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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 למען איכות הסביבה

הערות למען איכות הסביבה מספקות מידע אודות 
פעולות שיש לנקוט לשמירה על הסביבה או לסילוק נכון 

של מוצרים משומשים.

הערות אודות נזק לחומר, מזהירות אותך מפני   
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 שבו ניתן מידע נוסף  ) עמוד( 
אודות הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

אינטרנט

ועל  בנץ  מרצדס  רכבי  על  נוסף  מידע 
חברת דיימלר מופיע באתרים הבאים:

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

התיעוד  צוות  בפני  להעלות  מוזמן  הנך 
לך  שעולה  הצעה  או  הערה  כל  הטכני 
הטכני,  והתיעוד  זה  נהג  לספר  ביחס 

בכתובת:

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

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

Daimler AG ובכתב מחברת

פרטי פרסום



ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

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

 למען ביטחונךס בנץ החדשה שלך.את המרצד

כב, מלאהאישי ולמען חיי שירות ארוכים של הר

ה המצויים בספראחר הוראות והערות האזהר

כבנהג זה. התעלמות מהן עשויה להוביל לנזק לר

או לפציעות אישיות.

כבך עשוי להיותהציוד או תיאור המוצר של ר

שונה בהתאם:

לדגם£

להזמנה£

סת המדינהלגר£

לזמינות£

כב בעל הגההאיורים בספר נהג זה מציגים ר

ה אתכנת בהתמדס בנץ מעדמרצדשמאלי. 
מת ביותר.מת הטכנולוגיה המתקדמכוניותיה לר

ת לעצמה את הזכות להכניסה שומרהחבר
שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

כבך עשוי להיות שונה מהמוצגלפיכך, הציוד בר

באיורים ובתיאורים.

כב:הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהר

ספר נהג£

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

כב  והעברשמור מסמכים אלה תמיד בתוך הר

תאותם לרשות הבעלים החדשים במעמד מכיר

כב.הר

באפשרותך ללמוד ולהכיר את התכונות

כבך בספרהבולטות העיקריות של ר

הנהג הזמין באינטרנט בשפות אנגלית

מנית באתר:וגר

 http://www.mercedes-benz.de
betriebsanleitung

ריכיםבאפשרותך להשתמש גם ביישומי המד

ס בנץ:של מרצד

Apple ® iOS

AndroidTM

ריכים שלב כי ייתכן שאפליקציות המדנא שים ל

תם זמינות במדינתך. חברס בנץ טרמרצד

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

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

27..........................................במבט חטוף

39..................................................בטיחות

81......................................הפתיחה וסגיר

105...............בים, גלגל הגה ומראותמוש

119.......מיתה ומגבי השמשה הקדתאור

135.......................................ת אקליםבקר

155..........................................נהיגה וחניה

237.............................ך/תצוגותרב דמחש

305.................................אחסון ומאפיינים

321....................................טיפול ותחזוקה

337............................................ךרתיקוני ד

357....................................גלגלים וצמיגים

393.............................................מידע טכני
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אאאאא  

בבבבב  

78......................(ATA) בהאזעקה נגד גני

78..........................................ה� הגנה נגד גריר

77............................(שולל התנעה)אימובילייזר 

308............................................איזורי אחסון

(ראה גם תא אחסון)

25.........................................אחריות מקיפה

כבאלקטרוניקת הר

394...................כבטיפול באלקטרוניקת הר

PRE-SAFE®     56............כת הגנה מונעת)(מער

57....אמצעים אוטומטיים לאחר תאונה�

57................................................כבילדים בר

57.............................הערות בטיחות חשובות

בים המתאימים להתקנה שלמוש

תכת ריסון לילד באמצעות חגורמער

64..............................................................בטיחות

בים המתאימים להתקנה שלמוש

65.........כת ריסון לילד מסוג איזופיקסמער

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

68..........................................................האחוריות

58.......................................כבכת ריסון ברמער

ב הנוסעכת ריסון לילד על מושמער

61................................................................מיהקד

66..................כת מומלצות לריסון לילדמער

בי ילדיםכת לאבטחת מושמער

59...........................................................איזופיקס

67......................................נעילה להגנת ילדים

60...................................ה עיליתרצועת קשיר

בלם חניה

187................................................בלימת חירום

184...........................................ממת המנועהד

185.......................................בלם חניה חשמלי

הפעלה או שחרור הבלם באופן�

186...............................................................ידני

187.....................................שחרור אוטומטי�

70........................................................בלמים

ABS......................................................69

BAS......................................................70

ESP®......................................................................74

ת אקליםבקר

136...............כות מיזוג אווירת מערסקיר�

כות מיזוגה עבור מערלוח בקר�

137............................................................אוויר

DYNAMIC SELECTבקר �

AMG...................................138) בד(מל

39.......................................................בטיחות

40.................................................אזעקת חירום

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

41............כת הריסוןה של מערנורית אזהר

PASSENGER AIRBAG........41נורית חיווי 

42..............................................חגורות בטיחות

44............................הידוק חגורות בטיחות�

ביםמחוון חגורות בטיחות במוש�

46.........................................................אחוריים

45...............................כוונון חגורות בטיחות�

45..........................שחרור חגורות בטיחות�

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

49..............................................כריות אוויר ווילון

48...............................כי הנהגברכריות אוויר ל

48........................................כריות אוויר צדדיות

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

מותחני חגורות בטיחות וכריות�

55...............................................................אוויר

כת לנטרול אוטומטי שלמער�

49.............מיכריות אוויר של הנוסע הקד

52................................כת אבחון עצמימער�

כת האוטומטית לנטרולתקלות במער

54..................מיכריות אוויר של הנוסע הקד
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ECO start/stop....................138תפקוד �

ת אקליםה של בקרלוח בקר

מוטרוניקאוטומטית מסוג תר

139...................................................(דו�אזורית)

ה אקליםמידע אודות השימוש בבקר

139................מוטרוניקאוטומטית מסוג תר

139....................ת אקלים אוטומטיתבקר�

DYNAMIC SELECTבקר �

AMG...................................140) בד(מל

ECO start/stop....................140תפקוד �

140...........ת אקליםבוי של בקרהפעלה/כי

141...ריווא שוביי םע רוריק לש יוביכ/הלעפה

םע רוריק” דוקפתב הלקת

142.....................................................“ריווא שוביי

בצמל םילקא תרקבהפעלה של 

142..........................................................יטמוטוא

בצמל םילקא תרקבת רהגד

142..........................................................יטמוטוא

142.................................הת הטמפרטוררהגד

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר

142...................................................מטרוניקטר

143...............................ביעת חלוקת האווירק

143......................................ם האווירת זררהגד

ZONE............144בוי שלתפקוד הפעלה/כי

144...................מיתת השמשה הקדהפשר

144.......................................ת החלונותהפשר

145......אדים בצד החיצוני של החלונות�

144.......אדים בצד הפנימי של החלונות�

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

בוי של מצב מיחזורהפעלה/כי

146.................................................................אוויר

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר

146.......................................לחצן מיחזור אוויר

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

151..................................ת זמן יציאהרהגד�

152....................................החלפת הסוללה�

בוי של חימום/אוורורהפעלה/כי�

העזר באמצעות הלחצן בקונסולה

149....................................................כזית   המר

בוי של חימום/אוורורהפעלה/כי�

149.......חוקהעזר באמצעות השלט הר

בוי של חימום/אוורורהפעלה/כי�

150..............................................................עזר

כתתקלות אפשריות במער�

153...............................חימום/אוורור העזר

147..........חימום שיורי � הפעלה/הפסקת

153....................................כוונון פתחי האוורור

כוונון פתחי האוורור בתא הנוסעים

154............................................................האחורי

154.................כוונון פתחי האוורור הצדדיים

154..................כזייםכוונון פתחי האוורור מר

191..............................................ת שיוטבקר

191...............................ת שיוטת בקרבחיר�

193....................................ת המהירותר� הגד

194.................................ת שיוטנטרול בקר�

196..........................................דיסטרוניק פלוס

197.....................הערות בטיחות חשובות�

198....................הפעלת דיסטרוניק פלוס�

198....................................ת שיוטידית בקר�

גג נפתח מחליק

98........................הערות בטיחות חשובות�

עונמש תעב םשג תריגס ןייפאמ

100...................................................................יובכ

הפעלה של וילון השמש הנגלל של

100......................................................גג השמש

99................................הפעלה של גג השמש

99............................................הפתיחה/סגיר�

ה של וילוןתפקוד הגנה בעת סגיר

101..............................................השמש הנגלל

גגגגג
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ה של גגתפקוד הגנה בעת סגיר

99...............................................................השמש

תקלות אפשריות בגג הנפתח

103..........................................................מיהפנור

גלגל ההגה

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

112.........................................כוונון גלגל ההגה

גלגלים � החלפת גלגל

369.....................כב מפני תזוזהאבטחת הר

368..............................................................אחסון

371...................................................ת גלגלהסר

368................................................התקנת גלגל

372...............................................כבהנמכת הר

69....................................................כבמת הרהר

368........התקנת גלגל ......................................

התקנת גלגל חדש ...................................371

368........................................................בובכוון סי

331...............................................ניקוי הגלגלים

367...................................................בב גלגליםס

372...............................שילוב צמיגים וגלגלים

374.......................................................צמיגים�

389......................................גלגל חלופי זמני

389..........................הערות בטיחות חשובות

392......................................................מידע טכני

390.................הוצאת הגלגל החלופי הזמני

350...........................הה והתנעה בגרירגריר

350...............................נקודות שחשוב לזכור

354........................ה (בחירום)התנעה בגריר

הגריר

78..............................................ההגנה נגד גריר

405..................................................ההתקן גריר

4MATIC.............354כבי הערות עבור ר�

352..............הה לולאת הגרירהתקנה/הסר

352.............................םמי מורעם הסרן הקד

353..................עם שני הסרנים על הקרקע

229...............................................ת גרורגריר

231........................ת גרורהערות אודות גריר

229..........................הערות בטיחות חשובות

234......................אספקת חשמל של הגרור

233...................................................בור הגרורחי

234.......................................התאמת המתאם

LED.....233ה עבור פנסי מחוון תקלת נור

234....................בור של �7פיניםגרור עם חי

406..................................................משקלי גרור

233..................................................ניתוק הגרור

231................................................עצות לנהיגה

232...................ה החוצהקיפול תפוח הגריר

233...................ה פנימהקיפול תפוח הגריר

דדדדד  

דלק

180..............................................................תדלוק

180......................הערות בטיחות חשובות�

ה של מכסה מילויפתיחה/סגיר�

181..............................................................דלק

182...............ה של מכסה מילוי דלקסגיר�

397...................................בול מיכל הדלקקי�

183...................תקלה של דלק ומיכל הדלק

89........................................................דלתות

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

89......םינפבמ ותתלד תחיתפו הליענ לוטיב

תביטול נעילה בדלת הנהג (בעזר

91.................................................מפתח חירום)

92............םוריח חתפמ תרזעב בכרה תליענ

91.............................מאפיין נעילה אוטומטית

כזית מתוךנעילה וביטול נעילה מר

90...................................................................כבהר
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309.................................הגדלת תא המטען

310...........קיפול משענת הגב האחורית�

בהביהגנת הס

22.................................................הערות כלליות

החלפת נורות

�125.....................הערות בטיחות חשובות

ה של החלפת נורות/סקיר�

126..................................................סוגי נורות

127..............................מיותהחלפת נורות קד

ת כיסוי בקשתהתקנת/הסר�

127..........................................מיהגלגל הקד

127......)ןגולה( םיישארה םיסנפב ךומנ רוא

אור נמוך בפנסים הראשיים ופנסי

127...............................צד/פנסי חניה (הלוגן)

128........החלפת נורות בפנסים האחוריים

ה של לוחות הדיפוןפתיחה וסגיר

128..........................................................הצדדיים

128............................................פנסים אחוריים

358.....................................................הפעלה

ת צמיגים, התקנתםבחיר

359......................................................והחלפתם

ת תקופתית לגלגליםביקור

359.........................................................ולצמיגים

356..................................הערות אודות נהיגה

359..................הערות אודות סוליית הצמיג

156..............................................הרצת מנוע

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

156.........................1,500 הק“מ הראשונים

התנעת מנוע

157.................................................מצבי מפתח

Start/stop............................................157מתג 

159............................................התנעת המנוע

159.....................הערות בטיחות חשובות�

160...................בת הילוכים אוטומטיתתי�

159..............................בת הילוכים ידניתתי�

160..............התנעה באמצעות המפתח�

התנעה באמצעות מתג�

Start/stop........................................160

160..............................................תחילת נסיעה

161..........................התחלת נסיעה עם גרור

161......................................סייען זינוק בעלייה

הפעלה או הפסקת תפקוד

ECO start/stop.............................................163

ECO start/stop.............................162תפקוד 

163........................התנעת מנוע אוטומטי�

162...............................בוי מנוע אוטומטיכי�

ההההה 

זזזזז

116...................................זיכרון � תפקודים

116............................רות בזיכרוןה והגדשמיר

117..........רות שמורות בזיכרוןקריאה להגד

חחחחח 

חגורות בטיחות

42...............................................חגורות בטיחות

44.............................הידוק חגורות בטיחות�

ביםמחוון חגורות בטיחות במוש�

46..........................................................אחוריים

45...............................כוונון חגורות בטיחות�

45...........................שחרור חגורות בטיחות�

335..............................................................ניקוי

69.....................................כבחיות מחמד בר

332................................... (הוראות ניקוי)חיישנים

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

151...................................ת זמן יציאהרהגד�

152.....................................החלפת הסוללה�

בוי של חימום/אוורורהפעלה/כי�

העזר באמצעות הלחצן בקונסולה

149....................................................כזית   המר
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בוי של חימום/אוורורהפעלה/כי�

149.......חוקהעזר באמצעות השלט הר

בוי של חימום/אוורורהפעלה/כי�

150..............................................................עזר

כתתקלות אפשריות במער�

153...............................חימום/אוורור העזר

338.................................חירום � ציוד חירום

339.............................................בוי אשמטף כי

338............................................המשולש אזהר

הוצאה/החלפה של משולש�

338........................................................האזהר

338......................ההצבת משולש האזהר�

338.................................ה ראשונהכת עזרער

339..............................................כבכת כלי רער

339................(לתיקון נקר) TIREFITכת ער

כת כליםכב עם ערכלי ר�

339...................................................להחלפת צמיג

חלונות צד

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

96........................................איפוס חלונות הצד

94......................ת חלונות הצדפתיחה/סגיר

95...................................מאפיין פתיחת נוחות

95.....................................ת נוחותמאפיין סגיר

94....................המאפיין תפקוד מניעת לכיד

98..............תקלות אפשריות בחלונות הצד

22..........ס בנץחלקי חילוף מקוריים מרצד

184........................................................חניה

184.....................הערות בטיחות חשובות�

187................................................בלימת חירום

184...........................................ממת המנועהד

185.......................................בלם חניה חשמלי

הפעלה או שחרור הבלם באופן�

186...............................................................ידני

187.....................................שחרור אוטומטי�

טטטטט 

כבטיפול וניקוי/טיפוח הר

330.........................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

330..............................................משטחי הצבע

331.........................טיפול במשטחי צבע מט

329.......כב וניקוי משטחי צבעשטיפת הר

331.........................................כבניקוי חלקי הר

331..........................................ניקוי הגלגלים�

333........................ת גרורניקוי התקן גריר�

332...........................................ניקוי חיישנים�

332..............................................להבי מגבים�

מאותתי הפנייה במראות�

332..................................................החיצוניות

333.........................מצלמת נסיעה לאחור�

332.......................................פנסים חיצוניים�

333.............................................צינור פליטה�

330...........................................שטיפה ידנית�

334...............................כבטיפול של פנים הר

334...............................ניקוי דיפון פלסטיק�

335.....................ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון�

335............................ניקוי חגורות בטיחות�

334...................................ניקוי מסך תצוגה�

ניקוי של גלגל ההגה וידית�

334.....................הילוכים או בורר הילוכים

335............................ביםניקוי כיסויי המוש�

335.................ניקוי ריפוד הגג והשטיחים�

318................................................טלפון נייד

319..........בת הטלפון בתא האחסוןתוש�

ייייי

Direct selectידית  

בת הילוכים אוטומטיתראה תי

ילדים

(ראה בטיחות ילדים)
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339...............................כבה של הרכלי עבוד

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

49..............................................כריות אוויר ווילון

48...............................כי הנהגברכריות אוויר ל

48........................................כריות אוויר צדדיות

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

מותחני חגורות בטיחות וכריות�

55...............................................................אוויר

כת לנטרול אוטומטי שלמער�

49.............מיכריות אוויר של הנוסע הקד

52................................כת אבחון עצמימער�

כת האוטומטית לנטרולתקלות במער

54..................מיכריות אוויר של הנוסע הקד

315..................................הטיית מגין שמש�

311.....................................................ף אחורימד

313..............................................מחזיק ספלים

מחזיק ספלים בקונסולה

314.....................................מיתכזית הקדהמר

מחזיק ספלים במשענת היד של

314............................................ב האחוריהמוש

316...............................................מצית סיגריות

309....פתח למטענים ארוכים בתא אחורי

12V...........................................316שקע 

כזיתשקע  בקונסולה המר

317.........................................................מיתהקד

כזיתשקע  בקונסולה המר

317.................................................בתא האחורי

317.......................................שקע  בתא מטען

315.....................................................המאפר

315...........................................מיתה קדמאפר

316................................ה בתא האחורימאפר

319.....תציפוי נגד סנוור � התקנה מאוחר

319.......................................................שטיחונים

מבוא

25..............................................אחריות מקיפה

22......................סחלפים מקוריים של מרצד

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

22.......................כב משומשיםת כלי רהחזר

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

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

26........................................מידע זכויות יוצרים

23............................................................ספר נהג

25........................ עבור כרטיס חילוץQRקוד 

24.....................................................כברישום הר

24.......................................................שימוש נכון

24......................................................שקע אבחון

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

339...................................כב)כת כלי ר(ער מגבה

מממממ

להבי מגבים

בוי של פעולת מגבהפעלה/כי

130..................................................החלון אחורי

130.................................החלפת להבי מגבים

132....................החלפת להב במגב האחורי

30...............................................לוח מחוונים

32........................................ה וחיווינוריות אזהר

28...........................................................תא הנהג

238...............................ת לוח המחווניםתאור

כככככ

ללללל

מאפיינים

311.........................................וו לתליית שקיות

318.......................................................טלפון נייד

319..........בת הטלפון בתא האחסוןתוש�

315....................................................מגיני שמש
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מיתמגבי השמשה הקד

בוי של מגבי השמשההפעלה/כי

129.........................................................מיתהקד

בוי של פעולת מגבהפעלה/כי

130..................................................החלון אחורי

130.................................החלפת להבי מגבים

132....................החלפת להב במגב האחורי

תקלות אפשריות במגבי השמשה

134.........................................................מיתהקד

239...........ת נוזל קירור מנועמד טמפרטור

238..........................מד מהירות עם שנתות

239..................................................מד סל“ד

מוסך

24..........................כז שירות מורשהראה מר

396...........................בוליםמוצרי שירות וקי

396.....................הערות בטיחות חשובות�

397..................................................................דלק

397.....................הערות בטיחות חשובות�

397..................................בול מיכל הדלקקי�

400........................מידע על תצרוכת דלק�

402....................................................נוזל בלמים

402.......................................................נוזל קירור

402.....................הערות בטיחות חשובות�

400.......................................................שמן מנוע

402.................................צמיגות שמן מנוע�

401......................................................בוליםקי�

401......................................................תוספים�

כת שטיפה של השמשהמער

403.........................................................מיתהקד

57....................................כבבי ילדים ברמוש

57.............................הערות בטיחות חשובות

בים המתאימים להתקנה שלמוש

תכת ריסון לילד באמצעות חגורמער

64..............................................................בטיחות

בים המתאימים להתקנה שלמוש

65.........כת ריסון לילד מסוג איזופיקסמער

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

68..........................................................האחוריות

58.......................................כבכת ריסון ברמער

ב הנוסעכת ריסון לילד על מושמער

61................................................................מיהקד

66..................כת מומלצות לריסון לילדמער

בי ילדיםכת לאבטחת מושמער

59...........................................................איזופיקס

67......................................נעילה להגנת ילדים

60...................................ה עיליתרצועת קשיר

ב נהגמוש

בים)(ראה מוש

AMG Performance......................111בי מוש

ביםמוש

107.....................הערות בטיחות חשובות�

111.............בבוי של חימום מושהפעלת/כי

112.....בשומה םומיחב תוישפא תולקת�

109............................בים (חשמלי)כוונון מוש

108...................................בים (ידני)כוונון מוש

109....................................כוונון משענת ראש

110......ב האחורימשענות הראש במוש�

ה והתקנה של משענותהסר�

110.........................ב האחוריהראש במוש

106........................ב הנהגכוונון נכון של מוש

כוונון של תמיכת קשת הגב בת 4

110..............................................................כיוונים

313..........................................מחזיק ספלים

מחזיק ספלים בקונסולה

314.....................................מיתכזית הקדהמר

מחזיק ספלים במשענת היד של

314............................................ב האחוריהמוש

ךרב דמחש

239........................................................הסקיר�

257..........................................הודעות בתצוגה

258....................................כות בטיחותמער�

275............................................................מנוע�
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271.........................................................פנסים�

291........................................................מפתח�

278........................................כות נהיגהמער�

283.......................................................צמיגים�

285..............................................................כבר�

292.....ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

292.......................................חגורות בטיחות�

301............................................................מנוע�

294....................................כות בטיחותמער�

303........................................כות נהיגהמער�

243....................................מד מהירות דיגיטלי

כתמחווני מצב נוספים של מער

244..............................................................הניווט

241........................תפריטים ותפריטי משנה

250............................................רותתפריט הגד

246................................................תפריט טלפון

247............................................בלת שיחהק�

247.............................חייה או סיום שיחהד�

247....................................................חיוג חוזר�

247...............חיוג מספר מספר טלפונים�

245................................כת שמעתפריט מער

245.........הפעלה התקני שמע או מדיה�

DVD..............................245הפעלת ווידיאו �

246.....................................הפעלת טלוויזיה�

243..................................................תפריט ניווט

243.............................תצוגת הוראות ניווט�

243.......................הנחיית ניווט לא פעילה�

244..........................הנחיית מסלול פעילה�

Assistance(.......................247תפריט סיוע (

248......................פיתהצגה של תצוגה גר�

248..............................סייען זיהוי תמרורים�

ESP®....................245ניתוק/הפעלה של �

הפעלה/נטרול של סייען�

249....................למניעת התנגשות פלוס

כתהפעלה/נטרול של מער�

249...................................לזיהוי עייפות נהג

הפעלה/ניתוק סייען שטחים�

249..........................................................מתים

תהפעלה/ניתוק סייען שמיר�

249............................................................בנתי

AMG(........................254כב (רAMG תפריט 

256.........................................כה כוללתהער�

256..........................................בובכת סיהער�

RACETIMER......................255תפקוד �

250...............................................תפריט שירות

254.....................רות המפעלאיפוס להגד�

250.............................................לוח מחוונים�

252..........................................................נוחות�

252...........................ביעת שעת היציאהק�

251..............................................................כבר�

252................................שינוי שעת היציאה�

251........................................................התאור�

Trip.........................................242תפריט 

241...................................ב תכליתיתתצוגה ר

237..........................................תצוגות והפעלה

339.........................................בוי אשמטף כי

404.......................................................מידות

393..............................כבמידע טכני של הר

394...................................כבאלקטרוניקת הר

מכשירי אלחוט וטלפונים ניידים�

RF(.......394ר ת (משדבהתקנה מאוחר

396...................................כבלוחית זיהוי כלי ר

396.........................(VIN) כבמספר זיהוי ר

396...................................................מספר מנוע

404..........................................מידות ומשקלים

396...............................בוליםמוצרי שירות וקי

396.....................הערות בטיחות חשובות�

397..................................................................דלק

397.....................הערות בטיחות חשובות�

397..................................בול מיכל הדלקקי�

400........................מידע על תצרוכת דלק�

402....................................................נוזל בלמים

402.......................................................נוזל קירור
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402.....................הערות בטיחות חשובות�

400.......................................................שמן מנוע

402.................................צמיגות שמן מנוע�

401......................................................בוליםקי�

401......................................................תוספים�

כת שטיפה של השמשהמער

403.........................................................מיתהקד

405..................................................ההתקן גריר

406....................................................מטעני גרור

משקל מותר עבור גרור עם�

406........................................................בלמים

משקל מותר עבור גרור ללא�

406........................................................בלמים

408..................בי של יצול גרורמשקל מר�

עומס מותר על סרן אחורי בעת�

409................................................ת גרורגריר

393..............................................נתונים טכניים

405.............................................ההתקן גריר

מיכל דלק

(ראה דלק)

322....................................מכסה תא המנוע

324.....................הערות בטיחות חשובות�

288.............................................הודעות תצוגה

324..............................................................הסגיר

323............................................................פתיחה

מנוע

396...................................................מספר מנוע

275.............................................הודעות תצוגה

159............................................התנעת המנוע

165.............................................תהליך התנעה

184...........................................ממת המנועהד

354............................................ההתנעה בגריר

301.......................................נורית אבחון מנוע

160..............ת מפתחהתנעת המנוע בעזר

348...התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר

Start/Stop ECO......................162תפקוד 

165...............................תקלות מנוע � פתרון

מנעול הצתה

ראה מצבי מפתח

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

68...................................................האחוריות

כות בטיחות נהיגהמער

ABSכת למניעת נעילת (מער

69..............................................................גלגלים)

ATA78............בה)כת אזעקה נגד גני (מער

BAS70....................בלימה)כת סיוע ל (מער

EBD )חלוקת כוח הבלימה

77.....................................................)תינורטקלא

ESP® )73.........)תינורטקלא תוביצי תינכות

ESP®......75 לש הלעפה/הלועפ תקספה�

ESP® 76...........................................לייצוב גרור

4ETS/ETSךרכת אחיזת ד (מער

73........................................................אלקטרוני)

78..............................................ההגנה נגד גריר

77............................................בלימה מותאמת

77.......................................................ת היגויבקר

79....................................חיישן תנועה פנימית

73................................פנסי בלימה מותאמים

72....................................סייען בלימת מותאם

70.............................סייען למניעת התנגשות

71.................................חקת מרתפקוד אזהר

ECO start.stop................................74תפקוד 

191........................................כות נהיגהמער

191...................................................ת שיוטבקר

191...............................ת שיוטת בקרבחיר�

193....................................ת המהירותר� הגד

194.................................ת שיוטנטרול בקר�

196..........................................דיסטרוניק פלוס

197.....................הערות בטיחות חשובות�

198....................הפעלת דיסטרוניק פלוס�

198....................................ת שיוטידית בקר�
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נהיגה בסיוע של דיסטרוניק�

199...........................................................פלוס

200....................................ת המהירותר� הגד

חק המינימלית המרר� הגד

201...................................................הספציפי

201.......כת דיסטרוניק פלוסנטרול מער�

עצות לנהיגה עם דיסטרוניק�

203...........................................................פלוס

226..................................בת נתיחבילת שמיר

226...................אזהרות בטיחות חשובות�

227..................................ת התנגשותאזהר�

226.............................................חיישני רדאר�

הסייען שטחים מתים (בשד

226.....................................................הראייה)

228.....................................בת נתיסייען שמיר

228.....................הערות בטיחות חשובות�

229...............בת נתיהפעלת סייען שמיר�

222.......................כת לזיהוי עייפות נהגמער

222.....................הערות בטיחות חשובות�

כת לזיהויהפעלה של המער�

223...............................................עייפות נהג

222.........................מת הריכוזהצגה של ר�

217..............................מצלמת נסיעה לאחור

217.....................הערות בטיחות חשובות�

בוי של מצלמת נסיעההפעלה/כי�

218.........................................................לאחור

כתתצוגות במער�

Audio 20/COMAND..............................218

219........תפקוד ”חניה בנסיעה לאחור“�

222................................חבהתפקוד זווית ר�

221.................................בור גרורתפקוד חי�

223...................................סייען זיהוי תמרורים

224.....הפעלה של סייען זיהוי תמרורים�

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

224...........................תצוגת לוח המחוונים�

212.....................................................סייען חניה

217.........................ביטול סייען חניה פעיל�

212.....................הערות בטיחות חשובות�

213................................זיהוי מקומות חניה�

214............................................................חניה�

216..............................יציאה ממקום חניה�

215................................................עצות חניה�

206..................................סייען תחילת נסיעה

206.....................הערות בטיחות חשובות�

206............הפעלת סייען תחילת נסיעה�

194.................(Speedtronic)ספידטרוניק 

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

195...........................ספידטרוניק משתנה�

196..................................בועספידטרוניק ק�

HOLD.....................................204תפקוד 

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

HOLD....................205הפעלת תפקוד �

HOLD.......................205נטרול תפקוד �

204...........................................תנאי הפעלה�

RACE START.........................206תפקוד 

206.....................הערות בטיחות חשובות�

RACE START...................207הפעלת �

HOLD.......................205נטרול תפקוד �

206...........................................תנאי הפעלה�

AMG RIDE CONTROL )יבכרב AMG (.......207

208...............................................מצב נוחות�

208.............................................מצב ספורט�

4MATICבועה בכל (הנעה ק

208........................................................הגלגלים)

כת שיכוךמתלים המצוידים במער

208........................................................מותאמת

209.................................ת מצב נוחותבחיר�

209..............................ת מצב ספורטבחיר�

209..............(PARKTRONIC)פרקטרוניק 

209.....................הערות בטיחות חשובות�

209..............טווח הפעולה של החיישנים�
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211.............נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

210.......................................התצוגות אזהר�

212.......תקלות אפשריות של פרקטרוניק

בהכות נגד גנימער

ATAכת אזעקה למניעת (מער

78.................................................................בה)גני

כת למניעת נעילת גלגליםמער

כת למניעת (מערABSראה 

נעילת גלגלים)

כת מיזוג אווירמער

ת אקליםראה בקר

בלימהכת סיוע למער

בלימה)כת תגבור ל (מערBASראה 

כת ריסון נוספתמער

כת ריסון נוספת) (מערSRSראה 

82........................................................מפתח

157.................................................מצבי מפתח

83...............................................תפקודי מפתח

Start/stop............................................157מתג 

85.............................................מפתח חירום

85................................הוצאת מפתח החירום

85............................ההכנסת מפתח החירום

85..............................................סוללת המפתח

86.............................................בדיקת סוללה�

86..........................................החלפת סוללה�

87...........................פתרון תקלות של מפתח

KEYLESS-GO..............................83כת מער

83......................................נעילה וביטול נעילה

KEYLESS-GO start..................84תפקוד 

84..................כת הנעילהרות מערשינוי הגד

כבמצבר הר

344.....................הערות בטיחות חשובות�

348..................התנעה באמצעות כבלי עזר

347.............................................טעינת המצבר

316.........................................מצית סיגריות

217............................מצלמת נסיעה לאחור

217.....................הערות בטיחות חשובות�

בוי של מצלמת נסיעההפעלה/כי�

218.........................................................לאחור

כתתצוגות במער�

Audio 20/COMAND..............................218

219........תפקוד ”חניה בנסיעה לאחור“�

222................................חבהתפקוד זווית ר�

221.................................בור גרורתפקוד חי�

מראות

113...................................................מראה פנימית

113............................................מצב נוגד סנוור

113...............................................מראות חיצוניות

114......ת המראות החיצוניותראיפוס הגד

115.....תו בזיכרוןת מצב חניה ושמיררהגד

מצב חניה במראה החיצונית של

115..............................................מיהנוסע הקד

115............שימוש בהילוך נסיעה לאחור�

113.......................כוונון  המראות החיצוניות

114............מראה חיצונית מחוץ למיקומה

114...................................נוגד סינוור אוטומטי

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

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

116.....קריאה למצב חניה השמור בזיכרון

24...............................................כז שירותמר

338........................................המשולש אזהר

משענות ראש

109....................................כוונון משענת ראש

110......ב האחורימשענות הראש במוש�

ה והתקנה של משענותהסר�

110.........................ב האחוריהראש במוש

404..................................................משקלים
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169........................בת הילוכים אוטומטיתתי

169.....................הערות בטיחות חשובות�

DIRECT SELECT.............................169ידית 

173..............................בת הילוכיםמצבי תי

N....................170ה להילוך סרק העבר�

בת הילוכים ותצוגתמצב תי�

170..........................................תוכנית נהיגה

P.........................170שילוב מצב חניה �

באופן Pשילוב של מצב חניה �

170....................................................אוטומטי

R..........170שילוב הילוך נסיעה לאחור �

D........................172שילוב מצב נהיגה �

AMG.....................172)כבי ידית הילוכים (לר

בתת מצבים של תיסקיר�

172......................................................הילוכים

P...........................173ב מצב חניה של�

בת ההילוכיםתצוגה של מצב תי�

172.................................ושל תוכנית נהיגה

174, 187................................נהיגה � עצות

175.....................................................ת גרורגריר

כב במצב נייחהחזקת הר

174..........................................בשיפועים עולים

174..................................מצב דוושת ההאצה

188....................נהג בחוכמה � חסוך ברלק

174..........................................................קיקדאון

175..............................................תוכניות נהיגה

175.....................(נוחות)C תוכנית נהיגה �

175..........בית)(ספורטיS תוכנית נהיגה �

175.....................(אישית)I תוכנית נהיגה �

175...............(חסכונית)E תוכנית נהיגה �

AMG......................176 כבי תוכניות נהיגה ר

176.....................(נוחות)C תוכנית נהיגה �

176..........בית)(ספורטיS תוכנית נהיגה �

176......)+ תיביטרופס(+S  הגיהנ תינכות�

176.....................(אישית)I תוכנית נהיגה �

156......................................................................נהיגה

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

DYNAMIC SELECT...................166לחצן 

167..........................תוכניות נהיגה זמינות�

157.................................................מצבי מפתח

Start/stop............................................157מתג 

159............................................התנעת המנוע

159.....................הערות בטיחות חשובות�

160...................בת הילוכים אוטומטיתתי�

159..............................בת הילוכים ידניתתי�

160..............התנעה באמצעות המפתח�

התנעה באמצעות מתג�

Start/stop........................................160

160..............................................תחילת נסיעה

161..........................התחלת נסיעה עם גרור

161......................................סייען זינוק בעלייה

הפעלה או הפסקת תפקוד

ECO start/stop.............................................163

ECO start/stop.............................162תפקוד 

163........................התנעת מנוע אוטומטי�

162...............................בוי מנוע אוטומטיכי�

AMG Performance.....164כת פליטה מער

168...................................בת הילוכים ידניתתי

168................ת הילוכיםהמלצות להעבר�

N....................168ה להילוך סרק העבר�

168............................................ידית הילוכים�

168..............שילוב הילוך נסיעה לאחור�

165.........................תקלות אפשריות במנוע

169..............................................תוכניות נהיגה

169.....................(נוחות)C תוכנית נהיגה �

169..........בית)(ספורטיS תוכנית נהיגה �

169.....................(אישית)I תוכנית נהיגה �

169...............(חסכונית)E תוכנית נהיגה �

נננננ
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(דגמים RACE תוכנית נהיגה �

