
1 מבוא

ס בנץתך במרצדאנו מודים לך עבור בחיר

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

ס בנץ החדשה שלך. ספר זה יסייעאת המרצד
בית ממכוניתך וכןלך להשיג את ההנאה המר

גם להימנע ממצבים שעלולים לסכן אותך
ואחרים.

פריטי ציוד אופציונלי מסומנים בכוכבית*.

בחלק  מהתיאורים והאיורים עשוי הציוד
מתבמכוניתך להיות שונה, בהתאם לדגם ור

ת, למפרטי הארץ והזמינות.בחרהציוד ש

כב  בעל הגהכה זה מציגים ררהאיורים בספר הד
בצד שמאל.

ה אתכנת בהתמדס בנץ מעדמאחר ומרצד
מת ביותר,מת הטכנולוגיה המתקדמכוניותיה לר

ה את הזכות להכניסת לעצמה החברשומר
שינויים בעיצוב, בציוד ובמבנה הטכני של דגמיה
בכל עת. לפיכך אין כל מקום לתלונות כלשהן
על בסיס תוכן המידע, התיאורים והאיורים

הנכללים בספר נהג זה.

ה ויש לך שאלות כלשהן, תוכל להתייעץבמיד
ס בנץ המורשיםכזי השירות של מרצדבמר

ת כלמוביל בע“מ.מטעם חבר

ת השירות מהווים חלק בלתיספר הנהג וחובר
נפרד מהמכונית. עליך לשמור עליהם תמיד בתוך

ם לרשות הבעלים החדש,המכונית ולהעביר
כאשר הנך מוכר את מכוניתך.

ת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.חבר

תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות הבולטות
העיקריות של בספר הנהג הפעיל

מנית באתרבאינטרנט, בשפות אנגלית וגר
האינטרנט:

www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung



מבוא2

תרגום והפקה: מידע טכני בע“מ 
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4.................................................אינדקס

18......................................................מבוא

21..............................................במבט על

33..................................................בטיחות

63...................................................בקרים

189..................................................הפעלה

217......................................עצות מעשיות

293.............................................מידע טכני
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ABS     כת למניעת נעילת(מער
55......................................... בלמים)

235......................................הודעות בתצוגה
249.............................................הנורית אזהר

AIRMATIC............................................136
236........................................הודעה בתצוגה

ASSYST PLUS

ראה תצוגת מרווחי שירות
ATA60......בה)כת אזעקה נגד גני (מער

61...................הפסקת פעולת האזעקה

  A

 B

BAS(סייען בלימה) .............................55
BAS PLUS

55..........בלימה פלוס*)כת סיוע ל(מער

C

COMAND.............................................107

107................................................ךרב דמחש
ראה הוראות הפעלה נפרדות

E

EBV     (חלוקת כוח בלמים אלקטרוני)58
235........................................הודעה בתצוגה

ESP 56............ת ייצוב אלקטרוני)(בקר
222......................................הודעות בתצוגה

57......................הפעלה/הפסקת פעולה
57....................................................ייצוב גרור

ה.........................................57, 250נורית אזהר
ETSךר (תמיכה לאחיזת ד

57..................................אלקטרונית)

  H

  K

HOLD...................................................135
הודעה בתצוגה..................................226, 235

HomeLink � ראה פתיחת דלת מוסך

  M

MP3

111............................ך)רב דהפעלה (מחש

  S

T

TopTether49....ה עילית) (רצועת קשיר
TV � 111.........................ך)רב דהפעלה (מחש

SRS35...............כת ריסון נוספת) (מער
245........................................הודעה בתצוגה

ה..........................................35, 250נורית אזהר

KEYLESS GO

269.......................................בדיקת הסוללה
242........................................הודעה בתצוגה

269.....................................החלפת הסוללה
96........................................התנעת המנוע

68.............................................................לחצן
64...........................................................נעילה
94.............................................ת נוחותסגיר

64........................................שחרור מנעילה
263..........................................................תקלה

אאאאא  
177.....................................אבטחת מטען

74........................................באוורור מוש
247....................................נורית חיווי תקלה

163............................................אוורור עזר
ה קולי � ראה צלילאות אזהר
82................................הת חגוראזהר

205.........................................אחיזת צמיג
אחסון � גומחת

179..............רצפת תא המטען (מתחת)
אלומות אור גבוה בפנסים הראשיים

238.............................הודעה בתצוגה

הר לאחר גמר ההגהכן ויסודהאינדקס יעוד
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תמאתומ הובג רוא תמולא ןעייס האר
אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים

238.............................הודעה בתצוגה
206..................................................סימטריות

263...........אלמנט מפתח חירום � אובדן
295.............................אלקטרוניקת מנוע

257..........................................................תקלה
209................ם חשמל (גרור)אספקת זר

בבבבב  

בורר הילוכים
222........................................הודעה בתצוגה

100.........................................................מצבים
302................................................ביצועים

235.......................בלם � הודעה בתצוגה
כב(כלי ר PRE-SAFE     בלם

58............................עם דיסטרוניק פלוס)
הפעלה/הפסקת פעולה

114............................................ך)רב ד(מחש
97.............................................בלם חניה

234........................................הודעה בתצוגה
58......................................ביפטיבלם אד
בלמים

97...................................................בלם חניה
251.............................................הנורית אזהר

191.....................................� דירוג מינימליבנזין 
ראה דלק

157.........ה אוטומטית � בקרת אקליםבקר
122..........................................ת שיוטבקר

231........................................הודעה בתצוגה
283.................... � מומנט הידוקברגי גלגלים

168.....................מי מחליקגג נפתח פנור
169..........................................................איפוס

168................................םת גשמאפיין סגיר
גלגל הגה

75.............................................................כוונון
104...........................ך)רב דלחצנים (מחש

79........................רות בזיכרוןת הגדשמיר
104........................ב�תפקודיגלגל הגה ר

28.........................................................הסקיר
311...........................................גלגל חלופי
279.......................................................התקנה

311..................................................מידע טכני
219............................................מיקום אחסון

גלגל חלופי מיני בחירום
311.............................................� מידע טכני

גלגלים
196..........................................הערות כלליות

309..................................................מידע טכני
202...............................................בב גלגליםס
גרור

209.......................................אספקת חשמל
הודעה בתצוגה......................233, 238, 241

210........................................מחבר �7פינים
290....................................................הגריר
ת גרורגריר

143.............................................הנחיית חניה
311.........................................מידות התקנה
207............................................עצות לנהיגה

150...............................סייען שטחים מתים
140................................................פרקטרוניק

206..הקיפול כלפי חוץ של תפוח הגריר
209הקיפול כלפי פנים של תפוח הגריר

גגגגג  

192.....טמפרטורות חיצוניות נמוכותדיזל � 
192.............................................ףדיזל חור

124..................................דיסטרוניק פלוס
224........................................הודעה בתצוגה

249.............................................הנורית אזהר
215.........................................ניקוי החיישנים

גג נפתח מחליק
ראה גג נפתח מחליק/מוטה

מי מחליקראה גג נפתח פנור
167......................גג נפתח מחליק/מוטה

167..........................................................איפוס
167................................םת גשמאפיין סגיר

דדדדד  
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131............................................עצות לנהיגה
214............................................. � ניקוידיפון עץ

213................................. � ניקוידיפון פלסטיק
דלק

256............................................................בודאי
191..............................................................בנזין
192...............................................................דיזל

דלת
הודעה בתצוגה.................................232, 243

66....................................נעילה אוטומטית
266.............................................נעילת חירום

65.........................כב)פתיחה (מפנים הר
266........................שחרור מנעילה בחירום

דלת מוסך
186.......חוק)ה (עם שלט רפתיחה/סגיר

דלת נהג
KEYLESS GO(......64שחרור מנעילה (

דלתית מילוי דלק
190..........................................הפתיחה/סגיר

267.........................................שחרור בחירום

302...................................................האצה
61...................................ההגנה נגד גריר

290........................................כב)הובלה (ר
220..............................................הודעות בתצוגה

הודעות בסמלים...............................232, 264
221.....................................הודעות מילוליות

210............................תצוגת מרווחי שירות
273..........................החלפת להבי מגבים

237................................ � הודעה בתצוגההיגוי
הילוך נסיעה לאחור

100...בת הילוכים אוטומטית)שילוב (תי
99..............בת הילוכים ידנית)שילוב (תי
140........................................הנחיית חניה

143.................................................ת גרורגריר
226........................................הודעה בתצוגה

109.......................ךרב ד � מחשבהנחיית נתי

בי)הספק שידור (מר
295................................טלפון/מכשיר קשר

100...........ת הילוכים בנגיעה אחתהעבר
190.........כב חדשהערות אודות הרצת ר

ATA..........61הפסקת פעולת האזעקה 
השהיית הפסקת פעולה

ה חיצונית/פנימיתתאור
118............................................ך)רב ד(מחש

287.............התנעה באמצעות כבלי עזר
290....................................ההתנעה בגריר
290.....................................התנעת חירום

206................................ת גרורהתקן גריר
216..............................................................ניקוי

ההההה 

177............................................וו לשקיות
DVDוידיאו 

111............................ך)רב דהפעלה (מחש
182...................................וילון חלון אחורי
וילון שמש נגלל

169......................מי מחליקגג נפתח פנור
182..................................................חלון אחורי

81................................חלונות צד אחוריים
178....................בה קלהחבילת נוחות תי

ווווו 

חחחחח 
148.........................................בחבילת נתי

ת בטיחותחגור
הודעה בתצוגה....................................83, 232

ההפעלת/הפסקת כוונון חגור
120............................................ך)רב ד(מחש

80..........................................................החגיר
82..................................................כוונון גובה

כוונון חגורות הבטיחות של
82.............................מיהנהג והנוסע הקד

82...................כזי בתא האחוריב מרמוש
ה.........................................82, 253נורית אזהר
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80.......................ת חגורות בטיחותחגיר
220...................................� שימושחוסם גלגל 

ת גרור � ראה התקן גרירבור גרורחי
62..........................חיישן תנועה פנימית

� פעלה/הפסקתכת רדארחיישני מער
119............................ך)רב ד פעולה (מחש

� ראה מיזוג אווירחימום 
76...............................חימום גלגל ההגה

247....................................נורית חיווי תקלה
161...............................חימום חלון אחורי

74........................................בחימום מוש
163...........................................חימום עזר

244........................................הודעה בתצוגה
119.............................ך)רב דה (מחשרהגד

164.................................................חוקשלט ר
213........................................ � ניקויחלון אחורי

262........................................... � תקלהחלון צד
חלונות

213..............................................................ניקוי
212.......................מיתניקוי השמשה הקד

ראה חלונות צד
213.........................................� ניקויחלונות צד 

91..........................................הפתיחה/סגיר
חלוקת כוח  בלימה אלקטרונית

EBVראה 

294...............ס בנץ מקורייםחלקי מרצד
97......................................................חניה

205..............................חציית מעברי מים

214........................... � ניקויבור גלגל ההגהט
291.......................בלת הקצאת נתיכיםט
177....................................הבעות קשירט

בטווח קריאה לטווח מחש
108..........................................כב)(מובנה בר

ת הילוךטווחי העבר
99...........ב�תכליתיתמחוון בתצוגה הר

100....................בת הילוכים אוטומטיתתי

211....................................................טיפול
213......................מיגג נפתח מחליק פנור

213........................גג נפתח מחליק/מוטה
215......................................דיסטרוניק פלוס

213...........................................דיפון פלסטיק
216....................................ת גרורהתקן גריר
213..................................................חלון אחורי
213..................................................חלונות צד

214.....................................בור גלגל ההגהט
214..........................................ביםכיסויי מוש

212..............................................להבי מגבים
214............................................לוח מכשירים

212.....................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה
215..........................מצלמת נסיעה לאחור

211כבחיצה אוטומטיים לכלי רמתקני ר
215.....................................סייען ראיית לילה

213.........................................פנסים ראשיים
214....................................................פסי דיפון

214.............................................פסי דיפון עץ
215.........................................צינורות פליטה

215................................................פרקטרוניק
215............................................שולחן מרופד

212........................................מיתשמשה קד
� ראה טלפון ניידטלפון 

184............................................טלפון נייד
295.......................................................התקנה

112................ך)רב דתפריט טלפון (מחש
הטמפרטור

104...............................ה חיצוניתטמפרטור
103...................................................נוזל קירור טטטטט

ייייי

102.ת הילוכים בגלגל ההגהידיות העבר
ידית שחרור מכסה תא מנוע

193...............................................ידית שחרור
ילדים
41............................................................כבבר

51.........................ת חגורות בטיחותחגיר
41...........................................כות ריסוןמער
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כככככ

82................................הכוונון גובה חגור
137...............................כוונון עדין מתלים

214................................� ניקויבים כיסויי מוש
111.......................ך)רב ד (מחשכרטיס זיכרון

כריות אוויר
ת כרית אוויר מנוטרלתאזהר
37.......................................................כתמער

248............................................................נורית
35......................................ה לפעולההכשר

35.............................................הת בקריחיד
38.........................................כרית אוויר נהג

38...........................מיכרית אוויר נוסע קד
38........................................................מיתקד

כריות אוויר וילון
246......................................הודעות בתצוגה

39............................................כרית אוויר
39................................ך נהגכרית אוויר בר

39.........................................כרית אוויר וילון
39..........................................כריות אוויר צד

39............................ך נהגכרית אוויר בר
39...................................כרית אוויר וילון
38....................................כרית אוויר נהג

38........................מיכרית אוויר נוסע קד
38..............................מיתכרית אוויר קד

ללללל

200.............................ך)רב דקריאה (מחש
ת תוכניתלחצן בחיר

101....................בת הילוכים אוטומטיתתי

ה בדלתלוח בקר
32.........................................................הסקיר

103.........................................לוח מחוונים
115................................................ךרב דמחש
25.........................................................הסקיר

214.................................. � ניקוילוח מכשירים
הלולאת גריר

290..........................................................ההסר
289.......................................................התקנה
לחץ אוויר

הודעה בתצוגה..................................227, 243

מממממ

מאפיין ביטול
54............ראה חלונות צד בתא האחורי

176.......מאפיין הטענת מטענים ארוכים
76......................מאפיין כניסה קלה/יציאה
הפעלה/הפסקת פעולה

120............................................ך)רב ד(מחש
77....................................תגובת התנגשות

224..........................................................תקלה
םת גשמאפיין סגיר

167........................גג נפתח מחליק/מוטה
168......................מי מחליקגג נפתח פנור

182.................................................המאפר
מגבה

219............................................מיקום אחסון
279.........................................................פעולה

91.....................מיתמגבי השמשה הקד
273.............................החלפת להבי מגבים

212..............................................................ניקוי
261..........................................................תקלה

132................. � ספידטרוניקמגביל מהירות
המגבילי כוח חגור

35.......................................................הפעלה
181.............................................מגן שמש

25................................................מד דלק
מד מהירות

ת תצוגהת יחידבחיר
115............................................ך)רב ד(מחש

מד מהירות נוסף
108............................................ך)רב ד(מחש

104........................................................שנתות
108............................מד מהירות דיגיטלי

הפעלה/הפסקת פעולה
115............................................ך)רב ד(מחש
104..............................................מד סל“ד
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180..............................................ף סקימד
302....................................ביתמהירות מר

283.......................................מומנט הידוק
25...........................ברחק מצטמונה מר

25.........................................מונה נסיעה
109...............................ך)רב דאיפוס (מחש

297.......................................מוצרי שירות
298..............................................................דלק

301................................................נוזל בלמים
300...................................................נוזל קירור

301.........מיתחיצת השמשה הקדנוזל ר
299...................................................שמן מנוע

במוש
69.............................................................כוונון

83...............................ב נהג נכוןמצב מוש
78.....................רות בזיכרוןת ההגדשמיר

48................................. � איזופיקסב ילדמוש
230........................................הודעה בתצוגה

46.....................................................המלצות
43...........................................זיהוי אוטומטי

248.........................זיהוי אוטומטי (תקלה)
49..........................................................מובנה

44............................ב מתאיםמיקום מוש
49.................................ב ילד מובנהמוש
73.............................ב לנהיגה דינמית*מוש
73......................................ב תצורות*ב רמוש

ם חגורות בטיחותמותחני קד
35...........................................הפעלה
238....................� הודעה בתצוגהמחוון כיוון 
105...........................ך)רב ד (מחשמחוון מצב

בת בטיחות במושמחוון מצב חגור
78.................................התא האחורי

210........................................מחוון שירות
ASSYST PLUS..............210     מחוון שירות

קריאה לתאריך
211............................................ך)רב ד(מחש

174.................................בוקיםמחזיק בק
173...................מחזיק ספלים/משקאות

104...........................................ךרב דמחש
220......................................הודעות בתצוגה

121...........................רות בית החרושתהגד
112............................................תפריט טלפון
107...........................ב נסיעהתפריט מחש
110............................כת שמעתפריט מער

116...................תפריט משנה זמן/תאריך
119............................תפריט משנה חימום

115................תפריט משנה לוח מחוונים
120.............................תפריט משנה נוחות

118.................................כבתפריט משנה ר
116...........................התפריט משנה תאור

108....רטיתתפריט משנה תצוגה סטנד
109..............................................תפריט ניווט
107..............................................תפריט סיוע
115........................................רותתפריט הגד

114...........................................תפריט שירות
107......................................ב נסיעהמחש

302...................................בי)מטען גג (מר
218.....................................בוי אשמטף כי

מידע טכני
E 220 CDI BlueEFFICIENCY.........305
E 250 CDI BlueEFFICIENCY.........306

E 300..............................................301
E 350 BlueEFFICIENCY................302

E 350 CDI BlueEFFICIENCY.........307
E 350 CGI BlueEFFICIENCY.........303

E 500..............................................304
309.........................................................גלגלים

312................................................עומסי גרור
309........................................................צמיגים

205.....מידע נהיגה � חציית מעברי מים
מיזוג אוויר

156......................הפעלה/הפסקת פעולה
הפעלה/הפסקת פעולת מצב

161..............................................מיחזור אוויר
162הפעלת/הפסקת תפקוד חום שיורי

160...............מיתת השמשה הקדהפשר
161...................................חימום חלון אחורי
163...................................חימום עזר/אוורור

161...............................חלונות מכוסי אדים
158..................................כוונון פתחי האוויר
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247....................................נורית חיווי תקלה
ת נוחותפתיחת/סגיר

162................................(מצב מיחזור אוויר)
157.............................הביעת הטמפרטורק
160............................ביעת זרימת האווירק
159...........................ביעת חלוקת האווירק

156.................בוש לחות אווירקירור עם יי
155.........................מוטרוניק �3אזוריםתר
153................................מטיק �2אזוריםתר

מיכל � ראה מיכל דלק
256.................................מיכל דלק � פגם

......................................196, 301חיצהמיכל נוזל ר
201.................................................בול מילויקי

83................................ב נהגמיקום מוש
מכסה תא מטען

232........................................הודעה בתצוגה
66..........................................הפתיחה/סגיר
מכסה תא מנוע

איפוס מכסה פעיל (הגנת הולכי
267...................................ריכהרגל) לאחר ד

232........................................הודעה בתצוגה
מכסה תא מנוע פעיל

193...................................(הגנת הולכי רגל)
193..........................................הפתיחה/סגיר

 (הגנת הולכימכסה תא מנוע פעיל
267.....................ריכהרגל) איפוס לאחר ד

221......................................הודעות בתצוגה
212...................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

295.....................מכשירי קשר � התקנה
301.....................................................מנוע

257..........................................בעיות התנעה
97.......................................הפסקת פעולה

KEYLESS GO.............96התנעה עם 
94................................התנעה עם מפתח

258................................הדירפעולה בלתי ס
192....................ףמנוע דיזל � נהיגת חור
מנעולי בטיחות ילדים

53.......................................דלתות אחוריות
מסנן אוויר

241........................................הודעה בתצוגה

מסנן  דלק
237........................................הודעה בתצוגה

297..........................................מספר מנוע
כות בטיחות נהיגהמער

ABS................................................55
BAS................................................55

BAS PLUS......................................55
EBV................................................58
ESP................................................56
PRE-SAFE.............................58בלם 

58...........................................ביפטיבלם אד
56.........................פנסי בלימה מותאמים

60..............................בהכות נגד גנימער
כות נהיגהמער

136...................................................מטיקאייר
HOLD.............................................135

148..............................................בחבילת נתי
143..........................מצלמת נסיעה לאחור

148...............................סייען שטחים מתים
150.................................בת נתיסייען שמיר

כות ריסוןמער
41.................................................עבור ילדים

PRE-SAFE.............................40כת מער
229........................................הודעה בתצוגה

48ב ילד איזופיקסכת אבטחת מושמער
בוד לחץ אווירת איכת אזהרמער

199.................................................... בצמיגים
בהכת אזעקה נגד גנימער

ATAראה 

כת בטיחות מונעת נוסעמער
PRE-SAFEראה 

234.........� הודעה בתצוגהכת בלמים מער
כת הפעלהמער

ךרב דראה מחש
ב אוטומטיכת זיהוי נתימער

בת נתיראה סייען שמיר
כת חיישן רדארמער

230........................................הודעה בתצוגה
הפעלה/הפסקת פעולה

119............................................ך)רב ד(מחש
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316..............................................ת ארץסקיר
כת למניעת נעילת בלמיםמער

ABSראה 

כת מיזוג אווירמער
כת נהיגהמער

122...............................................ת שיוטבקר
124......................................דיסטרוניק פלוס

140.............................................הנחיית חניה
145............................סייען הגבלת מהירות

147.....................................סייען ראיית לילה
144.......................ה על עירנותסייען שמיר

132..............................................ספידטרוניק
138................................................פרקטרוניק

כת נהיגה עם צמיג ללאמער
........................MOExtended283 ,198      אוויר*

196....................כת ניקוי פנס ראשימער
SRS � ראה כת ריסון נוספתמער

......196, 301מיתכת רוחצי השמשה הקדמער
PLUSכת שירות פעיל מער

כת שמעמער
110................................................ךרב דמחש

DVDכת שמע מער

111..........................ך)רב ד (מחשהפעלה
88........................ה חכמהכת תאורמער

הודעה בתצוגה..................................226, 240
117............................................ך)רב ד(מחש

117...................................................מצב תיור
ה פעילהכת תאורמער

238..................................� הודעות בתצוגה
מפלס דלק

108..................ך)רב ד(מחש חווטל האירק
25.........................................................תצוגה

64..................................................מפתח
263............................................................אובדן

269...........................................בדיקת סוללה
242........................................הודעה בתצוגה
269........................................החלפת סוללה

93.............................................ת נוחותסגיר
65...........................................שינוי התכנות

263..........................................................תקלה

מצב חניה
79.מימראה חיצונית בצד הנוסע הקד

מצב פעולה בחירום
259....................בת הילוכים אוטומטיתתי

בועהת פנסים ראשיים קמצב תאור
ת נהיגת יוםראה תאור

מצב תיור
ה חכמהכת תאורראה מער
מצבי מפתח

KEYLESS GO................................68
68.........................................................מפתח

מצבר
הודעה בתצוגה.......................221, 234, 242

286.........................................ה/התקנההסר
287..............התנעה באמצעות כבלי עזר

287.............................................בור מחדשחי
286..........................................................טעינה

284..............................................כבמצבר הר
285...........................................................ניתוק

284.........................................כב)תחזוקה (ר
182.....................................מצית סיגריות

143........................מצלמת נסיעה לאחור
215..............................................................ניקוי

מראה פנימית
77.............................................................כוונון

78...............מצב ניגוד סינוור (אוטומטי)
77....................................ניגוד סינוור (ידני)
181............................מראות � מגן שמש

מראות חיצוניות
78..........................................................איפוס
77.............................................................כוונון

79..................................................מצב חניה
78................מצב נוגד סינוור (אוטומטי)

78קיפול פנים/חוץ (חשמלי/אוטומטי)
קיפול פנימה בנעילה

121............................................ך)רב ד(מחש
79........................רות בזיכרוןת הגדשמיר

262..........................................................תקלה
219...................משאבת אוויר, חשמלית

218....................................המשולש אזהר
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268.....................................משענות ראש
NECK-PRO....................................40

ריכת משענותאיפוס ד
NECK-PRO...........................268ראש 
72.....................................ה (אחוריות)הסר

70........................................מיות)כוונון (קד
74.......................................................לוקסוס

NECK-PRO.................40משענות ראש 
268................................ריכהאיפוס לאחר ד

משענת גב
244........................................הודעה בתצוגה

ב אחורימשענת גב מוש
244........................................הודעה בתצוגה

176...............................קיפול לפנים/לאחור
74.......................משענת  ראש לוקסוס
302......................משקל כללי ללא מטען

312..................משקלי גרור � מידע טכני
מתג חלון חשמלי
ראה חלונות צד

25..............................חק כללימתעד מר
211..כב אוטומטייםחיצת כלי רמתקני ר

בת� שחרור ידני (תינועל חניה 
267.............................. הילוכים אוטומטית)

הנור
272........................................................     החלפה

273................................פנס אינפרא�אדום
נורות

272.........................אלומות אור גבוה/נמוך
271.........................................................הסקיר

273...................................פנס איתות פנייה
272..............................פנס חניה/צד/פניות

241.............................� הודעה בתצוגהנוריות 
ה וחיווינוריות אזהר

ESP 250 ,57........................................................ 
  ESP OFF......................................250

247....................................נורית חיווי תקלה
253........פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים

ה וחיווינורית אזהר
ABS(צהובה) ...........................................249
LIM122..................................ת שיוט) (בקר
LIM(דיסטרוניק משתנה) ...................133
LIM(דיסטרוניק פלוס) .........................125

249...................דיסטרוניק פלוס (אדומה)
248...............................סייען שטחים מתים

252..................ת אבחון מנוענורית אזהר
ת כרית אוויר נוסענורית אזהר

מי מנוטרלת....................................43, 248קד
249...........................חקת מרנורית אזהר
122............ת שיוט � בקרLIMנורית חיווי 

125......................................דיסטרוניק פלוס
133............................ספידטרוניק משתנה

הנורית חיווי ואזהר
SRS.........................................................................250 ,35

252................................................אבחון מנוע
251..........................................בלמים (אדום)

248ב ילדים אוטומטי (תקלה)זיהוי מוש
253.........................................ת בטיחותחגור

מי מנוטרלת...43, 248כרית אוויר נוסע קד
251...................................................נוזל קירור

254...............................................ת דלקעתוד
247............................מוטרוניק (תקלה)תר

נננננ
נגן תקליטורים/מחליף תקליטורים

111..........................ך)רב ד (מחשהפעלה
206........................................נהיגה בחו“ל

202.....................................................ףנהיגת חור
301...........................................נוזל בלמים

234........................................הודעה בתצוגה
נוזל קירור

195...........................................בדיקת מפלס
235........................................הודעה בתצוגה

300.................................................בוביחס ער
103........................................המד טמפרטור

251.............................................הנורית אזהר
246....................חיצה � הודעה בתצוגהנוזל ר
301.........מיתחיצת השמשה הקדנוזל ר

196........................................................הוספה
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נורית חיווי מצב חגורות בטיחות
83.............................................בתא האחורי
180.....................................נושא מטען גג

109..............................ךרב דניווט � מחש
213...........מי מחליקניקוי גג נפתח פנור

נעילה
66..................................................אוטומטית
65כזית)כב (לחצן נעילה מרמפנים הר

266.............................................נעילת חירום
64............................ � מפתחכזיתנעילה מר

נעילה אוטומטית
119............................................ך)רב ד(מחש
 � מנעילהכזית/לחצן שחרורנעילה מר
64.........................................................מפתח

266.....................................כב � רנעילת חירום
ב � ראה הנחיית נתיבנתי

291..................................................נתיכים

138................................................פרקטרוניק
סייען ערנות

ה על עירנותראה סייען שמיר
147................................סייען ראיית לילה

147......................הפעלה/הפסקת פעולה
215..............................................................ניקוי

COMAND APS...................148תצוגת 
260..........................................................תקלה

148...........................סייען שטחים מתים
150.................................................ת גרורגריר

230........................................הודעה בתצוגה
114......................הפעלה/הפסקת פעולה

248.............................................הנורית אזהר
248...................................................נורית חיווי
150.............................בת נתיסייען שמיר

227........................................הודעה בתצוגה
114......................הפעלה/הפסקת פעולה

97...............סייען תחילת נסיעה בעליה
144....................ה על עירנותסייען שמיר

233........................................הודעה בתצוגה
114......................הפעלה/הפסקת פעולה

132.........................................ספידטרוניק
הודעה בתצוגה.................................225, 231

132......................................................משתנה
134............................................................בועק

132..........................ספידטרוניק משתנה
134...............................בועספידטרוניק ק

302......................בי)עומס תא מטען (מר
עצות לנהיגה

206.............................................נהיגה בחו“ל
205......................כים רטובותרנהיגה על ד

עצת נהיגה
204.........................................................בלימה

207.................................................ת גרורגריר
131......................................דיסטרוניק פלוס

203.............................................................ףחור

ססססס

93........................................ת נוחותסגיר
198......................................סוליית הצמיג

סוללה
269.....................בדיקה/החלפה (מפתח)

269..........................נורית בדיקה (מפתח)
הראה סייען שמיר � סיוע לעייפות

על עירנות סייען אלומות אור גבוה
מותאמות

238......................................הודעות בתצוגה
86......................הפעלה/הפסקת פעולה
117......................הפעלה/הפסקת פעולה

�BAS ראה סייען בלימה 

145.........................סייען הגבלת מהירות
225........................................הודעה בתצוגה

113..............................ך)רב דהודעה (מחש
סייען חניה

140.............................................הנחיית חניה
143..........................מצלמת נסיעה לאחור

79.מימראה חיצונית בצד הנוסע הקד

עעעעע
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218...........................ה ראשונהכת עזרער
TIREFITכת ער

219............................................מיקום אחסון
275.........................................................שימוש

298.........................................ת דלקעתוד
246........................................הודעה בתצוגה

298...................................................מיכל דלק
254.............................................הנורית אזהר

86..................................פנסי איתות פנייה
87.............................ת מצוקהפנסי אזהר

פל.............................................85, 89פנסי ער
85.................פנסים ראשיים אוטומטיים

88...........................ה פעילהתפקוד תאור
89............................ת פניותתפקוד תאור

238..� הודעה בתצוגהפנסים אוטומטיים 
239.........� הודעה בתצוגהפנסים אחוריים 
פנסים ראשיים

261......................................התכסות באדים
88.............................................כת ניקוימער
213..............................................................ניקוי

214........................................... � ניקויפסי דיפון
138..........................................פרקטרוניק

140.................................................ת גרורגריר
140......................הפעלה/הפסקת פעולה

138........................................טווח החיישנים
215.........................................ניקוי החיישנים

139..........................................התצוגת אזהר
260..........................................................תקלה

93......................................פתיחת נוחות
� ראה פתיחת נוחותפתיחת קיץ 

צינורות פליטה
215..............................................................ניקוי

254.........................................הצליל אזהר
274..........................כב � הכנת הרצמיג נקור

283..כת נהיגה עם צמיג ללא אווירמער
275.........................................פיטכת טיירער

274...............................................................ציוד
202..........................................ףצמיגי חור

134.......................................הגבלת מהירות
צמיגים

196..........................................הערות כלליות
198..................................................בובכיוון סי

309..................................................מידע טכני
רותהגד

פפפפפ

פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים
253.............................................הנורית אזהר
241..........� הודעות בתצוגהפנס סימון צד 

240.....� הודעה בתצוגהפל אחורי פנס ער
פנסי בלימה

238........................................הודעה בתצוגה
56...................................................מותאמים

56.......................פנסי בלימה מותאמים
240.................... � הודעה בתצוגהפנסי חניה

240.� הודעה בתצוגהפנסי נסיעה לאחור 
240..................� הודעה בתצוגהפל פנסי ער

פנסים
86..םיישארה םיסנפב הובג רוא תומולא

85..אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים
87..........................הבהוב פנסים ראשיים

241......................................הודעות בתצוגה
הפעלת/הפסקת השהיית

118...........ך)רב דהפסקת פעולה (מחש
הכת תאורהפעלת/הפסקת מער

117..............................ך)רב דחכמה (מחש
ת ההפעלת/הפסקת תאור

118........................ך)רב דתמצאות (מחש
תהפעלת/הפסקת תאור

116.......................ך)רב דנהיגת יום (מחש
88..............................טווח פנסים ראשיים

89....................................ך ראשיתרמצב ד
84................................................מתג אורות

86....................................פל אחוריפנס ער

צצצצצ
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121................ך)רב דבית החרושת (מחש
115................................................ךרב דמחש

79.........ה בזיכרוןה שמוררקריאה להגד
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בתה כי מדיניותה משולת דיימלר מצהירחבר
בה.ביבהגנת הס

מטרותיה הן שימוש חסכוני במקורות
בעיים המהווים את בסיס קיומנו על כדורהט

רישותבון הן את דהארץ, ובאופן הלוקח בחש
רישות האנושות.בע והן את דהט

כבךבה, בהפעלת רביניתן לסייע בהגנת הס
בה.ביכי הסבאופן העונה על צר

בתתצרוכת הדלק ושיעור בלאי המנוע, תי
מיםההילוכים, הבלמים והצמיגים, תלויים בגור

הבאים:

כבך.תנאי ההפעלה של ר£

סגנון הנהיגה האישי שלך.£

מים הללו, אםניתן להשפיע על שני הגור
ברים הבאים:תזכור את הד

תנאי הפעלה

הימנע מנסיעות קצרות מאחר והן תגברנה£
את תצרוכת הדלק.

וודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.£

אל תישא משקל בלתי נחוץ.£

כב.ב  לתצרוכת הדלק של הרשים ל£

הסר את נושא מטען הגג מיד לאחר שאין£
ך.בו צור

ם להגנתדיר תורכב המטופל באופן סר£
בה. לכן עליך להקפיד על מרווחי הזמןביהס

לטיפול.

בצע את עבודות התחזוקהדאג תמיד ל£
כז שירות שלמרבמוסך מורשה, לדוגמה ב

ס, מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

סגנון נהיגה אישיבהביהגנה על הס

אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה£
מתניע את המנוע.

כב עומדאל תחמם את המנוע כאשר הר£
על מקומו.

כבחק בטיחות מהרנהג בזהירות וקיים מר£
לפניך.

הימנע מהאצות תכופות ופתאומיות.£

 החלף הילוך בזמן והשתמש בכל הילוך£
בית שלבשני שליש מהמהירות המר

המנוע.

הפסק את פעולת המנוע כאשר ממתין£
בתנועה נייחת.

בהביה על איכות הס הער    

כב משומשיםת כלי ר     החזר

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

בה, בהתאם לתקנות האיחודביביחס לס
כב.) לסיום חיי שירות של כלי רEUהאירופי (

כב מתייחסות לכליתקנות סיום חיי שירות של ר
כב במשקל כללי של עד 3.5 טון, בהתאםר

לתקנות הלאומיות. במשך כמה שנים
רישותה בכל הדס בנץ  עמדת מרצדחבר

החוקיות עבור תכנון, המאפשרות מיחזור
ושימוש מחדש. קיימת רשת של נקודות

ה ומתקני פירוק, היכולים למחזר אתהחזר
בה.ביכבך באופן אחראי ביחס לסר

כב וחלקיםהאפשרויות למיחזור כלי ר
נמצאות בפיתוח ובשיפור מתמיד. פירוש

ס בנץ שלך תמשיךגם המרצדבר הוא שהד
רישות מחמירות יותר למיחזורלהתאים לד

בעתיד. ניתן להשיג מידע נוסף מאתר הבית
ס בנץ.של מרצד
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  סכנת תאונה ופציעה 

בטיחות הפעלה 

  הערות בטיחות

כב במוסךבצע תמיד את העבודות על הר
בטיחותה מיוחסת למוסמך. בפרט אם העבוד

בטיחות, גם עבודותכות המיוחסות לאו למער
ה להתבצעבות באותה המידהתחזוקה חיי

ס, מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרב
בים להיות למוסך המוסמך חייכלמוביל בע“מ. 

ביצועהידע המקצועי והכלים המיוחדים, ל
ס בנץ ממליצה לךרשות. מרצדהעבודות הנד
ס, מורשהכז שירות של מרצדמרלהשתמש ב

ה זו.למטרמטעם כלמוביל בע“מ 

כות בטיחות מסוימות מתפקדות רקמער
כאשר המנוע פועל. לכן, אל תפסיק את

תפעולת המנוע כאשר אתה נוהג. אחר
כבך  עלולות לא לתפקדכות הבטיחות ברמער

באופן נכון יותר, ולכן אל לא להגן עליך ועל
אחרים כפי שהן תוכננו.

קיים גם הסיכון שתאבד את השליטה על
כב, ותגרום לתאונה כתוצאה מכך.הר

ה המתבצעת באופן בלתי נכון או שינוייםעבוד
כב, לדוגמה כבלים מונחים מתחת לדיפון,בר

כות הבטיחות.עלולים להפריע לתפקוד מער
כות הבטיחות עלולות לא להיות מסוגלותמער

להגן יותר עליך ועל אחרים כפי שהן תוכננו.
קיים גם הסיכון שתאבד את השליטה על

כב, ותגרום לתאונה כתוצאה מכך.הר

כב, כגוןלכן בצע תמיד עבודות ושינויים בר
התקנות או המרות במוסך מוסמך.

אם אתה נוהג מעל מכשולים במהירות גבוהה
ע בפני שטח קשים,כב פוגאו אם גחון הר

כב,ם פגיעות רציניות לגחון הרעלולות להיגר
לצמיגים או לגלגלים. מצב שכזה עלול לגרום

כבך אשר יגרום כתוצאה מכך תאונה.נזק לר
כב שאינם מצוידיםה זו ישימה לכלי רהער

בהגנת גחון.
לכן עליך לנהוג מעל מכשולים באיטיות, כדי

כב בנהיגת שטח.למנוע פגיעות בגחון הר
כבך במוסךבדוק את רך דאג לת הצורבמיד

מוסמך.

ה המתבצעת על ציוד אלקטרוניאם עבוד
והתוכנות שלו אינה מתבצעת נכון, ציוד זה

כותעלול להפסיק לתפקד. המער
האלקטרוניות מתוקשרות באמצעות

כות אלקטרוניות אלהממשקים. טיפול במער
כות שעברועלול לגרום לתקלות במער

שינויים. תקלות שכאלה עלולות לסכן את
כב, ולכן גם אתבטיחות ההפעלה של הר

ה.בטיחותך האישית באותה המיד
ביםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר

אלקטרוניים במוסך מוסמך.

כב   רישום הר

כזירוש ממרס בנץ עשויה לדת מרצדחבר
בצע ביקורותהשירות המורשים שלה ל

כב מסוימים, על מנת לשפרטכניות בכלי ר
את איכותם או את בטיחותם.

  סכנת תאונה ופציעה 

  סכנת תאונה ופציעה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 



מבוא20

כב מסוכנות מורשית,כשת את הראם לא ר
ת בתחנת שירותכבך לא עבר אף פעם ביקורור

כבך אינו רשום בשמךס בנץ, ייתכן שרשל מרצד
ס בנץ מסוגלת ליידעת מרצדס בנץ. חברבמרצד

כב, רק אם יש לה מידעאותך אודות ביקורות ר
רישום בשמך.

כז שירות שלמרכב במומלץ לרשום את הר
ס, מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

םס בנץ בהקדכז השירות של מרצדיידע את מר
כב.האפשרי, כל שינוי כתובת או בעלות על הר

   שימוש נכון

ב למידע הבא כאשר אתה משתמששים ל
כבך:בר

כה זה.רלהערות הבטיחות בספר הד£

כה זה.רלפרק “מידע טכני“ בספר הד£

כים המקומיות.רה בדלתקנות התעבור£

כים.רלתקנות הרישוי המקומיות לתנועה בד£

כבך.בקו ברה שונות הודבקות אזהרמד
בך ותשומתתן למשוך את תשומת לימטר

בם של אחרים, לסכנות מסוימות. לכן אללי
ה כלשהן, אלא אםבקות אזהרתסיר מד

בקה בבירור כי אתה רשאימוצהר על המד
לעשות זאת.

ה, אתה ואחריםבקות אזהראם תסיר מד
עלולים להיפצע, כתוצאה מאי היכולת לזהות

סכנות מסוימות.

  סכנת פציעה 
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חימום גלגל ההגה*                   76

86ב מתג משול

97     בלם חניה   

97 משחרר בלם החניה

84מתג אורות

88מכוונן פנס ראשי

147סייען ראיית לילה*

  עמודתפקוד

בת הילוכים אוטומטית*תי

ת הילוכים            102    ידיות להעבר    

            בגלגל ההגה*ֿ

122ת שיוט ידית בקר

25לוח מחוונים

ה“*       99ה ישיר ידית בורר “בחיר

139ה פרקטרוניק*תצוגת אזהר

31לוח בקרות עילי

מטיק/הפעלת  תר
152מוטרוניק*תר

68מנעול הצתה
לחצן התנעה/דימום*                68

* אופציונלי

תא הנהג 

כב עם הגה בצד שמאלכלי ר

תא הנהג
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תא הנהג 

כב עם הגה בצד ימיןכלי ר

לא ישים בארץ

תא הנהג
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לוח מחוונים

  עמודתפקודעמודתפקוד

מד דלק

104מד מהירות

104שנתות

105ב�תכליתיתתצוגה ר

103ת נוזל קירורתצוגת טמפרטור

לוח המחוונים 

לוח המחוונים, קילומטרים

עמוד 27). «(ה ת נוריות החיווי והאזהרנא התייחס לסקיר

104)ד“לס( הקדל עונמ יבוביס דמ

116שעון

תת בהירות תאורבקר
לוח המחוונים: סובב עם

כיוון השעון או נגד כיוון
השעון
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לוח המחוונים

לוח מחוונים 

כב עם הגה בצד ימיןכלי ר

לא ישים בארץ
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לוח מחוונים

הנוריות חיווי ואזהר

 עמודתפקוד

כתת מער    נורית אזהר   

251בלמים

ת לחץ אוויר נורית אזהר

253 בצמיגים*

251ת נוזל קירור נורית אזהר

ABS249ת       נורית אזהר   

 נורית חיווי אלומות אור

85נמוך

נורית חיווי אלומות אור

86גבוה

תת עתודנורית אזהר

254דלק

  עמודתפקוד

ESP OFF250ה נורית אזהר  

 מנוע דיזל: נורית חיווי
95םחימום קד

85מיפל קד נורית חיווי פנס ער

86פל אחורינורית חיווי פנס ער

86 נורית חיווי מחוון כיוון

ESP250ת נורית אזהר

249חק*ת מר נורית אזהר

86נורית חיווי מחוון כיוון

תת חגורנורית אזהר
253בטיחות

SRS250ת  נורית אזהר

252ת אבחון מנוע  נורית אזהר

* אופציונלי
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ב תפקודיגלגל הגה ר

תפקודי

ב תפקודי  גלגל הגה ר

 עמודתפקוד

105ב�תכליתית תצוגה ר  

104ךרב דפעולת מחש

בל אומק   

112דוחה/מסיים שיחה

 מגביר/ 

מפחית עוצמת צליל

 משתיק צליל

ת קול*,מפעיל בקר 

ראה הוראות תפעול נפרדות

ה,בחזרה: לחיצה בקצר 

ת קול* ומעמעםמנטרל בקר

הודעות בתצוגה

לחיצה רצופה: 
107רטיתת תצוגה סטנדבחיר

 קורא לקו   

התפריט ובוחר תפריטים

* אופציונלי

 עמודתפקוד

ה:לחיצה בקצר   
ה בתפריט משנה אובחיר

גלילה ברשימות. בתפריט

 Audioה: בוחר בתחנה שמור

בזיכרון, רצועת הקלטת שמע

או סצינת ווידיאו*. בתפריט

Tel110,: הפעלת ספר הטלפון

112ם או מספר טלפוןת שובחיר

לחיצה רצופה:   
ת: בחירAudioבתפריט 

מת/הבאה אוהתחנה הקוד

ת רצועת הקלטת שמעבחיר

:Telאו קטע ווידיאו* בתפריט 

110, מתחיל

112ה בספר הטלפוןגלילה מהיר

 מאשר בחירות ומסתיר
:Telהודעות בתצוגה. בתפריט 

עובר לספר הטלפון ומתחיל

לחייג.
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כזיתהקונסולה המר

 עמודתפקוד

182גלילת וילון חלון אחורי*

171תא אחסון  

182ה*מאפר

98 ידית הילוכים

99בורר הילוכים*

171תא אחסון

173מחזיק ספלים*

171תא אחסון*

COMANDבקר 

101בוחר תוכנית נהיגה*

  עמודתפקוד

87ת חירוםפנסי אזהר

ATA*60נורית חיווי 

ת כריתנורית אזהר 
43מי מנוטרלתאוויר נוסע קד

 ESP56

*COMAND APSמפעיל את 
כת השמע*או את מער

74ב*מכוונן חימום מוש

74ב*אוורור מוש

163חימום עזר*/אוורור*

138 פרקטרוניק*

 מנמיך משענות ראש
72ב האחוריבמוש

* אופציונלי

כזיתהקונסולה המר 

כב עם בורר הילוכים* או ידית הילוכיםכלי ר
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כזיתהקונסולה המר

 עמודתפקוד

70ב האחוריבמוש

180גלילת וילון חלון אחורי*

169תא אחסון  

180ה*מאפר
171מחזיק ספלים*

134כב*קובע את גובה הר

135קובע את קשיחות המתלה*

169תא אחסון*

99בוחר תוכנית נהיגה*

COMANDבקר 

  עמודתפקוד

85ת חירוםפנסי אזהר

ATA*58נורית חיווי 

ת כריתנורית אזהר  
41מי מנוטרלתאוויר נוסע קד

 ESP54

*COMAND APSמפעיל את 
כת השמע*או את מער

72ב*מכוונן חימום מוש

72ב*אוורור מוש

161חימום עזר*/אוורור*

136 פרקטרוניק*

 מנמיך משענות ראש

* אופציונלי

ה*ה ישירכב עם ידית בחירכלי ר
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ה עילילוח בקר

 עמודתפקוד

 פותח/סוגר את גג

168מי מחליק*נפתח פנור

כפתורי שידור לפתיחת דלת
185המוסך*

 מנטרל את חיישן

62תנועה פנימית*

 מפעיל/מפסיק את

90ת הקריאה השמאליתמנור

המפעיל/מפסיק תאור 

90מיתפנימית קד

  עמודתפקוד

המפעיל/מפסיק תאור 

90פנימית אחורית

 מפעיל/מפסיק

תאוטומטית את בקר
90ה הפנימיתהתאור

 מפעיל/מפסיק את

90ת הקריאה הימניתמנור

 מנטרל את הגנה
61ה*נגד גריר

77 מראה פנימית

 פותח/סוגר את גג

167הנפתח המחליק/מוטה*

* אופציונלי

ה עילילוח בקר
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ה בדלת הנהגלוח בקר

 עמודתפקוד

 פותח/סוגר חלונות    

91הצד

 מבטל מאפיין עבור

54חלונות הצד האחוריים

 פותח/סוגר את

67מכסה תא המטען*

  עמודתפקוד

ב,ה בזיכרון עבור מוששמיר
78מראות חיצוניות וגלגל ההגה*

70ב חשמלי*מכוונן מוש

 נועל/משחרר
65מנעילה את הדלתות

65 פותח את הדלת

 

מכוונן ומקפל חשמלית את
המראות החיצוניות פנימה/

77החוצה

ה בדלת הנהגלוח בקר
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34....................................בטיחות הנוסע

54...................כות בטיחות לנהיגהמער

60..............................בהכות נגד גנימער
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בטיחות הנוסעים

ם חגורותחגורות בטיחות ביחד עם מותחני קד
בטיחות, מגבילי כוח חגורות הבטיחות וכריות

כות ריסון משלימות ומתואמות.האוויר, הן מער
הן מפחיתות את הסיכון בפציעה במצבי תאונה

רו מראש, ולכן הן מגבירות אתספציפיים שהוגד
בטיחות הנוסע.

עם זאת, חגורות בטיחות וכריות אוויר אינן מגינות
כב.ת עצמים לתוך הרך כלל, כנגד חדיררבד

כות הריסון תוכלנה לספקכדי להבטיח שמער
את מלוא פוטנציאל ההגנה שלהן, עליך להבטיח

כי:
ב ומשענת הראש מכווננים כהלכההמוש£

 עמוד 69).« (
ה כהלכהת הבטיחות נחגרחגור£

 עמוד 80).« (
כריות האוויר מתנפחות כהלכה, אם הן£

 עמוד 37).« הופעלו (
 עמוד 75).« ב (גלגל ההגה מכוונן היט£
כות הריסון.לא התבצעו שינויים במער£

כריות האוויר מגבירות את הגנת נוסעי

כב, החוגרים את חגורות הבטיחות. עםהר
כת ריסוןזאת, כריות האוויר הן רק מער

נוספת, המשלימה אך אינן מחליפות את
ביםכב חייחגורות הבטיחות. כל נוסעי הר

לחגור את חגורות הבטיחות שלהם כהלכה
כב מצויד בכריותכל זמן הנסיעה, גם אם הר

אוויר. וזאת מאחר � מצד אחד � כריות
האוויר אינן מתנפחות בכל סוגי התאונות,

במצבים מסוימים התנפחות כריתכפי ש
אוויר לא תגביר את ההגנה המוענקת

כב, בתנאי שהם חוגרים אתלנוסעי הר
חגורות הבטיחות שלהם באופן נכון. מצד
שני התנפחות כרית אוויר מספקת הגנה

ה נכון,ת הבטיחות נחגרת, אם חגורמוגבר
מפני:

ת הבטיחות מסייעת לשמור על חגור£
כב במצב הטוב ביותר, ביחסנוסע הר

לכרית האוויר.

בטיחות הנוסעים

הערות אודות בטיחות הנוסעים

תלדוגמה, בהתנגשות חזיתית, חגור£
הבטיחות מסוגלת באופן מספק יותר

תלמנוע מהנוסע להיזרק לכיוון נקוד
ההתנגשות, ולכן היא מתאימה יותר

למניעת פציעה.
לכן במצבי תאונות כאשר כרית אוויר
מתנפחת, היא מספקת רק הגנה נוספת

ת הבטיחותת הבטיחות, אם חגורלחגור
ה באופן נכון.נחגר

כב במוסךבצע תמיד את העבודות על הר
מוסמך. למוסך המוסמך שיש לו את הידע

ביצוע העבודותהמקצועי והכלים המיוחדים, ל
ס בנץ ממליצה לךרשות. מרצדהנד

ס בנץכז שירות של מרצדלהשתמש במר
ה זו.למטר

בטיחות אוה מיוחסת לבפרט אם העבוד
בטיחות, העבודותכות המיוחסות ללמער

בות להתבצע במוסך מוסמך.חיי
ה זו אינה מתבצעת באופן נכון,אם עבוד

כבך עלולה להיותבטיחות ההפעלה של ר
מושפעת באופן שלילי. קיים סיכון של תאונה

ופציעה.

כב או עבודות המתבצעות באופןשינויים בר
בלתי נכון על החלקים הבאים, תוצאותיהן

כות ריסון שאינן מתפקדותעלולות להיות מער
כפי שהן תוכננו לתפקד.

כת הריסון כוללת חגורות בטיחות מער£
ם חגורותונקודות העיגון שלהן, מותחני קד

בטיחות, מגבילי כוח חגורות בטיחות וכריות
אוויר.

תמות החיווט. ר£
כות אלקטרוניות כלשהן המתקשרות מער£

באופן ישיר.
ם עלולים להיכשל,כריות האוויר ומותחני הקד

ה של תאונה למרות שכוחלדוגמה במקר
כות באופןהתאוטה מספיק להפעלת המער

»»

  סכנת תאונה ופציעה 

  סכנת פציעה 
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בה זו,ה. מסירגיל, או הן עלולות לפעול במקר
כות הריסון.לעולם אל תבצע שינויים במער

בים אלקטרוניים אוכיב לא לטפל בראתה חיי
בתוכנות שלהם.

  SRSכת ריסון משלימה) (מער
 מפחיתה את סיכון הנוסעים התנגשותSRSה� 

ה של תאונה. היאכב, במקרחזיתית בפנים הר
מסוגלת גם להפחית את הכוחות אשר הנוסעים

נחשפים  להם, במהלך תאונה.
 כוללת:SRSה� 

.SRS  ת נורית אזהר£

ם לחגורות הבטיחות.מותחני קד£
מגבילי כוח חגורות בטיחות.£
כריות אוויר.£

SRS  ת נורית אזהר

דיר כאשר נבדקים באופן סSRSתפקודי ה� 
אתה מפעיל את ההצתה, וכאשר המנוע פועל.

לכן ניתן לגלות תקלות בזמן.

,םינווחמה חולב תקלדנ SRS   תרהזא תירונ

כאשר ההצתה מופעלת. היא נכבית לא מאוחר
יותר ממספר שניות לאחר שהמנוע הותנע.

ם, מגבילי הכוח וכריותפעולת מותחני הקד
האוויר

כות בודדות, מערSRSאם קיימת תקלת 
עלולות לפעול לא כוונה תחילה, או לא

ה של תאונה עם בלימה עזה.להתנפח במקר
SRSת התחוללה תקלה אם נורית אזהר

:
אינה נדלקת כאשר אתה מפעיל את£

ההצתה.
אינה נכבית לאחר שהמנוע פועל מספר£

שניות.
נדלקת שוב בעת שהמנוע פועל.£

SRSבדוק מיד את ה� במקרים שכאלה יש ל
ס, מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

הת הבקרה של התנגשות, החיישן ביחידבמקר
של כריות האוויר מעריך את המידע הפיסיקלי
החשוב כגון משך הזמן, כיוון וכוח תאוטת או

כב.האצת הר
כת מידע זה, ובתלותבהתבססות על הער

כב בהתנגשות,כית של הרבשיעור ההאטה האור
מת את הפעלתה מקדת הבקרב ראשון יחידבשל

ם חגורות הבטיחות.מותחני קד

מיים,ם חגורות הבטיחות הקדמותחני קד 

מסוגלים לפעול רק אם לשונית המתכת של
תבת נכון באבזם חגורת הבטיחות משולחגור

הבטיחות.

מיות מסוגלות להתנפח, רקכריות האוויר הקד
כי.קיים שיעור גבוה יותר של תאוטה בכיוון האור

מיות מותאמות, בעלותכבך יש כריות אוויר קדלר
בי התנפחות. כאשר סף  ההפעלהשני של

מית מתנפחתהראשון מגיע, כרית האוויר הקד
ף, להפחתת סיכוןה מספקת של גז הודבמיד

מית מתנפחת באופןהפציעות. כרית האוויר הקד
מלא, רק אם סף ההפעלה השני מגיע בתוך

ה גילתהת הבקראלפיות השניה, אם יחיד
תאוטה נוספת.

ם וכריותקריטריונים להפעלת מותחני קד
אוויר
הת הבקרב הראשון של ההתנגשות, יחידבשל

של כריות האוויר מעריכה  את משך הזמן וכיוון
ר, כדי להחליט האםדכב בסהאצת או תאוטת הר

ם ו/או כרית אוויר.נחוץ להפעיל מותחן קד
ם וכרית האווירספי ההפעלה של מותחן הקד

הם שונים, ומותאמים לשיעור התאוטה של
בעו, מאחרכב. תהליך זה הוא מקדים מטהר

בת להתנפח במהלך � ולא בסוףוכרית האוויר חיי
� ההתנגשות.

ריות אוויר אינן מתנפחות בכל סוגיכ

התאונות. הן מופעלות באמצעות טכנולוגייה
כה לוגית. תהליךכבת של חיישנים והערמור

בעו, מאחרזה הוא תהליך מקדים מט

»»

  סכנת פציעה 



36

ת
חו

טי
ב

בטיחות הנוסעים

בת להתבצעוהתנפחות כרית האוויר חיי
בת להיות תואמתבמהלך ההתנגשות וחיי

ב, הגנה נוספתכדי לספק באופן מחוש
כב. לא כל כריות האוויר מתנפחותלנוסעי הר
בתאונה.

כות כריות האוויר השונות, פועלות באופןמער
נפרד זו מזו. עם זאת, ההתנפחות של כל

ת תלויה בסוג התאונה,כת בודדמער
הכת הבקרומוחלטת באמצעות מער

בים הראשונים של ההתנגשותבשל
(התנגשות חזיתית, התנגשות צד או
התהפכות), היקף התאונה (בפרט שיעור

כב).התאוטה או ההאצה של הר

כב וכיוון הכוחשיעור תאוטת או האצת הר
בעים באופן בסיסי על ידי:נק

חלוקת הכוחות בעת ההתנגשות.£
זווית ההתנגשות.£
כב.מאפייני עיוות הר£
כב התנגש, לדוגמה מאפייני העצם איתו הר£

כב אחר.ר
מים שניתן לראות ולמדוד אותם לאחרגור

חשות ההתנגשות, אין להם תפקיד החלטיהתר
בהתנפחות כרית אוויר, ואין הם מספקים  כל

חיווי לכך.
כב יכול להיות מעוות באופן משמעותי,הר

לדוגמה במכסה תא המנוע או הכנף ללא כרית
בו רק חלקיםה שאוויר שהתנפחה. זהו מקר

עים, והתאוטהה בקלות נפגהמשנים צור
חשת. לעומת זאת, כריותהנחוצה אינה מתר

כב סובלאוויר עשויות להתנפח גם כאשר הר
בו חלקיםה שעיוותים זעירים. לדוגמה זה המקר

כבכב, כגון קורות המרקשיחים מאוד של הר
גת תאוטהעות, וכתוצאה מכך מושכיות נפגהאור

מספקת.

ם ומגבילי כוח חגורות בטיחותמותחני קד

מיים ושלבים הקדחגורות הבטיחות של המוש
בים הקיצוניים מאחור, מצוידים במותחניהמוש

ם חגורות בטיחות.קד

תב את לשונית המתכת של חגוראל תשל

מי, אםב הנוסע הקדהבטיחות באבזם במוש
םת מותחני הקדב אינו תפוס. אחרהמוש

ה של תאונה.עלולים לפעול במקר

ת גם במגביל כוחת הבטיחות מצוידאם חגור
תת בטיחות, הכוח המופעל על חגורחגור

הבטיחות של הנוסע מופחת.
ם מהדקים את חגורות הבטיחותמותחני קד

ה של תאונה, ומותחים אותן סמוך לגוףבמקר
הנוסעים.

בהם אינם מתקנים תנוחות ישימותחני קד 

בלתי נכונות, או חגורות בטיחות שלא נחגרו
נכון.

ם אינם מושכים את הנוסעיםמותחני קד
לאחור אל משענות הגב.

מיות,מגבילי הכוח של חגורות הבטיחות הקד
מיות, והםמסונכרנים עם כריות האוויר הקד

מחלקים בהתאמה את הכוחות המופעלים על
הנוסעים על אזור גדול יותר.

ם חגורות הבטיחות אינם יכוליםמותחני קד
לפעול, כאשר ההצתה אינה מופעלת, אלא אם:

תכות הריסון פעילות, ראה נורית אזהרמער£

SRS .

בת באבזם של כללשונית המתכת משול£
מתחגורות בטיחות שלוש נקודות עיגון בקד

כב.הר
םת התאונה, מותחני קדבהתאם לסוג וחומר

חגורות הבטיחות מופעלים:
ה של התנגשות חזיתית או אחורית,במקר£

כב מאיט או מאיץ במהירות ובכיווןאם הר
בים הראשונים שלכי, במהלך השלאור

ההתנגשות.
כב נחשףה של התנגשות צד, אם הרבמקר£

לתאוטה/תאוצה רוחבית גבוהה.
כב מתהפך, במצבים מסוימים אם הר£

כת מחליטה כי היא מסוגלת לספקוהמער
הגנה נוספת.

אם כריות האוויר מתנפחות, אתה תשמע רעש
חבטה וכמות קטנה של אבקה עשויה

ע בשמיעתך רקלהשתחרר. רעש חבטה זה יפג
ת אינהבמקרים נדירים. האבקה המשתחרר
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 SRSת מהווה סיכון בריאותי. נורית אזהר

נדלקת.
ב המרוחק ככל האפשר מכריתמוש

ב לאפשרב הנהג חייהאוויר. מיקום מוש
בכב בבטיחות. חזה הנהג חיילנהוג בר

כז כיסוילהיות מרוחק ככל האפשר ממר
מית של הנהג.כרית האוויר הקד

מי ככל האפשרב הנוסע הקדהזז את מוש£
כתלאחור, בפרט אם אתה מאבטח מער

ב.ריסון לילד על המוש
בים לאכב � וילדים בפרט � חיינוסעי הר£

להשעין את ראשיהם באזור החלון, באזור
בו כרית אוויר צד/כרית אוויר וילון

מתנפחות.
כת ריסון לילד הפונהאין להתקין מער£

מי, אלא אםב הנוסע הקדלאחור על מוש
מימית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

מית של הנוסענוטרלה. כרית אוויר קד
בכב עם זיהוי אוטומטי למושמי ברהקד

כת ריסוןילד*, מנוטרלת רק כאשר מער
ב ילדלילד עם זיהוי אוטומטי למוש

מי. נוריתב הנוסע הקדמותקנת על מוש

מיכרית אוויר נוסע קד ת אזהר
בת לדלוק ברציפות.מנוטרלת חיי

כבך אין זיהוימי ברב הנוסע הקדאם למוש
כת הריסוןב ילד* או מעראוטומטי למוש

לילד הפונה לאחור שלך אין זיהוי אוטומטי
ב ילד, חובה לאבטח ילדים עללמוש
ב האחורי.כת ריסון מתאימה במושבמער

כת ריסון הפונהאם אתה מאבט ילד במער
במי, אתה חייב הנוסע הקדלפנים על מוש
מי לאחור ככלב הנוסע הקדלהזיז את מוש

האפשר.
 וודא שאין חפצים כבדים או חדים בכיסי£

הביגוד.
 אל תתכופף לפנים, לדוגמה מעל כיסוי£

מי, בפרטכרית האוויר של הנהג/נוסע קד
כב נמצא בתנועה.כאשר הר

 אחוז את גלגל ההגה רק בחישוק. באופן£
זה תאפשר לכרית האוויר להתנפח

במלואה. אתה עלול להיפצע אם כרית
האוויר מתנפחת ואתה אוחז בגלגל ההגה

בחלקיו הפנימיים.

כב.אל תישען על הדלתות מתוך פנים הר£

ם חגורות הבטיחות הופעלו,אם מותחני קד
ה שלהם אינם מספקים הגנה נוספת במקר

ת. לכן דאג להחליף אתהתנגשות אחר
ם שהופעלו במוסך מוסמך.מותחני הקד

ציית לתקנות הבטיחות כאשר מסלקים
כזם לחגורות בטיחות. כל מרמותחני קד

ס בנץ, מסוגל לספק לךשירות של מרצד
פרטים אודות תקנות אלה.

כריות אוויר

התנפחות כריות האוויר מאיטות ומגבילות את
כב. אם כריות האוויר מתנפחות,תנועות נוסעי הר

אתה תשמע רעש חבטה וכמות קטנה של
עאבקה עשויה להשתחרר. רעש חבטה זה יפג

בשמיעתך רק במקרים נדירים. האבקה
ת אינה מהווה סיכון בריאותי. נוריתהמשתחרר

נדלקת.  SRSת אזהר

»»

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
כריות אוויר מספקות הגנה, עם זאת, הן אינן
במהוות תחליף לחגורות הבטיחות. שים ל

להערות הבאות, להפחתת הסיכון בפציעה
ה או אף קטלנית, אם כרית אווירחמור

מתנפחת:
כב � בפרט נשים בהריון � כל נוסעי הר£

בים לחגור את חגורות הבטיחות שלהםחיי
כון לאחור עלבאופן נכון כל הזמן, ולר

בתמשענת הגב, כאשר משענת הגב חיי
להיות מוצבת במצב אנכי ככל האפשר.

בת לתמוך באחורימשענת הראש חיי
ך.מת העיניים לערהראש בר

גובהם מתחת ל� 1.5 אבטח תמיד ילדים ש£
כותמטר וגילם מתחת ל� 12 שנים, במער

ריסון מתאימות לילדים.
בחור במיקוםבים לכב חיי כל נוסעי הר£
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וודא שאין אנשים חיות מחמד או חפצים,£
כב ואזור ההתנפחות של כריותבין נוסעי הר

האוויר.

ב חפצים כלשהם בין משענת הגבאל תצי£
לדלת.

אל תתלה חפצים קשיחים, לדוגמה£
בים על ידיות האחיזה או ווי המעילים.קול

אל תחבר אביזרים, לדוגמה מחזיקי ספלים£
לדלתות.

בטל לחלוטין סכנת פציעות העלולהלא ניתן ל
בם מהתנפחות כרית אוויר, עקלהיגר

רשת לניפוח כריתהמהירות הגבוהה הנד
אוויר.

תפקוד כרית האוויר מובטח רק אם החלקים
בקות אינןהבאים אינם מכוסים, ותוויות ומד

מחוברות להם:

בור המדופן של גלגל ההגה.הט£

כי הנהג מתחתברכיסוי כרית האוויר ל£
לעמוד ההגה.

מי.כיסוי כרית האוויר של הנוסע הקד£

ביםהצדדים הקיצוניים של המוש£
מיים.    הקד

בלוח הצד הסמוך למשענת גב ,המוש£
האחורי.

חלקי כרית האוויר חמים לאחר שכרית האוויר
ת אתה עלולע בהם, אחרהתנפחה. אל תיג

להיכוות.
בדוק את כריות האוויר במוסך מוסמך,דאג ל
כב אינם מוגנים על ידי כריותת נוסעי הראחר

ת.ה של תאונה אחרהאוויר במקר

מיותכריות אוויר קד
מיות מתוכננות להגביר אתכריות האוויר הקד

ההגנה על החזה והראש של הנהג והנוסע
מי.הקד

 מתנפחת לפני גלגל,מי כרית אוויר נוסע קד
 מתנפחת לפני,מי ההגה. כרית אוויר נוסע קד

ומעל תא הכפפות. הן מתנפחות:

ב של תאוצתבתחילת תאונה עם שיעור ר£
כי.כב בכיוון האוראו תאוטת הר

כת מחליטה כי התנפחות כריותאם המער£
האוויר מסוגלת להעניק הגנה נוספת, לזו

המסופקת על ידי חגורות הבטיחות.

ה.ת הבטיחות נחגראם חגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

כתכב מתהפך, אך רק אם המעראם הר£
כי.כב גבוהה בכיוון האורמגלה תאוטת ר

בב ילד במושכב עם זיהוי אוטומטי למושבכלי ר
מית של הנוסעמי*, כרית האוויר הקדהנוסע הקד

המתנפחת רק אם נורית האזהר מי הקד

מי מנוטרלת בקונסולהכרית אוויר נוסע קד 
עמוד 41). פירוש«כזית אינה דולקת. (המר

* אופציונלי

ת כאשרכמות קטנה של אבקה משתחרר
כרית אוויר מתנפחת. האבקה עשויה לגרום
לקשיי נשימה במשך פרק זמן קצר, לאנשים
הסובלים מאסתמה או בעיות נשימה אחרות.
כדי להימנע מקשיי נשימה, עליך לצאת

בטוח לעשות זאת. ניתן גםע שכב ברגמהר
לפתוח חלון, להניח לאוויר צח לחדור לפנים

ך כלל סיכוןרכב. אבקה זו אינה מהווה בדהר
כב.בריאותי, ואינה מציינת שפרצה שריפה בר

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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בכת ריסון לילד עם זיהוי מושבר הוא שאין מערהד
מי,ב הנוסע הקדילד אוטומטי* מותקנת על מוש

ב ילדכת ריסון לילד עם זיהוי מושאו שמער
באוטומטי, הותקנה באופן בלתי נכון על מוש

מי.הנוסע הקד

כי הנהגברכרית אוויר ל

ך נהג, זמינה רק בארצותכרית אוויר בר

מסוימות.

ך נהג עשויה להפחית את הסיכוןכרית אוויר בר
כיים וחלקי הרגלייםכיים, ירבפציעת בר

התחתונים.

מתנפחת תמיד עם כי הנהג ברכרית אוויר ל

מית של הנהג, והיא מתנפחתכרית האוויר הקד
מתחת לעמוד ההגה.

כריות אוויר צד

תבים, חבראם ברצונך להשתמש בכיסויי מוש
בות בטיחות,ס בנץ ממליצה לך מסימרצד

בים שאושרולהשתמש רק בכיסויי מוש
ס בנץ.כב של מרצדלשימוש בכלי ר

ב להיות תפר קריעהבים חיילכיסויי המוש
ת כרית האווירמיוחד עבור כריות הצד. אחר

צד לראש/פלג הגוף העליון לא תוכל להתנפח
באופן נכון, ועלולה להיכשל באספקת ההגנה

ביםה של תאונה. כיסויי מושת במקרהמיועד
כז שירותגה בכל מרמתאימים ניתנים להש

ס, מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

ת כריות האוויר, ממוקמיםבקרחיישנים ל
בדלתות. לכן אל תבצע שום שינויים בדלתות

תאו בדיפון הדלתות, לדוגמה התקנה מאוחר
מקולים. גרימת נזק לדלתות תשפיע עלשל ר

פעולת כריות הצד.

ת התנפחות כריות הצד היא להגביר אתמטר
מת ההגנה על פלג הגוף העליון (אך לא עלר

כב, בצדהראש, צוואר או זרועות) של נוסעי הר
חשה ההתנגשות.בו התרכב שהר

וכריות אוויר צד מיות כריות אוויר צד קד

, מתנפחות סמוך לצד החיצוני שלאחוריות* 

ב. הן מתנפחות:כרית המוש

בו אירעה ההתנגשות.בצד ש£

ב של תאוצתבתחילת תאונה עם שיעור ר£
כב בכיוון הרוחבי, לדוגמהאו תאוטת הר
התנגשות צד.

ת בטיחות.באופן עצמאי מהשימוש בחגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

ם לחגורותבאופן עצמאי ממותחני קד£
הבטיחות.

כריות אוויר וילון
מתת כריות אוויר וילון היא להגביר את רמטר

ההגנה עבור הראש (אך לא על החזה או
בו אירעהכב שכב, בצד הרהזרועות) של נוסעי הר

ההתנגשות.

»»
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ת הגג, החלבות לצד מסגרכריות אוויר וילון משול
), לדלת האחוריתAמית (עמוד�מהדלת הקד

).C(עמוד�

 עשויה לנקוט באמצעיםPRE-SAFEכת מער
הבאים במקרים האלה:

היא מהדקת את חגורות הבטיחות.£

כב עם תפקודי זיכרון*: היא מכווננת בכלי ר£
מי, אם הוא אינו נמצאב הנוסע הקדאת מוש

במצב רצוי.

בב�תצורות* או מושב רכב עם מושבכלי  ר£
ה את לחץלנהיגה  דינמית*: היא מגביר

ב ובכריותהאוויר בכריות הצד של המוש
משענת הגב.

ת את הגגכב מחליק היא סוגראם הר£
הנפתח המחליק/מוטה* או את הגג הנפתח

מי המחליק* ואת חלונות הצד, כךהפנור
שרק פער קטן נשאר.

אם המצב המסוכן חולף ללא היקלעות לתאונה,
פה את הידוק חגורות מרPRE-SAFEכת מער

ם. ולאחר מכן ניתן להסיג לאחורהבטיחות המוקד
-PREכת רות שנעשו על ידי מעראת כל ההגד

SAFEבב�תצורות* או מושב רכב עם מוש. כלי  ר
לנהיגה  דינמית*: לחץ האוויר בכריות הצד

מופחת.

פות:אם חגורות הבטיחות אינן מתר

ב עצמוהזז את משענת הגב או את המוש¿
ה יופחת.מעט לאחור, עד שמתח החגור

מנגנון הנעילה משתחרר.

 מתנפחות:כריות אוויר וילון 

ב של תאוצתבתחילת תאונה עם שיעור ר£
כב בכיוון הרוחבי.או תאוטת הר

בו אירעה ההתנגשותבצד ש£
כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£
מי תפוס.ב הנוסע הקדללא קשר אם מוש£
ת בטיחות.באופן עצמאי מהשימוש בחגור£
כתכת והמערכב מתהפך והמעראם הר£

מחליטה כי התנפחות כריות אוויר וילון יכולה
להעניק הגנה נוספת, לזו המוענקת על ידי

ת הבטיחות.חגור

*****PRE-SAFEכת מער   

 נוקטת באמצעים מקדימיםPRE-SAFEכת מער
כדי להגן עליך במצבים מסוכנים מסוימים.

בת במקרים של: מתערPRE-SAFEכת מער

כתמצבי בלימות חירום, לדוגמה אם מער£
כת מגבר מופעלת, או מערBASמגבר בלם 

בה.בת בעוצמה ר* מתערBAS PLUSבלימה 

כת חיישן רדאר מגלה סכנה מיידיתמער£
כב עםלהתנגשות במצבים מסוימים (בכלי ר

דיסטרוניק פלוס*)

בים בנהיגה דינמית,מצבים קריטיים המעור£
כבלדוגמה אם אירע היגוי יתר או תת היגוי לר

ב חריגות של מגבלותבאופן משמעותי, עק
פיסיות.

ב, וודא שאףכאשר אתה מכוונן את המוש
אחד אינו נלכד.

בים, וודא שאין חפציםכאשר אתה מזיז מוש

תבים. אחרבאזור הרגליים או מאחורי המוש
בים או לחפצים.אתה עלול לגרום נזק למוש

NECK-PRO     משענות ראש    

 מתוכננות להגבירNECK-PROמשענות ראש 
את הגנת הראש והצוואר של הנהג והנוסע

ה זו, משענות הראש של הנהגמי. למטרהקד
* אופציונלי

  סכנת פציעה 
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ה שלמי נעות לפנים ולמעלה במקרוהנוסע הקד
ה מסוימת כאשרהתנגשות אחורית, בחומר

רואים זאת מכיוון הנסיעה. בכך מסופקת תמיכת
ראש טובה יותר.

כב ילדים בר

כתכבך, אבטח את הילד במעראם ילד נוסע בר
תו ולגילו של הילדריסון לילד, המתאימה למיד

ס בנץ. עליך להתאיםכבי מרצדוהמומלצת עבור ר
ב האחורי המתאים.כת הריסון למושאת מער

כב*ב מובנה ברניתן גם לאבטח את הילד למוש
עמוד 49). וודא שהילד מאובטח במהלך כל«(

הנסיעה.

כת ריסון נכונה לילד,ניתן להשיג מידע אודות מער
ס, מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרבכל 

כלמוביל בע“מ.

מומלץ להשתמש במוצרי  טיפול של

כת ריסון לילד. מידעס בנץ, לניקוי מערמרצד
אודות מוצרים אלה ניתן להשיג בכל תחנת

ס בנץ.שירות של מרצד

כב, גם אםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש
כות ריסון לילדים. ילדיםהם מאובטחים במער

כב.עלולים לפצוע את עצמם בחלקים של הר
הם עלולים גם להיפצע פציעות חמורות או
קטלניות, מחשיפה ממושכת לחום או לקור

קיצוניים.
כת הריסון לילד לקרניאל תחשוף את מער

כת הריסון שלשמש ישירות. חלקים של מער
הילד עלולים להתחמם והילד(ה) עלול(ה)

להיכוות.
אם הילד פותח דלת,  הילד או אנשים אחרים
עלולים להיפצע כתוצאה מכך. הילד עלול

כב עובר.לצאת ולהיפצע במהלך יציאתו מר

מטען שאינו מאובטח או ממוקם לא נכון,
מגביר את סכנת הפציעה עבור הילד וכל

כב, במהלך:שאר נוסעי הר

תאונה.£

תמרון בלימה.£

שינוי כיוון פתאומי.£

אל תישא חפצים כבדים או קשיחים בתוך
כב, אלא אם הם מאובטחים. מידע נוסףהר

תמצא ב� “קווי הנחיה להטענה“ באינדקס.

כות ריסון לילדיםמער

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד
כות ריסון לילדים, המצוינות ברשימה ב�במער

 עמוד 46).«(

ה אולהפחתת הסיכון בפציעה חמור
ה של שינוי כיוון פתאומי,קטלנית לילד, במקר

בלימה או תאונה:
ילדים מתחת לגובה 1.50 מטר ומתחת£

בים להיות מאובטחיםלגיל 12 שנים, חיי
כות ריסון מיוחדות לילדיםתמיד במער

כב. זה נחוץ מאחרב מתאים ברבמוש
וחגורות הבטיחות אינן מתוכננות להגן על

ילדים במידות אלה.
אל תאבטח ילדים מתחת לגובה 1.50 מטר£

ב הנוסעומתחת לגיל 12 שנים על מוש

  סכנת פציעה 
כיסויי משענות ראש מונעים ממשענות

 לפעול באופן נכון. כתוצאהNECK-PROראש 
 אינןNECK-PROמכך משענות ראש 

ת שלהן.מת ההגנה המיועדמסוגלות לספק ר
אל תשתמש בכיסויי משענות ראש.

 מופעלותNECK-PROאם משענות ראש 
ב לאפס את משענות הראשבתאונה, אתה חיי

עמוד  268).«מי (של הנהג והנוסע הקד
משענות ראש שהופעלו מוטות לפנים.
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כב עםבד: אם הילד מאובטח ברמי. מלהקד
ב הנוסעב ילד במושזהוי אוטומטי למוש

כת ריסון עםמי*, והילד מאובטח במערהקד
ב ילד.זיהוי אוטומטי למוש

כת ריסון לילדאם אתה מאבטח מער£
מי, אתהב הנוסע הקדהפונה לפנים במוש

מי לאחורב הנוסע הקדב להזיז את מושחיי
ככל האפשר.

 לעולם אסור להסיע ילדים כאשר הם£
ב הכוחותבים בחיק נוסע אחר. עקיוש

ה של שינוי כיוון פתאומי,הפועלים במקר
סןבלימה עזה או תאונה, לא ניתן יהיה לר
את הילד. הילד עלול להיזרק כנגד חלקי

כב הפנימיים, ולהיפצע באופן חמור ואףהר
קטלני.

מיב הנוסע הקדב ילד על מושמוש

בצע אתכת הריסון לילד אינה יכולה למער
ה ההגנתי, אם היא אינה מותקנתתפקוד

כב מתאים. הילד לא יוכלב רבאופן נכון למוש
ה של שינוי כיוון פתאומי,להיות מרוסן במקר

בלימה עזה או תאונה. מצב שכזה עלול לגרום
בה זו,לפציעות חמורות ואף קטלניות. מסי

כת ריסון לילד, שיםכאשר אתה מתקין מער
ב להוראות ההתקנה של היצרן ולשימושל

כת ריסון לילד.הנכון במער

ביםכות ריסון לילדים יש להתקין במושמער
ך כלל טוב יותררהאחוריים. הילדים מוגנים בד

ם.ש

ב לנוחכת הריסון לילד במלואו חייבסיס מער
ב. לעולם אל תניח חפציםעל כרית המוש

כת הריסון לילד.לדוגמה כרית, מתחת למער
כות ריסון לילדים עםהשתמש רק במער

הכיסויים המקוריים שלהן. החלף כיסויים
ס בנץ.פגומים רק בכיסויים מקוריים של מרצד

בות בטיחות, עליך להשתמש רקמסי
כות ריסון לילדים, שאושרו לשימוש בכליבמער

ס בנץ.כב של מרצדר

מי.ה על מגן השמש של הנוסע הקדאזהר

כת ריסון לילד הפונהה עבור מערסמל אזהר
לאחור

מימית של הנוסע הקדאם כרית האוויר הקד
אינה מנוטרלת:

בכת ריסון לילד במוש ילד המאובטח במער£
מי, עלול להיפצע באופן חמורהנוסע הקד

ואף באופן קטלני על ידי  כרית האוויר
מי המתנפחת.מית של הנוסע הקדהקד

מצב זה מסוכן במיוחד אם הילד נמצא
מית שלבה מיידית לכרית האוויר הקדבקר

מי כאשר היא מתנפחת.הנוסע הקד
ב הנוסעלעולם אין לאבטח ילד על מוש£

כת ריסון לילד הפונה לאחור.מי, במערהקד
כת ריסון לילד הפונה לאחור,אבטח מער

ב אחורי מתאים.רק במוש
מי ככלב הנוסע הקד הזז תמיד את מוש£
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האפשר לאחור, אם אתה מאבטח ילד
ב הנוסעכת ריסון הפונה לפנים במושבמער
מי.הקד

מי אינהמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
מנוטרלת:

כת זיהוי אוטומטיתכב ללא מער בכלי ר£
מי*.ב הנוסע הקדב ילד במושלמוש

כת זיהוי אוטומטיתכב עם מערבכלי ר£
מי*, אם לאב הנוסע הקדב ילד במושלמוש

כת ריסון לילד עם זיהויהותקנה מער
מי.ב הנוסע הקדב ילד במושאוטומטי למוש

כת זיהוי אוטומטיתכב עם מערבכלי ר£
מי*, אםב הנוסע הקדב ילד במושלמוש

מיה כרית אוויר נוסע קדנורית האזהר
 אינה דולקת.מנוטרלת (

בקתכדי לוודא שהנך מודע לסכנה זו, מד
ה מתאימה ממוקמת בלוח המכשיריםאזהר

ובשני הצדדים של מגן השמש של הנוסע
מי.הקד

כות ריסון מומלצות לילדים,מידע אודות מער
ס, מורשהכז שירות של מרצדמרזמין בכל 

מטעם כלמוביל בע“מ.

ב ילד אוטומטיהחיישנים עבור גילוי זיהוי מוש
במי, מגלים האם הותקן מושב הנוסע הקדבמוש

ס בנץ עם זיהוי אוטומטיילד מיוחד של מרצד
ה ב ילד.  במקרים כאלה נורית האזהרלמוש

 מי מנוטרלתכרית אוויר נוסע קד

מימית של הנוסע הקדנדלקת. כרית האוויר הקד
מנוטרלת.

ב הנוסעב ילד על מושזיהוי אוטומטי למוש
מי*הקד

בב ילד במושכבך אין זיהוי אוטומטי למושאם לר
בקהמי, זה מצוין באמצעות מדהנוסע הקד

בקת בצד לוח המכשיריםבקה מודת. המדמיוחד
מי. ניתן לראותה כאשר אתהבצד הנוסע הקד

מי.פותח את דלת הנוסע הקד

כרית אוויר נוסע ה אם נורית האזהר
 אינה נדלקת כאשרמי מנוטרלתקד

כת ריסון לילד, כרית האווירמותקנת מער
מי לא נוטרלה. אםמית של הנוסע הקדהקד

מי תתנפח, הילדכרית האוויר של הנוסע הקד
ה ואף פציעהעלול להיפצע פציעה חמור

קטלנית.

פעל באופן הבא:
כת ריסון לילד הפונהאל תשתמש במער£

מי.ב הנוסע הקדלאחור על מוש
כת ריסון לילד הפונה לאחורהתקן מער£

ב האחורי.ב מתאים במושבמוש
או

כת ריסון לילד הפונההשתמש רק במער£
מי, והצב אתב הנוסע הקדלפנים על מוש

מי במצב האחורי ביותר.ב הנוסע הקדמוש
ב ילדבדוק את הזיהוי האוטומטי למוש£

ס בנץ.בתחנת שירות של מרצד

ב ילדכדי להבטיח כי הזיהוי האוטומטי למוש
מי יתפקד באופן נכון,ב הנוסע הקדבמוש

ב חפצים (כגון כרית) מתחתלעולם על תצי
כת הריסוןכת הריסון לילד. בסיס מערלמער

ב.ב לנוח תמיד על כרית המושלילד במלואו חיי
כת ריסון לילד המותקנת באופן בלתימער

בצע את תפקוד ההגנהנכון, אינה מסוגלת ל
ה של תאונה, ועלולההמיועד שלה במקר

לגרום לפציעות.

םכרית אוויר וילון, כרית אוויר צד ומותחן קד 

מי עדייןת הבטיחות בצד הנוסע הקדחגור
במצב פעילות, גם אם כרית האוויר

מי נוטרלהמית של הנוסע הקדהקד
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ב ילדבאמצעות הזיהוי האוטומטי למוש
מי.ב הנוסע הקדבמוש

ב ילד. מצב שכזה עלול לגרום לתקלתלמוש
כת. מצב שכזה עלול לגרום לנוריתמער

מיכרית אוויר נוסע קד ה האזהר
להידלק, מבלי שהותקנהמנוטרלת 

בכת ריסון לילד עם זיהוי אוטומטי למושמער
בר הוא שכרית האווירילד. פירוש הד

מי  לא תתנפחמית של הנוסע הקדהקד
ה של תאונה. ייתכן גם שנוריתבמקר

מיכרית אוויר נוסע קד ה האזהר
ה, כאשר לא תידלק בקצרמנוטרלת

תסובב את המפתח במנעול ההצתה
.2למצב 

בב מכשירים אלקטרוניים על מושאל תצי
מי, לדוגמה:הנוסע הקד

בים נישאים, כאשר הם מופעלים.מחש£
טלפונים סלולריים.£
רים, לדוגמה כרטיסיכרטיסים עם משד£

מעבר לסקי או כרטיסי גישה.

אותות מציוד אלקטרוני עלולים לגרום
כת הזיהוי האוטומטילהפרעות לחיישן מער

כת ריסון לילדב מתאימים למערמיקומי מוש

בוצות משקלק                                        
בוצה 1קבוצה 0+קבוצה 0קבמיקומי מוש

9 עד 18 ק“געד 13 ק“געד 10 ק“ג

1X1X2,3ILמיב הנוסע הקדמוש
(כרית אוויר הנוסע

מי אינה מנוטרלת)הקד

2,3IL2,3IL2,3ILמיב נוסע קדמוש
(כרית אוויר  הנוסע

4)מי מנוטרלת*הקד

5U5U5Uב ספסל אחורימוש
שמאל וימין

5U5U5Uכזי אחוריב מרמוש
כב עם וללאבכלי ר

מאפיין להטענת
מטענים ארוכים*

1X: ב בלתי מתאים לילדים בקטגוריית משקל זו.מוש
2 IL:כות ריסון לילדים מומלצות“.בלה הבאה “מערבהתאם להמלצות. ראה את הט
ת הבטיחות הזז למצב הנמוךמי למצב האחורי ביותר, הנמוך ביותר וגם את חגורב הנוסע הקדהזז את מוש3

ביותר.
בתכת הריסון לילד המותקנת, חיימי: מערב הנוסע הקדב ילד* במושכב עם זיהוי אוטומטי למושכלי ר4

כרית אוויר נוסע ה ב ילד. נורית האזהרסלית עם זיהוי אוטומטי למושברייך לקטגוריה אונילהשת
בת לדלוק. חיימי מנוטרלתקד

5Uסלית ומאושרות לשימושברכות ריסון לילדים, המשתייכות לקטגוריה אוניב מתאים לאבטחת מער: מוש

בקטגוריית משקל זו.

  סכנת פציעה 
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כות ריסון לילדים,סלית“ למערברקטגוריה “אוני
ניתנת לזיהוי באמצעות תווית האישור הכתומה.

בוצות משקלק                                                   
IIIבוצה קIIבוצה קבמיקומי מוש

22 עד 36 ק“ג15 עד 25 ק“ג

6,7IL6,7ILמיב הנוסע הקדמוש
(כרית אוויר הנוסע

מי אינה מנוטרלת)הקד

6,7IL6,7ILמיב נוסע קדמוש
(כרית אוויר  הנוסע

9)מי מנוטרלת*הקד

9U9Uב ספסל אחורימוש
שמאל וימין

9U9Uכזי אחוריב מרמוש
כב עם וללאבכלי ר

מאפיין להטענת
מטענים ארוכים*

כת ריסון לילדדוגמה לתווית אישור למער

6
ILכות ריסון לילדים מומלצות“.בלה הבאה “מער: בהתאם להמלצות. ראה את הט

ת הבטיחות הזזמי למצב האחורי ביותר, הנמוך ביותר וגם את חגורב הנוסע הקדהזז את מוש7
למצב הנמוך ביותר.

כת הריסון לילד המותקנת,מי: מערב הנוסע הקדב ילד* במושכב עם זיהוי אוטומטי למושכלי ר8

כרית ה ב ילד. נורית האזהרסלית עם זיהוי אוטומטי למושברבת להשתייך לקטגוריה אוניחיי
בת לדלוק. חיימי מנוטרלתאוויר נוסע קד

9Uסלית ומאושרותברכות ריסון לילדים, המשתייכות לקטגוריה אוניב מתאים לאבטחת מער: מוש
לשימוש בקטגוריית משקל זו.
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כות ריסון מסוג איזופיקס לילדיםב מתאימים למערמיקומי מוש

בוצות משקלק                                                         

                 0+: עד 13 ק“ג                 עריסות נשאות               0: עד
                                                       10 ק“ג

FGEEDCבוצהק
הלפי המיד

ISO/L1ISO/L2ISO/R1ISO/R1ISO/R2ISO/R3ציוד

X10X10IL11IL11IL11IL11ב ספסלמוש

אחורי
שמאל וימין

בוצות משקלק                                                         

                                                                                                                                                                                                     I  :  :  :  :  :9 עד 18 ק“ג 

DCBB1Aבוצהק
הלפי המיד

ISO/R2ISO/R3ISO/F2ISO/F2XISO/F3ציוד

IL12IL12IUF13IUF13IUF13ב ספסלמוש

אחורי
שמאל וימין

                 יצרן                סוג               מס‘  אישור           מס‘ קטלוגי         זיהוי  אוטומטיבוצות ק

ב ילד      של מוש                                                דימלר  משקל

כןBritax-BABYE1 03 301146A 000 970 1000בוצה 0+:ק
RomerSAFE PLUSE1 04 301146מעל 13 ק“ג

כןI9 :Britax-DUOE1 03 301133A 000 970 11 00בוצה ק
RomerPLUSE1 04 301133עד 18 ק“ג

A 000 970 16 0014)לא

כות ריסון לילדים מומלצותמער

 10Xב בלתי מתאים לילדים בקטגוריית משקל זו.: מוש
 11ILכות ריסון לילדים מומלצות“*.בלה הבאה “מער: בהתאם להמלצות. ראה את הט
 12ILכות ריסון לילדים מומלצות“*.בלה הבאה “מער: בהתאם להמלצות. ראה את הט
 13IUFכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס הפונות לפנים, המשתייכות לקטגוריהב מתאים לאבטחת מער: מוש

סלית ומאושרות לשימוש בקטגוריית משקל זו.בראוני
מי למצב האחורי ביותר.ב הנוסע הקדב ילד* הזז את מושכות ריסון לילדים ללא זיהוי אוטומטי למוש14 עבור מער
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                 יצרן                סוג               מס‘ אישור             מס‘ קטלוגי         זיהוי  אוטומטיבוצות ק

ב ילד      של מוש                                                  דימלר  משקל

כןIII / II:Britax-KIDE1 03 301148A 000 970 12 00בוצה ק
15RomerE1 04 301148 עד 36 ק“ג

A 000 970 17 00לא

ב בטיחות לילד מסוג איזופיקסכת מומלצת למושמער

בוצות משקל                                             ק 
בוצה 0+:קבוצה 0+:בוצה 0+:    קבוצה 0:      ק      קבוצה 0:קבוצה 0:  ק

מעלמעל מעלמעלמעלמעל

13 ק“ג13 ק“ג13 ק“ג10 ק“ג10 ק“ג10 ק“ג

EFGCDEבוצה לפיק
ה עבורמיד

������כת ריסוןמער

לילד

-Britax �����יצרן
Romer

�����BABY SAFEסוג
ISOFIX PLUS

������מס‘ אישור

סליתבראוני�����בוצהק

�����B6 6 86 8224מק“ט דימלר

לא�����זיהוי אוטמטי

ב ילדמוש
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כת ריסון לילד מסוג איזופיקסאבטחת מער
ב  האחוריבמוש

רטית עבורכת אבטחה סטנדאיזופיקס היא מער
כות ריסון  המתוכננות במיוחד עבור ילדיםמער

בעות אבטחה עבור שתיבים האחוריים. טבמוש
בים האחורייםכות ריסון, מותקנות במושמער

השמאלי והימני.

ב בטיחות לילד מסוג איזופיקסכת מומלצת למושמער

בוצות משקל                                             ק 
+:Iבוצה +:         קIבוצה :            קIבוצה               ק:Iבוצה :           קIבוצה                         ק

9 עד 9 עד9 עד9 עד9 עד

18 ק“ג18 ק“ג18 ק“ג18 ק“ג18 ק“ג

ABB1CDבוצה לפיק
ה עבורמיד

�����כת ריסוןמער

לילד

��-Britax ��יצרן

Romer

����DUO PLUSסוג

����E1 03 301133מס‘ אישור

E1 03 301133

��סליתבראוני��בוצהק

����A 000 970 11 00מק“ט דימלר

��כן��זיהוי אוטמטי

ב ילדמוש

כת ריסון לילד המאובטחת באמצעותמער
בי ילדים מסוגכות אבטחת מושמער

איזופיקס, אינן מספקות הגנה לילדים
בה זו, אלשמשקלם מעל 22 ק“ג. מסי

תאבטח ילדים שמשקלם עולה על 22 ק“ג
כת ריסון , המאובטחת באמצעותבמער

כת אבטחת ילד מסוג איזופיקס. אםמער
משקל הילד הוא מעל 22 ק“ג, אבטח את

תכת ריסון העושה שימוש בחגורהילד במער
בטיחות מותניים�כתף.

בצע אתכת הריסון לילד אינה מסוגלת למער
ה ההגנתי, אם היא אינה מותקנתתפקוד

כב. הילד לא יכולב מתאים ברבאופן נכון למוש
ה של שינוי כיוון פתאומי,להיות מרוסן במקר

בלימה עזה או התנגשות. מצב שכזה עלול
בהלגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות. מסי

כת ריסון לילד,זו, כאשר אתה מתקין מער
ב להוראות ההתקנה של היצרןשים ל

כת הריסון לילד.ולשימוש הנכון במער

כותבים האחוריים, השתמש רק במערבמוש
ב ילדים מסוגכת אבטחת מושריסון עם מער

איזופיקס, אשר הומלצו לשימוש עבור כלי
ס בנץ.כב של מרצדהר

כת ריסון לילד שאינה מותקנת באופןמער
נכון, עלולה להשתחרר ולגרום לפציעות

כבחמורות ואף קטלניות לילד ולנוסעי הר
האחרים.

