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אינטרנט

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

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

הנך מוזמן להעלות בפני צוות התיעוד 
הטכני כל הערה או הצעה שעולה לך 

ביחס לספר הוראות ההפעלה והתיעוד 
הטכני, בכתובת:

Daimler AG, HPC: R822

   D-70546 Stuttgart, Germany

חל איסור להדפיס, לתרגם או לשחזר 
בכל דרך שהיא את המסמך בשלמותו 

או בחלקו, ללא קבלת אישור מראש 
Daimler AG ובכתב מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

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

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

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

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

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

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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



ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

לפני תחילת נסיעתך הראשונה, קרא בעיון את הוראות התפעול
ס בנץ החדשה שלך.בספר  הנהג, על מנת להכיר את המרצד
בית ממכוניתך וכן גםספר זה יסייע לך להשיג את ההנאה המר

להימנע ממצבים שעלולים לסכן אותך ואחרים.

כבך עשוי להיות שונה בהתאם:הציוד או תיאור המוצר של ר

לדגם£

להזמנה£

לזמינות£

מתה את מכוניותיה לרכנת בהתמדס בנץ מעדמרצד
ת לעצמה אתה שומרמת ביותר. החברהטכנולוגיה המתקד

הזכות להכניס שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

לפיכך אין כל מקום לתלונות כלשהן על בסיס תוכן המידע,
התיאורים והאיורים הנכללים בספר נהג זה.

כב:הפריטים הבאים מהווים חלק אינטגרלי מהר

כה לנהגרספר ההד£

ריך הוראות מקוצרמד£

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

ת השירות מהווים חלק בלתי נפרד מהמכונית.ספר הנהג וחובר
ם לרשותעליך לשמור עליהם תמיד בתוך המכונית ולהעביר

הבעלים החדש, כאשר הנך מוכר את מכוניתך.

תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות הבולטות העיקריות
כבך בספר הנהג הזמין באינטרנט, בשפות אנגליתשל ר

מנית באתר האינטרנט:וגר

www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung

ת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.חבר
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תרגום והפקה: מידע טכני בע“מ 
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4.................................................אינדקס

20......................................................מבוא

25..........................................במבט חטוף

37..................................................בטיחות

71......................................הפתיחה וסגיר

85...............בים, גלגל הגה ומראותמוש

95..........מיתה ומגבי שמשה הקדתאור

113.......................................ת אקליםבקר

125..........................................נהיגה וחניה

187............................ך ותצוגותרב דמחש

243.................................אחסון ומאפיינים

227....................................טיפול ותחזוקה

273............................................ךרתיקוני ד

291....................................גלגלים וצמיגים

307.............................................מידע טכני
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, שקע12 וולט

ראה שקעים

 B

BAS(תגבור בלימה) ................................63

D

  E

MP3
196..............................................................הפעלה

ראה הוראות הפעלה נפרדות

Start/top.................................119לחצן  

  M

 1, 2, 3

 A
EBD(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית) 

208.............................................הודעות בתצוגה

68...............................................תפקוד/הערות

ECO start/stop129............................... � תפקוד

ESPת ייצוב אלקטרונית) (בקר

ETS...............................................66

206.............................................הודעות בתצוגה

198............................הפסקת פעולה/הפעלה

67.........הפסקת פעולה/הפעלה (הערות)

67..........................................................ייצוב גרור

235...................................................הנורית אזהר

66...................בטיחותקווי הנחיה חשובים ל

66...............................................תפקוד/הערות

ETS66.......ך אלקטרונית)רכת אחיזת ד (מער

ABSכת למניעת נעילת בלמים) (מער

206.............................................הודעות בתצוגה

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

233...................................................הנורית אזהר

63...............................................תפקוד/הערות
ASSYST PLUS

 תצוגתASSYST PLUSראה 

מרווחי שירות

ATAבה)כת אזעקה נגד גני (מער

69..............................................ההגנה נגד גריר

68...................................................בויהפעלה/כי

69...................................חיישן תנועה פנימית

68.................................................בוי האזעקהכי

68...............................................................תפקוד

P COMMAND Online
תת הוראות הפעלה נפרדראה חובר

C

DISTRONIC PLUS
155................................................................הבחיר

225.............................................הודעות בתצוגה

154.............................הערות בטיחות חשובות

160..............................................הפסקת פעולה

155............................................ת שיוטידית בקר

241...................................................הנורית אזהר

160...................................................עצות לנהיגה

159..........................חק המינימליביעת המרק

156..................................................תנאי הפעלה

154...........................................תפקודים/הערות

157...............ב תכליתיתתצוגות בתצוגה הר

DVD196...................ך)רב דכת שמע (מחש מער

PARKTRONIC.....................................163

165.......................................................ת גרורגריר

163.............................הערות בטיחות חשובות

165...................................................בויהפעלה/כי

164........................................................טווח חיישן

163................................................כת נהיגהמער

166.................................................פתרון תקלות

163...............................................תפקוד/הערות

164................................................התצוגת אזהר

PRE-SAFE®כת הגנה (מער

מונעת לנוסע)

212.............................................הודעות בתצוגה

43................................................................פעולה
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S

SPEEDTRONIC
152................................................................הבחיר

226.............................................הודעות בתצוגה

152.............................הערות בטיחות חשובות

152.............................................................משתנה

LIM.................................152נורית חיווי 

154...................................................................בועק

153.......................ת המהירות הנוכחיתשמיר

151...............................................תפקוד/הערות

SRSכת ריסון נוספת) (מער

214.............................................הודעות בתצוגה

39.............................................................מההקד

238...................................................הנורית אזהר

39................................ה (תפקוד)נורית אזהר

STEER CONTROL..............................68

T

אאאאא  

V

בבבבב  

אור גבוה בפנסים הראשיים

217.............................................הודעות בתצוגה

106.................................................החלפת נורות

101............הפעלה/הפסקת סייען אור גבוה

99...................................................בויהפעלה/כי

אור נמוך בפנסים הראשיים

215.............................................הודעות בתצוגה

105.................................................החלפת נורות

TEMPOMAT
149................................................תפקוד/הערות

VIN310...............................................ה מספר השילד

בטיחות

47......................................................כבילדים בר

47...................................כות ריסון לילדיםמער

בטיחות נוסע

38.............................הערות בטיחות חשובות

47......................................................כבילדים בר

בטיחות פעולה

22....................................................מחבר אבחון

68......................................בלימה מותאמת

בלם חניה

145.........................................בלם חניה חשמלי

209.............................................הודעות בתצוגה

בלמים
ABS...............................................63

BAS...............................................63

145.........................................................בלם חניה

206.............................................הודעות בתצוגה

146.............................הערות בטיחות חשובות

315....................................נוזל בלמים (הערות)

233...................................................הנורית אזהר

65................................סייען בלימה מותאמת

97...................................................בויהפעלה/כי

96.ביעה עבור נהיגה בחו“ל (סימטרית)ק

ביעה עבור נהיגה בחו“ל בצדק

201.......................................................ימין/שמאל

חקת מרת שמיראות אזהר

199............................הפעלה/הפסקת פעולה

241..................................................הנוריות אזהר

64...............................................תפקוד/הערות

203.............ך)רב דאות אימות נעילה (מחש

בוד לחץ אווירת איאזהר

297................................................אתחול מחדש

295...........................הודעות בטיחות חשובות

51..ב ילדכת אבטחת מושאיזופיקס, מער

מפתח החירום

78....................................................כבנעילת הר

73...............................................תפקוד/הערות

כבאלקטרוניקת הר

309................................................................הערות

132.................................................פתרון תקלות
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146...................................................עצות לנהיגה

312...........................................................בנזין

66....................................ךרת אחיזת דבקר

ת אקליםבקר

121..............בעיות עם חימום החלון האחורי

118.....................בוש אווירבעיות עם קירור ויי

118...........................................ה אוטומטיתבקר

ת אקלים אוטומטיתבקר

 THERMATIC.................................115

ת אקלים אוטומטיתבקר

 THERMOTRONIC........................116

114.............................הערות בטיחות חשובות

120..........בויחימום חלון אחורי � הדלקה/כי

122.............חימום שיורי � הפעלה/הפסקת

121.........בוימצב מיחזור אוויר �  הדלקה/כי

119...............בוי הדלקה/כי � ZONEתפקוד 

119......................מיתת השמשה הקדהפשר

118.........................................................נורית חיווי

114..........................................כותת המערסקיר

ת נוחותפתיחת/סגיר

121...................................(במצב מיחזור אוויר)

118...................................הביעת הטמפרטורק

119...................................ביעת זרימת האווירק

118.................................ביעת חלוקת האווירק

122..................................ביעת פתחי האוורורק

117....................................בוש אווירקירור עם יי

ת שיוטבקר

150................................................................הבחיר

227.............................................הודעות בתצוגה

149.............................הערות בטיחות חשובות

149............................................ת שיוטידית בקר

151....................................................................בויכי

149................................................כת נהיגהמער

LIM.................................149נורית חיווי 

151..............................................ביעת מהירותק

150..................ה וקיום מהירות נוכחיתשמיר

150..................................................תנאי הפעלה

82.....................................מידע בטיחות חשוב

83................................................הפתיחה/סגיר

83........ת וילון השמש הנגללפתיחת/סגיר

84.................................................פתרון תקלות

134........................גימור מט (הוראות ניקוי)

גלגל הגה

91.............................הערות בטיחות חשובות

138.......ת הילוכים בגלגל ההגהידיות העבר

91........................................................כוונון (ידני)

189..................................ך)רב דלחצנים (מחש

272....................................................................ניקוי

31..............................................ת לחצניםסקיר

ב תפקודיגלגל הגה ר

189..................................ךרב הדהפעלת מחש

31................................................................הסקיר

גלגל חלופי

304.............................הערות בטיחות חשובות

305........................................................מידע טכני

305........................................נקודות שיש לזכור

גלגלים

298.................................................................אחסון

293................................................................בדיקה

304.......................................................גלגל חלופי

298............................................החלפה/התקנה

298...................................................החלפת גלגל

301......................................................ת גלגלהסר

305..................................ת הגלגל החלופיהסר

292.............................הערות בטיחות חשובות

התקנת גלגל ......................................298, 301

302..................................................מומנט הידוק

302................................ת צמיגת גלגל/מידמיד

268....................................................................ניקוי

298.................................................ה)ניקוי (אזהר

גלגל � התקנה

301......................................................ת גלגלהסר

299................רותרדכב נגד התדאבטחת הר

298.....................................................כבהכנת הר

302.................................................כבהנמכת הר

299....................................................כבמת הרהר

301..................................................התקנת גלגל

הגריר

284.............................הערות בטיחות חשובות

286..................................הת לולאת הגרירהסר

גגגגג  
מי מחליקגג שמש פנור

84.................................................................איפוס

83.......................................םת גשמאפיין סגיר



7 אינדקס

285..................................ההתקנת לולאת גריר

286................................םמי מורעם הסרן הקד

286.....................עם שני הסרנים על הקרקע

ת גרורגריר

ESP...............................................67

Parktronic......................................165

185....................................................אספקת כוח

181.............................הערות בטיחות חשובות

230.........ת גרור, הודעה בתצוגההתקן גריר

184.....................................................בור הגרורחי

137..................................ת הילוכיםטווח העבר

186...............................................מחבר �7פינים

318................................................מידות התקנה

320................................משקל מותר על הסרן

320.....................................................משקלי גרור

271.............................ת הגרורניקוי התקן גריר

184.....................................................ניתוק הגרור

169.............................................סייען חניה פעיל

179.....................................סייען שטחים מתים

181...................................................עצות לנהיגה

216.............................פנסים,  הודעה בתצוגה

183.....................ה החוצהקיפול תפוח הגריר

185......................ה פנימהקיפול תפוח הגריר

128...............................תחילת נסיעה עם גרור

193.......................תצוגת התצרוכת הנוכחית

143................................................................תקלה

דלת נהג

77.....................................ביטול נעילה בחירום

230.............................................הודעות בתצוגה

76.............................הערות בטיחות חשובות

35.........................................................הלוח בקר

203...............ך)רב דנעילה אוטומטית (מחש

77............................נעילה אוטומטית (מתג)

כזית/שחרור מנעילהנעילה מר

72............................................................(מפתח)

78....................................................נעילת חירום

76.........................................פתיחה (מבפנים)

דלת תא המטען

79.......................................ביטול נעילת חירום

230.............................................הודעות בתצוגה

78.............................הערות בטיחות חשובות

318..............................................מידות הפתיחה

79.............................ה (מבחוץ)פתיחה/סגיר

דדדדד  

313............................................................דיזל

272........דיפון הגג ושטיחים (הוראות ניקוי)

272..........................דיפון עץ (הוראות ניקוי)

271................דיפון פלסטיק (הוראות ניקוי)

דלק

313....................................................איכות (דיזל)

312.....................................................דירוג (בנזין)

314................................הערות אודות תצרוכת

312.............................הערות בטיחות חשובות

28.............................................................מד דלק

193................................סטטיסטיקת תצרוכת

141................................................................תדלוק

312.............................................................תוספים

312..........................התכולת מיכל/דלק עתוד

193..................................................תצוגת הטווח

ההההה 

הגבלת המהירות

SPEEDTRONICראה 

248...................................הגדלת תא המטען

248............................הערות בטיחות חשובות

250.............................................הערות לשימוש

69.........................................ההגנה נגד גריר

בהביהגנת הס

20...............כב בסיום חיי שירותת הרהחזר

20.................................................................ההער

287..............................................כבהובלת הר

הודעה בתצוגה

205.................................ך)רב דה (מחשהסתר

205........................................................מידע כללי

הודעות בתצוגה

219...................................................................מנוע

206...........................................כות בטיחותמער

221...............................................כות נהיגהמער

231...............................................................מפתח

215................................................................פנסים

228...............................................................צמיגים
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205.............................ך)רב דקריאה ל� (מחש

229.....................................................................כבר

החלפת נורות

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

105......................אור נמוך בפנסים הראשיים

ת המכסהת/החזרהסר

105....................................................מי)(גלגל קד

103.............................הערות בטיחות חשובות

104..........................................ת סוגי נורותסקיר

107................................פנסי איתות (אחוריים)

105.................................מיים)פנסי איתות (קד

107.....................................................פנסי בלימה

106........................................................פנסי חניה

106....................................מיים)פנסי חניה (קד

108...........................................פנסי לוחית רישוי

107...............................................פנסים אחוריים

106..................................................ת פניותתאור

244.....העמסת מטען � קווי הנחייה כלליים

247........................העמסת מטענים ארוכים

230...................................... (הודעות בתצוגה)היגוי

272.......(הוראות ניקוי)הילוך או בורר הילוכים 

הילוך אחורי

134....................בת הילוכים ידנית)שילוב (תי

194.............................................. (ניווט)בהנחית נתי

ATA(................68(הפסקת פעולת האזעקה 

ףהפעלה בחור

294.............................הערות בטיחות חשובות

149.....................................................ך חלקהרבד

295..............................................שרשראות שלג

121............בוי מצב מיחזור אווירהפעלה/כי

117....בוש אווירבוי קירור עם ייהפעלה/הכי

השהיית הפסקת פעולה

202...................ך)רב דה חיצונית (מחשתאור

202...............................................ה פנימיתתאור

126.......................................כב חדשהרצת ר

127..........................................התנעה (מנוע)

ההתנעה בגריר

286..................................הת לולאת הגרירהסר

284.............................הערות בטיחות חשובות

287..................................התנעת מנוע בחירום

285..................................ההתקנת לולאת גריר

התנעת מנוע אוטומטית

ECO start/stop(......................130(תפקוד 

251......................................וו לתליית שקיות

DVD(........................................................196(ווידיאו 

196................................ךרב ד) מחשDVD(ווידיאו 

וילון שמש נגלל

83.............................מי מחליקגג שמש פנור

83................................................הפתיחה/סגיר

ווווו 

חחחחח 

זזזזז

205.....................ך)רב דזיכרון הודעות (מחש

חגורות בטיחות

213.............................................הודעות בתצוגה

45.................................................................הידוק

ההפעלת/הפסקת כוונון חגור

204...................................................ך)רב ד(מחש

45.....................................................כוונון הגובה

כוונון חגורות הבטיחות של הנהג

45..............................................מי והנוסע הקד

47...........................................המגביל כוח חגור

46........ת בטיחות אחוריתמחוון מצב חגור

231...................................................הנורית אזהר

46................................ה (תפקוד)נורית אזהר

272....................................................................ניקוי

44...................בטיחותקווי הנחיה חשובים ל

46................................................................שחרור

122...............................ת אקלים) (בקרחום שיורי

218........................... (הודעות בתצוגה)חיישן אור

69................................חיישן תנועה פנימית

270..................................... (הוראות ניקוי)חיישנים

חימום

ת אקליםראה בקר

חימום חלון אחורי

120...................................................בויהדלקה/כי

121.................................................פתרון תקלות

חלונות / חלונות חשמליים

81.................................................................איפוס
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79......................................הערות בטיחות חשובות

269....................................................................ניקוי

81...................................................ת נוחותסגיר

80................................................הפתיחה/סגיר

81.................................................פתיחת נוחות

82.................................................פתרון תקלות

308.........ס בנץחלקי חילוף מקוריים מרצד

חניה

145.........................................................בלם חניה

144.............................הערות בטיחות חשובות

מצב המראה החיצונית

93.......................................מיבצד הנוסע הקד

170................................מצלמת נסיעה לאחור

PARKTRONICראה 

299............ת גלגלדי עצירחסמי גלגלים � ס

270..............................................ה חיצוניתתאור

271................................................................תצוגה

טלפון

197.........................................חיה/סיום  שיחהד

231.............................................הודעות בתצוגה

197......................................................חיוג מחדש

197.............................מספר מספר הטלפונים

197....................................................בלת שיחהק

246.........................................................תא טלפון

196...................................ך)רב דתפריט (מחש

טלפון נייד

309....................................בי)הספק שידור (מר

258............................בתהערות/הכנסה לתוש

309..............................................................התקנה

309................................................................ריםתד

196...................................ך)רב דתפריט (מחש

הטמפרטור

188.....................................ה חיצוניתטמפרטור

188........................................................נוזל  קירור

118.............................ת אקלים)ביעות (בקרק

טטטטט

טיפול

272.........................................ידית בורר הילוכים

272..........................................................גלגל הגה

268................................................................גלגלים

272.............................................................דיפון עץ

271.................................................דיפון פלסטיק

267................................................................הערות

272..............................................חגורות בטיחות

270.............................................................חיישנים

269...............................................................חלונות

272........................................................חלקי דיפון

272.......................................................בכיסוי מוש

268............................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

269.....................................................להבי מגבים

270................................מצלמת נסיעה לאחור

267..........כבמתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

271.......................................................כבפנים הר

268....................................................................צבע

269............................................................צבע מט

271....................................................צינור פליטה

272..........................................................ריפוד הגג

272.............................................................שטיחים

268..................................................שטיפה ידנית

ייייי

138.......ת הילוכים בגלגל ההגהידיות העבר

הה ישירידית בחיר

בת הילוכים אוטומטיתראה תי

ילדים

47..................................................................כבבר

54..............................הידוק חגורות הבטיחות

47..................................................כות ריסוןמער

כככככ

98......................כוונון טווח פנסים ראשיים

251......................................כיסוי תא המטען

196.........................כת שמע) (מערכרטיס זיכרון

כריות אוויר

215.............................................הודעות בתצוגה

39..............................................................הפעלה

42...............................................ךכרית אוויר בר

43................................................כרית אוויר וילון
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42.................................................כרית אוויר צד

41...מי)מית (נהג, נוסע קדכרית אוויר קד

40..................בטיחותקווי הנחייה חשובים ל

מד מהירות

200....................................הת מדידת יחידבחיר

28...............................................בלוח המחוונים

193...............................................................דיגיטלי

200......................................מד מהירות נוסף

193....................................ברחק מצטמד מר

חק נסיעהמד מר

194.....................................ך)רב דאיפוס (מחש

193................................................................קריאה

188....................................................מד סל“ד

302..........................מומנט הידוק ברגי גלגל

מוסך

22..........................כז שירות מורשהראה מר

מוצרי שירות

312.....................................................................דלק

311.............................הערות בטיחות חשובות

315.......................................................נוזל בלמים

316..........................................נוזל קירור (מנוע)

316.....................................................נוזל שטיפה

314.........................................................שמן מנוע

ב אחורימוש

250............................כוונון זווית משענות הגב

250.......................................כוונון לפנים/לאחור

קיפול משענת הגב לפנים/לאחור

כתכב ללא מער(בכלי ר
EASY-VARIO-PLUS(..............................248

קיפול משענת הגב לפנים/לאחור

כתכב עם מער(בכלי ר

EASY-VARIO-PLUS(..............................249

ב ילדמוש

51...........................................................איזופיקס

60............................................................המלצות

49..................................................זיהוי אוטומטי

58......................................מיקומים מתאימים

53...............................................................במשול

55........ שולחן משחק מרופדICSב, משול

57................................................ב, אחסוןמשול

56...................ב משענות ראש צידיותמשול

49.............................מיב הנוסע הקדעל מוש

53.................................................פתרון תקלות

ב ילד מובנהמוש

ICSאחסון שולחן משחק מרופד 

57.................................ומשענות ראש צידיות

ללללל

להבי מגבים

110.............................החלפה (בחלון האחורי)

109....................מית)החלפה (בשמשה הקד

109.............................הערות בטיחות חשובות

269....................................................................ניקוי

34.........................................ה עילילוח בקר

לוח מחוונים

30.......................................ה וחיווינוריות אזהר

28................................................................הסקיר

200..............................................................ביעותק

310........................................כבלוחית זיהוי ר

251.........................................הלולאות קשיר

לחץ אוויר בצמיגים

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

295............................................................המלצות

279....................כה לתיקון נקרפיט � ערטייר

137................................ת תוכניתלחצן בחיר

256......................................................המאפר

109........................................מגב חלון אחורי

110......................................החלפת להב המגב

109............................הפעלה/הפסקת פעולה

מגבה

275...................................................מיקום אחסון

299...............................................................שימוש

מיתמגבי השמשה הקד

109....................................החלפת להבי מגבים

108...................................................בויהדלקה/כי

110.................................................פתרון תקלות

מגביל מהירות
SPEEDTRONIC............................151

39........................ (הפעלה)מגבילי כוח חגורות

256..................................................מגן שמש

מממממ
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56..................................משענות ראש צידיות

53.................בטיחותקווי  הנחיה חשובים ל

ICS.................55שולחן משחק מרופד 

ב נהגמוש

ביםראה מוש

מיב נוסע קדמוש

247..........קיפול משענת הגב לפנים/לאחור

ביםמוש

90.......................................בבעית חימום מוש

87.............................הערות בטיחות חשובות

90........................בבוי חימום מושהפעלת/כי

88................................................כוונון (חשמלי)

88........................................................כוונון (ידני)

88.......................................כוונון משענת ראש

90....כוונון תמיכת קשת הגב ל� 4 כיוונים

86......................................ב נהג נכוןמצב מוש

272......................................................ניקוי הכיסוי

94..............ביעות (תפקוד זיכרון)ת קשמיר

מותחני חגורות

39..............................................................הפעלה

47...............................................................תפקוד

מחזיק ספלים

255.............................הערות בטיחות חשובות

255...........................................כזיתקונסולה מר

256.........................................................תא אחורי

ךרב דמחש

205.............................................הודעות בתצוגה

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

DVD.........................196הפעלת ווידיאו 

205..................................................זיכרון הודעות

192................................................ת תפריטסקיר

189................................................................פעולה

204....................................תפריט משנה נוחות

204...ביעות בית החרושתתפריט משנה ק

203.......................................כבתפריט משנה ר

201..................................התפריט משנה תאור

196..................................................תפריט טלפון

194.....................................................תפריט ניווט

198.....................................................תפריט סיוע

200...............................................ביעותתפריט ק

200.................................................תפריט שירות

193........................................רטיתתצוגה סטנד

266..................................תצוגת הודעת שירות

193............................ך)רב ד(מחשב נסיעה מחש

317.....................................................בי) (מרמטען גג

275..........................................בוי אשמטף כי

317.................................................כבמידות ר

מידע טכני

305.......................................................גלגל חלופי

308................................................................הערות

317.........................................................כבמידע ר

320.....................................................משקלי גרור

302...............................................צמיגים/גלגלים

317..................................................כבמידע ר

מיכל דלק

143..................................בעיה (פתרון תקלות)

312..................................................................בולקי

מכסה מילוי

ראה דלתית פתח מילוי דלק

מכסה תא המנוע

230.............................................הודעות בתצוגה

263.................................................................הסגיר

262...............................................................פתיחה

268........................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

מכשירי קשר

309....................................בי)הספק שידור (מר

309..............................................................התקנה

309................................................................ריםתד

102...........................................ת קריאהמנור

מנוע

132.................................................בעיות התנעה

219.............................................הודעות בתצוגה

144..............................................הפסקת פעולה

283....................התנעה באמצעות כבלי עזר

287.................................כב)ה (רהתנעה בגריר

127.............................התנעת המנוע במפתח

311.....................................................מספר מנוע

238.........................כב)ה (אבחון רנורית אזהר

132...........................................הדירפעולה לא ס

ECO.............129ה תפקוד התנעה/עציר

מנעול הצתה

ראה מצבי מפתח

מנעולי בטיחות ילדים

61..............................................דלתות אחוריות

61.............................הערות בטיחות חשובות

221.................בנה) (הודעת תצוגה למסנן אוויר
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221...................בנה) (הודעת תצוגה למסנן דלק

146....................................מסנן חלקיקי דיזל

כבמספר זיהוי ר

VINראה 
כות בטיחות נהיגהמער

ABS63כת למניעת נעילת בלמים) (מער

BAS63...................בלימה)כת סיוע ל (מער

ETS66..ך אלקטרוני)רכת אחיזת ד (מער

STEER CONTROL68......... סייען נהיגה

68...........................................בלימה מותאמת

62................................................................הסקיר

66................................פנסי בלימה מותאמת

כות נהיגהמער

ATTENTION ASSIST

175.................................................(סייען עייפות)

Distornic Plus................................154

PARKTRONIC...............................163

149......................................................ת שיוטבקר

221.............................................הודעות בתצוגה

177.....................................................בחבילת נתי

170................................מצלמת נסיעה לאחור

176..................................סייען מגבלת מהירות

177.....................................סייען שטחים מתים

180........................................בת נתיסייען שמיר

HOLD.................................162תפקוד 

EASY-VARIO-PLUSכת מער

248.......................................הגדלת תא המטען

בוד לחץ אווירת איכת אזהרמער

296.............................................בצמיגים

כת בטיחות נהיגהמער

ESP66........בות אלקטרונית) (תוכנית יצי

64.......................חקת מרת שמיראות אזהר

62...........................הודעות בטיחות חשובות

68...............חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

65................................סייען בלימה מותאמת

63...............................סייען מניעת התנגשות

בהכת אזעקה למניעת גנימער

ATA68.בה)כת אזעקה למניעת גני (מער

68....................שולל  התנעה (איימובילייזר)

כת חיישן רדארמער

222.............................................הודעות בתצוגה

203...........................................הפעלה/הפסקה

320.....................................................ת ארץסקיר

כת למניעת נעילת בלמיםמער

כת למניעת (מערABSראה 

נעילת בלמים)

כת מיזוג אווירמער

ת אקליםראה בקר

כת נהיגהמער

166.............................................סייען חניה פעיל

כת ניקוי פנסים ראשייםמער

316................................................................הערות

בלימהכת סיוע למער

בלימה)כת תגבור ל (מערBASראה 

כת ריסון נוספתמער

כת ריסון נוספת) (מערSRSראה 

265.......מיתכת שטיפת השמשה הקדמער

316................................................................הערות

ה חכמהכת תאורמער

218.............................................הודעות בתצוגה

201............................הפעלה/הפסקת פעולה

99................................................................הסקיר

ביעת האור הנמוך לנהיגהק

201.................................................בימין/בשמאל

מפלס דלק

28............................................מד מפלס הדלק

193.......................ך)רב דקריאה לטווח (מחש

מפתח

75..................................................................אובדן

73..................................אלמנט מפתח חירום

74..............................................בדיקת הסוללה

231.............................................הודעות בתצוגה

74............................................החלפת הסוללה

72.............................הערות בטיחות חשובות

127.................................................כבהתנעת הר

81....................................ת נוחותמאפיין סגיר

81..................................מאפיין פתיחת נוחות

127..............................מצבים (מפתח הצתה)

72.................כזיתנעילת/שחרור דלתות מר

73..................................................שינוי התכנות

75.................................................פתרון תקלות

מפתח החירום

78....................................................כבנעילת הר

73...............................................תפקוד/הערות

77..............................ביטול נעילת דלת הנהג

100......................................ך ראשיתרמצב ד
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97............מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

בועיםמצב פנסים ראשיים ק

ת נהיגת יוםראה פנסי תאור

בת הילוכיםמצב פעולת חירום בתי

141..........................................אוטומטית

127......................... (מפתח הצתה)מצבי מפתח

כב)(רמצבר 

220.............................................הודעות בתצוגה

280.............................הערות בטיחות חשובות

283....................התנעה באמצעות כבלי עזר

282................................................................טעינה

257...........................................מצית סיגריות

מצלמת נסיעה לאחור

270....................................................הוראות ניקוי

170...............................................תפקוד/הערות

מראה פנימית

93........................מצב נוגד סנוור (אוטומטי)

91...............................................הנמכה (ידנית)

מראות חיצוניות

92.................................................................איפוס

91....................................................................כוונון

92................מחוץ למיקום (איתור תקלות)

93.........................................................מצב חניה

93......................מצב ניגוד סינוור (אוטומטי)

92............קיפול פנימה/החוצה (אוטומטי)

92...............קיפול פנימה/החוצה (חשמלי)

204.......ך)רב דקיפול פנימה בנעילה (מחש

94...........ביעות (תפקוד זיכרון)ת הקשמיר

מראת איפור

256...............................................(במגן השמש)

22..............................................כז שירותמר

274.........................................המשולש אזהר

268........................... (הוראות ניקוי)משטחי צבע

משענות ראש

89............................ה (מאחור)התקנה/הסר

88....................................................................כוונון

89................................................כוונון (חשמלי)

88........................................................כוונון (ידני)

89.................................................כוונון (מאחור)

317....................................משקל ללא מטען

317............................................כבמשקלי הר

320...............ת גרור) (גרירמשקלי סרן מותרים

98..............................................במתג משול

חקמתעד מר

ראה מד נסיעה

233............................................שירות 24 שעות

נננננ

נהיגה בחו“ל

96.....................אלומות אור נמוך סימטריות

267............................................שירות 24 שעות

148........................כים מוצפותרנהיגה על ד

נוזל בלמים

212.............................................הודעות בתצוגה

315................................................................הערות

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

265..............................................בדיקת המפלס

219.............................................הודעות בתצוגה

316................................................................הערות

188...............................................המד טמפרטור

239...................................................הנורית אזהר

נוזל שטיפה

231.............................................הודעות בתצוגה

נורות

ראה החלפת נורות

הנוריות חיווי ואזהר

ABS...............................................233

DISTRONIC PLUS........................241

ESP...............................................235

ESP OFF.......................................236

LIM (DISTRONIC PLUS)...............155

LIM149........................................ת שיוט) (בקר

LIM(דיסטרוניק משתנה) ........................152

SPEEDTRONIC152.................. ניתן לשינוי

SRS...............................................274

238......................................................אבחון מנוע

241.......................חקת מרת שמיראות אזהר

233................................................................בלמים

216.............................................הודעות בתצוגה

231...............................................ת בטיחותחגור

49.............מי מנוטרלתכרית אוויר נוסע קד

239.........................................................מיכל דלק

239.........................................................נוזל קירור

30................................................................הסקיר

239.....................................................ת דלקעתוד
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ת כרית אוויר נוסענורית אזהר

49.................................מי מנוטרלתקד

נורית חיווי מצב חגורות הבטיחות

46......................................בתא האחורי

254..........................................נושא מטען גג

ניווט

ראה הוראות הפעלה נפרדות

194...................................ך)רב דתפריט (מחש

ניקוי

271..........................................ת גרורהתקן גריר

146............ (מסנן חלקיקי דיזל)נסיעות קצרות

(דלתות)נעילה 

77........................................................אוטומטית

77...............כזית)מבפנים (לחצן נעילה מר

78....................................................נעילת חירום

כזיתנעילה מר

203...............ך)רב דנעילה אוטומטית (מחש

72.................................נעילה/שחרור מנעילה

78................................כב בחירוםנעילת הר

ביטול נעילה

כב (לחצן ביטולמתוך הר

77..............................................כזית)נעילה מר

77.....................................ביטול נעילה בחירום

77............................................דלת תא המטען

77.....................................................................כבר

(ניווט)ב נתי

ב (ניווט)ראה הנחית נתי

נתיכים

287.............................הערות בטיחות חשובות

289...............................בלת הקצאת נתיכיםט

288...................................................לפני החלפה

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי

289.................................................מיהנוסע הקד

288.........................בת נתיכים בתא המנועתי

נתיכים חשמליים

ראה נתיכים

193..........ך)רב ד (מחשסטטיסטיקת תצרוכת

סייען אור גבוה מותאם

219.............................................הודעות בתצוגה

202................ך)רב דהפעלה/הפסקה (מחש

101...............................................תפקוד/הערות

סייען בלימה מותאמת

213.............................................הודעות בתצוגה

65...............................................תפקוד/הערות

סייען הגבלת מהירות

222.............................................הודעות בתצוגה

177...............ב תכליתיתהודעות בתצוגה הר

הערות בטיחות חשובות

198........ההפעלת/הפסקת תפקוד האזהר

176...............................................תפקוד/הערות

198................................................................תצוגה

129....................................סייען זינוק בעליה

166.......................................סייען חניה פעיל

PARKTRONICראה 

169.......................................................ת גרורגריר

224.............................................הודעות בתצוגה

166.............................הערות בטיחות חשובות

166...............................................תפקוד/הערות

63...........................סייען מניעת התנגשות

סייען עייפות

221.............................................הודעות בתצוגה

199............................הפעלה/הפסקת פעולה

175...............................................תפקוד/הערות

סייען שטחים מתים

179.......................................................ת גרורגריר

224.............................................הודעות בתצוגה

177...............................................הערות/תפקוד

199............................הפעלה/הפסקת פעולה

בת נתיסייען שמיר

223.............................................הודעות בתצוגה

199............................הפעלה/הפסקת פעולה

180...................................................תפקוד/מידע

ספידטרוניק משתנה

SPEEDTRONICראה 

260.........................................סרט נוגד סנוור

137....................................................................כללי

ססססס

(מפתח)סוללה 

74................................................................בדיקה

74..............................................................החלפה

73.............................הערות בטיחות חשובות
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עעעעע

עצות לנהיגה

DISTRONIC PLUS........................160

148............................................ך צמיגראחיזת ד

96................אלומות אור נמוכות סימטריות

146................................................................בלמים

181.......................................................ת גרורגריר

כיםריעילות בלימה מוגבלת על ד

147................................................מכוסות במלח

146....................................................................כללי

149......................חך מכוסים בקררמשטחי ד

147.....................................ך רטוביםרמשטחי ד

96....................................................נהיגה בחו“ל

148...................................................ףנהיגה בחור

148...........................כים מוצפותרנהיגה על ד

148............................כים רטובותרנהיגה על ד

126..................................................עצות להרצה

148...................................................................ציפה

148...............פידותפידות בלמים חדשות/רר

147.....................................................השיפוע יריד

295..............................................שרשראות שלג

137...........................בת הילוכים אוטומטיתתי

277..........................................פיטכת טיירער

275........................................כבכת כלי הרער

274................................ה ראשונהכת עזרער

ת דלקעתוד

221.............................................הוראות בתצוגה

239...................................................הנורית אזהר

ראה דלק

פפפפפ

פל אחוריפנס ער

217.............................................הודעות בתצוגה

98...................................................בויהדלקה/כי

99..................................ת חירוםפנסי אזהר

פנסי איתות

107..............................החלפת נורות (מאחור)

106............................החלפת נורות (מלפנים)

98...................................................בויהדלקה/כי

פנסי בלימה

216.............................................הודעות בתצוגה

107.................................................החלפת נורות

66.........................................................מותאמים

66............................פנסי בלימה מותאמים

106.............................. (החלפת נורות)פנסי חניה

פנסי לוחית רישוי

108.................................................החלפת נורות

פנסי נסיעה לאחור

218.............................................הודעות בתצוגה

פלפנסי ער

97...................................................בויהדלקה/כי

100.......................................................טווח מוגדל

מייםפל קדפנסי ער

217.............................................הודעות בתצוגה

פנסי פניות

106.................................................החלפת נורות

פנסים

99......................אור גבוה בפנסים הראשיים

97......................אור נמוך בפנסים הראשיים

99................................הבהוב פנסים ראשיים

215.............................................הודעות בתצוגה

ה חכמה �כת תאורמער

201...................................................בויהדלקה/כי

ה פנימית מושהית �תאור

202...................................................בויהדלקה/כי

סייען אור גבוה מותאם �

202...................................................בויהדלקה/כי

בויה היקפית � הדלקה/כיתאור

202...................................................ך)רב ד(מחש

ה חיצונית מושהית  � הדלקה/תאור

202..........................................ך)רב דבוי(מחשכי

ך) �רב דת נהיגת יום (מחשתאור

201...................................................בויהדלקה/כי

ת נהיגת יום (מתג) �תאור

97...................................................בויהדלקה/כי

98....................................טווח פנסים ראשיים

100...........................................ך ראשיתרמצב ד

97.................מצב פנסים ראשיים אוטומטי

96.......................................................מתג אורות

96....................................................נהיגה בחו“ל

98...........................................פל אחוריפנס ער
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294..................................................צמיגי קיץ

צמיגים

293...............................................ך חיי שירותאור

148.......................................................ךראחיזת ד

298.................................................................אחסון

293................................................................בדיקה

292...........................הודעות בטיחות חשובות

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

298...................................................החלפת גלגל

298.........................................................בובכיוון סי

302.......................................ת צמיג (מידע)מיד

293.....................................................סוליית צמיג

M+S......................................294צמיגי 

MOExtended........................276צמיגי 

99......................................ת חירוםפנסי אזהר

98.....................................................פנסי איתות

96........................................................פנסי חניה

97.......................................................פלפנסי ער

100.........................חב)פל (טווח מורפנסי ער

ראה החלפת נורות

ה פנימיתראה תאור

100.....................................ה פעילתפקוד תאור

100...................................ת פניותתפקוד תאור

פנסים אחוריים

217.............................................הודעות בתצוגה

107.................................................החלפת נורות

פנסים ראשיים

265..............................כת הניקויהוספה למער

ראה מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

102......................................................פלותהתער

98................................כת ניקוי (תפקוד)מער

פתחי אוויר

123.............................................................אחוריים

122.............................הערות בטיחות חשובות

122................................................................ביעהק

123...............כזייםביעת פתחי האוויר המרק

123..................ביעת פתחי האוויר הצדדייםק

פתחי אוורור

ראה פתחי אוויר

107...........ת לוחות דיפון הצדפתיחה וסגיר

ת דלתיתפתיחת/סגיר

142.................................פתח מילוי דלק

121.......... (מיחזור אוויר)ת נוחותפתיחת/סגיר

צצצצצ

271............................ (הוראות ניקוי)צינור פליטה

148..........................................................ציפה

צמיג נקור

276.....................................................כבהכנת הר

277................................................פיטכת טיירער

MOExtended........................276צמיגי 

M+S...........................................294צמיגי 

MOExtended.........................................276צמיגי 

ףצמיגי חור

203..................ך)רב דהגבלת מהירות (מחש

M+S......................................294צמיגי 

קקקקק

ביעותק

204......................ך)רב דבית החרושת (מחש

200.......................................................ךרב דמחש

ביעות בסיסיותק

ביעותראה ק

119..............................ביעת זרימת האווירק

118.............................ביעת חלוקת האווירק

310....................................................קוד צבע

244.................................קווי הנחיה להטענה

כזיתקונסולה מר

32.........................................................חלק עליון

33.....................................................חלק תחתון

בוליםקי

ראה מידע טכני

קיקדאון

137...................................................עצות לנהיגה

140.....................................תוכנית נהיגה ידנית

קריאה לתקלה

ראה הודעות בתצוגה

ררררר

רדיו

195..................................................ת תחנהבחיר

ראה הוראות הפעלה נפרדות
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כבר

299..............................רותרדאבטחה נגד התד

23..............................................אחריות עקיפה

309......................................כבאלקטרוניקת הר

ה........................................................128, 284גריר

287................................................................הובלה

302..............................................................הנמכה

299.................................................................מההר

146...............................................ה בחניההשאר

284..............................................ההתנעה בגריר

317.........................................................כבמידע ר

23....................................................כישהמידע ר

78..............................................נעילה (בחירום)

72..............................................נעילה (מפתח)

20.....................................................................ציוד

200..............................................ביעות אישיותק

22...................................................................רישוי

77...........................שחרור מנעילה (בחירום)

72...........................שחרור מנעילה (מפתח)

22.......................................................שימוש נכון

51..............................ה עיליתרצועת קשיר

רצפת תא המטען

253..................גומחת אחסון מתחת לרצפה

254......................................................כוונון הגובה

253................................................הפתיחה/סגיר

רשת בטיחות

252.............................הערות בטיחות חשובות

253..................................................................בורחי

247................................................רשת מטען

264...............................................................הוספה

314............................הערות אודות דירוגי שמן

263.......הערות אודות מפלס/תצרוכת שמן

315...............................................................צמיגות

315..................................................................בולקי

315.............................................................תוספים

מיתשמשה קד

119.............................................................ההפשר

שקע

22..........................................................................אבחון

257....................נקודות שיש לזכור לפני השימוש

258...........................................כזיתקונסולה מר

258.........................................................תא אחורי

258......................................................תא המטען

295........................................שרשראות שלג

ששששש

ICS....................55שולחן משחק מרופד 

246.........................................שולחן מתקפל

68....................שולל התנעה (אימובילייזר)

260.............................................שטיחי רצפה

267....................................... (טיפול)כבשטיפת הר

73..................................... (מפתח)שינוי התכנות

שמן מנוע

263....................................בדיקת מפלס השמן

בדיקת מפלס השמן בשימוש

264......................................................במדיד שמן

221.............................................הודעות בתצוגה

תתתתת

תא אחורי

123..................................ביעת פתחי האוורורק

245..............................................תא הכפפות

תא הנהג

26................................................................הסקיר

ראה לוח המחוונים

245...........................................תא משקפיים

התאור

ראה פנסים

ה אוטומטיתתאור

218.............................................הודעות בתצוגה

......................................................ראה פנסים

202........................ך)רב ד(מחשה היקפית תאור

ה חיצוניתתאור

ראה פנסים

102.........................................ה פנימיתתאור

103.....................................................ה ידניתבקר

103...................................................בויהדלקה/כי

202ך)רב דהשהיית הפסקת פעולה (מחש

102..................................................הת קרירמנור

102................................................................הסקיר

103..................................................ת חירוםתאור

103........ת חירום בתגובה להתנגשותתאור

28..............................ת לוח המחווניםתאור
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ת נהיגת יוםתאור

218.............................................הודעות בתצוגה

201.......................ך)רב דבוי (מחשהדלקה/כי

97......................בוי פעולה (מתג)הדלקה/כי

תאי אחסון

255.................................................מחזיק ספלים

244.....................................מידע בטיחות חשוב

246...............................משענת זרוע (מתחת)

245...............................מית)משענת זרוע (קד

246...............מיב נהג/נוסע קדמתחת למוש

245...........................................כזיתקונסולה מר

246.......................כזית (אחורית)קונסולה מר

247......................................................רשת מטען

245.......................................................תא כפפות

תדלוק

141.............................הערות בטיחות חשובות

28.............................................................מד דלק

ראה דלק

142..............................................תהליך התדלוק

ריםתד

309.........................................................טלפון נייד

309...............................................מכשיר אלחוטי

תוכנית נהיגה

138........................................................אוטומטית

139...................................................................ידנית

135......................ה)ה ישירתצוגה (ידית בחיר

315...........................................(שמן מנוע)תוספים 

תחילת נסיעה

128.....................................................................גרור

128...........................בת הילוכים אוטומטיתתי

128.....................................בת הילוכים ידניתתי

בת הילוכים אוטומטיתתי

135........................................הה ישירבורר בחיר

141..................................בעיה (פתרון תקלות)

137.......................................................ת גרורגריר

229.............................................הודעות בתצוגה

137..................................................ת הילוךהעבר

127...............................................התנעת המנוע

138.......ת הילוכים בגלגל ההגהידיות העבר

137....................................ת תוכניתלחצן בחיר

137....................................מצב דוושת ההאצה

ECO start/stop(136מצב נהיגה (תפקוד 

141.......................................מצב נהיגה בחירום

137..................................בת ההילוכיםמצבי תי

137...................................................עצות לנהיגה

137.............................................................קיקדאון

136.........................שילוב הילוך נסיעה לאחור

136...........................................שילוב הילוך סרק

136............................................שילוב מצב חניה

136..........................................שילוב מצב נהיגה

138...........................תוכנית נהיגה אוטומטית

139.....................................תוכנית נהיגה ידנית

128................................................תחילת נסיעה

135....................בת ההילוכיםתצוגת מצב תי

135..................................תצוגת תוכנית נהיגה

בת הילוכים ידניתתי

134........................ת הילוכיםהמלצות להעבר

134.....................................ה להילוך סרקהעבר

127...............................................התנעת המנוע

133....................................................ידית הילוכים

134.........................שילוב הילוך נסיעה לאחור

128................................................תחילת נסיעה

תמיכת קשת הגב

כוונון תמיכת קשת הגב

90.....................................................ל� 4 כיוונים

התפוח גריר

183..............................................קיפול כלפי חוץ

185...................................................קיפול פנימה

HOLDתפקוד 
222.............................................הודעות בתצוגה

162...............................................תפקוד/הערות

ECO התפקוד התנעה/עציר
131............................הפסקת פעולה/הפעלה

129.........................................................מידע כללי

94............................................תפקוד זיכרון

100................................ה פעילתפקוד תאור

ת פניותתפקוד תאור

215.............................................הודעות בתצוגה

100...............................................תפקוד/הערות

195............ך)רב ד (מחשכת שמעתפריט מער

198................................ך)רב ד(מחשתפריט סיוע 

200............................ך)רב ד (מחשתפריט שירות

271.........................................(הוראות ניקוי)תצוגה 

188....................ה חיצוניתתצוגת טמפרטור
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בת הילוכיתצוגת מצב תי

135...................................ה)ה ישיר(ידית העבר

ASSYST PLUS תצוגת מרווחי שירות
266................................................הודעות שירות

266..............................ת הודעות שירותהסתר

266................................................................הערות

266.................................תצוגת הודעות שירות

198............................ך)רב ד(מחשחק תצוגת מר

תצוגת פתרון תקלות

190...............................................תפקוד/הערות

201.................................................בועהתצוגה ק



מבוא20

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, יעשה בחסכנות ובאופן המתחש
כי האנושות.בע והן בצורכי הטבצור

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

ה, בלאיצריכת הדלק, בלאי המנוע, הממסר
מים הבאים:הבלמים והצמיגים תלויים בשני הגור

כבך פועל התנאים בהם ר£

 סגנון הנהיגה האישי שלך£

מים אלה נמצאים בשליטתך.שני גור

ב בנקודות הבאות:לכן, עליך להתחש

כבתנאי הפעולה של הר

המנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את£
צריכת הדלק.

וודא כי לחץ האוויר בצמיגים הינו תמיד בלחץ£
המתאים.

אל תשא מטען מיותר.£

כבך.ב לצריכת הדלק של רשים ל£
הסר את נושא מטען הגג, כאשר אין לך יותר£

ך בו.צור

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

ם המתוכנן.השרות במועד

בצע את טיפולי שרות התחזוקההקפד ל£
כזבד. לדוגמה, מרבמוסכי מומחים מורשים בל

ס, מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

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

המנוע.

כב עומדאל תחמם את המנוע כאשר הר£
במקומו.

ך, והקפדרצפה מראש את תנאי התנועה בד£
כב שלפניך.חק מספיק מהרלשמור על מר

בהביהגנה על הס

בהביה על איכות הס הער    

המנע מהאצות פתע.£
החלף הילוך בזמן המתאים והשתמש בהילוך£

עה ל � 2/3 ממהירות המנוערק עד להג
בית שלו.המיר

דומם את המנוע בפקקי תנועה.£

  ציוד המכונית

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

פוס.הבאתו לד

ייתכנו שינויים בהתאם לארץ היצוא. אנא שים
כבך לא צוייד בכל הציודב כי ייתכן שרל

כותבר נכון גם למערהמתואר בספר זה. הד
בטיחות. לכן, הציודולפונקציות הקשורות ל

כבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיוריםבר
ברים הניתנים בספר זה.ובהס

כב משומשיםת כלי ר     החזר

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

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

כבכב מתייחסות לכלי רתקנות לגריטת ר
במשקל כללי של עד 3.5 טון, בהתאם לתקנות

ס בנץת מרצדהלאומיות. כבר כמה שנים  שחבר
רישות החוקיות לתכנון  המאפשרת בכל הדעומד

מיחזור ושימוש מחדש. קיימת רשת של נקודות
כבךה ומתקני פירוק, היכולים למחזר את רהחזר

בה. האפשרויות למיחזור כליביבאופן אחראי לס
כב וחלקים נמצאות בפיתוח ובשיפור מתמיד.ר

ס בנץ שלךגם המרצדבר הוא שפירוש הד
רישות מחמירות יותרתמשיך להתאים לד

למיחזור בעתיד. ניתן להשיג מידע נוסף באתר
ס בנץ.הבית של מרצד

רטיכה זה מתאר את כל הציוד הסטנדרספר הד

והאופציונלי הזמין למכוניתך, בזמן הוצאה לאור

של ספר זה. ייתכנו הבדלים ספציפיים לכל ארץ.

ת בכלב כי ייתכן שמכוניתך אינה מצויידנא שים ל

התפקודים המתוארים כאן.
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ה אזהר  

נסיעה בטוחה 

  הערות בטיחות

כב במוסך מוסמך.צע תמיד את העבודות על הרב
בטיחות או מתבצעתה לה קשורבפרט אם העבוד

בטיחות. כמו כן עבודותכות הקשורות לעל מער
כז שירות מסמך.בות להתבצע במרהתחזוקה חיי

למוסך המוסמך יש את הידע המקצועי והכלים
רשות.ביצוע העבודות הנדהמיוחדים, ל

כז שירותס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
הס, מורשה מטעם כלמוביל בע“מ למטרשל מרצד

זו.

כות בטיחות מסוימות מתפקדות רק כאשרמער
המנוע פועל. לכן, אל תפסיק את פעולת המנוע

ם שלת ישתבש תפקודבעת הנהיגה. אחר
כות הבטיחות במכוניתך, והן לא יגנו עליך ועלמער

אחרים כפי יעודן.

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

כב,ה המתבצעת באופן לא נכון או שינויים ברעבוד
לדוגמה כהנחת כלים מתחת לדיפון, עלולים

כות הבטיחות.להפריע לתפקוד מער

כות הבטיחות עלולהההגנה המעונקת על ידי מער
להיפגם. קיים גם הסיכון שתאבד את השליטה על

כב, ותגרום לתאונה כתוצאה מכך.הר

כב, כגון התקנותלכן בצע תמיד עבודות ושינויים בר
בות במוסך מוסמך.או הס

בת לרשת אחתכות האלקטרוניות משולהמער
כות אלקטרוניותבאמצעות ממשקים. טיפול במער
כות אחרות שלאאלה עלול לגרום לתקלות במער

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

האישית.

בים אלקטרונייםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר

ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדמרב

כלמוביל בע“מ

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה המתבצעת באופן לא נכון בציוד האלקטרוניעבוד
או בתוכנה שלו, עלולה להפסיק את פעולתו.

הערות כלליות

כב זה,בים של רכיהמידע הבא מתייחס לכל הר

כתרים גלי רדיו וכן למערהקולטים/או משד

COMAND.

רים גלי רדיו,כב הקולטים ו/או משדבים ברכיהר
בעורישות הרלוונטיות שנקתואמים לכל הד

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

כב בהתאםבים מאושרים על ידי יצרן הרכיהר
.EC / 54 / 95כב  לכלי רEMGלהנחיה האירופית 

הפעלתם בהתאם למטרותיהם המיועדות

כבך. הציוד אינו זקוק לרישוי.מאושר בזה עבור ר

 תואמיםEMGמפרטי הציוד הספציפיים 
רטים האירופיים הבאים:לסטנד

£EN 550 13

£EN 550 20

ה במפרטים עבור תאימותלכן מובטחת עמיד

בים אלה.כיאלקטרו�מגנטית עבור ר

ביםכיבות ברבר הוא כי ימנעו תקלות רפירוש הד
םחשמליים/אלקטרוניים אחרים העלולים להיגר

על ידי ההתקן שלך, וכן  בממשק בין ההתקן
בים חשמליים/אלקטרונים אחרים.כישלך לר

כבך מפורטותכות המותקנות בר כל המער
הכבך. במידכישה המקורי של רבהסכם הר

ע לציוד ולהפעלתו, אנאויש לך שאלות בנוג
ס מורשה מטעםכז שירות מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.

ת הטיפוליםיש לשמור את ספר הנהג וחובר
כב.תמיד בר
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האזהר  
כת האבחון העצמית,אם אתה מחבר ציוד למער

כב.כות הרהוא יכול להשפיע על הפעולה של מער
בטיחות ההפעלה שלמצב כזה עלול להפריע ל

כבך, בעת הנסיעה. סכנת תאונה.ר

כת האבחון העצמית.אל תחבר ציוד כלשהו למער

סכז שירות מורשה מרצד מר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר
רשים, אתבע“מ יש את הידע והמומחיות הנד

בצע את העבודות עלהכלים ואת המיומנות ל
ה זו חשובהרטים גבוהים. עובדכב בסטנדהר

בטיחות.עת לה נוגבמיוחד כאשר העבוד

ת התחזוקה.ב להערות בחוברשים ל

כבבצע את העבודות הבאות על הרדאג תמיד ל
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

בע“מ:

בטיחות.עות לעבודות הנוג£

עבודות שירות ותחזוקה.£

עבודות תיקונים.£

בות.שינויים כגון התקנות או הס£

בים אלקטרוניים.כיעבודות על ר£

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

תןכבך. מטרבקו ברה שונות הודבקות אזהרמד

בם שלבך ותשומת לילמשוך את תשומת לי

בקותאחרים, לסכנות מסוימות. לכן אל תסיר מד

בקהה כלשהן, אלא אם מוצהר על המדאזהר

בבירור כי אתה רשאי לעשות זאת.

ה, אתה ואחרים עלוליםבקות אזהראם תסיר מד

להיפצע, כתוצאה מאי היכולת לזהות סכנות

מסוימות.

ה אזהר  

  שימוש נכון

כב   רישום הר

כזי שירותרוש ממרס בנץ עשוייה לדת מרצדחבר
כב מסויימיםבצע בדיקות בכלי רמורשים שלה ל

על מנת לשפר את איכותם או את בטיחותם.

כב מסוכנות מורשית,כשת את הראם לא ר
כז שירותת במרכבך לא עבר אף פעם ביקורור

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

כב, רק אם שמך שמוראותך אודות ביקורות ר
כת.ורשום במער

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

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

ה אזהר  
בורציוד משוחרר או כבלי ציוד שאינם מחוברים לחי

האבחון, עלולים לחסום את אזור הדוושות. הציוד

ה שלאו הכבלים עלולים לחדור בין הדוושת במקר

בלימה או האצה. כתוצאה מכך פעולת הדוושות

סכנת תאונה.עלולה להיות מופרעת. 

אל תחבר ציוד או כבלים באזור הרגליים של הנהג.

אם מפסיקים את פעולת המנוע ומחוברים
כת האבחון העצמית ונעשההתקנים למער

בהם שימוש, המצבר עלול להתרוקן.

בורת לחיכת האבחון העצמית מיועדמער
ס מורשהכז שירות של מרצדציוד במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

כת האבחון העצמית, יכולבור התקנים למערחי
לדוגמה לגרום לאיפוס מידע הפיקוח על
הפליטות. כתוצאה מכך קיימת אפשרות

רישותכב לא תעמוד בדשפליטת המזהמים בר
כב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.החוק, והר

כת אבחון עצמיתמער
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ציית להוראות של ספר נהג זה אודות הפעלה

כבך.כבך, וכן אודות נזק אפשרי לרנכונה של ר

ה במזידכבך מתוך הפרם לרנזק העלול להיגר

של הוראות אלה, לא יכוסה באחריות מעקיפה

כב חדש אוס בנץ או באחריות לרשל מרצד

.AGמשומש של דיימלר 

אחריות מקיפה 

כב מצוידיםבים הקריטיים לפעולת הרכיהר

רט בזיכרונות מידע תקלות. קיימים גםכסטנד

ת מידע, המתעדים תגובות טכניותהתקני שמיר

כב למצבי נסיעה מסוימים (לדוגמהבי הרכישל ר

).ESPבות התנפחות כריות אוויר או התער

מידע זה משמש באופן בלעדי עבור:

סיוע בתיקון תקלות ופגמים.£

כבשיפור מתמיד ופיתוח התפקודים בכלי ר£

ס בנץ.ת מרצדשל חבר

לא ניתן להשתמש במידע כדי לאתר את תנועות

כב.הר

כז שירותכבך במרכאשר מבוצע שירות לר

ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ, ניתן לקרואמרצד

מידע טכני זה מתוך זיכרון תקלות. פעולות אלה

מבוצעות על ידי טכנאים מוסמכים של רשת

ס בנץ מטעם כלמובילכזי השירות מרצדמר

בי אבחון מיוחדים.בע“מ, המשתמשים במחש

תיעוד מידע

מידע תקלות  

לאחר שתוקנה תקלה, המידע נמחק מתוך

בוע.ס באופן קרהזיכרון. מידע זיכרון אחר נד

  התקנים נוספים לתיעוד מידע

כבך מותקנותברמת הציוד, ייתכן שבהתאם לר

ת ו/או בידור (לדוגמה התקניכות תקשורמער

כות טלפוניות). התקנים אלהניווט, מער

מאפשרים לך לשמור ולערוך מידע, הנחוץ

להפעלת ההתקן המתאים.

מידע נוסף אודות הפעלה ומחיקת מידע, מפרט

בהוראות הפעלה נפרדות.

ב למידע הבא כאשר אתה משתמששים ל
כבך:בר

להערות הבטיחות בספר נהג זה.£

לפרק “מידע טכני“ בספר נהג זה.£

ה המקומיות.לתקנות התעבור£

כב.עים לכלי רלחוקים ולתקנים הנוג£
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28......................................לוח המחוונים

31.......................ב�תפקודיגלגל  הגה ר

32................................כזיתקונסולה מר

34....................................ה עילילוח בקר

35.................................ה בדלתלוח בקר
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 עמודתפקוד

127מנעול הצתה

91כוונון ידני לגלגל ההגה

149ת שיוטידית בקר

145בלם חניה חשמלי

96מתג אורות

22שקע אבחון

ידית לפתיחת מכסה תא

262המנוע

  עמודתפקוד

ת הילוכים            138    ידיות להעבר    

            בגלגל ההגה

98ב מתג משול

28לוח מחוונים

צופר

DIRECT SELECT135ידית 

PARKTRONIC163ת תצוגת אזהר

34לוח בקרוה עילי

114ת אקליםכות בקרמער

תא הנהג 

תא הנהג 
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תא הנהג הגה ימני

כב עם הגה בצד ימיןכלי ר

לא ישים בארץ

תא הנהג 
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לוח המחוונים 

תצוגות ובקרות

לוח המחוונים 

  לוח מחוונים: קילומטרים

תפקוד                                  עמוד

189מד מהירות עם שנתות

190ב תכליתיתתצוגה ר

188)ד“לס( עונמ יבוביס דמ

188ת נוזל קירורטמפרטור

תפקוד                                  עמוד

מד דלק

תכפתור כוונון תאור

מחוונים: סובב עם או נגד

כיוון השעון
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 לוח מחוונים: מיילים

לוח המחוונים 

תפקוד                                  עמוד

189מד מהירות עם שנתות

190ב תכליתיתתצוגה ר

188)ד“לס( עונמ יבוביס דמ

188ת נוזל קירורטמפרטור

תפקוד                                  עמוד

מד דלק

תכפתור כוונון תאור

מחוונים: סובב עם או נגד

כיוון השעון
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 עמודתפקוד

231ת בטיחותחגור

םבמנוע דיזל: קד

127חימום

239נוזל קירור מנוע

98פל אחוריפנס ער

97מיפל קדפנס ער

238אבחון מנוע

239ת דלקעתוד

 ESP® OFF235

ABS233

233 בלמים

  עמודתפקוד

 אור נמוך בפנסים  

97ראשיים

 ESP®235

אור גבוה בפנסים
99ראשיים

בלם חניה חשמלי,

233(אדומה)

בלם חניה חשמלי,

233(צהובה)

241חקת מרת שמיראזהר

98 לפנייהתותיא 

SRS כת ריסון (מער

238נוספת)

לוח המחוונים 

ה וחיווינוריות אזהר
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ב תפקודיגלגל הגה ר

פקודי

ב תפקודי  גלגל הגה ר

 עמודתפקוד עמודתפקוד

190ב�תכליתיתתצוגה ר

: COMANDכת שמע/מער

ראה הוראות הפעלה נפרדות

:LINGUATRONICהפעלת 

ראה הוראות הפעלה נפרדות

196חיית או סיום שיחהד

יציאה מספר הטלפונים/זיכרון

חיוג חוזר

בלת שיחהחיוג או ק

עובר לזיכרון חיוג חוזר

כוונון עוצמת הצליל

השתקה

189ת תפריטבחיר

ת תפריט משנה או גלילהבחיר

189ברשימות

189האישור בחיר

205ת הודעת תצוגההסתר

189החזר

בוימתג כי

;LINGUATRONIC ראה

הוראות שימוש נפרדות
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כזיתהקונסולה המר

 עמודתפקוד

, COMAND/כת שמעמער

ראה הוראות הפעלה נפרדות

90בחימום מוש

PARKTRONIC163

ECO start / stop129תפקוד 

כזיתהקונסולה המר 

כזית, חלק עליוןהקונסולה המר  

 עמודתפקוד

99ת חירוםמהבהבי אזהר

נורית חיווי כרית אוויר

OFF99מי נוסע קד

137ת תוכנית נהיגהבחיר
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256המאפר

257מצית סיגריות

257שקע חשמלי

244תא אחסון

133ידית הילוכים 

כב עםתא אחסון (כלי ר

244בת הילוכים אוטומטית)תי

  עמודתפקוד

כזית, חלק תחתוןהקונסולה המר  

  עמודתפקוד

255מחזיק ספלים

244תא אחסון

כת שמע/בקר מער  

COMAND :ראה הוראות 

הפעלה נפרדות
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ה עילילוח בקר

 עמודתפקוד

מנטרל את חיישן

69ת פניםבקר

245תא אחסון משקפיים

הפתיחת/סגיר

קילחמ ימרונפ חתפנ גג
83עם סוכך שמש נגלל

תהדלקת תאור

103מיתפנים קד

בויהדלקה/כי

ה קריאהתאור
102שמאלית

  עמודתפקוד

תבוי תאורהדלקת/כי 

103פנים אחורית

תבוי תאורהדלקת/כי

102קריאה ימנית

הבוי תאורהדלקת/כי

בוית כי פנימית/בקר
האוטומטית תאור

103פנימית

 מנטרל את הגנה 

69הנגד גריר

91מראה פנימית

ה עילילוח בקר
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ה בדלת הנהגלוח בקר

 עמודתפקוד

ת חלונותתיחת/סגירפ

80הצד

 הפעלת/ביטול הפעלת

נעילת חלונות הצד בתא

62האחורי.

  עמודתפקוד

76 פתיחת הדלת

נעילה/ביטול

נעילה של הדלתות
77

  

רות בזיכרון עבורהגד תרימש
ב, המראות חיצוניותהמוש

94וגלגל ההגה

88בכוונון חשמלי של המוש

כוונון וקיפול חשמלי של
המראות החיצוניות פנימה/

91החוצה

ה בדלת הנהגלוח בקר
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38......................................מידע שימושי

38................................בטיחות הנוסעים

47..........................................כבילדים בר

62.....................כות לנהיגה בטוחהמער

68..............................בהכות נגד גנימער
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בטיחות הנוסעים

 הערות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

כת ריסון (מערSRSכת חגורות הבטיחות ומער

כות ריסוןנוספת), משלימות זו את זו כמער

 עמוד 39).«בהתאמה הדדית (

הן מפחיתות את הסיכון בפציעה במצבי תאונה
רו מראש, ולכן הן מגבירות אתספציפיים שהוגד

בטיחות הנוסעים.

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

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

כי:
ב ומשענת הראש מכווננים כהלכההמוש£

 עמוד 86).« (

ה כהלכהת הבטיחות נחגרחגור£
 עמוד 45).« (

כריות האוויר יכולות להתנפח כהלכה, אם£
 עמוד 40).« הן יופעלו (

 עמוד 91).« ב (גלגל ההגה מכוונן היט£

כות הריסון.לא התבצעו שינויים במער£

ריות האוויר מגבירות את הגנה המעונקתכ
לנוסעי המכונית  החוגרים את חגורות הבטיחות.

כת ריסוןעם זאת, כריות האוויר הן רק מער
נוספת, המשלימה אך אינה מחליפה את חגורות

בים לחגור אתכב חייהבטיחות. כל נוסעי הר
חגורות הבטיחות שלהם כהלכה במשך כל

כב מצויד בכריות אוויר. כריותהנסיעה, גם אם הר
האוויר אינן מתנפחות בכל סוגי התאונות,

לדוגמה, אם יכולת ההגנה של חגורות בטיחות

החגורות כהלכה לא תגדל על ידי התנפחות

כריות האוויר, כריות האוויר לא תתנפחנה.

התנפחות כריות האוויר מספקת הגנה נוספת,

רק אם חגורות הבטיחות חגורות כהלכה.

ת הבטיחות מסייעת לשמור אתכאשר, חגור

כב במיקום המתאים ביותר להתנפחותנוסע הר

ה של התנגשותכרית האוויר. שנית, במקר

ת הבטיחות מונעת מנוסעחזיתית לדוגמה, חגור

ת ההתנגשות.כב להיזרק לכיוון נקודהר

ת תחזוקה אינה מתבצעת באופן נכון,אם עבוד
כבך עלולה להיות מושפעתבטיחות ההפעלה של ר

בוד שליטה, לתאונהבאופן שלילי. קיים סיכון לאי
כות הבטיחות לאמעבר לכך, מערולפציעה. 

תהיינה מסוגלות יותר להגן עליך או על אחרים,

כפי ייעודן.

כזבמרכב בצע תמיד את עבודות התחזוקה על הר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

ה לא נכונה עלכב או ביצוע עבודשינויים בר
החלקים הבאים, עלולים לפגום בתפקודן של

כות ריסון:מער

כת הריסון, כולל חגורות בטיחות ונקודותמער£
העיגון שלהן, מותחני חגורות בטיחות, מגבילי

כוח של חגורות הבטיחות וכריות האוויר.

תמות החיווט.ר£

כות אלקטרוניות מרושתות.מער£

כריות האוויר ומותחני החגורות עלולים להיכשל,
ה של תאונה למרות שכוח התאוטה מספיקבמקר

כות באופן רגיל, או שהן עלולותלהפעלת המער
בה זו, לעולם אל תבצע שינוייםה. מסילפעול במקר

כות הריסון.במער

בים אלקטרוניים או בתוכנותכילכן אסור לטפל בר
שלהם.
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  SRSכת ריסון נוספת) (מער

מההקד

 כוללת:SRSה� 

.SRS  ת נורית אזהר£

כריות אוויר.£
ת כרית אוויר (עם חיישנית בקריחיד£

התנגשות)

חגורות הבטיחותמותחני חגורות הבטיחות ל£

מיות ולחגורות הבטיחות בשני צדיהקד

ב האחורי.המוש

מיותחגורות הבטיחות הקדמגבילי כוח ל£

ב האחורי.וחגורות הבטיחות בשני צדי המוש

ע מפחיתה את סיכון הנוסעים להיפגSRSה� 
ה שלכב, במקר של הרמחלקי תא הנוסעים

תאונה. היא מסוגלת גם להפחית את הכוחות
אשר פועלים על הנוסעים במהלך תאונה.

SRSת  נורית אזהר

,םינווחמה חולב תקלדנ   SRS תרהזא תירונ
ה להיכבותכאשר ההצתה מופעלת. היא אמור

לאחר מספר שניות מהתנעת המנוע.

פעולת מותחני חגורות בטיחות, מגבילי הכוח
וכריות האוויר

הת הבקרה של התנגשות, החיישן ביחידבמקר
של כריות האוויר מעריך את הנתונים הפיזיקליים

החשובים כגון:

משך הזמן,£

כיוון£

עוצמה£

תב הראשון, יחידבהתבסס על נתונים אלה, בשל
מת את הפעלת מותחני חגורותה מקדהבקר

הבטיחות.

מיים, מסוגליםמותחני חגורות הבטיחות הקד 

תלפעול רק אם לשונית המתכת של חגור
תבת כהלכה באבזם חגורהבטיחות משול

הבטיחות.

מיות מסוגלות להתנפח, אםכריות האוויר הקד
קיים שיעור גבוה יותר של תאוטה או תאוצה

כי.האורבכיוון 

בימיות, בעלות שני שלכבך יש כריות אוויר קדלר
התנפחות. כאשר סף  ההפעלה הראשון מגיע,

ה מספקתמית מתנפחת במידכרית האוויר הקד
ף, להפחתת סיכון הפציעות. כריתשל גז הוד

מית מתנפחת באופן מלא, רק אםהאוויר הקד
סף ההפעלה השני מגיע בתוך אלפיות השניה.

ה של כריות האוויר מגלה כי תאוצתת הבקריחיד

ב יותר מהנצפהכב גדולה בשיעור ראו תאוטת הר

במקור, ואז כריות האוויר מתמלאות בכמות

ף.בית של גז הודהמר

ספי ההפעלה של מותחן חגורות וכרית האוויר
שיעור התאוטה שלהם שונים, ומותאמים ל

בעו, מאחרכב. תהליך זה הוא מקדים מטהר

בת להתנפח בזמן הנכון בתחילתוכרית האוויר חיי

ההתנגשות.

כל כרית לא כל כריות האוויר מתנפחות בתאונה.

אוויר, פועלת באופן נפרד מהשאר.

כת עלולה לפעול, כל מערSRSאם קיימת תקלת 
ה של תאונהללא כוונה תחילה, או לא לפעול במקר

עם תאוטה עזה.

חשה תקלה:התר

אינה נדלקת  SRSת אם נורית אזהר£

כאשר אתה מפעיל את ההצתה.

אינה כבית לאחר  SRSת נורית אזהר£

שהמנוע פועל למשך מספר שניות.

דלקת שוב בעתנ  SRSת נורית אזהר£

שהמנוע פועל.

SRSכת ה� בדוק מיד את מערבמקרים הנ“ל יש ל
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

בע“מ.

ה אזהר  

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

לכן ניתן לגלות תקלות בזמן.
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בע על פיכת כריות האוויר נקאופן פעולת מער

ת התאונה,  במיוחד על פי תאוצתכת חומרהער

כב, וסוג התאונה:או תאוטת הר

התנגשות חזיתית£

התנגשות צד£

כב וכיוון הכוחשיעור תאוטת או תאוצת הר

בעים בעיקר על ידי:נק

חלוקת הכוחות בעת ההתנגשות.£

זווית ההתנגשות.£

כב.מאפייני עיוות הר£

כב התנגש.מאפייני העצם בו הר£

נזקים חיצוניים, שהתגלו לאחר התנגשות, אינם

כת לניפוח כריותמשפיעים על החלטת המער

האוויר,  ואין הם מספקים כל חיווי לכך על הפעלת

או אי הפעלת כרית האוויר.

כב יכול להיות מעוות באופן משמעותי,הר

לדוגמה במכסה תא המנוע או הכנף, אם כרית

בו רק חלקיםה שהאוויר לא התנפחה. זהו מקר

עים, והתאוטהה בקלות נפגהמשנים צור

חשת.הנחוצה להפעלת הכרית אינה מתר

לעומת זאת, כריות אוויר עשויות להתנפח גם

בד. לדוגמה זהכב התעוות קלות בלכאשר הר

כב,בו חלקים קשיחים מאוד של הרה שהמקר

עות, וכתוצאהכיות נפגכב האורכגון קורות המר

גת תאוטה מספקת.מכך מוש

הערות בטיחות חשובות

  כריות אוויר

כריות אוויר מספקות הגנה נוספת, עם זאת, הן

באינן מהוות תחליף לחגורות הבטיחות. שים ל

הלהערות הבאות, להפחתת הסיכון בפציעה חמור

או אף קטלנית. אם כרית אוויר מתנפחת:

ביםכב � בפרט נשים בהריון � חייכל נוסעי הר£

לחגור את חגורות הבטיחות שלהם כהלכה כל

הזמן, ולהשעין את גבם על משענת הגב, אשר

בת להיות מוצבת במצב אנכי ככל האפשר.חיי

בת לתמוך באחורי הראשמשענת הראש חיי

ך.בגובה העיניים לער

גובהם מתחת ל� 1.5 מטראבטח תמיד ילדים ש£

כות ריסוןוגילם מתחת ל� 12 שנים, במער

מתאימות לילדים.

ב למצבבים לכוונן את המושכב חייכל נוסעי הר£

המרוחק ככל האפשר מכרית האוויר. מיקום

כב בבטיחות.ב לאפשר לנהוג ברב הנהג חיימוש

ב להיות מרוחק ככל האפשרחזה הנהג חיי

מית של הנהג.כז כיסוי כרית האוויר הקדממר

מי ככל האפשרב הנוסע הקדהזז את מוש£

כת ריסוןלאחור, בפרט אם אתה מאבטח מער

ב.לילד על המוש

כב, ולילדים בפרט, להשעין אתאסור לנוסעי הר£

הראש על אזור החלון, באזור בו כרית אוויר צד/

כרית אוויר וילון מתנפחות.

כת ריסון לילד הפונה לאחוראין להתקין מער£

מי, אלא אם כרית האווירב הנוסע הקדעל מוש

מי נוטרלה. כרית אווירמית של הנוסע הקדהקד

כב עם זיהוימי ברמית של הנוסע הקדקד

ב ילד, מנוטרלת רק כאשראוטומטי למוש

כת ריסוןמי מערב הנוסע הקדמותקנת על מוש

תלילד בעלת מאפיין זיהוי אוטומטי. נורית אזהר

בת חיי מי מנוטרלת כרית אוויר נוסע קד

לדלוק ברציפות.

בכבך אין זיהוי מושמי ברב הנוסע הקדאם למוש

כת הריסון לילדילד אוטומטי, או אם למער

הפונה לאחור שלך אין זיהוי אוטומטי, חובה

בכת ריסון במושלאבטח את הילד במער

מתאים מאחור.

כת ריסון הפונהאם אתה מאבטח ילד במער

ב להזיזמי, אתה חייב הנוסע הקדלפנים על מוש

מי לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדאת מוש

 וודא שאין חפצים כבדים או חדים בכיסי הביגוד.£

אל תתכופף לפנים, לדוגמה מעל כיסוי כרית£

מי, בפרט כאשרהאוויר של הנהג/נוסע קד

כב נמצא בתנועה.הר

אל תניח את רגליך על לוח המכשירים.£

ה אזהר  
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 זהאחוז את גלגל ההגה רק בחישוק. באופן£

תאפשר לכרית האוויר להתנפח במלואה. אתה

עלול להיפצע אם כרית האוויר מתנפחת ואתה

אוחז באזור הפנימי של גלגל ההגה.

כב.אל תישען על הדלתות מתוך פנים הר£

וודא שאין אנשים חיות מחמד או חפצים,£

כב ואזור ההתנפחות של כריותבין נוסעי הר

האוויר.

ב חפצים כלשהם בין משענת הגבאל תצי£

לדלת.

ביםאל תתלה חפצים קשיחים, לדוגמה קול£

על ידיות האחיזה או על ווי המעילים.

אל תחבר אביזרים, לדוגמה מחזיקי ספלים£

לדלתות.

בטל לחלוטין סכנת פציעות העלולהלא ניתן ל

ב המהירותם מהתנפחות כרית אוויר, עקלהיגר

רשת לניפוח כרית אוויר.הגבוהה הנד

ה אזהר  

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

מחוברות להם:

בור המדופן של גלגל ההגה.הט£

כיים מתחתכיסוי כרית האוויר להגנת הבר£

לעמוד ההגה.

מי.כיסוי כרית האוויר של הנוסע הקד£

ביםהצדדים הקיצוניים של המוש£
מיים.    הקד

בדיפון הצד הסמוך למשענת הגב של המוש£

האחורי.

מי ועמוד� הקדAת הגג בין עמוד�כיסוי מסגר£

C.בתא האחורי 

ה אזהר  

ת כאשר כריתכמות קטנה של אבקה משתחרר
אוויר מתנפחת. האבקה עלולה לגרום לקשיי
נשימה במשך פרק זמן קצר, לאנשים הסובלים

מאסתמה או מבעיות נשימה אחרות.

כבכדי להימנע מקשיי נשימה, עליך לצאת מהר
בטוח לעשות זאת. ניתן גם לפתוח חלון,ע שברג

כב. אבקה זו אינהכדי שאוויר צח יחדור לפנים הר
ך כלל סיכון בריאותי, ואינה מציינתרמהווה בד

כב.שפרצה שריפה בר

ה אזהר  
לאחר שכרית האוויר התנפחה, חלקיה חמים. אל

ת אתה עלול להיכוות.ע בהם, אחרתיג

דאג להחליף את כריות האוויר במוסך מוסמך,
כב אינם מוגנים על ידי כריות האווירת נוסעי הראחר

ה של תאונה נוספת.במקר

מיותכריות אוויר קד

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

ישמע רעש חבטה וכמות קטנה של אבקה
עעשויה להשתחרר. רעש חבטה זה יפג

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

נדלקת.  SRSת אזהר

מיקם כריות האוויר מזוהה באמצעות הסמל
AIRBAG.

ב הנוסעב חפצים כבדים על מושאל תצי

כתמי. פעולה כזו עלולה לגרום למערהקד
ה שלמי כתפוס במקרב הקדלזהות את המוש

מיכות הריסון של צד הנוסע הקדתאונה, ומער
כות ריסון שהופעלו.יופעלו. דאג להחליף מער
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מיות מתוכננות להגביר אתכריות האוויר הקד
ההגנה על החזה והראש של הנהג והנוסע

מי.הקד

ה אזהר  

כריות אוויר צד אחוריות

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

בים שאושרו לשימושלהשתמש רק בכיסויי מוש
ס בנץ.כב של מרצדבכלי ר

ב להיות תפר קריעה מיוחדבים חיילכיסויי המוש
ת כרית האוויר צד לראש/עבור כריות הצד. אחר

פלג הגוף העליון לא תוכל להתנפח כהלכה, ולא
ה של תאונה.ת במקרתספק את ההגנה המיועד

כז שירותבים מתאימים זמינים בכל מרכיסויי מוש
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

 מתנפחת לפני גלגלכרית האוויר של הנהג 

 מתנפחת,מי ההגה. כרית האוויר נוסע הקד

לפני ומעל תא הכפפות.

הן מתנפחות:

ב של תאוצהבתחילת תאונה עם שיעור ר£

כי.כב בכיוון האוראו תאוטת ר

כת מחליטה כי התנפחות כריותאם המער£

האוויר מסוגלת להעניק הגנה נוספת לזו

המסופקת על ידי חגורות הבטיחות.

ה.ת הבטיחות נחגרבתלות אם חגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

מיותכב מתהפך, כריות האוויר הקדאם הר

כבכת מגלה תאוטת רתתנפחנה רק אם המער

כי.גבוהה בכיוון האור

מי מית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

מי תפוס אוב הנוסע הקדמתנפחת רק אם מוש

PASSENGER AIRBAG  ה נורית האזהר

OFFמי מנוטרלת) בקו� (כרית אוויר נוסע קד

עמוד 49).«כזית אינה דולקת (נסולה המר

כת ריסון לילד ללאבר הוא שמערפירוש הד

ב הנוסעמאפיין זיהוי אוטומטי  מותקנת על מוש

כת ריסון לילד עם זיהוימי, או שמערהקד

ב הנוסעאוטומטי, הותקנה באופן לא נכון על מוש

מי.הקד

כי הנהגברכרית אוויר ל

מתנפחת תמיד עם כי הנהג ברכרית האוויר ל

כרית האוויר של הנהג, והיא מתנפחת מתחת

לעמוד ההגה.

מגדילה את ההגנה כי הנהג ברכרית האוויר ל

לנהג נגד:
כיים.פציעות בר£
כיים.פציעות ביר£
פציעות בשוקיים.£

מתבעת פתיחתן, מגבירות כריות הצד את ר
כב,ההגנה על פלג הגוף העליון  של נוסעי הר

חשה ההתנגשות.בו התרכב שבצד הר

עם זאת אין הן מגינות על:

הראש£

הצוואר£

הזרועות£
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וודא שאין חפצים באזורי הרגליים או מאחורי

ב לאחור.בים, כאשר מזיזים את המושהמוש

בים ו/או לחפצים.ם נזק למושקיים סיכון שייגר

PRE-SAFE®נוקטת באמצעים מקדימים כדי 
להגן עליך במצבים מסוכנים מסוימים.

PRE-SAFE®בת: מתער

כתבמצבי בלימות חירום, לדוגמה אם מער£
כב או בכלי ר מופעלת,BASתגבור בלימה 

כת דיסטרוניק פלוס,  תגבור בלימהעם מער

ב בחוזקה.מותאם מתער

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

דיסטרוניק פלוס)

במצבי נהיגה קיצוניים, לדוגמה אם אירע£
כב באופן משמעותי,היגוי יתר או תת היגוי לר

או אם פועלים כוחות פיזיקלים מסויימים
כת ה�במצבים מסוכנים שהתגלו, מער

PRE-SAFE®עשויה לנקוט באמצעים 
הבאים:

היא מותחת את חגורות הבטיחות.£

ת את מיקום ותנוחתכת משפרהמער£

ב הנוסע.ב, אם בתנאי תאונה הוזז מושהמוש

       PRE-SAFE®

כריות אוויר וילון

ריות אוויר וילון מגדילות את ההגנה של הראשכ

כב, בצד(אך לא החזה והזרועות) של נוסעי הר

חשת.בו ההתנגשות מתרש

ת הגג,בות לתוך צד מסגרכריות  אוויר וילון משול

.C  עד עמוד�Aומתנפחות באזור שמעמוד�

 מתנפחות:כריות אוויר וילון 

חשת.בו ההתנגשות מתרבצד ש£

בתחילת תאונה עם שיעור גבוה של£

כב רוחבית, לדוגמהתאוטת או תאוצת ר

התנגשות צד.

מי תפוס.ב הקדללא קשר האם המוש£

ת הבטיחות.ה חגורללא תלות אם נחגר£

מיות.באופן עצמאי ביחס לכריות אוויר קד£

ואחוריות  מיות כריות אוויר צד קד

מתנפחות סמוך לצד החיצוני של כרית
ב.המוש

כריות הצד מתנפחות:

בו אירעה ההתנגשות.בצד ש£

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

ת בטיחות.באופן עצמאי מהשימוש בחגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

באופן עצמאי ממותחני  חגורות£
     הבטיחות.
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ת את חלונותכב מחליק היא סוגראם הר£
הצד, כך שרק רווח קטן נשאר.

אם המצב המסוכן חולף ללא היקלעות לתאונה,

PRE-SAFE®ת את מותחני חגורות משחרר
הבטיחות. ניתן לאחר מכן להחזיר את כל

®PRE-SAFEרות כפי שהיו לפני ש� ההגד

בה.התער

פות:אם חגורות הבטיחות אינן מתר

ב עצמוהזז את משענת הגב או את המוש¿
עדכב נייח. אך רק כאשר הרמעט לאחור, 
ה יופחת. מנגנון הנעילהשמתח החגור

משתחרר.

מידע נוסף אודות כוונון חגורות הבטיחות ותפקוד

, מופיע בפרקPRE-SAFEב ב� נוחות המשול

 עמוד 45).«“כוונון חגורות בטיחות“ (

חגורות בטיחות  

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ת בטיחות שאינה מהודקת כהלכה או אינהחגור

ת הבטיחות כהלכה, אינהבת באבזם חגורמשול
בצע את תפקוד ההגנה המיועד שלה.יכולה ל

בות מסוימות מצב זה עלול לגרום לפציעותבנסי
ה של תאונה.חמורות ואף קטלניות, במקר

וודא שכל הנוסעים � נשים בהריון בפרט � חוגרים
את חגורות הבטיחות שלהם כל הזמן.

בת להיות מהודקתת הבטיחות חייחגור£
בצמידות לגופך, ולא להיות מפותלות. לכן הימנע

ף.בישת בגדים נפוחים, לדוגמה מעיל חורמל
בת להיות  מנותבתת הכתף חיירצועת חגור

כז הכתף � ובשום אופן לא לרוחבלרוחב מר
הצוואר או מתחת לזרוע � ויש למשוך ולהדקה

בת לעבורת החיק חיינגד פלג גופך העליון. חגור
תמיד לרוחב חיקך נמוך ככל האפשר, לדוגמה

תכיים � ולא לרוחב הבטן. במידמעל מפרקי היר
ת הבטיחות מעט למטה,חוף את חגורך דהצור

והתאם אותה במשיכתה בכיוון מנגנון גלילת
ת הבטיחות.חגור

ת הבטיחות מעלאל תנתב את רצועת חגור£
בירים. נא וודא שחפציםחפצים חדים או ש

ה אזהר  

כאלה אינם נמצאים על בגדיך או בתוכם,
. עלול’לדוגמה משקפיים, עטים או מפתחות וכו

ת הבטיחות והיאם נזק לרצועת חגורלהיגר
עלולה להיקרע במהלך תאונה, ואתה או נוסעי

כב אחרים עלולים להיפצע.ר

ת בטיחותב להשתמש בחגורם אחד חיירק אד£
בהאחת, בכל זמן נתון. אסור להסיע ילדים בישי

העל נוסע אחר. הילד לא יהיה מאובטח במקר
של תאונה, בלימה עזה, או שינוי כיוון פתאומי.
התוצאה עלולה להיות שהילד או נוסעים אחרים

ייפצעו פציעות חמורות או קטלניות.

גובהם פחות מ� 1.50 מטרים, אינםאנשים ש£
ת הבטיחות.יכולים לחגור באופן נכון את חגור

גובהם מתחתבה זו יש לאבטח אנשים שמסי
כות ריסון שתוכננול� 1.50 מטרים במער

ם.במיוחד עבור

גובהם מתחת ל� 1.50 מטרים וילדיםילדים ש£
גילם פחות מ� 12 שנים, אינם יכולים לחגורש

ת הבטיחות כראוי לכן אבטח אותםאת חגור
כות ריסון המתאימות במיוחד לילדים,במער

בים מתאימים. מידע נוסףוהתקן אותם על מוש
מופיע בספר זה בפרקים “בטיחות הנוסעים“

 עמוד 47).«(כב“ , “ילדים בר עמוד 38)«(

כת הריסוןציית להוראות ההתקנה של יצרן מער
לילד.

ת בטיחות, אם אחדאל תאבטח חפץ בחגור£
כב חגור בה.מנוסעי הר

מת ההגנהת הבטיחות אינה מעניקה את רחגור
בת שלה, אלא אם משענת גב המושהמיועד

בותנמצאת במצב כמעט זקוף לחלוטין. בנסי
מסוימות אי קיום מצב זה עלול לגרום פציעות

ה של תאונה.חמורות ואף קטלניות, במקר

ב מכוונן באופןלפני תחילת הנסיעה, וודא שהמוש
ב כמעט זקופה לחלוטין.נכון ומשענת גב המוש

ה אזהר  
הת בטיחות מלוכלכת או פגומה, או חגורחגור

ה בעומס בתאונה, אינה יכולהששונתה, או עמד
ת שלה.מת ההגנה המיועדלהעניק יותר את ר

בות מסוימות מצב כזה עלול לגרום פציעותבנסי
ה של תאונה.חמורות ואף קטלניות, במקר
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ת הבטיחותהידוק חגור

ב והזז את משענת גבכוונן את המוש¿
 עמוד 86).«ב למצב כמעט אנכי (המוש

ת הבטיחות באופן חלקמשוך את חגור¿
.מתוך מנגנון הגלילה 

מבלי לפתל אותה, נתב את רצועת הכתף¿
ת הבטיחות לרוחב אמצע הכתף,של חגור

כיים.ואת רצועת החיק לרוחב היר

.באבזם  ב את לשונית המתכת של¿
ך,ה ויש צורת הבטיחות: במידכוונון חגור

מיחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד
מתכווננות באופן אוטומטי לפלג הגוף

העליון.

ת הבטיחותך כוונן את חגורת הצורבמיד¿
לגובה המתאים.

ך, משוך כלפי מעלה אתת הצורבמיד¿
ת הבטיחות, כדירצועת הכתף של חגור

ת הבטיחות לרוחב גופך.להדק את חגור

ת הבטיחות עםמידע נוסף אודות שחרור חגור
, מופיע בפרק “שחרור חגורותלחצן השחרור 

 עמוד 46).«בטיחות“ (

ת בטיחותכוונון חגור

תפקוד כוונון חגורות הבטיחות מכוונן את
מיחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד

לפלג הגוף העליון שלהם.

ת הבטיחות נמתחת מעטרצועת חגור
במקוצות הבאים:

ב את לשונית המתכתכאשר אתה משל£
ה, ואתה מסובב אתבאבזם החגור

במנעול ההצתה.2 המפתח למצב 
 במנעול2אם המפתח נמצא במצב £

ב אז את לשוניתההצתה, ואתה משל
ה.המתכת באבזם החגור

ת הבטיחות יפעיל כוח הידוק מסוים,כוונון חגור
תבין חגוראם יתגלה ריפיון כלשהו  בין הנוסע ל

ת הבטיחותהבטיחות. אל תאחוז בחוזקה בחגור
כאשר היא מתכווננת. אתה יכול להפעיל או

בת הבטיחות במחשלהפסיק את כוונון חגור
 עמוד 204).«ך (רהד

ת הבטיחות הוא חלק אינטגרליכוונון חגור
. מידע נוסף אודותPRE-SAFEמתפקוד נוחות 

PRE-SAFE ניתן מופיע בפרק PRE-SAFE

 עמוד 43).«(הגנה מונעת לנוסע) (

הכוונון גובה החגור

בה עבור מושאתה יכול לכוונן את גובה החגור
תמי. כוונן את גובה חגורב הנוסע הקדהנהג ומוש

תחגורהבטיחות, כך שהחלק העליון של 

הבטיחות יעבור לרוחב אמצע הכתף.

דיר כי חגורות הבטיחותבה זו, בדוק באופן סמסי
לא ניזוקו או התלכלכו.

החלף תמיד חגורות בטיחות שניזוקו או עמדו
כז שירות מורשהה של תאונה,   במרבעומס במקר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ס בנץ ממליצה לך,ת מרצדמטעמי בטיחות חבר

להשתמש רק בחגורות בטיחות שהומלצו על ידי

כבך.ס בנץ עבור רת מרצדחבר

חגורות בטיחות הן האמצעים היעילים ביותר

ה של תאונה.כב, במקרלריסון תנועת נוסעי הר

כבהשימוש בהן מפחית את הסיכון לנוסעי הר

להתנגש בחוזקה בחלקי תא הנוסעים.
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שחרור חגורות בטיחות

ת הבטיחות נגללה במלואה לאחור.וודא שחגור

ת הבטיחות ולשונית המתכת שלת חגוראחר

ב.ה עלולות להילכד בדלת או במנגנון המושהחגור

מצב כזה עלול לגרום נזק לדלת, ללוח דיפון הדלת

ת הבטיחות. חגורות בטיחות שניזוקו אינןולחגור

יכולות למלא יותר את תפקוד ההגנה שלהן,

כז שירות מורשהוחובה להחליפן. התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל.מרצד

 עמוד 45)«( לחץ על לחצן השחרור ¿
ה לכיווןבחזר ומשוך את לשונית המתכת 

.ת מנגנון הגלילה מסגר

ת בטיחות עבורת חגורהתראה על אי חגיר
מיהנהג והנוסע הקד

בלוח ת בטיחות ת חגורנורית אזהר
ה לנוסעים להדק את חגורותהמחוונים,מזכיר

הבטיחות שלהם. היא עשויה לדלוק ברציפות או
ה.להבהב. בנוסף לכך, עשוי להישמע צליל אזהר

 כבית וצליל ת בטיחות  חגור  תנורית אזהר
מיה מופסק, כאשר הנהג והנוסע הקדהאזהר

מהדקים את חגורות הבטיחות שלהם.