AMG RIDE CONTROL(..............176     עם

177..............................ת הילוכים ידניתהעבר

177..........................................ה זמניתרהגד�

177.........................................בועהה קרהגד�

ECO....................................188תצוגת �

189.............................................................בלמים

190........................כבישים שטופלו במלח�

190......................................כבישים רטובים�

189..........................מטענים כבדים וקלים�

189.........................................נהיגה בירידות�

191........................כים מוצפותרנהיגה בד�

190........................פידות בלמים חדשותר�

190...........................................................ציפה�

120.......................................................נהיגה בחו“ל

ףנהיגת חור

360..................................נהיגה עם צמיגי קיץ

M+S..........................................360צמיגי 

326.................................נוזלי שירות אחרים

326.................בדיקת מפלס נוזל הקירור�

הוספת נוזלי שטיפה לשמשה�

מית/לניקוי הפנסיםהקד

327...................................................הראשיים

324.......................................................שמן מנוע

בדיקת המפלס באמצעות מדיד�

324..................................................שמן מנוע

325.................................הוספת שמן מנוע�

תדלוק

(ראה דלק)

נורות

(ראה החלפת נורות)

292.....ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

292.......................................חגורות בטיחות�

301............................................................מנוע�

294....................................כות בטיחותמער�

303........................................כות נהיגהמער�

257..........................................הודעות בתצוגה

258....................................כות בטיחותמער�

301............................................................מנוע�

271.........................................................פנסים�

ABS..................................................................295

303.............................................חקת מרשמיר

294.............................................................בלמים

ESP®...............................................................297

ESP® OFF.....................................................298

LIM192......................................ת שיוט) (בקר

LIM(דיסטרוניק פלוס) .............................198

LIM(ספידטרוניק משתנה) ...................195

300.......................................................בלם חניה

292.............................................ת בטיחותחגור

300......................................................כרית אוויר

301.......................................................מיכל דלק

301.......................................................נוזל קירור

298........................................................ביספורטי

301...................................................ת דלקעתוד

304..........................כת ניטור לחץ אווירמער

41......מית כרית אוויר נוסע קדנורית אזהר

ניקוי וטיפול

330.........................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

330..............................................משטחי הצבע

331.........................טיפול במשטחי צבע מט

329.......כב וניקוי משטחי צבעשטיפת הר

331.........................................כבניקוי חלקי הר

331..........................................ניקוי הגלגלים�

333........................ת גרורניקוי התקן גריר�

332...........................................ניקוי חיישנים�

332..............................................להבי מגבים�

מאותתי הפנייה במראות�

332..................................................החיצוניות

333.........................מצלמת נסיעה לאחור�

332.......................................פנסים חיצוניים�

333.............................................צינור פליטה�
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330...........................................שטיפה ידנית�

334...............................כבטיפול של פנים הר

334...............................ניקוי דיפון פלסטיק�

335.....................ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון�

335............................ניקוי חגורות בטיחות�

334...................................ניקוי מסך תצוגה�

ניקוי של גלגל ההגה וידית�

334.....................הילוכים או בורר הילוכים

335............................ביםניקוי כיסויי המוש�

335.................ניקוי ריפוד הגג והשטיחים�

212...........................................................סייען חניה

217.........................ביטול סייען חניה פעיל�

212.....................הערות בטיחות חשובות�

213................................זיהוי מקומות חניה�

214............................................................חניה�

216..............................יציאה ממקום חניה�

215................................................עצות חניה�

70..........................סייען למניעת התנגשות

71.................................חקת מרתפקוד אזהר

226.....ה הראייה)(בשדסייען שטחים מתים 

228.................................בת נתיסייען שמיר

228.....................הערות בטיחות חשובות�

229...............בת נתיהפעלת סייען שמיר�

222.......................כת לזיהוי עייפות נהגמער

222.....................הערות בטיחות חשובות�

כת לזיהויהפעלה של המער�

223...............................................עייפות נהג

22............................מת הריכוזהצגה של ר�

206...............................סייען תחילת נסיעה

206.....................הערות בטיחות חשובות�

206............הפעלת סייען תחילת נסיעה�

צצצצצ

פפפפפ

ססססס

נתיכים חשמליים

355..........................הערות בטיחות חשובות

355.....................................לפני החלפת נתיך

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי

356..............................................מיהנוסע הקד

355......................בת נתיכים בתא המנועתי

(מפתח)סוללה 

85..............................................סוללת המפתח

86.............................................בדיקת סוללה�

86..........................................החלפת סוללה�

123..........................סייען אור גבוה מותאם

124.....................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

124.........................   סייען אור גבוה מותאם

72................................סייען בלימת מותאם

223.......................................סייען זיהוי תמרורים

224.....הפעלה של סייען זיהוי תמרורים�

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

161..................................סייען זינוק בעלייה

124.....................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

124.........................   סייען אור גבוה מותאם

פנסים

122............................................פנסים ראשיים

121......................................................פנסי חניה

121.......................................פל אחוריפנסי ער

121..........................................................פנסי צד

122..................................................פנסי איתות

338................................................כבציוד הר

צמיג נקור

340..................................................כבהכנת הר
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341.............................................פיטכת טיירער

343........................גלחץ אוויר בצמיג הוש�

343.................גלחץ אוויר בצמיג לא הוש�

342......................פיטכת טיירשימוש בער�

MOExtended.........................360צמיגי �

ףנהיגת חור

360.............................נהיגה עם צמיגי קיץ�

M+S......................................360צמיגי �

צמיגים

362................................לחץ אוויר בצמיגים�

בוד לחץה של איכת אזהרמער

363...............................................אוויר בצמיגים

363.....................הערות בטיחות חשובות�

כתהפעלה מחדש של מער�

בוד לחץ אווירה של איאזהר

364.....................................................בצמיגים

364.........כת ניטר לחץ אוויר בצמיגיםמער

365.....................הערות בטיחות חשובות�

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר�

365....................................................    בצמיגים

כת לניטרה של מערהודעת אזהר�

366................................לחץ אוויר בצמיגים

כת  ניטרהפעלה מחדש של מער�

366................................לחץ אוויר בצמיגים

360..................................נהיגה עם צמיגי קיץ

M+S..........................................360צמיגי 

MOExtended.............................360     צמיגי

361...........................................שרשראות שלג

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

353..............................................................הובלה

22.......................כב משומשיםת כלי רהחזר

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

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

26........................................מידע זכויות יוצרים

23............................................................ספר נהג

25........................ עבור כרטיס חילוץQRקוד 

24.....................................................כברישום הר

24.......................................................שימוש נכון

24......................................................שקע אבחון

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

ששששש

תתתתת

ררררר

רדיו

ראה הוראות הפעלה נפרדות

כבר

25..............................................אחריות מקיפה

22......................סחלפים מקוריים של מרצד

77.....................שולל התנעה (אימובילייזר)

327..........................שירות � הודעת שירות

328...........................................מידע על שירות

328......תורישה ידעומ תגוצת לש סופיא�

329............................................נהיגה בחו“ל�

400................................................שמן מנוע

402.................................צמיגות שמן מנוע�

401......................................................בוליםקי�

401......................................................תוספים�

12V.................................................316שקע 

כזיתשקע  בקונסולה המר

317.........................................................מיתהקד

כזיתשקע  בקונסולה המר

317.................................................בתא האחורי

317.......................................שקע  בתא מטען

361.......................................שרשראות שלג

תא הנהג

28................................................................הסקיר
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37...........................ה בדלת הנהגלוח בקר�

31.............................................לוח המחוונים�

38...........................................ה עילילוח בקר�

32..............................ב תפקודיגלגל הגה ר�

34................................כזיתהקונסולה המר�

ה חיצוניתתאור

120......................................הערות חשובות�

124..............אדים בתוך הפנסים הראשיים

120...............................הערות לנהיגה בחו“ל

120..................אור נמוך בפנסים ראשיים�

120.....................ה החיצוניתרות התאורהגד

120..................................................המתג תאור

ה � מתגתאור

120..........מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

121......................................................פנסי חניה

121.......................................פל אחוריפנסי ער

121..........................................................פנסי צד

122................כוונון טווח הפנסים הראשיים

בה � מתג משולתאור

122..................................................במתג משול

122............................הפעלת פנסי איתות�

122..................אור גבוה בפנסים ראשיים�

123......................מהבהב פנסים ראשיים�

123.............................סייען אור גבוה מותאם

124.....................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

124.........................   סייען אור גבוה מותאם

124........................................ה פנימיתתאור

124.....................ת פניםה של תאורסקיר�

125.............................ה פנימיתת תאור בקר

הה אוטומטית של תאורבקר�

125.......................................................פנימית

125......ה פנימיתה ידנית של תאורבקר�

125................ת חירום בעת תאונהתאור�

124.................................מיה עילי קדלוח בקר

125...........ה בתא נוסעים האחורילוח בקר

307...............................................תאי אחסון

311.............................................אבטחת מטען

312....................................................................גגון

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא

312...............................................................מטען

ה של רצפת תא� פתיחה/סגיר

312..........................................................מטען

309....................................הגדלת תא המטען

310...........קיפול משענת הגב האחורית�

306.......................................הנחיות להעמסה

311.........................................וו לתליית שקיות

315....................................................מגיני שמש

315..................................הטיית מגין שמש�

311.....................................................ף אחורימד

313..............................................מחזיק ספלים

מחזיק ספלים בקונסולה

314.....................................מיתכזית הקדהמר

מחזיק ספלים במשענת היד של

314............................................ב האחוריהמוש

309....פתח למטענים ארוכים בתא אחורי

309...............................................רשתות מטען

309...................................תאי אחסון אחוריים

307....................................מייםתאי אחסון קד

307.........מיתתא אחסון בקונסולה הקד�

308.....מת משענת הידתא אחסון בקד�

תא אחסון/תא לטלפון מתחת�

308..........................................למשענת היד

307.........................תא אחסון למשקפיים�

בי הנהגתא אחסון מתחת למוש�

308........................................מיוהנוסע הקד

307...............................................תא כפפות�

92...................................................תא מטען

92........................הערות בטיחות חשובות�

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא

312...............................................................מטען

311.............................................אבטחת מטען
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309....................................הגדלת תא המטען

93........................כבה מחוץ לרפתיחה וסגיר

שחרור דלת תא המטען בעת

93..................................................................חירום

322................................................תא המנוע

322.......................................מכסה תא המנוע

322.....................הערות בטיחות חשובות�

מכסה תא המנוע פעיל (הגנה על

322.....................................................הולכי רגל)

323..........פתיחה של מכסה תא המנוע�

324............ה של מכסה תא המנועסגיר�

326.....................................נוזלי שירות אחרים

326.................בדיקת מפלס נוזל הקירור�

הוספת נוזלי שטיפה לשמשה�

מית/לניקוי הפנסיםהקד

327...................................................הראשיים

324.......................................................שמן מנוע

בדיקת המפלס באמצעות מדיד�

324..................................................שמן מנוע

325.................................הוספת שמן מנוע�

תדלוק

(ראה דלק)

175...................................................תוכניות נהיגה

175.....................(נוחות)C תוכנית נהיגה �

175..........בית)(ספורטיS תוכנית נהיגה �

175.....................(אישית)I תוכנית נהיגה �

175...............(חסכונית)E תוכנית נהיגה �

AMG......................176 כבי תוכניות נהיגה ר

176.....................(נוחות)C תוכנית נהיגה �

176..........בית)(ספורטיS תוכנית נהיגה �

176......)+ תיביטרופס(+S  הגיהנ תינכות�

176.....................(אישית)I תוכנית נהיגה �

(דגמים RACE תוכנית נהיגה �

AMG RIDE CONTROL(..............176     עם

168...............................בת הילוכים ידניתתי

168................ת הילוכיםהמלצות להעבר�

N....................168ה להילוך סרק העבר�

168............................................ידית הילוכים�

168..............שילוב הילוך נסיעה לאחור�

165.........................תקלות אפשריות במנוע

169......................בת הילוכים אוטומטיתתי

169.....................הערות בטיחות חשובות�

DIRECT SELECT.............................169ידית 

173..............................בת הילוכיםמצבי תי

N....................170ה להילוך סרק העבר�

בת הילוכים ותצוגתמצב תי�

170..........................................תוכנית נהיגה

P.........................170שילוב מצב חניה �

באופן Pשילוב של מצב חניה �

170....................................................אוטומטי

R..........170שילוב הילוך נסיעה לאחור �

D........................172שילוב מצב נהיגה �

AMG.....................172)כבי ידית הילוכים (לר

בתת מצבים של תיסקיר�

172......................................................הילוכים

P...........................173ב מצב חניה של�

בת ההילוכיםתצוגה של מצב תי�

172.................................ושל תוכנית נהיגה

HOLD..........................................204תפקוד 

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

HOLD....................205הפעלת תפקוד �

HOLD.......................205נטרול תפקוד �

204...........................................תנאי הפעלה�

RACE START..............................206תפקוד 

206.....................הערות בטיחות חשובות�

RACE START...................207הפעלת �

HOLD.......................205נטרול תפקוד �

206...........................................תנאי הפעלה�

116...........................................תפקוד זיכרון

116...........................רות בזיכרוןה והגדשמיר

117.........רות שמורות בזיכרוןקריאה להגד
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241......................תפריטים ותפריטי משנה

250............................................רותתפריט הגד

246................................................תפריט טלפון

247............................................בלת שיחהק�

247.............................חייה או סיום שיחהד�

247....................................................חיוג חוזר�

247...............חיוג מספר מספר טלפונים�

245................................כת שמעתפריט מער

245.........הפעלה התקני שמע או מדיה�

DVD..............................245הפעלת ווידיאו �

246.....................................הפעלת טלוויזיה�

243..................................................תפריט ניווט

243.............................תצוגת הוראות ניווט�

243.......................הנחיית ניווט לא פעילה�

244..........................הנחיית מסלול פעילה�

Assistance(.......................247תפריט סיוע (

248......................פיתהצגה של תצוגה גר�

248..............................סייען זיהוי תמרורים�

ESP®....................245ניתוק/הפעלה של �

הפעלה/נטרול של סייען�

249....................למניעת התנגשות פלוס

כתהפעלה/נטרול של מער�

249...................................לזיהוי עייפות נהג

הפעלה/ניתוק סייען שטחים�

249..........................................................מתים

תהפעלה/ניתוק סייען שמיר�

249............................................................בנתי

AMG(........................254כב (רAMG תפריט 

256.........................................כה כוללתהער�

256..........................................בובכת סיהער�

RACETIMER......................255תפקוד �

250...............................................תפריט שירות

254.....................רות המפעלאיפוס להגד�

250.............................................לוח מחוונים�

252..........................................................נוחות�

252...........................ביעת שעת היציאהק�

251..............................................................כבר�

252................................שינוי שעת היציאה�

251........................................................התאור�

Trip.........................................242תפריט 

241...................................ב תכליתיתתצוגה ר

237..........................................תצוגות והפעלה

237......................................תצוגות והפעלה

239..................ה חיצוניתתצוגת טמפרטור
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ת דימלר מגנה עלת של חברהמדיניות המוצהר
בה בכל התחומים.ביהס

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

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

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

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

כבך תנאי תפעול של ר£

 סגנון הנהיגה האישי שלך£

מים אלה נמצאים בשליטתך.שני גור

ב בנקודות הבאות:לכן, עליך להתחש

כב:תנאי התפעול 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£

ך בו.הסר את הגגון, כאשר אין לך יותר 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.

בהביהגנה על הס

בהביה על איכות הס הער    

חק מספיקנהג בזהירות, והקפד לשמור על מר£
כב שלפניך.מהר

המנע מהאצות פתע תכופות.£

החלף הילוך בזמן המתאים והשתמש בהילוך£
עה ל � 2/3 ממהירות המנוערק עד להג

בית שלו.המיר

דומם את המנוע בפקקי תנועה.£

כבך.ל רב לצריכת הדלק ששים ל£

כב משומשיםת כלי ר     החזר

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

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

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

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

בעיים.ה על המשאבים הטהמחזור ולשמיר

בלתםכבים ישנים, קמידע נוסף על מחזור ר
ה ותנאי המדיניות ניתן למצוא באתר הביתבחזר

ס בנץ.של מרצד

הערות כלליות  

ס בנץחלפים מקוריים של מרצד  

בהביה על איכות הס הער    

 דיימלר גם מספקת מכלולים וחלקי חילוף’חב

משופצים שזהים באיכותם לחלקי חילוף חדשים.

לכן, על החלקים המשופצים חלים תנאי אחריות

זהים לאלו של החלקים החדשים.

ייתכן שהותקנו כריות אוויר, מותחני חגורות

ה וחיישנים שלבטיחות, וכן יחידות בקר

כב הבאים:כות ריסון אלה באזורי הרמער

דלתות£

עמודי דלתות£

ספי דלתות£

ביםמוש£

לוח מכשירים£
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לוח מחוונים£

כזיתקונסולה מר£

ספר נהג 

כב  ציוד הר

הפעלה בטוחה 

כבבים אלחוטיים ברכיר

כותכב  ולמערבי הרכיהמידע הבא מתייחס לכל ר
כבבים ברת המשולולמכשירי תקשורמידע 

רים וקולטים גלי רדיו:שמשד

רים גלי רדיו,כב הקולטים ו/או משדבים ברכיהר
בעו בתקנהרישות הרלוונטיות שנקתואמים לד

1999 / 5 / ECכזבל מידע נוסף בכל מר. ניתן לק
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

תאימות אלקטרומגנטית

כבבי הרכיתאימות האלקטרומגנטית של רה
בהסת הדירקטינבדקו ואושרו בהתאם לגר

בילה או למקEEC / 245 / 72הנוכחית התקפה  
.ECE � ECE-R10 שלה תקנת

ת תאימותהצהר

כת שמע באזוריםאל תתקין אביזרים כגון מער
אלה. אל תבצע תיקונים או עבודות ריתוך. אתה

כותעלול לפגוע ביעילות ההפעלה של מער
הריסון.

כז שירותת של אביזרים במרבצע התקנה מאוחר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

כבך,אתה עלול לסכן את בטיחות ההפעלה של ר
אם תשתמש בחלקים, צמיגים ובגלגלים וכן

בטיחות שלא אושרו על ידיבאביזרים הקשורים ל
ס בנץ. כמו כן, השימוש בחלקיםת מרצדחבר

כות בטיחות כגוןאלה עשוי לגרום תקלות במער
כת הבלמים. השתמש רק בחלקי חילוףמער

ס בנץ או בחלקים באיכותמקוריים של מרצד
זהה. השתמש רק בצמיגים, בגלגלים ובאביזרים

ס בנץת מרצדכבך. חברשאושרו במיוחד עבור ר
בודקת את כל חלקי החילוף המקוריים ואת חלקי

ה ואת האביזרים שאושרו במיוחד לכליההמר
בחון את אמינותם, אתכב שלך, כדי להר

בטיחותם ואת התאמתם. למרות מחקר השוק
ס בנץהמתמשך, אין באפשרותה של מרצד
ה אינהלהעריך חלקים אחרים. לפיכך, החבר

נוטלת כל אחריות בגין השימוש בחלקים מסוג
בר נכון גם אם החלקיםס בנץ. הדכבי מרצדזה בר

מניהאושרו באופן עצמאי או באופן רשמי. בגר
חלקי חילוף מסוימים מאושרים להתקנה או
לשינויים באופן רשמי רק אם הם עומדים

רישות החוק. תנאי האישור תקפים גםבד
במדינות מסוימות אחרות. כל החלקים המקוריים

רישות החוק.ס בנץ עומדים בדשל מרצד
השימוש בחלקי חילוף בלתי מאושרים עלול

כב.ביטול של רישיון הרלגרום ל

בר נכון אם:הד

כבמים לשינוי בסוג הרהחלקים גור£
כב.בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הר

ך אחרים.ראם נשקפת סכנה למשתמשי ד£

עותמות הפליטה או הרעש נפגאם ר£

בות השינוי.באופן חמור בעק

)VINכב (ספק תמיד את מספר הזיהוי של הר

 עמוד 396) בעת הזמנת חלקים מקוריים«(
ס בנץ.של מרצד

רטיספר נהג זה מתאר את כל הציוד הסטנד
פוס.כבך הזמין בעת הבאתו לדוהאופציונלי של ר

ייתכנו שינויים בהתאם למדינת הייצוא. אנא שים
כבך לא מצויד בכל הציוד המתוארב כי ייתכן שרל

כות ותפקודיםבר נכון גם למערבספר זה. הד
כבך עשוי להיותבטיחות. לכן, הציוד ברעים להנוג

ברים הניתניםשונה מזה המוצג באיורים ובהס
בספר זה.

כבך מפורטותכות המותקנות ברכל המער
כבך.כישה המקורי של רבהסכם הר

ע לציוד והפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג
ס מורשה מטעםכז שירות מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.

ת השירות הם מסמכיםספר הנהג וחובר
כב.חשובים, ויש לשמור אותם תמיד בר
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  שקע אבחון עצמי

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. קיימת סכנת תאונה.ר

כת האבחון העצמית.אל תחבר ציוד כלשהו למער

ה אזהר  
חפצים שנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים

להגביל את תנועת הדוושות או לחסום את הדוושה

הלחוצה. מצב זה מסכן את בטיחות ההפעלה

כב. קיימת סכנת תאונה.והנהיגה של הר

כב מאוחסנים כהלכהודא שכל החפצים בר

ושאינם יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג.

התקן תמיד את השטיחונים באופן בטוח ומדויק

כדי לספק לדוושות מרווח תמרון גדול דיו. אל

תשתמש בשטיחונים משוחררים ואל תערום

כמה שטיחונים אחד על גבי השני.

אם אתה מדומם את המנוע ומחבר התקנים

כת האבחון, המצבר עלול להתרוקן.למער

כת האבחון יכול, לדוגמה,בור התקנים למערחי

בותלגרום לאיפוס מידע על פליטת מזהמים. בעק

כב לא תעמודזאת, ייתכן כי פליטת המזהמים בר

כב לא יעבור את מבחןרישות החוק, והרבד

הרישוי הבא.

סכז שירות מורשה מרצד מר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר
רשים, הכליםבע“מ יש הידע והמומחיות הנד

כבבצע את העבודות על הרוהמיומנות ל
ה זו חשובה במיוחדרטים גבוהים. עובדבסטנד

בטיחות.עת לה נוגכאשר העבוד

ת התחזוקה.ב להערות בחוברשים ל

כזבצע את העבודות הבאות במרדאג תמיד ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ:שירות מורשה מרצד

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

כב  רישום הר

כזי שירותרוש ממרס בנץ עשויה לדת מרצדחבר

כב מסוימים,בצע בדיקות בכלי רמורשים שלה ל

תכדי לשפר את איכותם ואת בטיחותם. חבר

ס בנץ מסוגלת ליידע אותך על ביקורותמרצד

כת. ייתכןכב, רק אם שמך שמור ורשום במערר

כבך אינו רשום עדיין בשמך אם:כי ר

כש מסוכנות מורשיתכבך לא נרר£

כז שירות שלכבך לא נבדק עדיין במרר£

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כז שירות שלכבך במרמומלץ לרשום את ר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדהודע למר

כלמוביל בע“מ על כל שינוי בכתובת או בבעלות

כזם האפשרי. ניתן לעשות זאת במרכב בהקדהר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ, לדוגמה.

ה, אתה ואחרים עלוליםבקות אזהראם תסיר מד
להיפצע, כתוצאה מאי היכולת לזהות סכנות

בקות במקומן.מסוימות. השאר את המד

  שימוש נכון

ב למידע הבא כאשר אתה משתמששים ל
כבך:בר

להערות הבטיחות בספר נהג זה.£

בור שלת לחיכת האבחון העצמי מיועדמער

ס מורשהכז שירות של מרצדציוד אבחון במר

מטעם כלמוביל בע“מ.
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עותציית להוראות של ספר נהג זה הנוג

כבך וכן לנזק אפשרילהפעלה נכונה של ר

בותכבך בעקם לרכבך. נזק העלול להיגרלר

ה במזיד של הוראות אלה לא יכוסההפר

ס בנץ ולאבאחריות העקיפה של מרצד

תכב חדש או משומש של חברבאחריות לר

Daimler AG.

אחריות מקיפה 

לפרק “מידע טכני“ בספר נהג זה.£

ה המקומיות.לתקנות התעבור£

כבעים לכלי רחוקים ותקני הבטיחות הנוגל£

ממונעים

 עבור כרטיס חילוץQRקוד 

 מופיע בתוך מכסה מילוי הדלק ובצדQRקוד 

. אם ארעה תאונה, שירותיBהנגדי על עמוד ה�

, כדי למצואQRהצלה יכולים להשתמש בקוד 

כבך. כרטיסמהר את כרטיס החילוץ המתאים לר

כבךהחילוץ הנוכחי מכיל את המידע החשוב על ר

תו התמציתית), לדוגמה, ניתוב כבלי(בצור

החשמל. מידע נוסף תמצא באתר:

information under http//:

portal.aftersales.i.daimler.com/public/ content/
asportal/en/communication/

informationen_fuer/QRCode.html.

תיעוד מידע

כבך מכיליםבים ברבים אלקטרוניים רכיר

זיכרונות נתונים.

בוע זיכרונות נתונים אלהבאופן זמני או ק

מאחסנים מידע טכני על:

כבמצב הפעולה של הר£

אירועים£

תקלות£

ב,כיך כלל מתעד מצב של ררמידע טכני זה בד

בה.ביכת או הסה, מעריחיד

לדוגמה:

כת, לדוגמהבי המערכיתנאי הפעלה של ר£

מפלסי נוזלים

בכיכב והודעות של  רהודעות מצב הר£

בובי גלגל/כלשהו, לדוגמה שיעור סי

מהירות, האטה בתנועה, האצה צדדית,

מצב דוושת האצה

כות חשובות,תקלות וליקויים במער£

ה ובלמיםלדוגמה תאור

כב ותנאי הפעלה בתנאי נהיגהתגובות הר£

מיוחדים כגון פתיחת כרית אוויר או

כות ייצובבות של מערהתער

הבתיים, לדוגמה טמפרטורביתנאים ס£

חיצונית

בד ומשמשים למטרותנתונים אלה טכניים בל

הבאות:

סיוע בזיהוי תקלות ופגמים ובתיקונם£

תאונהכב, לדוגמה לאחרניתוח תפקודי הר£

כבבי של תפקודי רשיפור מיט£

ב אחר תנועותהמידע לא יכול לשמש למעק

חוק.כב מרהר

בעת ביצוע טיפולי שירות ניתן לקרוא מידע זה

מזיכרון האירועים והתקלות.

טיפולי שירות כוללים, לדוגמה:

תיקונים£

טיפולי שירות£

תביעות אחריות£

ת איכותבקר£

כזהקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משירות של מרצד

(או היצרן) באמצעות התקני אבחון מיוחדים.

בל מידע מפורט יותררוש, באפשרותך לקאם ד
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ניתן למצוא מידע על רישיונות עבור תוכנה

ביוכיכבך וברחופשית ופתוחה המותקנת בר

האלקטרוניים באתר אינטרנט הבא:

http://www.mercedes-benz.com/

opensource

מידע זכויות יוצרים

הערות כלליות

מהתקנים אלה. לאחר תיקון תקלה, המידע

בוע.ס באופן קרבזיכרון התקלות נמחק או נד

בהםכב ישנם מצבים שבמהלך השימוש בר

מידע טכני זה ביחד עם נתונים אחרים (אם צריך,

ם מוסמך) יכול לסייעלאחר התייעצות עם גור

ם מסוים.באיתור אד

דוגמאות כוללות:

דוחות תאונה£

כבנזק לר£

הצהרות עדים£

כישהתפקודים נוספים הכלולים בהסכם ר

כב.מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הר

התפקודים הנוספים כוללים לדוגמה מיקום

ה חירום.כב במקרהר
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בטיחות הנוסעים

בטיחות הנוסעים   מידע שימושי

 מתאר את כל דגמי הציודספר זה
כבך שהיווהאופציונלי של ררטיהסטנד

פוס.זמינים בזמן הבאתו של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ותפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 24).«(

אזעקת חירום

 לחץ ארוכות על הלחצן להפעלה:¿

 במשך כשנייה אחת.

אזעקה חזותית וקולית מופעלת, אם

כת האזעקה.כה מעררנד

.  לחץ שוב על הלחצן לנטרול:¿

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. או¿

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד בכלי ר

GO start כתאו במער KEYLESS-GO.

כב.ב להיות ברהמפתח חיי¿

בד.אזעקת חירום זמינה במדינות מסוימות בל

כת הריסון מפחיתה את הסיכוי שנוסעימער

כבעו מחלקי תא הנוסעים של הרכב ייפגהר

כת הריסון אף מפחיתה אתבעת תאונה. מער

כב במהלךהכוחות הפועלים על נוסעי הר

תאונה.

כת הריסון כוללת:מער

חגורות בטיחות£

כריות אוויר£

כת ריסון לילדמער£

בי בטיחות לילדיםכות לאבטחת מושמער£

כת הריסון פועלים בתיאום אחדביה של מערכיר
עם השני. הם מסוגלים לספק הגנה לנוסעים

כב תמיד:רק אם כל נוסעי הר

ת הבטיחותחוגרים כהלכה את חגור£
 עמוד 44).«(

ב ואת משענתמכוונים כראוי את המוש£
 עמוד 107).«הראש (

גלגל ההגה מכוונן כהלכה.כנהג עליך לוודא ש
בה הנכונה של הנהגעיין במידע על תנוחת הישי

 עמוד 106).«(

כמו כן, עליך לוודא שכריות האוויר מסוגלות
 עמוד 46).«להתנפח כראוי, אם יופעלו (

הת בטיחות החגורכרית אוויר משלימה חגור
כהלכה. כאמצעי הגנה נוסף, כרית האוויר

כב בעתמת ההגנה של נוסעי הרה את רמגביר
ת הבטיחות מעניקהתאונה. לדוגמה, אם חגור

הגנה נאותה בתאונה, לא יתנפחו כריות האוויר.
בעת תאונה יתנפחו רק כריות אוויר המסוגלות
לספק הגנה נוספת. עם זאת, חגורות הבטיחות

תך כלל כנגד חדיררוכריות האוויר אין מגנות בד
כב.עצמים לתוך הר

כת הריסון ניתןמידע על אופן ההפעלה של מער
למצוא בנושא “הפעלה של מותחני חגורות

 עמוד 55).«בטיחות ושל כריות אוויר“ (

כת הריסוןמה למערהקד
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כב עיין בנושאלמידע נוסף על הסעת ילדים בר

 עמוד 57).«(כב“ “ילדים בר

הערות בטיחות חשובות  

ה אזהר  
כת ריסון עלול להוביל לתפקודביצוע שינויים במער

כת הריסון כבר לא תספקלקוי. במצב זה, מער

כב כיוון שלא תפעל בתאונה אוהגנה לנוסעי הר

תופעל באופן פתאומי, לדוגמה. קיימת סכנה

ת של פציעות חמורות או אף קטלניות.מוגבר

כת הריסון. אללעולם אל תבצע שינויים במער

בים חשמליים, בחיווטכיבצע שינויים ברתנסה ל

או בתוכנה שלהם.

בצע שינויים בכרית אוויר כדי להתאימהאם יש ל

כז שירות שלם עם מוגבלויות, פנה למרלאד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כת הריסוןה של מערנורית אזהר  

ה אזהר  
ביה עלוליםכיכת הריסון, ראם ישנה תקלה במער

ה או לא לפעול כלל בתאונה המציגהלפעול במקר

תאוטה עזה. מותחני חגורות או כריות אוויר עלולים

ת שלע, לדוגמה. קיימת סכנה מוגברלהיפג

פציעות חמורות או אף קטלניות.

סכז שירות של מרצדכת הריסון במרבדוק את מער

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

PASSENGER AIRBAGנורית חיווי  

כת הריסון נבדקים לאחרתפקודיה של מער

דיר תוך כדי הפעלתהפעלת ההצתה ובאופן ס

המנוע. לכן, ניתן לגלות תקלות בזמן.

בלוח כת הריסון ה של מערנורית האזהר

המחוונים נדלקת לאחר הפעלת ההצתה. היא

ביהכיכבית מספר שניות לאחר התנעת המנוע. ר

כת הריסון מוכנים לפעולה.של מער

החשת אם נורית האזהרכת מתרתקלה במער

כת הריסון:של מער 

לא נדלקת לאחר הפעלת ההצתה.£

לא כבית מספר שניות לאחר התנעת£

המנוע.

נדלקת שוב בעת שהמנוע פועל.£

ונורית  PASSENGER AIR BAG ONנורית חיווי 

הן חלק  PASSENGER AIR BAG OFF חיווי

כת הנטרול האוטומטית של כרית האווירממער

מי.של נוסע הקד

נוריות החיווי מציגות את מצבה של כרית האוויר

מי.מית של הנוסע הקדהקד

PASSENGER AIR BAG ON נורית חיווי£

מינדלקת: כרית האוויר של הנוסע הקד

מוכנה לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים

כל תנאי ההפעלה, תופעל כרית האוויר של

מי.הנוסע הקד

PASSENGER AIR BAG OFF נורית חיווי£

מינדלקת: כרית האוויר של הנוסע הקד

מנוטרלת. היא לא תתנפח בעת תאונה.
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ה אזהר  

מי, יש להכשיר אתב הקדבהתאם לנוסע במוש

מית לפעולה או לנטרל אותה;כרית האוויר הקד

בדוק את מצבהב לנקודות הבאות. עליך לשים ל

לפני תחילת הנסיעה ובמהלכה.