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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כת הריסון לילד,כאשר אתה מתקין את מער
בעות האבטחה בשניבת לטוודא שהיא משול

הצדדים.

 כלפי מעלה.הזז את משענת הראש ¿

ה העילית* נתב את רצועת הקשיר¿
 בין שני המוטותמתחת למשענת הראש 

של משענת הראש.

 של עיגוןקפל כלפי מעלה את המכסה ¿
.ה העילית רצועת הקשיר

לתוך ה העילית* עגן את וו רצועת הקשיר¿
ה העילית.עיגון רצועת הקשיר

, של עיגון קפל כלפי  מטה את המכסה ¿
.ה העילית רצועת הקשיר

ה למטהבחזר הזז את משענת הראש ¿

 עמוד 70). וודא«ך (ת הצורבקלות במיד
שאינך מפריע לניתוב הנכון של רצועת

.ה העילית* הקשיר

כת הריסון לילד מסוגהתקן את מער¿
ה העילית*. צייתאיזופיקס עם רצועת הקשיר

להוראות ההתקנה של היצרן. וודא שרצועת
ה העילית* מתוחה.הקשיר

כות הריסון לילדים,ב כי אם מערנא שים ל
כות העיגון שלהן ניזוקו או עמדו בעומסמער

בתאונה, ייתכן והן לא תספקנה את תפקוד
ההגנה שלהן.

מצב שכזה עלול לגרום לפציעות חמורות ואף
ה של תאונה,קטלניות לילד המאובטח, במקר

בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי.
כות הריסוןבדוק מיד את מערבה זו, דאג למסי

והעיגונים שלהן, אשר ניזוקו או עמדו בעומס
ס,כז שירות של מרצדכבד בתאונה, מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

כת ריסון לילד, וודאכאשר אתה מתקין מער
כזי לאב המרת הבטיחות של המוששחגור

ם לה נזק.ת עלול להיגרת. אחרנלכד

ב הילד, קפל אתכאשר אתה מתקין את מוש
בעת המחזיקה של הט המכסה ההגנתי 

פנימה.

ה עיליתרצועת קשיר
בור נוסףה העילית מספקת חירצועת הקשיר

כת הריסון לילד, המאובטחת באיזופיקסבין מער
ב האחורי. היא מסייעת להפחית את סיכוןוהמוש

בה יותר.ה רהפציעה אף במיד
ה עיליות בתאנקודות העיגון של רצועות קשיר

האחורי, ממוקמות מאחורי משענות הראש

הקיצוניות.

  סכנת פציעה 

««* אופציונלי
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ב ילד מובנה*מוש

בים השמאליבי הילדים מובנים בתוך המושמוש
ב הספסל האחורי.והימני של מוש

בלה הבאה, הםבים הרשומים בטכיביחד עם ר
ECE R 44. 04.רישות החוקיות של עומדים בד

בים מובנים, עבורס בנץ ממליצה על מושמרצד
ילדים במשקלי גוף בין 12.5 ל� 36 ק“ג.

ך בין 12.5 ל� 18 ק“ג,עבור ילדים השוקלים בער
ב להשתמש תמיד בשולחן מרופד*אתה חיי

ובמשענות ראש צדדיות, אשר אושרו במיוחד
ב ילד מובנה.עבור מוש

במהלך תאונה.
ה כי לילדים מתחת לגילב לעובדשים ל£

שנתיים או השוקלים פחות ממשקל 12.5
כות ריסון שונות. מידערשות מערק“ג, נד

כות ריסון, זמין בכל תחנתאודות מער
ס בנץ.שירות של מרצד

כב,ב האחורי ברמשענת הגב של המוש£
בת להיות נעולה בביטחה במקומה.חיי

ב ילד          שולחן מרופד*            משענת ראש                       מושבוצות משקלק   
                                                 עם מגיני צדמובנה

חיהכרחיהכרמקופל כלפי חוץ15   : 9 עד 18 ק“גIבוצה ק

חיהכראינו מותרמקופל כלפי חוץ  : 15 עד 25 ק“גIIבוצה ק

אופציונליאינו מותרמקופל כלפי חוץ: 22 עד 36 ק“גIII      בוצהק

העל מנת להפחית את הסיכון בפציעה חמור
ה של שינוי כיווןך, במקרואף קטלנית לילד

פתאומי, בלימה או תאונה:
ב לציית להוראות ההתקנה שלאתה חיי£

ב ילד, כאשר אתה מתקיןהיצרן עבור מוש
את השולחן המרופד* ואת משענות

תהצדדיות, כאשר אתה מהדק את חגור
הבטיחות.

ב הילד המובנה, אתאל תשנה את מוש£
השולחן המרופד* או את משענות הראש

הצדדיות. אל תשתמש בכיסויי הגנה.
וודא שהשולחן המרופד* ומשענות הראש£

הצדדיות אינן נלכדות או ניזוקות. לדוגמה
זה עלול לקרות כאשר אתה סוגר את

ב, אחסן אתהדלתות, כוונן את המוש
ב המרופד* ואת משענות הראשהמוש

הצדדיות, כאשר אתה מוביל פריטים
כבדים.

ב הילד המובנה, את השולחןהחלף את מוש£
המרופד* ואת משענות הראש הצדדיות,
אם הם ניזוקו או נחשפו לעומסים כבדים

משענות ראש צדדיות.

ת בטיחות.מנחה חגור

ב ילדים מובנה. מוש

 ידית שחרור.

ב הילדקיפול כלפי חוץ של מוש

 לפנים.משוך את ידית השחרור ¿

כלפי ב הילד המובנה חוף את מושד¿

ב.מעלה ולאחור, עד שהוא יישתל

  סכנת פציעה 

 מומלץ 12.5 עד 18 ק“ג15* אופציונלי
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ת לרוחב צוואראינה מפותלת ואינה עובר£ת בטיחות ילדהידוק חגור
הילד או מתחת לזרוע הילד.

 עמוד 72).«כוונן את משענת הראש (¿

ב הילדקיפול פנימה של מוש
העל מנת להפחית את הסיכון בפציעה חמור

ה של שינוי כיווןך, במקרואף קטלנית לילד
פתאומי, בלימה או תאונה:

ב להיותת הבטיחות חייחלק הכתף של חגור£
מנותב לרוחב אמצע כתף הילד � ולעולם
לא לרוחב צוואר הילד � ועליו להיות מהודק

תלרוחב חזה הילד. חלק המותניים של חגור
ב להיות מנותב לרוחב אגןהבטיחות חיי

כיים של הילד � ולא לרוחב בטנו � וישהיר
להדקו כנגד גוף הילד. הדק מחדש את

ך.ת הצורת הבטיחות במידרצועות חגור
לעולם אל תאבטח יותר מילד אחד£

כת ריסון לילד.במער
ת הבטיחות תהיהאסור שרצועת חגור£

ה, מפותלת, ואסור שהיא תתחכך כנגדלכוד
קצוות חדים.

אם לא התקנת את משענת הראש£
רטיתהצדדית, משענת הראש הסטנד

בת להיות מותקנת תמיד באופן נכון,חיי
ב ילד מובנה.כאשר נוהגים עם ילד במוש

בר הוא שחלקו האחורי של הראשפירוש הד
כז משענת הראש,ב להיות נתמך במרחיי
ך.מת גובה העיניים בערבר

ב להוראות ההתקנה של השולחןכמו כן שים ל
המרופד*, ואזהרות נוספות ומידע אודות

הסיכון בפציעה.

ה באופן חלק מתוך מנגנוןמשוך את החגור¿
הגלילה.

ב את לשונית המתכת באבזם.של¿

ב ילד מובנה* אם נעשה שימוש במוש¿
תללא שולחן מרופד*, וודא שחגור

הבטיחות:
 מנותבת נמוך ככל האפשר אזור אגן£

כיים.מת הירכיים, בקדהיר
ת לרוחב המותניים, במשיכה כלפימהוד£

ת הכתף של הילד.מעלה של חגור
מהודקת ומנותבת לרוחב אמצע כתף£

הילד.

 לפנים.משוך את ידית השחרור ¿

ב הילד המובנה לפניםחוף את אמצע מושד¿
ב.עד שיישתל ולמטה 

ב ילד מובנה*שולחן מרופד* עבור מוש

השימוש בשולחן המרופד הוא בהתאם
 עמוד 49).«למפרטים בשולחן (

ב ילד מובנה עם שולחןאל תשתמש במוש
כב, המותרב תינוק ברבור ישיר למושמרופד כחי

למשקל של עד 10 ק“ג.

אם השולחן המרופד אינו מותקן באופן נכון
ב הילד המובנה, הוא לא יוכל לספקעל מוש

ת שלו. במצב שכזה לאאת ההגנה המיועד
ה שלסן את הילד במקרתהיה אפשרות לר

תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי,
ה אווהתוצאה עלולה להיות פציעה חמור

בה זו עיין בתיאור הבאקטלנית לילד. מסי
כאשר מתקינים שולחן מרופד.

השולחן המרופד מתאים לשימוש רק עם
ב ילד מובנה המקופל כלפי חוץ.מוש

בים האחוריים, השתמש רק בשולחןבמוש
סכב של מרצדמרופד המומלץ עבור כלי ר

בנץ.

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

««* אופציונלי
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שולחן מרופד שאינו מותקן באופן נכון, עלול
להשתחרר ולפצוע באופן חמור ואף קטלני

כב האחרים. התקןאת הילד או את נוסעי הר
את השולחן המרופד, וודא שהוא מאובטח

באופן נכון.

.ב הילד המובנה ב את הילד על מושהוש¿

 כלפי מטה. ו� קפל את שתי  הרגליים ¿

במעל מוש הצב את השולחן המרופד ¿
.הילד המובנה 

ב הילדאל תשנה את השולחן המרופד, מוש
המובנה או את חגורות הבטיחות. אין
להשתמש בשולחן המרופד ללא המכסה. אין
להסיר את המכסה מהשולחן המרופד, או

תלהחליפו במכסה של יצרן אחר. אחר
האישור הרשמי הופך להיות חסר תוקף,

ותפקודו ההגנתי עלול להיות מוגבל.

התקנת השולחן המרופד

משענות ראש צדדיות.

שולחן מרופד.

ת הבטיחות.נקודות הנחייה לחגור

רגל שמאלית.

ב ילד מובנה.מוש

רגל ימנית.

ב הילד המובנה קפל כלפי חוץ את מוש¿
 עמוד 49).«(

וודא כי:
ת הבטיחות מנותבת כפי שמתוארחגור£

להלן.
ת הבטיחות אינה מפותלת.חגור£
השולחן המרופד קרוב לגוף הילד.£
ה אות הבטיחות אינה לכודרצועת חגור£

מפותלת, או מתחככת בקצוות חדים
כלשהם.

סן את הילדת, לא תהיה אפשרות לראחר
ה של תאונה, בלימה עזה או שינוי כיווןבמקר

פתאומי, והתוצאה עלולה להיות פציעה
ה או קטלנית לילד.חמור

ה באופן חלק מתוך מנגנוןמשוך את החגור¿
הגלילה.

 חבר את החלקים הנמוכים והעליונים של¿
של ת הניתוב השמאלית ה, בנקודהחגור

ת הבטיחות.חגור

תה לנקודהנחה את שני החלקים של החגור¿
 וחבר.הניתוב הימנית 

תב את לשונית המתכת של חגורשל¿
הבטיחות באבזם.

 וסגור אתהחלק את השולחן המרופד ¿
גוף הילד.

ת הבטיחותמשוך את שני חלקי חגור¿
ת הבטיחות אינהלהידוקה. וודא שחגור

מפותלת.

 עמוד 70).«כוונן את משענת הראש (¿

ב ילדמשענות ראש צדדיות עבור מוש
מובנה*

השתמש במשענות הראש הצדדיות בהתאם
 עמוד 49).«למפורט בשולחן (

ך במשענות ראש צדדיותאם יתעורר צור

««* אופציונלי

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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ב ילד מובנה שני*, ניתן להזמינןעבור מוש
ס, מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרבכל 

כלמוביל בע“מ.

בות בשני מוטות משענת הראש. משול

 כלפי מטההחלק את משענות הראש ¿
 עמוד 70), עד שהן תנוחנה על העליון«(

.של משענות הראש הצדדיות 

תך מנחי חגוררת הבטיחות דהנחה את חגור¿
, בצד הדלת ובצד משענתהבטיחות 

.הראש הצדדית 

ת הבטיחותאבטח את הילד בשימוש בחגור¿
 עמוד 49).«(

ת משענות הראש הצדדיותהסר

ת הבטיחות מתוך מנחההוצא את חגור¿
.ת הבטיחות חגור

 כלפי מעלה.הזז את משענת הראש ¿

 השמאלי אולחץ על לחצן השחרור ¿
הימני, ומשוך את משענת הראש הצדדית

תה.קדימה להסר 
 הימניקפל כלפי חוץ את חיוויי האימות 

ה.והשמאלי בקצר

 עמוד 72).«( כוונן את משענות הראש ¿

אחסון השולחן המרופד ומשענות הראש
הצדדיות

התקנת משענות הראש הצדדיות

אם אינך מאבטח את משענת הראש
הצדדית בנקודות העיגון המיועדות לכך, היא

תמת ההגנה המיועדלא תוכל לספק את ר
סן את הילדשלה. ואז לא תהיה אפשרות לר

ה של תאונה, בלימה עזה או שינוי כיווןבמקר
פתאומי, והתוצאה עלולה להיות פציעה

ה או קטלנית לילד.חמור
חבר את משענת הראש הצדדית רק לנקודות
העיגון המיועדות לכך, במשענת הראש

האחורית.
ס בנץ ממליצהת מרצדבות בטיחות, חברמסי

לך להשתמש רק במשענות ראש צדדיות,
כבך.המאושרות לשימוש בר

 כלפי מעלה,החלק את משענת הראש ¿
ומקם אותן בזקיפות.

החלק את משענות הראש הצדדיות ¿
כז שני מוטות משענת הראש,מלפנים למר

ב.עד שהיא תשתל
  הימני והשמאלי,חיוויי אימות נעילה 

בים להיות מקופלים פנימה. אין לראותחיי
יותר את המשטחים האדומים.

וודא שמשענות הראש הצדדיות ¿

אם השולחן המרופד ומשענות הראש
כב כפי שמפורט,הצדדיות אינם מאובטים בר

ה של תאונה,הם עלולים להשתחרר. במקר
בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי, הם עלולים

כב.כב או לגרום נזק לרלפצוע את נוסעי הר
כב כפיאבטח את השולחן המרופד בר

שמפורט.

פיט, ניתן לאחסן אתכת טיירכב עם ערבכלי ר
משענות הראש הצדדיות בתא אחסון מתחת

 עמוד 179).«לרצפת תא המטען (

מנעולי בטיחות ילדים

כב, ניתן להפעיל את מנעוליאם ילדים נוסעים בר
בטיחות ילדים עבור דלתות האחוריות.

»»

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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מנעולי בטיחות ילדים בדלתות האחוריות
מנעולי בטיחות ילדים בדלתות האחוריות,
מאפשרים לך לאבטח כל דלת בנפרד. לא ניתן

כב. ניתן לפתוח אתלפתוח דלת נעולה מתוך הר
כב משוחרר מנעילה.כב, אם הרהדלת מחוץ לר

. לחץ על לחצן להפעלה: ¿

 נדלקת. חלונות הצד נורית חיווי 

האחוריים ניתנים להפעלה רק מהמתגים
בדלת הנהג.

. לחץ על לחצן ביטול הפעלה:ל¿

 נכבית. ניתן להפעיל אתנורית החיווי 

חלונות הצד האחוריים, בשימוש במתגים
בתא האחורי.

הפעל את מנעולי בטיחות ילדים בדלתות
האחוריות ובטל את המתג עבור החלונות

ת,כב. אחרהאחוריים, אם ילדים נוסעים בר
הילדים עלולים לפתוח את הדלתות והחלונות

כב נמצא בתנועה, לפצוע אתבעת שהר
עצמם ואחרים.

לחץ על ידית הנעילה כלפי מעלהלהפעלה: ¿

.

וודא שמנעולי בטיחות ילדים פועלים כהלכה.¿

 לחץ על ידית הנעילה כלפיביטול הפעלה:ל¿

.מטה 

ביטול הפעלה עבור החלונות האחוריים

הפעל את מנעולי בטיחות ילדים בדלתות
האחוריות ובטל את המתג עבור החלונות

ת,כב. אחרהאחוריים, אם ילדים נוסעים בר
הילדים עלולים לפתוח את הדלתות והחלונות

כב נמצא בתנועה, לפצוע אתבעת שהר
עצמם ואחרים.

כות בטיחות נהיגהמער

כות הבטיחות לנהיגהת מער סקיר

כותבפרק זה אתה תמצא מידע אודות מער
הבטיחות לנהיגה הבאות:

£ ABSכת למניעת נעילת בלמים). (מער

£BASבלימה).כת סיוע ל (מער

£BAS PLUSבלימה פלוס*).כת סיוע ל* (מער

פנסי בלימה מותאמים.£

£ESPת ייצוב אלקטרוני). (בקר

£ EBV.(חלוקת כוח בלימה אלקטרוני) 

בי.פטי בלם אד£

כב עם דיסטרוניק* (כלי רPRE-SAFEבלם £
פלוס)

פיים, השתמש תמיד בצמיגיך חוררבתנאי ד

ךת הצור), ובמידM+Sף (צמיגי חור
כותבשרשראות שלג. רק באופן זה מער

הבטיחות לנהיגה  המתוארות בפרק זה,
בה ביותר.ביות הרתפעלנה באפקטי

  סכנת תאונה ופציעה 

  סכנת תאונה ופציעה 
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ת באופן משמעותי אםסכנת התאונה גובר
אתה נוהג מהר מדי. זה המצב במיוחד כאשר

כים רטובות אורמבצעים פניות על פני ד
כב לפניך.חלקות או כאשר אתה קרוב מדי לר

כות הבטיחות לנהיגה המתוארות בפרקמער
זה, עלולות גם לא להפחית סכנה זו וגם לא

בטל את חוקי הפיסיקה.ל
בה זו, התאם תמיד את סגנון נהיגתךמסי

ך הקיימים ולתנאי מזג האוויר. קייםרלתנאי הד
ך אחריםרחק מתאים ממשתמשי דמר

ךרומעצמים על פני הד

ABS כת למניעת נעילת בלמים)(מער

 מווסת את לחץ הבלמים באופן שכזה,ABSה� 
שהגלגלים אינם ננעלים כאשר אתה בולם. מצב

כב כאשר אתה בולם.זה מאפשר היגוי ר

 פועל החל ממהירות של כ� 8 קמ“שABSה� 
ך. ה�רומעלה, ללא קשר לתנאי פני שטח הד

ABSפועל על פני שטח חלקים, גם אם אתה 
בד.בולם בעדינות בל

, הגלגלים עלוליםABSאם קיימת תקלה ב� 
להינעל בעת הבלימה. מצב שכזה מגביל את

חקכב בעת הבלימה, ומריכולת ההיגוי בר
הבלימה עלול לגדול.

ב תקלה, אזי עקABSאם מופסקת פעולת 
 ו�BAS ,BAS PLUSמופסקת גם פעולת 

ESPכבך יחליקת שר. קיימת סכנה מוגבר
במצבים מסוימים.

עליך להתאים תמיד את סגנון נהיגתך לתנאי
ך הקיימים, ולתנאי מזג האוויר.רהד

אל תלחץ על דוושת הבלמים בלחיצות
מהירות חוזרות ונשנות (פמפום). לחץ את
דוושת הבלמים בחוזקה ובאופן שווה. לחיצה

ת ונשנית על דוושת הבלמים, מפחיתהחוזר
את יעילות הבלימה.

בלימה

ב בעת הבלימה, אתה תחוש מתערABSאם ה� 
בפעימה בדוושת הבלמים.

ב: המשך ללחוץ על מתערABSאם ה� ¿
דוושת הבלמים בכוח, עד שמצב הבלימה

יחלוף.

ביצוע הפעלת בלמים מלאה:ל¿
לחץ על דוושת הבלמים בכל הכוח.

   BASבלימה) (סיוע ל

 פועל במצבי בלימת חירום. אם אתהBASה� 
BASלוחץ את דוושת הבלמים במהירות, ה� 

מגביר באופן אוטומטי את כוח הבלימה, ובאופן
חק הבלימה.זה מקצר את מר

המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים,¿
ABSעד שמצב בלימת החירום יחלוף. ה� 

מונע מהגלגלים להינעל.

הבלמים יתפקדו כרגיל מיד כאשר תשחרר את
 תופסק. BASדוושת הבלמים, פעולת

   BAS PLUS*בלימה) (סיוע ל

כת הבלמים, מערBASאם קיימת תקלה ב� 
ת כוח בלמים מלא.ת זמינה עם הגברנותר

עם זאת, כוח הבלימה אינו מוגבר באופן
חקאוטומטי במצבי בלימת חירום, ומר

הבלימה עלול לגדול.

BAS PLUSבלימה במצבים מספק סיוע ל
מסוכנים ומשתמש בטכנולוגיית חיישן רדאר,

כדי להעריך את מצבי התנועה.

BAS PLUSמהווה רק כלי לסייע לך כאשר 
חק בטוחאתה נוהג. אתה האחראי לקיום מר

»» * אופציונלי
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בלימהכב ולכב אחרים, למהירות הרמכלי ר
בזמן.

ב לתנאי התנועה.הקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול לזהות סכנות מאוחר מדי,אחר

לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

 BAS PLUSיכול לגלות מכשולים הנמצאים 
בחב. אם תתקרכבך, במשך פרק זמן נרב רבנתי

BAS PLUSבה מדי, למכשול מתגלה במהירות ר
ב את כוח הבלימה הנחוץ כדי להימנעיחש

מהתנגשות אחורית. אם בנוסף לכך תפעיל את
 יגביר באופן אוטומטי אתBAS PLUSהבלמים, 

מה המתאימה עבור תנאיכוח הבלימה, לר
התנועה.

 דורש כוח בלימה גבוה במיוחד,BAS PLUSאם 
PRE-SAFE.מופעל בו�זמנית 

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים, עד שמצב¿
בלימת החירום יחלוף.

 מונע מהגלגלים להינעל.ABSה� 
הבלמים יפעלו כרגיל מיד כאשר:

תשחרר את דוושת הבלמים.£

כבך.לא יתגלה מכשול לפני ר£

לא תהיה יותר סכנה של התנגשות אחורית.£

  תופסק.BAS PLUSלאחר מכן, פעולת 

BAS PLUSגם במהירויות של כ� 70 קמ“ש, 
כביכולה לגלות מכשולים נייחים, לדוגמה כלי ר

שעצרו או חונים.

פעולת חיישני הרדאר מופסקת באופן אוטומטי
 עמוד 316).«רי רדיו (בת מתקני משדבקר

 יסייע לך במהלך הנהיגה,BAS PLUSכדי ש� 
בת להיות מופעלתכת חיישני הרדאר חיימער

בדוק זאת בהפעלתה לפעילות. ניתן לוכשיר
 עמוד 124), או באמצעות«דיסטרוניק פלוס* (

כבב המובנה ברתפקוד “חיישן רדאר“ במחש
 עמוד 118).«(

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.£
ם כבד.שלג או גש£
בות של מקורות רדאר אחרים.התער£
בי�אותות רדאר חוזרים חזקים, במוסכים ר£

קומות.
BAS PLUSכבב לאנשים, חיות, כלי ר אינו מגי

בךהבאים אליך ותנועה החוצה את נתי
BAS PLUSכב צרים, עלולה לא לגלות כלי ר

ביםכב הנעים בנתיכגון אופנועים וכלי ר
אחרים.

בם עקבות התנגשות או נזק שנגרבעק
בדוק אתמי, דאג לכב הקדהתנגשות לחלק הר

כזמרהקונפיגורציה ופעולת חיישני הרדאר ב
ס, מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.
כתב תקלה במער אינו זמין עקBAS PLUSאם 

ת זמינה עםכת הבלימה נותרחיישן רדאר, מער
.ABSאפקט תגבור כוח בלימה מלא ועם 

רק מכשולים המזוהים בבירור יפעילו את סיוע
. קיוםBAS PLUSהבלימה באמצעות 

מכשולים עלול להיות מוגבל בפרט אם יש:

פנסי בלימה מותאמים  

 פנסי בלימה מותאמים זמינים רק בארצות

מסוימות.
אם אתה בולם בחוזקה במהירות גבוהה מ� 50

 או ב�BASקמ“ש או אם הבלימה מסתייעת ב� 
BAS PLUSפנסי הבלימה יהבהבו במהירות ,*

ובאופן זה, התנועה אחריך תוזהר באופן ברור
יותר.

אם אתה בולם בחוזקה במהירות גבוהה מ� 70
ת חירום יופעלוקמ“ש למצב נייח, אורות אזהר

באופן אוטומטי. אם אתה מפעיל פעם נוספת
ת חירום יופעלואת הבלמים, אורות אזהר

ת חירום יפסיק לפעולברציפות. מתג אורות אזהר
באופן אוטומטי, אם תנהג במהירות גבוהה יותר
מ� 10 קמ“ש. ניתן גם להפסיק את פעולת

ת חירום, בלחיצה על לחצן אורותאורות אזהר
 עמוד 87).«ת חירום (אזהר

  ESPת ייצוב אלקטרוני) (בקר

ESPך,רבות הנהיגה ואחיזת הד מפקח על יצי
ך.רת הכוח בין הצמיגים ופני הדלדוגמה העבר

««* אופציונלי
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כב סוטה מהכיוון הרצוי מגלה שהרESPאם 
לנהג, גלגל אחד או יותר נבלמים, כדי לייצב את

כב.הר

ך גם הספק המנוע עובר שינוי, כדית הצורבמיד
ב הרצוי במגבלותכב בנתילשמור על הר

 מסייע לנהג בתחילת נהיגהESPהפיסיקליות. 
 יכול גםESPכים רטובות וחלקות. ה� רעל פני ד

כב במהלך בלימה.לייצב את הר

ה ב, נורית האזהר מתערESPכאשר ה� 
מהבהבת בלוח המחוונים.

כב בבלימה ומגביל את מאיט את הרESPה� 
כב/גרור התייצב.הספק המנוע, עד שהשילוב ר

ייצוב הגרור פעיל מעל מהירויות של כ� 65
קמ“ש.

בלוח המחוונים ה אם נורית האזהר
מהבהבת, פעל באופן הבא:

בות באף נסיESPאל תפסיק את פעולת £
שהן.

רק לחץ על דוושת ההאצה ככל שנחוץ,£
כאשר אתה מתחיל בנסיעה.

ךרהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד£
הקיימים ולתנאי מזג האוויר.

כב עלול להחליק.ת הראחר
 אינו יכול להפחית את הסיכוןESPה� 

ESPבתאונה, אם אתה נוהג מהר מדי. ה� 
בטל את החוקים הפיסיקליים.אינו יכול ל

מיכב כאשר הסרן הקדאם יש  לגרור את הר
בת להיותמים, ההצתה חייאו האחורי מור

1 או 0מופסקת (המפתח נמצא במצב 
ת הפעלת הבלמיםבמנעול ההצתה). אחר

 עלולה להרוס אתESPבאמצעות ה� 
מי או הסרןכת הבלמים של הסרן הקדמער

האחורי.
השתמש רק בגלגלים עם מידות צמיגים

  יתפקד כהלכה.ESPמומלצות. רק אז ה� 

ESPלייצוב גרור 

אם הגרור שלך מתחיל להטלטל, ניתן לייצב את
כב/גרור רק בלחיצה חזקה על דוושתשילוב ר
הבלמים.

 מסייע לך לגלות מתיESPבמצב שכזה, ה� 
הגרור שלך מתחיל להטלטל.

ך ומזג האוויר גרועים, ייצובראם תנאי הד
הגרור לא יהיה מסוגל למנוע את סטיות
הגרור, ובאופן זה לא יהיה מסוגל למנוע את

כז כובד גבוה,הסיכון בתאונה. גרורים עם מר
 יגלה זאת.ESPעלולים להתהפך לפני שה� 

ESPייצוב הגרור אינו פועל אם הופסקה פעולת 
ב תקלה.או התבטלה עק

ETSת  אחיזה אלקטרונית)כת בקר (מער

.ESPך היא חלק מ� רת אחיזת דבקר

ך בולמת את הגלגלים המניעיםרת אחיזת דבקר
באופן נפרד, אם הם מסתחררים. מצב זה
מאפשר לך להתחיל בנסיעה ולהאיץ על פני

ך חלקיםרמשטחים חלקים, לדוגמה, אם פני הד
בצד אחד.

ת פעילה,  גם לאחרך נותררת אחיזת הדבקר
.ESPשאתה מפסיק את פעולת 

ך אינה מסוגלת להפחיתרת אחיזת הדבקר
את הסיכון בתאונה, אם אתה נוהג מהר מדי.

בטל את חוקיך אינה יכולה לרת אחיזת דבקר
הפיסיקה.

ESPהפעלת/הפסקת פעולת 

 מופעל באופן אוטומטי, כאשר המנועESPה� 
פועל.

עשוי להיות כמצב הטוב ביותר להפסיק את
, במצבים הבאים:ESPפעולת 

כאשר משתמשים בשרשראות שלג.£

בשלג עמוק.£

על חול או על חצץ.£
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, כאשר המצביםESPה את ה� הפעל בחזר
תהמתוארים לעיל אינם ישימים יותר. אחר

כב, אם לא יהיה מסוגל לייצב את הרESPה� 
כב מתחיל להחליק או גלגל מתחילהר

להסתחרר.

:ESPאם אתה מפסיק את פעולת 

בות הנהיגה. אינו משפר יותר את יציESPה� £

מומנט המנוע אינו מוגבל והגלגלים המניעים£
עלולים להסתחרר. גלגלים מסתחררים

ך.ריוצרים אפקט חיתוך טוב יותר לאחיזת ד

ך עדיין מופעלת.רת אחיזת דבקר£

 מספק עדיין תמיכה כאשר אתהESP ה� £
בולם.

 וגלגל אחד אוESPאם מופסקת פעולת ה� 
היותר מתחילים להסתחרר, נורית האזהר

 בלוח המחוונים מתחילה להבהב.
כב. לא ייצב את הרESPבמצבים שכאלה 

EBV(חלוקת כוח בלימה אלקטרוני) 

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿
ה בלוח המחוונים תידלק.נורית האזהר

בלוח המחוונים ה אם נורית האזהר

ESPנדלקת כאשר המנוע פועל, פעולת 
ב תקלה. קיימתהופסקה או הוא אינו זמין עק

כבך במצביםת להחלקת רסכנה מוגבר
מסוימים.

עליך להתאים תמיד את סגנון נהיגתך לתנאי
ך הקיימים, ולתנאי מזג האוויר.רהד

. לחץ על לחצן להפעלה:¿
בלוח המחוונים  כבית. ה נורית האזהר

EBVמפקח ומבקר את לחץ הבלמים בגלגלים 
בות הנהיגה במהלךהאחוריים, כדי לשפר את יצי

בלימה.

ביפטיבלם אד

כת הבלמים, מערEBVאם קיימת תקלה ב� 
ת בלימה מלא.עדיין זמינה עם אפקט הגבר

עם זאת, הגלגלים האחוריים עלולים עדיין
להינעל לדוגמה בבלימה מלאה. מצב שכזה

כבך ולגרוםבוד שליטה על רעלול לגרום לאי
לתאונה. לכן עליך להתאים את סגנון נהיגתך

למאפייני שליטה שונים.

בי מעניק נוחות בלימה יוצאת מןפטיהבלם האד
מה גבוהה יותר. בנוסףהכלל, ובטיחות בלימה בר

בי  יש גםפטיבלם האדלתפקוד הבלימה, ל
 עמוד 135),«תפקוד נוחות אחיזה בעליה (

 עמוד 97). למידע נוסף,«וסייען זינוק בעליה (
 עמוד 204).«ראה עצות לנהיגה (

כב עם (כלי ר*****PRE-SAFE®     בלם
דיסטרוניק פלוס)

 יכול לסייע לך להפחיתPRE-SAFEבלם 
כבלמינימום את הסיכון בהתנגשות חזיתית עם ר

לפניך, או להפחית אפקטים שכאלה בהתנגשות.
ה במהירויות של 30 קמ“שתפקוד זה יפיק אזהר

ויותר, אם:

כב לפניךחק לרבמהלך כמה שניות, המר£
בה אתהיהיה קצר מדי עבור המהירות ש

בלוח חק ת מרנוהג. נורית אזהר
המחוונים נדלקת.

* אופציונלי
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כב לפניך מהר מדי. צלילב לראתה מתקר£
חקת מרה יישמע לסירוגין, ונורית אזהראזהר
תידלק בלוח המחוונים. 

כת, בפרט בתנאי נהיגהב תפקוד של המערעק
ה בלתיכבים, עלולה להציג הודעת אזהרמור

נחוצה.

להתקיים ואינך בולם, מתמרן או מאיץ באופן
משמעותי בעצמך, תתבצע בלימה אוטומטית

מלאה.

ת לתנאי התנועהב מיוחדהקדש תשומת ל
בלוח   חקת מראם נורית אזהר

ה נשמעהמחוונים נדלקת, או צליל אזהר
ך בלום או תמרןת הצורלסירוגין. במיד

 להימנע ממכשול.
במהירויות מעל כ� 30 קמ“ש, אם הנהג

מי חגרו את חגורות הבטיחות,והנוסע הקד
 יכול בנוסף:PRE-SAFEבלם 

כב באופן אוטומטי, ממהירותבלום את הרל£
בות 200 קמ“ש.בישל בס

תפעיל אמצעים להגנה מונעת לנוסע£
*)PRE-SAFE.(

 הוא רק כלי לסייע לך בעתPRE-SAFEבלם 
חק בטוחהנהיגה. אתה האחראי לקיום מר

כב ובלימהכב האחרים, מהירות הרמכלי הר
ב לתנאיבזמן. הקדש תמיד תשומת ל

ת אתה עלול לזהות סכנותהתנועה. אחר
מאוחר מדי, לגרום לתאונה לפצוע את עצמך

ואחרים.

-PREכת חיישן רדאר, בלם ת מערבאמצעות עזר

SAFEכבך, יכול לגלות מכשולים שנמצאים לפני ר
ב למכשולחב. אם אתה מתקרבמשך פרק זמן נר

 מגלה סכנת התנגשות,PRE-SAFEובלם 
ה הן חזותית והן קולית.כת תפעיל אזהרהמער

כב יאיטאם לא תבלום ולא תבצע תמרון היגוי, הר
ה של סיכוןתחילה מעט באופן אוטומטי. במקר

 מופעלPRE-SAFEמוגדל של התנגשות, ה� 
 עמוד 38). אם סיכון ההתנגשות מוסיף«(

הרק מכשולים המזוהים בבירור יפעילו אזהר
.PRE-SAFEאו סיוע בלימה של בלם 

גילוי המכשולים עלול להיות מוגבל, בפרט אם
יש:

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.£
ם כבד.שלג או גש£
בות של מקורות רדאר אחרים.התער£
אותות רדאר חוזרים חזקים, במוסכים£

בי�קומות. ר
ב לאנשים, חיות, כלי אינו מגיPRE-SAFEבלם 

בךכב הבאים אליך ותנועה החוצה את נתיר
כב עלול לא לגלות כלי רPRE-SAFEבלם 

ביםכב הנעים בנתיצרים, כגון אופנועים וכלי ר
אחרים.

-PREבהתבסס על המהירות הנוכחית בלם 

SAFE2כבך עד ל� 4 מטר/שניה מאט את ר,
לפני ביצוע בלימת חירום אפשרית. האטה זו
שווה ל� 40% מכוח הבלימה המלא של

ב גם להפעיל את הבלמיםכב. אתה חייהר
בעצמך, כדי להפחית את השפעות
ההתנגשות או להימנע מהתנגשות. בלימת

עחירום אוטומטית אינה מתבצעת עד לרג
ה ואינך מסוגלם לתאונה, במקרהמיידי הקוד

להימנע ממנה, למשל בנקיטת פעולת
התחמקות.

כב לפניךחק הנכון מהרכדי לקיים את המר
ב להפעילובאופן זה למנוע התנגשות, אתה חיי

את הבלמים בעצמך. במהירויות של עד כ� 70
 יכול גם לגלות מכשוליםPRE-SAFEקמ“ש, בלם 

כב שעצרו או חונים.נייחים, לדוגמה כלי ר

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
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הבל אזהראם במצב נהיגה קריטי, אינך מק
חזותית וקולית:

 לא גילה סכנת התנגשות.PRE-SAFEבלם £
 הופסקה.PRE-SAFEפעולת בלם £
 כשל.PRE-SAFEבלם £

בלום במצב זה למנוע התנגשות.ב לאתה חיי

PRE-SAFEהפעל את בלם להפעלה: ¿

כבב המובנה ברלתפקוד במחש
 עמוד 114).«(

ב�תכליתית,מופיע בתצוגה הר הסמל 
 אינו מופעלHOLDכל זמן שתפקוד 

 עמוד 135).«(
Pכב עם הנחיית חניה*, טווח נהיגה בכלי  ר

ב כדי שהסמל יוצג.ב להיות משולחיי

פעולת חיישני הרדאר מופסקת באופן אוטומטי,
 עמוד 314).«בת מתקני רדיו�טלסקופ בקר

 יסייע לך במהלך הנהיגה,PRE-SAFEבלם כדי ש
בת להיות מופעלתכת חיישני הרדאר חיימער

ה לפעולה.וכשיר

 אינו מזהה תמיד בבירור מצביPRE-SAFEבלם 
כבים באופן נכון. ניתן לסיים אתנהיגה מור

 במצב נהיגה בלתיPRE-SAFEבות בלם התער
קריטי, בכל זמן נתון אם:

ה קולית וחזותית.חשת אזהרמתר£

כב בולם.אם הר£

לסיים מצב זה ניתן או ללחוץ חזק יותר על דוושת
ההאצה, להפעיל קיקדאון או לשחרר את דוושת

הבלמים.
PRE-SAFEבות הבלימה של בלם התער

מסתיימת באופן אוטומטי אם:

אתה מתמרן להימנע ממכשול.£

אתה נוהג לאט יותר מ� 15 קמ“ש.£

כבך.לא מתגלה יותר מכשול לפני ר£

אין יותר סכנת התנגשות.£

בות התנגשות או נזק המיוחס להתנגשותבעק
בדוק אתכב, דאג למי של הרלחלק הקד

הקונפיגורציה והפעולה של חיישני הרדאר. בחר
בצע זאת, שיש לו את הידעבמוסך מוסמך ל

רושה.ה הדהמקצועי הנחוץ ואת הכלים לעבוד
ה זוס בנץ ממליצה לך להשתמש  למטרמרצד

ס, מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרב
.כלמוביל בע“מ

בהכות נגד גנימער

 שולל התנעה

כבך במפתחשולל התנעה מונע את התנעת ר
בלתי נכון.

הפעלת שולל ההתנעה

הסר את המפתח ממנעולעם מפתח: ¿
ההצתה.

 לחץ על לחצן התנעה/:KEYLESS GOעם ¿
דימום בלוח המכשירים.

פעולת המנוע מופסקת.

ניטרול שולל ההתנעה

2סובב את המפתח למצב עם מפתח: ¿
במנעול ההצתה.

 לחץ על לחצן התנעה/:KEYLESS GOעם ¿
דימום בלוח המכשירים פעמיים, ללא לחיצה

על על דוושת הבלמים.

 שולל ההתנעה מנוטרל תמיד כאשר אתה

מתניע את המנוע.

      ATA*בה)כת אזעקה נגד גני (מער

כתאזעקה חזותית וקולית מופעלת כאשר מער
כה ואתה פותח:רהאזעקה נד

דלת.£
דלת או מכסה תא המטען עם אלמנט£

מפתח החירום.
מכסה תא המטען.£
את מכסה תא המנוע.£

* אופציונלי

  סכנת תאונה ופציעה 
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האזעקה אינה מופסקת גם אם תסגור את
הדלת שוב.

כב בשימוש במפתח. גםנעל את הררוך: לד¿
 ניתנים להינעל,KEYLESS GOכב עם כלי ר

בנגיעה בידית הדלת מבחוץ.

כת האזעקהמהבהבת. מער נורית חיווי 

כת לאחר כ� 15 שניות.רנד

כב מנעילה בשימוששחרר את הרלנטרול: ¿
, ניתןKEYLESS GOכב עם במפתח. בכלי ר
כב מנעילה גם בפתיחתלשחרר את הר

דלת/מכסה תא המטען.

נטרול האזעקה

עם מפתח: הכנס את המפתח לתוך מנעול¿
ההצתה.

האזעקה מנוטרלת.
או
  במפתח השלט או לחץ על לחצן ¿

חוק.ר

האזעקה מנוטרלת.

תפוס בידית הדלת :::::KEYLESS GOעם ¿
כב.ב להיות מחוץ לרהחיצונית, המפתח חיי

האזעקה מנוטרלת.
או

לחץ על לחצן התנעה/דימום בלוח¿
כב.ב להיות בתוך הרהמכשירים. המפתח חיי

האזעקה מנוטרלת.

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הנטיה
הכב משתנה, כאשר ההגנה כנגד גרירשל הר

כבה אם מרימים את הרכה. לדוגמה, זה קוררנד
על מגבה בצד אחד.

הריכת ההגנה נגד גרירד

כבכב בשימוש במפתח. בכלי רנעל את הר¿
כב גם, ניתן לנעול את הרKEYLESS GOעם 

בנגיעה בידית הדלת החיצונית.
כת לאחר כ� 30 שניות.רה נדההגנה נגד גריר

הנטרול ההגנה נגד גריר

כבך מנעילה בשימושכאשר אתה משחרר את ר
ה, ההגנה נגד גרירKEYLESS GOבמפתח או ב� 

מתנטרלת באופן אוטומטי.
ה באופן ידני, למניעתנטרל את ההגנה נגד גריר

כב:אזעקת שווא אם הר

מובל.£

כבת או על רמועמס לדוגמה על מעבור£
ה.גריר

חונה על שטח ניתן לתנועה, לדוגמה מוסכים£
אם מפלסים מפוצלים.

ה*הגנה כנגד גריר

* אופציונלי
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הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

.לחץ על הלחצן  ¿

ה.נדלקת בקצר נורית החיווי 

כבכב בשימוש במפתח. בכלי רנעל את הר¿
כב גם, ניתן לנעול את הרKEYLESS GOעם 

בנגיעה בידית הדלת החיצונית.
ת מנוטרלת עד:ה נותרההגנה נגד גריר

כב משוחרר מנעילה שוב.שהר£

ת שוב.שדלת נפתחת ונסגר£

כב ננעל שוב.הר£

חיישן תנועה פנימית*
רוך, אזעקה חזותיתאם חיישן תנועה פנימית ד

כב,וקולית מופעלת אם מתגלית תנועה בתוך הר
ה לדוגמה אם מישהוכב נעול. זה קורכאשר הר

כבך, או מנסה להגיעשובר את חלונות הצד של ר
כב.לפנים הר

ריכת חיישן התנועה הפנימיתד

וודא כי:¿

חלונות הצד סגורים.£

הגג הנפתח המחליק/מוטה* או הגג הנפתח£
מי המחליק* סגורים.הפנור

שאין חפצים, לדוגמה אביזרים תלויים על£
המראה הפנימית, או על על ידיות האחיזה

בדיפון הגג.
באופן זה תמנע אזעקות שווא.

כבכב בשימוש במפתח. בכלי רנעל את הר¿
כב גם, ניתן לנעול את הרKEYLESS GOעם 

בנגיעה בידית הדלת החיצונית.
ך לאחר כ� 30רחיישן התנועה הפנימית נד

שניות.

נטרול חיישן התנועה הפנימית

כב מנעילה במפתחכאשר אתה משחרר את הר
, חיישן התנועה הפנימיתKEYLESS GOאו ב� 

מתנטרל באופן אוטומטי.

כדי למנוע אזעקות שווא, נטרל את חיישן
כב ו�:התנועה הפנימית, אם אתה נועל את הר

כב.אנשים או חיות נותרים בר£

חלונות הצד נותרים פתוחים.£

הגג הנפתח המחליק/מוטה* או הגג הנפתח£
מי המחליק* נותרים פתוחים.הפנור

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

.לחץ על הלחצן  ¿

ה.נדלקת בקצר נורית החיווי 

כבכב בשימוש במפתח. בכלי רנעל את הר¿
כב גם, ניתן לנעול את הרKEYLESS GOעם 

בנגיעה בידית הדלת החיצונית.
חיישן התנועה הפנימית נותר מנוטרל עד:

כב משוחרר מנעילה שוב.שהר£

ת שוב.שדלת נפתחת ונסגר£

כב ננעל שוב.הר£

* אופציונלי
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כזי:המפתח נועל/משחרר מנעילה באופן מר

את הדלתות.£

את מכסה תא המטען.£

דלתית פתח מילוי דלק.£

כב, פנסי האיתות מהבהבים שלושאת הר
פעמים.

ת ההתמצאות נדלקת, אםכאשר חשוך תאור
כב.ב המובנה ברהיא הופעלה במחש

אם אינך פותח דלת או את מכסה תא המטען
כב יינעלכב מנעילה, הרת את הרלאחר ששחרר

מחדש באופן אוטומטי לאחר כ� 40 שניות.

KEYLESS GO*הערות אודות 

כב מנעילהניתן להתניע, לנעול או לשחרר את הר
. כדי לעשותKEYLESS GOבשימוש במפתח ה� 

זאת, אתה רק צריך לשאת את המפתח אתך.
ע על פני שטח החיישנים בידיותכאשר אתה נוג

 יוצר קשר רדיו ביןKEYLESS GOכב, דלתות הר
חק בין המפתח וידית דלתכב והמפתח. המרהר
כב,ברצונך לנעול או לשחרר מנעילה ברכב שהר
ב לא לעלות על 1 מטר.חיי

כב ובעת הנהיגה, ה�כאשר אתה מתניע את הר
KEYLESS GOבודק גם האם נמצא מפתח תקף 

ת קשר רדיו מדי פעם.כב, ביצירבר

כב, הםגחה בראם ילדים נשארים ללא הש
עלולים:

כב בכל זמן נתון, גםלפתוח דלת מתוך הר£
אם היא הייתה נעולה.

להתניע את המנוע באמצעות המפתח,£
כב.אם הוא הושאר בר

לשחרר את בלם החניה.£

הם עלולים בכך לסכן את עצמם ואחרים.
כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

בקח תמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז
כב לזמןב את הרכב, גם אם אתה עוזאת הר

בד.קצר בל

הפתיחה וסגיר

  מפתח

כב.נועל את הר 

 פותח את מכסה תא המטען.

כב מנעילה.משחרר את הר 

ה. נורית בדיקת סולל

כב מנעילה, פנסיכאשר אתה משחרר את הר
האיתות מהבהבים פעם אחת. כאשר אתה נועל

 משוך את ידיתכב מנעילה:לשחרור הר¿
הדלת.

.ע בפני שטח החיישן  גכב:לנעילת הר¿

אם תמשוך את הידית במכסה תא המטען,
רק תא המטען יישתחרר מנעילה.

כב היה בחניה במשך פרק זמן ארוך,אם הר
ע של החיישנים מנוטרליםמשטחי המג

באופן אוטומטי. משוך את ידית הדלת
כב מנעילה והפעל אתלשחרר את הר

ההצתה פעם אחת, כדי להפעיל מחדש את
החיישנים.

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
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רות אישיותהגד

כת הנעילה, באופןרות מערניתן לשנות את הגד
שרק דלת הנהג ודלתית פתח מילוי דלק
משתחררות מנעילה. מצב שכזה שימושי אם

בה.בד בתכיפות ראתה נוהג לנסוע ל

ו� ה: לחץ על הלחצנים  רלשינוי ההגד¿

בו זמנית, במשך כשש שניות, עד
שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים.

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:

לשחרור דלת הנהג מנעילה: לחץ על הלחצן¿
 פעם אחת.

כזית: לחץ על הלחצןלשחרור מנעילה מר¿
 פעמיים.

פעם כזית: לחץ על הלחצן לנעילה מר¿
אחת.

רות בית החרושתה להגדהחזר

 בו זמנית, ו� לחץ על הלחצנים ¿
במשך כשש שניות, עד שנורית בדיקת

הסוללה תהבהב פעמיים.

מידע נוסף

 עמוד 93).«ת נוחות (סגיר£

 עמוד 93).«פתיחת נוחות (£

 עמוד 265).«ה בחירום (פתיחה וסגיר£

.משוך את ידית הדלת ¿

קופץ אם הדלת נעולה, כפתור הנעילה 

ת מנעילה וניתןלמעלה. הדלת משוחרר
לפתוח אותה.

כב גם אם היא נעולה,ניתן לפתוח דלת מתוך הר
אלא אם הופעלו מנעולי בטיחות ילדים

 עמוד 53).«(

כב פתיחת הדלתות מתוך הר

נעילת/שחרור הדלת מנעילה
כבמתוך הר

כבכזית את הרניתן לנעול או לשחרר מנעילה מר
כב. מאפיין זה עשוי להיות שימושי אםמתוך הר

מילדוגמה, ברצונך לשחרר את דלת הנוסע הקד
כב לפני שאתהכב, או לנעול את הרמתוך הר

מתחיל בנסיעה.

כב. הםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש
כב � גם אםעלולים לפתוח דלת מתוך הר

היא נעולה � ובכך לסכן את עצמם ואחרים.

. לחץ על הלחצן לשחרור מנעילה:¿

.: לחץ על הלחצן לנעילה¿

  סכנת תאונה 
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תא המטען

נעילה אוטומטית

כב יינעל באופן אוטומטי מיד לאחר שתתחילהר
בנסיעה.

ניתן גם להפעיל ולהפסיק את תפקוד הנעילה
כבב המובנה ברהאוטומטית, בשימוש המחש

 עמוד 119).«(

כב ננעל באופן אוטומטי כאשר ההצתההר

מופעלת והגלגלים מתחילים להסתובב.
כב,קיימת סכנה של נעילת  עצמך מחוץ לר

כב או בוחנים אותו עלכאשר דוחפים את הר
מתקן דינמומטר.

 עד לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

שתשמע צליל.

 עד שתשמע לחץ על לחצן להפעלה:¿

צליל.

במפתח. לחץ על לחצן לפתיחה: ¿

תא המטען

 נקודות שחשוב לזכור

כב,אדי גזי הפליטה עלולים לחדור לפנים הר
אם המנוע פועל ומכסה תא המטען פתוח.
מצב שכזה עלול להרעילך. לכן עליך לוודא כי
מכסה תא המטען סגור תמיד, כאשר המנוע

פועל.

מכסה תא המטען נפתח בתנופה כלפי

מעלה. לכן וודא שיש מספיק מרווח מעל
מכסה תא המטען.

תאל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר
כב.אתה עלול לנעול את עצמך מחוץ לר

מכסה תא המטען ניתן:
 עמוד 66).«ה ידנית (לפתיחה וסגיר£
כבה באופן אוטומטי מחוץ לרלפתיחה ולסגיר£

 עמוד 67).«(
ה באופן אוטומטי מפנים לפתיחה ולסגיר£

 עמוד 67).«כב (הר

ה באופן ידניפתיחה וסגיר

.משוך בידית ¿

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר
את מכסה תא המטען.

 משוך את מכסה תא המטעןה:לסגיר¿

. או למטה בחוזקה, בשימוש בגומחה 

ך, בלחיצה עלת הצורכב במידנעל את הר¿
 במפתח.לחצן 

נעילת תא המטען באופן נפרד

 אם16ניתן לנעול את תא המטען באופן נפרד
כב מנעילהאתה משחרר לאחר מכן את הר

כזית, תא המטען נשאר נעול ולא ניתן לפתוחמר
אותו.

סגור את מכסה תא המטען.¿

 לא זמין בכל הארצות16

  סכנת פציעה 

  סכנת הרעלה 
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הוצא את אלמנט מפתח החירום מתוך¿
 עמוד 263).«המפתח (

 17הלחץ על לחצן הסגירה:  לסגיר¿

במכסה תא המטען.

לחץ על לחצןה ונעילה בו�זמנית:  לסגיר¿

 במכסה תא המטען. 18הנעילה

 הכנס את אלמנט מפתח החירום במלואו¿
לתוך מנעול תא המטען.

סובב את אלמנט מפתח החירום בכיוון¿

. למצב השעון, ממצב 

 הסר את אלמנט מפתח החירום.¿

כב באופןת הרפתיחת/סגיר
כבאוטומטי* מתוך הר

ניתן לשחרר מנעילה ולפתוח את מכסה תא
המטען בו�זמנית עם המפתח.

 לחץ לחיצה לשחרור מנעילה ופתיחה:¿

במפתח, עד רצופה על הלחצן 
שמכסה תא המטען ייפתח.

ניתן לסגור את מכסה תא המטען באופן

 או בלחצן,17 האוטומטי בשימוש בלחצן הסגיר

. 18הנעילה

ת מכסה תא המטען,פקח על תהליך סגיר
ת תהליךכדי לוודא שאף אחד לא יילכד. לעציר

ה במכסה תאה, לחץ על לחצן הסגירהסגיר
המטען פעם נוספת, או משוך את הידית

בחלק החיצון של מכסה תא המטען.

חוק.ת מכסה תא מטען מרכב עם מאפיין סגיר רק בכלי ר17
.KEYLESS GOחוק ו� ת מכסה תא מטען מרכב עם מאפיין סגיררק בכלי ר18 

ניתן לפתוח/לסגור את מכסה תא המטען
כב נייח.ב הנהג, כאשר הרממוש

כב באופןת הרפתיחת/סגיר
כבאוטומטי* מתוך הר

ת מכסה תא המטען,פקח על תהליך סגיר
כדי לוודא שאף אחד לא יילכד. שחרר את

ת תהליךחוק לעצירלחצן ההפעלה מר
ה.הסגיר

* אופציונלי

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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מצבי המפתח

חוקמשוך את לחצן ההפעלה מר לפתיחה: ¿

, עד שמכסה תא המטען ייפתח.

חוק לחץ על לחצן ההפעלה מרה: לסגיר¿

, עד שמכסה תא המטען ייסגר.

מצבי מפתח

 לא: אם לחצן התנעה/דימום 0מצב ¿ מפתח

נלחץ עדיין, מצב זה זהה “למפתח מוסר“.

: לחץ על לחצן התנעה/דימום 1מצב ¿

פעם אחת.

ניתן עתה להפעיל לדוגמה את מגבי
מית.השמשה הקד

אם אתה פותח את דלת הנהג במצב זה,

ם החשמל מנותקת שוב.אספקת זר

 (הצתה): לחץ על לחצן התנעה/2מצב ¿

 פעמיים.דימום 

אם אתה לוחץ על לחצן התנעה/דימום 

פעם אחת במצב זה ודלת הנהג פתוחה,
ם החשמל מנותקת שוב.אספקת זר

ת לחצן התנעה/דימוםהסר

 ממנעולניתן להסיר את לחצן התנעה/דימום 

, ולהתניע את המנוע במפתח באופןההצתה 

הרגיל.

     KEYLESS GO*****

אם אתה לוחץ על לחצן התנעה/דימום לחיצה
ת ונשנית ללא לחיצה על דוושת הבלמים,חוזר

תפקודו זהה למצבי מפתח שאינו תקף במנעול
ההצתה.

אם תלחץ על לחצן התנעה/דימום ותלחץ על
דוושת הבלמים, המנוע יותנע מיד.

כב המדובר,גם אם המפתח אינו מיועד לר

הוא עדיין יסובב את מנעול ההצתה. ההצתה
אינה מופעלת. לא ניתן להתניע את המנוע.

ת המפתח.להסר0

כנים, כגון מגבים חשמל לכל הצראספקת זר1
מית.השמשה הקד

כנים)ם חשמל לכל הצרהצתה (אספקת זר2 
ומצב נהיגה.

להתנעת המנוע.3
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אם אתה עובר ממצב מפתח למצב

KEYLESS GOכת שתירשה למער, תד
ה, לפני שתוכל להשתמששניות להכר

בלחצן התנעה/דימום.

 אינך צריך להסיר את לחצן התנעה/דימום

ב אתממנעול ההצתה כאשר אתה עוז
כב.הר

ביםמוש

 נקודות שחשוב לזכור

ב הספסלניתן למצוא מידע אודות קיפול מוש
האחורי לפנים בפיסקה “מאפיין הטענת

ב הספסל האחורי“ (>מטענים ארוכים במוש
עמוד 176).

ביםכב ניתן לכוונן את המושבהתאם לציוד הר
או ידנית/חשמלית או חשמלית*.

בים, גם כאשר איןניתן עדיין לכוונן את המוש
בה זו, איןמפתח במנעול ההצתה. מסי

כב. הם עלוליםגחה ברלהשאיר ילדים ללא הש
ב.להילכד בעת כוונון מוש

כב נייח.ב הנהג רק כאשר הרכוונן את מוש
ךרת, תוסח דעתך מתנאי הדאם תפעל אחר

כב,והתנועה ואתה עלול לאבד שליטה על הר
ב. מצב שכזה עלולכתוצאה מתזוזת מוש

לגרום לתאונה.

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה מכוונן
ב.מוש

כת כריותעות למערב להוראות הנוגשים ל
האוויר.

אבטח ילדים כפי שמומלץ: ראה פרק “ילדים
כב“.בר

כזי של משענת הראשוודא שהאזור המר
בותביתומך בחלק האחורי של ראשך,   בס

גובה העיניים. אתה עלול להיפצע באופן חמור
ך או ראשך אינם נתמכים באופן נכוןאם צוואר

ה שלבאמצעות משענת הראש, במקר
תאונה. לעולם אל תיסע ללא משענת ראש

בת.ב או בלתי משולמכווננת היט

בים, וודא שאיןכאשר אתה מזיז את המוש 

בים.חפצים באזור הרגליים או מאחורי המוש
בים אות אתה עלול לגרום נזק למושאחר

לחפצים.

מייםבים הקדמשענות הראש במוש

 עמוד« (NECK-PROכת מותקנות במער
בה זו, לא ניתן להסיר את משענות40). מסי

מיים.בים הקדהראש מהמוש
משענות הראש בתא האחורי לא ניתנות

כב עם מאפיין הטענתה בכלי רלהסר
מטענים ארוכים*.

ס בנץנא התקשר לתחנת שירות של מרצד
למידע נוסף.

ב באופן  ידני וחשמלי כוונוני מוש

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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ב לפנים�לאחורכוונון מוש

בוהחלק את המוש ם את הידית הר¿

לפנים או לאחור.

שוב. שחרר את הידית ¿

בב משתלוודא שאתה שומע את המוש
במיקומו.

זווית משענת הגב

החלק את הלחצן לפנים או לאחור בכיוון¿

.החץ 

בגובה המוש

החלק את הלחצן מעלה או מטה בכיוון החץ¿

.

בזווית כרית מוש

כיך ייתמכו בעדינות.כוונן את הזווית כך שיר

החלק את הלחצן מעלה או מטה בכיוון החץ¿

.

גובה משענת הראש

 משוך את משענת הראש למעלהמה:להר¿
למצב הרצוי.

בכיוון לחץ את תפס השחרור להנמכה: ¿

חוף את משענת הראש למטההחץ, וד
למצב הרצוי.

זווית משענת הראש

חוף או משוך את משענת הראש בכיווןד¿
החץ.

ב חשמלי*  כוונון מוש

כב עם תפקוד מופעל בכלי רPRE-SAFEאם 

מי ינוע למצב טובב הנוסע הקדזיכרון*, מוש
ם לכן במצב פחותיותר, אם הוא היה קוד

טוב.

כב עם מאפיין הטענת מטעניםבכלי ר

ארוכים* ותפקוד זיכרון*: אם תקפל כלפי
מטה את אחד או שני חלקי משענת הגב

מיב הקדב האחורי, המוששל המוש
תהמתאים ממול ינוע מעט לפנים במיד

ע עם משענת הגב.ך, למניעת מגהצור

* אופציונלי
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ב לפנים לאחורכוונון מוש

החלק את הלחצן לפנים או לאחור בכיוון¿

.החץ 

בכב עם תפקוד זיכרון*: כאשר המושכלי ר

מונע לפנים או לאחור, משענת הראש נעה
למעלה או למטה באופן אוטומטי.

זווית משענת הגב

החלק את הלחצן לפנים או לאחור בכיוון¿

.החץ 

בגובה המוש

החלק את הלחצן מעלה או מטה בכיוון החץ¿

.

בזווית כרית מוש

כיך ייתמכו בעדינות.כוונן את הזווית כך שיר

החלק את הלחצן מעלה או מטה בכיוון החץ¿

.

גובה משענת הראש

החלק את הלחצן מעלה או מטה בכיוון החץ¿

.

גובה משענת הראש

 תמיכת קשת הגב

בניתן לכוונן את תמיכת קשת הגב עבור מוש
הנהג, כדי לספק תמיכה אופטימלית לגבך.

חוף או משוך את קצה משענת הראשד¿
למצב הרצוי בכיוון החץ.

 בכיוון החץ, עדהזז את ידית הכוונון ¿

ג.ת משענת הגב הרצויה תוששתצור

  תמיכת קשת גב �4כיוונים

ביםניתן לכוונן את מתאר משענת הגב של המוש
מיים באופן  בודד, כדי לספק תמיכההקד

אופטימלית לגבך.

מת מתאר משענת הגב.להר

לריכוך מתאר משענת הגב.

להנמכת מתאר משענת הגב.

להקשחת מתאר משענת הגב.

ת מנעילה, נפתחת כאשר הדלת משתחרר

 במנעול ההצתה,1או המפתח נמצא במצב 
רות של תמיכת קשת הגב נבדקותההגד

»» * אופציונלי
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רותך ההגדת הצורבאופן אוטומטי, ובמיד
ה.בעות בחזרהאישיות נק

כב עםמשענות ראש מסוג לוקסוס (בכלי ר
בי נוחות אישיים בתא הנוסעים האחורי.מוש

 משוך את משענת הראש לגובהמה:להר¿
הרצוי.

חוףוד לחץ את תפס השחרור להנמכה: ¿

את משענת הראש למטה,  עד שהיא
תימצא במצב הרצוי.

כוונון זווית חיצונית למשענות הראש

משוך או לחץ את החלק העליון של¿
בלת הזווית הרצויה.המשענת עד לק

וודא שהמפתח נמצא במצב 2 במנעול¿
ההצתה.

.לחץ על לחצן ¿

כוונון גובה משענות הראש

כוונון זווית משענות הראש האחוריות
כב עם מאפיין העמסת(בכלי ר

מטענים ארוכים*)

* אופציונלי

ביםבה במושבים לנסוע רק בישיהנוסעים חיי
שיש בהם משענות ראש מותקנות. בכך
תופחת סכנת הפציעה לנוסעים מאחור,

ה של תאונה.במקר

  סכנת פציעה 

ב האחורי משענות ראש במוש

כבמת הרהנמכת משענות הראש מקד
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ב האחורישחרר את משענת הגב של המוש¿
 עמוד 174).«וקפל אותה מעט לפנים (

משוך את משענת הראש למעלהה: להסר¿
ה.עד לעציר

 ומשוך אתלחץ על תפס השחרור ¿

משענת הראש מתוך המובילים.

ת: הכנס את משענת הראשלהתקנה חוזר¿
כך שהחריצים במוט השמאלי ייראו בכיוון

הנסיעה.

חוף את משענת הראש למטה עד,ד¿
שתשמע אותה ננעלת במקומה.

ה למצב זקוף את משענת הגבקפל בחזר¿
בב האחורי עד שהיא תשתלשל המוש
 עמוד 174).«במקומה (

ב תצורות*ב ר  מוש

ניתן לכוונן את מתארי משענות הגב של
מיים, לספק תמיכה אופטימליתבים הקדהמוש
לגבך.

ך.לכוונן כרית היר

לכוונון מתאר משענת הגב באזור קשת

 הגב.

לכוונון מתאר משענת הגב באזור הגב

העליון.

לכוונן כריות הצד של משענת הגב.

במנעול2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

ב לנהיגה דינמית*  מוש

ב לנהיגה דינמית מתאים באופן אוטומטיהמוש
את צדדי משענת הגב לסגנון הנהיגה הנוכחי

שלך.

ב.ך כרית המושלכוונון אור

להפעלת/הפסקת התפקוד הדינמי.

לכוונון כריות הצד של משענת הגב.

להפעלת/הפסקת תפקוד העיסוי.

לכוונון מתאר משענת הגב להגדלת/

הקטנת התמיכה.

לכוונון גובה/עומק מתאר משענת הגב.

תפקוד דינמי

1מה מות שונות, כאשר רבחור בין שתי רניתן ל
מה הבסיסית,(נורית חיווי אחת דולקת) היא הר

מה(שתי נוריות חיווי דולקות) היא הר2 מה ור
בית.הספורטי

 פעם אחת אולחץ על לחצן להפעלה: ¿

ג.מה הרצויה תושפעמיים, עד שהר

נורית חיווי אחת או שתיים תידלקנה בלחצן

.

 לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

ת ונשנית, עד שכל נוריות החיווי לחיצה חוזר

 תכבינה.בלחצן 

תפקוד עיסוי (פעימה)

תפקוד עיסוי מסייע לך למנוע מתח שרירים

««* אופציונלי
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ביםמוש

מותבחור בין שתי רבנסיעות ארוכות. ניתן ל
שונות.

 פעם אחת או לחץ על לחצן להפעלה: ¿

מה הרצויה.בע הרפעמיים, עד שתיק

נורית חיווי אחת או שתיים תידלקנה בלחצן

. כריות האוויר באזור של תמיכת קשת

הגב תרטט במשך 20 דקות.

משענת ראש לוקסוס

ה את כריות הצדכאשר אתה מקפל בחזר
של משענת הראש, אל תניח את ידיך בין

בין מחזיק הכרית. קיימת סכנתכרית הצד ל
ה.לכיד

לכוונון כריות הצד של משענת הראש.

להזזת משענת הראש לפנים לאחור.

חוףלכוונון כריות הצד של משענת הראש: ד¿
או משוך את כרית הצד השמאלית או

 למצב הרצוי.הימנית 

חוףלהזזת משענת הראש לאחור ולפנים: ד¿

.או משוך את משענת הראש בכיוון החץ 

ב*  אוורור מוש

שלושת נוריות החיווי הכחולות בלחצן, מציינות
ת בה.בחרמת האוורור שאת ר

במנעול2  או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

ת ונשנית עללחץ לחיצה חוזרלהפעלה: ¿

ג.מת האוורור הרצויה תוש עד שר,לחצן 

אם אתה פותח את חלונות הצד ואת הגג

הנפתח המחליק/מוטה* בשימוש במפתח
ב של הנהג יעבורעמוד 93), אוורור המוש« (

מה הגבוהה ביותר.באופן אוטומטי לר

תלחץ לחיצה חוזרלהפסקת פעולה: ¿

, עד שכל נוריות החיוויונשנית על לחצן 

תכבינה.

אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן שתופסק

ב.פעולת אוורור המוש

ב*  חימום מוש

שלושת נוריות החיווי האדומות בלחצן, מציינות
ת בה.בחרמת החימום שאת ר

* אופציונלי

  סכנת פציעה 



75
ת

רו
ק

ב
גלגל ההגה

3מה ת באופן אוטומטי, מרכת יורדהמער

, לאחר כשמונה דקות. 2מהלר

ת באופן אוטומטי מטה,כת עוברהמער
, לאחר כעשר דקות. 1מה  לר 2מה מר

כת תפסיק לפעול באופן אוטומטיהמער
בעהלאחר כעשרים דקות, לאחר שהיא נק

.1מה בר

 במנעול2 או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

ת ונשנית עללחץ לחיצה חוזרלהפעלה: ¿

ג.מת החימום הרצויה תוש עד שר,לחצן 

תלחץ לחיצה חוזרלהפסקת פעולה: ¿

, עד שכל נוריות החיוויונשנית על לחצן 

תכבינה.

אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן  שתופסק

ב.פעולת חימום המוש

גלגל ההגה

 נקודות שחשוב לזכור

כב, ניתן לכוונן את גלגלבהתאם לסוג הציוד בר
ההגה או ידנית או חשמלית*

כב,גחה ברלכן אל תשאיר ילדים ללא הש
מאחר והם יכולים להילכד כאשר גלגל ההגה

מתכוונן.

גלגל ההגה המתכוונן חשמלית*, ניתן לכוונון
גם כאשר המפתח מוסר ממנעול ההצתה.

כב נייח,כוונן את גלגל ההגה רק כאשר הר
ואל תתחיל בנסיעה לפני שמנגנון כוונון גלגל

ת אתה עלול לנהוגההגה ננעל במקומו. אחר
עם מנגנון כוונון גלגל הגה בלתי נעול במקומו,

ך והתנועה על ידירדעתך תוסח מתנאי הד
תנועה בלתי צפויה של גלגל ההגה ותגרום

לתאונה.

כאשר אתה מכוונן את גלגל ההגה וודא כי:

ניתן לאחוז בגלגל ההגה כאשר זרועותיך£
כפופות קמעה.

ניתן להניע את רגליך באופן חופשי.£

ניתן לראות את כל התצוגות ואת לוח£
המחוונים באופן חופשי.

  כוונון גלגל ההגה ידנית

ידית שחרור.

כוונון גובה.

כוונון לפנים לאחור.

* אופציונלי

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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גלגל ההגה

למטה באופן חוף את תפס השחרור  ד¿
מלא, עמוד גלגל ההגה משוחרר מנעילה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.¿

למעלה באופן חוף את תפס השחרור ד¿
מלא, עמוד גלגל ההגה נעול במקומו.

  כוונון גלגל ההגה חשמלית*

כוונון גובה.

 כוונון לפנים לאחור.

ניתן למצוא מידע נוסף ב�:

 עמוד 76).«כניסה קלה/יציאה (£

 עמוד 78).«רות אחסון (הגד£

  חימום גלגל ההגה*

להפעלת חימום גלגל ההגה.

להפסקת חימום גלגל ההגה.

נורית חיווי.

להפעלה או הפסקת פעולה: וודא שהמפתח¿
נמצא במצב 2 במנעול ההצתה.

. או סובב את הידית בכיוון החץ ¿

נורית החיווי (3) תידלק או תיכבה.

  מאפיין  כניסה קלה/יציאה*

מאפיין  כניסה קלה /יציאה מאפשר לך כניסה
כב או ממנו.ויציאה קלות יותר לר

גלגל ההגה מונף למעלה כאשר אתה:

מסיר את המפתח ממנעול ההצתה.£

פותח את דלת הנהג, כאשר המפתח נמצא£
.1 או 0במנעול ההצתה במצבי 

כאשר המפתח מוכנס למנעול ההצתה ודלת
ת, גלגל ההגה נע באופן אוטומטיהנהג נסגר
בע לו.ם שנקלמצב הקוד

* אופציונלי

סכנת פציעה 
וודא שאף אחד לא יילכד כאשר אתה מפעיל

את תפקוד כניסה קלה /יציאה.
אם קיימת סכנה שמישהו יילכד, הפסק את

תהליך הכוונון. להפסקת התהליך:

הזז את לחצן כוונון עמוד ההגה לכיוון£
המנוגד לזה שעמוד גלגל ההגה נע.

לחץ על אחד מלחצני המיקום של תפקוד£
הזיכרון.

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש
הם עלולים לפתוח את דלת הנהג ובאופן זה,
להפעיל ללא כוונה תחילה את מאפיין כניסה

קלה /יציאה  ולהילכד.

המצב האחרון ביותר של גלגל ההגה נשמר
בזיכרון, לאחר שאתה מכוונן באופן ידני מצב
שמור בזיכרון, או כאשר אתה שומר מצב בזיכרון

 עמוד 78).«(

/קלהניתן להפעיל או להפסיק את פעולת כניסה 
«כב (ב המובנה בריציאה, באמצעות המחש

עמוד 120).
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מראות

ת יציאה קלה כתגובה להתנגשותר את הגד
תרניתן להפעיל רק לאחר תאונה, אם הגד

ב המובנהכניסה קלה/יציאה הופעלה במחש
כב.בר

ת יציאה קלה כתגובהרכאשר הגד
להתנגשות מופעלת בתאונה, עמוד
 גלגל ההגה ינוע למעלה ללא קשר למצב
המפתח במנעול ההצתה. מצב זה מקל על

כב או להצלת הנוסעים.היציאה מהר

מראות חיצוניות  

ך, כדי שתהיהכוונן את המראה הפנימית ביד¿
לך ראות טובה לאחור של תנאי התנועה.

מראה פנימית (ניגוד סנוור ידני)

 לפניםמצב ניגוד סנוור: הזז את המתג ¿
או לאחור.

מראות

מראה פנימית לראייה מאחור 

חקבה זו, וודא מה המרב. מסימשנה נתי
כב הנוהגים אחריך, במבטהאמיתי מכלי הר

מעבר לכתפך.

ההמראות החיצוניות הקעורות מספקות שד
ראייה גדול יותר.

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות, המראות
החיצוניות מחוממות באופן אוטומטי.

כוונון המראות החיצוניות

 במנעול2 או 1וודא שמהפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

 עבור המראה החיצוניתלחץ על לחצן ¿
 עבור המראההשמאלית, ועל לחצן 

החיצונית הימנית.

נורית החיווי בלחצן המתאים תידלק באדום.

נורית החיווי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.
ת בשימושניתן לכוונן את המראה הנבחר

 כל זמן שנורית החיוויבלחצן הכוונון 
דולקת.

 כלפי מעלה, מטה,לחץ על לחצן הכוונון ¿
לימין או לשמאל, עד שהמראה החיצונית

בע במצב המספק לך את המצב הטובתיק
ביותר לראיית תנאי התנועה מאחור. תהמראות החיצוניות מפחיתות את מיד

העצמים. עצמים נמצאים למעשה קרוב יותר
מאשר הם נראים. אתה עלול לטעות בשיקול

כב נוהגיםבו כלי רחק שדעת, באשר למר
אחריך ולגרום לתאונה, לדוגמה כאשר אתה

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
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תפקודי זיכרון*

קיפול המראות החיצוניות פנימה או לחוץ
באופן חשמלי*

כב מבחוץ.הר

מתקפלות שוב כלפיהמראות  החיצוניות£
חוץ באופן אוטומטי, מיד לאחר שאתה

כב מנעילה ולאחר מכן אתהמשחרר את הר
פותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע

מי.הקד

אם הפעלת תפקוד זה ואתה מקפל את
המראות החיצוניות כלפי פנים בלחיצה על

, הן לא תתקפלנה כלפי חוץ באופןלחצן 

אוטומטי. ניתן  לקפל את המראות החיצוניות

.כלפי חוץ, רק בשימוש חוזר בלחצן  

 מראות נגד סנוור באופן אוטומטי*

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג,
עוברות באופן אוטומטי למצב נוגד סנוור אם
ההצתה מופעלת, ואור מקרי של פנסים ראשיים

ע בחיישן במראה הפנימית.פוג

 במנעול 2 או1וודא שמהפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

.ה על הלחצן לחץ בקצר¿

שתי המראות החיצוניות מתקפלות כלפי
פנים או כלפי חוץ.

וודא שהמראות החיצוניות מקופלות תמיד
כב נמצאבאופן מלא כלפי חוץ כאשר הר

ת הן עלולות להתנדנד.בתנועה, אחר

ה מראש של המראות החיצוניותרהגד

אם המצבר נותק או התרוקן, חובה לאפס את
ת הן לא תתקפלנההמראות החיצוניות. אחר

פנימה כאשר אתה תבחר בתפקוד “קיפול
כב“,מראות חיצוניות כלפי פנים בנעילת הר

 עמוד 121).«כב (ב המובנה ברבמחש

 במנעול1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

.ה על לחצן לחץ בקצר¿

קיפול המראות החיצוניות כלפי פנים או חוץ
באופן אוטומטי*

אם מופעל תפקוד “קיפול מראות חיצוניות כלפי
כבב המובנה ברכב“, במחשפנים בנעילת הר

 עמוד 121).«(

 המראות החיצוניות מתקפלות באופן£
 אוטומטי, מיד לאחר שאתה נועל את

המראות אינן עוברות למצב נוגד סנוור, אם
ב הילוך נסיעה לאחור או הופעלהמשול

ה הפנימית.התאור
אם האור המקרי של פנסים ראשיים אינו יכול
לפגוע בחיישן במראה הפנימית, למשל
כאשר וילון החלון האחורי פרוש, תפקוד נוגד

סנוור אוטומטי של המראות לא יפעל.
במצב כזה האור המקרי עלול לסנוור אותך.

מצב זה יסיח את דעתך מתנאי התנועה,
ואתה עלול כתוצאה מכך לגרום לתאונה.

ך.במצב שכזה כוונן את המראה הפנימית ביד
רות שונות, בשימושניתן לשמור עד שלוש הגד

בלחצן הזיכרון.

תה בודדררות הבאות נשמרות כהגדההגד
מראש בזיכרון:

תפקודי זיכרון*

רות בזיכרוןת הגדשמיר 

* אופציונלי

  סכנת תאונה 



79
ת

רו
ק

ב
תפקודי זכרון*

ב, משענת הגב ומשענתמיקום המוש£
הראש.

מת תפקודב תצורות*, רב רמוש£
דינמית.

בצד הנהג: מצב גלגל  ההגה.£
 בצד הנהג: מצב המראות החיצוניות בצד£

מי.הנהג ובצד הנוסע הקד

ה בזיכרוןה שמורר  קריאה להגד

1,ה בזיכרון המתאים   לחץ על לחצן השמיר¿
  3. ו�2

ב,  גלגל ההגה או המראה החיצונית,המוש
ה בזיכרון.ריוצבו לפני ההגד

ה יופסק מיד שתשחרר אתרתהליך ההגד

ה בזיכרון.לחצן השמיר

המראה החיצונית של הנוסע
מי במצב חניה*הקד

בוע ולשמור בזיכרוןכדי להקל על החניה, ניתן לק
מיאת מצב המראה החיצונית של הנוסע הקד

באופן שכזה, שתוכל לראות את הגלגל האחורי
ב את הילוך נסיעהבצד זה, מיד לאחר שתשל

לאחור.

ניתן עדיין להשתמש בתפקוד הזיכרון לאחר
בה זו, לעולם איןשהמפתח הוסר. מסי

ת הםכב. אחרגחה ברלהשאיר ילדים ללא הש
ב או אתעלולים להילכד כאשר מזיזים מוש

גלגל ההגה.

השתמש רק בתפקוד הזיכרון בצד הנהג
ת דעתך עלולה להיותכב נייח. אחרכאשר הר

מוסחת מתנאי התנועה, על ידי גלגל ההגה
ב הנעים מעצמם, וכתוצאה מכךוהמוש

תגרום לתאונה.

 עמוד 69).«ב (כוונן את המוש¿

 עמוד«בצד הנהג, כוונן רק את גלגל ההגה (¿
 עמוד 77).«73) ואת המראות (

 ולחץ את לחצןMלחץ על לחצן הזיכרון ¿
 בתוך 3 שניות.  3, ו�1, 2ה בזיכרון השמיר

רות נשמרות במצב שנבחר מראש.ההגד
ה הושלמה.ריושמע צליל כאשר ההגד

ה בזיכרון של מצב חניהה ושמיררהגד

כב נייח ומפתח ההצתה נמצא וודא שהר¿
 במנעול ההצתה.2במצב 

 עבור המראה החיצונית ולחץ על לחצן ¿

מי.בצד הנוסע הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
בע מראש.למצב חניה שנק

, לכוונון המראההשתמש בלחצן הכוונון ¿

החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את
כה.רהגלגל האחורי ואת שפת המד

מצב החניה יישמר בזיכרון.

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 
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 אם אתה מעביר את בורר ההילוכים להילוך

מיאחר, המראה החיצונית בצד הנוסע הקד
תחזור למצב נהיגה.

אתה גם יכול לשמור בזיכרון את מצב
: Mהחניה, בשימוש בלחצן הזיכרון  

במנעול2 כאשר המפתח נמצא במצב ¿
ההצתה והמראה החיצונית בצד הנוסע

מי מופעלת, השתמש בלחצןהקד

בוע את המראה החיצוניתלק הכוונון 

במצב שכזה, שתראה בה את הגלגל
כה.רהאחורי ואת שפת המד

 ועל אחד Mלחץ על לחצן הזיכרון ¿

, בתוך שלושהחיצים בלחצן הכוונון 

שניות.

מצב זה נשמר בזיכרון אם המראה
החיצונית אינה זזה.

אם המראה החיצונית זזה ממקומה, חזור על
בים שוב.כל השל

קריאה למצב חניה

במנעול2 כאשר המפתח נמצא במצב ¿
מיהצתה והמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.מופעלת, של

מי נעההמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
למצב חניה שנשמר בזיכרון.

מי נעההמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
ה למצבה המקורי:בחזר

מיד לאחר לאחר שאתה עולה למהירות מעל£
10 קמ“ש.

כעשר שניות לאחר שהוצאת את הילוך£
נסיעה לאחור משילוב.

 עבור המראהאם אתה לוחץ על לחצן £

החיצונית בצד הנהג.

בייםחגורות בטיחות הן האמצעים האפקטי
ה שלכב, במקרביותר לריסון תנועות נוסעי הר

תאונה. הן מפחיתות את הסיכון של נוסעי
ע עם החלקים הפנימיים שלבוא במגכב להר
כב.הר

חגורות בטיחות

ת חגורות בטיחות חגיר

ת באופן נכון,ת בטיחות אשר אינה נחגרחגור
בה באופן נכון באבזם הנעילה,או שלא שול

ה ההגנתיבצע את תפקודאינה מסוגלת ל
בות מסוימות, מצב שכזה עלולהמיועד. בנסי

לגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות.
וודא שכל הנוסעים � בפרט נשים בהריון �

יחגרו באופן נכון את חגורות הבטיחות
שלהם כל הזמן.

בת להיות הדוקהת הבטיחות חייחגור£
לגופך, ואסור שהיא תהיה מפותלת. לכן

בישת בגדים בעלי נפחעליך להימנע מל
ף). רצועת הכתף שלב (לדוגמה מעיל חורר

בת להיות מנותבתת הבטיחות חייחגור
באמצע כתפך � ובשום אופן לא סמוך

ך או מתחת לזרועך � ויש להדקהלצוואר
ת החיקחזק כנגד פלג גופך העליון. חגור

בת תמיד לעבור לרוחב חיקך נמוך ככלחיי
כיך � ולאהאפשר, לדוגמה מעל פרקי יר

חוף למטהך דת הצורלרוחב בטנך. במיד
ה, ולאחר מכן הדקמעט את רצועת החגור

אותה שוב בכיוון הגלילה לאחור.
ת הבטיחות מעל אל תנתב את חגור£

בירים, בפרט אם אלהעצמים חדים או ש
ממוקמים בבגדיך, לדוגמה משקפיים,

םת עלול להיגר. אחר’עטים, מפתחות וכו
ת הבטיחות, היא עלולה להיקרענזק לחגור

כב עלוליםבתאונה, ואתה ונוסעי הר
להיפצע.

תם אחד יכול להשתמש בחגוררק אד£
בטיחות אחת בכל זמן נתון. אסור להסיע

בים בחיקם של נוסעיםילדים כאשר הם יוש

  סכנת פציעה 
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סן את הילדאחרים. לא ניתן יהיה לר
ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה אובמקר

תאונה.
תוצאות מצב שכזה עלולות להיות פציעות
חמורות ואף קטלניות, לילד ולנוסעים

האחרים.
גובהם פחות מ� 1.5 מטרים,אנשים ש£

אינם יכולים לחגור את חגורות הבטיחות
גובהםבאופן נכון. לכן אבטח אנשים ש

כות ריסוןפחות מ� 1.5 מטרים במער
מתאימות שתוכננו לכך במיוחד.

גובהם פחות מ� 1.5 מטרים או ילדים ש£
גילם פחות מ� 12 שנים, אינם יכולים לחגור
את חגורות הבטיחות באופן נכון. לכן הם

כותבים תמיד להיות מאובטחים במערחיי
ב האחורי שלריסון מיוחדות לילדים, במוש

כב. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיףהר
כב“, בפרק “בטיחות“ בספר“ילדים בר

כה זה. ציית להוראות ההתקנה שלרהד
כת ריסוןהיצרן, כאשר אתה מתקין מער

לילד.
תאל תאבטח חפצים כלשהם עם חגור£

ה משמשת גםבטיחות, אם החגור
כב.לאבטחת אחד מנוסעי הר

דיר, האםבה זו, בדוק תמיד באופן סמסי
חגורות הבטיחות פגומות או מלוכלכות.

דאג תמיד להחליף חגורות בטיחות פגומות
או חגורות בטיחות שעמדו בעומסים של
תאונה במוסך מוסמך. התייעץ במוסך מוסמך

בצעשיש לו את הידע המקצועי ואת הכלים, ל
רשת.ה הנדאת העבוד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ה זו.ס בנץ למטרהשירות של מרצד

ס בנץ ממליצה לךבות בטיחות, מרצדמסי
להשתמש רק בחגורות בטיחות שאושרו

כבך.ס בנץ ברלשימוש על ידי מרצד

אם משענת הגב אינה נמצאת במצב זקוף
ת הבטיחות לא תעניק אתכמעט מלא, חגור

בותבית שלה. בנסימת ההגנה המרר
מסוימות, מצב שכזה עלול לגרום לפציעות
חמורות ואף קטלניות. לפני תחילת הנסיעה

ת הבטיחות מהודקת באופן נכוןוודא שחגור
ב זקופה כמעט באופןומשענת גב המוש

מלא.

תת בטיחות מלוכלכת או פגומה או חגורחגור
ה של תאונה,ה בעומס במקרבטיחות שעמד

ה שינויים, אינה מסוגלת להעניקאו שעבר
ת שלה.מת ההגנה המיועדיותר את ר

בות מסוימות, מצב שכזה עלול לגרוםבנסי
לפציעות חמורות ואף קטלניות.

ההידוק החגור

ת הבטיחות והנע אתהתאם את חגור¿
משענת הגב למצב זקוף כמעט לחלוטין

 עמוד 69).«(

ת הבטיחות באופן חלק מתוךמשוך את חגור¿
.מנגנון הגלילה 

כז כתפךת הבטיחות מעל מרנתב את חגור¿
ללא פיתולה.

.באבזם  ב את הלשונית של¿

ך, חגורותת הצורת הבטיחות: במידכוונון חגור
מיהבטיחות של הנהג והנוסע הקד

מתכווננות באופן אוטומטי לפלג הגוף העליון
 עמוד 82).«(

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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ת הבטיחותך, כוונן את חגורת הצורבמיד¿
 עמוד 80).«לגובה הנכון (

ך, משוך כלפי מעלה את חלקת הצורבמיד¿
הת הבטיחות, להידוק החגורהכתף של חגור

לרוחב גופך.

ת בטיחותכוונון חגור

תפקוד כוונון חגורות הבטיחות מכוונן את חגורות
מי לפלג גופםהבטיחות של הנהג והנוסע הקד

העליון של הנוסעים. רצועות חגורות הבטיחות
מהודקות מעט כאשר:

ת הבטיחותב את לשונית חגוראתה משל£
באבזם, ולאחר מכן אתה מסובב את

 במנעול ההצתה. 2המפתח למצב

במנעול ההצתה, 2 המפתח נמצא במצב £
ב את לשוניתולאחר מכן אתה משל

ה באבזם.החגור

כוונון חגורות הבטיחות יספק כוח הידוק מסוים,
בין מנגנון הגלילהפיון בין הנוסע לאם יתגלה ר

ה במהלךת הבטיחות. אין להחזיק בחגורשל חגור
בהכוונון. ניתן להפסיק את פעולת הכוונון במחש

 עמוד 120).«כב (המובנה בר

כזיתת בטיחות אחורית מרת חגורחגיר

אם משענת הגב האחורית הימנית מקופלת
ת הבטיחותה למקומה,  חגורלמטה ובחזר
כזית עשויה להינעל. לאחר מכן, לאהאחורית מר

ת הבטיחות החוצה.ניתן יהיה למשוך את חגור

ת הבטיחות האחוריתלשחרור חגור¿
ת הבטיחות כלפימשוך את חגורכזית: המר

ת הבטיחותחוץ מתוך פתח מוצא חגור
כזית כ� 20 שניות, ולאחר מכןהאחורית מר

שחרר אותה שוב.
ת.ת הבטיחות נגללת לאחור ומשתחררחגור

השחרור החגור

 ונתב את לשוניתלחץ על לחצן השחרור ¿

תה, לכיוון מסגרבחזר ת הבטיחות חגור

.הניתוב 

ת בטיחות עבורת חגורנורית אזהר
מיהנהג והנוסע הקד

חגורות בטיחות בלוח ת  נורית אזהר
ה לך ולנוסעים שעליהם לחגורהמחוונים, מזכיר

את חגורות הבטיחות שלהם. היא או דולקת
ברציפות או מהבהבת. בנוסף לכך, עשוי

ה.להישמע צליל אזהר

כבית וצליל  ת חגורות בטיחותנורית אזהר
ה מופסק, מיד לאחר שהנהג והנוסעהאזהר

מי חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.הקד

בד: ללא קשר האם הנהגבארצות מסוימות בל
מי חגרו כבר את חגורות הבטיחותוהנוסע הקד

ת חגורות בטיחות שלהם, נורית אזהר
נדלקת למשך 6 שניות לאחר שהמנוע הותנע.

מילאחר מכן היא נכבית,  אם הנהג והנוסע הקד
חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.

ת חגורותמידע נוסף אודות נורית אזהר 

לנתב אותה לרוחב אמצע כתפך.
החלק את מנגנון  הכוונון שלמה: להר¿

בה כלפי מעלה. מנגנון הכוונון משתלהחגור
במצבים שונים.

 עמוד 253).«( בטיחות 
ת בטיחות  כוונון גובה חגור

בת הבטיחות בצד מושניתן לכוונן את גובה חגור
מי.ב  הנוסע הקדהנהג ובצד מוש

ת הבטיחות, שתאפשר לךכוונן את גובה חגור
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לחץ לחיצה רצופה על לחצןלהנמכה: ¿
.השחרור 

ת הבטיחותהחלק את מנגנון הכוונון של  חגור¿
כלפי מטה.

, וודא שמנגנוןשחרר את לחצן השחרור ¿

ב במקומו.ת הבטיחות השתלכוונון חגור

ת בטיחות אחורית מחוון מצב חגור

ת בטיחות בתא האחורי, מצייןמחוון מצב חגור 
תלך האם אחד הנוסעים מאחור לא חגר את חגור

הבטיחות שלו. מחוון המצב מציין גם כמה
ה הוכנסו לתוך אבזמי החגורות.לשוניות חגור

ת בטיחות בתא האחורי מופיעמחוון מצב חגור
ב�תכליתית במשך 30 שניות, אם:בתצוגה הר

עת למהירות של כ� 10התחלת בנסיעה והג£
קמ“ש.

הנוסעים מאחור חגרו או שחררו את חגורות£
הבטיחות שלהם, במהלך הנהיגה.

כב.מישהו נכנס או יוצא מהר£

 עמוד«בטל מיד את ההודעה (אתה גם יכול ל
.(221

ב�ההודעות הבאות מופיעות בתצוגה הר
תכליתית:

בה.ת בטיחות אחורית לא שולף חגורא £

בה.ת בטיחות אחורית   שול1 חגור £

בו.2 חגורות בטיחות אחוריות שול £

בו.3 חגורות בטיחות אחוריות שול £

מחוון המצב עבור חגורות הבטיחות של

התא האחורי, זמין רק בארצות מסוימות.

ב נהג  מצב נכון של מוש

כב נייח.ב הנהג רק כאשר הרכוונן את מוש
ך והתנועה,רת תוסח דעתך מתנאי הדאחר

כבאתה עלול לאבד את השליטה על הר
ב. מצב שכזה עלולכתוצאה מתזוזת המוש

לגרום לתאונה.

כב נייח,כוונן את גלגל ההגה רק כאשר הר
ואל תתחיל בנהיגה לפני שמנגנון כוונון גלגל

ת אתה עלול לנהוגההגה נעול במקומו. אחר
ללא מנגנון גלגל הגה נעול במקומו ודעתך

ך והתנועה, מתנועה בלתירתוסח מתנאי הד
צפויה של גלגל ההגה ותגרום לתאונה.

כב בלתיאם זאת יכולת ההיגוי של הר
מושפעת מכך.

ומשענת ב בדוק האם משענת גב המוש¿

 עמוד 69).«הראש, מכווננות כהלכה (

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
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וודא כי:

חוק ככל האפשר מכרית האוויראתה ר£
מית של הנהג.הקד

בה זקופה רגילה.ב בתנוחת ישיאתה יוש£

ת הבטיחותאתה מסוגל להדק את חגור£
כהלכה.

כווננת את משענת הגב למצב זקוף£
כמעט לחלוטין.

כיךב כך שירבעת את זווית המושק£
נתמכות בעדינות.

 ללחוץ על הדוושות כהלכה.ניתן£

כווננת את משענת הראש כך שהחלק£
מת גובההאחורי של ראשך נתמך בר

כזי של משענתהעיניים, באזור המר
הראש.

«( מכוונן כהלכה בדוק האם גלגל ההגה ¿

עמוד 75).

וודא כי:

ניתן לאחוז בגלגל ההגה כאשר£
זרועותיך כפופות קמעה.

ניתן להזיז את רגליך באופן חופשי.£

ניתן לראות בבירור את התצוגות£
בלוח המחוונים.

ת הבטיחות ת את חגורבדוק האם חגר¿

 עמוד 80).«באופן נכון (

וודא כי:

ב גופך.ביב סהיא מהודקת היט£

היא מנותבת לרוחב אמצע כתפך.£

כיך ומהודקתהיא מנותבת באזור אגן יר£
כיים.על פרקי היר

ס בנץ ממליצה לנהוג עםבות בטיחות, מרצדמסי
אורות דולקים גם במהלך שעות היום. בארצות

כב במהלך שעותמסוימות, הפעלת פנסי הר
ך.רישות החוק ולצורהיום, משתנה בהתאם לד

ת נהיגת יום מופעלת באופןבארצות אלה תאור
אוטומטי, עם התנעת המנוע.