בד: ללא קשר אם הנהגבארצות מסוימות בל
מי הידקו את חגורות הבטיחותוהנוסע הקד

ה של חגורות הבטיחותשלהם, נורית האזהר
נדלקת למשך שש שניות לאחר התנעת 

המנוע. לאחר מכן היא כבית,  אם הנהג והנוסע
מי הידקו את חגורות הבטיחות שלהם.הקד

ת חגורות בטיחותלמידע נוסף אודות נורית אזהר

ה בלוח ראה סעיף “נוריות חיווי ואזהר,
 עמוד 231).«ת בטיחות“ (המחוונים, חגור

החלק את אבזם כלפי מעלה.מה: להר¿
ב במספרה משתלת ניתוב החגורמסגר

מצבים.

לחץ והחזק את כפתור האבזםלהנמכה: ¿
.

החלק את האבזם כלפי מטה.¿

, וודא שאבזםשחרר את לחיצת הכפתור ¿
ב.השתל

בים האחורייםמחוון חגורות בטיחות במוש

מחוון חגורות הבטיחות בתא האחורי מיידע אותך
האם הנוסעים מאחור חגרו את חגורות הבטיחות

שלהם.

תה חגורב נחגרהמחוון מציין באיזה מוש

הבתצוגה, מציין כי החגור הבטיחות. הסמל 
בת בטיחות במושה חגורה. אם לא נחגרנחגר

ב בו נוסע, יוצג בתצוגהמסויים, או אם לא יוש
.הסמל 

בים  האחורייםמחוון חגורות הבטיחות במוש
מופיע בתצוגה למשך כ� 30 שניות אם:

כב הגיע למהירות שלהתחלת בנסיעה והר£
כ� 10 קמ“ש.

בים האחוריים חגרו או שחררוהנוסעים במוש£
ת הבטיחות שלהם במהלךחגוראת

הנסיעה.

כב, ואתהכב או נכנס אל הרנוסע יצא מהר£
מתחיל שוב בנסיעה.

תב השמאלי מאחור חגור בחגורדוגמה: הנוסע במוש

בטיחות
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מותחני חגורות הבטיחות ומגבילי כוח

אם מותחני חגורות הבטיחות הופעלו, הם לא

ה של תאונה נוספת.יספקו הגנה נוספת במקר

כז שירותלכן דאג להחליף מותחנים שהופעלו, במר

.ס מטעם כלמוביל בע“ממורשה מרצד

ציית לתקנות הבטיחות כאשר אתה מסלק את

סכז שירות מורשה מרצד. כל מרחגורות מותחני ה

מטעם כלמוביל בע“מ, יכול לספק לך פרטים

אודות תקנות אלה.

בתשלמי אינו תפוס, אלב הנוסע הקדאם מוש

ת הבטיחותאת לשונית המתכת של חגור

ת מותחןמי. אחרב הנוסע הקדבאבזם מוש

ה של תאונה.ת הבטיחות עלול לפעול במקרחגור

מיות מותקנים מותחני,בחגורות הבטיחות הקד
ביםומגבילי כוח. חגורות הבטיחות במוש

האחוריים הקיצוניים מצוידות במותחנים.

מותחני החגורות מהדקים את חגורות הבטיחות
ה של תאונה, ומושכים אותן בצמוד לגוףבמקר

הנוסעים.

בה לאמותחני חגורות אינם מתקנים תנוחות ישי
נכונות או הידוק לא נכון של חגורות בטיחות.

כבמותחני חגורות אינם מושכים את נוסעי הר
ה לכיוון משענות הגב.בחזר

ת הבטיחות מותקן גם מגביל כוח,אם בחגור
כאשר הוא מופעל, הוא מפחית את הכוח

כב.ה על נוסע הרשמפעילה החגור

מיות מסונכרניםמגבילי הכוח של החגורות הקד
מיות, הנוטלות חלק בכוחעם כריות האוויר הקד

התאוטה. באופן זה הכוח המופעל על הנוסע

ה אזהר  
ה או קטלנית לילד,להפחתת הסיכון בפציעה חמור

ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה או תאונה:במקר

כבילדים בר

כות ריסון לילדיםמער 

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מתפרש על אזור גדול יותר.

מותחני חגורות בטיחות יכולים להיות מופעלים
רק כאשר:

ההצתה מופעלת.£
כת כריות האוויר פעילה. ראה “נוריתמער£

 עמוד SRS) ”».(39ת אזהר
בת באבזם בכללשונית המתכת משול£

אחת מחגורות הבטיחות עם 3 נקודות
מיות.העיגון הקד

ביםם בחגורות הבטיחות במושמותחני הקד
האחוריים הקיצוניים, מופעלים באופן עצמאי

ממצב הנעילה של חגורות הבטיחות.

מותחני החגורות מופעלים באופן הבא, בהתאם
ת התאונה:לסוג וחומר

מית או אחורית,במקרים של התנגשות קד£
כב מאט או מאיץ במהירות בכיווןהראם

בים הראשונים שלכי במהלך השלהאור
ההתנגשות.

ה של התנגשות צד, בצד המנוגדבמקר£
כב מאט או מאיץלהתנגשות אם הר

במהירות בכיוון הרוחבי.

כב מתהפך,במצבים מסוימים אם הר£
לספקכת מחליטה כי היא מסוגלתוהמער

הגנה נוספת.

אם כריות האוויר מתנפחות, ישמע רעש פתאומי
וכמות קטנה של אבקה תשוחרר. הרעש
הפתאומי יפגום באוזניך רק במקרים נדירים.

ך כללרת אינה מהווה בדהאבקה המשתחרר
תידלק.   SRSתסיכון בריאותי. נורית אזהר

ת הבטיחותבטל את מחוון חגור אתה יכול גם ל

בים אחוריים באופן מיידי.של המוש

 בגלגל או לחצן לחץ על לחצן ¿

ההגה.

בים אחוריים,מחוון חגורות הבטיחות של המוש 

זמין  רק עבור ארצות מסוימות.
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ילדים מתחת לגובה 1.50 מטר ומתחת לגיל£
בים להיות מאובטחים תמיד12 שנים, חיי

ב מתאיםכות ריסון מיוחדות לילדים במושבמער
כב. חובה להקפיד על כך מאחר וחגורותבר

הבטיחות אינן מתוכננות להגן על ילדים.

אל תאבטח ילדים מתחת לגובה של £1.50

במטרים או מתחת לגיל 12 שנים על מוש

כב מצויד בזיהויבד אם הרמי. מלהנוסע הקד

מי, והילדב הנוסע הקדב ילד אוטומטי במושמוש

תכת ריסון לילד המצוידמאובטח במער

ב ילד אוטומטי).רים (עבור זיהוי מושבמשד

כת ריסון לילד הפונהאם אתה מאבטח מער£
ב להזיזמי, אתה חייב הנוסע הקדלפנים במוש

מי לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדאת מוש

ביםלעולם אין להסיע ילדים כאשר הם יוש£
הב הכוחות הפועלים במקרבחיק נוסע אחר. עק

של שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזה או תאונה,
סן את הילד. הילד עלול להיזרקלא ניתן יהיה לר

כב בתא הנוסעים, ולהיפצע באופןכנגד חלקי הר
חמור ואף קטלני.

ה אזהר  
כת הריסון לילד אינה יכולה לספק את ההגנהמער

היעודית שלה, אם היא אינה מותקנת באופן נכון
כב מתאים. הילד לא יוכל להיות מרוסןב רלמוש
ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזה אובמקר

תאונה. מצב כזה עלול לגרום לפציעות חמורות
בה זו, כאשר אתה מתקיןואף קטלניות. מסי

ב להוראות ההתקנהכת ריסון לילד, שים למער
כת ריסון לילד.של היצרן ולשימוש הנכון במער

ביםכות ריסון לילדים במושש להתקין מערי
האחוריים. הילדים מוגנים בהם יותר טוב.

כת הריסון לילד להיות מונח במלואועל בסיס מער
ב. לעולם אל תניח חפצים לדוגמהעל כרית המוש

כת הריסון לילד.כרית, מתחת למער

כותהשתמש רק בכיסויים המקוריים של מער
הריסון לילדים. החלף כיסויים פגומים רק בכיסויים

ס בנץ.מקוריים של מרצד

כות ריסוןאנו ממליצים לך להשתמש רק במער
סכב של מרצדלילדים, שאושרו לשימוש בכלי ר

בנץ.

ה אזהר  
כב, גם אם הםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש

כות ריסון לילדים. ילדים עלוליםמאובטחים במער
כב. הם עלולים גם להיפצעבי הרכילהיפצע מר

פציעות חמורות או קטלניות, מחשיפה ממושכת
לחום או לקור קיצוניים.

כת הריסון לילד לקרני שמשאל תחשוף את מער
כת הריסון של הילד עלוליםישירות. חלקים של מער

להתחמם והילד עלול להיכוות.

אם ילד פותח דלת,  הוא עלול להיפצע או לפצוע
כבאחרים כתוצאה מכך. הילד עלול לצאת מהר

כב עובר.ע מרולהיפג

.HOLDב להערות אודות תפקוד כמו כן שים ל

 עמוד 222).«למידע רלוונטי, ראה (

ה אזהר  
מטען שאינו מאובטח כהלכה או לא ממוקם באופן
נכון, מגביר את סכנת הפציעה עבור הילד וכל שאר

נוסעי המכונית, במהלך:

תאונה£

בלימה פתאומית£

שינוי כיוון פתאומי£

אל תוביל חפצים כבדים או קשיחים בתוך
המכונית, אם הם אינם מאובטחים. למידע נוסף,

 עמוד«(ראה בפרק “קווי הנחיה להעמסה“ 

(244

כת ריסוןכבך, אבטח אותו במעראם ילד נוסע בר 
לילד, המתאימה למשקלו ולגילו של הילד, ואשר

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

כב,ב מובנה ברניתן גם לאבטח את הילד למוש
 עמוד 53).  וודא שהילד מאובטח במהלך כל«(

הנסיעה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד
כות ריסון לילדים המצוינות ברשימהבמער

 עמוד 60).«(

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

כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  

סמומלץ להשתמש במוצרי  טיפול של מרצד
כת ריסון לילד. מידע אודותבנץ לניקוי מער

כז שירות מורשהמוצרים אלה ניתן להשיג בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

מיב הנוסע הקדב ילד על מושמוש

ה אזהר  
מי אינהמית של הנוסע הקדאם כרית האוויר הקד

מנוטרלת:

בכת ריסון לילד במושד המאובטח במעריל£

מי, עלול להיפצע באופן חמור ואףהנוסע הקד

מית שלבאופן קטלני על ידי  כרית האוויר הקד

מי המתנפחת. מצב זה מסוכןהנוסע הקד

בה מיידית לכריתבמיוחד אם הילד נמצא בקר

מי כאשר היאמית של הנוסע הקדהאוויר הקד

מתנפחת.

מי,ב הנוסע הקדלעולם אין לאבטח ילד על מוש£

אבטחכת ריסון לילד הפונה לאחור. במער

בכת ריסון לילד הפונה לאחור, רק על מושמער

אחורי מתאים.

מי ככל האפשרב הנוסע הקדהזז תמיד את מוש£

כת ריסוןלאחור, אם אתה מאבטח ילד במער

מי.ב הנוסע הקדהפונה לפנים במוש

מי אינהמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

מנוטרלת:

ב ילד, עלכב ללא זיהוי אוטומטי למושבכלי ר£

מי.ב הנוסע הקדמוש

ב ילדכת זיהוי אוטומטי למושכב עם מערבכלי ר£

כתמי, אם לא הותקנה מערב הנוסע הקדבמוש

רים עבור זיהוית לילד עם משדריסון מיוחד

מי.ב הנוסע הקדב ילד במושאוטומטי למוש

בכת זיהוי אוטומטית למושכב עם מערבכלי ר£

המי, אם נורית האזהרב הנוסע הקדילד במוש

PASSENGER AIRBAG OFFכרית אוויר) 

אינה דולקת. מי מנוטרלת) נוסע קד

הבקת אזהרכדי לוודא שהנך מודע לסכנה זו, מד

מתאימה ממוקמת בלוח המכשירים ובשני

מי.הצדדים של מגן השמש של הנוסע הקד

ב הנוסעב ילד על מושזיהוי אוטומטי למוש
מיהקד

מי.ה על מגן השמש של הנוסע הקדתווית אזהר

כת ריסון לילד הפונה לאחורה עבור מערסמל אזהר

כת ריסון לילד הפונה לאחור עלאל תתקין מער 
מי, המוגן באמצעות כרית אווירב הנוסע הקדמוש

ואשר מותקנת לפניו.

PASSENGER AIRBAG  אם נורית החיווי  

OFFאינהמי מנוטרלת)  (כרית אוויר נוסע קד
כת ריסון לילד, כריתנדלקת כאשר מותקנת מער

מי לא נוטרלה.מית של הנוסע הקדהאוויר הקד
מי תתנפח, הילדאם כרית האוויר של הנוסע הקד

ה ואף פציעה קטלנית.עלול להיפצע פציעה חמור

כות ריסון מומלצות לילדים, זמיןמידע אודות מער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרבכל 
כלמוביל בע“מ.

»»
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פעל באופן הבא:
כת ריסון לילד הפונה לאחוראל תשתמש במער£

מי.ב הנוסע הקדעל מוש

כת ריסון לילד הפונה לאחור, עלהתקן מער£

ב אחורי מתאים.מוש
או
כת ריסון לילד הפונה לפניםהשתמש רק במער£

ב הנוסעמי, והצב את מושב הנוסע הקדעל מוש
מי במצב האחורי ביותר.הקד

כזב ילד במרבדוק את הזיהוי האוטומטי למוש£
ס בנץ מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.

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

ב חפצים (כגון כרית) מתחתלעולם אל תצי
כת הריסון לילדכת הריסון לילד. בסיס מערלמער

ב.ב תמיד להיות מונח במלואו על כרית המושחיי
כת ריסון לילד המותקנת באופן לא נכון, אינהמער

בצע את תפקוד ההגנה המיועד שלהמסוגלת ל
ה של תאונה, ועלולה לגרום לפציעות.במקר

ה אזהר  
ב הנוסעב מכשירים אלקטרוניים על מושאל תצי

מי, לדוגמה:הקד

בים ניידים, כאשר הם מופעלים.מחש£

טלפונים סלולריים£

רים, לדוגמה כרטיסי מעברכרטיסים עם משד£

לסקי או כרטיסי גישה.

האותות מהציוד האלקטרוני יכולים לגרום

ב ילד אוטומטי.כת חיישן זיהוי מושלהפרעות למער

כת. זה עלולמצב כזה עלול לגרום לתקלת מער

PASSENGER AIRBAGלגרום לנורית החיווי 

OFFמי מנוטרלת) לדלוק, (כרית אוויר נוסע קד

ריםכת ריסון לילד עם משדמבלי שהותקנה מער

ב ילד. כרית האווירעבור זיהוי אוטומטי למוש

מי לא תתנפח במצב זהמית של הנוסע הקדהקד

 SRSת בתאונה. ייתכן גם שנורית אזהר

PASSENGER  תידלק ו/או נורית החיווי 

מי: אם אתה מסובב את המפתח למצב 2 במנעולב הנוסע הקדב ילד על מושכב ללא זיהוי אוטומטי למושכלי ר1
תאירמי מנוטרלת) (כרית אוויר נוסע קד  PASSENGER AIRBAG OFFהחיווי ת  כרית אוויר ההצתה, נורית אזהר

מי.ב הנוסע הקדב ילד על מושלזמן קצר, אך אין לה שום תפקוד. היא אינה מציינת כי זוהה באופן אוטומטי מוש

1ב ילדכבך אין זיהוי אוטומטי של מושאם לר

מי, זה מצוין באמצעותב הנוסע הקדבמוש
בקת בצד לוחבקה מודת. המדבקה מיוחדמד

מי. ניתן לראותההמכשירים בצד הנוסע הקד
מי.כאשר פותחים את דלת הנוסע הקד

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

ס בנץ עם זיהוי אוטומטיילד מיוחד של מרצד

 הב ילד.  במקרים כאלה נורית האזהרלמוש

PASSENGER AIRBAG OFFכרית אוויר נוסע) 

נדלקת. כרית האוויר מי מנוטרלת) קד

מי מנוטרלת.מית של הנוסע הקדהקד

AIRBAG OFF מי מנוטרלת)(כרית אוויר נוסע קד

לא תידלק לזמן קצר, כאשר תסובב את המפתח

.2במנעול ההצתה למצב 
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מי מנוטרלתאם כרית האוויר של הנוסע הקד 

ב ילד,באמצעות הזיהוי האוטומטי של מוש

הפרטים הבאים נותרים מוכשרים לפעולה בצד

מי:הנוסע הקד

כרית אוויר צד£

כרית אוויר וילון£

מותחני חגורות בטיחות£

כת ריסון לילד מסוג איזופיקסאבטחת מער
ב  האחוריבמוש

רטיתכת אבטחה סטנדאיזופיקס היא מער
כות ריסון המתוכננות במיוחד עבורעבור מער

בים האחורייםבים האחוריים. במושילדים במוש
בעות אבטחההשמאלי והימני מותקנות ט

כות ריסון.עבור שתי מער

ה אזהר  
כת ריסון לילד המאובטחת באמצעותמער     
בי ילדים מסוג איזופיקס אינןכות אבטחת מושמער

מספקות הגנה לילדים שמשקלם מעל 22 ק“ג.
בה זו, אל תאבטח ילדים שמשקלם עולה עלמסי

כת ריסון המאובטחת באמצעות22 ק“ג במער
כת אבטחת ילד מסוג איזופיקס. אם משקלמער

כתהילד הוא מעל 22 ק“ג, אבטח את הילד במער
ת בטיחות עם שלושריסון העושה שימוש בחגור

נקודות עיגון.

ה אזהר  
בצע אתכת הריסון לילד אינה מסוגלת למער

ה ההגנתי, אם היא אינה מותקנת באופןתפקוד
כב. הילד לא יכול להיותב מתאים ברנכון למוש

ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזהמרוסן במקר
או התנגשות. מצב שכזה עלול לגרום לפציעות

בה זו, כאשר אתהחמורות ואף קטלניות. מסי
ב להוראותכת ריסון לילד, שים למתקין מער

כת כהלכה.ההתקנה של היצרן ולהשתמש במער

בים האחוריים, השתמשבות בטיחות, במושמסי
בכת אבטחת מושכות ריסון עם מעררק במער

ילדים מסוג איזופיקס.  אנו ממליצים לך להשתמש
כות ריסון איזופיקס לילדים, אשר הומלצובמער

ס בנץ.כב של מרצדלשימוש עבור כלי הר

כת ריסון לילד שאינה מותקנת באופן נכון,מער
עלולה להשתחרר ולגרום לפציעות חמורות ואף

כב האחרים. כאשר אתהקטלניות לילד ולנוסעי הר
כת הריסון לילד, וודא שהיאמתקין את מער

בעות האבטחה בשני הצדדים.בת לטמשול

ה אזהר  
כות הריסון לילדים אוב כי אם מערנא שים ל

כות העיגון שלהן ניזוקו או עמדו בעומסמער
בתאונה, ייתכן והן לא תספקנה את תפקוד ההגנה

שלהן.

מצב זה עלול לגרום לפציעות חמורות ואף
ה של תאונה,קטלניות לילד המאובטח, במקר
בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי.

כות הריסוןבדוק מיד את מערבה זו, דאג למסי
והעיגונים שלהן, אשר ניזוקו או עמדו בעומס כבד

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבתאונה, מר
כלמוביל בע“מ.

איזופיקסבעות ט 

כת הריסון לילד מסוגהתקן את מער¿

איזופיקס. ציית להוראות ההתקנה של

כת ריסוןהיצרן, כאשר אתה מתקין מער

לילד מסוג איזופיקס.

כת הריסון לילד, וודא כאשר אתה מתקין את מער

ב האמצעי אינהת הבטיחות עבור המוששחגור

תם נזק לחגורת עלול להיגרת. אחרנלכד

הבטיחות.
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ה אזהר  

בור נוסףה העילית מספקת חירצועת הקשיר
כת הריסון לילד, המאובטחת באיזופיקסבין מער
ב האחורי. היא מסייעת בהפחתת סיכוןוהמוש

בה אף יותר.ה רהפציעה במיד

ה עיליות בתאנקודות העיגון של רצועות קשיר
האחורי, ממוקמות מאחורי משענות הגב של

ב האחורי.המוש

ה עיליתרצועת קשיר
 וקפל שחרר את משענת הגב האחורית ¿

אותה לפנים.

מתחת ה העילית נתב את רצועת הקשיר¿
 בין שני המוטות שללמשענת הראש 

משענת הראש.

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

וודא כי:¿

מעוגן בתוך ה העילית וו רצועת הקשיר£

ה העיליתת העיגון לרצועת הקשירנקוד

 כפי שמוצג.

אינה ה העילית רצועת הקשיר£

מפותלת.

מנותבת בין ה העילית רצועת הקשיר£

 וכיסוי תא משענת הגב האחורית 

, אם כיסוי תא המטען המטען 

מותקן.

,ה את משענת הגב האחורית  הנף בחזר¿

ב.עד שתשתל

לא ניתן לראות יותר את סימוני הנעילה

האדומים.

ה למטהבחזר הזז את משענת הראש ¿
 עמוד 89). וודא«ך (ת הצורבקלות במיד

שאינך מפריע לניתוב הנכון של רצועת
.ה העילית הקשיר

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

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

ב האחורי נעולותוודא שמשענות הגב של המוש

לחלוטין. כאשר סימוני הנעילה האדומים משמאל

וימין, אינם נראים יותר לעין � במשענות הגב של

ב האחורי נעולות. אם משענות הגב שלהמוש

כב עלוליםב האחורי אינן נעולות, נוסעי הרהמוש

ה של תאונה, על ידי חפצים שייזרקולהיפצע במקר

לפנים מתוך תא המטען.

 כלפי מעלה.הזז את משענת הראש ¿
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ב ילדתקלות בזיהוי מוש

פתרונות ¿ בות אפשרויות/תוצאות ו�סי

ב ילד אוטומטי,ס בנץ עם זיהוי מושב ילד מיוחד של מרצדמוש
מי. לכן כרית האוויר של הנוסעב הנוסע הקדהותקן במוש

בר רצוי.מי מנוטרלת, כאשר הדהקד

מי. תקלת זיהוי אוטומטיב הנוסע הקדב ילד מותקן על מושאין מוש

ב ילד.למוש

תידלק ו/או נורית החיווי  SRSה ייתכן גם שנורית אזהר
  PASSENGER AIRBAG OFFמי (כרית אוויר נוסע קד

מנוטרלת) לא תידלק לזמן קצר, כאשר תפעיל את ההצתה.

מי, לדוגמה:ב הנוסע הקדהסר את הציוד האלקטרוני ממוש¿

ב נייד   מחש£

   טלפון נייד£

רים/מקלטים כגון כרטיסי כניסה   כרטיסים עם משד£
     לאתרי סקי, כרטיסי גישה.

עדיין מי מנוטרלת  ת כרית אוויר נוסע קדאם נורית אזהר
דולקת:

סכז שירות מורשה מרצדבדיקה במרהבא את מכוניתך ל¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  

        תקלה (בעיה)

תנורית אזהר

מיכרית אוויר נוסע קד

 דולקתמנוטרלת 

כזית .בקונסולה המר

ה אזהר  

)ICSב ילד מובנה (מוש

הערות בטיחות חשובות

ה או אף קטלניתכדי למנוע סכנת פציעה חמור
ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה אולילד, במקר

תאונה:

ב לציית להוראות ההתקנה של היצרן,אתה חיי£
)ICSב ילד מובנה (כאשר אתה מתקין מוש

שולחן משחק מרופד ומשענות ראש צידיות של
) כאשר אתה מהדקICSב הילד המובנה (מוש

ת הבטיחות.את חגור

ב הילד המובנה, את שולחןאל תשנה את מוש£
המשחק המרופד או את משענות הראש

הצידיות. אל תשתמש בכיסויי מגן.

וודא ששולחן המשחק המרופד ומשענות£

הראש הצידיות אינם נלכדים או ניזוקים. זה עלול
לקרות כאשר אתה:

סוגר את הדלתות.�

ב.מכוונן את המוש�

מאחסן את שולחן המשחק המרופד ומשענות�
הראש הצידיות.

מוביל חפצים כבדים.�

ב הילד המובנה, את שולחןהחלף את מוש£
המשחק המרופד ואת משענות הראש

הצידיות, אם הם ניזוקו או עמדו בעומסים כבדים
במהלך תאונה.

ב: ילדים השוקלים פחות מ� 12.5 ק“גשים ל£
כת ריסון שונה לילד. מידע אודותזקוקים למער

כז שירותכות ריסון לילדים זמין בכל מרמער
ס מטעם בלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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בת להיותב האחורי חיימשענת הגב של המוש£

נעולה במקומה.

בי הילדים המובנים, מובנים בתוך כריותמוש
בים האחוריים השמאלי והימני. בשילובהמוש

בלה הבאה, הם עומדיםבים הרשומים בטכיהר
.ECE R44.04רישות החוק של בד

משענותשולחןבמושבוצותק
ראשמשחקמובנהמשקל

צידיות                                       מרופד
)ICS(

חיהכרמקופל:Iבוצה ק
חיותהכרכלפי חוץ12.5 עד
18 ק“ג

אינומקופל:IIבוצה ק
חיותהכרמותרכלפי חוץ15 עד
25 ק“ג

אינומקופל:IIIבוצה ק
מומלצותמותרכלפי חוץ22 עד
36 ק“ג

ביס בנץ ממליצה להשתמש במושת מרצדחבר
ילדים מובנים, לילדים השוקלים בין 12.5 ל� 36

ק“ג.

עבור ילדים השוקלים בין כ� 12.5 ל� 18 ק“ג,
חובה להשתמש בשולחן משחק מרופד
ובמשענות ראש צידיות, שאושרו במיוחד עבור

ב ילד מובנה.מוש

משענות ראש צידיות.
ת הבטיחות.נתב חגור

ב ילדים מובנה.מוש

ידית שחרור.

ב הילדקיפול כלפי חוץ של מוש

 לפנים.משוך את ידית השחרור ¿

 ולחץ אותו,ב הילד המובנה ם את מושהר¿

ב.לאחור עד שיישתל

ת הבטיחות של הילדהידוק חגור

ה אזהר  
ה או אףכדי להפחית את הסיכון בפציעה חמור

ה של שינוי כיוון פתאומי,קטלנית לילד, במקר

בלימה או תאונה:

בת להיותת הבטיחות חיירצועת הכתף של חגור£

מנותבת לרוחב אמצע הכתף של הילד � ואף

הבת להיות צמודפעם לא לרוחב צווארו, והיא חיי

בת הבטיחות חיילחזה הילד. חלק החיק של חגור

כיים של הילד � לאלהיות מנותב לרוחב אגן היר

לרוחב בטנו � להיות משוך בצמידות לגוף הילד.

ך.ת הצורת הבטיחות במידהדק מחדש את חגור

כת ריסון אחתאל תאבטח יותר מילד אחד במער£

לילד.

הת הבטיחות תהיה לכודאסור שרצועת חגור£

או מפותלת, או תתחכך בקצוות חדים.

אם לא התקנת את משענות הראש הצידיות,£

בת להיות תמיד מכוונתמשענת הראש חיי

ב מובנהבאופן נכון, כאשר נוהגים עם ילד במוש

לילד. אם משענת הראש מכווננת באופן נכון,

כזחלקו האחורי של ראש הילד נתמך במר

ך.משענת הראש בגובה עיניו בער

ציית להוראות ההתקנה עבור שולחן המשחק

המרופד, ולאזהרות והמידע הנוספים אודות

הסיכון בפציעה.

ת הבטיחות באופן חלק מתוךמשוך את חגור¿

מנגנון הגלילה.

תב את לשונית המתכת של חגורשל¿

ת הבטיחות.הבטיחות לתוך אבזם חגור
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ב ילד מובנה אם אתה משתמש במוש¿
תללא שולחן משחק מרופד , וודא שחגור

הבטיחות:

מנותבת נמוך ככל האפשר לרוחב אזור אגן£
כיים.מת הירכיים, בקדהיר

מהודקת לרוחב החיק במשיכה כלפי מעלה£
ת הבטיחות.ברצועת הכתף של חגור

ת לרוחב צוואראינה מפותלת ואינה עובר£
הילד, או מתחת לזרוע הילד.

ך, ראהת הצורכוונן את משענת הראש במיד¿
 עמוד 89).«(

ב הילדקיפול פנימה של מוש

 לפנים.משוך את ידית השחרור ¿

ב הילד המובנה לפניםכז מושחוף את מרד¿
ב. עד שיישתל,ולמטה 

ב ילד מובנהשולחן מרופד עבור מוש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

אם שולחן המשחק המרופד אינו מותקן נכון ולא
ב הילד המובנה, הואנעשה בו שימוש נכון במוש

ת שלו. לאלא מסוגל לספק את ההגנה המיועד
סן את הילד בתאונה,תהיה אפשרות במצב כזה לר

בלימה פתאומית או שינוי כיוון פתאומי, והתוצאה
ה ואף קטלנית לילד.עלולה להיות פציעה חמור

בה זו ציית לתיאורים הבאים, כאשר אתהמסי
מתקין שולחן משחק מרופד.

שולחן המשחק המרופד מתאים רק לשימוש עם
ב ילד מובנה, המקופל כלפי חוץ.מוש

בים האחוריים השתמש רק בשולחןבמוש
כב שלהמשחק המרופד המומלץ עבור כלי ר

ס בנץ.מרצד

שולחן המשחק המרופד אשר אינו מותקן באופן
נכון עלול להשתחרר, ולפצוע באופן חמור ואף
קטלני את הילד ונוסעים אחרים. לאחר התקנת
שולחן המשחק המרופד, וודא שהוא מאובטח

באופן נכון.

באל תשנה את שולחן המשחק המרופד, את מוש
הילד המובנה או את חגורות הבטיחות. אין
להשתמש בשולחן המשחק המרופד ללא כיסוי.
אין להסיר את הכיסוי מעל שולחן המשחק

תהמרופד או להחליפו בכיסוי של יצרן אחר. אחר
בוטל תוקף האישור והתפקוד ההגנתי של שולחןי

המשחק המרופד עלול להיות מוגבל.

אל תחשוף את שולחן המשחק המרופד לחום או
לקרני שמש ישירות. חלקי שולחן המשחק
המרופד עלולים להתחמם, והילד עלול להיכוות

בה עליהם.בישי

ה או אףכדי להפחית את הסיכון בפציעה חמור
ה של שינוי כיוון פתאומי,קטלנית לילד, במקר

בלימה או תאונה:

ב לתיאורים הבאים, כאשר אתה מתקיןשים ל£
את שולחן המשחק המרופד.

אל תשנה את השולחן המשחק המרופד.£

ב הילד תפוס, כוונן את משענתכאשר מוש£
בו החלק האחורי של ראש הילדהראש למצב ש
מת גובהכז משענת הראש, ברייתמך על ידי מר

ך.העיניים בער

החלף שולחן המשחק המרופד אשר עמד£
ה של תאונה.בעומס במקר

הייה מודע לכך כי ילדים מתחת למשקל £12.5
כת ריסון שונה לילד.ק“ג, זקוקים למער

»»
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כות ריסון אחרות לילדים, זמין בכלמידע אודות מער
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ.

וודא ששולחן המשחק המרופד אינו נלכד או ניזוק.

לדוגמה כאשר אתה:
סוגר את הדלתות.£
ב.מכוונן את המוש£
מאחסן את שולחן המשחק המרופד או מוביל£

חפצים כבדים.

השתמש בשולחן המשחק המרופד, בהתאם

ב ילד מובנה“בלה בפרק “מושלט

 עמוד 53).«(

ב ילד מובנה עם שולחןאסור להשתמש במוש

ב סלקל, ביחד עם מושICSהמשחק המרופד 

בוצת משקל 0)  המותר למשקללתינוק (ק

תינוק של עד 10 ק“ג.

משענות ראש צידיות.

שולחן המשחק המרופד.

ת בטיחות.נקודות ניתוב לחגור

רגל שמאלית.

ב ילד מובנה.מוש

רגל ימנית.

ICSהתקנת שולחן המשחק המרופד 

ב הילד המובנהקפל כלפי חוץ את מוש¿
 עמוד 53).«(

.ב הילד המובנה ב את הילד במושהוש¿

 למטה. ו� קפל את שתי הרגליים ¿

, מעלהצב את שולחן המשחק המרופד ¿
.ב הילד המובנה מוש

ה אזהר  
וודא כי:

ת הבטיחות מנותבת כפי שמתואר להלן.חגור£
ת הבטיחות אינה מפותלת.חגור£
שולחן המשחק המרופד מוצב ישירות נגד£

גוף הילד.

ה אות הבטיחות אינה לכודרצועת חגור£
מפותלת, ואינה מתחככת נגד קצוות חדים.

הסן את הילד במקרת לא תהיה אפשרות לראחר
של תאונה, בלימה פתאומית או שינוי כיוון פתאומי,

ה ואף קטלניתוהתוצאה עלולה להיות פציעה חמור
לילד.

ת הבטיחות באופן חלק מתוךמשוך את חגור¿
מגננון הגלילה.

הכנס את החלקים העליון והתחתון של¿
תת הבטיחות לתוך נקודות ניתוב חגורחגור

 בצד הדלת.הבטיחות 

ת הבטיחות הנחה את שני חלקי חגור¿
כב והכנס אותם.כז הרלכיוון מר

תב את לשונית המתכת של חגורשל¿
הבטיחות באבזם.

,החלק את שולחן המשחק המרופד ¿
קרוב לגוף הילד.

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

מפותלת.

ך, ראהת צורכוונן את משענת הראש במיד¿
 עמוד 89).«(

ב ילד מובנהמשענות ראש צידיות עם מוש

השתמש במשענות הראש הצידיות בהתאם
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 עמוד 53).«בלה (להוראות בט

ך במשענות ראש צידיות עבוראם יהיה צור

כזב ילד מובנה נוסף, ניתן להזמינן בכל מרמוש

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

ה אזהר  
אם אינך מאבטח את משענות הראש הצידיות
בנקודות העיגון המיועדות שלהן, הן לא תוכלנה

ת שלהן, לא תהיהמת ההגנה המיועדלספק את ר
ה של תאונה, בלימהאפשרות להגן על הילד במקר

פתאומית או שינוי כיוון פתאומי, והתוצאה פציעה
ה ואף קטלנית לילד.חמור

חבר את משענות הראש הצידיות רק לנקודות
העיגון המיועדות שלהן, במשענת הראש

האחורית.

ס בנץ ממליצה לךת מרצדבות בטיחות, חברמסי
להשתמש רק במשענות ראש צידיות שאושרו על

כבך.ס בנץ עבור רידי מרצד

התקנת משענות הראש הצידיות
 כלפי מעלה,החלק את משענת הראש ¿

והצב אותה במצב זקוף.

החלק את משענות הראש הצידיות ¿
כז שני המוטות של משענתמלפנים למר

בותן.הראש, עד להשתל
 וסימון  נעילה השמאליסימון נעילה הימני 

בים להתקפל פנימה. המשטחים  חיי,
האדומים אינם נראים יותר לעין.

בוהשתל וודא שמשענות הראש הצידיות ¿
בשני המוטות של משענת הראש.

 כלפי מטההחלק את משענת הראש ¿
 עמוד 89), עד שהיא תונח על הקצוות«(

.העליונים של משענות הראש הצידיות 

תך נתב חגוררת הבטיחות דהנחה את חגור¿
 בצד הדלת ובצד משענתהבטיחות 

.הראש הצידית 

 עמוד 54).«אבטח את הילד (¿

ב ילד מובנה עםכאשר אתה משתמש במוש

ת הבטיחות אינהשולחן המשחק המרופד , חגור

ת הבטיחות,  במשענותך נתב חגוררמנותבת ד

הראש הצידיות.

ת משענות הראש הצידיותהסר

ת הבטיחות מתוך הנחייתהוצא את חגור¿
ת הבטיחות חגור

 כלפי מעלה.הזז את משענת הראש ¿

לחץ את לחצן השחרור השמאלי או הימני¿
, ומשוך את משענת הראש הצידית 

תה.לפנים להסר

 וסימן הנעילה נעילהסימן הנעילה הימני 
, יתקפלו החוצה במהירות.השמאלי 

 עמוד 89).«( כוונן את משענת הראש ¿

אחסון שולחן המשחק המרופד
ומשענות הראש הצידיות

ה אזהר  
אבטח את שולחן המשחק המרופד  ואת משענות

ת הםכב בהתאם למפורט, אחרהראש הצידיות בר

ה של תאונה, בלימהעלולים להשתחרר. במקר

פתאומית או שינוי כיוון פתאומי, עלולים לפצוע

כב.כב ולגרום נזק לראת נוסעי הר

כאשר אינך משתמש בשולחן המשחק המרופד

ובמשענות הראש הצידיות, אחסן אותם במקום

מתאים כגון תא המטען.

פיט),כת לתיקון תקרים (טיירכב עם ערבכלי ר

לדוגמה, ניתן לאחסן את משענות הראש

הצידיות בתא האחסון, מתחת לרצפת תא

עמוד 253). «המטען (
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כת ריסון לילדב מתאימים למערמיקומי מוש

בקת האישור הכתומה שלהן.סלית, באמצעות מדברכות ריסון לילדים אוניניתן לזהות מער

בלה:אותיות מפתח המשמשות בט

Xב אינו מתאים לילדים בקטגוריית משקל זו.המוש

Uסלית לשימוש לקטגוריית משקל זו.ברכות בטיחות לילדים בקטגוריה אונימתאים למער

UFסלית“ לשימוש לקטגוריית משקלברכות בטיחות לילדים הפונות לפנים “אונימתאים למער

זו.

Lכותבלה הבאה של “מערכות ריסון לידלים כפי שהן מומלצות, ראה את הטמתאים למער

 עמוד 60).«ריסון מומלצות לילדים“ (

סליתברכת ריסון לילד אונימי: חובה להתקין מערב הנוסע הקדב ילד על מושכת זיהוי אוטומטי למושכב עם מערכלי ר2

בת לדלוק. חייPASSENGER AIRBAG OFF   ב ילד. נורית החיווי כת זיהוי מושר עבור מערעם משד

ת הבטיחותבת להיות במצב כמעט זקוף, והתקן כוונון חגורבי. משענת הגב חייב הנוסע למצבו האחורי המרהזז את מוש3

במצבו הנמוך ביותר.

בים                                                          מיקומי המוש

ב האחורי                                   מושמיב הנוסע הקד                    מושבוצות משקלק 

אמצעישמאל, ימיןכרית אוויר שלכרית אוויר של

מיהנוסע הקדמיהנוסע הקד

2מנוטרלתאינה מנוטרלת

XU3 ,L3U ,LU ,Lבוצה 0:ק

עד  10 ק“ג

XU3 ,L3U ,LU ,Lבוצה 0+:ק

עד  13 ק“ג

I:U3 ,L3U3 ,L3U ,LU ,Lבוצה ק

9 עד 18 ק“ג

II:U3 ,L3U3 ,L3U ,LU ,Lבוצה ק
15 עד 25 ק“ג

III / II:U3 ,L3U3 ,L3U ,LU ,Lבוצה ק
22 עד 36 ק“ג
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כת ריסון לילד (דוגמה)בקת אישור למערמד

בלה:אותיות מפתח המשמשות בט
Xכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס בקטגוריית משקל זו ו/או בקטגוריותמיקום שאינו מתאים למער

ה זו..מיד
IUFסלית“,ברכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס הפונות לפנים, השייכות לקטגוריה “אונימתאים למער

המאושרות לשימוש בקטגוריית משקל זו.
ILבלה הבאה שלכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס כפי שהן מומלצות, ראה את הטמתאים למער

 עמוד 60).«כות ריסון מומלצות לילדים“ (“מער

כות ריסון לילדים מסוג איזופיקסבור מערב אחורי מתאימים לחימיקומי מוש

ב האחורי,מושיודה                       צ                    קטגוריית מידבוצות משקלק 

שמאל וימין

FISO / L1Xסלקל

GISO / L2X

EISO / R1ILבוצה 0:ק

עד  10 ק“ג

ךעד 9 חודשים בער

EISO / R1ILבוצה 0+:ק

DISO / R2ILעד  13 ק“ג

CISO / R3ILךעד 15 חודשים בער

I:DISO / R2ILבוצה ק

9CISO / R3IL עד 18 ק“ג

BISO / F2IUFך9  ו� 4 שנים בער

B1ISO / F2XIUF

AISO / F3IUF
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                 יצרן                סוג               מס‘  אישור            מס‘ קטלוגי         זיהוי  אוטומטיבוצותק 

ב ילד    של מוש    דימלר(...E1)  משקל

כןBritax-BABY03 301146970 10 00בוצה 0:ק

RomerSAFE PLUS04 301146עד  10 ק“ג

עד 9 חודשים

ךבער

כןBritax-BABY03 301146 970 10 00בוצה 0+:ק

RomerSAFE PLUS04 301146עד  13 ק“ג

עד 18 חודשים

ךבער

כןI:Britax-DUO03 301133970 11 00בוצה ק

9RomerPLUS 04 301133 עד 18 ק“ג

לא00 16 8970 חודשים ל�4

ךשנים בער

כןIII / II:Britax-KIDFIX 03 301198 970 18 00בוצה ק

15Romer עד 36 ק“ג

לא00 19 8970 חודשים ל�4

ךשנים בער

כות ריסון לילדים מומלצותמער

מי.ב הנוסע הקדב ילד על מושכת ריסון לילד ללא זיהוי אוטומטי למושבעת התקנת מער

מי במצבו האחורי והגבוה ביותר.ב הנוסע הקדמקם את מוש¿ 

סליתברכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס מקטגוריה אוניהצעות למער

ה            צרן                סוג        מס‘  אישור    מס‘ קטלוגי            זיהוי                מידבוצותק 

  אוטומטי דימלר(...E1)משקל

ב ילד    של מוש

�Fסלקל����

G�����

�Eבוצה 0:ק����

עד  10 ק“ג
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ה            צרן                סוג        מס‘  אישור    מס‘ קטלוגי         זיהוי                מידבוצותק 

אוטומטי דימלר(...E1)משקל

ב ילד    של מוש

EBritax-BABY04 301146B6 6 86לא

RomerSAFE8224

PLUS

D�����

C�����

D�����

C�����

B�����

B1Britax-DUO04 301133A 000 970כן

RomerPLUS11 00

A 000 970לא

16 00

A�����

בוצה 0+:ק

עד  13 ק“ג

:Iבוצה ק

9 עד 18 ק“ג

  מנעולי בטיחות ילדים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

הפעל את מנעולי בטיחות ילדים בדלתות

האחוריות ואת מתג הביטול עבור החלונות

תכב. אחרהאחוריים, כאשר ילדים נוסעים בר

הילדים עלולים לפתוח את הדלתות או את חלונות

כב נמצא בתנועה, לפצוע אתהצד כאשר הר

עצמם ואחרים.

כב, גם אם הםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש

כות ריסון לילדים. הם עלוליםמאובטחים במער

כב. הם עלולים גםלהיפצע מחלקים של הר

להיפצע באופן חמור ואף קטלני מחשיפה

ממושכת לחום או לקור קיצוניים. אל תחשוף את

כת הריסון לילד לקרני שמש ישירות. חלקיםמער

כת הריסון לילד עלולים ולגרום לילד כוויות.של מער

אם ילד פותח, דלת הילד או אנשים אחרים עלולים

להיפצע כתוצאה מכך. הם עלולים לצאת החוצה

כב חולף.ע מרולהיפצע, או להיפג

. מידעHOLDב גם להערות אודות תפקוד שים ל

 עמוד 222).«(רלוונטי, ראה 

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

אבטח כל דלת לחוד במנעולי בטיחות לילדים

בדלתות האחוריות. דלת אשר מאובטחת

במנעול בטיחות לילדים, לא ניתנת לפתיחה

כב משוחרר מנעילה, ניתןכב. כאשר הרמתוך הר

לפתוח את הדלת מבחוץ.
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כות לנהיגה בטוחהמער

כות לנהיגה בטוחהת המער סקיר

כות לנהיגהבפרק זה תמצא מידע אודות מער
בטוחה הבאות:

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות  

ת באופן משמעותי אם אתהסכנת התאונה גובר
נוהג מהר מדי. במיוחד כאשר מבצעים פניות על

כים רטובות או חלקות או כאשר אתה קרוברפני ד
כב לפניך.מדי לר

כות הבטיחות לנהיגה המתוארות בפרק זה,מער
בטל את חוקילא יכולות להפחית סכנה זו וגם לא ל

הפיזיקה.

בה זו, התאם תמיד את סגנון נהיגתך לתנאימסי
חקך הקיימים ולתנאי מזג האוויר. שמור על מררהד

ך אחרים ומעצמים על פנירמתאים ממשתמשי ד
ך.רהד

£ABSכת למניעת נעילת גלגלים). (מער

£BASכת תגבור בלימה). (מער

בלימהסייען מניעת התנגשות (תגבור£
חק ).ת מרת שמירמותאם ואיתות אזהר

פנסי בלימה מותאמים.£

£ESP®ת ייצוב אלקטרוני). (בקר

£EBD.(חלוקת כוח בלימה אלקטרוני) 

£SPEED CONTROL ת מהירות). (בקר

 לחץ על ידית מנעול בטיחות ילדיםלהפעלה:¿
.למטה בכיוון החץ 

וודא שמנעולי בטיחות לילדים פועלים באופן¿
נכון.

לחץ על ידית מנעול בטיחות ילדיםלנטרול: ¿
.למעלה בכיוון החץ 

נטרול הפעלת חלונות הצד האחוריים

. מתג לחץ על המתג להפעלה/לנטרול:¿
ב,חף או נמשך. אם המתג משולנד 

הפעלת חלונות הצד האחוריים מנוטרלת.
הפעולה אפשרית רק בשימוש במתגים

בדלת הנהג.

כות הבטיחות המתוארותב כי המערנא שים ל

בי, רק כאשר יש מספיקפועלות באופן אפקטי
ך.רע בין הצמיגים לפני הדמג

ת למידע המתייחסב מיוחדהקדש תשומת ל
לצמיגים, לעומק המינימלי המומלץ לסוליות

עמוד «, בפרק “גלגלים וצמיגים“ (’הצמיגים וכו

.(292

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך, גם
כות הבטיחות לנהיגה אינן יכולות להפחיתמער

בטל את חוקי הפיזיקה.את הסיכון בתאונה, או ל
כות הבטיחות לנהיגה הן רק אמצעי סיוע,מער

המתוכננות לסייע לך בנהיגה. אתה האחראי
כבכב לפניך, למהירות הרחק מהרת המרלשמיר

בלימה בזמן. התאם תמיד את סגנון הנהיגהול
ך הקיימים וכמו כןרשלך לתנאי מזג האוויר והד

כבחק בטוח מהרלתנאי התנועה, ושמור מר
לפניך. נהג בזהירות.
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ףפיים, השתמש תמיד בצמיגי חורך חוררבתנאי ד

ך בשרשראות שלג.ת הצור), ובמידM+S(צמיגי 
כות הבטיחות לנהיגהרק באופן זה מער

ביותהמתוארות בפרק זה, תפעלנה באפקטי
בה ביותר.הר

ABS  כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

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

כב כאשר אתה בולם.זה מאפשר היגוי ר

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

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

 בלוחABS  ה הצהובה  נורית האזהר

המחוונים תידלק, כאשר ההצתה מופעלת.

היא תיכבה לאחר התנעת המנוע.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

בלמים

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

¿ �המשך ללחוץ עלב:  מתערABSאם ה
דוושת הבלמים בכוח, עד שמצב בלימת

החירום יחלוף.

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

בת במהלך הבלימה, מתערABSכת אם מער
אתה תחוש בפעימה בדוושת הבלמים.

חשות פעימות בדוושת הבלמים, זהאם מתר
ך מסוכנים,רעשוי להיות חיווי לתנאי ד

ת כאזכור לנקוט באמצעיחשות מתפקדוההתר
זהירות מיוחדים בעת הנהיגה.

   BAS(תגבור בלימה) 

ה אזהר  
כת הבלמים, מערBASחשת תקלה ב� אם מתר

ת זמינה עם תגבור כוח אפקט בלימה מלא.נותר
עם זאת, כוח הבלימה אינו מוגבר באופן אוטומטי

חק הבלימה עלול לגדול.במצב בלימת חירום, ומר

המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים,¿

ABSעד שמצב בלימת החירום יחלוף. ה� 

מונע מהגלגלים להינעל.

 פועל במצבי בלימת חירום. אם אתהBASה� 

BASלוחץ את דוושת הבלמים במהירות, ה� 

מגביר באופן אוטומטי את כוח הבלימה, ובאופן

חק הבלימה.זה מקצר את מר

הבלמים יתפקדו כרגיל מיד כאשר תשחרר את

 תופסק. BASדוושת הבלמים, פעולת

«ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“ (שים ל

עמוד 62).

, הגלגלים עלוליםABSכת אם קיימת תקלה במער

להינעל כאשר אתה בולם. מצב כזה מגביל את

חקכב בעת הבלימה, ומריכולת ההיגוי של הר

הבלימה עלול לגדול.

ב תקלה, גם מנוטרלת עקABSכת אם מער

 תהיינה מנוטרלות. יתעוררESP ו� BASכות מער

כבך במצבים מסוימים.סיכון מוגדל של החלקת ר

עליך להתאים תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי

ך ומזג האוויר הקיימים.רהד

ה אזהר  
מהירותחיצות אל תלחץ על דוושת הבלמים בל

ת ונשניתחוזרות ונשנות (פמפום). לחיצה חוזר
על דוושת הבלמים, מפחיתה את יעילות הבלימה.

כב בזמן,ת לא תהיה מסוגל לעצור את הראחר

ואתה עלול לגרום לתאונה.

לחץ על דוושת הבלמים בחוזקה ובאופן אחיד.

סייען מניעת התנגשות 

הערות כלליות

סייען מניעת התנגשות כולל את תגבור בלימה
חק,ת מרת שמירהמותאם ואת אזהר

משך.המתוארים בה
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חקת מרת שמיראזהר

ה אזהר  
חק אינה יכולה לזהות תמידת מרת שמיראזהר

כבים.באופן ברור מצבי תנועה מור

חק עשויה:ת מרת שמירבמקרים כאלה אזהר

ה בלתי נחוצה.לתת אזהר£

ה כלל.לא לתת אזהר£

תב מיוחדה. הקדש תמיד תשומת לקיימת אזהר

בלום, בפרט אםלתנאי התנועה והייה מוכן ל

ה אותך.חק מזהירת מרת שמיראזהר

ה אזהר  
בה:חק אינה מגית מרת שמיראזהר

לאנשים או חיות.£

כב הבאים לקראתך.לכלי ר£

בך.לתנועה החוצה את נתי£

בעת ביצוע פניות.£

חק אינוה יכולה לספקת מרת שמירמכאן, אזהר

ה.ה בכל המצבים הקריטיים. קיימת אזהראזהר

ב למצבי התנועה, והייההקדש תמיד תשומת ל

בלום.מוכן ל

בותך האישית.התער

ה במהירויותחק תספק אזהרת מרת  שמיראזהר

בות 30 קמ“ש או יותר.ביבס
כב הנוסע לפניך קצר יחסיתחק לראם המר£

בה אתה נוהג במשך כמה שניות,למהירות ש

חקת מרת שמיראזהר תידלק נורית 

בלוח המחוונים.
כב לפניך,ב במהירות לראם  אתה מתקר£

תה לסירוגין, ונורית אזהריושמע צליל אזהר

תידלק בלוח חק ת מרשמיר

המחוונים.

כבחק בינך לרבלום מיד כדי להגדיל את המר¿

לפניך.

או

נקוט בפעולת הימנעות בתנאי שאינה¿

מסכנת אותך ואחרים.

חק תסייע לך כאשרת מרת שמירכדי  שאזהר

בב להיות מופעל במחשאתה נוהג, התפקוד חיי

  עמוד 199) ולהיות פעיל.«ך (רהד

כת, במיוחד בתנאי נהיגהבעה של המערב טעק

ה בלתיכת עלולה להציג אזהרמסובכים, המער

נחוצה.

כת חיישן רדאר,ה של מערבאמצעות העזר

חק מסוגלת לזהות מכשולים,ת מרת שמיראזהר

כבך במשך פרק זמן ממושך.ב רהקיימים בנתי

תת שמירבמהירויות של כ� 70 קמ“ש, אזהר

חק מסוגת לזהות גם מכשולים נייחים,מר

כב שעצרו או נייחים.לדוגמה כלי ר

תת שמירב למכשול ואזהראם אתה מתקר

כת תיזוםחק מזהה סכנת התנגשות, המערמר

התראה הן חזותית והן קולית.

ב:גילוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עק
לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים£

במשהו אחר.
ם כבד.שלג או גש£
בות של מקורות רדאר אחרים.התער£
קיימים החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה£

ב קומות.כב רבחניון ר

הפעל אולהפעלה/הפסקת פעולה: ¿

חקת מרה שמירהפסק את פעולת אזהר

 עמוד 199).«ך (רב הדבמחש

מופעלת, התצוגהחק ת מרת שמיראזהרכאשר 

 כל זמן שתפקוד ב�תכליתית מציג סמל הר

HOLD) עמוד 162).« אינו מופעל 

מוצג כב עם סייען חניה פעיל, הסמל בכלי ר

, או כאשר אתה נוהגPב מצב כאשר משול

במהירות גבוהה מ�35 קמ“ש.

יכולה לסייע לך בהפחתתחק ת מרת שמיראזהר

כב לפניך, אוהסיכון בהתנגשות חזיתית בר

להפחית את ההשפעות של התנגשות כזו. אם

חק מזהה סכנת התנגשות,ת מרה שמיראזהר

תת שמיראתה מוזהר באופן חזותי וקולי. אזהר

חק אינה יכולה למנוע התנגשות ללאמר
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כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוע.ר£

ב אחר.כב נע לפניך בנתיר£

ךבדוק את מערכב דאג למת הרב נזק לקדעק

כז שירות מורשהוהפעולה של חיישן הרדאר, במר

ס. הוראה זו ישימה גם להתנגשויותמרצד

במהירויות נמוכות, גם אם לא ניכר נזק חזותי

כב.מת הרלקד

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

תגבור בלימה מותאם

ב למכשול ותגבור הבלימהאם אתה מתקר

הפעיל מגלה סכנת התנגשות, תגבור בלימה

ב את עוצמת הבלימה הנחוצההפעיל מחש

למניעת התנגשות אחורית. אם אתה מפעיל את

הבלמים  בכוח מלא, סייען הבלימה הפעיל יגדיל

מה מתאימהבאופן אוטומטי את כוח הבלימה לר

לתנאי התנועה.

שמור את דוושת הבלמים לחוצה עד שמצב¿

בלימת החירום יחלוף.

 מונעת מהגלגלים להינעל.ABSכת מער

הבלמים יפעלו שוב באופן רגיל, אם:

תשחרר את דוושת הבלמים.£

לא קיימת יותר סכנת התנגשות אחורית.£

כבך.לא התגלה מכשול לפני ר£

פעולת תגבור בלימה מותאם מנוטרלת במצבים

אלה.

אם תגבור בלימה: PRE-SAFE     כב עםכלי ר

מותאם דורש לחץ בלימה גבוה במיוחד, פעולות

) מופעלותPRE-SAFEכת (ההגנה של המער

בו�זמנית.

כב של 250 קמ“ש, תגבורעד למהירויות ר

ב לעצמים נעיםבלימה מותאם מסוגל להגי

שכבר זוהו ככאלה, לפחות פעם אחת. תגבור

ב למכשולים נייחים.בלימה מותאם אינו מגי

ב תקלהאם תגבור בלימה מותאם אינו זמין עק

תכת הבלמים נותרכת חיישן הרדאר, מערבמער

 �.BASזמינה עם אפקט תגבור בלימה מלא ו

ב:גילוי מכשולים עשוי להיפגם במיוחד עק

לכלוך על החיישנים או משהו אחר המכסה£

אותם.

ם כבד.הוא שלג או גש£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים.£

החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה בחניון£

ב קומות.כב רר

כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוע.ר£

ה אזהר  
תגבור בלימה מותאם אינו יכול לזהות תמיד באופן

כבים.ברור מצבי תנועה מור

במקרים כאלה תגבור הבלימה המותאם עלול לא

ב.להתער

תב מיוחדה. הקדש תמיד תשומת לקיימת אזהר

בלום.לתנאי התנועה והייה מוכן ל

ה אזהר  
ב:תגבור הבלימה המותאם אינו מגי

בעלי חיים.לאנשים או ל£
כב הבאים לקראתך.לכלי ר£
בך.לתנועה החוצה נתי£
למכשולים נייחים£
בעת ביצוע פניות.£

כתוצאה מכך, תגבור הבלימה המותאם אינו יכול

ה.ב בכל המצבים הקריטיים. קיימת אזהרלהתער

ב למצבי התנועה, והייההקדש תמיד תשומת ל

בלום.מוכן ל

בלוםתגבור הבלימה המותאם מסייע לך ל

במצבים מסוכנים במהירויות מעל 30 קמ“ש.

כת חיישן רדאר כדי להעריךהוא משתמש במער

את מצב התנועה.

ה של תגבור בלימה פעיל,באמצעות העזר

חק  מסוגלת לזהות מכשוליםת מרת שמיראזהר

חב.כבך במשך פרק זמן נרב רהמצויים בנתי
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ה אזהר  

פנסי בלימה מותאמים  

  ESP®ת ייצוב אלקטרוני) (בקר

הערות בטיחות חשובות

לוח המחווניםב ה אם נורית האזהר

מהבהבת, פעל באופן הבא:

בות שהן. באף נסי®ESPאל תפסיק את פעולת £

כאשר אתה מתחיל בנסיעה,  לחץ על דוושת£
ההאצה ככל שנחוץ.

ך הקיימיםרהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד£
ולתנאי מזג האוויר.

כב עלול להחליק.ת הראחר

 אינו יכול להפחית את הסיכון בתאונה,®ESPה� 

בטל אינו יכול ל®ESPאם אתה נוהג מהר מדי. ה� 
את חוקי הפיזיקה.

סגור את מתג ההצתה כאשר:
בלם החניה נבדק בדינמומטר.£
ם.מי / אחורי מורכב נגרר עם הסרן הקדהר£

®ESPכת ת הפעלת הבלמים על ידי מעראחר

כת הבלמים.עלולה להרוס את מער

כב סוטה מהכיוון הרצוי מגלה שהר®ESPאם 

לנהג, גלגל אחד או יותר נבלמים, כדי לייצב

כב.את הר

ך גם הספק המנוע מותאם, כדית הצורבמיד

ב הרצוי במגבלותכב בנתילשמור על הר

 מסייע לנהג בתחילת נהיגה®ESPהפיזיקליות. 

 יכול®ESPכים רטובות וחלקות. ה� רעל פני ד

כב במהלך בלימה.גם לייצב את הר

ה ב, נורית האזהר מתער®ESPכאשר ה� 

מהבהבת בלוח המחוונים.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

השתמש רק בגלגלים עם מידות צמיגים

  יתפקד כהלכה.®ESPמומלצות. רק אז ה� 

ת אחיזהכת בקרמער

.®ESPך היא חלק מ� רת אחיזת דקרב

ך בולמת את הגלגלים המניעיםרת אחיזת דבקר

באופן נפרד, אם הם מסתחררים. מצב זה

מאפשר לך להתחיל בנסיעה ולהאיץ על פני

משטחים חלקים, לדוגמה, אם הכביש חלק בצד

אחד.

ת פעילה,  גם לאחרך נותררת אחיזת הדבקר
.®ESPשאתה מפסיק את פעולת 

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

ב אחר.כב נע לפניך בנתיר£

ךבדוק את מערכב דאג למת הרב נזק לקדעק

כז שירות מורשהוהפעולה של חיישן הרדאר, במר

ס. הוראה זו ישימה גם להתנגשויותמרצד

במהירויות איטיות, גם אם לא ניכר נזק חזותי

כב.מת הרלקד

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

אם אתה מפעיל את הבלמים בחוזקה במהירות

 אוBASת מעל 50 קמ“ש או אם הבלימה מוגבר

תגבור בלימה מותאם, פנסי הבלימה יהבהבו

במהירות. באופן זה הנהגים מאחוריך מוזהרים

טוב יותר.

אם אתה בולם בחוזקה במהירות של יותר מ�

תה מלאה, מהבהבי  אזהר70 קמ“ש עד לעציר

חירום מופעלים באופן אוטומטי. אם הבלמים

מופעלים שוב, פנסי הבלימה ידלקו ברציפות.

ת חירום תופסק באופןפעולת מהבהבי אזהר

אוטומטי, אם תנהג במהירות מעל 10 קמ“ש.

אתה יכול גם להפסיק את פעולת מהבהבי

תת חירום, באמצעות מתג מהבהבי אזהראזהר

 עמוד 99).«חירום (

 פנסי בלימה מותאמים זמינים רק בארצות

מסוימות.
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ה אזהר  

:®ESPאם אתה מפסיק את פעולת ESPהפעלת/הפסקת פעולת 

£ESP®בות הנהיגה. אינו משפר יותר את יצי

מומנט המנוע אינו מוגבל והגלגלים המניעים£

בסוב הגלגלים יגרוםיכולים להסתחרר. ס

לפעולת חיתוך אשר משפר את אחיזת

הצמיג.

ך עדיין מופעלת.רת אחיזת דבקר£

 מספק עדיין תמיכה כאשר אתה®ESP ה� £

בולם.

 : תפקודECO Start /stopכב עם תפקוד  כלי ר

ECO Start /stopמפסיק את פעולת המנוע  

ה.כב מגיע לידי עצירבאופן אוטומטי, כאשר הר

המנוע מותנע באופן אוטומטי, כאשר הנהג רוצה

ם נותר במצב הקודESPלהתחיל בנסיעה. ה� 

 הופסקהESPבו הוא נבחר. לדוגמה: אם פעולת ש

ESPלפני הפסקת פעולת המנוע, פעולת ה� 

ת מופסקת, כאשר מתניעים את המנוענשאר

שוב.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

ה אזהר  
ה מופסקת אם נורית האזהרESP פעולת 

 דולקת ברציפות בלוח המחוונים, כאשר

המנוע פועל.

ה ונורית האזהר ה אם נורית האזהר

 הופסקה או®ESP פעולת דולקות ברציפות,
ב תקלה.הוא אינו זמין עק

כבך במצביםת להחלקת רקיימת סכנה מוגבר
מסוימים.

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

 מופעל באופן אוטומטי, כאשר®ESPה� 
המנוע מונע.

 וגלגל אחד או®ESPאם מופסקת פעולת ה� 

ה יותר מתחילים להסתחרר, נורית האזהר

בלוח המחוונים מתחילה להבהב. במצבים כאלה

ESP®כב. לא ייצב את הר

 עמוד 198).«(  להפסקת פעולה:¿

 בלוחESP® OFF  ה נורית האזהר

המחוונים תידלק.

 עמוד 198).«(  להפעלה:¿

 בלוחESP® OFF  ה נורית האזהר
המחוונים כבית.

:ESPב  להפסיק את פעולת במצבים הבאים מוט

כאשר משתמשים בשרשראות שלג.£

בשלג עמוק.£

על חול או על חצץ.£

 כאשר המצבים המתוארים לעילESPהפעל את 

  לא יהיה מסוגלESPת ה� אינם ישימים יותר  אחר

כב יתחיל להחליק או גלגלכב, אם הרלייצב את הר

אחד יתחיל להסתחרר.

ESPלייצוב גרור 

ה אזהר  
כת הייצובך ומזג האוויר גרועים, מערראם תנאי הד

לא תהיה מסוגלת למנוע מהגרור לסטות, ובאופן

זה לא יהיה מסוגל להפחית את הסיכון לתאונה.

כז כובד גבוה עלול להתהפך לפני שה�גרור עם מר

ESP.יגלה זאת 

כב/גרור מתחיל להטלטל,אם השילוב שלך של ר

כב/גרור רק בלחיצהאתה יכול לייצב את שילוב ר

בחוזקה על דוושת הבלמים.

 מסייע לך ויכול לגלות האםESPבמצב זה ה� 

ESPכב/גרור מתחיל להטלטל. ה� השילוב ר

כב בבלימה והגבלת הספק המנוע,מאט את הר

כב/גרור.עד להתייצבות השילוב ר

ייצוב הגרור פעיל מעל מהירויות של כ� 65

קמ“ש.
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בהכות נגד גנימער

 שולל התנעה (אימובילייזר)

הסר את המפתחהפעלה עם מפתח: ¿
ממנעול ההצתה.

 הפעל את ההצתה.להפסקת פעולה:¿

כבך ללאשולל ההתנעה מונע את התנעת ר

מפתח נכון.

שולל ההתנעה מנוטרל תמיד כאשר אתה
מתניע את המנוע.

 בלימה מותאמת

ה את בטיחות הבלימה,בלימה מותאמת מגביר

ת. בנוסף לתפקודומעניקה נוחות בלימה מוגבר

HOLDבלימה מותאמת יש גם תפקוד הבלימה, ל

עמוד 162) ותפקוד סייען תחילת נסיעה «(

עמוד 129). למידע נוסף, ראה עצות «( בעליה 

עמוד 146). «( לנהיגה 

ה אזהר  
 �כת הבלמים עדיין, מערEBDאם קיימת תקלה ב

ת בלימה מלא. עם זאת,זמינה עם אפקט הגבר
הגלגלים האחוריים עלולים עדיין להינעל לדוגמה

בודבבלימה מלאה. מצב שכזה עלול לגרום לאי
כבך ולגרום לתאונה. לכן עליך להתאיםשליטה על ר

את סגנון נהיגתך למאפייני שליטה שונים.

      ATA בה)כת אזעקה נגד גני (מער

כב באמצעות המפתח.נעל את הרריכה: לד¿

כת האזעקהתהבהב. מער נורית חיווי 
כת לאחר כ� 15 שניות.רנד

כב מנעילהשחרר את הרלנטרול: ¿
באמצעות המפתח.

ייצוב הגרור לא פעיל אם אם אתה מפסיק את

 או לא פעיל בגלל תקלה.®ESPפעולת 

 EBD (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית)

 � מפקח ומבקר את לחץ הבלמים עלEBDה

בות הנהיגההגלגלים האחוריים, לשיפור יצי

בעת הבלימה.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 62).«(

ת היגוי  בקר

ה אזהר  
בל סיוע, אתה לא תוכל לקESPאם קיימת תקלת 

ת היגוי. ההיגוי ימשיך לתפקד עם סיועהיגוי מבקר

כוח.

ת כוח היגוית היגוי מסייעת לך בהעברבקר

רש לייצורמשמעותי לגלגל ההגה, בכיוון הנד

כב.הר

סיוע בהיגוי זה מסופק בעיקר אם:

שני הגלגלים הימניים או שני הגלגלים£

ך רטובים אורהשמאליים נמצאים על פני ד

חלקים, כאשר אתה בולם.

כב מתחיל להחליק.הר£

ה על ההיגוי כל הזמן.יש לך בקר
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ההגנה נגד גריר

ת ניטור פניםחיישן בקר

 הכנס אתלהפסקת  האזעקה עם מפתח:¿
המפתח לתוך מנעול ההצתה.

האזעקה מנוטרלת.
או
  במפתח או לחץ על לחצן ¿

חוק.השלט הר

האזעקה מנוטרלת.

כתאזעקה חזותית וקולית מופעלת כאשר מער
כה ואתה פותח:רהאזעקה נד

את אחת הדלתות.£

את המכונית עם מפתח החירום.£

את דלת תא המטען.£

את מכסה תא המנוע.£

האזעקה אינה מופסקת גם אם תסגור את
לדוגמה.הדלת הפתוחה שהפעילה את האזעקה 

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הנטיה
הכב משתנה, כאשר ההגנה כנגד גרירשל הר

כב על מגבהכה. לדוגמה, אם מרימים את הררנד
בצד אחד.

ריכה:לד
כב באמצעות המפתח.נעל את הר¿

כת לאחר כ� 30 שניות.רה נדההגנה נגד גריר

להפסקת פעולה:
כבך מנעילה באמצעותשחרר את ר¿

המפתח.

ה תנוטרל באופן אוטומטי.ההגנה נגד גריר

הפסקת פעולה:

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

.לחץ על הלחצן  ¿

ה.נדלקת בקצר נורית החיווי 

כב באמצעות המפתח.נעל את הר¿

ה מנוטרלת.ההגנה נגד גריר

ת מנוטרלת עד אשר:ה נותרההגנה נגד גריר

כב משוחרר מנעילה שוב.    הר£

ת שוב.    דלת נפתחת ונסגר£

כב ננעל שוב.    הר£
 למניעת אזעקות שווא הפסק את פעולת

כבך:ה באופן ידני, אם רההגנה נגד גריר
כב גרר. מובל על ר£
כב להובלת כלית או על רמוטען על מעבור£

כב.ר
חונה על משטח ניתן להנעה, לדוגמה במוסך£

עם מפלס מפוצל.

רוך, אזעקה חזותיתת ניטור פנים דאם חיישן בקר
כב,וקולית מופעלת אם מתגלית תנועה בתוך הר

ה לדוגמה אם מישהוכב נעול. זה קורכאשר הר
כבך, או מנסה להגיעשובר את חלונות הצד של ר

כב.לפנים הר

להפעלה:

וודא כי:¿

חלונות הצד סגורים. £

מי המחליק סגור. גג השמש הפנור£

באופן זה תמנע אזעקות שווא.

כב באמצעות המפתח.נעל את הר¿

ך לאחר כ� 30 שניות.רת פנים נדחיישן בקר

 להפסקת פעולה:
כב מנעילה באמצעותשחרר את הר¿

המפתח.
ת פנים מנוטרל באופן אוטומטי.חיישן בקר
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.

לנטרול:

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

.לחץ על הלחצן  ¿

 מהבהבת לכמה שניות.נורית החיווי 

כב בשימוש במפתח.נעל את הר¿

ת ניטור פנים תישארפעולת חיישן בקר
מופסקת.

ת ניטור פנים מופסקת עדפעולת חיישן בקר
אשר:

כב משוחרר מנעילה שוב.הר£

ת שוב.דלת נפתחת ונסגר£

כב ננעל שוב.הר£

כדי למנוע אזעקת שווא, הפסק את פעולת חיישן

כבך ו�:ת פנים, אם אתה נועל את רבקר

כב.אנשים או בעלי חיים נותרים בר£

חלונות הצד נותרים פתוחים.£

מי המחליק, נשאר פתוח.גג השמש הפנור£
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כזיתנעילה מר

אל תשמור את המפתח ביחד עם:
התקנים אלקטרוניים, לדוגמה טלפון נייד או£

מפתח אחר.
בעות או ריקועחפצים מתכתיים, לדוגמה מט£

מתכתי.

כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארים ללא הש

כב בכל זמן נתון, גםלפתוח דלת מתוך הר£
אם היא הייתה נעולה.

להתניע את המנוע באמצעות המפתח,£
כב.אם הוא הושאר בר

לשחרר את בלם החניה.£

הם עלולים בכך לסכן את עצמם ואחרים. לעולם
כב. קח תמידגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש

כב,ב את הראת המפתח אתך כאשר אתה עוז
בד.כב לזמן קצר בלב את הרגם אם אתה עוז

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מפתח

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה אזהר  
אל תחבר מחזיקי מפתחות כבדים וגדולים

למפתח, המוכנס למנעול ההצתה. אם מחזיק

מפתחות כבד מדי או גדול מדי, המשקל הפועל

על המפתח עלול לגרום לו לסובב את מנעול

ההצתה או להיתפס בגלגל ההגה. מצב כזה עלול

לגרום להפסקת פעולת המנוע בפתאומיות. אתה

כב ולגרום תאונה.עלול לאבד את השליטה על הר

בת שדות מגנטייםאל תשתמש במפתח בקר
חוק עלול להיותת תפקוד השלט הרחזקים. אחר

מושפע באופן שלילי.

  תפקודי מפתח

כב.נועל את הר 

כב.מבטלת את נעילת הר 

 לחץ על לחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿

.

אם אינך פותח דלת או את דלת תא המטען בתוך

כזית:כ� 40 שניות לאחר שחרור הנעילה המר

כב יינעל שוב.הר£

כת שוב.רבה נדכת האזעקה נגד גנימער£

. לחץ על לחצן כזית:לנעילה מר¿

כזית: המפתח נועל/משחרר מנעילה מר

את הדלתות.£

את דלת תא המטען.£

את דלתית פתח מילוי דלק.£

כאשר אתה מבטל את הנעילה, פנסי האיתות
מהבהבים פעם אחת. כאשר אתה נועל את

כב, פנסי האיתות מהבהבים שלוש פעמים.הר

ת ההתמצאות נדלקת, אםכאשר חשוך, תאור
 עמוד 202).« (ךרב הדהיא הופעלה במחש

כבבוע אות קולי לאישור שהראתה יכול גם לק
ננעל או שוחרר מנעילה. ניתן להפעיל ולהפסיק

 עמוד 203).«ך (רב הדאת האות הקול  במחש
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 לחץ על הלחצנים  ה:רלשינוי ההגד¿

 � בו זמנית, במשך כשש שניות, עדו
שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים

 עמוד 74).«(

כת הנעילה שונתהה של מערראם ההגד

כב, בלחיצה עלבתוך טווח האיתות לר

כב אויינעל הר או  הלחצנים 

יישתחרר מנעילה.

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:

לחץ על הלחצןביטול נעילת דלת הנהג: ל¿
 פעם אחת.

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿
 פעמיים.

 לחץ על הלחצן  כזית:לנעילה מר¿
פעם אחת.

כתרות של מעראתה יכול לשנות את ההגד

הנעילה באופן כזה, שרק דלת הנהג ודלתית

ה זורפתח מילוי דלק יישתחררו מנעילה. הגד

ך.בדיעילה במיוחד אם אתה נוסע בתכיפות ל

כת הנעילהרות מער שינוי הגד

  מפתח חירום

הערות כלליות

כב או לשחררואם לא ניתן יותר לנעול את הר
עם המפתח, השתמש במפתח החירום.

ביטולאם אתה משתמש במפתח החירום ל
נעילה ופתיחת דלת הנהג או דלת תא המטען,

בהכת האזעקה נגד גניתופעל מער
 עמוד 68).«(

כים להפסיק את פעולת האזעקה:ר ישנן כמה ד

לנטרול האזעקה עם מפתח:¿
 במפתח. או לחצן לחץ על לחצן 

או

הכנס מפתח למנעול ההצתה.¿

כב מנעילה באמצעותאם אתה משחרר את הר
מפתח החירום, דלתית פתח מילוי הדלק לא

תשוחרר מנעילה באופן אוטומטי.

ביטול נעילת דלתית פתח מילוי דלק:ל¿
הכנס את המפתח למנעול ההצתה.

הוצאת מפתח החירום

בכיוון החץ, ובו חוף את תפס השחרור ד¿

מתוך זמנית הוצא את מפתח החירום 

המפתח.

  סכנת הרעלה 
בההסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. מסי

ג ידיהם של ילדים.חק סוללות מהישזו, הר

אם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לרופא.

בתיתביה ס הער  

 סוללות מכילות מזהמים. סילוקן עם

ה עלהאשפה הביתית תהווה עביר

החוק. חובה לאסוף אותן בנפרד

בה.ביולמחזרן באופן אחראי הס

  סוללת המפתח

הערות בטיחות חשובות

רות בית החרושתה להגד  חזר

 בו זמנית, ו� לחץ על הלחצנים ¿
במשך כשש שניות, עד שנורית בדיקת

הסוללה תהבהב פעמיים.
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.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל

כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

תת איסוף מיוחדבע“מ, או לנקוד

לסוללות ישנות.

 . או לחצן לחץ על לחצן ¿

סוללת המפתח פועלת כהלכה אם היא

ה.תהבהב בקצר  טעונה, נורית החיווי 

 אינה אם נורית החיווי של סוללת המפתח 

נדלקת או מהבהבת במהלך הבדיקה, סוללת

המפתח מרוקנת.

 עמוד 74).«החלף את סוללת המפתח (¿

כאשר אתה בודק את סוללת המפתח בטווחי

כב, לחץ על לחצןקליטת האיתות של הר
 : או 

נעילת או£

כב.ביטול נעילה של הר£

כז שירות מורשהאתה יכול להשיג סוללות בכל מר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

החלפת הסוללות במפתח שלט

  3 וולט. CR2025סוג הסוללה הוא:  

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 73).«(

טפח טפיחות חוזרות ונשנות על המפתח¿
תיפול החוצה. ך, עד שהסוללה בכף יד

ב החיוביהכנס סוללה חדשה כאשאר הקוט¿
פונה כלפי חוץ. השתתמש במטלית עם

בים עדינים לעשות זאת.סי

בים, גריזוודא שפני שטח הסוללה נקיים מסי¿
או כל סוג אחר של זיהום.

מיים של מכסה מגשהכנס את הזיזים הקד¿

תחילה, ולאחר מכן לחץ אותה   הסוללה 

ה.לסגיר

המפתח.הכנס את מפתח החירום לתוך ¿

בדוק את תפקוד כל לחצני המפתח ביחס¿

כב.לר

בדיקת הסוללה

כז שירות מורשהדאג להחליף את הסוללות במר

ס מטעם כלמוביל.מרצד

 לתוך הפתחלחץ את  מפתח החירום ¿
במפתח בכיוון החץ, עד  שמכסה מגש

 ייפתח. אל תחזיק את המכסההסוללה 
במצב סגור כאשר אתה עושה זאת.

.הסר את המכס המעל מגש הסוללה ¿
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לא ניתן לנעול או

בטל את נעילתל

הדלתות באמצעות

המפתח

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
חוקכב באמצעות השלט רנסה שוב לנעול/לשחרר מנעילה את הר¿

של המפתח. כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג מטווח קרוב,

.  או ולחץ על הלחצנים 

אם זה לא עוזר:
.)47 דומע «( ךרוצה תדימב התוא ףלחהו חתפמה תללוס תא קודב¿

כב, עמוד 78) את הר« עמוד 77) או  בטל את הנעילה («נעל (¿
באמצעות מפתח החירום.

אם המפתח פגום:

כב, עמוד 78) את הר« עמוד 77) או בטל את הנעילה («נעל (¿
באמצעות מפתח החירום.

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבטל את המפתח במרדאג ל¿
בע“מ.

כב.ת הביטוח המבטחת את הרבוד המפתח לחברדווח מיד על אי¿

ך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.ת הצורבמיד¿

כב.ת הביטוח המבטחת את הרבוד המפתח לחברדווח מיד על אי¿

ך, דאג כמו כן להחלפת המנעולים.ת הצורבמיד¿

כב נמוך מדי.המתח בר
הב  ותאורכנים שאינם חיוניים, לדוגמה חימום מושהפסק פעולת צר¿

פנימית, ונסה להתניע את המנוע שוב.

אם זה לא עוזר:
.)082 דומע «( ךרוצה תדימב ותוא ןעטהו הענתהה רבצמ תא קודב¿
או
 עמוד 283).«כב באמצעות כבלי עזר להתנעה (התנע את הר¿
או
ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדהיוועץ עם מר¿

נועל גלגל ההגה חסום באופן מכני.

הסר את המפתח והכנס אותו מחדש למנעול ההצתה. כאשר¿

אתה עושה זאת, סובב את גלגל ההגה בשני הכיוונים.

פתרון תקלות של מפתח

ת את המפתח .בדאי

ת את המפתח .בדאי

לא ניתן להתניע את

המנוע  באמצעות

המפתח.

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

המפתח
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ה אזהר  

כב הםגחה בראם משאירים ילדים ללא הש

יכולים:

כב בכל זמן נתון,לפתוח דלת מתוך הר£

אפילו אם היא נעולה.

כב באמצעות המפתחלהתניע את הר£

כב.שהושאר בר

לשחרר את בלם החניה.£

הם יכולים לסכן את עצמם ואחרים. אל

כב.גחה ברתשאיר אף פעם ילדים ללא הש

בקח תמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז

ב אותו לזמן קצר.כב,  גם אם אתה עוזאת הר

  הערות בטיחות חשובות

ביטול נעילה ופתיחת הדלתותדלתות

כבמתוך הר

.משוך את ידית הדלת ¿

 קופץאם הדלת נעולה, כפתור הנעילה 

ת מנעילה וניתןלמעלה. הדלת משתחרר

כב.לפתוח אותה מתוך הר

 אתה יכול לפתוחבד אנגליה:לכל הארצות מל

כב גם אם היא ננעלה.דלת מתוך הר

אתה יכול לפתוח את הדלתות האחוריות מתוך

כב, רק אם הן לא אובטחו במנעולי בטיחותהר

 עמוד 61).«ילדים (
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כזית מתוךנעילה וביטול נעילה מר 

כבהר

מאפיין נעילה אוטומטית 

: לחץ לחיצה רצופה עללהפסקת פעולה¿
 למשך כחמש שניות, עד שמיעתלחצן 

אות קולי.

לחץ לחיצה רצופה על לחצן  להפעלה: ¿
למשך כחמש שניות, עד שמיעת אות קולי.

כב ננעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההצתההר
וכאשר הגלגלים מתחילים להסתובב. לכן קיימת

כב כאשר:סכנה שתישאר  מחוץ לר
חף.כב נדהר£
כב נגרר.הר£
כב נבחן בדינמומטר.הר£

אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים ואינך

ה.ה הרלוונטית כבר נבחררשומע צליל, ההגד

אתה יכול גם להפעיל/להפסיק באופן אוטומטי
 עמוד 203).«ך (רב הדע“י שימוש במחש

נעילת דלת תא הנהג �ביטול 
בעת חירום

כב באמצעותבטל את נעילת הרלא ניתן יותר ל
השתמש במפתח החירום.המפתח, 

אם אתה משתמש במפתח החירום לשחרור

כתדלת הנהג מנעילה ופתיחתה, תופעל מער

 עמוד 68).«בה (האזעקה נגד גני

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 73).«(

.לחץ על לחצן לנעילה: ¿

.לחץ על לחצן ביטול נעילה: ל¿

 אם כל הדלתות ודלת תא המטען סגורות,

כב ננעל.הר

כזית או ולשחררואתה יכול לנעול/בנעילה מר

כב. מאפיין זה יכולכזית מתוך הרמנעילה מר

להיות שימושי לדוגמה, אם ברצונך לנעול את

כב לפני שאתה מתחיל בנסיעה.הר

כזית אינו נועל אולחצן הנעילה/ביטול נעילה מר

משחרר מנעילה את דלתית פתח מילוי דלק.

כבכזית את הראינך יכול לשחרר מנעילה מר

.כב ננעל באמצעות מפתחמתוכו, אם הר

כזית, אםכב בנעילה מראתה יכול לנעול את הר

ה.מי סגורדלת הנוסע הקד



78

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

תא המטען

תא המטען

 נקודות שחשוב לזכור

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון למצב¿
.

ה והסר אותו.סובב את מפתח החירום בחזר¿

וודא שכל הדלתות נעולות ודלת תא המטען¿
נעולה.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.¿
כב כפי שמתואר לעיל,אם אתה נועל את הר

כתדלתית פתח מילוי דלק  אינה נעולה. מער

רוכה.בה אינה דהאזעקה נגד גני

דלת תא המטען נפתח בתנופה כלפי מעלה. לכן
וודא שיש מספיק מרווח מעל דלת תא המטען.

תאל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר
כב כאשר אתה מחוץאתה עלול לנעול את הר

כב.לר

אתה תמצא פרטים אודות מידות פתיחת דלת

 עמוד 318).«תא המטען בפרק מידע טכני (

אתה יכול:

לפתוח ולסגור את דלת תא המטען באופן£

כב.ידני מחוץ לר

לשחרר את דלת תא המטען מנעילה מתוך£

כב, באמצעות מפתח החירום.הר

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון¿
.למצב 

ת מנעילה.הדלת משוחרר

ה והסר אותו.סובב את מפתח החירום בחזר¿

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.¿

כב � בעת חירוםנעילת הר

כב בשימוש המפתח,לא ניתן לנעול את הר
השתמש במפתח החירום.

פתח את דלת הנהג.¿

מי  את הדלתותסגור את דלת הנוסע הקד¿
האחוריות ואת דלת תא המטען.

 עמוד 77).«לחץ את לחצן הנעילה (¿

בדוק האם כפתורי הנעילה בדלת הנוסע¿
מי ובדלתות האחוריות נראים עדיין לעין.הקד

תלחץ למטה את כפתורי הנעילה במיד
ך.הצור

סגור את דלת הנהג.¿

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 73).«(

הכנס את מפתח החירום למנעול בדלת¿
הנהג ככל שניתן.

הכנס את מפתח החירום למנעול בדלת¿
הנהג ככל שניתן.
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תודא שאף אחד אינו נלכד בין חלון הצד ומסגרו
ע או תישעןהדלת, כאשר חלון הצד נפתח. אל תיג

על חלון הצד, במהלך תהליך הפתיחה. אתה עלול
ת הדלת, כאשר חלוןלהילכד בין חלון הצד ומסגר

הצד נע למטה. אם קיימת סכנה להילכדות, שחרר
את המתג או משוך את המתג כלפי מעלה,

ת חלון הצד שוב.לסגיר

חלונות צד

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

פתיחה

 במפתח.לחץ על הלחצן ¿

כבה מחוץ לרפתיחה וסגיר

.משוך בידית ¿

ם את דלת תא המטען.הר¿

הסגיר

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר את

דלת תא המטען.

ה אזהר  

משוך את דלת תא המטען למטה בשימוש¿

.הגומחות 

הנח לדלת תא המטען ליפול לתוך הנועל.¿

ך, בלחיצה עלת הצורכב במידנעל את הר¿
 במפתח.לחצן 

םוריח תעב ןעטמה את תלד רורחש 

אם לא ניתן יותר לפתוח את דלת תא המטען
כב, השתמש בשחרור החירום מתוךמחוץ לר

הצד הפנימי של דלת תא המטען.

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 73).«(

פרטים אודות מידות פתיחת דלת תא המטען
 עמוד 318).«מופיעה בפרק מידע טכני (

מתמורכאשר פותחים אותה, דלת תא המטען

בתנופה למעלה והחוצה. לכן, וודא שיש מספיק

מרווח מעל ומאחורי דלת תא המטען.

, לתוך הפתחהכנס את מפתח החירום ¿
.בדיפון 

90 בכיוון° סובב את מפתח החירום ¿

השעון.

בכיוון החץ, חוף את מפתח החירום ד¿

ופתח את דלת תא המטען.
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ה אזהר  
כב, אפילו אםגחה בראל תשאיר ילדים ללא הש

כות ריסון לילדים. הילדיםהם מאובטחים במער
עלולים:

להיפצע פציעות חמורות ואף קטלניות,£
כב.מחלקי הר

,תוינלטקלהיפצע פציעות חמורות ואף £
 גבוהות אותורוטרפמטל  תכשוממ הפישחמ

נמוכות באופן קיצוני.

אם ילדים פותחים דלת, הם  עלולים:

לפצוע פציעות חמורות ואף קטלניות אנשים£
אחרים.

כב ולפצוע את עצמם באופן חמורלצאת מהר£
כב חולף.ואף להיפצע באופן קטלני מר

הפעל את מנעולי בטיחות ילדים אם ילדים
ת הם עלולים לפתוח דלתותכב. אחרנוסעים בר

כב נמצא בתנועה,או חלונות צד, בעת שהר
ובאופן זה להיפצע ולפצוע אחרים.

ת חלונות הצד  פתיחת וסגיר

מי שמאלי.קד

מי ימני.קד

אחורי ימני.

אחורי שמאלי.

מתגים לכל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג.

קיים גם מתג בכל דלת עבור חלון הצד המתאים.

למתגים בדלת הנהג יש עדיפות.

חלונות הצד לא ניתנים להפעלה מאחור, כאשר

מאפיין הביטול עבור חלונות הצד מופעל

 עמוד 62).«(

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר את

חלונות הצד. אם קיימת סכנה להילכדות, שחרר

את המתג או לחץ את המתג שוב, לפתיחת חלון

הצד מחדש.

ילדים עלולים להיפצע, אם הם יפעילו את חלונות

הצד.

כב. קחגחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

ב אתתמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז

ב אותו לזמן קצר ביותר.כב, אפילו אם אתה עוזהר

ה אזהר  

ה אזהר  

 במנעול2או  1 סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה

לחץ על המתג המתאים.לפתיחה: ¿

משוך את המתג המתאים.ה: לסגיר¿

תאם אתה לוחץ על המתג מעבר לנקוד

ה מתחיל בכיווןההתנגדות, תהליך פתיחה/סגיר

המתאים. ניתן להפסיק את הפעולה

האוטומטית בלחיצה פעם נוספת.

אתה יכול להמשיך להפעיל את חלונות הצד

לאחר הפסקת פעולת המנוע. תפקוד זה נשאר

פעיל למשך חמש דקות, או עד שאחת הדלתות

מיות נפתחת.הקד
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  מאפיין פתיחת נוחות

כב לפני הנסיעה. כדי לעשותניתן לאוורר את הר
ביצוע בו זמנית:זאת השתמש במפתח ל

כב.ביטול נעילת הר*

פתיחת חלונות הצד.*

מי המחליק וגלילתפתיחת גג השמש הפנור*

וילונות השמש.

את מאפיין “פתיחת נוחות“  ניתן להפעיל

ב להיותהמפתח חיירק באמצעות מפתח. 

קרוב לידית דלת הנהג.

כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג.¿

, עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן ¿

מי המחליקשחלונות הצד וגג השמש הפנור

יגיעו למצב הרצוי.

אם וילונות השמש הנגללים של גג השמש

מי המחליק סגורים, וילונות השמשהפנור

הנגללים ייפתחו תחילה.

, עד לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
שחלונות הצד והגג הנפתח המחליק

נמצאים במצב הרצוי.

להפסקת פתיחת הנוחות:¿
.שחרר את הלחצן 

ת נוחות  סגיר

ה אזהר  
ת נוחות, וודאכאשר אתה משתמש במאפיין סגיר

שאף אחד אינו נלכד. פעל באופן הבא אם קיימת

סכנת הילכדות:

.שחרר את הלחצן £

, עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן  £

שחלונות הצד, הגג הנפתח המחליק ייפתחו

שוב.

בצע בו�זמנית:כב ניתן לכאשר אתה נועל את הר

ת חלונות הצד.סגיר£

מי המחליק.ת גג השמש הפנורסגיר£

איפוס חלונות הצד  

ב לאפס כל חלון צד לחוד, אם:אתה חיי

 חלונות הצד נפתחים מעט לאחר שהם£
נסגרו באופן מלא.

לא ניתן יותר לפתוח או לסגור את חלונות£
הצד באופן מלא.

סגור את כל הדלתות.¿

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

המשוך את המתג המתאים בלוח הבקר¿
בדלת, עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.

 עמוד 80).«(

אחוז את המתג משוך למשך שניה נוספת¿
אחת.

אם חלון הצד נפתח מעט שוב:

המשוך מיד את המתג המתאים בלוח הבקר¿
בדלת, עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.

 עמוד 80).«(

אחוז את המתג לחוץ למשך שניה נוספת¿

אחת.

ב להיות קרוב לידית דלת הנהג.המפתח חיי

מי מחליק, אתהכב עם גג שמש פנור בכלי ר

לאחר מכן לסגור את וילונות השמש הנגללים.

כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג.¿

, עדלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
מישחלונות הצד וגג השמש הפנור

המחליק ייסגרו באופן מלא.

מיוודא שכל חלונות הצד, גג השמש הפנור¿
המחליק סגורים.

מי מחליק:כב עם גג שמש פנורבכלי ר

 שוב, עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן ¿

שוילונות השמש הנגללים של גג השמש

מי המחליק ייסגרו.הפנור

ת הנוחות: סגירלהפסקת ¿

.שחרר את הלחצן 
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ה אזהר  

ה אזהר  

גג נפתח/מחליק

 הערות בטיחות חשובות

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר את

הגג הנפתח המחליק. אם קיימת סכנת הילכדות,

חוף אותו בקלות לכל כיוון שהואשחרר את המתג וד

ת הגג הנפתח המחליק.לעציר

ה אזהר  
ילדים עלולים לפצוע את עצמם אם הם יפעילו את

מי המחליק.גג השמש הפנור

כב. קחגחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

ב אתתמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז

ב אותו לזמן קצר.כב, אפילו אם אתה עוזהר תקלות אפשריות עם חלונות הצד 

אם חלון הצד הרלוונטי נותר סגור לאחר¿
שחרור הלחצן, חלון הצד אופס באופן נכון.

