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תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות
כבך בספרהבולטות העיקריות של ר

בי באינטרנט,הנהג האינטראקטי
בכתובת:

www.mercedes-benz.de/

betriebsanleitung-lkw

ת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.חבר

ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

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

 למען ביטחונךס בנץ החדשה שלך.את המרצד

כב, מלאהאישי ולמען חיי שירות ארוכים של הר

ה המצויות בספר נהגאחר הוראות והערות אזהר

כב אוזה. התעלמות מהן עשויה להוביל לנזק לר

לפציעות אישיות.

כבך עשוי להיותהציוד או תיאור המוצר של ר

שונה בהתאם:

לדגם£

להזמנה£

סת המדינהלגר£

לזמינות£

מתכביה לרה את רכנת בהתמדס בנץ מעדמרצד
מת ביותר.הטכנולוגיה המתקד

ת לעצמה את הזכות להכניסה שומרהחבר
שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

כבך עשוי להיות שונה מהמוצגלפיכך, הציוד בר

באיורים ובתיאורים.

כב:הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהר

ספר הנהג£

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

כב ולהעבירועליך להחזיק ספר זה תמיד בתוך הר
לרשות הבעלים החדש, כאשר הנך מוכר את

מכוניתך.
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ABSכת למניעת נעילת גלגלים) (מער

162...........................................הודעות בתצוגה

AdBlue     228 ,205.......................................................

229..........................................................אחסון�

AdBlue......................228הערות אודות �

205......................הערות בטיחות חשובות�

229...........................................................טיהור�

228...............בה גבוהותביטמפרטורות ס�

229...............בה נמוכותביטמפרטורות ס�

229...........................................................סילוק�

229......................................תוספים, מי ברז�

ASR

181........)הצאהב הקלחה תעינמל תכרעמ(

BAS(תגבור בלימה) ........................................164

BlueTec23........................... טיפול בגזי פליטה

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

FleetBoard® Tiirec.................................148

FleetBoard®

148.....................................התפקודים � סקיר

148......................הערות בטיחות חשובות�

�FleetBoard® Tiirec........................148

FleetBoard®.........................149כרטיס נהג 

150..קריאת כרטיס הנהג ושליחת נתונים

150....................םקריאת נתוני הנהג ושידור

150.......גיאות בקריאה של כרטיס הנהגש

149..............................................שליחת הודעה

  H

 HBSת הילוכים פנאומטית/(העבר

ראוליתהיד

236...........ראוליראה פעולת המצמד ההיד

236..................................בדיקת מפלס נוזל�

WS233...................................כת תחזוקה � מער

V

W

VIN

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

  P

PTO     מעביר כוח �

218.......................................................מידע כללי

218........הה מראש של מהירות עבודבחיר

Mercedes Powershift...218 כב עםכלי ר�

220.................................ביעת מהירות מנועק

PTO.........218שילוב/ביטול שילוב של ה� 

218בת הילוכיםשעל תי PTOשילוב ה� �

בת הילוכים אוטומטית עם שחרורתי

219.................................ת הילוכיםנועל העבר

219..........ת ההילוכיםשחרור נועל העבר�

220...........ניתוק מעביר כוח בעת נהיגה�

220...........ת ההילוכיםנעילת נועל העבר�

220...........שילוב מעביר כוח בעת נהיגה�
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אאאאא  

בבבבב  

אביזרים

ראה ציוד חירום

210......................................................אוורור

210...............חוס � כבלים וצינורותאוויר ד

חוס)כת אוויר ד(ראה גם מער

298...........חוסלוחית זיהוי של מיכל אוויר ד

299........................................מיכל אלומיניום�

299................................................המיכל פלד�

298...........................................חוסמיכל אוויר ד

298.............חוסמידע אודות מיכל אוויר ד�

210.......................חוסכבלים וצינורות אוויר ד

211........................................בוריםארגון החי�

211.....חוסבור כבלים וצינורות אוויר דחי�

211.....חוסניתוק כבלים וצינורות אוויר ד�

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

297................................................נתוני הפעלה

אור גבוה בפנסים הראשיים

ה)כת תאורראה מער

אחסון

85.........................................חללי ותאי אחסון

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

86...................................חיצוני ןוסחאחלל �

86.................בתעלת המנוע ןוסחאחלל �

85..תימדקה השמשל לעמ ןוסחא יאת�

41............................................חגורות בטיחות

40................................................כות ריסוןמער

SRS..............................40ת נורית אזהר

274.....בטיחות � הערות בטיחות חשובות

274..............................ךרבטיחות בהפעלה וד

276..................................................גיל הצמיג�

276......החלפת צמיגים וצמיגים חדשים�

דירות שלהערות אודות בדיקות ס�

274........................................גלגלים וצמיגים

בול עומס הצמיג, שיעוריכולת קי�

275..............מהירות הצמיג וסוגי צמיגים

274................................לחץ אוויר בצמיגים�

275...........................................סוליית הצמיג�

275..............................................תנאי הצמיג�

בלמים

ABSכת למניעת נעילת (מער

162............................................................גלגלים)

162............................. תצוגתABSת בדיקר�

163...............בלימה עם הגנה נגד נעילה�

ABS...163הפעלה/הפסקת פעולה של �

BAS(תגבור בלימה) ..................................164

EBS161......כת בלמים אלקטרונית) (מער

162..סוחד ריוואה תכרעמב תופילד תקידב

161.............................................כת בלימהמער

161......................הערות בטיחות חשובות�

164.......................................................בלם חניה

165.................בעת הגלגליםבלם חניה באר

166..................................ה תכופהבלם לעציר

168.......................................................בלם רציף

169.......................................................בלמנוע�

168......................הערות בטיחות חשובות�

168..ףיצר םלב תלועפ תקספה/הלעפה�

169........................................ר)מאיט (רטרד�

167......רות בעלייהרדכת למניעת הידמער

בטיחות

47......בטיחות � הוראות בטיחות כלליות

47..........................................................בקותמד

48...............................................סימוני מיתאר

40.........................................בטיחות הנוסעים

40............................................הערות חשובות
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גגגגג   ת אקליםבקר

הפעלה/הפסקת פעולה של קירור

93..............................................בוש אווירעם יי

תכת בקרה של תפקודי מערסקיר

92..............................................................אקלים

94................................ת חלוקת האוויררהגד

93.................................ת זרימת האוויררהגד

93.....................................הת טמפרטוררהגד

94..תונולחהו תימדקה השמשה תרשפה

94......................................................חימום עזר

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

95.....................חיתהפסקת פעולה הכר�

95...................פעלה באמצעות המתגה�

96..................פעלה באמצעות קוצב זמןה

ךשמו ןמז ,עובשב םוי תרדגה�

97.........................................................הלועפ

96......................הערות בטיחות חשובות�

97...............................הפעלת קוצב הזמן�

96....................................ת קוצב זמןסקיר�

97............................מת החימוםביעת רק�

93..........................................כוונון פתחי אוויר

97.........................................מצב חימום מיידי

98...................ר מראש“מצב חימום ”מוגד

99..............תקלות אפשריות בחימום עזר

191.............................................ת גובהבקר

191......................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה/הפסקת פעולה�

192.........................הבאמצעות לוח הבקר

188.............................................ת שיוטבקר

190.....ת המהירות ותחום מהירותרהגד�

188......................הערות בטיחות חשובות�

189.......................................................הפעלה�

191...........................................................נהיגה�

189.........................................................הסקיר�

גג

גג נפתח

55...........................וילון שמש/רשת חרקים

55...................ת הגג הנפתחפתיחה וסגיר

55...............ת הגג הנפתח באופן ידניסגיר

56..ת חלון הגגחלון גג � פתיחה וסגיר�

83.................................................גלאי עשן

84..................בדיקת תפקוד לגלאי עשן�

84........................................החלפת סוללה�

הפסקת פעולת אזעקה/נטרול�

83..................................זמני של גלאי עשן

35............................ב תפקודיגלגל הגה ר

65...............ב תפקודיכוונון גלגל ההגה הר

37.............ב תפקודיתב ידית רמתג משול

259..............................................גלגל חלופי

גלגלים וצמיגים

257..ה של צמיג נקורהחלפת גלגל במקר

259................................................גלגל חלופי�

260...............................................ת גלגלהסר�

257......................הערות בטיחות חשובות�

260............................................התקנת גלגל�

259.........................................מיקום המגבה�

261................הידוק מחדש של אומי הגלגל

251............................................ת גלגלד עצירס

צמיגים

276..................................................גיל הצמיג�

276......החלפת צמיגים וצמיגים חדשים�

דירות שלהערות אודות בדיקות ס�

274........................................גלגלים וצמיגים

בול עומס הצמיג, שיעוריכולת קי�

275..............מהירות הצמיג וסוגי צמיגים

274................................לחץ אוויר בצמיגים�
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275...........................................סוליית הצמיג�

275..............................................תנאי הצמיג�

277........................................לחץ  אוויר בצמיג

277......................הערות בטיחות חשובות�

276....................................................נזקי הצמיג

274.................................................החלפת גלגל

276...................................................ךרתנאי ד�

274....הערות אודות לחץ אוויר בצמיגים�

207.....................................גרור/גורר נתמך

207....בור גרור/גורר נתמךהערות על חי�

207..........................................זווית מפרקית�

208.......................................בוב ציריזווית סי�

207..עצות לנהיגה עם גרור/גורר נתמך�

208................................................................בורחי

209.................................................גורר נתמך�

כב הגרור/מידע אודות סנכרון ר�

EBS(..................208כב ללא הגורר (כלי ר

209..................בור גורר נתמךמידע על חי�

209.............................כב גרור/גוררשילוב ר�

210.......................חוסכבלים וצינורות אוויר ד

211........................................בוריםארגון החי�

211.....חוסבור כבלים וצינורות אוויר דחי�

211.....חוסניתןק כבלים וצינורות אוויר ד�

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

210................................בורניתוק/שחרור מחי

הגריר

הראה התנעה בגריר

204..............................................................תדלוק

205................................לפני תדלוק המיכל�

AdBlue®................................204מיכל דלק �

AdBlue®..........................................................205

205......................הערות בטיחות חשובות�

206................................לפני תדלוק המיכל�

227..................................................................סולר

227......................הערות בטיחות חשובות�

227..................................................סוג הדלק�

227................סולר בטמפרטורות נמוכות�

228................................................תוספי דלק�

דלקים

204......................הערות בטיחות חשובות�

דלתות

53..............................כבכניסה / יציאה מהר

דלת נהג

ראה דלת

דלת נהג המשנה

ביםראה מוש

הגבלת המהירות

ראה מגביל מהירות

הגה גלגל הגה

35.................................ב תפקודיגלגל הגה ר

65...............ב תפקודיכוונון גלגל ההגה הר

37.............ב תפקודיתב ידית רמתג משול

22.........................................בהביהגנת הס

276...................................החלפת הצמיגים

(ראה גלגלים)החלפת גלגל 

50............................כבהחלפת מפתח הר

 (ראה נורות)החלפת נורות

265.........(ראה גם נתיכים)החלפת נתיכים 

52......................חוק) (שלט רהחלפת סוללה

ההההה 

דדדדד  

דיזל

 (ראה סולר)

דלק

301....................................................צריכת דלק

255....................................כת הדלקניקוי מער
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טטטטט

225...........................................החלפת שמן

180....................................................הפעלה

ASRכת למניעת החלקה (מער

181..........................................................בהאצה)

180..........................................עומסי סרן וגלגל

186...............................מגבלת מהירות שנייה

186.................................................מהירות סרק

181................................בותת יציכת בקרמער

הפעלה/הפסקת פעולה של�

182...........................בותת יציכת בקרמער

182............................................נועל דיפרנציאל

185................................................הבת העברתי

185...............................מישילוב הסרן הקד�

185......שילוב למצב הילוכי נהיגת שטח�

214..........................................ףהפעלת חור

157.......................................התנעת המנוע

Start-Stop..................................155לחצן 

155................................................מתג ההצתה

160................................ממת מנועה והדעציר

267................התנעה באמצעות כבלי עזר

268..........................בור כבלי עזר להתנעהחי

268........הה וגרירהערות על התנעה בגריר

268...............הה והתנעה בגרירתמרון, גריר

267..........................הה וגרירהתנעה בגריר

270......................................ה אחוריהתקן גריר

ר בלם החניה הקפיציהזזת צילינד

271..................................................למצב נהיגה

269....מיה קדבור בהתקן גרירנקודות החי

270....................שחרור בלם החניה הקפיצי

ר בלם החניהשחרור ידני של צילינד

270............................................................הקפיצי

202.................ת נסיעה לאחורהתקן אזהר

203............................................הזמזם אזהר�

203.....................נועל הילוך נסיעה לאחור�

41......................................חגורות בטיחות

41...........................הערות בטיחות חשובות

41...........................................................מההקד

42..............................ת חגורות בטיחותחגיר

43.............................שחרור חגורות בטיחות

42................שימוש נכון  בחגורות בטיחות

43.....ת בטיחות עבור הנהגת חגורתזכור

בור גרור נתמךחי

ראה הוראות הפעלה נפרדות

חימום עזר, חימום

ת אקלים)(ראה בקר

248.................................חירום � ציד חירום

46..................................כבחיות מחמד בר

56.....................................................חלון גג

56.............................ת חלון הגג� פתיחה וסגיר

חלונות צד

54.....................................איפוס חלונות הצד

53...................ת חלונות הצדפתיחת וסגיר

80...........................חשמל � ניהול חשמל

82....................................................ממיר מתח

80.......................................מתג ניתוק מצבר

81.......................הפסקת אספקת מתח�

81............................חידוש אספקת מתח�

81............................................................שקעים

חחחחח 

טיפול בגזי פליטה

24........... טיפול בגזי פליטהBlueTecראה 

טלפון/טלפון נייד

113................................ך)רב דהפעלה (מחש

297......................................ת הפעלהטמפרטור
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ללללל

מממממ

250.......................................ידית המשאבה

37.................................ב�תפקודיתידית ר

45.............................................כבילדים בר

45...........................הערות בטיחות חשובות

46.................................כות ריסון לילדיםמער

105..............................נורית חיווי אבחון מנוע

104.......................ה חיצוניתשעון וטמפרטור

30............................................................תצוגות

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

35.................................ב תפקודיגלגל הגה ר

33................................................ת מתגיםיחיד

33........................................................תא הנהג

35...........................................................מיטה�

298.........חוסלוחית זיהוי של מיכל אוויר ד

299........................................מיכל אלומיניום�

299................................................המיכל פלד�

298.............חוסמידע אודות מיכל אוויר ד�

296......................................כבלוחית זיהוי ר

296...........כב/עומסי סרניםלוחית זיהוי ר�

296.........................כבמידע על לוחית זיהוי ר

277...................................לחץ  אוויר בצמיג

277......................הערות בטיחות חשובות�

279.............................בלה (צמיגים בודדים)ט

286............................בלה (צמיגים כפולים)ט

298..........................חוסלחץ במיכל אוויר ד

237..................................� החלפהלהבי מגבים 

 ...............................................30, 102לוח מחוונים

102......................הערות בטיחות חשובות�

יזגב לופיטל תכרעמחיווי מצב של 

BlueTec®..............................................106 הטילפ

AdBlue®.................................................103 ד מ

103...........................................................מד דלק

104.......................................................חקמד מר

102..............בובי מנוע לדקה (סל“ד)מד סי

31......................................................נוריות חיווי

ייייי

כככככ

249..................................................כבל פנס

חוסכבלים וצינורות אוויר ד

210................................................................בורחי

210................................................................ניתוק

249.................................כבכת כלי רכיס ער

43.............................................כריות אוויר

הפעלה של מותחני חגורות הבטיחות

44..............................וכרית האוויר של הנהג

45............................................אופן הפעולה�

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

43...........................................................מההקד

44..................................כרית אוויר של הנהג

82....................................................המאפר

22........................................................מבוא

25............................................אחריות עקיפה

22........................................בהביהגנה על הס

22..........סחלקי חילוף מקוריים של מרצד

כב/הנחיותהערות אודות מר

25...............................................להתקנת ציוד

23................................הפעלה בטוחה ורישוי

23.....................................ת תאימותהצהר�

23............................כת אבחוןבורי מערחי�

23...כות אלקטרוניותמידע אודות מער�

24...הטילפ יזגב לופיטל ®BlueTec תכרעמ
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25..................סכז שירות מורשה מרצדמר

22.......................................................כבציוד הר

23....................................שינוי הספק המנוע

25....................................................תיעוד מידע

מגבה

249..................................אפוד מגן מחזיר אור

249...............................................................מגבה

249...................................................הפנס אזהר

249.............................................המשולש אזהר

מיתמגבי השמשה הקד

80.......................ףהערות אודות נהיגת חור

80..תימדקה השמשה תפיטש תכרעמ�

80........................................פנסים ראשיים�

79...........כת ניקוי הפנסים הראשייםמער

79....מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

80...................מיתחימום השמשה הקד�

79....................................................ראות טובה

187........................................מגביל מהירות

מגבר בלם

 (מגבר בלם)BASראה 

AdBlue®......................................................103 ד מ

103...................................................מד דלק

104................................................חקמד מר

234..........................................ף תחזוקהמד

187........................................מגביל מהירות

102.............בובי מנוע לדקה (סל“ד)מד סי

297................ברגי גלגליםמומנטי הידוק ל

224..........................................מוצרי שירות

224......................הערות בטיחות חשובות�

AdBlue................................................228

229..........................................................אחסון�

AdBlue......................228הערות אודות �

229...........................................................טיהור�

228...............בה גבוהותביטמפרטורות ס�

229...............בה נמוכותביטמפרטורות ס�

229...........................................................סילוק�

229......................................תוספים, מי ברז�

226.......................................................נוזל קירור

226.....תוסף נוזל קירור עם נוגד קיפאון�

227..................................................................סולר

227......................הערות בטיחות חשובות�

227..................................................סוג הדלק�

227................סולר בטמפרטורות נמוכות�

228................................................תוספי דלק�

236.................................................ראולינוזל היד

224.....................................................שמני מנוע

225......................הוספה ומילוי שמן מנוע�

225.................................החלפת שמן מנוע�

224....................הערות אודות שמני מנוע�

225..........................................היקף השירות�

226..........................התאמת איכות השמן�

226...................................בוב שמני מנועער�

226................................................תשמן ממסר

226..................הרגת איכות שמן ממסרד�

226.........................................הערות כלליות�

ביםמוש

58......................ביםהערות אודות המוש�

59.......................................ביםהפעלת המוש

כזי ומשוכךב מרב סטטי, מושמוש

59.......................................רגיל/נוחות/ממוזג

61................................................................מיטה

229...............................................ניקוי הכיסויים

87.........................................מחזיק ספלים

107..............................................ךרב דמחש

108........................................אזורים בתצוגה�

122........................ךרב הדחלון אירוע במחש

122................................הערות על אירועים�

137...........................................חלון אירוע אדום

139...............................................מנוע וקירור�

138................................חוסכת אוויר דמער�
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141........................כות בלימה ונהיגהמער�

142........................................כת חשמלמער�

כת טיפול בגזי פליטהמער�

Bluetec®........................................................138

140...........................בת הילוכים ומצמדתי�

123...........................................חלון אירוע אפור

123......................הערות בטיחות חשובות�

כת טיפול בגזי פליטהמער�

Bluetec®6........................................123

124...............................מוצרי שירות וטיפול�

123...........................בת הילוכים ומצמדתי�

124...........................................חלון אירוע צהוב

132...................................גרור / גורר נתמך�

127...............................מוצרי שירות וטיפול�

כתחוס, מנוע ומערכת אוויר דמער�

128............................................................קירור

134........................כות בלימה ונהיגהמער�

כת טיפול בגזי פליטהמער�

Bluetec®........................................................124

כת חשמלה, מערכת תאורמער�

136.......................................................ומפתח

130...........................בת הילוכים ומצמדתי�

119.....................................תפריט מצב נהיגה

119...............................תפריט חלון תפריט�

121............................כותחלון תפריט מער�

120....................חלון תפריט מוצרי שירות�

120...................................חלון תפריט שפה�

120...............................החלון תפריט תאור�

115.........................תפריט הפעלה ותחזוקה

116......................ת גובהחלון תפריט בקר�

117.............חלון תפריט גרור/גורר נתמך�

115.................................חלון תפריט סרנים�

117............................חלון תפריט תחזוקה�

118....................................התפריט מידע בקר

119.................................חלון תפריט אבחון�

119.............................חלון תפריט אירועים�

118......................חלון תפריט לחץ במיכל�

118...................................חלון תפריט מנוע�

119.........................חלון תפריט נוזל קירור�

111.....................................תפריט מצב נהיגה

113...................................חלון תפריט וידיאו�

111..............................חלון תפריט מהירות�

FleetBord EcoSupport.111 טירפת ןולח�

110...................................תפריט נתוני נסיעה

111....................................חלון תפריט טווח�

111..............................ףחלון תפריט טכוגר�

חלון תפריט מהתחלה � הכל/מאז�

111....איפוס�הכל / מאז איפוס�נסיעה

110..................חלון תפריט מידע משאית�

113............................תתפריט שמע ותקשור

113.....................חלון תפריט שעון מעורר�

113..................................חלון תפריט טלפון�

115...................................חלון תפריט שמע�

109..............................תפריטים במבט חטוף

מידע טכני

הת עבודטמפרטור

297..........................ת נוזל קירור)(טמפרטור

298.....................................................הידית בקר

296...............כב/עומסי סרניםלוחית זיהוי ר

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

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

297......םיגימצב םירתומ םייברמ ריווא יצחל

297...............מומנטי הידוק עבור אומי גלגל

298...........................................חוסמיכל אוויר ד

297.................................................................מנוע

297.....................................חוסכת אוויר דמער

297.............................................כת בלמיםמער

298..................ר קפיציבלם חניה עם צילינד

מיטה

61.....................חבהמיטת נוחות עליונה, ר
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62................................מיטת נוחות תחתונה

62...........................בור רשת הבטיחותחי�

62.......................קיפול / פתיחת המיטה�

63.....................רטיתמיטה תחתונה סטנד

63..................................ב / מיטהשילוב מוש

63......................הערות בטיחות חשובות�

64............................................מיטה עליונה�

64........................................מיטה תחתונה�

298.....................................חוסמיכל אוויר ד

298...........חוסלוחית זיהוי של מיכל אוויר ד

299........................................מיכל אלומיניום�

299................................................המיכל פלד�

298.............חוסמידע אודות מיכל אוויר ד�

158....................................� בדיקהבש אוויר מיי

41..........................................כבמכלולי הר

מנוע

105......................................אבחון (נורית חיווי)

157............................................................התנעה

257......................................המנוע אינו מתניע

ממת המנוע כאשר תאהתנעת/הד

254...........................................................כוןנהג ר

160............................................ממת המנועהד

232.......................................................ניקוי מנוע

297................................................נתוני הפעלה

297......................................................מידע טכני

255....................................כת הדלקניקוי מער

255..............................כת הדלקניקוז מער�

םכת הדלק ללא קדניקוי מער�

255..........................המסנן דלק על השלד

םכת הדלק עם קדניקוי מער�

255..........................המסנן דלק על השלד

23.......................................שינוי הספק הכוח

202................................................תצרוכת שמן

212................................................מסיט רוח

212..................................................................כוונון

213............................................................תרשים

199.................................מסנן חלקיקי דיזל

201...........................................החלפת מסנן�

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

200...................הפעלת התחדשות ידנית�

199..........................התחדשות אוטומטית�

200..................................מניעת התחדשות�

127...............................................מסנן אוויר

®FleetBoardכת מער

148.....................................התפקודים � סקיר

148......................הערות בטיחות חשובות�

�FleetBoard® Tiirec........................148

FleetBoard®.........................149כרטיס נהג 

150..קריאת כרטיס הנהג ושליחת נתונים

150....................םקריאת נתוני הנהג ושידור

150.......גיאות בקריאה של כרטיס הנהגש

149..............................................שליחת הודעה

PTOמעביר כוח 

218.......................................................מידע כללי

218........הה מראש של מהירות עבודבחיר

Mercedes Powershift...218 כב עםכלי ר�

220.................................ביעת מהירות מנועק

PTO.........218שילוב/ביטול שילוב של ה� 

218בת הילוכיםשעל תי PTOשילוב ה� �

בת הילוכים אוטומטית עם שחרורתי

219.................................ת הילוכיםנועל העבר

219..........ת ההילוכיםשחרור נועל העבר�

220...........ניתוק מעביר כוח בעת נהיגה�

220...........ת ההילוכיםנעילת נועל העבר�

220...........שילוב מעביר כוח בעת נהיגה�

כת נעילהמער

50............................................כבמפתחות הר

50.......................................מנעול דלת חיצוני

50........................כבנעילה/ביטול נעילת הר

50......................הערות בטיחות חשובות�

51....................................נועל פנימי לדלת�
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52...............................חוקסוללות השלט הר

52.......................החלפת הסוללה בשלט�

52..............................חוק”לימוד“ השלט הר

51.............תכזית מוגברכת נעילה מרמער

187.......................................כות נהיגהמער

188....................................................ת שיוטבקר

190.....ת המהירות ותחום מהירותרהגד�

188......................הערות בטיחות חשובות�

189.......................................................הפעלה�

191...........................................................נהיגה�

189.........................................................הסקיר�

191....................................................ת גובהבקר

191......................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה/הפסקת פעולה�

192.........................הבאמצעות לוח הבקר

187..............................................מגביל מהירות

193..........................ההגבהה/הנמכת השלד

193..................................ת גובה הנהיגהרהגד

כב כאשרהעמסת ופריקת הר

193.......................................ההצתה מופסקת

193...............הה/קריאה לגובה השלדשמיר

187......................הערות בטיחות חשובות�

חוסכת אוויר דמער

266................חוסכת האוויר הדטעינת מער

297......................................................מידע טכני

כת בלמיםמער

162................................................בדיקת נזילות

161.....................................................בלם שירות

297......................................................מידע טכני

 � ראה טלפון ניידבוריתכת דימער

כת למניעת נעילת גלגליםמער

ABSראה 

מית/כת שטיפת שמשה קדמער

236..........כת ניקוי הפנסים הראשייםמער

236...................................הוספת נוזל שטיפה

79............................................................הפעלה

כת שמע (רדיו)מער

115....................................כוונון עוצמת הצליל

114...............החלפת מקור שמע או תחנה

הכת תאורמער

67....................אור נמוך בפנסים הראשיים

67..............ת טווח הפנסים הראשייםבקר

72..............החלפת נורות (ראה גם נורות)

71.......עות להחלפת נורותהערות הנוג�

67..ירוחא לפרע סנפו םיימדק לפרע יסנפ

67.............................ת נהיגת יוםפנסי תאור

67.........................................................הסקיר�

66.....................................................מתג אורות

66......................הערות בטיחות חשובות�

68..................................................במתג משול

אור גבוה בפנסים הראשיים/�

68................מהבהב הפנסים הראשיים

68..............................................פנסי איתות�

71................................................פנס מסתובב

71.............הפנסי עזר לתמרון באזור עבוד

69.............................................ה פנימיתתאור

ת הקריאהבוי מנורהדלקה / כי�

70...................................(הדופן האחורית)

ת הקריאהבוי מנורהדלקה / כי�

70................................................(דופן הצד)

ת הקריאהבוי מנורהדלקה / כי�

70..................................של הנהג המשנה

ה פנימית (תא נהג עם גגתאור�

69...........................................................גבוה)

238....................................מפלס שמן מנוע

238...בדיקת מפלס שמן מנוע בתצוגה�

238..................................הוספת שמן מנוע�

מפתח

50............................................כבמפתחות הר

(ראה גם נעילה)
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242.......................................................מצבר

245....................................החלפת מצברים�

242......................הערות בטיחות חשובות�

243..................ת/התקנהת מצבריםהםר�

245...........................................טיפול במצבר�

244....................................טעינת המצברים�

80...................................מתג ניתוק מצבר�

243.................בור של המצבריםניתוק/חי�

242...............................................תא המצבר�

243.............................תחזוקה של המצבר�

80..................................................ניהול חשמל

81.......................הפסקת אספקת מתח�

81............................חידוש אספקת מתח�

83........................................מצית סיגריות

130...........................בת הילוכיםמצמד ותי

236.............................................ראולי)(הידמצמד 

בתבדיקת לחץ מיכל במעגל תי�

158........................................הילוכים/מצמד

236................................בדיקת מפלס נוזלי�

236........................ראוליפעולת מצמד היד�

86.......................................................מקרר

65.....................................מראות חיצוניות

65......................הערות בטיחות חשובות�

66................חימום  המראות החיצוניות�

66....................כוונון המראות החיצוניות�

249.......................................המשולש אזהר

משקל

180..............................................חלוקת משקל

180............................בי מותרכב מרמשקל ר

66.........................................................מתג אורות

68..............................................במתג משול�

80..................................מתג ניתוק מצבר

80..................................................ניהול חשמל

81............................הפסקת אספקת מתח

81................................חידוש אספקת מתח

154.......................................................נהיגה

(ראה גם עצות נהיגה)

154...............................................הכנת לנסיעה

בדיקה חזותית ותפקוד בפנים�

154...........................................................כבהר

כבבדיקה חזותית לחלק הר�

154.......................................................החיצוני

159............................................התחלת נסיעה

156.................................לפני תחילת הנסיעה

158....חוסבש אוויר דבדיקת תפקוד מיי�

157......................................ת בטיחותביקור�

156......................הערות בטיחות חשובות�

157........................................התנעת המנוע�

194..........................הערות כלליות על נהיגה

202............................................הגבלת מהירות

202...................ת נסיעה לאחורהתקן אזהר

203............................................הזמזם אזהר�

203.....................נועל הילוך נסיעה לאחור�

194...................................................נהיגת שטח

194......................הערות בטיחות חשובות�

195..............................כללים לנהיגת שטח�

196.................................נהיגה על שיפועים�

 או נהיגהחטש תגיהנ רחאלניקוי �

197..............................................באתר בנייה

196..חטש תגיהנ רחאל תוקידב תמישר�

195...רשימת בדיקות לפני נהיגת שטח�

(ראה מפתח)מתג הצתה 

37...........ב תפקודיתב ידית רמתג משול

80..................................מתג ניתוק מצבר

155..............................................מתג נעילה

ה)כת תאור (ראה מערהמתג תאור

נננננ
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197.......בהבינהיגה חסכונית וידידותית לס

197.........................................הערות כלליות�

198.......................................רות לנהיגההגד�

199......................סגנונות נהיגה חסכוניים�

198...................................................כבסוג הר�

198..................................................סוג הדלק�

198......................................................תחזוקה�

198............................................תנאי הפעלה�

301....................................................צריכת דלק

AdBlue®................................202תצרוכת 

202.............................תצרוכת שמן מנוע

155................................................מתג ההצתה

160................................ממת מנועה והדעציר

214...........................................ףנהיגה בחור

214............................................שרשראות שלג

215........בדיקת מרווח בשרשראות שלג�

194............................................נהיגת שטח

194......................הערות בטיחות חשובות�

195..............................כללים לנהיגת שטח�

196.................................נהיגה על שיפועים�

 או נהיגהחטש תגיהנ רחאלניקוי �

197..............................................באתר בנייה

196..חטש תגיהנ רחאל תוקידב תמישר�

195...רשימת בדיקות לפני נהיגת שטח�

226...............................................נוזל קירור

226.....תוסף נוזל קירור עם נוגד קיפאון�

72......................................נורות � החלפה

71..............הערות אודות החלפת נורות�

72.........................................ת הנורותסקיר�

כיסוי חלקי של פנסים ראשיים �

78..............................נהיגה בצד שמאל/ימין

75..................................................לוחית  רישוי

75...............................................נורות אחוריות

76................................................נורות נוספות

77...............................................סייען תמרון�

76...........................ה עליוןפנס אזור עבוד�

77.......................ה תחתוןפנס אזור עבוד�

78..רגה ובדופן הדלתפנס כניסה במד�

76..........................................פנסי סימון צד�

72................................................מיותנורות קד

73..........................................החלפת נורות�

74...............................פנסי איתות צדדיים�

75................................................פנסי היקף�

75.............................................ה פנימיתתאור

ת קריאה בדופן האחורי שלמנור�

75........................................................המיטה

76.......ת קריאה בדופן צד המיטהמנור�

76.................ה פנימית בתא הנהגתאור�

249........................................נורות חלופיות

31..............................................נוריות חיווי

143.נורית חיווי באזור המצב של התצוגה

145...................ה או חיווי אדומהנורית אזהר

145...................ה או חיווי צהובהנורית אזהר

143..............................................................הסקיר

31......................................................נוריות חיווי

105..............................נורית חיווי אבחון מנוע

31...........................................הנורית אזהר

255...............................כת הדלקניקוז מער

231....................................ניקוי בלחץ גבוה

232.......................ניקוי גלגלי סגסוגת קלה

ניקוי וטיפוח

229.............................הערות אודות טיפוח�

230..........................................כבניקוי פנים הר

230.............................ניקוי חגורות בטיחות�

230................................ביםניקוי כיסויי מוש�

230...............כבניקוי החלק החיצוני של הר

231...........................................רגות גישהמד�

הערות על ניקוי החלק החיצוני�

230...................................................כבשל הר

231..........................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה
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מתקן אוטומטיים לשטיפת

232............................................................כבכלי ר

232..........................ניקוי גלגלי סגסוגת קלה

 או נהיגהחטש תגיהנ רחאלניקוי 

97..............................................באתר בנייה

222.......................................................ניקוי מנוע

נעילה

50............................................כבמפתחות הר

50.......................................מנעול דלת חיצוני

50........................כבנעילה/ביטול נעילת הר

50......................הערות בטיחות חשובות�

51....................................נועל פנימי לדלת�

52...............................חוקסוללות השלט הר

52.......................החלפת הסוללה בשלט�

52..............................חוק”לימוד“ השלט הר

51...............................תכזית מוגברנעילה מר

262...................................נתיכים חשמליים

262......................הערות בטיחות חשובות�

262...........................................ך נתיכיםמער�

265...............בדיקה והחלפת נתיך בבטחה

בדיקה והפעלה של מפסק מגן

266..........................................................אוטומטי

194............................................עצות נהיגה

194..........................הערות כלליות על נהיגה

202............................................הגבלת מהירות

202...................ת נסיעה לאחורהתקן אזהר

203............................................הזמזם אזהר�

203.....................נועל הילוך נסיעה לאחור�

194...................................................נהיגת שטח

194......................הערות בטיחות חשובות�

195..............................כללים לנהיגת שטח�

196.................................נהיגה על שיפועים�

 או נהיגהחטש תגיהנ רחאלניקוי �

197..............................................באתר בנייה

196..חטש תגיהנ רחאל תוקידב תמישר�

195...רשימת בדיקות לפני נהיגת שטח�

199.......................................מסנן חלקיקי דיזל

201...........................................החלפת מסנן�

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

200...................הפעלת התחדשות ידנית�

199..........................התחדשות אוטומטית�

200..................................מניעת התחדשות�

197.......בהבינהיגה חסכונית וידידותית לס

197.........................................הערות כלליות�

198.......................................רות לנהיגההגד�

199......................סגנונות נהיגה חסכוניים�

198...................................................כבסוג הר�

198..................................................סוג הדלק�

198......................................................תחזוקה�

198............................................תנאי הפעלה�

301....................................................צריכת דלק

AdBlue®................................202תצרוכת 

202.............................תצרוכת שמן מנוע

82........................................עצות מעשיות

83.........................................................גלאי עשן

ססססס

227.............................................סולר (דיזל)

227......................הערות בטיחות חשובות�

227..................................................סוג הדלק�

227................סולר בטמפרטורות נמוכות�

228................................................תוספי דלק�

52...........................חוקסוללות השלט הר

52...........................החלפת הסוללה בשלט

עומס על הסרן� סרנים 

296...............כב/עומסי סרניםלוחית זיהוי ר

296.....................בי מותר על הסרןעומס מר

עעעעע
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84..................בדיקת תפקוד לגלאי עשן�

84........................................החלפת סוללה�

הפסקת פעולת אזעקה/נטרול�

83..................................זמני של גלאי עשן

85.........................................חללי ותאי אחסון

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

86...................................חיצוני ןוסחאחלל �

86.................בתעלת המנוע ןוסחאחלל �

85..תימדקה השמשל לעמ ןוסחא יאת�

82............................................................המאפר

87...............................................מחזיק ספלים

83...............................................מצית סיגריות

86...............................................................מקרר

82........................................צופר / צופר אוויר

84...................................................שעון מעורר

248......................................................ציוד חירום

257..................................................צמיג נקור�

257..ה של צמיג נקורהחלפת גלגל במקר

259................................................גלגל חלופי�

260...............................................ת גלגלהסר�

257......................הערות בטיחות חשובות�

260............................................התקנת גלגל�

259.........................................מיקום המגבה�

261................הידוק מחדש של אומי הגלגל

248........................................כבכת כלי רער

249..................................אפוד מגן מחזיר אור

249...............................................................מגבה

249...................................................הפנס אזהר

249.............................................המשולש אזהר

249..............................ה ראשונהכת עזרער

פנסים

67....................אור נמוך בפנסים הראשיים

67..............ת טווח הפנסים הראשייםבקר

72..............החלפת נורות (ראה גם נורות)

71.......עות להחלפת נורותהערות הנוג�

67..ירוחא לפרע סנפו םיימדק לפרע יסנפ

67.............................ת נהיגת יוםפנסי תאור

67.........................................................הסקיר�

66.....................................................מתג אורות

66......................הערות בטיחות חשובות�

68..................................................במתג משול

אור גבוה בפנסים הראשיים/�

68................מהבהב הפנסים הראשיים

68..............................................פנסי איתות�

75...............................................לוחית רישוי�

71................................................פנס מסתובב

71.............הפנסי עזר לתמרון באזור עבוד

69.............................................ה פנימיתתאור

ת הקריאהבוי מנורהדלקה / כי�

70...................................(הדופן האחורית)

ת הקריאהבוי מנורהדלקה / כי�

70................................................(דופן הצד)

ת הקריאהבוי מנורהדלקה / כי�

70..................................של הנהג המשנה

ה פנימית (תא נהג עם גגתאור�

69...........................................................גבוה)

פפפפפ

צצצצצ

צמיגים

276..................................................גיל הצמיג�

276......החלפת צמיגים וצמיגים חדשים�
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דירות שלהערות אודות בדיקות ס�

274........................................גלגלים וצמיגים

בול עומס הצמיג, שיעוריכולת קי�

275..............מהירות הצמיג וסוגי צמיגים

274................................לחץ אוויר בצמיגים�

275...........................................סוליית הצמיג�

275..............................................תנאי הצמיג�

277........................................לחץ  אוויר בצמיג

277......................הערות בטיחות חשובות�

276....................................................נזקי הצמיג

274.................................................החלפת גלגל

276...................................................ךרתנאי ד�

274....הערות אודות לחץ אוויר בצמיגים�

279.... (לחצי אוויר בצמיגים)צמיגים בודדים

286.... (לחצי אוויר בצמיגים)צמיגים כפולים

301.............................................צריכת דלק

AdBlue®................................202תצרוכת 

202.............................תצרוכת שמן מנוע

221.......................................................כינהר

221.................................................כינהפעולת ר

222.........................כינהלאחר הפעלת הר�

221............................כינהלפני הפעלת הר�

תתתתת

ררררר

ששששש

79.............................................ראות טובה

80.......................ףהערות אודות נהיגת חור

80..תימדקה השמשה תפיטש תכרעמ�

80........................................פנסים ראשיים�

79...........כת ניקוי הפנסים הראשייםמער

79....מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

80...................מיתחימום השמשה הקד�

כת שמע � ראה מעררדיו

כבר

245......................................................כחניית הר

268..............................הה וגרירהתנעה בגריר

296............................................כבלוחית זיהוי ר

229..................................................................ניקוי

50..........נעילה/ביטול נעילה של הדלתות

22...................................................................ציוד

23..........................כבשינוי הספק כוח הר

חוקשלט ר

52...............................חוקסוללות השלט הר

52.......................החלפת הסוללה בשלט�

52..............................חוק”לימוד“ השלט הר

224.........................................................שמני מנוע

225......................הוספה ומילוי שמן מנוע�

225.................................החלפת שמן מנוע�

224....................הערות אודות שמני מנוע�

225..........................................היקף השירות�

226..........................התאמת איכות השמן�

226...................................בוב שמני מנועער�

226..........................................תשמן ממסר

226..................הרגת איכות שמן ממסרד�

226.........................................הערות כלליות�

104...................ה חיצוניתשעון וטמפרטור

84............................................שעון מעורר

81....................................................שקעים

82...............................................ממיר מתח�

214......................................שרשראות שלג

215........בדיקת מרווח בשרשראות שלג�

 .....................................................28, 251תא הנהג

37........ב תפקודיתב ידית רמתג משול�

כנתראולית להרכת מכנית�הידמער

252........................................................תא הנהג
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252......................כנת תא הנהג לפניםהר�

253................ה למצב נהיגהכינה חזרמר�

כנת תאבעיות אפשריות בעת הר�

254............................................................הנהג

251..............................כנת תא הנהגלפני הר

תאונה

כב וציוד חירוםכת כלי הרראה ער

התאור

ה)כת תאור(ראה מער

תדלוק

ראה דלק)

233...................................................תחזוקה

233......................הערות בטיחות חשובות�

WS233............................כת תחזוקה � מער

233.חלון אירוע אוטומטי למועדי שירות�

241...........................בדיקת הגנה נגד שיתוך

245............כב לתקופה ממושכתחניית הר

237..............................להבי מגבים � החלפה

234................................................ך תחזוקהמד

241.................................................כבמכלולי הר

מית/כת שטיפת שמשה קדמער

236...........כת ניקוי הפנסים הראשייםמער

236..............................הוספת נוזל שטיפה�

242...............................................................מצבר

245....................................החלפת מצברים�

242......................הערות בטיחות חשובות�

243..................ת/התקנהת מצבריםהםר�

245...........................................טיפול במצבר�

244....................................טעינת המצברים�

243.................בור של המצבריםניתוק/חי�

242...............................................תא המצבר�

243.............................תחזוקה של המצבר�

235.......................................................נוזל קירור

ךנקודות תחזוקה מתחת למד

235..........................................................תחזוקה

236......................ראוליפעולת המצמד ההיד

235...............ראוליבדיקת מפלס נוזל היד�

238.....................................שמן מנוע � מפלס

238...בדיקת מפלס שמן מנוע בתצוגה�

238..................................הוספת שמן מנוע�

238..................בת הילוכים � מפלסשמן תי

239...........בדיקת מפלס השמן בתצוגה�

בדיקת מפלס השמן עם מדיד�

240....בת הילוכיםשמן והוספת שמן תי

בת הילוכיםתי

170.....................ת הילוכים אוטומטיתהעבר

170...........................הערות בטיחות חשובות

171.........ב תפקודית ומחוון הילוךידית ר�

171................................................מחוון הילוך�

הילוך נסיעה לאחור ושינויי כיוון

177............................................................מהירים

הילוך נסיעה לאחור

174................כבת הרהתחלת נסיעה ועציר

175..........................................................העציר�

175........ה אוטומטית להילוך סרקהעבר�

175..............................ה להילוך סרקהעבר�

נהיגה באמצעות תוכנית נהיגה

175......................................................אוטומטית

175..........................................................האצה�

175.........................................................האטה�

175......................ת הילוך בקיקדאוןהעבר�

176.................ת הילוכים באופן ידניהעבר�

נהיגה באמצעות תוכנית נהיגה

176.................................................................ידנית

176......................................ת הילוכיםהעבר�

172................תוכנות נהיגה ותפקודי נהיגה

172.................................................אוטומטית�

172............................ת תוכנית נהיגהבחיר�

173............................מצב גלישה חסכונית�

173...............................................מצב זחילה�
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172...............................תוכנית נהיגה ידנית�

בת הילוכים אוטומטית עםתי�

172..ת הילוכים מותאמתתוכנית העבר

בת הילוכים אוטומטיתתי

170...........................הערות בטיחות חשובות

180........ת הילוך באמצעות קיקדאוןהעבר

179...............................הפעלת צוכנית נהיגה

179................כבת הרהתחלת נסיעה ועציר

178..................................................הטווח העבר

ת הילוכים ומחווןע להעברלחצני מג

178.................................................................הילוך

180...................................................עצות נהיגה

180.................................שיפועי עליות וירידות

180.................................................תמרון וחילוץ

בת הילוכים ידניתתי

169............................................תבעיות תמסור

169...........................הערות בטיחות חשובות

169...............................................שילוב הילוכים

בת הילוכים ידנית בעלת 6תי

170..............................................הילוכים

בת הילוכים ידנית בעלת 9תי

170..............................................הילוכים

170.......................................השינוי טווח העבר

185..........................................הבת העברתי

185...............................מישילוב הסרן הקד�

185......שילוב למצב הילוכי נהיגת שטח�

247..............................................ךרתיקוני ד

248................................................חוקאבחון מר

ממת המנוע כאשר תרהתנעה/הד

254...........................................................כוןנהג ר

250..................כבכת כלי הרה בערכלי עבוד

255.......................................כת דלקניקוז מער

248...................כב וציוד חירוםכת כלי הרער

250.....................ידית משאבה (שני חלקים)

251............................................ת גלגלד עצירס

257.......................................................צמיג נקור

270...........................שחרור בלם חניה קפיצי

תא אחסון

249.......................תא אחסון בדלת ימנית�

248..............תא אחסון בדלת השמאלית�

ב נהגתא אחסון מאחרי מוש�

משנה, מתחת למיטת התא

249...................................בתאי נהג ארוכים

תפריטים

119.....................................תפריט מצב נהיגה

119...............................תפריט חלון תפריט�

121............................כותחלון תפריט מער�
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ת דימלר מגנה עלת של חברהמדיניות המוצהר

בה בכל התחומים.ביהס

מטרותינו הן להבטיח כי השימוש במשאבים

בעיים, אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פניהט

ב הןכדור הארץ, ייעשה בחסכנות ובאופן המתחש

כי האנושות.בע והן בצורכי הטבצור

גם אתה יכול לתרום את חלקך בסיוע בהגנת

כבך באופן אחראיבה באמצעות הפעלת רביהס

בה.בילס

בהביה על איכות הסהער     

כב  ציוד הר

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

פוס.הבאתו לד

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

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

בריםלהיות שונה מזה המוצג באיורים ובהס
הניתנים בספר זה.

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

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

בע“מ.

ת הטיפוליםיש לשמור את ספר הנהג, את חובר
כב.ואת הנספחים תמיד בר

חלקי חילוף מקוריים של
ץס בנמרצד

 אף מספקת מכלולים וחלקיDaimler AG ’חב
חילוף משוחזרים שזהים באיכותם לחלקי חילוף

חדשים. לכן, על החלקים המשוחזרים חלים
תנאי אחריות זהים לאלו של החלקים החדשים.

בהביה למען איכות הס  הער 

אם אתה משתמש בחלקי חילוף, בצמיגים,
בטיחות שלאעים לבגלגלים ובאביזרים הנוג

ס בנץ, בטיחות מרצד’אושרו על�ידי חב
כב עלולה להיות בסכנה. כמוההפעלה של הר

כן, השימוש בחלקים אלה עשוי לגרום לתקלות
כת הבלמים.כות בטיחות כגון מערבמער

סהשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של מרצד
בנץ או בחלקים באיכות זהה. השתמש רק
בצמיגים, בגלגלים ובאביזרים שאושרו במיוחד

כבך.עבור ר

ס בנץ בודקת את כל החלפים המקורייםמרצד

בחינת:ס בנץ לשל מרצד

אמינות£

בטיחות£

התאמה£

ס בנץ אינהלמרות מחקר שוק מתמשך, מרצד

בדוק חלפים אחרים.יכולה ל

ס בנץ אינה נושאת באחריות לשימושלכן מרצד

ס בנץ, אף אם הםכבי מרצדבחלפים אלו בר

כז בדיקה טכנולוגי.אושרו באופן עצמאי בידי מר

מניה, חלקי חילוף מסוימים מאושריםבגר
להתקנה או לשינויים באופן רשמי רק אם הם

רישות החוק. תנאי האישור תקפים גםעונים לד
במדינות מסוימות אחרות. כל החלקים

רישותס בנץ עומדים בדהמקוריים של מרצד
החוק. השימוש בחלקי חילוף בלתי מאושרים

כב.ביטול רישיון הרעלול לגרום ל

בר נכון אם:הד
כבמים לשינוי בסוג הרהחלקים גור£

כב.בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הר

בהביהגנה על הס

בהבילמידע והערות על נהיגה ידידותית לס

וחיסכון בדלק ניתן למצוא בסעיף “עצות לנהיגה“

עמוד 197). «(
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כות אלקטרוניות מידע אודות מער

ה אזהר  

הפעלה בטוחה ורישוי

בים אלקטרוניים, בתוכנה או בחיווטכישינוי בר
ם ו/או בהפעלה שלשלהם עלול לפגוע בתפקוד

בים הקשורים אליהם, בפרט אם מדוברכיר
כות בטיחות עלולותכות בטיחות. מערבמער

להפסיק לפעול ולסכן את בטיחות ההפעלה של
כב. מצב זה עשוי לגרום לתאונה ולפציעות.הר

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

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

מטעם כלמוביל בע“מ.

מת סכנה למשתמשי כבישאם נגר£
אחרים.

עותמות הפליטה או הרעש נפגאם ר£
באופן חמור כתוצאה מהשינוי.

)VINכב (תמיד ספק את מספר הזיהוי של הר
סבעת הזמנת החלקים המקוריים של מרצד

 עמוד 296).«בנץ (

כת האלקטרונית שלאם תבצע שינויים המער

בוטל.כב יכב, הרישיון הכללי להפעלת הרהר

הערות בטיחות חשובות

ת תאימותהצהר

כבבים של רכיהמידע הבא מתייחס לכל הר

רים גלי רדיו:הקולטים/או משד

כבבים של הרכיה הבאה מתייחסת לכל הרההער

כותרים גלי רדיו ומערשקולטים ו/או שמשד

כב.בים ברת המשולהמידע וציוד התקשור

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

.EC / 5 / 1999בהנחיה 

כז שירות מורשהבל מידע נוסף בכל מרניתן לק
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

תאימות אלקטרומגנטית

כבבי הרכיהתאימות האלקטרומגנטית של ר

ה בהתאם לתקנה הנוכחיתנבדקה ואושר

.ECE-R10 התקפה 

כת אבחוןבורי מערחי

האזהר  
כת האבחון, הוא יכולאם אתה מחבר ציוד למער

כב. מצב כזהכות הרלהשפיע על הפעולה של מער
כבך בעתבטיחות ההפעלה של רעלול להפריע ל

נסיעה. קיימת סכנת תאונה.

כת האבחון.אל תחבר ציוד כלשהו למער

בור ציודכות האבחון מיועדים לחיבורי מערכל חי
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמראבחון ב

כלמוביל בע“מ.

אם מפסיקים את פעולת המנוע ומחוברים
כת האבחון ונעשה בהם שימוש,התקנים למער

המצבר עלול להתרוקן.

כת האבחון יכול, לדוגמה,בור התקנים למערחי
לגרום לאיפוס מידע הפיקוח על הפליטות.
כתוצאה מכך קיימת אפשרות שפליטת

רישות החוקכב לא תעמוד בדהמזהמים בר
כב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.והר

  שינוי הספק המנוע

ת עוצמת המנוע עלולה:הגבר

לשנות את פליטות המזהמים£

לגרום לתקלות£

לגרום לנזק תוצאתי£

בטיחות ההפעלה של המנוע אינה יכולה

להיות מובטחת בכל המצבים.

הכת הניהול של המנוע במטרכל טיפול במער

ביטוללהגביר את הספק המנוע תגרום ל

האחריות.
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ך מודיע לך על: מצברב הדבין השאר מחש

עמוד « (®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה מער

.(105

עמוד Adblue®) » .(103מפלס 

עמוד «( רגת הרוויה של מסנן חלקיקי דיזל ד

.(199

, עם ®Adblueכב ללא אם תנסה להפעיל את הר

Adblue®מהול או עם תוסף הפחתת מזהמים 

כת ניהול מנוע תזהה זאת. תקלותאחר, מער

כת הפליטה לדוגמה, ריכוז חומרהקשורות למער

גוי או חיישנים לא תקינים, גם מזוהיםש

ומתועדים.

 מציגה תקלות הקשורותנורית החיוו 

כת הפליטה בהתנעת המנוע.למער

כתמודיעה על מצב מער נורית החיווי 

בדיקה במקום ל®BlueTecטיפול בגזי הפליטה 

עמוד 106). «( על ידי הרשויות 

ה כאשר מסנן חלקיקימזהיר נורית חיווי 

מת עומס קריטית ומציינת תקלהדיזל מגיע לר

עמוד 199). «(

ך מזהיר אותך בזמן על תקלותרב הדמחש

כת הפליטה או פעולה ותצוגותהקשורות למער

בות:גויות, בהתאם לחשיש

עמוד 123). «חלונות אירוע אפורים (£

עמוד 124). «חלונות אירוע צהובים (£

עמוד 137). «חלונות אירוע אדומים (£

באזור ך מציג גם נורית חיווי רב הדמחש

המצב של התצוגה כל זמן שהתקלה מזוהה.

אם לא תציית לחלונות האירועים הללו ולהוראות

בהם, אתה מסתכן ב:ש

הפחתת הספק המנוע לאחר התנעת£

המנוע

הפחתה מידית של ביצועי המנוע£

הגבלת מהירות המנוע ל� 20 קמ“ש£

מת של מסנן חלקיק הדיזלהחלפה מוקד£

כבך:אם הוגדל הספק המנוע של ר

כותכות בלימה ומערצמיגים, מתלים, מער£

בות להיות מותאמותלקירור מנוע חיי

להספק המנוע המוגבר.

כב.דאג לאישור מחדש של הר£

דווח על שינויי בהספק המנוע למבטחי£

כב.הר

כב וכיסויביטול רישוי הרבר עלול לגרום לת הדאחר

הביטוח שלו.

כב, הודע לקונה על כלאם אתה מוכר את הר

כב. אם אינך מיידע אתבוצע בהספק הרשינוי ש

ה פלילית,בר עשוי להוות עבירהקונה, הד

בועים בחוק.הנושאת בעונשים הק

 לטיפול בגזי®BlueTecכת מער
הפליטה

 לטיפול בגזיBlueTECכת לתפקוד נכון, מער

בת להיות מופעלת יחד עם תוסףפליטה חיי

.®Adblueהפחתה 

 ניתן למצוא בפרק על מוצרי®Adblueמידע על 

עמוד 228). «( שירות 

 או אם®Adblueכבך ללא אם אתה מפעיל את ר

כות הקשורות לפליטה, עלולקיימת תקלה במער

כב.להישלל תוקף אישור כשירות תנועה של הר

כבכתוצאה מכך ייאסר על פי חוק לנסוע עם הר

בוריות.כים צירבד

ה של תקנותה והפרבר עשוי להיות עבירהד

ה במספר ארצות. הקלות והנחות שניתנוהתעבור

כב ו/או להפחתת עלויות תפעולכישת הרבעת ר

כב, לדוגמה מסים ואגרות מופחתותשל הר

בר יכולבי. הדעלולות להישלל באופן רטרואקטי

ם או בכל ארץכב נרשבה הרחש בארץ שלהתר

בה הוא מופעל.ת שאחר

כות טיפולכת ניהול מנוע מפקחת על מערמער

 להתאמה לתקנות וחוקי®BlueTecבגזי פליטה 

פליטות מזהמים.
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סכז שירות מורשה מרצד מר

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

רטיםכב בסטנדבצע את העבודות על הרל
הה זו חשובה במיוחד כאשר העבודגבוהים. עובד

בטיחות.עת לנוג

ת התחזוקה.ב להערות בחוברשים ל

כזבצע את העבודות הבאות במרדאג תמיד ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ:שירות מורשה מרצד

בטיחותעות לעבודות הנוג£

עבודות שירות ותחזוקה£

עבודות תיקונים£

שינויים כגון התקנות או המרות£

בים אלקטרונייםכיעבודות על ר£

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

בספר נהג זה אודותציית להוראות ש

כבך, וכן אודות נזקהפעלה נכונה של ר

כבךם לרכבך. נזק העלול להיגראפשרי לר

ה במזיד של הוראות אלה, לאמתוך הפר

ס בנץיכוסה באחריות עקיפה של מרצד

כב חדש או משומש שלולא באחריות לר

.AGדיימלר 

אחריות עקיפה 

תיעוד מידע

כבך מכילים זיכרונותבים ברבים אלקטרוניים רכיר

נתונים.

 לטיפול®BlueTecכת ה של תקלה במערבמקר

כז שירות שלבדיקה במרבגזי פליטה, דאג ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כב/הנחיותהערות אודות מר

להתקנת ציוד

כביםמטעמי בטיחות דאג להתקנת מר

המיוצרים ומותקנים בהתאם להנחיות

ס בנץ להתקנתהתקפות של מרצד

כב/כב/ציוד. הנחיות אלה להתקנת מרמר

כב יהיוה והמרציוד מבטיחות שהשלד

ג בטיחות ההפעלהה אחת ושתושמיחיד

ביות.והנהיגה המר

ס בנץ ממליצה כי:בות של בטיחות מרצדמסי

כב.בוצעו כל שינויים אחרים ברלא י£

ס בנץ על כלבל אישורים ממרצדיש לק£

כב/ציוד.סטייה מההנחיות להתקנת מר

אישור ממכוני בדיקה מאושרים או מרשויות

בדיקה רשמיות אינו יכול לשלול סיכונים

בטיחותך.ל

כב יכולים להשפיע על התפקודשינויים טכניים לר

בות. הקפד על ההנחיות להתקנתת היצישל בקר

כב/ציוד.מר

ס בנץ ממליצה על חלקי חילוף מקורייםמרצד

בהס בנץ ועל חלקי חילוף וחלקי הסשל מרצד

כב זה.אשר אושרו במפורש לסוג ר

חלקים אלו נבחנו במיוחד כדי לאשר את

בטיחותם, אמינותם והתאמתם.

סכב במשאיות מרצדהנחיות להתקנת ציוד ומר

ניתן למצוא באינטרנט:

 http://bb-portal.mercedes-benz.com

כז שירות שלבל מידע נוסף בכל מרניתן לק

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד



מבוא26

בוע זיכרונות אלה מאחסניםבאופן זמני או ק

מידע טכני על:

כבמצב ההפעלה של הר£

אירועים£

תקלות£

ב,כיך כלל מתעד מצב של ררמידע טכני זה בד

בה וכולל לדוגמה:ביכת או סה, מעריחיד

כת, לדוגמהבי מערכיתנאי ההפעלה של ר£

מפלסי נוזלים.
ביו בנפרד,כיכב ושל רהודעות מצב של הר£

בובי גלגלים/מהירות,לדוגמה, מספר סי

האטה, האצה צדדית/מצב דוושת האצה.
כותבים של מערכיתקלות וכשלים בר£

ה או בלמים.חשובות כגון תאור
כב בתנאי נהיגה מיוחדים,תגובת הר£

לדוגמה התנפחות כרית אוויר או

כות ייצוב.בות של מערהתער
בתיים כגון טמפרטורותביתנאים ס£

חיצוניות.

בד ומשמשים למטרותנתונים אלה טכניים בל

הבאות:

סיוע בגילוי ובתיקון תקלות ופגמים£

כב, לדוגמה לאחרניתוח תפקודי הר£

תאונה

כבאופטימיזציה של תפקודי הר£

ב אחר תנועותהמידע לא יכול לשמש למעק

חוק.כב מרהר

בעת ביצוע טיפולי שירות, ניתן לקרוא את המידע

הזה מזיכרון האירועים והתקלות.

טיפולי השירות כוללים, לדוגמה:
תיקונים£
תהליכי שירות£
תביעות אחריות£
ת איכותבקר£

כזהקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

(או היצרן) באמצעות התקני אבחון מיוחדים.

בלת מידעך תוכל לפנות אליהם לקה הצורבמקר

נוסף.

לאחר תיקון תקלה, המידע בזיכרון התקלות

בוע.ס באופן קרנמחק או נד

כב עשויים להיווצר מצביםבהפעלה רגילה של הר

בהם מידע טכני הופך למידע אישי ובשילובש

ך לאחר ייעוץה הצורנתונים אחרים (ובמקר

בלת אישור רשמי) הם עשויים לסייע באיתורוק

ם כלשהו.אד

לדוגמה:

דיווחי תאונה£

כבנזקים לר£

עדויות של עדי ראייה£

כישהמאפיינים נוספים הכלולים בהסכם ר

כב.מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הר

כבמאפיינים אלה כוללים, לדוגמה, מיקום הר

ה חירום.במקר

כב עם ציוד טלמטיקה (לדוגמהבכלי רב ששים ל

FleetBoardה � מידע נוסף) � בהתאם לתצור

הנשמר ניתן לקריאה באמצעות ציוד

הטלמטיקה ויכול להיות מועבר, לדוגמה למשרד

כב, כמו גם למתן ניתוחים נוספים.לניהול צי ר
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 עמודתפקוד

94חימום עזר

 עבור:DINחריץ 

רדיו, ראה הוראות הפעלה

נפרדות

מכשיר קשר, ראה הוראות

הפעלה נפרדות

ף דיגיטלי, ראה הוראותטכוגר

הפעלה נפרדות

FleetBoard®148

33יחידות מתגים

תאי אחסון

תאי אחסון מעל השמשה

85מיתהקד

83גלאי עשן

93פתחי אוורור

66המתג תאור

31לוח מחוונים

תא הנהג 

תא הנהג

82צופר (צופר אוויר)

65ב תפקודיגלגל הגה ר

171ב תפקודיתידית ר

92ת אקליםלוח בקר

לוח מכשירים אמצעי

87מחזיק כוסות

93פתחי אוורור

33יחידות מתגים

83מצית סיגריות

37במתג משול

65ב תפקודיכוונון גלגל ההגה הר

155מתג הצתה

מחבר אבחון

164בלם חניה

24V/ 12V(81שקעים (

  עמודתפקוד
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תא הנהג

 עמודתפקוד

82המאפר

  עמודתפקוד

262בת נתיכיםמכסה תי
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לוח מחוונים

 עמודתפקוד

107מד מהירות

107ךרב הדמחש

102מד סל“ד

Adblue®103מפלס 

104העיסנ קחרמו ללוכ קחרמ דמ

התצוגת שעון וטמפרטור
104חיצונית

103מד דלק

דוגמה: לוח מחוונים

 גלול,ו�  כב ללא תצוגות בכלי ר

Truck infoך לחלון תפריט רב הדבמחש

 נתוני נסיעה(מידע משאית) בתפריט 

עמוד 110). חלון התפריט מציג את «(

חק הכולל, מד נסיעה, שעהתיעוד המר

ה חיצונית.וטמפרטור

לוח מחוונים 

  תצוגות
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לוח מחוונים

 עמודתפקוד

ה במדנוריות חיווי ואזהר
המהירות

105אבחון מנוע

251מנעול הטיית תא נהג

ת חיצונית של גובהבקר

191נסיעה

182נועל דיפרנציאל

הנחיית בלימה במהירויות

102מנוע גבוהות

68מחווני כיוון

ה במדנוריות חיווי ואזהר

סל“ד

167רוןסייען אחיזה במד

166ה תכופהבלם עציר

165בעה גלגליםבלם חניה באר

תהפסקת פעולת סייען בקר

181בותיצי

181בותת יציכת בקרמער

 ASR181ת אחיזה)כת בקר(מער

ABSכת למניעת נעילת מער

162גלגלים)

157תקלה בבלמים

הנוריות חיווי ואזהר

®Adblueבתצוגת 

מסנן חלקיקים, מיחזור

199אוטומטי

199תקלה במסנן חלקיקים

  עמודתפקוד

  נוריות חיווי

דוגמה: לוח מחוונים
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לוח מחוונים

  עמודתפקוד עמוד  תפקוד

ה מתחתנוריות חיווי ואזהר

ךרב הדלמחש

68אור גבוה בפנסים הראשיים

הה של נוריות אזהרניתן למצוא סקיר

ך בפרקרב הדוחיווי  בתצוגת מצב במחש

עמוד 143). «ך ותצוגות“ (רב הד“מחש

168בלם רציף

164בלם חניה

67פנסי צד
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יחידות מתגים

  יחידות מתגים

  עמוד   תפקוד  עמוד   תפקוד

ת מתגים מעליחיד
מית השמשה הקד

55פתיחת הגג הנפתח

55ת הגג הנפתחסגיר

82צופר/צופר אוויר

 69ת קריאה נהגמנור

69ת לילהמנור

69ה פנימיתתאור

ה פנימיתביטול תאור

69בפתיחת דלת

תת אקלים/בקרלוח בקר

92חימום

ת מתגים בצד לוחיחיד
המחוונים

182נועל דיפרנציאל

הבת ההעברבורר תי

185במצב נהיגת שטח

הקוצמ תרהזא יבהבהמ

167רוןסייען אחיזה במד

166ה תכופהבלם עציר

 ASRכת(מער

181ת אחיזה)בקר

 ABSכת למניעת(מער

162נעילת גלגלים)

181בותת יציכת בקרמער

מסנן חלקיקי דיזל:

200התחלת התחדשות

תא הנהג  
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יחידות מיתוגים

  עמוד  תפקוד  עמוד   תפקוד

מסנן חלקיקי דיזל:

200מניעת התחדשות

186מגבלת מהירות שנייה

202ת נסיעה לאחוראזהר

92כת מיזוג אווירמער

80מתג ניתוק מצבר

165בלם חניה ב�4 גלגלים

12V81ממיר מתח 

ת מתגים בלוחיחיד

המכשירים האמצעי

218מעביר כוח

תמשחרר נועל העבר

219הילוך

80מיתחימום שמשה קד

ת מתגים בדלת נהגיחיד

המשנה

51נעילת הדלתות

51הליענמ תותלדה רורחש

ת החלונות בצדסגיר

53נהג המשנה

פתיחת החלונות בצד

53נהג המשנה

ה בצדהדלקת מנור

69נהג המשנה

ה בצדהדלקת מנור

69נהג המשנה

ת מתגי פנסים נוספתיחיד

דלת טעינה אחורית (ראה

הוראות הפעלה נפרדות)

ה (נכביתת אזור עבודתאור

אוטומטית לאחר התחלת

נסיעה)

פנסי עזר ראשיים

79כת ניקוי פנסים ראשייםמער

71הדובע רוזאל ןורמתל רזע יסנפ

71פנס מסתובב

ת מתגים בדלת הנהגיחיד

66כוונון המראות החיצוניות

66הפעלת חימום מראות

66הפסקת חימום מראות

51נעילת הדלתות

51שחרור הדלתות מנעילה

ת החלונות בצדסגיר

53נהג המשנה

פתיחת החלונות בצד

53נהג המשנה

53ת החלונות בצד הנהגסגיר

53פתיחת החלונות בצד הנהג
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 עמודתפקוד

70ת קריאה: מיטהמנור

ת מתגים: מיטהיחיד

95 חימום עזר

55פתיחת הגג הנפתח

55ת הגג הנפתחסגיר

84שעון עם שעון מעורר

  מיטה

   עמוד   תפקוד

 107ך:רב הדהפעלה של מחש

ת התפריט הראשי הבא/בחיר

הרשומה הבאה בחלון הזנה,

ךהגדלה או איפוס ער

ת התפריט הראשיבחיר

מתם/הרשומה הקודהקוד

ךבחלון הזנה או הקטנת ער

תחלון התפריט הבא/ שור

התפריט הבאה בחלון הזנה

תם/ שורחלון התפריט הקוד

מת בחלון הזנההתפריט הקוד

ת חלון הזנה/פתיחה וסגיר

אישור חלון אירוע

ה/תצוגה של חלוןשמיר

ףתפריט מועד

הנמכת ה / הגבר 

עוצמת שמע

 115כת שמעמער

 113טלפון

ב תפקודיגלגל הגה ר

ב תפקודיגלגל הגה ר

בוצת כפתורים בצד שמאל של גלגל ההגהק

ב תפקודגהר
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 עמודתפקוד

כות הנהיגה:הפעלת מער

190ת שיוטת בקרבחיר

הפעלה וכוונון של מהירות/

מגבלת מהירות נוכחית,

ת המהירות/ מגבלתהגבר

מהירות

הפעלה וקריאה למהירות/

ה,מגבלת מהירות שמור

הפחתת המהירות/ מגבלת

מהירות

188ת מגבלת מהירותבחיר

הפסקת פעולת מגביל  

ת שיוטמהירות / בקר

121כות נהיגהחלון תפריט מער  

133הפעלת הטלפון:

/החיש תלבק וא גויח 

חלון תפריט תוגוצת

Telephone

חיית שיחה,ניתוק או ד 

ראה הוראות הפעלה נפרדות

ב תפקודיגלגל הגה ר

בבוצת כפתורים בצד ימין של גלגל ההגה הרק

תפקודי
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  עמודתפקוד

במתג משול

 אור גבוה כבוי בפנסים
ראשיים (כאשר אור נמוך

68מופעל)

אור גבוה דלוק בפנסים

ראשיים (כאשר אור נמוך

68מופעל)

68מהבהב פנסים ראשיים

68איתות ימין

68איתות שמאל

מגבים עם נוזל שטיפה/

79ניגוב בודד

79מיתמגבי שמשה קד

ב תפקודיתידית ר

168בלם רציף

בת הילוכים אוטומטית �תי

ת כיוון הילוךבחיר

174נהיגה
175הילוך סרק

177הילוך נסיעה לאחור 

  עמודתפקוד

ב תפקודיתב ידית רמתג משול 

ב תפקודיתב ידית רמתג משול 

בת הילוכים אוטומטית �תי

172ה ת מצבי העברבחיר

Aתוכנית נהיגה אוטומטית 

ה הילוכיםתוכניות העבר

 power ,(כוח) economy

 (שטח) אוoffroad(חיסכון), 

 fire-svבוי אש)כב כי (ר

בת הילוכים אוטומטית �תי

ת הילוך ידניתהורד

175תוכנית נהיגה אוטומטית

176תוכנית נהיגה ידנית

בת הילוכים אוטומטית �תי

העלאת הילוך ידנית

175תוכנית נהיגה אוטומטית

176תוכנית נהיגה ידנית



38

ף
טו

ח
ט 

ב
מ

ב



39
ת

חו
טי

ב

40......................................מידע שימושי

40................................בטיחות הנוסעים

45..........................................כבילדים בר

47..................................כבבעלי חיים בר

47......................הערות בטיחות כלליות
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כות ריסוןמער  

  בטיחות הנוסעים

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנד
כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד
כבך אינולמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה
כות ולתפקודים הרלוונטייםעים גם למערנוג

בטיחות.ל

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ ( מרצד

ה של תאונה. אם ההגנה שמספקתבמקר

ת הבטיחות היא מספקת, כרית האוויר שלחגור

ת הבטיחותהנהג לא תתנפח. עם זאת חגור

ת עצמיםוכרית האוויר אינן מגנות מפני חדיר

כב.לתוך הר

כת הריסון מופיעמידע על אופן פעולת מער

בפרק “פעולת מותחני חגורות הבטיחות וכרית

 עמוד 44).«(האוויר של הנהג“ 

כב“ למידע נוסף עלראה סעיף “ילדים בר

כות ריסוןכב וכן על מערילדים הנוסעים בר

עמוד 45).« (לילדים 

כות הריסון מפחיתות את הסיכון של נוסעימער

ה שלכב, במקרע מחלקי פנים הרכב להיפגהר

כת הריסון יכולה להפחיתתאונה. כמו כן, מער

את הכוחות שאליהם נחשפים הנוסעים בעת

תאונה.

כת הבטיחות כוללת את:מער

כת חגורות הבטיחותמער£

כרית האוויר של הנהג£

כות הריסון משלימיםבים השונים של מערכיהר

ביתזה את זה. הן תוכלנה לספק את ההגנה המר

רק אם  כל נוסע:

ת הבטיחות כהלכהחגר את חגור£
 עמוד 42).« (

בים כהלכהכוונן את המוש£
 עמוד 58).« (

גלגל ההגה מכוונן כראוי. ראהב לוודא שהנהג חיי

ב הנהגע למיקום הנכון של מושאת המידע בנוג

 עמוד 58).« (

בר לא יפריע לכריתב לוודא שדבנוסף, אתה חיי

 עמוד 44).« (האוויר להתנפח 

כרית האוויר של הנהג היא אמצעי נוסף על

ה כהלכה, וכאמצעי בטיחותת בטיחות חגורחגור

כבבה יותר לנוסעי הרנוסף, מעניקה הגנה ר

 הערות חשובות

ה אזהר  

כת כריות האוויר לאנשיםניתן להתאים את מער
כז שירותעם מוגבלויות. למידע נוסף, פנה למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

כות ריסון עלול להוביל לתפקודביצוע שינויים במער

כות ריסון כבר לא מעניקותלקוי. במצב זה, מער

כותכב כפי שיועדו. כמו כן, מערהגנה לנוסעי הר

ה של תאונה אוריסון עשויות לא לפעול במקר

להתחיל לפעול באופן בלתי צפוי. טמונה בכך סכנת

פציעות.

כותלעולם אל תבצע שינויים בחלקים של מער

תמות חיווט,בצע שינויים ברריסון. אל תנסה ל

בים אלקטרוניים ובתוכנות שלהן.כיבר

ביכי, רSRSכת ה� אם קיימת תקלה במער
ה, או לא לפעולכות ריסון עלולים לפעול במקרמער

ברהדה של תאונה עם תאוטה עזה. כלל במקר

עלול להשפיע לדוגמה, על מותחני החגורות וכריות

האוויר. קיימת סכנת פציעה, שאף עלולה להיות

קטלנית.

SRSכת ה� בדוק מיד את מערבמקרים הנ“ל יש ל
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

ה אזהר  

SRS ת נורית אזהר
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דיר כאשר נבדקים באופן סSRSתפקודי ה� 
דיריםאתה מפעיל את ההצתה, ובמרווחים ס

בר מאפשר לגלות תקלותכאשר המנוע פועל. הד
בזמן.

ךרב הדבמחש   SRS תרהזא תירונאם 
כת הריסון. קיימת תקלה במער,תקלדנ

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

ה כהלכה או שאינהת בטיחות שאינה חגורחגור

ת הבטיחות כהלכה, אינהבת באבזם חגורמשול

מת ההגנה היעודית שלה.יכולה לספק את ר

בות מסוימות מצב זה עלול לגרום לפציעותבנסי

ה של תאונה.חמורות ואף קטלניות במקר

מההקד

חגורות בטיחות החגורות כהלכה הן האמצעי
כב במהלךהיעיל ביותר להגבלת תנועת נוסעי הר

בר מפחית את הסיכון שהנוסעיםהתנגשות. הד
כב.כב או יושלכו מהרייחבטו בחלקים פנימיים בר

כמו כן, חגורות הבטיחות מסייעות לשמור את
כב במיקום הטוב ביותר ביחס לכריתנוסעי הר

האוויר המתנפחת.

כת חגורות הבטיחות כוללת את:מער

חגורות הבטיחות£

ת הבטיחות של הנהגמותחן לחגור£

ת הבטיחות נמשכת במהירות אואם חגור
ת הבטיחות, מנגנוןבפתאומיות ממוליך חגור

ה לא ניתנת יותרהגלילה ננעל. רצועת החגור
למשיכה.

ת הבטיחות מותח אתבתאונה, מותחן חגור
ת הבטיחות ומהדק אותה קרוב לגוף, אךחגור

אינו מושך את הנהג לאחור לכיוון משענת הגב
ב.של המוש

ת הבטיחות אינו יכולבנוסף, מותחן חגור
לפצות על מיקום לא נכון של משענת הגב או

ה כראוי.ת בטיחות שאינה חגורחגור

  חגורות בטיחות

מת ההגנהת הבטיחות אינה מעניקה את רחגור

ב נמצאתת, אלא אם משענת גב המושהמיועד

במצב כמעט זקוף לחלוטין. בעת בלימה עזה או

תתאונה, אתה עלול להחליק מתחת לחגור

הבטיחות ולספוג פגיעות באזור הצוואר או הבטן,

ת להיפצע פציעותלמשל. קיימת סכנה מוגבר

חמורות או קטלניות.

ב לפני תחילתת הבטיחות היטכוונן את חגור

הנסיעה. תמיד וודא שמשענת הגב שלך נמצאת

תת הבטיחות עוברבמצב זקוף ושרצועת חגור

כז הכתף.במר

וודא שכל הנוסעים חוגרים את חגורות הבטיחות

בים כהלכה בכל עת.שלהם ויוש

גובהם פחות מ � 1.5 מטרים, אינםאנשים ש

בהת הבטיחות כהלכה. מסייכולים לחגור את חגור

גובהם מתחת ל� 1.5זו יש לאבטח אנשים ש

ת הבטיחותכת ריסון נוספת. חגורמטרים במער

ת אם אינהמת ההגנה המיועדאינה מעניקה את ר

הת בטיחות שאינה חגורה כראוי. כמו כן, חגורחגור

כראוי עלולה לגרום לפציעות נוספות בעת תאונה,

בלימת פתע או שינויי כיוון פתאומיים. קיימת סכנה

ת להיפצע פציעות חמורות או קטלניות.מוגבר

גובהוכב ילד הצעיר מ� 12 שנה או שאם נוסע בר

מתחת ל� 1.5 מטר:

כת ריסון לילדיםתמיד אבטח את הילד במער£

כתס בנץ. מערכבי מרצדהמתאימה לר

בת להיות תואמת לגילו,הריסון לילד חיי

משקלו וגודלו.

הקפד על הערות והוראות הבטיחות בסעיף£

עמוד 45) בנוסף להוראות «כב“ (“ילדים בר

כת הריסון.של יצרן מער



הערות בטיחות כלליות42

ת
חו

טי
ב

ה אזהר  
בצע את תפקידןחגורות בטיחות אינן יכולות ל

כמתוכנן אם:

בנו או נצבעו; או אם הןהן ניזוקו, שונו, הול£
מלוכלכות מאוד

ה ניזוק או מלוכלך מאודאבזם החגור£

בוצעו שינויים במותחני חגורות הבטיחות או£
בעיגוני החגורות

ה של תאונה, חגורות בטיחות עשויות לספוגבמקר
סיסי זכוכית, לדוגמה).נזק שאינו נראה לעין  (מר

בוצע בהןחגורות בטיחות פגומות או חגורות ש
השינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במקר

של תאונה. מותחני החגורות עשויים להתחיל
ע בלתי צפוי או לא לפעול כלל. קיימתלפעול ברג

ת להיפצע פציעות חמורותב כך סכנה מוגברעק
או אף קטלניות.

לעולם אל תבצע שינויים בחגורות הבטיחות,
במותחנים, בעיגונים או בגוללים. וודא שחגורות

הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.

ס בנץ ממליצה על שימוש רק בחגורותמרצד

כבך עלבטיחות שאושרו במפורש לשימוש בר

ס בנץ.ידי מרצד

ת הבטיחותשימוש נכון בחגור

בים לחגור את חגורותכל הנוסעים חיי

הבטיחות שלהם כראוי לפני תחילת הנסיעה.

כמו כן, עליך לוודא במהלך הנסיעה שכל

הנוסעים חוגרים את חגורות הבטיחות שלהם

כראוי.

ת הבטיחות, ודא תמיד ש:ת חגורבעת חגיר

ת הבטיחות מוכנסת באבזםלשונית חגור£

ב.המתאים של המוש

ת הבטיחות מונחת צמודרצועת חגור£

בישת בגדים עביםך גופך. הימנע מללאור

ף.במיוחד, לדוגמה מעיל חור

ת הבטיחות אינה מפותלת.חגור£

רק כך הכוחות הנוצרים בעת תאונה יפוזרו

ת הבטיחות.ך חגורלאור

ה מונחת לרוחברצועת הכתף של החגור£

כז הכתף.מר

עה תגאסור שרצועת הכתף של החגור

ך או שתעבור תחת זרועך. אם ניתן,בצוואר

ת הבטיחות לגובה המתאים.כוון את חגור

בת להיות מהודקתת המותניים חייחגור£

ומנותבת צמוד ונמוך ככל האפשר לרוחב

חיקך, כלומר לרוחב מותניך.

בת לעבור לרוחברצועת המותניים חיי

כיך ולעולם לא מעל לרוחב בטנך.מפרקי יר

תבר חשוב במיוחד לנשים הרות. במידהד

החוף למטה את רצועת החגורך דהצור

לאזור האגן שלך והדק אותה מחדש

באמצעות רצועת הכתף.

ת הבטיחות עלאל תנתב את רצועת חגור£

בירים.קצוות חדים או חפצים ש

אם יש עליך או בבגדיך, לדוגמה משקפיים,

עטים או מפתחות, אחסן אותם במקום

בטוח.

ת בטיחותם אחד ישתמש בחגוררק אד£

אחת בכל זמן נתון.

ביםאסור להסיע ילדים כאשר הם יוש

ה שלבחיקם של נוסעים אחרים. במקר

תאונה הם עלולים להימחץ בין הנוסע

ת הבטיחות.לחגור

לעולם אל תאבטח חפצים באמצעות£

ת הבטיחות אם גם נוסע משתמשחגור

ת הבטיחות.בחגור

ייעודן היחיד של חגורות הבטיחות הוא לאבטח
הכב. בעת אבטחת חפצים, כבודאת נוסעי הר

או מטען, הקפד תמיד על הוראות והערות
הבטיחות בפרק “חללי ותאי אחסון“

עמוד 85). «(

ת הבטיחותת חגורחגיר

הקפד על הערות הבטיחות של חגורות

עמוד 41) ועל ההערות אודות «הבטיחות (

שימוש נכון בחגורות.
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עמוד 58). «ב (כוונון המוש¿

בת להיותב חיימשענת הגב של המוש

במצב כמעט אנכי.

ת הבטיחות באופן חלקמשוך את חגור¿

ב את לשוניתושל מתוך מנגנון הגלילה 

.ת הבטיחות באבזם חגור ה החגור

בתת הבטיחות חיירצועת הכתף של חגור

ך,ת הצורך אמצע הכתף. במידרלעבור ד

עמוד «ת הבטיחות (כוונן את גובה חגור

.(59

ך, משוך את רצועת הכתףת הצורבמיד¿

ת הבטיחות כלפי מעלה, כדישל חגור

ת הבטיחות על גופך.להדק את חגור

שחרור חגורות בטיחות

ת הבטיחות נגללה במלואהוודא שחגור

ת הבטיחות ולשוניתת, חגורלאחור. אחר

ה עלולות להילכד בדלתהמתכת של החגור

ב. מצב כזה עלול לגרום נזקאו במנגנון המוש

ת הבטיחות.לדלת, ללוח דיפון הדלת ולחגור

חגורות בטיחות שניזוקו אינן יכולות למלא

יותר את תפקוד ההגנה שלהן, וחובה

סכז שירות של מרצדמרלהחליפן. התייעץ ב
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

העל אבזם החגור לחץ על לחצן השחרור ¿
ה לכיווןבחזר את לשונית המתכת והנחה 
.ת מנגנון הגלילה מסגר

ת בטיחות עבור הנהגת חגורתזכור

בלוח ת בטיחות ה של חגורנורית האזהר
ה לכל הנוסעים להדק אתהמחוונים מזכיר

חגורות הבטיחות שלהם. היא עשויה לדלוק
ברציפות או להבהב. בנוסף, עשוי להישמע צליל

ה.אזהר

 כבית ת בטיחות  חגור ה שלנורית האזהר
ה מופסק, כאשר הנהג חוגר אתוצליל האזהר

חגורות הבטיחות שלו.

מההקד

  כריות אוויר

סמל כרית האוויר מציין את מיקום ההתקנה של
כרית האוויר של הנהג.

תכרית האוויר היא אמצעי בטיחות נוסף לחגור
ה כהלכה. היא אינה מהווה תחליףבטיחות החגור

ת הבטיחות. היא מספקת הגנה נוספתלחגור
ה של תאונה.במקר

כת הקיימת כיום אינה יכולהעם זאת, אף מער
למנוע לחלוטין פציעות ומוות.

בשל המהירות הגבוהה בה מתנפחת כרית
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ה אזהר  
ב אינו נמצא בתנוחה המתאימה, כריתאם המוש

ה ההגנתיהאוויר לא תוכל למלא את תפקיד
המיועד ואף עשויה לגרום לפציעות נוספות בעת

ת לפציעות קשותהתנפחותה. קיימת סכנה מוגבר
ואף קטלניות.

