................................... 48

כלים 
ראה ערכת כלי עבודה של הרכב

כריות אוויר
הפעלה.................................................. 31

35 ........................................................ חלון

35 ....................Thorax כרית אוויר צידית

מערכת.................................................. 32

 נורת אזהרה

PASSENGER AIRBAG OFF )נטרול 

41 ....... כרית האוויר של הנוסע הקדמי(

34 ............................................... של הנהג

של הנוסע הקדמי................................ 34

ל

להבי מגבים
החלפה............................................... 204

לוח בקרה 
מעל לשמשה הקדמית...................... 25

סקירה כללית....................................... 25

לוח מחוונים................................................ 82
83 .......................................... מד מהירות 

מד סיבובי מנוע ................................... 83

84 .................................................. תאורה 

לוחית זיהוי סוג
ראה לוחיות זיהוי הרכב................... 283

לחץ אוויר
ראה לחצי אוויר בצמיגים......... 46, 286

לחץ אוויר בצמיגים................................... 46
134 ........................ בקר )מחשב מובנה(

 הגדרת יחידות )רכבים 

עם לחצנים בגלגל ההגה(.................. 93

הודעות מוצגות ...................... 230, 236

 הפעלה מחדש 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(. 135

286 ............................................ טבלאות 

נורת אזהרה....................................... 225

מ

E מאוורר תיבת
הודעות מוצגות ................................ 233

נורת ביקורת ..................................... 226

290 ,245 ,179 .............. מאחז גרירת גרור 
179 ................. הערות הנוגעות לטיפול 

183 ....................................... כבל מתאם 

ניתן להסרה ...................................... 181

149 ..................................................... מאפרה
105 ............................. מגב שמשה אחורית
מגבה............................................... 212, 213
257 .................................. נקודת הגבהה 

105 ............................. מגבי שמשה קדמית
החלפת להבי המגבים .................... 204

105 .......................... חיישן גשם/תאורה 

250 ................................................ תקלה 

32 ......... מגבילי כוח של חגורות הבטיחות
31 ................................................. הפעלה 

83 ............................................ מד כמות דלק
83 ................................................. מד מהירות

 הגדרת יחידות )רכבים 

עם לחצנים בגלגל ההגה(.................. 92

מד מהירות דיגיטלי................................... 17
 כוונון היחידה 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 92

84 ,17 .......................... מד מרחק )מצטבר(
 הגדרת יחידות 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 92

83 ................................... מד מרחק מתאפס
איפוס .................................................... 83

83 ......................................... מד סיבובי מנוע
מדבקות....................................................... 45

מהירות מרבית
142 ............................................... הגבלה 

מפרטים טכניים ............................... 286

מהירות
140 ............... הגבלה ראה ספידטרוניק 

139 ................... כוונון ראה בקרת שיוט 

מומנטי הידוק
289 ,259 ................................. ברגי גלגל
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מוצרי שירות
ביו-דיזל ............................................. 189

דלק .................................................... 188

191 .................................. משפרי זרימה 

186 ....................................... נוזל בלמים 

187 ......................................... נוזל קירור 

292 ............................................. קיבולות 

שמן מנוע .......................................... 186

191 ....................................... תוספי דלק 

מושב אחורי
ראה ספסל אחורי

37 .................................. מושב בטיחות לילד
42 .................................................. ISOFIX

40 ............................................... המלצות 

41 ...................................... זיהוי אוטומטי 

39 ............................ מיקומים מתאימים 

70 .......................................... מושב מסתובב
מושב נהג

67 ........................................ ראה מושבים

מושבים וספסל.......................................... 70
מותחני חגורות בטיחות.......................... 32
31 ................................................. הפעלה 

מחבר גרור
מידות התקנה................................... 290

מחבר גרור, מידות התקנה.................. 290
157 ..................................... מחזיק בקבוקים
157 ........................... ראה מחזיק כוסות

מחזיק כוסות........................................... 157
מחזיק משקאות

ראה מחזיק כוסות

מחמם עזר
117 ................................ ראה חימום עזר

 מחשב דרך )רכבים עם 
לחצנים בגלגל ההגה(.............................. 97

מחשב מובנה
84 ... רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה 

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה....... 85

289 ...................................... מטען גג )מרבי(
מטענים

אבטחה............................................... 170

הובלה....................................... 168, 169

מטף כיבוי אש......................................... 214
מיזוג אוויר................................................ 107
111 ............................. בקרה אוטומטית 

הגדרת הטמפרטורה ....................... 112

108 ................................. הערות כלליות 

115 .... חלונות שהצטברו עליהם אדים 

114 ......................... כוונון זרימת האוויר 

114 ........................ כוונון חלוקת האוויר 

111 . ................. קירור עם הסרת לחות 

מיזוג אוויר בתא האחורי
ראה בקרת אקלים........................... 108

מיזוג אוויר של התא האחורי
ראה בקרת אקלים........................... 108

מכסה מנוע
פתיחה/סגירה................................... 198

מנוע
אבחון, נורת ביקורת ........................ 224

282 .................................... אלקטרוניקה 

הודעות מוצגות ................................ 236

123 ................................. התנעת המנוע 

מהירויות מרביות ............................. 285

284 ................................................ מספר 

נתוני המנוע ...................................... 285

רחיצה ................................................ 195

שימוש נכון ........................................... 18

18 ............................ שינוי הספק המנוע 

מנוע דיזל
191 ...................................... נהיגת חורף 

134 ................... מנטר טמפרטורת בלמים 
מנעול הגה.................................................. 55

מנעולי בטיחות לילדים
44 ................................................... דלתות

מנעולי דלתות
53 ........................... ראה נעילה מרכזית 

מנשא אופניים........................................ 179
מנשא אחורי............................................ 289

מנשא גג
ראה גגון.................................... 179, 289

מסנן אוויר
הודעות מוצגות ................................ 235

נורת ביקורת ..................................... 224

מסנן דלק עם מפריד מים.................... 251
נורת ביקורת ..................................... 225

מספר שלדה
283 .................... ראה לוחית זיהוי הרכב

מערכות בטיחות נהיגה
127 .................................................... ABS

132 .................................................... ASR

127 .................................................... BAS
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128 .................................................... EBD

133 .................................................. ESP®

בקר לחץ צמיגים ............................. 134

פנסי בלימה אדפטיביים ................. 128

מערכות נהיגה........................................ 137
בקרת שיוט ....................................... 137

146 ................... מצלמת נסיעה לאחור 

140 ...................................... ספידטרוניק 

143 ....................................... פרקטרוניק 

תקלות ............................................... 243

מערכות נעילה מרכזית
איתור תקלות ................................... 248

55 .... מערכת נעילה מרכזית משופרת 

52 ......................................... ראה מפתח 
 מערכת אבטחת מושבי בטיחות 

42 ............................................ ISOFIX לילדים
65 ......................................... מערכת אזעקה

 מערכת אזעקה 
65 ................................)ATA( למניעת גניבה
הפסקת האזעקה ............................... 65

241 ................................................ תקלה 

מערכת בטיחות נהיגה
131 ........................... עזר תחילת נסיעה

מערכת בלמים
מערכות בטיחות נהיגה .................. 127

201 ........................................ מפלס נוזל 

218 ,217 ........................... נורת אזהרה 

232 ................................................ תקלה 

מערכת מיזוג אוויר
ראה בקרת אקלים........................... 107

מערכת מניעת גניבה
ראה מערכת אזעקה למניעת גניבה 

65 ...................................................... )ATA(
 מערכת משיכה 

133 ...............................)4ETS( אלקטרונית
מערכת נהיגה

136 ..................................... ECO התנעת

מערכת נעילה מרכזית משופרת.......... 55

מערכת נעילה
53 ............................ ראה נעילה מרכזית

מערכת ריסון.............................................. 28
30 ....................................................... SRS

הודעות מוצגות ................................ 231

28 .................................... חגורת בטיחות 

כריות אוויר ........................................... 32

כריות אוויר חלון .................................. 35

35 ................  Thorax כריות אוויר צידיות

34 ........................... כריות אוויר קדמיות 

32 ..... מגבילי כוח של חגורת הבטיחות 

37 ...................... מושבי בטיחות לילדים 

32 ...................... מותחן חגורות בטיחות 

220 ................................................ תקלה 

30 ...............)SRS( מערכת ריסון משלימה
הודעות מוצגות ................................ 231

220 ,31 .............................. נורת אזהרה 
 מערכת שירות אקטיבית 

197 ................................................ )ASSYST(
108 .......... מערכת תגבור מחמם חשמלי 

מפרטים טכניים
286 ............................................. ביצועים 

דלק .................................................... 291

286 ................................................ האצה 

286 ......................... לחץ אוויר בצמיגים 

מהירות .............................................. 286

292 ............................................. קיבולות 

מפתח.......................................................... 52
הודעות מוצגות ................................ 236

273 ............................. החלפת הסוללה 

55 .......................... מצבי מתג ההתנעה 

248 ................................................ תקלה 

129 ............................. מצבי ידית ההילוכים
מצבר......................................................... 205
הודעות מוצגות ................................ 232

הערות בנושאי טיפול ...................... 208

208 ....................................... מצבר נוסף 

221 ........................ נורת ביקורת טעינה 

מצלמת נסיעה לאחור
146 .............................................. הפעלה 

194 ................................................... ניקוי 

245 ................................................ תקלה 

150 .......................................... מצת סיגריות
מראה פנימית............................................ 80
81 ................................. מראות צד חיצוניות

קיפול אוטומטי פנימה )רכבים עם 

לחצנים בגלגל ההגה(......................... 97

מראות
80 ...................................... מראה פנימית

81 ............................ מראות צד חיצוניות
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 מרחק הנסיעה הנותר 
)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה( ....... 98
מרכבים.............................................. 18, 282

הנחיות הרכבת מרכב/ציוד לכלי רכב 

18 ............................................... מסחריים

משבת מנוע )אימובילייזר(..................... 65
214 ....................................... משולש אזהרה
79 ................................................. משענות יד
משענות ראש............................................ 78
191 ......................................... משפרי זרימה
מתג משולב............................................. 102

מתלי אוויר
ראה מערכת בקרת גובה אלקטרונית 

147 ..................................................)ENR(

נ

נגן/מחליף תקליטורים............................. 89
נהיגה בחו"ל............................................ 164
164 ............................................. נהיגת שטח
נוזל בלמים............................................... 186
הודעות מוצגות ................................ 233

201 ........................................ מפלס נוזל 

218 ..................................... נורת אזהרה 

נוזל ניקוי
הודעות מוצגות ................................ 237

מילוי ................................................... 201

נורת ביקורת ..................................... 225

 ניגוב עם נוזל ניקוי 

שמשה קדמית.................................. 106

נוזל קירור................................................. 187
הודעות מוצגות ................................ 234

מד טמפרטורה )רכבים עם לחצנים 

בגלגל ההגה( ....................................... 88

מיכל התפשטות .............................. 200

מילוי ................................................... 200

200 ................................................ מפלס 

223 ..................................... נורת אזהרה 

נורות ביקורת ואזהרה.................... 23, 217
219 .....................................................ABS

218 ,217 ,132 ................................ ASR

218 ,217 .......................................... BAS

227 ...................................................  ENR

220 ,217 ........................................ ESP®

140 ,138 ...........................................  LIM

 PASSENGER AIRBAG OFF 

 )כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי מנוטרלת(...................... 41, 240

220 ,31 ............................................. SRS

224 ....................................... אבחון מנוע 

221 ........................................ בלם שחוק 

218 ............................................... בלמים 

בקר לחץ צמיגים ............................. 225

דלק רזרבי ......................................... 223

226 ............................................... דלתות 

221 ..................................  Poly-V חגורת

226 ................................. חגורת בטיחות 

221 .................................... טעינת מצבר 

226 ................................ E מאוורר תיבת

מסנן אוויר ......................................... 224

221 ............................. מפלס שמן מנוע 

225 ....................................... מפריד מים 

225 ........................................... נוזל ניקוי 

223 ......................................... נוזל קירור 

226 .................................................. נורות 

218 .......................... עזר תחילת נסיעה 

244 ....................................... פרקטרוניק 

קדם החימום .................................... 224

LIM נורת ביקורת
בקרת שיוט ....................................... 138

140 ...................................... ספידטרוניק 

ניקוז מערכת הדלק............................... 252
ניקוי

195 ......................... גלגלי סגסוגת קלה 

193 ................................. הערות כלליות 

 לאחר נהיגת שטח או 

אתרי בניה ......................................... 195

194 .............................. ניקוי בלחץ גבוה 

195 ...................................... ניקוי המנוע 

ניקוי וטיפול ברכב ............................ 192

פנים הרכב ........................................ 192

195 ............ רחיצת מכוניות אוטומטית 

ניקוי בלחץ גבוה..................................... 194
נעילה אוטומטית....................................... 54
נעילה מרכזית............................................ 53
55 .... מערכת נעילה מרכזית משופרת 

52 ....................................... מפתח הרכב 

נעילה אוטומטית ................................ 54

274 ..................... שחרור נעילה בחירום 

248 ................................................ תקלה 
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נעילה
54 ............................................ אוטומטית 

עם לחצן ............................................... 54

עם מפתח ............................................ 52
 נקודות אחזקה מתחת 

למכסה מנוע........................................... 200
נקודות קשירה וחומרי קשירה............ 170
289 ......................... עומס מתיחה מותר

נקודת חיבור להתנעה בכבלים .......... 275
265 ...................................................... נתיכים
272 ,267 ..................... הקצאת נתיכים 

ס

257 ,213 .......................... סד עצירה לגלגל
סוללה

החלפה )מפתח( .............................. 273

החלפה )שלט רחוק לחימום עזר(  273

סולר חורף................................................ 191
 סטטיסטיקות צריכה 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(........ 97
סיווג SAE )שמני מנוע(........................ 187
282 ................................................."e" סימון
140 ............................................. ספידטרוניק
הודעות מוצגות ...................... 230, 231

140 ............................................. משתנה 

142 .................................................. קבוע 

245 ................................................ תקלה 

ספידטרוניק משתנה............................. 140
142 .................................. ספידטרוניק קבוע

ספיקת אוויר
114 .................................................... כוונון

70 ............................................... ספסל אחורי
סקירה כללית

תא קדמי )עמדת נהג(........................ 20

תפריטים )רכבים עם לחצנים בגלגל 

87 .................................................... ההגה(

ע

127 .................................. )BAS( עזר בלימה
הודעות מוצגות ................................ 232

218 ,217 ........................... נורת אזהרה 

עזר חנייה
מצלמת נסיעה לאחור..................... 146

ראה פרקטרוניק

עזר תחילת נסיעה................................. 131
הודעות מוצגות ................................ 232

נורת ביקורת ..................................... 218

עזרי אבטחת מטען
כיסוי תא המטען............................... 178

רשת הגנת מטען ............................. 176

175 ....................................... רשת מטען 

עמידות בפני ילדים
נועל דלת אחורית................................ 44

44 .................................... נועל דלת הזזה

ערכת כלי עבודה של הרכב................. 212
ערכת כלים להחלפת גלגל.................. 212
ערכת עזרה ראשונה............................. 214

פ

פנס אחורי
החלפת נורות.................................... 262

פנס איתות פניה נוסף
החלפת נורות.......................... 262, 264

פנס נסיעה לאחור
החלפת נורות.................................... 262

פנס ערפל אחורי.................................... 102
החלפת נורות.................................... 262

פנסי אורות דרך )גבוהים(.................... 102
החלפת נורות.................................... 261

101 .............. פנסי אורות נסיעה )נמוכים(
החלפת נורות.................................... 261

164 ...................................... נהיגה בחו"ל

 תצורת פנסים קדמיים 

אוטומטית.......................................... 101

 תצורת פנסים קדמיים 

 הדולקים בקביעות )רכבים ללא 

לחצנים בגלגל ההגה(......................... 85

 תצורת פנסים קדמיים 

 הדולקים בקביעות )רכבים עם 

לחצנים בגלגל ההגה(.................. 85, 94

פנסי בלמים
אדפטיבי ............................................ 128

החלפת נורות ................................... 262

פנסי חנייה............................................... 101
החלפת נורות ......................... 261, 262

102 ............................... פנסי ערפל קדמיים
החלפת נורות ................................... 261

פנסי פניה
החלפת נורות.................................... 261
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פנסי תאורת יום
ראה תצורת פנסים קדמיים הדולקים 

בקביעות

פנסי תאורת כניסה
החלפת נורות.................................... 265

101 ..................................... פנסי תאורת צד
החלפת נורות ......................... 261, 262

פנסים קדמיים
החלפת נורות ......................... 261, 262

249 ............................... הצטברות אדים 

201 ,106 .......................... מערכת ניקוי 

194 ................................................... ניקוי 

פנסים קדמיים, אוטומטיים................. 101
פרקטרוניק............................................... 143
145 ...................... אזהרת גלילה לאחור 

146 ........................................ גרירת גרור 

הפעלה/ניתוק .................................. 145

144 ........................................ טווח חיישן 

נורת ביקורת ..................................... 244

ניקוי החיישנים ................................. 193

תצוגת אזהרה ........................ 144, 244

244 ................................................ תקלה 

פתחי אוויר
112 .................................................... כוונון

פתיחה וסגירת הדלת האחורית
מתוך הרכב........................................... 60

פתיחה/סגירת החלונות.......................... 60
חלונות הזזה ........................................ 61

61 ....................................... חלונות הטיה 

צ

צג
הודעות מוצגות ................................ 227

 טמפרטורה חיצונית 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה( ... 88

ראה נורות ביקורת ואזהרה

 תצוגה סטנדרטית )רכבים 

ללא לחצנים בגלגל ההגה( ............... 84

 תצוגה סטנדרטית )רכבים 

עם לחצנים בגלגל ההגה( ................. 88

 תצוגת טמפרטורה חיצונית )רכבים 

ללא לחצנים בגלגל ההגה( ............... 84

צוואר מילוי שמן מנוע.......................... 200
ציוד חירום................................................ 212

ציוד חשמלי / אלקטרוני
282 ................. התקנה מאוחרת/שדרוג

ציוד תקשורת.................................... 159

צמיג נקור
253 ............................................... הערות 

החלפת גלגל .................................... 256

184 .............................................. צמיגי חורף
142 ............... הגדרת מגבלת המהירות 

צמיגים......................................................... 45
אחסון .................................................... 49

בטיחות הפעלה .................................. 45

47 ......................................................... גיל 

החלפת גלגל .................................... 256

48 .................................. החלפת גלגלים 

184 .................................................. חורף 

47 ............................ כושר נשיאת מטען 

48 ............................................ כיוון סיבוב 

47 .................................................... מדרס 

47 ................................... מהירות מרבית 

47 ...................................................... מצב 

48 ............................................. משופצים 

47 ........................................................ נזק 

סוגים ..................................................... 47

47 ................................................. שחיקה 

48 ..................................... צמיגים משופצים

ק

168 ......................... קווים מנחים להעמסה
קונסולה מרכזית....................................... 24
קיבול מיכל הדלק...................................... 83

 מרחק נסיעה 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 98

נורת אזהרה - דלק רזרבי............... 223

236 ................. רזרבית, הודעות מוצגות

קיבולות..................................................... 292
קיק-דאון.................................................. 131

ר

רדיו 
התקנה............................................... 282

 החלפת תחנות 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 88
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 כוונון בחירת תחנות 

)רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה(.... 96

ניקוי הצג............................................ 192

רחיצת מכוניות אוטומטית.................. 195
רכב

282 .................................... אלקטרוניקה 

277 ................................................. גרירה 

הגדרות אישיות )רכבים עם לחצנים 
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הגנה על הסביבה

 הערה לאיכות הסביבה
מדיניותה המוצהרת של חברת דיימלר 

היא הגנה מובנית על הסביבה.

המטרות שלנו נועדו לשימור משאבי 
הטבע המהווים את הבסיס לחיינו 

בכדור הארץ ואשר בהם ייעשה שימוש 
מצומצם ככל האפשר באופן שיביא 

בחשבון את צרכי הטבע והמין האנושי 
כאחת.

גם אתה יכול לסייע בהגנה על הסביבה 
על ידי הפעלת רכבך בצורה אחראית.

צריכת הדלק ומידת השחיקה של 
המנוע, תיבת ההילוכים, הבלמים 
והצמיגים תלויים בגורמים הבאים:

•תנאי ההפעלה של רכבך 	
•סגנון הנהיגה האישי שלך 	

ביכולתך להשפיע על שני גורמים אלה.

לכן, זכור תמיד את תנאי הפעלה:

•הימנע מנסיעות קצרות, היות ואלה  	
מגבירות את צריכת הדלק.

•הקפד על לחץ אוויר נכון בצמיגים. 	
•אל תישא ברכב משקל שאינו  	

הכרחי.

•עקוב אחר צריכת הדלק של הרכב. 	
•הסר את הגגון כאשר זה אינו נחוץ  	

עוד.

•רכב המטופל בצורה סדירה יסייע  	
בהגנה על איכות הסביבה. לכן, 

הקפד על תדירות השירות.

•הקפד תמיד לבצע את עבודות  	
השירות במרכז מקצועי מורשה, 

לדוגמה במרכז שירות מורשה 
מרצדס.

סגנון נהיגה אישי:

•אל תלחץ על דוושת ההאצה בזמן  	
התנעת המנוע.

•אל תחמם את המנוע כאשר הרכב  	
נייח.

•נהג בזהירות ושמור מרחק מספיק  	
מהרכב הנוסע לפניך.

•הימנע מהאצות פתאומיות ומרובות. 	
•החלף הילוכים בתזמון נכון  	

והשתמש בכל הילוך עד ל- 2/3 
ממהירות המנוע המרבית.

•דומם את המנוע כאשר אתה  	
"תקוע" בפקק.

החזרת כלי רכב משומשים

חברת מרצדס תיקח ממך את רכבך 
על מנת לגרוט אותו בצורה ידידותית 

לסביבה, בהתאם לתקנות האיחוד 
האירופי ותקנות גמר חיי שירות של כלי 

רכב.

בהתאם לתקנות המקומיות, החזרה 
של כלי רכב משומשים ישימה עד 

למשקל כולל מותר של 3.5 טון. רכב 
ה- Viano עמד כבר בדרישות החוק 

לעיצוב במונחי התאמה למיחזור 
ושימוש חוזר בחלפים למשך מספר 

שנים.

יש באירופה רשת של נקודות החזרה 
ומפעלי פירוק היכולים למחזר את 

הרכב בצורה אחראית וידידותית 
לסביבה. שיטות המיחזור של כלי 

רכב וחלקים מתפתחות ומשתפרות 
ברציפות. לכן, ה- Viano יעמוד גם 

בדרישות העתידיות ההולכות ומחמירות 
עם השנים.

אתה יכול לקבל מידע נוסף מדף 
הבית של Mercedes-Benz בישראל או 

על ידי יצירת קשר למספר החם של 
.Mercedes-Benz

בטיחות הפעלה ואישור הפעלה

הערות בטיחות

 סכנת תאונה ופציעה
מערכות בטיחות מסוימות פועלות 

רק כאשר המנוע פועל. מסיבה זאת, 
אל תדומם את המנוע תוך כדי נסיעה. 

אחרת, מערכות הבטיחות של הרכב 
עלולות שלא לפעול בצורה תקינה 

וכתוצאה מכך לא יגנו עליך ועל 
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לכן, על כל העבודות והשינויים ברכב, 
כדוגמת התקנות או שינויים, להיעשות 

במרכז שירות מורשה.

הנוסעים האחרים כפי שהן תוכננו. 
בנוסף, ישנה סכנה של אובדן שליטה 

ברכב תוך גרימה לתאונה.

 סכנת תאונה
אם אתה נוהג מעל מכשול מסוים 

במהירות גבוהה או שתחתית הרכב 
פוגעת בקרקע, עלול הדבר להסב 
נזק לתחתית המרכב, הצמיגים או 

הגלגלים. אלו יכולים להסב נזק לרכב, 
נזק שבתורו עלול לגרום לתאונה. 

האמור נכון גם לכלי רכב המצויידים 
במיגון לתחתית המרכב.

לכן, עליך לנהוג באיטיות מעל 
מכשולים. מנע את מגע תחתית 

המרכב בקרקע בזמן נהיגה שלא על 
כביש ובמידת הצורך, דאג לבדיקת 

הרכב במרכז שירות מורשה.

 סכנת תאונה ופציעה
דאג תמיד לביצוע העבודות ברכב 

במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס. האמור מתייחס 

במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות 
או במערכות הקשורות לבטיחות; 

אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות 
מומחים ומורשים לכך. למרכז 

המקצועי המורשה יש את הידע, 
המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 

העבודה הנדרשת. חברת מרצדס 
ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 

השירות המורשים של מרצדס.

 סכנת תאונה ופציעה
כאשר העבודה מבוצעת בצורה לא 
נכונה, או שמבוצעים שינויים ברכב, 

כדוגמת ניתוב כבלים מתחת לחיפויים, 
אלו עשויים לגרום למערכות הבטיחות 

ברכב להפסיק לפעול בצורה תקינה. 
כתוצאה מכך, מערכות הבטיחות 

עלולות שלא להגן עליך ועל אנשים 
אחרים כפי שהן תוכננו. בנוסף, ישנה 

סכנה של אובדן שליטה ברכב תוך 
גרימה לתאונה.

 סכנת תאונה
עבודה המבוצעת בצורה לא נכונה 

על הציוד האלקטרוני, והתוכנה שלו, 
עלולה להשבית את פעולתו של ציוד 
זה. המערכות האלקטרוניות פועלות 

ברשת דרך ממשקים. "התעסקות" 
עם מערכות אלקטרוניות אלה עלולה 
לגרום לתקלות, גם אם המערכות לא 

שונו. תקלות מסוג זה עלולות להשפיע 
לרעה על בטיחותו התפעולית של 

הרכב ובטיחותך האישית.

לכן, עליך לוודא שכל העבודות 
והשינויים במערכות והרכיבים 

האלקטרוניים ייעשו במרכז שירות 
מורשה.

רישום רכבך

חברת מרצדס עשויה להורות למרכזי 
השירות לבצע בדיקות טכניות ברכבים 

מסוימים לשם שיפור איכותם או 
בטיחותם.

חברת מרצדס יכולה ליידע אותך על 
קיומן של בדיקות לרכב רק אם נתוני 

הרישום שלך נמצאים ברשותה. 

נתוני הרישום שלך לא יישמרו אם:

•אם לא רכשת את רכבך מסוכן  	
מורשה מרצדס.

•רכבך לא נבדק במרכז שירות מורשה  	
מרצדס.

מומלץ שתדאג לרישום רכבך באחד 
ממרכזי השירות של מרצדס. יידע את 
חברת מרצדס מיד לאחר שינוי כתובת 

או שינוי בעלות על הרכב.

מד מהירות דיגיטלי 
ורשם מרחק נסיעה כולל

אל תנסה לשנות את מרחק הנסיעה 
הכולל המאוחסן דיגיטלית ברכבך, כתוצאה 

מעבודה במערכות האלקטרוניקה.
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במעמד מכירת הרכב, אם לא תיידע 
את הקונה על השינוי במרחק הנסיעה 
הכולל יש בכך משום עבירה על החוק 

ואתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

שינוי הספק המנוע
הגברת הספק המנוע כתוצאה 

"מהתעסקות" עם מערכת ניהול המנוע 
האלקטרונית תגרום לפקיעת אישור 

ההפעלה הכללי של הרכב, הכיסוי 
הביטוחי וכיסוי האחריות לו אתה זכאי.

שינויים בהספק המנוע מחייבים את 
רישויו מחדש של הרכב ודיווח לחברת 

הביטוח. יש להתאים את הצמיגים, 
השלדה, הבלמים ומערכת הקירור של 

המנוע להספק המוגבר של המנוע. 

הגברת הספק המנוע יכולה:  

•לשנות את רמות הפליטה 	
•לגרום לתקלות 	

•לגרום נזק תוצאתי 	
האמינות התפעולית של המנוע 

אינה מובטחת בכל המקרים.

במעמד מכירת הרכב, אם לא תיידע את 
הקונה על השינוי בהספק המנוע יש 

בכך משום עבירה על החוק ואתה צפוי 
לעונשים הקבועים בחוק.

התקנות, מרכבים, ציוד והמרות

מרצדס בנץ ממליצה על חלפים וחלקי 
המרה מקוריים מתוצרתה ואביזרים 

אשר אושרו במיוחד לרכבי מרצדס 
מהסוג המבוקש.

חלקים אלו נבדקו במיוחד כדי 
לקבוע את מידת בטיחותם, אמינות 

והתאמתם.

מסיבות בטיחות, דאג לייצור   
מרכבים וציודם בהתאם להוראות 
התקנת הציוד של חברת מרצדס. 

הוראות המרכבים/התקנת ציוד 
מבטיחים שהשלדה והמרכב יוצרים 

יחידה אחת וכי יושגו התפעוליות 
ובטיחות הנסיעה המרביים.

מסיבות בטיחות, חברת מרצדס 
ממליצה:

•שלא יבוצעו שינויים אחרים ברכב. 	
•על קבלת אישור מחברת מרצדס  	

במקרה של סטייה מהוראות התקנת 
 הציוד/מרכב.

אישור מסוכנויות בדיקה מאושרות או 
אישורים רשמיים אינם יכולים לבטל 

לגמרי סכנות לבטיחותך.

אפילו שינויים קטנים ברכב, כדוגמת 
חיבור מכסה מצנן לנהיגת חורף או 

אמצעי הגנה מפני חרקים, אינם 
מאושרים. אלו עלולים לגרום למערכת 
אבחון המנוע לרשום הפרעות ונתונים 

שגויים. במדינות מסוימות, הרישום 
של נתוני אבחון המנוע הן דרישת 

החוק וחובה שאלו יהיו תמיד בדוקים 
ומדויקים.

תוכל למצוא מידע נוסף במרכז שירות 
מורשה מרצדס.

הוראות בדבר התקנת ציוד/מרכבים 
תוכל להשיג ב:

 טלפון:
+49 )0(711 17 58 438

 פקס:
+49 )0(711 17 32 323

 או ברשת האינטרנט ב:
http://abh-infoportal.mercedes-benz.

com

שימוש נכון

הקפד על המידע הבא:

•הערות הבטיחות בספר הוראות  	
הפעלה זה

•תקנות הנסיעה בכבישי ישראל 	
•תקנות אישורי תנועה בכבישי ישראל 	
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תא קדמי )עמדת נהג(

תא קדמי )עמדת נהג(

עמודפעולה 

26לוח בקרה בדלת )1(

101מתג תאורה )2(

כוונון טווח פנסים 
קדמיים

102

106ניקוי הפנסים הקדמיים 

מתג משולב:)3(

•איתות פניה  	103

•מגבי שמשה קדמית  	105

•אורות דרך )גבוהים(  	102

137ידית בקרת שיוט )4(

22לוח מחוונים )5(

צופר)6(

גלגל הגה עם/בלי )7(
לחצנים 

24

נורות אזהרה )8(
פרקטרוניק

143

עמודפעולה 

•מראה פנימית )9( 	80

•לוח בקרה עליון  	25

•חימום תא אחורי/לוח  	
בקרת מיזוג אוויר 

107

24קונסולה מרכזית )10(

152תא כפפות )11(

•בורר הילוכים )תיבת )12( 	
הילוכים אוטומטית( 

•ידית הילוכים )תיבת  	
הילוכים ידנית(

129

55מנעול הגה )13(

80כוונון גלגל ההגה )14(

128בלם חנייה )15(

198פתיחת מכסה המנוע )16(

128שחרור בלם החנייה )17(
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עמודפעולה 

הפעלת/הפסקת )18(
חימום העזר 

117

הפעלת/הפסקת 
תפקוד תגבור מחמם 

121
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גרסאות לוח מחוונים

גרסאות לוח מחוונים

עמודפעולה 
לוח מחוונים ברכבים )1(

ללא לחצנים בגלגל 
ההגה 

82

נורות ביקורת ואזהרה)2(

,  הגברת/עמעום )3(
תאורת לוח המחוונים 

84

מד סיבובי מנוע עם )4(
נורות ביקורת ואזהרה 

83

84צג )5(

מד כמות דלק עם מחוון )6(
מיקום דלתית פתח 

מילוי דלק 

83

מד מהירות עם נורות )7(
ביקורת ואזהרה 

83

82לחצן איפוס  )8(

)9(:Menu לחצן 

•שינוי התצוגה הרגילה  	84

•בחירת תפריטים  	84

עמודפעולה 
לוח מחוונים ברכבים )10(

עם לחצנים בגלגל 
ההגה 

82

נורות ביקורת ואזהרה)11(

85צג )12(

מד סיבובי מנוע עם )13(
נורות ביקורת ואזהרה 

83

מד כמות דלק עם מחוון )14(
מיקום דלתית פתח 

מילוי דלק 

83

,  הגברת/עמעום )15(
תאורת לוח המחוונים 

84

מד מהירות עם נורות )16(
ביקורת ואזהרה 

83

82לחצן איפוס  )17(

 לחצן שירות)18(

בדיקת מפלס שמן 
המנוע )רכבים עם מנוע 

דיזל( 

202



23
ף

טו
ח

ט 
מב

ב
גרסאות לוח מחוונים

עמודפעולה 

נורות ביקורת ואזהרה

 ESP® 133, נורת אזהרה
217

 ASR 132, נורת אזהרה
217

מפלס נוזל הקירור 
נמוך מדי 

223

טמפרטורת נוזל 
הקירור גבוהה מדי 

223

220תקלה במערכות הריסון

מפלס נוזל בלמים נמוך 
מדי 

218

 EBD 217תקלת

אזהרת מפלס שמן 
מנוע 

221

נורת ביקורת אבחוני 
מנוע 

224

124, מערכת קדם להט 
224

פנס איתות פניה 
שמאלה 

103

נורת אזהרה לחץ אוויר 
בצמיגים 

225

מפלס נוזל נמוך מדי 
במיכל נוזל ניקוי 

שמשה קדמית/מערכת 
ניקוי פנסים קדמיים 

225

טכוגרף; ראה חוברת 
הוראות הפעלה נפרדת

226דלת פתוחה 

רפידות/סוליות בלמים 
שחוקות 

221

103פנס איתות פניה ימינה 

 ABS 219תקלת

 ASR תקלה במערכת
או עזר תחילת נסיעה

218

 BAS 218תקלת

עמודפעולה 

 ESP® 217תקלת

הצטברות לכלוך במסנן 
האוויר

224

223דלק רזרבי 

225מים בדלק 

221תקלת טעינת מצבר

תקלה במאוורר תיבת 
 E

226

226נורה פגומה 

128בלם החנייה מופעל 

אורות הנסיעה )נמוכים( 
דולקים 

101

 ENR 147נורת ביקורת

פנסי אורות דרך 
)גבוהים( דולקים 

102

223דלק רזרבי 

226חגור חגורת בטיחות 

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה:    
יתכן ויוצגו הודעות מתאימות בצג 

)( )12 עמוד 22(
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קונסולה מרכזית

גלגל ההגה עם לחצנים 

עמודפעולה 

86צג )1(

בקרות במחשב 
המובנה

בחירת תפריט משנה )2(
או עוצמת שמע 

86

 מעלה/הגברת 
עוצמת השמע

 מטה/הפחתת 
עוצמת השמע

98שימוש בטלפון

 קבלת שיחה/
התחלת חיוג

 סיום שיחה/דחיית 
שיחה נכנסת

גלילה מתפריט אחד )3(
לאחר 

86

 לפנים

 לאחור

86דפדוף בתוך תפריט 

 לפנים

 לאחור

עמודפעולה 

150תא אחסון )1(

לוח בקרת מיזוג אוויר )2(

הפעלת/ניתוק החימום 
של התא האחורי/מיזוג 

אוויר 

107

111

רדיו, COMAND או )3(
טכוגרף; ראה הוראות 

הפעלה נפרדות

•מאפרה  )4( 	
•מחזיק כוסות  	

149

157

150מצת סיגריות )5(

יחידת מיתוג קונסולה )6(
מרכזית 

25

159התקנות טלפון נייד -

קונסולה מרכזית
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יחידות מיתוג

יחידות מיתוג

עמודפעולה 

159מיקרופון לטלפון)1(

הדלקה/כיבוי של )2(
תאורת קריאה ימנית

103

פתיחה/סגירה של חלון )3(
הגג המחליק/חלון גג 
מחליק בתא האחורי 

62

הדלקת/כיבוי התאורה )4(
האוטומטית הפנימית 

103

•מערכת אזעקה )5( 	
 )ATA( למניעת גניבה

או 

65

•מחזיק משקפיים  	153

הדלקה/כיבוי של )6(
התאורה הפנימית 

103

פתיחה/סגירה של חלון )7(
הגג המחליק/חלון גג 

מחליק בחלק האחורי 

62

הדלקה/כיבוי של )8(
תאורת קריאה 

שמאלית 

103

חימום תא אחורי/לוח )9(
בקרת מיזוג אוויר 

111

עמודפעולה 

פתיחת/סגירת דלת 
ההזזה החשמלית 
הימנית/שמאלית 

57

הפעלת/הפסקת 
החימום של המושב 

השמאלי/ימני  

80

הפעלה/הפסקת מגב 
השמשה האחורית 

105

הפעלה/הפסקת חימום 
השמשה האחורית 

106

הפעלת/הפסקת 
פרקטרוניק 

143

הפעלת/הפסקת 
 ECO התנעת

136

הפעלת/הפסקת אורות 
המצוקה )מהבהבים( 

103

 ASR 132הפעלת/הפסקת

נורת ביקורת - כרית 
האוויר של הנוסע 
הקדמי מנוטרלת 

41

נעילה מרכזית של כל 
הרכב/תא אחורי

53

הדלקת/כיבוי התאורה 
האוטומטית הפנימית 

104

קונסולה מרכזית

גג
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יחידות מיתוג

דלת נהג

עמודפעולה

כוונון מראות הצד )1(
החיצוניות 

81

בחירה של מראת צד )2(
חיצונית 

81

60פתיחת/סגירת חלון צד)3(

פתיחת/סגירת חלון )4(
הזזה 

62

הפעלת/נטרול הבקרות )5(
של חלונות ההזזה 

האחוריים וחלון הגג 
המחליק )תפקוד 

עקיפה( 

44

67כוונון מושב הנהג )6(

שמירת הגדרות המושב )7(
)תפקוד זיכרון( 

69
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בטיחות הנוסעים

מערכות בטיחות

חגורת הבטיחות, מותחני חגורות הבטיחות, 
מגבילי כוח חגורות הבטיחות וכריות האוויר 
הן מערכות ריסון שנועדו להשלים האחת 
סכנת  את  מפחיתות  אלו  השניה.  את 
סוגים  מוגדרים,  תאונה  במצבי  הפציעה 
מגבירים  ולכן  תאונה  מצבי  של  מוגדרים 
את בטיחות הנוסעים. לא חגורות הבטיחות 
כלשהי  הגנה  מספקות  האוויר  כריות  ולא 

מפני חפצים החודרים לתוך הרכב.

על מנת שמערכות הריסון יציעו את 
רמת ההגנה המתוכננת, וודא ש:

•המושב ומשענת הראש מכוונים היטב  	
) עמוד 67(

•חגורת הבטיחות נחגרת בצורה נכונה  	
) עמוד 28(

•כריות האוויר יכולות להתנפח בצורה  	
 חופשית כאשר יש בכך צורך 

) עמוד 32(
• גלגל ההגה מכוונן בצורה נכונה  	

) עמוד 80(
• מערכות הריסון לא עברו שינוי כלשהו.	

כריות האוויר מגבירות את רמת    
ההגנה המסופקת לנוסעי הרכב 

החוגרים חגורת בטיחות. ולכן, כריות 
האוויר מהוות אמצעי מיגון משלים 

לחגורות הבטיחות אך בשום אופן הן 
לא נועדו להחליפן. כריות האוויר אינן 

מחליפות בשום תנאי את הצורך שכל 
נוסעי הרכב יחגרו נכונה את חגורות 

הבטיחות שלהם בכל עת. זאת משום 
שכריות האוויר אינן מתנפחות בכל 

סוגי התאונות, שכן במצבים מסוימים 
התנפחות כרית האוויר לא תגביר 

את ההגנה המוענקת לנוסעי הרכב, 
בתנאי והם חוגרים נכונה את חגורות 

הבטיחות שלהם.

כרית אוויר שהופעלה רק מגבירה 
את רמת ההגנה אם חגורת 

הבטיחות נחגרה נכונה, משום:
•שהחגורה עוזרת להחזיק את  	
הנוסע ברכב בתנוחה הטובה 

ביותר ביחס לכרית האוויר.
•בתאונה חזיתית, חגורת הבטיחות  	

יכולה למנוע במידה רבה את 
זריקתו/תנועתו של הנוסע בכיוון 

נקודת ההתנגשות ולשפר בכך את 
בטיחותו ומניעת פציעתו.

שבהם  תאונה  של  במקרים  כך, 
מופעלות כריות האוויר, הן מספקות רק 
חגורות  ידי  על  המוקנית  נוספת  הגנה 
הבטיחות, אם אלו נחגרו בצורה נכונה.

 סכנת פציעה
שינויים או עבודה המבוצעת בצורה 

לא נכונה בחלקים הבאים יכולה 
לגרום למערכות הריסון שלא לפעול 

כפי שתוכננו:
•מערכת הריסון, הכוללת את  	

חגורות הבטיחות ונקודות העיגון 
שלהן, מותחני חגורות הבטיחות, 

מגבילי הכוח וכריות האוויר
•החיווט 	

•מערכות האלקטרוניקה המחוברות  	
ברשת

כריות האוויר ומותחני חגורות 
הבטיחות עלולות שלא להתנפח 

או לא לפעול בתאונה למרות שכוח 
התאוטה היה ברמה מספקת 

להפעלת המערכות, או שאלו יופעלו 
בטעות. מסיבה זאת, לעולם אין 
לבצע שינויים במערכות הריסון.

לכן, אסור לך להתעסק עם הרכיבים 
האלקטרוניים או בתוכנות שלהן.

חגורות בטיחות

 סכנת פציעה
כריות האוויר מספקות הגנה נוספת, 
אך הן אינן מהוות בשום אופן תחליף 

לחגורות הבטיחות. כדי להפחית 
סכנה של פציעה חמורה, ואפילו 

קטלנית, וודא שכל הנוסעים, ובמיוחד 
נשים הרות, חגורים היטב בכל עת 

וכי הם יושבים בתנוחת ישיבה רגילה 
כאשר משענת גב המושב במצב 

הקרוב ככל האפשר לישיבה זקופה.

חגורות הבטיחות הן האמצעי היעיל 
ביותר להפחתת תנועות הנוסעים במקרה 

של תאונה. הדבר מפחית את הסכנה 
שהנוסעים יפגעו בחלקי פנים הרכב.
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ילדים שגובהם מתחת ל- 1.5 מטר או 
מתחת לגיל 12, אינם יכולים לחגור 

היטב את חגורת הבטיחות שלהם. לכן 
הם זקוקים למערכות ריסון נוספות 

המתאימות למושבים מוגדרים לשם 
הגנה במקרה של תאונה. בעת התקנת 

מושב בטיחות לילד, פעל תמיד על פי 
הוראות ההתקנה של היצרן.

למדינות רבות יש חקיקה הנוגעת    
לשימוש בחגורות הבטיחות 

ומערכות ריסון ילדים.

 סכנת פציעה
חגורה  נחגרה,  שלא  בטיחות  חגורת 
שלא  כזו  או  נכונה  לא  בצורה  שנחגרה 
לא  הנעילה,  באבזם  נכונה  בצורה  ננעלה 
היא  לה  להבטיח את רמת ההגנה  יכולה 
עלול  הדבר  מסוימים,  בתנאים  תוכננה. 
קטלניות.  ואף  חמורות  לפציעות  לגרום 
נשים  הנוסעים-ובמיוחד  שכל  וודא  לכן, 
את  נכונה  בצורה  תמיד  הרות-חוגרים 

חגורות הבטיחות שלהם.

וודא שהחגורה:
חלק  על  האפשר  ככל  נמוך  •עוברת  	
המותניים, על פני עצמות האגן, כלומר, 

על הירכיים-לא על פני הבטן.
•מותאמת היטב 	
•אינה מפותלת 	

•עוברת מעל אמצע הכתף 	
•אינה עוברת לרוחב הצוואר או מתחת  	

לזרוע
•מהודקת על פני נקודות מפרקי  	

הירכיים, על ידי משיכה כלפי מעלה 
של חלק הכתף של החגורה

אין לאבטח חפצים כלשהם בעזרת 
חגורת הבטיחות אם זו נמצאת בשימושו 

של אחד הנוסעים ברכב.

מסיבה זו, מומלץ שלא תלבש בגדים 
רפויים ומסורבלים, כמו מעילי חורף 

לדוגמה.

אל תעביר את החגורה על פני שפות 
חדות או חפצים הנשברים בקלות, 

במיוחד אם אלו נמצאים עליך או בכיסך, 
לדוגמה משקפיים, עטים, מפתחות וכד'. 

רצועת החגורה עלולה להינזק ואתה 
עלול להיפצע.

חגורת הבטיחות נועדה לשימושו של 
אדם אחד בלבד-בכל עת.

הנוסע  לילד  לאפשר  אין  מקרה  בשום 
הנוסעים.  אחד  ברכי  על  לשבת  ברכב 
והילד  הילד,  את  לחגור  יהיה  ניתן  לא 
להיפצע  עלולים  ברכב,  אחרים  ונוסעים 
חזקה,  פתע  בלימת  של  במקרה  קשות 
תאונה. של  במקרה  אנושות  להיפצע  או 

 סכנת פציעה
חגורת הבטיחות יכולה לספק את רמת 

המיגון לה היא מתוכננת רק אם משענת 
גב המושב ממוקמת במצב כמעט אנכי 

והנוסע יושב זקוף. הימנע מכוונוני מושב 
שלא יאפשרו ניתוב נכון של חגורת 

הבטיחות. מידע נוסף תמצא ב"מושבים". 
מסיבה זאת, עליך למקם את משענת גב 
המושב במצב הקרוב ככל האפשר למצב 

אנכי. לעולם אין לנהוג ברכב כאשר 
משענת גב המושב נוטה מדי לאחור. 

אחרת, אתה, או נוסעיך, עלולים להיפצע 
פציעה חמורה ואף קטלנית במקרה של 

תאונה או בלימת פתע.

 סכנת פציעה
חגורת הבטיחות אינה יכולה לפעול 
בצורה נכונה אם רצועת החגורה או 

אבזם הנעילה מלוכלכים או פגומים. לכן, 
חובה לשמור את רצועת החגורה ואבזם 

הנעילה נקיים כך שלשונית החגורה תוכל 
להשתלב נכונה ובבטחה באבזם הנעילה.
בדוק בקביעות את חגורות הבטיחות כדי 

להבטיח שאלו:
•אינן פגומות 	

•אינן עוברות על פני שפות חדות 	
•אינן לכודות 	

אחרת, רצועות החגורות עלולות להיקרע 
במקרה של תאונה. אתה, או אחרים, עלולים 
קטלנית. ואף  חמורה  בצורה  להיפצע 

חובה להחליף חגורות בטיחות שניזוקו, 
או שנחשפו לעומסים גבוהים בזמן 

תאונה, ולבדוק את נקודות העיגון שלהן.
מסיבות בטיחות, חברת מרצדס ממליצה 

שתשתמש רק בחגורות בטיחות אשר 
אושרו במיוחד לרכב המרצדס שלך.
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חגירת חגורות בטיחות

)Luxury חגורת בטיחות )לדוגמה: מושב נהג

: משוך  eeלהידוק חגורת הבטיחות
בעדינות את החגורה מתוך מנגנון 

הגלילה שלה.

העבר את החגורה על פני הכתף. ee
( באבזם  ee3( שלב את לשונית החגורה

חגורת הבטיחות )5(.

משוך כלפי מעלה את חלק הכתף  ee
של החגורה על מנת להדקה על פני 

הגוף.

החלק העליון של החגורה חייב  ee
להיות מנותב מרכזית על פני 

הכתפיים. כוונן את החגורה לגובה, 
כנדרש.

: החלק  eeלהרמת חגורת הבטיחות
את מוביל החגורה )1( מעלה.

מוביל חגורה )1( משתלב במצבים 
שונים.

: לחץ  eeלהנמכת חגורת הבטיחות
והחזק את לחצן השחרור )2( 

( לגובה  ee1( כוונן את מוביל החגורה
המתאים.

( ובדוק  ee2( הרפה מלחצן השחרור
שמוביל החגורה )1( השתלב היטב 

במצבו.

: לחץ על  eeלשחרור חגורת הבטיחות
לחצן השחרור )4( שעל אבזם חגורת 

הבטיחות )5(.

אזהרת חגורת בטיחות לנהג 
ולנוסעים הקדמיים

נורת האזהרה  של חגורות 
הבטיחות אשר בלוח המחוונים מזכירה 

לך לוודא שהנהג והנוסע הקדמי חגרו 
היטב את חגורות הבטיחות שלהם. נורת 

האזהרה של חגורות הבטיחות  
עשויה לדלוק באופן קבוע או להבהב. 

עשוי להישמע גם אות אזהרה קולי. 
נורת האזהרה של חגורות הבטיחות 

 כבית ואות האזהרה הקולי מפסיק 
מיד לאחר שהנהג והנוסעים הקדמיים 

חגרו היטב את חגורותיהם.

רק במדינות מסוימות: ללא קשר האם 
כבר נחגרו חגורות הבטיחות של הנהג 
ושל הנוסע הקדמי, נורת האזהרה של 

חגורות הבטיחות  נדלקת למשך 6 
שניות בכל פעם שמתניעים את המנוע. 

בהמשך, כבית נורת האזהרה של 
חגורות הבטיחות  אם הנהג והנוסע 

הקדמי חגרו את חגורותיהם.

SRS )מערכת ריסון משלימה(

סקירה כללית

מערכת SRS מפחיתה את הסכנה 
שנוסעי הרכב יפגעו בחלקי פנים של 
הרכב במקרה של תאונה. בנוסף, זו 

יכולה להפחית את הכוחות שאליהם 
חשופים הנוסעים במהלכה של תאונה.

 סכנת תאונה
כוונן את גובה החגורה רק כאשר 

הרכב נייח ובלם החנייה מופעל.

אחרת אתה עלול לאבד שליטה 
ברכב כתוצאה מתנועות הכוונון 

ולסכן את עצמך ואת האחרים.
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מערכת ה- SRS כוללת את:

• נורת אזהרה 	

•מותחני חגורות בטיחות 	
•מגבילי כוח של חגורות הבטיחות 	

•מערכת כריות האוויר כוללת: 	
יחידת בקרה  -

כריות אוויר  -

נורת אזהרה 

מערכת SRS מבצעת באופן רגיל 
בדיקות עצמיות עם פתיחת )On( מתג 

ההתנעה ובעוד המנוע פועל. הדבר 
מאפשר גילוי תקלות מבעוד מועד.

נורת האזהרה  נדלקת בלוח 
המחוונים למשך כ- 4 שניות עם 

פתיחת )On( מתג ההתנעה.

פיסיקליים חשובים, כדוגמת משך 
הזמן, הכיוון ושיעור האצת או תאוטת 

הרכב. בהתבסס על הערכת נתונים אלו 
ובתלות בשיעור התאוטה האורכית של 

הרכב בזמן ההתנגשות, מותחני חגורות 
הבטיחות הם הראשונים שיופעלו על ידי 

יחידת הבקרה של כריות האוויר.

כריות האוויר הקדמיות אינן מתנפחות 
אלא אם שיעור התאוטה האורכית 

מגיעה לערך גבוה יותר.

קריטריונים להפעלת מותחני 
חגורות הבטיחות וכריות האוויר

בשלבי ההתנגשות הראשונים, מעריכה 
יחידת הבקרה של כריות האוויר את 

הנתונים הפיסיים כמו המשך וכיוון 
התאוטה של הרכב או תאוצתו על 

מנת לקבוע האם יש צורך להפעיל את 
מותחני חגורות הבטיחות או לנפח את 

כריות האוויר.

ספי ההפעלה של מותחני חגורות 
הבטיחות וכריות האוויר משתנים 

ומותאמים לשיעור תאוטת הרכב. 
התהליך הוא מדורג באופיו שכן כרית 
האוויר חייבת להיות מופעלת במהלך 

ההתנגשות ולא בסיומה.

כריות האוויר אינן מופעלות בכל    
סוגי התאונות. הן מפוקחות על ידי 

חיישן בעל טכנולוגיית קומפלקס 
והערכה לוגית. תהליך זה הוא 

מדורג באופיו שכן הפעלת כרית 
האוויר חייבת להתבצע במהלך 

ההתנגשות ועליה להיות מותאמת 
באופן שיבטיח הגנה מחושבת 

נוספת לנוסעי הרכב. לא כל כריות 
האוויר מופעלות במקרה של תאונה. 

מערכות כריות האוויר השונות 
פועלות באופן נפרד ועצמאי האחת 

מהשניה. בכל מקרה, הפעלתה 
הנפרדת והעצמאית של כל מערכת 

תלויה בסוג התאונה )תאונה חזיתית 
או צידית( ועוצמת התאונה )במיוחד 

שיעור התאוטה או התאוצה של 
הרכב( כפי שאלו נקבעו על ידי 

מערכת הבקרה בשלבים הראשונים 
של התאונה.

 סכנת פציעה
: ישנה תקלה אם נורת האזהרה 

 ) • 	ON( אינה נדלקת עם פתיחת
מתג ההתנעה, או

•אינה כבית בתוך מספר שניות  	
לאחר פתיחת )On( מתג ההתנעה, 

או
•נדלקת שוב 	

ייתכן ומספר מערכות יופעלו בטעות, 
או שלא יפעלו כלל, במקרה של 

תאונה בעלת שיעור תאוטה גבוה 
של הרכב. אם מתרחשת תקלה, דאג 

 SRS -מיידית לבדיקת מערכת ה
ותיקונה במרכז מקצועי מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס, 
שלו הידע והכלים הנדרשים לביצוע 

העבודה הנדרשת. חברת מרצדס 
ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 

השירות המורשים מטעמה. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

הפעלת מותחני חגורות הבטיחות, מגבילי 
כוח חגורות הבטיחות וכריות האוויר

במקרה של התנגשות, החיישן ביחידת 
הבקרה של כריות האוויר מנתח נתונים 
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תאוטת הרכב או תאוצתו וכיוון הכוח 
נקבעים בעיקר על ידי:

•חלוקת הכוח במהלך ההתנגשות 	
•זווית ההתנגשות 	

•מאפייני ההתעוותות של הרכב 	
•אופי העצם שאיתו הרכב מתנגש,  	

לדוגמה, רכב אחר

גורמים שניתן לראותם, או למדוד אותם, 
לאחר התרחשות התאונה אינם מכריעים 
ואינם  האוויר  כרית  הפעלת  לשם 

מספקים חיווי כלשהו על הפעלתם.

רבה  במידה  התעוות  שהרכב  להיות  יכול 
מבלי שהופעלו כריות האוויר, אם, לדוגמה, 
נפגעו רק חלקים הקלים להתעוותות כמו 
הכנפיים מבלי שהושגה  או  מכסה המנוע 
גם  אפשרי  הנדרשת.  התאוטה  מידת 
שהרכב  למרות  יופעלו  האוויר  שכריות 
לדוגמה,  אם  מועטה,  במידה  רק  התעוות 
כמו  הרכב,  של  קשיחים  מאוד  חלקים 
במהלך  הושפעו  האורכיות,  הקורות 
המספיקה  תאוטה  השגת  תוך  התאונה 

להפעלת מערכות ההגנה.

מותחני חגורות, מגבילי כוח

חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי 
מצויידות במותחני חגורות בטיחות. חגורת 
הבטיחות של המושב המרכזי מצויידת רק 
במגביל כוח, ברכבים עם כריות אוויר לשני 

נוסעים קדמיים.

המותחנים מותחים את חגורות הבטיחות 
בזמן תאונה, תוך הידוקן על הגוף.

מותחני החגורות אינם מתקנים    
תנוחת ישיבה לא נכונה או חגורות 

 בטיחות שלא נחגרו נכונה.
מותחני החגורות אינם מושכים את 
הנוסעים חזרה בכיוון משענת הגב.

אם חגורת הבטיחות מצויידת גם 
במגביל כוח, הכוח המופעל על ידי 

חגורת הבטיחות על הנוסע מופחת.

בעוד מתג ההתנעה פתוח, נדרכת 
מערכת מתיחת חגורות הבטיחות:

•אם מערכות הריסון פעילות; ראה  	
נורת אזהרה  ) עמוד 31(

•במקרה של תאונה חזיתית או תאונה  	
מאחור, אם הרכב מאט או מאיץ 

במהירות בכיוון האורכי בשלבים 
הראשונים של ההתנגשות

הבטיחות,  חגורות  מותחני  מופעלים  אם 
יישמע רעש "באנג" ועלולה גם להשתחרר 
בכושר  תפגע  לא  הרעש  עוצמת  אבקה. 
מיוחדות.  בנסיבות  למעט  שמיעתך, 
מסוכנת  אינה  המשתחררת  האבקה 

לבריאות. נורת האזהרה  נדלקת.

 סכנת פציעה
אם הופעלו מותחני חגורות הבטיחות, 

לא מוקנית הגנה נוספת על ידי מותחני 
חגורות הבטיחות למקרה של אירוע 

התנגשות נוסף. דאג תמיד להחלפת 
מותחני חגורות הבטיחות על ידי 

מרכז שירותמורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס. חברת מרצדס 
ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 

השירות המורשים של מרצדס. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

הקפד על תקנות הבטיחות בזמן גריטתם 
)השלכתם לפסולת( של מותחני חגורות 
תוכל  הישימות  התקנות  את  בטיחות. 
מרצדס. מורשה  מרכז  בכל  לקבל 

מערכת כריות אוויר

 סכנת פציעה
להפחתת הסכנה של פציעות חמורות 
או קטלניות במקרה של תאונה בעלת 
שיעור תאוטה גבוה, לדוגמה, פציעות 

הנגרמות על ידי התנפחותה של כרית 
אוויר תוך אלפיות השניה, או בלימת 

פתע, אנא הקפד על הנקודות הבאות:
•על כל הנוסעים לבחור בתנוחת  	

מושב שתאפשר להם לחגור נכונה 
את חגורות הבטיחות שלהם, 

ולהימצא רחוק ככל האפשר מכריות 
האוויר. מיקום מושב הנהג חייב 

לאפשר לו נהיגה בטוחה ושליטה 
מלאה ברכב. המרחק ממושב הנהג 

לדוושות חייב להיות כזה שיאפשר לו 
ללחוץ עליהן עד הסוף. המרחק בין 

בית החזה של הנהג לבין מרכז כיסוי 
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כרית האוויר חייב להיות מעל 25 
ס"מ. על זרועות הנהג להיות כפופות 

מעט תוך כדי אחיזה בגלגל ההגה.
•על כל נוסעי הרכב לחגור תמיד  	

את חגורות הבטיחות בצורה נכונה 
ולמקם את משענת גב המושב קרוב 
ככל האפשר לתנוחת ישיבה זקופה.

•כוונן את משענות הראש כך שהקצה  	
העליון שלהן יימצא באותו הגובה עם 

ראש הנוסע.
•הזז את מושב הנוסע הקדמי רחוק  	
ככל האפשר, במיוחד אם ילד יושב 
במושב זה, או שהוא חגור במושב 

בטיחות לילדים.
הקדמי  הנוסע  במושב  להתקין  •אין  	
מושב בטיחות לילד הפונה לאחור, אלא 
אם נוטרלה כרית האוויר הקדמית של 
האוויר  כרית  מרצדס,  ברכבי  הנוסע. 
אם  מנוטרלת  הנוסע  של  הקדמית 
מושב  מותקן  הקדמי  הנוסע  במושב 
אוטומטי,  זיהוי  בעל  לילדים  בטיחות 
ברכב המצוייד בהתקן זיהוי אוטומטי 
במושב  המותקן  לילד  מושב  של 
האזהרה  נורת  ואם  הקדמי  הנוסע 
 PASSENGER האוויר  כרית  של 
בקביעות. דולקת   AIRBAG OFF

אם מושב הבטיחות לילד הפונה לאחור, 
במערכת  מצויידים  אינם  שרכבך  או 
זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד 
להושיב  חובה  הקדמי,  הנוסע  במושב 
את הילד במושב בטיחותי במושב אחורי 
מתקין  אתה  אם  הרכב.  של  מתאים 
לפנים  הפונה  לילד  בטיחות  מושב 
במושב הנוסע הקדמי, חובה להזיז את 

מושב הנוסע אחורנית ככל האפשר.

•אל תתכופף לפנים, לדוגמה, מעבר  	
למשטח המרופד של גלגל ההגה, 

במיוחד כאשר הרכב בתנועה.
•אל תניח את רגליך על לוח המכשירים. 	

•אחוז את גלגל ההגה רק בחישוקיו;  	
בכך תאפשר לכרית האוויר להתנפח 
במלואה. אם תחזיק את גלגל ההגה 
מחלקו הפנימי, אתה עלול להיפצע 

מהתנפחות כרית האוויר.
•כאשר אתה בתוך הרכב, אל תישען  	

על הדלתות.
•וודא שאין אנשים, בעלי חיים או  	

חפצים בין נוסעי הרכב לבין האזור 

שבו מתנפחות כריות האוויר.
•אל תניח חפצים כלשהם בין משענות  	

הגב של המושבים לבין הדלתות.
•אין לתלות חפצים חדים, כדוגמת  	
מתלה מעילים, על ידיות האחיזה 

הפנימיות או ווי תליית בגדים.
בשל ההתנפחות המהירה של כרית 

האוויר, לא ניתן למנוע לחלוטין סכנת 
פציעות הנגרמות מהתנפחות כרית 

האוויר.

 סכנת פציעה
פעולת כרית האוויר מובטחת רק אם:

•אין לכסות או להצמיד תוויות או  	
מדבקות למשטחי הריפוד של גלגל 

ההגה, מכסה כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי, כיסויי כריות האוויר 

הצידיות Thorax אשר בכריות 
הצד של המושבים הקדמיים 

וכיסויי כריות האוויר לחלונות אשר 
במסגרת התקרה.

•לא תשנה את רכיבי מערכת  	
הריסון, כולל החיווט.

•אין לבצע שינויים מוטעים או בלתי  	
מקצועיים או התקנות של רכיבי 

חשמל אחרים או חיווט.

רכבך מצוייד בכריות האוויר הבאות, 
תלוי בגרסת אבזור הרכב:

•כרית אוויר של הנהג בגלגל ההגה 	
•כרית האוויר של הנוסע הקדמי מעל  	

לתא הכפפות
• צידית בצד החיצוני  	Thorax כרית אוויר

של כריות הצד של המושב הקדמי 
המסוים

•כריות אוויר לחלון בתוך מסגרת  	
B לקורה A התקרה, בין קורה

 כיסויי כריות האוויר מסומנים 
."AIRBAG" או "SRS/AIRBAG " -ב

הפעלת כריות אוויר
כריות האוויר המנופחות מאטות 

ומפחיתות את תנועתו של הנוסע.

אם מופעלות כריות האוויר, יישמע 
רעש "באנג" ועלולה גם להשתחרר 

אבקה. עוצמת הרעש לא תפגע בכושר 
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שמיעתך, למעט בנסיבות מיוחדות. 
האבקה המשתחררת אינה מסוכנת 

לבריאות. כרית האוויר מתנפחת בתוך 
מספר אלפיות השניה. נורת האזהרה 

 נדלקת.

כאשר הנוסע יוצר מגע עם כריות 
האוויר, גז חם יזרום החוצה מהכריות 

המתנפחות. תפקוד זה נועד להפחית 
את הכוח הפועל על ראשו וחזהו של 

הנוסע. לכן, כרית האוויר במצב של 
התרוקנות לאחר התאונה.

הקדמי מפני פציעות ראש וחזה.

כרית האוויר הקדמית של הנהג ושל 
הנוסע הקדמי מופעלות:

•בשלבים הראשונים של תאונה בעלת  	
שיעור גבוה של תאוצה או תאוטה 

אורכית של הרכב

•אם המערכת קובעת שהפעלת כרית  	
האוויר יכולה לספק הגנה נוספת על 

זו המוקנית על ידי חגורת הבטיחות

•אם חגורת הבטיחות נחגרה 	
•באופן עצמאי ונפרד משאר כריות  	

האוויר ברכב

•אם הרכב מתהפך והמערכת מזהה  	
תאוטה אורכית גבוהה של הרכב

כרית האוויר הקדמית של הנהג )1( 
מתנפחת בקדמת גלגל ההגה; כרית 

אוויר קדמית של הנוסע הקדמי )2( 
מתנפחת בקדמת תא הכפפות ומעליו.

רכבים בעלי זיהוי אוטומטי של    
מושב בטיחות לילד במושב הנוסע 
הקדמי: כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי )2( יכולה להתנפח 

 , אם נורת הביקורת  
אשר מתחת לנורת תאורת החירום 

 )מהבהבת(, אינה דולקת 
) עמוד 24(. פירוש הדבר הוא שלא 
הותקן במושב הנוסע הקדמי מושב 
בטיחות לילד בעל זיהוי אוטומטי, או 

שהותקן בצורה לא נכונה.

אל תניח חפצים כבדים כלשהם   
על מושב הנוסע הקדמי. המערכת 

עלולה לפרש זאת כאדם היושב על 
מושב הנוסע ולכן מערכות ההגנה 

של מושב הנוסע הקדמי עלולות 
לפעול במקרה של התנגשות ויהיה 

עליך להחליפן.

 סכנת פציעה
מיד לאחר שהופעלה כרית האוויר, 
חלקי הכרית חמים. אל תיגע בהם 

שכן אתה עלול להיכוות.

לאחר שהופעלו כריות האוויר, חובה 
להחליפן במרכז שירותמורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס. 
אחרת, הנוסעים אינם מוגנים עוד על 
ידי כריות האוויר במקרה של תאונה 

נוספת. חברת מרצדס ממליצה 
שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 

המורשים של מרצדס.

האמור מתייחס במיוחד לעבודות 
או למערכות הקשורות לבטיחות; 

אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות 
מומחים ומורשים לכך.

 סכנת פציעה
עם התנפחות כריות האוויר 

משתחררת כמות קטנה של אבקה. 
האבקה יכולה לגרום לקשיי נשימה 

זמניים לאותם נוסעים הסובלים 
מאסטמה או בעיות נשימה אחרות.

בכדי למנוע קשיי נשימה אפשריים, 
עליך לצאת מהרכב בהקדם 

האפשרי, כאשר בטיחותי לעשות כן. 
אתה יכול גם לפתוח חלון על מנת 

לאפשר לאוויר חיצוני לחדור אל תוך 
הרכב. אבקה זו אינה מהווה סיכון 

בריאותי כלשהו ואין היא מעידה על 
פריצת אש ברכב.

כריות אוויר קדמיות
כריות האוויר הקדמיות מגבירות את 
רמת ההגנה המוקנית לנהג ולנוסע 
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Thorax על כריות אוויר צידיות ההגנה  רמת  את  מגבירה  הצידיות 
אזור בית החזה )אך לא הראש, הצוואר 
או הזרועות( של הנוסעים היושבים בצד 

הרכב שבו התרחשה ההתנגשות.

כריות אוויר צידיות Thorax )1( מתנפחות 
בין הדלת לבין הנוסע, באזור בית החזה.

כריות אוויר צידיות Thorax )1( מתנפחות:

•בשלבים הראשונים של תאונה בעלת  	
שיעור גבוה של תאוטה או תאוצה 

צידית )רוחבית( של הרכב, לדוגמה, 
תאונת צד

•בצד שבו אירעה הפגיעה 	
•בין אם נחגרה או לא חגורת הבטיחות 	

•בנפרד מכריות האוויר הקדמיות 	
•בנפרד ממותחני חגורות הבטיחות 	

רכבים בעלי זיהוי אוטומטי של מושב    
בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי:

כרית האוויר הצידית של הנוסע 
הקדמי יכולה לפעול גם אם נורת 
הביקורת   דולקת, 

נורת האזהרה של תאורת החירום 
)מהבהבת( ) עמוד 24(, לדוגמה, 

אפילו אם במושב הנוסע הקדמי 
מותקן מושב בטיחות לילד בעל 

זיהוי אוטומטי.

למידע נוסף בנוגע להתנפחות    
כריות האוויר ראה ) עמוד 33(. 
למידע נוסף על הפעלת מותחני 

חגורת הבטיחות ומגבילי הכוח של 
חגורות הבטיחות ראה ) עמוד 31(.

כריות אוויר חלון

 סכנת פציעה
מסיבות בטיחות, חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש רק בכיסויי 

מושבים שנוסו במיוחד לרכבי מרצדס 
ולהם תפרים נפרמים מיוחדים עבור 
כריות האוויר הצדיות. אחרת, כריות 

האוויר הצדיות עלולות שלא להתנפח 
בצורה נכונה ולא לספק את רמת 

ההגנה המתוכננת במקרה של תאונה. 
כיסויים אלו תוכל לרכוש, לדוגמה, בכל 

אחד ממוסכי מרצדס המורשים.

 סכנת פציעה
כדי להפחית את סכנת הפציעה 

מהתנפחות כרית האוויר הצידית 
Thorax, וודא:

•שאין אנשים, בעלי חיים או חפצים  	
בין נוסעי הרכב לבין האזור שבו 

מתנפחות כריות האוויר.
•שלא מחוברים לדלתות חפצים או  	

אביזרים, כדוגמת מחזיקי פחיות 
שתייה.

•שרק פריטי לבוש קלים תלויים על  	
מתלה המעילים שברכב.

•שאין חפצים כבדים או חדים  	
בכיסים המיועדים לפריטי לבוש.

 סכנת פציעה
כדי להפחית את סכנת הפציעה 

מהתנפחות כרית האוויר הצידית 
Thorax, אתה חייב לוודא כי:

לא   - ילדים  במיוחד   - הרכב  •נוסעי  	
ישעינו את ראשיהם בטווח התנפחות 

כריות האוויר הצידיות, סביב החלון.
•נוסעי הרכב חוגרים נכונה את חגורות  	
ונשענים  עת  בכל  שלהם  הבטיחות 
המושבים  גב  משענות  כנגד  היטב 
הצריכות להיות במצב ישיבה זקופה 

ככל האפשר.
•יש לאבטח תמיד ילדים שגובהם  	

נמוך מ- 1.5 מטר או שגילם מתחת 
ל- 12 שנים, במושבי בטיחות 

מתאימים לילדים.

בצד  רק  מובנות  הצידיות  האוויר  כריות 
החיצוני של משענות גב המושבים, אחת 
כריות האוויר  צד מושב. התנפחות  בכל 

 סכנת פציעה
על מנת שכרית האוויר לחלון תספק 
את רמת ההגנה לה היא מתוכננת, וודא 
שאין חפצים כלשהם בין נוסעי הרכב 
הכרית. של  ההתנפחות  מרחב  לבין 
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ילדים ברכב

הערות בטיחות חשובות
 סכנת פציעה

הקפד על הדברים הבאים כדי 
להפחית את הסכנה של פציעות 
חמורות או קטלניות במקרה של 

התנפחות כרית אוויר לחלון:
•נוסעי הרכב-במיוחד ילדים-אסור  	

שישעינו את ראשם אל תוך האזור 
בחלון שבו מתנפחת כרית האוויר 

של החלון.
•על כל נוסעי הרכב לחגור בכל עת  	

בצורה נכונה ובטוחה את חגורות 
הבטיחות שלהם.

•יש לאבטח תמיד ילדים שגובהם  	
נמוך מ- 1.5 מטר או שגילם 

מתחת ל- 12 שנים, במושבי 
בטיחות מתאימים לילדים.

כריות האוויר לחלון מתוכננות לשפר 
את רמת ההגנה על הראש )אך לא בית 
החזה והזרועות( של הנוסעים היושבים 
בצד הרכב שבו התרחשה ההתנגשות.

כריות אוויר חלון )1( מתנפחות:
•בשלבים הראשונים של תאונה בעלת  	

שיעור גבוה של תאוצה או תאוטה 
רוחבית של הרכב

•בצד שבו אירעה הפגיעה 	
•ללא קשר ותלות באם מושב הנוסע  	

הקדמי תפוס
•בין אם נחגרה או לא חגורת הבטיחות 	

•בנפרד מכריות האוויר הקדמיות 	
•בנפרד ממותחן חגורת הבטיחות 	
למידע נוסף בנוגע להתנפחות    

כריות האוויר ראה ) עמוד 33(.

למידע נוסף על הפעלת מותחני 
חגורת הבטיחות ומגבילי הכוח של 

חגורות הבטיחות ראה ) עמוד 31(.

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים. 
אחרת, הילדים עלולים לפתוח 

את הדלתות או החלונות כשהרכב 
בתנועה תוך אפשרות פציעתם או 

פציעתם של אחרים.

אם יש ילד הנוסע הרכב:

•אבטח את הילד, עדיף במושב  	
אחורי מתאים של הרכב, והשתמש 

במושב בטיחותי המתאים לגיל הילד 
ולמידותיו ואשר אושר לשימוש על ידי 

חברת מרצדס.

•הדק את חגורת הבטיחות של הילד  	
בטרם היציאה לדרך.

•הפעל את נועלי הבטיחות לילדים  	
בדלתות הרכב והתפקוד העוקף של 

חלונות ההזזה החשמליים וכן את 
 חלון הגג המחליק בתא האחורי. 

) עמוד 44(

מושבי בטיחות לילדים ומידע ביחס 
למושבי הבטיחות המומלצים לילדים, 

תוכל למצוא אצל כל אחד מסוכני 
מרצדס המורשים.
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 סכנת פציעה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, 

גם אם הם חגורים במושב בטיחות 
לילדים. ילדים יכולים לפצוע את 

עצמם מחלקי הרכב. הם עלולים 
להיפגע קשות ואף בצורה קטלנית 

מחשיפה ממושכת לחום יתר או קור 
עז.

אם ילד פותח דלת, הוא עלול:
•לפצוע אנשים אחרים 	

•לצאת מהרכב ולפצוע את עצמו,  	
או להיפצע מכלי הרכב החולפים 

בכביש
•לפצוע עצמו כתוצאה מנפילה  	
מטה, במיוחד לנוכח גובהו של 

הרכב
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, 

גם אם אתה עוזב את הרכב לפרק 
זמן קצר.

 סכנת פציעה
על מנת להפחית את הסכנה של 

פציעות חמורות או קטלניות לילד 
במקרה של תאונה, בלימה או שינוי 

פתאומי בנתיב הנסיעה:

•אבטח תמיד ילדים שגובהם נמוך  	
מ- 1.5 מטר או כאלה שגילם 
מתחת ל- 12 שנים, במושב 

בטיחות מתאים המותקן במושב 
המתאים ברכב, היות וחגורות 

הבטיחות לא תוכננו לנוסעים בעלי 
נתונים פיזיים אלו.

 • אין לאפשר לילד שמתחת לגיל 12	
לשבת במושב הנוסע הקדמי אלא 

אם הוא מאובטח היטב במושב 
בטיחות לילד בעל זיהוי אוטומטי, 

ברכב שבו מותקנת במושב הנוסע 
הקדמי מערכת זיהוי אוטומטי של 

מושב בטיחות לילד.

•אם אתה מתקין מושב בטיחות  	
לילד במושב הנוסע הקדמי, חובה 
למקם את מושב הנוסע אחורנית 

ככל האפשר.

•אין לאפשר לילד לנסוע כאשר  	
הוא יושב בזרועותיו של נוסע אחר. 

הכוחות הנוצרים בזמן תאונה, 
בלימה חזקה או שינוי פתאומי 

בכיוון הנסיעה לא יאפשרו להחזיק 
בילד בצורה בטוחה. הילד עלול 
להיזרק כנגד חלקי פנים הרכב 

וכתוצאה מכך הוא עלול לסבול 
פציעות חמורות או קטלניות.

•על כל נוסעי הרכב לחגור בכל עת  	
בצורה נכונה ובטוחה את חגורות 

הבטיחות שלהם.

 סכנת פציעה
אל תחשוף את מושב הבטיחות לילד 

לקרינת שמש ישירה.

הדבר עלול, לדוגמה, לגרום לחלקי 
המתכת של מושב הבטיחות לילד 

להתחמם מאוד. נגיעה בחלקים אלו 
עלולה לגרום לכוויות.

 סכנת פציעה
אין לשאת בתוך הרכב חפצים כבדים, 

אלא אם אלו מאובטחים היטב.
מטען שאינו מאובטח או הממוקם 
בצורה לא נכונה מגביר את סכנת 

פציעתם של ילדים במקרה של:
•בלימה חזקה 	

•שינוי כיוון פתאומי 	
•תאונה 	

מידע נוסף תוכל למצוא ב"הוראות 
העמסת מטענים" במפתח העניינים.

מושבי בטיחות לילדים

חברת מרצדס ממליצה לך להשתמש 
רק במושבי בטיחות לילדים המתאימים 

לגיל הילד ומידותיו ) עמוד 40(
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 סכנת פציעה
אם מושב הבטיחות לילד אינו מותקן 
בצורה נכונה במושב המתאים ברכב, 

הילד עלול שלא להיות מאובטח 
במקרה של תאונה או בלימת פתע 

והוא עלול להיפצע בצורה חמורה 
או קטלנית. לכן, בזמן התקנתו 

של מושב בטיחות לילד, אתה חייב 
להקפיד על הוראות ההתקנה של 

יצרן המושב.

מושבי בטיחות לילדים עדיף להתקין 
במושבים האחוריים. הילדים 

מאובטחים שם הרבה יותר טוב.

לעולם אין למקם חפצים, כמו כריות 
למשל, מתחת למושב הבטיחות 

לילד. על כל המשטח התחתון של 
מושב הבטיחות לילד, להישען תמיד 

כנגד כרית המושב.

אין להשתמש במושב בטיחות לילד 
ללא הכיסוי המקורי המיועד לו. 

החלף רק כיסויים פגומים בחדשים 
מקוריים.

במושבים האחוריים, השתמש רק 
במושבי בטיחות לילדים שהומלצו 

לשימוש עבור רכבי מרצדס.

 סכנת פציעה
אין לאבטח מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור במושב אחורי של 

הרכב הפונה לאחור. לא ניתן לאבטח 
את הילד במקרה של תאונה והוא 
עלול להיפצע בצורה חמורה ואף 

קטלנית.

מסיבה זאת, התחל בנסיעה כאשר 
המושב האחורי יפנה בכיוון הנסיעה.

 סכנת פציעה
אם אינך זקוק עוד למושב הבטיחות 
לילד, הסר אותו מהרכב וקשור אותו 

בעזרת חגורת בטיחות.

אחרת, מושב הבטיחות לילד עלול 
להיזרק בתוך פנים הרכב במקרה 

של תאונה.

 סכנת פציעה
אם מושב הבטיחות לילד, או מערכת 

אבטחתו, ניזוקו או נחשפו לעומס 
במהלך תאונה, הילד המאובטח בו 

עלול להיפצע בצורה חמורה ואף 
קטלנית במקרה של תאונה או 

בלימה/שינויי כיוון נסיעה פתאומיים.

מסיבה זו, דאג לבדיקת מושב 
הבטיחות לילד ונקודות העיגון שלו 
אשר ניזוקו או שנחשפו לעומסים 

גבוהים בתאונה ולהחלפתם, במידת 
הצורך, במרכז שירות מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות 

המורשים של מרצדס. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות או 

למערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.
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מושבים מתאימים ברכב
קבוצות משקל 

וגיל
מושב בטיחות 
לילד על מושב 
הנוסע הקדמי

מושב בטיחות 
לילד על מושב 

יחיד )אחורי(

מושב בטיחות 
לילד על מושב 

ספסל אחורי
 קטגוריה 0: 

 עד 10 ק"ג; עד 
כ- 9 חודשים

אוניברסלי2 אוניברסלי2 כמומלץ1 

 קבוצה +0: 
 עד 13 ק"ג; עד 
כ- 18 חודשים 

אוניברסלי2 אוניברסלי2 כמומלץ1 

:I קבוצה 
 9 עד 18 ק"ג, 

מ- 8 חודשים ועד 
4 שנים 

אוניברסליאוניברסלי אוניברסלי3 

:II/III קבוצה 
 15 עד 36 ק"ג, 
מ- 3.5 ועד 12 

שנים 

אוניברסליאוניברסלי אוניברסלי3 

את מושבי הבטיחות בקבוצת "אוניברסלי" ניתן לזהות באמצעות תווית האישור 
הכתומה שלהם.

התווית מוצמדת למושב הבטיחות לילד ומזהה אותו.

דוגמה לתווית אישור על מושב הבטיחות לילד.

השתמש רק במושבי בטיחות לילד בעלי זיהוי אוטומטי של המושב.  1

מושבי בטיחות של קבוצת 0 ו- 0+ אסור שיותקנו על מושבים שאינם מותקנים עם הפנים   2
לכיוון הנסיעה.

אם אתה משתמש במושב בטיחות לילד ללא זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד, הזז   3
את מושב הנוסע הקדמי אחורנית ככל האפשר. הזיהוי האוטומטי למושב הבטיחות לילד 

זמין רק במושבי luxury ו- deluxe )מושב יחיד(.
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מושבי בטיחות מומלצים לילדים
קבוצות משקל 

וגיל 
מספר אישור דגם יצרן 

סוג 
מס' הזמנה 

מרצדס

 קבוצה 0: 
 עד 10 ק"ג; עד 

כ- 9 חודשים 

 Britax Römer BABY SAFE
 PLUS

 E1 03 301146 B6 6 86 8212
B6 6 86 8213

 קבוצה +0: 
 עד 13 ק"ג; עד 
כ- 18 חודשים 

 Britax Römer BABY SAFE
 PLUS

 E1 03 301146 B6 6 86 8212
B6 6 86 8213

 :I קבוצה 
 9 עד 18 ק"ג, 

מ- 8 חודשים ועד 
4 שנים 

 Britax Römer DUO PLUS E1 03 301133 B6 6 86 8217
B6 6 86 8218

:II/III קבוצה 
 15 עד 36 ק"ג, 
מ- 3.5 ועד 12 

שנים 

 Britax Römer KID E1 03 301148B6 6 86 8308
B6 6 86 8309
B6 6 86 8302
B6 6 86 8303

מדבקת אזהרה על סוכך השמש של הנוסע הקדמי

 סכנת פציעה
כרית האוויר של הנוסע הקדמי אינה מנוטרלת:

•רכבים בעלי זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי 	
•ברכבים בעלי זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי, אם  	

לא הותקן במושב הנוסע הקדמי מושב בטיחות לילד בעל זיהוי אוטומטי או 
שנורת הביקורת   אינה דולקת

אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי אינה מנוטרלת, ילד היושב במושב בטיחות 
לילדים על מושב הנוסע הקדמי עלול להיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית על ידי 

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, במיוחד אם הילד נמצא קרוב לכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי כאשר היא מתנפחת.

כדי למשוך תשומת לב לסכנה זאת, ישנה מדבקת אזהרה מתאימה על לוח 
המכשירים, כמו גם בכל אחד מצידי סוכך השמש של הנוסע הקדמי.

אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי אינה מנוטרלת, אסור לאבטח בשום מקרה 
ילד במושב בטיחות לילד הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי. אבטח מושב 

בטיחות לילד הפונה לאחור רק במושב האחורי המתאים.
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אם תאבטח מושב בטיחות לילד הפונה לפנים במושב הנוסע הקדמי כאשר 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי אינה מנוטרלת )לדוגמה ברכב ללא 

מערכת זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד על מושב הנוסע הקדמי, או ברכב 
עם מערכת זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד על מושב הנוסע הקדמי ואם 

נורת הביקורת   אינה דולקת(, מקם תמיד את מושב הבטיחות של 
הנוסע הקדמי אחורנית ככל האפשר.

מידע ביחס למושבי בטיחות לילדים מומלצים, ניתן למצוא במרכזי השירות של 
מרצדס.

לכן, אל תניח חפצים כלשהם מתחת למושב הבטיחות לילד, כמו כריות לדוגמה. 
על כל המשטח התחתון של מושב הבטיחות לילד, להישען תמיד כנגד כרית 

המושב. מושב בטיחות לילד שאינו מותקן נכונה לא יכול לבצע את תפקוד 
ההגנה שלו במקרה של תאונה ועלול אפילו לגרום לפציעות.

זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות 
לילד במושב הנוסע הקדמי

אם רכבך אינו מצוייד בזיהוי אוטומטי 
של מושב בטיחות לילד במושב הנוסע 
הקדמי, הדבר מצוין באמצעות התווית 

הבאה.

בטיחות  למושב  אזהרה  סמל  עם  מדבקה 
לילד הפונה לאחור

התווית מודבקת בצד לוח המכשירים, 
בצד הנוסע הקדמי. מדבקה זו ניתן 

לראות עם פתיחת דלת הנוסע הקדמי.

 PASSENGER AIRBAG OFF האזהרה  נורת 
)כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת(

מערכת החיישן למושב נוסע קדמי 
luxury ו- deluxe מזהה אוטומטית אם 
מותקן עליו מושב בטיחות לילד מיוחד 

של מרצדס הכולל זיהוי אוטומטי. 
במקרה זה, נורת הביקורת  

 נדלקת בקונסולה המרכזית. כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי נוטרלה.

 סכנת פציעה
 PASSENGER אם נורת האזהרה

AIRBAG OFF לא נדלקה עם התקנתו 
של מושב הבטיחות לילד, כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי לא נוטרלה. הילד 
עלול להיחשף לפציעות מסכנות חיים 

במקרה של התנפחות כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי.

 PASSENGER אם נורת האזהרה
AIRBAG OFF לא נדלקה, פעל 

כדלקמן:

•אל תשתמש במושב הנוסע הקדמי  	
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור.
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•התקן במושב האחורי המתאים את  	
מושב הבטיחות לילד הפונה לאחור.

או
•השתמש במושב הנוסע הקדמי רק  	
במושב בטיחות לילד הפונה לפנים. 

בעשותך כן, הזז את מושב הנוסע 
הקדמי למצבו האחורי ביותר.
•דאג לבדיקת מערכת הזיהוי  	

האוטומטי של מושב הבטיחות לילד 
במרכז מקצועי מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס. חברת 
מרצדס ממליצה שתבצע עבודות 

אלו במרכזי השירות המורשים של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.
על מנת להבטיח שמערכת הזיהוי 
האוטומטי של מושב בטיחות לילד 

במושב הנוסע הקדמי פועלת כתקנה, 
לעולם אל תניח חפצים )כמו כרית 

לדוגמה( מתחת למושב הבטיחות של 
הילד. על כל משטח הבסיס של מושב 

הבטיחות לילד, להישען תמיד כנגד 
כרית המושב. מושב בטיחות לילד 

שאינו מותקן נכונה לא יכול לבצע את 
תפקוד ההגנה שלו במקרה של תאונה 

ועלול אפילו לגרום לפציעות.

הדבר עלול לגרום לתקלות ולגרום ל:

•הדלקת נורת האזהרה  	
 PASSENGER AIRBAG OFF

להידלק, אפילו כאשר לא מותקן 
מושב בטיחות לילד עם זיהוי 

אוטומטי, שפירושו הוא כי כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי לא 

תתנפח במקרה של תאונה

• נדלקת. נורת האזהרה 	

 • 	PASSENGER נורת האזהרה
AIRBAG OFF לא תידלק לפרק זמן 

קצר עם סיבוב מפתח ההתנעה 
למצב 2 במתג ההתנעה.

כרית האוויר לחלון, כרית האוויר    
הצידית Thorax ומותחן חגורת 

הבטיחות במושב הנוסע הקדמי 
נשארים פעילים גם כאשר כרית 

האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת.

 סכנת פציעה
אין להניח התקנים אלקטרוניים על 

מושב הנוסע הקדמי, כדוגמת:

•מחשבים ניידים, אם אלו דולקים 	
•טלפונים סלולאריים 	

•כרטיסים עם משדרים, לדוגמה,  	
אישורי מעבר בכבישי אגרה

אותות מהציוד האלקטרוני יכול 
לגרום הפרעה במערכת החיישן של 
מערכת הזיהוי האוטומטי של מושב 

בטיחות לילד.

מערכת אבטחת מושבי בטיחות 
ISOFIX לילדים

ISOFIX היא מערכת אבטחה מותאמת 
תקן המיועדת למושבי בטיחות לילדים 

שתוכננו במיוחד לכך במושבים 
האחוריים. טבעות העיגון עבור מושבי 
הבטיחות לילדים ממוקמות בין כריות 

המושב ומשענות גב המושבים וישנן 
תגיות מידע על כריות המושב.

מושבי בטיחות אחרים לילדים ניתן    
לאבטח באמצעות חגורות הבטיחות 
) עמוד 37(. השתמש רק במושבי 
בטיחות לילדים המתאימים לגילם 
ומידותיהם ואשר עומדים בדרישות 

החוק. וודא שאתה פועל בהתאם 
להוראותיו של יצרן מושב הבטיחות 

לילד.

 סכנת פציעה
מושב בטיחות לילד המאובטח 

על ידי מערכת עיגון ISOFIX אינו 
מבטיח רמת הגנה מספקת לילדים 

שמשקלם עולה על 22 ק"ג. מסיבה 
זאת, אל תאבטח ילד השוקל מעל 

22 ק"ג במושב בטיחות המעוגן 
על ידי מערכת ISOFIX. אם משקל 
הילד עולה על 22 ק"ג, אבטח את 

מושב הבטיחות שלו בעזרת חגורת 
מותניים.
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 סכנת פציעה
אם מושב הבטיחות לילד אינו מותקן 
בצורה נכונה במושב המתאים ברכב, 

הילד עלול שלא להיות מאובטח 
במקרה של תאונה או בלימת פתע 

והוא עלול להיפצע בצורה קשה 
או קטלנית. בעת התקנת מושב 
בטיחות לילד, פעל תמיד על פי 

הוראות ההתקנה של יצרן המושב.

במושבים האחוריים של הרכב, 
השתמש רק במושבי בטיחות לילדים 

בעלי אמצעי עיגון ISOFIX שהומלצו 
לשימוש עבור רכבי מרצדס.

מושב בטיחות לילד שחובר בצורה 
לא נכונה עלול להשתחרר ולגרום 

לפציעה קשה ואף קטלנית של הילד 
או של שאר הנוסעים ברכב. בזמן 
התקנתו של מושב בטיחות לילד, 
וודא שהוא מחובר היטב לטבעות 

העיגון בשני הצדדים.