ביםה, חזור על השלאם זה לא המקר
הנזכרים לעיל שוב.

, רק אםמי המחליקגג השמש הפנורפתח את ה
ת עלולותח. אחרברות שלג וקראין עליו הצט

חש תקלות.להתר
בלוט מגג ההנפתחאל תאפשר לעצם או פריט ל

ם נזק לאטמים.ת עלול להיגרהמחליק. אחר

בד רעשיכאשר הגג הנפתח המחליק פתוח, מל

בי אוויר רגילים,  עלולים להישמע רעשיםמש
מים מתנודות לחץ קלותמתהודות. הם נגר

כב. שנה את מצב גג הנפתח המחליקבפנים הר
בטל אתאו פתח מעט חלון צד, כדי להפחית או ל

הרעשים הללו.

ה אזהר  
ברמי המחליק עלולה להישכוכית גג השמש הפנורז

ת הבטיחות, אתהבתאונה. אם אינך חוגר את חגור
ה שלנמצא בסכנת היזרקות מחוץ לפתח במקר

תכב. לכן, חגור תמיד את חגורהתהפכות הר

הבטיחות כדי להפחית את סכנת הפציעות.

ת חלונות הצד בכוח מוגבר או ללא מאפייןסגיר

ה אוה, עלולה לגרום לפציעה חמורמניעת לכיד

אפילו קטלנית. וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר

אתה סוגר את חלונות הצד.

תקלה: לא ניתן לסגור חלון צד כוון שעצם
ה שלו והוא אינוב הסגירמסויים חוסם נתי

מוסר.

הסר את העצם.¿

סגור את חלון הצד.¿

תקלה: לא ניתן לסגור חלון צד ואתה לא יכול
אם חלון הצד נחסם שובבה: להבחין בסי
ה, ונפתח מחדש מעט שוב:במהלך הסגיר

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג¿
המתאים שוב, עד שחלון הצד ייסגר.

ה.חלון הצד נסגר ללא מאפיין מניעת לכיד

ה ונפתח מעטאם חלון צד נחסם במהלך סגיר
מחדש:

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג¿
ת חלון הצד.המתאים שוב עד לסגיר

חלון הצד ייסגר בכוח מוגבר.

פרק הבא המונח “גג שמש מחליק“, מתייחס לגג

מי המחליק.השמש הפנור
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מיה זה, חלקו האחורי של גג השמש הפנורבמקר
כב.ם כדי לאוורר את פנים הרהמחליק יור

מים נתקל גג השמש הפנורת הגשאם בעת סגיר
ה זההמחליק במכשול הוא יפתח מעט. במקר

ם אינו פעיל.ת הגשמאפיין סגיר

מי המחליק אינו נסגר בתנאיםגג השמש הפנור
הבאים:

ם מאחור.אם הוא מור£
אם הוא חסום.£
מיתם על השמשה הקדאם לא יורד גש£

כב נמצא מתחת לגשר או(לדוגמה כי הר
ה).במגרש חניה מקור

  הפעלת וילונות השמש הנגללים
מי המחליק  של גג השמש הפנור

הערות בטיחות חשובות

ה עילילוח בקר

מההר

לפתיחה

ה/הנמכהלסגיר

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

את המתג בכיוון חוף משוך או ד¿

המתאים.

תהמתג מעבר לנקוד אם אתה לוחץ על 
ה אוטומטיתההתנגדות, תהליך פתיחה/סגיר

מתחיל, בהתאם לכיוון. ניתן להפסיק את
הפעולה האוטומטית בלחיצה נוספת.

אתה יכול להמשיך להפעיל את גג השמש
מי המחליק לאחר הפסקת פעולת המנוע,הפנור

ת המפתח. תפקוד זה נותר פעיל במשךאו הסר

מית.חמש דקות, או עד שתפתח דלת קד

םת גשמאפיין סגיר

כב עםם זמין רק עבור כלי רת גשמאפיין סגיר
ם.חיישן גש

 במנעול ההצתה או0אם המפתח נמצא במצב 
הוא מוסר, גג הנפתח המחליק  ייסגר באופן

אוטומטי בתנאים הבאים:

ם.ת גשאם מתחיל לרד£

בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות.£

לאחר 6 שעות.£

קיימת תקלה באספקת החשמל£

קילחמה ימרונפה שמשה גג תלעפה  

הפתיחה וסגיר

ה אזהר  
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד, כאשר אתה

פותח או סוגר את וילונות השמש הנגללים.

כבוילונות השמש הנגללים מגינים על פנים הר
מקרני השמש. את שני וילונות השמש הנגללים
ניתן לפתוח ולסגור ביחד, רק כאשר גג השמש

מי המחליק סגור.הפנור

הפתיחה וסגיר

ה עיליבקר

לפתיחה

לפתיחה

הלסגיר
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 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

בכיוון לחץ או משוך את המתג ¿

המתאים.

תמעבר לנקוד אם אתה לוחץ על המתג 

ה אוטומטי יחל,ההתנגדות, תהליך פתיחה/סגיר

בכיוון המתאים. אתה יכול לעצור את הפעולה

האוטומטית בלחיצה על המתג שוב.

איפוס וילונות השמשה הנגללים

מי המחליקשל גג השמש הפנור

אם לא ניתן לפתוח או לסגור באופן מלא את גג
מי  המחליק ואת וילונות השמשהשמש הפנור

סכז שירות מורשה מרצדהנגללים, התקשר למר
מטעם כלמוביל בע“מ.

מי המחליקגג השמש הפנורוודא ש¿

 עמוד 83), ווילונות השמש הנגללים«(

ה באופןעמוד 83), ניתנים לפתיחה וסגיר« (

מלא.

בים לעיל.ת, חזור על השלאחר¿

ה אזהר  

תקלות אפשריות עם גג שמש

מחליק

מי המחליק או וילונותם גג השמש הפנורא
מיים אינם נעים באופןהשמש הנגללים הקד

מי המחליק ואתחלק, אפס את גג השמש הפנור
וילונות השמש הנגללים:

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

תמעבר לנקוד לחץ והחזק את המתג ¿

גג השמש עד ש,ההתנגדות בכיוון החץ 

ך.מי המחליק ייפתח ל� 10 ס“מ בערהפנור

 משיכה רציפה עדמשוך את המתג ¿

גג עד ש,ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

מי המחליק ייסגר באופן מלא.השמש הפנור

 לחוץ לשניה נוספת.החזק את מתג ¿

תמעבר לנקוד לחץ והחזק את המתג ¿

, עד שוילונותההתנגדות בכיוון החץ 

ך.השמש הנגללים ייפתחו ל� 10 ס“מ בער

 משיכה רציפה עדמשוך את המתג  ¿

 עד,ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

שוילונות השמש הנגללים ייסגרו באופן מלא.

 שנייה אחתהמשך למשוך את המתג  ¿

נוספת.

בפרק הבא המונח “גג שמש מחליק“, מתייחס

מי המחליק.לגג השמש הפנור

אתה עלול להיפצע באופן חמור ואף קטלני, כאשר

אתה סוגר את גג השמש המחליק בכוח מוגבר,

ה מנוטרל. וודא שאףאו אם מאפיין מניעת לכיד

ת גג השמש המחליק.אחד לא יכול להילכד בסגיר

תקלה: לא ניתן לסגור את גג השמש ואתה

בה.לא מבחין בסי

האם גג השמש המחליק נחסם במהלך סגיר

ונפתח מעט מחדש:

גג השמש המחליק נחסם,מיד לאחר ש¿

ה העיליבלוח הבקר משוך את המתג 

גגת ההתנגדות ואחוז אותו, עד שעד לנקוד

השמש המחליק נסגר.

גג השמש המחליק ייסגר בכוח מוגבר.

אם גג השמש המחליק נחסם שוב במהלך

ה ונפתח מעט מחדש:סגיר

גג השמש המחליק נחסם,מיד לאחר ש¿

ה העיליבלוח הבקר משוך את המתג 

גגת ההתנגדות ואחוז אותו, עד שעד לנקוד

השמש המחליק נסגר.

גג השמש המחליק ייסגר ללא מאפיין מניעת

ה.לכיד
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ב הנהגכוונון נכון של מוש

) � עמוד 87).«ציית להערות הבטיחות ב

מכוונן באופן נכון. ב בדוק שהמוש¿
 עמוד 88).«ב ידני (כוונון מוש

 עמוד 88).«ב חשמלי (כוונון מוש

ב, וודא כי:כאשר אתה מכוונן את המוש

חוק ככל האפשר מכרית האוויראתה ר£
מית של הנהג.הקד

בה זקופה רגילה.ב בתנוחת ישיאתה יוש£

ת הבטיחותאתה מסוגל להדק את חגור£
כהלכה.

ב הנהגכוונון נכון של מוש

כווננת את משענת הגב למצב זקוף£
כמעט לחלוטין.

כיךב כך שירבעת את זווית המושק£
נתמכות בעדינות.

אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.£

בדוק האם משענת הראש מכווננת¿
 עמוד 88).«כהלכה (

בבדיקתך זו, וודא שכווננת את משענת
הראש כך שהיא שהיא תתמוך בחלק

כזהאחורי של ראשך בגובה העיניים, במר
משענת הראש.

ציית להערות הבטיחות אודות כוונון גלגל הגה
 עמוד 91).«(

 מכוונן כהלכה.בדוק האם גלגל ההגה ¿
 עמוד 91).«כוונון ידני של גלגל ההגה (

 עמוד 91).«כוונון חשמלי  של גלגל ההגה (
כאשר אתה מכוונן את גלגל ההגה וודא כי:

אתה יכול לאחוז בגלגל ההגה כאשר£
זרועותיך כפופות מעט.

אתה יכול להזיז את רגליך באופן חופשי.£

אתה יכול לראות בבירור את התצוגות£
בלוח המחוונים.

 ציית להערות הבטיחות אודות חגורות הבטיחות
 עמוד 44).«(

תת כהלכה את חגורבדוק האם חגר¿
 עמוד 45).«( הבטיחות 

ת הבטיחות צריכה להיות:חגור
ב גופך.ביב סמהודקת היט£

מנותבת לרוחב אמצע הכתף.£

כיים ומהודקתמנותבת באזור אגן היר£
כיים.על פרקי היר

 לפני תחילת הנסיעה, כוונן את המראה¿
 עמוד«הפנימית ואת המראות החיצוניות (

ךר91) כדי שתהיה לך ראות טובה של הד
ושל תנאי התנועה.

 שמור אתכב עם תפקוד זיכרון:כלי ר¿
ב, גלגל ההגה והמראותרות המושהגד

 עמוד 94).«החיצוניות (

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד



87
ש

מו
ת

או
מר

 ו
ה

הג
ל 

לג
 ג

ם,
בי

ביםמוש

ביםמוש

 הערות בטיחות חשובות

בים, גם כאשר אין מפתחניתן לכוונן את המוש
בה זו, אין להשאיר ילדים ללאבמנעול ההצתה. מסי

כב. הם עלולים להילכד בעת כוונוןגחה ברהש
ב.מוש

ת,כב נייח. אחרב הנהג רק כאשר הרכוונן את מוש
ך והתנועה ואתה עלולרתוסח דעתך מתנאי הד

ב.כב, כתוצאה מתזוזת מושלאבד שליטה על הר
מצב כזה עלול לגרום לתאונה.

ת הבטיחות ברשלנות,אם אתה מכוונן את חגור
אתה או נוסעים אחרים עלולים להילכד ולהיפצע
כתוצאה מכך, במיוחד ילדים. הם עלולים ללחוץ

ביםללא כוונה על לחצני הכוונון החשמלי של המוש
ולהילכד.
וודא כי:

ב נע ידיך לא נמצאות מתחתבעת שהמוש£
ב.כת כוונון המושלידית המכלול של מער

כב לא מחליקים את ידיהם מתחתילדים בר£
לידיות.

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה מכוונן
ב.מוש

כת כריות האוויר.עות למערב להוראות הנוגשים ל

כב“.אבטח ילדים כפי שמומלץ בפרק “ילדים בר

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  
רגתת הבטיחות יכולה להעניק את ד חגור

ת שלה, רק כאשר משענת גבהבטיחות המיועד
בב זקופה כמעט באופן מלא והנוסע יושהמוש

בה שאינןבו. הימנע מתנוחות ישיזקוף במוש
ת הבטיחות. כוונןמאפשרות ניתוב נכון של חגור

את משענת הגב כך שהיא תהיה זקופה ככל
האפשר. אל תיסע אף פעם עם משענת גב נטויה

ת אתה עלול להיפצע באופן חמורמדי לאחור. אחר
ה של תאונה או בלימהואפילו באופן קטלני, במקר

פתאומית.

כזי של משענת הראש תומךוודא שהאזור המר
בות גובה העיניים.ביבחלק האחורי של ראשך,   בס

ה של תאונה, אתה עלול להיפצע באופןבמקר
ך או ראשך אינם נתמכים באופןחמור אם צוואר

נכון באמצעות משענת הראש. לעולם אל תנהג
ב או בלתיללא משענת ראש מכווננת היט

בת.משול

בים,בים ולחימום המושכדי להימנע מנזק למוש

ה במידע הבא:עיין בקפיד

בים. אםאל תשפוך נוזלים כלשהם על המוש£

םבש אותם בהקדבים, יינשפכו נוזלים על המוש

האפשרי.

בים לחים או רטובים, אל תפעילאם כיסויי המוש£

בים אין להשתמש בחימוםאת חימום המוש

בים.בוש המושבים ליימוש

בים כפי המומלץ בפרקנקה את כיסויי המוש£

כב“.“טיפול בפנים הר

בבים. אל תציאל תוביל מטענים כבדים על המוש£

בים, לדוגמה סכינים,עצמים חדים על כריות המוש

בתבים יכולים לשמסמרים או כלים. על המוש

בד, ככל האפשר.נוסעים בל

ב פועל, אל תכסה אתכאשר חימום המוש£

ב בחומרי בידוד, לדוגמה שמיכות, מעילים,המוש

ב ילדים או הגבהתב, מושתיקים, כיסויי מוש

בים.מוש

בים, וודא שאין חפציםכאשר אתה מזיז את המוש
ת אתהבים. אחרבאזור הרגליים או מאחורי המוש

לחפצים.בים או עלול לגרום נזק למוש

מיים והאחורייםבים הקדמשענות הראש במוש

ה.ניתנות להסר

סכז שירות מורשה מרצדלמידע נוסף פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ.

נושאים רלוונטיים נוספים:

ב הספסלה/קיפול מושהגדלת תא המטען (הסר£

האחורי לפנים).
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ברות המושאתה יכול לשמור את הגד

 עמוד 94).«באמצעות תפקוד הזיכרון (

גובה משענת הראש

בזווית כרית המוש

בגובה המוש

ב לפנים ולאחור.כוונון המוש

זווית משענת הגב

 משוך את משענת הראש מעלהמה:להר¿
למצב הרצוי.

בכיוון לחץ את תפס השחרור להנמכה: ¿

חוף את משענת הראש מטה למצבהחץ, וד
הרצוי.

כוונון ידני של משענות הראש

כוונון גובה משענת ראש

כוונון משענות הראש

ביםכוונון חשמלי של המוש  בים כוונון ידני של המוש

ב לפנים ולאחורכוונון מוש

בוהחלק את המוש ם את הידית הר¿

לפנים או לאחור.

.שחרר את הידית ¿

בוודא שאתה שומע את נקישת שילוב המוש
במקומו.

זווית משענת הגב

הסר את משקל גופך ממשענת הגב.¿

 לפנים או לאחור.סובב את גלגלת היד ¿

בגובה המוש

חוף אותהמעלה, או ד משוך את הידית ¿
ב יגיעמטה פעם אחר פעם, עד שהמוש

לגובה הרצוי.

בזווית כרית המוש

כוונן את זווית הכרית כך שתהיה תמיכה קלה
כיך.ליר

 לפנים או לאחור.סובב את גלגלת היד ¿
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כוונון חשמלי של משענת הראש

החלק אתלכוונון גובה משענת הראש: ¿

 עמוד 86),«מתג כוונון משענת הראש (

מעלה או מטה בכיוון החץ.

ה אזהר  

ת והתקנת משענות ראש אחוריותהסר

בים שמותקנתבת רק במושבים לשהנוסעים חיי
בהם משענת ראש. כך תופחת סכנת הפציעה

ה של תאונה.לנוסעים מאחור, במקר

ב מעט לפנים,קפל את משענת גב המוש¿
על מנת להסיר את משענת הראש.

משוך את משענת הראש מעלהה: להסר¿

עד למעצור.

כוונון משענת הראש לפנים ולאחור

חק ביןתפקוד זה מאפשר לך לכוונן את המר
משענת הראש והחלק האחורי של ראשך.

משוך את משענת הראשכוונון לפנים: ¿
ב.לפנים בכיוון החץ, עד שהיא תשתל

בים.ישנם מספר של

 לחץ והחזק את לחצן השחרורכוונון לאחור:¿

חוף את משענת הראש לאחור. וד,

כאשר משענת הראש נמצאת במצב הרצוי¿
שחרר את הלחצן, וודא שמשענת הראש

בת במקומה.משול

ב האחורימשענות הראש במוש

ב האחוריכוונון גובה משענות הראש במוש

משוך את משענת הראש מעלהלהגבהה: ¿
למצב הרצוי.

חוףוד  לחץ על לחצן השחרור להנמכה:¿

את משענת הראש מטה, עד שהיא תגיע
למצב הרצוי.
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בבוי חימום מוש הפעלת/כי

בויהפעלה/כי

ה אזהר  
, עלולה3מה ב לרה תכופה של חימום מושרהגד

ב חריגות. נוסעים בעלילגרום לטמפרטורות מוש

בול מהחוםרגישות לשינויי טמפרטורות, עלולים לס

3מת חימום ואף מכוויות. לכן אל תשתמש בר
באופן שכיח.

שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן מציינות את
ה.מת החימום שנבחרר

מה לר3מה ת באופן אוטומטי מרכת יורדהמער
בי הנהג והנוסע לאחר כשמונה דקות (מוש2

בים אחוריים).מי), או כחמש דקות (מושהקד

מה לר2מה ת באופן אוטומטי מרכת יורדהמער
 לאחר כעשר דקות.1

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטיהמער
.1מה בעה לרכעשרים דקות לאחר שהיא נק

 במנעול2 או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

,לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿
ג.מת החימום הרצויה תושעד שר

לחץ ללחיצות חוזרות עללהפסקת פעולה: ¿
, עד שכל נוריות החיווי יכבו.לחצן 

ב עשויאם מתח המצבר נמוך מדי, חימום המוש

להיפסק.

בתקלות אפשריות בחימום מוש

בוע או לא ניתןב פסק באופן קאם חימום המוש

כת החשמל שללהפעילו, כפי הנראה מתח מער

כני חשמלב הפעלה של צרכב נמוך מדי, עקהר

בים מדי.ר

כנים החשמלייםהפסק את פעולת הצר¿

ך, כגון חימום חלון אחורישאין בהם יותר צור

ה פנימית.או תאור

ומשוך את משענת  לחץ על התפס¿

הראש מחוץ למסילות.

הכנס את משענתלהתקנה מחדש: ¿

הראש כך שהחריצים על המוט הם בצד

שמאל בכיוון הנסיעה.

חוף את משענת הראש מטה עד שתשמעד¿

בת בנקישה במקומה.אותה משתל

בעה כיווניםתמיכת קשת הגב לאר 

ת משענות הגבאתה יכול לכוונן את תצור
מיות באופן נפרד, על מנת לספק תמיכההקד

אופטימלית לגבך.

ת משענת הגב.מת תצורלהר

ת משענת הגב.לריכוך תצור

ת משענת הגב.להנמכת תצור

ת משענת הגב.להקשחת תצור
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גלגל ההגה

 הערות בטיחות חשובות

כב נייח, ואלכוונן את גלגל ההגה רק כאשר הר

תתחיל בנסיעה לפני שמנגנון כוונון גלגל ההגה

ת במהלך הנסיעה,ננעל בבטחה במקומו. אחר

גלגל הגה עלול לנוע באופן בלתי צפוי. כתוצאה

כב. לפנימכך הנהג עלול לאבד שליטה על הר

תחילת הנהיגה, נסה להזיז את גלגל ההגה מעלה

גלגל ההגה נעול כהלכהומטה על מנת לוודא ש

במקומו.

ה אזהר  

מראות

מראה פנימית 

 הזז את המתג למצב מניעת סנוור:¿
לפנים או לאחור.   כוונון ידני של גלגל ההגה

ידית שחרור.

לכוונון גובה גלגל ההגה.

לכוונון מיקום גלגל ההגה (לפנים לאחור).

מטה עד הסוף, חוף את תפס השחרור ד¿
עמוד גלגל ההגה משוחרר מנעילה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.¿

מעלה עד הסוף, חוף את תפס השחרור ד¿
עמוד גלגל ההגה נעול במקומו.

ם כך,בדוק האם עמוד גלגל ההגה נעול. לש¿

חוף את גלגל ההגה מעלה מטה, אונסה לד

נסה להזיזו לפנים ולאחור.

מראות חיצוניות  

ת העצמים.המראות החיצוניות מפחיתות את מיד

עצמים נמצאים בפועל קרוב יותר מאשר הם

נראים. אתה עלול לטעות בשיקול דעת, באשר

כב נוהגים אחריך ולגרום לתאונה,בו כלי רחק שלמר

בה זו, הבטב. מסילדוגמה כאשר אתה מחליף נתי

חקה לאחור, על מנת לוודא את המרבקצר

כב הנוהגים אחריך.האמיתי מכלי הר

ה אזהר  

כוונון המראה החיצונית
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 במנעול2 או 1וודא שמהפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

 עבור המראה החיצוניתלחץ על לחצן ¿
 עבור המראההשמאלית, ועל לחצן 

החיצונית הימנית.

נורית החיווי בלחצן המתאים תידלק באדום.

נורית החיווי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.
ת באמצעותניתן לכוונן את המראה הנבחר

 כל זמן שנורית החיווי דולקת.לחצן הכוונון 

 כלפי מעלה, מטה,לחץ על לחצן הכוונון ¿
לימין או לשמאל, עד שהמראה החיצונית

ה הראייהבע במצב המספק לך את שדתיק
הטוב ביותר לתנועה מאחור.

ההמראות החיצוניות הקמורות מספקות שד
ראייה גדול יותר.

המראות החיצוניות מחוממות באופן אוטומטי,
האם הופעל חימום החלון האחורי והטמפרטור

החיצנונית נמוכה.

קיפול חשמלי של המראות החיצוניות
פנימה והחוצה

 במנעול 2 או1וודא שמהפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

שתי המראות החיצוניות מתקפלות כלפי
פנים או כלפי חוץ.

וודא שהמראות החיצוניות מקופלות תמיד באופן

תכב נמצא בתנועה, אחרמלא כלפי חוץ כאשר הר

הן עלולות לרעוד.

ת המראות החיצוניותרהגד

אם המצבר נותק או התרוקן, חובה לאפס את
ת הן לא תתקפלנההמראות החיצוניות. אחר

ך אתרב הדפנימה כאשר אתה תבחר במחש
התפקוד “קיפול מראות חיצוניות כלפי פנים

 עמוד 204).«כב“(בנעילת הר

 במנעול1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר¿

קיפול אוטומטי של המראות החיצוניות
פנימה או החוצה

ך מופעל תפקוד “קיפולרב הדאם במחש
כב“,מראות חיצוניות כלפי פנים בנעילת הר

 עמוד 204):«(

 המראות החיצוניות מתקפלות פנימה באופן£
 אוטומטי, מיד לאחר שאתה נועל את

כב מבחוץ.הר

המראות  החיצוניות מתקפלות שוב כלפי£
חוץ באופן אוטומטי, מיד לאחר שאתה

כב מנעילה ופותח את דלתמשחרר את הר
מי.הנהג או את דלת הנוסע הקד

המראות אינן מתקפלות החוצה אם הן קופלו

פנימה ידנית.

מראה חיצונית מחוץ למיקומה

חפה מחוץ למיקומה, פעלאם מראה חיצונית נד
באופן הבא:

כב ללא קיפול חשמלי למראותכלי ר¿
 הזז את המראה החיצוניתהחיצוניות:

למצבה הנכון באופן ידני.

כב עם קיפול חשמלי למראותכלי ר¿
לחץ לחיצות חוזרות על לחצןהחיצוניות: 

 עמוד 92), עד שתשמע«קיפול המראה (
בת במיקומה.את המראה משתל

ב שוב ואתה יכול לכוונוןבית המראה משול
 עמוד 91).«כרגיל את המראות החיצוניות (
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ה אזהר  

  נוגד סנוור באופן אוטומטי

כב אחריםאם האור מפנסים ראשיים של כלי ר
אינו יכול לפגוע בחיישן במראה הפנימית, למשל
כאשר וילון החלון האחורי פרוש, תפקוד נוגד סנוור

אוטומטי של המראות לא יפעל.

כב אחרים יכול לסנוור אותך. מצבאור של כלי ר
כזה יסיח את דעתך מתנאי התנועה, וכתוצאה

ה כזה כוונןמכך אתה עלול לגרום תאונה. במקר
את המראה באופן ידני.

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג

עוברות למצב נוגד סינוור, אם ההצתה מופעלת

ע בחיישן המראהכב אחרים פוגואור מכלי ר

הפנימית.

בהמראות אינן עוברות למצב נוגד סינוור, אם שול

ה הפנימית מופעלת.הילוך נסיעה לאחור והתאור

המראה החיצונית של הנוסע
מי במצב חניההקד

כב נייח ומפתח ההצתה נמצא וודא שהר¿
 במנעול ההצתה.2במצב 

ה בזיכרון של מצב חניהה ושמיררהגד

בוע ולשמור בזיכרוןכדי להקל על החניה, ניתן לק
את מצב מראת הצד בדלת ימין, כך שתוכל
לראות את הגלגל האחורי בצד זה, מיד לאחר

ב את הילוך נסיעה לאחור.שתשל

 עבור המראה החיצונית לחץ על לחצן ¿

מי.בצד הנוסע הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
בע מראש.למצב חניה שנק

, לכוונון המראההשתמש בלחצן הכוונון ¿

החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את
כה.רהגלגל האחורי ואת שפת המד

מצב החניה יישמר בזיכרון.

אם אתה מעביר את בורר ההילוכים להילוך אחר,

מי תחזורהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

למצב נהיגה.

אתה גם יכול לשמור בזיכרון את מצב

: M החניה, באמצעות לחצן הזיכרון 

במנעול2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה,

כאשר המראה החיצונית בצד הנוסע¿
מי מופעלת, השתמש בלחצןהקד

בוע את המראה החיצוניתלק הכוונון 

במצב שתראה בה את הגלגל האחורי
כה.רואת שפת המד

 ועל אחד Mלחץ על לחצן הזיכרון ¿

, בתוך שלושהחצים בלחצן הכוונון 

שניות.

מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה
החיצונית אינה זזה.

אם המראה החיצונית זזה ממקומה, בצע שוב
בים.את כל השל

קריאה למצב חניה

במנעול ההצתה.2 סובב את המפתח למצב ¿

כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע¿
מי באמצעות הלחצן המתאיםהקד

 עמוד 91).«(

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
למצב חניה השמור.
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תפקודי זיכרון

באמצעות תפקוד זיכרון ניתן לשמור עד שלוש
רות שונות, לדוגמה, עבור שלושה נהגיםהגד

שונים.

בדואלי:רות הבאות בזיכרון באופן אינדההגד

ב, משענת הגב ומשענתמיקום המוש£
הראש.

בצד הנהג: מצב המראה החיצונית בצד£
מי.הנהג ובצד הנוסע הקד

תפקודי זיכרון

רות בזיכרוןת הגדשמיר 

השתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק כאשר

ת דעתך עלולה להיות מוסחתכב נייח. אחרהר

מתנאי התנועה, על ידי תנועת גלגל ההגה

ם תאונה.ב, ועלולה להיגרוהמוש

ניתן להשתמש בתפקוד הזיכרון גם לאחר

בה זו, לעולם אין להשאירשהמפתח הוסר. מסי

ת הם עלוליםכב. אחרגחה ברילדים ללא הש

ב או גלגל ההגה.להילכד מתנועת מוש

 עמוד 88).«ב (כוונן את המוש¿

 עמוד«בצד הנהג, כוונן רק את גלגל ההגה (¿
 עמוד 91).«91) ואת המראות (

 ולחץ על לחצןMלחץ על לחצן הזיכרון ¿
 בתוך 3 שניות.  3, ו�1, 2ה בזיכרון השמיר

רות נשמרות במצב שנבחר מראש.ההגד
ה הושלמה.ריושמע צליל כאשר ההגד

ה אזהר  

ה אזהר  

מי נעההמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
ה למצבה המקורי:בחזר

מיד לאחר לאחר שאתה מגיע למהירות מעל£
10 קמ“ש.

כעשר שניות לאחר שהוצאת את הילוך£
נסיעה לאחור משילוב.

 עבור המראהאם אתה לוחץ על לחצן £

החיצונית בצד הנהג.

ה בזיכרוןה שמורר  קריאה להגד

1,ה בזיכרון המתאים   לחץ על לחצן השמיר¿
2�גלגל ההגה או המראהב, עד ש המוש  3 ו

החיצונית יגיע למצב השמור בזיכרון.

ה יופסק מיד כשתשחרר את לחצןרתהליך ההגד

ה בזיכרון.השמיר
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ה חיצוניתתאור

פנס חניה שמאלי.

פנס חניה ימני.

ת לוחית רישוי ולוחפנסי צד, תאור

מחוונים.

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים/

ת נהיגת יום.תאור

אור נמוך ואור גבוה בפנסים

הראשיים.

פל אחורי.פנס ער

4פלפנסי ער

פנסי האיתות, האור הגבוה בפנסים הראשיים

ומהבהב הפנסים הראשיים, מופעלים

 עמוד 98).«ב (באמצעות המתג המשול

אם המצבר התרוקן באופן חריג, פעולת פנסי

הצד או פנסי החניה מופסקת באופן אוטומטי,

על מנת לאפשר את התנעת המנוע הבאה.

כבך בבטחה ובמקום מוארהחנה תמיד את ר

רישות החוק. הימנע משימושב, בהתאם לדהיט

 למשך כמה שעות.ממושך בפנסי הצד 

ת האפשר הפסק את פעולת פנס החניהבמיד

 השמאלי. הימני, או פנס החניה 

 הערות לנהיגה בחו“ל

ה חיצוניתתאור

 הערות בטיחות חשובות

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות , חבר

 בארצות מסוימותלהדליק אורות גם ביום. 
פעולת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם

רישות החוק.לד

מתג אורות

הפעלה

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

שנה לאור נמוך סימטרי כאשר אתה נוהג
הפעל את הפנסים הראשיים באור נמוךבחו“ל:  

סימטרי, בארצות בהן התנועה נעה בצד המנוגד
בל רישוי.כבך קיבה רך לעומת הארץ שרשל הד

פעולה זו תמנע את סינוור התנועה הבאה
לקראתך. אלומות אור סימטריות אינן מאירות

ך הראשית.ראזור גדול של שולי הד

שנה את הפנסים הראשיים סמוך ככל האפשר
ך, כאשר אתה נוהג בארצות אלהרלגבול הד

 עמוד 201).«(

שנה לאור נמוך אסימטרי לאחר שאתה חוזר:
הפעל את הפנסים הראשיים באור נמוך
אסימטרי, מיד ככל האפשר, לאחר שאתה חוצה

 עמוד 201).«ה (את הגבול בחזר

אם הפנסים הראשיים מומרים לאור נמוך
ך ראשית“ ו� “טווחרימטרי, תפקודי “מצב דס

ה חכמה)כת תאורפל מוגדל“ (מערפנסי ער
אינם זמינים.

מייםפל קדכב עם פנסי ערזמין רק בכלי ר4 
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97ה חיצוניתתאור

אור נמוך בפנסים הראשיים

להדלקת האור הנמוך בפנסים הראשיים:¿
 במנעול2סובב את מפתח ההצתה למצב 

ההצתה או התנע את המנוע.

.סובב את מתג האורות למצב ¿

 בלוח המחוונים תידלק.נורית החיווי 

ת נהיגת יוםתאור

ת נהיגת יום“,ניתן הפעיל או להפסיק את “תאור
 עמוד 201).«ך (רב הדבאמצעות מחש

 הפעל את תפקודת נהיגת יום:תאור¿
ך.רב הדת נהיגת יום במחשתאור

.סובב את מתג האורות למצב ¿

כאשר המנוע מותנע: בהתאם לתנאי
ת נהיגת יום אוה החיצוניים, תאורהתאור

האור הנמוך בפנסים הראשיים יופעלו.

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים
 בלוח המחווניםמופעל, נורית החיווי 

נדלקת

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

ה לא התאור,בע למצב אם מתג האורות נק

פל. מצב כזהתופעל באופן אוטומטי בתנאי ער
עלול לסכן נהגים אחרים. לכן בתנאי חשכה או

.פל, סובב את מתג האורות למצב ער

מאפיין פנסים ראשיים אוטומטיים הוא כלי לסיוע

ה אזהר  

ך.רב דת נהיגת יום“ במחשרק אם הפעלת את תפקוד “תאור5 

בד פנסי הצד/פנסיה החיצונית (מלהתאור

החניה) מופסקת באופן אוטומטי כאשר:

אתה מסיר את המפתח ממנעול ההצתה.£

אתה פותח את דלת הנהג והמפתח נמצא£

.0במצב 

בה כאשר אתה עוזאם אתה שומע צליל אזהר

כב, הפנסים עשויים להיות מופעלים עדיין:את הר

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

כבת הרבד. הנהג הוא האחראי עבור תאורבל
בכל זמן נתון.

סובב את מתג להפעלת מצב אוטומטי:¿
. האורות למצב

 במנעול ההצתה:1המפתח נמצא במצב 
פנסי הצד מופעלים או מופסקים באופן

בהירות האור החיצוני.אוטומטי, בהתאם ל

הכאשר מנוע פועל: בהתאם לתנאי התאור
 או פנסי הצד5ת נהיגת יוםהחיצונית תאור

והאור הנמוך בפנסים הראשיים, נדלקים או
כבים באופן אוטומטי.

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים
 נדלקת בלוחמופעל, נורית החיווי 

המחוונים.

פל אחורימיים ופנס ערפל קדפנסי ער

פלפנסי ער

מיים יש תפקודפל קדכב עם פנסי עררק לכלי ר
פל“.“פנסי ער

ה אזהר  
פיליים,אם אתה חושש שתנאי הנהיגה יהיו ער

, לפני שאתהסובב את מתג האורות למצב 
כבך עלול לא להיראותת רמתחיל בנסיעתך. אחר

ואתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.

סובב את המפתחפל: להדלקת פנסי הער¿
במנעול ההצתה למצב 2 או התנע את

המנוע.

, סובב את מתג האורות למצב ¿

.או 

.לחץ על לחצן ¿

 הירוקה בלוח המחווניםנורית החיווי 

תידלק.

 לחץ עלמיים:פל הקדבוי פנסי הערלכי¿

.לחצן 

 הירוקה בלוח המחווניםנורית החיווי 

תיכבה.
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פל אחוריפנס ער

 סובב אתפל אחורי:להדלקת פנס ער¿
 במנעול ההצתה, או2המפתח למצב 

התנע את המנוע.

 אוסובב את מתג האורות למצב ¿
.

.לחץ על לחצן ¿

 תידלק בלוחנורית החיווי הצהובה 
המחוונים.

 לחץ על לחצןפל האחורי:בוי פנס הערלכי¿
.

 תיכבה בלוחנורית החיווי הצהובה 
המחוונים.

מיים: כאשר מתגפל קדכב עם פנסי ערכלי ר
, ניתן להדליק  אתהאורות מסובב למצב 

פל הופעלופל האחורי רק אם פנסי הערפנס הער
(ללא אור נמוך בפנסים הראשיים).

כוונון טווח הפנסים הראשיים (פנסים
ראשיים הלוגן)

אור גבוה בפנסים הראשיים.

איתות ימינה.

מהבהב פנסים ראשיים.

איתות שמאלה.

בלחץ על המתג המשוללאיתות קצר: ¿

.או  ת הלחץ בכיוון החץ ה לנקודבקצר

פנסי האיתות המתאימים יהבהבו שלוש

פעמים.

ב מעברלחץ את המתג המשוללאיתות : ¿

.או  ת הלחץ בכיוון החץ לנקוד

בקר טווח פנסים ראשיים

מי תפוסים.ב נוסע קדב נהג ומושמוש
ביםמי והמושב נוסע קדב נהג, מושמוש

האחוריים תפוסים.
ביםמי, המושב הנוסע הקדב נהג, מושמוש

האחוריים תפוסים ותא המטען עמוס.
מי תפוסיםב הנוסע הקדב הנהג ומושמוש 

בקר טווח הפנסים הראשיים מאפשר לך לכוונן
את אלומות האור של הפנסים הראשיים,

כב.בהתאם לעומס המטען בר

בי מותר על הסרן האחורי, לדוגמהומטען מר
ת גרור.בגריר

התנע את המנוע.¿

סובב את בקר טווח הפנסים הראשיים למצב¿
כבך.המתאים למטען בר

כת ניקוי הפנסים הראשייםמער

הפנסים הראשיים מנוקים באופן אוטומטי אם
תפקוד “ניגוב עם נוזל שטיפה“ מופעל חמש
פעמים, כאשר הפנסים הראשיים דולקים והמנוע

עמוד 108). כאשר אתה מפסיק את« פועל 
כת הניקוי האוטומטי של הפנסיםההצתה, מער

ה מתחדשת מ�הראשיים מתאפסת, והספיר
0.

במתג משול

הפעלת פנסי איתות
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אור גבוה בפנסים הראשיים

להפעלת האור הגבוה בפנסים הראשיים:¿
 במנעול ההצתה2סובב את המפתח למצב 

או התנע את המנוע.

סובב את מתג האורות למצבלהפעלה: ¿

. , או

ת הלחץב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.בכיוון חץ 

 האור הגבוה בפנסים הראשייםבמצב 

מופעלות, רק כאשר חשוך והמנוע פועל.

 נדלקת בלוח המחוונים,נורית החיווי 

כאשר האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל.

 האור הגבוה בפנסיםלהפסקת ¿

ב הזז את המתג המשול הראשיים:
ה למצבו הרגיל.בחזר

 בלוח המחוונים  כבית.נורית החיווי 

מהבהב פנסים ראשיים

סובב את המפתח במנעוללהפעלה: ¿
, או התנע את המנוע.2 או 1ההצתה למצב 

.ב בכיוון החץ משוך את המתג המשול¿

ת חירום מופעלים באופן אוטומטי אם:פנסי אזהר

כרית אוויר מתנפחת.£

כב מאט בזמן קצר מאוד ממהירות שלהר£
ה.יותר מ� 70 קמ“ש לעציר

ת חירום:להפעלת פנסי אזהר¿

.לחץ על לחצן 

כל פנסי האיתות מהבהבים. אם אתה
מפעיל כעת פנס איתות באמצעות מתג

ב, רק פנסי האיתות בכיוון המתאיםהמשול
כב יהבהבו.של הר

ת חירום:להפסקת פעולת פנסי אזהר¿

.לחץ על לחצן 

ת חירום יפסיקו לפעול באופן אוטומטיפנסי אזהר
כב יגיע שוב למהירות גבוהה מ�10אם הר

קמ“ש, לאחר בלימה מלאה.

ת חירום יפעלו גם אם ההצתהפנסי אזהר

הופסקה.

ה חכמהכת תאור  מער

הערות חשובות

כת המכווננתה חכמה היא מערכת תאורמער
את הפנסים הראשיים באופן אוטומטי, בהתאם
לתנאי הנהיגה ומזג האוויר הקיימים. היא

תה משופרמים לתאורמעניקה תפקודים מתקד
כבך, לדוגמה בהתאם למהירות הררשל פני הד

הכת כוללת את תפקוד תאורומזג האוויר. המער
פלך ראשית וטווח פנסי עררפעילה, מצב ד

כת פעילה רק בעת חשיכה.חב. המערמור

כתאתה יכול להפעיל ולהפסיק את פעולת “מער
 עמוד 201).«ך (רב הדה חכמה“ במחשתאור

ת חירום  פנסי אזהר
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ה חיצוניתתאור

אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ�לא פעיל: ה פעילהתפקוד תאור
40 קמ“ש או מפסיק את האיתות, או מיישר

את גלגל ההגה.

ת פניות עשויה להישאר דולקת למשך זמןתאור
קצר, אך תכבה באופן אוטומטי לאחר לא יותר

משלוש דקות.

ך ראשיתרמצב ד

כת המניעה אתה פעילה היא מערתפקוד תאור
הפנסים הראשיים בהתאם לתנועות ההיגוי של

מיים. באופן זה, אזורים רלוונטייםהגלגלים הקד
נשארים מוארים בעת הנהיגה. מצב זה מאפשר
לך לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים ובעלי חיים.

כאשר הפנסים הראשיים מופעלים.פעיל: 

ה פניותתפקוד תאור

ךרת הדת פניות משפר את תאורתפקוד תאור
בו אתה פונה ומאפשרחבה, בכיוון שבזווית ר

ראות טובה יותר בעיקולים חדים, לדוגמה. ניתן
ת הפניות, רק כאשרלהפעיל את תפקוד תאור

אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים
מופעלות.

פעיל:
£40 � אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ

קמ“ש ומפעיל את האיתות או מסובב את
גלגל ההגה.

£70 �אם אתה נוהג במהירויות בין 40 ל
קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.

ך ראשית מגדיל את טווח אלומות האור.רמצב ד

פעיל:
£110�אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ

קמ“ש ואינך מבצע פעולות היגוי גדולות
במשך 1000 מטרים.

£130�אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ
קמ“ש.

 אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ�לא פעיל:
80 קמ“ש לאחר הפעלה.

חבפל מורטווח פנסי ער

חב מפחית את הסנוורפל מורטווח פנסי ער
ך.רת שולי הדשהנהג חווה ומשפר את תאור
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101ה חיצוניתתאור

אור גבוההפעל את סייען להפעלה: ¿
ךרב דמותאם בפנסים הראשיים, במחש

 עמוד 202).«(

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

ת הלחץב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
 עמוד 98).«( בכיוון החץ 

 בלוח המחוונים תידלק,נורית החיווי 
כאשר החיישן האופטי מפעיל את האור

ת החשיכה.הנמוך בפנסים הראשיים כשיורד

אם אתה נוהג במהירות מעל 45 קמ“ש:

 אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ� 70פעיל:
פל האחורי.קמ“ש, ואתה מפעיל את פנס הער

אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ�לא פעיל: 
100 קמ“ש, או אם אתה מפסיק את פעולת

פל האחורי לאחר הפעלה.פנס הער

 סייען אור גבוה מותאם

נוסעים לפניך ולכן תעביר את הפנסים הראשיים
מאור גבוה לאור נמוך.

כת תתאים באופן אוטומטי את טווחהמער
כב אחרים.חק מכלי ראלומות האור הנמוך למר

כבכת לא תזהה כל כלי רמיד לאחר שהמער
אחרים, היא תחדש את פעולת האור הגבוה

בפנסים הראשיים.

כת ממוקם מאחוריהחיישן האופטי של המער
ה העילי.מית, סמוך ללוח הבקרהשמשה הקד

ה אזהר  
סייען אור גבוה מותאם הוא רק אמצעי עזר,

תהמתוכנן לסייע לנהיגה. הנהג אחראי לכוונון תאור
ה החיצונית הקיימת, לראות ולתנאיכב לתאורהר

התנועה.

כת תפגם או תופסק:פעולת המער

ב שלג,אם קיימת ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות מים.ם, ערגש

ב החיישןבימית סאם אזור השמשה הקד£
פל או מכוסה (לדוגמההאופטי מלוכלך, מעור

בקה).על ידי מד

ךרכת עלולה לא לזהות את משתמשי הדהמער
הבאים:

ה, לדוגמה הולכי רגל.ך ללא תאוררמשתמשי ד£

ה גרועה לדוגמה רוכביך עם תאוררמשתמשי ד£
אופניים.

תם אינה נראית באופןך שתאוררמשתמשי ד£
ברור, לדוגמה אם הם מאחורי מעקה הבטיחות.

ה,ך עם תאוררבאירועים נדירים, משתמשי ד£
שניתן לזהותם מאוחר מדי או כלל לא לזהותם.

פעולת האור הגבוה האוטומטי בפנסים הראשיים
לא תופסק, או עשויה להיות מופעלת למרות

ביםך נוסעים לפניך, או מתקררשמשתמשי הד
כב.לר

לכן, אתה עלול לגרום תאונה ולפצוע את עצמך
תב תמיד לתנאי התנועה, ובמידואחרים. שים ל

ך עבור לאור נמוך בפנסים הראשיים.הצור

ביעתאתה יכול להשתמש בתפקוד זה לק
הפנסים הראשיים, להחלפה אוטומטית בין אור

כב עםכת תזהה כי כלי רנמוך לאור גבוה. המער
בים מכיוון מנוגד אוה מופעלת מתקרתאור
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ה פנימיתתאור

מילוח בקרות עילי קד

ת הקריאהבוי מנורלהדלקת/כי

השמאלית.

ה הפנימית להדלקת התאור 

מית.הקד

הבוי התאורלהדלקת/כי

הפנימית מאחור.

הבוי התאורלהדלקת/כי

הפנימית האוטומטית.

ת הקריאהבוי מנורלהדלקת/כי

הימנית.
ה הפנימיתת התאורלהפעלת בקר

האוטומטית.

ה פנימיתתאור

ת פניםת תאור סקיר

בע באופןטווח הפנסים הראשיים נק

כבחק בין הראוטומטי, בהתאם למר

ך אחרים.רלמשתמשי ד

אם אתה נוהג במהירויות מעל 55 קמ“ש,

בתית אינה מספקת ואיןביה הסהתאור

ך אחרים:רמשתמשי ד

האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל באופן

 בלוח המחווניםאוטומטי. נורית החיווי 

נדלקת.

45 �אם אתה נוהג במהירות מתחת ל

ך אחרים או אםרקמ“ש או זוהו משתמשי ד

בתית מספקת:בייש תאונה ס

האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה באופן

 בלוח המחווניםאוטומטי. נורית החיווי 

ב�בתצוגה הר כבית. נורית החיווי 

ת דלוקה.תכליתית נשאר

ב למצבוהחזר את המתג המשולבוי: לכי¿

הרגיל.

ב תכליתיתבתצוגה הר נורית החיווי 

כבית.

אדים בצד הפנימי של הפנסים

הראשיים

הפנסים הראשיים עשויים להתכסות באדים

ם הפנימי, אם קיימת לחות גבוהה באוויר.בציד

מת נהג עם פנסים ראשיים מופעלים. ר¿

ך הנסיעההלחות תופחת בהתאם לאור

ה).ולתנאי מזג האוויר (לחות וטמפרטור

מת הלחות אינה מופחתת:אם ר

כזבדוק את הפנסים הראשיים במרדאג ל¿

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.
לוח בקרות עילי בתא האחורי

ת הקריאה.בוי  מנורלהדלקת/כי
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החלפת נורות  

  הערות אודות החלפת נורות

נורות קסנון הן נורות המצויות במתח גבוה. אתה
ע מהלם חשמלי ולהיפצע באופן חמורעלול להיפג

עים החשמליים שלע במגואף קטלני, אם תיג
נורות קסנון. לכן אל תסיר את הכיסויים מעל נורות

קסנון.

אל תחליף נורות קסנון בעצמך, אלא החלף אותן
במוסך מוסמך שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ

רשת.ה הנדביצוע העבודוהכלים ל

ה  אזהר 

ת החירום בתגובה לתאונה:בוי תאורכיל¿
לחץ על לחצן אורות מצוקה.

או
כב ולאחר מכן בטל את הנעילהנעל את הר¿

בשימוש במפתח.

נורות קסנון

ה פנימיתת תאורבקר

הערות חשובות

כב, תפקודיכדי למנוע את פריקת מצבר הר

ה הפנימית מופסקים באופן אוטומטיהתאור

בד כאשר המפתח נמצאלאחר זמן מסוים, מל

 במנעול ההצתה.2במצב 

ה פנימית אוטומטיתת תאורבקר

.כזי בע את המתג למצב מרקלהפעלה: ¿

. לחץ על הלחצן בוי:לכי¿

ה הפנימית האוטומטית מופעלת,ת התאורבקר

אם אתה:

כב.מבטל את נעילת הר£

פותח דלת.£

מסיר את המפתח ממנעול ההצתה.£

ה הפנימית דולקת לזמן קצר כאשר אתההתאור

מסיר את המפתח ממנעול ההצתה. אתה יכול

 עמוד«ך (רב דלהפעיל את השהיה זו במחש

.(202

ה פנימית ידניתת תאורבקר

מית הפנימית:ה הקדלהדלקת התאור¿

.בע את המתג למצב ק

 לחץמית:הקדה הפנימיתבוי התאורלכי¿

.על הלחצן 

ה הפנימיתבוי התאורלהדלקת/כי¿

. לחץ על הלחצן האחורית:

 לחץבוי מנורות הקריאה:להדלקת/כי¿

.על הלחצן 

ת חירום בעת תאונהתאור

בעת למצב אוטומטי,ה הפנימית נקאם התאור
ה הפנימית נדלקת באופן אוטומטי אםהתאור

ב בתאונה.כב מעורהר

כבך מצויד בנורות קסנון, תוכל לזהותן לפיאם ר
הפרטים הבאים: אלומות האור מנורות קסנון

ה, כאשר אתה מתניענעות למעלה למטה ובחזר
את המנוע. כדי להבחין  בכך, יש להפעיל את

הפנסים הראשיים לפני התנעת המנוע.

כב.בט חשוב בבטיחות הרנורות ופנסים הם הי

בים האלהכיב לוודא כי תפקוד הרלכן אתה חיי

רות הפנסיםבדוק את הגדתקין תמיד. דאג ל

דיר.הראשיים שלך באופן ס

ה אזהר  

נורות אחרות

בהנורות ופנסים עלולים להיות חמים מאוד. מסי

זו, הנח להן להתקרר לפני שאתה מחליף אותן.

ת אתה יכול להיכוות מנגיעה בהן.אחר

תם של ילדים. אחרג ידחק מהיששמור על נורות הר

הם עלולים לגרום נזק לנורות, לדוגמה, ולהיפצע

מהן.
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החלפת נורות

ת החלפת נורות/סוגי נורותסקיר  

ניתן להחליף את הנורות הבאות. את סוג

ה ניתן למצוא במקרא.הנור

ה שנפלה על הקרקע.אל תשתמש אף פעם בנור

ה כזו עלולה להתפוצץ ולפצוע אותך.נור

נורות הלוגן מצויות בלחץ ועלולות להתפוצץ כאשר

אתה מחליף אותן, בפרט אם הן חמות מאוד. לכן

ב הגנה לעיניים ולחבוש כפפות בעתכיעליך להר

החלפתן.

בד קסנון שאינך יכולישנן נורות אחרות מל

להחליף.  החלף רק את הנורות המופיעות

 עמוד 104). את הנורות שאינך יכול«ברשימה (

תלהחליף, דאג להחליף במוסך מוסמך. חבר

כז שירותס בנץ ממליצה להשתמש במרמרצד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

אם אתה זקוק לסיוע בהחלפת נורות, התקשר

למוסך מוסמך.

ה של נורות חדשותע בזכוכית הנוראל תיג

באצבעותיך החשופות. גם לכלוך קל עלול

ה, ולהפחית אתף על משטח זכוכית הנורלהישר

ה. השתמש תמידך חיי  השירות של הנוראור

ה,ע רק בבסיס הנורבים או גבבד שאינו מותיר סי

כאשר אתה מתקין אותה.

השתמש רק בנורות מהסוג הנכון.

ה חדשה אינה דולקת, התייעץ במוסךאם נור

מוסמך.

כב.בט חשוב בבטיחות הרלנורות ופנסים יש הי

ב לוודא שהם יתפקדו  באופן נכוןלכן אתה חיי

בדוק את הפנסים הראשיים באופןכל הזמן. דאג ל

דיר.ס

פנסים ראשיים הלוגן

PY 21 Wפנס איתות פנייה: 

H7 55 Wאור גבוה בפנס ראשי: 

W 5 W LLפנס צד/פנס חניה: 

H7 55 Wאור גבוה בפנס ראשי: 

ה חכמהכת תאורכב עם מערכלי ר

H7 55 Wפנס פניות: 

פנס אחורי (פנסים ראשיים הלוגן)

PY 21 Wפנס אחורי/פנס בלימה: 

PY 21 Wפנס איתות פנייה: 

PY 21 Wפנס אחורי: 
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פנס אחורי (פנסים ראשיים בי�קסנון)

PY 21 W פנס אחורי: 

כב עם פנסים ראשיים הלוגן)פנס לוחית רישוי (כלי ר

C 5 W פנס לוחית רישוי: 

הפסק את פעולת הפנסים.ה: להסר¿

מיים פנימה.סובב את הגלגלים הקד¿

90.° ב� סובב את המתג העגול ¿

 משוחרר.הכיסוי 

למטה. חוף את הכיסוי ד¿

למעלה. חוף את הכיסוי דלהתקנה: ¿

90.°ב�  סובב את המתג העגול ¿

 נעול.הכיסוי 

אור נמוך בפנסים ראשיים (פנסים
ראשיים הלוגן)

הסר את הכיסוי בקשת הגלגל הפנימי.¿

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿
השעון, ומשוך אותו החוצה.

נגד כיוון השעון ה סובב את מחזיק הנור¿
ומשוך החוצה.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהוצא את הנור¿

.ה ה חדשה לתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

לתוך הפנס ה הכנס את מחזיק הנור¿
וסובב אותו בכיוון השעון.

 וסובב אותו,ה יישר את מכסה בית הנור¿
ב.בכיוון השעון עד שיישתל

הצב מחדש את הכיסוי בקשת הגלגל¿
מי.הקד

מיות  החלפת נורות קד

מית כיסוי בקשת הגלגל הקדהתקנת/הסר

ב להסיר את הכיסוי מבית הגלגלאתה חיי
מיות.מי, לפני שאתה יכול להחליף נורות קדהקד
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אור גבוה בפנסים הראשיים
(פנסים ראשיים הלוגן)

כבה את הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון ה  סובב את מכסה בית הנור¿
השעון, ומשוך אותו החוצה.

נגד כיוון השעון, ה סובב את מחזיק הנור¿
ומשוך אותו החוצה.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהוצא את הנור¿

.ה ה חדשה בתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

לתוך הפנס, ה הכנס את מחזיק הנור¿
וסובב אותו בכיוון השעון.

 וסובב אותו,ה יישר את מכסה בית הנור¿
ב.בכיוון השעון, עד שיישתל

פנסי צד/פנסי חניה (פנסים ראשיים הלוגן)

כבה את הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון ה  סובב את מכסה בית הנור¿
השעון, ומשוך אותו החוצה.

.ה משוך החוצה את מחזיק הנור¿

.ה ה מתוך מחזיק הנורהוצא את הנור¿

.ה ה חדשה בתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

.ה הכנס את מחזיק הנור¿

 וסובב אותו,ה יישר את מכסה בית הנור¿
ב.בכיוון השעון. עד שיישתל

פנס איתות (פנסים ראשיים הלוגן)

כבה את הפנסים.¿
פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון השעון, ה  סובב את מחזיק הנור¿
ומשוך אותו החוצה.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהוצא את הנור¿

.ה ה חדשה לתוך מחזיק הנורהכנס נור¿

 וסובב אותו,ה הכנס את מחזיק הנור¿
ב.בכיוון השעון, עד שיישתל

ת פניותתפקוד תאור
ה חכמה)כת תאור(מער

כבה את הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿
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  החלפות נורות בפנסים האחוריים

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿
השעון, ומשוך אותו החוצה.

נגד כיוון השעון, ה סובב את מחזיק הנור¿
ומשוך אותו החוצה.

.ה ה מתוך מחזיק הנורהוצא את הנור¿
.ה ה חדשה בתוך מחזיק הנורהכנס נור¿
לתוך הפנס, ה הכנס את מחזיק הנור¿

וסובב אותו בכיוון השעון.

 וסובב אותו,ה יישר את מכסה בית הנור¿
ב.בכיוון השעון, עד שיישתל

ת לוחות דיפון הצדפתיחת וסגיר

ב לפתוח את לוח דיפון הצד בתאאתה חיי
המטען, לפני שאתה מחליף נורות בפנסים

האחוריים.

לוח דיפון צד שמאלי

לוח דיפון צד ימני

 ב� סובב את מתג השחרור לפתיחה:¿
.90 בכיוון החץ, והסר את לוח דיפון הצד °

 וסובב,הכנס את לוח דיפון הצד ה: לסגיר¿

90 נגד כיוון החץ.° ב� את מתג השחרור 

פנסים אחוריים

כבה את הפנסים.¿
פתח את תא המטען.¿
פתח את לוח דיפון הצד.¿

 בו זמנית בכיוון החץ,לחץ את התופסנים ¿
ה החוצה.ומשוך את מחזיק הנור

המחזיק נור

6פנסי צד/פנסי בלימה

)Ledכב ללא פנסי איתות (כלי ר
)Ledכב ללא פנסים אחוריים (כלי ר

בד.: בפנסי בלימה בלLedכב עם  כלי ר6
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מיתמגבי השמשה הקד

במתג משול

מיתפעולת מגבי השמשה הקד

מופסקת.

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, איטי

בע לרגישות נמוכה).נק

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, מהיר

בע לרגישות גבוהה).נק

ניגוב מתמשך, איטי

ניגוב מתמשך, מהיר

 לניגוב השמשהניגוב בודד/

ה.מית בשימוש בנוזל שטיפהקד

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

ב למצב המתאים.סובב את המתג המשול¿

הפעלת/ביטול פעולת מגבי
מיתהשמשה הקד

ה אזהר  
מית לא תנוגב יותר כהלכה אם להביהשמשה הקד

המגבים בלויים. מצב  כזה עלול למנוע ממך להבחין
במצב התנועה, וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.

ב ובסתיו.החלף להבי מגבים פעמיים בשנה, באבי

במתג משול

מית כאשראל תפעיל את מגבי השמשה הקד

םת, עלול להיגרבשה, אחרמית יהשמשה הקד
בר עלנזק ללהבי המגבים. בנוסף לכלוך שהצט

מית עלול לשרוט את הזכוכית, אםהשמשה הקד
בשה.מית ימתבצע ניגוב כאשר השמשה הקד

ך להפעיל את מגבי השמשהאם יש צור
בש, הפעל אותםמית בתנאי מזג אוויר יהקד

תמיד בשימוש בנוזל שטיפה.

חים את השמשהמית מוראם מגבי השמשה הקד

כב נשטף במתקן אוטומטימית לאחר שהרהקד
בה יכולה להיות שעווה אוכב, הסילשטיפת כלי ר

שאריות מחומרים אחרים שנעשה בהם שימוש.

מית עם נוזל שטיפה לאחרנקה את השמשה הקד
כב.כב במתקן אוטומטי לשטיפת כלי רשטיפת הר

ה המתאימה לתוךלחץ בקלות את הנור¿
המחזיק, סובב אותה נגד כיוון השעון והוצא

ה.אותה מתוך מחזיק הנור
ה המתאימה החדשה לתוךהכנס את הנור¿

ה, וסובב אותה בכיוון השעון.מחזיק הנור
ה ולחץ בחוזקה אתחבר את מחזיק הנור¿

ביםה, המשתלהתופסנים על מחזיק הנור
בנקישות קוליות.

 עמוד 107).«סגור את לוח דיפון הצד (¿

פנס לוחית רישוי

הפסק את פעולת הפנסים.¿
פתח את דלת תא המטען.¿

 הפעל לחץ מבחוץ על עדשת הפנס ¿
ת מברג.בעזר

 והסר אותה.הנף את עדשת הפנס ¿
ה.החלף את הנור¿

 לתוך פנס לוחהכנס את עדשת הפנס ¿
ב.הרישוי, עד שהיא תשתל
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109מיתמגבי השמשה הקד

ם:כב עם חיישן גשכלי ר

מית מלוכלכת בתנאי מזג אוויראם השמשה הקד
מית עשויים להיותבש, מגבי השמשה הקדי

ה. מצב כזה, עלול לגרום נזקמופעלים במקר
מית או לשריטתללהבי מגבי השמשה הקד

מית.השמשה הקד

בה זו, עליך להפסיק תמיד את פעולת מגבימסי
בש.מית במזג אוויר יהשמשה הקד

או במצבים ם: כב עם חיישן גשכלי ר

בעת באופןתדירות הניגוב הנכונה נק 

ם. במצבאוטומטי, בהתאם לעוצמת הגש

ם רגיש יותר מאשר במצב חיישן הגש,

מית יפעלו ולכן מגבי השמשה הקד,
בה יותר.בתדירות ר

הפעלת/הפסקת פעולת מגב
החלון האחורי

ה אזהר  

 החלפת להבי מגבים

הערות בטיחות חשובות

זרועות המגבים יתחילו לנוע ולגרום לפציעה, אם
מית מופעלים.תשאיר את מגבי השמשה הקד

הסר את המפתח ממנעול ההצתה, לפני שאתה
מחליף להבי מגבים.

מית,כדי למנוע נזק ללהבי מגבי השמשה הקד 

ע רק בזרוע של מגב השמשהוודא שאתה נוג
מית.הקד

אל תפתח אף פעם את מכסה המנוע, כאשר

חק מהשמשהמית, קופל הרזרוע מגב שמשה קד
מית.הקד

ה זרוע מגב שמשהאל תקפל אף פעם בחזר
מית/החלוןמית ללא להב על השמשה הקדקד

האחורי.

אחוז את זרוע המגב בחוזקה, כאשר אתה מחליף
להב מגב. אם אתה משחרר את זרוע המגב ללא

מית, עלוללהב והיא נופלת על השמשה הקד
מית מכוח החבטה.ם נזק לשמשה הקדלהיגר

ס בנץ ממליצה לך להחליף מגבית מרצדחבר
סכז שירות מורשה מרצדמית במרשמשה קד

מטעם כלמוביל בע“מ.

החלפת להבי מגבים

ת להבי מגביםהסר

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

חק מהשמשהקפל את זרוע המגב הר¿

ב במקומה.מית עד שהיא תשתלהקד

במתג משול

מתג.

לניגוב עם נוזל שטיפה

Iלהפעלת ניגוב לסירוגין
להפסקת ניגוב לסירוגין0

לניגוב עם נוזל שטיפה

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

ב למצבבמתג המשול סובב את המתג ¿
המתאים.

כאשר מגב החלון האחורי מותאם, מופיע
סמל בלוח המחוונים.
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.לחץ את שני תפסי השחרור ¿

, בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿
.חק מזרוע המגב הר

. בכיוון החץ הסר את להב המגב ¿

התאמת להבי מגבים

תקלות אפשריות במגבי שמשה
מיתקד

מית חסומיםמגבי שמשה קד

עלים או שלג לדוגמה, עלולים לחסום את תנועת
מית.מגב השמשה הקד

 עםמקם את להב המגב החדש ¿
.הגומחות (6) על הזיז 

 עלבכיוון החץ  קפל את להב המגב ¿
בויישתל זרוע המגב, עד שהתפסנים 

.בסגר 

 מוקם באופן נכון.וודא שלהב המגב ¿

ה על השמשהקפל את זרוע המגב בחזר¿
מית.הקד

החלפת להב מגב החלון האחורי

ה אזהר  
זרוע המגב עלולה לנוע ולפצוע אותך, אם יופעלו

מית.מגבי השמשה הקד

הסר את המפתח ממנעול ההצתה, לפני החלפת

להבי המגבים.

ת להב המגבהסר

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

חק מהחלוןהר קפל את זרוע המגב ¿
ב במקומה.האחורי, עד שתשתל

ה לזרוע המגבבזווית ישר מקם את הלהב ¿

.

 ולחץ את להב אחוז את זרוע המגב ¿
בכיוון החץ, עד לשחרורו.

.הסר את הלהב ¿

התקנת להב המגב

 על זרוע המגבהצב את הלהב  החדש ¿

.

 ולחץ את הלהב אחוז את זרוע המגב¿
ב.בכיוון המנוגד לחץ, עד שהלהב יישתל 

במומקמה היט  וודא שלהב המגב ¿
במקומה.

ביל לזרוע המגבבמק מקם את הלהב  ¿

.

ה על החלוןבחזר קפל את זרוע המגב ¿
האחורי.
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פעולת מנוע המגבים מופסקת.

מטעמי בטיחות, עליך להסיר את המפתח¿
ממנעול ההצתה.

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל מחדש את מגבי השמשה הקד¿

מית אינם פעיליםמגבי השמשה הקד

מית.תקלה בפעולת מגבי השמשה הקד

ב.ת במתג המשולבחר מהירות מגבים אחר¿

מיתבדוק את מגבי השמשה הקדדאג ל¿

במוסך מוסמך.

נחירי ההתזה אינם מיושרים

ע יותרמית אינו פוגנוזל שטיפת השמשה הקד

מית. נחירי ההתזה אינםכז השמשה הקדבמר

מיושרים.

דאג לכוונן את נחירי ההתזה במוסך מוסמך.¿



112

ור
א

ת
קד

ה
ה 

ש
מ

ש
ה

בי 
מג

 ו
ה

ת
מי

מיתמגבי השמשה הקד



מפתח עניינים

קר
ב

ם
לי

ק
א

ת 
113ת אקליםכת בקרת מערסקיר

114............................................מידע שימושי

114................ת אקליםכת בקרת מערסקיר

117...............ת אקליםכת בקרהפעלת מער

122....................................כוונון פתחי אוורור



עניינים לפי  א�ב

114

קר
ב

ם
לי

ק
א

ת 

ת אקליםכת בקרת מערסקיר

כב לזמן קצר בעת מזג אוויר חם,אוורר את הר

«לדוגמה באמצעות המאפיין פתיחת נוחות (

עמוד 81). באופן זה תזרז את תהליך הקירור,

ג מהרכב תושה הרצויה של פנים הרוהטמפרטור

יותר.

ב מסוגל לסנן את כל חלקיקי המסנן המשול

האבק ולסנן אבקנים החוצה באופן מלא. מסנן

חסום מפחית את כמות האוויר המסופק לפנים

בה זו, עליך להקפיד תמיד על מרווחכב. מסיהר

ת השירות.הזמן להחלפת המסנן, המפורט בחובר

בתיים, לדוגמהבימאחר והמצב תלוי בתנאים הס

זיהום אוויר כבד, תדירות ההחלפה עשויה להיות

ת השירות.גבוהה יותר מזו המפורטת בחובר

בוי, רק אם ההצתה מופסקת.מוטרוניק: תפקוד “חימום שיורי“ ניתן להפעלה או לכית אקלים אוטומטית תרבקר 7

כת מיזוג אווירת מערסקיר

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
רות המומלצות בעמודים הבאים. ישב להגדשים ל

למנוע מצב שהחלונות יתכסו באדים. מצב כזה

יחסום לך את ראיית מצב התנועה, וכתוצאה מכך

אתה עלול לגרום תאונה.

מוטרוניקמטיק/תרת אקלים אוטומית תרבקר

ה ואת לחותת את הטמפרטורפעילה, מבקר

כב, ומסננת חומרים לא רצוייםהאוויר בפנים הר

מהאוויר.

מוטרוניקמטיק/תרת אקלים אוטומית תרבקר

. פעולה7פעילה רק כאשר המנוע פועל

גת רק אם אתה נוהג עם חלונותאופטימלית מוש

מי מחליק סגורים.צד וגג שמש פנור

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד
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מטיקת אקלים אוטומטית תרה עבור בקרלוח בקר

 עמוד 118)«ה (ביעת הטמפרטורלק

 עמוד 119)«מית (ת אדים מהשמשה הקדלהסר

 עמוד 118)«ביעת חלוקת האוויר (לק

 עמוד 121)«מפעיל/מפסיק את מצב מיחזור אוויר (

 עמוד 119)«ביעת יציאת האוויר (לק

 עמוד 117)«בוש אוויר (מפעיל/מפסיק את הקירור עם יי

 עמוד 120)«מפעיל/מפסיק את חימום החלון האחורי (

תהערות אודות השימוש בבקר
מטיקאקלים אוטומטית תר

להלן הערות והמלצות אודות השימוש
מטיק.ת אקלים אוטומטית תרהאופטימלי בבקר

כת מיזוג האוויר סובב אתלהפעלת מער£
בכיוון השעון, למצב הרצוי ה מתג הבקר

).0בד מצב (מל

.C° 22ה ל�בע את הטמפרטורק£

ף: העברהמלצות עבור חלוקת אוויר בחור£

.ו�  ביעות לק

המלצות עבור חלוקת אוויר בקיץ: העבר£

.ביעה לק

ת האדים רק לזמןהשתמש בתפקוד הסר£
מית תתבהר שוב.קצר, עד שהשמשה הקד

השתמש במצב מיחזור אוויר רק לזמן קצר,£
כבלדוגמה אם יש ריחות לא נעימים מחוץ לר

ת החלונות עלוליםה. אחראו בנהיגה במנהר
להתכסות באדים, מאחר ולא נכנס אוויר טרי

כב במצב מיחזור אוויר.לתוך הר
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מוטרוניק (�2אזורים)ת אקלים אוטומטית תרבקרה ללוח בקר  

 עמוד 118)«ה (ביעת הטמפרטורלק
 עמוד 118)«ת האקלים למצב אוטומטי (ביעת בקרלק

 עמוד 119)«מית (ת אדים מהשמשה הקדלהסר
 עמוד 119)«ת יציאת האוויר (להגבר

 עמוד 118)«ביעת חלוקת האוויר (לק
תצוגה

 עמוד 121)«מפעיל/מפסיק את מצב מיחזור אוויר (

 עמוד 117)«ת האקלים (מפעיל/מפסיק את בקר

 עמוד 118)«ה, בצד ימין (ביעת הטמפרטורלק

 עמוד 122)«מפעיל/מפסיק את תפקוד חימום שיורי (

 עמוד 117)«בוש אוויר (מפעיל/מפסיק את הקירור עם יי

 עמוד 119)«מפחית את יציאת האוויר (

 עמוד 120)«מפעיל/מפסיק את חימום החלון האחורי (

 עמוד ZONE) »(119מפעיל/מפסיק את תפקוד 

תהערות אודות השימוש בבקר
מוטרוניקאקלים אוטומטית תר

להלן הוראות והמלצות שיסייעו לך להשיג את
ת אקלים אוטומטיתב  מבקרהמיט

מוטרוניק שלך.תר

ת האקלים בשימוש בלחצניהפעל את בקר£

 � נוריות החיווי בלחצני . ו

 �נדלקות. ו

. C° 22ה ל�בע את הטמפרטורק£

ת האדים רק לזמןהשתמש בתפקוד הסר£
מית תתבהר שוב.קצר, עד שהשמשה הקד

השתמש במצב מיחזור אוויר רק לזמן קצר,£
כבלדוגמה אם יש ריחות לא נעימים מחוץ לר

ת החלונות עלוליםה. אחראו בנהיגה במנהר
להתכסות באדים, מאחר ולא נכנס אוויר טרי

כב במצב מיחזור אוויר.לתוך הר
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ת אקליםכת בקרהפעלת מער

ת אקליםבוי בקר הפעלה/כי

בויהפעלה/כי

מטיקת אקלים אוטומטית תרבקר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

 בכיוון השעוןסובב את הבקר להפעלה: ¿
 עמוד 115).«) (0 בד מצב למצב הרצוי (מל

נגד כיוון השעון  סובב את הבקר בוי:לכי¿
 עמוד 115).«(0 למצב מצב 

מוטרוניקת אקלים אוטומטית תרבקר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

. לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת. זרימתנורית החיווי בלחצן 
בעות למצבהאוויר וחלוקת האוויר נק

אוטומטי.
או

.לחץ על לחצן ¿

ביעותכבית. הק נורית החיווי בלחצן 

ם לכן חוזרות לתפקד שוב.בעו קודשנק

. לחץ על לחצן בוי:לכי¿

 נדלקת.נורית החיווי בלחצן 

ת האקלים מופסקת, גםכת בקראם פעולת מער
אספקת האוויר ומיחזור האוויר מופסקים.

תביעה זו רק לזמן קצר, אחרהשתמש בק
החלונות ייתכסו באדים.

בושפעלת/הפסקת קירור עם יי
לחות האוויר

מידע חשוב

ה אזהר  
אם אתה מפסיק את פעולת תפקוד “קירור עם

כב לא יקוררבוש לחות האוויר“, האוויר בתוך הריי

(במזג אוויר חם) והלחות לא תיובש. החלונות

עלולים להתכסות מהר מאוד באדים. מצב זה עלול

בש את הראיה, וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.לש

בוש לחות האוויר“, זמין רקתפקוד “קירור עם יי
כב מקוררכאשר המנוע פועל. האוויר בתוך הר

הוהלחות מיובשת, בהתאם לטמפרטור
ת.הנבחר

כב, כאשרהתעבות מים עלולות לנזול מתחת לר
מוטרוניק נמצאת במצב קירור.כת תרמער

תופעה זו היא רגילה ואין היא מציינת תקלה.

כת הקירור משתמשת בקרר אשר אינומער

ם נזק לשכבת ולכן  אינו גורCFCמכיל חלקיקי 

האוזון של כדור הארץ.

אתה יכול להשיג פרטים נוספים אודות קררים,

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר

בע“מ.

בויהפעלה/כי

.  לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת.נורית החיווי מעל לחצן 

. לחץ על לחצן בוי:לכי¿

כבית. לתפקוד נורית החיווי מעל לחצן 
בוש לחות האוויר, יש מאפייןקירור עם יי

בוי.השהיית כי

 או התאם אתZONEהשתמש בתפקוד £
ה בצד הנהג  וגם עבורביעות הטמפרטורק

מי. נורית החיווי בלחצן צד הנוסע הקד

תיכבה.

השתמש בתפקוד חום שיורי אם ברצונך£
כב, כאשרלחמם או לאוורר את פנים הר

ההצתה מופסקת. ניתן להפעיל או לכבות
את תפקוד חום שיורי רק כאשר ההצתה

מופסקת.

מוטרוניק: הפעלת האקלים האוטומטית תרבקר

ת האקלים האוטומטית בעיקר בשימושאת בקר

.בלחצן 
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בושתקלות בקירור האוויר ותפקוד יי

, נורית החיוויכאשר אתה לוחץ על לחצן 

ת כבויה.בלחצן מהבהבת שלוש פעמים נותר

אינך יכול להפעיל יותר את קירור האוויר עם

בוש.תפקוד יי

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהתייעץ במר¿

כלמוביל בע“מ.

הת הטמפרטוררהגד  

מטיקת אקלים אוטומטית תרבקר

בוע טמפרטורות נפרדות עבור צד הנהגניתן לק

מי.וצד הנוסע הקד

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

וא סובב את הבקרים ה/הנמכה: להגבר¿

.)511 דומע «( ןועשה ןוויכ דגנ וא ןוויכב 

ה רק בהפרשיםרות הטמפרטורשנה את הגד

�.C° 22קטנים. החל ב

מוטרוניקת אקלים אוטומטית תרבקר

בוע טמפרטורות שונות עבור צד הנהגניתן לק

מי.וצד הנוסע הקד

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

וא סובב את הבקרים ה/הנמכה: להגבר¿

.)611 דומע «( ןועשה ןוויכ דגנ וא ןוויכב 

ה רק בהפרשיםרות הטמפרטורשנה את הגד

�.C° 22קטנים. החל ב

ביעת חלוקת האוויר  ק

מטיקת אקלים אוטומטית תרבקר

ך פתחירמכוון את יציאת האוויר ד
ה.ההפשר

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד

כזיים והצדדיים.המר

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד

באזור הרגליים.

ביעות של חלוקתאתה יכול גם להפעיל כמה ק

אוויר בו זמנית. כדי לעשות לחץ על כמה לחצנים

ךרשל חלוקת אוויר. לאחר מכן האוויר ינותב ד

פתחי אוויר שונים.

ת אקלים למצבביעת בקרק

אוטומטי

מוטרוניקת האקלים האוטומטית תררק בקר

ת האקלים באופןמתאפיינת בתפקוד ”בקר

אוטומטי“.

בעתה שנקבמצב אוטומטי הטמפרטור

בועה.מה קמתקיימת במצב אוטומטי בר

כת מווסתת באופן אוטומטי אתהמער

ה של האוויר המסופק, את יציאתהטמפרטור

האוויר ואת חלוקת האוויר.

מצב אוטומטי משיג פעולה אופטימלית, גם אם

בוש האוויר מופעלים. אם רצוי ניתןהקירור ויי

בוש האוויר.להפסיק את פעולת הקירור עם יי

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

ה הרצויה.בע את הטמפרטורק¿

.לחץ על הלחצן להפעלה: ¿

 תידלק. יופעלונורית החיווי בלחצן 

חלוקת אוויר ויציאת אוויר באופן אוטומטי.

,לחץ על לחצן בוי: לכי¿

או

. או לחץ על לחצן ¿

 תיכבה. חלוקתנורית החיווי בלחצן 

אוויר ויציאת אוויר באופן אוטומטי תופסק.



מפתח עניינים

119
קר

ב
ם

לי
ק

א
ת 

ת אקליםכת בקרהפעלת מער

ביעת יציאת האוויר ק

מטיקת אקלים אוטומטית תרבקר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

 סובב את הבקר ה/הפחתה:להגבר¿
 עמוד«בכיוון השעון או נגד כיוון השעון (

.(115

מוטרוניקת אקלים אוטומטית תרבקר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

או  לחץ על הלחצן ה/הפחתה:להגבר¿

.

ZONEבוי תפקוד הפעלת/כי

ת אקלים אוטומטיתתפקוד זה זמין רק עם בקר
מוטרוניק.תר

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

 נדלקת.נורית החיווי בלחצן 

ה בצד הנהג אינהביעת הטמפרטורק
מי.מותאמת לצד הנוסע הקד

.לחץ על לחצן בוי: לכי¿

 כבית.נורית החיווי בלחצן 

ה בצד הנהג מותאמתביעת הטמפרטורק
מי.לצד הנוסע הקד

מוטרוניקת אקלים אוטומטית תרבקר

ך פתחירמכוון את יציאת האוויר ד

ה.ההפשר

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד

כזיים והצדדיים.המר

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד

באזורי הרגליים.

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד

ך פתחי האוויררכזיים והצדדיים, וכן  דהמר
.8באזורי הרגליים

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד

ך פתחירכזיים והצדדיים, וכן דהמר
.8הההפשר

ך פתחי האוויררמכוון את יציאת האוויר ד
ה.לאזורי הרגליים ולהפשר

ביעות חלוקת האוויר, יציאת האווירללא קשר לק

ך פתחי האוויר הצדדיים. ניתןרמכוונת תמיד ד

לסגור את פתחי האוויר הצדדיים,  רק כאשר

המכווננים מסובבים בכיוון השעון עד

בותם.להשתל

מטיקת אקלים אוטומטית תרבקר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

., , לחץ לחצן אחד או יותר ¿

נוריות החיווי המתאימות תידלקנה.

מוטרוניקת אקלים אוטומטית תרבקר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

, עד שהסמל או לחץ על הלחצן ¿

הרצוי יופיע בתצוגה.

מיתת השמשה הקד הפשר

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להפשיר את
מית, או להפשיר את הצד הפנימיהשמשה הקד

מית וחלונות הצד.של השמשה הקד

ה רק עד שהשמשהבחור בתפקוד הפשרעליך ל

ה שוב.מית תהיה בהירהקד

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

. לחץ על לחצן להפעלה:¿

 רק בארצות מסויימות8 נדלקת.נורית החיווי בלחצן 
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ת האקלים מפעילה את התפקודיםכת בקרמער
הבאים:

בוש האוויר.הפעלת קירור ויי£
.9יציאת אוויר גבוהה£
.9ה גבוההטמפרטור£
מית ולחלונותחלוקת אוויר לשמשה הקד£

מיים.הקד
מצב מיחזור אוויר מופסק.£

ה“ קובע באופן אוטומטי אתתפקוד “הפשר

ה אופטימלי. כתוצאה מכך,המפוח לאפקט הפשר

יציאת האוויר עשויה לגדול או לקטון באופן

אוטומטי, לאחר הלחיצה על הלחצן.

 נורית החיווי.לחץ על לחצן  בוי: לכי¿
םבעו קודביעות שנקכבית. הק בלחצן 

לכן חוזרות לתפקד שוב. תפקוד קירור האוויר
בושו נותר מופעל. מצב מיחזור אוויר נשארויי

כבוי.
או

.10לחץ על לחצן ¿

 תיכבה. זרימתנורית החיווי בלחצן 
בעות למצבהאוויר וחלוקת האוויר נק

אוטומטי.
או
סובבמטיק: ת אקלים אוטומטית תרבקר¿

בכיוון השעון או ה את בקר הטמפרטור
 עמוד 115).«נגד כיוון השעון (

מוטרוניק:ת אקלים אוטומטית תרבקר

 בכיוון או סובב את בקרי הטמפרטור 
 עמוד 116).«השעון או נגד כיוון השעון (

או
 סובבמטיק:ת אקלים אוטומטית תרבקר¿

 בכיוון השעון או נגד כיוון השעון את הבקר 
 עמוד 115).«(

לחץמוטרוניק: ת אקלים אוטומטית תרבקר

. או על הלחצן 

בהבית הסבהתאם לטמפרטור9
מוטרוניקרק תר10
מוטרוניקרק תר11

האזהר  

  חימום החלון האחורי

בויהדלקה/כי

ח ושלג לפני תחילתנקה את החלונות מקר

ת ראות גרועה עלולה לסכן את עצמךהנסיעה. אחר

ואחרים.

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿

.לחץ על לחצן ¿

 תידלק או תיכבה.נורית החיווי בלחצן 

ת החלונות  הפשר

אדים בצד הפנימי של החלונות

בושעם תפקוד יי הפעל את הקירור ¿
אוויר.

.11הפעל מצב אוטומטי ¿

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,¿
 עמוד 119).«ה (הפעל את תפקוד הפשר

ה רק עד שהשמשהבחור בתפקוד הפשרעליך ל

ה שוב.מית תהיה בהירהקד

אדים בצד החיצוני של החלונות

מית.הפעל את מגבי השמשה הקד¿

.או  בע את חלוקת האוויר ל� ק¿

ה רק עד שהשמשהבחור בתפקוד הפשרעליך ל

ה שוב.מית תהיה בהירהקד
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מוטרוניק.מטיק/תרת אקלים אוטומטית תררק עם בקר  12

ה אזהר  
תודא שאף אחד אינו נלכד בין חלון הצד ומסגרו

הדלת, כאשר חלונות הצד נפתחים ונסגרים.

חוקים מחלונותוודא שכל החפצים או חלקי גוף ר

הצד, כאשר הם נפתחים או נסגרים.

אתה או החפצים עלולים להימשך או להילכד בין

ת הדלת, כאשר החלון נע. אםחלון הצד ומסגר

שוב. קיימת סכנת הילכדות, לחץ על לחצן 

ת חלונותת, פתיחת, סגירלחץ על הלחצן לעציר

הצד בכיוון המנוגד באופן המתאים.

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה פותח או

מי המחליק. אם קיימתסוגר את גג השמש הפנור

  שוב להחלקתסכנת הילכדות, לחץ על לחצן 

מי לכיוון ההפוך.גג השמש הפנור

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר
לחצן מיחזור אוויר

ה אזהר  

בה של חשמל.ך כמות רחימום החלון האחורי צור
לכן עליך להפסיק את החימום מיד לאחר שהחלון
מתבהר. חימום החלון האחורי מופסק באופן

אוטומטי לאחר כמה דקות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, חימום החלון האחורי
עשוי להיפסק.

תקלות אפשריות בחימום החלון האחורי

ם זמן או אינוחימום החלון האחורי נפסק בטר
ניתן להפעלה.

כני חשמל אחרים כלשהם,הפסק פעולת צר¿
ה פנימית.לדוגמה מנורות קריאה או תאור

בוי מצב מיחזור אווירהפעלת/כי

עבור למצב מיחזור אוויר רק לפרק זמן קצר,

ת החלונותבטמפרטורות חיצוניות נמוכות. אחר

עלולים להתכסות באדים, ובאופן זה תיפגם הראות

ותסכן אותך ואחרים. מצב כזה עלול למנוע ממך

להבחין במצב התנועה, ועלול לגרום לתאונה.

אתה יכול להפסיק את יציאת האוויר החיצוני,
כב מבחוץ.רים ריחות לא נעימים לראם חוד

כב ימוחזר.במצב זה האוויר הקיים בתוך הר

פעולת מצב מיחזור אוויר זהה בכל לוחות
ה.הבקר

 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

 תידלק.נורית החיווי בלחצן 

 מצב מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות. כאשר מצב

מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי, נורית החיווי

בלחצן אינה נדלקת. 

לאחר כ� 30 דקות פעולת מיחזור האוויר נפסקת
ואוויר טרי יכנס.

. לחץ על הלחצן בוי:לכי¿

 בלחצן נכבית. נורית החיווי 

 מצב מיחזור אוויר מופסק באופן אוטומטי:

ה חיצוניתלאחר כחמש דקות בטמפרטור£

�ך. בערC° 5נמוכה מ

 לאחר כחמש דקות אם הופסקה פעולת£

.12בוש אווירתפקוד קירור ויי

ה חיצונית מעללאחר כ� 30 דקות בטמפרטור£

5 °Cך. בער

לחץ והחזק את לחצן ת נוחות: סגיר¿

מי המחליקהשמש הפנורעד שהחלונות וגג 

ייסגרו.

  תידלק.  מצבנורית החיווי מעל הלחצן 

מיחזור אוויר פועל.
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עולת החום השיורי מופסקת באופן אוטומטי.פ

לאחר כ� 30 דקות:£
כאשר ההצתה מופעלת.£
אם מתח המצבר יורד.£
ת נוזל הקירור נמוכה מדי.אם טמפרטור£

לחץ לחץ והחזק את לחצןפתיחת נוחות: ¿

מי, עד שהחלונות וגג השמש הפנור 

וגג השמשהמחליק ייפתחו. חלונות הצד 

מי המחליק יחזרו למיקומם האחרון.הפנור

 תיכבה.כאשר נורית החיווי מעל הלחצן 

מצב מיחזור אוויר הופסק.

אם תפתח את חלונות הצד ואת  גג השמש

המי המחליק באופן ידני לאחר סגירהפנור

במאפיין נוחות, הם יישארו במצב זה כאשר

תשתמש בפתיחת הנוחות.

כב המצויידיםתפקוד חום שיורי זמין רק בכלי ר

מוטרוניק.ת אקלים אוטומטית תרבבקר

ניתן לעשות שימוש בחום שיורי של המנוע,

כב הנייח, למשך 30 דקותלהמשך חימום של הר

הבוי המנוע. זמן החימום תלוי בטמפרטורמכי

בעה.הפנימית שנק

ביעתהמפוח יפעל במהירות נמוכה ללא קשר לק

יציאת האוויר.

אם אתה מפעיל את תפקוד “חום שיורי“

בטמפרטורות גבוהות, רק האוורור יופעל. המפוח

יפעל במהירות בינונית.

 במנעול ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿

והסר אותו.

.  לחץ על לחצן להפעלה:¿

 תידלק.נורית החיווי מעל לחצן 

. לחץ על לחצן בוי:לכי¿

 תיכבה.נורית החיווי מעל לחצן 

הפעלת/הפסקת חום שיורי 

 הערות בטיחות חשובות

ך פתחירה של אוויר טרי דכדי להבטיח זרימה ישיר

ב להערותכב, שים להאוויר לתוך פנים הר

הבאות:
שמור על פתח  כניסת האוויר בין השמשה£

מית ומכסה תא המנוע חופשיהקד

ח, שלג או עלים.מחסימות כגון קר

אל תכסה אף פעם את פתחי האוויר, את£

פתח כניסת האוויר ואת סורגי יציאת האוויר

כב.בפנים הר

 אתה יכול להזיז את המחליקים של פתחי האוויר

בוע את כיווןלמצב אנכי או אופקי, על מנת לק

יציאת האוויר.

ג על ידית אקלים אופטימלי מוש תפקוד בקר

ביעתפתיחת פתחי האוויר באופן מלא, וק

כזי.המחליקים במצב מר

ה אזהר  
אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום

מפתחי האוויר. אוויר זה  עלול לגרום כוויות חום או

בת פתחי האוויר.כוויות כפור לעור חשוף בקר

תחק  חלקי גוף חשופים מפתחי האוויר. במידהר

ם האוויר למקום אחר בתאך כוון את זרהצור

הנוסעים.

 כוונון פתחי אוורור
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כוונון פתח אוויר תא הנוסעיםכזיים  כוונון פתחי אוויר מר

האחורי

סובב אתכזי: לפתיחת פתח אוורור מר¿

כז נגד כיוון השעון.למר המכווננים 

סובב אתכזי: ה פתח אוורור מרלסגיר¿

 עם כיוון השעון עד לשילובו.המכווננים 

ת חלון צדפתח אוורור להפשר

פתח אוורור הצדדי

סובב אתלפתיחת פתח אוורור צד: ¿

כז נגד כיוון השעון.למר המכווננים 

סובב אתה פתח אוורור צד: לסגיר¿

 עם כיוון השעון עד לשילובו.המכווננים 

פתח אוויר בתא הנוסעים האחורי, שמאלי.

פתח אוויר בתא הנוסעים האחורי, ימני.

גלגלת פתח אוויר בתא הנוסעים האחורי.

: סובב את הגלגלתהלפתיחה/סגיר¿

 מעלה או מטה.
  כוונון פתחי האוויר הצדדיים
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נהיגה

הערות להרצת המנוע

 1,500 הק“מ הראשונים

ה אזהר  
פידות הבלם יש ביצועי בלימה אופטימאליים רקלר

לאחר כמה מאות קילומטרים. עד אז ניתן לפצות

ב יותר.על כך בהפעלת דוושת הבלמים בכוח ר

פידות הבלמים מוחלפות.הוראה זו ישימה כאשר ר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

נסה להימנע מלחיצת דוושת ההאצה מעבר£

ת הלחץ (קיקדאון).לנקוד

לאחר 1,500 הקילומטרים הראשונים ניתן

כבלהגדיל את מהירות המנוע, ולהביא את הר

למהירות מנוע ולמהירות נסיעה מלאות.

עליך להקפיד על ההערות  להרצה, גם אם הוחלפו

כת ההנעה.כב מנוע או  חלקים ממערבר

 הערות בטיחות חשובות

אם אתה מטפל במנוע בזהירות מספקת החל

ךביצועים מעולים לאורמההתחלה, אתה תזכה ל

כל חיי השירות של המנוע.

לכן, עליך לנהוג במהירויות נסיעה ומנוע£

שונות במשך 1,500 הקילומטרים הראשונים.

תהימנע מעומסים, לדוגמה נהיגה במצער£

מלאה.

החלף הילוך בזמן, לכל היותר כאשר המחוג£

נמצא ב� 2/3 החוגה לפני האזור האדום

בתצוגת מד הסל“ד.

בלוםאל תוריד הילוך באופן ידני על מנת ל£

את המכונית.

נהיגה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

אל תניח חפצים באזור הרגליים של הנהג. אם אתה

בד באזור הרגליים שלמשתמש בשטיח או מר

הנהג, וודא שהוא מאובטח באופן נכון, ושקיים

מספיק מרווח להפעלת הדוושות.

אל תניח כמה שטיחים זה על גבי זה.

חפצים או שטיחי רצפה חופשיים עלולים להילכד

בין הדוושות, אם תאיץ או תבלום בפתאומיות.

בלום, להשתמשלאחר מכן לא תהיה מסוגל ל

במצמד או להאיץ כראוי. מצב כזה עלול לגרום

לתאונה ופציעות.

ה אזהר  
ךרבלימת מנוע נוספת על דאל תוריד הילוך ל

חלקה. אתה עלול לגרום לגלגלים המניעים לאבד

בודך ולהחליק.  מצב כזה עלול לגרום לאיראחיזת ד

כב ולתאונה.שליטה על הר

חמם מהר את המנוע. אל תשתמש בביצועי מנוע
ת פעולה.עה לטמפרטורמלאים, לפני הג

בת ההילוכים האוטומטית למצב נהיגהבע את תיק
כב במצב נייח.מתאים, רק עם ר

ככל האפשר הימנע מסחרור הגלגלים המניעים
ת אתהכים חלקות. אחררבתחילת נסיעה על פני ד

כת ההנעה.עלול לגרום נזק למער

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד
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ת המפתח.להסר

כנים מסוימים, כגוןם חשמלי לצראספקת זר

מית.מגבי השמשה הקד

כנים) ומצבם לכל הצרהצתה (אספקת זר

נהיגה.