כדי למנוע סיכונים אלה, ודא תמיד שכל הנוסעים
כב:בר

חוגרים את חגורות הבטיחות כהלכה, כולל£
נשים בהיריון

מקפידים על הערות הבאות£

וודא תמיד שאין עצמים הממוקמים בין כרית
כב.האוויר לנוסעי הר

מתאימות לילדים.

הקפד על הערות והוראות הבטיחות£
עמוד 45). «(כב“ בסעיף “ילדים בר

כת הריסון.בנוסף להוראות של יצרן מער

כב עלולים לפגוע בתפקודעצמים בתוך הר
כדי למנוע סיכון שלהייעודי של כרית האוויר. 

ה של כרית האוויר, לפניההתנפחות המהיר
התחלת הנסיעה, ודא ש:

אין אנשים או בעלי חיים או עצמים בין הנהג£
וכרית האוויר של הנהג.

אין אביזר כלשהו, לדוגמה מחזיק כוסות,£

באזור ההתנפחות של כרית האוויר, לדוגמה

על גלגל ההגה או מול הדלתות.
בירים בכיסיאין חפצים כבדים, חדים או ש£

הבגדים. אחסן חפצים אלה במקום בטוח.

ה אזהר  
אם אתה מבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר או

בקות,  כריתבע עליהם חפצים כגון מדמק

האוויר לא תוכל לתפקד כראוי. קיימת סכנה

ת לפציעה.מוגבר

לעולם אל תבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר

בע עליהם שום חפצים.ואל תק

כרית אוויר של הנהג

כרית האוויר של הנהג מתנפחת לפני גלגל

ההגה. בעת הפעלתה היא מתוכננת להגביר את

ההגנה על החזה והראש של הנהג.

הפעלה של מותחני חגורות
ת וכרית האוויר של הנהגהבטיחו

הערות בטיחות חשובות

האוויר, לא ניתן לשלול לגמרי אפשרות של
פציעה כתוצאה מהתנפחות כרית האוויר של

הנהג.

הערות בטיחות חשובות

בים כראוי לפני תחילתכוונן את המוש£
הנסיעה. ודא תמיד שמשענת הגב של

כזב נמצאת במצב כמעט אנכי. מרהמוש
ךף בערמשענת הראש צריך לתמוך בעור

בגובה העיניים.

ב הנהג לאחור ככל האפשר.הזז את מוש£
ב לאפשר נהיגה בטוחהב חיימיקום המוש

כב.בר

החזק את גלגל ההגה רק בחישוק. כך£
תתאפשר התנפחות מלאה של כרית האוויר.

במהלך הנסיעה, הישען תמיד כנגד משענת£
תב. אל תישען קדימה. אחרהגב של המוש

ע בעת התנפחות כריתאתה עלול להיפג
האוויר.

גובהם מתחת ל� 1.5אבטח תמיד אנשים ש£
תכות ריסון תואמות. חגורמטר במער

הבטיחות אינה יכולה לאבטח אנשים מתחת
לגובה זה.

כב, הקפד על ההוראותאם ילדים נוסעים בר
הבאות:

אבטח תמיד ילדים מתחת לגיל 12 שנים£
כות ריסוןולגובה של 1.5 מטר במער

ה אזהר  
לאחר שכרית האוויר של הנהג התנפחה, חלקיה

ת אתה עלול להיכוות.ע בהם, אחרחמים. אל תיג

ע בחלקי כרית האוויר. דאג להחליף אתאל תיג
מטעםס כז שירות מורשה מרצדכריות האוויר במר

כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  

אנו ממליצים שלאחר תאונה, תגרור את
סכז שירות מורשה מרצדכבך למוסך במרר

בר חשובמטעם כלמוביל בע“מ. הד
במיוחד לאחר שמותחני חגורות הבטיחות

הופעלו ולאחר שכרית האוויר התנפחה.

אם מותחני חגורות הבטיחות מופעלים או כריות
האוויר מתנפחות, ישמע רעש פתאומי

תוכמות קטנה של אבקה תשוחרר. נורית אזהר

SRS  .תידלק

הרעש הפתאומי יפגום באוזניך רק במקרים
ךרת אינה מהווה בדנדירים. האבקה המשתחרר

כלל סיכון בריאותי. האבקה עלולה לגרום לקשיי
נשימה קצרי טווח לאנשים הסובלים מאסתמה
או ממחלות נשימה אחרות. כדי למנוע קשיי

ם האפשרי,כב בהקדנשימה אפשריים, צא מהר
בטוח לעשות זאת, או פתח חלון.כש

אופן הפעולה

ה שלת הבקרב ראשון של התנגשות יחידבשל
כת הריסון האוויר מעריכה את הנתוניםמער

הפיזיקליים החשובים הקשורים לתאוטה כגון:

משך£

כיוון£

עוצמה£

ב הראשוןכת נתונים אלה, בשלעל סמך הער
ב הנהג מופעלמותחן חגורות הבטיחות למוש

וכרית האוויר של הנהג מתנפחת באמצעות
ה שלכת הריסון במקרה של מערת הבקריחיד

תאונה חזיתית.

אם מותחני חגורות הבטיחות הפירוטכניים

ה שלהופעלו הם לא יספקו הגנה נוספת במקר

ת להיפצעתאונה נוספת. קיימת סכנה מוגבר

פציעות חמורות או אף קטלניות.

לכן דאג להחליף את המותחנים הפירוטכניים

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדשהופעלו במר

כלמוביל בע“מ.

ת הבטיחות יפעל רק אם:מותחן חגור

ההצתה מופעלת£

כת הפעלה פעילים; ראהבים של מערכיהר£
עמוד SRS) ”» .(40ת בסעיף “נורית אזהר

תכה של ספי ההפעלה של מותחן חגורהער
הבטיחות ושל כרית האוויר של הנהג כוללת גם

כה של תאוטת תא הנהג. תהליך זה הואהער
בת להתבצעבעו, כיוון שההפעלה חיימקדים מט

בתחילת ההתנגשות.

שיעור התאוטה או התאוצה של תא הנהג וכיוון
בעים בעיקר על ידי:הכוח נק

חלוקת הכוחות בעת ההתנגשות£

זווית ההתנגשות£

מאפייני עיוות תא הנהג£

כב התנגש בו.מאפייני הגוף שהר£

נזקים חיצוניים, שהתגלו לאחר התנגשות, אינם
כת אם לנפח אתמשפיעים על החלטת המער

כריות האוויר, ואין הם מספקים כל אינדיקציה
להפעלת כרית האוויר.

תא הנהג יכול להיות מעוות באופן משמעותי
המבלי שכרית האוויר התנפחה. זהו המקר

עים,ה בקלות נפגכאשר רק חלקים המשנים צור
ושיעור התאוטה אינו גבוה. לעומת זאת, כריות

כב התעוותאוויר עשויות להתנפח גם כאשר הר
עיםה כאשר נפגבד. לדוגמה זה המקרקלות בל

כב, כגון קורותחלקים קשיחים מאוד של הר
גת תאוטהכיות, וכתוצאה מכך מושכב האורהמר

מספקת.

כבילדים בר

הערות בטיחות חשובות  

כב ילד הצעיר מ� 12 שנה אואם נוסע בר

גובהו מתחת ל� 1.5:ש

כת ריסוןתמיד אבטח את הילד במער£

ס בנץ.כבי מרצדלילדים המתאימה לר

בת להיות תואמתכת הריסון לילד חיימער

לגילו, משקלו וגודלו.
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ה אזהר  

הקפד על הערות והוראות הבטיחות£

בספר הנהגכב“ שבסעיף “ילדים בר

עמוד 45) בנוסף להוראות של יצרן «(

כת הריסון.מער

כב הם יכוליםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש

כב אם הם לדוגמה:לגרום לתזוזת הר

ישחררו את בלם החניה£

יעבירו את ידית ההילוכים להילוך סרק£

יתניעו את המנוע£

כב להילכד.הם גם יכולים להפעיל את ציוד הר

קיימת סכנה לתאונה או לפציעה.

כב תמיד קח את מפתחותבעת יציאה מהר

כב. לעולם אל תשאירכב עמך ונעל את הרהר

גחה.כב ללא השילדים או בעלי חיים בר

ה אזהר  
אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור

במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות

םישנא ריאשת לא םלועל .תוינלטק ףאו תורומח

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

ה אזהר  
כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים

ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

כת הריסון. קיימתחלקים מתכתיים של מער

סכנה לפציעה.

כתכב, וודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד

הריסון לילד אינה נמצאת באור שמש ישיר.

אתה יכול לכסות אותה בשמיכה, לדוגמה. אם

כת הריסון בכל זאת התחממה, אפשר להמער

ך.להתקרר לפני שאתה מאבטח בה את ילד

גחה.כב ללא השלעולם אל תשאיר ילדים בר

ודא שכל הנוסעים חוגרים את חגורות הבטיחות

בים בתנוחה נכונה.שלהם  כראוי ושהם יוש

בר נכון במיוחד לילדים.הד

הקפד על הערות הבטיחות של חגורות

ועל ההערות אודותעמוד 41)  «(הבטיחות 

עמוד 42). «(שימוש נכון בחגורות 

כות ריסון לילדיםמער

ה אזהר  

ה אזהר  

בכת הריסון לילד הותקנה על מושאם מער

שמיקומו אינו מתאים לכך, היא לא תוכל למלא

ה ההגנתי המיועד. הילד לא יהיהאת תפקוד

ה של תאונה, בלימה או שינוי כיווןמאובטח, בקר

ת לפציעותפתאומיים. קיימת סכנה מוגבר

חמורות או אף קטלניות.

הקפד על הוראות ההתקנה והשימוש הנכון של

כת הריסון לילד. ודא שכל משטח שליצרן מער

ע עם משטחכת הריסון לילד בא במגמער

ב. לעולם אל תמקם חפצים מתחת אוהמוש

כת הריסון, לדוגמה כריות. השתמשמאחורי מער

כות ריסון עם הכיסוי המקוריאך ורק במער

המיועד להן. החלף כיסויי שניזוקו רק אם כיסויים

מקוריים.

כת הריסון לילד הותקנה לא נכון אואם מער

האינה מאובטחת, היא עלולה להשתחרר במקר

של תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי.

כבכת הריסון לילד עשויה להיזרק בתוך הרמער

תכב. קיימת סכנה מוגברולפגוע בנוסעי הר

לפציעות חמורות או אף קטלניות.

כת הריסון לילד באופן נכון,תמיד התקן את מער

ע. וודא שאתהגם אם לא משתמשים בה כרג

מקפיד על הוראות ההתקנה של היצרן.

תמצא מידע נוסף על אחסון חפצים, מטען

עמוד «( ועומסים בסעיף “חללי ותאי אחסון“ 

.(85
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ה אזהר  
כת האבטחהכת הריסון לילד או מער אם מער

ב בתאונה, הן לאשלה ניזוקו, או עמדו בעומס ר
תוכלנה למלא את תפקוד הגנה שלהן. הילד
המאובטח בה עלול להיפצע באופן חמור ואף

ה של תאונה, בלימה או שינוי כיווןקטלני במקר
ת לפציעותפתאומיים. טמונה בכך סכנה מוגבר

חמורות או אף קטלניות.

כות האבטחה שלהןכות ריסון ומערהחלף מיד מער
בדוקב בתאונה. דאג לאשר ניזוקו או עמדו בעומס ר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדאותן מיד במר
ת.כלמוביל בע“מ, לפני התקנה חוזר

כת ריסון לילד (דוגמה)תווית אישור על מער

כת הריסון לילד מאבטחים באמצעותאת מער

עמוד 41). «ת בטיחות (חגור

בכת ריסון לילד במושאם אתה מאבטח מער

ב נהגב להזיז את מושנהג המשנה, אתה חיי

המשנה לאחור ככל האפשר. בעת הביצוע,

וודא שרצועת הכתף ממנגנון הגלילה של

ה שלת בכיוון מנגנון החגורה מועברהחגור

ה אזהר  

בתכת הריסון לילד. רצועת הכתף חיימער

ך התחתית. אםלהיות מנותבת לפנים לאור

רש, כוון את מנגנון הגלילה להתאמה. צייתנד

כתתמיד להוראות ההתקנה של יצרן מער

הריסון לילד.

בל מידעכת ריסון לילד ולקכוש מעראתה יכול לר
כז שירות שלכת המתאימה במראודות המער

ס, מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כת הריסוןה של מערבקות האזהרב למדשים ל

לילד.

כב, הקפד תמיד על הערותאם ילד נוסע בר

כב“והוראות הבטיחות בסעיף “ילדים בר

עמוד 45). « (

כת ריסון לילדיםכב רק במערניתן להשתמש בר

סלי“ המאושרות בהתאםברמקטגוריית “אוני

.ECE R44 ו� ECEלתקנים 

סליות,ברכות ריסון לילדים אוניניתן לזהות מער

בקת האישור הכתומה שלהן.באמצעות מד

ה, ייתכן שאתה אובקת אזהראם תסיר מד
אנשים אחרים לא תהיו מודעים לקיומן של

סכנות.

בקות עלה שונות המודבקות אזהרקיימות מד
תן היא להביא לידיעתך ולידיעתם שלכב. מטרהר

אחרים על קיומן של סכנות.

הוראות בטיחות כלליות

בקותמד  

כבחיות מחמד בר 

גחה או לאבעלי חיים שנשארו ללא הש

כב עשויים ללחוץ על לחצן או עלמאובטחים בר

מתג, לדוגמה.

הם עשויים:

כב ולהילכד בו, לדוגמהלהפעיל את ציוד הר£

כב ובכךכות הרלהפעיל או להפסיק את מער£

ך אחריםרלסכן משתמשי ד

בעת תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון, בעלי

כבחיים לא מאובטחים עלולים להיזרק בתוך הר

ולפגוע בנוסעים. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר בעלי חיים ללא הש

תמיד אבטח אותם כהלכה בנסיעה, כלומר

במתקני נשיאה מיוחדים להסעת בעלי חיים.
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  סימוני מיתאר

כבבעו על ידי החוק, עבור כלי רסימוני מיתאר נק

שהותקן בהם ציוד נוסף:

כנהג אתה האחראי לשמור את סימוני המיתאר

במצב תקין.

בים להיות ללא פגם ואיןסימוני המיתאר חיי

ם. דאג להחליף מיד  סימוני מיתאר שניזוקולהסיר

ס בנץת מרצדכז שירות מוסמך. חברבמר

סכז שירות של מרצדממליצה לך להשתמש במר

ה זו.מורשה מטעם כלמוביל בע“מ למטר
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כת נעילהמער

כב  נעילת/ביטול נעילת הר

הערות בטיחות חשובות

מנעול הדלת (דוגמה: דלת שמאלית)

.הכנס את המפתח למנעול הדלת במצב ¿

 סובב את המפתח למצבביטול נעילה:ל¿
.

הנעילה תתבטל בדלת המתאימה.

.סובב את המפתח למצב לנעילה: ¿

כזית: שתי הדלתותכב עם נעילה מרכלי ר
ננעלות.

.הסר את המפתח במצב לפתיחה: ¿

משוך את ידית הדלת.¿

חוקשימוש  בשלט ר

ךרפתח את הדלתות רק כאשר תנאי הד
והתנועה מאפשרים זאת. וודא שקיים
מספיק מרווח כאשר אתה פותח את

ת אתה עלול לגרום נזקהדלתות. אחר
כב אחרים.כבך או לכלי רלר

כב  מפתחות הר

כת נעילהמער

ת. אפשרכת מפתח מיוחדכב מצויד במערהר
כבלהתניע את המנוע רק עם מפתח שקודד לר

זה.

ה של אובדן מפתח ניתן להשיג מפתחבמקר
ס, מורשהכז שירות של מרצדחלופי רק במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ת כלמוביל בע“מ ממליצה כי תשמורחבר
מפתח חלופי זמין ונגיש למקרי חירום.

מנעול דלת חיצוני

ביטול נעילה/נעילה באמצעות מפתח

  מידע שימושי

רטי והאופציונלי מתאר את כל ציוד הסטנדספר זה

פסת הספר. ייתכנוכבך שהיו זמינים בזמן הדשל ר

הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן

כבך אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים.שר

כות ותפקודיםפרטים אלה מתייחסים גם למער

בטיחות.הרלוונטיים ל

כזי שירות מורשים שלנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה אזהר  
אם תחבר חפצים כבדים וגדולים למפתח � ייתכן

ה במנעול ההצתה. מצבכי המפתח יסתובב במקר
כזה עלול לגרום להפסקת פעולת המנוע. קיימת

סכנת תאונה.

כב.אל תחבר חפצים כבדים וגדולים למפתח הר
הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסתו של

המפתח לתוך מנעול ההצתה.

 לחץ לחיצה רצופה עלביטול נעילה:ל¿
 למשך כשנייה אחת.לחצן 

 תהבהב. נעילת דלת הנהגנורית החיווי 
מבוטלת.

 שובלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿

למשך כשנייה אחת.

 תהבהב. נעילת דלת הנהגנורית החיווי 
המשנה מבוטלת.
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סגור את הדלתות.¿

 לחץ את החלקכזי:לנעילה באופן מר¿

.העליון של המתג 

לחץ אתכזי: ביטול נעילה באופן מרל¿

.החלק התחתון של המתג 

ידית הדלת (דוגמה: דלת שמאלית)

ה אזהר  

ת נוחות, אתה עלול להילכדבעת שימוש בסגיר

בחלון הנסגר. קיימת סכנת פציעה.

חש במהלךב למתרת נוחות שים לבעת ביצוע סגיר

ה וודא ששום חלקה. בעת הסגירכל תהליך הסגיר

ה.ם כלשהו אינו נמצא באזור הסגירגוף של אד

תכזית מוגברכת נעילה מר  מער

כב ננעל שוב באופן אוטומטי אם  אינךהר
פותח דלת תוך 25 שניות מביטול הנעילה

כב.הרגיל של הר

 סגור את הדלתות.לנעילה:¿

 למשך כשנייה.לחץ על לחצן ¿

 מהבהבת. שתי הדלתותנורית החיווי 
ננעלות.

נועל פנימי לדלת

נעילה/ביטול נעילה מידית הדלת

מנעול הדלת (דוגמה: ידית דלת שמאלית)

חוקשלט ר

סגור את הדלתות.¿

.חוף את ידית השחרור  דלנעילה:¿

שתי הדלתות ננעלות.

 משוך את ידיתביטול נעילה ופתיחה:ל¿

.השחרור 

הנעילה תתבטל בדלת המתאימה.

כזי מהמתגנעילה/ביטול נעילה באופן מר

ה על הדלת (דוגמה: דלת שמאלית)לוח בקר
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 הכנס את המפתח למנעולת נוחות:סגיר¿

, סובב אותו למצב דלת הנהג במצב 

והחזק אותו במצב זה.

או

ך.למשך 2 שניות בער לחץ על לחצן ¿

 מהבהבת. הדלתותנורית החיווי 

ננעלות. חלונות הצד נסגרים.

הפתח בגג אינו נסגר.

ה אזהר  

ה אזהר  

חוק  סוללות השלט הר

הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה

שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.

קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

ם של ילדים.ג ידחק סוללות מהישבה זו, הרמסי

בלת טיפולאם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לק

פואי.ר

בתיתביה ס הער  
 סוללות מכילות מזהמים. השלכתן עם

ה על החוק.האשפה הביתית היא עביר

חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן

בה.ביבאופן אחראי הס

.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל

כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מורשה מטעםשירות של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ, או לנקוד

ות.ת לסוללות ישנמיוחד

הערות בטיחות חשובות
 לדוגמה על ידי,חוק פתח את השלט הר¿

הכנסת מברג בחריץ בכיוון החץ.

.הסר את הסוללות ¿

בים עדיניםהשתמש במטלית בעלת סי¿

.לניקוי הסוללות החדשות 

בעם הקוט חוף את שתי הסוללות ד¿

החיובי (+) פונה למטה,  לתוך נושא

.הסוללות  

חוק ביחד,לחץ את שני חלקי השלט הר¿

ב.ואפשר להם להשתל

.CR1620השתמש בשתי סוללות 

חוק”לימוד“ השלט הר

כזית אינה פועלת יותר לאחראם הנעילה המר

ב ”ללמד מחדש“החלפת הסוללות, אתה חיי

חוק.את השלט הר

חוק למשךלחץ והחזק את לחצן השלט הר¿

5 שניות, ושחרר אותו.

עית על לחצןתוך 3 שניות, לחץ שוב רג¿

חוק.השלט הר

ב הלימודחוק עבר כעת את שלהשלט הר

והוא מוכן לשימוש.

חוק עם סוללות מרוקנות אינו מסוגלשלט ר

כב.בטל את נעילת הריותר לנעול או ל

החלפת הסוללות בשלט
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ברי גוף עלוליםבעת פתיחת חלונות הצד, אי
ת הדלת במהלךלהילכד בין חלון הצד למסגר

תנועת החלון. קיימת סכנה לפציעה.

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.

חלונות צד

ת חלונות צד  פתיחת וסגיר

ה אזהר  

ה אזהר  

כב (דוגמה: דלת שמאלית)כניסה ויציאה מתוך הר

כת כניסה/יציאה קלה שלהשתמש במער¿
 עמוד 59).«ב המשוכך (המוש

רגתובמד השתמש בידיות האחיזה ¿
 .הגישה 

כב  כניסה/יציאה מהר

דלתות

ה אזהר  
כב הםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש

עשויים:

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי£

כביש אחרים.

לצאת ולהפריע לתנועה.£

כב.להפעיל את ציוד הר£

כב אםכמו כן, ילדים יכולים לגרום לתזוזת הר

הם, לדוגמה:

ישחררו את בלם החניה.£

יוציאו את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£

.Pחניה 

יעבירו את ידית ההילוכים הידנית להילוך סרק.£

יתניעו את המנוע.£

קיימת סכנה לתאונה ולפציעה.

כב, תמיד קח את מפתחותבעת יציאה מהר

כב. לעולם אל תשאירכב עמך ונעל את הרהר

חקגחה. הרכב ללא השילדים או בעלי חיים בר

ם של ילדים.ג ידאת המפתח מהיש

הקפד על הערות והוראות הבטיחות בסעיף

 עמוד 45).«(כב“ “ילדים בר

כב רקניתן להבטיח כניסה ויציאה בטוחה מהר

רגה. רקאם אתה משתמש בידיות האחיזה ובמד

רוש. אל תקפוץהן תוכננו לעמוד במשקל הד

מתא הנהג.

רגות, ספי הדלת, ידיות האחיזהשמור על המד

ונעליך נקיים מלכלוך כגון:

בוץ£

חמר£

שלג£

חקר£

ריכה שלך.ת הדבר מגביר את בטיחות נקודהד

ברי גוף הנמצאיםת חלונות הצד, איבעת סגיר
ה עלולים להילכד. קיימת סכנהבת אזור הסגירבקר

לפציעה.

בת החלונות במהלךודא שאף אחד אינו נמצא בקר
ה. אם מישהו נלכד, שחרר את המתגתהליך הסגיר

של החלון.ת או לחץ על המתג לפתיחה חוזר
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סובב את המפתח למצב רדיו במנעול¿

ההצתה.

לחץ לחיצה רצופה על החלקלפתיחה: ¿

, עד שחלון או התחתון של המתג 

הצד המתאים יגיע למיקום הרצוי.

ה אזהר  
ם אתה סוגר את חלון הצד שוב מיד לאחרא

החסימה או האיפוס, החלון נסגר בכוח מוגבר או
בי.מר

בריה זה לא יפעל תפקוד היפוך תנועה. איבמקר
ה.ה במהלך הסגירגוף עשויים להילכד באזור הסגיר

ת לפציעות חמורות ואףמצב זה יוצר סכנה מוגבר
קטלניות.

ה. כדיבר גוף אינו נמצא באזור הסגירודא שאך אי
ה, שחרר את הלחצן או לחץ עליולעצור את הסגיר

שוב כדי לפתוח את החלון.

לאחר תקלה או ניתוק מתח יש לאפס את

 עמוד 54).«(חלונות הצד 

ה על החלקלחץ לחיצה קצרה: לסגיר¿

, עד שהגג או התחתון של המתג 

הנפתח יסגר לגמרי.

לחץ על החלק התחתוןפתיחת נוחות: ¿

 למשך כשנייה. או של לחצן 

החלון התואם נפתח.

כב עםת נוחות (כלי רמאפיין סגיר¿

לחץת): כזית מוגברכת נעילה מרמער

, או על החלק העליון של המתג 

במשך כשנייה אחת.

חלון הצד המתאים ייסגר באופן מלא.

אם חפץ כלשהו חוסם או מגביל את

ה, תפקודתנועת חלון הצד  במהלך סגיר

פתיחה מחדש אוטומטית ייעצר.

אם חפץ כלשהו מפריע לתנועת חלון הצד

ואתה לוחץ על החלק העליון שוב או לוחץ

, או ומחזיק את הלחצן התואם 

החלון ייסגר ללא תפקוד פתיחה מחדש

אוטומטית.

 לחץת/פתיחת נוחות:ת סגירלעציר¿

.או  עית על הלחצן התואם שוב רג

ה של חלונות הצד  פתיחה/סגיר

ת מתגים (דוגמה: דלת הנהג)יחיד

תלחצנים לשני חלונות הצד ממוקמים ביחיד

בדלת הנהג. בדלת נהג המשנההמתגים ש

נמצא רק מתג לחלון הצד של נהג המשנה.

ת,כזית מוגברכת נעילה מרכב עם מערבכלי ר

אתה יכול לפתוח ולסגור את חלונות הצד

 עמוד«(חוק באמצעות המפתח או השלט הר

.(51

  איפוס חלונות הצד

בור מחדש שלאפס את חלונות הצד לאחר חי

מתח החשמל או אם חלון הצד לא נסגר או

נפתח באופן מלא.

סובב את המפתח למצב רדיו במנעול¿

ההצתה.

 אולחץ על החלק התחתון של לחצן ¿

 של חלון הצד התואם והחזק עד שחלון

הצד נפתח באופן מלא למשך כשנייה.

 או לחץ על החלק העליון של לחצן ¿

של חלון הצד התואם והחזק עד שחלון

הצד נסגר באופן מלא למשך כשנייה.
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 גג  נפתח

ה אזהר  
ה של הגג הנפתח, עשוייםבעת פתיחה או סגיר

בת אזורבקרלהילכד בו חלקי גוף של אנשים ש
ה. קיימת סכנה לפציעה.הסגיר

הבת אזור הסגירוודא שאף אחד אינו נמצא בקר
ה. אם מישהו נלכד, שחררבמהלך תהליך הסגיר

את הלחצן מיד. לחץ על הצד הנגדי של הלחצן

לפתיחה מלאה של החלון הנפתח.

ת הגג הנפתחפתיחת וסגיר

לחץ לחיצה רצופה על החלקלפתיחה: ¿
.התחתון של המתג  

הגג הנפתח ייפתח לגמרי.

או ת התנועה, לחץ על לחצן לעציר¿
.

ה על החלק לחץ לחיצה קצרה: לסגיר¿
.התחתון  של המתג 

הגג הנפתח ייסגר לגמרי.

או ת התנועה, לחץ על לחצן לעציר¿
.

בעת תקלה או לאחר שהמצבר נותק, אתה יכול
 עמוד 55).«לסגור את הגג הנפתח באופן ידני (

וילון שמש/רשת חרקים

ת מתגים מעלמתג גג נפתח (דומה: ביחיד

מית)השמשה הקד

ת מתגים של המיטה)מתג גג נפתח (דוגמה: ביחיד

דומה: וילונות שמש

הטה את הידית ומשוך את וילוןה: לסגיר¿

 לצד או את רשת החרקים השמש 

ת הגג, ושחרר.השני של מסגר

הטה את הידית ומשוך את וילוןלפתיחה: ¿

 לצד או את רשת החרקים השמש 

ת הגג, ושחרר.השני של מסגר

ת הגג הנפתח באופן ידני  סגיר

כת הכלים מברג עם להב שטוחהוצא מער¿

רוחב להב 4 מ“מ).( 
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.הסר את הכיסוי ¿

 למקוםהכנס את המברג השטוח ¿

.ך הפתח רהמתאים ד

 נגד כיוון השעון,סובב את המברג השטוח  ¿

עד שהגג הנפתח ייסגר לחלוטין.

כתוהחזר לער הסר את המברג  השטוח  ¿

הכלים.

.החזר את הכיסוי לפתח ¿

  חלון גג

ת חלון הגגפתיחת וסגיר

אתה יכול לפתוח את חלון הגג בצד אחד

(מלפנים או מאחור), או בשני הצדדים (מלפנים

ומאחור ביחד).

חוף את חלון הגג למעלה או משוך אותוד¿

.למטה בידיות 
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ביםמוש

בים הערות אודות המוש

ה אזהר  

ה אזהר  

כב במהלך הנהיגהאתה עשוי לאבד שליטה על הר

אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£

או את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

קיימת סכנה לתאונה.

ב הנהג, את גלגל ההגהיש לכוונן את מוש

ת בטיחות לפני התנעתוהמראות ולחגור חגור

המנוע.
בים,בים ולחימום המושלמניעת נזק למוש

הקפד על ההערות הבאות:

בים. אם נשפכואל תשפוך נוזלים על המוש£

בש אותם מיד.בים, יינוזלים על המוש

בים לחים או רטובים, אלאם כיסויי המוש£

בים. אין להשתמשתפעיל את חימום המוש

בים.בוש המושבים לייבחימום המוש

בים באופן המומלץנקה את כיסויי המוש£

בפרק “ניקוי וטיפוח“.

בים. אלאל תוביל מטענים כבדים על המוש£

בים,ב עצמים חדים על כריות המושתצי

לדוגמה סכינים, מסמרים או כלים.  על

בים לשמש ככל האפשר, להסעתהמוש

בד.נוסעים בל

ב אתה או נוסע אחר עלולים להילכדבעת כוונון מוש

ב. קיימת סכנה לפציעה.לדוגמה, במסילת המוש

ב פנוי לגמרי בעת כוונוןוודא שאזור תזוזת המוש

ב.המוש

ה אזהר  
ב הנהג אינו נעול במקומו, הוא עלול לזוזאם מוש

בר עלולכב בתנועה. הדבפתאומיות בעת שהר

כב. קיימת סכנהלגרום לך לאבד שליטה על הר

לתאונה.

ב הנהג נעול במקומו לפני התנעתודא תמיד שמוש

המנוע.

  מידע שימושי

רטי והאופציונלי מתאר את כל ציוד הסטנדספר זה

פסת הספר. ייתכנוכבך שהיו זמינים בזמן הדשל ר

הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן

כבך אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים.שר

כות ותפקודיםפרטים אלה מתייחסים גם למער

בטיחות.הרלוונטיים ל

כזי שירות מורשים שלנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה אזהר  
ת הבטיחות אינה מספקת את ההגנהחגור

הייעודית שלה אם משענת הגב לא נמצאת במצב

זקוף. בעת בלימה או תאונה, אתה עלול להחליק

ה ולספוג פגיעה באזור הבטן אומתחת לחגור

ת לפציעההצוואר, למשל. קיימת סכנה מוגבר

ה ואף קטלנית.חמור

ב כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כוונן את המוש

תמיד וודא שמשענת הגב נמצאת במצב זקוף.

ה אזהר  
ברי גוףאם אין מרווח מספיק, עלולים להילכד אי

ב המשוכך. קיימת סכנהבין גלגל ההגה והמוש

לפציעה.

בודא שקיים מרווח מספיק לתנועה של המוש

כב, הנמך לגמרי אתהמשוכך. לפני יציאה מהר

ב.המוש

ה אזהר  
ב המשוכךאם אתה דוחף את המפוח של המוש

ך עלולה להילכד.פנימה, יד

חוף את המפוח פנימה.אל תד
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ביםהפעלת המוש  

ב פועל, אל תכסה אתר חימום המושכאש£
ב בחומרי בידוד, לדוגמה שמיכות,המוש

בי ילדיםב, מושמעילים, תיקים, כיסויי מוש
בי הגבהה.או מוש

בים, ודא שאיןכאשר אתה מכוונן את המוש
בים.חפצים באזור הרגליים או מאחורי המוש

בים.ת אתה עלול לגרום נזק למושאחר

בו תוכל לחגורב להיות מכוונן באופן שבך חיימוש
ת הבטיחות כראוי.את חגור

הקפד על הנקודות הבאות:

ב למצבכוונן את משענת הגב של המוש£
בהב בתנוחת ישיאנכי ככל האפשר וש

זקופה ככל האפשר. לעולם אל תנהג
כשמשענת הגב נטויה מדי לאחור.

זרועותיך צריכות להיות כפופות קמעה,£
כאשר אתה אוחז את גלגל ההגה.

בה שאינן מאפשרותהימנע מתנוחות ישי£
ת הבטיחות. רצועתניתוב נכון של חגור

כזה צריכה לעבור במרהכתף של החגור
ה לחלק העליון שלבת להיות צמודהכתף וחיי

הגוף. רצועת המותניים צריכה להיות
כיים ומהודקתמנותבת לרוחב אזור אגן היר

כיים נמוך ככל האפשר, כלומרעל מפרקי היר
לרוחב המותניים שלך.

חק המאפשר לחיצה מלאה עלשמור על מר£
הדוושות.

ביםכבך יכול להיות מצויד באחד מסוגי המושר
כב:השונים תלוי בציוד תא הנהג של הר

ב סטטי ללא מתליםמוש£

ב משוכך רגילמוש£

ב משוכך לוקסוסמוש£

ב משוכך ממוזגמוש£

כזיב מרב נהג משנה ומושמוש£

כתעות למערב גם להוראות הבטיחות הנוגשים ל
«כב ( עמוד 44) וילדים בר«כרית האוויר (

עמוד 45).

ב משוכך השתמש תמידכבך מצויד במושאם ר
כב.במאפיין כניסה/יציאה קלה, בעת יציאה מהר

ב משוכךכזי ומושב מרב סטטי, מושמוש

רגיל/ נוחות/ ממוזג

ה, ודאב קדימה ואחורבעת כיוון המוש

שחלק הראש של המיטה התחתונה

ת החלק עלול לפגועמונמך לגמרי, אחר

ב ולגרום נזק לשניהם.במוש

רוש לחץ אגור שללהפעלת המשוב המשוכך, ד
כב.חוס ברכת האוויר הדלפחות 7 בר במער

רגה, לדוגמה לעלייהב כמדאל תשמש במוש
למיטה העליונה.

וא אמצעיבת הת בטיחות משולב עם חגורמוש

כת ריסון.בטיחות ומער

ודא שקראת את הנחיות הבטיחות בסעיף

 עמוד 41).«(“בטיחות נוסעים“ 

בים בפרקניתן למצוא מידע על ניקוי המוש

 עמוד 229).«(“ניקוי וטיפוח“ 

בים במוסך מוסמך.בצע תמיד תיקונים במוש

ב משוכך ממוזגדוגמה: מוש

ב, קרא את הוראות הבטיחותלפני כוונון המוש

ב,בים. תלוי בסוג המושהחשובות של המוש

מספר אפשרויות כוונון לא תהיינה זמינות.
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כוונן את כריתלכוונון כרית הצוואר: ¿
 בהתאם לגובהך, בשימושהצוואר 

במהדקי וולקרו בחלק האחורי של משענת
הגב.

אתה יכול להסיר ולכבס את כיסוי כרית הצוואר.

לפני הכביסה קרא את התווית על כיסוי כרית

הצוואר.

לחץת הבטיחות: לכוונון גובה חגור¿
.לחיצה רצופה על לחצן 

ת הבטיחות בהתאם לגובהך.כוונן את חגור¿

.שחרר את לחצן ¿

הסר כל משקללכוונון משענת הגב: ¿
ממשענת הגב.

 למעלה ואחוז אותהמשוך את ידית ¿
במצב זה.

הפעל משקל או הסר משקל ממשענת¿
הגב, על מנת להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

 משוךב לפנים או לאחור:לכוונון המוש¿
.הז בצמב התוא זוחאו הלעמל  תידי תא

ב לפנים או לאחור, עלחוף את המושד¿
מנת להזיזו למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

ב לפנים/לאחור, עדהחלק את המוש¿
ב בקול.שהוא יישתל

 הסט את ידיתלשחרור נועל המתלים:¿
 לימין.

כי.ב יכול לנוע בכיוון אורהמוש

 הסט את ידיתלשילוב נועל המתלים:¿
 לשמאל.

ב נעולב והמושנועל המתלים משול
במקומו.

משוך אתב: ך כרית המושלכוונון אור¿

 למעלה והחזק אותה במצב זה.הידית 

ב לפנים או לאחור,חוף את כרית המושד¿
על מנת להזיזה למצב הרצוי.

.שחרר את ידית ¿

משוך אתב: לכוונון זווית כרית המוש¿

 מעלה והחזק אותה במצב זה.ידית 

ב או משענתהפעל משקל על כרית המוש¿
הגב או הסר מהן משקל, על מנת להזיזה

למצב הרצוי.

.שחרר את הידית ¿

משוך את הידית ב: לכוונון גובה המוש¿
מהחוף אותה למטה ברלמעלה, או ד

אחת.
מה אחת.ב מתרומם או מונמך ברהמוש

בע את קלכוונון ”מניעת הטלטול“:¿

,”מניעת הטלטול“ בשימוש בידית 
ב.ה של המושה חדלמניעת יריד

לשימוש במאפיין כניסה/יציאה קלה:¿

 למטה.לחץ את הידית 
ב מונמך לחלוטין.המוש

 למעלה.משוך את הידית ¿
בע עבורו.ם שנקב חוזר לגובה הקודהמוש

אתה יכול לכוונן את מיתאר משענת הגב
(תמיכת קשת הגב), ואת מיתארי הצד

ה שלך.רלתמיכה בעמוד השיד

לחץ עללכוונון מיתאר משענת הגב: ¿
.החלק העליון או התחתון של המתג 
מיתארי הצד מוגדלים או מופחתים.

לחץ על החלק העליון או התחתון של מתג¿
.

החלק העליון של מיתאר משענת הגב
מוגדל או מופחת.

ב מתלה ממוזגדוגמה: מוש
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ה אזהר  
אסור לאף אחד להשתמש במיטה העליונה כאשר

כב נמצא בתנועה.הר

קיימת סכנת פציעה, אף קטלנית.

כב נייח.השתמש במיטה העליונה רק כאשר הר

חבהדוגמה: מיטת נוחות עליונה ר

ה, ניתן לכוונןכב חונה בעלייה או בירידאם הר
את המיקום האופקי של מיטת הנוחות

ם כך, כוונן את הזווית שלחבה. לשהעליונה הר
חבה.מיטת הנוחות העליונה הר

כוונן או קפל לגמרי את משענות הגב של¿
בי הנהג ונהג המשנה.מוש

בי הנהג ונהגרוש הזז את מושאם ד¿
המשנה קדימה.

לחץ והחזק אתלקיפול ולכוונון הזווית: ¿
.לחצן השחרור 

לחץ על החלק העליון או התחתון של מתג¿
.

מיתארי הצד מוגדלים או מופחתים.

סובב אתב: להפעלת אוורור המוש¿
.�  למצב  ת המפוח ת בקריחיד

סובב אתב: להפסקת אוורור המוש¿
.למצב  ת המפוח ת בקריחיד

לחץ על החלקב: להפעלת חימום המוש¿
.העליון של המתג 

רגת החימוםבע לדב פעיל ונקחימום המוש
הראשונה.

או

.לחץ על החלק התחתון של מתג ¿

רגת החימוםבע לדב פעיל ונקחימום המוש
השנייה

 לחץ את מתגב:להפסקת חימום המוש¿
כזי.למיקום המר 

חבה  מיטה נוחות עליונה, ר

ה סקיר

המיטות הבאות יכולות להיות מותקנות:

.חבהמיטת נוחות עליונה, ר£

 עמוד 62).«(מיטת נוחות תחתונה £

 עמוד 63).«(רטית מיטה תחתונה סטנד£

 עמוד 63).«(ב / מיטה שילוב מוש£

ע עםבוא במגת המיטה יכולה לאחר
בים. ולמושבים ולגרום נזק למיטההמוש

פתח את המיטה.¿

כוונן את המיטה למצב אופקי באמצעות¿
והתאם את הזווית. בת בתושהפלס ש

ת המיטהך מסגרבת לאורהזז את התוש
כדי ליישר לגמרי את המיטה. אתה יכול

מתחת למיטה בת להסיר את התוש
ולחבר אותה לקצה אחר של המיטה.

בת תמיד להיות ביןבועת האוויר בפלס חיי
הקווים.

ע עםוודא שהמיטה אינה באה במג
בים בעת קיפול או פתיחה שלה.המוש

בי הנהגכן את משענות הגב של מושהר
בים קדימה.ונהג המשנה או הזז את המוש
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 משוך אתלקיפול המיטה למעלה:¿
 למטה, והוצאהרצועה המחזיקה 

.אותה מתוך המחזיק 

קפל את המיטה למעלה והחזק אותה¿
במקומה.

מהלוח ה המחזיקה שחרר את החגור¿
האחורי, באמצעות מהדק וולקרו.

מעל ה המחזיקה משוך את החגור¿
 בחלק התחתוןהמיטה, וחבר אותה לוו 

של המיטה.

ם את המיטה מעטהרלפתיחת המיטה: ¿
מתוך ה המחזיקה ושחרר את החגור

, בחלק התחתון של המיטה.הוו 

קפל את המיטה למטה.¿

 למטה,משוך את הרצועה המחזיקה ¿
.וחבר אותה למחזיק 

ללוח ה המחזיקה הצמד את החגור¿
האחורי, באמצעות רצועות וולקרו.

בור רשת הבטיחותחי

.שחרר את לחצן השחרור ¿

בותמשתל הרצועות המחזיקות 

אוטומטית והמיטה מוחזקת במיקום

בזווית.

קפל את המיטה כלפילקיפול מעלה: ¿

מעלה עד היכן שניתן.

 מיטת נוחות תחתונה

קיפול / פתיחת המיטה

ע עםוודא שהמיטה אינה באה במג
בים בעת קיפול או פתיחה שלה.המוש

בי הנהגכן את משענות הגב של מושהר
בים קדימה.ונהג המשנה או הזז את המוש

ע עםבוא במגת המיטה יכולה לאחר
.ביםבים ולגרום נזק למיטה ולמושהמוש

ה אזהר  
סן נוסע השוכב במיטה, אם הנוסעלא ניתן לר

כב בתנועה ורשתשוכב במיטה בעת שהר
הבטיחות לא הותקנה. קיימת סכנה לפציעה

ה או אף קטלנית.חמור

התקן תמיד רשת בטיחות כאשר נוסע משתמש
במיטה.
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ה אזהר  

השתמש במיטת הנוחות התחתונה רק עם

כב בתנועה; רקרשת הבטיחות, בכל עת שהר

בה אתה נוהג.בר מותר במדינה שאם הד

לפני תחילת הנסיעה, חבר את ווי רשת¿
 בגג התא. ללולאות הבטיחות 

אם אין שימוש במיטה התחתונה, אחסן את

רשת הבטיחות מתחת למיטה.

רטית  מיטה תחתונה סטנד

שחרר את האבזם וקפל מטה את המיטה.¿

 קפל אתלקיפול המיטה למעלה:¿
המיטה מעלה ואחוז אותה במקומה.

חוף את לשונית הרצועה המחזיקה לתוךד¿
ב.האבזם, עד שהיא תשתל

ב / מיטה שילוב מוש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כב בתנועה יכולנוסע השוכב במיטה בעת שהר

ה אוליפול ממנה. קיימת סכנה לפציעה חמור
אף קטלנית.

כב נייח.השתמש במיטה רק בעת שהר

ע עםוודא שהמיטה אינה באה במג
בים בעת קיפול או פתיחה שלה.המוש

בי הנהגכן את משענות הגב של מושהר
בים קדימה.ונהג המשנה או הזז את המוש

ע עםבוא במגת המיטה יכולה לאחר
בים.בים ולגרום נזק למיטה ולמושהמוש

רטית:כב עם מיטה תחתונה סטנדכלי ר¿

כוונן או קפל קדימה את משענות הגב של

בי הנהג ונהג המשנה.מוש

בי הנהג ונהגרוש הזז את מושאם ד¿

ה מספקת.המשנה קדימה, במיד

ם מעט את המיטה,הרלפתיחת המיטה: ¿
, באבזםולחץ את לחצן השחרור 

ה.החגור

כב בתנועה יכולנוסע השוכב במיטה בעת שהר

ה או חמורליפול ממנה. קיימת סכנה לפציעה

אף קטלנית.

כב נייח.השתמש במיטה רק בעת שהר

ה אזהר  
ב,ב אינה נעולה במצב המושאם כרית המוש

ת הבטיחות לא תוכל למלאהיא עשויה לזוז. חגור

ה ההגנתי המיועד.את תפקיד

ת לפציעות חמורות ואףקיימת סכנה מוגבר

קטלניות.

בלפני תחילת הנסיעה, וודא תמיד שכרית המוש

ב.נעולה במצב המוש

ה אזהר  
ב מעלה אובעת קיפול משענת הגב של המוש

מטה אתה או נוסעים אחרים עלולים להילכד.

קיימת סכנה לפציעה.

ודא שטווח התנועה של משענת הגב של

ב אינו מופרע ושאף אחד לא יכול להילכד.המוש

ה אזהר  
באם לא תחזיק את משענת הגב של המוש

ה, היא תיפול. היאמה או הורדבמקומה בעת הר

ה שלכב ולגרום ללכידעלולה לפגוע בנוסעי הר

ברי גוף. קימת סכנה לפציעה.אי

החזק תמיד את משענת הגב במקומה בעת

תה.מתה או הורדהר
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ה אזהר  
בכרית בות והחלק אותה לאחור. התוש

.ב נצמדות לשקעים המוש

מיטה עליונה

ב למצבקיפול משענת הגב של המוש

מוטה לגמרי

ב, אתה או נוסעיםבעת משיכת כרית המוש

ב וכריתת המושאחרים עלולים להילכד בין מסגר

ב. קיימת סכנה לפציעה.המוש

ב, ודא שאף אחד אינובעת משיכת כרית המוש

ב.בטווח התנועה של כרית המוש

רשת הבטיחות במיטה העליונה אינה אביזר ריסון

המאפשר שימוש במיטה בעת נסיעה.

כות ריסוןב/מיטה אינו מיועד למערשילוב מוש

ב נהגכת ריסון לילד רק במושלילדים. התקן מער

המשנה.

כב“הקפד על הערות הבטיחות בסעיף “ילדים בר

 עמוד 45).«(

בב ו/או כרית המושמשענת הגב של המוש

יכולים להימצא במצב אנכי או במצב מוטה

לגמרי.

מיטה תחתונה

ב / מיטהדוגמה: שילוב מוש

ב למצב מוטהלמשיכת כרית המוש¿

ב למעלהמשוך את כרית המושלגמרי: 

.ולפנים באמצעות הלולאה 

ת ההנחיהת לנקודב מתחברכרית המוש

ב נצמדותבכרית המוש בות  התוש.

.לשקעים 

םהרב למצב אנכי: ת כרית המושלהחזר¿

,ב באמצעות הלולאה את כרית המוש

דוגמה: רצועה מחזיקה בצד שמאל

דוגמה: הידוק רשת הבטיחות

שחרר את הרצועות המחזיקות ¿

מאחיזתן בצד ימין ובצד שמאל של

.משענת הגב 

.ם את משענת הגב למעלה הר¿

 מפינישחרר את רשת הבטיחות ¿

 וממהדקי טנקס בצד ימין/הנעילה 

ה האחורי של משענת הגבבצידשמאל, ש

.ב של המוש

 למצב אופקי,קפל את משענת הגב ¿

ואחוז אותה במצב זה.
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מראות חיצוניות

ה אזהר  

ה אזהר  
כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר

הנהיגה אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£
או את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

קיימת סכנה לתאונה.

ב הנהג, את גלגל ההגהיש לכוונן את מוש
ת בטיחות לפני התנעתוהמראות ולחגור חגור

המנוע.

גלגל ההגה עשוי לזוז פתאום אם אתה מכוונן
כבאותו בעת נהיגה. אתה עלול לאבד שליטה בר

ולגרום לתאונה.

מראות חיצוניות

   הערות בטיחות חשובות

ב תפקודיכוונון גלגל ההגה הר

 לאבזמיהכנס את לשוניות החגורות ¿
, בצד ימין ושמאל.חגורות הבטיחות 

קיפול משענת הגב מטה למצב אנכי

מעלה, ם מעט את משענת הגב הר¿
אחוז אותה במצב זה ולחץ על לחצני

 בצד שמאל של האבזמים השחרור 
ובצד ימין.

.ם מעט מעלה את משענת הגב הר¿

 לפני הנעילההדק את רשת הבטיחות ¿
. בגה תנעשמ לש ירוחאה קלחה לע 

סובב את המיטה למטה ללוח האחורי.¿

 בצדהצמד את החגורות המחזיקות ¿
.ימין ובצד שמאל של משענת הגב 

בשחרור/כוונון עמוד ההגה מתחת לגלגל ההגה הר

תפקודי

אם קיים לחץ מספק, באפשרותך לכוונן את

גלגל ההגה.

כב.עצור את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

לחץ על החלק התחתון של המתגלכוונון: ¿

.

עמוד ההגה משתחרר מנעילה.

כוונן את גובה וזווית גלגל ההגה.¿

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿

גלגל ההגה ננעל.

גלגל ההגה ננעל באופן אוטומטי כ� 10

שניות לאחר שהוא שוחרר מנעילה.

ה אזהר  
כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר

הנהיגה אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£
או את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

גלגל ההגה נעול במקומו לפני תחילתוודא ש
הנסיעה. לעולם אל תשחרר את גלגל ההגה

כב נמצא בתנועה.מנעילה כאשר הר
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ה אזהר  

 לפנים או לאחור, לימיןלחץ את מתג ¿
או לשמאל, עד שהמראה החיצונית

בע באופן נכון.תיק

 חימום מראות חיצוניות 

מתג אורות  

הערות בטיחות חשובות

הכת תאורמער

קיימת סכנה לתאונה.

ב הנהג, את גלגל ההגהיש לכוונן את מוש
ת בטיחות לפני התנעתוהמראות ולחגור חגור

המנוע.

תהמראות החיצוניות מקטינות את מיד
העצמים. עצמים נמצאים בפועל קרוב יותר
כתמאשר הם נראים. אתה עשוי לטעות בהער

כב מאחוריך, לדוגמהבין כלי הרחק בינך להמר
ב, ולגרום לתאונה.בעת שינוי נתי

בה זו, הבט תמיד לאחור, על מנת לוודא אתמסי
כב הנוהגים אחריך.חק האמיתי מכלי הרהמר

ראה חיצונית שאינה מכוונת כראוי יכולהמ
בה זו, תמיד בדוק אתלגרום לראות לקויה. מסי

כב לפני התחלהמיקום המראות החיצוניות בר
נסיעה.

 כוונון המראות החיצוניות

כוונן ידנית את המראה הפנימית, את מראת
מית.כה ואת המראה הפנוררשפת המד

חבים במיוחד,כב רה של גופי מרבמקר¿
חוף או משוך תחילה את זרועות המראותד

החיצוניות השמאלית והימנית למצבן
הרצוי.

סובב את המפתח למצב נהיגה במתג¿
ההצתה.

 עבור המראה למצב סובב את מתג ¿
 עבורהחיצונית השמאלית, או למצב 

המראה החיצונית הימנית.

שמור על המראות החיצוניות נקיות מאדים
ח בתנאי מזג אוויר קר, באמצעות חימוםוקר

כה אינה מחוממת.רמראה. מראת שפת המד

סובב את המפתח למצב נהיגה במתג¿
ההצתה.

לחץ על החלק העליון של מתג.להפעלה: ¿

נורית חיווי תידלק במתג.

 לחץ על החלקלהפסקת פעולה:¿

התחתון של המתג.

ה אזהר  
ת בעתה החיצונית האחורית מוסתרהתאור

בר יכול לגרום לכליפתיחת דלת תא המטען. הד

כבך בזמן. קיימת סכנהכב ללא לזהות את רר

לתאונה.

רישותכב מאובטח מאחור בהתאם לדוודא שהר

החוק המקומיות, לדוגמה באמצעות משולש

ה.אזהר
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ת נהיגת יוםפנסי תאור

התנע את המנוע.¿

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

פנסי נהיגת יום נדלקים.

בובפנסי נהיגת יום נכבים אוטומטית בעת סי
.מתג האורות למצב 

פל אחורימיים ופנס ערפל קדפנסי ער

סובב את המפתח למצב נהיגה במתג¿
ההצתה.

או ה למצב סובב את מתג התאור¿
.

 משוך את מתגפל:להפעלת פנסי הער¿
.ה החוצה למצב התאור

ליד המתג פל ונורית החיווי פנסי הער
יידלקו.

מיים ופנספל הקדלהפעלת פנסי הער¿
המשוך את מתג התאורפל האחורי: הער

.החוצה למצב 

פל האחורימיים, פנס הערפל הקדפנסי הער
פלשל פנסי הער ונוריות החיווי 

ליד פל האחורי מיים ושל פנס הערהקד
המתג יידלקו.

פל אחורי, סובבכב מותקן רק פנס עראם בר
ומשוך  את ה למצב את מתג התאור

.ה למצב מתג התאור

הסקיר

המתג תאור

ת נהיגהה / פנסי תאורבוי תאורכי
ביום

ת לוחיתפנסי צד/אחוריים, תאור
רישוי ופנסים היקפיים/פנסי סימון

םיישארה םיסנפב הובג רוא/ךומנ רוא

פלפנסי ער

פל אחוריפנס ער

בוי ולהדלקתה לכיניתן להשתמש במתג התאור
כב. האור הגבוה בפנסים הראשייםת הרתאור

ומהבהב הפנסים הראשיים מופעלים באמצעות
 עמוד 68).«ב (המתג המשול

ה אם דלת הנהג נפתחת בעת:נשמע צליל אזהר

שדולקות אלומות אור נמוך ומתג ההצתה£
נמצא במצב רדיו.

שפנסי הצד או  אור הנמוך בפנסים הראשיים£
.0דולקים ומתג ההצתה במצב 

אור נמוך בפנסים הראשיים

.סובב את מתג האורות למצב ¿

אור נמוך בפנסים הראשיים ופנסי הצד
 בלוח המחווניםנדלקים. נורית חיווי 

נדלקת.

אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים הן
כבבה זו, בארצות בהן כלי הראסימטריות. מסי

ך מהארץ בה ניתןרנעים בצד המנוגד של הד
כבכב רישוי, קיימת סכנת סנוור של כלי הרלר

הבאים לקראתך. מסך באופן חלקי את
הפנסים הראשיים, כאשר אתה נוהג בארצות

 עמוד 78).«אלה (

ת טווח הפנסים הראשייםבקר 
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ת טווח הפנסים הראשיים משמשת לכוונוןבקר

הזווית של אלומות הפנסים הראשיים בהתאם

כבך.לעומס בר

הזווית כלפי מטה של אלומות האור של הפנסים

בים תפוסים או אםהראשיים משתנה אם המוש

תא המטען עמוס או ריק. זה עלול להפחית את

הראות ולסנוור את התנועה הבאה ממול.

.כב אינו עמוס: בחר מצב אם הר¿

ת טווחכב עמוס: סובב את בקראם הר¿

ךרהפנסים הראשיים למיקום הרצוי. הד

ת מ� 40 מטר עד 100צריכה להיות מואר

מטר ואסור שאלומות אור נמוך בפנסים

הראשיים יסנוורו את התנועה הבאה ממול.

 בלוח המחוונים והאורנורית החיווי 

הגבוה בפנסים הראשיים נדלקים לזמן

קצר.

פנסי איתות

סובב את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿

להדלקת אור גבוה בפנסים הראשיים:¿

הדלק את האור הנמוך בפנסים הראשיים

.

ב בכיוון החץ חוף את המתג המשולד¿

ב.ושל

 בלוח המחוונים נדלקת.נורית החיווי 

לשימוש במהבהב הפנסים הראשיים:¿

ב בכיוון החץלחץ קלות על המתג המשול

.

בב את המתג המשוללחץ ושללאיתות: ¿

או מטה לאיתות מעלה לאיתות לימין 

.לשמאל 

פנס האיתות ונורית החיווי התואמת 

 יהבהבו בלוח המחוונים.או 

ב חוזר למקומו באופןהמתג המשול

אוטומטי לאחר סיום תמרון היגוי גדול.

ב,בעת עקיפה או שינוי נתילאיתות קצר: ¿

ב קלות בכיוון הרצוי,לחץ על המתג המשול

. או איתות לשמאל איתות לימין 

פנסי האיתות ונורית החיווי התואמת

 יהבהבו 5 פעמים בלוח או 
המחוונים.

לחץ על המתגביטול האיתות הקצר: ל¿

ב קלות בכיוון הרצוי; איתות לימיןהמשול

. או איתות לשמאל 

פנסי האיתות ונורית החיווי התואמת

 יהבהבו בלוח המחוונים. או 

ב  מתג משול

אור גבוה בפנסים הראשיים/ מהבהב

הפנסים הראשיים
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ה פנימית  תאור

ה הפנימית (תא נהגבוי התאורהדלקת/כי

עם גג נמוך)

תבוי או עמעום של מנורלהדלקה/כי
הקריאה של הנהג

הבוי או עמעום של התאורלהדלקה/כי
הפנימית

הלהפעלה/הפסקת פעולה של הבקר
ה הפנימיתהאוטומטית של התאור

ת הלילה (ירוק)בוי של מנורלהדלקה/כי

ה הפנימיתבוי של התאורהדלקה/כי

ה הפנימית:בוי של התאורלהדלקה/כי¿
.לחץ קלות על לחצן 

ה הפנימית מתעמעמת בעתהתאור
הידלקותה.

.לחץ והחזק את לחצן לעמעום: ¿

ה הפנימית ניתנת לכוונון ביןבהירות התאור
ת הפנים מגיעה0 ל� 100%. בעת שתאור

בית, היא פוחתת שוב. בעתבהירות מרל
מה הנמוכהת הפנים עומעמה לרשתאור

ביותר, הבהירות גדלה שוב. הבהירות
מתעמעמת באופן אוטומטי כאשר אתה

נוהג במהירות שמעל ל� 30 קמ“ש.

ה פנימיתה אוטומטית של תאורבקר

לחץ והחזקלהפעלה /הפסקת פעולה: ¿
 עד שיישמע צליל קצר.את לחצן 

אם אתה פותח את דלת הנהג או דלת נהג
תה הפנימית ותאורהמשנה, והתאור

ההכניסה נדלקות באופן אוטומטי, הבקר
האוטומטית פועלת.

ת קריאההדלקת מנור

ה הפנימית כבויההתאור

ה פנימית אוטומטיתתאור

ה הפנימית מופעלתהתאור

לחץ על המתג למצב הרצוי.¿

כזית: אם המתגכב ללא נעילה מרכלי ר

הודלת נפתחת, התאור במצב 

הפנימית נדלקת.

כזית: אם המתגכב עם נעילה מרכלי ר

 ודלת נפתחת או מבוטלת נעילתבמצב 

ה הפנימית נדלקת.כב, התאורהר

ה פנימית (תא נהג עם גג גבוה)תאור

מיתמתג מעל השמשה הקד
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ת הקריאה של נהגבוי מנורהדלקת/כי

המשנה

ת קריאה (דופן הצד)בוי מנורהדלקת/כי ה הפנימית אםבוי התאורשנה השהיה בכיי
האתה סוגר את הדלתות כאשר הבקר

ה הפנימית פועלת.האוטומטית של התאור
ה הפנימית נכבית אם:התאור

אתה מתניע את המנוע בעת שהדלתות£
סגורות

ת בעתהדלת האחרונה שנפתחה נסגר£
שהמנוע פועל

כב באמצעות השלטאתה נועל את הר£
חוקהר

ת פתוחה למשך זמן ארוךדלת נשאר£

ה הפנימיתאם אתה מכבה ידנית את התאור
ה האוטומטית פועלת,בעת שהבקר

ת דולקת עד אשר:ה הפנימית נשארהתאור

אתה פותח/סוגר את הדלת (השהיית£
בוי)כי

כבאתה נועל /משחרר מנעילה את הר£
חוקבאמצעות השלט הר

ה הפנימיתאתה מכבה ידנית את התאור£

ת הלילה (ירוקה)בוי של מנורהפעלה כי

ת נוחות בלתית הלילה משמשת כתאורמנור
ת בעת נהיגה.מסנוור

.לחץ על לחצן בוי: להדלקה/כי¿

לחץ על החלק העליון של מתגלהדלקה: ¿

.

 לחץ על החלק התחתון של מתגבוי:לכי¿

.

 לחץ  על החלק התחתון שללהדלקה: ¿

.ת הקריאה מנור

 להפסקת פעולה: לחץ על החלקבוי:לכי¿

.ת הקריאה העליון של  מנור

ת קריאה (הדופןבוי מנורהדלקת/כי

האחורית)

לחץ על החלק התחתון שללהדלקה: ¿

.ת הקריאה מנור

ת לחץ על החלק העליון של  מנורבוי:לכי¿

.הקריאה 
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ה אזהר  

  פנס מסתובב

לחץ על החלק העליון שללהדלקה: ¿

.המתג 

 לחץ על החלק התחתון של המתגבוי:לכי¿

.

כב עם פנס מסתובב, צייתבעת הפעלת ר

ה הראייהלתקנות המקומיות במדינה. אם שד

כבים מיוחדים אוהנחוץ חסום על ידי גרור, מר

כבהתקנים אחרים, הגבר את בטיחות הר

ה נוספת.באמצעות תאור

הפנסי עזר לתמרון באזור עבוד

ה אזהר  
כיםרה בדאם אתה משתמש בפנסי אזור�עבוד

בוריות, אתה עלול לסנוור נהגים אחרים ולגרוםצי

לתאונה.

בוריותכים צירה בדהשתמש בפנסי אזור�עבוד

ה. וודא שהם אינם מסנווררק בעת ביצוע עבוד

נהגים אחרים.

ה מסייעת לך במהלך תמרוןת העבודתאור

לפני הגלגלים האחוריים.

הדלק את האור הנמוך בפנסים הראשיים.¿

.לחץ על לחצן בוי: להדלקה/כי¿

בעת שנורית החיווי בלחצן דולקת, פנסי

ה דולקים.אזור עבוד

עות להחלפת נורות  הערות הנוג

נורות, פנסים ומחברים יכולים להפוך לחמים

ה,מאוד במהלך השימוש. בעת החלפת נור

בים אלה. קיימת סכנהכיאתה עלול להיכוות מר

לפציעות.

ה.בים להתקרר לפני החלפת נורכיאפשר לר

כב. לכן אתהבטיחות הרנורות ופנסים חיוניים ל
ב לוודא שכל הנורות מתפקדות כל הזמן.חיי

ך חיי שירות מוגבל.לנורות יש אור

תס בנץ ממליצה לך שכאשר נורת מרצדחבר
פת, להחליף גם אתאלומת אור נמוך נשר

בילה בפנס הראשי השני בו זמנית.ה המקהנור
ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר

ס בנץבנורות עם חיי שירות ארוכים של מרצד
ה זו.למטר

הכת התאורלמניעת קצרים, כבה את מער£

 לפני0והעבר את מתג ההצתה למצב 

ה.החלפת נור

בש כפפות בעתכב משקפי מגן ולהר£

החלפת נורות.

תמיד החלף נורות פגומות בנורות חדשות£

תואמות, כלומר בעלות שיעורי מתח

והספק זהים.

החזק את הנורות רק באמצעות מטלית£

בים או חפץ דומה. אלנקייה נטולת סי

תעבוד עם ידיים רטובות או שומניות.

עים ונקהבדוק אם קיימת קורוזיה במג£

ך.ת הצורבמיד
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  החלפת נורות

ת הנורותסקיר

מיותנורות קד

H7 24Vאור נמוך בפנסים

הראשיים

H1 24Vאור גבוה בפנסים

הראשיים

W5W 24Vפנסי צד

H1 24Vפלפנסי ער

PY 21 W24Vמייםפנסי איתות קד

P 21 W24Vת נהיגה ביוםפנסי תאור

P 21 W/24Vפנסי איתות צדדיים,

(צהוב)פנסים סימון צדדיים

PY 21 W/24V

בן)(ל

R 10 W24Vפנסים היקפיים

ב,בדוק שכל האטמים ממוקמים היט£

ך.ת הצורוהחלף במיד

ה חדשה אינה נדלקת, התייעץאם נור£

במוסך מומחים מוסמך.

כזדאג להחלפת הנורות הבאות במר£

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ:

ת יוםפנסי לד לתאור�

בי לד בפנסים האחורייםכיר�

מיפנס היקפי לד קד�

נורות אחוריות

פנסי איתות אחוריים,

P 21 W24Vפנסי בלימה, פנס נסיעה

פל אחורילאחור, פנס ער

תפנסים אחוריים, תאור

R 5 W24Vלוחית רישוי, פנס מיקום

ת פנימיתתאור

P 18 W24Vהה: תאורת תקרתאור

פנימית

R 10 W24Vתה: מנורת תקרתאור

קריאה

EBS-R4 תה: מנורת תקרתאור
W24V 1.2לילה

W24V 10 ת קריאה במיטהמנור

W 5 W24Vת נוחותמנור

ה פנימית לתא אחסוןתאור

5W 24Vמיתמעל השמשה  הקד

נורות נוספות

ת לדיחידפנסי סימון צד

H11 24Vה עליוןפנס אזור עבוד

H3 24Vה תחתוןפנס אזור עבוד

H1 24Vפנס מסתובב

מיותנורות קד

מידע כללי

ת לפנס ראשי ימני.החלפת הנורות מתואר

ניתן להחליף את הנורות הבאות:

אור נמוך בפנסים הראשיים£

אור גבוה בפנסים הראשיים£

פנסי צד£

פלפנסי ער£

פנסי איתות£

ת נהיגה ביוםפנסי תאור£

פנסי איתות צדדיים, פנסי סימון צד£

פנסים היקפיים£

ס בנץ ממליצה שתחליף את נורותמרצד

הפנסים הראשיים במוסך שירות מורשה

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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ה אזהר  

ביוםת נהיגה כב עם פנסי הלוגן לתאורדוגמה: ר

 עמוד«(כן את תא הנהג קדימה הר¿

.(251

שחרר אתאור נמוך בפנסים ראשיים: ¿

.הקפיץ הנועל 

והסר אותו. ם את כיסוי הפלסטיק הר¿

.ה נתק את מחבר הכבל מהנור¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה כך שהבסיס ייכנס לתוךהכנס נור¿

ה.השקע במחזיק הנור

נורות אלו נתונות תחת לחץ.

הן יכולות להתפוצץ בעת ההחלפה אם הן:

עדיין חמות£

העות בעצם כלשהו בעת ההסרפוג£

נופלות£

קיימת סכנה לפציעה.

בוש כפפות נקיותב משקפי מגן וללכיעליך להר

רוש דאג להחלפתה. אם דבעת החלפת נור

הנורות במוסך מומחים מוסמך.

החלפת נורות
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הברגאור גבוה בפנסים הראשיים: ¿

 והסר.החוצה את כיסוי הפלסטיק 

.ה נתק את מחבר הכבל מהנור¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה כך שהבסיס ייכנס לתוךהכנס נור¿

ה.השקע במחזיק הנור

שחרר את הקפיץ הנועל פנסי צד: ¿

והסר אותו. ם את כיסוי הפלסטיק הר¿

.ה ה עם הנורמשוך את מחזיק הנור¿

ה.ממחזיק הנור ה הסר את הנור¿

ה.ה חדשה למחזיק נורהכנס נור¿

.שחרר את הקפיץ הנועל פל: פנסי ער¿

והסר אותו. ם את כיסוי הפלסטיק הר¿

.פל נתק את מחבר הכבל מפנס הער¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

ה חדשה כך שהבסיס ייכנס לתוךהכנס נור¿

ה.השקע במחזיק הנור

ה סובב את מחזיק הנורפנסי איתות: ¿

נגד כיוון השעון, תוך הפעלת לחץ קל והסר

אותו.

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿

תוך הפעלת לחץ קל.

סובבת נהיגה ביום הלוגן: פנסי תאור¿

נגד כיוון השעון, תוך ה את מחזיק הנור

הפעלת לחץ קל והסר אותו.

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿

תוך הפעלת לחץ קל.

פנסי איתות צדדיים דגם 1

וגמה: פנסי איתות צדדייםד

.הסר את הבורג ¿

ה והסרממחזיק הנור נתק את העדשה ¿
אותה.

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿
הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿
תוך הפעלת לחץ קל.

פנסי איתות צדדיים דגם 2

דוגמה: פנסי איתות צדדיים

נגד כיוון ה סובב את מחזיק הנור¿
השעון, תוך הפעלת לחץ קל והסר אותו.

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿
הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿
תוך הפעלת לחץ קל.
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.הסר את הבורג ¿

.הסר את העדשה עם הבית שלה ¿

ה נגד כיוון השעון, תוךסובב את הנור¿
הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿
תוך הפעלת לחץ קל.

נורות אחוריות

כב מותקנים פנסים אחוריים על יחידותאם בר
לד, אל תחליף את הנורות בפנסי האיתות,

רוש,בפנסים האחוריים ובפנסי ההיקף. אם ד
סדאג להחלפת הנורות בממוסך מורשה מרצד

מטעם כלמוביל בע“מ.

.הסר את הברגים ¿

הסר את עדשות הפנס.¿

ה נגד כיוון השעון תוךסובב את הנור¿
הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿
תוך הפעלת לחץ קל.

ה פנימיתתאור

ה פנימית בתא נהג נמוךתאור

פנס היקף

שישה תאים בפנס האחורי השמאלי (דוגמה:

משאית משטח)

ברגים

פנס היקף/פנס סימון צד

פנסי איתות

פנס בלימה

פנס נסיעה לאחור

פנסי צד

פל אחוריפנס ער

תת לוחית הרישוי נמצאת מאחורי יחידתאור
פלקטור הפנימית.הר

חוף את הקפיצים המחזיקים בשימושד¿
באמצעות מברג, והסר את עדשת הפנס

.

תנור/ת הפנס הפנימי הסר את נור¿
.ת הקריאה מנור

ה חדשה.הכנס נור¿

ה פנימית בתא נהג עם גג גבוהתאור
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הסר את עדשת הפנס באמצעות מברג.¿

ת לילהת מנורנור/ה פנימית ת מנורנור¿
 הפעל לחץ:ת קריאה ת מנור נור/

ה נגד כיוון השעון והסר.קל וסובב את הנור

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿
תוך הפעלת לחץ קל.

ת קריאה בדופן צד המיטהמנור

ה חדשה, וסובב אותה בכיווןהכנס נור¿
השעון תוך הפעלת לחץ קל.

נורות נוספות

פנסי סימון צד

כזמחוץ לציר הממר הסר את העדשה ¿
ת מברג.בעזר

ה.הסר את הנור¿

ה חדשה.הכנס נור¿

ת קריאה בדופן האחורית של המיטהמנור

.ה הסר את עדשות המנור¿

ה נגד כיווןהפעל לחץ קל וסובב את הנור¿
השעון והסר אותה.

דוגמה: פנסי סימון צד

 עםלחץ את המחזיק של מחבר הכבל ¿
מברג והחזק אותו לחוץ.

.נתק את המחבר ¿

 בפנס הסימוןלחץ יחד על המחזיקים ¿
  והחזק במצב זה.

החלף את פנס הסימון.¿

כב גורר תומך: סובב את לוח הצד כלפיר
חוץ לפני החלפת פנס סימון בדופן הצד.

ה עליוןפנס אזור עבוד

דוגמה

ם אתוהר לחץ על כפתורי האבטחה ¿

הבית כלפי מעלה.
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.נתק את מחבר הכבל ¿

שחרר את הקפיץ הנועל.¿

.ה הסר את הנור¿

בסיסה יתאיםה חדשה כך שהכנס נור¿

ה.לשקע במחזיק הנור

סייען תמרון

ה עם מחבר כבל (דוגמה ימין)נור

עם מחבר הכבל  ה סובב את הנור¿

כלפי מעלה והסר.

לחץ יחד את מחזיקי מחבר הכבל ¿

והחזק במצב זה.

.נתק את מחבר הכבל ¿

.ה החלף את הנור¿

ה תחתוןפנס אזור עבוד

הכב גורר תומך, פנס אזור עבודדוגמה ר

.שחרר את הברגים ¿

ת.פלקטור עם המסגרהסר את הר¿

ה ממוקמיםפנסי סייען תמרון באזור עבוד

מאחורי מגני התנגשות צד שלפני הגלגלים

האחוריים.

 והסר אתשחרר את הברגים המהדקים ¿

.העדשה 

נגד כיוון השעון, תוך ה סובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל, והסר אותה.

ה חדשה תוך הפעלת לחץ קל,הכנס נור¿

וסובב אותה בכיוון השעון.
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רגה ובדופן הדלתפנסי כניסה במד

דוגמה: פנס כניסה שמאלי

 באמצעותהסר את פנס הכניסה ¿

מברג.

ה נגד כיוון השעון,סובב את מחזיק הנור¿

הפעל לחץ קל והסר אותו.

ה נגד כיוון השעון תוךסובב את הנור¿

הפעלת לחץ קל והסר אותה.

ה חדשה וסובב עם כיוון השעוןהכנס נור¿

תוך הפעלת לחץ קל.

כיסוי חלקי של פנסים ראשיים �

נהיגה בצד שמאל/ימין

תאל תשתמש בעצמים חדים להסר

ת אתה עלול לגרום נזקבקות. אחרהמד

לעדשת הפנס הראשי.

בקות בארצות בהןכסה את הפנסים במד

ך ביחסרהתנועה נעה בצד המנוגד של הד

בל רישוי. פעולה זו תמנעכבך קיבה רלארץ ש

את סנוור התנועה הבאה לקראתך. פנסים

ךרמכוסים אינם מאירים אזור גדול של שולי הד

הראשית.

כב במדינות אחרות, צייתבעת שימוש בר

לתקנות המקומיות התואמות.

כב בכל עת.ת הרהנהג הוא האחראי לתאור

בים להיות מכוביםפנסי ראשיים הלוגן חיי

ס בנץ הבאים, סמוךבהתאם למפרטי מרצד

ככל האפשר לגבול לפני חצייתו ומעבר לאחת

בקה לאממדינות אלה. השתמש בסרט הד

השקוף הנמכר באופן מסחרי. בעת חזר

בקות קרוב ככלמהנסיעה, הסר את המד

האפשר לאחר מעבר הגבול.

כב עם הגה שמאלימשטח כיסוי פנס ראשי לכלי ר

לשימוש בארצות בהן נוהגים בצד שמאל

פנס ראשי שמאלי
פנס ראשי ימני

בקה לאצור את רצועת הכיסוי מסרט הד¿

שקוף הנמכר באופן מסחרי, חתוך אותה

באיורים.ה שלגודל ולצור

בק על האזור התואם של הפנס הראשי.הד¿
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במית במתג המשולמתג מגבי השמשה הקד

מיתפעולת מגבי השמשה הקד

מופסקת

ניגוב איטי לסירוגין

ניגוב מהיר לסירוגין

ניגוב איטי

ניגוב מהיר

סובב את המפתח במתגלהפעלה: ¿

ההצתה למצב נהיגה.

מיתסובב את  מתג מגבי השמשה הקד¿
ביעה המתאימה, בהתאם לעוצמתלק

ם.הגש

במתג משול

. לחץ קלות על לחצן ניגוב בודד:¿

מית באמצעותלניגוב השמשה הקד¿

. ןצחל תא קזחהו ץחל :הפיטשה לזונ

כת שטיפת פנסים ראשיים:כב עם מערכלי ר
לאחר הפעלת ההצתה, אם אתה שוטף את

מית באמצעות נוזל השטיפההשמשה הקד
בעת שהאור הנמוך בפנסים הראשיים דולק,

גם הפנסים הראשיים מנוקים.

כת ניקוי הפנסים הראשיים מער

 ראות טובה

מית  מגבי השמשה הקד

מיתהפסק את פעולת מגבי השמשה הקד

לפני שאתה מפסיק את פעולת המנוע,

ת עלולה להתבצע פעולת ניגוב בלתיאחר

רצויה עם תחילתה של נסיעה חדשה, בפרט

מית מלוכלכת או מכוסהאם השמשה הקד

ח.בקר

מית פגומים או בלוייםלהבי מגבי שמשה קד

עשויים לגרום למריחות על השמשה.

מיתכת שטיפת השמשה הקד מער

.החזק את לחצן ¿

ססתכת ניקוי הפנסים הראשיים מרמער

נוזל שטיפה על הפנסים הראשיים.

מיתאם אתה שוטף את השמשה הקד
באמצעות נוזל השטיפה בעת שהאור

 עמוד«הנמוך בפנסים הראשיים דולק (
ססתכת ניקוי פנסים ראשיים מר79), מער

נוזל שטיפה על הפנסים הראשיים.
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ניהול חשמל

ה אזהר  

ניהול חשמל 

מתג ניתוק מצבר

מית פועל כאשר המנועחימום השמשה הקד

מותנע ומופסק אוטומטית לאחר כ� 15 דקות.

לחץ עללהפעלה/ הפסקת פעולה: ¿

.החלק העליון של מתג 

אם נורית החיווי במתג נדלקת, חימום

מית פעיל.השמשה הקד

ףהערות אודות נהיגת חור

פנסים ראשיים

אם עדשות הפלסטיק של הפנסים

ף, אלח בחורהראשיים מתכסות בקר

ח באמצעות מכשירתסיר את שכבת הקר

ת אתה יכול לשרוט את כיסוייגירוד. אחר

סיס מסירהפלסטיק. השתמש רק בתר

ח המתאים למוצרי פלסטיק.קר

מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

ת בעת יריד C° 5- ל�  C° 5ביןבטמפרטורות ש

מיתשלג, כוון את האוויר לשמשה הקד

ת חלוקת אוויר באמצעות בקר

. אתה יכול גם להפעיל את עמוד 94)«(

 עמוד 80).«(מית חימום השמשה הקד

מיתרות אלה להבי מגבי השמשה הקדבהגד

מחוממים. באופן זה אתה יכול למנוע מריחות

או קפיאת שלג על להבי המגבים.

אם אספקת החשמל מופסקת באמצעות ניתוק

מם באופן אוטומטי . תפקודיםמצבר, המנוע מוד

בטיחות  עשויים להיות מוגבלים או לאעים להנוג

.ABSה ו� כת תאורזמינים, לדוגמה הגה כוח, מער

בצעאספקת האוויר הדוחס אינה פעילה. ניתן ל

פעילות היגוי רק במאמץ מוגבר באופן ניכר. כמו

כן בלם החניה הקפיצי עלול לפעול אם יהיה אובדן

בלום באופן בלתיכב עלול לחוס והרשל אוויר ד

כב. קיימתנשלט. אתה עלול לאבד שליטה על הר

סכנה לתאונה.

כבהשתמש במתג ניתוק מצבר רק בעת שהר

נייח.

מית  חימום השמשה הקד



81
הג

הנ
א 

ת
ר 

זו
א

ניהול חשמל

דוגמה: מתג ניתוק מצבר

אתה יכול לנתק את אספקת החשמל באמצעות
מתג הפסקת פעולה בחירום. באופן זה תמנע
קצרים חשמליים אשר ייצרו ניצוצות, העלולים
לגרום לפריצת שריפה או לפיצוץ. בהתאם לדירוג

ADRביםכב להובלת חומרים מסוכנים, חיי, כלי ר
להיות מצוידים בשני מתגי ניתוק מצבר.

כב במקום בטוח, אתהלאחר שחנית את הר

יכול להשתמש במתג ניתוק המצבר, לדוגמה

בה של חומריםביכב בסבעת טעינת הר

מסוכנים. השתמש במתג ניתוק המצבר רק

כב נייח. הקפד על ההערות בחלוןבעת שהר

ך. העבר את מתג ההצתהרב הדאירוע במחש

 והסר את המפתח ממתג ההצתה.0למצב 

באם חימום העזר מופעל, המתן לסיום של

הפעולה של חימום העזר לפני ניתוק אספקת

המתח באמצעות מתג ניתוק מצבר.

במצבים מסוכנים ניתן להפסיק את אספקת

המתח באמצעות מתגי ניתוק מצבר.

הפסקת אספקת מתח

כלפי מעלה.   ם את המכסה הר¿

.משוך החוצה את פין המתג ¿

או

למעלה. ם את פין המתג הר¿

כני החשמל ינותקו מהמצבריםכל צר

ף הדיגיטלי.בד הטכוגרמל

בור מחדש של אספקת המתחחי

כלפי מטה עד   חוף את המכסה ד¿

ב.שתשמע אותו משתל

  שקעים

דוגמה: שקעי 12 וולט

כב, יותקנו בקונסולהבהתאם לציוד הר

כזית שקעים של 12 וולט או 24 וולט.המר

אל תחרוג מעל עומס של 180 וואט בכל אחד

משקעי ה� 12 וולט.

אל תחרוג מעל עומס של 360 וואט בכל אחד

משקעי ה� 24 וולט.
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  ממיר מתח

כניםאתה יכול להפעיל ולהפסיק את כל הצר

החשמליים המחוברים לשקע 12 וולט, ע“י

שימוש במתג ממיר מתח 24 וולט/12 וולט.

 לחץ על החלק העליון שלבוי:להפעלה/כי¿

.מתג ממיר מתח 

 נדלקת,בעת שנורית החיווי במתג 

מסופק מתח לשקעי 12 וולט.

ה  מאפר

ה דגם 1מאפר

  עצות מעשיות

  צופר/צופר אוויר

 לחץ עללהפעלה/להפסקת פעולה:¿

.החלק העליון של מתג 

 דולקת, אותאם נורית החיווי במתג 

תצופר אוויר מועבר לצופר אוויר.  צפיר

צופר אוויר תישמע אם תלחץ על הצופר.

 תפוס את הלוחה:לפתיחת המאפר¿

בידית האחיזה, וסובב אותו על מי הקד

צירו כלפי מעלה.

ה:ת החלק הפנימי של המאפרלהסר¿

ה ם את החלק הפנימי של המאפרהר

בת.לצד, והסר אותו מהתוש

התפוס את המאפרה: לפתיחת המאפר¿

 ברצועת הידית, ופתח אותה בכיוון

החץ עד סוף מהלכה.

: לחץ את תפסהת המאפרלהסר¿

 כלפי מטה, אחוז אותו למטה,השחרור 

החוצה לחלוטין. ה ומשוך את המאפר

ה דגם 2מאפר
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מצית סיגריות

  גלאי עשן

הערות כלליות

דוגמה: גלאי עשן מעל דלת הנהג

לחצן/נורית חיווי
תפס שחרור

גלאי העשן מזהיר אותך מפני קיום עשן בתא

הנהג. גם האזעקה עלולה לפעול על ידי

חלקיקים, לדוגמה עשן סיגריות, אבק או אדי

פליטה.

תגלאי העשן ממוקם מעל דלת הנהג או בתקר

תא הנהג מאחורי הנהג.

הפסקת פעולת האזעקה/נטרול זמני של
גלאי העשן

.לחץ על לחצן/נורית חיווי ¿

ה אזהר  

ה דגם 3מאפר

המאפר

אתה יכול להכניס את שתי המאפרות עם

מכסים לכל מחזיק כוסות בתא.

כז תמיד בתנאי התנועה. השתמשעליך להתר

במצית הסיגריות רק כאשר תנאי התנועה

ך מאפשרים זאת.רוהד

העבר אתלשימוש במצית הסיגריות: ¿

מתג ההצתה למצב רדיו.

חוף את מצית הסיגריות פנימה.ד¿

כאשר אלמנט החימום זוהר, מצית

הסיגריות קופץ החוצה באופן אוטומטי.

משוך את מצית הסיגריות מהשקע¿

מהידית שלו.

אתה עלול להיכוות מנגיעה באלמנט החימום

של מצית הסיגריות או בשקע מצית הסיגריות.

כמו כן, חומרים דליקים עלולים להידלק אם:

נופל מצית הסיגריות החם£

ב את מצית הסיגריות החם אלילד מקר£

חפצים, לדוגמה

קיימת סכנות שריפות ופציעות.

אחוז תמיד את מצית הסיגריות בידית שלו.

חקוודא תמיד שמצית הסיגריות נמצא הר

ם של ילדים. לעולם אל תשאיר ילדיםג ידמהיש

גחה.כב ללא השבר

מצית סיגריות
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גלאי העשן ינוטרל למשך כ� 20 דקות,
ולאחר מכן פעולתו תחודש באופן אוטומטי.