כת ריסון לילדים הפונה לאחורמער£
נורית החיווימי: ב הקדמותקנת במוש

PASSENGER AIR BAG OFFבת לדלוק. חיי
מי מנוטרלת.כרית האוויר של הנוסע הקד

כתבנושא “מערהקפד תמיד על הנתונים ש
נטרול אוטומטית של כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 49) ובנושא “ילדים« מי“ (הקד
 עמוד 57)«כב“ (בר

 ישכת ריסון הפונה לפנים:ילדים במער£
להכשיר את כרית האוויר לפעולה או לנטרל

כת הריסון שהותקנה,אותה בהתאם למער
לגילו ולגודלו של הילד. לפיכך, הקפד תמיד

כת נטרולבנושא “מערעל הנתונים ש
אוטומטית של כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 49) ובנושא “ילדים«מי“  (הקד
 עמוד 57)«כב“ (בר

יכל הנוסעים האחרים: £ וו נורית החי
PASSENGER AIR BAG ON בת לדלוק.חיי

תמי מוכשרכרית האוויר של הנוסע הקד
לפעולה. בהתאם למבנה גופו של הנוסע

מי, ייתכן כי תידלק הנוריתהקד
PASSENGER AIRBAG OFF .כרית האוויר

מי מנוטרלת. היא לא תופעלשל הנוסע הקד
ה זה אין להשתמשבעת תאונה. במקר

מי.ב הנוסע הקדבמוש

כתבנושא “מערהקפד תמיד על הנתונים ש
נטרול אוטומטית של כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 49) , בנושא “חגורות«מי“ (הקד
 עמוד 42)  ובנושא “כריות«בטיחות“ (

 עמוד 46) . בסעיפים אלה אף«אוויר“ (
בה נכונה.תמצא מידע על תנוחת ישי

 חגורות בטיחות

מההקד

כב בעתהיעיל ביותר לריסון תנועתם של נוסעי הר
התנגשות או התהפכות. היא מפחיתה את

עו מחלקי תא הנוסעיםכב ייפגהסיכוי שנוסעי הר
ת הבטיחותכב או שייזרקו מתוכו. חגורשל הר

בהכב בתנוחת הישיאף מחזיקה את נוסעי הר
העדיפה ביחס לכרית האוויר הנפתחת.

כת חגורות הבטיחות כוללת:מער

חגורות בטיחות£

מותחני חגורות עבור חגורות הבטיחות£
מיות וחגורות הבטיחות האחוריותהקד

הצדדיות

מיותמגבילי כוח עבור חגורות הבטיחות הקד£
וחגורות הבטיחות האחוריות הצדדיות.

ת הבטיחות נמשכת במהירות או בכוחאם חגור
ב מתוך המכלול שלה, ננעל סליל האינרציה.ר

ה. מותחןלא ניתן למשוך יותר את רצועת החגור
ת הבטיחות בעתה מותח את חגורהחגור

התנגשות כדי להדקה על הגוף. עם זאת, היא
כב בכיוון משענת הגבלא מושכת את נוסעי הר

בים שלהם.של המוש

בהה אינו מתקן תנוחת ישילפיכך, מותחן החגור
ת בטיחות שלאלא נכונה או את הניתוב של חגור

ה כהלכה. בעת הפעלתם עוזרים מגבילי כוחחגור
ביתה להפחית את עוצמת הכוח המרהחגור
כב.ת הבטיחות מפעילה על נוסע הרשחגור

מיים מסונכרניםבים הקדמגבילי הכוח של המוש
בלות על עצמןמיות המקעם כריות האוויר הקד

חלק מכוח התאוטה. בכך ניתן להפחית את
כב במהלך תאונה.הכוחות הפועלים על נוסעי הר

ב אתמי פנוי, אל תשלב הנוסע הקדאם מוש
ב זה בתוך האבזםה של מושלשונית החגור

עשויים לפעולת, מותחני החגורות שלה. אחר

ך להחליפם.בעת תאונה ויהיה צור

הערות בטיחות חשובות

ה כהלכה היא האמצעית בטיחות שחגורחגור

ת הבטיחות לא תספק את ההגנה הייעודיתחגור

ה כהלכה.שלה אם היא לא חגור

»»
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ה כהלכה עלולהת בטיחות שלא חגורמו כן, חגורכ

לגרום פציעות נוספות בעת תאונה, בלימת פתע

ת שלאו שינויי כיוון חדים. קיימת סכנה מוגבר

פציעות חמורות או אף קטלניות.

כב חגורים בחגורותוודא תמיד כי כל נוסעי הר

בים בתנוחההבטיחות שלהם כהלכה וכי הם יוש

נכונה.

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

מת ההגנהת הבטיחות אינה מעניקה את רחגור

הייעודית שלה אלא אם משענת הגב נמצאת

במצב זקוף כמעט. בעת בלימה או תאונה אתה

ת הבטיחות ולהיפצעעלול להחליק מתחת לחגור

בצוואר או באזור הבטן, לדוגמה. קיימת סכנה

ת של פציעות חמורות או אף קטלניות.מוגבר

בים כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כוונן את המוש

ודא תמיד שמשענת הגב נמצאת במצב כמעט

ת הבטיחות שלךזקוף ושרצועת הכתף של חגור

כז הכתף.ך מררת דמועבר

 לא יכולים’גובהם מתחת ל� 1.50 מאנשים ש

כתת הבטיחות ללא מערלחגור כראוי את חגור

ת הבטיחות לא תספקריסון נוספת מתאימה. חגור

האת ההגנה הייעודית שלה אם היא לא חגור

ה כראוית בטיחות שלא חגורכהלכה. כמו כן, חגור

עלולה לגרום פציעות נוספות בעת תאונה, בלימת

תפתע או שינויי כיוון חדים. קיימת סכנה מוגבר

של פציעות חמורות או אף קטלניות.

’גובהם מתחת ל� 1.50 מאבטח אנשים ש

כת ריסון מתאימה.במער

אם ילדים מתחת לגיל 12 וגובהם מתחת ל�

כב: נוסעים בר’1.50 מ

כת ריסוןאבטח אותם תמיד במער£

כתס בנץ זה. מערכב מרצדהמתאימה לר

בת להתאים לגילו, למשקלוהריסון חיי

ולמידותיו של הילד.

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות£
כת הנטרול האוטומטית שלעות למערהנוג

 עמוד 49).«(מי כרית האוויר של הנוסע הקד

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£
כב“הבטיחות הכלולות בנושא “ילדים בר

 בספר נהג זה ועל הוראות עמוד 57)«(
כת הריסון.ההתקנה של יצרן מער

בצע את תפקידןחגורות הבטיחות אינן יכולות ל
כמתוכנן אם:

בנו, נצבעו או שהןהן ניזוקו, שונו, הול£
מלוכלכות מאוד

ה ניזוק או מלוכלך מאודאבזם החגור£

בוצעו שינויים במותחני החגורות, בעיגונים או£
בסלילים הפנימיים

במהלך תאונה חגורות הבטיחות עלולות לספוג
סיסי זכוכית. לדוגמה,נזק בלתי נראה לעין מר

בוצע בהןחגורות בטיחות פגומות או חגורות ש
שינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במהלך

בוצע בהם שינוי עשוייםתאונה. מותחני החגורות ש
ע בלתי צפוי או לא לפעול כלללהתחיל לפעול ברג

ת של פציעותך. קיימת סכנה מוגברבעת הצור
חמורות או אף קטלניות.

לעולם אל תבצע שינויים בחגורות בטיחות,
במותחני חגורות, בעיגונים ובסלילים פנימיים. ודא
שחגורות הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.

בדוק את חגורות הבטיחותלאחר תאונה דאג ל
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

המומלץ לך להשתמש בחגורות בטיחות שאשר

ת,כבך. אחרס בנץ במיוחד עבור רת מרצדחבר

כב שלך עלול להישלל.רישיון הר

בי ספורט אוכב המצוידים במושכלי ר

בים אלה מצוידים מוש:AMGבי ביצועים במוש

רטיות בעלות 3 נקודותבחגורות בטיחות סטנד

ת בעלתת בטיחות אחרעיגון.אם תתקין חגור

בית אוה ספורטינקודות עיגון מרובות כגון חגור

כת הריסון לא תספק אתת מרוצים, מערחגור

בית.ההגנה המר
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ה אזהר  

שימוש נכון בחגורות בטיחות

עות לחגורותהקפד על הערות הבטיחות הנוג
 עמוד 42).«הבטיחות (

בים לחגור את חגורותכב חייכל נוסעי הר
הבטיחות שלהם כהלכה לפני תחילת הנסיעה.
כמו כן, עליך לוודא שכל הנוסעים חגורים כראוי

במהלך הנסיעה.

ת בטיחות עליך לוודא כי:ה של חגורבעת חגיר

הבת באבזם החגורה משוללשונית החגור£
ב.השייך למוש

ב על גופך.ת הבטיחות מהודקת היטחגור£
בוש בגדים גדולים/נפוחים דוגמתהימנע מלל
ף.מעילי חור

ת הבטיחות לא מפותלת.חגור£

רק בתנאים אלה חלה חלוקה שווה של
ת הבטיחות.הכוחות על פני חגור

כז הכתףך מררת תמיד דרצועת הכתף עובר£
ע בצוואר אושלך. אסור שרצועת הכתף תיג

תעבור מתחת לזרוע שלך. אם ניתן, כוונן את
ת הבטיחות לגובה המתאים.חגור

כיים באופןך אגן היררת דרצועת החיק עובר
הדוק ונמוך ככל האפשר. יש להעביר את

ך אזוררך ולא דך מפרקי הירררצועת החיק ד
הבטן. פרט זה חשוב במיוחד לנשים הרות.

ך, הצמד את רצועת החיק אלת הצורבמיד
כיים ומשוך חזק את רצועת הכתף.אגן היר

ת הבטיחות לא מונחת על חפציםחגור£
בירים.חדים, מחודדים או ש

הוצא חפצים כגון עטים, מפתחות או
משקפיים מכיסי בגדיך ואחסן אותם כהלכה

ך הפתחראם אתה מעביר חגורות בטיחות ד
במשענת הגב, משענת הגב עלולה להינזק או

בר אפילו בעת תאונה.להיש

ת של פציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר
קטלניות.

רטית בעלתת בטיחות סטנדהשתמש רק בחגור
שלוש נקודות עיגון. לעולם אל תבצע שום שינויים

בחגורות בטיחות

כב.בתאי האחסון בר

ת בטיחותם אחד משתמש בחגוררק אד£
אחת.

כיים של נוסעיםאסור להסיע ילדים על הבר

אחרים. בעת תאונה הם עלולים להימחץ בין
ת הבטיחות.הנוסע לחגור

ת בטיחות, אםחפצים לא מאובטחים בחגור£
אחד הנוסעים משתמש בה. כמו כן, אין

ב דוגמתבין המושלהניח חפצים בין נוסע ל
כרית.

סן נוסעית לאבטח ולרחגורות בטיחות מיועד
בד. הקפד תמיד על “הנחיות העמסה“כב בלר

הבעת אבטחת חפצים, מטען או כבוד
 עמוד 306).«(

ת הבטיחות וכוונונההידוק חגור

עות לחגורותהקפד על הערות הבטיחות הנוג
 עמוד 42) ועל המידע על השימוש«הבטיחות (

 עמוד 44).«הנכון בחגורות הבטיחות (

איור בסיסי

 עמוד 106).«ב (כוונן את המוש¿

בת להיות במצבב חיימשענת גב המוש
כמעט אנכי.

ת הבטיחות באופן חלקמשוך את חגור¿
.מתוך מנגנון הגלילה 
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ת בטיחותכוונון חגור

ת הבטיחות הוא חלק אינטגרליכוונון חגור
. תפקוד זה מכוונןPRE-SAFEמתפקוד נוחות 

ת הבטיחות של הנהג ושל הנוסעאת חגור
מי לפי פלג הגוף העליון של הנוסע.הקד

ה נמתחת מעט במצביםרצועת החגור
הבאים:

ב את לשונית המתכתכאשר אתה משל£
ה.באבזם החגור

כאשר ההצתה מופעלת.£

ת הבטיחות יפעיל כוחתפקוד הכוונון של חגור
ביןפיון בין הנוסע להידוק מסוים אם הוא יזהה ר

תת הבטיחות. אל תאחז בחוזקה בחגורחגור
הבטיחות בעת כוונונה.

תאתה יכול להפעיל או להפסיק את כוונון חגור
 עמוד 253).«ך (רב הדהבטיחות במחש

ת בטיחות עבור הנהגהתראה של חגור
מיוהנוסע הקד

בלוח ת בטיחות ה של חגורנורית האזהר
ה לנוסעים לחגור את חגורותהמחוונים, מזכיר

הבטיחות שלהם. היא עשויה לדלוק ברציפות או
ה.ל אזהרלהבהב. בנוסף לכך, עשוי להישמע צלי

.באבזם  ב את לשונית המתכת של¿

מיחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד
מתכווננות באופן אוטומטי לפלג הגוף

ת בטיחות“העליון, ראה ”כוונון חגור
 עמוד 45).«(

אם צריך, משוך את רצועת הכתף של¿

ב על גופך.ה כדי להדקה היטהחגור

כזך מררעל רצועת הכתף תמיד לעבור ד

ה, אם צריך.הכתף. כוונן את גובה החגור

ההחלק את מוביל החגורמה: להר¿

ב במצביםה ישתללמעלה. מוביל החגור

שונים.

החזק את לחצן השחרור להנמכה: ¿

של המוביל והחלק את המוביל למטה.

 במצב הרצוישחרר את לחצן השחרור ¿

ב.ב היטה משולוודא שמוביל החגור

שחרור של חגורות הבטיחות

ת הבטיחות נגללה במלואה.וודא שחגור

הת הבטיחות או לשונית החגורת, חגוראחר

ב.עלולות להיתפס בדלת או במנגנון המוש

ת בטיחות תפוסה עלולה לגרום נזקחגור

לדלת, ללוח הדיפון שלה ולעצמה. חגורות

בטיחות שניזוקו לא מסוגלות לספק הגנה

סכז שירות של מרצדויש להחליפן. פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

איור בסיסי

ב את החזק היט,לחץ על לחצן שחרור ¿
והחזר אותה לעבר ה לשונית החגור

.פתחה 
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תיכבה ת בטיחות  חגור ה שלנורית האזהר
ע שהנהג והנוסעה ברגוייפסק צליל האזהר

מי חוגרים את חגורות הבטיחות שלהם.הקד

תה של חגורלמידע נוסף על נורית האזהר
 עיין בנושא “נוריות חיוויהבטיחות 

ת בטיחות“ה בלוח המחוונים, חגורואזהר
 עמוד 292).«(

בים האחורייםמחוון חגורות בטיחות במוש

ב האחורי השמאליחגורות הבטיחות של המוש
והאמצעי לא חגורות (מבט בכיוון הנסיעה).

(דוגמה).

בים האחוריים זמיןמחוון חגורות הבטיחות במוש
רק במדינות מסוימות.

ך המחוון מיידע אותך באיזהבמשך 30 שניות לער
ת הבטיחות.ה חגורב אחורי לא חגורמוש

בים האחורייםמחוון חגורות הבטיחות במוש
מופיע בתצוגה אם:

כב הגיעה ל�התחלת בנסיעה ומהירות הר£
ך.10 קמ“ש לער

ב האחורי חוגרים אוהנוסעים במוש£
משחררים את חגורות הבטיחות שלהם

במהלך הנסיעה.

כב או יצא ממנו ומתחיל לנסוענוסע נכנס לר£
שוב.

ת הבטיחותבטל מיד את מחוון חגורבאפשרותך ל
 עמוד 257).«בים האחוריים (של המוש

תכרית אוויר מספקת הגנה נוספת לחגור

ה כהלכה. כרית אוויר היא לאבטיחות שחגור

ת הבטיחות. כרית האוויר מספקתתחליף לחגור

הגנה נוספת בסוגי תאונות מסוימים.

כותלא כל כריות האוויר מתנפחות בתאונה. מער

כריות האוויר השונות פועלות באופן עצמאי

 עמוד 55).«(

כת בטיחות שזמינה היוםעם זאת, שום מער

יכולה להגן מפני פציעות או מפני פגיעות

קטלניות.

כמו כן, לא ניתן להימנע לחלוטין מסכנת פציעות

ם בידי כרית אוויר שנפתחתשעלולות להיגר

במהירות גבוהה.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בה נכונה, כרית האווירב בתנוחת ישיאם אינך יוש

לא יכולה לספק את ההגנה הייעודית שלה ועלולה
אפילו לגרום פציעות נוספות בעת התנפחותה.

ת של פציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר
קטלניות. כדי למנוע סיכונים מעין אלה, ודא תמיד

כב:כי כל נוסעי הר

חוגרים כהלכה את חגורות הבטיחות שלהם,£
בפרט נשים הרות

חוק ככלחק רבים בתנוחה נכונה במריוש£
האפשר מכריות האוויר

מקפידים על ההערות המתוארות להלן£

ביןודא תמיד שאין שום חפצים בין כריות האוויר ל

הנוסע.

בים כהלכה לפני תחילתכוונן את המוש£
הנסיעה. ודא תמיד שמשענת הגב של

ב נמצאת במצב זקוף כמעט. עלהמוש
כזה של משענת הראש לתמוך בראשךמר

ך.בגובה העיניים בער

ב הנוסעב הנהג ואת מושהזז את מוש£
מי לאחור ככל האפשר. מיקומו שלהקד
ב לאפשר שליטה בטוחהב הנהג חיימוש

כב במהלך נהיגה.בר

  כריות אוויר

מההקד

המיקום של כריות אוויר מצוין באמצעות הסמל

AIRBAG.
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מיותכריות אוויר קד

ב הנוסעאל תניח חפצים כבדים על מוש

כתמי. פעולה זו עשויה לגרום למערהקד

מי כתפוס. ייתכן כיב הקדלזהות את המוש

בכות הריסון של מושבעת תאונה יופעלו מער

ך להחליפן.מי ויהיה צורהנוסע הקד

החזק את גלגל ההגה בצדו החיצוני של£
החישוק, כדי לאפשר לכרית האוויר להתנפח

במלואה.

הישען תמיד על משענת הגב במהלך£
כון לפנים ואל תישען עלהנהיגה. אל תר

ת, אתה עשויהדלת או על חלון הצד. אחר
להימצא באזור הפתיחה של כרית האוויר.

החזק תמיד את רגליך באזור הרגליים שלפני£
,םירישכמה חול לע ךילגר תא חינת לא .ךבשומ

ת, רגליך עלולות להימצא באזורלדוגמה. אחר
הפתיחה של כרית האוויר.

גובהם מתחת ל�אבטח תמיד אנשים ש£
כת ריסון מתאימה. אנשים במער’1.50 מ

מתחת לגובה זה לא יכולים לחגור כהלכה
ת הבטיחות שלהם.את חגור

כבך, הקפד עלאם אתה מסיע ילד בר
ההערות הבאות:

גובהם מתחת ל�אבטח תמיד ילדים ש£
כות ריסון1.50 מטרים וגילם עד 12 במער

מתאימות.

ביםכות ריסון לילדים יש להתקין במושמער£
האחוריים.

כת ריסון לילד הפונה לאחורהתקן מער£
מי, רק אם כרית האוויר שלב הקדבמוש
ב מנוטרלת. אם נורית החיוויהמוש

PASSENGER AIR BAG OFF  כרית אוויר)
ביעות,מי מנוטרלת) דולקת בקשל נוסע קד

מי מנוטרלתכרית האוויר של הנוסע הקד
. עמוד 41)«(

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£
כת נטרולעות למערהבטיחות הנוג

אוטומטית של כרית האוויר של הנוסע
כב“ עמוד 49) ולנושא “ילדים בר«מי  (הקד

 עמוד 57) בנוסף על הוראות ההתקנה«(
כות הריסון.של יצרן מער

חפצים בתא הנוסעים עלולים להפריע
כדי למנועלהפעלה נכונה של כרית האוויר. 

סכנות אפשריות שעשויות לנבוע מפתיחתה
של כרית האוויר לפני תחילת הנסיעה ודא כי:

אין אנשים, בעלי חיים או חפצים בין הנוסע£
בין כרית אוויר.ל

.Bב, הדלת לעמוד אין חפצים בין המוש£

אין חפצים קשים כגון מתלי מעילים שתלויים£
על ידיות אחיזה או על ווי מעילים.

אין אביזרים כגון מחזיקי כוסות שמחוברים£
כב באזור הפתיחה של כרית אווירלר

(לדוגמה, דלתות, חלונות צד, דיפון אחורי או
פנות צד).ד

בירים בכיסיאין חפצים כבדים, חדים או ש£
בגדיך. אחסן חפצים אלה במקומות

מתאימים.

ה אזהר  
אם אתה מבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר או

בקות, כרית האווירמצמיד אליהם חפצים כגון מד
עלולה להפסיק לתפקד באופן תקין. קיימת סכנת

ת.פציעות מוגבר

לעולם אל תבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר ואל
תצמיד אליהם שום חפצים.

ה אזהר  
ה של כריות האוויר מותקנים בדלתות.חיישני הבקר

ביצוע שינויים או עבודות באופן לא תקין על
הדלתות או על הדיפון שלהן, וכן השימוש בדלתות
פגומות עלול להוביל לפגיעה בפעילות החיישנים.
לכן, ייתכן כי כריות האוויר לא יתפקדו כהלכה.

בות זאת, הן לא יספקו את ההגנה הייעודיתבעק
בר מגדיל את סכנת הפציעות.שלהן. הד

לעולם על תבצע שינויים בדלתות או בחלקיהן.
בצע עבודות על הדלתות או על הלוחותתמיד דאג ל
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדשלהן במר

כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  

 מתנפחת לפני גלגלכרית האוויר של הנהג 

,מי ההגה. כרית האוויר של הנוסע הקד

מתנפחת לפני תא הכפפות.

מיותבהתנפחותן מספקות כריות האוויר הקד
הגנה נוספת לראש ולפלג הגוף העליון של

מיים.בים הקדהנוסעים במוש

 ונוריתPASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ONמיידעות אותך על 

מימצבה של כרית האוויר של הנוסע הקד
 עמוד 41).«(

מי  תתנפחמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
רק אם:

כת הנטרול האוטומטית של כריתמער£
במי זיהתה את מושהאוויר של הנוסע הקד

 עמוד 49). נורית«מי כתפוס (הנוסע הקד
 נדלקהPASSENGER AIR BAG ON החיווי

 עמוד 50).«(

כת הריסון מודיעותה של מערת הבקריחיד£
ה.על תאונה חמור

כי הנהגברכרית אוויר ל

נפתחת מתחת כי הנהג ברכרית אוויר ל
כי הנהג מופעלתברלעמוד ההגה. כרית האוויר ל
מיות.ביחד עם כריות האוויר הקד

כי הנהג מספקת הגנה נוספתברכרית האוויר ל
כיים ולחלק התחתון שלברכיים, ללאגן היר
הרגליים.

כי הנהג זמינה במדינותברכרית האוויר ל
בד.מסוימות בל

כרית אוויר צדדיות

בים לא מתאימים עשויים לחסום אוכיסויי מוש
אפילו למנוע את פתיחתן של כריות האוויר

בים. לכן, כריות האוויר לאבות בתוך המושהמשול
כב למרות ייעודן. בנוסף, ייתכן כייגנו על נוסעי הר

כת הנטרול האוטומטיתה של מעריוגבל תפקוד
מי. קיימת סכנהשל כרית האוויר של הנוסע הקד

ת של פציעות חמורות או אף קטלניות.מוגבר

’השתמש רק בכיסויים המאושרים בידי חב

ס בנץ.מרצד

ואחוריות  מיות כריות אוויר צדדיות קד
ביםמתנפחות בסמוך למשענות הגב של המוש

הצדדיים.

בעת פתיחתן כריות האוויר מציעות הגנה נוספת
לפלג הגוף העליון ולאזור האגן של הנוסעים

מיים. עם זאת, הכריות אינן מגנותבים הקדבמוש
על:

ראש£

צוואר£

זרועות£



49 בטיחות הנוסעים
ת

חו
טי

ב

בעת התנגשות צדדית תיפתח כרית האוויר בצד
בו ארעה ההתנגשות.ש

כת הנטרול האוטומטיתכב המצוידים במערכלי ר
מי: כרית האווירשל כרית האוויר של הנוסע הקד

מי נפתחת בתנאיםהצדדית של הנוסע הקד
הבאים:

ב הנוסעכת זיהתה נוסע במושהמער£
מי אוהקד

בת באבזםת הבטיחות משוללשונית חגור£
מי.ב הנוסע הקדה של מושהחגור

בתת הבטיחות משולאם הלשונית של חגור
ה, תיפתח כרית האוויר הצדדיתבאבזם החגור

מי בתנאי תאונה מסוימים.של הנוסע הקד
חשתה זה פתיחתה של כרית האוויר מתרבמקר

מי ובין אם לא.ב הנוסע הקדבין אם תפוס מוש

כריות אוויר וילון

כת לנטרול אוטומטי של כריתמער

ימאוויר של נוסע קד

מההקד

בכת ריסון לילד שמותקנת במושכדי לזהות מער

כת הנטרול האוטומטית שלמי, מערהנוסע הקד

מי מסווגת אתכרית האוויר של הנוסע הקד

מי. בהתאם לתוצאתב הנוסע הקדהנוסע במוש

תמי מוכשרהזיהוי כרית האוויר של הנוסע הקד

כת ריסון לילדלפעולה או מנוטרלת. אם מער

מי,ב הנוסע הקדהפונה לאחור מותקנת במוש

בת חייPASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי 

להידלק לאחר אבחון עצמי ולהמשיך לדלוק. כרית

מי מנוטרלת.האוויר של הנוסע הקד

כת אינה מנטרלת:המער

כרית האוויר הצדדית£

כרית האוויר וילון£

מותחני חגורות הבטיחות£

כת אוטומטית לנטרולכבך מצויד במערודא שר

 עמוד 62).«מי (כרית האוויר של הנוסע הקד

כת ריסון לילד על אחדאם לא, התקן מער

 עמוד 62).«בים האחוריים (המוש

כתת עליך להתקין מערה אחרר בריראם בהיעד

מי, הקפד עלב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

כת הריסון. לעולם אלהמיקום הנכון של מער

כתתניח חפצים (לדוגמה, כרית) מתחת למער

הריסון או מאחוריה. משוך לאחור את כרית

כת הריסוןב במלואה. כל הבסיס של מערהמוש

מי.ב הנוסע הקדב על כרית מושב לעמוד היטחיי

כת הריסון הפונה לפניםמשענת הגב של מער

ב, ככלבת להישען על משענת הגב של המושחיי

ע בגגכת הריסון לילד תיגהאפשר. אסור שמער

או שמשענת הראש תפעיל עליה לחץ. כוונן את

הזווית של משענת הגב ושל משענת הראש

בהתאם. רק במצב זה ניתן להבטיח את הפעולה

כת הנטרול האוטומטית שלהתקינה של מער

מי. הקפד תמיד עלכרית האוויר של הנוסע הקד

כת הריסוןע למיקום המתאים למערהמידע הנוג

ת הגגבות בתוך מסגרמשול כריות אוויר וילון 

Aה הצדדית ומתנפחות באזור המשתרע מקור

.Cה לקור

בפתיחתן מציעות כריות האוויר וילון הגנה נוספת

לראש הנוסע. עם זאת, אין הן מגנות על אזור

החזה או הזרועות.

בעת התנגשות צדדית תתנפח כרית האוויר וילון

בו ארעה ההתנגשות.בצד ש

כת קובעת שהתנפחותן של כריותאם המער

אוויר וילון יכולה לספק הגנה נוספת לזו שמעניקה

ת הבטיחות, היא עשויה להתנפח בסוגיםחגור

 עמוד 55).«מסוימים של תאונות (
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 עמוד 62) בנוסף על הוראות ההתקנה«לילד (

כות הריסון.של יצרן מער

הפעלה של נטרול אוטומטי של כרית אוויר

מישל הנוסע הקד

אם מצב ההפעלה של כרית האוויר משתנה

במהלך הנסיעה, תופיע הודעת תצוגה של

 עמוד 270).«כרית אוויר בלוח המחוונים (

ב תמידמי תפוס, שים לב הנוסע הקדאם מוש

/ PASSENGER AUR BAG OFFלנוריות חיווי 

PASSENGER AIR BAG ON .דע את מצבה

של כרית האוויר לפני הנסיעה ובמהלכה.

מי, עליו:ב הנוסע הקדב במושאם נוסע יוש

ת הבטיחות.לחגור כהלכה את חגור£

ליישר את משענת הגב ולהישען עליה.£

להניח רגליים על הרצפה, אם אפשר.£

מי אינו מקפיד על נקודות אלה,אם הנוסע הקד

כת האוטומטית לנטרולייתכן כי תושפע המער

מי, מכיווןמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

מי:שהנוסע הקד

מעביר את משקלו בעת שהוא נשען על£

כב.משענת הזרוע של הר

ב.ם מכרית המושב כך שמשקלו מוריוש£

מיייתכן כי תנוטרל כרית האוויר של הנוסע הקד

הבות פעולות אלה או דומות. במקרבשוגג בעק

PASSENGER AIR BAGזה תדלוק נורית החיווי 

OFF מית שלבוע. כרית האוויר הקדבאופן ק

מי לא תופעל בעת תאונה.הנוסע הקד

PASSENGER AIR BAG ON נורית

PASSENGER AIR BAG OFFנורית חיווי 

נוריות החיווי מיידעות אותך אם כרית האוויר

ת לפעולה אומי מוכשרמית של הנוסע הקדהקד

מנוטרלת.

ממה)(התנעה/הד Start/Stopלחץ על לחצן ¿

פעם אחת או פעמיים או סובב את המפתח

 במתג ההתנעה. 2 או1למצב 

כת מבצעת אבחון עצמי.המער

 ועלPASSENGER AIR BAG OFFעל נורית החיווי 

להידלק בו PASSENGER AIR BAG ONנורית 

ך.זמנית למשך 6 שניות לער

נוריות החיווי מציגות את מצב הפעלתה של כרית

מי:מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

PASSENGER AIR BAG ON נורית£

מי מוכנהנדלקת:כרית האוויר של הנוסע הקד

לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים כל תנאי

ההפעלה, תתנפח כרית האוויר של הנוסע

מי.הקד

PASSENGER AIR BAG OFF נורית£

מינדלקת:כרית האוויר של הנוסע הקד

מנוטרלת. היא לא תתנפח בעת תאונה.

PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

מיביעות, כרית האוויר של הנוסע הקדדולקת בק

מנוטרלת. היא לא תתנפח במהלך תאונה ולא

תמלא את תפקוד ההגנה הייעודי שלה. נוסע

כב,ע עם פנים הרבוא במגמי עשוי לב הקדבמוש

ב קרוב מדי ללוחלדוגמה, בפרט אם הוא יוש

ת של פציעותהמכשירים. קיימת סכנה מוגבר

חמורות או אף קטלניות.

מי תפוס, עליך לוודא כי:ב הנוסע הקדכאשר מוש

מי נכוןב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד£

ת לפעולהב מוכשרוכי כרית האוויר של המוש

או מנוטרלת בהתאם.
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מי מוזז לאחור ככלב הנוסע הקדמוש£

האפשר.

ב בתנוחה נכונה.הנוסע יוש£

ודא כי לפני הנסיעה ובמהלכה כרית האוויר

מי נמצאת במצבמית של הנוסע הקדהקד

ההפעלה הנכון.

כת ריסון הפונה לאחורב ילד במעראם אתה מושי

מי ונורית החיוויב הנוסע הקדשמותקנת על מוש

PASSENGER AIR BAG ONדולקת, כרית 

מי עלולה להתנפחב הנוסע הקדהאוויר של מוש

בתאונה. כרית האוויר עלולה לחבוט בילד. קיימת

ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר

קטלניות.

במצבים אלה תמיד ודא שכרית האוויר של הנוסע

PASSENGER AIRמי מנוטרלת. נורית החיווי הקד

BAG OFFבת להידלק. חיי

ה אזהר  

ה אזהר  

ת הבטיחות מנותבתרצועה הכתף של חגור

ך נתב רצועת הכתףרכב ודברכהלכה מפתחה ש

כת הריסון לילד. יש להוציא את רצועתבמערש

הכתף מפתחה ולנתב אותה לפנים ולמטה. אם

ת הבטיחות ואת מיקומוצריך, כוונן את פתח חגור

ע למיקוםב. הקפד תמיד על המידע הנוגשל המוש

כת הריסון לילד המצוין בספר נהגמתאים של מער

כותזה בנוסף על הוראות ההתקנה של יצרן מער

הריסון.

כת האוטומטית לנטרול כרית האוויראם המער

מי מזהה כי:מית של הנוסע הקדהקד

מי פנוי, נורית החיוויב הנוסע הקדמוש£

PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר

ת דלוקה. המצב מצייןאבחון עצמי ונשאר

מי מנוטרלת.שכרית האוויר של הנוסע הקד

כתמי מותקנת מערב הנוסע הקדעל מוש£

ריסון לילד הפונה לאחור, נורית החיווי

PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר

ת דלוקה. המצב מצייןאבחון עצמי ונשאר

מי מנוטרלת.שכרית האוויר של הנוסע הקד

כת ריסוןב מותקנת מעראך אם על המוש

PASSENGER AIRהפונה לפנים, נורית החיווי 

BAG ON עשויה להידלק לאחר אבחון עצמי

ולהישאר לדלוק. המצב מציין שכרית האוויר

ת לפעולה. תוצאתמי מוכשרשל הנוסע הקד

כתמים, במערהסיווג תלויה, בין שאר הגור

הריסון ובמבנה הפיזי של הילד. מומלץ

ב אחוריכת ריסון על מושלהתקין מער

מתאים.

כת ריסון הפונה לאחור תופס אתילד במער£

מי, נורית החיוויב הנוסע הקדמוש

PASSENGER AIR BAG ON או נורית החיווי

PASSENGER AIR BAG OFF תידלק לאחר

אבחון ותישאר דלוקה, בהתאם לתוצאות

הסיווג. תוצאת הסיווג תלויה, בין שאר

כת הריסון ובמבנה הפיזי שלמים, במערהגור

הילד.

PASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי 

PASSENGERת כבויה ו/או נורית החיווי נשאר

AIR BAG ON כת ריסוןנדלקת, אל תתקין מער

מי. למידעב הנוסע הקדהפונה לאחור על מוש

כתנוסף עיין בנושא “תקלות במער

האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 54).«(מי“ הקד

כת ריסון הפונה לפניםב ילד במעראם אתה מושי

כתמי והמערב הנוסע הקדשהותקנה על מוש

קרובה מדי ללוח המכשירים, בעת תאונה הילד

עלול:

כב, אם נוריתע עם חלקי פנים הרבוא במגל£

PASSENGER AIR BAG OFF החיווי

דולקת, לדוגמה.

לספוג חבטה מכרית האוויר, אם נורית החיווי£

PASSENGER AIR BAG ON .דולקת

ת של פציעות חמורות אוקיימת סכנה מוגבר

אף קטלניות.

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז תמיד את מוש

ב. וודא תמיד כיהאפשר וקצר את כרית המוש
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מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש

האפשר. הקפד תמיד על המידע בנושא

מי“ב הנוסע הקדכות ריסון לילד על מוש“מער

כתובנושא “מיקום מתאים למער עמוד 61) «(

לחלופין, באפשרותך עמוד 62). «(הריסון לילד“ 

ב אחוריכת הריסון לילד על מושלהתקין את מער

מתאים.

ם בעל מבנהב אדמי יושב הנוסע הקדבמוש£

גוף קטן (ילד, נער או מבוגר קטן ממדים),

 או PASSENGER AIR BAG ONנורית החיווי 

PASSENGER AIR BAG OFFתידלק לאחר 

אבחון עצמי, בהתאם לתוצאות הסיווג.

PASSENGER AIR אם נדלקה הנורית�

BAG ON מיב הנוסע הקד, הזז את מוש

ם קטןלאחור ככל האפשר. לחלופין, אד

ב אחורי.בת במושממדים יכול לש

PASSENGER AIR BAG אם נורית החיווי�

OFF ם קטן מימדים אינו יכולדולקת, אד

מי.ב הנוסע הקדלהשתמש במוש

מי תפוס בידי מבוגר אוב הנוסע הקדמוש£

ם בעל מבנה גוף של מבוגר, נוריתאד

  נדלקתPASSENGER AIR BAG ONהחיווי 

ת דלוקה. המצבלאחר אבחון עצמי ונשאר

מימציין שכרית האוויר של הנוסע הקד

ת לפעולה.מוכשר

כב, הקפד על ההערותאם ילדים נוסעים בר

. עמוד 57)«(כב“ בנושא “ילדים בר

כת האוטומטית לנטרולאם ישנה תקלה במער

מי, תידלקמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

בלוח המחוונים ה האדומה נורית האזהר

PASSENGER AIRובו זמנית תידלק נורית החיווי 

BAG OFFמית של. במצב זה כרית האוויר הקד

מי מנוטרלת ולא תיפתח במהלךהנוסע הקד

ם האפשריכת בהקדתאונה. בדוק את המער

כז שירות שלבמוסך מוסמך, מומלץ לפנות למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. יש לתקןמרצד

כז שירות שלמי במרב הנוסע הקדאת המוש

בד.ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ בלמרצד

מי, לריפודב הנוסע הקדם נזק למושאם נגר

כז שירותב, פנה למרב או לכרית המושהמוש

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

לתיקון התקלה.

כתמטעמי בטיחות מומלץ להשתמש במער

סת מרצדה בידי חברריסון לילדים שנבחנה ואושר

כת האוטומטית לנטרולבנץ בשילוב עם המער

מי.מית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

כת אבחון עצמימער

/ PASSENGER BAG ONאם שתי נוריות החיווי 
PASSENGER BAG OFF לא נדלקות במהלך 

כת. כרית האוויראבחון עצמי, ישנה תקלה במער

מית עלולה לפעול בשוגג או לא לפעול כללהקד

בעת תאונה בעלת תאוטה בעצמה גבוהה. קיימת

ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר

קטלניות.

מי.ב הנוסע הקדה זה אין להשתמש במושבמקר

ב הנוסעכת ריסון לילד על מושאל תתקין מער

כת האוטומטית לנטרולמי. בדוק את המערהקד

כזמי במרמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

PASSENGER AIRBAG OFFאם נורית החיווי 

דולקת לאחר אבחון עצמי, כרית האוויר של הנוסע

מי מנוטרלת. היא לא תופעל בעת תאונה.הקד

מי לא יכולהבמצב זה כרית האוויר של הנוסע הקד

להעניק את ההגנה הייעודית שלה, לדוגמה, אם

מי.ב הנוסע הקדישנו נוסע במוש

עבוא במגמי עשוי לב הקדב במושכך הנוסע שיוש

ב קרובכב, לדוגמה, בפרט אם הוא יושעם פנים הר

ת שלמדי ללוח המכשירים. קיימת סכנה מוגבר

פציעות חמורות או אף קטלניות.
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מי תפוס, עליך לוודאב הנוסע הקדכאשר מוש

כי:

מי נכוןב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד£

מית פעילה או מנוטרלתוכי כרית האוויר הקד

בהתאם.

ב בתנוחה נכונה וחגור כהלכההנוסע יוש£

ת הבטיחות.בחגור

מי מוזז לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדמוש£

PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

ה לדלוק, אסור להשתמשדולקת והיא לא אמור

כת ריסוןמי. אל תתקין מערב הנוסע הקדבמוש

מי. בדוק אתב הנוסע הקדלילד על מוש

כת האוטומטית לנטרול כרית האווירהמער

מית .הקד

ה אזהר  
כת הריסון לילדבין מערב לחפצים בין פני המוש

כתה של המערעשויה לפגוע בתפקוד

מית שלהאוטומטית לנטרול כרית האוויר הקד

ב כך, ייתכן כי כרית האווירמי. עקהנוסע הקד

מי לא תתפקד כהלכהמית של הנוסע הקדהקד

ת של פציעותבעת תאונה. קיימת סכנה מוגבר

חמורות או אף קטלניות.

כתבין מערב לאל תניח שום חפצים בין המוש

כת עומד במלואוהריסון לילד. ודא כי בסיס המער

מי.ודא גםב הנוסע הקדעל הכרית של מוש

ב ככלכת הריסון נשען היטשהגב של מער

ב.הקפדהאפשר על משענת הגב של המוש

כתתמיד על הוראות ההתקנה של יצרן מער

הריסון לילדי.

כת תציג נוריתלאחר האבחון העצמי של המער

 או PASSENGER AIR BAG OFFהחיווי 

PASSENGER AIR BAG ONאת מצב ההפעלה  

מי.מית של הנוסע הקדשל כרית האוויר הקד

כתלמידע נוסף עיין בנושא “תקלות במער

האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 54).«(מי“ הקד
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פתרונות ¿ בות אפשרויות/תוצאות ו�            סי        תקלה (בעיה)

מיכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדתקלות במער

 עמוד 52).« (כת אבחון עצמי“הקפד על ההערות בנושא “מער

מי לא נכון:ב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד

בם היושודא כי מתקיימים התנאים לסיווג נכון של האד¿

 עמוד 50).« (מיב הנוסע הקדבמוש

 לא כבית,PASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי ¿

מי.ב הנוסע הקדאסור להשתמש במוש

כת האוטומטית לנטרול כרית האווירבדוק את המער¿

סכז שירות של מרצדמי במרמית של הנוסע הקדהקד

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

מיתכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדישנה תקלה במער

מי.של הנוסע הקד

כת הריסון לילד.בין מערב לודא שאין שום חפצים בין המוש¿

ב על כריתכת הריסון מונח היטודא כי בסיסה של מער¿

ב.המוש

ב מוזזת לאחור במלואה.ודא כי כרית המוש¿

תכת הריסון לילד, ודא כי חגורבעת התקנתה של מער¿

ת הבטיחות יתר עלהבטיחות מתוחה. אל תמתח את חגור

בות זאת,מי. בעקב הנוסע הקדה בעת כוונון מושהמיד

כת הריסון לילד עלולות להימתח יתרת הבטיחות ומערחגור

ה.על המיד

כת הריסון לילד מותקנת כהלכה.בדוק שמער¿

ב.ודא כי שום חפץ נוסף אינו מפעיל משקל על המוש¿

ת כבויהנשאר PASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי  ¿

 נדלקת, אל PASSENGER AIR BAG ONו/או נורית החיווי 

ב הנוסעכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושתתקין מער

בכת הריסון לילד על מושמי. מומלץ להתקין את מערהקד

אחורי מתאים.

כת האוטומטית לנטרול כרית האווירבדוק את המער¿

סכז שירות של מרצדמי במרמית של הנוסע הקדהקד

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

נורית החיווי
PASSENGER AIR BAG

OFF ,נדלקת ולא כבית

ב הנוסעאפילו אם במוש

ם מבוגרב אדמי יושהקד

ם שמבנה גופואו אד

םמתאים לממדי אד

מבוגר.

נורית החיווי
PASSENGER AIR BAG

OFF לא נדלקת ו/או לא

ת לדלוק.נשאר

מי:ב הנוסע הקדמוש

פנוי£

תפוס: מותקנת עליו£

כת ריסון לילדמער

הפונה לאחור
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הפעלה של מותחני חגורות

בטיחות וכריות אוויר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

ביה חמים.כיאחר פתיחתה של כרית האוויר, רל
קיימת סכנת פציעות.

ביה של כרית האוויר. החלף כריתכיע בראל תיג
ס מורשהכז שירות של מרצדאוויר שנפתחה במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

מותחני חגורות בטיחות פירוטכניים מתוכננים
בד, ויש להחליפם לאחרלפעול פעם אחת בל

ת של פציעותההפעלה. קיימת סכנה מוגבר
חמורות או אף קטלניות.

לכן, החלף מיד את מותחני החגורות שהופעלו
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

כבס בנץ ממליצה לגרור את הרת מרצדחבר
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר

כלמוביל בע“מ לאחר תאונה. הבא המלצה זו
ת בטיחותבון, בפרט אם הופעל מותחן חגורבחש

או אם נפתחה כרית אוויר.

משתמשת במנוע חשמלי PRE-SAFEכת מער
ת הבטיחות במצביםכדי למתוח את חגור

מסוכנים. הליך זה הוא הפיך.

אם הופעלו מותחני החגורות או התנפחו כריות
האוויר, תשמע צליל חבטה ותשתחרר כמות

של ה קטנה של אבקה. נורית האזהר
כת הריסון נדלקת.מער

ע צליל החבטהרק במקרים נדירים מאוד יפג
תך כלל, האבקה שמשתחרררבשמיעה שלך. בד

בעיותבריאות, אך עשויה לגרום לאינה מזיקה ל
נשימה בטווח הקצר לאנשים הסובלים

כי הנשימה.רמאסטמה או מבעיות אחרות בד
כב מידאם בטוח לעשות זאת, עליך לצאת מהר

או לפתוח את החלונות כדי למנוע בעיות נשימה.

הפעלה

תב הראשון של התנגשות יחידבמהלך השל
כת הריסון מעריכה נתוניםה של מערהבקר

עים להאצה או להאטהפיזיקליים חשובים הנוג
כב כגון:של הר

משך£

כיוון£

עוצמה£

ה שלת הבקרכת נתונים זו יחידעל סמך הער
כת הריסון מפעילה את מותחני החגורותמער

בהתנגשות חזיתית או אחורית.

ניתן להפעיל מותחני חגורות בטיחות רק אם:

ההצתה מופעלת£

כת הריסון פעילים. למידעביה של מערכיר£
כתה של מערנוסף עיין בנושא “נורית אזהר

 עמוד 41).«ריסון“ (

בתת הבטיחות משולהלשונית של חגור£
מי המתאיםב הקדבאבזם המוש

מותחני חגורות הבטיחות בתא הנוסעים האחורי
מופעלים בנפרד ממצב הנעילה של חגורות

הבטיחות.

כת הריסון מזההה של מערת הבקראם יחיד
תאונה בעוצמה גבוהה כגון התנגשויות חזיתיות

כת הריסוןבים נוספים של מערכימסוימות, ר
יופעלו באופן עצמאי:

כי הנהגברמיות וכרית אוויר לכריות אוויר קד£

כת קובעתכריות אוויר וילון, אם המער£
שפתיחתה יכולה לספק הגנה נוספת לזו

ת הבטיחות.של חגור

כת האוטומטיתכב המצוידים במערבכלי ר
מי:מית של הנוסע הקדלנטרול כרית האוויר הקד

מיתב כרית האוויר הקדם היושבהתאם לאד
ת לפעולה או מנוטרלת. כרית האווירמוכשר

מי מופעלת בתאונהמית של הנוסע הקדהקד
PASSENGER AIR BAG ON רק אם נורית החיווי

ע לנוריות החיווידולקת. הקפד על המידע הנוג
PASSENGER AIR BAG ) ».(41 עמוד 

בביות. בשלכבך מצויד בכריות אוויר דו�שלר
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הפתיחה הראשון מתמלאת כרית האוויר בגז

ף הנועד להפחית את סכנת הפציעות.הד

במית נפתחת במלואה אם שלכרית האוויר הקד

הפתיחה השני מופעל תוך כמה אלפיות שנייה.

סף ההפעלה של מותחני החגורות ושל כריות

בע על סמך נתוני התאוצה והתאוטההאוויר נק

כב. זוהי פעולההנקראים בנקודות השונות בר

חש בזמןמקדימה באופייה. על ההפעלה להתר

בתחילת ההתנגשות.

כבשיעור התאוטה או התאוצה של הר£

בעים בידי:וכיוון הכוח נק

חלוקת הכוחות במהלך ההתנגשות£

זווית ההתנגשות£

כבת ההתעוותות של הרמיד£

ב בהתנגשותכב השני שמעורתכונות הר

מים שניתן לראותם ולמדוד אותם לאחרגור

התנגשות לא משחקים תפקיד מכריע

בהתנפחות של כרית אוויר, ולא מציינים

התנפחות של כרית אוויר.

ת מבליה ניכרכב עלול להתעוות במידכב הרמר

עיםה אם נפגשייפתחו כריות אוויר. זה המקר

בים שמתעוותים בקלות ואם שיעורכירק ר

התאוטה לא גבוה. לחילופין, כרית אוויר עשויה

בד. זהכב התעוות קלות בללהיפתח אם הר

עו חלקים קשיחיםה, לדוגמה, אם נפגהמקר

בות זאתכיים, ובעקכב אורמאוד כגון חלקי מר

חלה האטה חזקה דיה.

כת הריסון מזההה של מערת הבקראם יחיד

ביםכיהתנגשות צד או התהפכות, מופעלים הר

כת הריסון באופן עצמאיהרלוונטיים של מער

בהתאם לסוג התאונה.

בו ארעהכריות אוויר צדדיות בצד ש£

התנגשות, בנפרד ממותחני החגורות

ומהשימוש בחגורות הבטיחות.

כת האוטומטיתכב המצוידים במערכלי ר

מית של הנוסעלנטרול כרית האוויר הקד

מי: כרית האוויר הצדדית בצד הנוסעהקד

מי מתנפחת בתנאים הבאים:הקד

מי זוהה כתפוס אוב הנוסע הקדמוש�

מיב הנוסע הקדהלשונית של מוש�

בת באבזם שלה.משול

בו ארעה ההתנגשותכרית אוויר וילון בצד ש£

בנפרד מהשימוש בחגורות הבטיחות וללא

ב הנוסעקשר למצב התפוסה של מוש

מי.הקד

כתמותחני חגורות בטיחות, אם המער£

קובעת שהפעלתם יכולה להציע הגנה

כב במצב זה.נוספת לנוסעי הר

לא כל כריות האוויר מופעלות בתאונה.

כות כריות האוויר השונות פועלות באופןמער

עצמאי.

בעכת כריות האוויר נקאופן הפעולה של מער

לפי עוצמת התאונה, בפרט לפי תאוטת

כב או תאוצתו, וכן לפי סוג התאונה:הר

התנגשות חזיתית£

תנגשות צדדית£

PRE-SAFEכת הגנה מונעת) (מער

מההקד

PRE-SAFEכת במצבים מסוכנים מסוימים מער

כב.נוקטת אמצעי מנע כדי להגן על נוסעי הר

הערות בטיחות חשובות

ודא כי אין חפצים באזור הרגליים ומאחורי

בים ו/או לחפצים עלולבים. למושהמוש

כתם נזק בעת הפעלתה של מערלהיגר

PRE-SAFEכבך מצויד. אף על פי שר

, לא ניתן לשלול אתPRE-SAFEכת במער

סכנת הפציעות בתאונה. התאם תמיד את

ך ומזגרסגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

כבחק בטוח מהרהאוויר ושמור על מר

שלפניך. נהג בזהירות.
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הערות בטיחות חשובות 

תפקוד

בת: מתערPRE-SAFEכת מער

כתבעת בלימת חירום, לדוגמה, אם מער£

BASמופעלת 

במצבי נהיגה קיצוניים, לדוגמה בעת תת�£

היגוי או היגוי יתר ניכרים.

 :DISTRONIC PLUSכב המצוידים ב�בכלי ר£

ב בחוזקה.אם מגבר בלימה מותאם מתער

 נוקטת את האמצעיםPRE-SAFEכת מער

הבאים בהתאם לסכנה שזוהתה:

ם של חגורות הבטיחותמתיחת קד£

מיות.הקד

ת אתכת סוגרכב מחליק, המעראם הר£

מיחלונות הצד ואת הגג הנפתח הפנור

במלואם.

כתכב המצוידים בתפקוד זיכרון: המערכלי ר£

מי, אם הואב הנוסע הקדמכווננת את מוש

נמצא במצב לא נכון.

כתאם מצב הסכנה חולף ללא תאונה, מער

PRE-SAFE פה מעט את מתיחת החגורות.מר

כתביצעה מעררות שבטל את כל ההגדניתן ל

PRE-SAFE.

אם חגורות הבטיחות אינן משתחררות:

ב לאחורהזז את משענת הגב או את המוש¿

כב נייח.מעט אם הר

מתיחת החגורות מופחתת ומנגנון הנעילה

משתחרר.

הכוונון של חגורות הבטיחות הוא חלק אינטגרלי

. למידע נוסף עלPRE-SAFE מתפקוד נוחות

תפקוד הנוחות עיין בנושא “כוונון חגורות

 עמוד 45).«(הבטיחות“ 

אמצעים אוטומטיים לאחר תאונה

מיד לאחר תאונה מיושמים האמצעים הבאים

תה:בהתאם לסוג הפגיעה ולחומר

ת מצוקה מופעליםפנסי אזהר£

ת החירום מופעלתתאור£

כב משוחררות מנעילהדלתות הר£

מיים מונמכיםחלונות הצד הקד£

המנוע דומם ואספקת דלק מופסקת£

כת קריאת החירוםכב המצוידים במערכלי ר£

ס בנץ: שיחת חירום אוטומטיתשל מרצד

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים

בים האחוריים בטוחים יותרשמאובטחים במוש

מי.ב הנוסע הקדמהילדים שמאובטחים במוש

כת ריסוןס בנץ ממליצה להתקין מערלכן, מרצד

ב אחורי. ככלל, ילדים מוגנים יותרלילד על מוש

ב האחורי.במוש

גובהםגילם עד גיל 12 ושאם אתה מסיע ילדים ש

עד 1.50 מטרים:

כת ריסוןאבטח תמיד ילדים במער£

כתס בנץ זה. מערכב מרצדהמתאימה לר

בת להתאים לגילו, למשקלוהריסון חיי

ולמידותיו של הילד.

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות£

בנושא זה בנוסף על הוראות ההתקנה של

כת הריסון.יצרן מער

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£

כת האוטומטיתהבטיחות הנודעות למער

מית של הנוסעלנטרול כרית האוויר הקד

 עמוד 49).«(מי  הקד
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כב עלולים לגרוםגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב, אם הם:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה£

בת ההילוכים האוטומטיתמוציאים את תי£

בת ההילוכים או מעבירים את תיPממצב חניה 

.Nהידנית למצב סרק  

מתניעים את המנוע£

כב ולהילכדבנוסף, הם עלולים להפעיל את ציוד הר

בחלקיו השונים. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתחות עמךבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים ללאונעל את הר

כב.גחה ברהש

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות

חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(בפרט ילדים) ללא הש

כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים

ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

כת הריסון. קיימתחלקים מתכתיים של מער

סכנת פציעות.

כתכב, ודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד

הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. כסה

כת הריסון לילדאותה בשמיכה, לדוגמה. אם מער

נחשפה לאור שמש ישיר, אפשר לה להתקרר

ב בה את הילד. לעולם אללפני שאתה מושי

כב.גחה ברתשאיר ילדים ללא הש

כת ריסון לילדים  מער

כת ריסון לילד הפונה לאחוראם אתה מתקין מער

ב האחורי האמצעי, יש לקפל אתעל המוש

משענת הזרוע האחורית ככל האפשר. הקפד

כת הריסון לילדעל הוראות השימוש הנכון במער

 עמוד 62).«(

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר

כת ריסון לילד שהומלצהלהשתמש רק במער

 עמוד 66).«(ה על�יד

בכת הריסון לילד הותקנה כראוי על המושאם מער

בצע אתה זו, היא לא יכולה להמתאים למטר

תפקוד ההגנה הייעודי שלה. ייתכן כי הילד לא

יאובטח בבטחה בעת תאונה, בלימה עזה או שינוי

ת של פציעותכיוון פתאומי. קיימת סכנה מוגבר

חמורות או אף קטלניות.

הקפד על הוראות ההתקנה של היצרן ועל

כת הריסון לילד. ודא כי בסיסההשימוש הנכון במער

ב על כריתכת הריסון לילד מונח היטשל מער

כתב. לעולם אל תניח חפצים מתחת למערהמוש

הריסון לילד או מאחוריה (לדוגמה כריות). השתמש

כות ריסון בעלות כיסוי מקורי שנועד עבורןבמער

בד. החלף כיסויים שניזוקו בכיסויים מקורייםבל

בד.בל

כת הריסון לילד לא הותקנה כראוי או לאאם מער

אובטחה, היא עלולה להשתחרר בעת תאונה,

כת הריסוןבלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי. מער

כב ולפגוע בנוסעיםלילד עלולה להיזרק בתוך הר

ת של פציעות חמורותאחרים. קיימת סכנה מוגבר

או אף קטלניות.

כת הריסון לילד כהלכה,התקן תמיד את מער

אפילו אם היא לא בשימוש מידי. הקפד על הוראות

כת הריסון.ההתקנה של יצרן מער

כב, בפרט ילדים, חגרוודא תמיד שנוסעי הר

כהלכה את חגורות הבטיחות שלהם ושהם

בים בתנוחה הנכונה.יוש

תעות לחגורהקפד על הערות הבטיחות הנוג

ועל המידע על השימוש עמוד 42) «(הבטיחות 

 עמוד 44).«(ת הבטיחות הנכון בחגור

ה או מטעןלמידע נוסף על אחסון חפצים, כבוד

 עמוד 306).«(עיין בנושא “הנחיות העמסה“ 
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ה אזהר  

ה אזהר  

כת ריסון לילד או מנגנון ההתקנה שלהמער

שניזוקו בתאונה מפסיקים לספק את ההגנה

הייעודית שלהם. ייתכן כי הילד לא יאובטח בבטחה

בעת תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי.

ת של פציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר

קטלניות.

כת ריסון לילד שניזוקה או שהופעלהחלף מיד מער

כותבדוק את מערעליה עומס בתאונה. דאג ל

כזכות הריסון לילדים במרהאבטחה של מער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משירות של מרצד

כת הריסון מחדש.לפני התקנת מער

כות ריסון לילדים:כות האבטחה של מערמער

חגורות הבטיחות£

בעות אבטחה איזופיקסט£

ה עיליתנקודות עיגון של רצועת קשיר£

בת עליך להסיע ילד במושה אחרר בריראם בהיעד
מי, הקפד על המידע בנושאהנוסע הקד

מי“ב הנוסע הקדכות ריסון לילדים על מוש”מער
 עמוד 61).«(

כבה הפזורות בפנים הרב לתוויות האזהרשים ל
כת הריסון.בקות על מערומוד

מומלץ להשתמש במוצרי הטיפוח של
כת הריסוןס בנץ כדי לנקות את מערמרצד

בלס בנץ. ניתן לקלילד המומלצת בידי מרצד
סכז שירות של  מרצדמידע נוסף בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

כות ריסון לילד מסוג איזופיקס אינן מספקותמער

הגנה טובה דיה לילדים שמשקלם מעל 22 ק“ג

כת הריסון.ת הבטיחות של מערומאובטחים בחגור

ייתכן כי הילד לא יאובטח כראוי בעת תאונה,

ת של פציעות חמורותלדוגמה. קיימת סכנה מוגבר

או אף קטלניות.

בי ילדיםכת לאבטחת מושמער

איזופיקס

אם משקל הילד עולה על 22 ק“ג, השתמש
בה הילד מאובטחכת ריסון מסוג איזופיקס שבמער

כב. בנוסף,ת הבטיחות של הרגם באמצעות חגור
ת רצועהלד בעזרכת הריסון ליאבטח את מער

עילית, אם היא קיימת.

כת ריסון לילד הקפד עלבעת התקנה של מער
הוראות ההתקנה וההפעלה של היצרן ועל

כתעות לשימוש הנכון במערההוראות הנוג
 עמוד 62).«הריסון לילד (

כת הריסון לילדלפני כל נסיעה ודא כי מער
בעותבת כהלכה בשתי טמסוג איזופיקס משול
האבטחה איזופיקס.

כת הריסון ודא כיבעת התקנתה של מער
ב האמצעי אינהת הבטיחות של המושחגור
תם נזק לחגורת, עלול להיגרה. אחרלכוד

הבטיחות.

בעות אבטחה איזופיקסט 

כת הריסון מסוג איזופיקסהתקן את מער¿
.בעות האבטחה איזופיקס על שתי ט

רטית עבורכת אבטחה סטנדאיזופיקס היא מער
כות ריסון המתוכננות במיוחד להתקנה עלמער

בעות אבטחה איזופיקסבים האחוריים. טהמוש
כות ריסון איזופיקס מותקנות בצדלשתי מער 

בים האחוריים. התקןשמאל ובצד ימין של המוש
כת ריסון לילד ללא איזופיקס באמצעותמער
כב. בעת התקנה שלת הבטיחות של הרחגור
כת ריסון לילד הקפד על הוראות ההתקנהמער

עותוההפעלה של היצרן ועל הוראות הנוג
כת הריסון לילדלשימוש הנכון במער

 עמוד 62).«(
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ה עילית  רצועת קשיר

מההקד

בור נוסף ביןה עילית מספקת חירצועת קשיר
כת הריסון לילד המאובטחת באמצעותמער

כב. היא מסייעת בהפחתתבין הראיזופיקס ל
כתבה אף יותר. אם מערה רהסיכון להיפצע במיד

הריסון לילד מאובטחת באמצעות רצועה עילית,
יש להשתמש בה תמיד.

הערות בטיחות חשובות

בים האחוריים אינןאם משענות הגב של המוש
נעולות, הן עלולות להתקפל לפנים בעת תאונה,

בות זאת,בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי. בעק
כת ריסון לילד עלולה לא להעניק את ההגנהמער

הייעודית שלה. משענת גב לא נעולה עלולה לגרום
פציעות נוספות בעת תאונה, לדוגמה. קיימת

ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר
קטלניות. נעל תמיד את משענות הגב לאחר

ב למחוון אישורהתקנת רצועה עילית. שים ל
הנעילה. כוונן את משענות הגב האחוריות למצב

זקוף.

בתאם משענת הגב האחורית לא משול

«(ונעולה, יהיה מחוון אישור הנעילה גלוי לעין 

עמוד 309).

ה עיליתנקודות עיגון של רצועת קשיר

ה העיליתנקודות העיגון של רצועת הקשיר
נמצאת בגב של שתי משענות הגב האחוריות

ם הצדדיים.בישל המוש

כב עם משענות ראש מתכווננות:כלי ר

ם את משענת הראש.הר¿

ה העילית העבר את רצועת הקשיר¿
מתחת למשענת הראש, בין שני המוטות

שלה.

כב ללא משענת ראש מתכווננת:כלי ר

ה עילית בעלת רצועה אחת:רצועת קשיר¿
מעל ה העילית העבר את רצועת הקשיר

קו האמצע של משענת הראש.

או

ה עילית בעלת 2 רצועות:רצועת קשיר¿

העבר רצועה אחת משמאל למשענת
הראש ואת הרצועה השנייה מימינה.

כב:כל כלי ר

כת הריסון לילד מסוגהתקן את מער¿
האיזופקיס באמצעות רצועת הקשיר

העילית. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה
ך עושהכת הריסון לילדים בעודשל יצרן מער

זאת.

 אל הרצועה העילית חבר את וו ¿
.ת העיגון של הרצועה נקוד

וודא כי:

תמחובר אל נקוד ה וו רצועת הקשיר£
, כפי שמוצג באיור.העיגון 

לא מפותלת. ה העילית רצועת הקשיר£

ת ביןעובר ה העילית רצועת הקשיר£
משענת הגב האחורית לכיסוי תא המטען,

אם הכיסוי מותקן.
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.ה העילית מתיחה של רצועת הקשיר¿
הקפד תמיד על הוראות ההתקנה של יצרן

ך עושה זאת.כת הריסון לילדים בעודמער

כב עם משענות ראש מתכווננות:כלי ר

אם צריך, הזז את משענת הראש מעט¿
 ודא כי אינך עמוד 110).«(למטה שוב  

צועהבש את ניתובה הנכון של רמש

.ה העילית הקשיר

בכת ריסון לילד על מושמער

מיהנוסע הקד

הערות כלליות

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים
בים האחוריים בטוחים יותרשמאובטחים במוש

מי.ב הנוסע הקדמהילדים שמאובטחים במוש
כת ריסוןס בנץ ממליצה להתקין מערלכן, מרצד

ב אחורי.לילד על מוש

כת האוטומטית לנטרולכב המצוידים במערכלי ר
מי: אםמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

כת ריסוןת עליך להתקין מערה אחרר ברירבהיעד
מי, הקפד תמיד עלב הנוסע הקדלילד על מוש

כת אוטומטית לנטרולבנושא “מערהמידע ש
 עמוד 49).«(מי“ כרית אוויר של נוסע קד

בכך באפשרותך להימנע מהסיכונים העשויים
לנבוע:

כת ריסון לילד על�ידימאי זיהוי של מער£
כת האוטומטית לנטרול כרית האווירהמער

מי.של הנוסע הקד

מיתמנטרול מקרי של כרית האוויר הקד£

מי.של הנוסע הקד

ה אזהר  

כת הריסוןממיקום לא מתאים של מער£
לילד, לדוגמה, אם היא קרובה מדי ללוח

המכשירים.

ה הנמצאת על מגן השמשנא קרא את האזהר
מי; ראה איור.של הנוסע הקד

כת ריסון הפונה לאחורב ילד במעראם אתה מושי
מי ונורית החיוויב הנוסע הקדשמותקנת על מוש

PASSENGER AIR BAG ON  דולקת, כרית
מי עלולה להיפתחב הנוסע הקדהאוויר של מוש

בתאונה. כרית האוויר עלולה לחבוט בילד. קיימת
ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר

קטלניות.

במצבים אלה תמיד ודא שכרית האוויר של הנוסע
PASSENGER AIRמי מנוטרלת. נורית החיווי הקד

BAG OFF בת להידלק. חיי

כת ריסון לילד הפונהאל תתקין מערעולם ל

ב שמוגן בכרית אוויר פעילה לפניו.לאחור על מוש
הילד עלול להיפצע בפציעות חמורות או

קטלניות.

PASSENGER AIR BAG ONאם נורית החיווי 

מימית של הנוסע הקדדולקת, כרית האוויר הקד
 עמוד 41).«ת לפעולה (מוכשר

כת האוטומטית לנטרולכב ללא המערכלי ר
מימית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

כבך אינו מצוידמי ברב הנוסע הקדאם מוש
כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר,במער

בקתבקה מודת מציינת זאת. המדבקה מיוחדמד
מי.על הצד של לוח המכשירים בצד הנוסע הקד
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בקה בעת פתיחת הדלת.ניתן לראות את המד

במתג2 אם אתה מסובב את המפתח למצב 

PASSENGER AIR BAGההתנעה, נוריות החיווי 

OFF  �  נדלקותPASSENGER AIR BAG ON ו

ה. אולם אין להן תפקיד ואינן מציינותבקצר

כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר שלשהמער

כב.מי קיימת ברהנוסע הקד

כת הריסון לילדה זה, התקן תמיד את מערבמקר

 עמוד«(ב אחורי מתאים הפונה לאחור על מוש

(62.

כת ריסוןהקפד על המידע הבא בנושא “מער

כת ריסון לילדלילד הפונה לאחור“ ובנושא “מער

ע למיקוםהפונה לפנים“, וכן על המידע הנוג

. עמוד 62)«(כות הריסון לילדים המתאים למער

כת ריסון לילד הפונה לאחורמער

כתת עליך להתקין מערר חלופה אחראם בהיעד

מי, ודאב הנוסע הקדריסון הפונה לאחור על מוש

מימית של הנוסע הקדתמיד שכרית האוויר הקד

PASSENGER AIRמנוטרלת. רק אם נורית החיווי 

BAG OFF עמוד 41)«(בוע   דולקת באופן ק ,

מית מנוטרלת.כרית האוויר הקד

ע למיקום מתאיםהקפד תמיד על הידע הנוג

 בנוסף על עמוד 62)«(כת הריסון לילד  למער

כותהוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן מער

הריסון.

כת ריסון לילדים הפונה לפניםמער

כתת עליך להתקין מערר חלופה אחראם בהיעד

מי,ב הנוסע הקדריסון הפונה לפנים על מוש

ב לאחור ככל האפשר. הזזתמיד הזז את המוש

ב במלואה. בסיסה שללאחור את כרית המוש

ב על הכריתב לעמוד היטכת הריסון לילד חיימער

מי.משענת הגב שלב הנוסע הקדשל מוש

ב, ככלבת להישען היטכת הריסון חיימער

ב הנוסעהאפשר, על משענת הגב של מוש

ע בגג אוכת הריסון תיגמי. אסור שמערהקד

שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן את

זוויתה של משענת הגב ואת משענת הראש

תבהתאם. וודא תמיד כי רצועת הכתף של חגור

כב אלברהבטיחות מנותבת כהלכה מפתחה ש

כת הריסון. יש להוציאבמערנתב רצועת הכתף ש

את רצועת הכתף מפתחה ולנתב אותה לפנים

ת הבטיחותולמטה. אם צריך, כוונן את פתח חגור

ב.ואת מיקומו של המוש

ע למיקום הנכון שלהקפד תמיד על המידע הנוג

בנוסף על עמוד 62) «(כת הריסון לילד מער

כותהוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן מער

הריסון.