התנעת המנוע.

 גלגל ההגהבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר
נעול כאשר המפתח מוסר ממנעול ההצתה.

 ניתן לסובב את המפתח במנעול ההצתה גם אם

כב. אולם ההצתהזה אינו המפתח הנכון עבור הר

לא תופעל ולא ניתן יהיה להתניע את המנוע.

 מצבי מפתח

מפתח

ה אזהר  
לעולם אל תשאיר את המנוע פועל במקומות

סגורים. גזי הפליטה מכילים פחמן חד�חמצני.

שאיפת אדי הפליטה מהווה סיכון בריאותי, העלול

ה ואף למוות.בוד ההכרלגרום לאי

  התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

ה כזה, רעש המנוע עשוי להיותמהר יותר. במקר

שונה.

בת הילוכים ידניתתי

לחץ על דוושת הבלמים ושמור אותה לחוצה.¿

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.¿

.Nב הילוך סרק של¿

אתה יכול להתניע את המנוע רק כאשר דוושת

המצמד לחוצה במלואה.

בת הילוכים אוטומטיתתי

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿

ב�בת ההילוכים בתצוגה הרתצוגת מצב תי
.Pתכליתית מציגה 

בתאתה יכול להתניע את המנוע גם כאשר תי

.Nההילוכים נמצאת במצב 

תהליך התנעה עם מפתח

סובב את המפתחלהתנעת מנוע בנזין: ¿
 עמוד 127),« במנעול ההצתה (3למצב 

ושחרר את המפתח מיד כאשר המנוע
פועל.

סובב את המפתחלהתנעת מנוע דיזל: ¿
 עמוד 127).« במנעול ההצתה (2למצב 

םשל מצתי חימום הקד נורית החיווי 
נדלקת בלוח המחוונים.

 כבית, סובב אתכאשר נורית החיווי ¿

 עמוד 127) ושחרר« (3המפתח למצב 
אותו מיד לאחר שהמנוע פועל.

אתה יכול להתניע את המנוע ללא מצתי חימום

ם, אם המנוע חם.קד

בת ההילוכים אוטומטית:כב עם תילכלי ר
אתה גם יכול להשתמש בתפקוד התנעה בנגיעה.

3לעשות זאת, סובב את המפתח למצב כדי
 עמוד 127), ושחרר מיד.«במנעול ההצתה (

המנוע מתניע באופן אוטומטי.

אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה מתניע

את המנוע.

 המנוע פועל במהירויותכב עם מנוע בנזין:כלי ר

ה, כך שהממירמנוע גבוהות יותר בהתנעה קר

ת הפעולההקטליטי מסוגל להגיע לטמפרטור
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  תחילת נסיעה

בת הילוכים ידניתתי

החלף הילוך בזמן מתאים כדי למנוע סחרור

כב.ת, אתה עלול לגרום נזק לרגלגלים. אחר

לחץ והחזק את דוושת הבלמים.¿

לחץ את דוושת המצמד עד סוף מהלכה.¿

העבר להילוך ראשון או להילוך נסיעה לאחור¿
R.

 עמוד«שחרר את בלם החניה החשמלי (¿
.(145

שחרר את דוושת הבלמים.¿

באיטיות שחרר את דוושת המצמד ולחץ¿
בעדינות על דוושת ההאצה.

בת ההילוכים בתצוגה הרציית להמלצות העבר

 עמוד 134).«(תכליתית, לנהיגה חסכונית 

כזי מיד עם תחילת הנסיעה.כב ננעל באופן מרהר

כפתורי הנעילה בדלתות יורדים למטה.

כב בכלאתה יכול לפתוח את הדלתות מתוך הר
זמן נתון.

בטל את מאפיין הנעילהאתה יכול גם ל

 עמוד 203).«האוטומטית (

בת הילוכים אוטומטיתתי

  למצבPבת ההילוכים ממצב ניתן להעביר את תי
הרצוי, רק אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים. רק

אם דוושת הבלמים ת.אז נעילת החניה משתחרר
ידיתאינה נלחצת, ניתן עדיין להפעיל את 

, אך נועל החניה(Direct select)  ההילוכים

ב.יישאר משול

�ל תחתמ םיכוליה תבית לזונ תרוטרפמטב -20  °C

Pאתה יכול להוציא את בורר ההילוכים ממצב 

בת הילוכים אחר, רק כאשר המנוע פועל.למצב תי

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה¿

לחוצה.

.R או Dבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

בלם החניהה. ת לחץ על דוושת ההאצבזהירו¿

 עמוד 145) משוחרר באופן«החשמלי (

אוטומטי.

 בלוח המחוונים כבית.נורית החיווי 

כזי מיד עם תחילת הנסיעה.כב ננעל באופן מרהר

כפתורי הנעילה בדלתות יורדים למטה.

כב בכלאתה יכול לפתוח את הדלתות מתוך הר
זמן נתון.

בטל את מאפיין הנעילהאתה יכול גם ל

 עמוד 203).«האוטומטית (

העלאת הילוכים תתבצע במהירויות מנוע גבוהות

ה. מצב זה מאפשר לממיריותר, לאחר התנעה קר
ת הפעולה שלו מהרהקטליטי להגיע לטמפרטור

יותר.

התחלת נסיעה עם גרור

ר לאחור בתחילת נסיעהרדכדי לוודא שאינך מתד
ב את בלם החניה החשמלי.בעלייה, של

.לחץ ואחוז בידית ¿

בלום ומונע אתבלם החניה ממשיך ל
כב לאחור.רות הררדהתד

האדומה בלוח המחוונים נורית החיווי 

ת דלוקה.נשאר

לחץ על דוושת ההאצה.¿

כב/גרור מוחזק על ידימיד לאחר ששילוב ר¿
.כוח ההנעה של המנוע, שחרר את הידית 

בלם החניה החשמלי משוחרר.

 האדומה בלוח המחווניםנורית החיווי 
כבית.
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למידע נוסף אודות בלם החניה החשמלי, ראה

 עמוד 145). «(

סייען זינוק בעליה

ה אזהר  

בית אתכב לפני שכילעולם אל תעזוב את הר

כב בפני תזוזה.ההצתה ואבטחת את הר

הפסק תמיד את ההצתה וקח אתך את המפתח,

כב.ב את הרכאשר אתה עוז

 מפסיק את פעולת ECO start / stopתפקוד
כב מפסיקהמנוע באופן אוטומטי, כאשר הר

לנוע.

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה
מתחיל לנוע שוב. באופן זה  מסייע לך תפקוד

ECO start / stopלהפחית את תצרוכת הדלק 
כבך.ואת פליטת המזהמים של ר

מופעל בכל פעםECO start / stop  תפקוד 
שהמנוע מותנע. אם התמלאו כל התנאים עבור

 סמל ,)הפסקת פעולת מנוע אוטומטית
ב תכליתית.מוצג בתצוגה הר

 עמוד« מופסק (ECO start/stopאם תפקוד 
 אינו מוצג.131), הסמל 

בוי המנוע באופן אוטומטיכי

הערות כלליות

פעולת המנוע מופסקת רק אם:
בת הילוכיםכב עם תיכב נייח (כלי רהר£

אוטומטית).
בת הילוכים ידנית,כב עם תיה של כלי רבמקר£

כב היא מתחת לסף מסוים.מהירות הר
ה החיצונית נמצאת בטווחהטמפרטור£

כת.המתאים למער

ת פעולה נכונה.המנוע נמצא בטמפרטור£
כבבעה עבור פנים הרה שנקהטמפרטור£

גה.הוש
ה מספקת.המצבר טעון במיד£
מית אינהכת מגלה כי השמשה הקדהמער£

כת מיזוג האווירמכוסה באדים, כאשר מער
מופעלת.

מכסה תא המנוע סגור.£
כב.לא מתבצעות פעולות היגוי בר£

ת הבטיחותה וחגורמית סגורהדלת הקד£

מהודקת.

כב כאשר הוא מוחזקאל תשאיר אף פעם את הר
על ידי סייען זינוק בעליה. לאחר כשניה אחת סייען

כבך, והוא עלולזינוק בעליה אינו עוצר יותר את ר
ר לאחור.רדלהתד

סייען זינוק בעליה מסייע לך כאשר אתה מתחיל
רון משופע. הואבנסיעה לפנים או לאחור, במד

כב במקומו לאחר שאתה מסירמחזיק את הר
את רגלך מדוושת הבלמים. מצב זה נותן לך
מספיק זמן להעביר את רגלך מדוושת הבלמים

כבלדוושת ההאצה, וללחוץ אותה לפני שהר
ר לאחור.רדמתחיל להתד

הסר את רגלך מדוושת הבלמים.¿

התחל בנסיעה.¿

סייען זינוק בעליה לא יתפקד אם:
ך מישורית אוראתה מתחיל בנסיעה על ד£

ה.ביריד
.Nבת ההילוכים נמצאת במצב תי£
בלם החניה מופעל.£
£ �.®ESPתקלה ב

ה אזהר  

  ECO start / stop

הערות כלליות

 מוצגECOאם הופסקה פעולת המנוע וסמל 
ב תכליתית, פעולת המנועבירוק בתצוגה הר

כבכות הרהופסקה באופן אוטומטי. כל מער
נותרות פעילות. אם אתה פותח דלת, משחרר את

ת הבטיחות שלך או מסיר את רגלך מדוושתחגור
כבהבלמים, המנוע יותנע באופן אוטומטי. הר

עלול להתחיל לנוע. סכנת תאונה.

כב, אלכדי למנוע התחלת נסיעה מקרית של הר
ברצונךתשחרר את דוושת הבלמים לפני ש

להתחיל בנסיעה.



עניינים לפי  א�ב

130

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

נהיגה

ניתן להפסיק את פעולת המנוע באופן אוטומטי

שלוש פעמים לכל היותר פעם אחר פעם. הפסקת

הפעולה האוטומטית של המנוע זמינה שוב, לאחר

ב תכליתית. יופיע שוב בתצוגה הרECOשסמל 

תכת בקרבוי מנוע אוטומטי, מערבמהלך כי

רושהאקלים פועלת רק ביכולת מופחתת. אם ד

ת האקלים, אתהכת בקריכולת מלאה של מער

,ECO start/stopיכול להפסיק את תפקוד 

  עמוד ECO) ».(131בלחיצה על לחצן 

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

מדומם את המנועECO start / stop  תפקוד 

באופן אוטומטי במהירויות נמוכות.

ה.כב לידי עצירהבא את הר¿

 (עקוב אחר ההוראות עבורNב הילוך סרק של¿

Nלשילוב הילוך סרק  בת ההילוכים תי

ך).ת הצורבמיד

שחרר את דוושת המצמד.¿

המנוע נכבה באופן אוטומטי.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

 מפסיק את פעולת המנועECO start/stopתפקוד 
ה מלאה,כב נבלם לעצירבאופן אוטומטי, אם הר

בתדוושת הבלמים מוסיפה להיות לחוצה, ותי
.N או Dההילוכים נמצאת במצב 

 כאשרHOLDאתה יכול עדיין להפעיל את מצב 

כב נייח, גם אם פעולת המנוע הופסקה באופןהר

ך יותר להפעיל אתאוטומטי. במצב כזה אין צור

ה האוטומטי.ב העצירדוושת הבלמים, במהלך של

כאשר תלחץ על דוושת ההאצה, המנוע יתניע

באופן אוטומטי והשפעת הבלימה של תפקוד

HOLDמופסקת. לחץ על דוושת ההאצה 

ם לכן.ב להתניע קודבזהירות, מאחר והמנוע חיי

התנעת מנוע אוטומטית

הערות כלליות

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם אתה:

ECO start / stopמפסיק את פעולת תפקוד £

.ECOבלחיצה על לחצן  

כב מתחיל לנוע.הר£

כת הבלמים דורשת זאת.מער£

כת מגלה לחות על השמשההמער£

כת מיזוג האווירמית, כאשר מערהקד

מופעלת.

מצב טעינת המצבר נמוך מדי.£

ת הבטיחות או פותחהנהג משחרר את חגור£

את דלת הנהג.

מכסה תא המנוע פתוח.£

.R למצב Dמעביר את ידית ההילוכים ממצב £

אתה מסובב את גלגל ההגה.£

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.של

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם אתה:

לוחץ על דוושת המצמד.£

לוחץ על דוושת ההאצה.£

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם אתה:

בת ההילוכיםמשחרר את הבלמים כאשר תי£

HOLDבד אם תפקוד , מלR או Dבמצב 

הופעל או

, אוRב הילוך נסיעה לאחור משל£

לוחץ על דוושת ההאצה.£

 אינו מתניע אתPבת ההילוכים במצב שילוב תי

המנוע.
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 ל�Rבת ההילוכים מ� אם אתה מעביר את תי

D תפקוד ,ECOממה זמין שוב, מידה/הד עציר

ב יופיע שוב בתצוגה הרלאחר שסמל 

תכליתית.

הפעלת או הפסקת תפקוד
ECO start/stop

.לחץ על לחצן להפסקת פעולה: ¿

ב� בתצוגה הרוסמל  נורית החיווי 

תכליתית כבים.

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

 מופיע נדלקת וסמל נורית החיווי 

ב תכליתית.בירוק בתצוגה הר

אם לא התמלאו כל התנאים סמל 

ב תכליתית. אם זהמוצג בצהוב בתצוגה הר

 אינו זמין. ECO start/stopה, תפקוד המקר

 כבויה, פעולת תפקודאם נורית החיווי 
ECO start/stopהופסקה באופן ידני, או 

כתוצאה מתקלה. פעולת המנוע לא תופסק
כבבאופן אוטומטי במצב זה, כאשר הר

יעצור.

 מופעל בכל פעםECO start / stopתפקוד 
שהמנוע מופעל.
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   פתרון תקלות מנוע

המנוע אינו מתניע. ניתן

לשמוע את מנוע המתנע.

המנוע אינו מתניע

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי

 הופעלו.DISTRONIC PLUS או HOLDתפקוד 
 עמוד 162) או את« (HOLDהפסק את פעולת תפקוד ¿

DISTRONIC PLUS) ».(154 עמוד 

נסה להתניע שוב את המנוע.¿

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.£
קיימת תקלה באספקת הדלק.£

לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב, סובב את המפתח¿
, או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן0במנעול ההצתה למצב 

Start/stop .עד שכל נוריות החיווי בלוח המחוונים כבות ,

 עמוד 127). הימנע מניסיונות«נסה להתניע את המנוע שוב (¿
חריגים ותכופים להתניע את המנוע, המצבר עלול להתרוקן.

אם המנוע לא מתניע לאחר מספר ניסיונות:
סכז שירות מורשה מרצדהתייעץ עם מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿

ת כלמוביל בע“מ.מטעם חבר

מיכל הדלק ריק
כב.תדלק את הר¿

המנוע אינו מתניע. ניתן
לשמוע את המתנע. נורית

ה דולקת ותצוגתהאזהר
0.מד הדלק מציגה 

            תקלה

כב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי או מרוקן.המתח החשמלי בר
 עמוד 283).«כב בכבלי עזר להתנעה (התנע את הר¿

אם המנוע אינו מותנע למרות הניסיונות להתנעתו בכבלי עזר:

סכז שירות מורשה מרצדהתייעץ עם מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿
ת כלמוביל בע“מ.מטעם חבר

מנוע המתנע היה חשוף לעומס חום גבוה מדי.

הנח למנוע המתנע להתקרר במשך כשתי דקות.¿

נסה להתניע את המנוע שוב.¿

אם המנוע עדיין אינו מותנע:
סכז שירות מורשה מרצדהתייעץ עם מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿

ת כלמוביל בע“מ.מטעם חבר

המנוע אינו מתניע. אינך
יכול לשמוע את המתנע.
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ת נוזלתצוגת טמפרטור

הקירור מראה חום מעל

120 °Cת נוזל. נורית אזהר

קירור עשויה לדלוק וצליל

ה עשוי להישמע.אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  תקלה

כתקיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע או תקלה מכנית במער
ניהול מנוע.

 לחץ בעדינות על דוושת ההאצה.¿

.קזנ ול םורגלו יטילטקה ריממל עיגהל לולע ףורש אל קלד ,אל םא

כז שירות מורשהדאג לתקן מיד במוסך מוסמך לדוגמה מר¿
ת כלמוביל בע“מ.ס מטעם חברמרצד

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו
ה מספקת.מקורר יותר במיד

ם האפשרי והנח למנוע ולנוזל הקירור להתקרר.עצור בהקד¿

 עמוד 265). עיין בהערות«בדוק את מפלס נוזל הקירור (¿
תה כאשר אתה עושה זאת, והוסף נוזל קירור במידהאזהר

ך.הצור

אם מפלס נוזל הקירור תקין, תיתכן תקלה במאוורר המצנן. נוזל
ה מספקת.הקירור חם מדי אם המנוע אינו מקורר במיד

, נהגC° 120 ת נוזל הקירור היא מתחת ל� אם טמפרטור¿
כז שירות מורשהלמוסך המוסמך  הקרוב ביותר, לדוגמה מר

ת כלמוביל בע“מ.ס מטעם חברמרצד

הימנע מעומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה זאת,¿
.Start/stop כים הרריות ונהיגת רלדוגמה נהיגה בד

בת הילוכים ידניתתי

ב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.של הערות בטיחות חשובות

,חמישי לשישיכאשר אתה מעביר הילוך בין 

חוף תמיד את ידית ההילוכים לכלב לדאתה חיי

ת אתה עלול להעבירך מהלכה ימינה. אחראור

, ולגרום נזקביעישלישי או רללא כוונה להילוך 

בת ההילוכים.לתי

אם אתה מוריד הילוך במהירות גבוהה מדי (בלימת

בת הילוכים) אתה עלול לגרום למהירות יתרתי

בובי מנוע, אשר יגרום נזק מנוע.של סי

אל תשתמש בלחיצה על קצה דוושת המצמד

כב בעליה.כדי ”להחזיק“ את הר

קיימת תמיד הסכנה של גרימת נזק למצמד.

 ידית הילוכים

האזהר  
גת בלימת מנוע נוספת עלאל תוריד הילוך להש

ך חלקים. מצב כזה עלול לגרום לגלגליםרפני ד
כב עלולהמניעים לאבד את אחיזת הקרקע, והר

להחליק. אתה עלול במצב כזה לאבד את השליטה
כב ולגרום תאונה.על הר

האזהר  
סור שתופרע פעולת הדוושות בשום אופן שהוא.א

אל תשמור חפצים באזור הרגליים של הנהג. וודא
בדים מאובטחים כהלכהששטיחי הרצפה והמר

ושקיים מספיק רווח עבור פעולת הדוושות.

אל תניח כמה שטיחי רצפה זה על גבי זה.

כב עם מנוע בנזין:כלי ר

המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.
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בת הילוכים אוטומטיתתי

  שילוב הילוך נסיעה לאחור

כב רק כאשר הרRהעבר להילוך נסיעה לאחור 

בתת אתה עלול לגרום נזק לתינייח. אחר

ההילוכים.

הזז את בורר ההילוכים לשמאל מעבר¿

ת ההתנגדות, ולאחר מכן לפנים.לנקוד

 אינו זמין, כאשר הילוךECO Start/stop תפקוד 

ב.נסיעה לאחור משול

,ECO Start/stop למידע נוסף אודות תפקוד 
 עמוד 129).«ראה (

 עם תפקודNהילוך סרק 
 ECO Start/stop

  פעולת המנוע מופסקת, כאשר מהירותNבמצב 
כב היא מתחת לסף מסוים, ודוושת המצמדהר

אינה לחוצה.

, ראהECO Start/stop למידע נוסף אודות תפקוד  
 עמוד 129).«(

בת הילוכים אוטומטיתתי

 הערות בטיחות חשובות

האזהר  
סור שתופרע פעולת הדוושות בשום אופן שהוא.א

אל תשמור חפצים באזור הרגליים של הנהג. וודא
בדים מאובטחים כהלכהששטיחי הרצפה והמר

ת הילוכים  המלצות להעבר

ת הילוכים מסייע לךסייען המלצות להעבר

ץלמומה ךוליהה .ינוכסח הגיהנ ןונגס תמאתהב

ב תכליתית.מוצג בתצוגה הר

תהעבר הילוך בהתאם להמלצת העבר¿

ב המוצגת בתצוגה הר,ההילוכים 

תכליתית של לוח המחוונים.

כב טעוןבשיפועים ארוכים ותלולים במיוחד אם הר
ב להעביר להילוךבכבדות או גורר גרר, אתה חיי

1, 2 או 3 בזמן. באופן זה נעשה שימוש באפקט
בלימת המנוע. כך אתה מקל את העומס על

כת הבלמים ומונע חימום יתר מהבלמים, וכןמער
בלאי מהיר.

ידית הילוכים

הילוך נסיעה לאחור
 הילוכים לפניםעד 

N ה להילוך סרק העבר

לחץ על דוושת המצמד באופן מלא.¿

. Nהזז את ידית ההילוכים למצב ¿
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  ידית הילוכים בהגה

בת ההילוכיםת מצבי תיסקיר

מצב חניה עם נועל חניה

הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק

נהיגה

ת תמיד למיקומהידית ההילוכים בהגה חוזר

 אוP ,R ,Nבת ההילוכים הנוכחי המקורי. מצב תי
Dוד עמ«בת ההילוכים (, מופיע בתצוגת מצב תי

135) בתצוגת לוח המחוונים.

בת ההילוכים ותצוגת תוכנית נהיגהמצב תי

בת ההילוכיםתצוגת מצב תי

תצוגת תוכנית נהיגה

בת ההילוכים, מראיםהחיצים בתצוגת מצב תי

בת הילוכים אתה יכול לשנות,כיצד ולאיזה מצבי תי
באמצעות ידית ההילוכים בהגה.

בתת הכוח בין המנוע לתינא זכור כי העבר

ההילוכים נקטעת כאשר פעולת המנוע מופסקת. לכן

בתר, העבר את תירדכב להתדכדי למנוע מהר

ב את בלם החניה החשמלי, ושלPההילוכים למצב 

כב נייח.כאשר פעולת המנוע מופסקת והר

האזהר  
גת בלימת מנוע נוספת עלאל תוריד הילוך להש

ך חלקים. מצב כזה עלול לגרום לגלגליםרפני ד
כב עלולהמניעים לאבד את אחיזת הקרקע, והר

להחליק. אתה עלול במצב כזה לאבד את השליטה
כב ולגרום תאונה.על הר

ושקיים מספיק רווח עבור פעולת הדוושות.

אל תניח כמה שטיחי רצפה זה על גבי זה.

האזהר  
המצמד עלול להתחמם חימום יתר אם תחזיק

כב במצב נייח בעליה, בלחיצה על דוושתאת הר

המצמד. אם המצמד מתחמם חימום יתר, יישמע

ה ותופיע הודעה בתצוגה, בתצוגתצליל אזהר

בור החיכוך של המצמד עשוי להיפגם.התקלות. חי

ר לאחור. כתוצאה מכך אתהרדכב עלול להתדהר

עלול לגרום תאונה.

תהיה מסוגל להמשיך בנסיעתך רק אם המצמד

ב תכליתית תיעלם.ייתקרר, וההודעה בתצוגה הר

כב נייח בעליה, בלחיצהאל תחזיק אף פעם את הר

על דוושת ההאצה.

כב נייח בעליהבמקום זאת, אחוז את הר

באמצעות:

לחיצה על דוושת הבלמים£

או

HOLDהפעלת תפקוד £

או

שילוב בלם החניה החשמלי.£

נמצאת בצד ימין (Direct select) ידית ההילוכים
של עמוד ההגה.

בת ההילוכים הנוכחי ותוכנית הנהיגה,מצב תי

ב תכליתית.מופיעים בתצוגה הר
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בת הילוכים אוטומטיתתי

בת ההילוכים בתצוגת לוח אם תצוגת מצב תי

המחוונים אינה פועלת, עליך להתחיל בנסיעה
בת ההילוכיםבדוק האם מצב תיבזהירות כדי ל

ב. האידיאלי ביותר יהיה אם תבחרהרצוי השתל
.S או E, ותנהג בתוכנית Dבת הילוכים במצב תי

Pשילוב מצב חניה 

 בכיוון(Direct select) חוף את ידית ההילוכיםד¿
.Pהחץ 

 מוצגתPבת ההילוכים תצוגת מצב תי
ב תכליתית.בתצוגה הר

, וודא שתצוגתPב את מצב חניה כאשר אתה משל
ב בתצוגה הרPבת ההילוכים מראה מצב תי

תכליתית.

כב רק כאשר הרPב את מצב חניה אתה יכול לשל
נייח.

Pה למצב בת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
באופן אוטומטי אם אתה פותח את דלת הנהג,

כב נייח או נוהג במהירות מאוד נמוכהכאשר הר
. בנוסף לכך, צלילR או Dבת הילוכים במצב עם תי
ה יישמע ותוצג הודעה בתצוגה.אזהר

 ידיתאם אתה לוחץ על דוושת הבלמים ודוחף את

מעלה או מטה, נועל (Direct select)ההילוכים 
ה למצבבת ההילוכים מעבירהחניה מתנתק ותי

.Nהילוך סרק 

20- בת הילוכים מתחת ל�ת נוזל תיבטמפרטור
°C אתה יכול להוציא ממצב ,Pבת למצב תי

הילוכים אחר, רק כאשר המנוע פועל.

 אוD ישירות למצב Pאם ברצונך להעביר ממצב 
Rידיתחוף את , לחץ על דוושת הבלמים וד 

מעלה או מטה, מעבר (Direct select) ההילוכים
ת ההתנגדות הראשונה.לנקוד

אם מהירות המנוע גבוהה מדי, אל תעביר את
 ל�Dבת ההילוכים האוטומטית ישירות ממצב תי
R �ת עלול. אחרP, או ישירות ל� D ל� R, או מ

בת ההילוכים האוטומטית.ם נזק לתילהיגר

Rשילוב הילוך נסיעה לאחור 

,Rבת ההילוכים האוטומטית למצב העבר את תי
כב נייח.רק כאשר הר

ב אינו זמין, כאשר משולECO start/stopתפקוד 
הילוך נסיעה לאחור. למידע נוסף אודות תפקוד

ECO start/stop) עמוד 129).« , ראה 

כב נייח.לחץ על דוושת הבלמים בעת שהר¿

(Direct select) חוף את ידית ההילוכיםד¿

ת ההתנגדות הראשונה.מעבר לנקוד

Nה להילוך סרק העבר

 עלה(Direct select) חוף את ידית ההילוכיםד¿
ת ההתנגדותאו מטה, מעבר לנקוד

הראשונה.

ECO start/stop      עם תפקודNהילוך סרק 
מופעל

 מכבה את המנוע באופןECO start/stopתפקוד 
ה מלאה, כאשרכב נבלם לעציראוטומטי אם הר

 ודוושת הבלמים עדיין לחוצה.Nהוא במצב 

, ראהECO start/stopלמידע נוסף אודות תפקוד 
 עמוד 129).«(

ECO start/stop עם תפקוד Dמצב נהיגה 

מופעל

מכבה את המנוע באופן ECO start/stopתפקוד 
כבה מלאה, והרכב נבלם לעציראוטומטי אם הר

 ודוושת הבלמים עדיין לחוצה.Dנמצא במצב 
, ראהECO start/stop למידע נוסף אודות תפקוד

 עמוד 129).«(

D     שילוב מצב נהיגה

כב נייח.לחץ את דוושת הבלמים בעת שהר¿

 עלה(Direct select) חוף את ידית ההילוכיםד¿
ת ההתנגדותאו מטה, מעבר לנקוד

הראשונה.
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בת הילוכים  מצבי תי

מצב חניה
תו. אלכב לנוע לאחר עצירמונע מהר

Pבת ההילוכים למצב תעביר את תי

עמוד 144), אלא אם הוא עצר«(
ה מוחלטת.עציר

הילוך נסיעה לאחור
Rבת ההילוכים למצב העבר את תי

ה מוחלטת.כב עצר עציררק אם הר

הילוך סרק
לא מועבר כוח מהמנוע לגלגלים

המניעים.

שחרור הבלמים יאפשר לך להזיז את
חוףכב באופן חופשי, לדוגמה לדהר

אותו או לגרור אותו.

 או חלה®ESPאם הופסקה פעולת 
בה תקלה:

Nבת ההילוכים למצב העבר את תי

כב נמצא בסכנת החלקה,רק אם הר
ח.כים מכוסות בקררלדוגמה על ד

 עלול לגרוםNשיוט במצב הילוך סרק 
בת ההילוכים.נזק לתי

נהיגה
הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

ההילוכיםהילוכים באופן אוטומטי. כל 

לפנים זמינים.

 עצות לנהיגה

מצב דוושת ההאצה

בתבו תיסגנון נהיגתך משפיע על הזמן ש
ה הילוכים:ההילוכים מעביר

ת פתוחה מעט: העלאות הילוכיםמצער£
מות.מוקד

ת פתוחה יותר: העלאות הילוכיםמצער£
מאוחרות.

קיקדאון

בית.השתמש בקיקדאון עבור האצה מר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿
הלחץ.

בת ההילוכים תעביר להילוך נמוך יותר,תי
בהתאם למהירות המנוע.

שחרר את הלחץ מדוושת ההאצה, מיד¿
גה.לאחר שהמהירות הרצויה הוש

.ךוליה בוש הלעת תיטמוטואה םיכוליהה תבית

ת גרורגריר

נהג באמצע טווח מהירויות המנוע, בנהיגה¿
בעליות.

ה, בחרבהתאם לשיפועים בעליה או ביריד¿
 עמוד 147), גם אם«בהילוך הנמוך ביותר (

ת שיוט, דיסטרוניק פלוס או ספידטרוניקבקר
הופעלו.

ת הילוכים העבר

ה אתבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
בתההילוכים הבודדים באופן אוטומטי, כאשר תי

ת. התנהגות העברDההילוכים נמצאת במצב 
בעת על ידי:הילוכים זו נק

התוכנית הנהיגה שנבחר£

מצב דוושת ההאצה£

כבמהירות הר£

ת תוכנית  לחצן בחיר

הערות כלליות

בחור ביןת תוכנית מאפשר לך ללחצן בחיר
תוכניות תנועה עם מאפייני נהיגה שונים.
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Eנהיגה נוחה וחסכונית  חיסכון

Sביסגנון נהיגה ספורטי  ספורט

Mת הילוכים ידניתהעבר  ידני

לחץ לחיצות רצופות על לחצן בורר תוכנית¿

ת עד שהאות עבור תוכנית העבר 

ב�ההילוכים הרצויה תופיע בתצוגה הר

תכליתית.

ת לתוכניתבת ההילוכים האוטומטית עוברתי

, בכל פעם שהמנוע מותנע.Eנהיגה אוטומטית 

.מידע נוסף אודות “תוכנית נהיגה אוטומטית“

ת הילוכים בגלגל ההגהידיות העבר

, אתה יכול להעביר הילוךMבתוכנית נהיגה 
ת הילוכיםבעצמך, באמצעות הידיות להעבר

בגלגל ההגה.

ת הילוכיםאם אתה מושך את הידית להעבר
השמאלית או הימנית בגלגל ההגה, כאשר אתה

, תוכניתS או Eנמצא בתוכנית נהיגה אוטומטית 
Mהנהיגה האוטומטית מעביר לתוכנית נהיגה 

ת ההילוכיםלזמן קצר.בהתאם לידית להעבר
בת ההילוכיםבגלגל ההגה שנמשכה, תי

האוטומטית תעביר מיד להילוך הבא למעלה או
למטה.

ת תוכנית (דוגמה)לחצן בחיר 

ת הילוכים שמאלית בגלגל ההגה. ידית העבר

ת הילוכים ימנית בגלגל ההגה. ידית העבר

אתה יכול להעביר הילוכים באמצעות ידיות גלגל

.Dבת ההילוכים נמצאת במצב ההגה, רק כאשר תי

מידע נוסף אודות “תוכנית נהיגה ידנית“

עמוד 139).«(

  תוכנית נהיגה אוטומטית

 מתאפיינת בפרטים הבאים:Eתוכנית נהיגה 
בת הילוכיםביעות תימנוע במגמת נוחות וק£

אוטומטיות.
תצרוכת דלק אופטימלית, כתוצאה£

מת.מהעלאת הילוכים אוטומטית מוקד
בה יותרכב מתחיל בנסיעה בעדינות רהר£

בהילוכים לפנים ולאחור, אלא עם דוושת
ההאצה נלחצת עד סופה.

בותרגישות מוגדלת. מצב זה משפר את יצי£
הנהיגה, על פני שטח חלקים לדוגמה.

העלאות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות£
כבם יותר. התוצאה היא תנועת רמוקד

בובי מנוע נמוכים יותר, והאפשרותבסי
לסחרור גלגלים פוחתת.

 מתאפיינת בפרטים הבאים:Sתוכנית נהיגה 
בית.ביעת מנוע ספורטיק£
העברות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות£

מאוחר יותר.
כתוצאה מנקודות העברות ההילוכים£

המאוחרות יותר, תצרוכת הדלק עשויה
להיות גבוהה יותר.
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 הילוך   מצבי נהיגה

אתה יכול להשתמש באפקט בלימת

המנוע.

לשימוש באפקט בלימת המנוע
בירידות ובתנאים הבאים:

כים הרריות תלולות.ר  בד£
  באזורים הרריים.£
  בתנאים קשים.£

לשימוש באפקט בלימת המנוע
ה קיצוניתבירידות תלולות במיד

ה ארוכים.ובקטעי יריד

  תוכנית נהיגה ידנית

הפעלת תוכנית הנהיגה הידנית

,Mבחור את תוכנית הנהיגה הידנית  אתה יכול ל
ת תוכנית. אתה יכולבאמצעות לחצן בחיר

ת הילוכיםלהעביר הילוך בעצמך, ידיות להעבר
בתבת ההילוכים חיים כך, תיבגלגל ההגה. לש

. ההילוך הנבחר מוצג בתצוגהDלהיות במצב 
ב תכליתית.הר

 שונה מתוכנית נהיגהMתוכנית נהיגה ידנית 
E      �, בספונטניות, ביכולת התגובה וביכולתSו

ת ההילוכים החלקה.העבר

העלאת הילוכים

ת הילוכיםמשוך את הידית הימנית להעבר¿
 עמוד 138)«בגלגל ההגה (

בת ההילוכים האוטומטית תעלה הילוךתי
להילוך הבא.

בית בהילוךבובי המנוע המרגה מהירות סיאם הוש

בתב הנוכחי ואתה ממשיך להאיץ, תיהמשול

ההילוכים האוטומטית תעלה באופן אוטומטי

הילוך, כדי למנוע נזק למנוע.

הורדות הילוכים

תשוך את הידית השמאלית להעברמ¿

עמוד 138),« ההילוכים בגלגל ההגה (

בת ההילוכים תוריד הילוך להילוך הבא.תי

תכב או עוצר ללא הורדאם אתה בולם את הר

ה הילוךבת ההילוכים האוטומטית מורידהילוך, תי

כב להאיץ או להתחיללהילוך הבא, כדי לאפשר לר

שוב בנסיעה.

בית בהילוךבובי המנוע המרגה מהירות סיאם הוש

בתב הנוכחי ואתה ממשיך להאיץ, תיהמשול

ההילוכים האוטומטית תעלה באופן אוטומטי

הילוך, כדי למנוע נזק למנוע.

בייםבובי המנוע המר אם המנוע חורג ממהירות סי

בת ההילוכים האוטומטיתת הילוך, תיבעת הורד

ה הילוך.מגינה על המנוע, בכך שהיא לא מוריד

הפעלת תוכנית נהיגה ידנית

בועההפעלה ק
 עמוד 137)«ת תוכנית (לחץ על לחצן בחיר¿

 תופיעMת ונשנית, עד שהאות לחיצה חוזר
ב תכליתית.בתצוגה הר

 תישאר פעילה, עדMתוכנית נהיגה ידנית 
.S או Eב תוכנית שתשול

הפעלה זמנית
ת ההילוכים הימנית אומשוך את ידית העבר¿

 עמוד 138).«השמאלית בגלגל ההגה (

ב תכליתית. תופיע בתצוגה הרMהאות 

 תהיה פעילה באופןMתוכנית נהיגה ידנית 
זמני. בהתאם לידית להעברית ההילוכים

בת ההילוכיםבגלגל ההגה שנמשכה, תי
האוטומטית תעביר מיד להילוך הבא למעלה

או למטה.
 פעילה באמצעותMכאשר תוכנית נהיגה ידנית 

ת הילוכים בגלגל ההגה,משיכת הידיות להעבר

 המופעלת באופן זמניMתוכנית הנהיגה הידית 

תופסק באופן אוטומטי, לאחר פרק זמן מוגבל

ה כזה,אם מצב הנהיגה מאפשר זאת. במקר

בת ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכניתתי

ה לאחרונה, לדוגמההנהיגה האוטומטית שנבחר

E או S.

Mה תוכנית הנהיגה הידנית כאשר נוהגים ביריד

המופעלת באופן זמני תופסק, אם דוושת ההאצה

ה.כב נע בירידתילחץ כאשר הר
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קיקדאון

ביתאתה יכול להשתמש בקיקדאון להאצה מיר

.M נהיגה הידניתגם בתוכנית 

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿
הלחץ.

בת ההילוכים תעביר להילוך נמוך יותר,תי
בהתאם למהירות המנוע.

ה למעלה פעם אחת, המהירותהעבר בחזר¿
ג.הרצויה תוש

במהלך קיקדאון אינך יכול להעביר הילוכים
ת הילוכים בגלגלבאמצעות הידיות להעבר

ההגה.

בתת במלואה תיאם אתה מפעיל את המצער
ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך להילוך

ביים.בובי המנוע המרגו סיהבא, כאשר הוש
בובי יתר של המנוע.באופן זה נמנעים סי

הפסקת תוכנית נהיגה ידנית

 עמוד 137),«ת תוכנית (לחץ על לחצן בחיר¿
ב תוצג בתצוגה הרS או Eעד שהאות 

תכליתית.

הפסקת תוכנית הנהיגה הידנית הזמנית

ת ההילוכים הימניתמשוך ואחוז בידית העבר¿
בת ההילוכיםבגלגל ההגה, עד שתי

האוטומטית תעבור לתוכנית האוטומטית
.S או E ה לאחרונהשנבחר

 מופסקת,Mכאשר תוכנית הנהיגה הידנית 
,S או E בת ההילוכים האוטומטית במצבתי

עשויה לעבור מההילוך הנוכחי להילוך גבוה
בר תלוי במצב דוושתיותר או נמוך יותר. הד

כב.כב ועומס המטען ברההאצה ומהירות הר
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 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
חיק ממנודלק הוא חומר הניצת בקלות ולכן יש להר

בתו אסור.אש ולהבות חשופות, והעישון בקר

דומם את המנוע לפני התדלוק.

בת ההילוכים ופתרונן תקלות בתי 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�סי  תקלה

ת שמן.בת ההילוכים מאבדתי
כז שירותבת ההילוכים במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תידאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בת ההילוכים נמצאת במצב חירום.תי
כב.עצור את הר¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

הפסק את פעולת המנוע.¿

המתן 10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש.¿

 .Dבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

כז שירותבת ההילוכים במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תידאג ל¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בת ההילוכיםתי

מתקשה בהעברות

הילוכים.

יכולת ההאצה

ת.ררדמתד

בת ההילוכיםתי

ה יותראינה מעביר

הילוכים. לא ניתן

ב הילוך נסיעהלשל

לאחור.

כב עם מנועאל תשתמש בבנזין כדי לתדלק כלי ר

כב עםדיזל. אל תשתמש בסולר לתדלק כלי ר

גוימנוע בנזין. גם כמויות קטנות של הדלק הש

כת הדלק ולמנוע.מו נזק למעריגר

אם תדלקת בטעות עם דלק לא נכון, אל תתניע

הם.ת צינורות הדלק עלולים להזדאת המנוע. אחר
חובה לרוקן את מיכל הדלק וצינורות הדלק.
התקשר למוסך מוסמך, ודאג לנקז באופן מלא

את מיכל הדלק ואת צינורות הדלק.

מילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק

כת הדלק.למער

היזהר לא לשפוך דלק על משטחים צבועים.

כב.אתה עלול לפגום בצבע הר

השתמש במסנן כאשר אתה מוסיף דלק מפח
כת הזרקתת צינורות הדלק ו/או מערדלק. אחר

הדלק עלולים להיחסם בחלקיקים מתוך פח הדלק.

 עמוד 312).«מידע נוסף תמצא בפרק “דלק“ (

ה אזהר  
ע ישיר של העורע ישיר עם דלק. מגאל תבוא במג

עם דלקים או שאיפת אדי דלק, מהווים סיכון
בריאותי.

ה אזהר  
אל תשתמש בבנזין כדי לתדלק מיכל סולר. אל

בב אף פעם סולר עם בנזין. אם תעשה זאת,תער

כב גם עלולכת הדלק ולמנוע. הרתגרום נזק למער

להתלקח ותפרוץ שריפה.
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תדלוק

 תדלוק

דלתית פתח מילוי דלק

ת מנעילה אודלתית פתח מילוי דלק משוחרר

ננעלת באופן אוטומטי, כאשר אתה פותח או

כב עם המפתח .סוגר את הר

המיקום של מכסה מילוי הדלק מוצג בלוח

. החץ הסמוך למשאבת הדלקהמחוונים 

כב.מציין את צד הר

פתיחה

דומם את המנוע.¿

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

לחץ על דלתית פתח מילוי דלק בכיוון החץ¿
.

דלתית פתח מילוי דלק תיפתח מעט.

סובב את מכסה מילוי דלק נגד כיוון השעון¿
והסר אותו.

הכנס את מכסה מילוי דלק לסגר המחזיק,¿
.בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי דלק 

לפתיחת דלתית פתח מילוי דלק.

בלת לחצי אוויר בצמיגים.ט

להכנסת מכסה מילוי דלק.

סוג הדלק הנכון.

ח משאבת הדלקהכנס באופן מלא את אקד¿
לתוך צוואר מילוי הדלק ותדלק.

חע בו אקדתדלק את המיכל רק עד לרג¿
משאבת הדלק מתנתק.

אל תוסיף יותר דלק לאחר שמשאבת הדלק

הפסיקה למלא את המיכל בפעם הראשונה,

ת הדלק עלול לדלוף החוצה.אחר

הסגיר

החזר את מכסה מילוי דלק וסובב אותו בכיוון¿
ב בצלילהשעון. מכסה מילוי הדלק משתל

נקישה.

סגור את דלתית פתח מילוי דלק.¿
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 תקלות של דלק ומיכל הדלק ופתרונן 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  תקלה

כבדלק דולף מהר

המנוע אינו מתניע

  סכנת התפוצצות או שריפה

צינור הדלק או מיכל הדלק פגומים.

 עמוד 127) במנעול ההצתה והסר« (0סובב את המפתח למצב ¿

אותו.

אל תתניע מחדש את המנוע בשום אופן.¿

התייעץ במוסך מוסמך.¿

כב עם מנוע דיזל התרוקן לחלוטין.מיכל הדלק של ר

כב עם לפחות 5 ליטרים סולר.תדלק את הר¿

 עמוד 127).«(הפעל את ההצתה למשך 10 שניות ¿

התנע את המנוע ברציפות למשך 10 שניות, עד שהוא יפעל באופן¿
חלק.

או

התנע את המנוע באמצעות בתפקוד לחצן התנעה בנגיעה. כדי לעשות¿
 במנעול ההצתה, ולאחר מכן שחרר3זאת סובב את המפתח למצב 

 עמוד 127).«(אותו מיד 

אם המנוע אינו מותנע

 עמוד 127).«(הפעל את ההצתה שוב למשך 10 שניות ¿

התנע את המנוע ברציפות שוב למשך 10 שניות, עד שהוא יפעל באופן¿
חלק.

או

התנע את המנוע באמצעות בתפקוד התנעה בנגיעה. ¿

כב אינו מתניע לאחר שלושה ניסיונותאם הר

התייעץ במוסך מוסמך. ¿
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חניה

 פתרון תקלות של דלק ומיכל הדלק 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  תקלה

לא ניתן לפתוח את

דלתית פתח מילוי

דלק.

חניה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

הסר את המפתח ממנעול ההצתה רק כאשר
בצע פעולות היגוית לא תוכל לכב נייח, אחרהר
כב כאשר המפתח מוסר.בר

כב.גחה בראל תשאיר אף פעם ילדים ללא הש
הם עלולים לשחרר את בלם החניה. מצב כזה עלול

ה או קטלנית.לגרום לתאונה חמור

ה אזהר  
בואכת הפליטה לבות אין להניח למערבשום נסי

ב או בנזיןע עם חומרים דליקים, כגון עשבמג
בש אוב יכב מעל עשלדוגמה. אל תחנה את הר

כת הפליטה עלולת חום מערה שנקצר. אחרשד
להצית את החומר הדליק ולגרום לפריצת שריפה

כב.בר

בת להציגבת ההילוכים חייותצוגת מצב תי
Pב תכליתית. בתצוגה הר

ב להיות מוסר ממנעול ההצתה.המפתח חיי£

ה תלולים, סובב את הגלגליםבעלייה או ביריד£
כה.רמיים בכיוון שפת המדהקד

 הפסקת פעולת המנוע

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בלמים.אם המנוע אינו פועל, אין סיוע כוח להיגוי ול

רשו מאמצים גדולים יותר באופןההיגוי והבלימה יד
משמעותי.

כבכתוצאה מכך אתה עלול לאבד שליטה על הר
כתוצאה מכך, לגרום לתאונה או לפצוע את עצמך

ואחרים.

לכן אל תפסיק את פעולת המנוע בנהיגה.

כב מפני תנועה מקרית:תנאים לאבטחת הר

ב להיות מופעל.בלם החניה החשמלי חיי£

ב הילוךבת הילוכים ידנית, שלכב עם תיבכלי ר£
ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבכלי ר£
,Pבת להיות במצב בת ההילוכים חייתי

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

העבר להילוך ראשון או להילוך נסיעה לאחור¿
P.

 במנעול ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿

והסר אותו.

האימובילייזר מופעל.

ת מנעילה.דלתית פתח מילוי דלק אינה משתחרר

או

סוללות המפתח מרוקנות.
 עמוד 72).«כב (בטל את נעילת הר¿
או
 עמוד 73).«כב באמצעות מפתח החירום (בטל את נעילת הר¿

ת מנעילה, אך מנגנון הפתיחה תקוע.דלתית פתח מילוי דלק משוחרר

התייעץ במוסך מוסמך.¿
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הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

  בלם חניה חשמלי

הערות כלליות

בלם החניה מבצע תפקוד בדיקה במרווחי זמן

דירים, כאשר פעולת המנוע מופסקת. רעשיםס
הנשמעים הם תופעה רגילה.

שילוב/שחרור הבלם באופן ידני

שילוב

.חוף את הידית ד¿

 בלוח המחווניםנורית החיווי האדומה 

תידלק.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

הפעל את בלם החניה בחוזקה.¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

 במנעול ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿
והסר אותו.

שולל התנעה מופעל.

בתאם אתה מכבה את המנוע כאשר תי
בת ההילוכים, תיD או Rההילוכים נמצאת במצב 

.Nה באופן אוטומטי למצב האוטומטית מעביר
אם לאחר מכן נפתחת דלת הנהג או דלת הנוסע

בתמי או המפתח מוסר ממנעול ההצתה, תיהקד
.Pה למצב ההילוכים האוטומטית מעביר

בת ההילוכים האוטומטיתאם אתה מעביר את תי
בת לפני שאתה מכבה את המנוע, תיNלמצב 

 גם אםNת במצב ההילוכים האוטומטית נשאר
נפתחת דלת.

ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי גם כאשר

המפתח מוסר.

לשיחרור

 במנעול ההצתה.1סובב את המפתח למצב ¿

.משוך את הידית ¿

 בלוח המחווניםנורית החיווי האדומה 

תיכבה.

את בלם החניה החשמלי ניתן לשחרר, רק כאשר

, או1המפתח נמצא במנעול ההצתה במצב 

/ECO startההצתה מופעלת בשימוש בלחצן 

stop.

שילוב אוטומטי

כבך מופעל באופןבלם החניה החשמלי בר

כב עםאוטומטי אם דיסטרוניק פלוס (רק בכלי ר

HOLDבת הילוכים אוטומטית) או תפקוד תי

כב עד שהוא נעצר, או שומריםבולמים את הר

ה. בנוסף לכך, לפחות אחדכב במצב עציראת הר

ב להתקיים:משני התנאים הבאים חיי

 המנוע מופסקת.פעולת£
ת הבטיחות אינהדלת הנהג נפתחת וחגור£

מהודקת.
כת.קיימת תקלת מער£
אספקת החשמל אינה מספקת.£
כב נייח במשך פרק זמן ארוך.הר£

בלוח המחוונים נורית החיווי אדומה 
דולקת.

ב באופן אוטומטי,בלם החניה החשמלי אינו משול
אם פעולת המנוע הופסקה באמצעות תפקוד

ECO start/stop.

שחרור אוטומטי

לם החניה החשמלי יכול להשתחרר באופןב
בת הילוכיםכב עם תיאוטומטי, רק בכלי ר

אוטומטית.

כבך משתחרר באופןבלם החניה החשמלי בר
אוטומטי, כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:
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עצות לנהיגה

ה אזהר  

עצות לנהיגה כללית 

שיוט עם פעולת מנוע מופסקת

אל תפסיק אף פעם את פעולת המנוע כאשר
כב נמצא בתנועה.הר

בלמי השירות, כאשר המנועאין סיוע בכוח להיגוי ול
אינו פועל.

בה יותר גדוליםאתה תזדקק למאמצים הר
לפעולות היגוי ובלימה, ולכן אתה עלול לאבד

כב ולגרום תאונה.שליטה על הר

כב לזמן ממושך החניית הר

כב בחניה למשך זמןאם אתה משאיר את הר
ם נזקבועות, עלול להיגרבעה שהעולה על אר

רגתית.ב התפרקות הדלמצבר עק

נתק את המצבר, או חבר למצבר מטען¿
מצברים.

בלימת חירום

כב גם במהלך מצב חירום,בלום את הרניתן ל
בשימוש בבלם החניה החשמלי.

של בלם חוף את הידית בעת הנהיגה, ד¿
 עמוד 145).«החניה החשמלי (

כב נבלם כל זמן שאתה שומר את ידית בלםהר

החניה החשמלי לחוצה. ככל שאתה לוחץ יותר
, כך כוחזמן את ידית בלם החניה החשמלי 

הבלימה גדול יותר.

במהלך הבלימה
ה.נשמע צליל אזהר£

Release park. brakeמופיעה ההודעה £
(שחרר את בלם החניה).

 האדומה בלוח המחוונים נורית החיווי£
מהבהבת.

ה, בלם החניהכב נבלם למצב עצירכאשר הר
ב.החשמלי משול

המנוע פועל.£

בת במצבבת ההילוכים האוטומטית משולתי£
D או R.

ת הבטיחות מהודקת.חגור£

אתה לוחץ על דוושת ההאצה.£

, מכסה תאRבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי
ב להיות סגור.המטען חיי

בלם החניה ישתחרר באופן אוטומטי אםכדי ש
ת הבטיחות שלך אינה מהודקת, התנאיםחגור

בים להתקיים:הבאים חיי

ה.דלת הנהג סגור£

, אוPהוצאת את ידית בורר ההילוכים ממצב £
נהגת לפני כן במהירות העולה על 3 קמ“ש.

כב בחניה לזמן ארוךאם אתה משאיר את הר
בול מנזקיםכב עלול לסבועות, הריותר משישה ש

כתוצאה מחסר בשימוש.

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר¿
כלמוביל בע“מ.

אתה יכול להשיג מידע אודות מטען מצברים
כז שירות מורשהבמוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

 בלמים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ךרגת בלימת מנוע נוספת בדאל תוריד הילוך להש

חלקה. מצב זה עלול לגרום לגלגלים המניעים לאבד
כב עלול להחליק.אחיזת קרקע, והר

  נסיעות קצרות

כב משמש אם הר:כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
חשבעיקר לנסיעות קצרות, ייתכן שעלולות להתר

תקלות במהלך הניקוי האוטומטי של מסנן
ברותחלקיקי דלק. מצב כזה עלול לגרום להצט

דלק בשמן המנוע, ולגרום לתקלת מנוע. לכן אם
בחקים קצרים, אתה חייאתה נוהג בתכיפות למר

ךרך ראשית או בדרבצע נסיעה של 20 דקות בדל
משנית, לפחות כל 500 ק“מ.
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ה אזהר  

ה אזהר  

ך אחרים בבלימהרוודא  שאינך מסכן משתמשי ד
שלך.

ה אזהר  

נהיגה בירידות

ב  להעבירבירידות בשיפועים ארוכים, אתה חיי
כב עמוסלהילוך נמוך יותר  במיוחד עם הר

כב עםבכבדות או גורר גרור. כדי לעשות זאת בר
בחור מראשך לבת הילוכים אוטומטית, תצטרתי

 עמוד M) ».(139בתוכנית נהיגה ידנית 

ת שיוט,הוראה זו ישימה גם אם הפעלת בקר

ספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס.

כך יעשה שימוש באפקט בלימת המנוע ויפחת
כב. מצב זהך בשימוש בבלמים להאטת הרהצור

כת הבלמים, וימנעיקל את העומס על מער
מהבלמים חימום יתר ובלאי מהיר מדי.

 אםבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

ה בעת שתוכניתלוחצים קלות על ההאצה ביריד

פידותשכבה של מלח על דיסקות הבלמים ועל ר
הבלמים עלולה לגרום השהייה בתגובת הבלימה,

חק בלימה ארוך יותר באופןוהתוצאה תהיה מר
משמעותי, העלול לגרום תאונה.

כדי להימנע מהסכנה הזו, עליך:

בלום מדי פעם בזהירות ללא סיכון משתמשיל£
כיםרך אחרים, כאשר אתה נוהג על פני דרד

מכוסות במלח. בכך תסייע להסיר מלח המתחיל
פידותבר על דיסקות הבלמים ועל רלהצט

הבלמים.

כב לפנים ולנהוגחק גדול יותר מהרלשמור מר£
בזהירות יתר.

להפעיל בזהירות את הבלמים בסוף כל נסיעה,£
ומיד לאחר תחילת כל נסיעה, כך שמשקעי

המלח יוסרו מעל דיסקות הבלמים.

אל תלחץ אף פעם את דוושת הבלמים ברציפות
כב נמצא בתנועה, לדוגמה אל תגרוםכאשר הר
בלמים להתחכך, בהפעלה קלה ורצופהאף פעם ל

של דוושת הבלמים. מצב כזה יגרום חימום יתר
חק הבלימה ועלולכת הבלמים, יגדיל את מרלמער

לגרום לכשל בלמים מוחלט.

אם הבלמים עמדו בעומס כבד, אל תעצור את
כב מיד, אלא המשך לנהוג לזמן מה. באופןהר

זה תאפשר לזרימת האוויר לקרר את הבלמים
מהר יותר.

בחון מדיאם נעשה שימוש מתון בבלמים, עליך ל
פעם את יעילותם. כדי לעשות זאת, בלום בחוזקה

בה יותר במהירות גבוהה. בכך תשפר אתר
האחיזה של הבלמים.

כים רטובותרד

ם עז במשך פרק זמן ממושךאם אתה נוהג בגש
ללא בלימה, ייתכן שתגובת הבלמים תהיה
מושהית כאשר תבלום בפעם הראשונה. זה עלול

כב.לקרות גם לאחר שטיפת הר

בה יותר.עליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה ר
כב לפנים.חק גדול יותר מהרשמור מר

כים רטובות או לאחר שטיפתרלאחר נהיגה בד
בכב, בלום בחוזקה תוך הקדשת תשומת להר

לתנאי התנועה. באופן זה תחמם את דיסקות
בש את הבלמים מהר יותר ותגןהבלמים, וכך תיי

עליהם מפני קורוזיה.

כיםרביצועי בלימה מוגבלים על מלח ד בת מופעלת באופן זמני, תיMנהיגה ידנית 

ההילוכים האוטומטית עשויה להחזיר את תוכנית

ה שנבחרS או Eהנהיגה האוטומטית הפעילה 

בת ההילוכים האוטומטית עשויהלאחרונה. תי

להעלות להילוך גבוה יתר. מצב כזה עלול להפחית

את אפקט בלימת המנוע.

מטענים כבדים וקלים
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פידות בלמים חדשותר

ה אזהר  
פידות בלמים חדשות מגיעות ליעילות הבלימהר

ך כמההאופטימלית שלהן, רק לאחר נהיגה לאור

מאות קילומטרים. לפני שאפקט בלימה אופטימלי

ג, עליך לפצות על אפקט הבלימהזה מוש

המופחת בהפעלת לחץ גדול יותר כאשר אתה

בולם. הוראה זו ישימה גם לאחר החלפת דיסקות

פידות בלמים.בלמים או ר

ךר  אחיזת ד

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמטעמי בטיחות חבר

פידות בלמים מאושרות לכליכבך רק רלהתקין בר

רט איכותס בנץ או בעלות סטנדכב של מרצדר

פידות בלמים שלא אושרו לשימוש בכליזהה. ר

ס בנץ או שאינן בעלות איכות זהה,כב של מרצדר

עלולות להשפיע שלילית על הבטיחות ההפעלה

כבך.של ר

ה אזהר  
כב באופן מלא במהירותבעוד שניתן לשלוט בר

כים רטובות אורבשות, בדכים ירמסוימת על ד

ב להפחית את מהירותךח, אתה חיימכוסות בקר

ת אתהך. אחררכדי להשיג את אותה בטיחות הד

עלול לגרום תאונה.

ך בטמפ�רת לתנאי הדב מיוחדהקדש תשומת ל

ת הקיפאון.בת נקודבירטורות בס

פל),ך (לדוגמה מעררבר על פני הדח הצטאם קר

חת במהירות על הקרשכבה דקה של מים נוצר

ך של הצמיגיםרכאשר אתה בולם, ואחיזת הד

פוחתת באופן משמעותי.  נהג במשנה זהירות

בתנאי מזג אוויר כאלה.

כים רטובותר נהיגה בד

ציפה

ך,רברו מים בעומק מסוים על פני הדאם הצט

חשות ציפה גם אם:קיימת סכנה של התר

תנהג במהירויות נמוכות.£

לצמיגים יש עומק סוליה מספיק.£

בלום בזהירות.בה זו עליך למסי

כים מוצפותרנהיגה על ד

כב הנוסעים לפניך ובכיווןנא זכור כי כלי הר

המנוגד יוצרים גלים. הגלים עלולים ליצור חריגה

בי המותר לחצייה.מעל עומק המים המר

בות.חובה לציית להוראות אלה בכל הנסי

ת אתה תגרום נזק למנוע, לאלקטרוניקתאחר

בת ההילוכים.כב או לתיהר

ברו בהםך שהצטראם עליך לנהוג בקטעי ד

מים, נא זכור כי:

בי המותר למעבר הוא 25עומק המים המר£

ס“מ.

עליך לנהוג לא מהר יותר מקצב הליכה.£

ה אזהר  

ף  נהיגת חור

הערות כלליות

חיק שלג מצינורבשלג, דאג להרכבך נלכדאם ר

כב, כל זמן שהמנוע פועל.ב לרביהפליטה ומס

) עלול לחדורCOפחמן חד�חמצני רעיל (תאחר

ה ואף מוות.בוד הכרכב, והתוצאה תהיה אילר

וודא שהאוויר הטרי מאוורר מספיק. פתח מעט

את חלון הצד שאינו פונה לרוח.

ףכבך לחורף יש להכין את רעם תחילת החור

כז שירות מורשהבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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ת שיוט  בקר

הערות בטיחות חשובות

ך על מהירות נסיעהת עבורת שיוט שומרבקר
בועה. היא בולמת באופן אוטומטי, כדי להימנעק

בעה. על שיפועימחריגה מהמהירות שנק
כב עמוס במטעןמורדות תלולים בפרט אם הר

ב הילוך נמוך יותרב לשלאו גורר גרור, אתה חיי
בות הילוכים אוטומטיותכב עם תיבזמן. בכלי ר

 עמוד« (Mבחור בתוכנית נהיגה ידנית ך לתצטר
147). כך אתה תשתמש באפקט הבלימה של

ה אזהר  
ךרת שיוט אינה יכולה להתייחס לתנאי הדבקר

והתנועה.
תב תמיד לתנאי התנועה, גם אם בקרשים ל

השיוט מופעלת.

בד, המתוכנן להקלת שיוט מהווה כלי עזר בלבקר
בלימהכב ולעל נהיגתך. אתה האחראי למהירות הר

בזמן.

ה אזהר  
ת שיוט:אל תשתמש בבקר

ך והתנועה אינם מאפשריםראם תנאי הד£
בועה (לדוגמה תנועהת מהירות קשמיר

כים מתפתלות). אתה עלול לגרוםרצפופה וד
לתאונה.

ך חלקים. בלימה או ההאצהרעל פני ד£
עלולים לגרום לגלגלים המניעים לאבד את

כב עלול להחליק.ך, והרראחיזת הד
ם כבדפל, גשב ערכאשר הראות גרועה, עק£

או שלג.

ת שיוטידית בקר

קינורטדיפסה תאו טוישה תרקב תא ליעפהל ןתינ
ת שיוט.המשתנה, באמצעות ידית בקר

ת שיוט, מציינת איזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ה:כת נבחרמער

ה אזהר  

ה אזהר  
גת בלימת מנוע נוספתאל תוריד הילוך להש

כים חלקות. פעולה כזו עלולה לגרום לגלגליםרבד
כב עלולך, והררהמניעים לאבד את אחיזת הד

להחליק.

נהיגה עם צמיגי קיץ

ף“ציית להוראות בפרק “פעולה בחור

 עמוד 294).«(

פני שטח חלקים

גת בלימת מנוע נוספת עלאל תוריד הילוך להש

ך חלקים. מצב כזה עלול לגרום לגלגליםרפני ד

כב עלולהמניעים לאבד אחיזת קרקע, והר

להחליק.

כב עומד להחליק או לא ניתן לעצור אותואם הר

במהירות נסיעה איטית:

בשלבת הילוכים ידנית: כב עם תיבכלי ר¿

הילוך סרק.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיבכלי ר¿

.Nהעבר את ידית ההילוכים למצב 

כב לשליטה בתיקוני היגוי.נסה להביא את הר¿

כים חלקות.רת על דעליך לנהוג בזהירות מיוחד
הימנע מהאצות פתאומיות, מתמרוני היגוי

ובלימה.

למידע נוסף עבור נהיגה עם שרשראות שלג,

 עמוד 295).«ראה (

המנוע. באופן זה אתה תקל את העומס על
כת הבלמים, ותמנע מהבלמים חימום ובלאימער

ם.מוקד

ךרת שיוט, רק אם תנאי הד השתמש בבקר
בועהת מהירות קוהתנועה מאפשרים שמיר

במשך פרק זמן ארוך. ניתן לשמור בזיכרון כל
ך מעל 30 קמ“ש.רמהירות ד
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ת שיוט.ה בקר נבחר כבויה:LIMנורית חיווי £

 נבחר ספידטרוניק דולקת:LIMנורית חיווי £
משתנה.

להפעיל או להגביר את המהירות.

.LIM נורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון, אולשמיר 
הלקריאת המהירות האחרונה שנשמר

בזיכרון.
להפעיל או להפחית את המהירות.

ת שיוט לספידטרוניקלמעבר בין בקר
המשתנה.

ת שיוט.להפסקת פעולת בקר 

הת שיוט מופעלת, המהירות השמורכאשר בקר
ב תכליתית במשךבזיכרון מוצגת בתצוגה הר

המקטעים בין המהירותלאחר מכן חמש שניות. 
בית, מואריםבין המהירות המרה להשמור

ב תכליתית.בתצוגה הר

תנאי הפעלה

ת שיוט, כל תנאי ההפעלה הבאיםלהפעלת בקר
בים להתקיים:חיי

ב להיות משוחרר.בלם החניה החשמלי חיי£

ב לנהוג מהר יותר מ� 30 קמ“ש.אתה חיי£

בת להיות מופעלת, אך לא חייESPכת מער£
בת.להיות מעור

בת הילוכים אוטומטית, בוררכב עם תיבכלי ר£
.Dב להיות במצב ההילוכים חיי

ב להיותבת הילוכים ידנית, חייכב עם תיבכלי ר£
ב.הילוך משול

ה בה.בת להיות לאחר בחירת השיוט חייבקר£

 בדוק האם נורית חיווית שיוט:ת בקרבחירל¿
LIM  ת שיוטכבויה. אם היא כבויה בקר

ה. אם היא אינה כבויה, לחץ עלכבר נבחר
.ת שיוט לכיוון החץ ידית בקר

ת השיוט בידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה.ת שיוט נבחרתיכבה. בקר

ת המהירות הנוכחיתה בזיכרון ושמירשמיר

ניתן לשמור בזיכרון את המהירות הנוכחית, אם
אתה נוהג במהירות גבוהה יותר מ� 30 קמ“ש.

כב למהירות הרצויה.האץ את הר¿

ת שיוט למעלהה את ידית בקרלחץ בקצר¿

ת הלחץ. עד לנקוד,או למטה  

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כב שומר באופןת השיוט מופעלת. הרבקר
ה בזיכרון.אוטומטי על המהירות השמור

ת השיוט לא תהיה מסוגלת לשמורבקרייתכן ש

רונות.ה בזיכרון בעליה במדעל המהירות השמור

ה בזיכרון מתחדשת, ביציאההמהירות השמור

ת אעל המהירותת השיוט שומרמהעליה. בקר

רונות, עם הפעלהה במדה בזיכרון בירידהשמור

אוטומטית של הבלמים.

בת הילוכים ידנית.כב עם תיכלי ר

נהג תמיד במהירויות מנוע מספקות אך לא£

חריגות.

החלף הילוך בזמן.£

ת האפשר אל תוריד כמה הילוכים בובמיד£

זמנית.
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ה אזהר  

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר

הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ה בזיכרון רק אם אתה יודעבחר במהירות שמור
מהי המהירות, ואם היא מתאימה למצב התנועה

ת האצה או בלימהוהנהיגה הנוכחיים. אחר
פתאומיות עלולות לסכן אותך ואחרים.

.ת שיוט כלפיך משוך קלות את ידית בקר¿

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה.¿

ת שיוט מופעלת,בפעם הראשונה בה בקר
ת את המהירות הנוכחית בזיכרון,היא שומר

כב למהירותאו מווסתת את מהירות הר
ה בזיכרון.מת שנשמרהקוד

ת המהירותרהגד

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿
 למהירות גבוהה יותר או מטה מעלה 

למהירות נמוכה יותר.

ת שיוט לחוצה, עדשמור את ידית בקר¿
ג.שהמהירות הרצויה תוש

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

שינוי המהירות במקטעים של 1 קמ“ש:¿
ת הלחץ,ת שיוט עד לנקודלחץ את ידית בקר

 למהירות גבוהה יותר או מטה מעלה 
למהירות נמוכה יותר.

ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור
ת או מופחתת.מוגבר

שינוי המהירות במקטעים של 10¿
ת שיוט מעבר לחץ את ידית בקרקמ“ש:

למהירות ת הלחץ, מעלה לנקוד
 למהירות נמוכהגבוהה יותר או מטה 

יותר.

ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור
ת או מופחתת במקטעים של 10מוגבר

קמ“ש.

ת שיוט אינה מופסקת אם אתה לוחץפעולת בקר
על דוושת ההאצה. לדוגמה אם אתה  לוחץ קלות

ת השיוטביצוע עקיפה, בקרעל דוושת האצה ל
הכב האחרונה שנשמרמתכווננת למהירות הר

בזיכרון, לאחר שהשלמת את העקיפה.

ת שיוטהפסקת פעולת בקר

תכים להפסיק את פעולת בקררישנן כמה ד
שיוט:

.ת שיוט לכיוון ה על ידית בקרלחץ בקצר¿

או

בלום.¿

או

ת שיוט לכיוון החץה את ידית בקרלחץ בקצר¿
.

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי
LIM  ת שיוט נדלקת.בידית בקר

ת שיוט מופסקת באופן אוטומטיפעולת בקר
אם:

אתה לוחץ על בלם החניה.£

אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.£

בת או אתה מפסיק מתער®ESPכת מער£
.®ESPכת את פעולת מער

בתכב עם תיאתה מעביר להילוך סרק בכלי ר£
הילוכים ידנית בעת הנהיגה, או לוחץ על

דוושת המצמד ליותר משש שניות.
בת הילוכים ידנית אתהכב עם תיבכלי ר£

מעלה להילוך גבוה מדי, וכתוצאה מכך
כב נמוכה מדי.מהירות הר

,N אתה מעביר את ידית ההילוכים למצב £
בת הילוכים אוטומטית.כב עם תיבר

ת השיוט, שמע צלילאם מופסקת פעולת בקר
Cruise controlה. ניתן לראות את ההודעה אזהר

offבת שיוט מופסקת) בתצוגה הר  (פעולת בקר
תכליתית, במשך כחמש שניות.

ה בזיכרון נמחקת,המהירות האחרונה שנשמר

כאשר אתה מפסיק את פעולת המנוע.

(Speedtronic) ספידטרוניק 

הערות בטיחות חשובות

הספידטרוניק בולם באופן אוטומטי, כדי שלא
בחורלבעה. עליך תחרוג מעל המהירות שנק
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ספידטרוניק משתנה

הערות כלליות
ת שיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר

ת שיוט, דיסטרוניק פלוס וספידטרוניקבקר
משתנה.

ת שיוט, מציינת באיזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ת:כת בחרמער

ת שיוט או בקר כבויה:LIMנורית חיווי £
דיסטרוניק פלוס נבחרו.

ספידטרוניק דולקת:LIMנורית חיווי £
משתנה נבחר.

ת שיוט להגביל אתניתן להשתמש בידית בקר
המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש, בעת

שהמנוע פועל.

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר בזיכרון.

.LIMנורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר 
ה בזיכרון.לקרוא למהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר 
נמוכה יותר בזיכרון.

ת שיוט, דיסטרוניק פלוסלמעבר בין בקר 
וספידטרוניק משתנה.

שתנה. להפסקת פעולת ספידטרוניק מ

ת הספידטרוניק המשתנהבחירל

ה אזהר  
לעולם אל תלחץ באופן מתמשך על דוושת

כב נמצא בתנועה, לדוגמההבלמים כאשר הר
בלמים להתחכך בהפעלת לחץלעולם אל תגרום ל

בוע על דוושת הבלמים. אתה עלול לגרוםקל וק
כת הבלמים להתחמם חימום יתר,  להגדיללמער

חק הבלימה ולגרום לכשל מוחלט שלאת מר
הבלמים.

ה אזהר  
גת אפקט בלימת מנוע נוסף,אל תוריד הילוך להש

על פני שטח חלקים. מצב כזה עלול לגרום לגלגלים
כב עלול להחליק.ך והררהמניעים לאבד אחיזת ד

הילוך נמוך בזמן, בירידות משופעות וארוכות
כב עמוס או גורר גרור, עבור כליבעיקר כאשר הר

בחורך לבת הילוכים אוטומטית, תצטרכב עם תיר
 עמוד 147). על ידי« (Mבתוכנית נהיגה ידנית 

כך אתה תשתמש באפקט הבלימה של המנוע.
כתבאופן זה אתה תקל את העומס על מער

הבלמים, ותמנע מהבלמים חימום ובלאי מואץ.
בלימה נוספת, לחץ על דוושתאם אתה זקוק ל

הבלמים לחיצות חוזרות ולא לחיצה רצופה.

בועה:בוע הגבלת מהירות משתנה או קניתן לק

עבור מגבלות מהירות, לדוגמהמשתנה £
בשטח בנוי.

עבור הגבלת מהירות לפרק זמןבועה ק£
ףארוך,  לדוגמה בנהיגה עם צמיגי חור

 עמוד 154).«(

המהירות המצוינת באמצעות מד המהירות,

עשויה להיות שונה מעט מהגבלת המהירות
ה בזיכרון.השמור

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בד, המתוכנן לסייעספידטרוניק הוא כלי עזר בל

בלימהכב וללך בנהיגה. אתה האחראי למהירות הר
ה אזהר  בזמן.

ריך את הנהגאם מתחלפים הנהגים, יש להד

ה בזיכרון.החדש אודות הגבלת המהירות השמור
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השתמש בספידטרוניק משתנה, רק אם אינך צריך

להאיץ באופן פתאומי למהירות מעל הגבלת
ת אתה עלולה בזיכרון. אחרהמהירות השמור

לגרום תאונה.

האתה יכול לחרוג מעל הגבלת המהירות השמור
בזיכרון, רק אם תפסיק את פעולת ספידטרוניק

משתנה:
ת שיוט.באמצעות ידית בקר£
תבלחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקוד£

הלחץ (קיקדאון).

לא ניתן להפסיק את פעולת ספידטרוניק משתנה
בבלימה.

ת האצה או בלימה פתאומיות עלולות לסכןאחר
אותך ואחרים.

 דולקת. LIMבדוק האם נורית חיווי ¿

אם היא דולקת ,הספידטרוניק המשתנה
נבחר כבר.

תאם היא אינה דולקת, לחץ את ידית בקר
.שיוט לכיוון החץ 

ת השיוט תידלק.בידית בקר  LIMחיווי 
הספידטרוניק המשתנה נבחר.

וודא שדוושת ההאצה אינה לחוצה מעבר¿
ת הלחץ.לנקוד

ת המהירות הנוכחית בזיכרוןשמיר

ת שיוט להגבלתניתן להשתמש בידית בקר
המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש, בעת

שהמנוע פועל.

הלעמ טוישה תרקב תידי לע הרצקב ץחל¿
ת הלחץ. עד לנקוד,או מטה  

ת בזיכרון ומוצגתהמהירות הנוכחית נשמר
ב תכליתית, במשך 5 שניותבתצוגה הר

Limitת תוצג לדוגמה: והמהירות הנשמר
100 km/h.(מגבלת 100 קמ“ש)  

ת, מתחילת החוגה ועד למהירות הנשמר
השנתות מוארות במד המהירות.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר
הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ה אזהר  
ה בזיכרון רק אם אתה יודעבחר במהירות שמור

מהי המהירות, ואם היא מתאימה למצב הנוכחי.

ה אזהר  

ת השיוטמשוך מעט את ידית בקר¿
.כלפיך 

 לחץשינוי במקטעים של 10 קמ“ש:¿
ת הלחץ,ת שיוט לנקודקלות את ידית בקר

 למהירות גבוהה יותר אומעלה 
 למהירות נמוכה יותר.מטה 

או
ת השיוט לחוצה מעברהחזק את ידית בקר¿

גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד
ת שיוטה את ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

למהירות גבוהה ת הלחץ, מעלה לנקוד
 למהירות נמוכה יותר.יותר או מטה 

לחץשינוי במקטעים של 1 קמ“ש: ¿
תת השיוט עד לנקודקלות את ידית בקר

 למהירות גבוהההלחץ, מעלה 
 למהירות נמוכה יותר.יותר או מטה 

או

ת השיוט לחוצה מעברהחזק את ידית בקר¿
גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד

ת שיוטה את ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר
למהירות גבוהה ת הלחץ, מעלה לנקוד

 למהירות נמוכה יותר.יותר או מטה 

הפסקת פעולת הספידטרוניק המשתנה

לא ניתן להפסיק את פעולת דיסטרוניק משתנה

בבלימה.

כים להפסיק את פעולתרישנן כמה ד
הספידטרוניק המשתנה:

.ת השיוט לכיוון לחץ קלות על ידית בקר¿

או
ת שיוט לכיוון החץלחץ קלות את ידית בקר¿

.

ת שיוט כבית.בידית בקר  LIMנורית חיווי 
פעולת הספידטרוניק המשתנה מופסקת.

ת השיוט או דיסטרוניק פלוס נבחרים.בקר
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 דיסטרוניק פלוס

הערות בטיחות חשובות 

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

פעולת ספידטרוניק משתנה מופסקת באופן
אוטומטי:

כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר£
ת הלחץ (קיקדאון), אך רק כאשרלנקוד

מהירותך אינה שונה ביותר מ� 20 קמ“ש
ה בזיכרון. אתה תשמעמהמהירות השמור

ה זה.ה במקרצליל אזהר
בת הילוכים ידנית, אםכב עם תיבכלי ר£

אתה מעביר להילוך גבוה יותר וכתוצאה
מכך מהירות המנוע נמוכה מדי.

ה בזיכרון נמחקת,המהירות האחרונה שנשמר
כאשר אתה מפסיק את פעולת המנוע.

בועספידטרוניק  הק

ך  להגבלת מהירותרב הדניתן להשתמש במחש
ך של 160 קמ“ש (לדוגמה עבורבועה, בין לערק

בית.ף) למהירות המרנהיגה עם צמיגי חור

גת,ה בזיכרון מושמעט לפני שהמהירות השמור
ב תכליתית.היא מופיעה בתצוגה הר

בוע נשאר פעיל, גם אםהספידטרוניק הק
מופסקת פעולת הספידטרוניק המשתנה.

ה בזיכרון,אינך יכול לחרוג מעל המהירות השמור
תגם אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

הלחץ (קיקדאון).

גת בלימת מנוע נוספת עלאל תוריד הילוך להש
כים חלקות. פעולה כזו עלולה לגרום לגלגליםרד

כב עלולך, והררהמניעים לאבד את אחיזת הד
להחליק.

בד, המתוכנןדיסטרוניק פלוס מהווה כלי סיוע בל
חקלסייע בנהיגה. הנהג הוא האחראי הבלעדי  למר

כבכב אחרים, למהירות הרכב מכלי רשל הר
בלימה בזמן.ול

בה:כת דיסטרוניק פלוס אינה מגימער

להולכי רגל.£

ך, לדוגמה כלירלמכשולים נייחים בד£
כב נייחים או חונים.ר

לתנועה הבאה לקראתך וחוצה את מסלולך.£

כב צריםדיסטרוניק פלוס עלולה לא לגלות כלי ר
כבהנוסעים לפנים, לדוגמה אופנועים, או כלי ר

ב אחר. לכן, הקדש תמיד תשומתהנוהגים בנתי
כת דיסטרוניקב לתנאי התנועה, גם אם מערל

ת אתה עלול לא לזהות סכנותפלוס הופעלה. אחר
בזמן, לגרום לתאונה, לפצוע את עצמך ואחרים.

דיסטרוניק פלוס אינה מסוגלת להתייחס לתנאי
כת דיסטרוניק אינה מזההך והתנועה. אם מעררהד

כב לפנים, אל תפעיל את דיסטרוניקיותר את הר
פלוס, או אם היא כבר פעילה, הפסק את פעולתה.

בעיקר במצבים הבאים:
לפני פניות.£
בות.בי השתלבנתי£
ה יותר.ב עם תנועה מהירכאשר משנים נתי£
ביםכבים או כאשר הנתיבמצבי נהיגה מור£

כים לאתרירך ראשית/דרמוסטים, לדוגמה ד
בנייה.

ת דיסטרוניק פלוס תקיים את המהירותאחר
בעה.הנוכחית, או תאיץ למהירות שנק

דיסטרוניק פלוס אינה יכולה להתייחס לתנאי מזג
האוויר. הפסק את פעולת דיסטרוניק פלוס או אל

תפעיל אותה:

ח.כים חלקות, מכוסות בשלג או קרראם הד£
ך בהאצהרהגלגלים עלולים לאבד את אחיזת הד

כב עלול להתחיל להחליק.או בבלימה. הר
אם החיישנים מלוכלכים או אם הראות גרועה,£

תפל. בקרם או ערב שלג, גשלדוגמה עק
חק עלולה להיפגם.המר

ב לתנאי התנועה, גם כאשרהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול לאדיסטרוניק פלוס מופעלת. אחר

לזהות סכנות בזמן, לגרום תאונה, לפצוע את
עצמך ואחרים.

2כבך 4 מ‘/ שניהדיסטרוניק פלוס בולמת את ר

בילך זה מקכב. ערמקסימום, בהתאם למהירות הר
ך.כבך בערבי של רל� 40% מכוח הבלימה המר

ב להפעיל את הבלמים בעצמך, אםאתה גם חיי
כוח בלימה זה אינו מספיק.
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הערות כלליות

דיסטרוניק פלוס מווסת את המהירות ומסייע לך
כב הנעחק מהרבאופן אוטומטי, לשמור מר

לפניך. דיסטרוניק בולם באופן אוטומטי, כך שלא
בעה.תתבצע חריגה מהמהירות שנק

בחור בהילוך נמוך יותר בזמן בנהיגהב לאתה חיי
כב עמוס או גוררבירידות תלולות, בפרט אם הר

בחור בתוכנית נהיגהב לך זה אתה חייגרור. לצור
 עמוד 147).  על ידי כך תשתמש« (Mידנית 

באפקט הבלימה של המנוע. באופן זה אתה
כת הבלמים, ותמנעתקל את העומס על מער
ם זמנו.מהבלמים חימום ובלאי טר

כב הנע לפניךאם דיסטרוניק פלוס מגלה ר
בלום על מנת לשמור אתכבך יבאיטיות, ר

כב לפניך.בע מראש לרחק שנקהמר

כב לא נוסע לפניך, דיסטרוניק פלוסאם אף ר
ת שיוט, בטווחי מהירות בין 30פועלת כמו בקר

כב נוסע לפניך, דיסטרוניקל� 200 קמ“ש. אם ר
200 �פלוס פועלת בטווחי מהירות בין 0 ל

קמ“ש.

אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס, כאשר אתה
כים עם שיפועים תלולים.רנוהג בד

ת שיוטידית בקר

ת שיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר
דיסטרוניק פלוס ואת הספידטרוניק המשתנה.

ת שיוט, מציינת איזה בידית בקרLIMנורית חיווי 

ה:כת נבחרמער
 נבחר דיסטרוניק כבויה:LIMנורית חיווי £

פלוס.

 דולקת: נבחר ספידטרוניק,LIMנורית חיווי £
משתנה.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר 

מהירות גבוהה יותר.

חק הספציפי.ביעת המרלק

.LIMנורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון, אולשמיר
הלקריאת המהירות האחרונה שנשמר

בזיכרון.

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
נמוכה יותר.

למעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק
משתנה.

 להפסקת פעולת דיסטרוניק פלוס.

ת דיסטרוניק פלוסבחיר

 כבויה. אם היא LIMבדוק האם נורית חיווי ¿
כבויה, דיסטרוניק פלוס כבר נבחר.

ת שיוטאם היא אינה כבויה, לחץ על ידית בקר
.לכיוון החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
תיכבה. דיסטרוניק פלוס נבחר.

ה אזהר  

אם דיסטרוניק פלוס מגלה סכנת התנגשות עם
ה יישמע לסירוגין. בנוסףכב לפנים, צליל אזהרהר

תידלק בלוח חק ת מרלכך, נורית אזהר
המחוונים. בלום כדי להימנע מהתנגשות.

כת דיסטרוניקבלם כאשר מערכב עלול להיהר

בה זו, הפסק את פעולתפלוס מופעלת. מסי

כב מתבצעתדיסטרוניק פלוס, אם תנועת הר

באמצעים אחרים (לדוגמה מתקן אוטומטי

כב).ת הרכב או גרירלשטיפת כלי ר
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ה בזיכרון, קיום,הפעלת דיסטרוניק: שמיר
הוקריאה למהירות השמור

כדי להפעיל את דיסטרוניק פלוס, חובה לקיים

את התנאים הבאים:

ב להיות מותנע, ועליך לנהוגהמנוע חיי£

במשך שתי דקות לפני שדיסטרוניק פלוס

יהיה מוכן להפעלה.

בלם החניה יהיה מופעל.אסור ש£

בת להיות מופעלת. חיי®ESPכת מער£

.Dבת להיות במצב בת ההילוכים חייתי£

ה כאשר אתהבת להיות סגורדלת הנהג חיי£

ת, או חגורD למצב Pמעביר הילוך ממצב 

בת להיות מהודקת.הבטיחות חיי

מי  והדלתות האחוריותדלת הנוסע הקד£

בות להיות סגורות.חיי

כב יחליק.אסור שהר£

הפעלה במהלך הנהיגה
30 �כאשר אתה נוהג במהירויות נמוכות מ
קמ“ש, ניתן להפעיל את דיסטרוניק פלוס רק

בכב, והוא מוצג בתצוגה הראם התגלה לפניך ר
בכב לפניך לא מוצג בתצוגה הרתכליתית. אם הר

תכליתית ואינו מתגלה יותר, לדוגמה מפני שהוא
בים. פעולת הדיסטרוניק פלוסהחליף נתי

ה.מופסקת ואתה תשמע צליל אזהר

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿

 או מטה , או לחץ אותה מעלה 

ת הלחץ.לנקוד

דיסטרוניק פלוס נבחר .

ת שיוט לחוצה מעלההחזק את ידית בקר¿

 עד שהמהירות הרצויה או מטה 

בעת.נק

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה.¿

כבכבך מתאים את מהירותו לזו של הרר
בעה בזיכרון.לפנים, אך רק עד למהירות שנק

אם אינך משחרר באופן מלא את דוושת ההאצה,

DISTRONIC PLUS inactive ההודעה
ב(דיסטרוניק פלוס לא פעיל) מופיעה בתצוגה הר

כב האיטי הנע לפניך, לאחק לרתכליתית. המר

יכוונן. אתה תנהג במהירות שאתה תחליט עליה,

על ידי לחיצה על דוושת ההאצה.

כב נייחהפעלה תוך נהיגה לקראת ר

כב לפניך נייח, ניתן להפעיל אתאם הר
כבך נייח.הדיסטרוניק פלוס, כאשר גם ר

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿
. או מטה , או לחץ אותה מעלה 

דיסטרוניק פלוס נבחר .

ניתן להפעיל את דיסטרוניק פלוס במהירויות
כב לפניך.נמוכות מ� 20 קמ“ש, רק אם התגלה ר

חקלכן עוזר מאוד להפעיל את תצוגת המר
ב תכליתיתדיסטרוניק פלוס בתצוגה הר

 עמוד 198).«(

ת השיוט לחוצה מעלההחזק את ידית בקר¿
, עד שהמהירות הרצויה או מטה 

בעת.נק

תרת השיוט להגדיתן להשתמש בידית בקרנ
ה בזיכרון, ובגלגלת האצבעהמהירות השמור

חק המינימליביעת המרת השיוט, לקבידית בקר
 עמוד 159).«הספציפי (

הצגת דיסטרוניק פלוס במד המהירות

כאשר דיסטרוניק פלוס מופעל מקטע אחד או
בעה נדלקים. בטווח המהירות שנק,שניים 

בות עיצוב המהירות המוצגת במד המהירותמסי

בעהעשויה להיות שונה מעט, מהמהירות שנק

עבור דיסטרוניק פלוס.

כב לפנים,אם דיסטרוניק פלוס מגלה ר

כב לחזית בין המהירות של הר המקטעים 
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ה למשך כ� 5אתה תראה את המהירות השמור

שניות, כאשר תפעיל את דיסטרוניק פלוס.

נהיגה

תחילת הנסיעה

הסר אתכב לפניך מתחיל לנסוע: אם הר¿

רגלך מעל דוושת הבלמים.

.ת השיוט כלפיך קלות על ידית בקרלחץ ¿

או

האץ מעט.¿

כבך מתחיל בנסיעה תוך התאמת מהירותור

כב לפניך.לר

כב לפנים, דיסטרוניק פלוס פועלתאם אין אף ר

ת שיוט.בדיוק כמו בקר

כב איטי יותר מתגלה לפנים, הדיסטרוניקאם ר

כב לפניךבלום, ושומר מהרכבך לם לרפלוס גור

.בע מראשחק שנקאת המר

כב מהיר יותר הנעאם דיסטרוניק פלוס מגלה ר
לפנים, היא מגדילה את מהירות הנהיגה, אך רק

ה בזיכרון.עד למהירות השמור

ה אזהר  
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים, פעולת

כב נייח.בד אם הרדיסטרוניק פלוס מופסקת מל
לאחר מכן, הדיסטרוניק פלוס  אינו בולם יותר את

חק מכלי במקרים כאלה, שמור על המרכבך.ר

תבד. אחרכב לפניך, באמצעות הבלמים בלהר

אתה עלול לגרום תאונה, וכתוצאה מכך לפצוע

 הנהג הוא האחראי הבלעדיאת עצמך ואחרים.
כבכב אחרים, מהירות הרחק מכלי רעל המר

ובלימה בזמן.

ה אזהר  

ביםהחלפת נתי

יידלקו. ה בין המהירות השמורל

חק עם דיסטרוניק פלוס מופעלת בתצוגהתצוגת המר

ב תכליתיתהר

דיסטרוניק פלוס מופעל
כבךר

כב לפנים,חק הספציפי המינימלי לרהמר
ניתן לכוונון

כב לפנים, אם התגלה.ר

 עמוד 198) של« (סיוע) (Assistanceבתפריט 
בחור את תצוגתך, אתה יכול לרב הדמחש
חק.המר

 (תצוגתDistance display בחר בתפקוד¿
 עמוד«ך (רב הדחק), באמצעות מחשמר

(198

בד, המתוכנן לסייעדיסטרוניק פלוס הוא סייען בל

לך בעת בנהיגה.

הוא אינו תחליף לריכוזך המלא. הנהג הוא האחראי

כב לפנים,כב מכלי הרחק הרהבלעדי למר

בלימה בזמן. הקדש תמידכב וללמהירות הר

ת אתהבתך. אחרביב לתנאי התנועה ולסתשומת ל

עלול לא לזהות סכנות בזמן, לגרום לתאונה ולפצוע

את עצמך ואחרים.

ב עקיפה, דיסטרוניקאם ברצונך לעבור לנתי

פלוס תסייע לך אם:

אתה נוהג מהר יותר מ� 60 קמ“ש.£

חקדיסטרוניק פלוס מצליחה לשמור על המר£

כב לפנים.לר

אתה מפעיל את מחווני הכיוון המתאימים.£

דיסטרוניק פלוס אינה מגלה סכנה של£

התנגשות.
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כבך יאיץ. ההאצהאם אתה עומד בתנאים אלה, ר

ב מדי, אובים ייקח זמן רתיקטע אם שינוי הנתי

כב לפנים נהיה יותר מדיכבך לרחק בין ראם המר

קטן.

גיח עלבים דיסטרוניק פלוס משבעת החלפת נתי

כב עם הגה שמאלי, ועלב השמאלי לכלי רהנתי

כב עם הגה ימני.ב הימני לכלי רהנתי

ה אזהר  

בלימה

כתכב כאשר מעראל תצא אף פעם מהר
דיסטרוניק פלוס מופעלת.

אסור אף פעם להפעיל, להתחיל את הפעולה או
כב.להפסיקה על ידי נוסע או מחוץ לר

כת דיסטרוניק פלוס אינה מחליפה את בלםמער
החניה, ואין להשתמש בה לחניה.

אפקט הבלימה של הדיסטרוניק פלוס מבוטל
ר, אם:רדכב יכול להתדוהר

הופסקה פעולת הדיסטרוניק פלוס ע“י שימוש£
ת שיוט.בידית בקר

האצת.£

כת או אספקת החשמלפעולת המער£
ב תקלת מצבר.מופסקת, עק

כת החשמל בתא המנוע והנתיכיםמער£
ם לא מיומן.“טופלו“ ע“י אד

המצבר נותק.£

כב או להחנותו, הפסקאם ברצונך לעזוב את הר
כדיכב את פעולת דיסטרוניק פלוס, ואבטח את הר

שלא יתחיל לנוע.

כב לפניך עוצר,אם דיסטרוניק פלוס מגלה כי הר
כבך עד למצב נייח.בלום את רהוא י

כבך עצר, הוא נשאר נייח ואינך מיד לאחר שר

צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.

לאחר זמן מה, בלם החניה החשמלי מאבטח את

כב, ומשחרר את בלמי השירות.הר

כבךחק המינימלי הספציפי, רבהתאם למר

מאחוריבעה מטריםה מלאה כאריגיע לידי עציר
בעחק מינימלי ספציפי זה, נקכב לפנים. מרהר

ת שיוט.באמצעות גלגלת האצבע בידית בקר

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר
אוטומטי, אם דיסטרוניק פלוס מופעל

חשות הפעולות הבאות:ומתר

תדלת הנהג נפתחת ואתה משחרר את חגור£
הבטיחות.

פעולת המנוע מופסקת. למעט אם היא£
מופסקת באופן אוטומטי באמצעות תפקוד

ECO start/stop. 

מכסה תא המנוע נפתח.£

חשת.כת מתרתקלת מער£

אספקת החשמל אינה מספקת.£

בתכב, תי אם חלה תקלה באלקטרוניקת הר
 באופןPההילוכים עשויה להעביר למצב 

אוטומטי.