: הזז  eeלהתקנת מושב הבטיחות לילד
את משענת גב המושב למגרעת של 
.)luxury המצב האחורי ביותר )מושבי

אבטח את מושב הבטיחות לילד  ee
לשתי טבעות העיגון )1( כמתואר 

בהוראות יצרן מושב הבטיחות לילד.

החזר את משענת גב המושב  ee
למגרעת המצב הקדמי ביותר.

: ראה  eeלהסרת מושב הבטיחות לילד
בהוראות יצרן מושב הבטיחות לילד.

 סכנת פציעה
אם מושב הבטיחות לילד, או מערכת 
אבטחתו, לדוגמה מערכת האבטחה 

 ,ISOFIX של מושב בטיחות לילד
ניזוקו או שנחשפו לעומס במהלך 

תאונה, הילד הישוב במושב זה עלול 
להיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית 
במקרה של תאונה, בלימה חזקה או 

שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה.

מסיבה זו, דאג לבדיקת מושב 
הבטיחות לילד ונקודות העיגון שלו 
אשר ניזוקו או שנחשפו לעומסים 

גבוהים בתאונה ולהחלפתם, במידת 
הצורך, במרכז שירות מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות 

המורשים של מרצדס. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

כאשר מתקינים מושב בטיחות לילד,   
וודא שחגורת הבטיחות של המושב 

האמצעי אינה תפוסה/לכודה.

 סכנת פציעה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, 

גם אם הם חגורים במושב בטיחות 
לילדים. ילדים יכולים לפצוע את עצמם 

מחלקי הרכב. הם עלולים להיפגע 
קשות ואף בצורה קטלנית מחשיפה 

ממושכת לחום יתר או קור עז.
אם ילד פותח דלת, הוא עלול:

•לפצוע אנשים אחרים 	
•לצאת מהרכב ולפצוע את עצמו,  	
או להיפצע מכלי הרכב החולפים 

בכביש
•לפצוע עצמו כתוצאה מנפילה מטה,  	

במיוחד לנוכח גובהו של הרכב
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, גם 
אם אתה עוזב את הרכב לפרק זמן קצר.

 סכנת פציעה
אל תחשוף את מושב הבטיחות לילד 

לקרינת שמש ישירה.
הדבר עלול, לדוגמה, לגרום לחלקי 
המתכת של מושב הבטיחות לילד 

להתחמם מאוד.
נגיעה בחלקים אלו עלולה לגרום 

לכוויות.
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מנעולי בטיחות לילדים

אם נוסעים עמך ילדים ברכב, ביכולתך 
להפעיל את מנעולי הבטיחות לילדים 

בדלתות האחוריות.

ביכולתך להשתמש במנעולי הבטיחות 
לילדים בדלתות על מנת לאבטח את 

דלתות ההזזה והדלת האחורית בנפרד.

למעט דלת ההזזה החשמלית, דלת 
מאובטחת לא ניתן לפתוח מתוך הרכב. 

ניתן לפתוח את הדלת מבחוץ בלבד, 
אם הרכב איננו נעול. אם דלת ההזזה 

החשמלית מאובטחת, רק הבקרות 
האחוריות של דלת ההזזה מנוטרלות. 
ביכולתך לפתוח דלת הזזה חשמלית 

בכל עת מתוך הרכב, באמצעות המתג 
בקונסולה המרכזית ) עמוד 57(.

: השתמש בחפץ  eeלהפעלה/נטרול
מתאים לסיבוב המנגנון הסיבובי 

עבור מושב הבטיחות לילד )1( 
למצב המתאים.

בהמשך, וודא שמנעולי הבטיחות  ee
לילדים פועלים כתקנם.

כאשר אתה מפעיל את מנעול    
הביטחון לילדים בדלת ההזזה 

החשמלית, המתג בקורה B והלחצן 
בידית הדלת הפנימית של דלת 
ההזזה החשמלית אינם פעילים.

נועל ביטחון לילדים בדלת האחורית

בריח (1 )

לנטרול  

להפעלה  

: דחוף את הבריח  eeלהפעלה/נטרול
)1( בכיוון המתאים.

בהמשך, וודא שמנעולי הבטיחות  ee
לילדים פועלים כתקנם.

תפקוד עקיפה לחלונות ההזזה 
החשמליים וחלון הגג המחליק בתא 

האחורי

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים 
בדלתות האחוריות ואת תפקוד 

העקיפה להפעלת חלונות ההזזה 
החשמליים וחלון הגג המחליק 
מהתא האחורי. אחרת, הילדים 

עלולים לפתוח את הדלתות, חלונות 
ההזזה או חלון הגג המחליק בתא 

האחורי בעוד הרכב בנסיעה ולפצוע 
את עצמם ואחרים כתוצאה מכך.

נועל בטיחות לילדים בדלת ההזזה

דלת הזזה )לדוגמה: רכב בעל הגה ימני(

מנגנון סיבובי עבור מושב הבטיחות  (1 )
לילד

Off מנוטרל-מצב  

On מופעל-מצב  

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים 
בדלתות האחוריות ואת תפקוד 

העקיפה להפעלת חלונות ההזזה 
החשמליים וחלון הגג המחליק 
מהתא האחורי. אחרת, הילדים 

עלולים לפתוח את הדלתות, חלונות 
ההזזה או חלון הגג המחליק בתא 

האחורי בעוד הרכב בנסיעה ולפצוע 
את עצמם ואחרים כתוצאה מכך.
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חומרים המסוכנים לבריאות

אל תאחסן ואל תוביל בתא הנהג חומרים 
כלשהם המכילים סכנות בריאותיות או 

המגיבים בצורה אגרסיבית.

אלו כוללים:

•חומרים ממסים 	
•דלקים 	

•שמנים ומשחות סיכה 	
•חומרי ניקוי 	

•חומצות 	

לוח בקרה בדלת הנהג

(. מתג  ee1( להפעלה/נטרול: לחץ על
)1( משתלב או קופץ. אם המתג 

משתלב, לא תוכל להפעיל עוד את 
חלונות ההזזה החשמליים וחלון הגג 

המחליק בתא האחורי באמצעות 
המתגים בתא האחורי.

הערות בטיחות כלליות

מדבקות

ברכבך מודבקות מדבקות אזהרה 
שונות. אלו נועדו למשוך את תשומת 

לבך, ושל האחרים, לסכנות השונות.

 סכנת פציעה
אין להסיר את אף אחת ממדבקות 

האזהרה.

אם תסיר מדבקות אזהרה, ימנע הדבר 
ממך ומאחרים להיות מודע לסכנות. 

אתה עלול ליטול סיכונים מיותרים או 
לפצוע את עצמך ואחרים.

 סכנת שריפה ותאונה
אל תאחסן ואל תוביל חומרים 

כלשהם בתא הנהג המכילים סכנות 
בריאותיות או המגיבים בצורה 

אגרסיבית. גזים ונוזלים יכולים לדלוף 
אפילו ממיכלים הסגורים בבטחה.

הדבר עלול להשפיע על בריאותך 
ולהפריע לך להתרכז בנהיגה. 

בנוסף, רכיבי חשמל )כדוגמת יחידות 
בקרה ומחברים( עלולים להינזק. 
כתוצאה, יכולות להיווצר תקלות, 

תקלות מערכת או קצרים חשמליים 
העלולים להצית אש.

במקרה כזה, אתה עלול לגרום 
לתאונה ולסכן את עצמך ואחרים.

צמיגים וגלגלים

בטיחות תפעולית 
וכשירות נסיעה בכביש

צמיגים הם חשובים במיוחד לבטיחות 
התפעולית וכשירות הנסיעה של כלי 
רכב. לכן, עליך לבדוק על בסיס קבוע 
את לחץ האוויר בצמיגים, את מדרסי 

הצמיגים ומצבם.

חנות צמיגים, מרכז שירות מורשה או 
מרכז שירות מורשה מרצדס מסוגלים 

לספק לך מידע נוסף בנוגע ל:
•מותגי צמיגים מומלצים 	

•כושר נשיאת העומסים של הצמיג  	
)LI מדד עומס(

•מדד מהירות )מהירות צמיג מרבית  	
מותרת(

•גיל הצמיג 	
•גורמים וסיבות לשחיקת צמיג 	

•אמצעים בהם יש לנקוט במקרה של  	
נזק לצמיג

•סוגי צמיגים לאזורים ספציפיים, אזורי  	
פעולה או תנאים בהם נעשה שימוש 

ברכב
•אפשרויות שינוי צמיג 	

אסור לבצע שינויים במערכת הבלמים 
או הגלגלים ואסור גם השימוש בלוחיות 

מרווח או מגני אבק לבלמים. שינויים 
כאלה יגרמו לפקיעת האישור התפעולי 

הכללי של הרכב.
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צמיגים וגלגלים

 סכנת תאונה
מרצדס  חברת  בטיחות,  מסיבות 
בגלגלים  רק  שתשתמש  ממליצה 
לרכב  במיוחד  אושרו  אשר  ובצמיגים 
אלו  וגלגלים  צמיגים  שלך.  המרצדס 
התנהגות  לתכונות  במיוחד  הותאמו 
כמו  ושחיקה,  נוחות  הרכב,  הכביש של 
גם לשימוש עם מערכות בקרה כדוגמת 
בגלגלים  תשתמש  אם   .ESP® או   ABS
לא  מרצדס  חברת  אחרים,  צמיגים  או 
תוכל לשאת בכל אחריות לנזק העלול 
להיגרם כתוצאה מכך. מידע על צמיגים 
וגלגלים תוכל להשיג בכל אחד ממרכזי 

השירות של מרצדס.

אם תתקין צמיגים אחרים מאלו שנבדקו 
והומלצו למרצדס שלך, תכונות כדוגמת 
התנהגות כביש, רמות הרעש, תצרוכת 
הדלק ושחיקה עלולים להיות מושפעים 
מידות  שינויי  מכך,  יתרה  לרעה.  מכך 
ומאפייני התעוותות שונים בזמן הפעלה 
תחת עומס עלולים לגרום ליצירת מגע 
בין הצמיג למרכב או לרכיבי הסרן. הדבר 
עלול לגרום נזק לצמיגים או לרכב. בצע 
נסיעה  תוך  חדשים,  לצמיגים  הרצה 
במהירויות מתונות במהלך 100 הק"מ 

הראשונים.

 מידע נוסף בנוגע לצמיגי חורף 
 ) עמוד 184( ושרשראות שלג 

) עמוד 184( בפרק "הפעלת הרכב".

 סכנת תאונה
אומי גלגל או ברגי גלגל משוחררים 

יכולים לגרום לך לאבד גלגל בעוד 
הרכב בתנועה. כתוצאה מכך, אתה 

עלול לאבד שליטה ברכב, לגרום 
לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

לכן, עליך להדק את אומי הגלגל או 
ברגי הגלגל בקביעות, לפחות פעם 

בשנה, למומנט ההידוק המוגדר.

לחץ אוויר בצמיגים

 סכנת תאונה
הקפד תמיד על לחצי האוויר המוגדרים 

לצמיגי רכבך.

טמפרטורת הצמיג והעלייה בלחץ כאשר 
אין לשחרר  לעולם  לכן,  הרכב בתנועה. 
לחץ מצמיגים חמים. כי לאחר התקררות 
הצמיגים, לחץ האוויר בהם יהיה נמוך מדי.

חובה לכוונן את לחץ האוויר בצמיגים 
לעומס הפועל על הרכב. אם לחץ 
האוויר בצמיגים נמוך מדי, זה יכול 

לגרום להתפוצצות הצמיג, במיוחד 
בעומסים גבוהים ובמהירויות גבוהות. 

לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים יכול 
לגרום למרחק עצירה ארוך יותר ורמת 

אחיזה בכביש נמוכה יותר.

אם לחץ האוויר בצמיגים הוגדר ללחץ 
לא נכון, אתה עלול לאבד שליטה 

ברכב תוך גרימת תאונה תוך פציעתך 
ופציעתם של אחרים כתוצאה מכך.

בדוק בקביעות את לחץ האוויר המוגדר 
לצמיגים, כאשר הצמיגים קרים. עליך 

לבצע זאת לפחות פעם בשבועיים ולפני 
נסיעות ארוכות.

תקן את לחץ האוויר בצמיגים לפני העמסת 
הרכב. בדוק את לחץ האוויר בצמיגים לאחר 
העמסת הרכב במטען ותקן בהתאם לצורך.
•אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי, יכול  	
הדבר לגרום לטמפרטורות צמיג חריגות, 
ביציבות  שינויים  השחיקה,  התגברות 

הכיוונית ועליה בתצרוכת הדלק.
•אם לחץ האוויר בצמיגים גבוה מדי, הוא  	

יכול לגרום למרחק עצירה גדול יותר, 
אחיזת כביש ירודה והתגברות השחיקה 

של הצמיגים.
הצמיג  שסתומי  על  השסתומים  •מכסי  	
לחות  מפני  השסתום  ליבת  על  מגנים 
ולכלוך. לכן, עליך להבריג תמיד את מכסי 

השסתומים על גבי שסתומי הצמיגים.
אוויר  לחץ  אובדני  מתרחשים  •אם  	
להיות  יכול  זה  מהצמיגים,  תכופים 
זרים  גופים  חיצוני,  מנזק  כתוצאה 
במדרסי הצמיגים, סדקים, נפיחויות או 

שסתומי צמיג דולפים.
את לחצי האוויר לניפוח הצמיגים תוכל 

 למצוא בפרק "מפרטים טכניים". 
) עמוד 286(

מידע נוסף בנוגע למומנט ההידוק של 
ברגי הגלגל תוכל למצוא בפרק "מפרטים 

טכניים" ) עמוד 289(
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תעלות צמיג

עומק תעלות מדרס מינימלי מוגדר על ידי 
החוק. עליך להקפיד על העומק המוגדר 
המקומיות. החוק  דרישות   - במדינתך 

 סכנת תאונה
תעלות  עומק  שיש  תמיד  לוודא  עליך 
נמוך  מדרס  תעלות  עומק  מספק. 
גלגלים  ציפת  של  הסכנה  את  מגביר 
נהיגה בגשמים חזקים או התזות  בזמן 
הצמיג  מדרס  גבוהות.  במהירויות  בוץ 
אינו מסוגל עוד לסלק הצידה את המים. 
פחות  התעלות  עומק  כאשר  לדוגמה, 
הצמיג  של  הכביש  אחיזת  מ"מ,   3 מ- 
פוחתת דרסטית על גבי כבישים רטובים.

כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה 
ברכב, לגרום לתאונה ולפצוע את 

עצמך ואחרים.

מסיבות בטיחות, עליך לדאוג להחלפת 
לעומק  מגיעים  שאלו  לפני  הצמיגים 
התעלות המינימלי כמוגדר על ידי החוק.

מצב הצמיגים

בדוק בקביעות את מצב הצמיגים, לפחות 
פעם בשבועיים ולפני נסיעות ארוכות 

וחפש לדוגמה אחר:
•נזק חיצוני 	

•חפצים שחדרו למדרס 	
•סדקים, נפיחויות 	

•עומק תעלות המדרס ושחיקה חד  	
צידית או בלתי אחידה. סובב את 

הגלגלים הקדמיים פנימה על מנת 
לבדוק את הצד הפנימי שלהם בצורה 

טובה יותר. בדוק תמיד גם את הצד 
הפנימי של המדרס בצמיגים האחוריים.

 סכנת תאונה
שים לב שסדקים, נפיחויות ונזקים 
אחרים יכולים לגרום להתפוצצות 

הצמיג. כתוצאה, אתה עלול לאבד את 
השליטה ברכב, תוך גרימת תאונה 

וסיכון עצמך ואחרים. דאג להחלפה 
מיידית של הצמיגים הפגומים.

והנסיעה פוחתים עם גיל הצמיג. לכן, 
עליך לדאוג להחלפתם של צמיגים שגילם 

עולה על 6 שנים. האמור מתייחס גם 
לגלגל החלופי.

נזק צמיג

נזק לצמיג יכול להיגרם על ידי:
•תנאי ההפעלה של הרכב 	

•גיל הצמיג 	
•מדרכות 	

•גופים זרים 	
•לחץ בלתי מספיק או לחץ יתר 	

•מזג אוויר ותנאים סביבתיים 	
•מגע עם שמן, משחת סיכה או דלק 	

 סכנת תאונה
נסיעה על מדרכות או חפצים בעלי קצוות 
המבנה  לתת  נזק  להסב  יכולה  חדים 
מבחוץ. נראה  שאינו  נזק  הצמיג,  של 

נזק לתת המבנה של הצמיג לא 
יופיע מיידית ויכול לגרום להתפוצצות 

הצמיג.
כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה 

ברכב, לגרום לתאונה ולפצוע את 
עצמך ואחרים.

הימנע מחבטות הצמיג במדרכות או חנייה 
המדרכה. על  הצמיג  ממדרס  חלק  עם 

כושר נשיאת העומס של הצמיג, 
מדד מהירות וסוגי צמיגים

 סכנת תאונה
חריגה מכושר נשיאת העומס המוגדר 

או ממדד המהירות המרבית המותרת, 
יכולה לגרום לכשל הצמיג או הינזקותו. 
כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה 

ברכב, לגרום לתאונה ולפצוע את 
עצמך ואחרים.

מסיבה זאת, השתמש רק בסוגי 
צמיגים ומידות צמיגים שאושרו לרכבך. 

הקפד על כושר נשיאת העומס של 
הצמיגים ומדד המהירות המרבית 

המותרת לרכבך.

שים לב, במיוחד, לתקנות אישור הרכב 
בכל הקשור לצמיגים במדינה בה פועל 
הרכב. אלו עשויות להגדיר סוג ספציפי 
של צמיג לרכבך ולאסור בו זמנית את 

גיל הצמיג
גיל הצמיגים עולה גם אם נעשה בהם 

שימוש לעיתים רחוקות או שלא נעשה 
בהם שימוש כלל. בטיחות התפעול 
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השימוש בסוגים אחרים המאושרים 
לשימוש במדינות אחרות.

בנוסף, השימוש בסוגי צמיגים מסוימים 
יתכן ויומלץ לאזורים מסוימים ולאזורי 
פעולה מסוימים. חנות צמיגים, מרכז 

שירות מורשה או מרכז שירות מורשה 
מרצדס מסוגלים לספק לך מידע נוסף 

בנוגע לצמיגים.

לנזק העלול להיגרם כתוצאה מכך. 
מידע על צמיגים וגלגלים תוכל 

להשיג בכל אחד ממרכזי השירות של 
מרצדס.

אם תתקין צמיגים אחרים מאלו 
שנבדקו והומלצו למרצדס שלך, 
תכונות כדוגמת התנהגות כביש, 

רמות הרעש, תצרוכת הדלק ושחיקה 
עלולים להיות מושפעים מכך לרעה. 

יתרה מכך, שינויי מידות ומאפייני 
התעוותות שונים בזמן הפעלה תחת 
עומס עלולים לגרום ליצירת מגע בין 

הצמיג למרכב או לרכיבי הסרן. הדבר 
עלול לגרום נזק לצמיגים או לרכב.

בצע הרצה לצמיגים חדשים, תוך 
נסיעה במהירויות מתונות במהלך 

100 הק"מ הראשונים.

צמיגים משופצים

צמיגים משופצים אינם נבדקים עבור רכבי 
מרצדס ולכן אינם מומלצים.

נזק קודם יכול להתפספס בזמן השיפוץ. 
לכן, השימוש בצמיגים משופצים פירושו 

שלא ניתן יהיה להבטיח את בטיחות 
הנסיעה באותה מידה שנעשה הדבר 

לצמיגים חדשים.

כיוון סיבוב

צמיגים בעלי כיוון סיבוב ספציפי מעניקים 
הקשור  בכל  לדוגמה,  נוספים,  יתרונות 
לציפה על כבישים רטובים. ביכולתך לנצל 
תועלות אלו אם תקפיד על כיוון הסיבוב. 
כיוון הסיבוב מצוין בחץ על דופן הצמיג.

החלפת צמיגים וגלגלים

•התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו  	
הסוג ושל אותו יצרן.

•התקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי  	
המידות הנכונות.

•התקן צמיגים חדשים תחילה על  	
הגלגלים הקדמיים, אם אותה מידת 

צמיג נדרשת לגלגלים הקדמיים 
והאחוריים.

 סכנת תאונה
הצלב בין הגלגלים הקדמיים 

והאחוריים רק אם אלה בעלי אותן 
מידות. אם הצמיגים המוצלבים בעלי 

מידות שונות, התנהגות הכביש של 
הרכב יכולה להשתנות משמעותית. 
יתכן ולא ניתן יהיה להבטיח עוד את 

הבטיחות התפעולית.

 סכנת תאונה
מסיבות בטיחות, חברת מרצדס 

ממליצה שתשתמש רק בגלגלים 
ובצמיגים אשר אושרו במיוחד לרכב 
המרצדס שלך. צמיגים וגלגלים אלו 
הותאמו במיוחד לתכונות התנהגות 

הכביש של הרכב, נוחות ושחיקה,, 
כמו גם לשימוש עם מערכות בקרה 

כדוגמת ABS או ®ESP. אם תשתמש 
בגלגלים או צמיגים אחרים, חברת 

מרצדס לא תוכל לשאת בכל אחריות 

אם רכבך מצוייד בבקר לחץ אוויר   
בצמיגים, ישנם רכיבים אלקטרוניים 

בגלגלים.

חל איסור על שימוש בכלי הרכבה 
באזור השסתום. אחרת, עלול 

להיגרם נזק לרכיבים האלקטרוניים.

דאג להחלפת צמיגים במרכז 
מקצועי מורשה, לדוגמה, במרכז 

מורשה מרצדס.

בהנחה שלרכב יש גלגלים בעלי אותן 
מידות, ניתן להצליב ביניהם כל 5,000 

עד 10,000 ק"מ, תלוי במידת השחיקה 
של הצמיגים. אל תהפוך את כיוון 

הסיבוב של הגלגלים ) עמוד 48(.

הצלב בין הגלגלים לפני שהספיקה 
להיווצר תבנית שחיקה משמעותית 

מדי בצמיגים. בצורה אופיינית, הצמיגים 
הקדמיים נשחקים יותר בכתפיים 
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החיצוניות והצמיגים האחוריים במרכז 
המדרס.

בכל עת שמצליבים את הגלגלים, נקה 
היטב את המשטח הפנימי של הגלגלים.

לאחר הצלבת גלגלים, כוונן את לחץ 
האוויר בצמיגים ) עמוד 286(.

מידע נוסף ביחס להחלפת גלגל, תמצא 
 בפרק "המלצות שימושיות" 

) עמוד 256(.

אחסון צמיגים

אחסן גלגלים וצמיגים במקום יבש,   
קריר ובמידת האפשר, אפל. הגן על 

הצמיגים מפני שמן, משחת סיכה 
ודלק.

לעולם אל תשתמש במתקן לחץ 
גבוה לשם ניקוי צמיגים. אחרת, 
אתה עלול להסב נזק לגלגלים.
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פתיחה וסגירה

מפתח הרכב

ציוד הרכב כולל שתי יחידות שלט רחוק.
בכל מפתח יש רכיב מפתח חירום.

במפתח ניתן להשתמש לשחרור נעילת 
הרכב ממרחק מסוים.

המפתח מתוכנת במפעל לאפשר לך 
לנעול ולשחרר מנעילה בצורה מרכזית 

את:

•דלת הנהג ודלת הנוסע הקדמי 	
•דלתות ההזזה 	

•דלת אחורית 	

מפתח עם שלט רחוק

נורת ביקורת סוללה (1 )

( 2) לנעילה מרכזית של הרכב

דלתות  נעילת  את  לשחרר  (3 ) 
לשחרר  או  האחורית  והדלת  ההזזה 
דלת  את  ולפתוח/לסגור  מנעילה 

ההזזה החשמלית

רכיב מפתח חירום (4 )

( 5) לשחרור נעילה מרכזית של 
הרכב או לשחרור מנעילה של 

הדלת/ות הקדמית בלבד

נורית  אם  הסוללות  את  מיידית  החלף 
זמן  לפרק  עוד  דולקת  אינה   )1( הביקורת 
קצר עם הלחיצה על הלחצן ) עמוד 273(

אל תחשוף את המפתח לרמות   
גבוהות של קרינה אלקטרו-מגנטית, 

היות וזו יכולה להפריע לפעולת 
המפתח.

שמור על המפתח מפני לחות כדי 
למנוע תקלות.

אל תחבר אביזרים כלשהם לעינית 
מפתח החירום )כדוגמת קמעות(. 

אחרת, מפתח החירום עלול 
להישלף החוצה וללכת לאיבוד.

למניעת גניבה, השתמש במפתח 
השלט רק בקרבה המיידית של הרכב.

בחירום, ניתן לשחרר ידנית את    
נעילת דלת הנהג או דלת הנוסע 

 הקדמי באמצעות מפתח החירום.
) עמוד 274(

הגדרות המפעל

: לחץ על  eeלשחרור נעילה מרכזית
. לחצן שחרור הנעילה 

פנסי איתות הפניה יהבהבו פעם 
אחת. מערכת האזעקה מנוטרלת.

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים. 
אחרת, הילדים עלולים לפתוח 

את הדלתות או החלונות כשהרכב 
בתנועה תוך אפשרות פציעתם או 

פציעתם של אחרים.

 סכנת פציעה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, 

גם אם הם חגורים במושב בטיחות 
לילדים. ילדים יכולים לפצוע את 

עצמם מחלקי הרכב. הם עלולים 
להיפגע קשות ואף בצורה קטלנית 

מחשיפה ממושכת לחום יתר או קור 
עז.

אם ילד פותח דלת, הוא עלול:

•לפצוע אנשים אחרים 	
•לצאת מהרכב ולפצוע את עצמו,  	
או להיפצע מכלי הרכב החולפים 

בכביש

•לפצוע עצמו כתוצאה מנפילה  	
מטה, במיוחד לנוכח גובהו של 

הרכב

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, 
גם אם אתה עוזב את הרכב לפרק 

זמן קצר.
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הרכב ננעל שוב באופן אוטומטי, אם 
אתה משחרר את הנעילה באמצעות 

מפתח ולא פותח את אחת הדלתות או 
את הדלת האחורית תוך 40 שניות.

: לחץ על לחצן  eeלנעילה מרכזית
. הנעילה 

מאותתי הפניה יהבהבו שלוש 
פעמים אם:

•משבת המנוע )אימובילייזר(  	
מופעל או שנדרכת מערכת 

.)ATA( האזעקה
•כל הדלתות והדלת האחורית  	

סגורות.

בדוק את לחצני הנעילה בכל הדלתות.  ee
לחצני הנעילה חייבים להימצא כולם 

במצב המונמך שלהם.

הגדרות אישיות

אם אתה נוסע לבדך לעתים קרובות, 
יתכן ותרצה לשנות את תפקוד שחרור 

הנעילה של השלט רחוק. לחיצה על 
לחצן  משחררת את נעילת:

•דלת הנהג ודלת הנוסע הקדמי )לוח  	
וואן(

או
•דלת הנהג )אוטובוס זעיר( 	

 ee לחץ והחזק את לחצני 
ו-  בו זמנית עד שנורית 
ביקורת הסוללה )1( תהבהב 

פעמיים.

מפתח השלט יפעל אז כלהלן:

לשחרור נעילת דלת הנהג ודלת  ee
הנוסע הקדמי )לוח וואן(: לחץ 

.  פעם אחת על לחצן 
פנסי איתות הפניה יהבהבו פעם 

אחת.

לשחרור נעילת דלת הנהג  ee
)אוטובוס זעיר(: לחץ על לחצן 

 פעם אחת. פנסי איתות הפניה 
יהבהבו פעם אחת.

: לחץ  eeלשחרור נעילה מרכזית
פעמיים לחיצה קצרה על לחצן 

. פנסי איתות הפניה יהבהבו 
פעם אחת.

: לחץ על לחצן  eeלנעילה מרכזית
 . פנסי איתות הפניה יהבהבו 

שלוש פעמים כאשר הרכב נעול.

 איפוס לכוונונים הבסיסיים 
)כוונוני מפעל(

 ee -לחץ והחזק את לחצני  ו
לחוצים בו זמנית עד שנורית ביקורת 

 הסוללה )1( תהבהב פעמיים.
המפתח משחרר שוב את הנעילה 

המרכזית של הרכב.

שחרור נעילה של דלתות ההזזה והדלת 
האחורית

לחצן   על  לחיצה  נעול,  כשהרכב 
ואת  ההזזה  דלתות  את  רק  תשחרר 

הדלת האחורית.

. ee לחץ 
פנסי איתות הפניה יהבהבו פעם 

אחת.

נעילה מרכזית

הערות בטיחות

ביכולתך לפתוח בכל עת דלת הזזה 
נעולה, מתוך הרכב, אלא אם הופעלו 

נועלי הבטיחות לילדים.

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים 
של הדלת. אחרת, הילדים עלולים 

לפתוח את הדלתות כשהרכב 
בתנועה תוך אפשרות פציעתם או 

פציעתם של אחרים.

 סכנת פציעה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, 

גם אם הם חגורים במושב בטיחות 
לילדים. ילדים יכולים לפצוע את 

עצמם מחלקי הרכב. הם עלולים 
להיפגע קשות ואף בצורה קטלנית 

מחשיפה ממושכת לחום יתר או קור 
עז.
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אם ילד פותח דלת, הוא עלול:

•לפצוע אנשים אחרים 	
•לצאת מהרכב ולפצוע את עצמו,  	
או להיפצע מכלי הרכב החולפים 

בכביש

•לפצוע עצמו כתוצאה מנפילה  	
מטה, במיוחד לנוכח גובהו של 

הרכב

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, 
גם אם אתה עוזב את הרכב לפרק 

זמן קצר.

נעילה אוטומטית

הערות כלליות
הרכב ננעל אוטומטית לאחר תחילת 

הנסיעה.

כאשר מופעלת הנעילה האוטומטית,    
כאשר תפקוד הנעילה פעיל, יש 

סכנה להינעל מחוץ לרכב, אם 
דוחפים או גוררים אותו.

מסיבה זאת, נטרל את תפקוד 
"נעילה אוטומטית בזמן הנסיעה":

•לפני דחיפת הרכב 	
•לפני גרירת הרכב 	

•אם אתה רק עוזב את הרכב  	
לפרק זמן קצר

אם המערכת מופעלת, הנעילה 
האוטומטית מנוטרלת כאשר משחררים 

את נעילת הרכב או שנועלים אותו 
באמצעות לחצן הנעילה המרכזית.

הנעילה האוטומטית מופעלת שוב 
לאחר סגירת )Off( מתג ההתנעה או 

שפותחים דלת כשהרכב נייח.

הפעלה אוטומטית בזמן הנסיעה
סובב את המפתח במתג ההתנעה  ee

למצב 1 או 2 כאשר הדלתות סגורות.

: לחץ על לחצן  eeעבור כל הרכב
הנעילה המרכזי העליון  עד 

שנורת הביקורת בלחצן מהבהבת 
ארבע פעמים.

עבור דלתות ההזזה והדלת  ee
האחורית בלבד: לחץ על לחצן 

הנעילה המרכזי התחתון  עד 
שנורת הביקורת בלחצן העליון 

מהבהבת ארבע פעמים.

נעילה ושחרור נעילה ידנית

תוך שימוש בלחצן הנעילה המרכזית, 
ביכולתך לנעול/לשחרר מרכזית או 

את כל הרכב או רק את דלתות ההזזה 
והדלת האחורית מתוך הרכב.

לחצני נעילה מרכזית

 : eeלנעילה/שחרור נעילה של כל הרכב
לחץ על לחצן הנעילה המרכזי 

העליון  כאשר הדלתות סגורות.

כאשר כל הרכב נעול, נורת הביקורת 
בלחצן דולקת.

אם המפתח במצב 0 או שאיננו    
עוד במתג ההתנעה, נורת הביקורת 

בלחצן הנעילה המרכזית נשארת 
דלוקה לחמש שניות.

לנעילת דלתות ההזזה החשמליות  ee
והדלת האחורית: לחץ על לחצן 

כאשר  הנעילה המרכזי התחתון 
 הדלתות סגורות. 

כאשר דלתות ההזזה והדלת 
האחורית נעולות, נורת הביקורת 

 בלחצן הנעילה המרכזית 
דולקת.
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נטרול אוטומטי בזמן הנסיעה
סובב את המפתח במתג ההתנעה  ee

למצב 1 או 2 כאשר הדלתות סגורות.

: לחץ על לחצן  eeעבור כל הרכב
הנעילה המרכזי העליון  עד 

שנורת הביקורת בלחצן מהבהבת 
פעמיים.

עבור דלתות ההזזה והדלת  ee
האחורית בלבד: לחץ על לחצן 

הנעילה המרכזי התחתון  עד 
שנורת הביקורת בלחצן העליון 

מהבהבת פעמיים.

מערכת נעילה מרכזית משופרת

את מערכת הנעילה המרכזית 
המשופרת ניתן להפעיל רק מטווח קצר 

באמצעות חיבור אינפרא-אדום שבין 
המפתח לבין דלת הנהג.

במפתח ניתן להשתמש לפתיחה/
סגירה בו זמנית של הבאים:

•חלונות הצד 	
•חלונות הגג המחליקים 	

•חלונות ההזזה החשמליים 	
: כוון את קצה המפתח  eeלפתיחה

לעבר ידית דלת הנהג.

לחץ והחזק את לחצן ee לחוץ עד 
שחלונות הצד וחלונות הגג המחליקים 
יימצאו במצב הרצוי. לביטול התהליך, 

. שחרר את לחצן 

: סגור את כל הדלתות. eeלסגירה
כוון את קצה השלט רחוק לעבר  ee

ידית דלת הנהג.

החזק את לחצן ee לחוץ עד 
שחלונות הצד וחלון הגג המחליק 

 סגורים לגמרי.
לביטול התהליך, שחרר את לחצן 

.

וודא שכל חלונות הצד וחלונות הגג    
המחליקים סגורים לפני שאתה עוזב 

את הרכב.

מנעול הגה

להכנסת/הוצאת המפתח, נעילה/  
שחרור נעילה של גלגל ההגה

אספקת מתח לצרכנים מסוימים,   
כדוגמת הרדיו

לפתיחת )On( מתג ההתנעה,   
אספקת מתח לכל הצרכנים4 ומצב 

נסיעה

להתנעת המנוע  

אם גלגל ההגה אינו משתחרר    
מנעילתו עם הכנסת המפתח, סובב 
את המפתח למצב 1 והזז קלות את 

גלגל ההגה.

דלת הנהג ודלת הנוסע הקדמי

 סכנת פציעה
אתה משתמש בתכונה של סגירת 
הנוחות, הנעילה המרכזית סוגרת 

את החלונות ואת חלונות הגג 
המחליקים. וודא שאף אחד לא יכול 

להיתפס/להילכד.

שחרר את לחצן  אם ישנה 
סכנת הילכדות. מייד לחץ והחזק את 

לחצן  לחוץ עד שחלונות הצד, 
חלונות ההזזה וחלון הגג המחליק 

נפתחים שוב.

 סכנת תאונה ופציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת פתיחת וסגירת הדלתות. נקוט 
משנה זהירות, במיוחד אם ישנם 

ילדים בקרבת הרכב.
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פתח את הדלתות רק כאשר תנאי 
הדרך והתנועה מאפשרים זאת. וודא 

שיש מספיק מקום בזמן פתיחת 
הדלתות. אחרת אתה עלול לסכן או 

לפצוע את עצמך ואחרים.

דלת ההזזה מצויידת באוחז המשלב 
את הדלת בעוצר סוף הטווח כאשר היא 

פתוחה.

פתיחת/סגירת דלת ההזזה מבחוץ

 ) ee1( לפתיחה: משוך את ידית הדלת
לשם פתיחת דלת ההזזה.

החלק את דלת ההזזה באמצעות  ee
הידית )1( אחורנית עד העוצר.

ee בדוק את מגרעת דלת ההזזה.
דלת ההזזה חייבת להיות משולבת.

) ee1( לסגירה: משוך את ידית הדלת
בכיוון סגירה לשם שחרור דלת 

ההזזה מהמגרעת שלה.

(, החלק  ee1( תוך אחיזת ידית הדלת
את הדלת בצורה יציבה בכיוון קדמת 

הרכב עד להשתלבותה.

פתיחת/סגירת דלת ההזזה מבפנים

ביכולתך לפתוח דלת הזזה רק מתוך 
הרכב, אם לא הופעל נועל הבטיחות 

לילדים. לחצן הנעילה )4( קופץ מעלה 
כאשר אתה פותח דלת נעולה. רק 

הנעילה של דלת הזזה זו משתחררת. 
שאר הדלתות נשארות נעולות.

ביכולתך לפתוח מתוך הרכב את דלת 
הנהג ודלת הנוסע הקדמי בכל עת, 

אפילו אם זו נעולה.

.) ee1( משוך את ידית הדלת

לחצן הנעילה )2( קופץ מעלה.

הדלת נפתחת.

דלת הזזה

הערות כלליות

 סכנת תאונה ופציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת פתיחת וסגירת הדלתות. נקוט 
משנה זהירות, במיוחד אם ישנם 

ילדים בקרבת הרכב.

פתח את הדלתות רק כאשר תנאי 
הדרך והתנועה מאפשרים זאת. וודא 

שיש מספיק מקום בזמן פתיחת 
הדלתות. אחרת אתה עלול לסכן או 

לפצוע את עצמך ואחרים.

 סכנת פציעה
אם הרכב חונה בשיפוע, דלת ההזזה 
עלולה לנוע מעצמה אם היא פתוחה 

אך אינה משולבת )תפוסה(. אתה 
ואחרים עלולים להילכד.

וודא שדלת ההזזה הפתוחה 
משולבת באוחז שלה.
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 ) ee2( לפתיחה: לחץ על לחצן
לפתיחת דלת ההזזה.

החלק את דלת ההזזה באמצעות  ee
הידית )3( אחורה עד לעוצר.

ee בדוק את מגרעת דלת ההזזה.
דלת ההזזה חייבת להיות משולבת.

: החלק את דלת ההזזה  eeלסגירה
בצורה יציבה לפנים באמצעות 

הידית )3( עד להשתלבותה.

דלת הזזה חשמלית

הערות כלליות

תלוי באבזור הרכב, ישנה דלת הזזה 
חשמלית מצד שמאל ו/או ימין של 

הרכב.

ביכולתך להפעיל את דלת הזזה 
החשמלית באמצעים הבאים:

•הלחצנים בקונסולה המרכזית 	
• )סף הדלת( 	B הלחצן בקורה

•השלט רחוק במפתח 	
לאחר תקלות רציניות או אם נותק    

המצבר, סגור ידנית את דלת ההזזה 
עד הסוף בפעם אחת.

דלת ההזזה עלולה לנוע אוטומטית 
במקרה של תקלה.

 סכנת תאונה ופציעה
פתח את דלתות ההזזה רק כאשר 

תנאי הדרך והתנועה מאפשרים זאת. 
וודא שיש מספיק מקום בזמן פתיחת 

דלתות ההזזה. אחרת אתה עלול 
לסכן או לפצוע את עצמך ואחרים.

כאשר פותחים או סוגרים דלתות 
הזזה חשמליות, וודא שאף אחד 

לא נמצא בטווח הפעולה של דלת 
ההזזה. אנשים בטווח הפעולה של 
דלת ההזזה עלולים להילכד על ידי 
הדלת הנעה או להיפצע בכל דרך 

אחרת. נקוט משנה זהירות, במיוחד 
אם ישנם ילדים בקרבת הרכב.

איתור מכשול אינו מבטל את הסכנה 
של הילכדות אצבעות או חלקי 
גוף אחרים כנגד מסגרת הדלת 

תוך גרימתן של פציעות. שים לב 
במיוחד כאשר הרכב חונה בשיפוע. 

 סכנת פציעה
אם דלת ההזזה נעה בצורה בלתי 

מבוקרת לאחד ממצבי סוף הטווח 
שלה )פתוח/סגור(, אתה ואחרים 

עלולים להיפצע. נקוט משנה זהירות 
אם הרכב חונה בעליה או בירידה.

פתיחה/סגירה באמצעות לחצן

 שים לב להערות לאיתור מכשולים 
) עמוד 58(

לחצני דלת ההזזה בקונסולה המרכזית

לפתיחת דלת ההזזה (1 )

לסגירת דלת ההזזה/לתכנות מפתח (2 )

לחצן דלת הזזה בפתח הדלת )לדוגמה: בצד 
שמאל של הרכב(

לפתיחת/סגירת דלת ההזזה (3 )
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: לחץ לחיצה קצרה  eeלפתיחה
על הלחצן העליון )1( בקונסולה 

 המרכזית או לחצן )3( בפתח הדלת.
 נורת הביקורת במתג מהבהבת.

דלת ההזזה משתחררת מנעילתה 
ונפתחת.

: לחץ לחיצה קצרה על  eeלסגירה
הלחצן התחתון )2( בקונסולה 

המרכזית או לחצן )3( בפתח הדלת. 
נורות הביקורת בלחצן העליון )1( 

ובלחצן )3( מהבהבות. דלת ההזזה 
נסגרת ונשמע אות אזהרה קולי.

: לחץ שוב על הלחצן  eeלעצירה
העליון/התחתון בקונסולה המרכזית 

 או על לחצן )3( בפתח הדלת.
דלת ההזזה מפסיקה את תנועתה.

המשך בצורה הבאה במקרה של תנאי 
הפעלה לא רצויים, לדוגמה קיפאון, 

קרח או לכלוך כבד:

: לחץ והחזק את הלחצן  eeלפתיחה
העליון )1( בקונסולה המרכזית או 

 לחצן )3( בפתח הדלת.
 נורת הביקורת במתג מהבהבת.

דלת ההזזה משתחררת מנעילתה 
ונפתחת.

( בקונסולה  ee1( הרפה מלחצן
המרכזית או לחצן )3( בפתח הדלת 

ברגע שדלת ההזזה מגיעה למצב 
הרצוי. דלת ההזזה מפסיקה את 

תנועתה.

: לחץ והחזק את הלחצן  eeלסגירה
התחתון )2( בקונסולה המרכזית או 

 לחצן )3( בפתח הדלת.
נורות הביקורת בלחצן העליון )1( 

ובלחצן )3( מהבהבות. דלת ההזזה 
נסגרת ונשמע אות אזהרה קולי.

( התחתון בקונסולה  ee2( הרפה מלחצן
המרכזית או לחצן )3( בפתח הדלת 

ברגע שדלת ההזזה מגיעה למצב 
 הרצוי.

דלת ההזזה מפסיקה את תנועתה.

נורת הביקורת בלחצן העליון )1(    
בקונסולה המרכזית נדלקת בכל עת 

שדלת ההזזה פתוחה.

פתיחה/סגירה באמצעות מפתח

לחץ על לחצן ee למשך יותר 
 מחצי שניה.

דלת ההזזה משתחררת מנעילתה 
ונפתחת או נסגרת.

. ee לחץ שוב על לחצן 
דלת ההזזה מפסיקה את תנועתה.

אם הרכב מצוייד בשתי דלתות הזזה 
חשמליות, ניתן לתכנת את המפתחות 

רק לאחת מדלתות ההזזה.

לחצנים עבור דלת ההזזה בצד שמאל (1 )

לחצנים עבור דלת ההזזה בצד ימין( 2)

: וודא שהדלתות  eeלתכנות המפתח
סגורות.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

( או  ee1( לחץ  בלחצן התחתון
)2( עבור דלת ההזזה הרצויה למשך 

 כ- 5 שניות.
נורת הביקורת בלחצן העליון 

המתאים  מהבהבת ונשמע 
שלוש פעמים אות אזהרה קולי 

כאישור.

פתיחה/סגירה באמצעות ידית 
הדלת

דחוף קצרות את ידית הדלת  ee
 הפנימית/החיצונית.

דלת ההזזה נפתחת/נסגרת חשמלית.

איתור מכשול

 סכנת תאונה ופציעה
פתח את דלתות ההזזה רק כאשר 

תנאי הדרך והתנועה מאפשרים זאת. 
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אזהרת פתיחה של דלת הזזה 
חשמלית

נורת הביקורת בלחצן  דולקת בכל 
עת שדלת ההזזה פתוחה.

ניתן לסגור את דלת ההזזה החשמלית 
בעוד הרכב בתנועה. תפקוד הפתיחה 

מנוטרל.

דלת אחורית 

הערות בטיחות חשובות

וודא שיש מספיק מקום בזמן פתיחת 
דלתות ההזזה. אחרת אתה עלול 

לסכן או לפצוע את עצמך ואחרים.

כאשר פותחים או סוגרים דלתות 
הזזה חשמליות, וודא שאף אחד 

לא נמצא בטווח הפעולה של דלת 
ההזזה. אנשים בטווח הפעולה של 
דלת ההזזה עלולים להילכד על ידי 
הדלת הנעה או להיפצע בכל דרך 

אחרת. נקוט משנה זהירות, במיוחד 
אם ישנם ילדים בקרבת הרכב.

איתור מכשול אינו מבטל את הסכנה 
של הילכדות אצבעות או חלקי גוף 

אחרים כנגד מסגרת הדלת תוך 
גרימתן של פציעות. שים לב במיוחד 

כאשר הרכב חונה בשיפוע.

דלת ההזזה עלולה לנוע אוטומטית 
במקרה של תקלה.

 סכנת פציעה
אם דלת ההזזה נעה בצורה בלתי 

מבוקרת לאחד ממצבי סוף הטווח 
שלה )פתוח/סגור(, אתה ואחרים 

עלולים להיפצע. נקוט משנה זהירות 
אם הרכב חונה בעליה או בירידה.

 סכנת הרעלה
אם המנוע פועל והדלת האחורית 
פתוחה, גזי הפליטה יכולים לחדור 

לתוך הרכב. הדבר יכול לגרום 
להרעלה. לכן, כאשר המנוע פועל 

וודא שהדלת האחורית סגורה תמיד.

עם פתיחתה, הדלת האחורית נעה   
על ציריה מעלה והחוצה. לכן, וודא 

שיש מספיק מקום מעל ומאחורי 
הדלת האחורית.

פתיחת/סגירת הדלת האחורית 
מבחוץ

.) ee1( לפתיחה: משוך את הידית
פתח את הדלת האחורית כלפי  ee

מעלה.

אם יש הפרעה לתנועת דלת ההזזה 
במהלך הפתיחה, היא נעה חזרה מספר 

סנטימטרים לכיוון הנגדי ועוצרת.

אם ישנה הפרעה לדלת תוך כדי סגירה, 
היא נפתחת חזרה לגמרי.

אם מאותר מכשול:

•נשמעים שלושה אותות אזהרה  	
קוליים מלוח המחוונים.

•נדלקת נורת הביקורת בלחצן אשר  	
בקונסולה המרכזית.

•שלושה אותות אזהרה קוליים  	
נשמעים גם מיחידת הבקרה של דלת 

ההזזה.

מערכת איתור המכשולים פחות    
רגישה כאשר הדלת מופעלת על ידי 
לחיצת הלחצן בקונסולה המרכזית 

והחזקתו או הלחצן בפתח הדלת 
כאשר הדלת פועלת אוטומטית.

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת סגירת הדלת האחורית 
המתרוממת. נקוט משנה זהירות, 

במיוחד אם ישנם ילדים קטנים 
בקרבת הרכב.
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: משוך בחוזקה את הדלת  eeלסגירה
האחורית כלפי מטה בעזרת 

הרצועה )2( וסגור אותה מבחוץ.

פתיחת/סגירת הדלת האחורית 
מבפנים

אחוז בצד הפנימי של הדלת האחורית

: החלק את  eeלשחרור נעילה/נעילה
הבריח )2( שעל הדלת האחורית 

 מעלה/מטה.
הדלת האחורית נעולה כאשר השדה 

הלבן נראה לעין.

( בכיוון  ee1( לפתיחה: משוך את ידית
החץ ופתח את הדלת כלפי מעלה.

 סכנת תאונה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה. 

הם עלולים לפתוח את הדלת האחורית 
מבפנים, גם אם זו נעולה, ובכך לסכן 

את עצמם ואחרים.

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת סגירת הדלת האחורית.

: משוך בחוזקה את הדלת  eeלסגירה
האחורית כלפי מטה בעזרת 

הרצועה )2( וסגור אותה מבחוץ.

פתיחה/סגירת החלונות

חלונות צד

את חלונות הצד, ניתן לפתוח ולסגור 
חשמלית.

אפס את חלונות הצד אם היתה תקלה 
 או הפרעה באספקת המתח. 

) עמוד 61(

 סכנת פציעה
כאשר פותחים את חלונות הצד, 
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בין חלון הצד לבין מסגרתו. שמור 
מרחק מחלון הצד תוך כדי תהליך 

פתיחתו. אחרת, אתה עלול להימשך 
או להילכד בין חלון הצד לבין מסגרת 

הדלת על ידי התנועה כלפי מטה 
של החלון. אם ישנה סכנת הילכדות, 
הרפה מהמתג או משוך אותו מעלה 

לשם סגירה חוזרת של חלון הצד.

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת סגירת חלון צד. אם ישנה סכנת 
הילכדות, הרפה מהמתג או לחץ אותו 
שוב לשם פתיחה חוזרת של חלון הצד.

לוח בקרה )לדוגמה, בדלת הנהג(

חלון חשמלי, שמאלי (1 )

חלון חשמלי, ימני (2 )
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 סכנת פציעה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, 

גם אם הם חגורים במושב בטיחות 
לילדים. ילדים יכולים לפצוע את עצמם 

מחלקי הרכב. הם עלולים להיפגע 
קשות ואף בצורה קטלנית מחשיפה 

ממושכת לחום יתר או קור עז.

אם ילד פותח דלת, הוא עלול:

•לפצוע אנשים אחרים 	
•לצאת מהרכב ולפצוע את עצמו,  	
או להיפצע מכלי הרכב החולפים 

בכביש

•לפצוע עצמו כתוצאה מנפילה מטה,  	
במיוחד לנוכח גובהו של הרכב

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, 
גם אם אתה עוזב את הרכב לפרק 

זמן קצר.

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים. 
אחרת, הילדים עלולים לפתוח 

את הדלתות או החלונות כשהרכב 
בתנועה תוך אפשרות פציעתם או 

פציעתם של אחרים.

חלונות הזזה

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת הפעלתם של חלונות ההזזה או 
דלת ההזזה עם חלון ההזזה.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, 
גם אם אתה עוזב את הרכב לפרק 

זמן קצר.

לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 
השגחה.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

: משוך או לחץ את  eeלפתיחה/סגירה
מתג )1( או )2( עד שהחלון מגיע 

למצב הרצוי.

אם תלחץ את המתג מעבר לנקודת 
ההתנגדות ואז תרפה ממנו, החלון 

נפתח אוטומטית. לעצירת התנועה, 
לחץ או משוך את המתג שוב.

איפוס חלונות הצד
אפס את חלונות הצד אם היתה תקלה 

או הפרעה באספקת המתח.

משוך את שני מתגי החלונות  ee
החשמליים והחזק במשך שנייה 
אחת לאחר סגירת חלונות הצד.

: לחץ את  eeלפתיחה/סגירה
המצבטים )1( יחד והזז את חלון 

ההזזה למצב הרצוי.

המצבטים חייבים להשתלב, תוך 
השמעת צליל שילוב, ולהתאים בקו 

אחד כאשר סוגרים את החלון.

חלון הטיה

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת סגירת חלון הצד הניתן להטיה.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה, 
גם אם אתה עוזב את הרכב לפרק 

זמן קצר.

לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 
השגחה.
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חלונות הטיה מופעלים ידנית

( בידית  ee1( לפתיחה: אחוז את הבריח
וקפל בכיוון קדמת הרכב.

(, דחוף את  ee1( תוך שימוש בבריח
החלון הניתן להטיה כלפי חוץ ככל 

שניתן.

( בידית  ee1( לסגירה: אחוז את הבריח
והסט את החלון פנימה.

( לאחור ככל  ee1( דחוף את הבריח
 הניתן.

חלון ההטיה נעול.

חלון הטיה חשמלי

 סכנת פציעה
כאשר נוסעים איתך ילדים ברכב, 

הפעל את נועלי הבטיחות לילדים. 
אחרת, הילדים עלולים לפתוח 

את הדלתות או החלונות כשהרכב 
בתנועה תוך אפשרות פציעתם או 

פציעתם של אחרים.

לוח בקרה של דלת הנהג

חלון הטיה, אחורי שמאלי (1 )

חלון הטיה, אחורי ימני (2 )

מתג עקיפה לחלונות הטיה  (3 )
חשמליים ) עמוד 44(.

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת סגירת חלון הצד הניתן להטיה. 
אם ישנה סכנת הילכדות, הרפה 
מהמתג או לחץ אותו שוב לשם 
פתיחה חוזרת של חלון ההטיה.

אם תלחץ את המתג מעבר לנקודת    
ההתנגדות ואז תרפה ממנו, חלון 

ההטיה נפתח אוטומטית. לעצירת 
החלון, לחץ או משוך את המתג שוב.

 ) ee2( או )לסגירה: משוך את מתג )1
עד שחלון ההטיה יימצא במקום 

הרצוי.

או

( עד שחלון  ee4( לחץ והחזק את מתג
ההטיה יימצא במקום הרצוי.

חלונות גג מחליקים

רכבך יכול להיות מצוייד בחלון גג 
מחליק/הניתן להטיה וחלון גג מחליק 

בתא האחורי.

 סכנת פציעה
לעולם אל תשאיר ילדים ברכב 

ללא השגחה. אלה עלולים להפעיל 
את חלון הגג המחליק ולפצוע את 
עצמם. הוצא את המפתח ממתג 

)לדוגמה: צד שמאל של  מתג בתא האחורי 
הרכב(

חלונות הטיה (4 )

 ,) ee1( לפתיחה: לחץ והחזק את מתג
)2( או )4( עד שחלון ההטיה יימצא 

במקום הרצוי.
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 סכנת פציעה
בעת פתיחת/סגירת חלון גג 

המחליק, וודא שאף אחד לא יכול 
להיתפס/להילכד. אם ישנה סכנת 

הילכדות, הרפה מהמתג ולחץ אותו 
בלחיצה קלה בכיוון כלשהו לשם 

עצירת חלון הגג המחליק.

 סכנת פציעה
הזכוכית בחלון הגג עלולה להתנפץ 

במקרה של תאונה.

אם אינך חוגר חגורת בטיחות, קיימת 
סכנה של היזרקות דרך פתח חלון הגג 

במקרה של התהפכות. לכן, חגור תמיד 
את חגורת הבטיחות כדי להפחית 

סכנות פציעה. בתאונות שבהן הרכב 
מתהפך, ישנה סכנת פציעה מוגברת 

אפילו לנוסעים שחגרו את חגורות 
הבטיחות שלהם בצורה נכונה, שכן 

הראש שלהם או איברי גופם עלולים 
להידחף דרך הפתח.

חובה לאפס את חלונות הגג המחליקים 
אם היתה תקלה או הפרעה באספקת 

המתח ) עמוד 65(.

 סכנת פציעה
אם לא מאפסים את חלון הגג, יתכן 

שתיווצר תקלה בתפקוד מניעת 
ההילכדות. אתה או אחרים עלולים 

להילכד. הפעל את חלון הגג המחליק 
רק לאחר איפוסו.

מתג חלון גג מחליק/הניתן להטיה ומתג 
היפוך

לפתיחה (1 )

לסגירה (2 )

להרמה (3 )

להנמכה (4 )

מתג ההיפוך של חלון הגג המחליק/ (5 )
הניתן להטיה וחלון הגג המחליק 

בתא האחורי

במידה והתקנת גגון, אל תרים את   
חלון הגג המחליק/הניתן להטיה. 
אחרת, חלון הגג המחליק/הניתן 

להטיה יפגע בגגון.

כתוצאה מכך, גם חלון הגג 
המחליק/הניתן להטיה וגם הגגון 

עלולים להינזק.

אל תפתח את חלון הגג המחליק   
מאחור אם הוא מכוסה בשלג או 

בקרח, אחרת עלול להיגרם לו נזק/
תקלה כתוצאה מכך.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

.) ee5( לחץ על מתג ההיפוך

נבחרת הפעלת חלון הגג המחליק/
הניתן להטיה או חלון הגג המחליק 

בתא האחורי.

לחץ את מתג חלון הגג המחליק/ ee
הניתן להטיה, בכיוון הרצוי, עד 

לנקודת ההתנגדות.

ההתנעה, גם אם אתה עוזב את 
הרכב לפרק זמן קצר.

הפעלה ממושב הנהג

ביכולתך להפעיל ממושב הנהג את 
חלון הגג המחליק/הניתן להטיה או את 

חלון הגג המחליק של התא האחורי. 
חלון הגג המחליק בתא האחורי ניתן 

להפעלה גם מהתא האחורי.
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שחרר את מתג חלון הגג המחליק/ ee
הניתן להטיה, כאשר הוא מגיע 

למצב הרצוי.

או

לחץ את מתג חלון הגג המחליק/ ee
הניתן להטיה מעבר לנקודת 

ההתנגדות.

חלון הגג המחליק/הניתן להטיה, 
נפתח או נסגר לחלוטין.

לעצירת חלון הגג המתאים, לחץ    
שוב את מתג חלון הגג המחליק/

הניתן להטיה באחד הכיוונים.

אם יש הפרעה לחלון הגג המחליק/
הניתן להטיה או לחלון הגג המחליק 

של התא האחורי בזמן סגירה 
אוטומטית, הוא נעצר ונפתח שוב.

לא ניתן להרים את חלון הגג 
המחליק של התא האחורי.

אל תוביל חפצים הבולטים החוצה   
מחלון הגג המחליק/הניתן להטיה 

או מחלון הגג המחליק של התא 
האחורי. אחרת עלול להיגרם נזק 

לחלון הגג המחליק המתאים.

הפעלה מהתא האחורי

חלון הגג המחליק בתא האחורי כולל 
שני חלקי גג נפרדים. את חלון הגג 

האחורי ניתן להפעיל מהתא האחורי.

מתג חלון הגג המחליק בקורת הרוחב בתא 
האחורי

לפתיחה (1 )

לסגירה (2 )

אל תפתח את חלון הגג המחליק   
מאחור אם הוא מכוסה בשלג או 

בקרח, אחרת עלול להיגרם לו נזק/
תקלה כתוצאה מכך.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

דחוף את מתג חלון הגג המחליק,  ee
בכיוון הרצוי, עד לנקודת ההתנגדות 

הראשונה.

שחרר את מתג חלון הגג המחליק  ee
כאשר החלון מגיע למצב הרצוי.

או

לחץ את מתג חלון הגג המחליק  ee
מעבר לנקודת ההתנגדות.

חלון הגג המחליק בתא האחורי 
נפתח או נסגר לחלוטין.

לעצירת חלון הגג, לחץ שוב את    
מתג חלון הגג המחליק באחד 

הכיוונים.

אל תוביל ברכב חפצים הבולטים   
מחלון הגג המחליק. אחרת, עלול 

להיגרם נזק לחלון הגג.

קיפול או פריסה של החלון הנגלל

וילון נגלל )לדוגמה, חלון גג מחליק/
הניתן להטיה(

: אחוז את הוילון הנגלל  eeלקיפול
בקצה הרצועה שלו.

לחץ את המשטח המחורץ של לחצן  ee
השחרור )1( וגלול את הוילון הנגלל 

לתוך המסגרת.

לאחר שחרור הוילון הנגלל, הובל   
אותו ידנית חזרה לתוך המסגרת. 

אחרת, אתה עלול להסב נזק למנגנון 
האינרציאלי של הוילון הנגלל.
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: החלק את הוילון הנגלל  eeלפריסה
לפנים באמצעות קצה הרצועה שלו, 

עד שלחצן השחרור )1( משתלב 
שוב.

חלון נגלל פרוס עלול להינזק   
מזרימת האוויר תוך כדי נסיעה. 

פרוס את הוילון הנגלל רק כאשר 
חלון הגג המחליק סגור.

איפוס חלון הגג המחליק

איפוס חלון הגג המחליק/הניתן להטיה 
או חלון הגג המחליק בתא האחורי:

•חלון הגג המחליק לא נפתח בצורה  	
חלקה.

•יש תקלה. 	
•ניתוק באספקת המתח, כתוצאה  	

מניתוק המצבר

 סכנת פציעה
אם לא מאפסים את חלון הגג, יתכן 

שתיווצר תקלה בתפקוד מניעת 
ההילכדות. אתה או אחרים עלולים 

להילכד. הפעל את חלון הגג המחליק 
רק לאחר איפוסו.

: הוצא את המפתח ממתג  eeלהפעלה
ההתנעה.

: הכנס את המפתח למתג  eeלנטרול
ההתנעה וסובב אותו למצב 2.

)ATA( מערכת אזעקה למניעת גניבה

כאשר מערכת האזעקה דרוכה, מופעל 
אות אזעקה חזותי וקולי בעת פתיחת 

אחד מאלה:

•אחת הדלתות 	
•הדלת האחורית 	

•מכסה המנוע 	
דריכת מערכת האזעקה

סגור את כל הדלתות והדלת  ee
האחורית.

נעל את הרכב באמצעות לחצן  ee
 במפתח.

נורת הביקורת במתג הנעילה 
המרכזית ) עמוד 54( מהבהבת.

בתנאי הפעלה מסוימים, נורת    
הביקורת במתג הנעילה המרכזית 

כבית לאחר מספר שניות. מכל 
מקום, מערכת האזעקה ממשיכה 

להיות דרוכה.

נטרול מערכת האזעקה

שחרר את נעילת הרכב באמצעות  ee
לחצן  שבמפתח.

נורת הביקורת במתג הנעילה 
המרכזית ) עמוד 54( כבית.

מערכת האזעקה תופעל אם הרכב    
ננעל קודם לכן בעזרת השלט רחוק 

והנעילה משוחררת מתוך הרכב.

הפסקת האזעקה

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. ee
או

 לחץ על לחצן ee במפתח.
מערכת האזעקה מופסקת.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

.) ee5( לחץ על מתג ההיפוך 
נבחרת הפעלת חלון הגג המחליק/
הניתן להטיה או חלון הגג המחליק 

בתא האחורי.

לחץ את מתג חלון הגג המחליק/ ee
הניתן להטיה בכיוון )2( עד שחלון 

הגג המחליק/הניתן להטיה או חלון 
הגג המחליק בתא האחורי סגור 

לגמרי.

לחץ והחזק את מתג חלון הגג  ee
המחליק /הניתן להטיה במשך כ- 3 

שניות. חלון הגג המחליק מאופס.

מערכות מניעת גניבה

משבת מנוע )אימובילייזר(

מערכת משבת המנוע מונעת את 
התנעת המנוע באמצעות מפתח שאינו 

המפתח הנכון.
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הגנת גרירה

אזהרה חזותית וקולית מופעלת אם 
משתנית נטיית הרכב כאשר ההגנה 

מפני גרירה דרוכה.

אזעקת ההגנה מפני גרירה תופעל    
מעט לפני שהגלגלים עוזבים את 

הקרקע, אם לדוגמה מגביהים את 
הרכב בצד אחד.

דריכת ההגנה מפני גרירה

ההגנה מפני גרירה נדרכת אוטומטית 
לאחר כ- 15 שניות מנעילת הרכב.

ההגנה מפני גרירה מנוטרלת אוטומטית 
עם שחרור נעילת הרכב.

נטרול ההגנה מפני גרירה לשם 
הובלת הרכב

נטרל את ההגנה מפני גרירה אם הרכב 
מובל או מועמס על גבי רכב אחר. כך 

תימנע אזעקת שווא.

סובב את המפתח למצב ee0 או 
1 במתג ההתנעה או הסר את 

המפתח.

. ) ee1( לחץ על לחצן 
 נורת הביקורת )2( נדלקת למשך 
כ- 5 שניות לאחר שחרור הלחצן.

ee נעל את הרכב בעזרת מפתח.
גלאי הגרירה נשאר מנוטרל עד 

לנעילה הבאה של הרכב.

גלאי נפח פנימי

אם מערכת האזעקה דרוכה ונועלים 
את הרכב, מופעל אות אזהרה חזותי 
וקולי אם מנפצים את אחד מחלונות 

הצד או את החלון האחורי ומישהו חודר 
אל תוך הרכב, לדוגמה.

גלאי הנפח הפנימי מאותחל    
ומערכת חימום העזר ) עמוד 117( 

מופעלת, עלולה להתרחש אזעקת 
שווא כתוצאה מניטור הטמפרטורה 
הפנימית. במקרה זה, או שתנטרל 

את גלאי הנפח או שתנתק את 
חימום העזר.

דריכת גלאי הנפח הפנימי

סגור את חלונות הצד, חלון הגג  ee
המחליק וחלון הגג המחליק בתא 

 האחורי.
גלאי הנפח הפנימי אינו נדרך אם:

•חלון הגג המחליק פתוח. 	
•חלון הגג המחליק בתא האחורי  	

פתוח.

•החלונות הצד אינם סגורים. 	
•חלונות הצד לא אופסו. 	

ee נעל את הרכב.
גלאי הנפח נדרך לאחר כ- 15 

שניות.

אל תשאיר דבר )לדוגמה, קישוטים    
או קולבים( תלויים על המראה 
הפנימית או על ידיות האחיזה 

 שבקצות דיפון התקרה.
כך תימנע אזעקת שווא.

נטרול גלאי הנפח הפנימי

נטרל את גלאי הנפח הפנימי אם 
נשארים ברכב הנעול אנשים או בעלי 

חיים או שמובילים את הרכב, למשל על 
מעבורת. כך תימנע אזעקת שווא.
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סובב את המפתח למצב ee0 או 
1 במתג ההתנעה או הסר את 

המפתח.

.) ee1( לחץ על לחצן 
 נורת הביקורת )2( נדלקת למשך 
כ- 5 שניות לאחר שחרור הלחצן.

ee נעל את הרכב בעזרת מפתח.
גלאי הנפח הפנימי נשאר מנוטרל 

עד שתנעל שוב את הרכב.

מושבים

מושבי הנהג והנוסע הקדמי

באפשרותך לכוונן את המושבים באופן 
חשמלי או ידני, בהתאם לתצורת 

האבזור של רכבך.

 סכנת אזהרה
כוונון מושב הנהג תוך כדי נסיעה יכול 

להסיח את דעתך מתנאי התעבורה 
בכביש. תנועות בלתי צפויות של 
המושב עלולות לגרום לך לאבד 

שליטה ברכב ולגרום לתאונה.

כוונן את מושב הנהג רק כאשר הרכב 
נייח ובלם החנייה מופעל.

הקפד על הנקודות הבאות:

•מקם את משענת גב המושב  	
במצב כמעט אנכי כך שתשב זקוף.

•הימנע מכוונוני מושב שלא יאפשרו  	
ניתוב נכון של חגורת הבטיחות. 

חלק הכתפיים של חגורת 
הבטיחות חייב להיות מנותב 

במרכז הכתף ומהודק היטב לפלג 
גופך העליון. על חלק המותניים 
של החגורה להיות ממוקם נמוך 

ככל האפשר, על עצמות האגן 
למשל. לעולם אל תנהג ברכב 

כאשר משענת גב המושב נוטה 
לאחור יתר על המידה.

•כאשר אתה אוחז בהגה, על  	
זרועותיך להיות כפופות מעט.

•המרחק מהדוושות צריך להיות  	
כזה שיאפשר לך ללחוץ עליהן 

בבטחה עד הסוף.

•כוונן את משענות הראש כך  	
שחלקן העליון יהיה בגובה קצה 

ראשך.

•וודא שאתה שומע את המושב  	
 ננעל.

אחרת, המושב אינו נעול היטב 
במקומו.

אי הקפדה על הוראות אלו עלולה 
להוביל לפציעה.

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת כוונון המושב. לעולם אל תניח 
את ידיך מתחת למושב או בקרבת 

חלקים נעים.

את מושבך יש לכוונן כך שתוכל 
לחגור נכונה את חגורת הבטיחות.

 סכנת פציעה
אם רכבך מצוייד במגבר מתחת 

למושב הנוסע הקדמי, הוא עשוי 
להתחמם תוך כדי פעולה.

אתה עלול לפצוע את עצמך במידה 
ותיגע במגבר החם.

אל תשלח ידיים אל מתחת למושב 
הנוסע הקדמי והיזהר במיוחד בזמן 

כוונון המושב.
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כוונון חשמלי של המושב

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

פתח את הדלת. ee
או

ee לחץ על הלחצן בדופן הדלת.
ביכולתך לבצע כוונון חשמלי של 

המושב.

 ,)On( אם מתג ההתנעה אינו פתוח   
תוכל לכוונן את המושב תוך 30 
 שניות משחרור נעילת הדלתות.
אם ברצונך לכוונן חשמלית את 

המושב לאחר 30 שניות:

•הוצא את המפתח ממתג  	
ההתנעה ולחץ על לחצן  

לשחרור נעילת הדלתות.

•כוונן את המושב באמצעות  	
הלחצנים שבדופן הדלת.

בדופן  המושב  של  חשמלי  לכוונון  לחצנים 
הדלת

כוונון גובה משענת הראש (1 )

כוונון משענת גב המושב (2 )

כוונון לפנים/לאחור של המושב (3 )

כוונון זווית כרית המושב (4 )

כוונון גובה המושב (5 )

 : eeלכוונון המושב לפנים ולאחור
החלק את הלחצן לפנים או לאחור 

בכיוון החץ )3( עד שתהיה מסוגל 
ללחוץ על הדוושות עד לסוף מהלכן.

: החלק את  eeלכוונון גובה המושב
המתג מעלה או מטה, בכיוון החץ 

.)5(

: החלק  eeלכוונון זווית כרית המושב

כוונון מושבים ידני

( 1) כוונון תמיכת מותניים
) עמוד 69(

כוונון לפנים/לאחור של המושב (2 )

כוונון זווית כרית המושב (3 )

כוונון גובה המושב (4 )

כוונון משענת גב המושב (5 )

 : eeלכוונון המושב לפנים ולאחור
משוך את הידית )2( כלפי מעלה.

החלק את המושב לפנים או לאחור  ee
עד שתוכל ללחוץ על הדוושות.

.) ee2( הרפה מידית השחרור

החלק את המושב לפנים או לאחור  ee
עד שתישמע אותו ננעל במקומו.

: לחץ או  eeלכוונון גובה המושב
משוך את ידית )4( ככל שנדרש עד 

שהמושב מגיע לגובה הרצוי.

: סובב  eeלכוונון משענת גב המושב
 את הגלגלת )5( לפנים.

משענת גב המושב נעה למצב אנכי.

( בכיוון אחורי  ee5( סובב את הגלגלת
 הרכב.

משענת גב המושב נוטה לאחור.

: סובב  eeלכוונון זווית כרית המושב
 את הגלגלת )3( לפנים.

חלקה הקדמי של כרית המושב 
מונמך.

( בכיוון אחורי  ee3( סובב את הגלגלת
 הרכב.

חלקה הקדמי של כרית המושב 
מוגבה.
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את המתג למעלה או למטה, בכיוון 
החץ )4( עד שירכיך ייתמכו קלות 

על ידי המושב.

: החלק  eeלכוונון משענת גב המושב
את הלחצן לפנים או לאחור, בכיוון 

החץ )2(.

תפקוד זיכרון
בכל מתג ביכולתך לאחסן שלושה 

מצבי כוונון למושב הנהג ולמושב הנוסע 
הקדמי.

מתג זיכרון וגלגלת בקרת כוונון מושב בדופן 
הדלת

 : eeלשמירת הגדרות המושב בזיכרון
כוונן את המושב.

.) ee1( M לחץ על לחצן זיכרון

בתוך שלוש שניות, בחר את מיקום  ee
הזיכרון 1, 2 או 3 באמצעות בורר 

.)2(

.) ee2( לחץ על בורר 
מצב המושב שמור בזיכרון.

ביכולתך לנטרל את הזיכרון התלוי    
 במפתח באמצעות מחשב הדרך

) עמוד 97(

: סובב את  eeלאחזור הגדרות המושב
המפתח למצב 2 במתג ההתנעה.

פתח את הדלת. ee
או

( למצב הזיכרון  ee2( סובב את הבורר
הרצוי 1, 2 או 3.

( לחוץ עד  ee2( החזק את בורר
שהמושב נע למצב השמור בזיכרון.

תמיכת מותניים

תמיכת הגב התחתון מאפשרת להגביר 
את התמיכה שמספקת משענת לגב 

התחתון.

כשתמיכת הגב התחתון מכווננת 
כהלכה, יופחת העומס על גבך בזמן 

הנהיגה.

לכוונון חשמלי של תמיכת  ee
המותניים: סובב את המפתח למצב 

2 במתג ההתנעה.
פתח את הדלת. ee

או

( להגברה או על  ee1( לחץ על לחצן
לחצן )2( להפחתת התמיכה.

 ) ee3( לכוונון ידני: סובב את הגלגלת
לפנים לשם הגברה ולאחור לשם 

הפחתת התמיכה.

69
ת

רו
ק

ב
מושבים



סיבוב מושבי הנהג והנוסע הקדמי

 סכנת תאונה
אל תתניע את המנוע אלא כאשר 
מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי 

פונים בכיוון הנסיעה ונעולים במקומם. 
כוונן את המושבים רק כאשר הרכב 

נייח ובלם החנייה מופעל. אחרת אתה 
עלול לאבד שליטה ברכב כתוצאה 

מתנועות מושב פתאומיות ולסכן את 
עצמך ואת האחרים.

מערכות הבטיחות פועלות רק כאשר 
מושבי הנהג והנוסע הקדמי פונים 

בכיוון הנסיעה.

מושבי הנהג והנוסע הקדמי ניתנים 
לסיבוב החוצה בזווית של כ- 500 על מנת 

להקל על הכניסה והיציאה מהרכב.

ניתן לסובב את מושבי הנהג והנוסע 
הקדמי ב- 500 ו- 1800. המושבים 

ננעלים כאשר הם פונים בכיוון הנסיעה 
כמו גם כאשר הם פונים לכיוון הנגדי או 

בזווית של 500 לדלת.

כאשר מסובבים את המושבים, וודא   
שיש מספיק מקום כדי לבצע זאת.

הזז תחילה את המושב לפנים או 
לאחור. הדבר יסייע במניעת מגע עם 

חלקים אחרים של פנים הרכב.

כוונן את גלגל ההגה כך שיספק  ee
את המרווח ההכרחי לסיבוב וכוונון 

מושב הנהג ) עמוד 80(.

 סכנת פציעה
כאשר משחררים ומסובבים את המושבים, 

וודא שאינך לוכד את עצמך או אחרים.

לעולם אל תניח את ידיך מתחת 
למושב או בקרבת חלקים נעים.

משוך את ידית השחרור בכיוון החץ. ee
סובב את המושב בכ- ee500 כלפי חוץ 

או כלפי פנים, למצב הרצוי.

מושבי תא אחורי ומושב ספסל

מידע כללי

לתצורה משתנה של פנים הרכב 
מאחור, באפשרותך:

) • לכוונן את המושב ) עמוד 72	

( ואת  • להזיז את המושבים ) עמוד 73	
מושב הספסל האחורי ) עמוד 74( 

לפנים ולאחור

•לקפל כל משענת גב בנפרד לפנים  	
למצב שולחן ) עמוד 74(

 ) • לקפל את המושבים ) עמוד 75	
 ואת מושב הספסל האחורי 

) עמוד 76( לפנים

 ) • להסיר את המושבים ) עמוד 76	
 ואת מושב הספסל האחורי 

) עמוד 77( על ידי שחרור מנגנון 
הנעילה המהירה

 ) • להתקין את המושבים ) עמוד 76	
 ואת מושב הספסל האחורי 

) עמוד 77( כשהם פונים זה לזה

EASY-ENTRY/EXIT )תפקוד כניסה/
יציאה קלה(

 סכנת פציעה
לפני תחילת הנסיעה, קפל תמיד את 

מקטע הכניסה והיציאה הקלה של 
מושב הספסל האחורי למצב ישיבה 
זקופה. אל תאפשר לנוסעים לשבת 

מאחורי מקטע הכניסה הקלה של 
מושב הספסל, אם זה קופל לפנים. 

מקטע הכניסה הקלה המקופל עלול 
להיפתח חזרה בזמן הנסיעה ולפצוע 

את הנוסע היושב מאחוריו.
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מושב ספסל אחורי עם כניסה קלה

ידית שחרור - כניסה קלה (1 )

ידית שחרור לרגלי המושב הקדמי (2 )

ידית (3 )

קל יותר להיכנס ולצאת משורת המושבים 
השלישית, אם מקטע הכניסה הקלה של 

מושב הספסל מקופל לפנים.

לקיפול לפנים של מקטע הכניסה  ee
הקלה: משוך מעלה את ידית שחרור 

הכניסה הקלה )1(.

קפל לפנים את מקטע הכניסה הקלה  ee
של מושב הספסל האחורי באמצעות 
ידית השחרור )1( עד שזו יוצרת מגע 

עם מושב הנוסע הקדמי או העוצר.

 סכנת פציעה
כאשר אתה מקפל חזרה את מקטע 

הכניסה הקלה, וודא שרגליך או 
רגליהם של נוסעים אחרים לא נמצאים 
באזור של נקודות עיגון המושב. כאשר 

מקפלים חזרה את מקטע הכניסה 
הקלה של מושב הספסל האחורי, 

הרגל של אדם העומד באזור הסכנה 
עלול להילכד ולהיפצע.

משענת הגב מעלה וקפל את 
משענת גב מושב הספסל האחורי 

ומקטע הכניסה הקלה למצב שולחן 
) עמוד 77(.

משוך מעלה את ידית שחרור מקטע  ee
הכניסה הקלה )1(.

ee.קפל לפנים את מקטע הכניסה הקלה

משוך מעלה את ידית שחרור רגלי  ee
המושב הקדמי )2(.

קפל עוד מעט לפנים את מקטע  ee
הכניסה הקלה.

הרם מעלה והחוצה מנקודות העיגון  ee
את מקטע הכניסה הקלה.

לקיפול חזרה של מקטע הכניסה  ee
הקלה: קפל לאחור את מקטע 

הכניסה הקלה עד שישתלב 
בנקודות העיגון ברצפה.

 : eeלהסרת מקטע הכניסה הקלה
משוך את ידית השחרור לשם כוונון 

 סכנת פציעה
לפני התחלת הנסיעה, וודא שמושב 

הספסל האחורי נעול.

המושב אינו נעול כהלכה אם לשונית 
החיווי אינה מקופלת היטב לתוך רגל 
המושב. במקרה זה, חזור על תהליך 

נעילת המושב.

במקרה של בלימה חזקה או שינוי 
פתאומי בכיוון הנסיעה, מושב 

הספסל האחורי שאינו משולב נכונה 
עלול להיזרק בתוך פנים הרכב 

ולגרום לפציעה חמורה ואף קטלנית 
של נוסעי הרכב.

 : eeהקלה הכניסה  מקטע  להתאמת 
 )1( הקדמי  המושב  רגלי  את  הצב 
עיגוני  על  הקלה,  הכניסה  מקטע  של 

הרצפה.

הטה קלות לאחור את מקטע  ee
הכניסה הקלה. שני רגלי המושב 

הקדמי משתלבים בקול.

קפל לאחור את מקטע הכניסה  ee
הקלה. הרגל של המושב האחורי של 

מקטע הכניסה הקלה ננעלת בקול.

קפל את משענת הגב ממצב שולחן  ee
למצב ישיבה.

ee.קפל לפנים את מקטע הכניסה הקלה

קפל שוב לאחור את מקטע הכניסה  ee
הקלה.
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כוונון משענת גב המושב

מושב אישי

ידית שחרור משענת הגב )הפעלה  (1 )
מלפנים(

ידית שחרור רגלי המושב האחורי (2 )

ידית שחרור משענת הגב )הפעלה  (3 )
מאחור(

ידית (4 )

משוך מעלה את ידית שחרור  ee
משענת הגב )1( או )3( והחזק אותה 

שם.

הזז את משענת גב המושב למצב  ee
הרצוי.

הרפה מידית שחרור משענת הגב  ee
 )1( או )3(.

משענת הגב וידית השחרור 
משתלבות.

אם לאחר התקנת מושב אינך יכול    
להציב את משענת הגב למצב זקוף, 

מעיד הדבר על כך שרגלי המושב 
האחורי אינן נעולות כהלכה.

אם קרה הדבר, שחרר שוב את רגלי  ee
המושב האחורי באמצעות ידית 

השחרור )2(.

משוך את המושב לאחור בעזרת  ee
הידית עם מעט יותר כוח כדי 

לאפשר לרגלי המושב להינעל 
 כהלכה.

עתה ניתן להציב את משענת הגב 
במצב זקוף.

מושב ספסל אחורי

ידית שחרור משענת הגב (1 )

משוך לפנים את ידית שחרור  ee
משענת הגב )1( ומשוך את 
המשענת מעלה והחזק בה.

הזז את משענת גב המושב למצב  ee
הרצוי.

.) ee1( הרפה מידית השחרור 
משענת הגב ננעלת.

נקודות עיגון המושב

מערכת מסילת עם מנגנון נעילה מהיר

על המסילות )1( באפשרותך:

•להתקין עד שתי שורות של מושבי  	
נוסעים

•להתקין שתי שורות מושבים הפונים  	
זה אל זה ) עמוד 74(

• להתקין מושבים אישיים  	
 ) עמוד 76( 

וספסל אחורי ) עמוד 77(.

• להחליק מושבים אישיים  	
 ) עמוד 73( 

וספסל אחורי ) עמוד 74(.
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סיבוב/החלקת המושב האחורי

 סכנת פציעה
החלק את המושב האחורי רק כאשר 

הרכב נייח. אחרת, מושב שאינו מכוונן 
כהלכה עלול לזוז בזמן בלימה. חגורות 
הבטיחות לא יוכלו להקנות רמת הגנה 

מספקת לך ולנוסעים האחרים.

ניתן לכוונן את מיקום המושבים    
האישיים כאשר המושב תפוס 

)בשימוש(.

הזזת המושב האחורי

ידית שחרור (1 )

: משוך  eeלהחלקת המושב האחורי
את ידית השחרור )1( בכיוון החץ.

( משוכה,  ee1( כאשר ידית השחרור
החלק את המושב האחורי למצב 

הרצוי.

.) ee1( הרפה מידית השחרור

החלק את המושב האחורי לפנים  ee
ולאחור עד אשר המנשא ננעל 

 כהלכה משני הצדדים.
צריך שלא תתאפשר הזזת המושב.

ניתן להזיז את המושבים האחוריים    
לפנים או לאחור 5 ס"מ ממקומם 

הרגיל.

 סכנת פציעה
אם מתוכננים לשבת נוסעים במושב 
האחורי, אין לכוונן בשום תנאי ביותר 

מ- 5 ס"מ לפני או אחרי סימון המצב 
הבסיסי המסומן על מסילות המושב. 
מרווח הרגליים המופחת עלול לגרום 
לפציעתם של הנוסעים בזמן בלימה.

המושבים האחוריים חייבים להיות 
נעולים בבטחה במסילות המושב, 

בכיוון לפנים או לאחור, מאחר וישיבה 
במושב שננעל בנעילה לא נכונה 

עלולה לגרום לתזוזת המושב ממקומו 
במהלך בלימה. חגורות הבטיחות לא 
יוכלו להקנות רמת הגנה מספקת לך 

ולנוסעים האחרים.

החלקת המושב האחורי

סימון מיקום המושב (2 )

סימון מיקום רגיל (3 )

ניתן להזיז את המושבים מעבר לאזור 
הסימון, רק במידה שמכסה המסילה על 

המושב יאפשר זאת.

אם תחליק את המושבים האחוריים 
לפנים ביותר מ- 5 ס"מ תוכל להגדיל 

את מידות תא המטען.

: משוך  eeלהגדלת תא המטען
מעלה את כיסויי המסילות, החוצה 

מהמסילות המובילות.

 ) ee1( משוך את ידית השחרור 
) עמוד 73(.

 ) ee1( כאשר ידית השחרור 
) עמוד 73( משוכה, החלק את 

המושב האחורי למצב הרצוי.

 ) ee1( שחרר את ידית השחרור 
) עמוד 73( והנח למושב האחורי 

להינעל.

ניתן לסובב את המושבים האחוריים 
ב- 1800, לדוגמה, כדי להקל על ניהול 

שיחה למשל.
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 סכנת תאונה
בשום תנאי אין לסובב את מושבי 
השורה השניה ב- 1800. במקרה 

של התנגשות במהלך הנסיעה או 
בעת הובלת מטען, אתה או אחרים 
עלולים לסבול פציעות חמורות או 

קטלניות מחפצים שאינם מאובטחים 
כהלכה בתא המטען.

החלקת מושב הספסל האחורי

ידית שחרור משענת הגב (1 )

ידית שחרור וכוונון לפנים/לאחור של  (2 )
המושב

: הזז  eeלהזזת מושב הספסל האחורי
את משענת ראש המושב מטה עד 

הסוף ) עמוד 78(.

משוך מעלה את ידית שחרור  ee
משענת הגב )1(.

קפל את משענת גב המושב למצב  ee
שולחן ) עמוד 76(.

 ) ee2( משוך מעלה את ידית השחרור
לכוונון לפנים/לאחור של המושב.

הזז את מושב הספסל האחורי  ee
 למיקום הרצוי באמצעות הידיות

) עמוד 77(.

.) ee2( הרפה מידית השחרור 
ידית השחרור מתקפלת מטה 

למקומה המקורי.

וודא שהמסילה לכוונון האורכי  ee
ננעלת בשני הצדדים תוך השמעת 
צליל נעילה. צריך שלא תתאפשר 

הזזת מושב הספסל האחורי.

קיפול מעלה/מטה של המושבים 
האחוריים

ניתן להשתמש במשענת הגב של 
הנוסע הקדמי או במושבים האישיים 

האחוריים הניתנים להסרה כשולחן.

מצב מושבים הפונים זה לזה בשורת 
המושבים הראשונה של המושבים 

האחוריים

.) ee76 עמוד ( הסר את המושב

. ee1800 -סובב את המושב ב

.) ee76 עמוד ( התקן שוב את המושב

סיבוב/החלקת מושב הספסל האחורי

 סכנת פציעה
אם עומדים לשבת נוסעים על מושב 

הספסל, אין לכוונן, בשום תנאי, ביותר 
מ- 5 ס"מ לפני או אחרי סימון המצב 
הבסיסי המסומן על מסילת המושב. 
מרווח הרגליים המופחת עלול לגרום 
לפציעתם של הנוסעים בזמן בלימה.

מושב הספסל האחורי חייב להיות 
נעול היטב במסילות המושב, בכיוון 

לפנים ולאחור, משום שעיגון לא נכון 
עלול לאפשר את תזוזת המושב 

ממקומו בזמן בלימה. חגורות 
הבטיחות לא יוכלו להקנות רמת 

הגנה מספקת לך ולנוסעים האחרים.

אתה יכול להזיז את מושב הספסל    
האחורי רק כאשר אף אחד אינו יושב 

עליו.
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ידית שחרור משענת הגב )הפעלה  (1 )
מלפנים(

ידית שחרור משענת הגב )הפעלה  (2 )
מאחור(

לקיפול מטה של משענת גב  ee
המושב )מצב שולחן(: קפל את 

משענות היד במקביל למשענת הגב 
) עמוד 79(.

משוך מעלה את ידית שחרור  ee
משענת הגב )1( או )2(.

קפל את משענת הגב לפנים בכיוון  ee
 החץ, עד לנעילתה.

משענת גב המושב ננעלת 
אוטומטית.

ניתן לקפל את המושבים האישיים, 
קיפול מלא לפנים.

 סכנת פציעה
אין להסיע נוסע כשהוא יושב מאחורי 

מושב אחורי המקופל לפנים.

כאשר הרכב בתנועה, מושבים 
שקופלו לפנים עלולים לנוע על 

ציריהם לאחור, לדוגמה, במקרה 
של האצות פתאומיות, שינויים 

פתאומיים בכיוון הנסיעה או במקרה 
של תאונה, ולגרום לפציעתם של 

הנוסעים היושבים מאחור.

ידית שחרור (1 )

ידית (2 )

ידית שחרור (3 )

איור (4 )

: קפל את  eeלקיפול המושב לפנים
משענות היד במקביל למשענת הגב 

) עמוד 79(.

דחוף את משענת ראש המושב  ee
מטה עד הסוף ) עמוד 78(.

קפל את משענת גב המושב למצב  ee
שולחן ) עמוד 75(.

( כלפי מעלה  ee1( משוך ידית שחרור
או לחץ כלפי מטה על ידית שחרור 

)3( בעזרת רגלך.

( וקפל את  ee2( אחוז את ידית האחיזה
המושב לפנים.

 סכנת פציעה
בזמן קיפול מושב, וודא שרגליך 

או אלה של נוסעים אחרים אינם 
באזור רגלי המושב האחורי. המושב 
עלול ללכוד את רגלי הנוסע בטווח 

התנועה ולגרום לפציעה.

 סכנת פציעה
לפני הנסיעה ברכב, וודא שהמושבים 

נעולים בבטחה. במקרה של בלימה 
חזקה או שינוי פתאומי בנתיב הנסיעה, 

האיור )4( במושב מזכיר לך שאסור    
לאף אחד לנסוע כשהוא ישוב 
מאחורי מושב שקופל לפנים.
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מושב שאינו נעול היטב עלול להיזרק 
בתוך הרכב ולגרום לפציעות חמורות 

ואף קטלניות לך ולאחרים.

אם לאחר התקנת מושב אינך יכול    
להציב את משענת הגב למצב זקוף, 

מעיד הדבר על כך שרגלי המושב 
האחורי אינן נעולות כהלכה.

אם קרה הדבר, שחרר שוב את רגלי  ee
המושב האחורי באמצעות ידית 

השחרור )( )1 עמוד 75(.

משוך את המושב לאחור בעזרת  ee
הידית )( )2 עמוד 75( עם מעט יותר 

 כוח כדי שרגלי המושב יינעלו כהלכה.
עתה ניתן להציב את משענת הגב 

במצב זקוף.

בזמן קיפול מושב לאחור, הסר את   
כל החפצים ממשטח ההעמסה 

המוגדל ומעיגוני הרצפה. אחרת אלו 
עלולים להיתפס או להינזק.

: קפל את  eeלקיפול המושב חזרה
 המושב חזרה למצב שולחן 

) עמוד 75(.

קפל את משענת גב המושב לאחור. ee
כוונן את משענת הראש כלפי מעלה  ee

לגובה הרצוי ) עמוד 78(.

הסרת/התקנת מושבים האחוריים

ידית שחרור (1 )

עיגון למסילה (2 )

ידית (3 )

: קפל את משענות היד  eeלהסרה
 במקביל למשענת הגב 

) עמוד 79(.

ee קפל את המושב לפנים 
) עמוד 75(.