אם אתה נוהג בארצות בהן נוהגים בצד
כבךבה רך, ביחס לארץ שרהמנוגד של הד

רשום, התנועה הבאה לקראתך עשויה
להסתנוור מאלומות האור הנמוכות

האסימטריות של פנסיך הראשיים.
כבךדאג לשנות את אלומות האור הנמוך בר

לאלומות נמוכות סימטריות, כאשר אתה
נוהג בארצות אלה. ניתן להשיג מידע אודות

ס בנץנושא זה, בכל תחנת שירות של מרצד
 עמוד 117).«(

אורות

ה מתג תאור

פל.כב עם פנסים ראשיים הלוגן מצוידים בפנסי עררק כלי ר19

פנס חניה שמאלי.1
פנס חניה ימני.2
ת נהיגת יום.פנסים כבויים/תאור3
מצב פנסים ראשיים אוטומטיים/4

ת נהיגת יום.תאור
ת לוחית רישוי ולוחפנסי צד, תאור5

מחוונים.
אלומות אור נמוך ואלומות אור גבוה6

בפנסים הראשיים.
19פל.פנסי ער7

פל אחורי.פנס ער8
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בד פנסי הצד ופנסיה החיצונית (מלהתאור 

החניה) מופסקת באופן אוטומטי, כאשר
אתה מסיר את המפתח ממנעול ההצתה
או פותח את דלת הנהג בעת שההצתה

).0מופסקת (מפתח ההצתה במצב 

הפסק את פעולת פנסי הצד ופנסי החניה,

כב. באופן זה תמנעב את הרכאשר אתה עוז
את התפרקות המצבר.

אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים

 במנעול2סובב את מפתח ההצתה למצב ¿
ההצתה או התנע את המנוע.

 סובב את מתג האורות למצבלהפעלה:¿
.

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

ת נהיגת יוםתאור

ת נהיגת יום“,ניתן הפעיל או להפסיק את “תאור
 עמוד 118).«ך (רב דבשימוש במחש

 סובב את מתג האורות למצבלהפעלה:¿
. או 

ההמנוע מותנע: בהתאם לתנאי התאור
ת נהיגת יום או אלומות האורהחיצוניים, תאור

הנמוך בפנסים הראשיים תופעלנה.

כאשר אלומות האור הנמוך בפנסים

בלוח הראשיים מופעלות, נורית החיווי 
המחוונים נדלקת.

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

תכלי מסייע. הנהג הוא האחראי עבור תאור
כב בכל זמן נתון.הר

ה התאור,בע למצב אם מתג האורות נק
פל.לא תופעל באופן אוטומטי במצב תנאי ער

מצב שכזה עלול לסכן נהגים אחרים. לכן
פל, סובב את מתגבתנאי חשכה או ער

.האורות למצב 
מאפיין פנסים ראשיים אוטומטיים הוא רק

פל, סובב את מתגכאשר חשוך או מעור
 לפני  למצב האורות ממצב 

ת פעולתשאתה מתחיל בנסיעתך. אחר
הפנסים הראשיים עשויה להיות מופסקת

באופן זמני, ואתה עלול לגרום לתאונה.

 סובב את מתג האורות למצבלהפעלה:¿
.

 במנעול ההצתה:1המפתח נמצא במצב 
פנסי הצד מופעלים או מופסקים באופן

בהירות האור החיצוני.אוטומטי, בהתאם ל

ההתנעת מנוע: בהתאם לתנאי התאור
 או פנסי הצד20ת נהיגת יוםהחיצונית תאור

ואלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים,
מופעלות או מופסקות באופן אוטומטי.

כאשר אלומות האור הנמוך בפנסים

הראשיים מופעלות, נורית החיווי 
נדלקת בלוח המחוונים.

פל (פנסים ראשיים הלוגן)פנס ער

»»

ו אם אתה חושד שתנאי הנהיגה יהי
פלים, סובב את מתג האורות למצבמעור
ת לפני שאתה מתחיל בנסיעתך. אחר,

כבך, ואתה עלול לסכןייתכן ולא יראו את ר
את עצמך ואחרים.

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿

סובב את מתג האורות למצבלהפעלה:¿

בע למצב אם מתג האורות נק.או  
פל. לא תוכל להפעיל את פנסי הער,

כב.ב המובנה ברת נהיגת יום“ במחשאם הפעלת את תפקוד “תאור20 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

תמשוך את מתג האורות החוצה לנקוד¿
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ה הראשונה. נורית חיווי ירוקה העציר
נדלקת בלוח המחוונים.

לחץ על מתג האורותלהפסקת פעולה: ¿
ככל שניתן.

 בלוח המחווניםנורית החיווי הירוקה 
נכבית.

פל אחוריפנס ער

פלכב עם פנסי ערבכלי ר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

סובב את מתג האורות למצבלהפעלה: ¿
בע למצבאם מתג האורות נק או  
פל. לא תוכל להפעיל את פנסי הער,

תמשוך את מתג האורות החוצה לנקוד¿
ה השניה. נורית חיווי צהובה העציר

נדלקת בלוח המחוונים.

 לחץ על מתג האורותלהפסקת פעולה:¿
ככל שניתן.

בלוח המחוונים נורית החיווי הצהובה 
נכבית.

פלכב ללא פנסי ערבכלי ר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

סובב את מתג האורות למצבלהפעלה: ¿
,בע למצב  כאשר מתג האורות נק 

פל.לא תוכל להפעיל את פנסי הער

תמשוך את מתג האורות החוצה לנקוד¿
ה השניה. נורית חיווי צהובה העציר

נדלקת בלוח המחוונים.

 לחץ על מתג האורותלהפסקת פעולה:¿
ככל שניתן.

 בלוח המחווניםנורית החיווי הצהובה 
נכבית.

ב (מחווני כיוון, אלומותמתג משול
אור גבוה  בפנסים הראשיים,

הבהוב פנסים ראשיים)

נוריות מחווני כיוון

ב בכיווןלחץ על המתג המשוללהפעלה: ¿
. או החץ 

 בלוח או  נורית החיווי המתאימה 
המחוונים תהבהב.

אם רצונך רק לציין שינוי כיוון קל, לחץ על
ה בכיוון המתאים. פנסיב בקצרהמתג המשול

האיתות המתאימים יהבהבו שלוש פעמים.

הפעלה ידנית לאלומות אור גבוה בפנסים
הראשיים

 במנעול ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
או התנע את המנוע.

סובב את מתג האורות למצבלהפעלה: ¿
.

.ב בכיוון חץ לחץ על המתג המשול¿

 נדלקת בלוח המחוונים.נורית החיווי 

ב הזז את המתג המשוללהפסקת פעולה: ¿
ה למצבו הרגיל.בחזר

 בלוח המחוונים נכבית.נורית החיווי 

סייען אלומות אור גבוה מותאמות*

ת טווחך והתנועה,  בקררבהתאם לתנאי הד
הפנסים הראשיים של אלומות האור הנמוך

* אופציונלי
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בפנסים הראשיים ואלומות האור הגבוה,
ת באמצעות חיישן אור, הממוקםמבוקר

ה העילי. באופן זה מופחתמת לוח הבקרבקד
ך האחרים,רהברק לכיוון משתמשי הד

ך. אין שינוי פתאומירת הדומשפר את תאור
ה, במהלך המעבר מאלומותבעוצמת התאור

אור נמוך לאלומות אור גבוה.

הראשיים מופעלות באופן אוטומטי. נורית
נדלקת בלוח המחוונים. אם החיווי 

אתה נוהג במהירות נמוכה יותר מ� 45
ך אחרים, אורקמ“ש ומזוהים משתמשי ד

ב, אלומות האורת היטך אינה מואררהד
הגבוה בפנסים הראשיים מופסקות באופן

 נכבית בלוחאוטומטי. נורית החיווי 

 מוסיפה לדלוקהמחוונים. נורית החיווי 
ת טווח הפנסיםבלוח המחוונים. סייען בקר

הראשיים מתחיל לפעול במהירות של כ� 40
קמ“ש.

ב הזז את המתג המשוללהפסקת פעולה:¿
ה למצב הרגיל.בחזר

 נכבית בלוח המחוונים.נורית החיווי 

מהבהב פנסים ראשיים

בה את המתג המשולמשוך בקצרלהפעלה: ¿

.בכיוון החץ 

סייען אלומות אור גבוה מותאמות הוא רק
כלי לסיוע, המתוכנן לסייע לנהיגה. הנהג הוא

הכב לתאורת הרהאחראי להתאמת תאור
החיצונית הקיימת, לראות ולתנאי התנועה.

תה גרועה, מוסתרך עם תאוררמשתמשי הד
ה כלל, לדוגמה  הולכי רגל, רוכביאו ללא תאור

ך בצד השני שלראופניים או משתמשי ד
ה, אינם מזוהים על ידיחומת ההפרד

ךרכת. במקרים נדירים, משתמשי דהמער
ה עשויים להיות מזוהים על ידיללא תאור

כת מאוחר מדי, או כלל לא יזוהו. לאהמער
תופסק פעולת אלומות האור הגבוה
האוטומטי בפנסים הראשיים או תופעל,

ך האחרים הנוסעיםרלמרות משתמשי הד
בים אליו.כב או מתקרלקראת הר

באופן זה, אתה עלול לגרום לתאונה, לפצוע
ב תמיד לתנאיאת עצמך ואחרים. שים ל

ך העבר לאלומות אורת הצורהתנועה, ובמיד
נמוך בפנסים הראשיים באופן ידני.

הפעל את סייען אלומות אור גבוהלהפעלה:  ¿
כבב המובנה ברמותאמות, בשימוש במחש

 עמוד 117).«(

סובב את מתג האורות למצב ¿

.ב בכיוון החץ לחץ על המתג המשול¿

כאשר אלומות האור הנמוך בפנסים
הראשיים מופעלות, נורית החיווי 

נדלקת בלוח המחוונים. אם אתה נוהג מהר
יותר מ� 55 קמ“ש ולא מזוהים משתמשי

ך אחרים, אלומות האור הגבוה בפנסיםרד

ת סכנה יפעלו גם אם ההצתהפנסי אזהר
מופסקת. הם מופעלים באופן אוטומטי אם
מתנפחת כרית אוויר, או אם אתה בולם בלימה

כב ממהירות של יותר מ� 70 קמ“ש.עזה את הר

.לחץ על הלחצן להפעלה: ¿

כל פנסי האיתות יהבהבו. אם אתה מפעיל
כעת את מחווני הכיוון בלחיצה על המתג

 עמוד 86), רק פנסי איתות«ב (המשול
כב יהבהבו.הפנייה בצד המתאים של הר

  סכנת תאונה 

 פנסי אורות מצוקה
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כת ניקוי הפנסים הראשיים*  מער.  לחץ על הלחצן להפסקת פעולה:¿

הפנסים הראשיים מנוקים באופן אוטומטי, אם
מית עם נוזל שטיפה“תפקוד “ניגוב שמשה קד

מופעל, בעת שהפנסים הראשיים מופעלים
והמנוע פועל. הפנסים הראשיים מנוקים שוב,

מית מנוגבתכל פעם עשירית שהשמשה הקד
בנוזל שטיפה. כאשר אתה מפסיק את ההצתה,

כת ניקוי הפנסים הראשיים מתאפסת,מער
ה תתחדש מ�  0.והספיר

ה חכמה* (פנסיםכת תאורמער
ראשיים בי�קסנון)

כת המכוונתה החכמה היא מערכת התאורמער
את הפנסים הראשיים באופן אוטומטי, לתנאי
הנהיגה ומזג האוויר הקיימים. הפנסים הראשיים

מים, לשיפורבי�קסנון מעניקים תפקודים מתקד
ך, לדוגמה בתלות במהירותרת פני שטח הדתאור

כת כוללתכב ובתנאי מזג האוויר. המערהר
ת פניות,ה פעילה, תפקוד תאורכת תאורמער

חב.פל מורך ראשית וטווח פנסי עררמצב ד
כת פעילה רק בשעות החשיכה.המער

כתבטל את מערניתן להכשיר לפעולה או ל
ב המובנהה החכמה, בשימוש במחשהתאור

 עמוד 114).«כב (בר

ה פעילהכת תאורמער

                   מטען מצב

מיב הנוסע הקדב הנהג ומושמוש0
תפוסים.

מיב הנוסע הקדב הנהג, מושמוש1
בים האחוריים תפוסים.והמוש

מי,ב הנוסע הקדב הנהג, מושמוש2
בים האחוריים תפוסים, תאהמוש

המטען טעון.

מיב הנוסע הקדב הנהג, מושמוש3
תפוסים, ניצול מלא של העומס על

ת גרור.הסרן האחורי, לדוגמה בגריר

ת לךת טווח הפנסים הראשיים מאפשרבקר
מויית החרוט של הפנסיםה דלכוונן את התאור

כב.הראשיים, להתאמתה למטען בר

ניתן לכוונן את טווח הפנסים הראשיים, רק כאשר
המנוע פועל.

כת המניעה אתה פעילה הוא מערתפקוד תאור
הפנסים הראשיים, בהתאם לתנועות ההיגוי של

מיים. באופן זה, האזוריםהגלגלים הקד

* אופציונלי

כוונון טווח הפנסים הראשיים
(פנסים ראשיים הלוגן)

ת טווח הפנסים הראשיים סובב את בקר¿

כב.למצב המתאים לעומס בר
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הרלוונטיים נותרים מוארים בעת הנהיגה.
מצב זה מאפשר לך לזהות הולכי רגל, רוכבי

אופניים וחיות.

ת פניותתאור

ת פנית פניות משפר את תאורתפקוד תאור
חב, כאשר אתה  מסתובב, לדוגמהך בכיוון ררהד

מקל עליך לראות בפניות חדות. התפקוד ניתן
להפעלה רק כאשר אלומות האור הנמוך בפנסים

הראשיים הופעלו.

פעיל:
אם אתה נוהג במהירויות מתחת ל� £40

ת פניות מופעל או עלקמ“ש, תפקוד תאור
בובידי הפעלת ידית מחווני כיוון  או על ידי סי

גלגל ההגה.

אם אתה נוהג במהירויות בין 40 קמ“ש ל�£
ת פניות יופעל רק70 קמ“ש, תפקוד תאור

בוב גלגל ההגה.על ידי סי

אם אתה נוהג במהירויות מעל 70אינו פעיל: 
קמ“ש, או אתה מפסיק את פעולת פנסי

האיתות, או אתה מיישר את גלגל ההגה.

פנס הפנייה עשוי להוסיף לדלוק למשך פרק זמן
קצר, אך הוא יופסק באופן אוטומטי לאחר לא

יותר משלוש דקות.

ך ראשיתרמצב ד

ך ראשית מגדיל את טווח אלומות האור.רמצב ד

פעיל:
אם אתה נוהג במהירויות מעל 110 קמ“ש,£

חבות במשךואינך מבצע פעולות היגוי נר
למעלה מ� 1,000 מטרים.

אם אתה נוהג במהירויות מעל 130 קמ“ש.£

ך ראשית נשאר פעיל, אלא אם מהירותךרמצב ד
ת מתחת ל� 80 קמ“ש.יורד

 אם אתה נוהג במהירויות מתחת ל�אינו פעיל:
80 קמ“ש.

פלחב לפנסי ערטווח נר

פל מפחית את הברקחב לפנסי הערהטווח הנר
ך.רת שולי הדשהנהג חווה, ומשפר את תאור

פעיל: אם אתה נוהג במהירויות מתחת ל� 70
פל האחורי.קמ“ש, ואתה מפעיל את פנס הער

»»
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אם מהירותך אינה חורגת מעל 100 קמ“ש,
פל נותר פעיל.חב לפנסי הערתפקוד טווח נר

 אם אתה נוהג במהירויות מעל 100אינו פעיל:
פלקמ“ש, או אתה מפסיק את פעולת פנס הער

האחורי.

ה פנימית  תאור

מילוח בקרות עילי קד

ה מפעיל/מפסיק את התאור 

הפנימית מאחור.

המפעיל/מפסיק את התאור 

הפנימית האוטומטית.

ת הקריאהפעיל/מפסיק את מנור 

הימנית.

ה מפעיל/מפסיק את התאור 

מית.הקדהפנימית

ת הקריאהמפעיל/מפסיק את מנור 

השמאלית.

לוח בקרות עילי בתא האחורי

ת הקריאהפעיל/מפסיק את מנורמ

הימנית*.

ת הקריאהמפעיל/מפסיק את מנור 

השמאלית*.

ה פנימית אוטומטיתת תאורבקר

 לחץ על הלחצןלהפעלה/הפסקת פעולה:¿
.

 מדלג למעלה או יורד למטה. הלחצן 
ה הפנימית מופעלת באופן אוטומטיהתאור

כבבחשיכה, כאשר אתה משחרר את הר
מנעילה, פותח דלת או מסיר את המפתח

ממנעול ההצתה.

ה הפנימית מופסקת לאחר השהייה.התאור

בוע את השהיית הפסקת הפעולה,ניתן לק
 עמוד 118).«כב (ב המובנה ברבשימוש במחש
ה הפנימיתת פתוחה, התאוראם דלת נשאר

נכבית לאחר כחמש דקות.

ת חירום בתאונהתאור

בעת למצב אוטומטי,ה הפנימית נקאם התאור
ה הפנימית מופעלת באופן אוטומטי אםהתאור

ב בתאונה.כב מעורהר

תלחץ על לחצן אזהרלהפסקת פעולה: ¿
 עמוד 87).«סכנה (

או
כב מנעילהעל ולאחר מכן שחרר את הר¿

בשימוש במפתח.

* אופציונלי
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ם:ניגוב לסירוגין עם חיישן גש

ב השפעות אופטיות והתלכלכותעק
בש,מית בתנאי מזג אוויר יהשמשה הקד

מית עשויים להיותמגבי השמשה הקד
ה. מצב שכזה, עלול לגרוםמופעלים במקר

מית אונזק ללהבי מגבי השמשה הקד
מית.לשריטת השמשה הקד

בה זו, עליך להפסיק תמיד את פעולתמסי
בש.מית במזג אוויר ימגבי השמשה הקד

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

ב למצב המתאים.סובב את המתג המשול¿

תדירות הניגוב הנכונה   או במצבים 
בעת באופן אוטומטי, בהתאם לעוצמתנק

ם רגיש יותר חיישן הגש,ם. במצב הגש
, ולכן מגבי השמשהמאשר במצב 

בה יותר.מית ינגבו בתדירות רהקד

מיתמגבי השמשה הקד

וודא שאף אחד אינו נלכד בין חלון הצד
ת הדלת, כאשר חלון הצד נפתח. אלומסגר

ע או תישען כנגד חלון הצד, במהלך תהליךתיג
הפתיחה. אתה עלול להילכד בין חלון הצד

ת הדלת, כאשר חלון הצד נע למטה.ומסגר
אם קיימת סכנה להילכדות, שחרר את המתג

ת חלוןאו משוך את המתג כלפי מעלה, לסגיר
הצד שוב.

ם. רגישות נמוכה של חיישן הגש21
ם. רגישות גבוהה של חיישן הגש22

חלונות

ת חלונות הצד  פתיחת וסגיר

»»

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר
את חלונות הצד. אם קיימת סכנה להילכדות,
שחרר את המתג או לחץ את המתג שוב,

לפתיחת חלון הצד מחדש.

ילדים עלולים לפצוע את עצמם, אם הם
יפעילו את חלונות הצד.

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש
בקח תמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז

ב אותו לזמןכב, אפילו אם אתה עוזאת הר
קצר ביותר.

כב, אפילוגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש
כות ריסון לילדים.אם הם מאובטחים במער

הילדים עלולים:

הילדים עלולים להיפצע פציעות חמורות£
כב.ואף קטלניות, מחלקי הר

הם עלולים להיפצע פציעות חמורות ואף£
תורוטרפמטל  תכשוממ הפישחמ ,תוינלטק

גבוהות או נמוכות באופן קיצוני.

מיתעולת מגבי השמשה הקדפ1
מופסקת.

21ניגוב לסירוגין, איטי2

22ניגוב לסירוגין, מהיר3

ניגוב ברציפות, איטי4
ניגוב ברציפות, מהיר5
מית ניגוב בודד/לניגוב השמשה הקד6

בשימוש בנוזל שטיפה.

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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אם ילדים פותחים דלת, הם  עלולים:
הם עלולים לפצוע פציעות חמורות ואף£

קטלניות אנשים אחרים.
כב ולפצוע אתהם עלולים לצאת מהר£

עצמם באופן חמור ואף להיפצע באופן
כב חולף.קטלני מר

הפעל את מנעולי בטיחות ילדים אם ילדים
ת הם עלולים לפתוחכב. אחרנוסעים בר

כב נמצאדלתות או חלונות צד, בעת שהר
בתנועה, ובאופן זה לפצוע את עצמם או

אחרים.

נושאים חוברים:

 עמוד 93).«פתיחת נוחות (£

 עמוד 93).«ת נוחות (סגיר£

 עמוד 53).«נטרול בקרות בתא האחורי (£

-PREה אוטומטית של חלונות הצד (סגיר£

SAFE) (».(40 עמוד 

 ניתן עדיין להפעיל את חלונות הצד, כאשר

 או כאשר המפתח0המפתח נמצא במצב 
הוסר. עם זאת, זה אפשרי רק במשך חמש

דקות לכל היותר.
לאחר מכן,  עד שדלת הנהג או דלת הנוסע

מי נפתחות.הקד

לחץ על המתג המתאים.לפתיחה: ¿

משוך את המתג המתאים.ה: לסגיר¿

תאם אתה לוחץ על המתג מעבר לנקוד

ה מתחילההתנגדות. תהליך פתיחה/סגיר
בכיוון המתאים. ניתן להפסיק את הפעולה

האוטומטית בלחיצה פעם נוספת.

מתגים לכל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג.
ניתן להפעיל כל חלון בנפרד לפי המתג בצד

המתאים.

מי שמאלי. קד

מי ימני.קד

אחורי שמאלי.

אחורי ימני.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

ה בכוח מוגדל וללא מאפיין נוגדסגיר
הילכדות

  סכנת פציעה 
ת חלונות הצד בכוח מוגדל או ללאסגיר

מאפיין נוגד הילכדות, עלולה לגרום לפציעה
ה או קטלנית. וודא שאף אחד אינו נלכד,חמור

כאשר אתה סוגר את חלונות הצד.

ה ונפתח מעטאם חלון הצד נחסם במהלך הסגיר
מחדש:

מיד לאחר חסימת החלון, משוך את המתג¿
המתאים שוב, עד שחלון הצד ייסגר.

חלון הצד נסגר בכוח מוגדל.

ה ונפתחאם חלון הצד נחסם שוב במהלך הסגיר
מעט מחדש:

מיד לאחר חסימת החלון, משוך את המתג¿
המתאים שוב, עד שחלון הצד ייסגר.

ה.חלון הצד נסגר ללא מאפיין נגד לכיד
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  פתיחת נוחות

כב לפני הנסיעה. כדי לעשותניתן לאוורר את הר
ביצוע בו זמנית:זאת השתמש במפתח ל

פתיחת חלונות הצד.£

פתיחת הגג הנפתח המחליק/מוטה* או הגג£
מי המחליק ווילונות השמשהנפתח הפנור

הנגללים*.

כב*.הפעלת אוורור הר£

את מאפיין “פתיחת נוחות“  ניתן להפעיל

רק בשימוש במפתח.

כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג.¿

כב מנעילה בלחיצה על לחצןשחרר את הר¿
.

, עד לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

שחלונות הצד הגג הנפתח המחליק/מוטה*
מי המחליק* נמצאיםאו הגג הנפתח הפנור

במצב הרצוי.

אם וילונות השמש הנגללים והגג הנפתח
מי המחליק* סגורים, וילונות השמשהפנור

הנגללים נפתחים ראשונים.

 שוב, עד לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
מי המחליק* יהיה במצבשהגג הנפתח הפנור

הרצוי.

ת נוחות  סגיר

בצע בו�זמנית:כב ניתן לכאשר אתה נועל את הר

לסגור את חלונות הצד.£

לסגור את הגג הנפתח המחליק/מוטה* או£
מי המחליק*הגג הנפתח הפנור

מי מחליק*, ניתןכב  עם גג נפתח פנורבכלי ר
לסגור את וילונות השמש הנגללים.

* אופציונלי

ת נוחות,כאשר אתה משתמש במאפיין סגיר
וודא שאף אחד אינו נלכד. פעל באופן הבא

אם קיימת סכנת הילכדות:

באמצעות  מפתח:

.שחרר את הלחצן £

 , עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן £
שחלונות הצד, הגג הנפתח המחליק/

מי המחליק*מוטה* או הגג הנפתח הפנור
ייפתחו שוב.

*:KEYLESS GO באמצעות

שחרר את חיישן המשטח בידית הדלת.£

משוך את ידית הדלת מיד ואחוז אותה.£

חלונות הצד והגג הנפתח המחליק/מוטה*
מי המחליק* ייפתחו.או הגג הנפתח הפנור

שימוש במפתח

  סכנת פציעה 
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כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג.¿
.כב עם לחצן נעל את הר¿

, עדלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
שחלונות הצד, הגג הנפתח המחליק/מוטה*

מי המחליק* ייסגרואו הגג הנפתח הפנור
באופן מלא.

וודא שכל חלונות הצד, הגג הנפתח¿
מיהמחליק/מוטה* או הגג הנפתח הפנור

המחליק* סגורים.

מי מחליק*:כב עם גג נפתח פנורבכלי ר
שוב, עד לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

שוילונות השמש הנגללים של הגג הנפתח
מי המחליק* סגורים.הפנור

KEYLESS GO     שימוש ב�

,ע במשטח החיישן בידית דלת הנהג ג¿

עד שחלונות הצד, הגג הנפתח המחליק/
מי המחליק*מוטה* או הגג הנפתח הפנור

ייסגרו באופן מלא.

ע רק במשטח החיישןוודא שאתה שאתה נוג

.

וודא שכל חלונות הצד, הגג הנפתח¿
מיהמחליק/מוטה* או הגג הנפתח הפנור

המחליק* סגורים.

מי מחליק*:כב עם גג נפתח פנורבכלי ר

ע במשטח החיישן בידית דלת הנהג ג¿

שוב, עד שוילונות השמש הנגללים של הגג
מי המחליק* סגורים.הנפתח הפנור

נהיגה וחניה

 התנעת המנוע

אל תניח  חפצים כשלהם באזור הרגליים של
הנהג. אם אתה משתמש בשטיח רצפה או

בד באזור הרגליים של הנהג, וודא שהואמר
מאובטח באופן נכון ושיש מרווח מספיק עבור

הדוושות.

אל תניח כמה שטיחי רצפה זה על גבי זה.

חפצים או שטיחי רצפה משוחררים עלולים
להילכד בין הדוושות, אם אתה מאיץ או בולם
בפתאומיות. לא תהיה מסוגל במצב שכזה

בלום, ללחוץ על דוושת המצמד או להאיץל
כפי שהתכוונת. מצב  זה עלול לגרום לתאונות

ופציעה.

* אופציונלי

לעולם אל תשאיר מנוע פועל במקומות
סגורים. גזי הפליטה כוללים פחמן חד�חמצני.
שאיפת אדי הפליטה מהווים סיכון בריאותי,

ה ואף למוות.בוד ההכרועלולים לגרום לאי

אל תלחץ על דוושת ההאצה, כאשר אתה

מתניע את המנוע.

  סכנת הרעלה 

  סכנת תאונה 
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בת הילוכים ידניתתי

ידית הילוכים

לחץ על דוושת הבלמים ושמור אותה לחוצה.¿

לחץ על דוושת המצמד.¿

ב הילוך סרק.של¿

בת הילוכים אוטומטית*תי

כבך מצויד או בבוררבהתאם לסוג המנוע, ר
ה.ה ישירהילוכים או בבורר הילוכים  בהעבר

בורר הילוכים

P.מצב חניה עם בורר  הילוכים נעול
R.הילוך נסיעה לאחור
N.הילוך סרק
D.מצב נהיגה

הה ישירבורר הילוכים בהעבר

P.מצב חניה עם בורר  הילוכים נעול
R.הילוך נסיעה לאחור
N.הילוך סרק
D.מצב נהיגה

.Pת במצב בחרלפני תחילת הנסיעה וודא ש¿

ניתן להתניע את המנוע גם כאשר בורר

.Nה, נמצא במצב ה ישירההילוכים בהעבר

התנעת המנוע בשימוש במפתח

בת הילוכים אוטומטית*:כב עם תיכלי ר

ה נמצאה ישיראם בורר ההילוכים בהעבר
, ניתן להשתמש בתפקודN או Pבמצבים 

התנעה בנגיעה. כדי לעשות זאת סובב את
 ושחרר אותו מיד. ואז3המפתח למצב 

המנוע יותנע באופן אוטומטי.

סובב את המפתחלהתנעת מנוע בנזין: ¿
6),ֻעמוד 8« במנעול ההצתה (3למצב 

ושחרר אותו מיד כאשר המנוע פועל.

סובב את המפתחלהתנעת מנוע דיזל: ¿
 עמוד 68).« במנעול ההצתה (2למצב 

ם נדלקת בלוחחימום קד נורית חיווי 
המחוונים.

ם נכבית,חימום קד כאשר נורית חיווי ¿
 ושחרר אותו מיד3סובב את המפתח למצב 

כאשר המנוע פועל.

ם,ניתן להתניע את המנוע ללא חימום קד

אם המנוע חם.
* אופציונלי
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נהיגה וחניה

*KEYLESS GOהתנעת המנוע בשימוש ב� 

KEYLESSכבך במפתח ניתן להתניע את ר

GOבה זו, אין להשאיר לעולם ילדים תקף. מסי
כב. קח תמיד את המפתחגחה ברללא הש

כב, גם אםב את הראתך כאשר אתה עוז
ב אותו לזמן קצר ביותר.אתה עוז

ניתן להשתמש בלחצן התנעה/דימום

כב, ללא הכנסת המפתחלהתנעת הר
למנעול ההצתה.

לחץ על דוושת הבלמים ושמור אותה לחוצה.¿

ת.נעילת החניה משוחרר

לחץ על לחצן התנעה/דימוםמנוע בנזין: ¿
פעם אחת.

המנוע מותנע.

 לחץ על לחצן התנעה/דימוםמנוע דיזל:¿
פעם אחת.

ם מופעל והמנוע מותנע.חימום קד

  תחילת נסיעה

חמם את המנוע במהירות. אל תשתמש

בביצועים המלאים של המנוע, עד שהוא יגיע
ה שלו.ת העבודלטמפרטור

כבב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר הרשל
נייח.

ככל שניתן, הימנע מסחרור גלגלים כאשר

כים חלקות.ראתה מתחיל בנסיעה, על פני ד
כתת אתה עלול לגרום נזק למעראחר

ההנעה.

כזית מיד לאחרכב ננעל בנעילה מרהר
שהתחלת בנסיעה. כפתורי הנעילה בדלתות

יורדים למטה.
כב בכלניתן לפתוח את הדלתות מתוך הר

זמן נתון.

אתה גם יכול לנטרל את מאפיין הנעילה
 עמוד 119).«האוטומטית (

בת הילוכים ידניתתי

לחץ על דוושת הבלמים ושמור אותה לחוצה.¿

לחץ על דוושת המצמד.¿

ב או הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.של¿

 עמוד 97).«שחרר את בלם החניה (¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

באיטיות שחרר את דוושת המצמד ולחץ¿
בעדינות על דוושת ההאצה.

החלף הילוך בזמן והימנע מסחרור הגלגלים.
כב.ת אתה עלול לגרום נזק לראחר

בת הילוכים אוטומטית*תי

 אפשר להזיז את בורר ההילוכים/בורר
ה להילוך הרצוי, רקה ישירההילוכים בהעבר

אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים. רק אז
בורר ההילוכים/נועל החניה משוחררים.

לחץ על דוושת הבלמים ושמור אותה לחוצה.¿

הזז את בורר ההילוכים/בורר ההילוכים¿
.R או Dה למצב ה ישירבהעבר

 עמוד 97).«שחרר את בלם החניה (¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

בזהירות לחץ על דוושת ההאצה.¿

העלאת הילוך מתבצעת במהירויות מנוע
ה. מצב זהגבוהות יותר, לאחר התנעה קר

מאפשר לממיר הקטליטי להגיע
ה מהר יותר.ת העבודלטמפרטור

* אופציונלי

  סכנת פציעה 
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סייען זינוק בעליה

סייען זינוק בעליה מסייע לך בתחילה נסיעה
כב במקומורון גבעה. הוא אוחז את הרבמעלה מד

לזמן קצר, לאחר שאתה מסיר את רגלך מדוושת
הבלמים. מצב זה מניח לך מספיק זמן להעביר
את רגלך מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה

ררדכב מתחיל להתדוללחוץ עליה, לפני שהר
לאחור.

כב במצב בו הואלעולם אל תשאיר את הר
מוחזק רק על ידי סייען זינוק בעליה. לאחר

בלוםכשניה  אחת סייען הזינוק בעליה לא י
ר לאחור.רדכבך עלול להתדכב, וריותר את הר

הסר את המפתח ממנעול ההצתה רק כאשר
כב עםכב נייח, מאחר ולא תוכל לנהוג ברהר

מפתח מוסר.
כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

הם עלולים לשחרר את בלם החניה. מצב
ה או קטלנית.שכזה יגרום לתאונה חמור

ע בשוםכת הפליטה לא באה במגוודא שמער
בות שהן עם חומרים הניצתים בקלות, כגוןנסי
ת החומר עלולבש או בנזין. אחרב יעש

כב.להתלקח ולגרום לשריפה בר

בלם חניה

. לחץ על דוושת הבלמים להפעלה:¿

לוח המחוונים נדלקת, ה נורית האזהר
אם המנוע פועל.

כברונות תלולים, סובב את גלגלי הרעל מד
כה.רמיים לכיוון שפת המדהקד

לחץ על דוושת הבלמים ושמורלשחרור: ¿
אותה לחוצה.

בת הילוכים אוטומטית*,כב עם תיבכלי ר
בורר ההילוכים/נועל החניה משוחררים.

.משוך בידית השחרור ¿

ת.בלוח המחוונים נכבי ה נורית האזהר

ם את רגלך מעל דוושת הבלמים.הר¿

מת את רגלך מעל דוושתמיד לאחר שהר
כב מוחזק במקומו למשךהבלמים,  הר

כשניה אחת.

התחל בנסיעה.¿

סייען זינוק בעליה אינם מתפקד אם:

ךראם אתה מתחיל בנסיעה על פני ד£
רון גבעה.מישוריים, או במורד מד

בת הילוכים אוטומטית*,כב עם תיבכלי ר£
כאשר בורר ההילוכים/בורר  ההילוכים

.Nב במצב ה משולה ישירבהעבר

כב מאובטח עם בלם החניה.הר£

.ESP תקלה ב� £

  חניה

ם המנוע אינו פועל, אין סיוע בכוח להיגויא
רשו הפעלת כוחבלמים. ההיגוי והבלמים ידול
ב יותר באופן משמעותי.ר

כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה על
כב, לגרום לתאונה, לפצוע את עצמךהר

ואחרים.
אל תפסיק את פעולת המנוע בעת הנהיגה.

  הפסקת פעולת המנוע

  סכנת שריפה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
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בת הילוכיםתי

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ב הוא הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.של¿

 עמוד 68)« (0 סובב את המפתח למצב ¿
במנעול ההצתה, והסר אותו.

שולל ההתנעה מופעל.

בת הילוכים אוטומטית*כב עם תיכלי ר

ב את בורר ההילוכים/בורר ההילוכיםשל¿
.Pה למצב ה ישירבהעבר

שימוש במפתח
 עמוד 68)« (0סובב את המפתח למצב ¿

במנעול ההצתה, והסר אותו.
שולל ההתנעה מופעל.

כב עם בורר הילוכים: ניתן להסיר אתבכלי ר
בהמפתח, רק כאשר בורר  ההילוכים משול

.Pמצב 

הכב  עם בורר הילוכים בהעברבכלי ר 
הישיר

 אם אתה מפסיק את פעולת המנועבורר:
בת ההילוכים, תיD או Rבטווחי נהיגה 

.Nהאוטומטית תעבור באופן אוטומטי למצב 
לאחר מכן אם תפתח את דלת הנהג או את

מי או תסיר את המפתחדלת הנוסע הקד
בת ההילוכיםממנעול ההצתה, תי
.Pהאוטומטית תעבור למצב 

בת ההילוכיםאם אתה מעביר את תי
 לפני שאתה מפסיקNהאוטומטית למצב 

תבת ההילוכים נותראת פעולת המנוע, תי
, גם אם דלת נפתחת.Nבמצב 

KEYLESS GO     שימוש ב�
 עמוד 68).«לחץ על לחצן התנעה/דימום (¿

המנוע יפסיק לפעול וכל נוריות החיווי בלוח
 עמוד 25).«המחוונים תכבינה (

ה:ה ישירכב עם בורר הילוכים בהעברכלי ר 
אם אתה מפסיק את פעולת המנוע בלחיצה

בת ההילוכיםעל לחצן התנעה/דימום, תי
.Nהאוטומטית תעבור באופן אוטומטי למצב 

אם תפתח את דלת הנהג או את דלת הנוסע
בת ההילוכים האוטומית תעבורמי, תיהקד

.Pלמצב 

ניתן להפסיק את פעולת המנוע כאשר
כב נמצא בתנועה, בלחיצה רצופה עלהר

לחצן התנעה/דימום  במשך שלוש שניות.

בת הילוכיםתי

בת הילוכים הערות אודות התי

אסור שתנועת הדוושות תופרע בשום אופן
שהוא. אל תשמור חפצים באזור הרגליים של

בדיםהנהג. וודא ששטיחי הרצפה או המר
מאובטחים באופן נכון, ויש מספיק מרווח

להפעלת הדוושות.
אל תניח שטיחי רצפה זה על גבי זה.

גת בלימת מנוע על שטחאל תוריד הילוך להש
ך חלקה. מצב זה עלול לגרום לגלגליםרד

כב עלולך, והררהמניעים לאבד אחיזת ד
להחליק. מצב שכזה עלול לגרום לך לאבד

כבך ולגרום לתאונה.שליטה על ר

בת הילוכים ידנית  תי

ידית הילוכים

,6 להילוך 5 כאשר אתה מעביר בין הילוך 
חוף תמיד את ידית ההילוכים לימיןעליך לד

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
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בת אתה עלול ללא כוונה לשלעד הסוף. אחר
בת, ולגרום נזק לתי4או הילוך 3 הילוך 

ההילוכים.

בית עבוראל תחרוג מעל המהירות המר
ההילוכים הבודדים.

אם תוריד הילוך במהירות גבוהה מדי (בלימת
בובי יתר שלמנוע), אתה עלול לגרום לסי

ם לנזק מנוע.המנוע ולגור

כבת הילוכים (כלי רהמלצה להעבר
BlueEFFICIENCY*****(

ת הילוכים מסייעות לך לסגלההמלצות להעבר
לעצמך סגנון נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ

ב�תכליתית.מוצג בתצוגה הר

 העלה או הורד הילוך, כאשר ההמלצה¿
ת הילוך המתאימה (1), מופיעהלהעבר

ב�תכליתית בלוח המחוונים.בתצוגה הר

שילוב הילוך נסיעה לאחור

כבב הילוך נסיעה לאחור רק כאשר הרשל

בתם נזק לתית עלול להיגרנייח, אחר
ההילוכים.

העבר את ידית ההילוכים בחוזקה לשמאל,¿
ת ההתנגדות ולאחר מכן לפנים.מעבר לנקוד

בת הילוכים אוטומטית*  תי

כבך מצויד או בבוררבהתאם לסוג המנוע ר
ה.ה ישירהילוכים, או  בבורר הילוכים להעבר

בורר הילוכים

כב עם בוררת טווח/תוכנית נהיגה, בכלי רהעבר
הילוכים.

 מצב בורר ההילוכים.

)*C/S/M) או (C/Sתוכנית נהיגה (

הה ישירבורר הילוכים בהעבר

כב עם בוררת טווח/תוכנית נהיגה, בכלי רהעבר
ה.ה ישירהילוכים בהעבר

מצב בורר ההילוכים.

)*C / S / M) או (C / Sתוכנית נהיגה (
* אופציונלי
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 או)))))C/S ( ( ( ( (ה הנוכחי ותוכנית הנהיגהטווח ההעבר
)))))C/S/M*(*(*(*(*(ב�תכליתית., מופיעים בתצוגה הר

מצבי בורר ההילוכים

Pמצב חניה
בכב לנוע לאחר שעצר. שלמונע מהר

את בורר ההילוכים/בורר ההילוכים
, רק לאחרPה במצב ה ישירבהעבר

כב נייח.שהר

כב עם בורר הילוכים: ניתןכלי ר
להסיר את המפתח רק אם בורר

. אםPב במצב ההילוכים משול
המפתח מוסר ממנעול

ההצתה, בורר ההילוכים נעול
.Pבמצב 

Rהילוך נסיעה לאחור
העבר את בורר ההילוכים/בורר

,Rה למצב ה ישירההילוכים בהעבר
כב נייח.רק כאשר הר

Nהילוך סרק
שחרור הבלמים יאפשר להניע את

חוףלדכב באופן חופשי, לדוגמההר
אותו או לגרור אותו.

ב את בורר ההילוכים/בורראל תשל
,Nה במצב ה ישירההילוכים בהעבר

תכב נמצא בתנועה. אחרבעת שהר
בת ההילוכיםם נזק לתיעלול להיגר

האוטומטית.
 או התגלתהESPאם הופסקה פעולת 

ב את בורר ההילוכים/בו תקלה: של
ה במצבה ישירבורר ההילוכים בהעבר

Nכב נמצא בסכנת, רק אם הר
כים מכוסותרהחלקה, לדוגמה על ד

ח.קר

Dנהיגה
בתבת ההילוכים האוטומטית משלתי

הילוכים באופן אוטומטי. כל ההילוכים
לפנים זמינים.

כב עם בורר הילוכיםה בנגיעה בכלי רהעבר

, ניתן Dכאשר בורר ההילוכים נמצא במצב
ת ההילוכים המתבצעתלהשפיע על העבר

בת ההילוכים האוטומטית על ידי:בתי

החלפת הילוך בעצמך בשימוש בבורר£
ת הילוכים*ההילוכים, או בידיות להעבר

בגלגל ההגה.
תהגבלת/שחרור הגבלת טווח העבר£

ההילוכים.

חוף דת הילוכים מעלה/מטה:העבר¿
 או+Dה את בורר ההילוכים לימין לכיוון בקצר

 עמוד D-) ».(99     לשמאל לכיוון 

בת ההילוכים האוטומטית תעביר הילוךתי
מעלה/מטה, בהתאם להילוך הנוכחי שנבחר.
מצב זה גם מגביל/משחרר מהגבלה את

ה.טווח ההעבר

בת ההילוכיםבובי יתר מהמנוע, תילמניעת סי
ה הילוך אם אתההאוטומטית אינה מוריד

, בעת-D     דוחף את בורר ההילוכים למצב
נהיגה במהירות גבוהה מדי.

לחץלשחרור הגבלת טווח ההילוכים: ¿
, עד+Dואחוז את בורר ההילוכים לכיוון 

ב� בתצוגה הרDשתראה שוב את הסימון 
תכליתית.

בת ההילוכים תעבור ישירות מטווחתי
.Dה הנוכחי ל� ההעבר

:בי ביותרה האפקטית טווח ההעברבחירל¿
לחץ ואחוז את בורר ההילוכים לשמאל לכיוון

D-.
בת ההילוכים האוטומטית תעבור לטווחתי

שיאפשר לך האצה ותאוטה אידיאליות. כדי
בת ההילוכים תוריד הילוך אחדבצע זאת, תיל

או יותר.

הטווחי העבר

, ניתןDכאשר בורר ההילוכים נמצא במצב 
להגביל או לשחרר מהגבלה את טווח

בת ההילוכים האוטומטית.ה עבור תיההעבר

ה את בורר ההילוכים לשמאל/חוף בקצר ד¿
.+D-/ Dלימין לכיוון 

* אופציונלי
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ב�ה  שנבחר יוצג בתצוגה הרטווח ההעבר
בת ההילוכים האוטומטיתתכליתית. תי

תעביר הילוכים רק עד להילוך הנבחר.

תבית עבור העבראם מהירות המנוע המר

בת ההילוכיםהילוך ואתה ממשיך להאיץ, תי
בוביהאוטומטית תעלה הילוך כדי למנוע סי

תיתר של המנוע, גם אם טווח העבר
ההילוכים מוגבל.

ת הילוכים בגלגלכב עם ידיות להעבר בכלי ר

בטל הגבלת טווחההגה*, ניתן להגביל או ל
הת הילוכים, באותו האופן כמו בהעברהעבר

 עמוד 98).«בנגיעה (

ת תוכניתלחצן בחיר

בחור ביןת תוכנית מאפשר לך ללחצן בחיר
מאפייני נהיגה שונים.

מצבי נהיגה: מחוון הילוך    

ניתן להשתמש באפקט בלימת
במצב זה.המנוע

לשימוש באפקט בלימת המנוע
ה בשיפועים תלולים ועבורביריד

נהיגה:
כים הרריות תלולות.ר   בד£
   בשטח הררי.£
   בתנאים קשים.£

לשימוש באפקט בלימת המנוע
בשיפועים תלולים באופן קיצוני  וקטעי

ך ארוכים במורדות תלולים.רד

Cסגנון נהיגת נוחות נוחות

Sביסגנון נהיגה ספורטי ספורט

לחיצה ת תוכנית לחץ על לחצן בחיר¿

ת ונשנית, עד שתופיע האות הרצויהחוזר
 תופיעS או Cהמציינת את תוכנית הנהיגה 

בתצוגה.

ה תוכנית נהיגהללא קשר האם נבחר 

בת ההילוכים, תיS או Cאוטומטית 
האוטומטית תעבור תמיד לתוכנית נהיגת

 בהתנעת המנוע הבאה.Cנוחות 

ברים הבאים: מתאפיינת בדCתוכנית נהיגה 
מנוע ומתלים במגמת נוחות.£
כב לפנים או לאחורתחילת הנסיעה של הר£

עדינה יותר, אלא אם דוושת ההאצה נלחצת
במלואה.

בותת. מצב זה משפר את יצירגישות מוגבר£
כב, לדוגמה על פני שטחהנהיגה של הר

חלקים.
בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי£

בוביכב מתבצעת בסים יותר. נהיגת הרמוקד
מנוע נמוכים יותר, והגלגלים אינם נוטים

להסתחרר.

ברים הבאים: מתאפיינת בדSתוכנית נהיגה 

בית.קונפיגורציית מנוע ומתלים ספורטי£

כב מתחיל בנסיעה בהילוך ראשון.הר£

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי£
מאוחר יותר.

עצות לנהיגה

מצב דוושת ההאצה
סגנון הנהיגה שלך משפיע על העברות ההילוכים

בת ההילוכים האוטומטית:של תי
העלאת הילוכיםת מתונה: פתיחת מצער£

מת.מוקד
העלאתבה יותר: ת רפתיחת מצער£

ת.הילוכים מאוחר
* אופציונלי
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קיקדאון
בית.השתמש בקיקדאון לתאוצה מר

ת לחץ את דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿
הלחץ.

בת ההילוכים תוריד להילוך נמוך יותר,תי
בהתאם למהירות המנוע.

הקל את הלחץ מעל דוושת ההאצה, מיד¿
גה.לאחר שהמהירות הרצויה הוש

בת ההילוכים האוטומטית תעלה שובתי
הילוך.

ת גרורגריר
רונות, שמור עלכאשר אתה נוהג במעלה מד¿

טווח מהירויות מנוע בינוניות.

 בהתאם2 ו� 3ה הורד הילוך לטווחי העבר¿
ת שיוטלשיפוע, גם אם הופעלה בקר

 עמוד 100).«(

אשר בורר ההילוכים/בורר ההילוכיםכ

,R או P ,Nה נמצאים במצבים ה ישירבהעבר
אינך יכול להעביר הילוך באמצעות ידיות גלגל

ההגה.

העלאת הילוכים
ת הילוכים הימניתמשוך את הידית להעבר¿

.בגלגל ההגה 

בת ההילוכים האוטומטית תעלה הילוךתי
להילוך הבא.

,Mאם אינך נוהג בתוכנית הנהיגה הידנית 
ה יהיה משוחרר מהגבלה.טווח ההעבר

ת הילוכיםהורד
ת הילוכיםמשוך את הידית להעבר¿

.השמאלית בגלגל ההגה 

בת ההילוכים האוטומטית תוריד הילוךתי
להילוך הבא.

,Mאם אינך נוהג בתוכנית הנהיגה הידנית 
ה יהיה מוגבל.טווח ההעבר

תוכנית נהיגה ידנית

, בשימושMבחור בתוכנית נהיגה ידנית ניתן ל
,Mת תוכנית. בתוכנית נהיגה ידנית בלחצן בחיר

תניתן להעביר הילוך בשימוש בידיות העבר

ת הילוכים בגלגלידיות להעבר
ההגה* ותוכנית נהיגה ידנית

אל תוריד הילוך עבור בלימת מנוע נוספת על
ך חלקים. פעולה שכזו עלולה לגרוםרפני ד

כבך והררלגלגלים המניעים לאבד אחיזת ד
עלול להחליק.

ת הילוכים בגלגל ההגהידיות להעבר

ניתן להעביר הילוכים הן בידיות גלגל ההגה והן
בבורר ההילוכים.

Cנוחות           סגנון נהיגת נוחות 

Sבי ספורט          סגנון נהיגה ספורטי

Mת הילוכים ידניתהעבר ידני

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
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הילוכים בגלגל ההגה.

ה תוכנית נהיגהלא קשר האם נבחר

, או תוכנית נהיגה ידניתS או Cאוטומטית  
Mתבת ההילוכים האוטומטית עובר, תי

 בכל התנעת מנועCלתוכנית נהיגת נוחות 
מחודשת.

ת תוכנית  לחץ על לחצן בחירלהפעלה:¿

 תופיעMת ונשנית, עד  שהאות לחיצה חוזר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

העלאת הילוכים
ה  את בורר ההילוכים לימין לכיווןלחץ  בקצר¿

D+.
או
ת הילוכים השמאליתמשוך בידית להעבר¿

 עמוד 102).«בגלגל ההגה (
בת ההילוכים האוטומטית מעלה להילוך הבא.תי

ת הילוכיםהורד
ה את בורר ההילוכים לימין לכיווןלחץ בקצר¿

D-.
או
ת הילוכים הימנית בגלגלמשוך בידית להעבר¿

 עמוד 102).«ההגה (
ה להילוךבת ההילוכים האוטומטית מורידתי

הבא.

חוף את בוררבית דאם ברצונך בתאוצה מר

ת ונשנית,חיפה חוזרההילוכים לצד שמאל ד
ת ההילוכים בגלגלאו משוך את ידית העבר

בתההגה ואחוז בה משוכה, עד שתי
ההילוכים תעביר להילוך האופטימלי עבור

המהירות הנוכחית.

לחץ על לחצן תוכנית להפסקת פעולה: ¿

S או Cת ונשנית, עד שהאותיות לחיצה חוזר

ב�תכליתית.תופענה בתצוגה הר

קיקדאון
גת תאוצהניתן גם להשתמש בקיקדאון להש

.Mבית, בתוכנית נהיגה ידנית מר
ת הלחץ.לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿

בת ההילוכים תעבור להילוך נמוך יותר,תי
בהתאם למהירות המנוע.

 לא ניתן להעביר הילוכים בידיות גלגל ההגה

או בבורר ההילוכים,  במהלך קיקדאון.

»»

לוח המחוונים

 נקודות שחשוב לזכור

אתה תמצא איור של לוח המחוונים בפרק
 עמוד 25).«“במבט על“ (

אם חלה תקלה בלוח המחוונים או בתצוגה
ב�תכליתית, אף הודעה לא תוצג. פירושהר
בר הוא שלא תראה מידע אודות מצבהד

ההנהיגה, כגון המהירות, הטמפרטור
ה/חיווי, הודעותהחיצונית, נוריות אזהר

כת.בתצוגה או תקלות מער
מאפייני השליטה עלולים להיות מושפעים

שלילית
התאם את סגנון נהיגתך והמהירות בהתאם.
התייעץ מיד במוסך מוסמך, שיש לו את הידע

הבצע את העבודהמקצועי ואת הכלים ל
ס בנץ ממליצה לך להשתמשרושה. מרצדהד

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר
ה זו. בפרט עבודות רלוונטיותכלמוביל למטר

בטיחות,כות המיוחסות לבטיחות או מערל
בצען במוסך מוסמך.חובה ל

  סכנת תאונה 

ת נוזל קירור תצוגת טמפרטור

ת נוזל קירור נמצא בלוח המחווניםמד טמפרטור
בצד ימין.

בתנאי פעולה רגילים ועם מפלס נוזל קירור לפי
ת נוזל הקירור עשויה לעלותהמפרט, טמפרטור

ת נוזל הקירור עלולה לעלות טמפרטור 120°Cעד
לקצה העליון של החוגה בטמפרטורות חיצוניות
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ךרב דמחש

כב מופעל מיד לאחר שאתהב המובנה ברהמחש
 במנעול1מסובב את מפתח ההצתה למצב 

ההצתה.

ך ארוכים במעלהרגבוהות, ובנהיגה בקטעי ד
רונות.מד

  מד מהירות עם שנתות

השנתות במד המהירות מציינות מהו טווח
המהירות הזמין.

ת שיוט:מצב בקר

השנתות מוארות כלפי מעלה מהמהירות
בית.ה בזיכרון, עד למהירות המרשנשמר

מצב ספידטרוניק משתנה:

השנתות מוארות כלפי מעלה מתחילת החוגה,
ה.עד למגבלת המהירות שנבחר

מצב דיסטרוניק פלוס*:

הב המהירות שנשמרבישנתה אחת או שתיים ס
בזיכרון תהיינה מוארות.

בובי מנוע לדקה)  מד סל“ד (סי

בוביהפס האדום במד הסל“ד מציין את טווח סי
היתר של המנוע. אספקת הדלק נקטעת להגן

על המנוע, כאשר המחוג מגיע לפס האדום.

בובי היתר. אם תעשהאל תנהג בטווח סי

זאת תגרום נזק למנוע.

ה חיצונית  תצוגת טמפרטור

ה המוצגת היא רק מעטכאשר הטמפרטור
ך עלולים להיותרת הקיפאון, פני הדמעל נקוד

ח, בפרט באזורי יערות וגשרים.מכוסים בקר
כב עלול להחליק אם לא תתאים את סגנוןהר

נהיגתך. התאם תמיד את סגנון נהיגתך, ונהג
במהירות המתאימה לתנאי מזג האוויר

הקיימים.

ךרב דמחש

 נקודות שחשוב לזכור

ה החיצונית מוצגים לאחרשינויים בטמפרטור
השהייה קלה.

כב רק כאשרב המובנה ברהשתמש במחש
ת דעתךתנאי התנועה מאפשרים זאת. אחר

כזעלולה להיות מוסחת ולא תוכל להתר
כהלכה בנהיגה, ואתה עלול לגרום לתאונה.

ב�תפקודי   גלגל ההגה הר

רותב�תכליתית והגדבקר את התצוגה הרניתן ל
כב, בשימוש בלחצניםב המובנה ברהמחש

ב�תפקודי.בגלגל ההגה הר

ב�תכליתית.תצוגה ר

בל או דוחה/מסייםמק   

שיחה.

 מגביר/מפחית את 

עוצמת הצליל.

 משתיק את הקול. 

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
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ת קול*, ראהפעיל את בקרמ

הוראות הפעלה נפרדות.

ה:לחץ בקצר 

תכת בקרה, מפסיק את מערבחזר
הקול*, מעמעם את הודעות

התצוגה.

 לחץ לחיצה רצופה: 
רטית.בוחר בתצוגה הסטנד

 קורא לפס התפריט ובוחר 

בתפריטים.

ה: לחץ בקצר   
ףפדבוחר בתפריטי משנה או מד

ברשימות.
הבתפריט שמע, בוחר בתחנה שמור

אובזיכרון, רצועת הקלטת שמע
ווידיאו*.

 (טלפון):Telבתפריט 
מפעיל את ספר הטלפונים ובוחר

או במספר טלפון.ם בש

לחץ לחיצה רצופה:    
מת/בתפריט שמע: בוחר בתחנה קוד

הקלטת שמעבאה או בוחר ברצועת
או סצינת ווידיאו*, בשימוש במאפיין

ה.גלילה מהיר
 (טלפון): מתחיל בסריקהTelבתפריט 

ה בספר הטלפונים.מהיר

 מאשר בחירות ומסתיר הודעות
תצוגה.

 (טלפון):Telבתפריט 
מפעיל את ספר הטלפון ומתחיל לחייג.

פתח את דלת הנהג.£

הרות והודעות תצוגה מוצגים בשדכים, הגדער
ב�תכליתית.התיאור בתצוגה הר

ה תיאורשד

פס תפריט

מחוון מצב

: לחץ על לחצן לתצוגת פס תפריט ¿

.או 

מחוון מצב

ב�תכליתית, מציג לךמחוון המצב בתצוגה הר
כות הסיועכים וכן מידע, אודות מעראת הער

בת הילוכים.ואודות התי

* אופציונלי

ה חיצונית או מד מהירות דיגיטליטמפרטור 

בת ההילוכיםתצוגת מצב תי

כנית נהיגהתו

בת הילוכים אוטומטית*כב עם תיכלי ר
כזית)(בורר הילוכים בקונסולה המר

ב�תכליתית תצוגה ר
ב�תכליתית:להפעלת התצוגה הר

הפעל את ההצתה.£

הפעל את האורות.£

»»

ה*ה ישירבת הילוכים בהעברכב עם תיכלי ר
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ה חיצונית או מד מהירות דיגיטלי טמפרטור

 תוכנית נהיגה

המצב בורר ההילוכים/טווח העבר

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

* אופציונלי

ת הילוך*מידע נוסף אודות המלצות להעבר
 עמוד 101).«(

ה חיצוניתטמפרטור

  מד מהירות נוסף

ת הילוך*המלצות להעבר
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תפריטים ותפריטי משנה 

                     תפקוד

 עמוד 107).« (נסיעה) (Tripתפריט 

 (ניווט) (פירוט ניווט)Naviתפריט *

 עמוד 109).«(

כת שמע) (מערAudioתפריט 
 עמוד 110).«(

עמוד 112).« (טלפון) (Telתפריט 

 עמוד 113).« (סיוע) (Assistתפריט 

 (שירות)Serviceתפריט 
 עמוד 221)« קורא ומציג הודעות (£
בוד לחץ אוויר בצמיגיםת איאזהר£

 עמוד 199) או בודק לחץ אוויר«(
בצמיגים באופן אלקטרוני*.

 עמוד 200)«(
ASSYSTתצוגת מרווחי שירות £

PLUS) ».(210 עמוד 

רות) (הגדSettingsתפריט 

 עמוד 115).«(

* אופציונלי

כת השמע, הניווט והטלפון מוצגיםתפריטי מער
כת שמע,כב עם מערבאופן שונה מעט בכלי ר

*.COMAND APSכת כב עם מערובכלי ר
הדוגמאות המופיעות בספר נהג זה, מתייחסות

*.COMAND APSכת כב עם מערלכלי ר

Trip  תפריט  

ב הנסיעהאפס את מד הנסיעה או את מחש

 עמוד 109).«(
ב�השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

תפקודי.

רטיתתצוגה סטנד

ספר התפריטים המוצג, בהתאם לציוד
כב.האופציונלי בר

רותהגד נסיעה
ניווט*

כת שמעמער

סיועטלפון

שירות
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, עדלחץ לחיצה רצופה על לחצן  ¿

 ומונהשתפריט נסיעה עם מד הנסיעה 

יוצגו. בר חק המצטהמר

” (  לאחר  תחילתAfter  startב נסיעה “מחש
”* (לאחר איפוס)After  resetהנסיעה) או “

כים בתפריט משנה לאחר תחילת נסיעההער
בים מיד לאחר תחילת הנסיעה, בעודמחוש
כים בתפריט משנה לאחר איפוסשהער
בו תפריט המשנהבים מהזמן האחרון שמחוש
אופס.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Trip.(נסיעה) 

ת לאחרבחירל או  לחץ על לחצן ¿
).סופיא רחאל( After Reset  וא העיסנ תליחת

תצוגת הטווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
נסיעה.

” (לאחר תחילתAfter startב נסיעה “מחש
הנסיעה) (דוגמה)

חקמר

זמן
מהירות ממוצעת

תצרוכת דלק ממוצעת

 (מתחילתFrom startב הנסיעה תפקוד מחש
הנסיעה), מתאפס באופן אוטומטי כאשר:

בע שעות.ההצתה מופסקת ליותר מאר£

חלפו 999 שעות.£

חלפו 9,999 קילומטרים/מיילים.£

ב הנסיעה מוצגת ומחשFrom resetההודעה 
ך חלף 9,999מתאפס באופן אוטומטי, אם הער

שעות או 99,999 קילומטרים/מיילים.

ת תצרוכתבחירל או  לחץ על לחצן ¿

. וטווח משוער דלק נוכחית 

ב בהתאם לסגנוןמחוש הטווח המשוער 
הנהיגה הנוכחי, ולכמות הדלק במיכל הדלק. אם

ה רק כמות דלק קטנה במיכל הדלק, יוצגנותר
במקום טווח כב בתדלוק פי של רסמל גר

.

מד מהירות נוסף

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Trip.(נסיעה) 

ת מדבחירל או  לחץ על לחצן ¿
מהירות נוסף.

ת הילוך*המלצה להעבר

 מד מהירות נוסף

ת הילוכים*מידע נוסף אודות המלצות להעבר
 עמוד 99).«(
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איפוס

ניתן לאפס את התפקודים הבאים:

מד נסיעה.£

”.After startב נסיעה “מחש£

”.After resetב נסיעה “מחש£

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
נסיעה.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ברצונך לאפס.התפקוד ש

.לחץ על לחצן ¿

 (כן) ולחץyesת בחירל לחץ על לחצן ¿
 לאישור.על לחצן 

(ניווט*)(ניווט*)(ניווט*)(ניווט*)(ניווט*)* * * * * Navigation  תפריט 

 הוראות תפריט ניווטNaviכאשר אתה נמצא ב� 
ב�תכליתית. למידע נוסף,מוצגות בתצוגה הר

ראה הוראות הפעלה נפרדות.
ב�תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Navi.

ב אינה פעילההנחיית נתי

כב (דוגמה).תצוגת כיוון תנועת הר

כבכיוון תנועת הר

חוב הנוכחי*הר

ב פעילההנחיית נתי

לא מוכרז שינוי כיוון

חק ליעד.המר

חק לשינוי הכיוון הבא.המר
חוב הנוכחי.הר

ך“.רסמל עבור “עקוב אחר מסלול הד 

במוכרז שינוי כיוון ללא שינוי נתי

»» * אופציונלי

חוב אליו מוביל שינוי הכיוון.הר
חק חזותית.חק לשינוי הכיוון ותצוגת מרהמר 

 סמל עבור שינוי כיוון.

כאשר מוכרז שינוי כיוון, ניתן לראות תצוגת
 סמוך לסמל עבור שינוי הכיוון,חק חזותית מר
.
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ב לשינויחק פוחת ככל שאתה מתקרגודל המר
הכיוון המוכרז.

בהכרזת שינוי כיוון עם שינוי נתי

ב מוצגות, אם המידע הרלוונטי זמיןהמלצות נתי
במפה הדיגיטלית.

ך.עת ליעד הג:£

£New Routeב חדש) או ... (נתיCalculating

Routeב חדש נמצאב): נתיב את הנתי (מחש
בחישוב.

£Off map (מחוץ למפה) או Off roadמחוץ) 
כב הוא מחוץ לאזור המפהך): מיקום הררלד

הדיגיטלית (מיקום מחוץ למפה).

£No routeבב נתיב): אין אפשרות לחש (אין נתי
ליעד הנבחר.

למידע נוסף עבור מחוון מצב, ראה הוראות
הפעלה נפרדות.

Audio  תפריט 

כת השמע,השתמש בתפקודים בתפריט מער
COMANDכת כת השמע או מערלהפעלת מער

APS.*
ב�תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

כתכת השמע או מערהפעל את מער¿
COMAND APSובחר בתפקוד הרצוי (ראה ,*

הוראות הפעלה נפרדות).

ת תחנת רדיובחיר

ניתן לשנות את תחום הגלים ולשמור את
כתהתחנות החדשות, רק ע“י שימוש במער

*.COMAND APSכת השמע או מער

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Audio.

חוב אליו מוביל שינוי הכיוון.הר

חק חזותית.חק לשינוי הכיוון ותצוגת מרהמר
ב.המלצת נתי

סמל עבור שינוי כיוון.

ב בים, המלצת נתיבים רכים עם נתירבד
ביםעשויה להיות מוצגת סמוך לשינוי הכיוון. נתי

עשויים להתווסף במהלך שינוי הכיוון.

ב (דוגמה)תצוגת המלצת נתי

ב ללא הפרעת תנועה.נתי 

ב חדש במהלך שינוי הכיוון.נתי
ב מומלץ עבור שינוי הכיוון.נתי

בים, ראה הוראותלמידע נוסף עבור המלצות נתי
הפעלה נפרדות.

ב�תכליתיתמחווני מצב ניווט בתצוגה הר

ב�תכליתית,הודעות תצוגה מוצגות בתצוגה הר
לדוגמה:

* אופציונלי

תחום גלים

 תחנה

ה, יוצג מיקום הזיכרון.נשמר אם תחנה 
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ה לחץ בקצרת ערוץ שמור בזיכרון:בחירל¿
. או על לחצן 

ת ערוץ מתוך רשימת הערוצים:בחירל¿
ה על לחצן לחץ לחיצה רצופה אך קצר

.או 

ת תחנה ע“י שימוש בחיפושבחירל¿
בלה רשימתתחנה (רק אם לא התק

ה עללחץ לחיצה רצופה אך קצרתחנות): 
. או לחצן 

(שידורי שמע דיגיטליים)DAB* 24 מצב רדיו 
כת(ראה הוראות הפעלה נפרדות עבור מער

*).COMAND APSכת שמע או מער

הפעלת נגן שמע או מדיית שמע*

ניתן לנגן מידע שמע ממקורות שמע או מדיה
כב.שונים או מדיה, בהתאם לציוד המותקן בר

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
Audio.

ם רצועת ההקלטה יופיעו בתצוגההמספר וש
ב�תכליתית. מצב רצועת ההקלטה הנוכחיתהר

 (מצב שמע עזר:AUXאינו מופיע במצב שמע 
מקור שמע חיצוני מחובר).

*TVהפעלת ה� 

ר הטלוויזיה הדיגיטלי, ניתןבהתאם למשד
לקלוט גם תחנות רדיו. בתצוגה

ת(רדיו) בחירTV ב�תכליתית יופע  הר
 עמוד 110).«תחנות רדיו (

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Audio.

תצוגת נגן תקליטורים (דוגמה)
רצועת הקלטה נוכחית

מת:ת רצועת הקלטה הבאה/הקודבחירל¿
.או  ה על לחצן לחץ בקצר

ת רצועת הקלטה מרשימתבחירל¿
לחץה): רצועות הקלטה (גלילה מהיר

, עד או לחיצה רצופה על לחצן 
ג רצועת ההקלטה הרצויה.שתוש

 אואם אתה לוחץ לחיצה רצופה על לחצן 
ה יותרה הופכת מהיר הגלילה המהיר,

לאחר זמן קצר. לא כל נגני השמע או המדיה
תומכים בתפקוד זה. כאשר מידע רצועת
ההקלטה נשמר בכונן השמע או במדיית השמע,

ערוץ נוכחי

הלחץ בקצרת ערוץ שמור בזיכרון: בחירל¿
. או על לחצן 

ת ערוץ מתוך רשימת הערוצים:בחירל¿
ה על לחצן לחץ לחיצה רצופה אך קצר

.או 

*DVDהפעלת תקליטורי ווידיאו 

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
Audio.

הסצינה נוכחית

 לחץמת:ת הסצינה הבאה או הקודבחירל¿
.או  ה על לחצן בקצר

ת סצינה מתוך רשימת הסצינותבחירל¿
לחץ לחיצה רצופה על לחצןה):  (גלילה מהיר  רק עבור ארצות מסוימות24

* אופציונלי
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גת הסצינה הרצויה. עד להש,או  

  תפריט טלפון

תפקודים ותצוגות תלויים בציוד האופציונלי
בור אלחוטי שלכבך. ניתן להקים חיהמותקן  בר

Bluetoothכת כת שמע או מער למערCOMAND

APS.(ראה הוראות הפעלה נפרדות) .*

הטלפון הנייד כשיר לפעולה
ב�תכליתית תציג את ההודעההתצוגה הר

Telephone readyם ספק (הטלפון מוכן), או את ש
.GSMרשת ה� 

בלת שיחהק

אם קיימת שיחה נכנסת ואתה נמצא בתפריט
ב�תכליתית תציג אתהטלפון, התצוגה הר

ההודעה, לדוגמה:

סכנת תאונה ופציעה 
כב, כאשר אתה מפעיל טלפון סלולרי בר

רישות החוק בארץ בהב לציית לדאתה חיי
ת הפעלת טלפון סלולריאתה נוהג. אם מותר

כב נמצא בתנועה, הפעלכב בעת שהרבר
ך והתנועהראותו רק כאשר תנאי הד

ת תוסח דעתך מתנאימאפשרים זאת. אחר
התנועה, אתה תגרום תאונה ותפצע את

עצמך ואחרים.

ב�תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

כת שמעהפעל את הטלפון הנייד ואת מער¿
* (ראהCOMAND APSכת או את מער

הוראות הפעלה נפרדות).

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Tel.

טלפון נייד מופעל

* לא הוכנס עדייןPINקוד 
ב�תכליתית מציגה את ההודעההתצוגה הר

Please enter PIN.(נא הכנס קוד פין) 
הכנס קוד פין בשימוש בטלפון נייד,¿

כת השמע אובלינגוואטרוניק*, במער
*.COMAND APSכת במער

תהטלפון הנייד יחפש את רשת התקשור
Telephone Noבמהלך זמן זה. ההודעה 

Service(אין שירות טלפון) תופיע בתצוגה 
ב�תכליתית.הר

בלת  השיחה.לק  לחץ על לחצן¿

בל את השיחה גם אם אתה באפשרותך לק
לא נמצא בתפריט טלפון.

חיית או סיום שיחהד

. לחץ על לחצן ¿

באפשרותך לסיים את השיחה גם אם אתה
לא נמצא בתפריט טלפון.

חיוג מספר מספר הטלפון

בל שיחות,אם הטלפון הנייד שלך מסוגל לק
באפשרותך לחפש מספר ולחייג אותו מספר

COMANDכת כת השמע או במערהטלפון במער

APS.בכל זמן נתון *

להעתקת ספר הטלפון מהטלפון הנייד שלך¿
COMANDכת כת השמע או למערלמער

APSראה הוראות הפעלה נפרדות ,*
COMANDכת כת השמע או למערלמער

APS.*

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Tel.

 או על לחצןאו  לחץ על לחצן ¿
, כדי לקרוא לספר הטלפון.
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םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
הרצוי.

ה לחץ לחיצה רצופה על לחצןלגלילה מהיר

 ליותר משניה אחת. מהירותאו  
הגלילה תגדל.

ה נפסקת כאשר אתההגלילה המהיר
משחרר את הלחצן או מגיע לסוף הרשימה.

אם לאיש קשר אחד שמור רק מספר¿
 או על לחצן לחץ על לחצן טלפון אחד: 

, להתחלת החיוג.
או

אם לאיש קשר אחד שמורים יותר¿
 לחץ על לחצן ממספר טלפון אחד :

 להתחיל בהצגתאו על לחצן 
המספרים.

ת מספרבחירל או   לחץ על לחצן¿
ברצונך לחייג.הטלפון ש

, או על לחצן  לחץ על לחצן ¿
להתחלת החיוג.

או
.אם אינך רוצה לחייג: לחץ על לחצן ¿

חיוג חוזר

כב שומר בזיכרון חיוג חוזרב המובנה ברהמחש
את השמות או המספרים האחרונים שחוייגו.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Tel.

  לעבור לזכרון החיוגלחץ על לחצן ¿
החוזר

םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
או מספר הטלפון הרצוי.

,או על לחצן   לחץ על לחצן ¿
להתחיל בחיוג.

  תפריט סיוע

ב�תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

סייען הגבלת מהירות*

 (סייען הגבלתSpeed Lim. Asstבתפריט משנה .
מהירות), מגבלת מהירות שהתגלתה מוצגת

בוע שסייען מגבלתבתנאים מסוימים. ניתן לק
מהירות יציג מגבלת מהירות שהתגלתה באופן
אוטומטי, במשך חמש שניות. הודעות אחרות

ךב�תכליתית תעומעמנה לכל אורבתצוגה הר
הזמן הזה.

ב�אם סייען מגבלת מהירות פעיל, התצוגה הר
.תכליתית תציג את הסמל 

הצגת סייען מגבלת מהירות

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Assist.

Speedת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

Lim. Asst..(סייען מגבלת מהירות)  

.לחץ על לחצן ¿

סייען מגבלת מהירות מופיע בתצוגה
ב�תכליתית.הר

כאשר מתגלית מגבלת מהירות, היא מופיעה
ב�תכליתית עד אשר:בתצוגה הר

מגבלת המהירות מפסיקה להיות ישימה.£

אתה יוצא מתחומי העיר.£

ך ראשיתרך משתנה, לדוגמה דראם סוג הד£
ך משנית.ראו ד

מגבלת המהירות לא מתגלה יותר לאחר£
חק מסוים.מר

הפעלת/הפסקת תפקוד הודעת מגבלת
מהירות.

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
Assist.

Speedת בחירל או   לחץ על לחצן  ¿

Lim. Asst.(סייען מגבלת מהירות)  .

.לחץ על לחצן ¿

סייען מגבלת מהירות מופיע תצוגה
ב�תכליתית.הר

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר
* אופציונלי
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לחץ על לחצן להפעלה/הפסקת פעולה: ¿
.

מגבלת מהירות שהתגלתה מופיעה באופן
אוטומטי במשך חמש שניות.

חק*תצוגת הצגת המר

תפקוד זה זמין רק עם דיסטרוניק פלוס*

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Assist.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Distance displayחק).  (תצוגת מר

.לחץ על לחצן ¿

חק של דיסטרוניק פלוס* תופיעתצוגת המר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

*PRE-SAFEהפעלת/הפסקת פעולת בלם 

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Assist.

PreSafeת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

brake.(בלם פריסייף)  

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תופיע בתצוגה.הבחיר

להפעלה או להפסקת פעולה: לחץ על לחצן¿
 שוב.

בהפעלת/הפסקת פעולת סייען תשומת ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Assist.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Attention Assist.ב).  (סייען תשומת ל

לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תופיע בתצוגה.הבחיר

 לחץ עללהפעלה או להפסקת פעולה:¿
 שוב.לחצן 

ב מופעל, הסמל כאשר סייען תשומת ל
ב�תכליתית כאשר ההצתהמופיע בתצוגה הר

מופעלת.

הפעלת/הפסקת פעולת סייען שטחים
מתים*

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Assist.

Blindת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

Spot Asst..(סייען שטחים מתים)  

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תופיע בתצוגה.הבחיר

להפעלה או להפסקת פעולה: לחץ על לחצן¿
 שוב.

תהפעלת/הפסקת פעולת סייען שמיר
ב*נתי

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Assist.

Laneת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

Keep Asstב).ת נתי.  (סייען שמיר

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תופיע בתצוגה.הבחיר

לחץ עללהפעלה או להפסקת פעולה: ¿
שוב. לחצן 

ב מופעל, הסמל  ת נתיכאשר סייען שמיר
ב�תכליתית כאשר ההצתהמופיע בתצוגה הר

מופעלת.

 (שירות)Service  תפריט 

* אופציונלי

 בתפריט שירות ניתן:
 עמוד 220).«לקרוא להודעות תצוגה (£
בוד לחץ האווירת איכת אזהרלאפס את מער£

בדוק את לחץ עמוד 199), או ל«בצמיגים (
 עמוד«האוויר בצמיגים באופן אלקטרוני (

.(200
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דיסטרוניק פלוס*£

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settingsרות). (הגד

תבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
  (לוח מחוונים).Inst. Clusterתפריט משנה  

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תופיע בתצוגה.הבחיר

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Display Unit Speed-/odometerתצוגת)  

ת מהירות/מד מהירות).יחיד

.miles או kmת ה הנבחרניתן לראות את היחיד

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

הפעלת/הפסקת פעולת מד מהירות נוסף
בת הילוכיםכב עם תיתפקוד זה קיים רק בכלי ר

ידנית.

כב המיועדים לאנגליה: תפקוד זה אינו לכלי ר

זמין.

בחור: ניתן לDig. speedo [mphֹ[בשימוש בתפקוד 
ב�תכליתית תציג את המהירותהאם התצוגה הר

בנוסף גם במיילים לשעה.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירלאו  לחץ על לחצן  ¿
  (לוח מחוונים).Inst. Clusterמשנה  

 לאישור. לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Dig. speedo [mph]ֹתרשים מהירות במיילים)  

לשעה).
.Off או Onת ה הנבחרניתן לראות את הבחיר

הרת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
בזיכרון.

בועה*ת תפקוד תצוגה קבחיר
בת הילוכיםכב עם תיתפקוד זה זמין רק לכלי ר

אוטומטית.

בועה): (תצוגה קPermanent displayתפקוד 

 עמוד 210).«לקרוא לתאריך השירות הבא (£

רות)(הגד     Settings       תפריט

* אופציונלי

רות ניתן:בתפריט הגד

רות לוח המחווניםלשנות את הגד£
 עמוד 115).«(

רות זמן/תאריךלשנות את הגד£
 עמוד 116).«(

 עמוד«ה (רות התאורלשנות את הגד£
.(116

 עמוד 118)«כב (רות הרלשנות את הגד£

בחור או לשנות את זמן ההפעלה שלל£
 עמוד 119).«חימום העזר* (

 עמוד«רות הנוחות (לשנות את הגד£
.(120

רות בית החרושתלחדש את הגד£
 עמוד 121).«(

ב�תפקודי.השתמש בלחצני גלגל ההגה הר

לוח המחוונים

חקת יחידות עבור מהירות ומרבחיר
ת (יחידDisplay unit Speed-/odometerתפקוד 

חק): מאפשר לךתצוגה מהירות�/מונה מר
ב�תכליתית תציגבחור האם התצוגה הרל

קילומטרים או מיילים במקרים מסוימים.

היחידות הנבחרות מתייחסות ל:
בר ומונה נסיעה מתאפס.חק מצטמד מר£
ב נסיעה.מחש£
 (נסיעה).Tripמד המהירות הנוסף בתפריט £
 (ניווט).Naviהוראות ניווט בתפריט £
ת שיוט.בקר£
ספידטרוניק.£

»»
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ב�תכליתית,בחור האם התצוגה הרמאפשר לך ל
ה החיצוניתבוע את הטמפרטורתציג באופן ק

או את המהירות במיילים לשעה.
ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Settings.
ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

  (לוח מחוונים).Inst. Clusterמשנה  
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Permanent displayבועה).  (תצוגה ק

Outsideת ה הנבחרניתן לראות את הבחיר
temperatureה חיצונית) או  (טמפרטורDig.

 Speedo [mph]תרשים מהירות במיילים)
לשעה).

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

Time/date(זמן/תאריך) 

כתכב עם מערתפריט משנה זה זמין רק בכלי ר
.Audio 20שמע 

כות השמעכבך יכול להיות מצויד באחת ממערר
הבאות:

A :Audio 20.

B :Audio 50 APS.*

C :COMAND APS.*

כת שמעבאפשרותך לראות איזו  מער¿
כבך, בהתייחסות להוראותמותקנת בר

ההפעלה הנפרדות.

כת השמע המותקנת, הזמןבהתאם למער
  ולכן לא ניתןGPS,בלים מלווייני והתאריך מתק

כב.ב המובנה ברבוע אותם באמצעות המחשלק
בלה הבאה.התייחס לט

ABC
Xב המובנהבע בשימוש במחשק

GPSXXקליטה אוטומטית מלווייני 

XXתחא םעפ קר ןמזה רוזא תא עבק
(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

 (זמן/תאריך), ניתןTime/dateבתפריט משנה 
בוע את הזמן והתאריך.לק

ביעת הזמןק

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (זמן/תאריך).Time/dateמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Time.(זמן) 

ביעת הזמן הנוכחית מוצגת.ק

 לשנות אותה.לחץ על לחצן ¿

ת התצוגהבחירל או  לחץ על לחצן ¿
שיש לשנות: שעות, דקות.

ביעת התצוגהלק או  לחץ על לחצן ¿
ת.הנבחר

ת הרישום בזיכרון.לשמיר לחץ על לחצן ¿

ביעת התאריךק

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

תבחירל או  חץ על לחצן ¿
 (זמן/תאריך).Time/dateתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (תאריך).Date תפקוד 

ביעת התאריך הנוכחית מוצגת.ק

 לשנות אותה.לחץ על לחצן ¿

ת התצוגהבחירל או  לחץ על לחצן ¿
שיש לשנות: יום, חודש, שנה.

ביעת התצוגהלק או   לחץ על לחצן ¿
ת.הנבחר

ת הרישום בזיכרון.לשמיר לחץ על לחצן ¿

התאור

ת נהיגת יוםהפעלת/הפסקת פעולת תאור
 (תפקודDaytime Driving Lightsאם הפעלת את 

ת נהיגת יום): ומתג האורות נמצא במצביםתאור
ת נהיגת יום מופעלת באופן תאור,או  

אוטומטי כאשר המנוע פועל. אלומות האור

* אופציונלי
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הנמוך בפנסים הראשיים מופעלות באופן
אוטומטי עם חשיכה.

רשת לפי חוק,ת נהיגת יום נדבארצות בהן תאור
ביעת בית (מופעל) הוא מצב קOnמצב 

החרושת.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

ה). (תאורLightתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Daytime Driving Lightsת (תפקוד תאור

נהיגת יום).
תוצג. Off  אוOnת ה הנבחררההגד

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

*המכח הרואת תכרעמ תלועפ תקספה/תלעפה
Intell. Lightכאשר אתה מפעיל את תפקוד 

Systemה חכמה): אתה מפעילכת תאור (מער
את המצבים הבאים:

ך ראשית.רמצב ד£

ה פעילה.תפקוד תאור£

ת פניות.ת תאורתפקוד£

פל.טווח מוגדל לפנסי ער£

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Intell. Light Systemה חכמה).כת תאור (מער

תוצג. Off  אוOnת ה הנבחררההגד

הרת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
בזיכרון.

 (תייר)Touristמצב 
הכת תאורכב עם מערתפקוד זה זמין רק בכלי ר

חכמה.

אם  אתה נוהג בארצות בהן התנועה נעה בצד
ם, התנועהכב נרשהמנוגד לתנועה בארץ בה הר

הבאה לקראתך עלולה להסתנוור מאלומות האור
הנמוכות האסימטריות בפנסיך הראשיים. דאג
להפעיל את מצב תייר בארצות אלה. כך עוברים
הפנסים הראשיים לאלומות אור נמוכות

סימטריות.
כזניתן להשיג מידע אודות מצב זה, בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

 בהתאם לציוד האופציונלי המותקן, בארצות

מסוימות מצב תייר מופעל באופן אוטומטי.

ב�תכליתיתאם הופעל מצב תייר, התצוגה הר
Intell. Light Systemתציג את ההודעה 

inoperativeה חכמה בלתי פעילה)כת תאור (מער
ךרה). פעולת מצב ד (תאור Lightבתפריט משנה 

פל תופסק.ראשית ומצב הגדלת טווח פנסי הער
ך הזהה לצדרכאשר אתה חוזר לנהוג בצד הד

כב רשום:ך בארץ בה הררהד

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightמשנה 

כת (מערIntell. Light Systemאם במצב: 
, מופסקתOff או  Onה חכמה), מוצגים תאור

באופן אוטומטי פעולת מצב תייר.
Intell. Light System inoperativeאם מוצגת 

ה חכמה בלתי פעילה), דאגכת תאור(מער
כז שירותלהפסיק את פעולת מצב תייר במר

ס בנץ מטעם כלמובילמורשה של מרצד
בע“מ.

הפעלת/הפסקת פעולת סייען אלומת אור
גבוה מותאמת*

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Adaptive Main-bean Asstסייען אלומת אור) 

גבוה מותאמת). * אופציונלי
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תוצג. Off  אוOnת ה הנבחררההגד

הרת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
בזיכרון.

בתיתביה הסביעת התאורק

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת  תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Ambient Light Brightnessה (בהירות תאור

בתית).ביס

תוצג. Off  אוOnת ה הנבחררההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ביעתלק או  לחץ על לחצן ¿
הבהירות.

או

להפסקת פעולתלחץ על לחצן ¿
בתית.ביה הסהתאור

, או על לחצן לחץ על לחצן ¿
ה בזיכרון.רת ההגדלשמיר

תהפעלת/הפסקת פעולת תאור
הההתמצאות והשהיית הפסקת תאור

חיצונית
ת התמצאות): (תאורSurround lightingתפקוד 

ה החיצוניתבוע האם התאורמאפשר לך לק
ת החשיכה:תופעל עם רד

כב מנעילהל� 40 שניות לאחר שחרור הר£
עם המפתח.

ה החיצונית מופסקת כאשר אתההתאור
פותח את דלת הנהג.

ל� 15 שניות לאחר הפסקת פעולת המנוע£
ת כל הדלתות.וסגיר

אם הופסקה פעולת המנוע ולאחר מכן לא
נפתחת אף דלת, אם אם דלת פתוחה לא

ה החיצונית מופסקת לאחרת, התאורנסגר

60 שניות.
Surround lighting אם אתה מפעיל את תפקוד

ת התמצאות) יופעלו הפנסים הבאים:(תאור

פנסי הצד.£

.25אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים£

מיים.פל הקדפנסי הער£

ת לוחית רישוי.תאור£

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Surround lightingת התמצאות). (תאור

 אוOnת ה הנבחררניתן לראות את ההגד
Off.

הרת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
בזיכרון.

הפסקת פעולה זמנית של השהיית פעולה:

כב, סובב את המפתח למצבבת הרלפני עזי¿
 במנעול ההצתה.0

 במנעול ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
.0ה למצב וסובב בחזר

השהיית הפעולה מנוטרלת.

השהיית הפעולה מנוטרלת עד להתנעת
המנוע הבאה.

הפעלה/הפסקת פעולה של השהיית פעולת
ה הפנימיתהתאור

Interiorכאשר אתה מפעיל את תפקוד 
Lighting sw. offה (השהיית פעולת התאור

הפנימית  ומסיר את המפתח ממנעול ההצתה,
ה הפנימית מוסיפה לפעול במשך 20התאור

שניות אם חשוך.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

מייםפל קדכב ללא פנסי עררק בכלי ר 25
* אופציונלי
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ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Interior Lighting sw/ offהשהיית פעולת) 

ה הפנימית).התאור

. תוצגOff וא On תרחבנה הרדגהה

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

כבר

םע (ספידטרוניק)  SPEEDTRONICבע את ק
Limit speed (winter tyres)) תוריהמ תלבגה(

.)431 דומע «( :)ףרוח יגימצ(

הפעלה/הפסקת פעולת נעילת דלתות
אוטומטית

Automatic Door Locksאם אתה בוחר בתפקוד 

כב ננעל בנעילה(נעילת דלתות אוטומטית): הר
כזית במהירות מעל כ� 15 קמ“ש.מר

עבור מידע נוסף אודות נעילת דלתות אוטומטית,
ראה:

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Automatic Door Locksנעילת דלתות) 

אוטומטית).
. תוצגOff וא On תרחבנה הרדגהה

ן.ורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

*ראדר ןשייח תכרעמ תלועפ תקספה/תלעפה

כתב להפסיק את פעולת מער אתה חיי

חיישן רדאר בארצות מסוימות וסמוך
למתקני שידורי רדיו. תוכל למצוא מידע נוסף

כת חיישן רדאר“ באינדקס.ך “מערלפי הער

כת חיישןכת ניווט*: פעולת מערכב עם מערכלי ר
רדאר מופסקת באופן אוטומטי, אם אתה נמצא

סמוך למתקני שידורי רדיו.
כות הבאות מופסקות אם מופסקתהמער

כת חיישן רדאר:פעולת מער

 עמוד 124).«דיסטרוניק פלוס* (£

£BAS PLUS) *».(55 עמוד 

 עמוד PRE-SAFE) *».(58בלם  £

 עמוד 148).«סייען שטחים מתים* (£

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Radarת בחירל או  לחץ על לחצן (¿

sensor.(ראה ספר נהג) (חיישן רדאר) 
. תוצגOff וא On תרחבנה הרדגהה

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

Heating     (חימום)*

כב חימום עזר*.תפריט משנה זה קיים רק בכלי ר
בחור זמן יציאהבתפריט משנה חימום ניתן ל

שנשמר בזיכרון, או להכניס זמן יציאה.

ב לזמןתפקוד קוצב זמן חימום העזר* מחוש
ה החיצונית, כךהפעלה בהתאם לטמפרטור

כב מחומם מראש בהתאם לזמן יציאה.שהר

ג זמן היציאה, חימום העזר* ממשיךכאשר מוש
לחמם במשך חמש דקות נוספות ולאחר מכן
פעולתו מופסקת. חימום העזר מתאים עצמו

ת האקליםרות הטמפרטורות של בקרלהגד
מוטרוניק*�3 אזורים*.מטיק�2 אזורים ותרתר

ניתן להפסיק את פעולת חימום העזר באמצעות
חוק של חימום העזר, בקונסולהלחצן השלט הר

כזית.המר

»»

  סכנת הרעלה 
כאשר חימום העזר נמצא בפעולה נוצרים אדי
פליטה. שאיפת אדי פליטה אלה עלולה להיות
מרעילה. לכן עליך להפסיק את פעולת חימום

כות אוורור,העזר במקומות סגורים ללא מער
ה.לדוגמה חניה מקור
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התצוגה לשינוי: שעות, דקות
ת התצוגהרלהגד או  לחץ על לחצן ¿

ת.הנבחר
ת הרישום בזיכרון.לשמיר לחץ על לחצן ¿

נורית החיווי הצהובה בלחצן חימום עזר*
תידלק.

נוחות

הפעלת/הפסקת פעולת מאפיין כניסה/
יציאה קלה*

ניתן להשתמש בתפקוד כניסה/יציאה קלה:
להפעלת או להפסקת תפקוד כניסה/יציאה קלה

 עמוד 76).«(

כאשר חימום העזר נמצא בפעולה, חלקים
כב עלולים להפוך להיות חמים ביותר. וודאבר

ע בשוםכת הפליטה אינה באה במגשמער
בבות שהן  עם חומרים דליקים, כגון עשנסי

ת חומרים דליקים אלהבש או דלק. אחרי
כב. בחרעלולים להתלקח ולהצית את הר

מקום חניה בהתאם.
ה בתחנות דלקלכן הפעלת חימום העזר אסור

כב. הפסק תמידאו כאשר בעת תדלוק הר
את פעולת חימום העזר בתחנות דלק.

ת זמן יציאה או הפסקת פעולת זמןבחיר
היציאה

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (מחמם).Heaterמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תוצג.ה הנבחררההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת אחדבחירל או  לחץ על לחצן ¿

 (הפסקת פעולתTimer offמזמני היציאה או 
חימום עזר*)

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
כאשר נבחר זמן היציאה, נורית חיווי צהובה

תידלק בלחצן חימום העזר*.

שינוי זמן היציאה
ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Settings.
ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

 (מחמם).Heaterמשנה 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תוצג.ה הנבחררההגד
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת שינויבחירל או  לחץ על לחצן ¿

A ,B או C.
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

עכשיו ניתן לשנות את זמן היציאה.
תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

  סכנת שריפה 

  סכנת פציעה 

* אופציונלי

גלגל ההגה נע כאשר תפקוד כניסה/יציאה
ה לנוסעים. לפניקלה פעיל. קיימת סכנת לכיד

הפעלת מאפיין כניסה/יציאה קלה, וודא שאף
אחד לא יילכד.

כב, גם אםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש
כות ריסון לילדים.הם מאובטחים במער

הילדים עלולים לפתוח את דלת הנהג, ובאופן
זה להפעיל ללא כוונה את מאפיין כניסה/

יציאה קלה ולהילכד.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Eeasy Entry/Exit.
 אוOnת: ה הנבחררניתן לראות את ההגד

Off.
הרת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

בזיכרון.

ההפעלת/הפסקת פעולת כוונון חגור
 עמוד 82).«ה (מידע נוסף אודות כוונון חגור

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.
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ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן  ¿

ה). (כוונון חגורBelt adjustmentמשנה 
. תוצגOff  או Onת: ה הנבחררההגד

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

הפעלת/הפסקת פעולת תפקוד קיפול
כב*מראות בנעילת הר

Fold mirrors inאם אתה מפעיל את תפקוד  
when locking(קיפול מראות בנעילה): המראות 

החיצוניות תתקפלנה פנימה, כאשר תנעל את
כב מנעילהכבך. כאשר אתה משחרר את הרר

ולאחר מכן אתה פותח את דלת הנהג או דלת
מי, המראות החיצוניות מתקפלותהנוסע הקד

כלפי חוץ שוב.
אם הפעלת את התפקוד ואתה מקפל את
המראות החיצוניות באמצעות הלחצן בדלת

 עמוד 78), המראות החיצוניות לא«(
תתקפלנה כלפי חוץ  באופן אוטומטי. ניתן יהיה
לקפל את המראות החיצוניות כלפי חוץ רק

באמצעות הלחצן בדלת.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (קפלFold in mirrors when lockingמשנה 

מראות פנימה בעת הנעילה).