צליל קצר יושמע בכל 40 שניות, בעת
שפעולת גלאי העשן תנוטרל ולחצן/נורית

 יהבהב כל 10 שניות.חיווי 

בדיקת תפקוד לגלאי העשן

ה אזהר  
אם הסוללה ריקה או שקיימת תקלה בגלאי

ה. קיימתהעשן,  הוא לא יוכל להפיק אזהר
סכנה לפציעה קטלנית.

בוע. החלף אתבדוק את גלאי העשן באופן ק

הסוללות הריקות מיד.

שעון מעורר בדופן הצד

לחץ והחזק את לחצן הזמןלכוונון השעון: ¿

. 

,כוונן את השעה באמצעות לחצן השעות ¿
.ולחצן הדקות 

.שחרר את לחצן הזמן ¿
בעה תשמר בזיכרון.השעה שנק

 לחץ והחזק אתלכוונון השעון המעורר:¿

.לחצן השעון המעורר 

 מציגה את שעת ההשכמההתצוגה 
.ALוהאותיות 

כוונן את שעת ההשכמה בשימוש בלחצן¿
., ולחצן הדקות השעות 

.שחרר את לחצן שעת ההשכמה ¿

בעה תשמר בזיכרון.שעת ההשכמה שנק

בוע.בדוק את תפקוד גלאי העשן פעם בש

 .לחץ והחזק את לחצן התפקוד ¿

אם גלאי העשן פועל באופן נכון, תופעל
האזעקה. גלאי העשן מנוטרל למשך כ�

20 דקות, לאחר שהלחצן נלחץ.

כאשר הסוללה ריקה יושמע צליל קצר מדי 40
ם האפשרי,ך.  החלף סוללה בהקדשניות בער

על מנת להבטיח כי גלאי העשן יישאר פעיל.

החלפת סוללה

9 וולט. בניתגלאי העשן פועל על סוללה מל

 והסר את גלאילחץ את תפס השחרור ¿
בת.העשן מהתוש

החלף את הסוללה.¿

ה לסגר.לאי  העשן בחזרהכנס את ג¿

ה אזהר  

ה אזהר  
הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה
שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.

קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

 סוללות מכילות מזהמים. השלכתן עם
ה על החוק.האשפה הביתית הוא עביר

חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן
בה.ביבאופן אחראי הס

.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל
כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מורשה מטעםשירות של מרצד
ת איסוףכלמוביל בע“מ, או לנקוד

ת לסוללות ישנות.מיוחד

ם של ילדים.ג ידחק סוללות מהישבה זו, הרמסי
בלת טיפולאם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לק

פואי.ר

  שעון מעורר

בהביה למען איכות הס  הער 
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ה אזהר  

בע את קלהפעלת זמזם השעון המעורר:¿
.I למצב מתג זמזם השעון המעורר 

בע.זמזם השעון המעורר יושמע בזמן שנק

בע את קלהפסקת  זמזם השעון המעורר:¿
.0 למצב מתג זמזם השעון המעורר 

זמזם השעון המעורר מנוטרל.
או

.לחץ על לחצן ¿

זמזם השעון המעורר מנוטרל והוא יושמע
שוב לאחר 24 שעות.

 לחץ והחזק אתת התצוגה:להפעלת תאור¿
.ת התצוגה לחצן תאור

 משוך את השעון מחוץלהחלפת סוללה:¿
למחזיק שלו.

 חללי ותאי אחסון 

הערות בטיחות חשובות

1.5V LR6(AA, Mignon)  רשת סוללהנד

 לפתיחה בצדהחלק את מגש הסוללה ¿
האחורי.

החלף סוללה.¿

ה בצדלסגיר החלק את מגש הסוללה ¿
האחורי.

הכנס את השעון לתוך הסגר.¿

אם אינך מאחסן נכון חפצים או מטענים, הם

כב. קיימת סכנתעלולים להיזרק ולפגוע בנוסעי הר

ה של בלימת פתע או שינויפציעות, במיוחד במקר

חד בכיוון.

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו

במקרים המוזכרים לעיל או במצבים דומים.

וודא תמיד שחפצים אינם בולטים מתאי אחסון,

מרשתות מטען או מרשתות אחסון.

סגור את תאי האחסון הננעלים במהלך הנסיעה.

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשיחים, חדים,

בירים או גדולים מדי בתא המטען.ש

ה אזהר  
בי המותר של תאאם אתה חורג מהעומס המר

האחסון או שהמכסה אינו נעול, המכסה לא

סן את החפצים. הם עלולים להיזרקמסוגל לר

על משטח הכביש. קיימת סכנה לתאונה או

לפציעה.

בי המותר לתאלעולם אל תחרוג מהמשקל המר

האחסון. לפני התחלת הנסיעה ודא שתא

האחסון נעול.

אל תחרוג מעל משקל של 8 ק“ג לתא

מית.האחסון עם מכסה מעל לשמשה הקד

מיתתאי אחסון מעל לשמשה הקד
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ם אתוהר משוך את הידית לפתיחה: ¿

המכסה.

ת תא האחסון נדלקת באופןתאור

אוטומטי.

ב הורד את המכסה עד שישתלה:לסגיר¿

במנעול.

ת תא האחסון כבית באופן אוטומטי.תאור

חלל אחסון באזור תעלת המנוע

בוקיםמחזיק בק

 חללי אחסון

 מחזיק כוסות

מכסה/שולחן מתקפל

לפתיחת תא האחסון/השולחן¿

פתח את המכסה השולחןהמתקפל: 

 למעלה ולקדימה.המתקפל 

מקרר

ה של המקרר מ�ניתן לשלוט על הטמפרטור

10 °C 18 עד °C.�

ם אתהרלפתיחת תא המשקאות: ¿

.המכסה 

לחץ על לחצן לפתיחת המקרר: ¿

לאחור. חוף את המכסה וד

רות עבור המקרר, ניתןהערות על הפעלת והגד

ריך הוראות נפרד.למצוא במד

תא אחסון חיצוני

אל תאחסן חפצים כבדים בתא האחסון.

ת אתה עלול לגרום נזק לתא האחסון.אחר

הסר את כיפת המגן מהתפסלפתיחה: ¿

בובי.הסי

באמצעות המפתח, סובב את התפס¿

.ה מצב בובי עד לעצירהסי
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ה אזהר  

ף החיצוני כלפי מטה.פתח את המד¿

,בובי במצב כאשר התפס הסיה: לסגיר¿

ף כלפי מעלה.ם את המדהר

באמצעות המפתח סובב את התפס¿

.ה מצב בובי עד לעצירהסי

חבר מחדש את כיפת המגן.¿

  מחזיק ספלים

כב)דלת (דוגמה: צד שמאל של הר

מחזיק כוסות
בוקיםמחזיק בק

ה המתאימה במחזיקישים רק מיכלים במיד

ת לא ניתן להבטיח שהם אחר.הכוסות 

כב נע. נוזלים עשוייםיוחזקו בבטחה בעת שהר

להישפך. סגור את המיכל, במיוחד אם הוא

מכיל נוזל חם.

ת תקשור

כת שמע (רדיו)  הפעלת מער

הערות כלליות

כת ציוד שמע שלכבך מותקנת מעראם בר

ס בנץ, אתה יכול להפעיל את הציודמרצד

בבאמצעות הלחצנים בגלגל ההגה הר

Audioם כך פתח את חלון תפריט תפקודי. לש

בת במחש(שמע) בתפריט שמע ותקשור

 עמוד 114).«(ך רהד

כת שמע של יצרןכבך מותקנת מעראם בר

אחר, לא תוכל להשתמש בתפקודים אלה.

כת הניווטתמצא מידע נוסף על הפעלת מער

בהוראות ההפעלה הנפרדות.

  טלפון

הערות בטיחות חשובות

בות ושלכות המידע המשולהפעלה של מער

כב בעת נהיגה עשויה להסיחת ברציוד התקשור

את דעתך מהתנועה. אתה עלול לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה

בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

עצור במקום בטוח ובצע פעולות רק כאשר

כב נייח.הר

בה אתה נוהג,רישות החוק במדינה שציית לד

ת אחר.בעת הפעלת הטלפון או ציוד תקשור

בוריתכת דיכב במערניתן לצייד את הר

Bluetooth® לטעינת טלפון נייד . Bluetooth®

ת. הן זמינותבת טעינה מיוחדתזדקק לתוש

ס בנץ.אצל משווקי אביזרים של מרצד
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אתה יכול להפעיל טלפון נייד באמצעות לחצני

ב תפקודיבגלגל ההגה הר ו�  

 עמוד 113).«(

ס בנץ,יש לציית למפרטי ההתקנה של מרצד

אם אתה מתכוון להתקין את אחד מהתקני

ת הבאים:התקשור

טלפון נייד£

מכשירי קשר£

מכשיר פקסימיליה£

בוריתכת דיבור טלפון נייד למערחי

בוריתכת דיבת מעמד למערתוש

בת המעמדחבר את הטלפון הנייד לתוש¿

בורית.כת הדישל מער

ניתן למצוא הוראות הפעלה מפורטות

בהוראות ההפעלה של ציוד הטלפון הנייד,

המסופקות עם תשובת הטלפון הנייד.

  מעמד מולטימדיה

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ת נייד בעת נהיגההפעלה של ציוד תקשור

עשויה להסיח את דעתך מהתנועה. אתה עלול

כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

כב נייח.הפעל מכשירים אלה רק כאשר הר

ת נייד, צייתבעת שימוש בציוד תקשור

בה אתה נוהג.רישות החוק במדינה שלד

ס בנץאי ציות להנחיות ההתקנה של מרצד

כבך.עלול לגרום לשלילת רישיון ההפעלה של ר

כת הניווט אינה מספקתבון שמערקח בחש

מידע על כושר נשיאת עומס של גשרים או

גובה של מעבר תחתיים. הנהג הוא האחראי

בטיחות בכל עת.ל

קרינה אלקטרומגנטית מופרזת עלולה להוות

סיכון בריאותי לך ולאחרים. שימוש באנטנה

חיצונית מומלץ לאור המידע המדעי הקיים

ע להשפעות בריאותיות של שדותבנוג

אלקטרומגנטיים. לכן, השתמש רק באנטנה

חיצונית שהותקנה במוסך מוסמך.

הפעלה

מעמד מולטימדיה על לוח המכשירים

אתה יכול לאבטח את ההתקנים הניידים

 אוהבאים ישירות למעמד מולטימדיה 

באמצעות מתאמים הזמינים באופן מסחרי:

התקני ניווט ניידים£

טלפונים ניידים£

MP3נגני £

בי כף ידמחש£

הנח את התקן הנייד או המתאם על¿

 או מחזיק המולטימדיהמלחצי אחיזה 

ב.חוף מטה עד שישתלוד 
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ב.בדוק האם ההתקן הנייד מאובטח היט¿

24 וולט

שקעי שמע 2.5  מ“מ לתפקוד השתקת

רדיו

שקעי שמע 3.5 מ“מ לאות שמע

ניתן להשתמש בשקע שמע 3.5 מ“מ 

גם עם מקורות שמע חיצוניים.

ךראם אתה משתמש בהתקן נייד, הצליל מנוגן ד

מקולי הרדיו. מקור השמע שנוגן לאחרונהר

מושתק למשך השמעת הצליל.

תפקודים מסוימים, לדוגמה תפקוד

השתקה פעילים רק בציוד שמע של

ס בנץ והתקנים ניידים המומלציםמרצד

ס בנץ.על ידי מרצד

כז שירותבל מידע נוסף בכל מראתה יכול לק

ס של כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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ת אקליםכת בקרת תפקודי מערסקיר

ות כלליותרהע

 מידע שימושי 

רטי מתאר את כל ציוד הסטנדספר זה
פסתכבך שהיו זמינים בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא.
כבך אינו מצויד בכלנא זכור כי ייתכן שר

התפקודים המתוארים. פרטים אלה מתייחסים
בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד«ס מטעם כלמוביל בע“מ (של מרצד

.(25

בוש אוויר לפחות פעםהפעל קירור עם יי
חסת מדבחודש למשך 10 דקות. אחר

הקרר עלול להינזק.

בהביה למען איכות הס  הער 
כת המיזוג רק שנחוץ. צריכתהפעל את מער

כת המיזוג פועלת.הדלק גדלה כאשר מער

ת אקלים אוטומטית ניתנת להפעלה רקבקר
בעת שהמנוע פועל.

בי סגור את:כדי להבטיח תפקוד מיט

החלונות£

הגג המחליק£

הגג הנפתח£

הפתח בגג£

ת אתת אקלים אוטומטית מבקרבקר
ה והלחות בתא הנהג ומסננתהטמפרטור

חומרים בלתי רצויים מהאוויר.

ב מסנן באופן כולל חלקיקי אבק,המסנן המשול
אבקנים וריחות לא נעימים מהאוויר שנשאב
פנימה מבחוץ או ממחזר את האוויר במצב
מחזור אוויר. מסנן סתום מפחית את כמות
האוויר המסופק לתא הנהג. מרווחי החלפת

בתיים. הם עשוייםבימים סהמסנן תלויים בגור
ת שירותלהיות קצרים יותר מאשר מצוין בחבור

ותחזוקה.

כב למשך זמן קצר במזג אוויראוורר את הר
חם או הפעל זמנית את מצב מחזור אוויר

כבךכב אם מותקנת ברלקירור מהיר של הר
בר יאיץ אתת אקלים אוטומטית. הדבקר

ה הפנימיתתהליך הקירור והטמפרטור
ג מהר יותר.הרצויה תוש

כתה של תפקודי מערקירס
ת אקליםבקר

, הפעלה/ עמוד 94)«(כיוון זרימת האוויר 
 עמוד«(הפסקת פעולה של מחזור אוויר 

(94

 עמוד 93)«(ת חלוקת האוויר רהגד

 עמוד 93)«(ה ת הטמפרטוררהגד

הפעלה/הפסקת פעולה של קירור עם

 עמוד 93)«(בוש אוויר יי

בתכת משולת אקלים היא מערכת בקרמער
של חימום, אוורור וקירור.

תכת בקרבית של מערהמלצות לפעולה מיט
האקלים:

ה רק במרווחיםשנה את הטמפרטור£
קטנים

ה רק עדהשתמש במצב הפשר£
מית נקייה מאדיםשהשמשה קד

השתמש במחזור אוויר רק לזמן קצר,£
לדוגמה אם ישנם ריחות לא נעימים או

והחלונותמית ת השמשה הקדאבק. אחר

עלולים להתכסות באדים בגלל שאין זרימה
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ה אזהר  

הת הטמפרטוררהגד

 כוונון פתחי האוורור

פתח אוורור צדדי (דוגמה: בצד הנהג)

כזייםפתחי אוורור מר

כב ממוחזר.של אוויר צח והאוויר בתוך הר

הפעלה/הפסקת פעולה של

בוש אווירקירור עם יי

אם אתה מפסיק את פעולת תפקוד קירור עם

כב לא יקורר (במזגבוש האוויר, האוויר בתוך הריי

אוויר חם) והלחות לא תופחת. החלונות עלולים

להתכסות באדים מהר מאוד. הפסק את תפקוד

בוש אוויר רק לפרקי זמן קצרים.קירור עם יי

ה הרצויה,כב לטמפרטורכדי לקרר את האוויר בר

בוש האוויר.ב להפעיל את קירור עם ייאתה חיי

ברכב מקורר והלחות מיובשת. הדהאוויר בתוך הר

מיתברות אדים על השמשה הקדמונע הצט

והחלונות.

כב, בעתהתעבות מים עשויה להיווצר מתחת לר

כת הקירור פעילה. זו היא תופעה רגילהשמער

ואין היא מציינת תקלה.

.לחץ על לחצן ¿

 נדלקת, תפקודאם נורית החיווי בלחצן 

בוש אוויר מופעל.קירור עם יי

אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום

מפתחי האוויר. אוויר זה עלול לגרום כוויות חום

בת פתחי האוורור.או כוויות קור לעור חשוף בקר

קיימת סכנת פציעה.

חקבים תמיד במרוודא שכל הנוסעים יוש

ך כוון אתת הצורמספיק מפתחי האוורור. במיד

ם האוויר למקום אחר בתא הנוסעים.זר

ניתן לאוורור את כל תא הנהג באמצעות פתחי

בועים או רק את אזור השמשההאוורור הק

מית או את אזורי הרגליים.הקד

כזיים הצדדיים ניתניםפתחי האוורור המר

ה של הנהגלשימוש עצמאי, לכוונון לאזור העבוד

ב נהג המשנה. שמור על פתחי האוורוראו למוש

וסורגי הפתחים חופשיים מחסימות, כך שאוויר

יוכל לזרום בחופשיות לתא הנהג.

בי רוח כוונן את המכוונן שללאוורור ללא מש

כזי.כזיים למצב מרפתחי האוורור המר

 למעלה לפתיחה ולמטהסובב את הגלגלת 

ה של פתחי האוורור.לסגיר

ת חלוקת האווירר  הגד

בועיםך פתחי האוויר הקרניתן לנתב אוויר ד

 האוויר גם.ת חלוקת אוויר באמצעות בקר

ך פתחי האוורור המתכווננים הצדדייםרמנותב ד

ה בע את בורר הטמפרטורק¿

ה הרצויה.לטמפרטור



עניינים לפי  א�ב

94

קר
ב

ם
לי

ק
א

ת 

חימום עזר

  סכנה 

הערות בטיחות חשובות

חימום עזר

ת חלוקת אווירכזיים ללא קשר למיקום בקרוהמר

.

לסמל ת חלוקת אוויר בע את בקרק¿

 עמוד 92).«(התואם 

מצבי המתגים:

כוון את זרימת האוויר לשמשהמ 

מית ולחלונות הצד.הקד

מכוון את זרימת האוויר לשמשה

מית ולאזורי הרגליים.הקד

מכוון את זרימת האוויר לאזורי

הרגליים וכמו כן לפתחי האוויר

כזיים והצדדיים.המר

מכוון אוורור מפתחי האוויר

דדיים.כזיים והצהמר

ת זרימת האווירר  הגד

אם אתה מפעיל את מצב מחזור אוויר, החלונות
עלולים להתכסות באדים מהר יותר, בייחוד
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות. הפעל את

מחזור האוויר רק לפרק זמן קצר.

הפסק זמנית את זרימת אוויר צח והפעל את
מצב מחזור האוויר אם קיימים ריחות לא נעימים

או אבק.

סובב את המפתח למצב רדיו במתג¿
ההצתה.

בע את הבקר  קמצב אוויר צח:¿
מה הרצויה.לסקאלה הימנית לר

מצב מחזור אוויר: סגור את החלונות, את¿

פתח הגג, את הגג נפתח או את הגג
המחליק.

 לסקאלה בע את זרימת האוויר ק¿
מה הרצויה.השמאלית לר

מיתת השמשה הקדהפשר
והחלונות

הערות כלליות

רות הבאות רק עדבחור את ההגדאתה צריך ל

שהשמשה נקייה מאדים.

מית:כב עם חימום שמשה קדכלי ר¿

« (מית הפעל את חימום השמשה הקד

עמוד 80).

מיתת השמשה הקדהפשר
והחלונות

רות הבאות רק עד שהשמשההשתמש בהגד

נקייה מאדים.

.ל�  בע את בקר חלוקת האוויר ק¿

לימין עד ה סובב את בקר הטמפרטור¿

הסוף.

.4 ל� סובב את בקר זרימת האוויר ¿

סובב את פתחי האוורור הצדדיים לכיוון¿

החלונות הצדדיים.

אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר

כב כהלכה, גזי פליטה רעילים בייחודאת הר

כב. מצבפחמן חד חמצני עלולים לחדור לתוך הר

כבזה אפשרי בחללים סגורים או אם, לדוגמה הר

תקוע בשלג. קיימת סכנת פציעות קטלניות.

עליך להפסיק את פעולתו של חימום העזר

כת אוורור,בחללים סגורים שאין בהם מער
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לדוגמה בחניית מוסך.

ב להפעיל אתכב תקוע בשלג ואתה חייאם הר

ב לצינורביחימום העזר, שמור על האזור שמס

כב נקי משלג. כדי להכניס אוויר צחהפליטה ולר

כב, פתח חלון בצד המוסתר מהרוח.לר

ה אזהר  
כתאתה יכול להיכוות מצינור הפליטה אם מער

חימום העזר הופעלה. קיימת סכנה של לפציעה.

אפשר לצינור הפליטה להתקרר לפני ביצוע

כת חימום העזר.ה על מערעבוד

ה אזהר  
בעת ההפעלה של חימום העזר אוויר חם מאוד

יכול לזרום מפתחי האוורור שמאחורי בסיס

בת מידיתב הנהג. קיימת סכנה לכוויות בקרמוש

לפתחי האוורור. קיימת סכנה לפציעה.

חקכב שומרים על מרוודא תמיד שנוסעי הר

בטוח מפתחי האוורור.

אם לא נעשה שימוש בחימום העזר במשך

ב, חשיפה להתעבות עלולה לגרוםזמן ר

כת הדלק שללהיווצרות משקעים במער

מו לתקלהחימום העזר. משקעים אלה יגר

כת חימום העזר. לפני שימוש חוזרבמער

כת במוסךבדיקת ולתיקון המערדאג ל

מומחים מוסמך.

הפעל את חימום העזר לפחות אחת

ת חימוםלחודש למשך כ� 10 דקות. אחר

העזר עלול להינזק.

בעת הובלת מטענים מסוכנים, הקפד תמיד

חק עצמיםעל תקנות הבטיחות התואמות. הר

מפתחי האוורור של חימום העזר.

כת חימום העזר פועלת בנפרד מהמנועמער

כב.ומשלימה את חימום הר

אתה יכול להפעיל/להפסיק את חימום העזר

תביחיד באמצעות מתג חימום עזר 

המתגים של המיטה או באמצעות קוצב הזמן

מית.(הטיימר) שמעל לשמשה הקד

אתה יכול להשתמש בחימום העזר:

כבם של פנים הרביצוע חימום מוקדל£

ולהפשיר את החלונות.

כב בעת שהמנוע פועללתמוך בחימום הר£

ה החיצונית נמוכה (תפקודוהטמפרטור

מאיץ חימום).

חית  הפסקת פעולה הכר

כאשר חימום העזר פועל השתמש  במתג

EMERGEMCY-OFF הפסקת פעולה)

בחירום) רק אם קיימת סכנה. אם

ת זמן הפעלה,רהמחמם מופסק ללא הגד

ם לו נזק.עלול להיגר

בכב המובילים סחורות מסוכנות: אתה חייכלי ר
כת, לפני שאתה נכנסלהפסיק את פעולת המער

לאזור מסוכן (לדוגמה בית זיקוק).

פעולת חימום העזר מופסקת באופן אוטומטי,
אם אתה מפסיק את פעולת המנוע או מפעיל

ה כזהה יפעל במקרמעביר כוח. מפוח הבעיר
במשך 40 שניות לכל היותר.

 הפעלה באמצעות המתג

ת המתגים של המיטה.מתג חימום עזר ביחיד

לחץ על החלקלהפעלת חימום העזר: ¿

.העליון של מתג חימום העזר 

חימום העזר מחמם או מאוורר את
בעת.ה שקהטמפרטור
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לחץ עללהפסקת פעולת חימום העזר: ¿
החלק התחתון של מתג חימום העזר

.

חימום העזר פועל למשך כ� 3 דקות
נוספות, ולאחר מכן פעולתו מופסקת

באופן אוטומטי.

הפעלה באמצעות קוצב זמן

(טיימר)

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כת חימוםת מראש זמן הפעלה, מערראם הגד

העזר תפעל באופן אוטומטי.

בר אם האוורורגזי פליטה רעילים יכולים להצט£

בראינו מספיק, בייחוד פחמן חד חמצני. הד

ה לדוגמה, בחללים סגורים. קיימת סכנהקור

פציעות קטלניות.

קיימת סכנה לדליקה או לפיצוץ אם חומרים£

בתדליקים במיוחד או דליקים נמצאים בקר

מקום.

כב בתנאים כאלו אואם אתה חונה את הר£

דומים להם, נטרל תמיד את זמני ההפעלה

רים מראש.המוגד

באמצעות הטיימר, אתה יכול:

להפעיל/להפסיק באופן מיידי את חימום£
העזר.

בוע עד 3 זמני תכנות.לק£

בוע משך הפעלה מ�  10 עד 120לק£
דקות, או פעולה מתמשכת.

מת חימום.בוע רלק£

ת קוצב זמןסקיר

טור תוכניות בתצוגה
 מגדיר את הזיכרון הנבחר מראש

.3 �1
בוע (שני עד ראשון)ביעת יום בשק

ת תפריט בתצוגהשור
מפעיל/מפסיק את פעולת החימום

המידי 
ריםמגדיר את הזמנים המוגד 

בוע,מגדיר את היום בש מראש, 
ואת זמן ומשך ההפעלה

מת החימוםמגדיר את ר 

מת חימוםלוח תצוגה עבור: זמן, ר
ומשך הפעלה בתצוגה

 מצב הפעלה מתמשכת פעיל

מת החימוםמגדיר את ר 
 מצב חימום פעיל

מפעיל את קוצב הזמן
רות בתפריטמבטל או מסיים את ההגד

בוחר את האפשרויות בטור התוכניות
ה)(אחור ת תפריט או שור 

כיםת הערהורד

בוחר את האפשרויות בטור התוכניות
(קדימה) ת תפריט או שור 

כיםת הערהורד

רותת ההגדמאשר את בחיר
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הפעלת קוצב הזמן

קוצב הזמן עובר למצב סרק לאחר 10 שניות.

התצוגה כבית.

כאשר קוצב הזמן עובר למצב סרק, כל

רות שלא נשמרו אובדות.ההגד

תעד ששור לחץ והחזק את לחצן ¿

 מוצגת בתצוגה והזמן מוצג.תפריט 

בוע, זמן ומשך פעולהת יום בשרהגד

כאשר מפעילים את חימום העזר בפעם

ך להגדיר אתהראשונה לאחר תקלה, תצטר

השעה והיום.

אתה יכול למצוא מידע נוסף אודות תקלות

בסעיף “תקלות אפשריות בחימום עזר“

 עמוד 99).«(

הפעל את קוצב הזמן.¿

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

.ה התפריט יהבהב בשד 

.לחץ על לחצן ¿

.היום הנבחר יהבהב בטור התוכניות 

ת היוםרלהגד או  לחץ על לחצן ¿

הרצוי.

.לחץ על לחצן ¿

ת השעהרהיום הנבחר יישמר בזיכרון הגד

של השעון תהבהב בתצוגה.

ת הדקהרת השעה ואת הגדרכוון את הגד¿

באותו אופן, ולאחר מכן אשר בלחיצה על

.לחצן 

יוסתר ומשך ר. טור התוכניות הזמן הוגד

.ההפעלה יהבהב בלוח התצוגה 

תרמשך הפעולה שנבחר הופך להיות הגד

רת מחדל עבור מצב חימום מידי. הגדבריר

את משך הפעולה מ�10 דקות עד 120

דקות או למצב פעולה מתמשך.

ר אתהגד או  באמצעות בלחצן¿

ך הדקות או בחר את סמל ער

לפעולה ממושכת.

.לחץ על לחצן ¿

משך ההפעלה נשמר והשעה מופיעה

.בלוח התצוגה 

מת החימוםביעת רק

�ל 01 ןיב םומיחה תמר תא עובקל לוכי התא 03.

הרה שהוגדבילה לטמפרטורמת החימום מקר
ך מנחה ועשויכב. זה ערמראש עבור פנים הר
ה החיצונית, להיות שונהבהתאם לטמפרטור

כב בפועל.ת פנים הרמטמפרטור

הפעל את קוצב הזמן:

 עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

.ת התפריט יהבהב בשור 

.לחץ על לחצן  ¿

.מת החימום תהבהב  בלוח התצוגה ר

מת החימום הרצויה באמצעותבע את רק¿

. או לחצן 

.לחץ על לחצן ¿

  מצב חימום מיידי

הפעל את קוצב הזמן:להפעלה: ¿

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿

.ת התפריט יהבהב בשור 

.לחץ על לחצן ¿

 יופיע ומשך הפעולה יהבהבהסמל 

.בלוח התצוגה 

בע את משך הפעולה.ק

.ה מוצגת בלוח התצוגה מת הטמפרטורר

 או לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

תיהבהב בשור עד שהסמל   
.התפריט 
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חימום עזר

ר מראש“  מצב חימום ”מוגד

כב שאינם מיועדים להובלת חומריםרק לכלי ר

מסוכנים.

בוע מראש 3 זמנים, באמצעותאתה יכול לק
הטיימר.

כאשר אתה קובע זמן מראש, וודא שהוא אינו
ביל לזמן ההפעלה אלא לזמן הפסקתמק

כת חימום העזרהפעולה או זמן היציאה. מער
מתחילה לפעול באופן אוטומטי, למשך זמן

בע לפני היציאה.הפעולה שנק

לדוגמה: עבור זמן יציאה מתוכנן של 7.00 בבוקר,
בוע גם את הזמן המתוכנת ל� 7.00עליך לק

בע מראש ל� 40בבוקר. אם משך הפעולה נק
דקות, חימום העזר יתחיל לפעול ב� 6.20 בבוקר.

בוע)רים מראש (זמן, יום בשאם הזמנים המוגד

רר מראש, רק הזמן המוגדרים בזיכרון המוגדמוגד

מראש האחרון יישמר.

כאשר מפעילים את חימום העזר בפעם
הראשונה לאחר תקלה/הפסקת פעולה של

בוע אתך לקם החשמל, תצטראספקת זר
הזמנים שנבחרו מראש שוב. אתה יכול למצוא
מידע נוסף אודות תקלות בסעיף “תקלות

 עמוד 99).«אפשריות בחימום העזר“ (

 הפעל אתת זמן תחילת הפעלה:רלהגד¿

קוצב הזמן.

, עד שהסמל או לחץ על לחצן ¿
.ה התפריט יהבהב בשד 

.לחץ על לחצן ¿

יופיעו ה מראש מספרי זיכרון הבחיר

ה מראשזמן הבחיר בטור התוכנית 

ה מראש יהבהב.בזיכרון הבחיר

ת זיכרוןבחיר ל,או  לחץ על לחצן¿
ה מראש.הבחיר

.לחץ על לחצן ¿
בועה מראש נבחר, ימי השזיכרון הבחיר

יוצגו.

בוע והזמן כפי שמתוארר את היום בשהגד¿

בוע, זמן ומשךת היום בשרבסעיף “הגד

 עמוד 97).«(הפעולה“ 
ה מראש יישמר בזיכרון. טורזמן הבחיר

 יעלם. הודעת ההפעלההתוכנית 

 יופיעו בלוח התצוגה והסמל 

.לחץ על לחצן ¿

.משך ההפעלה יהבהב בלוח התצוגה 

 עמוד«ר את משך זמן ההפעלה (הגד¿
.(97

רמשך זמן ההפעלה עבור הזמן המוגד

מראש נשמר. הזמן והמספר של זיכרון

ר מראש יוצגו.מוגד

בחר יוצגר מראש הבא שייהזיכרון המוגד

עם קו תחתון. בנוסף לכך יופיע ביום

בוע שנבחר.בש

 פעל כפילהפסקת זמן תחילת הפעולה:¿
ת זמן תחילתרשמתואר בפרק “הגד

הפעולה“.

 מוצג בלוח התצוגהכאשר הסמל ¿

 לחיצה או , לחץ על לחצן 

 (מופסק).offת עד שתופיע ההודעה חוזר

.לחץ על לחצן ¿

זמן התוכנית יופסק והזמן יופיע בלוח

.התצוגה 

.לחץ על לחצן ¿

  לא יופיע יותר בלוח התצוגההסמל 

.

חימום העזר פועל למשך כ� 3 דקות נוספות,
ולאחר מכן פעולתו מופסקת באופן אוטומטי.
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תקלות אפשריות בחימום העזר

תקלות אפשריות בחימום העזר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�סי

ביעות שנשמרו בזיכרוןכב. כל הקהופסקה אספקת המתח בר
נמחקו.

ה אוטומטי פעיל בזמן הנוכחי.זיהוי חומר

ר את היוםה האוטומטי, הגדמיד לאחר השלמת זיהוי החומר¿
 עמוד«ר מראש  (בוע, הזמן ומשך הפעולה והזמן המוגדבש

.(96

אירעה תקלה.

בדוק את חימום העזר במוסך מוסמך.דאג ל¿

אין מספיק דלק במיכל הדלק.

 עמוד 204).«תדלק (¿

הפעל את חימום העזר כמה פעמים, עד שקווי הדלק¿
ייתמלאו.

אם לא ניתן להפעיל את חימום העזר, דאג לתקן את חימום¿
העזר במוסך מומחים מוסמך.

תעלות האוויר חסומות.

וודא שזרימת אוויר אינה חסומה.¿

בדוק את חימום העזר במוסך מומחים מוסמך.דאג ל¿

 מופיעה בלוחiniהודעת 
תצוגת  קוצב הזמן, או הזמן

מהבהב.

                  בעיה

לא ניתן להפעיל את חימום
העזר או פעולתו מופסקת

באופן אוטומטי.

לא ניתן להפעיל את חימום
העזר או פעולתו מופסקת

באופן אוטומטי.

חימום העזר לאוויר חם:
 מופיעה בלוחErrההודעה 

תצוגת הטיימר.



עניינים לפי  א�ב

100

קר
ב

ם
לי

ק
א

ת 

ת אקליםכת בקרת תפקודי מערסקיר



ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

102............................................מידע שימושי

102............................................לוח המחוונים

107................................................ךרב דמחש

122...............ךרב הדחלון אירועים של מחש

143...נוריות חיווי באזור המצב של התצוגה



עניינים לפי  א�ב

102

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

לוח המחוונים

ביתם אתה חורג מעל מהירות המנוע המרא
ה והמנוע הופךת, יושמע זמזם אזהרהמותר

להיות שקט יותר.

בה זו אל תחליף הילוך לפי רעשי המנוע,מסי
אלא בהתאם למהירות המנוע המוצגת במד

הסל“ד.
בובי היתר האדום.סי םוחתהימנע מנהיגה ב

זה עלול לגרום נזק למנוע.

לוח המחוונים

 הערות בטיחות חשובות

דוגמה: לוח מחוונים

 מהירות חסכונית (ירוק).תחום

 פעולת בלימת מנוע (צהוב).תחום

.)םודא( עונמל קזנ תנכס ,רתי יבוביס םוחת

 בלוח המחוונים נדלקת,אם נורית חיווי 

בתמהירות המנוע גבוהה, לדוגמה אם שיל

ת הילוך.להילוך נמוך בעת הורד

ב למידע הנוסף בחלון האירוע שלשים ל

ך.רב הדמחש

האט באמצעות בלם השירות.¿

או

הורד הילוך¿

 בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי 

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל הציוד הסטנדספר זה

פסתכבך שהיו זמינים בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםזכור כי ייתכן שר

כותהמתוארים. פרטים אלה מתייחסים גם למער

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירות מורשים שלנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

בובי מנוע לדקה (סל“ד) מד סי

ה אזהר  
בות ושלכות המידע המשולהפעלה של מער

כב בעת נהיגה עשויה להסיחת ברציוד התקשור
את דעתך מהתנועה. אתה עלול לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה
בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

עצור במקום בטוח ובצע פעולות רק כאשר
כב נייח.הר

אם ישנם תקלה או כשל בלוח המחוונים, אתה
כותעשוי לא לזהות מגבלות הקשורות למער

הבטיחות. תיתכן פגיעה בבטיחות ההפעלה של
כבך. קיימת סכנת תאונה.ר

ב לתנאיכב תוך  מתן תשומת לעצור מיד את הר
סכז שירות של מרצדהתנועה והתייעץ עם מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  

רישות החוק הנהוגות במדינה שאתהציית לד

נוהג בה כאשר אתה מפעיל את לוח

המחוונים.

ך מציג  רק הודעות או אזהרותרב הדמחש

כבךכות מסוימות. לכן, עליך לוודא שרממער

ת, אתה עשויפועל באופן בטוח בכל עת. אחר

כב לא בטוח. אםלגרום לתאונה אם תנהג בר

כבך לא פועל באופן בטיחותי, עצור מיד, תוךר

ך והתנועה.רב לתנאי הדמתן תשומת ל
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הערות כלליות על מד סל“ד:

גח על מד הסל“ד בעת הנהיגה, והישארהש£
. המהירות החסכונית  םוחתב

במספר מצבים, הגיוני להפעיל את המנוע
במהירויות מנוע שמחוץ לתחום מהירות

 לדוגמה בעת,המנוע החסכונית 
בעלייה או בעת עקיפה.

כב בתחום מהירות מנועאם אתה נוהג בר£
, צריכת הדלק והבלאי יהיוחסכונית 

נמוכים יותר.

במצב בלימת מנוע, השתמש בתחום£
. אפקט בלימתמהירויות מנוע הצהוב 

ג קצת לפני תחוםהמנוע הגבוה ביותר יוש
.בובי האדום סי

בעת נהיגה במורד ודא שמהירות המנוע£
.בובי היתר האדום לא תעלה לתחום סי

בעת באופן אוטומטימהירות סרק נק£
ת נוזל הקירור.בהתאם לטמפרטור

בתכב נייח עם המנוע פועל ותיבעת שהר£
תההילוכים בהילוך סרק, תגובת המצער

היא איטית במכוון.

ב למידע על סגנון הנהיגה החסכונישים ל
FleetBoardשלך בחלון תפריט 

ECOSupport  בתפריט מצב נהיגה
ך יכול לסייערב הד עמוד 111). מחש«(

לך בשיפור סגנון הנהיגה ואימוץ סגנון
נהיגה חסכוני.

®AdBlue  מד 

דוגמה: לוח המחוונים

רוש ד®AdBlue וסף הפחתת מזהמים ת
להפחתת גזי פליטה.

כב יופעלרישיון ההפעלה עלול להישלל אם הר
ההשלכות החוקיות לכך הן®AdBlue. ללא 
כיםרכב אינו מורשה יותר לנוע בדשהר

בוריות.צי

 (טווח) של תפריט מידעRangeבתפריט חלון 
, אתה יכול להציג את הטווח שלנסיעה 

כב בהתבסס על התכולה הנוכחית שלהר
 עמוד 111).«המיכל (

בולת יורד לכ� 10% מקי®AdBlue אם מפלס 
המיכל, יוצג חלון אירוע תואם עם הסמל 

 בזמן®AdBlue ך. מלא את מיכל רב הדבמחש
 עמוד 205).«(

אם מתעלמים מחלון אירוע צהוב ומפלס
AdBlue®2.5%, הספק המנוע � יורד עוד לכ

יכולה להיות מופחתת באופן מידי.

 ריק, האירוע נשמר®AdBlue כאשר מיכל 
 בעתומצוין באמצעות נורית חיווי 

כת הפליטההתנעת המנוע כתקלה במער
)»20 � עמוד 105). בנוסף המהירות תוגבל ל

קמ“ש.

  מד דלק

דוגמה: לוח המחוונים

בולתיורד לכ� 14% מקי אם מפלס הדלק 

ההמיכל, המחט נכנסת לתחום העתוד

ך מציג חלון אירוע תואםרב הדהאדום. מחש

.עם הסמל 
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 (טווח) של תפריט מידעRangeבחלון תפריט 

, אתה יכול להציג את הטווח שלנסיעה 

כב בהתבסס על התכולה הנוכחית שלהר

 עמוד 111).«(המיכל 

חק  מד מר

לוח המחוונים (דוגמה: תצוגה במד מהירות)

ך כאשררב לתנאי הדעליך לשים ל

הטמפרטורות קרובות לקיפאון.

הישנה השהיה בתצוגת שינוי בטמפרטור

החיצונית.

העבר את מתג ההצתה למצב נהיגה.

התצוגה במד מהירות מציגה את השעה 

ה החיצונית.ואת הטמפרטור

ה החיצונית מציגהתצוגת השעון והטמפרטור

 (מידעTruck Infoגם את חלון תפריט 

משאית) של תפריט מידע נסיעה 

 אתה יכול לשנות את מצב עמוד 110).«(

ה מחלון תפריטת הטמפרטורהשעון ואת יחיד

Menuרות בתפריט הגד (תפריט), ש

 עמוד 119).«(

לוח המחוונים (דוגמה: תצוגה במד סל“ד)

העבר את מתג  ההצתה למצב נהיגה.

חקהתצוגה במד מהירות מציגה את המר

חק הנסיעה.ואת מר הכולל 

בר ומד הנסיעה מציגים גםחק המצטמד המר

 (מידע משאית)Truck Infoאת חלון תפריט 

 עמוד 110).«(  של תפריט מידע נסיעה 

ה מחלוןאתה יכול לשנות את יחידות המדיד

רותבתפריט הגד (תפריט), שMenuתפריט 

אתה יכול לאפס את מד עמוד 119). «( 

 (מידעTruck Infoמחלון תפריט  הנסיעה 

«(  משאית) של תפריט מידע נסיעה 

עמוד 110).

ה חיצונית  שעון וטמפרטור
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נורית חיווי אבחון מנוע

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�סי

ת את מתג ההצתה למצב נסיעה, נורית החיווילאחר שהעבר

ת הבהובים. אם איןרדכת באמצעות סמציינת את מצב המער

 עמוד 106).«(תקלות, נורית החיווי כבית לאחר שהמנוע מותנע 

כת הפליטה.ה למערקיימת תקלה הקשור

מלא אחר ההוראות בחלון האירוע.¿

כז במר®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה בדיקת מערדאג ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

בחלון האירוע, תתבצע הפחתה שלאם לא תציית להוראות ש

עוצמת המנוע, לפי ההודעה המוצגת:

לאחר 10 שעות, לדוגמה אם נעשה שימוש בנוזל הפחתת גזי£

גוי.פליטה מדולל מאיכות נמוכה או אחוז המהילה ש

כת מיחזור גזילאחר 36 שעות, לדוגמה אם  יש תקלה במער£

ה.כת הבקרהפליטה או במער

נורית החיווי 

מהבהבת.

                  בעיה

 נדלקת.נורית החיווי 

ך מציג אתרב הדמחש

חלון האירוע ונורית החיווי

 בתצוגה.

®BlueTecכבי 6 ר
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 מולא מחדש או שהתקלה תוקנה, הספק המנוע המלא חוזר. אם®AdBlueלאחר שמיכל 
כבית לאחר חיווי מצב כת אינה מגלה תקלות אחרות, נורית החיווי בדיקת המער

כת.ך במספר נסיעות להשלמת בדיקת המערכת. ייתכן שיהיה צורהמער

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�סי

כת הפליטה.א דאגת לתיקון תקלה שהתגלתה במערל

מלא אחר ההוראות בחלון אירוע.¿

כז במר®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה בדיקת מערדאג ל¿
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

בחלון האירוע, תתבצע הפחתה שלאם לא תציית להוראות ש
עוצמת המנוע, לפי ההודעה המוצגת:

20  שעות לאחר ההודעה הראשונה על התקלה, לדוגמה אם£
נעשה שימוש בנוזל הפחתת גזי פליטה מדולל מאיכות נמוכה

גוי.או אם אחוז המהילה ש
100  שעות לאחר ההודעה הראשונה על התקלה, לדוגמה אם£

ה.כת הבקרכת מחזור גזי פליטה או במעריש תקלה במער

AdBlue® כת הפליטה.אזל או התגלתה תקלה במער

מלא אחר ההוראות בחלון האירוע.¿

 עמוד« (®AdBlueסע בזהירות לתחנת הדלק הקרובה ומלא ¿
.(205

או
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדסע בזהירות למר¿

בע“מ הקרוב ודאג לתיקון התקלה.

כבך.להישלל אם תמשיך לנסוע ברכב עלול רישיון ההפעלה של הר

 נדלקת.נורית החיווי 

הספק המנוע מופחת.

ך גם מציג חלוןרב הדמחש

אירוע בתצוגה

                  בעיה

 נדלקת.נורית החיווי 

כב מוגבלת ל �מהירות הר

ך. בו זמנית,20 קמ“ש בער

ך מציג אתרב הדמחש

 באזורנורית החיווי 

המצב.

כת טיפול בגזי פליטהחיווי מצב של מער

BlueTec®

כת טיפול, מצב מערBlueTec® 6כב עם בכלי ר

הבדיקה מהיר מצוין ל®BlueTecבגזי פליטה 

במקום על ידי הרשויות.

בי סימון המוצגים באמצעותישנם שלושה של

ת אלו מתחילים כאשר יחיד.נורית החיווי 

מתג ההצתה מועבר למצב נסיעה ומסתיים

כאשר המנוע מותנע.

ב הראשון הוא בדיקת תצוגת לוחהשל

5 �המחוונים. נורית החיווי נדלקת למשך כ

ב השנישניות וכבית למשך כ�10 שניות. השל

כת. נורית החיווימציין את בדיקת מצב המער

נדלקת שוב למשך 5 שניות או מהבהבת

למשך כ� 5 שניות. לאחר מכן היא כבית למשך

כ� 5 שניות.

ב השלישי, נורית החיווי מציינת אםבשל

התגלתה תקלה כלשהי בתפקוד הקשור

כת הפליטה.למער

הם לא התגלתה תקלה כלשהי הקשורא
עית ואזכת הפליטה, נורית החיווי דולקת רגלמער

כבית למשך כ� 5  שניות. מחזור ההבהוב הזה
נמשך עד התנעת המנוע.
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  סכנת תאונה 

כת הפליטה,ה למעראם קיימת תקלה הקשור
נורית החיווי מהבהבת שלוש פעמים וכבית
למשך כ� 5 שניות. רצף ההבהוב נמשך עד

ת דולקתשהמנוע מותנע. נורית החיווי נשאר
למשך 15 שניות לאחר שהמנוע הותנע.

ת דלוקה לאחרנורית החיווי נדלקת ונשאר
שהמנוע הותנע אם:

כת הפליטה.ה במערקיימת תקלה חמור£
כת הפליטה עדייןה למערתקלה הקשור£

קיימת לאחר שחלפו 200 שעות מגילויה.

ךרב הד מחש 

בות ושלכות המידע המשולהפעלה של מער

כב בעת נהיגה עשויהת ברציוד התקשור

להסיח את דעתך מהתנועה. אתה עלול לאבד

כב. קיימת סכנת תאונה.שליטה בר

הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה

מאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי

בה, עצור במקום בטוח ובצע פעולותביהס

כב נייח.רק כאשר הר

בה אתה נוהג,רישות החוק במדינה שציית לד

ך.רב הדבעת הפעלת מחש

ך מציג בתצוגה הודעות או אזהרותרב הדמחש

כבךכות מסוימות. לכן, עליך לוודא שררק ממער

ת, אתה עלולפועל באופן בטוח בכל עת. אחר

כב שאינו בטוח.לגרום לתאונה על ידי נהיגה בר

כבך אינו פועל באופן בטוח, עצור מיד, תוךאם ר

ך והתנועה.רב לתנאי הדמתן תשומת ל

ךרב הדתצוגת מחש
לחצנים

בוחר את התפריט הראשי הבא /
הרשומה הבאה בחלון הקלט, מגדיל או

ךמאפס ער

ם /בוחר את התפריט הראשי הקוד
מת בחלון הקלט,הרשומה הקוד

ךמפחית ער

ת התפריטחלון התפריט הבא / שור
הבאה לכיוון מטה בחלון קלט

ת התפריטם / שורחלון התפריט הקוד
מת לכיוון מעלה בחלון קלטהקוד

פותח וסוגר את חלון קלט / אישור חלון
אירוע

שומר / מציג את חלון התפריט
ףהמועד

ך באמצעותרב הדניתן לנווט בתפריטי ממחש
בוצת הלחצנים בצד שמאל של גלגל ההגהק

ב תפקודי.הר

ך מספק מידע על:רב הדבעת נהיגה, מחש
צריכת דלק£
זמן נסיעה£
תנאי הפעלה£
מועדי שירות£
תקלות£
בות לתקלותסי£
בצעצעדים שיש ל£

העבר את מתג ההצתה למצב רדיו.¿
ך מציג את מסך הכניסה (הכוכברב הדמחש

ךרב הד  הפעלת מחש
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ס). לאחר זמן קצר התצוגה מציגהשל מרצד
את התאריך והשעה.

העבר את מתג הצתה למצב נהיגה.¿

ך מציג את חלון התפריט הפעילרב הדמחש
Truck Infoהאחרון, לדוגמה חלון תפריט 

.(מידע משאית) של תפריט מידע נסיעה 

ך יציג אתרב הדאם מתגלה תקלה, מחש
האירועים ראשית בחלון האירוע. בנוסף לחלון
האירוע, ייתכן שתידלק נורית חיווי בלוח

ך.רב הדהמחוונים או באזור מצב של מחש
ך יציגרב הדאם ישנן מספר הודעות, מחש

מת הקדימות.אותן זו אחר זו בהתאם לר

אם זמין מידע נוסף על התקלה בחלון

.האירוע, חלון האירוע מציג את סמל 
אתה יכול להציג את המידע באמצעות לחצן

.

.נקה את חלון האירוע בלחיצה על לחצן ¿

לחץ עלגלילה בתפריטים הראשיים: ¿
. או 

להצגת חלונות תפריט נוספים בתפריט¿

. או לחץ על הראשי: 

בעתה של חלון קלט: לפתיחה וסגיר¿
, לחץ עלשחלון תפריט מציג את הסמל 

.

ת שורות תפריטים בחלון קלט:בחירל¿

. או לחץ על 

ת רשומה בחלון קלט:ך או בחירלשינוי ער¿
. או לחץ על 

אם אתה קורא לחלון תפריט מסוים
ביעות, לדוגמה בדיקת מפלס שמן מנוע,בק

.שמור אותו בלחצן 

קראפים: ה בלחצן תפריט מועדלשמיר¿

לחלון התפריט הרצוי ולחץ על לחצן 
למשך 2 שניות. נשמע צליל וחלון התפריט

נשמר.

לחץ קלותפים: להצגת חלון תפריט מועד¿

.על לחצן 

)Truck Infoאזורים בתצוגה (דוגמה: חלון תפריט 

מציגה הרשימה ת: ת כותררשימה ושור
את התפריט הראשי. התפריט הראשי הפעיל

מציגה לך את מספר בן. הרשימה מוצג בל
חלונות התפריט (תפריטי משנה) ואיזה חלון

מציגה את ת ת הכותרנבחר כעת. שור
ם של חלון התפריט הפעיל.הש

ך או חלוןרב הדתצוגת מחשאזור תצוגה: 
. חלונות אירוע מוצגיםאירוע באזור תצוגה 

Powerאוטומטית ומכילים הודעות, לדוגמה 
take-off active (מעביר כוח פעיל), או מידע

Turn signal faulty על תקלות, לדוגמה
(תקלה בפנס איתות). בנוסף לחלון אירוע,

 שלנורית חיווי עשויה לדלוק באזור המצב 
ך או בלוח המחוונים. אם אתה יכולרב הדמחש

,לאשר את חלון האירוע באמצעות לחצן 
חלון האירוע  יוסתר. נורית חיווי הדולקת באזור

ך או בלוח המחווניםרב הדשל מחש המצב 
אינה כבית לאחר שחלון האירוע מאושר.

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבראזור מצב: 
תוכנית הנהיגה מציג את אזור המצב 

(חסכוני) ומחוון A economyת, לדוגמה: הנבחר

 עמוד N1 )».(171הילוך, לדוגמה 

  אזורים בתצוגה
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 עמוד 115)«(     הפעלה               

  ותחזוקה

ת, אזור המצב ת השיוט נבחרבקרבעת ש

ה,רוהמהירות שהוגד מציג את סמל 
 עמוד km/h ) ».(188 85לדוגמה 

כת הנהיגה, לדוגמה, פעיל או מופסקמצב מער
מוצג באמצעות צבע.

 מכיל לוח נוריות חיווי.בנוסף, אזור המצב 
ה או מידע הפעלה,ה של תקלה, אזהרבמקר

נורית חיווי נדלקת אוטומטית באזור המצב 
ך.רב הדבמחש

ה או מידעבהתאם לקדימות של תקלה, אזהר
הפעלה, נוריות החיווי דולקות בצבעים שונים.

ה גם להידלק יחד עם חלון אירוע.נורית החיווי יכול

  תפריטים במבט חטוף

כבךר התפריטים תלוי בציוד של רדמספר וס

כב עצמו.ובסוג הר

 עמוד 110)«     (מידע נסיעה 

Truck Infoמציג את הזמן

ה החיצונית,והטמפרטור(מידע משאית) 

מציג/ מאפס את מד

חקהנסיעה ומד המר

ברהצט

Tachographמציג זמן נסיעה וזמני

מנוחהף)(טכוגר

Since start -allמציג / מאפס את מידע

הנסיעה מההתחלה(מהתחלה�הכל)

 Rangeמציג את תחומי מפלסי

®AdBlueהדלק ותוסף (טווח)

Since reset -allמציג / מאפס את נתוני

נסיעה מאז האיפוס�הכל(מהאיפוס�הכל)

Since reset-driveמציג / מאפס את נתוני

נסיעה מאז האיפוס �(מהאיפוס�נסיעה)

נסיעה

 עמוד 111)«     (מצב נהיגה 

Speedמציג את מהירות

כבהר(מהירות)

FleetBoardמציג / מאפס את

EcoSupportהסטטיסטיקה של

סגנון הנהיגה שלך

Videoמציג / מכוונן את

מצלמת הנסיעה לאחור(וידאו)

 עמוד 113)«   שמע                    (  

  תרותקשו

  Alarm clock£המכשהה ןמז תא גיצמ

ביעת זמן ההשכמהק£(שעיון מעורר)

הפסקת השעון המעורר£

Telephoneמציג את ספר הטלפונים

ורשימת השיחות /(טלפון)

מספרי שיחות

Audio£ת עוצמת השמעבקר

הצגת מקור שמע£ (שמע)

כותר,שינוי מקור שמע,£

רתחנה או תד

MP3פן פדהפעלת ד£

Axles£מציג את עומסי הסרנים

מגדיר את חיווי עומס£(סרנים)

סרן

Level control£מעלה / מנמיך את

ההשלדת גובה)(בקר

ת מפלס הנהיגהרהגד£

ה / קריאה לגובהשמיר£

ההשלד
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 עמוד 115)«(     הפעלה               

   ותחזוקה

Trailerמציג נתוני גורר / גרור
מידע על בלימה£(גרור)

עומסי סרן£
לחץ מיכל£

Maintenanceתמציג / מאפס את נקוד
התחזוקה ומועד השירות(תחזוקה)

 עמוד 119«(רות     הגד

 עמוד 118)«(     מידע

ה     בקר

Reserveה שלמציג לחץ העתוד

pressureכת הבלמים מער �ו

ה)(לחץ עתוד

Coolnatת נוזלמציג את טמפרטור
הקירורנוזל קירור)

Engineמציג את מפלס שמן
המנוע ושעות פעולת(מנוע)

מנוע

Eventsמציג את האירועים
(אירועים)

Diagnosisמציג נתוני אבחון
 (אבחון)

 עמוד 119«(רות   הגד

Menuהמגדיר את יחידות המיד
 אוC°(לדוגמה תצוגה של (תפריט)

°F(

Lighting£מכוונן את הבהירות של
ת לוח המחווניםתאורה)(תאור

ת תצוגת השמעותאור
מכוונן / מפסיק את£

בוי המושהה שלהכי
ה החיצוניתהתאור

Languageמגדיר את השפה
(שפה)

חלון תפריט מידע משאית

ברחק מצטמד מר
מד נסיעה

שעה

ה חיצוניתטמפרטור

בר, מד נסיעה,חק מצטלהצגת מד מר¿
השתמשה חיצונית: שעה וטמפרטור

 לגלילה לנתוני נסיעה או בלחצן 

.

. לחץ על לאיפוס מד הנסיעה:¿
Reset trip חלון הקלט מציג הודעה

meter? No/Yesלאפס את מד נסיעה) 
לא/כן).ֻ

תת שורבחירל השתמש בלחצן ¿

או   ולחץ על לחצן Yesתפריט 
לאישור.

Serviceכי מוצרימציג / מגדיר ער
 productsשירות

(מוצרי שירות)

Systemsמצב זחילה / מצב גלישה
חסכונית/ הפעלה/כות)(מער

הפסקת פעולת וידאו

  תפריט נתוני נסיעה

חלון תפריט מידע משאית
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ףחלון תפריט טכוגר

ף) זמין בכלי (טכוגרTachographחלון תפריט 
ף דיגיטלי.כב עם טכוגרר

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.לנתוני נסיעה 

להצגת זמני נהיגה ומנוחה: השתמש¿
 לגלילה לחלון תפריט או בלחצן 

Tachograph

חלון התפריט מציג את:
ם הנהגש£
זמו הנהיגה£
זמן המנוחה£

חלון תפריט מהתחלה � הכל / מאז איפוס
� הכל / מאז איפוס � נסיעה

(מההתחלה � Since start - allנתוני נסיעה 
הכל) מכילים נתוני ביצועים מתחילת הנסיעה.

כב למשך למעלה מ�4אם אתה מחנה את הר
כים מאופסים באופן אוטומטי.שעות, הער

 (מהאיפוס �Since reset - allנתוני נסיעה 
(מהאיפוס � Since reset - driveהכל) או 

נסיעה) מכילים נתוני ביצועים מהפעם
האחרונה שהחלון תפריט אופס.

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.לנתוני נסיעה 

 השתמש בלחצןלהצגת נתוני נסיעה:¿
Since start - all לגלילה ל�  או 

Since reset - all(מההתחלה � הכל), 
Since reset - drive (מהאיפוס � הכל) או
(מהאיפוס � נסיעה).

התפריט מציג את:
כב נסעחק שהרהמר£
זמן הנהיגה£
כב הממוצעתמהירות הר£
צריכת הדלק הממוצעת£

. לחץ על לאיפוס נתוני נסיעה:¿

Reset valuesחלון ההזנה מציג, לדוגמה 
for: Since start � all No/Yesאפס) 

כים עבור: מהתחלה � הכל לא/כן).ער

תת שורבחירל השתמש בלחצן ¿

. או לחצן תפריט ואשר עם לחצן 

חלון תפריט טווח

ב את הטווח המשוערך מחשרב הד מחש
מות הנוכחיות של הדלקבהתבסס על הר

. הטווח תלוי באופן ניכר בסגנון®AdBlueותוסף 
הנהיגה האישי שלך.

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.לנתוני נסיעה 

 אוהשתמש בלחצן להצגת הטווח: ¿
 (טווח).Range לגלילה לחלון תפריט 

חלון התפריט מציג את הטווח המשוער
®AdBlue ומפלס  של מפלס הדלק 

. בנוסף חלון התפריט גם מציג את 
הצריכת הדלק הנוכחית בתצוגת עמוד

מתחת לטווח.

הכב נייח, תצוגת העמודכאשר הר
כב נייחמשתנה לתצוגת צריכת הדלק לר

(ליטר לשעה).

ה מתייחסהסימן מתחת לתצוגת העמוד
Since start - allלצריכת ממוצעת 

(מההתחלה � הכל).

km 50חלון התפריט מציג את הטווח עד 
בכים קטנים יותר, מחש(50 ק“מ). לער

 (50 ק“מ).km 50ך מציג קטן מ� רהד

  תפריט מצב נהיגה

חלון תפריט מהירות

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.למצב נהיגה 

כב: השתמש בלחצןלהצגת מהירות הר¿
 לגלילה לחלון תפריט או 
Speed.(מהירות) 

FleetBoard EcoSupportחלון תפריט 

ך מזהה את סגנון הנהיגה שלך עלרב הדמחש
פי 8 קטגוריות, מעריך אותן ומציג אותו בחלון

במחש. FleetBoard EcoSupportתפריט 

ך יכול לסייע לך לשפר את סגנון הנהיגהרהד
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שלך ולאמץ סגנון נהיגה חסכוני. כדי להשפיע
כה של סגנון הנהיגהבאופן חיובי על ההער

ב לעצות בסעיף ”נהיגה חסכוניתשלך, שים ל
 עמוד 197).«בה“ (בית על הסושומר

 מזההFleetBoard EcoSupportחלון תפריט 
ףאת הנהג באמצעות כרטיס הנהג של הטכוגר

כות של שני נהגים. אם נהג/תושומר ההער
שלישי/ת מכניס את כרטיס הנהג שלו/ה

כות הישנות ביותרף הדיגיטלי ההערלטכוגר
נמחקות אוטומטית.

כות בכל עת. כלאתה יכול לאפס את ההער
כות נמחקות באופן אוטומטי.הער

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.למצב נהיגה 

 לגלילה לחלון או לחץ על לחצן ¿
.FleetBoard EcoSupportתפריט 

.לחץ על לחצן כות: להצגת ההער¿

חלון התפריט מציג את הקטגוריות הבאות:

£Evenlyך מעריך אתרב הד  (אחיד) מחש
בועה במשך זמן ארוך.כב הקמהירות הר

£ Roll/brakeךרב הד(גלישה/בלימה) מחש
בי הבלימה שלא מביאיםמעריך את של

ה. הוא מעריך האם האטת אתלידי עציר
כב באמצעות גלישה או באמצעותהר

בלימה (בלימת מנוע/ מאיט / בלם שירות).
התהליך החסכוני ביותר להפחתת אנרגיה

קינטית הוא:

�האטה באמצעות גלישה

�האטה באמצעות בלימת מנוע / מאיט

�האטה באמצעות בלם שירות

אם אתה מפחית את המהירות לעתים
בלקרובות באמצעות גלישה אתה מק

כה חיובית.הער

£Stopך מעריך אתרב הדה) מחש (עציר
כב. אםת הרבי הבלימה שהביאו לעצירשל

אתה נוהג בזהירות ולכן נמנע מהבאת
בלה מוחלטת, אתה מקכב לעצירהר

כה חיובית.הער

£Speedך מעריךרב הד  (מהירות) מחש

כב מופרזות. אם אתה נוהג מעלמהירויות ר
כהבל הער85 קמ“ש בקירוב, אתה מק

שלילית.

£Use of cont. brakingשימוש בבלימה) 
ך מעריך אתרב הדמתמשכת) מחש

השימוש בבלימה מתמשכת ואת ההפעלה
בי הבלימה.ה במרווחים של שלהזהיר

£Shiftך מעריך האםרב הד (שילוב) מחש
ב אחר ההמלצות להחלפת הילוךאתה עוק

ך, אם, לדוגמה אתה נוהגרב הדבמחש
Aת הילוכים לחיסכון בדלק בתוכנית העבר

Economyכה חיובית.בל הער, אתה מק

£Use of acc. pedalשימוש בדוושת) 
ך מעריך את השימושרב הדהאצה) מחש

בדוושת ההאצה, כמו גם תפקוד קיקדאון.
בלבוע בדוושת ההאצה מקשימוש מתון וק

כה חיובית.הער

£Truck check ב(בדיקת משאית) מחש
ך מעריך את:רהד

�כב נייח.האם המנוע פועל שהר
אם אתה משאיר את המנוע פועל

ה,בה ברורלמשך דקה אחת ללא סי
כהבל הערכב נייח, אתה מקבעת שהר

שלילית.
אם לדוגמה, אתה מדומם את המנוע

כהבל הערת, אתה מקבתנועה עומד
חיובית.

�תהליך ההתחדשות של מסנן חלקיקי
דיזל.

אם אינך מבצע תהליכי התחדשות
דירים של מסנן חלקיקי דיזל, אתהס

כה שלילית.בל הערתק

�תחזוקה של מסנן האוויר
אם אתה עובר את מועד ההחלפה של

כה שלילית.בל הערמסנן האוויר, תק

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
הקטגוריה.

בקטגוריה התואמת, תפריט החלון מציג:

כה, לדוגמהציון הממוצע של ההער£

0.25%
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כה הנוכחיתה עם ההערת עמודתצור£

כה הנוכחית, לדוגמההודעה על ההער£
Even drivingה) (נהיגה אחיד

. לחת על לחצן כות:לאיפוס ההער¿

Resetחלון הקלט מציג את ההודעה 
evaluations? Yes/Noלאפס את) 

כות כן/לא).ההער

תבחירל או  השתמש בלחצן ¿
Yes או   (כן) ולחץ על לחצן

לאישור.

חלון תפריט וידאו

כב עם מצלמת נסיעה זמין ברVideoתפריט 
לאחור.

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.לנתוני נסיעה 

השתמשלהצגת תמונת המצלמה: ¿
 לגלילה לחלון או בלחצן 
 . Videoתפריט

בלוחתמונת המצלמה מוצגת בתצוגה ש
המחוונים.

.לחץ על כוונון בהירות/ניגודיות: ¿

ה, חלון הקלטבאמצעות תצוגת העמוד
ת הבהירות.רמציג את הגד

בחר את התצוגה עבור בהירות/ניגודיות¿
. או באמצעות הלחצן 

כוונן את הבהירות/הניגודיות של תמונת¿
. או המצלמה באמצעות לחצן 

מידע על הפעלה של מצלמת נסיעה לאחור
כב עם רדיו מופיע בהוראות הפעלהלכלי ר

נפרדות.

ת  תפריט שמע ותקשור

חלון תפריט שעון מעורר

סכת שמע של מרצדכבך מותקנת מעראם בר
בנץ, אתה יכול לכוונן את הרדיו כשעון מעורר.

  וציודRadioר עבור אם מצב שעון מעורר מוגד
ר השעוןבה הוגדהשמע מופעל בשעה ש

המעורר, לא ניתן אות נוסף.

באמצעות הלחצןלהצגת שעת השכמה: ¿
 שמע, גלול אל  או 
ת.ותקשור

חלון התפריט מציג את:
בוע ותאריךהיום בש£
שעת ההשכמה של השעון המעורר£

שעת ההשכמה של השעון המעורר£

לחץ על לחצןלכוונון השעון המעורר: ¿
.

חלון קלט מציג את:
Alarm clock /Alarmהשעון המעורר £

clock(2 שעון מעורר 1/שעון מעורר) 
 (שמע/Audio/Buzzer/off סוג הצלצול£

זמזם/כבוי)
השעה של זמן הצלצול£
הדקה של זמן הצלצול£

ת התפריט הרצויה באמצעותבחר את שור¿
. או לחצן 

או ך באמצעות לחצן שנה את הער¿
. 

 אואם אתה לוחץ ומחזיק את לחצן 
 , השעות/הדקות עוברות במהירות.

לחץ על לחצן :להפסקת השעון המעורר¿
.

הצלצול מופסק אוטומטית לאחר 2 דקות.

חלון תפריט טלפון

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בהן מצוידת שכות מידע ותקשורשימוש במער

אתהכבך עלול להסיח את דעתך בעת נהיגה. ר

כב. קיימת סכנהעשוי לאבד שליטה על הר

לתאונה.

ת רק כאשרכות מידע ותקשורהשתמש במער

כב נייח.הר
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תפקודים

כב עם:חלון תפריט טלפון זמין בכלי ר

®DVD Bluetoothרדיו תקליטור £

,  נוחות®DVD  Bluetoothרדיו תקליטור£

בחלון תפריט טלפון אתה יכול:

בחור שיחה אולהציג את ספר הטלפונים, ל£
רשומה

בחורלהציג את רשימת המתקשרים, ל£
שיחה או רשומה

כן את ספר הטלפוניםלעד£

ניתן למצוא מידע נוסף על טלפונים ניידים
בור טלפונים ניידיםתואמים ועל חי

:®Bluetoothבאמצעות 

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר£
כלמוביל בע“מ

//:http באתר האינטרנט: £

www.mercedes-benz.com/connectivity

כתאתה יכול למצוא מידע על הפעלת מער
הניווט בהוראות ההפעלה הנפרדות.

: חבר את®Bluetoothטלפון נייד תומך ¿
הטלפון הנייד לציוד השמע

 כדי לגלול או השתמש בלחצן ¿
ת.שמע ותקשור אל 

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.Telephoneלחלון תפריט 

ם של מפעילחלון התפריט מציג את הש
ם של הטלפון הניידהרשת הסלולרית וש

.®Bluetoothתואם 

 קורא ישירותלחיצה קלה על לחצן 
.Telephoneלתפריט 

להצגת ספר הטלפונים/ יומן שיחות:¿
.לחץ על 

חלון הקלט מציג:
£Phone book (ספר הטלפונים)
£Missed called (שיחות שלא נענו)
£Received calls (שיחות שנענו)
£Numbers dialed (מספריים שחויגו)
£Load phone bookטעינת ספר) 

)םינופלטה

ת התפריט הרצויה באמצעותבחר את שור¿
. או הלחצן 

 להצגת הרשומות.השתמש בלחצן ¿

ם או מספר באמצעות לחצן בחר ש¿
.או 

, או בלחיצה והחזקה של לחצן 
אתה יכול לעבור במהירות בין רשומות

בספר הטלפונים או ביומן השיחות.

לחיוג למספר טלפון מספר הטלפונים או
. חלון התפריטמיומן השיחות, לחץ 

מציג ראשית פרטים על שיחה.

 תחייגבלחיצה נוספת על לחצן 
למספר.

דוגמה

בלה של שיחה / הצגת חלוןביצוע או ק
Telephoneתפריט 

חיית שיחהסיום או ד

ת עוצמת השמעהגבר

הפחתת עוצמת השמע

.בלת שיחה: לחץ על לחצן לק¿

ך מציג את מספר המתקשררב הדמחש¿
 (מספר לא מזוהה)Unknown numberאו 

הגבר או הפחתלכוונון עוצמת השמע: ¿
את עוצמת השמע במהלך שיחה

. או באמצעות הלחצן 

 לחץ על לחצןחיית או לסיום שיחה:לד¿
.
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חלון תפריט שמע

MP3 ןפדפד ,רדת /הנחת /רתוכ ,עמש רוקמ

כתכב עם מער זמין בכלי רAudioחלון תפריט 
ס בנץ.שמע של מרצד

כת השמע: ראה הוראותהפעל את מער¿
הפעלה נפרדות.

 לגלילה אל או השתמש בלחצן ¿
ת.שמע ותקשור 

להצגת מקור שמע והכותר/התחנה:¿
, לגלילה אל או השתמש בלחצן 

.Audioחלון תפריט 

לשינוי מקור שמע או כותר / תחנה /¿
. לחץ על לחצן ר:תד

תלוי במקור השמע הפעיל, חלון הקלט
מציג את:

השמע£

ר במצב רדיוהתחנה או התד£

Bluetooth או USBהכותר במצב תקליטור, £

מקור שמע חיצוני בעת שמצב שמע£
חיצוני פעיל

רים במצב רדיותחום התד£

USB במצב תקליטור או MP3פן פדד£

ת התפריט באמצעות לחצןבחר את שור¿
. או 

שנה את מקור השמע, הכותר או התחנה¿
. או באמצעות לחצן 

 בתקליטור אוMP3בצי בעת האזנה לק
, אתה יכול לנווט בתיקיותUSBבהתקני אחסון 

.MP3בצי ולנגן ק

MP3פן פדהפעלת ד

 (שמע).Audioפתח את חלון תפריט ¿

.לחץ על לחצן ¿

תת שורבחיראו  ל לחץ על לחצן ¿
.MP3פן פדתפריט ד

לחץ על/ תיקיות: MP3פן פדלפתיחת ד¿
. או לחצן 

 או לפתיחתMP3ת קובץ בחירל¿

.לחץ על לחצן תיקייה: 

לחץ לחיצהת התיקייה הנוכחית: לסגיר¿
.ה על לחצן קצר

 לחץ והחזק את:MP3פן פדת דלסגיר¿
.לחצן 

כוונון עוצמת שמע

דוגמה

במצב שמע, אתה יכול לכוונן עת עוצמת
השמע בכל עת.

ת או הפחתת עוצמת השמע: לחץלהגבר¿

. או  על 

  תפריט הפעלה ותחזוקה

חלון תפריט סרנים

הצגת עומסי סרן

כב יכול להיות מותקןכב עם מתלה אוויר: ברכלי ר
חיווי עומס סרן. חיווי עומס סרן אינו מכויל,

כת שלו אינה ניתנת לכיול. הנתוניםוהמער
כיםשנמדדו מספקים קו מנחה משוער. הער

אינם מתאימים לשימוש רשמי. כדי להימנע מאי
כבדיוקים במדידות, ודא שהעומס מחולק בר

באופן שווה.

כתה היא במצב נסיעה, מערכאשר השלד
ת עומסי הסרן קובעת את עומס הסרןמדיד

מהלחץ בכרית האוויר של מתלה אוויר.

כב על משטח ישר.החנה את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

 עמוד 193).«(בע את מפלס הנהיגה ק¿
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, גלול אל  או באמצעות לחצן ¿
הפעלה ותחזוקה.

כב ואתחלון התפריט מציג את סרני הר
עומס הסרן.

ת חיווי עומסי סרןרהגד

אתה יכול לכוונן את חיווי עומסי סרן אם אין
הפרש ניכר בין חיוויי עומסי הסרן ותוצאות

מאזני גשר.

כב על משטח ישר.החנה את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

 עמוד 193).«בע את גובה הנהיגה (ק¿

כב על מאזני גשר לסרן בודד.העלה את הר¿

 גלול אל  או באמצעות לחצן ¿
הפעלה ותחזוקה.

חלון התפריט מציג את עומסי הסרן ואת
עומס הסרן הכללי.

.לחץ על לחצן ¿

חלון הקלט מציג את עומסי הסרן.

בחר את עומס הסרן הרצוי באמצעות¿
. או לחצן 

, תקן את או באמצעות לחצן ¿
ך שנמדדעומסי הסרן בהתאם לער

ת עומס של סרןבאמצעות התקן מדיד
בודד.

ת גובהחלון תפריט בקר

הערות בטיחות חשובות
ה מונמכת אות שלדבעת  נהיגה עם מסגר

מוגבהת, מאפייני הנהיגה והבלימה עשויים
להיות מושפעים. בנוסף, ייתכן שתהיה חריגה

כב כאשרבי המותר של הרמהגובה המר
ה מוגבהת. הקפד על כל תקנותת השלדמסגר

ביהחוק הישימות בכל מדינה בנודע לגובה המר
כב.המותר של הר

ר את מפלס הנהיגה לפני התחלתהגד
הנסיעה.

הרשת הגבהה/הנמכה של השלדאם נד
כבים נתיקים או גרורלהטענה/ פריקה של מר

נתמך. אם תמשיך בנסיעה לאחר שינוי גובה

תה, חובה להנמיך/להגביה את מסגרהשלד
ה למפלס הנהיגה.השלד

ה אינה במצב נהיגה, נדלקתת השלדאם מסגר
 הצהובה בלוח המחוונים.נורית החיווי 

ב למידע נוסף בחלון האירוע.שים ל

ת גובהכוונון בקר
ת גובה) קיים (בקרLevel controlחלון תפריט 

כב עם מתלי אוויר. אתה יכול להפעיל אתבכלי ר
כבכב נייח או שהרת הגובה בעת שהרבקר

ך.בתנועה עד למהירות של 30 קמ“ש בער

כבך, אתה שולט עלתלוי בציוד המתוקן בר
ת הגובה באמצעות:כת בקרתפקוד מער

 עמוד 191)«ב הנהג (במושה שלוח הבקר£

ךרב הדמחש£

, גלול אל  או באמצעות לחצן ¿
הפעלה ותחזוקה.

, גלול אל או באמצעות לחצן ¿
ת גובה). (בקרLevel controlחלון תפריט 

.לחץ כל לחצן ¿

ך מציג את חלון הקלט.רב הדמחש

ת גובהדוגמה: חלון קלט בקר

ה מראש: הגבהה/ הנמכה של הסרןבחיר
מיהקד
ה מראש: הגבהה/ הנמכה של כלבחיר

כבהר
ת מפלס הנהיגהרה מראש: הגדבחיר
ה מראש: הגבהה/ הנמכה של הסרןבחיר

האחורי
ה לגובה שלד M2או  M1מיקום זיכרון 
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ה:ת השלדלהגבהה/ הנמכה של מסגר¿
  בחר סרן או באמצעות לחצן 

.או סרן אחורי  כב  כל הר,מי קד

ה אולהנמכת השלד לחץ על לחצן ¿
 להגבהתה. נדלקת נוריתעל לחצן 

 בלוח המחוונים.החיווי 

להפסקה / סיום של פעולת הגבהה או¿
. לחץ על לחצן הנמכה:

השתמש בלחצןת מפלס הנהיגה: בחירל¿
מת של מפלסה מוקדבחירל או  

.הנהיגה 

.או  ה על לחצן לחץ בקצר¿

ה מוגבהת או מונמכת באופןהשלד
אוטומטי למפלס הנהיגה.

ה במפלס הנהיגה, נוריתכאשר השלד
 בלוח המחוונים כבית.החיווי 

הגבה אוה: ת השלדת גובה מסגרלשמיר¿
ה לגובה הרצוי.ת השלדהנמך את מסגר

 בחר את או באמצעות לחצן ¿
. הדלשה הבוגל  M2 וא M1 ןורכיזה םוקימ

 למשך כ� 2 שניות.לחץ על לחצן ¿

ה נשמרת השלדהגובה הנוכחי של מסגר
.M2או  M1במיקום הזיכרון התואם 

ה:ת השלדלקריאה לגובה מסגר¿
 בחר את או באמצעות לחצן 

.ה  לגובה שלד M2או  M1מיקום הזיכרון 

קרא למיקום הזיכרון הנבחר בלחיצה על¿
.

ה תוגבה / תונמך באופן אוטומטי לגובההשלד
שנשמר.

ת גובה בסעיףתוכל למצוא מידע נוסף על בקר
 עמוד 191).«“מצב נהיגה“ (

חלון תפריט גרור/ גורר נתמך

גרור/ (גרור) זמין בעת שTrailerחלון תפריט 
תומים. התצוגות האפשריותגורר נתמך ר

בתלויות בציוד גרור/גורר נתמך שלך. שים ל
להערות על הציוד והפעלתו בהוראות ההפעלה

של יצרן הגרור/גורר נתמך.

,Trailerאם עומס הסרן מוצג בחלון תפריט 
כב על משטח אופקי והפעל אתהחנה את הר

בלם החניה.

 גלול אל  או באמצעות לחצן ¿
הפעלה ותחזוקה.

כב ואת עומסחלון התפריט מציג את סרני הר
הסרן.

 גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿
.Trailerתפריט 

.לחץ על לחצן ¿

התצוגה מציגה את חלון הקלט הראשון,
(מידע בלמים). Brake infoלדוגמה 

הצג את חלון הקלט הבא באמצעות לחצן¿
. או 

חלונות הקלט / המידע הבאים יכולים
להיות מוצגים, תלוי בציוד המותקן.

£Brake info(מידע בלמים) מציג את 
ה והבלאי של בלמי הגרור /גוררהטמפרטור

נתמך.

£Axle load(עומסי סרן) מציג את עומס 
הסרן הכולל של גרור/גורר נתמך.

£ Reserve pressureת לחץ) מציג(עתוד
חוס שלאת הלחץ האגור במיכלי אוויר ד

הגרור/ גורר נתמך.

חלון תפריט תחזוקה

ת תחזוקה מבליאם אתה מאשר עבוד
שהיא תבוצע במועד השירות. אתה יכול

כב ולמכלולים. ייתכן בלאילגרום נזק לר
מוגבר.

ת תחזוקהאם אתה מאשר בטעות עבוד
כתם מדי, מעראו מאשר אותה מוקד

בת מועד שירות חדש.התחזוקה מחש
כב ולמכלולים, בצע אתלמניעת נזק לר

עבודות התחזוקה הרלוונטיות באופן מידי.

תת תחזוקה רק כאשר עבודאשר עבוד
התחזוקה בוצעה.

בת תאריכי מועדיכת התחזוקה מחשמער
כב ולמכלולים בהתבסס על תנאישירות לר
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כב. חלון האירוע מציג באופןההפעלה של הר
אוטומטי מועדי שירות 14 ימים מראש.

בכאשר מועד השירות הגיע או עבר, מחש
 עמוד«ך מציג חלונות אירוע נוספים (רהד

.(127

כז שירות שלאם טיפול התחזוקה מבוצע במר
הס מורשה מטעם כלמוביל, העובדמרצד

ה בוצעה באופן מקצועי תאושרשהעבוד
ת שירות ותחזוקה.ך ובחובררב הדבמחש

 גלול אל  או באמצעות לחצן ¿
הפעלה ותחזוקה.

 גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿
 (תחזוקה).Maintenanceתפריט 

ת התחזוקה ומועדילהצגת נקוד¿
.לחץ על לחצן שירות: 

חלון הקלט מציג את:

 (מנוע)Engineת התחזוקה, לדוגמה  נקוד£

23.09.2015מועד השירות, לדוגמה £

  (ק“מ)km 2000חק שנותר, לדוגמה המר£

אם אין צפי אפשרי למועד שירות, חלון הקלט
מציג את:

 (מנוע)Engineת התחזוקה, לדוגמה נקוד£

�.מועד השירות, לדוגמה£�.���� —

�kmחק שנותר, לדוגמה המר£��� 

ת התחזוקה ומועדלהצגת נקוד¿
השתמש בלחצן השירות הבאים: 

ת התחזוקה הבאה.להצגת נקוד או 

כב, תוכל לקרואתלוי בציוד המותקן בר
לנקודות התחזוקה הבאות:

£Time-based maint.) ת תחזוקהנקוד
מבוססת זמן)

£Diesel particle filter (מסנן חלקיקי דיזל)

£Rear axle (סרן אחורי)

£Transmissionבת הילוכים) (תי

£Brake axle 1 (1 בלמים סרן)

£Brake axle 2 (2 בלמים סרן)

 לחץ על לחצןלאיפוס מועדי שירות:¿
ת התחזוקהלהצגת נקוד או  

הרצויה.

.לחץ על לחצן ¿
אם האיפוס אפשרי, חלון הקלט מציג,

 (לאפס לא/כן).Reset? No/Yesלדוגמה 

תת שורבחירל השתמש בלחצן ¿
או   (כן) ולחץ על לחצן Yesתפריט 
לאישור.

ה  תפריט מידע בקר

חלון תפריט לחץ במיכל

באמצעות לחצןלהצגה של לחץ במיכל: ¿

ה.למידע בקר  גלול ,או  
חלון התפריט מציג את הלחץ האגור

 בתצוגת ו� במעגלי הבלמים 

ה.עמוד

חלון תפריט מנוע

בדוק (מנוע), אתה יכול לEngineבחלון תפריט 

את מפלס שמן המנוע ולהציג את שעות

ת המנוע. בדוק את מפלס שמן המנועעבוד

לפני תחילת כל נסיעה. מפלס שמן המנוע אינו

מוצג בעת נהיגה.

כב על משטח ישר.חנה את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

דומם את המנוע.¿

העבר את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿

ממת המנוע.המתן 5 דקות לאחר הד¿

אם אתה קורא לתצוגת מפלס שמן מנוע

Notם מדי או כאשר המנוע פועל, מוקד

available.(לא זמין) יופיע בחלון תפריט 

 לגלילה  או השתמש בלחצן ¿

ה.למידע בקר

חלון התפריט מציג את:

Oil level מפלס שמן המנוע, לדוגמה £
low  (מפלס שמן נמוך) ו/אוTop up: 4 l

(מלא שמן: 4 ליטרים)

ה של המנוע, לדוגמהשעות העבוד £
10000 h 27 min )00001 תוקד 72 תועש(
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ת שעותמונה שירות אינו מתאים למדיד

נהיגה של הנהג. השתמש בציוד המיועד

ה זו.למטר

Oil level lowבעת שחלון התפריט מציג ¿

Oil level too low (מפלס שמן נמוך) או

(מפלס שמן נמוך מדי), אל תתניע את

«(המנוע. מלא מיד את הכמות שמוצגת 

 ובדוק את מפלס השמן שוב.עמוד 238)

אם תצוגת מפלס השמן אינה זמינה, חזור¿

על תהליך בדיקת מפלס השמן.

אם לא ניתן להציג את מפלס שמן המנוע¿

בדוק אתלאחר ניסיונות חוזרים, דאג ל

כז שירות שלתצוגת מפלס השמן במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

חלון תפריט נוזל קירור

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿

.ה למידע בקר

ה של נוזל קירור:להצגת טמפרטור¿

 לגלילה או השתמש בלחצן 

 (נוזל קירור).Coolantלחלון תפריט 

אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי, לא ניתן

ת נוזל הקירור.להציג את טמפרטור

חלון תפריט אירועים

אתה יכול להציג תקלות והודעות שמורות

בה (אירועים). אם תוקנה הסיEventsמתפריט 

ך לא מציג יותררב הדלתקלה/הודעה, מחש

את האירוע.

 לגלילה  או השתמש בלחצן ¿

ה.למידע בקר

 גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿

 (אירועים).Eventsתפריט 

חלון התפריט מציג לדוגמה את מספר

האירועים.