כתמיקום מתאים עבור מער

הריסון לילד

מההקד

כות ריסון לילדיםכבך מותר להתקין רק מערבר

.ECE R44שאושרו בהתאם לתקן 

כת ריסון מסוימות מקטגוריתלכן, עבור מער

, אזור השימוש מוגבל. לא ניתן להתקיןIIIמשקל 

בי, מכיוון שעלולכת הריסון בגודל מרכאן את מער

ע עם הגג.להיווצר מג

סליתברכות ריסון מקטגוריה אוניניתן לזהות מער

באמצעות תווית האישור הכתומה שלהם

.Universalוהכיתוב 

כת הריסון לילדת למערדוגמה: תווית אישור המוצמד

כת ריסון מקטגוריהניתן להתקין מער

בים המסומנים באותיותסלית על המושבראוני

U ,UF או IUFביםבלאות ”מוש בהתאם לט
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כת ריסון לילדהמתאימים להתקנה של מער

ביםת בטיחות“ או “מושבאמצעות חגור

כת ריסון לילדהמתאימים להתקנה של מער

סליותברכת ריסון חצי אונימסוג איזופיקס“. מער

 עלsemi-universalמסומנות באמצעות הכיתוב 

כבתווית האישור. ניתן להשתמש בהן אם הר

כב המומלציםב כלולים ברשימת דגמי הרוהמוש

כת הריסון. למידע נוסף פנהסם יצרן מערשפר

כת הריסון לילד או כנס לאתרליצרן מער

האינטרנט שלו.

מי �ב הנוסע הקדכת ריסון לילד במושמער

ת עליך להסיע ילדר חלופה אחראם בהיעד

מי:ב הנוסע הקדכת ריסון המותקנת במושבמער

כתבסעיף “מערב תמיד להוראות ששים ל¿

מי“ב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

. עמוד 61)«(

ם תמצא הוראות כיצד להעביר כהלכה אתש

ת הבטיחות מפתחרצועת הכתף של חגור

כת ריסוןה על מערה אל מוביל החגורהחגור

. עמוד 62)«(לילד 

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש¿

ב במלואה.האפשר וצמצם את כרית המוש

כת ריסון הפונהאם ברצונך להתקין מער

מי, עליך להזיזב הנוסע הקדלפנים על מוש

ב למצבו הגבוה ביותר.את המוש

הזז את משענת הגב למצב כמעט זקוף.¿

ב עלכת הריסון מונח היטודא כי בסיס מער

מי. ודא כיב הנוסע הקדהכרית של מוש

כת הריסון נשענתמשענת הגב של מער

ב הנוסעב על משענת הגב של מושהיט

ע בגב אוכת הריסון תיגמי. אסור שמערהקד

שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן

את משענת הגב ואת משענת הראש

בהתאם. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה

כת הריסון לילד.של יצרן מער

ב למצבהאם אפשר, הזז את כרית המוש¿

. עמוד 108)«(הגבוה והאנכי ביותר  



64

ת
חו

טי
ב

כבילדים בר

ב אחורי                          מושמיב הנוסע הקד                       מושבוצות משקל               ק 

2אמצעישמאל, ימיןכרית אוויר שלכרית אוויר של

מיהנוסע הקדמיהנוסע הקד

1מנוטרלתפעילה

XU ,LU ,LU ,Lעד  10 ק“גבוצה 0:ק

XU ,LU ,LU ,Lעד  13 ק“גבוצה 0+:ק

9UF ,LU ,LU ,LU ,L עד 18 ק“ג:Iבוצה ק

15U ,LU ,LU ,LX עד 25 ק“ג:IIבוצה ק

22U ,LU ,LU ,LX עד 36 ק“ג:III / IIבוצה ק

ת בטיחותכת ריסון לילד באמצעות חגורבים המתאימים להתקנה של מערמוש

, עליךIבוצה כת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 0 או 0+ או במערם אתה משתמש בסל�קל מקא
כת הריסון.ע עם מערמי כך שלא יהיה מגב הנוסע הקדב הנהג או את מושלכוונן את מוש

, עליך להסיר את משענת הראש שלIבוצה כת ריסון הפונה לפנים מקאם אתה משתמש במער
בת להישען, ככלכת הריסון חיי עמוד 110), אם אפשר. משענת הגב של מער«ב הרלוונטי (המוש

ב.האפשר, על משענת הגב של המוש

 עמוד 58) ועל הוראות ההתקנה של«כת ריסון לילדים“ (הקפד תמיד על ההערות בנושא “מער
כת.יצרן המער

 עמוד«ב (כת הריסון עליך להתקין מיד את משענת הראש של המושתה של מעראחרי הסר
בים לכוונן את משענת הראש שלהם כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כב חיי109). כל נוסעי הר

מקרא:

Xבוצת משקל זו.ב שלא מתאים להסעת ילדים בקמוש

Uבוצת משקל זו.ת לשימוש בקסלית המאושרברכת ריסון אוניב מתאים להתקנה של מערמוש

UFתסלית המאושרברכת ריסון הפונה לפנים מקטגוריה אוניב מתאים להתקנה של מערמוש
בוצת משקל זו.לשימוש בק

Lכות ריסוןבלה “מערכות ריסון כפי שהומלץ; עיין בטב מתאים להתקנה של מערמוש
כתכב ומערסלית אם הרברכת ריסון חצי אוניב מתאים למער עמוד 66). מוש«מומלצות“ (

כת הריסון.כבה בידי יצרן מערכב המומלצים שהורהריסון כלולות ברשימת דגמי הר

PASSENGER AIR BAGמי. נורית החיווי כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדכב מצויד במערהר1
OFFבת להידלק.  חיי

ב זה.כת ריסון לילדים בעלות רגלית תמיכה לא מתאימות למושמער2
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ב האחורי,מושציודהקטגוריית מידבוצותק   

שמאל וימין   משקל

FISO / L1Xסלקל

GISO / L2X

EISO / R1ILעד  10 ק“גבוצה 0:ק

ךעד 6 חודשים בער

EISO / R1ILעד  13 ק“גבוצה 0+:ק

DISO / R2ILךעד 15 חודשים בער

CISO / R3IL3

9DISO / R2IL עד 18 ק“ג:Iבוצה ק

�9CISO / R3IL3 חודשים  ו

ך4 שנים בער

מי לא נשענתב הקד, ודא שמשענת הגב של המושC (ISO/R3)בוצת גודל כת ריסון מקאם אתה משתמש במער3

כת הריסון.על מער

כת ריסון לילד מסוג איזופיקסבים המתאימים להתקנה של מערמוש

, עליךIבוצה כת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 0 או 0+ או במעראם אתה משתמש בסל�קל מק
כת הריסון.ע עם מערמי כך שלא יהיה מגב הנוסע הקדב הנהג או את מושלכוונן את מוש

, עליך להסיר את משענת הראש שלIבוצה כת ריסון הפונה לפנים מקאם אתה משתמש במער
בת להישען, ככלכת הריסון חיי עמוד 110), אם אפשר. משענת הגב של מער«ב הרלוונטי (המוש

ב.האפשר, על משענת הגב של המוש

 עמוד 58) ועל הוראות ההתקנה של«כת ריסון לילדים“ (הקפד תמיד על ההערות בנושא “מער
כת.יצרן המער

 עמוד«ב (כת הריסון עליך להתקין מיד את משענת הראש של המושתה של מעראחרי הסר
בים לכוונן את משענת הראש שלהם כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כב חיי109). כל נוסעי הר

מקרא:

Xבוצת משקל זו ו/אוכת ריסון לילד מסוג איזופיקס בקמיקום איזופיקס שאינו מתאים למער
בוצת גודל זו.בק

UFכת ריסון מסוג איזופיקס הפונה לפנים מהקטגוריהב מתאים להתקנה של מערמוש
בוצת משקל זו.ת לשימוש בקסלית המאושרברהאוני

ILכות ריסוןבלה “מערכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס כפי שהומלץ; ראה טב מתאים למערמוש
 עמוד 110).«מומלצות“ (

ביםבך חייכבך ומושם כך, רכת ריסון מתאימה מסוג איזופיקס לשהיצרן אף ממליץ על מער
כות ריסון לילדים. למידע נוסף פנה ליצרןלהיכלל ברשימת היצרן של הדגמים המתאימים למער

כת הריסון לילד או כנס לאתר האינטרנט שלו.מער
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                  מס‘  אישור            מס‘ הזמנהבוצות                               יצרן                        סוגק 

4(...A000)(...E1)  משקל

Britax  RomerBABY04 301146970 20 00בוצה 0:ק

SAFE PLUS II970 36 00עד  10 ק“ג

עד 6 חודשים

ךבער

Britax  RomerBABY04 301146970 20 00בוצה 0+:ק

SAFE PLUS II970 36 00עד  13 ק“ג

עד 15 חודשים

ךבער

סלית/חצי אוטומטית“ברכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס מקטגוריה ”אוניהצעות למער

.9H95קוד צבע 4

ב האחורי,מושציודהקטגוריית מידבוצותק   

שמאל וימין   משקל

BISO / F2IUF

B1ISO / F2XIUF

AISO / F3IUF

כב או שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן את משענתע בגג הרכת הריסון תיגאסור שמער

כת הריסון לילד.הראש בהתאם. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה של יצרן מער

כי כוונון:רמיים בעלי 4 או 6 דבים קד או במושUrban או בחבילה Styleכב המצוידים בחבילה כלי ר

מי למקומו העליון ביותר.ב הקדבע את המושק

מי ביותר.ב למצבו הקדבע את המושכי כוונון: קרבים בעלי 2 דכב המצוידים במושכלי ר

כות מומלצות לריסון ילדים  מער

הערות כלליות

 עמוד 61)«מי“ (ב הנוסע הקדכות ריסון לילד על מושהקפד תמיד על המידע בנושא “מער

 עמוד 62).«כת הריסון לילד“ (ובנושא ”מיקום מתאים למער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדכת הריסון הנכונה לילד בכל מרבל מידע נוסף על מערניתן לק

כלמוביל בע“מ.

כבכות ריסון מומלצות המותקנות באמצעות חגורות הבטיחות של הרמער
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                  מס‘  אישור            מס‘ הזמנהבוצות                               יצרן                        סוגק 

4(...A000)(...E1)  משקל

I:Britax  RomerDUO03 301133970 16 00בוצה ק

9PLUS 04 301133 עד 18 ק“ג

4�9 חודשים ל

ךשנים בער

III / II:Britax  RomerKIDFIX5 04 301198 970 19 00בוצה ק

15 עד 36 ק“ג

12�בין 4 ל

ךשנים בער

סליות מסוג איזופיקסברסליות/חצי�אוניברכות ריסון אוניהמלצה למער

מס‘ הזמנהמס‘  אישורסוגה                 יצרן                  מידבוצותק 

4(...A000)(...E1)משקל

EBritax RomerBABY SAFE03 301146B6 6 86 8224
Plus04 301146

B1Britax RomerDUO Plus03 301133A 000 970 16 00
04 301133

בוצה 0+:ק

עד  13 ק“ג

:Iבוצה ק

9 עד 18 ק“ג

  נעילה להגנת ילדים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

.9H95קוד צבע 4

כת, כולל הערות על אפשרויותכב, עיין תמיד בהוראות ההתקנה של יצרן המער ברKIDFIXכת לפני התקנת מער5

ההתקנה.

כב הם עשויים:אם ילדים נוסעים בר

ךרלפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי ד£

אחרים

מתע מהתנועה הזורכב ולהיפגלצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמהלהפעיל את ציוד הר£

קיימת סכנת תאונה ופציעות. הפעל תמיד את

נעילת ההגנה ואת מאפיין השליטה בחלונות, אם

כב תמיד קח אתבך את הראתה מסיע ילדים. בעז

כב. לעולם אל תשאירהמפתחות עמך ונעל את הר

כב.גחה ברילדים ללא הש

מאפיין שליטה עבור:

 עמוד 68).«(דלתות אחוריות £

 עמוד 68).«(חלונות צד אחוריים £
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ה אזהר  

ה אזהר  

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

אבטח כל דלת לחוד במנעולי בטיחות לילדים

בדלתות האחוריות. דלת המאובטחת במנעול

בטיחות לילדים, לא ניתנת לפתיחה מבפנים.

כב משוחרר מנעילה, ניתן לפתוח אתכאשר הר

הדלת מבחוץ.

לחץ על ידית מנעול בטיחותלהפעלה:  ¿
.ילדים למעלה בכיוון החץ 

וודא שמנעולי בטיחות לילדים פועלים באופן¿
כהלכה.

 לחץ על הידית של מנעול בטיחותלנטרול :¿
.הילדים למטה בכיוון החץ 

מאפיין שליטה בחלונות הצד האחוריים

.לחצן  לחץ על להפעלה/לנטרול:¿

 דולקת, פעולתם של חלונותאם נורית החיווי 
הצד האחוריים מנוטרלת. ניתן להפעיל את

בד.החלונות באמצעות המתגים בדלת הנהג בל
 כבית, ניתן להפעיל אתאם נורית החיווי 

החלונות באמצעות הלחצנים בתא הנוסעים
האחורי.

כב עלולים לגרוםגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב, אם הם:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה.£

בת ההילוכים האוטומטיתמוציאים את תי£

בת ההילוכים או מעבירים את תיPממצב חניה 

.Nהידנית למצב סרק 

מתניעים את המנוע£

כב ולהילכדכמו כן, הם עשויים להפעיל את ציוד הר

בחלקיו השונים. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתחות עמךבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים ללאונעל את הר

כב.גחה ברהש

אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות

חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(בפרט ילדים) ללא הש

ה אזהר  
כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים

ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

כת הריסון. קיימת סכנתחלקים מתכתיים של מער

פציעות.

כתכב, ודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד

הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. כסה

כת הריסון לילדאותה בשמיכה, לדוגמה. אם מער

נחשפה לאור שמש ישיר, אפשר לה להתקרר לפני

ב בה את הילד. לעולם אל תשאירשאתה מושי

כב.גחה ברילדים ללא הש



69
ת

חו
טי

ב
כות לנהיגה בטוחהמער

ה אזהר  

כות לנהיגה בטוחהמער

כות לנהיגה בטוחהת המער סקיר

כותבפרק זה תמצא מידע אודות המער
הבאות לנהיגה בטוחה:

£ABSכת למניעת נעילת גלגלים) (מער
עמוד 69). «(

£BASכת תגבור בלימה) (מער
עמוד 70). «(

£COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

(סייען למניעת התנגשות פלוס)
עמוד 70). «(

עמוד 73). «(פנסי בלימה מותאמים £

£ESP®ת ייצוב אלקטרוני)כת בקר (מער
עמוד 73). «(

£EBD(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית) 

עמוד 77). «(

עמוד 77). «(בלימה מותאמת £

עמוד 77). « (ת היגויבקר£

הערות בטיחות חשובות  

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם

ABS  כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

הערות כלליות

כות לנהיגה בטוחה לא יכולותאינך מרוכז, המער

בטל את חוקילהפחית את סכנת התאונה או ל

כות לנהיגה בטוחה הן רק אמצעיהפיזיקה. המער

המיועד לסייע לך בנהיגה. באחריותך לשמור על

כב,כב שלפניך ועל מהירות הרחק מהרהמר

ב הנסיעה.התאםבלום בזמן ולהישאר בנתיל

ך ולמזגרתמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

כב שלפניך.חק בטוח מהרהאוויר, ושמור על מר

נהג בזהירות.

כות לנהיגה בטוחה המתוארות כאןהמער

ע מספקבית, רק אם ישנו מגפועלות ביעילות מר

בבין הצמיגים לפני הכביש. נא הקדש תשומת ל

ת להערות על צמיגים, על עומק סוליהמיוחד

 עמוד 358).« (’מינימלי מומלץ וכד

ף (צמיגיף, השתמש תמיד בצמיגי חורבחור
M+Sהתקן שרשראות שלג.ך ת הצור), ובמיד

כות לנהיגה בטוחהבד המערבאופן זה בל

בית.המתוארות בפרק זה תפעלנה ביעילות מר

 מווסתת את לחץ הבלמים כךABSכת ה� מער

שהגלגלים אינם ננעלים כאשר אתה בולם. מצב
כב כאשר אתהזה מאפשר לשמור על היגוי הר

בולם.

 בלוח המחווניםABS  ה נורית האזהר
תידלק, כאשר ההצתה מופעלת. היא תיכבה

לאחר התנעת המנוע.

 פועל החל ממהירות של כ� 8 קמ“שABSה� 
כת ה�ומעלה, ללא קשר לתנאי הכביש. מער

ABSפועלת על פני שטח חלקים, גם אם אתה 
בולם בעדינות.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

הערות בטיחות חשובות

כב,גחה בראם אתה משאיר חיות מחמד ללא הש
הם עלולים ללחוץ על לחצן או על מתג, לדוגמה.

הם עשויים:

כב ולהילכד, לדוגמהלהפעיל את ציוד הר£

כב או להפסיק אתכות הרלהפעיל את מער£
ך אחרים.רפעולתן, ובכך לסכן משתמשי ד

בעת תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון חד, חיות
כבמחמד לא מאובטחות עלולות להיזרק בתוך הר

כב. קיימת סכנת תאונהולפצוע את נוסעי הר
ופציעות.

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר חיות מחמד ללא הש
אבטח תמיד חיות מחמד כהלכה במהלך נסיעה,

בה להסעת חיות מחמד.לדוגמה בתי

כבחיות מחמד בר
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בלמים

המשךבת:  מתערABSכת ה� אם מער¿
ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים, עד

שמצב בלימה יחלוף.

להפעלת בלמים מלאה:¿
לחץ בכל הכוח על דוושת הבלמים.

בת במהלך הבלימה, מתערABSכת אם מער
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.

תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על תנאי
ת לכך שישכביש מסוכנים ומתפקדות כתזכור

בה.לנהוג בזהירות ר

ה אזהר  

   BAS(תגבור בלימה) 

ה אזהר  
חק, יגדל מרBASכת ה�ה של תקלה במערבמקר

הבלימה בעת בלימת חירום. קיימת סכנה
לתאונות.

במצב של בלימת חירום לחץ על דוושת הבלמים
 תמנע את נעילתABSכת ה�בכוח מלא. מער

הגלגלים.

, הגלגלים עלוליםABSכת אם קיימת תקלה במער

עוכב ייפגלהינעל. יכולת ההיגוי והבלימה של הר

באופן חמור.

כות בטיחותכמו כן, מופסקת פעולתן של מער

ת של החלקה ותאונה.נוספות. קיימת סכנה מוגבר

ם  בהקדABSכת ה�נהג בזהירות בדוק את מער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדהאפשרי במר

כלמוביל בע“מ.

סייען למניעת התנגשות 

הערות כלליות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

כות, מערABSכת ה�אם קיימת תקלה במער
כות לנהיגה בטוחה, יוצאומערבות לראחרות, 

ABSה מכלל פעולה. עיין במידע על נורית אזהר

 עמוד 295) ועל הודעות התצוגה העשויות«(
 עמוד 258).«להופיע על ללוח המחוונים (

הערות כלליות

 פועלת במצבי בלימת חירום.BASה� כת מער
אם אתה לוחץ את דוושת הבלמים במהירות,

ה באופן אוטומטי את מגבירBASכת ה� מער
.חק הבלימהת את מרכוח הבלימה, ובכך מקצר

מיד כאשר תשחרר אתכרגיל הבלמים יתפקדו 

 תופסק. BASדוושת הבלמים, פעולת

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

הערות בטיחות חשובות
הערות בטיחות חשובות

ב:גילוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עק

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים£
במשהו אחר.

בלימה

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד¿
ABSכת שיחלוף מצב בלימת החירום. מער

תמנע את נעילת הגלגלים.

כב מתפקודסייען למניעת התנגשות פלוס מור
חק עם תפקוד בלימה עצמאיהתראת מר

ומסייען בלימה מותאם.

סייען למניעת התנגשות פלוס יכול לסייע לך
כבלהפחית את סכנת ההתנגשות החזיתית בר

שלפנים או להפחית את ההשלכות של
התנגשות זו.

אם סייען למניעת התנגשות פלוס מזהה
ה חזותיתבל אזהרשקיימת סכנת התנגשות, תק

וקולית. ללא תגובתך להתראות ההתנגשות
החזותיות והקוליות, ניתן להפעיל בלימה
עצמאית במצבי חירום. אם תפעיל את הבלמים

בל סיוע מסייען בלימהבעצמך במצב חירום, תק
מותאם של סייען למניעת התנגשות פלוס.
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ה אזהר  
ב:חק אינו מגית מרת שמירתפקוד אזהר

לאנשים או בעלי חיים.£

כב הבאים לקראתך.לכלי ר£

בך.לתנועה החוצה את נתי£

בעת ביצוע פניות.£

חק אינה יכולה לספקת מרת שמירלכן, אזהר
ה בכל מצבים קריטיים. קיימת סכנת תאונה.אזהר

ב למצבי התנועה, והייההקדש תמיד תשומת ל
בלום.מוכן ל

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
חק לא תמיד יכול לזהותת המרתפקוד אזהר

כבים.עצמים ותנאי תנועה מור
במקרים כאלה התפקוד עשוי:

תה מיותרלתת אזהר£

ה בכלללא לתת אזהר£

קיימת סכנת תאונה.

ת לתנאי התנועה. אלב מיוחדהקדש תשומת ל
חק.ת המרתסתמך רק על תפקוד אזהר

תפקוד

חק תספק התראהת המרת שמיראזהר

במהירויות הבאות:

ך או במהירות גבוהה יותרב�30 קמ“ש בער£

כבחק מהרבמשך כמה שניות, אם המר

ה שלשלפניך אינו גדול דיו. נורית האזהר

נדלקת בלוח חק ת המרתפקוד אזהר

המחוונים.

ב�7 קמ“ש או במהירות גבוהה יותר, אם£

כב שלפניך.ב מהר מאוד לראתה מתקר

ה לסירוגין ונוריתבמצב זה יושמע צליל אזהר

חק ת המרה של תפקוד אזהרהאזהר

תידלק בלוח המחוונים.

ם כבד.שלג או גש£
הפרעה ממקורות רדאר אחרים.£
קיימים החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה£

ב�קומות.בחניון ר
כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוע.ר£

ב אחר.כב נוסע לפניך בנתיר£

כב חדשים או לאחר טיפול בסייעןכלי ר£

למניעת התנגשות פלוס, נא הקפד על

הערות הבטיחות החשובות בנושא “הרצת

 עמוד 156).«כב“ (ר

כב, בדוק אתמת הרם לקדבות נזק שנגרבעק

הקונפיגורציה ואת ההפעלה של חיישן הרדאר

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ. בצע את הבדיקה אפילו אם

םההתנגשות ארעה במהירות נמוכה והנזק הנגר

אינו גלוי לעין.

הפעלה / הפסקת פעולה

ייעות מניעת ההתנגשות פלוס מופעלתס
אוטומטית לאחר הפעלת ההצתה.

באפשרותך להפעיל את הסייען למניעת
«ך (רב הדההתנגשות או לנטרל אותו במחש

עמוד 249). כאשר הסייען מנוטרל, מנוטרלים
חק ותפקוד הבלימהת המראיתו תפקוד אזהר

העצמאית.

כאשרבן: כב המצוידים בצג שחור�לכלי ר
ב�הסייען למניעת התנגשות מופעל, הצג הר

ת המצב.בחלון סקיר תפקודי מציג סמל 

אםב�תפקודי צבעוני: כב עם צג רכלי ר
פעולת הסייען למניעת התנגשות מופסקת,

פית.בתצוגת הסיוע הגר יופיע הסמל 

חקת מרתפקוד אזהר

הערות כלליות

חק יכול לסייע לך להפחיתת המרתפקוד אזהר
כב שלפנים אואת סכנת ההתנגשות בר

להפחית את ההשלכות של התנגשות זו. אם
חק מזהה שקיימת סכנתת המרתפקוד אזהר

ה חזותית וקולית.בל אזהרהתנגשות, תק
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כבחק בינך לרבלום מיד כדי להגדיל את המר¿
לפניך.

או
נקוט פעולת התחמקות אם בטוח לעשות¿

זאת.

כת, בתנאי נהיגהב אופייה של המערעק

כת עשויה להציגמסובכים אך לא מסוכנים המער

התראות שווא.

כת חיישן הרדאר תפקודתה של מערבעזר

חק מסוגל לזהות מכשוליםת המראזהר

בך במשך פרק זמן ארוך.הנמצאים בנתי

חקת המרבמהירות עד 70 קמ“ש תפקוד אזהר

כבב גם למכשולים נייחים כגון כלי ריכול להגי

עומדים או חונים.

תו של סייען בלימה מותאם האות שלבעזר
חק מסוגל לזהות מכשוליםת המרתפקוד אזהר

בך במשך פרק זמן ארוך.הנמצאים בנתי

אם סייען בלימה מותאם מזהה סכנת התנגשות
ב את כוח הבלימהכב שלפנים, הוא מחשבר
רוש כדי להימנע מהתנגשות. אם אתה מפעילהד

את הבלמים בכוח, יגדיל סייען בלימה מותאם
מהאת כוח הבלימה באופן אוטומטי לר

המתאימה לתנאי התנועה.

סייען בלימה מותאם מספק סיוע בבלימה
במצבים מסוכנים במהירויות גבוהות מ� 7
קמ“ש. הוא משתמש בחיישני הרדאר כדי

להעריך את מצב התנועה.

עד למהירות של 250 קמ“ש סייען בלימה
ב לעצמים נעים שזוהו כברמותאם מסוגל להגי

ב.ככאלה פעם אחת לפחות בתקופת המעק

ך, סייען בלימהבמהירויות עד 70 קמ“ש לער
ב לעצמים נייחים.מותאם מסוגל להגי

אם סייען בלימה מותאם דורש כוח בלימה
בעוצמה גבוהה במיוחד, יופעלו אמצעי מנע

) בו�PRE-SAFEכת להגנה על הנוסעים (מער
 עמוד 56).«זמנית (

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד שיחלוף¿
מצב בלימת החירום.

 תמנע את נעילת הגלגלים.ABSכת מער

הבלמים יפעלו שוב כרגיל, אם:

תשחרר את דוושת הבלמים£

חלפה סכנת התנגשות£

כבךלא זוהה שום מכשול לפני ר£

פעולתו של תגבור בלימה מותאם מנוטרלת
במצבים אלה.

תפקוד הבלימה העצמאית

חק במצבת המרב לאזהראם הנהג אינו מגי

ב סייען למניעת התנגשות פלוסמסוכן, יתער

באמצעות תפקוד הבלימה העצמאית.

תפקוד הבלימה העצמאית:

ב למצבב יותר להגימעניק לנהג זמן ר£

נהיגה מסוכן

מסייע לנהג להימנע מתאונה או£

מצמצם את השלכות התאונה£

כת, בתנאי נהיגהב אופייה של המערעק

במסובכים מאוד אך לא מסוכנים ייתן כי יתער

תפקוד הבלימה העצמאית.

אם תפקוד הבלימה העצמאית דורש כוח בלימה

בעוצמה גבוהה במיוחד, יופעלו אמצעי מנע

) בו�PRE-SAFEכת להגנה על הנוסעים (מער

 עמוד 56).«זמנית (

סייען בלימה מותאם

הערות כלליות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).« (

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה  (עבור מער

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
סייען בלימה מותאם לא תמיד יכול לזהות עצמים

כבים.ומצבי תנועה מור
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פנסי בלימה מותאמים  

במקרים כאלה סייען בלימה מותאם עשוי:

ךב שלא לצורלהתער£

בלא להתער£

קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והיה מוכןהקדש תמיד תשומת ל

בות במצבי נהיגה לאבלום. הפסק את ההתערל

מסוכנים.

ה אזהר  

  ESP®ת ייצוב אלקטרוני) (בקר

הערות כלליות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

4ETS/ETSת אחיזהכת בקר (מער
אלקטרונית)

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

ETSך אלקטרונית היארת אחיזת דבקרכת ל מער
 הם4ETS ,4MATIC כב עם . כלי ר®ESPחלק מ� 

.®ESPבים של ה� כיר

 בולמת את הגלגלים המניעיםETSכת ה� מער
באופן נפרד, אם הם מסתחררים. מצב זה
מאפשר לך להתחיל בנסיעה ולהאיץ על פני
משטחים חלקים, לדוגמה, אם הכביש חלק בצד
אחד. בנוסף, מומנט גדול יותר מועבר לגלגל או

 נותר פעיל לאחרETSלגלגלים עם אחיזה. 
.ESPשאתה מפסיק את פעולת 

ת פעילה,  גם לאחר נותרETSכת ה� מער
.®ESPשאתה מפסיק את פעולת 

ב:סייען בלימה מותאם אינו מגי

בעלי חייםלאנשים או ל£

כב הנוסעים לקראתךלכלי ר£

בךכב החוצים את נתילכלי ר£

בעת ביצוע פניות£

בב כך, סייען בלימה מותאם עלול לא להתערעק
בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והיההקדש תמיד תשומת ל

בלום.מוכן ל

כת, בתנאי נהיגהב אופייה של המערעק
במסובכים מאוד אך לא מסוכנים, ייתכן כי יתער

סייען בלימה מותאם.
ב תקלהאם תגבור בלימה מותאם אינו זמין עק

תכת הבלמים נותרכת חיישן הרדאר, מערבמער
.BASזמינה עם תגבור בלימה מלא ועם 

פנסי בלימה מותאמים מזהירים משתמשי
ך אחרים במהלך בלימת חירום באופן הבא:רד

באמצעות הבהוב פנסי בלימה£

ת מצוקה מופעלים.פנסי אזהר£

אם אתה בולם בפתאומיות ממהירות העולה על
 מסייעיםBAS PLUS או 50BAS קמ“ש או אם 

בבלימה, פנסי הבלימה מהבהבים במהירות.
באופן זה נהגים מאחוריך מוזהרים באופן בולט
יותר. אם אתה בולם בחוזקה ממהירות העולה

תה מוחלטת, פנסי אזהרעל 70 קמ“ש לעציר
מצוקה נדלקים אוטומטית. אם הבלמים
מופעלים שוב, ידלקו פנסי הבלימה באופן רציף.

ת המצוקה ייכבו אוטומטית אםפנסי אזהר
מהירותך עולה על 10 קמ“ש. באפשרותך לכבות

ת המצוקה באמצעות לחצןאת פנסי אזהר
 עמוד 123).«ת המצוקה (אזהר

בות הנהיגה ואתת את יצי מבקרESPכת מער
ת כוח בין הצמיגיםאחיזת הכביש, כלומר, העבר

ך.רלפני הד

כב סוטה מהכיוון הרצוי, מזהה שהרESPאם 
גלגל אחד או כמה גלגלים נבלמים כדי לייצב את

כב. הספק המנוע מותאם גם כדי לשמור עלהר
ESPב הרצוי במגבלות הפיזיקליות. כב בנתיהר

ך רטובה אורמסייע לנהג בתחילת נהיגה על ד
כב יכולה גם לייצב את הרESPכת חלקה. מער

במהלך בלימה.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל
 עמוד 69).«(

הערות בטיחות חשובות
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ה אזהר  
, היא לא תייצבESPכת אם ישנה תקלה במער

כותכב. כמו כן, תופסק פעולתן של מעראת הר
תאחרות לנהיגה בטוחה. קיימת סכנה מוגבר

לסחרור גלגלים ולתאונה.

ם בהקדESPכת ה� נהג בזהירות. בדוק את מער
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדהאפשרי במר

כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  

כבך נגרר באמצעותאם ר: 4MATICכב ללא כלי ר
ESPמי, הקפד על ההערות על מת הסרן הקדהר

 עמוד 352).«(

דולקת  ESP OFFה של אם נורית האזהר
 מנוטרלת.ESPכת בוע, מערבאופן ק

 ESP OFF ו�  ESPה אם נוריות האזהר
 אינה זמינהESPכת בוע, מערדולקות באופן ק

ב תקלה.עק

 עמוד 297)  ועל«ה (עיין במידע על נורית אזהר
הודעות תצוגה העשויות להופיע בלוח המחוונים

 עמוד 258).«(

השתמש בגלגלים ובצמיגים במידות המומלצות
ESPכת ה זה תתפקד מערבד. רק במקרבל

כהלכה.

ESPמאפייני 

הערות כלליות

כבית לפני  ESPה של אם נורית אזהר
 מופעלת באופןESPכת תחילת הנסיעה, מער

אוטומטי.

ה שלבת, נורית אזהר מתערESPכת אם מער
ESP .מהבהבת בלוח המחוונים 

בת: מתערESPכת אם מער

 בשוםESPכת ה�אל תנטרל את מער¿
פנים ואופן.

בעת תחילת נסיעה, לחץ רק על דוושת¿
בד.רושה בלה הדההאצה במיד

ךרהתאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד¿
ומזג האוויר.

ECO start/stop     תפקוד

 מפסיק את פעולתECO start/stopתפקוד 
כב מפסיק לנוע.המנוע באופן אוטומטי אם הר

המנוע מותנע אוטומטית, כאשר הנהג מתחיל
ת על המצב שומרESPכת שוב בנסיעה. מער

ESP: אם פעולת דוגמהם שנבחר. הקוד

ממת המנוע, לא תחודשהופסקה לפני הד
ע מותנע שוב.כת לאחר שהמנופעולת המער

בד (מלESPהפסקת פעולה/הפעלה של 

)AMGכבי ר

הערות בטיחות חשובות

בחור בין המצבים הבאים שלבאפשרותך ל

:ESPכת מער

 מופעלתESPכת מער£

 מנוטרלת.ESPכת מער£

, היא לאESPכת ה�אם אתה מנטרל את מער

ת שלכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר

החלקה ותאונה.

 רק במצביםESPכת ה�נטרל את מער

המתוארים בהמשך.

כת ה�ב לנטרל את מערבמצבים הבאים מוט

ESP:

בעת שימוש בשרשראות שלג£

בשלג עמוק£

על חול או על חצץ£

ע שחולף ברגESPכת ה�הפעל את מער
ESPכת ת, מערהמצב המתואר לעיל. אחר

כבך אם הוא יתחיל להחליקלא תייצב את ר
או אם יסתחררו הגלגלים.