. תוצגOff  או Onת: ה הנבחררההגד

.ןורכיזב הרדגהה תרימשל  ןצחל לע ץחל¿

רות בית החרושתת הגדהחזר
בות בטיחות לא כל התפקודים ניתניםמסי

 (הגבלת מהירותLimit speedלאיפוס: תפקוד 
בוע בספיקטרוניק, ניתןף): תפקוד קצמיגי חור

כב). אם (רVehicleלאיפוס רק בתפריט משנה 
Daytime   driving lightsברצונך לאפס את תפקוד 

Lightsת נהיגת יום) בתפריט משנה (תאור

ב לסובב את המפתח במנעולה): אתה חיי(תאור
.1ההצתה למצב 

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
רות בית (הגדFactory settingsמשנה 

החרושת).
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

 (לאפס את כל?Reset all settingsההודעה 
רות?) מוצגת.ההגד

 אוYesת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
No.

ה.לאישור הבחיר לחץ על לחצן ¿
ב�תכליתית, התצוגה הרYesת ב� אם בחר

תציג הודעת אישור.

כות נהיגהמער

כות נהיגהת מער סקיר

כות הנהיגה הבאות מתוארות בעמודיםמער
הבאים:

ת שיוט, דיסטרוניק פלוס* וספידטרוניק,בקר£
כב.ת מהירות הרבקרהמשמשות ל

£HOLDהמקלה על תחילת הנסיעה בפרט ,
על שיפועים תלולים.

£AIRMATICכת*, המשמשת לכוונון מער
כב.המתלים של הר

פרקטרוניק* והנחיית חניה פעילה*,£
חב חניה ולתמרןהמסייעות למציאת מר

לכניסה לחניה.

מצלמת נסיעה לאחור*, המסייעת לך כאשר£
אתה מחנה או מתמרן.

£ATTENTION ASSISTה על (סייען שמיר
עירנות), המסייעת לך לגלות עייפות או חוסר

ריכוז.

סייען הגבלת מהירות*, המציגה לך את£
ב�מגבלות המהירות שהתגלו, בתצוגה הר

תכליתית.

סייען ראיית לילה*, המסייע לך בנהיגה£
בחשיכה.

»»
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BAS ,ABS ,BAS*כות בטיחות בנהיגה מער
PLUS* ,פנסי בלימה מותאמים ,ESP ,EBVבלם ,

, מתוארות בפרקPRE-SAFEמותאם ובלם 
 עמוד 54).«כות בטיחות נהיגה“ (“מער

ת שיוט  בקר

בועה.ך קרך מהירות דת שיוט מקיימת  עבורבקר
היא בולמת באופן אוטומטי, כדי להימנע מחריגה

בעה. על שיפועי מורדות תלוליםמהמהירות שנק
כב עמוס במטען או גורר גרור, אתהבפרט אם הר

בחור בטווחב הילוך נמוך יותר בזמן או לב לשלחיי
בות הילוכיםכב עם תי, בכלי ר3או 1, 2 ה העבר

אוטומטיות*. בעשותך כך אתה תשתמש
באפקט בלימת המנוע, המקל את העומס על

כת הבלמים, ומונע חימום יתר ובלאי מהירמער
בלמים.מדי ל

  סכנת תאונה 
גת בלימת מנוע נוספתאל תוריד הילוך להש

ך חלקים. פעולה שכזו עלולה לגרוםרעל פני ד
ך,רלגלגלים המניעים לאבד את אחיזת הד

כב עלול להחליק.והר

  סכנת תאונה 

ךרת שיוט, רק אם תנאי הדהשתמש בבקר
בועה במשךוהתנועה מאפשרים קיום מהירות ק

פרק זמן ארוך. ניתן לשמור בזיכרון כל מהירות
ך מעל 30 קמ“ש.רד

בון אתת שיוט אינה יכולה לקחת בחשבקר
ך והתנועה.רתנאי הד

תב תמיד לתנאי התנועה, גם אם בקרשים ל
השיוט מופעלת.

בד, המתוכנןת שיוט מהווה כלי עזר בלבקר
להקל על נהיגתך. אתה האחראי למהירות

בלימה בזמן.כב ולהר

  סכנת תאונה 
ב*, המסייעת לך בשילוב סייעןחבילת נתי£

הבים, ומזהירשטחים מתים בעת שינוי נתי
בך עםאותך מיציאה ללא כוונה מתוך נתי

ב.ת נתיסייען שמיר
ת שיוט:אל תשתמש בבקר

ך והתנועה אינם מאפשריםראם תנאי הד£
בועה (לדוגמה תנועהקיום מהירות ק

ת אתהכים מתפתלות). אחררצפופה וד
עלול לגרום לתאונה.

ך חלקים. בלימה או ההאצהרעל פני ד£
עלולים לגרום לגלגלים המניעים לאבד את

כב עלול להחליק.ך, והרראחיזת הד
ם כבדפל, גשב ערכאשר הראות גרועה, עק£

או שלג.

ת שיוטידית בקר

קינורטדיפסה תאו טוישה תרקב תא ליעפהל ןתינ
ת שיוט.המשתנה, באמצעות ידית בקר

ת שיוט, מציינת איזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ה:כת נבחרמער

 כבויה:LIMנורית חיווי £
ת שיוט.ה בקרנבחר

 דולקת:LIMנורית חיווי £
נבחר ספידטרוניק.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר

מהירות גבוהה יותר.
.LIM נורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון, אולשמיר 
הלקריאת המהירות האחרונה שנשמר

בזיכרון.
ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר

נמוכה יותר.
ת שיוט לספידטרוניקלמעבר בין בקר

המשתנה.
* אופציונלי
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ת שיוט.להפסקת פעולת בקר 

הת שיוט מופעלת, המהירות השמורכאשר בקר
ב�תכליתית במשךבזיכרון מוצגת בתצוגה הר

ב�תכליתית,חמש שניות. השנתות בתצוגה הר
בין המהירותה בזיכרון לבין המהירות השמור

בית מוארות.המר

ת שיוטת בקרבחיר

 כבויה. אם היא LIMבדוק האם נורית חיווי ¿
ה. אם היא אינהת שיוט כבר נבחרכבויה בקר

ת שיוט לכיוון החץכבויה, לחץ על ידית בקר
.

ת השיוט בידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה.ת שיוט נבחרתיכבה. בקר

ה בזיכרון וקיום המהירות הנוכחיתשמיר

ניתן לשמור בזיכרון את המהירות הנוכחית,
אם אתה נוהג במהירות גבוהה יותר מ� 30

 עמוד 56).« מופעלת (®ESPכת קמ“ש ומער

כב למהירות הרצויה.האץ את הר¿

ת שיוט למעלהה לחץ את ידית בקרבקצר¿

ת הלחץ. עד לנקוד,או למטה  

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כב מקיים באופןת השיוט מופעלת. הרבקר
ה בזיכרון.אוטומטי את המהירות השמור

ת השיוט לא תהיה מסוגלתבקרייתכן ש

ה בזיכרון בעליהלקיים את המהירות השמור
ה בזיכרוןרונות. המהירות השמורבמד

ת השיוטמתחדשת, ביציאה מהעליה. בקר
ה בזיכרוןמקיימת את המהירות השמור

רונות, עם הפעלה אוטומטית שלה במדביריד
הבלמים.

בות הילוכים ידניות:כב עם תיכלי ר
נהג תמיד במהירויות מנוע מספקות אך לא£

חריגות.
העבר הילוך בזמן.£
ת האפשר אל תוריד כמה הילוכיםבמיד£

בפעם אחת.

  סכנת תאונה 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר
הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ה בזיכרון רק אם אתהבחר במהירות שמור
יודע מהי המהירות, ואם היא מתאימה למצב

ת האצה או בלימה פתאומיותהנוכחי. אחר
עלולות לסכן אותך ואחרים.

ת שיוט כלפיךה את ידית בקרמשוך בקצר¿
.

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה.¿

ת שיוט מופעלת,בפעם הראשונה בה בקר
ת את המהירות הנוכחית בזיכרון,היא שומר

כב למהירותאו מווסתת את מהירות הר
ה בזיכרון.מת שנשמרהקוד

ת המהירותרהגד

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

 עבור מהירות גבוהה יותר אולמעלה 

 למהירות נמוכה יותר.למטה 

ת שיוט לחוצה, עדשמור את ידית בקר¿
ג.שהמהירות הרצויה תוש

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

ת שיוט אינה מופסקת אם אתהפעולת בקר

לוחץ על דוושת ההאצה. לדוגמה אם אתה
ת השיוטביצוע עקיפה, בקרה למאיץ בקצר

כב האחרונהמתכווננת למהירות הר
ה בזיכרון, לאחר שהשלמת אתשנשמר

העקיפה.

ביצוע שינויים עדינים במקטעים של 1
קמ“ש

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

 עבור מהירות גבוהה יותר אולמעלה 

למטה (4) למהירות נמוכה יותר.
ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור

ת או מופחתת.מוגבר
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ביצוע שינויים עדינים במקטעים של 10
קמ“ש

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

 עבור מהירות גבוהה יותר אולמעלה 

 למהירות נמוכה יותר.למטה 
ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור

ת וגדלת או מופחתת.ממוגבר

ת שיוטהפסקת פעולת בקר

תכים להפסיק את פעולת בקררישנן כמה ד
שיוט:

.ת שיוט לכיוון ה על ידית בקרלחץ בקצר¿

או

בלום.¿

או

ת שיוט לכיווןה את ידית בקראו לחץ בקצר¿
.החץ 

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי
LIM  ת שיוט נדלקת.בידית בקר

ת שיוט מופסקת באופן אוטומטי אם:פעולת בקר

אתה לוחץ על בלם החניה.£

אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.£

בת או אתה מפסיק את מתערESPכת מער£
.ESPכת פעולת מער

בתכב עם תיב הילוך סרק בר אתה משל£
הילוכים ידנית בעת הנהיגה, או דוושת

המצמד לחוצה ליותר מ� 6 שניות.

בות הילוכים ידניות, אתהכב עם תיבכלי ר£
ב הילוך גבוה יותר וכתוצאה מכךמשל

מהירות המנוע נמוכה מדי.

,N אתה מעביר את בורר ההילוכים למצב £
בת הילוכים אוטומטית.כב עם תיבר

עת השיוט,אם מופסקת פעולת בקר מ ש י
Cruiseה. ניתן לראות את ההודעה צליל אזהר

control offת שיוט מופסקת) (פעולת בקר
ב�תכליתית, במשך כחמשבתצוגה הר

שניות.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

נמחקת, כאשר אתה מפסיק את פעולת
המנוע.

 דיסטרוניק פלוס*

דיסטרוניק פלוס* אינה זמינה בכל הארצות.

דיסטרוניק פלוס מווסתת את המהירות,
כבחק לרומקיימת באופן אוטומטי את המר

לפנים. היא בולמת באופן אוטומטי, כדי להימנע
בעה. במעלה שיפועיםמחריגה מהמהירות שנק

כב עמוס אותלולים וארוכים, בפרט כאשר הר
 או1, 2ה ב טווחי העברב לשלגורר גרור, אתה חיי

 בזמן. בעשותך כך, אתה תשתמש באפקט3
בלימת המנוע, תקל את העומס על הבלמים

ותמנע מהבלמים חימום יתר ובלאי מהיר מדי.

גת בלימת מנוע נוספתאל תוריד הילוך להש
ך חלקים. פעולה שכזו עלולה לגרוםרעל פני ד

ך,רלגלגלים המניעים לאבד את אחיזת הד
כב עלול להחליק.והר

בד,דיסטרוניק פלוס מהווה כלי סיוע בל
המתוכנן לסייע בנהיגה. הנהג נותר האחראי

כב אחרים,כב מכלי רחק של הרהבלעדי  למר
בלימה בזמן.כב וללמהירות הר

בה:כת דיסטרוניק פלוס אינה מגימער

להולכי רגל.£

ך, לדוגמה כלירלמכשולים נייחים בד£
כב נייחים או חונים.ר

לתנועה הבאה לקראתך והחוצה אותך.£

כבדיסטרוניק פלוס עשויה לא לגלות כלי ר
צרים הנוסעים לפנים, לדוגמה אופנועים, או

ב אחר. לכן, הקדשכב הנוהגים בנתיכלי ר
ב לתנאי התנועה, גם אםתמיד תשומת ל

תכת דיסטרוניק פלוס הופעלה. אחרמער
אתה עלול לא לזהות סכנות בזמן, לגרום

לתאונה, לפצוע את עצמך ואחרים.

* אופציונלי



מפתח עניינים

125
ת

רו
ק

ב
כות נהיגהמער

כב הנע לאט יותר לפניך, דיסטרוניקאם מתגלה ר
חקבלום, ולקיים את המרכבך למת לרפלוס גור

כב לפניך.בע מראש מהרשנק

ת שיוט, בטווחי מהירות בין 30פועלת כמו בקר
כב נוסע לפניך, דיסטרוניקל� 200 קמ“ש. אם ר

פלוס פועלת בטווחי מהירות בין 0 ל� 200
קמ“ש.

אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס, כאשר אתה
כים עם שיפועים תלולים.רנוהג בד

  סכנת תאונה 
דיסטרוניק פלוס אינה מסוגלת לקחת

כתך והתנועה. אם מעררבון את תנאי הדבחש
כב לפנים,דיסטרוניק אינה מזהה יותר את הר

אל תפעיל את דיסטרוניק או היא כבר פעילה,
הפסק את פעולתה. בפרט אם המצב הוא:

לפני פניות.£
בי סינון.בנתי£
הב עם תנועה מהירכאשר משנים נתי£

יותר.
כבים או כאשרבמצבי נהיגה מור£

כיםרך ראשית/דרבים מוסטים, לדוגמה דהנתי
לאתרי בנייה.

ת דיסטרוניק פלוס תקיים את המהירותאחר
בעה.הנוכחית, או תאיץ למהירות שנק

בוןדיסטרוניק פלוס אינה יכולה לקחת בחש
את תנאי מזג האוויר. הפסק את פעולת

דיסטרוניק פלוס או אל תפעיל אותה:
כים חלקות, מכוסות בשלג אוראם הד£

ח. הגלגלים עלולים לאבד אתקר
ך בהאצה או בבלימה.ראחיזת הד

כב עלול להתחיל להחליק.הר
אם החיישנים מלוכלכים או אם הראות£

ם אוב שלג, גשגרועה, לדוגמה עק
חק עלולה להיפגם.ת המרפל. בקרער

ב לתנאי התנועה, גםהקדש תמיד תשומת ל
ת אתהכאשר דיסטרוניק פלוס מופעלת. אחר

עלול לא לזהות סכנות בזמן, לגרום תאונה,
לפצוע את עצמך ואחרים.

כת חיישן הרדאר מופסקת באופןפעולת מער
אוטומטי, סמוך למתקני שידורי רדיו

 עמוד 316).«(

כתאם ברצונך שדיסטרוניק פלוס תסייע לך, מער
ה לפעולהבת להיות כשירחיישן רדאר חיי

ומופעלת.

כב לא נוסע לפניך, דיסטרוניק פלוסאם אף ר

  סכנת תאונה 
כבך 4 מ‘/דיסטרוניק פלוס בולמת את ר

כב. מקסימום, בהתאם למהירות הר2שניה
ביביל ל� 40% מכוח הבלימה המרך זה מקער

ב להפעיל אתך. אתה גם חייכבך בערשל ר
הבלמים בעצמך, אם כוח בלימה זה אינו

מספיק.
אם דיסטרוניק פלוס מגלה סכנת התנגשות

ה יישמע לסירוגין.כב לפנים, צליל אזהרעם הר
חק  ת מרבנוסף לכך, נורית אזהר

תידלק בלוח המחוונים.
בלום להימנע מהתנגשות.

ת שיוטידית בקר

ת שיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר
דיסטרוניק פלוס ואת הספידטרוניק המשתנה.

ת שיוט, מציינת איזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ה:כת נבחרמער

 כבויה:LIMנורית חיווי £
נבחר דיסטרוניק פלוס.

 דולקת:LIMנורית חיווי £
נבחר ספידטרוניק.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר 

מהירות גבוהה יותר.
חק הספציפי.לכוונון המר

»»
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.LIMנורית חיווי 
ת המהירות הנוכחית בזיכרון, אולשמיר

הלקריאת המהירות האחרונה שנשמר
בזיכרון.
ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר

נמוכה יותר.
למעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק

משתנה.

 להפסקת פעולת דיסטרוניק פלוס.

ת דיסטרוניק פלוסבחיר

 כבויה. אם היא LIMבדוק האם נורית חיווי ¿
כבויה, דיסטרוניק פלוס כבר נבחר. אם היא

ת שיוט לכיווןאינה כבויה, לחץ על ידית בקר
.החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
תיכבה. דיסטרוניק פלוס נבחר.

ת המהירותהפעלת דיסטרוניק, שמיר
הנוכחית בזיכרון וקיומה

הפעלה במהלך הנהיגה
כאשר אתה נוהג במהירויות נמוכות מ� 30
קמ“ש, ניתן להפעיל את דיסטרוניק פלוס רק

ב�כב, והוא מוצג בתצוגה הראם התגלה לפניך ר
כב לפניך לא מוצג בתצוגהתכליתית. אם הר

ב�תכליתית ואינו מתגלה יותר, מפני שהואהר
בים לדוגמה, פעולת הדיסטרוניק פלוסהחליף נתי

ה.מופסקת ואתה תשמע צליל אזהר

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿

 או למטה , או לחץ אותה למעלה 

ת הלחץ.לנקוד

דיסטרוניק פלוס נבחר .

ת שיוט לחוצה למעלהשמור על ידית בקר¿

 עד שהמהירות הרצויה או למטה 

בעת.נק

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה.¿

כבכבך מתאים את מהירותו לזו של הרר
בעה בזיכרון.לפנים, אך רק עד למהירות שנק

אם אינך משחרר באופן מלא את דוושת
DISTRONIC PLUSההאצה, ההודעה 

suspendedפעולת דיסטרוניק פלוס) 
ב�תכליתית.מושעית) מופיעה בתצוגה הר

כב האיטי הנע לפניך, לא יכוונן.חק לרהמר
אתה תנהג במהירות שאתה תחליט עליה,

בלחיצה על דוושת ההאצה.

כב נייחהפעלה תוך נהיגה לקראת ר

כב לפניך נייח, ניתן להפעיל אתאם הר
כבך נייח.הדיסטרוניק פלוס, כאשר גם ר

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿
.

דיסטרוניק פלוס נבחר .

ניתן להפעיל את דיסטרוניק פלוס במהירויות
כבנמוכות מ� 30 קמ“ש, רק אם התגלה ר

לפניך. לכן, יש להפעיל את תצוגת
הדיסטרוניק פלוס בלוח המחוונים.

  סכנת תאונה 

כת דיסטרוניקבלם כאשר מערכב עלול להיהר
בה זו, הפסק את פעולתפלוס מופעלת. מסי

כב מתבצעתדיסטרוניק פלוס, אם תנועת הר
באמצעים אחרים (לדוגמה מתקן אוטומטי

כב).ת הרכב או גרירלשטיפת כלי ר

בותניתן להפעיל את דיסטרוניק פלוס בנסי
הבאות:

כשתי דקות לאחר שהמנוע הותנע.£
כאשר המנוע פועל.£
אם אינך בולם במהלך הנסיעה.£
כאשר בלם החניה אינו מופעל.£
 מופעלת.ESPכת אם מער£
בת ההילוכים האוטומטית נמצאתאם תי£

.Dבמצב 
אם מכסה תא המנוע סגור.£
Pה ואתה מעביר ממצב אם דלת הנהג סגור£

ה.ת הבטיחות שלך נחגר, או חגורDלמצב 

* אופציונלי
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  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

ת השיוט לחוצה למעלהשמור את ידית בקר¿
, עד שהמהירות הרצויה או למטה 

בעת.נק

תרת השיוט להגדניתן להשתמש בידית בקר
ה בזיכרון, ובגלגלת האצבעהמהירות השמור

חקביעת המרת השיוט, לקבידית בקר
 עמוד 129).«המינימלי הספציפי (

תחילת הנסיעה
הסר אתכב לפניך מתחיל לנסוע: אם הר¿

רגלך מעל דוושת הבלמים.

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿
.

או

ה.האץ בקצר¿

כבך מתחיל בנסיעה תוך התאמת מהירותור
כב לפניך.לר

נהיגה
כב לפנים, דיסטרוניק פלוס פועלתאם אין אף ר

ת שיוט.בדיוק כמו בקר

כב איטי יותר מתגלה לפנים, הדיסטרוניקאם ר
חקבלום, ומקיים את המרכבך לם לרפלוס גור

כב לפנים.בע מראש לרשנק

כב מהיר יותר הנעאם דיסטרוניק פלוס מגלה ר
לפנים, היא מגדילה את מהירות הנהיגה, אך רק

ה בזיכרון.עד למהירות השמור

אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים, פעולת
כבדיסטרוניק פלוס מופסקת אלא אם הר

נייח. לאחר מכן, הדיסטרוניק פלוס  אינו בולם
כבך. הנהג נשאר אחראי באופןיותר את ר

כב אחרים, מהירותחק מכלי רמלא על המר
כב ובלימה בזמן.הר

בלימה

אפקט הבלימה של הדיסטרוניק פלוס מבוטל
ר, אם:רדכב יכול להתדוהר

הופסקה פעולת הדיסטרוניק פלוס ע“י£
ת שיוט.שימוש בידית בקר

אתה מאיץ.£
כת או אספקת החשמלפעולת המער£

ב תקלת מצבר.מופסקת, עק
כת החשמל בתא המנועאם מער£

והנתיכים “טופלו“.
אם המצבר נותק.£

  סכנת תאונה 
כתכב כאשר מערלעולם אל תצא מהר

הדיסטרוניק פלוס מופעלת.
לעולם אין להפעיל את דיסטרוניק פלוס או
להפסיק את פעולתו על ידי  נוסע או מחוץ

כב.לר

הדיסטרוניק פלוס אינו מחליף את בלם
החניה, ואין להשתמש בו עבור חניה.

כב או לעזוב אותו,אם ברצונך להחנות את הר
הפסק את פעולת דיסטרוניק פלוס, כדי

רות.רדכבך כנגד התדלאבטח את ר

כב לפניך עוצר,אם דיסטרוניק פלוס מגלה כי הר
כבך עד למצב נייח.בלום את רהוא י

כבך עבר למצב נייח, הוא יישאר נייחלאחר שר
ך ללחוץ על דוושת הבלמים.ולא תצטר

כבךחק המינימלי הספציפי, רבהתאם למר 

בעה מטריםה מלאה כאריגיע לידי עציר
חק מינימלי ספציפיכב לפנים. מרמאחורי הר

בע באמצעות גלגלת האצבע בידיתזה, נק
ת שיוט.בקר

בת הילוכים אוטומטית ובוררכב עם תיכלי ר
הילוכים

כב נייח,כאשר דיסטרוניק  פלוס מופעל והר
ב�תכליתית,ה תופיע בתצוגה הרהודעת אזהר

אם:
תדלת הנהג נפתחת ואתה משחרר את חגור£

הבטיחות.
פעולת המנוע מופסקת.£
 נפתח.מכסה תא המנוע£

Select Park (P).(בחר בחניה) 
»»
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, כדי למנועPהזז את בורר ההילוכים למצב ¿
כב.ת הרררדאת התד

פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת. מופיעה
ב�תכליתית.ה בתצוגה הרהודעת אזהר

דירים, אם הפעלתה במרווחי זמן סתישמע צפיר
את דיסטרוניק פלוס ואתה:

מפסיק את פעולת המנוע, פותח את דלת£
ת הבטיחות.הנהג ומסיר את חגור

פותח את מכסה תא המנוע.£

כב הוחנהה, כי הרהצופר מתריע לך כי על העובד
בעוד דיסטרוניק פלוס עדיין מופעלת. הצליל הופך

כב.ם יותר, אם אתה מנסה לנעול את הרלהיות ר
כב אינו ננעל כל זמן שפעולת דיסטרוניק פלוסהר

לא הופסקה.

אם ההצתה הופסקה, לא ניתן להתניע את

המנוע שוב עד שפעולת דיסטרוניק פלוס
תופסק.

אם דיסטרוניק פלוס מופעל וקיימת בו תקלת
כת או נקטעת אספקת החשמל בעתמער
 (בלוםBrake immediatelyכב נייח, ההודעה שהר

ב�תכליתית. לחץ עלמיד) מוצגת בתצוגה הר
הדוושת הבלמים בחוזקה, עד שהודעת האזהר

ב�תכליתית, או הזז אתתיעלם מהתצוגה הר
. פעולת דיסטרוניק פלוסPבורר ההילוכים למצב 

מופסקת.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר
הה ישירובורר הילוכים בהעבר

כב נייח,כאשר דיסטרוניק  פלוס מופעלת והר
 נבחר באופן אוטומטי, אם:Pמצב 

תדלת הנהג נפתחת ואתה משחרר את חגור£
הבטיחות.

פעולת המנוע מופסקת.£
מכסה תא המנוע נפתח.£
חשת.כת מתרתקלת מער£
אספקת החשמל אינה מספקת.£

ת המהירותרהגד

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

 עבור מהירות גבוהה יותר אולמעלה  

 למהירות נמוכה יותר.למטה 
ת שיוט לחוצה, עדשמור את ידית בקר¿

ג.שהמהירות הרצויה תוש

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור
הדיסטרוניק פלוס מופעל ומכוונן את מהירות

ה בזיכרון.כב, למהירות החדשה שנשמרהר

ביצוע שינויים עדינים במקטעים של 1 קמ“ש

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

עבור מהירות גבוהה יותר או למעלה 

 למהירות נמוכה יותר.למטה 
ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור

ת או מופחתת.מוגבר

ביצוע שינויים עדינים במקטעים של 10
קמ“ש

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

 עבור מהירות גבוהה יותר אולמעלה 

 למהירות נמוכה יותר.למטה 
ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור

ת או מופחתת.מוגבר

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר
הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
ה בזיכרון רק אם אתהבחר במהירות השמור

יודע מהי המהירות, ואם היא מתאימה למצב
ת האצה או בלימה פתאומיותהנוכחי. אחר

עלולות לסכן אותך ואחרים.

ת שיוט כלפיךה את ידית בקר משוך בקצר¿
.

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה.¿
דיסטרוניק פלוס מופעל. בפעם הראשונה בו

תהוא מופעל, המהירות הנוכחית נשמר
בזיכרון.
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כבת היא קובעת את מהירות שיוט הר אחר
ה בזיכרון.מת שנשמרלמהירות הקוד

חק המינימלי הספציפית המררהגד
עבור דיסטרוניק פלוס

חק המינימלי הספציפי עבורבוע את המרניתן לק
דיסטרוניק פלוס, בשינוי טווח הזמן בין אחת

בוע אתלשתי שניות. עם תפקוד זה ניתן לק
חק המינימלי, אשר דיסטרוניק פלוס ישמורהמר
כב. ניתןכב לפנים, בתלות במהירות הרמהר

ב�תכליתיתחק זה, בתצוגה הרלקרוא מר
 עמוד 129).«(

 לכיווןסובב את גלגלת האצבע להגדיל: ¿
.

חק גדוללאחר מכן דיסטרוניק פלוס יקיים מר
כב לפנים.כבך לריותר, בין ר

 לכיווןסובב את גלגלת האצבע להקטין:  ¿

.

לאחר מכן דיסטרוניק פלוס יקצר את
כב לפנים.כבך לרחק בין רהמר

כבךחק מינימלי בין רוודא שאתה מקיים מר

תרש על ידי החוק. במידכב לפנים, הנדלר
כב לפנים.חק לרך כוונן את המרהצור

תצוגת דיסטרוניק פלוס במד המהירות

כאשר אתה מפעיל את הדיסטרוניק פלוס,
  מוארות בטווחשנתה אחת או שתיים 

בעה.המהירות שנק

בות תכנון, המהירות המוצגת במדמסי

המהירות עשויה להיות שונה מעט,
בעה עבור דיסטרוניק פלוס.מהמהירות שנק

כב לפנים, השנתות אם דיסטרוניק מגלה ר

בין המהירותל כב לפנים בין מהירות הר

מוארות. ה בזיכרון השמור

ב�דיסטרוניק פלוס מוצגת בתצוגה הר
תכליתית

בעמוד 114) של המחש«בתפריט סיוע (
חק,בחור את תצוגת המרכב, ניתן להמובנה בר

*.PRE-SAFEולהפעיל או להפסיק את בלם 

תצוגה כאשר מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס

 (תצוגתDistronic display בחר בתפקוד ¿
ב המובנהדיסטרוניק), באמצעות המחש

 עמוד 114).«כב (בר

כאשר מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס,
ניתן לראות את הפרטים הבאים בתצוגה

ב�תכליתית:הר

»» * אופציונלי
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.PRE-SAFE סמל להפעלת בלם 
כב לפנים, אם התגלה. ר

חק הנוכחיק, מציג את המרחמחוון מר 
כב לפנים.מהר

כב לפנים, ניתןחק מינימלי ספציפי לרמר
לכוונון.

כבך. ר

תצוגה כאשר הדיסטרוניק פלוס מופעל
 (תצוגתDistronic display בחר בתפקוד ¿

ךרב הדדיסטרוניק), באמצעות מחש
 עמוד 114).«(

ה בזיכרון למשךניתן לראות את המהירות השמור
כחמש שניות, כאשר אתה מפעיל את
הדיסטרוניק פלוס.  כאשר הדיסטרוניק פלוס
מופעל, ניתן לראות את הפרטים הבאים

ב�תכליתית:בתצוגה הר

דיסטרוניק פלוס מופעל.
כבך.ר 

כב לפנים, ניתןחק מינימלי ספציפי לרמר
לכוונון.

כב לפנים, אם התגלה. ר

הפסקת פעולת דיסטרוניק פלוס

כים להפסיק את פעולתרקיימות כמה ד
דיסטרוניק פלוס:

.ת שיוט כלפיך ה את ידית בקרלחץ בקצר¿

או

כב נייח.בלום, אלא אם הר¿

או

ת שיוט לכיוון החץה את ידית בקרלחץ בקצר¿
.

 LIMנבחר  הספידטרוניק. נורית חיווי 
ת השיוט נדלקת.בידית בקר

ה בזיכרון המהירות האחרונה שנשמר
ת, עד שאתה מפסיק את פעולתנשמר

המנוע.

 פעולת דיסטרוניק פלוס אינה מופסקת, אם
אתה לוחץ על דוושת ההאצה. אם אתה

ביצוע עקיפה, דיסטרוניקה למאיץ בקצר
כב למהירותפלוס מכווננת את מהירות הר

ה בזיכרון, לאחר שהשלמתהאחרונה השמור
את העקיפה.

פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת באופן אוטומטי
אם:

אתה לוחץ על בלם החניה.£
אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 25 קמ“ש£

כב לפניך לאכב לפניך, או אם הרואין ר
מתגלה יותר.

בת או אתה מפסיק את מתערESPכת מער£
.ESPכת פעולת מער
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בת ההילוכיםאתה מעביר את תי£
.R, או N ,Pהאוטומטית למצב 

 עמוד«כב נמצא ליד מתקני שידורי רדיו (הר£
.(316

אם מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס אתה
הה. ניתן לראות את האזהרתשמע צליל אזהר

DISTRONIC PLUS offפעולת דיסטרוניק פלוס) 
ב�תכליתית, למשךמופסקת) בתצוגה הר

כחמש שניות.
כב נבלם באמצעות דיסטרוניק פלוסאם הר

Brakeכת, ההודעה ואירעה תקלה במער

immediatelyב� (בלום מיד) תופיע בתצוגה הר
תכליתית. לחץ מיד על דוושת הבלמים כדי

ר. פעולת דיסטרוניקרדכב להתדלמנוע מהר
פלוס מופסקת וההודעה נעלמת.

עצות לנהיגה עם דיסטורניק פלוס

הפרטים הבאים כוללים תיאורי תנאים מסוימים
ב להיות מרוכזך ותנועה, אשר אתה חיירשל ד

בהם באופן מיוחד. במצבים שכאלה, בלום
ך ופעולת הדיסטרוניק פלוס תופסק.ת הצורבמיד

ביצוע פניות, כניסה לעיקול קיים

כב הנוסעים בקו שונהכלי ר

כבהיכולת של דיסטרוניק פלוס לגלות כלי ר
בלום באופןכבך עלול לבביצוע פנייה מוגבלת. ר

בלתי צפוי או מאוחר מדי.

כבהדיסטרוניק פלוס עלול לא לגלות כלי ר
כב לפנים עלולחק לרהנוסעים בקו שונה. המר

להיות קצר מדי.

בכב אחרים המשנים נתיכלי ר

כב החותךהדיסטרוניק פלוס לא גילה את הר
כב זה עלול להיות קצר מדי.חק לרעדיין. המר

כב צרכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות את הר
ב הרוחב הצרב, עקלפנים או בקצוות הנתי

»» * אופציונלי
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כב לפנים עלול להיותחק לכלי הרשלהם. המר
קצר מדי.

כב נייחיםחסימות וכלי ר

בות הילוכים אוטומטיות*. בעשותך כך, אתהתי
משתמש באפקט בלימת המנוע, המקל את
העומס על הבלמים ומונע מהם להתחמם חימום
יתר ולהתבלות מהר מדי. אם אתה זקוק לכוח

ת ונשנית על דוושתבלימה נוסף, לחיצה חוזר
הבלמים עדיפה על לחיצה ממושכת.

ב חסימות או כליהדיסטרוניק פלוס אינו בולם עק
כב שהתגלה מבצעכב חונים. לדוגמה אם רר

כב חונה,פנייה או אם מתגלה מכשול או ר
בלום בגללם.הדיסטרוניק פלוס לא י

כב חוציםכלי ר

כב החוציםהדיסטרוניק פלוס עשוי לגלות כלי ר
בך בטעות. הפעלת דיסטרוניק פלוס לפניאת נתי

מזור עם תנועה חוצה לפניך לדוגמה, עלולהר
כבך להתחיל בנסיעה ללא כוונה.לגרום לר

(Speedtronic)  ספידטרוניק 

הספידטרוניק בולם באופן אוטומטי, כך שלא
בעה. במורדותתחרוג מעל המהירות שנק

כב עמוס או גורר גרור,רונות בפרט כאשר הרמד
בחורב הילוך נמוך יותר בזמן, או לב לשלאתה חיי

כב עם בכלי ר3 או 1, 2ת הילוכים בטווח העבר

  סכנת תאונה 
לעולם אל תלחץ באופן מתמשך על דוושת

כב נמצא בתנועה, לדוגמההבלמים כאשר הר
בלמים להתחכך בהפעלתלעולם אל תגרום ל

בוע על דוושת הבלמים. אתה עלוללחץ קל וק
כת הבלמים להתחמם חימוםלגרום למער

ךריתר, לגלגלים המניעים לאבד אחיזת ד
כב עלול להחליק.והר

  סכנת תאונה 
גת אפקט בלימת מנועאל תוריד הילוך להש

נוסף, על פני שטח חלקים. מצב שכזה עלול
ךרלגרום לגלגלים המניעים לאבד אחיזת ד

כב עלול להחליק.והר

בועה:בוע מגבלת מהירות משתנה או קניתן לק
משתנה עבור מגבלות מהירות, לדוגמה£

בשטח בנוי.
בועה עבור מגבלת מהירות לפרק זמןק£

ףארוך,  לדוגמה בנהיגה עם צמיגי חור
 עמוד 134).«(

בד, המתוכנןספידטרוניק הוא כלי עזר בל
לסייע לך בנהיגה. אתה האחראי למהירות

בלימה בזמן.כב ולהר

המהירות המצוינת באמצעות מד המהירות,

עשויה להיות שונה מעט ממגבלת המהירות
ה בזיכרון.השמור

ספידטרוניק משתנה

ת שיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר
ת שיוט, דיסטרוניק פלוס* וספידטרוניקבקר

משתנה.
* אופציונלי

  סכנת תאונה 
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ת שיוט, מציינת באיזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ת:כת בחרמער

 כבויה:LIMנורית חיווי £
ת שיוט או דיסטרוניק פלוס* נבחרו.בקר

 דולקת:LIMנורית חיווי £
ספידטרוניק משתנה נבחר.

ת שיוט להגביל אתניתן להשתמש בידית בקר
המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש, בעת

שהמנוע פועל.

ת המהירות הנוכחית בזיכרוןשמיר

ת שיוט להגבלתניתן להשתמש בידית בקר
המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש, בעת

שהמנוע פועל.
ת השיוט מעלהה על ידית בקרלחץ בקצר¿

ת הלחץ. עד לנקוד,או מטה  

ת בזיכרון ומוצגתהמהירות הנוכחית נשמר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

ב�תכליתית מוארות,השנתות בתצוגה הר
ההחל מתחילת החוגה עד למהירות שנשמר

בזיכרון.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר
הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר
מהירות גבוהה יותר.

.LIMנורית חיווי 
ת המהירות הנוכחית בזיכרון, אולשמיר

הלקריאת המהירות האחרונה שנשמר
בזיכרון.
ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר

נמוכה יותר.
ת שיוט לספידטרוניקלמעבר בין בקר

המשתנה.
ת שיוט.להפסקת פעולת בקר 

ת הספידטרוניק המשתנהבחירל

 דולקת. LIMבדוק האם נורית חיווי ¿
אם היא דולקת הספידטרוניק המשתנה

נבחר כבר.
תאם היא אינה דולקת, לחץ את ידית בקר

.שיוט לכיוון החץ 
ת השיוט תידלק.בידית בקר  LIMחיווי 

הספידטרוניק המשתנה נבחר.

  סכנת תאונה 

אם הנהגים מתחלפים, יידע את הנהג החדש
ה בזיכרון.אודות מגבלת המהירות השמור

השתמש בספידטרוניק רק כאשר אינך זקוק
להאיץ בפתאומיות למהירות גבוהה יותר,

ה בזיכרוןמאשר מגבלת המהירות השמור
ת אתה עלול לגרום לתאונה.ת. אחרמאפשר

הניתן לחרוג מעל מגבלת המהירות השמור
בזיכרון, רק אם תפסיק את פעולת

הספידטרוניק המשתנה:

ת השיוט.בקר£

תבלחיצה על דוושת הבלמים מעבר לנקוד£
ההתנגדות (קיקדאון).

לא ניתן להפסיק את פעולת הספידטרוניק
המשתנה באמצעות בלימה.

  סכנת תאונה 

ת השיוט כלפיךה את ידית בקרמשוך בקצר¿
.

* אופציונלי

ה בזיכרון רק אם אתהבחר במהירות שמור
יודע מהי המהירות, ואם היא מתאימה למצב

ת האצה או בלימה פתאומיותהנוכחי. אחר
עלולות לסכן אותך ואחרים.
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ביצוע שינויים עדינים במקטעים של 1 קמ“ש

תת השיוט לנקודה את ידית בקרלחץ בקצר¿
 עבור מהירות גבוהה יותרהלחץ, למעלה 

 למהירות נמוכה יותר.או למטה 
או
ת השיוט לחוצה עד שמור את ידית בקר¿

גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד
ת שיוטה את ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

עבור מהירות ת הלחץ, למעלה לנקוד
 למהירות נמוכהגבוהה יותר או למטה 

יותר.

ביצוע שינויים עדינים במקטעים של 10
קמ“ש

תת שיוט לנקודה את ידית בקרלחץ בקצר¿
 עבור מהירות גבוהה יותרהלחץ, למעלה 

או למטה (4) למהירות נמוכה יותר.
או
ת השיוט לחוצה עדשמור את ידית בקר¿

גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד
ת שיוטה את ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

עבור מהירות ת הלחץ, למעלה לנקוד
 למהירות נמוכהגבוהה יותר או למטה 

יותר.

הפסקת פעולת הספידטרוניק המשתנה

כים להפסיק את פעולתרישנן כמה ד
הספידטרוניק המשתנה:

.ת השיוט לכיוון ה על ידית בקרלחץ בקצר¿
או
ת שיוט לכיווןה את ידית בקראו לחץ בקצר¿

.החץ 
ת שיוט כבית.בידית בקר  LIMנורית חיווי 

פעולת הספידטרוניק המשתנה מופסקת.
ת השיוט או דיסטרוניק פלוס* נבחרים.בקר

פעולת ספידטרוניק משתנה מופסקת באופן
אוטומטי אם:

תאתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד£
הלחץ (קיקדאון), אך רק כאשר מהירותך
אינה שונה ביותר מ� 20 קמ“ש מהמהירות

ה בזיכרון.השמור

בות הילוכים ידניות, אם אתהכב עם תיבכלי ר£
ב הילוך גבוה יותר וכתוצאה מכךמשל

מהירות המנוע נמוכה מדי.

לא ניתן להפסיק את פעולת הספידטרוניק
המשתנה בבלימה.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
נמחקת, כאשר אתה מפסיק את פעולת

המנוע.

בועהספידטרוניק  הק

בוע זמינה רק בארצותהספידטרוניק הק
מסוימות.

כב להגבלתב המובנה ברניתן להשתמש במחש
ך של 160 קמ“שבועה, עד לערמהירות ק

ף) והמהירות(לדוגמה עבור נהיגה עם צמיגי חור
בית.המר

גת,ה בזיכרון מושמיד לפני שהמהירות השמור
ב�תכליתית.היא מופיעה בתצוגה הר

בוע נשאר פעיל, גם אםהספידטרוניק הק
מופסקת פעולת הספידטרוניק המשתנה.

ה בזיכרון,אינך יכול לחרוג מעל המהירות השמור
תגם אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

הלחץ (קיקדאון).

בועת ספידטרוניק קרהגד

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

  סכנת תאונה 

Settings.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

.כב), ובחר עם  (רVehicleמשנה 

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Limit speed (winter tyres)(הגבלת מהירות) 

ף)(צמיגי חור

ה הנוכחית.רניתן לראות את ההגד

.ה זו לחץ על לחצן רלשינוי הגד¿

* אופציונלי
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תרלהגד או  לחץ על לחצן ¿
הבמקטעים של עשרבוע ספידטרוניק ק

(240 קמ“ש עד 160 קמ“ש). פעולת
מופסקת באמצעותבוע הספידטרוניק הק

 (מופסק).Offת רהגד

ת הרישום.לשמיר לחץ על לחצן ¿

HOLD

 (אחיזה) מסייע לנהג במצביםHOLDסייען 
הבאים:

כאשר מתחילים בנסיעה בפרט בעליה£
רונות תלולים.במד

רונות תלולים.כאשר מתמרנים במד£
כאשר ממתינים בפקק תנועה.£

ך של הנהג ללחוץ עלכב נותר נייח ללא צורהר
דוושת הבלמים.

HOLDאפקט הבלימה מתבטל ופעולת 

מופסקת, כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה
ומתחיל בנסיעה.

תנאי הפעלה

 אם:HOLDניתן להפעיל את 
כב נייח.הר£
המנוע פועל.£
ת הבטיחות שלךה או חגורדלת הנהג סגור£

ה.נחגר
בלם החניה אינו מופעל.£
מכסה תא המנוע סגור.£
בת הילוכים אוטומטית*: נבחרוכב עם תיבר£

.N או D ,Rמצבים 

HOLDהפעלת 

וודא שתנאי ההפעלה מולאו.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תידוגמה כלי ר
ובורר הילוכים*

לחץ על דוושת הבלמים פעם נוספת ומהר.¿
ב�יופיע בתצוגה הר  HOLDהכיתוב 

תכליתית.

 מופעל. ניתן לשחרר אתHOLDתפקוד 
דוושת הבלמים.

 אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים
, המתן מעט ונסהHOLDאינה מפעילה את 

שוב.

 מופעל.HOLDכב מופעלים בעת ש� בלמי הר
כב אם הרHOLDבה זו, הפסק את פעולת מסי

מונע באמצעים אחרים (לדוגמה מתקן
כב נגרר).כב, או  הראוטומטי לשטיפת כלי ר

HOLD     הפסקת פעולת

 מופסקת אם:HOLDפעולת 
בת הילוכיםכב עם תיאתה מאיץ. בכלי ר£

ה רק אם נבחרו מצביםאוטומטית*, זה קור
D או R.

בת הילוכים אוטומטית*, אםכב עם תיבכלי ר£
.Pאתה מעביר את בורר ההילוכים למצב 

אתה מפעיל את הדיסטרוניק פלוס*£
אתה משחרר את הבלמים ומפעילם שוב£

עם כמות מסוימת של לחץ, עד שההודעה
HOLDתכליתית.ב� נעלמת מהתצוגה הר

  סכנת תאונה 



עניינים לפי  א�ב

136

ת
רו

ק
ב

כות נהיגהמער

בת הילוכים ידנית:כב עם תיבכלי ר
Brake immediately.(בלום מיד) 

חץ מיד את דוושת הבלמים בחוזקה, עדל¿
ב�תכליתיתה בתצוגה הרשהודעת האזהר

.HOLDתיעלם. בכך מופסקת פעולת 

בת הילוכים אוטומטית* עם בוררכב עם תיבכלי ר
הילוכים:

Select Park (P)(בחר בחניה) 
, כדי למנועPהזז את בורר ההילוכים למצב ¿

ר.רדכב להתדמהר
ה מופסקת. הודעת האזהרHOLDפעולת 

ב�תכליתית נעלמת.בתצוגה הר

דירים, אם פעולתה  במרווחי זמן סתישמע צפיר
HOLD:מופסקת ואתה 

מפסיק את פעולת המנוע, פותח את דלת£
ת הבטיחות.הנהג ומשחרר את חגור

פותח את מכסה תא המנוע.£

כבה שהרבך לעובדהצופר מושך את תשומת לי
ה הופכת עדיין מופעל. הצפירHOLDהוחנה, ו� 

כבכב. הרמה יותר אם אתה מנסה לנעול את הרר
.HOLDלא יינעל עד שתפסיק את פעולת 

אם ההצתה הופסקה לא ניתן להתניע

מחדש את המנוע, עד שתופסק פעולת
HOLD.

כת או באספקתאם קיימת תקלה במער
Brake מופעל, ההודעה HOLDהחשמל בעת ש� 

immediatelyב� (בלום מיד) מוצגת בתצוגה הר
תכליתית.

לחץ מיד את דוושת הבלמים בחוזקה, עד
ב�תכליתיתה בתצוגה הרשהודעת האזהר

בת הילוכים אוטומטי*,כב  עם תיתיעלם. בכלי ר
.HOLD  בכך מופסקת פעולת  Pבחור במצבניתן ל

(Airmatic)מטיק*   אייר

כבמפלס גובה הר

כבך מווסת את גובהו הרגיל באופן אוטומטי.ר
ב�צדדי מבטיח את מצבויסות הגובה העצמי  הר

בוע מעל פניהמתלים הטוב ביותר, ומרווח ק
כב עמוס במטען.הקרקע גם אם הר

  סכנת תאונה 
 מופעל.HOLDכב כאשר לעולם אל תצא מהר

לעולם אין להניח לנוסע להפעיל או להפסיק
כב.בצע זאת מחוץ לר או לHOLDאת פעולת 

HOLDאינו מחליף את בלם החניה ואין 
להשתמש בו לחניה.

כב מתבטל והרHOLDאפקט הבלימה של 
מתחיל לנוע, אם:

 מופסקת בלחיצה על דוושתHOLDפעולת £
התאוצה או דוושת הבלמים.

כת או הפרעהקיימת תקלה במער£
באספקת החשמל, לדוגמה תקלת מצבר.

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים “טופלו“.

המצבר נותק.£

  סכנת תאונה 

כב או להחנות אותו,אם ברצונך לעזוב את הר
כב ואבטח את הרHOLDהפסק את פעולת 

רות.רדכנגד התד

ה*,ה ישירכב עם בורר הילוכים בהעברבכלי ר
Pת באופן אוטומטי למצב בת ההילוכים עוברתי

 וכן:HOLDאם הופעל 

תדלת הנהג נפתחה ואתה משחרר את חגור£
הבטיחות.

פעולת המנוע מופסקת.£
מכסה תא המנוע נפתח.£
כת.אירעה תקלת מער£
אספקת החשמל אינה מספקת.£

בתבת הילוכים ידנית או תיכב עם תיבכלי ר
הילוכים אוטומטית* עם בורר הילוכים, ניתן לראות

ב�תכליתית אםה בתצוגה הרהודעת אזהר
HOLD:הופעל וכן 

תדלת הנהג נפתחת ואתה משחרר את חגור£
הבטיחות.

פעולת המנוע מופסקת.£
מכסה תא המנוע נפתח.£

* אופציונלי
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כב מונמך באופןכאשר אתה נוהג במהירות, הר
אוטומטי, לשיפור בטיחות הנהיגה ולהפחתת

תצרוכת הדלק.

כב הבאים אפשריים:מפלסי גובה ר

רגיל.£

ך,ם ב� 25 מ“מ בערכב מורם: הרמור£
בהשוואה למפלס גובה רגיל.

ך,כב מונמך ב� 10 מ“מ בערמונמך: הר£
בהשוואה למפלס גובה רגיל.

כבם“ של הרמפלסי הגובה “הרגיל“ ו�“המור
ה באופן ידני.רניתנים להגד

בע באופןכב “מונמך“ נקמפלס גובה הר
אוטומטי:

 במהירויות מעל 140 קמ“ש.£

בי“ת ב� “כוונון ספורטיאם בחר£
 עמוד 138).«(

כב באופן ידנית מפלס גובה הררהגד
ך רגילים ובמצברבחר במצב “רגיל“ לפני ד

ם“, בנהיגה עם שרשראות שלג או בפרט“מור
תך תישמר בזיכרוןך משובשים. בחיררעל פני ד

גם אם תסיר את המפתח ממנעול ההצתה.

םת מפלס גובה מוררהגד

התנע את המנוע.¿

 לא דולקת:אם נורית החיווי 

.לחץ על לחצן ¿

כב מתכוונןנדלקת. גובה הר נורית חיווי 
ם.למפלס גובה מור

כב מתרומם) (רVehicle risingההודעה 
מופיעה בתצוגה.

ת מפלס גובה רגילרהגד

התנע את המנוע.¿

 דולקת:אם נורית החיווי 

.לחץ על לחצן ¿

כב מתכוונןכבית. גובה הר נורית חיווי 
למפלס גובה רגיל.

ם“ מתבטלת, אם:ת “מפלס גובה מוררהגד

 אתה נוהג במהירות גבוהה יותר מ� £120
קמ“ש.

אתה נוהג במהירויות בין 80 ל� 120 קמ“ש,£
במשך שלוש דקות או יותר.

ם“ נשמר, אם אינך נוהגמצב “מפלס גובה מור
בטווחי המהירויות הללו.

כוונון מתלים

כת השיכוך האלקטרונית פועלת ברציפות.מער
בכך משופרים בטיחות הנהיגה ונוחות הנסיעה.

השיכוך מכוונן באופן נפרד לכל גלגל ובהתאם ל:

בי.סגנון הנהיגה שלך, לדוגמה ספורטי£

ה האישית שלך, לדוגמה מצבהבחיר£
בי או מצב נוחות.ספורטי

ת בזיכרון, גם אם אתה מסיר אתתך נותרבחיר
המפתח ממנעול ההצתה.

»»

  סכנת פציעה 
בת בית הגלגלוודא שאף אחד לא נמצא בקר

כב, כאשר אתה מנמיך אתאו מתחת לר
ת אברי גוףכב בעת שהוא נייח. אחרהר

עלולים להילכד.
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* אופציונלי

ביכוונון ספורטי
בי,כוונון המתלים הקשוח יותר במצב ספורטי

ע טוב יותר עם הקרקע. בחר במצבמבטיח מג
בי,זה, כאשר ברצונך להפעיל סגנון נהיגה ספורטי

כים כפריות מתפתלות.רלדוגמה בד

לחץ על לחצן ¿

ת במתלים בסגנון נדלקת. בחר  נורית חיווי
בי.נהיגה ספורטי

מטיק (איירAIRMATIC SPORTההודעה 
ב�תכליתית.ספורט), מופיעה בתצוגה הר

כוונון נוחות
כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה של ר

יותר. בחר במצב זה אם אתה מעדיף  סגנון נהיגה
כיםרה כאשר אתה בנסיעה  בדנוח יותר, או מהיר

כים ראשיות.רישרות, לדוגמה בד

.לחץ על לחצן ¿

ת במתלים בסגנון נדלקת. בחר נורית חיווי 
נהיגת נוחות.

מטיק (איירAIRMATIC COMFORTההודעה 
ב�תכליתית.נוחות), מופיעה בתצוגה הר

בה המיידית שלך,ביב לסלהקדיש תשומת ל
כאשר אתה מחנה ומבצע תמרוני נהיגה.

ת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.אחר

  סכנת תאונה 

(Parktronic) פרקטרוניק* 

  סכנת פציעה 
וודא שאנשים וחיות לא נמצאים בטווח

ת הם  עלולים להיפצע.התמרון. אחר

פרקטרוניק הוא כלי עזר אלקטרוני לחניה עם
גלים על�קוליים. הוא מציין באופן חזותי וקולי את

כבך לעצם מסוים.חק בין רהמר

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר אתה
מפעיל את ההצתה ומשחרר את בלם החניה.

פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות מעל 18
קמ“ש. פעולתו מתחדשת במהירויות נמוכות

יותר.

כבך,ב רביפרקטרוניק מפקח על האזור ס
מישישה חיישנים בפגוש הקד באמצעות 

בעה חיישנים בפגוש האחורי.ואר

מי בצד שמאל.דוגמה: חיישנים בפגוש הקד 

טווח החיישנים

ח ובוץ,בים להיות נקיים  מלכלוך, קרהחיישנים חיי
ת הם עלולים לא לתפקד באופן נכון. נקהאחר

גח לא לשרוטדיר, השאת החיישנים באופן ס
אותם ולא לגרום להם נזק.

פרקטרוניק הוא רק כלי עזר והוא עלול לא
לגלות את כל המכשולים. הוא לא מהווה

תחליף לריכוז הנהג.

בבטיחות ואתה חייאתה האחראי תמיד ל
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מבט מהצד

מבט מעל

מייםחיישנים קד

כ� 100 ס“מכזבמר

כ� 60 ס“מבפינות

חיישנים אחוריים

כ� 120 ס“מכזבמר

כ� 80 ס“מבפינות

ח פנאומטי, עלוליםאוויר של משאית או מקד
לגרום לתקלת פרקטרוניק.

חק מינימלימר

כב, הקדשכאשר אתה מחנה את הר
ת לעצמים מעל או מתחתב מיוחדתשומת ל

חים אולגובה החיישנים, כגון עציצי פר
ת גרור. פרקטרוניק אינו מגלההתקנה גריר

בה המיידיתעצמים כאלה, כאשר הם בקר
כב אוכב. אתה עלול לגרום נזק לרשל הר

לעצמים.
מקורות על�קוליים  כגון מתקנים אוטומטיים

כת בלמים בלחץכב, מערלשטיפת כלי ר

כ� 20 ס“מכזבמר

כ� 15 ס“מבפינות

האם קיים מכשול בטווח זה, כל הודעות האזהר
חק יורדה יישמע. אם המרתילדקנה וצליל אזהר

מתחת למרווח המינימלי, ייתכן והאזהרות לא
תוצגנה יותר.

התצוגות אזהר

חק ביןה מראות את המרתצוגות האזהר
ה עבורבין המכשול. תצוגת האזהרהחיישנים ל
מי, ממוקמת על לוח המכשירים מעלהאזור הקד

ה עבורכזיים. תצוגת האזהרלפתחי האוורור המר
האזור האחורי, ממוקמת בריפוד הגג בתא

האחורי.

מיה עבור האזור הקדתצוגת אזהר

כב.צד שמאל של הר

כב.צד ימין של הר
מקטעי  חיווי.

כב, מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעי חיווי צהובים ושני מקטעי חיווי
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם מקטעי החיווי

 דולקים.הצהובים 
בתה של תימצב ידית ההילוכים או, במקר

««* אופציונלי
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הילוכים אוטומטית*, מצב בורר ההילוכים
ה תהיה פעילה.קובעים איזה תצוגת אזהר

בת הילוכים ידנית:תי

התצוגת אזהרמצב ידית הילוכים

מי מופעלהאזור הקדהילוך לפנים
או הילוך סרק

מיהאזורים הקד
והאחורי מופעלים

בת הילוכים אוטומטית:תי

התצוגת אזהרמצב בורר הילוכים
Dמי מופעלהאזור הקד

מיהאזורים הקד
והאחורי מופעלים

Pאף אזור אינו מופעל

כבמקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הר
כבחק הרב למכשול, בהתאם למרמתקר

מהמכשול.
החל מ:

מקטע החיווי השישי ואילך, ישמע צליל£
ה לסירוגין במשך כשתי שניות.אזהר

ביעי ואילך, ישמע צלילמקטע החיווי הש£
חקעת למרה במשך שתי שניות. הגאזהר

המינימלי.

הפסקת פעולת/הפעלת פרקטרוניק

 נורית חיווי.

 להפסקת פעולת/להפעלת פרקטרוניק.

דלקת, כאשר מופסקת  פעולת ננורית החיווי 

פרקטרוניק. גם פעולת הנחיית חניה הופסקה.

 פעולת פרקטרוניק מופסקת באופן

אוטומטי, אם אתה מסובב את המפתח
 במנעול ההצתה.2למצב 

ת גרור*גריר

פעולת פרקטרוניק מופסקת עבור האזור
כבךבור חשמלי בין רהאחורי, אם אתה מקים חי

לגרור.

ךה, אם אין צור קפל פנימה את תפוח הגריר

ה. פרקטרוניק מודד את טווחבהתקן הגריר
הגילוי המינימלי למכשול מהפגוש, ולא

ה.מתפוח הגריר

R או  או  או  או  או N

««* אופציונלי

הילוך נסיעה לאחור

  הנחיית חניה*

הנחיית חניה הוא כלי עזר אלקטרוני המשתמש
בגלים על�קוליים. הגלים העל�קוליים משמשים

חב חניהכב. מרך משני צדדי הררת הדלמדיד
בלמתאים יצוין באמצעות סמל חניה. אתה תק

הוראות היגוי כאשר תבצע חניה. ניתן גם
עמוד 138).«להשתמש בפרקטרוניק (
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  סכנת תאונה 

בד ועשוי להמליץהנחיית חניה הוא כלי עזר בל
חבי חניה, אשר אינם מתאימיםעל מר

כב.להחנות את הר
ה. פניהבהם החניה אסורחבים שלדוגמה מר

.’לכביש פרטי, משטחים בלתי מתאימים וכו

חב החניה, כאשרהנחיית חניה מודד את מר
אתה חולף על פניו בנהיגה. שינויים מאוחרים

בון.חב החניה, אינם נלקחים בחשיותר במר
כב החונה לפני או מאחורילמשל, כאשר הר

חב החניה, משנה את מקומו או כאשרמר
חב החניה.מכשול מונע לתוך מר

הנחיית חניה אינו משחרר אותך מאחריות
ב. אם אתה סומך רק עללריכוז ותשומת ל

הנחיית חניה, אתה עלול לגרום לתאונה,
ולפצוע את עצמך ואחרים.

בבטיחות ואתה חייאתה האחראי תמיד ל
בה המיידית שלך,ביב לסלהקדיש תשומת ל

כאשר אתה מחנה או מבצע תמרונים.

כאשר מופסקת פעולת פרקטרוניק, גם הנחיית
חניה אינו זמין.

חבי חניה:השתמש בהנחיית חניה עבור מר

בילים לכיוון הנסיעה.המק£

כים ישרות ולא בעיקולים.רהמצויים בד£

כה.רך, ולא לדוגמה על המדרשהם בגובה הד£

עצות לחניה:

חבכים צרות, נהג קרוב ככל האפשר למררבד£
החניה.

חבי חניה עם  אשפה, או צמחיה עבותהמר£
ה, עשוייםאו תפוסים על ידי התקני גריר

להיות מזוהים כמתאימים.

הם כבד, עשויים לגרום למדידשלג יורד או גש£
חב חניה.בלתי נכונה של מר

ה שלב להודעות האזהרהקדש תשומת ל£
פרקטרוניק, במהלך תהליך החניה

 עמוד 138).«(

כבך,כאשר אתה מוביל מטען הבולט מר£
אסור לך להשתמש בהנחיית חניה.

לעולם אל תשתמש בהנחיית חניה עם£
שרשראות שלג, או עם גלגל חלופי בחירום*

מותקנים.

חב החניהכבך ממוקם במרבו רהאופן ש£
מיםמים. גורלאחר החניה, תלוי בכמה גור
כבת כלי הראלה כוללים את מיקום וצור

החונים לפניו ומאחוריו ובתנאי המקום.
במקרים מסוימים הנחיית חניה עלולה

חוק מספיקחוק מדי או לא רלהנחות אותך ר
חב החניה. במקרים מסוימים היאלתוך מר

תכה. במידרעלולה להובילך לרוחב או על מד
ך הפסק את תהליך החניה באמצעותהצור

הנחיית החניה.

בר אינו אפשרי, עליך לנהוג מעלאם הד 

כות, בזהירות ולא בזוויתרמכשולים  כגון מד
ה. אתה עלול לגרום נזק לגלגלים ולצמיגים.חד

  סכנת תאונה 

עצמים הממוקמים מעל טווח גובה הנחיית
חב החניה יימדד.חניה, לא יתגלו כאשר מר
בון כאשר תהליךהם אינם נלקחים בחש

ב, לדוגמה מטעני שלוחה,החניה מחוש
המפות להטענה סחורחלקים אחוריים או ר

בות מסוימות, הנחייתכב. לכן, בנסיעל כלי ר
ם מדי,החניה עלול להפיק הוראות היגוי מוקד
בה זו,מצב העלול להוביל להתנגשות. מסי

עליך להימנע משימוש בהנחיית חניה
במצבים אלה.

  סכנת פציעה 
וודא שאנשים וחיות לא נמצאים בטווח

ת הם עלולים להיפצע.התמרון. אחר

* אופציונלי
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חניהחבי חניהגילוי מר

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תידוגמה: כלי ר
ובורר הילוכים*.

חב חניה התגלה בצד שמאל.מר

סמל חניה.

חב חניה התגלה בצד ימין.מר

הנחיית חניה מופעלת באופן אוטומטי כאשר
כת פעילה עד מהירויותאתה נוהג לפנים. המער

כתשל כ� 35 קמ“ש. כאשר היא בפעולה, המער
חבי חניה משנית מרת ומודדבאופן עצמאי מאתר

כב. במהירויות נמוכות מ� 30 קמ“ש,צדדי הר
, כחיווי מצב בלוחניתן לראות סמל חניה 

חב חניה, גם חץהמחוונים. אם התגלה מר

 יוצג. הנחיית או לשמאל המצביע לימין 

מיחבי חניה בצד הנוסע הקדחניה מציגה רק מר
עחבי חניה בצד הנהג מוצגים ברגרט. מרכסטנד

בו מופעלים פנסי האיתות בצד הנהג. כדי להחנות
ב להשאיר את פנסי האיתותבצד הנהג, אתה חיי

ב הילוך נסיעהבצד הנהג מופעלים, עד שתשל
לאחור.

חבי חניה רק אם:הנחיית חניה תגלה מר

בילים לכיוון הנסיעה.הם מק£

הם לפחות ברוחב 1.5 מטרים.£

כבך לפחות ב� 1.3 מטרים.הם ארוכים מר£

חב חניה מוצג כאשר אתה חולף בנהיגה עליו,מר
ואתה עדיין 15 מטרים ממנו.

  סכנת תאונה 
בד,פרקטרוניק והנחיית חניה הם כלי עזר בל

והם עשויים לא לגלות מכשולים. הם אינם
משחררים אותך מאחריות ומהקדשת

ב.תשומת ל
באתה אחראי תמיד על הבטיחות ואתה חיי

בתך,ביב לסלהמשיך להקדיש תשומת ל
כב או מבצעכאשר אתה מחנה את הר

ת אתה עלול לסכן אתתמרוני היגוי. אחר
עצמך ואחרים.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תידוגמה: כלי ר
ובורר הילוכים*.

חב החניה.ך, סע לאחור בכיוון מרת הצורבמיד¿
מצב זה יצוין  באמצעות חץ המכוון לאחור.

המשך בנסיעה לאחור עד שתשמע אות קולי.

כב, כאשר סמל חניה מציג אתעצור את הר¿
חב החניה הרצוי בלוח המחוונים.מר

ב הילוךבת הילוכים ידנית: שלכב עם תיכלי ר¿
נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית*: העברכב עם תיכלי ר
ב�. התצוגה הרRאת בורר ההילוכים למצב 

Check vehicleתכליתית תציג את ההודעה 

surroundings Confirm  with OKבותבי (בדוק ס
).OKכב, אשר הר

ב�בגלגל ההגה הר לחץ על לחצן ¿
תפקודי, לאישור.

תב�תכליתית עוברההודעה בתצוגה הר
להנחיית חניה.
חב החניה,חק שלך ממרבהתאם למר

 (נא סעPlease drive backwardsההודעה 
ב�תכליתית.לאחור), תופיע בתצוגה הר

* אופציונלי
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בן.עת למיקום החניה. החץ נהיה לעצור � הג

Please steer to the right or Please steerההודעה 

to the leftנא כוון הגה לימין או נא כוון הגה) 
ב�תכליתית.לשמאל), תופיע בתצוגה הר

ב�תכליתית, לכווןנוספות יוצגו בתצוגה הר
אותך למיקום הסופי.

ך.ת הצורתמרן במיד¿

ה המוצגותב תמיד להודעות האזהרשים ל¿
 עמוד 138).«על ידי פרקטרוניק (

ביטול הנחיית חניה

לחץ על לחצן פרקטרוניק בקונסולה¿
 עמוד 138).«כזית (המר

הנחיית חניה מבוטלת מיד ופעולת
פרקטרוניק מופסקת. אף הודעה אינה

ב�תכליתית.מופיעה בתצוגה הר

הנחיית חניה מבוטלת באופן אוטומטי אם לא
חב חניה, או אםניתן להנחותך יותר לתוך מר

חב חניה נעלם,חשת תקלה. סמל מרמתר
 (הנחייתParking Guidandce cancelledוההודעה 

ב�תכליתית.חניה מבוטלת) תופיע בתצוגה הר

ת גרור*גריר

ך המינימליבור גרור, האורכב עם התקן חילכלי ר
חבי חניה מוגדל מעט.עבור מר

כב, אל תשתמש בהנחייתת גרור לראם חבר
כבךבור החשמלי בין רחניה. כאשר מתבצע החי

לגרור, תפקוד הנחיית חניה מפסיק להיות זמין.
פעולת פרקטרוניק מופסקת עבור האזור

האחורי.

  מצלמת נסיעה לאחור*

מצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר אופטי. היא
כב בתצוגתמראה את האזור מאחורי הר

COMAND APS.

וודא שאין אנשים או חיות בטווח התמרון.
ת הם עלולים להיפצע.אחר

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תידוגמה: כלי ר
ובורר הילוכים*.

כב נייח, סובב את גלגל ההגהבעת שהר¿
בן.בכיוון הספציפי עד שהחץ יהפוך ל

חב החניה: שמורלנסיעה לאחור לתוך מר¿
את גלגל ההגה מסובב בכיוון זה, וסע לאחור

בזהירות.

 עצור מיד כאשר אתה שומע את האות �¿
בו אתה  צריך לנקוטכב הגיע למיקום שהר

ת.בפעולת היגוי מנוגד
Please steer to the right or Pleaseההודעה 

steer to the leftנא כוון הגה לימין או נא כוון) 
ב�הגה לשמאל), תופיע בתצוגה הר

תכליתית.

כב נייח, סובבת: כאשר הרפעולת היגוי מנוגד¿
את גלגל ההגה בכיוון הספציפי עד שהחץ

בן.יהפוך ל

חב החניה: שמורלנסיעה לאחור לתוך מר¿
את גלגל ההגה מסובב בכיוון המסוים, וסע

לאחור בזהירות.

עצור מיד כאשר אתה שומע את האות �¿
לכל היותר כאשר פרקטרוניק משמיע צליל

ה מתמשך.אזהר

 (הנחייתParking Guidance finishedההודעה 
ב�חניה הסתיימה) תופיע בתצוגה הר

ה. ייתכןתכליתית, ויושמע צליל אזהר
שתתבקש לכוון את גלגל ההגה לכיוונים

ה שכזה, תצוגותשונים ולהעביר הילוך. במקר

  סכנת פציעה 

* אופציונלי
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מצלמת נסיעה לאחור ממוקמת בפס הידית של
מכסה תא המטען.

 מצלמת נסיעה לאחור. 

ך המצלמהרראות ד

כב מוצג כדוגמת השתקפותהאזור מאחורי הר
בראי, כמו במראה הפנימית.

אם מכסה תא המטען פתוח.£
פל.ם כבד, שלג או ערבגש£
בלילה או במקומות חשוכים מאוד.£
בן בהיר מאוד.אם המצלמה חשופה לאור ל£
ה פתאומי, לדוגמהאם חל שינוי טמפרטור£

ף.ה ומחוממת בחורנסיעה לתוך חניה מקור
אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.£
הכבך ניזוק, במקראם החלק האחורי של ר£

בדוק את מיקום המצלמהשכזה דאג ל
ס בנץ ממליצהוכוונה במוסך מוסמך. מרצד

כז שירות מורשה שללך להשתמש במר
ה זו.ס בנץ מטעם כלמוביל למטרמרצד

אל תשתמש במצלמת נסיעה לאחור באחד
ת אתה עלול לפצועהמצבים הנ“ל. אחר

כבך בעתאחרים, או לגרום נזק לחפצים ולר
כבך.שאתה מחנה את ר

הפעלת מצלמת הנסיעה לאחור

במנעול2  וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

Activated autom. in reverseה ”רוודא שההגד¿

gearמופעל באופן אוטומטי במצב נסיעה) ”
 (ראהCOMAND APSלאחור) פעילה ב� 

COMANDהוראות הפעלה נפרדות עבור 

APS.(

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿
כב מוצג בתצוגתהאזור מאחורי הר

COMAND APS.
COMANDכב המוצג בתצוגת האזור מאחורי הר

APSעשוי להיות מוסתר (ראה הוראות הפעלה ,
).COMAND APSנפרדות עבור 

ה על עירנות  סייען שמיר

ה על עירנות מסייע לך בנסיעותסייען שמיר
כים ראשיות וכבישירארוכות ומונוטוניות, כגון בד

בין 80 קמ“ש ל�ה. הוא פעיל במהירויות שאגר
ה על עירנות מגלה180 קמ“ש. אם סייען שמיר

עייפות או פרקי זמן ממושכים של חוסר ריכוז
מצד הנהג, היא מציעה הפסקה בנסיעה.

  סכנת תאונה 
מצלמת הנסיעה לאחור היא רק כלי עזר,
ועשויה להציג מכשולים באופן מעוות ובלתי
נכון, או אף עשויה לא להציגם כלל. מצלמת

ת אותךהנסיעה לאחור אינה משחרר
ב. המצלמהמאחריות ומהקדשת תשומת ל

אינה מסוגלת להציג עצמים:
קרובים מאוד לפגוש האחורי.£
מתחת לפגוש האחורי.£
באזור המיידי מעל ידית מכסה תא£

המטען.
באתה האחראי תמיד על הבטיחות ואתה חיי

בתך,ביב לסלהמשיך להקדיש תשומת ל
כאשר אתה מחנה או מבצע תמרוני היגוי.
הוראה זו מתייחסת לאזורים מאחורי, לפני

ת אתה עלול לסכן אתכב. אחרובסמוך לר
עצמך ואחרים.

  סכנת תאונה 
בות הבאות מצלמת נסיעה לאחור לאבנסי

תתפקד, או תתפקד באופן מוגבל:
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ה על עירנות הוא רק כלי עזר,סייען שמיר
ועשוי לגלות את עייפותך ואת פרקי הזמן
הממושכים של חוסר ריכוז מאוחר מדי, או
לא לגלותם כלל. הוא אינו מהווה תחליף

למנוחה בזמן ולנהג מרוכז.
עייפות עלולה לגרום לך לזהות את מצבים
מסוכנים מאוחר מדי, לשיקול דעת מוטעה

בהשל מצב מסוים ולתגובה איטית יותר. מסי
זו, וודא שאתה ערני לפני שאתה מתחיל
לנהוג ובמהלך הנהיגה. בצע הפסקות בזמן

דיר, בפרט במהלך נסיעות ארוכות.ובאופן ס
ת אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנות בזמן,אחר

לגרום לתאונה, לפצוע את עצמך ואחרים.

תיתילכת�ברה הגוצתב הגוצתו הרהזא תועדוה   סכנת תאונה 

מתמעריך את רה על עירנות סייען שמיר
העייפות או את אי הריכוז ההולך וגדל, ולוקח

בון את הקריטריונים הבאים:בחש

סגנון נהיגה אישי, לדוגמה מאפייני היגוי.£

תנאי נהיגה, לדוגמה זמן, זמן נהיגה.£

ה על עירנות מוגבלתפקוד סייען שמיר
והאזהרות מושהות או אינן מופיעות כלל:

ךרך גרועים, לדוגמה דראם תנאי הד£
משובשת בבליטות ובורות.

בת רוח צד עזה.אם נוש£

בי עםת לסגנון נהיגה ספורטיאם עבר£
מהירויות פנייה גבוהות, או אתה נוהג עם

שיעור גבוה של האצה.

בה במהירותאם אתה נוהג בשכיחות ר£
בהנמוכה יותר מ� 80 קמ“ש, או במהירות ר

יותר מ� 180 קמ“ש.

אם אתה מפעיל בזמן הנוכחי או מבצע£
*.COMAND APSשיחה באמצעות ה� 

 במצבי נהיגה פעילים, לדוגמה, אם אתה£
כב.בים או משנה את מהירות הרמשנה נתי

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תידוגמה: כלי ר
ובורר הילוכים*.

בה על עירנות במחשהפעל את סייען שמיר¿
 עמוד 114).«ך (רהד

ב�תכליתית.מופיע בתצוגה הר הסמל 

ה על עירנות פעיל, הוא לא יזהיראם סייען שמיר
אותך עד להתחלת עשרים הדקות הראשונות
של נסיעתך. לאחר מכן אתה תשמע צליל

Attention Assist: Time for aה וההודעה אזהר

break?ה על עירנות: הגיע הזמן (סייען שמיר
ב�תכליתית.להפסקה?), תופיע בתצוגה הר

ך בצע הפסקה.ת הצורבמיד¿

 לאישור ההודעה. לחץ על לחצן ¿

דירות בזמןבנסיעות ארוכות, בצע הפסקות ס
ואפשר לעצמך מנוחה נכונה. אם אינך לוקח

ה על עירנות מגלה עדייןהפסקה וסייען שמיר
עייפות או חוסר ריכוז הולך וגדל, ניתן לראות

ה נוספת לאחר 15 דקות לכלהודעת אזהר
הפחות.

ה על עירנות מתאפס כאשר אתהסייען שמיר
ממשיך בנסיעתך, ומתחיל לשקול מחדש את

ת עייפותך, אם:מיד

אתה מפסיק את פעולת המנוע. £

ת הבטיחות ופותחאתה משחרר את חגור £
את דלת הנהג, לדוגמה להחלפת נהגים או

ביצוע הפסקה.ל

  סייען הגבלת מהירות*

ייען הגבלת מהירות אינו פעיל בכלס

הארצות.

»» * אופציונלי
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כת הניווט*סייען הגבלת מהירות ביחד עם מער
שלך, מציגים לך את מגבלות המהירות שהתגלו

ב�תכליתית.בתצוגה הר

התצוגה מופיעה כאשר התגלו תמרורי תנועה
ת.הקובעים את המהירות הגבוהה המותר

דוגמה
תמרורי תנועה מציגים מגבלת מהירות.

וף אזור מגבלת מהירות.ס

 מציין כי התגלה סוף אזור מגבלתתמרור 
ב�מהירות, אך הוא אינו מוצג בתצוגה הר

תכליתית.

סייען מגבלת מהירות מגלה את התמרורים
האלה, באמצעות מצלמה המוצבת בקצה העליון

מית.של השמשה הקד

מצלמת סייען מגבלת מהירות.

סייען מגבלת מהירות הוא רק כלי עזר, הוא
עשוי לגלות תמרורי מגבלת מהירות באופן

בלתי נכון או לא לגלותם כלל.
כת עלולה להיות פגומה או לא לתפקד,המער

אם:
ב שלג,קיימת ראות גרועה, לדוגמה עק£

פל או התזות.ם, ערגש

קיים ברק חריג, לדוגמה מהשמש או£
מהתנועה הבאה לקראתך.

פלת אומית מלוכלכת, מעורהשמשה הקד£
בקה סמוך למצלמה.מכוסה למשל במד

 אם תמרורי התנועה מכוסים למשל£
בלכלוך, שלג או עצים.

אם תמרורי התנועה מוארים באופן גרוע.£
אם קיימים תמרורי תנועה לא ברורים,£

בותכים ררלמשל סמוך לאתרי בניה או בד
בים.נתי

לתמרורי התנועה יש תמיד עדיפות על תצוגת
סייען מגבלת מהירות. סייען מגבלת מהירות

ך והתנועה.ראינו מסוגל לגלות את תנאי הד
הוא אינו מהווה תחליף לנהיגה בריכוז מלא.

ך ולתנועהרב לדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול להיכשל בזיהויבתך. אחרביולס

סכנות בזמן, לגרום לתאונה או לפצוע את
עצמך ואחרים.

ב�תכליתיתתצוגה ר

  סכנת תאונה 

בת הילוכים אוטומטית עם בוררדוגמה: תי
הילוכים*.

תמרורי תנועה מציגים מגבלת מהירות.
הסייען מגבלת מהירות זמין ותפקוד אזהר

כב.ב המובנה ברמופעל במחש
 מוצגות יחידות המשמשות את תמרור

התנועה.

ת סייען מגבלתהפעל את תפקוד אזהר¿
ךרב הדהמהירות, באמצעות מחש

 עמוד 113).«(

 מופיע. כאשר תמרור התנועההסמל 
,ב�תכליתית שהתגלה מופיע בתצוגה הר

* אופציונלי



מפתח עניינים

147
ת

רו
ק

ב
כות נהיגהמער

למשך חמש שניות. פריטים אחרים בתצוגה
ב�תכליתית, מוסתרים לפי שעה.הר

או
 הצג את סייען מגבלת המהירות באמצעות¿

 עמוד 113).«ך (רב הדמחש
כאשר תמרור תנועה מתגלה, הוא מופיע

.ב�תכליתית בתצוגה הר

ך כלל עד אשר:רמוצג בד תמרור תנועה 

התגלה תמרור תנועה המציין את סוף£
אזור מגבלת המהירות.

אתה מבצע פנייה.£
ה.אתה יוצא או נכנס לעיר או עייר£
ךרך משתנה (לדוגמה מדר סוג הד£

ך משנית).רראשית לד
חק מינימלי מסוים, מבלינהגת למר£

שתמרור תנועה חזר על עצמו או התגלה
שוב.

* אופציונלי

בהסייען ראיית לילה אינו מגלה עצמים בקר
ך השמשהרכב. הסתכל דהמיידית של הר

כב. וודאמית, כאשר אתה מתמרן את הרהקד
בו אתה מתמרןשאין אנשים או חיות באזור ש

כב.את הר

  סכנת תאונה 

  סייען ראיית לילה*

  סכנת תאונה 

כב הבאיםת הפנסים הראשיים של כלי הרתאור
לקראתך, אינה משפיעה על תצוגת ראיית לילה

ה אם אינך. זה גם המקרCOMAND APSבתצוגת 
ב התנועהיכול להפעיל את הפנסים הראשיים עק

הבאה לקראתך. זה מאפשר לך לראות מסלול
ך וקיום מכשולים כלשהם בזמן.רהד

ה אינפרא�אדומה אינה נראית לעיןתאור
אנושית, ולכן היא יכולה להישאר מופעלת
מבלי לסנוור את התנועה הבאה לקראתך.

 מצלמת סייען ראיית לילה.

הפעלת/הפסקת פעולת סייען ראיית לילה

הפעלה
ניתן להפעיל את סייען ראיית לילה, אם:

 במנעול ההצתה.22222המפתח נמצא במצב £

בד, המסייעסייען ראיית לילה הוא כלי עזר בל
לך בנהיגה ואינו משחרר אותך מאחריות

ךרב. המשך להסתכל דומהקדשת תשומת ל
מית, במקום להסתמך עלהשמשה הקד

תצוגת הסייען לראיית לילה. אתה האחראי
ב לנהוג בהתאם לתנאיבטיחות ואתה חייל

ת אתה עלול לסכן את עצמךהתנועה. אחר
ואחרים.

ם ושלג עלולים להשפיע לרעה עלפל, גשער
COMANDתצוגת סייען ראיית לילה בתצוגת 

APS.

ה אינפרא�סייען ראיית לילה משתמש בתאור
אדומה ובפנסים הראשיים הרגילים, להאיר את

מית קולטת אתחוב. מצלמה בשמשה הקדהר
ה האינפרא�אדומה ומציגה  אותההתאור

. תצוגהCOMAND APSבן בתצוגת בשחור/ל
COMAND APSחוב מואר באמצעותבילה לר מק

הפנסים הראשיים.
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  סכנת תאונה 

חשוך בחוץ.£

בע למצב אם מתג האורות נק£
ת נהיגת יום מופעלת. או תאור,

ב הילוך נסיעה לאחור.שול£

 מופעל.COMAND APSוודא ש� ¿

.לחץ על לחצן ¿

תצוגת סייען ראיית לילה מופיעה בתצוגה
COMAND APS.

ב*  חבילת נתי

ב כוללת את סייען שטחים מתים ואתחבילת נתי
ב.ת נתיסייען שמיר

סייען שטחים מתים

כת חיישןסייען שטחים מתים משתמש במער
כבך. הוארדאר, לפקח על שני הצדדים של ר

בים במהירויותתומך בך כאשר אתה משנה נתי
ה מופיעהה, נורית אזהרשל 30 קמ“ש. בכל מקר

כב מתגלה באזורבמראה החיצונית, מיד כאשר ר
בפיקוח. כאשר אתה מפעיל מחוון  כיוון לפני שינוי

ת התנגשות חזותית וקולית.בל אזהרבים, תקנתי
ה זו, סייען שטחים מתים משתמשלמטר

בחיישנים בפגוש האחורי.

תצוגת סייען ראיית לילה.

ניתן לקרוא כיצד לכוונן את בהירות תצוגת
COMAND APS בהוראות להפעלת ,COMAND

APS.

תניתן להפעיל את הפנסים הראשיים בתאור

כב נוסעאינפרא�אדומה, רק כאשר הר
במהירויות של לפחות 10 קמ“ש. פירוש

בר שניתן להשיג ראות מלאה רק בנהיגה.הד

פלת או מלוכלכתמית מעורשמשה קד

פלתמית לפני המצלמה מעוראם השמשה הקד
או מלוכלכת בצד הפנימי או החיצוני, תצוגת סייען

ראיית לילה עלולה להיות מושפעת לרעה.

רות מיזוג האווירבדוק את הגדה: להפשר¿
עמוד 161), וקפל כלפי מטה«האוטומטי (

עמוד 215).«את מכסה המצלמה (

להפשיר את הצד הפנימי של השמשה¿
קפל כלפי מטה את מכסהמית: הקד

המצלמה, ונקה את הצד הפנימי של
 עמוד 215).«מית (השמשה הקד

  סכנת תאונה 
בד, ועלולסייען שטחים מתים הוא כלי סיוע בל

כב. סייען שטחיםלא לגלות את כל כלי הר
מתים אינו משחרר אותך מאחריות

ב.ומהקדשת תשומת ל
ב לתנאי התנועההקדש תמיד תשומת ל

ת אתה עלול לא לזהות סכנותבתך. אחרביולס
בזמן, לגרום לתאונה, לפצוע את עצמך

ואחרים.

כת חיישן רדאר מופסקת באופןפעולת מער
 עמוד«אוטומטי, סמוך למתקני שידורי  רדיו (

.(316
כדי שסייען שטחים מתים יסייע לך בנהיגה,

בת להיות מופעלתכת חיישן רדאר חיימער
ה לפעולה.וכשיר

סייען שטחים מתים אינו מסוגל לגלות את
ך והתנועה.רתנאי הד

כבסייען שטחים מתים עלול לא לגלות כלי ר
צרים, כגון אופנועים או אופניים, או לגלותם

מאוחר מדי.

בהפיקוח עלול להיות מושפע באופן שלילי עק
ראותבות או חיישנים מלוכלכים, התזות בוץ ר

פלערם או מת על ידי שלג, גשגרועה הנגר

* אופציונלי
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כת עלולה לא להיותבים צרים, המעראם הנתי
ב מעברב הסמוך לנתימסוגלת להבדיל בין הנתי

ב המרוחק יותרכב בנתיבה זו,  כלי הרלו. מסי
עשויים להתגלות בחיווי, בפרט אם הם נוסעים

בים שונים.  זה עשויבוצות בזמנים שונים ובנתיבק
בה אם הם נוהגים בקצה הנתילהיות המקר

בעהב טכבך. עקשלהם, הקצה הקרוב ביותר לר
כת, אזהרות עלולות להיות מופקותשל המער

גוי, כאשר נוהגים סמוך למעקה ביטחוןבאופן ש
ב מוצקים אחרים.או לגבולות נתי

ביםשני חיישנים עבור סייען שטחים מתים משול
בצדדים של הפגוש האחורי. וודא שהפגוש

בביח והתזות בוץ סמשוחרר מלכלוך, קר
החיישנים. לדוגמה אסור שחיישני הרדאר יהיו
מכוסים על ידי מתקן לנשיאת אופניים או

הה של התנגשות חמורמטענים בולטים. במקר
בדוק את תפקוד חיישניאו נזק לפגושים, דאג ל

כז שירותהרדאר במוסך מוסמך, לדוגמה במר
ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה של מרצד

ת סייען שטחים מתים עלול לפעול שלאאחר
כהלכה.

כב יתגלולדוגמה. במקרים שכאלה כלי ר
מאוחר, או לא יתגלו כלל.

ךרב לתנאי הדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלולבותיך. אחרביוהתנועה ולס

להיכשל בזיהוי סכנות בזמן, לגרום לתאונה,
לפצוע את עצמך ואחרים.

פיקוח על טווח החיישנים
סייען שטחים מתים מפקח על אזור של עד

כבך כפיכבך,  סמוך לרשלושה מטרים מאחורי ר
שמוצג בתרשים.

יען שטחים מתים מפקח על אזוריםסי
כבכבך. כלי רבה המיידית של רבקר

בים והחולפים על פניך במהירויותהמתקר
ה.גבוהות אינם מתגלים. אין תצוגה ואין אזהר

חבים מאוד, ייתכן שלא ניתןבים ראם הנתי
ביהיה לפקח על הרוחב המלא של הנתי

ב הסמוךכב בנתיבה זו, כלי הרהסמוך. מסי
עשויים לא להתגלות,  בפרט אם הם נוסעים

בים שונים. זהבוצות בזמנים שונים ובנתיבק
ה אם הם נוהגים בקצהעשוי להיות המקר

כבך.ב שלהם, הקצה המרוחק מרהנתי
ךרב לתנאי הדהקדש תמיד תשומת ל

ת אתה עלולבתך. אחרביוהתנועה ולס
להיכשל בזיהוי סכנות בזמן, לגרום לתאונה,

לפצוע את עצמך ואחרים.

  סכנת תאונה 

המידע ותצוגת אזהר

»»

ה אדומה.נורית חיווי צהובה/נורית אזהר

2כאשר אתה מסובב את המפתח למצב 

במראות ה במנעול ההצתה, נוריות האזהר

החיצוניות נדלקות באדום.

אם סייען שטחים מתים מופעל והמנוע פועל,
נוריות החיווי במראות החיצוניות נדלקות בצהוב
עד למהירות של 30 קמ“ש. במהירות העולה
על 30 קמ“ׁש, נוריות החיווי נכבות וסייען שטחים

מתים פעיל.
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כב בטווח הפיקוח של סייען שטחיםאם מתגלה ר
המתים במהירויות מעל 30 קמ“ש, נוריות האזהר

ה זובצד המתאים נדלקות באדום. אזהר 
כב נכנס לטווח פיקוחמופקת תמיד כאשר ר

השטחים המתים מאחור או מהצד.

חשת רקה מתרכב, האזהרכאשר אתה עוקף ר
אם ההבדלים במהירויות הם פחות מ� 12

קמ“ש.

נורית החיווי הצהובה כבית לאחר שילוב של הילוך
ה שכזה, סייען שטחיםנסיעה לאחור. במקר
מתים אינו פעיל יותר.

ה מכווננת באופןהבהירות של נוריות חיווי/אזהר
ה החיצונית.אוטומטי, בהתאם לתאור

סייען שטחים מתים אינו פעיל במהירויות
נמוכה מ� 30 קמ“ש, ונוריות החיווי במראות

כב באזורהחיצוניות צהובות. אין חיווי לציון כלי ר
המפוקח.

ך ולתנועהרב לדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול להיכשל בזיהויבך.  אחרביס

סכנות בזמן, לגרום לתאונה, לפצוע את עצמך
ואחרים.

ת התנגשותאזהר
כב בטווח הפיקוח של סייען שטחיםאם מתגלה ר

מתים ואתה מפעיל מחוון כיוון, נשמע צליל
 מהבהבת. ה אדומה ה כפול. נורית אזהראזהר

כב המתגליםאם מחוון הכיוון ממשיך לפעול, כלי ר
המצויינים באמצעות הבהוב נורית האזהר

ה נוספים. אין צלילי אזהר.האדומה 

הפעלת סייען שטחים מתים
 עמוד 118)«כת חיישן רדאר (וודא שמער¿

 עמוד 114), הופעלו«וסייען שטחים מתים (
ך.רב הדבמחש

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿
במראות החיצוניות ה אדומות נוריות אזהר

נדלקות.

התנע את המנוע.¿
במראות החיצוניות ה נוריות האזהר

דולקות עתה בצהוב.

ת גרור*גריר
פעולת סייען שטחים מתים מופסקת, כאשר

כבך. ההודעהבור חשמלי גרור לראתה מחבר בחי
Blind Spot Assist currently unavaiable, See

Owner‘s Manualסייען שטחים מתים אינו זמין)  
ב�כעת, ראה ספר נהג), מופיעה בתצוגה הר

תכליתית.

בת נתיסייען שמיר

ך,רב הד במחשkmת תצוגה אם אתה בוחר ביחיד
 עמוד 115),«חק (בתפקוד מהירות�/מונה מר

ב הופעל החל ממהירות של 60ת נתיסייען שמיר
, טווחmilesת תצוגה ת יחידקמ“ש. אם נבחר

בין 40 מיילים לשעה.הסיוע מתחיל בין 35 ל

בב מתוכנן לגלות סימוני נתית נתיסייען שמיר
בךב את נתיך לפני שאתה עוזך, ולהזהיררעל הד

ך כלל,רה ניתנת בדללא כוונה תחילה. האזהר
ב. אתה תוזהרמי עובר סימון נתיכאשר גלגל הקד

באמצעות רעידות לסירוגין בגלגל ההגה של עד
1.5 שניות.

מתב מפקח  על האזור בקדת נתיסייען שמיר
כבך, באמצעות מצלמה בחלק העליון שלר

מית.השמשה הקד

ב.ת נתימצלמת סייען שמיר 

ך ובזמן, אם אתהעל מנת שתוזהר רק בעת הצור
כת מזהה תנאיםב, המערחוצה את סימון הנתי

ה אותך בהתאם.מסוימים ומזהיר

ם, אם:חשת מוקדה מתרהאזהר

אתה ”חותך“ פנייה בצד החיצוני.£

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
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ךרחבים מאוד, לדוגמה דבים רך יש נתירלד£
ראשית.

ב מוצקים,כת מזהה סימוני נתיהמער£
ה, לדוגמהשחצייתם תוביל לתוצאה חמור

במקרים של שוליים קשיחים או מעקה
בטיחות.

חשת מאוחר יותר, אם:ה מתרהאזהר

בים צרים.ך יש נתירלד£

אתה ”חותך“ פנייה בחלקה הפנימי.£

ה:חשת אזהרלא מר

אתה מבצע תמרוני היגוי באופן פעיל, בולם£
או לוחץ על דוושת ההאצה, לדוגמה כאשר

ב, מבצע עקיפה, מאיץ אואתה משנה נתי
ך הראשית.רנוטש את הד

אתה ”חותך“ את הפנייה בעיקול חד.£

ב עיקול חד מאוד.ביאתה נוסע ס£

האתה מפעיל את פנסי האיתות, במקר£
שכזה האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

,ABSבת, כגון כת בטיחות תנועה מתערמער£
BAS או ESP.

פלת אומית מלוכלכת, מעורהשמשה הקד£
בת המצלמה.בקה, בקרמכוסה במד

ב.אין סימוני נתי£

ב מחוקים, כהים או מכוסים,סימוני הנתי£
לדוגמה בלכלוך או שלג.

כב לפנים קצר מדי.חק לרהמר£

ך,רב בלתי ברורים על הדקיימים סימוני נתי£
ך.רלדוגמה סמוך לעבודות בד

קיימים שינויים בטווחים קצרים לסימונים,£
ךרבי סינון או יציאות מדלדוגמה נתי

ראשית.

ה ומתפתלת.ך צררהד£

ב אינו מסוגל לגלות אתת נתיסייען שמיר
ך והתנועה, הוא אינו מהווה תחליףרתנאי הד

לנהיגה בריכוז מלא.

ךרב לתנאי הדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול להיכשלבך. אחרביוהתנועה ס

בזיהוי סכנות בזמן, לגרום לתאונה, לפצוע
את עצמך ואחרים.

בכבך בנתיב אינו שומר את רת נתיסייען שמיר
בד והוא עלול לגלותשלו. הוא כלי עזר בל

ך באופן בלתי נכון, אורב על הדסימוני נתי
לא לגלותם כלל.