.) ee3( אחוז את המושב בעזרת ידית

קפל מעלה את שתי ידיות השחרור  ee
.)1(

הזז את המושב המקופל מעט לפנים. ee
הרם את המושב מעלה והחוצה. ee

 סכנת פציעה
על מנת לוודא שהמושבים האחוריים 

יכולים להינעל בבטחה, שמור את 
העיגונים ברצפה נקיים מלכלוך 

ומגופים זרים.

מושבים שאינם נעולים כהלכה עלולים 
להיזרק בתוך הרכב, במקרה של 

בלימת חירום או שינוי פתאומי בנתיב 
הנסיעה ולגרום פציעות חמורות או 

קטלניות לך ולאחרים.

 סכנת פציעה
בזמן קיפול מושב, וודא שרגליך 

או אלה של נוסעים אחרים אינם 
באזור רגלי המושב האחורי. המושב 
עלול ללכוד את רגלי הנוסע בטווח 

התנועה ולגרום לפציעה.

: אחוז את המושב בעזרת  eeלהתקנה
ידית )( )3 עמוד 76(.

הובל את המושב לתוך העיגונים  ee
הקדמיים ברצפה )( ,)2 עמוד 76(, 
החלק אותו מלמעלה כאשר המושב 

נוטה בזווית על מנת לאפשר את 
נעילתו.

 ) ee1( קפל את שתי ידיות השחרור 
) עמוד 76(.

קפל את משענת גב המושב חזרה  ee
למצב שולחן ) עמוד 75(.

קיפול מעלה/מטה של מושב 
הספסל האחורי

באפשרותך לקפל לגמרי את מושב 
הספסל לפנים.
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 סכנת פציעה
אין להסיע נוסע כשהוא יושב מאחורי 

מושב אחורי המקופל לפנים.

כאשר הרכב בתנועה, אם מושבי 
הספסל האחוריים קופלו לפנים 

הם עלולים לנוע על ציריהם לאחור, 
לדוגמה, במקרה של האצות 

פתאומיות, שינויים פתאומיים בכיוון 
הנסיעה או במקרה של תאונה, 
ולגרום לפציעתם של הנוסעים 

היושבים מאחור.

ידית (1 )

ידית שחרור משענת הגב (2 )

ידית שחרור לעיגון מושב אחורי (3 )

לקיפול מטה של מושב ספסל  ee
אחורי )מצב שולחן(: משוך את 

ידית שחרור משענת גב המושב )2( 
והחזק אותה במצב זה.

קפל לפנים את משענת הגב, עד  ee
 לנעילתה.

משענת גב המושב ננעלת 
אוטומטית.

לקיפול לפנים של מושב ספסל  ee
אחורי: קפל את משענות הגב של 

מושב הספסל האחורי למצב שולחן.

משוך מעלה את ידית שחרור עיגוני  ee
מושב הספסל האחורי )3( והטה את 

מושב הספסל האחורי.

( וקפל את  ee1( אחוז את ידית האחיזה
המושב לפנים.

הסרת/התקנת מושב ספסל האחורי

ידית שחרור לרגלי המושב הקדמי  )4(

עיגוני רצפה  )5(

: קפל לפנים של מושב  eeלהסרה
הספסל האחורי ) עמוד 77(

.) ee4( משוך מעלה את ידית השחרור

אחוז את מושב הספסל בעזרת ידית  ee
)( )1 עמוד 77( והרם אותו החוצה 

מעיגוני הרצפה )5(.

 סכנת פציעה
על מנת לוודא שמושב הספסל 

האחורי יכול להינעל בבטחה, שמור 
את עיגוני המושב ברצפה נקיים 

מלכלוך ומגופים זרים.

מושבים שאינם נעולים כהלכה 
עלולים להיזרק בתוך הרכב, במקרה 

של בלימת חירום או שינוי פתאומי 
בנתיב הנסיעה ולגרום פציעות 

חמורות או קטלניות לך ולאחרים.

: אחוז את מושב הספסל  eeלהתקנה
האחורי בעזרת ידית )( )1 עמוד 77(, 

הובל אותו לתוך עיגוני הרצפה )5( 
מלמעלה כאשר המושב נוטה לפנים.

הטה קלות לאחור את מושב  ee
 הספסל האחורי ואפשר לו להינעל.

ידית שחרור )( )3 עמוד 77( 
מתקפלת למטה בכיוון רצפת הרכב.

קפל חזרה את מושב הספסל  ee
האחורי למצב ישיבה זקופה.

 סכנת פציעה
לפני התחלת הנסיעה, וודא שמושב 

הספסל האחורי נעול.

77
ת

רו
ק

ב
מושבים



במקרה של בלימה חזקה או שינוי 
פתאומי בכיוון הנסיעה, מושב ספסל 
אחורי שאינו נעול בצורה נכונה עלול 

להיזרק בתוך פנים הרכב ולגרום 
לפציעה חמורה ואף קטלנית של 

נוסעי הרכב.

אם לאחר התקנת מושב הספסל    
האחורי אינך יכול להציב את 

משענת הגב במצב זקוף, מעיד 
הדבר על כך שרגלי המושב האחורי 

אינן נעולות כהלכה.

אם קרה הדבר, שחרר שוב את רגלי  ee
המושב האחורי באמצעות ידית 

השחרור )( )3 עמוד 77(.

משוך את מושב הספסל האחורי  ee
בעזרת הידית )( )1 עמוד 77( עם 

מעט יותר כוח כדי לאפשר לרגלי 
 המושב להינעל כהלכה.

עתה ניתן להציב את משענת הגב 
במצב זקוף.

משענות ראש

 סכנת פציעה
סע רק כאשר משענות הראש מותקנות 

ומכווננות היטב. אחרת, אתה עלול 
לסבול מפציעות חמורות או קטלניות 

בחלק העליון של עמוד השדרה.

כוונן את משענות הראש כך שחלקן 
העליון יהיה בגובה קצה ראשך. צידו 

האחורי של ראשך צריך להימצא קרוב 
ככל האפשר למשענת הראש כאשר 
אתה נינוח, כך שהראש ייתמך היטב 
במקרה של תאונה. חובה לשלב את 

משענות הראש במגרעות שלהן.

משענות ראש מתכווננות ידנית

Comfort משענת ראש למושב

לחצן שחרור (1 )

כוונון גובה (2 )

כוונון זווית (3 )

: משוך את משענת הראש  eeלהרמה
כלפי מעלה למצב הרצוי.

: לחץ על לחצן השחרור  eeלהנמכה
)1( והחלק מטה את משענת הראש 

למצב הרצוי.

: החזק את משענת  eeלכוונון הזווית
הראש בקצה התחתון והטה אותה 

למצב הרצוי.

הסרת משענות הראש
משוך את משענת הראש כלפי  ee

מעלה, עד לעוצר.

( ומשוך  ee1( לחץ על לחצן שחרור
החוצה את משענת הראש.

התקנת משענות הראש
וודא תמיד שמשענת הראש    

מותקנת כך שחלקה הקדמי פונה 
בכיוון הנסיעה.

הכנס את משענות הראש כך  ee
שהחריצים במוטות התמיכה פונים 

בכיוון הנסיעה.

דחוף את משענת הראש כלפי מטה  ee
עד לנעילתה.

משענות ראש מתכווננות חשמלית

אל תכוונן ידנית את גובה משענת   
הראש החשמלית. אחרת, אתה 

עלול לגרום נזק למנגנון משענת 
הראש.
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סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

או

פתח את הדלת. ee
או

ee לחץ על אחד המתגים.
ביכולתך לכוונן חשמלית את 

משענת הראש.

לאחר שחרור נעילת הרכב, ביכולתך    
לכוונן את גובה משענת הראש בתוך 

30 שניות, אם לא נפתח )On( מתג 
ההתנעה.

המתג לכוונון גובה משענת הראש 
נמצא בדופן הדלת.

כוונון גובה (1 )

כוונון זווית (2 )

: החלק את המתג  eeלכוונון הגובה
מעלה או מטה, בכיוון החץ )1(.

: אחוז את משענת  eeלכוונון הזווית
הראש בקצה התחתון שלה והטה 

אותה למצב הרצוי.

הסרת משענות הראש
משוך ככל האפשר את משענת  ee

כלפי מעלה.

משוך את משענת הראש החוצה  ee
כלפי מעלה בעזרת שני מוטות 

התמיכה. דרוש מעט כוח כדי 
להתגבר על ההתנגדות.

התקנת משענות הראש
וודא תמיד שמשענת הראש    

מותקנת כך שחלקה הקדמי פונה 
בכיוון הנסיעה.

וודא שמנגנון הינע משענת הראש  ee
נמצא במצב מוגבה לגמרי.

הובל את שני מוטות התמיכה של  ee
משענת הראש במקביל למוביל 

משענת הראש.

לחץ מטה, בצורה חלקה, את  ee
משענת הראש עד שזו משתלבת 

בקול בהינע החשמלי.

משענות יד

: קפל  eeלכוונון זווית משענת היד
מעלה את משענת היד )2( לזווית 

 העולה על 450.
משענת היד משוחררת.

( עד  ee3( קפל לפנים את משענת היד
לעוצר.

קפל מעלה באיטיות את משענת  ee
היד למצב הרצוי.

 : eeלקיפול מעלה של משענת היד
קפל מעלה את משענת היד )1( 

לזווית של יותר מ- 900.
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גלגל הגה שאינו נעול היטב עלול חימום מושב
להקשות על ביצוע היגוי בטיחותי 

ברכב מאחר וגלגל ההגה עלול לנוע 
בצורה פתאומית בזמן ביצוע פניה. 

כתוצאה, אתה עלול לאבד את 
השליטה ברכב, תוך גרימת תאונה 

וסיכון עצמך ואחרים.

 סכנת פציעה
לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 

השגחה. הם עלולים להילכד אם ינסו 
לכוונן את גלגל ההגה.

 סכנת פציעה
הגדרה חוזרת ונשנית של חימום 

המושב לרמה 3 עלולה לגרום 
לטמפרטורות מושב חריגות. בריאות 
הנוסעים שלהם רגישות טמפרטורה 

מוגבלת או יכולת תגובה מוגבלת 
לטמפרטורות חריגות עלולים להיות 

מושפעים או שהם עלולים אפילו 
לסבול פציעות כדוגמת כוויות. לכן, 

אל תשתמש שוב ושוב ברמת חימום 
מושב 3.

שלוש נורות הביקורת האדומות 
בלחצן )1( מציינות את רמת החימום 

המופעלת 1 עד 3.

המערכת מבצעת הפחתה אוטומטית 
מרמה 3 לרמה 2 לאחר כ- 5 דקות.

המערכת מבצעת הפחתה אוטומטית 
מרמה 2 לרמה 1 לאחר כ- 10 דקות.

כאשר אתה עוזב את המושב,   
אל תניח דבר על המושב והפסק 

את פעולת החימום. אל תפעיל 
את חימום המושב כאשר זה אינו 
בשימושו של אחד הנוסעים, כמו 

למשל בזמן נסיעה ללא נוסע קדמי. 
אחרת, עלול להיגרם חימום יתר 

היכול להסב נזק למושב.

ברמה 1, חימום המושב נשאר פעיל 
באופן רציף.

 ee1 להפעלה: וודא שהמפתח במצב
במתג ההתנעה.

( להגדרת רמת  ee1( לחץ על לחצן
החימום המבוקשת.

 ) ee1( לכיבוי: לחץ ברציפות על לחצן
עד שנורות הביקורת כבות.

גלגל ההגה

 סכנת תאונה
כוונן את גלגל ההגה רק כאשר הרכב 
נייח. סע ברכב רק כאשר גלגל ההגה 

במצב נעול.

כוונון מוט ההגה לפנים-לאחור (1 )

גובה מוט ההגה (2 )

ידית (3 )

( כלפי מטה עד לעוצר. ee3( דחוף ידית 
גלגל ההגה משוחרר.

הזז את גלגל ההגה למצב הרצוי. ee
( כלפי מעלה עד  ee3( משוך את ידית

 לעוצר.
גלגל ההגה שוב נעול.

מראות

מראה פנימית

לפני תחילת הנסיעה, כוונן את  ee
המראה הפנימית ומראות הצד 

החיצוניות כך שתהיה לך ראות טובה 
של הכביש וכלי הרכב הנעים בו.
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מראה פנימית בעלת תפקוד מניעת 
סינוור ידני

: דחוף את מתג  eeמצב מניעת סינוור
מניעת הסינוור )1( לאחור.

מראה פנימית בעלת תפקוד מניעת 
סינוור אוטומטי

תפקוד מניעת הסינוור של המראה 
הפנימית פועל אוטומטית אם מתג 

ההתנעה פתוח )On( ואלומת האור של 
פנסי הרכבים הנוסעים מאחור פוגעים 

בחיישן אשר במראה הפנימית.

תפקוד מניעת הסינוור האוטומטי של 
המראות אינו פועל אם משולב ההילוך 

האחורי והתאורה הפנימית דולקת.

מראות צד חיצוניות

הערות בטיחות חשובות

 סכנת תאונה
אם פנס קדמי של רכב מאחור אינו 

יכול לפגוע בחיישן אשר במראה 
הפנימית, אם למשל כתוצאה 

ממטען המוערם גבוה מדי בתוך 
הרכב, תפקוד מניעת הסינוור 

האוטומטי של המראות אינו פועל.

במקרה זה, האור מאחור יכול לסנוור 
אותך. הדבר עלול להסיח את דעתך 

מתנועת כלי הרכב בכביש ולגרום 
לתאונה כתוצאה מכך. במקרה זה, 

כוונן ידנית את המראה הפנימית.

 סכנת תאונה
מראות הצד החיצוניות מקטינות את 
מידות העצמים הנשקפים מהן. לכן, 
עצמים נראים במראה רחוקים יותר 

מאשר הם במציאות. אם תתבונן 
בתנועה רק דרך המראה החיצונית, 

אתה עלול לגרום לתאונה.

מסיבה זו, השתמש גם במראה 
הפנימית כדי להתבונן בתנועה 

מאחור, במיוחד בעת ביצוע תמרונים 
או עקיפה.

כוונון ידני

לפני תחילת הנסיעה, כוונן את  ee
המראות החיצוניות כך שתהיה לך 
ראות טובה של הכביש וכלי הרכב 

הנעים בו.

כוונון חשמלי

מראות הצד מחוממות אוטומטית    
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות.

לחצנים ומתגים לכוונון המראות

לפני תחילת הנסיעה, סובב את  ee
המפתח למצב 1 או 2 במתג ההתנעה.

( עבור  ee2( לחץ את המתג למצב
המראה החיצונית השמאלית או 

למצב )3( עבור המראה החיצונית 
הימנית.

( מעלה, מטה,  ee1( לחץ את לחצן
 ימינה או שמאלה.

כוונן את המראות כך שתהיה לך 
ראות טובה של הכביש וכלי הרכב 

הנעים בו.
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קיפול חשמלי פנימה/החוצה

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

לחץ על המתג לבחירת המראה  ee
החיצונית השמאלית או הימנית 

למצב מרכזי.

: לחץ על חלקו  eeלקיפול פנימה
התחתון של לחצן )1(.

: לחץ על חלקו  eeלקיפול החוצה
העליון של לחצן )1(.

אל תקפל ידנית את מראות הצד 
החיצוניות שכן פעולה זו לא תנעל אותן 

במקומן בצורה נכונה.

אם קיפלת ידנית מראה חיצונית  ee
חשמלית, עליך לקפל אותה שוב 
 פנימה והחוצה בצורה חשמלית.

המראה החיצונית ננעלת במקומה 
כאשר היא מקופלת החוצה 

חשמלית.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה,    
ביכולתך להגדיר האם מראות החוץ 
 יתקפלו אוטומטית עם נעילת הרכב 

) עמוד 97(.

לוח מחוונים

סקירה כללית

סקירה כללית של לוח המחוונים תמצא 
בפרק "במבט חטוף" ) עמוד 22(

לוח מחוונים ברכבים ללא לחצנים  (1 )
בגלגל ההגה

לוח מחוונים ברכבים עם לחצנים  (2 )
בגלגל ההגה

, / לחצן תפריט ( 3)  לחצני כוונון 
,  לחצן איפוס 

לחצן שירות  )בדיקת מפלס שמן 
מנוע בכלי רכב בעלי מנוע דיזל(

מידע על בדיקת מפלס שמן מנוע 
תמצא בפרק "אחזקה" ) עמוד 202(

הצג בלוח המחוונים מופעל כאשר:

•תפתח את דלת הנהג 	
• במתג  תסובב את המפתח למצב 2	

ההתנעה

 • תלחץ על לחצן האיפוס 	

•תדליק את האורות 	
הצג כבה אוטומטית לאחר כ- 30 

שניות כאשר:

•לא הודלקה תאורת הרכב 	
• במתג ההתנעה המפתח במצב 0	

 סכנת תאונה
לא ניתן יהיה להציג הודעות נוספות 
אם קיימת תקלה בלוח המחוונים ו/

או תקלה בצג.

אז לא תוכל לראות מידע בנוגע 
למצב הרכב, כדוגמת מהירות, 

טמפרטורה חיצונית, נורות ביקורת 
ואזהרה, הודעות מוצגות או תקלה 
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במערכות. התנהגות הכביש עשויה 
להיות מושפעת.

לכן, התאם את סגנון הנהיגה שלך 
ואת מהירות הנסיעה בהתאמה.

פנה מיידית למרכז שירות מורשה, 
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס. 

למרכז המקצועי המורשה יש את הידע, 
המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 

העבודה הנדרשת. חברת מרצדס 
ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 

השירות המורשים מטעמה. האמור 
מתייחס במיוחד לכל העבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי 

שירות מומחים ומורשים לכך.

מד סיבובי מנוע

התחום האדום שבמד סיבובי המנוע מציין 
את תחום סיבובי היתר של המנוע.

על מנת להגן על המנוע כאשר מחוג 
מד הסיבובים נכנס אל התחום האדום, 

נפסקת הזרמת הדלק.

אל תנהג ברכב בתחום סיבובי היתר.  
אם תעשה כן, ייגרם נזק למנוע.

 סכנת תאונה
הפעל רק את לחצני הכוונון בלוח 

המחוונים כאשר תנאי הנסיעה בכביש 
מאפשרים זאת. אחרת, עלול הדבר 

להסיח את דעתך ולגרום לתאונה.

אל תכניס את ידך דרך חישורי גלגל 
ההגה לשם הפעלת לחצני הכוונון. 

בכך תפריע מאוד לתנועת גלגל 
ההגה. זה גם יסיח את דעתך מתנאי 
התעבורה בכביש. הדבר עלול לגרום 

לאובדן שליטה ברכב, תוך גרימה 
לתאונה כתוצאה מכך.

אל תשעין את ראשך או את בית 
החזה על גלגל ההגה, או על לוח 

המכשירים, כאשר אתה מפעיל את 
לחצני הכוונון.

דפי ייחוס לקבלת מידע נוסף תמצא 
תחת הכותרת "כריות אוויר".

מד מהירות

במדינות מסוימות, מושמע אות    
אזהרה קולי כשהרכב מגיע למגבלת 

המהירות המרבית, לדוגמה 120 
קמ"ש. 

את המהירות ניתן להציג גם בצג. מידע 
על מד מהירות דיגיטלי לכלי רכב ללא 

 לחצנים בגלגל ההגה תוכל למצוא 
ב- ) עמוד 84( ועבור כלי רכב עם 

לחצנים בגלגל ההגה ב- ) עמוד 88(.

 הערה לאיכות הסביבה
הימנע ממהירויות מנוע גבוהות. אלו 

מגבירות שלא לצורך את תצרוכת 
הדלק של הרכב ומזיקות לסביבה 

כתוצאה מהפליטה המוגברת.

מד כמות דלק

מד כמות דלק בכלי רכב ללא  (1 )
לחצנים בגלגל ההגה

מד כמות דלק בכלי רכב עם לחצנים  (2 )
בגלגל ההגה

מחוון מיקום דלתית מכסה מיכל  (3 )
 הדלק

: דלתית מכסה מיכל הדלק 
 נמצאת בצד שמאל

: דלתית מכסה מיכל הדלק 
נמצאת בצד ימין

( 4) נורת אזהרה - כמות דלק רזרבית
) עמוד 223(

מד מרחק מתאפס

איפוס

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה,  ee
וודא שהצג מציג את מד המרחק 

המתאפס ) עמוד 88(
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לחץ והחזק את לחצן האיפוס ee עד 
שמד המרחק מתאפס ל- 0.0.

תאורת מחוונים

כשהאורות דולקים, באפשרותך לכוונן 
את מידת הבהירות של המחוונים והצג 

. בעזרת הלחצנים  ו- 

. ee יותר בהיר: לחץ על לחצן
. ee יותר עמום: לחץ על לחצן

כלי רכב עם תצורת פנסים קדמיים    
אוטומטית: תאורת המחוונים גם כן 
מתאימה עצמה לתצורת הפנסים 

הקדמיים האוטומטית.

מחשב מובנה ברכב 
ללא לחצנים בגלגל ההגה

מרכב ובקרות

המחשב המובנה מופעל עם סיבוב 
מפתח ההתנעה למצב 1 של מתג 

ההתנעה.

תצוגה סטנדרטית

מרחק כולל (1 )

מד מרחק מתאפס או מגבלת  (2 )
מהירות המוגדרת על ידי 

ספידטרוניק ) עמוד 140( או 
ספידטרוניק קבוע ) עמוד 141(

שעון (3 )

טמפרטורה חיצונית או מד מהירות (4 )

) מד כמות דלק ) עמוד 83( 5)

המלצות החלפת הילוכים לתיבת  (6 )
הילוכים ידנית ) עמוד 124( או 

מצב ידית ההילוכים או תחום 
ההילוכים העכשווי בתיבת הילוכים 

אוטומטית ) עמוד 129(

החלפת התצוגה הסטנדרטית
סובב את המפתח למצב ee2 במתג 

ההתנעה.

לחץ על לחצן התפריט ee והחזק 
אותו לחוץ מעל שנייה אחת. המידע 
המופיע בצג משתנה מטמפרטורה 

חיצונית למד מהירות דיגיטלי.

תצוגת טמפרטורה חיצונית

 סכנת תאונה
הפעל רק את לחצני הכוונון בלוח 

המחוונים כאשר תנאי הנסיעה 
בכביש מאפשרים זאת. אחרת, עלול 

הדבר להסיח את דעתך ולגרום 
לתאונה.

אל תכניס את ידך דרך חישורי גלגל 
ההגה לשם הפעלת לחצני הכוונון. 

בכך תפריע מאוד לתנועת גלגל 
ההגה. זה גם יסיח את דעתך מתנאי 
התעבורה בכביש. הדבר עלול לגרום 

לאובדן שליטה ברכב, תוך גרימה 
לתאונה כתוצאה מכך.

אל תשעין את ראשך או את בית 
החזה על גלגל ההגה, או על לוח 

המכשירים, כאשר אתה מפעיל את 
לחצני הכוונון.

דפי ייחוס לקבלת מידע נוסף תמצא 
תחת הכותרת "כריות אוויר".

המחשב המובנה מציג את מידע הרכב 
וההגדרות בצג.

ביכולתך לפקח על הצג וההגדרות 
במחשב המובנה, בעזרת לחצני הכוונון 

בלוח המחוונים.

 סכנת תאונה
בטמפרטורות שמעט מעל נקודת 

הקיפאון, יתכן ופני הכביש יהיו 
קפואים, במיוחד באזורים מיועדים או 
על גשרים. אם לא תתאים את סגנון 

נסיעתך לתנאים, הרכב עלול להחליק. 
מסיבה זאת, התאם את סגנון הנהיגה 

והמהירות לתנאי מזג האוויר.

שינויים בטמפרטורה החיצונית מוצגים 
באיחור קל.

תפריטים
,  או   , באמצעות לחצני 

, באפשרותך לבחור את התפקודים 
הבאים:
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• איחזור )הצגת( תאריך השירות 	
) עמוד 197(

• בדיקת מפלס שמן המנוע 	
) עמוד 202(

•בחירה מראש/הגדרה של מועד  	
 התחלת הפעולה של מחמם העזר

) עמוד 117(

) • בקר לחץ אוויר צמיגים ) עמוד 134	

) • כוונון השעה ) עמוד 85	

) • כוונון התאריך ) עמוד 85	

•הגדרת התצורה של הפנסים  	
 הקדמיים כך שידלקו בקביעות

) עמוד 85(

 : eeלשם חזרה לתצוגה הסטנדרטית
לחץ על לחצן התפריט  והחזק 

אותו לחוץ מעל שנייה אחת.

או

 ee10 אל תלחץ על אף לחצן במשך
 שניות. 

הצג מקבל את ההגדרות שעברו 
שינוי.

כוונון השעה

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

 ee לחץ לסירוגין על לחצן התפריט
עד שספרת השעות מהבהבת.

לחץ על  או ee לכוונון השעה.

. ee לחץ על לחצן האיפוס 
תצוגת הדקות מהבהבת.

לחץ על  או ee לכוונון הדקות.

אם תמשיך להחזיק את לחצן  או    
 לחוץ, הערך ישתנה ברציפות.

כוונון התאריך

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

 ee לחץ לסירוגין על לחצן התפריט
עד שהיום מהבהב.

לכוונון היום. ee  לחץ על  או

. ee לחץ על לחצן האיפוס 
תצוגת החודש מהבהבת.

לחץ על  או ee לכוונון החודש.

. ee לחץ על לחצן האיפוס 
תצוגת השנה מהבהבת.

לכוונון השנה. ee  לחץ על  או

אם תמשיך להחזיק את לחצן  או    
 לחוץ, הערך ישתנה ברציפות.

הגדרת תצורת פנסים קדמיים 
דולקים בקביעות

אם הפעלת )On( את תצורת הפנסים 
הקדמיים כך שידלקו באופן קבוע ומתג 
, התאורות הבאות  התאורה במצב 
נדלקות אוטומטית כאשר המנוע פועל: 

תאורת הצד, אורות הנסיעה )נמוכים(, 
הפנסים האחוריים ותאורת לוחית 

הרישוי.

מסיבות בטיחות, ניתן לשנות הגדרה זו 
רק כאשר הרכב נייח. הגדרת המפעל 

היא On במדינות שבהם ההדלקה 
הקבועה של הפנסים הקדמיים היא 

דרישת החוק.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

לחץ לסירוגין על לחצן התפריט  ee
 עד שנורת הביקורת  בלוח 
המחוונים מהבהבת והודעת On או 

Off מופיעה בצג.

לחץ על  או ee להפעלת או נטרול 
תצורת הפנסים הקדמיים.

אם תסובב את מתג התאורה למצב    
, התאורה המתאימה   או 

תידלק. תצורת פנסים קדמיים 
הדולקים בקביעות תישאר מופעלת 

אם מסובבים את המתג למצב 
.

מחשב מובנה ברכב 
עם לחצנים בגלגל ההגה

מרכב ובקרות

המחשב המובנה מופעל עם סיבוב 
מפתח ההתנעה למצב 1 של מתג 

ההתנעה.
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 סכנת תאונה
השתמש במחשב המובנה כאשר 

תנאי הדרך והתנועה מאפשרים זאת. 
אחרת יופרע הריכוז שלך ולא תהיה 

מסוגל להתמקד בנהיגה ולגרום 
לתאונה כתוצאה מכך.

גלילה מתפריט אחד לאחר)3(

 לפנים

 לאחור

דפדוף בתוך תפריט

 לפנים

 לאחור

תפקודים מסוימים מאורגנים על פי 
תוכנם בתפריטים.

התצוגה משתנית כאשר תלחץ על אחד 
מהלחצנים בגלגל ההגה.

לדוגמה, תפריט AUDIO כולל תפקודים 
לבקרת הרדיו או נגן התקליטורים. ניתן 

להשתמש בתפקוד לקריאת מידע או 
לשינוי הכוונונים של הרכב.

פעולת ציוד השמע באמצעות    
הלחצנים בגלגל ההגה וביצוע 

 AUDIO הגדרות באמצעות תפריט
פועלים רק כמתואר רק אם מותקן 

ציוד מתוצרת מרצדס. אם אתה 
משתמש בציוד של יצרן אחר, 
התפקודים המתוארים עשויים 

להיות מוגבלים או לא זמינים כלל.

ניתן לחשוב על סדר התפריטים 
והתפקודים בתפריט כעל מעגל:

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
לשם הצגת התפריטים ברצף.

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
לשם הצגת התפקודים בתוך תפריט 

ברצף.

שלא כמו בתפריטים אחרים, בהגדרות 
התפריט Setting תמצא תפריטי משנה. 

למידע על אופן השימוש בתפריטי 
משנה אלו, ראה בפרק "תפריט 

הגדרות" ) עמוד 90(

מספר התפריטים תלוי בציוד 
האופציונאלי המותקן ברכב.

המחשב המובנה מציג את מידע הרכב 
וההגדרות בצג.

גלגל ההגה עם לחצנים

ניתן לפקח על הצג הרב תפקודי 
וההגדרות במחשב המובנה, בעזרת 

הלחצנים בגלגל ההגה.

צג)1(

פעולת המחשב המובנה 
ברכב

 ו-  )2(

•בחירת תפריטי משנה 	
•שינוי ערכים 	

•כוונון עוצמת השמע 	
שימוש בטלפון

 קבלת שיחה

 סיום שיחה
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סקירת התפריט

תרשימים

מונחים גנריים

כך נראית התצוגה כאשר תדפדף בתוך 
התפריטים.

האיור מציג תפריטים ברכב עם 
.CAMAND APS

המונחים הגנריים בסקירה המוצגת    
בטבלה יהפכו את התמצאותך 

לקלה יותר. מכל מקום, אלו אינם 
מוצגים תמיד בצג.

במערכות Sound 5/Audio 20, המחשב 
 AUDIO המובנה מציג תמיד את תפריטי

ו- TEL )טלפון( באנגלית. זה המקרה 
אפילו אם נבחרה שפה אחרת בצג.

הפעלה
תפריט הפעלה ) עמוד 88()1(

•תצוגה סטנדרטית 	
• הצגת תאריך השירות 	

) עמוד 197(

•בקר לחץ אוויר בצמיגים  	
)אינו זמין לכלי רכב בעלי 

מנועי בנזין( ) עמוד 135(

•בדיקת מפלס שמן המנוע  	
)רק בכלי רכב בעלי מנוע 

דיזל( ) עמוד 202(

תפריט אודיו ) עמוד 88()2(

תפריט ניווט ) עמוד 89()3(

 תפריט זיכרון הודעות )4(
) עמוד 90(

 תפריט הגדרות/כוונונים)5(
) עמוד 90(

 תפריט מחשב דרך )6(
) עמוד 97(

תפריט טלפון ) עמוד 98()7(
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תפריט הפעלה

לחץ על לחצן  או  לבחירת 
התפקודים הבאים בתפריט ההפעלה:

•מד מרחק מתאפס ורשם מרחק  	
מצטבר )תצוגה סטנדרטית(

• תצוגת טמפרטורת נוזל הקירור 	
) עמוד 88(

• הצגת תאריך השירות הקרוב 	
) עמוד 197(

• בקר לחץ אוויר בצמיגים  	
) עמוד 134(

•בדיקת מפלס שמן המנוע )רק בכלי  	
רכב בעלי מנוע דיזל( ) עמוד 202(

תצוגה סטנדרטית

בהגדרה הבסיסית, רשם המרחק 
המצטבר ומד מרחק הנסיעה המתאפס 

מוצגים בחלק העליון של הצג. אל זה 
מתייחסים כאל התצוגה הסטנדרטית.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 עד אשר מופיעה התצוגה 

הסטנדרטית.

מד מרחק נסיעה מצטבר (1 )

מד מרחק מתאפס (2 )

טמפרטורה חיצונית או מד מהירות (3 )

שעון (4 )

המלצות החלפת הילוכים בכלי רכב  (5 )
 עם תיבת הילוכים ידנית 

) עמוד 124( או מצב ידית 
ההילוכים או תחום ההילוכים 
העכשווי בכלי רכב עם תיבת 

הילוכים אוטומטית ) עמוד 129(

תצוגת טמפרטורת נוזל הקירור

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 עד אשר מופיעה התצוגה 

הסטנדרטית.

לחץ על  או ee לבחירת 
טמפרטורת נוזל הקירור.

הטמפרטורה המוצגת עשויה לעלות 
ל- 1200C כאשר נוהגים ברכב בתנאי 

נהיגה רגילים ואם נוזל הקירור מכיל 
את רמת הריכוז הנכונה של מגבילי 

חלודה וקיפאון. מקובל שטמפרטורת 
נוזל הקירור תעלה עד קצה הסקאלה 
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות וכאשר 

נוהגים ברכב באזור הררי.

תפריט אודיו

ביכולתך להשתמש בתפקודים בתפריט 
AUDIO לבקרת ציוד השמע שזה עתה 

.)On( הפעלת

פעולת ציוד השמע באמצעות הלחצנים 
בגלגל ההגה וביצוע הגדרות באמצעות 

תפריט AUDIO פועלים רק כמתואר 
רק אם מותקן ציוד מתוצרת מרצדס. 

אם אתה משתמש בציוד של יצרן אחר, 
התפקודים המתוארים עשויים להיות 

מוגבלים או לא זמינים כלל.

אם אף ציוד שמע אינו מופעל, תופיע 
 הודעת Audio Off )מערכת

Sound 5 או Audio 20( או הודעת 
Audio Off )מערכות Audio 50 APS או 

.)COMAND APS

בחירת תחנת רדיו

שימוש בלחצני גלגל ההגה
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( את הרדיו )ראה הוראות  eeOn( הפעל
הפעלה נפרדות(.

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
עד שמופיעה בצג התחנה הנבחרת 

עכשווית.

סוג החיפוש תלוי בהגדרות לבחירת 
 תחנות רדיו ) עמוד 96(. 

התחנה השמורה הקרובה תיבחר 
או במתחיל חיפוש התחנות )למעט 

.)Audio 20 -ב

תחום תדר או תחום תדר עם מספר  (1 )
זיכרון מוגדר מראש

תחנה (2 )

לחץ על  או ee לבחירת 
התחנה המבוקשת.

ניתן לשמור תחנות חדשות רק    
באמצעות מערכת השמע. ראה 
חוברת הוראות הפעלה נפרדת.

ניתן להפעיל את הרדיו גם בצורה 
הרגילה.

הפעלת נגן התקליטורים

שימוש בלחצני גלגל ההגה

( את הרדיו )ראה  eeOn( הפעל
הוראות הפעלה נפרדות( ובחר בנגן 

התקליטורים.

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
 CD -עד שההגדרות הנוכחיות של ה

מופיעות בצג.

Audio 20 או Sound 5 תצוגה עבור

תקליטור נוכחי )עם מחליף  (1 )
תקליטורים(

רצועה נוכחית (2 )

 תצוגה עבור עם Audio 50 APS או
COMAND APS

תקליטור נוכחי )עם מחליף  (1 )
תקליטורים(

רצועה נוכחית (2 )

לחץ על  או ee לבחירת 
הרצועה בתקליטור.

תפריט ניווט

בתפריט NAV, ביכולתך לבחור שהנחיית 
המסלול באמצעות מערכת הניווט תוצג 

בצג.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
 שתפריט הניווט מופיע בצג.

בצג הרב תפקודי יוצגו הודעות 
שונות, בהתאם למצב מערכת 

הניווט:

)Off( מערכת הניווט מנותקת

.NAV Off הצג מציג הודעת

 eeAudio של מערכת )On( הפעלת
APS 50 או COMAND APS )ראה 

הוראות הפעלה נפרדות(.

הנחיית מסלול לא פעילה

הצג מראה את כיוון המצפן.
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כיוון המצפן (1 )

הנחיית המסלול פעילה

התצוגה מראה, לדוגמה, את ההודעות 
הבאות:

בהוראות ההפעלה הנפרדות תמצא    
הערות הנוגעות לאופן הפעלת 

 הנחיית המסלול של מערכות
.COMAND APS או Audio 50 APS

תפריט זיכרון הודעות

המחשב המובנה שומר על חלק 
מההודעות המוצגות. בתפריט זיכרון 

ההודעות ביכולתך להציג הודעות 
השמורות בזיכרון.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
עד שהמספר של ההודעה השמורה 

 2 massages בזיכרון, לדוגמה 
)2 הודעות(, מופיעות בצג.

אם לא התרחשה כל תקלה, תופיע 
הודעת No message )אין הודעות(.

לחץ על  או ee לדפדוף בתוך 
ההודעות השמורות המוצגות.

הודעות תצוגה פוטנציאליות 
מתוארות בפרק "המלצות 
שימושיות" ) עמוד 229(

לחץ על לחצן  או ee לשם 
החלפה לתצוגה אחרת.

זיכרון ההודעות נמחק כאשר אתה    
סוגר )Off( את מתג ההתנעה.

תפריט הגדרות/כוונונים

בתפריט Setting )הגדרות( תמצא שני 
תפקודים: To reset )לאפס(: תפקוד 

Press the 0 button for 3 sec )לחץ על 
לחצן 0 למשך 3 שניות( שבאמצעותו 

תוכל לאפס את כל ההגדרות לאלו 
של המפעל. תמצא גם תפריטי משנה 
שבהם תוכל להשתמש לבצע הגדרות 

אישיות ברכב.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע 

בצג.

תפריט הגדרות/כוונונים

איפוס כל ההגדרות

באפשרותך לאפס את כל תפקודי 
תפריטי המשנה להגדרות המפעל.

 סכנת תאונה
המחשב המובנה שומר בזיכרון ומציג 
תקלות ואזהרות ממערכות מסוימות 

בלבד. מסיבה זאת, עליך לוודא 
תמיד שרכבך בטוח לשימוש. אחרת, 

אתה עלול לגרום לתאונה כתוצאה 
מנהיגה ברכב לא בטיחותי.
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שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן האיפוס ee למשך 
כ- 3 שניות.

בצג תופיע הודעה שתבקש ממך 
ללחוץ שוב על לחצן  לשם אישור.

. ee לחץ שוב על לחצן האיפוס

התפקודים של כל תפריטי המשנה 
מאופסים להגדרות המפעל.

אם לא תלחץ בשנית על לחצן    
האיפוס  לשם אישור, ההגדרות 

 Setting ששונו נשארות. תפריט
)הגדרות( מופיע שוב לאחר כ- 5 

שניות. מסיבות בטיחותיות, לא 
ניתן לאפס את כל התפקודים בעוד 

 הרכב בתנועה. 
לדוגמה, תפקוד Driv. Lights )אורות 

 Lighting נסיעה( בתפריט המשנה
)תאורה( נותר ללא שינוי.

איפוס התפקודים של תפריט משנה

באפשרותך לאפס את כל תפקודי 
תפריטי המשנה להגדרות המפעל.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט משנה.

לחץ על לחצן האיפוס ee למשך 
 כ- 3 שניות.

בצג תופיע הודעה שתבקש ממך 
ללחוץ שוב על לחצן  לשם אישור.

. ee לחץ שוב על לחצן האיפוס

כל התפקודים של כל תפריט 
המשנה מאופסים להגדרות המפעל.

אם לא תלחץ בשנית על לחצן    
האיפוס  לשם אישור, ההגדרות 

 Setting ששונו נשארות. תפריט
)הגדרות( מופיע שוב לאחר כ- 5 

שניות. מסיבות בטיחותיות, לא 
ניתן לאפס את כל התפקודים בעוד 

הרכב בתנועה. לדוגמה, תפקוד 
Driv. Lights )אורות נסיעה( בתפריט 

המשנה Lighting )תאורה( נותר 
ללא שינוי.

תפריטי משנה בתפריט ההגדרות

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

בצג תראה אוסף של תפריטי המשנה. 
יש יותר תפריטי משנה משניתן להציג 

בו זמנית.

לבחירת  ee  לחץ על  או
 תפריט משנה.

תפריט המשנה הנבחר עכשווית 
מואר.

לחץ על ee לבחירת התפקוד 
בתוך תפריט משנה.

שנה את ההגדרה על ידי לחיצה על  ee
.  או 

ההגדרה ששונתה )החדשה( 
נשמרת.

באפשרותך לבחור את תפריט המשנה 
הבאים:

) • לוח מחוונים ) עמוד 92	

הגדרות של יחידות ושפה  -

הגדרות עמודת הסטטוס  -

) • שעה/תאריך ( 5 עמוד 94	

5 תפריט המשנה שעה/תאריך זמין רק אם אין ברשותך מערכת שמע או שמותקנת ברכב 
.Sound 5/Audio 20 מערכת
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) • תאורה ) עמוד 94	

הפעלת/נטרול תצורת פנסים   -
קדמיים קבועים ותאורה היקפית 

)תאורת מיקום(

הגדרת כיבוי מושהה של   -
התאורה החיצונית

הפעלת/נטרול תאורת סביבה   -
פנימית

) • רכב ) עמוד 96	

הגדרת ספידטרוניק קבוע   - 
) עמוד 142(

הגדרת הבחירה של תחנות   -
הרדיו

) • חימום עזר ) עמוד 117	

) • נוחות ) עמוד 97	

הגדרות התלויות במפתח  -

הגדרת המראות החיצוניות כך   -
שיתקפלו אוטומטית

תפריט משנה של לוח המחוונים

בחירת יחידות טמפרטורה
שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע 

בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Inst. Cluster )לוח 

המחוונים(.

לחץ על ee לבחירת תפקוד 
Temperat. )טמפרטורה(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לבחירת  ee  לחץ על  או
 0C :היחידה לכל ההודעות בצג

)מעלות צלסיוס( או 0F )מעלות 
פרנהייט(

בחירת יחידה למד המהירות הדיגיטלי
שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Inst. Cluster )לוח 

המחוונים(.

 לחץ על ee לבחירת תפקוד 
 Dig. Speedo )מד מהירות דיגיטלי(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לבחירת  ee  לחץ על  או
היחידה של מד המהירות הדיגיטאלי: 

.mph או km/h

בחירת יחידה למד המרחק המצטבר
שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Inst. Cluster )לוח 

המחוונים(.

 eeTrip לחץ על  לבחירת תפקוד
 )נסיעה(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לבחירת  ee  לחץ על  או
היחידה לכל ההודעות בצג: km או 

.miles
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בחירת השפה
שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Inst. Cluster )לוח 

המחוונים(.

לחץ על ee לבחירת תפקוד 
 Language )שפה(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

להגדרת  ee  השתמש ב-  או
השפה לכל ההודעות.

השפות הזמינות הן:

• )גרמנית( 	German

• )אנגלית בריטית( 	British English

• )אנגלית אמריקאית( 	US English

• )צרפתית( 	French

• )איטלקית( 	Italian

• )ספרדית( 	Spanish

בחירת התצוגה עבור עמודת 
הסטטוס

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Inst. Cluster )לוח 

המחוונים(.

לחץ על ee לבחירת תפקוד 
 .Select displ )בחירת תצוגה(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לבחירת  ee  לחץ על  או
הצגה של הטמפרטורה החיצונית או 

המהירות )מד מהירות דיגיטלי(

התצוגה הנבחרת מוצגת באופן 
 קבוע בחלק התחתון של הצג 

) עמוד 88(

בחירת יחידה ללחץ אוויר בצמיגים
שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע 

בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Inst. Cluster )לוח 

המחוונים(.

 לחץ על ee לבחירת תפקוד 
 Tyre press )לחץ אוויר בצמיגים(.
סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 

הנוכחית.

לבחירת  ee  לחץ על  או
היחידה של לחץ האוויר בצמיגים 

.psi או bar :המופיעה בצג
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תפריט משנה שעון/תאריך

 CAMAND -אם רכבך מצוייד ב   
 Audio 50 או במערכת ניווט APS

 Clock/Date אין תפריט משנה ,APS
)שעון/תאריך(. מערכת הניווט שלך 

מקבלת את נתון השעה והתאריך 
.GPS מלוויני

עליך להגדיר פעם אחת את אזור 
הזמן במערכת השמע. ראה חוברת 

הוראות הפעלה נפרדת.

כוונון השעון
 CAMAND APS -אם רכבך מצוייד ב   

 ,Audio 50 APS או במערכת ניווט
תפריט משנה זה אינו זמין.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Clock/Date )שעון/

תאריך(.

 לחץ ee לבחירת תפקוד
Set clock Hours )כוונון השעות( או 

Minutes )דקות(.

להגדרת  ee  לחץ על  או
הערכים.

בחירת תצורת השעה
 CAMAND APS -אם רכבך מצוייד ב   

 ,Audio 50 APS או במערכת ניווט
תפריט משנה זה אינו זמין.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Clock/Date )שעון/

תאריך(.

. ee12/24h לחץ  לבחירת תפקוד

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לבחירת תצורת  ee  לחץ  או
.24h 12 אוh שעון

כוונון התאריך
 CAMAND APS -אם רכבך מצוייד ב   

 ,Audio 50 APS או במערכת ניווט
תפריט משנה זה אינו זמין.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Clock/Date )שעון/

תאריך(.

לחץ  לבחירת eeDate day )היום(, 
month )חודש( או year )שנה(.

להגדרת  ee  לחץ על  או
הערכים.

תפריט משנה לתאורה

הגדרת תצורת פנסים קדמיים 
דולקים בקביעות

אם הפעלת את תצורת פנסים 
קדמיים קבועים ומתג התאורה 

, האורות הבאים יידלקו  במצב 
אוטומטית כאשר המנוע פועל: תאורת 

94

ת
רו

ק
ב

מחשב מובנה ברכב עם לחצנים בגלגל ההגה



הצד, אורות הנסיעה )נמוכים(, הפנסים 
האחוריים ותאורת לוחית הרישוי.

מסיבות בטיחות, ניתן לשנות הגדרה זו 
רק כאשר הרכב נייח.

הגדרת המפעל היא Constant )קבועה( 
במדינות שבהם ההדלקה הקבועה של 

הפנסים הקדמיים היא דרישת החוק.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה lighting )תאורה(.

 לחץ ee לבחירת תפקוד
 Driv. Lights )אורות נסיעה(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לבחירה של  ee  לחץ  או
 constant ידני( או( Manual הגדרת

)קבוע( )תצורת פנסים קדמיים 
דולקים בקביעות(.

אם תסובב את מתג התאורה    
, התאורה  למצב  או 

המתאימה תידלק. תצורת פנסים 
קדמיים הדולקים בקביעות תישאר 

מופעלת אם מסובבים את המתג 
. למצב 

מסיבות בטיחותיות, לא ניתן לאפס    
את תפקוד Driv. lights )אורות 

נסיעה( להגדרת המפעל בעוד הרכב 
בתנועה. בצג תראה את ההודעה 

 הבאה:
 Setting only possible at standstill

)ההגדרה אפשרית רק במצב נייח(.

הפעלת On/Off של תאורת הסביבה 
)תאורת מיקום(

אם תפעיל On את התאורה הסביבתית, 
הפנסים הבאים יידלקו בחשכה, 

לאחר שחרור נעילת הרכב באמצעות 
המפתח:

•תאורת הצד 	
•התאורה האחורית 	

•תאורת לוחית הרישוי 	
•פנס ערפל 	

התאורה הסביבתית כבית אוטומטית 
לאחר 40 שניות או כאשר אתה:

•פותח את דלת הנהג 	
•תכניס את המפתח למתג ההתנעה 	

•נועל את הרכב בעזרת המפתח 	
שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע 

בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה lighting )תאורה(.

 לחץ על ee לבחירת תפקוד
 Loc. Lighting )תאורת מיקום(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

להפעלת  ee  לחץ  או
התאורה הסביבתית )תאורת מיקום( 

.Off או On

הגדרת כיבוי מושהה של התאורה 
החיצונית

תפקוד Headlamps )פנסים קדמיים( 
מאפשר לך לבחור האם הפנסים 

הקדמיים יישארו דולקים בחושך ולכמה 
זמן, לאחר סגירת הדלת.
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אם הגדרת את כיבוי האורות המושהה 
ודוממת את המנוע, התאורות הבאות 

יישארו דולקות:

•תאורת הצד 	
•התאורה האחורית 	

•תאורת לוחית הרישוי 	
•פנס ערפל 	

ניתן להפעיל שוב תפקוד זה תוך 10    
דקות, על ידי פתיחת אחת הדלתות.

התאורה החיצונית כבית לאחר 
60 שניות אם אינך פותח דלת או 
אם אינך סוגר דלת פתוחה לאחר 

הדממת המנוע.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה lighting )תאורה(.

לחץ על ee לבחירת תפקוד 
 Headlamps )פנסים קדמיים(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

כדי לבחור האם  ee  לחץ  או
התאורה החיצונית תישאר דלוקה 

ולכמה זמן.

הדלקת/כיבוי התאורה ההיקפית
תפקוד Ambient int. lighting )תאורה 

פנימית היקפית( מאפשרת לך להדליק/
לכבות את תאורת תא הרגליים ותאורת 

ידיות האחיזה בדיפוני התקרה.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה lighting )תאורה(.

לחץ על ee לבחירת תפקוד 
Ambient int. lighting )תאורה 

 פנימית היקפית(.
סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 

הנוכחית.

להפעלת  ee  לחץ  או
.Off או On התאורה ההיקפית

תפריט משנה של הרכב

הגדרת הבחירה של תחנות הרדיו
בכל פעם שמפעילים את הרדיו 

באמצעות הלחצנים בגלגל ההגה )לא 
 Search תפקוד ,)Audio 20 עם מערכת
)חיפוש( מאפשר לך לקבוע האם הרדיו 

יחפש אחר תחנה חדשה או את התחנה 
הקודמת שנשמרה.

הגדרת Frequency )תדר( מתחילה 
בחיפוש תחנה. הגדרת Memory )זיכרון( 

בוחרת את התחנה השמורה הבאה.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
תפריט המשנה Vehicle )הרכב(.

לחץ על ee לבחירת תפקוד 
 Search )חיפוש(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.
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לבחירת  ee  לחץ על  או
תצורת החיפוש של תחנה.

תפריט משנה - נוחות

הגדרות התלויות במפתח
תפקוד Key )מפתח( מאפשר לך 

להגדיר האם ההגדרות של תפריטי 
המשנה הבאים נשמרים עם תלות 

במפתח:

• )לוח מחוונים( 	Inst. Cluster

• )תאורה( 	Lighting

• )רכב( 	Vehicle

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
 Convenience תפריט המשנה

)נוחות(.

לחץ על לחצן ee לבחירת תפקוד 
 Key )מפתח(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

להפעלת או  ee  לחץ  או
נטרול התלות במפתח.

מסיבות בטיחותיות, לא ניתן להגדיר    
את תפקוד Key )מפתח( בעוד הרכב 

בתנועה. בצג תראה את ההודעה 
 הבאה:

 Setting only possible at standstill
)ההגדרה אפשרית רק במצב נייח(

הגדרת המראות החיצוניות כך 
שיתקפלו אוטומטית

תפקוד Exter. mirror adjustment )כוונון 
מראות חיצוניות( מאפשר לך להגדיר 

האם המראות החיצוניות יתקפלו 
אוטומטית עם נעילת הרכב.

שימוש בלחצני גלגל ההגה

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לבחירת  ee  לחץ על  או
 Convenience תפריט המשנה

)נוחות(.

 לחץ על ee לבחירת תפקוד
Exter. mirror adjustment )כוונון 

 מראות חיצוניות(.
סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 

הנוכחית.

להגדיר האם  ee  לחץ  או
המראות החיצוניות Fold )יתקפלו( 

או Do not fold )לא יתקפלו( 
אוטומטית עם נעילת הרכב.

תפריט מחשב דרך

באפשרותך להציג או לאפס את 
הנתונים הסטטיסטיים של הרכב 

במחשב הדרך.

סטטיסטיקה של תצרוכת הדלק 
לאחר ההתנעה

שימוש בלחצני גלגל ההגה

כאשר תציג שוב את מחשב הדרך,    
הוא יציג את התפקוד האחרון 

 שהוצג בו.
היחידות של המידע הסטטיסטי 

המוצג מוגדרות באופן קבוע לכל 
מדינה ספציפית ולכן אלו בלתי 

תלויות ביחידות הנבחרות בתפריט 
Setting )הגדרות(.
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 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
 עד שמופיעה בצג הודעת

After start )לאחר התנעה(.

מרחק הנסיעה מאז ההתנעה (1 )

הזמן שחלף מאז ההתנעה (2 )

מהירות ממוצעת מאז ההתנעה (3 )

תצרוכת דלק ממוצעת מאז  (4 )
ההתנעה

סובב את המפתח למצב 0 במתג    
ההתנעה או הוצא אותו, כל הערכים 

 מתאפסים לאחר כ- 4 שעות.
הערכים לא יאופסו אם תסובב את 
המפתח חזרה למצב 1 או 2 בתוך 

פרק זמן זה.

סטטיסטיקת תצרוכת הדלק לאחר 
התנעה

שימוש בלחצני גלגל ההגה

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
 עד שמופיעה בצג הודעת

After start )לאחר התנעה(.

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שמופיעה הודעת After reset )לאחר 

איפוס(.

מרחק הנסיעה מאז האיפוס האחרון (1 )

הזמן שחלף מאז האיפוס האחרון (2 )

מהירות ממוצעת מאז האיפוס  (3 )
האחרון

תצרוכת דלק ממוצעת מאז האיפוס  (4 )
האחרון

הצגת מרחק הנסיעה הנותר

שימוש בלחצני גלגל ההגה

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
 עד שמופיעה בצג הודעת

After start )לאחר התנעה(.

לחץ על לחצן  או ee עד 
שמופיעה הודעת Range )מרחק 

נסיעה נותר(.

המרחק המשוער שניתן לעבור 
עם כמות הדלק הנוכחית שנותרה 

במיכל וסגנון נהיגתך מופיע בתצוגה.

אם המיכל כמעט ריק, מופיעה    
הודעת  Please refuel )אנא 

תדלק( במקום מרחק הנסיעה 
הנותר.

איפוס סטטיסטיקת תצרוכת הדלק

שימוש בלחצני גלגל ההגה

  ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
 עד שמופיעה בצג הודעת

After start )לאחר התנעה(.

לחץ על  או ee לבחירת 
התפקוד שברצונך לאפס.

לחץ והחזק את לחצן האיפוס ee עד 
שהערכים מתאפסים ל- "0".

סטטיסטיקות תצרוכת הדלק   
After start )לאחר ההתנעה( 

מתאפסת אוטומטית לאחר 999 
 שעות או 9999 קילומטרים.

 סטטיסטיקות תצרוכת הדלק
After reset )לאחר האיפוס 9 

מאופסת אוטומטית לאחר 9999 
שעות או 99,999 קילומטרים.

תפריט טלפון

ביכולתך להפעיל את הטלפון הסלולארי 
 ,TEL באמצעות התפקודים בתפריט

בתנאי וזה מחובר למערכת הדיבורית 
של מרצדס.
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 סכנת תאונה
הקפד על הוראות החוק הישימות 

בישראל בכל הקשור לתפעול ציוד 
תקשורת נייד בתוך הרכב.

אם מותר להפעיל מכשיר טלפון 
נייד כאשר הרכב בתנועה, עליך 

לעשות זאת רק כאשר תנאי הכביש 
והתנועה בו מאפשרים זאת. אחרת, 
דעתך עלולה להיות מוסחת ממצב 
התנועה ואתה עלול לגרום תאונה 

ולסכן בכך את עצמך ואחרים.

הפעלת )On( הטלפון הסלולארי

שימוש בלחצני גלגל ההגה

( את הטלפון הסלולארי  eeOn( הפעל
 ;COMAND APS ומערכת השמע או

ראה בחוברת הוראות ההפעלה 
הנפרדת.

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
 שתפריט TEL )טלפון( מופיע בצג.

המידע בצג תלוי בסטטוס הטלפון 
הסלולארי.

 : • 	)Off( הטלפון הסלולארי כבוי
 TEL Off הצג מראה הודעת
)טלפון כבוי( )Audio 20( או 

Switch on phone )הפעל את 
הטלפון )מערכת Audio 50 או 

.)COMAND APS

: הצג מציג  • 	PIN 'לא הוקש מס
הודעת TEL PIN )מספר PIN של 

 Please או )Audio 20( )הטלפון
enter PIN )אנא הקש את מספר 

ה- PIN( )מערכת Audio 50 או 
)COMAND APS

הקש את קוד ה- eePIN באמצעות 
הטלפון הסלולארי, מערכת השמע 

.COMAND APS או 
 הטלפון הסלולארי יחפש אחר רשת.

 בפרק זמן זה, הצג נשאר ריק.
אתה תראה את שם ספק הרשת 

מיד לאחר שהטלפון הסלולארי 
 איתר רשת.

עם הצגת סמל המוכנות התפעולית, 
באפשרותך להפעיל את הטלפון 

הסלולארי באמצעות הלחצנים 
בגלגל ההגה.

אם סמל המוכנות התפעולית נעלם,    
רכבך נמצא מחוץ לטווח השידור 

והקליטה.

קבלת שיחה

בכל רגע, באפשרות לאשר/לקבל 
שיחה, בתנאי שהטלפון מוכן לכך. בצג 

תראה את ההודעה הבאה:

Audio 20 תצוגה עבור

 תצוגה עבור עם Audio 50 APS או
COMAND APS

. ee לחץ 
בצג מוצג משך השיחה.

סירוב לקבל שיחה או סיום שיחה

. ee לחץ 
 המצלצל אליך ישמע צליל תפוס.

בצג מופיעה שוב צלמית המוכנות 
לפעולה.

חיוג למספר מתוך ספר הטלפונים

בכל רגע, ניתן לבחור ולחייג מספר 
מתוך ספר הטלפון, בתנאי שהטלפון 

הנייד מוכן לקבלת שיחות.

ניתן ליצור רשומות של מספרי    
טלפון חדשים בספר הטלפונים 

באמצעות הטלפון הסלולארי עצמו 
בלבד. ראה חוברת הוראות הפעלה 

נפרדת.
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לחץ לסירוגין על  או ee עד 
שתפריט TEL )טלפון( מופיע בצג. 
.GSM -בצג יופיע שם ספק רשת ה

לחץ  או ee כדי לעבור לספר 
 הטלפונים.

המחשב המובנה קורא את ספר 
 הטלפונים המאוחסן על כרטיס 
ה- SIM או מהזיכרון שבמכשיר 

הטלפון. הדבר עשוי לקחת 
יותר מדקה. הצג מציג הודעת 

Processing )מעבר( )Audio 20( או 
...Please wait )אנא המתן( )מערכת 

.)COMAND APS או Audio 50 
הקריאה הושלמה כאשר ההודעות 

נעלמות.

לחץ על  או ee לבחירת השם 
 המבוקש.

הצג מראה את השמות הרשומים 
על פי סדר האלף-בית.

שם מספר הטלפונים (1 )

התצוגה נגללת במהירות דרך    
השמות אם תלחץ על  או  

לפרק זמן העולה על שנייה אחת. 
שחרור הלחצן יפסיק את הדפדוף 

 המהיר.
אם אינך מעוניין לבצע שיחה, לחץ 

. על לחצן 

. ee לחץ 
המחשב המובנה מחייג למספר 

הטלפון המתאים. הצג מציג הודעת 
Dialling )מחייג( )Audio 20( או 

...Please wait )אנא המתן( )מערכת 
.)COMAND APS או Audio 50 

המחשב המובנה שומר את מספרי 
 הטלפון בזיכרון החיוג.

כאשר נוצרת תקשורת, הצג מציג 
את שם האדם האחר ומשך השיחה.

חיוג חוזר

המחשב המובנה שומר את מספרי 
הטלפון האחרונים שחויגו. פירוש הדבר 

הוא שאינך צריך לחפש בכל ספר 
הטלפונים.

לחץ לסירוגין על  או ee עד 
 שתפריט TEL )טלפון( מופיע בצג.

.GSM -בצג יופיע שם ספק רשת ה

. ee לחץ 
הצג מראה את מספרי הטלפון 

שחויגו לאחרונה או שמות בזיכרון 
החיוג.

מספר טלפון בזיכרון החיוג החוזר (1 )

 ee לחץ לסירוגין על לחצן  או
עד שיוצג המספר או השם שאתה 

מחפש.

. ee לחץ 
המחשב המובנה מחייג למספר 

 הטלפון המתאים.
אם נוצר קשר, הצג מראה את 

משך השיחה ושם האדם שאליו 
אתה מחייג, אם זה שמור בספר 

 הטלפונים.
אחרת, המספר שאתה מחייג אליו 

ימשיך להיות מוצג.
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תאורה

הערות כלליות

דרישות התקנות שונות בהתאם 
למדינות.

כאשר תנהג במדינות שבהן התנועה    
מתנהלת בצד הנגדי לזה שבמדינה 

בה הרכב רשום, ייתכן והתנועה 
הבאה ממול תסתנוור. אתה חייב 

להחליף את תצורת הפנסים 
כנדרש. מידע נוסף תמצא בפרק 

"הפעלה" ) עמוד 164(.

מתג תאורה

מיקום

במתג התאורה ניתן להשתמש 
להדלקת האורות וכיבויים.

מתג תאורה (1 )

לסמלים על מתג התאורה יש את 
המשמעויות הבאות:

פנס חנייה שמאלי דולק  

פנס חנייה ימני דולק  

תצורת פנסים קדמיים    
אוטומטית

אורות כבויים/תצורת פנסים   
קדמיים דולקים בקביעות

תאורת צד, לוחית רישוי ולוח   
מחוונים דולקת

אורות נסיעה )נמוכים(/אורות   
דרך )גבוהים( )בהתאם למצב 

המתג המשולב(

אורות נסיעה )נמוכים(

סובב את המפתח למצב ee1 במתג 
ההתנעה.

. ee סובב את מתג התאורה למצב

נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
נדלקת.

תצורת פנסים קדמיים דולקים בקביעות

באפשרותך לכוונן במחשב המובנה 
את תצורת הפנסים הקדמיים הדולקים 

בקביעות.

• רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה 	
) עמוד 85(

• רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה 	
) עמוד 85(

הדבר אינו אפשרי במדינות שבהן פנסים 
קדמיים דולקים בקביעות - היא דרישת 

החוק.

. ee סובב את מתג התאורה למצב

כאשר המנוע פועל, אורות הנסיעה, 
אורות הצד ותאורת לוחית הרישוי 

 דולקים.
נורת הביקורת  בלוח המחוונים 

נדלקת.

אם תסובב את מתג התאורה    
, התאורה  למצב  או 

המתאימה תידלק. אם מסובבים 
 , את מתג התאורה למצב 

פנסים הקדמיים הדולקים בקביעות 
נשארים דלוקים.

תצורת פנסים קדמיים אוטומטית

אורות חנייה, אורות נסיעה )נמוכים( 
ותאורת לוחית הרישוי נדלקות אוטומטית, 

תלוי בתנאי התאורה הסביבתית.

 סכנת תאונה
אם מציבים את מתג התאורה במצב 

, אורות הנסיעה )נמוכים( לא 
יידלקו אוטומטית בתנאי ערפל. 

הדבר עלול לסכן אותך ואת האחרים. 
לכן, הפעל בתנאי ערפל את המתג 

. למצב 

התפקוד האוטומטי של הפנסים 
הקדמיים הוא אמצעי עזר בלבד. הנהג 

הוא האחראי לתאורת הרכב בכל עת.
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 . ee סובב את מתג התאורה למצב 
תאורת הצד נדלקת/כבית 

אוטומטית כאשר המפתח במצב 1 
במתג ההתנעה.

אורות החנייה, אורות הנסיעה 
)נמוכים( ותאורת לוחית הרישוי 
נדלקות/כבות אוטומטית, תלוי 

בתנאי התאורה הסביבתית כאשר 
המנוע פועל.

פנסי ערפל קדמיים/אחוריים

( למצב  ee1( סובב את מתג התאורה
.  או 

: משוך את מתג  eeפנסי ערפל קדמיים
 התאורה )1( החוצה לעוצר הראשון.

נורת הביקורת הירוקה  
הסמוכה למתג התאורה, נדלקת.

: משוך את מתג  eeפנס ערפל אחורי
 התאורה )1( החוצה לעוצר השני.

נורת הביקורת הצהובה  
הסמוכה למתג התאורה, נדלקת.

כוונון טווח פנסים קדמיים

בקרת טווח הפנסים הקדמיים 
מאפשרת לך לכוונן את קונוס אלומת 

האור של הפנסים הקדמיים כך שזה 
יתאים לתנאי העומס הפועלים על 

הרכב. קונוס התאורה מהפנסים 
הקדמיים משתנה אם המושבים 

תפוסים או אם תא המטען מועמס 
או נפרק. הדבר יכול להפריע לראות 

ולסנוור את הנהגים הבאים ממול.

ניתן לכוונן את מרחק אלומת הפנסים 
הקדמיים רק כאשר המנוע פועל.

סובב את בקרת טווח הפנסים  ee
הקדמיים )1( למצב המתאים כך 

שהכביש מלפנים מואר למרחק של 
40 עד 100 מטר ואורות הנסיעה 

)נמוכים( אינם מסנוורים את 
 התנועה הבאה ממול.

. אם הרכב אינו טעון, בחר במצב 

ברכבים עם בקרת גובה אלקטרונית,    
טווח הפנסים הקדמיים מבוקר 

אוטומטית.

מתג משולב

אורות דרך )גבוהים( (1 )

אורות נסיעה )נמוכים( (2 )

הבהוב פנסים קדמיים (3 )

פנסי אורות דרך )גבוהים(

: הדלק את אורות הנסיעה  eeלהדלקה
)הנמוכים( ) עמוד 101(

 .) ee1( לחץ לפנים את המתג המשולב
נורת הביקורת  בלוח המחוונים 

נדלקת.

הבהוב פנסים קדמיים

 ee2 סובב את המפתח למצב 1 או
במתג ההתנעה.

משוך קצרות את המתג המשולב  ee
בכיוון )3(.
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איתות פניה

לאיתות על פניה ימינה (1 )

לאיתות על פניה שמאלה (2 )

: לחץ את המתג המשולב  eeלאיתות
בכיוון המבוקש )1( או )2( עד 

 להשתלבותו.
המתג המשולב חוזר אוטומטית 

למצבו המקורי לאחר תנועות הגה 
גדולות.

: לחץ קצרות את  eeלאיתות קצר
המתג המשולב בכיוון המבוקש )1( 

 או )2(.
פנס האיתות המתאימים יהבהב 

שלוש פעמים.

אורות מצוקה )מהבהבים(

אורות המצוקה פועלים, גם אם סוגרים 
)Off( את מתג ההתנעה. אלו מופעלים 
אוטומטית כאשר כרית אוויר מתנפחת 

או לאחר בלימה חזקה ממהירות של 
יותר מ- 70 קמ"ש המביאה את הרכב 

לכדי עצירה.

לחצן אורות מצוקה )מהבהבים(

. ee להדלקה/כיבוי: לחץ על לחצן

אם תפעיל את מאותתי הפניה    
כשאורות המצוקה פועלים, רק 

 מאותתי הפניה בצד שנבחר, יפעלו.
אם אורות המצוקה הופעלו באופן 
אוטומטי, לחץ פעם אחת על מתג 

אורות המצוקה כדי לכבותם.

תאורה פנימית קדמית

תאורה פנימית קדמית עם לוח 
בקרה עליון

הדלקה/כיבוי של תאורת הקריאה,  (1 )
צד שמאל

הדלקה/כיבוי של תאורת הקריאה,  (2 )
צד ימין

תאורת קריאה ימנית (3 )

תאורה פנימית (4 )

להפעלת/נטרול מערכת הבקרה  (5 )
האוטומטית

הדלקה/כיבוי של התאורה הפנימית (6 )

תאורת קריאה שמאלית (7 )

אם אתה מדליק ידנית את התאורה 
הפנימית או את תאורת הקריאה, זו 

כבית אוטומטית כעבור 20 דקות.

בקרה אוטומטית
התאורה הפנימית נדלקת כאשר אתה:

•משחרר את נעילת הרכב 	
•פותח דלת 	

•מוציא את המפתח ממתג ההתנעה 	
התאורה הפנימית כבית שוב באופן 

אוטומטי. אם אחת הדלתות נשארת 
פתוחה, התאורה הפנימית תכבה 

כעבור כ- 20 דקות.
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תאורה פנימית אחורית

הדלקת/כיבוי מרכזי של התאורה 
הפנימית האחורית

באפשרותך לשלוט בצורה מרכזית 
בתאורה הפנימית האחורית 

באמצעותם של הלחצנים בקונסולה 
המרכזית. בהתאם להגדרה, ביכולתך 

להדליק ולכבות באופן נפרד את כל 
אחת מהתאורות האחוריות.

לחצנים לתאורת פנים

: לחץ על הלחצן  eeלהדלקה/כיבוי
.  העליון 

התאורה הפנימית בתא האחורי 
נדלקת, אם היא לא כובתה 

באמצעות המתג הנפרד שלה. ללא 
תלות במצב המתג הנפרד שלה, 

התאורה כבית אם אתה מכבה 
אותה באופן מרכזי.

בקרה אוטומטית
התאורה הפנימית של התא האחורי 

נדלקת אוטומטית אם אתה:

•פותח את הדלת האחורית 	
•פותח את אחת מדלתות הצד 	

•משחרר את נעילת הרכב 	
: לחץ על הלחצן  eeלהדלקה/כיבוי

.  התחתון 
הבקרה האוטומטית מנוטרלת אם 

נורת הביקורת בלחצן נדלקת.

תאורה אחורית פנימית בידית 
האחיזה

תאורה פנימית אחורית

 ) ee1( להדלקה/כיבוי: לחץ על אזור
של עדשת הנורה.

תאורה פנימית אחורית עם תאורת 
קריאה

תאורה פנימית אחורית (1 )

תאורת קריאה (2 )

הדלקה/כיבוי של תאורת הקריאה (3 )

להדלקת/כיבוי של התאורה הפנים  (4 )
האחורית לחץ על אזור העדשה

להדלקת/כיבוי של התאורה הפנים  ee
האחורית: לחץ על אזור )4( של 

עדשת הפנס.

  : eeהדלקה/כיבוי של תאורת הקריאה
לחץ על לחצן )3(.
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ראות טובה

מגבי שמשה קדמית

להפעלת מגבי השמשה הקדמית (1 )

( 2) ניגוב יחיד/לניגוב עם נוזל ניקוי
) עמוד 106(

הפעלת מגבי השמשה הקדמית

 ee2 סובב את המפתח למצב 1 או
במתג ההתנעה.

רכבים עם חיישן גשם/תאורה:  
בתנאי מזג אוויר יבש, הפסק את 
פעולת מגבי השמשה הקדמית. 

אחרת, לכלוך או השפעות אופטיות 
עלולים לגרום להפעלה לא רצונית 

של המגבים. אלו עלולים לגרום נזק 
ללהבי מגבי השמשה הקדמית או 

לשרוט את פני השמשה.

סובב את המתג המשולב בכיוון החץ  ee
)1( למצב הרצוי, בהתאם לעוצמת 

הגשם.

מצבי המגרעת של המתג המשולב 
מתאימים למהירויות הניגוב הבאות:

מגבים מופסקים  0

ניגוב לסירוגין  I

ניגוב רגיל  II

ניגוב מהיר  III

אם מגבי השמשה הקדמית פועלים    
ואתה עוצר את הרכב, מואטת 
מהירות פעולתם. לדוגמה, אם 

בחרת במצב ניגוב II ועצרת את 
הרכב, הניגוב נמשך תוך כדי פעולה 
לסירוגין בעוד הרכב נייח. אם נבחר 

ניגוב לסירוגין, מרווחי הזמן בין 
 הניגובים עולים.

רכבים עם חיישן גשם/תאורה: 
 I באפשרותך להשתמש ברמה
כבהגדרה אוניברסאלית. חיישן 

הגשם/תאורה מגדיר אוטומטית את 
תדירות הניגוב המתאימה, בהתאם 
לעוצמת הגשם. כאשר אתה עוצר 
את הרכב, רמות III ו- II מופחתות 

.I אוטומטית לרמה 
מגבי השמשה הקדמית יחזרו לרמה 

המקורית הקודמת כשמהירות 
הנסיעה תעלה שוב על 8 קמ"ש.

מגב שמשה אחורית

מגב השמשה האחורית מפועל 
אוטומטית אם שילובו של הילוך 

הנסיעה לאחור בעוד מגבי השמשה 
הקדמית פועלים. אם הרכב במצב נייח 
ואתה פותח את הדלת האחורית, מגב 
השמשה האחורית יפסיק אוטומטית 
את פעולתו. מגב השמשה האחורית 

יחזור שוב לפעולת הניגוב כאשר הדלת 
האחורית נסגרת והרכב מתחיל לנסוע.

לחצנים עבור מגב השמשה האחורית

 ee2 סובב את המפתח למצב 1 או
במתג ההתנעה.

להפעלה/הפסקת הפעולה של  ee
ניגוב לסירוגין: לחץ על הלחצן 

.  העליון 
נורת הביקורת בלחצן נדלקת כאשר 

מופעלת פעולת הניגוב לסירוגין.

לניגוב עם נוזל ניקוי שמשה  ee
קדמית: לחץ והחזק את הלחצן 

 התחתון  לחוץ.
עם שחרור הלחצן, מגב השמשה 

האחורית ימשיך לבצע פעולות ניגוב 
למשך כ- 5 שניות נוספות.
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השתמש בנוזל ניקוי לשם ניקוי    
וניגוב השמשה האחורית, גם 

כאשר יורד גשם. כך תמנע את 
זיהום מריחת הלכלוך על השמשה 

האחורית.

מערכת מתזי שמשה קדמית

להפעלת מגבי השמשה הקדמית (1 )

לניגוב עם נוזל ניקוי (2 )

לחץ על המתג המשולב מעבר  ee
 לנקודת ההתנגדות, בכיוון החץ )2(.

מגבי השמשה הקדמית יבצעו 
פעולות ניגוב עם נוזל ניקוי.

נקה את השמשה הקדמית עם נוזל    
ניקוי, אפילו אם יורד גשם. בעשותך 
כך תמנע מריחות על גבי השמשה 

הקדמית.

מערכת ניקוי פנסים קדמיים

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

.) ee1( לחץ לחיצה קצרה על לחצן 
ניקוי הפנסים הקדמיים מבוצע 

באמצעות סילון מים בלחץ גבוה.

חימום חלונות

הערות בטיחות חשובות

 סכנת תאונה
לפני תחילת הנסיעה, הסר קרח או 

שלג מכל החלונות. אחרת, ראות 
לקויה עלולה לסכן אותך ואת 

האחרים.

חימום שמשה אחורית

חימום השמשה האחורית פועל 
כשהמנוע פועל. חימום השמשה 
האחורית צורך זרם רב. לכן, עליך 

לנתק את חימום השמשה האחורית 
מיד כאשר זו נקיה. החימום נפסק 

אוטומטית לאחר כ- 12 דקות.

מתג לחימום שמשה אחורית

התנע את המנוע. ee
 . ee להדלקה/כיבוי: לחץ על מתג
נורת הביקורת במתג נדלקת כאשר 

מופעל חימום השמשה האחורית.
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בקרת אקלים

סקירת מערכות בקרת האקלים

הרכב מצוייד באחת ממערכות בקרת האקלים הבאות:

חימום

מיזוג אוויר

מערכת מיזוג האוויר היא שילוב של 
מערכת חימום ואוורור, יחד עם מערכת 

קירור ) עמוד 108(

בקרת אקלים אוטומטית

בקרת האקלים האוטומטית היא שילוב 
של מערכת חימום אוטומטי ואוורור, 
יחד עם מערכת קירור ) עמוד 109(

חימום התא האחורי

החימום המופעל בנפרד של התא 
האחורי מאפשר הגדרות טמפרטורה 

 וזרימת אוויר נפרדות לתא האחורי. 
) עמוד 110(

107
ת

רו
ק

ב
בקרת אקלים



מערכת מיזוג אוויר של התא האחורי

מיזוג האוויר המופעל בנפרד של התא 
האחורי מאפשר הגדרות טמפרטורה 

 וזרימת אוויר נפרדות לתא האחורי. 
) עמוד 110(

הערות כלליות

מערכת מיזוג האוויר/בקרת האקלים 
האוטומטית מכווננת את הטמפרטורה 

והלחות של פנים הרכב ומסננת 
מהאוויר חלקיקים בלתי רצויים.

מערכת מיזוג האוויר/בקרת האקלים 
האוטומטית ניתנות להפעלה רק כאשר 

המנוע פועל. המערכת פועלת באופן 
אופטימאלי כאשר חלונות הצד וחלון 

הגג המחליק סגורים.

באפשרותך להפעיל/לנתק את חימום 
התא האחורי/מיזוג האוויר באמצעות 

לוח הבקרה למיזוג אוויר/בקרת אקלים 
אוטומטית.

אל תניח חפצים על לוח המכשירים 
ברכבים המצויידים בבקרת אקלים 

אוטומטית. אלה עלולים לכסות את 
חיישן השמש בצד הנהג.

המסנן המותקן מסיר את רוב חלקיקי 
האבק, אבקנים וריחות לא נעימים 

הנשאבים מבחוץ. מסנן סתום מפחית 
את זרימת האוויר אל תוך פנים הרכב. 

מרווחי זמן ההחלפה של המסנן תלויים 
בהשפעות הסביבתיות. מרווח הזמן 

עלול להיות גבוה יותר מכפי שמופיע 
בספר הטיפולים.

במזג אוויר חם, אוורר את הרכב או    
הפעל לפרק זמן קצר את מערכת 
מיזוג האוויר לשם קירור מהיר של 

הרכב. בדרך זו תאיץ את תהליך 
הקירור ותגיע לטמפרטורות הרצויות 

מהר יותר.

 סכנת תאונה
הקפד על הכוונונים המומלצים 

בעמודים הבאים. אחרת, החלונות 
עלולים להתכסות אדים. אלו עלולים 

לשבש את ראייתך את התנועה 
והמצב בכביש ולגרום לתאונה 

כתוצאה מכך.

מערכת תגבור מחמם חשמלי

ניתן לצייד את הרכב במערכת תגבור 
חימום חשמלית.

מערכת תגבור החימום מבטיחה חימום 
מהיר מאד של פנים הרכב, בשלב 

חימום המנוע.

מערכת תגבור החימום מפעילה את    
עצמה אוטומטית בהתאם לצורך.

סקירת התפקודים של 
מערכת בקרת האקלים

מיזוג אוויר
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פעולה
 הגדרת הטמפרטורה )1(

) עמוד 112(

 הסרת אדים מהשמשה 
הקדמית

 כוונון חלוקת האוויר )2(
) עמוד 114(

  הסרת אדים 
מהשמשה הקדמית

 הפעלת/הפסקת קירור )3(
עם הסרת לחות ) עמוד 111(

 הפעלת/ניתוק תפקוד )4(
החימום החוזר )הסרת לחות 

חלונות( ) עמוד 115(
 הגדרת זרימת האוויר )5(

) עמוד 114(

 הסרת אדים מהשמשה 
הקדמית

 )Off( הפסקת הפעולה 
 של בקרת האקלים 

) עמוד 111(
 הפעלת/ניתוק תצורת )6(

מיחזור אוויר ) עמוד 116(
 הפעלת/ניתוק תצורת )7(

מיחזור אוויר ) עמוד 111(

 הפעלת/ניתוק מערכת 
מיזוג האוויר של התא האחורי 

) עמוד 111(
המלצות לבקרת אקלים אופטימאלית:

•הגדר את הטמפרטורה לערך של  	
220C. שנה את הטמפרטורה רק 

בצעדים קטנים.
•הפעלת קירור עם הסרת לחות  	

מהאוויר. נורת הביקורת במתג נדלקת.
•השתמש בתפקוד הסרת האדים רק  	

עד שהשמשה הקדמית נקייה שוב 
) עמוד 115(.

•השתמש בתפקוד החימום החוזר  	
רק עד שהחלונות שהיו מכוסים 

באדים נקיים שוב.
•השתמש במיחזור האוויר לפרק זמן  	

קצר בלבד, למשל בתוך מנהרות. 
אחרת, החלונות עלולים להתכסות 
באדים משום שזרימת האוויר הטרי 

נקטעת והאוויר בתוך הרכב מסוחרר 
)ממוחזר(.

בקרת אקלים אוטומטית

פעולה
צג)1(

 הפעלת/הפסקת קירור )2(
עם הסרת לחות ) עמוד 111(

 הפעלת/ניתוק החימום 
 בחום השארי של המנוע 

) עמוד 117(

 הפעלת/ניתוק מערכת )3(
 מיזוג האוויר של התא האחורי 

) עמוד 111(

 הפחתת זרימת האוויר )4(
) עמוד 114(

 הגברת זרימת האוויר )5(
) עמוד 114(

 כוונון חלוקת האוויר )6(
) עמוד 114(

 הפעלת תצורה )7(
אוטומטית - בקרת אקלים 

אוטומטית ) עמוד 111(

 הפחתת הטמפרטורה )8(
) עמוד 112(

 הגברת הטמפרטורה )9(
) עמוד 112(

 הפעלת/ניתוק תצורת )10(
מיחזור אוויר ) עמוד 116(

 הסרת אדים מהשמשה )11(
הקדמית ) עמוד 115(

 הפעלת/ניתוק תפקוד 
החימום החוזר )הסרת לחות 

חלונות( ) עמוד 115(
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המלצות לבקרת אקלים אופטימאלית:

•הפעלת תצורה אוטומטית. הקירור  	
עם הסרת לחות מופעל )On( וכל 

התפקודים הבסיסיים מפוקחים 
אוטומטית. סמל AUTO מופיע בצג 

לוח הבקרה.

•כאשר אתה מנטרל את התצורה  	
האוטומטית:

הגדר את הטמפרטורה לערך של   -
220C. שנה את הטמפרטורה רק 

בצעדים קטנים.
הפעלת קירור עם הסרת לחות   -

מהאוויר.

•לאחר נסיעות ארוכות, באפשרותך  	
להשתמש בחום השארי של המנוע 
 REST לשם חימום רכב חונה. סמל

מופיע בצג לוח הבקרה.

•השתמש בתפקוד הסרת האדים רק  	
עד שהשמשה הקדמית נקייה שוב.

•השתמש בתפקוד החימום החוזר  	
רק עד שהחלונות שהיו מכוסים 

באדים נקיים שוב.

•השתמש במיחזור האוויר לפרק זמן  	
קצר בלבד, למשל בתוך מנהרות. 

אחרת, החלונות עלולים להתכסות 
באדים משום שזרימת האוויר הטרי 

נקטעת והאוויר בתוך הרכב מסוחרר 
)ממוחזר(.

חימום התא האחורי

פעולה
 הגברת זרימת האוויר )1(

) עמוד 114(

 הפחתת זרימת האוויר )2(
) עמוד 114(

צג)3(

 הפחתת הטמפרטורה )4(
) עמוד 112(

 הגברת הטמפרטורה )5(
) עמוד 112(

לשם בקרת אקלים אופטימאלית, 
הגדר את הטמפרטורה למצב אמצעי 
של גרף העמודות  בצג. שנה את 

הטמפרטורה רק בצעדים קטנים.

מערכת מיזוג אוויר של התא 
האחורי

פעולה
 הגברת זרימת האוויר )1(

) עמוד 114(

 הפחתת זרימת האוויר )2(
והפעלת/נטרול יחידת בקרת 

המאוורר ) עמוד 114(

צג)3(

 הפחתת הטמפרטורה )4(
) עמוד 112(

 הגברת הטמפרטורה )5(
) עמוד 112(

לבקרת אקלים אופטימאלית, הפעל 
את יחידת הבקרה האוטומטית של 

המאוורר והגדר את הטמפרטורה 
ל- 200C. שנה את הטמפרטורה רק 

בצעדים קטנים.
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הפעלת/ניתוק בקרת האקלים

 ,)Off( כאשר בקרת האקלים מנותקת
כניסת האוויר ומיחזורו נפסקים אף 

הם. בחר בתצורת הפעלה זו לפרק זמן 
קצר בלבד, אחרת החלונות עלולים 

להתכסות אדים.

מיזוג אוויר

: החלק את בקרת זרימת  eeלהפעלה
האוויר )5( ימינה למצב הרצוי 
)למעט מצב ( )0 עמוד 108(

: החלק את בקרת זרימת  eeלניתוק
האוויר )5( שמאלה למצב 0.

בקרת אקלים אוטומטית

להפעלה: לחץ על לחצן ee וכוונן 
את הגדרות המאוורר לפחות לרמה 

 הראשונה.
הגדרות המאוורר מוצגות בצג 

בצורת גרף עמודות.

או

. ee לחץ 
בקרת האקלים מוגדרת לתצורה 

אוטומטית ) עמוד 111(

לניתוק: לחץ על לחצן ee ולאחר 
שמגיעים לרמת ההפעלה הנמוכה 

ביותר של המאוורר, לחץ שוב על 
הלחצן.

חימום/מיזוג אוויר של התא האחורי

לחץ על לחצן ee בלוח הבקרה 
של החימום/מיזוג אוויר/בקרת 

 אקלים אוטומטית.
אם נורת הביקורת בלחצן נדלקת 
או שמופיע סמל  בצג בקרת 

האקלים האוטומטית, החימום/מיזוג 
 אוויר של התא האחורי מופעל.

צג חימום/מיזוג אוויר של התא 
האחורי מציג את הטמפרטורה 

שהגדרת  ואת הגדרת מהירות 
, כאשר  המאוורר  או 
מפסיקים את פעולת המאוורר.

הפעלת/הפסקת קירור 
עם הסרת לחות

ברכבים עם מערכת מיזוג אוויר 
או בקרת אקלים אוטומטית, אם 

ברצונך לקרר את האוויר בתוך הרכב 
לטמפרטורה המוגדרת, עליך להפעיל 

את הקירור עם הסרת לחות. אז 
האוויר בתוך הרכב יקורר ותוסר ממנו 

הלחות. הדבר מונע הצטברות אדים על 
החלונות.

כאשר המערכת בתצורת קירור, מים 
שהתעבו עשויים להופיע מתחת לרכב.

 סכנת תאונה
אם מנטרלים את תפקוד ה"קירור 

עם הסרת לחות", האוויר בתוך הרכב 
לא יקורר )בזמן מזג אוויר חם( ולא 

תוסר ממנו הלחות. עלולים להצטבר 
אדים על החלונות במהירות גבוהה 

יותר. הדבר עלול להפריע לך לראות 
את הנעשה בכביש, תוך גרימה 

אפשרית לתאונה.

מערכת מיזוג אוויר

. ee לחץ על לחצן 
אם נורת הביקורת בלחצן נדלקת, 

.)On( הקירור עם הסרת לחות פעיל

בקרת אקלים אוטומטית

. ee לחץ 
אם מופיע בצג בקרת האקלים 

האוטומטית סמל A/C, הקירור עם 
.)On( הסרת לחות פעיל

ויסות אוטומטי של בקרת האקלים

ברכבים עם בקרת אקלים אוטומטית, 
באפשרותך להפעיל/לנטרל את 

התצורה האוטומטית. בתצורה 
אוטומטית, אתה צריך רק לעיתים 
רחוקות לשנות את הטמפרטורה, 

זרימת האוויר וחלוקתו. הקירור 
עם הסרת לחות מופעל )On( וכל 

התפקודים הבסיסיים מפוקחים 
אוטומטית.
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. ee לחץ 
כאשר מופיעה הודעת AUTO בצג 
לוח הבקרה, הבקרה האוטומטית 

.)On( פעילה

הגדרת הטמפרטורה המומלצת    
לתנאים רגילים היא 220C. בקרת 
האקלים האוטומטית תכוונן את 

הטמפרטורה להגדרה זאת בצורה 
המהירה והנוחה ביותר. שנה את 
הטמפרטורה רק בצעדים קטנים.

אם נטרלת את בקרת האקלים 
האוטומטית, בקרת האקלים 

האוטומטית שומרת את ההגדרות 
הנוכחיות.

הגדרת הטמפרטורה

מיזוג אוויר

 ) ee1( סובב את בקרת הטמפרטורה
ימינה לשם הגברת הטמפרטורה או 
שמאלה להפחתתה ) עמוד 108(. 
 .220C -התחל במצב האמצעי או ב
שנה את הטמפרטורה רק בצעדים 

קטנים.

בקרת אקלים אוטומטית

לחץ על לחצן  או ee . התחל 
ב- 220C. שנה את הטמפרטורה רק 

 בצעדים קטנים.
לוח הבקרה מציג את הטמפרטורה 

 המוגדרת.
אם הגדרת את הטמפרטורה לערך 
העולה על 280C, יופיע בצג הכיתוב 

.HI 
אם הגדרת את הטמפרטורה לערך 
הנמוך מ- 160C, יופיע בצג הכיתוב 

.LO 
כאשר בקרת האקלים פועלת 

בהספק קירור מרבי, יופיע בצג 
.MAX COOL הכיתוב

חימום/מיזוג אוויר של התא האחורי

וודא שבקרת האקלים של התא  ee
האחורי )חימום/מיזוג אוויר בתא 

האחורי( פעילה )( )On עמוד 111(

 ee לחץ על לחצן  או 
) עמוד ( ,)110 עמוד 110(. 

התחל ב- 220C או במיקום האמצעי 
.  של גרף העמודות 

שנה את הטמפרטורה רק בצעדים 
 קטנים.

תצוגת לוח הבקרה מציינת את 
הטמפרטורה המוגדרת כמספר או 

. כגרף עמודות 

כוונון פתחי האוויר

הערות כלליות

 סכנת פציעה
אוויר הזורם החוצה מפתחי האוויר 
עשוי להיות חם מאוד או קר מאוד. 

לכן, יש סכנת כווית קור או חום לעור 
חשוף הנמצא בקרבת פתחי האוויר. 

שמור חלקי גוף חשופים הרחק 
מפתחי האוויר. במידת הצורך, הפנה 

את זרימת האוויר לאזור אחר בתוך 
הרכב.

באפשרותך לכוונן את פתחי האוויר 
המרכזי והצידיים. כל החלל הפנימי של 

הרכב מאוורר דרך פתחי האוויר.

הקפד על ההוראות הבאות כך שזרימת 
האוויר תוכל להתבצע בצורה חופשית 

דרך פתחי האוויר:

•שמור על פתחי כניסת האוויר בין  	
מכסה המנוע לשמשה הקדמית, 

נקיים מקרח ושלג.

•לעולם אל תכסה את פתחי האוויר  	
או פתח כניסת האוויר ושבכות 

יציאת האוויר בתוך הרכב.

•לאוורור נטול רוחות פרצים,  	
העבר את הבקרות בפתחי האוויר 

המרכזיים למצב האמצעי.
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פתחי אוויר מרכזיים

פתח אוויר מרכזי, שמאלי (1 )

פתח אוויר מרכזי, ימני (2 )

גלגלת עבור פתח האוויר המרכזי,  (3 )
ימנית

גלגלת עבור פתח האוויר המרכזי,  (4 )
שמאלית

( ימינה  ee4( או )סובב את הגלגלת )3
לפתיחה ושמאלה לסגירת פתח 

האוויר המרכזי.