ESPהפעלה / הפסקת פעולה של 

 ולהפסיק את פעולתהESPבאפשרותך להפעיל 
 עמוד 248).«ך (רב הדכת במחששל המער

 מנוטרלת:ESPכת מער

נדלקת בלוח  ESP OFFה נורית האזהר
המחוונים.



75
ת

חו
טי

ב
כות לנהיגה בטוחהמער

ה אזהר  

 מופעלת:®ESPכת מער

בלוח המחוונים  ESP® OFFה נורית האזהר
כבית.

� מנוטרל®ESPמאפיינים בעת ש

 מנוטרל וגלגל אחד או כמה גלגלים®ESPאם 
®ESPה מתחילים להסתחרר, נורית האזהר

 מהבהבת בלוח המחוונים. במצבים כאלה
כב.כת לא תייצב את הרהמער

:®ESPאם אתה מנטרל 

בות הנהיגה. לא תשפר את יצי®ESPכת מער£

מומנט מנוע לא יוגבל וגלגלים מניעים עשויים£
להסתחרר.

סחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך
ת את אחיזת הצמיג על פני שטחהמשפר
רופפים.

ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£

סייען למניעת התנגשות לא זמין יותר; ולא£
ניתן להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב� הנעזר

 לא זמין יותר. לא ניתן®PRE-SAFEתפקוד £
להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב�הנעזר

 תמשיך לספק תמיכה בעת®ESP כת מער£
בלימה.

כבי (רESPהפסקת פעולה/הפעלה של 

AMG(

הערות בטיחות חשובות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל
 עמוד 69).«(

בחור בין המצבים הבאים שלבאפשרותך ל

:®ESPכת מער

 מופעלת.®ESPכת מער£

 מופעל.SPORTמצב נהיגה £

 מנוטרלת.®ESPכת מער£

 מופעלת בכל התנעת המנוע,®ESPכת מער

ממתו ובין אם לא.בין אם היא נוטרלה לפני הד

ה אזהר  
 מופעל, קיימת סכנתSPORTאם מצב נהיגה 

החלקה ותאונות גבוהה יותר.

 רק במצביםSPORTהפעל את מצב הנהיגה 
המתוארים בהמשך.

ב להפעיל את מצב הנהיגהבמצבים הבאים מוט
SPORT או לנטרל את ESP®:

בעת שימוש בשרשראות שלג£

בשלג עמוק£

על חול או על חצץ£

רשים מאפייניםכים ייעודיות, בעת שנדרעל ד£
כבשל היגוי יתר ושל תת�היגוי של הר

 דורשת®ESP או ללא SPORTנהיגה במצב 
מיומנות גבוהה וניסיון.

ע שחולף ברג®ESPכת ה�הפעל את מער
כתת, מערהמצב המתואר לעיל. אחר

ESP®כבך אם הוא יתחיל לא תייצב את ר
להחליק או אם יסתחררו הגלגלים.

®ESPהפעלה / הפסקת פעולה של 

, היא לא®ESPכת ה�אם אתה מנטרל את מער
ת של החלקהכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר

ותאונה.

 רק במצבים®ESPכת ה�נטרל את מער

המתוארים בהמשך.

:SPORTלהפעלה של מצב נהיגה ¿

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר
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הערות כלליות
ב,כב/גרור מתחיל לסטות מהנתיאם שילוב ר

כתה זה. המער תסייע לך במקר®ESPכת מער
כב באמצעות בלימה והגבלה שלמאטה את הר

כב/גרור.הספק המנוע עד לייצוב של שילוב ר

 לייצוב גרור®ESPכת מער

ה אזהר  
כת לאך ומזג אוויר גרועים, המערראם תנאי ד

כזכב/גרור לסטות. גרור בעל מרתמנע משילוב ר

®ESPכת כובד גבוה עלול להתהפך לפני שמער

תזהה את המצב. קיימת סכנת תאונה.

ך ומזגרהתאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

האוויר.

הערות בטיחות חשובות

נדלקת ה של מצב נהיגה נורית האזהר
בלוח המחוונים.

(מצב SPORT handling modeההודעה 
ב�בי) תופיע בתצוגה הרנהיגה ספורטי

תכליתית.

:SPORTלהפסקה של מצב נהיגה ¿

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

כבית בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

לחץ על הלחצן : ®ESPכת לנטרול מער¿
 ESP® OFFה עד שתידלק נורית האזהר

בלוח המחוונים.

ESPכת  (מער OFF ההודעה 

ב�תכליתית.מנוטרלת) תופיע בתצוגה הר

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצרלהפעלה: ¿
תיכבה  ESP OFFה נורית האזהר

ESP ON בלוח המחוונים. ההודעה 
 מופעלת) תופיע בתצוגה®ESPכת (מער

ב�תכליתית.הר

 פעילSPORTמאפיינים של מצב נהיגה 

 מופעל וגלגל אחד אוSPORTאם מצב נהיגה 
כמה גלגלים מתחילים להסתחרר, נורית

תהבהב בלוח  ®ESPה האזהר
בות הנהיגהת את יצי משפר ®ESPהמחוונים.

באופן מוגבל.

 פעיל:SPORTבמצב נהיגה 

£ESPבות הנהיגה באופןת את יצי משפר
מוגבל.

ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£

מומנט מנוע לא יוגבל וגלגלים מניעים עשויים£
להסתחרר.

סחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך
ת את אחיזת הצמיג על פני שטחהמשפר
רופפים.

 תמשיך לספק תמיכה בעתESPכת מער£
בלימה חזקה.

� מנוטרלESPמאפיינים בעת ש

 מנוטרל וגלגל אחד או כמה גלגלים®ESPאם 
®ESPה מתחילים להסתחרר, נורית האזהר

 לא תהבהב בלוח המחוונים. במצבים
כב.כת לא תייצב את הרכאלה המער

:®ESPאם אתה מנטרל 

בות לא תשפר את יצי®ESPכת מער£
הנהיגה.

מומנט מנוע לא יוגבל וגלגלים מניעים עשויים£
להסתחרר.

סחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך
ת את אחיזת הצמיג על פני שטחהמשפר
רופפים.

ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£

סייען למניעת התנגשות לא זמין יותר, ולא£
ניתן להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב� הנעזר

 לא זמין יותר. לא ניתן®PRE-SAFEתפקוד £
להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב� הנעזר

 תמשיך לספק תמיכה®ESPכת  מער£
בעת בלימה.

כב/גרור מתחיל לסטות, ביכולתךאם השילוב ר

לייצב אותו באמצעות לחיצה חזקה על דוושת

הבלמים.
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ה אזהר  
, הגלגלים האחורייםEBDאם קיימת תקלה ב� 

עלולים עדיין להינעל לדוגמה בבלימה מלאה.  מצב
זה מגביר את סכנת ההחלקה ואת סכנת התאונה.
לכן עליך להתאים את סגנון נהיגתך למאפייני

כז שירותכת במרשליטה שונים. בדוק את המער
ת כלמוביל בע“מ.ס בנץ מטעם חברמורשה מרצד

 EBD (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית)

 בלימה מותאמת

ה את בטיחות הבלימה,בלימה מותאמת מגביר
ת. בנוסף לתפקודומעניקה נוחות בלימה מוגבר

HOLDבלימה מותאמת יש גם תפקוד הבלימה, ל

עמוד 204) ותפקוד סייען תחילת נסיעה «(
עמוד 161). «בעליה  (

ת היגוי  בקר

רש לייצובמשמעותי 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£

 עמוד«ה (ראה מידע לגבי חיווי ונורות אזהר
 עמוד 260).«295) ולגבי הודעות תצוגה (

 מנטר ומבקר את לחץ הבלמים עלEBDה� 
בות הנהיגה בעתהגלגלים האחוריים לשיפור יצי

הבלימה.

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

הערות בטיחות חשובות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«(

הערות בטיחות חשובות הערות כלליות

הערות כלליות

ת כוח היגוית היגוי מסייעת לך בהעברבקר

ת היגוי,בקרכת לבל תמיכת היגוי ממערלא תק

אם:

®ESPכת אם קיימת תקלה במער£

כת ההיגויאם קיימת תקלה במער£

,  אולם היגוי®ESPכת אם קיימת תקלה במער

כוח ימשיך לתפקד כרגיל.

בהכות נגד גנימער

 שולל התנעה (אימובילייזר)

כבך ללא מפתחהאימובילייזר מונע את התנעת ר

נכון.

הסר את המפתחהפעלה עם מפתח: ¿
ממנעול ההצתה.

KEYLESS-STARTהפעלה עם התנעה ¿

נתק את ההצתה: KEYLESS-GOאו 
ופתח את דלת הנהג.

 הפעל את ההצתה.להפסקת פעולה:¿

כב תמיד קח את המפתחותבך את הרבעז

ברשותום שכב. כל אדעמך ונעל את הר

כב יכולמפתח תקף שנשאר בתוך הר

להתניע את המנוע.

שולל ההתנעה מנוטרל תמיד כאשר אתה
מתניע את המנוע.

 לייצוב גרור פעילה במהירות®ESPכת מער

מעל 65 קמ“ש.

כת לייצוב גרור לא פועלת אם מער®ESPכת מער

ESP®ב מנוטרלת או אם פעולתה מופסקת עק

תקלה.



78

ת
חו

טי
ב

בהכת אזעקה נגד גנימער

      ATA בה)כת אזעקה נגד גני (מער

ההגנה נגד גריר

הפעלה

התרעה חזותית וקולית מופעלת אם משתנה

הכבך תוך שאזעקה נגד גרירשיפוע של ר

ם בצד אחד,  לדוגמה.כב מוררוכה בעת שהרד

ריכהלד

וודא כי :¿

הדלתות סגורות.£

ה. דלת תא המטען סגור£

כב באמצעות המפתחנעל את הרריכה: לד¿
.KEYLESS-GOכת או באמצעות מער

כת האזעקהמהבהבת. מער נורית החיווי 
ך.כת כעבור 15 שניות לעררנד

כב באמצעותבטל את נעילת הרלנטרול: ¿
-KEYLESSכת המפתח או באמצעות מער

GO.

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

כתאזעקה חזותית וקולית מופעלת, אם מער
רוכה ופתחת:האזעקה ד

דלת£

כב באמצעות מפתח החירוםאת הר£

דלת תא המטען£

מכסה תא המנוע£

בוי האזעקה באמצעות המפתח:לכי¿

  במפתח. או לחץ על לחצן 
האזעקה מנוטרלת.

או

כב המצוידים בתפקוד התנעהכלי ר¿
KEYLESS-GO     כת או במערKEYLESS-

START : הסר מתגStart/ Stopממתג 
 עמוד 157).«ההתנעה (

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

האזעקה מנוטרלת.

כתלנטרול האזעקה באמצעות מער¿

KEYLESS-GO :אחוז בידית הדלת

ב להיות מחוץהחיצונית. המפתח חיי

כב.לר

האזעקה מנוטרלת.

או

 בלוח המכשירים.Start/Stopלחץ על מתג ¿

כב. האזעקהב להיות בתוך הרהמפתח חיי

מנוטרלת.

האזעקה לא תנוטרל, אפילו אם תסגור

את הדלת הפתוחה שהפעילה אותה,

לדוגמה.

אם האזעקה ממשיכה לפעול במשך 30

כת קריאת החירום שלשניות או יותר, מער

כזס בנץ תשלח פניה אוטומטית למרמרצד

ת הודעתלסיוע ללקוח. הפניה נשלחת בצור

טקסט או באמצעות שידור נתונים.

כת קריאת החירום שולחת הודעה אומער

ת נתונים אם:רמשד

כת קריאת החירום שלאתה מנוי למער£

ס בנץ.מרצד

ס בנץכת קריאת החירום של מרצדמער£

הופעלה כראוי.
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חיישן תנועה פנימית

ת שוב. דלת נפתחת ונסגר£

כב ננעל שוב. הר£

 למניעת אזעקות שווא נטרל את האזעקה נגד
כבך:ה באופן ידני, אם רגריר

כב גרר. מובל על ר£

ת או על משאית להובלתמוטען על מעבור£
כב.כלי ר

חונה על משטח נייד, לדוגמה במוסך עם£
מפלס מפוצל.

רוך את האזעקה נגדרק לאחר מכן ניתן לד
ה.גריר

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
.KEYLESS-GOכת באמצעות מער

כת לאחר כ� 60 שניות.רה נדההגנה נגד גריר

להפסקת פעולה

כב באמצעות המפתחבטל את נעילת הר¿
.KEYLESS-GOכת או באמצעות מער

או

הכנס את המפתח  למנעול ההצתה.¿

ה תנוטרל באופן אוטומטי.הגנה נגד גריר

רוך, אזעקהאם חיישן התנועה הפנימית ד
חזותית וקולית מופעלת אם מזוהה תנועה בתוך

ה, לדוגמה אם מישהו מנסהכב. זה המקרהר
כב.להיכנס לר

ריכהד

וודא כי:¿

 חלונות הצד סגורים.£

מי סגור. גג השמש הפנור£

אין חפצים (כגון בובות פרווה) שתלויים£
על המראה הפנימית או על ידיות האחיזה

העליונות.
באופן זה תמנע אזעקות שווא.

וודא כי:¿

הדלתות סגורות.£

מי הנפתח סגור.הגג הפנור£

ה.דלת תא המטען סגור£

ך חיישן התנועהררק לאחר מכן נד
הפנימית.

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
.KEYLESS-GOכת באמצעות המער

ך לאחר כ� 30רחיישן התנועה הפנימית נד

שניות.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

או

כב המצוידים בתפקוד התנעהכלי ר¿
KEYLESS-GO     כת או במערKEYLESS-

GO :דומם את המנוע באמצעות מתג
Start/Stop.ופתח את דלת הנהג 

.לחץ על לחצן  ¿

ה.נדלקת בקצר נורית החיווי 

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
.KEYLESS-GOכת באמצעות מער

ת מנוטרלת עד אשר:ה נותרההגנה נגד גריר

כב משוחרר מנעילה שוב. הר£

תפקוד
ניטרול
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.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

או

כב המצוידים בתפקוד התנעהכלי ר¿

KEYLESS-GO start     �:KEYLESS-GOאו ב

/Startדומם את המנוע בלחיצה על המתג 

Stop.ופתח את דלת הנהג 

.לחץ על לחצן ¿

 מהבהבת במהירות.נורית חיווי 

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿

.KEYLESS-GOכת באמצעות מער

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל.

להפסקת פעולה

כב באמצעות המפתחבטל את נעילת הר¿

.KEYLESS-GOכת או באמצעות מער

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

או

.Start/Stopלחץ על המתג ¿

כב.ב להיות בתוך הרהמפתח חיי

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל

אוטומטית.

נטרול

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל עד:

כב מבוטלת שוב.שנעילת הר£

ת שוב.שדלת נפתחת ונסגר£

כב ננעל שוב.שהר£

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את חיישן

כבך ו�:התנועה הפנימית אם אתה נועל את ר

כב.אנשים או חיות מחמד נשארו בר£

מי נשאר פתוח.גג שמש פנור£

חלונות הצד נשארים פתוחים.£
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כזיתנעילה מר

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מפתח

ה אזהר  
אל תחבר מחזיקי מפתחות כבדים או גדולים

ה במתגלמפתח, ייתכן כי המפתח יסתובב במקר

ההתנעה. מצב כזה עלול לדומם את המנוע.

קיימת סכנת תאונה.

אל תחבר חפצים גדולים או כבדים למפתח.

הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסתו של

המפתח למתג ההתנעה.

  מידע שימושי

 מתאר את כל דגמי הציודספר זה
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן  הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מורשים  טמעםמורשים של מרצד

 עמוד 24).«כלמוביל בע“מ (

כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארים ללא הש
לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או£

נהגים אחרים.
כב ולהפריע לתנועה.לצאת מהר£

כב.להפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, הם עשויים להניע את הר
לדוגמה:

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
P (חניה) או מעבירים למצב N(הילוך סרק) 

בת הילוכים ידנית.בתי

Nמעבירים את ידית ההילוכים הידנית למצב £
(הילוך סרק).

מתניעים את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתחות עמךבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעליונעל את הר

כב. שמור על המפתח מחוץגחה ברחיים ללא הש

ם של ילדים.ג ידלהיש

חק משדותשמור את המפתח הר
ת תפקוד השלטמגנטיים חזקים. אחר

חוק עלול להיפגם.הר

שדות מגנטיים חזקים עשויים להיווצר

בת מתקני חשמל גדולים.בקר

אל תשמור את המפתח ביחד עם:

התקנים אלקטרוניים כגון טלפון נייד או£

מפתח אחר

בעות או פסחפצים מתכתיים כגון מט£

מתכת

תיק מתכתיבתוך חפצים מתכתיים כגון נר£

כב המצוידים בתפקוד התנעהכלי ר

KEYLESS-GO start:

ת,אל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר

המפתח עלול לא להתגלות, לדוגמה, בעת

.Start/Stopהתנעת המנוע באמצעות מתג 
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  תפקודי מפתח

כב.נעילת הר 

כב.ביטול נעילת הר 

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿

.

כב תוך כ� 40 שניות,אם אינך פותח את הר

מביטול הנעילה:

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 מכסה פתח מילוי הדלק.£

בעת ביטול נעילה פנסי האיתות מהבהבים פעם

אחת. בעת נעילה, פנסי האיתות מהבהבים

שלוש פעמים.

כתת הנוחות מופעל במערכאשר תפקוד תאור

Audio 20/COMAND Onlineת הנוחות, תאור

כבנדלקת בחושך לאחר ביטול נעילת הר

חוק (ראה הוראות הפעלהבאמצעות השלט הר

נפרדות).

כלליות  הערות

נא זכור כי כל אחד מהנוסעים יכול להתניע את

כב.המנוע, אם מפתח נמצא בתוך הר

נעילה וביטול נעילה

בטלכב, לנעול או לבאפשרותך להתניע את הר

.KEYLESS-GOכת את נעילתו באמצעות מער

כדי לעשות זאת, עליך לשאת את המפתח איתך.

כת ה�ב את תפקודי מערבאפשרותך לשל

KEYLESS-GO.עם תפקודי המפתח הרגיל 

כב באמצעותלדוגמה, בטל את נעילת הר

KEYLESS-GO ונעל אותו באמצעות לחצן 

במפתח.

בותדלת הנהג ודלת שהידית שלה בשימוש חיי

כב.ב להיות מחוץ לרלהיות סגורות. המפתח חיי

כתבעת נעילה או ביטול נעילה באמצעות מער

KEYLESS-GOחק בין המפתח לידית הדלת המר

ב להיות 1 מטר לכל היותר.הרלוונטית חיי

כבבור רדיו בין הרת מדי פעם חיבדיקה היוצר

כב.למפתח קובעת האם מפתח תקף נמצא בר

חש, לדוגמה:בר מתרהד

בעת התנעת המנוע£

במהלך נהיגה£

בעת נגיעה בידיות הדלת החיצוניות£

ת נוחותבמהלך סגיר£

באפשרותך להגדיר גם אות קולי לאישור

כב. ניתן להפעיל את האות הקולי אונעילת הר

 עמוד« (ך רב הדלהפסיק את פעולתו במחש
.(252

KEYLESS-GOכת מער  
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כתרות של מעראתה יכול לשנות את ההגד
הנעילה. המשמעות היא שרק דלת הנהג ומכסה

כב.מילוי דלק יישתחררו מנעילה ביחד עם הר
ךבדה זו יעילה במיוחד אם אתה נוסע לרהגד

לעתים תכופות.

 לחץ עלה: רכדי לשנות את ההגד¿
 בו זמנית, במשך ו� הלחצנים  

כשש שניות, עד שנורית בדיקת הסוללה
 עמוד 86).«תהבהב פעמיים  (

ה מתבצע בטווח קליטת האותראם שינוי ההגד
:או  כב, לחיצה על לחצן של הר

כב אותנעל את הר£
תבטל את נעילתו£

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:

פעם לחץ על הלחצן ביטול נעילה: ל¿
אחת.

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿
 פעמיים.

כת הנעילהרות מער שינוי הגד

ע בחלק הפנימיגכב: ביטול נעילת הרל¿

של ידית הדלת.

.או  ע בפני החיישן גכב: לנעילת הר¿

עת בחלקה הפנימי שלהקפד לא לג

הידית.

ע ארוכות בשטח גת נוחות:מאפיין סגיר¿

.החיישן השקוע 

ת הנוחותלמידע נוסף על מאפיין סגיר

 עמוד 95).«(

ביטול נעילה של דלת תא המטען:ל¿

 של דלת תא המטען.משוך ידית 

נטרול והפעלה

כב במשך תקופהאם אין בכוונתך להשתמש בר

-KEYLESSכת ארוכה, באפשרותך לנטרל מער

GOבמצב זה יצרוך המפתח כמות מתח קטנה .

מאוד ובכך תשמר את טעינת הסוללה. הפעלת

בים להתבצעכת או הנטרול שלה לא חייהמער

כב.בת הרבקר

לחץ פעמיים ברצף על לחצןלנטרול: ¿
 במפתח.

נורית בדיקת הסוללה של המפתח
תהבהב פעמיים ותידלק פעם אחת,

KEYLESS-GOכת ולאחר מכן תנוטרל מער

 עמוד 86).«

לחץ על לחצן כלשהו במפתח.להפעלה: ¿
או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿
 על תפקודיה תהיהKEYLESS-GOכת מער

זמינה שוב.

KEYLESS-GO start  תפקוד 

הערות כלליות

נא זכור כי כל אחד מהנוסעים יכול להתניע את

כב.המנוע, אם מפתח נמצא בתוך הר
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  מפתח חירום

הערות כלליות

כב באמצעותבטל את נעילת הראם לא ניתן ל
,KEYLESS-GOכת המפתח או באמצעות מער
השתמש במפתח החירום.

בטלאם אתה משתמש במפתח החירום כדי ל
את הנעילה בדלת הנהג וכדי לפתוח אותה,

 עמוד 78).«בה (תופעל האזעקה נגד גני

כים להפסיק את האזעקה:ר ישנן כמה ד

לנטרול האזעקה באמצעות המפתח:¿
 במפתח. או לחץ על הלחצן 

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

או

כתלנטרול האזעקה באמצעות מער¿
KEYLESS-GO: לחץ על מתג Start/Stop

ב להיות בתוךבמתג ההתנעה. המפתח חיי
כב.הר

או

כב או בטל את נעילתו באמצעותנעל את הר¿
ב להיות. המפתח חייKEYLESS-GOכת מער

כב.מחוץ לר

כב באמצעותאם אתה מבטל את נעילת הר

הוצאת מפתח החירום

בכיוון החץ ובו חוף את תפס השחרור ד¿

 מתוךזמנית הוצא את מפתח החירום 

המפתח.

למידע נוסף על:

 עמוד 91).«(ביטול נעילה של דלת הנהג £

ביטול נעילה של דלת תא המטען£

 עמוד 93).«(

 עמוד 92).«(כב נעילת הר£

הכנסת מפתח החירום

עד הסוף חוף את מפתח החירום ד¿

ב ועדכב עד שישתללתוך מפתח הר

ם.למצבו הקוד שיחזור התפס 

ה אזהר  

 סוללת המפתח

הערות בטיחות חשובות

הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה
שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.

קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

ג ידיהם של ילדים.חק סוללות מהישבה זו, הרמסי
אם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לרופא.

 לחץ על הלחצן  כזית:לנעילה מר¿
פעם אחת.

 משתנה באופן הבא:KEYLESS-GOתפקוד 

ע בחלק גביטול נעילה של דלת הנהג:ל¿
הפנימי של ידית דלת הנהג.

ע בחלק הפנימיגכזית: ביטול נעילה מרל¿
מי או של הדלתשל ידית דלת הנוסע הקד

האחורית.

ע בפני החיישןגכזית: ביטול נעילה מרל¿
החיצוניים של אחת הדלתות.

 לחץ ארוכותרות המפעל:לשחזור הגד¿
  בו�זמנית במשך ו� על הלחצן 

כשש שניות, עד שתהבהב פעמיים נורית
 עמוד 86).«החיווי של הסוללה (

מפתח החירום, הנעילה של מכסה מילוי דלק

לא תתבטל אוטומטית.

ביטול נעילה של מכסה מילוי הדלק:ל¿

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.
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ס בנץ ממליצה להחליף את הסוללותמרצד

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

בע“מ.

החלפת הסוללות

 לתוך הפתחלחץ את  מפתח החירום ¿
במפתח בכיוון החץ, עד  שמכסה מגש

 ייפתח. אל תחזיק את המכסההסוללה 
במצב סגור כאשר אתה עושה זאת.

.הסר את מכסה מגש הסוללה ¿

 3 וולט. CR 2025,סוג הסוללה הוא:  

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

בתיתביה ס הער  
 סוללות מכילות מזהמים. סילוקן עם

ה על החוק.האשפה הביתית הוא עביר
חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן

בה.ביבאופן אחראי לס

.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל
כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד
תת איסוף מיוחדבע“מ, או לנקוד

לסוללות ישנות.

בדיקת הסוללה

. או לחץ על לחצן ¿

הסוללה פועלת כהלכה אם נורית החיווי

נדלקת לזמן קצר. 

 לאהסוללה מרוקנת אם נורית החיווי 

נדלקת לזמן קצר.

 עמוד 86).«החלף את הסוללה (¿

אם אתה בודק את סוללת המפתח בטווח

כב, לחיצה על לחצן הקליטה של הר

:או 

כב אותנעל את הר£

תבטל את נעילתו£

כז שירות שלכוש סוללה בכל מרביכולתך לר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ך,טפח טפיחות חוזרות על המפתח בכף יד¿
 תיפול החוצה.עד שהסוללה 

ב החיוביהכנס סוללה חדשה כאשר הקוט¿
פונה כלפי חוץ. השתמש במטלית עם

ם כך.בים עדינים לשסי

בים, גריזוודא שפני שטח הסוללה נקיים מסי¿
או כל מזהם אחר.

מיים של מכסה מגשהכנס את הזיזים הקד¿
  תחילה, ולאחר מכן לחץ עליההסוללה  

ה.לסגיר

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 86).«(

כב.בדוק את תפקוד כל לחצני המפתח הר¿
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אין באפשרותך לנעול

בטלכב או לאת הר

את נעילתו באמצעות

המפתח.

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� תקלה                          סי

פתרון תקלות של מפתח

אין באפשרותך לנעול

בטל אתכב או לאת הר

נעילתו באמצעות

-KEYLESSכת מער

GO.

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.

כת או במערKEYLESS-GO startכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿
KEYLESS-GO :בטל את נעילתוכב או לנסה שוב לנועל את הר

חוק. כוון את קצה המפתח אל ידיתבאמצעות מפתח השלט הר
.  או חק קצר ולחץ על לחצן דלת הנהג ממר

אם זה לא עוזר:

 עמוד 86).«בדוק את סוללת המפתח והחלף אותה, אם צריך (¿

 עמוד 92)« עמוד 91) או בטל את נעילתו («כב (נעל את הר¿
באמצעות מפתח החירום.

ישנה הפרעה ממקור חזק של גלי רדיו.

כת או במערKEYLESS-GO startכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿
KEYLESS-GO :בטל את נעילתוכב או לנסה שוב לנעול את הר

חוק של המפתח.כוון את קצהבאמצעות תפקוד השלט הר
או חק קצר ולחץ על לחצן המפתח אל ידית דלת הנהג ממר

.

אם זה לא עוזר:

 עמוד 92)« עמוד 91) או בטל את נעילתו («כב (נעל את הר¿
באמצעות מפתח החירום.

ישנה תקלה במפתח.

 עמוד 92)« עמוד 91) או בטל את נעילתו («כב (נעל את הר¿
באמצעות מפתח החירום.

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.

 עמוד 86).«בדוק את סוללת המפתח והחלף אותה, אם צריך (¿

אם זה לא עוזר:

 עמוד 92)« עמוד 91) או בטל את נעילתו («כב (נעל את הר¿
באמצעות מפתח החירום.

ישנה הפרעה ממקור חזק של גלי רדיו.

 עמוד 92)« עמוד 91) או בטל את נעילתו («כב (נעל את הר¿
באמצעות מפתח החירום.
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פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

.Start/ Stopהמתג 

המפתח נמצא בתוך

כב.הר

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

המפתח

.KEYLESS-GOכת קיימת תקלה במער

בטל את נעילתו באמצעות מפתחכב או לנסה לנועל את הר¿

חוק.השלט הר

ס מורשהכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

בטל את נעילתו באמצעות השלטכב או לאם לא ניתן לנעול את הר

חוק:הר

 עמוד 92)«( או בטל את נעילתו  עמוד 91)«(כב נעל את הר¿

באמצעות מפתח החירום.

ס מורשהכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

כב נמוכה מדיהמתח ברמתר

כני חשמל לא חיוניים כגון חימוםהפסק את פעולתם של צר¿

ה פנימית, ונסה להתניע שוב את המנוע.בים או תאורמוש

אם זה לא עוזר:

 עמוד 347).«(בדוק את המצבר וטען אותו אם צריך ¿

או

 עמוד 348).«(התנע את המנוע באמצעות כבלי עזר ¿

או

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

כב נעול.הר

כב ונסה שוב להתניע את המנוע.בטל את נעילת הר¿

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.

 עמוד 86).«(בדוק את סוללת המפתח והחלף אותה, אם צריך ¿

אם זה לא עוזר:

התנע את המנוע באמצעות הכנסת המפתח למתג ההתנעה.¿

ישנה הפרעה ממקור חזק של גלי רדיו.

התנע את המנוע באמצעות הכנסת המפתח למתג ההתנעה.¿
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ה אזהר  

  הערות בטיחות חשובות

דלתות

כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארו ללא הש

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או£

נהגים אחרים.

כב ולהפריע לתנועה.לצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמהלהפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, הם עלולים להניע את הר

לדוגמה:

משחררים את בלם החניה.£

בת ההילוכים האוטומטיתמוציאים את תי£

בת ההילוכים או מעבירים את תיPממצב חניה 

.Nהידנית למצב סרק 

מתניעים את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתחות עמךבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעליונעל את הר

כב. שמור על המפתח מחוץגחה ברחיים ללא הש

ם של ילדים.ג ידלהיש

יטול נעילה ופתיחתב
הדלתות מבפנים

.משוך את ידית הדלת ¿

 קופץאם הדלת נעולה, לחצן נעילה 

ת מנעילה ונפתחת.החוצה. הדלת משוחרר

באפשרותך לפתוח את הדלת מבפנים גם אם

כב נעול. באפשרותך לפתוח את הדלתותהר

האחוריות מבפנים, אם נעילת בטיחות לילדים

 עמוד 68).«(לא מופעלת 

כב ננעל מבחוץ באמצעותאם לפני כן הר

המפתח, פתיחת דלת מבפנים תפעיל את

בה. הפסק את האזעקההאזעקה נגד גני

 עמוד 78).«(

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

ת את המפתח.בדאי

מפתח החירום נאבד.

ס מורשהכז שירות של מרצדדאג לנטרל את המפתח במר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

כב.ת הביטוח המבטחת את הרה לחברדווח מיד על האבד¿

אם צריך, דאג להחליף את המנעולים.¿

כב.ת הביטוח המבטחת את הרה לחברדווח מיד על האבד¿

אם צריך, דאג להחליף את המנעולים.¿

ה או מטענים בתא המטען.מומלץ לאחסן כבוד

 עמוד 306).«(הקפד על הנחיות ההעמסה 
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דלתות

כזית מתוךנעילה וביטול נעילה מר 

כבהר

בטל את נעילתוכב או לבאפשרותך לנעול את הר

כזי. מאפיין זה שימושי, אםמבפנים באופן מר

כב לפני תחילת הנסיעה,ברצונך לנעול את הר

לדוגמה.

.לחץ על לחצן ביטול נעילה: ל¿

.לחץ על לחצן לנעילה: ¿

כבאם כל הדלתות ודלת תא המטען סגורות, הר

ננעל.

פעולה זו לא נועלת/מבטלת נעילה של מכסה

כזיתבטל את הנעילה המרמילוי הדלק. לא ניתן ל

כב ננעל באמצעות המפתח אומבפנים, אם הר

.KEYLESS-GOכת באמצעות מער

כב גם אם היא ננעלה.ניתן לפתוח דלת מתוך הר

כב ננעל מבחוץ באמצעותאם לפני כן הר

המפתח, פתיחת דלת מבפנים תפעיל את

בה. הפסק את האזעקההאזעקה נגד גני

 עמוד 78).«( 

באפשרותך לפתוח את הדלתות האחוריות

מבפנים אם נעילת בטיחות לילדים לא

 עמוד 68).«(מופעלת 

אם דלת נעולה נפתחת מבפנים, יופעל

ביטול נעילה במקרים הבאים:ם להמנגנון הקוד

כב ננעל באמצעות לחצן הנעילהאם הר£

כזית אוהמר

כב ננעל אוטומטיתאם הר£

כב ישוחרר מנעילה במלואו אם לפני כן הואהר

לא היה נעול כלל. רק הדלת שנפתחה מבפנים

תשוחרר מנעילה, אם רק דלת הנהג לא הייתה

נעולה לפני כן.
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מאפיין נעילה אוטומטית 

: לחץ לחיצה רצופה על לחצן לנטרול¿

למשך כחמש שניות, עד להישמע אות קולי.

לחץ לחיצה רצופה על לחצן  להפעלה: ¿

למשך כחמש שניות עד להישמע אות קולי.

אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים ואינך

ה.ה הרלוונטית כבר נבחררשומע צליל, ההגד

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£

אתה יכול גם להפעיל/לנטרל את הנעילה

 עמוד«ך (רב הדהאוטומטית באמצעות מחש

.(251

תביטול נעילה בדלת הנהג (בעזר
מפתח חירום)

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון עד¿

. סוף מהלכו למצב 

ת מנעילה.הדלת משוחרר

ה והוצא אותו.סובב את מפתח החירום בחזר¿

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

כב באמצעותבטל את נעילת הרם לא ניתן לא

,KEYLESS-GOכת המפתח או באמצעות מער

השתמש במפתח החירום.