ה אזהר  

ת המהירות הנוכחית וקריאה למהירותשמיר
ההאחרונה שנשמר

ה רק אם אתה יודע איזוקרא למהירות שמור

מהירות היא, ואם היא מתאימה לתנועה הנוכחית

ת אתה עלול לסכן את עצמךולמצב הנהיגה. אחר

ואחרים  בהפעלה פתאומית בלתי מכוונת של

האצה או בלימה.

 עמוד«ת השיוט (משוך קלות את ידית בקר¿ 
155) לכיוונך.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿ 

דיסטרוניק פלוס מופעל. בפעם הראשונה
ת.שהוא מופעל, המהירות הנוכחית נשמר

ךת השיוט לערבעת מהירות בקרת נקאחר
ם שנשמר.הקוד
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ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור
ת או מופחתת מקטעים של 10מוגבר
קמ“ש.

דיסטרוניק פלוס אינה מופסק אם אתה לוחץ על

דוושת המאיץ. אם אתה מאיץ כדי לעקוף,

כבדיסטרוניק פלוס מכוונן את מהירות הר

ה לאחר שסיימת אתלמהירות האחרונה שנשמר

העקיפה.

חק המינימלי הספציפית המררהגד
עבור דיסטרוניק פלוס

חק המינימלי הספציפיבוע את המרניתן לק

עבור דיסטרוניק פלוס, בשינוי טווח הזמן בין

בועשניה אחת לשתיים. עם תפקוד זה ניתן לק

חק המינימלי, אשר דיסטרוניק פלוסאת המר

כב.כב לפנים, בתלות במהירות הרישמור מהר

ב תכליתיתחק זה, בתצוגה הרניתן לקרוא מר
 עמוד 157).«(

ת המהירותרהגד

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר.

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
נמוכה יותר.

ת הלחץ,ת שיוט לנקודלחץ את ידית בקר¿

 למהירות גבוהה יותר או מטהמעלה  

 למהירות נמוכה יותר.

ת שיוט לחוצה, עדהחזק את ידית בקר¿
ג.שהמהירות הרצויה תוש

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

הדיסטרוניק פלוס מופעל ומכוונן את
כב, למהירות החדשהמהירות הר

ה בזיכרון.שנשמר

 לחץ אתשינוי במקטעים של 1 קמ“ש:¿
ת הלחץ, מעלהת שיוט עד לנקודידית בקר

למהירות גבוהה יותר או מטה  

למהירות נמוכה יותר.

ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור
ת או מופחתת במקטעים של 1מוגבר
קמ“ש.

 לחץ אתשינוי במקטעים של 10 קמ“ש:¿
ת הלחץ,ת שיוט מעבר לנקודידית בקר

גבוהה יותר או מטה  למהירותמעלה 
למהירות נמוכה יותר.

. לכיוון סובב את הבקר להגדיל: ¿

חק גדוללאחר מכן דיסטרוניק פלוס יקיים מר
כב לפנים.כבך לריותר, בין ר

. לכיוון סובב את הבקר  להקטין:  ¿

לאחר מכן דיסטרוניק פלוס יקצר את
כב לפנים.כבך לרחק בין רהמר

כבכבך לרחק מינימלי בין רוודא שאתה שומר מר

ך כוונןת הצוררש על ידי החוק. במידמלפנים, הנד

כב מלפנים.חק לראת המר
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הפסקת פעולת דיסטרוניק פלוס

כים להפסיק את פעולתרקיימות כמה ד
דיסטרוניק פלוס:

.ת שיוט כלפיך לחץ קלות את ידית בקר¿

או

כב נייח.בלום, אלא אם הר¿

או

ת שיוט לכיוון החץלחץ קלות את ידית בקר¿
.

 בידית LIMנבחר הספידטרוניק. נורית חיווי 
ת השיוט נדלקת.בקר

כאשר אתה מפסיק את פעולת דיסטרוניק פלוס,

 תופיע בתצוגהDISTRONIC PLUS offההודעה 

ב תכליתית למשך כחמש שניות.הר

ת,ה בזיכרון נשמרהמהירות האחרונה שנשמר 

עד שאתה מפסיק את פעולת המנוע.

פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת באופן אוטומטי
אם:

כבב את בלם החניה או אם הראתה משל£
מאובטח באופן אוטומטי בבלם החניה

החשמלי.

אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 10קמ“ש ואין£
כב לפניך לא מתגלהכב לפניך, או אם הרר

יותר.

בת או אם אתה מפסיק מתער®ESPכת מער£
.®ESPכת את פעולת מער

בת ההילוכים האוטומטיתאתה מעביר את תי£
.R, או N ,Pלמצב 

ת שיוט לכיוונך,אתה מושך את ידית בקר£

על מנת להתחיל בנסיעה ודלת הנוסע

מי או אחת הדלתות האחוריות פתוחה.הקד

כב החליק.הר£

אם מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס ישמע צליל
DISTRONICה ה. ניתן לראות את האזהראזהר

PLUS off (פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת)
ב תכליתית, למשך כחמש שניות.בתצוגה הר

חק בתפריטאתה יכול לקרוא לתצוגת המר
Assistance) »ך.רב הד עמוד 198) במחש

חק כאשר דיסטרוניק פלוס מופסקתצוגת מר

כב לפנים, אם התגלהר

כב לפניםחק נוכחי לרחק: מרמחוון מר

כב לפנים, ניתןחק ספציפי מינימלי לרמר
לכוונון

כבךר

(תצוגת Distance displayבחר בתפקוד ¿ 
 עמוד«ך (רב הדחק) באמצעות מחשמר

.(198

עצות לנהיגה עם דיסטורניק פלוס

הערות כלליות
הפרטים הבאים כוללים תיאורי תנאים מסוימים

ב להיות מרוכזך ותנועה, אשר אתה חיירשל ד
תבהם באופן מיוחד. במצבים שכאלה, בלום במיד

ך ופעולת הדיסטרוניק פלוס תופסק.הצור
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ביצוע פניות, כניסה לעיקול קיים

כבהיכולת של דיסטרוניק פלוס לגלות כלי ר
בלום באופןכבך עלול לבביצוע פנייה מוגבלת. ר

בלתי צפוי או מאוחר מדי.

כב הנוסעים בקו שונהכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס עלול לא לגלות כלי ר
כב לפנים עלולחק לרהנוסעים בקו שונה. המר

להיות קצר מדי.

בכב אחרים המשנים נתיכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס עדיין לא גילה את הר
כב זה עלול להיות קצר מדי.חק לר”החותך“. המר

כב צרכלי ר

ב חסימות אוהדיסטרוניק פלוס אינו בולם עק
כב שהתגלה מבצעכב חונים. לדוגמה אם רכלי ר

כב חונה,פנייה או אם מתגלה מכשול או ר
בלום בגללם.הדיסטרוניק פלוס לא י

כבהדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות את כלי הר
ב הרוחב הצרב, עקלפנים או בקצוות הנתי

כב לפנים עלול להיותחק לכלי הרשלהם. המר
קצר מדי.

כב נייחיםחסימות וכלי ר
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כב חוציםכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות כלי ר
בך בטעות. הפעלת דיסטרוניקהחוצים את נתי

מזור עם תנועה חוצה לפניך לדוגמה,פלוס לפני ר
כבך להתחיל בנסיעה מקרית.עלולה לגרום לר

HOLD   תפקוד  

הערות כלליות

 (אחיזה) מסייע לנהג במצביםHOLDסייען 
הבאים:

כאשר מתחילים בנסיעה בפרט בעליה£
רונות תלולים.במד

רונות תלולים.כאשר מתמרנים במד£
כאשר ממתינים בפקק תנועה.£

ך של הנהג ללחוץ עלכב נותר נייח ללא צורהר
דוושת הבלמים.

HOLDאפקט הבלימה מתבטל ופעולת 

מופסקת, כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה
ומתחיל בנסיעה.

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

תנאי הפעלה

 אם:HOLDניתן להפעיל את 
כב נייח.הר£
 או אם פעולתו הופסקה באופןהמנוע פועל£

. ECO start/stopאוטומטי, באמצעות תפקוד
ת הבטיחות שלךה או חגורדלת הנהג סגור£

ה.נחגר
בלם החניה אינו מופעל.£
מכסה תא המנוע סגור.£
.N  או D ,Rידית בורר הילוכים במצב £

הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס.£

HOLDהפעלת תפקוד 

וודא שתנאי ההפעלה מולאו.¿

ה מלאה.לחץ על דוושת הבלמים עד עציר¿

הגבר את הלחיצה  על דוושת הבלמים.¿

.תיתילכת ברה הגוצתב עיפוי  בותיכה

 מופעל.HOLDכב מופעלים כאשר תפקוד בלמי הר

כב צריך אם הרHOLDבה זו הפסק את תפקוד מסי

להתחיל לנוע באמצעים אחרים (לדוגמה במתקן

ה).כב, או בגריראוטומטי לשטיפת ר

ה אזהר  
כב כאשר תפקודאל תעזוב אף פעם את הר

HOLD.מופעל 

HOLDאסור אף פעם שנוסע יפעיל את תפקוד 

כב.או שהוא יופעל מחוץ לר

 אינו מחליף את בלם החניהHOLDתפקוד 

החשמלי, ואין להשתמש בו לחניה.

כב מתבטל, והרHOLDאפקט הבלימה של תפקוד 

ר אם:רדעלול להתד

 מופסקת בלחיצה על דוושתHOLDפעולת £
ההאצה או דוושת הבלמים.

כת או הפרעהקיימת תקלה במער£
באספקת החשמל, לדוגמה תקלת מצבר.

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
ם לא מיומן.הנתיכים “טופלו“ ע“י אד

המצבר נותק.£

כב או להחנות אותו,אם ברצונך לעזוב את הר
כב כנגד ואבטח את הרHOLDהפסק את פעולת 

רות.רדהתד
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 מופעל. ניתן לשחרר אתHOLDתפקוד 
דוושת הבלמים.

 אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים אינה

, המתן מעט ונסה שוב.HOLDמפעילה את 

HOLD     הפסקת פעולת

בה המיידית שלך, כאשר אתהביב לסתשומת ל
ת אתה עלולמחנה ומבצע תמרוני נהיגה. אחר

לסכן את עצמך ואחרים.

 מופסקת באופן אוטומטי אם:HOLDפעולת 
.R       או Dבת ההילוכים במצב אתה מאץ ותי£

.Pבת ההילוכים נמצאת במצב תי£

אתה משחרר את הבלמים ומפעילם שוב עם£
HOLDכמות מסוימת של לחץ, עד שההודעה 

ב תכליתית.נעלמת מהתצוגה הר
כב באמצעות בלםאתה מאבטח את הר

החניה החשמלי.
אתה מפעיל את הדיסטרוניק פלוס.£

לאחר זמן מה, בלם החניה החשמלי מאבטח 

כב, ומשחרר את בלמי השירות.את הר

כב באופן בלם החניה החשמלי מאבטח את הר
 הופעל ו�:HOLDאוטומטי, אם תפקוד 

תדלת הנהג נפתחה ואתה משחרר את חגור£
הבטיחות.

פעולת המנוע מופסקת, אלא אם פעולתו£
הופסקה באופן אוטומטי, באמצעות תפקוד

ECO start/stop.

כת.אירעה תקלת מער£

אספקת החשמל אינה מספקת.£

בת ההילוכים עשויה לעבוראם אירעה תקלה, תי
 באופן אוטומטי.Pלמצב 

ה אזהר  

(Parktronic)פרקטרוניק   

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בד והוא עלול לא לגלותפרקטרוניק הוא כלי עזר בל

הוא אינו מהווה תחליףאת כל המכשולים. 

בך בנהיגה.לתשומת ל

ב להקדישבטיחות ואתה חייאתה האחראי תמיד ל

וודא שאנשים או בעלי חיים לא נמצאים בטווח
ת הם  עלולים להיפצע.התמרון. אחר

ת לעצמיםב מיוחדבעת החניה, הקדש תשומת ל

חים אומעל או מתחת לחיישנים, כגון אדניות פר

ת גרורים. פרקטרוניק אינו מגלההתקני גריר

כב.בה המיידית של הרעצמים כאשר הם בקיר

כב או לעצמים.אתה עלול לגרום נזק לר

החיישנים עלולים לא לגלות שלג ועצמים הסופגים

מקורות על�קוליים.

מקורות על�קוליים כגון מתקנים אוטומטיים

חוס אוכב, בלמי משאיות באוויר דלשטיפת כלי ר

חים פנאומטיים, עלולים לגרום לתקלתמקד

פרקטרוניק.

פרקטרוניק עלול לא לתפקד כהלכה על פני שטח

משובשים.

פרקטרוניק הוא כלי עזר אלקטרוני לחניה עם
גלים על�קוליים. הוא מציין באופן חזותי וקולי את

כבך לעצם מסוים.חק בין רהמר

 פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי כאשר אתה:

מפעיל את ההצתה.£

.N או D ,Rבת ההילוכים למצב מעביר את תי£

משחרר את בלם החניה.£

פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות מעל 18
קמ“ש. פעולתו מתחדשת במהירויות נמוכות

יותר.

כבך,ב רביפרקטרוניק מפקח על האזור ס
מיבאמצעות שישה חיישנים בפגוש הקד

בעה חיישנים בפגוש האחורי.ואר
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מי, בצד שמאל (דוגמה)חיישנים בפגוש הקד  

ח ובוץ,בים להיות נקיים מלכלוך, קרהחיישנים חיי
ם עלול להיפגם. נקה אתת תפקודאחר

גח לא לשרוט אותםדיר, השהחיישנים באופן ס
 עמוד 270).«(ולא לגרום להם נזק 

 טווחי פעולת החיישנים

הערות כלליות

מבט מהצד

מבט מעל

מייםחיישנים קד

כ� 100 ס“מכזבמר

כ� 60 ס“מבפינות

חיישנים אחוריים

כ� 120 ס“מכזבמר

כ� 80 ס“מבפינות

חק מינימלימר

כ� 20 ס“מכזבמר

כ� 20 ס“מבפינות

האם קיים מכשול בטווח זה, כל הודעות האזהר
חק יורדה יישמע. אם המרתילדקנה וצליל אזהר

מתחת למרווח המינימלי, ייתכן והאזהרות לא
תוצגנה יותר.

התצוגות אזהר

חק ביןה מראות את המרתצוגות האזהר
ה עבורבין המכשול. תצוגת האזהרהחיישנים ל
מי, ממוקמת על לוח המכשירים מעלהאזור הקד

ה עבורכזיים. תצוגת האזהרלפתחי האוורור המר
האזור האחורי ממוקמת בריפוד הגג בתא

הנוסעים האחורי.

מיה עבור האזור הקדתצוגת אזהר

כב.מקטעים בצד שמאל של הר

כב.מקטעים בצד ימין של הר

מקטעים המציגים מוכנות לפעולה.

כב, מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעי חיווי צהובים ושני מקטעי חיווי
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם מקטעי החיווי

 דולקים.הצהובים 
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התצוגת אזהרבת הילוכיםמצב תי

Dמי מופעלהאזור הקד

N ,Rמיהאזורים הקדכב או הר

והאחורי מופעליםר לאחוררדמתד

Pאף אזור אינו מופעל

כבמקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הר
כבחק הרב למכשול, בהתאם למרמתקר

מהמכשול.
החל מ:

מקטע החיווי השישי ואילך, ישמע צליל£
ה לסירוגין במשך כשתי שניות.אזהר

ביעי ואילך, ישמע צלילמקטע החיווי הש£
חקעת למרה במשך שתי שניות. הגאזהר

המינימלי.

בת הילוכים ידניתתי

התצוגת אזהרבת הילוכיםמצב תי

מי מופעלהאזור הקדמייםהילוכים קד

או

ניוטרל

מיהאזורים הקדהילוך נסיעה לאחור,
והאחורי מופעליםכבאו הר

ר לאחוררדמתד

בת הילוכים אוטומטיתתי

הפסקת פעולת/הפעלת פרקטרוניק

 נורית חיווי.

 להפסקת פעולת/להפעלת פרקטרוניק.

דלקת כאשר מופסקת  פעולת ננורית החיווי 

פרקטרוניק. גם פעולת הנחיית חניה הופסקה.

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר
 במנעול2אתה מסובב את המפתח למצב 

ההצתה.

ת גרורגריר 

ך בהתקןה, אם אין צורקפל את תפוח הגריר

ה של הגרור. פרקטרוניק מודד את הטווחהגריר

רש למכשול מהפגוש, ולא מתפוחהמינימאלי הנד

ה.הגריר

פרקטרוניק לפיקוח על החלק האחורי מופסק,
כבך לגרור.בור חשמלי בין ראם אתה מקיים חי

בת הילוכיםמצב ידית ההילוכים או, בתי
אוטומטית, מצב בורר ההילוכים וכוון הנסיעה של

ה תהיה פעילהכב  קובעים איזה תצוגת אזהרהר
כאשר המנוע פועל.
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כת הופסקה.חלה תקלה בפרקטרוניק ופעולת המער

בדוק את פרקטרוניקאם הבעיות מוסיפות להתקיים, דאג ל¿

במוסך מוסמך.

ק המקטעים האדומיםר
ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק נדלקים. בנוסף
ה כל שתינשמע צליל אזהר

ך.שניות בער

פעולת פרקטרוניק
הופסקה לאחר כמה

שניות, ונורית החיווי בלחצן
פרקטרוניק נדלקת.

רק המקטעים האדומים

ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק נדלקים.

פעולת פרקטרוניק

לאחר כמההופסקה 

שניות.

פתרון תקלות של פרקטרוניק

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�    תקלה                                    סי

 סייען חניה

הערות בטיחות חשובות

סייען חניה פעיל הוא סייען חניה אלקטרוני עם
גלים אל�קוליים. הגלים האל�קוליים משמשים

כב. מקום חניהך משני צדדי הררת הדלמדיד
בותמתאים יצוין באמצעות סמל חניה. התער

היגוי פעילה יכולה לסייע לך במהלך החניה. אתה
 עמוד 163).«יכול גם להשתמש בפרקטרוניק (

כאשר פרקטרוניק מופסק, גם סייען חניה פעיל
אינו זמין. השתמש בסייען חניה פעיל עבור

מקומות חניה:

בילים לכיוון הנסיעה.המק£

חובות ישרים ולא עיקולים.שהם ר£

שהם בגובה הכביש,£
כה.רלדוגמה לא על המד

בד, ועלול לפעמיםסייען חניה פעיל הוא כלי סיוע בל
להמליץ על מקומות שאינם מתאימים לחניה.

בהם החנייהלדוגמה אלה עשויים להיות מקומות ש
כים פרטיות, פני שטח שאינםרה, דאסור

מתאימים וכדומה. סייען חניה פעיל מודד את מקום
החניה כאשר אתה חולף על פניו. שינויים מאוחרים

בון. למשליותר במקום החניה אינם נלקחים בחש
כב חונה לפניו אוזה יכול להיות מקום חניה שר

מאחוריו, או כאשר מכשול נע לתוך מקום החניה.

סייען חניה פעיל אינו משחרר אותך מהאחריות
להיות עירני בעת ביצוע החניה. אם אתה מסתמך
רק על סייען חניה פעיל, אתה עלול לגרום תאונה,

ולפצוע את עצמך ואחרים.

ב להמשיךבטיחות ואתה חייאתה תמיד האחראי ל
כבך, כאשר אתהבות רביב לסלהקדיש תשומת ל

מחנה או מתמרן.

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.

 עמוד 270).«נקה את חיישני פרקטרוניק (¿

הפעל שוב את ההצתה.¿

.םיילוק�לא םילג וא ינוציח וידר רוקמ ידי לע המרגנ היעבה יכ ןכתיי

בדוק האם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.¿

ה אזהר  
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ב בתהליךבכל זמן נתון, אתה יכול להתער£ה אזהר  
ההיגוי ולתקן אותו.  ואזי סייען חניה פעיל

בוטל.י

כבך,כאשר אתה מוביל מטען הבולט מר£
אסור לך להשתמש בהנחיית חניה.

לעולם אל תשתמש בהנחיית חניה כאשר£
מותקנים  שרשראות שלג, או גלגל חלופי

בחירום.

וודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.£
ה על מאפייני החניהיש לכך השפעה ישיר

כב.של הר

כבך ממוקם במקום החניהבו רהאופן ש£
מיםמים. גורלאחר החניה, תלוי בכמה גור
כבת כלי הראלה כוללים את מיקום וצור

החונים לפניו ומאחוריו ובתנאי המקום.
במקרים מסוימים הנחיית חניה עלולה

חוק מספיקחוק מדי או לא רלהנחות אותך ר
לתוך מקום החניה. במקרים מסוימים היא

תכה. במידרעלולה להובילך לרוחב או על מד
ך הפסק את תהליך החניה באמצעותהצור

הנחיית החניה.
ב הילוך נסיעה לפניםאתה יכול גם לשלֱ£

כב מכוון עצמו מחדש ואינובוע. הרבאופן ק
ךננהג לעומק מקום החניה כל כך. אם יש צור

ם מדי, כדי להשיג מצבלהעביר הילוך מוקד
בל על הדעת, תהליך החניהחניה מתק

בוטל.י

עצמים הממוקמים מעל גובה טווח סייען חניה
פעיל, לא יכולים להתגלות כאשר נמדד מקום

בון כאשרהחניה. עצמים אלה אינם נלקחים בחש
ב, לדוגמה מטענים בולטים,תהליך החניה מחוש

קטעים  אחוריים או משטחי הטענה של משאיות.

בות מסוימות סייען החניה הפעיל עשויבנסי

ם מדי. מצב כזהלהנחות אותך למקום חניה מוקד

בה זו עליך להימנעעלול לגרום התנגשות. מסי

משימוש בסייען חניה פעיל במצבים כאלה.

ה אזהר  
כב תסטה כלפי חוץ בכיוון התנועהמת הרקד

הבאה לקראתך, במהלך פעולת החניה. במקרים

בכב אף יקח אותך לקטעים של הנתימסוימים הר

הבא, בעת תהליך החניה.

בבטיחות כל הזמן, ואתה חייאתה האחראי ל

ך האחרים,רב למשתמשי הדלהקדיש תשומת ל

בים או החולפים על פניך.המתקר

ך, או בטל את תהליךת הצורכב במידעצור את הר

החניה של סייען החניה הפעיל.

ה אזהר  
וודא שאנשים ובעלי חיים לא נמצאים בטווח

ת הם עלולים להיפצע.התמרון. אחר

בר אינו אפשרי, עליך לנהוג מעל מכשוליםאם הד
ה. אתה עלולכות, בזהירות ולא בזווית חדרכגון מד

לגרום נזק לגלגלים ולצמיגים.

עצות לחניה:

כים צרות, נהג קרוב ככל האפשר למקוםרבד£
החניה.

מקומות  חניה עם  אשפה, או צמחיה£
ה,עבותה או תפוסים על ידי התקני גריר

עלולים להיות מזוהים כמתאימים.

הם כבד, עלולים לגרום למדידשלג או גש£
בלתי נכונה של מקום החניה.

ה שלב להודעות האזהרהקדש תשומת ל£
פרקטרוניק, במהלך תהליך החניה

 עמוד 164).«(

גילוי מקומות חניה

סייען חניה פעיל מופעל  באופן אוטומטי כאשר
כת פעילה עד מהירויותאתה נוהג לפנים. המער

כתשל כ� 35 קמ“ש. כאשר היא בפעולה, המער
ת מקומות חניהת ומודדבאופן עצמאי מאתר

כב. במהירויות נמוכות מ� 30משני צדדי הר
קמ“ש, ניתן לראות סמל חניה המציין את מצב

כת בלוח המחוונים.המער

רט רק מקומותסייען חניה פעיל מציג כסטנד
מי. מקומות חניה בצדחניה בצד הנוסע הקד

ע בו מופעלים פנסי האיתותהנהג מוצגים ברג
בהנהג. כדי להחנות בצד הנהג, אתה חייבצד 
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ה אזהר  

להשאיר את פנסי האיתות בצד הנהג מופעלים.

בים להישאר מופעלים עד שתאשר אתהם חיי

השימוש  בסייען חניה פעיל, בלחיצה על לחצן

ב תפקודי. בגלגל ההגה הר,

חב החניה התגלה, יופיע גם חץ לכיווןכאשר מר

שמאל או לכיוון ימין.

חניה

בד, והםפרקטרוניק והנחיית חניה הם כלי עזר בל
עלולים לא לגלות מכשולים. הם אינם משחררים

ב.אותך מאחריות ומהקדשת תשומת ל

באתה אחראי תמיד על הבטיחות ואתה חיי
בתך, כאשרביב לסלהמשיך להקדיש תשומת ל

כב או מבצע תמרוני היגוי.אתה מחנה את הר
ת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.אחר

בתכב עם תידוגמה: מקום חניה שהתגלה עבור ר

הילוכים אוטומטית

התגלה מקום חניה בצד שמאל.

סמל חניה.

התגלה מקום חניה בצד ימין.

סייען החניה הפעיל יגלה רק מקומות חניה:

בילים לכיוון הנסיעה.המק£

הם לפחות ברוחב 1.5 מטרים.£

כבך לפחות ב� 1.3 מטרים.הם ארוכים מר£

מקום חניה מוצג כאשר אתה חולף בנהיגה לידו,

ואתה עדיין 15 מטרים ממנו.

ה אזהר  
ך לוודא שלאכב, תצטרכאשר אתה מחנה את הר

כב במהלךבת הרממוקמים מכשולים בקיר

הפעולה כולה. סייען חניה פעיל אינו משחרר אותך

ב. הוא רק עוזר לךמאחריות והקדשת תשומת ל

בות פעילה בהיגוי.על ידי התער

כב או להימנע מתאונה, אתהכדי לעצור את הר

צריך להפעיל את הבלמים בעצמך.

כב, כאשר סמל חניה מציג אתעצור את הר¿
מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.

ב הילוךבת הילוכים ידנית: שלכב עם תיכלי ר¿

נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

.Rב מצב של

:Start Park Assist? Yes: OK No העדוהה

 תופיע בתצוגה(סייען חניה פעיל?) 
ב תכליתית.הר

בגלגל לחץ על לחצן  : ביטול התהליךל ¿
ב תפקודי או התחל בנסיעה.ההגה הר

או

 לחץ על לחצןת סייען החניה:לחנייה בעזר ¿

ב תפקודי לאישור.בגלגל ההגה הר 

Park assist active, Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundingsסייען)  

בתך),ביגח על סחניה פעיל האץ ובלום והש
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

ב�תפקודי.עזוב את לגלגל ההגה הר¿

בלום בכלכב לאחור והייה מוכן לנהג את הר¿
זמן נתון. כאשר אתה נוהג לאחור אל תחרוג

ת סייען החניהממהירות של 10 קמ“ש, אחר
הפעיל יפסיק לפעול.

מומלץ להיכנס למקומות חניה צרים בנסיעה
לאחור, ככל האפשר.
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ב גם להודעותכאשר אתה עושה זאת, שים ל
פרקטרוניק.

עצור מיד כאשר פרקטורניק משמיע צליל ¿ 
רשה רצוף, אם לא לפני כן. ייתכן שיידאזהר

תמרון במקומות חניה צרים.

Parkבת הילוכים ידנית: ההודעה כב עם תיכלי ר
Assist active Engage†forward gear

Observe surroundingsב (סייען חניה פעיל, של
בתך) תופיעביב לסהילוך נסיעה לפנים.  שים ל

ב תכליתית.בתצוגה הר

בת הילוכים אוטומטית: ההודעהכב עם תיכלי ר
Park Assist active select D Observe

surroundings  �D (סייען חניה פעיל, בחר ב

ב תכליתית.בתך) תופיע בתצוגה הרביב לסשים ל

בת הילוכים ידנית: בעתכב עם תיכלי ר ¿ 
כב נייח, העבר להילוך ראשון.שהר

בת הילוכים אוטומטית: בחרכב עם תיכלי ר
כב נייח. בעת שהרDבת הילוכים במצב תי

סייען חניה פעיל מסובב מיד את ההגה לכיוון
ההפוך.

Park Assist active Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundingsסייען) 

בתך)ביב לסחניה פעיל, האץ ובלום.  שים ל
ב תכליתית.תופיע בתצוגה הר

אתה תשיג את התוצאות הטובות ביותר

בהמתנה להשלמת תהליך ההיגוי, לפני תחילת

הנסיעה.

בלום בכל זמן נתון.נהג לפנים והייה מוכן ל  ¿ 

עצור מיד כאשר פרקטורניק משמיע צליל ¿ 
ה רצוף, אם לא לפני כן.אזהר

Park בת הילוכים ידנית: ההודעהכב עם תיכלי ר
Assist active Engage reverse gear Observe

surroundings) ב הילוךסייען חניה פעיל, של
בתך) תופיע בתצוגהביב לסנסיעה לאחור. שים ל

ב תכליתית.הר

בת הילוכים אוטומטית: ההודעהכב עם תיכלי ר
Park Assist active select R Observe

surroundings  �R (סייען חניה פעיל, בחר ב

ב תכליתית.בתך) תופיע בתצוגה הרביב לסשים ל

ך בהעברות הילוכים נוספות.יתכן שיהיה צור ¿

מיד לאחר השלמת תהליך החניה ההודעה
Park Assist switched offסייען חניה) 

מופסק) תופיע בתצוגה הר ב תכליתית.
פעולת סייען חניה פעיל מופסקת כעת,

פרקטרוניק עדיין זמין.

ך.ת הצורתמרן במיד ¿ 

ה, המוצגותב תמיד להודעות האזהרשים ל  ¿ 
 עמוד 164).«על ידי פרקטרוניק (

ביטול סייען חניה פעיל

בטל את סייען חניה פעיל בכל זמןאתה יכול ל
נתון.

ב�תפקודיעצור את תנועת גלגל ההגה הר ¿ 
או בצע פעולות היגוי בעצמך. סייען חניה

Parkפעיל יתבטל מיד. החניה ההודעה 
Assist canceled (סייען חניה התבטל) 
ב תכליתית.תופיע בתצוגה הר

או
 בקונסולהPARKTRONICלחץ על לחצן  ¿  

 עמוד 165).«כזית (המר

פרקטרוניק מופסק וסייען חניה פעיל
Park Assistמתבטל מיד. ההודעה 

canceled (סייען חניה התבטל) תופיע 
ב תכליתית.בתצוגה הר

סייען חניה פעיל מתבטל באופן אוטומטי אם:
ה הילוךבת ההילוכים העבירהועבר הילוך/תי£

ם מדי.מוקד
השימוש בסייען חניה פעיל אינו אפשרי יותר.£
אתה נוהג מהר יותר מ� 10 קמ“ש.£
£ �ב או נכשל. מתערESPגלגל מסתחרר ו

נדלקת בלוח ה נורית האזהר

המחוונים.

ה נשמע. סמל מקום החניה נעלםצליל אזהר
ב�תכליתית מציגה את ההודעהוהתצוגה הר

Park Assist canceled  .(סייען חניה התבטל)
כאשר סייען חניה מתבטל, עליך להפעיל שוב

את ההגה.
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ה אזהר  

 היא כלי עזר אופטי.מצלמת נסיעה לאחור 
כב בתצוגתהיא מראה את האזור מאחורי הר

Audio/COMAND .

כב מוצג כדוגמת השתקפותהאזור מאחורי הר
בראי, כמו במראה הפנימית.

  מצלמת נסיעה לאחור

מצלמת נסיעה לאחור ממוקמת על ידית דלת תא

המטען

הערות כלליות

ודא שאין אנשים או בעלי חיים בטווח התמרון.ו

ע.ת הם עלולים להיפצאחר

ה אזהר  
מצלמת הנסיעה לאחור היא רק כלי עזר, ועלולה
להציג מכשולים באופן מעוות ובלתי נכון, או אף
עלולה לא להציגם כלל. מצלמת הנסיעה לאחור

ת אותך מאחריות ומהקדשתאינה משחרר

ב. המצלמה אינה מסוגלת להציג עצמים:תשומת ל
קרובים מאוד לפגוש האחורי.£

מתחת לפגוש האחורי.£

הממוקמים מעל ידית מכסה תא המטען.£

באתה האחראי תמיד על הבטיחות ואתה חיי
בתך, כאשרביב לסלהמשיך להקדיש תשומת ל

אתה מחנה או מבצע תמרוני היגוי. הוראה זו
כב.מתייחסת לאזורים מאחורי, לפני ובסמוך לר

ת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.אחר

ה אזהר  
בות הבאות מצלמת נסיעה לאחור לאבנסי

תתפקד, או תתפקד באופן מוגבל:

אם מכסה תא המטען פתוח.£

פל.ם כבד, שלג או ערבגש£

בלילה או במקומות חשוכים מאוד.£

בן בהיר מאוד.אם המצלמה חשופה לאור ל£
 אם האזור מואר על ידי פנס פלורוסנט (התצוגה£

עלולה להבהב).

ה פתאומי, לדוגמהאם חל שינוי טמפרטור£
ף.ה ומחוממת בחורנסיעה לתוך חניה מקור

אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.£

הכבך ניזוק, במקראם החלק האחורי של ר£
בדוק את מיקום המצלמה וכוונהכזה דאג ל

ס בנץ ממליצה לךבמוסך מוסמך. מרצד
סכז שירות מורשה של מרצדלהשתמש במר

ה זו.בנץ מטעם כלמוביל למטר

אל  תשתמש במצלמת נסיעה לאחור באחד
ת אתה עלול לפצוע אחרים,המצבים הנ“ל. אחר

כבך בעת שאתהאו לגרום נזק לחפצים ולר
כבך.את רמחנה 

הפעלת מצלמת הנסיעה לאחור

במנעול2  וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

”Reversing camera “  וודא שנבחר תפקוד¿

כת השמע(מצלמת נסיעה לאחור) במער

COMANDראה הוראות תפעול נפרדות) 

). COMANDעבור 

ת גרורגריר

ךת גרור, האורכב עם התקן גרירעבור כלי ר
המינימלי עבור מקומות חניה גודל מעט.

כבך, אסור לך להשתמשת גרור לראם חבר
בסייען חניה פעיל.

כבך לגרורבור החשמלי בין רמיד לאחר שהחי
בוצע, סייען חניה פעיל אינו זמין יותר.
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ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

קווי ההנחיה משמשים להראות את האזור
.Audio/COMANDכב. בתצוגת מאחורי הר

ה אזהר  

כב עםתצוגת מצב תפקוד עבור כלי ר

 COMAND Onlineת גרור והתקן גריר

כב עםכדי לעבור בין מצבי תפקוד בכלי ר¿
Online COMAND     בחר :ת גרורוהתקן גריר 

” (חניה בנסיעהReverse parkingבתפקוד “

 ראה; COMANDת לאחור) עם סמל בקר
COMANDהוראות הפעלה נפרדות עבור 

Online

או
בור (חיCoupling up a trailerעבור תפקוד ¿

; ראה הוראות הפעלהגרור), בחר בסמל 
. הסמל עבורCOMAND Onlineנפרדות עבור 

התפקוד הנבחר מואר בהדגשה.

מצלמת הנסיעה לאחור מנותקת :כדי לנתק
אם אתה:

כב עם (בכלי רPבת הילוכים בוחר במצב תי£
בת הילוכים אוטומטית).תי

חק של 10 מטרים.נוהג לפנים למר£

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיעבור כלי ר£
בת ההילוכים ממצבאם אתה מעביר את תי

R.למצב אחר בתוך 15 שניות 

בת הילוכים ידנית, אםכב עם תיעבור כלי ר£
אתה מוציא את הילוך נסיעה לאחור משילוב

בתוך 15 שניות.

נהג לפנים במהירות מעל 10 קמ“ש.£

ה אזהר  

Audio/COMAND     תצוגת

השימוש במצלמת נסיעה לאחור עלול להיות
מסוכן, אם אתה עיוור צבעים או אם יכולתך להבחין

בין צבעים מוגבלת.
השתמש במצלמת נסיעה לאחור רק אם אתה
יכול להבחין בין כל צבעי קווי ההנחיה, המוצגים

/Audio על ידי מצלמת הנסיעה לאחור בתצוגת
COMAND.

ב לכך כי עצמים שאינם בגובה פנינא שים ל
חקםחוקים יותר ממרהקרקע, עשויים להיראות ר
בפועל. עצמים אלה כוללים:

כבך.כב החונה מאחורי רפגוש של ר£
ת גרור.התקן גריר£
ת גרור.מחבר כדורי של התקן גריר£
החלק האחורי של משאית.£
עמודים נוטים.£

בד, הם אינם אמצעיהקווים משמשים להנחיה בל
חק למכשול.ה מדויקים המציינים את המרמדיד

לכן לעולם אל תעבור את הקו האדום, כאשר אתה
ת אתה עלול לגרום תאונהב למכשול. אחרמתקר

ולפצוע את עצמך ואחרים.

ביםנתי

כב עם גלגלבן, רוחב הרב בצבע לסימוני נתי
הגה ישר לפנים.

ב בצבע צהוב, המסלול שלסימוני נתי
הצמיגים לאחר זווית גלגל ההגה הנוכחית

(מצב דינמי).
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כב בזוויתב בצבע אדום, רוחב הרסימוני נתי
גלגל ההגה הנוכחית (מצב דינמי).

פגוש.

כב כוללבן ואדום, רוחב הרב בלעבור צבעי נתי

ב בצבעאת המראות החיצוניות. עבור סימון הנתי

כב נמדד מהקצה החיצוני שלצהוב, רוחב הר

הגלגלים.

קווי הנחיה

פגוש.

חק של כ� 0.25 מטריםקו הנחיה אדום במר

כב.מהחלק האחורי של הר

חק של כ� 4 מטריםקו הנחיה צהוב במר

כב.מהחלק האחורי של הר

כב (סמן מסייע).כז של הרציר המר

חק של כ� 1 מטרקו הנחיה צהוב במר

כב.מהחלק האחורי של הר

בים וקווי ההנחיה מוצגים רק כאשר אתההנתי

ב הילוך נסיעה לאחור.משל

ועם PARKTRONICכב עם תצוגות נוספות לכלי ר

COMAND Online.

מית.ה קדתצוגת אזהר

מחוון מוכנות פעולה נוספת של
PARKTRONIC.

ה אחורית.תצוגת אזהר

COMAND ו� PARKTRONICכב עם כלי ר

Online :) עמוד 163),«אם פרקטרוניק פעיל 

מחוון מוכנות פעולה נוסף יופיע בתצוגת

COMAND .ה פרקטרוניק אם תצוגות אזהר

ו� ה פעילות או נדלקות, גם תצוגות האזהר

ביל בתצוגתפעילות או נדלקות במק 
פרקטרוניק.

תפקוד “חניה בנסיעה לאחור“

וודא שמצלמת הנסיעה לאחור הופעלה¿

” (חניה בנסיעהReverse parkingותפקוד “

לאחור) הופעל; ראה את הוראות ההפעלה

COMANDכת שמע/ הנפרדות עבור מער
Online.

ב וקווי ההנחיה מוצגים.הנתי
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ה לאחור לתוך מקום החניה ללאנסיעה ישיר

בוב גלגל ההגהסי

כב ייסע בוך שהררבן המציין את הדב לנתי
עם גלגל הגה במצב היישר לפנים.

חק של כ� 1.0 מטרקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

חק של כ� 0.25 מטרקו הנחיה אדום במר
כב.מהחלק האחורי של הר

כב בדוק האם הר,בן ב הלת הנתיבעזר¿

מתאים למקום החניה.

בן כהנחיה, נהג בזהירותב הלבשימוש בנתי¿

לאחור עד שתגיע לסוף המיקום. קו הנחיה

 מסמן את קצה מקום החניה.אדום 

ביל למקום החניה.כב נמצא כמעט במקהר

נסיעה לאחור בניצב לחניה עם גלגל הגה

בזווית

כבנהג מעבר למקום החניה והבא את הר ¿

ה מלאה.לעציר

בוב גלגל ההגהסי

כב ייסע בו,ך שהררב אדום מסמן את הדנתי
כאשר גלגל ההגה נמצא במצב הנוכחי.

סימון מקום חניה.

ה מלאה, סובבכב נמצא בעצירבעת שהר¿

את גלגל ההגה בכיוון מקום החניה, עד

ב האדום יגיע לסימון מקום החניהשהנתי

.

שמור את גלגל ההגה במצב זה, וסע לאחור¿

בזהירות.

נסיעה לאחור עם גלגל הגה מסובב

כב ייסע בה,ך שהררב אדום מציין את הדנתי
כאשר גלגל ההגה יהיה בו במצב הנוכחי.

כב כאשר הוא נמצא כמעט לפניעצור את הר¿

ב להיות סמוךבן חייב הלמקום החניה. הנתי

ביל ככל האפשר לסימון מקוםמאוד במק

החניה.
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נהיגה למיקום הסופי

כב ייסע בהך שהררבן מציין את הדב הלהנתי
עם גלגל ההגה במצבו הנוכחי

סימון מקום החניה

כזי בעתסובב את גלגל ההגה למצב מר¿

כב נייח.שהר

חק של כ� 0.25 מטרקו הנחיה אדום במר
כב.מהחלק האחורי של הר

כב ייסע בוך שהררבן המציין את הדב לנתי

עם גלגל הגה במצב היישר לפנים.

קצה מקום החניה

סע לאחור בזהירות עד שתגיע למצב הסופי. ¿ 

חבנמצא בקצה מר קו הנחיה אדום 

בילכב נמצא כמעט מק הר.החניה 

למקום החניה.

בור גרור)” (חיCoupling up a trailerתפקוד “

תכב עם התקן גרירתפקוד זה זמין רק בכלי ר

 �.COMAND Onlineגרור ו

חקכב בקו הנחיה צהוב, במרכז הרת מרנקוד
כב.של כ� 1.0 מטר מהחלק האחורי של הר

ת גרור.התקן גריר

ה.תפוח גריר

כך שהוא ת גרור בע את גובה התקן גרירק¿ 

.ה יהיה מעט גבוה יותר מתפוח הגריר

כזי לפני התקןכב במצב מרמקם את הר¿ 

.ת הגרור גריר

ה.תפוח גריר
חק של כ� 0.25 מטרקו הנחיה אדום במר

ה.מתפוח הגריר

ת גרור.סימון סיוע להתקן גריר

ת גרור.התקן גריר

”Coupling up a trailerסמל עבור תפקוד “

בור גרור).(חי

כת שמע/עם בקר מער בחר בסמל ¿

COMANDראה הוראות הפעלה נפרדות ,

.COMAND Onlineכת שמע/עבור מער

בור” (חיCoupling up a trailerנבחר תפקוד “

חקים שצויינו מעלה נכונים רק המרגרור).
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  סייען עייפות

מההקד

סייען עייפות מסייע לך בנסיעות ארוכות
ה.כים ראשיות וכבישי אגררומונוטוניות, כגון בד

בין 80 קמ“ש ל� 180הוא פעיל במהירויות ש
קמ“ש.

אם סייען עייפות מגלה  סימני עייפות או חוסר
ריכוז אצל הנהג, הוא מציע הפסקה בנסיעה.

הערות בטיחות חשובות

תנאי נהיגה, לדוגמה שעה, זמן נהיגה.£

תפקוד סייען עייפות מוגבל והאזהרות
מושהות או אינן מופיעות כלל במצבים

הבאים:

ךרך גרועים, לדוגמה דראם תנאי הד£
משובשת עם בליטות ובורות.

בת רוח צד עזה.אם נוש£

בי עםת לסגנון נהיגה ספורטיאם עבר£
מהירויות פנייה גבוהות, או אם אתה נוהג

עם שיעור גבוה של האצה.

בה במהירות נמוכהאם אתה נוהג בתדירות ר£
בה יותריותר מ� 80 קמ“ש, או במהירות ר

מ� 180 קמ“ש.

אם אתה מפעיל בזמן הנוכחי או מבצע£
 �. COMANDשיחה באמצעות ה

אם הזמן לא כוונן באופן נכון. £

 במצבי נהיגה פעילים, לדוגמה, כאשר אתה£
בים או משנה את מהירותמחליף נתי

הנסיעה.

בת הילוכים אוטומטיתכב המצויידים בתידוגמה: לכלי ר

ךרב הדהפעל את סייען העייפות במחש¿
 עמוד 199).«(

ב תכליתית.מופיע בתצוגה הר הסמל 

אם סייען העייפות פעיל, הוא לא יזהיר אותך
במשך 20 הדקות הראשונות של נסיעתך.

 לסירוגיןה לאחר מכן אתה תשמע צליל אזהר

פעמיים וההודעה

 Attention Assist: Drowsiness detected

(סייען עייפות: התגלתה נטייה לנמנום), תופיע

ב תכליתית.בתצוגה הר

תיתילכת ברה הגוצתב הגוצתו הרהזא תועדוה

ה אזהר  
סייען עייפות הוא רק כלי עזר, ועשוי לגלות את

עייפותך או את חוסר הריכוז מאוחר מדי, או לא

לגלותם כלל. הוא אינו מהווה תחליף למנוחה בזמן

ולעירנות הנהג.

עייפות עלולה לגרום לך לזהות מצבים מסוכנים

מאוחר מדי, לשיקול דעת מוטעה של מצב מסוים

בה זו, וודא שאתה ערניולתגובה איטית יותר. מסי

לפני שאתה מתחיל לנהוג ובמהלך הנהיגה. בצע

דיר, בפרט במהלך נסיעותהפסקות בזמן ובאופן ס

ת אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנותארוכות. אחר

בזמן, לגרום לתאונה, ולפצוע את עצמך ואחרים.

ה.לעצמים הנמצאים בגובה של תפוח הגריר

סע לאחור בזהירות, וודא שסייען סימון התקן¿
תך לכיוון התקן גרירמצביע בער ה הגריר

.הגרור 

ת הגרורסע לאחור בזהירות עד שהתקן גריר¿
.ע בקו ההנחיה האדום ייג 

 עמוד 181).«חבר את הגרור (¿

מת העייפות או אתמעריך את ר סייען עייפות
בון אתחוסר הריכוז ההולך וגדל, ולוקח בחש

הקריטריונים הבאים:

סגנון נהיגה אישי, לדוגמה מאפייני היגוי.£
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  סייען הגבלת מהירות

הערות כלליות

כת הניווטסייען הגבלת מהירות ביחד עם מער
שלך, מציגים לך את מגבלות המהירות שהתגלו

ב תכליתית.בתצוגה הר

התצוגה מופיעה כאשר התגלו תמרורי תנועה
ך.רבדת הקובעים את המהירות הגבוהה המותר

אם סייען הגבלת מהירות אינו מגלה תמרורי

תנועה כלשהם, הוא מאמץ את הגבלת המהירות

במפה הדיגיטלית ומראה אותה בתצוגה.

סייען הגבלת מהירות מגלה תמרורים

באמצעות מצלמה המוצבת בקצה העליון של

מית.השמשה הקד

מצלמת סייען הגבלת מהירות.

הערות בטיחות חשובות

ך בצע הפסקה.ת הצורבמיד¿

 לאישור ההודעה. לחץ על לחצן ¿

דירות בזמןבנסיעות ארוכות, בצע הפסקות ס
ואפשר לעצמך מנוחה נכונה. אם אינך לוקח
הפסקה וסייען עייפות מגלה עדיין עייפות או חוסר

ה נוספתריכוז מתגבר, ניתן לראות הודעת אזהר
םלאחר 15 דקות לכל הפחות.  התנאי המוקד

לכך הוא שסייען עייפות מגלה עדיין סימנים
טיפוסיים לעייפות, או הפוגות גדולות ביכולת

כזות.ההתר

ב מחדש אתסייען עייפות מתאפס ומתחיל לחש
ת עייפותך, אם:מיד

אתה מפסיק את פעולת המנוע. £

ת הבטיחות ופותחאתה משחרר את חגור £
את דלת הנהג, לדוגמה להחלפת נהגים או

ביצוע הפסקה.ל

ה אזהר  
בד, הוא עשויסייען הגבלת מהירות הוא כלי עזר בל

לגלות תמרורי הגבלת מהירות באופן בלתי נכון או
לא לגלותם כלל.

כת עלולה לא לתפקד במקרים הבאים:המער
ם,גשב שלג,בתנאי ראות גרועה, לדוגמה עק£

פל או התזות.ער
ת“ לדוגמה מהשמשאם המצלמה ”מסתנוור£

או מהתנועה הבאה לקראתך.
פלת אומית מלוכלכת, מעורהשמשה הקד£

בקה ליד המצלמה.מכוסה למשל במד
 אם תמרורי התנועה מכוסים למשל£

בלכלוך, שלג או עצים.
אם תמרורי התנועה מוארים באופן גרוע.£
אם קיימים תמרורי תנועה לא ברורים, למשל£

בים.בים רסמוך לאתרי בניה או בכבישים עם נתי

לתמרורי התנועה יש תמיד עדיפות על תצוגת סייען
הגבלת מהירות. סייען הגבלת מהירות אינו מסוגל

ך והתנועה. הוא אינו מהווהרלגלות את תנאי הד
תחליף לריכוז המלא של הנהג.

בתך.ביך ולתנועה ולסרב לדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנות בזמן,אחר

לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.
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ב תכליתיתמידע בתצוגה הר

בת הילוכים אוטומטיתכב המצויידים בתידוגמה: לכלי ר

תמרורי תנועה מציגים הגבלת מהירות.

הסייען הגבלת מהירות זמין ותפקוד אזהר
ך.רב הדמופעל במחש

 מוצגות יחידות המשמשות את תמרור
התנועה.

ה של תמרורים שהתגלותצוגה בקצר

ב תכליתיתבתצוגה הר

ת סייען הגבלתהפעל את תפקוד אזהר¿

ךרב הדהמהירות, באמצעות מחש

 עמוד 198).«(

 מופיע.הסמל 

כאשר מתגלה תמרור תנועה המציין הגבלת

המהירות או את סוף קטע הכביש עם הגבלת

ב תכליתית הוא יוצג בתצוגה הר,המהירות 

למשך כ� 5 שניות. כל מידע אחר בתצוגה

ב תכליתית מוסתר במשך פרק זמן זה.הר

בועה של תמרורים שהתגלותצוגה ק

ב תכליתיתבתצוגה הר
תצוגת סייען מגבלת מהירות משתמשת¿

 עמוד 198).«ך (רב הדבמחש

 תמרור המציין את הגבלת המהירות או את סוף

, יופיעקטע הכביש עם הגבלת המהירות 

ב תכליתית מיד עם גילויו.בתצוגה הר

ך כלל עד אשר:רמוצג בד תמרור תנועה 

בת נתי  חבילת שמיר

הערות כלליות

ב כוללת את סייען שטחיםת נתיחבילת שמיר

בת נתי עמוד 177), ואת סייען שמיר«מתים (

 עמוד 180).«(

סייען שטחים מתים

כת חיישןסייען שטחים מתים משתמש במער
כבך. הוארדאר, המפקחת על שני הצדדים של ר

בים במהירויותתומך בך כאשר אתה משנה נתי
הה, נורית אזהרגבוהות מ� 30 קמ“ש. בכל מקר

כבמופיעה במראה החיצונית, מיד כאשר ר
מתגלה באזור בפיקוח. כאשר אתה מפעיל מחוון

תבל אזהרבים, תקכיוון לפני החלפת נתי
ה זו, סייעןהתנגשות חזותית וקולית. למטר

שטחים מתים משתמש בחיישנים בפגוש
האחורי.

הערות בטיחות חשובות

  סכנת תאונה 
בד, ועלול לאסייען שטחים מתים הוא כלי סיוע בל

כב. אין הוא מהווה תחליףלגלות את כל כלי הר
ב המלאה של הנהג.לתשומת הל

התגלה תמרור תנועה המציין את קטע£

הכביש עם הגבלת המהירות.

אתה מבצע פנייה.£

ה.אתה יוצא או נכנס לעיר או עייר£

ךרך משתנה (לדוגמה מדרסוג הד£

ך משנית).רראשית לד

חק מינימלי מסוים, מבלינהגת למר£

שתמרור תנועה חזר על עצמו או התגלה

שוב.

אתה יכול להפעיל את סייען הגבלת מהירות גם

�. במצב זה המהירותCOMAND Online ב

COMAND ת מוצגת ב�בית המותרהמר

Onlineראה את הוראות ההפעלה של .

COMAND Online.

»»
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סייען שטחים מתים אינו יכול לגלות את תנאי
כבך. הוא עלול להיכשל בגילוי כלי ררהתנועה והד

צרים, כגון אופנועים ואופניים ורק לגלותם מאוחר
מדי.

מסך הפיקוח עלול להיות מושפע מחיישנים
מלוכלכים, התזות חזקות של מים או ראות גרועה

פל לדוגמה. במקרים שכאלהם או ערב  שלג, גשעק
כב יתגלו מאוחר מדי או לא יתגלו כלל.כלי ר

ב לתנאי התנועההקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול לא לזהות סכנותבתך. אחרביולס

בזמן, לגרום לתאונה, לפצוע את עצמך ואחרים.

כת חיישן רדאר מופסקת באופןפעולת מער
 עמוד«אוטומטי, סמוך למתקני שידורי  רדיו (

.(320

כדי שסייען שטחים מתים יסייע לך בנהיגה,
בת להיות מופעלתכת חיישן רדאר חיימער

 עמוד 203).«(ה לפעולה וכשיר

פיקוח על טווח החיישנים

  סכנת תאונה 
בהסייען שטחים מתים מפקח על אזורים בקר

בים והחולפיםכב המתקרכבך. כלי רהמיידית של ר
על פניך במהירויות גבוהות אינם מתגלים. אין

ה.תצוגה ואין אזהר

חבים מאוד, ייתכן שלא ניתן יהיהבים ראם הנתי
בהב הסמוך. מסילפקח על הרוחב המלא של הנתי

ב הסמוך עשויים לא להתגלות,כב בנתיזו, כלי הר
בוצות בזמנים שוניםבפרט אם הם נוסעים בק

בים שונים. למשל אם הם נוהגים בקצהובנתי
כבך.ב שלהם, הקצה המרוחק מרהנתי

ך והתנועהרב לתנאי הדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנותבתך. אחרביולס

בזמן, לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

סייען שטחים מתים מפקח על אזור של עד
כבך כפיכבך,  סמוך לרשלושה מטרים מאחורי ר

שמוצג בתרשים.
כת עלולה לא להבדילבים צרים, המעראם הנתי
בה זו,  כליב מעבר לו. מסיב הסמוך לנתיבין הנתי

ב המרוחק יותר עשויים להתגלותכב בנתיהר
בוצות בזמניםבחיווי, בפרט אם הם נוסעים בק

בים שונים. למשל, אם הם נוהגיםשונים ובנתי
ב שלהם, הקצה הקרוב ביותרבקצה הנתי

כבך.לר

כת:בעה של המערב ט עק

יכולות להופיע אזהרות שווא כאשר נוהגים£
בסמוך למעקי בטיחות או גבולות נתי

מוצקים דומים.
 האזהרות עלולות להיקטע כאשר נוהגים£

כב ארוכים במיוחד, במשך פרקך כלי רלאור
זמן ארוך.

ביםשני חיישנים עבור סייען שטחים מתים משול
בצדדים של הפגוש האחורי. וודא שהפגוש נקי

ב החיישנים. אסורביח ובוץ סמלכלוך, קר
שחיישני הרדאר יהיו מכוסים  לדוגמא על ידי
מתקן לנשיאת אופניים או מטענים בולטים.

ה או נזק לפגושים,ה של התנגשות חמורבמקר
בדוק את תפקוד חיישני הרדאר במוסךדאג ל

כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה במר
ת סייעןס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ. אחרמרצד

שטחים מתים עלול לפעול באופן לקוי.
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המידע ותצוגת אזהר

ה אדומה.נורית חיווי צהובה/נורית אזהר

אם סייען שטחים מתים מופעל והמנוע פועל,
 במראות החיצוניות נדלקותנוריות החיווי 

בצהוב עד למהירות של 30 קמ“ש. במהירות
העולה על 30 קמ“ׁש, נוריות החיווי כבות וסייען

שטחים מתים פעיל.

כב בטווח הפיקוח של סייען שטחיםאם מתגלה ר
מתים במהירויות מעל 30 קמ“ש, נוריות

בצד המתאים נדלקות באדום. ה האזהר
כב נכנס לטווחה זו תינתן תמיד כאשר ראזהר

פיקוח השטחים המתים מאחור או מהצד.

חשת רקה מתרכב, האזהרכאשר אתה עוקף ר
12 �אם ההבדלים במהירויות הם פחות מ

קמ“ש.

נורית החיווי הצהובה כבית לאחר שילוב של הילוך
ה כזה, סייען שטחים מתיםנסיעה לאחור. במקר

אינו פעיל יותר.

ה מכווננת באופןהבהירות של נוריות חיווי/אזהר
ה החיצונית.אוטומטי, בהתאם לתאור

  סכנת תאונה 
סייען שטחים מתים אינו פעיל במהירויות נמוכה
מ� 30 קמ“ש, ונוריות החיווי במראות החיצוניות

כב באזור המפוקח.צהובות. אין חיווי לציון כלי ר

בך.ביך ולתנועה סרב לדהקדש תמיד תשומת ל
ת אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנות בזמן,אחר

לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

ת התנגשותאזהר
כב בטווח הפיקוח של סייען שטחיםאם מתגלה ר

המתים ואתה מפעיל איתות ונשמע צליל אזהר
 מהבהבת. אם ה אדומה כפול, נורית אזהר

כב המתגליםהאיתות  ממשיך לפעול, כלי ר
המצויינים באמצעות הבהוב נורית האזהר

ה נוספים. אין צלילי אזהר.האדומה 

הפעלת סייען שטחים מתים
כת ניווט מובנית וודאכב ללא מערבכלי ר¿

ת; ראה מחובר®Beckerשמפת הניווט של 
כת שמעהוראות הפעלה נפרדות עבור מער

Audio 20.

 עמוד 203)«כת חיישן רדאר (וודא שמער¿
 עמוד 199), הופעלו«וסייען שטחים מתים (

ך.רב הדבמחש

 במנעול ההצתה. 2סובב את המפתח למצב¿
במראות ה אדומות נוריות אזהר

למשך כ� 1.5 שניותהחיצוניות נדלקות 

ולאחר מכן הן הופכות לצהובות.

ת גרורגריר
אם אתה מחבר גרור, וודא שהתקנת באופן נכון

תם כך את תאורבור החשמלי. בדוק לשאת החי
הגרור. במצב זה מבוטל סייען שטחים מתים.
נורית החיווי נדלקת בצהוב במראות החיצוניות

Blind Spot Assist Currentlyוההודעה 
Unavilableסייען שטחים מתים אינו זמין בזמן)  

ב�תכליתית.הנוכחי), תופיע בתצוגה הר

בטל את נוריות החיווי בפנסיםאתה יכול ל

החיצוניים.

כדי לעשות זאת, הפסק את סייען שטחים
מתים אם:

 במנעול ההצתה.2המפתח נמצא במצב £

המנוע אינו פועל.£

כב.בור החשמלי בין הגרור לרהותקן החי£
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בת נתיסייען שמיר

הערות כלליות
מתב מפקח על האזור בקדת נתיסייען שמיר

כבך באמצעות מצלמה בקצה העליון שלר

ב מגלהת נתימית. סייען שמירהשמשה הקד

ך, ומזהיר אותך לפני שאתהרסימונים על הד

ב.סוטה ללא כוונה מהנתי

  סכנת תאונה 
כבך בתוךב אינו שומר את רת נתיסייען שמיר

בד ועשוי  לגלות באופן לאב. הוא כלי סיוע בלהנתי
ב, או לא לגלותם כלל.נכון את סימוני הנתי

כת עשויה להשתבש או לא לתפקדפעולת המער
אם:

ם,ב שלג, גשקיימת ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות מים.ער

כב הבאיםיש אור מסנוור לדוגמה מכלי ר£
כבלקראתך, מהשמש, או אור חוזר מכלי ר

אחרים.
מית מלוכלכת, מכוסה באדים אוהשמשה הקד£

בת המצלמה.בקה למשל, בקרמכוסה במד
ב אוך עבור אותו הנתירקיימים כמה סימוני ד£

ך כלל.ראין סימוני ד
ך נשחקו, כהים או מכוסים, לדוגמהרסימוני הד£

בלכלוך או שלג.

בת נתימצלמת סייען שמיר 

ךרב הד במחשkmה אם אתה בוחר ביחיד

:Display umit Speed-/odometerבתפקוד 
«חק) (ת התצוגה מהירות�/מונה מר(יחיד

ב מופעל החלת נתיעמוד 200), סייען שמיר

ממהירות של 60 קמ“ש.

כב לפניך קטן מדי, ולא ניתן לגלותחק לרהמר£
ב כך.ך עקראת סימוני הד

ך שחוקים, לדוגמה ליד ביצוע עבודותרסימוני הד£
ך.רבד

ך משתנים במהירות, לדוגמהרסימוני הד£
בים חוצים זה את זהבים, הנתיהתפצלות נתי

או מתמזגים.

ה ומתפתלת.ך צררהד£

ךרב אינו יכול לגלות את תנאי הדת נתיסייען שמיר

והתנועה. הוא אינו תחליף למלוא ריכוזך בנהיגה.

בלימה בזמןכב, לאתה האחראי למהירות הר

ולפעולות היגוי נכונות. התאם תמיד את סגנון

ך ומזג האוויר הקיימים. הקדשרנהיגתך לתנאי הד

תבתך. אחרביב לתנאי התנועה ולסתמיד תשומת ל

אתה עלול להיכשל בזיהוי סכנות בזמן, לגרום

תאונה ולפצוע את עצמך ואחרים.

מי עוברה כאשר גלגל קדעשויה להינתן אזהר

ב. היא תזהיר אותך באמצעותמעל סימון נתי

ה לסירוגין בגלגל ההגה, למשך  עד 1.5רעיד

שניות.

בת נתיהפעלת סייען שמיר

בב במחשת נתיהפעל את סייען שמיר¿
Standard or Adaptiveך, בחר רהד

 עמוד 199).«רטי או מותאם (בסטנד

ב תכליתית בתצוגה הרמופיע  הסמל 

אם אתה נוהג במהירויות מעל 60 קמ“ש

מוצג בצבע   ב, הסמלומתגלים סימוני נתי

ב מוכן לשימוש.ת נתיירוק. סייען שמיר
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חשתלא מתררטי סטנדכאשר נבחר מצב 
ת הרעידות אם:אזהר

ה זההפעלת את מחווני הכיוון, במקר£
האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

,ABSבת (כגון: כת בטיחות נהיגה מתערמער£

BAS או ESP.(

תחשת אזהרלא מתרמותאם כאשר נבחר מצב 
הרעידות אם:

ה זההפעלת את מחווני הכיוון, במקר£
האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

,ABSבת (כגון: כת בטיחות נהיגה מתערמער£

BAS או ESP.(

אתה מאיץ חזק, לדוגמה קיקדאון.£

אתה בולם בחוזקה.£

אתה מבצע פעולות היגוי פעילות, לדוגמה£
את מבצע סטייה להתחמק ממכשול, אתה

ב במהירות.מחליף נתי

אתה “חותך“ פינה בעיקול חד.£

ך בכך ובזמן, אםעל מנת שתוזהר כאשר יש צור
כת מזהה מצביםב, המעראתה חוצה סימון נתי

ה אותך.מסוימים ומזהיר

ם אם:חשת מוקדת הרעידות מתראזהר

ב חיצוני בעיקול.ב לסימון נתיאתה מתקר£
ךרחבים מאוד, לדוגמה דבים רך יש נתירלד£

ראשית.
ב מוצקים.כת מזהה סימוני נתיהמער£

חשת מאוחר יותר:ת הרעידות מתראזהר
בים צרים.ך יש נתירלד£
אתה חותך פנייה בצד העיקול.£

ת גרורגריר  

ת גרור  הערות אודות גריר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

כב לאחור לכיוון הגרור,כאשר אתה מסיע את הר

כב.וודא שאף אחד לא נמצא בין הגרור לר

חבר או נתק את הגרור בזהירות. אם אינך מחבר

ה, הגרור עלולאת הגרור באופן נכון להתקן הגריר

להתנתק בנסיעה.

כים הבאים:וודא שלא בוצעה חריגה מהער

 משקל יצול הגרור המותר.£

 משקל הגרור המותר.£

כבהמשקל המותר על הסרן האחורי של הר£

הגורר.

כב הגוררהמשקל הכללי המותר של שילוב הר£

והגרור.

כים הישימים המותרים שאיןאתה תמצא את הער

כב.לחרוג מהם, במסמכי הר

כים מאושרים על ידי היצרן מופיעים בלוחיותהער

כב הגוררכים עבור הרכב. הערהזיהוי של הר

מופיעים בפרק “מידע טכני“.

Check trailer hitch mechanismאם ההודעה 
בור הגרור) מופיעה(בדוק את נועל מנגנון חי

כב נמצאב�תכליתית בעת שהרבתצוגה הר

בורך ובדוק אם החירבתנועה, עצור מיד בצד הד

ב באופן נכון.משול

ה אזהר  
כבךכאשר אתה גורר גרור, מאפייני השליטה בר

יהיו שונים בהשוואה לנהיגה ללא גרור.

כב/גורר:שילוב ר

כבד יותר.£

מוגבל בהאצה ובטיפוס בעליות.£

חק בלימה גדול יותר.יש לו מר£

מושפע יותר מרוחות צד חזקות.£

דורש רגישות יתר בהיגוי.£

בוב גדול יותר.יש לו קוטר סי£

כתוצאה מכך מאפייני השליטה עלולים להיפגם

כב. מצב כזה עלול לגרוםאם תאבד שליטה על הר

לתאונה עם פציעות חמורות ואף קטלניות.

כאשר אתה גורר גרור התאם תמיד את מהירותך

ך ומזג האוויר הנוכחיים. אל תחרוגרלתנאי הד

כב/גרורת לשילוב רבית המותרמהמהירות המר

שלך.
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ה אזהר  
אל תלחץ אף פעם ברציפות על לחצן הבלמים

כב נמצא בתנועה, לדוגמה אל תגרוםכאשר הר

כתבלמים להתחכך. מצב כזה יגרום למערל

חקהבלמים להתחמם חימום יתר, יגדיל את מר

הבלימה ויגרום לכשל בלמים מוחלט.

ה אזהר  
כב/בשום אופן אל תנסה להגביר את השליטה בר

ת המהירות.גרור על ידי הגבר

ה אזהר  
בי. כאשר אתה נוהגאם תחרוג ממשקל היצול המר

ה:כת נשיאה על תפוח הגרירעם מער

ב.ביכת הנשיאה עלולה להיזרק סמער£

כת הנשיאה יתנתקוה ומערתפוח הגריר£

כב.מהר

כתוצאה מכך אתה עלול לפצוע אחרים ולגרום

תאונה.

בי כאשר אתה נוהגאם תחרוג ממשקל היצול המר

כת נשיאה עמוסה, התאם תמיד את סגנוןעם מער

ך, התנועה ומזג האוויררהנהיגה שלך לתנאי הד

ת.הקיימים ונהג בזהירות מיוחד

כות נשיאה, לדוגמהאתה יכול להשתמש במער
מתקני נשיאת אופניים או מטען על תפוח

בי של  75 ק“ג ישים,ה. משקל היצול המרהגריר
כות נשיאה על תפוחכאשר משתמשים במער

ה.הגריר

הערות כלליות

ה הקרובהשתמש במשקל יצול על התקן הגריר

בי המותר. אלככל האפשר למשקל היצול המר

תתשתמש במשקל יצול פחות מ� 50 ק“ג, אחר

הגרור עלול להשתחרר.

ב לכך שהמשקל הנישא והעומס עלשים ל
הסרן האחורי, מופחתים על ידי המשקל

הנישא בפועל.

בע את לחץ האווירכאשר אתה גורר גרור ק¿
כב הגוררבצמיגים בסרן האחורי של הר

בלת לחצי האווירבי. ראה את טלעומס מר
בצמיגים בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי

 עמוד 295).«דלק (

מידות התקנה ועומסים מופיעים בפרק “מידע
 עמוד 318).«טכני“ (

ת הגרור עלבי של התקן גרירמשקל היצול המר
המחבר הכדורי הוא 75 ק“ג. משקל היצול בפועל
עשוי להיות גבוה יותר מזה המצוין על לוחיות

ת הגרור או הגרור. המשקלהזיהוי של התקן גריר
הנמוך ביותר הוא התקף.

ב לכך כי כאשר אתה גורר גרורנא שים ל
 עמוד 163) סייען שטחים מתים« פרקטרוניק (

 עמוד 177), זמינים רק עם מגבלות או לא«(
זמינים כלל.

ה משתנה עם עומס המשקלגובה תפוח הגריר

ך השתמש בגרור עם התקןת הצורכב. במידעל הר

ה הניתן לכוונון גובה.גריר

עצות לנהיגה

ESPב להוראות אודות ייצוב גרור שים ל

 עמוד 67).«(

כב/ת עבור שילובי רבית המותרהמהירות המר
גרור תלויה בסוג הגרור. לפני שאתה מתחיל

בדוק מהבנסיעתך, בדוק את מסמכי הגרור כדי ל
בת המופיעה בהם. שים להמהירות המותר

בה אתהת לפי החוק בארץ שלמהירות המותר
נוהג.

ביס בנץ מסוימים, המשקל המרכבי מרצדעבור ר
המותר על הסרן האחורי מוגדל, כאשר גוררים

כב/גרור יחרוג ממהירות שלגרור. אסור ששילוב ר
עות להיתר פעולה.בות הנוג100 קמ“ש, מסי

בהן המהירותהוראה זו ישימה גם לארצות ש
כב/גרור עולה על 100 קמ“ש.בית לשילוב רהמר

כבךכאשר אתה גורר גרור, מאפייני השליטה בר
כב ללא גרור,יהיו שונים בהשוואה לנהיגה בר
ותצרוכת הדלק תהיה גדולה יותר.
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כבהורד להילוך נמוך בזמן בעליות ובירידות. כלי ר
ךם כך, תצטרבת הילוכים אוטומטית: לשעם תי

 עמוד« מראש (Mלעבור לתוכנית נהיגה ידנית 
.(139

ת הוראה זו נכונה גם אם הפעלת את בקר

השיוט, את ספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס.

במצב זה ינוצל אפקט הבלימה של המנוע, כך
כבך בבלימה, כדי למנוע מהרשיהיה פחות צור

להגדיל מהירות. מצב זה מקל את העומס על
כת הבלמים, מונע חימום יתר מהבלמיםמער

וגם בלאי מואץ. אם אתה צריך כוח בלימה נוסף,
לחץ את דוושת הבלמים בלחיצות חוזרות ולא

בלחיצה רצופה.

 אםבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

ה, בעתה בירידדוושת ההאצה נלחצת בקצר

 מופעלת באופן זמני,Mשתוכנית נהיגה ידנית 

בת ההילוכים האוטומטית עשויה לחזורתי

 אוEלתוכנית הנהיגה האחרונה שהייתה פעילה 

Sבת ההילוכים האוטומטית עשויה להעלות. תי

להילוך גבוה יותר. מצב זה יפחית את אפקט

בלימת המנוע.

עצות לנהיגה

אם הגרור מטלטל מצד לצד:

אל תאיץ.¿

ת.אל תבצע פעולת היגוי מנוגד¿

ך.ת הצורבלום במיד¿

חקכאשר אתה גורר, עליך לשמור על מר£
ך כלל.רכב לפניך מבדגדול יותר מהר

ך בלוםת הצורהימנע מבלימה חטופה. במיד£
בעדינות תחילה, לאפשר לגרור לגלוש. לאחר

מכן הגדל את כוח הבלימה במהירות.

כים הניתנים עבור יכולת טיפוס בעליההער£
ממצב נייח, מתייחסים לגובה פני הים. כאשר

ב לכךאתה נוהג באזורים הרריים, שים ל
בות כך יכולתשהספק הכוח של המנוע ובעק

גובה פניהטיפוס של המנוע מופחתת ככל ש
השטח עולים.

ה כלפי חוץ  קיפול תפוח הגריר

ה אזהר  
ב או כשהוא מקופלה משולוודא שתפוח הגריר

פנימה או כשהוא מקופל כלפי חוץ, ונורית החיווי

כבויה.

אל תסובב את גלגלת השחרור כאשר מחובר גרור,

ת הגרור עלול להתנתק.אחר

בכבך, אתה חיילפני שאתה מסוגל לגרור גרור בר
ה.לקפל החוצה את תפוח הגריר

גלגלת השחרור ממוקמת מאחורי לוח הדיפון
השמאלי בתא המטען.

 נגדסובב את הידית לפתיחת המכסה: ¿
כיוון השעון וקפל למטה את המכסה 

והסר אותו.
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.משוך החוצה את גלגלת השחרור ¿

 נגד כיוון סובב את גלגלת השחרור  ¿
השעון ככל שניתן.

ה יוצא משילוב ומתקפל החוצהתפוח הגריר
 נדלקת.מתחת לפגוש האחורי. נורית החיווי 

ה בכיוון החץ, עדמשוך את תפוח הגריר¿
ב באופן אופקי. נורית החיווי שהוא ישתל

תיכבה. השקע החשמלי יתקפל החוצה
באופן אוטומטי.

ב�תכליתית תציג את ההודעההתצוגה הר
Check trailer hitch lockבדוק את נועל) 

ב.ה ישתלבור הגרור), עד שתפוח הגרירחי

ה,הסר את כיסוי ההגנה מעל תפוח הגריר¿
ואחסן אותו במקום בטוח.

ה נקי ואין עליווודא שהכדור של תפוח הגריר ¿
בש או לכלוך, בהתאם להוראות עבורגריז י

הגרור.

בור גרור  חי

ה אזהר  

ה אזהר  
ךת ידב. אחראל תנתק גרור עם בלם עזר משול

ת הגרור.עלולה להילכד בין הפגוש להתקן גריר

.Pבת ההילוכים נמצאת במצב וודא שתי ¿

ב את בלם החניה החשמלי.של ¿

כב.מקם את הגרור היישר מאחורי הר¿

חבר את הגרור.¿

כב לגרור.בור החשמלי בין הרהתקן את החי¿

ת הגרור פועלת.בדוק שתאור¿

  ניתוק הגרור

תב. אחראל תנתק גרור עם בלם גלישת יתר משול

כב עלול להינזק מהקפיצה לפנים של בלםהר

העזר.

.Pבת ההילוכים נמצאת במצב וודא שתי¿

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

רות.רדאבטח את הגרור נגד התד¿

הסר את כבל הגרור ונתק את הגרור.¿
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 נגדסובב את הידית  :לפתיחת המכסה ¿
כיוון השעון, קפל את המכסה למטה 

והסר אותו.

.משוך החוצה את גלגלת השחרור   ¿

 נגד כיווןסובב את גלגלת השחרור  ¿
השעון ככל שניתן.

ה יוצא משילוב ומתקפל מתחתפוח הגרירת
 מהבהבת.לפגוש האחורי. נורית החיווי 

ה בכיוון החץ, עד שהואלחץ את תפוח הגריר ¿
ב מאחורי הפגוש.ישתל

 תיכבה, וההודעה בתצוגהנורית החיווי 
ב תכליתית תיעלם.הר

  אספקת חשמל לגרור

אתה יכול לחבר אביזרים עם שיעור של עד 240

בוע, ועם שיעור של עד 180וואט למקור חשמל ק

ך מנעולרוואט למקור אספקת חשמל המופעל ד

ההצתה.

אין להטעין את מצבר הגרור ממקור אספקת

ך מנעול ההצתה.רהחשמל המופעל ד

בור אספקת חשמל:להפעלת/ניתוק חי ¿
סובב את המפתח במנעול ההצתה למצב

.0 או מצב 2

כבך צוייד בבית החרושת בשקע גרור לאספקתר
בועה, ומקור אספקת חשמל המופעלחשמל ק

באמצעות מנעול ההצתה.

ך פיןרבועה מסופקת דאספקת החשמל הק
תשע בשקע הגרור.

אספקת החשמל המסופקת באמצעות מנעול
ההצתה, מסופקת באמצעות פין10 בשקע

הגרור.

ה אזהר  

ה פנימה  קיפול תפוח הגריר

בוב שלוודא שאין אנשים או בעלי חיים בטווח הסי

ת הם עלולים להיפצע.המחבר הכדורי, אחר

הצב אתכיסוי ההגנה על המחבר הכדורי.¿

ה פנימה, אםה בחזרקפל את תפוח הגריר¿
ת גרור.אינך משתמש בו לגריר

גלגלת השחרור ממוקמת מאחורי לוח הדיפון
השמאלי בתא המטען.
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בועה לגרור מופסקתאספקת החשמל הק
כב, ולאחר ששה של מתח נמוך במצבר הרבמקר

שעות לכל היותר.

אתה יכול למצוא מידע נוסף אודות התקנת
סכז שירות מורשה מרצדחשמל לגרור במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

פתח את מכסה השקע.¿

לתוך החריץ בור עם הזיז הכנס את החי¿
בור בכיוון השעוןבשקע, וסובב את החי 

ה.עד לעציר

ב.הנח למכסה להשתל¿

אם אתה משתמש בכבל מתאם, אבטח את¿
ה.הכבל למתאם עם אמצעי קשיר

LEDה עבור פנסי   מחוון תקלת נור

גיאה בגרור, הודעת שLEDאם מותקנים פנסי 

ב�תכליתית, גם אםעשויה להופיע בתצוגה הר

בה להודעת התקלה עשויהאין כל תקלה. הסי

.mA 50 ם מתחת למינימום של להיות צריכת זר

ה,כדי להבטיח פעולה אמינה של מחוון תקלת נור
 בעלת צריכהLEDת יש להבטיח שימוש בשרשר

  �.mA 50גבוהה מ

בר של 7 פינים  גרור עם חי

הערות כלליות

בור בן 7 פינים, אתה יכולאם לגרור שלך יש חי
ה,לחבר אותו לשקע של 13 פינים על תפוח הגריר

ך עם כבלת הצורבאמצעות מתאם או במיד
כז שירותמתאם. את שניהם ניתן להשיג במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

התאמת המתאם

 וודא שיש מספיק חופש לכבל, כך שהכבל לא

יתנתק בעת ביצוע פנייה.
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188......................................מידע שימושי

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

188..................................תצוגות והפעלה

192....................תפריטים ותפריט משנה

205....................................הודעות תצוגה

ה וחיווינוריות אזהר

231....................................בלוח המחוונים
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ה אזהר  
תצוגות והפעלה

ת נוזל קירור מנוע מד טמפרטור

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

כבך עלולה להיות בסיכון,הפעולה הבטוחה של ר
ת התחזוקה לא תתבצע נכון. כתוצאהאם עבוד

כבמכך אתה עלול לאבד את השליטה על הר
כות הבטיחות לאולגרום תאונה. בנוסף לכך, מער

תהיינה מסוגלות יותר להגן עליך או על אחרים,
כפי ייעודן.

בצע תמיד את עבודות התחזוקה במוסך מורשה

מוסמך.

חשת תקלה  בלוח המחוונים או בתצוגהאם מתר
ב תכליתית, לא תוצגנה הודעות כלל.הר

בר שלא תוכל לראות מידע אודות מצבפירוש הד
ה החיצונית,הנהיגה, כגון המהירות, הטמפרטור

ה/חיווי, הודעות בתצוגה או תקלותנוריות אזהר
כת. מאפייני השליטה עלולים להיות מושפעיםמער

לרעה. התאם את סגנון הנהיגה שלך ואת המהירות
בהתאם.

פנה מיד למוסך מוסמך שיש לו את הידע המקצועי
סרושה. מרצדה הדבצע את העבודואת הכלים ל

כז שירות שלבנץ ממליצה לך, להשתמש במר
ה זו. בפרטס מורשה  מטעם כלמוביל למטרמרצד

כות החוברותבטיחות ולמערה מיוחסת לאם העבוד
בצעה במוסך מוסמך.בבטיחות, חובה ל

ךרך רק כאשר תנאי הדרב הדהשתמש במחש
ת תוסח דעתך ולאוהתנועה מאפשרים זאת. אחר

ב בנהיגה. אתה עלול לגרוםכז היטתוכל להתר
תאונה.

ה אזהר  
בד.ך מתעד ומציג תקלות ואזהרות בלרב הדמחש
כבך בטוח לשימוש.בה זו עליך לוודא תמיד שרמסי
כבב נהיגה ברלתאונה עקת אתה עלול לגרום אחר

לא בטוח.

ת נוזל הקירור נמצא בלוחמד טמפרטור

המחוונים בצד ימין.

בתנאי פעולה רגילים ועם מפלס נוזל קירור נכון,

120 ת נוזל הקירור יכולה לעלות עדטמפרטור

°C.

ת נוזל הקירור עלולה לעלות עד לקצהטמפרטור

העליון של החוגה, בטמפרטורות חיצוניות גבוהות

ובקטעי עלייה ארוכים.

  מד סל“ד

בובי היתר. אם תעשה זאתאל תנהג בטווח סי

תגרום נזק למנוע.

בוביהאזור האדום במד הסל“ד מציין את טווח סי

היתר של המנוע.

אספקת הדלק תופסק כדי להגן על המנוע,

כאשר מגיעים לפס האדום.

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד
תמונה של לוח המחוונים מוצגת בפרק “במבט

 עמוד 28).«חטוף“ (
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בהבית הס  תצוגת טמפרטור

ה אזהר  
חוב עשוית הקיפאון, הרבטמפרטורות מעל נקוד

ח, בפרט באזורים עם עצים אולהיות מכוסה בקר

על גשרים. אם לא תתאים את סגנון נהיגתך

בה זו, התאםכב עלול להחליק. מסילתנאים, הר

.את סגנון נהיגתך ואת מהירותך לתנאי מזג האוויר

בה נמצאת בתצוגהבית הסתצוגת הטמפרטור

ב תכליתית.הר

ה החיצונית מוצגים עםשינויים בטמפרטור

ה.השהייה קצר

  מד מהירות עם שנתות

השנתות במד המהירות מציינות איזה טווח

מהירות זמין.

 עמוד 149) הופעלה:«ת שיוט (בקר

ה בזיכרוןהשנתות נדלקות מהמהירות השמור

בית.עד למהירות המר

 עמוד 151) הופעל:«ספידטרוניק משתנה (

השנתות נדלקות מתחילת החוגה עד למגבלת

ה.המהירות שנבחר

 עמוד 154) הופעל:«דיסטרוניק פלוס (

בע,שנתה אחת או שתיים בטווח המהירות שנק

נדלקות.

כב לפנים:דיסטרוניק פלוס מגלה ר

ביןכב לפנים להמקטעים בין מהירות הר

ה בזיכרון נדלקים.המהירות השמור

ךרב הדהפעלת מחש

הסקיר

ב�תכליתיתתצוגה ר

 �, ראה אתLINGUATRONICמתגים ל

הוראות התפעול הנפרדות

ה ימנילוח בקר
ה שמאלילוח בקר

הכפתור חזר

 סובב את המפתחך:רב הדלהפעלת מחש¿

במנעול ההצתה.1  למצב

רותב תכליתית ובהגדאתה לשלוט בתצוגה הר

ך, באמצעות הלחצנים בגלגל ההגהרב הדבמחש

ב תפקודי.הר
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ב תכליתית  תצוגה ר

בבת הילוכים אוטומטית בתצוגה רדוגמה: תי

תכליתית

זמן

 עמוד«בתית או מהירות (ביה סטמפרטור 

(201

ה תיאורשד

ה שמאלי לוח בקר

קורא לתפריט ולסרגל בתפריט.£

הלחיצה קצר

גלילה ברשימות£

ת תפריט משנה או תפקודבחיר£

: בוחר בתחנה Audioבתפריט £

ה, ברצועת שמע או בסצינתשמור

ווידיאו

 (טלפון): עובר לספרTelבתפריט £

ם או מספרהטלפונים ובוחר בש

טלפון

לחץ והחזק

: בוחר בתחנה Audioבתפריט £

מת/הבאה, ובוחר ברצועתקוד

שמע או בסצינת ווידיאו, בשימוש

הבגלילה מהיר

 (טלפון): מתחילTelבתפריט £

ה בספר הטלפוניםבגלילה מהיר

ה/הודעה בתצוגהמאשר בחיר£

 (טלפון): עובר לספרTelבתפריט £

הטלפונים  ומתחיל בחיוג המספר

הנבחר

: עוצר את חיפוש Audioבתפריט £

התחנה בתחנה הרצויה

ה ימנילוח בקר

דוחה שיחה או מסיים אותה£

יוצא מספר הטלפונים /מחייג£

מחדש מהזיכרון

בל שיחהמקיים או מק£

עובר לחיוג מחדש מהזיכרון£

מכוונן את עוצמת הצליל£

השתקה£

הלחצן חזר

הלחיצה קצר

החזר£

,LINGUATRONICמפסיק את £

ראה הוראות הפעלה נפרדות

מסתיר הודעות בתצוגה/קורא£

לתפריט תפקוד הנסיעה האחרון

שהיה בשימוש

יוצא מספר הטלפונים /מחייג£

מחדש מהזיכרון

לחץ והחזק

רטיתקורא לתצוגה סטנד£

 (נסיעה)Tripבתפריט 
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סרגל תפריט

.תוכנית נהיגה

בת הילוכיםתי

: לחץ על לחצן להצגת סרגל תפריט¿

 בגלגל  ההגה. או 

 מוסתר לאחר מספר שניות.סרגל תפריט 

מציג את התפריט הנבחר או ה מלל שד

את תפריט המשנה ואת ההודעות בתצוגה.

אתה יכול לכוונן את השעה באמצעות

Audio 20  אוCOMAND Onlineראה ,

הוראות הפעלה נפרדות.

בההודעות הבאות עשויות להופיע בתצוגה הר

תכליתית:

םיכוליה תרבעהל תוצלמה

.)1 34 דומע «(

.)166 דומע «(סייען חניה פעיל 

.)491 דומע «(ת שיוט בקר

LIM 511 דומע «(ספידטרוניק(.

 עמוד 109)«מגב חלון אחורי (

 עמוד 101)«סייען אור גבוה מותאם (

.)175 דומע «(סייען עייפות 

.)291 דומע «(  ECO Start/stopתפקוד 

.)761 דומע «(סייען מגבלת מהירות 

.)180 דומע «(ב ת נתיסייען שמיר

.)162 דומע «( HOLDתפקוד 

.)64 דומע «(חק ת מרת שמיראזהר

120 km/h!ת (רק בארצות מסוימות)בית המותר חריגה מהמהירות המר
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תפריטים ותפריט משנהמתאפס באופן תפריטFrom startב נסיעה מחש

ת תפריט סקיר

כבך.מספר התפריטים המוצג, תלוי בציוד האופציונלי בר

כב עם ובכל רAudio 20כת שמע כב עם מערתפריטי הניווט, השמע והטלפון שונים מעט בכלי ר

COMMAND Onlineכב עם. הדוגמאות הניתנות בספר נהג זה, ישימות לכלי ר COMMAND Online.

תפקוד

עמוד 193). « (נסיעה) (Tripתפריט 

עמוד 194). « (הוראות ניווט) (Naviתפריט 

עמוד 195). «כת שמע) ( (מערAudio תפריט 

עמוד 196). « (טלפון) (Telתפריט 

עמוד 198). « (סיוע) (.Assistתפריט 

עמוד 200). « (שירות) (Serviceתפריט 

עמוד 205). «קורא להודעות תצוגה (£

עמוד 297). «בוד לחץ אוויר בצמיג (ת איאזהר£

£ASSIST PLUS ) עמוד 266).«תצוגת מרווחי שירות 

עמוד 200). «רות) ( (הגדSettingsתפריט 
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 מאופס באופןFrom startתפריט משנה 
אוטומטי כאשר:

בע שעות.ההצתה הופסקה ליותר מאר£

חלפו 999 שעות.£

חלפו 9999 קילומטרים.£

 מתאפס באופןFrom resetב נסיעה מחש
אוטומטי,  אם הנסיעה חורגת מעל 9,999 שעות

או 99,999 קילומטרים.

תצוגת טווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

הטווח המשוער

תצרוכת דלק נוכחית

 גלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 וטווח משוער. תצרוכת דלק נוכחית

ב בהתאם לסגנוןמחוש הטווח המשוער  
הנהיגה הנוכחי שלך ולכמות הדלק במיכל. אם

ה רק כמות דלק קטנה במיכל הדלק,נותר
,כב התצוגה תראה שיש לתדלק את הר

.ולא את הטווח 

מד מהירות דיגיטלי

  Trip(תפריט נסיעה) 

רטיתתצוגה סטנד

 בגלגללחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
 עם תיעודTripההגה, עד שתפריט נסיעה 

מופיע ומונה הנסיעה  חק הכללי המר

מוצג.

” (מתחילת נסיעה)From startב נסיעה “מחש

” (מאיפוס)From resetאו “

”From start “ב נסיעהדוגמה: מחש

חקמר

זמן

מהירות ממוצעת

תצרוכת דלק ממוצעת

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

Fromה בחירל או  לחץ על לחצן ¿
start(מתחילת נסיעה) או  From reset

(מאיפוס).

בים מחושFrom startכי תפריט משנה ער
כים בתפריט משנהמתחילת הנסיעה, בעוד הער

From resetבים החל מהפעם (מאיפוס), מחוש
 עמוד«האחרונה בה תפריט המשנה אופס (

.(194

הילוך מומלץ

מד מהירות דיגיטלי

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט  בחירל
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ת מדבחירל או  לחץ על לחצן ¿
.מהירות דיגיטלי 

ת הילוכים,למידע נוסף אודות המלצות להעבר

 עמוד 134).«ראה (

ת הילוכים מוצגות בתצוגהאם המלצות העבר

ב תכליתית, הן לא תהיינה מוצגות בקוהר

המצב.

כיםאיפוס ער

ב תכליתית מציגה, התצוגה הרNaviבתפריט 

הוראות ניווט. למידע נוסף, ראה הוראות תפעול

נפרדות.

הנחיית מסלול לא פעילה

כיוון הנסיעה

ך הנוכחיתרהד

הנחיית מסלול פעילה

לא הוכרז שינוי כיוון

חק ליעדהמר

חק לשינוי הכיוון הבאהמר

ך הנוכחיתרהד

ך“.רסמל עבור “עקוב אחר מסלול הד

שינוי כיוון הוכרז ללא המלצת מסלול

 (ניווט)Navigation תפריט 

תצוגת הוראות ניווט

From start ב נסיעהדוגמה: איפוס מחש

כים בתפקודים הבאים:אתה יכול לאפס את הער
מד נסיעה£
”From start”  ב נסיעהמחש£

”From reset” ב נסיעה מחש£

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ברצונך לאפס.התפקוד ש

.לחץ על ¿

 (כן) ולחץYesת בחירל לחץ על לחצן ¿

 לאישור.על 

 או את Audio 20כת השמעהפעל את מער¿

COMAND Onlineראה הוראות תפעול) 

נפרדות).

בגלגל ההגה,  או  לחץ על לחצן  ¿

 (ניווט).Naviת תפריט בחירל

ך שאליו שינוי הכיוון מוליךרהד

חק חזותיתחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרהמר

סמל עבור שינוי כיוון

כאשר הוכרז שינוי כיוון, אתה תראה את תצוגת
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. סמוך לסמל עבור שינוי הכיוון  חק המר
ב לשינוי הכיוון.טווח זה פוחת ככל שאתה מתקר

כת שמע) (מערAudio  תפריט 

ת תחנת רדיובחיר

שינוי כיוון הוכרז עם המלצת מסלול

כת הניווטחיוויים נוספים של מער

עת ליעד או ליעד ביניים. הג:£

£New route... or Calculating route
(מסלול חדש... או חישוב מסלול): מסלול

ב.חדש מחוש

£ Off map or Off roadמחוץ למפה מחוץ)

כב נמצא מחוץ למפהך): מיקום הררלד

הדיגיטלית (מיקום מחוץ למפה).

£ No routeב (אין מסלול): לא ניתן לחש

מסלול כלשהו ליעד הנבחר.

ת תחנות,למידע אודות שינוי תחום גלים ושמיר

ראה הוראות הפעלה נפרדות.

 (שידורי שמע דיגיטליים): ראהDABמצב רדיו 

הוראות תפעול נפרדות.

תחום גלים

תחנה

,מיקום הזיכרון מוצג רק ביחד עם התחנה 

ה.אם היא נשמר

או אתAudio 20 כת השמע הפעל את מער¿

COMAND Online ובחר ,Radioראה הוראות) 

תפעול נפרדות).