.להצגת אירוע: לחץ על ¿

 אולהצגת אירועים נוספים: לחץ על ¿

.

חלון תפריט אבחון

נתוני אבחון מכילים מידע שיכול לסייע לעובדי
מוסך בעת אבחון תקלה, לדוגמה אבחון

 (אבחון) מכילDiagnosisחוק. חלון תפריט מר
כות)ה (מערלדוגמה, רשימה של יחידות בקר

בל מידע נוסףכב. אתה יכול לקשמותקנות בר
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמכל מר

כלמוביל בע“מ.

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
.ה למידע בקר

, גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿
 (אבחון).Diagnosisתפריט 

.לחץ על להצגת נתוני אבחון: ¿

חלון הקלט מציג רשימה של קיצורים של
ה.כות ויחידות בקרכל מער

ה באמצעות לחצןת הבקרבחר את יחיד¿
. או 

ה בלחיצהת הבקרהצג מידע נוסף על יחיד¿
.על 

רות  תפריט הגד

תפריט חלון תפריט

רות בחלון תפריטאם אתה משנה את ההגד
Menu(תפריט), השינויים משפיעים על 

התצוגה של חלון התפריט.

רותהגד אל  או  השתמש בלחצן ¿
 .

.לחץ על ה: ת יחידות המדידרלהגד¿
רותחלון הקלט מציג רשימה של הגד

אפשריות:

 (24 או 12h12או  24hת שעון תצור£
שעות)

 (מי“ש)mph (קמ“ש) או km/hמהירות £

UK gal (ליטרים), litresיחידות נוזלים £
 (גלון אמריקני)US gal(גלון בריטי), 

.F° או C°ה  יחידות טמפרטור£

/100’ (לl/100 kmצריכת דלק ממוצעת £
 (מייל לגלון)mpg) או ’(ק“מ/ל km/l ק“מ),
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 (בר/קילוbar/kpaיחידות לחץ אוויר £
psiפסקל) או 

ה), (טונה (חסרtn (טונה), t יחידות משקל £
l-tn (טונה מלאה)

ת התפריט הרצויה באמצעותבחר את שור¿
. או לחצן 

רות באמצעות לחצן שנה את ההגד¿
.או 

החלון תפריט תאור

ה אתה יכול להגדירבאמצעות חלון תפריט תאור
את הבהירות של לוח המחוונים, המתגים ותצוגת

הבוי של התאורהשמע וכן את השהיית הכי
ההיקפית.

אתה יכול לכוונן את הבהירות של לוח המחוונים
ה של לוחוהמתגים רק אם חיישן התאור

ה דלוקה. אםהמחוונים זיהה מצב לילה והתאור
רות אינן ניתנות לשינוי, חלון הקלט מציגההגד

Day mode.(מצב יום) 

כב באמצעותאם אתה משחרר מנעילה את הר
ה ההיקפית (אורבמפתח, התאורחוק שהשלט ר

פל) נדלקתנמוך בפנסים הראשיים ופנסי הער
למשך כ� 15 שניות.

ה ההיקפית נדלקת למשך כ� 15 שניותהתאור
אם אתה:

כבה חלשה (כלי רפותח דלת בתנאי תאור£
חוק).עם שלט ר

מכבה את אלומות אור נמוך בפנסים£
הראשיים או פנסי הצד, מפסיק את

ההצתה ופותח דלת תוך כ� 4 דקות (כלי
חוק).כב ללא שלט רר

רותאל הגד או  השתמש בלחצן ¿
 .

 לגלילה או השתמש בלחצן ¿
ה). (תאורLightingלחלון תפריט 

ת לוח המחוונים והשהייתלכוונון תאור¿
.לחץ על בוי: כי

ת לוח המחווניםחלון הקלט מציג את תאור
בוי שלה ואת השהיית הכיכתצוגת עמוד

ה.רה החיצונית שהוגדהתאור

תבחירל או  השתמש בלחצן ¿
Instrument panel (לוח המחוונים) או

Delay switch-off, ext.  lightingהשהיית) 
ה חיצונית)בוי תאורכי

רות באמצעות לחצן שנה את ההגד¿
.או 

s 0בוי ל� אם אתה מגדיר את השהיית הכי

ה ההיקפית נכבית.(0 שניות), התאור

חלון תפריט שפה

רותאל הגד או  השתמש בלחצן ¿
 .

 גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿
 (שפה).Languageתפריט 

.ת שפה: לחץ על רלהגד¿

ה.בחירחלון הקלט מציג שפות ל

בחר את השפה הרצויה באמצעות לחצן¿
. או 

.רות באמצעות לחצן שנה את ההגד¿

חלון תפריט מוצרי שירות

הערות כלליות
אם אתה מחליף את הנתונים של מוצרי

כת התחזוקה מתאימההשירות, מער
באופן אוטומטי את מועדי שירות

לתחזוקה.

ר את הנתונים של מוצרי שירותהגד
ת אתה עלול לגרום נזקשמולאו. אחר

כב.למכלולי הר

 עמוד 224).«ראה בסעיף “מוצרי שירות“ (

)BlueTec 6כבי דירוג דלק (ר

מה גבוהה יותר של גופרית בדלק מאיצהר
את תהליך ההתיישנות של שמן המנוע

כת הפליטה.ויכולה לגרום נזק למער

כבבעה לפני שהרתכולת הגופרית בדלק נק
נמסר.

רגות דלקהקפד על ההערות אודות סולר וד
 עמוד 227).«בסעיף “סולר“ (
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דירוג שמן מנוע
בב שמני מנוע עם שמניםאם אתה מער

בדירוג אחר, מרווח השירות של המנוע
מתקצר בהשוואה לתערובות של שמני מנוע

בעלי דירוג זהה.
בב שמני מנוע מדירוג שונה רקלכן, ער

רבתנאים יוצאי דופן. למניעת נזק למנוע, הגד
את מספר הגיליון של שמן המנוע לדירוג נמוך

 (דירוג שמןEngine oil gradeיותר באמצעות 
מנוע).

ב להערות על שמן מנוע בסעיף “שמנישים ל
 עמוד 224).«מנוע“ (

ר את דירוג השמן של שמן המנועהגד
בשימוש בהתאם למספרי גיליון של מפרטיש

ס בנץ למוצרי שירות. ככל שמספרמרצד
הגיליון גבוה יותר, כך גבוה יותר הדירוג של שמן

המנוע.

בל מידע נוסף כל מוצרי שירותניתן לק
כבך שנבדקו ואושרו על ידיהתואמים לר

//:http     ס בנץ באינטרנט באתר: מרצד

bevo.mercedes-benz.com/

צמיגות שמן מנוע
) של שמןSAEר את סיווג הצמיגות (תקן הגד

Engine Oil בשימוש באמצעותהמנוע ש
viscosity .(צמיגות שמן מנוע)

הדירוג שמן ממסר
ה לפיר את הדירוג של שמן הממסרהגד

ס בנץ למוצרימספרי גיליונות של מפרטי מרצד
Transmission Oil grade שירות באמצעות

ה). ככל שמספר הגיליון גבוה(דירוג שמן ממסר
יותר, כך דירוג השמן גבוה יותר.

דירוג שמן סרן אחורי
ה לפיר את הדירוג של שמן הממסרהגד

ס בנץ למוצרימספרי גיליונות של מפרטי מרצד
(דירוג Rear axle Oil gradeשירות באמצעות 
שמן סרן אחורי).

ת מוצרי שירותרהגד

 כדי לגלול או השתמש בלחצן ¿
.רות הגד   אל 

 גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿
(מוצרי שירות).  Service products תפריט

.לחץ על לחצן ¿

חלון הקלט מציג את המכלול ומאפייני
Engine oil gradeמוצר השירות, לדוגמה 

ך הנוכחי(דירוג שמן מנוע), וכן את הער
.228.51ר, לדוגמה המוגד

או  באמצעות לחצן ת מכלול:בחירל¿
 בחר את המכלול עם מאפייני מוצר

השירות התואמים:

£) Engine Fuel grade(דירוג דלק

£ Engine Oil grade(דירוג שמן מנוע)

£ Engine Oil viscosity(צמיגות שמן מנוע)

£ Transmission Oil gradeדירוג שמן)
ה)ממסר

£Rear axle Oil gradeדירוג שמן סרן) 
אחורי)

באמצעותך מוצר השירות: ת עררלהגד¿
ך מוצר בחר את ער או  לחצן 

השירות.

ך מוצר השירות של מוצרר את ערהגד¿
 אוהשירות שהוסף באמצעות הלחצן 

.

כותחלון תפריט מער

מידע על מצב זחילה ומצב גלישה חסכונית
«בת הילוכים אוטומטית“ (מופיע בסעיף “תי

עמוד 172).

 כדי לגלול או השתמש בלחצן ¿
.רות הגד   אל 

, גלול לחלון או באמצעות לחצן ¿
כות). (מערSystemsתפריט 

להפעלה/ הפסקת פעולה של מצב¿
זחילה/ גלישה חסכונית, וידאו

. לחץ על לחצן אוטומטי:

תבחירל או  השתמש בלחצן ¿
Crawler mode ,(מצב זחילה) EcoRoll

mode (מצב גלישה חסכונית) או Video
popup.(וידאו אוטומטי) 
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 להפעלה/הפסקתלחץ על לחצן ¿

פעולה.

אם אתה מסובב את המפתח במתג ההצתה

כבכות הר למשך מספר שניות, מער0למצב 

מופעלות שוב באופן אוטומטי.

ךרב הדחלון אירוע במחש 

 הערות על אירועים

ההודעות כוללות מידע על הפעלה, הודעות

ך מציג בחלוןרב הדגיאה או אזהרות שמחשש

האירועים. בנוסף לחלון האירוע, ייתכן שתידלק

נורית חיווי בלוח המחוונים או באזור המצב של

ך.רב הדמחש

ך מציגרב הדתלוי בקדימות של ההודעה, מחש

את חלון האירוע במספר צבעים:

חלון אירוע אפור לתקלה/הודעה בעלת£

קדימות נמוכה

שים לה להוראות בחלון האירוע. אתה יכול

להמשיך לנסוע.

חלון אירוע צהוב לתקלה/הודעה בעלת£

קדימות בינונית

ב להוראות בחלון האירוע. אם ניתןשים ל

להמשיך בנסיעה למרות התקלה, נהג

כז שלכב במרבדיקת הרבזהירות. דאג ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“ממרצד

ם האפשרי.בהקד

חלון אירוע אדום לתקלה/הודעה בעלת£

קדימות גבוהה

ב להוראות בחלון האירוע. עצור מידשים ל

ב לתנאיכב תוך מתן תשומת לאת הר

התנועה והתייעץ עם מוסך מוסמך. אם

בע שניתן להמשיךמוסך המוסמך ק

לנסוע, התאם את סגנון נסיעתך לפי

בה ביותר. זכורהתנאים. נהג בזהירות ר

כב עלול לגרום נזקשהמשך נסיעה בר

ה.כב או לעמוד בניגוד לתקנות התעבורלר

ס מורשהכז שירות של מרצדנהג מיד למר

בדיקתמטעם כלמוביל בע“מ ודאג ל

כת הבלתי תקינה.ולתיקון המער

אם אתה יכול לאשר חלון אירוע באמצעות

, חלון האירוע יוסתר. אתה יכוללחצן  

לקרוא שוב לחלון האירוע בזמן מאוחר יותר

אם בנוסף לחלון האירוע, עמוד 119). «(

נדלקת בלוח עמוד 108) «(נורית החיווי 

ך,רב הדהמחוונים או באזור המצב של מחש

נורית החיווי ממשיכה לדלוק.
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  חלון אירוע אפור

הערות בטיחות חשובות

ביםכיה ומחלון אירוע, לא תוכל לזהות תקלות או כשלים בראם אתה מתעלם מנוריות חיווי ואזהר

כבךך של ררע ובטיחות ההפעלה והנסיעה בדכות. מאפייני נהיגה/בלימה עשויים להיפגאו במער

ב תמידכת במוסך מומחים מוסמך. שים לבדיקה ולתיקון של המערעשויה להיות מוגבלת. דאג ל

ה ולחלונות האירוע ונקט באמצעים המתאימים.לנוריות האזהר

חלון אירוע אפור

ך מציג חלון אירוע אפור. אם מידע נוסף עלרב הדבות נמוכה, מחשבעת תקלה/הודעה בעלת חשי

בל מידע נוסף באמצעות  ניתן לק.התקלה/ההודעה זמין, חלון האירוע מציג את הסמל 

ב למידע ולהוראות בחלון האירוע. אתהב תפקודי. שים לבגלגל ההגה הר לחיצה על לחצן 

יכול להמשיך לנסוע.

BlueTec® 6     כת טיפול בגזי פליטהמער

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

מת החומרתהליך ההתחדשות של מסנן חלקיקי דיזל אינו פעיל ור

במסנן חלקיקי הדיזל עלתה.

כדי להפוך לפעילה את ההתחדשות האוטומטית של  מסנן¿

םחלקיקי הדיזל, הפסק את פעולת חסימת ההתחדשות בהקד

 עמוד 200).«(האפשרי 

Requirements for manual regeneration: טקסט נוסף 
have not fulfilled/ Please observe Operating Instructions  לא)

רישות להתחדשות ידנית. מלא אחר הוראות ההפעלה).מולאו הד

תהליך ההתחדשות של מסנן חלקיקי הדיזל אינו אפשרי. לפחות

רישות לא מולאה.אחת מהד

רישות ההפעלה להתחדשות ידנית של מסנןב תנאי ודשים ל¿

 עמוד 200).«(חלקיקי הדיזל 

Regeneration
 disabled

תהליך התחדשות

אינו פעיל)

 manual regeneration
not possible

התחדשות ידנית אינה

אפשרית)

בת הילוכים ומצמדתי

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

Clutch under heavy
strain

(מצמד תחת עומס כבד)

המצמד נמצא תחת עומס כבד אבל לא עומס יתר. עליך להתחיל

לנסוע רק בהילוך ראשון.

ביצוע התחלת הנסיעה או התמרון במשך זמן קצר ככלדאג ל¿

האפשר.
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  חלון אירוע צהוב

הערות

הערות בטיחות חשובות

ביםכיה ומחלון אירוע, לא תוכל לזהות תקלות או כשלים בראם אתה מתעלם מנוריות חיווי ואזהר

כבךך של ררע ובטיחות ההפעלה והנסיעה בדכות. מאפייני נהיגה/בלימה עשויים להיפגאו במער

ב תמידכת במוסך מומחים מוסמך. שים לבדיקה ולתיקון של המערעשויה להיות מוגבלת. דאג ל

ה ולחלונות האירוע ונקט באמצעים המתאימים.לנוריות האזהר

חלון אירוע צהוב

ךרב הדך מציג חלון אירוע צהוב. מחשרב הדבות בינונית, מחשבעת תקלה/הודעה בעלת חשי

ך גם מציג חלון אירוע צהוברב הדמציג חלון צהוב אם, לדוגמה, לא ביצעת מועד שירות בזמן. מחש

לתנאי הפעלה מיוחדים, לדוגמה אם מסנן חלקיקי דיזל רווי או אם המצמד תחת עומס כבד. אם

בל מידע נוסף ניתן לק.מידע נוסף על התקלה/ההודעה זמין, חלון האירוע מציג את הסמל 

ב למידע ולהוראות בחלוןב תפקודי. שים לבגלגל ההגה הר באמצעות לחיצה על לחצן 

האירוע.

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

כת ניקוי השמשהמפלס נוזל השטיפה במיכל נוזל השטיפה של מער

ך.מית/הפנסים הראשיים ירד ל 1 ליטר בערהקד

 עמוד 236).«(מלא נוזל שטיפה ¿

ב.מועד שירות מתקר

כז שירות מורשה.בע מועד טיפול במרק¿

 נדלקת באפור באזור המצב שלבנוסף לחלון אירוע נורית החיווי 

ך.רב הדמחש

מועד שירות הגיע

כז שירות מורשה.ת טיפול במרביצוע עבודדאג ל¿

Engine 12.08.
143,000 km(דוגמה) 

(מנוע 12.08 143,000
ק“מ)

מוצרי שירות וטיפול

 Engine Maintenance
due (דוגמה) (הגיע מועד

שירות)



מפתח עניינים

125
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
ךרב ד  חלון אירוע של מחש

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

).AdBlue(נא מלא   Please top up AdBlue :טקסט נוסף 

 ירד לכ� AdBlue®.10%מפלס 

 עמוד AdBlue )».(205®מלא מיד את מיכל ¿

ת, ייתכן שהספק המנוע יופחת.אחר

Please top up AdBlue. Risk of reduction in :טקסט נוסף 
engine  power נא מלא) AdBlueקיימת סכנה של הפחתת .

הספק המנוע).

באזור המצב. ך מציג את נורית החיווי רב הדבנוסף, מחש

 ירד לכ�  AdBlue®.7.5%מפלס 

 עמוד AdBlue® )».(205מלא מיד את מיכל ¿

ת, ייתכן שהספק המנוע יופחת, וכן המהירות תוגבלאחר

לכ� 20 קמ“ש.

Please top up AdBlue. Reduction in engine :טקסט נוסף 

power after stopping  נא מלא) AdBlueהספק המנוע יופחת .

ה).לאחר עציר

באזור המצב. ך מציג את נורית החיווי רב הדבנוסף, מחש

 ירד לכ� AdBlue®.5%מפלס 

 עמוד AdBlue® )».(205מלא מיד את מיכל ¿

ת, הספק המנוע יופחת בפעם הבאה שהמנוע יותנע.אחר

Please top up AdBlue Risk of limit speed :טקסט נוסף 

. סכנה של מגבלת מהירות).AdBlue(נא מלא 

באזור המצב. ך מציג את נורית החיווי רב הדבנוסף, מחש

 ירד לכ� 2.5%. הספק המנוע מוגבל.®AdBlueמפלס 

התאם את סגנון נהיגתך.¿

 עמוד AdBlue® )».(205מלא מיד את מיכל ¿

ת, המהירות עלולה להיות מוגבלת לכ� 20 קמ“ש.אחר

).AdBlue (נא מלא  Please top up AdBlue :טקסט נוסף 

באזור המצב. ך מציג את נורית החיווי רב הדבנוסף, מחש

 ירד לכ� 0%. הספק המנוע מוגבל.®AdBlueמפלס 

התאם את סגנון נהיגתך.¿

 עמוד AdBlue® )».(205מלא מיד את מיכל ¿

®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה מער

  AdBlue reserve
)AdBlueת (עתוד

  AdBlue reserve
)AdBlueת (עתוד

 AdBlue very low
AdBlue(מפלס 

נמוך מאוד)

 AdBlue empty
AdBlue(מיכל 

ריק)

 AdBlue empty
AdBlue(מיכל 

ריק)
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 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

Please top up AdBlue Risk of limit speed  :טקסט נוסף 

. סכנה של מגבלת מהירות).AdBlue(נא מלא 

באזור המצב. מפלס ך מציג את נורית החיווי רב הדבנוסף, מחש

AdBlue®.2.5%. עוצמת המנוע מוגבלת � ירד לכ

התאם את סגנון נהיגתך.¿

 עמוד AdBlue® )».(205מלא מיד את מיכל ¿

ת, המהירות עלולה להיות מוגבלת לכ� 20 קמ“ש.אחר

).AdBlue(נא מלא    Please top up AdBlue :טקסט נוסף 

באזור המצב ונורית ך מציג את נורית החיווי רב הדבנוסף, מחש

 ירד לכ� AdBlue®.0%נדלקת בלוח המחוונים. מפלס  החיווי 

כב מוגבלת לכ� 20 קמ“ש.מהירות הר

התאם את סגנון נהיגתך.¿

 עמוד AdBlue® )».(205מלא מיד את מיכל ¿

Please start regeneration Please observe: טקסט נוסף 

operating Instructionנא בצע התחדשות. ציית להוראות)  

ההפעלה).

בצערוש לגם נדלקת בצהוב בלוח המחוונים. ד נורית החיווי 

התחדשות  של מסנן חלקיקי דיזל.

כבך, תוך 4 השעות הבאות:תלוי באופן ההפעלה של ר

 ונהג בכביש עמוד 200)«(הפסק את חסימת ההתחדשות  ¿

נכבית. חק גדול יותר עד שנורית חיווי מהיר למר

או

 עמוד 200).«(התחל התחדשות ידנית  ¿

 Engine power
 reduced

(הספק המנוע מופחת)

Limit speed
(מגבלת מהירות)

  Diesel part. filter:
fluid level increased

(מסנן חלקיקי דיזל:

מפלס נוזל עלה)
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 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

Please start regeneration at once Press: טקסט נוסף 
and hold regeneration switch for 3s while vehicle is

stationary Please observe operating Instructionנא בצע)  
התחדשות מיד. לחץ והחזק את מתג התחדשות למשך 3 שניות

כב נייח. ציית להוראות ההפעלה).בעת שהר

בצערוש לגם נדלקת בצהוב בלוח המחוונים. ד נורית החיווי 
התחדשות  של מסנן חלקיקי דיזל.

כבך, תוך 30 הדקות הבאות:תלוי באופן ההפעלה של ר

 עמוד 200) ונהג בכביש«הפסק את חסימת ההתחדשות (¿
נכבית. חק גדול יותר עד שנורית החיווי מהיר למר

או
 עמוד 200).«הפעל מיד התחדשות ידנית (¿

ת הספק המנוע עלול להיות מופחת.אחר

Please start regeneration at once Press :טקסט נוסף 
and hold regeneration switch for 3s while vehicle is

stationary Please observe operating Instruction נא בצע) 
התחדשות מיד. לחץ והחזק את מתג התחדשות למשך 3 שניות

כב נייח. ציית להוראות ההפעלה).בעת שהר

בצערוש לגם נדלקת בצהוב בלוח המחוונים. ד נורית החיווי 
מנות האחרונהמיד התחדשות  של מסנן חלקיקי דיזל. זוהי ההזד

בצע התחדשות ידנית.ל

כבך, תוך 30 הדקות הבאות:תלוי באופן ההפעלה של ר

 עמוד 200).«הפעל מיד התחדשות ידנית (¿
ת, ניתן יהיה לנקות או להחליף את מסנן חלקיקי הדיזל רקאחר
כז שירות מורשה.במר

Diesel particle
 filter full

(מסנן חלקיקי דיזל מלא)

 Diesel particle filter
 full Engine power

reduced
(מסנן חלקיקי דיזל מלא

הספק המנוע מופחת)

מוצרי שירות וטיפול

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

Steering fluid too low
(מפלס נוזל היגוי נמוך מדי)

ההדלק ירד למפלס העתוד

 עמוד 204).« (מלא את מיכל הדלק ¿

ךרב הדנדלקת בצהוב באזור המצב של מחש נורית החיווי 

ראולי של הגה הכוח ירדבנוסף לחלון האירוע. מפלס השמן ההיד

מתחת למינימום.

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את ההיגוי במר¿

כלמוביל בע“מ.
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 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

ךרב הדנדלקת בצהוב באזור המצב של מחש נורית החיווי 

בנוסף לחלון האירוע.

כבבר יכול לגרום לנזק לרב. הדמועד השירות חלף לפני זמן ר

בלאי מוגבר.ולמכלולים. וכן לגרום ל

כז שירות מורשה מטעםת הטיפול במרבצע מיד את עבוד¿

כלמוביל בע“מ.

 באזור המצב של דולקת בצהוב יחד עם נורית החיווי 

ך.רב הדמחש

ת שירות במועד.לא בוצעה עבוד

פידות/דיסקות ו/או דיסקי בלמים .חריגה ממגבלת השחיקה של ר

ע. קיימת סכנהכב עלולים להיפגמאפייני הבלימה והנהיגה בר

לתאונה

כז שירות שלפידות/דיסקות הבלמים מיד במרבדיקת רדאג ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

Engine maintenance
due immediately

רושה תחזוקת מידית(ד

(דוגמה)של מנוע) 

 Diesel particle filter
 Brakes axle 1

Maintenance due
immediately

רושה תחזוקה מידית(ד

של בלמי סרן 1) (דוגמה)

כת קירורחוס, מנוע ומערכת אוויר דמער

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

Transmission/clutch
reserve pressure

 too low
בת הילוכים/מצמד(תי

הילוך אחורי לחץ נמוך מדי)

חוס.בש אוויר דתקלה במיי

סכז שירות של מרצדחס אוויר במרבש מדבדיקת מיידאג ל¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

בת ההילוכים /למצמד נמוכה מדי.ה לתיאספקת לחץ העתוד

לא ניתן יותר להחליף הילוכים כראוי.

קיימת סכנה לתאונה.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

כתאפשר למנוע לפעול עד שחלון האירוע נכבה והלחץ במער¿

מה הנכונה.הגיע לר

כת האווירחשת לעתים קרובות, בדוק את מעראם תקלה מתר¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדחוס במרהד

ה אזהר  

ה אזהר  
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 Drive control faulty
ת הינע)(תקלה בבקר

(פנה למוסך). Visit workshop :טקסט נוסף 

ת ההינע האלקטרונית.קיימת תקלה בקר

ציית להוראות בחלון האירוע.¿

כות הבאות:קיימת תקלה באחת המער

מנוע£

קירור מנוע£

ניהול מנוע£

כת הזרקת דלקמער£

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדכת במרבדיקת המערדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

 אינוV ניזוקה או שמתח רצועת הנעה Vייתכן שרצועת הנעה 

מספיק.

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדיקת הרצועה במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

ת נוזל הקירור גבוהה מדי. הספק המנוע מופחת באופןטמפרטור

אוטומטי.

הפחת מהירות¿

העבר להילוך נמוך¿

הסר חפצים שיכולים לחסום את אספקת האוויר לרדיאטור של¿

בכה.המנוע, לדוגמה חתיכת נייר שנתפסה על הס

Engine faulty
(תקלת מנוע)

Engine cooling
 faulty

(תקלה בקירור מנוע)

Coolant temperature
too high

ת נוזל קירור(טמפרטור

גבוהה מדי)
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בת הילוכים ומצמדתי

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

Transmission faulty
בת ההילוכים)(תקלה בתי

(פנה למוסך). Visit workshop :טקסט נוסף 

ה אזהר  

בת ההילוכים. ניתן להמשיך לנסוע, אבל עם מגבלות.תקלה בתי

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדכת במרבדיקת המערדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

(פנה למוסך). Visit workshop :טקסט נוסף 

Transmission faulty
בת ההילוכים)(תקלה בתי

בתכב עם תי(רק כלי ר

הילוכים אוטומטית)

ה אזהר  
בת ההילוכים האוטומטית. ניתן להמשיך לנסוע, אבל עםתקלה בתי

מגבלות.

תלוי בתקלה, מוסך מוסמך יכול לסייע לך בהמשך הנסיעה שלך אם

אתה מוסר את קוד התקלה. אתה יכול לצפות בקודי התקלות

 עמוד«(ך רב הד (אבחון) במחשDiagnosisבאמצעות תפריט 

בת ההילוכיםת ההילוכים של תי או באמצעות מקש העבר119).

האוטומטית.

הצגת קודי תקלה באמצעות מקשי החלפת הילוכים:

תבמקשי העבר או  לחץ בו זמנית על הלחצנים ¿

ההילוכים פעמיים.

ת ההילוכים מציגים את קודי תקלה בני 5 ספרותמקשי העבר

ברצף.

.MODEלהצגת קוד תקלה הבא, לחץ על לחצן ¿

ה.עד 5 קודי תקלה ניתנים לשמיר

להפסקת ההצגה של קודי תקלה, לחץ בו זמנית על הלחצנים¿

בת ההילוכים האוטומטית של תי או  

או

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿
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 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

  Transmission: oil
temperature too high

בת הילוכים:(תי

ת שמןטמפרטור

גבוהה מדי)

(פנה למוסך). Visit workshop :טקסט נוסף 

תת ההפעלה המותרבת ההילוכים או המאיט הגיעו לטמפרטורתי

ה או נוזל הקירור גבוהה מדי.ה של שמן הממסרבית. הטמפרטורהמר

ה גבוה מדי או נמוך מדי. אםבה לכך היא שמפלס שמן הממסרהסי

ם נזקה ממשיכה להיות גבוהה, עלול להיגרת שמן הממסרטמפרטור

בת ההילוכים.לתי

הפסק את פעולת המאיט.¿

ב לתנאי התנועה.כב תוך שימת לעצור מיד את הר¿

בת ההילוכים האוטמטיתהפעל את בלם החניה והעבר את תי¿

להילוך סרק.

בין 1200 ל�הפעל את המנוע במשך 2 עד 3 דקות במהירות ש¿

1500 סל“ד וכבה את המנוע.

ת, בדוק את מפלס נוזלה של הנוזל אינה יורדאם הטמפרטור¿

 עמוד 238).«(ה הממסר

אם ההודעה על תקלה אינה נעלמת, צור קשר עם ממוסך מוסמך¿

ודאג לתיקון התקלה.

Clutch faulty
תקלה במצמד. ניתן להמשיך בנסיעה אבל באופן מוגבל.(תקלה במצמד)

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדיקת המצמד במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

(פנה למוסך). Visit workshop :טקסט נוסף 

ה אזהר  

בית. קיימת סכנהת המרת ההפעלה המותרהמצמד הגיע לטמפרטור

של נזק למצמד אם יימצא תחת עומס נוסף.

ב להילוך נמוך יותר בעת תמרון או התחלת נסיעה.של¿

השלם את תהליך התחלת הנסיעה או התמרון מהר ככל¿

האפשר.

ם עומס יתר למצמד.ת, ייגראחר

 Clutch under
 heavy strain

(מצמד תחת עומס כבד)
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גרור / גורר נתמך

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

  Brake pads
completely worn

פידות בלמים שחוקות(ר

לגמרי)

(פנה למוסך). Visit workshop :טקסט נוסף 

החיווט של הגרור/גורר נתמך לא מחובר או שלא התבצע בזמן מועד

שירות של הגרור/גורר נתמך. קיימת חריגה ממגבלת השחיקה של

פידות/דיסקות ו/או דיסקי בלמים של הגרור/גורר נתמך.ר

  Starting-off aid
 activeסייען התחלת)

נסיעה פעיל)

ה אזהר  
במאפייני הנהיגה והבלימה עשויים להיות מושפעים. וכן שים ל

למידע בהוראות ההפעלה הנפרדות שסופקו על ידי יצרן הגרור/גורר

נתמך.

קיימת סכנה לתאונה.

כז שירותבדיקה מידית של חיווט הגרור/גורר נתמך במרדאג ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

 או

פידות/דיסקות ו/או דיסקי בלמים שלדאג להחלפה מידית של ר¿

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדהגרור/גורר נתמך במר

כלמוביל בע“מ.

סייען התחלת נסיעה בגרור/גורר נתמך פעיל.

הקפד על הוראות הפעלה שהוצאו על ידי יצרן הגרור/גורר¿

נתמך.

 Additional axle raised
ם)(סרן נוסף מור

ם.הסרן המוביל/הנוסף של הגרור/גורר נתמך מור

הקפד על הוראות ההפעלה שהוצאו על ידי יצרן הגרור/גורר¿

נתמך.
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 Note trailer height
ב לגובה הגרור)(שים ל

ת הגובה שלנדלקת בצהוב בלוח המחוונים. בקר נורית החיווי 

הגרור/גורר נתמך אינה במפלס גובה נהיגה.

Turn signalדוגמה: 
faulty

קלה בפנסי איתות)(ת

ה אזהר  
מאפייני הנהיגה והבלימה עלולים להשתנות במהלך הנסיעה.

קיימת סכנה לתאונה.

בהוראותב גם למידע שב למרווח העליון במעברים. שים לשים ל

ההפעלה הנפרדות שסיפק יצרן הגרור/גורר נתמך.

ת הגובה של הגרור/גורר נתמך למפלס גובהר את בקרהגד¿

נהיגה; עיין בהוראות ההפעלה הנפרדות שסיפק יצרן הגרור/

גורר נתמך

תקלה בפנסי האיתות בגרור/גורר נתמך.

ה התואמת: עיין בהוראות ההפעלה הנפרדותהחלף את הנור¿

שסיפק יצרן הגרור/גורר נתמך.
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   ESP not available
בות אלקטרוניתת יצי(בקר

אינה זמינה)

 (פנה למוסך).Visit workshop  :טקסט נוסף 

 נדלקת בלוח המחוונים.בנוסף, נורית החיווי 

בות.ת יציתקלה בסייען בקר

ESP deactivated Set
normal level

תהופסקת פעולת בקר

רבות אלקטרונית הגדיצי

לגובה רגיל)

ה אזהר  
מאפייני הבלימה והנהיגה עשויים להשתנות.

קיימת סכנה לתאונה.

בה יותר.נהג בזהירות ר¿

כז שירותת הייצוב האלקטרונית במרכת בקרבדיקת מערדאג ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

 נדלקת בלוח המחוונים.בנוסף, נורית החיווי 

ה אינה במפלס נסיעה בעת נהיגה, מופסקתת השלדאם מסגר

בות.ת היציפעולת בקר

כות בלימה ונהיגהמער

מאפייני בלימה ונהיגה עשויים להשתנות.

קיימת סכנה לתאונה.

 עמוד 193).«(כב למפלס גובה נהיגה ר את הרהגד¿

 (התאם את סגנוןAdapt your driving style  :טקסט נוסף 

נהיגתך).

כב הגורר.חום גבוה מדי באחד מדיסקי הבלמים של הר

ה אזהר  

ה אזהר  

Braking effect
limited

(כוח בלימה מוגבל)
ה. מאפייני הנהיגהייתכן שדיסק הבלם התחמם יתר על המיד

והבלימה עשויים להשתנות.

קיימת סכנה לתאונה

בה יותר.נהג בזהירות ר¿

ב להילוך נמוך יותר.של¿

כב בבלימה רצופה.בלום את הר¿

לחץ על דוושת הבלמים רק אם הבלימה הרצופה אינה מאיטה¿

כב מספיק.את הר
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 Driving and braking
characteristics

changed
(מאפייני נהיגה ובלימה

השתנו)

 (פנה למוסך).Visit workshop  :טקסט נוסף 

 נדלקת בצהוב בלוח המחוונים.בנוסף, נורית החיווי 

כב.כת הבלימה של הרקיימת תקלה במער

ESP deactivated Set
4-wheel parking

 brake not assured
(תפקוד של בלם חניה

ב�4 גלגלים אינו מובטח)

ה אזהר  
מאפייני הנהיגה והבלימה עשויים להיות מושפעים.

קיימת סכנה לתאונה.

ת. אמץ סגנון נהיגה שיתאים לשינוינהג בזהירות מוגבר¿

במאפייני הנהיגה והבלימה.

סכז שירות של מרצדכת הבלימה במרבדיקה של מערדאג ל¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

Apply parking brake or start engine  :טקסט נוסף  
(הפעל בלם חניה או התנע את המנוע).

בעת הגלגלים אינו מובטח.התפקוד של בלם חניה באר

ר.רדכב אינו נתמך באופן בטיחותי ויכול להידהר

קיימת סכנה לתאונה.

הפעל את בלם החניה.¿

או

התנע את המנוע.¿

 עמוד 165).«(בעת הגלגלים הפעל את בלם החניה באר

ה אזהר  

  Set driving level
בע למפלס גובה נהיגה)(ק

ה אינה במפלס גובה נהיגה.השלד

 עמוד 193).«(כב למפלס גובה נהיגה ר את הרהגד¿
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Undervoltage
(מתח נמוך)

Start engine or stop vehicle Consult service:  טקסט נוסף 

centre driving†charectarustics כב.(התנע את המנוע או עצור את הר

כז שירות. מאפייני הנהיגה השתנו).צור קשר עם מר

טעינת המצבר נמוכה מדי.

   Generator is not
charging battery

(אלטרנטור אינו מטעין

את המצבר)

ה אזהר  
מאפייני הנהיגה והבלימה עשויים להיות מושפעים.

קיימת סכנה לתאונה.

ממת המנוע,ך מציג את חלון האירוע עם הדרב הדכאשר מחש

טעינת המצבר נמוכה מדי.

התנע את המנוע¿

או

 עמוד 244).«(טען את המצברים ¿

ך מציג את חלון האירוע בעת שהמנוע פועל,רב הדכאשר מחש

המצבר אינו נטען.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

התייעץ עם מוסך מומחים מוסמך.¿

כת חשמל ומפתחה, מערכת תאורמער

 (פנה למוסך).Visit workshop  :טקסט נוסף 

ך וכןרב הדנדלקת בצהוב באזור המצב של מחש נורית החיווי 

בחלון האירוע.

 קרועה.Vתקלה באלטרנטור או רצועת הינע 

ה אזהר  

כב עשויים להשתנות.מאפייני הנהיגה והבלימה של הר

קיימת סכנה לתאונה.

סכז שירות של מרצד במרVבדיקת האלטרנטור/רצועת דאג ל¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
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Instrument cluster
display and controls

faulty
(תקלה בתצוגת לוח
המחוונים והבקרים)

 ללוח המחוונים.CANבור הופסק חי

ך אינה יכולה להציג יותר מידע חשוב עלרב הדהתצוגה של מחש
כב.ך של הררהפעולה ובטיחות הד

ת.נהג בזהירות מוגבר¿

ס מורשה מטעםבדיקת לוח המחוונים במוסך של מרצדדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

ת אלקטרונית. בעת שחלוןכב מבוקרה החיצונית של הרכל התאור
ה. חלון האירוע כולל מידע עלהאירוע מוצג, קיימת תקלה בנור

Replace light bulb. Leftאיתור תקלות וסיוע לתקלות, לדוגמה 
dipped beam faulty ה. תקלה באור נמוך שמאלי) או(החלף נור

Visit workshop. Left dipped beam faulty פנה למוסך, תקלה)
באור נמוך שמאלי).

ה“:ה “החלף נוראם חלון האירוע מור

 עמוד 71).«ה התואמת (החלף את הנור¿

ה,ה לפני החלפת נורכת התאוראם אתה אינך מכבה את מער
ם כך, הדלקך לאפס את חלון האירוע מאוחר יותר. לשיהיה צור

.בוש לעפהו התצהה תא קספה ,שורד םא ,וא םאותה סנפה תא
או
עבור נורות לד ונורות קסנון, צור קשר עם מוסך מוסמך.¿

ה: “פנה למוסך“אם חלון האירוע מור

פנה למוסך מוסמך.¿

 חלון אירוע אדום 

הערות

הערות בטיחות חשובות

ביםכיה ומחלון אירוע, לא תוכל לזהות תקלות או כשלים בראם אתה מתעלם מנוריות חיווי ואזהר
ך שלרע ובטיחות ההפעלה והנסיעה בדכות. מאפייני הנהיגה/הבלימה עשויים להיפגאו במער

בכת במוסך מומחים מוסמך. שים לבדיקה ולתיקון של המערכבך עשויה להיות מוגבלת. דאג לר
ה ולחלונות האירוע ונקט באמצעים המתאימים.תמיד לנוריות האזהר

חלון אירוע אדום
ך מציגרב הדך מציג חלון אירוע אדום. מחשרב הדבות גבוהה, מחשבעת תקלה/הודעה בעלת חשי

כב תוך מתן תשומתכת הבלימה. עצור מיד את הרחלון אדום אם, לדוגמה, קיים לחץ נמוך במער
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. אם מידעכז שירות של מרצדב לתנאי התנועה והתייעץ עם מרל

בל מידע נוסף ניתן לק.נוסף על התקלה/ההודעה זמין, חלון האירוע מציג את הסמל 

.עוריאה ןולחב תוארוהלו עדימל בל םיש .ידוקפת ברה הגהה לגלגב  ןצחל לע הציחל תועצמאב
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®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה מער

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

Diesel particulate
 filter full

(מסנן חלקיקי דיזל

מלא)

Stop vehicle Consult service centre: טקסט נוסף 
Regeneration is no longer possible  כב. התייעץ (עצור את הר

עם מוסמך מוסמך. התחדשות אינה אפשרית יותר).

 נדלקת באדום בלוח המחוונים. מסנןבנוסף, נורית החיווי 
חלקיקי הדיזל הגיע לגבול מפלס הפיח. הספק המנוע מופחת

והתחדשות ידנית אינה אפשרית.

נקה את מסנן חלקיקי הדיזל מיד או דאג להחלפתו.¿

חוסכת אוויר דמער

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

נדלקת באדום בלוח המחוונים. ה בנוסף, נורית האזהר

 נמוך מדי. או 2 לחץ במיכל של מעגל בלימה 1 

אם הלחץ במפעיל הקפיצי ובמעגל הבלימה של הגרור נמוך מיד, חלון
.האירוע מציג את הסמל 

בות אפשריות:סי
חוס.צריכה גדולה מדי של אוויר ד£
חוס.כת אוויר דישנה דליפה במער£

האזהר

כב.ך של הררבטיחות הנהיגה והדיש סכנה ל

קיימת סכנה לתאונה.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

התנע את המנוע.¿

חוס מתמלאת.כת האוויר הדמער

בלוח המחוונים נכבית: ה אם נורית האזהר

המשך בנסיעה.¿

בלוח המחוונים אינה נכבית: ה אם נורית האזהר

חוס של הבלמיםכת האוויר הדבדוק אם קיימת דליפה במער¿
 עמוד 162).«(

חוס של הבלמים, אבל נוריתכת האוויר הדאם אין דליפה במער¿
חוס שלכת האוויר הדבדיקת מעראינה כבית: דאג ל ה האזהר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדהבלמים במר

Brake supplyדוגמה: 
pressure in circuit 1

too low
(אספקת לחץ בלימה

למעגל 1 נמוכה מדי)
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מנוע וקירור

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

  (עצור אתStop vehicle Switch off engine  :טקסט נוסף 

כב. דומם מנוע).הר

ך ובחלוןרב הדנדלקת באדום באזור המצב של מחש נורית החיווי 

האירוע. לחץ שמן מנוע נמוך מדי.

קיימת סכנה להפעלה הבטיחות של המנוע.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

דומם את המנוע.¿

הפעל את בלם החניה.¿

 ומלא שמן מנוע עמוד 118)«(בדוק את מפלס שמן המנוע ¿

. עמוד 238)«(

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדהתייעץ עם מר¿

בע“מ.

 (מלא נוזל קירור).Top up coolant  :טקסט נוסף 

ך ובחלוןרב הדנדלקת באזור המצב של מחש נורית החיווי 

 דולקת, לא ניתן להציג אתהאירוע. כל זמן שנורית החיווי 

ה של נוזל הקירור.הטמפרטור

ך 1 ליטר מתחת למפלס המילוי המינימלי.בערמפלס נוזל הקירור ירד ל

קיימת סכנה להפעלה הבטיחותית של המנוע.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

דומם את המנוע.¿

הפעל את בלם החניה.¿

. עמוד 235)«(מלא נוזל קירור  ¿

סכז שירות של מרצדכת הקירור של המנוע במרבדיקת מערדאג ל¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

Engine oil pressure
too low

(לחץ שמן מנוע

נמוך מדי)

Coolant level
 too low

(מפלס נוזל קירור

נמוך מדי)
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בת הילוכים ומצמדתי

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

 (עצורStop vehicle. Contact service centre :  טקסט נוסף 

כז שירות)כב. צור קשר עם מראת הר

בתבת הילוכים אינה מחליפה יותר הילוכים. הלחץ במיכל תיתי

ההילוכים/במצמד נמוך מדי.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

דומם את המנוע.¿

הפעל את בלם החניה.¿

Transmission/clutch reserve pressure too lowאם מוצג חלון האירוע 

ה נמוך מדי): התנע את המנוע ותן לובת הילוכים/מצמד לחץ עתוד(תי

בת ההילוכים/ מעגללפעול עד שיש לחץ מספיק במיכל של מעגל תי

המצמד.

בת(תי Transmission/clutch reserve pressure too lowחלון האירוע 

ה נמוך מדי) נעלם.הילוכים/מצמד לחץ עתוד

דומם את המנוע.¿

התנע את המנוע שוב לאחר כ� 10 דקות.¿

Clutch faulty Stop vehicle. Contact serviceאם ההודעה ¿

centre כזכב. צור קשר עם מר(תקלה במצמד. עצור את הר

שירות) מוצגת שוב, הפעל מצב חירום.

סכז שירות של מרצדבוי אינו פעיל, צור קשר עם מראם מצב גי¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

Park vehicle safety. Gears can only be     :טקסט נוסף 
changed in backup drive mode. כב במקום בטוח. ניתן(חנה את הר

בוי)להחליף הילוכים רק במצב גי

בת ההילוכים.ת ההילוכים של תיכת העברתקלה במער

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדהתייעץ עם מר¿

בע“מ.

Clutch faulty
(תקלה במצמד)

  Transmission
faulty

בת ההילוכים)(תקלה בתי

ה אזהר  

ה אזהר  
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ךרב ד  חלון אירוע של מחש

כות בלימה ונהיגהמער

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

בת את בלם החניה ופתחת את הדלת.לא שיל

ת באופן אוטומטי להילוךבת ההילוכים עוברמם, תילאחר שהמנוע הוד

סרק.

ר. אתה עלול לסכן את עצמך ואנשים אחרים.רדכב החונה עלול להידהר

קיימת סכנה לתאונה.

הפעל את בלם החניה.¿

בלם החניה לא הופעל.

ב ובלם החניה משוחרר. לאחר שהמנועכב הוחנה שההילוך משולהר

ה אוטומטית להילוך סרק.בת ההילוכים עברמם, תיהוד

ר. אתה עלול לסכן את עצמך ואנשים אחרים.רדכב החונה עלול להידהר

קיימת סכנה לתאונה.

הפעל את בלם החניה.¿

Door open Engage
parking brake
ב(דלת פתוחה של

בלם חניה)

Engage parking
brake

ב בלם חניה)של

ה אזהר  

ה אזהר  
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ךרב דחלון אירוע של מחש

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

כב עם מכלול מיוחד הניתן לתכנות: בלם החניה לא הופעל.כלי ר

בת את מעביר הכוח.בלם החניה לא הופעל לפני ששיל

ר. אתה עלול לסכן את עצמך ואנשים אחרים.רדכב החונה עלול להידהר

קיימת סכנה לתאונה.

הפעל את בלם החניה לפני הפעלת מעביר הכוח.¿

 (עצור אתStop vehicle Contact service centre: טקסט נוסף 
כז שירות).כב. צור קשר עם מרהר

נדלקת באדום בלוח המחוונים. ה בנוסף, נורית האזהר

כוח בלימה מלא אינו זמין.

ךרבטיחות ההפעלה והדמאפייני נהיגה ובלימה הושפעו. קיימת סכנה ל
כב.של הר

קיימת סכנה לתאונה.

ה והחנה אותו בבטחה.כב לעצירהבא בזהירות את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿

כז שירות מורשה.צור קשר עם מר¿

 Engage parking
brake

ב בלם חניה)(של

 Increased brake
force and pedal

travel
הגבר עוצמת בלימה

ומהלך דוושה)

ה אזהר  

ה אזהר  

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי הודעות בתצוגה

Stop vehicle and switch off engine Contact   :טקסט נוסף 
service centre כזכב ודומם מנוע. צור קשר עם מר (עצור את הר

שירות).

מתח יתר במצברים.

בטיחות ההפעלהמאפייני הנהיגה עלולים להשתנות. קיימת סכנה ל
כב.ך של הררוהד

קיימת סכנה לתאונה.

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לעצור מיד את הר¿

דומם את המנוע.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדהתייעץ עם מר¿

בע“מ.

 Overvoltage
(מתח יתר)

ה אזהר  

כת חשמלמער
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  נורית חיווי באזור המצב של התצוגה

נוריות חיווי באזור המצב של
התצוגה

  הערות בטיחות חשובות

ה וחיווי, לאאם אתה מתעלם מנוריות אזהר

בים אוכיתוכל לזהות תקלות או ליקויים בר

כות. מאפייני נהיגה/בלימה ובטיחותבמער

כבך עלולים להיותך וההפעלה של ררהד

כותבדיקה ולתיקון של המערמוגבלים. דאג ל

ס מורשהכז שירות של מרצדהתקולות במר

ב תמיד לנוריותמטעם כלמוביל בע“מ. שים ל

ה והחיווי ונקט באמצעים המתאימים.האזהר

ה  סקיר

ךרב הדה וחיווי במחשדוגמה: נוריות אזהר

ה או הוראתאם קיימת תקלה, מידע אזהר

ה או נורית חיווי יידלקוהפעלה, נורית אזהר

ך. נוריתרב הדשל מחש באזור המצב 

ה/החיווי נדלקת בצבעים שוניםהאזהר

ה או הוראתבות התקלה, אזהרבהתאם לחשי

ה יכולה גםההפעלה נורית החיווי/האזהר

להידלק בחלון אירוע.

ה וחיווינוריות אזהר

 עמוד 44)«(כרית אוויר של הנהג   

ת בטיחות של הנהגת חגוראזהר

 עמוד 40)«(

כת הפליטהה למערתקלה הקשור

כת טיפול בגזי פליטהבמער

BlueTec® או מפלס AdBlueנמוך 

 עמוד 105)«(

לחץ שמן מנוע נמוך מדי ראה חלון

אירוע תואם.

מפלס שמן מנוע נמוך מדי

 עמוד 118)«(

מפלס נוזל קירור נמוך מדי

מת טעינת מצבר, ראה חלוןר

אירוע תואם

תקלה באספקת מתח

 עמוד 136)«(

מועד שירות הגיע, ראה חלון אירוע

תואם.

לחץ נוזל הגה כוח נמוך מדי, ראה

חלון אירוע תואם

דלת טעינה, ראה הוראות הפעלה

נפרדות

 עמוד 218)«(מעביר כוח 

 עמוד 168)«(תקלה בבלם רציף 

 עמוד 166)«(ה תכופה בלם עציר

בעת הגלגליםבלם חניה באר

 עמוד 165)«(
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נורית חיווי באזור המצב של התצוגה

ה וחיווינוריות אזהר

,יחד עם   ABSציוד 

כב גורר ו/אולר או  

 עמוד 162).«(לגרור/גורר נתמך) 

 � של גרור/גורר נתמךABSתקלה ב

 עמוד 162).«(

כת הבלמים של גרור/תקלה במער

ה/גורר נתמך, ראה נוריות אזהר

תואמות בסעיפים הבאיםחיווי

כבפידות/דיסקות בלמים (רבלאי ר

 מוצג עם גרור/ עמוד 127)«(גורר 

 עמוד 132)).«(  גורר נתמך 

בותת יציבות בקרהתער

 של גרור/גוררESPאלקטרונית של 

 עמוד 181).«(נתמך 
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  נורית חיווי באזור המצב של התצוגה

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

כת הבלמים של הגרור/גורר נתמך. מאפייני הנהיגה/תקלה במער

ב גם למידע בהוראות ההפעלההבלימה עלולים להשתנות. שים ל

הנפרדות שסופקו על ידי יצרן גרור/גורר נתמך.

נהג בזהירות¿

סכז שירות של מרצדכת הבלמים במרבדיקת מערדאג ל¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ה או חיווי צהובהנורית אזהר

 נורית החיווי

באזור המצב של

ך דולקתרב הדמחש

בצהוב

  סכנת תאונה 

 ופתרונות¿בות אפשריות/תוצאות        סי  הודעות בתצוגה

כת הבלמים של גרור/גורר נתמך. מאפייני הנהיגה/תקלה במער

ב גם למידע בהוראות ההפעלההבלימה עלולים להשתנות. שים ל

הנפרדות שסופקו על ידי יצרן גרור/גורר נתמך.

ב לתנאיכב, תוך מתן תשומת לבלום בעדינות ועצור את הר¿

ך והתנועה.רהד

הפעל את בלם החניה.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדהתייעץ עם מר¿

בע“מ.

ה או חיווי אדומהנורית אזהר

 נורית החיווי

באזור המצב של

ך דולקתרב הדמחש

באדום

  סכנת תאונה 
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נורית חיווי באזור המצב של התצוגה
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  מידע שימושי

רטי מתאר את כל ציוד הסטנדספר זה
כבך שהיו זמינים בזמןוהאופציונלי של ר

פסת הספר. ייתכנו הבדלים בהתאםהד
כבך אינולמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה
כות ותפקודים הרלוונטייםמתייחסים גם למער

בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 25).«(

ה ותפקודיםסקיר  

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בות ושלכות המידע המשולהפעלה של מער

כב תוך כדי נהיגה תסיח אתת ברציוד התקשור

דעתך מתנאי התנועה. אתה עלול לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

ךרהפעל מכשירים אלה רק אם תנאי ד

בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

כבך במקום בטוח ובצע פעולות בעודעצור את ר

כבך נייד.שר

 הקפד®FleetBoardכת בעת השימוש במער

רישות החוק של המדינה שאתה נוהג בה.על ד

FleetBoard® TiiRec

FleetBoard® TiiRec     ה שלסקיר

FleetBoard® TiiRec

ף של הנהגפתח כרטיס (כרטיס הטכוגר

)®FleetBoardאו כרטיס 

  Home-Call(התקשרות למטה) 

  Event-Call(רישום אירוע) 

   Service-Callכז שירות) (פנייה למר

  קורא כרטיס נהג ושולח נתונים

LEDנורית חיווי 

 היא שירות טלמטיקה®FleetBoardכת מער
חדשני שמבוסס על אינטרנט ונועד לספק

כב למטה בכל עת ובכלבועה בין הרת קתקשור
מקום.

רישות מסוימות לפני הפעלתיש למלא אחר ד
FleetBoard®כגון חוזה שירות. למידע נוסף נא 
. ראה®FleetBoardך התמיכה של לפנות למער

בל מידעאת פרטי ההתקשרות בהמשך. ניתן לק
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

ת מאפשר®FleetBoardכב כת לניהול רמער
גישה בלתי מוגבלת לנתוני צריכה ולמידע

כב המתבלים.חלקי הר
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ה ותפקודים  סקיר

®FleetBoardתפקודי 

ת לך מאפשרFleetBoard® TiiRecכת מער

בצע תפקודים הבאים:ל

ב אותולנתח את סגנון הנהיגה ולחש£

לתעד פרקי נסיעה ומנוחה£

כבבוע את מיקום הרלק£

חוק את כרטיס הנהג ואת החסןלקרוא מר£

ף הדיגיטליהזיכרון של הטכוגר

כברות מראש מהרלשלוח הודעות מוגד£

)Home-Call, Service-Call, Event-Call(

כב ללוחלשלוח את מועדי השירות של הר£

חק שנותר למנועהתחזוקה, לדוגמה המר

בת ההילוכים)ולשמן תי

כבגיאות של הרלשלוח את זיכרון הש£

בלת אבחון מהיר וסיוע בעת תקלה (רקלק

אם גילוי המידע סוכם בחוזה השירות)

בצע את הניתוחלשלוח מידע כדי ל£

כב כגון שימוש נוכחיהתפעולי של הר

ותנאי הפעלה

ךרכב דלנתח ולהעריך את נתוני הר£

האינטרנט

®FleetBoard  כרטיס נהג 

®FleetBoard כרטיס נהג

 משמש לזיהוי הנהג®FleetBoardכרטיס הנהג 

ה לנהג.כה הקשורם ביצוע הערלש

.בב הזיכרון ע בפני השטח של שאל תיג

גיאות בקריאה של זיכרוןת, ייתכנו שאחר

.בב הש

סובב את מתג ההתנעה למצב נהיגה.¿

לפני תחילת הנסיעה:

 הכנס את כרטיס הנהגלהכנסה:¿

FleetBoard®  לתוך הפתח FleetBoard®

TiiRec.עד לשילובו 

על כרטיס בב הזיכרון הכיתוב וש

בים לפנות כלפי חיי FleetBoardהזיכרון

 ®FleetBoardמעלה. אם כרטיס הנהג 

ה.מוכנס לא נכון, יישמע צליל אזהר

בסיום הנסיעה:

הוצא את כרטיס הנהגלהוצאה: ¿

FleetBoard® .מפתח הכרטיס 

  שליחת הודעה

 באפשרותךFleetBoard TiiRecכת עם מער

רולשלוח 3 הודעות שונות למטה שהוגד

מראש בידי המטה.

סובב את מתג ההתנעה למצב נהיגה.¿

� הירוקה בלחצןLEDאם נורית ה

FleetBoard® TiiRecכתבוע, מער דולקת ק

FleetBoard® TiiRec.מוכנה לפעולה 

-Eventאו      Home-Callלשליחת הודעות ¿

Call : על לוח או לחץ על לחצן 

FleetBoard® TiiRec.

כב.מקולי הרה קצר בריישמע צליל אזהר

ת את יוצרFleetBoard TiiRecכת המער

הנתונים לשליחה. תהליך זה עשוי להימשך

כמה שניות.

/להפעלתService Callלשליחת הודעה ¿

על לחץ על הלחצן כים: רסיוע בד

 למשך כשתיFleetBoard® TiiRecלוח 

שניות.
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כבמקולי הרה קצר בריישמע צליל אזהר

� הצהובה.LEDותהבהב נורית ה

ת את יוצרFleetBoard®  TiiRecכת מער

הנתונים לשידור. תהליך זה עשוי להימשך

זמן מה. השאר את ההצתה פעילה תוך כדי

ה קצרשידור הנתונים. יישמע צליל אזהר

 הירוקהLEDכב ונורית ה�מקולי הרבר

תהבהב שלוש פעמים לאחר שההודעה

ךרנשלחה בהצלחה. נתונים של תיקוני הד

סכז שירות של מרצדנמצאים כעת במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

 0.סובב את מתג ההתנעה למצב¿

ס מורשהכז שירות של מרצדפנה למר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

מקוליה ארוך יותר בראם נשמע צליל אזהר

 האדומה מהבהבת שלושLEDכב ונורית ה�הר

פעמים, ההודעה לא נשלחה:

כבשנה את מיקום הר¿

שלח את ההודעה שוב¿

כים נמצא בסעיףרמידע נוסף על סיוע בד

 עמוד 248).«(ך“ר“תיקוני ד

קריאת כרטיס הנהג ושליחת

נתונים

מידע על כרטיס הנהג

ף של נהגדוגמה: כרטיס טכוגר

ף הדיגיטלי נשמרים עלהנתונים מהטכוגר

כתכרטיס הנהג. באפשרותך במער

FleetBoard® TiiRecכז  כדי להעביר נתונים למר

 . בתום שידור המידע®FleetBoardשירות 

כזי יכול להוריד את הנתוניםהמשרד המר

ך האינטרנט.ר ד®FleetBoardכז השירות ממר

רש.יש להנגיש את המידע לרשויות, אם נד

ף ובכרטיס ה�ניתן להשתמש בכרטיס הטכוגר

FleetBoard®.משמעי של הנהג� לזיהוי חד

ת,בב הזיכרון. אחרע בפני השטח של שאל תיג

בב.גיאות בקריאה של זיכרון השייתכנו ש

םקריאת נתוני הנהג ושידור

סובב את מתג ההתנעה למצב נהיגה.¿

ף של הנהג לתוךהכנס את כרטיס הטכוגר¿

®FleetBoardפתח הכרטיסים של לוח 

TiiRecבבעים של ש עד לשילובו. המג

ביםהזיכרון והחץ על כרטיס הנהג חיי

לפנות למעלה. אם כרטיס הנהג מוכנס לא

ה.נכון, יישמע צליל אזהר

®FleetBoard על לוח לחץ על הלחצן ¿

TiiRec�LED למשך כשתי שניות. נורית ה

 מהבהבתFleetBoard® TiiRecעל לוח 

בצהוב בעת קריאת הכרטיס. קריאת

הכרטיס עשויה להימשך כדקה. בתום

ה ונורית ה�הקריאה יישמע צליל אזהר

LEDכת תידלק שוב בירוק. המער

FleetBoard® TiiRecת אוטומטיתר משד

כז שירותאת הנתונים שהיא קראה למר

FleetBoard®ר גם אם. המידע משוד

המפתח לא נמצא בתוך מתג ההתנעה.

ף של הנהג מתוךהוצא את כרטיס הטכוגר¿

פתח הכרטיסים.
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גיאות בקריאה של כרטיס הנהג  ש

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות                               סי    תקלה

 אינה מזהה כרטיס נהג תקף.®FleetBoardכת ה� מער

בות אפשריות:ישנן כמה סי

הוכנס כרטיס נהג לא נכון£

כרטיס הנהג מוכנס לא נכון£

בב הזיכרון בכרטיס הנהג מלוכלךש£

ףבל בין כרטיס הטכוגרהכנס את כרטיס הנהג הנכון. אל תבל¿

.®FleetBoardבין כרטיס הנהג של הנהג ל

בב הזיכרון בזהירות באמצעות מטליתעים של שנקה את המג¿

בים.ללא סי

בב הזיכרוןעים של שהכנס את כרטיס הנהג כך שהחץ והמג¿

יפנו למעלה.

כרטיס הנהג נקרא כבר במהלך 18 השעות האחרונות.

המתן שיסתיימו 18 שעות מהקריאה האחרונה.¿

ר את הנתונים לא יכולה לשדFleetBoard® TiiRecכת ייתכן שהמער

בור לרשת האלחוטית של הטלפון הנייד.מכיוון שאין חי

 מלא.FleetBoard® TiiRecכת ה� הזיכרון הזמני של מער

ר שוב אתבו ניתן להתחבר לרשת סלולרית ושדמצא מקום ש¿

הנתונים.

. ראה את פרטי®FleetBoardכת התמיכה של פנה למער¿

פס.ף המודההתקשרות בד

 (שידור נתונים) אינו מוכשר לפעולה.Send dataהתפקוד 

. ראה את פרטי®FleetBoardכת התמיכה של פנה למער¿

פס.ף המודההתקשרות בד

� דולקתLEDנורית ה

בירוק ונשמע צליל

ה רציף עדאזהר

להוצאתו של כרטיס

ף של הנהג.הטכוגר

� מהבהבתLEDנורית ה

בכתום/אדום ונשמע צליל

ה רציך עד להוצאתואזהר

של כרטיס הנהג.

� מהבהבתLEDנורית ה

באדום ונשמע צליל

ה רציף עד להוצאתואזהר

ף שלשל כרטיה הטכוגר

הנהג.

� נדלקתLEDנורית ה

ה בכתום ולאחרבקצר

מכן בירוק.
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כב החיצוניבדיקה חזותית לחלק  הר

כב הגורר בגרור/בים הבאים ברכיבדוק את הר
בגורר הנתמך:

כב,ת לוחית הרישוי, פנסי  הרוודא שתאור¿
פנסי האיתות ופנסי הבלימה אינם

מלוכלכים או פגומים.

 עמוד«(בדוק את הגלגלים והצמיגים ¿

(274:

מצב כללי£

דקיםנזק נראה וס£

לחץ אוויר בצמיגים£

עומק סוליית הצמיג£

בוע צלחתקי£

נהיגה

 הכנות לנסיעה

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל ציוד הסטנד

פסתכבך שהיה זמין בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא.

כבך אינו מצויד בכלנא זכור כי ייתכן שר

התפקודים המתוארים. פרטים אלה מתייחסים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (של מרצד

ב ניתוק בין המנוע לצינור הפליטהכיר

בדוק אם קיים נזק נראה לעין צינור גמיש¿

דקים. לדוגמה ס,כת הפליטה מער

בב מתבלה וחייכיצינור גמיש הוא ר

בדיר. צינור גמיש חייבדק באופן סלהי

להיות מוחלף אם יש נזק נראה ו/או

דליפות.

כב מועמס באופן נכון.וודא שהר¿

פנות של ארגז המטען וסגריוודא שד¿

הנעילה החיצוניים נעולים בבטחה

במקומם ולא ניזוקו.

חברות של שלג וקרף הצטבתנאי חור

כב הגרור ומהגורר/גורר נתמךמהר
 עמוד 214).«(

חוסוודא שהכבלים וקווי  האוויר הד¿
 עמוד 210).«מחוברים באופן נכון (

בור הגורר הנתמך/גרור נעוליםוודא שחי¿
ומאובטחים באופן נכון.

ב להוראות הנפרדות שהופקו על ידישים ל
היצרן עבור תפעול, טיפול ותחזוקה של

בורי הגורר נתמך/גרור.חי

רוש, דאג לאבחןדאג לתיקון כל התקלות. אם ד

סכז שירות של מרצדולתקן את התקלה במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  

כבבדיקה חזותית ותפקוד בפנים הר

הערות כלליות

כות האלקטרוניותבון שכל המערקח בחש

כב נועדו רק לסייע לך. הן אינן מחליפות אתבר

בצע בדיקה חזותית שלבות שלך להמחוי

כב והגרור/גורר נתמך לפי תחילת הנסיעה.הר

כות נהיגההפעלת מער

בוריות:כים צירלפני נהיגה בד

בותת יציכת בקרהפעל את מער¿

כתאו הפעל את מער עמוד 182) «(

 עמוד ASR ) ».(181ת החלקה בקר

ר למצבת גובה: הגדכב עם בקרכלי ר¿

 עמוד 193).« (נהיגה 

ה ראשונהכת עזרבדיקת ציוד חירום/ער
הכת העזרה של ציוד החירום וערסקיר

ך“רהראשונה, ניתנת בפרק “תיקוני ד
 עמוד 248).«(

בדוק את ציוד החירום כדי לוודא קיום¿
גישה אליו, ציוד מלא ומוכן לשימוש,

לדוגמה:

אפוד בטיחות זוהר£

המשולש אזהר£

הפנס אזהר£

ה ראשונהכת עזרער£

בוי אשמטף כי£

הכת העזרבועים שערבדוק במועדים ק¿
בהראשונה ניתנת לשימוש, שים ל

ביה.כילתאריכי התפוקה של מר

בוי האש כל שנהבדוק את מטף כידאג ל¿
עד שנתיים.

בוי האש לאחרחובה למלא את מטף כי¿
שימוש.

רישת חוק לשאתבארצות מסוימות קיימת ד
בכב, לדוגמה ינשוף. שים לציוד חירום נוסף בר

רישות החוק המתייחסות לציוד חירום בכללד
הארצות. הוסף ציוד לציוד החירום שלך

בהתאם.

  מתג ההצתה

אם אתה מסיר את המפתח מתג ההצתה בעת

כב בתנועה, תפקודי בטיחות יהיו מוגבליםשהר

בר עלול להשפיע עלאו לא זמינים. לדוגמה, הד

ברש כוח רתפקוד הגה הכוח ומגבר הבלם. ייד

ביצוע פעולות היגוי.בלימה וליותר ל

קיימת סכנה לתאונה.

כב בתנועה.אל תפסיק את ההצתה בעת שהר

כב, פנסי איתות ופנסית הרבדיקת תאור
בלימה

העבר את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿

כב הגורר או הנגרר,ה ברפה נוראם נשר

גיאהך מציג את הודעת השרב הדמחש

ה ה של תקלה בנורהתואמת. במקר

כב הגורר חלון האירוע מציג את הר

 הנגרר.או 

ה, את פנסי איתות ואתבדוק את התאור¿

הכב הגורר ובנגרר עם עזרפנסי בלימה בר

ם נוסף.של אד

 עמוד 71).«החלף נורות שרופות (¿

®AdBlueבדוק אספקת דלק/

 המוצג®AdBlueבדוק את מפלס דלק/¿
®AdBlue עמוד 103) ובמד «במד הדלק (

 עמוד 103).«(

 עמוד 204)«ך תדלק (ת הצורבמיד¿
 עמוד AdBlue®) ».(205והוסף  

בדיקת שמן המנוע

בדוק את מפלס שמן המנוע לפני התחלת כל

. מפלס שמן המנוע עמוד 118) «(נסיעה 

אינו מוצג בעת נסיעה.
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ת המפתחלהכנסת/הסר

ביטול נעילת גלגל הגה/מצב רדיו

מצב נסיעה

מצב התנעה

,כאשר אתה מסיר את המפתח במצב 
גלגל ההגה ננעל.

ה אזהר  
אם חפצים או מטענים אינם מאובטחים כהלכה,

כבהם עלולים להחליק להתהפך או להיזרק בר
ולפגוע בנוסעים. קיימת סכנת פציעות, במיוחד

ה של בלימת פתע או שינוי חד בכיוון.במקר

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו
כב. אבטח חפצים או מטענים כנגד החלקהבר

והתהפכות לפני תחילת הנסיעה.

  לפני תחילת הנסיעה

הערות בטיחות חשובות

חפצים באזור הרגליים של הנהג עשויים להגביל
את תנועת הדוושות או לחסום דוושה לחוצה.
חפצים אלה מסכנים את ההפעלה הבטוחה של

כבך על הכביש ועשויים לגרום לתאונה.ר

כב מאוחסנים כהלכה וכיוודא כי כל החפצים בר
הם אינם יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג.

וודא כי כל השטיחונים והשטיחים מאובטחים
בבטחה כך שלא יוכלו להחליק והפריע לדוושות.

אל תניח שטיחונים ושטיחים אחד על השני.

ה אזהר  
כב הם יכוליםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש

כב אם הם לדוגמה:לגרום לתזוזת הר

ישחררו את בלם החניה£

יעבירו את ידית ההילוכים להילוך סרק£

יתניעו את המנוע.£

כב ולהילכד.הם גם יכולים להפעיל את ציוד הר

קיימת סכנה לתאונה או לפציעה.

כב תמיד קח את מפתחותבעת יציאה מהר

כב. לעולם אל תשאירכב עמך ונעל את הרהר

גחה.כב ללא השילדים בר

ה אזהר  
אם אתה מחבר חפצים כבדים או גדולים

הלמפתח, ייתכן כי המפתח יסתובב במקר

במתג ההצתה. מצב כזה עלול לגרום להפסקת

פעולת המנוע. קיימת סכנת תאונה.

אל תחבר חפצים כבדים או גדולים למפתח.

הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסתו של

המפתח לתוך מתג ההצתה.

ה אזהר  

ה אזהר  
כב באופן לא שווה, מאפייניאם אתה מטעין את הר

ע באופן ניכר.הנהיגה כגון היגוי ובלימה יכולים להיפג
יש סכנה לתאונה.

כב באופן שווה. אבטח מטענים כךטען את הר
שהם לא יחליקו.

כבמאפייני הנהיגה הבלימה וההיגוי של הר
כז הכובדת מרמשתנים לפי סוג, משקל ונקוד

של המטען.

סגור את כל הדלתות.¿

בדים,כאשר אתה משתמש בשטיחים ומר¿
וודא שהם מותקנים בביטחה, ושהם אינם

יכולים להחליק וכי קיים מספיק מרווח
להפעלת הדוושות.
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בטל פעולה של דלת הטעינה; ראה¿התנעת המנוע

הוראות הפעלה נפרדות.

סובב את המפתח למצב התנעה על¿

תלחץ על דוושת ההאצה באותה עת.

אם המנוע מותנע באופן רגיל, שחרר את¿

המפתח.

ת אוטומטית.מהירות הסרק מבוקר

תמהירות הסרק של המנוע גובר

ה חיצונית נמוכה או במהלךבטמפרטור

התחדשות של מסנן חלקיקי דיזל.

תהליך ההתנעה מובטל אוטומטית לאחר

כ�60 שניות.

בהאם המנוע אינו מתניע: תקן את הסי¿

למאפייני התנעה גרועים.

בות אפשריות למאפייני התנעה גרועיםסי

הינם, לדוגמה:

מסנן דלק סתום£

 עמוד 204)«(מיכל דלק ריק  £

 עמוד 255)«(כת הדלק לא נוקזה  מער£

חזור על הליך ההתנעה.¿

אם המנוע עדיין אינו מתניע, צור קשר עם¿

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמר

כלמוביל בע“מ.

ת בטיחותביקור

כת הבלמים באווירבדיקת לחץ המיכל במער
חוסד

ה אזהר  

בכאשר לחץ שמן מנוע נמוך מדי, מחש

בחלון אירוע ך מציג את הסמל  רהד

ה.אדום. יישמע גם צליל אזהר

בטיחות ההפעלה של המנוע.יש סיכון ל

דומם מיד את המנוע.

ב למידע ולהערות בחלון האירוע בסעיףשים ל

 עמוד 139).«(ך והתצוגות“ רב הד“מחש

לחץ על דוושת הבלמים או הפעל את בלם¿

החניה.

העבר את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿

מתחילה בדיקת התצוגה של לוח

המחוונים. בדיקת התצוגה של לוח

ת לך לראות איזה ציודהמחוונים מאפשר

קיים והאם ישנם בעיות בתפקוד שלהן.

אימובילייזר מנוטרל וניתן להתניע את

המנוע. אם אתה משתמש במפתח לא

ך יציג חלון אירוע.רב הדתקף, מחש

השתמש במפתח תקף.

ךרב הדס: מחשכב עם של מרצדכלי ר

מציג את מצב ההילוך ואת תוכנית הנהיגה

A  (חסכונית),A ,A economy האוטומטית 

offroad  (שטח)A fire-svבוי אש)כב כי (ר

 (כוח).A powerאו 

 עמוד«(בדוק את מפלס שמן המנוע ¿

.(118

העבר להילוך סרק.¿

 עמוד 218).«(נתק את מעביר הכוח ¿

ה פנימית פולט גזים רעילים כגוןמנוע בעיר

פחמן חד חמצני. שאיפת גזים אלה עלולה

להוביל להרעלה. קיימת סכנת פציעות קטלניות.

לכן, לעולם אל תשאיר מנוע פועל בחללים

סגורים שאינם מאווררים כהלכה.

ה אזהר  
כב אם ישנה דליפהבלום את הרלא ניתן ל

חוס או אם יש לחץ לאכת האוויר הדבמער

מספיק במיכל. קיימת סכנה לתאונה.

גו הלחציםאל תתחיל לנסוע עד שהוש

כת.התואמים במער

ה של אובדן לחץ בעת נהיגה, עצור מידבמקר

בדיקתכב בהתאם לתנאי התנועה. דאג לאת הר

סכז שירות של מרצדחוס במרכת האוויר הדמער

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  

התנע את המנוע¿

ההנח למנוע לפעול עד שנורית האזהר¿

בלוח המחוונים כבית. 

Reserve pressure קרא לחלון תפריט¿

ובדוק את עמוד 118) «(ה) (לחץ עתוד

הלחץ הנוכחי במיכל.

ך ולנוריותרב הדב לחלון האירוע במחששים ל

ך/לוחרב הדהחיווי באזור מצב של מחש

כת בלמיהמחוונים עבור לחץ במיכלים ומער

חוס.אוויר ד

בת הילוכים/בדיקת לחץ מיכל במעגל תי

מצמד

אם ישנו אובדן לחץ או לחץ בלתי מספיק במיכל

בת הילוכים/מצמד, לא תוכל יותרשל מעגל תי

ב הילוכים. קיימת סכנה לתאונה.לשל

םכב בהקדאל תתחיל לנסוע, או עצור את הר

ךרב לתנאי הדהאפשרי, תוך מתן תשומת ל

רות,רדכב מפני הידוהתנועה. אבטח את הר

בדיקתלדוגמה באמצעות בלם החניה. דאג ל

סכז שירות של מרצדחוס במרכת האוויר הדמער

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

בת הילוכים/מצמדלחץ המיכל במעגל תי

רוש במעגליגת הלחץ הדמסופק לאחר הש

.2�בלימה 1 ו

בת הילוכים/מצמדאם לחץ המיכל במעגל תי

ך יציג את  חלון האירוערב הדנמוך מדי, מחש

Transmission/clutch reserve  הצהוב 

pressure too lowבתה של תי (לחץ עתוד

ההילוכים/מצד נמוך מדי).

התנע את המנוע¿

הנח למנוע לפעול עד שחלון האירוע¿

Transmission/clutch   הצהוב 

reserve pressure too lowה  (לחץ עתוד

בת ההילוכים/מצד נמוך מדי)של תי

ך נכבה.רב הדבמחש

ה אזהר  

חוסבש אוויר דבדיקת תפקוד מיי

חוס גבוההמת  ההתעבות במיכל אוויר דאם ר

בר יכול להפחית את יעילות הבלימה אומדי, הד

כת בלמי אוויר לא תפעל. בדוק אתשמער

חוסבש אוויר דההתעבות ופעולה תקינה של מיי

דיר לפני תחילת נסיעה.באופן ס

חוסבוי על מיכל אוויר דדוגמה: חיישן עי

בוימת העיבוי: אם רכב עם חיישן עיכלי ר

ברחוס גבוהה מדי הדגבוהה מדי במיכל אוויר ד

Condensation inיוצג בחלון אירוע צהוב 
compressed-airחוס). (התעבות מיכל אוויר ד

כת האווירבדיקת מערה זה דאג לבמקר

ס מורשהכז שירות של מרצדחוס במרהד

כב מצויד בחיישןמטעם כלמוביל בע“מ. אם הר

חית.בוי, הבדיקה הבאה אינה הכרעי

חוסבוי על מיכל אוויר דדוגמה: שסתום עי
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בוי מצוידים בשסתוםכב ללא חיישן עיכלי ר

חוס.במיכל אוויר ד בוי עי

התנע את המנוע.¿

חוס שלבדוק את לחץ מיכל אוויר ד¿

כת בלמי אוויר.מער

ך מציג חלון אירוע אדוםרב הדאם מחש¿
Brake supply pressure in circuit 1 too

low and/o Brake supply pressure in
circuit 2 too low בלמים (אספקת לחץ ל

במעגל 1 נמוכה) ו/או אספקת לחץ

בלמים במעגל 2 נמוכה), הנח למנועל

לפעול עד שחלון האירוע האדום ייכבה.

דומם את המנוע.¿

בוי על שסתום העי בעת משוך את ט¿

ונקז את ההתעבות.

אם מתנקזת כמות גדולה של התעבות,¿

כזחוס במרכת האוויר הדבדיקת מערדאג ל

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

כבבדיקת גובה הר

ת גובה: בעת נהיגה עםכב עם בקרכלי ר

ה מונמכת או מוגבהת, מאפיינית שלדמסגר

כב עלולים להשתנות.הנהיגה והבלימה של הר

ביכמו כן, עלולה להיות חריגה מהגובה המר

ה מוגבהת.כב, כאשר השלדהמותר של הר

כב בכלעות לגובה הררישות החוק הנוגציית לד

מדינה.

ה אינה במצב נהיגה, נוריתת השלדאם מסגר

 בלוח המחוונים דולקת.החיווי הצהובה 

 עמוד 193).«(ר את גובה הנהיגה הגד¿

 בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי 

שמן מנוע מספק. אל תנהג במהירויות
מנוע גבוהות בעת שהמנוע קר.

כך תמנע בלאי מוגבר וכשל אפשרי של
המנוע.

ך כאשררב במיוחד למצב הדליך לשים לע
ת הקיפאון.הטמפרטורות קרובות לנקוד

הישנה השהיה בהצגת שינויים בטמפרטור
החיצונית.

כת הבלמים, התנהגותאם יש תקלה במער
ם כשלהבלימה עלולה להשתנות או שייגר

כת הבלמים. אם אתה מבחין בהפחתהבמער
בעוצמת הבלימה בעת בדיקת הבלמים, עצור

ם האפשרי תוך מתן תשומתכב בהקדאת הר
בדיקת ולתיקוןב לתנאי התנועה. דאג לל

כת הבלמים במוסך מוסמך.מער

ב תמיד למידע המוצג בחלון האירועשים ל
ך, אם יש תקלהרב הדהמוצג על ידי מחש

ת חיווי נדלקתכת הבלמים. בנוסף נורבמער
בלוח המחוונים או באזור המצב של תצוגת

ה. התנהגותך ונשמע צליל אזהררב הדמחש
הבלימה עלולה להשתנות. מהלך הדוושה

בלימתרש לועוצמת הלחץ על הדוושה הנד
כב עלולה לגדול.הר

האם אתה מתעלם מנוריות והודעות אזהר
בתצוגה, אתה יכול לא לזהות תקלות וכשלים

כת הבלמים.בי מערכיהמשפיעים על ר
התנהגות הבלימה עלולה להשתנות. מהלך

רשהדוושה ועוצמת הלחץ על הדוושה הנד
כב עלול לגדול.בלימת הרל

בבדיקת הבלמים במוסך מוסמך. שים לדאג ל
ה בתצוגה.תמיד לנוריות והודעות האזהר

כבבת הילוכים אוטומטית:  לרכב עם תיכלי ר
ה. בעת שמצבבחירישנו מצב זחילה הניתן ל

כב זוחל באופן אוטומטיהזחילה פעיל, הר
כאשר בלם השירות משוחרר וממשיך לגלוש
במהירות סרק של המנוע. ניתן למצוא מידע

בת הילוכיםנוסף על מצב זחילה בסעיף “תי
 עמוד 173).«(אוטומטית“ 

בת ההילוכים בהילוךכב נייח ותיבעת שהר

ת מושהית.כב יש תגובת מצערסרק, לר

  התחלת נסיעה

אל תתחיל לנסוע מיד שהמנוע פועל.
אפשר למנוע לפעול במצב סרק למשך

גת לחץזמן קצר לאחר ההתנעה, עד להש
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בת הילוכיםב הילוך, ראה ”תישל¿

בת או ”תי עמוד 170)«(אוטומטית“ 

 עמוד 169).«(הילוכים ידנית“ 

שחרר את דוושת הבלמים או בלם החניה¿

ולחץ באטיות על דוושת ההאצה.

בעת התחלת הנסיעה, בצע בדיקת¿

ךרב למצב הדבלמים. בעת הביצוע, שים ל

והתנועה.

חמם את המנוע במהירות בנסיעה במהירויות

מנוע מתונות. לאחר 10 עד 20 דקות המנוע

ל�C° 85 בין ת ההפעלה שלו שיגיע לטמפרטור

100 °C  ,ה החיצונית.תלוי בטמפרטור

ביאתה יכול להשתמש בכוח המנוע המר

ת ההפעלהכאשר המנוע הגיע לטמפרטור

הרגילה.

ממת מנועה והד  עציר

ה אזהר  

ה אזהר  

אם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפים
ע ממושך עם החלקים החמים שלחשופים למג

כת הפליטה או גזי הפליטה, הם עשוייםמער
להידלק. קיימת סכנה לשריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כתהחומרים הדליקים לחלקים החמים של מער

בש או עלהפליטה. הימנע מחניה על דשא י
שדות קצורים.

ה אזהר  
בלם החניה לא יהיה מספיק להבטיחייתכן ש

רו במורד או בעלייה.רדכבים טעונים לא יתדשר
קיימת סכנה לתאונה.

במצב בדיקה, בדוק האם בלם החניה יחזיק את
כב אינו מוחזק, אבטח אותוכב הטעון. אם הרהר

ה.די עצירבאמצעות אמצעים אחרים, דוגמת ס

בר עלול להשפיע על תפקודזמינים. לדוגמה, הד
ב יותררש כוח רהגה הכוח ומגבר הבלם. ייד

ביצוע פעולות היגוי.בלימה ולל

קיימת סכנה לתאונה.

כב בתנועה.אל תפסיק את ההצתה בעת שהר

כב הם יכוליםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש
כב אם הם, לדוגמה:לגרום לתזוזת הר

ישחררו את בלם החניה.£

יעבירו את ידית ההילוכים הידנית להילוך סרק.£

יתניעו את המנוע.£

כב.הם גם יכולים להפעיל את הציוד בר

קיימת סכנה לתאונה ולפציעה.

כב, תמיד קח את מפתחותבעת יציאה מהר
כב. לעולם אל תשאירכב עמך ונעל את הרהר

גחה.כב ללא השילדים או בעלי חיים בר

וודא שאתה מציית להערות הבטיחות בסעיף

 עמוד 45).« (כב“ “ילדים בר

ניתן למצוא מידע נוסף על מצב זחילה בסעיף

 עמוד 173).« (בת הילוכים אוטומטית“ “תי

בת הילוכים אוטומטית: לאחרכב עם תיכלי ר

כבכב עם מצב זחילה פעיל, הרת הרעציר

מתחיל לזחול שוב אם:

בת ההילוכים למצבאתה מעביר את תי£

סרק

ב בלם חניהאינך משל£

אתה משחרר את בלם השירות שוב£

כבעצור את הר¿

הפעל את בלם החניה¿

העבר להילוך סרק¿

אפשר למנוע לפעול במהירות סרק למשך 2

דקות לפני שתדומם אותו, אם:

ב במצב מאיטכב נסע במשך זמן רהר£

C° 100ת נוזל הקירור מעל טמפרטור£

בית,נעשה שימוש במהירות מנוע מר£

ך הררית אורלדוגמה בעת נהיגה בד

ה אזהר  
כבאם אתה מפסיק את ההצתה בעת שהר

בתנועה, תפקודי בטיחות יהיו מוגבלים או לא
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הערות כלליות

סה הבסיסית של בלמי השירות היא בלמיםהגיר
כת למניעת (מערABSמבוקרים פנאומטית עם 

נעילת גלגלים).