בטלאם אתה משתמש במפתח החירום כדי ל

את הנעילה בדלת הנהג וכדי לפתוח אותה,

 עמוד 78).«(בה תופעל האזעקה נגד גני

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

הכנס את מפתח החירום לתוך המנעול¿

בדלת הנהג עד סוף מהלכו.ש



92

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

תא המטען

תא המטען

   הערות בטיחות חשובות

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון עד¿
.הסוף למצב 

ה והוצא אותו.סובב את מפתח החירום בחזר¿

וודא שכל הדלתות נעולות ודלת תא המטען¿
נעולות.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

ה אזהר  
ה פנימית פולט גזים רעילים כמנוע בעיר

גון פחמן חד�חמצני. אם דלת תא המטען פתוחה

כב נמצא בתנועה,כשהמנוע פועל, במיוחד אם הר

גזי  פליטה עשויים לחדור לתא הנוסעים וליצור

סכנת הרעלה.

דומם את המנוע לפני שאתה פותח את דלת תא

המטען. לעולם אל תתחיל לנסוע אם דלת תא

המטען פתוחה.

דלת תא המטען נפתח בתנופה כלפי מעלה

ולאחור (אחרי פתיחתה). לכן וודא שיש

מספיק מרווח מעל דלת תא המטען

ומאחוריה.

פרטים אודות מידות פתיחת דלת תא המטען

 עמוד 404).«מופיעים בפרק ”מידע טכני“ (

ה או מטענים בתא המטען.מומלץ לאחסן כבוד

 עמוד 306).«(הקפד על הנחיות ההעמסה 

ת מפתחבעזרכב (נעילת הר
חירום)

כב באמצעות המפתחאם לא ניתן לנעול את הר

, השתמשKEYLESS-GOכת או באמצעות מער

במפתח החירום.

פתח את דלת הנהג.¿

מי,  את הדלתותסגור את דלת הנוסע הקד¿
האחוריות ואת דלת תא המטען.

 בדלת הנהגלחץ על לחצן הנעילה¿
 עמוד 90).«(

מיבדוק אם לחצני הנעילה בדלת הנוסע הקד¿

ובדלתות האחוריות עדיין גלויים לעין. לחץ

ידנית על לחצני הנעילה, אם צריך.

סגור את דלת הנהג.¿

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

הכנס את מפתח החירום לתוך המנעול¿

בדלת הנהג עד סוף מהלכו.ש

ה אזהר  

כב באופן המתואר כאן,אם אתה נועל את הר

מכסה מילוי הדלק אינו נעול. האזעקה נגד

כת.רבה לא נדגני

ה או מטענים לא מאובטחיםאם חפצים, כבוד

כהלכה או לא מאובטחים כלל, הם עלולים

כב ולפגועלהחליק, להתהפך או להיזרק בתוך הר

בנוסעים. קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת

בלימה עזה או שינוי כיוון חד. אחסן תמיד חפצים

הכב. אבטח חפצים, כבודכך שלא ייזרקו בתוך הר

או מטענים מפני החלקה או התהפכות לפני

הנסיעה.
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פתיחה

כבה מחוץ לרפתיחה וסגיר

 במפתח.לחץ על הלחצן ¿

.משוך את הידית ¿

ם את דלת תא המטען.הר¿

הסגיר

ת,אל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר
כב.אתה עלול לנעול את עצמך מחוץ לר

את דלת תא המטען ניתן:

לפתוח ולסגור ידנית מבחוץ£

לשחרר מנעילה  מבפנים באמצעות£
מפתח החירום

תמשוך את דלת תא המטען למטה בעזר¿
.הידית 

אפשר לדלת תא המטען ליפול לתוך הנועל.¿

ןצחלה תועצמאב בכרה תא לענ ,ךירצ םא¿
-KEYLESS חתפמ םע וא חתפמבש 

GO.

םוריח תעב ןעטמה את תלד רורחש 

הערות כלליות

פתיחה

ב האחוריקפל את משענת הגב של המוש¿
 עמוד 310).«לפנים (

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

 במלואו לתוךהכנס מפתח חירום ¿
חוף אותו.בדיפון וד הפתח 

פתח את דלת תא המטען.¿

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 85).«(

דלת תא המטען נפתחת בתנופה כלפי
מעלה ולאחור. לכן ודא שיש מרווח גדול דיו

מעל דלת תא המטען ומאחוריה.

פרטים אודות מידות פתיחת דלת תא המטען
 עמוד 404).«מופיעים בפרק ”מידע טכני“ (

בטל את נעילתה של דלת תאאם לא ניתן ל
המטען:

באמצעות המפתח או£

הבאמצעות מתג ההפעלה בלוח הבקר£
של הדלת:

השתמש במנגנון לשחרור החירום מתוך הצד
הפנימי של דלת תא המטען.

ביכולתך להגיע למנגנון שחרור החירום מתוך
תא המטען.
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במהלך הפתיחה של חלונות הצד עלולים חלקי

ת הדלת. קיימתהגוף להילכד בין החלון למסגר

סכנת פציעות.

ע בחלון הצד במהלך פתיחתו.ודא שאיש לא נוג

אם מישהו נלכד, שחרר את המתג או לחץ על

.המתג, כדי לסגור שוב את חלון הצד

חלונות צד

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  
ב:ה אינו מגיתפקוד ההגנה בעת סגיר

כים, קלים ודקים כגון אצבעותלעצמים ר£
קטנות

במהלך איפוס£

ה אינובר שתפקוד ההגנה בעת סגירמשמעות הד
יכול למנוע ממישהו להילכד במצבים אלה. קיימת

סכנת פציעות.

ה ודא שאף חלק בגוף אינו נמצאבעת הסגיר
ה. אם מישהו נלכד, שחרר את המתגבטווח הסגיר

או לחץ עליו כדי לפתוח שוב את חלון הצד.

ת חלונות הצד  פתיחת וסגיר

מתגים לכל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג.

קיים גם מתג בכל דלת עבור חלון הצד המתאים.

למתגים בדלת הנהג יש עדיפות.

מי שמאליקד

מי ימניקד

אחורי ימני

אחורי שמאלי

 במנעול2או  1 סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«ההצתה (

לחץ והחזק את המתגלפתיחה ידנית: ¿
המתאים.

לחץ על המתג המתאיםלפתיחה מלאה: ¿
ת ההתנגדות  ושחרר אותו.מעבר לנקוד

הפתיחה האוטומטית מופעלת.

משוך את הלחצן הרלוונטיה ידנית: לסגיר¿
והחזק אותו במצב זה.

ה  מאפיין תפקוד מניעת לכיד

ה של חלונות הצד עלולים  חלקיבמהלך הסגיר

ה של החלונות. קיימתגוף להילכד באזור הסגיר

סכנת פציעות.

ה ודא שאף חלק בגוף אינו נמצאבעת הסגיר

ה של חלונות הצד. אם מישהו נלכד,בטווח הסגיר

שחרר את המתג או לחץ עליו, כדי לפתוח שוב

את חלון הצד.

ילדים עלולים להיפצע אם הם יפעילו את חלונות

גחה. קיימתכב ללא השהצד, במיוחד אם נשארו בר

סכנת פציעות. הפעל את מאפיין השליטה

כב תמידבך את הרבחלונות הצד האחוריים. בעז

כב.קח את המפתחות עמך ונעל את הר

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

ה.בחלונות הצד הותקן תפקוד הגנה בעת סגיר

אם חפץ חוסם או מגביל את תנועת החלון

ה אוטומטית, ייפתח חלון הצד שובבמהלך סגיר

ה הידנית ייפתחבאופן אוטומטי. במהלך הסגיר

חלון הצד שוב באופן אוטומטי רק לאחר

שישוחרר המתג הרלוונטי. תפקוד ההגנה בעת

בד ואינו תחליףה האוטומטי הוא כלי עזר בלסגיר

ה של חלון צד.בך בעת הסגירלתשומת ל
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משוך את הלחצן מעברלפתיחה מלאה: ¿
ת ההתנגדות ושחרר אותו.לנקוד

הפתיחה האוטומטית מופעלת.

כדי לעצור את הפעולה האוטומטית:¿
משוך את המתג הרלוונטי או לחץ עליו.

אם אתה מושך את המתג או לוחץ עליו
ת ההתנגדות, מתחילה הפעולהמעבר לנקוד

האוטומטית בכיוון הנבחר. באפשרותך לעצור
את הפעולה האוטומטית באמצעות משיכה/

לחיצה שנייה.

באפשרותך להמשיך להפעיל את חלונות
ממת המנוע או הוצאתהצד לאחר הד

המפתח. תפקוד זה נשאר פעיל במשך חמש
דקות או עד שנפתחת אחת הדלתות

מיות.הקד

לא ניתן להפעיל את חלונות הצד האחוריים
באמצעות המתג שלהם, אם מאפיין
השליטה בחלונות הצד מופעל

 עמוד 68).«(

  מאפיין פתיחת נוחות

KEYLESS-GO start:בצע את כדי ל

הפעולות הבאות כוון את קצה המפתח

ב להיותאל ידית דלת הנהג. המפתח חיי

קרוב לידית דלת הנהג.

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד  כלי ר

GO start     כת או במערKEYLESS-GO:

כב.ב להיות קרוב לרהמפתח חיי

 והחזק אותו עד שיגיעולחץ על לחצן ¿

חלונות הצד וגג השמש למצבם הרצוי.

אם וילון השמש של גג השמש סגור,

תחילה ייפתח הווילון.

 והחזק אותו שוב עדלחץ על לחצן ¿

שיגיע גג השמש למצבו הרצוי.

שחרר אתכדי לעצור פתיחת נוחות: ¿

.הלחצן 

ת נוחות  מאפיין סגיר

ה אזהר  

,KEYLESS-GOכת כב המצוידים במערכלי ר

, בחבילתKEYLESS-GO startבתפקוד 

Exclusive או בחבילת AMG Exclusive,בו 

זמנית באפשרותך:

כבלנעול את הר£

לסגור את חלונות הצד£

.מי לסגור את גג השמש הפנור£

מי מחליק,כב המצוידים בגג שמש פנורבכלי ר

אתה יכול לאחר מכן לסגור את וילון השמש.

ת הנוחות חלקיבמהלך פעולתו של מאפיין סגיר

ה של החלון ושלגוף עלולים להילכד באזור הסגיר

גג השמש. קיימת סכנת פציעות. הקדש תשומת

ת הנוחות פעיל.ה בעת שמאפיין סגירב לסגירל

ה ודא ששום חלק בגוף אינו נמצאבעת הסגיר

ה של חלונות הצד.בטווח הסגיר

,KEYLESS-GOכת כב המצוידים במערכלי ר

, בחבילתKEYLESS-GO startבתפקוד 

Exclusive או בחבילת AMG Exclusive:כדי 

כב לפני ההתנעה.לאוורר את הר

ניתן להשתמש במפתח להפעלת תפקודים

נוספים בו זמנית:

כב.ביטול נעילת הר£
פתיחת חלונות הצד.£
מי ושל וילונותפתיחה של גג השמש הפנור£

השמש הנגללים.

ניתן להפעיל את מאפיין פתיחת הנוחות

בד.באמצעות המפתח בל

כבמאפיין פתיחת הנוחות זמין גם כאשר הר

לא נעול.

Exclusiveכב המצוידים בחבילת  כלי ר¿

 אך ללא AMG Exclusiveאו בחבילת

 ותפקודKEYLESS-GOכת מער

בטיחות חשובות  הערות
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איפוס חלונות הצד  

ההערות על תפקוד ההגנה בעת הסגיר

של:

 עמוד 94).«(חלונות הצד £

 עמוד 99).«(מי גג השמש הפנור£

 עמוד 101).«(וילון השמש הנגלל £

שימוש במפתח

-KEYLESSכת כב המצוידים במערכלי ר¿

GO בתפקוד ,KEYLESS-GO start,

AMG או בחבילת Exclusiveבחבילת  

Exclusive :בצע את הפעולות הבאותכדי ל

כוון את קצה המפתח אל ידית דלת הנהג.

ב להיות קרוב לידית דלתהמפתח חיי

הנהג.

-KEYLESSכת כב המצוידים במערכלי ר

GO או בתפקוד KEYLESS-GO start:

כב.ב להיות קרוב לרהמפתח חיי

 והחזק אותו במצב זהלחץ על לחצן ¿

תם המלאה של חלונות הצד ושלעד לסגיר

גג השמש.

מיודא שכל חלונות הצד וגג השמש הפנור¿

סגורים.

מי מחליק:כב המצוידים בגג שמש פנורבכלי ר

 והחזק אותולחץ שוב על לחצן ¿

תם המלאה של וילוןבמצב זה עד לסגיר

השמש הנגלל של גג השמש.

ת נוחות:כדי לעצור סגיר¿

.שחרר את הלחצן 

KEYLESS-GOכת שימוש במער

בידית הדלת ע בפני החיישן השקועים ג¿

עד שייסגרו במלואם חלונות הצד וגג

השמש.

עת בפני החיישן השקועים הקפד לג

בד.בל

ודא שכל חלונות הצד סגורים.¿

מיודא שכל חלונות הצד וגג השמש הפנור¿

סגורים.

מי מחליק:כב המצוידים בגג שמש פנורבכלי ר

בידית הדלת ע בפני החיישן השקועים ג¿

עד שייסגר וילון השמש הנגלל של גג

השמש.

ת נוחות:כדי לעצור סגיר¿

עת בפני החיישן השקועים הפסק לג

בידית הדלת.

בותדלת הנהג ודלת שהידית שלה בשימוש חיי

כב.ב להיות מחוץ לרלהיות סגורות. המפתח חיי

חק בין המפתח לידית הדלתאסור שהמר

הרלוונטית יעלה על 1 מטר.

אם חלון צד לא נסגר במלואו יש לאפס אותו.

סגור את כל הדלתות.¿

במתג 2או 1  סובב את המפתח למצב¿

 עמוד 157).«(ההתנעה 

המשוך את המתג הרלוונטי בלוח הבקר¿

תו המלאה של חלון הצדבדלת עד לסגיר

 עמוד 94).«(

החזק את המתג במשך שנייה אחת¿

נוספת.
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אם חלון הצד נפתח מעט שוב:

משוך מיד את המתג הרלוונטי בלוח¿

תו המלאה שלה בדלת עד לסגירהבקר

 עמוד 94).«(חלון הצד 

החזק את המתג במשך שנייה אחת¿

נוספת.

אם חלון הצד הרלוונטי נשאר סגור לאחר¿

שחרור המתג שלו, חלון הצד אופס

ביםכהלכה. אם לא, חזור שוב על השל

המתוארים למעלה.
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ה אזהר  

גג נפתח מחליק

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
תו של גג השמש חלקי גוףבעת פתיחתו וסגיר

בה אליו עלולים להילכד. קיימתהנמצאים בקר

סכנת פציעות.

בת האזורודא ששום חלקי גוף לא נמצאים בקר

ה של גג השמש.בזמן הפתיחה או הסגיר

תקלות אפשריות בחלונות הצד 

ה אזהר  

ילדים עלולים להיפצע אם הם יפעילו את גג

גחה.כב ללא השהשמש, במיוחד אם נשארו בר

קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז

גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר

כב.בר

בפרק הבא המונח “גג נפתח מחליק“, מתייחס

מי המחליק.לגג הנפתח  הפנור

ה זהבי. במקראם אתה סוגר את חלון הצד מיד לאחר חסימה או איפוס, חלון הצד נסגר בכוח מוגבר או מר

ת שלה.קיימת סכנה מוגברה וחלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירלא יפעל תפקוד ההגנה בעת סגיר

פציעות חמורות או אף קטלניות.

ה, שחרר את המתג או לחץה פנוי לחלוטין. כדי לעצור את תהליך הסגירה ודא שטווח הסגירבעת הסגיר

עליו שוב כדי לפתוח את חלון הצד.

אם מישהו נלכד:

שחרר מיד את המתג או£

הבמהלך פעולה אוטומטית, לחץ לחיצה קצר£

על המתג בכל כיוון שהוא.

ה ייעצרו.הפתיחה או הסגיר

בת החסימה.הסר את סי¿

סגור את חלון הצד.¿

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו�   תקלה                           סי

לא ניתן לסגור חלון צד
מכיוון שמסילת החלון
חסומה על�ידי עצמים

זרים, לדוגמה, עלים.

לא ניתן לסגור חלון
צד ואתה לא יכול

בה:להבחין בסי

ה ונפתח מעט מחדש:אם חלון צד נחסם במהלך סגיר

המתאים שוב עדמיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג¿
ת חלון הצד.לסגיר

חלון הצד ייסגר בכוח מוגבר.

ה, ונפתח מחדש מעט שוב:אם חלון הצד נחסם שוב במהלך הסגיר

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג המתאים שוב, עד שחלון¿
הצד ייסגר.

ה.חלון הצד נסגר ללא תפקוד מניעת לכיד
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מההר

פתיחה

ה/הנמכהסגיר

ניתן להפעיל את גג השמש רק אם וילון

השמש פתוח.

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).«(ההצתה 

 בכיווןלחץ או משוך את המתג ¿

המתאים.

 או לוחץ עליואם אתה מושך את המתג 

ת ההתנגדות, מתחילה הפעולהמעבר לנקוד

שמשה גגשל  הלעפה  

הפתיחה וסגיר

ה אזהר  
מהירויות גבוהות חלקו האחורי של גג השמשב

ם מונמך מעט באופן אוטומטי. אתה אוהמור
נוסעים אחרים עלולים להילכד. קיימת סכנת

פציעות. ודא שאף אחד לא מושיט ידיים אל תוך
אזור הפעולה של גג השמש בזמן הנסיעה.

אם מישהו נלכד, משוך מיד את מתג גג השמש.

גג השמש מתרומם במהלך הפתיחה.

מי המחליק, רקפתח את הגג הנפתח הפנור

תח. אחרברות שלג וקראם אין עליו הצט

חש תקלות.עלולות להתר

בלוט מהגגאל תאפשר לעצם או פריט ל

ם נזקת עלול להיגרהנפתח המחליק. אחר

לאטמים.

רעשי תהודות עשויים להישמע בנוסף

לרעשי רוח רגילים, אם גג השמש פתוח. הם

כב.נובעים מתנודות לחץ קלות בפנים הר

שנה את מצבו של גג השמש או פתח מעט

את חלון הצד כדי להפחית את הרעשים או

בטלם.כדי ל

ה אזהר  
ב:ה אינו מגיתפקוד מניעת לכיד

כים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעותלגופים ר£

קטנות

ה של גגתפקוד הגנה בעת סגיר

השמש

הב�4 מ“מ אחרונים של תנועת הסגיר£

במהלך איפוס£

ה ידנית של גג השמש מיד לאחרבעת סגיר£
ה האוטומטיהפעלת תפקוד ההגנה בעת סגיר

ה אינובר שתפקוד ההגנה בעת סגירמשמעות הד
יכול למנוע ממישהו להילכד במצבים אלה. קיימת

סכנת פציעות.

ה פנוי לחלוטין.ה ודא שטווח הסגירבעת הסגיר

אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מיד או£

במהלך פעולה אוטומטית, לחץ על הלחצן£
ה בכל כיוון שהוא.בקצר

ה תיעצר.הסגיר

בנושא הבא המונח “גג שמש“ מתייחס לגג

מי מחליק. גג השמש מצויד בתפקודשמש פנור

ה. אם חפץ חוסם אתהגנה אוטומטי בעת סגיר

תו של גג השמש או מגביל אותו, ייפתח גגסגיר

השמש שוב באופן אוטומטי. אולם, התפקוד

בדה האוטומטי הוא כלי עזר בלהגנה בעת סגיר

ה של גגבך בעת הסגירואינו תחליף לתשומת ל

השמש.
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האוטומטית בכיוון הנבחר. באפשרותך לעצור את

פעולה האוטומטית באמצעות משיכה/לחיצהה
שנייה.

לאחר פתיחתו של גג השמש ייסגר מעט וילון
מי. כך מופחתים רוחות הפרציםהשמש הקד

כב.בתוך הר

ם , הואאם חלקו האחורי של גג השמש מור
בותמונמך אוטומטית במהירויות גבוהות. בעק

כב.זאת מופחתת עוצמת הרעש בתוך הר

במהירויות נמוכות הוא מתרומם שוב באופן
אוטומטי. באפשרותך להפסיק זמנית את פעולת

ם כך, לחץ על המתגההנמכה האוטומטית. לש
. גג השמש מתרומם שוב באופן אוטומטי.

באפשרותך להמשיך להפעיל את גג השמש
ממת המנוע או הוצאת המפתח.לאחר הד

תפקוד זה נשאר פעיל במשך חמש דקות או עד
מיות. לא ניתןשתיפתח אחת הדלתות הקד

לפתוח את גג השמש לאחר התקנת גגון. כדי
כב באפשרותך להרים את גגלאוורר את הר

השמש.

סע עם גגון שאושר על�ידי מרצדאם נוצר מג
בנץ, יונמך מעט גג השמש אך חלקו האחורי

ם.יישאר מור

ם בעת שמנוע כבוית גשמאפיין סגיר

כב עם חיישןם זמין רק בכלי רת גשמאפיין סגיר
ם.גש

 במנעול ההצתה או0אם המפתח נמצא במצב 
שהוסר, ייסגר הגג הנפתח המחליק  באופן

אוטומטי בתנאים הבאים:

םת גשאם מתחיל לרד£

בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות£

לאחר 6 שעות£

קיימת תקלה באספקת החשמל£

ם כדיחלקו האחורי של גג השמש נותר מור
כב.לאוורר את הר

ם, הואת הגשאם גג השמש נחסם בעת סגיר
בות זאת מנוטרל מאפייןנפתח מעט. בעק

ם.ת הגשסגיר

גג השמש לא נסגר אם:

ם מאחור.אם הוא מור£

אם הוא חסום.£

ם על השמשהם לא מבחין בגשחיישן הגש£

כב נמצא מתחתמית (לדוגמה כי הרהקד

ה הפעלה של החיישניםלגשר), ייתכן ששד

מכוסים.

ה אזהר  

הפעלה של וילון השמש הנגלל

של גג השמש

הערות בטיחות חשובות

ה אוטומטיות של וילון השמש,בעת פתיחה או סגיר

ביןחלקי גוף עלולים להילכד בין וילון השמש ל

ת הגג. קיימת סכנת פציעות.מסגר

ה או הפתיחה ודא שאזור הפעולהבעת הסגיר

של וילון השמש ריק לחלוטין.

אם מישהו נלכד:

שחרר מיד את המתג או£

הבמהלך פעולה אוטומטית, לחץ לחיצה קצר£

על המתג בכל כיוון שהוא.

ת.ה/פתיחה נעצרסגיר

ם בעת נהיגהת גשמאפיין סגיר

חלקו האחורי של גג השמש הפתוח מונמך

ם במהלךת גשאוטומטית אם מתחיל לרד

נהיגה. גג השמש מונמך בהתאם:

כבלמהירות הר£

םלעוצמת הגש£

ה האוטומטית.בטל את הסגירבאפשרותך ל

 בכיוון הרלוונטי.לחץ או משוך את המתג 

כדי לפתוח שוב את גג השמש, לחץ על המתג

ם נותרת הגש מאפיים סגיר.בכיוון  

פעיל.
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ה אזהר  

ב:ה אינו מגי  תפקוד ההגנה בעת סגיר

כים, קלים ודקים כגון אצבעות קטנותלגופים ר£

ה ידנית של וילון השמש מיד לאחרבעת סגיר£

ה האוטומטישהופעל תפקוד ההגנה בעת סגיר

ה אינובר שתפקוד ההגנה בעת סגירמשמעות הד

יכול למנוע ממישהו להילכד במצבים אלה. קיימת

סכנת פציעות.

ה של וילון השמשה ודא שאזור הסגירבעת הסגיר

ריק לחלוטין.

שחרר את המתג מיד או£

בבמהלך הפעולה האוטומטית, לחץ לחיצה £

ה על המתג בכל כיוון שהוא.קצר

ת.ה נעצרהסגיר

ה של וילון השמשתפקוד הגנה בעת סגיר

הנגלל

וילון השמש מצויד בתפקוד הגנה אוטומטי בעת

תו של וילוןה. אם חפץ חוסם את סגירסגיר

השמש או מגביל אותו, ייפתח וילון השמש שוב

באופן אוטומטי. אולם, תפקוד ההגנה בעת

בד ואינו תחליףה האוטומטי הוא כלי עזר בלסגיר

ה של וילון השמש.בך בעת הסגירלתשומת ל

הפתיחה וסגיר

פתיחה

פתיחה

הסגיר

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).«(ההצתה 

 בכיווןלחץ או משוך את המתג ¿

המתאים.

 או לוחץ עליואם אתה מושך את המתג 

ת ההתנגדות, מתחילה הפעולהמעבר לנקוד

האוטומטית בכיוון הנבחר. באפשרותך לעצור את

הפעולה האוטומטית באמצעות משיכה/לחיצה

שנייה.

לאחר פתיחתו של גג השמש, ייסגר מעט וילון

השמש באופן אוטומטי. באופן זה מופחתים

כב.רוחות הפרצים בתוך הר

מי ושלאיפוס של הגג הנפתח הפנור

הווילונות השמשה הנגללים

כבוילונות השמש הנגללים מגינים על פנים הר

מקרני השמש. את שני וילונות השמש הנגללים

ניתן לפתוח ולסגור ביחד, רק כאשר הגג הנפתח

מי המחליק סגור.הפנור
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אפס את גג השמש או את וילון השמש, אם הם

לא נעים באופן חלק.

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).«(ההצתה 

 כמה פעמים עדמשוך את המתג ¿

עד ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

תו המלאה של גג השמש.לסגיר

 במשך שנייה אחתהחזק את המתג ¿

נוספת.

 כמה פעמים עדמשוך את המתג ¿

עד ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

תו המלאה של וילון השמש.לסגיר

 במשך שנייה אחתהחזק את המתג ¿

נוספת.

ודא שניתן לפתוח ולסגור את גג השמש¿

ואת וילון השמש באופן מלא.

בים המתואריםאם לא, חזור שוב על השל¿

למעלה.
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ה אזהר  

מי תקלות אפשריות בגג הנפתח הפנור 

חש תקלהאם לא תאפס את הגג הנפתח לאחר תקלה או הפרעה באספקת חשמל, עשויה להתר

בי. חלקי גוף עלוליםה או שהוא עשוי לא לפעול. הגג הנפתח נסגר בכוח מוגבר או מרבתפקוד מניעת לכיד

ת לפציעות חמורות או קטלניות.ה וליצור סכנה מוגברלהילכד באזור הסגיר

ה. תמיד אפס את הגג הנפתח לאחרבמצבים זהים או דומים תמיד וודא שאין שום חלקי גוף באזור הסגיר

תקלה או נפילת מתח.

ה ונפתח מעט מחדש:אם הגג הנפתח המחליק נחסם במהלך סגיר

תלמטה לנקוד מיד לאחר שהגג נחסם, משוך את המתג ¿

תו של הגג.ההתנגדות והחזק אותו במצב זה עד לסגיר

גג השמש נסגר בכוח מוגבר.

ה ונפתח מעט מחדש:אם הגג הנפתח המחליק נחסם שוב במהלך סגיר

תלמטה שוב לנקוד מיד לאחר שהגג נחסם, משוך את המתג ¿

תו של הגג.ההתנגדות והחזק אותו במצב זה עד לסגיר

ה האוטומטי.גג השמש נסגר ללא תפקוד ההגנה בעת סגיר

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו�              בעיה                  סי

לא ניתן לסגור את הגג

הנפתח ואתה לא

בה.מבחין בסי
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ב הנהגכוונון נכון של מוש

ב הנהגכוונון נכון של מוש

בעים לכוונוני מושציית להערות הבטיחות הנוג
) � עמוד 107).«ב

מכוונן באופן נכון. ב בדוק שהמוש¿
 עמוד 108).«ב ידני (כוונון מוש

 עמוד 109).«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.

משענת הגב נמצאת במצב כמעט זקוף.£

ב כך שישנה תמיכהבעת את זווית המושק£

כיך.עדינה ליר

אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.£

בדוק  אם משענת הראש מכווננת כהלכה¿
 עמוד 109).«(

כזה שלך עושה זאת ודא כי מרבעוד

ף שלך בגובהמשענת הראש תומך בעור

העיניים.

ציית להערות הבטיחות אודות כוונון גלגל¿
 עמוד 112).«הגה (

 מכוונן כהלכה.בדוק שלגל ההגה ¿
 עמוד 112).«כוונון של גלגל ההגה (

בעת הכוונון של גלגל ההגה ודא כי

ביכולתך:

לאחוז בגלגל ההגה וזרועותיך כפופות£
מעט.

להזיז את רגליך בחופשיות.£

לראות בבירור את התצוגות בלוח£
המחוונים.

ציית להערות הבטיחות אודות חגורות¿
 עמוד 42).«הבטיחות (

ת הבטיחותת כהלכה את חגורבדוק  אם חגר¿
 עמוד 44).«( 

  מידע שימושי

ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
םעיםהמתוארים. פרטים אלה נוג ג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים ללמער

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 24).«(

ה אזהר  
כב במהלך הנהיגה,אתה עלול לאבד שליטה בר

אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות.

חוגר את חגורות הבטיחות£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש, אתכוונן את מוש
תגלגל ההגה ואת המראות, וכן תחגור את חגור

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.
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 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

בים ולחימוםכדי להימנע מנזק למוש

ה במידע הבא:בים, עיין בקפידהמוש

בים. אם נשפכואל תשפוך נוזלים על המוש£

םבש אותם בהקדבים, יינוזלים על המוש

האפשרי.

בים לחים או רטובים, אלאם כיסויי המוש£

בים. אין להשתמשתפעיל את חימום המוש

בים.בוש המושבים לייבחימום מוש

בים כפי המומלץ בפרקנקה את כיסויי המוש£

כב“.“טיפול בפנים הר

בים. אלאל תוביל מטענים כבדים על המוש£

בים,ב עצמים חדים על כריות המושתצי

לדוגמה סכינים, מסמרים או כלים. על

בד,בת נוסעים בלבים יכולים לשהמוש

ת האפשר.במיד

ת הבטיחות להיות:על חגור

ב גופך.בית סמועבר£

ך אמצע הכתף.רת דמועבר£

כיים ומהודקתמנותבת באזור אגן היר£
כיים.על פרקי היר

 לפני תחילת הנסיעה, כוונן את המראה¿
 עמוד«הפנימית ואת המראות החיצוניות (

ךר113) כדי שתהיה לך ראות טובה של הד
ושל תנאי התנועה.

 שמור אתכב עם תפקוד זיכרון:כלי ר¿
ב והמראות החיצוניותרות המושהגד

 עמוד 116).«(

לדים עלולים להיפצע אם הם מכווננים אתי
גחה.כב ללא השבים, במיוחד אם נשארו ברהמוש

קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז
גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר

כב.בר

ב אתה או נוסע אחר עלוליםבעת כוונון מוש
ב, דוגמה. קיימת סכנתלהילכד במסילת המוש

פציעות.

ב פנוי לגמרי בעתודא שאזור התזוזה של המוש
הכוונון.

בנושא “כריותהקפד על הערות הבטיחות ש

כב“ ובנושא “ילדים בר עמוד 46)«(אוויר“ 

 עמוד 57).«(

בים אם אין מפתח במתגניתן לכוונן את המוש

ההתנעה.

ב כהלכה, הוא עלולב הנהג לא משולאם מוש

לזוז באופן פתאומי במהלך הנסיעה, אתה עלול

כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

ב הנהג נעול במקומו לפניודא תמיד שמוש

התנעת המנוע.

כב במהלך הנסיעה,אתה עלול לאבד שליטה בר
אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות.

חוגר את חגורות הבטיחות£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש, אתכוונן את מוש
תגלגל ההגה ואת המראות, וכן תחגור את חגור

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  
ב בחוסר זהירות,אם אתה מכוון את גובה המוש

אתה או נוסעים אחרים עלולים להילכד ולהיפצע.
ילדים בפרט עלולים ללחוץ בטעות על לחצני

ב ולהילכד. קיימתהכוונון החשמלי של המוש
סכנת פציעות.

בים ודא שידיך או חלקי גוףבעת הזזת המוש
אחרים לא נמצאים מתחת לידית המכלול של

ב.כת כוונון המושמער
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בים ידני כוונון מוש

בד,בת נוסעים בלבים יכולים לשעל המוש

אם אפשר.

ב פועל, אל תכסהבעת שחימום המוש£

ב בחומרי בידוד כגון שמיכות,את המוש

בב, מושמעילים, תיקים, כיסויי מוש

ב הגבהה.בטיחות לילד או מוש

בים, וודא שאיןכאשר אתה מזיז את המוש

בים.חפצים באזור הרגליים או מאחורי המוש

בים אות אתה עלול לגרום נזק למושאחר

לחפצים.

נושאים רלוונטיים נוספים:

ב אחורי)הגדלת תא המטען (קיפול מוש£

 עמוד 309).«(

ב:גובה המוש

חוף אותהלמעלה או ד משוך ידית ¿

בלמטה כמה פעמים עד שיגיע המוש

לגובה הרצוי.

בהכב עם חבילת נוחות ישיכלי ר

בהכב ללא חבילת נוחות ישיכלי ר

ב לפנים ולאחור:כוונון המוש

ב והחלק את המוש ם את הידית הר¿
לפנים או לאחור.

.שחרר את הידית ¿

ודא שאתה שומע את נקישת הנעילה של

ב.המוש

זווית של משענת הגב:

אל תישען על משענת הגב.¿

 לפנים או לאחור.סובב גלגלת ¿

ב לפנים ולאחור:הזזת המוש

ב והחלק את המוש ם את הידית הר¿
לפנים או לאחור.

.שחרר את הידית ¿

ודא שאתה שומע את נקישת הנעילה של
ב.המוש

זווית של משענת הגב:

אל תישען על משענת הגב.¿

 לפנים או לאחור.סובב את הגלגלת ¿

ב:גובה המוש

חוף אותהלמעלה או ד משוך ידית ¿
בלמטה כמה פעמים עד שיגיע המוש

לגובה הרצוי.

ב:זווית של כרית מוש

ב לזווית שתעניקכוונן את כרית המוש¿
כיים שלך.תמיכה קלה ליר

 לפנים או לאחור.סובב את הגלגלת ¿

ב:ך של כרית המושאור

מיוהחלק את החלק הקד ם ידית הר¿
ב לפנים או לאחור.של כרית המוש

.שחרר שוב את הידית ¿

בת במקומה.ב משתלכרית המוש
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ברות המושבאפשרותך לשמור את הגד

 עמוד 116).« (באמצעות תפקוד הזיכרון

בגובה המוש

בזווית כרית המוש

ב לפנים ולאחור.כוונון המוש

זווית משענת הגב

הערות כלליות

ביים איןבים ספורטיכב המצוידים במושבכלי ר

מיותבאפשרותך לכוונן את משענות הראש הקד

ביםאו את משענות הראש האחוריות במוש

הצדדיים.