כת עלולה להיפגם או לא לתפקד, אם:המער

ב שלג,קיימת ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות מים.ם, ערגש

קיים  ברק, לדוגמה מהשמש או מהפנסים£
כב הבאים לקראתך.הראשיים של כלי הר

  סכנת תאונה 

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תידוגמה: כלי ר
ובורר הילוכים*.

בב במחשת נתיהפעל את סייען שמיר¿
 עמוד 114).«ך (רהד

 מופיע.הסמל 

בת נתיהפעלת סייען שמיר

* אופציונלי
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כות מיזוג  האוויר הבאות:כב מצויד באחת ממער הר

מטיק �2אזוריםתר  

מיזוג אוויר

כות מיזוג אווירת מער סקיר

מיתה קדת בקר יחיד

כת מיזוג אווירמטיק �2אזורים היא מערהתר
כות חימום ואוורורבת מעראוטומטית, המשל

בקר באופןכת קירור. ניתן לאוטומטיות עם מער
נפרד את הטמפרטורות עבור צד הנהג וצד

מי.הנוסע הקד

מוטרוניק* �3אזורים תר

מיתה קדת בקר יחיד

כת מיזוג אווירמוטרוניק* �3אזורים היא מערהתר
כות חימום ואוורורבת מעראוטומטית, המשל

בקר באופןכת קירור. ניתן לאוטומטיות עם מער
נפרד את הטמפרטורות עבור צד הנהג, צד

בקר אתמי והתא האחורי. ניתן להנוסע הקד
מיזרימת האוויר באופן נפרד, עבור התאים הקד

והאחורי.

 הערות כלליות

מוטרוניק*  �3אזוריםמטיק �2אזורים/תרתר
כב,ה והלחות בפנים הרמבקרות את הטמפרטור

ומסננות חומרים בלתי רצויים באוויר.

מוטרוניק*  �3אזוריםמטיק �2אזורים/תרתר
. פעולה26פעילות רק כאשר המנוע פועל

ה אחוריתת בקר יחיד

גת, רק כאשר אתה נוהג עםאופטימלית מוש
חלונות צד, גג נפתח מחליק/מוטה*/גג שמש

מי מחליק* סגורים.פנור

כב לפרק זמן קצר במהלך מזגאוורר את הר

אוויר חם, לדוגמה באמצעות המאפיין
 עמוד 93). באופן זה תזרז«פתיחת נוחות (

* אופציונלי

מוטרוניק* �3אזורים: תפקוד “חימום שיורי“ ניתן להפעלה או להפסקת פעולה, רק אם ההצתה מופסקת.תר26 
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ה הרצויה שלאת תהליך הקירור והטמפרטור
ג מהר יותר.כב, תושפנים הר

ב מסוגל לסנן את כל חלקיקי המסנן המשול

האבק ולסנן אבקנים החוצה באופן מלא.
מסנן חסום מפחית את כמות האוויר

בה זו, עליךכב. מסיהמסופק לפנים הר
להקפיד תמיד על מרווח הזמן להחלפת

ת השירות. מאחרהמסנן, המפורט בחובר
בתיים, לדוגמהביוהמצב תלוי בתנאים הס

זיהום אוויר כבד, מרווח הזמן להחלפה עשוי
להיות קצר יותר, ממרווח הזמן המפורט

ת השירות.בחובר

רות המומלצות בעמודיםב להגדשים ל
ת החלונות עלולים להתכסותהבאים. אחר

גיחבאדים. מצב שכזה עלול למנוע ממך להש
בתנאי התנועה, מצב העלול לגרום לתאונה.

  סכנת תאונה 

מטיק �2אזוריםתר

כת מיזוג אווירת תפקודי מערסקיר

ה בצד ימין.קובע את הטמפרטור

קובע את חלוקת האוויר.

קובע את זרימת האוויר.

ה בצד שמאל.    קובע את הטמפרטור     

הוראות והמלצות עבור מיזוג אוויר

אופטימלי:
םינצחלה תועצמאב ריוואה גוזימ תא לעפה£

. נוריות החיווי מעל לחצני ו� 
 נדלקות. ו� 

.C 22°ה ל�בע את הטמפרטורק£
ה“ , עדה בתפקוד “הפשרהשתמש בקצר£

     תפקוד

הפעלת/הפסקת פעולת מצב

סיחרור האוויר.

מית.מפשיר את השמשה הקד

מפעיל/מפסיק את תפקוד האזור.

תצוגה.

כת מיזוג האווירקובע את מער
למצב אוטומטי.

מפעיל/מפסיק את הקירור עם
בוש לחות אוויר.יי

מפעיל/מפסיק את חימום החלון
האחורי.

מפעיל/מפסיק את מיזוג האוויר.

     תפקוד
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מית תתבהר.שהשמשה הקד

ה במצב “מיחזור אוויר“,השתמש בקצר£

דוגמה אם קיימים ריחות לא נעימים מחוץ
ת החלונותה. אחרכב, או בנהיגה במנהרלר

ב החוסר באוויר צח.יכוסו באדים עק

” (אזור)ZONEהשתמש בתפקוד “£

ה בצדרות הטמפרטורלהתאמת הגד
מי.ה בצד הנוסע הקדהנהג, ובאותה המיד

תיכבה. נורית החיווי מעל לחצן 



מפתח עניינים

155
ת

רו
ק

ב
מיזוג אוויר

מוטרוניק* �3אזוריםתר

ה בצד ימין.קובע את הטמפרטור

מבקר את מיזוג האוויר האוטומטי

)FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE(27

קובע את זרימת האוויר.

קובע את חלוקת האוויר.

ה בצד שמאל.קובע את הטמפרטור

ה אחוריתת בקריחיד

ה.מגביר את הטמפרטור

תצוגה.

מגביר את זרימת האוויר.

מפחית את זרימת האוויר.

ה.מפחית את הטמפרטור

     תפקוד

מיתה קדת בקריחיד
כת מיזוג האוויר למצבקובע את מער

אוטומטי.

מית.מפשיר את השמשה הקד

מפעיל/מפסיק את תפקוד האזור.

תצוגה.

מפעיל/מפסיק את סיחרור האוויר.

מפעיל/מפסיק את תפקוד חום
שיורי.

בושמפעיל/מפסיק את הקירור עם יי

לחות אוויר.

מפעיל/מפסיק את חימום החלון

האחורי.

הפעלת/הפסקת פעולת מצב מיזוג

אוויר.

     תפקוד

בוע את זרימת האוויר וחלוקת האוויר שלבע למצב אוטומטי. ניתן גם לק מיזוג האוויר נק.27  לחץ על לחצן 

. ע“י לחצן )FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE( מותמיזוג האוויר האוטומטי, לאחת משלוש הר

* אופציונלי
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הוראות והמלצות עבור מיזוג אוויר

אופטימלי:
הפעל את מיזוג האוויר באמצעות£

. נוריות החיווי ו� הלחצנים 
 נדלקות. ניתן ו� מעל לחצני 

בוע את זרימת האוויר וחלוקתגם לק
האוויר של מיזוג האוויר האוטומטי,

/FOCUSמות (לאחת משלוש הר

MEDIUM/DIFFUSE)אתבוע. ניתן לק

מה ר.מה הרצויה ע“י לחצן הר

MEDIUMמה המומלצת. היא הר
.C 22°ה ל�בע את הטמפרטורק£
ה“,ה בתפקוד “הפשרהשתמש קצר£

מית שוב.ת השמשה הקדעד להבהר
השתמש במצב “מיחזור אוויר“ רק£

ה, לדוגמה אם קיימים ריחות לאבקצר
ה.כב, או בנהיגה במנהרנעימים מחוץ לר

ב החוסרת החלונות יכוסו באדים עקאחר
באוויר צח.

” (אזור)ZONEהשתמש בתפקוד “£

ה בצדרות הטמפרטורלהתאמת הגד
מי ובאותההנהג, בצד הנוסע הקד

ה בתא האחורי. נורית החיווי מעלהמיד
 תיכבה.לחצן 

ניתן להשתמש בחום שיורי לחימום או£

כב, לאחר שהפסקת אתלאוורור פנים הר
ההצתה.

גוזימ תלועפ תקספה/תלעפה 
ריוואה

 כאשר מופסקת פעולת מיזוג האוויר,

מופסקות גם פעולות אספקת האוויר ומיחזור
תה זו רק לזמן קצר, אחררהאוויר. בחר בהגד

החלונות יתכסו באדים.

הפעל את מיחזור האוויר תחילה באמצעות

 עמוד 157).«( הלחצן 

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿

. נורית החיווי לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת. זרימת האווירמעל לחצן 
בעות למצב אוטומטי.וחלוקת האוויר נק

או

.לחץ על לחצן ¿

רותכבית. ההגד נורית החיווי מעל לחצן 
ם לכן, חוזרות להיות פעילות.בעו קודשנק

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

 נדלקת.נורית החיווי מעל לחצן 

בושפעלת/הפסקת קירור עם יי
לחות האוויר

בוש לחות האוויר“, זמין רקתפקוד “קירור עם יי
כב מקוררכאשר המנוע פועל. האוויר בתוך הר
ת.ה הנבחרוהלחות מיובשת, בהתאם לטמפרטור

בכך נמנעת התכסות החלונות באדים.

  סכנת תאונה 
אם אתה מפסיק את פעולת תפקוד “קירור

כבבוש לחות האוויר“, האוויר בתוך הרעם יי
לא יקורר (במזג אוויר חם) ולא תיובש הלחות.
החלונות עלולים להתכסות מהר מאוד באדים.

גיח בתנאימצב זה עלול למנוע ממך להש
התנועה, וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.

בהביה למען איכות הס  הער 

.R134Aכת הקירור משתמשת בקרר מער
ם נזק לשכבת האוזון של כדורקרר זה אינו גור

הארץ.

כב, כאשרהתעבות מים עשויה לנזול מתחת לר
מטיק נמצאת במצב קירור.כת תרמער
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.  לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת.נורית החיווי מעל לחצן 

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

כבית. לתפקוד נורית החיווי מעל לחצן 
בוש לחות האוויר, יש מאפייןקירור עם יי

השהיית הפסקת פעולה.

ת מיזוג אוויר באופן אוטומטי בקר

תבעה נשמרה שנקבמצב אוטומטי, הטמפרטור
כת מווסתתבועה. המערמה קבאופן אוטומטי בר

ת האוויר המסופק,באופן אוטומטי את טמפרטור
את זרימת האוויר ואת חלוקת האוויר.

מיזוג האוויר האוטומטי ישיג פעולה אופטימלית,
בוש לחות האוויר“אם גם תפקוד “קירור עם יי

ך ניתן להפסיק את פעולתת הצוריופעל. במיד
בוש לחות האוויר.הקירור עם יי

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿

ה הרצויהבע את הטמפרטורק¿

. נורית החיווי לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת. זרימת האווירמעל לחצן 
בעות למצב אוטומטי.וחלוקת האוויר נק

מוטרוניק* �3אזורים: לחץ על לחצן  תר¿

מה הרצויהת הרבחירמעלה או מטה, ל
 עמוד 155).«(

רות מיזוג האוויר האוטומטי:הגד

FOCUSךרזרימת אוויר  גבוהה/חלוקת אוויר ד
כזיים והצדדיים.פתחי האוורור המר

MEDIUMךרזרימת אוויר מתונה/חלוקת אוויר ד
כזיים והצדדיים.פתחי האוורור המר

DIFFUSEךרזרימת אוויר איטית/חלוקת אוויר ד
כזיים והצדדייםפתחי האוורור המר

ה.ופתחי ההפשר

 לחץ על לחצן חלוקתלהפסקת פעולה: ¿
האוויר.

מטיק �2אזורים: לחץ על לחצן תר

 עמוד 153).«(

מוטרוניק* �3אזורים: לחץ על לחצן תר

 עמוד 155).«(
 כבית.נורית החיווי מעל לחצן 

או

לחץ על לחצן זרימת אוויר.¿

מטיק �2אזורים: לחץ על לחצן תר

 עמוד 153).«(

מוטרוניק* �3אזורים: לחץ על לחצן תר

 עמוד 155).«(
 כבית.נורית החיווי מעל לחצן 

הת הטמפרטורר  הגד

מטיק �2אזוריםתר

בוע טמפרטורות נפרדות עבור צד הנהגניתן לק
מי.וצד הנוסע הקד

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

 או עללחץ על לחצן  להעלאה/הנמכה: ¿

 עמוד 153).«( למעלה או למטה לחצן 

ה רקרות הטמפרטורשנה את הגד
.C° 22בהפרשים קטנים. החל ב�

מוטרוניק* �3אזוריםתר

מוטרוניק* �3אזוריםאזורי מיזוג אוויר עבור תר

ה נפרדות עבור צדרות טמפרטורבחור הגדניתן ל
מי וגם עבור התא האחורי.הנהג, צד הנוסע הקד

»» * אופציונלי
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 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

ה בתאטמפרטורהעלאת/הנמכת ל¿
או  לחץ על לחצן מי: הנוסעים הקד

 עמוד 155).  שנה את«מעלה או מטה (
ה רק בשינויים קלים,רות הטמפרטורהגד

.C° 22החל ב�  

ה בתאטמפרטורלהעלאת/הנמכת ¿
לחץ על לחצן הנוסעים האחורי: 

 עמוד 155).«(

 תיכבה.נורית החיווי מעל לחצן 

 עמוד«( למטה   או לחץ על לחצן ¿
ה רקרות הטמפרטור155). שנה את הגד

.C° 22בשינויים קלים, החל ב� 

ה בתאטמפרטורלהעלאת/הנמכת ¿
 וא  ןצחל לע ץחל :ירוחאה םיעסונה
�פמטהרות  עמוד 155). שנה את הגד«(
.C° 22  �ב לחה ,םילק םייונישב קר הרוטר

  כוונון פתחי האוויר

כזייםביעת פתחי האוורור המרק

  סכנת תאונה 
ך פתחי האוורור עשוי להיותרם דאוויר הזור

חם מאוד או קר מאוד. לכן, קיימת סכנה של
בהכוויות קור או כחום, לעור החשוף לקר

בסמוך  לפתחי אוויר אלה. שמור על חלקי
חק מפתחי אוורורעור חשופים של הגוף הר

ך, הסט את זרימת האווירת הצוראלה. במיד
כב.לאזור אחר של פנים הר

ב להערות הבאות, כדי לוודא שהאווירנא שים ל
ך פתחי האוורור:ריכול לזרום חופשי ד

שמור על פתחי האוורור בין השמשה£
מית למכסה תא המנוע חופשייםהקד

ח, שלג ועלים, להבטיחממשקעים, כגון קר
כב.אספקה של אוויר טרי לפנים הר

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או סורגי£
כב.כניסת ויציאת האוויר בפנים הר

בי אוורור חופשי, כוונן אתעבור מש
ההמחליקים בפתחי האוורור, למצב עציר

כזי.מר

כזי, שמאל.פתח אוורור מר
כזי ימין.פתח אוורור מר

כזי ימין.גלגלת אצבע עבור פתח אוורור מר
כזי גלגלת אצבע עבור פתח אוורור מר

שמאל.

 סובב את גלגלת האצבעה:לפתיחה/סגיר¿
 מעלה או מטה. ו�

רות פתחי האוורור הצדדייםהגד

 סובב את גלגלת האצבעה:לפתיחה/סגיר¿
 מעלה או מטה.

אף פעם אינו סגור ה  פתח הפשר
  סגור.לחלוטין, גם אם פתח אוורור צדדי 

רות פתח האוורור של תא הכפפותהגד

מטיקניתן לאוורר את תא הכפפות כאשר תר
�2אזורים/�3אזורים פועל.

לדומה, כדי לקרר את תכולתו.
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רותמת זרימת האוויר תלויה בזרימות והגדר
חלוקת האוויר.

 סגור את פתח האוורור של תא הכפפות,
הכאשר מצב חימום מופעל. בטמפרטור

חיצונית גבוהה, פתח את פתח האוורור
בוש לחותוהפעל את תפקוד “קירור עם יי

ם נזק לפריטיםת עלול להיגראוויר“. אחר
הרגישים לחום והמאוחסנים בתא הכפפות.

פתח אוורור בתא אחורי, שמאל.

סובב את גלגלת האצבעה: לפתיחה/סגיר¿
 מעלה או מטה.

רות לפתחי אוורור צדדיים* בתא האחוריהגד

 גלגלת אצבע לפתח אוורור.
פתח אוורור.

 סובב את גלגלת האצבעה: לפתיחה/סגיר¿
 בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

רות פתחי אוורור בתא האחוריהגד

גלגלת אצבע עבור פתחי אוורור בתא
האחורי.

פתח אוורור בתא האחורי, ימין.
מוטרניק �3ה אחורי עבור תרלוח בקר
אזורים*.

פתח אוורור צדדי בתא האחורי.
גלגלת אצבע לפתח אוורור צדדי בתא

האחורי.

סובב את גלגלת האצבעה: לפתיחה/סגיר¿ֳ
 לימין או לשמאל.

רות לחלוקת אוויר  הגד

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ה.ההפשר

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
כזיים והצדדיים.האוורור המר

ך פתחיר מכוון את זרימת האוויר ד
האוורור של אזורי הרגליים.
ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד

כזיים והצדדיים ובאותההאוורור המר
ה.ך פתחי ההפשררה דהמיד

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ך פתחירהאוורור של אזורי הרגליים וד

ה.ההפשר

מטיק �2אזוריםתר

* אופציונלי

 במנעול2 סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

  מעלה או מטה בלחיצהלחץ על לחצן ¿
ת ונשנית, עד להופעת הסמל הרצויחוזר

 עמוד 153).«בתצוגה (
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מוטרוניק �3אזורים*תר

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿

 מעלה או מטה בלחיצהלחץ על לחצן ¿

ת ונשנית, עד להופעת הסמל הרצויחוזר

 עמוד 155).«(בתצוגה 

ת זרימת האווירר  הגד

מטיק �2אזוריםתר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

מעלה לחץ על לחצן  ת/החלשת: להגבר¿

 עמוד 153).«(או מטה  

מוטרוניק �3אזורים*תר

 במנעול ההצתה.2 סובב את המפתח למצב ¿

מי:ת/החלשת זרימת האוויר הקדלהגבר¿

 עמוד«( מעלה או מטה לחץ על לחצן 

(155.

ת/החלשת זרימת האוויר האחורי:להגבר¿

. עמוד 155)«(  או לחץ על לחצן 

  הפעלת/הפסקת תפקוד האזור

 עמוד«( לחץ על לחצן  להפעלה:¿

. עמוד 155)«( 153),

 תידלק. נורית החיווי מעל לחצן 

הרות הטמפרטורמטיק �2אזורים: הגדתר

עבור צד הנהג, אינן מיושמות עבור צד

מי.הנוסע הקד

רותמוטרוניק �3אזורים*: הגדתר

ה עבור צד הנהג, אינן מיושמותהטמפרטור

מי או עבור התאעבור צד הנוסע הקד

האחורי.

 לחץ את הלחצן להפסקת פעולה:¿

. עמוד 155)«(  עמוד 153)«(

 כבית. נורית החיווי מעל לחצן 

הרות הטמפרטורמטיק �2אזורים: הגדתר

עבור צד הנהג, מיושמות  עבור צד הנוסע

מי.הקד

רותמוטרוניק �3אזורים*: הגדתר

ה עבור צד הנהג, מיושמותהטמפרטור

מי או עבור התאעבור צד הנוסע הקד

האחורי.

מיתת השמשה הקד  הפשר

ה רק עדבחור בתפקוד הפשרעליך ל 

ה שוב.מית תהיה בהירשהשמשה הקד

  במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

. לחץ על לחצן  להפעלה:¿

 תידלק. נורית החיווי מעל לחצן 

כת מפעילה באופן אוטומטי אתהמער

התפקודים הבאים:
בוש הלחות.קירור האוויר עם יי£
28זרימת אוויר גבוהה£

28ה גבוההטמפרטור£

מית ולחלונותחלוקת אוויר לשמשה הקד£

הצד.
הפסקת פעולת מצב מיחזור אוויר.£

. לחץ על לחצן לנטרול:¿

 תיכבה.נורית החיווי מעל לחצן 

ם לכן תקפות שוב.בעו קודרות שנקההגד

בוש הלחות באוויר מוסיףתפקוד קירור עם יי

להתקיים. מצב מיחזור האוויר מוסיף להיות

מופסק.

או

.לחץ על לחצן ¿

 תיכבה.נורית החיווי מעל לחצן 

בעים למצבזרימת האוויר וחלוקת האוויר נק

הפעלה אוטומטי. ה החיצונית. בהתאם לטמפרטור28

* אופציונלי
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ך כמות גדולה של חימום החלון האחורי צור
ם חשמלי. לכן עליך להפסיק את פעולתוזר

מיד לאחר שהחלון האחורי התבהר, כי
פעולתו נפסקת באופן אוטומטי רק לאחר

מספר דקות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, חימום החלון
האחורי עשוי להיפסק.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

.לחץ על לחצן ¿

, תידלק אונורית החיווי מעל הלחצן 
תיכבה.

הפעלה/הפסקת פעולה של מצב
מיחזור אוויר

הניתן להפסיק את זרימת האוויר הטרי, במיד
כב מבחוץ. ואזרים לרוריחות לא נעימים חוד

כב ימוחזר.האוויר הקיים כבר בר

או

או לחץ על לחצן מטיק �2אזורים: תר¿
 עמוד 153).«( מעלה או מטה 

לחץ על לחצן מוטרוניק �3אזורים*: תר¿
 עמוד 155).«( מעלה או מטה או 

או

לחץ על לחצן מטיק �2אזורים:תר¿
 עמוד 153).«מעלה או מטה (

 לחץ על לחצן מוטרוניק �3אזורים*:תר¿
 עמוד 155).«מעלה או מטה(

ת החלונות  הפשר

אדים בצד הפנימי

בוש אוויר“.הפעל את תפקוד “קירור עם יי¿

הפעל מצב אוטומטי.¿

אם החלונות מוסיפים להיות מכוסים באדים,¿
ה.הפעל את תפקוד הפשר

אדים בצד החיצוני

מית.הפעל את מגבי השמשה הקד¿

לחץ על לחצן מטיק �2אזורים: תר¿
«ת ונשנית (מעלה או מטה לחיצה חוזר
 או עמוד 153), עד שהסמל 

מופיעים בתצוגה.

לחץ על לחצן מוטרוניק �3אזורים:* תר¿
 עמוד 155) עד שהסמל«מעלה או מטה (

 מופיעים בתצוגה. או 

ה זו רק עד שהשמשהרבחור בהגדעליך ל
מית  תתבהר.הקד

הפעלת/הפסקת חימום החלון
האחורי

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
ח ושלג, לפניוודא שכל החלונות נקיים מקר

ת הראיה המוגבלתתחילת הנסיעה. אחר
תחסום לך את הראות של תנאי התנועה,

וכך תגרום לתאונה.

  סכנת תאונה 
עבור למצב מיחזור אוויר רק לפרק זמן קצר

תבטמפרטורות חיצוניות נמוכות. אחר
החלונות יכוסו באדים, ראייתך תופרע ותסכן
את עצמך ואחרים. מצב שכזה עלול למנוע
ממך לראות את תנאי התנועה, וכתוצאה

מכך לגרום לתאונה.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

.לחץ על לחצן  להפעלה:¿

 תידלק.נורית החיווי מעל לחצן 

 מצב מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות.

כאשר מצב מיחזור אוויר מופעל באופן
 אינהאוטומטי, נורית החיווי מעל לחצן 

דולקת.
חש לאחר 30המעבר לאוויר חיצוני מתר

דקות.

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

 תיכבה.נורית החיווי מעל לחצן 
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מצב מיחזור אוויר מפסיק לפעול באופן

אוטומטי:
ה חיצונית לאחר כחמש דקות בטמפרטור£

.5°Cשל 
בושלאחר כחמש דקות של קירור עם יי£

האוויר, הפעולה מופסקת.
הלאחר כשלושים דקות בטמפרטור£

.5°Cחיצונית מעל 

ת נוחותפתיחת/סגיר

לחץ לחיצה רצופה על לחצן פתיחת נוחות: ¿

 למשך שניה אחת, עד שהחלונות

וגג הנפתח המחליק/מוטה*/גג הנפתח

מי המחליק* יגיעו למיקומיהםהפנור

המקוריים.

 תיכבה,נורית החיווי מעל הלחצן 

תופסק פעולת מצב מיחזור אוויר.

אם אתה פותח את חלונות הצד ואת גג

הנפתח המחליק/מוטה* או את גג הנפתח

המי המחליק* באופן ידני לאחר סגירהפנור

במאפיין נוחות, הם יישארו במצב זה כאשר

הם ייפתחו באמצעות פתיחת הנוחות.

  הפעלת/הפסקת חום שיורי

כב המתאפייניםתפקוד חום שיורי זמין רק בכלי ר

מוטרוניק �3 אזורים*.בתר

ניתן לעשות שימוש בחום שיורי של המנוע,

 דקות30כב הנייח, למשך להמשך חימום של הר

לאחר הפסקת פעולת המנוע. זמן החימום תלוי

בעה.ה הפנימית שנקבטמפרטור

המפוח יפעל במהירות נמוכה ללא קשר
ביעת זרימת האוויר.לק

האם אתה מפעיל את תפקוד “חום שיורי“
בטמפרטורות גבוהות, רק האוורור יופעל.

המפוח יפעל במהירות בינונית.

 במנעול ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿

והסר אותו.

. לחץ על לחצן  להפעלה:¿

 תידלק.נורית החיווי מעל לחצן 

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

 תיכבה.נורית החיווי מעל לחצן 

פעולת החום השיורי מופסקת באופן

אוטומטי לאחר כ� 30 דקות, או אם:
ההצתה מופעלת.£
מתח המצבר יורד.£

  סכנת פציעה 

וודא שאף אחד אינו נלכד בין חלון הצד

ת הדלת, כאשר חלונות הצד נפתחיםומסגר

ונסגרים.

כון אל חלונות הצד,אל תניח חפצים או תר

כאשר הם נפתחים או נסגרים. אתה או

החפצים עלולים להימשך או להילכד בין חלון

ת הדלת, כאשר החלון נע. אםהצד ומסגר

קיימת סכנת הילכדות, לחץ על לחצן 

תת, פתיחת, סגירשוב. לחץ על הלחצן לעציר

חלונות הצד בכיוון המנוגד באופן המתאים.

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה פותח

או סוגר את גג הנפתח המחליק/מוטה*/גג

מי המחליק*. אם קיימת סכנתהנפתח הפנור

 שוב. לחץ עלהילכדות, לחץ על לחצן 

ת גג הנפתחת, פתיחת, סגירהלחצן לעציר

מיהמחליק/מוטה*/גג הנפתח הפנור

המחליק*, בכיוון המנוגד באופן המתאים.

לחץ לחיצה רצופה על לחצןת נוחות: סגיר¿

 למשך שניה אחת, עד שהחלונות ו גג

הנפתח המחליק/מוטה*/גג הנפתח

מי המחליק* ייסגרו.הפנור

 תידלק,נורית החיווי מעל הלחצן 

תופעל פעולת מצב מיחזור אוויר.

* אופציונלי
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הפעלת/הפסקת חימום עזר/

אוורור*

ניתן להפעיל את חימום העזר/אוורור אפילו

כאשר מיזוג האוויר מבוקר באופן ידני. נוחות

כתגה, כאשר המעראופטימלית ניתנת להש

בע אתבעת למצב הפעלה אוטומטי. קנק

. 22°Cה ל�הטמפרטור

חימום העזר/אוורור ניתן להפעלה או להפסקת

חוק, או בלחצןפעולה באמצעות השלט הר

כזית.בקונסולה המר

תרך להגדרב הדניתן להשתמש במחש

בחרשלושה זמני יציאה, ייתכן ואחד מהם יי

 עמוד 119).«(מראש 

הפעלת/הפסקת חימום עזר/אוורור

כזיתבשימוש בלחצן הקונסולה המר

אדי גזי פליטה נוצרים כאשר חימום העזר

נמצא בפעולה, שאיפת אדי גזי פליטה אלה

יכולה להיות רעילה. לכן עליך להפסיק את

כותחימום העזר במקומות סגורים ללא מער

ה.אוורור, לדוגמה  חניה מקור

  סכנת הרעלה 

  סכנת הרעלה 

כאשר מפעילים את חימום העזר חלקים של

ב, וחומריםכב עשויים להתחמם בחום רהר

הדליקים כגון דלק עלולים להתלקח. לכן אסור

הפעלת חימום העזר בתחנות דלק, או כאשר

ב להפסיק אתכבך מתודלק. לכן אתה חייר

פעולת חימום העזר בתחנת דלק.

כבחימום העזר מחמם את האוויר בפנים הר

בעה, ללא שימוש בחום המנועה שנקלטמפרטור

הפועל. חימום העזר מופעל באמצעות הדלק

בת להיותבה זו, תכולת המיכל חייכב. מסיהר

ת הדלק, כדי להבטיחלפחות במפלס עתוד

שחימום העזר יתפקד.

חימום העזר/אוורור יתכוונן באופן אוטומטי לשינויי

בה זו,ה ולתנאי מזג האוויר. מסיהטמפרטור

חימום העזר מסוגל לעבור ממצב אוורור למצב

חימום או ממצב חימום למצב אוורור.

אינך יכול להשתמש באוורור העזר לקרר את

הה נמוכה מהטמפרטורכב, לטמפרטורהר

החיצונית.

לפני הפעלה

לצבעים של נוריות החיווי בלחצן יש את

הפירושים הבאים:

הפעלת אוורור עזרכחול

הפעלת חימום עזראדום

 עמוד 119).«(זמן יציאה שנבחר מראש צהוב

.לחץ על לחצן ¿

נורית החיווי הכחולה או האדומה בלחצן 

תידלק או תיכבה.

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

ה.בע את הטמפרטורקֳ¿
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חוק ניתן:באמצעות השלט ר
להפעיל או להפסיק את פעולת חימום/אוורור£

עזר.
בדוק את מצב  חימום/אוורור עזר.ל£
בחור זמן יציאה.ל£
בוע זמן יציאה.לק£

הפעלת חימום /אוורור עזר

.ONלחץ על לחצן ¿

ההודעות הבאות יכולות להופיע בתצוגה:

הפעלת/הפסקת חימום/אוורור עזר בשימוש

חוקבשלט ר

חוק אחד. אתה רשאיכבך מגיע עם שלט רר

חוקים נוספים עבורלהשתמש בשני שלטים ר

כבך. למידע נוסף התקשר למוסך מוסמך,ר

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

בי של 300 מטרים. טווחחוק יש טווח מרלשלט ר

זה מופחת על ידי:
מקורות הפרעות של שידורי רדיו.£
כב.חוק לרעצמים קשיחים בין השלט ר£
כב.חוק ביחס לרמיקום גרוע של השלט ר£
שידור מתוך מקום סגור.£

גה, אם תחזיק הטווח האופטימלי ניתן להש

חוק אנכית ותכוון אותו למעלה,את השלט הר

כאשר אתה לוחץ על אחד הלחצנים.

 סמל סוללה יופיע בתצוגה, כאשר הסוללות

חוק חלשות. החלף את סוללותבשלט הר

 עמוד 270).«(חוק השלט הר

תצוגה

בע זמן יציאהבדיקת מצב/ק      ל

 OFF.להפסקת פעולת חימום עזר/אוורור �

ON .להפעלת חימום עזר/אוורור � 

ביעת זמן יציאהבדיקת מצב/ק       ל

תצוגה                       פירוש      

חימום/אוורור  עזר

מופעל

רעה תקלה בחימום/אי

אוורור  עזר. תפקוד

חימום/אוורור שנבחר

כתבאמצעות המער

כב אינואינו זמין. מצבר הר

ה מספקת, אוטעון במיד

כתקיימת תקלת מער

 עמוד 264).«(

 ➡

➡
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הפסקת פעולת חימום/אוורור עזר

חימום העזר מפסיק לפעול באופן אוטומטי

לאחר 50 דקות.

ניתן לשנות את מגבלת הזמן. כדי לעשות

כזזאת בקר במוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד

כלמוביל בע“מ.

.OFFלחץ על לחצן ¿

ההודעות הבאות יכולות להופיע בתצוגה:

תצוגה                       פירוש      

אירעה תקלה בשידור

כבר לרהאות בין המשד

 עמוד 264).«(

כתאירעה תקלה במער

החימום או אין מספיק

דלק במיכל הדלק.

חימום העזר אינו פועל.

אוורור העזר עדיין

 עמוד 264).«(מתפקד 

תצוגה                       פירוש      

מופסקת פעולת חימום

עזר/אוורור.

אירעה תקלה בשידור

כבר לרהאות בין המשד

 עמוד 264).«(

בדיקת מצב חימום העזר

או      .      לחץ על לחצן¿

ההודעות הבאות יכולות להופיע בתצוגה:

תצוגה                       פירוש      

מופסקת פעולת

חימום/ אוורור עזר.

➡

 ➡

תצוגה                       פירוש      

ירעה תקלה בחימום/א 
אוורור עזר. תפקוד

חימום/אוורור שנבחר
כת אינובאמצעות המער

כב אינוזמין. מצבר הר
ה מספקת, אוטעון במיד

כתקיימת תקלת מער
 עמוד 264).«(

אירעה תקלה בשידור
כבר לרהאות בין המשד

 עמוד 264).«(

אוורור עזר מופעל.
המספר בתצוגה מראה

את הזמן הנותר
(בדקות) עבור אוורור

העזר.

חימום עזר מופעל.
המספר בתצוגה מראה

את הזמן הנותר
(בדקות) עבור חימום

העזר.

הופעל זמן יציאה. זמן
היציאה מופיע בתצוגה.

הופעל זמן יציאה. אוורור
עזר נבחר כעת, זמן

היציאה מופיע בתצוגה.

הופעל זמן יציאה. חימום
עזר נבחר כעת, זמן

בתצוגה.היציאה מופיע 
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  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

ביעת זמן היציאהק

תלחץ על לחצן                לחיצה חוזר¿

ונשנית, עד שהזמן לשינוי יופיע בתצוגה.

 בו�זמנית.OFF ו� ONלחץ על לחצני ¿

חוק יהבהב.הסמל )איור( בתצוגת השלט ר

בוע את זמןלחץ על לחצן                 לק¿

היציאה הרצוי.

כל שאתה לוחץ יותר על לחצן

 הזמן משתנה מהר יותר.

 בו�זמנית.OFF ו� ONלחץ על לחצני ¿

זמן היציאה החדש נשמר בזיכרון.

בעהפעלת זמן היציאה שנק

תלחץ על לחצן                 לחיצה חוזר¿

ונשנית, עד שהזמן לשינוי יופיע בתצוגה.

.ONלחץ על לחצני ¿

הסמל וזמן היציאה מופיעים בתצוגה.

בעביטול זמן היציאה שנק

לחץ על לחצני                .¿

מצב חימום העזר מופיע בתצוגה.

לחץ על לחצן     .¿

זמן היציאה שנשמר בזיכרון מופיע בתצוגה.

.OFFלחץ על לחצני ¿

 מופיעה בתצוגה.OFFהודעת התצוגה 

➡

 ➡

או

➡

 ➡

או

➡

 ➡

או

➡

גג נפתח מחליק

 הערות כלליות

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר

את הגג הנפתח המחליק. אם קיימת סכנת

חוף אותו בקלותהילכדות, שחרר את המתג וד

ת הגג הנפתח המחליק.לכל כיוון שהוא לעציר

  סכנת פציעה 
ילדים יכולים לפצוע את עצמם אם הם יפעילו

את גג הנפתח המחליק.

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

בקח תמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז

ב אותו לזמןכב, אפילו אם אתה עוזאת הר

קצר.

ברמי יכולה להישזכוכית גג הנפתח הפנור

ת הבטיחות,בתאונה. אם אינך חוגר את חגור

אתה נמצא בסכנת היזרקות מחוץ לפתח

כב. לכן, חגור תמידה של התהפכות הרבמקר

ת הבטיחות להפחית את סכנתאת חגור

הפציעות.

מי המחליק, רקפתח את הגג הנפתח הפנור

ת עלולותח. אחראם הוא חופשי משלג וקר

חש תקלות.להתר

בלוט מגג ההנפתחבר לאל תאפשר לאף ד

ם נזק לאטמים.ת עשוי להיגרהמחליק. אחר

בדכאשר הגג הנפתח המחליק פתוח, מל

בי אוויר רגילים, רעשים מתהודותרעשי מש

מים מתנודות לחץחש. הם נגרעשויים להתר

כב. שנה את מצב גג הנפתחקלות בפנים הר

המחליק או פתח מעט חלון צד, כדי להפחית

בטל את הרעשים הללו.או ל

 נושאים קשורים:

 עמוד 93)«(פתיחת נוחות £

 עמוד 93)«(ת נוחות סגיר£

ה אוטומטית של גג הנפתח המחליקסגיר£

)PRE- SAFE( )».(40 עמוד 

➡

 ➡

או

➡

 ➡

או
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  סכנת פציעה 

* אופציונלי

מיד לאחר שהוא ננעל, משוך את המתג שוב¿ גג נפתח מחליק/מוטה 

 עד שהגג,ת הלחץ בכיוון החץ לנקוד

הנפתח המחליק/מוטה ייסגר.

בגג הנפתח המחליק/מוטה נסגר בכוח ר

יותר.

מיד לאחר שהוא ננעל, משוך את המתג שוב¿

גג עד ש,ת הלחץ בכיוון החץ לנקוד

הנפתח המחליק/מוטה ייסגר.

גג הנפתח המחליק/מוטה נסגר ללא מאפיין

היפוך תנועה.

ם*ת גשמאפיין סגיר

 במנעול ההצתה או0אם המפתח נמצא במצב 

הוא מוסר, גג הנפתח המחליק/מוטה  ייסגר

באופן אוטומטי בתנאים הבאים:

ם.ת גשאם מתחיל לרד£

בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות.£

לאחר 6 שעות.£

קיימת תקלה באספקת החשמל£

םה זה, חלקו האחורי של הגג הנפתח יורבמקר

כב.כדי לאוורר את פנים הר

ם נתקל הגג הנפתחת הגשאם בעת סגיר

ה זה מאפייןבמכשול הוא יפתח מעט. במקר

ם אינו פעיל.ת הגשסגיר

הגג הנפתח אינו נסגר בתנאים הבאים:

ם מאחור.אם הוא מור£

אם הוא חסום.£

מיתם על השמשה הקדאם לא יורד גש£

כב נמצא מתחת לגשר או(לדוגמה כי הר

במגרש חניה מכוסה).

איפוס

אפס את הגג הנפתח המחליק/מוטה אם הוא

לא נפתח באופן חלק.

לפתיחה

ה/הנמכהלסגיר

מההר

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההתנעה.

חוף את המתג בכיוון המתאים.משוך או ד¿

תאם אתה לוחץ את המתג מעבר לנקוד

הההתנגדות, תהליך פתיחה/סגיר

אוטומטית מתחיל, בהתאם לכיוון. ניתן

להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה

נוספת.

מכסה ההגנה כנגד השמש נפתח באופן

אוטומטי, ביחד עם גג הנפתח המחליק/מוטה.

ת את הגג הנפתח המחליק/מיד לאחר שסגר

מוטה, ניתן לסגור ביד את מכסה ההגנה.

ה בכוח מוגבר ללא מאפיין היפוך תנועהסגיר

אתה עלול להיפצע באופן חמור או קטלני

ת גג הנפתח המחליק/מוטה בכוחבסגיר

מוגבר, ללא מאפיין היפוך תנועה. וודא שאף

אחד אינו יכול להילכד, כאשר אתה סוגר את

גג הנפתח המחליק/מוטה.

אם הגג הנפתח המחליק/מוטה ננעל במהלך

ה:הסגיר

»»
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  סכנת פציעה 

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

 גג הנפתח המחליק/מוטה מתרומם באופן¿

מלא מאחור.

 שמור על מתג לחוץ לשניה נוספת.¿

 וודא שהגג הנפתח המחליק/מוטה נפתחֳ¿

 עמוד 167).«(או נסגר במלואו שוב 

ה, התייעץ במוסך מוסמך.אם זה לא קור¿

לפתיחה

ה/הנמכהלסגיר

מההר

  במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההתנעה.

חוף את המתג בכיוון המתאים.משוך או ד¿

הה בכוח מוגבר וללא מאפיין נוגד לכידסגיר

אתה עלול להיפצע באופן חמור או קטלני

מי המחליק בכוחת הגג הנפתח הפנורבסגיר

מוגבר, ללא מאפיין היפוך תנועה. וודא שאף

אחד אינו יכול להילכד, כאשר אתה סוגר את

מי המחליק.הגג הנפתח הפנור

מי מחליקגג נפתח פנור  

מי המחליק נחסם במהלךאם הגג הפנור

ה:הסגיר

מי המחליק נחסם,מיד לאחר שהגג הפנור¿

ת ההתנגדותמשוך את המתג שוב לנקוד

מי המחליק עד שהגג הפנור,ובכיוון החץ 

מי המחליק נסגר בכוחייסגר. הגג הפנור

מוגבר.

מי המחליק נחסם,מיד לאחר שהגג הפנור¿

ת ההתנגדותמשוך את המתג שוב לנקוד

מי המחליק עד שהגג הפנור,ובכיוון החץ 

ייסגר.

מי המחליק נסגר ללא מאפייןהגג הפנור

היפוך תנועה.

ם*ת גשמאפיין סגיר

 במנעול ההצתה או0אם המפתח נמצא במצב 

הוא מוסר, הגג הנפתח המחליק/מוטה נסגר

באופן אוטומטי, אם:

ם.ת גשאם מתחיל לרד£

בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות.£

לאחר 6 שעות.£

ם החשמל.אם קיימת תקלה באספקת זר£

ם מאחור, כדימי המחליק נותר מורהגג הפנור

כב.לאפשר אוורור לפנים הר

מי המחליק נחסם כאשר הואאם הגג הפנור

ם, הוא נפתחת גשנסגר על ידי מאפיין סגיר

ם מופסק.ת גשמעט שוב ומאפיין סגיר

מי המחליק אינו נסגר, אם:הגג הפנור

ם מאחור.אם הוא מור£

אם הוא חסום.£

מית,ם באזור השמשה הקדאם לא יורד גש£

ם.המפוקח על באמצעות חיישן הגש

כב נמצא מתחת לגשר או בתוך(לדוגמה כי הר
חניון  מכוסה).

* אופציונלי
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  סכנת הרעלה 

העמסה ואחסון

קווי הנחייה להעמסה 

ונות שמש נגללים עבור גגויל

מי המחליקפנורהנפתח ה

ילונות שמש נגללים מספקים הגנה כנגדו
השמש. ניתן לפתוח או לסגור שני וילונות שמש

מינגללים ביחד, רק כאשר הגג הנפתח הפנור
המחליק סגור.

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

ת ונשנית עדמשוך את המתג משיכה חוזר¿
 עד שהגג,ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

מי המחליק ייסגר באופן מלא.הנפתח הפנור

שמור על מתג לחוץ לשניה נוספת.¿

ת ונשנית עדמשוך את המתג משיכה חוזר¿
 עד,ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

שוילונות השמש הנגללים ייסגרו באופן מלא.

שמור על מתג לחוץ לשניה נוספת.¿

מי המחליקבדוק שהגג הנפתח הפנור¿
ווילונות השמש הנגללים נפתחים באופן מלא

 עמוד 168).«שוב (

ה, התייעץ במוסך מוסמך.אם זה לא קור¿

  סכנת פציעה 
וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה פותח

או סוגר את וילונות השמש הנגללים.

לפתיחה
הלסגיר

לפתיחה

  במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

חוף את המתג בכיוון המתאים.משוך או ד¿

תאם אתה לוחץ את המתג מעבר לנקוד
הההתנגדות, תהליך פתיחה/סגיר

אוטומטית מתחיל, בכיוון המתאים. ניתן
להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה

נוספת.

מי המחליקאיפוס הגג הנפתח הפנור
ווילונות השמש הנגללים

מי המחליק ואתאפס את הגג הנפתח הפנור

וילונות השמש הנגללים, אם הם אינם נפתחים

באופן חלק.

* אופציונלי

אבטח ומקם את המטען כפי שמתואר בקווי
ההנחיה להעמסה.

כב עלולים להיפצע מפריטית נוסעי הראחר
ה של בלימה עזה,ב במקרבימטען שייזרקו ס

שינוי כיוון פתאומי או תאונה. הוראה זו ישימה
בים שהוסרו.גם למוש

אתה תמצא מידע נוסף בפרק “אבטחת
מטען“.

גם אם אתה ממלא את כל קווי ההנחיה
להעמסה, המטען מגביר את סכנת הפציעה

ה של תאונה.במקר

  סכנת פציעה 

»»

כבשמור על מכסה תא מטען סגור בעת שהר
עת אתה עלול להיפגנמצא בפעולה. אחר

לפניםרו ב אדי גזי הפליטה שיחדמהרעלה, עק

כב.הר

כב עמוס, תלויים בחלוקתמאפייני השליטה בר
כב.המטען בתוך הר



עניינים לפי  א�ב

170

ת
רו

ק
ב

העמסה ואחסון

כבך כפי שמוצג באיורים.לכן עליך להטעין את ר
תבלום בלימה עזה.£

תשנה כיוון באופן פתאומי.£

ביריםאין להניח חפצים עם קצוות חדים או ש

ברשת מטען.

אל תאחסן חפצים כבדים בכיסי המפות.

בלטו מתוך כיסי המפות.אסור שחפצים י

תא כפפות

בורכב, מותקן שקע לחיבהתאם לציוד בר

AUX-INבתא הכפפות או ממשק 

סלי עבורברמולטימדיה, שהוא ממשק אוני

כות שמע, לדוגמה עבור התקןציוד מער

iPOD או USB.

ב להערות הבאות כאשר אתה מוביל מטען:שים ל

כאשר את מוביל מטען, לעולם אל תחרוג£

כב הכללי המותר או מהמשקלממשקל הר

כב (כולל נוסעים).על הסרנים המותר בר

מקם את המטענים הכבדים לפנים ככל£

הניתן ונמוך ככל האפשר בתא המטען.

בלוט מעל הקצוות העליוניםאסור שהמטען י£

בים.של משענות הגב של המוש

הצב תמיד את המטען כנגד משענות הגב£

מיים.בים הקדב האחורי של המוששל המוש

אבטח את המטען ברצועות מטען עמידות£

פד קצוותה מספקת. רבלאי וחזקות במידל

חדים להגנה.

ת מטען זמינות בכל מוסךרצועות לקשיר

ס,כז שירות של מרצדמרמוסמך, לדוגמה ב

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

  תאי אחסון

  סכנת פציעה 

בים להיות סגורים כאשרתאי האחסון חיי

מאוחסנים בהם פריטים. רשתות מטען אינן

מתוכננות לאבטח פריטי מטען כבדים.

כב האחרים עלולים להיפצעאתה או נוסעי הר

ב, אם:בימחפצים שייזרקו ס

  וקפל החוצהמשוך את הידית לפתיחה:  ¿

.ף תא הכפפות את מד

ף תא הכפפות קפל את מדה: לסגיר¿

ב.כלפי מעלה, עד שישתל
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 הכנס את אלמנט מפתח החירוםלנעילה:¿

 לתוך המנעול וסובב אותו עמוד 265)«(

 בכיוון השעון למצב 90°

הכנס את אלמנט מפתחלשחרור מנעילה: ¿

 לתוך המנעול וסובב עמוד 265)«(החירום 

.  כנגד כיוון השעון למצב 90°אותו 

מיתתא אחסון בקונסולה הקד

הה ישירבחירכב עם ידית הילוכים לתמונה: כלי ר

 לפנים, החלק את המכסה לפתיחה:¿

ב.עד שהוא ישתל

ה,לפנים בקצר הזז את המכסה ה: לסגיר¿

ה.ינוע בחזר המכסה 

מת משענת הידתא אחסון בקד

בת הילוכיםכב עם בורר הילוכים* או תילכלי ר

ידנית

ה.בחזר   החלק את המכסה לפתיחה:¿

הה ישירכב עם ידית הילוכים להעברכלי ר

 לפנים, החלק את המכסה לפתיחה: ¿

ב.עד שהוא ישתל

לפנים הזז את המכסה ה:  לסגיר¿

ה.ינוע בחזר ה, המכסה בקצר

תא אחסון/תא טלפון מתחת למשענת היד

בת הילוכיםכב עם בורר הילוכים* או תילכלי ר

ידנית

 או לחץ על הלחצן השמאלי לפתיחה:¿

.הימני 

תא האחסון נפתח.
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הה ישירכב עם ידית הילוכים להעברכלי ר

 כלפי מעלה.משוך את הידית ¿

החלק העליון של משענת היד מתקפל כלפי

חוץ.

בב הנהג ומושתאי אחסון מתחת למוש

מי*הנוסע הקד

תא אחסון בתא האחורי

 וקפל אתמשוך את הידית לפתיחה: ¿

 כלפי מעלה.המכסה 

ב ספסל אחוריכב עם מושכלי ר

ב ספסל אחורי קיפול משענת זרוע מוש¿

כלפי מטה.

  של משענת היד שלקיפול המכסה ¿

ב הספסל האחורי כלפי מעלה.מוש

* אופציונלי

בי לוקסוס בודדים בתא האחוריכב עם מושכלי ר

 כלפי מעלה.משוך את הידית ¿

החלק העליון של משענת היד מתקפל כלפי

חוץ.

  סכנת פציעה 
הטען את תא האחסון רק במטען מותר של

ת המטען המובל עלול לדוגמה1.5 ק“ג. אחר
להיזרק מתוך תא האחסון, אם תשנה כיוון
באופן פתאומי או תבלום בחוזקה, אתה עלול

לפצוע את עצמך ואחרים.

בוי אש*, במקום תאכב עם מטף כיבכלי ר

בבוי אש מתחת למושאחסון מותקן מטף כי

הנהג.
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אחסון בתא האחורי

 רשת אחסון

  מחזיק ספלים

כבשמור את מחזיק הספלים סגור כאשר הר

כב עלוליםת נוסעי הרנמצא בתנועה. אחר

ב, אם:בילהיפצע מחפצים שייזרקו ס

תבלום בחוזקה.£

תשנה כיוון בפתאומיות.£

ב בתאונה.תהיה מעור£

השתמש במחזיק הספלים רק עבור כלי

ה מתאימה ובעלי מכסים.בול בעלי מידקי

ת המשקאות עלולים להישפך.אחר

אין להשתמש במחזיקי הספלים למשקאות

ת אתה עלול להיכוות.חמים. אחר

  סכנת פציעה 

כזיתמחזיק ספלים* בקונסולה המר

כב עם בורר הילוכים* או ידית הילוכיםכלי ר

מחזיק ספלים

מכסה

 לאחור. החלק את המכסה לפתיחה:¿

ה*ה ישירכב עם ידית הילוכים להעברכלי ר

מחזיק ספלים

מכסה

 לפנים עד החלק את המכסה לפתיחה:¿

ב.שישתל

לפנים. ה את המכסה  הזז בקצרה:לסגיר¿

 נע לאחור.המכסה 
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מחזיק ספלים בתא האחורי

ב ספסל אחוריכב עם מושכלי ר

  קפל כלפי מטה את משענת הידלפתיחה:¿

ב האחורי.של המוש

ם את המכסה של משענת היד האחורית.הר¿

. לחץ על לחצן השחרור ¿

 מתקפל כלפי חוץמחזיק הספלים ¿

ולפנים.

ך, הטה את מכסה משענת הידת הצורבמיד¿

ה.האחורית למטה בחזר

ם את המכסה של משענת הידהרה: לסגיר¿

האחורית

ה עדבחזר קפל את מחזיק הספלים ¿

ב.שישתל

בי לוקסוס בודדים בתא האחוריכב עם מושכלי ר

 כלפי.  קפל את המכסה לפתיחה:¿

  סכנת פציעה 

בוקים  מחזיק בק

ביריםבוקים עם קצוות חדים ושאל תוביל בק
ה של תאונה,בוקים. במקרבמחזיק הבק
בוקים לא יוכל לאבטח אתמחזיק הבק

ה מספקת.בוקים במידהבק

חוף בכיוון החץ,וד לחץ על הלחצן החיצוני ¿
גת.בוק מושה מתאימה עבור הבקעד שמיד

בוקים.בוק לתוך מחזיק הבקהכנס את הבק¿

בוקיםבוקים במחזיק הבקוודא שהבק
הכבדים מ� 0.5 ק“ג, ממוקמים על רצפת

ם נזק למחזיקת עלול להיגרכב. אחרהר
בוקים.הבק

רשת מטען באזור הרגליים של הנוסע

מיהקד

נח רק חפצים קלים ברשת המטען. אלה
תשתמש בה להובלת חפצים כבדים, עם

בירים. רשת המטען אינהקצוות חדים וש
ה מספקת חפצים,יכולה לאבטח במיד

ה של תאונה.במקר

בוקים במידות מ�בקבוקים מתאים למחזיק הבק
בוקים אינו0.7 ליטר עד 1.5 ליטר. מחזיק הבק

בוקים במקומם, אלא רק מונעשומר על הבק
מהם להתהפך.

  סכנת פציעה 
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  סכנת פציעה 

  תיק סקי*

בעה זוגותתיק הסקי מתוכנן לשאת עד אר

של מגלשי סקי. אל תשתמש בתיק הסקי

לשאת סוג אחר של מטען.

ב תמיד להיות מאובטח כאשרתיק הסקי חיי

ת הוא עלול לגרום לפציעותהוא מוטען. אחר

ה של תאונה.במקר

קיפול החוצה של תיק הסקי והעמסת

מגלשי הסקי

.לחץ על לחצן השחרור ¿

ף נפתח כלפי מטה.המד

החלק את מגלשי הסקי לתוך תיק הסקי¿

ך תא המטען.רד

* אופציונלי

בקפל כלפי מטה את משענת היד של המוש¿

האחורי.

 ביחד וקפל כלפילחץ על תפסי השחרור ¿

.מטה את המכסה 

 והדק אותה בחלקהמשוך את הרצועה ¿

המשוחרר, עד שמגלשי הסקי יהודקו בחוזקה

בתוך תיק הסקי.

.בעת האבטחה בט ב את הוו של¿

.ררחושמה הצקב הקודיהל העוצרה תא ךושמ¿

כב.לתוך פנים הר משוך את תיק הסקי ¿

תיק הסקי נפרש מקפליו.

פתח את מכסה תא המטען.¿
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ת מגלשי הסקי וקיפול תיק הסקיהסר

שחרר את שתי הרצועות.¿

בעת האבטחה.הסר את הוו מט¿

הוצא את מגלשי הסקי מתוך תיק הסקי.¿

ף בתא המטען.סגור את המד¿

החלק את תיק הסקי וקפל אותו.¿

הכנס את תיק הסקי לתוך משענת היד של¿
ב האחורי.המוש

ה את המכסה.קפל בחזר¿

ף בתא המטען,ניתן לסגור תמיד את המד 
ך בתיק הסקי. באופן זה תמנעאם אין לך צור

כב.גישה מתא המטען לתוך פנים הר

ת תיק הסקיהסר

בוש.ניתן להסיר את תיק הסקי לניקוי ויי

פתח את מכסה תא המטען.¿

מאפיין העמסת מטענים ארוכים*
ב הספסל האחוריבמוש

ניתן לקפל את משענות הגב השמאלית והימנית
בול תא המטען.כלפי מטה, כדי להגדיל את קי

* אופציונלי

  סכנת הרעלה 

.לחץ על הלחצן ¿

מתקפל כלפי מטה. ף המד

  ומשוך החוצה אתלחץ את התפס ¿
 המכילה את תיק הסקי.,ת המסגר

כאשר תיק הסקי הוסר, נהג תמיד עם מכסה
ת אדי גזי הפליטה עלוליםתא מטען סגור. אחר

כב.לחדור לתוך הר

  סכנת פציעה 

»»

  סכנת הרעלה 

אל תוביל חפצים כבדים או קשיחים בתוך
כב או בתא המטען, אלא אם הםהר

מאובטחים.
כב האחרים עלוליםת אתה ונוסעי הראחר

כב,ב בתוך הרבילהיפצע מחפצים שייזרקו ס
ה של בלימה עזה, שינוי כיוון פתאומיבמקר

או תאונה.

תנהג תמיד עם מכסה תא מטען סגור. אחר
כב.אדי גזי הפליטה עלולים לחדור לתוך הר

ב האחורי לפניםקיפול משענת גב המוש

ידיות השחרור נמצאות בחלק העליון של תא
המטען, בצדדים שמאל וימין.

לפני שאתה מקפל את משענת הגב של
ב האחורי למטה, הסר את משענותהמוש

ב ילדים מובנה*.הראש הצדדיות עבור מוש
בראה פרק ”משענות ראש צדדיות עבור מוש

ם נזק למשענותת ייגרילדים מובנה*“. אחר
הראש הצדדיות.

כב עם תפקוד זיכרון*: כאשר אתהכלי ר 

מקפל חלק אחד או שניים של משענת הגב
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מיב הקדב האחורי לפנים, המוששל המוש
תמול החלק המקופל נע מעט לפנים, במיד

ע.ך למניעת מגהצור

ךת הצורכב ללא תפקוד זיכרון*: במידכלי ר¿
ב הנוסעב הנהג או את מושהזז את מוש

מי לפנים.הקד

פתח את תא המטען.¿

משוך את ידית השחרור הימנית או¿
, בחלק האחורי של משענתהשמאלית 

תהגב. משענת הגב המתאימה משוחרר
ומשענות הראש מונמכות.

וודא שחגורות הבטיחות אינן לכודות, כאשר
באתה מקפל את משענת הגב של המוש

ם להן נזק.ת עלול להיגרה. אחרהאחורי בחזר

ב האחוריהנף את משענת הגב של המוש¿
ב במקומה.ה, עד שהיא תשתלבחזר 

.קפל את משענת הגב האחורית לפנים ¿

ב הנהג או אתך הזז את מושת הצורבמיד¿
מי לאחור.ב הנוסע הקדמוש

ב האחוריקיפול משענת הגב של המוש
הבחזר

ב הנהג או אתך הזז את מושת הצורבמיד¿
מי לפניםב הנוסע הקדמוש

  סכנת פציעה 

««* אופציונלי

  סכנת פציעה 

ב האחוריוודא שמשענת הגב של המוש
כבת נוסעי הרבת נכון במקומה. אחרמשול

ב, אם:ביעלולים להיפצע מחפצים שייזרקו ס

תבלום בבלימה עזה.£

תשנה כיוון בפתאומיות.£

ב בתאונה.תהיה מעור£

ב האחורי אינהאם משענת הגב של המוש
ה זו תופיע בתצוגת לוחבת, עובדמשול

ב.המחוונים המשול

ה תמיד את משענות הגבב בחזרעליך לשל
ב האחורי, אם אינך זקוק למאפייןשל המוש

העמסת מטענים ארוכים. באופן זה תמנע
כב.גישה מתא המטען לפנים הר

ךת הצור כוונן את משענות הראש במיד¿
 עמוד 72).«(

ב הנהג או אתך הזז את מושת הצורבמיד¿
מי לאחור.ב הנוסע הקדמוש

  אבטחת מטען

ווי פלסטיק

כב ללא מאפיין העמסת מטענים ארוכיםבכלי ר
בעהב האחורי*, ארעל משענת הגב של המוש

ווי פלסטיק מותקנים ברצפת תא המטען. ניתן
בור רשת מטען, הזמינהלהשתמש בהם לחי

כאביזר.

ה*לולאות קשיר

ה באופןחלק את המטען ללולאות הקשיר
שווה.
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כב עלולים להיפצע מחפציםת נוסעי הראחר

ב, אם:בישייזרקו ס

תבלום בבלימה עזה.£

תשנה כיוון בפתאומיות.£

ב בתאונה.תהיה מעור£

נא ציית לקווי ההנחיה להעמסה.

ב לנקודות הבאות או לקווי ההנחיה, כאשרשים ל

אתה מאבטח מטענים:

אבטח את המטען באמצעות הלולאות£

ה.הקשיר

אל תשתמש ברצועות אלסטיות או ברשתות£

לאבטחת המטען, מאחר והן מיועדות רק

למניעת החלקה של מטענים קלים.

ה לרוחב קצוות חדיםאל תנתב חומרי קשיר£

או פינות.

פד קצוות חדים להגנה.ר£

ה בתא המטען.ישנן שש לולאות קשיר

. במתלה משוך למטה את וו השקית ¿

  EASY PACK בת נוחותתי

ה לולאות קשיר

 וו לתליית שקית בתא המטען

קיים וו בקצה העליון של תא המטען, עליו ניתן

לתלות פריטים כגון שקיות.

בי של 5וו השקית יכול לשאת מטען מר

ק“ג. אל תשתמש בו לאבטחת מטען.

  סכנת פציעה 

 רק מטעןEASY PACKבת הנוחות אחסן בתי

במשקל  עד 10 ק“ג. כדי למנוע העמסת יתר,

בה נעה מטה אל רצפת תאתחתית התי

המטען, כאשר היא הועמסה ביותר מ� 5 ק“ג

ך.בער

ביריםאל תוביל חפצים עם קצוות חדים וש

בה.בתי

ה של שינוי כיוון מהיר או בלימהת במקראחר

בתעזה, החפצים עלולים להיזרק מתוך תי

 ולפצוע אותך ואחרים.EASY PACKהנוחות 

 נמשכתEASY PACKבת נוחות כאשר תי 

בהת התיב חפצים על מסגרהחוצה, אין להצי

תבה מעל. אחרת התיחוף על מסגראו לד

בה.ם נזק לתיעלול להיגר
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 סובב את התפסים המסתובביםה:להסר¿כוונון לגובה הרצוי
.90° בכיוון השעון ב� 

בה למטה ומשוך אותה מחוץהזז את התי¿
לעיגונים שלה.

EASY-PACKבת הנוחות  אחסן את תי
ה על שטח ישר, לדוגמה עללאחר ההסר

ף מתאים.מד

בה לעיגוניה. הכנס את התילהתקנה:¿

בה כלפי מעלה וסובב אתהזז את התי¿
  נגד כיוון  שעוןהתפסים המסתובבים 

.90°ב�

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא

המטען

בכיוון בה החוצה בידית משוך את התי¿

ת.החץ, עד סוף מהלכה בו היא עוצר

למטה כז משטח המטען חוף את מרד¿

בידית ובכיוון החץ, עד שמשטח המטען 

ה הרצויה.בה למידיגיע למצב הרצוי והתי

  סכנת פציעה 
-EASYבת הנוחות וודא שידיך אינן בתוך תי

PACK.כאשר משטח המטען נע למעלה 

ת אתה עלול להיפצע.אחר

.לחץ על הלחצן ¿

בה נע למעלהשל התי משטח המטען  

באופן אוטומטי.

ה והתקנההסר

 תפס מסתובב

 וו

TIREFIT כב וכוכת הכלים של הר, ער’,

ממוקמות בגומחת האחסון.

 כלפי מעלה.משוך את הידית  לפתיחה:  ¿

»»

.ם ב הגשבמרז תלה את הידית ¿
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ת תא המטען,הסר את הידית שוב לפני סגיר

ף הידיתוהנף אותה בקלות למניעת מד

ם נזק לידית.ת עלול להיגרבלוט. אחרל

כת נושא מטען גג* מער

כב עם גג מתכת או גג נפתח מחליק/מוטהכלי ר

(איור)*

  סכנת תאונה ופציעה 
נושא מטען גג, עם מגלשי סקי או מטען שאינו

כב.מאובטח כהלכה, עלול להתנתק מהר

ב ואתה עלולביחפצים אלה עלולים להיזרק ס

לפצוע את עצמך ואחרים, או לגרום לתאונה.

ציית להוראות ההתקנה של יצרן נושא מטען

גג/מתקן סקי, ולהוראות המיוחדות לשימוש.

כז הכובד שלנושא מטען הגג מרים את מר

כב.כב, ובאופן זה משפיע על השליטה ברהר

גיח תמיד על העמסת מטעןב להשאתה חיי

 ק“ג. התאם תמיד את100בי של במשקל מר

ך והתנועה הקיימיםרסגנון נהיגתך לתנאי הד

ת עםולתנאי מזג האוויר, ונהג בזהירות מיוחד

גג עמוס מטען.

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד

כות נושאי מטען גג, אשר נבחנו ואושרובמער

ס בנץ. בכך תסייעכבי מרצדלשימוש לר

כב.במניעת נזק לר

מקם את המטען על נושא מטען הגג באופן

שכזה, שהוא לא יגרום נזק כאשר הוא נמצא

בתנועה.

כב וודא שניתן:בהתאם לציוד הר

להרים את הגג הנפתח המחליק/מוטה*£

במלואו.

מי המחליק*לפתוח את הגג הנפתח הפנור£

במלואו.

לפתוח את מכסה תא המטען במלואו.£

מי מחליק*כב עם גג שמש פנורכלי ר

למניעת גרימת נזק או שריטת המכסים, אל

תשתמש בכלים מתכתיים או קשים

לפתיחתם.

 בזהירות בכיוון החץ.פתח את המכסים ¿

 כלפי מעלה.קפל את המכסים ¿

אבטח את נושא מטען הגג רק לנקודות¿

.העיגון מתחת למכסים 

ב להוראות ההתקנה של היצרן.שים ל
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* אופציונלי

מאפיינים

  מגני שמש

  סכנת תאונה 
שמור את המראות של מגני השמש מכוסות

ת אתה עלול להסתנוורבעת הנהיגה, אחר

וראייתך תופרע. כתוצאה מכך אתה עלול

לגרום תאונה.

ת מראהתאור

סגר

תפס מחזיק, לדוגמה עבור כרטיס חנייה

מראת איפור

 מכסה מראה

מראה במגן השמש

ת רק כאשר מגןמתפקד ת המראה תאור

, ומכסה המראההשמש תפוס במחזיק שלו 

 קופל כלפי מעלה.

מגן שמש מהצד

.קפל כלפי מטה את מגן השמש ¿

. מחוץ למחזיק משוך את מגן השמש ¿

 לצדהנף את מגן השמש ¿

כב עם מגן שמש נוסף“: החלק את מגןכלי ר¿

 אופקית בהתאם לרצוי.השמש 

קפל כלפי מטה את מגן השמש הנוסף*.¿

וילונות שמש נגללים עבור חלונות

הצד האחוריים

לפרישה: משוך את וילון השמש הנגלל¿

 ותלה אותו במחזיקים החוצה בתג 

בחלק העליון של החלון.

ך את וילון השמש הנגלל. אלתמיד נתב ביד

תניח לו להחליק בחטף באופן פתאומי

ם נזק למנגנון הגלילהה, מאחר וייגרבחזר

האוטומטי.

אם אתה נוהג עם וילון נגלל פרוש וחלון צד

פתוח, הוילון הנגלל עלול לקפוץ החוצה

ה,מהמחזיקים ולהחליק בפתאומיות בחזר

כאשר אתה נוהג במהירויות גבוהות, לדוגמה

ך ראשית. מצב שכזה עלול לגרום נזקרבד

למנגנון הגלילה האינרטי. לכן או שתסגור את

חלון הצד או שתגלול לאחור את הוילון הנגלל,

לפני נהיגה במהירויות גבוהות.
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* אופציונלי

  וילון שמש נגלל בחלון האחורי*

וודא שתנועת וילון השמש הנגלל חופשית.

ם נזק לוילון השמש הנגללת עלול להיגראחר

או לפריטים אחרים.

ה לחץ בקצרלפרישה או לגלילה לאחור:¿

.על הלחצן 

וילון השמש הנגלל נפרש או נגלל לאחור

באופן מלא.

ה  מאפר
ה בתא הנהג*מאפר

 לפנים עד החלק את המכסה לפתיחה:¿

ב.שישתל

 אחוזה הפנימי:ת חלק המאפרלהסרֳ¿

ם אותופנותיו והרבצדדי ד בחלק הפנימי 

.כלפי מעלה והחוצה 

ה הפנימי מחדש:להתקנת חלק המאפר¿

 לתוך המחזיקלחץ את החלק הפנימי 

ב.עד שישתל

הבקצר החלק את המכסה ה: לסגיר¿

מי.בחלקו הקד

ה בתא האחורימאפר

ה את המכסה  לחץ בקצרלפתיחה:¿

בחלקו העליון.

ה נפתחת.המאפר

 לחץ עלה הפנימי:ת חלק המאפרלהסר¿

םלאחר מכן משוך, הר לחצן השחרור 

אותו כלפי מעלה והסר אותו.

ה הפנימי מחדש:להתקנת חלק המאפרֳ¿ֳ

 לתוך המחזיקלחץ את החלק הפנימי 

ב.עד שישתל

מצית סיגריות*

אחוז את מצית הסיגריות רק במאחז שלו,

ת אתה עלול להיכוות.אחר

כב אפשרותוודא שאין לילדים הנוסעים בר

לפצוע עצמם ממצית הסיגריות הלוהט, או

לגרום לשריפה באמצעותו.
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.ם את מכסה השקע הר¿

כזית, בכלישקע נוסף מותקן בקונסולה המר¿

ה עם מצית סיגריות.כב ללא מאפרר

 לפנים עד החלק את המכסה לפתיחה:¿

ב.שישתל

.ם את מכסה השקע הר¿

הבקצר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿

מי.בחלקו הקד

ה.המכסה ינוע בחזר

שקע בתא הנוסעים האחורי

ה בחלקו העליון.בקצר לחץ את המכסה ¿

המכסה נפתח.

.ם את מכסה השקע  הר¿

כבאל תמשוך את ידית השחרור בעת שהר

 במנעול2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

ההצתה.

ב.לפנים עד שישתל החלק את המכסה ֳ¿

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ לאחור באופןמצית הסיגריות ¿

אוטומטי, כאשר סליל החימום ילהט באדום.

  שקעי 12 וולט

ניתן להשתמש בשקעים  לאביזרים עם תצרוכת

בית של 180 וואט.ם חשמל מרזר

שקע לוח המכשירים

 עמוד 170).«(פתח את תא הכפפות ¿
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  טלפון נייד*

  סכנת פציעה 

  סכנת תאונה 
רישות החוק בארץ בהב לציית לדאתה חיי

תאתה נוהג, כאשר אתה מפעיל ציוד תקשור
כב.טלפונית בר

כב נמצאת כאשר הרהפעלת ציוד תקשור
ךרת רק כאשר תנאי הדבתנועה,  מותר

ת אתה עלולוהתנועה מאפשרים זאת. אחר
להסיח את דעתך מתנאי התנועה, לגרום

לתאונה, לפצוע את עצמך ואחרים.

מכשירי קשר ופקסימילות ללא אנטנות
ת קרינה נמוכה, עלוליםחיצוניות עם החזר

כב, וכתוצאה מכךלהפריע לאלקטרוניקת הר
בטיחותך האישית. לכן השתמש במכשיריםל

אלה רק אם הם מחוברים כהלכה לאנטנות
חיצוניות עם החזר קרינה נמוך.

קרינה רדיו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק
בריאותם של אחרים. השימושבריאותך ולל

בון דיונים מדעייםבאנטנה חיצונית לוקח בחש
בעת הנוכחית, המתייחסים לסיכוני בריאות
�אפשריים, המוצבים על ידי שדות אלקטרו

מגנטיים.

כב,כדי להבטיח איכות קליטה אופטימלית בר
ולהפחית למינימום השפעות הדדיות בין

סכב והטלפונים הניידים; מרצדאלקטרוניקת הר
בנץ ממליצה על השימוש באנטנה חיצונית

ת. האנטנה החיצונית מוליכה את השדותמאושר
האלקטרו�מגנטיים, הנוצרים על ידי מכשיר

כבה בתוך הרכב. עוצמת השדהקשר אל מחוץ לר
כב ללא אנטנה חיצונית.נמוכה יותר מאשר בר

בות שונות של טלפונים ניידים,ישנן תוש 

כבך. במקרים מסוימיםשניתן להתקינן בר
בותהם מיוחדים לארץ. ניתן להשיג תוש

לטלפונים ניידים במוסך מוסמך, לדוגמה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר
כלמוביל.

התפקודים והשירותים הזמינים כאשר
אתה משתמש בטלפון, תלויים בדגם הטלפון

הנייד שלך ובספק השירות.

הכנסת הטלפון הנייד
 עמוד 171).«פתח את תא הטלפון (ֳ¿

כב אוטומטיים ללא בורר הילוכיםכלי רֳ¿
בת הטלפון חבר את תושה*:ה ישירבהעבר

בור שהותקן מראש; ראההנייד להתקן החי
בת טלפון נייד.הוראות נפרדות להתקנת תוש

כב אוטומטיים עם בורר הילוכיםכלי ר
התקן את מתאםה*: ה ישירבהעבר

בת הטלפוןההחלקה, בהתאם לדגם תוש
 עמוד 184).«הנייד (

בת הטלפוןהכנס את הטלפון הנייד לתוך תוש¿
הנייד; ראה הוראות נפרדות להתקנת

בת טלפון נייד.תוש
בת הטלפון הנייד,אם הטלפון הנייד הוכנס לתוש

ם שזה עתה חייגת אליו,תוכל לשוחח עם האד
בורית.כת הדיבאמצעות מער

ניתן להפעיל את הטלפון באמצעות הלחצנים
ב�תפקודי. ניתן בגלגל ההגה הר,או  

להפעיל תפקודי טלפון נייד אחרים, באמצעות
 עמוד 112).«ך(רב הדמחש

כאשר אתה מסיר את המפתח ממנעול ההצתה,
הטלפון הנייד מוסיף להיות מופעל, אך אינך יכול

בורית.כת הדיעוד להשתמש במער

אם אתה מבצע שיחה וברצונך להסיר את
המפתח ממנעול ההצתה, הסר תחילה את

ת השיחהבת, אחרהטלפון הנייד מהתוש
תסתיים.

בת הטלפון הניידמתאם החלקה עבור תוש
כב אוטומטיים עם בורר הילוכים(כלי ר
ה*)ישירה בהעבר

בות מסוימות של טלפונים ניידים מצריכותתוש

שימוש במתאם, כך שניתן יהיה להתקין באופן

נכון את הטלפון הנייד. * אופציונלי



מפתח עניינים

185
ת

רו
ק

ב
מאפיינים

בת טלפון ניידם: דוגמה לתושדגם קוד

בת טלפון ניידדגם חדש: דוגמה לתוש 
מתאם החלקה

התקנת מתאם ההחלקה

 תוך יישורהכנס את מתאם ההחלקה ¿

.ע של לוח המג הפתחים עם הזיזים 

בת הטלפון הנייד למתאםחבר את תוש¿

; ראה הוראות נפרדותההחלקה 

בת טלפון נייד.להתקנת תוש

 ולחץ את לחץ על שני לחצני השחרור ¿

בת הטלפוןעם תוש מתאם ההחלקה 

בותם.הנייד למטה, עד להשתל

בתהכנס את הטלפון הנייד לתוך תוש¿

הטלפון הנייד; ראה הוראות נפרדות

בת טלפון נייד.להתקנת תוש

ת מתאם ההחלקההסר

בת הטלפוןהסר את הטלפון הנייד מתוך תוש¿

הנייד; ראה הוראות נפרדות להתקנת

בת טלפון נייד.תוש

 ולחץ אתלחץ על שני לחצני השחרור ¿

 עם הטלפון הניידמתאם ההחלקה 

ם.למעלה, עד לשחרור

בת הטלפון הנייד ממתאםהסר את תוש¿

; ראה הוראות נפרדותההחלקה 

בת טלפון נייד.להתקנת תוש

  באמצעותנתק את מתאם ההחלקה ¿

 והסר אותו.המכשיר מתאים 

חוק לפתיחת דלת חניה*שלט הר

ב במראה הפנימית, עדחוק משולהשלט הר

כות דלת ושער.להפעלת שלוש מער

חוק לפתיחת דלת חניה זמין רקהשלט הר

רישות החוקב לדבארצות מסוימות. שים ל

עות לעניין.בכל הארצות הנוג

 לפתיחת דלת®HomeLinkחוק שלט הר

מוסך, תואם לרוב דלתות החניות באירופה.

 ו/או מוצרים®HomeLinkמידע נוסף אודות 

 :�ס,כז שירות של מרצדמרתואמים, זמין ב

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

www.homelink.comבאינטרנט: £

* אופציונלי
* אופציונלי
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  סכנת תאונה 
ב,חוק המשולר בשלט הרלחץ על לחצן המשד

רק אם אין אנשים או עצמים בטווח תנועת

ת אנשים עלולים להיפצעדלת החניה.  אחר

כאשר הדלת נעה.

חוקת השלט הרתכנות בקר

ניתן להשיג  את התוצאות הטובות ביותר

חוק שלבהכנסת סוללות חדשות בשלט הר

דלת החניה, לפני שאתה מתכנת אותו.

חוקמחק את הזיכרון מתוך השלט הר¿

, לפני שאתה עמוד 187)«(ב המשול

מתכנת אותו בפעם הראשונה.

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿

ו� ר לחץ לחיצה רצופה על לחצני המשד¿

ב.חוק המשולבשלט הר 

 מתחילה להבהב לאחר זמןנורית החיווי 

קצר, היא מהבהבת כפעם אחת מדי שניה.

 מהבהבת מיד כאשר לחצןנורית החיווי 

ר מתוכנת בפעם הראשונה. אם לחצןהמשד

ר זה תוכנת כבר, נורית החיווי משד

תתחיל להבהב בשיעור של פעם אחת מדי

שניה, רק לאחר חלוף 20 שניות.

ר לחוצים.שמור על לחצני המשד¿

חוק של דלת החניה עםכוון את השלט הר¿

ר לכיוון הצד השמאלי של המראההמשד

חק של 5 עד 20 ס“מ.הפנימית, ממר

חוק של דלת החניהחק בין השלט הרהמר

כתב, תלויה במערחוק המשוללשלט הר

ההנעה של דלת החניה. ייתכן שתזדקק

בחון כל מצב במשךלכמה ניסיונות. עליך ל

20 שניות, לפני שאתה מנסה מצב אחר.

חוק שלר בשלט הרשמור את לחצן המשד¿

דלת החניה לחוץ, עד שנורית החיווי 

תתחיל להבהב במהירות.

התכנות הצליח אם נורית החיווי 

מהבהבת במהירות.

חוק שלר בשלט הרשחרר את לחצני המשד¿

ב.חוק המשולדלת החניה, ובשלט הר

 נכבית לאחר כעשרים שניות,אם נורית החיווי 

ולא הבהבה במהירות לפני כן:

חוקר בשלט הרשחרר את לחצני המשד¿

חוק של דלת החניה.ב ובשלט הרהמשול

חזור על תהליך התכנות. כאשר אתה עושה¿

חוקחק בין השלט הרזאת, שנה את המר

חוקדלת החניה ללחצני השלט הרשל

ב במראה הפנימית.המשול

כת דלת החניה פועלת עם קודאם מער

, לאחר התכנות(rolling code)מתחלף 

חוקב לסנכרן את השלט הראתה חיי

כתב במראה הפנימית עם מערהמשול

הקליטה של דלת החניה.

מידע נוסף ניתן בהוראות הפעלה לפתיחת

דלת מוסך, לדוגמה בפרקים “סנכרון

ר חדש“. ֿר“ או “רישום משדהמשד

ת דלת מוסךפתיחת או סגיר

ב ימלאחוק המשולמיד לאחר התכנות, השלט הר

חוק של דלת החניה. נאאת תפקודו השלט הר

כת דלתקרא את הוראות ההפעלה של מער

החניה.
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 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

ר במראה הפנימית,לחץ את לחצן המשד¿

המתוכנת להפעלת דלת החניה.

בוע: נוריתכת דלת מוסך עם קוד קמער

  נדלקת ברציפות.החיווי 

rolling) כת דלת מוסך עם קוד מתחלףמער

code המהבהבת בקצר : נורית החיווי

ך.ולאחר מכן נדלקת לשתי שניות בער

תהליך זה חוזר על עצמו מדי 20 שניות.

רר אות ארוך ככל שלחצן המשדר ישדהמשד

יוסיף להילחץ. השידור יופסק לאחר כעשרים

 תהבהב. לחץ עלשניות ונורית החיווי 

ך.ת הצורלחצן השידור שוב, במיד

חוקמחיקת זיכרון השלט הר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

ו� ר לחץ לחיצה רצופה על לחצני המשד¿

, במשך כעשרים שניות, עד שנורית החיווי

 תתחיל להבהב במהירות.

הזיכרון נמחק.

חוק לפניעליך למחוק את זיכרון השלט הר

כב.שאתה מוכר את הר

  שטיח רצפה* בצד הנהג

ב הדוושות,ביוודא שיש מספיק מרווח ס

כאשר נעשה שימוש בשטיחי רצפה,

וששטיחי הרצפה מאובטחים כהלכה.

בים להיות מאובטחיםשטיחי הרצפה חיי

ב בכל זמן נתון, באמצעות הכפתוריהיט

בוע.הקי

לפני שאתה מתחיל לנהוג, בדוק את שטיחי

ך אבטח אותם. שטיחת הצורהרצפה ובמיד

רצפה שאינו מאובטח כהלכה עלול להחליק,

ובאופן זה להפריע לתנועת הדוושות.

אל תניח שטיחי רצפה אחד על השני.

ב לאחור.החלק את המוש¿

הצב את שטיח הרצפה במקומו.להתקנה: ¿

.למחזיקים  בוע לחץ את כפתור הקי¿

משוך את שטיח הרצפה מעלה: להסר¿

.המחזיקים 

הסר את שטיח הרצפה.¿

* אופציונלי
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תדלוקהערות להרצה

 ה�1,500 ק“מ הראשונים תדלוק

  סכנת התפצצות   סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 

  סכנת שריפה 

פידות/דיסק הבלם, יש ביצועי בלימהלר

אופטימליים רק לאחר כמה מאות

קילומטרים. עד אז ניתן לפצות על כך

ב יותר.בהפעלת דוושת הבלמים בכוח ר

פידות  ו/או דיסקיהוראה זו ישימה כאשר ר

בלמים מוחלפים.

אם אתה מטפל במנוע בזהירות מספקת החל

ךביצועים מעולים לאורמההתחלה, אתה תזכה ל

כל חיי השירות של המנוע.

ך ומנוע שונותרלכן, עליך לנהוג במהירויות ד£

במשך 1,500 הקילומטרים הראשונים.

תהימנע מעומסים, לדוגמה נהיגה במצער£

3/2מלאה, במהלך זמן זה. אל תחרוג מעל 

בית עבורת המרממהירות המנוע המותר

כל הילוך.

החלף הילוך בזמן.£

בלום.אל תוריד הילוך באופן ידני על מנת ל£

בות הילוכים אוטומטיות*:כב עם תיכלי ר

נסה להימנע מלחיצת דוושת ההאצה מעבר£

ת הלחץ (קיקדאון).לנקוד

לנהיגה 1 ו�3, 2 השתמש רק בטווחים £

איטית, לדוגמה בשטח הררי.

לאחר 1,500 הקילומטרים הראשונים ניתן

כבלהגדיל את מהירות המנוע, ולהביא את הר

ך מלאה.רלמהירות ד

עליך גם להקפיד על הערות אלה להרצה,

כב מנוע או  סרן אחורי.אם הוחלפו בר

חיקדלק הוא חומר הניצת בקלות לכן יש להר
בתוממנו אש, להבות חשופות והעישון בקר

אסור.
לפני התדלוק הפסק את פעולת המנוע ואת

חימום העזר*

ע ישיר שלע ישיר עם דלק. מגאל תבוא במג
העור עם דלקים או שאיפת אדי דלק, מהווים

סיכון בריאותי.

כב עםאל תשתמש בבנזין לתדלוק כלי ר
בב דיזל עם בנזין. התוצאהמנועי דיזל. אל תער

כת הדלק ולמנוע,עלולה להיות נזק למער
כב.ועלולה לפרוץ שריפה בר

כב עםאל תשתמש בבנזין לתדלק כלי ר
מנועי דיזל. אל תשתמש בסולר לתדלק כלי

כב עם מנועי בנזין. אפילו כמויות קטנות שלר
כתגוי, עלולות לגרום נזק למערדלק ש

גוי,ההזרקה. נזק כתוצאה מהוספת דלק ש
אינו מכוסה על ידי האחריות.

גוי, אל תתניע אתאם תדלקת עם דלק ש
הם.ת קווי הדלק עלולים להזדהמנוע. אחר

חובה לרוקן את מיכל הדלק וקווי הדלק.
התקשר למוסך מוסמך, ודאג לנקז באופן

מלא את מיכל הדלק ואת קווי הדלק.

כב עם מפתחכאשר אתה פותח או סוגר את הר
, דלתית פתח מילויKEYLESS GOאו באמצעות 

ת מנעילה באופןדלק ננעלת או משתחרר
אוטומטי.

המיקום של מכסה מיכל הדלק נמצא מאחור
בצד ימין. המיקום של מכסה מיכל הדלק מוצג

.בלוח המחוונים 
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החץ הסמוך לסמל משאבת הדלק, מסמן את

רגת דלקת, בדתדלק רק בדלק נטול עופרכב.צד הר
מיום במספר אוקטן מינימלי שלפר

95 RON/85 MONרט, התואם לסטנד
.EN 228האירופי 

ת אתה עלול לפגום בהספק המנוע, אואחר
לגרום נזק למנוע.

כאמצעי זמני, רק כאשר דלק מומלץ אינו
ת רגילזמין, ניתן להשתמש בדלק נטול עופר

91 RON/82.5 MON..השימוש בו עשוי 
להפחית את הספק המנוע ולהגדיל את

תתצרוכת הדלק. הימנע מנהיגה במצער
מלאה.

בארצות מסוימות איכות הדלק הזמין
ברותם הצטאינה מספקת, ועלולה להיגר

ב שסתום היניקה. במקריםבימשקעים ס
כז שירות שלשכאלה ובהתייעצות במר

ס, מורשה מטעם כלמוביל.  ניתןמרצד
בב את הדלק בתוספים מומלצים על ידילער

).A000989254510ס בנץ (מספר חלק מרצד
בוב,ב לציית להערות וליחסי העראתה חיי

המפורטים על מיכל האריזה.
מידע נוסף תמצא בפרק “דלק“

 עמוד 298).«(

E 350 CGI BlueEFFICIENCYמנוע 

ת ללא גופריתתדלק רק בבנזין נטול עופר
מיום, במספר אוקטן מינימלי שלרגת פרבד

95 RON/85 MONרט, התואם לסטנד
ת אתה עלול לפגום. אחרEN 288האירופי 

בהספק המנוע, או לגרום נזק למנוע.

מת הגופרית בדלקבארצות מסוימות ר

ה מספקת. דלק זההזמין אינה נמוכה במיד

עלול ליצור באופן זמני ריחות בלתי נעימים,

בפרט בנסיעות קצרות. מיד לאחר שנעשה

מה שלשימוש בדלק ללא גופרית (גופרית בר

> 10 ppm.לתדלוק, הריחות מופחתים (

לפתיחת דלתית פתח מילוי דלק

להכנסת מכסה מילוי דלק

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

סוג דלק

לחץ את דלתית פתח מילוי הדלקלפתיחה: ¿
.בכיוון החץ 

דלתית פתח מילוי הדלק נפתחת מעט.

פתח את דלתית פתח מילוי הדלק.¿

סובב את מכסה מילוי הדלק כנגד כיוון השעון¿
והסר אותו.

הכנס את מכסה מילוי הדלק לתוך סגר¿
המחזיק, בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי

.הדלק 

ח משאבתתדלק את המיכל רק עד שאקד¿
הדלק מפסיק לפעול.

תדלוק יתר של מיכל הדלק, עלול לגרום נזק
כת הדלק.למער

החזר את מכסה מילוי הדלק וסובבה: לסגיר¿
אותו בכיוון השעון. מכסה מילוי הדלק

ב בנקישה קולית.משתל

ה,לחץ את דלתית פתח מילוי הדלק לסגיר¿
ב בנקישה קולית.עד שהיא תשתל

אם מיכל הדלקכב עם מנועי דיזל: כלי ר
כתך לנקז את מערהתרוקן לחלוטין, יהיה צור

 עמוד 256).«הדלק (

)EN 228  (  בנזין
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  סכנת שריפה 
כב עםאל תשתמש בבנזין לתדלוק כלי ר

בב סולר עם בנזין.מנועי דיזל. לעולם אל תער

כת הדלקפעולה שכזו עלולה לגרום נזק למער

כב.ולמנוע, ועלולה לפרוץ שריפה בר

רט האירופיתדלק רק בסולר התואם לסטנד
מנירט הגר, או לסטנדEN 590של 

 DIN 51628.
ת אתה עלול לפגום בהספק המנוע, אואחר

לגרום נזק למנוע.

כב עם מסנן כאשר אתה מתדלק ר
חלקיקים בארצות מחוץ לאיחוד האירופי,

 עם תכולתEUROיש להשתמש רק בדיזל 
�גופרית נמוכה, יש להשתמש בפחות מ

0.005 אחוז תכולת גופרית במשקל
 )50 ppm.(

בארצות בהן זמין דיזל בתכולת גופרית
מה גבוהה יותר (דוגמה במשקל של 0.035בר

אחוז), יש להחליף את שמן המנוע בתכיפות
בה יותר. מידע נוסף אודות מרווחי הזמןר

כזלהחלפת שמן המנוע, ניתן להשיג בכל מר
ס מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

השימוש בדלקים אשר אינם עומדים
מנירט הגר, או בסטנדEN 590רישות בד

 DIN 51628עלול להגביר את הבלאי, לגרום ,
כת הפליטה.נזק למנוע ולמער

אל תשתמש בדלקים הבאים:

דיזל ימי.£

דיזל לחימום.£

ביו�דיזל.£

שמן ירק.£

בנזין.£

פין.פר£

נפט.£

אל תוסיף דלקים כאלה לדלק הסולר, ואל)))))EN 590, DIN 51628(((((  דיזל 

בד: משפריתשתמש בתוספים מיוחדים (מל

זרימה � ראה “טמפרטורות חיצוניות נמוכות“).

ם משימוש בדלקים או תוספים בלתינזק שייגר

מאושרים, לא יכוסה על ידי האחריות.

 עמוד 298).«(מידע נוסף בפרק “דלק“ 

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

איכויות הזרימה של הדיזל עשויות להיות בלתי

מספקות, בטמפרטורות חיצוניות נמוכות.

כדי למנוע בעיות הפעלה, דלק דיזל עם איכויות

ף.זרימה משופרות בקור זמין במהלך חודשי החור

ף,ב להיות מתודלק בדיזל חורכבך חייר

 ופחות.5°Cבטמפרטורות של 

ף בטמפרטורות של עדניתן להשתמש בדיזל חור

20°C .ללא כל בעיות 

ף“ עםאם רק “דיזל קיץ“ זמין או “דיזל חור

עמידות פחותה כנגד קור (לדוגמה באזורי הים

ב להוסיף כמות של משפרהתיכון), תהיה חיי

ה החיצונית.זרימה לדלק בהתאם לטמפרטור

בב את התוסף עם הדלק בזמן, לפני שאיכויותער

תהזרימה של הדיזל תהיינה בלתי מספקות. אחר

כתניתן יהיה לתקן תקלות רק בחימום כל מער

כב בחניההדלק במלואה, לדוגמה בהחניית הר

מחוממת.

משפר זרימה

היעילות של משפר הזרימה אינה מובטחת בכל

ב למידע המסופק על ידיסוג של דלק. שים ל

היצרן, כאשר אתה משתמש במשפר זרימה.

השתמש רק במשפרי זרימה שנבחנו ואושרו על

כזס בנץ. ניתן להשיג מידע נוסף בכל מרידי מרצד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה של מרצד
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כאשר:

המנוע פועל.£

המנוע מותנע.£

ההצתה מופעלת והמנוע מותנע ביד.£

ע מהלם חשמלי,ת אתה עלול להיפגאחר

ולהיפצע באופן חמור או קטלני.

מיתוודא שפעולת מגבי השמשה הקד¿

מופסקת.

תא המנוע

 מכסה תא המנוע

  סכנת תאונה 
כבאל תמשוך את ידית השחרור בעת שהר

ת מכסה תא המנוע עלולנמצא בתנועה. אחר

להיפתח ולחסום את ראייתך.

מכסה תא מנוע פעיל (הגנת הולכי רגל)

מכסה תא מנוע פעיל מפחית את סיכון הפציעה

מתלהולכי רגל, במצבי תאונה מסוימים. הר

ביםכימכסה תא המנוע מגדילה את המרווח לר

קשיחים, כגון המנוע. תוכל למצוא מידע נוסף

� עמוד 267).«(אודות מכסה תא מנוע פעיל ב

פתיחה

  סכנת פציעה 
קיימת סכנת פציעה אם מכסה תא המנוע

פתוח, גם אם המנוע אינו פועל.

בי מנוע מסוימים עשויים להיות חמיםכיר

ביותר.

ע רק באותםכדי להימנע מסכנת כוויות, ג

בים המתוארים בהוראות ההפעלה, וצייתכיר

להערות הבטיחות הרלוונטיות.

  סכנת פציעה 
בין המנוע עלולמאוורר המצנן בין המצנן ל

לפעול מעצמו, גם אם הוסר המפתח ממנעול

בוב שלחק מאזור הסיההצתה. שמור מר

ת אתה עלול להיפצע.להבי המאוורר. אחר

כב עם מנועי בנזין:כלי ר

כת ההצתה האלקטרונית מופעלתמער

עבה זו, לעולם אל תיגבמתח גבוה. מסי

כת ההצתה (סליל ההצתה, כבליבי  מערכיבר

בורי המצתים או שקע אבחון)ההצתה, חי

  סכנת פציעה 

בורי המגביםמית וחימגבי השמשה הקד

עשויים להתחיל לנוע.

כאשר מכסה תא המנוע פתוח, אתה ואחרים

עלולים להיפצע מזרועות המגבים.

וודא שהופסקה פעולת מגבי השמשה

מית והמפתח הוסר ממנעול ההצתה,הקד

לפני שאתה פותח את מכסה תא המנוע.

ידית שחרור מכסה תא המנוע, ממוקמת באזור

הרגליים של הנהג.

.משוך את ידית שחרור מכסה תא המנוע ¿

מכסה תא המנוע משוחרר.