גלגל ההגה, ב או לחץ על לחצן ¿

 (שמע).Audioת תפריט בחירל

לחץה בזיכרון: ת תחנה שמורבחירל¿

.או  ה על לחצן לחיצה קצר

ת תחנה מתוך רשימת התחנות:בחירל¿

.או  לחץ לחיצה רצופה על לחצן 

בלה אף רשימת תחנות:אם לא התק

ת תחנה בשימוש חיפוש תחנה:בחירל¿

.או  ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

ך שאליו שינוי הכיוון מוליךרהד

חקחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרהמר

המלצת מסלול

מסלול חדש במהלך שינוי כיוון

ם ללא שינוי כיווןהמשך המסלול הקוד 

סמל עבור שינוי כיוון

כים מרובות מסלולים, המלצת המסלול רבד

עשויה להיות מוצגת עבור שינוי הכיוון הבא. ייתכן

וייתווספו מסלולים במהלך שינוי הכיוון.

המלצות מסלול מוצגות רק אם המידע הרלוונטי

זמין במפה הדיגיטלית.



עניינים לפי  א�ב

196

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

תפריטים ותפריט משנה

הפעלת התקני שמע או מדיה

ניתן לנגן קובץ שמע מהתקני שמע או מדיה
כב.שונים, בהתאם לציוד המותקן בר

COMANDכת השמע או את הפעל את מער¿

Onlineובחר בהתקן שמע או התקן מדיה ,
(ראה הוראות תפעול נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט  בחירל

מת:ת רצועת השמע הבאה/הקודבחירל¿

.או  ה על לחצן לחץ בקצר

ת רצועת השמע מתוך רשימתבחירל¿

 לחץה):רצועות הקלטה (גלילה מהיר

, עד או לחיצה רצופה על לחצן 

.עה לרצועת השמע הרצויה להג

 אואם אתה לוחץ לחיצה רצופה על לחצן 

פדוף המהיר גודלת. לא כל מהירות הד,
התקני השמע או המדיה תומכים בתפקוד זה.

אם מידע רצועת השמע שמור בהתקן השמע

ב תכליתית תציג אתאו המדיה, התצוגה הר

ם רצועת השמע. רצועת השמעמספר וש

 (מצב שמעAUXהנוכחית אינה מופיעה במצב 

עזר: מקור שמע חיצוני מחובר).

תצוגת נגן תקליטוריםדוגמה: 

מספר תקליטור נוכחי  במחליף תקליטורים

רצועת השמע נוכחית

DVDהפעלת ווידיאו 

DVDדוגמה: תצוגת מחליף 

 �DVD הנוכחי במחליף ה� DVDה

סצינה נוכחית

DVD ובחר ב� COMAND Onlineהפעל את ¿

(ראה הוראות תפעול נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Audioבחור בתפריט כדי ל

לחץמת: ת הצנה הבאה או הקודבחירל¿
.או  ה על לחצן לחיצה קצר

ת סצינה מתוך רשימת סצינות:בחירל¿
, או לחץ לחיצה רצופה על לחצן 

עד שתגיע לסצינה הרצויה.

ה אזהר  

  תפריט טלפון

מההקד

ציית לתקנות החוק, אודות השימוש בטלפונים
בה אתה נוהג.כב, התקפות בארץ שניידים בר

אם מותר השימוש בטלפון נייד בעת הנהיגה, עליך
ך והתנועהרלהשתמש בו רק כאשר תנאי הד

ת דעתך עלולה להיות מוסחתמאפשרים זאת. אחר
מתנאי התנועה, אתה עלול לגרום לתאונה ולפצוע

את עצמך ואחרים.

כת השמעהפעל את הטלפון הנייד ואת מער¿

Audio 20  או אתCOMAND Onlineראה) 

הוראות תפעול נפרדות).

בת הטלפוןהצב את הטלפון הנייד בתוש¿

בור עמוד 258), או קיים חי«  הנייד (

Bluetooth®עם Audio 20  או COMAND

Online.(ראה הוראות הפעלה נפרדות) 
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  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
(טלפון).Tel בחור בתפריט כדי ל

באחת ההודעות הבאות תוצג בתצוגה הר
תכליתית:

£Please enter PIN:(נא הכנס קוד פין) 
בת הטלפון וקוד פיןהטלפון הנייד הוצב בתוש

ם הוכנס.טר

¿ � שלךPINכאשר אתה מכניס קוד ה
LINGUATRONICבאמצעות הטלפון הנייד, 

,COMAND Online או Audio20כת שמע מער

הטלפון.

ת.הנייד מחפש רשת תקשור

£Telephone ready ם של(טלפון מוכן) או ש
בלה.ספק השירות ומוכנות לק

£Phone No Service(אין שירות טלפון), אין 
ת זמינה.רשת תקשור

אתה יכול להשיג מידע נוסף אודות טלפונים

בור טלפונים ניידיםניידים מתאימים, וחי
באמצעות בלוטוס.

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבכל מר£
כלמוביל בע“מ.

באינטרנט:£
.http://www.mercedes-benz.com/connect

בלת שיחהק

חיית או סיום שיחהד

 בגלגל ההגה.לחץ על ¿

חות, אתה יכול לדTelגם אם אינך נמצא בתפריט 
או לסיים שיחה.

חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Telבחור בתפריט כדי ל

 או על לחצן או לחץ על לחצן ¿

, לקרוא לספר הטלפון.

םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
הרצוי.

ה, לחץ לחיצה רצופה עללתחילת גלילה מהיר
 ליותר משנייה אחת. לאחר או לחצן 

ת.ה מתגברזמן קצר הגלילה המהיר

ע שאתה משחררה מופסקת ברגהגלילה המהיר
את הלחצן או מגיע לסוף הרשימה.

םאם שמור רק מספר טלפון אחד עבור ש¿
 או על לחצן לחץ על מסוים:

 להתחלת החיוג.

או

םאם יש יותר ממספר אחד עבור ש¿

 או על לחצן  לחץ על מסוים:

להצגת המספרים.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ברצונך לחייג.המספר ש

 לתחילת או על לחצן לחץ על ¿

החיוג.

או

לחץ על בצע שיחה: אם אינך רוצה ל¿

.או 

חיוג חוזר

ך שומר את השמות או המספריםרב הדמחש
האחרונים שחוייגו, בזיכרון חיוג חוזר.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן  ¿

 דוגמה לשיחה נכנסת

בלת שיחהבגלגל ההגה לק לחץ על ¿
נכנסת.

אם מישהו מתקשר אליך כאשר אתה נמצא
ב, תופיע הודעה בתצוגה הרTelבתפריט 
תכליתית.

בל, אתה יכול לקTelגם אם אינך נמצא בתפריט 
שיחה.
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.Telבחור בתפריט כדי ל

 לעבור לזיכרון חיוג חוזר.לחץ על ¿

םת השבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
או המספר הרצוי.

 לתחילת או על לחצן לחץ על ¿

החיוג.

לחץ על בצע שיחה: אם אינך רוצה ל¿

.או 

  תפריט סיוע

מההקד

הפעלת/הפסקת פעולת תפקוד הודעת
סייען מגבלת מהירות

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistבחור בתפריט כדי ל

Speedת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
Lim Asst.

.לחץ על לחצן ¿

ב תכליתית תציג את סייען מגבלתהתצוגה הר
מהירות.

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 לחץ עללהפעלה או להפסקת פעולה:¿
.לחצן 

,לעפומ תוריהמ תלבגמ תעדוה דוקפת םא
מגבלת מהירות שהתגלתה מוצגת באופן
אוטומטי במשך 5 שניות. פריטים אחרים

ב תכליתית בזמןאינם מוצגים בתצוגה הר
זה.

אם סייען מגבלת מהירות פעיל ותפקוד ההודעה
ב תכליתית תציג את הסמלמופעל, התצוגה הר

, כאשר ההצתה מופעלת.

חקהצגת תצוגת מר

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistבחור בתפריט  לכדי

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Distance displayחק). (תצוגת מר

.לחץ על לחצן  ¿

 עמוד 157),«חק דיסטרוניק פלוס (תצוגת מר
ב תכליתית.תופיע בתצוגה הר

ESPניתוק/הפעלת 

 (סיוע) יש לך את האופציותAssistבתפריט 

הבאות:

הצג את סייען מגבלת מהירות והפעל/נתק£

את תפקוד ההודעה שלו.

חק.הראה את תצוגת מר£

.ESPהפעל/נתק את £

חק.ת מרת שמירהפעל/נתק את אזהר£

הפעל/נתק את סייען עייפות.£

הפעל/נתק את סייען שטחים מתים.£

ב.ת נתיהפעל/נתק את סייען שמיר£

סייען מגבלת מהירות

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן  ¿
.Assistבחור בתפריט כדי ל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 Speed Lim Asst.

.לחץ על לחצן ¿

 תמרורים עם) 176דומע «(בתנאים מסוימים 

ב תכליתית.מגבלות מהירות, מוצגים בתצוגה הר

ה אזהר  

בלוח המחוונים ה אם נורית האזהר

מהבהבת, פעל באופן הבא:

.ESPבשום אופן אסור לנתק את £
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.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

לחץ על לחצן  להפעלה/ניתוק: ¿

שוב.

חק פעילה, התצוגהת מרת שמירכאשר  אזהר

 אם לא,ב תכליתית תציג את הסמל הר

 עמוד HOLD) ».(162הופעל תפקוד 

אם מופעל :כב עם סייען חניה פעילכלי ר

�פרקטרוניק ואתה נוהג במהירות של פחות מ

 יוצג35 קמ“ש, סמל סייען חניה פעיל 

 עמוד 166).«( במקום הסמל 

חק,ת מרת שמירלמידע נוסף אודות  אזהר

 עמוד 64).«ראה (

ה עלהפעלת/הפסקת פעולת סייען שמיר
עירנות

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistבחור בתפריט כדי ל

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Attention Asst.

.לחץ על לחצן  ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 לחץ על לחצןלהפעלת/הפסקת פעולה:¿
 שוב.

עמוד ATTENTION ASSIST) » (175כאשר 
ביופיע בתצוגה הר מופעל, הסמל  

תכליתית, כאשר ההצתה מופעלת.

הפעלת/ניתוק סייען שטחים מתים

בגלגל ההגה  או לחץ על לחצן ¿

Assistת תפריט בחירב תפקודי, להר
(סיוע).

תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿

Blind spot asst..(סייען שטחים מתים) 

.לחץ על לחצן ¿

כאשר אתה מתחיל בנסיעה, לחץ על דוושת£
ה הנחוצה.ההאצה רק במיד

ך ומזגרהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד£
האוויר הקיימים.

כב עלול להתחיל להחליק.ת הראחר

 � אינו יכולESPאם אתה נוהג מהר מדי, ה
 � אינו יכולESPלהפחית את סיכון התאונה. ה

לעקוף את חוקי הפיזיקה.

ה אזהר  
בלוח המחוונים ה אם נורית האזהר

 � מנותק אוESPנדלקת כאשר המנוע פועל, ה
כבך עשויב תקלה. הסיכון שראינו זמין עק

להתחיל להחליק גודל במצבים מסוימים.

ךרהתאם תמיד את סגנון נהיגתך לתנאי הד
ומזג האוויר הקיימים.

 עמוד 66).« ראה (ESPלמידע נוסף אודות 

התנע את המנוע.¿

בגלגל ההגה  או לחץ על לחצן  ¿

Assistת תפריט בחירב תפקודי, להר

(סיוע).

.ESPת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

.לחץ על לחצן ¿

 שוב.לחץ על לחצן  לניתוק:¿

בלוח המחוונים ה נורית האזהר

תידלק.

 שוב. לחץ על לחצן  להפעלה:¿

בלוח המחוונים ה נורית האזהר

תיכבה.

חקת מרת שמירלהפעלת/ניתוק או אזהר

בגלגל ההגה  או לחץ על לחצן ¿

Assistת תפריט בחירב תפקודי, להר
(סיוע).

תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿

Distance warning תת שמיר(אזהר

חק).מר
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ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 שוב.לחץ על לחצן  :להפעלה/ניתוק¿

למידע נוסף אודות סייען שטחים מתים, ראה

 עמוד 177).«(

בת נתיהפעלת/ניתוק סייען שמיר

בגלגל ההגה  או לחץ על לחצן ¿

Assistת תפריט בחירב תפקודי, להר
(סיוע).

Laneת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

Keep Asstב).ת נתי (סייען שמיר

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

,Offביעת לק או  לחץ על לחצן ¿
Standard או Adaptive ,מופסק)

רטי או מותאם).סטנד

ביעה.ת הקלשמיר לחץ על לחצן  ¿

) 180דומע «(ב מופעל ת נתיאם סייען שמיר

 יוצג בתצוגהוההצתה מופעלת, הסמל 

ב תכליתית.הר

תפריט שירות
תויצפואה תא ךל שי )תוריש( Service טירפתב

הבאות:

.) 205דומע «(לקרוא להודעות בתצוגה £

בוד לחץ אווירת איכת אזהרלאפס את מער£
 עמוד 297).«בצמיגים (

 עמוד «לקרוא לתאריך השירות הבא (£
.(266

רות)(הגד     Settings   תפריט

מההקד

רות, יש לך את האופציות הבאות:בתפריט הגד
רות לוח המחוונים.שינוי הגד£
ה.רות תאורשינוי הגד£
כב.רות הרשינוי הגד£
רות נוחות.שינוי הגד£
חרושת.רות בית הה להגדחזר£

לוח המחוונים

חקה עבור מרת המדידת יחידבחיר

ת התצוגה מהירות/מד מהירות,תפקוד יחיד
בחור האם מספר תצוגות תופענהת לך למאפשר

בק“מ או במיילים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Inst. cluster submenuתפריט משנה לוח) 

המחוונים)

 לאישור. לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Display unit Speed-/odometerת (יחיד

תצוגה מהירות/מד מהירות).

kmת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד
 (מיילים).miles(ק“מ) או 

ה.רלשמור את ההגד  לחץ על לחצן ¿

:רלוונטית עבור קחרמל תרחבנה הדידמה תדיחי
 (נסיעה).Tripמד מהירות דיגיטלי בתפריט £
בר כללי ומד נסיעה.חק מצטמונה מר£
ך.רב דמחש£
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התצרוכת הנוכחית והטווח.£
.Naviהוראות ניווט בתפריט £
ת שיוט.בקר£
ספידטרוניק.£
דיסטרוניק פלוס.£
.ASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות £

הפעלת/הפסקת פעולת מד המהירות
השני

בת הילוכיםכב עם תיתפקוד זה זמין רק בכלי ר
ידנית.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות.ת תפריט הגדבחירב תפקודי, להר

תבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿
תפריט משנה לוח המחוונים.

  לאישור.לחץ על לחצן   ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
. Dig. speedom [mph]תפקוד 

.off או  onה ראתה תראה את ההגד

ה.רת ההגד לשמיר לחץ על לחצן   ¿

Dig. speedom [mph]  :(מיילים לשעה)
בחור האם אזור המצבהתפקוד מאפשר לך ל

ב תכליתית יציג תמיד אתבתצוגה הר
ההמהירות במיילים לשעה, במקום הטמפרטור

החיצונית.

בועהת תפקוד תצוגה קבחיר

בבוע האם אזור המצב בתצוגה הראתה יכול לק
ה החיצוניתתכליתית יציג תמיד את הטמפרטור

או את המהירות במיילים לשעה.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Inst. cluster submenuתפריט משנה לוח) 

המחוונים)

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Permament display בועה).(תצוגה ק

Outsideת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד
temperature or Dig. speedom [mphֹ

ה חיצונית או המלים מד מהירות(טמפרטור
[מיילים לשעה]).

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

התאור

ת נהיגת יוםהפעלת/הפסקת פעולת תאור

הפסק את פעולת המנוע.¿

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

Lightת בחירל או   לחץ על לחצן ¿
submenuה) (תפריט משנה תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Daytime driving.(פנסי נהיגת יום) 

 אוOnת ה הנבחרראתה תראה את ההגד
Off.

ה.רלשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

הכת תאורהפעלת/הפסקת פעולת מער
חכמה

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

Lightת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
submenuה) (תפריט משנה תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Intell. Light System הכת תאור(מער

חכמה).

.off או  onה ראתה תראה את ההגד

ה.רלשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

Intell. Lightאם אתה מפעיל את תפקוד 
Systemאתה מפעיל את התפקודים ,
הבאים:

ך ראשית.רמצב ד£
ה פעיל.תפקוד תאור£
ת פניות.תפקוד תאור£
כת טווח הפנסים הראשיים.האר£

בעת אלומות אור נמוך לנהיגה בצד ימין/אם ק
ב תכליתית תציג את ההודעהשמאל, התצוגה הר

Intell. Light System: System inoperative for
left side traffic כתה חכמה, מערכת תאור (מער

לא פעילה עבור התנועה בצד שמאל) או
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 Intell. Light System: System inoperative
for right side trafficה חכמה,כת תאור (מער

כת לא פעילה עבור התנועה בצד ימין),מער
:Intell. Light Systemבמקום הודעת התצוגה 

ה.תפקוד בתפריט משנה תאור

ת האור הנמוך בפנסים הראשיים עבוררהגד
נהיגה בצד ימין/שמאל

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

Lightת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
submenuה) (תפריט משנה תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Dipped headl. Settings  for: function

ת נהיגת יום לתפקוד).ת תאורר(הגד

-Rightת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד
side traffic or Left-side traffic תנועה בצד)

ימין או תנועה בצד שמאל).

ה.רלשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

ה, השינוי לארכאשר אתה משנה את ההגד
כב.ה הבאה של הריתבצע עד לעציר

הכת תאורכב עם מערתפקוד זה זמין רק בכלי ר
חכמה.

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי לעבור בין
אלומות אור סימטריות ואלומות אור שאינן

 עמוד 96).«סימטריות (

אם אתה קובע את האור הנמוך בפנסים
ךרהראשיים עבור נהיגה בצד ימין/שמאל, ד

כת טווח הפנסים הראשיים  אינםראשית והאר
זמינים.

בוע את אלומות האור הנמוךאתה יכול לק
בפנסים הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל

כז שירות מורשהבמוסך מוסמך, לדוגמה במר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הפעלת/ניתוק סייען אור גבוה מותאם
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsבחור בתפריט כדי ל

Lightת בחירל או   לחץ על לחצן ¿
submenuה) (תפריט משנה תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Adaptive main bean assistסייען אור)

גבוה מותאם).

ת:ביעה הנבחראתה תראה את הק

Activated (מופעל) או Deactivated

(מבוטל).

ה.רת ההגד לשמיר לחץ על לחצן ¿

ה ההיקפיתהפעלת/הפסקת פעולת התאור
ה החיצוניתוהשהיית הפסקת התאור

ה היקפית: התפקודאם הפעלת את תאור
.ה נמצאים במצב ומתג התאור

ת החשיכה:התפקודים הבאים יופעלו עם רד

ה החיצונית התאור:ה היקפיתתאור£

תמשיך לדלוק במשך 40 שניות לאחר ביטול

הנעילה באמצעות המפתח. אם אתה

ה ההיקפיתמתניע את המנוע, התאור

מופסקת ומופעל מצב פנסים ראשיים

 עמוד 97).«אוטומטיים (

ה החיצונית:הפסקת השהיית התאור£

ה החיצונית מוסיפה לדלוק 60 שניותהתאור

ממת המנוע. אם אתה סוגר אתלאחר הד

הכל הדלתות ואת דלת תא המטען, התאור

החיצונית מופסקת לאחר 15 שניות.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

Lightת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
submenuה) (תפריט משנה תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה (תאורSurround lightingתפקוד 

היקפית).
 אוonה ה שנבחרראתה תראה את ההגד

off.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
הפסקת פעולה זמנית של השהיית הפסקת

הפעולה:

כב, סובב אתב את הרלפני שאתה עוז¿
 במנעול ההצתה.0המפתח למצב 
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.0 בצמל הרזחבו 2 בצמל חתפמה תא בבוס¿

השהיית הפסקת הפעולה מופסקת.

השהיית הפסקת הפעולה מתחדשת בפעם
הבאה שאתה מתניע את המנוע.

ה ההיקפיתכבך, כאשר התאורבהתאם לציוד בר

ה החיצונית מופעלות,והשהיית הפסקת התאור

הפנסים הבאים יידלקו:
פנסי הצד.£
פל.פנסי ער£
אלומות האור הנמוך בפנסים הראשיים.£
פנסי נהיגת יום.£
ה היקפית במראות החיצוניות.תאור£

הפעלת/הפסקת פעולת השהיית הפסקת
ה הפנימיתהתאור

מופעל ואתה מסיר את Light delayאם תפקוד 
ה הפנימיתהמפתח ממנעול ההצתה, התאור

ממשיכה לדלוק במשך 20 שניות.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿
.Lightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿
Interior lighting delay SW off מתג) 

ת פנים מופסק)השהיית תאור

 אוOnת ה הנבחרראתה תראה את ההגד

Off.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

כבר

בועת ספידטרוניק קרהגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
.Vehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
Limit speed (Winter tyres):ף). (צמיגי חור

ה הנוכחית.ראתה תראה את ההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

 לכוונון ספיד� או לחץ על לחצן ¿
בוע בקפיצות של 10 (230 קמ“שטרוניק ק

 מפסיקה אתOffת רל� 160 קמ“ש). הגד
בוע.פעולת ספידטרוניק ק

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

 עמוד«בוע (בוע ספידטרוניק קאתה יכול לק
(מגביל 154Limit speed), בשימוש בתפקוד 

ף).מהירות) (צמיגי חור

הפעלת/הפסקת פעולת מאפיין נעילה
אוטומטית

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settת תפריט .בחירל

ת תפריטבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿
.Vehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
Automatic door lock נעילת דלת)

אוטומטית).
 אוonה ה שנבחרראתה תראה את ההגד

off.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

Automatic door lockאם אתה בוחר בתפקוד 
כב ננעל בנעילה(נעילת דלת אוטומטית), הר

כזית במהירות מעל 15 קמ“ש.מר

למידע נוסף אודות מאפיין נעילה אוטומטית,

 עמוד 77).«ראה (

הפעלת/הפסקת אישור נעילה קולי

Acoustic lock feedאם אתה מפעיל את תפקוד 
back(משוב נעילה קולי), נשמע אות קולי 

כב.כאשר אתה נועל או משחרר מנעילה את הר

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
.Vehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Acoustic lock feedbackמשוב נעילה) 

קולית).
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:הה שנבחרראתה תראה את ההגד
Activated או Deactivated.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

כת חיישןהפעלת/הפסקת פעולת מער
רדאר

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
.Vehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Radarת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
sensor.(חיישן רדאר) 

 אוonת ה הנבחרראתה תראה את ההגד
off.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

כת חיישןב להפסיק את פעולת מעראתה חיי
רדאר בארצות מסוימות, וסמוך למתקני שידורי

 עמוד 320).«רדיו. מידע נוסף (

גם סייעןכת חיישן רדאר מופסקת, אם מער

 עמוד 177).«שטחים מתים מופסק (

נוחות

ההפעלת/הפסקת פעולת כוונון חגור
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsת תפריט בחירל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (כוונון חגורBelt adjustmentתפקוד 

:הה שנבחרראתה תראה את ההגד
Activated או Deactivated.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

ת בטיחות, ראהלמידע נוסף אודות כוונון חגור

 עמוד 45).«(

הפעלת/הפסקת פעולת תפקוד קיפול
מראות פנימה בעת הנעילה.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceתפריט משנה 

לאישור.  לחץ על לחצן¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Fold mirrors in when lockingתפקוד 

(קיפול פנימה בעת נעילה).

 אוonה ה שנבחרראתה תראה את ההגד
off.

ה.רת ההגדלשמיר  לחץ על לחצן¿

Fold mirrors inתפקוד אם אתה מפעיל את 
when locking,המראות החיצוניות מתקפלות 

כב. כאשר אתהפנימה כאשר אתה נועל את הר
כב ולאחר מכן פותח אתאת נעילת הרמבטל 

מי, המראותדלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

החיצוניות מתקפלות החוצה שוב.

ם הפעלת את התפקוד ואתה מקפל אתא
המראות החיצוניות פנימה בשימוש בלחצן בדלת

 עמוד 92), המראות לא תתקפלנה החוצה«(
באופן אוטומטי. במצב שכזה ניתן יהיה לקפל את
המראות החיצוניות החוצה רק בשימוש בלחצן

בדלת.

רות בית החרושתאיפוס להגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
רות(הגד Factory settingsתפריט משנה 
בית החרושת).

לאישור.  לחץ על לחצן¿

 (לאפס את?Reset all settings ההודעה
רות?) מופיעה.כל ההגד

Noת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (כן).Yes(לא) או 

ה.לאישור הבחיר  לחץ על לחצן¿
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אתה יכול להסתיר מספר מהודעות התצוגה בעדיפות נמוכה.

 בגלגל ההגה, על מנת להסתיר אתה הודעות התצוגה.או על לחצן   לחץ על לחצן¿
הודעות התצוגה נמחקות.

הודעות תצוגה בעדיפות גבוהה מוצגת באדום.

ב תכליתית מציגה הודעות אלהאינך יכול להסתיר הודעות תצוגה בעדיפות גבוהה. התצוגה הר
בות להודעות אלה תוקנו.ללא הפסקה, עד שהסי

ת הודעות תצוגההסתר 

הודעות בתצוגה

  זיכרון הודעות

.בזיכרון הודעהך שומר הודעות תצוגה מסוימות. אתה יכול לקרוא להודעות תצוגה, רב הדמחש

 (שירות)..Serv ת תפריטבחירבגלגל ההגה, ל או  לחץ על לחצן ¿

 (שתי הודעות).messages 2ב תכליתית תציג לדוגמה אם ישנן הודעות תצוגה, התצוגה הר

 (שתי הודעות).messages 2ת רישום, לדוגמה בחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿

. אשר באמצעות¿

, לגלילת הודעות התצוגה. או לחץ על לחצן ¿

בד מספר הודעות תצוגה בעדיפותכאשר ההצתה מופסקת, כל הודעות התצוגה נמחקות מל
בות של הודעות התצוגה בעדיפות גבוהה, גם הודעות התצוגהגבוהה. לאחר שתוקנו הסי

המתאימות נמחקות.

ב תכליתית התצוגה הרYesת ב� אם בחר

תציג הודעת אישור.

בות בטיחות לא כל התפקודים ניתניםמסי
ף)לאיפוס: תפקוד הגבלת מהירות (צמיגי חור

ה רק בתפריטרבוע, ניתן להגדבספידטרוניק ק
תכב. אם ברצונך לאפס את תאורמשנה ר

בה, אתה חיינהיגת יום בתפריט משנה תאור
.1לסובב את המפתח במנעול ההצתה למצב 

הערות כלליות

ב תכליתית.הודעות בתצוגה מופיעות בתצוגה הר

פיים מבוארים בפשטות בספר הנהג, ועשויים להיות שוניםהודעות בתצוגה עם סמלים גר

ב תכליתית.מהסמלים המוצגים בתצוגה הר

נא פעל בהתאם להודעות בתצוגה, וציית להוראות נוספות בספר נהג זה.

ה קולי או בצליל מתמשך. כאשר אתה עוצר ומחנההודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהר

 עמוד 144).« וחניה ( ) 162דומע «( HOLDב להערות אודות תפקוד כב, נא שים לאת הר
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

ABSמער)  ,(כת למניעת נעילת גלגליםESPבקר) ,(ת ייצוב אלקטרוני
BAS (תגבור בלימה) PRE-SAFE®   תפקוד ,HOLDוסייען זינוק בעליה 

אינם זמינים כעת.

PRE-SAFE® Brake ו�BAS PLUS גם פנסי הבלימה המותאמים,

ייתכן וכשלו.

נדלקות בלוח המחוונים. ו�   ,ֿה בנוסף לכך, נוריות האזהר
ASSIST  ATTENTION המגודל ,םלשוי אל ימצעה ןוחבאה דוקפתייתכן ש

(סייען עייפות) מנוטרל.
האבחון העצמי לא הושלם עדיין.£
כב אינו מספיק.ייתכן שהמתח החשמלי בר£

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

ה אזהר  

 התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם לדוגמה תבלום בחוזקה.

כב כאשר בולמים, ועלול להגדילמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר

חק הבלימה.את מר

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנותק או אינו ניתן להפעלה, יציESPאם 

רטיים מופחתת.סטנד

קיים סיכון לגרימת תאונה.

ך, כאשר אתה מבצע פעולותרנהג בזהירות בקטע מתאים של הד¿
היגוי קלות, במהירות מעל 20 קמ“ש.

אם ההודעה בתצוגה נעלמת, התפקודים שהוזכרו לעיל זמינים שוב.

אם ההודעה מוסיפה להיות מוצגת בתצוגה:

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

ABS ,ESP ,BAS ,PRE-SAFE תפקוד ,HOLDוסייען זינוק בעליה אינם 
זמינים באופן זמני.

 ייתכןPRE-SAFE® Brake ו� BAS PLUSגם פנסי הבלימה המותאמים, 
וכשלו.

נדלקות בלוח המחוונים. ו�   ,ֿה בנוסף לכך, נוריות האזהר

ATTENTION ASSIST המגודל ,םלשוי אל ימצעה ןוחבאה דוקפתש ןכתיי

(סייען עייפות) מנוטרל.

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

ה אזהר  
כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם לדוגמה תבלום בחוזקה.
כב כאשר בולמים, ועלול להגדיל אתמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר

חק הבלימה.מר

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנותק או אינו ניתן להפעלה, יציESPאם 

רטיים מופחתת.סטנד

קיים סיכון לגרימת תאונה.
המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך מיד .¿

ESP ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDוסייען זינוק בעליה אינם זמינים 
באופן זמני.

 ייתכן PRE-SAFE® Brake ו�BAS PLUSגם פנסי הבלימה המותאמים, 
וכשלו.

נדלקות בלוח המחוונים. ו�  ה בנוסף לכך, נוריות האזהר

ASSIST  ATTENTION המגודל ,םלשוי אל ימצעה ןוחבאה דוקפתייתכן ש
(סייען עייפות) מנוטרל.

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

ה אזהר  

התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל.

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנותק או אינו ניתן להפעלה, יציESPאם 

רטיים מופחתת.סטנד

קיים סיכון לגרימת תאונה.

ך, כאשר אתה מבצע פעולותרנהג בזהירות בקטע מתאים של הד¿
היגוי קלות, במהירות מעל 20 קמ“ש.

אם ההודעה בתצוגה נעלמת, התפקודים שהוזכרו לעיל זמינים שוב.

אם ההודעה מוסיפה להיות מוצגת בתצוגה:

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿



עניינים לפי  א�ב

208

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

האזהר  

ה אזהר  

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)

התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל.

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנותק או אינו ניתן להפעלה, יציESPאם 

רטיים מופחתת.סטנד

קיים סיכון לגרימת תאונה.

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

EBD,(חלוקת כוח בלמים אלקטרונית)  ABS ,ESP ,PRE-SAFE® תפקוד ,
HOLDב תקלה. וסייען זינוק בעליה אינם זמינים עק

 ייתכן PRE-SAFE® Brake ו�BAS PLUS גם פנסי הבלימה המותאמים,
וכשלו.

נדלקות בלוח המחוונים ו�   ,ֿ ה בנוסף לכך, נוריות האזהר
ה נשמע.וצליל אזהר

 ATTENTION ASSIST.(סייען עייפות) מנוטרל

התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם לדוגמה תבלום בחוזקה.

כב כאשר בולמים, ועלול להגדילמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר

חק הבלימה.את מר

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנותק או אינו ניתן להפעלה, יציESPאם 

רטיים מופחתת.סטנד

קיים סיכון לגרימת תאונה.

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך מיד.¿

ESP ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDוסייען זינוק בעליה אינם זמינים 
בגלל כשל.

 ייתכןPRE-SAFE® Brake ו� BAS PLUS גם פנסי הבלימה המותאמים,
וכשלו.

נדלקות בלוח המחוונים. ו�  הבנוסף לכך, נוריות האזהר

 ATTENTION ASSIST.(סייען עייפות) מנוטרל

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הצהובה נדלקת. ה נורית האזהר

אירעה תקלה בבלם החניה החשמלי.

להפעלה:

הפסק את פעולת ההצתה.¿

לחץ על ידית בלם החניה החשמלי למשך 10 שניות לפחות.¿

ב הילוך ראשון. של:בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

בת ההילוכיםב את תי של:בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿

.Pלמצב 

התייעץ במוסך מוסמך.¿

האדומה נדלקות. הצהובה ונורית החיווי  ה נורית האזהר

אירעה תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה באופן ידני.¿

או

שחרר את בלם החניה בשימוש :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

.) 145דומע «(בשחרור חירום אוטומטי 

 שחרר את בלם החניה:בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿

.) 145דומע «(באופן אוטומטי 

ביעות:הצהובה מוסיפה לדלוק או מהבהבת בק ה אם נורית האזהר

אל תמשיך לנהוג.¿

התייעץ במוסך מוסמך.¿

Parking brake.
See Driver‘s

Manual
(בלם חניה ראה

ספר נהג)

ה נשמע. אחד התנאיםמהבהבת וצליל אזהר  נורית החיווי האדומה 

.) 145דומע «(לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי לא התקיים 

אתה נוהג עם בלם חניה מופעל.

שחרר את בלם החניה, באופן ידני.¿

ה נשמע. אתה מבצעהאדומה מהבהבת וצליל אזהר נורית החיווי 

.) 145דומע «(בלימת חירום בשימוש  עם בלם החניה החשמלי 

Relaise parking
brake

(שחרר את בלם
החניה)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הצהובה נדלקות.  ההאדומה ונורית האזהר  נורית החיווי

אירעה תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה באופן ידני.¿

להפעלה:

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל את בלם החניה באופן ידני.¿

האדומה ממשיכה להבהב:  אם נורית החיווי

אל תוסיף לנהוג.¿

.) 299דומע «(רות רדכב בפני התדאבטח את הר¿

ב הילוך ראשון.של :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

בת ההילוכיםב את תישל :בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿
.Pלמצב 

כה.רסובב את הגלגלים לכיוון שפת המד¿

התייעץ במוסך מוסמך.¿

האדומה מהבהבות  הצהובה ונורית החיווי  הנורית האזהר
בלם החניה הופעל או שוחרר. לאחרבמשך 10 שניות לפחות, לאחר ש
מכן היא נכבית או מוסיפה לדלוק.

אירעה תקלה בבלם החניה החשמלי.

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל את בלם החניה באופן ידני.¿

ב את בלם החניה החשמלי:אם לא ניתן לשל

ב הילוך ראשון.של :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

בת ההילוכיםב את תישל :בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿
.Pלמצב 

פנה למוסך מוסמך.¿

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי
שחרר את בלם החניה החשמלי :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

.) 145דומע «(באמצעות שחרור החירום האוטומטי 

שחרר את בלם החניה בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.) 145דומע «(החשמלי באופן אוטומטי 

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

התייעץ במוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הצהובה נדלקת. אם אתה מפעיל את בלם החניה  הנורית האזהר

האדומה מהבהבת.  החשמלי באופן ידני ונורית החיווי

אירעה תקלה בבלם החניה החשמלי. אי אפשר להפעיל את בלם החניה
החשמלי באופן ידני.

 הפסק את ההצתה, בלם :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿
החניה החשמלי יופעל באופן אוטמטי.

אתה יכול לשחרר את בלם החניה בשימוש בשחרור חירום אוטומטי
.) 145דומע «(

בת ההילוכיםב את תי של:בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿
. מאחר ובלם החניה החשמלי אינו מופעל באופן אוטומטי.Pלמצב 

פנה למוסך מוסמך.¿

בלם החניה החשמלי יופעל, השאר את ההצתה מופעלת,אם אינך רוצה ש
כב, אוכב במתקן אוטומטי לשטיפת כלי רלדוגמה כאשר שוטפים את הר

כב עם סרןבד: כאשר צריך לגרור את הרכב. מלכאשר צריך לגרור את הר
.) 284דומע «(ם אחורי מור

האדומה  הצהובה נדלקת. נורית החיווי  הנורית האזהר
בלם החניה החשמלי הופעלמהבהבת למשך 10 שניות לפחות, לאחר ש

או שוחרר. לאחר מכן היא נכבית או מוסיפה לדלוק.

ב מתח יתר או תתאירעה תקלה בבלם החניה החשמלי, לדוגמה עק
מתח.

בה עבור מתח יתר או תת מתח, לדוגמה בטעינתבטל את הסי¿
המצבר או בהפעלת המנוע.

ב או שחרר את בלם החניה החשמלי.של¿

ב או לשחרר את בלם החניה החשמלי:אם לא ניתן לשל

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

ב או שחרר את בלם החניה החשמלי.של¿

ב או לשחרר את בלם החניה החשמלי:אם לא ניתן עדיין לשל

התייעץ במוסך מוסמך.¿

כב נמצא בתנועה.הודעה בתצוגה מוצגת רק כאשר הר

הצהובה  ההאדומה מהבהבת ונורית האזהר  נורית החיווי
דולקת.

ב את בלם החניה החשמלי באופן ידני:אם לא ניתן לשל

ב הילוך ראשון.של :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

בת ההילוכיםב את תישל :בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿
.Pלמצב 

פנה למוסך מוסמך.¿

Pkg brake.
inoperative

(בלם חניה אינו

מתפקד)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 האדומה דולקת.נורית החיווי 

ניסית לשחרר את בלם החניה החשמלי בעת שההצתה הייתה

מופסקת.

 במנעול ההצתה.1 סובב את המפתח למצב :מפתח

ה האדומהאין מספיק נוזל במיכל נוזל הבלמים. בנוסף נורית האזהר

ה.בלוח המחוונים נדלקת ונשמע צליל אזהר 

Turn on the ignition to
release tht parking

brake.
(הפעל את ההצתה
לשחרור בלם החניה)

Check brake fluid
level

(בדוק את מפלס נוזל

בלמים)

Check brake wear
(בדוק בלאי בלמים)

פידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהן.דיסק/ר

פנה למוסך מוסמך.¿

 PRE-SAFE
Inoperative See
Driver‘s Manual

(אינו פעיל, ראה את ספר
הנהג)

ה  אזהר 
ייתכן כי אפקט הבלימה נפגם.

קיים סיכון לתאונה.

ב לתנאיך, תוך תשומת לרכב בביטחה בשולי הדעצור את הר¿

ך והתנועה. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.רהד

הפעל את בלם החניה.¿

אל תוסיף נוזל בלמים, זה לא יפתור את התקלה.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

כות הגנת כשלו. כל שאר מערPRE-SAFEתפקודים חשובים של 

הנוסע, לדוגמה כריות אוויר נשארו זמינות.

פנה למוסך מוסמך מיד.¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה אזהר  

PRE-SAFE
 Functions
currently

limited See
Owner’s
Manual

(מתפקד כעת
באופן מוגבל ראה

ספר נהג)

אינה זמינה באופן זמני, אם: PRE-SAFEכת מער
החיישן במכסה דיסטרוניק פלוס  בסורג המצנן מלוכלך.£
ם כבד או שלג.ב גשתפקודו נפגם עק£
החיישנים בפגושים מלוכלכים.£
ב קרינהכת חיישן רדאר בלתי פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£

טלוויזיה או רדיו, או מקורותאלקטרו�מגנטית הנפלטת מתחנות
אחרים של קרינה אלקטרו�מגנטית.

ה.ת העבודכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
ך.רב דמתח בלתי מספיק עבור מחש£

אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:
ם האפשרי, תוךכב בבטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד  ¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדהקדשת תשומת ל

ב את בלם החניה החשמלי.של ¿
.) 270דומע «(כת חיישן הרדאר בסורג המצנן נקה את מכסה מער ¿
.) 270דומע «(נקה את הפגושים  ¿
התנע מחדש את המנוע. ¿

כת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא, ההודעה תיעלםאם המער
מהתצוגה.

פעיל שוב. PRE-SAFEכת מער

ה אזהר  

PRE-SAFE
 Functions limited

See Owner’s Manual
(מתפקד באופן מוגבל

ראה ספר נהג)

חק עשוי להיכשל.ת מר. גם אות אזהרPRE-SAFEכת תקלה במער

פנה למוסך מוסמך. ¿

ת בטיחותאם הסמל מופיע בתצוגת לוח המחוונים, לשונית חגור
ב האחורי.ה במושהוכנסה לתוך אבזם חגור

.) 46דומע «(למידע נוסף אודות מחוון לחגורות בטיחות אחוריות, ראה 

ת בטיחות לאב תכליתית, לשונית חגוראם הסמל מופיע בתצוגה הר
ב האחורי.ה במושהוכנסה לתוך אבזם חגור

בה נכון באבזםה באופן נכון או לא שולת בטיחות שלא נחגרחגור
מת ההגנה היעודית שלה.ה, לא יכולה לספק את רהחגור

קיים סיכון מוגדל של פציעה.

ב האחורי להדק את חגורותך, בקש מהנוסעים במושת הצורבמיד¿
הבטיחות שלהם.

ב האחורי, ראהלמידע נוסף אודות מחוון מצב לחגורות הבטיחות במוש

.) 46דומע «(
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה כת ריסון נוספת). גם נורית האזהר (מערSRSקיימת תקלה ב� 

נדלקת בלוח המחוונים.
Restraint sys.

Malfunction. Consult
workshop

כת ריסון.(תקלה במער

התייעץ במוסך מוסמך)

ה  אזהר 
ה שלה, או במקרכריות האוויר או המותחנים עלולים או לפעול במקר

תאונה לא לפעול כלל.

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסמך מוסמך.¿

.) 38דומע «(למידע נוסף אודות בטיחות נוסע, ראה 

ה  מלפנים בצד ימין ושמאל, גם נורית האזהרSRSתקלה ב� 

נדלקת בלוח המחוונים.

הה, או במקרם עלולים או לפעול במקרכריות האוויר או מותחני הקד

של תאונה לא לפעול כלל.

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסמך מוסמך.¿

Front left SRS
Malfunction. Service

required
או

Front right SRS
Malfunction. Service

required
כת ריסון (תקלה במער

מית שמאלית/ימניתקד
ך בשירות)יש צור

ה  אזהר 

Rear left SRS
Malfunction. Service

required
או

Rear right SRS
Malfunction. Service

required
כת ריסון (תקלה במער

אחורית שמאלית/ימנית

ך בשירותיש צור

ה  מאחור בצד ימין ושמאל, גם נורית האזהרSRSתקלה ב� 

נדלקת בלוח המחוונים.

ה שלה, או במקרכריות האוויר או המותחנים עלולים או לפעול במקר

תאונה לא לפעול כלל.

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסמך מוסמך. ¿

ה  אזהר 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Left/right cornering light

(פנס פנייה שמאלי או ימני)

פנס פנייה שמאלי או ימני  כשל.

ה בעצמךהיוועץ במוסך מורשה אם אתה רשאי להחליף נור¿
.) 103דומע «(

או

פנה למוסך מוסמך.¿

Left/right dipped beam

 נמוך שמאלי  או ימני)אור(

אור נמוך בפנס ראשי שמאלי או ימני כשל.

ה בעצמךהיוועץ במוסך מורשה אם אתה רשאי להחליף נור¿
.) 103דומע «(

או

ך.פנה למוסך מוסמ¿

:LEDsהודעות בתצוגה אודות ה� 

 כשלו.LEDsהודעת תצוגה זו עשויה להופיע אם כל ה� 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב האחורי האמצעי.כת ריסון נוספת) במוש (מערSRSקיימת תקלה ב� 

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

ה שלה, או במקר כריות האוויר או המותחנים עלולים או לפעול במקר

תאונה לא לפעול כלל.

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסך מוסמך.¿

כת ריסון נוספת). בכרית אוויר וילון (מערSRSקיימת תקלה ב� 

השמאלית או בכרית אוויר וילון הימנית.

בלוח המחוונים נדלקת. ה נורית האזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

Rear center malfunction
Consult workshop

ב אחוריתקלה במוש(

התייעץ עם מוסךאמצעי 
מוסמך)

Left/right window bag
malfunction consult

workshop

(תקלה בכרית אוויר וילון

שמאלית/ימית היוועץ

במוסך מוסמך)

אורות  

ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה, אוכריות אוויר וילון השמאלית או הימנית עלולות או לפעול במקר

ה של תאונה לא לפעול כלל.במקר

קיים סיכון מוגדל לפציעה.



עניינים לפי  א�ב

216

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 Third brake lamp

  פנס בלימה  שלישי

left indicator or Trailer

right  indicator

פנס איתות גרור שמאלי או

פנס איתות גרור ימני

 Left mirror indicator or right
mirror indicator

פנס איתות במראה חיצונית
שמאלית או ימנית

פנס גרור אחורי שמאלי או ימני כשל.

.ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

מי שמאלי / ימני של הגרור פגום.פנס איתות קד

.בעצמךהבדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

Trailer left tail lamp or

trailer right tail lamp

(פנס גרור אחורי שמאלי או

פנס גרור אחורי ימני)

Trailer brake lamp

(פנס בלימה גרור)

Rear left indicator or rear

right indicator

(פנס איתות אחורי שמאלי או
פנס איתות אחורי ימני)

Front left / right indicator

מי שמאלי/(פנס איתות קד

ימני)

פנס בלימה גרור פגום.

ה בעצמך.בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס האיתות האחורי שמאלי או האחורי ימני פגום

.) 103דומע «(ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

מי ימני פגוםמי שמאלי או הקדפנס האיתות הקד

.) 103דומע «(ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף נור ¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס איתות במראה חיצונית שמאלית או ימנית פגום

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס בלימה שלישי פגום.

.) 103דומע «(ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או
פנה למוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Left fog lamp or

      Right fog lamp

פל שמאלי אופנס ער

פל ימניפנס ער

Front eft parking lamp or

       front right parking

מי שמאלי  ימני פנס חניה קד  

Number plate lamp
פנס לוחית רישוי

פנס הבלימה השמאלי או הימני פגום.

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

הפנס האחורי/פנס הבלימה השמאלי או הימני פגום.

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

אלומת האור הגבוה השמאלית או הימנית פגומה.

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

לוחית רישוי שמאלי או ימני פגום.פנס 

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

פל ימני פגום.פל שמאלי או פנס ערפנס ער

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

פל אחורי פגום.פנס ער

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

מי ימני פגום.מי שמאלי או קדפנס חניה קד

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

Rear fog lampr

פל אחוריפנס ער

Left / right tail lamp/brake
lamp

(פנס אחורי/פנס בלימה שמאלי
/ימני)

Left brake lamp or right
brake lamp

(פנס בלימה שמאלי או פנס
בלימה ימני)

Left main beam or right main
beam

(אור גבוה שמאלי או אור גבוה
ימני)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Left/right  daytime driving

lamp

ת נהיגת יוםפנס תאור

השמאלי או הימני

 Reversing light
פנס נסיעה לאחור

Intell, Light System
inoperative

פנס נסיעה לאחור כשל.

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס אחורי שמאלי או פנס אחורי ימני פגום.ֱ

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

ת נהיגת יום השמאלי או הימני כשל.פנס תאור

.) 103דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף נור¿

או

פנה למוסך מוסמך.¿

ה עדיין זמינה ללאה חכמה כשלה. התאורכת תאורמער
ה חכמה.כת תאורמער

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה החיצונית כשלה.התאור

פנה למוסך מוסמך. ¿

ף.ת גרור: יתכן שנתיך נשרכב עם התקן גרירבכלי רֱ

פנה למוסך מוסמך.¿

 עמוד 287).«בדוק את הנתיכים (¿

הב להערות האזהרך, החלף נתיך שרוף. שים לת הצורבמיד ¿

כאשר אתה עושה זאת.

אם ההודעה בתצוגה מוסיפה להיות מוצגת:

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה פגום.חיישן תאור

פנה למוסך מוסמך. ¿

Left tail lamp or right tail

lamp

(פנס אחורי שמאלי או פנס

אחורי ימני)

Malfunction See
 Owners Manual

(תקלה ראה ספר נהג)

AUTO lights inoperative
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Adaptive Main Beam

Assist inoperative

Adaptive Main Beam
Assist currently

unavailable. See

Owner‘s Manual

(סייען אלומת אור גבוהה

מותאמת אינו זמין כעת.
ראה ספר נהג)

Turn off lights
(כבה את האורות)

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

קירור. הוסף נוזל      (

          ראה ספר נהג)

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

כתהימנע מנסיעות ארוכות עם מעט מאוד נוזל קירור במער

ם נזק למנוע.ת ייגרהקירור של המנוע. אחר

ה.ב להערות האזהרהוסף נוזל קירור לפני כן שים ל¿

.) 265דומע «(

כת קירור מנוע במוסך מוסמך, אם צריךבדוק את מער¿

ב מהרגיל.להוסיף נוזל קירור ר

מנוע המאוורר פגום.

, אתה יכולC° 120ת נוזל הקירור היא פחות מ�אם טמפרטור¿

להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

הימנע מעומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה זאת,¿

ה�נסיעה.כים הרריות ותנועת עציררלדוגמה נהיגה בד

Top up coolant See

Owner’s Manual

מנוע  

הכב. צליל אזהרב את הרהפנסים עדיין דולקים כאשר אתה עוז
נשמע.

.סובב את מתג האורות ל�  ¿

סייען אור גבוה מותאם כשל.

פנה למוסך מוסמך. ¿

בותסייען אור גבוה מותאם מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני. הסי

האפשריות:

מית מלוכלכת באזור הראות של המצלמה.* השמשה הקד

פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות מופרעת עק£

מית.נקה את השמשה הקד¿

כת מגלה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא, מוצגתאם המער

(סייען אור גבוה מותאם Main-Assist available againההודעה 

זמין שוב).

סייען אור גבוה מותאם פעיל שוב.
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

נוזל הקירור חם מדי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

אל תנהג כאשר המנוע התחמם בחימום יתר. מצב כזה עלול
בעור.לגרום לנוזלים מסוימים שדלפו מהמנוע להתלקח ול

קיטור מתוך תא המנוע עלול לגרום כוויות חמורות, העלולים
לקרות רק מפתיחת מכסה תא המנוע.

קיים סיכון של פציעה.

ב לתנאיכב מיד, כאשר אתה מקדיש תשומת לעצור את הר ¿
ך והתנועה ומדומם את המנוע.רהד

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

כב, עד שהמנועחק בטחון מהרכב ושמור על מרצא מהר ¿
יתקרר.

וודא שאספקת האוויר למצנן לא נחסמה, לדוגמה על ידי ¿
לכלוך או שלג.

אל תתניע את המנוע שוב עד שההודעה בתצוגה תיעלם,¿
ת. אחרC° 120ת נוזל הקירור תהיה מתחת ל�וטמפרטור
ם נזק למנוע.עלול להיגר

ת נוזל הקירור.ב לתצוגת טמפרטורהקדש תשומת ל¿

ה עולה שוב, פנה למוסך מוסמך מיד.אם הטמפרטור¿

בתנאי נהיגה רגילים, אםC° 120 קריאת המד יכולה לעלות עד 
נוזל הקירור מולא באופן נכון.

המצבר אינו נטען.
בות האפשריות הן:הסי

אלטרנטור פגום.£
 קרועה.Vרצועה המנוע £
כב.תקלה באלקטרוניקת הר£

ך בביטחה והפסק את פעולתרכב בצד הדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדהמנוע, הקדש תשומת ל

פתח את מכסה המנוע.¿
 קרועה.V בדוק האם רצועת המנוע¿

אם רצועת המנוע קרועה:

ת המנוע עלול להתחמם חימום יתר.אל תמשיך לנהוג. אחר
פנה למוסך מוסמך.¿

ר:ד בסVאם רצועת המנוע 
פנה למוסך מוסמך.¿

Coolant Stop vehicle. Switch
engine off

כב,(נוזל קירור עצור את הר

דומם את המנוע)

ה אזהר  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Reserve fuel level

Check eng. oil lev.
when next refuelling

ה נשמע.מפלס שמן מנוע ירד למפלס קריטי. גם צליל אזהר

בדוק את מפלס שמן מנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿

.) 263דומע «(

.) 264דומע «(ך, הוסף שמן מנוע  ת הצורבמיד¿

בדוק את המנוע לדליפות, אם מפלס שמן מנוע.דאג ל¿

זקוק להוספה יותר מהרגיל.

ה.מפלס הדלק ירד לטווח העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

יש רק כמות קטנה מאוד של דלק במיכל.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ללא דיחוי.¿

כב עם מנוע דיזל: מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובהכלי ר

להחליפו.

פנה למוסך מוסמך.¿

כב עם מנוע דיזל: יש מים במסנן הדלק, חובה לנקז אתכלי ר

המים

פנה למוסך מוסמך.¿

כות נהיגהמער  

בהתבסס על קריטריונים ספציפיים, סייען עייפות החליט כי
ה נשמע.הנהג עייף או מרגיש פחות עירני. גם צליל אזהר

ך בצע הפסקה בנהיגה.ת הצורבמיד¿

דירות בזמן, כךבמהלך נסיעות ארוכות בצע הפסקות ס
ה מספקת.שתנוח במיד

סייען עייפות כשל.
פנה למוסך מוסמך.¿

     (סייען עייפות:

מות)זיהה נטיה להרד

Attention Assist:
Drowsiness detected

Attention Assist
inoperative

(סייען עייפות אינו פעיל)

Replace air cleaner
(החלף את מסנן האוויר)

Replace fuel filter
(החלף את מסנן הדלק)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

(סייען מגבלת מהירות: אינו
זמין בארץ זו)

פעולת סייען מגבלת מהירות הופסקה והוא אינו פעיל אם:
ה הראייה.מית מלוכלכת באזור שדאם השמשה הקד£

פל.ם כבד, שלג או ערב גשהראות גרועה עק£

.מיתנקה את השמשה הקד¿

כת מגלה כי המצלמה פועלת כהלכה, ההודעהאם המער

תיעלם מהתצוגה.

סייען מגבלת מהירות פעיל שוב.

פעולת סייען מגבלת מהירות זמין רק בארצות מסוימות

המשך לנהוג.¿

סייען מגבלת מהירות זמין שוב מיד כאשר תנהג בארץ
בה השימוש בו מאושר.ש

פעולת סייען מגבלת מהירות כשל.
פנה למוסך מוסמך.¿

כב מחליק.. הרHOLDהופסקה פעולת תפקוד 

ה נשמע.גם צליל אזהר

 עמוד« מאוחר יותר (HOLDהפעל מחדש את תפקוד ¿
.(162

כת חיישן רדאר.הופסקה פעולת מער

כת חיישןבדוק האם ניתן או לא ניתן להפעיל את מער¿
 עמוד 320).«רדאר (

 עמוד 203).«כת חיישן רדאר (הפעל את מער¿

   (סייען מגבלת מהירות:
אינו פעיל)

HOLD)(מופסק 

(חיישן רדאר מנוטרל
ראה ספר נהג)

Speed Limit  Assist
Unavailable  in this

country

Radar sensor
 deactivated See Owner’s

Manual

Speed Limit  Assist
inoperative

HOLD Off

כב קרוב למתקן שידורי רדיו, ולכןכת ניווט: הרכב עם מערכלי ר
כת חיישן רדאר הפסיקהר אותות רדאר. מערב לא לשדהוא חיי

לפעול באופן אוטומטי.

 מנוטרל באופן אוטומטי אם עמוד 177) «( סייען שטחים מתים 

 נדלקת במראותמפעילים אותו. גם נוריות החיווי הצהובות 

החיצוניות.

המשך לנהוג.¿

חוקכב יהיה רסייען שטחים מתים יהיה זמין שוב, מיד לאחר שהר

 עמוד 320).«(ה מספקת ממתקן הרדיו�אסטרונומי במיד

(חיישן רדאר

פעולתו מופסקת, באופן

אוטומטי, ראה ספר נהג)

Radar sensor
 deactivated autom.

See Owner’s Manual

Speed Limit
 Assist currently

unavalaible See Owner’s
Manual

(סייען מגבלת  מהירות

אינו  זמין באופן זמני, ראה

ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Lane Keeping Assist
Currently Unavailable See

Owner‘s Manual

ב אינו זמיןת נתי(סייען שמיר

כעת, ראה ספר נהג)

 אינה®Becker: אם מפת ניווט ®Beckerכב עם מפת ניווט כלי ר

כת חיישן הרדאר מנוטרלת באופן אוטומטי.ת, מערמחובר

סייען שטחים מתים אינו זמין.

, ראה הוראות הפעלה נפרדות.®Beckerחבר את מפת ניווט  ¿

ב מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.ת נתיסייען שמיר

בות אפשריות:סי

.תכלכולמ המלצמה לש תוארה הדש רוזאב תימדקה השמשה£

פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות מופרעת עק£

ך פרק זמן ארוך.ב לאוראין סימוני נתי£

הו, כהים או מכוסים, לדוגמה בלכלוך או שלג.ב דסימוני הנתי£

אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

ב את בלם החניה החשמלי.של ¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

כת מגלה כי המצלמה פעילה באופן מלא, ההודעהאם המער

תיעלם מהתצוגה.

ב פעיל, פעיל שוב.ת נתיב או סייען שמירת נתיסייען שמיר

ב מנוטרל.ת נתיסייען שמיר

פנה למוסך מוסמך. ¿

Lane Keeping Assist
Currently Inoperative

ב אינות נתי(סייען שמיר

פעיל)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

  Park Assist cancelled
  (סייען חניה מבוטל)

בות אפשריות:סייען שטחים מתים אינו פעיל באופן זמני. סי

כבך.בור החשמלי בין הגרור לרקיים חי£

החיישנים מלוכלכים.£

ם עז או שלג.ב גשהתפקוד פגום עק£

ת הפעולה.כת חיישן רדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורמער£

בכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£

קרינה אלקטרו�מגנטית המוקרנת מתחנת טלוויזיה או רדיו, או

מקורות אחרים של קרינה אלקטרו�מגנטית.

 נדלקת במראות החיצוניות.גם נוריות החיווי הצהובות 

.כאשר אתה גורר גרור, אשר את ההודעה בתצוגה עם ¿

אם אתה נוהג ללא גרור, וההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

 עמוד 270)«נקה את החיישנים ( ¿

התנע מחדש את המנוע. ¿

כת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא, ההודעהאם המער

תיעלם מהתצוגה.

סייען שטחים מתים זמין שוב.

סייען שטחים מתים פגום.

 נדלקת במראות החיצוניות.גם נוריות החיווי הצהובות 

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה.ת הבטיחות של הנהג שוחררדלת הנהג פתוחה וחגור

ת בטיחות מהודקת ודלת נהגחזור על תהליך החניה עם חגור ¿

ה.סגור

בות היגויב תפקודי בעת התערה בגלגל ההגה הרעת במקרנג

פעילה.

עת בגלגל ההגהבות היגוי פעילה, הקפד לא לגבעת שהתער ¿

ב תפקודי.הר

ב. מתערESPכב החל להחליק ו� הר

 עמוד 166).«השתמש בסייען חניה פעיל שוב מאוחר יותר ( ¿

Blind Spot Assist Currently
Unavailable See Owner‘s

Manual

(סייען שטחים מתים אינו

זמין כעת, ראה ספר נהג)

Blind Spot Assist
Inoperative

(סייען שטחים מתים אינו

פעיל)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

DISTRONIC PLUS off
(דיסטרוניק פלוס מופסק)

 DISTRONIC PLUS
available again

(דיסטרוניק פלוס זמין שוב)

 עמוד 154). אם היא«הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס (

ה.מופסקת באופן אוטומטי יישמע גם צליל אזהר

דיסטרוניק פלוס פעיל שוב לאחר שהוא לא היה זמין פלוס

באופן זמני. אתה יכול להפעיל מחדש כעת את דיסטרוניק פלוס

 עמוד 154).«(

ב של תמרוני פניות או חניות.בצעת מספר ר

סייען חניה פעיל יהיה זמין שוב לאחר כעשר דקות

 עמוד 166).«(

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

דומם את המנוע והתנע אותו מחדש.¿

אם ההודעה מוסיפה להיות מוצגת בתצוגה.

פנה למוסך מוסמך.¿

פרקטרוניק כשל.

פנה למוסך מוסמך.¿

Park Assist inoperative

  (סייען חניה אינו פעיל)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

בותהופסקה פעולת דיסטרוניק והוא אינו פעיל באופן זמני, סי
אפשריות:

מכסה דיסטרוניק פלוס בסורג המצנן מלוכלך.£
ם כבד או שלג.ב גשע או הופרע עקהתפקוד נפג£
החיישנים בפגושים מלוכלכים.£
בכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£

אוקרינה אלקטרו�מגנטית הנפלטת מתחנת טלוויזיה
תחנת רדיו סמוכה, או מקורות קרינה אלקטרו�מגנטית

אחרים.
ה.ת העבודכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
כב נמוך מדי.מתח החשמל בר£

ה נשמע.גם צליל אזהר

אם הודעת התצוגה מוסיפה להיות מוצגת:

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדכאשר אתה מקדיש תשומת ל

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

.)072 דומע «( ןנצמה גרוסב סולפ קינורטסיד הסכמ תא הקנ¿

 עמוד 270).«נקה את הפגושים (¿

התנע מחדש את המנוע.¿

כת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא, ההודעהאם המער

נעלמת מהתצוגה.

דיסטרוניק פעיל שוב.

דיסטרוניק פלוס כשלה. ייתכן כי גם סייען בלימה מותאמת
כשל.

ה נשמע.גם צליל אזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

לחצת על דוושת ההאצה. דיסטרוניק פלוס אינו מבקר יותר את
כב.מהירות הר

הסר את רגלך מעל דוושת ההאצה.¿

תנאי הפעלה עבור דיסטרוניק פלוס לא התקיים.

בדוק את תנאי ההפעלה עבור דיסטרוניק פלוס¿
 עמוד 156).«(

ה פלוסדיסטרוניק פלוס וספידטרוניק כשלו. גם צליל אזהר
נשמע.

פנה למוסך מוסמך.¿

(דיסטרוניק פלוס אינו זמין

כעת. ראה ספר נהג)

(דיסטרוניק פלוס אינו פעיל)

(דיסטרוניק  פלוס מנוטרל)

(דיסטרוניק פלוס ���ק“מ)

DISTRONIC PLUS
currently unavailable.
See Owner’s Manual

DISTRONIC PLUS
inoperative.

DISTRONIC PLUS
Override

DISTRONIC PLUS...km/h

DISTRONIC PLUS and
SPEEDTRONIC

inoperative
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת שיוט ����ק“מ)(בקר

ת הלחץ (קיקדאון),בעת לחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

לא ניתן להפעיל את ספידטרוניק.

ת שיוט לא התקיים.נאים להפעלת בקראחד הת

לדוגמא אתה ניסית לשמור מהירות מתחת ל� 30 קמ“ש.

אם התנאים מאפשרים, נהג מהר יותר מ� 30 קמ“ש¿
ושמור את המהירות.

 עמוד 150).«ת שיוט (בדוק את תנאי ההפעלה של בקר¿

בית.רק בארצות מסוימות: בוצעה חריגה מעל המהירות המר

ב תכליתית מציגה 120 קמ“ש.בנוסף לכך, התצוגה הר

נהג לאט יותר.¿

ת שיוט וספידטרוניק כשלו.בקר
ה נשמע.גם צליל אזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

TEMPOMAT and
SPEEDTRONIC

inoperative
ת שיוט ו� ספידטרוניק(בקר

לא פעילים)

Cruise control ---km/h

120 km/h Maximum
speed exceeded

    (מגבלת  ����ק“מ)

Limit ---km/h

(120 קמ“ש חריגה מעל

בית)המהירות המר
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

(בדוק לחץ אוויר

בצמיגים)

בוד לחץ אווירבוד לחץ אוויר בצמיגים, גילתה אית איכת אזהרמער
משמעותי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

ה,צמיגים שאינם מנופחים דיים או מנופחים יתר על המיד

בים את הסיכונים הבאים:מצי

כב עמוס והמהירותהם עלולים להתפוצץ במיוחד עם הר£

גודלת.

ה לא שווה,ה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£

ך שלהם.רבה באחיזת הדה רמצב שיפגום במיד

ה, עלוליםמאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה באותה המיד£

בה.ה רלהיפגם במיד

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומיים,עצור את הר¿
ב לתנועה.תוך הקדשת תשומת ל

.) 276דומע «(ת לצמיגים אם יש צמיג נקור, ערוך ביקור¿

ך, תקן ללחץת הצורבדוק את לחץ האוויר בצמיג ובמיד¿
האוויר הנכון.

בוד לחץ אוויר בצמיגים,ה איכת אזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 297).«לאחר תיקון לחץ האוויר בצמיג (

). 295דומע « למידע נוסף אודות לחץ האוויר בצמיגים, ראה (

בתצוגהה הודעהבוד לחץ אוויר בצמיגים ייצרת איכת אזהרמער
ופעולתה לא חודשה מאז.

בעת הצמיגים.בע לחץ אוויר נכון בכל ארק¿

בוד לחץ אוויר בצמיגיםת איכת אזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 297).«(

בוד לחץ אוויר בצמיגים.ת איכת אזהרתקלה במער

פנה למוסך מוסמך.¿

צמיגים   

(בדוק לחץ אוויר  בצמיגים
לאחר מכן הפעל את מחוון

נהיגה ללא אוויר)

Run Flat indicato
inoperativer

(מחוון נהיגה ללא אוויר

אינו פעיל)

Tyre pressure
Check tyres

Check tyres pressure
then restart Run Flat

indicator

ה אזהר  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מכונית   

D. או Rבת הילוכים במצב ניסית להתניע את המנוע כאשר תי

 .N או Pבת ההילוכים למצב  העבר את תי¿

אינו תקין. ECO start / stopכת מצבר העזר עבור מער

מנות הראשונה.פנה למוסך מוסמך בהזד  ¿

, לפני שאתה מכבהPבת ההילוכים למצב ב את תיעד אז, של ¿

את המנוע.

כב, הפעל את בלם החניה החשמלי.ב את הרלפני שאתה עוז ¿

, מבלי ללחוץN או D, Rניסית להעביר את בורר ההילוכים למצבים 

על דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת הבלמים. ¿

.D או R, Nבת ההילוכים נמצאת במצב דלת הנהג פתוחה ותי

ה נשמע.גם צליל אזהר

ב את בלם החניה החשמלי.של ¿

ב תקלה.בת ההילוכים עקאינך יכול לשנות את מצב תי

ה נשמע.גם צליל אזהר

.D או R, Nבת הילוכים במצב במצב אם תי

.Pנהג למוסך מוסמך והימנע משילוב למצב   ¿

ב ואין אפשרות לשלPבת למצב בת ההילוכים משולאם תי

הילוך אחר.

פנה למוסך מוסמך. ¿

.Pה למצב ב את הממסרהקפד לשל
ה מוחלטת, פנהכב בעצירה וההודעה מופיע כאשר הרבמיד ¿

פנה למוסך מוסמך.

 Auxiliary battery

malfunction

(תקלה במצבר עזר)

(להתנעת המנוע העבר
N) או Pל� 

To start engine.
shift to P or N

Apply brake to deselect Park
(P) position

(הפעל את דוושת הבלמים

)P)להוצאה ממצב (

Vehicle not in position P

)(P)כב לא נמצא במצב (הר

Without changing gear
consult workshop

ת הילוך פנה(ללא העבר

למוסך מוסמך)

Only select Park (P) when
vehicle is stationary

 רק כאשר(P)(בחר במצב 

כב נייח)הר



עניינים לפי  א�ב

230

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מכונית   

דלת תא המטען פתוחה.

ה אזהר  
כב עם דלת תאכאשר המנוע פועל, גזי הפליטה יכולים לחדור לר

המטען פתוחה.

קיימת סכנת הרעלה.

סגור את דלת תא המטען.¿

מכסה תא המנוע פתוח.

Check trailer hitch
lock

(בדוק את נועל התקן

ת גרור)גריר

ה אזהר  
מכסה תא המנוע פתוח. עלול לחסום את הראות שלך כאשר

כב נמצא בתנועה.הר

קיימת סכנת תאונה.

בטוחך, הפסק את פעולת המנוע באופןרעצור בשולי הד¿
.העונתהו ךרדה בצמל בל םש התא רשאכ ,ירשפאה םדקהב

הפעל את בלם החניה¿

סגור את מכסה תא המנוע.¿

ה.דלת אחת לפחות פתוחה. נשמע גם צליל אזהר
סגור את כל הדלתות.¿

ב באופן נכון.ת גרור אינו משולהתקן גריר

ה נשמע.גם צליל אזהר

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

הפעל את בלם החניה החשמלי¿

ב במצבת גרור להשתלה של התקן גרירהנח לתפוח הגריר¿
.) 183דומע «(הקצה 

ת הגרור עלול להתנתק.אחר

בצע פעולות היגוי.ך ליותר כוח לסיוע הגה הכוח כשל. אתה תצטר
ה נשמע.גם צליל אזהר

רש.בדוק האם אתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הנד¿

 נהגבצע פעולות היגוי בביטחה:אם אתה מסוגל ל¿
בזהירות למוסך מוסמך.

 אל תוסיףבצע פעולות היגוי בביטחה:אם אינך מסוגל ל¿
לנהוג. התקשר למוסך מוסמך הקרוב ביותר.

(תקלת הגה כוח ראה

ספר נהג)

Power steering mal-
function.See Owner’s

Manual
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

ת בטיחותחגור   

בד:לארצות מסויימות בל

תת חגורנורית אזהר

בטיחות האדומה נדלקת

למשך 6 שניות לאחר

התנעת המנוע

מי לחגורה לנהג ולנוסע הקדת בטיחות מזכירת חגורנורית אזהר

את חגורות הבטיחות.

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

(הוסף נוזל שטיפה)

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מפתח   

מפלס נוזל השטיפה במיכל נוזל השטיפה ירד מתחת למינימום.

(החלף מפתח)

Top up washer fluid

Key does not belong to
vehicle

Replace key

כב נמצא מחוץ לטווח שידור/קליטה של ספק הרשת שלך.ר

המתן עד להופעת סמל מוכנות פעולה של הטלפון הנייד¿

ב תכליתית.שלך, בתצוגה הר

 עמוד 265).«הוסף נוזל שטיפה (¿

גוי למנעול ההצתה.הכנסת מפתח ש

השתמש במפתח נכון.¿

יש להחליף את המפתח.

פנה למוסך מוסמך.¿

 Telephone No service

(שירות מספר טלפון)

ֱ
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי             בעיה

תת חגורנורית אזהר

בטיחות האדומה

המהבהבת וצליל אזהר

לסירוגין נשמע

מי לא נחגרו ואתה נוהגחגורות הבטיחות של הנהג  והנוסע הקד

מהר יותר מ� 25 קמ“ש אם נהגת במשך זמן קצר מהר יותר מ�

25 קמ“ש.

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה לסירוגין מופסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר

מי, ואתה נוהג מהר יותר מ�ב הנוסע הקדישנם חפצים על מוש

25 קמ“ש או נהגת במשך זמן קצר מהר יותר מ� 25 קמ“ש.

מי ואחסן אותםב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

במקום בטוח.

ה לסירוגין מופסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר

בד:לארצות מסויימות בל

לאחר התנעת המנוע, נורית

ת בטיחותת חגוראזהר

האדומה נדלקת. בנוסף,

ה נשמע למשךצליל אזהר

 6 שניות

ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה מופסק.צליל האזהר

ת חגורותנורית אזהר

הבטיחות האדומה נדלקת

מיד לאחר התנעת המנוע,

שדלת הנהג או דלת הנוסע

תמי נסגרהקד

מי לא נחגרו.ת בטיחות של הנהג  והנוסע הקדחגור

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה מופסק.צליל האזהר

מי.ב הנוסע הקדישנם חפצים על מוש

מי ואחסן אותםב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

במקום בטוח.

ה כבית.נורית האזהר
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כות בטיחותמער   

הפעל את בלם החניה.¿

בכת למניעת נעילת בלמים), עק (מערABSהופסקה פעולת 

סייען בלימה (תגבור בלם), BASבה זו תקלה. מסי

, תפקוד®PRE-SAFEת ייצוב אלקטרוני),  (בקר ®ESP,מותאמת

HOLDגם פעולת סייען זינוק בעליה ופנסי בלימה מותאמים .

ותוכנית ייצוב הגרור מופסקת, לדוגמה.

 הצהובהABSת נורית אזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

אין מספיק נוזל בלמים במיכל נוזל הבלמים.

אפקט הבלימה עלול להיפגם.

קיימת סכנת תאונה.

םכב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿

ך והתנועה. אלרב לתנאי הדהאפשרי, תוך תשומת ל

בות שהן.תוסיף לנהוג בשום נסי

הפעל את בלם החניה.¿

 יתקן את התקלה.אל תוסיף נוזל בלמים. זה לא¿

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ת בלמיםנורית אזהר
אדומה נדלקת בעת
שהמנוע פועל. גם

ה נשמעצליל אזהר

ה  אזהר 

ה  אזהר 

 (סייען עייפות) מופסקת.ATTENTION ASSISTפעולת 

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
התפקודים הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום

בחוזקה לדוגמה.
כב בעת בלימה, ועלולמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר

חק הבלימה.להגדיל את מר
 ESP כב במהלך תמרוני נהיגהבות הרמנוטרל או אינו פעיל, יצי

רגילים מופחתת.
קיים סיכון לתאונה.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

 פגומה, קיימת גם האפשרות ששארABSת ת בקראם יחיד
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 הצהובה ABSת נורית אזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

בת ההילוכים האוטומטית לאכת ניווט ותיכות כגון מערהמער
תהיינה זמינות.

 ABS אינה זמינה באופן זמני. לכן גם פעולת BAS ,BAS PLUS,

ESP®  ,EBD ,PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® Brakeתפקוד ,

HOLDסייען זינוק בעליה, פנסי בלימה מותאמים ותוכנית ייצוב ,

גרור לדוגמה, הופסקו.

בות אפשריות:סי

האבחון העצמי לא הושלם עדיין.£

כב אינו מספיק.לדוגמה, המתח בר£

ה  אזהר 
 (סייען עייפות) מופסקת.ATTENTION ASSISTגם פעולת 

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה

לדוגמה.

כב בעת בלימה, ועלולמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר

חק הבלימה.להגדיל את מר

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנוטרל או אינו פעיל, יציESPאם 

רגילים מופחתת.

קיים סיכון לתאונה

ך מתאים, תוך ביצוע פעולות היגוי קלות,רך קטע דנהג לאור¿

במהירות מעל 20 קמ“ש.

התפקודים הנזכרים לעיל זמינים שוב, לאחר שנורית

ה כבית.האזהר

ה עדיין דולקת:אם נורית האזהר

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿
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ה  אזהר 

  EBD  כשל לכןABS, BAS ,סייען בלימה מותאם ,ESP,

PRE-SAFE,  תפקודHOLDסייען זינוק בעליה, פנסי בלימה ,

בות גרור לדוגמה אינם זמינים. ליצי ESPמותאמים ו� 

סייען עייפות מנוטרל.

כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הרשומים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

כב בבלימה, ועלול להגדיל אתבות הרמצב זה מגביל את יצי

חק הבלימה.מר

כב במהלך תמרוניבות הר מנוטרל או אינו פעיל, יציESPאם 

נהיגה רגילים מופחתת.

קיים סיכון לתאונה

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

 הצהובהABSת נורית אזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

הנשמע גם צליל אוזהר

ת בלמיםנורית אזהר

ההאדומה, נורית אזהר

®ESP, ו� ®ESPצהובה  

OFF ה צהובה ונורית אזהר

ABSדולקות בעת שהמנוע 

פועל.

,BAS ,BAS PLUS ,EBD  לכן גם ®ESP. ו� ABSתקלת 

PRE-SAFE®  ,PRE-SAFE® Brake תפקוד ,HOLDסייען זינוק ,

בעליה, פנסי בלימה מותאמים ותוכנית ייצוב הגרור אינן זמינות

ב תקלה לדוגמה.עק

 (סייען עייפות) מופסקת.ATTENTION ASSISTגם פעולת 

םידוקפתה אלל ךא ,ליגר ןפואב דקפתל הפיסומ םימלבה תכרעמ

הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה

לדוגמה.

כב בבלימה, ועלול להגדילמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר

חק הבלימה.את מר

כב במהלך תמרוניבות הר מנוטרל או אינו פעיל, יציESPאם 

נהיגה רגילים מופחתת.

קיים סיכון לתאונה

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

ה  אזהר 
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ה צהובהנורית אזהר

ESP®כב  בעת שהר

נמצא בתנועה

ך כי קיימת סכנת החלקה,רת אחיזת ד או בקר®ESPבות התער
או לפחות גלגל אחד החל להסתחרר.

ת שיוט או דיסטרוניק פלוס.הופסקה פעולת בקר

ך כאשרת הצורלחץ בעדינות על דוושת ההאצה רק במיד¿
אתה

מתחיל בנסיעה.

כב נמצא בתנועה.שחרר את דוושת ההאצה בעת שהר¿

ך והתנועה.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

.®ESPאל תפסיק את פעולת ¿

.) 66דומע «(חריגות: 

 לאESPכת בות גרור מנוטרלות. מער ליציESP ו� ESPכות מער

כב אם הוא יתחיל להחליק, או אם אחד הגלגליםתייצב את הר
יתחיל להסתחרר.
יתחיל כבכב אם הר לא ייצב את הר®ESP® .ESPהופסקה פעולת 

ESP® OFFת נורית אזהר

צהובה דולקת בעת

ה  אזהר שהמנוע פועל

ה אזהר  

®ESPת נוריות אזהר

ESP® OFF  ונורית 

דולקות בעת שהמנוע

פועל

ESP®, BAS, BAS PLUS, PRE-SAFE®, Brake PRE-SAFE®,

, סייען זינוק בעליה, פנסי בלימה מותאמיםHOLDתפקוד 

ותוכנית ייצוב גרור אינם זמינים.

ב תקלה.עקתאזהר

להחליק, או אם גלגל יתחיל להסתחרר.

.®ESPהפעל מחדש את ¿

 עמוד 66).«חריגות: (

ך והתנועה.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿
:®ESPאם לא ניתן להפעיל מחדש את 

 במוסך מוסמך.®ESPבדוק את ה� דאג ל¿

 (סייען עייפות) מופסקת.ATTENTION ASSISTגם פעולת 

ESP®להחליק, או אם גלגלכב יתחיל כב אם הר לא ייצב את הר

יתחיל להסתחרר.

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער

הנזכרים לעיל.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿
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ה אזהר  

,BAS, PRE-SAFE® ,ESP® תפקוד HOLD,וסייען זינוק בעליה 

ותוכנית ייצוב גרור אינם זמינים באופן זמני.

®PRE-SAFE ו� BAS PLUSייתכן גם שפנסי הבלימה המותאמים, 

כשלו.

 ATTENTION ASSIST.(סייען עייפות) מנוטרל

 הצהובה ונוריתESPנורית 

ESP® OFFת אזהר

דולקות בעת שהמנוע פועל

 ESP® .אינו זמין באופן זמניESP®כב אם הוא  לא ייצב את הר

יתחיל להחליק.

האבחון העצמי לא יהיה מלא.

כת הבלמים תמשיך לתפקד באופן רגיל, ללא התפקודיםמער

הנזכרים לעיל.

כב במהלך תמרוני נהיגהבות הר מנוטרל או אינו פעיל, יציESPאם 

רגילים מופחתת.

קיים סיכון לתאונה

ך, תוך שאתה מבצערנהג בזהירות לקטע מתאים של הד¿

פעולות היגוי עדינות, במהירות של מעל 20 קמ“ש.

ההתפקודים הנזכרים לעיל יהיו זמינים שוב , כאשר נוריות האזהר

תכבינה.

ה עדיין דולקת:אם נורית האזהר

ב תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                בעיה

 נורית החיווי האדומה של

בלם החניה החשמלי

 מהבהבת ו/או נורית

ה הצהובה עבור בלםהאזהר

החניה החשמלי נדלקת.

קיימת תקלה זמנית בבלם החניה החשמלי או הוא פגום.

ב תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

כת ריסון נוספת). (מערSRSקיימת תקלה ב� 

מנוע   

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                בעיה

ת אבחון מנוענורית אזהר

הצהובה דולקת בעת

שהמנוע פועל

 אדומהSRSת נורית אזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

חש תקלה לדוגמה:עלולה להתר
בניהול המנוע.£
כת הזרקת דלק.במער£
כת הפליטה.במער£
כב עם מנועי בנזין)כת ההצתה (בכלי רבמער£
כת הדלק.במער£

כת הפליטה וייתכן שהמנועכי מערייתכן כי קיימת חריגה מער
פועל במצב חירום.

ם האפשרי.כב במוסך מוסמך בהקדבדוק את הר דאג ל¿

.)341 דומע «( האר ,ןקורתה קלדה לכימ :לזיד עונמ םע בכר ילכ

יולימ רחאל םימעפ עברא דע שולש עונמה תא ענתה¿
.קלדה

ת אבחון מנוע הצהובה כבית, מצב החירוםאם נורית אזהר
בוטל.

כב.בדוק את הרך לאין צור

ה אזהר  
ה, או לא לפעול כללם עלולים לפעול במקרכריות ומותחני הקד

ה של תאונה.במקר

קיים סיכון מוגבר לפציעה.

נהג בזהירות.¿

כת מיד מוסך מוסמך.בדיקת המערדאג ל¿

 עמוד 38).«למידע נוסף אודות בטיחות נוסע, ראה (
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מנוע   

בה).ה (רזרמפלס הדלק ירד לטווח העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿ תת עתודנורית אזהר

דלק הצהובה דולקת

בעת שהמנוע פועל

ת נוזל קירור כשל.ה של מד טמפרטורחיישן הטמפרטור

של נזקת נוזל הקירור אינה מפוקחת יותר. קיים סיכוןטמפרטור

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.למנוע, אם טמפרטור

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿

ך והתנועה. אל תוסיףרב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

לנהוג בשום אופןן.

הפעל את בלם החניה.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

ה האדומהנורית האזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

ת נוזל הקירורומד טמפרטור

נמצא בתחילת החוגה.
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מפלס נוזל הקירור נמוך.
אם מפלס נוזל הקירור תקין, ייתכן שזרימת האוויר למצנן

נחסמה, או חלה תקלה במאוורר המצנן.
ה מספקת.נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר במיד

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿
ך והתנועה, ודומם אתרב לתנאי הדתשומת ל הקדשת תוך

המנוע.

ב את בלם החניה החשמלי.של ¿

כב, עד שהמנועחק בטוח מהרכב ושמור מרעזוב את הר ¿

יתקרר.

 עמוד 265),«בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור (¿
ה.ב להערות האזהרשים ל

מהרגיל,ך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿
כת קירור מנוע.בדוק את מערדאג ל

וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה, לדוגמה על¿
ח.ידי שלג, לכלוך או קר

ת נוזל הקירוראל תתניע את המנוע מחדש עד שטמפרטור¿

ם נזק למנוע.ת עלול להיגר, אחרC° 120 תהיה מתחת ל� 

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.¿

נהיגההימנע מהעמסת המנוע בעומסים כבדים, לדוגמה¿
ה/תחילת נסיעה.כים הרריות, ונהיגת עציררבד

ת נוזל קירורנורית אזהר

אדומה נדלקת בעת

שהמנוע פועל.

ת נוזל קירורנורית אזהר

אדומה נדלקת בעת

שהמנוע פועל גם צליל

ה נשמעאזהר

ה אזהר  
, ייתכן כי זרימת האווירC° 120ת נוזל הקירור חרגה מעל טמפרטור

למצנן נחסמה, או מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

ם לו נזק.ה מספקת ועלול להיגרהמנוע אינו מקורר במיד
אל תוסיף לנהוג כאשר המנוע מחומם חימום יתר. אתה עלול

לגרום לנוזלים מסוימים לדלוף לתוך תא המנוע ולגרום שריפה.

גם קיטור ממנוע מחומם חימום יתר עלול לגרום לכוויות חמורות,

חש כבר עם פתיחת מכסה תא המנוע.העלולות להתר

קיים סיכון לפציעה.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿
ך והתנועה, ודומם את המנוע.רב לתנאי הדתוך תשומת ל
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

כות נהיגהמער   

ה/תחילת נסיעה.כים הרריות, ונהיגת עציררבד
ה.כב לפנים קטן מדי עבור המהירות שנבחרחק לרהמר חקת מרנוריות אזהר

אדומות נדלקות בעת

כב בתנועה.שהר

חקת מרנוריות אזהר

אדומות נדלקות בעת

כב נמצא בתנועהשהר

ה נשמעגם צליל אזהר

חק.הגדל את המר¿

כב לפניך או למכשול נייח במהירות גדולה מדי.ב לראתה מתקר

בלום מיד.הייה מוכן ל¿

בלום אוב למצב התנועה. ייתכן שיהיה עליך להקדש תשומת ל¿

לנקוט בפעולת התחמקות.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

כב, עד שהמנועחק בטוח מהרכב ושמור מרעזוב את הר¿

יתקרר.

 עמוד 265),«בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור (¿
ה.ב להערות האזהרשים ל

ך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿
כת קירור מנוע.בדוק את מערמהרגיל, דאג ל

וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה, לדוגמה על¿
ח.ידי שלג, לכלוך או קר

, אתהC° 120ת נוזל הקירור היא פחות מ�אם טמפרטור¿
יכול להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

הימנע מהעמסת המנוע בעומסים כבדים, לדוגמה נהיגה¿
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איזורי אחסון

ה אזהר  
י בים להיות סגורים כאשרתאי האחסון חי

מאוחסנים בהם פריטים. רשתות מטען אינן

מתוכננות לאבטח פריטי מטען כבדים.

  תאי אחסון

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

הערות בטיחות חשובות

הנחיות להעמסה

ה אזהר  
אבטח ומקם את המטען כפי שמתואר בהנחיות

להעמסה.

כב עלולים להיפצע ממטען שייזרקת, נוסעי הראחר

ה של בלימה עזה, שינוי כיווןכב במקרבחלל הר

פתאומי או תאונה.

מידע נוסף מופיע בפרק “אבטחת מטען“.

גם אם תמלא את כל הנחיות להעמסה, המטען

ה של תאונה.יגדיל את סיכון הפציעה במקר

ה אזהר  
ה כאשר המנועשמור את דלת תא המטען סגור

בע מהרעלה עקת אתה עלול להיפגפועל. אחר

כב.ת גזי פליטה לרחדיר

כב עמוס במטען תלוייםמאפייני השליטה בר

בה זו עליךכב. מסיבחלוקת העומס בתוך הר

לציית להוראות הבאות  כאשר אתה מוביל מטען.

כאשר אתה מוביל מטען, אל תחרוג אף פעם£

בי המותר של הסרנים ושלמהמשקל המר

כב (כולל נוסעים).הר

מקם את המטענים הכבדים לפנים ככל£

האפשר, ונמוך למטה בתא המטען ככל

האפשר.

בלוט מעל הקצה העליון שלאסור שהמטען י£

משענות הגב.

הצב תמיד את המטען נגד משענות הגב£

מיות. וודא שמשענות הגבהאחוריות או הקד

ב במקומותיהן.בים נעולות היטשל המוש

חבר את רשת הבטיחות כאשר אתה מעמיס£

מטען.

בית מתחת לרצפת תאבולת המטען המרקי£

המטען היא 25 ק“ג.

ת האפשר, הצב תמיד מטען מאחוריבמיד£

בים שאינם תפוסים.מוש

ה מספיקאבטח את המטען עם אמצעי קשיר£

פד קצוות חדיםבלאי. רחזקים ועמידים ל

להגנה.

כז שירות מורשהה זמינים בכל מראמצעי קשיר

ס מטעם כלמוביל.מרצד

ב את המטען רק בחלק אחד מתקפל שלאל תצי

בית שלבולת העומס המררצפת תא המטען. קי

רצפת תא המטען היא 100 ק“ג. פזר את המשקל

בעומס שווה על רצפת תא המטען. הצב לוח קשיח

ב לכךך. נא שים לת הצורמתחת למטען במיד

שהעומס על רצפת תא המטען יגדל, כאשר

המטען ייקשר למטה.
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  ופתח אתמשוך את הידית לפתיחה:  ¿

.דלת תא הכפפות 

קפל את דלת תא הכפפות ה: לסגיר¿

ב.כלפי מעלה, עד שתשתל

מחזיק העטים נמצא בחלק העליון של דלתית תא 

הכפפות.

כב עלולים להיפצע מחפציםאתה או נוסעי הר
כב, אם:שייזרקו בחלל הר

תבלום בלימה עזה.£
תשנה כיוון באופן פתאומי.£
ב בתאונהתהיה מעור£

ביריםאין להניח חפצים עם קצוות חדים או ש
ברשת מטען.

מייםתאי אחסון קד

תא כפפות

תא משקפיים

ה על החלק לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

.התחתון של המכסה 

תא אחסוןכב, עשוי להיות בהתאם לציוד בר

ה בקונסולהמאפרפתוח במקום תא סגור או 

כזית, במקום תא אחסון.המר

מת משענת הידתא אחסון בקד

בת הילוכים אוטומטית)כב עם תי(כלי ר

מיתתא אחסון בקונסולה הקד

. לחץ על הסימון לפתיחה: ¿

לחץ על הסימון במכסה.לפתיחה:  ¿

אתה יכול להסיר את האריג ואת התא הנשלף,

ך ניקוי.לצור
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עורזה תנעשמל תחתמ ןופלט את/ןוסחא את

תנתינה די תנעשמ םע בכר ילכב :החיתפל¿
להזזה, וודא שמשענת היד נמצאת במצב

האחורי ביותר שלה.

 וקפל את משענת הידלחץ על לחצן  ¿
למעלה.

כבך, מותקן בתא האחסוןבהתאם לציוד בר
, אוAUX-IN ושקע USBבור שקע 12 וולט, חי

ממשק מדיה. ממשק מדיה הוא ממשק
 או נגןiPODסלי לציוד שמע נייד, לדוגמה בראוני

MP3כת (ראה הוראות תפעול נפרדות למער
�).COMAND Online שמע או ל

בי הנהג והנוסעתא אחסון מתחת למוש

מיהקד

ה אזהר  
העמס את תא האחסון רק עם מטען השוקל פחות

ת, המטען עלול לדוגמה להיזרקמ� 1.2 ק“ג. אחר

מתוך תא האחסון אם תשנה כיוון באופן פתאומי

או תבלום בחוזקה. אתה ואחרים עלולים להיפצע.

 למעלה, משוך את הידית לפתיחה: ¿

 לפנים.וקפל את המכסה 

בוי אש במקום תאכב עם מטף כיבכלי ר

בבוי האש מותקן מתחת למושאחסון, מטף כי

הנהג.

תאי אחסון אחוריים

כזית האחוריתתא אחסון בקונסולה המר

משוך מטה את החלק העליוןלפתיחה: ¿

 בקצה הידית.של תא האחסון 

כבך, עשוי להיות רק חלל אחסוןבהתאם לציוד בר

פתוח אחד, מעל תא האחסון.

שולחן מתקפל

ה אזהר  
כבעל השולחן המתקפל להיות סגור בעת שהר

ה של בלימה עזה,ת במקרנמצא בתנועה. אחר

שינוי כיוון פתאומי או תאונה, אתה עלול להיפצע

מחפצים המונחים על השולחן, או מהשולחן

המתקפל עצמו.

אל תעמיס את השולחן המתקפל מעבר

בי המותר של 2 ק“ג.למשקל המר
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ה אזהר  

רשתות מטען

הנח רק חפצים קלים ברשת המטען. אל תשתמש
בה להובלת חפצים כבדים, או להובלת חפצים עם

בירים. רשת המטען אינה יכולהקצוות חדים או ש
ה של תאונה.לאבטח חפצים כאלה, במקר

רשתות מטען ממוקמות באזור הרגליים של

מי,  ומאחורי משענות הגב של הנוסעהנוסע הקד

מי והנהג.הקד

משוך את השולחןלקיפול כלפי חוץ: ¿
 כלפי מעלה בכיוון החץ,המתקפל 

למצב הרצוי.

חוף את השולחןדלקיפול פנימה: ¿
 למטה, במשענת הגב.המתקפל 

קיפול משענת הגב של הנוסע

מיהקד

חוף בעדינות אתדלקיפול לפנים: ¿

משענת הגב לאחור.

 וקפל אתמשוך את ידית השחרור ¿

ב,משענת הגב באופן מלא על כרית המוש

ב.עד שהיא תשתל

חוף את משענת הגבדה: לקיפול בחזר¿

.למטה, ומשוך את ידית השחרור 

ה, עד שהיאקפל את משענת הגב בחזר¿

ב.תשתל

פתח למטענים ארוכים בתא

האחורי

ה אזהר  
אל תוביל חפצים שאינם מאובטחים בפתח

למטענים ארוכים.

כב האחרים עלוליםת אתה ונוסעי הראחר

כב,ב בתוך הרבילהיפצע מחפצים שייזרקו ס

ה של בלימה עזה, שינוי כיוון פתאומי אובמקר

תאונה.