כות הבאות:בלמי השירות כוללים את המער

£ABSכת למניעת נעילת בלמים). (מער

£ASRת החלקה בהאצה). (בקר

£ALB.(בלם בהתאמת עומס אוטומטית) 

בלמים

כת בלימה מער

הערות בטיחות חשובות

כת הבלמים, אופןאם ישנה תקלה במער

כת הבלמיםהבלימה עלול להשתנות או מער

לא תפעל. אם אתה מבחין בהפחתה בעוצמת

כבהבלימה בעת ניסוי הבלמים, עצור את הר

ב לתנאים האפשרי תוך מתן תשומת לבהקד

כזכת הבלמים במרבדיקת מערהתנועה. דאג ל

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

«(ב תמיד למידע בחלון אירוע צהוב שים ל

, המוצגים עמוד 141)«(או אדום עמוד 134) 

כת הבלמים אינהך אם מעררב הדבמחש

תקינה. בנוסף, נורית חיווי נדלקת בלוח

ךרב הדהמחוונים או באזור מצב של מחש

ה נשמע. התנהגות הבלימה עלולהוצליל אזהר

להשתנות. מהלך הדוושה ועוצמת הלחץ על

כב עלולים לגדול.בלימת הררש להדוושה הנד

כז שירותכת הבלמים במרבדיקת מערדאג ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

£ESSה).כת בלימת חירום בעת עציר (מער

)ESS (הכת בלימת חירום בעת עצירמער

כות בלמי שירות. אם אתהזמינה בכל מער

בלום בחוזקה (בלימת חירום) במהירות העולה

ת חירוםעל 50 קמ“ש בקירוב, פנסי אזהר

ה חירוםיידלקו באופן אוטומטי. פנסי אזהר

בה יותר.מהבהבים במהירות ר

ת חירום נכבים באופן אוטומטי אם:פנסי אזהר

בלימת החירום נפסקת, או£

כב נעצר לאחר בלימת חירום ולאחרהר£

מכן מתחיל לנסוע שוב

כב נעצר לאחר בלימת חירום, פנסיאם הר

ת חירום ממשיכים להבהב במהירותאזהר

רגילה.

EBSכת בלמים אלקטרונית) (מער

EBSכבך יכול להיות מצויד כאופציה ב� ר

נשלט אלקטרונית כבלם שירות.

EBS כות הבאות: כולל את המער

רותרדכת מניעת הידמער£

£ BAS(תגבור בלימה)

ה האלקטרונית יכולה להקל את העומסהבקר

על בלם השירות בהפעלת הבלם הרציף, תלוי

כב ותנאי מזג האוויר.בעומס של הר

ה מבצעת התאמה בתהליךכת הבקרמער

כב הגורר והגרור/גורר נתמךהבלימה של הר

כדי להבטיח בלימה של שילוב גורר/גרור, תוך

איזון מתמשך את עוצמת הבלימה בכל גלגל

ברבנפרד בהתאם לחלוקת המשקל. הד

כבמשפר את מאפייני בלימה של שילוב הר

כב עם בלמי דיסק בגל הסרנים,והגורר. בכלי ר

ת אתה האלקטרונית מנטרכת הבקרמער

כת הבלמים.ה של מערהטמפרטור

ה האלקטרונית מזהה תקלות, חלוןאם הבקר

ך.רב הדאירוע תואם יוצג במחש

בת.במהלך הפעלה משול

סובב את המפתחממת מנוע: להד¿

במתג ההצתה לאחור עד הסוף.

רות; אםרדכב מפני הידאבטח את הר¿

ה.די עציררוש, השתמש בסד
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ה אזהר  
כתכב כשיש דליפה במערבלום את הרלא ניתן ל

חוס או אם הלחץ במיכל נמוךבלמי האוויר הד

מדי. קיימת סכנה לתאונה.

רושג הלחץ הדאל תתחיל בנסיעה עד שהוש

כת.במער

ה של אובדן לחץ בעת נסיעה, עצור מידבמקר

ב לתנאי התנועה.כב תוך מתן תשומת לאת הר

כב באמצעות בלם החניה.אבטח את הר

חוס במוסך שלכת האוויר הדבדיקת מערדאג ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כבאל תניח לאף אחד להיכנס או לצאת מהר

במהלך הבדיקה. כך תימנע אפשרות של זיהוי

בים הפנאומטייםגוי של אובדן לחץ מהמושש

ת גובה כדליפה.כת בקראו ממער

כב על משטח ישר.עצור את הר¿  

הפעל את בלם החניה.¿  

רותרדה למניעת הידדי עצירהשתמש בס¿  

כב.הר

שחרר את בלם החניה.¿  

סובב את המפתח במתג ההצתה למיקום¿  

נהיגה.

ךרב הדה במחשמידע בקר בתפריט  ¿  

Reserve pressure קרא לחלון תפריט

 עמוד 118).« (ה) (לחץ עתוד

כות התלויותהנח למנוע לפעול עד שהמער¿  

 עמוד 297).« (בלחץ במיכלים מוצגות 

דומם את המנוע.¿  

Reserveקרא שוב לחלון תפריט ¿  
pressureך.רב הדה) במחש (לחץ עתוד

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿  

לחוצה.

קרא את הלחץ במיכלים לאחר כדקה.¿  

קרא את הלחץ במיכלים שוב לאחר דקה.¿  

אם לא זוהה אובדן לחץ משמעותי בחלון

ה)(לחץ עתוד Reserve pressureתפריט 

ך לאחר דקה, אין דליפותרב הדבמחש

חוס.כת האוויר הדהמער

כתאם זוהה אובדן לחץ משמעותי, מער

חוס של הבלמים דולפת.האוויר הד

חוס של הבלמיםכת האוויר הדאם מער¿  

כזבדיקתה ולתיקונה במרדולפת, דאג ל

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

ABS  כת למניעת נעילת גלגלים) (מער

מידע כללי

 � מבקר את לחץ הבלימה כך שהגלגליםABSה
בר הואאינם ננעלים, בעת הבלימה. פירוש הד

כב בעתבצע פעולות היגוי ברשניתן עדיין ל
הבלימה.

 � פעיל החל ממהירות הליכה, ללא קשרABSה
ב יתערABSך חלקה ה� רך. אם הדרלתנאי הד

גם אם תפעיל את הבלמים בעדינות.

ABSבדיקת תצוגת 

כת האווירבדיקת דליפות במער
חוסד

ה אזהר  
  הגלגליםABSכת אם קיימת תקלה במער

עלולים להינעל כאשר אתה בולם. יכולת ההיגוי

עו. בנוסף, פעילותן שלכב יפגוהבלימה של הר

כות בטיחות אחרות עלולה להיות מנוטרלת.מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

כת ה�המשך לנהוג בזהירות. בדוק את מער

ABSכז שירות שלם האפשרי במר בהקד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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ה אזהר  

כת למניעת נעילת גלגלים אינהפעולת המער

מובטחת אם, לאחר שהמנוע מותנע:

כת הבלמיםלא מופיעה תצוגה למער£

ך אורב הדבאזור המצב של מחש

התצוגה כבית לאחר 3 שניות או£

כב מתחילהתצוגה אינה כבית כאשר הר£

בנסיעה.

הפעל את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿  

 � מוצג בירוקABSנורית החיווי )) לציוד ה

ך למשך 3רב הדבאזור המצב של מחש

 נדלקות גםשניות.  אם נורית החיווי 

כב גוררלר או   ,נוריות חיווי 

ו/או גרור/גורר נתמך.

ה אלקטרונית מזהה תקלה ב�אם הבקר

ABSך.רב הד, חלון אירוע תואם יוצג במחש

נדלקת גם נורית חיווי צבעונית באזור המצב

 � כפי שתואר לעיל.ABSלציוד ה

בלימה עם הגנה נגד נעילה

הגלגלים של הגרור/גורר נתמך יכולים להינעל

כב עלול להיהפך בלתיבעת בלימה ושילוב הר

ב אם:יצי

ABSכת בגרור/גורר נתמך לא מותקנת מער£

£�  של הגרור/גורר נתמךABSכשל ב

ABSכשל מוחלט של £

כבכתוצאה מכך אתה עלול לאבד שליטה בר

ולגרום לתאונה.

ך ומזגרהתאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

חק בטוח מספיקהאוויר הקיימים ושמור מר

ך אחרים. הימנע מהפעלה מלאהרממשתמשי ד

של הבלמים; למעט במצבי חירום.

אם אינך מתאים את סגנון נסיעתך או אם

כות לנהיגה בטוחה אינןאינך מרוכז, המער

בטליכולות להפחית את הסיכון לתאונה או ל

כות לנהיגה בטוחהאת חוקי הפיזיקה. המער

הן רק אמצעי המיועד לסייע לך בנהיגה. אתה

כב שלפניך,חק מהרת המרהאחראי לשמיר

בלימה בזמן. התאם תמידכב וללמהירות הר

את סגנון הנהיגה שלך לתנאי מזג האוויר,

כבחק בטוח מהרך והתנועה. שמור מררהד

שלפניך. נהג בזהירות.

 �ב: מתערABSכאשר ה

החזק את דוושת הבלמים לחוצה עד¿  

שמצב הבלימה יחלוף.

 �ב, פעולת הבלם מתערABSכאשר ה

 בלוחהרציף מופסקת. נורית החיווי 

המחוונים ממשיכה לדלוק.

במהלך בלימה מלאה:

לחץ בעוצמה על דוושת הבלמים.¿  

אם רצונך לנהוג בגורר עם גרור/גורר נתמך עם
ABSכת בלמים אלקטרונית: או מער

« (ABSה לשקע או לתקע חבר כבל בקר¿  

עמוד 210).

אם רצונך לנהוג בגורר ללא גרור או עם גרור
:ABSללא 

מה.ה לשקע דחבר את כבל הבקר¿  

ABSהפעלה/הפסקת פעולה של 

ה אזהר  

בות הכיווניתת את היציהגנה נגד נעילה משפר

כב או שילוב גורר/גרור בעתוההיגוי של הר

בלימה.

 הגלגליםABSאם מפסיקים את פעולת 
עלולים להינעל בבלימה. לא תהיה יותר

כב, בעתבצע פעולות היגוי בראפשרות ל
כב עלולבלימה עם גלגלים נעולים והר

להחליק.

 � בעת נסיעה בכבישיםABSהפעל תמיד את ה

ועל משטחים מוצקים.
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 � מופעל אוטומטית כאשר אתה מתניעABSה
 � עשוייהABSאת המנוע. הפסקת פעולת ה

חקי בלימה קצרים יותר עלגת מרלסייע בהש
כים בלתי סלולות,רפני שטח משובשים, ועל ד

הכים או שאינם שווים במידלדוגמה פני שטח ר
 רקABSבה. אתה יכול להפסיק את פעולת ה� ר

כב הגורר.עבור הר

.לחץ על החלק העליון של מתג ¿

 בלוח המחווניםכאשר נורית החיווי 

 מופסקת.ABSדולקת, פעולת 

BAS  (תגבור בלימה) 

ה אזהר  
�כת הבלמים, מערBASאם קיימת תקלה ב

ת זמינה עם תגבור כוח בלימה מלא. עם זאת,נותר

כוח הבלימה אינו מוגבר באופן אוטומטי במצב

חק הבלימה עלול לגדול.בלימת חירום, ומר

תגבור בלימה פועל במצבי בלימות חירום. אם
אתה לוחץ מהר על דוושת הבלמים, תגבור
הבלימה מגביר את כוח הבלימה, ובכך מקצר

חק הבלימה.את מר

BAS:בלימה עם  

שמור על דוושת בלמים לחוצה בחוזקה,¿  
עד שמצב בלימת החירום יחלוף.

 �ה מונע את נעילת הגלגלים במקרABSה
זה.

הבלמים יתפקדו באופן רגיל שוב, כאשר תשחרר
 תופסק.BASאת דוושת הבלמים. פעולת 

ה אזהר  

  בלם חניה

אם ידית בלם החניה אינה מופעלת באופן מלא,

ת באופן אוטומטי למצב משוחרר.היא חוזר

ר. קיימתרדכב עלול להידכתוצאה מכך, הר

סכנה לתאונה.

העבר את הידית למצב מופעל לגמרי בעת

כב.חניית הר

ה אזהר  
בלם החניה לא יהיה מספיק למניעתייתכן ש

כב טעונים במורדות אורות של כלי ררדהיד

בעליות. קיימת סכנה לתאונה.

במצב בדיקה, בדוק האם בלם החניה מחזיק

כב אינו מוחזק, אבטחכב הטעון. אם הראת הר

ה.די עצירת, לדוגמה סך אחרראותו בד

ידית בלם החניה (דוגמה: תא הנהג)

ת המנוע)ידית בלם החניה (דוגמה: מנהר

ידית בלם החניה ממוקמת בלוח המכשירים, או
ב הנהג.בסמוך למוש
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כבהפעל את בלם החניה כדי לאבטח את הר
רות בעלייה. בלם החניהרדהחונה נגד התד

ר של בלם החניה הקפיצי.מפעיל את הצילינד

אתה יכול למצוא מידע נוסף אודות בלם חניה
בגרור/גורר נתמך, בהוראות ההפעלה של

היצרן.

שילוב בלם החניה

 ממצבהזז את ידית בלם החניה ¿  

, למצב הפעלה מלאה משוחרר 
ב אותה.ושל

בלוח המחוונים תידלק. נורית החיווי 

כת בלמיםבגרור/גורר נתמך עם מער
ת אלקטרונית: כאשר מחוברמבוקר

הגרור/גורר נתמך, בלם החניה פועל על
בלמי השירות של הגרור/גורר נתמך.

בדיקת בלם החניה

הפעל את בלם החניה.¿

.לחץ למטה את ידית בלם החניה ¿

,הזז אותה מעבר למצב הפעלה מלאה 
 והחזק אותה במצב זה.למצב בדיקה 

ב נשמרכב המשולבמהלך הבדיקה, הר
במקומו רק על ידי הכוח המופעל בבלם

כב הגורר. בלמי  הגרור/גורר נתמךהקפיצי בר
משוחררים.

בעהבוי אש עם בלם חניה לארכב לכיבכלי ר
מי משוחרר.גלגלים: בלם החניה בסרן הקד

כב נשמר רק על ידי בלם החניה הקפיצי.הר

כב יזוז ממקומו.אסור שהר

אם הכוח המופעל על ידי הבלם הקפיצי אינו¿
ב במקומו,כב המשולמסוגל לשמור את הר

כב הגורר ואת הגרור/גורראבטח את הר
ת גלגל.די עצירנתמך על ידי ס

 ממצב בדיקההזז את ידית בלם החניה ¿  
ב ושל,ה למצב הפעלה מלאה בחזר 

אותה.

שחרור בלם החניה

 כלפי מעלהמשוך את ידית בלם החניה ¿  

, למצב משוחרר ממצב הפעלה מלאה 

 בלוח המחווניםככל שניתן. נורית החיווי 
כבית.

אם לחץ המיכל בשני מעגלי הבלימה הוא
מעל 8 בר, בלם החניה משוחרר באופן מלא.

 בלוח המחוונים אינהאם נורית החיווי 
כבית, הלחץ במיכל המעגל של הבלם

הקפיצי הוא מתחת ל� 5.5 בר.

בעתבוי אש עם בלם חניה בארכבי כיבר

הגלגלים: שחרור בלם החניה גם משחרר

בעת הגלגליםאת בלם החניה באר
 עמוד 165).«(

כב אתה גם יכול לשחרר אתכדי לגרור את הר
ר בלם  החניה הקפיצי בבלם החניה, גםצילינד

 עמוד 270).«באופן ידני (

בעת הגלגלים  בלם חניה באר

ב את בלםבעת הגלגלים משלבלם החניה באר

�השירות ואת בלם החניה באופן אלקטרו

בעת הגלגליםפניאומטי. בלם החניה באר

בוי אש,כבי כימבטיח תמיכה מספקת לר

לדוגמה בעת ביצוע פעולות הצלה באמצעות

הכננת.

דיכב עם סאבטח את הרלהפעלה: ¿

ה.עציר

התנע את המנוע.¿

ב להילוך סרק.של¿

 עמוד 182).«(ב נועל דיפרנציאל של¿
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ה תכופה  בלם לעציר

ה אזהר  
רות עם בלםרדכב מפני הידבעת אבטחת הר

ה תכופה, לחץ הבלימה עשוי להיות נמוךעציר
הר כאשר הבלם לעציררדכב עלול להידמדי. הר

תכופה פעיל. קיימת סכנה לתאונה.

בלםב הנהג בעת שלעולם אל תעזוב את מוש
ה תכופה פעיל והיה מוכן להשתמשלעציר

כב מתחיל לנוע הפעל את בלםבבלמים. אם הר
החניה.

ה אזהר  
פיים בעתך חורראם אתה בולם בתנאי ד

ה תכופה פעיל, הגלגלים יכוליםשהבלם לעציר
ה. אפילו אם תסירלהינעל זמן קצר לפני העציר

את רגלך מדוושת הבלמים, הגלגלים יישארו
כב עלול לגלוש ולהחליק, לדוגמהנעולים. הר

בעלייה או במורד. קיימת סכנה לתאונה.

ה תכופהלעולם אל תפעיל את הבלם לעציר
פי.במזג אוויר חור

ה אזהר  
כבך באמצעות בלםאם אתה לא עוצר את ר

ה, הבלםהשירות, לדוגמה בעת גלישה לעציר

ר.רדכב עלול להידה תכופה לא יפעל. הרלעציר

קיימת סכנה לתאונה.

ה באמצעותכב למצב עצירבלום תמיד את הר

הבלם השירות כדי להפעיל את בלם עציר

תכופה.

חוסך פחות אוויר דה תכופה צורהבלם לעציר

מבלמי שירות ומבלם החניה. השתמש בבלם

ה תכופה אם אתה מתחיל בנסיעהלעציר

עוצר לעתים תכופות, לדוגמה בעת פעילותו
ה תכופה אינו מחליףבל. הבלם לעציראיסוף ז

את בלמי השירות ובלם החניה. ניתן למצוא
הכב בסעיף “עצירמידע נוסף על החנית הר

 עמוד 160).«וחניה“ (

בלם בעת ש0אם מתג ההצתה מועבר למצב 
בה תכופה פעיל. מוצג חלון אירוע במחשלעציר

ה.ך ויישמע צליל אזהררהד

לחץ על החלק העליון שללהפעלה: ¿

.המתג 

בבאזור המצב של מחש נורית החיווי 
ך נדלקת.רהד

לחץ על החלקלהפסקת פעולה: ¿

.התחתון של המתג 

בבאזור המצב של מחש נורית החיווי 
ך כבית.רהד

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר
ה תכופה, מצבבעת הפעלת הבלם לעציר

זחילה מופסק באופן אוטומטי.

אתה יכול למצוא מידע נוסף על מצב זחילה
 עמוד«בת הילוכים אוטומטית“ (בסעיף ”תי

.(173

הפעל את בלם החניה.¿

.לחץ על חלקו העליון של הלחצן ¿
 של בלם החניהנורית החיווי 

בעה גלגלים נדלקת בלוח המחוונים.באר

לחץ על חלקו העליון של הלחצןלשחרור: ¿
.

 של בלם חניהכבית נורית החיווי 
בעה גלגלים בלוח המחוונים.באר

אם תסובב את המפתח במתג ההתנעה
ה עד סוף מהלכו, ישוחרר בלםבחזר

בעה גלגלים באופן אוטומטי.החניה באר

אם אתה משחרר את בלם החניה ומתחיל
בעה גלגליםמיד לנסוע, בלם החניה באר

.משתחרר אוטומטית



מפתח עניינים

167
ה

ע
סי

 נ
ב

צ
מ

   בלמים

רות בעלייהרדכת למניעת היד מער

ה אזהר  
פיים בעתך חורראם אתה בולם בתנאי ד

רות בעלייה פעילה,רדכת למניעת הידשהמער

ה.הגלגלים יכולים להינעל זמן קצר לפני העציר

אפילו אם תסיר את רגלך מדוושת הבלמים,

כב עלול לגלושהגלגלים יישארו נעולים. הר

ולהחליק, לדוגמה בעלייה או במורד. קיימת סכנה

לתאונה.

רותרדכת למניעת הידלעולם אל תפעיל את מער

פיים.בעלייה בתנאים חור

ה אזהר  
כבך באמצעות בלםאם אתה לא עוצר את ר

כתה, המערהשירות, לדוגמה בעת גלישה לעציר

כב עלולרות בעלייה לא תפעל. הררדלמניעת היד

ר. קיימת סכנה לתאונה.רדלהיד

ה באמצעותכב למצב עצירבלום תמיד את הר

כת למניעתבלם השירות כדי להפעיל את המער

רות בעלייה.רדהיד

רות בעלייה מסייעתרדכת למניעת הידהמער

כתבעת נהיגה בעליות או במורדות. המער

כברות בעלייה מונעת מהררדלמניעת היד

ת.ר ומסייעת בהתחלת נסיעה מבוקררדלהיד

 לחץ על החלק העליון שללהפעלה:¿  

.המתג  

לחץ על החלקלהפסקת פעולה: ¿  

.התחתון של המתג  

אםבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיי רכל
כב נייחאינך לוחץ על דוושת הבלמים בעת שהר

רות בעלייה פעילה,רדכת למניעת הידוהמער
כת למניעתה. פעולת מעריישמע צליל אזהר

רות בעלייה מופסקת ונורית החיווי  רדהיד
בלוח המחוונים כבית.

אם אינךבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר
לוחץ על דוושת ההאצה, המצמד או דוושת

כת למניעתכב נייח ומערהבלמים בעת שהר
ה.רות בעלייה פעילה, יישמע צליל אזהררדהיד

רות בעלייהרדכת למניעת הידפעולת מער
 בלוח המחווניםמופסקת ונורית החיווי 

כבית.

כב נלחצת עדכאשר דוושת הבלמים של הר
כת למניעתכב נעצר בעת שהמערשהר

בלוח רות פעילה  נורית החיווי  רדהיד
המחוונים נדלקת.

אם אתה המפעיל את דוושת הבלמים, ונורית
כב מוחזקבלוח המחוונים כבית. הר החיווי 

בלם החניהבאמצעות בלם החניה. לאחר ש
רות אינהרדכת למניעת הידמשוחרר, המער

פעילה יותר. אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים
תרות נשאררדכת למניעת הידאו המצמד, המער

פעילה לאחר שחרור בלם החניה.

כב מתחילאם אתה לוחץ על דוושת ההאצה והר
ת באופןרות משוחרררדכת מניעת הידלנוע, מער

 בלוח המחוונים כבית.אוטומטי. נורית החיווי 

ת פעילהרות נשאררדכת למניעת הידהמער
הה קצרמי או אחורי אף לאחר עצירבהילוך קד

או לאחר שהמנוע הותנע.

 אםבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר
רותרדכת למניעת הידמצב זחילה פעיל, המער

כב מתחילת באופן אוטומטי כאשר הרמשתחרר
בלם השירות שוחרר.לזחול קדימה לאחר ש

מצב זחילה מבוטל אוטומטית כאשר המגבלות
ךרב הד עמוד 173). מחש«גו (התפקודיות הוש

Crawler mode canceledמציג את חלון אירוע 
תה ובקר(מצב זחילה מבוטל). יישמע צליל אזהר

הבת ההילוכים מנתקת את המצמד. במקרתי
כבזה, לחץ על דוושת הבלמים להבאת הר

ה או לחץ על דוושת ההאצה כדי להתחיללעציר
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  בלם רציף

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
באם אתה מפעיל את הבלם הרציף או משל

ך חלקים כדי להגביררלהילוך נמוך יותר על פני ד
את כוח הבלימה של המנוע, הגלגלים המונעים

תעלולים לאבד אחיזה. ישנה סכנה מוגבר
להחלקה ולתאונה.

ב להילוך נמוךאל תפעל את הבלם הרציף ואל תשל
יותר כדי להגביר את כוח הבלימה של המנוע על

ך חלקים.רפני ד

ה אזהר  
תר) או בבקראם קיימת תקלה במאיט (ריטרד

כבהמאיט, מאפייני הבלימה עלולים להשתנות. הר
בלום ללא שליטה. הגלגלים יכולים להינעליכול ל

כב עלולך חלקים. הררוכך לאבד אחיזה על פני ד
להחליק. קיימת סכנה לתאונה.

כב מיד בהתאםת ועצור את הרנהג בזהירות מוגבר
כזבדיקת ותיקון המאיט במרבה. דאג לבילתנאי הס

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

ה וההודעות בתצוגהב לנוריות האזהרתמיד שים ל
ת.ומלא אחר ההנחיות המפורטו

הפעלת/הפסקת פעולת בלם רציף

אינו פועל ונורית החיווי אם בלם  רציף 
בדוק אתבלוח המחוונים אינה כבית, דאג ל

הבלם הרציף ולתקנו במוסך מורשה.

ב�תפקודיתדוגמה: ידית ר

כב ללא מאיט או עם מאיט (תלמה)כלי ר

�בית (מצוידים בבלימה דו של (.

רות בכוח, כליבת ההילוכים והגדתלוי במנוע תי

בית של 5כב אם מאיט מצוידים בבלימה מרר

�בים  (של (.

אם מתג ההצתה מועבר למצב נסיעה ונורית

 מהבהבת בלוח המחוונים, הידיתהחיווי 

.ב תפקודית אינה במצב הר

ב תפקודית משוך את הידית הרלהפעלה:¿  

מת הבלימה הרצויה.לר

 בלוח המחוונים נדלקת.נורית החיווי 

כוח הבלימה של הבלם הרציף נמוכה

. וגבוהה ביותר במצב ביותר במצב 

בחוף את הידית הר דלהפסקת פעולה:¿  

.תפקודית למצב 

 בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי 

 �כת למניעת נעילת גלגלים) (מערABSכאשר ה
בת, פעולת הבלם הרציף מופסקת. נוריתמתער

 בלוח המחוונים מוסיפה לדלוק.החיווי 

ר) משמשים כבלםהבלמנוע והמאיט (ריטרד
רציף.

אתה יכול לנצל את אפקט הבלימה של המנוע
במיוחד בירידות ארוכות, אם אתה:

מפעיל את הבלם הרציף.£

מעביר להילוך נמוך יותר בזמן.£

הבלם הרציף מופעל באופן אוטומטי, אם:

אתה לוחץ על דוושת הבלמים כאשר£
כב בעומסכב מגלה כי הראלקטרוניקת הר

לאחר מספר הפעלות בלמים.

בתת שיוט או מגבלת מהירות מתערבקר£
במצב עומס יתר.

שוב בנסיעה.
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בת הילוכים ידניתתי

ה אזהר  

למנועב

יעילות הבלמנוע תלויה במהירות המנוע. מהירות
מנוע גבוהה פירושה יעילות גבוהה יותר של

הבלמנוע.

ב לטווח היעיל של בלמנוע המסומן במדשים ל
 עמוד 102).«הסל“ד (

לאחר התנעת מנוע בטמפרטורות חיצוניות
בלמנוע אין השפעה אונמוכות מאוד, ל

בד.השפעה מוגבלת בל

ר)מאיט (רטרד

  מהבהבת בלוח המחווניםאם נורית החיווי 
כוח הבלימה של המאיט מופחת.

הורד הילוך בזמן.¿

יעילות בלימת המנוע ויעילות קירור המנוע
מוגברים.

ב הילוך נסיעה לאחור, רק כאשר המנועשל£
כב נייח.פועל במהירות סרק והר

כאשר אתה מעביר הילוך וודא שמהירות£
בוביהמנוע אינה נכנסת לטווח מהירות סי

יתר במד הסל“ד.

שחרר את ידית ההילוכים כאשר סיימת£
ך או זרועך עללהעביר הילוך. אל תניח את יד

ידית ההילוכים.

ה נשמע כאשר אתה מורידאם זמזם האזהר£
הילוך, בוצעה חריגה ממהירות המנוע

ת. העבר להילוך גבוה יותר ולא להילוךהמותר
נמוך יותר.

ת ההילוכים מנוטרלת על מנתכת העברמער
בת ההילוכים. כתוצאהלהגן על סנכרון תי

ת הילוכים.ב יותר להעבררש כוח רמכך ייד

המנוע יכול לצבור מהירות רק אם:

כב נייח.הר£

המנוע פועל£

בת ההילוכים בהילוך סרק.תי£

כדי לסייע לסגנון נסיעה חסכוני בצריכת הדלק,

ך מציג המלצת החלפת הילוךרב הדמחש

 או הורד הילוךבאמצעות חצים. העלה הילוך 

  בהתאם להמלצת החלפת הילוך.

בת הילוכים ידנית תי 

  הערות בטיחות חשובות

כתם ישנו אובדן לחץ או לחץ בלתי מספיק במערא
ברש להפעיל כוח רכני העזר, תידשל מעגל צר

יותר להחלפת הילוך.

קיימת סכנה לתאונה.

םכב בהקדאל תמשיך בנסיעה, או עצור את הר
ךרב לתנאי הדהאפשרי תוך מתן תשומת ל

רות,רדכב מפני הידוהתנועה. אבטח את הר
בדיקתלדוגמה באמצעות בלם החניה. דאג ל

סכז שירות של מרצדחוס במרכת האוויר הדמער
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ב למידע הבא, כדי להימנע מסיכוןשים ל
בת ההילוכים, למנוע או למצמד:לנזק לתי

אל תנהג עם מהירות מנוע גבוהה מדי או£
נמוכה מדי.

  שילוב הילוכים

לחץ על דוושת המצמד.¿  

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿  

בת הילוכים בת 9 הילוכים:כב עם תיכלי ר¿  
ה.ך שנה את טווח ההעברת הצורבמיד

השתמש בידית ההילוכים להעביר להילוך¿  
ב מדי.הרצוי. אל תשתמש בכוח ר

שחרר באיטיות את דוושת המצמד.¿  

לשילוב להילוך נסיעה לאחור: העבר את¿  

ת ההתנגדותידית ההילוכים מעבר לנקוד

לפתח הילוך נסיעה לאחור בטפיחה עדינה

בצד של ידית ההילוכים.
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ת הילוכים אוטומטיתהעבר

ת הילוכיםתבנית העבר

בתבת ההילוכים  בת 6 ההילוכים, היא תיתי
הילוכים המופעלת באופן ידני.

ה מחולק להילוך נסיעה לאחור טווח ההעבר
. עד והילוכים 

בת ההילוכים מחולקיםה של תיטווחי ההעבר

בת הילוכים ידנית בעלת 6תי
הילוכים

:�ל

“ עם:Lה נמוך “טווח העבר£

� הילוך נסיעה לאחור .

� הילוך זחילה .

. עד � הילוכים 

עד “ עם הילוכים Hה גבוה “טווח העבר£
.

השינוי טווח ההעבר

ביות המותרותהקפד על המהירות המר
ת מטווח הילוכים גבוההבאות בעת העבר

לטווח הילוכים נמוך.

ה, אלבת העברבעת נהיגה בהילוך שטח בתי
בית של 15 קמ“ש בעתתחרוג ממהירות מר

החלפת הילוך.

בעת נהיגה בהילוך כביש או בעת נהיגה ללא
כב שלה שמור על מהירות רבת העברתי

פחות מ� 20 קמ“ש לאחר החלפת הילוך.

בוצת טווח הילוכים גובהאם אתה עובר מק
לטווח הילוכים נמוך במהירות גבוהה, עלול

בת ההילוכים.ם נזק לתילהיגר

לחץ על דוושת המצמד.¿  

העבר את ידית ההילוכים להילוך סרק.¿  

ת הילוךת הלחץ של העברהתגבר על נקוד¿  
ה עלוהעבר טווחים בטפיחה עדינה הציד

ידית ההילוכים.

לאחר כשנייה אחת בחר בהילוך הרצוי ללא¿  
שימוש בכוח חריג.

שחרר באיטיות את דוושת המצמד.¿  

בת הילוכים ידנית בעלת 9תי
הילוכים

הערות כלליות

ת הילוכיםתבנית העבר

בתבת ההילוכים  בת 9 הילוכים, היא תיתי
בת ההילוכיםהילוכים המופעלת באופן ידני. תי

.Hבת הילוכים כפולה בתבנית מעוצבת כתי

בה במצב הילוך סרק, ידית ההילוכיםכאשר התי
ביעי אונמצאת במפרץ בין הילוכים השלישי והר

בין החמישי והשישי.

ה אזהר  

ת הילוכים אוטומטית העבר 

  הערות בטיחות חשובות

אם ישנו אובדן לחץ או לחץ בלתי מספיק במיכל
בת הילוכים/מצמד, לא תוכל יותרשל מעגל תי

ב הילוכים. קיימת סכנה לתאונה.לשל
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םכב בהקדתתחיל לנסוע, או עצור את הראל 
ךרב לתנאי הדהאפשרי, תוך מתן תשומת ל

רות,רדכב מפני הידוהתנועה. אבטח את הר
בדיקתלדוגמה באמצעות בלם החניה. דאג ל

סכז שירות של מרצדחוס במרכת האוויר הדמער
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ה. כאשר מצבבחירכב יש מצב זחילה הניתן ללר
כב זוחל האופן אוטומטי כאשרזחילה מופעל, הר

בלם השירות משוחרר וממשיך להתגלגל בעת
שהמנוע במהירות סרק.

ת כיוון הנסיעה:בחירל
 עמוד 174)«(מיים הילוכים קד

 עמוד 175)«(הילוך סרק 

 עמוד 177)«(הילוך נסיעה לאחור 

 עמוד 172)«(ת תוכנית נהיגה בחירל

ב תפקודית ומחוון הילוך ידית ר

הערות כלליות

�בתיש, תלוי בסוג תיMercedes PowerShift  ל
מיים ו� 1 הילוך נסיעהההילוכים, 6 הילוכים קד
מיים ו� 2 הילוכי נסיעהלאחור או 8 הילוכים קד

לאחור.
בת ההילוכים שולטת עלת תיבעת נהיגה, בקר

המצמד והפעלת ההילוכים, לדוגמה בעת:
התחלת נסיעה£
תמרון£
החלפת הילוך£
העציר£

ב תפקודיתידית ר

תוכנית נהיגה אוטומטית עם תוכנית 

כב.נהיגה והחלפת הילוכים המותאמת לר

תוכנית נהיגה ידנית

ת הילוך ידנית עם תוכנית נהיגההורד

/ידנית עמוד 175)«(אוטומטית 
 עמוד 176)«(

העלאת הילוך ידנית עם תוכנית נהיגה

/ידנית עמוד 175)«(אוטומטית 

 עמוד 176)«(

מחוון הילוך

ךרב הדמחוון הילוך בתצוגה של מחש

כיוון הנסיעה/ או ההילוך הנבחר
ת/ הורד המלצת הילוך (העלאת הילוך 

 או הילוך נבחר מראש (מהבהב))הילוך 

תוכנית נהיגה

תצוגות אפשריות:

הילוכים 1 עד 18 - 8

Nהילוך סרק

Eהילוך סרק במצב גלישה חסכונית

Rהילוך נסיעה לאחור

Aתוכנית נהיגה אוטומטית
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A Power,(כוח) 

 A economy,(חסכונית)

  A offroad(שטח) או

A fire-svבוי אש)  כי

Mתוכנית נהיגה ידנית                          

תוכנית נהיגה

אוטומטית עם תוכניות

ת הילוכיםהעבר

מותאמת למצב נהיגה

כב.ומותאמת לר

 תוכנות נהיגה ותפקודי נהיגה

אוטומטית

ת ההילוכיםבת ההילוכים שולטת על העברתי
מים הכוללים:בתאם למספר גור

מהירות מנוע£

מיקום דוושת האצה£

הפעלת בלם רציף£

כבמצב העומס של הר£

ךרמצב פני הד£

בנוסף, מצב גלישה חסכונית, ומצב זחילה
ניתנים להפעלה ולהפסקה כתפקודי נהיגה

כת) (מערSystemsבאמצעות חלון תפריט 

 עמוד 119).«( רות בתפריט הגד

בת הילוכים אוטומטית עם תוכניתתי
ה הילוכים מותאמתהעבר

תבת ההילוכים, תוכנית העברבהתאם לסוג תי
הילוכים מתוכננת עבור:

תוכנית נהיגה דינמית מוכוונת ביצועים עם£
 �powerמהירויות מנוע גבוהות 

או

economy —תוכנית נהיגה לחיסכון בדלק £

תוכנית הנהיגה מכוונת ביצועים עם£
מהירויות מנוע גבוהות לנהיגת שטח קלה

 � אוoffroadאו באתר בנייה 

תוכנית הנהיגה הדינמית עם האצה£
כביאופטימלית להזנקה לנסיעות חירום בר

fire-sv     בוי אש �כי

 ו�,power , offroadת הילוכיםבתוכניות העבר
fire-sv,,,,,ה להילוךה האוטומטית מעביר הבקר

הבא במהירויות מנוע גבוהות יותר. מצב גלישה
תחסכונית אינו ניתן להפעלה בתוכנית העבר

הילוכים אלה.

, מצבoffroadת הילוכים בתוכנית העבר
הזחילה המכוון לכביש מופסק.

economy:ת הילוכים בתוכנית העבר

מצב גלישה חסכונית תמיד מופעל£

בית מוגבלת ל� 85 קמ“שהמהירות המר£
ךבער

תפקוד קיקדאון מוגבל£

תוכנית נהיגה ידנית

בתוכנית נהיגה ידנית הנהג אחראי להחלפת
ת הילוך מוצגותההילוכים. המלצות העבר

ך.רב הדבתצוגת מחש

בתנאי נהיגה קשים במיוחד, העבר לתוכנית
בר ימנע הפרעות לא רצויותנהיגה ידנית. הד

ת הכוח שעשויות לקרות בתוכניתבהעבר
ה הילוכים אוטומטית.העבר

ת תוכנית נהיגהבחיר

ב תפקודיתידית ר

ה האוטומטית שללאחר התנעת המנוע, הבקר
כב עם תוכניתתוכנית נהיגה תמיד פעילה. בכלי ר

ה אוטומטית, זוהי בקרpowerת הילוכים העבר
ת הילוכיםכב עם תוכנית העבר. בכלי רAרגילה, 
fire-sv , , , , , זו תמיד תוכניתA fire-sv  בוי אש).(כי

economyת הילוכים כב עם תוכנית העברבכלי ר

ת ההילוכים זוהי תוכנית העברoffroadאו 
מת.הקוד
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A או לדוגמה Aלאחר בדיקת תצוגה, 
economy  � יופיעו בתצוגה.N ו 

אתה יכול לעבור בין תוכניות הנהיגה בכל עת.

להפעלת תוכנית נהיגה ידנית:¿  

. לחץ והחזק את לחצן 

,Mהתצוגה מציגה תוכנית נהיגה ידנית 
ההילוך הנבחר והמלצת הילוך.

להפעלת תוכנית נהיגה אוטומטית:¿  

. לחץ קלות על לחצן 

,Aהתצוגה מציגה תוכנית נהיגה ידנית 
ההילוך הנבחר וההילוך הנבחר מראש.

ת ההילוכים שללשינוי תוכנית העבר¿  
בת ההילוכים האוטומטית:תי

. לחץ קלות על לחצן 

, Aהתצוגה מציגה תוכנית נהיגה ידנית 
ההילוך הנבחר וההילוך הנבחר מראש.

A economyאם התצוגה מציגה לדוגמה, 
ת ההילוכים, תוכנית העבר A powerאו 

המסוימת פעילה.

בת ההילוכים אינה מזההת תיאם בקר
רישה לכוח נוסף במשך יותר מדקהד

ת, בקרA powerת הילוכים בתוכנית העבר
ה באופן אוטומטיבת ההילוכים מעבירתי

ת הילוכים רגילה עם צריכתלתוכנית העבר
דלק פחותה.

מצב גלישה חסכונית

מצב גלישה חסכונית מאפשר סגנון נהיגה
חסכוני. אם אינך לוחץ על דוושת ההאצה בעת

ה להילוךבת ההילוכים מעבירת תינהיגה, בקר
סרק או מהילוך סרק להילוך המתאים אם:

אתה לוחץ על דוושת ההאצה£

אתה לוחץ על דוושת בלם השירות£

אתה מפעיל את הבלם הרציף£

ת שיוט פעילהבקר£

מגבלת המהירות פעילה ומתבצעת חריגה£
בעה.בית שנקממהירות המר

תה עבור בקררה המהירות שהוגדנעבר£

תרות ברירהשיוט ביותר מ� 6 קמ“ש (הגד
מחדל).

ביתקיימת חריגה מהמהירות המר£
שתוכנתה בלפחות 4 קמ“ש.

קיימת חריגה ממהירות מנוע מסוימת או£
טווח מהירות מסוים.

  ו�power ,offroadת הילוכים בתוכניות העבר
fire-svמצב גלישה חסכונית תמיד אינו פעיל ,

ת הילוכיםולא ניתן להפעילו. בתוכנית העבר
ת הילוכים ותוכניות העברAרטית סטנד

האחרות, מצב גלישה חסכונית תמיד פעיל
בעת התנעת המנוע. מצב גלישה חסכונית

ניתן להפעלה והפסקה בתוכנית נהיגה
 באמצעות חלון תפריטAרטית סטנד

Systems )תורדגה טירפתב )תוכרעמ 
.)121 דומע «(

מצב גלישה חסכונית לא ניתן להפסקה
.economyת הילוכים בתוכנית העבר

מצב גלישה חסכונית פעיל מעל מהירות
של כ� 55 קמ“ש.

בעת שמצב גלישה חסכונית פעיל, כוחות
ב תפקודי יכוליםההיגוי בגלגל ההגה הר

להיות גדולים יותר בתנאי נהיגה מסוימים,
לדוגמה במורדות בעלי פיתולים קלים.

בר אינו מסכן את בטיחות ההפעלההד
ך.רוהד

מצב זחילה

כב לזחול קדימה באופןמצב זחילה מאפשר לר

בלם השירות משוחרר ולגלושאוטומטי בעת ש

בהילוך סרק כאשר דוושת האצה אינה לחוצה.

כב גולש בהילוך סרקלאחר השחילה קדימה, הר

כב באמצעות בלםעד שאתה עוצר את הר

השירות או עד שמצב זחילה מופסק/מבוטל.

זחילה וגלישה אפשריות בכל ההילוכים להתחלת

נסיעה. אתה יכול להעביר את ההילוכים באופן

ידני, לדוגמה בפקק תנועה, ולהתאים את

מהירות הגלישה לתנאי התנועה.

מצב זחילה מופסק באופן אוטומטי אם:
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 למשך יותראתה מעביר ממצב סרק £
משתי שניות.

אתה מפעיל את בלם החניה£

מהירות הסרק היא מעל 700 סל“ד.£

יש סכנה של עומס יתר על המצמד.£

בצע שינוי כיוון.לא ניתן ל£

אם לא מתקיימים תנאים נוספים, מצב זחילה
מופעל מחדש באמצעות דוושת האצה בעת

תחילת נסיעה.

מצב זחילה מבוטל באופן אוטומטי כאשר
גו.המגבלות התפקודיות שלו הוש

ה אם:זה המקר
כב אינו זז, לדוגמה בשל התנגדותהר£

נהיגה גבוהה.
ךרסחרור של הגלגלים , לדוגמה על פני ד£

חלקלקים.
ךת את הערהתנגדות הנהיגה עובר£

ר מראש למצב זחילה/גלישהשהוגד
בהילוך סרק.

באם מצב זחילה בוטל באופן אוטומטי, מחש
Crawler modeך מציג חלון אירוע רהד

cancelled) מצב זחילה בוטל). יישמע צליל
בת ההילוכים מנתקת אתת תיה ובקראזהר

ה זה לחץ על דוושת הבלמים כדיהמצמד. במקר
ה או לחץ את דוושתכב לעצירלהביא את הר

ההאצה כדי להתחיל שוב בנסיעה. אם אתה לא
לוחץ על דוושת הבלמים או ההאצה, מצב זחילה
מופסק. הוא יהיה זמין שוב רק כאשר תתחיל

לנסוע ותלחץ על דוושת ההאצה.

כב עם ובכלי רoffroadת הילוכים בתוכנית העבר
הנעה בכל הגלגלים, מצב זחילה המכוון רק

כב אחריםלנהיגה בכביש תמיד מופסק. לכלי ר
 ובתוכניות נהיגהAרטית בתוכנית נהיגה סטנד

אחרות, מצב זחילה תמיד פועל לאחר התנעת
המנוע. בעת התנעת המנוע, מצב זחילה מופעל
בעת התחלת נסיעה בפעם הראשונה. מצב
זחילה ניתן להפסקה ולהפעלה באמצעות חלון

רותכות) בתפריט הגד (מערSystemsתפריט 
 עמוד 121).«(  

בי עבור מצב זחילה אינו זמיןהמומנט המר

כבת הר  התחלת נסיעה ועציר

ב תפקודיתידית ר

בחור בהילוך ראשון או שני להתחלתאתה יכול ל
נסיעה.

ב אתה יכולאם המצמד נמצא תחת עומס ר
 עמוד«להתחיל את הנסיעה בהילוך ראשון  (

.(123

התנע את המנוע¿

העבר את מתג כיוון הנסיעה למצב ¿
.(נהיגה) 

בת ההילוכיםת תיבכל התוכניות, בקר
ת את הילוך התחלת נסיעה המתאים,בוחר

שניתן לשנותו באופן ידני, בהתאם לעומס
כב.הר

שחרר את דוושת הבלמים או בלם החניה
ולחץ על דוושת האצה.

גת מומנט גבוה יותר, מהירות המנועלהש
עשויה לעלות מעל 1000 סל“ד בעת
התחלת נסיעה בהילוך ראשון כאשר דוושת
ההאצה לחוצה לגמרי. מהירות המנוע

רוש בעתת באופן אוטומטי כפי שדמוגבר
התחלת נסיעה.

החלפת ההילוך ההתחלתי

ב תפקודית קלותמשוך את הידית הר¿
חוף אותה קלותאו ד (להעלאת הילוך) 

.ת הילוך) מטה (להורד

התחלת נסיעה

בעת זחילה בפעם הראשונה לאחר שהמצב
הופעל.
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נהיגה באמצעות תוכנית נהיגה
אוטומטית

האצה

אתה יכול להשתמש במצב דוושת ההאצה, כדי
ה:ת ההעברלהשפיע באופן פעיל על נקוד

מת.ת קלה: העלאת הילוך מוקדמצער£

ת.ה: העלאת הילוך מאוחרת כבדמצער£
בית בהעלאת הילוךקיקדאון: האטה מר£

מת באופן קיצוני.ת הילוך  מוקדוהורד

economyת הילוכים בתוכנית העבר

תפקוד קיקדאון מוגבל.

בעת שהבלם הרציף פעיל ואתה מעלה הילוך
במורד, החלפת ההילוך מוגבלת להילוך אחד

בת ההילוכים.ת תיעל ידי בקר

ת הילוך בקיקדאוןהעבר

בית שלהשתמש בקיקדאון עבור האצה מר
כב.הר

אתה יכול להגדיל את הביצועים בעת בהתחלת
רוש,הנסיעה באמצעות תפקוד קיקדאון אם זה ד

לדוגמה בעליות תלולות. בהתחלת נסיעה בהילוך
ראשון, תפקוד קיקדאון מאפשר מהירות מנוע

ת בעת התחלת נסיעה.מוגבר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿  
תה.ההתנגדות עד לעציר

הבת הילוכים מורידת תירוש, בקראם ד
להילוך נמוך יותר.

פה מעט את הלחץ על דוושת ההאצההר¿  
גה.כאשר מהירות המהירות הרצויה הוש

בת ההילוכים מעלה שוב הילוך.ת תיבקר

האטה

שחרר את דוושת ההאצה.¿  

ה הילוך אחדבת ההילוכים מעבירת תיבקר
מעלה או מטה.

בתצוגה מוצגהחלפת ההילוך מושלמת כש
ההילוך בנבחר.

תאם אתה משחרר את בלם השירות לאחר עציר
«כב מתחיל לזחול  (כב בפעם הראשונה, הרהר

עמוד 173).

העציר

לחץ על דוושת הבלמים.¿  

ה הילוך בהתאםבת ההילוכים מורידת תיבקר
ה להילוך המתאיםבמצב הנהיגה, ומעביר

כבלהתחלת נסיעה, זמן קצר לפני שהר
ה.מגיע לעציר

אם אתה משחרר את בלם השירות לאחר
כב מתחיל לזחול שוב.כב, הרת הרעציר

מידע על זחילה וגלישה בהילוך סרק ניתן למצוא
 עמוד 173).«בסעיף “מצב זחילה“ (

ה אוטומטית להילוך סרקהעבר

ך כשהילוךכב נייח למשך 9 דקות בעראם הר
ה. חיוויב והמנוע פועל, יישמע צליל אזהרמשול

Nת מהבהב בתצוגה. לאחר דקה נוספת, בקר
ה אוטומטית להילוך סרק.בת ההילוכים מעבירתי

ה להילוך סרקהעבר

ב תפקודיתידית ר

בת ההילוכים להילוך סרק, כאשרהעבר את תי
מזור אואתה עוצר לזמן ארוך יותר,  לדוגמה בר

לפני הפסקת פעולת המנוע.

ב בלם חניה.לחץ על דוושת הבלמים או של¿  

 ת כיוון נסיעההעבר את מתג בחיר¿

.(סרק) 

ת ההילוך הושלמה כאשר מוצגתהעבר
 בתצוגה.Nהאות 
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בחור הילוך שונה במצב אוטומטי.אתה יכול ל
ה האוטומטית אינם משתניםתפקודי הבקר

בות כך.בעק

כב נמצא בתנועהת הילוך כאשר הרהעבר
אפשרית רק במהירויות מנוע מתאימות או

הבמהירויות נסיעה מתאימות. יישמע צליל אזהר
גה מהירות מנוע תואמת או אםאם לא הוש

מהירות הנסיעה גבוהה מדי. ההילוך אינו נבחר.
ת רק בהילוכיםבת ההילוכים בוחרת תיבקר

מותרים.

ב תפקודיתעית את הידית הרמשוך רג¿  
עית מטהחוף רגאו ד (להעלאת הילוך) 

.ה מטה) (להעבר

הבת ההילוכים מעלה או מורידת תיבקר
ת ההילוך מסתיימת כאשרהילוך אחד. העבר

התצוגה מציגה את ההילוך הנבחר.

או

תלוי במספר ההילוכים שיש להעביר, משוך¿  
ב תפקודית (להעלאתעית את הידית הררג

העית מטה (להעברחוף רגאו ד הילוך) 
.מטה) 

הבת ההילוכים מעלה או מורידת תיבקר
ת ההילוך מסתיימת כאשרהילוך אחד. העבר

התצוגה מציגה את ההילוך הנבחר.

או

ב תפקודיתלחץ והחזק את הידית הר¿  
חוף והחזק מטהאו ד (להעלאת הילוך) 

.ה מטה) (להעבר

בת ההילוכים קובעת את ההילוךת תיבקר
תה) לכיוון העברהמתאים היותר (הילוך מטר
בתת תיכב. בקרהילוך, בהתאם לעומס הר
ה לפחות הילוךההילוכים מעלה או מוריד

ת ההילוך מסתיימת כאשראחד. העבר
התצוגה מציגה את ההילוך הנבחר.

נהיגה באמצעות תוכנית נהיגה
ידנית

הערות כלליות

בתוכנית נהיגה ידנית הנהג אחראי להחלפת
ההילוכים.

בתנאים נהיגה קשים במיוחד, העבר לתוכנית
בר ימנע הפרעות לא רצויותנהיגה ידנית. הד

ת הכוח שעשויות לקרות בתוכניתבהעבר
ה הילוכים אוטומטית.העבר

בכדי לסייע באימוץ סגנון נהיגה חסכוני, מחש
ת חץ.ת הילוך בצורך מציג המלצות העבררהד

 בהתאם להמלצת ה או הורד העלאת הילוך 
ת הילוך.העבר

ת הילוך בעת נהיגה אפשרית רקהעבר
הבמהירויות מנוע תואמות. יישמע צליל אזהר

אם לא השוגה מהירות מנוע תואמת או אם
תמהירות נסיעה תואמת. ההילוך אינו נבחר. בקר

ת רק בהילוכים מותרים.בת ההילוכים בוחרתי

ת הילוכיםהעבר

לחץ על דוושת הבלמים.¿  
או

 עמוד 168).«הפעל את הבלם הרציף (¿  

כת הניהול האלקטרוני תוריד הילוךמער
באופן אוטומטי, בהתאם למצב הנהיגה.

ת הילוכים באופן ידניהעבר
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ב תפקודיתעית את הידית הרמשוך רג¿
עית מטהחוף רגאו ד (להעלאת הילוך) 

.ה מטה) (להעבר

הבת ההילוכים מעלה או מורידת תיבקר
ת ההילוך מסתיימתהילוך אחד. העבר

כאשר התצוגה מציגה את ההילוך הנבחר.

או

תלוי במספר ההילוכים שיש להעביר,¿
ב תפקודיתעית את הידית הרמשוך רג

עית מטהחוף רגאו ד (להעלאת הילוך) 
מספר פעמים תואם. ה מטה) (להעבר

הבת ההילוכים מעלה או מורידת תיבקר
ת ההילוך מסתיימתמספר הילוכים. העבר

כאשר התצוגה מציגה את ההילוך הנבחר.

או

ב תפקודיתלחץ והחזק את הידית הר¿
חוף והחזק מטהאו ד (להעלאת הילוך) 

.ה מטה) (להעבר

בת ההילוכים קובעת את ההילוךת תיבקר
ה) לכיווןהמתאים ביותר (הילוך מטר

כב.ת הילוך, בהתאם לעומס הרהעבר
הבת ההילוכים מעלה או מורידת תיבקר

ת ההילוךלפחות הילוך אחד. העבר
מסתיימת כאשר התצוגה מציגה את

ההילוך הנבחר.

להתחלת הנסיעה אתה יכול להעביר מהילוך

סרק להילוך נסיעה לאחור.

ת להילוך נסיעה לאחור, תוכניתבעת העבר

הנהיגה הידנית פעילה אתה יכול להעביר

לתוכנית נהיגה אוטומטית.

בת הילוכים בהילוך סרק:כב נייח ותיבעת שהר

לחץ על דוושת הבלמים או הפעל את בלם¿

החניה.

ת כיוון נסיעה למצבסובב את מתג בחיר¿

. (נסיעה לאחור) 

 מוצגR1ת הילוך מסתיימת כאשר העבר

בתצוגה.

ת נסיעה לאחור:כב עם התקן אזהרכלי ר

ת נסיעה לאחור ישמיע צליל.התקן אזהר

שינויי כיוון מהירים

הילוך נסיעה לאחור ושינויי כיוון

מהירים

שילוב הילוך נסיעה לאחור

ב תפקודיתידית ר

ב תפקודיתידית ר

ך אתה יכולבמהירויות של עד 30 קמ“ש בער

בחור מראש בהילוך נסיעה לאחור או בהילוךל

מי בעת נהיגה.קד

שינוי כיוון הנסיעה

ת כיוון נסיעה למצבסובב את מתג בחיר¿

. (נסיעה לאחור) 

כבת ההילוך תתבצע מיד שהרהעבר

ת הילוך מסתיימת כאשרייעצר. העבר

ההילוך מוצג בתצוגה.
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בת הילוכים אוטומטיתתי

הערות בטיחות חשובות

בת ההילוכים בהילוך סרק,כאשר תי

כב להתגלגל רק לפרק זמן קצר.אפשר לר

גלגול ממושך של הגלגלים, לדוגמה בעת

בת ההילוכים.ה, יגרום נזק לתיגריר

כאשר בלם רציף (בלמנוע/מאיט) פעיל

ת הילוכים גבוההמהירות המנוע עבור הורד

יותר מאשר שהבלם אינו מופעל.

ך,רב הדב לחלונות אירוע במחששים ל

המציינים מצבי הפעלה ומסייעים במניעת נזק

 עמוד 130).«(בת ההילוכים האוטומטית לתי

עבת ההילוכים האוטומטית כוללת לוח מגתי

ע ממוקם עלת הילוכים. לוח המגלהעבר

ב הנהג.ת המנוע סמוך למושמנהר

ההילוכים הבודדים מועברים באופן אוטומטי
בהתאם:

הלטווח ההעבר£

למהירות£

למצב דוושת ההאצה£

לתוכנית הנהיגה£

ר)בלמנוע ולמאיט (ריטרדל£

אתה יכול להגביל או לשחרר מהגבלה את
ת ההילוכים בכל זמן נתון.טווח העבר

תצוגה
ת ההילוכים שנבחר,משמאל: טווח העבר

לדוגמה 

.מימין: ההילוך הנבחר, לדוגמה 

 (חיסכון) אוEconomyתוכנית נהיגה 

Power.(ביצועים) 

MODEלחצן 

ת ההילוכים חבת טווח העברלהר

ת ההילוכים להגבלת טווח העבר

מצב נסיעה 

מצב הילוך סרק 

מצב נסיעה לאחור 

ה טווחי העבר

ה הנבחרמציגה את טווח ההעבר התצוגה 
בצד שמאל, ואת ההילוך הנבחר בצד ימין,

. לדוגמה 

ת הילוך ומחווןע העברלחצני מג
הילוך
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לאחר התנעת המנוע תוכנית הנסיעה
 (חיסכון) פעילה תמיד.Economyרטית הסטנד

רטית היאבוי אש תוכנית הנהיגה הסטנדכבי כיבר
 (ביצועים), שפעילהPowerתוכנית הנהיגה 

תמיד מיד לאחר התנעת המנוע.

אתה יכול לעבור בין שתי תוכניות הנהיגה בכל
זמן נתון.

 לחץ על לחצןלמעבר בין תוכניות נהיגה:¿
MODE .

 מציגה את תוכנית הנהיגהתצוגה 
הפעילה רק אם היא אינה תוכנית הנהיגה

רטית.הסטנד

כבת הר  התחלת נסיעה ועציר

לחץ על דוושת הבלמים.¿

. או לחץ על מתג ¿  

ת נסיעה לאחור. אםכב עם זמזם אזהרכלי ר
תב הילוך נסיעה לאחור, זמזם אזהרמשול

נסיעה לאחור יישמע.

 כבית בלוח המחוונים,אם נורית החיווי ¿  
שחרר את דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת ההאצה.¿

הה (הטמפרטורבת ההילוכים קראם תי
 �כת), מערC° 5-החיצונית היא מתחת ל

הניהול האלקטרוני תבחר רק בהילוך שני
ת נוזלכהילוך נסיעה לפנים. כאשר טמפרטור

ב, ניתן לשלC° 5-בת ההילוכים היא מעל תי
שוב לכל ההילוכים.

העציר

ךוליה בצמל תעבקנ םיכוליהה תבית רשאכ
ןמז יקרפל קר טיישל בכרל חנה ,קרס
,םילגלגה לש ךורא ןמז קרפל טויש .םירצק
קזנ םורגי ,ררגנ בכרה רשאכ המגודל
.םיכוליהה תביתל

)טיאמ/עונמלב( ףיצרה םלבה רשאכ
תרבעה רובע עונמה תוריהמ ,לעפומ
םלבה וב בצממ רתוי ההובג היהת םיכוליה
.לעפומ וניא ףיצרה

הילוך נסיעה לאחור 

ב הילוך נסיעה לאחור רק כאשרשל
כב נייח והמנוע פועל במהירותהר

סרק.

מצב הילוך סרק 

ת הכוח מהמנוע לסרן המניעהעבר
ת. כאשר אתה משחרר אתמופרד

בלמי השירות ואת בלם החניה, ניתן
כב באופן חופשי.להזיז את הר

תבת ההילוכים מועברכאשר תי

למצב הילוך סרק, נורית החיווי 

נדלקת בלוח המחוונים.

מצב נהיגה 

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
באופן אוטומטי את כל 5 או 6

ההילוכים לפנים. מצב נסיעה יספק
שליטה אופטימלית בכמעט כל

בות ההפעלה.נסי

 מציגצד שמאל של התצוגה 

בה עם 5 הילוכים) או(תי 

בה עם 6 הילוכים).(תי 

בעת שאתה נוהג אתה יכול להגביל
תבטל את הגבלת טווח העבראו ל

ההילוכים באופן ידני, עבור נהיגה
בעליות או ירידות באמצעות לחצנים

. או 

  הפעלת תוכנית נהיגה

תא העיצמ תיטמוטואה םיכוליהה תבית
תוינכות .תימנידהו תינוכסחה הגיהנה תוינכות
.ךלש יוצרה הגיהנה ןונגסב תוכמות הגיהנה

)תינוכסח(  Economy הגיהנה תינכות
,ןוכסיחו תוחונ לש הגיהנ ןונגסל תננכותמ
.םיקלח ךרד ינפ לע הגיהנ לע הליקמו

 מתוכננת לנהיגה עםPowerתוכנית הנהיגה 
רשת נהיגה דינמית.ביצועים גבוהים, או כאשר נד
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מזורים:כאשר אתה עוצר לזמן קצר, לדוגמה בר

כבב והחזק את הרהישאר בהילוך משול¿   
במקומו עם בלמי השירות.

כאשר אתה עוצר לפרק זמן ארוך יותר עם מנוע
פועל:

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

ה ארוכות,כאשר אתה נוהג בעליה או ביריד
ת הילוכים מוגבל עםהעבר בזמן לטווח העבר

ביצועי מנוע גבוהים, ואפקט בלימת מנוע.

תמרון וחילוץ

כאשר אתה מתמרן במקומות צרים:

ווסת את המהירות בשחרור מבוקר של¿   
ך, האץבלמי השירות. כאשר מתעורר צור

מעט.

לחץ קלות ובאופן אחיד על דוושת¿   
ההאצה.

אתה יכול לעבור הלוך וחזור בין מצב נהיגה
 במהירויותבין הילוך נסיעה לאחור  ל

ברם. הדנמוכות מבלי להפעיל את הבלמי

כבעזור לתמרון מהיר או לנדנוד הר

להיחלצות לדוגמה, משלג או משלוליות.

האצה

אתה יכול להשתמש במצב דוושת ההאצה
ה:ת ההעברלהשפיע על נקוד

מת.ת קלה: העלאת הילוך מוקדמצער£

ת.ה: העלאת הילוך מאוחרת כבדמצער£

בית של העלאת הילוך,קיקדאון: האטה מר£
מת באופן קיצוני.ת הילוך מוקדוהורד

ת הילוךבאמצעות קיקדאוןהעבר

רוש,השתמש בקיקדאון לשיפור הביצועים, ואם ד
כב.בית של הרלהאצה מר

ת הלחץלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿   
תה.עד לעציר

הבת ההילוכים האוטומטית תעבור בחזרתי
להילוך הנמוך ביותר, בהתאם למהירות

המנוע.

הקל מעט את הלחץ על דוושת ההאצה,¿   
גת המהירות הרצויה.מיד לאחר הש

בת ההילוכים האוטומטית תעלה הילוךתי
ה.בחזר

שיפועי עליות וירידות

ת ההילוכים, וודאאם הגבלת את טווח העבר
בובי המנוע אינם נכנסים לאזור הסכנהשסי

האדום במד הסל“ד. חריגה מהמהירות
לפרקי זמן ארוכים, עלולה לגרום נזק למנוע.

 עצות נהיגה

הפעלה  

  עומסי סרן וגלגל

אל תעבור את עומסי הסרן או הגלגל
המותרים. אל תעבור את המשקל הכולל
המותר. ההפרש בין עומסי גלגל אסור

שיעבור את 10% מעומס הסרן.

כב עשויים להינזק:בים הבאים של הרכית הראחר

צמיגים£

הת השלדמסגר£

סרנים£

הקפד על המשקל הכולל המותר לסרן בעת
כביםכינה, החלקה או פריקה של מרר

כיםפריקים או מכולות. אל תחרוג מהער
כב.הרשומים בהנחיות להתקנת ציוד/מר

כב עשויים להינזק:בים הבאים של הרכית הראחר

צמיגים£

הת השלדמסגר£

סרנים£

ב לנוריות החיוויבעת נהיגה הקדש תשומת ל

ך.רב הדה ותצוגות מחשוהאזהר
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ASRהפעלה/הפסקת פעולה של  ASR  כת למניעת החלקה(מער
בהאצה)

ASRנהיגה עם 

 ASRאינו יכול להפחית את הסיכון לתאונה ולא

םלהתגבר על חוקי הפיזיקה אם הנהג אינו ש

ב בעת התחלת נסיעה או האצה. התאם תמידל

ך ומזג האווירראת סגנון נהיגתך לתנאי הד

הקיימים.

 ASRמשפר באופן ניכר את האחיזה, כלומר

ת הכוח בין הצמיגים למשטח הכביש, ולכןהעבר

ASRכב. בות הנהיגה של הרת את יציגם משפר

מסייע בעת התחלת נסיעה והאצה בייחוד

כים חלקות.רבד

אם הגלגלים המניעים:

מסתחררים בצד אחד או בשני הצדדים£
 מופעל באופן אוטומטי.ASRכב, ה� של הר

אם הגלגלים המניעים מסתחררים בצד£
 בולם אותם באופן אוטומטי.ASRאחד, ה� 

אם הגלגלים המניעים מסתחררים בשני£
 מפחית באופןASRכב, ה� הצדדים של הר

אוטומטי את הספק המנוע.

ב: מתערASRאם ה� 

 לוח המחוונים נדלקת.נורית החיווי £

ת השיוט.לא ניתן להפעיל את בקר£

ת השיוט כבר הופעלה, היא תישאראם בקר£
ב, אין אפשרות מתערASRפעילה. אם ה� 

ת השיוט.להאיץ או להאט באמצעות בבקר

העבר את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿

בלוח המחוונים נדלקת נורית החיווי 

 פעיל.ASRונכבית לאחר כ� 2 דקות. 

אינה נכבית, קיימת אם נורית החיווי 

בעיהבה לבדיקת הסי. דאג לASRתקלה ב�

במוסך מוסמך.

ה אזהר  
, הוא לאASRאם אתה מפסיק את פעולת 

כב במהלך התחלת נסיעה אוינסה לייצב את הר

ת להחלקה ולתאונה.האצה. ישנה סכנה מוגבר

 רק במקרים המתואריםASRהפסק את פעולת 

בהמשך.

בות אין לחצןת יציכת בקרכב עם מערלכלי ר
) היא חלקASRת אחיזה (תפקוד  בקר.

בות. אם אתה מפסיק אתת יציכת בקרממער
ת אחיזה גםבות, בקרת יציכת בקרמער

מופסקת.

ךראם אתה מבחין בבעיות של אחיזת ד¿   
בעת נהיגה עם שרשראות שלג על פני שטח
שאינם מוצקים, לדוגמה חצץ, הפסק את

.ASRפעולת 

אםכב עם מספר סרנים מונעים: לכלי ר¿   
ב את נועלך חלקלק, שלרמשטח הד

 עמוד 182).«הדיפרנציאל (

 לחץ על לחצןלהפסקת פעולה/הפעלה:¿   
.

.ליעפ וניא ASR תקלדנ  יוויחה תירונ םא

בותת יציכת בקר  מער

תפקוד והערות

בות מבקר את השליטה אתת יציבקרכת מער

ת הכוח בין הצמיגיםוהאחיזה, לדוגמה, העבר

כב סוטהלמשטח הכביש. אם הוא מזהה שהר

בלמומהכיוון הרצוי לנהג, גלגל אחד או יותר יי
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כב.לייצוב הר

כבת הרייתכן שכוח המנוע גם ישתנה לשמיר
תכת בקרב הרצוי במגבלות הפיזיות. מערבנתי

כב במהלך בלימהבות יכולה גם לייצב את הריצי
או במצבי נהיגה קיצוניים, לדוגמה סטייה

פתאומית או פניות מהירות.

בות פעילה במהירויות שמעלת יציכת בקרמער
20 קמ“ש ללא קשר למצב ההפעלה של בלמי

תכת בקרהשירות או הבלם הרציף. אם מער

מהבהבת בת, נורית החיווי בות מתעריצי
בלוח המחוונים.

אם אינך מתאים את סגנון נסיעתך או אם אינך
בות אינה יכולהת יציכת בקרמרוכז, מער

בטל את חוקילהפחית את הסיכון לתאונה או ל
בות  היא רק אמצעית יציכת בקרהפיזיקה. מער

תהמיועד לסייע לך בנהיגה. אתה האחראי לשמיר
כבכב שלפניך, למהירות הרחק מהרהמר

בלימה בזמן. התאם תמיד את סגנון הנהיגהול
ך והתנועה ושמוררשלך לתנאי מזג האוויר, הד

ך אחרים. נהגרחק בטוח ממשתמשי דמר
בזהירות.

בלוח בעת שהמנוע פועל ונורית החיווי  
כתבוע, יש תקלה במערהמחוונים דולקת ק

בותת יציכת בקרבדיקת מערבות. דאג לת יציבקר
במוסך מוסמך.

כב או תנאי משטחללא קשר לעומס על הר
בות מפחיתה את הסיכוןת יציכת בקרך, מעררהד
ל:

החלקה£

החלקת גרור£

התהפכות£
בות מייצבת את שילוב גרור/ת יציכת בקרמער

ה באמצעותגורר נתמך או שילוב של מוט גריר
ה האוטומטית הבאות:בויות הבקרההתער

הפחתת הספק מנוע£

כבת של גלגלים מסוימים ברבלימה ממוקד£
הגורר

ת של גרור/גורר נתמךבלימה ממוקד£

בלימה של כל שילוב הגרור/גורר נתמך או£
ה.שילוב מוט גריר

ה אזהר  

תבקרכת מערהפעלה/הפסקת פעולה של 

בותיצי

תבקרכת מעראם אתה מפסיק את פעולת 

בות אינה מייצבתת היציבקרכת מערבות, היצי

ת להחלקהכב. קיימת סכנה מוגבראת הר

ולתאונה.

בות רקת היציבקרכת מערהפסק את פעולת 

במצבים המתוארים בהמשך.

בות לא פעילה רקת היציכת בקרנהג עם מער
לפרקי זמן קצרים, כגון בעת נהיגה על משטח
לא סלול, שימוש בשרשראות שלג או הפעלת

סת שלג.מגר

תכת בקראם אתה מפסיק את פעולת מער
 גם אינו פעיל.ASRבות, היצי

בותת היציבקרכת מערבעת התנעת המנוע, 

מופעל באופן אוטומטי.

.לחץ על לחצן ¿

 דולקות בלוח ו� אם נוריות חיווי 

ASRבות ו� ת היציבקרכת מערהמחוונים, 

אינם פעילים.

ה אזהר  
בעת נהיגה בשטח או נהיגה עם נועל דיפרנציאל

כת הניהולבתכנית נהיגה אוטומטית, מער

בצע העברות הילוכים לאהאלקטרונית עשויה ל

רצויות.

 נועלי דיפרנציאל
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ה אזהר  

לחצן ותצוגה לשילוב/ניתוק של נועל 

הבת ההעברהסרן הפנימי של תי

לחצן ותצוגה לשילוב/ניתוק של נועל 

ציר הרוחב של הסרן האחורי

לחצן ותצוגה לשילוב/ניתוק של נועל 

ציר הרוחב של הסרן האחורי

לחצן ותצוגה לשילוב/ניתוק של נועל 

מיציר הרוחב של הסרן הקד

כב רק עם נועל ציר רוחבי אחד של הסרןכלי ר

כב עם לכלי ר.האחורי מצוידים עם מתג 

מספר נועלי דיפרנציאל יש להם לחצן אחד

עבור נועל הסרן פנימי ועבור נועל ציר רוחבי.

כב עלול,בשל ההפרעה לכוח האחיזה, הר

רונות.ר לאחור בעלייה או במדרדלדוגמה להיד

קיימת סכנה לתאונה.

ת אתהב לנקודות הבאות, אחרשים ל
עלול לגרום נזק לנועלי הדיפרנציאל.

ב את נועלי הדיפרנציאל אםאל תשל£
הגלגלים המניעים מסתחררים.

ב את נועלי הדיפרנציאל רק כאשרשל£
כב נייח, או כאשר אתה נוהג במהירותהר

הליכה.

בהתחל בנהיגה איטית לאחר שאתה משל£
ת שיני נועליאת נועלי הדיפרנציאל. אחר

בנה באופן מלא.הדיפרנציאל לא תשתל

ךראל תנהג על פני שטח עם אחיזת ד£
בים.גבוהה עם נועלי דיפרנציאל משול

בית של 50אל תעבור את המהירות המר£

ב.קמ“ש בעת שנועל הדיפרנציאל משול

ב את נועל הדיפרנציאל בעתאם אתה משל

נהיגה על פני שטח מוצקים בעלי אחיזה גבוהה,

כב נפגמת מאוד. אתה עלוליכולת ההיגוי של הר

כב, בייחוד בפנייה. קיימתלאבד שליטה על הר

סכנה לתאונה.

נתק את נועל הדיפרנציאל בעת נסיעה על פני

שטח מוצקים ובעלי אחיזה גבוהה.
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ב התצוגהכאשר נועל הדיפרנציאל משול

. כאשר נועל הדיפרנציאל מנותקמציגה 

מהבהבת ה  אם הנקוד.התצוגה מציגה 

ב/בתצוגה, נועל הדיפרנציאל עדיין לא שול

נותק. התנאים לשילוב/ניתוק עדיין לא

בוב שונותהתמלאו, לדוגמה בשל מהירויות סי

ב באופןשל הגלגל. נועל הדיפרנציאל משול

ת ההילוכיםאוטומטי מיד כאשר מצב העבר

ג.הוש

ב את נועל הדיפרנציאל לשיפור האחיזה,של

ך חלקים או בנהיגה בשטח.רלדוגמה על פני ד

ר המתואר.דב את נועל הדיפרנציאל רק בסשל

מי הניתן לשילוב, נועלכב עם סרן קדבכלי ר

ה ושל הסרןבת ההעברהסרן הפנימי של תי

בים יחד.בים להיות משולמי חייהקד

כב עםב בכלי ראם נועל הדיפרנציאל משול

ה מוגבלבת הילוכים אוטומטית, טווח העברתי

אוטומטית להעלאת הילוכים.

, נועל הסרןABSת בלימה של במהלך בקר

ה מהבהבת בתצוגה.הפנימי מנותק והנקוד

 מסתיימת, נועל הסרןABSכאשר פעולת 

הפנימי מופעל מחדש

הפעלה

כבעצור את הר¿  

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿  

למניעת העברות הילוכים לא רצויות

והפרעה לכוח האחיזה בייחוד בתנאי נהיגה

 עמוד«(קשים, בחר תוכנית נהיגה ידנית 

.(172

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿  

נועל הציר הרוחבי של הסרן האחורי

דולקת. ב. נורית החיווי במתג משול

או

.לחץ על לחצן ¿  

בתדולקת. תי נורית החיווי בלחצן 

ב.ה של נועל הסרן הפנימי משולההעבר

.לחץ על לחצן ¿   

 דולקת. נועל הצירנורית החיווי בלחצן 

ב.הרוחבי של הסרן האחורי משול

.לחץ על לחצן ¿   

 דולקת. נועל הצירנורית החיווי בלחצן 

ב.מי משולהרוחבי של הסרן הקד

ב רקנועל הדיפרנציאל התואם משול

.בתצוגה מוצג כש

ניתוק

.לחץ על החלק התחתון של המתג ¿  

נועל הציר הרוחבי של הסרן האחורי

 במתג והחיווימנותק. נורית החיווי 

בתצוגה כבים.

או

.לחץ על לחצן ¿  

 כבות. ו� נוריות החיווי בלחצנים 

מייםנועלי הצירים הרוחביים בסרנים הקד

והאחוריים מנותקים.

או

.לחץ על לחצן ¿  

 ו� , נוריות החיווי בלחצנים 

כבות. נועלי הדיפרנציאל מנותקים. חיוויי

נועל הדיפרנציאל כבים.

נועל הדיפרנציאל התואם מנותק רק

.בתצוגה מוצג כש

עית אתיהבהב, שנה רג אם החיווי ¿  

המהירות, לדוגמה התחל בנסיעה.

בים ואתהאם נועלי הדיפרנציאל משול

נוהג במהירות שמעל 50 קמ“ש, המצב

הנוכחי של נועלי הדיפרנציאל מוצג שוב

בתצוגה. נתק את נועלי הדיפרנציאל או

האט.
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הבת העבר  תי

שילוב למצב הילוכי נהיגת שטח

ת הכוחב למצב נהיגת שטח להגברשל
המועבר לסרנים המונעים בנהיגת שטח.

ב כאשר כל התנאיםמצב נהיגת שטח משול

.מולאו. התצוגה מציגה את הסמל 

התצוגה כבית כאשר מצב נהיגת שטח
מתנתק והילוך לנהיגת כביש נבחר.

תאפילו אם כל תנאי השילוב מולאו, העבר
בת הילוכים ידניתכב עם תיהילוכים בכלי ר

לוקחת כשלוש שניות.

תא רוצע :חטש תעיסנ בצמ בולישל  ¿
.בכרה

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
למניעת העברות הילוכים לא רצויות

והפרעה לכוח האחיזה בייחוד בתנאי נהיגה
קשים, בחר בתוכנית נהיגה ידנית

 עמוד 172).«(

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר ¿
.בת ההילוכים למצב סרק העבר את תי

.לחץ על החלק העליון של המתג  ¿

כאשר כל התנאים לשילוב מולאו, מצב
 מוצג ב והסמל נהיגת שטח משול

בתצוגה.

עצור אתלניתוק מצב נסיעת שטח:  ¿
כב.הר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר ¿
.בת ההילוכים למצב סרק העבר את תי

לחץ על החלק התחתון של מתג מצב ¿
נהיגת שטח.

מצב נהיגת שטח מנותק כאשר כל
התנאים לשילוב מולאו. אם נבחר שוב

מצב כביש, החיווי בתצוגה נכבה.

מישילוב הסרן הקד

מי לשיפור האחיזה,ב את הסרן הקדשל

ך חלקים או נהיגה בשטח.רלדוגמה על פני ד

מוצג מי, ב את הסרן הקדכאשר אתה משל

ב מי אינו משולבתצוגה. אם הסרן הקד

מהבהבת ה מוצג בתצוגה. אם הנקוד
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ב/נותק.מי עדיין לא שולבתצוגה, הסרן הקד
התנאים לשילוב/ניתוק לא מולאו, לדוגמה

בוב גלגל שונות.בשל מהירויות סי

ב/ינותק כאשר כל התנאיםמי ישולהסרן הקד
לשילוב/לניתוק מולאו.

מי, נועלב את הסרן הקדכאשר אתה משל
ה מופעל.בת ההעברהסרן הפנימי של תי

בתכב עם תיב בכלי רמי משולאם הסרן הקד
ה מוגבל באופןהילוכים אוטומטית, טווח העבר

אוטומטי להעלאה.

ב, נועלי הסרן הפנימי מתערABSכאשר 
מי מתנתק והתצוגהמנותקים, הסרן הקד

ABSבות ה� מהבהבת.לאחר שהתער

מיהסתיימה, נועלי הסרן הפנימי והסרן הקד
בים שוב.משול

כב.עצור את הרמי: לשילוב הסרן הקד¿

.לחץ על הלחצן ¿

 דולקת. נועלינורית החיווי בלחצן 
ביםה משולבת העברהסרן הפנימי של תי

מי מופעל כאשר מולאו כלוהסרן הקד
תנאי השילוב. אין כל פיצוי מהירות

מי לסרן האחורי.בובית בין הסרן הקדסי

 מוצג בתצוגה, נועלי הדיפרנציאלאם 
בים.מי משולה והסרן הקדבת העברשל תי

כב.עצור את הרמי: לניתוק הסרן הקד¿

.לחץ על הלחצן ¿

 נכבית. נועלי הסרןנורית החיווי בלחצן 
ה מנותקים והסרןבת העברהפנימי של תי

מי מופסק.הקד

הבת ההעברנועלי הסרן הפנימי של תי
מי מנותקים רק בעת שסימן והסרן הקד

מופיע בתצוגה.

מי, כלאם אתה מנתק את הסרן הקד
נועלי הדיפרנציאל האחרים מנותקים אף

 עמוד 182).«הם (

 מהבהב, התחל לנסוע קצתאם הסמל ¿
ועצור שוב.

מגבלת מהירות שנייה  

ניתן להפעיל מגבלת מהירות שנייה עבור שימוש
שירות בתנאיכבי כב (לדוגמה עבור רמיוחד בר

בעת ניתנת לתכנות.ף). המהירות הנקחור

כב.עצור את הרלהפעלה:  ¿  

.לחץ על החלק העליון של המתג ¿   

 תידלק.במתג  נורית החיווי

גת,בעה מושמיד לאחר שהמהירות שנק
המנוע מווסת כדי לא לחרוג מעל מהירות

זו.

 לחץ על החלקלהוצאה משילוב: ¿  

.התחתון של המתג 

 תיכבה.נורית החיווי במתג 

  מהירות סרק

ב תפקודילחצנים בגלגל ההגה הר

לאחר שהמנוע הותנה, מהירות הסרק

תת באופן אוטומטי בהתאם לטמפרטורמבוקר



מפתח עניינים

187
ה

ע
סי

 נ
ב

צ
מ

כות נהיגהמער

נוזל הקירור. מהירות הסרק של המנוע עשויה

להשתנות לפי תנאי ההפעלה בהתאם למנוע

כב עם מעביר כוח.או בכלי ר

רים, מהירותכב עם מנועי 6 צילינדבכלי ר

הסרק של המנוע ניתנת לכוונון בין 600 ל�

כב עם מנועי 4ך. בכלי ר800 סל“ד לער

רים, מהירות הסרק של המנוע ניתנתצילינד

ך. מהירותלכוונון בין 680 ל� 800 סל“ד לער

כבהסרק של המנוע יכולה להשתנות לכלי ר

כבים מיוחדים.עם מר

מהירות הסרק של המנוע מכוונת באמצעות

בר מאפשר לתפעל ציוד עזרך. הדרב הדמחש

דוגמת משאבות במהירות ההפעלה שלו.

ת מהירות סרקרהגד

 בגלגללחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿   

ךרב הדב תפקודי עד שמחשההגה הר

Engine speed מציג את חלון הקלט
(מהירות מנוע).

 להעלאת או או לחץ על לחצן ¿   

ת מהירות הסרק במרווחים של 20הורד

ך.סל“ד בער

 ליציאה מתפריט קלט.לחץ על לחצן ¿   

או

תה נשמררהמתן למשך 3 שניות. ההגד¿   

באופן אוטומטי.

ת מהירות סרקרהפסקת הגד

.לחץ על לחצן ¿   

או

 בגלגללחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿   

ךרב הדב תפקודי עד שמחשההגה הר

Engine speed מציג את חלון הקלט 

(מהירות מנוע).

לחץ על לחצן ¿   

ת מתאפסת באופןמהירות הסרק הגובר

אוטומטי אם אתה נוהג מהר יותר מ� 20 קמ“ש

ך.בער

כות נהיגהמער

  מגביל מהירות

הערות בטיחות חשובות

מגביל המהירות הוא רק אמצעי עזר. אתה

כב שלפניך,חק מהרת מרהאחראי לשמיר

בלימה בזמן ולהישארותכב, ללמהירות הר

ב. עליך תמיד להתאים את סגנון נהיגתךבנתי

ך ומזג האוויר הנוכחיים.רלתנאי הד

כותה של מערב גם להערות האזהרשים ל

נהיגה אחרות.

הסקיר

בוחר את מגבלת המהירות

מפעיל ומגדיר את מגבלת המהירות/

תרמעלה את מגבלת המהירות המוגד

מפעיל קורא למגבלת המהירות/ מפחית

תראת מגבלת המהירות המוגד

 עמוד 189).«(ת השיוט בוחר את בקר

מפסיק את מגביל המהירות

ך מציג את המצב שלרב הדבמחש סמל 

מגביל המהירות לפי צבע:

סמל אפור: מגביל מהירות נבחר, אבל לא£

הופעל.

בן: מגביל המהירות פעיל ומגבילסמל ל£

ה.רכב למהירות שהוגדאת מהירות הר
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או

 לחץלכוונון במרווחים של 5 קמ“ש:¿

 עד או והחזק את לחצן 

ך.רב הדשהמהירות הרצויה מוצגת במחש

נהיגה

ה,ניתן לחרוג ממגבלת המהירות השמור
לדוגמה כאשר מבצעים עקיפה.

ה על דוושת ההאצה מעברלחץ בקצר¿   

ת ההתנגדות (קיקדאון).לנקוד

ת עדיין מוצגתרמגבלת המהירות המוגד

ך.רב הדמהבהב במחש וסמל 

הכאשר העקיפה מסתיימת, שחרר בקצר¿   
את דוושת ההאצה ולחץ עליה שוב.