חקומית לא הורוודא שמגבי השמשה הקד 

ת אתה עלולמית. אחרמהשמשה הקד

מית אולגרום נזק למגבי השמשה הקד

למכסה תא המנוע.
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הידית לפתיחת מכסה תא המנוע, ממוקמת

מעל סורג המצנן.

ך לתוך הרווח, משוך את ידיתהכנס את יד¿

םכלפי מעלה, והר בריח מכסה תא המנוע 

את מכסה תא המנוע.

הסגיר

  סכנת פציעה 
וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר

את מכסה תא המנוע.

הנמך את מכסה תא המנוע, והנח לו ליפול¿

מגובה של כעשרים סנטימטרים.

ב.ב היטבדוק שמכסה תא המנוע השתל¿

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,

ב. פתח אותו שוב וסגורב היטהוא לא השתל

ב יותר.אותו פעם נוספת במעט כוח ר

  שמן מנוע

ך עד ל� 0.8כב צורבהתאם לסגנון נהיגתך, הר

ליטר שמן לכל 1,000 קילומטרים. תצרוכת השמן

כב חדש אועשויה להיות גבוהה יותר, כאשר הר

אם אתה נוהג בתכיפות במהירויות גבוהות.

 עמוד 299).«(מידע נוסף אודות שמן מנוע 

בדיקת מפלס שמן מנוע

כאשר אתה עושה זאת:
ב לחנות על פני שטח ישרים.כב חייהר£
בת להיות מופסקת מזהפעולת המנוע חיי£

חמש דקות לפחות, אם המנוע נמצא
ה הרגילה שלו.ת העבודבטמפרטור

יש להפסיק את פעולת המנוע למשך £30
דקות לפחות. אם המנוע אינו נמצא

ה שלו (לדוגמה אם רקת העבודבטמפרטור
ה).התנעת את  המנוע בקצר

בהתאם למנוע מדיד השמן עשוי להיות מותקן
במיקומים שונים.

  (דוגמה)E 300מנוע 

 מחוץ לצינור מדידמשוך את מדיד השמן ¿
השמן.

.נגב את מדיד השמן ¿

 לתוך צינור מדידהכנס את מדיד השמן ¿
ה, והוצא אותו שוב.השמן עד לעציר

מפלס השמן נכון אם המפלס הוא בין הסימון
. לסימון המקסימלי המינימלי 

ך.ת הצורהוסף שמן במיד¿

הוספת שמן מנוע

גח לאכאשר אתה מוסיף שמן מנוע, הש
מהלשפוך שמן. אסור ששמן מנוע ייספג באד

ת אתה עלול לגרום נזקאו במי התהום. אחר
בה.בילס

בהביה למען איכות הס   הער 
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בהתאם לסוג המנוע, המכסה עשוי להיות מותקן

במיקום אחר.

 עמוד 68)«( 2סובב את המפתח למצב ֳ¿

במנעול ההצתה.

ת נוזל הקירורבדוק את מד טמפרטור¿

 עמוד 25).«(ב�תכליתית בתצוגה הר

  (דוגמה)E 300מנוע 

  נגד כיוון השעון והסרסובב את המכסה ¿

אותו.

 עמוד«(רשת הוסף את כמות השמן הנד¿

(299

ההבדל בכמות בין סימן המינימום לסימן

המקסימום, הוא כ� 2 ליטרים.

רים,כב עם מנועי בנזין בני 8 צילינדבכלי ר

 הוא MAX1.5 לסימן MINההבדל בין סימן 

בליטר.

באל תוסיף יותר מדי שמן. אם נוסף שמן ר

יותר ומפלס השמן עלה מעל סימן מקסימום

ם נזק למנועבמדיד שמן מנוע, עלול להיגר

או לממיר הקטליטי.

דאג לשאוב את הכמות החריגה.

. על צוואר המילוי וסובבהצב את המכסה ¿

אותו בכיוון השעון.

וודא שהמכסה מתהדק בחוזקה במקומו.

 עמוד 299)«(מידע נוסף אודות שמן מנוע 

  נוזל קירור

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק כאשר הר

ניצב על פני שטח ישרים, והמנוע התקרר.

  סכנת פציעה 
כת הקירור נמצאת בלחץ. לכן שחרר אתמער

המכסה מההברגה רק לאחר שהמנוע

ת נוזל קירור המנועהתקרר. מד טמפרטור

ת אתה, אחר70°Cב להציג לא פחות מ� חיי

עלול להיכוות מנוזל קירור חם שייפלט.

מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור ממוקם בתא

המנוע בצד ימין, כאשר המבט הוא לכיוון

הנסיעה.

בובחצי סי סובב באיטיות את המכסה ¿

נגד כיוון השעון, והנח ללחץ החריג להיפלט.

  נגד כיוון לסובב את המכסה המשך¿

השעון והסר אותו.

יש מספיק נוזל קירור במיכל ההתפשטות

, אם מפלס נוזל הקירור זהה לפס הסימון

בצוואר המילוי כאשר נוזל הקירור קר, או 

כ� 1.5 ס“מ גבוה יותר כאשר נוזל הקירור

חם.

ך.ת הצורהוסף נוזל קירור במיד¿

 למקומו, והדק אותוהחזר את המכסה ¿

ה.עד לעציר

 עמוד 300).«(מידע נוסף אודות נוזלי קירור 
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כת שטיפת השמשהמער
כת ניקוי הפנסיםמית/מערהקד

הראשיים*

כת שטיפתמיכל נוזל השטיפה עבור מער
מית וניקוי הפנסים הראשיים*השמשה הקד

ממוקמת בתא המנוע, בצד שמאל כאשר המבט
הוא בכיוון הנסיעה.

ס בנץ). של מרצדWinterFitמית (לדוגמה קד
בוב לטמפרטורותהתאם את יחס הער

החיצוניות.
 כלפי מעלה משוך את המכסה לפתיחה:¿

בזיז.
בב מראש.הוסף נוזל שטיפה מעור¿

על צוואר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿
המילוי, עד שהוא ייסגר במקומו בנקישה.

ס בנץ ממליצה לךבות בטיחות, מרצדמסי
להשתמש בצמיגים וגלגלים שאושרו על ידי

כבך. צמיגיםס בנץ באופן מיוחד עבור רמרצד
אלה הותאמו באופן מיוחד לשימוש עבור

, והםESP ו� ABSה, כגון כות הבקרמער
מסומנים באופן הבא:

£ MOס בנץ.  =  מקוריים של מרצד
£MOEס בנץ.חבים של מרצד =  מקוריים ומור

(עם מאפייני נהיגה ללא לחץ אוויר בצמיג)*.

ס בנץ מקוריים עם מאפייניבצמיגי מרצד*
נהיגה ללא לחץ אוויר, יש להשתמש רק על

ס בנץ.גלגלים שאושרו על ידי מרצד

אם אתה משתמש בצמיגים וגלגלים אחרים,
בל על עצמהס בנץ אינה יכולה לקמרצד

ם כתוצאה מכך.אחריות לנזק העלול להיגר
בנוסף לכך, מידע אודות שילובי צמיגים

כזוגלגלים מאושרים, ניתן להשיג בכל מר
ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד

כלמוביל בע“מ.

אם אתה משתמש בצמיגים אחרים מאשר
ס בנץ,כבי מרצדאלה המאושרים עבור ר

מאפיינים כגון שליטה, רעשי פליטה של כלי
כב ותצרוכת דלק עלולים להיות מושפעיםר

באופן שלילי. בנוסף לכך, הגלגלים עלולים
בי הסרנים,כיכב או רע עם המרבוא במגל

כב עמוס בכבדות או כאשר נעשהכאשר הר
שימוש בשרשראות שלג. מצב שכזה

כב.תוצאתו תהיה גרימת  נזק לצמיגים או לר

צמיגים וגלגלים

 נקודות שחשוב לזכור

* אופציונלי

  סכנת שריפה 

כיז מי שטיפה של השמשההוסף תר
מית, לנוזל השטיפה המתאים לכל עונותהקד

השנה.

כיז נוזל השטיפה הוא חומר הניצת בקלות.תר
בת אש ולהבות חשופות או עישון אסורים,קר

כיז של נוזל שטיפה.כאשר מטפלים בתר

השתמש רק בנוזל שטיפה לשמשה
מית המתאים לעדשות פנסים ראשייםהקד

מפלסטיק. נוזל שטיפה בלתי מתאים, עלול
לגרום נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים

הראשיים.

בב מראש את נוזל שטיפת השמשהער¿
מית במיכל.הקד

ת הקיפאון:בטמפרטורות מתחת לנקוד¿
מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של

כיז של נוזל שטיפה (לדוגמהמים ותר
SummerFitס בנץ). של מרצד

ת הקיפאון:בטמפרטורות מתחת לנקוד¿
מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של

 שמשהכיז של נוזלמים, תוסף נוגד קיפאון ותר
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כים רטובות (ציפה).רך על דראחיזת הד

אחסן צמיגים שאינם נמצאים בשימוש
בש ועדיף שיהיה חשוך. הגן עלבמקום קר, י

הצמיגים כנגד שמן, גריז, בנזין וסולר.

ת תקופתית לגלגליםהערות אודות ביקור
וצמיגים

דיר את הגלגלים והצמיגים שלבדוק באופן ס£
כבך לנזק (לדוגמה חתכים, נקרים, קרעים,ר

דקים אוהתנפחויות צמיגים והתעוותות, ס
שיתוך חמור בגלגלים), כל 14 ימים לפחות

ה לאחר נהיגת שטח או עלובאותה המיד
כים משובשות. גלגלים שניזוקו עלוליםרד

בוד לחץ אוויר בצמיגים.לגרום לאי
דיר את עומק סוליית הצמיג,בדוק באופן ס£

 עמוד«ואת תנאי הסוליה לכל רוחב הצמיג (
ך, סובב את הגלגלים198). אם יש צור

ך בדיקת הצדבוב מלא, לצורמיים סיהקד
הפנימי של משטח הצמיג.

בים להיות מכסי שסתומים,לכל הגלגלים חיי£
להגן על השסתום מפני לכלוך ולחות. אל

כות פיקוחבר על השסתום (כגון מערתתקין ד
בד מכסה השסתוםלחץ אוויר בצמיגים) מל

רטי, או מכסי שסתומים אחריםהסטנד
ס בנץ לשימושהמאושרים על ידי מרצד

כבך.בר
דיר את לחץ האוויר בכלבדוק באופן ס£

הצמיגים, כולל בצמיג החלופי*, בפרט לפני
תנסיעות ארוכות ותקן את לחץ האוויר במיד

 עמוד 198).«ך (הצור

הערות אודות נהיגה

ב לתנודות,בעת הנהיגה הקדש תשומת ל£
רעשים ומאפייני שליטה בלתי רגילים, לדוגמה
משיכה לצד אחד. מצבים שכאלה עשויים
לציין כי הגלגלים או הצמיגים ניזוקו. אם אתה
חושד בצמיג פגום, הפחת את מהירותך ועצור

בדיקת הגלגליםם האפשרי לכב בהקדאת הר
והצמיגים לנזק. נזק צמיג מוסתר עלול לגרום
למאפייני שליטה בלתי רגילים. אם אינך מוצא
סימנים לנזק, בדוק את צמיגיך וגלגליך במוסך

סכז שירות של מרצדמוסמך, לדוגמה במר
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

  סכנת פציעה 

צמיגים עם סוליות מחודשות שלא נבחנו או
ס בנץ,  מאחרהומלצו לשימוש על ידי מרצד

ם בצמיגיםולא ניתן לגלות תמיד נזק קוד
שסוליותיהם חודשו.
ס בנץ אינה יכולה להיותכתוצאה מכך מרצד

כב, אם הותקנו בובטיחות הראחראית ל
צמיגים שסוליותיהם חודשו. אל תתקין
צמיגים משומשים אם אין לך מידע על

ם בהם.השימוש הקוד

צמיגים, גלגלים או אביזרים שלא אושרו
כבך, אוס בנץ עבור רלשימוש על ידי מרצד

שלא נעשה בהם שימוש ראוי, עלולים לפגום
בבטיחות הנהיגה. כתוצאה מכך אתה עלול

כישה והשימוש בהם,לגרום לתאונה. לפני הר
רישות החוק ואתברר את התאמתם, את ד

כז שירות מורשההמלצות בית החרושת, במר
ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

כת הבלמים והגלגלים אינהעבודות שינויים במער
ת, גם לא השימוש בלוחות מרווח או במגנימותר

בטל את היתר ההפעלהאבק בלמים. מאחר וזה י
כבך.הכללי של ר

ת, התקנת והחלפתהערות אודות בחיר
צמיגים

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג וייצור.£
ה נכונה עלהתקן רק צמיגים בעלי מיד£

הגלגלים.
לאחר התקנת צמיגים חדשים, הרץ אותם£

במהירויות מתונות ב� 100 הקילומטרים
חק זה הםהראשונים, מאחר ורק לאחר מר

ביצועים המלאים שלהם.יגיעו ל
מייםהתקן צמיגים חדשים על הגלגלים הקד£

רשים צמיגים מאותו הסוג עלתחילה, אם נד
מיים והאחוריים.הגלגלים הקד

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,£
ת הבלאי. הוראה זו מתייחסתללא קשר למיד

גם לגלגל החלופי*.
אל תנהג עם צמיגים עם עומק סוליה קטן£

מדי, מאחר וזה יפחית באופן משמעותי את

* אופציונלי
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כבך, וודאכאשר אתה מחנה את ר£
שהצמיגים אינם מתעוותים על ידי שפת

ךכה או מכשולים אחרים. אם יש צוררהמד
כה,  פסי האטה אורלנהוג מעל שפות מד

מגבילי מהירות דומים, עשה זאת באיטיות
ם נזק לצמיגיםת ייגרה. אחרובזווית ישר

פנות הצמיגים.ובפרט לד

בוב  כיוון הסי

ר יש יתרונותבוב  מוגדלצמיגים עם כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה. ניתן
להשיג את היתרונות הללו, רק אם תקפיד על

בוב.כיוון הסי

בוב הנכון.פנות הצמיג מציין את כיוון הסיחץ על ד

 ניתן להתקין גלגל חלופי בחירום* בניגוד
בוב.לכיוון הסי

כת נהיגה ללא לחץ אווירמער
MOExtended*****

*MOExtendedכת נהיגה ללא לחץ אוויר מער
כב, גם אםת לך להמשיך בנהיגת הרמאפשר

אחד הצמיגים או יותר מאבדים את כל לחץ האוויר
שלהם.

כת נהיגה ללא לחץ אווירניתן להשתמש במער
MOExtendedבוד לחץכת אי* רק ביחד עם מער

כת פיקוח על לחץאוויר בצמיגים, או עם מער
האוויר בצמיגים* ועם גלגלים שנבחנו באופן

ס בנץ.מיוחד על ידי מרצד

כת נהיגה ללא לחץ אווירכב עם מערכלי ר
MOExtendedאינם מצוידים *

TIREFIT.*29כת בער

כתכב בערבנוסף תצייד את רלכן מומלץ ש
כבך צמיגיםטייר פיט*, כאשר אתה מתקין בר

ללא אפיון נהיגה ללא לחץ אוויר, לדוגמה
ף.צמיגי חור

* זמינה בכל מוסך מוסמך,TIREFITכת ער
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה מר

מטעם כלמוביל.

 תמצא הערות אודות הנהיגה עם צמיג נקור
 עמוד 283).«בפרק “עצה מעשית“ (

 סוליית הצמיג

  סכנת תאונה 
זכור תמיד:

ך של הצמיג מופחתת במהירותראחיזת הד£
כים רטובות, כאשר עומק סולייתרעל פני ד

הצמיג הוא פחות מ� 3 מ“מ. לכן עליך
להחליף צמיגים שאין להם עומק סוליה

מספיק.
ף כאשר עומקצמיגי חוריש להחליף£

תהסוליה שלהם הוא 4 מ“מ או פחות, אחר
ך מספקת.רהם לא יספקו יותר אחיזת ד

סוליית הצמיג עשויה להתבלות באופן  לא£
דיר את עומקבדוק באופן סשווה. לכן עליך ל

סוליית הצמיג, את מצב הסוליה למלוא
ך סובב אתת הצוררוחב הצמיגים. במיד

גלגל ההגה כך, שתוכל לראות את סוליית
בה יותר.הצמיג בקלות ר

כבת אתה עלול לאבד שליטה על הראחר
ךרב אחיזת הדולגרום לתאונה, עק

המופחתת של הצמיגים.

 לחץ אוויר בצמיג

בלת לחצי אוויר בצמיגים עבור תנאי ט
הפעלה שונים,  ממוקמת בצד הפנימי של

דלתית פתח מילוי דלק.
לחץ האוויר עבור הגלגל החלופי קטן
(מיניספייר), מופיע על הגלגל החלופי ובפרק

מידע טכני.

  סכנת תאונה 
ללחץ אוויר גבוה מדי או נמוך מדי בצמיג יש

כב,השפעה שלילית על בטיחות הנהיגה בר
ועלול לגרום לך להיקלע בתאונה. לכן עליך

דיר את לחץ האוויר בכלבדוק באופן סל
הצמיגים (כולל הצמיג החלופי*), בפרט לפני
נסיעות ארוכות, ולתקן את לחץ האוויר

ך.בהתאם לצור

בדיקת לחץ האוויר בצמיגים, השתמש במדל
מתאים. המראה החיצוני של הצמיג לא מוביל
למסקנה אמינה, אודות לחץ האוויר בצמיג.

* אופציונלי רק בארצות מסוימות29
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כב המותקנים עם פיקוח אלקטרוני עלבכלי ר
בדוק את לחץלחץ האוויר בצמיגים*, ניתן ל

ך.רב הדהאוויר בצמיגים במחש

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

בהביה למען איכות הס     הער 

מהירויות נמוכות מ� 210 קמ“ש
למרות המצוין בתווית המידע ללחץ האוויר
בצמיגים (דלתית פתח מילוי הדלק), במהירויות

כיםנמוכות מ� 210  קמ“ש ניתן להפחית ער
אלה באופן הבא, ללא הפחתה בבטיחות:

  סכנת תאונה 

אם לחץ האוויר בצמיג יורד באופן חוזר ונשנה:
בדוק אם קיימים גופים זרים בצמיג.£
בדוק האם הגלגלים מאבדים לחץ אוויר,£

או השסתומים דולפים.
ודא שרק מכסי שסתומים שאושרו על ידי£

ס בנץ, הותקנו על שסתומי הצמיגים.מרצד
ללחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יש השפעה

כב,שלילית על הבטיחות הפעילה של הר
העלול לגרום לך להיקלע לתאונה.

ת האפשר, תקן לחצי אוויר בצמיגים רקבמיד
הכאשר הצמיגים קרים. בהתאם לטמפרטור

החיצונית, המהירות בה אתה נוהג והעומס על
ת הצמיג ולחץ האוויר בצמיגהצמיגים, טמפרטור

. קח 10°Cעשויים להשתנות  ב�0.1  בר לכל
בון כאשר אתה בודק לחץ בצמיגיםזאת בחש

חמים, ותקן רק אם הלחץ נמוך מדי ביחס לתנאי
ההפעלה הנוכחיים.

נהיגה עם לחץ גבוה מדי או נמוך מדי בצמיגים
עלולה:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים.£
להגדיל את האפשרות של נזק לצמיג.£
להוות השפעה שלילית על מאפייני השליטה£

(לדוגמה לגרימת ציפה).

בדוק גם את לחץ האוויר של צמיג הגלגל
החלופי*.

דיר,בדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן ס
מדי 14 יום.

כב סאלון עם צמיגי “�0.3/16 בר: עבור כלי ר
.17“

כבך. עםמצב זה משפר את נוחות הנהיגה בר
זאת תצרוכת הדלק עשויה לעלות במעט.

בוד לחץ אוויר בצמיגיםת אי אזהר

תכת אזהרכב נמצא בתנועה, מערבעת שהר
בוד לחץ אוויר בצמיגים מפקחת על לחץ האוויראי

בוב שלבע בצמיגים באמצעות מהירות הסישנק
בוד אווירכת מגלה איהצמיגים. רק המער

בוב של הגלגלמשמעותי בצמיג. אם מהירות הסי
בוד לחץ אוויר בצמיג, הודעתב אימשתנה עק

ב�ה מתאימה מופיעה בתצוגה הראזהר
תכליתית.

בוד לחץ האוויר בצמיגיםת איכת אזהרמער
ביעת לחץאינה יכולה להזהיר אותך, כנגד ק

בלה בצד הפנימיאוויר בלתי נכונה בצמיג. הט
של דלתית פתח מילוי דלק, תסייע לך
להחליט האם יש לתקן את לחצי האוויר

בצמיגים.
בוד לחץ האוויר בצמיגים,ת איכת אזהרמער

ך בביצוע בדיקותאינה מחליפה את הצור
כבך, מאחרדירות של לחץ האוויר בצמיגי רס

כבך בו�זמנית לא יתגלהבוד שווה בצמיגי רואי
בוד לחץ האווירת איכת אזהרעל ידי מער

בצמיגים.
כת הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגיםמער

בוד לחץ אווירך כנגד איאינה יכולה להזהיר
ר לצמיג גוף זר.פתאומי, לדוגמה אם חד

בוד לחץ אוויר פתאומי, עצורה של איבמקר
ה. אל תבצע תנועותכבך בבלימה זהיראת ר

היגוי פתאומיות כאשר את מבצע זאת.

ה לחץ אוויר בצמיגים,כת אזהרהתפקוד של מער
מוגבל או מושהה אם:

כבך.שרשראות שלג הותקנו על צמיגי ר£
פיים.ך הם חוררתנאי הד£
אתה נוהג על חול או חצץ.£
בי (ביצועאתה מאמץ סגנון נהיגה ספורטי£

פניות במהירויות גבוהות או נהיגה עם שיעורי
האצה גבוהים).
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אתה גורר גרור כבד או גדול מאוד.£
כב או על גגאתה נוהג עם מטען כבד ( בר£

כב).הר

בוד לחץ אווירת איכת אזהראתחול מער
בצמיגים

בוד לחץ אווירת איכת אזהראתחל את מער
בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיג.£
שינית גלגלים או צמיגים.£
התקנת גלגלים וצמיגים חדשים.£

בלת לחצי האווירלפני האתחול, עיין בט¿
בצמיגים בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי

בעתהדלק, כדי לוודא שלחץ האוויר בכל אר
בע באופן נכון עבור תנאיהצמיגים נק

ההפעלה הרלוונטיים.

כמו כן, עיין בהוראות בפרק אודות לחצי¿
 עמוד 198).«האוויר בצמיגים (

  סכנת תאונה 
בוד לחץ אוויר בצמיגיםת איכת אזהרמער

בעתיכולה לתת אזהרות אמינות, רק אם ק
את לחצי האוויר הנכונים בצמיגים.

בע לחץ אוויר בלתי נכון בצמיג,ה שנקבמקר
כים הבלתי נכונים האלה יפוקחו.הער

כתוצאה מלחץ אוויר בלתי נכון בצמיג תהיה
כב בעת הנהיגה, ולכן תגדל סכנתבות ראי יצי

התאונה.

  פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*

כת פיקוח על לחץ האוויראם מותקנת מער
כבבצמיגים, מותקנים חיישנים בגלגלי הר

בעת הצמיגים.המפקחים על לחצי האוויר בכל אר
הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים מזהיר אותך

ת לחץ, בצמיג אחד או יותר. הפיקוחמפני יריד
על לחץ האוויר בצמיגים מתפקד, רק אם יחידות

בעתאלקטרוניות נכונות הותקנו בכל אר
הצמיגים.

במנעול2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

ההצתה.

ב�תכליתית אתה תראה אתבתצוגה הר

 עמוד 105)«(רטית התצוגה הסטנד

ת תפריטבחיר  ל או  לחץ על ¿
Service.(שירות) 

Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
Run Flat Indicator activeתכליתית:

Restart possible with OKמחוון נהיגה)

.) OKםע לוחתא רשפא ,ליעפ ריווא ץחל אלל

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
?Tyre pressure now OKתכליתית:

ר כעת?).ד(האם לחץ האוויר בס

 .Yesת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

.לחץ על לחצן ¿

ב�תראה את ההודעה הבאה בתצוגה הר
תכליתית:

Run Flat Indicator startedמחוון נהיגה) 
ללא לחץ אוויר אותחל).

בודת איכת אזהרלאחר זמן לימוד עצמי, מער
לחץ אוויר בצמיגים, תפקח על לחץ האוויר

בעת הצמיגים.שנבקע בכל אר

בטל את האתחול:אם ברצונך ל
.לחץ על לחצן ¿
או
Tyre pressure now OKאם ההודעה ?¿

ר כעת?)  מופיעה,ד(האם לחץ האוויר בס
(לא).No ת בחירל או  לחץ על  

.לחץ על לחצן ¿
כי לחץ האוויר בצמיגים שנשמרו בזיכרוןער

באתחול האחרון, יוסיפו להיות מפוקחים.

* אופציונלי

  סכנת תאונה 
הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים אינו מזהיר

בלהביעת לחץ בלתי נכון. הטאותך כנגד ק
בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי דלק,
מסייעת לך להחליט האם יש לתקן את לחצי

האוויר בצמיגים.
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הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים אינו מסוגל
בוד פתאומי של לחץלהזהיר אותך מפני אי

ה שלר גוף זר לצמיג. במקראוויר, לדוגמה חד
כבבוד לחץ אוויר פתאומי, עצור את הראי

בזהירות. אל תבצע פעולות נהיגה פתאומיות
כאשר אתה מבצע זאת.

הפעולה של הפיקוח על לחץ האוויר
בצמיגים, עלולה להיות מושפעת

בות של ציוד שידור רדיו (לדוגמהמהתער
כבאוזניות רדיו, מכשירי קשר), הפועלים בר

או סמוך לו.

בדיקת לחץ אוויר בצמיגים באופן אלקטרוני

)86 דומע «( 2 בצמב אצמנ חתפמהש אדוו¿
במנעול ההצתה.

ת תפריטבחירל או  לחץ על ֳ¿
Service.(שירות) 

Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים)  

.לחץ על לחצן ¿

ה שכזה אל תפחיתך. במקררב הדבמחש
את לחצי האוויר בצמיגים.

אתחול הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים

כאשר אתה מאתחל את הפיקוח על לחץ האוויר
ה הקיימות נמחקותבצמיגים, כל הודעות האזהר

ה כבות. הפיקוח משתמש בלחציונוריות האזהר
כי מפרט עבורבעו, כערהאוויר הנוכחיים שנק

הפיקוח.
בית המקרים הפיקוח על לחץ האווירבמר

כיםבצמיגים יגלה באופן אוטומטי, את הער
המיוחסים החדשים לדוגמה אם אתה:

שינית את לחץ האוויר בצמיג.£
שינית צמיגים או גלגלים.£
התקנת גלגלים וצמיגים חדשים.£

ת תפריטים ב�ניתן למצוא סקיר 
 עמוד 107).«(

כים המיוחסיםאם ברצונך להגדיר את הער
החדשים באופן ידני:

בלה בצד הפנימי של דלתיתהשתמש בט¿
פתח מילוי הדלק, כדי להבטיח שלחצי האוויר

בעת הצמיגים, עבורבעו באופן נכון בעל ארנק
תנאי הפעולה הנוכחיים.

ב להערות בפרק אודות לחציכמו כן, שים ל
 עמוד 198).«האוויר (

במנעול2 ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿
Service.(שירות) 

Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים)  

.לחץ על לחצן ¿
יוצג לחץ האוויר הנוכחי בצמיגים עבור כל

גלגל, או ההודעה הבאה תופיע:
Tyre pressure displayed only after

 driving for a few minutesלחץ האוויר)
בצמיגים יוצג רק לאחר דקות מספר של

נהיגה).
לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
Use current pressure valuesתכליתית:

 as new reference valuesהשתמש) 

יוצג לחץ האוויר הנוכחי בצמיגים עבור כל גלגל.
כב חנה במשך יותר מ� 20 דקות או אםאם הר

לא נהגת במהירות העולה על 25 קמ“ש מאז
כב, ההודעה הבאה תופיע:התנעת הר

Tyre pressure displayed only after
) driving for a few minutesלחץ האוויר

בצמיגים יוצג רק לאחר דקות מספר של נהיגה).

כי לחצי האוויר בצמיגים המצויניםער
ך, עשויים להיותרב הדבאמצעות מחש

שונים מאלה הנמדדים עם מד לחץ בתחנת
דלק. לחצי האוויר בצמיגים המוצגים

כים הנמדדיםך, מתייחסים לעררב הדבמחש
כי לחצי האוויר המצויניםבגובה פני הים. ער

כב נמצאבאמצעות מד לחץ אוויר, כאשר הר
ברום גבוה, גבוהים יותר מאלה המוצגים

»»
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בלחצי האוויר הנוכחיים כלחצי ייחוס חדשים).

.לחץ על לחצן ¿
ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר

Tyre pressure restardedתכליתית: 
לחץ אוויר אותחל לאחר מספר דקות של

כת מאמצת את הלחציםנהיגה המער
כי הפיקוח החדשים.הנוכחיים, כער

ביטול האתחול

.לחץ על לחצן ¿
או

 וצא מהתפריט.לחץ על לחצן ¿

ב�תכליתיתהודעות אחרות בתצוגה הר

באם ההודעה הבאה מופיעה בתצוגה הר
Please correct the tyre pressureתכליתית: 

(נא תקן את לחץ האוויר בצמיגים).

בעת הגלגליםבדוק את לחץ האוויר בכל אר¿
ך.ת הצורותקן במיד

בב,כב הוחלפו בסאם מיקומי הגלגלים בר

גויים עבורייתכן שלחצי האוויר המוצגים יהיו ש
המיקומים לפרק זמן קצר. זה יתוקן לאחר
מספר דקות של נהיגה, ויוצגו לחצי האוויר

עבור מיקומי הגלגלים הנכונים.

בב גלגלים  ס

ס בנץ ממליצה לךבות בטיחות, מרצדמסי
ה נכונה,להשתמש רק בברגי גלגלים בעלי מיד

ס בנץ.כבי מרצדאשר אושרו לשימוש בר

מיים והאחורייםתבניות הבלאי בצמיגים הקד
בבשונות. בהתאם לתנאי ההפעלה ערוך ס

גלגלים, לפני היווצרות תבניות בלאי ברורות
מיים מתבלים באופן טיפוסיבצמיגים. צמיגים קד

כז.בכתפי הסוליה, ואילו הצמיגים האחוריים במר

בב גלגלים כל 5,000 עד 10,000 ק“מערוך ס
רגת הבלאי של הצמיג, בתנאי שישבהתאם לד

מיים ואחוריים בעלי אותןכב צמיגים קדלר
בוב של הצמיגים.המידות. אל תהפוך את כיוון הסי

ע של הגלגל ושל דיסקתנקה את שטחי המג
הבלם באופן יסודי, בכל פעם שמיקומו של הגלגל

תמוחלף. בדוק את לחץ האוויר בצמיג, ובמיד
בוד לחץת איכת אזהרך, אתחל את מערהצור

אוויר בצמיגים.

מיים באחוריים רקהחלף את הגלגלים הקד
ה,אם הם בעלי אותם ממדים: לדוגמה, מיד

.’סטייה וכו
בדוק את מומנטבב גלגלים דאג ללאחר כל ס

ההידוק במוסך מוסמך, שיש לו את הידע
הביצוע העבודהמקצועי ואת הכלים ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשרשת. מרצדהנד
ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. בפרט עבור עבודותכלמוביל למטר
כות החוברותבטיחות או במערהמיוחסות ל

בצע במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל
הגלגלים עלולים להשתחרר אם לא תהדק

.Nm 130אותם במומנט הידוק של 

  סכנת תאונה 

ףנהיגת חור

 נקודות שחשוב לזכור

ף במוסך מוסמך, לדוגמה,כבך לחורהכן את ר

ס מטעם כלמוביל,כז שירות מורשה של מרצדמר

ף.לפני תחילת החור

ף צמיגי חור
ף בטמפרטורות מתחת ל�השתמש בצמיגי חור

+7°Cח. רק באופןכים מכוסות בשלג וקרר, ועל ד

כותזה מובטחת הפעולה היעילה של מער

ף. גם בחורESP ו� ABSהנהיגה 

ף של אותו יצרן ובעלי תבניתהשתמש בצמיגי חור

סוליה זהה בכל הגלגלים, כדי לקיים מאפייני

שליטה בטוחים.

  סכנת תאונה 
ף עם עומקב להחליף מיד צמיגי חוראתה חיי

סוליה פחות מ� 4  מ“מ. צמיגים אלה אינם
ף, ואינם מספקיםמתאימים לשימוש בחור

ך מספקת.ריותר אחיזת ד
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  סכנת תאונה 

כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה על

כב ולגרום לתאונה.הר

בית המפורטת עבורציית תמיד למהירות המר

ףף שהתקנת. אם תתקין צמיגי חורצמיגי החור

ת נמוכה ממהירותבית מותרעם מהירות מר

הה מתאימה בשדכב, הצמד תווית אזהרהר

הראייה של הנהג. תווית כזו ניתן להשיג במוסך

סכז שירות מורשה של מרצדמוסמך, לדוגמה מר

בנץ מטעם כלמוביל.

בות אלה, עליך להגביל גם את המהירותבנסי

כב באמצעות הספידטרוניקבית של הרהמר

תבית המותר בהתאם למהירות המר30בועהק

 עמוד 134).«(ף לצמיגי חור

ף:מיד לאחר שהתקנת צמיגי חור

 עמוד«(בדוק את לחצי האוויר בצמיגים ¿

.(198

אתחל את הפיקוח על לחצי האוויר בצמיגים¿

 עמוד 200).«(

אם אתה מתקין גלגל חלופי* כאשר אתה

בות הנהיגהף, זכור שיצינוהג עם צמיגי חור

בות,ב מאפייני פניות בלתי יציע עקתיפג

מים משימוש בצמיגים שונים. עליך לכןהנגר

להתאים את סגנון נהיגתך ולנהוג בזהירות

בה.ר

דאג להחליף את הגלגל החלופי* במוסך

המוסמך הקרוב ביותר, שיש לו את הידע

הביצוע העבודהמקצועי ואת הכלים ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשרשת. מרצדהנד

ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. בפרט עבור עבודותכלמוביל למטר

כות החוברותבטיחות או מערהמיוחסות ל

בצע במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל

 שרשראות שלג 

  סכנת תאונה 
גת בלימת מנוע נוספתאל תוריד הילוך להש

ך חלקים. זה עלול לגרום לגלגליםרעל פני ד
כב עלול להחליק.ך, והררלאבד את אחיזת הד

ך חלקים.רת על פני דעליך לנהוג בזהירות מיוחד
הימנע מהאצות, תמרוני היגוי ובלימה פתאומיים.

כב עומד להחליק או לא ניתן לעצור אותו,אם הר
בנהיגה במהירות איטית:

בשלבת הילוכים ידנית: כב עם תיבכלי ר¿
הילוך סרק.

בת הילוכים אוטומטית*:כב עם תיבכלי ר¿
* אופציונלי

זמין רק בארצות מסוימות. 30

ס בנץ ממליצהבות בטיחות, מרצדמסי
להשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו

ס בנץ, או בעליכבך על ידי מרצדלשימוש עבור ר
רט איכות זהה.סטנד

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, נא
זכור את הנקודות הבאות:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£
שילובי גלגל/צמיג.

אין להתקין שרשראות שלג על גלגלים£
חלופיים בחירום, לדוגמה גלגל חלופי בחירום

קטן* (מיניספר).
התקן שרשראות שלג רק בזוגות ורק על£

הגלגלים האחוריים. ציית להוראות ההתקנה
של היצרן.

מטיק“*, אם הותקנוכב עם “איירבכלי ר
כבשרשראות שלג, ניתן לנהוג רק עם מפלס ר

 עמוד 136).«ם (מור
ת שלבית המותראל תחרוג מעל המהירות המר

50 קמ“ש.

,ESPייתכן ותרצה להפסיק את פעולת 
כאשר אתה מתחיל בנסיעה עם שרשראות

 עמוד 56). כך ניתן«שלג מותקנות (
להרשות לגלגלים להסתחרר באופן מבוקר,

גת כוח הנעה מוגבר (פעולת חיתוך).בהש

ף  נהיגת חור
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  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

* אופציונלי

עצות לנהיגה

שיוט עם מנוע מדומם 

  סכנת תאונה 
לעולם אל תפסיק את פעולת המנוע בעת

כב נמצא בתנועה.שהר
בלמי השירות, כאשראין סיוע בכוח להיגוי ול

המנוע אינו פועל.
בים יותר באופןאתה תזדקק למאמצים ר

משמעותי, לפעולות היגוי ובלימה, וכתוצאה
כבמכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר

ולגרום לתאונה.

  סכנת תאונה 
גת בלימת מנוע נוספתאל תוריד הילוך להש

ך חלקים. זה עלול לגרום לגלגליםרעל פני ד
כב עלול להחליק.ך, והררלאבד את אחיזת הד

רש פחות שימוש בבלמים לקיים את המהירותייד
כתהרצויה. מצב זה מקל את העומס על מער

הבלמים, ומונע מהבלמים חימום יתר ובלאי
בלימה נוספת, לחץ עלמואץ. אם אתה זקוק ל

ת ונשנית ולא רצופה.דוושת הבלמים לחיצה חוזר

מטענים כבדים וקלים

אם הבלמים עמדו בעומסים כבדים אל תעצור
כב מיד, המשך לנהוג למשך פרק זמן קצר.את הר

מי האוויר לקרר את הבלמיםבכך תאפשר לזר
בה יותר.במהירות ר

.Nב את בורר ההילוכים במצב של

כב לידי שליטה בתיקונינסה להביא את הר¿
היגוי.

  בלמים

ך האחרים אינם בסכנה,רוודא שמשתמשי הד
כתוצאה מהבלימה שלך.

רוןמורדות מד

רון, בפרט כאשרבקטעים ארוכים של מורדות מד
ב להוריד להילוךכב עמוס או גורר גרור, אתה חייהר

בת הילוכיםכב עם תינמוך יותר בזמן, או בכלי ר
.3 או 2,  1אוטומטית, להעביר לטווח

ת שיוט,הוראה זו ישימה גם אם הפעלת בקר
ספידטרוניק או ספידטרוניק פלוס*.

ת הילוך תשמש לאפקט בלימת מנוע, וכךהורד

לעולם אל תלחץ על דוושת הבלמים לחיצה
כב נמצא בתנועה,מתמשכת, כאשר הר

בלמים להתחכך,לדוגמה לעולם אל תגרום ל
בוע וקל על דוושת הבלמים.בהפעלת לחץ ק

כתפעולה שכזו תגרום לחימום יתר של מער
חק הבלימה, ועלולההבלמים, תגדיל את מר

לגרום לכשל בלמים מלא.

אם השתמשת בבלמים רק באופן מתון, עליך
בחון מדי פעם את יעילותם. כדי לעשות זאת,ל

בה יותר ובמהירות גבוהה יותר.בלום בחוזקה ר
בכך תשפר את האחיזה של הבלמים.

כים רטובותרד

ם כבד במשך פרק זמן ארוךאם אתה נוהג בגש
ללא בלימה, תיתכן השהיית תגובת בלמים כאשר

בלום חזקב לתבלום בפעם הראשונה. תהיה חיי
יותר.

כב לפניך.חק גדול יותר מהרלכן קיים מר
לאחר נהיגה על פני שטח רטובים, בלום בחוזקה

ב לתנאי התנועה. באופןתוך הקדשת תשומת ל

בשנהזה דיסקות הבלמים תתחממנה ותתיי

מהר יותר, ובכך תגן עליהן מפני שיתוך.

כים מכוסותרביצועי בלימה מוגבלים על ד
מלח

  סכנת תאונה 
פידות הבלם,שכבת מלח על דיסק/ ר
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  סכנת תאונה 

 עלולה לגרום להשהיה באפקט הבלימה.
חק בלימה גדול יותר באופןהתוצאה תהיה מר

משמעותי, העלול לגרום לתאונה.
כדי להימנע מסכנה זו, עליך:

בלום מדי פעם בזהירות ללא סיכוןל£
ך האחרים, כאשר אתהרמשתמשי הד

כים מכוסות מלח. בכך תסייערנוהג על ד
בר עללסלק שאריות מלח שהחלו להצט

פידות  של הבלמים.דיסק/ר
כבחק גדול יותר מהרשמור על מר£

שלפניך, ונהג במשנה זהירות.
הפעל את הבלמים בזהירות בסוף£

הנסיעה, ומיד לאחר תחילת נסיעה
חדשה, כך ששאריות המלח תסולקנה

מעל דיסק  הבלם.

פידות ודיסק בלמים חדשותר

ס בנץ ממליצה לךבות בטיחות, מרצדמסי

פידות בלמים, אשרכבך רק דיסק ורלהתקין בר

פידותס בנץ או רכבי מרצדאושרו לשימוש בר

פידותרט איכות זהה. דיסק ורבילות בסטנדמק

ס בנץבלמים שלא אושרו לשימוש על ידי מרצד

או שאינן באיכות הזהה, עלולות להשפיע באופן

כבך.שלילי על בטיחות הפעולה של ר

אחיזת צמיג

  סכנת תאונה 

כיםרכב באופן מלא על דבעוד ניתן לשלוט בר

ב להפחיתבשות במהירות מסוימת, אתה חייי

כים רטובות, כדי להשיגראת מהירותך על ד

ת אתה עלולך. אחרראת אותה בטיחות ד

לגרום לתאונה.

ךרת לתנאי הדב מיוחדהקדש תשומת ל

ת הקיפאון.בות נקודביבתנאי טמפרטורות בס

ך (לדוגמהרח על פני הדה שכבת קראם נוצר

תפל), שכבה דקה של מים נוצרמער

ח כאשר אתה בולם,במהירות על הקר

ךרהמפחיתה באופן משמעותי את אחיזת הד

ת בתנאישל הצמיגים. נהג בזהירות מיוחד

מזג אוויר שכאלה.

כים רטובותר  נהיגה על ד

ך,רברו בעומק מסוים על פני הדאם מים הצט

חשות ציפה, גם אם:קיימת סכנה של התר

אתה נוהג במהירויות נמוכות.£

לצמיגים יש מספיק עומק סוליה.£

בה זו אל תנהג בחריצי צמיגים ובלום בזהירות.מסי

כים מוצפותר  נהיגה בד

ברו בהםך שהצטראם אתה צריך לנהוג בקטעי ד

מים, נא זכור כי:

בי המותר הואעומק המים העומדים המר£

25 ס“מ.

אין לנהוג מהר יותר ממהירות הליכה.£

כב הנוהגים לפניך או בכיווןזכור כי כלי ר 

המנוגד יוצרים גלים. מצב זה עלול לגרום

לחריגה מעל לעומק המים המותר לחציה.

ב להערות אלה, עלול לגרוםחוסר תשומת ל

ת.כות החשמל ולתמסורנזק למנוע, למער

פידות בלמים חדשות, משיגות אתדיסק ור

יעילות הבלימה האופטימלית שלהן רק לאחר

מספר מאות קילומטרים של נהיגה. לפני

גה יעילות בלימה אופטימלית זו, עליךשהוש

לפצות על יעילות הבלימה המופחתת

בהפעלת לחץ גדול יותר כאשר אתה בולם.

פידותהוראה זו ישימה גם לאחר שדיסק/ר

הבלמים הוחלפו בחדשות.
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חבת שלכזי שירות מורשים נררשת מר

ס בנץ זמינה גם בארצות אחרות.מרצד

מספרי הטלפון הנוכחיים לקו החם לשירות

הזמינים לשימוש כאשר אתה נמצא בחו“ל,

ניתן למצוא בפרק “שירות 24 שעות“ של

ת השירות.חובר

בארצות מסוימות רק דלק באוקטן נמוך זמין.

�מידע נוסף אודות דירוגי דלק ניתן למצוא ב

 עמוד 190).«(

  אלומות אור נמוך סימטריות

בהן כליאם במהלך טיולך אתה מגיע לארצות ש

ך בארץרך המנוגד לצד הדרכב נוהגים בצד הדהר

כבך, חובה להעביר את הפנסיםבה רשום ר

כבך למצב אור נמוך סימטרי. וכךהראשיים של ר

התנועה שתבוא מולך תסונוור פחות.

דאג לשנות את הפנסים הראשיים במוסך¿

כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה מר

 מטעם כלמוביל.ס בנץמרצד

ה חכמה*, ניתןכת תאורכב עם מערבכלי ר

להעביר את הפנסים הראשיים באמצעות

ךרב הדהתפקוד “מצב תייר“  במחש

 עמוד 117).«( 

נהיגה בחו“ל

 נקודות שחשוב לזכור

כבך, עליך לקפללפני שתוכל לגרור גרור עם ר

ה.החוצה את תפוח הגריר

גלגלת השחרור ממוקם בתא המטען, מאחורי

הריפוד בצד שמאל.

  סכנת תאונה 
הזכור להחזיר את הפנסים הראשיים בחזר

לאלומות אור נמוך אסימטרי, כאשר אתה

ך בו נוהגים בארץ בהרנוהג באותו צד של הד

ת אתה עלול לסנוור אתכבך רשום. אחרר

התנועה הבאה לקראתך ולגרום לתאונה.

ת גרורגריר

ה כלפי חוץקיפול תפוח הגריר 

  סכנת תאונה 
ב במצב מקופלה משולוודא שתפוח הגריר

כלפי חוץ או במצב מקופל כלפי פנים, ונורית

החיווי אינה דולקת.

אל תסובב את גלגלת השחרור כאשר גרור

ת הגרור עלול להתנתק.כב, אחרמחובר לר

 נגד סובב את הידית לפתיחת המכסה:¿

 למטה.כיוון השעון וקפל את המכסה 

ך כך, שהאגודלביד אחוז בגלגלת השחרור ¿

ת האגודל בגלגלת, וסובב נגד כיווןינוח בנקוד

השעון.

* אופציונלי
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* אופציונלי

ה משתחרר משילובו ומתקפלתפוח הגריר

כלפי חוץ מתחת לפגוש האחורי. נורית החיווי

 מהבהבת.

בי בגרור.משקל המטען המר£

בי המותר על הסרן האחוריהמשקל המר£

כב הגורר.בר

כבב הן של הרבי המשולהמשקל המר£

הגורר והן של הגרור.

כים מותרים ישימים, שאיןניתן למצוא ער

כב.לחרוג מהם במסמכי הר

כים המאושרים על ידי היצרן מצויניםהער

כבכים עבור הרכב, והערבלוחות הזיהוי של הר

הגורר מצוינים בפרק “מידע טכני“.

מידות התקנה ועומסים מצוינים בפרק מידע

 עמוד 311).«(טכני 

הבי של יצול הגרור על תפוח הגרירהמשקל המר

הוא 84 ק“ג. עם זאת, אסור שהמשקל המעשי

ך הניתן בלוחות הזיהוישל יצול הגרור  יחרוג מהער

ה, המשקל הנמוךשל הגרור ושל התקן הגריר

יותר הוא הישים.

השתמש במשקל יצול קרוב ככל האפשר

בי המותר. אל תשתמשלמשקל היצול המר

תבמשקל יצול של פחות מ� 50 ק“ג, אחר

הגרור עלול להשתחרר.

זכור שמשקל יצול הגרור המעשי, מופחת

מהמשקל הנישא מהמשקל על הסרן

האחורי.

ת  גרור, פרקטרוניק*ב כי בעת גרירנא שים ל

, עמוד 143)«(, הנחיית חניה*  עמוד 140)«(

 זמינים עמוד 230)«(וסייען שטחים מתים* 

רק עם מגבלות או אינם זמינים כלל.

ת גובה נסיעה, גובהכב ללא בקרבכלי ר

ה ישתנה בהתאם למטעןתפוח הגריר

ך, השתמש בגרורת הצורכב. במידהמוצב בר

עם יצול המתכוונן לגובה.

ה בכיוון החץ, עדך את תפוח הגרירלחץ ביד¿

ב במצב אנכי.שהוא ישתל

 תיכבה.נורית החיווי 

ב�תכליתית תציג את ההודעה:התצוגה הר

Trailor hitch Check lock mech.בדוק) 

ת גרור), עד שתפוחנעילת מנגנון התקן גריר

ב במקומו.ה ישתלהגריר

ה,הסר את מכסה המגן מעל תפוח הגריר¿

ואחסן אותו במקום בטוח.

ה נקי ובהתאם למפרטיוודא שתפוח הגריר¿

הגרור, הוא מגורז או מיובש (ללא גריז) בעת

השימוש.

ה.ב בתפוח הגרירהשקע החשמלי משול

  סכנת תאונה 

ת גרור  הערות אודות גריר

בעת נסיעה לאחור לכיוון הגרור, וודא שאין

כב.ם בין הגרור לראף אד

חבר ונתק את הגרור בזהירות. אם לא תחבר

ה באופן נכון, הגרוראת הגרור להתקן הגריר

עלול להתנתק בנהיגה.

כים הבאים:וודא שאין חריגה מהער

בי על יצול הגרור.המשקל המותר המר£
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  סכנת תאונה 

בור הגרורחי

* אופציונלי

  סכנת פציעה 
תאל תנתק גרור עם בלם גלישת יתר. אחר

ך עלולה להילכד בין הפגוש ליצול הגרור.יד

לעולם אל תשחרר גרור אם בלם הגרור
ם נזקת עלול להיגרנמצא בגלישת יתר. אחר

כבך מפעולת הקפיץ של בלם גלישת יתר.לר

כב.מה מאחורי הרמקם את הגרור באותה הר¿

חבר את הגרור.ֳ¿

כב לגרור.בור החשמלי בין הרהקם את החי¿

עצות לנהיגה

  סכנת תאונה 
Check hitch lockingאם ההודעה 

mechanismבדוק מנגנון נעילת התקן) 
ב�תכליתית בעתה) מופיעה בתצוגה הרגריר
ךרכב נמצא בתנועה, עצור מיד בשולי הדשהר

ב כהלכה.ה משולובדוק האם תפוח הגריר

 עמוד« ייצוב גרור (ESPב להערות שים ל 
.(57

ת של שילובבית המותרמניה המהירות המרבגר
כב/גרור, היא 80 קמ“ש.ר

בית של 80 קמ“שאין לחרוג מעל מהירות מר
גם בארצות אחרות, בהן מותרות מהירויות

כב/גרור. בכך מופחתתגבוהות יותר לשילובי ר
סכנת התאונה.

כבך יהיות גרור מאפייני השליטה ברבעת גריר
שונים, בהשוואה לנהיגה ללא גרור.

כב/גרור:שילוב ר
כבד יותר.£
מוגבל בהאצות וביכולת טיפוס במעלה£

שיפועים.
חק בלימה גדול יותר.יש לו מר£

הוא מושפע יותר על ידי רוחות צד.£
בה יותר.הוא תובע רגישות היגוי ר£
בה יותר דלק.ך הרהוא צור£

בחורב לרונות תלולים וארוכים, אתה חייבמעלי מד
בתכב עם תיבהילוך נמוך יותר בזמן. בכלי ר

ת הילוךהילוכים אוטומטית*, בחר בטווח העבר
. 3 או,2 ,1

הוראות אלה ישימות גם אם אתה מפעיל
ת שיוט, ספידטרוניק או דיסטרוניקבקר

פלוס*.

במצב זה יעשה שימוש באפקט בלימת המנוע,
ך בפחות בלימה כדי לקיים אתוכך יהיה צור

כת הבלמים,המהירות. זו הקלה בעומס על מער
המונעת חימום יתר ובלאי מהירים מדי של
הבלמים. אם אתה צריך כוח בלימה נוסף, לחץ

ת ונשנית העדיפהעל דוושת הבלמים לחיצה חוזר
על לחיצה רצופה.

  סכנת תאונה 
לעולם אל תלחץ על דוושת הבלמים באופן

כב נמצא בתנועה, לדוגמהממושך, כאשר הר
בלמים להתחכך בלחיצה קלה עלאל תגרום ל

דוושת הבלמים. מצב שכזה יגרום לחימום יתר
חקכת הבלמים, ויגדיל את מרשל מער

כתהבלימה, ועלול לגרום לכשל כללי של מער
הבלמים.

עצות לנהיגה
כב לפניך,חק גדול יותר מהרשמור על מר£

מאשר בנהיגה ללא גרור.
ךת הצורהימנע מבלימה פתאומית, במיד£

בלום בעדינות בתחילה והנח לגרור להמשיך
לנוע. לאחר מכן, הגבר את לחץ כוח הבלימה

במהירות.
כים הניתנים עבור יכולות טיפוס במעלההער£

ה, מתייחסים לגובה פנירון ממצב עצירמד
הים. כאשר אתה נוהג באזורים הרריים שים

ב כי הספק המנוע, וכתוצאה מכך גם יכולתל
רון, מופחתים עם העלייההטיפוס במעלה מד

בפני הקרקע.



מפתח עניינים

209
ה

על
פ

ה
ת גרורגריר

  סכנת תאונה 

אם הגרור מיטלטל מצד אל צד:
אל תאיץ.£

  סכנת תאונה 

ה.החזר את מכסה ההגנה על תפוח הגריר¿

גלגלת השחרור ממוקמת בתא המטען מאחורי
הריפוד בצד שמאל.

»»

ך כך,ביד אחוז בגלגלת השחרור ¿
ת האגודל בגלגלת,שהאגודל יונח בנקוד
וסובב נגד כיוון השעון.

ה משתחרר משילובו ומתקפלתפוח הגריר
חוץ מתחת לפגוש האחורי. נורית החיוויכלפי 

 מהבהבת.

ה בכיוון החץ ביד, עדלחץ את תפוח הגריר¿

ב מאחורי הפגוש.שהוא ישתל

 תיכבה, וההודעה בתצוגהנורית החיווי 

ב�תכליתית תיעלם.הר

ם חשמל לגרור  אספקת זר

ב את בית החרושת יש לו שקעכבך עוזכאשר ר

בועה, המופעלתגרור המצויד באספקת חשמל ק

ך מנעול ההצתה.רד

בועה מסופקת באמצעותאספקת החשמל הק

שקע גרור פין מס‘ 9.

אספקת החשמל המופעל באמצעות מנעול

ההצתה, מסופקת באמצעות שקע גרור פין מס‘

.10

ם של עדכנים עם שיעור זרניתן לחבר צר
בועה; ועדם הק וואט, לאספקת הזר240

 וואט לאספקת החשמל באמצעות180

מנעול ההצתה.

אין לטעון את מצבר הגרור, באמצעות

ם.אספקת הזר

 נגד סובב את הידית לפתיחת המכסה:¿

 למטה.כיוון השעון וקפל את המכסה 

אל תבצע פעולות היגוי מנוגדות.£
ך.ת הצורבלום במיד£

כב/בשום אופן אין לנסות לחלץ את שילוב ר
ת המהירות.גרור מטלטולים ע“י הגבר

ה פנימה  קיפול תפוח הגריר

ה פנימה, אם אינךקפל את תפוח הגריר

ת גרור.משתמש בהתקן גריר

בובוודא שאנשים או חיות אינם בתחום הסי
ת הם עלולים להיפצע.ה, אחרשל תפוח הגריר
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בועה לגרורם החשמלי הקאספקת הזר

ה של אספקת מתח חשמלמופסקת, במקר

כב, ולאחר שש שעות לכל היותר.נמוך מהר

כתניתן להשיג מידע נוסף אודות התקנת מער

כזהחשמל בגרור, במוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

ם החשמל המחובר:להפעלת/הפסקת זר¿

2סובב את המפתח במנעול ההצתה למצב 

 בהתאם.0או 

  גרור עם מחבר בן 7 פינים

אם לגרור שלך יש מחבר בן 7 פינים ניתן לחברו

ה, באמצעותלשקע בן 13 פינים בתפוח הגריר

ך בכבל מתאם. את שנית הצורהמתאם או במיד

כזאלה ניתן להשיג במוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

התקנת המתאם

פתח את מכסה השקע.¿

 לתוך החריץהכנס את המחבר עם הזיז ¿

 בשקע, וסובב את המחבר בכיוון מנוגד

ה.לשעון עד לעציר

ב את המכסה.של¿

אם אתה משתמש בכבל מתאם, אבטח את¿

הכבל לגרור עם תפסי כבל.

 וודא שיש מספיק חופש לכבל, כך שהוא אינו
יכול להתנתק בביצוע פניה.

 אומר לך מתיASSYST PLUSמחוון שירות 

מועד השירות הבא.

ב�תכליתית,מועד השירות הבא מוצג בתצוגה הר

לדוגמה:

Next service A in... days טיפול השירות הבא) 

בעוד .... ימים)

Next service A in... kmטיפול השירות הבא) 

בעוד .... ק“מ)

Service A due(הגיע מועד טיפול השירות הבא) 

 מציין טיפולAהאות מציינת מהו השירות הבא. 

 מציין טיפול שירות גדול. מספר אוBשירות קטן. 

אות נוספת עשויים להיות מוצגים לאחר האות.

ת תחזוקה נוספת נחוצהה מציינת עבודהספר

בצעה. אם אתה מדווח על מידעכלשהי, שיש ל

כזהתצוגה הזה למוסך מוסמך, לדוגמה למר

ס בנץ מטעם כלמוביל, הםשירות של מרצד

יכולים לדווח לך מה תהיינה הוצאות השירות הזה.

בון אינו לוקח בחשASSYST PLUSמחוון שירות 

בהם המצבר היה מנותק. הואאת פרקי הזמן ש

מקיים את הזמן בהתאם ללוח הזמנים לשירות.

רשום את מועד השירות הבא, לפני שאתה¿

מנתק את המצבר.

או

בהם המצבר היההפחת את פרקי הזמן ש¿

מנותק, ממועדי השירות המוצגים בתצוגה

בור מחדש שלב�תכליתית לאחר החיהר

המצבר.

ת הודעת שירותהסתר

ב�תכליתית,הודעת שירות המוצגת בתצוגה הר

לדוגמה:

Service A overdue by... daysחלף מועד) 

טיפול השירות לפני  .... ימים)

שירות

ASSYST PLUS תוריש יחוורמ תגוצת 
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Service A overdue by... kmחלף מועד טיפול)   

השירות לפני  .... ק"מ)

בצע את השירות במועד אם אינך מצליח ל

המפורט, אתה עלול לעבור על החוקים

התקפים. האחריות שלך עלולה להתבטל.

קריאה למועד שירות הבא

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

Service.(שירות) 

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

. ואשר ב ASSYST PLUSמשנה 

ב�תכליתית תציג את מועדהתצוגה הר

השירות הבא.

טיפול

 הערות אודות הטיפול

כבך.ך רדיר ונכון מקיים את ערטיפול ס

סמומלץ להשתמש במוצרי  טיפול של מרצד

בנץ.

עושריטות, משקעים משתכים, אזורים שנפג

ם מטיפול בלתי מספק, לאמשיתוך ונזק שנגר

ניתנים לתיקון מלא. במקרים כאלה בקר מיד

כז שירות מורשה שלבמוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל.מרצד

הסר את סוגי הלכלוך הבאים מיד, הימנע

משפשוף חזק מדי.

ת ספוג:נקה בעזר

שאריות חרקים עם מסיר חרקים.£

לשלשת ציפורים במים.£

שטוף לאחר מכן את המשטחים המטופלים.

הסר:

ף עצים, שמנים, דלקים וגריז בשפשוףשר£

עדין, בבד ספוג באתר שמני או נוזל קל יותר.

כתמי זפת במסיר זפת.£

שעווה במסיר סיליקון.£

ביק על משטחים צבועים או משטחיאל תד

פלסטיק:

בקות.מד£

סרטים.£

לוחיות מגנטיות.£

מטהרי אוויר או אמצעים דומים.£

ת אתה עלול לגרום נזק לגימור הצבע אואחר

הפלסטיק.

כב  טיפוח הר

כב לפרקי זמן ארוכים מידאל תחנה את הר

לאחר הניקוי, בפרט אם הגלגלים זה עתה

נוקו בתכשיר לניקוי גלגלים. תכשירי ניקוי

גלגלים עלולים לגרום לשיתוך מהיר של

פידות הבלמים. לאחר הניקוי החנהדיסקות ר

ת פעולהכב, כאשר הוא בטמפרטוראת הר

רגילה.

כבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר

  סכנת תאונה 
כב נבלם כאשר סייען זינוק בעליה אוהר

דיסטרוניק פלוס* מופעלים. לכן הפסק את

פעולת סייען זינוק בעליה ודיסטרוניק פלוס*,

כב במתקן שטיפה אוטומטילפני שטיפת הר

כב.לכלי ר

כב במתקן אוטומטי לשטיפתניתן לשטוף את הר

תו.כב, החל ממסירכלי ר

כב במתקן אוטומטי,אל תשטוף את הר

מים כימיים לשטיפתשנעשה בו שימוש בגור

כב.הר

ף מתקן שטיפה אוטומטי עם סילוני מיםהעד

בלחץ גבוה, לשטיפה מקדימה.

»» * אופציונלי
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כבכב מאוד מלוכלך שטוף את הראם הר
כב במתקןבשטיפה מקדימה, לפני ניקוי הר

כב.אוטומטי לשטיפת כלי ר

 וודא שמתקן השטיפה האוטומטי מתאים
כבך. קפל את המראותלמידות של ר

תכב. אחרהחיצוניות פנימה לפני שטיפת הר
ם נזק למראות החיצוניות.ייגר

בת ההילוכים האוטומטית אינהוודא שתי
, כאשר אתה שוטף אתPנמצאת במצב 

כב.ה לשטיפת לכלי רכבך במתקן גרירר

כב עם מפתח:כלי ר£
אל תסיר את המפתח ממנעול ההצתה. אל

מיתפתח את דלת הנהג או דלת הנוסע הקד
לאחר שפעולת המנוע הופסקה, מאחר וזה

Pבת ההילוכים לעבור למצב יגרום לתי
םת קודולנעילת הגלגלים; אלא אם העבר

.Nלכם את בורר ההילוכים למצב 

*:KEYLESS GOכב עם כלי ר£
אל תפתח את דלת הנהג או דלת הנוסע

מי לאחר שפעולת המנוע הופסקה,הקד
בת ההילוכים לעבורמאחר וזה יגרום לתי

 ולנעילת הגלגלים.Pלמצב 

 וודא שחלונות הצד סגורים לחלוטין,
הופסקת פעולת האוורור/מפוח המחמם

בע למצבמית נקומתג מגבי השמשה הקד
ם עלול להפעיל את מגבית חיישן הגש. אחר0

מית באופן מקרי. מצב שכזההשמשה הקד
כב.עלול לגרום נזק לר

לאחר השימוש במתקן האוטומטי לשטיפת כלי
בש את החומריםכב, נגב את השעווה וייר

מית ומלהבי המגבים. באופן זהמהשמשה הקד
תמנע מריחות ותפחית את רעשי הניגוב,

מית.מים על ידי משקעים על השמשה הקדהנגר

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

כבך, בפרט אל תנקה בהם את הצמיגים.ר
ת אתה עלול לפגום בצמיגים ולגרוםאחר

לתאונה.

ציית להוראות המופקות על ידי יצרן הציוד,
חק שיש לקיים בין הנחיר שלעות למרהנוג

כב (30בין הרהמכשיר לניקוי בלחץ גבוה ל
ס“מ לפחות).

הזז את נחיר מכשיר הניקוי בלחץ גבוה
בובית, כאשר את מנקה בו אתבתנועה סי

כב.הר
אל תכוון אותו ישירות לחלקים הבאים:

צמיגים.£
צירי הדלתות.£
בים חשמליים.כיר£
מצבר.£
מחברים.£
פנסים.£
אטמים.£
חלקי ריפוד.£

בים חשמליים שניזוקו, עלוליםכיאטמים או ר
לגרום לתקלות או דליפות.

ניקוי להבי המגבים והחלק החיצוני של
מיתהשמשה הקד

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה עם
סמי לכלוך) לניקוימתזי סילון מעוגלים (מכר

  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 
מית או להבילפני ניקוי השמשה הקד

 במנעול0המגבים, סובב את המפתח למצב 
מיתת מגבי השמשה הקדההצתה. אחר

עלולים לנוע ולפצוע אותך.

אל תנקה את להבי המגבים פעמים תכופות

מדי, מאחר והתוצאה תהיה נזק לציפוי
פיט. נזק שכזה יגרום לרעשי ניגוב.הגר

חק מהשמשהקפל את זרועות המגבים הר¿
מית.הקד

מית.נקה את השמשה הקד¿

מית מומלץ להשתמשלניקוי השמשה הקד

ס בנץ.במוצרי ניקוי של מרצד

* אופציונלי
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 נגב בזהירות כלפי מטה את להבי המגבים,¿
מטלית נקיה ולחה.הבאמצעות 

ה לשמשהקפל את זרועות המגבים בחזר¿
מית, לפני הפעלת ההצתה.הקד

מית/חלונותניקוי שמשה קד

כאשר אתה מנקה את הצד הפנימי של
מית, החלון האחורי וחלונותהשמשה הקד

הצד, אל תשתמש:
בשות.במטליות י£
בחומרי ניקוי מחככים.£
בממיסים.£
בחומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

נקה את החלק הפנימי של השמשה
מית, החלון האחורי וחלונות הצדהקד

במטלית לחה, ובחומר ניקוי שמשות זמין
באופן מסחרי.

הימנע מנגיעה בצד הפנימי של החלון
האחורי וחלונות הצד בחפצים קשיחים,

ת תגרוםבעות, אחרח או טלדוגמה מגרדי קר
נזק לתילי החימום או לאנטנה בחלון האחורי

ולחלונות הצד.

תציפוי נוגד סינוור המותקן בהתקנה מאוחר
על חלונות הצד, עלול להפריע לקליטת רדיו
וטלפון נייד, בפרט אם הוא מוליך חשמל או
ציפוי מתכתי. מידע אודות ציפוי נוגד סינוור,

סכז שירות של מרצדניתן להשיג במר
מורשה מטעם כלמוביל .

ניקוי הפנסים הראשיים

נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים¿
הראשיים בספוג לח.

השתמש רק בנוזל שטיפה  המתאים
לעדשות פנסים מפלסטיק. נוזל שטיפה
בלתי מתאים עלול לגרום נזק לעדשות
הפלסטיק של הפנסים ולפנסים הראשיים.

לכן אל תשתמש:
בשות.במטליות י£
בחומרי ניקוי מחככים.£

בממיסים.£
בחומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

ת אתה עלול לשרוט את פני השטח שלאחר
העדשות או לגרום להן נזק.

מי המחליק*ניקוי גג הנפתח הפנור

ת על הצד האחורי של לוחשכבת הגנה מרובד
מי המחליק.הזכוכית של גג הנפתח הפנור

אל תשתמש באף אחד מחומרי הניקוי
הבאים, לנקות את שכבת ההגנה:

בשות.במטליות י£
בחומרי ניקוי מחככים.£
בממיסים.£
בחומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

ע בשכבת ההגנה בחומרים קשיחים,אל תיג
ת אתהבעות. אחרח או טלדוגמה מגרדי קר

עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח של
שכבת ההגנה.

ניקוי גג נפתח מחליק/מוטה*

 אל תשתמש באף אחד מחומרי הניקוי
הבאים, לנקות את שכבת ההגנה:

בשות.במטליות י£
בחומרי ניקוי מחככים.£
בממיסים.£
בחומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

ת אתה עלול לגרום נזק לגג הנפתחאחר
המחליק/מוטה.

ניקוי דיפון פלסטיק

בשות, גסות אואל תשתמש במטליות י
קשיחות ואל תקרצף. אם תעשה זאת אתה

תשרוט או תגרום נזק לפני השטח.

וודא שמוצרי קוסמטיקה ושמן שיזוף אינם
כב. באופן זה תגןע עם דיפון הרבאים במג

על האיכות הגבוהה של פני שטח דיפון
כב, ותסייע לשמור על חזותו הכללית.הר
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נגב חלקי פלסטיק במטלית לחה ובעלת¿
בים עדינים).בים עדינים (לדוגמה בד עם סיסי

בון עם כמות קצף השתמש בסלכלוך קל:¿
בון נוזלי לידיים), מדולל במים.נמוכה (ס

: השתמש בחומר ניקוי משוחררלכלוך כבד¿
ס בנץמממיסים ובלתי משתך. מרצד

סממליצה לך להשתמש במוצרים של מרצד
ה זו.בנץ למטר

בור גלגל ההגה ולוח המכשיריםניקוי ט

בים עדינים במים.הספג מטלית בעלת סי¿

נקה את חלקי הפלסטיק ואת לוח¿
המכשירים.

אם הם מלוכלכים באופן מיוחד, השתמש¿
בתכשיר ניקוי מתון.

ביםניקוי כיסויי המוש

בר לניקוי עוראל תשתמש בבד מיקרופי
ה, מאחרמקורי, עור מלאכותי וכיסויי אלקנטר

בי מדי ועלול לגרום נזק לכיסויים.סיוהוא אגר

 עליך לנקות:
כיסויי עור מקורי באמצעות הבד לח, ולאחר£

בש. וודא שהעורמכן לנגב את הכיסויים בבד י
אינו סופג לחות. לטיפוח העור השתמש

. ניתןA 001 986 5971 10בקצף לטיפוח עור 
כז שירות  שלכוש מוצר זה, בכל מרלר

ס מורשה מטעם כלמוביל.מרצד
כיסויי עור מלאכותי עם בד ספוג בתמיסה£

של חומר ניקוי (לדוגמה נוזל1% המכילה 
לשטיפה). כאשר אתה מנקה, היזהר לא כל

ת פסים חזותיים.ב, להימנע מהשארהמוש
בש לאחר מכן. תוצאותב להתייהנח למוש

הניקוי תלויות בסוג הלכלוך, ובמשך הזמן
שהוא הושאר.

ה עם בד לח. וודא לנגב אתכיסויי אלקנטר£
ת פסיםב, להימנע מהשארמלוא חלק המוש

חזותיים.

בעי,ב לכך שכיסויי עור הם מוצר טשים ל
וככאלה הם כפופים לתהליכי הזדקנות

ב באופן שונה (לדוגמהועלולים להגי
בתיותביבה) להשפעות סהתקמטות ר

מסוימות (כגון לחות גבוהה, חום עז).

דיר חיוני להבטיח אתשים לכך כי טיפוח ס
איכות הכיסויים (הן לחזות חיצונית והן

ך זמן.לנוחות), שתישמר לאור

ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון

.ברמיקרופיב במים בד הרט¿

נקה את דיפון העץ.¿

אם הוא מלוכלך באופן מיוחד, השתמש¿
בחומר ניקוי מתון.

אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים ממיסים,
מאחר והם עלולים לגרום נזק לדיפון העץ.

ניקוי שולחן מרופד*

* אופציונלי

  סכנת פציעה 
סיסיםאל תשתמש בתכשירי ניקוי ובתר

לטיפוח תא הנהג המכילים ממיסים, לניקוי
בור גלגל ההגה. תכשירי הניקויתא הנהג וט

בוב פניהמכילים ממיסים עלולים לגרום לנק
השטח, ואף לגרום להתנפחות כרית אוויר.
חלקיקי  פלסטיק שיזרקו עלולים לגרום

לפציעות משמעותיות.

COMANDניקוי תצוגת 

כאשר אתה מנקה, וודא תחילה שהתצוגה¿
ה.אינה מופעלת והתקרר

בר רגיל וחומרנקה את התצוגה בבד מיקרופי¿
 � .LCD/TFTניקוי ל

.שבי רביפורקימ דבב הגוצתה חטש ינפ תא שביי¿

הימנע משימוש במדללים המכילים אלכוהול
ה בנזין, או חומרי ניקוי מחככים.ובאותה מיד

מאחר ואלה עלולים לגרום נזק לפני שטח
התצוגה. אל תפעיל לחץ על פני שטח
התצוגה בעת הניקוי, מאחר וזה עלול לגרום

לנזק בלתי הפיך.
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את חלקי הפלסטיק של השולחן המרופד ניתן

לנקות בתמיסת חומר ניקוי.

את כיסוי האריג ניתן לנקות בתמיסת חומר ניקוי,

או בחומר ניקוי לריפוד.

לא ניתן להסיר את הכיסוי.

ניקוי צינורות הפליטה

בים בהשפעות של חצץ של פניזיהומים המשול

בתיים, עלולים לגרוםבימי שיתוך סך וגוררהד

ה להיווצר על פני השטח.ה מהירלחלוד

בטיח אתדיר בצינורות הפליטה, יטיפול באופן ס

ת הברק המקורי שלהם.החזר

אל תנקה את צינורות הפליטה עם חומרי

ניקוי המבוססים על חומרי בסיס, כגון חומרי

ניקוי לגלגלים.

השתמש בחומר ניקוי לכרום המומלץ על ידי

ס בנץ לניקוי. מידע אודות חומרי ניקוימרצד

סכז שירות של מרצדלכרום, ניתן להשיג בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ניקוי חיישנים*

 עמוד 68)« (0סובב את המפתח למצב ¿

במנעול ההצתה.

 בסורג המצנןנקה את החיישנים ¿
בולך טמי והאחורי, בבד רובפגושים הקד

כב.במים ובשמפו לר

בשים, גסים או קשיחיםאל תשתמש בבדים י
ת תגרום שריטות או נזקואל תקרצף. אחר

לחיישנים. אם אתה מתכוון להשתמש
במכשיר לניקוי בלחץ גבוה או במכשיר לניקוי

בבקיטור לנקות את החיישנים, שים ל
עותלהוראות לטיפול בציוד של היצרן, הנוג

חק שיש לקיים בין פיית מכשיר הניקוילמר
כב.בין הרבלחץ גבוה ל

ניקוי מצלמת נסיעה לאחור*
ך לניקוי עדשתהשתמש במים נקיים ובבד ר¿

.המצלמה 

אל תנקה את עדשת המצלמה ואת האזור
ב מצלמת הנסיעה לאחור ב�ביס

ציוד לניקוי בלחץ גבוה.£
ב.בש ובלחץ רבד י£
ביים.סיחומרי ניקוי אגר£

ת אתה עלול לגרום נזק למצלמת הנסיעהאחר
לאחור.

ניקוי סייען לראיית לילה*

 אל תנסה לנקות את העדשה של מצלמת
סייען לראיית לילה. אם עדשת המצלמה

מלוכלכת, בקר במוסך מוסמך, לדוגמה
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ס   מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

קפל כלפי מטה את מכסה המצלמה¿

.באמצעות החריץ 

מיתך לניקוי השמשה הקדהשתמש בבד ר¿

לפני המצלמה.

אם אתה משתמש בנול לניקוי שמשות, אל

סס על העדשה של מצלמת הסייעןתר

לראיית לילה.

בור גרור*חי

ה אם הוא מתלכךחובה לנקות את תפוח הגריר

ע משיתוך.או נפג

ה.ה באמצעות המברשת פלדהסר חלוד¿

בים גסים אוהסר לכלוך בבד נקי חופשי מסי¿

במברשת.

ה במכשיר ניקויאל תנקה את תפוח הגריר

בלחץ גבוה. אל תשתמש בממיסים.

ה בקלותלאחר הניקוי, שמן את תפוח הגריר¿

.בשמן או גריז 

כב פועל כהכלה.בור הגרור לרבדוק שחי¿

ה אודות טיפול, המסופקת עלב להערשים ל

ידי יצרן הגרור.

ה,ה והתקן הגריראת תחזוקת תפוח הגריר

כז שירות מורשה שלבצע בכל מרניתן ל

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

* אופציונלי

בהביה למען איכות הס     הער 
היפטר מבדים ספוגים בשמן וגריז באופן

בה.ביאחראי ביחס לס
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היכן אמצא....?

מכונית נוסעים

ה מאובטח בצד הפנימי שלמשולש האזהר

מכסה תא המטען.

היכן אמצא...?

ה משולש אזהר

ה ראשונהכת עזרער  

הכת העזר בדוק את תאריך התפוגה של ער

הראשונה מדי שנה, והחלף את תכולתה

ך.ת הצורבמיד

ה הראשונה ממוקמת בתא המטעןכת העזרער

בריפוד הצד, מאחורי קשת הגלגל בצד ימין,

כאשר המבט הוא לכיוון הנסיעה.

החלק כלפי מטה את רשת המטען.¿

פתח את תא האחסון.¿

 בכיוון החץ, והסר את90°סובב את התפס ¿

ה.משולש האזהר

ההצבת משולש האזהר

 ולצד.קפל את הרגליים כלפי מטה ¿

 כלפימשוך את מחזירי האור הצדדיים ¿

מעלה ליצור את המשולש, ונעל אותם בחלק

.העליון בחף הלחיצה

שחרר את הרצועה המחזיקה.¿

.ה הראשונה כת העזרהסר את ער¿

בוי אש*   מטף כי

בוי האש דאג למלא מחדש את מטף כי

לאחר כל שימוש, ובדוק אותו מדי שנתיים.

ה חירום.ת הוא עלול להיכשל במקראחר

רישות החוק בכל הארצותב לדשים ל

עות לעניין.הנוג

* אופציונלי
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מיבוי האש ממוקם מתחת לקצה הקדמטף כי

ב הנהג.של מוש
דלת או מכסה תא המנוע נפתחים או

נסגרים), ואתה עלול להיפצע באופן חמור.

 כאשר אתה משתמש במגבה, עליך לשים

ב גם להוראות הבטיחות בפיסקה “צמיגל

 עמוד 280).«(נקור“ 

ם את רצפת תא המטען וחבר את הידיתהר¿
 עמוד 179).«(

פיטכת טיירכב עם ערכלי ר

 כלפי מעלה.משוך את התג ¿

.בוי האש הסר את מטף כי¿

כתכב, מגבה, ערכת כלי הרער
פיט, גלגל חלופי* וגלגל חלופיטייר

*****Minispare     בחירום

כב ממוקמת בתא אחסון מתחתכת כלי הרער

 עמוד 179).«(לרצפת תא המטען 

כבהמגבה מתוכנן רק להרים ולאחוז בר

למשך פרק זמן קצר, כאשר מחליפים גלגל.

ב להשתמש בכני סרנים, כאשראתה חיי

כב.ה על הראתה מבצע עבוד

וודא שהמגבה מוצב על פני שטח מוצקים,

בלתי חלקים וישרים. אל תשתמש בבולי עץ

תאו עצמים דומים כבסיס למגבה. אחר

בול העומסהמגבה לא יהיה מסוגל לעמוד בקי

ב הגבלות גובה.שלו, עק

אל תתניע את המנוע בכל זמן שהוא, בעת

החלפת גלגל.

כב כאשר הוא נתמךאל תשכב מתחת לר

כב כפיעל ידי מגבה. אם לא תרים את הר

שמתואר להלן, הוא עלול להחליק מעל

המגבה (לדוגמה אם המנוע מותנע או אם

  סכנת פציעה 

פיט.כת טיירער 

עצר גלגל קיפול.

 משאבת אוויר חשמלית.

ה.לולאת גריר 

מגבה.

כוז. פין מיר

מפתח ברגי גלגלים.

*****Minispareכב עם גלגל חלופי בחירום כלי ר

* אופציונלי
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הודעות בתצוגה

 בצד ימין של  הגומחהשחרר את התגים ¿

.

,של הגומחה  ך לחריץ שלח את יד¿

והנף את התותבת כלפי מעלה והסר אותה.

ת הגלגל החלופי*/הגלגל החלופי הקטןהסר

Minispare)(*(*(*(*(*

* אופציונלי

.ם את שני הלוחות כלפי מעלה הר¿

.קפל את הלוח התחתון כלפי חוץ ¿

נתב את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא,¿

.לתוך הפתחים בלוח הבסיס 

הודעות בתצוגה

 הערות

  סכנת תאונה 
ך מתעד ומציג תקלות ואזהרותרב הדמחש

כבךבה זו עליך לוודא תמיד שרבד. מסיבל
ת אתה עלול לגרוםבטוח לשימוש. אחר

כב בלתי בטוח.לתאונה בנהיגה בר

ה אוהודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהר
בצליל רצוף.

ב�תכליתית מציגה בעדיפות גבוהה,התצוגה הר
מוצגות בצבע אדום.

נא הגב בהתאם להודעות בתצוגה, ועקוב אחר
הערות נוספות בספר הנהג.

.כב כת כלי הרהסר את מגש ער¿

נגד כיוון השעון סובב את גומחת האחסון ¿

והסר אותה.

הסר את הגלגל החלופי*/הגלגל החלופי¿

.*) (Minispareהקטן* 

םילפקתמ לגלגל הריצע ידס תבצה  

ה לגלגל המתקפלים משמשים כאמצעידי עצירס

רות, לדוגמהרדכב מפני התדנוסף לאבטחת הר

כאשר מחליפים גלגל.

  סכנת תאונה 

חשת תקלה  בלוח המחוונים אואם מתר
ב�תכליתית, לא תוצגנה הודעותבתצוגה הר

כלשהן.
בר שלא תוכל לראות מידע אודותפירוש הד

המצב הנהיגה, כגון המהירות, הטמפרטור
ה/חיווי, הודעותהחיצונית, נוריות אזהר

כת. מאפייני השליטהבתצוגה או תקלות מער
עלולים להיות מושפעים באופן שלילי. התאם
את סגנון הנהיגה שלך ואת המהירות בהתאם.
התייעץ מיד במוסך מוסמך שיש לו את הידע

הבצע את העבודהמקצועי ואת הכלים ל
ס בנץ ממליצה לך, להשתמשרושה. מרצדהד

ס מורשה  מטעםכז שירות של מרצדבמר
הה זו. בפרט אם העבודכלמוביל למטר

כות החוברותבטיחות ולמערמיוחסת ל
בצעה במוסך מוסמך.בבטיחות, חובה ל
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הודעות בתצוגה

בכב, נא שים לכאשר אתה עוצר ומחנה את הר

 עמוד HOLD   )»(135להוראות הניתנות עבור 

 עמוד 97).«(ועבור חניה 

בלאות הבאות כוללות את כל ההודעותהט

המופיעות בתצוגה.

קריאה להודעות תצוגה

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

Service.(שירות) 

ב�אם יש הודעות תצוגה, התצוגה הר

 (messages2 2 תכליתית תציג, לדוגמה 

הודעות).

ת רישום,בחירל או  לחץ על ¿

 (2 הודעות).messages 2 לדוגמה  

.לחץ על לחצן לאישור ¿

 לגלילה ביןאו  השתמש בלחצן ¿

הודעות התצוגה.

ת הודעות תצוגההסתר

אינך יכול לעמעם את הודעות התצוגה בעדיפות

ב�תכליתית מציגההגבוהה ביותר. התצוגה הר

בותלך ברציפות את ההודעות, עד לתיקון הסי

ך שומר הודעות תצוגהרב הדלהודעות. מחש

מסוימות.

ב�תפקודי.השתמש בלחצנים בגלגל ההגה הר

, או על לחצן לחץ על לחצן ¿

ת הודעה בתצוגה.להסתר

 הודעות בתצוגה

בטיחות מתבצעת באופן בלתי נכון, תוצאתה עלולה לפגום בבטיחות הפעלתה המיוחסת לאם עבוד

כות הבטיחות עלולותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך מערכבך. אתה עלול לאבד שליטה על הרר

לא להיות מסוגלות להגן עליך ועל אחרים, כפי שהן תוכננו לכך.

בצעבצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מוסמך שיש לו את הידע המקצועי ואת הכלים ל

ס  מורשהכז שירות של מרצדס בנץ ממליצה לך, להשתמש במררושה. מרצדה הדאת העבוד

כות החוברות בבטיחות,בטיחות ולמערה מיוחסת לה זו. בפרט אם העבודמטעם כלמוביל למטר

בצעה במוסך מוסמך.חובה ל

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

חריגה מהמהירות120 קמ“ש

ביתהמר

תקלהמכסה מנוע

ראה ספר נהגפעיל

תקלהמצבר נוסף

31ביתבוצעה חריגה מהמהירות המר

 נהג לאט יותר¿

ב תפקוד מכסה מנוע פעיל (הגנת הולכי רגל) אינו פעיל עק

תקלה בקר במוסך מוסמך¿ 

בת הילוכים אוטומטית אינו מוטעןהמצבר הנוסף עבור תי

יותר

בקר במוסך מוסמך¿ 

רק בארצות מסוימות 31

  סכנת תאונה ופציעה 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ESP ת ייצוב אלקטרוני),  (בקרBAS ,(סייען בלימה) PRE-
SAFE � לייצוב גרור אינם זמיניםESP, סייען זינוק בעליה ו

-PRE*(סייען בלימה פלוס) ובלם BAS PLUSב תקלה. עק
SAFEה  עלולים גם להיות בלתי פעילים בנוסף נוריות אזהר

 �, נדלקות בלוח המחוונים. ו

. BAS PLUS* (סייען בלימה פלוס) ובלםPRE-SAFE
עלולים גם להיות בלתי פעילים.

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אולם ללאמער
 (סייעןATTENTION ASSISTהתפקודים הנזכרים לעיל. 

ה על עירנות) מנוטרל.שמיר
המשך לנהוג בזהירות. ¿
בקר במוסך מוסמך ¿

הפסקת את פעולת המנוע עם לחצן התנעה/הפסקת
פעולה* ופתחת את דלת הנהג.

כב.אתה מנסה לנעול את הר
ה.נשמע צליל אזהר

.Pב את בורר ההילוכים במצב של ¿

הפסקת את פעולת המנוע עם לחצן התנעה/הפסקת
פעולה* ופתחת את דלת הנהג.

 ודיסטרוניק פלוס* מופעלים, אתה:HOLDבעוד 
ת הבטיחות, פותח את דלת הנהג ומשחרר את חגור£

או
 מפסיק את פעולת המנוע, או£
 פתחת את מכסה תא המנוע.£

ה עשוי להישמע לסירוגין, הצליל הופך להיותצליל אזהר
כב.ם יותר אם אתה מנסה לנעול את הרר

אינך יכול להתניע את המנוע.
.Pב את בורר ההילוכים במצב של¿ 

     ניתן להתניע את המנוע.

כב עדייןה*: הרה ישירכב עם בורר הילוכים בהעברכלי ר
בתנועה.

כב.את הר עצור ¿

.Pב את בורר ההילוכים במצב של¿ 

ESPESP אינו פעיל  

ראה ספר נהג

P) בחר בחניהP(

P) בחר בחניהP(

)Pבחניה (

כב נייחכאשר הר

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

Only select
(בחר רק)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

* אופציונלי

ה*: דלת הנהגה ישירכב עם בורר הילוכים בהעברכלי ר

. גםD או R, Nפתוחה ובורר ההילוכים נמצא במצב 

ה נשמע.צליל אזהר

.Pב את בורר ההילוכים במצב של¿ 
הפעל את בלם החניה.¿ 

ניסית להתניע את המנוע ובורר ההילוכים נמצא במצב

D או R.
.N או Pב את בורר ההילוכים במצב של¿

 לחץ על דוושת הבלמים.¿

בת ההילוכים.אינך יכול לשנות את מצב תי

: התייעץDבת ההילוכים נמצאת במצב תי¿

בתבמוסך מוסמך ללא שינוי מצב תי

ההילוכים

או

:P או N, Rבת ההילוכים נמצאת במצבים תי¿
התקשר למוסך מוסמך.

כב סמוך למתקן שידוריכת ניווט*: הרכב עם מערכלי ר

כת חיישןר אותות רדאר. מעררדיו ולכן אינו מסוגל לשד

הרדאר הפסיקה לפעול באופן אוטומטי. גם נשמע צליל

ה.אזהר

המשך בנהיגה.¿

כבע שהרדיסטרוניק פלוס* תהיה זמינה שוב, ברג

ה מספקת ממתקן שידורי הרדיוחק במידיתר

 עמוד 316).«(

Vehicle לא במצב  P
כב) (ר

N או Pב מצב שללהתנעת
המנוע

Pמצב חניה הפעל בלמים
להוצאה

משילוב

התייעץ במוסךתללא העבר

מוסמך.הילוך

DISTRONICמנוטרל באופן

 PLUS,אוטומטי

ראה ספר נהג.
(דיסטרוניק

 פלוס)



עניינים לפי  א�ב

224

ת
יו

ש
ע

מ
ת 

צו
ע

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

DISTRONICע,אינו זמין כרג

PLUSראה ספר נהג

דיסטרוניק פלוס* מנוטרל ובלתי פעיל באופן זמני, אם:

מכסה דיסטרוניק פלוס בסורג המצנן מלוכלך.£

כת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמהמער£

ב פליטת קרינה אלקטרו�מגנטית מתחנותעק

טלוויזיה או רדיו קרובות, או מקורות אחרים של

קרינה אלקטרו�מגנטית.

ם כבד או שלג.ב גשהתפקוד פגום עק£

ת ההפעלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£

כב אינו מספיק.המתח בר£

ה.נשמע צליל אזהר

דיסטרוניק פלוס* פעילה שוב וההודעה בתצוגה נעלמת

כאשר:

הלכלוך (לדוגמה התזות) נושר כאשר אתה נוהג.£

כת מגלה כי החיישנים זמינים באופן מלא שוב.המער£

ת ההפעלה.כת נמצאת בטווח טמפרטורהמער£

אם ההודעה בתצוגה מוסיפה להיראות:

נקה את מכסה דיסטרוניק פלוס* בסורג המצנן ¿

 עמוד 215).«(

התנע מחדש את המנוע. ¿

* ובלםBAS PLUSתקלה בדיסטרוניק פלוס*. ייתכן כי 

PRE-SAFEה יישמע.* כשלו, גם צליל אזהר

בקר במוסך מוסמך ¿

כב.דיסטרוניק פלוס* אינו מבקר יותר את מהירות הר

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה. ¿

אינו פעילדיסטרוניק

 פלוס

מושההדיסטרוניק

 פלוס

* אופציונלי

(דיסטרוניק

 פלוס)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 DISTRONICק“מ/ש � � �

PLUS

* אופציונלי

תנאי להפעלת דיסטרוניק פלוס* לא התקיים, או
ת ההפעלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער

סגור את מכסה תא המנוע ואת דלת הנהג.¿
ב את בורר ההילוכיםכב עם בורר הילוכים: שלבכלי ר¿

.Dבמצב 
בה: שלה ישירכב עם בורר הילוכים בהעברבכלי ר

.Dאת בורר ההילוכים במצב 
¿ �30אם התנאים מאפשרים זאת, נהג מהר יותר מ

קמ“ש והפעל את דיסטרוניק פלוס* שוב.
.ESPהפעל את ¿
תכת תהיה בטווח טמפרטורהמתן עד שהמער¿

ההפעלה.

תקלה בדיסטרוניק פלוס* ובספידטרוניק. גם צליל
ה נשמע.אזהר

בקר במוסך מוסמך.¿

פעולת סייען הגבלת מהירות הופסקה ובלתי פעילה
באופן זמני, אם:

ה הראייה שלמית מלוכלכת באזור שדהשמשה הקד£
המצלמה.

ם כבד, שלג, התזות אוב גשהראות השתבשה עק£
פל.ער

ב התנועה הבאהת לדוגמה עקהמצלמה מסונוור£
לקראתך או השמש.

כב אינו מספיק.המתח בר£

סייען הגבלת מהירות אינו פעיל שוב וההודעות בתצוגה
נעלמות כאשר:

הלכלוך נשר (לדוגמה התזות) בעת הנהיגה.£
כת מגלה כי המצלמה פעילה שוב באופןהמער£

מלא.
אם ההודעה מוסיפה להופיע בתצוגה:

 עמוד 212).«(מית נקה את השמשה הקד¿

סייען הגבלת מהירות* זמין רק בארצות מסוימות.
המשך בנהיגה.¿

סייען הגבלת מהירות* יהיה זמין שוב, מיד שתנהג לתוך

בה השימוש בו מאושר.ארץ ש

סייען הגבלת מהירות* כשל.¿

בקר במוסך מוסמך.¿

DISTRONICלא פעילים
PLUS and

SPEED
TRONIC

Speedסייען הגבלת

 limitמהירות אינו זמין

Assistע, ראה ספרכרג

נהג

Speedסייען הגבלת

limitמהירות אינו זמין

Assistבארץ זו

Speed limitסייען הגבלת

Assistמהירות לא פעיל

»»
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

HOLDפעולת מופסקHOLDכב החליק או תנאי להפעלת מופסקת. הר
SBC HOLDלא התקיים, כאשר דוושת הבלמים נלחצה 

ה עשוי להישמע.בחוזקה. גם צליל אזהר
.HOLDהפעל מחדש את ¿ 

בעו לאלומות אורמצב תיור פעיל. הפנסים הראשיים נק
 עמוד 117).«(נמוך סימטרי 

בהן התנועה נעה בצדאם אתה נוהג בארצות ש¿ 
כבך רשום: הפנסיםך לעומת בארץ בו ררהמנוגד של הד

בעים לאלומות אור נמוך סימטרי, כדי לאהראשיים נק
לסנוור את התנועה הבאה לקראתך.

בהן התנועה נעה באותו צדאם אתה נוהג בארצות ש¿ 
כבך רשום: בקר במוסךך כמו בארץ בו ררשל הד

מוסמך.

פרקטרוניק* אינו פעיל
ב להערות אודות פרקטרוניק* בפרק “איתורשים ל¿ 

 עמוד 260).«(תקלות“ 

ב:הופסקה פעולת הנחיית חניה*, עק
כב מחליק.הר£
 עמוד 215).«(החיישנים בפגוש מלוכלכים £
אירעה תקלה.£

ה נשמע.גם צליל אזהר

הפעל מחדש את הנחיית חניה מאוחר יותר.¿ 

ב�תכליתית,חב חניה אינו מופיע בתצוגה הראם סמל מר
 � קמ“ש:30במהירויות מתחת ל

 עמוד 215).«(נקה את הפגושים ¿ 
או

התנע מחדש את המנוע.¿ 
או

בקר במוסך מוסמך.¿ 

ב.בת את הנתיהופסקה פעולת הנחיית חניה משום שעז

בנסה לחנות שוב, וכאשר אתה עושה זאת שים ל¿ 
 עמוד 142).«(ב�תכליתית  להודעות בתצוגה הר

ה. ההודעות בתצוגהכב הוחנה וגם נשמע צליל אזהרהר

נעלמות באופן אוטומטי.