קפל את משענת היד שללפתיחה:  ¿

.ב למטה המוש

משוך את המכסה (שניתן לראותו כעת)¿

לפנים, באמצעות הידית עד שהוא יונח על

.משענת היד 

משוך את משענת הראש האמצעית¿

ב הספסל האחורי, למצבה הגבוהבמוש

 עמוד 88).«ביותר (
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 בכיוון החץ.החלק את מנגנון הנעילה ¿

ה.באופן מלא הציד סובב את המכסה ¿

 מוחזק פתוח באמצעות מגנט.המכסה 

ה בתאבחזר סובב את המכסה  ה: לסגיר¿

ב.המטען, עד שישתל

ב בתוךקפל את המכסה לפנים, עד שישתל¿

.משענת היד 

 כלפי מעלה,קפל את משענת היד ¿

ך.ת הצורבמיד

  הגדלת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כבאל תוביל חפצים כבדים או קשיחים בתוך הר

או בתא המטען, אם הם לא מאובטחים.

כב האחרים עלולים להיפצעת אתה ונוסעי הראחר
ה שלכב, במקרב בתוך הרבימחפצים שייזרקו ס

בלימה עזה, שינוי כיוון פתאומי או תאונה.

בכאשר אתה מגדיל את תא המטען, אתה חיי
תמיד לקפל באופן מלא למטה את משענות

הראש המתאימות ולחבר רשת בטיחות.

ה אזהר  
ת אדיה. אחרנהג תמיד עם דלת תא מטען סגור

כב.רו לתוך הרהפליטה יחד

לפני שאתה מקפל למטה את משענת גב
ב האחורי, הסר את משענות הראשהמוש

בי ילדים מובנים. ראה פרקהצדדיות עבור מוש
בי ילדים“משענות הראש הצדדיות עבור מוש

ם נזק למשענותת עלול להיגרמובנים“. אחר
הראש הצדדיות.

לפני קיפול משענת הגב בתא הנוסעים האחורי,
וודא שמשענות היד ומחזיקי הספלים בתא

םת עלול להיגרהאחורי, מקופלים פנימה. אחר
להם נזק.

EASY-VARIO-PLUSכת כב עם מערכלי ר

קיפול משענת הגב האחורית לפנים
כדי להגדיל את נפח תא המטען, ניתן לקפל
לפנים את משענות הגב האחוריות השמאלית

והימנית נאופן נפרד.

הכנס את משענות הראש במשענת הגב¿
 עמוד 89).«האחורית פנימה עד הסוף (

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלפנים במיד

בי ילדים מובנים: קפלכב עם מושכלי ר¿
 עמוד 53),«ב הילד (פנימה את מוש

והסר את משענת הראש הצדדית
 עמוד 56).«(

משוך את ידיות השחרור השמאלית והימנית¿
 של משענת הגב לפנים. משענת הגב

ת.משוחרר המתאימה 

 לפנים.קפל את משענת הגב ¿

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלאחור במיד
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הב האחורי בחזרקיפול משענת גב המוש

לאחור

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿

ך.ת הצורלפנים במיד

וודא שחגורות הבטיחות אינן נלכדות בעת קיפול

תה. אחרב האחורי בחזרמשענות הגב של המוש

ם להן נזק.עלול להיגר

ה עד שהיאבחזר קפל את משענת הגב ¿

 אינו,ב. מחוון מצב נעילה האדום תשתל

נראה יותר לעין.

ה אזהר  
בת באופן נכון,ב משולוודא שמשענת גב המוש

ומחווני אימות הנעילה האדומים בצד שמאל וימין
לא נראים יותר לעין. אם ניתן לראותם, משענות

הגב אינן נעולות במקומותיהן.

ה שלת הנוסעים עלולים להיפצע במקראחר
תאונה, לדוגמה חפצים עלולים להיזרק קדימה אל

כב מתוך תא המטען.חלל הר

ךת הצורכוונן את משענות הראש במיד¿

 עמוד 89).«(

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿

ך.ת הצורלאחור במיד

EASY-VARIO-PLUS כתכב עם מערכלי ר

ב האחורי לפניםקיפול משענת גב המוש

להגדלת נפח תא המטען, ניתן לקפל לפנים את

משענות הגב האחוריות השמאלית והימנית

באופן נפרד.

הכנס את משענות הראש במשענת הגב¿
 עמוד 89).«האחורית פנימה עד הסוף  (

ב האחורי ככל האפשר לאחורהזז את המוש¿
 עמוד 250).«(

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלפנים במיד

משוך את לולאות השחרור השמאלית¿
 במשענת הגב בכיוון החץ.והימנית 

ת.משוחרר משענת הגב המתאימה 

 לפנים.קפל את משענת הגב ¿

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלאחור במיד

קיפול לאחור של משענת הגב האחורית

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿

ך.ת הצורלפנים במיד

וודא שחגורות הבטיחות אינן נלכדות בעת קיפול

תה. אחרב האחורי בחזרמשענות הגב של המוש

ם להן נזק.עלול להיגר
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ה.בחזר הנף את משענת הגב ¿

משוך את הלולאה כדי לכוונן את משענת¿
 עמוד 250).«הגב לזווית הרצויה,  (

ךת הצורכוונן את משענת הראש במיד¿
 עמוד 89).«(

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלאחור במיד

הערות אודות השימוש בתא המטען

מצב העמסה

ב מתא המטען שלך:להפקת המיט

נפח המטען מוגדל כאשר משענת הגב £
 עמוד 250).« ((90°) בעת למצב הטענהנק

כב עם רצפת תא מטען מכווננתבכלי ר£
להגבהה, ניתן להשיג מפלס להטענת מטען,
בהזזת רצפת תא המטען למצב עילי

 עמוד 254).«(

ניתן להגדיל את  אזור ההעמסה  על ידי הזזת£
ב האחורי לפנים ככל האפשרהמוש

 עמוד 250).«(

ניתן להאריך את אזור המטען על ידי קיפול£
מיב הנוסע הקדלפנים של משענת גב מוש

 עמוד 274), ושל משענת הגב«(
ב האחורי.המתאימה של המוש

כוונון זווית משענות הגב האחוריות
בוע את זווית משענות הגבאתה יכול לק

האחוריות, לאחד  מ� 13 מצבי ההטיה.

משוך את לולאות השחרור השמאלית¿
 בכיוון החץ. משענת הגבוהימנית 

ת.משוחרר המתאימה 

לפנים בכיוון חוף את משענת הגב ד¿
ה עד להשת�חוף אותה בחזרהחץ, או ד

בותה.ל

בהכדי לוודא שמשענת הגב השתל¿
.במקומה, הישען על משענת הגב 

ב לפנים ולאחורכוונון מוש

בים האחוריים לפנים,כאשר אתה מזיז את המוש

וודא שאין חפצים באזורי הרגליים או מאחורי

בים האחוריים ו/אות המושבים. אחרהמוש

החפצים עלולים להינזק.

ם ידית שמאלית או ידית ימנית לשחרור,הר¿

ב המתאים לפנים אווהחלק את המוש

לאחור.

פה את ידית השחרור שוב.הר¿

בבות המושוודא שאתה שומע את השתל

במקומו.
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  אבטחת המטען

הבעות קשירט

ה אזהר  
ה באופן שווה.בעות הקשירחלק את המטען בט

כב עלולים להיפצע מחפציםת נוסעי הראחר
כב, אם אתה:שייזרקו בחלל הר

תבלום בחוזקה.£

תשנה כיוון באופן פתאומי.£

ב בתאונה.תהיה מעור£

ב להנחיות להעמסה.נא שים ל

ב להערות הבאות בעת אבטחת מטענים:שים ל

בעותאבטח את המטען באמצעות ט£
ה.הקשיר

ה או רשתותאל תשתמש ברצועות קשיר£
אלסטיות לאבטחת מטען, מאחר והן
מיועדות למנוע החלקת מטענים קלים

בד.בל

אל תנתב את רצועות הקשירות לרוחב£
קצוות חדים או פינות.

פד קצוות חדים להגנה.ר£

ה בתא המטען.בעות קשירבע טישנן אר

הבעות קשירט

וו לתליית שקיות

ה אזהר  
תלה רק משקלים קלים על ווי החזקת השקיות.
אל תשתמש בהם להובלת חפצים כבדים, עם

בירים. כאשר בולמים בחוזקה,קצוות חדים או ש
ה של תאונה, ווימשנים כיוון במהירות או במקר

ההשקיות לא יאבטחו את הפריטים במיד
מספקת. תוצאה עלולה להיות פציעה לך ולאחרים.

בי של 3 ק“ג.ווי השקיות יכולים לשאת משקל מר

אל תשתמש בהם לאבטחת מטען.

יש וו לתליית שקית בכל צד של תא המטען.

וו לתליית שקית

 כיסוי תא המטען 

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כת ריסון. אבטח אתכיסוי תא המטען אינו מער

המטען מתחת לכיסוי תא המטען באמצעים

במתאימים. וודא שכיסוי תא המטען משול

הבבטחה. אם המטען אינו מאובטח במיד

מספקת, הוא עלול להיזרק מעבר למשענת הגב

לתוך תא הנוסעים, לדוגמה במהלך בלימה עזה,

ה של תאונה. אתהשינויי כיוון פתאומיים או במקר

עלול לגרום תאונה או לפצוע את עצמך ואחרים.

כב, וודא שאינךכאשר אתה מעמיס את הר

מערים את המטען בתא המטען גבוה יותר

במהקצה התחתון של חלונות הצד. אל תצי

חפצים כבדים על כיסוי תא המטען.

כאשר אתה מסיר או מתקין את כיסוי תא המטען,

וודא שקצוותיו אינם מתחככים בחלקי הצבע של

כב.הר
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כיסוי תא המטען ממוקם מאחורי משענת גב

ב הספסל האחורי.מוש

ת כיסוי תא המטען לאחורפתיחת וסגיר

משוך את כיסוי תא המטען לאחור לפתיחה:¿

, ותלה אותן במחזיקיםבידיות האחיזה 

 בצד שמאל ובצד ימין.

שחרר את כיסוי תא המטעןה: לסגיר¿

 בצד שמאל ובצד ימין והנחהמהמחזיקים 

תו עד להחזר,אותו לפנים בידיות האחיזה 

המלאה למקומו.

ה של כיסוי תא המטעןהתקנה/הסר

וודא שכיסוי תא המטען נגלל.¿

חוף פנימה קצה אחד של כיסוי תא המטעןד¿

 בכיוון החץ, בצד ימין ובצד שמאל

באמצעות ידית האחיזה.

תלתוך נקוד חוף את כיסוי תא המטען ד ¿

ת.העיגון המנוגד

 כלפי מעלה.הסר את כיסוי תא המטען ¿

 הצב את כיסוי תא המטען להתקנה:¿

בצד ימין או בצד ת העיגון לתוך נקוד

שמאל.

חוף את הקצה המנוגד של כיסוי תא המטעןד¿

 בכיוון החץ, והכנס את כיסוי תא המטען

.ת ת העיגון המנוגדלנקוד

  רשת בטיחות

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
רשת הבטיחות לא יכולה לאבטח מטענים כבדים.

תעליך לכן לקשור תמיד למטה את המטענים. אחר

האתה עלול להיפצע מחפצים שלא אובטחו במיד

ה של בלימה עזה, שינויב במקרבימספקת וייזרקו ס

ה של תאונה.כיוון פתאומי או במקר

ה אזהר  
ה של בלימה חזקה, שינוי כיוון פתאומי אובמקר

ה של תאונה, מטענים קלים עלולים להיזרקבמקר

כב.בחלל הר

התוצאה עלולה להיות פציעות לך ולאחרים. לכן

אם אתה מוביל מטענים קלים, השתמש ברשת

הבטיחות.

רשת הבטיחות ממוקמת באזור אחסון מתחת

 עמוד 253).« (לרצפת תא המטען

פתח את שני תפסי סקוטש נצמד והסר את¿

רשת הבטיחות.

פרוש את רשת הבטיחות. המחברים במוט¿

בבים להשתלההנחיה התחתון והעליון חיי

בנקישה קולית.

ה המתאימות עבור רשתבעות הקשירט

 עמוד 251).«(הבטיחות נמצאות בתא המטען 



מפתח עניינים

253 איזורי אחסון
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א

בור והידוק רשת הבטיחותחי

הכנס את מוט ההנחיה  בור והידוק:לחי¿
.לתוך הסגר 

הללולאת הקשיר ה חבר את וו החגור¿
ומשוך  מטה את הקצה המשוחרר של

ה, עד שרשת הבטיחות תהיהרצועת הקשיר
מתוחה.

חק קצר, בדוק את מתחלאחר נהיגה למר¿
תרשת הבטיחות והדק אותה מחדש במיד

ך.הצור

המשוך את תפס החגורלשחרור וניתוק: ¿
 כלפי מעלה, והפחת את המתח

ה.ברצועת הקשיר

ה.בעת הקשירמט ה שחרר את וו החגור¿

. מהסגר נתק את מוט ההנחיה ¿

לחץ את הלחצן האדום בחלק לאחסון:¿
העליון והתחתון של מוט ההנחיה.

קפל את רשת הבטיחות וגלול אותה למעלה.¿

סגור את שני מהדקי סקוטש הנצמד על¿
מחזיק רשת הבטיחות.

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא

המטען

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
עליך לסגור תמיד את רצפת תא המטען, אם אתה

מוביל חפצים בגומחת האחסון מתחת לרצפת תא

המטען.

כב האחרים עלולים להיפצעת אתה ונוסעי הראחר

ה של בלימהכב במקרמחפצים שייזרקו בחלל הר

ה של תאונה.עזה, שינוי כיוון פתאומי או במקר

בי של גומחת האחסון מתחתבול המטען המרקי

לרצפת תא המטען, הוא 25 ק“ג.

ת רצפת תא המטעןפתיחת/סגיר

בה מתקפלת,, תיTIREFITיש אזור אחסון עבור 

 מתחת לרצפת תא המטען.’כת הכלים וכוער

פתח את דלת תא המטען.לפתיחה: ¿

 עד שהיא תהיה זקופה.משוך את הידית ¿

 מעלהסובב את רצפת תא המטען ¿

באמצות הידית.

 בחלק התחתון שלקפל החוצה את הוו ¿

רצפת תא המטען.
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גגון

הערות בטיחות חשובות

 לאטם העליון של תא המטעןחבר את הוו ¿

.

.מהאטם   נתק את הוו ה:לסגיר¿

 לסגר בצד התחתון שלהדק את הוו ¿

רצפת תא המטען.

קפל את רצפת תא המטען למטה.¿

לחץ את רצפת תא המטען מטה, עד שהיא¿

ב במקומה.תשתל

ביעת גובה רצפת תא המטעןק

ניתן להגדיל או להקטין את גומחת האחסון

םך. לשמתחת לרצפת תא המטען, בהתאם לצור

ב לנעול את רצפת תא המטען בשניכך אתה חיי

גבהים שונים. התפס העליון מעניק משטח

ב הספסל האחוריהטענה שטוח, כאשר מוש

מקופל לפנים.

ם את רצפת תא המטען הר מה:להר¿

, ומשוך בכיוון החץ באמצעות הידית 

אותה מעלה בחוזקה.

םשוב. לש הנמך את רצפת תא המטען ¿

חוף את רצפת תא המטען כך שהיאכך ד

ב במסילת ההנחיה במפלס הגבוהתשתל

בת במצבמשתל יותר. רצפת תא המטען 

גבוה יותר.

ם מעט את רצפת תא המטעןהרלהנמכה: ¿

, ומשוך אותה קלותבאמצאות הידית  

כלפיך.

 שובהנמך את רצפת תא המטען ¿

באיטיות. כאשר אתה עושה זאת, לחץ את

רצפת תא המטען לתוך המפלס הנמוך יותר.

בת במצב נמוךמשתל רצפת תא המטען 

יותר.

ה אזהר  
בף סקי או מטען שאינם מאובטחים היטגגון, מד

כב. פריטי מטען אלהעלולים להתנתק מהר
ב, לפצוע אותך ואחרים אוביעלולים להיזרק ס

לגרום לתאונה. ציית להוראות ההתקנה של יצרן
ף הסקי/הגגון ולהוראות המיוחדות לשימוש.מד

כב, ובאופן זהכז הכובד של הרהגגון מרים את מר
ב להקפידכב. אתה חיימשפיע על השליטה בר

בי של 75 ק“ג.תמיד על מטען גג מר

ך,רהתאם תמיד את סגנון נהיגתך לתנאי הד
התנועה ומזג האוויר הקיימים, ונהג במשנה זהירות

כב עמוס במטען.אם גג הר

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקת מרצדחבר
ס בנץ.כב של מרצדבגגונים שנבחנו ואושרו לכלי ר

כבך.כך תמנע נזק מר

כבם נזק לרמקם את המטען על הגגון כך שלא ייגר
כאשר יימצא בתנועה.

כב תהיה מסוגל להריםוודא כי בהתאם לציוד הר
מי באופן מלא,את גג השמש המחליק הפנור

ותוכל לפתוח את דלת תא המטען כאשר הגגון
מותקן .
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ה אזהר  

מחזיק ספלים  

כבשמור את מחזיק הספלים סגור בעת שהר

כב עלוליםת נוסעי הרנמצא בתנועה. אחר

ב, אם אתה:בילהיפצע מחפצים שייזרקו ס

בולם בחדות.£

משנה כיוון בפתאומיות.£

ב בתאונה.מעור£

השתמש במחזיקי הספלים רק עבור מיכלים

ת המשקאותמכוסים ובגודל מתאים. אחר

עלולים להישפך.

מחזיקי הספלים אינם משמשים להצבת

ת אתה עלול להיכוות.משקאות חמים. אחר

מאפיינים

בוקים כבדים, עם קצוות חדיםל תוביל בקא
ה של תאונהבוקים. במקרבירים במחזיק הבקוש

הבוקים, עלול לא לאבטח במידמחזיק הבק

בור הגגוןחי

תאי האחסון בדלתות מתאימים לאחסון

בוקים:בק

מיים : נפח של עד 1.5 ליטר.קד£

אחוריים: נפח של עד 0.5 ליטר£

בוקים אינם מאובטחים ואין מניעה שיפלוהבק

בוקי משקה פתוחיםב בקם, לכן אל תציעל ציד

בתאי האחסון.

מיתכזית הקדמחזיק ספלים בקונסולה המר

מחזיק הספלים ושטיח הגומי מתחתיו ניתנים

ה לניקוי.  נקה אותו עם מים נקיים ופושריםלהסר

בד.בל

 בזהירות בכיוון החץ.פתח את המכסים ¿

 כלפי מעלה.קפל את המכסים ¿

אבטח את נושא מטען הגג לנקודות העיגון¿

.מתחת למכסים 

ציית להוראות ההתקנה של היצרן.¿

ה אזהר  

כבבוקים. אתה ו/או נוסעי הרמספקת את הבק
האחרים עלולים להחפצע

 משוך בזהירות את החלקיםה:להסר¿

 בצדדיהעליונים של מחזיקי הספלים 

מי, עד שהם ישתחררו.הנהג והנוסע הקד

,ם את מחזיק הספלים כלפי מעלה הר¿

עד שניתן יהיה להסירו.
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  מגיני שמש

ה אזהר  
בעת הנהיגה, על המראות של מגיני השמש להיות

ת, אתה עלול להסתנוור וראייתךמכוסות. אחר
תופרע. כתוצאה מכך אתה עלול לגרום תאונה.

ת מראהתאור

סגר

תפס מחזיק, לדוגמה עבור כרטיס חנייה

מראת איפור

 מכסה מראה

מראת איפור במגן השמש

ת רק כאשר מגןמתפקד ת המראה תאור

, ומכסה המראההשמש תפוס במחזיק שלו 

 קופל כלפי מעלה.

ההטיית מגן שמש הצד

קפל כלפי מטה את מגן השמש.¿

.משוך את מגן השמש מחוץ למחזיק ¿

הנף את מגן השמש לצד.¿

החלק את מגן השמש לפנים או לאחור¿

ה רצויה.במיד

מאפרות 

הכנס את מחזיק הספלים לתוךלהתקנה: ¿
 בתא האחסון. הכנסהקטעים הקעורים 

את מחזיק הספלים כך שהיתד בתוך החלק

 תופנה העליון של מחזיק הספלים 

למטה.

לחץ את מחזיק הספלים למטה, עד שהוא¿
ב בצדדיו השמאלי והימני.ישתל

במחזיק ספלים במשענת היד של המוש

האחורי

ב על משענת היד או תשען עליה במשקלאל תש

ת אתהגופך, כאשר היא מקופלת למטה, אחר
עלול לגרום לה נזק.

סגור את מחזיק הספלים לפני קיפול משענת היד
ם נזק למחזיקת ייגרהאחורית כלפי מעלה. אחר

הספלים.

בקפל מטה את משענת היד של המוש¿
האחורי.

מי של מחזיקלחץ את החלק הקדלפתיחה:  ¿
. או הספלים 

ך החוצהיתאר או  מחזיק הספלים 
באופן אוטומטי.

ה החלק את מחזיק הספלים בחזרה:לסגיר¿
ב.עד שישתל

מיתכזית הקדה בקונסולה המרמאפר

ה אינו עמיד בפניאזור האחסון מתחת למאפר

החום. לפני הצבת בדלי סיגריות דולקות במאפר

ת עלולב, אחרבת היטה משולוודא שהמאפר

ם נזק לאזור האחסון.להיגר



מפתח עניינים

257 מאפיינים
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א

כב עם מכסה מעל תא האחסוןדוגמה: כלי ר

חוף את החלק התחתון של דלפתיחה:¿
.המכסה 
ה נפתחת.המאפר

החלק אתה הפנימי: ת חלק המאפרלהסר¿
 והחוצה. מעלה החלק הפנימי 

ה הפנימי מחדש:להתקנת חלק המאפר¿
 לתוך המחזיקלחץ את החלק הפנימי 

ב.עד שישתל

ה,אם אתה מסיר את החלק הפנימי של המאפר

אתה יכול להשתמש בתא שנוצר כתוצאה מכך

לאחסון.

כזית בתא האחוריה בקונסולה המרמאפר

ה אזהר  
תאחוז את מצית הסיגריות רק במאחז שלו, אחר

אתה עלול להיכוות.

כב אפשרות להיפצעוודא שאין לילדים הנוסעים בר

ממצית הסיגריות הלוהט, או לגרום לשריפה

באמצעותו.

  מצית סיגריות

כב עם מכסה מעל תא האחסוןדוגמה: כלי ר

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

.לחץ את החלק התחתון של המכסה ¿

ה נפתחת.המאפר

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ לאחור באופןמצית הסיגריות 

אוטומטי, כאשר סליל החימום ילהט.

 שקעי 12 וולט

ב לפני השימושנקודות לתשומת ל

 במנעול ההצתה.1סובב את המפתח למצב ¿

ניתן להשתמש בשקע החשמלי לאביזרים עם
 (180 וואט),15Aבית של צריכת חשמל מר

לדוגמה מנורות או מטענים לטלפונים סלולריים.

אם אתה משתמש בכל השקעים החשמליים
כב, וודא שאינך חורג מעל צריכה של 55בר

 החוצהמשוך את המכסה לפתיחה:¿

בקצהו העליון.

משוך את החלקת החלק הפנימי: להסר¿

ה.ת העצירמעבר לנקוד הפנימי 

התקן מלמעלהלהתקנת החלק הפנימי: ¿

 בתוך המחזיק עדאת החלק הפנימי 

בותו.להשתל



עניינים לפי  א�ב

מאפיינים258

ם
ני

יי
פ

א
מ

 ו
ון

ס
ח

א

כב ללא מכסה מעל תא האחסוןכלי ר

חוף את החלק התחתון שלדלפתיחה: ¿

.המכסה 

תא האחסון נפתח.

.ם את מכסה השקע הר¿

כב ללא מכסה מעל תא האחסוןכלי ר 

.ם את מכסה השקע הר¿

  טלפון נייד

ה אזהר  
רישות החוק בארץ בה אתהב לציית לדאתה חיי

ת טלפוניתנוהג, כאשר אתה מפעיל ציוד תקשור
כב.בר

כב נמצאת כאשר הרהפעלת ציוד תקשור
ך והתנועהרת רק כאשר תנאי הדבתנועה,  מותר

ת אתה עלול להסיח אתמאפשרים זאת. אחר
דעתך מתנאי התנועה, לגרום לתאונה, לפצוע את

עצמך ואחרים.

מיתכזית הקדשקע בקונסולה המר

ת אתה עלול להעמיס בעומס יתראמפר. אחר
הנתיכים.את

כב לאניתוק אוטומטי מבטיח שמתח החשמל בר

ירד נמוך מדי. החשמל לשקעים ינותק באופן

אוטומטי, כדי להבטיח אספקת מתח חשמלי

מספקת להתנעת המנוע.

כזית בתא האחורישקע בקונסולה המר

 החוצה בקצהו העליון.משוך את המכסה ¿

.ם את המכסה של השקע הר¿

שקע בתא המטען

.ם את המכסה של השקע הר¿

הערות חשובות
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ה אזהר  
קרינה רדיו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק

בריאותם של אחרים. השימושבריאותך ולל
באנטנה חיצונית מותאם למחקרים מדעיים

כניים, המתייחסים לסיכוני בריאות אפשרייםעד
כתוצאה משדות אלקטרו�מגנטיים.

מכשירי קשר ופקסימילות ללא אנטנות חיצוניות
ת קרינה נמוכה, עלולים להפריעעם החזר

בטיחותךכב, וכתוצאה מכך ללאלקטרוניקת הר
האישית. לכן השתמש במכשירים אלה רק אם
הם מחוברים כהלכה לאנטנות חיצוניות עם

החזר קרינה נמוך.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר
באנטנה חיצונית, המבטיחה:

איכות קליטה אופטימלית לטלפון נייד בתוך£
כב.הר

השפעה ההדדית מינימלית בין אלקטרוניקת£
כב לטלפונים הניידים.הר

לאנטנה חיצונית יש את היתרונות הבאים:
£� היא מוליכה החוצה שדות אלקטרו

מגנטיים, הנוצרים על ידי התקן אלחוטי.

כב נמוך יותר, מאשרה בפנים הרחוזק השד£
כב ללא אנטנה חיצונית.בר

ניתן להשיג מידע נוסף אודות טלפונים ניידים
בורבות לטלפונים ניידים וחימתאימים, תוש

 ו�Audio20 טלפונים ניידים תואמי בלוטוס עם
COMAND Online:

ס שלךכז שירות מורשה מרצדבמר£
מטעם כלמוביל בע“מ.

באינטרנט באתר:£

http://www.mercedes-benz.com/connect.

בות שונות לטלפונים ניידים, שניתןקיימות תוש

כבך; בכמה מקרים הם ספציפייםלהתקין בר

לארץ מסוימת.

כבך מצויד בטלפון נוחות, אתה יכול לחברגם אם ר

COMAND ו� Audio 20 טלפון תואם בלוטוס עם

Online.באמצעות ממשק בלוטוס 

התפקודים והשירותים הזמינים כאשר אתה

משתמש בטלפון, תלויים בדגם הטלפון הנייד

שלך ובספק השירות שלך.

הכנסת הטלפון הנייד

 עמוד 246).«פתח את תא הטלפון (¿

בתהצב את סגר הטלפון הנייד לתוך תוש¿

הטלפון שהותקנה מראש, (ראה הוראות

התקנה נפרדות עבור סגר טלפון נייד).

בתהכנס את הטלפון הנייד לתוך תוש¿
הטלפון הנייד; (ראה הוראות נפרדות

בת טלפון נייד).להתקנת תוש

בת הטלפון הנייד,אם הטלפון הנייד הוכנס לתוש
ם שזה עתה חייגת אליו,תוכל לשוחח עם האד

בורית.כת הדיבאמצעות מער

בות של טלפונים ניידים, אתה צריךבכמה תוש

תחילה לחבר את הטלפון הנייד באמצעות בלוטוס

בת הטלפון הנייד (ראה הוראות הפעלהלתוש

בת הטלפון הנייד).נפרדות עבור תוש

ה זה, אינך צריך להכניס את הטלפון הניידבמקר

בת, כדי שתהיה מסוגל להשתמשלתוך התוש

בתפקודי הטלפון. עם זאת תפקוד הטעינה

ותפקוד האנטנה אינם זמינים.

הפעלת הטלפון הנייד
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ה אזהר  

  שטיח רצפה בצד הנהג

כאשר נעשה שימוש בשטיחי רצפה, וודא

ב הדוושות וששטיחיבישיש מספיק מרווח ס

הרצפה מאובטחים כהלכה.

בבים להיות מאובטחים היטשטיחי הרצפה חיי

בוע.בכל זמן נתון, באמצעות כפתורי הקי

לפני שאתה מתחיל לנהוג, בדוק את שטיחי

ך אבטח אותם. שטיחת הצורהרצפה ובמיד

רצפה שאינו מאובטח כהלכה עלול להחליק,

ולהפריע לתנועת הדוושות.

אל תניח שטיחי רצפה אחד על השני.

ב לאחור.החלק את המוש¿

הצב את שטיח הרצפה במקומו.להתקנה: ¿

. למחזיקים לחץ את הלחצנים ¿

משוך את שטיח הרצפה מעלה: להסר¿

.המחזיקים 

הסר את שטיח הרצפה.¿

ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

סנוור

ת של ציפוי נגד סנוור בצד הפנימיהתקנה מאוחר

של החלונות, עלולה להפריע לקליטת רדיו/

טלפון נייד  בעיקר כאשר הציפוי מוליך חשמל או

מצופה במתכת. מידע אודות ציפוי נגד סנוור, ניתן

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשיג בכל מר

כלמוביל.

לחץ על  בת כלפי מעלה:לקיפול התוש¿

.לחצן 

לחץ את בת כלפי מטה:לקיפול התוש¿

ב.בת למטה והנה לה להשתלהתוש

בת שהותקנהאתה יכול לקפל מעלה את התוש
מראש , כדי לשפר גישה לאזור האחסון מתחתיה.

/AUX-INבור  וחיUSBבור כב, חיבהתאם לציוד בר
 עמוד«ממשק מדיה מותקנים בתא האחסון (

.(246

אתה יכול להפעיל את הטלפון בשימוש בלחצנים
  �ב תפקודי. אתהבגלגל ההגה הר  ו

יכול להפעיל תפקודי טלפון נייד אחרים,
 עמוד 196).«ך (רב הדבאמצעות מחש

אם אתה מוציא את המפתח ממנעול ההצתה,
הטלפון הנייד עדיין מופעל, אך לא תוכל להפעיל

בורית.כת דיאת מער

אם אתה מבצע שיחה וברצונך להוציא את
המפתח ממנעול ההצתה, הסר תחילה את

ת השיחהבת, אחרהטלפון הנייד מתוך התוש
תסתיים.

בת טלפון נייד נמצאת בשימוש,כאשר תוש 

ת לטלפון הנייד באמצעות בלוטוס: אםומחובר
בברצונך להמשיך שיחה “בפרטיות“, אתה חיי

בים הנחוצים בטלפון הנייד (ראהבצע את השלל
הוראות הפעלה נפרדות לטלפון הנייד).
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תא המנוע

 מכסה תא המנוע

ה אזהר  
כב נמצאאל תמשוך את ידית השחרור בעת שהר

ת מכסה תא המנוע עלול להיפתחבתנועה. אחר

ולחסום את ראייתך.

ה אזהר  
קיים סיכון פציעה אם מכסה תא המנוע פתוח,

בי מנוע מסוימיםכיגם אם המנוע אינו פועל. ר

עלולים להיות חמים מאוד.

בים המתואריםכיע רק ברכדי להימנע מכוויות, ג

ב להערות הבטיחותבספר הנהג, ושים ל

הרלוונטיות.

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

פתיחת מכסה תא המנוע

ה אזהר  
בין המנוע עשוי לפעולמאוורר המצנן בין המצנן ל

מעצמו, גם אם הוסר המפתח ממנעול ההצתה.
בוב של להבי המאוורר.חק מאזור הסישמור מר

ת אתה עלול להיפצע.אחר

כתמערכב המצויידים במנועי בנזין: כלי ר
ההצתה האלקטרונית מופעלת במתח גבוה.

כתבי  מערכיע  ברבה זו, לעולם אל תיגמסי
בוריההצתה (סליל ההצתה, כבלי ההצתה, חי

המצתים או שקע אבחון) כאשר:

המנוע פועל.£

המנוע מותנע.£

ההצתה מופעלת והמנוע מותנע ביד.£

ת אתה עלול לספוג מכת חשמל,אחר

ולהיפצע באופן חמור ואף קטלני.

כתמערכב המצויידים במנועי דיזל: כלי ר
ההזרקה האלקטרונית מופעלת במתח גבוה.

כתבי  מערכיע  ברבה זו, לעולם אל תיגמסי
ההצתה כאשר:

המנוע פועל.£

המנוע מותנע.£

ההצתה מופעלת.£

ת אתה עלול לספוג מכת חשמל,אחר

ולהיפצע באופן חמור ואף קטלני.

ה אזהר  
בורי המגבים עשוייםמית וחימגבי השמשה הקד

להתחיל לנוע.

כאשר מכסה תא המנוע פתוח, אתה ואחרים

עלולים להיפצע מזרועות המגבים.

מיתוודא שהופסקה פעולת מגבי השמשה הקד

ושהמפתח הוסר ממנעול ההצתה לפני פתיחת

מכסה המנוע.

חקומית לא הורוודא שמגבי השמשה הקד

ת אתה עלול לגרוםמית. אחרמהשמשה הקד
מית או למכסה תאנזק למגבי השמשה הקד

המנוע.
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ה אזהר  

ה מכסה המנועסגיר

ך לתוך הרווח בין מכסה המנועהכנס את יד¿

לסורג המצנן, משוך את ידית בריח מכסה

 שמאלה.תא המנוע 

ם את מכסה תא המנוע.הר¿

מיתוודא שפעולת מגבי השמשה הקד¿

מופסקת.

.משוך את ידית שחרור מכסה תא המנוע ¿

מכסה תא המנוע משוחרר.

ך עד ל� 0.8כב צורבהתאם לסגנון נהיגתך, הר
ליטר שמן לכל 1,000 קילומטרים. תצרוכת

כבהשמן עשויה להיות גבוהה יותר, כאשר הר
חדש או אם אתה נוהג בתכיפות במהירויות

גבוהות.

בהתאם למנוע, מדיד השמן עשוי להיות מותקן

במיקום שונה.

כאשר בודקים את מפלס השמן:

כב על שטח ישר.החנה את הר£

ב להיות כבוי למשך חמש דקות,המנוע חיי£

ת פעולה רגילה.אם המנוע פעל בטמפרטור

ת פעולהאם המנוע לא פעל בטמפרטור£

רגילה, לדוגמה אם המנוע הותנע רק לזמן

קצר: המתן 30 דקות לפני ביצוע פעולת

ה.המדיד
. מחוץ לסגר משוך את מוט התמיכה ¿

והכנס אותו לתוך ם את מוט התמיכה הר¿

.תפס ההחזקה הצהוב 

וודא שאף אחד אינו נלכד, כאשר אתה סוגר את

מכסה תא המנוע.

ם מעט את מכסה תא המנוע, ובו זמניתהר¿

 מתפס ההחזקההסר את מוט התמיכה 

.הצהוב 

 למטה, ולחץסובב את מוט התמיכה ¿

ב.עד שישתל אותו לתוך הסגר 

הנמך את מכסה תא המנוע, והנח לו ליפול¿

מגובה של כעשרים סנטימטרים.

ב.ב היטבדוק שמכסה תא המנוע השתל¿

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,

ב. פתח אותו שוב וסגורב היטהוא לא השתל

ב יותר.אותו פעם נוספת במעט כוח ר

  שמן מנוע

הערות אודות מפלס השמן
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אל תוסיף יותר מדי שמן. אם מפלס השמן עולה
מעל סימן מקסימום במדיד שמן מנוע, עלול

ם נזק למנוע או לממיר הקטליטי. דאגלהיגר
ת.לשאוב את הכמות המיותר

בדיקת מפלס שמן מנוע באמצעות מדיד
שמן מנוע

בהביה למען איכות הס   הער 

 מחוץ לצינור מדידמשוך את מדיד השמן ¿
השמן.

.נגב את מדיד השמן ¿

 לתוך צינור מדידהכנס את מדיד השמן ¿
ה, והוצא אותו שוב.השמן עד לעציר

מפלס השמן נכון אם המפלס הוא בין הסימון
MIN (מינימלי)  לסימון MAX(מקסימלי) 
.

 או MINאם מפלס השמן ירד לסימון ¿

, הוסף 0.5 � 1 ליטר שמן מנועמתחת
ך.ת הצורבמיד

הוספת שמן מנוע

כב המצויידים במנועי בנזיןלדוגמה: כלי ר

ה אזהר  
ע עם חלקי מנוע חמים,אם שמן מנוע בא במג

הוא עלול להידלק ואתה עלול להיכוות. אל תשפוך
שמן מנוע על חלקי מנוע חמים.

כב המצויידים במנועי דיזללדוגמה: כלי ר

כאשר אתה מוסיף שמן מנוע, היזהר ששמן לא

מה או במיישפך. אסור ששמן מנוע ייספג באד

בה.בילסת אתה עלול לגרום נזק התהום. אחר

השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן

כת שירות.כב עם מערשאושרו עבור כלי ר

השיג רשימה של שמני מנועאתה יכול ל
ומסנני שמן, שנבחנו ואושרו בהתאם למפרטי

כזס בנץ עבור מוצרי שירות, בכל מרמרצד
ס מטעם כלמוביל.שירות מורשה מרצד

ם על ידיכת הפליטה נגרנזק למנוע או למער
מים הבאים:הגור

שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא£
כב עםאושרו באופן ספציפי עבור כלי ר

כת שירות.מער

החלפת שמן מנוע ומסנן שמן לאחר שחלף£
כתרש על ידי מערמועד ההחלפה, שנד

שירות.

שימוש בתוספי שמן מנוע.£

דוגמה: מכסה פתח מילוי שמן

  נגד כיוון השעון והסרסובב את המכסה ¿

אותו.

רשת.הוסף את כמות השמן הנד¿

 או מתחתMINאם מפלס השמן ירד על לסימון 

לסימון על מדיד השמן, הוסף 0.5 עד 1 ליטר

של שמן מנוע.
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ה אזהר  

. על צוואר המילוי וסובבהנח את המכסה ¿
אותו בכיוון השעון.

וודא שהמכסה מתהדק בחוזקה במקומו.

בדוק את מפלס השמן שוב עם מדיד השמן¿

 עמוד 264).«(

 עמוד«(למידע נוסף אודות שמן מנוע, ראה 

.(314

םירחא תורישנוזלי  תפסוהו תקידב 

בדיקת מפלס נוזל הקירור

מית/הוספת נוזלי שטיפה לשמשה הקד
לניקוי הפנסים הראשיים

כב על שטח ישר.החנה את הר¿

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק כאשר הר
ניצב על שטח ישר, והמנוע התקרר.

במנעול2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 127).«ההצתה  (

כת הקירור נמצאת בלחץ. לכן שחרר אתמער
המכסה מההברגה רק לאחר שהמנוע התקרר.

ב להציג פחותת נוזל קירור המנוע חיימד טמפרטור
�ת אתה עלול להיכוות מפליטת נוזל, אחר40°C מ

קירור חם.

ת נוזל הקירורבדוק את תצוגת טמפרטור¿
בלוח המחוונים.

בת להיות מתחתת נוזל הקירור חייטמפרטור
 �.C 40°ל

  במנעול0סובב את מפתח ההצתה למצב ¿
 עמוד 127).«ההצתה (

בובחצי סי סובב באיטיות את המכסה ¿
נגד כיוון השעון, והנח ללחץ להשתחרר.

  נגד כיווןהמשך לסובב את המכסה ¿
השעון והסר אותו.

מת קו הסימון אם נוזל הקירור נמצא בר
בצוואר המילוי כאשר הוא קר, יש מספיק

 של נוזלנוזל קירור במיכל ההתפשטות 
הקירור.

ך, הוסף נוזל קירור אשר נבחןת הצורבמיד¿
ס בנץ.ואושר על ידי מרצד

 למקומו וסובב אותוהחזר את המכסה ¿
בכיוון השעון, עד סוף מהלכו.

 עמוד«למידע נוסף אודות נוזל הקירור, ראה (
.(316

בדוק ולתקן רקאת מפלס נוזל הקירור חובה לֹ 

ת נוזל הקירורכאשר המנוע התקרר (טמפרטור
 �ת נוזל).  בדיקת טמפרטורC° 40מתחת ל

,C° 40ה היא מעל הקירור כאשר הטמפרטור
כת הקירור שלעלולה לגרום נזק למנוע או למער

המנוע.

ה אזהר  
מיתוזל השטיפה/נוגד הקיפאון של השמשה הקדנ

מתלקח בנקל. הימנע משפיכת נוזל שטיפה/נוגד
בי מנוע חמים, הם עלולים להתלקחכיקיפאון על ר

בעור. התוצאה עלולה להיות כוויות חמורות.ול
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הודעות שירות

אומר לך מתי מועד ASSYST PLUSמחוון שירות 
השירות הבא.

ב�תכליתית,מועד השירות הבא מוצג בתצוגה הר

לדוגמה:

Next service A in... days  טיפול השירות הבא)

בעוד .... ימים)

Service A due(הגיע מועד טיפול השירות הבא) 

Service A overdue by ... daysחלף מועד) 

 ... בימים)Aשירות 

 מציין טיפולAהאות מציינת מהו השירות הבא. 

 מציין טיפול שירות גדול. מספר אוBשירות קטן. 

אות נוספים עשויים להיות מוצגים לאחר האות.

ת תחזוקה נוספת נחוצהה מציינת עבודהספר

בצעה. אם אתה מדווח על מידעכלשהי, שיש ל

כזהתצוגה הזה למוסך מוסמך, לדוגמה למר

ס בנץ מטעם כלמוביל, הםשירות של מרצד

יכולים לדווח לך מה תהיה עלות השירות הזה.

בון אינו לוקח בחשASSYST PLUSמחוון שירות 

בהם המצבר היה מנותק.את פרקי הזמן ש

תחזוקה בהתאם ללוח הזמנים לשירות:

רשום את מועד השירות הבא, לפני שאתה¿

מנתק את המצבר.

או

בהם המצבר היההפחת את פרקי הזמן ש¿

מנותק, ממועדי השירות המוצגים בתצוגה

בור מחדש של המצבר.לאחר החי

 אינהASSYST PLUS  תצוגת מרווח שירות

מציגה מידע כלשהוא על מפלס שמן המנוע. שים

 עמוד 263).«(ב להערות על מפלס שמן המנוע ל

ת הודעת שירותהסתר

 בגלגל ההגה. או לחץ על ¿

תצוגת הודעות שירות

הפעל את ההצתה.¿

תבחירבגלגל ההגה ל או  לחץ על ¿

 (שירות).Serviceתפריט 

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

. ואשר ב ASSYST PLUSמשנה 

ב�תכליתית תציג את מועדהתצוגה הר

השירות הבא.

נא זכור את הנקודות הבאות

 אופסASSYST PLUSאם מחוון מרווחי שירות 

כז שירותביעה הזו במרבשוגג, ניתן לתקן את הק
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

תת השירות כפי שמתואר בחוברביצוע עבודדאג ל
ם בלאי מוגבר,ת עלול להיגרהשירות. אחר

כב או למכלולים העיקרייםוהתוצאה תהיה נזק לר
שלו.

כז שירות מורשהבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, יאפסו את תצוגתמרצד

, לאחר ביצועASSYST PLUSמרווחי שירות 

ת השירות הנחוצה.עבוד

 כלפי מעלה משוך את המכסה לפתיחה:¿
בזיז.

בב.הוסף נוזל שטיפה מעור¿

על צוואר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿
בהמילוי עד שיישתל

מיכל נוזל השטיפה משמש הן עבור השמשה

כת ניקוי הפנסיםמית והן עבור מערהקד

הראשיים.

למידע נוסף אודות נוזל שטיפה/נוגד קיפאון של

 עמוד 316).«(מית, ראה השמשה הקד

תחזוקה

ASSYST PLUS תוריש יחוורמ תגוצת 
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בהביה למען איכות הס   הער 

אתה יכול להשיג מידע נוסף, לדוגמה אודות

סכז שירות מורשה מרצדת השירות, ממרעבוד

ס בנץמטעם כלמוביל בע“מ, או ישירות ממרצד

נהיגה בחו“ל
ס בנץ זמינה גםחבה של מרצדהרשת הר

בארצות אחרות. את מספרי הטלפון הנוכחיים
של שירות הקו החם לשימוש כאשר אתה נמצא

ס בנץ שירותמרצד’בחו“ל, ניתן למצוא בפרק 
ת השירות. בחובר’24 שעות

כבך אל תשתמש באף אחדניקוי רבעת 

מהמוצרים הבאים:

בשות, גסות או קשות.מטליות י£

חומרי ניקוי מחככים.£

ממיסים.£

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

אל תשפשף.

ע במשטחים או בציפויי הגנה עם משטחיםאל תיג
ת אתהח. אחרבעת או מגרד קרקשיחים, כגון ט

עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח ולציפוי

ההגנה.

כב לפרקי זמן ארוכים מיד לאחראל תחנה את הר

ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים עם
חומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים עלולים

פידותת בדיסקות וברלגרום לקורוזיה מוגבר
בה זו, עליך לנהוג מספר דקותהבלמים. מסי
הבלימה מחממת את דיסקותלאחר הניקוי.

בשת אותן. רקפידות הבלמים, ובאופן זה מייור
כב.לאחר מכן ניתן להחנות את הר

ת איכותוכבך הוא תנאי לשמירדיר ברטיפול ס
לטווח ארוך.

כב טיפול חיצוני של הר

כבטיפוח הר

 הערות אודות הטיפול

כבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר

ה אזהר  
כב.יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הר

בה זו לאחר שטיפתזה עלול לגרום לתאונה. מסי

בשו.בה, עד שהבלמים ייתיכב נהג בזהירות רהר

ה אזהר  
כב נבלם כאשר תפקוד זינוק בעליה אוהר

דיסטרוניק פלוס מופעלים. לכן הפסק את פעולת

תפקוד זינוק בעליה ודיסטרוניק פלוס, לפני

כב.כב במתקן אוטומטי לשטיפת כלי רשטיפת הר

כב עם מנגנוןבמתקנים אוטומטיים לשטיפת ר

בת ההילוכים האוטומטיתה, וודא שתיגריר

כבם נזק לרת עלול להיגר, אחרNבת במצב משול

בת במצב אחר.בת ההילוכים משולאם תי

 וודא:

מישחלונות הצד והגג הנפתח הפנור£
המחליק סגורים לחלוטין.

הופסקה פעולת האוורור/מפוח המחמם.£
(מופסק כאשר הכפתור לא לחוץ).

בע למצבמית נקמתג מגבי השמשה הקד£
0.

כב.ם נזק לרעלול להיגרת אחר

כב במתקן אוטומטי לשטיפתניתן לשטוף את הר
כב.בלת הרכב, החל מקכלי ר

כבכב מאוד מלוכלך, שטוף את הראם הר
כב במתקןבשטיפה מקדימה, לפני ניקוי הר

כב.אוטומטי לשטיפת כלי ר

לאחר השימוש במתקן האוטומטי לשטיפת כלי
בש את החומריםכב, נגב את השעווה וייר

מית ומלהבי המגבים. באופן זהמהשמשה הקד
מיםתמנע ריחות ותפחית את רעשי הניגוב, הנגר

מית.על ידי משקעים על השמשה הקד

השלך אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי
בה.בילס

השתמש במוצרי טיפוח וחומרי ניקוי המומלצים
ס בנץ.ומאושרים על ידי מרצד
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מצבר.£
מחברים.£
פנסים.£
אטמים.£
חלקי ריפוד.£
חריצי אוורור.£

בים חשמליים שניזוקו, עלוליםכיאטמים או ר
לגרום לתקלות או דליפות.

ניקוי הגלגלים

 תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים לניקויאל
גלגלים, כדי להסיר אבק בלמים. השימוש בהם

בי הבלמים.כיברגי הגלגלים ולרעלול לגרום נזק ל

כב לפרקי זמן ארוכים לאחראל תחנה את הר
ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים עם
חומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים עלולים

פידותת בדיסקות ורלגרום לקורוזיה מוגבר
בה זו, עליך לנהוג מספר דקותהבלמים. מסי

לאחר הניקוי. הבלימה מחממת את דיסקות
בשת אותן. ורקפידות הבלמים, ובאופן זה מייור

כב.אז ניתן להחנות את הר

ניקוי משטחי הצבע

ביק:אל תד

בקות.מד£

סרטים.£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים על משטחי£
ת אתה עלול לגרום נזק לצבע.הצבע. אחר

בר אפשרי, תוךהסר לכלוך מיד, כאשר הד¿
הימנעות משפשוף חזק מדי.

תהספג שאריות חרקים בחומר להסר¿
חרקים, ושטוף את האזורים המטופלים מיד

לאחר מכן.

הספג לשלשת ציפורים עם מים, ושטוף את¿

האזורים המטופלים לאחר מכן.

ף עצים,הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שר¿
שמנים, דלקים וגריז בשפשוף עדין עם

מטלית ספוגה בנפט, או בנוזל קל יותר.

ת כתמי זפת.השתמש במסיר זפת להסר¿

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

ה אזהר  
אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה עם מתזי

כבך, בעיקרסמי לכלוך) לניקוי רסילון מעוגלים (מכר
ת אתה עלולאל תנקה בהם את הצמיגים. אחר

לפגום בצמיגים ולגרום לתאונה.

חק שישע למרציית להוראות של יצרן הציוד, בנוג
לשמור בין הנחיר של המכשיר לניקוי בלחץ גבוה

כב (30 ס“מ לפחות).בין הרל

הזז את נחיר מכשיר הניקוי בלחץ גבוה בתנועה
כב.בובית, כאשר את מנקה בו את הרסי

אל תכוון אותו ישירות לחלקים הבאים:
צמיגים.£
צירי הדלתות.£
בים חשמליים.כיר£

שטיפה ידנית

ת רקכב ביד מותרמסוימות שטיפת הרבארצות 
ה זו.במפרצי שטיפה, אשר הוקצו במיוחד למטר

רישות החוק בכל ארץ וארץ.ציית לד

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את¿
כב מתחת לקרני שמש ישירות.הר

ך לניקוי.השתמש בספוג ר¿

השתמש בחומר ניקוי מתון כגון שמפו לכלי¿
ס בנץ.כב, המאושר על ידי מרצדר

כב עם צינור, בסילוןשטוף באופן יסודי את הר¿
מים עדין.

אל תכוון את סילון המים ישירות לפתחי¿
האוויר.

בה מאוד מים, ושטוף אתהשתמש בהר ¿
הספוג פעמים תכופות.

בש אותו עם עורכב ביסודיות ויישטוף את הר¿
צבי.

בש על משטחיאל תניח לחומר הניקוי להתיי¿
הצבע.

ף, הסר אתכב בחורכאשר אתה משתמש בר
כים בזהירות,רבות של משקעי מלח הדכל העק

ם האפשרי.ובהקד
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ת שעווה.יר סיליקון להסרהשתמש במס¿

הנזקים הבאים אינם יכולים להיות מתוקנים

באופן מושלם:

שריטות£

משקעי קורוזיה£

ם על ידי טיפול שאינו מספק.נזק הנגר£

כז שירות מורשהבמקרים כאלה פנה למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט

כב או את גלגליאל תלטש אף פעם את הר
הסגסוגת הקלה. הליטוש יגרום למשטחי הצבע

להבריק.

החומרים הבאים עלולים להבריק את הצבע,

ובאופן זה לגרום לו לאבד את אפקט המט

שלו.
שפשוף נמרץ עם חומרים שאינם מתאימים.£

שימוש תכוף במתקנים אוטומטיים לשטיפת£

כב.כלי ר

כב תחת קרני שמש ישירות.שטיפת הר£

אל תשתמש אף פעם בחומר לניקוי צבע, ומוצרי
ליטוש והברקה, או משמרי ברק לדוגמה. מוצרים
אלה מתאימים רק למשטחי צבע עם מבריקים.

כב עם גימור בצבע מט,השימוש בהם בכלי ר
ייגרום לנזקים משמעותיים לצבע (אזורים

מבריקים, מוכתמים).

בצע תמיד את תיקוני משטחי הצבע במוסך

סכז שירות מורשה מרצדמוסמך, לדוגמה במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

אל תשתמש בתוכניות שטיפה עם טיפול בשעווה

בות שהן.חמה בשום נסי

בכבך יש גימור בהיר בצבע מט, שים לאם לר
להוראות הבאות, כדי להימנע מנזק למשטחי

ב טיפול לא נכון.הצבע עק

הוראות אלה ישימות גם לגלגלי סגסוגת קלה
.עם גימור בהיר בצבע מט

כב ביד בשימושעדיף לשטוף את הר

בה מים.כב והרך, שמפו לרבספוג ר

ניקוי חלונות

ה אזהר  
מית והסרהפסק את פעולת מגבי השמשה הקד

את המפתח ממנעול ההצתה, לפני ניקוי השמשה

ת מגבי השמשהמית או להבי המגבים.  אחרהקד

מית ינועו ויפצעו אותך.הקד

כב ממגווןהשתמש רק במסיר חרקים ושמפו לר

ס בנץ.מוצרי הטיפוח של מרצד

ה אזהר  
מית והסרהפסק את פעולת מגבי השמשה הקד

את המפתח ממנעול ההצתה, לפני ניקוי השמשה

ת מגבי השמשהמית או להבי המגבים. אחרהקד

מית ינועו ויפצעו אותך.הקד

כב או את גלגליאל תלטש אף פעם את הר

ם למשטח הצבעהסגסוגת הקלה. הליטוש גור

להבריק.

אל תשתמש במטליות מלוכלכות, מוצרי ניקוי

מחככים, ממיסים או חומרי ניקוי המכילים

ממיסים, לניקוי הצד הפנימי של החלונות.

אל תשתמש בחפצים קשיחים לניקוי הצד

ח אוהפנימי של החלונות, לדוגמה מגרד קר

ת קיים סיכון לגרימת נזק לחלון.בעת. אחרט

 נקה את תעלות ניקוז המים של השמשה

דירים.מית ושל החלון האחורי, במרווחי זמן סהקד

ת או אבקנים,משקעים כגון עלים, עלי כותר

בות מסוימות למנוע מהמיםעלולים בנסי

להתנקז. מצב שכזה יגרום לנזק קורוזיה ונזק

בים אלקטרוניים.כילר

נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית¿

לחה, בחומר ניקוי מומלץ ומאושר על ידי

ס בנץ.מרצד

ניקוי להבי מגבים
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חקמית הרקפל את מגבי השמשה הקד

מית, כאשר הם במצב מאונך,מהשמשה הקד

ת אתה תגרום נזק למכסה תא המנוע.אחר

םת עלול להיגר אל תמשוך את להב המגב. אחר

נזק ללהב המגב.

בה מדי, אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות ר

ם נזקת ייגרואל תשפשף אותם חזק מדי. אחר

פיט. התוצאה תהיה רעש ניגוב.לציפוי הגר

חק מהשמשהקפל את זרועות המגבים הר¿

מית.הקד

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית¿

לחה.

מיתקפל את זרועות מגבי השמשה הקד¿

ה, לפני הפעלת ההצתה.בחזר

 אחוז את זרוע המגב בביטחה, כאשר אתה

ם נזק לשמשהה. עלול להיגרמקפל אותה בחזר

מית, אם זרוע המגב תהלום על השמשההקד

מית לפתע.הקד

ניקוי פנסים חיצוניים

שתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי ה
מתאימים לעדשות פלסטיק. חומרי ניקוי שאינם
מתאימים או בדי ניקוי שאינם מתאימים, עלולים
לשרוט ולגרום נזק לעדשות הפלסטיק של

הפנסים החיצוניים.

נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים¿

החיצוניים בשימוש בספוג לח וחומר ניקוי

ס בנץ אוכב של מרצדעדין, לדוגמה שמפו ר

מטליות ניקוי.

ניקוי מאותתי הפנייה במראותֱ

השתמש רק בחומרי ניקוי ובבדי ניקוי המתאימים
לניקוי עדשות פלסטיק. חומרי ניקוי ובדי ניקוי
שאינם מתאימים עלולים לשרוט או לגרום נזק

לעדשות הפלסטיק של מאותתי הפנייה במראות.

נקה את עדשות הפלסטיק של מאותתי¿

הפנייה במראות, בשימוש בספוג לח בחומר

כב או בדיניקוי מתון, לדוגמה שמפו לניקוי ר

ס בנץ.ניקוי של מרצד

ניקוי חיישנים

בשים, גסים או קשיחים ואלאל תשתמש בבדים י

ת תגרום שריטות או נזק לחיישנים.תקרצף. אחר
אם אתה מתכוון להשתמש במכשיר לניקוי בלחץ
גבוה או במכשיר לניקוי בקיטור לנקות את

ב להוראות של היצרן הציוד,החיישנים, שים ל
חק שיש לשמור בין פיית מכשיר הניקויע למרבנוג

כב.בין הרבלחץ גבוה ל

כות הנהיגהשל מער נקה את החיישנים  ¿

ך.כב ובד רבמים, שמפו לכלי ר

ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

אל תנקה את עדשת המצלמה לנסיעה לאחור

בה במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.ביואת האזור מס

ך לניקוי עדשתהשתמש במים נקיים ובבד ר ¿

המצלמה לנסיעה לאחור.
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כב   טיפול פנימי של הר

ניקוי מסך התצוגה

אין לנקות בחומרים הבאים:

טינר המכיל אלכוהול או בנזן.£

חומרי ניקוי משתכים.£

חומרי ניקוי לשימוש ביתי.£

השימוש במוצרים הנ“ל עלול לגרום נזק למסך.

אל תפעיל לחץ על משטח המסך בעת ניקויו.

ם לו נזק בלתי הפיך.ת עלול להיגראחר

לפני ניקוי המסך, וודא שהוא כבוי וקר.¿

נקה את משטח המסך עם מטלית¿

.LCDבר לחה וחומר לניקוי מסכי מיקרופי

ברמיקרופיבש את המסך עם מטליתיי¿

בשה.י

ה אזהר  
סיסים לטיפוחאל תשתמש בתכשירי ניקוי ובתר

בורתא הנהג המכילים ממיסים, לניקוי תא הנהג וט

גלגל ההגה. תכשירי הניקוי המכילים ממיסים

בוב פני השטח, ואף לגרוםעלולים לגרום לנק

להתנפחות כרית אוויר. חלקיקי  פלסטיק שיזרקו

עלולים לגרום לפציעות משמעותיות.

ניקוי דיפון פלסטיק

ביק את הפריטים הבאים על משטחי אל תד

פלסטיק:

בקות.מד£

סרטים.£

מטהרי אוויר או פריטים דומים.£

ת אתה עלול לגרום נזק.אחר

ניקוי צינורות הפליטה

ל תנקה את צינורות הפליטה עם חומרי ניקויא

המבוססים על חומרי בסיס, כגון חומרי ניקוי

לגלגלים.

לניקוי צינורות הפליטה השתמש בחומר¿
סניקוי לכרום המומלץ ומאושר על ידי מרצד

 לניקוי.בנץ

מי שיתוךזיהומים הנוצרים משילוב של חצץ וגור
ה להיווצרה מהירבתיים, עלולים לגרום לחלודביס

על פני השטח.

בטיח אתדיר בצינורות הפליטה, יטיפול באופן ס
חיצה.ת הברק המקורי שלהם לאחר הרהחזר

ת גרורניקוי התקן גריר

בה.ביהיפטר מבדים עם שמן וגריז באופן אחראי לס

ה במכשיר ניקוי בלחץאל תנקה את תפוח הגריר

גבוה. אל תשתמש בממיסים.

ב להערות אודות טיפול המסופקות על ידישים ל

יצרן הגרור.

ה.ה, לדוגמה עם מברשת פלדהסר חלוד¿

ביםהסר לכלוך ונקה עם בד שאינו מותיר סי¿

או מברשת.

לאחר הניקוי שמן או גרז בקלילות את תפוח¿

.ה הגריר

כב פועל באופןה של הרבדוק שהתקן הגריר¿

נכון.

הה והתקן הגרירבצע תחזוקת תפוח הגרירניתן ל

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדשל הגרור,  במר

כלמוביל.

בהביה למען איכות הס  הער 
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ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון

המבוססים על ממיסיםאל תשתמש בחומרי ניקוי 

ת זפת, חומרי ניקוי לגלגלים,כגון חומרי הסר

ם נזקת ייגרחומרי ליטוש או שעווה. אחר

למשטחים.

נגב את דיפון העץ ופסי הדיפון עם מטלית¿

בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿

ס בנץ.כב מומלצים על ידי מרצדהר

 אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה, דוחי חרקים או

ע עם דיפון פלסטיק. באופןבוא במגמסנן קרינה, ל

זה המשטחים יישארו מבריקים.

נגב את דיפון הפלסטיק עם מטלית לחה¿

בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿

ס בנץ.כב מומלצים על ידי מרצדהר

המשטח עשוי לשנות את צבעו באופן זמני.

בש שוב.המתן עד שייתי

ניקוי גלגל ההגה וידית ההילוכים או בורר

ההילוכים

נגב ביסודיות עם מטלית לחה או השתמש ¿

בחומרי ניקוי לעור, שהומלצו ואושרו על ידי

ס בנץ.מרצד

ביםניקוי כיסויי המוש

ב להערות הבאות בעת הניקוי: שים ל

תחילה נקה את כיסויי העור המקורי באמצעות£

בש.בד לח, ולאחר מכן לנגב את הכיסויים בבד י

ת הוא עלולאחרוודא שהעור אינו סופג לחות. 

דוק. השתמש רק במוצרי טיפוחלהפוך גס וס

ס.שנבחנו ואושרו על ידי מרצד

כז שירות  שלכוש מוצרים אלה, בכל מרניתן לר

ס מורשה מטעם כלמוביל.מרצד

נקה כיסויי עור מלאכותי עם בד ספוג בתמיסה£

של חומר ניקוי (לדוגמה נוזל1% המכילה 

לשטיפה).

בר ספוגהנקה כיסויי בד עם מטלית מיקרופי£

בתמיסה המכילה 1% חומר ניקוי (לדוגמה נוזל

שטיפה). שפשף בזהירות ונגב תמיד את חלקי

ב כולו, כדי למנוע קווים נראים לעין.המוש

בש לאחר מכן.ב להתייהשאר את המוש

תוצאות הניקוי תלויות בסוג הלכלוך וכמה זמן

ב היה מלוכלך.המוש

ה עם בד לח. הקפד לנגבנקה כיסויי אלקנטר£

ב, כדי שלא ישארו ”פסים“. .את כל המוש

בר לניקוי עור מקורי,אל תשתמש בבד מיקרופי

ה, מאחר והואעור מלאכותי וכיסויי אלקנטר

בי מדי ועלול לגרום נזק לכיסויים.סיאגר

דיר חיוני להבטיח אתב לכך כי טיפוח סשים ל

איכות הכיסויים (הן לחזות חיצונית והן לנוחות),

ך זמן.שתישמר לאור

ניקוי חגורות בטיחות

אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי ניקוי

בש את חגורות הבטיחותכימיים. אל תיי

 או בחשיפתם לקרני,C° 80בטמפרטורות מעל 

שמש ישירות.

השתמש במים נקיים ופושרים ותמיסת¿

בון.ס

ניקוי ריפוד הגג והשטיחים 

 אם הוא מלוכלך מאוד, השתמשריפוד הגג: ¿

כב וחומר ניקוי המומלץ ומאושרבמברשת ר

ס בנץ.על ידי מרצד

השתמש בחומרי ניקוי לשטיחים :שטיחים¿

סואריגים, המומלצים ומאושרים על ידי מרצד

בנץ.
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היכן אמצא...?

הת/החלפת משולש האזהרהסר

היכן אמצא...?

ה משולש אזהר

ההצבת משולש האזהר

פתח את דלת תא המטען.ה: להסר¿

ם את רצפת תא המטען כלפי מעלה הר¿

 עמוד 253)«(

,בת ה מהתוש לשחרור משולש האזהר¿

חוף את המחזיקים על הסגר.ד

מהסגר. ה  הסר את משולש האזהר¿

הצב את משולשה למקום:  להחזר¿

חוף למטה כדיה בסגר, ודבחזר ה האזהר

לאבטחו.

 ולצד.קפל את הרגליים כלפי מטה ¿

 כלפימשוך את מחזירי האור הצדדיים ¿

מעלה כדי ליצור את המשולש, ונעל אותם

.בחלק העליון בתפס הלחיצה 

פתח את דלת תא המטען.¿

סובב את המתג :לפתיחת תא האחסון¿

בל אתנגד כיוון השעון, וק בובי הסי

.המכסה למטה 

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה ראשונהכת עזרער  
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היכן אמצא...?

 כלפי מעלה.משוך את הלולאה ¿

.בוי האש הסר את מטף כי¿

בוי האש לאחר כלדאג למלא מחדש את מטף כי

תשימוש, ובדוק אותו מדי שנה או שנתיים. אחר
ה חירום.הוא עלול להיכשל במקר

עותרישות החוק בכל הארצות הנוגב לדשים ל
לעניין.

כבכת כלי הרער

 הערות כלליות

ממוקמת בתא אחסון מתחתפיט טיירכת ער

לרצפת תא המטען

כתכת כלים להחלפת גלגל: ערכב עם ער כלי רֹ

הכלים להחלפת גלגל נמצאת בגומחת האחסון,

מתחת לרצפת תא המטען.

כב עם גלגל חלופי בחירום, ראה סעיףלכלי ר

 עמוד 305).«(ת גלגל חלופי בחירום“ “הסר

במת מושבוי אש ממוקם מתחת לקדמטף כי

הנהג.

כב יש כליםכב, לא לכל כלי הרבהתאם לציוד בר

רשים להחלפת גלגל, כגון מגבה. כליםהנד

כז שירותכבך, זמינים במרהמאושרים עבור ר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

 לתיקון נקרTIREFITכת ער

.ה הראשונה כת העזרהסר את ער¿

הכת העזרבדוק את תאריך התפוגה של ער 

תהראשונה מדי שנה, והחלף את תכולתה במיד

ך.הצור

בוי אש   מטף כי

חס לניפוח צמיגמד

הלולאת גריר

בוק למילוי חומר אטימהבק

פתח את דלת תא המטען.¿

ם את רצפת תא המטען למעלההר¿

 עמוד 253).«(

חסממוקמת מתחת למד ה  לולאת גריר

.ניפוח צמיג 

כת כלים להחלפת צמיגכב עם ערכלי ר

פתח את דלת תא המטען.¿

ם את רצפת תא המטען למעלההר¿

 עמוד 253).«(

כת הכלים להחלפת צמיג.הסר את ער¿

כת הכלים להחלפת צמיג כוללת:ער
מגבה£
מפתח אומי גלגל£
זוג כפפות£
ת גלגל מתקפל.ד לעצירס£
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היכן אמצא...?

כב הכנת הר

כבך עשוי להיות מצויד עם:ר

 עמוד«(MOExtended צמיגי אל�תקר £
.(276

פיט).כת תיקון נקר (טיירער£

גלגל חלופי (רק בארצות מסוימות).£

אתה יכול למצוא מידע עבור החלפת/התקנת

 עמוד 298).«(גלגלים בפרק “החלפת גלגל“ 

צמיגיכב עםכב אינה נחוצה בכלי רהכנת הר

MOExtended )תקר�).צמיגי אל

, אינם מצוידיםMOExtended כב עם צמיגיכלי ר
פיט בבית החרושת. לכן מומלץ לךכת טיירבער

פיט, אם אתהכת טיירכב בערלצייד בנוסף את הר
, לדוגמהצמיגי אל�תקר מתקין צמיגים שאינם 

פיטכת טיירף. אתה יכול להשיג ערצמיגי חור
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

למשל.

חק ככל האפשרכבך הרעצור את ר¿
בה ולא חלקהמהתנועה, על קרקע יצי

ככל האפשר.

ת מצוקה.הפעל את פנסי אזהר¿

הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני¿

 עמוד 145).«(

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.של

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

.Pהזז את בורר ההילוכים למצב 
הפסק את פעולת המנוע.¿

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

כב. וודאבים לצאת מהרכל הנוסעים חיי¿
שאין הם מסתכנים כאשר הם עושים זאת.

וודא שאף אחד אינו נמצא סמוך לאזור¿צמיג נקור  
םסכנה, בעת שהגלגל מוחלף. כל אד

בשאינו מסייע ישירות בהחלפת הגלגל, חיי
לעמוד לדוגמא מאחורי מעקה הבטיחות.

ב לתנאי התנועה כאשר שים לכב.צא מהר¿

אתה עושה זאת.

סגור את דלת הנהג.¿

 עמוד 274)«ה (הצב משולש אזהר¿
רישות החוק.ב לדחק מתאים. שים לבמר

MOExtended צמיגי אל�תקר

ה  אזהר 
כאשר נוהגים במצב חירום, מאפייני הנהיגה 

הופכים להיות גרועים, לדוגמה כאשר מבצעים

ה או כאשר בולמים. קיים סיכוןפנייה, בהאצה מהיר

של תאונה.

התאם את סגנון נהיגתך, והימנע משינויי כיוון
פתאומיים והאצות פתאומיות ונהיגה מעל

כה ובורות) ונהיגתרמכשולים (לדוגמה שפות מד
כב עמוס בכבדות.שטח, בעיקר כאשר הר

בעה.בית שנק אל תחרוג מעל המהירות המר

הימנע מתמרוני היגוי ונהיגה חטופים, ומנהיגה מעל

כה, בורות, נהיגת שטח).רמכשולים (שפות מד

הוראה זו ישימה במיוחד לנהיגת שטח.

אל תמשיך לנהוג במצב חירום, אם:

אם אתה שומע רעשים לא רגילים.£
כב מתחיל לרעוד.אם הר£
אם אתה רואה עשן ומריח גומי שרוף.£
בוע.בת באופן ק מתערESPכת מער£
פנות הצמיג.ישנם קרעים בד£

בדוק אתב ללאחר נהיגה במצב חירום, אתה חיי
הצמיגים לנזק במוסך מוסמך שיש לו את הידע

הבצע את העבודהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, ל
רשת. את הצמיג הפגום יש להחליף בכלהנד

ה.מקר

 מאפשריםמיגי אל�תקר)( MOExtended צמיגי 

בוד מלאכבך להמשיך בנסיעה, גם לאחר אילר

של לחץ האוויר באחד הגלגלים או יותר.
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צמיג נקור

ה  אזהר 

פיט)כה לתיקון נקר (טייר  ער

פיטכת טיירשימוש בער

פיט לאטום נקריםכת טיירניתן להשתמש בער
קטנים, בפרט נקרים בסוליית הצמיג. ניתן

פיט בטמפרטורות חיצוניות שללהשתמש בטייר
�C° 20 עד .

ה  אזהר 
במצבים הבאים בטיחותך נמצאת בסיכון מיוחד,
וחומר אטימת הצמיג אינו מסוגל לסייע לתיקון

הקלקול:
אם ישנם חתכים או נקרים בצמיג הגדולים£

מאלה המצוינים לעיל.
אם חישוק הגלגל ניזוק.£
אם נהגת עם לחצי אוויר נמוכים ביותר בצמיג£

או עם צמיג ללא אוויר.

אל תוסיף לנהוג. התייעץ במוסך מוסמך שיש לו
הבצע את העבודאת הידע המקצועי ואת הכלים, ל

רשת.הנד

אסורם לגירויים. החומר לאטימת צמיג מזיק וגור
ך, עיניך אוע עם עורבוא במגפיט ישחומר טייר
פיט.אותו. אל תשאף אדי טיירבלוע בגדיך ואין ל

ם שלג ידחק מהיששמור את חומר האטימה הר

ילדים. קיים סיכון של פציעה.

ע עם חומר לאטימת צמיג,אם אתה בא במג

הקפד על הפרטים הבאים:

ע עם עיניך אופיט בא במגאם חומר טייר£
ך, שטוף מיד ביסודיות עם מים נקיים.עור

פיט, שטוף מידה של בליעת חומר טיירבמקר£

הפה כלפי חוץ במים נקיים ושתה כמויותאת

אל תנסה לאלץ את עצמך גדולות של מים.

להקיא. התייעץ מיד עם רופא.

.טיפרייט םע עגמב ואבש ךידגב תא דימ ףלחה£

.אפור םע דימ ץעייתה ,תיגרלא הבוגת הלח םא£

,MOExtended רקת�לא יגימצב שמתשהל ןתינ
בוד לחץ אווירת איכת אזהררק יחד עם מער

בצמיגים.

בי המותר שמותר לנהוג בו עםחק המרהמר
כב. הרצמיגי אל�תקר, תלוי בעומס על

כב מוטען באופןחק הוא 80 ק“מ, אם הרהמר
כב מוטען באופן מלא.חלקי ו� 30 ק“מ אם הר

בו ניתן לנהוג בהפעלת חירום,בי שהטווח המר
ה אודותבה הודעת האזהרה שנמדד מהנקוד

ב�תכליתית.בוד לחץ אוויר הופיעה בתצוגה הראי

בית של 80 קמ“ש.אסור לחרוג מהמהירות המר

כב עםבעת החלפת צמיג אחד או יותר, בכלי ר
, השתמש רק בצמיגיםMOExtendedצמיגי 

בים. צמיגים אלה חייMOExtendedחלופיים 
כב.ה לפי המפרטים עבור הרבמידלהיות 

 אינם מצוידיםMOExtendedכב עם צמיגי כלי ר
פיט בבית החרושת. לכן מומלץ לךכת טיירבער

פיט, אם אתהכת טיירכבך בנוסף בערלצייד את ר
לדוגמה, צמיגי אל�תקרמתקין צמיגים שאינם 

כזפיט במרטיירכתכוש ערף. ניתן לרצמיגי חור

ס מטעם כלמוביל.שירות מורשה מרצד
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רו לתוך הצמיג,אל תסיר עצמים זרים שחד¿
לדוגמה ברגים או מסמרים.

בקהפיט, את המדהוצא את טייר¿
Max 80 km/h (מקסימום 80 קמ“ש)

פת ואת משאבת האוויר החשמלית,המצור
מתוך גומחת האחסון מתחת לרצפת תא

 עמוד 275).«המטען (

הבתוך שד בקה בק חלק של המדהד¿
הראייה של הנהג.

בקה סמוךשל המד בק חלק הד¿
לשסתום הגלגל של הצמיג הפגום.

 בצמיגהסר את המכסה מעל השסתום ¿
הפגום.

 על השסתום.הברג את צינור המילוי ¿

 לתוך שקע מציתהכנס את התקע ¿

 עמוד 257), או לתוך שקע«הסיגריות (
.)257 דומע «( ךבכרב טלוו 21 לש ילמשח

 במנעול1סובב את המפתח למצב ¿
. עמוד 127)«ההצתה (

לחץ את מתג הפעלה/הפסקת פעולה ¿

.ONבמשאבת האוויר החשמלית למצב 

משאבת האוויר החשמלית פועלת, הצמיג
מנופח.

חף לתוךפיט נדתחילה, חומר האטימה טייר
(psi 73) הצמיג. הלחץ יכול לעלות ל�5 בר

למשך זמן קצר.

אל תפסיק את פעולת המשאבה
ב זה.החשמלית במהלך של

הנח למשאבה החשמלית לפעול במשך¿
ב לשמור על לחץחמש דקות. הצמיג חיי

.(psi 29)של לפחות 2.0 בר/

אל תפעיל את המשאבה החשמלית לזמן
ארוך יותר משמונה דקות בפעם אחת ללא

ת היא עלולה להתחמם מעלהפסקה. אחר
המותר.

ניתן להפעיל את המשאבה החשמלית פעם
ה.נוספת לאחר שהיא התקרר

. לאחר עשר(psi 29)ג לחץ על  2.0 בר/אם הוש
 עמוד 279).«דקות, ראה  (

 לאחר(psi 29)ג לחץ על  2.0 בר/אם לא הוש
 עמוד 279).«עשר דקות, ראה (

 ואת צינור משאבתמשוך את המחבר ¿

 מתוך בית המשאבה.האוויר 
החלק את מחבר צינור המילוי הצהוב לתוך¿

בוקשל בק בת של הכיפה הצהובה התוש

ב. עד שהתקע ישתל,חומר אטימת הצמיג 

בעות האטימה פונות לפנים, החלקכאשר ט ¿

בוק חומרשל בק את הכיפה הצהובה 

חס ניפוחבת מדלתוך תוש אטימת הצמיג 

בו. עד שהכיפה ושני הווים ישתל,הצמיג 
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בש. לאחר מכןפיט דולף הנח לו להתייאם טייר

 להסירו כמו שכבת סרט.ניתן

םדקהב םתוא הקנ ,ךידגב לע טיפרייט חרמנ םא

יוקינל וא דגבל םיאתמה יוקינ רמוח םע ירשפאה

כלורואתילן).בש (פרי

/ (psi 29)ג לחץ של 2.0 בר לא הוש

ג לחץ של 2.0אם לאחר עשר דקות לא הוש
בר :

חס ניפוח צמיג.הפסק את מד¿

הברג החוצה את צינור משאבת האוויר¿
מהשסתום.

נהג באיטיות לפנים או לאחור כ�10 מטר.¿

נפח את הצמיג שוב.¿

לאחר עשר דקות מקסימום, לחץ הצמיג

.(psi 29)ב להגיע לפחות ל� 2.0 בר / חיי

ג לחץ של 2.0 ברהוש

במשאבתבוילחץ את מתג הפעלה/כי¿
.0האוויר החשמלית למצב 

פעולת המשאבה החשמלית הופסקה.

בוק חומר האטימה מהצמיג.הסר את בק¿

פיט עלול להיפלטף של טיירלאחר השימוש, עוד

מצינור המילוי. מצב זה עלול לגרום כתמים. לכן

הכנס את צינור המילוי לשקית פלסטיק, הנכללת

פיט.כת טיירבער

חסבוק חומר האטימה, המדאחסן את בק¿

ה.לניפוח הצמיג ואת משולש האזהר

התחל מיד בנסיעה.¿

האזהר 
אם לא ניתן להשיג לחץ של 2.0 בר לאחר עשר

.רומח ןפואב קוזינ גימצה ,תוקד

 פנה למוסך מוסמך שיש לו.הוגנל ףיסות לא
בצע אתאת הידע המקצועי הנחוץ ואת הכלים, ל

ס בנץ ממליצה לךרשת. מרצדה הנדהעבוד
ס בנץשירות מורשה של מרצדכז להשתמש במר

ה זו. בפרט כאשר עבודותמטעם כלמוביל למטר

כות המיוחסותבטיחות או במעררלוונטיות ל

בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה לל

אל תנהג במהירות העולה על 80 קמ“ש.

בת להיותבקת מקסימום 80 קמ“ש חיימד

ה הראייה של הנהג.בקת בשדמוד

כב עלולים להיותמאפייני השליטה בר

מושפעים באופן שלילי.

עצור לאחר נהיגה של כעשר דקות, ובדוק¿
את לחץ האוויר בצמיג עם משאבת האוויר

החשמלית.

ב להיות כעת לפחות 1.3 ברלחץ האוויר חיי
(19 psi)

האזהר 
אם לחץ האוויר בצמיג פחות מ� 1.3 בר, הצמיג

ניזוק באופן חמור. אל תוסיף לנהוג. התקשר

למוסך מוסמך שיש לו את הידע המקצועי הנחוץ

סרשת. מרצדה הנדבצע את העבודואת הכלים, ל

כז שירות מורשהבנץ ממליצה לך להשתמש במר

ה זו. בפרטס בנץ מטעם כלמוביל למטרשל מרצד

כותבטיחות או במערכאשר עבודות רלוונטיות ל

בצען במוסך מוסמך.בטיחות, חובה להמיוחסות ל

בקה עם טלפון שלכבך מדאתה תמצא בר

שירות 24 שעות של כלמוביל בע“מ, למשל

�  בצד הנהג.Bבעמוד

אם לחץ האוויר הוא עדיין 1.3 בר, תקן אותו¿
בקה בצד הפנימיכי ניפוח, ראה מד(לער

של דלתית מילוי הדלק).

 הפעל אתלהגדלת לחץ האוויר בצמיג:¿
משאבת האוויר החשמלית.

האזהר 
צמיג אשר מולא בחומר אטימה משפיע לרעה על
מאפייני הנהיגה ואינו מתאים לנסיעה במהירות

גבוהה. קיים סיכון לתאונה.

עליך לכן להתאים את סגנון נהיגתך ולנהוג במשנה
ת בעתזהירות. אל תחרוג מהמהירות המותר
שימוש בצמיג אשר תוקן בחומר אטימה.
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לחץ עללהפחתת לחץ האוויר בצמיג: ¿

., ליד מד הלחץ לחצן שחרור הלחץ 

חסבוק חומר אטימת הצמיג מדת בקלהסר¿

ניפוח הצמיג, לחץ ביחד את תופסני הנעילה

בכיפה הצהובה.

בוק חומר אטימת הצמיג מחוץמשוך את בק¿

חס ניפוח הצמיג.למד

בוק חומר אטימתצינור המילוי נשאר בבק

הצמיג.

בוק חומר האטימה, אתאחסן את בק¿

ה.חס לניפוח הצמיג ואת משולש האזהרהמד

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר, ודאג¿
ם.להחליף את הצמיג ש

םפיט בהקדכת טיירהחלף את ער¿
כזהאפשרי, במוסך מוסמך, לדוגמה מר

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד
כלמוביל.

בוק חומר אטימת הצמיגדאג להחליף את בק¿

בע שנים במוסך מוסמך.כל אר

פיט משומשת באופןכת טיירדאג לסלק את ער

כז שירות מורשה שלבה, לדוגמה במרביאחראי לס

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

בהביה למען איכות הס  הער 

כבמצבר הר

 הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 

סכנת התפוצצות.

ב אש ולהבות חשופותאסור לקר
ואין לעשן כאשר אתה מטפל

במצבר.
ת ניצוצות.הימנע מיציר

ה  אזהר 
ה המתבצעת באופן לא נכון על המצבר,עבוד

עלולה לדוגמה לגרום לקצרים חשמליים ולגרום
כב. מצב כזהכת האלקטרונית של הרנזק למער

כות בטיחות הנהיגה, כגוןבש את מערעלול לש
ABSכת למניעת נעילת גלגלים), או  (מערESP

(תוכנית ייצוב אלקטרוני).

 כושל, הגלגלים עלולים להינעלABSאם £
בבלימה. מצב כזה מגביל את יכולת ההיגוי של

חק הבלימה עלול לגדול.כב בעת בלימה, ומרהר
קיים סיכון של תאונה.

כב לא יתייצב אם הוא יתחיל כושל, הרESPאם £
להחליק, או אם אחד הגלגלים יתחיל להסתחרר.

קיים סיכון של תאונה.

בצע את כל העבודות הקשורותלכן עליך ל
למצבר במוסך מוסמך.

ציית לאזהרות הבטיחות, ונקוט באמצעי הגנה

כאשר אתה מטפל במצברים.

רשים כלים מיוחדיםה על המצבר נדבעת עבוד
תו והתקנתו מחדש.ומומחיות, לדוגמה בעת הסר

בצע את כל העבודות על המצבר במוסךלכן, יש ל
מוסמך.
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חומצת המצבר משתכת.
ך, עיניךע עמה בעורהימנע ממג

ובגדיך.
בש ציוד הגנה מתאים, בפרטל

כפפות, סינור עור ומסכת פנים.
אם הותזה חומצה, שטוף מיד

במים נקיים. התייעץ ברופא
ך.ת הצורבמיד

כב משקפי מגן.הר

חק ילדים.הר

ציית לספר נהג זה.

ה  אזהר 
ס בנץ ממליצה לך,מטעמי בטיחות מרצד

כבךלהשתמש במצברים שנבחנו ואושרו עבור ר

ס בנץ. מצברים אלה מספקים הגנהעל ידי מרצד

כבבית בעת התנגשות, כדי למנוע מנוסעי הרמר

ה של תאונה.להיכוות מהחומצה במקר

כדי למנוע כוויות חומצה, ציית להערות הבטיחות

הבאות כאשר אתה מטפל במצברים.

אל תתכופף מעל המצבר.£

ב חפצי מתכת כלשהם על המצבר,אל תצי£

ת אתה עלול לגרום לקצרים חשמליים וגזיאחר

בים עלולים להתלקח.המצבר המעור

וודא שאינך יוצר מטעני חשמל סטטיים,£

לדוגמה מבגדים סינתטיים או כתוצאה

מהחיכוך באריגים. לכן אין למשוך או להחליק

את המצבר על שטיחים, או חומרים סינתטיים

אחרים.

ע תחילה במצבר. כדי לפרקלעולם אל תיג£

כבמטעני חשמל סטטי אפשריים, צא מהר

כב.ע במרתחילה וג

אל תנגב את המצבר עם מטלית.£

המצבר עלול להתפוצץ כתוצאה ממטען

ב ניצוצות מתעופפים.חשמל סטטי, או עק

המצברים מכילים רעלים מזהמים.

על פי החוק אין להשליך אותם

לאשפה הביתית.

היפטר ממצברים פגומים באופן

כז אותם למרבה.  קחביאחראי לס

ס בנץשירות מורשה של מרצד

ת איסוףמטעם כלמוביל, או לנקוד

ת עבור מצברים ישנים.מיוחד

בהביה למען איכות הס  הער 

דיר במוסךבדוק את המצבר באופן סדאג ל

מוסמך.

תהקפד על מרווחי השירות המצויינים בחובר

כז שירות מורשה שלהשירות, או פנה למר

ס בנץ מטעם כלמוביל למידע נוסף.מרצד

ה הקשורות למצברבצע את כל העבודיש  ל

בהם עליךבמוסך מוסמך. במקרים חריגים ש

לנתק בעצמך את המצבר, הקפד על ביצוע

הפעולות הבאות:

הפסק את פעולת המנוע, והסר את£

בי המצבר.המפתח לפני ניתוק מהדקי קט

 וודא שההצתה: KEYLESS-GOכב עם בכלי ר

החיווי בלוחהופסקה. בדוק  שכל נוריות

ת, אתה עלול לגרוםהמחוונים כבויות. אחר

בים אלקטרוניים, כגון האלטרנטור.כינזק לר

בהסר תחילה את מהדק הכבל מהקוט£

השלילי, ורק לאחר את מהדק הכבל

ב החיובי. אל תחליף אף פעםמהקוט

בטעות בין הכבלים.



עניינים לפי  א�ב

282

 ד
ני

קו
תי

ךר

מצבר

ה  אזהר 

טעינת והתקנת המצבר

ה  אזהר 

ה  אזהר 

הטען את המצבר המותקן במטען מצבר

ס בנץ. מטענישנבחן ואושר על ידי מרצד
מצברים אלה מאפשרים את טעינת

המצבר, כאשר הוא עדיין מותקן.

השתמש רק במטעני מצברים עם מתח

בי של 14.5 וולט.טעינה מר

בורת החיטען את המצבר רק בשימוש בנקוד

כבלי העזר.של

בור להתנעה בכבלי עזר, נמצאותת החינקוד

 עמוד 283).«בתא המנוע (

קרא את הוראות הפעלה של המטען

מצברים לפני טעינת המצבר.

 עמוד 262).«פתח את מכסה תא המנוע (¿

ב החיובי ואת חבר את מטען המצבר לקוט¿

ר שמחבריםדת ההארקה באותו הסנקוד

מצבר עזר אחר להתנעה בכבלי עזר

 עמוד 283).«(

קיים סיכון של כוויות חומצה במהלך תהליך
ב גזים הנפלטים מתוך המצבר. אלהטעינה, עק

תתכופף מעל המצבר במהלך תהליך הטעינה.

ך,ע עמה בעורחומצת מצבר מאכלת. הימנע ממג
עיניך ובגדיך.

ב.  כאשרהטען את המצבר רק באזור מאוורר היט
המצבר נטען, גזים עלולים להיפלט וליצור פיצוצים
קטנים, אשר עלולים לפצוע אותך ואנשים אחרים,
או לגרום נזק למשטחי הצבע או לשתך בחומצה

כב.את הר

בלת מידע אודות מטעני מצברים המאפשריםלק
כב, פנה למוסךלמצבר להיטען כשהוא מותקן בר

סכז שירות מורשה של מרצדמוסמך, לדוגמה מר
בנץ מטעם כלמוביל בע"מ.

כתם נזק למערת עלול להיגראחר

כב.האלקטרונית של הר

בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבכלי ר£

 לאחר ניתוקPבת ההילוכים נעולה במצב תי

רות. אינךרדכב מאובטח נגד התדהמצבר. הר

כב.יכול יותר להזיז את הר

בים להיותב החיובי חייהמצבר והמכסה של הקוט

מותקנים בבטחה, במהלך הפעולה.

ביים האפשרייםכדי להישיג את חיי השירות המר

הב להיות תמיד טעון במידשל המצבר, הוא חיי

מספקת.

כב עלול להתפרקכמו במצברים אחרים מצבר הר

כב. במקריםך זמן, אם לא תשתמש ברלאור

כז שירותכאלה דאג לנתק את המצבר במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

אתה יכול גם להטעין את המצבר עם מטען

ס בנץ. למידע נוסףמצברים המומלץ על ידי מרצד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדנא התקשר למר

כלמוביל בע“מ.

בהבדוק את טעינת המצבר בתכיפות רדאג ל

כב בעיקר לנסיעותיותר, אם אתה משתמש בר

כב ללא פעולה למשךקצרות, או משאיר את הר

כז שירות מורשהפרקי זמן ארוכים. התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, אם אתה צריךמרצד

כב חונה למשך פרק זמן ארוך.להשאיר את הר

כב, הסר את המפתחכאשר אתה מחנה את הר

כנים חשמליים כלשהם. כךך להזין צראם אין צור

כב ישתמש במעט מאוד אנרגיה, ומתחהר

המצבר יישמר.

אם אספקת החשמל נקטעה, לדוגמה המצבר

בצע את המשימות הבאות:ב להתפרק, אתה חיי

COMANDכת שמע/כוונן את השעון (מער£

Online.(ראה הוראות הפעלה נפרדות ,

אפס את תפקוד הקיפול האוטומטי של המראות£

החיצוניות פנימה/חוץ, על ידי קיפול המראות

 עמוד 92).«(החוצה פעם אחת 
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התנעה בכבלי עזר

ה  אזהר 
לא .רבצמהמ םיטלפנה םיזג בקע ,רזע ילבכ תועצמאב בכרה תא םיעינתמ רשאכ תויווכ לש ןוכיס םייק
.רזע ילבכב ענתומ עונמהש תעב רבצמה לעמ ףפוכתת

ה  אזהר 
חק להבות חשופותת ניצוצות. הר גזים הנפלטים מהמצבר עלולים לגרום לפיצוצים קטנים. הימנע מיציר

מהמצבר, ואל תעשן.

ךציית לאזהרות הבטיחות ונקוט באמצעי הגנה, כאשר אתה מטפל במצברים. תמצא אזהרות אלה בער
“מצבר“ באינדקס.

ה  אזהר 
כת הפליטה ולהתלקח. קיים סיכון של שריפה. הימנע מניסיונות התנעהבר במערף עלול להצטדלק שלא נשר

חוזרים ונשנים וארוכים.

ף עלול לגרום נזק לממיר הקטליטי.ת דלק שלא נשרהימנע מניסיונות התנעה חוזרים ונשנים וארוכים.  אחר

כב התרוקן ניתן להתניע אתה להתנעת המנוע. אם מצבר הראל תשתמש במטען לטעינה מהיר
כב אחר, באמצעות כבלי עזר.המנוע ממצבר של ר

ב לנקודות הבאות:שים ל

כבכב השני, התנע את הרכב יש גישה למצבר. אם אין גישה למצבר הרלא בכל כלי הר£
באמצעות מצבר משני או בהתקן להתנעה באמצעות כבלי עזר.

ביצוע רק כאשר המנוע והממיר הקטליטי קרים.התנעה בכבלי עזר ניתנת ל£
אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא. הנח למצבר להפשיר תחילה.£
ניתן להתניע באמצעות כבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.£
בים מבודדים.השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב מספיק, ובעלי תפסי קט£
אם המצבר התרוקן לחלוטין, השאר את המצבר העזר מחובר כמה דקות, לפני שאתה מנסה£

להתניע. באופן זה תטעין מעט את המצבר הריק.
עים זה בזה.כב אינם נוגוודא ששני כלי הר£

וודא כי:
כבלי העזר להתנעה לא פגומים.£
עים בחלקי מתכת אחרים, כאשר המנוע מותנעבים אינם נוגהחלקים החשופים של מהדק הקט£

וכאשר הוא פועל.
ע עם חלקים נעים כגון להבי מאוור המצנן. חלקים אלה יכולים להתחילכבלי עזר לא באים במג£

לנוע בעת התנעת המנוע.