פתחי אוויר צידיים

פתח אוויר צידי )לדוגמה, צד ימין של הרכב(

( מעלה  ee3( סובב את הגלגלת
לפתיחה ומטה לסגירה של פתח 

האוויר הצידי )1(.

סיבוב הגלגלת )3( מעלה ככל האפשר 
פותח את פתח הסרת האדים )2(.

פתחי אוויר

ביכולתך להשתמש בפתחי האוויר 
לאוורור פנים הרכב בצד שמאל וימין, 

מאחור ובחלל אזור הראש.

פתחי אוויר )לדוגמה, צד ימין של הרכב(

( מעלה  ee1( סובב את הגלגלת
לפתיחה ומטה לסגירה של פתחי 

האוויר.

פתחי אוויר אחוריים

ברכבים עם מיזוג אוויר לתא האחורי, 
פתחי האוויר לאוויר קר ממוקמות 

בסמוך לידיות האחיזה במקטע הצידי 
של התקרה.

גלגלת, כוונון אופקי של זרימת  (1 )
האוויר

גלגלת, כוונון אנכי של זרימת האוויר (2 )

( מעלה  ee1( סובב את הגלגלת
לפתיחה ומטה לסגירה של פתח 

האוויר.
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כוונון חלוקת האוויר

לסמלים יש את המשמעויות הבאות:

הזרמת אוויר לפתחי   
האוויר המרכזי והצידי בלוח 

המכשירים6

הזרמת אוויר דרך פתחי   
האוויר7

הזרמת אוויר לשמשה    
הקדמית ופתחי האוויר6

הזרמת אוויר לשמשה   
הקדמית, פתחי האוויר ואל 

תוך תא הרגליים

הזרמת אוויר לפתחי   
האוויר ואל תוך תא 

הרגליים

מיזוג אוויר

 ) ee2( הגדר את בקרת חלוקת האוויר
על סמל המתאים ) עמוד 108(.

בקרת אקלים אוטומטית

 ) ee6( סובב את בקרת חלוקת האוויר
 ) עמוד 109(

החץ בצג מציין את ההגדרה 
הנבחרת.

אם תסובב את בקרת חלוקת האוויר    
בעוד המערכת בתצורה אוטומטית:

• נעלם מצג לוח  	AUTO סמל
הבקרה.

•בקרת המאוורר האוטומטית  	
.)On( נשארת פעילה

בתנאי חורף, אוויר חם מוזרם תחילה 
לשמשה הקדמית, כאשר המנוע 
מותנע, כדי למנוע את התכסות 

השמשה באדים. כאשר המנוע חם, 
כמות האוויר החם המסופקת לתא 

הרגליים עולה אוטומטית.

מערכת מיזוג אוויר של התא 
האחורי

וודא שמיזוג האוויר של התא האחורי  ee
פעיל )( )On עמוד 111(.

לחץ והחזק את לחצן ee עד 
שהסמל  מהבהב בצג לוח 

 הבקרה.
בתצורת חימום, האוויר מחולק 

אוטומטית לתאי הרגליים ובתצורת 
קירור לאזור התקרה. הגדרות 
המאוורר נקבעות אוטומטית.

 ee לחץ על לחצן  או
להפסקת יחידת הבקרה של 

המאוורר.

כוונון זרימת האוויר

מיזוג אוויר

 ) ee5( הגדר את בקרת זרימת האוויר
) עמוד 108( לרמה המבוקשת.

בקרת אקלים אוטומטית

לחץ על לחצן ee לשם הפחתת 
זרימת האוויר או על לחצן  

 להגברתה.
הגדרות המאוורר מוצגות בצג 

בצורת גרף עמודות.

אם תחלץ על לחצן בקרת זרימת    
האוויר בעוד המערכת בתצורה 

אוטומטית:

• נעלם מצג לוח  	AUTO סמל
הבקרה.

•חלוקת האוויר האוטומטית  	
.)On( נשארת פעילה

חימום/מיזוג אוויר של התא האחורי

וודא שבקרת האקלים של התא  ee
האחורי )חימום/מיזוג אוויר בתא 

האחורי( פעילה )( )On עמוד 111(

6 רכבים עם מיזוג אוויר.

7 רכבים עם בקרת אקלים אוטומטית.
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לחץ על לחצן  או ee לשם 
הפחתת זרימת האוויר או על לחצן 

 להגברתה.
הגדרות המאוורר מוצגות בצג 

 בצורת גרף עמודות.
בתצורת חימום, האוויר מחולק 

אוטומטית לתאי הרגליים ובתצורת 
קירור לאזור התקרה.

להפעלת/ניתוק התצורה  ee
האוטומטית של מיזוג האוויר לתא 
האחורי: לחץ והחזק את לחצן  

עד שהסמל  מהבהב בצג לוח 
 הבקרה.

הגדרות המאוורר נקבעות 
אוטומטית.

 ee לחץ על לחצן  או
להפסקת יחידת הבקרה של 

המאוורר.

הסרת אדים מהחלונות

 סכנת תאונה
לפני תחילת הנסיעה, הסר קרח או 

שלג מכל החלונות. אחרת, ראות 
משובשת עלולה לסכן אותך ואת 

האחרים.

השתמש בהגדרות הבאות עד 
שהחלונות נקיים שוב.

ee הפעלת חימום שמשה אחורית
) עמוד 106(

מיזוג אוויר

הצב את בקרת הטמפרטורה למצב  ee
)1( עד  ) עמוד 108(.

 ) ee5( הגדר את בקרת זרימת האוויר
למצב  ) עמוד 108(.

כוונן את בקרת חלוקת האוויר  ee
 למצב )2( עד   

) עמוד 108(.

סגור את פתחי האוורור המרכזיים  ee
ואת פתחי האוורור לאזור הראש 

ולתא האחורי ) עמוד 112(.

פתח את פתחי האוורור הצדיים וכוון  ee
 אותם אל חלונות הצד. 

) עמוד 112(

בקרת אקלים אוטומטית

: סגור את פתחי האוויר  eeלהפעלה
 לתא האחורי ואזור הראש

) עמוד 112(

לחץ לסירוגין על לחצן  ee עד 
 אשר הסמל  מופיע בצג.
בקרת האקלים האוטומטית 

מפעילה אוטומטית את ההגדרות 
הבאות:

•קירור עם ייבוש אוויר )הסרת  	
לחות( פעיל

•תפקוד חימום חוזר )הסרת  	
)On( פעיל )לחות

•תצורת מיחזור אוויר מופסקת  	
)Off(

•זרימת אוויר גבוהה 	
•טמפרטורה גבוהה 	

•חלוקת אוויר בכיוון השמשה  	
הקדמית וחלונות הצד הקדמיים

 ee לניתוק: לחץ לסירוגין על מתג
 עד שסמל  נעלם.

ההגדרות הקודמות מתחילות 
 להשפיע שוב.

הקירור עם הסרת לחות נשאר פעיל 
)On(

או

. ee לחץ על מתג

 AUTO סמל  נעלם והכיתוב
מופיע בצג. בקרת האקלים 

האוטומטית מכווננת אוטומטית את 
כל התפקודים הבסיסיים.

הסרת אדים מהחלונות

הצטברות אדים בצד הפנימי של 
החלונות

השתמש בהגדרות הבאות עד 
שהחלונות נקיים שוב.

הפעל את חימום השמשה האחורית  ee
) עמוד 106(

הפסק את תצורת מחזור האוויר  ee
)( )Off עמוד 116(

115
ת

רו
ק

ב
בקרת אקלים



מיזוג אוויר
ee הפעלת קירור עם הסרת לחות

) עמוד 111(

. ee לחץ 
תפקוד החימום החוזר מופעל 

)On(. נורת הביקורת במתג נדלקת. 
לניתוק )Off( תפקוד החימום החוזר, 

. נורת  לחץ שוב על לחצן 
הביקורת בלחצן כבית.

בקרת אקלים אוטומטית
ee הפעלת קירור עם הסרת לחות

) עמוד 111(

לחץ לסירוגין על לחצן  ee עד 
 אשר הסמל  מופיע בצג.

.)On( תפקוד החימום החוזר מופעל

לניתוק )Off( תפקוד החימום החוזר, 
. סמל  לחץ שוב על לחצן  

 נעלם מהצג.

אם החלונות מתכסים שוב    
באדים, הפעל )On( את התצורה 

האוטומטית ) עמוד 111(

הצטברות אדים בצד החיצוני של 
השמשה

השתמש בהגדרות הבאות רק עד 
שהשמשה הקדמית נקייה שוב.

ee הפעל את מגבי השמשה הקדמית
) עמוד 105(

כוונן את חלוקת האוויר לתא  ee
הרגליים ) עמוד 114(

ee סגור את פתחי האוורור 
) עמוד 112(

הפעלת/ניתוק תצורת מיחזור אוויר

באפשרותך לסגור את זרימת האוויר 
החיצוני אם חודרים לרכב ריחות לא 

נעימים מבחוץ. האוויר בתוך הרכב רק 
מסוחרר )ממוחזר(.

תצורת מיחזור האוויר נפסקת 
אוטומטית לאחר 10 עד 30 דקות, 

בהתאם לטמפרטורה החיצונית.

 סכנת תאונה
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות, 
החלף לתצורת מיחזור אוויר רק 

לפרקי זמן קצרים. אחרת, עלולים 
להצטבר אדים על החלונות אשר 

יפריעו לראות ויסכנו אותך ואת 
האחרים. הדבר עלול להפריע לך 
לראות את הנעשה בכביש, תוך 

גרימה אפשרית לתאונה.

 סכנת פציעה!
כאשר פותחים וסוגרים את חלונות 
הצד וחלון הגג המחליק, וודא שאף 

אחד אינו יכול להילכד. שמור מרחק 
מחלון הצד תוך כדי תהליך פתיחתו. 

אחרת, אתה עלול להימשך או 
להילכד בין חלון הצד לבין מסגרת 

הדלת כאשר החלון נע מטה.

אם ישנה סכנה מאיימת, לחץ שוב 
. במידת הצורך, לחץ  על לחצן 

על הלחצן המתאים לשם עצירה, 
פתח או סגור את חלון הצד או את 

חלון הגג המחליק בכיוון הנגדי.

. ee להפעלה: לחץ על לחצן
או

לחץ על לחצן ee במשך יותר 
 משתי שניות.

החלונות וחלון גג מחליק נפתחים/
 נסגרים אוטומטית.

נורת הביקורת בלחצן נדלקת או 
שסמל  מופיע אוטומטית בצג 

בקרת האקלים.

. ee לניתוק: לחץ על לחצן
או

לחץ על לחצן ee במשך יותר 
 משתי שניות.

חלונות צד וחלונות גג המחליקים 
נפתחים באופן אוטומטי למצבם 

 הקודם.
נורת הביקורת בלחצן כבית או 
שסמל  נעלם בצג בקרת 

האקלים האוטומטית.
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 סכנת שריפה
חלקים מהרכב מתחממים מאוד 

במהלך פעולתו של מחמם העזר. 
וודא שבשום תנאי מערכת הפליטה 

לא תבוא במגע עם חומרים 
המתלקחים בקלות, כדוגמת עשב 

יבש או דלקים. אחרת, חומרים 
המתלקחים בקלות עלולים להידלק 

ולהעלות את הרכב באש.

פעולתה של מערכת חימום העזר 
אסורה בתחנות דלק או בזמן תדלוק 

הרכב. לכן, חובה לנתק )Off( את 
מערכת מחמם העזר בתחנות דלק.

הפעלת/ניתוק תפקוד החימום השארי

ברכבים עם בקרת אקלים אוטומטית, 
באפשרותך להשתמש בחום השארי 
של המנוע לשם חימום הרכב לאחר 

הדממת המנוע, לפרק זמן של עד 30 
דקות.

משך החימום תלוי ב:

•טמפרטורת נוזל הקירור 	
•הטמפרטורה המוגדרת 	

•מתח המצבר 	
המאוורר פועל ברמה 1 ללא קשר 

בהגדרת זרימת האוויר.

: סובב את המפתח למצב  eeלהפעלה
0 במתג ההתנעה או הוצא אותו.

כוונן את הבאים כנדרש: ee
•טמפרטורה 	

•חלוקת האוויר 	
•פתחי אוויר 	

. ee לחץ 
סמל REST מופיע בצג בקרת 

האקלים האוטומטית.

. ee לניתוק: לחץ על לחצן 
סמל REST נעלם מצג בקרת 

האקלים האוטומטית.

 )Off( תפקוד החום השארי מתנתק   
באופן אוטומטי:

( את מתג  • 	On( כאשר אתה פותח
ההתנעה

• דקות לאחר כ- 30	

•אם מתח המצבר אינו מספיק 	

חימום עזר

מידע בטיחותי חשוב

 סכנת הרעלה
בזמן פעולת חימום העזר נוצר עשן 
פליטה. אם תנשום גזי פליטה אלו, 

עלולה להיגרם לך הרעלה. לכן, נתק 
את מערכת חימום העזר במקומות 

סגורים שאין בהם מערכת פינוי גזים, 
כמו במרכז לדוגמה.

מערכת חימום העזר פועלת בנפרד 
מהמנוע ומשלימה את מיזוג האוויר.

ניתן להשתמש בחימום העזר:

•לחימום מוקדם של פנים הרכב 	
•חימום נוסף של נוזל הקירור ולחסוך  	

בכך נזק למנוע ודלק

•תמיכה במערכת החימום של הרכב  	
כשהמנוע פועל והטמפרטורה 

החיצונית נמוכה )תפקוד תגבור 
חימום(

הפעל )On( את מערכת חימום העזר   
במרווחי זמן קבועים )לפחות פעם 

 בחודש( למשך כ- 10 דקות.
במרווחי זמן קבועים )לפחות פעם 

 בחודש( למשך כ- 10 דקות.
וודא שזרימת האוויר החם אינה 

מופרעת. אחרת, חימום העזר יתחמם 
.)Off( יתר על המידה ויתנתק

אם גלאי הנפח הפנימי ) עמוד 66(    
דרוך וחימום העזר פועל )On(, יתכן 

ומערכת ניטור הטמפרטורה הפנימית 
עלולה לגרום לאזעקת שווא. במקרה 

זה, או שתנטרל את גלאי הנפח או 
שתנתק את חימום העזר.

באפשרותך להפעיל ולהפסיק את 
חימום העזר בעזרת:

) • מתג חימום העזר ) עמוד 118	

או

• שלט רחוק של חימום העזר 	
) עמוד 119(
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לפני ההפעלה

מיכל הדלק חייב להיות לפחות רבע  ee
מלא

הגדר את הטמפרטורה המבוקשת  ee
באמצעות בקרת הטמפרטורה של 

 החימום או מערכת מיזוג האוויר
) עמוד 112(.

ee כוונן את חלוקת האוויר כנדרש.
) עמוד 114(.

פתח את פתחי האוויר המרכזי  ee
 והצידיים והצב אותם במצב מרכזי

) עמוד 112(.

חימום העזר עובר אוטומטית    
לתצורת תגבור מחמם לאחר 

שהמנוע הותנע.

הפעלה באמצעות המתג

הפעלת/הפסקת חימום העזר (1 )

הפעלת/הפסקת תפקוד תגבור  (2 )
מחמם ) עמוד 121(

: לחץ על  eeלהפעלת חימום העזר
לחצן  לפרק זמן העולה על 2 

שניות.

•חימום העזר מחמם או מאוורר  	
את פנים הרכב לטמפרטורה 

שאותה הגדרת.

•המאוורר עובר למהירות הנמוכה  	
ביותר.

•נורת הביקורת האדומה במתג  	
נדלקת.

: לחץ על  eeלהפסקת חימום העזר
. מתג 

או

 ee0 סובב את מפתח ההתנעה למצב
 במתג ההתנעה.

 נורת הביקורת האדומה במתג כבית.
חימום העזר פועל במשך שתי 

 )Off( דקות נוספות ואז מתנתקת
אוטומטית.

בחירת מועד תחילת הפעלה

באפשרותך להשתמש במחשב המובנה 
לשם הגדרת שלושה מועדי הפעלה, 

שבאחד מהם תוכל לבחור.

מחשב מובנה ברכב ללא לחצנים 
בגלגל ההגה

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

. ee לחץ על מתג 
סמל  בצג מהבהב.

או

 ee לחץ לסירוגין על לחצן התפריט
בלוח המחוונים עד שהסמל 

מהבהב בצג.

השתמש בלחצנים  או ee בלוח 
המחוונים לבחירת מועד ההפעלה 1 

עד 3. מועד ההפעלה שנבחר מוצג.

המתן ee10 שניות עד להופעת 
 התצוגה הרגילה.

זמן ההפעלה נבחר. נורת הביקורת 
הצהובה במתג  נדלקת.

אם לא תבחר מראש את מועד 
ההפעלה, יופיע בצג --:-- שפירושו 

שתצורת ההפעלה האוטומטית 
מנותקת )Off(. נורת הביקורת הצהובה 

במתג  כבית.

אם תסובב את המפתח למצב 0    
במתג ההתנעה, נורת הביקורת 

הצהובה במתג  תכבה כעבור 
30 דקות. נורת הביקורת האדומה 

במתג  נדלקת כשחימום העזר 
.)On( עובר למצב פעולה
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מחשב מובנה ברכב עם לחצנים 
בגלגל ההגה

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

. ee לחץ על מתג 
 Auxiliary heating תפריט המשנה

)חימום העזר( מופיעה בצג.

סמן הבחירה מאיר את מועד ההפעלה 
 Preselection off המוגדר מראש, או
)ההגדרה מראש מנוטרלת( אם לא 

נבחר מועד הפעלה מראש.

באפשרותך לגשת לתפריט משנה    
Auxiliary heating )חימום העזר( גם 

 דרך תפריט Setting )הגדרות( 
) עמוד 90(.

 ee השתמש בלחצנים  או
שעל גלגל ההגה לבחירת מועד 

 ההפעלה הרצוי.
השתמש בהגדרת Timer off )קוצב 
זמן מנוטרל( לשם נטרול ההפעלה 

האוטומטית.

לחץ על לחצן תפריט ee שעל 
 גלגל ההגה.

זמן ההפעלה נבחר. נורת הביקורת 
הצהובה במתג  נדלקת.

אם תסובב את המפתח למצב 0    
במתג ההתנעה, נורת הביקורת 

הצהובה במתג  תכבה כעבור 
30 דקות. נורת הביקורת האדומה 

במתג  נדלקת כשחימום העזר 
.)On( עובר למצב פעולה

כוונון זמן ההפעלה

מחשב מובנה ברכב ללא לחצנים 
בגלגל ההגה

השתמש באותה שיטה לבחירת  ee
מועד ההפעלה כמתואר בפרק 

"בחירה מראש של מועד ההפעלה".

לחץ על לחצן איפוס ee בלוח 
המחוונים להגדרת מועד ההפעלה 

 הרצוי.
תצוגת השעות מהבהבת.

השתמש בלחצנים  ו- ee בלוח 
המחוונים לשם כוונון השעה.

. ee לחץ על לחצן האיפוס 
תצוגת הדקות מהבהבת.

השתמש בלחצנים  ו- ee לכוונון 
הדקות.

מחשב מובנה ברכב עם לחצנים 
בגלגל ההגה

השתמש באותה שיטה לבחירת  ee
מועד ההפעלה כמתואר בפרק 

"בחירה מראש של מועד ההפעלה".

לחץ על לחצן תפריט ee שעל 
 גלגל ההגה.

תפריט Hours )שעות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן  או ee שעל 
גלגל ההגה לשם כוונון השעות.

. ee לחץ 
תפריט Minutes )דקות( מופיע בצג.

לחץ על  או ee לכוונון 
הדקות.

. ee לחץ 
מועד ההפעלה הוגדר ונבחר.

הפעלה באמצעות השלט רחוק

באפשרותך להפעיל/לנתק את חימום 
העזר ולהגדיר את משך הפעולה 

באמצעות השלט רחוק.

לשלט רחוק יש טווח פעולה מרבי של 
כ- 600 מטר.

לכל רכב, ניתן להשתמש לכל היותר 
ב- 4 יחידות שלט רחוק. זה חייב להיות 

 מסונכרן עם המקלט ברכב 
) עמוד 121(
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טווח ההפעלה מופחת על ידי:

•מקורות הפרעה 	
•חפצים קשיחים בין השלט רחוק  	

לרכב

•שידור באזור סגור 	
•מיקום לא נוח של השלט ביחס  	

לרכב

נורת ביקורת (1 )

לאישור ההגדרות (2 )

להפעלת/ניתוק השלט רחוק, הגדר  (3 )
את משך הפעולה או סיים/בטל את 

ההגדרות

למצב התאורה של נורת הביקורת )1( 
יש את המשמעויות הבאות:

משמעותאיתות
השלט רחוק דולקת באדום 

)On( פעיל

העברת נתונים

חימום העזר מהבהבת באדום 
)Off( מנותק

חימום העזר פעילדולקת בירוק

שינוי משך מהבהבת בירוק 
הפעולה פעיל

מהבהבת לסירוגין 
באדום וירוק 

השלט רחוק 
בתצורת סנכרון

מידע נוסף בנוגע לסטטוס הנורה 
 תמצא בפרק "המלצות שימושיות".

) עמוד 246(

הפעלת/ניתוק השלט רחוק
השלט רחוק עובר למצב "מוכן 

להפעלה" )Standby( לאחר 10 שניות. 
נורת הביקורת כבית.

: לחץ והחזק את לחצן  eeלהפעלה
 עד שנורת הביקורת מהבהבת 

באדום.

אם יש קשר בין השלט רחוק לבין 
המקלט ברכב:

•נורת הביקורת מהבהבת באדום.  	
חימום העזר מנוטרל.

או

•נורת הביקורת נדלקת בירוק. חימום  	
העזר מופעל.

 ee לניתוק: לחץ והחזק את לחצן
עד שנורת הביקורת כבית.

להפעלת/ניתוק חימום העזר
)On( השלט רחוק חייב להיות פעיל 

) עמוד 120(

: כאשר נורת הביקורת  eeלהפעלה
.  מהבהבת באדום, לחץ על 

נורת הביקורת נדלקת באדום 
 במהלך העברת נתונים.

כאשר נורת הביקורת נדלקת בירוק, 
.)On( חימום העזר מופעל

: כאשר נורת הביקורת  eeלניתוק
.  נדלקת בירוק, לחץ 

נורת הביקורת נדלקת באדום 
 במהלך העברת נתונים.

כאשר נורת הביקורת מהבהבת 
.)Off( באדום, חימום העזר מנותק

שינוי משך הפעולה
)On( השלט רחוק חייב להיות פעיל 

) עמוד 120(

כאשר נורת הביקורת מהבהבת  ee
 באדום, לחץ בו זמנית על  

.  ו- 
נורת הביקורת מהבהבת בירוק.

לחץ לסירוגין על לחצן ee עד 
שמוצג משך זמן הפעולה המבוקש.

• דקות 	20 
נורת הביקורת מהבהבת פעמיים 

בירוק.
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• דקות 	30 
נורת הביקורת מהבהבת 3 

פעמים בירוק.

• דקות 	40 
נורת הביקורת מהבהבת 4 

פעמים בירוק.

• דקות 	60 
נורת הביקורת מהבהבת 6 

פעמים בירוק.

. ee לחץ

נורת הביקורת נדלקת באדום 
במהלך העברת נתונים.

אם נורת הביקורת מבצעת שני 
הבהובים ארוכים בירוק, משך 

הפעולה הנבחר נשמר בזיכרון.

אם לא בוצעה כל כוונון, נורת    
הביקורת מהבהבת 6 פעמים 

והשלט רחוק נכנס למצב מוכנות 
.)Standby( לפעולה

סנכרון השלט רחוק
 ee לחץ על מתג מחמם העזר 

) עמוד 118( לפרק זמן העולה על 
 10 שניות.

נורת הביקורת האדומה במתג 
 נשארת דלוקה עד לשחרור המתג.

נורת הביקורת האדומה במתג 
 מהבהבת, המקלט ברכב מוכן 

לסנכרון.

לחץ והחזק את לחצן ee בשלט 
רחוק עד שנורת הביקורת נדלקת 

 באדום.
אם יש קשר אקטיבי בין השלט 

רחוק לבין המקלט, נורת הביקורת 
בשלט רחוק מהבהבת לסירוגין 

באדום וירוק. השלט רחוק במצב 
סנכרון.

אם תלחץ שוב על לחצן     
בשלט רחוק לאחר תחילת הסנכרון, 
אתה תסנכרן רק שלט רחוק זה עם 

המקלט. כל שאר יחידות השלט 
רחוק שהיו מסונכרנות יימחקו 

מהזיכרון. נורת הביקורת מהבהבת 
לסירוגין באדום וירוק )מאד לאט(.

 לחץ על לחצן ee בשלט רחוק.
נורת הביקורת של השלט רחוק 
נדלקת באדום במהלך העברת 

 נתונים.
אם נורת הביקורת מבצעת שני 

הבהובים ארוכים בירוק, משך 
הפעולה הנבחר נשמר בזיכרון. נורת 

הביקורת  במתג חימום העזר 
כבית.

תפקוד תגבור מחמם

מערכת החימום הפועלת על דלק 
מחממת את פנים הרכב מהר ככל 

האפשר כאשר המנוע פועל.

חימום העזר עובר אוטומטית לתצורת 
תגבור חימום לאחר שהמנוע הותנע.

הפעלת/הפסקת חימום העזר (1 )

הפעלת/הפסקת תפקוד תגבור  (2 )
מחמם

 . ee להדלקה/כיבוי: לחץ על לחצן
נורת הביקורת בלחצן נדלקת אם 

תפקוד תגבור המחמם פועל.

לאחר הניתוק )Off(, חימום העזר פועל 
במשך שלוש דקות נוספות ואז מתנתק 

)Off( אוטומטית.

אם אתה מדומם את המנוע בלי לנתק 
)Off( את תפקוד תגבור המחמם, 

המערכת תופעל )On( בהתנעה הבאה 
של המנוע )תפקוד זיכרון(.
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נהיגה וחנייה

הכנה לנסיעה

בדיקה חזותית של הרכב מבחוץ

במיוחד, בדוק את הרכיבים הבאים  ee
ברכב, ובגרור על פי הצורך:

•הימצאות לכלוך או נזק בלוחיות  	
הרישוי, תאורת הרכב, פנסי 

איתות פניה, פנסי בלמים ולהבי 
מגבים

•צמיגים וגלגלים למיקום נכון  	
ובטוח, לחץ אוויר נכון בצמיגים 

ומצב כללי

•מאחז הגרירה לקיומם של  	
חופשים ואבטחה

מאחז הגרירה הוא אחד מהרכיבים    
החשובים ביותר ברכב בכל הקשור 

לבטיחות נסיעה. ההוראות הנפרדות 
המופקות על ידי היצרן מתייחסות 

להפעלה, הטיפול והתחזוקה של 
המאחז שעליהם יש להקפיד.

תקן את כל הפגמים שאותרו לפני  ee
תחילת הנסיעה.

בדיקות בתוך הרכב

ציוד חירום/ערכת עזרה ראשונה
הציוד של העזרה הראשונה והסיוע 

למקרה של תקלה ממוקם בתא אחסון 
בדלת הנהג/הנוסע הקדמי.

בדוק את הציוד על מנת לוודא  ee
שהוא נגיש, שלם ומוכן לשימוש.

תאורת הרכב
סובב את המפתח למצב ee2 במתג 

ההתנעה.

בדוק בעזרת אדם נוסף שהפנסים  ee
נקיים ופועלים כתקנם, כולל פנסי 

איתות הפניה ופנסי הבלמים.

) ee261 עמוד ( החלף נורות פגומות

לפני היציאה לדרך

 סכנת תאונה
לעולם אין להגביל את תנועת 

הדוושות. אחרת, זה יפגע בתפקודיות 
ובטיחות הנסיעה של הרכב. חפצים 

בתא הרגליים עלולים להיתקע 
בין הדוושות במקרה של האצה או 

בלימה פתאומיים. אתה עלול שלא 
להיות מסוגל לבלום, ללחוץ על 

דוושת המצמד או להאיץ. במקרה 
כזה, אתה עלול לגרום לתאונה ולסכן 

את עצמך ואת האחרים.

•כאשר נעשה שימוש בשטיחים או  	
שטיחונים, וודא שאלו מתאימים 
בבטחה וכי אינם יכולים להחליק 

וכן שיש מספיק מקום עבור 
הדוושות. אין להניח שטיחי 

ריצפה אחד על גבי השני.

•אל תניח חפצים כלשהם באזור  	
תא הרגליים של הנהג.

•כל חפץ משוחרר חובה לאחסן  	
בבטחה כך שתימנע ממנו 

כל אפשרות תזוזה בתוך תא 
הרגליים תוך כדי נסיעה.

 סכנת תאונה
אם הן אינן סגורות היטב, הדלתות 

עלולות להיפתח תוך כדי נסיעה. הדבר 
עלול, לדוגמה, לגרום לאובדן המטען 
ולפציעתם של הנוסעים תוך סיכונם 

של משתמשים אחרים בכביש.

מסיבה זאת, וודא שכל הדלתות 
סגורות היטב וניתנות לנעילה לפני 

תחילת הנסיעה.

סגור את כל הדלתות. ee
אבטח את המטען בהתאם להנחיות  ee

ההעמסה ) עמוד 168(

וודא ששטיחי הרצפה והשטיחונים  ee
מאובטחים היטב כך שלא יוכלו 

להפריע לתנועת הדוושות.
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 סכנת תאונה
אל תניח חפצים כלשהם באזור 

תא הרגליים של הנהג. אם אתה 
משתמש בשטיח או בשטיחון 

בתא הרגליים של הנהג, וודא שזה 
מאובטח היטב וכי יש מספיק מרווח 

עבור הדוושות.

אין להניח שטיחי ריצפה אחד על גבי 
השני.

חפצים משוחררים עלולים להיתקע 
בין הדוושות במקרה של האצה או 

בלימה פתאומיים. כתוצאה, לא 
תוכל לבלום, להפעיל את המצמד או 

להאיץ כמתוכנן. הדבר עלול לגרום 
לתאונה ולפציעות.

התנעת המנוע

 סכנת הרעלה
לעולם אל תשאיר מנוע פועל 

במקומות סגורים. גזי הפליטה 
מכילים פחמן חד חמצני. שאיפה 
ממושכת של גזי הפליטה מהווה 

סכנה בריאותית ויכולה לגרום לאובדן 
הכרה ואף למוות.

אל תלחץ על דוושת ההאצה בזמן   
התנעת המנוע.

אם תלחץ על דוושת הבלמים בזמן    
התנעת המנוע, מהלך הדוושה קצר 

וההתנגדות ללחיצה על הדוושה, 
גבוהה. מהלך הדוושה וההתנגדות 

ללחיצה חוזרים למצבם הרגיל 
כשתלחץ שוב על הדוושה.

לפני התנעת המנוע, וודא כי: ee
•כל הדלתות סגורות. 	

•כל נוסעי הרכב חוגרים נכונה את  	
חגורות הבטיחות שלהם.

•בלם החנייה מופעל. 	

תיבת הילוכים ידנית

מסלול ידית ההילוכים

הילוך אחורי  

הילוכים קדמיים   -

טבעת משיכה של ההילוך   )7(
האחורי

לפני התנעת המנוע, וודא שידית  ee
ההילוכים במצב סרק.

תיבת הילוכים אוטומטית

מסלול ידית ההילוכים

מצב חנייה עם נעילת ידית   
ההילוכים

הילוך אחורי   

סרק )ניוטרל(  

נהיגה/נסיעה  

לפני התנעת המנוע, וודא שידית  ee
.P ההילוכים במצב

ביכולתך להתניע את המנוע גם    
N במצב סרק
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תיבת הילוכים ידנית

לחץ על דוושת הבלמים והחזק  ee
אותה לחוצה.

ee)128 עמוד ( שחרר את בלם החנייה 
נורת הביקורת  בלוח המחוונים 

כבית.

לחץ על דוושת המצמד. ee
שלב הילוך ראשון או אחורי. ee
שחרר את דוושת הבלמים. ee

שחרר באיטיות את דוושת המצמד  ee
והאץ בזהירות.

ברכבים עם עזר תחילת נסיעה, לחץ    
הבלמים נשמר אוטומטית למשך שתי 

שניות לאחר שחרור דוושת הבלמים. 
הדבר מאפשר להתחיל בנסיעה בלי 

שהרכב יתדרדר מיד לאחור.

המלצות להחלפת הילוכים
נורת הביקורת להעלאת הילוך מציינת 

שניתן להעלות הילוך כמומלץ. המלצות 
ההילוך מסייעות להפחית את תצרוכת 

הדלק של הרכב.

מחוון העלאת הילוך )לדוגמה: כלי רכב ללא 
לחצנים בגלגל ההגה(

רכב עם  כלי  )לדוגמה:  הילוך  מחוון העלאת 
לחצנים בגלגל ההגה(

הילוך מומלץ (1 )

אם רכבך מצוייד בתפקוד התנעה 
חסכונית )ECO-Start(, המלצת החלפת 

 ההילוך להילוך סרק מוצגת גם כן
) עמוד 136(.

התנעת המנוע

תפקוד "touch-start" )התנעה    
בנגיעה( זמין ברכבים בעלי תיבת 

הילוכים אוטומטית. לשימוש 
בתפקוד זה, סובב את המפתח 

למצב 3 של מתג ההתנעה והרפה 
ממנו מיידית. המנוע מתניע 

אוטומטית.

: סובב את המפתח  eeמנוע בנזין
במתג ההתנעה למצב 3 והרפה 

ממנו מיד עם התנעת המנוע.

: סובב את המפתח למצב  eeמנוע דיזל
 2 במתג ההתנעה.

נורת הביקורת  של קדם 
החימום נדלקת בלוח המחוונים.

כאשר נורת הביקורת של קדם  ee
החימום  כבית בלוח המחוונים, 

סובב את המפתח למצב 3 והרפה 
ממנו מיד כשהמנוע מתניע.

אם המנוע חם, ניתן להתניעו את    
המנוע ללא פעולת קדם חימום.

התחלת נסיעה

 סכנת תאונה
אל תוריד הילוך עד שהמהירות תהיה 

בטווח המותר של ההילוך שאתה 
מבקש לעבור אליו.

על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 
הילוכים לשם הגברת כוח בלימת 

המנוע. הדבר עלול לגרום לגלגלים 
המניעים לאבד את אחיזתם והרכב 

עלול להחליק. הדבר עלול לגרום 
לאובדן שליטה ברכב, תוך גרימה 

לתאונה כתוצאה מכך.

הרכב נועל עצמו, בנעילה מרכזית,    
עם תחילת הנסיעה. כפתורי הנעילה 

 בדלתות יקפצו כלפי מטה.
בכל זמן, ניתן לפתוח את הדלתות 

 מתוך הרכב.
ניתן לנטרל את תפקוד הנעילה 

 האוטומטי של הדלתות
) עמוד 54(.
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שילוב הילוך אחורי
שלב להילוך אחורי רק כאשר הרכב   

בעצירה מוחלטת )נייח(. אחרת, אתה 
עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

בכלי רכב עם תפקוד אזהרת נסיעה    
לאחור, יישמע אות אזהרה קולי עם 

שילוב ההילוך האחורי כדי להזהיר 
משתמשי כביש אחרים אשר 

בסביבה.

משוך את טבעת המשיכה מעלה  ee
והחזק אותה במצב זה ) עמוד 123(.

הזז את ידית ההילוכים ככל האפשר  ee
שמאלה ואז לחץ אותה מטה.

הרפה מטבעת המשיכה. ee
תיבת הילוכים אוטומטית

לחץ על דוושת הבלמים והחזק  ee
 אותה לחוצה.

נועל ידית ההילוכים משוחרר.

 ee)128 עמוד ( שחרר את בלם החנייה
נורת הביקורת  בלוח המחוונים 

כבית.

 eeD העבר את ידית ההילוכים למצב
.R או

בכלי רכב עם תפקוד אזהרת נסיעה    
לאחור, יישמע אות אזהרה קולי עם 

שילוב ההילוך האחורי כדי להזהיר 
משתמשי כביש אחרים אשר 

בסביבה.

שלב להילוך אחורי רק כאשר הרכב   
בעצירה מוחלטת )נייח(. אחרת, אתה 

עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

שחרר את דוושת הבלמים. ee
לחץ בזהירות על דוושת ההאצה. ee

המלצות נהיגה כלליות

היגוי

פעולות ההיגוי והבלימה מצריכים 
כוח הגבוה יותר בצורה משמעותית 

ואתה עלול לאבד שליטה ברכב 
ולגרום לתאונה כתוצאה מכך.

 סכנת תאונה
אף פעם אל תדומם את המנוע כל 

עוד הרכב בתנועה.

כשהמנוע אינו פועל, אין תגבור להגה 
הכוח או לבלמי השירות.

אל תחזיק את גלגל ההגה באחד   
מסופי הטווח שלו לפרקי זמן ארוכים, 

כמו לדוגמה כאשר מסובבים את גלגל 
 ההגה או מבצעים תמרונים.

המשאבה ההידראולית יכולה 
להינזק אם תעלה טמפרטורת הנוזל 

ההידראולי.

ניתוק בסיבובי יתר

אם תסיר את רגלך מדוושת ההאצה 
בתצורת מהירות יתר, אספקת סולר/

דלק נקטעת כאשר מהירות המנוע 
מחוץ לטווח בקרת מהירות הסרק.

נהיגה בתנאי כביש רטוב

 סכנת תאונה
קיימת סכנה של ציפת גלגלים, אפילו 

אם אתה נוסע במהירות נמוכה 
ולצמיגים יש עומק תעלות מספיק, 

תלוי בעומק המים ותנאי הכביש.

מסיבה זאת, מנע היווצרות סדקים 
בצמיגים ובלום בזהירות.

נהיגה על כבישים מוצפים

אם נהגת בפיתולי דרך שבהם הצטברו 
מים, אסור שמפלס המים יעלה על 
גובה השפה התחתונה של הפגוש. 
המהירות המרבית שבה אתה יכול 

לנסוע היא מהירות הליכה ברגל.

שים לב שהרכבים הבאים ממול   
יוצרים גלים. משמעות הדבר יכולה 

 להיות חריגה מהעומק המרבי המותר.
עליך להקפיד על הערות אלו. אחרת, 

עלול להיגרם נזק למנוע, מערכות 
האלקטרוניקה או תיבת ההילוכים.
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נהיגה בחורף

בחורף, נהג במשנה זהירות על כבישים 
חלקים. הימנע מהאצה, תנועות היגוי או 

בלימה פתאומיות.

אם הרכב עומד להחליק או שלא ניתן 
יהיה לעצור אותו, בזמן נסיעה במהירות 

נמוכה:

•לחץ על דוושת המצמד בכלי רכב  	
עם תיבת הילוכים ידנית

• בכלי רכב עם  	N שלב להילוך סרק
תיבת הילוכים אוטומטית

•נסה לשמור שליטה ברכב באמצעות  	
היגוי מתקן

כלי רכב עם תיבת הילוכים   
אוטומטית עשויים להתגלגל קצרות 

במצב סרק N. גלילה ממושכת של 
הגלגלים, כמו בזמן גרירה לדוגמה, 

תגרום נזק לתיבת ההילוכים.

למלח כביש עשויה להיות השפעה 
שלילית על ביצועי הבלמים. כתוצאה, 

יתכן ותצטרך ללחוץ חזק יותר על דוושת 
הבלמים על מנת להפיק כוח בלימה רגיל. 

הפעל את הבלמים בצורה סדירה בזמן 
נסיעה על כבישים שקורצפו או שפוזר 

עליהם מלח. פעולה זו תחזיר לבלמים את 
רמת הביצועים הרגילה שלהם.

כאשר עוצרים את הרכב לאחר נסיעה 
על כבישים שפוזר בהם מלח, וודא 

שהבלמים תפקודיים לחלוטין לפני 
שתמשיך הלאה בנסיעה.

התקן מבעוד מועד שרשראות שלג    
על הגלגלים האחוריים החיצוניים 

)סרן מונע( לשם נסיעה על שלג, בוץ 
או קרח. הקפד על הוראות ההתקנה 

של היצרן.

מידע בנוגע לצמיגי חורף ועל נהיגה עם 
שרשראות שלג תמצא בפרק "הפעלה".

) עמוד 184(

אחיזת צמיגים

בעוד שבנסיעה על כבישים יבשים 
ובמהירות מסוימת, ניתן לשלוט בצורה 
מלאה על הרכב, על כבישים רטובים או 
מכוסים קרח, חובה להאט את מהירות 

הנסיעה על מנת לשמור על אותה רמת 
בטיחות. הקדש תשומת לב מיוחדת 

לתנאי הכביש כאשר הטמפרטורה 

החיצונית קרובה לנקודת הקיפאון. 
כאשר נוצר קרח על פני הכביש )כתוצאה 
מערפל קפוא לדוגמה(, הפעלת הבלמים 

יכולה לגרום להיווצרות שכבה דקה של 
מים על פני הקרח, תוך הפחתה הדרגתית 

ברמת האחיזה של הצמיג. בתנאי מזג 
אוויר אלו, נהג בזהירות יתר.

עצירת הרכב והדממת המנוע

 סכנת תאונה
דומם תמיד את המנוע והפעל את 

בלם החנייה לפני עזיבת הרכב. 
אחרת, אם הרכב אינו מאובטח, הוא 

עלול להתגלגל.

בשיפועים התלולים ביותר מ- 15%:

•אבטח רכב שאינו טעון בסרן  	
הקדמי, לדוגמה על ידי שימוש 

בסדי גלגל או חפץ דומה.

•בנוסף, אבטח רכב טעון בסרן  	
האחורי, לדוגמה על ידי שימוש 

בסדי גלגל או חפץ דומה.

 סכנת שריפה
וודא שבשום תנאי מערכת הפליטה 
לא תבוא במגע עם חומרים דליקים, 

כדוגמת עשב יבש או חומרים 
מתלקחים אחרים. אל תחנה את 

הרכב על עשב יבש או שדות שנקצרו 
מיבולם. אחרת, החומר עלול 

להתלקח ולהצית את הרכב עצמו.

 סכנת תאונה
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה 

רק כאשר הרכב נייח שכן לא 
ניתן לבצע בו פעולות היגוי כאשר 
המפתח מחוץ למתג. לעולם אל 
תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

הם עלולים לשחרר את בלם החנייה. 
הדבר עלול לגרום לתאונה חמורה או 

קטלנית.

כאשר הרכב חונה, הוצא תמיד את   
המפתח כדי למנוע את התרוקנות 

המצבר.

126

ת
רו

ק
ב

נהיגה וחנייה



עצור את הרכב. ee
העבר את ידית תיבת ההילוכים  ee
 P הידנית למצב סרק או למצב

בתיבת הילוכים אוטומטית.

הפעל את בלם החנייה. ee
בעליה תלולות, הפנה את הגלגלים    

אל המדרכה.

אם טמפרטורת נוזל הקירור מאוד   
גבוהה, כמו לדוגמה לאחר נהיגה 

באזור הררי, הנח למנוע לפעול 
במהירות סרק למשך כ- 2 דקות 

 לפני הדממתו.
הדבר מאפשר לטמפרטורת נוזל 

לחזור לרמה הרגילה.

: סובב את  eeלהדממת המנוע
המפתח במתג ההתנעה למצב 0 

 והוצא אותו.
משבת המנוע )אימובילייזר( מופעל.

הדלק את פנסי תאורת הצד, אם יש  ee
צורך בכך.

בעליות או ירידות, אבטח את הרכב  ee
אבטחה נוספת מפני גלילה בסרן 
שעליו פועל העומס הגבוה ביותר, 

לדוגמה באמצעות סד עצירה או 
אמצעי דומה אחר. בכלי רכב בעלי 
הינע לכל הגלגלים, השתמש בסד 

עצירה מתקפל ) עמוד 212(.

בלמים

ABS )מערכת מניעת נעילה של הגלגלים(

מערכת ה- ABS מפקחת על לחץ 
הבלימה כך שהגלגלים אינם ננעלים 

בזמן בלימה. בכך המערכת שומרת על 
יכולות ההיגוי ברכב.

מערכת ABS פועלת ממהירות של החל 
מ— 5 קמ"ש, ללא קשר ותלות בתנאי 

פני הכביש.

 ABS -על משטחי כביש חלקים, מערכת ה
מתערבת אפילו אם אתה בולם במתינות.

אם נורת הביקורת  דולקת קבוע 
 כאשר המנוע פועל, יש תקלה

) עמוד 217(.

למרות זאת, תפקודי הנהיגה והבלימה 
נותרים זמינים.

בלמים

אם מערכת ה- ABS מתערבת במהלך 
הבלימה, תחוש כמעין פעימות בדוושת 

הבלמים.

אם מערכת ה- ABS מתערבת:

המשך ללחוץ בנחישות על דוושת  ee
הבלמים עד לחלוף המצב המחייב 

בלימה.

כאשר אתה מפעיל את הבלמים בצורה 
מלאה:

לחץ על דוושת הבלמים חזק ככל  ee
שאתה יכול.

 סכנת תאונה
אל תלחץ שוב ושוב על דוושת 

הבלמים )ניפוח דוושה(. לחץ על 
דוושת הבלמים בנחישות ובצורה 
אחידה. "ניפוח" דוושת הבלמים 

מפחית את יעילות הבלימה.

 סכנת תאונה
מסיבה זו, התאם תמיד את סגנון 
נהיגתך לתנאי הדרך ומזג האוויר 
ושמור מרחק בטוח מכלי הרכב 

האחרים ומכל מכשול אפשרי בכביש.

 ,ABS -במקרה של תקלה במערכת ה
הבלמים עלולים להינעל בזמן בלימה. 

הדבר מגביל את כושר ההיגוי של 
הרכב בזמן בלימה ומרחק העצירה 

עלול לגדול.

אם מערכת ה- ABS מנוטרלת כתוצאה 
מתקלה, גם מערכת BAS מנוטרלת.

)BAS( עזר בלימה

מערכת עזר הבלימה )BAS( מתפקדת 
במצבי בלימת חירום. אם תלחץ במהירות 
על דוושת הבלמים, מערכת BAS מגבירה 
אוטומטית את לחץ הבלמים ולכן מקצרת 

את מרחק העצירה.

המשך ללחוץ בנחישות על דוושת  ee
הבלמים עד לחלוף המצב המחייב 
בלימת חירום. מערכת ABS מונעת 

את נעילת הגלגלים.

עם שחרור דוושת הבלמים, ישובו 
הבלמים ויפעלו בצורה רגילה. מערכת 

BAS מנוטרלת.
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התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 
הדרך והתנועה.

נהיגה מהירה מדי מגבירה את 
הסכנה לתאונה.

 ,EBD במקרה של תקלה במערכת
דאג לתיקון מיידי של מקור הבעיה 

במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז 
שירות מורשה מרצדס. חברת 

מרצדס ממליצה שתבצע עבודות 
אלו במרכזי השירות המורשים של 

מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

 סכנת תאונה
 ,BAS במקרה של תקלה במערכת

מערכת הבלמים נשארת זמינה 
עם תגבור בלימה מלא. מכל מקום, 
כוח הבלימה אינו מוגבר אוטומטית 

במקרים המחייבים בלימת חירום 
ומרחק העצירה עלול לגדול.

פנסי בלימה אדפטיביים

פנסי הבלימה האדפטיביים מופעלים אם 
בולמים את הרכב בפתאומיות ממהירות 
של מעל 50 קמ"ש ומערכת ®ESP מזהה 

תהליך בלימת חירום. פנסי הבלמים 
מהבהבים במהירות ומגבירים בכך את 

תשומת הלב לנוהגים מאחור. לאחר תהליך 
בלימת חירום, פנסי הבלימה האדפטיביים 
מנוטרלים ופנסי הבלמים דולקים שוב עם 

הלחיצה על דוושת הבלמים.

תאורת המצוקה )מהבהבים( נדלקת 
אוטומטית כאשר הרכב נייח אם בולמים 

אותו עד לעצירה ממהירות של מעל 
70 קמ"ש עם פנסי בלמים מהבהבים. 

פנסי הבלמים נדלקים שוב בקביעות 
כאשר תלחץ על דוושת הבלמים. תאורת 
המצוקה )מהבהבת( כבית אוטומטית אם 

תיסע במהירות העולה על 10 קמ"ש.

באפשרותך גם לנתק את תאורת המצוקה 
 באמצעות מתג תאורת המצוקה 

) עמוד 103(.

)EBD( חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

מערכת EBD מנטרת ומפקחת על לחץ 
הבלמים לגלגלים האחוריים על מנת 

לשפר את יציבות הנסיעה בזמן בלימה.

 סכנת תאונה
  ,  , אם נורות הביקורת 

ו-  נדלקות במהלך הנסיעה, 
יתכן שיש תקלה במערכת חלוקת 
 .)EBD( כוח הבלימה האלקטרונית
הרכב עלול להתחיל להחליק בזמן 
הפעלת הבלמים. לכן, עליך לנהוג 

במשנה זהירות.

בלם חנייה

 סכנת תאונה
לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 

השגחה. הם עלולים לשחרר את בלם 
החנייה. הדבר עלול לגרום לתאונה 

חמורה או קטלנית.

הפעל את בלם החנייה רק כאשר    
הרכב נייח.

: לחץ  eeלהפעלת בלם החנייה
 בחוזקה על בלם החנייה )2(. 

נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
נדלקת.

: משוך את  eeלשחרור בלם החנייה
 ידית השחרור )1(.

בלם החנייה משוחרר מיידית. הרכב 
יכול לנוע מיד. נורת הביקורת  

בלוח המחוונים כבית.
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תיבת ההילוכים האוטומטית משלבת 
אוטומטית להילוכים הפרטניים. אלו 

תלויים ב:

• של ידית ההילוכים עם  	D מצב
 תחומי הילוכים 4, 3, 2, ו- 1 

) עמוד 130(.

•מיקום דוושת ההאצה 	
•מהירות הנסיעה 	

מצב ידית ההילוכים או תחום ההחלפה 
הנוכחי מוצג במחוון. תצוגה בכלי רכב 

עם לחצנים בגלגל ההגה ) עמוד 88( 
וללא לחצנים בגלגל ההגה ) עמוד 84(

כאשר ידית ההילוכים במצב D, אתה 
יכול להשפיע על החלפות ההילוך 

שאותן מבצעת תיבת ההילוכים 
האוטומטית. ביכולתך להגביל את 

תחום ההחלפה ולבצע החלפות הילוך 
בעצמך.

מצבי ידית ההילוכים

מצב חנייה
מונע את תזוזת הרכב כאשר 
הוא בעצירה. העבר את ידית 
ההילוכים למצב P רק כאשר 

הרכב נייח )בעצירה(.

ביכולתך להוציא את המפתח 
רק כאשר ידית ההילוכים 

במצב P. ידית ההילוכים נעולה 
במצב P כאשר מוציאים את 

המפתח ממתג ההתנעה.

הילוך אחורי
העבר את ידית ההילוכים 

למצב R רק כאשר הרכב נייח 
)בעצירה(.

בלימת חירום

באופן כללי, עליך ללחוץ על דוושת 
בלם החנייה רק כשהרכב נייח. במקרים 

יוצאים מהכלל, ניתן להשתמש בבלם 
החנייה לשם בלימת חירום במקרה של 

תקלה בבלמי השירות.

( ולחץ  ee1( משוך את ידית השחרור
באיטיות על דוושת בלם החנייה )2(.

 סכנת תאונה
אם תלחץ בפתאומיות על דוושת 

בלם החנייה, הגלגלים בסרן האחורי 
עלולים להינעל. הרכב עלול להיכנס 

אז למצב החלקה.

לכן, וודא שאתה לוחץ על דוושת 
בלם החנייה באיטיות על מנת 
להבטיח הפעלה הדרגתית של 

הבלמים.

תיבת הילוכים אוטומטית

סקירה כללית

תיבת ההילוכים האוטומטית מתאימה 
את עצמה לסגנון הנהיגה האישי שלך 
על ידי כוונון רציף של נקודות החלפת 
ההילוכים שלה. כוונון נקודות החלפה 
אלו מביא בחשבון את תנאי ההפעלה 
והנהיגה הנוכחיים. אם משתנים תנאי 

ההפעלה, מגיבה תיבת ההילוכים 
האוטומטית על ידי כוונון בהתאמה של 

תוכנית החלפת ההילוכים.
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סרק )ניוטרל(
לא מועבר שום כוח מהמנוע 

לגלגלים המניעים. שחרור 
הבלמים יאפשר תזוזה 

חופשית של הרכב, לדוגמה על 
ידי דחיפה או גרירה.

אל תעביר את ידית ההילוכים 
למצב N תוך כדי נסיעה. 
אחרת, תיבת ההילוכים 

האוטומטית עלולה להינזק.

אם מערכת ASR מנוטרלת או 
שיש תקלה ב- ®ESP: העבר 
 N את ידית ההילוכים למצב

רק אם הרכב בסכנת החלקה, 
לדוגמה על כבישים מכוסים 

קרח.

נהיגה/נסיעה
תיבת ההילוכים מחליפה 

הילוכים בצורה אוטומטית. כל 
5 ההילוכים הקדמיים זמינים.

)Touchshift( החלפה בנגיעה

כאשר ידית ההילוכים במצב D, ביכולתך 
לבצע החלפות הילוכים בעצמך.

: דחוף את ידית  eeלהורדת הילוך
.D- ההילוכים שמאלה, לכיוון

תיבת ההילוכים האוטומטית 
משלבת להילוך הנמוך הבא, תלוי 

בהילוך העכשווי שמשולב. הדבר גם 
מגביל את תחום ההחלפה.

: דחוף קלות את  eeלהעלאת הילוך
.D+ ידית ההילוכים ימינה, לכיוון 

תיבת ההילוכים משלבת אוטומטית 
להילוך הגבוה הבא, תלוי בתוכנית 

החלפת ההילוכים העכשווית. הדבר 
גם מגדיל את תחום ההחלפה.

 : eeלביטול הגבלת תחום ההחלפה
לחץ והחזק את ידית ההילוכים 

לחוצה בכיוון +D עד שבצג מופיע 
.D שוב 

תיבת ההילוכים מחליפה מתחום 
.D -ההילוכים הנוכחי הישר ל

לבחירת תחום ההחלפה  ee
האופטימאלי: דחוף והחזק את ידית 

.D- ההילוכים שמאלה, לכיוון 
תיבת ההילוכים האוטומטית 

משלבת לתחום המאפשר האצה 
והאטה קלים. על מנת לבצע זאת, 
תיבת ההילוכים מורידה הילוך אחד 

או יותר.

תחומי החלפת הילוכים

כאשר תיבת ההילוכים במצב D, ניתן 
להגביל או לבטל את הגבלת תחום 

החלפת ההילוכים עבור תיבת ההילוכים 
האוטומטית.

דחוף קצרות את ידית ההילוכים  ee
.D- או שמאלה בכיוון D+ ימינה בכיוון 

התחום הנבחר מופיע במחוון.

אם הושגה מהירות המנוע המרבית    
של תחום ההחלפה ואתה ממשיך 

ללחוץ על דוושת ההאצה, תיבת 
ההילוכים האוטומטית תעלה הילוך, 

גם אם תחום ההחלפה מוגבל.

תיבת ההילוכים האוטומטית 
מחליפה דרך כל חמשת 

ההילוכים.

תיבת ההילוכים האוטומטית 
מחליפה רק עד להילוך רביעי.

תיבת ההילוכים האוטומטית 
מחליפה רק עד להילוך שלישי.

מצב זה מאפשר שימוש 
בבלימת המנוע.

 סכנת תאונה
על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 

הילוכים לשם הגברת כוח בלימת 
המנוע. הדבר עלול לגרום לגלגלים 
המניעים לאבד את אחיזתם והרכב 

עלול להחליק.

תיבת ההילוכים האוטומטית אינה    
מבצעת הורדת הילוך אם תלחץ 

את ידית ההילוכים בכיוון -D תוך כדי 
נסיעה במהירות גבוהה מדי. המנוע 

עלול לפעול בסיבובי יתר.
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תיבת ההילוכים האוטומטית 
מחליפה רק עד להילוך שני.

מצב זה מיועד לתנאי נסיעה 
מאוד קשים, באזורים הרריים 

או עליות תלולות. במורדות 
תלולים, באפשרותך להשתמש 

ביכולות של בלימת המנוע.

תיבת ההילוכים האוטומטית 
פועלת רק בהילוך הראשון.

לשימוש בבלימת המנוע 
במורדות תלולים במיוחד 

ובמורדות ארוכים ומפותלים.

המלצות נהיגה

מצב דוושת ההאצה

סגנון נהיגתך משפיע על האופן שבו 
תיבת ההילוכים מחליפה הילוכים:

•מצערת פתוחה מעט: העלאות  	
הילוך מוקדמות יותר

•מצערת פתוחה הרבה: העלאות  	
הילוך מאוחרות יותר

קיק-דאון

השתמש בתפקוד קיק-דאון לשם 
האצה מרבית:

לחץ על דוושת ההאצה מעבר  ee
 לנקודת ההתנגדות.

תיבת ההילוכים האוטומטית 
משלבת להילוך הנמוך הבא, תלוי 

בהילוך במהירות המנוע.

הרפה מדוושת ההאצה ברגע  ee
 שהרכב מגיע למהירות הרצויה.

תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה 
שוב הילוך.

עצירה

אם אתה צריך לעצור לפרק זמן קצר 
בלבד:

. eeD השאר את ידית ההילוכים במצב

אבטח את הרכב מפני גלילה  ee
באמצעות בלם החנייה.

תמרון

תמרון במקומות צרים:

שלוט במהירות הרכב באמצעות  ee
בלימה זהירה.

האץ במתינות כדי למנוע קפיצות  ee
ודילוגים.

גרירת גרור

בעליות תלולות, הפעל את המנוע  ee
בתחום מהירות מתונה.

תלוי במידת שיפוע העלייה או  ee
הירידה, הורד הילוך לתחום שלישי 

או שני ) עמוד 130(, אפילו כאשר 
מערכת בקרת השיוט פעילה.

עבודה על הרכב

 סכנת תאונה
בזמן עבודה על הרכב, הפעל 

את בלם החנייה והעבר את ידית 
.P ההילוכים למצב 

אחרת, הרכב עלול להתחיל לנוע.

נהיגה ברכב

עזר תחילת נסיעה

כאשר המנוע פועל, מערכת עזר תחילת 
הנסיעה מחזיקה אוטומטית את לחץ 

הבלמים למשך כשתי שניות לאחר 
שחרור דוושת הבלמים. הדבר מאפשר 

להתחיל בנסיעה בלי שהרכב יתדרדר מיד 
לאחור.

מערכת עזר תחילת הנסיעה מנוטרלת 
על פני קרקע אופקית, כאשר בלם החנייה 

מופעל או כאשר תיבת ההילוכים בסרק.

 סכנת תאונה
מערכת עזר תחילת הנסיעה איננה 

בלם חנייה. הרכב עלול לנוע בשיפועי 
עליה או ירידה.

הפעל תמיד את בלם החנייה בתום 
החניית הרכב.

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה: אם 
נורת הביקורת  דולקת באופן קבוע 
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 כאשר המנוע פועל, יש תקלה
) עמוד 217(

מערכת עזר תחילת הנסיעה    
 ESP® איננה זמינה עוד אם מערכת

 מנוטרלת בגלל תקלה
) עמוד 217(

ASR )בקרת החלקה בהאצה(

הערות כלליות

מערכת ASR משפרת את המשיכה/
האחיזה, לדוגמה, העברת הכוח מהצמיגים 

לפני הכביש, לפרק זמן ממושך, ועל ידי 
זה היא משפרת גם את יציבות הנהיגה 

של הרכב. מערכת ASR מסייעת בתחילת 
הנסיעה ובהאצה, במיוחד על פני משטחים 

חלקים או חלקלקים.

מערכת ASR בולמת את הגלגלים 
המניעים הפרטניים ומגבילה את מומנט 

המנוע כדי למנוע את סבסובם של 
 ASR הגלגלים המניעים. כאשר מערכת

מתערבת, נורת האזהרה  בלוח 
המחוונים מהבהבת.

אם פני הכביש אינם מסוגלים לספק 
רמת אחיזה מספקת )תוך הבאת 

הצמיגים, המטען וזווית השיפוע 
בחשבון(, לא ניתן יהיה להתחיל בנסיעה 

חלקה, אפילו עם מערכת ASR. רכבים 
ללא לחצנים בגלגל ההגה: אם נורת 

הביקורת  דולקת בקביעות כאשר 
המנוע פועל, יש תקלה ) עמוד 217(

במקרה של תקלה במערכת ASR, יתכן 
והספק המנוע יופחת.

 ASR הפעלת/נטרול מערכת

מערכת ASR מופעלת אוטומטית עם 
פתיחת )On( מתג ההתנעה.

יתכן והטוב ביותר יהיה לנתק קצרות 
את מערכת ASR במצבים הבאים:

•אם נעשה שימוש בשרשראות שלג 	
•בשלג עמוק 	

•על גבי חול או חצץ 	
:ASR אם אתה מנטרל את מערכת

•במקרה זה, הספק המנוע אינו מוגבל  	
והגלגלים המניעים יכולים לסבסב. 

פעולת הסבסוב יכולה לסייע לגלגלים 
לחרוץ בתוך המשטח החלקלק 
ולשפר בכך את כושר האחיזה/

המשיכה.

•בקרת המשיכה עדיין מתערבת על  	
ידי בלימה אם אחד הגלגלים המניעים 
מגיע למגבלת האחיזה שלו, לדוגמה, 

אם פני השטח מתחת לאחד הגלגלים 
חלקלק. בהמשך, גלגל זה ייבלם לשם 

הגברת האחיזה/משיכה במצב זה.

• עדיין מתערבת לייצוב  	ESP® מערכת
הרכב.

 סכנת תאונה
מערכת ®ESP נשארת פעילה למרות 

שמערכת ASR נוטרלה ומתערבת 
בבלימה אם הדבר הכרחי לשיפור 
יציבות הרכב. נורת האזהרה  

מהבהבת.

אם מערכת ASR מנוטרלת, ישנה 
סכנה מוגברת שמערכת הבלמים 

של הרכב תתחמם יתר על המידה 
ותינזק כאשר תיחשף לעומסים 

גבוהים לפרקי זמן ארוכים. כאשר 
הבלמים חמים, מרחק העצירה גדל.

 ASR מסיבה זאת, נטרל את מערכת
רק כאשר הדבר באמת הכרחי.

 ASR לחצן

. ee לחץ על לחצן 
אם מערכת ASR מנוטרלת, נורת 

האזהרה  בלוח המחוונים 
נדלקת.

מערכת ASR מופעלת מחדש באופן 
אוטומטי אם תנהג במהירות העולה על 

60 קמ"ש או שהרכב נכנס למצב של 
נהיגה בלתי יציבה.
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®ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית(

®ESP מנטרת את יציבות הנהיגה 

ומאתרת מצבי תת היגוי או היגוי יתר 
)החלקה( מבעוד מועד. ®ESP מייצבת 

את הרכב על ידי בלימת גלגלים 
פרטניים כמו גם על ידי הגבלת הספק 
המנוע ומסייעת בכך רבות בנהיגה על 

כבישים רטובים או חלקלקים.

®ESP גם מייצבת את הרכב בזמן בלימה.

נורת האזהרה  בלוח המחוונים 
נדלקת כאשר מערכת ®ESP מתערבת.

ESP® ייצוב גרור

ייצוב גרור ®ESP פועל מבעוד מועד כנגד 
מצבי נהיגה קריטיים ולכן מספק סיוע 

משמעותי בזמן נהיגה עם גרור.

ייצוב גרור ®ESP מפוקח על ידי מערכת 
החיישן המורכב והערכה הלוגית של 

ESP והופך לפעיל במהירויות של כ- 65 
קמ"ש ומעלה.

אם החיישן מאתר תנועות סיבוביות של 
הגרור, מערכת ייצוב הגרור ®ESP בולמת 

תחילה בצורה פרטנית את גלגלי הרכב 
באופן ממוקד בכדי לפעול כנגד התנועות 

הסיבוביות. ברגע שהתנועות הסיבוביות 
נפסקות, הרכב נבלם עד לייצוב השילוב 
של הרכב והגרור. במידת הצורך, הספק 

המנוע מוגבל.

בלימה למקרה שהגרור מתחיל  ee
 ESP® להתנדנד. מערכת ייצוב הגרור
מסייעת בידך לייצב את השילוב של 

הרכב והגרור.

 סכנת תאונה
אם נורת האזהרה  מהבהבת 

בלוח המחוונים, פעל כדלקמן:

 • 	ASR אל תנטרל את מערכת
בשום תנאי.

•בתחילת הנסיעה, רק לחץ על  	
דוושת ההאצה עד כמה שנדרש.

•התאם את סגנון הנהיגה שלך  	
לתנאי הדרך ומזג האוויר.

אחרת הרכב עלול להתחיל להחליק. 
מערכת ®ESP אינה יכולה להפחית 

את הסכנה של תאונה במידה ואתה 
נוסע מהר מדי. מערכת ®ESP אינה 

יכולה להתגבר על חוקי הפיזיקה.

אם נורת הביקורת  דולקת 
בקביעות כאשר המנוע פועל, יש תקלה 

) עמוד 217(

 ,ESP® במקרה של תקלה במערכת
יתכן והספק המנוע יופחת.

הפעל את הרכב לפרק זמן קצר   
בלבד )10 שניות לכל היותר( בבדיקת 

בלמים דינמומטרית. בפרק זמן זה, 
חובה לסובב את המפתח למצב 1 
במתג ההתנעה. אחרת אתה עלול 
להסב נזק לקו ההינע או למערכת 

הבלמים.

אל תפעיל את הרכב על גבי מתקן   
בדיקה דינמומטרי גלילי )למשל לצורך 
בדיקת ביצועים(. אם ברצונך להפעיל 

את הרכב בדינמומטר גלילי, היוועץ נא 
מראש במרכז שירות מורשה מרצדס. 

אחרת אתה עלול להסב נזק לקו 
ההינע או למערכת הבלמים.

 סכנת תאונה
בתנאי כביש ירודים ומזג אוויר קשה, 

מערכת ייצוב הגרור ®ESP אינה 
יכולה למנוע את תנועת הסיבוב/

נדנוד של הגורר והגרור. גרורים עם 
מרכז כובד גבוה עלולים להתהפך 

 ESP® עוד לפני שמערכת ייצוב הגרור
יכולה להתערב.

התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 
הדרך ומזג האוויר.

כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד 
שליטה ברכב/בגרור, לגרום לתאונה 

ולפצוע את עצמך ואחרים.

4ETS - )מערכת משיכה אלקטרונית(

רכבים המצויידים בהינע קבוע לארבעה 
 .4ETS -4 מצויידים בMATIC גלגלים

 4ETS מערכת המשיכה האלקטרונית
מובנית בתוך ®ESP. המערכת מסייעת 

בתחילת הנסיעה או ההאצה על 
משטחים חלקלקים על ידי בלימה 
פרטנית של הגלגלים ברגע שהם 

מתחילים לסבסב. נורת האזהרה  
בלוח המחוונים מהבהבת כאשר לפחות 
אחד מהצמיגים חרג ממגבלת האחיזה, 

בכל מהירות.
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רק כאשר נוסעים באיטיות עליך    
ללחוץ על דוושת ההאצה יותר 

מהנדרש למרות שנורת האזהרה 
מהבהבת. הדבר מקנה לך אחיזה 

אופטימאלית בטווח המהירויות 
הנמוכות.

אם תפעיל את הבלמים בחוזקה,    
.4ETS יופחתו ביצועי מערכת

לכלי רכב בעלי הינע לכל הגלגלים   
)4x4(, ניתן לבצע את בדיקות פעולה 

וביצועים רק בדינמומטר דו סרני 
בלבד. אם ברצונך להפעיל את הרכב 
בדינמומטר שכזה, היוועץ נא מראש 

במרכז שירות מורשה מרצדס. 
אחרת אתה עלול להסב נזק לקו 

ההינע או למערכת הבלמים.

מנטר טמפרטורת בלמים

מערכת המשיכה 4ETS מאתרת 
התחממות יתר במערכת הבלמים. 

אם מערכת הבלמים מתחממת יתר 
על המידה, נורת האזהרה  בלוח 
המחוונים מהבהבת באיטיות. ביצועי 

מערכת המשיכה 4ETS מופחתים עד 
שמערכת הבלמים מתקררת במידה 

מספקת.

רגיל,  לתפקוד  חוזרת  הבלמים  פעולת 
ובכך מתבצעת הגנה על מערכת הבלמים.

בקר לחץ צמיגים
בקר לחץ האוויר בצמיגים פועל רק 

אם מותקנות היחידות האלקטרוניות 
המתאימות בכל הגלגלים. אלו מודדות את 

הלחץ בכל ארבעת הצמיגים, לחץ שאותו 
הגדרת בזמן הפעלת מערכת מדידת 

הלחץ בצמיגים. מדידת הלחץ בצמיגים 
מזהירה אותך במקרה של ירידת לחץ 

משמעותית באחד, או יותר, מהצמיגים.

 סכנת תאונה
האוויר  לחץ  את  תמיד  לכוונן  עליך 
על  הפועל  לעומס  בהתאם  בצמיגים 
אינו  בצמיגים  האוויר  לחץ  בקר  הרכב. 
מזהיר אם לחץ האוויר באחד הצמיגים 
אינו נכון. המערכת מזהירה אותך רק אם 
מתחת  משמעותית  בצורה  יורד  הלחץ 
ללחץ הייחוס שנשמר לאחר כוונון הלחץ 
במהלך הכיול. אם נדרש תיקון של לחץ 
להתייחס  חייב  אתה  בצמיגים,  האוויר 
לטבלה אשר בדופן הפנימית של דלתית 

מכסה מיכל הדלק.
במיוחד, באחריות הנהג לכוונן את לחץ 
האוויר בצמיגים בהתאם במידה ומעלים 
את כושר נשיאת המטען היעיל של הרכב.

בקר  את  תמיד  מכייל  שאתה  וודא 
לחץ  שינוי  לאחר  בצמיגים  האוויר  לחץ 
לחץ  מדידת  מערכת  בצמיגים.  האוויר 
האוויר בצמיגים אינה מסוגלת להזהירך 
פתאומי,  לחץ  אובדן  של  במקרה 
זר.  חפץ  חדירת  של  במקרה  לדוגמה, 
שהרכב  עד  בזהירות  בלום  זה,  במקרה 
תמרוני  תבצע  אל  עצירה.  לכלל  מגיע 

היגוי פתאומיים למיניהם.

 סכנת תאונה
אם נורת האזהרה  בלוח 

המחוונים מהבהבת באיטיות, מערכת 
הבלמים התחממה יתר על המידה.

יתכן וביצועי הבלימה יופחתו תוך 
התארכות מרחק העצירה.

 4ETS ביצועי מערכת המשיכה
מופחתים.

•הגדל את מרחק הבטחון מהרכב  	
הנוסע מלפנים.

•הרפה מעט מדוושת ההאצה  	
בזמן הנהיגה.

•התאם את סגנון הנהיגה שלך  	
לתנאי הדרך ומזג האוויר.

אחרת, אתה עלול לאבד שליטה 
ברכב ולגרום לתאונה תוך אפשרות 

פציעתך ופציעתם של אחרים.

אם מופעל ציוד שידורי רדיו )כדוגמת    
אוזניות אלחוטיות, רדיו דו כיווני וכד'( 
בתוך הרכב או בקרבתו, עלול הדבר 

להפריע לפעולתה של מערכת 
מדידת הלחץ בצמיגים.

 סכנת תאונה
מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים 
יכולה לספק אזהרה אמינה רק אם 

ניפחת לחץ אוויר נכון בצמיגים.
אם לחץ האוויר שכוונן בצמיגים אינו 
נכון, יימדדו לחצים לא תקינים אלו. 
צמיג בעל רמת לחץ בלתי מספקת 
יגרום לחוסר יציבות הרכב תוך כדי 

נסיעה, תוך הגברת הסכנה לתאונה.
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הצגת לחץ האוויר בצמיגים 
באמצעות המחשב המובנה ברכב

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
שימוש בלחצני גלגל ההגה

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 עד אשר מופיעה התצוגה 

הסטנדרטית ) עמוד 88(

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 עד שמוצג הלחץ העכשווי של 

כל אחד מהצמיגים.

 20 על  העולה  זמן  לפרק  חנה  הרכב  אם 
העולה  במהירות  בו  נהגת  שלא  או  דקות 
על 30 קמ"ש, תראה את ההודעות הבאות:

 Tyre press. displayed after driving for
several minute )לחץ האוויר בצמיגים 

מוצג לאחר נסיעה של מספר דקות(.

ערכי לחץ האוויר המצוינים על ידי    
המחשב המובנה עשויים להיות 

שונים מאלו שנמדדו בעזרת מד לחץ 
בתחנה דלק. המחשב המובנה יספק 

לך בדרך כלל ערכים מדויקים יותר.

אזהרת לחץ אוויר בצמיגים

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה
נורת האזהרה  של לחץ האוויר 

בצמיגים בלוח המחוונים נדלקת אם 
הלחץ באחד הגלגלים, או יותר, יורד 

בצורה משמעותית ) עמוד 225(.

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
אם הלחץ באחד הגלגלים, או יותר, יורד 

בצורה משמעותית, מופיעה הודעה 
ונורת האזהרה  של לחץ האוויר 

 בצמיגים בלוח המחוונים נדלקת 
) עמוד 225(.

לחץ האוויר בצמיגים מוצג בתוך שני 
משולשים אדומים. הלחץ של הצמיג 

 המסוים מוצג באחד מהמשולשים 

) עמוד 229(. נשמע גם אות אזהרה 
קולי.

הפעלה מחדש של מערכת מדידת 
לחץ האוויר בצמיגים

ברוב המקרים, מערכת מדידת הלחץ 
בצמיגים תאתר אוטומטית את ערכי 

הייחוס החדשים, למשל לאחר:

•שינוי לחץ האוויר בצמיגים 	
•החלפת גלגלים או צמיגים 	

•התקנת גלגלים או צמיגים חדשים 	
אם ברצונך להגדיר ערכי ייחוס חדשים 

באופן ידני:

ראה את הטבלה בדופן הפנימית של  ee
דלתית מכסה מיכל הדלק על מנת 

לוודא שהלחץ לכל ארבעת הצמיגים 
הוגדר בצורה התואמת לתנאי 

 הפעולה העכשוויים.
שים לב למידע המסופק במקטע 

 לחצי האוויר בצמיגים
) עמוד 286(.

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
סובב את המפתח למצב ee2 במתג 

ההתנעה.

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 בגלגל ההגה עד אשר מופיעה 
התצוגה הסטנדרטית ) עמוד 88(.

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 עד שמוצג הלחץ העכשווי בכל 
אחד מהצמיגים, או שהצג מציג את 

 ההודעה הבאה:
 Tyre press. displayed after driving

for several minutes )לחץ האוויר 
בצמיגים מוצג לאחר נסיעה של 

מספר דקות(

לחץ על לחצן ee האיפוס בלוח 
 המחוונים.

 ההודעה הבאה תוצג:
 Monitor current tyre pressure?

)האם למדוד את לחץ האוויר 
העכשווי בצמיגים?(

לחץ על לחצן תפריט ee שעל 
 גלגל ההגה.

 ההודעה הבאה תוצג:
 Tyre press. monitor reactivated

)מדידת לחץ האוויר בצמיגים 
 הופעלה מחדש(
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החל תהליך ההפעלה של מערכת 
מדידת הלחץ בצמיגים. לחצי האוויר 

הנמדדים לכל אחד מהצמיגים 
נשמרים כערכי הייחוס החדשים, 

בתנאי שמערכת מדידת לחץ 
האוויר בצמיגים מחשיבה אותם 

כמתקבלים על הדעת.

אם ברצונך לבטל את תהליך ההפעלה:

לחץ על לחצן תפריט ee שעל 
גלגל ההגה.

ECO-Start

הערות כלליות

מערכת ECO-Start מופעלת אוטומטית 
בכל פעם שמתניעים את המנוע ונורת 
הביקורת  בלחצן נדלקת. מערכת 

ECO-Start מדוממת את המנוע 
אוטומטית מיד עם עצירת הרכב. היא 

מתניעה מחדש את המנוע עם הלחיצה 
על דוושת המצמד.

תנאים להדממת מנוע אוטומטית

הודעות בצג )לדוגמה: כלי רכב ללא לחצנים 
בגלגל ההגה(

הודעות בצג )לדוגמה: כלי רכב עם לחצנים 
בגלגל ההגה(

כאשר מופיע בצג  )2(, מערכת 
ECO-Start פעילה. התנאים הבאים 

חייבים להתקיים:

• נדלקת. נורת הביקורת בלחצן 	

•המנוע הגיע לטמפרטורת העבודה  	
שלו.

• מכסה המנוע סגור.	

•הועלה הילוך מאז תחילת הנסיעה. 	
• הטמפרטורה החיצונית מתחת  	

.00C -ל

•רמת הטעינה של המצבר מספקת. 	
מערכת ECO-Start מדוממת אוטומטית 

את המנוע כאשר:

•הרכב נייח. 	
. • 	N - שילבת להילוך סרק

•דוושת המצמד אינה לחוצה. 	
כאשר מערכת ECO-Start פעילה    

ועצרת את הרכב, מופיעה בצג 
המלצת החלפת הילוך לשילוב 

להילוך סרק )1(.

תנאים להתנעת מנוע אוטומטית

מערכת ECO-Start מתניעה את המנוע 
בתנאי שזה הודמם אוטומטית כאשר:

•אתה לוחץ על דוושת המצמד. 	
•הרכב מתחיל לנוע. 	

התנעת המנוע נחסמת אם תשלב 
הילוך בלי ללחוץ על דוושת המצמד. 
להתנעה אוטומטית של המנוע, לחץ 

על דוושת המצמד עד לעוצר.

אם רמת הטעינה של המצבר אינה 
מספקת עוד ו-  מהבהבת בצג, 

לחץ את דוושת המצמד עד הסוף.

הפעלת/ניתוק
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 סכנת פציעה
כאשר מערכת מופעלת, יתכן 

שהמנוע יתניע בטעות, לדוגמה, 
במקרה של לחיצה על דוושת 

המצמד בטעות.

מסיבה זאת, אתה חייב לנטרל את 
מערכת לפני ביצוע עבודה על המנוע.

הדבר מונע את ההתנעה בטעות של 
מערכת בזמן שמתבצעת עבודה. 

אחרת אתה עלול לפצוע את עצמך 
מחלקי מנוע נעים.

בקרת שיוט

הערות כלליות

מערכת בקרת השיוט שומרת עבורך על 
מהירות הרכב.

במורדות ארוכים ותלולים, במיוחד 
כאשר הרכב טעון, או גורר גרור, חובה 

להחליף להילוך נמוך יותר בתזמון נכון. 
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, 

בחר בתחום 1, 2 או 3 במקרים אלו. 
אלו עושים שימוש ביכולת הבלימה 

של המנוע ובכך שומרים על מערכת 
הבלמים ומונעים את התחממות היתר 

שלהם ושחיקתם בטרם עת.  לחץ על ee כאשר המנוע פועל.
נורת הביקורת בלחצן  כבויה, 

מערכת ECO-Start מנוטרל. המנוע 
לא ידומם אז אוטומטית עם עצירת 

הרכב.

אם תלחץ על לחצן  לאחר 
הדממה אוטומטית של המנוע, מערכת 

ECO -Start מנוטרלת. מכל מקום, 
ביכולתך להתניע את המנוע שוב על ידי 

לחיצה על דוושת המצמד.

אם נורת הביקורת בלחצן  אינה 
נדלקת לאחר התנעת המנוע, יש 

תקלה במערכת ECO-Start ולא ניתן 
להפעילה.

מערכות נהיגה

סקירה כללית

בעמודים הבאים מתוארות מערכות 
נהיגה העשויות להיות חלק מרכבך:

 ) • בקרת שיוט ) עמוד 137	
וספידטרוניק ) עמוד 140( שבהם 

תוכל להשתמש לבקרת מהירות 
רכבך.

( המסייעת  • פרקטרוניק ) עמוד 143	
בידך בזמן חנייה ותמרונים.

 BAS ,ABS מערכת בטיחות הנהיגה 
 ו- EBD מתוארות בפרק "בלמים" 

) עמוד 127(.

 ESP® ,ASR מערכות בטיחות הנהיגה
ו- 4ETS, כמו גם מערכת עזר תחילת 

נסיעה ומערכת ניטור לחץ האוויר 
בצמיגים מתוארות בפרק "הפעלת 

הרכב" ) עמוד 131(.

 סכנת תאונה
על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 

הילוכים לשם הגברת כוח בלימת 
המנוע. הדבר עלול לגרום לגלגלים 
המניעים לאבד את אחיזתם והרכב 

עלול להחליק.

השתמש במערכת בקרת השיוט כאשר 
תנאי הכביש והתנועה בו מאפשרים 

שמירה על מהירות קבועה לפרקי 
זמן ארוכים. באפשרותך להגדיר את 

המהירות החל מ- 30 קמ"ש ומעלה 
בהפרשים של 1 קמ"ש.

 סכנת תאונה
מערכת בקרת השיוט אינה יכולה 
להביא בחשבון את תנאי הכביש 

והתנועה בו.

גם כאשר מערכת בקרת השיוט 
מופעלת, שים לב תמיד לתנאי 

הכביש והתנועה בו.

מערכת בקרת השיוט היא רק 
אמצעי עזר שנועד לסייע בנהיגה. 

בכל זמן, הנהג תמיד אחראי לשמירה 
על מהירות הרכב ולבלימתו.

אם מתחלפים נהגים, הקפד ליידע 
את הנהג החדש בנוגע למהירות 

המוגדרת. אחרת, האצה או בלימה 
פתאומית עלולים לסכן אותך ואת 

האחרים.
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 סכנת תאונה
אל תשתמש בבקרת השיוט:

•בכביש ובתנאי תעבורה שאינם  	
מאפשרים שמירה על נסיעה 

במהירות קבועה )למשל, עומסי 
תנועה או כבישים מפותלים(. 

אחרת, אתה עלול לגרום לתאונה.

•על פני כבישים חלקים. בלימה  	
או האצה עלולה לגרום לאובדן 
האחיזה של הגלגלים המניעים 
ולהחלקת הרכב כתוצאה מכך.

•כאשר תנאי הראות ירודים, לדוגמה  	
בתנאי ערפל, גשם חזק או שלג

יתכן ובקרת השיוט לא תהיה מסוגלת    
לשמור על המהירות השמורה 

בנסיעה בעליות או בירידות. אם 
השיפוע מתיישר ומהירות הרכב 

איננה יורדת מתחת ל- 30 קמ"ש, 
הרכב חוזר למהירות השמורה בזיכרון.

ידית בקרת שיוט

את מערכת בקרת השיוט וספידטרוניק 
תוכל להפעיל באמצעות ידית בקרת 

השיוט.

ידית בקרת השיוט היא הידית העליונה 
משמאל למוט ההגה.

נורת הביקורת LIM בידית בקרת השיוט 
מציינת איזו מערכת בחרת.

: • 	LIM כיבוי נורת ביקורת 
נבחרה מערכת בקרת השיוט.

• דולקת: 	LIM נורת ביקורת 
נבחרה מערכת ספידטרוניק משתנה.

לשמירה בזיכרון של המהירות  (1 )
הנוכחית או מהירות גבוהה יותר

לחזרה למהירות האחרונה שנשמרה (2 )

לשמירה בזיכרון של המהירות  (3 )
הנוכחית או מהירות נמוכה יותר

להחלפה בין בקרת שיוט  (4 )
לספידטרוניק משתנה

לנטרול בקרת השיוט (5 )

(6 )LIM נורת ביקורת

בחירת בקרת השיוט

( של  ee6( בדוק האם נורת הביקורת
 LIM כבויה.

אם הנורה כבויה, מערכת בקרת 
 השיוט כבר נבחרה.

אם לא, דחוף את ידית בקרת השיוט 
 בכיוון החץ )4(.

נורת הביקורת )6( של LIM בידית 
בקרת השיוט כבית. נבחרה מערכת 

בקרת השיוט.

שמירת המהירות הנוכחית בזיכרון

האץ/האט את הרכב למהירות  ee
הרצויה מעל 30 קמ"ש.

דחוף קצרות את ידית בקרת השיוט  ee
מעלה )1( או מטה )3(.

ee שחרר את דוושת ההאצה.
בקרת השיוט מופעלת. המהירות 

הנוכחית נשמרה.

מחוון החלפת ההילוכים לכלי רכב    
עם תיבת הילוכים ידנית:

•נהג תמיד במהירויות מנוע  	
מספקות, אך לא חריגות.

•החלף הילוך מתזמן נכון, במיוחד  	
במעלה שיפועים תלולים.

•במידת האפשר, אל תוריד מספר  	
הילוכים בבת אחת.

•לאחר החלפת הילוך, לחץ  	
במתינות על דוושת ההאצה לשם 

הגברת חלקות החלפת ההילוך.

•מערכת בקרת השיוט מנוטרלת  	
אם תלחץ על דוושת המצמד 
לפרק זמן העולה על 6 שניות 

או שתחליף לסרק ותשחרר את 
דוושת המצמד.

•אם ידית ההילוכים נמצאת בהילוך  	
סרק לאחר לחיצה על דוושת 

המצמד, מהירות המנוע יכולה 
לעלות.
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 סכנת תאונה
הצג מהירות השמורה בזיכרון רק 

אם אתה יודע מהי המהירות והאם זו 
מתאימה לתנאי הנסיעה והתעבורה 

הנוכחיים. אחרת אתה עלול לסכן 
את עצמך ואחרים על ידי האצה או 

בלימה פתאומיים ובטעות.

משוך משיכה קלה את ידית בקרת  ee
השיוט בכיוון החץ )2(.

ee שחרר את דוושת ההאצה.
מערכת בקרת השיוט מופעלת 

ומכווננת ומחזירה את הרכב 
למהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון.

כאשר תזיז לראשונה את ידית בקרת    
השיוט בכיוון החץ )2( לאחר התנעת 

המנוע, בקרת השיוט מופעלת 
והמהירות הנוכחית נשמרת בזיכרון.

הגדרת המהירות

 סכנת תאונה
השיעור בו אתה רוצה להגביר מהירות, 

בהפרשים של 1 קמ"ש, עשוי להיות 
מהיר יותר אם רכבך מסוגל להאיץ. 

רכבך עשוי להמשיך להאיץ עד 
למהירות המוגדרת החדשה, אפילו אם 

עזבת את ידית בקרת השיוט.

הגבר את המהירות רק עד כמה 
שהתנאים הצפויים מאפשרים. אחרת, 

האצה פתאומית עלולה לסכן אותך 
ואת האחרים.

אינך יכול להפעיל את מערכת בקרת 
השיוט אם:

 • אתה נוהג במהירות הנמוכה מ- 30	
קמ"ש.

• תלחץ על דוושת הבלמים או המצמד.	

•אם תפעיל את בלם החנייה ונורת  	
הביקורת  בלוח המחוונים 

דולקת.

מערכות נהיגה ובלימה אחרות    
שאינן מתוארות בספר הוראות 

הפעלה זה, כדוגמת מאט )ריטרדר( 
עשויות להשפיע על בקרת השיוט. 

על מערכות אלו תוכל למצוא 
מידע בהוראות ההפעלה הנפרדות 

המסופקות על ידי יצרן המרכב.

חזרה למהירות השמורה בזיכרון

דחוף רגעית את ידית בקרת השיוט  ee
כלפי מעלה )1( לשם הגברת 

המהירות או כלפי מטה )3( לשם 
הפחתתה. המהירות האחרונה 

השמורה בזיכרון עולה/יורדת 
בהפרשים של 1 קמ"ש.

או

דחוף והחזק את ידית בקרת השיוט  ee
בכיוון מעלה )1( או מטה )3( עד 

שהרכב יגיע למהירות הרצויה.

ee שחרר את ידית בקרת השיוט.
המהירות הנוכחית נשמרה.

בקרת השיוט אינה מופסקת אם    
תלחץ על דוושת ההאצה. אם אתה 
מאיץ רגעית, לדוגמה בזמן עקיפה, 
ולאחר מכן מרפה מדוושת ההאצה 

שוב, בקרת השיוט מכווננת את 
מהירות הרכב למהירות האחרונה 

שנשמרה בזיכרון.

נטרול בקרת השיוט

קיימות מספר דרכים לנטרל את 
מערכת בקרת השיוט:

דחוף דחיפה קלה את ידית בקרת  ee
השיוט לפנים )5(.

או
הפעל את הבלמים. ee

או
דחוף דחיפה קלה על ידית בקרת  ee

 השיוט בכיוון החץ )4(.
נבחרה מערכת ספידטרוניק 

 LIM משתנה. נורת הביקורת )6( של
בידית בקרת השיוט נדלקת.

המהירות האחרונה שהוגדרה נשמרת 
בזיכרון.

המהירות האחרונה שהוגדרה    
נמחקת עם הדממת המנוע.

בקרת השיוט מנוטרלת אוטומטית    
כאשר:

•תפעיל את הבלמים. 	
•תפעיל את בלם החנייה ונורת  	
הביקורת  בלוח המחוונים 

דולקת.

• אתה נוהג במהירות מתחת  	
ל- 30 קמ"ש.
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• מתערבות. 	ASR או ESP® מערכת

•אתה לוחץ על דוושת המצמד לפרק  	
זמן העולה על 6 שניות בעוד הרכב 

בתנועה.

•אתה משלב את תיבת ההילוכים  	
הידנית להילוך סרק בעוד הרכב 

בתנועה ומשחרר את דוושת 
המצמד.

•אתה משלב את תיבת ההילוכים  	
האוטומטית למצב N בעוד הרכב 

בתנועה.

. • 	ABS או ESP® יש תקלה במערכת

SPEEDTRONIC - ספידטרוניק

הערות כלליות

מערכת ספידטרוניק נועדה להבטיח 
שלא תחרוג ממהירות מוגדרת מסוימת.

במורדות ארוכים ותלולים, במיוחד כאשר 
הרכב טעון, או גורר גרור, חובה להחליף 

להילוך נמוך יותר בתזמון נכון. בכלי 
רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, בחר 
בתחום הילוכים 1, 2 או 3. באלו נעשה 

שימוש יעיל בבלם המנוע, דבר המגן על 
מערכת הבלמים ומונע את התחממות 
היתר של הבלמים ושחיקתם מהר מדי. 