Intell.הכת תאורמער

 Lightחכמה

 Systemלא פעילה

Parkingהנחיית חניה

Guidanceלא פעילה

Parkingהנחיית חניה

Guidanceמבוטלת

Parkingהנחיית חניה

Guidanceהסתיימה

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Lane Keep-לא זמין כעת

ing Assistראה ספר נהג

ת(סייען שמיר

ב) נתי

* אופציונלי

ב והוא אינו פעיל באופןת נתיהופסקה פעולת סייען שמיר
זמני, אם:

ה הראייה שלמית מלוכלכת באזור שדהשמשה הקד£
המצלמה.

.לפרע וא תוזתה ,גלש ,דבכ םשג בקע המגפנ תוארה£
ב במשך פרק זמן ארוך.אין סימני נתי£
ב נשחקו, כהים או מכוסים, לדוגמהסימני הנתי£

בלכלוך או שלג.
ב פעיל שוב וההודעה בתצוגה נעלמת,ת נתיסייען שמיר

כאשר:
הלכלוך (לדוגמה התזות) נשר כאשר אתה נוהג.£
כת מגלה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא.המער£

אם ההודעה בתצוגה מוסיפה להיראות: ¿
 עמוד 212).«מית (נקה את השמשה הקד ¿

ב*.ת נתיאירעה תקלה בסייען שמיר
בקר במוסך מוסמך. ¿

בודבוד לחץ אוויר בצמיגים גילתה אית איכת אזהרמער
ה.לחץ אוויר משמעותי. גם נשמע צליל אזהר

כב ללא תמרוני היגוי או בלימהעצור את הר¿
ב לתנאי התנועה כאשר אתהפתאומיים. שים ל

עושה זאת.
בדוק את הצמיגים. ¿
בעך, קת הצורתקן את לחץ האוויר בצמיגים במיד ¿

 עמוד 198).«לחץ אוויר נכון בצמיגים (
ך תקן צמיגים פגומים או החלף גלגלת הצורבמיד ¿

 עמוד 274).«(
ת לחץ אוויר בצמיגים,כת אזהרהפעל מחדש את מער ¿

.)991 דומע «( ןוכנ םיגימצב ריוואה ץחלש רחאל דימ

בוד לחץ אווירת איכת אזהרקיימת תקלה במער
בצמיגים.

בקר במוסך מוסמך. ¿

ת לחץ אווירכת אזהרמוצגת הודעת תצוגה עבור מער
בצמיגים בתצוגה.

.)891 דומע «( בע לחץ אוויר נכון בכל הצמיגיםק ¿

ת לחץ אוויר בצמיגים,כת אזהרהפעל מחדש את מער ¿

.)991 דומע «(מיד לאחר שלחץ האוויר בצמיגים נכון 

Lane Keep-לא פעיל

ing Assist

Tyreבדוק צמיגים

pressure
(לחץ אוויר

 בצמיגים)

Run Flatלא פעיל
indicator

(מחוון נהיגה
ללא אוויר)

 Check tyreולאחר מכן הפעל

pressureמחדש את מחוון

נהיגה ללא אוויר(בדוק לחץ

אוויר

בצמיגים)

  סכנת תאונה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Tyre press.לא זמין כעת

monitor

פיקוח על(

לחץ אוויר

בצמיגים)

««* אופציונלי

בות שידורי רדיו.ב התערלא ניתן לקלוט אותות חיישנים עק
אירעה תקלה זמנית בפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*.

המשך בנהיגה.¿
הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים* יתחיל לפעול מחדש

באופן אוטומטי, מיד עם פתרון הבעיה.

תקלה בפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*.
בקר במוסך מוסמך.¿

בגלגלים שהותקנו אין חיישני לחץ אוויר מתאימים.

התקן גלגלים עם חיישני לחץ אוויר מתאימים¿
הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים* יופעל מחדש באופן

אוטומטי, לאחר נהיגה של כמה דקות.

כב עם פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*: לחץ האווירכלי ר
נופל במהירות באחד או יותר צמיגים. מיקום הגלגל מצוין

ה נשמע.בלוח המחוונים. גם צליל אזהר
כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומיים,עצור את הר¿

ב לתנאי התנועה כאשר אתה עושה זאת.שים ל
 עמוד 198).«תקן את לחץ האוויר בצמיגים (¿
תא ףלחה וא םוגפה גימצה תא ןקתך, ת הצורבמיד¿

.)472 דומע «( לגלגה

כב עם פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*: לחץ האווירכלי ר
נופל במהירות באחד או יותר צמיגים. מיקום הגלגל מצוין

ה נשמע.בלוח המחוונים. גם צליל אזהר
כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומיים,עצור את הר¿

ב לתנאי התנועה כאשר אתה עושה זאת.שים ל
תקן את הצמיג הפגום או החלף את הגלגל¿

.)2 74דומע «(

כב עם פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*: לחץ אווירכלי ר
בלתי מספיק לפחות באחד הצמיגים, או הבדלי הלחץ בין

הצמיגים הבודדים יותר מדי גדולים.
תמנות הבאה. במידבדוק לחצי אוויר בצמיגים בהזד¿

.) 198דומע «(ך, תקן את לחצי האוויר בצמיגים הצור

Tyre press.לא פעיל

monitor

Tyre press.לא פעיל  אין

monitorחיישני גלגלים

Check(ים)צמיג

(בדוק)

Cautionצמיג פגום

(זהירות )

Rectifyלחץ אוויר

 בצמיגים(תקן)

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Wheelחסר
sensor (s)

(חיישן(ני)

גלגל)

כב עם פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*: אות חיישןכלי ר
לחץ אוויר בצמיג אחד או יותר חסר. לחץ האוויר של

הצמיג הפגום אינו מוצג בלוח המחוונים.
החלף את חיישן לחץ האוויר הפגום בצמיג במוסך ¿

מוסמך.

*  כשלו. כל שאר PRE-SAFEתפקודים חשובים של
כות בטיחות נוסעים, לדוגמה כריות אוויר נותרותמער

זמינות.
בקר במוסך מוסמך. ¿

* אינו פעיל באופן זמני, אם:PRE-SAFEבלם 
מכסה דיסטרוניק פלוס* בסורג המצנן מלוכלך.£
החיישנים בפגושים מלוכלכים.£
ם כבד או שלג.ב גשתפקודו נפגם עק£
כת חיישן רדאר בלתי פעילה באופן זמני, לדוגמהמער£

ב קרינה אלקטרו�מגנטית הנפלטת מתחנותעק
טלוויזיה או רדיו, או מקורות אחרים של קרינה

אלקטרו�מגנטית.
ה.ת העבודכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
ך.רב דמתח בלתי מספיק עבור מחש£

 פעיל שוב והודעת התצוגה נעלמת,PRE-SAFEבלם 
כאשר:

הלכלוך (לדוגמה התזות) הוסר תוך כדי הנהיגה.£
כת מגלה כי החיישנים זמינים באופן מלא שוב.המער£
ה.ת העבודכת נמצאת בטווח טמפרטורהמער£

אם ההודעה בתצוגה מוסיפה להופיע:
נקה את מכסה דיסטרוניק פלוס בסורג המצנן ¿

.)2 15דומע «(
.)2 15דומע «(נקה את הפגושים  ¿
התנע מחדש את המנוע. ¿
המתן עד שהמצבר ייטען באופן מספק. ¿

* אוBAS PLUSגם * פגום. ייתכן שPRE-SAFEבלם 
חק* גם הם ייכשלו.ת מראות אזהר

בקר במוסך מוסמך. ¿

  סכנת פציעה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

PRE-SAFEלא פעיל

ראה ספר נהג

PRE-SAFEמתפקד כעת

באופן מוגבל,

ראה ספר נהג

PRE-SAFEמתפקד

באופן מוגבל,

ראה ספר נהג

»» * אופציונלי
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Radarפעולתו

 sensor,מופסקת

 ראה ספר נהג(חיישן רדאר)

כתכב עם דיסטרוניק פלוס*: הופסקת פעולת מערכלי ר

חיישן רדאר

כת חיישן רדארבדוק האם ניתן להפעיל את מער ¿

.) 316דומע «(

.) 119דומע «(כת חיישן רדאר הפעל את מער¿

כב קרוב למתקן שידוריכת ניווט*: הרכב עם מערכלי ר

כת חיישןר אותות רדאר. מערב לא לשדרדיו, ולכן הוא חיי

רדאר הפסיקה לפעול באופן אוטומטי.

התפקודים הבאים אינם זמינים:

.) 124דומע «(דיסטרוניק פלוס* £

£BAS PLUS*  )» 55דומע (.

.) 58דומע «(* PRE-SAFEבלם £

.) 148דומע «(סייען שטחים מתים* £

המשך בנהיגה ¿

כבתפקודים אלה יהיו זמינים שוב, מיד לאחר שהר

.)613 דומע «( וידרה ירודיש ןקתממ קוחר קיפסמ היהי

  סכנת פציעה 
ב הנוסעב ילד* על מושכב עם זיהוי אוטומטי למושכלי ר

ב הילד מוקם באופן בלתי נכון.מי: מושהקד

ב הילד במיקומו הנכון.התקן את מוש ¿

ב הנוסעב ילד* על מושכב עם זיהוי אוטומטי למושכלי ר

ב ילד פגום.מי: חיישן זיהוי מושהקד

בקר במוסך מוסמך. ¿

סייען שטחים מתים* פגום.

בקר במוסך מוסמך. ¿

  סכנת פציעה 

Radarפעולתו

 sensorמופסקת, באופן

אוטומטי, ראה(חיישן רדאר)

ספר נהג

Child seatבמיקום

לא נכון, ראהב ילד)(מוש

ספר נהג

Blind Spotלא פעיל

Assist
(סייען

שטחים

מתים)

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

סייען שטחים מתים*: אינו פעיל באופן זמני, אם:

כבך.ע חשמלי בין הגרור לרת מגיצר£

החיישנים בפגוש מלוכלכים.£

ם כבד או שלג.ב גשתפקודו נפגם עק£

תכת חיישן רדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורמער£

ה.העבוד

כת חיישן רדאר הפסיקה לפעול באופן אוטומטי,מער£

בה למתקן שידורי רדיו.בגלל הקר

�כאשר אתה גורר גרור, אשר את ההודעה בתצוגה ב

.

כאשר אתה נוהג ללא גרור:

סייען שטחים מתים* פעיל שוב וההודעה בתצוגה

נעלמת, כאשר:

הוסר תוך כדי הנהיגה.הלכלוך (לדוגמה התזות) £

כת מגלה כי החיישנים זמינים באופן מלא שוב.המער£

תכת חיישן רדאר נמצאת בטווח טמפרטורמער£

ה.העבוד

אם ההודעה מוסיפה להופיע בתצוגה:

.) 215דומע «(נקה את החיישנים ¿

התנע מחדש את המנוע.¿

ת שיוט וספידטרוניק, נשמע גם צלילתקלה בבקר

ה.אזהר

בקר במוסך מוסמך.¿

ת שיוט לא מתקיים. ניסית לשמורתנאי להפעלת בקר

מהירות מתחת ל� 30 קמ“ש בזיכרון, לדוגמה.

.) 57דומע «( ESPהפעל ¿

¿30 �אם התנאים מאפשרים זאת, נהג מהר יותר מ

.) 122דומע «(קמ“ש ושמור את המהירות בזיכרון 

Blind Spot,לא זמין כעת

Assistראה ספר נהג

(סייען

שטחים

מתים)

Cruise controlלא פעילים

 and SPEED-
TRONIC

ת שיוט(בקר

וספידטרוניק)

Cruiseקמ“ש � � �
control

ת שיוט)(בקר

* אופציונלי
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

  הודעות סמלים

  סכנת תאונה ופציעה 
בטיחות ואינה מבוצעת באופן נכון, התוצאה תהיה פגיעה בבטיחות ההפעלהה מיוחסת לאם העבוד

כות הבטיחותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, מערכבך. אתה עלול לאבד את השליטה על הרשל ר

לא תהיינה מסוגלות להגן עליך ועל אחרים, כפי שהן מיועדות.

ב שיהיו לו הידע המקצועיבצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מוסמך, המוסך המוסמך חיי

כז שירות שלס בנץ ממליצה לך להשתמש במררשת. מרצדה הנדביצוע העבודואת הכלים ל

כותבטיחות או מערה זו. בפרט עבור עבודות המיוחסות לס  מורשה  מטעם כלמוביל למטרמרצד

בצע במוסך מוסמך.בטיחות, חובה להחוברות ל

תב�תכליתית, אבזם חגוראם סמל זה מופיע בתצוגה הר

ב האחורי.בטיחות השתחרר במהלך הנהיגה במוש

ב האחורי להדק את חגורותבקש מהנוסעים במוש¿

הבטיחות.

מידע נוסף אודות המחוון עבור חגורות בטיחות מאחור*

.) 83דומע «(

מכסה תא המטען פתוח.

סגור את מכסה תא המטען. ¿

  סכנת פציעה 

ה.אם מכסה תא המנוע פתוח, יישמע גם צליל אזהר

ך, הפסק את פעולת המנוע באופןרעצור בשולי הד¿

ךרב למצב הדם לם האפשרי, כאשר אתה שבטוח בהקד

והתנועה.

סגור את מכסה תא המטען. ¿

אם מכסה תא המטען הפעיל (הגנת הולכי רגל) מופעל:

.) 267דומע «(אפס את מכסה תא המטען  ¿

סגור את מכסה תא המטען. ¿

ה.דלת אחת לפחות פתוחה. נשמע גם צליל אזהר

סגור את הדלתות. ¿

* אופציונלי

  סכנת פציעה 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

  סכנת תאונה 

* אופציונלי

ABSמער)   ,(כת למניעת נעילת בלמיםESPבקר) ת ייצוב

* (סיוע בלימהBAS PLUS (מגבר בלם), BASאלקטרוני), 

 לייצוב גרורESP®, סייען זינוק בעליה, ו� PRE-SAFE®פלוס), 

כב עלול להיות בלתי מספיקאינם זמינים באופן זמני. המתח בר

דולקות ו�   ,ה לדוגמה, בנוסף נוריות האזהר

בלוח המחוונים.

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

ת עירנות .התפקודים הנזכרים לעיל. הופסקה פעולת סייען שמיר

המשך לנהוג בזהירות.¿ 

בקר במוסך מוסמך.¿ 

 ,  ®PRE-SAFE, BAS PLUS*, BAS, ®ESP, ABSסייען זינוק

 �ב תקלה. בנוסף לייצוב גרור אינם זמינים עקESP®בעליה ו

דולקות בלוח המחוונים. ו�   ,ה נוריות האזהר

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

ת עירנות .התפקודים הנזכרים לעיל. הופסקה פעולת סייען שמיר

המשך לנהוג בזהירות.¿ 

בקר במוסך מוסמך.¿ 

ה עשוי להישמע.ב. גם צליל אזהרב היטבור הגרור* אינו משולחי

ת עירנותך, תוך שמיררכב בביטחה בשולי הדעצור את הר¿

ך והתנועה.רלתנאי הד

.) 206דומע «(ה במצב הסופי ב את תפוח הגרירשל¿ 

ת עירנות  החליטבביסוס על קריטריונים ספציפיים, סייען שמיר

ה נשמע.כי הריכוז שלך דועך, גם צליל אזהר

ך עשה הפסקה.ת הצורבמיד¿ 

דירות בזמן כדי שתנוחבמהלך נסיעות ארוכות, בצע הפסקות ס

ב.היט

ת עירנות  אינו פעיל.סייען שמיר¿ 

בקר במוסך מוסמך.¿ 

ABS�ESP® ו
לא זמינות כעת

ראה ספר נהג

  סכנת תאונה 
ABS�ESP® ו

לא פעילות

ראה ספר נהג

ההתקן גריר

בדוק מנגנון

נעילה

תשמירסייען

עירנות: זמן

להפסקה?

תשמירסייען

עירנות

אינו פעיל
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

  סכנת פציעה 

בדוק בלאי

בלמים

ה.המצבר אינו נטען. נשמע גם צליל אזהר

בות האפשריות הן:הסי

אלטרנטור פגום.£

רצועה מצולעת קרועה.£

תקלה באלקטרוניקה.£

ב לתנאיך, תוך תשומת לרכב בביטחה בשולי הדעצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

פתח את מכסה תא המנוע.¿

בדוק האם הרצועה המצולעת קרועה.¿

אם הרצועה המצולעת קרועה:

ת המנוע עלול להתחמם חימוםאל תמשיך בנסיעה. אחר 
יתר.

דומם את המנוע.¿

אם הרצועה המצולעת תקינה:

בקר במוסך מוסמך.¿

פידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהן.דיסק/ר

בקר במוסך מוסמך.¿

אין מספיק נוזל במיכל נוזל הבלמים. בנוסף נורית החיווי 

ה.בלוח המחוונים נדלקת ונשמע צליל אזהר

ב לתנאיך, תוך תשומת לרכב בביטחה בשולי הדעצור את הר¿

בות שהן.ך והתנועה. אל תמשיך לנהוג בשום נסירהד

התייעץ במוסך מוסמך.¿

אל תוסיף נוזל בלמים, זה לא יפתור את התקלה.

ה יושמע.אתה נוהג עם בלם חניה מופעל. גם צליל אזהר

שחרר את בלם החניה.¿

בדוק מפלס

נוזל בלמים

שחרר

בלם חניה

  סכנת תאונה 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ABS ,ESP
EBV

אינם פעילים.

 ראה ספר נהג

בלום מיד

נוזל קירור

כבעצור את הר

דומם את

המנוע

  סכנת תאונה 

 ,®PRE-SAFE, BAS, ®ESP, ABS   EBVחלוקת כוח בלימה) 
 � לייצוב גרור אינם זמיניםESP®אלקטרונית), סייען זינוק בעליה ו

בלוח ו�   , הב תקלה. בנוסף נוריות האזהרעק

ה.המחוונים נדלקות ונשמע צליל אזהר
כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

ת עירנות .התפקודים הנזכרים לעיל. הופסקה פעולת סייען שמיר

המשך לנהוג בזהירות.¿ 

בקר במוסך מוסמך.¿ 

 � או דיסטרוניק פלוס* פעיל.HOLDתקלה אירעה ב
או

 מופעלHOLDבת הילוכים אוטומטית: עם כב עם תיכלי ר
אתה או:

ת הבטיחות אות את חגורפתחת את דלת הנהג, או שחרר£
הפסקת את פעולת המנוע, או£
פתחת את מכסה תא המנוע.£

םדירים, הצליל יהפוך רגם צליל עשוי להישמע במרווחי זמן ס
כב.יותר אם תנסה לנעול את הר

כב.אינך יכול להתניע את הר

ב לתנאי התנועה, לחץ מיד על דוושתתוך תשומת ל¿ 
הבלמים בחוזקה ואחוז אותה לחוצה, עד שההודעה תיעלם

מהתצוגה.

ב אותור לאחור לפני שאתה עוזרדכב להתדמנע מהר¿ 
.) 97דומע «(

ניתן להתניע מחדש את המנוע.

»» * אופציונלי

בלוח המחוונים ה נוזל הקירור חם מדי. נורית האזהר
ה נשמע.נדלקת, וגם צליל אזהר

כב בבטיחות והפסקך ועצור את הררפנה לשולי הד¿ 
ך והתנועה.רב לתנאי הדאת פעולת המנוע, תוך תשומת ל

וודא שהאוויר המסופק למצנן לא נחסם, לדוגמה על ידי בוץ.¿ 

 המתן עד שההודעה בתצוגה תיעלם, לפני שאתה מנסה¿ 
ת קיימת סכנת נזק למנוע.להתניע את המנוע שוב. אחר

ת נוזל קירור.ב למד טמפרטורשים ל¿ 

ת נוזל הקירור עולה שוב, בקר במוסך מוסמךאם טמפרטור¿ 
מיד.
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הוסף נוזל

קירור.

 ראה ספר נהג

כב מתרומםר

ה יישמע.ייתכן שהרצועה המצולעת נקרעה. גם צליל אזהר

אתכב בבטיחות והפסקך ועצור את הררפנה לשולי הד¿ 

ך והתנועה.רב לתנאי הדפעולת המנוע, תוך תשומת ל

בדוק את הרצועה המצולעת.¿

: אל תתניע אתאם הרצועה המצולעת אינה פגומה¿

ת קייםהמנוע שוב, עד שההודעה תיעלם מהתצוגה. אחר

סיכון של נזק למנוע.

אל תמשיך לנהוג,אם הרצועה המצולעת קרועה: ¿

התייעץ במוסך מוסמך.

תקלה במאוורר מצנן המנוע.

,120°Cת נוזל קירור מנוע היא פחות מ�אם טמפרטור¿

ניתן להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

הימנע מהעמסת המנוע בעומסים כבדים (לדוגמה¿

ה/תחילת נסיעה.נהיגה באזור הררי) ונהיגת עציר

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

ה,ב להערות האזהרהוסף נוזל קירור תוך תשומת ל¿

.) 195דומע «(לפני שאתה עושה זאת 

כת קירור מנוע במוסך מוסמך, אם צריךבדוק את מער¿

להוסיף נוזל קירור יותר מהרגיל.

ת.בחרמת הגובה שכבך מתכוונן לרמטיק*: רכב עם איירכלי ר

כב נמוך מדימטיק*: מפלס גובה הרכב עם איירכלי ר

ה נשמע. כאשר הוא נייח. גם צליל אזהר

הישאר במצב נייח.¿

המתן עד שהודעת התצוגה תיעלם.¿

רשת לנהיגה.מת הגובה הנדכב הגיע לרהר

כב מתרומםר

אנא המתן

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 נקה את

מסנן הדלק

תקלה בהגה

הכוח.

ראה ספר נהג

תתאור

פנייה שמאלית

או ימנית

ה נשמע.מטיק* פגום. גם צליל אזהר אייר

בית של 80 קמ“ש.אל תחרוג מעל מהירות מר ¿

ם נזק לכנףת עלול להיגרבצע רק תנועות היגוי קלות. אחר ¿

מית או לצמיגים כאשר אתה ממשיך לנהוג.הקד

האזן לקולות גירוד. ¿

בכב, תוך הקדשת תשומת לך ועצור את הררנהג לשולי הד ¿

מת גובה גבוהה יותר.ך והתנועה ובחר ררלתנאי הד

בקר מיד במוסך מוסמך. ¿

כב עלוליםמטיק* מוגבל. מאפייני השליטה ברתפקוד אייר

להיות מושפעים באופן שלילי.

בית של 80 קמ“ש.אל תחרוג מעל מהירות מר ¿

בקר מיד במוסך מוסמך. ¿

32יש מים במסנן הדלק. חובה לנקז את המים

בקר מיד במוסך מוסמך. ¿

בצעהסיוע בכוח לגלגל ההגה מופחת. תזדקק ליותר כוח כדי ל

ה נשמע.פעולות היגוי. גם צליל אזהר

רש.בדוק האם ניתן להפעיל את הכוח הנוסף הנד ¿

 נהג בזהירות למוסך אם ניתן להמשיך לנהוג בביטחה:¿

מוסמך.

 אל תוסיף לנהוג. אם אינך מסוגל לנהוג בביטחה:¿

התקשר למוסך מוסמך.

פנס פנייה שמאלי או ימני פגום.

בקר במוסך מוסמך. ¿

כב.עצור את הר

כב נמוך מדיהר

תקלה

כב מסוימיםרק בכלי ר 32

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

»» * אופציונלי

  סכנת תאונה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

פנס בלימה

גרור

פנס גרור אחורי

שמאלי או ימני

אלומת אור

נמוך שמאלית

או ימנית

אלומת אור נמוך שמאלית או ימנית פגומה.

.) 270דומע «(ה החלף נורפנסים ראשיים הלוגן: ¿

בקר במוסך מוסמךפנסים ראשיים בי�קסנון: ¿

סייען אלומת אור גבוה מותאם* פגום

בקר מיד במוסך מוסמך.¿

ה פעיל* פגוםתפקוד תאור

בקר מיד במוסך מוסמך.¿

פנס איתות גרור שמאלי, ימני פגום

ה.החלף נור¿

פנס בלימה גרור פגום.

ה.החלף נור¿

פנס גרור  אחורי שמאלי, ימני פגום

ה.החלף נור¿

ה פגום.חיישן תאור

..) 84דומע «( הפעל/הפסק אורות בשימוש במתג האורות  ¿

סייען אלומת אור

גבוה מותאם

לא פעיל

הכת תאורמער

ה פעילהתאור

לא פעילה

פנס איתות גרור

שמאלי או ימני

התאור

אוטומטית

לא פעילה

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 פנס איתות

מי שמאליקד

או

 פנס איתות

מי ימניקד

פנס בלימה

 שלישי

פנס אחורי

שמאלי

פנס בלימה

או

פנס אחורי

ימניי

פנס בלימה

פנס איתות

אחורי שמאלי

או פנס איתות

אחורי ימני

פנס איתות

במראה

חיצונית

שמאלית או

ימנית

פנס איתות אחורי שמאלי או ימני פגום

בקר במוסך מוסמך. ¿

פנס האיתות במראה חיצונית שמאלית או ימנית פגום

 � כשלוLEDsההודעה בתצוגה תופיע רק אם כל ה

בקר במוסך מוסמך. ¿

מי השמאלי או הימני פגוםפנס האיתות  הקד

.) 270דומע «(ה החלף נור ¿

פנס הבלימה השלישי פגום. ההודעה בתצוגה תופיע רק אם כל

 � כשלוLEDsה

בקר במוסך מוסמך. ¿

פנס אחוריהשמאלי או הימני /פנס בלימה פגום. ההודעה

 � כשלו.LEDsבתצוגה תופיע רק אם כל ה

בקר במוסך מוסמך. ¿

אלומת אור גבוה שמאלית או ימנית פגומה.

.) 270דומע «(ההחלף נור ¿

אור גבוה

שמאלי

או

אור גבוה ימני

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

פלפנס ער

מיקד

שמאלי או ימני

מיפנס חניה קד

שמאלי או ימני

פנס נסיעה

לאחור

 שמאלי או ימני

הכת תאורמער

חכמה לא

פעילה

פנס לוחית

רישוי

שמאלי או ימני

* אופציונלי

ה עדיין זמינה גם ללאה חכמה* פגומה. התאורכת תאורמער

ה חכמה*כת תאורמער

בקר במוסך מוסמך. ¿

פנס לוחית רישוי שמאלי או ימני פגום

בקר במוסך מוסמך. ¿

פל ימני* או שמאלי פגוםפנס ער

בקר במוסך מוסמך. ¿

פל אחורי שמאלי או ימני פגום. ההודעה בתצוגהפנס ער

 כשלו.LEDsתופיע רק אם כמה 

בקר במוסך מוסמך. ¿

מי שמאלי או ימני פגוםפנס חניה קד

.) 270דומע «(ה החלף נור ¿

פנס נסיעה לאחור שמאלי או ימני פגום

בקר במוסך מוסמך. ¿

פלפנס ער

אחורי

שמאלי או ימני
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מתג אורות

מופסק

החלף מסנן

אוויר

פנס סימון צד

 אחורי

שמאלי או ימני

ת יוםפנס תאור

שמאלי או ימני

תקלה

ראה ספר נהג

פנס סימון צד אחורי שמאלי או ימני פגום. ההודעה בתצוגה

 כשלו.LEDsתופיע רק אם כמה 

בקר במוסך מוסמך.¿

ת יום שמאלי או ימני פגוםפנס תאור

בקר במוסך מוסמך.¿

כב. גםב את הרהאורות עדיין דולקים כאשר אתה עוז

הנשמע צליל אזהר

. או סובב את מתג האורות למצב ¿

או

פל האחורי מופעל, לחץ את מתג האורותאם פנס הער¿

הפנימה עד לעציר

ה החיצוניתאירעה תקלה בתאור

בקר במוסך מוסמך.¿

ף נתיךבור גרור*: ייתכן שנשרכב עם חיבכלי ר¿

.) 292דומע «(בדוק נתיכים ¿

הב להערות האזהרך החלף נתיך שרוף. שים לת הצורבמיד¿

אם ההודעות בתצוגה ממשיכות להיות מוצגות:

בקר במוסך מוסמך.¿

.33מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובה להחליפו

בקר במוסך מוסמך.¿

כב מסוימיםרק בכלי ר 33

»» * אופציונלי
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בדוק מפלס

שמן מנוע

בתדלוק הבא

החלף סוללות

מפתח

* אופציונלי

ה נשמע.מפלס שמן מנוע ירד למפלס קריטי. גם צליל אזהר

.) 194דומע «(בדוק את מפלס שמן מנוע  ¿

ך, הוסף שמן מנוע.ת הצורבמיד ¿

בדוק את המנוע לדליפות, אם מפלס שמן מנוע.דאג ל ¿

זקוק להוספה יותר מהרגיל.

סוללות המפתח התרוקנו

.) 269דומע «(החלף סוללות  ¿

ה.כב. נשמע גם צליל אזהר לא ברKEYLESS GOמפתח לא התגלה

אם אתה מפסיק את פעולת המנוע אינך יכול יותר לנעול אתמפתח

כזית ולא להתניע יותר את המנוע.כב בנעילה מרהר

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדהקדש תשומת ל

*KEYLESS GO אתר את מפתח  ¿

* אינו מתגלה במהלך הנסיעה מאחרKEYLESS GOמפתח 

ה.ר רדיו חזק יוצר הפרעה. נשמע גם צליל אזהרומשד

כב בבטיחות והפסק אתך ועצור את הרר פנה לשולי הד ¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדפעולת המנוע, תוך תשומת ל

 הסר את לחצן התנעה/דימום ממנעול ההצתה* ¿

.) 68דומע «(

 הכנס מפתח למנעול ההצתה וסובב אותו למצב הרצוי. ¿

כב ומפתח.ברצונך לשחרר מנעילה או לנעול את הרלא התגלה

כב.ע על ידי הר* לא ניתן לגילוי כרגKEYLESS GOמפתח

 .KEYLESS GO אתר את מפתח  ¿

 עדיין לא התגלה:KEYLESS GOאם מפתח 

כב מנעילה באמצעות המפתח. נעל או שחרר את הר ¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 לא ניתן למצואKEYLESS GO*כב ואת מפתח אתה נמצא בר

כב.עדיין על ידי הר

*KEYLESS GOשנה את מיקום המפתח עם תפקוד ¿

כב.בר

 עדיין לא התגלה:KEYLESS GO*אם מפתח 

הסר את לחצן התנעה/דימום ממנעול ההצתה*¿

.) 68דומע «(

הכנס את המפתח למנעול ההצתה, וסובב אותו למצב¿

הרצוי.

כב במהלך הנעילה. התגלה בתוך הרKEYLESS GO*מפתח המפתח עדיין

כב. מהרKEYLESS GO*הסר את מפתח ¿כבבר

חובה להחליף את המפתח.החלף מפתח

בקר במוסך מוסמך.¿

גוי במנעול ההצתה.הכנסת מפתח שהמפתח אינו

השתמש במפתח הנכון.¿

ה.לפחות דלת אחת פתוחה. נשמע גם צליל אזהרסגור דלתות

כב שוב.סגור את הדלתות ונעל את הר¿כבהר

 בתקלה זמנית או פגום. נשמע גםKEYLESS GO*ה� הסר את לחצן

ה.צליל אזהרההתנעה הכנס

הסר את לחצן התנעה/דימום ממנעול ההצתה*¿מפתח

.) 68דומע «(

הכנס את המפתח לתוך מנעול ההצתה, וסובב אותו למצב¿

הרצוי.

לחץ אוויר  סכנת תאונה 

כב עם פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*: לחץ האוויר יורדכלי רבצמיגים זהירות

ה.במהירות בצמיג אחד או יותר. נשמע גם צליל אזהרצמיג פגום

כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומייםעצור את הר¿

ב לתנועה כאשר אתה עושה זאת.הקדש תשומת ל

.) 274דומע «(תקן את הצמיג הפגום או החלף גלגל ¿

»» * אופציונלי
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  סכנת תאונה 

»» * אופציונלי

בדוק לחץ אוויר

כב עם פיקוח על לחץ האוויר בצמיגים*: לחץ האוויר ירדכלי רבצמיג(ים)

ה.באופן משמעותי בצמיג אחד או יותר. נשמע גם צליל אזהר

כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומייםעצור את הר¿

ב לתנועה כאשר אתה עושה זאת.הקדש תשומת ל

.) 198דומע «(תקן את לחץ האוויר בצמיג ¿

ך תקן את הצמיגים הפגומים או החלף גלגלת הצורבמיד¿

.) 274דומע «(

כב נמוך מדי. חימום/אוורור עזר* פסק לפעול או לאהמתח ברלא פעיל, מתח

ניתן להפעילו שוב.מצבר נמוך מדי

חק ארוך יותר.נהג למר¿

המצבר נטען. ניתן להפעיל מחדש את חימום/אוורור עזר

מיד כאשר יש מספיק מתח מצבר.

מפלס הדלק במיכל הדלק נמוך מדי. לא ניתן להפעיל את חימוםלא פעיל, תדלק

העזר*.כבאת הר

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿

חימום העזר* בתקלה זמנית או פגום.לא פעיל, ראה

כב נמצא על פני שטח ישרים והמנוע התקררכאשר הר¿ספר נהג

בצע עד 4 ניסיונות להפעיל את חימום העזר*, המתן כמה

דקות בין כל ניסיון הפעלה.

אם חימום העזר* אינו מופעל, בקר במוסך מוסמך.¿

במשענת גב מוש

בכב עם מאפיין להטענת מטענים ארוכים*: במושכלי ראחורי שמאלי

הספסל האחורי:לא נעולה,

בת במקומה בצד שמאלמשענת הגב מאחור אינה משולאו משענת גב

ה.או בצד ימין. נשמע גם צליל אזהרב אחורימוש

.) 176דומע «(ב חוף את משענת הגב עד שתשתלד¿ימני  לא נעולה

  סכנת פציעה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

  סכנת פציעה 

* אופציונלי

כתתקלת מער

כת ריסון נוספת)*. נורית (מערSRSקיימת תקלה ב� התייעץ במוסך

נדלקת בלוח המחוונים. ה האזהרמוסמך

בקר במוסך מוסמך.¿

תקלה בכרית

כת ריסון נוספת)*. בכרית האוויר (מערSRSקיימת תקלה ב� מיתאוויר קד

מית הימנית.מית השמאלית או בכרית האוויר הקדהקדשמאלית או

בלוח המחוונים נדלקת. ה נורית האזהרהימנית, התייעץ

בקר במוסך מוסמך.¿במוסך מוסמך

תקלה בכרית

כת ריסון נוספת)*. בכרית אוויר (מערSRSקיימת תקלה ב� אוויר אחורית

אחורית שמאלית או בכרית אוויר אחורית ימנית.שמאלית או

בלוח המחוונים נדלקת. ה נורית האזהרהימנית, התייעץ

בקר במוסך מוסמך.¿במוסך מוסמך

תקלה בכרית

כת ריסון נוספת)*. בכרית אוויר (מערSRSקיימת תקלה ב� אוויר אחורית

אחורית אמצעית.אמצעית

בלוח המחוונים נדלקת. ה נורית האזהרהתייעץ

בקר במוסך מוסמך.¿במוסך מוסמך

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

תקלה בכרית  סכנת פציעה 

כת ריסון נוספת)*. בכרית (מערSRSקיימת תקלה ב� אוויר וילון

אוויר וילון השמאלית או בכרית האוויר וילון הימנית.שמאלית או

בלוח המחוונים נדלקת. ה נורית האזהרהימנית, התייעץ

בקר במוסך מוסמך.¿במוסך מוסמך

יש רק כמות קטנה של דלק במיכל הדלק.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿

ת הדלק. לא ניתן להבטיחמפלס הדלק ירד מתחת לטווח עתודתמפלס עתוד

יותר את הפעלת חימום העזר*.בה) הדלק(רזר

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿

מפלס נוזל השטיפה במיכל נוזל השטיפה ירד מתחתהוסף נוזל

למינימום.שטיפה

.) 196דומע «(מית הוסף נוזל שטיפת שמשה קד¿

בטיחות מתבצעת באופן לא נכון, היא עלולה לפגום בבטיחות ההפעלהה הרלוונטית לאם עבוד

כות הבטיחותכב ולגרום לתאונה. בנוסף לכך, יתכן שמערכבך. אתה עלול לאבד שליטה על הרשל ר

לא יהיו מסוגלות להגן עליך ועל אחרים, כפי שהן מיועדות.

בצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מוסמך. במוסך שחובה שיהיו לו את הידע המקצועי

כז שירותס בנץ ממליצה לך להשתמש במררושה. מרצדה הדביצוע העבודהנחוץ, ואת הכלים ל

בטיחות אוה זו. בפרט באשר לעבודות רלוונטיות לס מורשה מטעם כלמוביל, למטרשל מרצד

בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לכות המיוחסות למער

איתור תקלות

 נקודות שחשוב לזכור

* אופציונלי

  סכנת תאונה ופציעה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  בעיה

ה וחיווי במתגים, בלחצנים ובמראות החיצוניות  נוריות אזהר

כנים.כב נמוך מדי, מאחר והופעלו יותר מדי צרהמתח בר

רשים, לדוגמה מנורותכנים שאינם נדהפסק את פעולת הצר ¿

ה פנימית.קריאה או תאור

כנים.כב נמוך מדי, מאחר והופעלו יותר מדי צרהמתח בר

רשים, לדוגמה מנורותכנים שאינם נדהפסק את פעולת הצר ¿

ה פנימית.קריאה או תאור

כנים. חימוםכב נמוך מדי, מאחר והופעלו יותר מדי צרהמתח בר

גלגל ההגה* הפסיק פעולתו מעצמו באופן אוטומטי.

רשים, לדוגמה מנורותכנים שאינם נדהפסק את פעולת הצר ¿

ה פנימית.קריאה או תאור

ה מספקת, חימום גלגלמיד לאחר שהמצבר הוטען במיד

ה מחדש באופן אוטומטי.ההגה* יופעל בחזר

ב תקלה.פעולת הקירור הופסקה עק

בקר במוסך מוסמך. ¿

כנים.כב נמוך מדי, מאחר והופעלו יותר מדי צרהמתח בר

רשים, לדוגמה מנורותכנים שאינם נדהפסק את פעולת הצר ¿

ה פנימית.קריאה או תאור

ה מספקת, חימום החלוןמיד לאחר שהמצבר הוטען במיד

ה מחדש באופן אוטומטי.האחורי יופעל בחזר

ב* הפסיק לפעולאוורור מוש

ם זמן, ולא ניתןמעצמו בטר

להפעילו שוב.

ב* הפסיק לפעולאוורור מוש

ם זמן, ולא ניתןמעצמו בטר

להפעילו שוב.

נורית חיווי חימום גלגל

ההגה* בחלק הנמוך ביותר

של הידית השמאלית בצד

עמוד ההגה, מהבהבת.

כאשר אתה לוחץ על לחצן

כת מיזוג אווירבמער 

מטיקהאוטומטית תר

כת מיזוג אוויר 2�אזורים/מער

מוטרוניקחכמה תר

ה,3�אזורים* בלוח הבקר

נורית החיווי מהבהבת שלוש

ת כבויה. לאפעמים או נותר

כתניתן להפעיל את מער

הקירור.

פעולת חימום חלון אחורי

ם זמן,הופסקה מעצמה בטר

ולא ניתן להפעילה.

««* אופציונלי
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איתור תקלות

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  בעיה

««* אופציונלי

ב ילד אוטומטי,ס בנץ עם זיהוי מושב ילד מיוחד של מרצדמוש

מית שלמי. לכן כרית האוויר הקדב הנוסע הקדהותקן על מוש

רוש.מי נוטרלה כפי שדהנוסע הקד

מי. קיימת תקלהב הנוסע הקדב ילד על מושלא הותקן מוש

ב ילד באופן אוטומטי*.כת זיהוי מושבמער

מי.ב הנוסע הקדהסר את הציוד האלקטרוני ממוש ¿

לדוגמה:

פנקס אלקטרוני£

טלפון נייד£

רים, לדוגמה כרטיסי מעבר לסקי,כרטיסים עם משד£

כרטיסי גישה

 מוסיפות לדלוק:אם נוריות החיווי 

בקר במוסך מוסמך. ¿

 � קמ“ש.30סייען שטחים מתים* אינו פעיל במהירויות מתחת ל

כב בטווח הפיקוח שלה זה, לא יהיה כל חיווי אם יהיו כלי רבמקר

סייען שטחים מתים.

ב לתנאי התנועה.ב להקדיש תשומת לב אתה חיילכן אתה חיי ¿

ב ללא סיכון.בצע שינוי נתיבדוק האם ניתן ל ¿

כב בתוך טווח פיקוח סייען שטחיםסייען שטחים מתים* גילה ר

מתים.

ב לתנאי התנועה.ב להקדיש תשומת לב אתה חיילכן אתה חיי ¿ֳ

ב ללא סיכון.בצע שינוי נתיבדוק האם ניתן ל ¿

הפעלת את פנסי האיתות

כב בתוך טווח פיקוח סייען שטחיםסייען שטחים מתים* גילה ר

מתים.

ב לתנאי התנועה.ב להקדיש תשומת לב אתה חיילכן אתה חיי ¿ֳ

ב ללא סיכון.בצע שינוי נתיבדוק האם ניתן ל ¿

ב ילדכב עם זיהוי מושכלי ר

ב הנוסעאוטומטי על מוש

מי*:הקד

נוריות החיווי 

כזית דולקות.בקונסולה המר

נורית החיווי  

הצהובה של סייען שטחים

מתים*, נדלקת במראות

החיצוניות.

ה נורית האזהר

 האדומה של סייען שטחים

מתים, נדלקת באחת

המראות החיצוניות.

  סכנת פציעה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 
ה  נורית האזהר

האדומה של סייען שטחים

מתים, מהבהבת באחת

המראות החיצוניות. גם צליל

ה כפול נשמע.אזהר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  בעיה

««* אופציונלי

ה וחיווי בלוח המחוונים נוריות אזהר

כת למניעת נעילת בלמים) מופסקת (מערABSכת פעולת מער

ת ייצוב אלקטרוני), (בקרESP®בה זו, פעולת ב תקלה. מסיעק

BAS ,(סייען בלימה) BAS PLUS ,(סייען בלימה פלוס) *®PRE-
SAFE � לייצוב גרור גם מופסקת.ESP®, סייען זינוק בעליה ו

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא תמיכהמער

אלקטרונית. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בלימה עזה.

המשך לנהוג בזהירות. ¿

ב�תכליתיתב להודעות הנוספות בתצוגה הרשים ל ¿

.) 220דומע «( 

בקר במוסך מוסמך. ¿

ה.כב לפנים קטן מדי, עבור המהירות שנבחרחק לרהמר

חק.הגדל את המר ¿

כב לפנים במהירות גבוהה מדי.ב לראתה מתקר

בלום מיד.הייה מוכן ל ¿

ךה למצב התנועה. ייתכן שתצטרב זהירהקדש תשומת ל ¿

בלום או לנקוט בפעולת התחמקות.ל

כב לאדיסטרוניק פלוס* גילה מכשול נייח בקו הנסיעה שלך. הר

בלום באופן אוטומטי.י

בלום מיד.הייה מוכן ל ¿

ךה למצב התנועה. ייתכן שתצטרב זהירהקדש תשומת ל ¿

בלום או לנקוט בפעולת התחמקות.ל

ABSת נורית אזהר
הצהובה נדלקת בעת

שהמנוע פועל.

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

חקת מרנורית אזהר

האדומה* נדלקת בעת

כב נמצא בתנועה.שהר

חקת מרנורית אזהר

האדומה* נדלקת בעת

כב נמצא בתנועה.שהר

ה.נשמע גם צליל אזהר

חקת מרנורית אזהר

האדומה* נדלקת בעת

כב נמצא בתנועה.שהר

ה.נשמע גם צליל אזהר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  בעיה

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 

ESP בו, מפני שקיימת סכנתך התעררת אחיזת ד או בקר

החלקה או לפחות גלגל אחד החל להסתחרר.

ת שיוט או דיסטרוניק פלוס*.הופסקה פעולת בקר

ך, כאשר אתהת הצורלחץ על דוושת ההאצה  רק במיד¿

מתחיל בנסיעה.

שחרר את דוושת ההאצה כאשר אתה נוהג.¿

ך ומזג האוויר.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הדֳ¿

.ESPאל תפסיק את פעולת ¿

.) 57דומע «(יוצאים מן הכלל  

ESP ו� ESPבות גרור.  יציESP ו� ESPהופסקה פעולת 
ה והוא יתחיל להחליק, אוכב במקרבות גרור לא ייצבו את הריצי

גלגל יתחיל להסתחרר.

.ESPהפעל מחדש את ¿

.) 57דומע «(יוצאים מן הכלל 

ך ומזג האוויר.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

 ®ESP, BAS, BAS PLUS*, ®PRE-SAFE �סייען זינוק בעליה ו
®ESPכת ב תקלה. מער לייצוב גרור אינן זמינות, עקESPלא 

כב, אם הוא יתחיל להחליק או גלגל יתחילתייצב את הר

להסתחרר.

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

תהתפקודים המפורטים לעיל. הופסקה פעולת סייען שמיר

עירנות .

ב�תכליתיתב להודעות הנוספות בתצוגה הרשים ל¿

.) 57דומע «(

המשך לנהוג בזהירות.¿

בקר במוסך מוסמך.¿

ם מותחניםכת הריסון. כריות האוויר וקדקיימת תקלה במער

ה של תאונה, לא לפעולך או במקרעשויים או לפעול ללא צור

כלל.

בקר מיד במוסך מוסמך.¿

ESPת נורית אזהר
הצהובה מהבהבת

כב נמצאבעת שהר

בתנועה.

»»

ESPה נורית האזהר
OFFדולקת, בעת 

שהמנוע פועל.

ESPה נורית האזהר

OFFדולקת, בעת 

שהמנוע פועל. גם

ESPת נורית אזהר
 נדלקת.

SRSת נורית אזהר
האדומה נדלקת בעת

שהמנוע פועל.
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  בעיה

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

»»

אתה נוהג עם בלם חניה מופעל.

שחרר את בלם החניה.¿

ה משתתק.ה נכבית וצליל האזהרנורית האזהר

אין מספיק נוזל במיכל נוזל הבלמים.

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד ¿

ך והתנועה. אלרב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

בות שהן.תמשיך לנהוג בשום נסי

התייעץ מיד במוסך מוסמך. ¿

ב�תכליתיתב להודעות הנוספות בתצוגה הרשים ל ¿

.) 220דומע «(

אל תוסיף נוזל בלמים, זה לא יתקן את התקלה.

ת נוזל קירור פגום.ה עבור מד טמפרטורחיישן הטמפרטור

ת נוזל הקירור אינה נמצאת בפיקוח יותר. קיים סיכוןטמפרטור

ת נוזל קירור גבוהה מדי.לנזק מנוע אם טמפרטור

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד ¿

ך והתנועה. אלרב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

בות שהן.תמשיך לנהוג בשום נסי

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

הנורית האזהר

כתהאדומה של מער

בלמים נדלקת בעת

שאתה נוהג. נשמע גם

ה.צליל אזהר

ה האדומהנורית האזהר

כת בלמיםשל מער

נדלקת בעת שאתה

נוהג. נשמע גם צליל

ה.אזהר

ה האדומהנורית האזהר

של נוזל הקירור נדלקת

בעת שהמנוע פועל,

ומחוג מד נוזל הקירור

נמצא בתחילת החוגה.
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. זרימת האוויר למצנןC° 130 ת נוזל הקירור חרגה מעלטמפרטור

נחסמה ככל הנראה, או ייתכן כי מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

ם לו נזק.ה מספקת ועלול להיגרהמנוע אינו מקורר במיד

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד ¿

ך והתנועה. אלרב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

בות שהן.תמשיך לנהוג בשום נסי

הנח למנוע ולנוזל הקירור להתקרר. ¿

וודא שאספקת האוויר למצנן אינה נחסמת, לדוגמה בהתזות ¿

בוץ.

ב להערות שים ל .) 195דומע «(בדוק את מפלס נוזל הקירור  ¿

ה.האזהר

ך הוסף נוזל קירור.ת הצורבמיד ¿

כת קירור מנוע במוסך מוסמך, אם ישבדוק את מערדאג ל ¿

בה מהרגיל.ך להוסיף נוזל קירור בתכיפות רצור

מפלס נוזל הקירור נכון, ייתכן שקיימת תקלה במאוורר החשמלי

של המצנן.

בות שהן.אל תמשיך לנהוג בשום נסי ¿

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

כב עם מנועי דיזל: ייתכן שמיכל הדלק התרוקן.כלי ר

בע פעמים לאחר התדלוק.התנע את המנוע שלוש או אר ¿

כב.בדוק את הרך למצב הפעלת חירום מבוטל. אין צור

ייתכן שקיימת תקלה, לדוגמה:

בניהול המנוע.£

כת ההצתה.במער£

כת הפליטה.במער£

כב עם מנועי בנזין).כת ההצתה (עבור כלי רבמער£

כי מגבלת הפליטה, וניתן להפעיל אתלא התבצעה חריגה מער

המנוע במצב חירום.

ם האפשרי במוסך מוסמך.כב בהקדבדוק את הרדאג ל ¿

הנורית האזהר

האדומה של נוזל

הקירור נדלקת בעת

שהמנוע פועל, נשמע

ה.גם צליל אזהר

ה הצהובהנורית האזהר

של אבחון מנוע נדלקת

בעת שהמנוע פועל.

ה הצהובהנורית האזהר

של אבחון מנוע נדלקת

בעת שהמנוע פועל.

»»
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בוד לחץ אוויר פתאומיהפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים* גילה אי

או משמעותי, בצמיג אחד לפחות.

כב ללא ביצוע תמרוני היגוי ובלימה פתאומיים,עצור את הר¿

ך והתנועה כאשר אתה עושהרב לתנאי הדהקדש תשומת ל

זאת.

ב�תכליתיתב להודעות הנוספות בתצוגה הרשים ל¿

.) 220דומע «(

מיה לנהג ולנוסע הקדת חגורות בטיחות מזכירנורית אזהר

לחגור את חגורות הבטיחות שלהם.

.) 80דומע «(ת הבטיחות שלך הדק את חגור¿

ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור

.) 80דומע «(ת הבטיחות שלך הדק את חגור¿

ה משתתק.צליל האזהר

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.הנהג והנוסע הקד

.) 80דומע «(ת הבטיחות שלך הדק את חגור¿

ה משתתק.צליל האזהר

מי.ב הנוסע הקדקיימים חפצים על מוש

מי ואחסן אותםב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

בביטחה.

ה משתתק.צליל האזהר

ה הצהובהנורית האזהר

של הפיקוח על לחץ

האוויר בצמיגים*

דולקת.

רק בארצות מסוימות. 34

* אופציונלי

  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 

ת חגורותנורית אזהר

בטיחות האדומה

נדלקת ל� 6 שניות,

.34לאחר התנעת המנוע

ת חגורותנורית אזהר

בטיחות האדומה

.34נדלקת ל� 6 שניות

ת חגורותנורית אזהר

בטיחות האדומה

נדלקת לאחר התנעת

המנוע, מיד לאחר

שדלת הנהג או דלת

מי נסגרות.הנוסע הקד

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 

»»
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  סכנת תאונה 

  סכנת פציעה 

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם,הנהג או הנוסע הקד
ואתה נוהג במהירות העולה על 25  קמ“ש, או נהגת במשך פרק

זמן קצר במהירות העולה על 25  קמ“ש.

.) 80דומע «(ת הבטיחות שלך הדק את חגור ¿

ה לסירוגין משתתק.ה נכבית וצליל האזהרנורית האזהר

מי ואתה נוהג במהירותב הנוסע הקדקיימים חפצים על מוש
העולה על 25  קמ“ש, או נהגת לפרק זמן קצר במהירות העולה

על 25 קמ“ש.

מי ואחסן אותםב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש ¿ 
בביטחה.

ה לסירוגין משתתק.ה נכבית וצליל האזהרנורית האזהר

ת הדלק. לא ניתןמפלס הדלק ירד אל מתחת לטווח עתוד
להבטיח יותר את פעולת חימום העזר*.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר. ¿

ה האדומהנורית האזהר

המהבהבת וצליל אזהר

נשמע לסירוגין.

ה הצהובהנורית האזהר

של אבחון מנוע נדלקת,

בעת שהמנוע פועל.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  בעיה

ה צלילי אזהר

בה עדייןכת האזעקה נגד גניכב כאשר מערפתחת את הר
מופעלת*.

.) 61דומע «(הפסק את פעולת האזעקה  ¿

ב�תכליתית.הודעה מופיעה בתצוגה הר
.) 220דומע «(ברים עבור ההודעה בתצוגה ראה את ההס ¿

אתה נוהג עם בלם חניה מופעל.
שחרר את בלם החניה. ¿

כב.ב את הרהאורות עדיין מופעלים כאשר אתה עוז

. או למצב   סובב את מתג האורות למצב  ¿
או
פל האחורי מופעל: לחץ את מתג האורותאם פנס הער ¿

פנימה להפסקת פעולתו.

בה*האזעקה נגד גני

הופעלה.

אינך שומע את צליל

ה.האזהר

»» * אופציונלי
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 תאונה

»» * אופציונלי

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.הנהג והנוסע הקד
.) 80דומע «(ת הבטיחות שלך הדק את חגור ¿

ה*:ה ישירת הילוכים בבחירכב עם העברכלי ר
ת אתאו הפסקת את פעולת המנוע או פתחת את דלת הנהג ושחרר

HOLDת הבטיחות, או פתחת את מכסה תא המנוע; בעוד חגור
מופעל או דיסטרוניק פלוס* מופעל.

.) 135דומע «( HOLDהפסק את פעולת  ¿
או
.) 130דומע «(הפסק את פעולת דיסטרוניק פלוס*  ¿

כב נמצאהאדומה* נדלקת, בעת שהר חק ת מרנורית אזהר
בתנועה.

.) 249דומע «(חק* ת מרברים אודות נורית אזהרב להסשים ל¿

 מהבהבת, באחת מהמראות ת שטחים מתים*  נורית אזהר
החיצוניות.

ת שטחים מתים*ברים אודות נורית אזהרב להסשים ל ¿
.) 249דומע «( 

אתה שומע צליל

מתמשך.

אתה שומע צליל

ה.אזהר

אתה שומע צליל

ה.אזהר

  סכנת שריפה 
ת סיכוןם נזק לקו הדלק או למיכל הדלק. דליפת הדלק יוצרנגר

שריפה או התפוצצות.
הפסק מיד את ההצתה. ¿
הסר את מפתח ההצתה. ¿

בות שהן. דליפת הדלקתאל תתניע מחדש את המנוע בשום נסי
ת סכנת שריפה או התפוצצות.יוצר

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

התנע את המנוע באופן הרגיל. ¿

כב.דלק דולף מהר

אינך מסוגל להחליט מה
ת הנזק.מיד

לא ניתן לגלות נזק
כלשהו
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 דלק ומיכל הדלק

* אופציונלי

  סכנת התפוצצות או שריפה 

תפקוד תא מכסה מנוע

פעיל (הגנת הולכי רגל)

הופעל.

משענות ראש

NECK-PRO
במשענות הגב של

מיהנהג והנוסע הקד

הופעלו.

ב בהתנגשות חזיתית.כבך היה מעורר

תפקוד תא מכסה מנוע פעיל (הגנת הולכי רגל) הופעל ¿

.) 267דומע «(

ב בהתנגשות אחורית.כבך היה מעורר

.) 268דומע «( NECK-PROאפס את משענות הראש ¿

קו הדלק או מיכל הדלק פגומים.

 מיד במנעול ההצתה,.) 68דומע «( 0סובב את המפתח למצב  ¿ 

והסר אותו.

בות שהן.אל תתניע מחדש את המנוע בשום נסי ¿ 

התייעץ במוסך מוסמך. ¿ 

כבת. הסוללות במפתח הרדלתית פתח מילוי דלק אינה משתחרר

 �* התרוקנו.KEYLESS GOאו במפתח ה

כב מנעילה בשימוש באלמנט מפתח החירוםשחרר את הר ¿ 

.) 265דומע «(

.) 66דומע «(פתח את דלת תא המטען  ¿ 

שחרר באופן ידני מנעילה את דלתית פתח מילוי דלק, ¿ 

.) 267דומע «(באמצעות שחרור בחירום 

ת, אך מנגנון הפתיחה נתקע.דלתית פתח מילוי דלק משתחרר

.) 267דומע «(שחרר את דלתית פתח מילוי דלק באופן ידני  ¿ 

התייעץ במוסך מוסמך. ¿ 

כב.דלק דולף מהר

לא ניתן לפתוח את

דלתית פתח מילוי דלק.



מפתח עניינים

257
ת

יו
ש

ע
מ

ת 
צו

ע
איתור תקלות

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                             סי
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 מנוע

מיכל הדלק במנוע דיזל

התרוקן ולא ניתן

להתניע את המנוע.

כת הדלק.נמצא אוויר במער

כב (ב� 5 ליטרים לפחות).תדלק את הר¿

הפסק את ההצתה למשך כ� 10 שניות. סובב את המפתח¿
 במנעול ההצתה.) 68דומע «( 2למצב 

התנע את המנוע בפעולה ממושכת עד ל� 10 שניות, עד שהוא¿
יפעל באופן חלק.

או
התנע את המנוע באמצעות תפקוד התנעה בנגיעה. סובב את¿

 במנעול ההצתה, ושחרר אותו.) 68דומע «( 3המפתח למצב 
ת כעת מאוויר.כת הדלק משוחררמער

אם המנוע אינו מותנע:

הפעל את ההצתה שוב למשך כ� 10 שניות. סובב את המפתח¿
 במנעול ההצתה.) 68דומע «( 2למצב 

התנע את המנוע בפעולה ממושכת עד ל� 10 שניות, עד שהוא¿
יפעל באופן חלק.

או

התנע את המנוע באמצעות תפקוד התנעה בנגיעה. אם המנוע¿
אינו מותנע לאחר 3 ניסיונות.

התייעץ במוסך מוסמך.¿

»»

לא ניתן להתניע את

המנוע.

לא ניתן להתניע את

המנוע. ניתן לשמוע

את פעולת המתנע.

HOLD .או דיסטרוניק פלוס מופעלים 

 או את פעולת) 135דומע «( HOLDהפסק את פעולת ¿
.) 68דומע «(דיסטרוניק פלוס 

נסה להתניע את המנוע שוב.¿

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.£

קיימת תקלה באספקת הדלק.£

כב נמוך מדי, מפני שמצבר המתנע חלש מדי אוהמתח בר£
מפורק.

 במנעול ההצתה, לפני) 68דומע «( 0סובב את המפתח למצב ¿
ניסיון ההתנעה הבא.
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. כאשר אתה עושה) 94דומע «(נסה להתניע את המנוע שוב ¿
זאת, זכור כי ניסיונות תכופים וארוכים להתניע את המנוע ירוקנו

המצבר.את 

אם המנוע אינו מותנע לאחר מספר ניסיונות:

התייעץ במוסך מוסמך.¿

מיכל הדלק התרוקן לחלוטין.

כב.תדלק את הר ¿

.) 256דומע «(כת הדלק נקז את מער ¿

כב נמוך מדי מאחר ומצבר המתנע חלש מדי או מרוקן.המתח בר

.) 287דומע «(כב באמצעות כבלי עזר להתנעה התנע את הר ¿

אם המנוע אינו מותנע למרות הניסיונות להתניעו באמצעות

כבלי עזר:

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

מי גבוה מדי.המתנע היה חשוף לעומס תר

הנח למתנע להתקרר במשך כ� 2 דקות. ¿

נסה להתניע את המנוע שוב. ¿

אם המנוע אינו מותנע עדיין:

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

תב מכני של יחידכיקיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע, או בר

ת המנוע.בקר

בד.לחץ על דוושת ההאצה קלות בל ¿

דאג לתיקן הבעיה מיד במוסך מוסמך. ¿

ף עלול לחדור לממיר הקטליטי ולגרום לות הדלק שלא נשראחר

נזק.

המנוע אינו מותנע.

ניתן לשמוע את

פעולת המתנע. נורית

ת דלקת עתודאזהר

דולקת ומד הדלק

.0מראה 

המנוע אינו מותנע.

אינך יכול לשמוע את

פעולת המתנע.

כב עם מנועי בנזין:כלי ר

המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                             סי

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                           סי

בת הילוכים אוטומטית* תי

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר

ה מספקת.יותר במיד

ם האפשרי והנח למנוע ולנוזל הקירור להתקרר.עצור בהקד ¿

ב להערותשים ל .) 195דומע «( בדוק את מפלס נוזל הקירור  ¿

ך.ת הצורה כאשר אתה עושה זאת, והוסף נוזל קירור במידהאזהר

אם מפלס נוזל הקירור נכון, ייתכן שמאוורר המצנן כשל. נוזל הקירור

ה מספקת.חם מדי והמנוע אינו מקורר יותר במיד

, ניתן להמשיךC° 120ת נוזל הקירור היא מתחת ל� אם טמפרטור ¿

לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

הימנע מעומסים כבדים על המנוע, כאשר אתה עושה זאת; ¿

ה/תחילת נסיעה.כים הרריות, ובנהיגת עציררלדוגמה בנהיגה בד

ת נוזלמד טמפרטור

ךהקירור מראה ער

. גם נוריתC° 120מעל 

ת נוזל קירוראזהר

עשויה להידלק, וצליל

ה עשוי להישמעאזהר

.) 103דומע «(

ת שמן.בת ההילוכים מאבדתי

בת ההילוכים במוסך מוסמך מיד.בדוק את תידאג ל ¿

בת ההילוכים מצויה במצב הפעלת חירום.תי

 והילוך נסיעה לאחור.שניב רק הילוך ניתן לשל

כב.עצור את הר ¿

.Pה למצב ה ישירהעבר את בורר ההילוכים/בורר ההילוכים בהעבר ¿

 במנעול ההצתה.) 68דומע «( 0סובב את המפתח למצב  ¿

המתן לפחות 10 שניות לפני שאתה מתניע מחדש את המנוע. ¿

Dה למצב ה ישירהעבר את בורר ההילוכים/בורר ההילוכים בהעבר ¿
.Rאו 

; אם נבחרשנית להילוך בת ההילוכים עובר, תיDאם נבחר מצב 

ת להילוך נסיעה לאחור.בת ההילוכים עובר, תיRמצב 

בת ההילוכים במוסך מוסמך.בדוק מיד את תידאג ל ¿

תבעיות תמסור

ת הילוך.בהעבר

יכולת ההאצה

ת.ררדמתד

בת ההילוכים לאתי

משנה יותר הילוכים.

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                                   סי

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                                    סי

 סייען ראיית לילה*

בת הילוכים אוטומטית* תי

רק השנתות האדומות
ת פרקטרוניקבתצוגת אזהר

הדולקות: תצוגת האזהר
דולקת. אתה תשמע צליל

ה במשך כשתי שניות.אזהר
פעולת פרקטרוניק מופסקת
לאחר כעשרים שניות, ונורית
החיווי בלחצן פרקטרוניק

נדלקת.

רק השנתות האדומות
ת פרקטרוניקבתצוגת אזהר

הדולקות: תצוגת האזהר
דולקת. אתה תשמע צליל

ה במשך כ�20 שניות.אזהר

רק השנתות האדומות
ת פרקטרוניקבתצוגת אזהר

הדולקות: תצוגת האזהר
דולקת. אתה תשמע צליל

ה במשך כ�20 שניות.אזהר

כת הופסקה מעצמה.חלה תקלה בפרקטרוניק ופעולת המער

כתבדוק את מעראם הבעיות מוסיפות להתקיים, דאג ל ¿

פרקטרוניק במוסך מוסמך.

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או חלה הפרעה.

.) 215דומע «(נקה את חיישני פרקטרוניק  ¿

הפעל שוב את ההצתה.¿

מה ממקור רדיו חיצוני או מגלים על�קוליים.ייתכן שהבעיה נגר

ת במקום אחר.כת פרקטרוניק מתפקדבדוק האם מער ¿

איכות התמונה של סייען

ראיית לילה נפגמה.

מית.חים את השמשה הקדמית מורמגבי השמשה הקד
.) 273דומע «(מית החלף את להבי מגבי השמשה הקד ¿

מית מרוחה לאחר שטיפה במתקן שטיפההשמשה הקד
כב.אוטומטי לכלי ר

.) 212דומע «(מית נקה את השמשה הקד ¿

ה הראייה של המצלמה.מית בשדם נזק לשמשה הקדנגר
מית.החלף את השמשה הקד ¿

מית מכוסה באדים בחלקה הפנימי.השמשה הקד
.) 161דומע «(מית הפשר את השמשה הקד ¿

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                             סי

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                           סי

  פנסים ראשיים

ח.מית מכוסה בקרהשמשה הקד

.) 160דומע «(מית ח מהשמשה הקדהפשר את הקר ¿

מית.יש לכלוך בחלק הפנימי של השמשה הקד

.) 215דומע «(מית נקה את החלק הפנימי של השמשה הקד ¿

הפנסים הראשיים

מכוסים באדים בחלקם

הפנימי.

חות האוויר גבוהה מדי.ל
נהג עם פנסים ראשיים מופעלים. ¿

חק קצר.הפנסים הראשיים יופשרו לאחר נסיעה למר

בתי הפנסים הראשיים אטומים ולמרות זאת לחות הייתה מסוגלת
לחדור לתוכם.

בדוק את הפנסים הראשיים במוסך מוסמך.דאג ל ¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                           סי

מית  מגבי השמשה הקד

מית.עלים או שלג לדוגמה חוסמים את תנועת מגבי השמשה הקד
הופסקה פעולת מנוע המגבים.

בות בטיחות, עליך להסיר את המפתח ממנעול ההצתה.מסי ¿

בה לחסימה.הסר את הסי ¿

מית שוב.הפעל את מגבי השמשה הקד ¿

מית.קיימת תקלה במנוע מגבי השמשה הקד

ב.ת במתג המשולבחר במהירות מגבים אחר ¿

מית במוסך מוסמך.בדוק את מגבי השמשה הקדדאג ל ¿

נחירי המתזים אינם מיושרים.
דאג לכוונן את נחירי המתזים במוסך מוסמך. ¿

  סכנת תאונה 

מגבי השמשה

מית תקועים.הקד

מגבי השמשה

מית כשלוהקד

לחלוטין.

נוזל שטיפת השמשה
מית מנחיריהקד

עהמתזים, אינו פוג
כז השמשהבמר
מית.הקד
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                           סי

  חלונות צד

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                            סי

  מראות חיצוניות

ת הדלת.חפצים נלכדו בין החלון ומסגרחלון צד לא נסגר.

הסר את החפצים. ¿

סגור את חלון הצד. ¿

קיימים עצמים במסילת ההנחיה של החלון, המונעים מהחלון

להיסגר.

הסר את החפצים. ¿

סגור את חלון הצד. ¿

בה.אינך יכול לראות את הסי

ב יותר וללא המאפיין היפוך תנועהסגור את חלון הצד בכוח ר ¿

.) 92דומע «(

מראה חיצונית

חפה מחוץנד

למיקומה.

כב עם מראות חיצוניות שלא ניתן לקפלן פנים/חוץ באופןבכלי ר

חשמלי:

ך.הזז את המראה החיצונית למיקומה הנכון ביד ¿

כב עם מראות חיצוניות שניתן לקפלן פנים/חוץ באופןבכלי ר

חשמלי*:

ת לחיצה חוזר ) 77דומע «(לחץ על לחצן קיפול המראה*  ¿

ה.ונשנית, עד שתשמע נקישת נעילה ברור

ב שוב וניתן לכוונן את המראה כרגילבית המראה משול

. ) 77דומע «(

* אופציונלי
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                           סי

  מפתח

סוללות המפתח התרוקנו או קרובות להתרוקנות.
כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג מטווח קרוב, ונסה¿

כב שוב.לשחרר מנעילה או לנעול את הר

אם זה לא פועל:
כב מנעילה בשימוש באלמנט מפתחנעל או שחרר את הר¿

.) 266דומע «(החירום 
ת, והחלף אותן במיד) 269דומע «(בדוק את סוללות המפתח¿

.) 269דומע «(ך )הצור

המפתח פגום:
כב מנעילה בשימוש באלמנט מפתחנעל או שחרר את הר¿

.) 266דומע «(החירום 
בדוק את המפתח במוסך מוסמך.דאג ל¿

כב לא שוחרר מנעילה*, מפני שהרKEYLESS GOהופסקה פעולת 
במשך פרק זמן ארוך.

משוך את ידית הדלת פעמיים, ולאחר מכן הכנס את המפתח¿
למנעול ההצתה.

 �*:KEYLESS GOקיימת תקלה ב
חוקכב מנעילה בשימוש בתפקוד השלט הרנעל או שחרר את הר¿

של המפתח. כדי לעשות זאת, כוון את קצה המפתח לידית דלת
כב שוב.הנהג מטווח קרוב, ונסה לשחרר מנעילה או לנעול את הר

בדוק את המפתח במוסך מוסמך.דאג ל¿
ב עוצמה של גלי רדיו:קיימת הפרעה ממקור ר

כב מנעילה בשימוש באלמנט מפתחנעל או שחרר את הר¿
.) 266דומע «(החירום 

ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדבטל את המפתח במרדאג ל ¿
כלמוביל.

כב.בוד המפתח למבטחי הרדווח מיד על אי ¿

ך, דאג להחליף גם את המנעולים הידניים.ת הצורבמיד ¿

כב.בוד המפתח למבטחי הרדווח מיד על אי ¿

ך, דאג להחליף גם את המנעולים הידניים.ת הצורבמיד ¿

לא ניתן לנעול או

כבלשחרר את הר

�מנעילה בשימוש ב

KEYLESS GO.*

»» * אופציונלי

לא ניתן לנעול או

כבלשחרר את הר

מנעילה בשימוש

במפתח.

המפתח אבד

ת את אלמנטבדאי

מפתח החירום.
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                           סי

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   הודעות בתצוגה                       סי

  חימום עזר*

כב נמוך מדי.המתח בר

כנים שאינם חיוניים, לדוגמה חימוםהפסק את פעולות כל הצר¿

ה פנימית, ונסה להתניע את המנוע שוב.ב* או תאורמוש

אם זה לא פועל:

.) 284דומע «(ך ת הצורבדוק את מצבר המתנע והטען אותו במיד ¿

או

.) 287דומע «(כב באמצעות כבלי עזר התנע את הר ¿

או

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

35נועל עמוד ההגה חסום באופן מכני

הסר את המפתח והכנס אותו שוב למנעול ההצתה. סובב את ¿

גלגל ההגה לשני הכיוונים כאשר אתה עושה זאת.

דלת פתוחה ולכן לא ניתן לגלות את המפתח בקלות.

סגור את הדלת ונסה להתניע את המנוע שוב. ¿

ב עוצמה של גלי רדיו.קיימת הפרעה ממקור ר

כבך בשימוש במפתח במנעול ההצתה.התנע את ר ¿

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

במפתח.

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

במפתח.

לא ניתן להתניע את

�המנוע  באמצעות ה

KEYLESS GO,*

כב.המפתח נמצא בר

כת בתקלה.ה מספקת והמערמצבר המתנע אינו טעון במיד

הטען את מצבר המתנע. ¿

בצע ניסיון נוסף להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט ¿

חוק.הר

בדוק את חימום העזר במוסך מוסמך.דאג ל ¿

כב כשל.ר לראות השידור בין המשד

ך.ת הצורב במידכב, התקרשנה את מיקומך ביחס לר ¿

בצע ניסיון נוסף להפעיל או להפסיק את חימום העזר, ¿

חוק.באמצעות השלט הר

FAIL
כשל/תקלה)(

* אופציונלי

FAIL
כשל/תקלה)(

הה ישירכב עם בורר הילוכים בהעברלא בכלי ר35 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   הודעות בתצוגה                       סי

FAIL
כשל/תקלה)(

אין מספיק דלק במיכל הדלק, או קיימת תקלה בחימום העזר.
תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿
בצע ניסיון נוסף להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט ¿

חוק.ר
בדוק את חימום העזר במוסך מוסמך.דאג ל ¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�   בעיה                            סי

כב  החניית הר

ך להשאיר אתיש צור

כב בחניה, לפרק זמןהר

העולה על שישה

בועות.ש

כב לפרקינזק כתוצאה מאי שימוש עלול לקרות, אם מחנים את הר
זמן ארוכים.

בקר במוסך מוסמך ובקש עצה. ¿
.) 285דומע «(נתק את המצבר  ¿

םוריחב הליענמ רורחשו הליענ

מפתח חירום 

כב או לשחררואם לא ניתן לנעול יותר את הר
מנעילה במפתח, השתמש במפתח החירום.
אם אתה משתמש באלמנט מפתח החירום

כב מנעילה ולפתוח את דלתלשחרר את הר
הנהג או את מכסה תא המטען, תופעל

.) 60דומע «(בה* האזעקה נגד גני

כים להפסיק את פעולתרישנן כמה ד
האזעקה:

 במפתח או לחץ על לחצן  ¿
חוק.השלט הר

או
הכנס את המפתח למנעול ההצתה. ¿
או
ממה* במנעוללחץ על לחצן התנעה/הד ¿

כב.ב להיות ברההצתה. המפתח חיי
או
כב ב�נעל או שחרר מנעילה את הר ¿

KEYLESS GO*. בכרבתויהל בייח חתפמה.

כב מנעילה בשימושאם אתה משחרר את הר
באלמנט מפתח החירום, דלתית פתח מילוי

הדלק לא תשתחרר באופן אוטומטי מנעילה.

:הליענמ קלד יולימ חתפ תיתלד רורחשל ¿
הכנס את המפתח למנעול ההצתה.

שחרור והוצאת אלמנט מפתח החירום

 בכיוון החץ, ובולחץ על תפס השחרור  ¿
זמנית הוצא את אלמנט מפתח החירום

 מתוך המפתח.

* אופציונלי
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נעילה ושחרור מנעילה בחירום

כב מנעילה  שחרור הר

כב מנעילהאם לא ניתן יותר לשחרר את הר
*KEYLESS GOכזית עם המפתח או ה� מר

הוצא את אלמנט מפתח החירום מתוך¿
.) 265דומע «(המפתח 

הכנס את אלמנט מפתח החירום לתוך¿
מנעול דלת הנהג, ככל שניתן להכניסו.

סובב את אלמנט מפתח החירום בכיוון¿
.השעון 

כב עם הגה ימני סובב את אלמנט בכלי ר 
מפתח החירום כנגד כיוון השעון.

הסובב את אלמנט מפתח החירום בחזר¿
והסר אותו.

בדוק האם כל הדלתות ומכסה תא המטען¿
נעולים.

  תא המטען

מכסה תא המטען מונף כלפי מעלה
כאשר הוא נפתח. לכן, וודא שיש מספיק

מרווח מעל מכסה תא המטען.

אם לא ניתן יותר לשחרר את מכסה תא
כזית עם המפתח או ה�המטען מנעילה מר

KEYLESS GO*:
הוצא את אלמנט מפתח החירום מתוך¿

.) 265דומע «(המפתח 

הכנס את אלמנט מפתח החירום לתוך¿
מנעול דלת הנהג, ככל שניתן להכניסו.

סובב את אלמנט מפתח החירום כנגד כיוון¿
.השעון 

ת מנעילה.הדלת משוחרר

כב עם הגה ימני סובב את אלמנטבכלי ר 
מפתח החירום בכיוון השעון.

הסובב את אלמנט מפתח החירום בחזר¿
והסר אותו.

כב  נעילת הר

כב מנעילהאם לא ניתן יותר לשחרר את הר
*KEYLESS GOכזית עם המפתח או ה� מר
פתח את דלת הנהג.¿
מי ואת מכסהסגור את דלת הנוסע הקד¿

תא המטען.
.) 65דומע «(לחץ על לחצן הנעילה ¿
בדוק האם כפתורי הנעילה בדלתות עדיין¿

נראים לעין. לחץ את כפתורי הנעילה באופן
ך.ת הצורידני במיד

סגור את דלת הנהג.¿
הוצא את אלמנט מפתח החירום מתוך¿

.) 265דומע «(המפתח 
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הלעפה רחאל )לגר יכלוה תנגה( ליעפה עונמה את הסכמ סופיא

הכנס את אלמנט מפתח החירום במלואו¿
לתוך מנעול מכסה תא המטען.

סובב את אלמנט מפתח החירום כנגד כיוון¿
.השעון ככל שניתן למצב 

מכסה תא המטען משוחרר מנעילה.

הסובב את אלמנט מפתח החירום בחזר¿
והסר אותו.

שחרור דלתית פתח מילוי דלק
בחירום

  סכנת פציעה 

כב עשוייםכב הרקצוות הצד הפנימי של מר
להיות חדים מאוד. אתה עלול לפצוע את
עצמך, כאשר אתה משחרר בחירום את

דלתית פתח מילוי דלק.
ע עם קצוות בחלק הפנימי שלהימנע ממג

כב.כב הרמר

השחרור בחירום ממוקם בתא המטען בריפוד
הצד, מאחורי קשת הגלגל בצד ימין, כאשר

מסתכלים בכיוון הנסיעה.

החלק למטה את רשת המטען.¿

פתח את ריפוד הצד.¿

.הפרד את השחרור בחירום מהמחזיק ¿

.משוך את השחרור בחירום בכיוון החץ ¿

תדלתית פתח מילוי דלקת משוחרר
מנעילה.

פתח את דלתית פתח מילוי דלק.¿

שחרור נועל חניה באופן ידני  

ר לשחררה של תקלה חשמלית, אפשבמקר

את נועל בורר ההילוכים באופן ידני להוצאתו

כב., לדוגמה אם ברצונך לגרור את הרPממצב 

לחץ על בלם החניה בחוזקה.¿

 לצדלחץ על מכסה בורר ההילוכים ¿

שמאל, והסר אותו כלפי מעלה.

 למטה, ובולחץ על לחצן השחרור ¿

.P בצמל ץוחמ םיכוליהה ררוב תא זזה תינמז

ניתן כעת להזיז את בורר ההילוכים באופן

.Pתו למצב חופשי, עד להחזר

איפוס מכסה תא המנוע הפעיל
(הגנת הולכי רגל) לאחר הפעלה

ם בחלקו האחורי ב� 50מכסה תא המנוע מור

ך, כאשר מכסה תא המנוע הפעילמ“מ לער

אינם  מופעל. לאחר מכן, הכיסויים 

בותיהם יותר.בתוש
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 שהופעלוNECK-PROמשענות ראש איפוס 

  סכנת תאונה 

אל תנסה ללחוץ למטה את מכסה תא

םת עלול להיגרם מאחור. אחרהמנוע שהור
נזק למכסה תא המנוע.

ניתן להמשיך לנהוג עם מכסה תא מנוע פעיל
בצע את האיפוס במוסך מוסמך. אםמופעל, ול

תמשוך את ידית שחרור מכסה תא המנוע,
בצע את איפוס מכסה תא המנוע לפניך לתצטר

המשך הנהיגה.

אם אתה מושך את ידית השחרור של מכסה
תא המנוע ואינך מאפס את מכסה תא

מי כאשרהמנוע, הוא אינו נעול בחלקו הקד
אתה סוגר אותו. וכך מכסה תא המנוע עלול

הלהיפתח במהלך הנהיגה ולחסום את שד
הראייה שלך. אם תמשוך את ידית שחרור

בצע את איפוסך למכסה תא המנוע, תצטר
מכסה תא המנוע לפני המשך הנהיגה.

לא יזוזו יותר. מה אלמנטי ההר
אתה עשוי לחוש התנגדות משמעותית,

כאשר הכיסויים נלחצים למטה.
.שחרר את מכסה תא המנוע ¿
מה בדוק האם כיסויי אלמנטי ההר¿

(חץ). בות משיקים עם התוש
מונחים מה כיסויי אלמנטי ההר¿

סגור את מכסה תא המנוע משיקים: 
.) 193דומע «(

או
אינם מונחים מה כיסויי אלמנטי ההר¿

 הנף כלפי מעלה את מכסה תאמשיקים:
, ולאחר מכן בצד בצד שמאל המנוע 

 כלפי הנף את מכסה תא המנוע ימין 
מעלה, עד שהכיסוי הרלוונטי של אלמנט

לא יזוז יותר. מה ההר
משיקים כעת מה מכסי אלמנטי ההר

(חץ). בות עם התוש
סגור את מכסה תא המנוע ¿

.) 193דומע «(
אם לא ניתן לסגור את מכסה תא המנוע 

 מופיע בתצוגת תקלה, חזוראו הסמל 
בים.שוב על השל

ב את מכסה תא המנועאם לא ניתן עדיין לשל
 מופיע בתצוגהבאופן נכון או אם הסמל 

תב�תכליתית, אל תמשיך לנהוג. אחרהר
מכסה תא המנוע עלול להיפתח בעת הנהיגה

ה הראייה שלך. התייעץ במוסךולחסום את שד
ת אתה עלול לגרום תאונה,מוסמך. אחר

לפצוע את עצמך ואחרים.

איפוס משענות ראש
NECK-PRO     שהופעלו

  סכנת תאונה 

קיימת סכנת פציעה אם מכסה תא המנוע
פתוח, גם אם המנוע אינו פועל.

בי מנוע מסוימים עלולים להיות חמיםכיר
מאוד.

בים אלהכיע ברכדי להימנע מסכנת כוויות, ג
רק כפי שמתואר בהוראות ההפעלה, ושים

ב להערות הבטיחות הרלוונטיות.ל

.) 193דומע «(פתח את מכסה תא המנוע ¿

כזוהנף את מכסה תא המנוע למעלה במר¿  
בשתי הידיים, עד ששני הכיסויים של 

  סכנת תאונה 

 הופעלוNECK-PRO אם משענות ראש

ב לאפס את משענות הראשבתאונה, אתה חיי

ת ההגנהמי. אחרבי הנהג והנוסע הקדשל מוש

ה של התנגשותהנוספת לא תהיה זמינה במקר

ת. ניתן לזהות מתי משענות הראשאחורית אחר
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חוק)החלפת סוללות (במפתח ובשלט ר

  סכנת הרעלה 

ה שהן נעו לפנים ולאהופעלו, באמצעות העובד
ניתן יותר לכוונן אותן.

בדוק את משענותס בנץ ממליצה לך למרצד
 במוסך מוסמך, לדוגמהNECK-PROראש 

ס  מטעםכז שירות מורשה של מרצדמר
בות התנגשות אחורית.כלמוביל, בעק

ב. אם יש לך קשייםה זו דורשת כוח ר עבוד
בצע אתבאיפוס משענות הראש דאג ל

כזה במוסך מוסמך, לדוגמה מרהעבוד
ס מטעםשירות מורשה של מרצד

כלמוביל.

חק סוללות מילדים.בה זו, הרמסי
אם סוללה נבלעה, התייעץ מיד ברופא.

הזז את החלק העליון של כרית משענת¿

.הראש בכיוון החץ 

חוף את כרית משענת הראש למטה לכיווןד¿

, ככל שניתן.החץ 

חוף את כרית משענת הראש בחוזקהד¿
ב. עד שהיא תשתל,לאחור בכיוון החץ 

חזור על תהליך זה עבור משענת הראש¿
השניה.

  הערות

החלפת סוללות (במפתח
חוק)ובשלט ר

מומלץ להחליף סוללות במוסך מוסמך, לדוגמה
ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדמר

כלמוביל.

בהביה למען איכות הס  הער 
אל תשליך סוללות ביחד עם האשפה הביתית.

הן מכילות חומרים רעילים בכמות גבוהה.
קח את הסוללות שהתרוקנו למוסך מוסמך,

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה מר
תת איסוף מיוחדמטעם כלמוביל, או לנקוד

לסוללות ישנות.

מפתח  

בדיקת הסוללות

. או  לחץ על לחצן  ¿

ר, אם נורית חיווידהסוללות במפתח בס
ה.טעינת סוללות נדלקת בקצר

ת והתקנת סוללותהסר

.CR 2025רושה לך סוללת תא ד

הוצא את אלמנט מפתח החירום מתוך¿
.) 265דומע «(המפתח 

לחץ את אלמנט מפתח החירום לתוך¿

, עדפתח המפתח, בכיוון החץ 

 במגש הסוללה נפתח. וודאשהמכסה 

השאצבעותיך אינן עוצרות את המכס

מפתיחה. סוללות מכילות רעלים וחומרים משתכים.
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הסר את המכסה מעל מגש הסוללה.¿

טפח באופן חוזר ונשנה על המפתח נגד¿

תיפול מחוץ ך, עד שהסוללה כף יד

למפתח.

ב החיוביהכנס סוללה חדשה כאשר הקוט¿

ביםפונה למעלה. השתמש במטלית עם סי

עדינים לעשות זאת.

מיים של מכסה מגשהכנס את הזיזים הקד¿

הסוללה תחילה, ולאחר מכן על המכסה

תו.לסגיר

בדוק את תפקוד כל לחצני המפתח ביחס¿

כב.לר

חוק לחימום עזר*  שלט ר

.2CR11108רשת סוללת פין אחת מסוג נד

הפרד לחוד את זרועות הצד של מכסה¿

, והחלק את מכסה הסוללההסוללה 

כלפי חוץ.

.הסר את הסוללה הישנה ¿

ב לסימוניהכנס סוללה חדשה. שים ל¿

חוק,בים בחלק האחורי של השלט רהקט

כאשר אתה עושה זאת.

ה עלבחזר החלק את מכסה הסוללה ¿

חוק.השלט ר

בדוק את תפקודיחוק להשתמש בשלט ר¿

כב.חימום העזר של הר

החלפת נורות  

  הערות אודות החלפת נורות

כב.בט חשוב בבטיחות הרנורות ופנסים הם הי

בים האלה, נכון כלכיב כי תפקוד הרלכן אתה חיי

הזמן.

ביעות הפנסים הראשיים שלךבדוק את קדאג ל

דיר.באופן ס

השתמש רק בסוגי נורות המפורטים כאן. אם

ה חדשה עדיין אינה נדלקת, התייעץ במוסךנור

מוסמך.

ע באגס הזכוכית של נורות חדשותאל תיג

באצבעותיך החשופות. גם זיהום זעיר עלול

ף לתוך משטח הזכוכית, ולהפחית אתלהישר

ך חיי השירות של הנורות. השתמש במטליתאור

הע רק בבסיס הנורבים עדינים, או גכה עם סיר

כאשר אתה מתקין אותה.

  סכנת פציעה 
נורות ופנסים יכולים להיות חמים מאוד. לכן

עליך לאפשר להם להתקרר לפני החלפתם.

ע בהם.ת אתה עלול להיכוות אם תיגאחר

ג ידיהם שלשמור על נורות מחוץ להיש

ת הם עלולים לגרום נזקילדים. אחר

לעצמם, לדוגמה לפצוע עצמם.

הה שנפלה, נורלעולם אל תשתמש בנור

שכזו עלולה להתפוצץ ולפצוע אותך.
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 מצויות בלחץ ועלולות להתפוצץH7נורות 

כאשר אתה מחליף אותן, בפרט אם הן חמות

מאוד. לכן עליך לחבוש הגנה לעיניים וכפפות,

כאשר אתה מחליף אותן.

הכיסויים מעל נורות קסנון.

אל תחליף נורות קסנון בעצמך, אלא החלף

אותן במוסך מוסמך שיש לו את הידע

הביצוע העבודהמקצועי הנחוץ והכלים ל

רשת.הנד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו.ס בנץ, למטרשירות מורשה של מרצד

בטיחות אובפרט עבודות רלוונטיות ל

בצעןבטיחות, חובה לכות המיוחסות לבמער

במוסך מוסמך.

נורות קסנון הן נורות המצויות במתח גבוה.

ע מהלם חשמלי ולהיפצעאתה עלול להיפג

עיםע במגבאופן חמור ואף קטלני, אם תיג

החשמליים של נורות קסנון. לכן אל תסיר את

  סכנת פציעה 

ת החלפת נורות/סוגי נורותסקיר  

  ניתן להחליף את הנורות הבאות:

.H7 55 Wאור נמוך בפנסים ראשיים: 

.H7 55 Wאור גבוה בפנסים ראשיים: 

.W 5 Wפנס צד/פנס חניה: 

.PY 21 Wפנס איתות: 

ה     סוג נורפנסי בי�קסנון*

ה                                                  סוג נור  פנסי הלוגן

.H7 55 Wפנס פנייה*: 

פנס אינפרא�אדום* (סייען ראיית לילה):

H11 55 W.
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  החלפת נורות

אלומות אור נמוך בפנסים הראשיים
(פנסים ראשיים הלוגן)

* אופציונלי

הפסק את פעולת הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

 נגד כיווןסובב את מכסה בית הפנס ¿
השעון והסר אותו.

נגד כיוון השעון ה סובב את מחזיק הנור¿
והסר אותו.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהסר את הנור¿

.ה ה חדשה למחזיק הנורהכנס נור¿

וסובב אותו ה הכנס את מחזיק הנור¿
בכיוון השעון.

 וסובב אותויישר את מכסה בית הפנס ¿
בכיוון השעון.

אלומות אור גבוה בפנסים הראשיים
(פנסים ראשיים הלוגן)/פנס פנייה*

ה חכמה*)כת תאור(מער

הפסק את פעולת הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

 נגד כיווןסובב את מכסה בית הפנס ¿
השעון והסר אותו.

נגד כיוון השעון ה סובב את מחזיק הנור¿

והסר אותו.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהסר את הנור¿

.ה ה חדשה למחזיק הנורהכנס נור¿

וסובב אותו ה הכנס את מחזיק הנור¿

בכיוון השעון.

 וסובב אותויישר את מכסה בית הפנס ¿

בכיוון השעון.

פנס צד/פנס חניה (פנסים ראשיים הלוגן)

הפסק את פעולת הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

 נגד כיווןסובב את מכסה בית הפנס ¿

השעון והסר אותו.

.ה משוך החוצה את מחזיק הנור¿

.ה ה מתוך מחזיק הנורהסר את הנור¿

.ה ה חדשה למחזיק הנורהכנס נור¿

.ה הכנס את מחזיק הנור¿

 וסובב אותויישר את מכסה בית הפנס ¿ֳ

בכיוון השעון.
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  סכנת תאונה 

ה בהפעלת לחץ קל, והסרסובב את הנור¿פנס אינפרא�אדום* (סייען ראיית לילה*)

. ה אותה מתוך מחזיק הנור

.ה ה חדשה לתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

וסובב אותו ה הכנס את מחזיק הנור¿

בכיוון השעון.

הפסק את פעולת הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון השעון והסר ה סובב את הנור¿

אותה.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהסר את הנור¿

וסובב אותה בכיוון ה חדשה הכנס נור¿

השעון.

 וסובב אותויישר את מכסה בית הפנס ¿

בכיוון השעון.

פנס איתות (פנסי הלוגן)

הפסק את פעולת הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון השעון ה סובב את מחזיק הנור¿

והסר אותו.

מית לא תנוגב יותר באופן נכון,השמשה הקד

אם להבי המגבים התבלו. מצב שכזה עלול

גיח בתנאי התנועה,למנוע ממך להש

וכתוצאה מכל לגרום לתאונה. החלף את

להבי המגבים פעמיים בשנה, האידיאלי ביותר

ב ובסתיו.יהיה באבי

החלפת להבי מגבים  

  סכנת תאונה 
זרועות המגבים עלולות להתחיל לנוע ולגרום

לך לפציעה, אם תשאיר את מגבי השמשה

מית מופעלים.הקד

הסר את המפתח מתוך מנעול ההצתה, לפני

שאתה מחליף להבי מגבים.

כדי להימנע מגרימת נזק ללהבי מגבי

ע רקמית, וודא שאתה נוגהשמשה הקד

מית.בזרוע המגב של מגב השמשה הקד

ה  הסר

הסר את המפתח או סובב את המפתח¿

).KEYLESS GO (0למצב 

חק מהשמשהקפל את זרוע המגב הר¿

ב במקומה.מית, עד שהיא תשתלהקד

ה לזרועבע את להב המגב בזווית ישרק¿

המגב.

* אופציונלי
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הסר את להב המגב מהמחזיק בזרוע¿

המגב, בכיוון החץ.

  התקנה

החלק להב מגב חדש לתוך המחזיק על¿

זרוע המגב, בכיוון מנוגד לחץ.

ביל לזרוע המגב.סובב את להב המגב במק¿

ה לשמשהקפל את זרוע המגב בחזר¿

מית.הקד

 צמיג נקור 

סאות ציוד לצמיג נקור  גר

כבך עשוי להיות מצויד עם:ר

 עמוד 219).«(פיט כת טיירער£

”*Minispareגלגל חלופי בחירום “£

 עמוד 219).«(

 עמוד 220).«(גלגל חלופי* £

כת נהיגה ללא לחץ אוויר ה�מער£

MOExtended *)».(283 עמוד 

כב  הכנת הר

כב עםכב אינה נחוצה בכלי רהכנת הר

* (מאפיין נהיגה ללא לחץMOEצמיגי 

אוויר).

חק ככל האפשרכבך הרעצור את ר¿

בים ובלתימהתנועה, על פני קרקע יצי

חלקים ככל האפשר.

ת מצוקה.הפעל את פנסי אזהר¿

לחץ בחוזקה על בלם החניה.¿

העבר את בורר ההילוכים/בורר ההילוכים¿

.Pה למצב ה ישירבהעבר

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.של¿

בת הילוכים אוטומטית*:כב עם תיכלי ר¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

כב. וודאבים לצאת מהרכל הנוסעים חיי¿

שאין הם מסתכנים כאשר הם עושים זאת.

וודא שאף אחד אינו נמצא סמוך לאזור¿

ם שאינוסכנה, בעת שהגלגל מוחלף. כל אד

ב לעמודמסייע ישירות בהחלפת הגלגל, חיי

לדוגמא מאחורי מעקה הבטיחות.

הפסק את פעולת המנוע.¿

הסר את*:  KEYLESS GOכב ללא כלי ר¿

המפתח מתוך מנעול ההצתה.

פתח את*: KEYLESS GO     כב עםכלי ר¿

דלת הנהג.