מגביל המהירות יגביל שוב את מהירות
ה בזיכרון.כב למגבלת המהירות השמורהר

הפסקת פעולה

ה אם אתהת שמורמגבלת המהירות נשאר

מפסיק את פעולת מגביל המהירות.

.לחץ על לחצן ¿

בתצוגה ך מציג את סמל רב הדמחש

באפור.

או

ת שיוט. בחר בקר,באמצעות הלחצן ¿

ך מציג את סמל רב הדמחש

ה באפור.רוהמהירות שהוגד

הפעלה

תפקודים ומצבי הפעלה

כבמגביל המהירות מגביל את מהירות הר

ה. ניתן להאיץ אתרלמגבלת המהירות שהוגד

כב עד למגבלת המהירות באמצעות דוושתהר

ההאצה. כדי לשמור על מגבלת המהירות

ה במורדות, מגביל המהירות בולםרשהוגד

כב באמצעות הבלםבאופן אוטומטי את הר

הרהרציף. אם קיימת חריגה ממהירות שהוגד

 מהבהב בלוח המחוונים.סמל 

אם לא ניתן להפעיל את מגביל המהירות

  באפור.- - - - km/hך יציג רב הדמחש

ת מגביל מהירותבחיר

.לחץ על לחצן ¿

באפור ך מציג את הסמל רמשחב הד

הפעלה בעת נסיעה

בחר את מגביל המהירות.¿

עית על לחצןנהג במהירות הרצויה ולחץ רג¿

.

כבמגביל המהירות מופעל ומהירות הר

ת כמגבלת מהירות.הנוכחית נשמר

או

.עית על לחצן לחץ רג¿

ם אתמגביל המהירות מופעל ומייש

ה.מגבלת המהירות השמור

ךואת ער ך מציג את סמל רב הדמחש

בן.מגבלת המהירות בל

העלאה/הפחתה של מגבלת המהירות

רות מגבלתאתה יכול לשנות את הגד

המהירות בעת נסיעה.

הפעל את מגביל המהירות.¿

לחץ עללכוונון במרווחים של 1 קמ“ש: ¿

 לחצות חוזרות עד או לחצן 

ך.רב הדשהמהירות הרצויה מוצגת במחש

ה אזהר  

ת שיוט  בקר

הערות בטיחות חשובות

ה והיא שונהאם אתה קורא למהירות שמור

כב עלול להאיץ אומהמהירות הנוכחית, הר

ה,בלום. אם אינך יודע מהי המהירות השמורל

בלום באופן בלתי צפוי.כב עלול להאיץ או להר

קיימת סכנה לתאונה.
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בון את תנאי התנועה בעת קריאהקח בחש

ה. אם אינך יודע מהי המהירותלמהירות שמור

ה.ר שוב מהירות שמורה, הגדהשמור

הסקיר

בית של כל אל תחרוג מעל המהירות המר
גח על מד הסל“ד.הילוך. הש

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך או לא

ת השיוט אינהבך, בקרביחש סכז במתרתתר

יכולה להפחית את סכנת התאונה או לגבור על

ת השיוט אינה יכולהחוקי הפיזיקה. בקר

ב בתנאי כביש, תנועה ומזג האוויר.להתחש

בד. אתה אחראית השיוט היא כלי עזר בלבקר

כב שלפניך, על מהירותחק מהרת מרעל שמיר

ב.ת הנתיכב, על הבלימה בזמן ועל שמירהר

עליך תמיד להתאים את סגנון נהיגתך לתנאי

ך ומזג האוויר הנוכחיים.רהד

ת השיוט:אל תשתמש בבקר

בתנאי תנועה שאינם מאפשרים לך לנהוג£
בועה (לדוגמה תנועה צפופה אובמהירות ק

ת אתה עלול לגרוםכים מתפתלות). אחררד
תאונה.

כים חלקות. הגלגלים המניעיםרעל פני ד£
ך בבלימה אורעלולים לאבד את אחיזת הד

כב עלול להחליק.האצה, והר

ם כבדפל, גשב ערכאשר הראות לקויה, עק£
 שלג.או

ת שיוטבוחר את בקר

מפעיל ומגדיר את  המהירות הנוכחות/
תרמעלה את המהירות המוגד

ה/מפעיל קורא למהירות השמור
תרמפחית את המהירות המוגד

 עמוד«בוחר את מגבלת מהירות (
.(188

ת שיוטמפסיק את בקר

ך מציג את המצב שלרב הדבמחש סמל 
ת השיוט לפי צבע:בקר

ה, אבל לאת שיוט נבחרסמל אפור: בקר£
הופעלה.

ת עלת שיוט פעילה ושומרבן: בקרסמל ל£
ה.רכב שהוגדמהירות הר

הפעלה

תפקודים ומצבי הפעלה

כבך על מהירות הרת עבורת שיוט שומרבקר
רון קיימתה. אם בעת נסיעה במדרשהוגד

ה ביותר מתחוםרחריגה מהמהירות שהוגד
בעה, הבלם הרציףהטווח למהירות שנק

מופעל באופן אוטומטי.

אם אתה נוהג במהירות הנמוכה מ� 15
ת השיוט.קמ“ש, לא ניתן להפעיל את בקר

בת השיוט מחשאם לא ניתן להפעיל את בקר
  באפור. - - - - km/hך יציג רהד

ת השיוט מופסקת באופן אוטומטי אם:בקר

אתה נוהג לאט יותר מ� 10 קמ“ש£
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ת להילוך סרקבת ההילוכים מועברתי£
למשך למעלה מ� 5 שניות.

ת השיוט מופסקת באופן אוטומטיאם בקר
ה.יישמע צליל אזהר

ת שיוטת בקרבחיר

בעד שמחש לחץ שוב ושוב על לחצן ¿   

באפור. ך יציג את הסמל רהד

הפעלה בעת נסיעה

ת שיוטבחר בקר¿   

עית על לחצןנהג במהירות הרצויה ולחץ רג
.

ת השיוט מופעלת והמהירות הנוכחיתבקר
ת.נשמר

או

.לחץ קלות על לחצן ¿   

ת שיוט מופעלת ומיישמת אתבקר
ה.המהירות שנשמר

ך מציג את הסמל רב הדמחש
בן.ת בלרוהמהירות המוגד

שחרר את דוושת הבלמים.¿   

תה בקררכדי לשמור על המהירות שהוגד
שיוט בולמת או מאיצה אוטומטית את

כב.הר

ת מהירות ותחום מהירותרהגד

הגדלת / הפחתת מהירות

רות המהירות תוך כדיניתן להחליף את הגד
נסיעה.

ת השיוט.הפעל את בקר¿   

 לחץלכוונון במרווחים של 0.5 קמ“ש: ¿  
 לחיצות חוזרות עד או על לחצן 

ך.רב הדשהמהירות הרצויה מוצגת במחש

או

 לחץלכוונון במרווחים של 5 קמ“ש: ¿  
 עד או והחזק את לחצן 

ך.רב הדת במחששהמהירות הרצויה מוצג

ת טווח המהירותרהגד

הטווח המהירות עוזר בשיפור התאוצה מיריד

במורדות וכך בחסכון בדלק.

טווח המהירות ניתן לכוונון 2 ל� 15 קמ“ש

(חיסכון) ניתן A economyהתוכנית נהיגה 

להגדיר רק בין 4 ל� 15 קמ“ש.

אם אתה מגדיר את טווח המהירות בין 4 ל�

15 קמ“ש, הוא יהיה זמין שוב לאחר התנעת

המנוע.

ך מציג את הטווח העליון שלרב הדמחש
ה. כאשררהמהירות ליד המהירות שהוגד

ת השיוט מופעלת, מגביל המהירות בולםבקר
כב ב� 4 קמ“ש בהפעלת בלם רציף,את הר

ת טווח המהירות.רללא קשר להגד

 עד שלחץ לחיצות חוזרות על לחצן  ¿  
Eco Drive(נהיגה חסכונית) מוצג בחלון 

הקלט.

תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿  
.ת תפריט שור

ךבע את הער ק,ת התפריט בשור
ת יכולה לחרוג ממנו.רשהמהירות המוגד

 להגדלה / או לחץ על לחצן  ¿  
הפחתה של טווח המהירות במרווחים של

1 קמ“ש.

 ליציאה מחלון הקלט.לחץ על לחצן  ¿  

או

המתן כ�3  שניות. ¿  

אוטומטי.רות נשמרות באופן ההגד
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נהיגה

עצות לנהיגה
ןתינ ,)ןוכסיח( A economy הגיהנה תינכותב
תינכותב .ש“מק 58 �ל תוריהמה תא עובקל
תוריהמה לע תרמוש טוישה תרקב ,וז הגיהנ

,תאז הביסמ .רתוי קלח ןפואב הרדגוהש
תויושע תרדגומש תוריהמהו העיסנה תוריהמ
.תומיוסמ תוביסנב תצקמב תונוש תויהל
ןתינ .רתוי הכומנ קלד תכירצל איבמ רבדה
תועצמאב הרדגוהש תוריהמה תא רובעל
.הפיקע תעב המגודל ,הצאהה תשווד

.ףיצרה םלבה תועצמאב טאהל לוכי התא
.הליעפ תראשנ טוישה תרקב

לבא ,ףיצרה םלבה תידי תא לחתאמ התא םא
דע תוינפב ץיאי בכרה ,ותוא קיספמ אל
.הרדגוהש תוריהמל

תוריהמל ץיאי בכרה ,קספומ ףיצרה םלבה םא
.הרמשנש הנורחאה

תועצמאב בכרה תא הטיאמ טוישה תרקב םא
תשווד לע ץחול התא ןמז ותואבו ףיצרה םלבה
תויהל הכישממ טוישה תרקב ,םימלבה
.הליעפ

וניא ףיצרה םלבה לש המילבה חוכ םא
:קיפסמ

הורד הילוך והפחת את המהירות.¿

אם אתה מוריד הילוכים במורדות מבלי
ת שיוטלהתאים את המהירות, בקר

קובעת למהירות מנוע נמוכה יותר
ממהירות המנוע הגבוהה. המהירות

ת והיא מיושמתרת מוגדת נשאררשמוגד
מחדש באופן אוטומטי מיד כשזה אפשרי

בהילוך גבוה יותר.

בעת שהבלם הרציף מופעל ואתה מפעיל את
ת השיוט, הבלם הרציף מווסת אתבקר

רונות.ת במדרהמהירות המוגד

עקיפה

ת, לדוגמהרניתן לעבור את המהירות המוגד

בעת עקיפה:

לחץ על דוושת ההאצה.¿

ה מונמכת אות שלדעת נהיגה עם מסגרב
מוגבהת, מאפייני הנהיגה והבלימה עשויים

להיות מושפעים. בנוסף, תיתכן חריגה
כב כאשרמהגובה הכולל המותר של הר

רישות החוקה מוגבהת. ציית לדת השלדמסגר
כב בכלהישימות לגובה הכולל המותר של הר

ארץ.

כוונן את גובה הנהיגה לפני התחלת הנסיעה.

ה לטעינה/חי להגביה/להנמיך את השלדהכר
כבים פריקים או גרוריםלפריקה של מר

נתמכים. אם אתה ממשיך בנסיעה לאחר
חי להנמיך/להגביהה, הכרשינוי גובה השלד

ה לגובה נהיגה.ת השלדאת מסגר

ה אינה בגובה הנהיגה,ת השלדאם מסגר
 בלוח המחוונים נדלקת. שיםנורית החיווי 

ב למידע נוסף בחלון האירוע.ל

כאשר תמרון עקיפה מסתיים, שחרר שוב¿
את דוושת ההאצה.

כבת השיוט מתאימה את מהירות הרבקר
ה.רלמהירות שהוגד

הפסקת פעולה

ת אם אתה מפסיק אתהמהירות נשמר
ת השיוט.פעולת בקר

.לחץ על לחצן ¿

או

כב,ת השיוט מאיצה את הרכאשר בקר¿
לחץ על דוושת הבלמים.

ך מציג את הסמל רב הדמחש
ת באפור.רוהמהירות המוגד

או

בחר את מגביל המהירות באמצעות לחצן¿
.

.באפור ך מציג את סמל רב הדמחש

ת גובה בקר 

  הערות בטיחות חשובות
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כב כאשר ההצתהבעת טעינה/פריקה של הר
ב למידע בסעיף “טעינה אומופסקת, שים ל

כב כאשר ההצתה מופסקת“פריקה של הר
 עמוד 193).«(

הפעלה/הפסקת פעולה

הבאמצעות לוח הבקר

הת הבקרוודא שאבטחת את יחיד
ב הנהג ושכבלבת או מאחורי מושבתוש

בור אינו:החי

יכול להילכד בדלת הנהג.£

ב הנהג.יכול להילכד במוש£

כב עם שיכוך אוויר מלאה בכלי רדוגמה: לוח בקר

ה מראש: הגבהה/הנמכה של הסרןבחיר

מיהקד

ה מראש: הגבהה/הנמכה של כלבחיר

כבהר

ת גובה נהיגהרה מראש: הגדבחיר

ה מראש: הגבהה/הנמכה של הסרןבחיר

האחורי

לחצנים

הה, ביצוע בחירהפעלה של לוח הבקר

כב אומי/אחורי, כל הרמראש לסרן קד

גובה נהיגה

הה, ביצוע בחירהפעלה של לוח הבקר

כב אומי/אחורי, כל הרמראש לסרן קד

גובה נהיגה

ה, הנמכתהפעלה של לוח הבקר
ת גובה נהיגהרה, הגדהשלד

ה, הגבהתהפעלה של לוח הבקר
ת גובה נהיגהרה, הגדהשלד

ה, סיום פעולתהפעלה של לוח הבקר

ההגבהה ההנמכה

M1ה: לקריאה למיקום זיכרון לחץ בקצר

M2כב לגובה הר

M1ה למיקום זיכרון לחץ והחזק: לשמיר

M2כב לגובה הר

ת הגובה בעתאתה יכול להפעיל את בקר

כב בתנועה של עד 30כב נייח או כשהרשהר

ך.קמ“ש בער

כבך, אתה יכול לשלוטתלוי בציוד המותקן בר

ת הגובה באמצעות:כת בקרעל תפקוד מער

ב הנהגבמושה שלוח הבקר£

 עמוד 116).«(ך רב הדמחש£

הפעל את בלם החניה.¿

העבר את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿

ת הגובה מכווננת אוטומטית אתבקר

ם שנשמר.ה לגובה הקודת השלדמסגר

חוס במיכלים נמוך מדי,אם לחץ האוויר הד¿

הנח למנוע לפעול.

ה מהמחזיק שלו.הוצא את לוח הבקר¿
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ההפעלת לוח הבקר

עית עלב הנהג: לחץ רגה במושלוח הבקר¿

. או , , , לחצן 

ההפסקת פעולת לוח הבקר

המתן כ� 60 שניות, אל תלחץ על לחצן.¿

או

נהג במהירות הגבוה מ� 30 קמ“ש.¿

ה הגובה מופסקת באופן אוטומטי.בקר

הה/קריאה לגובה השלדשמיר

ה לגובהם/הורד את השלדהרה: לשמיר¿
הרצוי.

ה אזהר  
ברי גוף עלולים להילכד אם הם ממוקמיםאי

כב לצמיגים בעתכב הרכב או בין מרמתחת לר

כב מונמך. קיימת סכנה לפציעה.שהר

כב, ודא שאף אחד אינו מתחתבעת הנמכת הר

בת קשתות הגלגלים.כב או בקרלר

ת סרןבחירל או  לחץ על לחצן ¿

.או סרן אחורי  כב  כל הר,מי קד

הה מראש שנבחרבחירנורות הלד ל

דולקות.

ה אולהנמכת השלד לחץ על לחצן ¿

מה.להר על לחצן 

ה אינה במצב נהיגה, תידלקאם השלד

 בלוח המחוונים. בנוסף,נורית החיווי 

ך עםרב הדחלון אירוע צהוב יופיע במחש

בע (קSet driving modeו�  או  
למצב נהיגה).

ה/סיום של תהליךלעציר לחץ על לחצן ¿

ההגבהה או ההנמכה.

ההגבהת/הנמכת השלד  

כב כאשרהעמסת ופריקת הר
ההצתה מופסקת

כב הניתןלפני שאתה מסיר את המר
תה לחלוטין. אחרה, הנמך את השלדלהסר
ה עלולה לקפוץ למעלה פתאום,השלד

כב מוסר. מצב כזה עלול לגרוםכאשר המר
נזק למשככי הזעזועים.

בוע עבור העמסתה קשמור את גובה השלד
כב ופריקתו.הר

 במשך 2 שניותלחץ על לחצן ¿
ת. גובה מסגרM  או M12למיקום זיכרון 

ת בלחצן התואםה הנוכחית נשמרהשלד
.

ה על לחצן לקריאה: לחץ בקצר¿
.M  או M12למיקום זיכרון 

ה תוגבה/תונמך באופן אוטומטיהשלד
לגובה שנשמר.

ך עםרב הדחלון אירוע צהוב יופיע במחש

בע(ק Set driving modeו�  או  
למצב נהיגה).

ה/סיום של תהליךלעציר לחץ על לחצן ¿
ההגבהה או ההנמכה.

ת גובה הנהיגהר  הגד

הבחירל או  לחץ על לחצן ¿

.מראש של גובה הנהיגה 

ה מראש של גובהבחירנורות הלד ל

הנהיגה דולקות.

.או  ה על לחצן לחץ בקצר¿

ה תוגבה/תונמך באופן אוטומטיהשלד

ה במצבלגובה הנהיגה. כאשר השלד

 בלוחנהיגה, תידלק נורית החיווי 

המחוונים.

ה/סיום של תהליךלעציר לחץ על לחצן ¿

ההגבהה או ההנמכה.
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ה לגובהרש, הגבה/הנמך את השלדאם נד¿   
הרצוי.

הפעל את המנוע עד שווסת הלחץ¿   
ב.מתער

.לחץ והחזק את לחצן ¿   

דומם את המנוע.¿   

הסר את המפתח מתג ההצתה.¿   

.שחרר את לחצן ¿   

חוס,אם יש מספיק לחץ במיכל אוויר ד
ה יישמרהגובה השמור בזיכרון של השלד

בוע במשך כ� 4 עד 5 שעות.ק

 עצות לנהיגה 

 הערות כלליות על נהיגה

ה אזהר  
כב בתנועה,אם אתה מפסיק את ההצתה שהר

תפקודי בטיחות יהיו מוגבלים או לא זמינים.
בר עלול להשפיע על תפקוד הגהלדוגמה, הד

בלימהב יותר לרש כוח רהכוח ומגבר הבלם. ייד
ביצוע פעולות היגוי.ול

קיימת סכנה לתאונה.

כב בתנועה.אל תפסיק את ההצתה בעת שהר

ה אזהר  
בלם החניה לא יהיה מספיק למניעתייתכן ש

כבכב במורדות או בעליות. ררות של הררדהיד
כב עמוס עלולעם  גרור/גורר נתמך או ר

ר. קיימת סכנה לתאונה.רדלהיד

במצב בדיקה, בדוק האם בלם החניה יחזיק את
כב הגורר אינו מוחזק,כב הגורר. אם הרהר

כב והגרור/גורר נתמך גםאבטח את הר
ה. אבטח את הגרור/גוררדי עצירבאמצעות ס

נתמך גם באמצעות בלם החניה.

ה אזהר  

באופן ניכר. קיימת סכנה לתאונה.

כב באופן שווה. אבטח מטעניםהעמס את הר

כך שהם לא יחליקו.

כבמאפייני הנהיגה הבלימה וההיגוי של הר

כז הכובדת מרמשתנים לפי סוג, משקל ונקוד

של המטען.

  נהיגת שטח

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כאשר אתה נוהג בנהיגת שטח, גופך נתון לכוחות

ב פני שטח שאינםתאוצה מכיוונים שונים, עק
בךשווים. אתה עלול לדוגמה להיזרק ממוש

ת הבטיחות גםולהיפצע. הדק תמיד את חגור
בנהיגת שטח.

כב בנהיגת שטח, עלולאם אתה נוהג בר
ם לו נזק ממכשולים.להיגר

כב כגון:מכשולים עלולים לגרום נזק לחלקי ר

סרנים£

גלי הנעה£

מיכל הדלק£

חוסמיכל האוויר הד£

המנוע£

בת ההילוכיםתי£

בה זו עליך לנהוג תמיד באיטיות, כאשר אתהמסי
נוהג בנהיגת שטח. בקש מהנוסעים להנחותך

כאשר אתה נוהג מעל מכשולים.

כב מעל פני הקרקע.ב תמיד לגובה הרשים ל
ת האפשר.הימנע ממכשולים במיד

כב מעל פני שטחכאשר אתה נוהג בר
משובשים, וודא שלגלגלים המניעים יש תמיד

ך. הימנע מסחרור הגלגליםראחיזת ד
ת אתה עלול לגרום נזקהמניעים. אחר

לדיפרנציאל. כב באופן לא שווה,אם אתה מטעין את הר

עמאפייני הנהיגה כגון היגוי ובלימה יכולים להיפג
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קפל את מגני הבוץ קדימהמגני בוץ: ¿  
וחבר אותם.

כללים לנהיגת שטח

כב,ה את הסיכון לנזק לרהיגת שטח מגבירנ
כות. התאם את סגנוןלמכלולים או לכשל מער

נהיגתך לתנאי השטח. נהג בזהירות. דאג
כז שירות שללתיקון מידי של הנזק במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

בעת נהיגה שטח חומרים כגון לכלוך, חול, בוץ
בבים עם שמן, עלול להיכנסומים או מים מעור

בר יכול לגרום להפחתתבלמים. הדשמן ל
עוצמת הבלימה או אובדן מוחלט של יכולת

הבלימה כתוצאה מבלאי מוגבר. מאפייני
רוהבלימה ישתנו בהתאם לחומרים שחד

בלמים. נקה את הבלמים לאחר נסיעה שטח.ל
אם אתה מבחין ברעשי שפשוף או בהפחתה

בדיקת הבלמים מידבביצועי הבלמים, דאג ל
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ. התאם את סגנון נהיגתך
בהתאם למאפייני הבלימה ששונו.

רשימת בדיקות לפני נהיגת שטח

 עמוד« (AdBlueבדוק אספקת דלק ו� ¿  
 עמוד 204).«103) והוסף (

 עמוד 118)«בדוק מפלס שמן (מנוע:  ¿ 
 עמוד 206).«והוסף שמן מנוע (

לפני נהיגה בירידות תלולות, הוסף שמן עד
בי.למפלס המר

אם אתה נוהג במעלה או במורד שיפועים
 עשוי להופיע בתצוגה.תלולים, הסמל 

בטיחות פעולת המנוע לא נמצאת בסיכון,
בי לפניאם הוספת שמן עד למפלס המר

הנסיעה.

בדוק את המגבה לפעולהכת כלים: ער¿  
 עמוד 249).«תקינה (

וודא שמפתח ברגי הגלגלים, משטח עץ¿  
ה חזקלהנחה מתחת למגבה, כבל גריר

כב.ה נישאים ברואתי חפיר

בדוק את עומק סוליותצמיגים וגלגלים: ¿  
 עמוד 275) ואת לחצי האוויר«הצמיגים (
 עמוד 277).«בצמיגים (

 נטרל את קפיצי השיכוךב הנהג:מוש ¿ 
האנכי.

ה אזהר  
כאשר אתה נוהג מעל מכשולים או תלמים,

גלגל ההגה עלול לנוע בפתאומיות ולצאת

מאחיזתך ולגרום לפציעה לידיך.

תמיד אחוז בחוזקה את גלגל ההגה בשתי

הידיים. בעת נהיגה מעל מכשולים, עליך

עית ופתאומית שללצפות להתגברות רג

כוחות ההיגוי.

ה אזהר  
כאשר אתה נוהג בשטח או נוהג עם נועל

ב בתוכנית נהיגהדיפרנציאל משול

כת הניהול האלקטרוניתאוטומטית, מער

בצע העברות הילוכים לא רצויות.עשויה ל

כבת כוח ההנעה, הרבשל ההפרעה להעבר

רונות.ר לאחור במדרדעלול, לדוגמה להיד

קיימת סכנה לתאונה.

בלום. בתנאינהג תמיד בזהירות והיה מוכן ל

נהיגה קשים במיוחד, העבר לתוכנית נהיגה

ידנית.

הבעליות או במורדות, סע תמיד בקו היריד

ת הילוך. סע במעלההישר כדי להימנע מהעבר

ה עד שתגיע לראש הגבעה. אםללא עציר

כבך אינו יכול לעלות את העלייה, העברר

ררדכב להידלהילוך נסיעה לאחור ואפשר לר

באיטיות למטה.

כבבת הילוכים אוטומטית: לרכב עם תיכלי ר

ה. כאשר מצבבחיריש מצב זחילה הניתן ל

כב זוחל באופן אוטומטיזחילה מופעל, הר

כאשר בלם השירות משוחרר והמנוע במהירות

בעת נהיגה בתנאי שטח עמוד 173). «(סרק 

ב,קשים או בנסיעות שנועל הדיפרנציאל משול
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ה אזהר  

עצים ותלמים.

ת האפשר, נהג מעל מכשולים עםבמיד¿   
כב. בכך ניתן למנועהגלגלים בצד אחד של הר

כב.גרימת נזק לר

נהיגה על שיפועים

בלום. בחר בתוכניתהג בזהירות והיה מוכן לנ
 (שטח) המותאמתoffroadת הילוכים העבר

לנהיגת שטח. בתנאי נהיגה קשים במיוחד,
בר מאפשר לךהעבר לתכונית נהיגה ידנית. הד

ת ההילוכים באופןבחור את תהליך העברל
ידני, בהתאם לתנאי הנהיגה, ולהימנע

ת כוח ההנעה.מהפרעה להעבר

אחסן בבטחה חפצים משוחררים. ¿ 

הדק בבטחה את המטען. ¿ 

ת (דוגמת חולאבטח מטענים בתפזור ¿ 
וחצץ) מפני החלקה באמצעות לוחות

ה או כיסויים.הפרד

כביאבטח ציוד נוסף המותקן כגון מר ¿ 
כינה או מנופי טעינה נגד הפעלה בשוגגר

ותנועה. ציית להוראות השימוש שסופקו
על ידי יצרן הציוד.

 עמוד 54).«סגור את חלונות הצד ( ¿ 

ת גובה: הגבה אתכב עם בקרכלי ר ¿ 
 עמוד 193).«ה (ת השלדמסגר

בת הילוכים אוטמטית: בחרכב עם תיכלי ר ¿ 
 (שטח)offroadת הילוכים תוכנית העבר

או הפעל את תוכנית הנהיגה הידנית
 עמוד 172).«(

כת עמוד 181) או מער« (ASRנתק את  ¿ 
 עמוד 181).«בות (ת יציבקר

 עמוד ABS) »(162נתק את  ¿ 

ב את נועלאם  האחיזה אינה מספיקה של ¿ 
 עמוד 182)«הדיפרנציאל (

בשמור תמיד על המנוע פועל והילוך משול ¿ 
בעת נהיגה.

נהג באטיות ובאופן חלק. לעתים קרובות ¿ 
ך לנסוע בקצב הליכה.יהיה צור

ע עםוודא שהגלגלים נשארים במג ¿ 
הקרקע.

נהג בזהירות יתר על פני שטח שאינם¿  
מוכרים לך, כאשר אתה יכול לראות רק

כבחק קצר. כאמצעי זהירות צא מהרלמר
ך.רוהתבונן תחילה בד

היזהר ממכשולים כגון סלעים, בורות, גזעי¿   

אם אתה נוהג בשיפוע תלול בזווית או מסתובב
ה לנטותכב יכול להחליק הצידבשיפוע תלול, הר

ולהתהפך. קיימת סכנה לתאונה.

ה או העלייה הישר (מעלהנהג תמיד בקו היריד
או מטה בקו ישר) ואל תסתובב.

בת ההילוכים להילוך סרקאל תעביר את תי

רונות.במד

כב במעלה או במורד שיפועאם אתה נוהג בר¿   
והוא מתחיל לנטות, סובב את ההגה מיד

ה הישר.בקו היריד

הרונות רק בקו הירידנהג מעל סוללות במד
הישר.

ה הישר.כב בקו הירידבלום  רק כאשר הר¿   

לחץ באיטיות על דוושת הבלמים, אם¿   
אפקט הבלימה של המנוע אינו מספיק

ה.בנהיגה ביריד

רשימת בדיקות לאחר נהיגת שטח

חלקים של צמחים וענפים הנלכדים,
עשויים לגרום נזק לחלקים הבאים:

צינורות הדלק£
צינורות הבלמים£
מפרקי סרנים£
גלי הנעה£

 עמוד ASR) »(181כת הפעל את מער¿   
 עמוד 181).«בות (ת יציכת בקראו מער

 עמוד ABS) ».(162כת הפעל את מער¿   

הפסק את פעולת נועלי הדיפרנציאל¿   
 עמוד 182).«(

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿   
ה למצב נסיעהבת ההעברהעבר את תי

 עמוד 172).«ך סלולה (רבד
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בחן את הבלמים.¿   

בדוק אם קיים נזק לפנסים הראשיים¿   
ולפנסים האחוריים.

בדוק אם קיים נזק לצמיגים.¿   

החלף חישוקים כפופים וניזוקים.¿   

החלף מכסי שסתומים חסרים.¿   

 עמוד«בדוק ותקן לחצי אוויר בצמיגים (¿   
.(277

בדוק האם נלכדו צמחים וענפים.¿   

כב, בלמים, היגוי,בדוק את מלוא גחון הר¿   
כת הפליטה לנזקים.ה ומערשלד

 עמוד«בדוק את מפלס שמן המנוע (¿   
.(118

קפל למטה את מגיני הבוץ.¿   

ב להערות ניקוי לאחר נהיגת שטחשים ל¿   
או נהיגה באתרי בנייה.

ניקוי לאחר נהיגת שטח או נהיגה באתרי
בנייה

ם המים בלחץ גבוה רק אנכית עלכוון את זר
פני השטח של המקרנים. וודא שתריסי
המקרן לא ניזוקו. הסר לכלוך מתריסי המקרן.
תריסי מקרן  פגומים או מלוכלכים, עלולים

לגרום לחימום יתר של המנוע.

ב או נזק, דאגבוד נוזל קירור רה של איבמקר
כזכת הקירור והחימום במרבדוק את מערל

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד
בע“מ.

גופים זרים שנלכדו עלולים להיזרק במהלך
הנסיעה, לדוגמה אבנים בסוליות הצמיגים או בין
הצמיגים (צמיגים כפולים). מצב כזה עלול לגרום

כבפציעות לנהגים או להולכי רגל או נזק לכלי ר
מיות � עלולאחרים � בפרט לשמשות הקד

ם נזק.להיגר

בדוק את הצמיגים לאיתור גופים זרים שנלכדו
בהם לאחר כל נסיעה בנהיגת שטח או באתרי

בוריות. הסר גופיםכים צירבנייה, לפני נסיעות בד
זרים כלשהם שנלכדו.

ך מפחיתיםרלכלוך ובוץ על הצמיגים ועל פני הד

כים רטובות. מצברך, בפרט בדראת אחיזת הד
כב להחליק, ואתה עלול לגרוםכזה עלול לגרום לר

תאונה.

כב בזהירות לאחר כל נסיעהנקה תמיד את הר
בנהיגת שטח או באתרי בנייה, ולפני נסיעה

בוריות.כים צירבד

כב הבאים לאחר נסיעהנקה את חלקי הר
בנהיגת שטח או באתרי בנייה:

הכת התאורמער£
מיתחלונות הצד והשמשה הקד£
המראות החיצוניות£
רגותהמד£
ספי הדלתות£
ידיות האחיזה£
הגלגלים והצמיגים£
בתי גלגלים ומגיני הבוץ£
היגוי£
סרנים£
בלמים£
בי הקפיציםכיר£
השלד£
לוחיות הרישוי£
מנוע£
מקרן המנוע£
בת ההילוכיםתי£
בת הילוכים)מצנן השמן (תי£
מגן נגד פגיעה צדדית£

נקה את הגלגלים, הצמיגים ואת כנפי¿
הגלגלים, והסר מהם עצמים זרים, כגון

אבנים.

בורי סרנים. הקפד על המידעשמן חי¿

ת השירות.בחוברש

ך מקדיש תשומתבחן את הבלמים בעודנ¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדל

בהבי נהיגה חסכונית וידידותית לס

הערות כלליות

צריכות הדלק תלויה ב:£

כבסוג הר£

תנאי ההפעלה£

תחזוקה£
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תנאי ההפעלה£
תחזוקה£
בשימושסוג הדלק ש£
התנגדות לנהיגה£
סגנון הנהיגה שלך£

כבסוג הר

בים הבאים משפיעם על צריכת הדלק:כיהר

צמיגים, לדוגמה לחץ האוויר בצמיגים,£
מצב הצמיגים גודל הצמיג

כב, לדוגמה ארגזציוד נוסף וסוג המר£
פתוח, ארגז סגור, ארגז עם וילונות

קווי הינע ומספר סרנים£

תיחס מכלולי הינע, לדוגמה יחס העבר£
ההילוכים

כת מיזוג אוויר,ציוד נוסף לדוגמה, מער£
חימום עזר, מעביר כוח

תנאי הפעלה

תנאי ההפעלה הבאים משפיעים על צריכת
הדלק:

כיםרפני השטח, לדוגמה נהיגה בד£
כים הרריותרמישוריות או ד

ה חיצונית ותנאי מזג האווירטמפרטור£

תנאי הפעלה, לדוגמה הפעלה באתרי£
בנייה, נסיעות קצרות או ארוכות

כבהמשקל הכולל של הר£

תחזוקה

צריכת הדלק ובלאי המכלולים תלויים
כבה של הרדירה. תחזוקה סדירבתחזוקה הס

ך ומפחיתה אתרה את בטיחות הדמגביר
צריכת הדלק. שמור על מרווחי השירות. בצע

סתמיד את טיפולי השירות במוסך של מרצד
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

סוג הדלק

רגת הדלק גם משפיעה על צריכת הדלק.ד
רגה נמוכה יותר ו/אושימוש בדלקים בד

תוספים לא מאושרים יגבירו את צריכת הדלק.

רגת הדלק המתאימהכב מתודלק בדודא שהר
 עמוד 227).«(

התנגדות לנהיגה

הערות כלליות
הצורות הטיפוסיות של התנגדות לנהיגה הן

שיפוע, גלגול והתנגדות אווירודינמית. התנגדות
לנהיגה משתנה בהתאם, לדוגמה משקל

כב. זכור שהתנגדות לנהיגהכב ומהירות הרהר
ת.כב גוברגדלה כשמהירות הר

התנגדות לגלגול

בותיה צריכת הדלקהתנגדות לגלגול ובעק
מים הבאים:מושפעות מהגור

גודל הצמיג וסוג הצמיג£

לחת האוויר בצמיגים, לדוגמה לחץ אוויר£
נכון בצמיגים מפחית את צריכת הדלק.

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים במרווחים
 עמוד 227).«בועים (ק

ף,סוג הצמיג, לדוגמה צמיגי קיץ או חור£
צמיג בודד או צמיגים כפולים.

עומק סוליה ורוחב הסוליה, לדוגמה סוליות£
ףצמיג מחוספסות כגון אלו של צמיגי חור

מגבירות את צריכת הדלק.

חלוקת המשקל, לדוגמה חלוקה מאוזנת£
ה לא רק את הבטיחות,של המטען מגביר

ך חיי הצמיג.אלא את אור

ע לעמוסיםהקפד על הערות בנוג
המותרים על הגלגלים ועל הסרנים

 עמוד 180) והנתונים שעל לוחית«(
 עמוד 296).«כב (הזיהוי של הר

ךרתנאי הכביש ומזג האוויר, לדוגמה פני ד£
ם) מגביריםכים (שלג או גשרטובים או ר

את צריכת הדלק.

אווירודינמיקה

בולות אוויר מגבירות את ההתנגדותמער

בולותהאווירודינמית ואת צריכת הדלק. מער

חשות בייחוד בשל התקנת ציודאוויר מתר

נוסף, לדוגמה פנסי עזר ראשיים.



מפתח עניינים

199
ה

ע
סי

 נ
ב

צ
מ

עצות נהיגה

כוונן את מסיט הרוח לגובה במתאים של£

 עמוד 213).«(הציוד הנוסף/הגורר נתמך 

בארגז פתוח, ארגן את המטען כך שלא£

ייווצרו רווחים. כסה את המטען עם ברזנט.

ב את הברזנט בשילוב גרור/גורר.קשור היט£

סגנונות נהיגה חסכוניים

ךכת מיזוג האוויר רק כשיש צורהפעל את מער

כת הדלק עולה כאשר מיזוג האווירבכך. ציר

פועל.

FleetBoard EcoSupportחלון תפריט 

 מציג מידע על סגנוןבתפריט מצב נהיגה 

ךרב הדמחש עמוד 111). «(נהיגה חסכוני 

מסייע בשיפור סגנון הנהיגה שלך ואימוץ סגנון

נהיגה חסכוני.

אתה יכול להפחית את צריכת הדלק
באמצעות סגנון הנהיגה שלך:

אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת£
המנוע.

הימנע מהתנעות קרות תכופות.£

כב נייח.אל תחמם את המנוע בעת שהר£

דומם את המנוע בעת המתנה בתנועה£
ת.עומד

הימנע מהאצות חזקות תכופות£

הימנע מבלימה מותאמת באמצעות£
ך והתנועה.רצפייה מראש של תנאי הד

נהג באופן שקול ומאוזן.£

 עמוד 188).«ת שיוט (השתמש בבקר£

הקפד לשמור על מהירות מנוע חסכונית£
 עמוד«(באזור הירוק של מד הסל“ד) (

.(102

הימנע ממהירויות שיא.£

הימנע משינויים תכופים במהירות, בייחוד£
במהירויות גבוהות.

מתי שאפשר, נהג בשימוש בתוכנית£
ההילוכים האוטומטית.

רישות.החלף הילוכים בהתאם לד£

הימנע מהחלפות הילוכים תכופות.£

  מסנן חלקיקי דיזל

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

אם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפים 

ע ממושך עם החלקים החמיםהחשופים למג

כת הפליטה או גזי הפליטה, עשוייםשל מער

להידלק. קיימת סכנה לשריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר

כתהחומרים הדליקים לחלקים החמים של מער

בש או עלהפליטה. הימנע מחניה על דשא י

שדות קצורים.

במהלך התחדשות אוטומטית או ידנית, גזי

פליטה חמים ביותר נפלטים מצינור

חק של לפחות 1הפליטה. שמור על מר

מטר מעצמים אחרים, לדוגמה מכוניות

כוש.חונות. כדי למנוע נזק לר

חקים קצריםכב בעיקר למראם אתה נוהג בר

או בעומסים נמוכים, התחדשות אוטומטית

אולי לא תספיק.

ברו יותר מדי חלקיקים במסנן חלקיקיאם יצט

 בלוח המחוונים נדלקת.דיזל, נורית החיווי 

ה לך באמצעות חלון אירועך יוררב הדמחש

 עמוד«(צהוב להפעיל התחדשות ידנית 

כת בין 30 דקותהתחדשות ידנית אור125). 

 עמוד 200).«(בי של 60 דקות עד לזמן מר

אם אתה לא מציית לחלון האירוע הצהוב

ולהוראות, אתה מסתכן ב:

הפחתת ביצועי המנוע£

ך להחליף את מסנן חלקיקי דיזליהיה צור£

 עמוד 138).«(

התחדשות אוטומטית

 הירוקה נדלקת בלוחכאשר נורית החיווי 

בהביה למען איכות הס  הער 
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מחוונים, מתבצעת התחדשות אוטומטית שלה
מסנן חלקיקי דיזל.

כב, 3 ההתחדשויות הראשונותת הרלאחר מסיר
הת הבקרמבוצעות במרווחים רגילים. יחיד

בה. במהלך שללטיפול בגזי פליטה מבצעת למיד
ה, צריכת הדלק עולה.הלמיד

כבהתחדשות אוטומטית יכולה להתחיל כשהר
כב עומד.נוסע או כשהר

התחדשות אוטומטית מתחילה רק כשכל תנאי
תההפעלה מולאו, כגון  שמן מנוע וטמפרטור

כת פליטה חמים מספיק. אם תנאי הפעלהמער
אינו קיים יותר בעת ביצוע תהליך ההתחדשות

 כבית וההתחדשות מופסקת.נורית החיווי 
כאשר כל תנאי ההפעלה מולאו שוב,
ההתחדשות מתחילה שוב באופן אוטומטי. לכן,
הימנע מהפרעות בנהיגה כל עוד נורית החיווי

 דולקת.

רעש המנוע ומהירות הסרק של המנוע
משתנות בעת תהליך ההתחדשות.

מניעת התחדשות

אם אתה צריך למנוע את עליית טמפרטורות גזי
חשות במהלךהפליטה הגבוהות המתר

ההתחדשות, לדוגמה אם אתה נוהג באזורים
מסוכנים, אתה יכול למנוע את ההתחדשות.
התחדשות אוטומטית או ידנית אינן ניתנות יותר

ביצוע וכל התחדשות קיימת תיעצר.ל

ההתחדשות נמנעת.

הפעל את מניעת התחדשות רק למשך הזמן
שקיים המצב המסוכן. אם הפעלת את מניעת

התחדשות, ההתחדשות ממשיכה להיות
מנועה גם לאחר שתתניע שוב את המנוע.

ה של כמותברות מהירבר יכול לגרום להצטהד
ה זה,גדולה של חלקיקים במסנן הדיזל. במקר

ך יודע לך שמניעת ההתחדשותרב הדמחש
עדיין פעילה באמצעות הודעה 

Regeneration disabled התחדשות)
ע אפור.מופסקת) בחלון אירו

הפעלת התחדשות ידנית

כת בין 30 דקות עד לזמןהתחדשות ידנית אור

 לחץ עללהפעלה/הפסקת פעולה:¿

החלק התחתון של הלחצן.

כשנורית החיווי בלחצן )) נדלקת,

בי של 60 דקות.מר

אתה יכול להפעיל את ההתחדשות הידנית

אם:

בצע זאתך ביקש ממך לרב הדמחש£

באמצעות חלונות אירוע תואמים.

מניעת ההתחדשות אינה פעילה.£

בכב, תוך מתן תשומת לעצור את הר¿

ך והתנועה והשאר את המנוערלתנאי הד

פועל.

חק של לפחותתוך כדי כך, שמור על מר

כבים אחרים, עצמים אחריםמטר מר

וחומרים דליקים אחרים.

הפעל את בלם החניה.¿

.N     בת ההילוכים להילוך סרקהעבר את תי¿

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿
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לחץ על החלק העליון של לחצן ¿
במשך לפחות 3 שניות.

התחדשות ידנית מתחילה אם:

כת הפליטהטמפרטורות שמן המנוע ומער£
גבוהות מספיק.

£AdBlue®.אינו קפוא 

ת ללא תקלותכת מתפקדהמער£

  נדלקת בלוח המחווניםנורית החיווי 
ת.ומהירות המנוע גובר

כאשר ההתחדשות מסתיימת:

  בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי £

ת למהירות סרק.מהירות המנוע יורד£

התחדשות מופסקת באופן אוטומטי אם
אתה:

Dב תפקודית למצב מעביר את הידית הר£

.Rאו 

משחרר את בלם החניה.£

מפעל את מניעת ההתחדשות£

ב את מעביר הכוח.משל£

ההפסקה מפחיתה את מהירות המנוע
למהירות סרק.

במהלך ההתחדשות מהירות המנוע
עשויה לעלות ורעש המנוע עשוי

ב למהירות המנועלהשתנות. שים ל
ת בעת הפעלת עם מנוע החוברהגובר

למעביר כוח.

בצעך מבקש ממך לרב הדאם מחש
ההתחדשות ידנית בעת שהטמפרטור

החיצונית נמוכה, התחל בהתחדשות לפני
כב.חניית הר

כב ללא התחדשות,אם אתה חונה את הר
אתה יכול להתחיל התחדשות ידנית לאחר

החימום של המנוע.

התחל אתה התחדשות הידנית לאחר זמן
ה של עד 60 דקות אם:הפשר

£AdBlue®.אינו קפוא 

כב ללא ביצוע התחדשותאת הרהחנית £

ה אזהר  

החלפת מסנן

ע ישיר או שאיפה של חלקיקי פיח מסוכןמג

בריאות. קיימת בכנה לפציעה.ל

כז שירותדאג להחלפת מסנן חלקיק הדיזל במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

אם במצב יוצא דופן, אתה צריך להחליף את

מסנן חלקיקי הדיזל בעצמך, הקפד על מידע

הת מוסך ועל תקנות בטיחות בעבודעל עבוד

בש כפפות ומסיכת מגןומניעת תאונות. ל

מאבק. ארוז ואטום את מסנן חלקיק הדיזל

שפורק באריזה המקורית. סמן את אריזת

מסנן חלקיקי הדיזל שהוסר ובשום אופן אל

תשאיר אותו בלתי ארוז במקום פתוח.

  צריכת דלק

צריכת הדלק תלויה ב:

כבסוג הר£

תנאי ההפעלה£

בשימושסוג הדלק ש£

תחזוקה£

התנגדות לנהיגה£

סגנון הנהיגה שלך£

כים מדויקיםבות אלה לא ניתן לספק ערמסי

כב בודד.על צריכת הדלק של ר

ניתן למצוא והערות על כיצד לשמור על צריכת

דלק מזערית בסעיף “נהיגה חסכונית

 עמוד 197).«(בה“ ביוידידותית לס

ך מציג את המידע על צריכתרב הדמחש

הדלק הממוצעת בתפריט נתוני נסיעה 

 עמוד 111).«(
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ה אזהר  

®AdBlue   תצרוכת

 היא 2 עד 4% של תצרוכת®AdBlueתצרוכת 
הדלק.

  תצרוכת שמן מנוע

לאחר הרצת המנוע, תצרוכת השמן עשויה
כב.להגיע ל� 0.2% מתצרוכת הדלק של הר

חקים ארוכים יותר, ותנאי הפעלהנסיעה למר
מאומצים יותר, תוצאתם עשויה להיות חריגה

ך זה.מער

  הגבלת מהירות

כתת נסיעה לאחור היא מערהתקן אזהר
המסייעת לך להבטיח את בטיחות משתמשי

ת נסיעה לאחור אינו יכולך. התקן אזהררהד
להבטיח שאנשים או עצמים אינם נמצאים

כבך.מאחורי ר

כתת נסיעה לאחור היא מערהתקן אזהר
בת בפנס האחורי שלה קולית המשולאזהר

ב, התקןכבך. אם הילוך נסיעה לאחור משולר
ה.נסיעה לאחור מופעל ומפיק צליל אזהר

רישות החוק מאפשרותבמספר ארצות, ד
ת נסיעהחריגות מהשימוש בהתקן אזהר

רישות החוקלאחור המתואר כאן. הקפד על ד
בה אתה נוהג.במדינה ש

ב הילוךכאשר אתה מפעיל את ההצתה ומשל
ת נסיעה לאחורנסיעה לאחור, התקן אזהר

מופעל ותמיד מכוון לעוצמה גבוהה.

להפעלה/ הפסקת פעולה של התקן¿  
 לחץ והחזק אתת נסיעה לאחור:אזהר

 למשך יותר מ�2 שניות.לחצן 

ת נסיעה לאחור מופסק ללאהתקן אזהר
ב.קשר לאם הילוך נסיעה לאחור שול

כב עם הפעלה אוטומטית של נוריותכלי ר
ת סכנה (תלוי בציוד במותקן): יישמעאזהר

ת סכנה דולקות שהילוךצליל ונורית אזהר
ב.נסיעה לאחור משול

ה שללהפחתת עוצמת הצליל האזהר¿  
עית לחץ רגת נסיעה לאחור:התקן אזהר

.על לחצן 

רת נסיעה לאחור מוגדאם התקן אזהר

.לשקט, נורית החיווי נדלקת בלחצן 

ה אזהר  
כב סוטה, אתה יכול לאבדאם שילוב גרור הר

כב גרור עלולכב. שילוב הרשליטה על שילוב הר

להתהפך. קיימת סכנה לתאונה.

כבבשום אופן אין לנסות ליישר את גרור הר

ת המהירות. הפחת את המהירות. אלבהגבר

רש.תבצע היגוי נגדי. בלום אם נד

ביתכב עם מגביל מהירות, המהירות המרלכלי ר

בעת ל� 90 קמ“ש.נק

מהירות המנוע מוגבלת באופן אוטומטי כאשר

גת. קח זאתמגבלת המהירות העליונה מוש

בון כאשר אתה מבצע עקיפה.בחש

ת נסיעה לאחור  התקן אזהר

מידע כללי

ך אחרים יכולים לא לשמוע אתרמשתמש ד

ת הנסיעה לאחור או להתעלם ממנו.צליל אזהר

קיימת סכנה לפציעה אם אינך מוודא שהאזור

בו אתה מתמרן חופשי.ש

ם או חפצים באזור התמרון.וודא שאין אף אד

ם נוסף בעתך להיעזר אדייתכן שיהיה צור

התמרון.
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דלת הנהג נפתחת כשפנסי הצד דולקים£

וההצתה מופסקת.

ה.ת הבטיחות של הנהג אינה חגורחגור£

בת המנוע פעיל.מש£

לא לחצת על דוושת הבלמים בעת£

רות בעלייה פעילהרדכת מניעת הידשמער

כב נייח.והר

כב נייח למשך כ� 9 דקות שהמנועהר£

ב.פועל והילוך משול

בת להילוך נסיעה לאחור.שיל£

Oת את מתג ההצתה למצב העבר£

הבלם עצירת את המפתח בעת שוהסר

תכופה פעיל ובלם החניה משוחרר.

ביתת את מהירות המנוע המרעבר£

ת.המותר

תביצוע העברמהירות המנוע גבוהה מדי ל£

הילוך.

עזר גישה של דופן הטעינה מזהה מכשול£

קרוב.

ת חירום פועלים באופן אוטומטיפנסי אזהר£

(לדוגמה ביצוע בלימה מלאה).

ה נשמע בנוסף לחלון אירועזמזם אזהר

ך אם:רב הדהמופיע בתצוגת מחש

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי או קיימת£

ביתת נוזל הקירור המרחריגה מטמפרטור

ך). בערC° 112ת המותר

קיימת סכנה לעומס יתר של המצמד.£

מצב זחילה הגיע לגבולות ההפעלה שלו£

ומבוטל באופן אוטומטי.

בקיימת תקלה בלוח המחוונים או מחש£

ך. מידע הפעלה חשוב, מידע שירות אורהד

ה וחיווי ייתכן שלא יוצגו יותר.נוריות אזהר

ב, הפחתתאם הילוך נסיעה לאחור אינו משול

ת פעילה למשך כ� 2 דקות.העוצמה נשאר

ר שובת נסיעה לאחור מוגדהתקן אזהר

לעוצמה גבוהה.

  נועל הילוך נסיעה לאחור

בד:כב איסוף אשפה בלעבור ר

פנות ההפעלה הצדדיות עמוסות באזוראם ד

בית מוגבלת ל� 30כב המרהאחורי, מהירות הר

קמ“ש, ונועל הילוך אחורי מופעל.

נועל הילוך נסיעה לאחור מונע שילוב הילוך נסיעה

לאחור.

פנות ההפעלה באזור האחורי עמוסות,אם ד

ב, יישמע זמזםכאשר הילוך נסיעה לאחור משול

ה ותופסק פעולת המנוע.אזהר

אם פעולת המנוע מופסקת על ידי נועל הילוך

נסיעה לאחור:

.Oהעבר את מתג ההצתה למצב ¿   

ב את בלם החניה.של¿   

העבר להילוך סרק.¿   

התנע מחדש את המנוע.¿   

ה  זמזם אזהר

ה וחלון אירוע אדוםאם נשמע צליל אזהר

ך,רב הדמוצג במחש עם הסמל 

בטיחות ההפעלה של המנוע אינה

מובטחת.

םאל תתחיל בנסיעה או עצור בהקד

ךרבות בתנאי הדהאפשרי תוך התחש

ת, אתה עלול לגרום נזקוהתנועה. אחר

למנוע.

ה יישמע אם:זמזמם האזהר

דלת הנהג פתוחה ואלומות אור נמוך£

בפנסים הראשיים דולקות ומתג ההצתה

במצב רדיו.
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ה אזהר  
תדלוק

®AdBlue/מיכל דלק  

 (דוגמה: משאית משטח)AdBlueמיכל דלק/

מיכל דלק

®AdBlueמיכל 

  דלקים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

דלק הוא חומר דליק ביותר. טיפול לא נכון בדלק

עשוי להעלות את הסיכוי לשריפות והתפוצצויות.

חק תמיד מהדלק אש, להבות גלויות, גציםהר

ה כלשהיוסיגריות דולקות. לפני ביצוע עבוד

כת הדלק הפסק את ההצתה וכבה אתבמער

בש תמיד כפפות מגן.חימום העזר. ל

בריאות. קיימתדלק הוא חומר רעיל ומזיק ל

סכנת פציעה.

ע עםבוא במגאל תבלע דלק ואל תאפשר לו ל

עור, עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. שמור

על

ם של ילדים.ג ידחק דלק מהישהר

ע עם דלק. בצעואם אתה או אחרים באים במג

מיד את הפעולות הבאות:

יש לשטוף מיד את האזורים הנגועים במים£

בון.וס

אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מיד£

בלת טיפולבמים נקיים ביסודיות. פנה מיד לק

פואי.ר

פואי.בלת טיפול ראם דלק נבלע, פנה מיד לק£

אל תנסה לגרום להקאה.

ע עם דלק.בא במגהחלף מיד כל בגד ש£

ה אזהר  
תבב בנזין עם סולר נקודאם אתה מער

ההתלקחות של תערובת הדלק נמוכה משל

ביםכיסולר טהור. בעת שהמנוע פועל, ר

כת הפליטה עלולים להתחמם בלי שניתןבמער

לחוש בכך. קיימת סכנה לשריפה.

לעולם על תדלק עם בנזין. לעולם אל תוסיף

בנזין לסולר.

ת התואםתדלק רק בסולר נטול עופר

 מ� 2010 אוEN 590לתקן האירופי  

בית 0.001%מאוחר יותר (תכולה מר

גופרית מהמשקל).

הדלקים הבאים אסורים:

דלק עם תכולת גופרית מעל £0.001%

מהמשקל

סולר ימי£

דלק תעופתי£

נפט לחימום£

מתיל אסטר (ביו�דיזל)£

מו לנזק בלתי הפיך למנועדלקים אלו יגר£

,®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה 6 ולמער

ך החיים של המנוע.ויפחיתו את אור

כב עם מנועיאל תשתמש בבנזין לתדלוק כלי ר

דיזל. גם כמויות קטנות ביותר של בנזין

כת הדלק ולמנוע.תגרומנה לנזק למער

אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות

ת הדלק יחדור לקווי הדלק.גוי.  אחרבדלק ש

הודיע על כך למוסך מומחים מוסמך, ודאג

לנקז את מיכל הדלק וקווי הדלק לחלוטין.
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אל תוסיף תוספות דלק מיוחדות לדלק הדיזל,
.או ביודיזל

תוספי דלק מיוחדים עלולים לגרום ל:

תקלות.£

נזק לממיר הקטליטי.£

נזק למנוע.£

מיכל דלק (דוגמה: מיכל יחיד)

הפסק את פעולת המנוע.¿   

ב את בלם החניה.של¿   

 עמוד«הפסק את פעולת חימום העזר (¿   
.(94

הסר את מפתח ממתג ההצתה.¿   

 של מיכל הדלק פתח את המכסה ¿

ב.באמצעות המפתח המשול

 עמוד 227).«ב לדירוג הדלק (שים ל¿   

ם הדלק עםדיר את מסנן קדבדוק באופן ס
 עמוד 255).«מפריד מים חמים להתעבות (

AdBlue®

הערות בטיחות חשובות

אל תאפשר לסולר להיכנס למיכל

AdBlue®כתבר עלול לגרום נזק למער. הד

.®BlueTecטיפול בגזי פליטה 

 בהתאם®DEF / AdBlueהשתמש רק ב�  

. אלDIN 70070 / ISO 22241לתקן 

תשתמש בתוספים.

 נשפך על משטחיםDEF / AdBlueאם 

צבועים או מאלומיניום בעת מילוי המיכל,

בה מים.שטוף מיד את האזור בהר

. אל תדלל®AdBlueבב תוספים ב� אל תער

בר עלול לגרום עם מי ברז. הד®AdBlueאת 

.®BlueTecכת טיפול בגזי פליטה נזק למער

בה. אלבים ולסטיפול  לא נכון בדלקים מזיק לאד
כת השופכין, למקוויתניח לדלקים להתנקז למער

מים ולמים תת�קרקעיים או לקרקע.

ח תדלוקהשתמש לתדלוק בפיית אקד

המיוחד למשאית. אם אתה משתמש

כב פרטי המחיצהבפיית תדלוק של ר

בצוואר המילוי עלולה להינזק.

כבאם עליך להשתמש בפיית תדלוק של ר

פרטי, הכנס אותה לצוואר המילוי כך שרק

אחד מהזיזים נשען על קצה צוואר המילוי.

כב פרטי מוכנסתאם פיית תדלוק של ר

בר עלול לגרום לזיז להיתפסעמוק מדי, הד

בצוואר המילוי. לשחרור פייתבמחיצה ש

ה זה, סובב או הטה אותההתדלוק במקר

לפני ניסיון הוצאת פיית התדלוק.

ניתן למצוא מידע נוסף על דלק בפרק “מוצרי

 עמוד 227).«(שירות“ 

לפני תדלוק המיכל

כב מחביות או מיכלים,אם אתה מתדלק את הר

סנן את הדלק לפני התדלוק.

כת הדלק,באופן זה תמנע תקלות במער

מות על ידי דלק מזוהם.הנגר

בהביה למען איכות הס  הער 
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.®AdBlueב את מיכל סגור תמיד היט

כתת עלולים להיכנס מזהמים למעראחר

.®BlueTecטיפול בגזי פליטה 

 יתר®AdBlueהקפד לא למלא את מיכל 

יכול®AdBlue ת מיכל ה. אחרעל המיד

להינזק בטמפרטורות נמוכות מאוד.

 עלול להיפתח®AdBlue בעת פתיחת מיכל 
והות, אדי אמוניה עלוליםבטמפרטורות גב

להיפלט ממנו.
לאדי אמוניה יש ריח חריף והם מגרים בעיקר

את:

העור.£

הקרומים ריריים.£

העיניים.£

בה בעיניים,האדים עלולים לגרום לתחושת צרי
מעותבאף, בגרון, לגרות את הגרון ולגרום לד

בעיניים.

הימנע משאיפת אדי אמוניה מלא את מיכל

AdBlue®.רק במקומות מאווררים 

ך עיניךע עם עורבוא במג י®AdBlueאסור ש� 

חק אתבלוע אותו. הראו בגדיך ואסור ל

AdBlue®ם של ילדים.ג יד מהיש

, בצע את®AdBlueע עם אם באת במג

ההוראות הבאות:

בון.ך במים וסשטוף מיד את עור

ע עם עיניך שטוף את בא במג®AdBlueאם £

בלת טיפולעיניך מיד במים נקיים. פנה לק

פואי.ר

 נבלע, שטוף מיד את הפה®AdBlueאם £

בלת טיפולבים. פנה לקבמים ושתה מים ר

פואי.ר

החלף את בגדיך אם נשפך עליהם£

AdBlue®.

£AdBlue®ת טיפולי אינו ממולא במסגר

דירשירות. לכן מלא את המיכל באופן ס

כב או לכל המאוחרבמהלך הפעלת הר

כאשר הודעת אירוע ראשונה מוצגת

ך.רב הדבמחש

 בפרק®AdBlueניתן למצוא מידע נוסף על 

 עמוד 228).«(“מוצרי שירות“ 

לפני תדלוק מיכל הדלק

מיכל דלק (דוגמה: מיכל יחיד)

באמצעות  ®AdBlueאתה יכול לזהות מיכל 

 ®AdBlue אם מיכל .המכסה הכחול 

, השוואת לחצים®AdBlueעדיין מכיל מספיק 

.חש בעת פתיחת המכסה יכולה להתר

AdBlue®בה זאת, היזהר עלול להישפך. מסי

®AdBlueשל מיכל  בעת פתיחת המכסה 

, שטוף מיד את האזור®AdBlue אם נשפך .
בה מים.ע בהרשנפג

גוי של מיכלצוואר מילוי מיוחד מונע מילוי ש

AdBlue®.בסולר 

דומם את המנוע.¿   

הפעל את בלם החניה.¿   

 עמוד«(כת חימום העזר כבה את מער¿   

.(94

®AdBlueשל מיכל  שחרר את המכסה ¿   

 עם המפתח הנפרד.

של כב, המכסה תלוי בסוג ציוד הר

בות של ניתן לנעילה מסי®AdBlueמיכל 

ביטחון.

מלא תמיד את המיכל בלפחות 5 ליטרים כיוון

שמילוי בכמות קטנה יותר יכול לגרום לתקלות.
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גרור/גורר נתמך

בור גרור/גורר נתמך  הערות על חי

וודא שאתה מציית להוראות הבטיחות הבאות,

כזי (גרוריםעבור נהיגה עם גרורים בעלי סרן מר

עם יצול קשיח):

בור גרורכזי רק בחיחבר גרור בעל סרן מר£
מתאים.

כבחב בין הגרור לרוודא שיש מספיק מר£
הגורר.

כב ללא מטען, ניתן לחבר אליואם נוהגים בר£
כזי ללא מטען.רק גרור בעל סרן מר

אל תחרוג מעל עומס משקלי הסרן£
המותרים.

מי מינימלי,שמור על עומס משקל סרן קד£
כבבכך תבטיח יכולת היגוי מספקת עבור הר

הגורר.

מי �עומס משקל מינימלי על הסרן הקד
כב הגורר:בר

כב עם שני סרנים (הגרור קל יותר30% = ר
כב הגורר).או בעל אותו משקל כמו  הר

כב עם שני סרנים (הגרור כבד יותר35% = ר
כב הגורר).מהר

זווית מפרקית

אם קיימת חריגה מהזווית המפרקית, עלול
כב הגורר ולגרור/גורר נתמך.ם נזק לרלהיגר

כזיכב גורר וגרור בעל סרן מרדוגמה: ר

ביםכיבור הגרור או הגורר נתמך הוא אחד מהרחי

ך. הקפד עלרבטיחות בדכב להחשובים ביותר בר

מילוי מלא של הוראות ההפעלה הטיפול

והתחזוקה של היצרן.

ה, הקפד על הנחיותאם אתה מתקין התקן גריר

כבים.להתקנות ציוד/ מר

 עצות לנהיגה עם גרור / גורר נתמך

הערות כלליות

אם נוהגים מעל שקעים או גבשושיות, וודא¿   

 או מאחור שהזווית המפרקית לפנים 

כב גרור וגורר נתמךדוגמה: ר
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כזיכב גורר וגרור בעל סרן מרדוגמה: ר

בוב הציריב לזווית הסיהקדש תשומת ל¿   

ה ביותר. במהלך פנייה חד,

בור  חי

כב הגרור/הגורר (כלימידע אודות סנכרון ר

)EBSכב ללא ר

ב להתבצע, כאשר אתהכב גורר/גרור חייסנכרון ר

כב הגוררמחבר/מקשר גרור או גורר נתמך לר

בלאיבפעם הראשונה. אי ביצוע עלול לגרום  ל

בלמים מוגבר.

תב תמיד להתבצע במוסך מוסמך. חברסנכרון חיי
כז שירותס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משל מרצד
ה זו.למטר

משתנות.

בוב הצירי בין השילוב גורר/אם זווית הסי

כב הגוררנגרר קטנה המרווח בין הר

לנגרר/נגרר נתמך קטנה.

כב הגורר עצמובוב הצירי תלויות ברזוויות הסי

ובגרור/גורר נתמך והם משופעים מ:

בסיס הגלגלים£

גובה של ציוד נוסף£

שלוחה£

כב הגורר מהגרור/גוררחק של הרמר£

נתמך.

בוב ציריזווית סי

ה אזהר  
בוב הצירי במהלךמת חריגה מזווית הסיאם נגר

ברים הבאים עלולים לקרות:ה ביותר, הדפנייה חד

ראוליים עלוליםחוס והקווים ההידכבל האוויר הד£

להתנתק.

בור ויצול הגרור.ם נזק לחיעלול להיגר£

כב או עלבר יכול לגרום לאובדן שליטה על הרהד

הגרור. הגרור יכול אפילו להתנתק. קיימת סכנה

לתאונה.

בוב הצירי של שילובב לזווית הסיתמיד שים ל

כב בעת פנייה.הר

כב גורר וגורר נתמךדוגמה: ר
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ה אזהר  

ה אזהר  

בור גורר נתמךמידע על חי

הערות בטיחות חשובות

אם קיים חופש גדול מדי בשילוב גרור/גורר נתמך,
בור, הגרורבין לוח החיבין פין הגרור הנתמך ל

בור. אתה עלולהנתמך עלול להתנתק מלוח החי
ב כך לאבד את על הגרור, לגרום תאונה ולפצועעק

אחרים.

ציית להוראות היצרן.

בור גורר נתמךדוגמה: חי

לפני הריתום:

חסום את גלגלי  הגורר הנתמך למנוע את¿   

רותו לאחור.רדהתד

עם הידית בור הגורר הנתמך פתח את חי   ¿

, ראה את הוראות ההפעלה של היצרן.

 עמוד 193),«ה (ם או הנמך את השלדהר¿

כב הגורר יהיה נמוךבור של הרכך שלוח החי

.בור הגורר הנתמך 50 מ“מ מחי

ריתום:

הגוררבור סע לאחור בזהירות עד שחי¿   
 יינעל.הנתמך 

בורע מעט קדימה, ואז בדוק אם חיס¿   

הגורר הנתמך נעול.

כב והפעל את בלם החניה.עצור את הר¿   

הגוררבור בור, אבטח את חילאחר החי¿   
, כדי למנוע פעולה שאינההנתמך 

מורשית. ראה את הוראות ההפעלה של
היצרן.

הסר את תמיכות האוכף באופן מלא, ראה¿   
את הוראות ההפעלה של היצרן.

חוסחבר את הכבל ואת קווי האוויר הד¿   
 עמוד 210).«(

כב גרור/גוררשילוב ר

ב כראוי,בור גורר נתמך ניזוק או לא משולאם חי

אתה עלול לאבד את הגורר הנתמך. קיימת

סכנה לתאונה.

בור הגורר נתמך אינו ניזוקבדוק תמיד שחי

ב לאחר הריתום.ב היטומשול

גורר נתמך

ה אזהר  
ב מדי, הגרורכי רבור הגרור יש חופש אוראם לחי

עלול להתנתק.

ב כך לאבד את על הגרור. קיימתאתה עלול עק
סכנה לתאונה.

כי,בור הגרור מדי יום עבור חופש אורבדוק את חי
בור הגרור לפניםעל ידי הזזת יצול הגרור של חי

ולאחור בחוזקה.

כז שירותכי במרבטל מיד את החופש האורדאג ל
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

כי במחבר לסתות.בדוק חופש אורלא ניתן ל

דוגמה: כפתור אבטחה
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ה אזהר  

ה אזהר  

בור הגרור הנתמך.בור גרור/חיפתח את חי¿  
ראה את הוראות ההפעלה של היצרן.

כב עם גרור:כלי ר

נהג קדימה באיטיות.¿   

כב עם גורר נתמך:כלי ר

בור חופשי.סע מעט קדימה עד שפין החי¿  

עד שיש עמוד 193) «(ה הנמך את השלד¿  

בור הגרור.בור הגרור לחירווח בין לוח חי

נהג קדימה עד ניתוק מלא.¿  

בור לגרור:לפני חי

הפעל את בלם החניה ושחרר את בלמי¿   

השירות בגרור. ראה את הוראות ההפעלה

של היצרן.

חסום את גלגלי  הגרור האחוריים, כדי¿   
רותו לאחור.רדלמנוע את התד

כב הגורר שלא נבלם,מי של הרהסרן הקד
בוב צירי.ב להישאר עם יכולת סיחיי

ה לתמיכה בגובהבע את התקן הגרירק¿   
כב הגורר. ראה את הוראותבור הרחי

ההפעלה של היצרן.

ביצוע ריתום:

כבבור הרסע לאחור בזהירות עד שחי¿   
הגורר ייסגר.

בורבור: בדוק כדי לוודא שחילאחר החי¿   
בור ממוקמים באופןכב הגורר ופין החיהר

, או פיןנכון על כפתור האבטחה 
בור הגרור.הבדיקה של חי

חוסחבר את הכבל ואת קווי האוויר הד¿   
 עמוד 210).«(

בור  ניתוק/שחרור מחי

כב על פני קרקע מוצקיםהחנה את הר¿   

ומישוריים.

ב את בלם החניה.של¿   

חסום את גלגלי הגרור/גרור הנתמך, כדי¿   
רותו לאחור.רדלמנוע את התד

הנתמך.הגורר חב את תמיכות האוכף של הר¿   
ראה את הוראות ההפעלה של היצרן.

בורה לגובה חיבע את תומך התקן הגרירק¿
כב הגורר. ראה את הוראות ההפעלה שלהר

היצרן.

חוסהסר את הכבל וצינורות האוויר הד¿
 עמוד 210).«(

כב כדי לחבר אואם אתה מטפס או יורד מהר

חוס ללא אביזרלנתק את כבלי וקווי האוויר הד

טיפוס מתאים אתה עלול:

להחליק ו/או ליפול£

בים, לדוגמה כיסוי המצבר וליפולכילהזיק לר£

כתוצאה מכך.

בים חמים.כילהיכוות מר£

קיימת סכנה לתאונה.

השתמש תמיד באביזר טיפוס מאובטח,

לדוגמה בולם מתאים.

הכיסוי של המשתיק יכול להתחמם מאוד בעת

נהיגה. אתה יכול לשרוף את רגלך אם  לדוגמה

ך על הכיסוי כדי לחבר או לנתק אתאתה דור

חוס. קיימת סכנה לפציה.כבלי וקווי אוויר ד

רוך על מכסה המשתיק.לעולם אל תד

חוס  כבלים וצינורות אוויר ד

הערות בטיחות חשובות
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בוריםארגון החי

כב גורר נתמך)בורים עבור גורר נתמך (דוגמה:  רחי

כב הגרור (דוגמה: משאית משטח)בורים עבור הרחי

חוסבור כבלים וצינורות אוויר דחי

חוס באופןארגן את הכבלים ואת קווי האוויר הד
כזה, שהם יוכלו להסתגל בקלות לכל תנועה ללא
.’מתח, קימוט או חיכוך, כאשר מבצעים פנייה וכו

לפני שאתה מחבר את הכבלים וודא ששיעור

כנים בגרור הוא נכון.המתח של הצר

כתאם אתה מחבר גרור/גורר נתמך עם המער
כב, השתמש בממיר מתחשל 12 וולט של הר

מתאים. אתה יכול להשיג ממיר מתח בכל
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.

בורחבר את קו הבלמים לראש החי¿  
.(צהוב) 

בורחבר את קו המיכל לראש החי¿
.(אדום) 

בור,שסתומי כיוון אחד בראש החי
 באופן אוטומטי בעת ביצוענפתחים

בור.החי

כבחוס לרבור קווי האוויר הדלאחר חי¿
הגורר, כוונן את ווסת לחץ הבלימה

(אם מותקן).

ם החשמל לשקע אוחבר את אספקת זר¿   
.לתקע 24 וולט (15 פינים) 

משאית משטח: חבר את אספקת המתח¿   

של הגורר 24 וולט (15 פינים) לשקע 

בור לשקע אוגורר נתמך: חבר את כבל החי¿   
. (5/7 פינים) ABS/BSלתקע 

בורמשאית משטח: חבר את כבל החי¿   

של הגורר. (7 פינים)  ABS/BSמשקע 

ה עם גרורים נתמכים: אם נוהגיםכבי גרירר¿   
,ABSה עם גרורים נתמכים ללא כבי גרירבר

בור הכבל לשקע הריק.הכנס את חי

ה, פנסי האיתותכות התאורבדוק את מער¿   
כב הגורר בגרור/גרורופנסי הבלמים בר

הנתמך, לתפקוד נכון וניקיון.

כב הגוררבדוק את פעולת פנסי האיתות בר¿   
ובגרור/גורר נתמך בלוח המחוונים.

לאחר התחלת נסיעה, בדוק אם מעגל¿
הבלימה בגרור/גורר נתמך מתפקד באופן

ךרב לתנאי הדנכון, תוך הקדשת תשומת ל
והתנועה.

חוסניתוק הכבלים וצינורות האוויר הד

ה אזהר  
ר לאדבור בסאם אתה מנתק את ראשי החי

נכון, בלם הגרור/גורר נתמך משתחרר והגרור/

ר. קיימת סכנה לתאונה.רדגורר נתמך עלול להיד

ר הנכון.דבור בסתמיד נתק את ראשי החי

חוס וודאלאחר ניתוק כבלי האוויר הד
כב סגורים.בור ברשהכיסויים של ראשי החי

בוראם הכיסויים אינם סגורים, ראשי החי
הם ולגרום תקלות.עלולים להזד
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מסיט הרוח

  כוונון

לאחר שאתה מנתק את הכבלים, ודא

שאתה מתקין את המכסים על השקעים.

אם אתה לא מתקין את המכסים על

תמותהשקעים, עלולים להיכנס מים לר

כת החשמל.הכבלים ולגרום נזק למער

כב הגורר.ב את בלם החניה של הרשל¿   

ב בלם חניה של הגרור/גורר נתמך.של¿   

ציית להוראות ההפעלה של היצרן.

בור (אדום)נתק את קו המיכל מראש החי¿   

.

בלמי  הגרור/גורר נתמך יופעלו באופן

אוטומטי.

בורנתק את קו הבלימה מראש החי¿   

.(צהוב) 

ם החשמל מהשקענתק את אספקת זר¿   

.או תקע 24 וולט (15 פינים) 

משאית משטח: נתק את אספקת¿   

המתח של הגרור משקע  24 וולט (15

כב הגורר.ברש פינים) 

בורנתק את כבל החי  גרור עם גורר נתמך: ¿ 

. (5/7 פינים) ABS/BSלשקע או לתקע 

בורמשאית משטח: נתק את כבל החי  ¿ 

 (7 פינים) ABS/BSמהגרור משקע 

כב הגורר.ברש

ה עם גרורים נתמכים: אםכבי גרירר¿   

כב הגורר ללא גורר נתמך, הכנסנוהגים בר

בור הכבל לשקע הריק.את חי

ה,כות התאורבדוק את פעולת וניקיון מער¿   

וכן את מחווני הכיוון ופנסי הבלמים.

ה אזהר  
ה מתאים לכוונון מסיטכב אף משטח עבוד  אין בר

רוח. אם אתה מכוונן את מסיט הרוח בעצמך, אתה
עלול ליפול ולהיפצע. קיימת סכנת פציעה.

בה זו, השתמש במשטחים מוצקים שאינםמסי
מחליקים, לדוגמה סולם. אסור לך לעמוד על הגג.

ה אזהר  
כאשר אתה מכוונן את מסיט הרוח, חלקים של
גופך עלולים להילכד, בין חלקי מסיט הרוח או בין

מסיט הרוח ותא הנהג.

קיימת סכנת פציעה.

כאשר אתה מכוונן את מסיט הרוח, וודא שיש
ב חלקים של גופך בין מסיטמספיק מרווח. אל תצי

ם נוסף לעזורהרוח ותא הנהג. דאג לסיוע של אד
לך.

בהביה למען איכות הס  הער 

כאשר מסיט הרוח מכוונן כראוי, התנגדות

בר מפחית את צריכת הדלק.האוויר פוחתת. הד

דוגמה: כוונון מסיט רוח

בצע את כוונוןס בנץ ממליצה לת מרצדחבר

כזמסיט הרוח במוסך מורשה, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד
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כאשר מכווננים את מסיט הרוח, וודא שאתה:

בי המותר (4 מטרלא חורג מהגובה המר£

ה בינלאומית)לתעבור

מציית למגבלת הגובה של גשרים£

ומנהרות.

מציית לחוקים ותקנות התקפים במדינה£

בה אתה נוהג.

כבך.החלט איזה תרשים מתאים לר¿   

 בין הקיר האחוריSמדוד את המרווח ¿   

כב.והמר

 בין מסילת הניקוזHמדוד את הבדלי הגובה ¿   

כב.והמר

 בתרשים, לזיהויHהשתמש בהבדלי הגובה ¿   

.Aכוונון המעצור המדורג 

 במסילות הכוונוןשחרר את הברגים ¿   

כב.בשני הצדדים של הר

כוונן את מסילות הכוונון על המחזיק ¿   

בהתאםA באמצעות המעצור המדורג 

ר.לכוונון המוגד

.הדק את הברגים ¿   

תרשים  

 עם מסיט רוח חלק אחדSתא נהג 

 עם מסיט רוח 2 חלקים (דוגמה)L או Sתא נהג 

כב של 3.7 מטרים עם גג גבוה וגובה מרLתא נהג 
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ה אזהר  

ףהפעלת חור

ףנהיגה בחור  

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד,  וודא
ששמן המנוע שאתה מוסיף תואם לדירוג

SAEהשימוש בשמני מנוע שאינם .
מתאימים לטמפרטורות חיצוניות נמוכות

.מאוד, עלול לגרום נזק למנוע

כב בין לוחותח משני צדי הרהסר שלג ומצבורי קר

ה.ת השלדהצד למסגר

ה, וודא כי:לפני תחילת עונה קר

נוזל הקירור מכיל מספיק נוגד קיפאון£

 עמוד 226).«(

הדלק שנעשה בו שימוש מתאים לשימוש£

 עמוד 227).«ף (בחור

השמן מוחלף בזמן המתאים, אם נעשה£

 עמוד 224).«רגתי (שימוש בשמן חד�ד

מית/ניקויכת שטיפת השמשה הקדמער£

הפנסים הראשיים, כוללת מספיק נוגד

 עמוד 236).«קיפאון (

ף התואמים לתנאימותקנים צמיגי חור£

ףרוש שצמיגי חורף, ייתכן והחוק ידחור

כב של 4 מטרים עם גג גבוה וגובה מרLתא נהג 

יותקנו על הגלגלים של הסרן המניע. בדוק

כבך. ציית לרישותאלו צמיגים תואמים לר

החוק בארצך.

כב שרשראות שלג.יש בר£

ה למניעת החלקהכב ללא בקרכלי ר
): שינויים מהירים מהחלקהASRבהאצה (

ך טובה תוךרלמשטחים עם אחיזת ד
סחרור הגלגלים המניעים, עלולים לגרום

בה זו הימנענזק לדיפרנציאל הסרן. מסי
מסחרור הגלגלים המניעים.

ף.ציית להוראות הבאות על נהיגה בחור

ח, התקןכים מכוסות שלג, בוץ, וקררבד£

שרשראות שלג על הגלגלים המניעים

בזמן.

ךרהתאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד£

והתנועה.

ך, כאשרראם מתעוררות בעיות של אחיזת ד£

נעשה שימוש בשרשראות שלג בעת נהיגה,

 עמוד 181) או« (ASRהפסק את פעולת 

 עמוד«בות (ת יציכת בקראת פעולת מער

.(181

  שרשראות שלג

הערות על שרשראות שלג

אם אתה נוהג מהר מדי עם שרשראות שלג,

שרשראות השלג עלולות להיקרע. אתה עלול

כבך.לגרום פציעות לאנשים אחרים ונזק לר

בית עבור פעולה עםת המרציית למהירות המותר

שרשראות שלג.

השתמש רק בשרשראות שלג שמאושרות

בר ימנעס בנץ. הדומומלצות על ידי מרצד

כב. אם יש לך שאלות כלשהן,גרימת נזק לר

כז שירות מורשההתייעץ במוסך במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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ס בנץ ממליצה לך להתקיןת מרצדחבר
שרשראות שלג על כל הגלגלים המניעים.

בועה לכל הגלגליםכבך הנעה קאם יש לר
ואינך מתקין שרשראות שלג על כל הגלגלים
המניעים, הפעל את נועל הסרן הפנימי.

ת אתה עלול לגרום נזק לדיפרנציאל.אחר

החוק דורש להסיר שרשראות שלג מיד כאשר
ך פנויה משלג. מאפייני הנהיגה והבלימה שלרהד
כב עלולים להיות מושפעים לרעה, אם תנהגהר

כים פנויותרעם שרשראות שלג מותקנות על ד
משלג.

ציית להוראות של יצרן שרשראות השלג על
ת בנהיגה עםבית המותרהמהירות המר

שרשראות שלג.

עשויות להיות סטיות קלות מהתיאור של הוראות
תפעול אלה, המתייחסות לשימוש בשרשראות

רישות החוק בארצות שונות. צייתב דשלג עק
רישות החוק בארץ בה אתה נוהג.לד

ך בעתרחשות בעיות של אחיזת דאם מתר¿
נהיגה עם שרשראות שלג,  הפסק את

כת עמוד 181) או מער« (ASRפעולת 
 עמוד 181) .«בות  (ת היציבקר

ת שלגבדיקת מרווח בשרשר

ת השלג ולמקשראם המרווח בין שרשר
תהיגוי הוא פחות מ� 30 מ“מ שרשר
השלג עלולה לפגוע במקשר ההיגוי.

ת השלג.ה זה, הסר שוב את שרשרבמקר
בדוק את גיאומטריית ההיגוי במוסךדאג ל

מ.ס מורשה מטעם כלמוביל בע“של מרצד

הפעל את בלם החניה.¿

התקן שרשראות שלג בהתאם להוראות¿

ת.של יצרן השרשר

התנע את המנוע.¿

סובב את גלגל ההגה לעבר צד נהג¿

המשנה ועצור.

בכאשר גלגל ההגה בנעילה מלאה, חיי

להיות מרווח של לפחות 30 מ“מ בין

חיף ההגה.ת השלג לדשרשר

חיף ההגהדוגמה: ד
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P.T.O     (מעביר כוח)

  תפקוד והערות

כב עם דוושת מצמד:כלי ר

בלאחר ביטול משילוב של המצמד, אתה חיי
לחכות 10 שניות לפני שילוב או ביטול
משילוב של מעביר הכוח. באופן זה תימנע

.נזק  תוצאתי

 להפעלת ציודP.T.Oאתה יכול להשתמש ב� 
ראוליות. המנועעזר, לדוגמה משאבות היד

בים לפעול במהירות מנועומעבירי הכוח חיי
ה), בהתאם לתנאימסוימת (מהירות עבוד

השימוש.

ה באמצעותניתן לשנות את מהירות העבוד
Engineך בשימוש בחלון תפריט רב הדמחש

speedכות נהיגה (מהירות מנוע) בתפריט מער
 עמוד 220).«(

מעבירי כוח עם מגביל מהירות: כאשר מעביר
.הרדגוהש תוריהמהמ גורחל ןתינ אל ,בלושמ חוכה

ך מציגה מצב הפעלה שלרב הדהתצוגה במחש
מעביר הכוח:

ב.מעביר כוח אינו משול

ב.מעביר כוח משול

בת הילוכים ידנית או אוטומטית: אםכלי עם תי
בחור כל הילוךב אתה יכול למעביר הכוח משול

להתחלת נסיעה או הילוך נסיעה לאחור בעת
כב נייח. שינויי כיוון מותרים רק בהילוךשהר

הנבחר. אתה יכול להעביר את ההילוך בעת
נסיעה.

בת הילוכים אוטומטית: אם אתהכב עם תיכלי ר
ת הילוכיםב את מעביר הכוח, נועל העברמשל

כב עם בכלי ר.ה למצב נהיגה מונע העבר
ת הילוכים אתה יכולשחרור של נעילת העבר

 עמוד 219).«להעביר למצב נהיגה (

אם אתה צריך לעזוב את תא הנהג כדי
להפעיל את מעביר הכוח, הקפד על הערות
הבטיחות החשובות על מסנן חלקיקי דיזל

 עמוד 199).«(

ב, התחדשות ידניתבעת שמעביר הכוח משול
מופסקת. לא ניתן להתחיל התחדשות ידנית

בעת שמעביר הכוח פעיל.

הה מראש של מהירות עבודבחיר

Mercedes PoweShift          כב עםכלי ר

הבחור מראש את מהירות העבודאתה יכול ל
ב תפקודית.באמצעות הידית הר

.סובב את מתג הכוונון למצב ¿

.Nהתצוגה מציגה 

הה מראש של מהירות עבודבחירל¿
בעית את הידית הרמשוך רגגבוהה: 

תפקודית למעלה.

הה מראש של מהירות עבודבחירל¿ 
בעית את הידית הרחוף רגדנמוכה: 

תפקודית מטה.