אם עליך להפעיל את הבלמים, לחץ 
לסירוגין על דוושת הבלמים, לא בקביעות.

 סכנת תאונה
לעולם אל תלחץ ברציפות על 

דוושת הבלמים בעוד הרכב בתנועה, 
לדוגמה, לעולם אל תגרום לבלמים 

להתחכך על ידי הפעלה קלה 
וקבועה על דוושת הבלמים. פעולה 

זאת גורמת להתחממות יתר של 
הבלמים תוך הגדלת מרחק העצירה 

ולכישלון מוחלט של הבלמים.

 סכנת תאונה
על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 

הילוכים לשם הגברת כוח בלימת 
המנוע. הדבר עלול לגרום לגלגלים 
המניעים לאבד את אחיזתם והרכב 

עלול להחליק.

ביכולתך להגדיר מגבלת מהירות 
משתנה או קבועה:

, להגבלות מהירות, לדוגמה  • משתנה	
באזורים בנויים

, להגבלות מהירות לפרקי זמן  • קבוע	
ארוכים, לדוגמה בזמן נהיגה עם 

צמיגי חורף ) עמוד 142(

 סכנת תאונה
מערכת ספידטרוניק היא רק אמצעי 
עזר שנועד לסייע בנהיגה. בכל זמן, 

הנהג תמיד אחראי לשמירה על 
מהירות הרכב ולבלימתו בתזמון 

הנכון.

המהירות המצוינת במד המהירות    
עשויה להיות מעט שונה מהמהירות 

השמורה בזיכרון.

ספידטרוניק משתנה

את מערכת בקרת השיוט וספידטרוניק 
תוכל להפעיל באמצעות ידית בקרת 

השיוט.

ידית בקרת השיוט היא הידית העליונה 
משמאל למוט ההגה.

נורת הביקורת LIM בידית בקרת השיוט 
מציינת איזו מערכת בחרת.

: • 	LIM כיבוי נורת ביקורת 
נבחרה מערכת בקרת השיוט.

• דולקת: 	LIM נורת ביקורת 
נבחרה מערכת ספידטרוניק 

משתנה.

כאשר המנוע פועל, ביכולתך להשתמש 
בידית בקרת השיוט לשמירת כל 
מהירות מעל 30 קמ"ש כמגבלת 

מהירות, אפילו אם הרכב נייח.
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לשמירת המהירות הנוכחית  (1 )
כמגבלת מהירות או להגדיל את 

מגבלת המהירות בהפרשים של 10 
קמ"ש

להצגת המהירות האחרונה  (2 )
שנשמרה או להגביר את מגבלת 
המהירות בהפרשים של 1 קמ"ש

לשמירה בזיכרון של המהירות  (3 )
הנוכחית או מהירות נמוכה יותר

להחלפה בין בקרת שיוט  (4 )
לספידטרוניק משתנה

לנטרול ספידטרוניק משתנה (5 )

(6 )LIM נורת ביקורת

בחירת ספידטרוניק משתנה
( של  ee6( בדוק האם נורת הביקורת

 LIM דולקת.
אם הנורה דולקת, מערכת 

 ספידטרוניק משתנה כבר נבחרה.
אם לא, דחוף את ידית בקרת השיוט 

 בכיוון החץ )4(.
נורת הביקורת )6( של LIM בידית 

 בקרת השיוט דולקת.
נבחרה מערכת ספידטרוניק 

משתנה.

שמירת המהירות הנוכחית בזיכרון
דחוף קצרות על ידית בקרת השיוט  ee

 מעלה )1( או מטה )3(.
תפקוד ספידטרוניק משתנה מופעל. 

המהירות הנוכחית נשמרת בזיכרון 
ומופיעה בצג כמגבלת מהירות.

 סכנת תאונה
אם מתחלפים הנהגים ברכב, 

יש ליידע את הנהג החדש ביחס 
למגבלת המהירות שהוגדרה.

השתמש במערכת ספידטרוניק 
משתנה, אם לא יהיה עליך להאיץ 
באופן פתאומי למהירות הגבוהה 

ממגבלת המהירות שהוגדרה. אחרת, 
אתה עלול לגרום לתאונה.

אתה יכול לחרוג ממגבלת המהירות 
השמורה רק אם:

•נטרלת את מערכת ספידטרוניק  	
המשתנה באמצעות ידית בקרת 

השיוט

•תלחץ על דוושת ההאצה מעבר  	
לנקודת ההתנגדות )קיק דאון 

בתיבת הילוכים אוטומטית(. 
המהירות שאתה נוסע בה בפועל 

חייבת שלא לחרוג ממגבלת 
המהירות השמורה ביותר מ- 20 

קמ"ש.

את מערכת ספידטרוניק המשתנה 
לא ניתן לנטרל על ידי בלימה.

חזרה למהירות השמורה בזיכרון
משוך משיכה קלה את ידית בקרת  ee

 השיוט בכיוון החץ )2(.
מערכת ספידטרוניק המשתנה 

מופעלת ומגבלת המהירות מופיעה 
בצג.

כאשר תזיז לראשונה את ידית    
בקרת השיוט בכיוון החץ )2( 

לאחר התנעת המנוע, ספידטרוניק 
משתנה מופעלת והמהירות 

הנוכחית נשמרת בזיכרון.

כוונון המהירות בהפרשים של 1 קמ"ש
משוך את ידית בקרת השיוט בכיוון  ee

 החץ )2(.
מגבלת המהירות מוגברת בהפרשים 

של 1 קמ"ש, כמופיע בצג.

ee שחרר את ידית בקרת השיוט.
מגבלת המהירות החדשה נשמרה 

בזיכרון.

כוונון המהירות בהפרשים של 10 קמ"ש
להגברת מגבלת המהירות, דחוף את  ee

ידית בקרת השיוט כלפי מעלה )1(.

או

להקטנת מגבלת המהירות, דחוף  ee
את ידית בקרת השיוט כלפי מטה 

.)3( 
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מגבלת המהירות האחרונה 
שנשמרה מוגברת או מופחתת 

למכפלה של 10 הבאה ומופיעה 
בצג.

ee שחרר את ידית בקרת השיוט.
מגבלת המהירות החדשה נשמרה 

בזיכרון.

תצוגת מגבלת המהירות
רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה:

לאחר ההפעלה )On( וכאשר מגדירים 
 את מגבלת המהירות, הודעה

Speed limit )מגבלת מהירות( 
והמהירות השמורה בזיכרון מוצגות 

לראשונה בחלק העליון של הצג למשך 
כ- 5 שניות. המהירות השמורה מוצגת 

אז באופן מודגש בחלק התחתון של 
הצג.

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה:

 LIM km/h אתה תראה בצג את הודעת
 והמהירות השמורה בזיכרון 

) עמוד 84(.

כאשר אתה מציג או משנה את    
המהירות השמורה בזיכרון, התצוגה 

מהבהבת אם המהירות העכשווית 
גבוהה מהערך השמור.

ניתן לחגור ממגבלת המהירות    
בנסיעה במורדות, אפילו אם מערכת 

 ספידטרוניק משתנה פעילה.
אם הרכב חורג ממגבלת המהירות, 

הודעת Speed limit km/h או 
LIM km/h והמהירות השמורה 

בזיכרון מהבהבות בצג. אם הרכב 
ממשיך להאיץ, נשמע גם אות 

 אזהרה קולי 3 פעמים.
 אז מוצגת הודעת

Speed limit ... km/h exceeded )יש 
חריגה ממגבלת המהירות( למשך 
כ- 5 שניות בכלי רכב עם לחצנים 

 בגלגל ההגה.
בלום ידנית על פי הצורך.

נטרול ספידטרוניק משתנה
לא ניתן לנטרל את ספידטרוניק על    

ידי בלימה.

קיימות מספר דרכים לנטרול 
הספידטרוניק המשתנה:

דחיפה קצרה של ידית בקרת השיוט  ee
לפנים )5(.

או

דחוף דחיפה קלה על ידית בקרת  ee
 השיוט בכיוון החץ )4(.

 נבחרה מערכת בקרת שיוט 
) עמוד 137(. נורת הביקורת )6( 
של LIM בידית בקרת השיוט כבית.

מגבלת המהירות האחרונה שנקבעה, 
שמורה בזיכרון.

מגבלת המהירות האחרונה    
שנשמרה נמחקת עם הדממת 

המנוע.

מערכת ספידטרוניק משתנה    
מנוטרלת אוטומטית אם:

 • מהירות המנוע מתחת ל- 700	
סל"ד.

•תלחץ על דוושת ההאצה מעבר  	
לנקודת ההתנגדות )קיק דאון 

בתיבת הילוכים אוטומטית(. 
המהירות שאתה נוסע בה 
בפועל חייבת שלא לחרוג 

ממגבלת המהירות השמורה 
ביותר מ- 20 קמ"ש.

• או  	ESP® יש תקלה במערכת
.ABS

ספידטרוניק קבוע

הספידטרוניק הקבוע זמין רק    
במדינות מסוימות.

ניתן להגביל תמידית את המהירות 
לערך שבין 160 קמ"ש לבין 190 קמ"ש 

או 210 קמ"ש.

•כלי רכב ללא לחצנים בגלגל ההגה  	
- על ידי מרכז מקצועי מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

•כלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה  	
- על ידי שימוש במחשב המובנה 

כאשר הרכב נייח.

מערכת ספידטרוניק קבוע נשארת 
פעילה גם אם מערכת ספידטרוניק 

המשתנה מנוטרלת.

לא יהיה באפשרותך לחרוג ממגבלת 
המהירות שנקבעה, גם אם תלחץ 
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את דוושת ההאצה מעבר לנקודת 
ההתנגדות )קיק דאון(.

אם תאיץ את הרכב באמצעות דוושת 
 ההאצה, תופיע בצג הודעת

Speed limit Winter tyres ... km/h או 
הודעת LIM km/h והמהירות המוגדרת 

מוצגת בצג מעט לפני שהרכב מגיע 
למגבלת המהירות המוגדרת.

הספידטרוניק הקבוע מפקח על 
המהירות והרכב מפסיק להאיץ. 

יהיה עליך להרפות מדוושת ההאצה 
בהתאמה.

אם יש תקלה במערכת ®ESP או    
ABS, מערכת ספידטרוניק קבוע 

מנוטרלת למשך קיום התקלה.

ניתן לחגור ממגבלת המהירות    
בנסיעה במורדות, אפילו אם מערכת 

 ספידטרוניק קבוע פעילה.
אם הרכב חורג ממגבלת המהירות, 

 Speed limit מופיעה הודעת
Winter tyres ... km/h exceeded או 
הודעת LIM km/h מוצגת והמהירות 
השמורה בזיכרון מהבהבת בצג. אם 

הרכב ממשיך להאיץ, נשמע גם אות 
 אזהרה קולי 3 פעמים.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, 
 Speed limit Winter מופיעה הודעת

 tyres ... km/h exceeded למשך 
 כ- 5 שניות.

בלום ידנית על פי הצורך.

הגדרת ספידטרוניק קבוע
השתמש בלחצני גלגל ההגה.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

עד  ee  לחץ לסירוגין על  או
שתפריט Setting )הגדרות( מופיע בצג.

לחץ על לחצן ee על מנת לעבור 
לבחירת תפריט משנה.

לחץ על  או ee לבחירת 
תפריט המשנה Vehicle )הרכב(.

 לחץ על ee לבחירת תפקוד
 Limit speed )מגבלת מהירות(.

סמן הבחירה נמצא על ההגדרה 
הנוכחית.

לחץ על לחצן  או ee לבחירת 
 ההגדרה המבוקשת

)210 km/h, 190 km/h or 160 km/h( 
)210 קמ"ש, 190 קמ"ש או 160 

 קמ"ש(.
הגדרת Unlimited )ללא הגבלה( 
פירושה שספידטרוניק מנוטרלת.

פרקטרוניק

הערות כלליות

 סכנת תאונה
מערכת פרקטרוניק היא רק אמצעי 
עזר והיא עשויה שלא לאתר את כל 

המכשולים. המערכת אינה משחררת 
אותך מהאחריות ותשומת לב לנעשה.

אתה תמיד אחראי לבטיחות ועליך 
להמשיך ולשים לב לסביבה המיידית, 
בעת ביצוע חנייה או תמרון. במקרה 

כזה, אתה עלול לסכן את עצמך 
ואחרים.

 סכנת פציעה
וודא שאין אנשים או בעלי חיים 

בתחום התמרון. אחרת, הם עלולים 
להיפצע.

מערכת פרקטרוניק היא מערכת עזר 
חנייה אלקטרונית. היא מציינת בצורה 
חזותית וקולית את המרחק בין רכבך 

לבין העצם/חפץ.

רכבך כולל שני מקורות קול בעלי 
תדירויות שונות לאותות אזהרה. טווחי 

האזהרה מלפנים או מאחורי הרכב 
מזוהים על ידי אותות אזהרה שונים.

מערכת פרקטרוניק מופעלת 
אוטומטית עם סיבוב המפתח למצב 

2 של מתג ההתנעה ובלם החנייה 
משוחרר. בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
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אוטומטית, אתה חייב גם להזיז את 
.R או N ,D הידית למצב

מערכת פרקטרוניק מנוטרלת במהירויות 
שמעל 18 קמ"ש. היא מופעלת שוב 

במהירויות שמתחת ל- 16 קמ"ש.

מערכת פרקטרוניק מנטרת את האזור 
אשר סביב הרכב מלפנים והפגושים 

האחוריים.

טווח החיישנים

על החיישנים להיות נקיים מלכלוך, 
קרח ובוץ, אחרת הם לא יפעלו בצורה 

נכונה.

נקה בקביעות את החיישנים תוך 
נקיטת אמצעי זהירות שלא לשרוט או 

להסב להם נזק ) עמוד 193(.

חיישנים קדמיים
כ- 100 ס"מאמצע 

כ- 70 ס"מפינות 

חיישנים אחוריים

כ- 160 ס"מאמצע 

כ- 100 ס"מפינות 

מרחק מינימלי
כ- 25 ס"מאמצע 

חיישני פינות 
קדמיים

כ- 20 ס"מ

חיישני פינות 
אחוריים 

כ- 25 ס"מ

אם מכשול ממוקם בטווח זה, כל 
מקטעי תצוגת האזהרה יידלקו ויושמע 
אות אזהרה קולי. אם המרחק בין הרכב 
לבין המכשול מתחת לטווח המינימום, 

יתכן והמרחק כבר לא יוצג.

בזמן חנייה, שים לב במיוחד לחפצים   
שמעל או מתחת לחיישנים, כדוגמת 

אדניות פרחים או מוטות גרירה של 
גרורים. מערכת פרקטרוניק אינה 
מאתרת חפצים כגון אלה, כאשר 
אלו בסביבה המיידית של הרכב. 

אחרת, אתה עלול לגרום נזק לרכב 
 או לחפצים.

מערכת פרקטרוניק מושפעת 
מהפרעות מ:

•מקורות על-קוליים כדוגמת  	
בלמי אוויר של משאיות, מתקן 
רחיצה אוטומטי של מכוניות או 

מקדחות פניאומאטיות

•חיבורים לרכב כדוגמת גגונים  	
אחוריים

•לוחיות מספר )לוחיות רישום של  	
רכב( שאינם מקובעות בצורה 

שטוחה כנגד הפגוש

•חיישנים המכוסים לכלוך או קרח 	
תצוגות אזהרה

תצוגות האזהרה מציגות את המרחק 
בין החיישן למכשול.
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ממוקמת  הקדמי  האזהרה  אזור  תצוגת 
במרכז לוח המכשירים.

צד שמאל של הרכב (1 )

צד ימין של הרכב (2 )

ממוקמת  האחורי  האזהרה  אזור  תצוגת 
במרכז דיפון התקרה.

צד שמאל של הרכב (1 )

צד ימין של הרכב (2 )

תצוגת האזהרה לכל אחד מצדי הרכב 
מחולקת לששה מקטעים צהובים ושני 
מקטעים אדומים. כאשר נדלק המקטע 

הצהוב הראשון, מערכת פרקטרוניק 
פעילה.

יש תקלה אם דולק רק מקטע אדום 
אחד של צג האזהרה ) עמוד 244(.

מיקום ידית ההילוכים או בורר ההילוכים 
קובע האם ינוטר האזור הקדמי או 

האחורי של הרכב.

מצבי תיבת 
ההילוכים

ניטור

D אזור קדמיהילוך קדמי או

N או R אזור קדמי ואחוריהילוך

 Pאין אזורים פעילים

מקטע אחד או יותר נדלקים כאשר 
הרכב מתקרב למכשול, תלוי במרחק 

הרכב מהמכשול.

החל מהמקטע האדום הראשון ואילך, 
אות האזהרה נשמע למשך כ- 2 

שניות. פירוש הדבר הוא כי מרחק הרכב 
מהמכשול עומד להיות קצר מהמרחק 

המזערי.

אזהרת גלילה לאחור

מערכת פרקטרוניק מנטרת אוטומטית 
את האזור שמאחורי הרכב אם הרכב 

מתחיל להתגלגל לאחור בלי שההילוך 
האחורי יהיה משולב, כמו בזמן חנייה 

בעליה לדוגמה.

אם פרקטרוניק מאתרת מכשול 
במרחק מרבי של 80 ס"מ, כל 

המקטעים בצג האזהרה נדלקים. 
אות אזהרה קולי נשמע אף הוא ככל 

שהרכב מתקרב למכשול ולמשך שתי 
שניות נוספות לאחר שהרכב הגיע לכדי 

עצירה.

הפעלת/ניתוק פרקטרוניק

ביכולתך להפעיל/לנתק ידנית את 
ממערכת פרקטרוניק

145
ת

רו
ק

ב
מערכות נהיגה



. ee לחץ על לחצן

אם מערכת פרקטרוניק מנוטרלת, 
נורת הביקורת בלחצן נדלקת.

גרירת גרור

כאשר אתה מחבר גרור, מנוטרלת 
מערכת פרקטרוניק עבור האזור האחורי 

מיד עם ביצוע החיבור בין הרכב לבין 
הגרור.

לאחר חיבור הגרור, נתק את מתאם 
 מחבר 7 הפינים מהשקע 

) עמוד 183(. אחרת, מערכת 
פרקטרוניק נשארת מנוטרלת עבור 

האזור האחורי של הרכב.

מאחז הגרירה ניתן לניתוק, הסר אותו 
כאשר אין בו יותר צורך.

מצלמת נסיעה לאחור

מצלמת הנסיעה לאחור היא אמצעי 
עזר חנייה חזותי.

היא מראה את האזור שמאחורי הרכב, 
בצג מערכת COMAND APS. האזור 

מאחורי הרכב מוצג "כתמונת מראה", 
כמו במראה הפנימית או המראות 

החיצוניות בדלתות.

הקווים המנחים המוצגים מסייעים בידך 
בזמן נסיעה לאחור.

מצלמת הנסיעה לאחור ממוקמת מעל 
 ללוחית הרישוי בדלת האחורית.

) עמוד 194(.

 סכנת תאונה
מצלמת הנסיעה לאחור היא רק 

אמצעי עזר לחנייה ועשויה להציג 
מכשולים שלא בפרספקטיבה הנכונה, 
בצורה לא נכונה או שהיא עשויה שלא 
להציג מכשולים כלל. המערכת אינה 
משחררת אותך מהאחריות ותשומת 

לב לנעשה.

מצלמת הנסיעה לאחור אינה יכולה 
להציג את כל העצמים הנמצאים מאוד 
קרוב ו/או מתחת לפגוש האחורי. אינה 
מזהירה אותך מפני התנגשות, אנשים 

או עצמים.

אתה תמיד אחראי לבטיחות ועליך 
להמשיך ולשים לב לסביבה המיידית, 

בעת ביצוע חנייה או תמרון. האמור 
ישים לא רק לאזור שמאחורי הרכב 

אלא גם לאזורים מלפנים ובצידי הרכב. 

אחרת, אתה עשוי שלא לשים לב 
לאנשים או עצמים ולהמשיך בנסיעה, 
לפצוע מישהו או לגרום נזק לעצמים 

או לרכב עצמו. בזמן חנייה, חברת 
מרצדס ממליצה שתשתמש גם 

במערכת פרקטרוניק.

 סכנת פציעה
וודא שאין אנשים או בעלי חיים 

בתחום התמרון. אחרת, הם עלולים 
להיפצע.

 סכנת תאונה
הפעולה של מצלמת הנסיעה לאחור 
יכולה להיות מושפעת בצורה חלקית 

ואפילו מלאה בנסיבות הבאות:
•אם יורד גשם חזק, שלג או שורר  	

ערפל
•אם אתה מחנה באזור מאוד חשוך 	

•אם המצלמה חשופה לאור לבן בוהק.  	
לבנים. קווי  להופיע  עשויים  הצג  על 

•אם האזור מואר בתאורה  	
פלורוצנטית. התמונה עלולה לרצד.

•אם הטמפרטורה משתנה מהר  	
מאוד, לדוגמה, אם אתה נוהג לתוך 

מרכז מחומם בחורף.
•אם הטמפרטורה החיצונית מאוד  	

גבוהה
•אם עדשת המצלמה מלוכלכת או  	

מכוסה
•אם חלקו האחורי של הרכב פגום.  	

במקרה זה, דאג תמיד לבדיקת 
הרכב במרכז שירות מורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס.
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מידע נוסף בנוגע לניקוי המצלמה 
תמצא בפרק "הפעלה" ) עמוד 194(.

 ee2 להפעלה: וודא שהמפתח במצב
במתג ההתנעה.

ee שלב הילוך אחורי.
האזור מאחורי הרכב מופיע בצג 

COMAND APS. האזור האחורי 
שמוצג מחולק על ידי קווים מנחים.

 סכנת תאונה
אנא שים לב שעצמים שאינם בגובה 

הקרקע עשויים להופיע כאילו הם 
רחוקים יותר מאשר במציאות. אלו 

כוללים:

•את פגוש הרכב החונה מאחור 	
•את מאחז הגרירה של גרור 	

•את הקצה האחורי של משאית 	
•עמודים משופעים 	

הקווים הם למטרות הנחיה בלבד, לא 
מדידה מדויקת של המרחק למכשול. 

הפינות התחתונות מציינות את 
הפגוש האחורי של רכבך.

לכן, לעולם אסור לך לחרוג מהפינות 
התחתונות של הקווים המנחים 

כאשר אתה מתקרב למכשול. 
אחרת, אתה עלול לגרום לתאונה 

ולפצוע את עצמך ואת האחרים.

הקווים המנחים הצידיים )1( מסמנים 
את רוחב הרכב. נעשה בהם שימוש 

ליישור הרכב עם שפת הכביש, מדרכה 
למשל.

הקווים המנחים האופקיים מסמנים את 
המרחקים הבאים לרכב בתוך האזור 

האחורי:

מרווח של כ- 2.00( 2) מטר

מרווח של כ- 1.00( 3) מטר

מרווח של כ- 0.25( 4) מטר

הפינות התחתונות מייצגות את הפינות 
של הפגוש האחורי.

אם אתה משנה את תצורת    
ההפעלה ב- CAMAND APS כאשר 

ההילוך האחורי משולב, ננעלת 
תמונת המצלמה. להצגה מחדש של 

האזור האחורי, חובה עליך תחילה 
לשלב להילוך סרק - N. ואם תשלב 

אז שוב את ההילוך האחורי, יראה 
הצג שוב את האזור האחורי.

: בכלי רכב עם תיבת  eeלניתוק
הילוכים ידנית, שלב להילוך סרק או 

להילוך קדמי. בכלי רכב עם תיבת 
 ,P הילוכים אוטומטית, שלב למצב

.D או N

בקרת גובה
גובה הרכב תלוי בעומס הפועל על 

הרכב ואופן חלוקתו. בכלי רכב עם סרן 
 ENR אחורי בעל מתלי אוויר, מערכת

מפצה על הגובה בין הסרן הקדמי 
לאחורי באופן אוטומטי. גובה הרכב 

נשמר תמיד בגובה הרגיל, ללא קשר 
לעומס הפועל על הרכב. הדינמיקה של 

הנהיגה נשארת ללא שינוי.

ניתן לנטרל את התצורה האוטומטית 
כאשר הרכב נייח וניתן להגביה או 

להנמיך את גובה הרכב בצורה ידנית, 
לדוגמה לשם העמסה/פריקה. כאשר 
עובדים על הרכב או שמחליפים גלגל, 
.ENR באפשרותך לנטרל את מערכת

אם אתה נוהג במהירויות העולות על 2 
 ENR -קמ"ש, התצורה האוטומטית ו

מופעלים שוב באופן אוטומטי.

אם אתה סוגר )Off( את מתג    
ההתנעה כאשר הרכב נייח ופותח 
 ENR את הדלת האחורית, מערכת

נשארת פעילה למשך כ- 45 שניות.

147
ת

רו
ק

ב
בקרת גובה



 סכנת פציעה
אם אתה מחנה את הרכב ומשאיר 

 ,)On( את מתג ההתנעה פתוח
מערכת ENR נשארת פעילה. אם 
הרכב מוגבה לשם עבודת אחזקה 

 ENR או לשם החלפת גלגל, מערכת
מנסה לפצות על גובה הרכב. הדבר 

עלול לגרום לרכב, לדוגמה, להחליק 
מהמגבה.

לשם הפחתת הסכנה לפציעה 
חמורה ואף קטלנית או כדי למנוע 
גרימת נזק לרכב, או שתוציא את 

המפתח ממתג ההתנעה או שתנתק 
)Off( את מערכת ENR לפני תחילת 

העבודה על הרכב.

אם מדחס ה- ENR עומד להתחמם 
יתר על המידה, לדוגמה בשל הרמה או 

 הורדה בתוך פרק זמן קצר, מערכת 
ה- ENR מנותקת אוטומטית )לשם 

הגנה(. ביכולתך להרים או להוריד את 
הרכב שוב לאחר כדקה אחת.

אם נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
מהבהבת במהירות במהלך הנסיעה או 

 שישנה הודעת אזהרה
ENR Warning! Vehicle height )אזהרה 

ENR! גובה הרכב(, גובה הרכב גבוה 
 ENR או נמוך מדי. במצב זה, מערכת

מחזירה את גובה הרכב לערך רגיל, מיד 
כשמתאפשר הדבר.

 סכנת תאונה
אם במהלך הנסיעה נורת הביקורת 

 בלוח המחוונים מהבהבת או 
שמופיעה הודעת אזהרה בצג, גובה 

הרכב גבוה או נמוך מדי. מאפייני 
הנהיגה וההיגוי של הרכב משתנים 

משמעותית. בגובה רכב נמוך, 
השלדה עלולה להינזק. המשך 

לנסוע בזהירות עד שנורת הביקורת 
 בלוח המחוונים כבית או הודעת 

האזהרה בצג נעלמת. רק אז הרכב 
בגובה רגיל. אחרת, אתה עלול לסכן 

את עצמך ואחרים.

אם נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
נדלקת בזמן נסיעה ) עמוד 227( או 

ENR not activated )מערכת ENR אינה 
מופעלת( ומופיעה הודעת אזהרה בצג 

) עמוד 234(, יש תקלה במערכת 
.ENR

לחצני ENR בדופן הימנית בתא האחורי

(1 )EN להפעלת/ניתוק

להגבהת הרכב (2 )

להנמכת הרכב (3 )

הגבהת/הנמכת גובה הרכב

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו נמצא בסביבת 

קשת הגלגל או מתחת לרכב כאשר 
אתה מבצע את השינוי בגובה הרכב. 

אחרת, אתה או אחרים עלולים 
להילכד.

עצור את הרכב, תוך השארת מתג  ee
.)On( ההתנעה פתוח

 ee לחץ והחזק את לחצן  או
 לחוץ למשך כ- 2 שניות.

התצורה האוטומטית מנוטרלת. 
נורת הביקורת בלחצן  

 מהבהבת.
בנוסף, נורת הביקורת  בלוח 
המחוונים מהבהבת או שמופיעה 
 ENR manual mode בצג הודעת
.ENR תצורה ידנית( של מערכת(

לחץ על לחצן  או ee עד 
שהרכב מגיע למצב הרצוי.

: לחץ לחיצה  eeלהגבהה לגובה הרגיל
.  קצרה על לחצן 
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תכונות ומאפיינים

מאפרה

מאפרה בקונסולה המרכזית

 ) ee1( משוך החוצה את תא המאפרה
באמצעות המגרעת.

 ) ee2( לפתיחה: החלק את הכיסוי
בכיוון החץ.

: לריקון  eeלהוצאת החלק הפנימי
המאפרה, משוך את פנים המאפרה 

בו זמנית לפנים וכלפי מעלה.

: דחוף  eeלהחלפת פנים המאפרה
את פנים המאפרה חזרה וכלפי 

מטה לתוך האוחז עד שזה ישתלב 
פעמיים.

אם פנים המאפרה אינו יושב בצורה    
נכונה, יהיה קשה לפתוח ולסגור את 

המאפרה. תא המאפרה ייתקע.

מאפרות מאחור

בתלות ברמת אבזור הרכב, המאפרות 
ממוקמות במחזיקי הכוסות במשענת 
היד בצד שמאל או ימין או בדיפון הצד.

מערכת ENR מגביהה אוטומטית 
את הרכב לגובה הרגיל. לעצירת 
התנועה, לחץ לחיצה קצרה על 

. לחצן 

 : eeלהפעלת התצורה האוטומטית
. לחץ לחיצה קצרה על לחצן 

או

ee נסיעה
מערכת ENR מגדירה אוטומטית 

את גובה הרכב. נורת הביקורת 
בלחצן  ונורת הביקורת  
בלוח המחוונים כבות או, ההודעה 

המוצגת נעלמת.

 ENR הפעלת/ניתוק מערכת

החנה את הרכב, תוך השארת מתג  ee
.)On( ההתנעה פתוח

חובה להפעיל את התצורה האוטומטית 
של מערכת ( ENR עמוד 149(

: לחץ והחזק את לחצן  eeלנטרול
 לחוץ למשך כ- 2 שניות. 

נורת הביקורת בלחצן  נדלקת. 
בנוסף, נורת הביקורת  בלוח 
המחוונים מהבהבת או שמופיעה 

 ENR not activated בצג הודעה
)מערכת ENR אינה מופעלת(.

: לחץ שוב והחזק את לחצן  eeלנטרול
 לחוץ למשך כ- 2 שניות.

או

ee נסיעה
מערכת ENR מגדירה אוטומטית 

את גובה הרכב. נורת הביקורת 
בלחצן  ונורת הביקורת  
בלוח המחוונים כבות או, ההודעה 

המוצגת נעלמת.
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מאפרה: )לדוגמה: במשענת היד(

: משוך את הפתח  eeלפתיחה
המתקפל )1(.

: הוצא  eeלהוצאת החלק הפנימי
את המאפרה )2( ממחזיק הכוסות 

במשענת היד.

מאפרה: )לדוגמה: בדופן הצד(

) מחזיק כוסות ) עמוד 158( 1)

תפסנית אחיזה (2 )

פתח מתקפל (3 )

: משוך את הפתח  eeלפתיחה
המתקפל )3( בכיוון החץ.

: לחץ  eeלהוצאת החלק הפנימי
את תפס האחיזה )2( והסר את 

המאפרה מהדיפון הפנימי.

: הכנס  eeלהחלפת פנים המאפרה
את המאפרה כלפי מטה לתוך דופן 

הצד וסגור אותה.

מצת סיגריות

וודא שילדים הנוסעים ברכב אינם 
מסוגלים לפצוע את עצמם ממצת 

הסיגריות החם או לגרום לפריצת 
שריפה כתוצאה "מהתעסקות" איתו.

 סכנת פציעה ושריפה
החזק את מצת הסיגריות החם רק 
מראשו. אחרת אתה עלול להיכוות.

ביכולתך להשתמש במצת הסיגריות 
עבור אביזרים בעלי הספק של 180 
וואט ועבור משאבת אוויר חשמלית.

לאביזרים מסופק מתח דרך השקע   
אפילו כאשר מתג ההתנעה סגור 

)Off(. הפעל את המנוע לעיתים 
קרובות יותר אם ברצונך לחבר 

אביזרים לפרק זמן ארוך יותר. פעולה 
זו תשמור את המצבר טעון. נתק 

את האביזרים מהשקע אם עומדים 
 להחנות את הרכב לפרק זמן ארוך.
אחרת, המצבר עלול להתרוקן. אז 

לא תוכל להתניע את המנוע.

סובב את המפתח למצב ee1 במתג 
ההתנעה.

.) ee1( דחוף פנימה את מצת הסיגריות 
המצת קופץ החוצה אוטומטית 

כאשר גוף הלהט התחמם והתלהט.

חללי אחסון ותאי אחסון

 סכנת פציעה
עליך לטעון רק את חללי האחסון 

באופן שהנוסעים לא יוכלו להיפצע 
מחפצים הנזרקים לתוך תא הנוסעים 
במקרה של תאונה, בלימה חזקה או 

שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה.

לכן, אל תישא בחללי האחסון 
או בתאי האחסון חפצים כבדים, 

בתפזורת או בעלי שפות או פינות 
חדות.
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תאי אחסון בדלתות

בדלת  בקבוק  ומחזיק  אחסון  תא  לדוגמה: 
הנהג

באפשרותך להשתמש בתאי האחסון 
לאחסונם של פריטים קטנים וקלי 

משקל. בנוסף, מחזיק הבקבוק )1( 
ממוקם במקטע הקדמי.

תא אחסון בגלגל ההגה

תא אחסון (1 )

אל תשאיר חפצים בתא האחסון   
שמתחת לגלגל ההגה, בזמן הנמכת 

 מוט ההגה.
אחרת, החפצים עלולים להינזק, 

היות ופעולה זו משנה את מימדיו 
של תא האחסון.

למידע נוסף בנוגע לאופן כוונון גלגל 
ההגה ראה ) עמוד 80(.

תא אחסון בלוח המכשירים

תא אחסון עם מכסה

 סכנת תאונה
בזמן הנסיעה, שמור תמיד את תא 

האחסון שבלוח המכשירים סגור.

כאשר הוא פתוח, תא האחסון יכול 
להפריע לראות את התנועה ובכך 

לגרום תאונה.

המכסה של תא האחסון חייב להישאר 
סגור כאשר הרכב בתנועה על מנת 

להבטיח שהחפצים מאוחסנים בבטחה.

 ) ee1( לפתיחה: הרם את המכסה
באמצעות המגרעת )2( בכיוון החץ.

( מטה. ee1( לסגירה: קפל את המכסה
תא אחסון בקונסולה המרכזית

תא אחסון (1 )
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תא אחסון מתחת למאפרה

תא אחסון (1 )

תא אחסון בצד הנוסע מלפנים

תא אחסון (1 )

בהתאם לאבזור הרכב, תא האחסון    
 יכול להיות מוחלף במחזיק כוסות.

) עמוד 158(.

תא כפפות

תא כפפות )דוגמה עם מכסה ננעל(

באמצעות מפתח החירום    
) עמוד 274(, ניתן לנעול/לשחרר 

מנעילה את תא הכפפות.

.) ee2( לפתיחה: משוך את הידית 
המכסה )1( נפתח כלפי מטה.

מחזיק כוסות (3 )

מחזיק מטבעות (4 )

מחזיק מצת סיגריות (5 )

מחזיק עט (6 )

 ) ee1( לסגירה: קפל את המכסה
מעלה ולחץ אותו עד לנעילתו.

תא לחפצי ערך

התא לחפצי ערך ממוקם בבסיס 
המושב של הנוסע הקדמי וניתן לגשת 

אליו מהתא האחורי.

מכסה (1 )

נעול  

לא נעול  

 ) ee1( לפתיחה: הטה את המכסה
באמצעות המפתח.

( לתוך פנים  ee1( הטה את המכסה
הרכב והסר אותו.

( לתוך  ee1( לסגירה: תלה את המכסה
הצד הפנימי וסגור אותו.

( באמצעות  ee1( נעל את המכסה
המפתח.
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תא למשקפיים

: לחץ לחיצה קצרה על  eeלפתיחה
המכסה )1(.

: דחוף את תא המשקפיים  eeלסגירה
פנימה לתוך לוח הבקרה העליון, עד 

לנעילתו.

תיבת אחסון מאחור

חללי אחסון, שורת מושבים קדמית

המושבים  לשורת  אחסון  חללי  לדוגמה: 
ומאפרה  כוסות  מחזיקי  עם  האחורית, 

בדיפוני הצד

המושבים  לשורת  אחסון  חללי  לדוגמה: 
מאפרה  או  כוסות  מחזיקי  עם  האחורית, 

במשענת היד

 שקע אספקת חשמל 12( 1) וולט
) עמוד 159(

לאחסונם של פריטים קטנים וקלי 
משקל, באפשרותך להשתמש בתאי 

האחסון בדיפון הצידי. בהתאם לעיצוב, 
מחזיק כוסות אחד או שניים כלולים 

בתא האחסון.

שולחן מתקפל

 סכנת פציעה
אל תמקם מחדש, הסר או התקן את 

השולחן המתקפל רק כאשר הרכב 
נייח.

אחרת, אתה ואחרים עלולים להיפצע 
על ידי השולחן המתקפל שיתעופף 

בתוך הרכב כשזה בתנועה.

 סכנת פציעה
וודא תמיד שהשולחן המתקפל 

מאובטח היטב לפני תחילת הנסיעה.

אחרת, אתה והנוסעים האחרים 
עלולים להיפצע מהשולחן המתקפל 
העלול להתעופף סביבך כאשר הרכב 

בתנועה.
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 סכנת פציעה
אין להניח פחיות שתייה או חפצים 
כבדים מעל השולחן או במאפרות 

כאשר הרכב בתנועה.

אתה ואנשים אחרים עלולים להיפצע 
מפחיות שתייה וחפצים הנזרקים 

בתוך הרכב, כאשר זה בתנועה אם 
אתה:

•בולם בחוזקה 	
•משנה בפתאומיות את כיוון  	

הנסיעה

• מעורב בתאונה	

והאחורי  )4( ממוקמות בחלק הקדמי  ידיות 
של השולחן המתקפל.

( והחלק  ee4( משוך מעלה את הידית
את השולחן המתקפל למצב הרצוי.

השולחן המתקפל מוכנס היטב, כאשר:

•באפשרותך להחליק את השולחן  	
לאורך המסילה באמצעות הידית 

)4( המשוכה מעלה 

ו-

•אינך יכול להרימו למצב אחר השונה  	
ממצב ההתקנה

 סכנת פציעה
השולחן המתקפל מאובטח רק 
כאשר שני לחצני הנעילה וידיות 

שחרור הנעילה משולבים.

השולחן המתקפל אינו מאובטח 
נכונה אם אתה יכול ללחוץ את ידית 
הנעילה ושחרור הנעילה מטה ללא 

התנגדות.

התקנת השולחן המתקפל

מצב התקנה

הכנס את השולחן המתקפל למצב  ee
הקדמי ביותר של המסילה המובילה 

.)3(

בעשותך כך, חץ )1( על השפה 
התחתונה של השולחן המתקפל 

צריך לפנות לסימון )2( שעל 
המסילה.

הזז את השולחן המתקפל לפנים או  ee
לאחור עד שתחוש התנגדות תוך כדי 

לחיצת הידית )4( מטה. 

( מטה, כנגד  ee4( לחץ את הידית
 ההתנגדות, עד לעוצר.

השולחן המתקפל מאובטח היטב.
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קיפול החוצה של דפנות השולחן

( למשיכת דפנות  ee1( השתמש בידית
השולחן החוצה עד לעוצר בכיוון החץ.

קפל הצידה את דפנות השולחן  ee
 המתקפל עד להשתלבותן.

דפנות השולחן חייבות להשתלב.

קיפול פנימה של דפנות השולחן

הרם ידנית מעלה את דפנות  ee
השולחן )1(.

( להחלקת  ee1( השתמש בידית
הדפנות אנכית מטה לתוך השולחן.

מיקום מחדש של השולחן המתקפל

( משוכה והזז  ee4( החזק את הידית
את השולחן המתקפל למצב הרצוי.

.) ee4( הרפה מהידית

הזז את השולחן המתקפל עד  ee
שישתלב אוטומטית למצב האפשרי 

הבא.

( מטה, כנגד  ee4( לחץ את הידית
 ההתנגדות, עד לעוצר.

השולחן המתקפל מאובטח היטב.

הרמת השולחן המתקפל

: לחץ מטה על לחצן כוונון  eeלהרמה
הגובה )1( כנגד ההתנגדות.

.) ee1( שחרר את לחצן 
השולחן המתקפל נע מעלה 

ומשתלב אוטומטית.

הטה קלות את משענת הגב אם    
לא ניתן עוד לכוונן את משענת היד 

כאשר השולחן המתקפל פתוח.

: לחץ מטה על לחצן כוונון  eeלהנמכה
הגובה )1( כנגד ההתנגדות.

( ובו זמנית  ee1( לחץ והחזק את לחצן
לחץ מטה על החלק האמצעי של 

השולחן המתקפל.

( כאשר השולחן  ee1( שחרר את לחצן
 המתקפל במצבו המונמך.

החלק האמצעי של השולחן 
המתקפל משתלב אוטומטית.

 סכנת פציעה
אם תחליק את השולחן המתקפל 

עם דפנות המקופלות החוצה, אתה 
או אחרים עלולים להיפצע מדפנות 

השולחן.

קפל תמיד פנימה את דפנות 
השולחן לפני ניסיון החלקת השולחן 

המתקפל.
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מגרעות ותאי האחסון

מגרעות בשולחן המתקפל (1 )

תאי אחסון (2 )

בתאי האחסון )2( ניתן להשתמש 
לאחסונם של פריטים גדולים, לדוגמה 

בקבוקים.

ניתן להכניס ליבה לתוך תאי האחסון 
)2( להחזקתם של פריטים קטנים.

חלק פנימי

( והסר  ee3( להסרה: לחץ את הרגלית
את הליבה.

: מקם את הליבה כך  eeלהכנסה
שהצלעות בצד האחורי של הליבה 

ישתלבו.

לחץ את הליבה מטה עד  ee
להשתלבותה.

הסרת השולחן המתקפל

ee קפל פנימה את דפנות השולחן 
) עמוד 155(.

החלק את כוונון הגובה למצב  ee
המכונס ) עמוד 155(.

( והחלק את  ee4( משוך את הידית
השולחן המתקפל לפנים עד שהחץ 

)1( יפנה לסימן )2( שבמסילה 
המובילה )3(.

הרם את השולחן המתקפל החוצה  ee
מהמסילה המובילה )3(.

שולחן נתיק )הניתן להסרה(

 סכנת פציעה
השולחן הנתיק עלול להתנתק 

מהמסילה המובילה ולהיזרק אל 
פנים הרכב באופן העלול לגרום 

לפציעת הנוסעים במקרה של 
בלימה חזקה, שינוי פתאומי בנתיב 

הנסיעה או נהיגה בכבישים בעלי 
איכות ירודה.
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לכן, קפל מעלה את השולחן הנתיק 
לפני תחילת הנסיעה ואבטח אותו 

באוחז המיועד למטרה זו.

המובילה )3( על הדופן המחליקה 
מלמעלה.

( ומשוך  ee5( לחץ את שני פיני הנעילה
את רגלית השולחן )2( עד שפיני 

הנעילה )5( משתלבים פעם נוספת.

 סכנת פציעה
בזמן סגירת לוח השולחן, וודא שאף 

אחד אינו יכול להילכד.

 ) ee1( קפל מטה את לוח השולחן
ושלב את רגלית השולחן )2( 

במסילת הרצפה.

הרמת רגלית השולחן החוצה    
ממסילת הרצפה תאפשר לך 

להחליק את השולחן הנתיק לאורך 
המסילה המובילה.

: הרם את  eeלהסרת השולחן הנתיק
רגלית השולחן )2( החוצה ממסילת 

הרצפה וקפל את הלוח )1( בצד 
הרגלית מעלה עד שתימצא בזווית 

של 450.

( ודחוף את  ee4( לחץ על הלחצנים
רגלית השולחן )2( עד שפיני הנעילה 

)5( משתלבים שוב.

( מעלה  ee1( הרם את לוח השולחן
והחוצה מהמסילה המובילה )3( 

שעל דיפון הצד.

אחסן את השולחן הנתיק בתא  ee
שבדלת ההזזה.

מחזיק כוסות

 סכנת פציעה
סגור את מחזיקי הספלים כאשר 

הרכב בנסיעה. אחרת, אתה או נוסעים 
אחרים עלולים להיפצע מחפצים 

הנזרקים בתוך הרכב, כאשר:

•אתה בולם בחוזקה 	
•אתה משנה בפתאומיות את כיוון  	

הנסיעה

•אתה מעורב בתאונה 	
השתמש אך ורק בפחיות שתייה 

הניתנות לאיטום ובעלות המידות 

במידת הצורך, הסר את המכסה של  ee
המסילה שברצפת הרכב.

השולחן הנתיק מתקפל החוצה 
ומאוחסן בדלת ההזזה.

שולחן נתיק בתא דלת ההזזה

לוח שולחן (1 )

: הרם  eeלהתקנת השולחן הנתיק
את לוח השולחן )1( מעלה ופנימה 

והחוצה מהתא.

לוח שולחן (1 )

רגלית שולחן (2 )

מסילה מובילה (3 )

לחצנים (4 )

פיני נעילה (5 )

( בזווית  ee1( הטה את לוח השולחן
של כ- 450 ותלה אותו על המסילה 
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הנכונות. אחרת, המשקאות עלולים 
להישפך.

מחזיקי הספלים אינם מיועדים 
 למשקאות חמים. 

אחרת אתה עלול להיכוות.

מחזיקי כוסות בלוח המכשירים

: לחץ לחיצה קצרה על  eeלהוצאה
 המכסה )3(.

מחזיק הספלים נפתח כלפי חוץ.

: דחוף את מחזיק הספלים  eeלסגירה
לתוך לוח המכשירים, עד לנעילתו.

מחזיקי כוסות מאחור

בהתאם לדגם, יש מחזיק בקבוק אחד 
 או שניים בחללי האחסון בדיפוני הצד.

) עמוד 153(.

בתלות ברמת אבזור הרכב, מחזיקי 
הכוסות ממוקמים במשענות היד בצד 

שמאל וימין או בדיפון הצד.

מחזיק כוסות )לדוגמה: בדיפון הצד(

מחזיק כוסות קדמי

בדלתות הקדמיות יש מחזיקי בקבוקים 
) עמוד 151(. במכסה תא הכפפות יש 

שני מחזיקי כוסות ) עמוד 152(.

מחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית

: משוך החוצה את תא  eeלפתיחה
המאפרה )1( באמצעות המגרעת.
מחזיק הכוסות )2( מחליק החוצה.

: דחוף את תא המאפרה  eeלסגירה
)1( לתוך הקונסולה המרכזית עד 

להשתלבותו.
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מחזיק כוסות )לדוגמה: בדיפון הצד(

) מאפרה ) עמוד 149( 1)

מחזיק כוסות (2 )

: משוך את המכסה  eeלפתיחה
 המתקפל בכיוון החץ.

מחזיק הכוסות )2( מחליק החוצה.

: סגור את המכסה  eeלסגירה
המתקפל.

שקע

שקע ה- 12 וולט לאביזרים ממוקם 
מאחור בדיפון האחורי ימני של הרכב.

שקע אספקת חשמל 12( 1) וולט

ניתן להשתמש בשקע אספקת החשמל 
לאביזרים בעלי צריכת הספק מרבי של 

180 וואט.

שקעי אספקת מתח נוספים בתא 
האחורי יכולים להיות ממוקמים בבסיס 

המושב הכפול לנוסעים הקדמיים או 
בדיפון הימני והשמאלי.

לשקעי אספקת החשמל מסופק    
מתח חשמלי אפילו אם המפתח 
מחוץ למתג ההתנעה. אנא הייה 

מודע לכך שהמצבר עלול להיפרק אם 
האביזרים, כדוגמת מקרר, נשארים 

מחוברים כאשר המנוע אינו פועל.

תקשורות

ציוד תקשורת אלקטרוני

 סכנת תאונה
בזמן הפעלתו של טלפון סלולארי 

ברכב, אתה חייב להקפיד על דרישות 
החוק במדינה בה אתה נוהג.

אם מותר להפעיל מכשיר טלפון 
סלולארי כאשר הרכב בתנועה, אתה 

רשאי לעשות זאת רק כאשר תנאי 
הכביש והתנועה בו מאפשרים זאת. 
אחרת, דעתך עלולה להיות מוסחת 

מתנאי התנועה ואתה עלול לגרום 
תאונה ולסכן בכך את עצמך ואחרים.

ציוד תקשורת נייד )לדוגמה טלפונים 
סלולאריים, רדיו או מכשירי פקס( 
ללא אנטנה חיצונית בעלת קרינה 

נמוכה עלול להפריע לאלקטרוניקת 
הרכב, להפריע לאמינות התפעולית 

של הרכב ולהעמידך בסכנות. לכן, 
עליך להשתמש בסוגי מכשירים אלו 

רק כאשר הם מחוברים היטב לאנטנה 
חיצונית נפרדת בעלת רמת קרינה 

נמוכה.

אי הקפדה על מפרטי ההתקנה של 
מרצדס עלולה לגרום לפקיעת אישור 

ההפעלה של רכבך.

מידע בנוגע להתקנה של ציוד חשמל 
או אלקטרוניקה לאחר הרכישה תוכל 

 למצוא בפרק "מפרטים טכניים".
) עמוד 282(

טלפון

 סכנת תאונה
בזמן הפעלתו של טלפון סלולארי 

ברכב, אתה חייב להקפיד על דרישות 
החוק במדינה בה אתה נוהג. אם מותר 
להפעיל מכשיר טלפון סלולארי כאשר 

הרכב בתנועה, עשה זאת רק כאשר 
תנאי הכביש והתנועה בו מאפשרים 

זאת. אחרת, דעתך עלולה להיות 
מוסחת מתנאי התנועה ואתה עלול 
לגרום תאונה ולסכן בכך את עצמך 

ואחרים.
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טלפונים סלולאריים ללא אנטנה 
חיצונית בעלת רמת קרינה נמוכה 
עלולים להשפיע על אלקטרוניקת 

הרכב ולהביא להתפשרות על 
הבטיחות התפעולית של הרכב, כמו 
גם על בטיחותך האישית. לכן, עליך 
להשתמש בסוגי מכשירים אלו רק 
כאשר הם מחוברים היטב לאנטנה 
חיצונית נפרדת בעלת רמת קרינה 

נמוכה.

 סכנת פציעה
הקרינה האלקטרו-מגנטית היתרה 

הנוצרת עלולה ליצור סכנה בריאותית 
 לך ולאחרים.

השימוש באנטנה חיצונית מביא 
בחשבון דיונים מדעיים עדכניים ביחס 

לאפשרות של סכנה בריאותית היכולה 
לנבוע משדות אלקטרומגנטיים.

מסיבה זאת, חובה שהתקנת האנטנה 
החיצונית תתבצע במרכז שירות 

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
 מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות המורשים 

של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

חברת מרצדס ממליצה על שימוש 
באנטנה חיצונית מאושרת. רק בדרך 
זו ניתן להבטיח קליטה אופטימאלית 

ברכב ולמזער את מידת ההפרעה הדו 
צדדית בין אלקטרוניקת הרכב לבין 

הטלפון הסלולארי.

בגרמניה, אסור להשתמש בטלפון 
סלולארי שאינו מחובר לערכת דיבורית, 

גם בנסיעה וגם בעצירה כשהמנוע 
פועל.

הקפד על דרישת התקנות במדינות 
הנוגעות.

באפשרותך לבחור בין שתי מערכות 
התומכות בטלפונים סלולאריים 
המסופקות על ידי יצרנים שונים:

• התקנה לטלפון סלולארי )מרושת(8	

•התקנה לטלפון סלולארי )שאינו  	
מרושת(

•תאור של התקנה לטלפון סלולארי  	
)לא מרושת( ניתן למצוא בתוספת 

הנפרדת.

שתי המערכות כוללות דיבורית 
המובנת בתוך הרכב. המיקרופון של 

מערכת הדיבורית מותקן בלוח הבקרה 
העליון או בתא האחסון העליון יחד עם 

התאורה הפנימית הקדמית.

על מנת להשתמש במערכת דיבורית, 
אתה זקוק לתושבת טלפון סלולארי 

מיוחדת. סדרת האביזרים של מרצדס 
כוללת תושבות למגוון דגמי טלפונים 

סלולאריים.

ניתן לרכוש בשוק החופשי תושבות    
לטלפונים סלולאריים של יצרנים 

שונים, אך אלה אינם תואמים 
למערכת הטלפון של מרצדס. 

ביכולתך לזהות תושבות המתאימות 
לטלפון הסלולארי שלך באמצעות 

הכוכב של מרצדס ובאמצעות 
המק"ט B6 שבצידה האחורי.

הוראות מפורטות ניתן למצוא בהוראות 
ההפעלה לתושבות לטלפונים סלולאריים.

הסוללה של הטלפון הסלולארי    
נטענת, תלוי במצב הטעינה שלה 
ובמצב המפתח במתג ההתנעה. 

הטלפון הסלולארי מציג את רמת 
הטעינה.

לציוד  סיב אופטי  ההתקנה של הטלפון הסלולארי המסופקת מרושתת באמצעות כבל   8
תקשורת, לדוגמה רדיו או מחליף תקליטורים.
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התקנה לטלפון סלולארי )מרושת(

המכשירים  לוח  בין  סלולארי  טלפון  תושבת 
לבין הקונסולה המרכזית

הטלפון הסלולארי מרושת עם המחשב 
המובנה, ציוד האודיו המתאים, 

הרמקולים והאנטנות החיצוניות דרך 
ממשק מגע )1( בתושבת.

הדבר מאפשר לך גם להפעיל ולהציג את 
התפקודים השונים של הטלפון הסלולארי 

שלך באמצעות המחשב המובנה.

עם הוצאת המפתח ממתג    
ההתנעה, הטלפון הסלולארי נשאר 
פעיל )On( למשך כ- 10 דקות )זמן 

הפעלה(. אם בתוך פרק זמן זה 
אתה מבצע שיחה, הטלפון ינותק 

כעשר דקות לאחר סיום השיחה.

את זמן הפעולה ניתן לשנות באמצעות 
רשומה נוספת מספר הטלפונים.

" )זמן הפעלה(  eeNachlaufzeit" הקש
 כמספר בתור שם ומספר בין 1 
ל- 30 אם לא תקיש מספר או 

שהקשת מספר שונה, פרק זמן 
פעולה של 10 דקות עדיין יהיה 

ישים.

תוכל לקרוא אודות הכנסת כתובת 
בספר כתובות הטלפון, בהוראות 

ההפעלה של הטלפון הנייד.
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המלצות נהיגה

הרצה

חשוב ביותר לאורך חיי השירות, 
האמינות והחיסכון של הרכב שלא 
לחשוף את המנוע במהלך תקופת 

ההרצה לעומס המרבי.

עד 1,500 ק"מ
•הפעל את הרכב בזהירות. נהג  	

במהירויות מנוע ונסיעה משתנות.

•הימנע ממטענים כבדים )נהיגה  	
במצערת מלאה( ובמהירויות 

מנוע גבוהות. אל תחרוג מ- 75% 
מהמהירות המרבית לכל הילוך.

•החלף הילוכים בתזמון נכון. 	
•אל תבצע הורדות הילוך ידניות  	

במטרה לבלום את הרכב.

•הימנע מלחיצה על דוושת ההאצה  	
מעבר לנקודת ההתנגדות בכלי 

רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית 
)קיק-דאון( ושלב רק הילוכים 4, 3, 

2, או 1 תוך כדי נסיעה איטית.

לאחר 1,500 ק"מ
•הבא את הרכב בהדרגתיות לעומס  	

הנסיעה ולמהירויות המנוע המרביות.

על הוראות אלו חובה להקפיד גם אם    
הוחלף ברכב המנוע, תיבת ההילוכים 

או דיפרנציאל הסרן האחורי.

נהיגה בחו"ל

גם כאשר אתה נוהג בחו"ל, עומד 
לרשותך מערך מרכזי שירות מורשים 

של מרצדס. רשימת כתובות וטלפונים 
של מוסכים ניתן לקבל בכל אחד 

ממרכזי השירות של מרצדס.

במדינות מסוימות זמינים רק דלקים 
בעלי רמת אוקטן נמוכה או בעלי 

תכולת גופרית גבוהה.

מידע בנוגע לדלקים תוכל למצוא בפרק 
"מוצרי שירות" ) עמוד 188(

אם תנהג במדינות שבהן התנועה 
מתנהלת בצד הנגדי לזה שבמדינה שבה 
הרכב רשום, חובה להחליף את הפנסים 

הראשיים לאורות מעבר סימטריים.

 סכנת תאונה
כיסוי לא נכון של הפנסים הקדמיים 

עלול להפריע לך לראות בזמן נהיגה 
עם פנסים קדמיים דולקים. אתה 

גם עלול להפריע למשתמשי כביש 
אחרים. התנועה הבאה ממול עלולה 

להסתנוור.

דאג תמיד לכסות את הפנסים 
הקדמיים/או להחליף את תצורתם 

בידי מרכז שירות מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות המורשים 

של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות או למערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

נהיגת שטח

כאשר נוהגים ברכב, במיוחד בשטחים 
משובשים, וודא שלגלגלים המניעים 
יש תמיד כוח משיכה )אחיזה( ברמה 

מספקת.

הימנע מאפשרות שהגלגלים המניעים 
יסבסבו. סבסוב הגלגלים המניעים יכול 

להסב נזק לדיפרנציאל.

הקפד תמיד על מרווח הגחון של   
הרכב והימנע ממכשולים, כמו 

 מהמורות עמוקות לדוגמה.
מכשולים עלולים להסב נזק לרכב, 

לדוגמה:

•לסרנים 	
•לגלי ההינע ולתיבת ההילוכים 	
•למיכלי האגירה ומיכלי ההזנה 	

מסיבה זאת, עליך לנהוג תמיד באיטיות 
בנסיעה שטח. אם אתה נאלץ לנהוג 

מעל פני מכשולים, הנח לנוסע הקדמי 
לכוון אותך.

 סכנת תאונה
אם אתה נוהג בשטחים קשים, אתה 

עלול שלא לזהות מכשולים מבעוד 
מועד או שאתה עלול שלא להעריך 

נמוכה את מידת חומרתם.
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בנהיגת שטח, סע תמיד באיטיות לשם 
מניעת גרימתו של נזק לרכב.

הרכב עלול להחליק לצד, לנטות או 
להתהפך. כאשר אתה נוהג בשיפוע, 
סע תמיד לאורך קו הנפילה. לעולם 

את תנהג לרוחב השיפוע. לעולם אל 
תבצע פניית פרסה בשיפוע. אם הרכב 

אינו יכול להתמודד עם השיפוע העולה, 
סע חזרה במורד השיפוע בהילוך 

אחורי.

אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם 
תשלב את תיבת ההילוכים להילוך 

סרק או שתנתק את המצמד בשיפוע 
ואז תנסה לבלום את הרכב באמצעות 

בלמי השירות בלבד. לעולם אל תניח 
לרכב להתדרדר. העמסת יתר של 

הרכב תגביר את סכנת התהפכותו. 
לעולם ובשום תנאי אל תחרוג 

מהעומסים המרביים של הסרנים. 
כאשר הרכב טעון, שמור את מרכז 

הכובד שלו נמוך ככל האפשר.

אם הרכב פועל לעיתים קרובות או 
בעיקר באזורים בוציים או ביצתיים, 

גורמים המשפיעים לרעה על 
יעילות הבלימה, כדוגמת חול או 

שמן המעורבב במים, עלולים לחדור 
למערכת הבלמים. אלו יכולים לגרום 
לשחיקת יתר ולהפחתה בלתי צפויה 

ביעילות הבלמים. בחירום ישנה סכנה 
שכוח הבלימה המרבי שוב לא יהיה 

זמין.

לאחר נהיגת שטח, בצע תמיד בדיקת 
בלמים קצרה. אם אתה מאתר יעילות 

בלימה מופחתת או שומע רעשי 
שחיקה, דאג לבדיקת מערכת הבלמים 

במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס.

כללים לנהיגת שטח

 סכנת פציעה
בזמן נהיגת שטח, גופך חשוף 

לכוחות האצה מכל הכיוונים בגלל 
פני הקרקע הבלתי אחידים. אתה 

עלול להיזרק החוצה מהמושב 
ולהיפצע. הדק תמיד את חגורת 

הבטיחות שלך, אפילו בנהיגת שטח.

 סכנת פציעה
בזמן נהיגה מעל מכשולים או 

מהמורות, גלגל ההגה עלול "לבעוט" 
בתנועה הפוכה ולגרום לפציעת 

שני האגודלים. אחוז תמיד את גלגל 
ההגה לרוחבו באמצעות שתי הידיים. 
הייה מוכן לכוחות היגוי מוגברים בזמן 

נהיגה מעל מכשולים.

•לפני נהיגת שטח, עצור את הרכב  	
ושלב להילוך נמוך.

•נהג נהיגת שטח רק כאשר המנוע  	
פועל והילוך משולב.

•נהג באיטיות ובצורה חלקה. מהירות  	
הליכה הכרחית במצבים מסוימים.
•וודא שהגלגלים נשארים כל הזמן  	

במגע עם הקרקע.
•נהג בזהירות יתרה מעל פני שטח  	

לא ידוע היכן שאתה יכול לראות 
למרחק קצר בלבד. כאמצעי זהירות, 
צא מהרכב והתבונן מקרוב במסלול 

שעליך לבחור לנסוע בו.
•בדוק את עומק המים לפני חצייתם. 	

•בדוק לקיומם של מכשולים )כדוגמת  	
סלעים, בורות, חריצים וגזעי עצים(.

•הימנע מקצוות/שפות פני שטח  	
העלולים להתפורר או לקרוס.

לפני נהיגת שטח

אם פני השטח מצריכים זאת, נתק  ee
זמנית את בקרת ההחלקה בהאצה 

 )ASR( בתחילת הנסיעה 
) עמוד 132(.

אחסן ואבטח בבטחה פריטי ציוד או  ee
מטענים ) עמוד 168(.

חברת מרצדס ממליצה שבנוסף    
תישא איתך ברכב את חפירה וחבל 

חילוץ עם מאחז לרכב.

לאחר נהיגת שטח

 סכנת תאונה
נזקים הנגרמים על ידי נהיגת שטח 

עלולים לגרום לנזק תוצאתי, תקלת 
מכללים או תאונות. נקה ובדוק את 

הרכב לאחר על נסיעת שטח. תקן נזק 
כלשהו לפני השימוש החוזר ברכב.
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הפעל את מערכת בקרת ההחלקה  ee
בהאצה )( )ASR עמוד 132(

) ee195 עמוד ( נקה את הרכב

בדוק את הרכב לקיומם של נזקים. ee

הובלה ברכבת

הובלת רכבך ברכבת עשויה להיות 
חשופה למספר מגבלות או מצריכה 

נקיטת אמצעים מיוחדים, במדינות 
מסוימות, בגלל הגבהים השונים של 

מנהרות ותקני העמסה.

מידע ביחס לאלה תוכל למצוא אצל כל 
אחד מסוכני מרצדס המורשים.

תצרוכת דלק

תצרוכת הדלק תלויה ב:

•גרסת הרכב 	
•סגנון הנהיגה 	

•תנאי ההפעלה 	
•הסוג והאיכות של הדלק בו נעשה  	

שימוש

הקפד על ההמלצות בפרק "הגנה על 
הסביבה" לשם שמירה על תצרוכת 

דלק נמוכה ) עמוד 16(

הרכיבים הבאים של גרסאות רכב שונות 
משפיעים על תצרוכת הדלק:

•מידות הצמיגים, מדרס הצמיגים,  	
לחץ האוויר בצמיגים, מצב הצמיגים

•יחסי תמסורת יחידת ההינע 	
•ציוד נוסף )כדוגמת מערכת מיזוג  	

אוויר, מערכת חימום משנית(

מסיבות אלו, ערכי תצרוכת הדלק 
בפועל לרכבך עשויים לסטות מהערכים 

 שהוגדרו בהתאם לתקנות
( EU 80/1268/EEC עמוד 291(.

פרטים בנוגע לתצרוכת דלק נרשמים 
במחשב המובנה; השתמש בלחצני 

 גלגל ההגה לשם הצגת תפריט
 Trip computer )מחשב הדרך(. 

) עמוד 97(.

תצרוכת שמן מנוע

כלי רכב עם מסנן חלקיקים דיזל:  
אם אתה משתמש ברכב בעיקר 

לנסיעות קצרות, מסנן חלקיקי הדיזל 
עלול להינזק במהלך ניקוי אוטומטי. 
כתוצאה, דלק עלול להצטבר בשמן 

 המנוע ולגרום לכשל מנוע.
לכן, אם אתה נוהג בעיקר למרחקים 

קצרים, עליך לנהוג על כבישים 
מהירים או כבישים כפריים למשך 

20 דקות כל 500 ק"מ. הדבר 
מבטיח ניקוי ברמה מספקת של 

מסנן חלקיקי הדיזל.
בהתאם לסגנון הנהיגה שלך, הרכב 
צורך כמות מרבית של כ- 1.0 ליטר 

שמן לכל 1,000 ק"מ.
תצרוכת שמן המנוע עלולה להיות 

גבוהה יותר אם:
•הרכב חדש. 	

•אם אתה מפעיל את הרכב בעיקר  	
בתנאי פעולה קשים.

•אתה נוהג לעיתים קרובות  	
במהירויות גבוהות.

אחזקה סדירה היא אחת מהתנאים 
המוקדמים לתצרוכות דלק מתונות.

את הערכת צריכת השמן תוכל לעשות 
רק לאחר נסיעה של מרחק משמעותי.
בדוק את מפלס שמן המנוע על בסיס 
סדיר, לדוגמה מדי שבוע או בכל פעם 

שאתה מתדלק ) עמוד 202(.

התקן אזהרת נסיעה לאחור

בכלי רכב עם תפקוד אזהרת נסיעה 
לאחור, יישמע אות אזהרה קולי עם 

שילוב ההילוך האחורי כדי להזהיר 
משתמשי כביש אחרים אשר בסביבה. 

עוצמת השמע של אות אזהרה זה 
ניתנת להפחתה לשם נהיגת לילה.

 סכנת תאונה
משתמשים אחרים בכביש יתכן ולא 
ישמעו או שיתעלמו מאות הנסיעה 

לאחור. מסיבה זאת, אות אזהרת 
הנסיעה לאחור אינו יכול להבטיח שלא 
ימצאו אנשים או עצמים מאחורי הרכב.
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תפקוד אזהרת הנסיעה לאחור הוא 
מערכת שנועדה לסייע בידך להבטיח 

את בטיחותם של משתמשי כביש 
אחרים. מכל מקום, זה אינו אמור 

לשחרר אותך מאחריותך לוודא שאין 
אנשים או עצמים מאחורי הרכב בזמן 

ביצוע התמרון.

מסיבה זאת, שים לב תמיד לכביש 
ולתנועה בו. כדי למנוע פציעות, וודא 

שאין אנשים או עצמים למיניהם 
מאחורי הרכב בזמן שאתה מבצע בו 
תמרונים. במידת הצורך, דאג לאדם 

נוסף שיסייע בידך בביצועם של 
תמרונים אלו.

אם אתה מתדלק את הרכב מתוך   
תופים או מיכלים, סנן את הדלק 

 בטרם התדלוק.
בכך תמנע תקלות במערכת הדלק 

שמקורן בדלק מזוהם.

להגדרת אות האזהרה למצב  ee
שקט: שלב את ההילוך האחורי 

 פעמיים ברצף מהיר.
עוצמת הקול של אות האזהרה 

מופחתת.

כברירת מחדל, אות האזהרה נשמע    
בעוצמה רגילה ויהיה צורך להנמיכו 
בכל פעם שמשולב ההילוך האחורי.

תדלוק

 סכנת פיצוץ
דלק הוא חומר מאד דליק. אש, 
להבות פתוחות ועישון, כמו גם 

השימוש במחממי עזר )ניצוצות(, 
אסורים בזמן טיפול בדלק.

דומם את המנוע והפסק את פעולת 
חימום העזר לפני התדלוק.

 סכנת פציעה
אל תבוא במגע עם דלקים.

מסוכן לבריאותך ולעור גופך לבוא 
במגע ישיר עם דלקים או לנשום את 

האדים הנפלטים מהם.

 הערה לאיכות הסביבה
אם מטפלים בדלקים בצורה לא 

נכונה, הם מציבים סכנה לאנשים 
ולסביבה. מנע שפיכת דלקים 

למערכות הניקוז העירוניות, למים 
חיצוניים או מי תהום ועל הקרקע.

 סכנת שריפה
אין להשתמש בבנזין לתדלוק רכב 

בעל מנוע דיזל. אל תערבב סולר 
עם בנזין. הדבר יגרום נזק למערכת 
הדלק והמנוע ועלול לגרום לפריצת 

אש ברכב.

אין להשתמש בבנזין לתדלוק רכב   
בעל מנוע דיזל. אין להשתמש 
בסולר לתדלוק רכב בעל מנוע 

בנזין. גם כמויות קטנות של סוג 
הדלק הלא נכון עלולות להסב נזק 

למערכת הדלק ולמנוע. נזק הנגרם 
מהוספת דלק שאינו מתאים אינו 

מכוסה במסגרת האחריות.

אם תודלק סוג הדלק הלא נכון, אל   
תפתח )On( את מתג ההתנעה. 

אחרת, הדלק עלול לחדור לצנרת 
הדלק. אז יהיה צורך לנקז את צנרת 

הדלק ומיכל הדלק. פנה למרכז 
שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות 

מורשה מרצדס שינקז לגמרי את 
המיכל וצינורות הדלק.

דלתית מכסה מיכל הדלק ממוקמת 
ליד הדלת הקדמית השמאלית, במבט 

לכיוון הנסיעה. ניתן לפתוח דלתית זו 
רק כאשר הדלת הקדמית פתוחה.
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הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. ee
הפסק את פעולת מערכת חימום  ee

העזר ) עמוד 117(

פתח תחילה את הדלת הקדמית  ee
שמאלית ואז את דלתית מכסה 

מיכל הדלק.

סגור את כל דלתות הרכב למניעת  ee
חדירתם של אדי דלק לתוך הרכב.

 ,) ee2( סובב את מכסה מיכל הדלק
הוצא אותו והנח אותו בתליה על 

רצועת האחיזה שלו )1(.

תדלק את המיכל רק עד להפסקת  ee
התדלוק האוטומטית של אקדח 

המילוי.

 ) ee2( החזר את מכסה מיכל הדלק
 למקומו וסובב אותו ימינה.

אתה תשמע "קליק" כאשר מכסה 
המיכל סגור לגמרי.

פתח תחילה את הדלת הקדמית  ee
שמאלית ואז סגור את דלתית 

מכסה מיכל הדלק.

מידע נוסף ביחס לדלק, תמצא בפרק 
"מוצרי שירות" ) עמוד 188(.

הובלת מטענים ברכב

קווים מנחים להעמסה

 סכנת פציעה
אבטח ומקם את המטען כפי שמתואר 

בקווים המנחים להעמסה. אחרת, 
אתה ואחרים עלולים להיפצע ממטען 
מחליק או העלול להיזרק במקרה של 

בלימה חזקה, שינוי פתאומי בכיוון 
הנסיעה או בנסיעה על כבישים ברמה 

ירודה. האמור ישים גם למושבים 
שהוסרו, אם אלו נשארים ברכב.

גם אם תקפיד על כל הכללים המנחים 
להעמסה, המטען מגביר את סכנת 

הפציעה במקרה של תאונה. שים לב 
להמלצות בפרק "אבטחת מטענים".

 סכנת תאונה
אל תאפשר למטען, כולל הנוסעים, 

לחרוג מהמשקל הכולל המרבי המותר 
של הרכב או מהעומס המרבי המותר 

על הסרן.
במקרה של חריגה מהמשקל הכולל 

המרבי המותר או מהעומס המרבי 
המותר על הסרן בזמן הובלת מטענים, 

עמידות הצמיגים ובטיחות הנסיעה 
עלולים להיות מושפעים לרעה. 

התנהגות הכביש וההיגוי של הרכב 
עלולים להשתנות. הבלימה ומרחק 

העצירה יהיו ארוכים יותר במידה 
משמעותית.

מאפייני הנהיגה ברכב, ההיגוי והבלימה 
משתנים ככל שעולה המשקל הכולל 

או כאשר מרכב הכובד של הרכב עולה.
הקפד תמיד שחלוקת המטען נכונה 

והתאם את סגנון נהיגתך למטען 
שאתה נושא.

 סכנת פציעה
בעקבות תאונה, דאג לבדיקת רצפת 

תא המטען או משטחי העמסה, 
טבעות הקשירה וחומרי העגינה בידי 

מרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס. אחרת, המטען 

עלול שלא להיות מאובטח נכונה 
בהובלה הבאה תוך גרימתן של פציעות 

חמורות לך ולאחרים תוך גרימת נזק 
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לרכוש.
חברת מרצדס ממליצה שתבצע 

עבודות אלו במרכזי השירות המורשים 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 

לעבודות הקשורות לבטיחות או 
במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 

חייבות להתבצע במרכזי שירות 
מומחים ומורשים לכך.

שים לב למידע הנוגע לחלוקת  ee
מטענים ) עמוד 169(

 .) ee170 עמוד ( אבטח את המטען
הקפד תמיד על התקנות הספציפיות 

למדינה.

בדיקות לאחר העמסה

: בדוק שהמטען  eeאבטחת מטענים
מאובטח לפני תחילת הנסיעה 

ובמרווחי זמן סדירים לאורך הנסיעה 
ותקן על פי הצורך והממצאים.

: סגור את  eeדלתות/דלת אחורית
דלתות ההזזה והדלת האחורית.

אם אתה משתמש בגגון, הקפד   
על העומס המרבי על גג הרכב ועל 

הגגון כאחת.

מידע בנוגע לעומס המרבי על הגג ועל 
הדלת האחורי תמצא בפרק "מפרטים 

טכניים" ) עמוד 289(. מידע על 
גגונים תמצא בפרק "מערכות נשיאת 

מטענים" ) עמוד 179(.

לפני העמסה

: בדוק את לחץ  eeלחץ אוויר בצמיגים
 האוויר בצמיגים ותקן על פי הצורך

) עמוד 286(.

 : ee)ENR( בקרת גובה אלקטרונית
 הנמך את הרכב על פי הצורך

) עמוד 147(.

: נקה את רצפת  eeרצפת תא המטען
 תא המטען.

רצפת תא המטען חייבת להיות 
נקייה משמן ואבק, יבשה ונקייה כדי 

למנוע את החלקת המטענים.

הנח על רצפת תא המטען  ee
שטיחונים למניעת החלקה, על פי 

הצורך.

מיד כאשר השטיחונים למניעת   
החלקה מראים סימני בלאי או 

מפתחים אזורים מחוצים או עקבות 
של סדקים/חתכים הם אינם 

מתאימים עוד לשימוש ולשאת 
בבטחה מטענים וחובה להחליפם.

במהלך העמסה

הקפד על עומסי הסרן המותרים ועל  ee
המשקל הכולל המרבי של הרכב.

זכור שהמשקל הריק של הרכב    
)ללא מטען( עולה כתוצאה 

מהתקנת ציוד אופציונאלי ואביזרים.

 סכנת הרעלה
וודא שדלתות ההזזה והדלתות 

האחוריות או הדלתות האחוריות 
המתרוממות סגורות תמיד כאשר 

המנוע פועל.

אחרת, גזי פליטה עלולים לחדור 
לתוך הרכב ולגרום להרעלה 

נשימתית.

 : ee)ENR( בקרת גובה אלקטרונית
 בחר בתצורה הסטנדרטית 

) עמוד 147(.

: כוונן את טווח  eeפנסים קדמיים
 הפנסים הקדמיים על פי הצורך 

) עמוד 102(.

: כוונן את לחץ  eeלחץ אוויר בצמיגים
האוויר בצמיגים בהתאם לעומס 
הפועל על הרכב ) עמוד 286(.

: התאם את סגנון  eeסגנון נהיגה
נהיגתך לעומס הפועל על הרכב.

חלוקת מטען

מרכז הכובד הכללי של המטען צריך 
להיות תמיד נמוך ככל האפשר, ממורכז 

ובין הסרנים, בקרבת הסרן האחורי.

עומסים חריגים בנקודות ספציפיות   
על רצפת תא המטען או על 

משטחי המטען משפיעים לרעה על 
התנהגות הכביש של הרכב ועלולים 

לגרום נזק לכיסויי הרצפה.
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באוטובוסי צוות:

הובל תמיד מטענים בתא המטען  ee
כאשר משענות גב המושבים 

האחוריים מקופלות ונעולות היטב 
במקומן.

הנח תמיד את המטענים כאשר  ee
אלו שעונים כנגד משענות הגב של 

המושבים.

הזז מטענים כבדים לפנים ככל  ee
האפשר, כנגד המושבים האחוריים. 

אחסן מטענים בגובה אחד עם 
המושבים הקדמיים.

אבטח תמיד אבטחה נוספת את  ee
המטענים באמצעות אמצעי קשירה 

או עגינה.

הקפד על הנקודות הבאות:   

•אל תערים מטענים לגובה  	
העולה על גובה משענות הגב של 

המושבים.

•הובל מטענים מאחורי מושבים  	
שאינם תפוסים.

•אם מושב הספסל האחורי אינו  	
בשימוש, הדק את חגורות הבטיחות 
לרוחב תוך שימוש באבזמי הנעילה 

של החגורה הנגדית.

תצורות תא המטען

ניתן לשנות את תא המטען בהתאם 
לדרישות ההובלה שלך:

•על ידי קיפול לפנים של משענות  	
הגב למצב שולחן.

•על ידי קיפול מושב הספסל לפנים. 	
•על ידי הסרת המושבים האחוריים. 	

•על ידי הסרת מושב הספסל. 	
מידע בנוגע למושבים האחוריים או 
מושב הספסל האחורי ניתן למצוא 

בפרק "מושבים" ) עמוד 70(.

אבטחת מטענים

מידע כללי

הנהג אחראי לאבטחת המטען מפני 
החלקה, רכינה, התהפכות או נפילה, הן 

בתנאי נהיגה רגילים והן בשעת ביצוען 
של סטיות במטרה להימנע ממכשול, או 

במהלך הפעלת הבלמים במלוא עוצמתם 
או בנהיגה על כבישים ברמה ירודה.

אם המטען אינו מאובטח בהתאם 
לדרישות המתאימות ולתקנות בהקשר 

לשיטות אבטחת מטענים, עלול הדבר 
לגרור נקיטת אמצעי ענישה על פי 

החוק המקומי.

לכן, עליך להקפיד על דרישות החוק 
המתאימות הנוגעות לכל מדינה.

בדוק שהמטען מאובטח לפני תחילת 
הנסיעה ובמרווחי זמן סדירים לאורך 

הנסיעה ותקן על פי הצורך והממצאים.

מידע בנוגע לאבטחת מטענים תוכל    
לקבל מיצרן אמצעי הקשירה או 

העגינה של מטענים.

מלא חללים בין המטענים ובדפנות  ee
תא המטען או בתי הגלגלים )צור 
התאמה(. השתמש באמצעי עזר 
קשיחים, כדוגמת יתדות, אמצעי 

קיבוע או דיפון מעץ.

חבר בתא המטען מטענים  ee
מאובטחים ומיוצבים בכל הכיוונים 

לנקודות עגינה, תלוי באבזור הרכב. 
השתמש באמצעי קשירה, כדוגמת 

חבלי קשירה או רשתות ורצועות 
קשירה אשר נבחנו ונבדקו בהתאם 
.)DIN EN לתקנים העדכניים )למשל 
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השתמש תמיד בעיניות הקשירה 
הקרובות למטען על מנת להבטיח 
אותו ורפד את פינותיו החדות לשם 

הגנה.

אמצעי קשירה בהתאם לתקנים    
העדכניים )למשל DIN EN( ניתן 

להשיג במרכז שירות מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס. מטענים בכלל ומטענים 
כבדים בפרט עדיף לאבטח 
באמצעות טבעות הקשירה.

B נקודות עגינה קבועות בדיפון קורה

טבעות קשירה (1 )

נקודות קשירה קבועות בעיגוני המושבים

טבעות קשירה (2 )

נקודות קשירה משתנות במסילות 
המובילות

מסילה מובילה (3 )

טבעות קשירה (4 )

שים לב למידע בנוגע לכושר נשיאת   
המטען המרבי של נקודת הקשירה 

 המסוימת.
אם אתה מערב מספר נקודות 

קשירה לשם אבטחת מטען, אתה 
חייב תמיד להביא בחשבון את 

כושר הנשיאה המרבי של הנקודה 
 החלשה ביותר.

לדוגמה, כאשר הבלמים מופעלים 
במלואם, פועלים כוחות היכולים 
להיות פי כמה מכוח משקלו של 
המטען. השתמש תמיד במספר 

נקודות קשירה לשם חלוקת העומס 
בצורה שווה.

מידע בנוגע לכושר הנשיאה המרבי של 
נקודות הקשירה ניתן למצוא בפרק 

"מפרטים טכניים" ) עמוד 289(.

אם רכבך מצוייד במסילות    
העמסה ברצפת תא המטען, יש 

למקם נקודות קשירה ישירות מול 

 סכנת פציעה
אל תנסה לשנות או לתקן נקודות 
קשירה, טבעות קשירה או חומרי 

קשירה. המטען או טבעות הקשירה 
עלולים להשתחרר ולגרום פציעות 

חמורות לך ולאחרים ונזקים לעצמים 
שברכב.

פזר את המטען בצורה שווה בין 
נקודות הקשירה.

הקפד על הקווים המנחים להעמסה.
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ומאחורי המטען. נקודות הקשירה 
סופגות ישירות את כוחות ההיסט 

הפוטנציאליים.

התקנה/הסרה של טבעות קשירה 
למוביל או למסילות ההעמסה

הסר את הכיסוי מהמוביל או  ee
מסילות ההעמסה )1(.

: לחץ על טבעת הקשירה  eeלהתקנה
)2( קרוב למטען דרך פתח העיגון 
במוביל או במסילת ההעמסה )1( 

והחלק אותה לאזור שבין הפתחים 
 במסילה.

הלשוניות בצדדים ננעלות במסילת 
המושב תוך השמעת צליל נעילה. 
טבעות הקשירה מעוגנות בחוזקה.

 סכנת פציעה
לפני שחרור רצועות הקשירה אתה 

חייב לוודא שהמטען ניצב איתן ואינו 
יכול לנטות או להתהפך עם שחרור 

הרצועות. אחרת, אתה ואחרים 
עלולים להיפצע מהמטען המחליק.

 סכנת פציעה
אם טבעת הקשירה אינה מעוגנת 

במסילת המושב, היא עלולה 
להחליק או להעקר החוצה מהמושב 

או ממסילת ההעמסה במקרה של 
בלימת פתע.

המטען לא יהיה עוד מאובטח תוך 
אפשרות לסכנת פציעה רצינית 

ואף קטלנית כתוצאה מהחלקת 
המטען. מסיבה זאת, בדוק תמיד את 
טבעות הקשירה למיקום איתן לאחר 

ההתקנה.

בדוק את טבעות הקשירה למיקום  ee
נכון ואיתן.

: דחוף את לחצן השחרור של  eeלהסרה
טבעת הקשירה )2( כלפי מטה בכיוון 
החץ ובו זמנית, משוך את הלשוניות 

בצדדים כלפי מעלה בכיוון החץ.

החלק את טבעת הקשירה )ee)2 לתוך 
האזור של אחד מהפתחים במסילה.

משוך את טבעת הקשירה )ee)2 כלפי 
מעלה והחוצה.

חגורות קשירה

הערות בטיחות

 סכנת פציעה
הקפד תמיד על הוראות ההפעלה של 

היצרן המקורי כאשר נעשה שימוש 
באמצעי אבטחת מטען מתאימים או, 

חומר קשירה ובמיוחד למידע בנוגע 
לסיום חיי השירות הכלולים בהוראות 

אלו.

אין להשתמש באמצעי אבטחת מטען 
או אמצעי קשירה במידה ו-:

•חסרים או שישנם סימונים לא  	
קריאים

•יש קרע בחיווט, נזק בחיבור מיסב  	
ההעמסה או סימנים אחרים של 

סדקים

•יש חתכים, עיוותים, אזורים מחוצים  	
או בעלי נזק אחר

•יש נזק לרכיבי ההידוק או  	
המהדקים.

סוגים אלו של אמצעי אבטחת מטען 
או חומרי קשירה הגיעו כנראה לסוף 

חיי השירות שלהם והם אינם ברי 
שימוש ויש להחליפם.
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 סכנת פציעה
אם תמתח את רצועות הקשירה 

בין דפנות צידיות, או בין דפנות 
צידיות ורצפת תא המטען, המטען 

המרבי המותר להעמסה על מסילות 
ההעמסה או נקודות הקשירה או 

טבעות הקשירה יגרום לחריגה 
מהמגבלה המותרת במקרה של 
בלימה פתאומית, שינוי חד בכיוון 

הנסיעה או במקרה של תאונה.

המטען לא יהיה עוד מאובטח תוך 
אפשרות לסכנת פציעה רצינית ואף 
קטלנית כתוצאה מהחלקת המטען.

מסיבה זאת, אל תמתח את רצועות 
הקשירה בין דפנות צד או בין דפנות צד 

לבין רצפת תא המטען.

יש להשתמש רק במוטות קשירה בין 
מסילות הקשירה לדפנות הצד. הקפד 
על הוראות ההפעלה למוטות קשירה 

של היצרן.

הערות בנוגע לנקודות הקשירה והפעלה 
של טבעות הקשירה ניתן למצוא בפרק 

"אבטחת מטענים" ) עמוד 170(.

מידע בנוגע לכושר הנשיאה המרבי של 
נקודות הקשירה ניתן למצוא בפרק 

"מפרטים טכניים" ) עמוד 289(.

מידע בנוגע לכושר הנשיאה המרבי של 
נקודות הקשירה ניתן למצוא בפרק 

"מפרטים טכניים" אם התווית חסרה או 
בלתי קריאה, רצועת הקשירה מוכנה 
לגריטה ואין לעשות בה שימוש נוסף.

אם אתה משתמש באמצעי אבטחת 
מטען או חומרי קשירה שהגיעו לסוף 
חיי השירות שלהם, יתכן והמטען לא 
יאובטח במידה מספקת ועלול לגרום 

לפציעות רציניות, לך ולאחרים ולהסב 
נזק לרכוש.

אבטחת מטענים על רצפת תא המטען 
לשם קשירתם מומלצת למטענים קלי 

משקל בלבד. הנח שטיחוני מניעת 
החלקה מתחת למטען על מנת 

להקנות לו אבטחה נוספת.

שים לב למידע בנוגע לכושר נשיאת   
המטען המרבי של נקודת הקשירה 

 המסוימת.
אם אתה מערב מספר נקודות קשירה 
לשם אבטחת מטען, אתה חייב תמיד 

להביא בחשבון את כושר הנשיאה 
 המרבי של הנקודה החלשה ביותר.
לדוגמה, כאשר הבלמים מופעלים 

במלואם, פועלים כוחות היכולים 
להיות פי כמה מכוח משקלו של 
המטען. השתמש תמיד במספר 

נקודות קשירה לשם חלוקת העומס 
בצורה שווה.

 סכנת פציעה
לפני שחרור רצועות הקשירה אתה 

חייב לוודא שהמטען ניצב איתן ואינו 
יכול לנטות או להתהפך עם שחרור 

הרצועות. אחרת, אתה ואחרים 
עלולים להיפצע מהמטען המחליק.

אם נכללו במסירה מדבקות, חובה 
להצמידן לכל צד פנימי של הרכב, היכן 
שאלו נראות בבירור. את המדבקות יש 

להצמיד על משטח מתכתי שטוח.

נקה את המשטח בטרם הצמדת  ee
 המדבקה.

המשטח חייב להיות נקי ממשחת 
סיכה ואבק.

( בכל צד של  ee1( הדבק מדבקות
הרכב, קרוב למסילות ההעמסה, 

במקום בו הן נראות היטב לעין.
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רצועת רצ'ט

ידית מתיחה מהודקת במצב מגרעת

: לחץ על  eeלשחרור ידית המתיחה
עוצר המחליק )3( החוצה בכיוון 

החץ ונענע את ידית המתיחה )2( 
ממצב המגרעת  למצב הרצוי.

: שחרר את  eeלהידוק רצועת הרצ'ט
ידית המתיחה )2( ופתח אותה.

השחלה והידוק

( דרך  ee4( הובל את רצועת הרצ'ט
הציר המחורץ )5( מאחור, כמתואר 

באיור והדק אותה.

רצועת מתיחה

ee הקפד על הערות הבטיחות 
) עמוד 172( וההערות בפרק 

"אבטחת מטענים" ) עמוד 170(.

: לחץ  eeלמתיחת רצועות המתיחה
את ידית המתיחה )2( והחזק אותה 

לחוצה.

 ) ee1( הובל את רצועת המתיחה
בין ידית המתיחה )2( לזרוע )3( 

כמתואר באיור והדק אותה.

.) ee2( שחרר את ידית המתיחה

: לחץ  eeלשחרור רצועות המתיחה
את ידית המתיחה )2( ומשוך את 

רצועת המתיחה )1( החוצה מאבזם 
המתיחה.
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 סכנת תאונה
כאשר מהדקים, יש לוודא שרצועת 

הרצ'ט מלופפת סביב ציר הרצ'ט 
שלוש פעמים. אין להשתמש 

באמצעים נוספים לביצוע מתיחה, 
כדוגמת עזרים למיניהם להארכת 

ידית המתיחה.

אם רצועת הרצ'ט לא לופפה סביב 
ציר הרצ'ט במידה מספקת, היא 
יכולה להשתחרר עם העמסתה. 

אם רצועת הרצ'ט לופפה סביב ציר 
הרבה מדי ליפופים, ידית המתיחה 
יכולה למחוץ את רצועת הרצ'ט או 
שהיא עלולה שלא להשתלב. הדבר 

עלול לגרום להשתחררות רצועת 
הרצ'ט.

המטען אינו מאובטח עוד ברמה 
מספקת, מצב היכול להסתיים 

בפציעות רציניות לך ולאחרים, כמו 
גם להסב נזק לרכוש. אם רצועת 

הרצ'ט נמחצה או ניזוקה בכל צורה 
אחרת, היא מוכנה לגריטה ואין 

לעשות בה שימוש נוסף לאבטחת 
מטענים.

הקפד תמיד על הוראות ההפעלה 
או על הערות היצרן בכל הנוגע 

להפעלת רצועת הרצ'ט.