,0כב נמצאת במצב אלקטרוניקת הר

ת המפתח.השווה להסר

כב.צא מהר¿

סגור את דלת הנהג.¿

 עמוד 218)«(ה הצב משולש אזהר¿

רישות החוק.ב לדחק מתאים. שים לבמר

* אופציונלי
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הבתוך שד בקה בק חלק של המדהד¿

הראייה של הנהג.
בקה סמוךשל המד בק חלק הד¿

לשסתום הגלגל של הצמיג הפגום.

  סכנת תאונה 

פיטכת טיירשימוש בער  

פיט לאטום נקריםכת טיירניתן להשתמש בער
קטנים, בפרט נקרים בסוליית הצמיג. ניתן

פיט בטמפרטורות חיצוניות שללהשתמש בטייר
�C° 20 עד .

במצבים הבאים בטיחותך נמצאת בסיכון
מיוחד, וחומר אטימת הצמיג אינו מסוגל

לספק סיוע לתיקון הקלקול:
אם ישנם חתכים או נקרים בצמיג הגדולים£

מ� 4 מ“מ.
אם חישוק הגלגל ניזוק.£
אם נהגת עם לחצי אוויר נמוכים ביותר£

בצמיג או עם צמיג חסר אוויר.

אל תוסיף לנהוג. התייעץ במוסך מוסמך שיש
בצע אתלו את הידע המקצועי ואת הכלים, ל

רשת.ה הנדהעבוד
כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו.ס בנץ, למטרשירות מורשה של מרצד
בטיחות אובפרט כאשר עבודות רלוונטיות ל

בצעןבטיחות, חובה לכות המיוחסות לבמער
במוסך מוסמך.

רו לתוך הצמיג,אל תסיר עצמים זרים שחד¿
לדוגמה ברגים או מסמרים.

בקה “מקסימוםפיט, את המדהוצא את טייר¿
80 קמ“ש“ הנלווית ואת משאבת האוויר

החשמלית, מתוך גומחת האחסון מתחת
 עמוד 219).«לרצפת תא המטען (

  סכנת תאונה 

ך, עיניךע עם עורבוא במגפיט יאסור שטייר
או בגדיך.

ע עם עיניך אופיט בא במגאם טייר£
ך, שטוף מיד ביסודיות עם מים נקיים.עור

ע עםבאו במגהחלף מיד את בגדיך ש£
פיט.טייר

אם חלה תגובה אלרגית, התייעץ מיד£
ברופא.

גחק מהישפיט הרכת טיירשמור את ער
ידיהם של ילדים.

פיט נבלעה, שטוף מידאם כמות של טייר£
את הפה כלפי חוץ במים נקיים ושתה

כמויות גדולות של מים.
אל תנסה לאלץ את עצמך להקיא.£

התייעץ מיד ברופא.
פיט.אל תשאף אדי טייר£

ואזבש,פיט דולף הנח לו להתייאם טייר

ניתן להסירו כמו שכבת סרט.
פיט על בגדיך, נקה אותםח טייראם נמר

ם האפשרי עם “פרקלורואתילן“.בהקד

  סכנת פציעה 

  סכנת פציעה 
ציית להוראות הבטיחות של היצרן,

בקה על משאבת האווירהמוצגות במד
החשמלית.

סה אחת או שתיכבך עשוי להיות מצויד בגרר
סה 1סאות שונות של משאבות אוויר. גרגר

ף, אשר מאחוריועשויה להיות מזוהה על ידי המד

הצינור עם מד הלחץ והכבל החשמלי נמצאים.

ב במשאבת האווירסה 2 יש מד לחץ משוללגר

החשמלית.

»»
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סה 1גר

במשאבת האוויר ף פתח את המד¿
החשמלית.

 ואת צינור משאבתמשוך את המחבר ¿
 מתוך בית המשאבה.האוויר 

 עלהברג את צינור משאבת האוויר ¿
.פיט בוק מילוי טיירשל בק האוגן 

בוק מילוי חומר האטימההצב את בק¿
 כאשר ראשו פונה למטה לתוך,פיט טייר

.תילמשחה ריוואה תבאשמ לש  החמוגה

 בצמיגהסר את המכסה מעל השסתום ¿
הפגום.

במד בורג שחרור לחץ אוויר וודא ש¿
, סגור במלואו.הלחץ 

 על השסתוםהברג את צינור המילוי ¿
.

 לתוך שקע מציתהכנס את התקע ¿
 עמוד 182), או לתוך שקע«הסיגריות* (

.)381 דומע «( ךבכרב טלוו 21 לש ילמשח
 עמוד 68)« (2סובב את המפתח למצב ¿

במנעול ההצתה.
לחץ את מתג הפעלה/הפסקת פעולה ¿

.1במשאבת האוויר החשמלית למצב 
משאבת האוויר החשמלית פועלת, הצמיג¿

מנופח.

פיט נשאבתחילה, חומר האטימה טייר
לתוך הצמיג. הלחץ יכול לעלות ל�5 בר

למשך זמן קצר.
אל תפסיק את פעולת המשאבה

ב זה.החשמלית במהלך של

הנח למשאבה החשמלית לפעול במשך¿
ב לשמור על לחץחמש דקות. הצמיג חיי

של לפחות 1.8 בר.

אל תפעיל את המשאבה החשמלית לזמן
ארוך יותר משמונה דקות בפעם אחת

ת היא עלולה להתחמםללא הפסקה. אחר
חימום יתר.

ניתן להפעיל את המשאבה החשמלית
ה.פעם נוספת לאחר שהיא התקרר

ג לחץ של 1.8 בר לאחר חמשאם לא הוש
דקות:

הפסק את פעולת המשאבה החשמלית¿
כב לפנים ולאחור כ�ונתק אותה. נהג בר

10 מטרים.
באופן זה תחלק את חומר האטימה

פיט באופן שווה יותר.טייר
בוק מילוי חומר האטימההסר את בק¿

 מהמשאבה החשמלית.,פיט טייר

  סכנת תאונה 

* אופציונלי

נפח את הצמיג שוב.¿
אם לא ניתן להשיג לחץ של 1.8 בר לאחר
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חמש דקות, הצמיג ניזוק באופן חמור. אל
תוסיף לנהוג. התקשר למוסך מוסמך שיש
לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רשת.ה הנדבצע את העבודל
כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד
ה זו. בפרט כאשר עבודותכלמוביל למטר

כות המיוחסותבטיחות או במעררלוונטיות ל
בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל

ג לחץ אוויר בצמיג של לפחות 1.8כאשר הוש
בר:
לחץ את מתג הפעלה/הפסקת פעולה ¿

.0במשאבת האוויר החשמלית למצב 
פעולת המשאבה החשמלית הופסקה.

נתק את משאבת האוויר החשמלית ואחסן¿
אותה.

ה ואחסן אותו.קפל את משולש האזהר¿
התחל מיד בנסיעה.¿

פיטכך תחלק את חומר האטימה טייר
באופן שווה יותר בתוך הצמיג.

עצור לאחר נהיגה של כעשר דקות, ובדוק¿
את לחץ האוויר בצמיג עם משאבת האוויר

החשמלית.

פתח אתלהפחתת לחץ האוויר בצמיג: 
., במד הלחץ בורג שחרור הלחץ 

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר, ודאג¿
ם.להחליף את הצמיג ש

םפיט בהקדכת טיירהחלף את ער¿
כזהאפשרי, במוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד
כלמוביל.

  סכנת תאונה 
אם לחץ האוויר בצמיג פחות מ� 1.3 בר,
הצמיג ניזוק באופן חמור. אל תוסיף לנהוג.
התקשר למוסך מוסמך שיש לו את הידע

בצע אתהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, ל
ס בנץ ממליצה לךרשת. מרצדה הנדהעבוד

סכז שירות מורשה של מרצדלהשתמש במר
ה זו. בפרט כאשרבנץ מטעם כלמוביל למטר

כותבטיחות או במערעבודות רלוונטיות ל
בצען במוסךבטיחות, חובה להמיוחסות ל

מוסמך.

  סכנת תאונה 
בית של 80אל תחרוג מעל מהירות מר

קמ“ש.
בתבית 80 קמ“ש“, חייבקת “מהירות מרמד

ה הראייה של הנהג.בקת בשדלהיות מוד
כב עלולים להיותמאפייני הנהיגה של הר

מושפעים באופן שלילי.

פיט משומשתכת טיירדאג להיפטר מער
כז שירותבאופן מקצועי, לדוגמה במר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

בעפיט על ארכת טיירדאג להחליף את ער¿
כז שירותשנים במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

סה 2גר

 ואת צינור משאבתמשוך את המחבר ¿
, מתוך בית המשאבה.האוויר 

 עלהברג את צינור משאבת האוויר ¿

.פיט בוק מילוי טיירשל בק האוגן 

אם לחץ האוויר הוא עדיין 1.3 בר, תקן אותו¿
כים).(ראה דלתית פתח מילוי דלק לער

 הפעל אתלהגדלת לחץ האוויר בצמיג:
משאבת האוויר החשמלית.

בהביה למען איכות הס  הער 
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בוק מילוי חומר האטימההצב את בק¿ 

 כאשר ראשו פונה למטה לתוך,פיט טייר

של משאבת האוויר החשמלית. הגומחה 

 בצמיגהסר את המכסה מעל השסתום ¿
הפגום.

 לתוך שקע מציתהכנס את התקע ¿
 עמוד 182), או לתוך שקע«הסיגריות* (

 עמוד 183).«כבך (חשמלי של 12 וולט בר
 עמוד 68)« ( 2סובב את המפתח למצב¿

במנעול ההצתה.
לחץ את מתג הפעלה/הפסקת פעולה ¿

. 1במשאבת האוויר החשמלית למצב 
משאבת האוויר החשמלית פועלת, הצמיג

מנופח.

פיט נשאבתחילה, חומר האטימה טייר
לתוך הצמיג. הלחץ יכול לעלות ל� 5 בר

למשך זמן קצר.
אל תפסיק את פעולת המשאבה

ב זה.החשמלית במהלך של

הנח למשאבה החשמלית לפעול במשך¿
ב לשמור על לחץ שלחמש דקות. הצמיג חיי

לפחות 1.8 בר.

אל תפעיל את המשאבה החשמלית לזמן
ארוך יותר משמונה דקות בפעם אחת ללא

ת היא עלולה להתחמםהפסקה. אחר
חימום יתר.

ניתן להפעיל את המשאבה החשמלית
ה.פעם נוספת לאחר שהיא התקרר

ג לחץ של 1.8 בר לאחר חמשאם לא הוש
דקות:

הפסק את פעולת המשאבה החשמלית¿
כב לפנים ולאחור כ�ונתק אותה. נהג בר

10 מטרים.
באופן זה תחלק את חומר האטימה

פיט באופן שווה יותר.טייר
בוק מילוי חומר האטימההסר את בק¿

 מהמשאבה החשמלית.,פיט טייר
נפח את הצמיג שוב.¿

ג לחץ אוויר בצמיג של לפחות 1.8כאשר הוש
בר:
לחץ את מתג הפעלה/הפסקת פעולה ¿

.0במשאבת האוויר החשמלית למצב 
פעולת המשאבה החשמלית הופסקה.

נתק את משאבת האוויר החשמלית ואחסן¿
אותה.

ה ואחסן אותו.קפל את משולש האזהר¿
התחל מיד בנסיעה.¿

פיטכך תחלק את חומר האטימה טייר
באופן שווה יותר בתוך הצמיג.

עצור לאחר נהיגה של כעשר דקות, ובדוק¿
את לחץ האוויר בצמיג עם משאבת האוויר

החשמלית.

  סכנת תאונה 
אם לא ניתן להשיג לחץ של 1.8 בר לאחר
חמש דקות, הצמיג ניזוק באופן חמור. אל

תוסיף לנהוג. התקשר למוסך מוסמך שיש
לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

רשת.ה הנדבצע את העבודל
כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד
ה זו. בפרט כאשר עבודותכלמוביל למטר

כות המיוחסותבטיחות או במעררלוונטיות ל
בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל

  סכנת תאונה 
אם לחץ האוויר בצמיג פחות מ� 1.3 בר,
הצמיג ניזוק באופן חמור. אל תוסיף לנהוג.
התקשר למוסך מוסמך שיש לו את הידע

בצע אתהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, ל
ס בנץ ממליצה לךרשת. מרצדה הנדהעבוד
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סכז שירות מורשה של מרצדלהשתמש במר
ה זו. בפרט כאשרבנץ מטעם כלמוביל למטר

כותבטיחות או במערעבודות רלוונטיות ל
בצען במוסךבטיחות, חובה להמיוחסות ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשמוסמך. מרצד
ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. בפרט כאשר עבודותכלמוביל למטר
כות המיוחסותבטיחות או במעררלוונטיות ל

בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל

אם לחץ האוויר הוא עדיין 1.3 בר, תקן אותו¿

כים).(ראה דלתית פתח מילוי דלק לער

 הפעל אתלהגדלת לחץ האוויר בצמיג:¿

משאבת האוויר החשמלית.

פתח אתלהפחתת לחץ האוויר בצמיג: ¿

., במד הלחץ בורג שחרור הלחץ 

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר, ודאג¿

ם.להחליף את הצמיג ש

,ירשפאה םדקהב טיפרייט תכרע תא ףלחה¿

כז שירותבמוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

  סכנת תאונה 
80בית של אל תחרוג מעל מהירות מר

קמ“ש.

בתבית 80 קמ“ש“, חייבקת “מהירות מרמד

ה הראייה של הנהג.בקת בשדלהיות מוד

כב עלולים להיותמאפייני הנהיגה של הר

מושפעים באופן שלילי.

בהביה למען איכות הס  הער 
פיט משומשתכת טיירדאג להיפטר מער

כז שירות מורשהבאופן מקצועי, לדוגמה במר
ס בנץ מטעם כלמוביל.של מרצד

בעפיט על ארכת טיירדאג להחליף את ער¿
כז שירותשנים במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

*יפולח לגלג תנקתהו לגלג תפלחה

  סכנת תאונה 
ת הצמיג של הגלגל החלופימידות הגלגל ומיד

בחירום “מיניספר“*, הן שונות מאלו של
כבךהגלגל שניזוק. מאפייני השליטה של ר

משתנים, כאשר מותקן גלגל חלופי בחירום
“מיניספר“*. התאם את סגנון נהיגתך

בהתאם למצב.
בגלגל החלופי בחירום “מיניספר“* יש

בד. אל תחרוגלהשתמש בפרק זמן קצר בל
בית של  80 קמ“ש, ואל תפסיקממהירות מר
.ESPאת פעולת 

כב עם יותר מגלגל החלופילעולם אל תנהג בר
בחירום “מיניספר“* אחד מותקן.

  סכנת תאונה 
דאג להחליף את הגלגל החלופי בחירום
“מיניספר“* או את הגלגל החלופי* בגלגל

ם האפשרי, במוסך מוסמך שישחדש בהקד
לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,

ס בנץרשת. מרצדה הנדבצע את העבודל
כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו.ס בנץ מטעם כלמוביל למטרשל מרצד
בטיחות אובפרט כאשר עבודות רלוונטיות ל

בצעןבטיחות, חובה לכות המיוחסות לבמער
במוסך מוסמך.

כבהכנת הר

כב כפי המתואר ב�הכן את הר¿

 עמוד 274).«(

««* אופציונלי
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אם מחובר גרור נתק אותו.¿

הצב את הגלגלים במצב היישר לפנים.¿

הוצא את הפריטים הבאים מגומחת¿

האחסון, מתחת לרצפת תא המטען.

הגלגל החלופי בחירום “מיניספר“*.£

כב.כת כלי הרער£

המגבה.£

רותו.רדכב למניעת הידאבטח את הר¿

, הצב מעצורים אועל פני קרקע ישרים

מיפריטים דומים, מתחת לגלגל הקד

ברצונךוהאחורי בקו אלכסוני לגלגל ש

להחליף.

* אופציונלי

כב על פני קרקע ישריםאבטחת הר

הצב מעצורים או פריטיםבמורד שיפועים: ¿

דומים, מאחורי שני הגלגלים של הסרן

האחר

כב במורד שיפוע קלאבטחת הר

, לשחררהשתמש במפתח ברגי הגלגל ¿

בובבסיברצונך להחליףאת הברגים בגלגל ש

אחד מלא. אל תשחרר את הברגים לחלוטין.

כבמת הרהר

  סכנת פציעה 

כב לזמן קצרהמגבה מתוכנן להרים את הר

בד, כאשר הגלגל מוחלף.בל

כב על כנים, אם בכוונתךחובה להעמיד את הר

כב.לעבוד מתחת לר

וודא שהמגבה מוצב על שטח ישר, מוצק

ובלתי חלק. אל תשתמש בבולי עץ עצמים

תדומים כמשטח מתחת למגבה. אחר

המגבה לא יהיה מסוגל להשיג את יכולת

ב הגבלת גובה.נשיאת העומס שלו, עק

אל תתניע את המנוע בכל זמן שהוא, כאשר

כב נתמך באמצעות המגבה. אם לא תריםהר

כב כפי שמתואר לעיל, הוא עלולאת הר

להחליק מעל המגבה )לדוגמה אם המנוע

מותנע או דלת נפתחת, או מכסה תא המטען

נפתח או נסגר(, ואתה עלול להיפצע פציעה

ה.חמור

  סכנת פציעה 

כבאם תיכשל במיקום המגבה באופן נכון, הר

עלול:
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להחליק מהמגבה.£

לגרום פציעה לך ולאחרים.£

להינזק£

כך שחשוב מאוד לוודא כי המגבה ממוקם

באופן נכון, בנקודות ההגבהה המתאימות.

ברלפני מיקום המגבה, הסר לכלוך אשר הצט

בנקודות ההגבהה.

נקודות ההגבהה עבור המגבה ממוקמות מאחורי

מתמיים, ובקדבתי הגלגלים של הגלגלים הקד

בתי הגלגלים האחוריים (חצים).

*:AMGכב עם חבילת ספורט כלי ר

כב,ך המרת אורך קורכב יש כיסויים לאורלכלי הר

כבהמכסים את נקודות הגבהה, כדי להגן על מר

כב.הר

*AMG כב עם חבילת ספורטכלי ר

מי כיסוי קד

 קפל*:AMGכב עם חבילת ספורט כלי ר¿

 כלפי מעלה.את הכיסוי 

.ת ההגבהה בנקוד מקם את המגבה ¿

בסיס המגבה ממוקם ישירותוודא ש¿

.ת ההגבהה מתחת לנקוד

עד שהצמיג  כובהסובב את האר¿

יתרומם 3 ס“מ מעל הקרקע.

שחרר את בורג הגלגל העליון במלואו.¿

.כוז במקום בורג הגלגל הברג פין מר¿

כב לתוך ההברגה.כת כלי הרמער

שחרר את שאר ברגי הגלגל מהברגותיהם¿

באופן מלא.
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  סכנת תאונה 

אל תניח את ברגי הגלגל על חול או על שטח

בורג ולהברגותם נזק למלוכלך. עלול להיגר

בור הגלגל.ט

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל חדש

החלף ברגי גלגל שניזוקו או משותכים. לעולם

אל תגרז ברגי גלגל.

  סכנת תאונה 
בור הגלגל ניזוק, אין להוסיףאם תבריג בט

כב. התייעץ במוסך מוסמך שיש לולנהוג בר

בצעאת הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים, ל

ס בנץ ממליצהרשת. מרצדה הנדאת העבוד

כז השירות המורשה ל�לך להשתמש במר

ס בנץ מטעם כלמוביל24  שעות של מרצד

ה זו. בפרט כאשר עבודות רלוונטיותלמטר

בטיחות,כות המיוחסות לבטיחות או במערל

בצען במוסך מוסמך.חובה ל

  סכנת תאונה 

השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל

ס בנץבות בטיחות, מרצדכבך. מסיבר

ממליצה לך להשתמש רק בברגי גלגל

ס בנץ,כב של מרצדשאושרו לשימוש בכלי ר

ברגי גלגל אחרים עלולים להשתחרר.

אל תהדק את ברגי הגלגל באופן מלא, כאשר

כב עלול ליפולם על המגבה. הרכב עדיין מורהר

מעל המגבה.

ברגי גלגל עבור כל הגלגלים המסופקים על

ידי בית החרושת.

ע שלנקה את הגלגל ואת משטחי המג¿

בור הגלגל.ט

הצב את הגלגל החלופי בחירום “מיניספר“¿ֳ

חוף אותו עליו.כוז, ודעל פין המר

הדק את ברגי הגלגל, עד להידוקים בכוח¿

אצבעותיך.

כוז.שחרר מהברגה את פין המר¿

הדק את בורג הגלגל האחרון בכוח¿

אצבעותיך.
* אופציונלי
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כבהנמכת הר

כב. כדי לעשות זאת, סובבהנמך את הר¿

כובת המגבה בניגוד לכיוון השעון, עדאת אר

כב יעמוד על קרקע מוצקה שוב.שהר

הנח את המגבה בצד אחד.¿

הדק את ברגי הגלגל באופן שווה, בתבנית¿

.עד  ר המצוין מ� דבת בסמוצל

. Nm130 130 130 130 130מומנט ההידוק הוא 

  סכנת תאונה 
בדוק את מומנט ההידוק מיד לאחרדאג ל

ת הגלגלים עלוליםהחלפת הגלגל. אחר

להשתחרר, אם הם לא הודקו מומנט הידוק

. Nm130 130 130 130 130של 

ה למצבו ההתחלתי,סובב את המגבה בחזר¿

כב בתאכת כלי הרואחסן אותו עם שאר ער

המטען.

כב עם גלגל חלופי בחירום “מיניספר“*:כלי ר

הובל את הגלגל הפגום בתא המטען.¿

כאשר אתה נוהג עם גלגל חלופי בחירום

בודת איכת אזהר“מיניספר“* מותקן, מער

לחץ אוויר בצמיגים או המחוון האלקטרוני

של נהיגה ללא לחץ אוויר*, אינם יכולים

לתפקד כהלכה.

כת נהיגה ללא לחץ אוויר  מער
MOExtended  *****

כת נהיגה ללא לחץ אוויריתן להשתמש במערנ
MOExtendedתכת אזהר*, רק ביחד עם מער

בוד לחץ אוויר בצמיגים.אי

בי המותר שמותר לנהוג בוחק המרהמר
במצב ללא לחץ אוויר, תלוי בעומס על

כבחק הוא 50 ק“מ, אם הרכב. המרהר
כבמוטען באופן חלקי ו� 30 ק“מ אם הר

מוטען באופן מלא.

בו ניתן לנהוג בהפעלת חירום,בי שהטווח המר
ה אודותבה הודעת האזהרה שנמדד מהנקוד

ב�תכליתית.בוד לחץ אוויר הופיעה בתצוגה הראי

בית של 80ב לא לחרוג מהמהירות המראתה חיי
קמ“ש.

  סכנת תאונה 
רים במצברדכבך מתדמאפייני השליטה בר

נהיגה ללא לחץ אוויר, לדוגמה:
בעת ביצוע פנייה.£
בבלימה.£
כאשר מאיצים במהירות.£

התאם את סגנון נהיגתך בהתאם, והימנע
משינויי כיוון פתאומיים והאצות פתאומיות

הונהיגה מעל מכשולים באותה המיד
כה ובורות) ונהיגת שטח.ר(לדוגמה שפות מד

כב עמוסה כאשר הרזה במיוחד הוא המקר
בכבדות.

בי המותר שניתן לנהוג בו במצבחק המרהמר
בהה רנהיגה ללא לחץ אוויר, תלוי במיד

כב. ניתן לקצר אותובמטענים שהוטענו בר
ב, האצהב מהירויות גבוהות, עומס רעק

ך,רפתאומית ו/או תמרונים, תנאי פני הד
; ו/או תמרון, תנאי’ה החיצונית וכוהטמפרטור

ה החיצונית וכו‘, אוך הטמפרטוררפני הד
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בנוסף כך אם אתה נוהג בזהירות ובסגנון
שמרני.

אל תמשיך לנהוג במצב ללא לחץ אוויר, אם:
אם אתה שומע רעשים בלתי רגילים.£
כב מתחיל לרעוד.אם הר£
אם אתה רואה עשן ומריח גומי שרוף.£
בוע.בת באופן ק מתערESPכת מער£
פנות הצמיג.ישנם קרעים בד£

בלאחר נהיגה במצב ללא לחץ אוויר, אתה חיי
בדוק את הצמיגים לנזק במוסך מוסמך שישל

לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים,
רשת. את הצמיגה הנדבצע את העבודל

ה.הפגום יש להחליף בכל מקר

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ס בנץ מטעםהשירות המורשה של מרצד

ה זו. בפרט כאשר עבודותכלמוביל למטר
כות המיוחסותבטיחות או במעררלוונטיות ל

ס בנץ ממליצה לך להשתמשבטיחות. מרצדל
ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר

ה זו. בפרט כאשר עבודותכלמוביל למטר
כות המיוחסותבטיחות או במעררלוונטיות ל

בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל

,MOExtendedכב עם צמיגי בכלי ר
השתמש רק בצמיגים חלופיים

MOExtendedבים להיות. צמיגים אלה חיי
כב.ה לפי המפרטים עבור הרבמיד

כבמצבר הר

כב הערות אודות מצבר הר

ך חיי השירותכדי שהמצבר ישיג את אור
הביים שלו, יש להטעין אותו תמיד במידהמר

מספקת.
בהבדוק את טעינת המצבר בתכיפות רדאג ל

כב בעיקר לנסיעותיותר אם אתה משתמש בר
כב בחניהקצרות, או אם אתה משאיר את הר

לפרקי זמן ארוכים.
כדי למנוע נזק משיתוך, החלף את המצבר רק

כזי.מצבר שיש לו מכסה אוורור מרב

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדהתייעץ במר
כבמטעם כלמוביל, אם ברצונך להשאיר את הר

בחניה לפרק זמן ארוך.

  סכנת פציעה 
ציית לאזהרות הבטיחות, ונקוט באמצעי

הגנה כאשר אתה מטפל במצברים.

סכנת התפוצצות.

ב אש, להבות חשופותאסור לקר
ועישון כאשר אתה מטפל במצבר.

ת ניצוצות.הימנע מיציר

חומצת המצבר משתכת.
ך, עיניךע עמו בעורהימנע ממג

ובגדיך.
בש ציוד הגנה מתאים,ל

בפרט כפפות, סינור עור
ומסכת פנים.

שטוף מיד התזות חומצה
במים נקיים. התייעץ

ך.ת הצורברופא במיד

חבוש הגנה לעיניים.

חק ילדים.הר

כת בעלים זה.רציית לספר הד

אל תיפטר ממצברים בסילוקם עם אשפת
הבית. היפטר ממצברים פגומים באופן

כז שירותבה.  קח אותם למרביאחראי לס
ס בנץ מטעם כלמוביל, אומורשה של מרצד

ת עבור מצברים ישנים.ת איסוף מיוחדלנקוד

בהביה למען איכות הס  הער 
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ס בנץ ממליצה לך,בות בטיחות מרצדמסי
להשתמש במצברים שנבחנו ואושרו עבור

ס בנץ. מצברים אלהכבך על ידי מרצדר
ת נגד נזקי התנגשות,מספקים הגנה מוגבר
בל מכוויות חומצהכב סכדי למנוע מנוסעי הר

ה שלם נזק למצבר במקרה ונגרבמיד
התנגשות.

כדי למנוע כוויות חומצה, ציית להערות
הבטיחות הבאות כאשר אתה מטפל

במצברים.
אל תתכופף מעל המצבר.£
ב חפצי מתכת כלשהם על המצבר,אל תצי£

ת אתה עלול לגרום לקצרים חשמלייםאחר
בים עלולים להתלקח.וגזי המצבר המעור

וודא שאינך יוצר מטעני חשמל סטטיים,£
בישת ביגוד סינתטי או כתוצאהלדוגמה בל

מהחיכוך באריגים. לכן עליך לא למשוך או
להחליק את המצבר על שטיחים, או

חומרים סינתטיים אחרים.
ע תחילה במצבר. כדי לפרקלעולם אל תיג£

כבמטעני חשמל סטטי אפשריים, צא מהר
כב.ע במרתחילה וג

אל תנגב את המצבר בשימוש במטלית.£
המצבר עלול להתפוצץ כתוצאה ממטען

ב ניצוצות מתעופפים.חשמל סטטי, או עק

הפסק את פעולת המנוע, הסר את
המפתח או את לחצן התנעה/דימום*, לפני

ת אתה עלולבי המצבר. אחרניתוק תפסי קט
בים אלקטרוניים, כגון האלטרנטור.כילהרוס ר

בצע אתס בנץ ממליצה לך למרצד
ה הכרוכה בהחלפת מצבר במוסךהעבוד

כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה מר
ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

מיקום התקנת המצבר

כבך מצויד במצברבהתאם לסוג המנוע, ר

בתא המנוע או בתא המטען. הוא ממוקם לפני

ה הראשית בצד ימין, או בגומחת הגלגלהקור

  סכנת פציעה 

««* אופציונלי

החלופי בצד ימין כאשר מסתכלים לכיוון
הנסיעה.

מצבר בתא המנוע
מצבר

ב חיוביקוט
ב שליליקוט

ם.צינור נש

מצבר בתא המטען
ב חיובי.קוט

מצבר.
ב שליליקוט

ם.צינור נש

  ניתוק המצבר

אם המצבר מנותק:
אפקט מגבר בלם לא יהיה זמין.£

בלימה, ומהלךב לרש כוח רלאחר מכן ייד
תהבלמים יהיה ארוך יותר. במידדוושת 

  סכנת תאונה 
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ך לחץ על דוושת הבלמים בכוחהצור
בי.מר

לא תוכל לסובב יותר את המפתח£
כב עםבמנעול ההצתה, ובכלי ר

KEYLESS GO,ללחיצה על לחצן 
התנעה/הפסקת פעולה לא תהיה

השפעה כלשהי.

הבורר ההילוכים/בורר ההילוכים בהעבר£

בותכב עם תי, בכלי רPה נעול במצב ישיר

הילוכים אוטומטיות*.

ר המתוארדנתק תמיד את המצבר בס
להלן. לעולם אל תחליף את תפסי

ת אתה עלול לגרום נזקבים. אחרהקט
כב.לאלקטרוניקת הר

כב עםלחץ בחוזקה על בלם החניה, ובכלי ר¿
בות הילוכים אוטומטיות*, העבר את בוררתי

הה ישירההילוכים/בורר ההילוכים בהעבר
.Pלמצב 

כנים החשמלייםהפסק את פעולת כל הצר¿
).’(לדוגמה רדיו, מפוח וכו

 עמוד 68)« (0סובב את המפתח למצב ¿
במנעול ההצתה והסר אותו.

כב עם מצבר בתא המנוע: פתח אתכלי ר¿
מכסה תא המנוע.

כב עם מצבר בתא המטען: פתח אתכלי ר¿
תא המטען.

ב החיובי.הסר את המכסה מעל הקוט¿
ב החיובי מהמצבר.הסר את תפס הקוט¿
ם.נתק את צינור הנש¿

ת המצבר  הסר

 עמוד 285).«נתק את המצבר (¿
שחרר הבורג המחזיק את המצבר במקומו.¿
הסר את המצבר.¿

טעינת והתקנת המצבר

שחרר והסרכב עם מצבר בתא המנוע: כלי ר
בת המסנן.על תי את התפסים המחזיקים 

ב השלילי מהמצבר.הסר את תפס הקוט¿

  סכנת פציעה 
ב.הטען את המצבר רק באזור מאוורר היט

מאחר וכאשר המצבר נטען, גזים עלולים
להיפלט וליצור התפוצצויות מזעריות.
התפוצצויות אלה עלולות לפצוע אותך ואת
אנשים אחרים, או לגרום נזק למשטחי הצבע

כב.או לשתך בחומצה את הר
ניתן להשיג מידע אודות מטעני מצברים
המאפשרים למצבר להיטען בעוד הוא מותקן

כז שירותכב, במוסך מוסמך, לדוגמה מרבר
ס בנץ מטעם כלמובילמורשה של מרצד

בע"מ.

  סכנת פציעה 
קיים סיכון של כוויות חומצה במהלך תהליך

ב גזים הנפלטים מתוך המצבר.הטעינה, עק
אל תתכופף מעל המצבר במהלך תהליך

הטעינה.

  סכנת פציעה 
ע עמהחומצת מצבר מאכלת. הימנע ממג

ך, עיניך ובגדיך.בעור

הטען את המצבר המותקן במטען מצבר
ס בנץ. מטענישנבחן ואושר על ידי מרצד

מצברים אלה מאפשרים את טעינת
המצבר, כאשר הוא עדיין מותקן. עם זאת,

חובה לנתק ראשית את המצבר.

* אופציונלי
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 השתמש רק במטעני מצברים עם מתח

בי של 14.8 וולט.טעינה מר

ב להוראותהטען את המצבר. שים ל¿
ההפעלה עבור מטען המצבר שלך.

התקן את המצבר הטעון.¿
ביםכדי לעשות זאת, עקוב אחר השל

 עמוד«ת המצבר“ (המתוארים ב� “הסר
ר פעולות הפוך.ד בס,286)

בור המצבר מחדש  חי

רדחבר תמיד את המצבר מחדש בס 
ביהמתואר להלן. לעולם אל תחליף בין קט

ת אתה עלול לגרום נזקהמצבר. אחר
כב.לאלקטרוניקת הר

כנים החשמלייםהפסק את פעולת כל הצר¿
).’(לדוגמה רדיו, מפוח וכו

ב החיובי ואבטח אתחבר את תפס הקוט¿
המכסה.

ב השלילי.חבר את תפס הקוט¿
ם. וודא שמכסה התאחבר את צינור הנש¿

מותקן בצד המצבר.
בת המסנן, הדק אתהחלף את תי¿

התפסים המחזיקים וסגור אותם.
סגור את מכסה תא המנוע.¿

ם מהמצבר נקטעהאם אספקת הזר
ב(לדוגמה אם הוא חובר מחדש), אתה חיי

בצע את המשימות הבאות:ל
 עמוד 115).«בע את הזמן (ק£
אפס את תפקוד קיפול המראות החיצוניות£

האוטומטי פנים/חוץ*, בקיפול המראות
 עמוד 78).«כלפי חוץ פעם אחת (

התנעה באמצעות כבלי עזר  

כבך התפרק, ניתן להתניע אתאם מצבר ר
כב אחר, או ממצבר חיצוניכבך מרמנוע ר

בשימוש בכבלי עזר להתנעה.

ב לנקודות הבאות:שים ל
ביצוע רק כאשרהתנעה בכבלי עזר ניתנת ל£

המנוע והממיר הקטליטי קרים.

אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא.£
הנח למצבר להפשיר תחילה.

ביצוע רקהתנעה בכבלי עזר ניתנת ל£
 וולט.12ממצברים בעלי מתח נומינלי של 

השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב£
בים מבודדים.מספיק, ובעלי תפסי קט

כבלי עזר ומידע נוסף אודות כבלי עזר,
כז שירות מורשה שלניתן להשיג בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

 הימנע מניסיונות התנעה חוזרים ונשנים

וארוכים.
לעולם אל תתניע את המנוע בשימוש

במטען מצבר מהיר.

  סכנת פציעה 
קיים סיכון של כוויות חומצה כאשר מתניעים

ב הגזים הנפלטיםאת המנוע בכבלי עזר, עק
מהמצבר. אל תתכופף מעל המצבר בעת

שהמנוע מותנע בכבלי עזר.

גזים הנפלטים מהמצבר במהלך התנעה
בכבלי עזר, עלולים לגרום להתפוצצויות

חקת ניצוצות. הרמזעריות. הימנע מיציר
להבות חשופות מהמצבר, ואל תעשן.

ציית לאזהרות הבטיחות ונקוט באמצעי
הגנה, כאשר אתה מטפל במצברים. אתה

ך “מצבר“תמצא אזהרות אלה בער
באינדקס.

עים זה בזה.כב אינם נוגוודא ששני כלי הר¿

לחץ על בלם החניה בחוזקה.¿

ב הילוך סרק. שלבת הילוכים ידנית:תי¿

 העבר אתבת הילוכים אוטומטית*:תי¿

הבורר ההילוכים/בורר הילוכים בהעבר

.Pה למצב ישיר

כנים החשמלייםהפסק את פעולת כל הצר¿

).’(לדוגמה רדיו, מפוח וכו

  סכנת התפוצצות 

* אופציונלי
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193). דומע «( עונמה את הסכמ תא חתפ¿

ת ההארקה ממוקמיםב החיובי ונקודהקוט

מית בצד ימין, כאשרה הראשית הקדבקור

מסתכלים בכיוון הנסיעה.

ב החיובישל הקוט החלק את המכסה ¿

בכיוון החץ.  

עם כבך ב החיובי של רחבר את הקוט¿

של המצבר המסייע, ב החיובי הקוט

בשימוש בכבל עזר כאשר אתה מתחיל

ך.במצבר

כב המסייע, והנח לוהתנע את מנוע הר¿

לפעול במהירות סרק.

של המצבר ב השלילי חבר את הקוט¿

כבך,בר ת ההארקה המסייע עם נקוד

בשימוש בכבל עזר. חבר את כבל העזר

תחילה למצבר המסייע.

בדוק את המצבר במוסך מוסמך,דאג ל¿

סכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה במר

בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.

הה והתנעה בגרירגריר

 נקודות שחשוב לזכור

  סכנת תאונה 
בכבך, אתה חייאם אתה צריך לגרור את ר

ה קשיח, אם:להשתמש במוט גריר
 המנוע אינו מופעל.£
כת הבלמים. קיימת תקלה במער£

הגה הכוח ומגבר הבלם אינם פועלים, כאשר
ב יותררש כוח רהמנוע אינו פועל. לכן ייד

בלימה, ומהלך דוושת הבלמים יהיה ארוךל
ך, לחץ על דוושת הבלמיםת הצוריותר. במיד
בכל הכוח.

כב, אם לא ניתן לסובב אתאל תגרור את הר
המפתח במנעול ההצתה. אם זה המצב,

כב.בצע פעולות היגוי ברההיגוי נעול ולא ניתן ל
כב אחר,ה ראם אתה גורר או מתניע בגריר

כב הנגרר יחרוגאסור שמשקלו של הר
כבך.בי המותר של רמעל המשקל המר

  סכנת תאונה 
, אוHOLDכב נבלם באמצעות הר

דיסטרוניק פלוס* הופעל. לכן, הפסק את
 או דיסטרוניק פלוס*, אםHOLDפעולת 

כב.יש לגרור את הר

כב מאשר לגרור אותו.ב להעביר את הרמוט
רישות החוק בכלב לדכאשר גוררים, שים ל
הארצות הרלוונטיות.

כאשר אתה גורר, התחל לנסוע באיטיות
וללא טלטולים. אם כוח המשיכה חזק

כב.ם נזק לכלי הרמדי, עלול להיגר

כב,רה לחילוץאל תשתמש בלולאת גריר
כב. אםמאחר וזה עלול לגרום נזק לר

כב עם מנוף.יש לך ספקות, חלץ את הר

ביחק מרכב למראתה רשאי לגרור את הר
של 50 ק“מ. חובה לא לחרוג מעל מהירות

* אופציונלי
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בית של 50 קמ“ש.ה מרגריר

חקים של 50 ק“מ, יש להריםה מעל מרלגריר

כב במלואו ולדאוג להובילו.את הר

*, השתמשKEYLESS GOכב עם בכלי ר
במפתח במקום בלחצן התנעה�דימום.

 במנעול2סובב את המפתח למצב 
בת ההילוכיםבע את תיההצתה, וק

. לאחר מכן סובב אתNהאוטומטית למצב 
, והשאר אותו0ה למצב המפתח בחזר

במנעול ההצתה.

ה רקה או מוט הגריראבטח את כבל הגריר
ת אתה עלול לגרוםה. אחרללולאות הגריר

כב.נזק לר

בות הילוכים אוטומטיות*כב עם תיכלי ר£
ה.אסור להתניע בגריר

אם המנוע אינו מתניע, נסה להתניעו£
 עמוד 287).«בכבלי עזר (

כב בכבלי עזר,אם לא ניתן להתניע את הר£
גרור אותו למוסך המוסמך הקרוב ביותר,

סכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה מר
בנץ מטעם כלמוביל.

בת ההילוכים, גרורכב נזק לתים לראם נגר£
אותו רק עם גל הינע מנותק.

הבורר ההילוכים/בורר הילוכים בהעבר£
בבת הילוכים אוטומטית*, חייה של תיישיר

כב. כאשר גוררים את הרNלהיות במצב 
חק גדולכב למראם אתה גורר את הר£

בצע זאת עם סרן אחורייותר, חובה ל
ם.מור

בת להיות מופסקת, אם אתהההצתה חיי£
ם.מי/אחורי מורכב עם סרן קדגורר את הר

 עלולה לגרום נזקESPבות ת התעראחר
כת הבלמים.למער

ב לוודאכב אתה חיית הרלפני גריר£
ת:שהמצבר מחובר וטעון, אחר

�לא תוכל להפעיל את ההצתה.
�Nלא תוכל להעביר את בורר הילוכים למצב 

בת הילוכים אוטומטית*).כב עם תי(בכלי ר
�לא תהיה לך תמיכה בבלימה.

הפסק את מאפיין נעילה אוטומטית
 עמוד 119). אתה«כב (ת הרלפני גריר

כב הנעול בעתעלול להימצא מחוץ לר
תו, ללא יכולת לשחררוחיפתו או גרירד

מנעילה.

ה  התקנת לולאת גריר

אם אתהת גרור: כב עם התקן גרירכלי ר
ה, קפל החוצהכב לגרירמתכוון להשתמש בר

הה וחבר אליו את מוט הגריראת תפוח הגריר
 עמוד 206).«(

מיפתיחת המכסה הקד

ה,ה הניתנות להסרבות עבור לולאות הגרירהתוש
מיממוקמות בפגושים. הן ממוקמות בפגוש הקד
כב,והאחורי מאחורי מכסים בצד ימין של הר

כאשר מסתכלים בכיוון הנסיעה.

* אופציונלי

 פנימה.לחץ את הסימון על המכסה ¿

 מהפתח, אך אל תסירהוצא את המכסה ¿

אותו.

פתיחת המכסה האחורי
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לחץ על הסימן המופיע על המכסה ¿
פנימה.

 מעל הפתח אך אלהורד את המכסה ¿
תסיר אותו.

האבטחת לולאת הגריר

הוצא את הלולאה ואת מפתח ברגי הגלגל¿
 עמוד 219).«כב (כת כלי הרמתוך ער

ה בכיוון השעון עדהברג את לולאת הגריר¿
תה.לעציר

הכנס את ידית מפתח ברגי הגלגל לתוך¿
ה והדק אותה.לולאת הגריר

כבת הר  גריר

חק של 50כב למראתה רשאי לגרור ר
ה תחרוג מעלק“מ. אסור שמהירות הגריר

50 קמ“ש.
חקים העולים על 50 ק“מ, ישה למרלגריר

כב להובלה על משאיתלהרים את מלוא הר
גרר.

בת להיות מופסקתפעולת המנוע חיי

 במנעול ההצתה או0(המפתח במצב 
כב נגרר כאשר הסרן), אם הר1במצב  

ם או אם בלם החניה נבחן עלמי מורהקד
ESPבות ת התערמתקן דינמומטר. אחר

כת הבלמים.עלולה לגרום נזק למער

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

 עמוד 68)« (2סובב את המפתח למצב ¿
במנעול ההצתה.

ך מהלכה.לחץ על דוושת המצמד לכל אור¿
ב הילוך סרק.של¿

בת הילוכים אוטומטית*כב עם תיכלי ר

 עמוד 68)« (2סובב את המפתח למצב  ¿
במנעול ההצתה.

ב את בורר ההילוכים/בורר ההילוכיםשל¿
.N     ה למצבה ישירבהעבר

ה (התנעת מנועהתנעה בגריר
בחירום)

ב:נא שים ל
בתכב עם תיה כלי ראין להתניע בגריר£

הילוכים אוטומטית*.
ב להיות מחובר.המצבר חיי£
בים להיותהמנוע והממיר הקטליטי חיי£

קרים.
הימנע מניסיונות התנעה חוזרים ונשנים£

וארוכים.

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

 עמוד 68)« (2סובב את המפתח למצב  ¿
במנעול ההצתה.

ך מהלכה.לחץ על דוושת המצמד לכל אור¿

ב הילוך סרק.של¿

כב והנח לו לשייט.גרור את הר¿

ב הילוך מתאים ושחרר לאט את דוושתשל¿
המצמד. אל תלחץ על דוושת התאוצה.

המנוע מותנע.¿

הת לולאת הגריר  הסר

כתהוצא את מפתח ברגי הגלגל מתוך ער¿
 עמוד 219).«כב (כלי הר

הכנס את ידית מפתח ברגי הגלגל לתוך¿
ה וסובב אותו נגד כיוון השעון.לולאת הגריר

ה מהברגתה.שחרר את לולאת הגריר¿

ב.החזר את המכסה ולחץ אותו עד שיישתל¿

ה ואת מפתח ברגיהחזר את לולאת הגריר¿
כב.כת כלי הרהגלגל לער

כב  הובלת הר

ה או בהתקןניתן להשתמש בלולאות הגריר

כב על משאיתת גרור*, כדי למשוך את הרגריר

גרר, אם ברצונך להובילו.

* אופציונלי
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כב רק בגלגליו או בחישוקיאבטח את הר 
כב כגון סרנים אוהגלגלים, לא בחלקי ר

כב.ם נזק לרת עלול להיגרבי ההיגוי. אחרכיר

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ב הילוך סרק.של¿

בת הילוכים אוטומטית*כב עם תיכלי ר

 עמוד 68).«( 2סובב את המפתח למצב ¿

במנעול ההצתה.

.Nב את בורר ההילוכים למצב של¿

נתיכים  

  הערות אודות החלפת נתיכים

כבך משמשים לסגור מעגליםהנתיכים בר
בים במעגלכיף נתיך כל הרפגומים. אם נשר

ותפקודיהם ייכשלו.

נתיכים שרופים חובה להחליף בנתיכים עם אותו
ך.שיעור אמפר, אשר ניתן לזהותו לפי הצבע והער

בלת הקצאתשיעורי הנתיכים רשומים בט
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדהנתיכים. במר

מטעם כלמוביל, ישמחו לייעץ לך.

כבהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר
ס בנץ, ואשר יש להם את שיעורישל מרצד

כותרושים עבור המערהאמפר הד
הרלוונטיות. אל תנסה לתקן נתיכים או לגשר

ת עומס יתר במעגל עלולנתיכים פגומים. אחר
בהלגרום לשריפה. דאג לאתר את הסי

כזולתקנה במוסך מוסמך, לדוגמה במר
ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד

כלמוביל.

ף, . דאג לאתר אתאם נתיך חדש שהוכנס נשר
כזבה ולתקנה במוסך מוסמך, לדוגמה במרהסי

ס בנץ מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

כבהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר 
ס בנץ, ואשר יש להם את שיעורישל מרצד

כות הרלוונטיות.רושים עבור המערהאמפר הד
כת.בי המערכים נזק לרת עלול להיגראחר

בות נתיכים שונות.הנתיכים ממוקמים בתי
בת נתיכים בתא המנוע בצד הנהג.תי£
בת נתיכים בתא המטען בצד ימין, כאשרתי£

מסתכלים בכיוון הנסיעה.

בלת הקצאת נתיכיםט

כת כליבלת הקצאת נתיכים ממוקמת עם ערט
), בגומחת האחסון מתחת219 עמוד «כב (הר

לרצפת תא המטען.

לפני החלפת נתיך

כב.החנה את הר¿
כנים החשמליים.הפסק את פעולת כל הצר¿
הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

בת נתיכים בתא המנוע  תי

וודא שהופסקה פעולת מגבי השמשה¿
מית.הקד

וודא שהופסקה פעולת מגבי השמשה
מית והמפתח הוצא ממנעול ההצתה,הקד

בת הנתיכים.לפני שאתה פותח את מכסה תי
מית וזרועות מגבית מגבי השמשה הקדאחר

מית, עלולים להתחיל לנוע.השמשה הקד
מצב שכזה עלול לגרום לך ולאחרים פציעות

מית.מזרועות מגבי השמשה הקד

 פתח את מכסה תא המנועלפתיחה:¿
 עמוד 193).«(

  סכנת שריפה 
  סכנת פציעה 

* אופציונלי



עניינים לפי  א�ב

292

ת
יו

ש
ע

מ
ת 

צו
ע

נתיכים

בת הנתיכים,הסר את הלחות מעל תי¿

בשה.בשימוש במטלית י

 מהמכסה.הסר את הקווים ¿

. נתב את הקוויםהסר לצד את הקווים ¿

 כדי לעשות זאת. בור מאחורי החי

 ושחרר את רצועותפתח את התפסים ¿

התיל המתאימים בתחתית.

בת הנתיכים לכיווןם את מכסה תיהר¿

כב.מת הרקד

 בדוק האם אטם הגומי ממוקםה:לסגיר¿

נכון במכסה.

הכנס את המכסה לתוך הסגר, בחלק¿

בת הנתיכים.האחורי של תי

לחץ את המכסה למטה, ואבטח אותו עם¿

.התפסים 

 על המכסה.הצמד את הקווים ¿

 עמוד 193).«(סגור את מכסה תא המנוע ¿

בת נתיכים בתא המטען  תי

פתח את מכסה תא המטען,לפתיחה: ¿
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ס בנץחלפים מקוריים של מרצד

הערות אודות מידע טכני

  גובה פתיחת דלת תא המטען

� 1,760 מ“מ 1,757

תצרוכת דלק בהתאם לתקנת האיחוד
EEC/80/1268האירופי 

בעו בהתאם לתקנות הישימותכי התצרוכת נקער

כבשל האיחוד האירופי, ואינם מתייחסים לר

כים אלה עשויות לקרותספציפי בודד. סטיות מער

בתנאי הפעלה רגילים.

סת מרצדמחקרי השוק המצויים בעיצומם, חבר

בנץ אינה מסוגלת להעריך חלקים אחרים. לכן,

בלת על עצמה כלס בנץ אינה מקת מרצדחבר

כביאחריות, עבור השימוש בחלקים שכאלה בר

ס בנץ, גם אם הם אושרו באופן עצמאי אומרצד

רשמי.

מניה ובכמה ארצות אחרות, חלקים מסוימיםבגר

מאושרים להתקנה או לשינויים, רק אם הם

רישות החוק. כל החלקים המקורייםתואמים לד

רישות הללו. השימושס בנץ עומדים בדשל מרצד

בטל את תוקףבחלקים בלתי מאושרים, עלול ל

הכב. זה יהיה המקררישוי ההפעלה הכללי של הר

אם:

כב,  אשר על פיומו לשינוי בסוג הרהם יגר£

כב.ניתן רשיון לר

ך אחרים.רכב עלול לסכן משתמשי דהר£

מות פליטות המזהמים והרעש מזיקות .ר£

השימוש בחלקים בלתי מאושרים, עלול להשפיע

תכבך. לכן חברעל בטיחות ההפעלה של ר

ס בנץ ממליצה לך להשתמש בחלקימרצד

כבך.ה ובאביזרים, אשר אושרו לשימוש ברהמר

בע בהתאם לתקנותהמידע הטכני נק

האיחוד האירופי. כל המידע מתייחס לציוד

כב. לכן, המידע עשוי להיותרטי של הרהסטנד

כב עם ציוד אופציונלי. ניתןשונה עבור כלי ר

כז שירות שללהשיג מידע נוסף במר

ס מורשה מטעם כלמוביל.מרצד

 ממדי פתיחת דלת תא המטען

ס בנץ בוחנת חלקים מקוריים, חלקית מרצדחבר

כבךה ואביזרים, אשר אושרו במיוחד עבור רהמר

בזכות אמינותם, בטיחותם והתאמתם. למרות

ץנב�סדצרמ לש םיירוקמ םיפלח 

ת דיימלר מספקת גם מכלולים וחלקיםחבר

מת איכות כמו חלקיםמשופצים, באותה ר

חדשים. תנאי האחריות לחלקים אלה זהים

כמו לחלקים חדשים.

הס בנץ וחלקי המרחלקים מקוריים של מרצד

כזי השירות שלואביזרים מאושרים, זמינים במר

כזים אלהס מורשים  מטעם כלמוביל. במרמרצד

ביצועבל עצות אודות שינויים טכניים, ולניתן לק

התקנה מקצועית של חלקים.

ציין  תמיד את מספר הזיהוי של החלק ואת

מספר המנוע, כאשר אתה מזמין חלקים

מקוריים. תמצא מספרים אלה בלוחיות הזיהוי

 עמוד 296).«(כבך, לדוגמה של ר

בהביה למען איכות הס  הער 
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כבאלקטרוניקת הר

כבטיפול באלקטרוניקת הר

ם החשמלי,ממשלתי), השתמש באספקת הזר

בורי האנטנה ובחיווט הבסיסי. הקפד לשיםבחי

ב להוראות היצרן הנוספות, כאשר אתה מתקיןל

בות.את התוש

ס בנץ אינה מכסההאחריות של מרצד

תיים, כתוצאה מהתקנה בלתירדנזקים ס

נכונה.

ס בנץלהבטחת התקנה נכונה, מרצד

כזה הזו במרבצע את העבודממליצה לך ל

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד

כלמוביל, או במוסך מוסמך.

הספק שידור

אסור שהספק השידור של בסיס האנטנה

ביים להלן:כים המריחרוג מהער

בצע את העבודות על אלקטרוניקת המנוע

וחלקים המיוחסים לה, רק במוסך מוסמך

שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ ואת

סרשת. מרצדה הנדבצע את העבודהכלים, ל

כז שירות שלבנץ ממליצה לך להשתמש במר

ה זו.ס מורשה מטעם כלמוביל למטרמרצד

בטיחות אובפרט כאשר העבודות רלוונטיות ל

בטיחות,  חובהכות המיוחסות לעל מער

ת כשירותבצען  במוסך מוסמך. אחרל

בוריות, עלולהכים צירכבך בדהנסיעה של ר

ע.להיפג

בצע את עבודות התחזוקה שלך עלדאג ל

אלקטרוניקת המנוע ועל חלקים חוברים

בורה, חיישנים וכבלי חידוגמת יחידות בקר

כז שירות  שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

תס מורשה מטעם כלמוביל. אחרמרצד

כב עלולים להתבלות מהר יותר,בי הרכיר

כבך והיתר ההפעלהותוקף האחריות של ר

עלולים לפקוע.

מכשירי אלחוט וטלפונים ניידים

)RFר (משד תבהתקנה מאוחר

רי רדיו), יש (תדRFרי כאשר מתקינים משד

ISO/TS 21609להשתמש במפרטים הטכניים 

בות קצה להתקנת מכשיריכבך קיימות תושבר

כבה ורכב להשכראלחוט (לדוגמה עבור מוניות, ר

  סכנת תאונה 

מיקומי אנטנה

ניתן להשתמש במיקומי האנטנה הבאים, אם

 הותקנו באופן נכון.RFרי משד

ISO/TS 21609  63מפרטים טכניים עבור כלי ר �) קווי הנחייה להתקנת ציוד לשידורEMCכים � (רכב לתנועה בד

    תחום גליםהספק שידור

בי (שיא)   מר

100Wגלים קצרים

30Wתחום גלים 4 מ.

50Wתחום גלים 2 מ.

35Wהערוץ ראשי רדיו/טטר

7035W ס“מְתחום גלים 
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כבלוחית זיהוי הר

מיקומי האנטנה

כב עם גג נפתחמית (כלי ראנטנת גג קד
ב לתנועת הגג).מחליק/מוטה*: שים ל

מי מחליק*:כב עם גג נפתח פנור(כלי ר
אזור זה אינו מורשה לשימוש).
כב עם גגהאזור האחורי של הגג (כלי ר

מי מחליק*: אזור זה אינושמש פנור
מורשה לשימוש).

מגן בוץ אחורי (מקום התקנה מומלץ:
ך).רכז הדפונה למר

.מכסה תא המטען

  סכנת תאונה 
,RFרי ת בלתי נכונה של משדהתקנה מאוחר

כב,עלולה לגרום לתקלות באלקטרוניקת הר
כב,בש את בטיחות ההפעלה של הרלש

ובאופן זה לפגום בבטיחותך.
ס בנץלהבטחת התקנה נכונה, מרצד

כזה הזו במרבצע את העבודממליצה לך ל
ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד
כלמוביל, או במוסך מוסמך.

,RFרי ת בלתי נכונה של משדהתקנה מאוחר
�עלולה להגביר את הקרינה האלקטרו

כב. השימוש באנטנהמגנטית בתוך הר
בון דיונים מדעיים בעתחיצונית לוקח בחש

האחרונה, המתייחסים לסיכוני בריאות
ב שדותם עקאפשריים, העלולים להיגר

אלקטרו�מגנטיים.

  סכנת פציעה 

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי ר
), ומספר קוד צבעVINכב (ר

תכב ממוקמת בצד מסגרלוחית זיהוי הר
הדלת, בצד ימין.

* אופציונלי

כבלוחיות זיהוי כלי ר

ס בנץ ממליצהלהבטחת התקנה נכונה מרצד
כז שירותה הזו במרבצע את העבודלך ל

ס בנץ מטעם כלמוביל, אומורשה של מרצד
במוסך מוסמך.

רים,סטיות ביחס למיקומי אנטנה, הספק ותד
סת מרצדבים להיות מאושרים על ידי חברחיי

בנץ.

מיקומי אנטנה אחרים
אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני

כב עבור תחומי הגלים הבאים: ערוץשל הר
GSMה, תחום גלים 70 ס“מ, ראשי רדיו/טטר

900/AMPS GSM 1800� .UMTS ו

יש להקפיד על הכנות להתקנה בהתאם לחוק.
 עם הספק שידורRFרי ניתן להשתמש במשד

כב ללא, ברmW 100 (PEAK)בי של מר
הגבלות.

רשיון ההפעלה עלול לאבד את תוקפו, אם
ה על הוראות ההתקנהלא תהיה הקפד
. לדוגמה, תחומיRFרי והשימוש במשד

בי ומיקומיגלים מאושרים, הספק מר
כב.אנטנה בר
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מית הימנית. אתהפתח את הדלת הקד¿

.כב תראה את לוחית זיהוי הר

כב.לוחית זיהוי ר

כב. יצרן הר

.EUמספר אישור סוג 

).VINכב (מספר זיהוי ר

בי מותר.כב כללי מרמשקל ר

בי מותר.ה מרמשקל גריר

מי.בי מותר על הסרן הקדמשקל מר

בי מותר על הסרן האחורי.משקל מר

קוד צבע.

)VIN(כב  מספר זיהוי ר

כב, מספר זיהויבוע בלוחית זיהוי רבנוסף להיותו ט

כב. הוא ממוקםכב הרבע גם במר) מוטVINכב (ר

מי.ב הקדעל הרצפה לפנים בצד ימין של המוש

מי הימני למיקומוב הקדהחלק את המוש¿

האחורי ביותר.

 כלפי מעלה.קפל את כיסוי הרצפה ¿

.) VINכב (אתה תראה את מספר זיהוי ר

 מספר מנוע

כובה. מידע נוסףבת הארבוע על תימספר מנוע ט

סכז שירות מורשה של מרצדניתן להשיג בכל מר

בנץ מטעם כלמוביל.

בוליםמוצרי שירות וקי  

מוצרי השירות הם:

דלקים (לדוגמה בנזין דיזל).£

בתחומרי סיכה (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£

הילוכים).

נוזל קירור מנוע.£

נוזל בלמים.£

מית.נוזל שטיפת השמשה הקד£

ס בנץ ממליצה להשתמש רק במוצריםמרצד

סהאלה, אשר נבחנו ואושרו במיוחד על ידי מרצד

כבך, והרשומים בספר הנהג שלבנץ לשימוש בר

ס בנץ בפרק הרלוונטי כי:מרצד

חלפים ומוצרי שירות מתאימים.£

ם משימוש במוצרי שירות שאינםנזק הנגר£

מאושרים, אינו מכוסה באחריות.

ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי

ס בנץ, לפי הכיתוב על האריזות:מרצד

£MB Freigabe ,לדוגמה) MB Freigabe

229.51.(

).MB Approval 229.51(לדוגמה, MB אישור £

מתתיאורים אחרים או המלצות המתייחסות לר

MBהאיכות או למפרטים בהתאם למספר גיליון 

ח להיותבים בהכר), לא חייMB 229.5(כגון 

ס בנץ.מאושרים על ידי מרצד

»»
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בול מיכל הדלקקי כז שירות שלניתן להשיג מידע נוסף בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

כאשר אתה מטפל, מאחסן או מסלק מוצרי

ב לתקנותשירות כלשהם, נא שים ל

ת אתה עלול לסכן אתהרלוונטיות, אחר

עצמך ואחרים.

גחק מהיששמור את מוצרי השירות הר

ידיהם של ילדים.

כדי להגן על בריאותך, אל תאפשר למוצרי

ע עם עיניך או עם פצעיםבוא במגשירות ל

פתוחים. פנה מיד לרופא, אם בלעת מוצר

שירות כלשהו.

  סכנת פציעה 

  סכנת התפוצצות 

בה.ביסלק מוצרי שירות באופן אחראי לס

דלק

בהביה למען איכות הס  הער 

חיק אשדלק מתלקח בנקל, לכן חובה להר

ולהבות חשופות, ואסור לעשן  כאשר

מטפלים בדלקים.

לפני התדלוק, הפסק את פעולת המנוע ואת

פעולת חימום העזר*.

  סכנת פציעה 

ך אוע עם עורבוא במגאל תאפשר לדלק ל

בגדיך.

ע ישיר עםבוא במגאם תאפשר לדלקים ל

ך או תשאף אדי דלק, תגרום נזקעור

בריאותך.ל

59 ליטריםבול כלליקי
E 220 CDI BlueEFFICIENCY
E 220 CDI BlueEFFICIENCY

(בלגיה)
E 250 CDI BlueEFFICIENCY

80 ליטריםבול כלליקי

בכל הדגמים האחרים

כ� 8 ליטריםת דלק ב�:עתוד
E 220 CDI BlueEFFICIENCY
E 220 CDI BlueEFFICIENCY

(בלגיה)
E 250 CDI BlueEFFICIENCY

כ� 9 ליטריםבה)ת דלק (רזרעתוד

בכל הדגמים האחרים

* אופציונלי

כב עם מנועי דיזל.אל תשתמש בבנזין בכלי ר

כב עם מנועיאל תשתמש בדיזל לתדלק כלי ר

בב דיזל עם בנזין. גםבנזין. לעולם אל תער

גוי,הכמויות הקטנות ביותר של דלק ש

כת הזרקת דלק.תגרומנה לתקלות במער

גוי, אינו מכוסהם מהוספת דלק שהנזק שייגר

על ידי האחריות.

.)091 דומע «( םיקלדו קולדת תודוא ףסונ עדימ

הערות אודות תצרוכת דלק

ב יותר מהרגיל במצביםכב יצרוך דלק רהר

הבאים:

בטמפרטורות נמוכות מאוד.£

בתנועה עירונית.£

בנסיעות קצרות.£

כאשר גוררים גרור.£

באזורים הרריים.£
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בעו בהתאם לתקנהכי תצרוכת הדלק נקער

80/1268/EEC.

כי רק בארצות מסוימות ניתן למצוא את ער
כבך,התצרוכת ופליטת המזהמים של ר

ת תאימות של האיחוד (תעודCOCבניירות 

האירופי). תעודות אלה מסופקות עם

כב.הר

 אל תשתמש בתוספים מיוחדים, מאחר
והם עלולים לגרום לתקלות ונזקי מנוע.

מו כתוצאה משימוש בתוספיםנזקים שייגר

שכאלה, אינם מכוסים על ידי האחריות של

ס בנץ.מרצד

סגנון נהיגה.£

מים אחרים שאינם טכניים, כגוןגור£

ך.רבתיות או תנאי הדביהשפעות ס

כבך, של רCO2ניתן להפחית את פליטות 

ה.דירכב סה ובתחזוקת רבנהיגה זהיר

 שמן מנוע

ס בנץ ניתן להשתמש רק בשמניבמנועי מרצד

ס בנץ.מנוע, המאושרים לשימוש על ידי מרצד

רשימה של שמני מנוע שנבחנו ואושרו בהתאם

ס בנץ עבור מוצרי שירות, מופיעהלמפרטי מרצד

באתר

http:/ /bevo.daimler.comויש להכניס מספר ,

. ניתן להשיג מידע נוסף אודות שמניMBגיליון 

כז שירות שלמנוע שנבחנו ואושרו,  בכל מר

ס מורשה מטעם כלמוביל. לשמני מנועמרצד

ס בנץ יש מספר גיליוןאשר אושרו על ידי מרצד

MBהמצוין על מיכל השמן מתחת לכיתוב ,

“MB approval אישור) ”MBבלה מציגה). הט

כבך.  הישים לרMBאת מספר גיליון 

CO2תחמוצת הפחמן) הוא גז אשר� (דו

מדענים מאמינים באחריותו להתחממות

CO2  הגלובלית (אפקט החממה). פליטות 

כבך מיוחסות באופן ישיר לתצרוכת דלק,של ר

ולכן תלויות ב:

כב.שימוש יעיל של דלק על ידי הר£

בהביה למען איכות הס  הער 

E 30037

E 350 BlueEFFICIENCY37

E 350 CGI BlueEFFICIENCY

E 500

MB229.3, 229.5מספר גיליון 

E  220 CDI BlueEFFICIENCY
E 220 BlueEFFICIENCY (BELGIUM)

E 250 CDI BlueEFFICIENCY

E 350 CDI BlueEFFICIENCY

MB228.51, 229.31, 229.51מספר גיליון 

ה של:במקר

מותג שמן מנוע£

כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר

)MBדירוג (מספר גיליון £

 (צמיגות)SAEרגת ד£
רק בארצות מסוימות 37
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בוליםמוצרי שירות וקי

אם הוא אינו זמין ניתן להשתמש בשמן

מינרלי או סינתטי אחר, אשר אושר לשימוש

בס בנץ. לאחר מכן אתה חייעל ידי מרצד

מנות האפשריתבצע החלפת שמן בהזדל

הראשונה.

בוב שמני מנוע מפחית את היתרונות שלער

רגת איכות גבוהה.שמן מנוע בעל ד

אל תשתמש בתוספי שימון, מאחר הם  

ת הבלאי ולנזקיםעלולים לגרום להגבר

במכלולים המכניים. השימוש בתוספי שימון

כבך.תגביל את האחריות לר

צמיגות שמן מנוע

ת כמאפייני זרימה של נוזל. אםצמיגות מתואר

לשמן מנוע יש צמיגות גבוהה, פירושו שהוא

סמיך, צמיגות נמוכה פירושו שהוא דליל.

 (צמיגות) של שמן מנוע,SAEבחר בדירוגי 

בלה הבאהה החיצונית. הטבהתאם לטמפרטור

רגות הצמיגות שיש להשתמשמציגה לך את ד

ת האוויר הממוצעת.בהן, בהתאם לטמפרטור

כים הבאים מתייחסים להחלפת שמן, כולל מסנן שמן.הער

בולים  קי

נוזל קירור הוא תערובת של מים עם נוגד

קיפאון/מעכב שיתוך. הוא מבצע את

המשימות הבאות:

הגנה נגד שיתוך.£

הגנה נגד קיפאון.£

תיחה.ת הרהעלאת נקוד£

כב מסופק לראשונה מוסיפים לוכאשר הר

E 500    מנוע כולל

  מסנן שמן  מסנן שמן  מסנן שמן  מסנן שמן  מסנן שמן

6.58.08.5  כמות החלפה
 (בליטרים)

בטיח ניגוד קיפאון והגנה נגדנוזל קירור, אשר י  נוזל קירור

שיתוך.

בב מראשהוסף רק בנוזל קירור, שעור

ת אתהבהגנת ניגוד קיפאון הרצויה. אחר

עלול לגרום נזק למנוע.

מידע נוסף אודות נוזל קירור ומילוי, ניתן

ס בנץ עבור מוצרילמצוא במפרטי מרצד

כזשירות, מספר גיליון 310.1, או בכל מר

ס   מורשה מטעם כלמוביל.שירות  של מרצד

               E  300 3  8

E  350 BlueEFFICIENCY38

E  350 CGI BlueEFFICIENCY
E  350 CDI BlueEFFICIENCY

E 220 CDI BlueEFFICIENCY
                   E 220 CDI BlueEFFICIENCY

(BELGIUM)
   E 250 CDI BlueEFFICIENCY
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E 300כב, מידע ר

השתמש תמיד בתערובת נוזל קירור

מתאימה, גם בארצות שקיימות בהן

טמפרטורות גבוהות.

כת הקירור לא תהיהת מעראחר

ה מספקת נגד שיתוך,מוגנת במיד

תיחה תהיה נמוכה מדי.ת הרונקוד

אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים בריכוז

תיחה של נוזל הקירור תהיהת הרהנכון, נקוד

.C° 130בות  ביבס

כתריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במער

ב:הקירור חיי

להיות לפחות 50%. באופן זה תוגן£

כת הקירור נגד קיפאון עדמער

�.C° 37 בות שלביה בסלטמפרטור

אין לחרוג מעל ריכוז של 55% (הגנה נגד£

 �ת החום לא�), אחרC° 45קיפאון עד ל

ייספג באופן יעיל.

בד נוזל קירור, הוסף בכמויות שוותכב איאם הר

ס בנץשל מים ונוגד קיפאון/מעכב שיתוך. מרצד

ממליצה לך להשתמש בנוגד קיפאון/מעכב

ס בנץ.שיתוך, אשר אושר על ידי מרצד

כת הקירור כוללת אספקת נוזל שחובהמער

לחדשה כל 15 שנים, או כל 250,000 ק“מ

לכל היותר.

האחריות תקפה רק אם אתה מוסיף נוגד

קיפאון/מעכב שיתוך אשר אושר על ידי

ס בנץ, ויחס התערובת המומלץ בומרצד

נשמר.

  נוזל בלמים

במהלך הזמן, נוזל הבלמים סופג לחות

תיחה שלו.ת הרמהאוויר, ובכך מונמכת נקוד

  סכנת תאונה 
תיחה של נוזל הבלמים נמוכהת הראם נקוד

כתמדי, עלולים להיווצר כיסי אדים בתוך מער

הבלמים, כאשר הבלמים יופעלו בחוזקה

הרון), עובד(לדוגמה כאשר נוהגים במורד מד

זו תפגום ביעילות הבלימה.

דאג לחדש את נוזל הבלמים כל שנתיים בנוזל

ס בנץ, ודאגבלמים שאושר על ידי מרצד

ת השירות.שההחלפה תאושר בחובר

ך כלל תווית אזכור בתארקיימת בד
ך מתי מועד החלפת נוזלהמנוע, להזכיר

הבלמים הבא.

מית  נוזל שטיפת השמשה הקד

מית מכיל כ� 3.5נוזל שטיפת השמשה הקד

ליטרים.

כת שוטפיכת ניקוי הפנסים הראשיים* ומערמער

מית, מסופקות מאותו מיכל נוזלהשמשה הקד

שטיפה.

מידע נוסף אודות נוזל שטיפת השמשה

 עמוד 196).«(מית, ויחס התערובת שלו הקד

E 300כב,  מידע ר

זמין רק בארצות מסוימות.  E 300     דגם

E 300     מנוע 

 (231 כס“ל)kW 170הספק מנוע

6000 סל“דבמהירות מנוע

Nm 300שיעור מומנט

� 5,000 סל“דבמהירות מנוע 2,500

6ריםמס‘ צילינד

2996 סמ“קנפח מנוע

סל“ד 6500מהירות מנוע

ביתמר
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E 350 BlueEFFICIENCYכב, מידע ר

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי  ציוד39

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר

E 300ביצועי  

 247 קמ“שביתמהירות מר

7.5 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

E 300כב   מידות ר

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1471 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב זיהוי ר

E 300 כבמשקלי ר

משקל כללי

1735 ק“גללא מטען

EU(39(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

 בהתאם לתקנהE 300  תצרוכת דלק 

80/1268/EEC   )»»»»» .(294 ל‘/100 ק“מ ב�עמוד

13.1עירוני

� 7.0בינעירוני 6.7

� NEDC(9.3ב (משול 9.1

217�212  גר‘/ק“מCO2פליטות 

 זמין רקBlueEFFICIENCY  E 350דגם 
בארצות מסוימות.

E 350,  כבנתוני ר
BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY  E 350ביצועי 

 250 קמ“שביתמהירות מר

6.5 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

BlueEFFICIENCY  E 350כב מידות ר

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1471 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

BlueEFFICIENCY  E 350מנוע 

 (272 כס“ל)kW 200הספק מנוע

6000 סל“דבמהירות מנוע

Nm 350שיעור מומנט

� 5,000 סל“דבמהירות מנוע 2,400

6ריםמס‘ צילינד

3498 סמ“קנפח מנוע

סל“ד 6500מהירות מנוע

ביתמר
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E 350 CGI BlueEFFICIENCYכב, נתוני ר

כב, מפורט   בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב  זיהוי ר

BlueEFFICIENCY E 350 CGIביצועי 

 250 קמ“שביתמהירות מר

6.3 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

E 350 CGIכב  מידות ר
BlueEFFICIENCY

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1471 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

BlueEFFICIENCY  E 350כבמשקלי ר

משקל כללי

1735 ק“גללא מטען

EU(40(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

E 350 CGI , כבנתוני ר
 BlueEFFICIENCY

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב זיהוי ר

E 350 CGI   כבמשקלי ר
BlueEFFICIENCY

משקל כללי

1735 ק“גללא מטען

EU(41(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי ציוד40

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר
המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי ציוד41

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר

BlueEFFICIENCY  E 350 CGIמנוע 

 (292 כס“ל)kW 215הספק מנוע

6400 סל“דבמהירות מנוע

Nm 365שיעור מומנט

3000 סל“דבמהירות מנוע

6ריםמס‘ צילינד

BlueEFFICIENCY  E 350 CGIמנוע 

3498 סמ“קנפח מנוע

סל“ד 7000מהירות מנוע

ביתמר

BlueEFFICIENCY  E 350רוכת דלק תצ
EEC/80/1268בהתאם לתקנה 

ב� ל‘/100 ק“מעמוד 294).  «««««(

� 13.8עירוני 13.4

� 7.3בינעירוני 6.9

� NEDC(9.7ב (משול 9.13

� 228  גר‘/ק“מCO2פליטות  217



עניינים לפי  א�ב

304

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

E 500כב, נתוני ר

E 500     מנוע 

 (388 כס“ל)kW 285הספק מנוע

6000 סל“דבמהירות מנוע

Nm 530שיעור מומנט

� 4,800 סל“דבמהירות מנוע 2,800

8ריםמס‘ צילינד

5461 סמ“קנפח מנוע

סל“ד 6500מהירות מנוע

ביתמר

BlueEFFI-   E 350 CGIרוכת דלק תצ
CIENCY  80/1268בהתאם לתקנה/EEC

ב� ל‘/100 ק“מעמוד 294).  «««««(

� 12.5עירוני 12.4

� 6.6בינעירוני 6.3

� NEDC(8.8ב (משול 8.5

� 205  גר‘/ק“מCO2     פליטות 199

E 500     נתוני  רכב,נתוני  רכב,נתוני  רכב,נתוני  רכב,נתוני  רכב,

E 500 ביצועי 

 250 קמ“שביתמהירות מר

5.2 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

E500כב  מידות ר

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1471 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב זיהוי ר

E 500   כבמשקלי ר

משקל כללי

1830 ק“גללא מטען

EU(42(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

 בהתאם לתקנהE 500רוכת דלק  תצ
80/1268/EEC ) »»»»».(294 עמוד

ב� ל‘/100 ק“מ

� 16.7עירוני 16.4

� 8.0בינעירוני 7.7

10.9� NEDC(11.2ב (משול

256� 261 גר‘/ק“מCO2     פליטות

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי  ציוד42

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר
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E 220 CDI BlueEFFICIENCY (Belgium), כבנתוני ר

CDI       E 220,כבנתוני ר
BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY  E 220 CDIביצועי 

 229 קמ“שביתמהירות מר

8.3 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

E 220 CDIכב מידות ר
BlueEFFICIENCY

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1470 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

BlueEFFICIENCY  E 220 CDIמנוע 

 (170 כס“ל)kW 125הספק מנוע

3000�4200 סל“דבמהירות מנוע

Nm 400שיעור מומנט

1400� 2,800 סל“דבמהירות מנוע

4ריםמס‘ צילינד

2143 סמ“קנפח מנוע

סל“ד 5200מהירות מנוע

ביתמר

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב  זיהוי ר

E 220 CDIכב משקלי ר
BlueEFFICIENCY

משקל כללי

1735 ק“גללא מטען

EU(43(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

BlueEFFICIENCY  E 220 CDIרוכת דלקתצ
.294) עמוד««««« ( EEC/80/1268בהתאם לתקנה

ב� ל‘/100 ק“מ

� 8.3עירוני 8.1

� 5.0בינעירוני 4.7

� NEDC(6.2ב (משול 6.0

159� 164 ק“ג/ק“מCO2     פליטות

CDI       E 220,כבנתוני ר
BlueEFFICIENCY (Belgium)

E 220 CDIמנוע  
BlueEFFICIENCY (Belgium)

 (163 כס“ל)kW 120הספק מנוע

3000�4200 סל“דבמהירות מנוע

Nm 400שיעור מומנט

1400� 2,800 סל“דבמהירות מנוע

4ריםמס‘ צילינד

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי  ציוד43

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר
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E 250 CDI BlueEFFICIENCY, כבנתוני ר

E220 CDIמנוע  
BlueEFFICIENCY (Belgium)

2143 סמ“קנפח מנוע

סל“ד  5200מהירות מנוע

ביתמר

E 250 CDI  ביצועי
BlueEFFICIENCY

 242 קמ“שבת הילוכים תי

 ידנית

 239 קמ“שבת הילוכים תי

 אוטומטית

ביתמהירות מר

BlueEFFICIENCY  E220 CDIביצועי 

 226 קמ“שביתמהירות מר

8.4 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

E 220 CDIכב מידות ר
BlueEFFICIENCY

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1470 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב  זיהוי ר

E 220 CDI   כבמשקלי ר
BlueEFFICIENCY

משקל כללי

1735 ק“גללא מטען

EU(44(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

E 220 CDI  (Belgium) רוכת דלק תצ
EEC/80/1268בהתאם לתקנה 

ב� ל‘/100 ק“מעמוד 294).   «««««(

� 8.3עירוני 8.1

� 5.0בינעירוני 4.7

� NEDC(6.2ב (משול 6.0

159� 164 גר‘/ק“מCO2     פליטות

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי  ציוד44

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר

CDI       E 250,כבנתוני ר
BlueEFFICIENCY

E 250 CDI  מנוע
BlueEFFICIENCY

 (204 כס“ל)kW 150הספק מנוע

4200 סל“דבמהירות מנוע

Nm 500שיעור מומנט

� 1800 סל“דבמהירות מנוע 1600

4ריםמס‘ צילינד

2143 סמ“קנפח מנוע

סל“ד 5200מהירות מנוע

ביתמר
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E 350 CDI BlueEFFICIENCY, כבנתוני ר

E 250 CDI  ביצועי
BlueEFFICIENCY

8.2 שניותבת הילוכיםתי

ידנית

7.4 שניותבת הילוכיםתי

אוטומטית

האצה מ� 0 עד 100 קמ“ש

E 250 CDIכב מידות ר
BlueEFFICIENCY

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1471 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב  זיהוי ר

E 250 CDI   כבמשקלי ר
BlueEFFICIENCY

 1735 ק“גבת הילוכים תי

 ידנית

1735 ק“גבת הילוכים תי

 אוטומטית

 (בהתאם לתקנתמשקל כללי ללא מטען

EU(45

100 ק“גבימטען גג מר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי  ציוד45

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר

BlueEFFICIENCY  E 250 CDIרוכת דלקתצ
.294) עמוד««««« ( EEC/80/1268בהתאם לתקנה

ב� ל‘/100 ק“מ

עירוני

� 7.0בת הילוכים תי 6.9 
 ידנית

� 8.3בת הילוכים תי 8.1 
 אוטומטית

� 4.6בת הילוכיםתי  4.4 
 ידנית

� 5.0בת הילוכים תי 4.7 
 אוטומטית

בינעירוני

� 5.5בת הילוכים תי 5.3 
 ידנית

� 6.2בת הילוכים תי 6.0 
 אוטומטית

)NEDCב (משול

139� 142 גר‘/ק“מבת הילוכיםתי 
 ידנית

159� 164 גר‘/ק“מבת הילוכים תי
 אוטומטית

CO2     פליטות

CDI       E 350,כבנתוני ר
BlueEFFICIENCY

 (231 כס“ל)kW 170הספק מנוע

3800 סל“דבמהירות מנוע

E 350 CDI  מנוע
BlueEFFICIENCY
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Nm 540שיעור מומנט

� 2400 סל“דבמהירות מנוע 1600

6ריםמס‘צילינד

2987 סמ“קנפח מנוע

4750 סל“דמהירות מנוע

ביתמר

E 350 CDI  מנוע
BlueEFFICIENCY

BlueEFFICIENCY  E 350 CDIביצועי 

 248 קמ“שביתמהירות מר

6.9 שניותהאצה מ� 0

עד 100 קמ“ש

E 350 CDIכב מידות ר
BlueEFFICIENCY

4868 מ“מ)ECEכב (ך ראור

2071 מ“מכב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1471 מ“מכבגובה ר

2874 מ“מבסיס גלגלים

משקל כללי

1825 ק“גללא מטען

EU(46(בהתאם לתקנת 

100 ק“גבימטען גג מר

כב,  מפורט  בלוחיתמידע נוסף אודות משקלי הר

 עמוד 296).«(כב זיהוי ר

100 ק“גבי בתאמטען מר

המטען

BlueEFFI-   E 350 CDIרוכת דלק תצ
CIENCY  80/1268בהתאם לתקנה/EEC

ב� ל‘/100 ק“מעמוד 294).  «««««(

� 9.4עירוני 8.9

� 5.8בינעירוני 5.5

� NEDC(7.1ב (משול 6.8

� 186  גר‘/ק“מCO2     פליטות 179

E 350 CDIכב מידות ר
BlueEFFICIENCY

E 350 CDIכב מידות ר
BlueEFFICIENCY

ס בנץ ממליצה לך,בות בטיחות, מרצדמסי

להשתמש רק בצמיגים אשר אושרו באופן

ס בנץ.כבך על ידי מרצדמיוחד עבור ר

צמיגים אלה מותאמים באופן מיוחד

 ו�ABSה כגון כות בקרלשימוש עם מער

ESP:ומסומנים באופן הבא ,

£MOס בנץ.    =  מקורי מרצד

£MOEס בנץ לנהיגה =  מקורי מרצד

מתמשכת (עם מאפייני נהיגה ללא

אוויר).

המשקל ללא מטען כולל את הנהג (68 ק“ג), מטען (7 ק“ג) וכל הנוזלים (מיכל דלק מלא ב� 90%). פריטי  ציוד46

כב.אופציונליים מגדילים את המשקל ללא מטען ומפחיתים את מקסימום המשקל הנישא בר

צמיגים וגלגלים

 נקודות שחשוב לזכור

* אופציונלי
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ס בנץ אינהאם תשתמש בצמיגים אחרים, מרצד

בל אחריות עבור הנזקים העשוייםיכולה לק

לקרות. מידע אודות צמיגים ניתן להשיג בכל

ס  מורשה מטעםכז שירות של מרצדמר

כלמוביל.

כת נהיגה ללא אווירכב עם מערכלי ר
MOExtendedכת, מצוידים בער

TIREFIT47.

כבך בנוסףלכן, מומלץ לך לצייד את ר

, כאשר אתה מתקיןTIREFITכת בער

צמיגים שאין להם את מאפייני תכונות

ף.הנהיגה ללא אוויר, לדוגמה צמיגי חור

 זמינה בכל מוסך מוסמך,TIREFITכת ער
סכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה מר

בנץ מטעם כלמוביל.

אם אתה מתקין צמיגים שונים מאלה
ס בנץ,שנבחנו והומלצו על ידי מרצד

מות רעשים,מאפיינים כגון שליטה, ר

, עשויים להיות מושפעים’תצרוכת דלק וכו

לרעה. בנוסף לכך, כאשר נוהגים עם

מטען, שינויי מידות צמיג עלולים לגרום

ביכיכב ורע עם המרבוא במגלצמיגים ל

הסרנים. התוצאה עלולה להיות נזק

כב.לצמיגים ולר

מידע נוסף אודות צמיגים וגלגלים ניתן
כז שירות מורשה שללהשיג בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

בלה עם לחצי האוויר בצמיגים נמצאתט

בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי דלק.

מידע נוסף אודות לחצי אוויר בצמיגים,

 עמוד 198).«(נמצא בפרק “הפעלה“ 

צמיגים בעלי מידות זהות

  צמיגים

* אופציונלי

 רק עבור ארצות מסוימות.47
בד. עבור ארצות מסוימות בל48
כב.בעה צמיגים בעלי אותן המידות בר התקן תמיד אר49

  בשני הסרנים

E 30048 / E 35048 / E 350
CGI BlueEFFICIENCY / E 250
CDI BlueEFFICIENCY/
E 350 CDI BlueEFFICIENCY48

-R16 92W / 60 / 205צמיגי קיץ16”

- R16 92H M+S / 60 / 205ףצמיגי חור

-7J x 16  H2  ET 38גלגלי סגסוגת קלה

R16 95W225 / 55 / R16 95W / 55 / 225צמיגי קיץ”16

 R16 95H M+S 225 / 55 / R16 95H M+S / 55 / 225ףצמיגי חור

7.5J x 16  H2  ET 45.5 או7.5J x 16 / H2  ET 45.5 או49גלגלי סגסוגת קלה
8J x 16 / H2  ET 468J x 16  H2  ET 46

E 220 CDI BlueEFFICIENCY
E 220 CDI BlueEFFICIENCY48
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  בשני הסרנים

R17 95W 45 / 245צמיגי קיץ17”

R17 95W MOExtended /45 / 51245צמיגי קיץ

8J x 17 H2  ET 48 או 52גלגלי סגסוגת קלה

8.5J x 17 H2  ET 48

 R17 95H M+S 45 / 245ףצמיגי חור”17

 R17 95H M+S  MOExtended 45 / 51245, 53ףצמיגי חור

8J x 17 H2  ET 48 או 52גלגלי סגסוגת קלה
8.5J x 17 H2  ET 48

E 30050 / E 35050 / E 350 CGI BlueEFFICIENCY / E 500 /
E 220 CDI BlueEFFICIENCY /  E 220 CDI BlueEFFICIENCY50

E 250 CDI BlueEFFICIENCY / E 350 CDI BlueEFFICIENCY

צמיגים בעלי מידות זהות

  בשני הסרנים

 וחבילת ספורט*AMG* תוספות אופציונליות  

רק עבור ארצות מסוימות50
בוד לחץ אוויר בצמיגים, או פיקוח על לחץ האווירת איצמיגים עם מאפייני נהיגה ללא אוויר ורק בשילוב עם אזהר51

בצמיגים*, מופעלים.
כב.בעה גלגלים בעלי מידות זהות לרהתקן תמיד אר52
כז שירות מורשה שללא זמינים באופן ישיר מבית החרושת. מידע נוסף ניתן להשיג בכל מוסך מוסמך, לדוגמה מר53

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

כל הדגמים

R18 97H XL M+S 40 / 245צמיגי קיץ18”

8.5J x 18  H2  ET 48גלגלי סגסוגת קלה

ביםצמיגים מעור

  בשני הסרנים

כל הדגמים

”18FA40 / 245צמיגי קיץ R18 97Y XL

8.5J x 18 H2  ET 48גלגלי סגסוגת קלה

  FAמי. : סרן קדRA.סרן אחורי :

* אופציונלי
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כל הדגמים

”18RA35 / 54265צמיגי קיץ R18 97Y XL

9J x 18 H2  ET 54גלגלי סגסוגת קלה

  גלגל חלופי*

* /גלגל חלופי מתקפל בחירום אוMinispare/גלגל חלופי קטן TIREFITכבך עשוי להיות מצויד ב ר

גלגל חלופי, תלוי בארץ, במנוע ובגלגלים המותקנים.

בלה בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי דלק, חובה להתקינובי המוצג בטלחץ האוויר המר
בגלגל החלופי*.

כת, אינם מצוידים בער(MOExtended)כב עם צמיגים בעלי מאפיינים לנהיגה ללא אוויר כלי ר
TIREFIT.מבית החרושת 

Minisapre*55  גלגל חלופי קטן 

E 500E 500                                    כל הדגמים למעט 

-T 155 / 70  R17 110Mצמיגים17”

- באר 4.2 ֹלחץ אוויר בצמיג

-4.0B x 17 H2 ET 39גלגלים

�T 155 / 60 R17 107Mצמיגים18”

 באר 4.2 �ֹלחץ אוויר בצמיג

�4.5B x 18 H2 ET 36גלגלים

ת גרור*התקן גריר

  מידות התקנה

בצעה יש לת של התקן גרירהתקנה מאוחר

רק במוסך מוסמך שיש לו את הידע המקצועי

רושה.ה הדביצוע העבודרוש ואת הכלים, להד

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ה זו.ס בנץ למטרשירות מורשה של מרצד

בטיחותה הרלוונטית לבפרט בעבוד

בצעבטיחות, חובה לכות המיוחסות לובמער

ה במוסך מוסמך.את העבוד

ה שהותקן בהתקנהאם יש לך התקן גריר

ביצוע שינוייםך לת, ייתכן שיהיה צורמאוחר

כב.כת הקירור בהתאם לסוג הרבמער

ה שהותקן בהתקנהאם יש לך התקן גריר

תב לנקודות העיגון במסגרת, שים למאוחר

ה.השלד

  סכנת תאונה 

אסור להשתמש בשרשראות שלג.54
. אסור להשתמש בשרשראות שלג55

* אופציונלי
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E 300
E 350

BlueEFFICIENCY

E 220 CDI
BlueEFFICIENCY

ת גרור (כליבור התקן גרירנקודות עיגון עבור חי

ה)כב עם מתלים מפלדר

נקודות עיגון.

מידות שלוחה

כזי סרן אחוריקו מר

ת גרור (כליבור התקן גרירנקודות עיגון עבור חי

ת גובה נסיעה*)כב עם בקרר

נקודות עיגון.

מידות שלוחה

כזי סרן אחוריקו מר

ה המותקנים בבית החרושת,עבור התקני גריר

מידות השלוחה הן 56. 1,250 מ“מ.

  מטעני גרור

ה.ביכולת טיפוס מינימלית בשיפוע של 12% מעציר 56
.משקל יצול הגרור אינו נכלל במשקל הגרור 57

750 ק“ג750 ק“ג750 ק“גמטען גרור מותר ללא בלמים.

2,000 ק“ג2,100 ק“ג2,000 ק“ג56מטען גרור מותר עם בלמים

84 ק“ג84 ק“ג84 ק“ג57בי על יצול הגרורעומס מר

1,210 ק“ג1,305 ק“ג1,230 ק“גבי מותר על הסרןעומס מר

ת גרורהאחורי בגריר

E 500

* אופציונלי
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פוס.כים, הם לא היו זמינים בזמן ההבאה לד אם חסרים ער58
ה. מעציר12ביכולת טיפוס מינימלית בשיפוע של  59%
60)   E 250 CDI BlueEFFICIENCYבות הילוכים ידניות): 1,900 ק“ג.כב עם תיכלי ר
משקל יצול הגרור אינו נכלל במשקל הגרור61

E 250 CDI
BlueEFFICIENCY

E 220 CDI
BlueEFFICIENCY
(BELGIUM)58

E 350 CGI
BlueEFFICIENCY58

חוק לפתיחת דלת חניה* (מוסך)רי שלט רתד 

750 ק“ג750 ק“גמטען גרור מותר ללא בלמים

2,100 ק“ג2,00060 ק“ג59מטען גרור מותר עם בלמים

84 ק“ג84 ק“ג84 ק“ג61בי על יצול הגרורעומס מר

1,235 ק“ג1,220 ק“גבי מותר על הסרןעומס מר

ת גרורהאחורי בגריר

E 350 CDI
BlueEFFICIENCY

* אופציונלי

חוק לפתיחת דלת חניה*רי שלט רתד
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ס בנץחלפים מקוריים של מרצד חוק לפתיחת דלת חניה*רי שלט רתד

* אופציונלי
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GHz-24      כת חיישן רדארמער
*ת מדינות)(סקיר

 דורשת אישור נפרדGHz 24כת חיישן רדאר מער

כתבה מערבכל ארץ וארץ. כאשר אתה נוהג בארץ ש

בת לשימוש, אתה חייחיישן רדאר אינה מאושר

ךרב דכת בשימוש במחשלהפסיק את פעולת המער

ת הארצות הנוכחית ניתנת סקיר עמוד 118).«(

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדגה במרלהש

כלמוביל בע“מ.

* אופציונלי

*ת מדינות)(סקירGHz-24      כת חיישן רדארמער

כת חיישן רדאר מופסקת באופןפעולת מער

כותאוטומטי סמוך למתקני שידורי רדיו. אם מער

דיסטרוניק פלוס*, סייען שטחים מתים* או בלם

PRE-SAFEהה זו, אזהר מופעלות בנקוד

ב�תכליתית, כדי לדווחמתאימה תופיע בתצוגה הר

כת חיישן רדאר. גםלך כי הופסקה פעולת מער

 אינה זמינה יותר. אםBAS* PLUSכת מער

חשת באופן אוטומטי,הפסקת הפעולה אינה מתר

כת חיישן רדארב להפסיק את פעולת מעראתה חיי

 עמוד 118).«(ך רב דבמחש
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* אופציונלי
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* אופציונלי
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* אופציונלי

*ת מדינות)(סקירGHz-24      כת חיישן רדארמער



עניינים לפי  א�ב

320

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

ס בנץחלפים מקוריים של מרצד