כב ע“י הפעלת בלם החניה בחוזקה.אבטח את הר¿

ב הילוך ניוטרל (סרק).שלבת הילוכים ידנית: תי¿

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב בת הילוכים אוטומטית: תי¿
 במנעול ההצתה, והסר את המפתח.0סובב את המפתח למצב ¿

).’כנים החשמליים  (לדוגמה רדיו, מפוח וכוהפסק את פעולת כל הצר¿

262). דומע «( עונמה את הסכמ תא חתפ¿
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כב העזר, או התקן דומה להתנעה בכבלי עזר.מציין את מצבר הר מיקום מספר 
בכיוון החץ. ב החיובי של הקוט החלק את המכסה ¿
 באמצעות כבל,של מצבר העזר  ב החיובי לקוט כבך ב החיובי של רחבר את הקוט¿

כב.עזר. התחל במצבר של הר
כב המסייע, והנח לו לפעול במהירות סרק.התנע את מנוע הר¿
כבך, באמצעות כבלבר ת ההארקה  לנקוד של מצבר העזר  ב השלילי חבר את הקוט¿

.עזר. חבר את כבל העזר תחילה למצבר העזר 
התנע את המנוע.¿
פני שאתה מנתק את כבלי העזר להתנעה, הנח למנוע לפעול כמה דקות.ל¿

 במנעול ההצתה והסר אותו.0סובב את המפתח למצב ¿
ב לאחר מכן מהקוט,ב השלילי ומהקוט ת ההארקה תחילה הסר את כבל העזר מנקוד¿

 בכל פעם שאתה מנתק את הכבלים, התחל תמיד במצבר.ב החיובי ומהקוט החיובי 
כבך.ר

ת כבלי העזר להתנעה. לאחר הסר,ב החיובי של הקוט סגור את מכסה ¿
ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבדוק את המצבר במוסך מוסמך, לדוגמה במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.
בת לתנאי פעולה רגילים.התנעה בכבלי עזר אינה נחש

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדכבלי עזר ומידע נוסף אודות כבלי עזר, ניתן להשיג בכל מר

כלמוביל.

הה והתנעה בגרירגריר

 נקודות שחשוב לזכור

ה  אזהר 
בכבך, אתה חיים אתה צריך לגרור את רא

ה קשיח, אם:להשתמש במוט גריר

המנוע אינו מופעל.£

כת הבלמים.קיימת תקלה במער£
כתקיימת תקלה באספקת אנרגיה למער£

כב.החשמלית של הר
הגה הכוח ומגבר הבלם אינם פועלים, כאשר

ב יותר לפעולותרש כוח רהמנוע אינו פועל. לכן ייד
היגוי ובלימה, ומהלך דוושת הבלמים יהיה ארוך
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ה  אזהר 

הפסק את מאפיין נעילה אוטומטית לפני

 עמוד 203). אתה עלול«כב (ת הרגריר

חיפתו אוכב הנעול בעת דלהימצא מחוץ לר

תו, ללא יכולת לשחררו מנעילה.גריר

 עמוד«ה (הפסק את פעולת ההגנה נגד גריר

כב.ת הר69), לפני גריר

הת לולאת הגריר  התקנת/הסר

ההתקנת לולאת גריר
קינורטסיד וא ,HOLD דוקפת רשאכ םלבנ בכרה

 אוHOLDפלוס הופעל. לכן, הפסק את פעולת 
כב.דיסטרוניק פלוס, אם יש לגרור את הר

ך, לחץ על דוושת הבלמים בכלת הצוריותר. במיד
הכוח.

ה, וודא שניתן להזיז אתלפני שאתה מתחיל בגריר
גלגל ההגה ואין הוא נעול.

כב אחר, אסורה ראם אתה גורר או מתניע בגריר
כב הנגרר יחרוג מעל המשקלשמשקלו של הר

כבך.בי המותר של רהמר

ה מאזור האחסון. הוצא את לולאת הגריר¿

חסה נמצאת מתחת למדלולאת הגריר

ניפוח הצמיג, באזור האחסון מתחת לרצפת

תא המטען.

 פנימהלחץ את הסימון על המכסה ¿

בכיוון החץ.

 מעל הפתח.הסר את המכסה ¿

ה בכיוון השעון, עדהברג את לולאת הגריר¿

ה והדק אותה.לעציר

ת גרור: אם בכוונתךכב עם התקן גרירכלי ר

ה, קפל החוצה את תפוחכב לגרירלהשתמש בר

, וחבר אליו את מוט עמוד 183)«(ה הגריר

ה.הגריר

כב מאשר לגרור אותו.ב להוביל את הרמוט

בי שלחק מרכב למראתה רשאי לגרור את הר
ה50 ק“מ. אסור לחרוג מעל מהירות גריר

בית של 50 קמ“ש.מר

חקים של 50 ק“מ, יש להריםה מעל מרלגריר
כב במלואו ולדאוג להובילו.את הר

הה או את מוט הגריראבטח את חבל הגריר 
כב.ם נזק לרת עלול להיגרה, אחרללולאות הגריר

כב, מאחרה לחילוץ ראל תשתמש בלולאת גריר
כב. אם יש לך ספקות,וזה עלול לגרום נזק לר

כב עם מנוף.חלץ את הר

ה, התחלכאשר אתה גורר או מתניע סגריר
לנסוע באיטיות וללא טלטולים. אם המשיכה

כב.ם נזק לכלי הרחזקה מדי, עלול להיגר

בת הילוכים אוטומטית אין להתניעכב עם תיכלי ר
בת ההילוכים.ם נזק לתית ייגרה, אחרבגריר

רישות החוק בארץ בה אתה נוהג, כאשרציית לד
ה.אתה גורר או מתניע בגריר

כב מאשר לגרור אותו.ב להוביל את הרמוט

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

בתבת ההילוכים שלו חייכב, תיכאשר גוררים ר

.Nלהיות במצב 
ת:ב להיות מחובר ומוטען אחרהמצבר חיי

לא תוכל לסובב את המפתח ההצתה£

2.למצב 
בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר£

בת ההילוכיםלא תוכל להעביר את תי

.Nלמצב 
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הת לולאת הגרירהסר

ה מההברגה.שחרר את לולאת הגריר¿

מקם את החלק  העליון של המכסה ¿

ב.בפגוש, ולחץ אותו בתחתיתו עד שיישתל

חס ניפוחה ואת מדהנח את לולאת הגריר¿

הצמיג באזור האחסון בתא המטען, מתחת

 עמוד 274).«(לרצפת תא המטען 

םמי מורכב עם סרן קדת הר  גריר
בת להיות מופסקת אם אתה גוררההצתה חיי

בותת התערם. אחרמי מורכבך עם סרן קדאת ר

כת הבלמים. עלולה לגרום נזק למערESPשל 

 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

כב עם שני הסרנים מעלת הרגריר

הקרקע

ה  אזהר 
ה הכוח ומגבר בלם אינם פועלים, כאשר המנועהג

ב יותר באופןך להפעיל כוח ראינו פועל. תצטר
בצע פעולות היגוי ובלימה. התאםמשמעותי כדי ל

את סגנון נהיגתך למצב.

ת מצוקהכב עם פנסי אזהרכאשר גוררים את הר

ב כדי לאותתפועלים, השתמש במתג המשול
ה שכזה, רק פנסיכרגיל לכיוון מסויים. במקר

איתות הפנייה עבור הכיוון הרצוי יהבהבו. מיד
ב למקומו, פנסית המתג המשוללאחר החזר

ת מצוקה יתחילו להבהב שוב.אזהר

בתתי :בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר
, כאשרPת למצב ההילוכים האוטומטית עובר

אתה פותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע
מי, או כאשר אתה מסיר את המפתחהקד

בת ההילוכיםממנעול ההצתה. כדי להבטיח שתי
 כאשר גוררים אתNהאוטומטית תישאר במצב 

ב להקפיד על הנקודות הבאות:כב, אתה חייהר
כב נייח.וודא שהר¿
 במנעול ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿
לחץ את דוושת הבלמים ואחוז אותה לחוצה.¿
בת ההילוכים האוטומטית למצבהעבר את תי¿

N.

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר
 במנעול2השאר את המפתח במצב ¿

ההצתה.

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

ב הילוך סרק.של¿

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר
 במנעול2סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.
שחרר את דוושת הבלמים.¿
שחרר את בלם החניה החשמלי.¿
 עמוד«(ת מצוקה הפעל את פנסי אזהר¿

.(99

כב נייח, לחץ על דוושת הבלמיםכאשר הר¿

והחזק אותה לחוצה.

העבר בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר ¿

להילוך סרק.

או

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר ¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

נתק את הנעילה האוטומטית ¿

 עמוד 203).«(

ת מצוקההפעל את פנסי אזהר¿

 עמוד 99).«(

סובב את המפתח במנעול ההצתה למצב¿

, והסר את המפתח ממנעול ההצתה.0

ם,מי מורכבך עם סרן קדכאשר אתה גורר את ר

 עמוד«(ב להוראות הבטיחות חשוב שתשים ל

.(284
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כבהובלת הר  

כב רק בגלגלים או בחישוקיקשור את הר

כב כגון סרןהגלגלים, ולא בחלקים אחרים של הר

כב.ם נזק לרת עלול להיגרבי היגוי. אחרכיאו ר

ה כדי למשוךניתן להשתמש בלולאת הגריר
כב על גרור או על משאית כדי להובילו.הר

העבר בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
להילוך סרק.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
סובב את המפתח במנעול ההצתה למצב

2.

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿
.....Nלמצב 

כב הועמס:מיד לאחר שהר
כב לאחור על ידירות הררדמנע את התד¿

לחיצה על דוושת הבלמים.

העבר בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
להילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.Pהזז את בורר ההילוכים למצב 

 במנעול ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿
והסר את המפתח ממנעול ההצתה.

כב.אבטח את הר¿

נתיכים  

ה  אזהר 

  הערות בטיחות חשובות

)םוריחב עונמ תענתה( הרירגב הענתה

בותכב עם תיה כלי ראסור להתניע בגריר

ת אתה עלול לגרוםהילוכים אוטומטיות. אחר

בת ההילוכים האוטומטית.נזק לתי

ה, חובהלפני שאתה מתחיל בהתנעה בגריר
למלא את התנאים הבאים:

ב להיות מחובר.המצבר חיי£

ב להיות קר.המנוע חיי£

ב להיות קר.הממיר הקטליטי חיי£

 עמוד«ת מצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(99

 עמוד 285).«ה (התקן את לולאת הגריר¿

ה.ה או כבל הגריראבטח את התקן הגריר¿

לחץ והחזק את דוושת הבלמים.¿

 במנעול2סובב את מפתח ההצתה למצב ¿
ההצתה.

ההתקן את לולאת הגריר¿

לחץ והחזק את דוושת המצמד.¿

העבר להילוך סרק.¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

ה.כב בגרירהתחל בהתנעת הר¿

ב הילוך שני.של¿

שחרר את דוושת המצמד באיטיות.¿

אל תפעיל את דוושת ההאצה כאשר אתה
עושה זאת.

המנוע מותנע.

ת המצמד והעבר להילוךלחץ את דווש¿
סרק.

עצור במקום מתאים.¿

הפעל את בלם החניה כדי להחזיק את¿
כב במקומו.הר

ה.ה או את כבל הגרירהסר את מוט הגריר¿

 עמוד 286).«ה (הסר את לולאת הגריר¿

ת מצוקה.כבה את פנסי אזהר¿

ה, חשובכאשר אתה מתניע את המנוע בגריר
 עמוד 284)«ב להערות הבטיחות (שתשים ל

רישות החוק בכל ארץ בה אתה נוהג.ולד

חשוב שתציית להוראות הבטיחות, כאשר גוררים

 עמוד 284).«כבך (את ר

כב שלהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר
ס בנץ, ואשר יש להם את שיעורי האמפרמרצד

כות הרלוונטיות. אל תנסהרושים עבור המערהד
תלתקן נתיכים או לחבר נתיכים פגומים. אחר

»»
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  לפני החלפת נתיך

דומע«(רות רדנגד התדכב אבטח את הר¿
144(.

כנים החשמליים.הפסק את פעולת כל הצר¿

 במנעול0סובב את המפתח למצב  ¿

 כל נוריות.)127 דומע«(ההצתה והסר אותו 

בות להיות כבויות.החיווי בלוח המחוונים חיי

בות נתיכים שונות.הנתיכים ממוקמים בתי
שמאל שלבת נתיכים בתא המנוע בצד תי£

כב, כאשר מסתכלים בכיוון הנסיעה.הר

באזור הרגליים של הנוסעבת נתיכים תי£

מי.הקד

בתבתיבלת הקצאת נתיכים ממוקמת ט

מיהנתיכים באזור הרגליים של הנוסע הקד

.)289 דומע «(

בת נתיכים בתא המנוע  תי

בתוודא שאין כל סיכוי שלחות תחדור לתי
הנתיכים, כאשר המכסה פתוח.

תב להתאים למקומו באופן נכון, אחרהמכסה חיי
לחות או לכלוך עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

עומס יתר במעגל עלול לגרום לשריפה. דאג
בה ולתקנה במוסך מוסמך,לאתר את הסי

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה במר
מטעם כלמוביל.

כב שלהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר
ס בנץ, ואשר יש להם את שיעורי האמפרמרצד

ת עלולכות הרלוונטיות. אחררושים עבור המערהד
השתמש רקכת. בי המערכים נזק לרלהיגר

 �םת עלול להיגר. אחרSבנתיכים המסומנים ב

כות.בים או למערכינזק לר

כבך משמשים לסגור מעגליםהנתיכים בר
בים במעגלכיף נתיך כל הרפגומים. אם נשר

ותפקודיהם ייכשלו.

חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים עם אותו
ך.שיעור אמפר, אשר ניתן לזהותו לפי הצבע והער

בלת הקצאתשיעורי הנתיכים רשומים בט
ס בנץכז שירות מורשה של מרצדהנתיכים. במר

מטעם כלמוביל, ישמחו לייעץ לך.

ף. דאג לאתר אתאם נתיך חדש שהוכנס נשר
כזבה ולתקנה במוסך מוסמך, לדוגמה במרהסי

ס בנץ מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

.)262 דומע«(עונמה את הסכמ תא חתפ¿

בת הנתיכים,בש את הלחות מעל תייי¿

בשה.בשימוש במטלית י

. פתח את התפסים לפתיחה:¿

 כלפי מעלה בכיווןקפל את המכסה ¿

החץ, והסר אותו.

 בדוק האם אטם הגומי ממוקםה:לסגיר¿
.נכון במכסה 

 לתוך הסגר, בחלקהכנס את המכסה ¿
בת הנתיכים.של תי האחורי לפתחים 

.קפל את המכסה ¿

בת הנתיכיםלתוך תי הדק את התפסים ¿
וסגור אותה.

2). עמוד 63«סגור את מכסה תא המנוע (¿
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בת נתיכים באיזר הרגליים שלתי

מיהנוסע הקד

הסר את שטיח הרצפה בצדלפתיחה: ¿

מי.הנוסע הקד

 כלפיקפל את כיסוי הרצפה המחורר ¿

חוץ, בכיוון החץ.

, לחץ את התפסלשחרור המכסה ¿

.המחזיק 

 בכיוון החץ לתפס.קפל את המכסה ¿

 לפנים.הסר את המכסה ¿

ממוקמת בצד בלת הקצאת הנתיכים ט

התחתון והימני של המכסה.

למחזיק הכנס את המכסה  ה:לסגיר¿

בת הנתיכים. המכסה בצד שמאל של תי

ב בנתיכים.משתל

 על התפסיםקפל למטה את המכסה ¿

, ונעל אותו בנקישה.

.ה את כיסוי הרצפה המחורר קפל בחזר¿
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הערות בטיחות חשובות 

  סכנת תאונה 
צמיגים, גלגלים או אביזרים שלא אושרו לשימוש

כבך, או שלא נעשהס בנץ עבור רעל ידי מרצד
בהם שימוש ראוי, עלולים לפגום בבטיחות הנהיגה.
כתוצאה מכך אתה עלול לגרום לתאונה. לפני

כישה והשימוש בהם, ברר את התאמתם, אתהר
כזרישות החוק ואת המלצות בית החרושת, במרד

ס בנץ מטעם כלמובילשירות מורשה של מרצד
בע“מ.

 הערות אודות נהיגה

ב לתנודות,בעת הנהיגה הקדש תשומת ל£
כב, לדוגמהלרעשים ולקשיי שליטה בר

משיכה לצד אחד. מצבים כאלה עלולים לציין
כי הגלגלים או הצמיגים ניזוקו. אם אתה חושד
בצמיג פגום, הורד את מהירותך ועצור את

בדיקת הגלגליםם האפשרי לכב בהקדהר
והצמיגים לנזק. נזק  בצמיג שאינו נראה לעין

למאפייני שליטה בלתי רגילים. אםעלול לגרום 
אינך מוצא סימנים לנזק, בדוק את צמיגיך

כז שירותוגלגליך במוסך מוסמך, לדוגמה במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.של מרצד

הפעלה

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

  סכנת תאונה 

ה בנהיגה, בהיגויצמיג נקור פוגם בחומר
כב. קיימת סכנתובמאפייני הבלימה של הר

תאונה.

צמיגים ללא מאפייני אל�תקר:

אל תנהג עם צמיג נקור.£

החלף מיד את הצמיג הנקור בגלגל החלופי£
כזבחירום או בגלגל חלופי, או התייעץ במר

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד
בע“מ.

צמיגי אל�תקר:

ב למידע ולהערותהקדש תשומת ל£
MOExtended ה אודות צמיגיהאזהר

(צמיגי אל�תקר).

כבך על ידיאביזרים שאינם מאושרים עבור ר
ס בנץ, או לא נעשה בהם שימוש נכון,מרצד

עלולים לפגום בבטיחות ההפעלה.

לפני שאתה רוכש או משתמש באביזרים
כז שירות מורשהשאינם מאושרים, בקר במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ וברר פרטיםמרצד
אודות:

תאימות£

תנאי החוק המפורשים£

המלצות בית החרושת£

מידע אודות מידות וסוגים של גלגלים וצמיגים
כבך, מופיע  בפרק “שילובי גלגל/צמיג“עבור ר

 עמוד 302).«(

כבך,מידע אודות לחצי אוויר עבור הצמיגים בר
:�מופיע ב

בתווית לחצי אוויר בצמיגים, בדלתית פתח£

מילוי דלק.

בפרק “לחץ אוויר בצמיג.“£

כת הבלמים והגלגלים אינוביצוע שינויים במער
מותר, גם לא השימוש בלוחות מרווח או במגיני

כב.בטל את רישיון הראבק בלמים. מאחר וזה י

ידע נוסף אודות צמיגים וגלגלים, ניתן להשיגמ

ס מטעם כלמוביל.כז שירות מורשה מרצדבכל מר
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כבך, וודא שהצמיגיםכאשר אתה מחנה את  ר£
כה אוראינם מתעוותים על ידי שפת המד

ך לנהוג מעלמכשולים אחרים. אם יש צור
כה,  פסי האטה או מגבילי מהירותרשפות מד

ה.דומים, עשה זאת באיטיות ובזווית ישר
פנותם נזק לצמיגים ובפרט לדת ייגראחר

הצמיגים.

ת תקופתיתהערות אודות ביקור
לגלגלים ולצמיגים

ת, התקנת והחלפתהערות אודות בחיר
צמיגים

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג וייצור.£
ה נכונה עלהתקן רק צמיגים בעלי מיד£

הגלגלים.
לאחר התקנת צמיגים חדשים, הרץ אותם£

במהירויות מתונות ב� 100 הקילומטרים
חק זה הםהראשונים, מאחר ורק לאחר מר

ביצועים המלאים שלהם.יגיעו ל
אל תנהג עם צמיגים עם עומק סוליה קטן£

מדי, מאחר וזה יפחית באופן משמעותי את

סוליית הצמיג  

צמיג עם עומק סוליה קטן מדי, יפחית את אחיזת
ך. הצמיג לא יהיה מסוגל יותר לפזר מים. פירושרהד
כים רטובותרבר הוא שעל פני שטח של דהד

ת סכנת הציפה, בפרט כאשר המהירותמוגבר
אינה תואמת את תנאי הנהיגה. קיים סיכון של

תאונה.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי,
מות שונות של בלאיהצמיגים עשויים להציג ר

במיקומים שונים של סוליית הצמיג. לכן עליך
דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן סל

תנאי סוליות כל הצמיגים.

עומק סוליה מינימלי עבור:

צמיגי קיץ: 3 מ“מ£

 4 מ“מM+S:צמיגי £

מטעמי בטיחות החלף את הצמיגים לפני מגבלת
רשת לפי חוק, אם הגיע עומק מינימאליהזמן הנד

לסוליית הצמיג.

  סכנת תאונה   סכנת תאונה 
בוד לחץ אוויר.צמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאי

כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה על
כב. קיימת סכנת תאונה.הר

דיר לסימנים של נזק,בדוק את הצמיגים באופן ס
והחלף צמיגים שניזוקו מיד.

ב להערות בפרק “החלפת גלגל חלופי“שים ל
 עמוד 304).«(

ך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמהאור

מים הבאים:מים, כולל הגורגור

סגנון נהיגה£

לחץ אוויר בצמיגים£

מספר הקילומטרים£

דיר את הגלגלים והצמיגים שלבדוק באופן ס£
כבך לנזק (לדוגמה חתכים, נקרים, קרעים,ר

דקים אוהתנפחויות צמיגים והתעוותות, ס
שיתוך חמור בגלגלים), כל 14 ימים לפחות

כיםרוכן מיד לאחר נהיגת שטח או על ד
משובשות. גלגלים שניזוקו עלולים לגרום

בוד לחץ אוויר בצמיגים.לאי

דיר את עומק סוליית הצמיג,בדוק באופן ס£
ואת תנאי הסוליה לכל רוחב הצמיג. אם יש

בובמיים סיך, סובב את הגלגלים הקדצור
ך בדיקת הצד הפנימי של משטחמלא, לצור

הצמיג.

בים להיות מכסי שסתומים,לכל הגלגלים חיי£
להגן על השסתום מפני לכלוך ולחות. אל

כות פיקוחבר על השסתום (כגון מערתתקין ד
בד מכסה השסתוםלחץ אוויר בצמיגים) מל

רטי, או מכסי שסתומים אחריםהסטנד
ס בנץ לשימושהמאושרים על ידי מרצד

כבך.בר

דיר את לחץ האוויר בכלבדוק באופן ס£
הצמיגים, כולל בצמיג החלופי, בפרט לפני

תנסיעות ארוכות ותקן את לחץ האוויר במיד
 עמוד 295).«ך (הצור
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 נקודות שחשוב לזכור

ף במוסך מוסמך, לדוגמה,כבך לחורהכן את ר
ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר

ף.כלמוביל, לפני תחילת החור

ב להערות בפרק “החלפת גלגל“שים ל
 עמוד 298).«(

MOExtendedצמיגי אל�תקר 

 מאפשרים לךMOExtendedצמיגי אל�תקר 
כב, גם אם אחד הצמיגיםלהמשיך בנהיגת הר

או יותר מאבדים את כל לחץ האוויר שלהם.

MOExtendedניתן להשתמש בצמיגי אל�תקר 
כת פיקוח על לחץ האוויררק יחד עם מער

בצמיגים ועם גלגלים שנבחנו באופן מיוחד על
ס בנץ.ידי מרצד

םניא MOExtended צמיגי אל�תקרכב עם  כלי ר
.TIREFIT תכרעב םידיוצמ

כתכב בערבנוסף תצייד את רלכן מומלץ ש
TIREFITכבך צמיגים  כאשר אתה מתקין בר

ף.שאינו אל תקר, לדוגמה צמיגי חור
 זמינה בכל מוסך מוסמך,TIREFITכת ער

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדלדוגמה מר
מטעם כלמוביל.

נהיגה עם צמיגי קיץ  

, צמיגי קיץC° 7+טמפרטורות נמוכות מ�  ב
מאבדים את הגמישות ולכן גם את אחיזת

ך וכוח הבלימה. בתנאים אלה החלף אתרהד
. השימוש בצמיגיM+Sכבך לצמיגי הצמיגים בר

קיץ בטמפרטורות קרות מאוד, עלול לגרום
ה, ובאופן זה לגרום להם לנזקלקרעים ועיוות צור

M+S  צמיגי 

כים רטובות (ציפה).רך על דר הדאחיזת

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,£

ת הבלאי.ללא קשר למיד

ב להערות בפרק “החלפת גלגל חלופי“שים ל
 עמוד 304).«(

ס בנץ אינה יכולה להיותת מרצדבוע. חברק
אחראית לנזק זה.

ה אזהר  
 עם עומק סוליה של פחות מ� 4 מ“מM+S צמיגי 

ף, ואין הםאינם מתאימים יותר לשימוש בחור

קיימתך מספקת. ריכולים לספק יותר אחיזת ד

סכנה לתאונה.

 עם עומק סוליה שלM+Sחובה להחליף צמיגי 

פחות מ� 4 מ“מ.

:M+Sמיד לאחר שהתקנת צמיגי 

 עמוד«בדוק את לחצי האוויר בצמיגים (¿
.(295

בוד לחץת איכת אזהרהפעל מחדש את מער¿

 עמוד 296).«(אוויר בצמיגים 

  �, השתמשC° 7+בטמפרטורות נמוכות מ
ף או בצמיגים לכל עונות השנה. שניבצמיגי חור

סוגי הצמיגים הללו מזוהים באמצעות הסימון
M+S.

פתית ף הנושאים את סמל רק צמיגי חור
, מספקים את אחיזתM+S השלג בנוסף לסימון

ףך האפשרית הטובה ביותר בתנאי חוררהד
כותכים. רק צמיגים אלה מאפשרים למעררבד

 לתפקד באופןESP ו� ABSבטיחות נהיגה 
ף, מאחר וצמיגים אלה תוכננואופטימלי בחור

באופן מיוחד לנהיגה על שלג.

 מאותו סוג ובעלי אותהM+S השתמש בצמיגי
הסוליה על כל הגלגלים, כדי לקיים מאפייני

שליטה בטוחים.

בית המפורטת עבוריית תמיד למהירות המרצ
M+S שהתקנת. אם תתקין צמיגי M+Sצמיגי 

ת נמוכה ממהירותבית מותרעם מהירות מר
הה מתאימה בשדכב, הצמד תווית אזהרהר

הראייה של הנהג. תווית כזו ניתן להשיג במוסך
סכז שירות מורשה של מרצדמוסמך, לדוגמה מר

בנץ מטעם כלמוביל.
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לחץ אוויר בצמיג

 מפרטי לחצי אוויר בצמיגים

ה אזהר  
צמיגים עם 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, מצב שיפגום באופן חמור

ך של הצמיגים.רבאחיזת הד

מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה ישתבשו£
באופן חמור.

קיים סיכון של תאונה.

ציית להמלצות ניפוח לחץ האוויר בצמיגים, ובדוק
את לחצי האוויר של כל הצמיגים כולל הגלגל

החלופי:

בועייםלפחות כל ש£

אם עומס המטען משתנה£

לפני תחילת נסיעה ארוכה£

עבור שינוי תנאי פעולה, לדוגמה נהיגת שטח.£

ך, תקן את לחצי האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד

ה אזהר  

 שרשראות שלג 

אם שרשראות שלג מותקנות על הגלגלים

כב אוהאחוריים, הן עלולות להתחכך במר

בחלקים של המתלים. מצב כזה עלול לגרום נזק,

כב או לצמיגים.לר

אם ברצונך להתקיןה: כב עם גלגלי פלדכלי ר

ה, וודא תחילהשרשראות שלג על גלגלי פלד

בורי הגלגלים הרלוונטיים.ת את מכסי טשהסר

בורי הגלגלים.ם נזק למכסי טת עלול להיגראחר

ס בנץ ממליצהבות בטיחות, מרצדמסי
להשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו

ס בנץ, או בעליכבך על ידי מרצדלשימוש עבור ר
רט איכות זהה.סטנד

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, נא
זכור את הנקודות הבאות:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£
שילובי גלגל/צמיג.  ראה את המידע בסעיף
“גלגלים וצמיגים“ בפרק “נתונים טכניים“.

אין להתקין שרשראות שלג על גלגלים£
חלופיים , לדוגמה גלגל חלופי  קטן

או גלגל חלופי זמני.

התקן שרשראות שלג רק בזוגות ורק על£
מיים. ציית להוראות ההתקנההגלגלים הקד

של היצרן.

אם מותקנות שרשראות שלג, אינך יכול

 עמוד 166).«(להשתמש בסייען חניה פעיל 

ת שלבית המותראל תחרוג מעל המהירות המר
50 קמ“ש.

, כאשרESPייתכן ותרצה להפסיק את פעולת 

אתה מתחיל בנסיעה עם שרשראות שלג

 עמוד 66). כך תוכל להניח  לגלגלים«מותקנות (

גת כוח הנעהלהסתחרר באופן מבוקר, בהש

מוגבר (פעולת חיתוך).

בות אלה, עליך להגביל גם את המהירותבנסי
כב באמצעות הספידטרוניקבית של הרהמר
תבית המותרבוע בהתאם למהירות המרהק

 עמוד 154).«ף (לצמיגי חור

בדבר אחר על שסתום הצמיג, מלאל תתקין שום ד
רטי. בפרט אם חיישני פיקוחמכסה שסתום סטנד

על לחצן האוויר בצמיגים שהותקנו בהתקנה
ת, עלולים לגרום להם ולעומס יתר ולהיכשל,מאוחר

ך לשמור על שסתום פתוח ברציפות, מצביהיה צור
בוד לחץ אוויר.העלול לגרום לאי

רטיים, או מכסיהברג רק מכסי שסתומים סטנד

ס בנץ עבורשסתומים המסופקים על ידי מרצד

כבך על שסתום ניפוח הצמיג.ר

ה אזהר  
אם לחץ האוויר בצמיג יורד פעם אחר פעם

ם נזק לגלגל, לשסתום או לצמיג.ברציפות, נגר

לחץ האוויר בצמיג עלול להיות נמוך מדי, והתוצאה

עלולה להיות פיצוץ צמיג, קיים סיכון לתאונה.

בדוק אם קיימים בצמיג גופים זרים.£
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בהביה למען איכות הס  הער 

בדוק האם הגלגל מאבד אוויר או השסתום£

דולף.

כזאם אינך מסוגל לתקן את הנזק, פנה למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

דיר, לפחותבדוק את לחצי האוויר באופן ס

בדוק אתהשתמש במד לחץ אוויר מתאים, כדי ל
לחץ האוויר בצמיגים. המראה החיצוני של הצמיג

בלת מסקנה אמינה, אודותאינו יכול להבטיח ק
לחץ האוויר בצמיג.

ת האפשר, תקן את לחצי האוויר בצמיגיםבמיד
רק כאשר הצמיגים קרים.

הצמיגים קרים:

כב חנה כאשר הצמיגים אינםאם הר£
חשופים לקרני שמש ישירות לפחות שלוש

�שעות, ו

כב לא נסע יותר מ� 1.6 קילומטרים.אם הר£
בה, המהירותביה הסבהתאם לטמפרטור

שאתה נוהג והעומס על הצמיגים עלולים
ת הצמיגים: ב�0.1 ברלשנות את טמפרטור

בון כאשר אתה. קח זאת בחשC° 10לכל 
בודק לחץ אוויר בצמיגים חמים. תקן לחץ

אוויר בצמיגים רק אם הלחץ נמוך יותר מדי
עבור תנאי הפעולה הנוכחיים.

נהיגה עם לחץ גבוה מדי או נמוך מדי בצמיגים
עלולה:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים.£

להגדיל את האפשרות של נזק לצמיג.£

להוות השפעה שלילית על מאפייני השליטה£
(לדוגמה לגרימת ציפה).

כי לחץ האוויר בצמיגים הניתנים עבור משקלער
כים המינימליים המעניקיםמטען נמוך, הם הער

לך נסיעה טובה ומאפייני נוחות.

כיםלמרות זאת, אתה יכול להשתמש גם בער
כים אלה מותריםעבור עומסים גבוהים יותר. ער

ולא תהיה להם השפעה שלילית על הפעלת
כב.הר

בוד לחץ אוויר בצמיגיםת אי אזהר

הערות בטיחות חשובות

תכת אזהרכב נמצא בתנועה, מערבעת שהר
בוד לחץ אוויר בצמיגים מפקחת על לחץ האוויראי

בוב שלבע בצמיגים באמצעות מהירות הסישנק
בוד אווירכת מגלה איהצמיגים. כך המער

בוב של הגלגלמשמעותי בצמיג. אם מהירות הסי
בוד לחץ אוויר בצמיג, הודעתב אימשתנה עק

כל 14 יום.
בלה של לחצי אוויר עבור מצבי הפעלה שונים,ט

בקת בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי דלק.מוד

בצמיגיםך המתאים עבור  הערנסיעה עם גרור:
ך לחץ האוויר המקסימלי, המצויןהאחוריים לער

בלה בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי דלק.בט

בלה ומשתנים בהתאםרים בטלחצי האוויר מוגד
למספר הנוסעים ועומס המטען. מספר

בים המעשי עשוי להשתנות � למידע נוסףהמוש
כב.נא התייחס למסמכי הרישוי של הר

בע מידע אחר, לחצי האוויר בצמיגיםאם לא נק
המפורטים בדלתית פתח מילוי דלק, ישימים

כב זה.עבור כל הצמיגים המאושרים לשימוש בר
ת הצמיג מקדימה את לחץ האוויראם מיד

בצמיג, מידע לחץ האוויר בצמיג הבא, תקף רק
ת צמיג זו.עבור מיד
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בע לחץ אוויר לא נכון בצמיג,ה שנקבמקר
כים הבלתי נכונים האלה יפוקחו.הער

עיין בהוראות בפרק אודות לחצי האוויר¿
 עמוד 295).«בצמיגים (

במנעול2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההצתה.

ת תפריטבחיר  ל או  לחץ על ¿
Serv..(שירות) 

Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
Run Flat Indicator activeתכליתית:

Restart with OK ץחל אלל(מחוון נהיגה
.) OKםע לוחתא רשפא ,ליעפ ריווא

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
?Tyre pressure now OKתכליתית:

ר כעת?).ד(האם לחץ האוויר בס

.Yesת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

.לחץ על לחצן ¿

ב�תראה את ההודעה הבאה בתצוגה הר
Run Flat Indicator restartedתכליתית:

(מחוון נהיגה ללא לחץ אוויר אותחל).

בודת איכת אזהרלאחר זמן לימוד עצמי, מער
לחץ אוויר בצמיגים, תפקח על לחץ האוויר

בעת הצמיגים.בע בכל ארשנק
או

בטל את האתחול:אם ברצונך ל
.  אולחץ על לחצן ¿

Tyre pressure now OK?אם ההודעה ¿
ר כעת?)  מופיעה,ד(האם לחץ האוויר בס

Cancel ת בחירל או  לחץ על  
(ביטול).

.לחץ על לחצן ¿
כי לחץ האוויר בצמיגים שנשמרו בזיכרוןער

באתחול האחרון, יוסיפו להיות מפוקחים.

ב תכליתית.ה מתאימה מופיעה בתצוגה הראזהר

בוד לחץ האוויר בצמיגים אינהת איכת אזהרמער
ביעת לחץ אוויר בלתייכולה להזהיר אותך, כנגד ק

ב להערות אודות ההמלצותנכונה בצמיג. שים ל
 עמוד 295).«ללחצי האוויר בצמיגים (

בוד לחץ האוויר בצמיגים, אינהת איכת אזהרמער
דירות שלך בביצוע בדיקות סמחליפה את הצור

בוד שווהכבך, מאחר ואילחץ האוויר בצמיגי ר
כתכבך בו�זמנית לא יתגלה על ידי מערבצמיגי ר

בוד לחץ האוויר בצמיגים.ת איאזהר

כת הפיקוח על לחץ האוויר בצמיגים אינהמער
בוד לחץ אוויר פתאומי,ך כנגד אייכולה להזהיר

ר לצמיג גוף זר.לדוגמה אם חד

בוד לחץ אוויר פתאומי, עצור אתה של איבמקר
ה. אל תבצע תנועות היגויכבך בבלימה זהירר

פתאומיות כאשר את מבצע זאת.

ה לחץ אוויר בצמיגים,כת אזהרהתפקוד של מער
מוגבל או מושהה כאשר:

כבך.שרשראות שלג הותקנו על צמיגי ר£
פיים.ך הם חוררתנאי הד£
אתה נוהג על חול או חצץ.£
בי (ביצועאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£

פניות במהירויות גבוהות או נהיגה עם שיעורי
האצה גבוהים).

אתה גורר גרור כבד מאוד או גדול.£
כב או על גגאתה נוהג עם מטען כבד (בר£

כב).הר

בוד לחץ אווירת איכת אזהראתחול מער
בצמיגים

בוד לחץ אווירת איכת אזהראתחל את מער
בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיג.£
החלפת גלגלים או צמיגים.£
התקנת גלגלים וצמיגים חדשים.£

בלת לחצי האווירלפני האתחול, עיין בט¿
בצמיגים בצד הפנימי של דלתית פתח מילוי

בעתהדלק, כדי לוודא שלחץ האוויר בכל אר
בע באופן נכון עבור תנאיהצמיגים נק

ההפעלה הרלוונטיים.

בוד לחץ אוויר בצמיגיםת איכת אזהרמער
בעתיכולה לתת אזהרות אמינות, רק אם ק

את לחצי האוויר הנכונים בצמיגים.
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החלפת גלגל  

  צמיג נקור

ה של צמיגמידע על הצעדים שיש לנקוט במקר

 עמוד«(נקור, מופיע בפרק ”צמיג נקור“ 

גם הוראות עבור נהיגה עם צמיגי276).

MOExtended ם.ניתנות ש

מיים ואחוריים בעלי מידותבב גלגלים קד ס

ביטול תוקף הרישוי.שונות, עלול לגרום ל

ב תמיד להוראות ולאזהרותהקדש תשומת ל

.הבטיחות בפרק “התקנת גלגל“

מיים והאחורייםתבניות הבלאי על הצמיגים הקד

בב גלגליםשונות, ותלויות בתנאי הפעולה. ערוך ס

ה על הצמיגים.ת תבנית בלאי ברורלפני שנוצר

ך כללרמיים מתבלים יותר בדהצמיגים הקד

כז.בכתף הצמיג, בעוד הצמיגים האחוריים במר

בב גלגלים כל 5,000 עד 10,000 ק“מ ערוך ס
רגת הבלאי של הצמיג, בתנאי שישבהתאם לד

מיים ואחוריים בעלי אותןכב צמיגים קדלר
בוב של הצמיגים.המידות. אל תהפוך את כיוון הסי

ע של הגלגל ושל דיסקתנקה את שטחי המג
הבלם באופן יסודי, בכל פעם שמיקומו של הגלגל

תמוחלף. בדוק את לחץ האוויר בצמיג, ובמיד
בוד לחץת איכת אזהרך, אתחל את מערהצור

אוויר בצמיגים.

  סכנת תאונה 

בוב  כיוון סי

בוב ספציפי יש יתרונותלצמיגים עם כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה. אתה
תזכה ביתרונות האלה רק אם תקפיד על כיוון

בוב נכון של הצמיגים.סי

בוב הנכון.חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסי
אתה רשאי להתקין גלגל חלופי/גלגל חלופי  נגד

בוב.כיוון הסי

האזהר  

  אחסון גלגלים

אחסן את הגלגלים שאינם מצויים בשימוש
בש ועדיף חשוך. הגן על הצמיגיםבמקום קר, י

נגד שמן, גריז, בנזין וסולר.

  ניקוי הגלגלים

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה עם נחירי

כבך, ואתבוביים (מגרדי לכלוך) לניקוי רהתזה סי

ת אתה עלול לגרום נזקהצמיגים בפרט. אחר

לצמיגים ולגרום לתאונה.

יפולח לגלג תנקתהו לגלג תפלחה

כבהכנת הר

הכב על קרקע מוצקה, ישרהחנה את הר¿

ולא חלקה.

הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני¿

 עמוד 145).«(

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

העברבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿

להילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

ה (בחירDIRECT SELECTהעבר את ידית 

.Pה) למצב ישיר

דומם את המנוע.¿

בב גלגלים  ס

מיים באחוריים עלול לפגום באופןבב גלגלים קדס

חמור במאפייני הנהיגה, אם לגלגלים ולצמיגים יש

בלמי הגלגל וגםם נזק למידות שונות. עלול להיגר

בי המתלים. קיימת סכנת תאונה.כילר

מיים באחוריים רק אםהחלף את הגלגלים הקד
.’ה, סטייה וכוהם בעלי אותם ממדים: לדוגמה, מיד
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  סכנת תאונה 

הסר את המפתח ממנעול ההצתה.¿

כב, נתק אותו.אם מחובר גרור לר¿

כת כליכב ציוד, הוצא את עראם נכלל בר¿

כב.החלפת צמיג מהר

רותו.רדכב כדי למנוע את התדאבטח את הר¿

כבבד דגמים ספציפיים לארץ יצוא, כלי הרמל

אינם מצוידים בכלים להחלפת צמיג. עבור מידע

בצע החלפת צמיגרשים לנוסף עבור כלים הנד

סכז שירות מורשה מרצדכבך, התייעץ במרבר

מטעם כלמוביל בע“מ.

רושים להחלפת צמיג עשויים להיותהכלים הד

לדוגמא:

מגבה£

חסם גלגלים£

ברגי גלגליםמפתח ל£

רותורדכב למניעת הידאבטח את הר

כב על פני שטח ישריםאבטחת הר

 הצב מעצורים אועל פני קרקע ישרים:¿
מיפריטים דומים, מתחת לגלגל הקד

ברצונךוהאחורי בקו אלכסוני לגלגל ש
להחליף.

ת גלגל, ניתן למצואד לעצירכבך מצויד בסאם ר

 עמוד 275).«כב (כת כלי הראותו בער

ת גלגל הוא אמצעי נוסףד המתקפל לעצירהס

כב, לדוגמה כאשררות הררדלמניעת התד

מחליפים גלגל.

.קפל את שני הלוחות כלפי מעלה ¿

.קפל החוצה את הלוח התחתון ¿

הנחה את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא¿

.לתוך הפתחים בלוח הבסיס 

כב במורד שיפועים קליםאבטחת ר

הצב מעצורים אובמורד שיפועים: ¿
פריטים דומים, מאחורי שני הגלגלים של

מי.הסרן הקד

כבמת הרהר

תב את המגבה באופן נכון ובנקודאם אינך מצי

כב, המגבה עלולההגבהה המתאימה של הר

ם. סכנת לפציעה.כב מורלהתהפך כאשר הר

ת ההגבהה המתאימההצב את המגבה רק בנקוד

ב להיות ממוקםכב. בסיס המגבה חיישל הר

כב.ת ההגבהה של הראנכית, ישירות מתחת לנקוד



עניינים לפי  א�ב

300

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

החלפת גלגל

יש להקפיד על הנקודות הבאות כאשר מרימים

כב:את הר

כב השתמש רק במגבהמת הרלהר£

כב, אשר נבחן ואושר עלהספציפי של הר

ס בנץ. אם יעשה בו שימוש לא נכון,ידי מרצד

ם.כב המורהמגבה עלול להתהפך עם הר

כבהמגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הר£

ם רק לזמן קצר, בעת שמוחלף גלגל. הואמור

ביצוע עבודות תחזוקה מתחתאינו מתאים ל

כב.לר

ה.הימנע מהחלפת גלגל בשיפועי עליה ויריד£

כב הפעל את בלם החניהמת הרלפני הר£

ה בגלגלים כדי למנוע אתדי עצירוהצב ס

רותו. אל תשחרר אף פעם את בלםרדהתד

ם.כב מורהחניה כאשר הר

ב להיות מוצב על קרקע מוצקה,המגבה חיי£

שטוחה ופני שטח שאינם חלקים. על קרקע

שאינה מוצקה יש להשתמש בלוח גדול

מידות עמיד בעומס משקל. על פני שטח

חלקים יש להניח משטח המונע החלקה,

לדוגמה שטיחי גומי.

אל תשתמש בגזעי עצים או עצמים דומים£

ת המגבה לאלהצבה מתחת למגבה. אחר

יהיה מסוגל להגיע ליכולת נשיאת העומס

ב גובה מוגבל.שלו, עק

םחק בין תחתית הצמיג המורוודא שהמר£

והקרקע אינו עולה על 3 ס“מ.

ב אף פעם את ידיך או את רגליךאל תצי£

ם.כב המורמתחת לר

ם.כב המוראל תשכב אף פעם מתחת לר£

אל תפתח אף פעם דלת או את דלת תא£

ם.כב מורהמטען, כאשר הר

כב, כאשר הואוודא שאף נוסע לא נמצא בר£

ם.מור

ה עם קישוט גלגלגלגל פלד

ג גישה לשניהש ה:כב עם גלגלי פלדכלי ר¿

פתחי קישוט הגלגל והסר אותו מעל

החישוק.

, שחרר אתשימוש במפתח ברגי גלגל ¿

בוב אחדברצונך להחליף בסיברגי הגלגל ש

ך. אל תשחרר את הברגים לחלוטין.בער

נקודות ההגבהה ממקומות מיד לאחר קשתות

מיים, ומיד לפני קשתות הגלגליםהגלגלים הקד

האחוריים (חצים).
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ת גלגלהסר

כת כליהוצא את מפתח ”ראצ‘ט“ מתוך ער¿
החלפת גלגל, והצב אותו על האום המשושה

 תהיינהAUFשל המגבה, כך שהאותיות 
גלויות.

.ת ההגבהה בנקוד מקם את המגבה ¿

בסיס המגבה מוצב ישירות מתחתוודא ש¿
ת ההגבהה.לנקוד

 עדסובב את מפתח ה”ראצ‘ט“ ¿
תיוצמד באופן מלא לנקוד שהמגבה 
,  ובסיס המגבה יהיה מוצבההגבהה 

באופן שווה על הקרקע.

, עדסובב את מפתח ה”ראצ‘ט“  ¿
בי של 3 ס“מ מעלמת הצמיג לגובה מרלהר

.הקרקע

ב את ברגי הגלגל על חול או על לכלוך.אל תצי

ם נזק להברגות של ברגי הגלגלת עלול להיגראחר

בור הגלגל, כאשר הברגים יהודקו.וט

שחרר את ברגי הגלגל מהברגה.¿

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל חדש

  סכנת תאונה 
ברגי גלגל משומנים או מגורזים או ברגי גלגל/

ברגי הגלגלתבריגים שניזוקו, עלולים לגרום ל
להשתחרר. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד גלגל

תוך כדי נהיגה. קיים סיכון של תאונה.

האל תשמן או תגרז אף פעם ברגי גלגל. במקר
כז שירותשל נזק להברגות התקשר מיד למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ. דאגמורשה מרצד
בורלהחליף/לחדש את ברגי הגלגל או תבריגי ט

הגלגל. אל תמשיך בנהיגה.

  סכנת תאונה 
אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל

ם, המגבה עלול להתהפך. קיימתכב מורכאשר הר
סכנת פציעה.

כבהדק את ברגי או אומי הגלגל, רק כאשר הר

מוצב על הקרקע.

ב להוראות ולהערותהקדש תמיד תשומת ל

 עמוד 298).«(הבטיחות ב� “החלפת גלגל“ 

כבך.השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל בר

ס בנץ ממליצה לךמטעמי בטיחות, מרצד
להשתמש רק בברגי גלגל שאושרו לשימוש בכלי

ס בנץ, ולגלגלים המותאמים.כב של מרצדר

ע שלנקה את הגלגל ואת משטחי המג¿
בור הגלגל.ט

חוף אותובור הגלגל ודהצב את הגלגל על ט¿
עליו.

הדק את ברגי הגלגל, עד להידוקים בכוח¿
אצבעותיך.
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שילובי צמיגים וגלגלים

 נקודות שחשוב לזכור

ס בנץ ממליצה לךת מרצדבות בטיחות, חברמסי
להשתמש בצמיגים וגלגלים אשר אושרו על ידי

כבך.ס בנץ במיוחד לשימוש ברת מרצדחבר

צמיגים אלה הותאמו במיוחד לשימוש עם
,  ומסומניםESP או ABSה כגון כות בקרמער

באופן הבא:

£MOמרצד �ס בנץ מקורי 

£MOEמרצד �חב מקורי (צמיגי אל�ס בנץ מור 
תקר).

£MO1מרצד �AMGס בנץ מקורי (רק צמיגי  

מסוימים).

חבים מקוריים, אפשרס בנץ מורבצמיגי מרצד

להשתמש רק על גלגלים שאושרו באופן ספציפי

ס בנץ.על ידי מרצד

השתמש רק בצמיגים, גלגלים ואביזרים שנבחנו

ס בנץ. מאפיינים מסוימיםואושרו על ידי מרצד

כב או תצרוכת דלק,כגון שליטה, פליטות רעשי ר

ת להיות מושפעים באופן שלילי.עלולים אחר

בנוסף לכך, כאשר נוהגים עם מטען, שינויים

בואבמידות הצמיגים עלולים לגרום לצמיגים ל

בי הסרנים. התוצאהכיכב ועם רע עם המרבמג

כב.עלולה להיות נזק לצמיגים או לר

בלת על עצמה כלס בנץ אינה מקת מרצדחבר

מים משימוש בצמיגים,חבות עבור נזקים, הנגר

גלגלים או אביזרים שלא נבחנו או אושרו.

למידע נוסף אודות צמיגים,  גלגלים או שילובים

סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל.

חבים: ככל שרוחב החלק התחתון נמוךגלגלים ר

ת גלגל מסוימת, כך נוחות הנסיעהיותר עבור מיד

כים משובשות. נוחותרפחותה יותר על פני ד

הנהיגה ונוחות המתלים מופחתת, וסכנת הנזק

לצמיגים ולגלגלים בנהיגה מעל מכשולים גודלת.

הצב את  מפתח ”ראצ‘ט“  על האום¿

ABהמשושה של המגבה, כך שהאותיות 

תהיינה גלויות.

כבסובב את  מפתח ”ראצ‘ט“ , עד שהר¿

ב על הקרקע.יעמוד שוב יצי

הנח את המגבה בצד אחד.¿

  סכנת תאונה 
הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי או אומי הגלגל

אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי המפרט. קיים

סיכון לתאונה.

כזבדוק את מומנט הידוק הברגים במרדאג מיד ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

לאחר החלפת גלגל.

הדק את ברגי הגלגל באופן שווה באופן¿

 �. מומנט עד אלכסוני, כפי שמצוין מ

.Nm 130     ב להיותההידוק חיי

ה למצבו ההתחלתי.סובב את המגבה בחזר¿

ה.אחסן את המגבה ואת שאר כלי העבוד¿

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל¿

ך.ת הצורהחדש שהותקן, ותקן אותו במיד

ב ללחץ האוויר המומלץ עבור הצמיגיםשים ל

 עמוד 295).«(

כבהנמכת הר
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בלת של לחצי אוויר בצמיגים ממוקמת בצדט

כבך, למידעהפנימי של דלתית פתח מילוי דלק בר

 עמוד«נוסף אודות לחצי אוויר בצמיגים ראה (

דיר,295). בדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן ס

ורק כאשר הצמיגים קרים.

כב תמיד:כב � התקן את הרהערות אודות ציוד הר

ה על סרן נתוןעם צמיגים בעלי אותה המיד£

(שמאל/ימין).

 עם אותו סוג של צמיגים בזמן נתון (צמיגי קיץ,£

).MOExtentdedף, צמיגי צמיגי חור

 אינם מצוידיםMOExtentdedכב עם צמיגי כלי ר

פיט בבית החרושת. לכן מומלץ לךכת טיירבער

פיט, אם אתהכת טיירכבך בנוסף בערלצייד את ר

מתקין צמיגים שאינם אל�תקר, לדוגמה צמיגי

כזפיט בכל מרכת טיירף. אתה יכול להשיג ערחור

ס מטעם כלמוביל למשל.שירות מורשה מרצד

בלאות הצמיגיםת קיצורים המשמשים בטסקיר

הבאות:

£BA.שני הסרנים :

£FAמי.: סרן קד

£RA.סרן אחורי :

בלה הבאה, שילובי גלגל/צמיג מוקצים לדגמיבט

וכו. V1 ,V2סאות, לדוגמה כב, בהתאם לגירהר

V1B 180, B 180 CDI13

V2B 20013

 V3 B 200 CDI13

לא כל שילובי גלגל/צמיג ניתנים להתקנה בבית

החרושת בכל הארצות.

BlueEFFICIENCY13
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צמיגים   

V1V2V3גלגלי סגסוגת קלהצמיגי קיץ

BA195/65 R15 91 T146.5J x 15 H2 ET 47£��

BA205/55 R16 91 H6.5J x 16 H2 ET 49£�£

BA205/55 R16 91 V6.5J x 16 H2 ET 49�££

BAMOExtentded15  205/55 R16 91 V6.5J x 16 H2 ET 49£££

BA225/45 R17 91 V167.5J x 17 H2 ET 52.5£££

BAMOExtentded15,16  225/45 R17 91 W7.5J x 17 H2 ET 52.5£££

BA 225/40 R18 91 W XL7.5J x 18 H2 ET 52£££

MOExtentded15,16,17

V1V2V3             גלגלי סגסוגת קלהףצמיגי חור

BA195/65 R15 91 T M+S 146.5J x 15 H2 ET 47£��

BA205/55 R16 91 H M+S 6.5J x 16 H2 ET 49£££

BA205/55 R16 91 H M+S 6.5J x 16 H2 ET 49£££

MOExtentded15

BA205/55 R17 93 H XL M+S 6.5J x 17 H2 ET 49£££

BA205/50 R17 93 H XL M+S 6.5J x 17 H2 ET 49£££

MOExtentded15

בית 952.לא ביחד עם קוד חבילה ספורטי14
בוד לחץ אווירת איכת אזהר (צמיגי אל�תקר), רק בשילוב עם מערMOExtentdedצמיגי 15

בצמיגים פעילה.
ב להערות בפרק “שרשראות שלג“.אסור להשתמש בשרשראות שלג. שים ל16
חבים“ בפרק “שילובי צמיגים וגלגלים“.ב להערות “גלגלים רשים ל17

גלגל חלופי   

  הערות בטיחות חשובות

התאם את סגנון נהיגתך בהתאם למצב ונהג£

בזהירות.
 אל תתקין אף פעם יותר מגלגל חלופי/גלגל£

חלופי זמני אחד, אם המידות שונות ממידות

הגלגל שהוחלף.
השתמש בגלגל חלופי/גלגל חלופי זמני רק£

לזמן קצר, אם המידות שונות ממידות הגלגל

שהוחלף.

  סכנת תאונה 
דות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג של הגלגל החלופי/מי

הגלגל החלופי זהמני ושל הגלגל שיש להחליפו,

בש באופןשונות. התקנת גלגל חלופי עלולה לש

חמור את מאפייני הנהיגה. קיימת סכנה לתאונה.

כדי למנוע מצבים מסוכנים:
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.ESPאל תפסיק את פעולת £

דאג להחליף את הגלגל החלופי/הגלגל החלופי£

סכז שירות מורשה מרצדהזמני, במר

הקרוב ביותר. וודא שמידות הגלגל/צמיג וסוג

הצמיג נכונים.

כאשר אתה משתמש בגלגל חלופי זמני או בגלגל

ה שונה, אסור לחרוג מעל מהירותחלופי בעל מיד

של 80  קמ“ש.

אין להתקין שרשראות שלג על גלגלים חלופיים

מתקפלים.

  נקודות שיש לזכור

דיר את לחץ האוויר בגלגלבדוק באופן סעליך ל

החלופי הזמני, במיוחד לפני נסיעות ארוכות

 עמוד«(ך ת הצורולתקן את לחץ האוויר במיד

ך על הגלגל או הניתן בפרק “מידע הער295).

הוא התקף. עמוד 302) «(טכני“ 

כאשר אתה נוהג עם גלגל חלופי זמני מותקן,

בוד לחץ אוויר בצמיגים אינהת איכת אזהרמער

כתיכולה לתפקד באופן אמין. אתחל את מער

בוד לחץ אוויר בצמיגים רק לאחרת איאזהר

החלפת הגלגל הפגום בגלגל חדש.

גלגל חלופי זמני יכול להיות מותקן גם נגד כיוון

ב למגבלת הזמן או השימוש וגםבוב. שים להסי

למגבלת המהירות, המפורטות על הגלגל

החלופי.

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר, ללא

ת הבלאי. הוראה זו ישימה גם לגלגלקשר למיד

החלופי הזמני.

הוצאת הגלגל החלופי הזמני 

פתח את תא המטען.¿

על תיק ה שחרר את רצועות הקשיר¿

.הגלגל החלופי הזמני 

 עםהוצא את תיק הגלגל החלופי הזמני ¿

הגלגל החלופי הזמני.

כת כלי החלפתאתה תמצא מידע אודות ער

 עמוד 257).«(גלגל, בפרק “היכן אמצא...?“ 

  מידע טכני

גלגל חלופי קטן

“Minispare“

הגלגל פלדצמיגים

T 125/80 R17 99 M3.5 B x 17 H2

ET19,5לחץ אוויר  (4.2 בר/

61 psi
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ס בנץחלפים מקוריים של מרצד

הערות אודות מידע טכני

בע בהתאם לתקנות האיחודהמידע הטכני נק

רטי שלהאירופי. כל המידע מתייחס לציוד הסטנד

כב. לכן, המידע עשוי להיות שונה עבור כליהר

בל מידע נוסףכב עם ציוד אופציונלי. ניתן לקר

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל.

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט שכתובתו:

http://www.mercedes-benz.com.

ץנב סדצרמ לש םיירוקמ םיפלח 

כריות אוויר ומותחני חגורות בטיחות וכן יחידות
כות אלה, עשויים להיותה וחיישנים של מערבקר

כבך:מותקנים באזורים הבאים של ר

דלתות£

עמודי הדלתות£

ספי הדלתות£

ביםמוש£

לוח המכשירים£

לוח המחוונים£

כזיתהקונסולה המר£

כות שמע באזוריםאל תתקין אביזרים כגון מער
אלה. אל תבצע תיקונים או ריתוכים. אתה עלול

כות הריסון.ה של מערלפגום ביעילות העבוד

תדאג להתקין את האביזרים בהתקנה מאוחר
ס בנץ ממליצה לךבמוסך מוסמך. מרצד

מטעםס כז שירות מורשה מרצדלהשתמש במר

ה זו.כלמוביל בע“מ למטר

ס בנץ בוחנת חלקים מקוריים, חלפית מרצדחבר

כבךה ואביזרים, אשר אושרו במיוחד עבור רהמר

בזכות אמינותם, בטיחותם והתאמתם. למרות

סת מרצדמחקרי השוק המצויים בעיצומם, חבר

בנץ אינה מסוגלת להעריך חלקים אחרים. לכן,

בלת על עצמה כלס בנץ אינה מקת מרצדחבר

כביאחריות, עבור השימוש בחלקים שכאלה בר

ס בנץ, גם אם הם אושרו באופן עצמאי אומרצד

רשמי.

מניה ובכמה ארצות אחרות, חלקים מסוימיםבגר

מאושרים להתקנה או לשינויים, רק אם הם

רישות החוק. כל החלקים המקורייםתואמים לד

רישות הללו. השימושס בנץ עומדים בדשל מרצד

בטל את תוקףבחלקים בלתי מאושרים, עלול ל

הכב. זה יהיה המקררישוי ההפעלה הכללי של הר

ה  אזהר 

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 22).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

בטיחות הנהיגה עלולה להיפגם אם עושים שימוש
בחלפים, בצמיגים, גלגלים או אביזרים הרלוונטיים

בטיחות שאינם מאושרים.ל
כותמצב כזה עלול לגרום לתקלות בטיחות במער

כת הבלמים. מצב כזה עלולרלוונטיות, לדוגמה מער
כבך ולגרוםגם לגרום לך לאבד את השליטה על ר

תאונה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמשבה זו מרצדמסי
ס בנץ מקוריים, או בחלפים עם איכותבחלפי מרצד

זהה. השתמש רק בצמיגים, גלגלים ואביזרים, אשר
כבך.אושרו באופן מפורש עבור ר

בהביה למען איכות הס  הער 
ת דיימלר מספקת גם מכלולים וחלקיםחבר

מת איכות כמו חלקים חדשים.משופצים, באותה ר

תנאי האחריות לחלקים אלה זהים כמו לחלקים

חדשים.
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כבאלקטרוניקת הר

כבטיפול באלקטרוניקת הר

בצע את העבודות על אלקטרוניקת המנוע וחלקים

ה  אזהר 

כז שירות מורשהדאג להתקין את ציוד הרדיו במר
ס בנץ מטעם כלמוביל, או במוסךשל מרצד

מוסמך.

מי מחליק: אזור זה אינו מותר להתקנה.כב עם גג שמש פנורכלי ר18 
ך.רכז הדמיקום התקנה מומלץ: על הצד הפונה למר 19

אם:

כב,  אשר על פיומו לשינוי בסוג הרהם יגר£

כב.ניתן רשיון לר

ך אחרים.רכב עלול לסכן משתמשי דהר£

מות פליטות המזהמים והרעש מזיקות .ר£

(VIN)  כבציין  תמיד את מספר הזיהוי של הר

 עמוד«( ואת מספר המנוע  עמוד 310)«(

, כאשר אתה מזמין חלקים מקוריים של311)

ס בנץ.מרצד

כבאלקטרוניקת הר

המיוחסים לה, רק במוסך מוסמך שיש לו את הידע

הבצע את העבודהמקצועי הנחוץ ואת הכלים, ל

כבךת כשירות הנסיעה של ררשת. אחרהנד

ע.בוריות, עלולה להיפגכים צירבד

בצע את עבודות התחזוקה שלך עלדאג ל
אלקטרוניקת המנוע ועל חלקים חוברים דוגמת

בור במוסךה, חיישנים וכבלי חייחידות בקר
סכז שירות  של מרצדמוסמך, לדוגמה במר

כבבי הרכית רמורשה מטעם כלמוביל. אחר
עלולים להתבלות מהר יותר, ותוקף האחריות של

כבך והיתר ההפעלה עלולים לפקוע.ר

ה  אזהר 

מכשירי אלחוט וטלפונים ניידים

)RFר (משד תבהתקנה מאוחר

,RFרי ת בלתי נכונה של משדהתקנה מאוחר 
כב.עלולה לגרום תקלות באלקטרוניקת הר

כב ולכן גם בטיחותך האישיתבטיחות הפעלת הר
נפגמות.

ה  אזהר 
, עלולהRFרי ת לא נכונה של משדהתקנה מאוחר

להגביר את הקרינה האלקטרו�מגנטית בתוך
בוןכב. השימוש באנטנה חיצונית לוקח בחשהר

דיונים מדעיים בעת האחרונה, המתייחסים לסיכוני
ב שדותם עקבריאות אפשריים, העלולים להיגר

אלקטרו�מגנטיים.

 שירות מורשהכזדאג להתקין את ציוד הרדיו במר
ס בנץ מטעם כלמוביל, או במוסךשל מרצד

מוסמך.

רישיון ההפעלה עלול לאבד את תוקפו, אם

ריההוראות עבור ההתקנה והשימוש עבור משד

RF.אינן מתמלאות 

חובה למלא באופן מיוחד את התנאים הבאים:

ניתן להשתמש רק בתחומי גלים מאושרים.£

בי המותק שלחובה לציית להספק המר£

תחומי גלים אלה.

חובה לציית למיקומי האנטנה המאושרים.£

ניתן להשתמש במיקומי האנטנה הבאים, אם

 הותקנו באופן נכון.RFרי משד

18מיאזור הגג הקד

אזור הגג האחורי

19כנף אחורית
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   הספק שידורתחום גלים

בי (שיא)   מר

30W(f < 54 MHz)גלים קצרים 

15Wתחום גלים 4 מ.

25Wתחום גלים 2 מ.

15Wהערוץ ראשי רדיו/טטר

7015W ס“מְתחום גלים 

GSM / DCS / PCS10W
850 / 900 /1800 /1900

UMTS / LTE10W

כב ללאכים הבאים יש להשתמש בכלי רבער

הגבלות.
.mW 100בי של עד  עם הספק מרRFרי משד£
/GSM/DCS/PCS/UMTSטלפונים ניידים (£

LTE(

אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני
כב עבור תחומי הגלים הבאים:של הר

הרדיו/טטר£
תחום גלים 70 ס“מ£

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי ר
), ומספר קוד צבעVINכב (ר

כבלוחיות זיהוי כלי ר

מית הימנית.פתח את הדלת הקד¿

.כב אתה תראה את לוחית זיהוי הר

כבדוגמה: לוחית זיהוי הר

כב.לוחית זיהוי ר

).AGכב (דיימלר  יצרן הר

 (רק בארצותEUאישור הפעלה כללי 

מסוימות)

).VINכב (מספר זיהוי ר

בי מותר.כב כללי מרמשקל (ק“ג) ר

.)ג“ק(  רורג/בכר בוליש לש רתומ יברמ לקשמ

ISO/TS 2160920השתמש במפרטים טכניים 

רי רדיו). חובה (תדRFרי כאשר אתה מתקין משד

לציית לתנאי ההתקנה החוקיים.

בות התקנה למכשירי קשר,כבך יש תושאם לר

בורי אנטנההשתמש באספקת כוח או בחי

המיועדים לשימוש עם חיווט בסיסי. וודא לציית

להוראות הנוספות של היצרן בעת ההתקנה.

ביסטיות ביחס לתחומי גלים, הספק שידור מר

בים להיות מאושרים עלאו מיקומי אנטנה, חיי

ס בנץ.ידי מרצד

) בבסיס האנטנה,PEAKבי (הספק השידור המר

כים הבאים:ב לא לחרוג מהערחיי

£GSM/DCS/PCS

£UMTS/LTE

20ISO/TS  21609 מפרטים עבור כלי ר �ת של ציוד שידור להתקנה מאוחרLMCבוריות � הנחיות כים צירכב לשימוש בד

רי רדיו.בתד
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)VIN(כב  מספר זיהוי ר

מי הימני למיקומוב הקדהחלק את המוש¿
האחורי ביותר.

 כלפי מעלהקפל את כיסוי הרצפה ¿
מי הימני.ב הקדמת המושבקד

) VINכב (אתה תראה את מספר זיהוי ר
כב.כב הרבוע במרט

) ניתן למצוא גםVINכב (את מספר זיהוי ר
 עמוד 310).«כב (בלוחית זיהוי ר

בהביה למען איכות הס  הער 
בה.ביסלק מוצרי שירות באופן אחראי לס

מוצרי שירות כוללים את הפריטים הבאים:

דלקים£

בתחומרי סיכה (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£

הילוכים).

נוזל קירור מנוע.£

נוזל בלמים.£

מית.נוזל שטיפת השמשה הקד£

ת אקלים.כת בקרקרר מער£

בים להיותכב וחומרי הסיכה שלהם חייבי הרכיר
ס בנץ ממליצה להשתמש רקמתאימים. מרצד

במוצרים האלה, אשר נבחנו ואושרו במיוחד על
כבך, והרשומים בספרס בנץ לשימוש ברידי מרצד

ס בנץ בפרק הרלוונטי:הנהג של מרצד

ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי
ס בנץ, לפי הכיתוב על האריזות:מרצד

£MB Freigabe ,לדוגמה) MB Freigabe
229.51.(

).MB Approval  229.51(לדוגמה,MB אישור £

מתתיאורים אחרים או המלצות המתייחסות לר
MBהאיכות או למפרטים בהתאם למספר גיליון 

ח להיותבים בהכר), לא חייMB 229.5(כגון 
ס בנץ.מאושרים על ידי מרצד

.ימדקה ןרסה לע רתומ יברמ )ג“ק( לקשמ

.ירוחאה ןרסה לע רתומ יברמ )ג“ק( לקשמ

קוד צבע.

כב הוא מידעהמידע המוצג בלוחית זיהוי ר

כב, ועשויכב ורלדוגמה. מידע זה שונה בכל ר

לסטות מהמידע המוצג כאן. אתה יכול למצוא

כב.כבך, בלוחית זיהוי רמידע מתאים לר

  מספר מנוע

כובה. מידעבת הארבוע על תימספר המנוע ט

כז שירות מורשה שלנוסף ניתן להשיג בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל.מרצד

כאשר אתה מטפל, מאחסן או מסלק מוצרי שירות

תב לתקנות הרלוונטיות, אחרכלשהם, נא שים ל

אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.

ג ידיהם שלחק מהיששמור את מוצרי השירות הר

ילדים.

כדי להגן על בריאותך, אל תאפשר למוצרי שירות

ע עם עיניך או עם פצעים פתוחים. פנהבוא במגל

מיד לרופא, אם בלעת מוצר שירות כלשהו.

 הערות בטיחות חשובות

בוליםמוצרי שירות וקי 

ה  אזהר 
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דלק 
הערות בטיחות חשובות

  סכנת התפוצצות 
חיק אש ולהבותדלק מתלקח בנקל, לכן חובה להר

חשופות, ואסור לעשן  כאשר מטפלים בדלקים.

לפני התדלוק, הפסק את פעולת המנוע ואת
פעולת חימום העזר.

ה  אזהר 
ך או בגדיך.ע עם עורבוא במגאל תאפשר לדלק ל

ך אוע ישיר עם עורבוא במגאם תאפשר לדלקים ל

בריאותך.אם תשאף אדי דלק, תגרום נזק ל

בול מיכל הדלקקי

ליטרים 50 בול כלליקי

ליטרים 6.0 :בה)(רזרת דלק עתודמתוכם 

)EN 228, E DIN 51626-1דלק (

דירוג דלק

כב עם מנועיאל תשתמש בדיזל לתדלק כלי ר

בנזין. גם הכמות הקטנה ביותר של דלק דיזל,

כת הזרקת דלק.תגרום לנזק של מער

ת דירוג פרימיוםתדלק רק בבנזין נטול עופר

 95 RON/85 MONרט האירופי, התואם לסטנד

EN 228 או  E DIN 51626-1 .או מפרט זהה

אל תשתמש בפריטים הבאים:
£E85(דלק עם 85% מתנול) 
£E100(100% מתנול) 
£M15(דלק עם 15% מתנול)  
£M85(דלק עם 85% מתנול)  
£M100(100% מתנול) 
בנזין עם תוספות מתכתיות£
סולר£

בב דלקים כגון אלה עם בנזין, ואלאל תער

תשתמש בתוספים כלשהם. אם תעשה זאת

תגרום נזק למנוע. זה לא כולל תוספים עבור

ת ומניעת משקעים והיווצרותם. את הבנזיןהסר

בב רק עם תוספים המומלצים על ידימותר לער

ס בנץ. מידע נוסף אודות תוספים מומלצים,מרצד

סכז שירות מורשה מרצדניתן להשיג בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ך כלל תמצא מידע אודות דירוג דלק עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית על

משאבת הדלק, שאל את סגל עובדי תחנת

הדלק.

כבך מתאים כולל עד 10% ביואתנול. רE10דלק 

כבך בדלק. אתה יכול לתדלק את רE10לשימוש בדלק 

E10.

אם הדלק המומלץ אינו זמין, אתה יכול רק

ת באוקטןכאמצעי זמני לתדלק בבנזין נטול עופר

91RON/82.5 MONשימוש בדלק זה יפחית את .

ביצועי המנוע ויגדיל את תצרוכת הדלק. הימנע

ת מלאה.מנהיגה במצער

איכות הדלק בארצות מסוימות עשויה לא להיות

ברות משקעים.מספקת. התוצאה תהיה הצט

כז שירות מורשהבמקרים אלה התייעץ עם מר

בבס מטעם בלמוביל בע“מ, האם מותר לערמרצד

סאת הבנזין בתוספים המומלצים על ידי מרצד

).A0009892545-10 בנץ (מספר חלק

בוב המצויניםב לציית להוראות יחסי העראתה חיי

על המיכל.

 עמוד 141).«(למידע אודות תדלוק 

תוספים
אל תתדלק בדלק באיכות נמוכה, ואל תשתמש

כביבתוספי דלק שלא נבחנו ולא אושרו עבור ר

כת הדלקת תחול תקלה במערס בנץ. אחרמרצד

ם לה נזק.וייגר

אחת הבעיות העיקריות בשימוש בדלק באיכות

ברות משקעי פחמן במהלךנמוכה, היא הצט

ס בנץ ממליצה לךשריפת הדלק. מרצד

להשתמש בסוגי דלק עם תוספים.

כז שירות שלניתן להשיג מידע נוסף בכל מר
או באתר האינטרנטס בנץ מטעם כלמוביל מרצד

 http://bevo.mecedes-benz.com.
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אם אתה משתמש בדלקים ללא תוספים אלה

ברות שלבמשך תקופה ארוכה, עלולה לחול הצט

ברים במיוחדמשקעי פחמן.  משקעים אלה מצט

על שסתומי היניקה ובתא השריפה.

בעיות בפעולת המנוע,מצב זה עלול לגרום ל

לדוגמה:
תהליך חימום מנוע ארוך יותר.£
הילוך סרק שאינו שווה.£
רעשי מנוע.£
זיוף.£
בוד כוח.אי£

רשים אינובאזורים בהם דלק עם התוספים הנד

ברות משקעי פחמן.זמין, עלולה לחול הצט

ס בנץ ממליצה לך להשתמשה כזה מרצדבמקר

בסוגי דלק שיש להם תוספים, אשר אושרו

ס בנץ. ראה  אתרכב של מרצדלשימוש בכלי ר

.http://bevo.mecedes-benz.comהאינטרנט 

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

בע“מ, נמצאת רשימה של מוצרים מאושרים.

ציית להוראות השימוש בתיאור המוצר.

בב תוספי דלק אחרים בבנזין. זה עלולאל תער

לגרום להוצאות נוספות ונזק למנוע.

)EN 590דיזל (

דירוג דלק

ה  אזהר 

כב עם מנועיאל תשתמש בבנזין לתדלק כלי ר

בב דיזל עם בנזין. התוצאה עלולהדיזל. אל תער

כת הדלק ולמנוע, ועלול לגרוםלהיות נזק למער

כב.לשריפה בר

כאשר אתה מתדלק, השתמש רק בדלק דיזל

, או בעלEN 590רט האירופי התואם את הסטנד

ENרט איכות דומה. דלק שאינו תואם לסטנד

ם ונזק למנועבלאי מוקד, עלול לגרום ל590

כת הפליטה.ולמער

אל תשתמש בדלקים הבאים:
דיזל ימי£
שמן חימום£
ביודיזל£
שמן צמחי£
בנזין£
פיןפר£
נפט£

בב דלקים אלה עם דלקי דיזל, ואל תעשהאל תער

ת אתה עלולשימוש בתוספים מיוחדים. אחר

לגרום נזק למנוע. זה לא כולל משפר זרימה, ראה

בתיות נמוכות“.בי“טמפרטורות ס

 בארצות מחוץ:כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
לאיחוד האירופי, תדלק רק בסוג דיזל אירופי עם

  �.ppm 50תכולת גופרית נמוכה, מתחת ל
ת הפליטה.כת בקרם נזק למערת ייגראחר

 בארצות בהן יש:כב ללא מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
רק סוג דיזל אירופי עם תכולת גופרית גבוהה,

בהכבך החלפות שמן בתכיפות רבצע ברך לתצטר
יותר. מידע נוסף אודות מרווחי החלפת שמן, ניתן

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשיג בכל מר
כלמוביל בע“מ.

ך כלל אתה יכול להשיג מידע אודות סוגרבד

הדלק על משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא

תווית על משאבת הדלק, שאל את סגל עובדי

תחנת הדלק.

כז שירות מורשהמידע נוסף התקשר למרל

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

 עמוד 141).«(מידע אודות תדלוק 

בתיות נמוכותביטמפרטורות ס

ף זמין דלק דיזל עם משפר זרימהבחודשי החור

 מגדירEN 590 רטאיכותי. באירופה סטנד

ה שונות  התלויות באקלים.קטגוריות טמפרטור

ניתן למנוע תקלות על ידי תדלוק בדלק דיזל

.EN 590רים ב� התואם לתנאי האקלים המוגד

בתיות נמוכות מאוד, ייתכןביבטמפרטורות ס

שמאפייני זרימת הדיזל לא יהיו מספקים.

ובהתאם לכך, דלק דיזל מאזורים חמים יותר לא

יתאים להפעלה בתנאי אקלים קרים יותר.
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 שמן מנוע

נא זכור את הפרטים הבאים

האיכות של שמני המנוע חשובה מאוד עבור
ך חיי השירות של המנוע. לאחרהתפקוד ואור

תס בנץ מאשרת מרצדחבות, חברבדיקות נר
רט הטכני הנוכחי.שמני מנוע התואמים לסטנד

ת שמני מנוע,ס בנץ מאשרת מרצדלכן חבר
ס בנץ.שניתן להשתמש בהם במנועי מרצד

מידע נוסף אודות שמני מנוע שנבחנו ואושרו,
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדניתן בכל מר
בצע אתס בנץ ממליצה לת מרצדכלמוביל. חבר

סכז שירות מורשה מרצדהחלפת השמן במר
ס בנץ מצוין עלמטעם  כלמוביל. אישור מרצד

 (אישורMB Approvalמיכל השמן בכיתוב 

MBס בנץ) ובמספר המתאים, לדוגמה מרצד
Approval 229.51.

ידע נוסף אודות איכויות דלק בארצות ספציפיות, למ

ברר לדוגמה בתחנות הדלק.

משפר זרימה

לשיפור עמידות דלק הדיזל בטמפרטורות

ביותנמוכות, ניתן להוסיף משפר זרימה. האפקטי

של משפר הזרימה אינה מובטחת לכל סוג דלק.

השתמש רק במשפרי זרימה שנבחנו ואושרו על

ב למידעס בנץ. במהלך השימוש שים לידי מרצד

אודות ההפעלה.

חיים לשיפורבוב נכון הכרכמות נכונה וער

ה נמוכה, עם משפר זרימה.העמידות בטמפרטור

כמות מופרזת עלולה להפחית את העמידות

בטמפרטורות נמוכות ויש לכן להימנע מכך. ציית

להנחיות היצרן ביחס לכמות.

בב את התוסף לתוך דלק הדיזל בזמן, לפניער

תשמאפייני זרימת הדיזל לא יהיו מספקים. אחר

תהיינה תקלות במהלך חימום דלק הדיזל,

ב חניה במוסך מחומם.לדוגמה עק

מידע נוסף אודות משפרי זרימה מומלצים, ניתן

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשיג בכל מר

כלמוביל בע“מ.

הערות אודות תצרוכת דלק

  הוא האחראיCO2מדענים מאמינים כי גז 

להתחממות כדור הארץ (אפקט החממה). פליטות

CO2 כבך קשורות באופן ישיר לתצרוכת של ר

:�הדלק, ולכן הן תלויות ב

שימוש יעיל בדלק על ידי המנוע.£

סגנון נהיגה£

מים אחרים שאינם טכניים, כגון השפעותגור£

ך.רבתיות או תנאי הדביס

 על ידי נהיגהCO2אתה יכול להפחית את פליטות 

דיר.ה וטיפול סזהיר

ב יותר מהרגיל במצביםכב ישתמש בדלק רהר

הבאים:
בתיות נמוכות ביותרביבטמפרטורות ס£
בתנועה עירונית£
בנסיעות קצרות£
באזורים הרריים£
ת גרורבגריר£

בהביה למען איכות הס  הער 
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BlueEFFICIENCY  21

ה של שמני מנועאתה יכול למצוא סקיר

מאושרים באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.comעל ידי 

הכנסת המספר לדוגמה 229.5.

בלה מציגה את שמני המנוע שאושרו עבורהט

כבך.ר

צמיגות שמן מנוע

MBמנועי בנזין                     מספר גיליון 

B 18021229.3, 229.5,

B 20021229.51

אם שמני המנוע המופיעים ברשימה אינם

זמינים, אתה יכול להוסיף מקסימום ליטר אחד

בדשל שמן משמני המנוע הבאים, פעם אחת בל

עד להחלפת השמן הבאה:

סכב המצויידים במנועי בנזין: אישור מרצדכלי ר£

.ACEA A3בנץ 229.1 או  

סכב המצויידים במנועי דיזל: אישור מרצדכלי ר£

.ACEA C3בנץ 229.1 או  

בוליםקי

כים הבאים מתייחסים להחלפת שמן כוללהער

מסנן שמן.

בול כוללקיכבדגם הר

מסנן שמן

B 18021

5.8 ליטר
B 20021

B 180 CDI21

7.0 ליטר
B 200 CDI21

תוספים

ל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע. השימושא

בהם עלול לגרום נזק למנוע.

 נוזל בלמים

ה  אזהר 
במהלך הזמן, נוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר,

תיחה שלו.ת הרובכך מונמכת נקוד

תיחה של נוזל הבלמים נמוכה מדי,ת הראם נקוד

כת הבלמים,עלולים להיווצר כיסי אדים בתוך מער

כאשר הבלמים יופעלו בחוזקה (לדוגמה כאשר

ה זו תפגום ביעילותרון). עובדנוהגים במורד מד

הבלימה.

דאג לחדש את נוזל הבלמים כל שנתיים בנוזל

ס בנץ, ודאגבלמים שאושר על ידי מרצד

ת השירות.שההחלפה תאושר בחובר

MBמספר גיליון מנועי דיזל

B 180 CDI21228.51, 229.31,

B 200 CDI21229.51

ת כמאפייני זרימה של נוזל. אםצמיגות מתואר

לשמן מנוע יש צמיגות גבוהה, פירושו שהוא

סמיך, צמיגות נמוכה פירושו שהוא דליל.

הת שמן מנוע מבוססת על הטמפרטור בחיר

SAEהחיצונית המתאימה, ובהתאם למפרטי 

(צמיגות).

רגות הצמיגותבלה הבאה מציגה לך את ד הט

ה הנמוכהכי הטמפרטורשיש להשתמש בהן.  ער

של שמני המנוע עלולים להיפגם באופן

ב  הזדקנות, פיחמשמעותי במהלך הפעלה, עק

והתפשטות דלק. לכן מומלץ מאוד להקפיד על

דירות, ורק בשמני מנועהחלפות שמן ס

 מתאים.SAEמאושרים עם דירוג 
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ה  אזהר 

הערות בטיחות חשובות

נוזל קירור הוא תערובת של מים עם נוגד

קיפאון/מעכב שיתוך. הוא מבצע את

המשימות הבאות:

הגנה נגד שיתוך.£

הגנה נגד קיפאון.£

תיחה.ת הרהעלאת נקוד£

אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים

תיחה של נוזל הקירורת הרהנכון, נקודבריכוז

.C° 130  בותביבסתהיה

כתריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במער

ב:הקירור חיי

להיות לפחות 50%. באופן זה תוגן£

כת הקירור נגד קיפאון עדמער

�C° 37בות של ביה בסלטמפרטור.

אין לחרוג מעל ריכוז של 55% (הגנה נגד£

ת החום לא), אחר�C° 45קיפאון עד 

ייספג באופן יעיל.

בד נוזל קירור, מלא בכמויות שוותכב איאם הר

ס בנץשל מים ונוגד קיפאון/מעכב שיתוך. מרצד

ממליצה לך להשתמש בנוגד קיפאון/מעכב

ס בנץ. בריכוזשיתוך, אשר אושר על ידי מרצד

 עבור מוצרי שירותMBבהתאם למפרטי  

.310�1

כב מסופק לראשונה מוסיפים לו נוזלכאשר הר

בטיח ניגוד קיפאון והגנה נגד שיתוך.קירור, אשר י

ת השתמש רק בנוזל בלמים מאושר על ידי חבר

ס בנץ. מידע אודות נוזל בלמים מאושר,מרצד

סכז שירות מורשה מרצדניתן להשיג בכל מר

מטעם כלמוביל או  באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.com.

בדוק את מפלס נוזל הבלמים באופןדאג ל

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדדיר, במרס

כלמוביל בע“מ.

ך כלל תווית אזכור בתא המנוע,רקיימת בד

ך מתי מועד החלפת נוזל הבלמים הבא.להזכיר

  נוזל קירור

בב מראש עם נוגדהוסף רק נוזל קירור, שעור

ת אתה עלול לגרום נזקהקפיאה הרצוי. אחר

למנוע.

מידע נוסף אודות נוזל קירור ומילוי, ניתן למצוא

ס בנץ עבור מוצרי שירות, מספרבמפרטי מרצד

סכז שירות  של מרצדגיליון 310.1, או בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל.

מה.יאתמ רוריק לזונ תבורעתב דימת שמתשה

גבוהות.גם בארצות שקיימות בהן טמפרטורות

הכת הקירור לא תהיה מוגנת במידת מעראחר

תיחה תהיהת הרונקודמספקת נגד שיתוך,

נמוכה מדי.

כת הקירור כוללת אספקת נוזל שחובהמער

לחדשה כל 15 שנים, או כל 240,000 ק“מ

לכל היותר.

ה  אזהר 
ב אליו אשנוגד הקיפאון מתלקח בנקל. אסור לקר

ולהבות חשופות ואסור לעשן כאשר מטפלים בנוגד

קיפאון.

ע עם חלקי מנוע חמים,אם נוגד הקיפאון בא במג

ע מכוויות.הוא עשוי להתלקח ואתה עלול להיפג

אל תשפוך נוגד קיפאון על חלקי מנוע חמים.

 נוזל שטיפה 

נוגד השטיפה/נוגד קיפאון מתלקח בנקל. הימנע

משפיכת נוזל שטיפה/נוגד קיפאון על חלקי מנוע

בעור, התוצאהחמים. הנוזל עלול להתלקח ול

עלולה להיות כוויות חמורות.

 השתמש רק בנוזל שטיפה המתאים לעדשותֹ

או MB Summerfitפנסים מפלסטיק, לדוגמה 

MB Winterfit.נוזל שטיפה שאינו מתאים עלול 

לגרום נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים

הראשיים.
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כבמידע ר

כבמידע ר

כב מידות ר

4,359 מ“מ)ECEכב (ך ראור

כב כוללרוחב ר
2,010 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,786 מ“מ מראות חיצוניות

2,699 מ“מבסיס גלגלים

75 ק“גבי על הגגעומס מר

בי בתאעומס מר
100 ק“ג המטען

, כל הדגמיםכבנתוני ר

B 180 BlueEFFICIENCY

1,557 מ“מכבגובה הר

משקל כללי

1,395 ק“גללא מטען

בה ידניתתי

משקל כללי

1,425 ק“גללא מטען

בה אוטומטיתתי

אל  תשתמש במים מזוקקים במיכל מי השטיפה.

ם נזק לחיישן המפלס.ת ייגראחר

MB Summerfit בב את נוזל השטיפה רק עםער

ת נחירי השטיפה עלולים. אחרMB Winterfitאו 

להיחסם.

ת הקיפאון:בטמפרטורות מעל נקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של ¿

.MB Summerfit מים ונוזל שטיפה, לדוגמה

עם 100 חלקי MB Summerfit בב 1 חלקיער¿

מים.

ת הקיפאון:בטמפרטורות מתחת לנקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של¿

MB Winterfit.מים ונוזל שטיפה, לדוגמה 

בוב לטמפרטורותהתאם את יחס הער

החיצוניות.

בב 1 חלקער C° 10- בטמפרטורות של עד¿

MB Winterfit .עם 2 חלקי מים

בב 1 חלקער C° 20- בטמפרטורות של עד¿

MB Winterfit .עם 1 חלקי מים

בב 2 חלקער C° 29- בטמפרטורות של עד¿

MB Winterfit .עם 1 חלקי מים

MB Summerfitהוסף נוזל שטיפה מרוכז לדוגמה 

ך כל השנה. לנוזל השטיפה לאורMB Winterfitאו 

כב המפורט:ב למידע הרנא שים ל

הגבהים המפורטים משתנים כתוצאה מ:£

� צמיגים

� עומס מטען

� מצב המתלים וציוד אופציונלי.
כב ללאציוד אופציונלי מגדיל את משקל הר£

מטען, ומוריד את משקל המטען שאותו ניתן

כב. המשקל ללא מטען מפורטלהעמיס בר

בהתאם לתקנות האיחוד האירופי וכולל:

�נהג 68) ק“ג(

�מטען 7) ק“ג(

�כל הנוזלים (כולל מיכל דלק מלא

.(90% �ב

כב ספציפי ניתן למצואמידע על משקל ר£

 עמוד 310).«(כב בלוחית זיהוי הר

כברק בארצות מסוימות תוכל למצוא מידע ר£

,)COCכב (ספציפי במסמכי אישור הר
כבך.מסמכים אלה מסופקים עם ר
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ההתקן גריר

מידות פתיחת דלת תא

המטען

B 180 CDI  BlueEFFICIENCY

1,557 מ“מכבגובה הר

משקל כללי

1,475 ק“גללא מטען

בה ידניתתי

משקל כללי

1,505 ק“גללא מטען

בה אוטומטיתתי

B 200 BlueEFFICIENCY

1,558 מ“מכבגובה הר

משקל כללי

1,395 ק“גללא מטען

בה ידניתתי

משקל כללי

1,425 ק“גללא מטען

בה אוטומטיתתי

B 200 CDI  BlueEFFICIENCY

1,558 מ“מכבגובה הר

משקל כללי

1,475 ק“גללא מטען

בה ידניתתי

משקל כללי

1,505 ק“גללא מטען

בה אוטומטיתתי

כבגובה הרביפתח מר

תא מטעןתא מטעןכבדגם הר

פתוח

B 18022

B 180 CDI22
1,980 מ“מ1,873 מ“מ

B 20022

B 200 CDI22
1,981 מ“מ1,874 מ“מ

BlueEFFICIENCY  22

ההתקן גריר

ת,ה בהתקנה מאוחראם אתה מתקין התקן גריר

עשה זאת רק במוסך מוסמך, שיש לו את הידע

ס בנץת מרצדה זו. חברוהכלים הנחוצים לעבוד

כז שירות מורשהממליצה לך להשתמש במר

ה זו.ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד

כותבטיחות או על מערעבודות הקשורות ל

בות להתבצע במוסךבטיחות, חייהקשורות ל

מוסמך.

ת,ה בהתקנה מאוחראם אתה מתקין התקן גריר 

כת הקירור,בצע שינויים במערך לייתכן שיהיה צור

הכב. אם אתה מתקין התקן גרירבהתאם לסוג הר

ב לנקודות העיגון שעלת, שים לבהתקנה מאוחר

ה.השילד



מפתח עניינים
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ההתקן גריר

הדוגמה: נקודות עיגון להתקן גריר

הבור להתקן גרירדוגמה: נקודות החי

נקודות עיגון

מידות שלוחה

כז הסרן האחורימר

ה שהותקנו בבית החרושת,בהתקני גריר

ת השלוחה, כולל מרווח ביטחון, היא 880מיד

מ“מ.
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GHz-24       כת חיישן רדארמער

פוס בע“מ  �  08/2012הפקה: מידע טכני ד

B 18025

  מטעני גרור

ה. ביכולת טיפוס מינימלית בשיפוע של 12% מעציר23
. משקל יצול הגרור אינו נכלל במשקל הגרור24

BlueEFFICIENCY  25

בת הילוכים ידניתכב המצויידים בתילכלי ר

B 20025B 180 CDI25B 200 CDI25

1,400 ק“ג1,200 ק“ג1,400 ק“ג1,200 ק“ג23מטען גרור מותר עם בלמים

735 ק“ג735 ק“ג695 ק“ג695 ק“גמטען גרור מותר ללא בלמים

75 ק“ג75 ק“ג75 ק“ג75 ק“ג24בי על יצול הגרורעומס מר

990 ק“ג990 ק“ג995 ק“ג995 ק“גבי מותר על הסרןעומס מר

ת גרורהאחורי בגריר

B 18025

בת הילוכים אוטומטיתכב המצויידים בתילכלי ר

B 20025B 180 CDI25B 200 CDI25

1,400 ק“ג1,200 ק“ג1,400 ק“ג1,200 ק“ג23מטען גרור מותר עם בלמים

750 ק“ג750 ק“ג710 ק“ג710 ק“גמטען גרור מותר ללא בלמים

75 ק“ג75 ק“ג75 ק“ג75 ק“ג24בי על יצול הגרורעומס מר

965 ק“ג965 ק“ג970 ק“ג970 ק“גבי מותר על הסרןעומס מר

ת גרורהאחורי בגריר



אינטרנט

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

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

הנך מוזמן להעלות בפני צוות התיעוד 
הטכני כל הערה או הצעה שעולה לך 

ביחס לספר הוראות ההפעלה והתיעוד 
הטכני, בכתובת:

Daimler AG, HPC: R822

   D-70546 Stuttgart, Germany

חל איסור להדפיס, לתרגם או לשחזר 
בכל דרך שהיא את המסמך בשלמותו 

או בחלקו, ללא קבלת אישור מראש 
Daimler AG ובכתב מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

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

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

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

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

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

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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