 ) ee2( נענע את ידית המתיחה
לאחור ולפנים עד שרצועת הרצ'ט 

התלפפה סביב הציר )5( שלוש 
פעמים.

( החוצה  ee3( לחץ על עוצר המחליק
בכיוון החץ ונענע את ידית המתיחה 

. )2( למצב מגרעת 

.) ee3( שחרר את עוצר המחליק 
הרצ'ט סגור ומשולב.

ידית מתיחה במצב משוחרר

: שחרר  eeלשחרור רצועות המתיחה
את ידית המתיחה )2( ונענע אותה 

.  למצב משוחרר 
נועל העוצר המחליק )3( משתלב 

במגרעת הסופית )6( והציר המחורץ 
)5( יכול לנוע חופשית.

( החוצה  ee4( משוך את רצועת הרצ'ט
מהרצ'ט.

עזרי אבטחת מטען

רשת מטען בתא המטען

 סכנת פציעה
אל תאבטח ברשת מטען חפצים 

כבדים, חדים או בעלי פינות חדות. 
אלה עלולים ליפול החוצה ולפצוע 

את יושבי הרכב.

שימוש בחומרי קשירה מתאימים 
לאבטחת עצמים חדים או כבדים.
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 : eeלאבטחת מטענים קלי משקל
תפוס את רשת המטען )1( באוחזים 

התחתונים )3( באמצעות הווים 
התחתונים.

( באוחזים  ee1( תפוס את רשת המטען
הצידיים )2( באמצעות הווים 

העליונים.

ניתן לעגון את רשת המטען גם מאחורי 
שורת המושבים השנייה, כפי שתואר 

קודם לכן. אוחזי הצד בצד שמאל 
ובצד ימין של דיפון הצד, תלוי באבזור, 

ממוקמים מתחת למכסה המוסר כלפי 
מעלה. 

אוחז עליון מאחורי שורת המושבים השנייה

מכסה (4 )

אוחזי צד (5 )

רשת הגנת מטען

את רשת המטען ניתן להתקין בזווית 
במצבים הבאים:

•מאחורי המושבים הקדמיים 	
•במרכז הרכב 	

•בחלק האחורי של הרכב 	

 סכנת פציעה
רשת המטען אינה יכולה לרסן 

מטענים כבדים. מסיבה זאת, עליך 
לקשור אותם תמיד.

חפצים שאינם מאובטחים היטב 
עלולים להיזרק סביב ולפצוע אותך 

ואחרים במידה ותפעיל בחוזקה את 
הבלמים, תשנה פתאומיות את כיוון 
הנסיעה או שתנהג על פני משטחי 

כביש ברמה ירודה.

 סכנת פציעה
כשרשת הגנת המטען מותקנת, 
אין להשתמש בשורת המושבים 

שלפניה. במקרה של תאונה, נוסעי 
הרכב עלולים לבוא במגע עם הגנות 

המטען ולהיפצע, אפילו אם הם 
חגורים בחגורות הבטיחות.
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קיימות שתי דרכים להתקנת רשת 
המטען במיקום שמאחורי המושבים 

הקדמיים:

•באמצעות טבעות הקשירה במקום  	
הקדמי ביותר של מסילת המושב 

)מצב מיטבי(

או

•בצדדים, באמצעות טבעות הקשירה  	
B על קורת

אם ברצונך להתקין את רשת הגנת 
המטען מאחורי מושב הספסל האחורי, 

חובה להסיר תחילה את כיסוי תא 
המטען ) עמוד 178(.

בכלי רכב עם מיזוג אוויר לתא האחורי, 
האוחזים העליונים של רשת הגנת 

המטען ממוקמים מתחת לכיסוי הסמוך 
לפתחי האוויר.

אוחז עליון )לדוגמה: כלי רכב עם מיזוג אוויר 
לתא אחורי(

אוחז עליון

עיגון )לדוגמה: טבעת קשירה מאובטחת(

: בכלי רכב עם מיזוג אוויר  eeלהתקנה
לתא אחורי, החלק את הכיסוי )1( 

לפנים.

התקן את רשת הגנת המטען  ee
באוחזים- העליונים )2(, כך שרצועות 

)4( פונות בכיוון חלקו האחורי של 
הרכב.

הכנס את טבעות הקשירה למיקום  ee
הזמין הבא של במסילה המנחה 

מאחורי רגלי המושב ) עמוד 72(.

( על רשת  ee4( הדק בחוזקה את רצועות
הגנת המטען.

( לתוך  ee4( על רצועות )חבר את וו )5
טבעות )6(.

( כלפי  ee3( קפל את התקן המתיחה
מעלה.

 ) ee4( משוך את קצות הרצועות
החופשיות של הרצועות למטה בכיוון 
החץ עד שהרצועות תהיינה מתוחות.

( על מנת  ee3( קפל את התקן המתיחה
להשיג מתיחה סופית של הרצועות.

ee התקן את כיסוי תא המטען כנדרש
) עמוד 178(.

לאחר נסיעה למרחק קצר, בדוק  ee
שרשת הגנת המטען מתוחה.

הדק הידוק נוסף על פי הצורך. ee
: הסר את כיסוי תא המטען  eeלהסרה

) עמוד 178(.

( מעלה  ee3( קפל את התקן המתיחה
כדי לשחרר את הרצועות )4(.
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 ) ee4( של רצועות )שחרר את וו )5
מטבעות הקשירה )6( בתחתית.

שחרר את רשת הגנת המטען  ee
מהאוחזים העליונים )2(.

בכלי רכב עם מיזוג אוויר לתא אחורי,  ee
סגור את הכיסוי )1(.

ee התקן את כיסוי תא המטען כנדרש 
) עמוד 178(.

גלגל את רשת הגנת המטען והדק  ee
אותה, עדיין מגולגלת, באמצעות 

מהדקי וולקרו.

לכוונון המושבים הקדמיים עם  ee
רשת הגנת מטען מותקנת: קפל 

את התקן המתיחה )3( על הרצועות 
כלפי מעלה, לשם שחרור רשת הגנת 

המטען.

כוונן את המושבים הקדמיים כנדרש  ee
) עמוד 67(.

ee.מתח שוב את רשת הגנת המטען

כיסוי תא המטען

בכיסוי תא המטען לא ניתן    
להשתמש אם הותקן ברכב מושב 

ספסל סטנדרטי ) עמוד 70(.

: הכנס  eeלהתקנת כיסוי תא המטען
את כיסוי תא המטען עם תותב 

ההתקנה )1( לתוך האוחז הימני )2( 
כך שהלשונית תפנה בכיוון אחור.

החזק את כיסוי תא המטען כך  ee
שצדו השמאלי ממוקם מעל לאוחז 

השמאלי.

( בכיוון  ee1( לחץ על תותב ההתקנה
החץ ואפשר לבית כיסוי המטען )3( 

להשתלב בקול בתוך האוחז )2(.

: משוך את הוילון  eeלכיסוי תא המטען
)4( בעזרת הלשונית )6( על פני תא 

המטען.

( בתוך האוחזים  ee4( תפוס את הוילון
)5( בחלקו האחורי של הרכב.

: אחוז את  eeגלילת כיסוי תא המטען
הלשונית )6( ומשוך קלות לאחור 

לשם שחרורו מהאוחזים )5( מאחור.

( באיטיות חזרה,  ee4( הובל את הוילון
עד לגלילתו המלאה.

: גלול את  eeלהסרת כיסוי תא המטען
הוילון )4(.

( בכיוון  ee1( לחץ את תותב ההתקנה
החץ והרם אותו החוצה מהאוחז )2(.

משוך את כיסוי תא המטען החוצה  ee
מהאוחז השמאלי )2(.

ניתן להתקין את כיסוי תא המטען גם 
מאחורי שורת המושבים השנייה, כפי 
שתואר קודם. אוחזי הצד עבור תותבי 
ההתקנה )1( ממוקמים בדיפונים בצד 

שמאל ובצד ימין. בהתאם לאבזור, 
האוחזים ממוקמים מתחת לכיסוי 

המוסר כלפי מעלה.
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לחרוג מהמשקל הכולל המרבי 
המותר של הרכב או מהעומס המרבי 

המותר על הסרן.

אוחזים מאחורי שורת המושבים השנייה

כיסוי (7 )

אוחזי צד (8 )

מערכות נשיאת מטען

ניתן להתקין גגון על הגג, לדוגמה, 
ומנשא אופניים על הדלת האחורית.

וודא שברגי האבטחה בגגון מוברגים   
לתוך הקדחים בעלי התבריג והדק 

למומנט מרבי של 10 ניוטון מטר עם 
חדירת בורג מינימלית של 4 סיבובים 

 שלמים. 
התקן רק גגונים ומנשאי אופניים 

שאושרו והומלצו על ידי חברת 
מרצדס. בכך תסייע במניעת נזק 

לרכב.

 סכנת תאונה
אם התקנת מערכות נשיאת מטען 

על הגג, מאפייני התנהגות נרכב, 
ההיגוי והבלמים עשויים להשתנות 

כתוצאה ממרכז כובד גבוה יותר. זה 
המקרה במיוחד אם הועמס מטען 

על מערכת נשיאת המטען. התאם 
את סגנון נהיגתך לעומס הפועל 

על הרכב. הקפד תמיד על הוראות 
ההתקנה של היצרן. גגון/גגון אחורי 
ו/או מטען שאינם מותקנים בצורה 

נכונה עלולים להשתחרר ולסכן אותך 
ואת האחרים.

הקפד על מטען מרבי על הגג/הגגון/
הגגון האחורי. מטענים המובלים על 

הגגון/מנשא אחורי חייבים להיות 
מאובטחים היטב.

אל תאפשר למטען, כולל הנוסעים, 

מידע בנוגע לעומס המרבי על הגג ועל 
הדלת האחורית תמצא בפרק "מפרטים 

טכניים" ) עמוד 289(. 

התקן את כיסויי המגן על תבריגי 
האבטחה, לאחר הסרת הגגון.

גרירת גרור

מאחז הגרירה הוא אחד מחלקי הרכב 
החשובים ביותר בכל הקשור לבטיחות 

הנסיעה בכביש.

יש להקפיד על הוראות ההפעלה, 
הטיפול והאחזקה המסופקים על ידי 

היצרן.

מרצדס ממליצה שאת התקנת מאחז   
הגרירה, תבצע במרכז שירות מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס, 

שכן יתכן שיהיה צורך בביצועם של 
 שינויים במערכת הקירור.

הקפד תמיד לבצע את עבודות 
השירות במרכז שירות מורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

 סכנת תאונה
כאשר נעשה שימוש במאחז גרירה 

נתיק, הקפד ופעל על פי הוראות 
ההפעלה של היצרן.

רתום או נתק את הגרור בזהירות. 
גרור שאינו רתום נכונה לגורר עלול 
להתנתק. גרור רתום נכונה ממוקם 

אופקית מאחורי הרכב.

וודא שאין חריגה מערכי המשקל 
הבאים:

•משקל האף המותר 	
•עומס מותר על הגרור 	

•העומס המותר על הסרן האחורי  	
של הרכב הגורר

•המשקל המרבי המותר על הרכב  	
הגורר והנגרר כאחת. 
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את הערכים המותרים, שחל איסור 
לחרוג מהם, ניתן למצוא במסמכי 

הרכב ובלוחית הסוג של מאחז 
הגרירה עבור הגרור והרכב. במקרה 

של הפרש בין הערכים, הערך הנמוך 
מבין השניים הוא התקף.

נהיגה בעת גרירת גרור

בגרמניה, מהירות הנסיעה המרבית 
לשילוב של רכב/גרור היא 80 קמ"ש 

)100 קמ"ש במקרים יוצאים מן הכלל(.

אין לחרוג ממהירות מרבית של 80   
קמ"ש או 100 קמ"ש, גם במדינות 

שבהן מותרות מהירויות גבוהות 
יותר לשילוב של רכב/גרור.

כאשר גוררים גרור, המשקל הכולל    
 המרבי המותר של הרכב מוגדל 

ב- 100 ק"ג והעומס המרבי המותר 
על הסרן האחורי במשקל אף מרבי 
.)92/21/EEC של 150 ק"ג )תקנה

שים לב להפרשים הבאים כאשר נוהגים 
בשילוב של רכב וגרור בהשוואה לנהיגה 

ללא גרור.

•כושר ההאצה והטיפוס בשיפועים  	
פוחת

•מרחק העצירה גדול יותר 	
•הפגיעות מרוחות צד מוגברת 	

•השפעה שלילית על יציבות הכיוון 	
•תצרוכת הדלק עולה 	

המלצות נהיגה:
•שמור על מרחק גדול יותר מזה  	

שהיית שומר לו נסעת ללא גרור.

•הימנע מבלימות פתאומיות. הפעל  	
את הבלמים במתינות ואפשר לבלם 
הגרור לגלוש. רק אז הגבר במהירות 

את כוח הבלימה.

•הערכים ניתנים ליכולות טיפוס  	
בעליות ממצב עצירה, בגובה פני 

הים. בנסיעה באזורים הרריים, שים 
לב שהספק המנוע, וכושר הטיפוס 

שלו בעליה, פוחתים עם העלייה 
בגובה.

•במורדות תלולים וארוכים חובה  	
שתוריד להילוך נמוך יותר מבעוד 

מועד. עליך להשתמש יותר ביכולות 
בלימת המנוע ולא להפעיל לעיתים 
קרובות את בלמי הרכב כדי לשמור 

 על המהירות.
הדבר משחרר עומס ממערכת 

הבלמים ומונע את התחממות היתר 
שלהם ושחיקתם מהר מדי. אם 

מידע אודות מידות ההתקנה    
ועומסים תמצא בפרק "מפרטים 

 טכניים" ) עמוד 290(.
הבא בחשבון שיש להפחית 

מהמטען היעיל המותר של הרכב 
לשם פיצוי על משקל האף.

גרור רתום ומוכן לשימוש

מקם את הגרור במאוזן מאחורי  ee
הרכב.

רתום את הגרור. ee

 סכנת תאונה
לעולם אל תנתק גרור אם בלמיו 

שחוקים. אחרת, עלולה ידך להיתפס 
בין הפגוש לבין מוט הגרירה.

אין לנתק גרור עם בלם גלישה   
משולב. אחרת, רכבך עלול להינזק 

כתוצאה מגלישת הגרור.
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 סכנת תאונה
המחבר הכדורי מותקן בבטחה רק 
כאשר הסימון הירוק שעל הגלגלת 

הידנית מיושר עם הסימון הירוק 
שעל המחבר הכדורי וניתן להסיר את 

המפתח. מחבר כדורי שאינו מותקן 
בבטחה יכול להשתחרר.

כאשר גוררים גרור, המחבר הכדורי 
חייב להיות נעול והמפתח בחוץ על 

מנת להבטיח שהוא מותקן היטב 
ולא ישתחרר תוך כדי נסיעה. אם לא 

ניתן לנעול את המחבר הכדורי ולא 
ניתן להוציא את המפתח, הוצא אותו 

החוצה ונקה אותו.
אם עדיין לא ניתן להתקין את המחבר 

הכדורי )נעול( לאחר הניקוי, הסר אותו. 
במקרה זה, אין לעשות שימוש במאחז 

הגרירה שכן לא ניתן להבטיח את 
הבטיחות התפעולית.

דאג לבדיקת כל מכלל מאחז הגרירה 
במרכז מקצועי מורשה. חברת מרצדס 
ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 

השירות המורשים של מרצדס. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

אתה זקוק לבלימה נוספת, לחץ 
לסירוגין על דוושת הבלמים במקום 

ללחוץ עליה לחיצה רצופה.

 סכנת תאונה
לעולם אל תלחץ ברציפות על 

דוושת הבלמים בעוד הרכב בתנועה, 
לדוגמה, לעולם אל תגרום לבלמים 

להתחכך על ידי הפעלה קלה 
וקבועה על דוושת הבלמים. פעולה 

זאת גורמת להתחממות יתר של 
הבלמים תוך הגדלת מרחק העצירה 

ולכישלון מוחלט של הבלמים.

אם הגרור מתחיל לשייט מצד לצד:

אל תאיץ. ee
אל תבצע היגוי נגדי. ee
בלום על פי הצורך. ee

 סכנת תאונה
בשום תנאי, אין לנסות ולייצב את 

השילוב של רכב/גרור על ידי הגברת 
המהירות.

וו גרירה הניתן להסרה

מנגנון נעילה (1 )

כיסוי (2 )

: החלק את מנגנוני  eeלהסרת הכיסוי
הנעילה )1( פנימה בכיוון החצים.

( כלפי מטה והחוצה. ee2( משוך הכיסוי

( בתא האחסון  ee2( הנח את הכיסוי
הימני שבתא המטען.

החיבור הכדורי ממוקם בתא האחסון    
 בצד ימין, בחלקו האחורי של הרכב.

) עמוד 212(.

מכסה מגן (1 )
נועל (2 )

גלגלת ידנית (3 )
מאחז גרירה (4 )

: הסר את  eeלהתקנת המחבר הכדורי
מכסה המגן )1(.

 ) ee3( בגלגלת )שחרר את הנועל )2
תוך שימוש במפתח. הסימון האדום 

על המחבר הכדורי חייב להיות 
מיושר עם האזור הירוק בגלגלת )3( 

)מצב חיבור(.
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גלגלת ידנית  )3(

אזור ירוק (5 )

סימון אדום (6 )

( בגלגלת  ee2( שחרר את הנועל
הידנית )3( באמצעות המפתח אם 
הסימון האדום )6( אינו מיושר עם 

האזור הירוק )5(.

( וסובב  ee3( משוך את הגלגלת הידנית
את הסימון האדום )6( לאזור הירוק 

)5( עד שהגלגלת )3( משתלבת.

הובל את המחבר הכדורי אנכית  ee
לתוך התושבת, עד לנעילתו, תוך 

 השמעת צליל.
המחבר הכדורי ננעל במקומו באופן 

אוטומטי. סימון ירוק על הגלגלת 
)3( מיושר עם הסימון הירוק )5( על 

המחבר הכדורי.

: סובב את  eeלנעילת המחבר הכדורי
המפתח בנועל )2( בכיוון החץ.

הוצא את המפתח והתקן חזרה את  ee
מכסה המגן )1(.

אחסן את המפתח בתא האחסון,  ee
בצד ימין, בחלקו האחורי של הרכב.

רשום את המספר של מפתח    
 המחבר הכדורי:

מספר המפתח נמצא בראש 
המפתח של המחבר הכדורי. רשום 
מספר זה. אם תאבד את המפתח, 
תוכל לקבל מפתח חלופי במרכז 

שירות מורשה מרצדס.

מכסה מגן (1 )

נועל (2 )

גלגלת ידנית (3 )

מאחז גרירה (4 )

בכלי רכב עם פרקטרוניק    
) עמוד 143(, אתה חייב להוציא 

את המחבר הכדורי כאשר הרכב 
אינו גורר גרור. אחרת, תיפגע 

פעולתם של חיישני האזור האחורי 
של מערכת פרקטרוניק.

: הסר את  eeלהסרת המחבר הכדורי
מכסה המגן )1(.

 סכנת פציעה
אם המחבר הכדורי אינו ננעל בצורה 

נכונה בתושבת בזמן התקנתו, 
השילוב של הגורר/גרור אינו בטוח 

והוא עלול להשתחרר. כתוצאה, 
אתה עלול לגרום לתאונה. התקן את 

המחבר הכדורי בצורה נכונה וודא 
שהוא נעול כהלכה.
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 ) ee3( בגלגלת )שחרר את הנועל )2
תוך שימוש במפתח.

גלגלת ידנית  )3(

אזור ירוק (5 )

סימון אדום (6 )

משוך החוצה את הגלגלת הידנית  ee
)3( וסובב את הסימון האדום )6( 

לאזור הירוק )5( עד שהגלגלת )3( 
משתלבת.

הסר את המחבר הכדורי כלפי מטה. ee
ee.נקה את המחבר הכדורי על פי הצורך

אחסן את המחבר הכדורי בתא  ee
האחסון בצד ימין, בחלקו האחורי 

של הרכב.

גרור עם מחבר בעל 7 פינים

אם לגרור שלך יש מחבר 7 פינים, תוכל 
לחבר אותו לשקע 13 פינים בראש 

המחבר הכדורי באמצעות מתאם או, 
במידת הצורך, כבל מתאם. רצועות 

קשירה ניתן לרכוש בכל מרכז שירות 
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס.

שקע עם חריץ (1 )

מחבר עם רגלית (2 )

: פתח את כיסוי  eeלהתקנת המחבר
השקע.

 ) ee2( הכנס את המחבר עם הרגלית
לתוך חריץ השקע )1( וסובב אותו 

ימינה עד לעוצר.

סגור את המכסה כך שישתלב. ee
אם אתה משתמש בכבל מתאם,  ee

אבטח את הכבל לגרור באמצעות 
קישוריות/אזיקונים.

וודא שיש מספיק חופש תנועה   
לכבל כך שזה לא יוכל להתנתק 

בזמן ביצוע פניה.

פעולה בחורף

הערות כלליות

דאג להכנת הרכב לחורף במרכז 
מקצועי מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.

שירות זה כולל את הבאים:

•החלפת שמן, אם לשמן הנמצא  	
עתה בשימוש אין מאפייני 

טמפרטורה נמוכה מספקים או 
שאלו אינם מספיקים עוד לנוכח 

ההתיישנות ) עמוד 186(.

 סכנת תאונה
לעולם אין להוביל מחבר כדורי בתוך 

פנים הרכב.

אחרת, אתה או נוסעים אחרים 
עלולים להיפצע מהמחבר הכדורי 

הנזרק בתוך הרכב, כאשר אתה:

•בולם בחוזקה 	
•משנה בפתאומיות את כיוון  	

הנסיעה

•מעורב בתאונה 	

 ) ee181 עמוד ( הכנס את הכיסוי
של המחבר הכדורי והחלק את 

התופסנים החוצה לצדדים. וודא 
שהכיסוי מותקן כהלכה.
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•בדיקת רמת הריכוז של החומר  	
למניעת קיפאון/חלודה.

•הוספת חומר ניקוי מרוכז למים  	
במערכת ניקוי השמשה הקדמית 

והפנסים הקדמיים

•בדיקת המצבר 	
•החלפת/הצלבת צמיגים 	

לפני עונת החורף, וודא שיש ברכב 
שרשראות שלג.

מידע על דלקי סולר לשימוש 
בטמפרטורות חיצוניות תמצא בפרק 

"הפעלה" ) עמוד 188(.

אנא הקפד על המידע הנוגע לנהיגת 
חורף ) עמוד 126(.

צמיגי חורף

השתמש בצמיגי חורף בטמפרטורות 
שמתחת ל- 70C ועל כבישים המכוסים 
קרח או שלג. רק אז המערכות לנהיגה 

 ESP® ,BAS ,ASR ,ABS בטיחותית
ומערכת עזר תחילת הנסיעה יפעלו 

בצורה אופטימאלית.

לשם שמירה על התנהגות כביש 
בטיחותית של הרכב, השתמש בצמיגי 
חורף של אותו יצרן ובעלי אותו מדרס 

בכל הגלגלים.

 סכנת תאונה
עליך להחליף מיידית צמיגי חורף 

שעומק תעלות המדרס שלהם 
מתחת ל- 4 מ"מ. צמיגים אלו אינם 

מתאימים לשימוש בחורף ואינם 
מספקים עוד רמת אחיזה מספקת. 
כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה 

ברכב ולגרום לתאונה.

הקפד תמיד על המהירות המרבית 
המותרת לצמיגי החורף שהתקנת 

ברכבך. אם תתקין ברכבך צמיגי חורף 
שלהם מהירות מרבית מותרת נמוכה 
יותר מזו של הרכב, הצב על כך שילוט 

מתאים בשדה הראיה של הנהג, 
כתזכורת. זאת ניתן לרכוש בכל מרכז 

שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס.

במקרה זה, השתמש בספידטרוניק  ee
קבוע9 להגבלת המהירות המרבית של 

הרכב והמהירות המרבית המותרת 
לצמיגי חורף ) עמוד 142(.

הפעלה מחדש של מערכת מדידת  ee
לחץ האוויר בצמיגים ) עמוד 134(.

 סכנת תאונה
אם אתה מתקין גלגל חלופי בזמן 
נהיגה עם צמיגי חורף, עליך לשים 
לב שיציבות הנהיגה תושפע לרעה 

בגלל תכונות הפנייה הבלתי יציבות 
הנגרמות בגלל הצמיגים השונים. 

לכן, עליך להתאים את סגנון נהיגתך 
ולפעול בזהירות.

דאג להחלפת הגלגל החלופי במרכז 
מקצועי מורשה קרוב שלו הידע 

והכלים הנדרשים לביצוע העבודה 
הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה 

שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
המורשים מטעמה. האמור מתייחס 

במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות 
או במערכות הקשורות לבטיחות; 

אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות 
מומחים ומורשים לכך.

עם הסרתם של גלגלים וצמיגים,    
אחסן אותם במקום קריר, חשוך 

ויבש. הגן על הצמיגים מפני שמן, 
משחת סיכה ודלקים.

שרשראות שלג

שרשראות שלג מציעות משיכה טובה 
יותר בתנאי כביש חורפי.

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות 
שלג, אנא זכור את הנקודות הבאות:

•לא ניתן להתקין שרשראות שלג  	
על כל שילוב של גלגל/צמיג. בזמן 

התקנתן של שרשראות שלג, הקפד 
 על מידות הצמיג ושרשראות השלג.

מסיבות בטיחות, חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש רק בשרשראות 

שלג אשר נבדקו ואושרו במיוחד 
לרכבי מרצדס. מידע ביחס לצמיגים 

תוכל לקבל בכל מרכז שירות 
מורשה מרצדס.

9 זמינה רק במדינות מסוימות
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•חובה להתקין שרשראות שלג על  	
שני הגלגלים האחוריים. הקפד על 

הוראות ההתקנה של היצרן.

•התקן שרשראות שלג בצמדי גלגלים  	
 .4MATIC אחוריים, אפילו ברכבים
הקפד על הוראות ההתקנה של 

היצרן.

כאשר נוהגים עם שרשראות    
שלג, יתכן ויהיה כדאי לנתק את 

מערכת ( ASR עמוד 132(. הדבר 
מאפשר לצמיגים לשקוע יותר על 
פני משטחים חלקים ולהשיג רמת 

אחיזה טובה יותר.

כאשר אתה נוהג על שלג, נהג עם 
שרשראות שלג רק במהירות המרבית 

המותרת. הקפד על דרישת החוק 
הקיימות בישראל. כאשר חולפת עונת 
החורף ואתה נוהג על כבישים הנקיים 

משלג, הסר את שרשראות השלג.

מוצרי שירות

הערות כלליות

מוצרי שירות כוללים את הבאים:

•נוזל בלמים 	
•דלק 	

•חומרי סיכה )לדוגמה שמן מנוע,  	
שמן תיבת הילוכים, נוזל הידראולי, 

משחת סיכה(

•מונע קיפאון, נוזל קירור 	
מוצרי השירות של מרצדס תואמים 

לתקנים בעלי האיכות הגבוהה ביותר 
והם מופיעים ברשימת מוצרי השירות 

של מרצדס. השתמש רק במוצרי שירות 
המאושרים לרכב. זהו תנאי חשוב על 

מנת לשמור על תוקף האחריות.

ביכולתך לזהות מוצרי שירות 
המאושרים על ידי מרצדס בעזרת 

הרישומים הבאים על אריזתם:

 • 	MB xxx.x אישור 
)MB 228.5 לדוגמה, אישור(

או

 • 	.MB xxx.x שחרור

תוויות אחרות והמלצות המצביעות 
על האיכות או המפרט אינם בהכרח 

מאושרים על ידי מרצדס. מידע 

על מוצרים שירות מאושרים ניתן 
להשיג בכל מרכז שירות מורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס 
 ובאינטרנט 

 .http:// bevo.mercedes-benz.com -ב
אין צורך ואין אישור לשימוש בתוספים 

למיניהם למוצרי שירות מאושרים 
)למעט משפרי זרימה מאושרים(. 

תוספים עלולים לגרום נזק למנוע ולכן 
אין להוסיפם לדלק או לחומרי סיכה.

השימוש בתוספים הוא תמיד באחריותו 
של מפעיל הרכב. השימוש בתוספים 

עלול לגרום להגבלת או פקיעת זכאותך 
לאחריות.

 סכנת פציעה
מוצרי שירות מסוכנים לבריאות. אלו 

מכילים חומרים רעילים וקאוסטיים.

מוצרי שירות הם דליקים ביותר.

מסיבה זאת, הקפד על ההוראות הבאות 
אחרים: ושל  שלך  פציעות  למנוע  כדי 

•אל תנשום את האדים. כאשר  	
במקום סגור, וודא תמיד שיש רמת 
אוורור מספקת כדי למנוע הרעלה.

•מנע מגע בין מוצרי שירות לבין  	
עור הגוף, העיניים או הבגדים. 

והיה ונוצר מגע, נקה את האזורים 
המושפעים של העור במים כדי 

למנוע כוויות קאוסטיות ופציעות 
 אחרות.

במקרה של מגע עם העיניים, 
שטוף היטב בכמות גדולה של מים 

נקיים.

•אש, להבות פתוחות והעישון  	
אסורים כאשר מטפילם במוצרי 

שירות וזאת לנוכח היותם דליקים 
ביותר.

•הקפד ושים לב לאזהרות השימוש  	
שעל מיכלי האריזה.

 הערה לאיכות הסביבה
השלך את מוצרי השירות בצורה 

אחראית וידידותית לסביבה.
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שמני מנוע

השתמש רק בשמן מנוע מאושר העונה 
למפרטי מרצדס למוצרי שירות.

שמני מנוע המאושרים על ידי מרצדס 
מצוינים ככאלה בכך שהם כוללים את 
מס' הטופס תחת "MB Approval" שעל 

מיכל האריזה. מידע על שמני מנוע 
מאושרים לרכבך ניתן למצוא בחוברת 

האחזקה של מרצדס.

שמני מנוע אלו הם בעלי איכות גבוהה 
ולהם השפעה חיובית על:

•שחיקת המנוע 	
•תצרוכת הדלק 	

•רמת גזי הפליטה 	
בשמני מנוע רב דרגתיים של סיווג 
SAE )צמיגות( ניתן להשתמש כל 

ימות השנה תוך הבאה בחשבון את 
הטמפרטורה החיצונית. מרווחי החלפת 
שמן המנוע יתכן ויהיו קצרים יותר, תלוי 

 בתכולת הגפרית של הדלק 
) עמוד 186(.

הקפד על הנתונים בחוברת  ee
האחזקה של מרצדס.

שימוש בשמני מנוע בעלי דרגת   
איכות אחרת אינה מותרת ועלול 

לגרום לאובדן זכאותך לאחריות.

החלפת שמן

מרווחי החלפת השמן תלויים בתנאי 
ההפעלה של הרכב ואיכות שמן המנוע 

שבשימוש.

המחשב המובנה מציין אוטומטית את 
התאריך להחלפת השמן הבאה בצורת 

הודעה בצג.

בחר בדרגת SAE )צמיגות( של שמן 
המנוע בהתאם לטמפרטורה החיצונית.

אם דרגת צמיגות השמן שבו   
נעשה שימוש אינה מכסה את 
הטמפרטורה החיצונית בטווח 

שבו אתה מפעיל את הרכב, חובה 
להחליפו מבעוד מועד, במיוחד לפני 

תחילתה של עונת החורף הקרה. 
שימוש בשמן מנוע שאין לו תכונות 

טמפרטורה מספקות יכול להוביל 
לגרימת נזק למנוע.

נוזל בלמים

 סכנת הרעלה ופציעה
נוזל בלמים מסוכן לבריאות. אין לבלוע 

נוזל בלמים. במקרה של בליעת נוזל 
בלמים, פנה מייד לקבלת סיוע רפואי.

וודא שנוזל הבלמים אינו בא במגע 
עם עור הגוף, הבגדים או העיניים. 

שטוף את האזור הנגוע בהרבה מים 
נקיים והיוועץ עם רופא על פי הצורך.

לבש תמיד ככפות והרכב משקפי 
מגן בזמן מילוי נוזל בלמים.

אחסן נוזל בלמים רק במיכל מקורי 
סגור והרחק מהישג ידם של ילדים. 

בזמן טיפול בנוזל בלמים, פעל בהתאם 
להוראות הבטיחות הישימות. השתמש 

רק בנוזלי בלמים מאושרים העונים 
למפרטי מרצדס למוצרי שירות. מידע 
על נוזלי בלמים מאושרים לרכבך ניתן 
למצוא בחוברת האחזקה של מרצדס. 

 עליך לשים לב לנקודת הרתיחה 
.)DOT 4 plus(

לאחר תקופת זמן, נוזל הבלמים סופח 
לחות מהאוויר. תופעה זו גורמת לירידת 

נקודת הרתיחה.

 סכנת תאונה
אם נקודת הרתיחה של נוזל הבלמים 

נמוכה מדי, עלולים להיווצר כיסי 
אדים במערכת הבלמים, בזמן לחיצה 

מלאה על דוושת הבלמים )לדוגמה, 
בעת נסיעה בירידה מפותלת(. דבר 

זה יפגע ביעילות הבלימה. יתכן 
ומרחק העצירה של הרכב יתארך. 

קיימת סכנה מוגברת לתאונה.

כל שנתיים דאג לחידוש נוזל 
הבלמים בנוזל בלמים המאושר 

על ידי מרצדס ודאג שהדבר יירשם 
בחוברת האחזקה.

בדרך כלל קיימת התראה בתא    
המנוע כדי להזכיר לך את מועד 

ההחלפה הבאה של נוזל הבלמים.
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מידע על טווח הטמפרטורה של 
סיווג SAE מתייחס תמיד לזה של 

שמן טרי. תכונות הטמפרטורה 
של שמן המנוע עלולות להתדרדר 
משמעותית כתוצאה מהתיישנות 

בשימוש, במיוחד בטמפרטורות 
חיצוניות נמוכות.

מסיבה זאת, מרצדס ממליצה 
ששמן המנוע יוחלף לפני עונת 

החורף הקרה. השתמש בשמן מנוע 
מאושר של דרגת SAE מוגדרת.

SAE סיווג שמן מנוע

רק על ידי שימוש בדרגת שמן גבוהה    
במיוחד, בהתאם לטופס מספר 

228.51 של מפרטי חברת מרצדס 
למוצרי שירות ניתן להשיג את 

מרווחי ההחלפה המרביים של שמן 
המנוע.

חברת מרצדס ממליצה שתמלא רק 
בשמן מנוע בעל אותה דרגת איכות 

ואותה דרגת SAE שבה נעשה שימוש 
בהחלפת השמן האחרונה.

אל תוסיף יותר מדי שמן. מילוי יתר   
של שמן עלול לגרום נזק למנוע או 

לממיר הקטליטי. נקז החוצה את 
עודפי השמן.

ערבוב שמני מנוע

אם, במקרים יוצאים מהכלל, סוג שמן 
המנוע המבוקש אינו זמין, מלא במינרל 

מאושר אחר או בשמן מנוע סינטטי.

שמני מנוע מובדלים בהתאם ל:

•מותג שמן המנוע 	
•דרגת האיכות )מספר טופס( 	

• )צמיגות( 	SAE דרגת

לאחר מכן, דאג להחלפת שמן המנוע 
בהזדמנות הראשונה.

ערבוב שמנים מפחית את יתרונות   
השימוש בשמני מנוע בעלי דרגות 

גבוהות.

את מספר הטופס )דרגת איכות(    
וסיווג SAE )צמיגות( ניתן למצוא 

בציון של אריזת השמן.

נוזל קירור

 סכנת הרעלה ופציעה
נוזל קירור מכיל גלייקול ולכן הוא 

רעיל. אין לבלוע נוזל קירור. במקרה 
של בליעת נוזל קירור, פנה מייד 

לקבלת סיוע רפואי.

וודא שנוזל הקירור אינו בא במגע 
עם עור הגוף, הבגדים או העיניים. 

במקרה של מגע עם העיניים, שטוף 
מיידית בכמות גדולה של מים נקיים. 
נקה מייד אזורים מושפעים של העור 
והבגדים באמצעות סבון ומים. החלף 

מייד בגדים שהזדהמו.

למניעת נזק למערכת הקירור, השתמש 
רק בחומרי מניעת חלודה/מונעי קפאון 
העונים למפרטי חברת מרצדס למוצרי 

שירות. מידע בנוגע לחומרי מניעת 
חלודה/קיפאון לרכב תמצא בחוברת 

האחזקה של מרצדס.

במפעל ממלאים ברכב נוזל קירור 
המבטיח הגנה מפני חלודה וקיפאון.

נוזל קירור הוא תערובת של מים וחומר 
מונע קיפאון/חלודה.

בנוזל הקירור, מגבילי החלודה/קיפאון 
אחראים ל:

•הגנה מפני חלודה 	
•הגנה מפני קיפאון 	

•העלאת נקודת הרתיחה 	
נוזל הקירור חייב להישאר במערכת 

הקירור לאורך כל השנה למטרות הגנה 
מפני חלודה ולהעלות את נקודת הרתיחה 

- אפילו במדינות בעלות אקלים חם.

בדוק את ריכוז מגבילי החלודה/קיפאון 
בנוזל הקירור מדי שישה חודשים.

דאג לחידוש נוזל הקירור כל 15 שנה.
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כאשר מחדשים את נוזל הקירור, זה 
עשוי להכיל 50% בנפח של חומר מונע 

חלודה/קיפאון. הדבר מקנה הגנה על 
.-370C לטמפרטורה של עד

אל תחרוג מיחס ערבוב של 55% בנפח 
)הגנה מפני חלודה עד לטמפרטורה של 

450C-(, אחרת פיזור החום ייפגע.

אם יש אובדן של נוזל קירור, אל תמלא 
במים נקיים בלבד אלא גם חומר 

מונע חלודה/קיפאון מאושר. המים 
בנוזל הקירור חייבים לעמוד בדרישות 

מסוימות, דרישות המתקיימות לעיתים 
על ידי מי שתיה. אם איכות המים אינה 

מספקת, חובה לטפל במים.

הקפד על מפרטי מרצדס בנוגע למוצרי 
שירות, טופס מס. 310.1.

מידע נוסף בנוגע לאמינות התפעולית 
ובטיחות הנסיעה של הרכב ניתן להשיג 
במרכזי שירות מורשים, מומלץ במרכזי 

השירות של מרצדס.

תוספי נוזל קירור ללא הגנה מפני 
קיפאון

כיוצא מן הכלל, אם לא נדרשת   
הגנה מפני קיפאון )לדוגמה במדינות 

בעלות אקלים חם(, מותר להוסיף 
תוספי נוזל קירור בהתאם לטופס 

מס. 312.0 של מפרטי חברת 
מרצדס למוצרי שירות, במקום 

מגבילי חלודה/קיפאון.

משפרים אסורים )שמני הגבלת 
חלודה(.

במקרה זה, חדש מדי שנה את נוזל 
הקירור.

מידע נוסף בנוגע לאיכות המים 
הנדרשת ותוספי נוזל קירור 

מאושרים, ללא תכונות הגנה מפני 
קיפאון, ניתן להשיג במרכזי שירות 

מורשים, מומלץ במרכזי השירות של 
מרצדס.

דלקים

 סכנת פיצוץ
דלק הוא חומר מאד דליק. אש, 
להבות פתוחות ועישון, כמו גם 

השימוש במחממי עזר )ניצוצות( הם 
לכן אסורים בזמן טיפול בדלק.

דומם את המנוע והפסק את פעולת 
חימום העזר לפני התדלוק.

 סכנת פציעה
אל תבוא במגע עם דלקים.

מסוכן לבריאותך ולעור גופך לבוא 
במגע ישיר עם דלקים או לנשום את 

האדים הנפלטים מהם.

אם אתה מתדלק את הרכב מתוך   
תופים או מיכלים, סנן את הדלק 

 בטרם התדלוק.
בכך תמנע תקלות במערכת הדלק 

שמקורן בדלק מזוהם.

דלק למנועי בנזין

תדלק רק בבנזין נטול עופרת   
באיכות גבוהה עם מספר אוקטן 
 95 RON/85 MON מינימאלי של

העונה לתקן האירופי EN 228 )או 
תקן דלק לאומי זהה לבנזין נטול 

 עופרת(. 
במידת הצורך, השתמש רק בתוספי 

 דלק מאושרים.
אחרת, קיימת סכנה של הפרעה 

לביצועי המנוע או גרימת נזק 
למנוע. השימוש בתוספים מיוחדים 

הוא תמיד באחריותו של מפעיל 
הרכב ועלול לגרום להגבלת זכאותך 

לאחריות או להגבלתה.

בדרך כלל תמצא מידע ביחס לדרגת    
הדלק על משאבת התדלוק. ולא, 

 שאל את המתדלק.
כאמצעי זמני בלבד כאשר הדלק 
המומלץ אינו זמין, אתה יכול גם 

 להשתמש בדלק נטול עופרת
RON/82.5 MON 91. שימוש בדלק 

כזה עשוי להפחית את ביצועי 
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המנוע ולהגביר את תצרוכת הדלק. 
הימנע מלחיצה מלאה על דוושת 

ההאצה.

דלק למנועי דיזל

תדלק רק בסולר מסחרי העונה   
לתקן האירופי EN 590 )או תחליפי 
מקביל לו(. דלקים כדוגמת דלקים 
חלופיים )ביו-דיזל(, סולר ימי, דלק 

 חימום אסורים.
במידת הצורך, השתמש רק בתוספי 

 דלק מאושרים.
אחרת, קיימת סכנה של הפרעה 

לביצועי המנוע או גרימת נזק לממיר 
הקטליטי. השימוש בתוספי דלק 

מיוחדים הוא תמיד באחריותו של 
מפעיל הרכב ועלול לגרום להגבלת 

זכאותך לאחריות או להגבלתה.

מידע בנוגע לאפשרויות השינוי    
לשם הפעלה בביו-דיזל ניתן לקבל 
ממרכז השירות של חברת מרצדס.

דרגת דלק
בדרך כלל תמצא מידע ביחס לדרגת    

הדלק על משאבת התדלוק. ולא, 
שאל את המתדלק.

חברת מרצדס ממליצה על החלפת 
שמן מנוע בתדירות גבוהה יותר 

במדינות בהן לסולר יש תכולת גפרית 
העולה על 0.3% משקלית.

הקפד על הנתונים בחוברת האחזקה 
של מרצדס.

הטבלה הבאה היא סקירה של תכולת 
הגפרית הממוצעת באחוזי משקל 

בדלקים של המדינות המתאימות. אתה 
יכול לקבל מידע בנוגע לתכולת הגפרית 

הנוכחית בדלק במדינות השונות 
במרכזי השירות של מרצדס.

סולר בעל תכולת גפרית משתנה    
זמין במדינות מסוימות. סולר בעל 

תכולת גפרית נמוכה יותר נמכר 
 במדינות מסוימות תחת השם

."Euro diesel"
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טבלת תכולת גפרית בדלק )נכון למרץ 2008(
תכולת גפרית בדלק

אחוז על מדינה יבשת 
פי משקל

אירופה, 
 CIS

אלבניה10, 11, ארמניה10, אזרביג'אן10, אוסטריה, בילרוס10, 
בלגיה, בוסניה והרצגובינה10, בולגריה, קרואטיה10, 11, 

הרפובליקה הצ'כית, קפריסין, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, 
צרפת, גיאורגיה10, 11, גרמניה, יוון, הונגריה, איסלנד, אירלנד, 
איטליה, לטויה, ליטואניה, לוקסנבורג, מקדוניה10, 11, מלטה, 

מולדובה11, מונטנגרו10, הולנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל, 
רומניה, סרביה10, סלובקיה, סלווניה, ספרד, שוודיה, שוויץ, 

טורקמניסטן11, טורקיה10, 11, אנגליה, אוקרינה10,11 

0.1...0

אלבניה, גיאורגיה, מקדוניה, מולדובה, רוסיה, אוקרינה11, 
אוזבקיסטן11 

0.3...0.1

קרואטיה, קזחסטן, קירג'יקיסטן, טורקיה, טורקמניסטן, 
אוקרינה, אוזבקיסטן 

0.8...0.3

אוסטרליה, 
אוקיאנה

0...0.1אוסטרליה, פולינזיה הצרפתית, ניו זילנד 

0.3...0.8פיג'י, קלדוניה החדשה 

בנגלדש, בוטן, ברוניי, קמבודיה, סין11, הונג קונג, הודו, יפן, אסיה 
לאוס, נפאל, פיליפינים, סינגפור, סרי לנקה, דרום קוריאה, 

טיוואן, תאילנד 

0.1...0

0.1...0.3סין, אינדונזיה, מלזיה, מונגוליה, תג'יקיסטן 

0.3...0.8מיאנמאר )בורמה(, פקיסטן, ויטנאם 

דרום מערב 
אסיה, 

מזרח תיכון

0...0.1ישראל, קטאר, לבנון10, עמאן10, פלסטין, גדה מערבית 

0.1...0.3עמאן, איחוד האמירויות הערביות 

0.3...0.8בחריין, כווית, לבנון, ערב הסעודית, סוריה 

0.8...עיראק, אירן, ירדן, תימן 

צפון 
אמריקה 

0...0.1קנדה, מקסיקו, ארה"ב 

מרכז 
אמריקה, 

דרום 
אמריקה, 

קריביים 

0...0.1ארגנטינה12, 11, בוליביה, ברזיל11, צ'ילה 

ארגנטינה, ברזיל, קולומביה, קוסטה ריקה, אקוודור, 
סורינאם, טרינידד וטובגו, אורוגואי 

0.3...0.1

הרפובליקה הדומיניקאנית, אל סלוודור, גואטמלה, הונדורס, 
קובה, פנמה, פרו, ונצואלה 

0.8...0.3

0...0.1אלג'יריה, מצרים, מרוקו10, 11, דרום אפריקה אפריקה 

0.1...0.3אנגולה, מרוקו10, מאוריציוס, טוניס 

בנין, גאנה, קניה, לוב, מאלאווי, מאלי, מוזמביק, ניגריה, 
סנגל, טנזניה, זמביה 

0.8...0.3

קונגו, אתיופיה, בורקינה פאסו, גאנה, קניה, מדגסקר, 
מרוקו, סודן, אוגנדה 

...0.8

10 דלקי סולר בעלי סימון מכירה "Euro diesel" בלבד.

11 זמינים גם דלקי סולר בעלי תכולת גפרית גבוהה יותר.

Shell Pura 12 בלבד.
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סולר בטמפרטורה נמוכה
בטמפרטורות נמוכות מאוד, הפרפין 

עלול להיפרד מהסולר ולמנוע את 
זרימתו החופשית.

כדי למנוע בעיות תפעול, ניתן לרכוש 
בחודשי החורף, סולר בעל תכונות 

משופרות לזרימה בטמפרטורות 
נמוכות.

בגרמניה, דלקי החורף הזמינים נשארים 
אמינים בפעולה עד לטמפרטורה של 

200C-. סולר חורפי, שניתן להשתמש 
בו ללא קשיים בטמפרטורות הנפוצות. 

זמין ברוב המדינות.

תוספי דלק
משפרי זרימה הם תוספי דלק 

המשמשים לשיפור תכונות הזרימה של 
סולר.

אין אחריות לכך שמשפר הזרימה יהיה 
יעיל בכל סוג דלק. הקפד על הוראות 

היצרן. מידע ביחס למשפר זרימה 
מאושר תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס.

אל תשתמש בתוספי דלק )למעט   
משפרי זרימה( מאחר ואלו עלולים 
לגרום לתקלות או נזקי מנוע. נזק 
הנובע משימוש בתוספים כגון אלו 

אינו מכוסה במסגרת האחריות של 
מרצדס.

אין להוסיף בנזין או נפט לסולר לשם   
שיפור תכונות הזרימה שלו. בנזין או 

נפט מפחיתים את תכונות הסיכה 
של הסולר. הדבר יכול להסב נזק 
למערכת הזרקת הדלק, לדוגמה.

אם אתה משתמש בסולר בעל דרגת 
קיץ או בסולר בדרגת חורף בעל פחות 

התנגדות לטמפרטורות נמוכות )למשל 
בדרום אירופה(, הוסף כמות של משפר 
זרימה מתאים לטמפרטורה החיצונית.

הוסף תוסף זה לסולר מבעוד מועד, 
לדוגמה לפני שמושפעות תכונות 

הזרימה של הסולר כתוצאה מהיפרדות 
הפרפין. תקלות הנגרמות מהיפרדות 
הפרפין ניתן לתקן רק על ידי חימום 

כלל מערכת הדלק, לדוגמה על יד 
החניית הרכב בחניון מחומם.

 סכנת שריפה
חימום מערכת הדלק באקדח אוויר 
חם, לדוגמה, יכול להסב נזק לרכיבי 

מערכת הדלק. הדבר עלול לגרום 
לנזילת דלק, להצתה ופריצת אש.

לעולם אל תחמם את מערכת הדלק 
בעזרת אקדח אוויר חם או להבה 

פתוחה.
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ניקוי וטיפול ברכב

הערות כלליות

טיפול סדיר מסייע בשמירה על ערך 
הרכב.

מומלץ להשתמש במוצרי הטיפול של 
חברת מרצדס. אלו פותחו במיוחד כך 

שיתאימו לרכבי מרצדס והם החידושים 
העדכניים ביותר שיש. את מוצרי 

הטיפול של מרצדס ניתן לרכוש במרכזי 
שירות המורשים של מרצדס.

ניקוי פנים הרכב

חגורות בטיחות

הקפד על ההערות הבאות לניקוי   
חגורות בטיחות:

• הסר מיידית כתמים ולכלוך. 	
הדבר ימנע שאריות או נזק.

•אל תלבין ואל תצבע חגורות  	
בטיחות. פעולות אלו עלולות 

להפריע לפעולתן התקינה של 
חגורות הבטיחות.

•אל תייבש חגורות בטיחות  	
תחת קרינת שמש ישירה או 
.800C בטמפרטורות שמעל

טבור גלגל ההגה וסביבת הנהג

 סכנת פציעה
הקפד תמיד לשמור על מוצרי 

הטיפול ברכב כאשר הם אטומים 
והרחק מהישג ידם של ילדים.

פעל תמיד על פי הוראות השימוש 
במוצרי הטיפול השונים.

אין להשתמש בדלקים כבאמצעי 
ניקוי. הדלקים הם דליקים ביותר 

ומסוכנים לבריאות.

 הערה לאיכות הסביבה
נקה את הרכב רק במפרצי רחיצה 

המיועדים לכך. השלך אריזות ריקות 
וחומרי ניקוי בדרך ידידותית לסביבה.

 סכנת פציעה
לעולם אל תשתמש בפתחי המרכב 
כבמדרגות. אחרת אתה עלול להזיק 

לרכב או לאבד את אחיזתך תוך 
אפשרות פציעתך או פציעתם של 

אחרים.

אם עליך לנקות את האזורים 
העליונים של הרכב, השתמש תמיד 

בסולמות או בעזרי טיפוס אחרים.

 סכנת פציעה
אם המדרגות או הכניסות מלוכלכות 

או מכוסות קרח, ישנה סכנת החלקה 
ונפילה.

שמור על המדרגות, הכניסות 
ומשטחי הדריכה נקיים מלכלוך 

)כדוגמת בוץ, טיט, שלג או קרח(.

 סכנת פציעה
כאשר מנקים את טבור גלגל ההגה 

ולוח המכשירים, אל תשתמש 
בתרסיסי או בחומרי ניקוי המכילים 

ממיסים. חומרי ניקוי המכילים 
ממיסים גורמים לנקבוביות בפני 

השטח וכתוצאה מכך, חלקי פלסטיק 
עלולים להיסדק/להישבר ולהתעופף 
בתוך הרכב עם התנפחות כרית אוויר 

תוך גרימתן של פציעות חמורות.

השתמש במטלית לחה ונקייה לשם 
ניקוי חלקי פלסטיק וסביבת הנהג. אם 

אלו מלוכלכים במיוחד, השתמש בחומר 
דטרגנטי קל.

אין להשתמש במטלית יבשה,   
גסה או מטלית קשה ואין לשפשף. 
אחרת, אתה עלול לשרוט או להסב 

נזק למשטחים.

COMAND תצוגת רדיו או

 eeCOMAND את הרדיו או )Off( כבה
והנח להתקרר.

נקה את משטח התצוגה באמצעות  ee
מטלית סיבים הזמינה מסחרית 

.TFT/LCD וחומר ניקוי לצגי

לאחר היבוש, הברק את פני  ee
המשטח באמצעות מטלית 

סינטטית, תוך הפעלת לחץ קל.
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אל תשתמש במטליות יבשות,   
מחוספסות או קשות או במוצרים 
שוחקים, ממיסים או חומרי ניקוי 
 המכילים ממיסים. אל תשפשף.

 בזמן הניקוי הפעל לחץ קל בלבד.
אחרת, אתה עלול להסב נזק 

למשטח התצוגה שכן זה רגיש 
ללחץ ולשריטות.

חלונות

לניקוי הצד הפנימי של החלונות אין   
להשתמש במטלית יבשה, חומרים 

שוחקים, תמיסות או חומרי ניקוי 
על בסיס תמיסות. נקה את הצד 

הפנימי של החלונות במטלית לחה 
או בחומר ניקוי חלונות מסחרי הזמין 

 בשוק.
אין לגעת בצד הפנימי של השמשה 
האחורית וחלונות הצד עם חפצים 

קשים, כדוגמת מגרדת קרח או 
תכשיטים. אחרת, אתה עלול לגרום 

נזק לחימום החלונות או החלון 
האחורי.

וילונות

אין לרחוץ את הוילונות. הרחיצה   
עלולה לגרום להתכווצות הוילונות 

ולאבד את עמידותם בפני אש. דאג 
תמיד לניקוי הוילונות בניקוי יבש.

ניקוי חיצוני של הרכב

הערות כלליות

שריטות, הצטברויות חלודה, אזורים 
שנפגעו מחלודה ונזק שמקורו בהזנחה 

או טיפול שאינו ברמה מספקת, לא ניתן 
תמיד לתקן בצורה מושלמת. במקרים 

שכאלו, פנה למרכז מוסמך, מומלץ 
מרכז שירות מורשה מרצדס.

במטרה למנוע נזק תוצאתי, תקן   
נזקים שנגרמו על ידי חלקיקים 

מתעופפים ונקה מיידית כל לכלוך, 
במיוחד:

•שיירי חרקים 	
•לשלשת ציפורים 	

•חלודה 	
•שרף עצים 	

•שמנים ומשחת סיכה 	
•דלקים 	

•כתמי זפת 	
•שאריות מלח 	

רחץ את הרכב בתדירות גבוהה יותר 
הוא מתלכלך לעיתים קרובות יותר.

אל תחנה את הרכב לפרקי זמן   
ארוכים מיד לאחר רחיצתו, במיוחד 

לא לאחר ניקוי חישוקי הגלגלים 
בעזרת חומרי ניקוי חישוקים. חומרי 

ניקוי חישוקים יכולים להגביר חלודה 
של דיסקות הבלימה ורפידות 

הבלימה. באופן כללי, אין להחנות 
את הרכב לאחר ניקוי עד להפעלתו 

בטמפרטורת עבודה רגילה.

חיישני פרקטרוניק

חיישני פרקטרוניק )לדוגמה: פגוש קדמי(

חיישנים (1 )

נקה את כל החיישנים בפגושים הקדמי 
והאחורי בעזרת מים, שמפו ומטלית 

רכה.

אין להשתמש במטלית יבשה,   
גסה או מטלית קשה ואין לשפשף. 
אחרת, אתה עלול לשרוט או לגרום 

 נזק לחיישנים.
אם אתה מנקה את החיישנים 

בעזרת לחץ גבוה או ניקוי אדים, 
הקפד על המידע המסופק על ידי 

יצרן הציוד ביחס למרחק שעליו יש 
לשמור בין הרכב לבין נחיר השטיפה 

בלחץ גבוה.
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עדשת מצלמה נסיעה לאחור

הקפד שלא למרוח משחת ווקס על 
עדשת מצלמת הנסיעה לאחור )1( 

בזמן טיפול הרכב בווקס. על פי הצורך, 
הסר את הווקס בעזרת מים, שמפו 

ומטלית רכה.

אין להשתמש במטלית יבשה, גסה   
או מטלית קשה ואין לשפשף. אחרת, 

אתה עלול להסב נזק או לשרוט את 
 עדשת מצלמת הנסיעה לאחור. 

בזמן ניקוי הרכב באמצעות מתקן 
לחץ גבוה או מכשיר אדים, הקפד 
על מרחק מינימאלי של 50 ס"מ 

ממצלמת הנסיעה לאחור. אל 
תכוון ישירות על מצלמת הנסיעה 

לאחור. אחרת, אתה עלול להסב נזק 
למצלמה הנסיעה לאחור.

מחוץ לשמשה הקדמית ולהבי 
המגבים

קפל את זרועות המגבים הרחק  ee
מהשמשה הקדמית עד שתחוש 

בהיתפסותן במצב זה.

נקה את השמשה הקדמית ולהבי  ee
המגבים.

קפל את מגבי השמשה הקדמית  ee
חזרה על השמשה הקדמית לפני 

פתיחת )On( מתג ההתנעה.

פנסים קדמיים

נקה את עדשות הפנסים הקדמיים 
בעזרת ספוג רטוב.

השתמש רק בנוזל ניקוי המתאים   
 לעדשות הפלסטיות של הפנסים.

נוזל ניקוי שאינו מתאים עלול לגרום 
נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים 

הקדמיים.

לכן, אין להשתמש ב:
•מטליות יבשות 	

•מוצרים שוחקים 	
•תמיסות 	

•מוצרי ניקוי המכילים ממיסים 	
אחרת, אתה עלול להסב נזק או 

לשרוט את פני העדשות.

דלת הזזה

נקה את משטחי המגע וקצות פיני 
המגע סביב דלת ההזזה במים, שמפו 

ומטלית רכה.

אל תשמן ואל תמרח משחת סיכה על 
משטחי המגע ופיני המגע.

הסר גופים זרים.

מערכות ניקוי בלחץ גבוה

שמור על מרחקי המינימום בין נחיר   
הלחץ הגבוה לבין החפץ שאותו 

מנקים:
• ס"מ כאשר נעשה שימוש  כ- 70	

בנחיר עגול

• ס"מ כאשר נעשה שימוש  כ- 30	
בנחירים שטוחים 250 ונחירים 

בעלי זרימה ריכוזית.

דאג לתנועת סילון המים בזמן 
הניקוי. למניעת נזק לרכב, אל תכוון 

את סילון המים ישירות לעבר:
•חיבורי דלת 	

•כריות קפיצי אוויר 	

 סכנת פציעה
לפני ניקוי השמשה הקדמית או להבי 
המגבים, סובב את המפתח למצב 0 

במתג ההתנעה.

אחרת, מגבי השמשה הקדמית 
עלולים לנוע ולפצוע אותך.

סובב את המפתח למצב ee0 במתג 
ההתנעה או הוצא אותו.

אל תקפל את מגבי השמשה   
הקדמית הרחק מהשמשה הקדמית 
אלא אם מכסה המנוע סגור. אחרת, 

אתה עלול להסב נזק למכסה 
המנוע.
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•צנרת בלמים גמישה 	
•רכיבים חשמליים 	

•חיבורי פקק 	
•אטמים או 	

•קו ההינע, במיוחד לא במסב  	
האמצעי של גל ההינע

הצד החיצוניות, האנטנה או שהרכב 
עצמו עלולים להינזק.

וודא שהאנטנה מותקנת וכי מראות 
הצד החיצוניות מקופלות החוצה 

לגמרי כאשר אתה עוזב את מתקן 
הרחיצה.

וודא שחלונות הצד סגורים לגמרי,   
מאוורר האוורור/חימום סגור לחלוטין 

)Off( וכי מגבי השמשה הקדמית 
במצב 0. אחרת, חיישן הגשם/

התאורה עלול להיות מופעל שלא 
במתכוון ולגרום להפעלת המגבים. 

הדבר עלול לגרום נזק לרכב.

לאחר השימוש במתקן הרחיצה 
האוטומטי, נגב את הווקס מהשמשה 
הקדמית ולהבי המגבים. הדבר ימנע 
מריחות ורעשי ניגוב הנגרמים על ידי 

שאריות על השמשה הקדמית.

ניקוי המנוע

אסור שמים יחדרו לפתחי היניקה   
והאוורור של המנוע. בזמן ניקוי 

בלחץ מים או במכשירי ניקוי בקיטור, 
אסור לכוון את הסילון לעבר רכיבי 
 מערכת החשמל או לפיני החיווט.
יש לשמר את המנוע לאחר שזה 

עבר רחיצה. הגן על מערכת חגורת 
ההינע מחשיפה לחומרים משמרים.

גלגלי סגסוגת קלה

נקה בקביעות את גלגלי הסגסוגת הקלה.

אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים   
או אלקליים. אלה עלולים לגרום 

לחלודה בברגי הגלגלים )אומי 
גלגלים( או במשקולות האיזון של 

הגלגלים.

לאחר נהיגת שטח או אתרי בניה

 סכנת תאונה
אין להשתמש בנחירים מעוגלים 

לניקוי צמיגים או כריות קפיצי אוויר.

המים הפועמים יכולים לגרום נזק 
לתת המבנה של צמיגים או של כריות 

קפיצי אוויר שאינם נראים מבחוץ. 
סוג זה של נזק הופך למשמעותי 

בשלב הרבה יותר מאוחר ויכול לגרום 
לצמיגים או לכריות קפיצי האוויר 

להתפוצץ. כתוצאה, אתה עלול 
לאבד את השליטה ברכב, תוך גרימת 

תאונה תוך פציעתך ופציעתם של 
אחרים. דאג להחלפתם של צמיגים 

או כריות קפיצי אוויר פגומים.

רחיצת מכוניות אוטומטית

אם הרכב מלוכלך מאד, בצע לו שטיפה 
מקדימה לפני כניסה למתקן הרחיצה 

האוטומטי.

 סכנת תאונה
אם מרוחים ווקס משמר לאחר 
רחיצת הרכב, עליך להסיר את 

הווקס מהשמשה הקדמית ולהבי 
המגבים כדי למנוע מריחות. מריחות 

מפריעות לראות הנהג והשפעתן 
הולכת ומחמירה בתנאים בהם 

הראות ירודה )בוהק, ערפול, חשיכה, 
שלג(. לכן, אתה עלול שלא לזהות 
מצבי סיכון או לא לזהותם מבעוד 

מועד ולגרום לתאונה.

וודא שמתקן הרחיצה האוטומטי   
מתאים למידות רכבך.

לפני רחיצת הרכב במתקן רחיצה 
אוטומטי, קפל את המראות 

החיצוניות והסר את אנטנת הרדיו/
הטלפון הסלולארי. אחרת, מראות 

 סכנת תאונה ופציעה
זיהום ולכלוך ברכב משפיעים לרעה 

על בטיחות הנסיעה והאמינות 
התפעולית של הרכב.

במיוחד, עלולות להופיע הסכנות 
הבאות:
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פגיעת אבנים: אבנים הלכודות בין 
הצמיגים עלולות להיזרק החוצה תוך 

כדי נסיעה. משתמשי כביש אחרים 
עלולים להיפצע או שרכבים עלולים 
להינזק )במיוחד השמשה הקדמית 

שלהם(.

סכנת החלקה: לכלוך ובוץ על 
הצמיגים/משטח הכביש עלולים 

להפחית את אחיזת הכביש. האמור 
נכון במיוחד למשטחי כביש רטובים. 

פעולה זו עלולה לגרום להחלקת 
הרכב.

סכנת פציעה: לכלוך ובוץ במדרגות 
הכניסה ובפתחים עלולים לגרום 

להפחתה בבטיחות מקומות הדריכה. 
הדבר עלול לגרום לך להחליק 
מהמדרגות ואפשרות לפציעה.

מסיבה זאת, לפני הנסיעה על כבישים 
ציבוריים, עליך לנקות תמיד את הרכב 

בקפידה רבה לאחר נסיעה על פני 
משטחים קשים או אתרי בנייה. אם 
אתה משתמש במתקן ניקוי בלחץ 

גבוה או במתקן רחיצה מסוג זה, וודא 
שאתה מקפיד על אמצעי הזהירות 

המתאימים בפרק זה.

בטיחותית על ידי בדיקתה לפני 
הנסיעה ברכב בכבישים ציבוריים.

במקרה של הפרעה לבלימה, עצור את 
הרכב תוך שימת לב לתנאי התנועה 

בכביש וצור קשר עם מרכז שירות 
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס. חברת מרצדס ממליצה 
שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 

המורשים של מרצדס.

האמור מתייחס במיוחד לעבודות 
הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות 

להתבצע במרכזי שירות מומחים 
ומורשים לכך.

נקה את הרכב, תוך שימת דגש  ee
מיוחד על הבאים:

•מערכת תאורה 	
•חלונות ומראות חיצוניות 	

•מדרגות גישה ופתחים 	
•ידיות אחיזה 	

•צמיגים, גלגלים ובתי גלגלים 	
•לוחיות רישוי 	

הסר גופים זרים לכודים, כדוגמת  ee
אבנים.

בדוק את מתלה הגלגל לקיומו של  ee
נזק.

 סכנת תאונה
דיסקות בלמים מלוכלכות ורפידות/

סוליות בלימה יכולים להשפיע לרעה 
על ביצועי הבלימה )עד לשלב של כשל 

מוחלט(. הדבר עלול לגרום לתאונה. 
בדוק את מערכת הבלמים לפעולה 

לאחר נסיעה בבוץ, חול, מים או בתנאים 
דומים:

•בדוק את מערכת הבלמים לפעולה  	
בטיחותית.

•נקה את הגלגלים, השלדה ומערכת  	
הבלמים.

•בדוק את הגלגלים, השלדה ומערכת  	
הבלמים לקיומו של נזק. דאג לתיקון 
הנזק במרכז שירות מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.

אחזקה

הערות כלליות

המטרה וסדירות עבודות הטיפול 
והתחזוקה תלויים בראש וראשונה 

בתדירות ההפעלה בתנאים קשים של 
הרכב.

חוברת האחזקה מתארת את ההיקף 
ותדירות עבודות האחזקה וכוללת הערות 

נוספות בנוגע לאחריות ומוצרי השירות.

לביצוען של בדיקות ועבודת אחזקה, 
נדרש ידע מקצועי מעבר למידע המסופק 

בהוראות ההפעלה הניתנות כאן. דאג 
לביצוען של עבודות אלו על ידי טכנאים 

מיומנים.

עבודות השירות חייבות להתבצע    
בהתאם לאמצעים וההמלצות 

 בחוברת האחזקה.
אי ביצוע על פי האמור יגרום לפקיעת 

תוקף האחריות ועשויים לגרום 
לדחיית מחוות של "רצון טוב" לאחר 

שהיצרן שלח דוח נזק.
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 סכנת פציעה
לפני ביצוען של עבודות אחזקה 

ותיקונים, חובה לקרוא את הפרק 
הנוגע לפעולות אחזקה ותיקונים:

•הדבר כולל פרקים מתאימים  	
של תיעוד טכני, כדוגמת הוראות 

הפעלה ומידע מרכז.

•כמו כן, עליך להכיר את דרישות  	
החוק, כדוגמת תקנות בטיחות 

בעבודה ואמצעים למניעת תאונות.

אחרת אתה עלול שלא לזהות סכנות 
ולכן לפצוע את עצמך ואחרים כתוצאה 

מכך.

אתה חייב לאבטח את הרכב על תומכי 
סרנים בעלי כושר נשיאה מספיק 
במקרה ומבוצעת עבודה תחתם.

לעולם אין להשתמש במגבה במקום 
בתומכים.

המגבה עלול להחליק והרכב יכול 
ליפול ממנו. הדבר יכול להסתיים 

בפציעות חמורות לך ולאחרים.

מגבה הרכב מיועד להגבהת הרכב 
לפרקי זמן קצרים בלבד.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז 
שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס. למרכז השירות 
המורשה יש את הידע, המומחיות 
והכלים הנדרשים לביצוע העבודה 
הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה 

שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 

לעבודות או למערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

כל מרכז שירות מורשה, או מרכז שירות 
מורשה מרצדס יכולים לספק לך מידע 

בנושא זה.

השלך אריזות ריקות, מטליות ניקוי 
ומוצרי טיפול בדרך ידידותית לסביבה. 

פעל תמיד על פי הוראות השימוש 
במוצרי הטיפול השונים.

כשהרכב נייח, אל תפעיל את המנוע 
לפרקי זמן העולים על הנדרש.

הקפד על ההערות בפרק "מפרטים 
טכניים" ) עמוד 282(.

 הערה לאיכות הסביבה
הקפד על האמצעים להגנה על הסביבה 
בזמן עבודה על הרכב. חובה להקפיד על 
דרישות החוק בזמן השלכתם של מוצרי 
שירות, למשל שמני מנוע. האמור כולל 

גם את כל הרכיבים כדוגמת מסננים 
אשר באו במגע עם מוצרי שירות.

)ASSYST( מערכת שירות אקטיבית

מחוון השירות ASSYST מיידע אותך 
מהו תאריך הטיפול הבא.

שירות שהגיע מועד הביצוע שלו מוצג 
כחודש או 3,000 ק"מ מראש. אז 

מוצגת הודעה בעוד הרכב בתנועה או 
.)On( כאשר מתג ההתנעה פתוח

פרקי זמן בהם המצבר מנותק אינם    
נרשמים על ידי ASSYST. על מנת 

להבטיח שהרכב מטופל במועד 
הנכון, עליך להחסיר ממספר הימים 

המוצגים את משכי זמן שבהם 
 המצבר היה מנותק.

מחוון השירות אינו מספק מידע 
בנוגע למפלס השמן. לכן, אין לבלבל 
בין מחוון השירות לבין תצוגת מפלס 

. השמן 

תאריך ביצוע הטיפול מוצג בימים או    
בקילומטרים, תלוי במרחק הכולל 

 שאותו עבר הרכב.
מרווחי הזמן בין הטיפולים תלוי 

בסגנון הנהיגה שלך. ביכולתך 
להגדיל מרווחים אלו על ידי:

•נהיגה בתשומת לב ובמהירויות  	
מנוע מתונות

•הימנעות מנסיעות קצרות שבהן  	
המנוע אינו מגיע לטמפרטורת 

העבודה שלו. 

הסמלים או האותיות במחוון השירות 
מציינים שהגיע מועד הטיפול.

 או A לטיפול קטן

 או B לטיפול גדול
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מחוון תאריך הטיפול

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
ניתן להציג את ההודעות הבאות:

 • 	Service A in ..days 
)שירות A בעוד...ימים(

 • 	Service A in ..km 
)שירות A בעוד...ק"מ(

 • 	Service A due now 
)A הגיע מועד שירות(

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה
ניתן להציג את ההודעות הבאות:

) • 	A לשירות( for service A 

) • 	B לשירות( for service B 

בנוסף, אתה תראה את המרחק הנותר 
בקילומטרים )km( או את פרק הזמן 

.)d( הנותר בימים

עבר מועד הטיפול

מרכז שירות מורשה, למשל, מרכז 
שירות מורשה מרצדס, יכול לאפס את 

מחוון השירות לאחר ביצוע הטיפול.

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
אם חרגת מתאריך השירות, תופיע בצג 

אחת מההודעות הבאות:

 • 	Service A overdue by ..days  
)חריגת שירות A ב...ימים(

 • 	Service A overdue by ..km  
)חריגת שירות A ב...ק"מ(

נשמע גם אות אזהרה קולי.

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה
אם חרגת ממועד השירות, 10 שניות 

לאחר פתיחת )On( מתג ההתנעה 
הסמל   או  מהבהבים 

לשירות. כמו כן תראה סימן מינוס לפני 
תאריך השירות.

הצגת תאריך השירות

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
 ההתנעה.

התצוגה מופעלת.

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
לחץ לסירוגין על לחצן ee או 

 בגלגל ההגה עד אשר מופיעה 
התצוגה הסטנדרטית  ) עמוד 88(.

לחץ לסירוגין על לחצן ee או 
 בגלגל ההגה עד אשר תראה 

את המתואר להלן בצג, לדוגמה:

• 	 Service A in ..days 
)שירות A בעוד...ימים(

 • 	Service A in ..km 
)שירות A בעוד...ק"מ(

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה
 ee לחץ לסירוגין על לחצן התפריט

בלוח המחוונים עד שהסמל  
או  מופיע בצג השירות. בנוסף, 

אתה תראה את המרחק הנותר 
בקילומטרים )km( או את פרק הזמן 

.)d( הנותר בימים

מכסה מנוע

פתיחת מכסה המנוע

 סכנת תאונה
אל תמשוך את ידית השחרור כל עוד 
הרכב בתנועה. אם תפעל כך, מכסה 

המנוע עלול להיפתח ולחסום את שדה 
הראיה.

 סכנת פציעה
במקרה של פתיחת מכסה המנוע 

קיימת סכנת פציעה, גם אם המנוע 
אינו פועל.

חלקי המנוע מסוימים עלולים להיות 
חמים מאוד.

למניעת כוויות, גע רק באותם חלקי 
מנוע המתוארים בספר הוראות 

ההפעלה לנהג והקפד לפעול על פי 
הוראות האזהרה המתאימות.

 סכנת פציעה
מאוורר המצנן שבין המצנן למנוע יכול 
להתחיל לפעול אוטומטית, אפילו אם 
המפתח הוצא ממתג ההתנעה. שמור 

מרחק מאזור סיבוב להבי המאוורר. 
אחרת אתה עלול להיפצע.
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כלי רכב עם מנוע בנזין: מערכת 
ההצתה עושה שימוש במתח חשמלי 

גבוה. מסיבה זאת, לעולם אל תיגע 
ברכיבי מערכת ההצתה )סליל הצתה, 

כבלי הצתה, מחברי מצתים, שקע 
בדיקה( בעוד:

•המנוע פועל. 	
•המנוע מותנע. 	

 ) • 	ON( מתג ההתנעה פתוח
ומסובבים את המנוע ביד.

אחרת אתה עלול לחטוף מכת חשמל 
ולהיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית.

כלי רכב עם מנוע דיזל: בקרת 
המזרק האלקטרוני פועלת במתח 

גבוה. מסיבה זאת, לעולם אל תיגע 
ברכיבי מערכת ההזרקה בעוד:

•המנוע פועל. 	
•המנוע מותנע. 	

.) • 	On( מתג ההתנעה פתוח

אחרת אתה עלול לחטוף מכת חשמל 
ולהיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית.

דחוף את ידית שחרור תפס הביטחון  ee
)2( כלפי מעלה.

הרם את מכסה המנוע ואחוז אותו  ee
בחוזקה.

( החוצה  ee4( משוך את מוט התמיכה
מתושבתו )3( והובל אותו מעלה 

בכיוון החץ.

הנמך את מכסה המנוע כך שמוט  ee
התמיכה )4( גולש לתוך המגרעת 

)5( וכי מכסה המנוע משתלב.

סגירת מכסה המנוע

.) ee1( משוך את ידית השחרור 
מכסה המנוע משתחרר.

וודא שמגבי השמשה הקדמית   
אינם מקופלים החוצה מהשמשה 

הקדמית. אחרת, אתה עלול לגרום 
נזק למגבי השמשה הקדמית או 

למכסה המנוע.

 סכנת פציעה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד 

בעת סגירת מכסה המנוע.
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( והרם  ee4( החזק את מוט התמיכה
מעט את מכסה המנוע.

( בכיוון  ee4( הנחה את מוט התמיכה
התושבת )3( והפעל מעט לחץ כדי 

ליצור את השילוב.

הנמך את מכסה המנוע והנח לו  ee
ליפול מגובה של כ- 30 ס"מ.

מכסה המנוע ננעל תוך השמעת 
קול. אם ניתן להרים מעט את 

מכסה המנוע, סימן שהוא אינו נעול 
כהלכה.

אם מכסה המנוע אינו משולב היטב,  ee
פתח אותו שוב והנח לו ליפול מגובה 

מעט יותר גבוה.

אל תשתמש בידיך לדחיפת מכסה   
המנוע כלפי מטה. אחרת אתה עלול 

להסב לו נזק.

נקודות אחזקה מתחת למכסה מנוע

) מיכל נוזל בלמים ) עמוד 201( 1)

( 2) מכסה מיכל נוזל קירור 
) עמוד 200(

) מיכל נוזל ניקוי ) עמוד 201( 3)

( 4) מכסה צוואר מילוי שמן מנוע 
) עמוד 202(

מפלס נוזל קירור

הוסף נוזל קירור כאשר הרכב ניצב על 
קרקע אופקית וישרה והמנוע מודמם. 
טמפרטורת נוזל הקירור חייבת להיות 

.500C -מתחת ל

 סכנת פציעה
כאשר פותחים את מיכל 

ההתפשטות של נוזל הקירור, ישנה 
סכנת כוויה בגלל נוזל קירור חם 
הפורץ החוצה. מערכת הקירור 

ומיכל ההתפשטות של נוזל הקירור 
נתונים תחת לחץ כאשר המנוע מצוי 

בטמפרטורת העבודה שלו. לבש 
כפפות והרכב משקפי מגן.

פתח את מיכל ההתפשטות של נוזל 
הקירור רק כשטמפרטורת הנוזל 

.500C -מתחת ל

 סכנת הרעלה ופציעה
נוזל קירור מכיל גלייקול ולכן הוא 

רעיל. אין לבלוע נוזל קירור. במקרה 
של בליעת נוזל קירור, פנה מייד 

לקבלת סיוע רפואי.

וודא שנוזל הקירור אינו בא במגע 
עם עור הגוף, הבגדים או העיניים. 

במקרה של מגע עם העיניים, שטוף 
מיידית בכמות גדולה של מים נקיים. 
נקה מייד אזורים מושפעים של העור 
והבגדים באמצעות סבון ומים. החלף 

מייד בגדים שהזדהמו.

( כחצי  ee1( סובב באיטיות את המכסה
סיבוב שמאלה על מנת לאפשר את 

פריקת הלחץ.

( והסר  ee1( סובב עוד את המכסה
אותו.

בדוק את מפלס הנוזל והוסף על  ee
פי הצורך. שים לב ליחס נכון של 

תערובת נוזל הקירור ואיכות המים 
 הנדרשת ) עמוד 187(.
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המפלס חייב להימצא:

( כאשר נוזל  • 	2( MAX -בסימן ה
הקירור קר

 • 	MAX -כ- 1.5 ס"מ מעל לסימן ה
)2( כאשר נוזל הקירור חם

( למקומו והדק  ee1( החזר את המכסה
אותו עד לעוצר.

בדוק באופן סדיר את מערכת   
 החימום לקיומן של נזילות.

דאג לאיתור גורם האובדן של נוזל 
קירור במרכז שירות מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.

מנגנון מצמד ומערכת בלמים

בדוק את מפלס נוזל הבלמים:

•באופן סדיר, לדוגמה מדי שבוע או  	
בעת תדלוק

•רק כאשר הרכב ניצב על קרקע  	
אופקית וישרה והמנוע מודמם.

נוזל בלמים מאכל צבע, פלסטיק   
וגומי. אם נוזל הבלמים בא במגע 
עם צבע, פלסטיק או גומי, שטוף 

מייד במים.

מיכל נוזל בלמים (1 )

מפלס נוזל הבלמים חייב להימצא בין 
.MAX -וה MIN -סימוני ה

אם נוזל הבלמים אינו מגיע לסימן   
ה- MIN, יתכן ויש תקלה במערכת 

ההידראולית של הרכב. בשום תנאי, 
אל תשלים את מפלס נוזל הבלמים. 

פעולה זאת לא תפתור את הבעיה.

אל תמשיך לנהוג ברכב.

דאג לבדיקת משבת המנוע במרכז 
שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.

בדרך כלל קיימת התראה בתא    
המנוע כדי להזכיר לך את מועד 

ההחלפה הבאה של נוזל הבלמים.

מערכת מתזי השמשה הקדמית/
מערכת ניקוי הפנסים הקדמיים

במהלך כל ימות השנה, הוסף למיכל 
נוזל ניקוי מרוכז.

 סכנת הרעלה ופציעה
נוזל בלמים מסוכן לבריאות. אין לבלוע 

נוזל בלמים. במקרה של בליעת נוזל 
בלמים, פנה מייד לקבלת סיוע רפואי.

וודא שנוזל הבלמים אינו בא במגע עם 
עור הגוף, הבגדים או העיניים. שטוף 
את האזור הנגוע בהרבה מים נקיים 

והיוועץ עם רופא על פי הצורך.

לבש תמיד כפפות והרכב משקפי מגן 
בזמן מילוי נוזל בלמים.

אחסן נוזל בלמים רק במיכל מקורי 
סגור והרחק מהישג ידם של ילדים.

בזמן טיפול בנוזל בלמים, פעל בהתאם 
להוראות הבטיחות הישימות.

 סכנת תאונה
אם נקודת הרתיחה של נוזל הבלמים 

נמוכה מדי, עלולים להיווצר כיסי אדים 
במערכת הבלמים, בזמן לחיצה מלאה 

על דוושת הבלמים )לדוגמה, בעת 
נסיעה בירידה מפותלת(. דבר זה יפגע 

ביעילות הבלימה. יתכן ומרחק העצירה 
של הרכב יתארך. קיימת סכנה 

מוגברת לתאונה.

דאג להחלפת נוזל הבלמים כל שנתיים.

מנגנון המצמד ומערכת הבלמים 
מופעלים הידראולית באמצעות נוזל 

בלמים. מיכל ההתפשטות ממוקם בתא 
המנוע.

 סכנת שריפה
נוזל ניקוי שמשות מרוכז הוא חומר 

דליק ביותר.
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בזמן טיפול בנוזל ניקוי שמשות 
מרוכז, הרחק מהסביבה אש או 

להבה פתוחה והימנע מעישון.

בדיקת מפלס שמן המנוע בצג

בתלות באבזור הרכב, בכלי רכב עם 
מנוע דיזל, מפלס שמן המנוע מופיע 

בצג.

בדוק את מפלס שמן המנוע כאשר 
המנוע בטמפרטורת העבודה שלו.

החנה את הרכב על קרקע אופקית  ee
וישרה.

דומם את המנוע. ee
המתן ee5 דקות.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
 ההתנעה.

התצוגה מופעלת.

אם בטמפרטורות מאוד נמוכות    
מפלס שמן המנוע אינו מופיע בצג 

לאחר 5 דקות, חזור על בדיקת 
מפלס שמן המנוע לאחר 5 דקות.

אם עדיין אין תצוגת מפלס שמן 
מנוע, בדוק את מפלס השמן 

באמצעות מדיד.

דאג לבדיקת מפלס שמן המנוע 
במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס.

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה
 ee לחץ לסירוגין על לחצן תפריט

בלוח המחוונים עד שבצג יופיע 
.  הסמל 

תצוגת --:-- מהבהבת בעוד שמפלס 
שמן המנוע נמדד.

יתכן ויוצגו ההודעות הבאות:

 OK. eeאין להוסיף שמן

 - 1.0 ltr הוסף את כמות השמן ee
המצוינת ) עמוד 204(.

בדוק שוב את מפלס  ee
השמן לאחר מספר 

דקות.

- 1.5 ltr
- 2.0 ltr

HI דאג להסרת השמן ee
העודף. מפלס השמן 

גבוה מדי.

השתמש רק בנוזל ניקוי מרוכז   
המתאים לעדשות הפלסטיות של 

הפנסים. נוזל ניקוי מרוכז שאינו 
מתאים עלול לגרום נזק לעדשות 
הפלסטיק של הפנסים הקדמיים.

התאם את יחס התערובת לטמפרטורה 
החיצונית. אם הטמפרטורה מעל 

לנקודת הקיפאון, השתמש בנוזל ניקוי 
קיצי למניעת מריחות. כאשר נשקפת 

סכנת קיפאון, השתמש בחומר ניקוי 
חורפי, כדי שהמים לא יקפאו על פני 

השמשה הקדמית.

למיכל נוזל הניקוי יש קיבול של כ- 4 
ליטר, או 7 ליטר בכלי רכב עם מערכת 

ניקוי פנסים קדמיים.

ערבב מראש את חומר הניקוי ביחס  ee
תערובת מתאים במיכל מתאים.

הסר את מכסה מיכל נוזל הניקוי  ee
.)1(

הוסף נוזל ניקוי. ee
( למקומו. ee1( החזר את המכסה

מפלס שמן מנוע

מידע בנוגע לתצרוכת השמן תמצא 
בפרק "המלצות נהיגה" ) עמוד 166(.

בדוק את מפלס שמן המנוע על בסיס 
סדיר, לדוגמה מדי שבוע או בכל תדלוק.
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רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה
 לחץ על לחצן ee בלוח המחוונים 

 ) עמוד 82(.
ההודעה הבאה מוצגת בכל משך 

 תהליך המדידה:
 Engine oil Measuring in 

progress 
)מדידת מפלס שמן המנוע בתהליך(

יתכן ויוצגו ההודעות הבאות:

 Engine oil
level OK

)מפלס שמן 
)OK המנוע

. eeאין להוסיף שמן

 Engine oil
 Add 1.0 litre

הוסף את כמות  ee
 השמן המצוינת 
) עמוד 204(.

בדוק שוב את מפלס  ee
השמן לאחר מספר 

דקות.

 Engine oil
Add 1.5 litres

 Engine oil
Add 2.0 litres

 Engine oil
 level Reduce

 oil level

דאג להסרת השמן  ee
העודף. מפלס 

השמן גבוה מדי.

 Eng. oil lev.
 Turn ignition

 on for level

סובב את המפתח  ee
למצב 2 במתג 

ההתנעה. 

 Observe
 wait. period

חזור על המדידה  ee
לאחר כחמש 

דקות, אם המנוע 
בטמפרטורת 

העבודה הרגילה.

חזור על המדידה  ee
לאחר 30 דקות, 

אם המנוע אינו 
בטמפרטורת 

העבודה הרגילה.

 Engine oil
 level Not

 when eng.
 Running

דומם את המנוע  ee
והמתן כחמש דקות 

לפני המדידה, אם 
המנוע בטמפרטורת 
העבודה הרגילה. אז 

בצע את המדידה.

בדיקת מפלס שמן המנוע בעזרת 
המדיד

בדוק את מפלס שמן המנוע כאשר 
המנוע בטמפרטורת העבודה שלו.

החנה את הרכב על קרקע אופקית  ee
וישרה.

דומם את המנוע. ee
המתן ee5 דקות.
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המנוע  שמן  מילוי  וצוואר  השמן  מדיד 
)לדוגמה, מנוע דיזל(

המנוע  שמן  מילוי  וצוואר  השמן  מדיד 
)לדוגמה, מנוע בנזין(

.) ee1( משוך החוצה את המדיד

( באמצעות  ee1( נגב את המדיד
מטלית שאינה מותירה סיבים.

( לתוך  ee1( הכנס שוב את המדיד
הצינור עד לעוצר והוצא אותו שוב.

בדוק את מפלס השמן על מדיד  ee
 השמן )1(.

מפלס השמן חייב להימצא בין 
.)2( MAX -וה )3( MIN -סימוני ה 

הפרש הכמויות בין סימוני )2( ו- )3( 
הוא כ- 2 ליטר.

הוסף שמן מנוע על פי הצורך. ee
הוספת שמן המנוע

מידע בנוגע לשמנים מאושרים תמצא 
בפרק "מוצרי שירות" ) עמוד 186( 

בחוברת השירות.

( של  ee4( הברג החוצה את מכסה
צוואר המילוי והסר אותו.

השלם את כמות השמן הנדרשת. ee
אל תוסיף יותר מדי שמן. אם מפלס   

השמן מעל לסימון ה- MAX על 

המדיד, הוספת יותר מדי שמן. הדבר 
יכול לגרום נזק למנוע או לממיר 
הקטליטי. נקז החוצה את עודפי 

השמן.

 הערה לאיכות הסביבה
בזמן הוספת שמן, הקפד שלא 

יישפך. אם השמן חודר לקרקע או 
למערכת המים, יש בכך כדי לפגוע 

באיכות הסביבה.

( חזרה על  ee4( התקן את המכסה
צוואר המילוי והדק.

מכללי רכב

בדוק באופן סדיר את מכללי המנוע 
לקיומן של נזילות. אם יש אובדן נוזל 

)לדוגמה אם ישנם כתמי שמן במקום בו 
הרכב חנה(, דאג לאיתור הגורם במרכז 

שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס.

 הערה לאיכות הסביבה
כאשר נעשה בהם שימוש לא נכון, 

מוצרי השירות פוגעים בסביבה.

מנע את חדירתם של מוצרי שירות 
למערכת הביוב, פני המים, מי תהום 

או לקרקע.

החלפת להבי מגבים

 סכנת פציעה
אם מגבי השמש הקדמית מוצבים 
במצב הפעלה לסירוגין או שחיישן 

הגשם/אור פעיל, מגבי השמשה 
הקדמית עלולים להתחיל לנוע בכל 

עת ולפצוע אותך ואחרים.

לפני החלפת להבי המגבים, הוצא 
תמיד את המפתח ממתג ההתנעה.

 סכנת תאונה
להבי מגבים הם חלקים נשחקים/
מתכלים. החלף להבי מגבים כל 
שישה חודשים, אידיאלית בעונת 
האביב והסתיו. אחרת, השמשה 
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הקדמית והאחורית לא ינוגבו היטב. 
הדבר עלול להפריע לך לראות את 

הנעשה בכביש, תוך גרימה אפשרית 
לתאונה.

( מעלה  ee1( משוך את להב המגב
והחוצה מהאוחז על זרוע המגב )3(.

התקנה

( על גבי  ee1( החלק את להב המגב
האוחז שעל זרוע המגב )3(.

( על גבי זרוע  ee1( לחץ את להב המגב
המגב )3( עד להיתפסות התפסניות 

.)2(

( על גבי  ee3( קפל שוב את זרוע המגב
השמשה הקדמית.

מצברים

 סכנת פיצוץ ופציעה

אל תפתח את מכסה המנוע   
כאשר מגב שמשה מקופל הרחק 
מהשמשה הקדמית. אחרת, אתה 

עלול להסב נזק למכסה המנוע.

אל תקפל חזרה את זרועות המגבים 
על גבי השמשה הקדמית ללא להבי 

מגבים שכן עלול הדבר לשרוט את 
השמשה הקדמית.

החזק את להב המגב רק באמצעות   
הזרוע. אחרת אתה עלול לגרום נזק 

לגומי הלהב.

הסרה

הפעל את בלם החנייה. ee
ברכבים בעלי תיבת הילוכים  ee

אוטומטית, העבר את ידית ההילוכים 
.P למצב

סובב את המפתח למצב ee1 במתג 
ההתנעה.