PTO שילוב/ביטול שילוב של ה� 

בת הילוכים שעל תיPTOה�שילוב של 

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
פסתכבך שהיה זמין בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא.
כבך אינו מצויד בכלנא זכור כי ייתכן שר

התפקודים המתוארים. פרטים אלה מתייחסים
בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 25).«(

בתמתג מעביר כוח (דוגמה: מעביר כוח מנוע מתי
ם 1)ההילוכי
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כב.עצור את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוךהעבר את תי¿   

סרק.

השאר את המנוע פועל במהירות סרק.¿   

בת הילוכים ידנית: לחץכב עם תיכלי ר¿   

והחזק את המצמד.

.לחץ על החלק העליון של מתג ¿   

ב, נורית מצבאם מעביר הכוח משול

במוצגת בתצוגת מחש ההפעלה 

במתג נדלקת. ך. נורית החיווי רהד

בת הילוכים ידנית: כאשרכב עם תיכלי ר¿   

ב,התצוגה מראה שמעביר הכוח משול

שחרר את המצמד.

 מהבהבת למשךנורית החיווי במתג 

כ� 1.5 שניות לאחר שהמתג נלחץ. רק אז

ב. אם אתה לוחץ עלמעביר הכוח משול

 במהלךהחלק התחתון של מתג 

ב.אותו זמן, מעביר הכוח לא ישול

בלםב את מעביר הכוח כשאינך יכול לשל

ה זה, חלון אירוע צהובהחניה משוחרר. במקר

Engageואת  ך מציג את רב הדבמחש

parking brake  ב בלם חניה). הפעל את(של

ב את מעביר הכוח.בלם החניה ושל

במהבהב בתצוגת מחש אם הסמל 

כת הניהול האלקטרונית אינהך, מעררהד

כב:מזהה את מצב ההפעלה הנוכחי של הר

בדוק את מצב ההפעלה:¿   

בת ההילוכים בהילוך סרקתי£

בת הילוכים ידנית: דוושתכב עם תיכלי ר£

המצמד לחוצה

כב נייחהר£

בלם החניה מופעל£

ב שוב את מעביר הכוחשל¿   

 מהבהב שוב בתצוגתאם הסמל ¿   

ך, פנה למוסך מוסמך.רב הדמחש

בתמתג מעביר הכוח (דוגמה מעביר כוח מונע מתי

ההילוכים)

השאר את המנוע פעול במהירות סרק.¿   

בת הילוכים ידנית: לחץכב עם תיכלי ר¿   

והחזק את המצמד.

.לחץ על החלק התחתון של מתג ¿   

 מוצגכאשר מעביר הכוח מתנתק, 

ך. נורית החיווי רב הדבתצוגת מחש

במתג כבית.

בת הילוכים ידנית: כאשרכב עם תיכלי ר¿   

התצוגה אינה מציג יותר את מעביר הכוח,

שחרר את המצמד.

בת הילוכים אוטומטית עםתי
ת הילוכיםשחרור נועל העבר

ת ההילוכיםשחרור נועל העבר

ניתוק מעביר הכוח

כב.עצור את הר¿   
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ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוך סרק,העבר את תי¿   

השאר את המנוע פעול במהירות סרק.¿   

.לחץ על החלק העליון של מתג ¿   

.לחץ על החלק העליון של מתג ¿   

 נדלקת.נורית החיווי במתג 

מעביר כוח מוכשר לפעולה אבל אינו פועל.

בדולקת, של בעת שנורית החיווי במתג 

את מעביר הכוח באמצעות הדוושה.

שילוב מעביר כוח בעת הנהיגה

בת הילוכיםת הילוכים, תילוח מקשי העבר
אוטומטית

דוושת מעביר כוח

תבלוח מקשי העבר לחץ על לחצן ¿

הילוכים.
שחרר את בלם החניה.¿   

כב מתחיל לנוע.הר

לחץ לחיצה רצופה על דוושת מעביר הכוח¿   
.

ב,  יופיע הסמל אם מעביר הכוח משול
בתצוגה. בו זמנית נורית חיווי המצב הצהובה

תדלק.

ניתוק מעביר הכוח בעת הנהיגה

.שחרר את דוושת מעביר הכוח ¿   

כאשר מעביר הכוח משוחרר משילוב, הסמל
ך ונוריתרב הדמופיע בתצוגה של מחש 

במתג כבית. חיווי 

ת ההילוכיםנעילת נועל העבר

כב.עצור את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוך סרק.העבר את תי¿   

לחץ על החלק  התחתון של מתג ().¿   

תיכבה. נורית החיווי במתג ()

ב, הסמל כאשר מעביר הכוח משול
ך ונורית חיווירב הדיופיע בתצוגה של מחש

במתג כבית. חיווי 

ביעת מהירות מנוע  ק

בוע את מהירות הסרק ואתאתה יכול לק

המהירות העבוד

כדי להפעיל ציוד עזר, לדוגמה משאבות
ב לפעול במהירותראוליות, המנוע חייהיד

ה).ספציפית (מהירות עבוד

כב.עצור את הר¿

הפעל את בלם החניה.¿
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כינהפעולת ר

כינהלפני הפעלת הר 

ה אזהר  
ת כאשר הדופןה מאחור מוסתרהתאור

ך אחרים עלוליםרהאחורית פתוחה. משתמשי ד

כב בזמן. קיימת סכנהלא לזהות את הר

לתאונה.

רישותכב מאובטח מאחור בהתאם לדוודא שהר

ה.החוק המקומיות, לדוגמה משולש אזהר

הפעל את המנוע שוב כאשר אתה מחבר גרור

כבים ניתנים לפריקה ומיכלים.נתמך או מעלה מר

כינה,הקפד על משקל הסרן הכולל בעת ר
כבים פריקים אוגלילה או פריקה של מר

בעוכים שנקמכולות. אל תחרוג מהער
כבים/ציוד.בוני מרבהנחיות ל

כב עלוליםת החלקים הבאים של הראחר
להינזק:

צמיגים£

שלדות£

סרנים£

בור בין תתרש להשלים את החיאתה תיד
כב באזור העגורן.ת הרבין שלדת עזר לשלד

בת לעגורןבר יכול להיעשות באמצעות תושהד
ת. ציית להנחיותבת תואמת אחראו כל תוש

כינה אינהכבים/ציוד. הפעלת מנגנון רבוני מרל
בור.ת אם אינך משלים את החימותר

הקפד למלא את תקנות הבטיחות ואת
כינה.ההוראות הנפרדות של יצרן ציוד הר

בתכינה (מעביר כוח) משולכאשר משאבת הר
בחור כל הילוך התחלת נסיעה אואתה יכול ל

כב נייח. שינויים שלהילוך נסיעה לאחור כשהר
הכיוון מותרים רק בהילוך הנבחר. אתה יכול

כב עםלהעביר את ההילוך בעת נסיעה. בכלי ר
בת ההילוכיםבת הילוכים אוטומטית, תיתי

Mת באופן אוטומטי לתוכנית נהיגה ידנית עובר

כינה מופעלת.בעת שמשאבת הר

כב על קרקע מוצקההחנה את הר¿   
ומישורית

ב את בלם החניה.של¿   

כינה.כב הרבדוק ואבטח את הפינים במר¿   
ראה את הוראות ההפעלה הנפרדות של

היצרן.

ב להיות תמיד מאובטחכינה חייכב הרמר
כינה.בו מתבצעת הרעם פינים, בצד ש

בוללפינים יש צורות שונות, כדי למנוע בל
או הכנסה אנכית.

התנע את המנוע.¿   

העבר להילוך סרק.¿

ב את מעביר הכוח.של¿

תררות מהירות מנוע והגדהפעלת הגד
מהירות מנוע

בגלגל לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
ךרב הדב תפקודי עד שמחשההגה הר

Engine speedמציג את חלון קלט 
(מהירות מנוע).

 להעלאת או או לחץ על לחצן ¿
ת מהירות המנוע במרווחים של 20הורד

ך.סל“ד בער

 ליציאה לתפריט קלט.לחץ על לחצן ¿

או

תה נשמררהמתן למשך 3 שניות ההגד¿
באופן אוטומטי.

ת מהירות מנוערהפסקת הגד

 בגלגל ההגהלחץ שוב ושוב על לחצן ¿
ך מציג אתרב הדב תפקודי עד שמחשהר

(מהירות מנוע). Engine speedחלון קלט  

.לחץ על לחצן ¿

ת מתאפסתת מהירות המנוע הגובררהגד
באופן אוטומטי אם אתה נוהג מהר יותר מ�

ך.20 קמ“ש בער

שר אתה מעלה או מוריד מיכל, חובהכא

מי לא יתרוממו באוויר.שהגלגלים בסרן הקד

ה.ם נזק לשלדת עלול להיגראחר
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כינה (מעביר כוח)הפעל את משאבת הר¿   

 עמוד 218).«(

פתח את דופן הצד. וודא שדופן הצד¿   

ת מנעילה ונפתחת במקרים שלמשתחרר

מנגנוני שחרור/נעילה אוטומטיים.

ראה את הוראות ההפעלה הנפרדות של

היצרן.

כינה  ר

כינה.וודא שאין אף אחד באזור הר¿   

ב להוראות ההפעלה הנפרדות,שים ל¿   

כינה.המסופקות על ידי יצרן הר

כינה לאחר הר

סגור את דופן הצד, וודא שדופן הצד¿   

ת וננעלת, במקרים של מנגנונינסגר

שחרור/נעילה אוטומטיים.

ראה את הוראות ההפעלה הנפרדות של

היצרן.

כינההפסק את פעולת משאבת הר¿   

 עמוד 218).«(מעביר כוח) (
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מוצרי שירות

 הערות בטיחות חשובות

  סכנת פציעה 
מוצרי שירות עלולים להיות רעילים ומסוכנים

בריאות. קיימת סכנה לפציעה.ל

הקפד על  ההוראות שעל המיכל המקורי בעת

השימוש, אחסון והשלכה של מוצרי השירות.

אחסן תמיד מוצרי שירות במיכל המקורי סגור.

גחק מהיששמור תמיד את מוצרי השירות הר

ם של ילדים.יד

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל הציוד הסטנדספר זה
כבך שהיה זמין  בזמןוהאופציונלי של ר

פסת הספר. ייתכנו הבדלים בהתאםהד
כבך אינולמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה
כות ולתפקודיםמתייחסים גם למער

בטיחות.הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 25).«(

בד תוספי דלקתוספים מיוחדים (מל
רושים ואינם  מאושריםמאושרים) אינם ד

לשימוש עם מוצרי שירות מאושרים.
התוספים עלולים לגרום נזק למכלולים. לכן

בב תוספים כלשהם עם מוצריאל תער
 אתה האחראי עבור השימוש בתוספישירות.

דלק.

נוזל בלמים£

דלקים (לדוגמה סולר)£

בתשמנים (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£
הילוכים, גריז)

ראוליים,נוזלים היד£

נוזל קירור£

£AdBlue®) BlueTec®כת הטיפול בגזי מער
הפליטה).

מוצרי שירות מאושרים עומדים בתקני האיכות
ס בנץהגבוהים ביותר, ומתועדים במפרטי מרצד

בה זו השתמש רקעבור מוצרי שירות. מסי
כבך. מידע אודותבמוצרי שירות שאושרו עבור ר

כזמוצרי שירות מאושרים, ניתן להשיג בכל מר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

אתה יכול לזהות מוצרי שירות מאושרים על ידי
ס בנץ, לפי הכיתוב הבא על המיכל:מרצד

£MB Approvalס בנץ) (לדוגמה (אישור מרצד
).Approval 228.51 אישור 

או
£) MB Approval לדוגמהMB Approval 228.31(

תוויות אחרות והמלצות המתייחסות לאיכות או
המציינות מפרטים, אינן זקוקות לאישור על ידי

ס בנץ. אתה יכול להשיג מידע נוסף מכלמרצד
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדמר

בע“מ.

תוכל למצוא מידע אודות מוצרי שירות
ס בנץ, ואושרו עבורשנבחנו על ידי מרצד

כבך באתר האינטרנט שכתובתו:ר
 http://bevo.mercedes-benz.com.

המפרטים והזמינות של שמנים עשויים להיות
שונים. שמנים מסוימים אינם זמינים יותר, עבור

כזכב ישנים בפרט. מידע נוסף זמין בכל מרכלי ר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

  שמני מנוע

הערות אודות שמני מנוע

רגת איכות שונה מאלושמני מנוע בעלי ד

שפורטו בספר נהג זה, אסורים לשימוש.

בהביה למען איכות הס  הער 
היפטר ממוצרי שירות משומשים באופן

בה.ביאחראי לס

 הם:מוצרי שירות

מיתנוזל שטיפה מרוכז לשמשה הקד£
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השתמש רק בשמני התואמים לגיליון
מספר228.51 או לגיליון מספר 228.31 של

ס בנץ למוצרי שירות.מפרטי מרצד

שמני מנוע התואמים לגיליון מספר 228.51 הם
מת איכות גבוהה יותר והשפעה טובה יותרבעלי ר

על:

מרווחי החלפת שמן.£

בלאי מנוע.£

תצרוכת דלק.£

כת הפליטה.פליטות ממער£

רגת איכות,אתה יכול למצוא מידע אודות ד
לדוגמה גיליון מספר 228.51 וצמיגות,

, מהתיאור על5W-30רגה  בדSAEלדוגמה 
גבי מיכל השמן.

היקף השימוש

רגתיים התואמים עם גיליוןב�דשמנים ר£
 ניתנים לשימוש228.51 או  228.31מספר

בכל מהלך השנה.

החלפת שמן

רגות שונות,בב שמני מנוע מדאם אתה מער
מרווח השירות של שמן המנוע מתקצר

בוב עם שמן מנוע מאותהבהשוואה לער
רגה.ד

רגות שונות רקבב שמני מנוע מדלכן ער
בות יוצאות דופן. למניעת נזק למנועבנסי
רגהר את מספר גיליון של שמן המנוע בדהגד

Engine oil grade נמוכה יותר באמצעות
רגת שמן מנוע).(ד

 (צמיגות) של שמן המנועSAEרגת אם ד
שנעשה בו שימוש אינה מתאימה לשימוש

הבטמפרטורות חיצוניות היורדות בהתמד
ם נזק למנוע.עלול להיגר, C° 20-מתחת ל� 

,SAEרגת הטמפרטורות הספציפיות של ד
מתייחסות תמיד לשמן מנוע טרי שהתווסף.

בשמן המנוע מתיישן במהלך הנהיגה עק
פיח ומשקעי דלק. זה פוגם במאפייני שמן
המנוע, בפרט בטמפרטורות חיצוניות

נמוכות.

C° 20-ה החיצונית נמוכה מ�אם הטמפרטור

ס בנץ ממליצה לך מאוד, להשתמשמרצד
0W-30. או ,5W-30רגה  בדSAEבשמני מנוע 

ב עונתי.השתמש רק בשמן מנוע ר

SAE רגותשמני מנוע בד

מרווחי החלפת שמן תלויים בפרטים הבאים:

כב.תנאי ההפעלה של הר£

רגת שמן המנוע בשימוש.ד£

 בהתאםSAEרגת בחר שמן מנוע בד¿   
ה החיצונית.לטמפרטור

גה בשימושבי ניתן להשמרווח החלפת שמן המר

בשמני מנוע באיכות גבוהה במיוחד המתאימים

ס בנץלמספר גיליון 228.51  של פרטי מרצד

ך מציג אוטומטית אתרב הדלמוצרי שירות. מחש

התאריך של מועד ההחלפה הבא.

הוספת ומילוי שמן מנוע

קיימת סכנת נזק לממיר הקטליטי או למנוע, אם

פימוסיפים יותר מדי שמן מנוע. דאג לנקז עוד

שמן מנוע.

ס בנץ ממליצהת מרצדכאשר אתה מוסיף, חבר
לך להתשמש רק בשמן מנוע בעל אותו דירוג

, כמו השמן שמולא בהחלפתSAEרגת ובאותה ד
השמן האחרונה.

ךרב הדבדוק את מפלס השמן במחש
 עמוד 118), לפני שאתה מוסיף שמן«(
 עמוד 238).«(
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בוב שמני מנועער

היתרונות של שמני מנוע בעלי איכות גבוהה
בב ביניהם.מופחתים, אם אתה מער

שמני מנוע משתנים בהתאם ל:

למותג שמן המנוע.£

רגת האיכות (מספר גיליון).ד£

.SAEרגת צמיגות ד£

בות יוצאות מן הכלל סוג שמן המנועאם בנסי
הנמצא בשימוש במנוע אינו זמין, ניתן להשתמש
בשמן מנוע מינרלי או סינתטי אחר, המאושר

ס בנץ.לשימוש על ידי מרצד

התאמת איכות השמן

ך מציג את סמל )) ואתהרב הדאם מחש£
בממלא עם כמות השמן המוצגת במחש

ברים הבאים:ב לדך, שים לרהד

אם אתה ממלא עם שמן מנוע באיכות£
ר לאיכות שמן נמוכה יותרנמוכה יותר, הגד

ך.רב הד(מספר גיליון) במחש

אם אתה ממלא עם שמן מנוע באיכות£
גבוהה יותר, אל תשנה לאיכות גבוהה יותר

ך.רב הד(מספר גיליון) במחש

רגת איכות) שלר את מספר הגיליון (דהגד¿
 עמוד«ך (רב הדשמן המנוע במחש

.(121

ת  שמן ממסר

הערות כלליות

אם אתה מחליף את השמן הסינתטי
ת מינרלי, אתהבמכלולים אלה בשמן תמסור

עלול לגרום נזק למכלולים. לפני החלפת
תשמן, בדוק האם השימוש בשמן תמסור
כזמינרלי מותר. מידע תואם זמין בכל מר

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד
בע“מ.

בת הילוכים ידנית 6 הילוכים ממולאתבמפעל תי
ס בנץבשמן מינרלי התואם למפרטי מרצד

למוצרי שירות בהתאם למספר גיליון 235.1 וסיווג
SAE 80Wה לארצות טרופיות, השמן. למסיר

SAEהמינרלי תואם למספר גיליון 235.12 וסיווג 

בת הילוכים 6כב, תי. אך בהתאם לדגם הר40
הילוכים יכולה להיות ממולאת במפעל בשמן

SAEסינתטי התואם למספר גיליון235.41 וסיווג 

75W-80.
בת הילוכים ידנית 8 הילוכים ו� 9במפעל תי

הילוכים ממולאת בשמן סינתטי איכותי התואם
.SAE  75W-90למספר גיליון 235.11 וסיווג 

הרגת איכות שמן ממסרד

הרגת איכות (מספר הגיליון) של שמן הממסרד
בבדיקה באמצעות מחשבשימוש ניתנת לש

 עמוד 121).«ך (רהד

ה אזהר  

  נוזל קירור

תוסף נוזל קירור עם נוגד קיפאון

אם נוגד קיפאון נשפך על חלקים חמים בתא
המנוע, הוא עלול להידלק. קיימת סכנה לשריפה

ולפציעה.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה ממלא נוגד
קיפאון. ודא שנוגד הקיפאון לא נשפך קרוב

ב את נוגד הקיפאוןלצוואר המילוי. נקה היט
ממכלולים לפני התנעת המנוע.

נוזל הקירור  הממולא בבית החרושת מבטיח
הגנה נגד קיפאון ונגד שיתוך. נוזל הקירור הוא
תערובת של מים ומעכב שיתוך/נוגד קיפאון.

למעכב השיתוך/נוגד הקיפאון בנוזל הקירור יש
את התכונות הבאות:

ת חוםהעבר£

הגנה נגד שיתוך£

הגנה נגד קוויטציה (הגנה נגד חירור)£

הגנה נגד קיפאון£

תיחהת הרהעלאת נקוד£

תכדי לקיים הגנה נגד שיתוך ולהעלות את נקוד

כתב להישאר במערתיחה, נוזל הקירור חייהר

הקירור במהלך כל השנה, אפילו בארצות עם
טמפרטורות חיצוניות גבוהות.
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ה אזהר  

בדוק את ריכוז מעכב השיתוך/נוגד הקיפאון
בנוזל הקירור כל שישה חודשים.

חדש את נוזל הקירור כל 3 שנים.

השתמש רק בחומרים מעכבי שיתוך/ נודי קיפאון
®Glysatinהמצוינים במספר גיליון 325.5, לדוגמה 

G40®כת הקירור של, כדי למנוע נזק למער
המנוע.

כאשר אתה מחדש את נוזל הקירור, וודא שהוא
מי עיכוב שיתוך/ניגודמכיל 50% מנפחו בגור

קיפאון. ריכוז זה תואם הגנה נגד קיפאון עד
.C° 37- מתחת ל�

אל תחרוג מעל נפח של 55% (התואם להגנה
ת נפגמת. אחרC° 45-) נגד קיפאון עד מתחת ל� 

ספיגת החום.

בד,בוד נוזל קירור, אל תוסיף מים בלאם קיים אי
מי עיכוב שיתוך/ניגוד קיפאוןאלא הוסף גור

מאושרים.

רישותבים לעמוד בדהמים בנוזל הקירור חיי
ך כלל ממולאות על ידי מי שתייה.רבדמסוימות, ש

חובה לטפל במים אם הם אינם עומדים
רושים.רטים הדבסטנד

ס בנץ עבור מוצריב למפרטי מרצדנא שים ל
שירות, גיליון מספר 310.1.

כים, זמיןרמידע נוסף אודות הפעלה ובטיחות בד
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר
בע“מ.

כת הדלקבאופן זה תמנע תקלות במער
על ידי דלק מזוהם.

כב,תדלק רק בסולר מסחרי עבור כלי ר
התקן. EN590 העומד בתקן האירופי

 מ� 2010 או מאוחר יותרEN 598האירופי  
בית של  % 0.001(בעל תכולת גופרית מר

מהמשקל).

סוגי הדלקים הבאים אינם מותרים:£

דלק עם תכולת גופרית גבוהה מ�
% 0.001 מהמשקל

סולר ימי£

דלק תעופתי£

נפט לחימום£

מתיל אסטר (ביו�דיזל)£

מו לנזק בלתי הפיך למנועדלקים אלו יגר
,BlueTec® 6כת טיפול בגזי פליטה  ולמער

ך החיים של המנוע.ויפחיתו את אור

מה גבוהה יותר של גופרית בדלק מאיצהר
את תהליך ההתיישנות של שמן המנוע

כת הפליטה.ויכולה לגרום נזק למער

סוג הדלק

בכמה ארצות סולר הזמין שונה מבחינת תכולת
בו. דלק דיזל עם תכולת גופרית נמוכההגופרית ש

ם “יורו דיזל“ בכמה ארצות.יותר, נמכר תחת הש

אתה יכול להשיג מידע נוסף אודות תכולת
כז שירותגופרית בכל ארץ ספציפית בכל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ אומורשה מרצד
במספר גיליון 136.2.

סולר בטמפרטורות נמוכות ה אזהר  
דלק הוא חומר דליק ביותר. טיפול לא נכון בדלק

יותר סכנה של שריפה והתפוצצות.

תהימנע תמיד מאש, להבות גלויות, עישון ויציר

ניצוצות. כבה את המנוע ואם קיים, את חימום

העזר לפני תדלוק.

  סולר

הערות בטיחות חשובות

כב מחביותאם אתה מתדלק את הר
ומיכלים, סנן את הדלק לפני התדלוק.

כת הדלקבי מערכיאם אתה מחמם את ר

בים אלוכיח חימום או להבה גלויה, רבאקד

בר יכול לגרום לדליפת דלקעלולים להינזק. הד

ולהצתתו. תלוי בסוג הנזק, דלק עלול לדלוף עד

שהמנוע פועל, קיימת סכנה להתפוצצות.



עניינים לפי  א�ב

228

ח
פו

טי
 ו

ה
ק

זו
ח

ת

מוצרי שירות

,®AdBlueעדיין מכיל מספיק ®AdBlue אם מיכל 
חש בעת פתיחתהשוואת לחצים יכולה להתר

 עלול להישפך. אם נשפך®AdBlueהמכסה. 
AdBlue®בהע בהר, שטוף מיד את האזור שנפג

מים.

AdBlue®הוא נוזל לא דליק, לא רעיל, נטול 
צבע, נטול ריח ומסיס במים.

נפתח ®AdBlue בעת פתיחת מכסה מיכל
בטמפרטורות גבוהות, עלולים להיפלט אדי

אמוניה.

ב במיוחד:לאדי אמוניה יש ריח חריף וצור

לעור.£

לרקמות ריריות.£

לעיניים.£

בה בעיניים,האדים עלולים לגרום תחושת צרי
מעות בעיניים.בה בגרון ודבאף, בגרון, צרי

הימנע משאיפת אדי אמוניה.

 במקומות מאווררים®AdBlueמלא את מיכל 
ב.היט

ך עיניךע עם עורבוא במג י®AdBlueאסור ש� 
חק אתבלוע אותו. הראו בגדיך ואסור ל

AdBlue®ם של ילדים.ג יד מהיש

, בצע את®AdBlueע עם אם באת במג
ההוראות הבאות:

בון.ך במים וסשטוף מיד את עור£

ע עם עיניך שטוף את בא במג®AdBlueאם £
בלת טיפולעיניך מיד במים נקיים. פנה לק

פואי.ר

 נבלע, שטוף מיד את הפה®AdBlueאם £
בלת טיפולבים. פנה לקבמים ושתה מים ר

פואי.ר

החלף מיד את בגדיך אם נשפך עליהם£
AdBlue®.

בה גבוהותביטמפרטורות ס

 עלול להתפרק אם®AdBlueכב הכימי של ההר
 במשךC° 50הוא יתחמם בחום העולה על 

פרק זמן ארוך (לדוגמה כתוצאה מקרני שמש

ישירות על המיכל). החום ייצור אדי אמוניה.

כת הדלק. צורבי מערכילעולם אל תחמם את ר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדקשר עם מר

כלמוביל בע“מ לתיקון התקלה.

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות, הפרדות

פראפין עלולה לפגום באיכות זרימת הסולר.

כדי למנוע בעיות הפעלה, סולר עם משפרי

ף.איכויות זרימה, זמין בחודשי החור

בה מתחתביף אמין  לטמפרטורות ססולר חור

כז אירופה. אתה יכולמניה ובמר, בגרC° 22-ל� 

להשתמש באופן רגיל ללא בעיות, בסולר

בטמפרטורות חיצוניות צפויות בארץ בה הדלק

נמכר.

תוספי דלק

אל תוסיף בנזין או נפט או לדלק הדיזל כדי

לשפר את תכונות הזרימה. נפט או בנזין

מפחיתים את איכויות השימון של דלק הדיזל.

כת הזרקתהתוצאה עלולה להיות נזק למער

הדלק לדוגמה.

םכת חימום קדכב עשוי להיות מצויד במערהר

ם לדלק יכולה לחמםכת חימום קדלדלק. מער

בר. הד C° 8ה של כ�את הדלק לטמפרטור

משפר את מאפייני הזרימה של הדלק.

AdBlue®

®AdBlueהערות אודות הערות אודות הערות אודות הערות אודות הערות אודות 

רק בהתאם ל� ®AdBlue שתמש ב�ה
DIN 70 070 .אל תשתמש בתוספים

כלשהם.

ע עם בא במג®DEF/AdBlueאם ה� 
משטחי צבע או אלומיניום, כאשר

מתדלקים את המיכל, שטוף את האזורים
בה מאוד מים.עו מיד עם הרשנפג
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אחסון

מיכלים המיוצרים מהחומרים הבאים אינם
:®AdBlue מתאימים לאחסון

אלומיניום£
נחושת£
סגסוגות נחושת£
פלדות£

פח מגולוון£

 בסוגי מיכלים כאלה,®AdBlueאם מאחסנים 
בים של מתכות אלה עלולים להתפרקכימר

כת הטיפול בגזיולגרום נזק בלתי הפיך למער
.®BlueTecהפליטה 

השתמש רק במיכלים המיוצרים מהחומרים

:®AdBlueהבאים לאחסון 

 בהתאם לתקןCr-Niפלדות £

DIN EN 10 088 - 1 / 2 / 3.

בהתאם לתקן Mo-Cr-Ni פלדות£

.DIN EN 10 088 - 1 / 2 / 3

פוליפרופילן.£

פוליאתילן.£

סילוק

בהביה למען איכות הס  הער 

®AdBlueציית לחוקים ולתקנות ביחס לסילוק 

בארץ בה אתה נוהג.

טיהור

 לדוגמה כתוצאה®AdBlueזיהומים ב� 
מחומרי שירות אחרים, מוצרי ניקוי או

אבק, עלולים לגרום:

כי פליטה מוגברים.ער£

נזק לממיר הקטליטי.£

נזק למנוע.£

כת מיחזור גזי הפליטהתקלות למער£
BlueTec®.

 טהור תמיד, כדי למנוע®AdBlueוודא שה� 
כת הטיפול בגזי הפליטהתקלות במער

BlueTec®.

 נשאב מתוך מיכל ה�®AdBlueאם ה� 
AdBlue®ב תיקונים, אל תשתמש לדוגמה עק

בנוזל זה למילוי מחודש של המיכל. טוהר הנוזל
אינו יכול להיות מובטח יותר.

ניקוי וטיפוח

כב.ך הרדיר עוזר לשמור על ערטיפוח ס

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקת מרצדחבר
במוצרי שירות שנבחנו ואושרו לשימוש עבור

ס בנץ. אתה יכול להשיג את מוצרי השירותמרצד
ס מטעםכז  שירות מורשה מרצדהאלה  בכל מר
כלמוביל בע“מ.

אם אתה צריך לשטוף את החלקים העליונים
כב, השתמש תמיד בסולמות מתאימיםשל הר

או במגביהים אחרים שלא ניתן להחליק מהם.

בה נמוכותביטמפרטורות ס

AdBlue®11-ה של כ�  קופא בטמפרטור °C.
כש,כב והארץ בה הוא נרמת ציוד הרבהתאם לר

ם ל�כת חימום קדכב במערניתן לצייד את הר
AdBlue®ף מובטחת  גם המבטיחה פעולה בחור

.C° 11-בטמפרטורות  מתחת  ל� 

תוספים, מי ברז

. אל®AdBlueבב תוספים עם ה� אל תער
 במי ברז, אתה עלול להרוס®AdBlueתדלל 

כת הטיפול בגזי הפליטהבכך את מער
BlueTec®.

בה.בי באופן אחראי ביחס לס ®AdBlueסלק 

בהביה למען איכות הס  הער 

הכב במשטח שטיפה המיועד למטרשטוף את הר
זו. היפטר ממיכלים ריקים ומוצרי שירות

בה.בימשומשים, באופן אחראי ביחס לס

  הערות אודות טיפוח
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כב  ניקוי פנים הר

ביםניקוי כיסויי המוש

בר לניקויאין להשתמש במטליות מיקרופי
בר עלולותבים. מטליות מיקרופיכיסויי מוש

לגרום נזק לכיסויים, אם יעשה בהם שימוש
תכוף.

נקה:
כיסויים מעור מלאכותי עם 1% של£

חיצה עם בדתמיסת ניקוי, לדוגמה נוזל ר
ספוג בתמיסה.

כיסויים מבד עם 1% של תמיסת ניקוי,£
חיצה עם מטלית ספוגהלדוגמה נוזל ר

בתמיסה. שפשף בעדינות, וטפל תמיד
למנועבזהירות במלוא חלקי הכיסוי, כדי

התפתחות של קצוות נראים לעין. הנח
בש לאחר מכן. תוצאותב להתיילמוש

הניקוי תלויות בסוג ומשך זמן קיום
הלכלוך.

נקה כיסויים מעור אמיתי בזהירות£
בש אותםבמטלית לחה, ולאחר מכן יי

בשה. ודא שהעור אינו ספוגבמטלית י
ת הוא עשוי להתקשותבמים, אחר

דק. השתמש רק במוצרי טיפוחולהיס
ס בנץ. ניתןשנבדקו ואושרו על ידי מרצד

כזילהשיג את המוצרים האלה במר
ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ב ש:שים ל

בעי ולכן נתון לתהליךעור הוא חומר ט£
ב באופןבעי. עור יכול להגיהתיישנות ט

בות שונותבישונה להשפעות של ס
(לדוגמה, לחות גבוהה או חום גבוה),
לדוגמה היווצרות של קפלים בולטים

יותר.

רוש כדי לשמור על המראהטיפול רגיל ד£
ע ועל התחושה של כיסויי העורעל המג

למשך זמן ארוך.

ה אזהר  

ניקוי חגורות בטיחות

כב אואל תשתמש בחלקים של הר

כב, כגון מכסה תא המצבריםפתחים במר

רגה. עלול כמד®AdBlueאו  מיכלי דלק/ 

כב ולפתחיםם נזק לחלקי הרלהיגר

כב.במר

כבהערות על ניקוי החלק החיצוני של הר

ב להערות הבאות אודות ניקוי חגורותשים ל
בטיחות:

הסר מיד סימנים ללכלוך ולכלוך. כדי£
ת משקעים ונזק.למנוע השאר

בין או תצבע את חגורות הבטיחות.אל תל£
זה יפריע לתפקוד חגורות הבטיחות.

בש את חגורות הבטיחות בקרניאל תיי£
שמש ישירות, או בטמפרטורות מעל

.80°C

חיצהנקה את חגורות הבטיחות בתמיסת ר
עדינה.

כב  ניקוי החלק החיצוני של הר

כב פועלים בעת ניקוי השמשהאם מגבי הר
מית או להבי המגבים, אתה יכול להילכד.הקד

קיימת סכנה לפציעה.

מיתכבה תמיד את מגבי השמשה הקד
מית או להביוההצתה לפני ניקוי השמשה הקד

המגבים.

ה אזהר  
כב או חלקיםאם אתה משתמש בפתח במר

רגות, אתה יכול:פריקים כגון מד

להחליק ו/או למעוד£

כב ולגרום לנפילתך.לגרום נזק לר£

קיימת סכנה לפציעה.

השתמש תמיד באמצעי טיפוס בטוחים, לדוגמה
ב.סולם יצי
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רגות גישהמד

הערות בטיחות חשובות

רגות גישה, ידיות אחיזה נקיות מלכלוךשמור על מד

כגון:

בוץ£

חימר£

שלג£

חקר£

ריכה שלך.ת הדבר יגביר את בטיחות נקודהד

רגות, מלפניםמד

ה אזהר  
סילוני מים מנחירי התזה עגולים, יכולים לגרום
נזק למבנה הפנימי של הצמיגים ושרוולי האוויר,

ם סילון היוצא ממתזיזרנזקים שאינו נראה חזותית. 

סמי לכלוך) עלול לגרום נזקסילון מעוגלים (מכר

ה שלא ניתן להבחין בו מבחוץ.לצמיגים ולשלד

ךרבים שניזוקו בדכיייתכנו תקלות בלתי צפויות בר

זו. קיימת סכנת תאונה.

רגה וידיות אחיזהדוגמה: מד

וידיות האחיזה רגות הגישה  השתמש במד

כב.כאשר אתה מנקה את הר 

  מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

 כדי להימנע מנזק עתידי, תקן נזק של
שריטות והסר לכלוך מיד, במיוחד:

שאריות חרקים£

לשלשת ציפורים£

ה מבצבצתחלוד£

ף עצים שר£

שמנים וגריז£

דלקים£

כתמי זפת£

משקעי מלח£

בה אם הוא מתלכלךכב בתכיפות רשטוף את הר
בות יותר מהרגיל.פעמים ר

ה שלכב יש שכבת איטום מגן לשלדאם לר
ס בנץ:מרצד

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה£
או מתזי סילון מעוגלים.

בי של עד 3 בר.נקה רק בלחץ מים מר£

ביתה מרכב במים בטמפרטורנקה  את הר£
C° 40.של 

חקי של לפחות 30 ס“מ ביןשמור מר£
כב.המתז והר

השתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים ביחס£
בוב שמציין היצרן ואל תשתמשער

בתמיסות בסיסיות או חומציות.

אל תשתמש בחומרים המבוססים על£
דלקים, שמן קנולה, סולר, בנזין או ממסים

אחרים.

כב בשימוש, הסר חומריםכל זמן שהר£
מאכלים עם מים לאחר השימוש.

ף, בדוק את הגנהלפני ואחרי שימוש בחור£
רוש.נגד קורוזיה ותקן אותה אם ד

רגותכב השתמש תמיד במדבעת ניקוי הר£
כב וידיות האחיזה אן אביזר טיפוסהר

מאובטח, כגון סולם מתאים.

שריטות, משקעים מאכלים, שיתוך ונזק£
ם על ידי הזנחה או טיפול לא הולםשנגר

אינו יכול  תמיד להיות מתוקן. במקרים
אלה, צור קשר עם מוסך מוסמך.
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אוטומטיים, קפל את המראות והפסק את
ת,מית. אחרפעולת מגבי השמשה הקד

ם נזק למראות החיצוניותעלול להיגר
מית.ולמגבי השמשה הקד

וודא שהמראות החיצוניות מקופלות כלפי
ב את המתקןחוץ שוב, כאשר אתה עוז
כב.האוטומטי לשטיפת כלי ר

םחיצת קדכב מלוכלך מאוד, בצע לו ראם הר
לפני שאתה מעביר אותו במתקן אוטומטי

כב.לשטיפת כלי ר

כב אוטומטית,לאחר שטיפה במתקן שטיפת ר
מיתהסר את שכבת השעווה מהשמשה הקד

בר ימנע מריחות ויפחית אתולהבי המגבים. הד
רעש המגבים כתוצאה משאריות על השמשה

מית.הקד
עת שימוש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה,ב

חק של 30 ס“מ לפחותתמיד שמור על מר
כב למתז של מכשיר הניקוי.בי הרכיבין ר

מידע לגבי אל תשתמש במכשירי לחץ גבוה
בים שלכית הרעם מתזי סילון מעוגלים. אחר

כב והמנוע יכולים להינזק.הר

ה את סילון המים.בעת הניקוי, הזז בהתמד
באופן זה תימנע גרימת נזק.

אל תכוון את סילון המים:

לצינורות יניקת האוויר£

לצירי הדלתות£

לשרוולי האוויר£

לצינורות  הבלמים£

למשקולות איזון גלגל£

בים חשמלייםכילר£

למחברי תקעים£

לאטמים£

ה שלכב יש שכבת איטום מגן לשלדאם לר
ס בנץ, אל תשתמש במכשירי ניקוימרצד

ת, אתה עלול לפגוםבלחץ גבוה. אחר
באיטום המגן.

כב מתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

כב במתקני שטיפהלפני שטיפת הר

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה עם נחירי
התזה עגולים, לניקוי צמיגים או שרוולי אוויר. דאג

להחליף מיד צמיגים או שרוולי אוויר שניזוקו.

כבך רק במפרצי חניה המיועדיםשטוף את ר
ה זו. השלך מיכלים ריקים וחומרי ניקוילמטר

בה.ביבאופן ידידותי לס

כת טיפול בגזי פליטהניתן לנקות את מער
BlueTec® ת,רק כאשר הוא קר. אחר

החיישנים יכולים להינזק.

בעת ניקוי, לעולם על תפנה סילוני מים
כת הטיפולת מערכת הפליטה. אחרלמער

בגזי פליטה עלולה להינזק.

  ניקוי המנוע

ב להערות הבאות כאשר אתה מנקהשים ל

את המנוע. בכך תימנע תקלות ונזק למנוע.

כאשר אתה משתמש במכשירי ניקוי בלחץ£
גבוה או בקיטור, אל תכוון את הסילון ישירות

בים חשמליים ולכבלים חשמליים.כילר

וודא שלא ייכנסו מים לפתחי יניקת האוויר£
והאוורור.

טפל במנוע עם חומרים משמרים לאחר£
הניקוי. כאשר אתה עושה זאת הגן על

כת רצועות ההנעה מפני החומרמער
המשמר.

ת כחומרהשתמש רק בשעווה המיועד£
משמר עבור מנועים, בהתאם לגיליון מספר

ס בנץ עבור מוצרי385.4 של מפרטי מרצד
שירות.

בנוסף, ציית להוראות בסעיף “מכשירי ניקוי
 עמוד 231).«בלחץ גבוה“ (

הלק תגוסגס ילגלג 

כאשר אתה מנקה גלגלי סגסוגת קלה, אל
תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים או
אלקאליים. הם עלולים לשתך את אומי

בהביה למען איכות הס  הער 
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ה אזהר  

הגלגלים או את קפיצי משקולות האיזון של
הגלגלים

אל תכוון סילוני מים ישירות על משקולות

איזון של גלגלי סגסוגת קלה. הן עלולות

להתנתק ולגרום לחוסר איזון ובלאי צמיגים

מוגבר.

דיר.נקה גלגלי סגסוגת קלה באופן ס

בנוסף, ציית להוראות בסעיף “מכשירי ניקוי
 עמוד 231).«בלחץ גבוה“ (

בהביה למען איכות הס  הער 

תחזוקה

 הערות בטיחות חשובות

בות דורשות שתבצע מספר עבודותאם הנסי
רישותגיח על דב להשתחזוקה בעצמך, אתה חיי

בה. כאשר אתה נפטר ממוצרי שירותביהגנת הס
רישותב לציית לדישנים כגון שמן מנוע, אתה חיי

החוק. הוראה זו מתייחסת לכל החלקים לדוגמה
ע עם מוצרי שירות.מסננים, אשר באו במג

היפטר ממיכלים ריקים, מטליות ניקוי ומוצרי שירות
בה.ביבאופן אחראי לס

ב להוראות אודות מוצרי שירות. אל תניחשים ל
כב נייח.רש, כאשר הרלמנוע לפעול יותר מהנד

כב דורש טיפול ותחזוקה.כמו כל ציוד טכני, הר
היקף ותכיפות עבודות התחזוקה, תלויים בעיקר
בתנאי הפעולה העשויים להיות שונים באופן

חב.נר

כב על מעמדי סרניםב לאבטח את הראתה חיי
ךה מספקת בעומס, אם יש צורבעלי יכולת עמיד

כב. אל תשתמש אףבצע עבודות מתחת לרל
כב במקום מעמדים. קיימתפעם במגבה הר

כב יחליק ממנו.סכנה שהמגבה יתמוטט והר

כב לזמןכב מיועד רק להרים את הרמגבה הר
קצר, לדוגמה, החלפת גלגל.

כב, ציית לכל תקנותה על הרבעת עבוד
עותהבטיחות, כגון הוראות הפעלה, תקנות הנוג

בה,בית הסלחומרים מסוכנים, צעדים לשמיר

ה ומניעת תאונות.ותקנות בטיחות בעבוד

פת כוללת מידע אודותת התחזוקה המצורחובר
היקף ותכיפות עבודות התחזוקה, והערות אודות

אחריות, מוצרי שירות ועבודות תחזוקה.

ההמוסך המורשה יאשר את ביצוע העבוד
ת התחזוקה.ברישום בחובר

בות מיומנויותביקורות ועבודות תחזוקה מחיי
מיוחדות, שלא ניתן להשיגן בקריאת הוראות

בצע את עבודותתפעול אלה. דאג תמיד ל
תהתחזוקה במוסך מומחים מוסמך. חבר

כז שירותס בנץ ממליצה לך לפנות למרמרצד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

  WS  כת תחזוקה)(מער

מההקד

בת את מועדי השירותכת התחזוקה מחשמער
כב ומכלוליו בהתבסס על תנאישל הר

כב.ההפעלה של הר

ביםאתה יכול לקרוא למועדי השירות המחוש
ךרב הדכב ולמכלוליו באמצעות מחשלר

 עמוד 117).«(

ך מציג ראשית את מועדי השירותרב הדמחש
בחלון אירוע באופן אוטומטי 14 יום לפני מועד

השירות המיועד.

מוסך מוסמך יכול לתכנת את ההודעה
הראשונה שמופיעה בין 0 ל� 30 יום לפני

מועד השירות.

ךרב הדכאשר הגיע או חלף מועד השירות, מחש
מציג חלונות אירוע נוספים.

ה שמתבצעת במוסך מוסמךדאג שהעבוד
תך ובחובררב הדתאושר ברשומות של מחש

השירות והטיפולים.

חלון אירוע אוטומטי למועד שירות

אם אינך מבצע את טיפול השירות/תחזוקה

בר עלול לגרוםחיים, הדהמצוין או תיקונים הכר

כות. קיימת סכנהלתקלות ולכשל של מער
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ף תחזוקה ללא משכךמד

ף התחזוקה משוך את מדלפתיחה: ¿

והנף אותו כלפי מעלה בכיוון החץ.

ףממד שחרר את מוט הבטיחות ¿  

., וחבר אותו לסגר התחזוקה 

מהסגר הסר את מוט הבטיחות ה: לסגיר¿

.ף התחזוקה  וחבר אותו למד,

.ף התחזוקה הורד את מד¿   

בצד שמאל ף התחזוקה לחץ את מד¿

ף התחזוקהובצד ימין, עד שתשמע את מד

ב.משתל 

לתאונה.

בצע את טיפול השירות/התחזוקהדאג תמיד ל

ואת התיקונים הנחוצים במוסך מוסמך.

אי ציות לחלונות אירוע של מועדי השירות

ת התחזוקה בזמן עלולואי ביצוע עבוד

כב או למכלוליו. תמיד בצעלגרום לנזק לר

ת השירות בזמן במוסך מורשהאת עבוד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

אם אתה מעביר את מתג ההצתה למצב

בנהיגה ומועד השירות הגיע או חלף, מחש

ך יציג את התאריכים בחלון אירוע אפוררהד

 בעת שחלף מועד שירות, עמוד 124).«(

ך מציג את טיפול שירות שחלףרב הדמחש

 עמוד 127).«(בחלון אירוע צהוב 

כת התחזוקה תודיע לך באופן אוטומטימער

על מועדי שירות לדוגמה:

£Engine 12.08.14, 3000 km 

מנוע 12.08.14, 300 ק“מ)(

מועדי השירות מוצגים 14 ימים לפני

תאריך הבדיקה המיועד.

£ Engine, Maintenance   ,מנוע)

רשת)תחזוקה נד

מועדי השירות מוצגים

£ Engine, Maintenance   ,מנוע)

רשת מיד)תחזוקה נד

חלף תאריך מועד השירות.

לחץ על לחצן לאישור חלון אירוע: ¿  

ב תפקודי.בגלגל ההגה הר

ף תחזוקה  מד
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ףנקודות תחזוקה מתחת למד

התחזוקה

מיכל התפשטות נוזל קירור עם מכסה

 עמוד 235)«(טורקיז 

צוואר מילוי שמן מנוע עם מכסה אדום
 עמוד 238)«(

ראולי עם מכסהכת מפעיל מצמד הידמער

 עמוד 236)«(ירוק 

  נוזל קירור

כב כאשר מפלס נוזלאל תפעיל את הר

בר עלול לגרוםקירור המנוע נמוך מדי. הד

נזק למנוע.

ה אזהר  
כת קירור מנוע נמצאת תחת לחץ בייחודמער

אם המנוע חם. אתה יכול להיכוות מנוזל קירור
חם שמותז בעת פתיחת המכסה. קיימת סכנה

לפציעה.

אפשר למנוע להתקרר לפני פתיחת המכסה.
בש כפפות ומשקפי מגן בעת הפתיחה. סובבל

בוב כד לאפשרבאטיות את המכסה חצי סי
ללחץ להשתחרר.

ה אזהר  
בריאות.מוצר שירות עלול להיות רעיל ומסוכן ל

קיימת סכנה לפציעה

הקפד על ההוראות שעל המיכל המקורי בעת
השימוש, האחסון וההשלכה של מוצרי שירות.
תמיד אחסן מוצרי שירות במיכל המקורי סגור.

ם שלג ידחק מהיששמור תמיד מוצרי שירות הר
ילדים.

מיכל התפשטות נוזל קירור

וודא שאתה ממלא אחר הוראות הבטיחות

 עמוד 224).«(  בסעף מוצרי שירות

פתח את מכסה מיכל התפשטות נוזל הקירור,
ת נוזל הקירור היא מתחתרק כאשר טמפרטור

.C° �50ל

ה מדויקת רק כאשרמפלס נוזל קירור ניתן למדיד

.C° 25 ל�C° 0ת נוזל הקירור היא בין טמפרטור

ת נוזל הקירורבדוק תחילה את טמפרטור

 עמוד 119).«(ך רב הדבמחש

אם מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות של

ךרב הדנוזל הקירור נמוך מדי, תצוגת המחש

.תציג חלון אירוע עם הסמל 

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿   

הפעל את בלם החניה.¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

ת נוזל הקירורבדוק את טמפרטור¿   
ך.רב הדבמחש

 עמוד 234).«ף התחזוקה (פתח את מד¿   

סובב את המכסה בצבע טורקיז ¿   
בזהירות נגד כיוון השעון, ושחרר את

הלחץ.

שחרר מהברגה והסר את המכסה¿   
.הטורקיז  

בדוק את מפלס נוזל הקירור.¿   



עניינים לפי  א�ב

236

ח
פו

טי
 ו

ה
ק

זו
ח

ת

תחזוקה

מפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות
.ב להגיע לפחות לסימון המינימום חיי

רים ללאכב עם מנועי 6 צילינדבכלי ר¿   
בת הילוכים אוטומטית או מנוע 4תי

רים: מלא את נוזל הקירור עד לסימןצילינד
.המקסימום 

בתרים עם תיכב עם מנועי 6 צילינדבכלי ר¿   
הילוכים אוטומטית: מלא את נוזל הקירור

.עד לסימן המקסימום 

 למקומו והדק אותוהחזר את המכסה ¿   
ככל שניתן.

 עמוד  234)«(ף התחזוקה סגור את מד¿   

כתראולי במערך לחדש את הנוזל ההידאין צור

ראולי.מפעיל המצמד ההיד

 עמוד 234).«ף התחזוקה (פתח את מד¿   

בדוק את מפלס הנוזל במיכל.¿   

ב להיות בין סימון מקסימוםמפלס הנוזל חיי

. לסימון מינימום 

ף התחזוקה.סגור את מד¿   

ראולי  פעולת המצמד ההיד

בדיקת מפלס נוזל

דוגמה: מיכל נוזל מצמד

ראוליראולי עבור מנגנון המצמד ההידהנוזל ההיד

סמפורט בגיליון מספר 345.0, של מפרטי מרצד

בנץ עבור מוצרי שירות ואף סטייה מהם אינה

ת.מותר

אל תוסיף אף פעם נוזל בלמים או נוזלים
תרגות איכות אחרות. אחרראוליים בעלי דהיד

ראולי.תגרום נזק למנגנון המצמד ההיד

ראולית עלולה לדלוף, אםכת ההידהמער
ראולי במיכל של מנגנוןמפלס הנוזל ההיד

ראולי הוא מתחת לסימוןהמצמד ההיד
המינימום.

ראוליתכת ההידבדוק את המערדאג ל
במוסך מומחים מוסמך.

/תימדקה השמשה תפיטש תכרעמ

םיישארה םיסנפה יוקינ תכרעמ

הוספת נוזל שטיפה

ה אזהר  
מית מתלקח בנקל.נוזל שטיפת השמשה הקד

ב אש, להבות חשופות ולעשן, כאשראסור לקר

מית.מטפלים בריכוז נוזל שטיפת השמשה הקד

וודא שנוזל שטיפה מרוכז לא ישפך על צוואר

המילוי או לידו.

מיתלמיכל נוזל השטיפה עבור השמשה הקד

בול של 9 ליטרים.וניקוי הפנסים הראשיים, יש קי

כאשר מפלס נוזל השטיפה במיכל נוזל השטיפה

ך יציג חלון אירוע אפור עםרב הדנמוך מדי, מחש

 עמוד  124).«(  הסמל 
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ססף ריכוז נוזל שטיפה בהתאם למפרטי מרצדהו
בנץ עבור מוצרי שירות, לפי גיליון מספר 371.0

בוב של שיעורעבור כל השנה. כוונן את הער
ה החיצונית.הריכוז, להתאמתו לטמפרטור

ת הקיפאון, השתמשבטמפרטורות מעל נקוד
בריכוז נוזל שטיפה עבור עונת הקיץ, כדי למנוע
מריחות. אם קיימת סכנת כפור, השתמש בריכוז

ף, למניעת קפיאתנוזל שטיפה עבור עונת החור
מית.נוזל השטיפה על השמשה הקד

בב מראש את נוזל השטיפה בשיעורער¿   
המתאים במיכל.

פתח את דלת הנהג.¿   

 של מיכל נוזלהסר את המכסה ¿   
השטיפה.

מלא נוזל שטיפה במיכל.¿   

ה למקומו.בחזר לחץ את המכסה ¿   

סגור את דלת הנהג.¿   

ה אזהר  
רגה ובידיות האחיזהאם אתה משתמש במד

מת תא הנהג בעת החלפת הלהבים, אתהבקד

יכול להחליק ו/או ליפול. קיימת סכנה לפציעה.

בעת החלפת להבי המגבים, השתמש תמיד

באמצעי טיפוס בטוח, לדוגמה סולם מתאים.

ה אזהר  
מית מתחילים לנוע בעתאם מגבי השמשה הקד

החלפת להבי המגבים, אתה עלול להילכד בזרוע

המגב. קיימת סכנה לפציעה.

מיתכבה תמיד את מגבי השמשה הקד

וההצתה לפני החלפת להבי המגבים.

ע רק בלהבי המגבים על זרוע המגב.ג

ת, אתה עלול לגרום נזק ללהב המגב.אחר

ף התחזוקה בעתאל תפתח את מד

מית.מת מהשמשה הקדשהזרוע מור

ףת, אתה עלול לגרום נזק למדאחר

התחזוקה.

ה עלאל תקפל את זרועות המגב בחזר

מית ללא להבי מגבים.השמשה הקד

ם נזק לשמשהת עלול להיגראחר

מית.הקד

להבי המגבים הם חלקים של המגב. החלף

את להבי המגבים כל שישה חודשים, באופן

ת השמשהב ובסתיו. אחראידאלי באבי

ב.מית והחלון האחורי לא ינוגבו היטהקד

  החלפת להבי המגבים

הפעל את בלם החניה.¿   

.Nבת ההילוכים להילוך סרק העבר את תי¿   

דומם את המנוע.¿   

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿   

ת להב המגב: קפל מעלה את זרועלהסר¿   

מית.מהשמשה הקד המגב 

ה על זרועבזווית ישר התקן להב מגב ¿   

המגב.
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בדיקת מפלס שמן מנוע בתצוגה

בדוק את מפלס שמן המנוע לפני תחילת כל

נסיעה.

בדוק את מפלס שמן המנוע בשימוש¿   

 עמוד 118).«ך (רב הדבמחש

בהוסף שמן מנוע כפי שמוצג במחש¿   

ך.רהד

הוספת שמן מנוע

השתמש רק בשמנים שאושרו עבור

 לפי המפרט.SAEכב, עם הדירוג הר

אל תוסיף יותר מדי שמן כאשר אתה

מוסיף שמן. הוספת יותר מדי שמן עלולה

לגרום נזק למנוע או לממיר הקטליטי. דאג

פי שמן.לשאוב עוד

דוגמה: מכסה

ס בנץ ממליצה לך להוסיף אתת מרצדחבר
ך, לפנירב הדכמות השמן המוצגת במחש

שאתה מתחיל בנסיעה ארוכה.

באל תוסיף  את הכמות המוצגת במחש
.ך, עד שהתצוגה תציג את הסמל רהד

אתה יכול למצוא מידע אודות שמני מנוע
 עמוד 224).«בפרק “מוצרי שירות“ (

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿   

ב את בלם החניה.של¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

 עמוד 234).«ף התחזוקה (פתח את מד¿   

.שחרר מהברגה והסר את המכסה ¿   

בהוסף שמן עד למפלס המוצג במחש¿   
ך.רהד

 למקומוהחזר את המכסה האדום ¿   
והברג אותו.

ף התחזוקה.סגור את מד¿   

בת הילוכיםמפלס שמן בתי

אוטומטית

מידע כללי

תבהבהמ וא תקלדנ  יוויחה תירונ םא

בתת שמן תיבעת הנהיגה, טמפרטור

ההילוכים או נוזל הקירור גבוהה מדי.

בה לכך יכולה להיות כי מפלס שמןהסי

בת ההילוכים גבוה מדי או נמוך מדי. אםתי

בת ההילוכים גבוההת שמן תיטמפרטור

חוף אתיחד וד לחץ על קפיצי הנעילה ¿   

. בכיוון החץ קימור זרוע המגב 

הסר את להב המגב.¿   

 החלק את חלקלהתקנת להב המגב:  ¿ 
הציר של להב המגב לחלק המכופף של

. בכיוון החץ זרוע המגב 

לחץ את להב המגב לקימור שעל זרוע¿   
בות קפיצי עד שנשמעת השתל המגב 

הנעילה.

ביל לזרועבמק סובב את להב המגב ¿   
.המגב 

 על השמשה שוב.קפל את זרוע המגב ¿   

  מפלס שמן מנוע
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oL
EL

מדי לעתים תכופות, קיים סיכון של נזק

בת ההילוכים.לתי

בתבדוק את מפלס השמן רק כאשר תי

הת עבודההילוכים האוטומטית, בטמפרטור

רגילה.

קודים הניתנים להצגה בתצוגה

קודים עבור מפלס שמן

בדיקת מפלס השמן בתצוגה

ת מפלס השמןתחילת מדיד

כב על פני שטח ישרים.החנה את הר¿   

ב בלם חניה.של¿   

בת ההילוכים למצב הילוךהעבר את תי¿   

סרק.

הפעל את המנוע והנח לו לפעול במהירות¿   

סרק.

 בו זמנית. ו� לחץ על הלחצנים ¿   

.לחץ על לחצן 

ת מפלס השמן מתחילה. במהלךמדיד

מציגה ת מפלס השמן, התצוגה מדיד

oL 01 (מפלס שמן), ל� oL 08 קודים
ב.באופן עוק

המתן כשתי דקות.¿   

 תציג באופןלאחר ההשהייה, התצוגה 

אוטומטי קוד עבור מפלס השמן, או קוד

תקלה.

פירוש  קוד

oL oKבת ההילוכיםמפלס השמן בתי
מספיק.

oL Loבת ההילוכיםמפלס השמן בתי
נמוך מדי.

ב המוצג מציין אתהמספר העוק
בת ההילוכים, אשרכמות שמן תי

 =01חובה להוסיף, לדוגמה  
ליטר אחד.

oL HIבת ההילוכיםמפלס השמן בתי
גבוה מדי.

ב המוצג מציין אתהמספר העוק
בת ההילוכים, אשרכמות שמן תי

חובה לנקז או לשאוב, לדוגמה
 = ליטר אחד.01

ת מפלסקודי תקלה אפשריים במהלך מדיד
שמן:

הנח למנוע לעבוד¿מהירות המנוע
במהירות סרק.נמוכה מדי.

הנח למנוע לעבוד¿מהירות המנוע
במהירות סרק.גבוהה מדי.

העבר את¿  בת ההילוכיםתי
בתתיהאוטומטית לא
ההילוכיםנמצאת בהילוך

למצב סרק.הילוך סרק.

הנח למנוע¿   תטמפרטור
לפעול עד ששמןהשמן נמוכה

בת ההילוכים תימדי.
תלטמפרטור יגיע 
ה. עבוד

דומם את המנוע,¿תטמפרטור
תעד שטמפרטורהשמן גבוהה

םיכוליהה תבית ןמש
תתרד לטמפרטור

ה.עבוד

oL
EH

oL
SN

oL
TL

oL
TH

            תיקון   פירושקוד



עניינים לפי  א�ב

240

ח
פו

טי
 ו

ה
ק

זו
ח

ת

תחזוקה

ה אזהר  

ת מפלס השמןסיום מדיד

לחץ על כל לחצן הילוך שהוא.¿   
ת מפלס השמן מסתיימת. מצבמדיד

ה מופיע בצד שמאל, וההילוךההעבר
.הנבחר מופיע שוב בצד ימין בתצוגה 

ך. הצורתבת הילוכים במידהוסף שמן תי¿   

בדיקת מפלס השמן עם מדיד שמן

בת הילוכיםוהוספת שמן תי

חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות

חמים מאוד. קיימת סכנה לפציעה בעת ביצוע

ה בתא המנוע.עבוד

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וג

בחלקים המופרטים בהמשך.

כב על פני שטח ישרים.ת הרהחנה א¿  

ב בלם חניה.של¿  

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿  
למצב הילוך סרק.

הפעל את המנוע והנח לו לפעול במהירות¿  
סרק במשך דקה אחת.

 והמתןDבת ההילוכים למצב העבר את תי¿  
30 שניות.

 והמתןRבת ההילוכים למצב העבר את תי¿  
30 שניות.

 והמתןNבת ההילוכים למצב העבר את תי¿  
30 שניות.

הפסק את פעולת המנוע.¿  

 עמוד 252).«כן את תא הנהג לפנים (הר¿  

או

כב הגורר גרור נתמך: נתק את הגרורר¿  
 עמוד 210).«נתמך (

כוןהתנע את המנוע כאשר תא המנוע ר¿  
 עמוד 254).«(

או

כב הגורר גרור נתמך: התנע את המנוער¿  
המפתח.עם 

כב.עצור את הר   ¿כב נמצאהר

הפעל את בלם¿   בתנועה.
החניה.

מדוד את מפלס¿קיימת תקלה
השמן עם מדידתבחיישן מדיד

שמן. שמן

דאג לתקן את¿   
התקלה במוסך
מוסמך, לדוגמה

כז שירותמר
סמורשה מרצד

מטעם כלמוביל
בע“מ.

            תיקון   פירושקוד

oL
FL

oL
SH

בת הילוכיםהשתמש רק בשמני תי

SAEרגות הצמיגות מאושרים,  בד

המתוארות.

בת ההילוכים האוטומטית נמצאתכאשר תי

ה רגילה, אל תמלא שמןת עבודבטמפרטור

בת הילוכים מעל סימון התחום החםתי

בתהעליון. אם תוסיף יותר מדי שמן תי

ף.הילוכים, דאג לשאוב את השמן העוד

בתת אתה עלול לגרום נזק לתיאחר

ההילוכים האוטומטית.
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כב הגורר גרור נתמך: התנע את המנועבר¿  

עם מפתח.

.משוך החוצה את מדיד השמן ¿  

 במטלית עםנגב את מדיד השמן ¿  

בים עדינים.סי

לתוך ה את מדיד השמן הכנס בחזר¿  

 עד סוף מהלכו,צינורית מדיד השמן 

ומשוך אותו החוצה שוב.

כב הגורר גרור נתמך: חבר את הגרורבר¿  

 עמוד 208).«הנתמך (

כב  מכלולי הר

בת הילוכים אוטומטיתדוגמה: מדיד שמן בתי

.בדוק את מפלס השמן על מדיד השמן ¿  

תבת ההילוכים בטמפרטורכאשר תי

ב להיותה רגילה. מפלס השמן חייעבוד

.בתחום החם 

ה,בת ההילוכים האוטומטית קרכאשר תי

.ב להיות בתחום הקר מפלס השמן חיי

הפסק את פעולת המנוע.¿  

בתרשת של שמן תיהוסף את הכמות הנד¿  

.הילוכים לתוך צינורית מדיד השמן 

ה לצינוריתבחזר הכנס את מדיד השמן ¿  

, עד סוף מהלכו.מדיד השמן 

בדוק שוב את מפלס השמן.¿  

ה למצב נהיגה.כן את תא הנהג בחזרהר¿  

או

בהביה למען איכות הס  הער 

בה.בישימוש לא נכון במוצרי שירות מזיק לס

כתאל תאפשר למוצרי השירות להיספג לתוך מער
השופכין, בפני השטח/במקווי מים או לתוך

מה.האד

דיר. אםכב לדליפות באופן סבדוק את מכלולי הר
בוד נוזל, לדוגמה באמצעות סימניאתה מזהה אי

בוד הנוזלשמן באזור החניה, דאג לתקן את אי
במוסך מומחים מוסמך.

  בדיקת הגנה נגד שיתוך

ף.כים יש השפעה משתכת בחוררלמלח ד
בה יותר כדיכב בתכיפות רשטוף את הר

ת משקעילהסיר את משקעי המלח. אחר
מו נזק להגנה נגד שיתוך.המלח יגר

ה.כב סופק עם איטום הגנה לשלדייתכן שההר
ס בנץ הוא שעווה שקופההאיטום  של מרצד

המונעת שיתוך, עם איכויות הגנה יוצאות מן
הכלל.

כב ללא איטום הגנה נגד שיתוך שלבכלי ר
כבס בנץ, תא הנהג מסופק עם הגנת מרמרצד

כנגד חירור והגנת גחון.

דיר לנזקי שיתוך,כב באופן סבדוק את הר¿  
חוס וקווי הנוזלבפרט בקווי האוויר הד

ראולי.ההיד

דאג לתקן כל נזק להגנה נגד שיתוך המסופק¿  
סכז שירות מורשה מרצדעל ידי היצרן  במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

כב ללא איטום הגנה נגד שיתוך שלכלי ר¿
סס את הגחוןס בנץ: כצעד ביטחון, רמרצד

כב עם חומר הגנה על בסיס שעווהשל הר

בהתאם למספר גיליון 385.1 של מפרטי

ס בנץ למוצרי שירות.מרצד
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סכנת התפוצצות. גזי מימן חמצני

מיוצרים, כאשר המצברים נטענים.

הטען את המצברים רק במקום

ב.מאוורר היט

תסכנת שריפה. הימנע מיציר

ניצוצות. הימנע מאש, להבות

חשופות ואל תעשן, כאשר אתה

מטפל במצבר.

חומצת המצבר מאכלת. חבוש

כפפות עמידות לחומצה. התזות

כלשהן של חומצה על העור או

הבגדים, חובה לנטרל מיד

בון או מנטרלבאמצעות מי ס

חומצה ולאחר מכן לשטוף במים.

כב משקפי מגן. כאשר אתההר

בב מים עם חומצה, הנוזלמער

עלול להיות מותז לעיניך. שטוף מיד

התזות חומצה לעיניים במים נקיים,

ופנה מיד לרופא.

חק מילדים. ילדים אינם מסוגליםהר

להעריך את הסכנות הכרוכות

בטיפול במצברים ובחומצה.

ציית תמיד להוראות הבטיחות,

לאמצעי ההגנה והתהליכים

המפורטים בהוראות תפעול אלה,

כאשר אתה מטפל במצבר.

מצברים מכילים מזהמים. סילוקם

עם האשפה הביתית מנוגד לחוק.

חובה  לאסוף אותם בנפרד

בה.בים באופן אחראי לסולמחזר

היפטר ממצברים ישנים באופן

בה.  קח את המצבריםביאחראי לס

כז שירות מורשההישנים למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ אומרצד

ת איסוף למצברים ישנים.לנקוד

תא המצבר

מכסה

  מצברים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
חומצת מצבר היא חומר מאכל. קיים סיכון

לפציעה.

ע עם העור, העיניים או הביגוד. אל תשאףמנע ממג
את אדי המצבר. בעת ביצוע עבודות תחזוקה

בש ביגוד מגן העמיד לחומצה, בייחודבמצבר, ל
הגנה לעיניים, כפפות מגן וסינר. אל תישען מעל

ם של ילדים.ג ידחק מצברים מהישהמצבר. הר

ע עם חומצת מצבר, בצע אתאם אתה בא במג
ברים הבאים:הד

שטוף את חומצת המצבר מהאזור הנגוע של£
פואי.בלת טיפול רהעור מיד ופנה מיד לק

ע עם עינייך,אם חומצת המצבר באה במג£
ב במים נקיים באופן מידי.שטוף אותן היט

פואי.בלת טיפול רפנה לק

ציית להוראות הבטיחות ואמצעי המגן בעת

טיפול המצבר.

ס בנץ ממליצהבות של בטיחות, מרצדמסי

שתשתמש רק במצברים שנבדקו ואושרו

ס בנץ.כבך על ידי מרצדלר

ב)מכסה תא מצבר (דוגמה: גרור/גורר נתמך משול

. הסר את מכסהשחרר את התפס ¿   

 כלפי מעלה.המצבר 
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בצע את הפעולות הבאות לאחר הפסקת
בור מחדש שלאספקת החשמל, או לאחר החי

המצברים:

 עמוד 54).«אתחל את חלונות הצד  (¿  

ף.כוון את הזמן המקומי בטכוגר¿  

תכנת מחדש את מצב החימום עבור¿   

 עמוד 94).«כת חימום העזר (מער

ת/התקנת מצבריםהסר

הערות בטיחות חשובות

ת התומך שלהדק את הברגים במסגר

. אלNm 20המצבר במומנט הידוק של 

תשתמש במברגת אוויר. אתה עלול לגרום

נזק להברגות.

עות לטיפולהקפד על הוראות הבטיחות הנוג

במצברים.

תחזוקה של המצבר

בדיקת מפלס נוזל המצבר

מי ברז מפחיתים את הספק הכוח
החשמלי של המצברים. הוסף רק מים

מזוקקים או מים לא מיוננים.

אל תשתמש במשפך מתכת כאשר אתה
מוסיף מים מזוקקים. משפך מתכת עלול

ם נזקלגרום קצרים חשמליים, ועלול להיגר
למצברים.

ה אזהר  

התקן מחדש את מכסהלהתקנה: ¿   

.המצבר 

 וסגור.חבר את התפס 

בור של המצבריםניתוק/חי

בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן. אם נוצר
קצר חשמלי או גצים גז המימן עלול להידלק.

קיימת סכנת פיצוץ.

ב החיובי של מצבר מחובר אינווודא שהקוט£
כב.ע בחלקי הרנוג

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת£
על מצבר.

בור או הניתוקר החידחשוב שתשמור על ס£
בי המצבר שמתואר בספר זה.של קט

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר ודא£
ביות זהה מחובריםבי המצבר בעלי קוטשקוט

ביניהם.

ר המתואר שלדחשוב מאוד לשמור על הס£
בור או ניתוק כבלי עזר.חי

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

כשהמנוע פועל.

עות לטיפולהקפד על הוראות הבטיחות הנוג

במצברים.

בור מצברים:לפני ניתוק או חי

הסר את המפתח ממתג ההצתה.¿   

כני  החשמל.הפסק את פעולת כל צר¿   

ניתוק

הסר את מכסה המצבר.¿   

בים השלילייםנתק תחילה את הקט¿   
בים החיוביים.ולאחר מכן, נתק את הקט

בור המצבריםחי

בים החיוביים ולאחרחבר תחילה את הקט¿   
בים השליליים.מכן, חבר את הקט

בי המצבר.אל תחליף בין קט

התקן מחדש את מכסה המצבר.¿   

מפלס נוזל מצבר (דוגמה)

הקפד על הוראות הבטיחות של טיפול
במצברים.
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דירבדוק את מפלס חומצת המצבר באופן ס

כב דורשים,כפי שתנאי ההפעלה של הר

ולפחות אחת לשנה.

הסר את מכסה המצבר.¿   

.שחרר מהברגה את פקקי התאים ¿   

בדוק את מפלס נוזל המצבר.¿   

ב להגיע לקו הסימוןמפלס נוזל המצבר חיי

.

הוסף מים מזוקקים/מים לא מיוננים.¿

התקן מחדש את הפקקים של התאים¿

.

התקן מחדש את מכסה המצבר.¿

טעינת המצברים

ם הטעינה יחרוג מעל 10% (אואסור שזר

בולה) מקימקסימום 75% עבור טעינה מהיר

ם נזק למצברים.ת עלול להיגרהמצבר. אחר

ה אזהר  
במהלך טעינה רגילה או התנעה בכבלי עזר,

גזים נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת

סכנת פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש

להבות, גצים ועישון. וודא שטעינה או התנעה

ב.בכבלי עזר מתבצעת במקום מאוורר היט

כון מעל המצבר.אל תר

ה אזהר  
ה מתחתמצבר פרוק מסוגל לקפוא בטמפרטור

ת קיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזרלנקוד

או בעת טעינת המצבר, גזים עשויים להיפלט

מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני הטענתו או

ת כבלי עזר.לפני התנעת המנוע בעזר

השתמש במטען מצבר הזמין באופן מסחרי

גח על מתח טעינהלטעינת המצברים. הש

נכון ואל תטעין אף פעם מצברים חדשים

םת עלול להיגרה. אחרעל ידי טעינה מהיר

נזק למצברים.

כב לעתים קרובות ובעיקראם נעשה שימוש בר

חקים קצרים, או הם הוא עומד בחניה למשךלמר

מת הטעינה שלפרק זמן ארוך, בדוק את ר

בה יותר.המצבר בתכיפות ר

כב נשארדיר אם הרהטען את המצברים באופן ס

בחניה למשך פרקי זמן ארוכים. באופן זה תבטיח

כב.שניתן תמיד להתניע את הר

ניתן להשיג חיי שירות ארוכים של המצברים, אם

ה מספקת.הם טעונים תמיד במיד

הסר את מכסה המצבר.¿   

ב השלילי ולאחר מכןנתק תחילה את הקוט¿   

ב החיובי.את הקוט

אל תנתק את הכבלים המחברים בין

המצברים.

שחרר מהברגה את הפקקים של התאים¿   

במצבר.

בע את מתח הטעינה ל� 24 וולט. עייןק¿   

בהוראות ההפעלה של מטען המצבר.

ב השלילי של מטעןחבר את הדק הקוט¿   

ב השלילי ואת הדקלקוט המצבר 

ב החיובי שללקוט ב בחיובי הקוט

המצברים.

הפעל את מטען המצברים. עיין הוראות¿   

הפעלה של מטען המצברים.
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כאשר המצברים טעונים: כבה את מטען¿   

בים החיוביהמצברים ונתק את הדקי הקט

והשלילי מהמצבר.

הברג את פקקי התאים על המצברים.¿   

חבר את מטען המצבר למצברים. עיין¿   

בהוראות ההפעלה של מטען המצבר.

נתק את מטען המצבר.¿   

הלאחר שהמצברים הוטענו, הברג בחזר¿   

את הפקקים.

ב החיובי.ה את הקוטחבר בחזר¿   

ב השלילי.ה את הקוטחבר בחזר¿   

ב החיובינתק ראשית את הדק הקוט¿   

מהמצברים, ולאחר מכן נתק את ההדק

השלילי.

ה את מכסה המצבר.התקן בחזר¿   

טיפול במצבר

בי מצברים ומשטחי מצברים מלוכלכים,קט
ם חשמלי. מצב העלוליכולים לגרום לזליגת זר

לגרום לפריקת המצברים.

אל תשתמש בחומרי ניקוי המכילים דלק.
חומרי ניקוי המכילים דלק משתכים את בית

המצבר.

ר לכלוך לתא מצבר, ההתפרקותאם חוד
ת, ועלולהעצמית של המצבר מתגבר

ם לו נזק.להיגר

ב לפרטים הבאים בטיפול במצבר:שים ל

בים ומשטחישמור תמיד על מהדקי הקט¿   
בשים.מצברים נקיים וי

גרז בקלות את החלקים התחתונים של¿   
בי המצבר עם גריז עמידמלחצות קט

לחומצות.

נקה את המצברים רק כאשר הפקקים¿   
ה.שלהם מוברגים לסגיר

ת עלול לחדור לכלוך לתאי המצבר.אחר

נקה את בית המצבר רק עם חומרי ניקוי¿   
זמינים באופן מסחרי.

אם למצברים שלא נמצאים בשימוש מתח¿   
ללא עומס של פחות מ� 12.4 וולט, צריך

להטעינם מחדש.

החלפת המצברים

כבהערות אודות החניית הר

כבך בחניה למשךאם אתה מתכוון להשאיר את ר

בועות, ראה אתזמן העולה על שלושה ש

כב בהמשך בעמוד זה.ההוראות על החניית הר

כב לתקופה ממושכת  חניית הר

כב לתקופה ממושכת,כאשר אתה מחנה את הר

יש לנקוט באמצעים מיוחדים בהתאם למפרטי

ס בנץ עבור מוצרי שירות גיליון מספרמרצד

382.0. מידע מפורט אודות האמצעים זמין בכל

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.
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היכן אמצא...?

כב וציוד חירוםכת כלי הר  ער

הערות בטיחות חשובות

כב ציית לכל תקנותכאשר אתה עובד על הר

הבטיחות,לדוגמה, תקנות המתייחסות לחומרים

בה, תקנותבימסוכנים, אמצעים להגנת הס

ה ומניעת תאונות.בטיחות בעבוד

הלמידע נוסף ראה בסעיף “החלפת גלגל במקר

 עמוד  257).«של צמיג נקור“ (

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל הציוד הסטנדספר זה

פסתכבך שהיו זמינים בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםזכור כי ייתכן שר

כותהמתוארים. פרטים אלה מתייחסים גם למער

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירות מורשים שלנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

תא אחסון בדלת השמאלית

המשולש אזהר

חוק  אבחון מר

חוק אתה יכול לספקבאמצעות אבחון מר

ס בנץ, מידע טכנילשירות 24 שעות של מרצד

ברה של תקלה. הדכבך במקרמפורט על ר

ס בנץמאפשר לשירות 24 שעות של מרצד

הבודד את מקור התקלה ולספק לך עזרל

ה.מהיר

ך אם הפעלתראתה יכול להשתמש בשירותי ד

 והשלמת את הסכם®FleetBoardכת את מער

ב השעון“.בית ל“שירות סהמסגר

רים לשירות 24 שעותהנתונים הבאים משוד

ס בנץ:של מרצד

כב (לדוגמהנתונים הנחוצים לזיהוי הר£

)VINכב/ מספר זיהוי הר

ה (לדוגמהנתוני אבחון של יחידות בקר£

זיכרון הודעות תקלה)

כבכניים ומיקום הרנתונים עד£

כב נסעחק הכללי שהרהמר£

ב אוע לנהג, לנתיר אף מידע הנוגלא משוד

למטען.

®FleetBoardאם אתה לוחץ על לחצן קריאה 

TiiRec® Serviceחוק למשך 2 שניות, אבחון מר

 עמוד  149).«מופעל (

חוק ואינך מודיעאם אתה מפעיל את אבחון מר

ס בנץ, המידע נמחקלשירות 24 שעות של מרצד

לאחר 72 שעות.
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  היכן אמצא...?

תא אחסון בדלת ימין

ה ראשונהכת עזרער

אפוד בטיחות

מחזיר אור

הפנס אזהר

ב נהג המשנה,תא אחסון מאחורי מוש

מתחת למיטת התא בתאי נהג ארוכים

הכת כלי עבודער

כבשל הר

 מגבה

(מתחת למכסה

1ה)הניתן להסר

בור עבור        כבל חי

גרור

כת נורותער

חלופיות

ת גלגלד עציר        ס

פנס עם כבל

 של 10 מטרים

כובה ידית אר

עבור הגלגל החלופי

משאית ארגז מטען: המגבה מחובר בחוץ (סמוך לסרן האחורי).1
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ידית משאבה (שני חלקים)

ה אזהר  
ב את ידית המשאבה כפי שמתואר, הידית עלולה להחליק מהמוליך בעת הפעלה. קיימתכיאם אינך מר

סכנה לתאונה.

ת הידית עלולהכבת. אחרב בגומחה המסופקת, כאשר ידית המשאבה מורב להיות משולפין הנעילה חיי

.להחליק מחוץ למחזיק ואתה עלול להיפצע

חריץ עבור הפעלת בורג ההנמכה במגבה.

סגר מפתח אומי הגלגל

פין נעילה.

חריץ להפעלת הכננת והמגבה.

גומחה עבור פין הנעילה.

כובת הידשרוול מחזיק להכנסת אר

(להגבהת הגלגל החלופי).

השתמש בידית המשאבה להפעיל:

את המגבה.£

את מפתח אומי הגלגל.£

את כננת הגלגל החלופי.£

כה עבורמוט האר

מפתח אומי גלגל

מפתח אומי גלגל

ומשאבה

כבה עבורשרוול  הר

החלפת גלגל

 הכנס את פיןכבת ידית המשאבה:להר  ¿ 

 של ידית המשאבה ונעל אותההנעילה 

.במקומה בגומחה 

לחץ את פיןלפירוק ידית המשאבה:    ¿

ה את ידיתומשוך להפרד הנעילה 

המשאבה.

כבכת כלי הרה בערכלי עבוד
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ה אזהר  

ת גלגלד עציר  ס

ת הגלגלד עצירמיקום האחסון לס

תב להסרמברג צל

הפנסים

הראשיים

מפתח גביע

לשחרור הגלגל

תא הנהגהחלופי

כנת תא הנהגלפני הר  

כון, הוא עלול ליפול לפנים למצבוכאשר תא הנהג ר
הסופי, ולפצוע אנשים העלולים להיות בטווח

כנת התא.הר

כן את תא הנהג רק כאשר אין אנשים בטווחהר
ב לאזור מתחת לתאכנת תא הנהג. אל תתקרהר

כון באופן מלא.הנהג, אלא אם הוא ר

כינה של תא הנהגאזור הר

כנת תאבים הבאים לפני הרבצע את השל

הנהג:

מטעמי בטיחות, שמור את האזור לפני¿   

תא הנהג פנוי.

ב את בלם החניה.של¿   

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

הפסק את פעולת המנוע.¿   

כנת תא הנהג,להתנעת המנוע לאחר הר¿   
סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

ת הגלגל (דוגמה: משאית משטח)ד עצירס

כב וציודו, מיקום האחסון שלסת הרבהתאם לגיר
ת הגלגל עשוי להשתנות.ד עצירס

ת הגלגלד עצירת סהסר

 בכיווןלחץ לחיצה רצופה על המחזיק ¿   
החץ.

החוצה ת הגלגל ד עצירמשוך את ס¿   
וכלפי מעלה.

שחרר את המחזיק ¿   

ת הגלגלד עצירהכנסת ס

בכיוון לחץ לחיצה רצופה על המחזיק ¿   

החץ.

לתוך ת הגלגל ד עצירהכנס את ס¿   

בת.התוש

.שחרר את המחזיק ¿   
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נהיגה.

כת חימום העזרהפסק את פעולת מער¿   
 עמוד 94).«(

בת הקירור.הפסק את פעולת תי¿   

הקפד על הוראות ההפעלה הנפרדות של
מקרר. אתה יכול להפעיל שוב את מקרר

ת תא הנהג למקומו.10 דקות לאחר החזר

הוצא חפצים חופשיים מתא הנהג,¿   
לדוגמה:

פחיות.£

בוקים.בק£

כלים.£

שקיות.£

 עמוד 85).«סגור את תאי האחסון (¿   

סגור את הדלתות.¿   

אם עליך לפתוח דלת כאשר תא הנהג
פתוח, עשה זאת בזהירות ובאיטיות עד

שהדלת פתוחה לגמרי.

בורת החיבור של נקודוודא שפין החי¿   
בור מכוסהת החימית מאובטח שנקודהקד

 עמוד 269).«(

כב כדי למנוע אתחסום את גלגלי הר¿   
רותו.רדהתד

Lכינה בתא נהג דוגמה: משאבת ר

מצב נהיגה

כינהמצב ר

 אום משושה

ב להערותכנת תא הנהג שים ללפני הר¿   

 עמוד 251).«(

פתח את הדלת בצד נהג המשנה.¿   

כינההחלק את ידית השסתום במשאבת הר¿   

.כינה למצב ר

כנת תא הנהג משוחרר.נועל הר

סגור את הדלת בצד נהג המשנה.¿   

משוך את תא הנהג מעט לפנים¿   

, ומשוך אתבאמצעות ידית האחיזה 

.ידית השחרור 

נועל הבטיחות משוחרר.

כן את תא הנהג קדימה באמצעותהר¿   

בותו.עד להשתל ידית האחיזה 

ראוליתכת מכנית�הידמער

כנת תא הנהגלהר

כנת תא הנהג לפניםהר
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  תא הנהג

ה למצב נהיגהכינה חזרמר

ה אזהר  
אם תא הנהג אינו נעול הסכנות הבאות יכולות

כב מאט:חש בעת שהרלהתר

התא יכול לנטות קדימה£

כבאתה יכול לאבד שליטה על הר£

אנשים בתא הנהג עלולים להיזרק קדימה£

אנשים או עצמים בטווח הנטייה עלולים£

עלהיפג

קיימת סכנה לתאונה ולפציעה.

לפני נסיעה, ודא ש:

תא הנהג נעול£

ב במצב נהיגה וידיתתא הנהג משול£

השסתום במצב נהיגה

נורית החיווי נכבית כשהמנוע פועל£

החלק את ידית השסתום במשאבת¿   

.כינה למצב נסיעה הר

התקן את ידית המשאבה על האום¿

כינה.במשאבת הר המשושה 

הזז את ידית המשאבה מעלה ומטה¿   

כןכינה, עד שתא הנהג יורבמשאבת הר

מי הסופי שלו.למצב הקד

ב בנקישה קוליתמנגנון הנעילה יישתל

ותא הנהג יינעל באופן אוטומטי.