זרוע מגב קדמי עם להב מגב

( הרחק  ee3( קפל את זרוע המגב
מהשמשה הקדמית.

( בזווית  ee1( הצב את להב המגב
הנכונה לזרוע המגב.

 ) ee2( לחץ את שתי לשוניות האחיזה
יחד בכיוון החץ והסט את להב המגב 

)1( החוצה מזרוע המגב )3(.

סכנת התפוצצות כאשר 
טוענים את המצברים 

נוצר חמצן מימני נפיץ. 
טען את המצברים רק 
במקום מאוורר היטב.

סכנת התפוצצות הימנע 
מיצירת ניצוצות. הימנע 

מאש, להבות פתוחות 
ואל תעשן בזמן טיפול 

במצברים.

חומצת המצבר היא 
קאוסטית. לבש כפפות 

מגן העמידות בפני 
חומצות. כל שפיכה 

של חומצה על העור או 
הבגדים חובה לנטרל 
מיידית באמצעות מי 

סבון או מנטרל חומצות 
ואז לנקות היטב במים.

הרכב אמצעי הגנה 
לעיניים. כאשר מערבבים 
מים וחומצה, הנוזל עלול 

להינתז לתוך העיניים. 
שטוף מיידית התזות 

לעיניים באמצעות מים 
נקיים וצור קשר עם גורם 

רפואי.
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הרחק מהישג ידם 
של ילדים. ילדים אינם 

מסוגלים להעריך 
סכנה הכרוכה בטיפול 

במצברים וחומצה.

בזמן טיפול במצבר, 
הקפד תמיד על הוראות 

הבטיחות, אמצעי ההגנה 
והתהליכים הספציפיים 

בהוראות הפעלה אלו.

מרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס.

ניתן לצייד את רכבך בשני מצברים, 
תלוי בגרסת האבזור:

•המצבר ממוקם בבסיס מושב הנהג. 	
•המצבר הנוסף ממוקם בבסיס מושב  	

הנוסע מלפנים.

אם רכבך מצריך התנעה בכבלים,    
או שאתה מעוניין לסייע לרכב אחר 

להתניע בכבלים, השתמש רק 
 בנקודת החיבור בתא המנוע

) עמוד 275(.

דאג תמיד להסרת מצברים על ידי מרכז 
שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס. חברת מרצדס ממליצה 
שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 

של מרצדס.

מצבר התנעה

ניתוק המצבר
המצבר ממוקם בבסיס מושב הנהג.

 הערה לאיכות הסביבה

מצברים כוללים 
 מזהמים.

אל תשליך מצברים עם 
האשפה הביתית.

השלך את המצברים 
הישנים בצורה אחראית 

לסביבה. הבא את 
המצברים למרכז שירות 

מורשה, מומלץ למרכז 
שירות מורשה מרצדס 

לשם איסוף בצורה 
מבוקרת.

הובל ואחסן מצברים 
מלאים במצב זקוף. 

אבטח מצברים כנגד 
התהפכות בזמן הנסיעה. 

חומצת המצבר עלולה 
לנזול החוצה מפתחי 

האוורור שבפקקי 
התאים ולזהם את 

הסביבה.

על מנת שהמצברים ישיגו אורך חיי 
שירות מרביים, עליהם להיות טעונים 

ברמה מספקת.

דאג לבדיקת הטעינה של המצבר 
לעתים יותר תכופות, אם אתה 

משתמש ברכב בעיקר לנסיעות קצרות 
או אם הרכב חונה לפרקי זמן ארוכים.

אם ברצונך להשאיר את הרכב כשהוא 
חונה לפרק זמן ממושך, היוועץ עם 

 סכנת פציעה
קיימת סכנת קצר אם ההדק החיובי 
של המצבר המחובר יבוא במגע עם 

חלקי הרכב. הדבר עלול לגרום להצתת 
תערובת הגז המאוד דליקה. הדבר 

יכול להסתיים בפציעות חמורות לך 
ולאחרים.

•לכן, אל תניח חפצים מתכתיים או  	
כלים על המצבר.

•בזמן ניתוק מצברים, נתק תחילה  	
את ההדק השלילי ולאחריו את 

ההדק החיובי.

•בזמן חיבור מצברים, חבר תחילה  	
את ההדק החיובי ולאחריו את 

ההדק השלילי.

•לעולם אל תשחרר או תנתק מהדקי  	
מצברים כאשר המנוע פועל.

דומם את המנוע והוצא את המפתח   
בטרם אתה משחרר את המהדקים 

של המצבר. אחרת, אתה עלול 
לגרום להרס רכיבים אלקטרוניים, 

כדוגמת האלטרנטור.
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נתק תמיד את המצבר על פי הסדר   
המתואר להלן. לעולם אל תהפוך 

בין הדקי המצבר. אחרת, אתה עלול 
להסב נזק לאלקטרוניקת הרכב.

נתק את כל צרכני החשמל. ee
הפעל את בלם החנייה. ee

או

ברכבים בעלי תיבת הילוכים  ee
אוטומטית, העבר את ידית ההילוכים 

.P למצב

בסיס מושב )לדוגמה, מושב הנהג(

סובב שמאלה את התפס הסיבובי  ee
.)1(

.) ee2( הסר את המכסה

מושב  )לדוגמה,  המושב  בסיס  את  פתח 
הנהג(

( מאוחז המצבר  ee3( הסר את הברגים
.)4(

.) ee4( הוצא את אוחז המצבר

( מהחלק  ee5( הסר את צינור הנשם
העליון של המצבר.

משוך את המצבר החוצה מבסיס  ee
המושב עד שהמהדק השלילי ניתן 

לשחרור והסרה.

נתק את המהדק השלילי מההדק  ee
השלילי של המצבר )6(.

הסר את המהדק השלילי כך שלא  ee
יגע יותר בהדק השלילי )6(.

הסרת המצבר
.) ee206 עמוד ( נתק את המצבר

מצבר התנעה

הוצא את המצבר מבסיס המושב  ee
והנח אותו על דופן סף הדלת, 

כמתואר. במידת הצורך, החזר את 
המצבר בידיותיו )7(.

הסר את הכיסוי מהמהדק החיובי  ee
.)9(

שחרר את המהדק החיובי שעל  ee
ההדק החיובי )9(.

הסר את המהדק החיובי כך שלא  ee
יגע יותר בהדק החיובי )9(.

הרם את המצבר מדופן סף הדלת  ee
באמצעות ידיותיו )7(.

טעינת המצבר

 סכנת פציעה
טען את המצבר רק במקום מאוורר 
היטב. במהלך טעינת המצבר, גזים 

עלולים להשתחרר ולגרום לפיצוצים 
מתונים היכולים לגרום לפציעתך, 
לפציעתם של אחרים ונזק לצבע 

הרכב או ליצור חלודה חומצית ברכב.

תוך כדי תהליך הטעינה קיימת 
סכנה של כוויות חומצה, בגלל הגזים 

הנפלטים מהמצבר. לכן, אל תרכון 
מעל מצבר בזמן טעינתו.
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טען את המצבר המותקן רק   
באמצעות מטען מצברים שנבדק 
ואושר על ידי חברת מרצדס. ציוד 

זה מאפשר את טעינת המצבר 
כאשר זה מותקן ברכב. אחרת, 

אלקטרוניקת הרכב עלולה להינזק.

טען את המצבר המוסר. הקפד על  ee
ההוראות בחוברת הוראות ההפעלה 

של מטען המצברים שברשותך.

התקן את המצבר. הקפד על  ee
ההוראות הנוגעות לחיבור מחדש 

של מצבר.

חיבור/התקנת המצבר
חבר תמיד את המצבר על פי הסדר   

המתואר להלן. לעולם אל תהפוך 
בין הדקי המצבר. אחרת, אתה עלול 

להסב נזק לאלקטרוניקת הרכב.

הקפד תמיד על מיקום ההתקנה 
הספציפי עבור ההדק החיובי. אחרת, 

ההדק החיובי עלול לבוא במגע עם 
חלקי הרכב. בכך תיווצר סכנת קצר 

ופריצת אש.

נתק את כל צרכני החשמל. ee
הנח את המצבר על דופן סף הדלת  ee

כמתואר ) עמוד 207( והחזק אותו 
בידיותיו )7(, אם יש צורך בכך.

חבר את המהדק החיובי להדק  ee
החיובי )9(. בעשותך כן, שים לב 

תמיד למיקום ההתקנה הספציפי 
של ההדק החיובי, כמודגם. המוליך 

החיובי )8( חייב לעבור במקביל 
לבית המצבר באזור החיבור )ראה 

חץ(.

הנח את המהדק החיובי על ההדק  ee
החיובי )9(.

( על גבי  ee7( קפל את שתי הידיות
המצבר.

דחוף את המצבר לתוך בסיס  ee
המושב עד שניתן יהיה לחבר את 

ההדק השלילי.

חבר את המהדק השלילי להדק  ee
השלילי של המצבר )6(.

דחוף את המצבר לתוך בסיס  ee
המושב, עד כמה שניתן.

( לתוך  ee5( דחוף את צינור הנשם
חיבור המצבר בחלק העליון.

( מעל לצד  ee4( הובל את אוחז המצבר
התחתון של בית המצבר וההברגות 

של הברגים )3(.

 ) ee4( הברג את אוחז המצבר
 באמצעות הברגים )3(.

המצבר מאובטח כדי למנוע את 
החלקתו.

.) ee2( החזר את המכסה

.) ee1( סובב ימינה את התפס הסיבובי

לאחר החיבור מחדש של המצבר,    
עליך לכוונן מחדש את דלת ההזזה 

החשמלית ) עמוד 57(.

מצבר נוסף

המצבר הנוסף ממוקם בבסיס מושב 
הנוסע מלפנים.

מידע נוסף על אופן ההסרה וההתקנה 
 תמצא בפרק "מצבר התנעה"

) עמוד 206(.

טיפול במצבר

אנא שים תמיד לב להוראות הבאות:  

•מהדקי מצברים ופני מצברים  	
מלוכלכים גורמים לזליגת חשמל 
העלולה לגרום לפריקת המצבר. 

שמור תמיד את הדקי המצבר 
ופני המצבר נקיים ויבשים. סוך 
את הדקי המצבר, במיוחד את 

צידם התחתון, באמצעות שכבת 
ציפוי דקה של משחה העמידה 

בפני חומצה.

•חומרי ניקוי המכילים דלק  	
גורמים להחלדת בית המצבר. 

נקה את בית המצבר רק 
באמצעות חומרי ניקוי מסחריים 

הקיימים בשוק.

•נקה את המצברים רק כאשר  	
הפקקים מותקנים. אחרת 

לכלוך עלול לחדור לתאי המצבר 
ולהסב למצבר נזק.

•הנשמים בפקקים וצינורות  	
אוורור התאים חייבים להיות 

פתוחים. אחרת עלול לדלוף גז 
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החוצה. הברג החוצה נשמים 
חסומים ונקה אותם באמצעות 

כלי מתאים, כמו חוט תיל 
לדוגמה. אם לא תבריג החוצה 

את הפקקים לשם ניקוי, תיווצר 
סכנה של קצר.

•בדוק בקביעות את הדקי המצבר  	
והחיבורים של הכבל השלילי 

לשלדה על מנת להבטיח שאלו 
ישובים היטב.

•אם לא נעשה שימוש במצברים,  	
עליך לטעון אותם אחת לחודש.
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היכן אמצא את...?

ערכת כלי העבודה של הרכב
וציוד חירום

ערכת כלי העבודה של הרכב ממוקמת:

•בבסיס מושב הנוסע הקדמי 	
•בתא האחסון האחורי )בכלי רכב  	

עם מצבר נוסף, מחבר גרירה הניתן 
לניתוק, מושב נוסע קדמי סובב או 

מערכת שמע(

בסיס מושב הנוסע הקדמי

סובב שמאלה את התפס הסיבובי  ee
.)2(

.) ee1( הסר את מכסה הצד

חומר איטום צמיגים (3 )

ערכת כלי העבודה של הרכב וסד  (4 )
 עצירה מתקפל לגלגל13 

) עמוד 213(.

חלל אחסון מאחור, בצד ימין של הרכב

על פי הצורך, קפל את המושב  ee
האחורי. 

 ) ee1( סובב ימינה את התפס הסיבובי
העליון ושמאלה את התפס הסיבובי 

התחתון )1(.

.) ee2( הסר את המכסה

.) ee3( הסר את רצועת ההידוק

.) ee4( הרם את מכסה מחזיק הכלים

 ערכת כלי עבודה של הרכב 
)לדוגמה: רכב עם חומר איטום לצמיגים(

מדחס ניפוח צמיגים (5 )

חומר איטום צמיגים (6 )

מאחז גרירת גרור (7 )

13 כלי רכב בעלי הינע 4MATIC בלבד.
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ערכת כלי עבודה של הרכב (8 )

) מגבה ) עמוד 213( 9)

הוצא את הגלים והציוד ממחזיק  ee
הכלים על פי הסדר שצוין לעיל. 

בעשותך כן, הרם מעט את המגבה 
לפני הסרתו וסובב אותו למצב 

אלכסוני בחלל האחסון. שים לב 
להוראות בצידו הפנימי של המכסה 

.)2(

חזור על הפעולות בסדר הפוך לשם 
אחסון כלי העבודה והציוד. כאשר אתה 
מאחסן אותם, וודא שאתה מכניס את 

חומר האיטום לצמיגים לתוך מחזיק כלי 
העבודה, עם הפתח תחילה.

לאחסון המגבה, אתה חייב להבריגו 
סגור לגמרי ולמקם אותו כך שהגלגלת 

תפנה כלפי מעלה ) עמוד 212(.

בכלי רכב עם הינע 4MATIC, שני סדי 
העצירה המתקפלים ) עמוד 213( 

נמצאים בתא האחסון של דלת הנוסע 
הקדמי.

סדי עצירה מתקפלים

כלי רכב בעלי הינע 4MATIC מצויידים 
 בשני סדי עצירה מתקפלים נוספים. 

סדי העצירה המתקפלים עוזרים 
באבטחת הרכב, לדוגמה בעת החלפת 

גלגל.

סד עצירה של גלגל

: הסט את שני הלוחות  eeלהרכבה
כלפי מעלה )1(.

.) ee2( הסט את הלוח התחתון החוצה

הכנס את הרגליות של הלוח  ee
התחתון עד הסוף לתוך הפתחים 

בלוח הבסיס )3(.

מידע בנוגע לאבטחת הרכב כאשר 
מחליפים גלגל ניתן למצוא בפרק 

 "החלפת גלגל במקרה של נקר"
) עמוד 257(.

מגבה

 סכנת פציעה
להפחתת הסכנה של פציעות 

חמורות ואף קטלניות וכדי למנוע 
גרימת נזק לרכב, הקפד על הבאים:

•המגבה נועד רק להגבהת הרכב  	
לפרקי זמן קצרים, כמו בזמן 

 החלפת גלגל.
הוא אינו מיועד לאפשר עבודה 

מתחת לרכב.

•חובה להציב את המגבה רק על  	
קרקע יציבה, אופקית וישרה.

•לעולם אין להחליף גלגל בשיפוע  	
עולה או יורד.

•לעולם אין לשכב מתחת לרכב  	
מוגבה.

•וודא שאין אף אחד בתוך הרכב  	
בעת הגבהתו.

•לעולם אין להתניע את המנוע  	
כאשר הרכב מוגבה.

•וודא שהמרחק בין תחתית  	
הצמיגים והקרקע אינו עולה על 

30 מ"מ.

•את אתה מתכוון לעבוד מתחת  	
לרכב, הצב את הרכב על תומכים 

מכאניים.

המגבה ממוקם בתא האחסון האחורי 
 ממוקם בצדו הימני של הרכב 

) עמוד 212(.

: פתח את תא  eeלהסרת המגבה
האחסון האחורי.

בכלי רכב בעלי ערכת כלי עבודה  ee
וציוד חירום בחלל האחסון, שים לב 

לסדר הנכון של הסרת פריטים ופעל 
על פי ההוראות אשר בצידו הפנימי 

 של מכסה חלל האחסון 
) עמוד 212(.

הרם מעט את המגבה וסובב אותו  ee
למצב אלכסוני בחלל האחסון.
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: הוצא  eeלהתקנת משולש האזהרה
את משולש האזהרה החוצה מתא 

האחסון שבדלת הנהג.

פרוש החוצה לצדדים את התושבת  ee
)3(, מהחלק התחתון.

( כלפי  ee2( משוך את מחזירי האור
מעלה ונעל אותם בעזרת פין 

 הלחיצה )1(.
באפשרותך לקפל את משולש 

האזהרה למקומו.

הקפד על דרישת החוק הקיימות    
בישראל.

ערכת עזרה ראשונה

ערכת העזרה הראשונה ממוקמת בתא 
האחסון שבדלת הנוסע מלפנים.

בדוק את התפוגה של פריטי ערכת    
העזרה הראשונה אחת לשנה 

והחלף אותם במידת הצורך.

מטף כיבוי אש

מטף כיבוי אש בבסיס מושב הנוסע הקדמי

.) ee1( פתח את חבק האוחז

 ) ee2( הוצא את מטף כיבוי האש
החוצה מהאוחז.

אנא קרא בקפידה את ההוראות    
של מטף כיבוי האש ולמד את אופן 

פעולתו.

משוך את המגבה בזהירות החוצה  ee
מתא האחסון.

: הברג את המגבה  eeלאחסון המגבה
למצב סגור לגמרי והנח אותו כך 

שהגלגלת תפנה כלפי מעלה.

הכנס את המגבה באלכסון לתוך  ee
חלל האחסון ומקם אותו אנכית 

מעל למגרעת באוחז כלי העבודה. 
שים לב להוראות בצידו הפנימי של 

מכסה חלל האחסון.

דחוף את המגבה לתוך המגרעת  ee
באוחז כלי העבודה.

בכלי רכב בעלי ערכת כלי עבודה  ee
וציוד חירום בחלל האחסון, אחסן 

את יתר כלי העבודה של הרכב וציוד 
החירום. שים לב לסדר ולהוראות 

בצידו הפנימי של מכסה חלל 
האחסון ) עמוד 212(.

סגור את תא האחסון. ee

משולש אזהרה

משולש האזהרה ממוקם בתא האחסון 
שבדלת הנהג.

פיני לחיצה (1 )

מחזירי אור (2 )

תמך העמדה (3 )
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חומר איטום צמיגים

חומר איטום הצמיגים ממוקם:

• בבסיס מושב הנוסע הקדמי  	
) עמוד 212(

•בתא האחסון האחורי )בכלי רכב  	
עם מצבר עזר, מחבר גרירה הניתן 
לניתוק, מושב נוסע קדמי סובב או 

מערכת שמע( ) עמוד 212(

גלגל חלופי

אם התקנת גלגל חלופי, מערכת    
 ניטור לחץ האוויר בצמיגים 

) עמוד 134( לא תפעל בגלגל זה. 
הגלגל החלופי אינו מצוייד בחיישן 

לניטור לחץ האוויר בצמיג.

גלגל חלופי מתחת לחלקו האחורי 
של הרכב

אתה תצטרך מפתח ברגי גלגל וכלי עזר 
 מערכת כלי העבודה של הרכב 

) עמוד 212( לשם הסרת הגלגל.

פתח את הדלת האחורית. ee

: לחץ בזהירות על מכסה  eeלהסרה
הכיסוי )1( באמצעות כלי מתאים, 
מברג לדוגמה. בעשותך כן, היזהר 

שלא להסב נזק לצבע או מכסה 
הכיסוי.

( דרך הפתח  ee2( הובל את כלי העזר
לתוך מוביל הכננת.

 ) ee3( חבר את מפתח ברגי הגלגל
לכלי העזר )2( עבור התקן הרמת 

הגלגל.

 ) ee3( סובב את מפתח ברגי הגלגל
בכיוון החץ )4( עד שתחוש התנגדות 

או עד שמצמד החיכוך של הכננת 
 פועל על ריק.

הגלגל החלופי הונמך לקרקע.

אחוז את הגלגל החלופי באמצעות  ee
הידית )9( על מגש הכיסוי ומשוך 

אותו החוצה ממתחת לרכב.

( כלפי מטה וסובב  ee6( לחץ את הכבל
אותו כנגד קפיץ )8( באמצעות 

תופסן גלגל )7(. תופסן הגלגל )7( 
משתחרר.

( דרך  ee7( משוך את תופסן הגלגל
הפתח במגש הכיסוי )9( והחוצה 

מהמשען.

( מהגלגל  ee9( הסר את מגש הכיסוי
החלופי.

: הנח את הגלגל על  eeלהתקנה
הקרקע כאשר המשען פונה כלפי 

מעלה.
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גלגלי סגסוגת קלה לא ניתן לשאת    
מתחת לרכב. במקרה זה, הובל את 

הגלגל בתא המטען ורק הרם את 
מגש הכיסוי )9(.

( על הגלגל  ee9( הנח את מכסה הכיסוי
כך שהמגרעת של שסתום הצמיג 

)10( נמצאת מעל השסתום.

( לתוך  ee9( לחץ את מגש הכיסוי
משען הגלגל ויישר את הגלגל כך 

שידית מגש הכיסוי פונה לאחור.

( בזווית על הכבל  ee7( הובל את תופסן
)6( דרך הפתח במגש הכיסוי ולתוך 

משען הגלגל, מלמעלה.

החלק מעט את הגלגל מתחת  ee
לרכב.

 ) ee3( חבר את מפתח ברגי הגלגל
לכלי העזר )2( עבור התקן הרמת 

הגלגל.

 ) ee3( סובב את מפתח ברגי הגלגל
בכיוון החץ )5( עד שתחוש התנגדות 

או עד שמצמד החיכוך של הכננת 
 פועל על ריק בקפיצות.

הגלגל מאובטח היטב מתחת לרכב.

כאשר מניפים כלפי מעלה, וודא   
 שידית הכיסוי פונה לאחור.

בדוק את מיקום הגלגל החלופי 
והאם הוא ישוב בצורה נכונה לאחר 

כל החלפת גלגל, בכל טיפול במרכז 
שירות מורשה או לפחות פעם 

בשנה.

 ) ee3( משוך את מפתח ברגי הגלגל
וכלי העזר )2( עבור התקן הרמת 

הגלגל החלופי החוצה מהפתח של 
הכננת.

סגור את פתח הכננת באמצעות  ee
מכסה כיסוי )1(.

 ) ee3( אחסן את מפתח ברגי הגלגל
וכלי העזר )2( עבור מרים הגלגל 
החלופי יחד עם כלי העבודה של 

הרכב.
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איתור תקלות

נורות ביקורת ואזהרה בלוח המחוונים

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים 

לביצוע העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 
השירות של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים 
ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 

נורת האזהרה 
הצהובה 

 ASR/ ESP®

מהבהבת 
בעוד הרכב 

בתנועה.

 סכנת תאונה
מערכת ®ESP או ASR מתערבת משום שלפחות גלגל אחד 

הגיע למגבלת אחיזת הצמיג שלו.

בקרת השיוט מנוטרלת במהלך ההתערבות. 

התאם את סגנון הנהיגה שלך כך שיתאים לתנאי הדרך  ee
והתנועה. אל תשתמש ביותר מדי מצערת.

נהג באיטיות. ee
נורת האזהרה 
 ASR/ הצהובה
®ESP דולקת 

בעוד המנוע 
פועל.

 סכנת תאונה
מערכת ASR מנוטרלת.

) ee132 עמוד ( חריגים .ASR הפעל שוב את מערכת

  
 

נורות הביקורת 
ASR/ -ו ABS ,ESP®

BAS ונורת האזהרה 
האדומה של 

מערכת הבלמים 
נדלקות בעוד 
המנוע פועל.

 סכנת תאונה
.EBD -יש תקלה ב

עם הפעלת הבלמים, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל 
מוקדם מהמצופה.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, שים לב גם  ee
להודעות בצג ) עמוד 227(.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

אל תמשיך לנהוג ברכב. ee
פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee

מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 

  
 

נורות הביקורת 
ASR/ -ו ABS ,ESP®

BAS ונורת האזהרה 
האדומה של 

מערכת הבלמים 
נדלקות בעוד 
המנוע פועל.

 סכנת תאונה
מערכת EBD נותקה עקב תת מתח חשמלי.

יתכן והמצבר אינו נטען.

עם הפעלת הבלמים, הגלגלים האחוריים עלולים להינעל 
מוקדם מהמצופה.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, שים לב גם  ee
להודעות בצג ) עמוד 227(.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

אל תמשיך לנהוג ברכב. ee
פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee

מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה 

של מערכת 
הבלמים 

דולקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע. נשמע 
גם אות 

אזהרה קולי.

 סכנת תאונה
אין מספיק נוזל בלמים במיכל.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, שים לב גם  ee
להודעות בצג ) עמוד 227(.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

) ee201 עמוד ( בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל

אל תמשיך  ee :MIN -אם מפלס הנוזל מתחת לסימון ה
בנסיעה.

אל תשלים את מפלס נוזל הבלמים. כך לא תיפתר  ee
הבעיה.

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee
מרצדס.

נורת האזהרה 
ASR/ הצהובה

BAS דולקת 
בעוד המנוע 

פועל.

 סכנת תאונה
מערכת ASR או מערכת עזר תחילת נסיעה בעליה נותקה 

עקב תקלה.

יתכן והספק המנוע יהיה מופחת.

נהג בזהירות. ee
פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה. ee

נורת האזהרה 
ASR/ הצהובה

BAS דולקת 
בעוד המנוע 

פועל.

 סכנת תאונה
מערכת BAS נותקה עקב תקלה.

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא תמיכה 
אלקטרונית.

נהג בזהירות. ee
פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה. ee
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 
ASR/ הצהובה

BAS דולקת 
בעוד המנוע 

פועל.

 סכנת תאונה
מערכות BAS ,ASR ועזר תחילת נסיעה בעליה נותקו עקב 

תת מתח.

יתכן והמצבר אינו נטען.

מערכת הבלימה עדיין זמינה עם רמת בלימה מלאה.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
הצהובה של 

 ABS מערכת
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל.

 סכנת תאונה
 ,ESP® נותקה עקב תקלה. כתוצאה, מערכות ABS מערכת

ASR ו- BAS, כמו גם מערכת בקרת שיוט וספידטרוניק 
נותקו אף הן. 

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא תמיכה 
אלקטרונית. לכן, הגלגלים יכולים להינעל, לדוגמה עם 

הבלמים מופעלים בכוח מרבי.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, שים לב גם  ee
להודעות בצג ) עמוד 227(.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
הצהובה של 

 ABS מערכת
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל. 

 סכנת תאונה
מערכת ABS אינה זמינה זמנית. יתכן והאבחון העצמי טרם 

הושלם.

מערכת הבלימה עדיין זמינה עם רמת בלימה מלאה.

 סע למרחק קצר במהירות מעל ee20 קמ"ש.
מערכת ABS זמינה שוב אם ההודעה נעלמת.

נורת האזהרה 
הצהובה של 

 ABS מערכת
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל. 

 סכנת תאונה
מערכת ABS נותקה עקב תת מתח חשמלי. יתכן והמצבר 

אינו נטען.

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא תמיכה 
אלקטרונית. לכן, הגלגלים יכולים להינעל, לדוגמה אם 

הבלמים מופעלים בכוח מרבי.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

הצהובה של 
®ESP דולקת 

בעוד המנוע 
פועל.

 סכנת תאונה
מערכת ®ESP נותקה עקב תקלה. כתוצאה, נותקו גם 

מערכות בקרת שיוט וספידטרוניק.
יציבות הרכב אינה מפוקחת עוד בצורה אוטומטית בתזמון 

הנכון. יתכן והספק המנוע יהיה מופחת.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, שים לב גם  ee
להודעות בצג ) עמוד 227(.

נהג בזהירות. ee
פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה. ee

נורת האזהרה 
הצהובה של 
®ESP דולקת 

בעוד המנוע 
פועל. 

 סכנת תאונה
מערכת ®ESP נותקה עקב תת מתח חשמלי. כתוצאה, נותקו 

גם מערכות בקרת שיוט וספידטרוניק.
יתכן והמצבר אינו נטען.

יציבות הרכב אינה מפוקחת עוד בצורה אוטומטית בתזמון 
הנכון. יתכן והספק המנוע יהיה מופחת.

נהג בזהירות. ee
פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה. ee

 SRS נורת
האדומה 

אינה כבית 
כ- 4 שניות 

לאחר פתיחת 
)On( מתג 

ההתנעה, או 
שהיא נדלקת. 

 סכנת פציעה
מערכות הבטיחות לא פעלו בצורה תקינה. כריות האוויר 
או מותחני חגורות הבטיחות או שיופעלו בטעות, או שלא 

יופעלו כלל במקרה של תאונה.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

 SRS נורת
האדומה 

אינה כבית 
כ- 4 שניות 

לאחר פתיחת 
)On( מתג 

ההתנעה, או 
שהיא נדלקת. 

 סכנת פציעה
בכלי רכב עם מערכת זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות 

לילד, אם מושב הבטיחות לילד אינו מצוייד במשדר/
מקלט תיגרם תקלה למערכת הזיהוי האוטומטי של מושב 
הבטיחות לילד. הדבר יכול לגרום לתקלה במערכת הריסון.

הסר ציוד אלקטרוני ממושב הנוסע הקדמי, לדוגמה: ee
•מחשב נישא פועל 	

•טלפון סלולארי 	
•כרטיסים עם משדרים, לדוגמה, אישורי מעבר  	

בכבישי אגרה

אם נורת האזהרה של SRS עדיין דולקת:

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

האדומה של 
טעינת המצבר 

נדלקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע. 

 סכנת תאונה
המצבר אינו נטען. גורמים אפשריים הם אלטרנטור פגום או 

חגורת Poly-V קרועה.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

. eepoly-V בדוק את חגורת ההינע מסוג

אם היא קרועה: אל תמשיך בנסיעה. פנה למרכז 
המקצועי המורשה הקרוב.

אם החגורה אינה פגומה: דאג לבדיקת הרכב במרכז 
שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה של 

טעינת המצבר 
נדלקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע. 

 סכנת תאונה
יש תקלה במצבר.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

אין להמשיך בנסיעה בשום תנאי. ee
פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee

מרצדס.

נורת הביקורת 
הצהובה 

של שחיקת 
רפידות 

הבלימה 
דולקת לאחר 

התנעת 
המנוע או 

בעוד הרכב 
בתנועה. 

 סכנת תאונה
רפידות/סנדלי הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהם.

דאג בהקדם האפשרי להחלפת רפידות/סוליות הבלימה  ee
במרכז מקצועי מורשה.

נורת הביקורת 
הצהובה של 
מפלס שמן 

המנוע דולקת 
לאחר התנעת 

המנוע או 
בעוד הרכב 

בתנועה. 

מפלס השמן ירד למפלס המינימום.

בדוק את מפלס שמן המנוע והוסף כנדרש בתחנת  ee
הדלק הקרובה ) עמוד 202(.

אם יש אובדן נראה לעין מהמנוע, דאג מיידית לתיקון  ee
התקלה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

הצהובה 
של מפלס 

שמן המנוע 
מהבהבת, 

הודעת 
מפלס שמן 
 2.0ltr מנוע
)2.0 ליטר(, 

לדוגמה, 
מופיעה בצג 

והזמזם נשמע 
לאחר התנעת 

המנוע או 
בזמן שהרכב 

בתנועה14. 

אין מספיק שמן או אין שמן כלל במנוע.

קיימת סכנת נזק למנוע.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

.) ee203 עמוד ( בדוק את מפלס השמן באמצעות המדיד

אם מפלס השמן תקין: דאג לתיקון מיידי של גורם 
התקלה במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות 

מורשה מרצדס.

מפלס שמן המנוע נמוך מדי: דאג לבדיקת הרכב 
במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס.

נורת האזהרה 
הצהובה של 
מפלס שמן 

המנוע נדלקת, 
הודעת מפלס 

שמן מנוע 
HI, לדוגמה, 
מופיעה בצג 

והזמזם נשמע 
לאחר התנעת 

המנוע או 
בזמן שהרכב 

בתנועה14. 

מפלס שמן המנוע מעל למפלס המקסימום.

בדוק את מפלס שמן המנוע. אם מפלס השמן גבוה מדי,  ee
 דאג לניקוז עודפי השמן בתחנת הדלק הקרובה 

 ) עמוד 204(.
אחרת, אתה עלול לגרום נזק למנוע או לממיר 

 הקטליטי.
אם מפלס השמן תקין, דאג לתיקון התקלה בהקדם 

האפשרי במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
הצהובה של 
מפלס שמן 

המנוע נדלקת 
שוב ושוב בעוד 
הרכב בתנועה.

קיימת תקלה במערכת תצוגת מפלס שמן המנוע.

דאג מיידית לבדיקת הרכב במרכז שירות מורשה,  ee
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

14 כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

הצהובה 
של מפלס 

נוזל הקירור 
נדלקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

לעולם אין להפעיל את המנוע אם מפלס נוזל הקירור נמוך. 
אחרת, המנוע עלול להתחמם יתר על המידה ולהינזק.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

דומם את המנוע והנח לו להתקרר. ee
ee הוסף נוזל קירור תוך הקפדה על הוראות האזהרה 

) עמוד 200(.

אם אתה נאלץ להוסיף נוזל קירור לעתים קרובות, דאג  ee
בהקדם לבדיקת מערכת הקירור במרכז שירות מורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה של 
נוזל הקירור 
נדלקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע.

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.

עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי תוך שימת לב  ee
לכביש ולתנועה בו.

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee
מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה של 
נוזל הקירור 
נדלקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע.

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.

אם עוצרים את הרכב לאחר שפעל תחת עומסים חריגים 
)כדוגמת נסיעה באזור הררי, גרירת גרור(, נורת האזהרה של 
נוזל הקירור עשויה להידלק עם פתיחת )On( מתג ההתנעה 

או עם התנעת המנוע.

הפעל את המנוע למשך כדקה אחת במהירות סרק. ee
אם נורת האזהרה של נוזל הקירור נשארת דלוקה, פנה  ee

למרכז שירות מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה 
מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה של 
נוזל הקירור 
נדלקת תוך 
כדי פעולת 

המנוע.

אם מפלס נוזל הקירור תקין אזי, המאוורר הויסקוזי של 
המצנן עלול להיות לא תקין.

הימנע מעומסים גבוהים על המנוע )לדוגמה, נסיעה  ee
באזור הררי( ונסיעות מרובות עצירות והתחלות נסיעה.

נורת האזהרה 
הצהובה של 

דלק רזרבי 
נדלקת תוך 

כדי נסיעה.

מפלס הדלק ירד לתחום הרזרבי.

ee תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה ביותר 
) עמוד 167(.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת הביקורת 

הצהובה 
של קדם 

החימום אינה 
נדלקת עם 

סיבוב מפתח 
ההתנעה 

למצב 2 במתג 
ההתנעה.

קיימת תקלה במערכת קדם החימום.

יתכן ולא יהיה זה אפשרי להתניע את המנוע.

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee
מרצדס.

נורת האבחון 
הצהובה של 

המנוע נדלקת 
תוך כדי 

פעולת המנוע. 

הדלק במיכל אזל.

המנוע פועל בתצורת חירום.

ee תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה ביותר 
) עמוד 167(.

: נקז את מערכת הדלק  eeכלי רכב עם מנוע דיזל 
) עמוד 252(.

לאחר התדלוק, התנע את המנוע ברציפות שלוש עד  ee
 ארבע פעמים. 

תצורת החירום תבוטל. הרכב אינו מצריך בדיקה.

נורת האבחון 
הצהובה של 

המנוע נדלקת 
תוך כדי 

פעולת המנוע.

יש תקלה:

•במערכת הזרקת הדלק 	
• במערכת ההצתה15	

•במערכת הפליטה 	
יתכן והייתה חריגה בערכי מגבלות הפליטה והמנוע עלול 

לפעול בתצורת חירום.

יתכן והספק המנוע יהיה מופחת.

דאג, בהקדם האפשרי, לבדיקת הרכב במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

נורת הביקורת 
הצהובה של 
מסנן האוויר 
נדלקת בעוד 
המנוע פועל.

הגיע מועד הטיפול במסנן האוויר. מסנן האוויר מלוכלך.

דאג להחלפת מסנן האוויר במרכז שירות מורשה,  ee
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

15 בכלי רכב עם מנוע בנזין.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

הצהובה של 
יחידת מדידת 

לחץ האוויר 
בצמיגים 

נדלקה.

 סכנת תאונה
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים מצביעה על אובדן לחץ 

מהיר או חמור בצמיג אחד לפחות. 

עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או  ee
בלימה פתאומית. בעשותך כן, שים לב תנועת המכוניות 

בכביש.

בדוק את הצמיגים ותקן את לחץ האוויר בהם. אם  ee
הצמיג ממשיך לאבד לחץ, חובה להחליפו. החלף מייד 

צמיגים פגומים.

נורת האזהרה כבית לאחר נסיעה של מספר דקות 
לאחר תיקון התקלה.

בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה, שים לב גם  ee
להודעות בצג ) עמוד 227(.

נורת האזהרה 
הצהובה 

של ניטור 
לחץ האוויר 

בצמיגים 
מהבהבת 

למשך 
60 שניות 
ולאחריהן 

היא נשארת 
דלוקה. 

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה:

יש תקלה במערכת ניטור הלחץ בצמיגים.

דאג לבדיקת מערכת ניטור לחץ בצמיגים במרכז  ee
מקצועי, מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

נורת הביקורת 
הצהובה של 

מפריד המים14 
נדלקת עם 

פתיחת 
)On( מתג 
ההתנעה. 

המים שהצטברו במפריד המים הגיעו למפלס המקסימלי. 

.) ee251 עמוד ( נקז את מפריד המים

נורת הביקורת 
הצהובה של 

מפלס נוזל 
הניקוי של 

השמשה 
הקדמית/

פנסים 
קדמיים 

נדלקת לאחר 
התנעת 

המנוע בעוד 
הרכב בתנועה. 

מפלס נוזל הניקוי נמוך מדי.

.) ee201 עמוד ( הוסף נוזל ניקוי

14 כלי רכב עם מנוע דיזל בלבד.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

האדומה 
של חגורת 
הבטיחות 

נדלקת לפרק 
זמן של כשש 

שניות עם 
סיבוב מפתח 

ההתנעה 
למצב 2 במתג 

ההתנעה. 
נשמע גם אות 

אזהרה קולי.

נורת האזהרה נועדה להזכיר לך לחגור את חגורת 
הבטיחות.

.) ee30 עמוד ( הדק את חגורת הבטיחות שלך

נורת ביקורת 
הנורות 

הצהובה 
נדלקת עם 

סיבוב מפתח 
ההתנעה 

למצב 2 במתג 
ההתנעה. 

תקלה באחת מנורות התאורה החיצונית, או הגרור.

ee החלף את הנורה הפגומה בהקדם האפשרי 
) עמוד 260(.

נורת הביקורת 
של תיבת 

האלקטרוניקה 
נדלקת 

כשמתג 
התנעה פתוח. 

תקלה במאוורר תיבת האלקטרוניקה.

סובב את המפתח למצב ee0 של מתג ההתנעה וחזרה 
למצב 2.

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה 
מרצדס.

נורת חיווי 
הצהובה של 

הדלת נדלקת 
תוך כדי 
נסיעה.

הרכב נע בלי שכל הדלתות תהיינה סגורות.

סגור את הדלתות. ee
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת האזהרה 

האדומה 
 ENR של

נדלקת עם 
סיבוב מפתח 

ההתנעה 
למצב 2 במתג 

ההתנעה.

תקלה גרמה לניתוק ENR או לנטרולה בגלל, לדוגמה, 
השפעות חיצוניות גרמו להגבהת הרכב הנייח. 

מפלס הרכב אינו מווסת עוד בצורה אוטומטית. יתכנו 
שיבושים בהתנהגות הכביש של הרכב או בנוחות הנסיעה 

בו. 

 סע למרחק קצר במהירות מעל ee2 קמ"ש.
מערכת ENR מופעלת אוטומטית.

אם נורת הביקורת אינה כבית, סע בזהירות בהקדם  ee
האפשרי למרכז שירות מורשה, מומלץ למרכז שירות 

מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה של 

 ENR מערכת
מהבהבת תוך 

כדי נסיעה.

גובה הרכב גבוה או נמוך מדי בזמן הנסיעה.

יתכנו שיבושים בהתנהגות הכביש של הרכב או בנוחות 
הנסיעה בו. 

נהג בזהירות. ee
מערכת eeENR תכוונן את גובה הרכב ותחזירו לרמה 

רגילה בהקדם האפשרי.

אם נורת הביקורת ממשיכה להבהב, סע בזהירות  ee
בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה, מומלץ למרכז 

שירות מורשה מרצדס.

יתכן ויש דליפה באחת מכריות האוויר.

הקשורות לבטיחות; אלו חייבות הערות על הודעות מוצגות
להתבצע במרכזי שירות מומחים 

ומורשים לכך.  סכנת תאונה
לא ניתן יהיה להציג הודעות נוספות 
אם קיימת תקלה בלוח המחוונים ו/

או בצג.

אז לא תוכל לראות מידע ביחס 
למצב הרכב, כמו למשל מהירות 

וטמפרטורה חיצונית, נורות ביקורת 
ואזהרה, הודעות על תקלות ואזהרות 

או תקלות במערכות. מאפייני 
התנהגות הכביש של הרכב עלולים 

להיות מושפעים מכך. לכן, יהיה עליך 
להתאים את סגנון הנהיגה ומהירות 

הנסיעה.

פנה מייד למרכז שירות מורשה, 
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס. 

למרכז השירות המורשה יש את 
הידע, המומחיות והכלים הנדרשים 

לביצוע העבודה הנדרשת. חברת 
מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו 

במרכזי השירות המורשים מטעמה. 
האמור מתייחס במיוחד לעבודות 
הקשורות לבטיחות או במערכות 

 סכנת תאונה ופציעה
אם עבודה זו אינה מבוצעת בצורה 
נכונה, עלולה להיות לכך השפעה 

על הבטיחות התפעולית של הרכב. 
הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה 

ברכב, תוך גרימה לתאונה כתוצאה 
מכך. יתרה מכך, מערכות הבטיחות 
לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל 

האחרים כפי שהם תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת השירות במרכז 
שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס. למרכז השירות 
המורשה יש את הידע, המומחיות 
והכלים הנדרשים לביצוע העבודה 
הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה 

שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 

לעבודות הקשורות לבטיחות או 
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במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

אם תסובב את המפתח למצב 2 של    
מתג ההתנעה, כל נורות הביקורת/

האזהרה )למעט נורת ביקורת 
איתות הפניה( והצג יופעלו. אנא 

וודא שאלה פועלים בצורה תקינה, 
לפני תחילתה של נסיעה.

רכבים ללא לחצנים בגלגל ההגה

יתכן ויופיעו בצג גם אזהרות, תקלות או 
מידע נוסף. הטבלאות להלן מציגות את 

כל ההודעות המוצגות.

להודעות מוצגות מסוימות, יישמע גם 
אות אזהרה קולי רציף.

רכבים עם לחצנים בגלגל ההגה

המחשב המובנה מציג בצג את 
האזהרות או התקלות או מידע נוסף. 

להודעות מוצגות מסוימות, יישמע גם 
אות אזהרה קולי רציף. הודעות מוצגות 
בעלות עדיפות גבוהה מופיעות באדום.

אנא פעל בהתאם להודעות המוצגות 
ופעל על פי ההערות הנוספות בהוראות 

הפעלה אלה.

באפשרותך להסתיר הודעות בעלות 
 עדיפות נמוכה באמצעות לחצן

,  או  בגלגל ההגה   ,  
הרב תפקודי או לחצן האיפוס בלוח 

המחוונים.

לא תוכל להסתיר הודעות בעלות 
העדיפות הגבוהה יותר. הודעות אלו 

ימשיכו להופיע בצג עד לטיפול בגורם 
להן.

המחשב המובנה שומר על חלק 
 מההודעות המוצגות בזיכרון ההודעות

) עמוד 90(.

הטבלאות להלן מציגות את כל 
ההודעות המוצגות. אלו מחולקות על 

פי סדר א'-ב' ונשמרות בזיכרון הודעות 
המלל ) עמוד 229( והודעות הסמלים 

) עמוד 232(.

228

ת
שיו

מו
שי

ת 
צו

מל
ה

איתור תקלות



הודעות מוצגות

הודעות מלל בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 
ABS 

 Visit workshop 
)ABS-פנה למרכז(

 סכנת תאונה
 ,ESP® נותקה עקב תקלה. כתוצאה, מערכות ABS מערכת

ASR ו- BAS, כמו גם מערכת בקרת שיוט וספידטרוניק 
נותקו אף הן. 

.ABS מערכת הבלמים עדיין זמינה עם תגבור בלימה אולם ללא

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

ABS 
 Unavailable

)מערכת ABS אינה 
זמינה(

 סכנת תאונה
מערכת ABS אינה זמינה זמנית. יתכן והאבחון העצמי טרם 

הושלם.

מערכת הבלימה עדיין זמינה עם רמת בלימה מלאה.

סע מרחק קצר במהירות העולה על ee20 קמ"ש. מערכת 
ABS תהיה זמינה שוב אם ההודעה בצג נעלמה.

ABS 
 Unavailable

)מערכת ABS אינה 
זמינה(

 סכנת תאונה
מערכת ABS נותקה עקב תת מתח חשמלי. יתכן והמצבר 

אינו נטען.

מערכת הבלימה עדיין זמינה עם רמת בלימה מלאה.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

ESP 
 Visit workshop 

)ESP-פנה למרכז(
 סכנת תאונה

מערכת ®ESP נותקה עקב תקלה. כתוצאה, נותקו גם 
מערכות בקרת שיוט וספידטרוניק.

יציבות הרכב אינה מפוקחת עוד בצורה אוטומטית בשלב 
מוקדם יותר. יתכן והספק המנוע יהיה מופחת.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

229
ת

שיו
מו

שי
ת 

צו
מל

ה
איתור תקלות



גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 
ESP 

Unavailable 
)ESP אינה זמינה(

מערכת ®ESP נותקה עקב תת מתח חשמלי. כתוצאה, 
נותקו גם מערכות בקרת שיוט וספידטרוניק.

יתכן והמצבר אינו נטען.

יציבות הרכב אינה מפוקחת עוד בצורה אוטומטית בשלב 
מוקדם יותר. יתכן והספק המנוע יהיה מופחת.

נהג בזהירות. ee
פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה, מומלץ  ee

מרכז שירות מורשה מרצדס.

 Speed limit ... km/h 
)מגבלת מהירות..... 

קמ"ש(

המהירות מהבהבת בצג.

אתה מנסה להגדיר מהירות עבור ספידטרוניק המשתנה 
שהיא פחותה מהמהירות הנוכחית של הרכב.

הפעל בעצמך את הבלמים על פי צורך. ee
 Speed limit ... km/h 
)מגבלת מהירות..... 

קמ"ש(

המהירות מהבהבת בצג.

הרכב חרג מהמהירות המוגדרת לספידטרוניק משתנה, 
לדוגמה, במורדות תלולים )תצורת הילוך יתר(

הפעל בעצמך את הבלמים על פי צורך. ee
 Speed limit ... km/h

exceeded 
)חריגה מגבלת 

מהירות..... קמ"ש(

תצוגת המהירות מהבהבת ונשמעת אזהרה קולית שלוש 
פעמים.

הרכב מאיץ וחרג מהמהירות המוגדרת לספידטרוניק 
משתנה, לדוגמה, במורדות תלולים )תצורת הילוך יתר(

הפעל בעצמך את הבלמים על פי צורך. ee
 Speed limit Winter

 tyres ... km/h
)מגבלת מהירות 

צמיגי חורף....
קמ"ש(

אתה מאיץ באמצעות דוושת ההאצה עד למהירות 
המגודרת לספידטרוניק קבוע. הספידטרוניק מפקחת על 

המהירות והרכב מפסיק להאיץ.

הרפה מדוושת ההאצה. ee

 Speed limit Winter
 tyres ... km/h

)מגבלת מהירות 
צמיגי חורף....

קמ"ש(

תצוגת המהירות מהבהבת בצג.

הרכב חרג מהמהירות המוגדרת לספידטרוניק קבוע, 
לדוגמה, במורדות תלולים )תצורת הילוך יתר(

הפעל בעצמך את הבלמים על פי צורך. ee

 Speed limit Winter
 tyres ... km/h

 exceeded 
)חריגה מגבלת 
מהירות צמיגי 
חורף....קמ"ש(

תצוגת המהירות מהבהבת ונשמעת אזהרה קולית שלוש 
פעמים.

הרכב מאיץ וחרג מהמהירות המוגדרת לספידטרוניק קבוע, 
לדוגמה, במורדות תלולים )תצורת הילוך יתר(

הפעל בעצמך את הבלמים על פי צורך. ee

 Tyre press. Adj.
 .press 

)לחץ צמיגים, כוונן 
לחץ(

הלחץ באחד הצמיגים, או יותר, נמוך מדי או שיש הבדל 
משמעותי בין לחצי האוויר בצמיגים השונים.

בדוק את לחצי האוויר בצמיגים בהזדמנות הקרובה וכוונן  ee
על פי הצורך ) עמוד 286(.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 
 Tyre press.

 monitor
 inoperative 

)מנטר לחץ האוויר 
בצמיגים אינו פועל(

יש תקלה במערכת ניטור הלחץ בצמיגים.

דאג לבדיקת מערכת ניטור לחץ בצמיגים במרכז  ee
מקצועי, מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

 Tyre press.
 monitor currently

 unavail. 
)מערכת ניטור לחץ 

האוויר בצמיגים 
אינה זמינה כרגע(

תפקוד ניטור לחץ האוויר בצמיגים אינו זמין זמנית בגלל 
הפרעת רדיו או תת מתח.

מיד עם תיקון הגורמים, תפקוד ניטור לחץ האוויר  ee
בצמיגים מפעיל עצמו באופן אוטומטי.

 Tyre press.
 monitor

 inoperative No
 wheel sensors

)ניטור לחץ האוויר 
בצמיגים אינו זמין. 

אין חיישני גלגל(

מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים אינה מקבלת אותות 
מאחד או יותר מחיישני הגלגלים בגלל:

•גלגל הוחלף בגלגל חלופי שאינו מצוייד באלקטרוניקת  	
גלגל.

•יש חריגה מהטמפרטורה המרבית באחת מיחידות  	
אלקטרוניקת הגלגל.

•יש תקלה באחת מיחידות אלקטרוניקת הגלגל. 	
דאג להתקנת גלגלים מתאימים המצויידים  ee

באלקטרוניקת גלגל במרכז שירות מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

 Slid. Sunroof open
)חלון גג מחליק 

פתוח( 

הוצאת את המפתח ממתג ההתנעה בעוד שחלון הגג 
המחליק עדיין פתוח.

.) ee62 עמוד ( במידת הצורך, סגור את חלון הגג המחליק

 SPEEDTRONIC/
 Cruise cont. Visit

 workshop 
)בקרת ספידטרוניק 

/בקרת שיוט. פנה 
למרכז(

בקרת ספידטרוניק ו/או בקרת שיוט נוטרלה בגלל תקלה.

הפעל בעצמך את הבלמים על פי צורך. ee
דאג לבדיקת מערכות ספידטרוניק ובקרת שיוט במרכז  ee

שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

SRS 
 Restraint system

 Visit workshop 
)SRS-מערכת 

ריסון משלימה. פנה 
למרכז(

 סכנת פציעה
מערכות הבטיחות לא פעלו בצורה תקינה. כריות האוויר 
או מותחני חגורות הבטיחות או שיופעלו בטעות, או שלא 

יופעלו כלל במקרה של תאונה.

נהג בזהירות. ee
פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה, מומלץ  ee

מרכז שירות מורשה מרצדס.
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הודעות סמלים בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Visit workshop 
)פנה למרכז(

 סכנת תאונה
מערכת ASR או מערכת עזר תחילת נסיעה בעליה 

נותקה עקב תקלה.

יתכן והספק המנוע יהיה אז נמוך יותר.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז  ee

שירות מורשה מרצדס.

 Visit workshop 
)פנה למרכז(

 סכנת תאונה
מערכת BAS נותקה עקב תקלה.

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא תמיכה 
אלקטרונית.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז  ee

שירות מורשה מרצדס.

 Unavailable 
)לא זמינה(

מערכות ASR ועזר תחילת נסיעה בעליה, כמו גם 
מערכת BAS, נותקו עקב תת מתח.

יתכן והמצבר אינו נטען.

מערכת הבלימה עדיין זמינה עם רמת בלימה מלאה.

נהג בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז  ee

שירות מורשה מרצדס.

 Battery/Alternator Visit
 workshop 

)מצבר/אלטרנטור. פנה למרכז(

המצבר אינו נטען. גורמים אפשריים הם אלטרנטור פגום 
או חגורת Poly-V קרועה.

עצור מיידית, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee
. eepoly-V בדוק את חגורת ההינע מסוג

אם היא קרועה: אל תמשיך לנהוג ברכב. פנה 
למרכז המקצועי המורשה הקרוב.

אם היא תקינה: דאג, בהקדם האפשרי, לבדיקת 
הרכב במרכז מקצועי מורשה.

 Brake wear Visit workshop
)שחיקת בלמים. פנה למרכז(

 סכנת תאונה
רפידות/סנדלי הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהם.

דאג בהקדם האפשרי להחלפת רפידות/סוליות  ee
הבלימה במרכז מקצועי מורשה.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Brake fluid Visit workshop
)נוזל בלמים. פנה למרכז(

 סכנת תאונה
אין מספיק נוזל בלמים במיכל.

עצור מיידית, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee
) ee201 עמוד ( בדוק את מפלס נוזל הבלמים במיכל

אל תמשיך  ee :MIN -אם מפלס הנוזל מתחת לסימון ה
לנהוג ברכב.

אל תשלים את מפלס נוזל הבלמים. בכך לא תיפתר  ee
הבעיה.

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee
מורשה מרצדס.

 Brake force distribution
)חלוקת כוח בלימה(

 סכנת תאונה
מערכת EBD נותקה עקב תת מתח חשמלי.

יתכן והמצבר אינו נטען.

עם הפעלת הבלמים, הגלגלים האחוריים עלולים 
להינעל מוקדם מהמצופה.

עצור מיידית, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee
אל תמשיך בנסיעה. ee

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee
מורשה מרצדס.

 Brake force distribution Visit
 workshop 

)חלוקת כוח בלימה. פנה 
למרכז(

 סכנת תאונה
.EBD -יש תקלה ב

עם הפעלת הבלמים, הגלגלים האחוריים עלולים 
להינעל מוקדם מהמצופה.

עצור מיידית, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee
אל תמשיך בנסיעה. ee

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee
מורשה מרצדס.

 E-Box 
)תיבת אלקטרוניקה(

תקלה במאוורר תיבת האלקטרוניקה.

סובב את המפתח למצב ee0 של מתג ההתנעה וחזרה 
 למצב 2.

אם הודעת האזהרה אינה נעלמת, פנה למרכז 
שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 ENR Warning! 
)!ENR אזהרת( 
 Vehicle height 

)גובה רכב(

גובה הרכב גבוה או נמוך מדי בזמן הנסיעה.

יתכן שהתנהגות הכביש ונוחות הנסיעה ישובשו זמנית.

נהג בזהירות. ee
במצב זה, מערכת eeENR מכווננת את גובה הרכב 

לגובה רגיל, מיד כשמתאפשר הדבר.

אם ההודעה בצג אינה נעלמת, המשך לנהוג  ee
בזהירות ופנה בהקדם האפשרי למרכז, מומלץ 

למרכז שירות מורשה מרצדס לשם היוועצות.

יתכן ויש כרית אוויר דולפת.

 ENR not activated 
)מערכת ENR אינה מופעלת(

מערכת ENR מנוטרלת או שאינה פעילה בגלל תקלה 
הנובעת, לדוגמה, מכך שהרכב הוגבה בצורה אחרת.

פיצוי גובה הרכב אינו מבוצע עוד בצורה אוטומטית. יתכן 
שהתנהגות הכביש ונוחות הנסיעה ישובשו זמנית.

 נהג למרחק קצר במהירות העולה על ee2 קמ"ש.
מערכת ENR מופעלת אוטומטית.

 נהג למרחק קצר במהירות העולה על ee10 קמ"ש.
מערכת ENR מופעלת אוטומטית.

אם ההודעה בצג אינה נעלמת, המשך לנהוג  ee
בזהירות ופנה בהקדם האפשרי למרכז, מומלץ 

למרכז שירות מורשה מרצדס לשם היוועצות.

 Parking brake Release brake
)בלם חנייה, שחרר את בלם 

החנייה(

נשמע גם אות אזהרה קולי.

אתה נוסע כשבלם החנייה מופעל.

.) ee128 עמוד ( שחרר את בלם החנייה

Seatbelt sys. )מערכת חגורות 
בטיחות( Visit workshop )פנה 

למרכז(

 סכנת פציעה
מערכת חגורות הבטיחות לא פעלה בצורה תקינה.

פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה, מומלץ  ee
מרכז שירות מורשה מרצדס.

 Coolant Stop, turn engine
off )נוזל קירור, עצור את הרכב 

ודומם מנוע(

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.

עצור מיידית, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee
פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

 Coolant Stop, turn engine
off )נוזל קירור, עצור את הרכב 

ודומם מנוע(

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.

אם עוצרים את הרכב לאחר שפעל תחת עומסים 
חריגים )כדוגמת נסיעה באזור הררי, גרירת גרור וכד'(, 

 )On( יתכן והודעה זו תוצג כאשר מתג ההתנעה פתוח
או שהמנוע מותנע מחדש.

הפעל את המנוע למשך כדקה אחת במהירות סרק. ee
אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת, פנה למרכז  ee

שירות מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Coolant Check level 
)נוזל קירור, בדוק מפלס(

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

לעולם אין להפעיל את המנוע אם מפלס נוזל הקירור 
נמוך. אחרת, המנוע עלול להתחמם יתר על המידה 

ולהינזק.

ee הוסף נוזל קירור תוך הקפדה על הוראות האזהרה 
) עמוד 200(.

אם מפלס הנוזל מצריך מילוי רב מהרגיל, דאג  ee
לבדיקת מפלס נוזל הקירור במרכז שירות מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

 Air cleaner dirty 
)מסנן אוויר מלוכלך(

הגיע מועד הטיפול במסנן האוויר. מסנן האוויר מלוכלך.

דאג בהקדם האפשרי להחלפת המסנן במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

 Bonnet open 
)מכסה מנוע פתוח(

אתה כבר נוסע במהירות הליכה, למרות שמכסה המנוע 
אינו סגור.

סגור את מכסה המנוע. ee

 Engine oil Add 1.0 litre 
)שמן מנוע, הוסף ליטר אחד(

מפלס השמן נמוך מדי.

 ) ee202 עמוד ( בדוק את מפלס השמן בתדלוק הבא
והוסף שמן כנדרש.

 Engine oil level Not when
eng. Running )מפלס שמן 

מנוע, לא כאשר המנוע פועל(

ברצונך לבדוק את מפלס השמן, למרות שהמנוע עדיין 
פעול.

דומם את המנוע. ee
.) ee202 עמוד ( בדוק את מפלס השמן

 Engine oil level Reduce oil
level )מפלס שמן מנוע, הנמך 

את המפלס(

הוספת יותר מדי שמן מנוע. קיימת סכנת נזק למנוע או 
לממיר הקטליטי.

נקז עודפי שמן עד שהשמן יגיע למפלס המוגדר.  ee
הקפד על דרישות החוק.

 Engine oil level Stop, turn
 engine off 

)מפלס שמן מנוע, עצור את 
הרכב ודומם את המנוע(

אין מספיק שמן או אין כלל שמן במנוע. קיימת סכנת 
נזק למנוע.

עצור מיידית, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee
ee בדוק את מפלס השמן באמצעות המדיד 

 ) עמוד 203(.
אם מפלס השמן תקין: דאג לתיקון מיידי של גורם 
התקלה במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות 

 מורשה מרצדס.
מפלס שמן המנוע נמוך מדי: דאג לבדיקת הרכב 
במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס.

 Oil sensor Visit workshop
)חיישן שמן, פנה למרכז(

קיימת תקלה במערכת המדידה.
דאג לבדיקת מערכת המערכת במרכז מקצועי  ee

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Please enter PIN: 
.)PIN -אנא הקש את קוד ה(

עדיין לא הקשת את מספר ה- PIN בטלפון הנייד שלך.

. eeSIM -של כרטיס ה PIN -הקש את קוד ה

Check tyre(s) 
)בדוק צמיג/ים(

הלחץ באחד הצמיגים, או יותר, ירד בצורה משמעותית. 
אם מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים איתרה גלגל 

מושפע, מוצג גם מיקום הגלגל.
עצור מייד, תוך שימת לב לכביש ולתנועה בו. ee

בדוק את הצמיגים. ee
ee תקן או החלף צמיג פגום על פי הצורך 

) עמוד 253(.
ee בדוק את לחצי הצמיגים וכוונן על פי הצורך 

 ) עמוד 286(.
ההודעה המוצגת נעלמת אוטומטית לאחר נהיגה 

של מספר דקות עם לחץ אוויר נכון.

 Caution Tyre defect 
)זהירות, צמיג פגום(

צמיג אחד או יותר מאבדים לחץ אוויר במהירות. אם 
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים איתרה גלגל מושפע, 

מוצג גם מיקום הגלגל.

עצור את הרכב בהקדם כאשר הכביש והתנועה בו  ee
מאפשרים זאת והימנע מכל תמרוני היגוי או בלימה 

פתאומיים. 

.) ee253 עמוד ( תקן או החלף את הצמיג

 remove key 
)הוצא את המפתח(

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. ee

 Replace key Visit workshop
)החלף מפתח, פנה למרכז(

המפתח אינו פועל עוד.

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee
מורשה מרצדס.

 Reserve fuel Drive to a filling
 .stat 

)דלק רזרבי, סע לתחנת דלק(

מפלס הדלק ירד לתחום הרזרבי.

ee תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה ביותר 
) עמוד 167(.

 

Doors open )דלתות פתוחות(

אתה כבר נוסע במהירות הליכה, למרות שלא כל 
הדלתות סגורות.

סגור את הדלתות. ee

 Water in fuel Visit workshop
)מים בדלק, פנה למרכז(

המים שהצטברו במפריד המים הגיעו למפלס 
המקסימלי. 

.) ee251 עמוד ( נקז את מפריד המים

Visit workshop )פנה למרכז(

מסנן חלקיקי הדיזל מלא.

דאג, בהקדם האפשרי, לבדיקת הרכב במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Washer fluid Check level
)נוזל ניקוי, בדוק מפלס(

מפלס נוזל הניקוי ירד לכ- 1/3 מקיבול המיכל.

.) ee201 עמוד ( הוסף נוזל ניקוי

 Dipped beam left 
)אור נסיעה שמאלי(

אור הנסיעה השמאלי פגום.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Dipped beam right 
)אור נסיעה ימני(

אור הנסיעה הימני פגום.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Trailer turn signal left 
)איתות פניה שמאלי בגרור(

תקלה בפנס איתות פניה שמאלי של הגרור.

החלף את הנורה בהקדם האפשרי. ee

 Trailer turn signal right
)איתות פניה ימני בגרור(

תקלה בפנס איתות פניה ימני של הגרור.

החלף את הנורה בהקדם האפשרי. ee

 Trailer brake lamp 
)תאורת בלמים בגרור(

תקלה בפנס הבלמים של הגרור.

החלף את הנורה בהקדם האפשרי. ee

 Trailer lights left Check bulb
)תאורת גרור שמאלית, בדוק 

נורה(

תקלה בתאורה האחורית שמאלית או בתאורת לוחית 
הרישוי השמאלית. 

החלף את הנורה בהקדם האפשרי. ee

 Trailer lights right Check bulb
)תאורת גרור ימנית, בדוק נורה(

תקלה בתאורה האחורית ימנית או בתאורת לוחית 
הרישוי הימנית. 

החלף את הנורה בהקדם האפשרי. ee

 Lights on automatical.
Remove key )האורות נדלקים 
אוטומטית, הוצא את המפתח( 

תפקוד הדלקת פנסים קדמיים אוטומטית פעילה: מתג 
התאורה במצב  ושכחת להוציא את המפתח.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. ee

 Turn signal left 
)איתות פניה שמאלה(

תקלה בפנס איתות פניה שמאלה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Turn signal right 
)איתות פניה ימינה(

תקלה בפנס איתות פניה ימינה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Brake lamp, left 
)נורת בלמים, שמאל(

נורת הבלמים השמאלית אינה תקינה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Brake lamp, right 
)נורת בלמים, ימין(

נורת הבלמים הימנית אינה תקינה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Third brake lamp 
)פנס בלמים שלישי(

תקלה בפנס בלמים שלישי. הודעה זו תופיע רק אם כל 
נורות ה- LED אינן תקינות.

פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה,  ee
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

 Main beam left 
)אור דרך שמאלי(

אור הדרך השמאלי פגום.

החלף את הנורה בהקדם האפשרי ) עמוד 260(.

 Main-beam, right 
)אור דרך, ימין(

אור הדרך הימני פגום.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Licence plate lamp 
)תאורת לוחית רישוי(

נורת לוחית הרישוי אינה תקינה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

Switch off lights )כבה אורות(

בעוזבך את הרכב, שכחת לכבות את האורות.

. סובב את מתג התאורה למצב 

 Foglamp front left 
)פנס ערפל קדמי שמאלי(

נורת פנס הערפל השמאלי פגומה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Foglamp front right 
)פנס ערפל קדמי ימני(

נורת פנס הערפל הימני פגומה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Rear foglamp 
)פנס ערפל אחורי(

נורת פנס הערפל האחורי פגומה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Parking lamp front left 
)פנס חנייה קדמי שמאלי(

נורת אור החנייה הקדמי שמאלי פגומה.

החלף את הנורה בהקדם האפשרי. ee
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותהודעות מוצגות 

 Parking lamp front right 
)פנס חנייה קדמי ימני(

נורת אור החנייה הקדמי ימני פגומה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Reversing lamp 
)תאורת נסיעה לאחור(

פגם באחת מנורות הנסיעה לאחור.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Side marker lamps 
)תאורת סימון צידית(

תקלה באחד מפנסי הסימון הצידיים.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Tail lamp left 
)פנס אחורי שמאלי(

נורת פנס אחורי שמאלי פגומה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Tail lamp right 
)פנס אחורי ימני(

נורת פנס אחורי ימני פגומה.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Perim. Lamps 
)תאורת מחוונים( 

פגם בנורת תאורת מחוונים.

.) ee260 עמוד ( החלף את הנורה בהקדם האפשרי

 Additional ind. Lamps 
)נורות ביקורת נוספות(

אות איתות נוסף פגום.

פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה, מומלץ  ee
מרכז שירות מורשה מרצדס.

נורות ביקורת ואזהרה במתגים ולחצנים

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים 

לביצוע העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 
השירות של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים 
ומורשים לכך.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
אחת או יותר 

מנורות הביקורת 
בלחצן  חימום 

המושבים מהבהבת.

אין מספיק מתח חשמלי היות ויותר מדי צרכנים מופעלים.

חימום המושב ניתק עצמו אוטומטית.

נתק צרכנים שאינם רצויים, כדוגמת תאורת קריאה  ee
 ותאורה פנימית.

חימום המושב יחזור לפעול באופן אוטומטי ברגע שרמת 
המתח תהיה שוב מספקת.

נורת הביקורת 
 במתג חימום 
השמשה האחורית 

מהבהבת.

אין מספיק מתח חשמלי היות ויותר מדי צרכנים מופעלים.

חימום השמשה האחורית הפסיק לפעול באופן אוטומטי.

נתק צרכנים שאינם רצויים, כדוגמת תאורת קריאה  ee
 ותאורה פנימית.

ניתן לשוב ולהפעיל את חימום השמשה האחורית ברגע 
שיהיה זמין מתח ברמה מספקת.

נורת הביקורת 
 PASSENGER

AIRBAG OFF )כרית 
האוויר של הנוסע 
הקדמי מנוטרלת( 

בקונסולה המרכזית 
נדלקת.

הותקן מושב בטיחות מיוחד לילד הכולל משדר מקלט לזיהוי 
אוטומטי של מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי. 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי לא תתנפח כנדרש.

נורת הביקורת 
 PASSENGER

AIRBAG OFF )כרית 
האוויר של הנוסע 
הקדמי מנוטרלת( 

בקונסולה המרכזית 
נדלקת.

 סכנת פציעה
במושב הנוסע הקדמי, לא מותקן מושב בטיחות לילד. 

מערכת זיהוי מושב בטיחות לילד לא פעלה בצורה תקינה. 
הדבר יכול לגרום לתקלה במערכות הריסון.

הסר ציוד אלקטרוני ממושב הנוסע הקדמי, לדוגמה: ee
•מחשב נישא פועל 	

•טלפון סלולארי 	
•כרטיסים עם משדרים, לדוגמה, אישורי מעבר בכבישי  	

אגרה

אם נורת האזהרה PASSENGER AIRBAG OFF עדיין דולקת: 

סע בזהירות. ee
פנה מיידית למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות  ee

מורשה מרצדס.

אותות אזהרה קוליים

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות עוד להגן עליך, או 

על אחרים, כפי שהן תוכננו. פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ למרכז שירות 
מורשה מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים 

לביצוע העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 
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השירות של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או 
במערכות הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים 

ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
מערכת האזעקה 

מופעלת פתאומית.
פתחת את הרכב באמצעות מפתח החירום בלי לנטרל 

תחילה את מערכת האזעקה.

. ee לחץ על לחצן  או

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. ee
מערכת האזעקה מנוטרלת.

נשמע אות אזהרה 
קולי. 

מופיעה הודעה בצג.

.) ee227 עמוד ( שים לב למידע בנוגע להודעות

נשמע אות אזהרה 
קולי. 

אתה נוסע כשבלם החנייה מופעל.

.) ee128 עמוד ( שחרר את בלם החנייה

נשמע אות אזהרה 
קולי. 

פתחת את דלת הנהג ושכחת לכבות אורות.

. ee סובב את מתג התאורה למצב

נשמע אות אזהרה 
קולי. 

 סכנת פציעה
הנהג או הנוסע הקדמי לא חגרו את חגורת הבטיחות שלהם.

.) ee28 עמוד ( חגור את חגורת הבטיחות שלך

מנוע

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים 

לביצוע העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 
השירות של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים 
ומורשים לכך.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
המנוע אינו מתניע 

ניתן לשמוע את 
המתנע.

יש אוויר במערכת הדלק.

לפני ניסיון ההתנעה הבא, סובב חזרה את המפתח  ee
במתג ההתנעה למצב 0.

ee התנע שוב את המנוע.
אנא זכור שניסיונות התנעה תכופים וממושכים ירוקנו 

את המצבר.

אם המנוע עדיין אינו מתניע לאחר מספר ניסיונות התנעה:

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee
מרצדס.

המנוע אינו מתניע 
ניתן לשמוע את 

המתנע. נורת 
האזהרה של מפלס 

דלק רזרבי דולקת 
ומד כמות הדלק 

מראה 0.

הדלק המיכל אזל.

תדלק את הרכב. ee
: נקז את מערכת הדלק  eeכלי רכב עם מנוע דיזל 

) עמוד 252(.

המנוע אינו מתניע 
לא ניתן לשמוע את 

המתנע.

המתח ברכב נמוך מדי )המצבר חלש מדי או ריק(.

.) ee275 עמוד ( התנע את הרכב בעזרת כבלי התנעה

אם המנוע עדיין אינו מתניע, למרות ניסיון ההתנעה בכבלים:

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee
מרצדס.

המנוע אינו מתניע 
לא ניתן לשמוע את 

המתנע.

המצבר התרוקן או שיש בו תקלה.

בדוק את המצבר לקיומם של נזקים. ee
.) ee205 עמוד ( טען את המצבר

המנוע אינו מתניע 
לא ניתן לשמוע את 

המתנע.

יש תקלה במתנע.

דאג לבדיקת המתנע במרכז שירות מורשה, מומלץ  ee
מרכז שירות מורשה מרצדס.

כלי רכב עם מנוע 
בנזין: המנוע אינו 

פועל בצורה חלקה 
עם החטאות ניצוץ.

יש תקלה באלקטרוניקת המנוע או ברכיב מכני של מערכת 
ניהול המנוע.

לחץ מעט על דוושת ההאצה. ee
דאג לתיקון מיידי של גורם התקלה במרכז שירות  ee

 מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
אחרת, הדלק הבלתי שרוף עלול להיכנס לממיר 

הקטליטי ולהסב לו נזק.
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תיבת הילוכים אוטומטית

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
תיבת ההילוכים 

אינה מחליפה עוד 
הילוכים בצורה 

נכונה.

תיבת ההילוכים מאבדת שמן.

דאג מיידית לבדיקת תיבת ההילוכים במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

תכונות ההאצה 
השתבשו 

משמעותית. תיבת 
ההילוכים אינה 

מחליפה הילוכים.

תיבת ההילוכים נמצאת בתצורת חירום.

ניתן לשלב רק להילוך שני או להילוך אחורי.
עצור את הרכב. ee

לחץ על דוושת הבלמים. ee
. eeP שלב את ידית ההילוכים למצב

דומם את המנוע. ee
המתן לפחות ee10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש.

לחץ על דוושת הבלמים. ee
. eeR או D העבר את ידית ההילוכים למצב

 , eeR -תיבת ההילוכים מחליפה להילוך שני, וב ,D במצב
התיבה מחליפה להילוך אחורי.

דאג מיידית לבדיקת תיבת ההילוכים במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

מערכות נהיגה

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
יש תקלה בבקרת 

האלקטרוניקה 
)ENR(. אינך יכול 

להגביה או להנמיך 
את גובה הרכב 

כאשר הוא נייח. 
נורת הביקורת 

בלחצן  כבויה.

המדחס מאיים להתחמם יתר על המידה. לאחר הגבהה 
והנמכה חוזרים ונשנים של הרכב, מנגנון הגנה מנטרל את 

.ENR מערכת

נסה להגדיר שוב את גובה הרכב  ee ,לאחר כדקה אחת
בצורה ידנית.

מערכת ENR מנוטרלת בגלל תת מתח. ייתכן שהמצבר אינו 
נטען.

התנהגות הכביש והנוחות עלולות להיפגע.

. eeהתנע את המנוע

. eeפנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מורשה

רק המקטעים 
האדומים בתצוגת 

האזהרה של 
פרקטרוניק דולקים. 

נשמע גם אות קולי 
למשך כ- 2 שניות. 
מערכת פרקטרוניק 

מנוטרלת לאחר 
כ- 20 שניות. 
נורת הביקורת 

במתג  
דולקת והמקטעים 

האדומים בצג 
אזהרת פרקטרוניק 

כבים.

יש תקלה במערכת פרקטרוניק והיא מנתקת עצמה.

, המקטעים האדומים בצג  כאשר אתה לוחץ על לחצן 
אזהרת פרקטרוניק נדלקים שוב ונשמע אות קולי למשך 

כ- 2 שניות.

לבדיקת מערכת פרקטרוניק  ee ,דאג, בהקדם האפשרי
במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס.

תצוגת האזהרה 
של פרקטרוניק 

מציגה מרחקים לא 
סבירים. לדוגמה, 

כל המקטעים 
עשויים להידלק 

למרות שאין 
מכשול.

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או מכוסים בקרח.

.) ee193 עמוד ( נקה את חישני פרקטרוניק

 . eeסובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה

תצוגת האזהרה 
של פרקטרוניק 

מציגה מרחקים לא 
סבירים. לדוגמה, 

כל המקטעים 
עשויים להידלק 

למרות שאין 
מכשול.

מקור רדיו או על קולי חיצוני עשוי לגרום להפרעה.

. eeבדוק את תפקודי מערכת פרקטרוניק במקום אחר
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
תצוגת האזהרה 
של פרקטרוניק 

מציגה מרחקים לא 
סבירים. לדוגמה, 

כל המקטעים 
עשויים להידלק 

למרות שאין 
מכשול.

לוחית הרישוי או חלקים אחרים המחוברים בקרבת 
החיישנים אינם מהודקים היטב.

בדוק את לוחית הרישוי וחלקי החיבור בסמוך לחיישנים  ee
להתקנה נכונה.

לא ניתן להגדיר את 
המהירות כאשר 

בקרת השיוט 
או ספידטרוניק 

מופעלת16. 

הצג מראה הודעה בעלת עדיפות גבוהה ולכן אינו יכול להציג 
שינוי במהירות.

. eeפעל בהתאם להוראה המופיעה בצג

. eeנטרל את בקרת השיוט או ספידטרוניק

 CAMAND בצג
APS מופעים קווים 

לבנים או שהתמונה 
מרצדת לאחר 

שנבחר ההילוך 
האחורי.

המצלמה חשופה לאור לבן בוהק או לתאורה פלורוסנטית.

 . eeבדוק האם מצלמת הנסיעה לאחור פועלת במקום אחר

מצלמת הנסיעה 
לאחור אינה פועלת 

נכון או שאינה 
פועלת כלל.

. • האזור מסביב מאוד חשוך	

•הטמפרטורה החיצונית השתנתה במהירות או שהיא  	
גבוהה מדי.

. • עדשת המצלמה מלוכלכת או מכוסה	

בדוק האם מצלמת הנסיעה לאחור ונקה את העדשות  ee
שלה על פי הצורך ) עמוד 194(.

גרירת גרור

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

16 רק בכלי רכב עם לחצנים בגלגל ההגה.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
לא ניתן לנעול את 

המחבר הכדורי.
המחבר הכדורי מלוכלך.

. eeהסר את המחבר הכדורי ונקה אותו 
אם עדיין אינך יכול לנעול את המחבר הכדורי, אין 

לעשות בו שימוש לשם גרירת גרור. במקרה זה, בטיחות 
הנסיעה אינה מובטחת.

. eeדאג לבדיקת מכלל מאחז הגרירה במרכז שירות מורשה

לא ניתן להוציא את 
המפתח מהחיבור 

הכדורי.

מאחז חיבור הגרור פגום.

. eeהסר את המחבר הכדורי ונקה אותו 
אם עדיין אינך יכול לנעול את המחבר הכדורי, אין 

לעשות בו שימוש לשם גרירת גרור. במקרה זה, בטיחות 
הנסיעה אינה מובטחת.

. eeדאג לבדיקת מכלל מאחז הגרירה במרכז שירות מורשה

חימום עזר

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. במיוחד, עבודה המבוצעת בצורה לא נכונה על 
המחמם משפיעה לרעה על הבטיחות. הדבר עלול לגרום לאובדן שליטה ברכב, 

תוך גרימה לתאונה כתוצאה מכך. יתכן ומערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות 
להגן עליך ועל האחרים כפי שהם תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת הביקורת 

בשלט רחוק 
מהבהבת באדום 

במהירות.

סוללת השלט רחוק פרוקה. התקשורת אינה אפשרית.

.) ee273 עמוד ( החלף את סוללת השלט

נורת הביקורת 
בשלט רחוק 

מהבהבת באדום 
וירוק ברצף מהיר.

אין קשר בין השלט רחוק לבין המקלט ברכב.

שנה את מיקומך ביחס לרכב, לדוגמה, אחוז את השלט  ee
גבוה יותר או בצד.

התקרב. ee
אם אינך יכול ליצור קשר וחימום העזר פעיל )On(, ניתן רק 

לנתק אותו באמצעות מתג  ) עמוד 118(.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת הביקורת 

בשלט רחוק 
מהבהבת באדום 
וירוק ברצף מהיר.

נעשה שימוש במספר שלטים בו זמנית.

ee הפעל שוב את השלט רחוק לאחר פרק זמן מסוים 
) עמוד 120(.

נורת הביקורת 
בשלט רחוק 

מהבהבת באדום 
וירוק ברצף מהיר.

השלט רחוק אינו מסונכרן.

.) ee121 עמוד ( סנכרן את השלט רחוק

נורת הביקורת 
בשלט רחוק 

מהבהבת באדום 
וירוק ברצף מהיר.

השלט רחוק מסתנכרן.

ee המתן עד לסיום תהליך הסנכרון של השלט רחוק 
) עמוד 121(.

לא ניתן להפעיל 
)On( את שלט 

חימום העזר.

סוללות השלט רחוק פרוקות.

.) ee273 עמוד ( החלף את סוללת השלט

חימום העזר לא 
.)On( פועל

יש מחסור בדלק

מיכל הדלק מלא בפחות מרגע הכמות. חימום העזר יתנתק 
באופן אוטומטי.

תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה ביותר. ee
הפעל את מחמם העזר מספר פעמים עד  ee ,לאחר מכן

שצינורות הדלק מלאים.

חימום העזר אינו 
.)On( מתחיל לפעול

מעגל ההגנה מפני תת מתח מובנה ביחידת הבקרה מנתק 
 את חימום העזר משום שהמתח המובנה ברכב מתחת 

ל- 10 וולט.

. eeדאג לבדיקת האלטרנאטור והמצבר

חימום העזר אינו 
.)On( מתחיל לפעול

הנתיך שרוף.

.) ee265 עמוד ( החלף את הנתיך

דאג לאיתור הסיבה לשריפת הנתיך במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס. 

חימום העזר אינו 
.)On( פועל

יש תקלה במחמם.

מומלץ  ee ,דאג לבדיקת חימום העזר במרכז שירות מורשה
מרכז שירות מורשה מרצדס.

חימום העזר 
התחמם יתר על 

המידה.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

ee בדוק את מפלס הנוזל והוסף על פי הצורך 
) עמוד 200(.
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מערכות נעילה מרכזית

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
לא ניתן לנעול 
יותר את הרכב 

באמצעות מפתח. 
פנסי איתות הפניה 
אינם מהבהבים עם 

נעילת הרכב.

הדלתות אינן סגורות היטב.

. eeסגור את הדלתות ונעל שוב את הרכב

לא ניתן לנעול 
יותר את הרכב 

באמצעות מפתח. 
פנסי איתות הפניה 
אינם מהבהבים עם 

נעילת הרכב.

מערכת הנעילה המרכזית אינה פועלת בצורה תקינה.

.) ee274 עמוד ( נעל את הרכב באמצעות מפתח החירום

לבדיקת מערכת הנעילה  ee ,דאג, בהקדם האפשרי
המרכזית במרכז שירות מורשה.

לא ניתן לנעול 
יותר את הרכב, או 
לשחרר את נעילתו 
באמצעות מפתח.

סוללת השלט חלשה או פרוקה.

 , eeכוון את קצה מפתח השלט לעבר ידית דלת הנהג
ממרחק קצר ונסה שנית.

אם זה לא פועל:

נעל או שחרר את נעילת הרכב באמצעות מפתח  ee
החירום ) עמוד 274(.

בדוק האם נורת הביקורת במפתח נדלקת רגעית בכל  ee
 פעם שלוחצים על הלחצן.

 אם הנורה אינה נדלקת, החלף את הסוללות 
) עמוד 273(.

לא ניתן לנעול 
יותר את הרכב, או 
לשחרר את נעילתו 
באמצעות מפתח.

יש תקלה במפתח.

נעל או שחרר מנעילה את הרכב באמצעות מפתח  ee
החירום ) עמוד 274(.

לבדיקת מערכת הנעילה  ee ,דאג, בהקדם האפשרי
המרכזית במרכז שירות מורשה.
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גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
נורת הבדיקה של 
הסוללה במפתח 

אינה נדלקת כאשר 
לוחצים על הלחצן.

סוללת המפתח התרוקנה.

.) ee273 עמוד ( החלף את הסוללות

אבד לך מפתח 
שלט. 

מומלץ  ee ,דאג לביטול המפתח במרכז שירות מורשה
מרכז שירות מורשה מרצדס.

. eeהודע מיד על אובדן השלט רחוק לחברת הביטוח

 . eeבמידת הצורך, דאג להחלפת הנועלים המכניים

מרכז השירות המורשה שלך ישמח לספק לך תחליפים.

איבדת את מפתח 
החירום.

. eeהודע מיד על אובדן השלט רחוק לחברת הביטוח

. eeבמידת הצורך, דאג להחלפת הנועלים המכניים

מרכז השירות המורשה שלך ישמח לספק לך תחליפים.

לא ניתן לסובב את 
המפתח במתג 

ההתנעה.

המפתח היה במצב 0 לפרק זמן ארוך.

. eeהוצא את המפתח והכנס אותו שוב למתג ההתנעה

. eeבדוק, ובמידת הצורך, החלף את סוללת המתנע

 . eeסובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה

לא ניתן לסובב את 
המפתח במתג 

ההתנעה.

מתח הרכב נמוך מדי.

כדוגמת חימום  ee ,נתק את כל הצרכנים שאינם חיוניים
מושבים או תאורה פנימית ונסה שוב לסובב את 

המפתח.

אם זה לא פועל:

. eeבדוק, ובמידת הצורך, החלף את סוללת המתנע

או

. eeהתנע את הרכב בכבלים

או

מומלץ מרכז שירות מורשה  ee ,פנה למרכז שירות מורשה
מרצדס.

לא ניתן לסובב את 
המפתח במתג 

ההתנעה.

מנעול ההגה ננעלת מכנית.

 . eeהוצא את המפתח והכנס אותו שוב למתג ההתנעה
סובב את גלגל ההגה מצד לצד בעשותך כן.

פנסים קדמיים ופנסי איתות פניה

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
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העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
הצטברות אדים 
בצד הפנימי של 

הפנסים הקדמיים.

לחות האוויר מאוד גבוהה.

. eeנהג עם פנסים קדמיים דולקים 
הסרת האדים בפנסים הקדמיים מתרחשת לאחר פרק 

זמן קצר.

הצטברות אדים 
בצד הפנימי של 

הפנסים הקדמיים.

בית הפנס הקדמי אינו אטום והלחות היתה מסוגלת לחדור 
פנימה.

 , eeדאג לבדיקת הפנסים הקדמיים במרכז שירות מורשה
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

מגבי שמשה קדמית

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה 

מבוצעות בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום 
לתאונה. בנוסף, מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים 

כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
מגבי השמשה 

הקדמית תקועים.
יש הפרעה לתנועת המגבים, למשל על ידי עלים או שלג. 

מנוע מגב השמשה נוטרל.

 , eeעצור את הרכב בהקדם האפשרי. מסיבות בטיחות
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.

. eeסלק את הגורם לחסימה

. eeהפעל שוב את מגבי השמשה הקדמית

מגבי השמשה 
הקדמית הפסיקו 

לחלוטין את 
פעולתם.

קיימת תקלה במערכת הינע מגבי השמשה הקדמית.

. eeבחר מהירות ניגוב אחרת במתג המשולב

דאג לבדיקת מגבי השמשה הקדמית במרכז שירות  ee
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
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דלק ומיכל דלק

 סכנת תאונה ופציעה
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה להיפגע במידה ועבודות האחזקה מבוצעות 
בצורה לא נכונה. כתוצאה, אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולגרום לתאונה. בנוסף, 

מערכות הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל האחרים כפי שהן תוכננו לכך.

דאג לביצוע עבודת האחזקה במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. למרכז שירות מורשה יש את הידע, המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 
העבודה הנדרשת. חברת מרצדס ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי השירות 
של מרצדס. האמור מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; אלו חייבות להתבצע במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

גורם אפשרי/תוצאות ו- פתרונותבעיה 
כלי רכב עם מנוע 
דיזל: מיכל הדלק 

התרוקן לגמרי.

יש אוויר במערכת הדלק.

.) ee252 עמוד ( נקז את מערכת הדלק

 סכנת פיצוץדלק נוזל מהרכב.
נזק בצינור או במיכל הדלק.

נזילת הדלק יוצרת שריפה או פיצוץ.

( מיידית את מתג ההתנעה. eeOFF( סגור

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. ee
בשום מקרה, אל תתניע את המנוע. ee

פנה למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה  ee
מרצדס.

מנוע

ניקוז מסנן הדלק

בכלי רכב עם מנוע דיזל, הכרחי לנקז 
את מסנן הדלק אם נדלקה נורת 

. הביקורת 

כאשר נורת הביקורת  נדלקת,   
נקז מיידית את מסנן הדלק עם 

מפריד מים. אחרת, עלול להיגרם 
למנוע נזק.

דאג לניקוז מסנן הדלק עם מפריד מים 
במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס, שלו הידע 
המקצועי וכלי העבודה הדרושים.

מסנן הדלק עם מפריד מים נמצא בתא 
המנוע.

מנוע 4 צילינדרים

 הערה לאיכות הסביבה
בזמן הטיפול, האחסון וההשלכה של 
סולר ותערובות סולר, אנא הקפד על 

התקנות התקפות.
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מנוע 6 צילינדרים

הפעל את בלם החנייה, ואם הרכב  ee
מצוייד בתיבת הילוכים אוטומטית, 
.P העבר את ידית ההילוכים למצב

דומם את מנוע הדיזל ופתח את  ee
מכסה המנוע ) עמוד 198(.

הנח מיכל מתאים מתחת לצינור  ee
הניקוז הגמיש )1(.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

 ) ee2( פתח מיידית את פקק הניקוז
עד שייזל נוזל החוצה מצינור הניקוז 
הגמיש )1(. וודא שהנוזל זורם לתוך 

המיכל שהנחת קודם מתחת לצינור 
הניקוז הגמיש )1(.

( עם  ee2( סגור את פקק הניקוז
הצטברותם של כ- 0.2 ליטר.

משאבת הדלק החשמלית מפסיקה    
את זרימת הנוזל אוטומטית כעבור 

30 שניות.

לאחר הניקוז, סובב את המפתח  ee
חזרה למצב 0 של מתג ההתנעה.

השלך את הנוזל בצורה ידידותית  ee
לסביבה.

ניקוז מערכת הדלק

אם מיכל הדלק ברכב עם מנוע דיזל 
התרוקן לגמרי, ישנה אפשרות שהמנוע 

לא יתניע מייד לאחר התדלוק משום 
שיתכן שנותר אוויר במערכת הדלק.

ניסיונות התנעה מרובים עלולים    
לגרום לפריקת המצבר.

: סובב את המפתח  eeלאחר תדלוק
 במתג ההתנעה למצב 2 למשך 

כ- 10 שניות.

 ee60 הפעל את המתנע למשך עד
שניות ללא הפרעה, עד שהמנוע 

יפעל בצורה חלקה.

אם המנוע אינו מתניע:

המתן כ- ee2 דקות.

 ee60 הפעל את המתנע למשך עד
שניות ללא הפרעה, עד שהמנוע 

יפעל בצורה חלקה.

אם גם ניסיון זה הוא ללא הצלחה, אל 
תנסה להתניע שוב את המנוע. פנה 

למרכז שירות מורשה, לדוגמה למרכז 
שירות מורשה מרצדס.

גלגלים וצמיגים

הערות כלליות

הרכב מצוייד או בחומר איטום לצמיגים 
או בגלגל חלופי.

בכלי רכב ללא חומר איטום לצמיגים, 
הגלגל החלופי נמצא מתחת לחלקו 

האחורי של הרכב ) עמוד 215(.

 הערה לאיכות הסביבה
דאג להשלכת הנוזל במרכז שירות 

מורשה, לדוגמה מרכז שירות מורשה 
מרצדס.

נקז שוב את מסנן הדלק אם נורת  ee
הביקורת  נשארת דלוקה.

אם נורת הביקורת  נשארת   
דלוקה אפילו לאחר הניקוז השני, 
דאג מיידית לבדיקת הסיבה לכך 

במרכז שירות מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

 סכנת תאונה
צמיגים פגומים או שחוקים ולחץ 

אוויר גבוה או נמוך מדי, עלולים 
לשנות בצורה משמעותית את 

מאפייני הנהיגה והבלימה של הרכב. 
קיימת סכנה מוגברת לתאונה.

החלף את הצמיגים, כולל זה של 
הגלגל החלופי, לפחות פעם בכל 6 

שנים. יש להחליף את הצמיגים ללא 
קשר למידת שחיקתם. בדוק את 

לחץ האוויר בגלגל החלופי במרווחי 
זמן קבועים.
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מידע בטיחותי מתאים תמצא בפרק 
הצמיגים וגלגלים תחת הכותרת 

"בטיחות" ) עמוד 45(.

הכנת הרכב

עצור את הרכב הרחק ככל האפשר  ee
מתנועה בכביש ועל גבי משטח 

קשיח ושאינו מחליק.

הפעל את אורות המצוקה  ee
)מהבהבים(.

נעל את ההגה עם הגלגלים בכיוון  ee
נסיעה ישרה לפנים.

הפעל את בלם החנייה. ee
כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  ee
שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה 

לאחור.

כלי רכב עם תיבת הילוכים  ee
אוטומטית: שלב את ידית ההילוכים 

.P למצב

אם רכבך מצוייד במתלי אוויר  ee
 ENR אחוריים, נטרל את מערכת 

) עמוד 149(.

על כל הנוסעים לצאת מהרכב, תוך  ee
שאתה מוודא את בטיחותם.

הצב את משולב האזהרה או את  ee
תאורת המצוקה, במרחק מתאים 

 מהרכב.
הקפד על דרישות החוק.

שימוש בחומר איטום לצמיגים

באפשרותך להשתמש בחומר איטום 
לצמיגים, במיוחד אלה שבמדרס 

הצמיג. ניתן להשתמש בחומר האיטום 
.-200C בטמפרטורות חיצוניות עד

ערכת חומר האיטום כוללת:

•בקבוק 	
•צינורית מילוי גמיש 	

•חולץ ליבת השסתום 	
•פנים שסתום 	

•משאבת אוויר חשמלית 	
 " • 	max. 80 km/h" מדבקה המציינת

)מקסימום 80 קמ"ש(.

 סכנת שריפה
עישון, אש ולהבה פתוחה אסורים 
בזמן טיפול בחומר איטום צמיגים. 

הימנע מיצירת ניצוצות. אחרת, חומר 
איטום הצמיגים עלול להצית ולגרום 

לשריפה.

 סכנת תאונה
בטיחותך בסכנה ממשית וחומר 

האיטום אינו יכול לתקן את הצמיג 
הנקור במקרים הבאים:

•אם קיימים חתכים או נקרים  	
בצמיג, העולים על 4 מ"מ

•אם החישוק פגום 	
•אם נסעת ברכב כשהלחץ  	

בצמיגים היה נמוך מאד או ללא 
אוויר כלל

אל תמשיך לנהוג ברכב. התקשר 
למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

.) ee253 עמוד ( הכנת הרכב

אל תסיר גופים זרים אשר חדרו  ee
לצמיג, לדוגמה ברגים או מסמרים.

 " eemax. 80 km/h" הדבק את מדבקת
כך שהנהג יוכל לראותה בנקל.

 סכנת פציעה
מנע כל מגע של חומר האיטום עם 

עור הגוף, העיניים או הבגדים.

•אם חומר האיטום בא במגע עם  	
העיניים או עור הגוף, שטוף מיד 

עם מים נקיים.

•החלף מיד בגדים שבאו במגע עם  	
חומר איטום הצמיגים.

•במקרה של תגובה אלרגית, פנה  	
מיידית לקבלת סיוע רפואי.
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שמור את חומר איטום הצמיגים 
הרחק מהישג ידם של ילדים.

•במקרה של בליעת חומר האיטום  	
לצמיגים, שטוף מייד את הפה 

ושתה הרבה מים.

•אל תגרום להקאה. פנה מיד  	
לרופא.

•אל תשאף אדים של חומר  	
האיטום.

הברג החוצה את מכסה השסתום  ee
משסתום )6(.

 ) ee5( הברג החוצה את הליבה
 משסתום )6( באמצעות החולץ )4(.

הנח את ליבת השסתום )5( על 
משטח נקי ויבש.

( מצינור  ee3( משוך את המכסה
המילוי )2(.

( אל  ee2( חבר את צינור המילוי
השסתום )6(.

( עם צינור  ee1( החזק את הבקבוק
 המילוי הגמיש כלפי מטה.

וודא שהבקבוק נמצא גבוה יותר 
משסתום )6(.

סחט את הבקבוק בכוח מספר  ee
פעמים על מנת להעביר את כל 

תכולתו לצמיג.

.) ee2( הוצא את צינור המילוי הגמיש

 ) ee5( הברג החוצה את ליבת השסתום
משסתום )6( באמצעות החולץ )4(.

אם ליבת השסתום הישנה מלוכלכת    
או לא תקינה, השתמש בליבת 
השסתום שסופקה עם החולץ.

 ) ee2( סגור את צינור המילוי הגמיש
עם מכסה )3(.

אם חומר האיטום נזל החוצה, הנח    
לו להתייבש. לאחר מכן, ניתן להסירו 

כקרום.

נהג לפנים או לאחור למרחק של  ee
 כ- 10 מטר.

חומר האיטום מתפזר בכל הצמיג.

הוצא את משאבת האוויר מתא  ee
האחסון.

בקבוק (1 )

צינור מלוי גמיש (2 )

.) ee1( נער את בקבוק חומר האיטום

 ) ee2( הברג את צינור המילוי הגמיש
 על בקבוק חומר האיטום )1(.

הבקבוק פתוח עתה.

החזק תמיד את בקבוק חומר    
האיטום כך שהפתח יפנה כלפי 

מעלה.

בקבוק (1 )

צינור מלוי גמיש (2 )

מכסה צינור מילוי גמיש (3 )

חולץ ליבת שסתומים (4 )

פנים שסתום (5 )

שסתום (6 )

 סכנת פציעה
פעל על פי הוראות הבטיחות של 
היצרן, כפי שאלו מופיעות על גבי 

המדבקה שעל משאבת האוויר 
החשמלית.
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מחבר (1 )

מתג (2 )

תריס (3 )

צינור אוויר גמיש עם מחוון לחץ  (4 )
ואום אבטחה.

ee.פתח תריס )3( שעל משאבת האוויר

( וצינור אוויר  ee1( משוך את מחבר
הגמיש )4( עם מחוון הלחץ, החוצה 

מהמארז.

 ) ee4( הברג את צינור האוויר הגמיש
על שסתום הצמיג בעזרת אום 

ההבטחה.

( לתוך שקע  ee1( הכנס את המחבר
מצת הסיגריות.

סובב את המפתח למצב ee1 במתג 
ההתנעה.

הצב את המתג על משאבת האוויר  ee
.I החשמלית למצב 

משאבת האוויר החשמלית מופעלת. 
הצמיג מתחיל להתנפח.

אל תפעיל את משאבת האוויר   
החשמלית למשך יותר משש דקות 

ברצף, אחרת, היא עלולה להתחמם 
 יתר על המידה.

ניתן להשתמש שוב במשאבת 
האוויר, לאחר שהתקררה.

לאחר כחמש דקות, הלחץ בצמיג אמור 
להגיע לערך של 1.8 בר. אם לא מגיעים 

לערך זה:

נתק את משאבת האוויר החשמלית. ee
נהג לפנים או לאחור למרחק של  ee

 כ- 10 מטר.
הדבר מאפשר לחומר האיטום 

להתפזר טוב יותר בתוך הצמיג.

חבר חזרה את משאבת האוויר  ee
החשמלית.

ee.נפח שוב את הצמיג

 סכנת תאונה
אם עדיין לא ניתן להגיע ללחץ של 1.8 

בר, הצמיג פגום בצורה חמורה מדי.

אל תמשיך לנהוג ברכב. התקשר 
למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

הצב את המתג על משאבת האוויר  ee
החשמלית למצב 0.

 ee0 סובב את מפתח ההתנעה למצב
 במתג ההתנעה.

משאבת האוויר החשמלית מופסקת.

משוך את המחבר החוצה משקע  ee
מצת הסיגריות.

נתק את משאבת האוויר החשמלית. ee
הצב את המשאבה החשמלית בתא  ee

המטען.

סגור את הדלת האחורית. ee
ee התחל מיד בנסיעה.

הדבר מאפשר לחומר האיטום 
להתפזר טוב יותר בתוך הצמיג.

עצור את הרכב לאחר כ- ee10 דקות.

ee.בדוק את לחץ האוויר בצמיג

 סכנת תאונה
אם לחץ האוויר נמוך מ- 1.3 בר 

לאחר נסיעת מבחן זו, הצמיג פגום 
בצורה חמורה. חומר האיטום אינו 

יכול לספק כל עזרה במקרה של נקר 
זה. קיימת סכנה מוגברת בהמשך 
הנסיעה עם צמיגים פגומים. אתה 

עלול לפצוע את עצמך ואחרים.

צמיגים פגומים ולחץ אוויר גבוה או 
נמוך מדי, עלולים לשנות בצורה 

משמעותית את מאפייני התנהגות 
הכביש והבלימה של הרכב. קיימת 

סכנה מוגברת לתאונה.
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אל תמשיך לנהוג ברכב. פנה מיד למרכז 
שירות  מרכז  מומלץ  מורשה,  שירות 
השירות  למרכז  או  מרצדס  מורשה 

."24/7"

 סכנת פציעה
אם אתה מחנה רכב עם מתלי אוויר 

אחוריים ואתה משאיר את מתג 
 ENR מערכת ,)On( ההתנעה פתוח

נשארת פעילה. ואם אז אתה מגביה 
את הרכב, מערכת ENR תנסה לפצות 

על גובה הרכב. הדבר עלול לגרום 
לרכב, לדוגמה, להחליק מהמגבה.

במטרה למנוע סכנה של פציעה 
חמורה ואף קטלנית ולמנוע גרימת 
נזק לרכב, או שתוציא את המפתח 

ממתג ההתנעה או שתנתק את 
מערכת ENR בזמן החלפת גלגל. 
מידע נוסף תוכל למצוא במפתח 

העניינים תחת הכותרת "בקרת גובה 
.")ENR( אלקטרונית

אם לחץ האוויר נשאר עדיין לפחות  ee
1.3 בר, תקן אותו בעזרת המשאבה 

החשמלית ) עמוד 254(.
( וצינור האוויר  ee1( אחסן את המחבר

 הגמיש )4( מאחורי תריס )3( 
) עמוד 255(.

אחסן את משאבת האוויר במקומה  ee
המיועד בתא האחסון ) עמוד 212(.

סגור את תא האחסון. ee
סע מיד למרכז שירות מורשה, מומלץ  ee
מרכז שירות מורשה מרצדס. דאג שם 
להחלפת הצמיג וחומר איטום הצמיג.

 הערה לאיכות הסביבה
דאג להשלכת חומר האיטום בצורה 

מבוקרת, למשל במרכז שירות מורשה 
מרצדס.

דאג להחלפת חומר האיטום כל 4    
שנים.

החלפת גלגל במקרה של נקר

 סכנת תאונה
מידות הגלגל ומידות הצמיג של 

הגלגל החלופי יכולים להיות שונים 
מאלו של גלגלים רגילים.

התנהגות הכביש של רכבך תושפע 
מכך. התאם את סגנון הנהיגה 

לנסיבות. השתמש בגלגל החלופי 
לפרקי זמן קצרים בלבד.

אל תחרוג ממהירות נסיעה מרבית 
של 80 קמ"ש ואל תנטרל את 

מערכת ®ESP. לעולם אין להתקין 
יותר מגלגל חלופי אחד בו זמנית.

דאג בהקדם האפשרי להחלפת 
הגלגל החלופי בגלגל חדש במרכז 

שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס. חברת מרצדס 

ממליצה שתבצע עבודות אלו במרכזי 
השירות המורשים מטעמה. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים לכך.

 סכנת פציעה
למניעת סכנה של פציעות חמורות 

ואף קטלניות וכדי למנוע גרימת נזק 
לרכב, הקפד על הבאים:

•מגבה הרכב מיועד רק להגבהת  	
הרכב לפרק זמן קצר בזמן החלפת 

גלגל.

•הצב את המגבה רק בנקודות  	
ההגבהה המתאימות. לפני הגבהת 
הרכב, וודא שהמגבה ממוקם היטב 

מתחת לנקודת ההגבהה.

•חובה להציב את המגבה רק על  	
קרקע יציבה, אופקית וישרה.

•לפני הגבהת הרכב, עליך לאבטח  	
אותו מפני גלילה, עד ידי הצבת 

סדי עצירה בגלגלים לדוגמה, ולא 
לשחרר לעולם את בלם החנייה כל 

עוד הרכב מוגבה.

•וודא שהמרחק בין תחתית  	
הצמיגים לבין הקרקע אינו עולה 
על 30 מ"מ. אחרת הרכב עלול 
להחליק מהמגבה או להתהפך.

•לעולם אל תניח את ידיך מתחת  	
לרכב מוגבה.

•לעולם אל תתניע את המנוע ומנע  	
טלטולים אחרים או רעידות בעוד 
הרכב מוגבה. אחרת הרכב עלול 

להחליק מהמגבה.
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הכנה להחלפת גלגל

ee הכן את הרכב כמתואר 
) עמוד 253(.

אבטח את הרכב מפני גלילה על  ee
ידי שימוש בסדי עצירה לגלגלים או 

 אמצעים דומים אחרים.
בכלי רכב בעלי הינע לכל הגלגלים, 

 השתמש בסדי עצירה מתקפלים 
) עמוד 212(.

הוצא כלי עבור צלחת טבור הגלגל

: הוצא את  eeגלגל עם צלחת טבור
הכלי להסרת צלחת הטבור מתוך 

ערכת הכלים.

משוך החוצה בזהירות את צלחת  ee
הטבור בעזרת הכלי.

( בגלגל  ee1( שחרר את ברגי הגלגל
שאתה עומד להחליף כסיבוב אחד. 

אל תוציא את ברגי הגלגל.

הגבהת הרכב

נקודות ההגבהה )מעצורים מגומי( 
ממוקמים מאחורי חללי הגלגלים 

הקדמיים )לגלגלים הקדמיים( ולפני 
חללי הגלגלים האחוריים )לגלגלים 

האחוריים(.

 סכנת פציעה
הרכב עלול להחליק מהמגבה 

בשיפועים עולים או יורדים.

כדי למנוע סכנה של גרימת פציעות 
חמורות ואף קטלניות תוך גרימת 

נזק לרכב, אל תחליף גלגלים 
בשיפועים עולים או יורדים. 

בכביש אופקי:

הצב סדי עצירה לפני ומאחורי  ee
הגלגל הנמצא בקו אלכסוני לגלגל 

שאותו יש להחליף.

הוצא את ערכת כלי העבודה מתא  ee
האחסון מתחת למושב הנוסע 

הקדמי או מתא האחסון שבתא 
האחורי ) עמוד 212(.

הוצא את המגבה מתא האחסון  ee
בתא האחורי ) עמוד 212(.

הוצא את הגלגל החלופי מתושבת  ee
הגלגל החלופי ) עמוד 215(.

לבש את הכפפות המסופקות  ee
בערכת כלי העבודה של הרכב.
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 ) ee4( המתאם ,)הוצא את המגבה )2
ומפתח הרצ'ט )5( מתוך ערכת כלי 

העבודה.

וודא שהמרחק בין תחתית הצמיגים 
והקרקע אינו עולה על 30 מ"מ.

הסרת גלגל

שחרר את ברגי הגלגל. ee
אל תניח את ברגי הגלגל בחול או   

בלכלוך. התבריגים של ברגי הגלגל 
וטבור הגלגל עלולים להינזק בזמן 

הידוק הברגים.

הסר את הגלגל. ee
התקנת גלגל חדש

 סכנת פציעה
מקם את מגבה רק בנקודות ההגבהה 
המיועדות לכך. לוחית המגבה חייבת 

לעטוף לגמרי את נקודת ההגבהה. 
השתמש בנקודת ההגבהה האחורית 

ביותר עם הגבהת הסרן האחורי.

אחרת, הרכב עלול להחליק מהמגבה 
ולפצוע אותך או אחרים.

( מתחת  ee2( מקם את המגבה
לנקודת ההגבהה המתאימה )1(.

וודא שהמגבה מוצב אנכית, הישר  ee
מתחת לנקודת ההגבהה.

 ) ee3( התחל לסובב את גלגלת המגבה
עד שלוח המגבה נתמך כנגד נקודת 

ההגבהה ואתה מרגיש התנגדות 
רבה יותר בסיבוב הגלגלת.

 ) ee5( והרצ'ט )חבר את המתאם )4
 למגבה )2(.

מדבקת AUF/UP חייבת להיות 
קריאה ונראית לעין.

( בכיוון האותיות  ee5( סובב את הרצ'ט
AUF/UP עד שהגלגל מתרומם 

 מהקרקע.
בעת ביצוע פעולה זו, יתכן והמגבה 

)2( ינוע לצד של אחד משטחי 
 התמיכה.

 סכנת תאונה
למניעת סכנה של פציעות חמורות 

ואף קטלניות וכדי למנוע גרימת נזק 
לרכב, הקפד על הבאים:

•החלף כל בורג גלגל פגום או חלוד. 	
•לעולם אל תמרח את ברגי הגלגל  	

במשחת סיכה.

•אם טבור הגלגל ניזוק, אסור לנסוע  	
עם הרכב.

התקשר למרכז שירות מורשה, 
מומלץ למרכז שירות מורשה 

מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

•מסיבות בטיחות, חברת מרצדס  	
ממליצה שתשתמש רק בברגי 

גלגלים אשר נבדקו ואושרו לרכבי 
מרצדס. ברגים אחרים עלולים 

להשתחרר.

נקה את שטח המגע שבין הגלגל  ee
לטבור.
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 ) ee1( הברג פנימה את פין המרכוז
מערכת כלי העבודה של הרכב.

דחוף את הגלגל על טבור הגלגל  ee
ולחץ עליו.

אם רכבך מצוייד בבקר לחץ אוויר   
בצמיגים, ישנם רכיבים אלקטרוניים 

 בגלגלים.
חל איסור על שימוש בכלי הרכבה 

באזור השסתום. אחרת, עלול 
 להיגרם נזק לרכיבים האלקטרוניים.

דאג להחלפת צמיגים במרכז 
מקצועי מורשה, לדוגמה, במרכז 

מורשה מרצדס.

)1( - )5( ברגי גלגל

הדק בצורה שווה את ברגי הגלגל,  ee
על פי סדר ההידוק המתואר.

מומנט ההידוק הוא:  

• 	200Nm :לגלגלי פלדה

• 	180Nm :לגלגלי סגסוגת קלה

: התקן את  eeגלגלים עם צלחת טבור
צלחת הקישוט כשפתח השסתום 

מעל לשסתום ולחץ אותו לתוך 
הגלגל, כשהוא במצב זה.

דחוף בזהירות את הצלחת כנגד  ee
הגלגל בצד הנגדי לשסתום ושלב 

אותו במקומו. וודא שתפסי האחיזה 
נתפסים בצלחת הטבור בגלגל.

סובב את המגבה חזרה למצב  ee
אחסון.

אבטח את הגלגל הפגום בתושבת  ee
הגלגל החלופי ) עמוד 215(.

אחסן את המגבה והערכת כלי  ee
העבודה של הרכב.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ותקן  ee
על פי הצורך ) עמוד 286(.

לאחר ee50 ק"מ, חזור והדק את ברגי 
הגלגל במומנט ההידוק המוגדר.

הידוק חוזר של ברגי הגלגל

 סכנת תאונה
כאשר הרכב עדיין על המגבה, אל 

תהדק לגמרי את ברגי הגלגל. אחרת 
הרכב עלול להחליק מהמגבה.

הברג את ברגי הגלגל והדק אותם  ee
בעדינות.

הסר את פין המרכוז והברג פנימה  ee
את בורג הגלגל האחרון.

הנמכת הרכב

( למגבה  ee5( חבר את הרצ'ט 
 ) עמוד 257(.

מדבקת AB/DOWN חייבת להיות 
קריאה ונראית לעין.

הנמך בזהירות את הרכב. ee

משוך את המגבה הצידה. ee

 סכנת תאונה
לאחר החלפת גלגל, למטרות 

בטיחות אתה חייב:

•לבדוק את מומנט הידוק  	
הגלגל. אחרת, הגלגלים עלולים 

להשתחרר.

259
ת

שיו
מו

שי
ת 

צו
מל

ה
גלגלים וצמיגים



•בדוק את לחץ האוויר בצמיגים  	
ותקן על פי הצורך.

• ק"מ, חזור והדק את  לאחר 50	
ברגי הגלגל במומנט ההידוק 

המוגדר.
•אם מותקנים גלגלים חדשים  	

או שנצבעו מחדש, חובה להדק 
 מחדש את ברגי הגלגל לאחר 

כ- 1,000 עד 5,000 ק"מ 
למומנט המוגדר.

•דאג בהקדם האפשרי לתיקון כיוון  	
הסיבוב של הגלגל, אם הגלגלים 

הוצלבו, במרכז שירות מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס. אחרת עלולה להיות לכך 
השפעה על התנהגות הכביש של 

הרכב.

אחרת, האמינות התפעולית ובטיחות 
הנסיעה עלולים להיות מושפעים 

לרעה. כתוצאה, אתה עלול לאבד את 
השליטה ברכב, תוך גרימת תאונה תוך 

פציעתך ופציעתם של אחרים.

 סכנת פציעה
נורות קסנון נושאות מתח גבוה. 

אם תיגע במגעים החשמליים של 
נורות קסנון, אתה עלול לחטוף מכת 

חשמל ולהיפצע בצורה חמורה ואף 
קטלנית. לכן, לעולם אל תסיר את 

המכסה מנורות קסנון.

אל תחליף בעצמך את נורות הקסנון 
ודאג להחלפתן במרכז שירות מורשה, 

שלו הידע המקצועי הספציפי וכלי 
העבודה הנדרשים לביצוע עבודה זאת.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

מערכת חשמל

הערות ביחס להחלפת נורות

נורות ופנסים מהווים רכיבים חשובים 
לבטיחות הרכב. לכן, בכל זמן, וודא שכל 

הנורות תקינות.

 סכנת פציעה
פנסים, נורות ובתי נורות עלולים 

להיות מאוד חמים. לכן, הנח להם 
להתקרר לפני החלפת הנורות. 
אחרת אתה עלול להיכוות עם 

הנגיעה בהם.

הרחק נורות מהישג ידם של ילדים 
אחרת, הם עלולים להסב נזק לנורות 

ולפצוע את עצמם.

לעולם אל תשתמש בנורה שנפלה. 
נורה שכזו יכולה להתנפץ ולגרום 

לפציעתך.

נורות הלוגן נמצאות תחת לחץ והן 
עלולות להתפוצץ בזמן החלפתן, 

במיוחד אם הן חמות מאוד. לכן, עליך 
להרכיב משקפי מגן וכפפות עבודה 

בזמן החלפתן.

•לפני החלפת נורה, כבה את מערכת  	
התאורה למניעתם של קצרים.

•בנורות חדשות יש לגעת רק עם  	
מטלית שאינה מותירה סיבים, או 
אמצעי דומה אחר. אל תעבוד עם 

אצבעות רטובות או משומנות.

• וולט בעלות  התקן רק נורות 12	
.)W( אותו סוג והספק

•דאג לבדוק בקביעות את כוונון  	
הפנסים.

•אם הנורה עדיין אינה דולקת, פנה  	
למרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס.

• הבאות  	LED -דאג להחלפת נורות ה
במרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס:

פנסי איתות פניה נוספים   -
במראות הצד החיצוניות

פנס הבלם השלישי  -
נורות בי-קסנון  -

תאורות פנימיות אחוריות עם   -
נורות קריאה בידיות האחיזה
נורות תאורת הסביבה בתא   -

הרגליים ובתקרה
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נורות ה- LED בתאורת היום לא    
ניתנות להחלפה דאג להחלפת נורות 

הפנסים הקדמיים במרכז שירות 
מורשה, מומלץ מרכז מורשה מרצדס.

וודא שהנורות מחוזקות היטב   
במקומן.

החלפת נורות

החלפת נורות הפנסים הקדמיים

סוג נורהאורות 
פנסי איתות פניה )1(

נוספים במראות הצד 
החיצוניות

LED

פנסים קדמיים מסוג )2(
הלוגן: תאורת יום/
תאורת צד/אורות 

חנייה 

W 21/5 W

פנסים קדמיים מסוג 
בי-קסנון: תאורה 

צידית/אורות חנייה 

 W 5 W
BlueVision

PY 21 Wפנסי איתות פניה )3(
פנסים קדמיים מסוג )4(

הלוגן: פנסי ערפל 
H7 55 W

פנסים קדמיים מסוג 
בי-קסנון: פנסי 

ערפל/תפקוד תאורת 
פניה 

H7 55 W

פנסים קדמיים מסוג )5(
בי-קסנון: פנסי 

תאורת יום 

LED

פנסים קדמיים מסוג )6(
הלוגן: אורות דרך 

)גבוהים( 

H7 55 W

סוג נורהאורות 
פנסים קדמיים מסוג )7(

הלוגן: אורות נסיעה 
)נמוכים( 

H7 55 W

פנסים קדמיים מסוג 
בי-קסנון: אורות 
נסיעה )נמוכים(/

אורות דרך )גבוהים( 

 D1S-35
W

אורות נסיעה )נמוכים( ואורות דרך 
)גבוהים( בפנסים קדמיים מסוג 

הלוגן
כבה את האורות. ee

ee פתח את מכסה המנוע 
) עמוד 198(.

מבט מבפנים )דוגמה: פנס קדמי שמאלי(

מכסה הבית (1 )

( 2) תושבת נורת אור נסיעה )נמוך(, 
פנס קדמי

( 3) תושבת נורת אור נסיעה )נמוך(, 
פנס קדמי

 ) ee1( סובב את כיסוי בית הנורה
שמאלה )נגד כיוון השעון( והסר 

אותו.

סובב את תושבת הנורות המתאימה  ee
)2( או )3( שמאלה ומשוך אותה 

החוצה.

משוך את הנורה החוצה מתושבתה. ee
הכנס נורה חדשה לבית הנורה. ee

הכנס את תושבת הנורה וסובב ימינה. ee
( והדק אותו  ee1( התקן את כיסוי הבית

על ידי סיבובו ימינה.

פנסי ערפל/תפקוד תאורת פניה
כבה את האורות. ee
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ee פתח את מכסה המנוע 
) עמוד 198(.

מבט מבפנים )דוגמה: פנס קדמי שמאלי(

 ) ee1( סובב את כיסוי בית הנורה
שמאלה )נגד כיוון השעון( והסר 

אותו.

 ) ee2( סובב את תושבת הנורות
שמאלה ומשוך אותה החוצה.

משוך את הנורה החוצה מתושבתה  ee
.)2(

.) ee2( הכנס נורה חדשה לבית הנורה

( וסובב  ee2( הכנס את תושבת הנורה
אותה ימינה לשם הידוקה.

( והדק אותו  ee1( חבר את כיסוי הבית
על ידי סיבובו ימינה.

תאורת יום בפנסים הקדמיים 
ותאורה צידית/אורות חנייה

כבה את האורות. ee
ee פתח את מכסה המנוע

) עמוד 198(.

מבט מבפנים )דוגמה: פנס קדמי שמאלי(

 ) ee1( סובב את כיסוי בית הנורה
שמאלה )נגד כיוון השעון( והסר 

אותו.

.) ee2( משוך החוצה את תושבת הנורה

ee משוך את הנורה החוצה 
מתושבתה )2(.

.) ee2( הכנס נורה חדשה לבית הנורה

.) ee2( הכנס את תשובת הנורה

( והדק אותו  ee1( התקן את כיסוי הבית
על ידי סיבובו ימינה.

פנסי איתות פניה
כבה את האורות. ee

ee פתח את מכסה המנוע 
) עמוד 198(.

מבט מבפנים )דוגמה: פנס קדמי שמאלי(

 ) ee1( סובב את תושבת הנורות
שמאלה והסר אותה.

הפעל לחץ על הנורה, סובב אותה  ee
שמאלה והסר אותה מתושבתה )1(.

לחץ את הנורה החדשה לתושבתה  ee
)1( והברג אותה ימינה.

( לתוך  ee1( סובב את תושבת הנורה
הפנס וסובב אותה ימינה.

החלפת נורות אחוריות

סוג נורהפנס
LEDפנס בלמים שלישי )1(
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סוג נורהפנס
פנס בלמים, פנס )2(

אחורי/אורות 
חנייה 

P 21/5 W

PY 21 Wפנסי איתות פניה )3(
תאורת נסיעה )4(

לאחור 
P 21 W

פנס ערפל אחורי )5(
)צד נהג( 

P 21 W

תאורת לוחית )6(
הרישוי

W 5 W

הסר את מכלל הפנס האחורי   
בזהירות כדי שלא להסב נזק לצבע 

הרכב. בגלל מיקום ההתקנה, 
מרצדס ממליצה להחליף את 
הנורות במרכז שירות מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס. דאג תמיד שעבודות 

האחזקה יבוצעו במרכז מקצועי 
מורשה, שלו הידע המקצועי 

הספציפי וכלי העבודה הנדרשים 
לביצוע עבודה זאת. חברת מרצדס 

ממליצה שתבצע עבודות אלו 
במרכזי השירות של מרצדס. האמור 
מתייחס במיוחד לעבודות הקשורות 

לבטיחות או במערכות הקשורות 
לבטיחות; אלו חייבות להתבצע 

במרכזי שירות מומחים ומורשים 
לכך.

מכלל פנס אחורי
כבה את האורות. ee

: פתח  eeלהסרת מכלל הפנס האחורי
את הדלת האחורית.

ערכת כלי העבודה של הרכב כוללת    
מברג ) עמוד 212(.

הברג החוצה את ארבעת ברגי הצד  ee
.)1(

 ) ee2( סובב את מכלל הפנס האחורי
כלפי חוץ.

משוך החוצה את מכלל הפנס  ee
האחורי )2( מקדחי המהדקים.

נתק את המחבר. ee

מכלל פנס אחורי

( בכיוון  ee3( לחץ את רגליות המהדקים
החץ והסר את תושבת הנורה )4(.

תושבת נורה

פנס בלמים/פנס אחורי/אורות חנייה (5 )

פנסי איתות פניה (6 )

תאורת נסיעה לאחור (7 )

פנס ערפל אחורי )צד נהג בלבד( (8 )
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: הפעל לחץ קל על  eeלהחלפת הנורה
הנורה, סובב אותה שמאלה והסר 

אותה מתושבתה.

לחץ נורה חדשה בבית הנורה וסובב  ee
אותה ימינה.

 : eeלהתקנת מכלל הפנס האחורי
הכנס את תושבת הנורות )4( לתוך 

הפנס האחורי והדק את שני הברגים 
.)3(

לחץ את המחבר לתושבת הנורה. ee
יישר את מארז הפנס האחורי מהצד,  ee

כשלשוניות המיקום בתוך קדחי 
הברגים.

סובב את מכלל הפנס האחורי  ee
פנימה והדק את ארבעת ברגי הצד 

.)1(

תאורת לוחית הרישוי

כבה את האורות. ee
הכנס מברג, או כלי דומה, לתוך  ee

החריץ )2( ולחץ בעדינות את עדשת 
הפנס )1(.

משוך את הנורה החוצה מתושבתה. ee
הכנס נורה חדשה. ee

( והצמד אותה  ee1( יישר את העדשה
כך שתשתלב.

פנסי איתות פניה נוסף על הגג

כבה את האורות. ee
.) ee1( הסר את שלושת הברגים

הסר את עדשת הפנס. ee
הפעל לחץ קל על הנורה, סובב  ee

אותה שמאלה והסר אותה 
מתושבתה.

לחץ נורה חדשה בבית הנורה וסובב  ee
אותה ימינה.

מקם את עדשת הפנס והדק את  ee
שלושת הברגים )1(.

תאורת פנים

דאג להחלפת נורות לוח הבקרה   
העליון ותאורה הפנימית האחורית, 

עם תאורת הקריאה, על ידי מרכז 
שירותמורשה, מומלץ מרכז שירות 

מורשה מרצדס. חברת מרצדס 
ממליצה שתבצע עבודות אלו 

במרכזי השירות של מרצדס. אחרת 
אתה עלול להסב נזק ללוח הבקרה 

העליון, ידיות האחיזה או הפנסים.
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תאורה אחורית פנימית בידית 
K 15W האחיזה

תאורה פנימית אחורית ללא תאורת קריאה

כבה את התאורה הפנימית. ee
לחץ על התפסנים הקפיציים של  ee

העדשה )1( כלפי פנים באמצעות 
כלי מתאים, כמו מברג לדוגמה, 

והסר בזהירות את העדשה.

( החוצה  ee2( משוך את הנורה
מתושבתה.

.) ee2( הכנס נורה חדשה

( בימין.  ee1( מקם את עדשת הפנס
וודא שעדשת הפנס נתפסת במוביל 

בית הפנס.

( בצד  ee1( תפוס את עדשת הפנס
שמאל.

עדשת הפנס נשארת בצד שמאל,    
 חופשית לנוע מעל למתג 

.On/Off -ה

K 15W תאורה תא מטען

כבה את התאורה הפנימית. ee
לחץ על התפסנים הקפיציים  ee

של בית הפנס )1( באמצעות כלי 
מתאים, מברג לדוגמה, והרם את 

בית הפנס מעלה.

.) ee3( פתח את מכסה המגן

לחץ את המגע הקפיצי של תושבת  ee
הנורה כלפי חוץ והסר את הנורה 

.)2(

.) ee2( הכנס נורה חדשה

( חזרה  ee3( קפל את מכסה המגן
למקומו.

( בצד  ee1( יישר ושלב את בית הנורה
שמאל.

K 15W תאורת כניסה
ניתן לצייד את רכבך בפנסי תאורת 
כניסה בתחתית הדלתות הקדמיות.

הנוסע  דלת  )דוגמה  כניסה  תאורת  פנסי 
הקדמי(

לחץ על התפסנים הקפיציים  ee
של בית הפנס )1( באמצעות כלי 
מתאים, מברג לדוגמה, והרם את 

בית הפנס מעלה )1(.

לחץ את המגע הקפיצי של  ee
תושבת הנורה כלפי חוץ והסר את 

הנורה )2(.

.) ee2( הכנס נורה חדשה 
נורה )2( נדלקת.

( בצד  ee1( יישר ושלב את בית הנורה
שמאל.

נתיכים

נתיכים שרופים חובה להחליף    
בנתיכים בעלי אותו הספק )מזוהים 

באמצעות צבעם והאמפרים שלהם( 
וערך אמפרי כמומלץ בטבלת מיקום 

הנתיכים. מרכז שירות מורשה 
מרצדס ישמח לייעץ לך.
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 סכנת שריפה
השתמש רק בנתיכים שאושרו 
לשימוש ברכבי מרצדס שלהם 

הערך האמפרי המתאים למערכות 
הקשורות לכך. אל תנסה לתקן או 

לגשר נתיכים פגומים. אחרת, מעגל 
המועמס יתר על המידה עלול לגרום 

לשריפה. דאג לאתר את הגורם 
לשריפת הנתיך, במרכז מקצועי 

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
מרצדס.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. ee
ee פתח את מכסה המנוע

) עמוד 198(.

( בכיוון החץ. ee1( החלק את הלשוניות

( כלפי מעלה. ee2( קפל את המכסה

( כלפי  ee2( לסגירה: קפל את המכסה
מטה על גבי תיבת הנתיכים.

( בכיוון החץ  ee1( החלק את הלשוניות
עד לשילובן.

סגור תמיד את המכסה של תיבת   
הנתיכים הראשית כדי למנוע חדירת 

אוויר מתא המנוע לתוך הרכב. זה 
ימנע גם תקלות חשמליות, בגלל 

חדירת מים, לכלוך או לחות לדוגמה.

) (3 )SRB( תיבת ממסרים

(4 )F4 תיבת נתיכים

(5 )F5 תיבת נתיכים

(6 )F1 נתיך ראשי

(7 )F34 בלוק נתיכים

(8 )F35 בלוק נתיכים

הנתיכים והממסרים של הציוד 
הסטנדרטי ממוקמים בתיבת הנתיכים 

הראשית בתא המנוע.

נתיכים וממסרים נוספים של פריטי ציוד 
אופציונאלי ממוקמים בתיבת הנתיכים 

מתחת למושב הנהג.

טבלת מיקום הנתיכים של תיבות    
הנתיכים נמצאת בתיק מסמכי 

הרכב בתא הכפפות ומציינת את כל 
הנתיכים הממוספרים.

( את מתג ההתנעה וצרכני  eeOff( סגור
החשמל לפני החלפת נתיך.

תיבת נתיכים ראשית

בתא  ממוקמת  הראשית  הנתיכים  תיבת 
המנוע

: נתק את כל צרכני  eeלפתיחה
החשמל.

הפעל את בלם החנייה. ee
או

ברכבים בעלי תיבת הילוכים  ee
אוטומטית, העבר את ידית ההילוכים 

.P למצב
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נתיכים

)SRB( תיבת נתיכים-ממסרים

ערך אמפריצרכן מס' 
A 30מגבי שמשה קדמית 1 

A 15צופר 2 

A 5מתג פנס בלמים 3 

A 7.5חימום 4 

A 5שקע אבחון/מתג תאורה/לוח מחוונים5 

A 5רכיבי מנוע 6 

A 30מגב שמשה אחורית 7 

A 10פין 87 )1( 8 

A 15פין 87 )2( 9 

A 10פין 87 )3( 10 

A 7.5פין 30Z מנוע 11 

A 30חימום שמשה אחורית 12 

A 7.5נועל גלגל ההגה/לוח מכשירים 13 

A 7.5מערכת בלמים 14 

A 5בקרת טווח הפנסים הקדמיים 15 
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ערך אמפריצרכן מס' 
A 20מתנע 16 

A 15משאבת דלק 17 

A 15מצת סיגריות/תאורת תא כפפות 18 

A 5רדיו 19 

A 15סלילי הצתה )מנוע בנזין( 20 

HFM5 A )מנוע דיזל( 

A 7.5מכלל בורר הילוכים אלקטרוני 21 

A 7.5טכוגרף 22 

A 10יחידת בקרה 23 

—פנוי 24 

A 5יחידת בקרת גרור 25 

A 5ממסר ניתוק מצבר 26 

A 5פין 15 מרכב/ציוד יצרן 27 

A 10פין 87, מכלל בקרת הילוכים 28 

A 5עזר תחילת נסיעה/מתג מכסה מנוע 29 

A 7.5פרקטרוניק 30 

—פנוי 31 

A 5מצלמת נסיעה לאחור 32 

A 10יחידת בקרה, מזיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילדים 33 

A 5פין R15 מרכב/ציוד יצרן 34 

A 7.5לוח בקרה עליון 35 

A 10כוונון תמיכת מותניים )מושב( 36 

A 7.5תאורה במראת האיפור 37 

—פנוי 38 

—פנוי 39 

A 10נתיך מנוע )דיזל( 40 

A 20נתיך מנוע )בנזין( 

A 10נתיך מנוע )דיזל(41 

A 20נתיך מנוע )בנזין( 
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ערך אמפריצרכן מס' 
 F 1 פין 30, אלטרנטור מערכת החשמל של הרכב )בתיבה

האלקטרונית(
225 A

 F 4 פין 30, מאוורר מיזוג אוויר )ביחידת הקירור בתיבה
האלקטרונית(

30/60 A

 F 5 )40פין 30, משאבת אוויר משנית )בתיבה האלקטרונית A

F34 בלוק נתיכים

ערך אמפריצרכן מס' 
A 5מתג תאורה/לוח בקרה במקטע העליון 21 

A 7.5מערכת בידור של המושב האחורי 22 

A 10תאורת פנים 23 

A 7.5לוח בקרה עליון 24 

A 25חלון גג מחליק בתא האחורי 25 

A 5חימום משנה, מקלט רדיו 26 

A 7.5מיזוג אוויר/בקרת אקלים אוטומטית 27 

—פנוי 28 

—פנוי 29 

A 30בקרות חימום מושבים 30 

—פנוי 31 

—פנוי 32 
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ערך אמפריצרכן מס' 
A 10שקע אבחון 33 

—פנוי 34 

—פנוי 35 

A 30מערכת ניקוי פנסים קדמיים 36 

 37 ATA 10צופר מצבר A

A 20מנעול מוט ההגה 38 

A 40מאוורר תא קדמי 39 

A 25מערכת בלמים )שסתומים( 40 

A 40מערכת בלמים )משאבת אספקה( 41 

—פנוי 42 

F35 בלוק נתיכים

ערך אמפריצרכן מס' 

A 15שקע 12V בתא אחורי, שמאלי 21 

A 15שקע 12V בתא אחורי, ימני 22 

A 20שקע חשמל של הגרור 23 

A 25יחידת זיהוי גרור 24 

A 30כוונון, מושב הנהג 25 

A 30כוונון, מושב נוסע קדמי 26 
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ערך אמפריצרכן מס' 

A 30דלת הזזה חשמלית, שמאלית 27 

A 30דלת הזזה חשמלית, ימנית 28 

A 30מאוורר, מיזוג אוויר של התא האחורי 29 

A 40מדחס, מתלי אוויר 30 

A 20משאבת דלק 31 

A 5בקר לחץ צמיגים 32 

—פנוי 33 

A 5מפצה 34 

A 20יחידת בקרת חימום עזר 35 

—פנוי 36 

A 5מערכת מיזוג אוויר של התא האחורי 37 

 —פנוי38 

 —פנוי39 

A 15שקע 12V בתא אחורי, ימני 40 

A 10מחוון גג, יחידת בקרת תאורה 41 

—פנוי 42 

תיבת נתיכים מתחת למושב הנהג

בסיס מושב נהג

: נתק את כל צרכני  eeלפתיחה
החשמל.

הפעל את בלם החנייה. ee
או

ברכבים בעלי תיבת הילוכים  ee
אוטומטית, העבר את ידית ההילוכים 

.P למצב

סובב שמאלה את התפס הסיבובי  ee
)1( במכסה )2( והסר אותו.
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התא בבסיס מושב הנהג פתוח

תיבת נתיכים (3 )

נתיכים

תיבת נתיכים

ערך צרכן מס' 
אמפרי

 F 6 רכישת אות ומכלל
הפעלה )SAM( תיבת 

נתיכים-ממסרים 
 )SRB(

80 A

יחידת בקרת דלת, 1 
שמאל 

25 A

יחידת בקרת דלת, 2 
ימין 

25 A

 3 PSM 25יחידת בקרת A
 4 PSM 25יחידת בקרת A
שקע 12V בבסיס 5 

מושב הנוסע הקדמי
15 A

ציוד נוסף לכלי רכב 6 
ספציפיים לתרבות 

פנאי17 

—

ציוד נוסף לכלי רכב 7 
ספציפיים לתרבות 

פנאי17 

—

ציוד נוסף לכלי רכב 8 
ספציפיים לתרבות 

פנאי17 

—

ציוד נוסף לכלי רכב 9 
ספציפיים לתרבות 

פנאי17 

—

 10 DC/DC 30ממיר A
—פנוי 11 

—פנוי 12 

 13 Radio/COMAND
APS/חריץ DIN 1 ו- 2

15/20 A

טלפון סלולארי לא 14 
מרושת/טלפוניית 

נוחות

7.5 A

A 5טכוגרף 15 
A 25מערכת שמע 16 
A 5מונה תשלום 17 
לוח בקרה עליון/חלון 18 

גג מחליק
25 A

FUN/MARCO POLO Westfalia 17 ראה תוספת לויאנו
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( לתוך  ee2( לחץ על מפתח החירום
הפתח במפתח בכיוון החץ עד 

שמכסה תא הסוללה )1( נפתח.

.) ee1( הסר את מכסה תא הסוללה

הכה את המפתח כנגד כף ידך כך  ee
שהסוללה הישנה )3( תיפול החוצה 

מתא הסוללה.

( לתוך תא  ee3( הכנס סוללה חדשה
הסוללה כאשר הקוטב החיובי )+( 

פונה כלפי מעלה. לביצוע הדבר, 
השתמש במטלית שאינה מותירה 

סיבים.

 ) ee1( התקן את מכסה תא הסוללה
על פני מארז המפתח, עם הרגליות 

הקדמיות תחילה ולחץ לסגירה.

( חזרה  ee2( החלק את מפתח החירום
למארז המפתח.

בדוק את פעולת כל לחצני המפתח  ee
ברכב.

החלפת סוללה בשלט

אם נורת הביקורת בשלט רחוק 
מהבהבת במהירות באדום, סוללת 

השלט רחוק פרוקה. עליך להחליף את 
סוללת השלט רחוק.

.CR2430 אתה זקוק לסוללה מסוג

סוללות לשלט רחוק

הערות בנוגע להחלפת סוללות

 סכנת הרעלה
הסוללות רעילות ומכילות חומרים 
קאוסטיים. מסיבה זאת, שמור את 

הסוללות הרחק מהישג ידם של 
ילדים.

במקרה של בליעת סוללה, פנה 
מיידית לקבלת סיוע רפואי.

 הערה לאיכות הסביבה
מצברים כוללים מזהמים. 

השלכת סוללות שלט 
לאשפה הביתית היא 

עבירה על החוק. חובה 
לאסוף אותן בנפרד 

ולמחזרן בצורה ידידותית 
לסביבה.

השלך את הסוללות 
הישנות בצורה אחראית 
לסביבה. השלך סוללות 

פרוקות רק במרכז מקצועי 
מורשה, לדוגמה מרכז 

שירות מורשה מרצדס או 
בנקודות איסוף מיוחדת 

לסוללות ישנות.

מפתח הרכב

 CR 2025 אתה זקוק לשתי סוללת
.3V בעלת

) ee2( משוך החוצה את מפתח החירום
מתוך המפתח ) עמוד 274(.
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סימון (1 )

מכסה סוללה (2 )

סוללה (3 )

מגרעת בבית (4 )

 ) ee2( הסר את מכסה הסוללה
באמצעות כלי מתאים, למשל 
מטבע, על ידי סיבובו שמאלה.

בדוק את האטם במכסה הסוללה  ee
)2( לקיום נזק והחליפו על פי הצורך.

.) ee3( הוצא את הסוללה הישנה

בזמן הכנסת הסוללה, וודא שהיא    
נקייה וללא סיבי בד.

( כך שהקוטב  ee3( הכנס סוללה חדשה
החיובי )+( וסוג הסוללה פונים כלפי 

מעלה. לביצוע הדבר, השתמש 
במטלית שאינה מותירה סיבים.

 ) ee2( מקם את מכסה הסוללה
כשהסימן )1( באזור המוגבה בין 

שתי מגרעות )4(.

 ) ee2( התקן את מכסה הסוללה
באמצעות כלי מתאים, למשל 
מטבע, על ידי סיבובו ימינה עד 

לעצר.

בדוק את כל תפקודי השלט רחוק  ee
) עמוד 119(.

פתיחה/סגירה במקרה חירום

נעילה/שחרור נעילה של 
הרכב באמצעות מפתח החירום

אם אינך יכול עוד לנעול או לשחרר את 
נעילת הדלתות בעזרת השלט רחוק, 

השתמש במפתח החירום.

( בכיוון  ee1( החלק את תפס השחרור
החץ ובו זמנית, הוצא לגמרי את 

מפתח החירום )2( ממפתח השלט.

כלי רכב עם פתיחת נוחות/תפקוד 
סגירה

בדלת  בחירום  נעילה  לשחרור  דלת  מנעול 
הנוסע הקדמי

לשחרור הנעילה  

לנעילה  

הכנס את מפתח החירום עד הסוף  ee
במנעול דלת הנוסע הקדמי וסובב 

 אותו שמאלה.
דלת הנוסע הקדמי משוחררת 

מנעילתה.

274

ת
שיו

מו
שי

ת 
צו

מל
ה

פתיחה/סגירה במקרה חירום



כלי רכב ללא פתיחת נוחות/תפקוד 
סגירה

מנעול הדלת לשחרור בחירום בדלת 
הנהג.

הכנס את מפתח החירום עד הסוף  ee
במנעול דלת הנהג וסובב שמאלה.

דלת הנהג משוחררת מנעילתה.

מערכת האזעקה ATA תופעל אם    
תפתח את הדלת בעזרת מפתח 

החירום.

את מערכת האזעקה ניתן לנטרל כלהלן:

 ee לחץ על לחצן  או
במפתח.

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. ee

תיבת הילוכים אוטומטית

במקרה של תקלה, ניתן לשחרר ידנית 
את ידית ההילוכים מהנעילה במצב 
חנייה P, לדוגמה לשם גרירת הרכב.

( בעזרת חפץ  ee1( הוצא תא המכסה
מתאים, לדוגמה מפתח ומשוך את 

כיסוי העור, בכוח כלפי מעלה.

( כלפי  ee3( לחץ על לחצן השחרור
 מטה בצד ימין.

נועל ידית ההילוכים משוחרר.

 ) ee3( המשך ללחוץ על לחצן השחרור
.N והזז את הידית )2( למצב

כעת אתה יכול להזיז את ידית    
ההילוכים בצורה חופשית עד 

.P להחזרתה למצב

התנעה בכבלים, התנעה 
בגרירה וגרירה

התנעה בכבלים

הערות כלליות

אם המצבר פרוק, ניתן להתניע את 
המנוע מרכב אחר באמצעות כבלי 

התנעה. למטרה זאת, נקודת חיבור 
ההתנעה בכבלים נמצאת בתא המנוע.

 סכנת פציעה
כאשר טוענים את המצברים נוצר 

חמצן מימני נפיץ. לכן, אבטח אוורור 
ברמה מספקת בכל מקרה של 

עבודה על המצברים.

מנע להבות פתוחות ואל תעשן 
בקרבת מצברים.

הימנע מיצירת ניצוצות )למשל כמו 
בזמן ניתוק המצברים( הניצוצות 

יכולים להצית את החמצן המימני 
תוך גרימה לפיצוץ המצברים. הדבר 
יכול להסתיים בפציעות חמורות לך 

ולאחרים.

 סכנת פציעה
בזמן התנעה בכבלים, יש סכנה של 

כוויות חומצה בגלל הגזים הנפלטים 
מהמצברים. אל תישען מעל 

המצברים בזמן התנעה בכבלים.

הימנע מניסיונות התנעה ממושכים.  

אין להשתמש במתקן לטעינה 
מהירה לשם התנעת המנוע.

בזמן התנעה בכבלים, שים לב לנקודות 
הבאות:

•התנעה בכבלים ניתן לבצע  	
כשהמנוע והממיר הקטליטי קרים.

•אל תתניע את המנוע אם המצבר  	
 קפוא.

תחילה, הנח לו להפשיר.
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תרשים חיבור הכבלים

 ) ee2( הסר את מכסה ההדק החיובי
של מצבר העזר.

חבר את המהדק החיובי של כבל  ee
ההתנעה להדק החיובי )2( של 

מצבר העזר ולאחר מכן להדק )5( 
של נקודת חיבור כבל ההתנעה.

הפעל את מנוע רכב מצבר העזר  ee
במהירות סרק.

חבר את מהדק הכבל השלילי )-( ee
להדק השלילי )3( של מצבר העזר 

ואז לנקודת הארקה )4( ברכבך.

התנע את המנוע. ee
באפשרותך להפעיל עכשיו צרכני    

חשמל אך לא להדליק את האורות.

נתק את המהדק השלילי )-(  ee
מנקודת ההארקה )4( ואז מההדק 

השלילי )3( של רכב מצבר העזר.

נתק את המהדק החיובי של כבל  ee
ההתנעה מההדק החיובי )5( של 

נקודת חיבור כבל ההתנעה ולאחר 
מכן מההדק )2( החיובי של מצבר 

העזר.

התקן את מכסה מניעת המגע של  ee
נקודת ההתנעה בכבלים.

( המסומן  ee1( סגור את מכסה הגומי
ב- + במכסה תיבת הנתיכים 

 הראשית.
נקודת ההתנעה בכבלים מכוסה.

 ) ee2( החזר את מכסה ההדק החיובי
של מצבר העזר.

כעת אתה יכול להדליק את האורות.   

דאג לבדיקת המצבר במרכז  ee
שירותמורשה, מומלץ מרכז מורשה 

מרצדס.

•בהתנעה בכבלים, השתמש רק  	
במצברים בעלי רמת מתח והספק 

זהים.

•השתמש רק בכבלי התנעה המוגנים  	
מפני היפוך קטבים, בעלי חתך 
מספק ועם תפסנים מבודדים.

וודא שאין מגע בין שני כלי הרכב. ee
הפעל את בלם החנייה. ee

או

ברכבים בעלי תיבת הילוכים  ee
אוטומטית, העבר את ידית ההילוכים 

.P למצב

נתק את כל צרכני החשמל. ee
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה. ee

ee פתח את מכסה המנוע
) עמוד 198(.

חיבור מהדקי הכבלים

מצד  נמצאת  ההתנעה  כבל  חיבור  נקודת 
הנתיכים  לתיבת  בסמוך  המנוע,  בתא  ימין 

הראשית.

( המסומן  ee1( פתח את מכסה הגומי
ב- + במכסה תיבת הנתיכים 

 הראשית.
נקודת ההתנעה בכבלים נראית 

לעין.

משוך את מכסה מניעת המגע של  ee
נקודת ההתנעה בכבלים.
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התנעה בגרירה

•אינך יכול להתניע בגרירה רכב בעל  	
תיבת הילוכים אוטומטית.

•לפני התנעה בגרירה של הרכב, וודא  	
שהמצבר מחובר וטעון. אחרת, לא 

ניתן יהיה לפתוח )On( אותו ולכן לא 
יהיה תגבור היגוי ובלימה.

•כאשר גוררים רכב עם ממיר  	
קטליטי, וודא שהמנוע התקרר.

•אם המנוע אינו מתניע לאחר מספר  	
שניות, נסה את תהליך ההתנעה 

בכבלים באמצעות מצבר של רכב 
אחר ) עמוד 275(.

•הימנע מניסיונות חוזרים ונשנים  	
להתניע את הרכב בגרירה שכן 
יש באלו כדי להסב נזק לממיר 

הקטליטי.

•השתמש במוט גרירה וחבר אותו  	
 לטבעת הגרירה הקדמית 

) עמוד 278( בלבד.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

שלב להילוך סרק. ee
נסה להתניע את הרכב בגרירה. ee

שלב הילוך שני או שלישי ושחרר  ee
את המצמד. אל תלחץ על דוושת 

 ההאצה.
המנוע מותנע.

גרירה

הערות כלליות

 סכנת תאונה
גרור את הרכב בעזרת מוט גרירה 

קשיח אם:

•המנוע אינו פועל. 	
•תקלה בהזנת המתח או  	

במערכת החשמל של הרכב.

אין תגבור הגה ובלימה כשהמנוע 
אינו פועל. במצב זה יהיה עליך 

להשקיע הרבה יותר כוח לשם ביצוע 
פעולות היגוי ובלימת הרכב.

אל תגרור את הרכב אם לא ניתן 
לסובב את המפתח במתג ההתנעה. 
ההיגוי ננעל אז ולא ניתן יהיה לבצע 

פעולות היגוי ברכב.

בזמן גרירת רכב אחר, אסור 
שמשקלו יעלה על המשקל המורשה 

המרבי של רכבך.

בזמן גרירה, הקפד על התקנות שבחוק. 
עדיף לדאוג להעברת הרכב על גבי 
משאית גרר או גרור במקום לגרור 

אותה. כאשר גוררים רכב, השתמש 
במוט גרירה קשיח.

אבטח את כבל הגרירה או מוט   
הגרירה, לטבעת הגרירה בלבד. 

אחרת, אתה עלול לגרום נזק לרכב.

לרכבים בעלי מערכת הינע לכל   
הגלגלים 4MATIC, כל ארבעת 

הגלגלים חייבים להיות מוגבהים 
לשם הגרירה. אחרת, אתה עלול 

 להסב נזק לתיבת ההעברה.
אם ניתן להגביה את הרכב רק 

מלפנים, חובה להסיר את גל ההינע 
שבין הסרן האחורי לבין תיבת 

ההעברה. השתמש תמיד בברגים 
חדשים לשם התקנת גל ההינע.

לפני הגרירה, נטרל את תפקוד    
 הנעילה האוטומטית בזמן נסיעה 

 ) עמוד 54(.
אחרת, הרכב עלול להינעל בזמן 

דחיפה או גרירה.
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טבעת גרירה קדמית

קיבוע עבור טבעת הגרירה הקדמית בפגוש

: לחץ  eeלהתקנת טבעת הגרירה
את הסימון במכסה )1( והסר את 

 המכסה )1(.
כעת תוכל לראות את קיבוע טבעת 

הגרירה.

הוצא את טבעת הגרירה ומפתח  ee
הגלגלים מערכת כלי העבודה של 

הרכב ) עמוד 212(.

הברג פנימה את טבעת הגרירה,  ee
ימינה עד העוצר.

הכנס את ידית מפתח הגלגלים  ee
בטבעת הגרירה והדק.

: הוצא  eeלהסרת טבעת הגרירה
את מפתח הגלגלים מערכת כלי 

העבודה של הרכב.

הכנס את ידית מפתח הגלגלים  ee
לטבעת הגרירה וסובב את המפתח 

ימינה.

הברג החוצה את טבעת הגרירה. ee
( עם הרגלית  ee1( הכנס את המכסה
בתחתית ולחץ עליו בחלקו העליון 

עד שישתלב.

הנח חזרה את טבעת הגרירה  ee
ואת מפתח הגלגלים בערכת כלי 

העבודה של הרכב.

טבעת גרירה אחורית

טבעת הגרירה האחורית ממוקמת 
מתחת לפגוש בצד ימין )מבט בכיוון 

הנסיעה(.

טבעת גרירה אחורית מתחת לפגוש

לרכבך יש מאחז גרור, השתמש בו    
לשם גרירה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית

סובב את המפתח למצב ee1 במתג 
ההתנעה.

לגרירה למרחק של עד ee100 ק"מ, 
שלב את תיבת ההילוכים להילוך 

סרק.

 סכנת פציעה
גל ההינע עלול ליפול עם הסרתו 

ולפצוע אותך. אבטח את גל ההינע 
לפני הסרתו כדי למנוע את נפילתו, 
לדוגמה בעזרת אדם אחר או על ידי 

קשירת גל ההינע מעלה.

 ee100 לגרירה למרחק העולה על
ק"מ, הסר את גל ההינע של הסרנים 

המניעים.

השתמש תמיד בברגים חדשים לשם   
התקנת גלי ההינע.

כלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית

אל תחרוג ממהירות גרירה של   
50 קמ"ש אחרת תיבת ההילוכים 

עלולה להינזק.

סובב את המפתח למצב ee2 במתג 
ההתנעה.

לגרירה למרחק העולה על ee50 ק"מ, 
.N להעברת ידית ההילוכים למצב
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הסר תמיד את גלי ההינע המובילים  ee
לסרנים המניעים.

השתמש תמיד בברגים חדשים לשם   
התקנת גלי ההינע.

עם נזק בסרן הקדמי
סובב את המפתח למצב ee1 במתג 

ההתנעה.

הגבה את הסרן הקדמי. ee

 סכנת פציעה
גל ההינע עלול ליפול עם הסרתו 

ולפצוע אותך. אבטח את גל ההינע 
לפני הסרתו כדי למנוע את נפילתו, 
לדוגמה בעזרת אדם אחר או על ידי 

קשירת גל ההינע מעלה.

לגרירה למרחק העולה על ee50 ק"מ, 
הסר את גלי ההינע של הסרנים 

המניעים.

השתמש תמיד בברגים חדשים לשם   
התקנת גלי ההינע.

חילוץ רכב תקוע

אם הגלגלים המניעים תקועים בתוך 
קרקע בוצית, גרור את הרכב בזהירות 

רבה, במיוחד אם הוא טעון.

משוך את הרכב בצורה חלקה הישר 
לפנים.

אחרת, קיימת סכנה של גרימת נזק 
לשלדה.

אל תגרור החוצה רכב עם גרור מחובר.

גרור את הרכב החוצה מאחור, בתוך 
העקבות שכבר קיימות, אם אפשרי הדבר.

גרירת הרכב במקרה של תקלות 
מסוימות

עם נזק לתיבת ההילוכים

 סכנת פציעה
גל ההינע עלול ליפול עם הסרתו 

ולפצוע אותך. אבטח את גל ההינע 
לפני הסרתו כדי למנוע את נפילתו, 
לדוגמה בעזרת אדם אחר או על ידי 

קשירת גל ההינע מעלה.

 סכנת פציעה
גל ההינע עלול ליפול עם הסרתו 

ולפצוע אותך. אבטח את גל ההינע 
לפני הסרתו כדי למנוע את נפילתו, 
לדוגמה בעזרת אדם אחר או על ידי 

קשירת גל ההינע מעלה.

לרכבים בעלי מערכת הינע לכל   
הגלגלים 4MATIC, כל ארבעת 

הגלגלים חייבים להיות מוגבהים 
לשם הגרירה. אחרת, אתה עלול 

 להסב נזק לתיבת ההעברה.
אם ניתן להגביה את הרכב רק 

מלפנים, חובה להסיר את גל ההינע 
שבין הסרן האחורי לבין תיבת 

ההעברה. השתמש תמיד בברגים 
חדשים לשם התקנת גל ההינע.

חובה לסגור את מתג ההתנעה בעת   
גרירת הרכב אם אחד מהסרנים, 
קדמי או אחורי, מורם. התערבות 
מערכת ®ESP עלולה להסב נזק 

למערכת הבלמים.

עם נזק בסרן האחורי
סובב את המפתח למצב ee1 במתג 

ההתנעה.

הגבה את הסרן האחורי. ee
לרכבים בעלי מערכת הינע לכל   

הגלגלים 4MATIC, כל ארבעת 
הגלגלים חייבים להיות מוגבהים 
לשם הגרירה. אחרת, אתה עלול 

להסב נזק לתיבת ההעברה.

במקרה של תקלה במערכת 
החשמל

אם המצבר פגום, תיבת ההילוכים 
תהייה נעולה במצב P. להעברת תיבת 

ההילוכים למצב N, אתה חייב לספק 
מתח למערכת החשמל של הרכב, 

 באותה דרך כמו התנעה בכבלים
) עמוד 275(.

דאג להובלת הרכב על גבי משאית גרר.

הובלת הרכב

ניתן להשתמש בטבעות הגרירה לשם 
משיכת הרכב על גבי מוביל מיוחד, 

לצורך הובלה.
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קשור את הרכב למשאית הגרר   
רק באמצעות הגלגלים או חישוקי 

הגלגלים ולא באמצעות חלקים 
כלשהם של הרכב כדוגמת הסרן 
או רכיב היגוי. אחרת, הרכב עלול 

להינזק.

שלב להילוך סרק. ee
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חלפים מקוריים של מרצדס
חברת מרצדס בוחנת את כל החלפים 
המקוריים ואת כל החלקים והאביזרים 
להסבה שאושרו לסוג הרכב הזה בכל 

הנוגע ל:

•אמינות 	
•בטיחות 	
•התאמה 	

למרות מחקרי השוק, חברת מרצדס אינה 
יכולה להעריך חלקים אחרים.

לכן, חברת מרצדס אינה מקבלת על 
עצמה אחריות לגבי שימוש בחלקים 

כאלה ברכבי מרצדס, גם אם הם אושרו 
רשמית באופן עצמאי.

בגרמניה ובמדינות אחרות, רק חלקים 
מסוימים מאושרים רשמית להתקנה או 
לעבודות שינוי, אם הם עומדים בדרישות 

החוק. כל החלקים המקוריים של מרצדס 
עומדים בדרישות אלה.

וודא שהחלפים מתאימים לרכב. במדינות 
רבות, חלקים המהווים שינוי ברכב עלולים 
לגרום לפקיעת אישור התפעול הכללי של 

הרכב. זה המקרה אם:

•משתנה סוג הרכב המאושר ברישיון  	
התפעול הכללי

•השינוי יוצר סיכון למשתמשי כביש  	
אחרים

•פליטות הרכב ורמות הרעש מושפעים  	
לרעה. השימוש בחלפים בלתי 

מאושרים עלול לשבש את בטיחות 
הרכב.

מסיבות בטיחותיות, חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש רק בחלפים מקוריים 

או תחליפיים ואביזרים אשר אושרו לסוג 
רכב זה.

במועד הזמנת חלפים מקוריים, ציין תמיד 
את מספר זיהוי הרכב ומספר המנוע. את 

המספרים ניתן למצוא בלוחית זיהוי הרכב 
) עמוד 283(.

אלקטרוניקת הרכב

התעסקות עם אלקטרוניקת הרכב

 הערה לאיכות הסביבה
חברת מרצדס מספקת גם מכללים 

וחלקים משוקמים בעלי אותה איכות 
כמו חלקים חדשים. על אלו חלה אותה 

אחריות כמו לחלקים חדשים.

חלקים מקוריים של מרצדס וחלקי הסבה 
ואביזרים מאושרים, ניתן לרכוש במוסכי 

מרצדס המורשים. כאן תקבל ייעוץ אודות 
השינויים הטכניים המאושרים והחלקים 

יותקנו בצורה מקצועית.

 סכנת תאונה
מסיבות בטיחותיות וכדי לשמור על 

אישור ההפעלה, על עבודות המבוצעות 
באלקטרוניקת הרכב להיעשות בידי 

מרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס. אחרת, בטיחות 

התפעול הרכב עלולה להיפגע.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

דאג תמיד שמערכת האלקטרוניקה   
של הרכב ורכיביה כדוגמת יחידות 

בקרה, חיישנים ומחברי כבלים 
יטופלו במרכז שירות מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס. 
אחרת, חלקי הרכב עלולים להישחק 

מהר יותר. יש בכך כדי להביא 
לפקיעת תוקף אישור ההפעלה 

וכיסוי הביטוח ולגרום לפקיעת 
תוקף האחריות.

שדרוג ציוד חשמלי ואלקטרוני

ציוד חשמלי ואלקטרוני יכול להזיק 
לבטיחות התפקודית של הרכב. אם 

ציוד זה משודרג, הוא חייב להיות מהסוג 
המאושר ולשאת את הסימון "e". את 
הסימון e ניתן לקבל מיצרן הציוד או 

רשויות הבחינה של הציוד.

נזקים, או נזקים תוצאתיים הנוצרים   
מהתקנת ציוד שאינו מאושר על ידי 
חברת מרצדס אינו מכוסה במסגרת 

האחריות של מרצדס.

אלקטרוניקת הרכב282

ם
ניי

טכ
ם 

טי
פר

מ



אם ברצונך להתקין מכשירי טלפון או 
מכשירי קשר דו-כיווניים ברכב, עליך 

לקבל אישור רשמי לכך.

להפעלת טלפונים סלולאריים ומכשירי 
רדיו דו כיווניים, חברת מרצדס ממליצה 

על שימוש באנטנה חיצונית מאושרת. זו 
הדרך היחידה להבטיח את איכות הקליטה 

האופטימאלית בתוך הרכב תוך הפחתה 
למינימום של הפרעות בין אלקטרוניקת 

הרכב לבין הטלפונים הסלולאריים 
ומכשירי הקשר הדו כיווניים.

הספק שידור תחום תדרים 
מרבי )שיא(

 Trunked/Tetra 35רדיו W

תחום תדר  
70 ס"מ 

35 W

 GSM 900/AMPS10 W
 GSM 180010 W

 UMTS10 W

אם נעשה שימוש ברכב בציוד   
חשמלי או אלקטרוני שאינו עונה 

לתנאים אלו, אישור ההפעלה 
הכללי עלול לפקוע )תקנת 

EU 2004/104/EC - תאימות 
אלקטרומגנטית של כלי רכב(.

לוחיות זיהוי הרכב

לוחית זיהוי הרכב

לוחית זיהוי הרכב )1( עם מספר זיהוי 
הרכב )VIN( והנתונים של המשקלות 

המורשים ממוקמת במסגרת הדלת בצד 
הנהג. מספר זיהוי הרכב )VIN( נמצא 

גם בתא המנוע, מתחת למכסה מסנן 
האבקנים.

 סכנת פציעה
הקרינה האלקטרו-מגנטית היתרה 

הנוצרת עלולה ליצור סכנה בריאותית 
לך ולאחרים.

השימוש באנטנה חיצונית מביא 
בחשבון דיונים מדעיים עדכניים ביחס 

לאפשרות של סכנה בריאותית היכולה 
לנבוע משדות אלקטרומגנטיים.

מסיבה זאת, חובה שהתקנת האנטנה 
החיצונית תתבצע במרכז שירות 

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
מרצדס.

חברת מרצדס ממליצה שתבצע 
עבודות אלו במרכזי השירות של 
מרצדס. האמור מתייחס במיוחד 
לעבודות הקשורות לבטיחות או 

במערכות הקשורות לבטיחות; אלו 
חייבות להתבצע במרכזי שירות 

מומחים ומורשים לכך.

אסור ששידורי הטלפון הנייד או ציוד הרדיו 
הדו-כיווני יחרגו מהספק השידור המרבי 

המוגדר.

הספק שידור תחום תדרים 
מרבי )שיא(

 גלים קצרים 
)f< 50 MHz(

100 W

תחום תדר  
4 מטר 

30 W

תחום תדר  
2 מטר 

50 W
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הסר כלפי מעלה את מכסה מסנן  ee
 האבקנים )2(. מספר זיהוי הרכב

)VIN( )3( נראה לעין.

מספר מנוע

מספר המנוע חרוט על גוף המנוע. מידע 
נוסף על כך תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס.
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נתוני הפעלה

מנוע

נתוני מנוע

הנתונים הטכניים נקבעו בהתאם לתקנות EU המתאימות. כל הנתונים מתייחסים לציוד 
הסטנדרטי של הרכב. לכן, הנתונים עלולים להיות שונים לכלי רכב עם ציוד אופציונאלי.

תוכל למצוא מידע נוסף במרכז שירות מורשה מרצדס.

במסמכי הרכב תמצא מידע אודות רמת הרעש של הרכב.

EURO 4 כלי רכב בעלי מנוע
 Viano 2.0 CDI2.2 CDI

 )kW )HP(( 85 הספק נקוב )150( 110)116(

38003800 במהירות מנוע )סל"ד( 

 250 )Nm( 290330 מומנט נקוב

1600-26001800-2400 במהירות מנוע )סל"ד( 

44 מספר צילינדרים 

44 שסתומים לצילינדר 

21482148 נפח )סמ"ק( 

150 -/+ 4500 150 -/+ 4500 מהירות מנוע מרבית )סל"ד( 

EURO 5 כלי רכב בעלי מנוע
 Viano2.0 CDI

2.0 CDI
4MATIC

2.2 CDI

2.2 CDI
4MATIC

 3.0 CDI 3.5

 )kW )HP(( 100 הספק נקוב )258( 190 )224( 165 )163( 120 )136(

5900 3800 3800 3800 במהירות מנוע )סל"ד( 

 250 )Nm( 310360440340 מומנט נקוב

-1400במהירות מנוע )סל"ד( 
2600

1600-
 2400

1400-
 2800

2500-
 5000

6 6 4 4 מספר צילינדרים 

4 4 4 4 שסתומים לצילינדר 

3498 2987 2143 2143 נפח )סמ"ק( 

מהירות מנוע מרבית 
)סל"ד( 

 4200 4200 4450 +/-
 100

 6000 +/-
 150

285
ם

ניי
טכ

ם 
טי

פר
מ

נתוני הפעלה



ביצועים

משקל הייחוס למידע להלן הנוגע לביצועים הוא 2025 ק"ג עבור כלי רכב בעלי תיבת 
הילוכים ידנית ו- 2065 ק"ג לכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית. הערכים חורגים 
מעט בכלי רכב בעלי חלון גג או כלי רכב במדינות שאינן אירופאיות בעלי רמת פליטה 

.)EURO 3( MS3

כלי רכב בעלי מנוע EURO 4 ותיבת הילוכים ידנית
 Viano 2.0 CDI2.2 CDI

180 156 מהירות מרבית )קמ"ש( 

15.114.0 האצה מאפס ל- 100 קמ"ש 

כלי רכב בעלי מנוע EURO 5 ותיבת הילוכים ידנית
 Viano 2.0 CDI2.2 CDI

188 174 מהירות מרבית )קמ"ש( 

14.212.1האצה מאפס ל- 100 קמ"ש 

כלי רכב בעלי מנוע EURO 4 ותיבת הילוכים אוטומטית
 Viano 2.0 CDI2.2 CDI

180 165 מהירות מרבית )קמ"ש( 

14.311.4האצה מאפס ל- 100 קמ"ש 

כלי רכב בעלי מנוע EURO 5 ותיבת הילוכים אוטומטית
 Viano2.0 CDI

(4MATIC)
2.2 CDI

(4MATIC)
 3.0 CDI 3.5

201217 )174( 182 )161( 172 מהירות מרבית )קמ"ש( 

האצה מאפס ל- 100 
קמ"ש 

 13.5 )16.0( 11.1 )13.0( 9.18.7

לחץ אוויר בצמיגים

הערות כלליות
אתה עלול לאבד את השליטה ברכב 

וכתוצאה מכך, לגרום לפציעתך או 
פציעת אחרים.

לכן, עליך לבדוק באופן סדיר את 
לחץ האוויר בצמיגים לפני תחילתה 
של נסיעה ולכוונן ללחץ הנכון על פי 

הצורך.

 סכנת תאונה
אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי:

•יש השפעה שלילית על בטיחות  	
הנסיעה

•יגרום הדבר לפגמים ולהרס הצמיג 	
•עלול לגרום להתחממות יתר  	
של הצמיג או אפילו לבעירה 

ספונטאנית
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השתמש רק בצמיגים ובמידות   
המאושרים לרכבך. אלו תוכננו 

במיוחד לשימוש עם מערכות בקרה 
.ESP® או ABS כדוגמת

הקפד במיוחד גם על תקנות אישור    
 הצמיג בכל מדינה בנפרד.

תקנות אלו עשויות לקבוע סוג ספציפי 
של צמיג לרכבך או לאסור את 

השימוש בסוגי צמיגים מסוימים בעוד 
 שאלו מאושרים במדינות אחרות.

הקפד על כושר נשיאת העומס של 
הצמיגים ומדד המהירות המרבית 

המותרת לרכבך.

כוונן את לחץ האוויר בצמיגים לפני 
העמסת הרכב. עם העמסת הרכב, בדוק 

את לחץ האוויר בצמיגים ותקן בהתאם 
לצורך.

בזמן נהיגה ברכב, טמפרטורת הצמיג, 
ויחד אתה הלחץ בצמיג, עולים בהתאם 

למהירות הנסיעה והעומס.

לכן, עליך לכוונן את לחץ האוויר בצמיגים 
רק כאשר אלו קרים.

תקן את לחץ האוויר בצמיגים, כאשר אלה 
חמים רק אם:

•רמות הלחץ מתחת לערכים הנקובים  	
בטבלה ) עמוד 288( כאשר הרכב 

טעון וטמפרטורת הצמיג נלקחת 
בחשבון.

•רמות הלחץ מתחת לערכים הנקובים  	
בטבלה כאשר הרכב אינו טעון 

וטמפרטורת הצמיג נלקחת בחשבון.

לחץ האוויר בצמיג משתנה בכ- 10    
bar/1.5 psi( kPa 0.1( על כל שינוי 
של 100C בטמפרטורה החיצונית. 

זכור לאפשר זאת בזמן בדיקת לחץ 
האוויר בצמיג במקום סגור, במיוחד 

בחורף.

דוגמאות:

200C -טמפרטורה פנימית = כ

00C -הטמפרטורה החיצונית = כ

לחץ אוויר שיש לקבוע: לחץ האוויר 
)0.2 bar/3 psi( kPa 20 + הנקוב

הפרש הלחץ בין הצמיגים באחד   
הסרנים חייב שלא להיות גבוה יותר 

)1.5psi ,0.1bar( 10kPa -מ

 לחץ אוויר בצמיג מתחת 
ל- 44psi ,3bar( 300kPa( אסור.

שים לב למידע בנוגע ללחצי אוויר 
בצמיגים בפרק "בטיחות" ) עמוד 45(.

מידע נוסף ביחס לשסתומי צמיגים,    
גלגלים וצמיגים תוכל לקבל במרכז 

שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס. טבלת לחצי אוויר 

בצמיגים תוכל למצוא מאחורי 
דלתית פתח מיכל הדלק, מתחת 

למכסה המיכל.

רכב טעון חלקית (1 )

רכב טעון במלואו (2 )
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טבלת לחצי ניפוח אוויר

סרן אחוריסרן קדמי צמיגים/גלגלים 
רכב טעון 

חלקית 
רכב טעון 
במלואו 

רכב טעון 
חלקית 

רכב טעון 
במלואו

 205/65 R 16 C
 103/101T

בגלגל פלדה או סגסוגת
 6.5Jx16H2 ET60 

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 300 kPa 
 )3.0 bar/ 
 44 psi(

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 350 kPa 
 )3.5 bar/ 

51 psi(

 205/65 R 16 C
 107/105T )103H(

בגלגל פלדה או סגסוגת
  6.5Jx16H2 ET60

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 300 kPa 
 )3.0 bar/ 
 44 psi(

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 350 kPa 
 )3.5 bar/ 

51 psi(

 225/60 R 16 C 101/99H
בגלגל פלדה או סגסוגת

  6.5Jx16H2 ET60

270 kPa 
  )2.7 bar/ 

 39 psi(

 330 kPa 
 )3.3 bar/ 
 48 psi(

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 350 kPa 
 )3.5 bar/ 

51 psi(
 225/60 R 16 C

 105/103T )101H(
בגלגל פלדה או סגסוגת 

 6.5Jx16H2 ET60

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 330 kPa 
 )3.3 bar/ 
 48 psi(

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 350 kPa 
 )3.5 bar/ 

51 psi(

 225/60 R 16 C
105/103H

בגלגל פלדה או סגסוגת 
 6.5Jx16H2 ET60

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 330 kPa 
 )3.3 bar/ 
 48 psi(

 270 kPa 
 )2.7 bar/ 
 39 psi(

 350 kPa 
 )3.5 bar/ 

51 psi(

225/60 R 16 RF 102H
בגלגל פלדה או סגסוגת

  6.5Jx16H2 ET60

 230 kPa 
 )2.3 bar/ 
 33 psi(

 260 kPa 
 )2.6 bar/ 
 38 psi(

 230 kPa 
 )2.3 bar/ 
 33 psi(

 300 kPa 
 )3.0 bar/ 

44 psi(
 225/55 R 17 RF 101H

בגלגל סגסוגת
 7Jx17H2 ET56

 230 kPa 
 )2.3 bar/ 
 33 psi(

 260 kPa 
 )2.6 bar/ 
 38 psi(

 230 kPa 
 )2.3 bar/ 
 33 psi(

 300 kPa 
 )3.0 bar/ 

44 psi(
 225/55 R 17 RF 101V

בגלגל סגסוגת
  7Jx17H2 ET56

 250 kPa 
 )2.5 bar/ 
 36 psi(

 290 kPa 
 )2.9 bar/ 
 42 psi(

 250 kPa 
 )2.5 bar/ 
 36 psi(

 330 kPa 
 )3.3 bar/ 

48 psi(
 245/45 R 18 RF 100W

 MO
בגלגל סגסוגת

  7.5Jx18H2 ET56

 250 kPa 
 )2.5 bar/ 
 36 psi(

 290 kPa 
)2.9 bar/ 
  42 psi(

 250 kPa 
 )2.5 bar/ 
 36 psi(

 330 kPa 
 )3.3 bar/ 

48 psi(
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מומנטי הידוק

מומנט הידוקצמיגים 
Nm 200גלגל פלדה 

גלגלי סגסוגת 
קלה 

180 Nm

נקודות קשירה ומערכות הובלה

נקודות קשירה

שים לב למידע בנוגע לכושר נשיאת   
המטען המרבי של נקודת הקשירה 

המסוימת.

אם אתה מערב מספר נקודות 
קשירה לשם אבטחת מטען, אתה 

חייב תמיד להביא בחשבון את 
כושר הנשיאה המרבי של הנקודה 

החלשה ביותר.

לדוגמה, כאשר הבלמים מופעלים 
במלואם, פועלים כוחות היכולים 
להיות פי כמה מכוח משקלו של 

המטען.

השתמש תמיד במספר נקודות 
קשירה לשם חלוקת העומס בצורה 

שווה.

מידע נוסף בנוגע לנקודות קשירה וטבעות 
 עגינה תמצא בפרק "הפעלה"

) עמוד 170(.

טבעות קשירה
עומס המתיחה המרבי של טבעות 

.350 daN18 הקשירה הוא

מסילות מושב
עומס המתיחה המרבי על נקודות 

 הקשירה על מסילת המושב הוא
:400 daN

•המטען ברצפת תא המטען מאובטח  	
באמצעות שתי נקודות קשירה על 

 המסילה
ו-

•המרחק לנקודת האבטחה הבאה על  	
אותה מסילה הוא כ- 1 מטר

גגונים וגגונים אחוריים

 סכנת תאונה
אם התקנת מערכות נשיאת מטען 

על הגג, מאפייני התנהגות נרכב, 
ההיגוי והבלמים עשויים להשתנות 

כתוצאה ממרכז כובד גבוה יותר. זה 
המקרה במיוחד אם הועמס מטען על 

מערכת נשיאת המטען. התאם את 
סגנון נהיגתך לעומס הפועל על הרכב. 

הקפד תמיד על הוראות ההתקנה 
של היצרן. גגון/גגון אחורי ו/או מטען 

שאינם מותקנים בצורה נכונה עלולים 
להשתחרר ולסכן אותך ואת האחרים.

הקפד על מטען מרבי על הגג/הגגון/
הגגון האחורי. מטענים המובלים על 

הגגון/מנשא אחורי חייבים להיות 
מאובטחים היטב.

אל תאפשר למטען, כולל הנוסעים, 
לחרוג מהמשקל הכולל המרבי המותר 

של הרכב או מהעומס המרבי המותר 
על הסרן.

עומס מרבי על 
הגג 

150 ק"ג עם 
לפחות 3 זוגות 

של נקודות 
תמיכה

עומס מרבי 
לגגונים אחוריים 

45 ק"ג19

הנתונים ישימים למטען המחולק באופן 
שווה על פני כל אזור הגג.

המשקל של כל מטען הנישא על   
הגג, כולל הגגון עצמו, אסור שיעלה 

על העומס המרבי המותר על הגג.

תומכי הגגונים חייבים להיות 
מסודרים במרחקים שווים.

התקן את מוטות הגגון הבסיסי לפני 
ומאחורי נקודת התמיכה האמצעית.

הפחת יחסית את העומס על גגונים 
קצרים. העומס המרבי לכל צמד של 

תומכי גגון הוא 50 ק"ג. העומס המרבי 
של מסילות הגגון הוא 100 ק"ג.

18 עונה לדרישות הסטייה של המדינה

19 90 ק"ג כאשר נעשה שימוש ביתדות קיבוע כתמך כוח אנכי.
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מסיבות בטיחותיות, מרצדס   
ממליצה שתשתמש רק במערכות 
גגונים אשר נבדקו ואושרו במיוחד 

לרכב המרצדס. הדבר ימנע גרימת 
נזק.

הוראות העמסה ומידע אחר הנוגע 
לחלוקת מטענים ואבטחת מטענים 

 ניתן למצוא בפרק "הפעלה"
) עמוד 168(.

מאחז גרירת גרור

התקן רק מאחזים שנבדקו במיוחד    
ואושרו לרכבך על ידי מרצדס.

מידות התקנה

נקודות אבטחה (1 )

( 2) מרחק מהכביש 
)350 מ"מ, עם מטען(

המרחק של וו הגרירה לפני הכביש   
כשהרכב אינו טעון, תלוי בדגם 
ובציוד המותקן ברכב. לכן, אין 

אפשרות לתת מידע מפורט.

הקפד על נקודות האבטחה בשלדה 
בזמן שדרוג וו הגרירה של הגרור.

תוכל לקבל מידע נוסף על השדרוג 
במרכז מקצועי מורשה.

דאג תמיד שעבודות האחזקה 
יבוצעו במרכז מקצועי מורשה, 

שלו הידע המקצועי הספציפי וכלי 
העבודה הנדרשים לביצוע עבודה 

זאת. חברת מרצדס ממליצה 

שתבצע עבודות אלו במרכזי 
השירות של מרצדס.

עומסי גרור

כאשר גוררים גרור, המשקל הכולל 
המותר על הסרן האחורי והמשקל הכולל 

המותר של הרכב עלול לחרוג ממשקל 
האף של הגרור או משקל מרבי של 150 

ק"ג.

מהירות הנסיעה של הרכב חייב להיות 
מוגבל ל- 100 קמ"ש ול- 80 קמ"ש לכלי 

 רכב מסחריים או פחות 
.)92/21/EEC תקנה(

הערכים הבאים עשויים להשתנות בתלות 
בדגם הרכב, המשקל הכולל המותר 
של הרכב, מיחס הסרן האחורי וציוד 

האופציונאלי אחר.

לכן עליך לשים לב לרשומות בתיעוד 
הרכב בכל הקשור לפעולה על גרור. את 

הערכים המורשים המתאימים )שאין 
לחרוג מהם( ניתן למצוא שם וגם על 

לוחות הסוג של וו הגרור והרכב. במקרה 
והנתונים מציינים אחרת, הערכים 

הנמוכים יותר הם הישימים.

משקל משולב 
כולל מורשה 

4770-5300 ק"ג

עומס מרבי 
מותר לגרור, עם 

בלמים 

1500-2500 ק"ג

עומס מרבי 
מותר לגרור, 
ללא בלמים 

750 ק"ג

משקל אף 
מורשה 

150 ק"ג
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תצרוכת דלק

הרכב יצרוך יותר דלק מאשר במצב רגיל, 
בתנאים הבאים:

•טמפרטורות חיצוניות מאוד נמוכות 	
•תנועה עירונית 	
•נסיעות קצרות 	

•גרירת גרור 	
•כבישים הרריים 	

רק במדינות מסוימות: את ערכי    
תצרוכת הדלק הנוכחית ורמות 
הפליטה של רכבך ניתן למצוא 

 COC )EC-CERTIFICATE בניירת
OF CONFORMITY(. מסמכים אלו 

מסופקים בזמן מסירת הרכב.

נתוני צריכה הנוגעים לרכבים עד 
תקן EURO4 נקבעו בהתאם לנתוני 

תקנת EEC/80/1268 בעוד נתוני 
הרכב עונים לתקן EURO5 או גבוה 

 EC יותר נקבעו בהתאם לתקנת
715/2007, בכל מקרה בהתבסס 

על הגרסה העדכנית הישימה. 
סטייה מערכים אלו עשויה להתרחש 

בתנאי הפעלה רגילים.

אין להשתמש בתוספים כלשהם   
שכן הם עלולים לגרום לתקלות 

ונזקים למנוע.

 הערה לאיכות הסביבה
CO )דו תחמוצת הפחמן( הוא גז 

2
שהמדענים מאמינים שהוא האחראי 

העיקרי להתחממות הגלובלית )אפקט 
החממה(.

CO של רכבך תלויות 
2
פליטות ה- 

ישירות בתצרוכת הדלק ולכן הן תלויות 
ב:

•שימוש יעיל בדלק על ידי המנוע 	
•סגנון הנהיגה 	

•גורמים לא טכניים אחרים, כגון  	
השפעות הסביבה או תנאי הדרך.

מידע בנוגע לסגנון נהיגה החוסך בדלק 
 ניתן למצוא בפרק "המלצות נהיגה"

) עמוד 166(.
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קיבולות

מנוע עם סוג הרכב 
מסנן שמן 

מערכת מיכל דלק 
הקירור 

מערכת 
ניקוי שמשה 

קדמית/
ניקוי פנסים 

קדמיים
נוזל ניקוי עם נוזל קירור20 דלק שמן מנוע 

רחיצת פנסים
2.0 CDI, 
2.2 CDI, 

 כ- 9 ליטר/כ- 75 ליטר21 9 ליטר 
11 ליטר22 

כ- 4 ליטר23

 3.0 CDI כ- 11 ליטר/כ- 75 ליטר21 10 ליטר 
14 ליטר22 

כ- 4 ליטר23

 כ- 10.6 ליטר/כ- 75 ליטר21 9.5 ליטר 3.5 
13.6 ליטר22 

כ- 4 ליטר23

 .)450C כ-  של  לטמפרטורה  עד  קיפאון  מפני  )הגנה  נפחי   55% של  מיחס  לחרוג  אין    20 
למוצרי  בנוגע  מרצדס  מפרטי  על  הקפד  מספקת.  תהיה  לא  החום  פיזור  רמת  אחרת, 

שירות, טופס מס' 310.1.

כולל רזרבה של כ- 9 ליטר   21

כלי רכב עם חימום עזר.   22

כלי רכב עם מערכת ניקוי פנסים קדמיים 7 ליטר.   23
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פירוט	הפרסומים

אינטרנט

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

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד	ההוצאה	לאור

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

מרצדס בנץ

רח' העמל 20 ראש העין.

מיקוד 48092.

או לכתובת: 

 Daimler AG, HPC:R822, D-70546 Stuttgart,
Germany

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

או בחלקו, ללא קבלת אישור מראש 
ובכתב.
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