אל תמשיך להפעיל את ידית המשאבה

כינה כאשר תא הנהג נעולשל משאבת הר

במקומו.

 בלוח המחווניםוודא שנורית החיווי ¿   

כבתה, לאחר התנעת המנוע.

 נכבית, תאבעת שנורית החיווי 

 אינההנהג נעול. אם נורית החיווי  

הכבית, חזור על התהליך והטה שוב בחזר

את תא הנהג.
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כנת תא הנהג  בעיות אפשריות בעת הר

כינת תא הנהגראולית לרכת מכנית�הידמער

ראוליתכנת תא הנהג המכנית�הידידית השסתום של משאבת הר

ה למצב נהיגה“.כינה חזרנמצאת במצב “מר

כינת תא הנהג המכנית�סובב את ידית השסתום של משאבת ר¿   

 עמוד 252).«כינה לפנים“ (ראולית, כך שהיא תכוון למצב “רהיד

ראולית או היא כשלה.כינה ההידכת הרקיימת דליפה במער

כז שירותראולית במרכינה המכנית הידכת הרדאג לתקן את מער¿   

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

כיןלא ניתן להר

את תא הנהג.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�           בעיה                                סי

מנוע

ממת המנוע כאשרהתנעת/הד

כוןתא נהג ר

ה אזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים לנוע.

בים מסוימים עשויים לפעול אפילו שההצתהכיר

מופסקת או להתחיל לפעול לפתע, לדוגמה

מניפת המקרן. קיימת סכנה לפציעה.

אם אתה צריך גישה לתא המנוע:

הפסק את ההצתה.£

לעולם אל תיכנס לאזור הסכנה של חלקים£

בוב מניפת המקרן.נעים, לדוגמה אזור סי

חק פריטי ביגוד מחלקים נעים.הר£

הך והתנועה בעת עבודרהיה ער לתנאי הד

בהתאם.בוריות ואבטח את מיקומך כים צירבד

ה אזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות

חמים מאוד. קיימת סכנה לפציעה בעת ביצוע

ה בתא המנוע.עבוד

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וג

בחלקים המופרטים בהמשך.

ממת המנועלפני התנעת והד

סובב את מתג ההצתה למצב נהיגה.¿   

בת ההילוכים להילוך סרק.העבר את תי¿   

 עמוד 252).«כן את תא הנהג לפנים (הר¿   

התנעת המנוע

ממת מנוע החיצונילחץ על מתג התנעת/הד¿   
, עד שהמנוע יותנע.

ת המהירותהתנעת המנוע והגבר

ממתלחץ ברציפות את מתג התנעת/הד¿   
ג מהירות המנוע עד שתוש,מנוע החיצוני 

הרצויה.
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  מנוע

בהביה למען איכות הס  הער 

לאחר כשלוש שניות, מהירות המנוע

ת. לאחר ששוחרר מתג התנעתגובר

 המנוע,מנוע/דימום מנוע החיצוני 

בעה.ממשיך לנוע במהירות הנוכחית שנק

ניתן להגדיל את מהירות המנוע  רק עד
למהירות המוגבלת.

ממת המנועהד

ממת מנוע החיצונילחץ על מתג התנעת/הד¿   
 שוב.

ה למצב נהיגה.כן את תא הנהג בחזרהר¿   

כת הדלק  ניקוז מער

ם מסנן דלק עלכת דלק ללא קדניקוז מער
ההשלד

סובב את המפתח למצב התנעה במנעול¿   

ההצתה והחזק אותו. אל תלחץ על דוושת

האצה בעת ביצוע הפעולה.

תהליך ההתנעה מבוטל באופן אוטומטי

לאחר 60 שניות.

אם המנוע מותנע באופן רגיל, שחרר את¿   

המפתח ולחץ על דוושת ההאצה מספר

פעמים.

אם המנוע אינו מותנע, סובב את המפתח¿   

שוב למצב התנעה במתג ההצתה והחזק

אותו.

ם מסנן דלק עלכת דלק עם קדניקוז מער

ההשלד

ה (דוגמה:ת השלדם מסנן דלק על מסגרקד

משאית משטח)

רוקן את ת אם מים נאספים בחלון הביקור

לפני ה ם מסנן הדלק שעל השלדקד

ם מסנן הדלקביעות את קדהניקוז. רוקן בק

.ה שעל השלד

הם מסנן דלק על השלדניקוד קד

.בול מתחת לפקק הניקוז הצב כלי קי¿   

.פתח את פקק הניקוז ¿   

 ואסוף אתהפעל את משאבת היד ¿

תערובת דלק/מים.

.סגור את פקק הניקוז ¿   

םניקוז באמצעות משאבת יד של קד

הת השלדמסנן דלק שעל מסגר

הברג החוצה את מכסה פתח המילוי של¿   

מיכל הדלק.

ם מסנן דלקבול מתחת לקדמקם כלי קי¿   

.

שוב ושוב עד חוף את משאבת היד ד¿   

אין בדלק היוצא מפקק הניקוז ש

בועות.

.הדק את פקק הניקוז ¿   

אם לא היה דלק במיכל הדלק, לחץ על

 שוב עד שמורגשתמשאבת היד 

התנגדות.

סלק את תערובת הדלק/מים באופן אחראי

בה.בילס
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.הדק את פקק מילוי דלק ¿    

סובב את המפתח למצב התנעה במתג¿   

ההצתה והחזק אותו. אל תלחץ על דוושת

האצה בעת ביצוע הפעולה.

תהליך ההתנעה מבוטל באופן אוטומטי

לאחר 60 שניות.

אם המנוע מותנע באופן רגיל, שחרר את¿   

המפתח ולחץ על דוושת האצה מספר

פעמים.

אם המנוע אינו מותנע, סובב את המפתח¿   

שוב למצב התנעה במתג ההצתה והחזק

אותו.
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  צמיג נקור

  המנוע אינו מתניע

המנוע אינו

מתניע כאשר

ההטמפרטור

החיצונית נמוכה.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�           בעיה                                סי

המנוע אינו

מתניע

צמיג נקור

ה של צמיגהחלפת גלגל במקר

נקור

הערות בטיחות חשובות

ב היפרדות הפראפין.איכויות הזרימה של הסולר אינן מספיקות עק

ניתן לתקן את התקלות כתוצאה מהיפרדות הפראפין על ידי חימום¿   
כב באזור מחומם.כת הדלק כולה, לדוגמה בהחניית הרמער

בהאם המנוע אינו מתניע לאחר מספר ניסיונות, דאג לאתר את הסי¿   
ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדולתקן אותה במר

חסימת(   Engine block active דלת הטעינה האחורית מופעלת

ך.רב הדמנוע פעילה) מופיע בחלון אירוע אפור במחש

הפסק את פעולת דלת הטעינה האחורית, עיין בהוראות ההפעלה¿   

הנפרדות.

תקלה באלקטרוניקת המנוע.

, לפני ניסיון ההתנעה הבא.0סובב את מתג ההצתה למצב ¿   

בתב, לדוגמה כאשר אין לחץ במיכל של מעגל תיכב הוחנה שהילוך משולהר

הילוכים/מצמד כתוצאה מהפעלה מתג ניתוק המצבר. מטעמי בטיחות, לא

ב.ניתן להתניע את המנוע בעת שהילוך משול

חוס חיצוני.חוס באמצעות מקור אוויר דכת האוויר הדמלא את מער¿   

ב להילוך סרק.בת ההילוכים יכולה לנתק שוב את המצמד ולשלת תיבקר

התנע את המנוע שוב.¿   

בעליות ובמורדות, המגבה עלול להתהפך כאשר

ם. קיימת סכנה לתאונה.כב מורהר

אל תחליף גלגלים בעליות או במורדות. צור קשר

עם מוסך מומחים מוסמך.

ה אזהר  

»»

ה אזהר  

תאם אינך ממקם את המגבה נכונה בנקוד

כב, המגבה עלולההגבהה המתאימה של הר

ם. קיימת סכנהכב מורלהתהפך כאשר הר

פציעה.

ת ההגבההמקם את המגבה רק בנקוד

ב להיותכב. בסיס המגבה חייהמתאימה של הר

תממוקם באופן אנכי ישירות מתחת לנקוד

כב.ההגבהה של הר

ה אזהר  
כב עם מתליםאם אתה מחנה את ר

פניאומטיים ומשאיר את ההצתה מופעלת,

המתלים הפנאומטיים נשארים פעילים.
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כב עם מגבה, המתלהאם אתה מגביה את הר

כב המגבההפניאומטי ינסה לפצות על גובה הר

עלול להתהפך. קיימת סכנה לפציעה.

מתהסר את המפתח ממתג ההצתה לפני הר

כב.בר מונע כוונון מחדש של גובה הרכב. הדהר

ה אזהר  
אומי גלגלים או תבריגי גלגלים משומנים,

מגורזים או ניזוקים יכולים לגרום להשתחררות

אומי הגלגל או לנזק להם. כתוצאה מכך אתה

עלול לאבד גלגל בעת נהיגה. קיימת סכנה

לתאונה.

הלעולם אל תשמן תגרז את התבריגים. במקר

של נזק לתבריגים, צור קשר מיד עם מוסך

מוסמך. דאג להחלפת אומי ובורגי הגלגל

הניזוקים. אל תמשיך בנסיעה.

ה אזהר  

ה אזהר  

אם אתה מסיר גלגל המונח על אומי הגלגל

הנמצאים תחת עומס, הוא עלול ליפול או

להתהפך. קיימת סכנה לפציעה.

הסר את שלושת אומי הגלגל האחרונים כאשר

ברור שהגלגל אינו מפעיל עומס על בורגי הגלגל.

מידות הגלגל והצמיג כמו גם סוג הצמיג של

הגלגל החלופי והגלגל המוחלף יכולים להיות

שונים. כאשר מותקן גלגל חלופי, מאפייני

ע באופן חמור. קיימתהנהיגה יכולים להיפג

סכנה לתאונה.

למניעת סיכונים:

התאם את סגנון נהיגתך וסע בזהירות.£

לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי אחד£

השונה מהגלגל המוחלף.

השתמש בגלגל החלופי השונה מהגלגל£

המוחלף רק למשך זמן קצר.

דאג להחלפת הגלגל החלופי השונה מהגלגל£

המוחלף במוסך המוסמך הקרוב.

ב להקפיד על מידות הגלגל הצמיג כמואתה חיי

גם סוג הגלגל.

כבים המצוידים במנופי טעינהל תרים רא
או בדלת טעינה באמצעות תומכים

ה.בר יגרום נזק לשלדראוליים. הדהיד

בעת החלפת גלגל:

השתמש רק באומי גלגל המאושרים£
כבך.לשימוש בר

הב שיש שוני בין אומים לגלגלי פלדשים ל£
וגלגלי סגסוגת קלה.

ב שיש שוני בין אומי גלגלי סגסוגתשים ל£
מי ולסרנים האחוריים.קלה לסרן הקד

הקפד על ההוראות הבאות בעת שימוש
כב:מת הרבמגבה להר

כב לפרקמת הרהמגבה מתוכנן רק להר£
זמן קצר, לדוגמה להחלפת גלגל. לא ניתן

ם ביצועכב לשלהרים ולהחזיק את הר
עבודות מתחתיו.

מקם את המגבה רק בנקודות ההגבהה£
כב. ודא שהמגבה ממוקםהתואמות בר
ת ההגבהה לפני הגבהתנכונה בנקוד

כב.הר

כב לפני הגבהה למניעתאבטח את הר£
רות, לדוגמה בהפעלת בלם חניה ו/רדהיד

ה. אל תשחרר את בלם החניהדי עציראו ס
כב מוגבה.שהר

ב לעמוד על משטח מוצק וישר.המגבה חיי£
הצב את המגבה על בסיס מוצק אם

המשטח אינו מוצק.

וודא שהרווח בין הצד התחתון של הצמיג£
ם והקרקע אינו עולה על 30 ס“מ.המור
כב עלול להחליק מהמגבהת, הראחר

ולהתהפך.

כב עלולרון. הראל תחליף גלגל במד£
להחליק מהמגבה ולהתהפך.

כבאל תשים את רגלים או ידיך מתחת לר£

ם.המור
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ם.כב המוראל תשכב מתחת לר£
כב בעת ההגבהה.וודא שאף אחד אינו בר£
אל תתניע את המנוע והימנע מטלטולים£

כב עלולת, הרם. אחרכב מוראחרים שהר
להחליק מהמגבה.

כב על משטי מוצק וישר.חנה את הר¿   

הפעל את בלם החניה¿   

כבה לאבטחת הרדי עצירהשתמש בס¿   
רות.רדמפני היד

למידע נוסף על לחצי אוויר בצמיגים, ראה
 עמוד 277).«בסעיף “גלגלים וצמיגים“ (

גלגל חלופי

 מהברגה.שחרר את האומים ¿

הנמך את הגלגל החלופי בשימוש במנוף¿
, על לשחרור המלא שלהגלגל החלופי 

הכבל הכרוך.

המשוך את הגלגל החלופי כלפי חוץ  הציד¿
או לאחור.

שחרר מהברגה את הגלגל החלופי מסגר¿
הגלגל החלופי.

כזיך החור המררהסר את הלוח המחזיק ד¿
של חישוק הגלגל.

מיקום המגבה

המי עם קפיצי פלדסרן קד

ה)גלגל חלופי (בצד השלד

ה ולכלוך מעל האומיםדיר חלודהסר באופן ס
והברגים סס את האומים והברגים. ר 

ה.ר חלודדיר בשמן חודבאופן ס

ת הגלגל החלופיהסר

ך הסר את לוח הצד או אתת הצורבמיד¿   
את המגן התחתון.

כובת היד  ואת ידיתכב יחדיו את ארהר¿   
 עמוד«כב) (כת כלי הרהמשאבה (בער

.(250

מה כב את ידית המשאבה למנוף ההרהר¿
כובת היד.של הגלגל החלופי ביחד עם אר

מה שלוודא שהשרוול המחזיק במנוף ההר
, תפוס בחריצי ידיתהגלגל החלופי 

המשאבה.

מה של הגלגל החלופיסובב את מנוף ההר¿   
, עד שהכבל יהיה מתוח.

כב: סובבצמיג נקור בצד השמאלי של הר¿
את ההגה עד הסוף לצד שמאל.

או

כב: סובב אתצמיג נקור בצד הימני של הר¿
ההגה עד הסוף לצד ימין.

ת התקנתהתקן את המגבה מתחת לנקוד¿
מי.המגבה, ישירות מאחורי הסרן הקד

מי עם קפיצי אווירסרן קד
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כב: סובבצמיג נקור בצד השמאלי של הר¿
את ההגה עד הסוף לצד שמאל.

או

כב: סובב אתצמיג נקור בצד הימני של הר¿
ההגה עד הסוף לצד ימין.

תהתקן את המגבה מתחת לנקוד¿
התקנת המגבה של נושא קפיץ האוויר,

מי.ישירות לפני הסרן הקד

הסרן אחורי עם קפיץ פלד

מכסי אומי גלגל

לשחרורֱ

להידוק

 אתבאמצעות מפתח אומי הגלגל, שחרר 

מכסי אומי הגלגל והסר אותם.

שחרר את אומי הגלגל, המאבטחים את¿
 במקומם.מכסה אומי הגלגל 

.הסר את מכסה אומי הגלגל ¿

שחרר את אומי הגלגל הנותרים.¿

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל

לאחר החלפת גלגל, בדוק מיד את לחץ האוויר
בצמיג.

ך.רב להערות אודות הפעלה ובטיחות בדשים ל

אל תהדק את אומי הגלגל עם מפתח בלחץ אוויר.

ברגיפעולה כזו עלולה לגרום נזק לאומי הגלגל או ל
הגלגל.

אומי גלגל

עבור צמיגים בודדים עם גלגלי סגסוגת קלה.

עבור צמיגים כפולים עם גלגלי סגסוגת קלה.

זיהוי אומי גלגל עבור גלגלי סגסוגת קלה.

ה.עבור גלגלי פלד

הסרן אחורי עם קפיץ פלדדוגמה: 

מקם את המגבה מתחת לסרן בקצה¿
הגלגל.

ת הגלגלהסר
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לפני התקנת הגלגל

עהסר שיתוך או לכלוך כלשהו  מאזורי המג¿
בור הגלגל, החישוק ואומי הגלגל.של ט

ע החיכוך, בין לוחשמן מעט את משטחי מג¿
הלחץ ואום הגלגל.

ההתקנת גלגל בעל חישוקי פלד

צמיג בודד: הצב את הגלגל במקומו והברג¿
שניים או שלושה אומי גלגל.

צמיג בודד: הברג את שאר אומי הגלגל ביחד¿
עם מכסה אומי הגלגל.

צמיגים כפולים: התקן את שני הגלגלים¿
והברג את כל שאר אומי הגלגל

הדק את אומי הגלגל בתבנית הידוק¿
גחה על מומנט ההידוקאלכסונית, תוך הש

 עמוד 297).«כאשר אתה עושה זאת (

התקן את מכסי אומי הגלגלים, תוך¿
 עמוד«ה על מומנטי ההידוק(הקפד
.(297

 עמוד 277).«בדוק את לחץ האוויר בצמיג (¿

חובה להדק שוב את אומי הגלגל לאחר 50¿
 עמוד 261).«ק“מ (

כב עם גלגליכבה עבור צמיגים כפולים (כלי רשרוול הר

סגסוגת קלה)

התקנת גלגל בעלי חישוק סגסוגת קלה

צמיגים בודדים: התקן את הגלגל במקומו¿
והברג שניים או שלושה אומי גלגל.

צמיגים בודדים: הברג את שאר אומי¿
הגלגל יחד עם מכסה אומי הגלגל.

צמיגים כפולים: לפני שאתה מתקין את¿

כבההגלגלים, התקן את שרוולי ההר
ברגי הגלגל.כת הכלים), ל(מתוך ער

צמיגים כפולים: התקן את הגלגלים והברג¿
שניים או שלושה אומי גלגל.

ה את שרווליצמיגים כפולים:  משוך להסר¿
כבה.ההר

צמיגים כפולים:  הברג את שאר אומי¿
הגלגל.

הדק את אומי הגלגל בתבנית הידוק¿
גחה על מומנט ההידוקאלכסונית, תוך הש

 עמוד 297).«כאשר אתה עושה זאת (

התקן את מכסי אומי הגלגלים, תוך¿
 עמוד«ה על מומנטי ההידוק(הקפד
.(297

 עמוד 277).«בדוק את לחץ האוויר בצמיג (¿

חובה להדק שוב את אומי הגלגל לאחר 50¿
 עמוד 261).«ק“מ (

  הידוק מחדש של אומי הגלגל

ה אזהר  

דיר להידוק.בדוק את אומי הגלגל באופן ס
ך. החלף כיפותת הצורהדק מחדש במיד

אומי גלגל ומכסה אומי גלגל שניזוקו. הקפד
על מומנט ההידוק של אומי הגלגל.

הקפד תמיד על ההוראות והערות הבטיחות

”ה של צמיג נקורבסעיף “החלפת גלגל במקר

 עמוד 257).«(

«הקפד על מומנט ההידוק של אומי הגלגל (

עמוד 297).

הדק שוב את אומי הגלגל לאחר נסיעה של כ�

50 ק“מ.

בעת שימוש בחישוקי גלגלים חדשים או

הגלגלים עלולים להשתחרר אם אומי הגלגל או
בורגי הגלגל לא מהודקים בכוח ההידוק

המפורט. קיימת סכנת תאונה.

לאחר החלפת גלגל בדוק מיד את כוח ההידוק
כז שירות שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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ה אזהר  
ברגי הגלגל, כאשר מהדקים אותם.ל

אם אתה מטפל, מגשר או מחליף נתיך שרוף

בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר, ייתכן עומס

בר עשוי להוביליתר על כבלי החשמל. הד

לשריפה. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

החלף תמיד נתיכים שרופים או תקולים

 הערות בטיחות חשובות

.שחרר את המהדקים ¿

,תחילה הסר את המכסה התחתון ¿

.ולאחר מכן את המכסה העליון 

ך הנתיכיםמער

צבועים בדוק שוב את מומנט ההידוק של אומי

הגלגל לאחר נסיעה של כ� 1,000 ק“מ עד

5,000 ק“מ.

הדק מחדש את אומי הגלגל בתבנית הידוק¿
אלכסונית.

בגלגלי סגסוגת קלה, אומי הגלגל אינם משיקים

בנתיכים חדשים בעלי שיעור אמפר נכון.

המעגלים החשמליים השונים מוגנים

באמצעות נתיכי מבטח או מפסקי מגן

אוטומטיים. נתיכים שרופים או מפסקי מגן

בים להיות מוחלפים על ידי נתיכיםתקולים חיי

בלתזהים עם שיעור האמפר המומלץ בט

מיקום הנתיכים. נתיכים בעלי אותו שיעור הם

כזבל מידע נוסף בכל מרבצבע זהה. ניתן לק

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

בלת מיקום הנתיכים נמצאת בצד של מכסהט

בת הנתיכים הראשית.תי

ף. דאג לאתר אתאם נתיך חדש שהוכנס נשר

כז שירות מורשה שלבה ולתקנה במרהסי

ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כןאם יש כשל במעגל, הפסק את הצר¿

.0והעבר את מתג ההצתה למצב 

 הערות בטיחות חשובות

)GM( נושא נתיכים ראשי

A32ה ממסרים ביחיד

ת הבסיסנתיכים, ממסרים ודיודות ביחיד
)GM(

A31ה ממסרים ביחיד

A2 ו� A1נתיכים ביחידות 



מפתח עניינים

263
 ד

ני
קו

תי
ךר

  נתיכים חשמליים

כןצר

K1דלת טעינה אחורית

K2דלת טעינה אחורית

K3חיווט בסיסי 12 וולט לרדיו/טלפון

)15R(מחבר קצה 

K4חיווט בסיסי 12 וולט לרדיו

(מחבר קצה 58)

K5ה, נועל בורר תחוםפנס אזור עבוד

בת הילוכים אוטומטית, הילוך סרקתי

K6בת הילוכיםנועל בורר תחום תי

אוטומטית, בלם חניה

K7בת הילוכיםנועל בורר תחום תי

אוטומטית, הילוך סרק מאולץ

K8 ממסר שחרורPMR

K9כזית, נעילהכת נעילה מרמער

כזיתמר

K10ם של דלקכת חימום קדמער

F610כות עזר לנהיגהמערA

F7בוד אוויר אלקטרוניתת עייחיד

20A(מחבר קצה 30)

F815ת גובה (מחבר קצה 30)בקרA

F9הב כביש אגרכב/ מחיייצרן מר

(מחבר קצה 15), כוונון מראות,

10Aכת טיפול בגזי פליטהמער

F10פנס בלימה של הגרור/יצרן

20Aכבמר

F1120רדיוA

F12ףת נהיגה/טכוגרבקר

20A(מחבר קצה 30)

F13,ממיר מתח 24 וולט/12 וולט

 (מחבר קצה18PSM אמפר, 

25Aבי (מחבר קצה 30)30), רזר

F1410כב (מחבר קצה 30)יצרן מרA

F15בת ההילוכיםת תיבקר

15A(מחבר קצה 30.1)

F16ABS (15 מחבר קצה) 10 של גרורA

F17/חיווט בסיסי 12 וולט לרדיו

15R(5Aטלפון (מחבר קצה 

F18תמפוח מחמם מנוע/בקר

20Aאקלים

F19מכשיר קשר, חיווט בסיס

למכשיר בסיסי/רדיו 12 וולט/

15Aכבטלפון, יצרו מר

F20לא משויך�

F21חוס (מחבר קצהבש אוויר דמיי

D+ם שלכת חימום קד), מער

תדלק, חימום עזר עם בקר

מהירות מנוע אוטומטית

)ADR15בי),  רזרA

כןצר :A31ה  ממסרים ביחיד

כןצר

F1כת בלמיםמער

20A(מחבר קצה 30.1)

F210מחבר אבחוןA

F3בת מתאם חימום עזר ותיCAN

15A(מחבר קצה 30)

F4ה/ קוצב זמןב כביש אגרמחיי

נבחר מראש (מחבר קצה 30),

כבכת ניהול צי רטלפון, מער

FleetBoard)/10כב)ניהול צי רA

F5חיישן זווית גלגל ההגה (מחבר

ה,קצה 30), קירור שמן ממסר

בת הילוכיםמחבר אבחון תי

LVSA10Aאוטומטית ולוח מתגים, 

):GMת בסיס (נתיכים ביחיד
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כןצר

F22כב (מחבר קצה יצרן מרD+,(

חימום מראות, ממסר מסנן

10Aדלק

F23ת קריאהה פנימית, מנורתאור

חוסבש אוויר דמיטה, מיי

10A(מחבר קצה 30)

F24לא משויך�

F25ABS (30 מחבר קצה) 20 גרורA

F26(30 מחבר קצה) 20גרורA

F27לא משויך�

F2815חלון חשמלי של הנהגA

F29לא משויך�

F3015חלון חשמלי של נהג המשנהA

F3110מקררA

F32לא משויך�

F33לא משויך�

F3425שקע חשמל 24 וולטA

F35לא משויך�

F365ף,ה, טכוגרקירור שמן ממסרA

, לוחCANבת מתאם תי

כת בלמים,מחוונים; מער

חוק,כזית בשלט רנעילה מר

בוע,ממסר מאט מגנטי ק

, טלפון נייד,LSVAכרית אוויר, 

בת הילוכיםה תית בקריחיד

אוטומטית/ מחבר אבחון/

כבמעביר כוח, ניהול צי ר

)FleetBoardכב),/ניהול צי ר

בת ההילוכים, מתגת תיבקר

ניתוק מצבר, ניהול מנוע

(מחבר קצה 15)

F37כת בלמיםמער

20A(מחבר קצה 30.2)

F3810מצלמת נסיעה לאחורA

F39בת ההילוכים (מחברת תיבקר

בת הילוכיםקצה 30), תי

15Aאוטומטית (מחבר קצה 30)

F40ת נהיגה  (מחבר קצה 15),בקר

PSM(10A מודול ניתן לתכנות (

F41בים, דלת טעינהחימום מוש

בוד אווירת עיאחורית, יחיד

20Aאלקטרונית (מחבר קצה 15)

F425מצית סיגריותA

כןצר

):GMת בסיס (ממסרים ביחיד

כןצר

K1 מגבר (מחבר קצהR(15

K2 מגבר (מחבר קצהD+(

K3לא משויך

K4(15 מחבר קצה) מגבר

K5 מגבר (מחבר קצהR(15

K6פנס בלימה גרור

K7(15 מחבר קצה) מגבר

):GMת בסיס (דיודות ביחיד

כןצר

D1דלת טעינה אחורית

D2מגבלת מהירות שנייה

D3לא משויך

D4לא משויך

D5לא משויך

:A32ת ממסרים ביחיד

כןצר

K1חוסבש אוויר דמיי

K2לא משויך
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A1כןצר

K3לא משויך

K4חימום מגבים

K5לא משויך

K6המניפת קירור שמן ממסר

K7לא משויך

K8לא משויך

K9לא משויך

 :A1ה נתיכים ביחיד

כןצר

F1חוק/כזית בשלט רנעילה מר

15Aתכזית מוגברכת נעילה מרמער

F215תכזית מוגברכת נעילה מרמערA

F310פנס מסתובבA

F4לא משויך

F515ם של דלקכת חימום קדמערA

F6לא משויך

F7לא משויך

F8לא משויך

F9לא משויך

F10בתה: תיקירור שמן ממסר

25Aהילוכים אוטומטית

F1110הפנס אזור עבודA

F1210שקע זרקורA

F1320מיתחימום שמשה קדA

F1420מיתחימום שמשה קדA

:A2ה נתיכים ביחיד

כןצר

F1לא משויך

F2לא משויך

F3לא משויך

F4לא משויך

F5לא משויך

F6לא משויך

F7לא משויך

F8לא משויך

F9לא משויך

F10לא משויך

F11לא משויך

F12לא משויך

F13לא משויך

F14לא משויך

  בדיקה והחלפת נתיך בבטחה

ה באמצעות חולץהסר את הנתיך מהיחיד¿   
נתיכים ובדוק אותו חזותית.

אם תייל הנתיך הותך, החלף את הנתיך¿   
בי.ף בנתיך רזרשנשר

כנים ובדוק שהםהפעל את הצר¿   
מתפקדים כהלכה.

כתבדיקת מערף שוב, דאג לאם הנתיך נשר

ס מטעםהחשמל במוסך מורשה מרצד

כלמוביל בע“מ.
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מפסק מגן אוטומטי

עובר פין  ך ראם מפסק מגן אוטומטי נד

. OFFלמצב 

משוך את מפסק המגן האוטומטי¿

ה.מהיחיד

.ON  למצב לחץ את פין ¿

.ריכה לחץ על לחצן הד¿

 מפסק OFF קופץ למצב אם פין 

המגן האוטומטי פועל כהלכה.

, והתקןON  למצב לחץ את פין ¿

מחדש את מפסק המגן.

כנים ובדוק שהםהפעל את הצר¿

מתפקדים כהלכה.

ך שוב, דאגראם מפסק המגן האוטומטי נד

כת החשמל במוסך מורשהבדיקת מערל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

חוסכת האוויר הד  טעינת מער

חוסאם לחץ במיכלים של מקור האוויר הד

חוסאינו בטווח המצוין של מקור אוויר ד

חיצוני, לא ניתן להבטיח שתוכל למלא את

כל מעגלי הלחץ.

בדיקה והפעלה של מפסק מגן

אוטומטי

בשך מיירחוס אינו עובר דבון שאוויר דקח בחש

כת האווירחוס אם אתה ממלא את מעראוויר ד

חוס באמצעות:הד

ה האלקטרוניתמחבר 28 ביחיד£

חוסלאספקת האוויר הד

המחברים של חיישן עוצמת בלימה£

ף תחזוקהמתחת למד

בימלא עת מעגלי האוויר רק ללחץ המר

חוסהמצוין עבור מילוי ממקור אוויר ד

ביכים נזק לרת, עלול להיגרחיצוני. אחר

חוס.כת אוויר דמער

ניתן למצוא מידע על לחצי אספקה תלויי

 עמוד  297).«כת בפרק “מידע טכני“ (מער

מחברי מילוי על חיישן עוצמת בלימה

חוסכאשר המנוע אינו פועל מלא אוויר ד

מת חיישןבקד באמצעות מחברי המילוי 

עוצמת בלימה. זה אינו ממלא את מעגלי

הלחץ של מתלי האוויר.

חוסת אספקת האוויר הדמחבר 28 ביחיד

האלקטרונית  (דוגמה: גורר נתמך)
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ה אזהר  
חומצת מצבר היא חומר מאכל. קיים סיכון

לפציעה.

ע עם העור, העיניים או הביגוד. אלמנע ממג

תשאף את אדי המצבר. בעת ביצוע עבודות

בש ביגוד מגן העמידתחזוקה במצבר, ל

לחומצה, בייחוד הגנה לעיניים, כפפות מגן וסינר.

גחק מצברים מהישאל תישען מעל המצבר. הר

ם של ילדים.יד

ע עם חומצת מצבר, בצע אתאם אתה בא במג

ברים הבאים:הד

שטוף את חומצת המצבר מהאזור הנגוע של£

פואי.בלת טיפול רהעור מיד ופנה מיד לק

ע עם עינייך,אם חומצת המצבר באה במג£

ב במים נקיים באופן מידי.שטוף אותן היט

פואי.בלת טיפול רפנה לק

התנעה באמצעות כבלי עזר, 
הה וגריר התנעה בגריר

ה אזהר   חוסכת האוויר הדאם אתה ממלא את מער

השל היחיד באמצעות מחבר 28 

חוס, מעגלהאלקטרונית לאספקת אוויר ד

הלחץ במתלה אוויר אינו מתמלא.

חוס מכילה אתת אספקת האוויר הדיחיד

ה אחת:בים הבאים ביחידכיהר

וסת לחץ£

חוסבש אוויר דמיי£

ב מעגליםשסתום בטיחות ר£

שסתום מגביל לחץ£

רים  של בלם החניהה בדוק שהצילינדלפני גריר

חוס אינההקפיצי משוחררים. אם אספקת אוויר ד

רים של בלם החניהמספקת. שחרר את הצילינד

 עמוד  270).«הקפיצי ידנית  (

  התנעה באמצעות כבלי עזר

בעת טעינה והתנעה בכבלי עזר, גזים נפיצים

עשויים להשתחרר מהמצבר, קיימת סכנה

לפיצוץ.

תבמיוחד, הימנע מאש, להבות גלויות, יציר

ניצוצות ועישון. ודא שקיים אוורור מספיק בעת

טעינה והתנעה בכבלי עזר. אל תישען מעל

למצבר.

ת אתה עלולב להערות הבאות. אחרשים ל

בים חשמלייםכילגרום נזק למצבר או לר

כב:בר

ת הטענת מצבריםאל תשתמש ביחיד£         
כב בכבלי עזר.ה להתנעת הרמהיר

אם אתה משתמש במטען מצברים נייד£         
םבור למקור זרב חי(התקן מצבר עם של

םעיקרי), שלוף את התקע ממקור הזר
הראשי לפני תחילת ההתנעה בכבלי עזר.

כתכב עם מערהתנע בכבלי עזר רק מכלי ר£         
מצברי 24 וולט.

השתמש בכבלי עזר להתנעה המוגנים  נגד£         
הפיכת קיטוב עם חתך רוחב כבל של 35 �

בים מבודדים.50 ממ“ר, ולמהדקי קט

ת מתחתה החיצונית יורדאם הטמפרטור£         
, מצבר מפורק עלול לקפוא. אל10°C-ל� 

בות כאלה. הנחתתניע את המנוע בנסי
למצבר להפשיר תחילה.

אל תחבר את הכבל השלילי של כבלי עזר
בי המנוע אוכית עלולים רה. אחרלשלד

בת ההילוכים להינזק.תי

כאשר אתה מסיר את כבלי העזר, הנח

למנוע שהותנע באמצועתם לפעול

במהירות סרק. באופן זה תימנע גרימת

כב.נזק לאלקטרוניקת הר

הערות כלליות

הקפד על הוראות הבטיחות וצעדי הבטיחות

 עמוד  241).«בעת טיפול במצבר (
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בים החיוביים.נתק את כבל העזר מהקט¿   

הה וגרירהערות על התנעה בגריר

רושים ידע מקצועי מעבר להיקף של הוראותד

ה. דאגה/להתנעה בגרירהפעלה אלה לגריר

כב רק באמצעותה את הרלגרור/להתניע בגריר

ה/חילוץ.ת גריראנשי מקצוע של חבר

רק במקרים יוצאי דופן, לדוגמה בעת יציאה

כב שכל ההינעמאזורי סכנה, יש לגרור את הר

מחובר.

הקפד על הערות הכלליות הנודעות¿   

ה למעט המידע על פירוק גל הינע.לגריר

ה וחילוץניתן למצוא מידע על גריר

באינטרנט באתר:

 http://portal.aftersale.i.daimler.com

סכז שירות מרצדניתן להשיג מידע נוסף במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

הה וגריר  תמרון, התנעה בגריר

הערות בטיחות חשובות

כבבדיקת הרלאחר התנעה בכבלי עזר דאג ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.במוסך מורש מרצד

עים זה בזה.כב אינם נוגוודא שכלי הר¿   

הפעל את בלם החניה.¿   

כני החשמל.כבה את כל צר¿   

 במתג0סובב את המפתח למצב ¿   

ההצתה.

בור כבלי עזר להתנעהחי

כב ללא מחבר התנעה בכבלי עזר (דוגמה:כלי ר

משאית משטח)

בור כבלי עזר להתנעהחי

 עמוד  242).«הסר את מכסה המצבר (¿  

ב החיובי שלחבר ראשית את צבת הקוט¿  

כבב החיובי של הרכבל העזר לקוט

ב החיובי שלהמסייע ולאחר מכן לקוט

.מצבר ההתנעה 

ב השלילי שלחבר ראשית את צבת הקוט¿  

כבב השלילי של הרכבל העזר לקוט

ב השלילי שלהמסייע ולאחר מכן לקוט

.מצבר ההתנעה 

כב מסייע: הפעל את המנוע במהירותר¿  

בובים גדולה.סי

התנע את המנוע והנח לו לפעול במהירות¿   

סרק.

בור כבלי עזר להתנעהחי

ביםראשית, נתק את כבל העזר מהקט¿   

השליליים.

ראוליאם המנוע אינו פועל, הגה הכוח ההיד

רשחוס אינם פעילים. להיגוי, יידואספקת אוויר ד

ב יותר. בלם החניה הקפיצי יכול לפעול אםכוח ר

בלםכב עלול להיחוס והרקיים אובדן של אוויר ד

באופן בלתי ניתן לשליטה. אתה עלול לאבד

כב. קיימת סכנה לתאונה.שליטה על הר

ה. ודא תמיד שקיימתהשתמש תמיד במוט גריר

חוס חיצוני.חוס ממקור אוויר דאספקת אוויר ד

כבים עשויים להשפיע עלהתקנים ומר

כב. אל תחרוג מהגובהגובה ורוחב הר

הכולל המותר והקפד על התקנות

המקומיות.

ה קפלמים בעת גרירכב מוראם אחורי הר

את מסיטי הרוח.
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ךרנהג בזהירות וצפה מראש את תנאי הד

בי במעבריםב למרווח המרוהתנועה, שים ל

תחתיים.

ה, הקפד עלה/התנעה בגרירבעת גריר

בים הבאים:הד

ת גלאם המנוע אינו פועל דאג להסר£

בתם נזק לתית עלול להיגרההינע, אחר

ההילוכים.

אם המנוע אינו פועל ובלם החניה הקפיצי£

מופעל, בשל אובדן לחץ אוויר, הבלמים

עלולים להתחמם ולהינזק. טען את

חוס או נתק ידנית אתכת האוויר הדמער

בלם האוויר הקפיצי.

כב עם מתלי אוויר, בדוק את גובהלכלי ר£

תה ותקן אותו במידכב במהלך הגרירהר

ם נזק לחלקיםת עלול להיגרך. אחרהצור

כת מתלי האוויר.כב או למערשל הר

כב על מוביל מונמךאם אתה מעביר את הר

באין לחרוג מהגובה הכולל המותר. שים ל

למרווח העליון במבנים, לדוגמה גשרים.

ה הסכם על אות ברור עם הנהגלפני גריר

בים להתאים אתהגורר. אתה והנהג הגורר חיי

סגנון נהיגה לתנאים הקשים יותר.

חוסכת האוויר הדמידע על טעינת מער

חוס חיצוני ניתן למצואבאמצעות מקור אוויר ד

חוס“כת אוויר דבסעיף “טעינת מער

 עמוד  266).«(

מידע על שחרור בלם החניה הקפיצי ניתן

למצוא בסעיף “שחרור בלם החניה קפיצי“

 עמוד  270).«(

מיה קדבור בהתקן גרירנקודות החי

בורדוגמה: נקודות חי

מית לתמרון,בור הקדת החיהשתמש בנקוד

הה ולגרירלהתנעה בגריר

מעט חוף את מחזיק לוחית הרישוי ד¿   
למטה, והטה אותה לפנים.

מעט למעלה. בור משוך את פין החי¿   

יוצא משילוב. בור פין החי

ך90 בער°ב�  בור סובב את פין החי¿   
לפנים, ומשוך אותו למעלה והחוצה.

ה.חבר את התקן הגריר¿   

ך הלולאה שלרד בור חוף את פין החיד¿   
ה.התקן הגריר

ך90 בער°ב�  בור סובב את פין החי¿   
ב אותו במנגנון הנעילה.לאחור, ושל
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ה אחורי בגרורהתקן גריר

ר בלם החניהשחרור ידני של צילינד

הקפיצי

סובב את בורג השחרור כלפי מעלה עד

. אל תשתמשNm 70למומנט הידוק של  

ת אתה עלולבמפתח גלגל בלחץ אוויר. אחר

ר בלם החניה הקפיצי.לגרום נזק לצילינד

ת גרורת רוחב אחורית עם התקן גרירדוגמה: קור

ה האחורי של הגרורהשתמש בהתקן הגריר

ה.ה ולגרירלתמרון, להתנעה בגריר

.בור בפין החי שחרר את התפס ¿   

.בור הסר את פין החי¿   

ה.חבר את התקן  הגריר¿   

ךרלמטה, ד בור חוף את פין החיד¿   
ה.הלולאה של התקן הגריר

בורשוב על פין החי חבר את התפס ¿   
.

  ציוד אופציונלי2
  בשילוב עם בלמי דיסק3

שחרור בלם החניה הקפיצי

רי בלם החניה הקפיציך צילינד מער

סרן אחורימיסרן קד

4X2X2, 3X

4X4

ר בלם חניה קפיצי (דוגמה: משאיתצילינד
משטח)

רי בלם החניה הקפיצי תלוי בציודמיקום צילינד

הסרן.

ר בלם חניה קפיצי עם בורג שחרורצילינד

ר בלם חניה קפיצי עם בורג שחרור ומחווןצילינד

שחרור

ר בלם חניה קפיציצילינד

בורג שחרור
מצב נהיגה

מצב שחרור
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אם אין מספיק אספקת לחץ לשחרור בלם

רי בלם החניה הקפיציהחניה, שחרר את צילינד

ה חירום.באופן מכני, במקר

כב עשויים להיות מותקנים סוגים שוניםבכלי הר

רי בלם חניה קפיצי, תלוי בסרן, לדוגמהשל צילינד

רי בלם חניה קפיצי עם בורג שחרור או עםצילינד

רי בלם החניהמחוון שחרור. שחרר את כל צילינד

כב.הקפיצי בר

רותו.רדכב למניעת התדחסום את גלגלי הר¿   

ר בלםשל צילינד סובב את בורג השחרור ¿   

 נגד כיוון השעון, עדהחניה הקפיצי 

.תו במצב שחרור לעציר

ר בלם החניה הקפיצי למצבהזזת צילינד

נהיגה

הדק את בורג השחרור עד למומנט הידוק

. אל תשתמש במפתח גלגלNm 35של 

ת אתה עלול לגרום נזקבלחץ אוויר. אחר

ר בלם החניה הקפיצי.לצילינד

רי  בלם החניה הקפיצי למצבאפס את כל צילינד

נהיגה.

עהכת בלמי האוויר עד להגטען את מער¿   

ה.ללחץ עבוד

הנע בתנופה את ידית בלם החניה עד לסוף¿   

מהלכה, למצב שחרור.

ר בלםשל צילינד סובב את בורג השחרור ¿   

 בכיוון השעון, למצב נהיגההחניה הקפיצי 

.

.הדק את בורג השחרור ¿   



עניינים לפי  א�ב

הה וגרירהתנעה באמצעות כבלי עזר, התנעה בגריר272

 ד
ני

קו
תי

ךר



מפתח עניינים

273
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

  מנוע

274......................................מידע שימושי

274....................הערות בטיחות חשובות

277.............................לחץ אוויר בצמיגים

279............בלת לחץ אוויר בצמיג בודדט

286...........בלת לחץ אוויר בצמיג כפולט



עניינים לפי  א�ב

הערות בטיחות חשובות274

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

הערות בטיחות חשובות  

ךר  בטיחות הפעלה וד

דירות של הגלגליםהערות אודות בדיקות ס

והצמיגים

בות מכרעת בבטיחות ההפעלהלצמיגים יש חשי
כב.ך של הררוהד

דיר את הפרטים הבאים:בדוק באופן ס

לחץ אוויר בצמיגים.£

סוליות הצמיגים.£

מצב תנאי הצמיגים.£

ת צמיגים, מוסך מומחים מוסמךסוכנות למכיר
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדאו כל מר

כלמוביל בע“מ, מסוגלים לספק לך מידע נוסף
אודות:

).LLבול עומס של צמיג (מדד עומס יכולת קי£

ת).בית צמיג מותרמדד מהירות (מהירות מר£

גיל הצמיגים.£

בות ותוצאות של בלאי צמיגים.סי£

ה של נזקאמצעים שיש לנקוט בהם במקר£
לצמיג.

סוגי צמיגים לאזורים ספציפיים, אזורי פעולה£
כב.או תנאי שימוש בר

.’החלפה בין צמיגים וכו£

בדוק את לחצי  האוויר של הצמיגים  לפני נסיעה
ארוכה כאשר הצמיגים קרים.

לחצי האוויר נמוכים מדי עלולים לגרום:
לחימום יתר של הצמיגים.£

בלאי צמיגים מוגבר.ל£

בות הנהיגה.להפחתה ביצי£

ת.לתצרוכת דלק מוגבר£

לחץ אוויר בצמיגים   מידע שימושי

רטי מתאר את כל הציוד הסטנדספר זה

פסתכבך שהיו זמינים בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםזכור כי ייתכן שר

כותהמתוארים. פרטים אלה מתייחסים גם למער

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירות מורשים שלנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה אזהר  
צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי או גבוה מדי,

מים לסיכונים הבאים:גור

כב עמוסהם עלולים להתפוצץ, בפרט אם הר£

בכבדות או אם נוהגים בו במהירויות גבוהות.

הצמיגים עלולים להתבלות באופן חריג ו/או£

באופן בלתי שווה ובכך לפגוע באחיזת הכביש

של הצמיגים.

ה במאפייני הנהיגה, היגויתיתכן פגיעה חמור£

ובלימה.

קיימת סכנת תאונה.

ציית להמלצות לחץ האוויר בצמיגים ובדוק את

לחצי האוויר בכל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:

לפחות פעם בחודש£

אם עומס המטען משתנה£

 לפני תחילת נסיעה ארוכה£

בעת שינוי בתנאי הפעלה, לדוגמה נהיגת£

שטח.

רוש, תקן את לחצי האוויר בצמיגים.אם ד

ה אזהר  

טמפרטורות הצמיגים ולחצי האוויר בצמיגים
כב נמצא בתנועה. לכן אלגודלים, כאשר הר

תפחית לחצי אוויר בצמיגים חמים, בשום
בות שהן. אם תעשה זאת, לחצי האווירנסי

בצמיגים יהיו נמוכים לאחר התקררותם.

חובה לשמור על לחצי האוויר לפי המפרט עבור

כב בכל זמן נתון.הר
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  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מחוון בלאי סוליית צמיג

ב להיות עומק סולייה ספציפי מינימלי בהתאםחיי
רישותב לדרישות החוק בכל הצמיגים. שים ללד

החוק בכל ארץ וארץ.

ככל שנותר פחות עומק בסוליית הצמיג, כך
כב הופכיםך ומאפייני השליטה ברראחיזת הד

להיות גרועים יותר, בפרט אם פני השטח רטובים
או מכוסים בשלג.

צמיג מגיע לעובי הסוליה המינימלי אם מחוון
הבלאי (חץ)  משיק עם סוליית הצמיג.

מטעמי בטיחות דאג להחליף את הצמיגים לפני
עה לעומק הצמיג המינימלי לפי המפרטההג

החוקי.

תנאי הצמיג

ה אזהר  

בדוק את מצב הצמיגים לפני נסיעות ארוכות

עבור:

נזק חיצוני£        

גופים זרים בסוליית הצמיג£        

לחצי אוויר גבוהים מדי בצמיגים עלולים לגרום:

חק בלימה מוגדל.למר£

ך של הצמיגים.רלהפחתת אחיזת הד£

בלאי צמיגים מוגבר.ל£

מכסי  השסתומים של שסתומי הצמיגים מגינים
בות השסתומים מלחות ולכלוך. הברג תמידעל לי

את מכסי השסתומים בחוזקה על שסתומי
הצמיגים.

בוד לחץ חוזר ונשנה בצמיגים,ה של איבמקר
בה יכולה להיות נזק חיצוני או שסתומיהסי

צמיגים דולפים. בדוק את מצב הצמיגים באופן
דיר.ס

למידע נוסף אודות לחצי אוויר בצמיגים, ראה את
 עמוד 277).«פרק “לחצי אוויר בצמיגים“ (

סוליית הצמיג

דקים, התנפחויות ונזקים אחרים,ב לסשים ל
העלולים לגרום להתפוצצות צמיג. מצב כזה עלול

כב, לגרום לתאונה,בוד השליטה על הרלגרום לאי
לפצוע אותך ואת אחרים. דאג להחליף מיד צמיגים

שניזוקו.

ה אזהר  
עומק סוליה לא מספיק, מפחית את אחיזת
הכביש. של הצמיג.  הצמיג אינו מסוגל יותר לפזר

בנהיגה על כבישיםבר הוא שמים. פירוש הד
ת סכנת הציפה, בפרט כאשררטובים מוגבר

המהירות אינה תואמת את תנאי הנהיגה. קיימת
סכנה לתאונה.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי,
מות שונות של שחיקההצמיגים עשויים להציג ר

במיקומים שונים של סוליית הצמיג. לכן עליך
דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן סל

מצב הסוליות של כל הצמיגים.

עומק סוליה מינימלי:

צמיגי קיץ: 3 מ“מ£

: 4 מ“מM+Sצמיגי £

ם להחליף את הצמיגים לפנימטעמי בטיחות הקד
רש  לפי חוק.שמגיעים לעומק סוליה מינימלי הנד

קיימת סכנה לציפה אף אם אתה נוהג לאט
ולצמיגים יש עומק סוליה מספיק, תלוי בעומק

המים על הכביש. קיימת סכנה לתאונה.

ובלוםבה זו הימנע מנסיעה על חריצים בכביש מסי

בזהירות.

הערות בטיחות חשובות
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גופים זרים בין הצמיגים (צמיגים כפולים)£        

דקים והתנפחויותס£        

בלאי בלתי שווה או חריג בצד אחד£        

נזקי צמיג

ם לדוגמה על ידי:נזק בצמיג יכול להיגר

כבתנאי ההפעלה של הר£        

התיישנות הצמיג£        

כהרשפות מד£        

גופים זרים£        

ב מדילחץ אוויר בלתי מספיק בצמיג או ר£        

בתייםבימים סתנאי מזג אוויר וגור£        

’ע עם שמן, גריז, דלק וכו.מג£        

גיל הצמיגים

צמיגים מזדקנים גם אם לא נעשה בהם שימוש
בה זו,תכוף או לא נעשה בהם שימוש כלל. מסי

גילם מעל שש שנים.דאג להחליף צמיגים ש
הוראה זו ישימה גם לצמיג החלופי.

 מיידע אותך מה גיל הצמיג.תאריך הייצור 
בועהספרות הראשונה והשניה מתייחסות לש

בועהייצור, ומתחילות עם “01" עבור הש
ביעיהראשון של השנה. התווים השלישי והר
מתייחסים לשנת הייצור. צמיג המסומן

בוע ה� 38 של שנתלדוגמה “3808", יוצר בש
.2008

ה אזהר  

בול עומס הצמיג, שיעוריכולת קי

מהירות הצמיג וסוגי צמיגים

חריגה מיכולת העומס הספציפית של הצמיג או
ת, תוצאתו עלולה להיותממדד המהירות המותר

נזק לצמיג או כשל צמיג.
קיימת סכנת תאונה.

בה זו השתמש רק בסוגי הצמיגים ומידותמסי
כבך. ציית ליכולתהצמיגים אשר אושרו עבור ר

עומס הנשיאה של הצמיג, ולמדד המהירות
כב.ת עבור הרהמותר

ב באופן מיוחד לתקנות המאושרות שלים לש
כב, המתייחסות לצמיגים בארץ בה אתההר

נוהג. תקנות אלה עשויות לפרט סוגי צמיגים
כב. בנוסף לכך, השימוש בסוגמסוימים עבור הר

מסוים של צמיג עשוי להיות מומלץ לאזורים
בלמסוימים ולתחומי הפעלה מסוימים. ניתן לק

כז שירותמידע נוסף אודות צמיגים. בכל מר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

החלפת צמיגים וצמיגים חדשים

החלפת צמיגים
רטיים שלאם אתה מחליף את הצמיגים הסטנד

כבך, השתמש רק במידות צמיגים וגלגליםר
בל מידע נוסףכבך. בתוכל לקשאושרו עבור סוג ר

חנות המתמחית בצמיגים, במוסך מומחים
סכז שירות מורשה מרצדמוסמך או בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.
כב את האישורלאחר החלפתה צמיגים, שא בר

עבור הצמיגים החדשים ומידות הצמיגים, וכמו
ה של היצרן המוכיחה כי ניתןכן את התעוד

רישותב לדכבך. שים ללהשתמש בצמיגים בר
כז שירות מורשההחוק בכל ארץ וארץ. כל מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, תוכל להשיגמרצד
ת היצרן.מידע אודות תעוד

צמיגים עם סוליות מחודשות

צמיגים עם סוליות מחודשות אינם נבחנים על

ס בנץ ממליצה שתחליףס בנץ, מרצדידי מרצד

רק לצמיגים ולגלגלים שנבדקו ואושרו על ידי

כבך.ס בנץ במיוחד לשימוש ברמרצד
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דוגמה:

.C° 20ר היא כ� ת החדטמפרטור£

.C° 0ה החיצונית היא כ�הטמפרטור£

60בות ביבע את לחץ האוויר בצמיג בסק£

11.6 עד 8.7 בר/0.8 עד kPa)  0.6 80עד 

psi.(

לחצי האוויר בצמיגים מפורטים בהתאם

 (הארגון הטכני האירופיE.T.R.T.Oלתקני 

לחישוקים וצמיגים) ויכולים להיות שונים

ממפרטי היצרן.

ב להערות הבטיחות בפרק “בטיחותשים ל

 עמוד 274).«ך“ (רבהפעלה וד

ביעת לחצי האוויר בצמיגים ק

תקן את לחצי האוויר בצמיגים עבור כל

כבסרן בר

 לחץ אוויר בצמיג 

  הערות בטיחות חשובות

ת בטמפרטורC° 10עבור כל שינוי של 
ךהאוויר, לחץ האוויר בצמיג משתנה בער

 עד4.4 בר/0.4 עד kPa)  0.3 40 עד  30בין 
5.8 psiזכור את שינוי הלחץ הזה כאשר .(

אתה בודק לחצי אוויר במקום סגור, ובפרט
ף.בחור

ה אזהר  
צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי או גבוה מדי,

מים לסיכונים הבאים:גור

כב עמוסהם עלולים להתפוצץ, בפרט אם הר£

בכבדות או אם נוהגים בו במהירויות גבוהות.

הצמיגים עלולים להתבלות באופן חריג ו/או£

באופן בלתי שווה ובכך לפגוע באחיזת הכביש

של הצמיגים.

ה במאפייני הנהיגה,תיתכן פגיעה חמור£

ההיגוי והבלימה.

קיימת סכנת תאונה.

ציית להמלצות לחץ האוויר בצמיגים ובדוק את

לחצי האוויר בכל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:

לפחות פעם בחודש£

אם עומס המטען משתנה£

 לפני תחילת נסיעה ארוכה£

בעת שינוי בתנאי הפעלה, לדוגמה נהיגת£

שטח.

רוש, תקן את לחצי האוויר בצמיגים.אם ד

ה אזהר  

טמפרטורות הצמיגים ולחצי האוויר בצמיגים
כב נמצא בתנועה. לכן אל תפחיתעולים, כאשר הר

בות שהן. אםלחצי אוויר בצמיגים חמים, בשום נסי
תעשה זאת, לחצי האוויר בצמיגים יהיו נמוכים

לאחר התקררותם.

חובה לשמור על לחצי האוויר לפי המפרט עבור

כב בכל זמן נתון.הר

ך עומס מותרת הצמיג וערדוגמה: מיד

ך העומסואת ער ת הצמיג קרא את מיד¿  

 על הצמיג.המותר 

כב משני מספריםבי מורך עומס מראם ער

המספר הראשון לפני “/“ הוא לצמיד בודד

והמספר השני לאחר “/“ הוא לצמיגים כפולים.



עניינים לפי  א�ב

לחץ אוויר בצמיג278

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

דוגמה: עומס סרן מותר

 בלוחיתמצא את עומס הסרן מותר ¿  

כב.זיהוי הר

בלת לחצי האוויר בצמיגיםבחר את ט¿  

התואמת לסוג הצמיג.

 עמוד 279).«עבור צמיגים בודדים (£

 עמוד 286).«עבור צמיגים כפולים (£

בלת לחציבט ת הצמיג מצא את מיד¿  

האוויר בצמיגים.

ך עומס סרן מותר חפש את ער¿  

תהמתאים לסוג הצמיג, בסמוך למיד

בלת לחצי האוויר בצמיגים.הצמיג בט

בלתבט בי מצא את עומס הסרן המר¿  

לחצי האוויר בצמיגים וקרא את לחץ

האוויר בצמיג.
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  צמיגים בודדים

בלת לחצי אוויר בצמיגים בודדיםט

32003400360038004000אינדקסצמיגים
עומס

9.5 R 17.512991 psi98 psi105 psi--
)רב (7.25)רב (6.75)רב (6.25

10 R 17.513483 psi91 psi94 psi102 psi109 psi
)רב (7.5)רב (7.0)רב (6.5)רב 6.(25)רב 5.(75

215/75 R 17.512694 psi102 psi---
)רב 7.(0)רב 6.(5

215/75 R 17.513583 psi91 psi98 psi105 psi112 psi
)רב (7.75)רב (7.25)רב (6.75)רב 6.(25)רב 5.(75

235/75 R 17.513087 psi94 psi98 psi105 psi-
)רב (7.25)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(0

235/75 R 17.513287 psi94 psi98 psi105 psi112 psi
)רב (7.75)רב (7.25)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(0

245/70 R 17.513480 psi87 psi91 psi98 psi105 psi
)רב (7.25)רב (6.75)רב (6.25)רב 6.(0)רב (5.5

245/70 R 17.513683 psi87 psi94 psi102 psi109 psi
)רב (7.5)רב (7.0)רב (6.5)רב 6.(0)רב 5.(75

265/70 R 19.5136-76 psi80 psi87 psi91 psi
)רב (6.25)רב (6.0)רב (5.5)רב 5.(25

265/70 R 19.5140-72 psi76 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב (5.75)רב (5.25)רב 5.(0

285/70 R 19.5140---76 psi80 psi
)רב (5.5)רב (5.25

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער

)Kpa  בר � x(100 להכפיל את ה
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32003400360038004000אינדקסצמיגים
עומס

285/70 R 19.5146---76 psi80 psi
)רב (5.5)רב (5.25

305/70 R 19.5148----72 psi
)רב 5.(0

10  R 22.5144--72 psi76 psi80 psi
)רב 5.(5)רב 5.(25)רב 5.(0

255/70 R 22.5136-72 psi80 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב (5.75)רב (5.5)רב 5.(0

255/70 R 22.5140-72 psi80 psi83 psi87 psi
)רב (6.0)רב (5.75)רב 5.(5)רב 5.(0

255/70 R 22.5142-72 psi76 psi83 psi87 psi
)רב (6.0)רב (5.75)רב 5.(25)רב 5.(0

275/70 R 22.5148---72 psi76 psi
)רב 5.(25)רב (5.0

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער

)Kpa  בר � x(100 להכפיל את ה

41004200430044004500אינדקסצמיגים
עומס

10 R 17.5134112 psi116 psi---
)רב 8.(0)רב 7.(75

215/75 R 17.5135116 psi120 psi123 psi--
)רב 8.(5)רב 8.(25)רב 8.(0

215/70 R 17.5134109 psi112 psi---
)רב 7.(75)רב 7.(5

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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41004200430044004500אינדקסצמיגים
עומס

245/70 R 17.5136112 psi112 psi120 psi123 psi-
)רב (8.5)רב (8.25)רב (7.75)רב 7.(75

265/70 R 19.513694 psi98 psi102 psi105 psi-
)רב (7.25)רב (7.0)רב (6.75)רב 6.(5

265/70 R 19.514091 psi94 psi98 psi98 psi102 psi
)רב (7.0)רב (6.75)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(25

285/70 R 19.514083 psi83 psi87 psi91 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.25)רב (6.0)רב (5.75)רב (5.75

285/70 R 19.514683 psi83 psi87 psi91 psi91 psi
)רב (6.25)רב (6.25)רב (6.0)רב (5.75)רב (5.75

305/70 R 19.514872 psi76 psi76 psi80 psi83 psi
)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.25)רב (5.25)רב 5.(0

10 R 22.514483 psi87 psi91 psi91 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.25)רב (6.25)רב 6.(0)רב 5.(75

11 R 22.514872 psi72 psi76 psi80 psi83 psi
)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.25)רב 5.(0)רב 5.(0

255/70 R 22.513691 psi94 psi98 psi102 psi-
)רב (7.0)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(25

255/70 R 22.514091 psi94 psi98 psi102 psi102 psi
)רב (7.0)רב (7.0)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(25

255/70 R 22.514291 psi94 psi98 psi98 psi102 psi
)רב (7.0)רב (6.75)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(25

275/70 R 22.514876 psi80 psi80 psi83 psi87 psi
)רב (6.0)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.5)רב (5.25
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41004200430044004500אינדקסצמיגים
עומס

275/80 R 22.5145-83 psi87 psi87 psi91 psi
)רב (6.25)רב (6.0)רב (6.0)רב 5.(75

275/80 R 22.5149-72 psi76 psi76 psi80 psi
)רב (5.5)רב (5.25)רב (5.25)רב 5.(0

295/80 R 22.5150----72 psi
)רב(5.0 

295/80 R 22.5152----72 psi
)רב (5.0

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער

4700490050005100אינדקסצמיגים
עומס

265/70 R 19.5140109 psi112 psi116 psi-
)רב (8.0)רב (7.75)רב (7.5

285/70 R 19.514098 psi105 psi105 psi-
)רב (7.25)רב (7.25)רב (6.75

285/70 R 19.514698 psi102 psi105 psi105 psi
)רב (7.25)רב (7.25)רב 7.(0)רב (6.75

305/70 R 19.514887 psi91 psi94 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.5)רב (6.25)רב 6.(0

12 R 20154--72 psi76 psi
)רב 5.(25)רב 5.(0

335/80 R 20154---72 psi
)רב 5.(0

10 R 22.514498 psi105 psi109 psi112 psi
)רב 7.(75)רב 7.(5)רב 7.(25)רב (6.75



283 בלת לחצי אוויר בצמיגים בודדים  ט
ם

ני
טכ

ם 
ני

תו
נ

4700490050005100אינדקסצמיגים
עומס

11 R 22.514887 psi91 psi94 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.5)רב (6.25)רב 6.(0

255/70 R 22.5140109 psi116 psi116 psi-
)רב (8.0)רב (8.0)רב (7.5

255/70 R 22.5142109 psi112 psi116 psi120 psi
)רב (8.25)רב (8.0)רב (7.75)רב (7.5

275/70 R 22.514891 psi94 psi98 psi102 psi
)רב (7.0)רב (6.75)רב (6.5)רב (6.25

275/80 R 22.514594 psi102 psi105 psi105 psi
)רב (7.25)רב (7.25)רב (7.0)רב (6.5

275/80 R 22.514983 psi87 psi91 psi91psi
)רב 6.(25)רב (6.25)רב 6.(0)רב 5.(75

295/80 R 22.515076 psi80 psi80 psi83 psi
)רב 5.(75)רב (5.5)רב (5.5)רב 5.(25

295/80 R 22.515276 psi80 psi80 psi83 psi
)רב 5.(75)רב (5.5)רב (5.5)רב 5.(25

5300545056005700אינדקסצמיגים
עומס

285/70 R 19.5146112 psi116 psi120 psi123 psi
)רב (8.5)רב (8.25)רב (8.0)רב (7.75

305/70 R 19.514898 psi105 psi105 psi109 psi
)רב (7.5)רב (7.25)רב (7.25)רב (6.75

12 R 2015480 psi83 psi87 psi87 psi
)רב 6.(0)רב (6.0)רב 5.(75)רב 5.(5

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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5300545056005700אינדקסצמיגים
עומס

335/80 R 2015476 psi80 psi83 psi83 psi
)רב (5.75)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.25

365/80 R 20160--72 psi76 psi
)רב (5.25)רב (5.0

10 R 22.5144116 psi120 psi123 psi-
)רב (8.5)רב 8.(25)רב 8.(0

11 R 22.514898 psi105 psi109 psi109 ps
)רב 7.(5 )רב (7.5)רב (7.25)רב (6.75

255/70 R 22.5142123 psi---
)רב (8.5

275/70 R 22.5148105 psi109 psi112 psi116 psi
)רב (8.0)רב (7.75)רב (7.5)רב (7.25

275/80 R 22.5145112 psi116 psi120 psi123 psi
)רב (8.5)רב (8.25)רב (8.0)רב (7.75

275/80 R 22.514998 psi102 psi105 psi105 psi
)רב (7.25)רב (7.25)רב (7.0)רב (6.75

295/80 R 22.515087 psi91 psi94 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.5)רב (6.25)רב 6.(0

295/80 R 22.515287 psi91 psi94 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.5)רב (6.25)רב 6.(0
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6000610063006700אינדקסצמיגים
עומס

285/70 R 19.5146131 psi---
)רב (9.0

305/70 R 19.5148116 psi120 psi123 psi-
)רב (8.5)רב 8.(25)רב 8.(0

12 R 2015494 psi98 psi102 psi109 psi
)רב 7.(5)רב (7.0)רב 6.(75)רב 6.(5

355/80 R 2015491 psi91 psi94 psi102 psi
)רב (7.0)רב (6.5)רב (6.25)רב (6.25

365/80 R 2016080 psi80 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.5

365/85 R 20164---72 psi
)רב (5.0

11 R 22.5148116 psi120 psi123 psi-
)רב (8.5)רב 8.(25)רב 8.(0

275/70 R 22.5148123 psi127 psi131 psi-
)רב (9.0)רב 8.(75)רב 8.(5

275/80 R 22.5149112 psi116 psi120 psi-
)רב 8.(25)רב 8.(0)רב(7.75 

295/80 R 22.5150102 psi105 psi109 psi116 psi
)רב (8.0)רב (7.5)רב (7.25)רב (7.0

295/80 R 22.5152102 psi105 psi109 psi116 psi
)רב (8.0)רב (7.5)רב (7.25)רב (7.0

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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7100750080009000אינדקסצמיגים
עומס

12 R 20154116 psi123 psi--
)רב (8.5)רב 8.(0

335/80 R 20154109 psi116 psi--
)רב (8.0)רב (7.5

365/80 R 2016098 psi105 psi112 psi131 psi
)רב (9.0)רב (7.75)רב (7.25)רב (6.75

365/85 R 2016476 psi83 psi91 psi102 psi
)רב (7.0)רב (6.25)רב (5.75)רב (5.25

295/80 R 22.5152123 psi---
)רב 8.(5

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער

  צמיגים כפולים

בלת לחצי אוויר בצמיגים כפוליםט

57005900600062006700אינדקסצמיגים
עומס

9.5 R 17.512783 psi91 psi91 psi94 psi105 psi
)רב (7.25)רב (6.5)רב 6.(25)רב 6.(25)רב 5.(75

10 R 17.513276 psi80 psi83 psi87 psi94 psi
)רב(6.5 )רב (6.0)רב (5.75)רב 5.(5)רב 5.(25

215/75 R 17.512491 psi94 psi94 psi98 psi-
)רב 6.(75 )רב 6.(5 )רב 6.(5)רב 6.(25

215/75 R 17.513380 psi83 psi83 psi87 psi94 psi
)רב (6.5)רב (6.0)רב 5.(75)רב 5.(75)רב 5.(5

235/75 R 17.512880 psi83 psi83 psi87 psi98 psi
)רב (6.75)רב (6.0)רב 5.(75)רב 5.(75)רב 5.(5

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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57005900600062006700אינדקסצמיגים
עומס

235/75 R 17.513080 psi83 psi83 psi87 psi98 psi
)רב (6.75)רב (6.0)רב (5.75)רב 5.(75)רב (5.5

245/70 R 17.513276 psi80 psi80 psi83 psi94 psi
)רב (6.5)רב 5.(75)רב (5.5)רב (5.5)רב 5.(25

245/70 R 17.513472 psi76 psi80 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב 5.(75)רב (5.5)רב 5.(25)רב 5.(0

265/70 R 19.5134----80 psi
)רב (5.5

265/70 R 19.5138----76 psi
)רב (5.25

365/80 R 2016076 psi80 psi80 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.5)רב (5.25

255/70 R 22.5133----80 psi
)רב (5.5

255/70 R 22.5137----80 psi
)רב (5.5

255/70 R 22.5140----76 psi
)רב (5.25

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער

6800700071007200אינדקסצמיגים
עומס

9.5 R 17.5127105 psi109 psi--
)רב 7.(5)רב 7.(25

10 R 17.513294 psi98 psi102 psi102 psi
)רב 7.(0)רב (7.0)רב 6.(75)רב 6.(5
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6800700071007200אינדקסצמיגים
עומס

215/75 R 17.513398 psi102 psi105 psi105 psi
)רב (7.25)רב (7.25)רב (7.0)רב 6.(75

235/75 R 17.512898 psi102 psi105 psi105 psi
)רב (7.25)רב (7.25)רב (7.0)רב 6.(75

235/75 R 17.513098 psi102 psi105 psi105 psi
)רב (7.25)רב (7.25)רב (7.0)רב 6.(75

245/70 R 17.513294 psi98 psi102 psi102 psi
)רב (7.0)רב (7.0)רב 6.(75)רב (6.5

245/70 R 17.513494 psi94 psi98 psi98 psi
רב 6.(75רב 6.(75)רב 6.(5)רב (6.5

265/70 R 19.513480 psi83 psi83 psi87 psi
)רב 6.(0)רב 5.(75)רב 5.(75)רב (5.5

265/70 R 19.513880 psi80 psi83 psi83 psi
)רב 5.(75)רב 5.(75)רב (5.5)רב (5.5

285/70 R 19.5137-76 psi76 psi80 psi
)רב (5.5)רב (5.25)רב 5.(25

285/70 R 19.5144-72 psi76 psi76 psi
)רב (5.25)רב 5.(25)רב (5.0

365/80 R 2016094 psi94 psi98 psi98 psi
)רב 6.(75)רב 6.(75)רב 6.(5)רב (6.5

365/85 R 20164-76 psi76 psi80 psi
)רב (5.5)רב (5.25)רב 5.(25

10 R 22.5142-72 psi76 psi76 psi
)רב (5.25)רב 5.(25)רב (5.0
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6800700071007200אינדקסצמיגים
עומס

255/70 R 22.513380 psi83 psi87 psi87 psi
)רב (6.0)רב (6.0)רב 5.(75)רב 5.(5

255/70 R 22.513780 psi83 psi87 psi87 psi
)רב (6.0)רב (6.0)רב 5.(75)רב 5.(5

255/70 R 22.514076 psi80 psi83 psi83 psi
)רב (5.75)רב (5.75)רב 5.(5)רב 5.(25

275/70 R 22.5145--72 psi72 psi
)רב (5.0)רב (5.0

7700780081008700אינדקסצמיגים
עומס

10 R 17.5132112 ps112 ps--
)רב (7.75)רב (7.75

215/75  R 17.5133112 ps116 psi123 psi-
)רב (8.5)רב 8.(0)רב (7.75

245/70  R 17.5132109 psi112 ps--
)רב 7.(75 )רב (7.5

245/70  R 17.5134109 psi109 psi116 psi-
)רב (8.0)רב (7.5)רב (7.5

265/70 R 19.513494 psi94 psi102 psi-
)רב (7.0)רב (6.5)רב (6.5

265/70 R 19.513891 psi91 psi98 psi105 psi
)רב (7.25)רב (6.75)רב (6.25)רב (6.25

285/70 R 19.513787 psi87 psi91 psi98 psi
)רב (6.75)רב (6.25)רב (6.0)רב (6.0

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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בלת לחצי אוויר בצמיגים כפוליםט290
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7700780081008700אינדקסצמיגים
עומס

285/70 R 19.514483 psi83 psi87 psi98 psi
)רב 6.(75)רב 6.(0)רב (5.75)רב (5.75

305/70 R 19.514576 psi76 psi80 psi87 psi
)רב 6.(0)רב (5.5)רב 5.(25)רב 5.(25

12 R 20150---72 psi
)רב 5.(0

335/80 R 20149---72 psi
)רב 5.(0

365/80 R 20160109 psi109 psi116 psi127 psi
)רב (8.75)רב (8.0)רב (7.5)רב (7.5

365/85 R 2016483 psi87 psi91 psi98 psi
)רב 6.(75)רב 6.(25)רב 6.(0)רב (5.75

10 R 22.514283 psi83 psi91 psi98 psi
)רב 6.(75)רב 6.(25)רב (5.75)רב (5.75

11 R 22.514576 psi76 psi80 psi87 psi
)רב 6.(0)רב (5.5)רב 5.(25)רב 5.(25

255/70 R 22.513394 psi94 psi102 psi-
)רב 7.(0)רב(6.5 )רב(6.5 

255/70 R 22.513794 psi94 psi102 psi109 psi
)רב 7.(5)רב 7.(0)רב(6.5 )רב(6.5 

255/70 R 22.514091 psi91 psi94 psi105 psi
)רב (7.25)רב (6.5)רב (6.25)רב (6.25

275/70 R 22.514580 psi80 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב (5.75)רב (5.5)רב (5.5
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7700780081008700אינדקסצמיגים
עומס

275/80 R 22.514380 psi83 psi87 psi94 psi
)רב (6.5)רב 6.(0)רב(5.75 )רב(5.5 

275/80 R 22.514672 psi72 psi76 psi83 psi
)רב 5.(75)רב(5.25 )רב(5.0 )רב(5.0 

295/80 R 22.5145--76 psi83 psi
)רב 5.(75)רב(5.25 

295/80 R 22.5148--72 psi80 psi
)רב (5.5)רב (5.0

900095001000010500אינדקסצמיגים
עומס

285/70 R 19.5137102 psi---
)רב (7.0

285/70 R 19.5144102 psi109 psi116 psi120 psi
)רב 8.(25)רב 8.(0)רב (7.5)רב (7.0

305/70 R 19.514591 psi98 psi105 psi109 psi
)רב (7.5)רב 7.(25)רב 6.(75)רב 6.(25

12 R 2015076 psi80 psi87 psi91psi
)רב (6.25)רב (60)רב (5.5)רב 5.(25

335/80 R 2014976 psi80 psi83 psi91 psi
)רב (6.25)רב 5.(75)רב 5.(5)רב 5.(25

365/80 R 20160131 psi---
)רב (9.0 

365/85 R 20164102 psi109 psi116 psi-
)רב (8.0)רב 7.(5)רב (7.0

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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בלת לחצי אוויר בצמיגים כפוליםט292
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900095001000010500אינדקסצמיגים
עומס

10 R 22.5142102 psi109 psi116 psi-
)רב (8.0)רב (7.5)רב (7.0

11 R 22.514591 psi98 psi102 psi109 psi
)רב (7.5)רב (7.0)רב 6.(75)רב (6.25

255/70 R 22.5137112 psi---
)רב 7.(75

255/70 R 22.5140109 psi116 psi123 psi-
)רב (8.5)רב 8.(0)רב (7.5

275/70 R 22.514594 psi102 psi109 psi116 psi
)רב 8.(0)רב (7.5)רב (7.0)רב (6.5

275/80 R 22.514398 psi105 psi112 psi120 psi
)רב 8.(25)רב 7.(75)רב 7.(25)רב (6.75

275/80 R 22.514687 psi94 psi98 psi105 psi
)רב 7.(25)רב 6.(75)רב (6.5)רב (6.0

295/80 R 22.514587 psi91 psi98 psi102 psi
)רב 7.(0)רב 6.(75)רב (6.25)רב (6.0

295/80 R 22.514883 psi87 psi94 psi98 psi
)רב (6.75)רב 6.(5)רב 6.(0)רב 5.(75

11500120001300013400אינדקסצמיגים
עומס

305/70 R 19.5145123 psi---
)רב 8.(5

12 R 20150102 psi109 psi120 psi123 psi
)רב (8.5)רב (8.25)רב (7.5)רב (7.0

כי העומס על סרנים הם בק“ג.במפרט הבא ער
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11500120001300013400אינדקסצמיגים
עומס

335/80 R 20149102 psi105 psi116 psi-
)רב 8.(0)רב 7.(25)רב 7.(0

11 R 22.5145123 psi---
)רב (8.5

275/70 R 22.5145131 psi---
)רב(9.0 

275/80 R 22.5146120 psi123 psi--
)רב(8.5 )רב(8.25 

295/80 R 22.5145116 psi---
)רב 8.(0

295/80 R 22.5148109 psi116 psi--
)רב (8.0)רב(7.5
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כב /עומסי סרניםלוחית זיהוי ר

כבלוחיות זיהוי הר

כבלוחית זיהוי הר

כב (דוגמה)) ולוחית זיהוי רVINכב (מספר זיהוי ר

ת הדלתכב ממוקמת במסגרלוחית זיהוי ר

.בצד נהג המשנה 

תבוע בקורט ) VINכב (מספר זיהוי הר

כית, בצד ימין של בית הגלגל.ת האורהמסגר

)VINכב (כב ומספר זיהוי רלוחית זיהוי ר

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל הציוד הסטנדספר זה

פסתכבך שהיה זמין בזמן הדוהאופציונלי של ר

הספר. ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםזכור כי ייתכן שר

כותהמתוארים. פרטים אלה מתייחסים גם למער

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירות מורשים שלנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 25).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

כב  מידע על לוחית זיהוי ר

כבדוגמה: לוחית זיהוי ר

)Daimler AGכב (יצרן הר

מספר רישוי הפעלה כללי של האיחוד

האירופי (רק בארצות מסוימות)

)VINכב (מספר זיהוי הר

משקל כולל מותר (ק“ג)

כב (ק“ג)משקל כולל מותר של שילוב ר

ביים מותרים על סרנים 1 ו� עומסי סרן מר

2 (ק“ג)

יחס סרן אחורי

רות בסיסיות של הפנס הראשיהגד

כבת דגם הררדכב/ ססוג הר

תוכל למצוא את המשקל הכולל המותר

כב אוכב בלוחית זיהוי הרטכנית של שילוב הר

ב). שים לCOCבמסמכי אישור תאימות (

),ADRכב להובלת חומרים מסוכנים (בכלי רש

בעכב נקהמשקל הכולל המותר של שילוב הר

כב. תוכלעלי ידי השפעת הבלם הרציף של הר

כבת לכלי רכים בתעודלמצוא את הער

רשת). אם נדADRלהובלת חומרים מסוכנים (

כז שירות מורשהה נוספת, התייעץ עם מרעזר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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חוסכת אוויר ד מער

נתוני הפעלה 

נתוני הפעלה

 מנוע

בברלחצים מינימליים

6.8מעגל בלימה 1

6.8מעגל בלימה 2

5.5מעגל בלימה 3

בת ההילוכים/ מעגלמעגל תי

5.5המצמד

ר בלםמעגל שחרור צילינד

6.5החניה קפיצי

ב� ברלחצי מיכלים

10.5�EAPU(13.6בלם שירות (

9.0�APU(10.6בלם שירות (

10.5�13.6מתלה אוויר

חוס חיצונימקור אוויר ד

)EAPUכת) (טעינת מער

11.0�12.5חוס)האוויר הד

APU)חוס חיצוני (מקור אוויר ד

9.5�10.0)סוחדה ריוואה תכרעמ תניעט(

7.0�8.7מעגלי לחץ אוויר נוספים

ת הפעלה טמפרטור

מהירות סרק,

כ�680 סל“דריםמנוע 4 צילינד

מהירות סרק,

כ�600 סל“דריםמנוע 6 צילינד

1000� 3000בלם מנוע (טווח הפעלה)

ךסל“ד בער

1200� 1600טווח הפעלה של מנוע

ך סל“ד בערביבמומנט מר

יחס מהירות מנוע להספק

 כ� 2200 סל“דבימר

C -100 °C° 85  כ� הפעלה רגילה

הפעלה בתנאים קשים

C° 105 כ� הספק מנוע מופחת

באופן אוטומטי

ת נוזל קירורטמפרטור

C° 112 כ� תבית מותרמר

  לחץ אוויר בצמיגים

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

 עמוד 279)«(עבור צמיגים בודדים

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

 עמוד 286)«(עבור צמיגים כפולים

הבדלים מותרים בין לחצי

(0.2 בר) psi 3אוויר בצמיגים על סרן

psi 145ביים מותריםלחצי אוויר מר

(10.0 בר) עבור ניפוח צמיגים

ברגי גלגלים  מומנט הידוק ל

מומנטי  ההידוק של אומי הגלגל זהים בגלגלי

ה ובגלגלי סגסוגת קלה.פלד
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M20 x 1.5אומי גלגל 

”22.5, ו� ”20 ”19.5,עבור גלגלי 

Nm 480בועעם 8 חורי קי

M18 x 1.5אומי גלגל 

”17.5 עבור גלגלי 

Nm 400בועעם 6 חורי קי

Nm 60מכסי אומי גלגל

ר קפיצי  צילינד

בורג שחרורמומנט שחרור ל

Nm 70 מקס.ר בלם חניה קפיציצילינד

בורג שחרורמומנט הידוק ל

Nm 35 מקס.ר בלם חניה קפיציצילינד

לחץ שחרור (עם מקור

מינ. 6.5 ברחוס)חיצוני של אוויר ד

ת גובה  בקר

מילוי המתלים הפנאומטיים

באמצעות מחבר 28

מינ. 12.5 ברצמיגים או ראש

חוסמידע אודות מיכל אוויר ד

חוסמיכל אוויר ד

עבור רוכשים לראשונה ומשתמשים אחרים.

/ 105 / 2009מסמכים מלווים בהתאם לתקנה 

EC של הפרלמנט האירופי והמועצה האירופית

.EN 286-2בהתאם לתקן הטכני 

המיכל הוא:

חוס וציודכות באוויר דמיועד רק לשימוש מערא.

כב מנועיים והגרורים שלהם, וישעזר בכלי ר

חוס.ת אוויר דלהשתמש בו רק לאגיר

םיש לסמנו לזיהוי עם מספר המוצרים ושב.

יצרן המיכל, ביחד עם מידע  הפעלה עקרוני

ה � ראה לוחית זיהוי או חריטה ישירECוסימון 

על דופן המיכל.

ת תאימות בהתאםיש לייצרו עם הצהרג.

.EC / 105 / 2009לסעיף 12 של התקנה 

כב עם רצועות מחזיקותיש לאבטחו לרד.

(מהדקים).

�ה של מיכלי אלומיניום, נקודות שטחיבמקר

בות להיות מתוכננות למניעתע חייהמג

בותשיתוך או נזק מכני. רצועות האבטחה חיי

עלהיות מתוכננות כך שהן לא תבואנה במג

בור הבסיסיים, והמיכל לא יהיהעם תפרי החי

נתון ללחץ כלשהו שיסכן את בטיחות

ההפעלה.

אסור שהציפוי המסופק למיכלי אלומיניום

ת, ואת הציפוי העליון של צבע ישיכיל עופר

לצבוע על שכבת צבע יסוד. חובה לצפות

הבורי הפלדבציפוי הגנה נגד שיתוך את חי

של מיכלי אלומיניום.

�יש לנקות רק בחומרי ניקוי שאינם בסיסיים

(מיכלי אלומיניום).

�בוריםך החירהחלק הפנימי צריך להיראות ד

המוברגים.

�דיריםיש לרוקן את המיכל במרווחי זמן ס

ברות התעבות (אוםהצטלמניעת

ה התחתונה ביותר שלבעתי  לניקוז בנקודט

המיכל).

ך בתחזוקה אם מצייתים לסעיף ד.אין צורה.
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בצע פעולותתך, לטפל בחום או לאין לרו.

פנותבטיחות על הדאחרות רלוונטיות ל

העומדות בלחץ של המיכל (מעטפת, בסיס,

בעתיים).אומים ט

אספקת הלחץ הפנימית עשויה לחרוג מעלז.

, אך בלא יותר מ�Pבית לחץ הפעלה מר

10% ולזמן קצר ביותר.

AGדיימלר 

חוס לוחיות זיהוי של מיכל אוויר ד

דוגמה: לוחית זיהוי על מיכל אלומיניום

 (אוסטריה)SAGיצרן: 

ס בנץמספר חלק  מרצד

בי (בר)ה מרלחץ עבוד

נפח (ליטרים)

מספר קוד מכון תקנים

שנת הייצור

מיכל אלומיניום

המיכל פלד

הדוגמה: לוחית זיהוי על מיכל  פלד

Erhard יצרן: 

ס בנץמספר חלק  מרצד

בי (בר)ה מרלחץ עבוד

נפח (ליטרים)

שנת הייצור

מספר קוד מכון תקנים
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