כוונון ידני של משענות הראש

כוונון גובה משענת ראש

כוונון משענות הראש

בכוונון חשמלי  של המוש 

 משוך את משענת הראש מעלהמה:להר¿
למצב הרצוי.

בכיוון לחץ את תפס השחרור להנמכה: ¿

חוף את משענת הראש מטה למצבהחץ. ד
הרצוי.

כוונון משענת הראש לפנים ולאחור

ה אזהר  

ה אזהר  

כב במהלך נסיעה, אםליטה בראתה עלול לאבד ש
אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה או אתמכוונן את מוש£
המראות.

חוגר את חגורות הבטיחות£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש, אתכוונן את מוש
תגלגל ההגה ואת המראות, וכן תחגור את חגור

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

בטיחות חשובות  הערות

משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא לא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.
קיימת סכנת פציעות לראש ולצוואר בעת תאונה
או בלימת פתע, לדוגמה. אין להתחיל נסיעה ללא

כזמשענת ראש. לפני תחילת נסיעה ודא שמר

של ראשמשענת הראש תומך בחלק האחורי 

הנוסע בגובה עיניו.

הזז את משענת הראש לפנים או לאחור כדי

ף שלך ככל האפשר.ב אותה אל העורלקר
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בה והתקנה של משענות ראש במושהסר

אחורי

בים האחורייםאת משענות הראש של המוש

כבהצדדיים ניתן להסיר ולהתקין שוב. בכלי ר

ביים לא ניתן להסירבים ספורטיהמצוידים במוש

ולהתקין משענות ראש.

ב מעט לפנים,קפל את משענת גב המוש¿

 עמוד«(על מנת להסיר את משענת הראש 

(310.

משוך את משענת הראש כלפיה: להסר¿

מעלה עד למעצור.

ומשוך את משענת  לחץ על התפס¿

הראש מחוץ למסילות.

הכנס את משענתלהתקנה מחדש: ¿

הראש כך שהחריצים על המוט הם בצד

שמאל (מבט בכיוון הנסיעה).

חוף את משענת הראש כלפי מטה עדד¿

בת בנקישה במקומה.שתשמע שמשתל

ב האחורימשענות הראש במוש

ב האחוריכוונון גובה משענות הראש במוש

משוך את משענת הראש כלפימה: להר¿
מעלה למצב הרצוי.

חוף ד. לחץ על לחצן השחרור להנמכה:¿

את משענת הראש כלפי מטה, עד שהיא
תגיע למצב הרצוי.

חק בין זה מאפשר לך לכוון את המרתפקוד

ף שלך.בין העורמשענת הראש ל

משוך את משענת הראשכוונון לפנים: ¿
ב.לפנים בכיוון החץ עד שהיא תשתל

קיימים מספר חריצים.

 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

כוונון של תמיכת קשת הגב בת 4 

מצבים

באפשרותך לכוונן את המתאר של משענות הגב

בית לגבך.מיות בנפרד כדי לספק תמיכה מרהקד

 של משענת הגב.המתארמת להר

משענת הגב.המתאר של לריכוך 
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בבוי של חימום מוש הפעלת/כי

הפעלה/הפסקת פעולה

ה אזהר  

מתלוש נוריות החיווי בלחצן מציינות את רש

ה.החימום שנבחר

מה לר3מה ת באופן אוטומטי מרכת עוברהמער

 לאחר כשמונה דקות.2

מה לר2מה ת באופן אוטומטי מרכת עוברהמער

 לאחר כעשר דקות.1

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטיהמער

.1מה בעה לרכעשרים דקות לאחר שהיא נק

 במתג2 או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 עמוד 157).«ההתנעה (

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿

מת החימום הרצויה.בחר רעד שתי

לחץ לחיצות חוזרות עללהפסקת פעולה: ¿
 עד שכל נוריות החיווי ייכבו.לחצן 

באם מתח המצבר נמוך מדי, חימום המוש

עשוי להיפסק.

משענת הגב.המתאר של להנמכת 

משענת הגב.המתאר של להקשחת 

AMG Performanceבי מוש 

בכוונון התומכים של כרית המוש

ב:ת התומכים של כרית המושלהצר¿

.לחץ על לחצן 

ב:חבת התומכים של כרית המושלהר¿
.לחץ על לחצן 

כוונון תומכי הצד של משענת הגב

ת התומכים של משענת הגב:להצר¿
.לחץ על לחצן 

 משענת הגב:חבת התומכים שללהר¿

.לחץ על לחצן 

בים חשמליים: כדי לכווןכב המצוידים במושכלי ר
ב וכדי לשפר את התמיכהאת מתאר המוש

ביםהצדדית, באפשרותך לכוונן את המוש
מיים בנפרד.הקד

ב כמה פעמים,אם אתה מפעיל את חימום המוש

ב ומשענת הגב עלולות להתחמם יתרכרית המוש

ה. ייתכן נזק בריאותי לנוסעים הרגישיםעל המיד

ב לחוםלחום או לנוסעים בעלי יכולת מוגבלת להגי

גבוה. נוסעים אלה אף עלולים להיכוות. קיימת

סכנת פציעות.

ב באופן חוזר.לכן, אל תפעיל את חימום המוש
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גלגל ההגה

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

  כוונון גלגל ההגה

ידית שחרור.

לכוונון גובה של גלגל ההגה.

לכוונון מיקום של גלגל ההגה (כוונון לפנים

לאחור).

כלפי מטה עד חוף את ידית השחרור ד¿
הסוף. עמוד ההגה משוחרר מנעילה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.¿

כלפי מעלה עד חוף את תפס השחרור ד¿
הסוף. עמוד גלגל ההגה נעול במקומו.

ם כך,בדוק אם עמוד גלגל ההגה נעול. לש¿

חוף את גלגל ההגה כלפי מעלה מטהנסה לד

או נסה להזיזו לפנים ולאחור.

כני חשמלב הפעלה של צרכב נמוך מדי עקכת החשמל של הרמתח מער

בים מדי.ר

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו�    בעיה                            סי

ב הפסיקחימום המוש

ם מדי אולפעול מוקד

לא ניתן להפעיל.
ך כגון חימום צורכני חשמל  שאין בהםהפסק את פעולת צר¿

ה פנימית.חלון אחורי או תאור

ב יפעל באופן אוטומטי.כאשר המצבר טעון דיו, חימום המוש

ה אזהר  

ה אזהר  

כב במהלך נסיעה,תה עלול לאבד שליטה ברא
אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות.

חוגר את חגורות הבטיחות£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש, אתכוונן את מוש
תגלגל ההגה ואת המראות, וכן תחגור את חגור

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

בתקלות אפשריות בחימום המוש

ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה אם הם מכווננים
אותו. קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז

גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר

כב.בר

גלגל ההגה עלול לנוע במפתיע אם אתה מכוונן
בות זאת אתה עלולאותו במהלך הנסיעה. בעק

כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

גלגל ההגה נעול לפני תחילת הנסיעה.ודא ש
לעולם אל תשחרר את גלגל ההגה מנעילה במהלך

הנסיעה.
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מראות

מראה פנימית 

 הזז את המתג למצב מניעת סנוור:¿
לפנים או לאחור.

מראות חיצוניות  

ה אזהר  

כוונון המראה החיצונית

במתג2  או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 עמוד 157).« (ההתנעה 

 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 

 למעלה, למטה,לחץ על לחצן הכוונון ¿

ימינה או שמאלה עד להצבת המראה

החיצונית במקום הנכון. על המראה לספק

ה ראייה טוב לתנועה.לך שד

ההמראות החיצוניות הקמורות מספקות שד
ראייה גדול יותר.

לאחר התנעת המנוע המראות החיצוניות

המחוממות באופן אוטומטי, אם הטמפרטור

החיצונית נמוכה. חימום המראה נמשך 10 דקות

לכל היותר.

באפשרותך לחמם את המראות החיצוניות

ידנית באמצעות הפעלת החימום של החלון

האחורי.

ה אזהר  
כב במהלך נסיעה,אתה עלול לאבד שליטה בר

אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות.

חוגר את חגורות הבטיחות£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש, אתכוונן את מוש
תגלגל ההגה ואת המראות, וכן תחגור את חגור

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

המראות החיצוניות מקטינות את גודל
ההשתקפות. עצמים במראות נראים קרובים יותר

חקכת המרגות בהערמה. אתה עשוי לשממה שנד
ך הנוסעים מאחוריך בעת החלפתרממשתמשי ד

ב, לדוגמה. קיימת סכנת תאונה.נתי

בועלכן, עליך תמיד להביט מעבר לכתפך, כדי לק
ך הנוסעיםרחק האמיתי ממשתמשי דאת המר
מאחוריך.
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קיפול חשמלי של המראות החיצוניות
פנימה והחוצה

במתג2  או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 עמוד 157).« (ההתנעה 

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

שתי המראות החיצוניות מתקפלות כלפי
פנים או כלפי חוץ.

ודא כי המראות החיצוניות פתוחות במלואן

בעת נהיגה. אם לא, הן עלולות לרעוד.

אם מהירותך גבוהה מ� 47 קמ“ש, אין

באפשרותך לקפל את המראות החיצוניות.

ת המראות החיצוניותראיפוס הגד

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 253).«כב“(בנעילת הר

במתג 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 עמוד 157).« (ההתנעה 

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר¿

המראות החיצוניות מתקפלות פנימה באופן£
כב אוטומטי, מיד לאחר שאתה נועל את הר

מבחוץ.

המראות החיצוניות מתקפלות שוב כלפי חוץ£
באופן אוטומטי, מיד לאחר שאתה משחרר

כב מנעילה ופותח את דלת הנהג אואת הר
מי.את דלת הנוסע הקד

אם המראות החיצוניות קופלו באופן ידני, הן

לא נפתחות באופן אוטומטי.

מראה חיצונית מחוץ למיקומה

חפה ממקומה (לפנים אואם מראה חיצונית נד

לאחור), פעל 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 114), עד להישמע«קיפול המראה (

נקישת הנעילה של המראה במקומה.

ב שוב ואתה יכול לכוונוןבית המראה משול

 עמוד«כרגיל את המראות החיצוניות (

.(113

ה אזהר  

  נוגד סנוור אוטומטי

קיפול אוטומטי של המראות החיצוניות
פנימה או החוצה

ך מופעל תפקוד “קיפולרב הדאם במחש
כב“,מראות חיצוניות פנימה בעת בנעילת הר

 עמוד 253):«(

ה המראהברתיתכן בריחת האלקטרוליט אם נש

ת במצב נוגד הסנוור האוטומטי.שמצויד

ם לגירויים. אסורגוראלקטרוליט הוא חומר רעיל ש

ך, עיניך, אברי הנשימהע עם עורבוא במגשהוא י

בלוע אותו. קיימת סכנת פציעות.או בגדיך ואסור ל

ע עם אלקטרוליט, בצע פעולותאם באת במג

הבאות:

ך במים.שטוף מיד את האלקטרוליט מעור

שטוף אלקטרוליט מעינייך מיד וביסודיות במים

נקיים.
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מצב חניה במראה החיצונית מצד
מיהנוסע הקד

תו בזיכרוןת מצב החניה ושמיררהגד

כב נייח. וודא שהר¿

במתג2  או 1וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 157).«ההתנעה  (

 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
מיאחר, המראה החיצונית בצד הנוסע הקד

תחזור למצב נהיגה.

שימוש בלחצן הזיכרון

באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד
מי כך שתראה את הגלגל האחוריהנוסע הקד

ב הילוך נסיעהע שתשלמי ברגבצד הנוסע הקד
רות אלהלאחור. באפשרותך לשמור הגד

. Mבאמצעות לחצן הזיכרון 

הערות כלליות

התפקוד “מצב חניה עבור המראה החיצונית

כב המצוידיםמי“ זמין רק בכלי רבצד הנוסע הקד

בחבילת הזיכרון.

באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד

מי כך שתראה את הגלגל האחוריהנוסע הקד

בצד הזה מיד לאחר שילוב של הילוך נסיעה

לאחור. ניתן לשמור את המצב הזה בזיכרון.

כבתפקוד “נוגד סנוור אוטומטי“ זמין רק בכלי ר

המצוידים ב“חבילת מראות“.

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג

עוברות למצב נוגד סינוור, אם:

£�ההצתה מופעלת ו

ע בחיישן המראהכב אחרים פוגאור מכלי ר£

הפנימית.

המראות לא עוברות למצב נוגד הסנוור אם

הב הילוך נסיעה לאחור או אם התאורמשול

הפנימית דולקת.

שימוש בהילוך נסיעה לאחור

לחצן עבור המראה החיצונית בצד
הנהג.

לחצן עבור המראה החיצונית בצד הנוסע
מיהקד

לחצן כוונון

Mלחצן זיכרון 

אם בלעת אלקטרוליט, שטוף את פיך מיד£

ביסודיות. אל תנסה לגרום להקאות.

ך או עםע עם עוראם אלקטרוליט בא במג£

בלתעינייך או אם בלעת אותו, פנה מיד לק

פואי.טיפול ר

ע עםבאו במגהחלף מיד את פרטי הביגוד ש£

האלקטרוליט.

בלתאם חלה תגובה אלרגית, פנה מיד לק£

פואי.טיפול ר
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תפקודי זיכרון

רות בזיכרוןת הגדשמיר 

ה אזהר  

כב נייח. וודא שהר¿

 במנעול2 סובב את מפתח ההצתה למצב ¿
 עמוד 157).«ההצתה (

 עבור המראה החיצוניתלחץ על הלחצן ¿

מי.בצד הנוסע הקד

, לכוונון המראההשתמש בלחצן הכוונון ¿

החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את
כה.רהגלגל האחורי ואת שפת המד

 ועל אחד Mלחץ על לחצן הזיכרון ¿

, בתוך 3 שניות.החצים בלחצן הכוונון 

מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה
החיצונית אינה זזה.

אם המראה החיצונית זזה ממקומה, בצע¿
בים.שוב את כל השל

העלאת מצב החניה השמור בזיכרון

במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 עמוד 157).« (ההתנעה 

כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע¿
מי באמצעות הלחצן המתאיםהקד

 עמוד 113).«(

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
למצב חניה השמור.

מי נעההמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
ה למצבה המקורי:בחזר

מיד לאחר שאתה מגיע למהירות מעל £15
קמ“ש.

כעשר שניות לאחר שהוצאת משילוב את£
הילוך נסיעה לאחור .

 עבור המראהאם אתה לוחץ על לחצן £

החיצונית בצד הנהג.

ה אזהר  

ה אזהר  

אם אתה משתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג

בעת נהיגה, הכוונון עלול לגרום לך לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

כבהשתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק אם הר

נייח.

ב, אתה אואם תפקוד הזיכרון מכוונן את המוש

נוסעים אחרים, בפרט ילדים, עלולים להילכד.

קיימת סכנת פציעות.

במהלך הכוונון שמבצע תפקוד הזיכרון ודא שאזור

ב ריק לחלוטין. אם מישהו נלכד,הפעולה של המוש

שחרר מיד את לחצן הזיכרון. הכוונון מופסק.

אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון, הם עלולים

גחה.כב ללא השלהילכד, במיוחד אם נשארו בר

קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז

גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר

כב.בר

ניתן להשתמש בתפקוד הזיכרון בכל עת, אפילו

ב במתג ההתנעה.אם המפתח אינו משול

רותת הגד  שמיר

רות שונות באמצעותניתן לשמור עד שלוש הגד

תפקוד הזיכרון, לדוגמה, עבור שלושה נהגים

שונים.

ה אחת:ררות הבאות שמורות בזיכרון כהגדההגד

ב ושל משענת גבמצב של מוש£
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 עמוד 109).«ב (כוונן את המוש¿

בצד הנהג, כוונן רק את המראות החיצוניות¿
 עמוד 113).«(

 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 בזיכרוןה שמורר  קריאה להגד

1,ה בזיכרון המתאים   לחץ על לחצן השמיר¿
2�ב או המראה החיצונית עד שהמוש  3 ו

יגיע למצב השמור בזיכרון.

המעבר למצב השמור בזיכרון ייפסק מיד

לאחר שחרור לחצן הזיכרון.

בצד הנהג: מיקום המראות החיצוניות בצד£

מי.הנהג ובצד הנוסע הקד
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ה חיצוניתתאור

 הערות לנהיגה בחו“ל

ה חיצוניתתאור

 הערות בטיחות חשובות

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
להדליק אורות גם ביום.  במדינות מסוימות
הדלקת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם

בויות אישיות.רישות החוק ולהתחילד

אור נמוך סימטרי בפנסים ראשיים

ך לשנות את הפנסים הראשיים שלך לאוראין צור
נמוך סימטרי בנסיעה במדינות שהתנועה בהן

במדינתך. ללא שינוי הפנסיםבצד המנוגד לזה ש
הראשיים לאור נמוך סימטרי אתה עומד

רישות החוק.בד

  מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיווהאופציונלי של ררטיהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל מרצדמורשים של

 עמוד 24).«בע“מ (

ה החיצוניתרות התאור הגד

הראפשרויות הגד

ה החיצונית באמצעות:ניתן להגדיר את התאור

המתג התאור£

 עמוד 122)«(ב המתג המשול£

כב עםכוונון טווח של פנסים ראשיים (כלי ר£

 עמוד 122)«(פנסי הלוגן) 

 עמוד 251)«(ך רב הדמחש£

פנס חניה שמאלי.

פנס חניה ימני.

ת לוחית רישוי ולוחפנסי צד, תאור
מחוונים.

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים,
ה.שמבוקר על�ידי חיישן תאור

אור נמוך ואור גבוה בפנסים
הראשיים.

פל אחורי.פנס ער

ה כשאתה עומדאם אתה שומע צליל אזהר

כב, ייתכן כי הפנסים עדיין דולקים.לצאת מהר

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

בד פנסי צד / פנסי חניה)ה החיצונית (מלהתאור

כבית אוטומטית אם אתה:

מוציא את המפתח ממנעול ההצתה£

פותח את דלת הנהג והמפתח נמצא במצב£
 במתג ההתנעה. 0

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים

רותפת. הגדה מועדת תאוררהוא הגד מצב 
בהירותה נבחרות אוטומטית בהתאם לתאור

האור החיצוני (יוצאים מן הכלל: ראות לקויה בגלל
ם כבד):פל, שלג או גשתנאי מזג אוויר כגון ער

במתג ההתנעה 1המפתח נמצא במצב £
פנסי הצד מופעלים או מופסקים באופן

בהירות האור החיצוני.אוטומטי, בהתאם ל

המתג תאור

הפעלה
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ה אזהר  
 ייתכן כי,ה נמצא במצב אם מתג התאור

פל,האור הנמוך לא יידלק אוטומטית בתנאי ער

בות אחרות לראות לקויה הנובעת ממזגשלג או סי

סס מים. קיימת סכנת תאונה.האוויר כגון ר

ה למצבבמצבים אלה סובב את מתג התאור
.

בעת שהמנוע פועל: אם הפעלת את תפקוד£
ך, תידלקרב הדה לנהיגה ביום במחשהתאור
ה לנהיגה ביום או פנסי הצד והאורהתאור

הנמוך בפנסים הראשיים או תיכבה באופן
בהירות האור החיצוני.אוטומטי, בהתאם ל

כדי להפעיל מצב אוטומטי לפנסים¿
ה למצב סובב את מתג התאורראשיים:

.

מצב ההפעלה האוטומטי של הפנסים הראשיים
כבת הרבד. הנהג אחראי על תאורהוא כלי עזר בל

בכל עת.

ת היום, נהגים אחרים יכוליםתה של תאורבעזר
כבך ביתר קלות בשעות יום. ישלהבחין בר

ךרב הדת היום במחשלהפעיל את תפקוד תאור
 עמוד 251).«(

כאשר פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים
פנסי צד)( דולקים, נורית החיווי הירוקה 

אור נמוך) נדלקות בלוח המחוונים.( ונורית 

אור נמוך בפנסים הראשיים

ה נמצאבעת שההצתה מופעלת ומתג התאור
, נדלקים פנסי הצד והאור הנמוךבמצב 

בפנסים הראשיים, אפילו אם חיישן האור אינו
מזהה חושך חיצוני למצב זה יתרונות במזג אוויר

פילי.גשום או ער

להדלקת האור הנמוך בפנסים הראשיים:¿
2סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב 

או התנע את המנוע.

.סובב את מתג האורות למצב ¿

 תידלק בלוחנורית החיווי ירוקה 
המחוונים.

פל אחוריפנס ער

כב הנוסעיםפל אחורי מסייע לכלי הרנס ערפ
פלמאחוריך להבחין בך ביתר קלות בתנאי ער

עים לשימושכבד. נא ציית לחוקי מדינתך הנוג
פל אחוריים.בפנסי ער

 סובב אתפל אחורי:להדלקת פנס ער¿
 מתג ההתנעה או התנע2המפתח למצב 

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.

פנסי צד
אם המצבר התרוקן לחלוטין, פנסי הצד או
פנסי החניה כבים אוטומטית כדי לאפשר את

כבךהתנעת המנוע. תמיד החנה את ר
במקום בטוח ומואר לפי תקנות החוק.
הימנע משימוש ממושך (לכמה שעות)

. אם אפשר, הדלק פנסבפנסי צד 
. או פנס חניה שמאל חניה ימין 

ה למצב סובב את מתג התאורלהדלקה:¿
 תידלק על. נורית החיווי הירוקה 

לוח המחוונים.

פנסי חניה
הדלקה של פנסי החניה מבטיחה שהצד

כב מואר.המתאים של הר

המפתח לא צריךלהדלקת פנסי חניה:¿
להיות במתג ההתנעה או שהוא צריך להיות

.0במצב 

(הצד ה למצב סובב את מתג התאור¿
(הצד הימני כב) או השמאלי של הר

כב).של הר
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כוונון טווח הפנסים הראשיים (פנסים
ראשיים הלוגן)

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 
בי מותר על הסרן האחורי, לדוגמהומטען מר

ת גרור.בגריר

בקר הטווח של הפנסים הראשיים מאפשר לך
לכוונן את אלומות האור של הפנסים הראשיים,

כב.בהתאם לעומס המטען בר

התנע את המנוע.¿

סובב את בקר הטווח של הפנסים הראשיים¿
כבך.למצב המתאים למטען בר

במתג משול

הפעלת פנסי איתות

אור גבוה בפנסים הראשיים.

פנס איתות, ימני.

מהבהב פנסים ראשיים.

פנס איתות, שמאלי.

בלחץ על המתג המשוללאיתות קצר: ¿

ת ההתנגדות בכיוון החץ ה לנקודבקצר

.או 

פנס האיתות שהופעל מהבהב שלוש

פעמים.

ב מעברלחץ על המתג המשוללאיתות : ¿

.או  ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

אור גבוה בפנסים הראשיים

להדלקת האור הגבוה בפנסים הראשיים:¿

במתג ההתנעה 2סובב את המפתח למצב 
או התנע את המנוע.

.  אוסובב את מתג האורות למצב ¿

תב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
 האורבמצב . בכיוון חץ ההתנגדות 

הגבוה בפנסים הראשיים מופעל, רק כאשר

חשוך והמנוע פועל.

 נדלקת בלוחהכחולה נורית החיווי 

האור הגבוההמחוונים עם הדלקה של 

בפנסים הראשיים.
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ת החירום כבים אוטומטית, אםפנסי אזהר

כב עולה על 10 קמ“ש לאחר הפעלתמהירות הר

בלמים מלאה.

ת חירום יפעלו גם אם ההצתהפנסי אזהר
הופסקה.

מהבהב פנסים ראשיים

במתגסובב את המפתח להפעלה: ¿

  או התנע את המנוע.2 או 1 למצב ההתנעה

.ב בכיוון החץ משוך את המתג המשול¿

האור הגבוה בפנסים הראשיים:בוי לכי¿
ב למצבו הרגיל.החזר את המתג המשול

 בלוח המחווניםנורית החיווי הכחולה 
כבית.

:םאתומ הובג רוא ןעייסב םידיוצמה בכר ילכ
רקבמ אוה ,ליעפ םאתומ הובג רוא ןעייס רשאכ
.)321 דומע «( םיישארה םיסנפה תלועפ תא

ת חירום  פנסי אזהר

לחץ עלת חירום: להפעלת פנסי אזהר¿

.לחצן 

כל פנסי האיתות מהבהבים. אם אתה
מפעיל כעת פנס איתות באמצעות המתג

ב, רק פנסי האיתות בכיוון המתאיםהמשול
כב יהבהבו.של הר

 לחץ על לחצןת חירום:בוי פנסי אזהרלכי¿

.

ת חירום מופעלים באופן אוטומטי אם:פנסי אזהר

אוכרית אוויר מתנפחת £

כב מאט בזמן קצר מאוד ממהירות שלהר£
ה מלאה.יותר מ� 70 קמ“ש לעציר

 סייען אור גבוה מותאם

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להחלפה
אוטומטית בין אור נמוך לאור גבוה בפנסים

הכב עם תאורכת תזהה כי כלי רהראשיים. המער
בים מכיוון מנוגד או נוסעים לפניךמופעלת מתקר

ולכן תעביר את הפנסים הראשיים מאור גבוה
לאור נמוך.

כת תתאים באופן אוטומטי את טווח האורהמער
כב אחרים. מיד לאחרחק מכלי רהנמוך למר

כב אחרים, היאכת לא תזהה כלי רשהמער
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים

הראשיים.

כת ממוקם מאחוריהחיישן האופטי של המער
ה העילי.מית, סמוך ללוח הבקרהשמשה הקד

הערות כלליות
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ה פנימיתתאור

ה פנימיתתאור

ת פניםה של תאור סקיר

ה אזהר  
כת עלולה לא לזהות את משתמשי הכביש:המער

.לגר יכלוה המגודל ,מוארים אלש£

שמוארים חלקית כגון רוכבי אופניים.£

תם חסומה, לדוגמה מאחורי מעקהשתאור£
בטיחות.

במקרים נדירים מאוד סייען אור גבוה מותאם

ך מאוחר מדי או לא מזהה כלל.רמזהה משתמשי ד

במצבים אלה או מעין אלה לא ייכבה אור גבוה

בפנסים הראשיים או לא יידלק. קיימת סכנת

תאונה.

ב תמיד לתנאי התנועה וכבה את האורשים ל

הגבוה בפנסים הראשיים בזמן.

הערות בטיחות חשובות

ת הקריאהבוי מנורהדלקה/כי
השמאלית.

ה הפנימית הדלקת התאור 
מית.הקד

ב בתנאיסייען אור גבוה מותאם אינו מתחש

ך, מזג האוויר או התנועה. סייען אור גבוהרהד

בד. אתה אחראי עלמותאם הוא כלי עזר בל

ה,כב לתנאי התאורה של הרהתאמת התאור

הראות והתנועה.

בפרט, תיתכן הגבלה בזיהוי מכשולים אם:

ם כבד אופל, גשב ערהראות גרועה עק£

שלג

החיישנים מלוכלכים או חסומים£

הפעלה/הפסקת פעולה של סייען אור

גבוה מותאם

ה למצבסובב את מתג התאורלהפעלה: ¿
.

תב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול

. נורית החיווי ההתנגדות בכיוון החץ 

ב�תכליתי אם חשוך, וחיישן האורתידלק בצג הר

יפעיל את האור הנמוך בפנסים הראשיים.

ך:כבך גבוהה מ� 45 קמ“ש לעראם מהירות ר

בע אוטומטיתטווח הפנסים הראשיים נק

ךרבין משתמשי דכבך לחק בין רבהתאם למר

אחרים.

אם אתה נוהג במהירות גבוהה מ� 55 קמ“ש

ך:רולא זוהו משתמשים אחרים בד

האור הגבוה בפנסים הראשיים נדלק אוטומטית.

 גם נדלקת בלוח המחוונים.נורית החיווי 

אם אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 45 קמ“ש

תך מואררך אחרים או אם הדרוזוהו משתמשי ד

דיה: האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה

  בלוח המחווניםאוטומטית. נורית החיווי  

ב�תכליתיתבתצוגה הר כבית. נורית החיווי 

ת דלוקה.נותר

ב למיקומוהחזר את המתג המשוללנטרול: ¿

הרגיל.

ב�תכליתיתבתצוגה הר נורית החיווי 

כבית.

  אדים בתוך הפנסים הראשיים

בתנאי אקלים ותנאים פיזיקליים מסוימים עשויה

להיווצר לחות בתוך הפנסים הראשיים. הלחות

עת בתפקוד הפנסים הראשיים.אינה פוג

מיה עילי קדלוח בקר
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החלפת נורות  

  הערות בטיחות חשובות

ה הפנימית נדלקת באופן אוטומטי,  אםהתאור
אתה:

כבמבטל את נעילת הר£

פותח דלת£

מוציא את המפתח ממתג ההתנעה.£

ה הפנימית נדלקת לזמן קצר בעתהתאור
הוצאת המפתח ממתג ההתנעה. ניתן לכוונן

COMANDכת בוי באמצעות  מערהשהיית כי

Online או Audio 20 ראה הוראות הפעלה)
נפרדות).

ה פנימיתה ידנית של תאורבקר

ה הפנימיתלהדלקה של  התאור¿
.בע את המתג למצב קמית: הקד

 העבר אתה הפנימית:בוי של התאורכי¿
ה)הדלת סגוראם( או  המתג למצב 

למצב האמצעי.

ה הפנימיתבוי התאורלהדלקת/כי¿
. לחץ על הלחצן האחורית:

 לחץבוי מנורות הקריאה:להדלקת/כי¿
.על הלחצן 

ת חירום בעת תאונהתאור

כבת הפנים תידלק אוטומטית אם הרתאור
ב בתאונה.מעור

לחץת החירום בעת תאונה: בוי תאורלכי¿
ת החירום.על לחצן  פנסי אזהר

או
כב ולאחר מכן בטל את הנעילהנעל את הר¿

באמצעות המפתח.

ה פנימיתת תאורבקר

הערות חשובות

הכדי למנוע את פריקת המצבר, תפקודי התאור
הפנימית מופסקים באופן אוטומטי לאחר זמן

2בד כאשר המפתח נמצא במצב מסוים, מל
במתג ההתנעה.

ניתן להגדיר את צבעה ואת בהירותה של
COMANDכת ה החיצונית באמצעות מערהתאור

Online או Audio 20   ראה הוראות הפעלה)
נפרדות).

הבוי התאורהדלקה/כי
הפנימית אחורית.

הבוי של התאורהדלקה/כי
הת התאורבקרמית/הפנימית הקד

הפנימית האוטומטית

ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי
הימנית.
ה הפנימיתת התאורהפעלה של בקר

האוטומטית.

ה בתא נוסעים האחורילוח בקר

ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי
השמאלית.
ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי

הימנית.

ה  אזהר  ה פנימיתה  אוטומטית של תאורבקר

העבר את המתג למצב אמצעילהפעלה: ¿
.

.העבר את המתג למצב בוי: לכי¿

בורים עלולים להתחמם מאודנורות, פנסים וחי

ה אתה עלולבמהלך השימוש. בעת החלפת נור

בים אלה. קיימת סכנתכיע עם רלהיכוות ממג

פציעות.

»»
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החלפת נורות

ה של החלפת נורות/סוגיסקיר

נורות

ניתן להחליף את הנורות הבאות. את סוג

ה ניתן למצוא במקרא.הנור

כב המצוידים בפנסי הלוגן ראשייםכלי ר

H7 55 Wאור נמוך בפנס ראשי: 

אור גבוה בפנס ראשי/פנס צד/פנס חניה:
H15 55 W / 15 W

PY 21 Wפנס איתות פנייה: 

כב המצוידים בפנסי הלוגן ראשיים)פנסים אחוריים (בכלי ר

W 21 Wפנס נסיעה לאחור: 

PY 21 Wפנס איתות פנייה: 

W 21 Wפל אחורי: פנס ער

בים אלה להתקרר לפני החלפתכיאפשר לר

ה.נור

ה שנפלה או שהזכוכית שלהאל תשתמש בנור
נשרטה.

ה עלולה להתפוצץ אם:הנור

ע בהאתה נוג£

היא חמה£

אתה מפיל אותה£

אתה שורט אותה£

הפעל נורות רק בפנסים סגורים המיועדים
ה זו. התקן נורות חלופיות מאותו סוג ומתחלמטר

מפורט.

ה מקצר את חיי השירותלכלוך על זכוכית הנור
ה בידיים חשופות.ה. אל תחזיק את הנורשל הנור

ה באלכוהול אואם צריך, נקה את זכוכית הנור
בים.ת מטלית ללא סיבכוהל והסר לכלוך בעזר

הגן על נורות מפני לחות במהלך הפעלתן. אל
ע עם נוזלים.בוא במגתרשה לנורות ל

«החלף רק את הנורות המופיעות ברשימה (

עמוד 126).  דאג להחליף את הנורות שאינך יכול
ס בנץלהחליף בעצמך במוסך מוסמך. מרצד

סכז שירות של מרצדממליצה לעשות זאת במר
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

אם אתה זקוק לסיוע בהחלפת נורות, פנה
למוסך מוסמך.

ה החדשה לא נדלקת, פנה למוסךאם הנור
מוסמך.

כב.בט חשוב בבטיחות הרנורות ופנסים הם הי
ב לוודא שהם מתפקדים כהלכה בכללכן אתה חיי
רות הפנסים הראשייםבדוק את הגדעת. דאג ל

דיר.באופן ס

ראשיים:אשכולי LEDכב המצוידים בפנסי כלי ר
. אל תחליףLEDכבך מצוידים בנורות הפנסים בר

כז שירות שלנורות אלה בעצמך. פנה למר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ, בעלמרצד

הביצוע העבודרושים להידע המקצועי והכלים הד

רשת.הנד
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מי לפניעליך להסיר את הכיסוי מבית הגלגל הקד

מיות.שאתה יכול להחליף נורות קד

כבה את הפנסים.ה: להסר¿

מיים פנימה.סובב את הגלגלים הקד¿

90.° ב� סובב את הכפתור העגול ¿

 משוחרר.הכיסוי 

למטה. חוף את הכיסוי ד¿

למעלה. חוף את הכיסוי דלהתקנה: ¿

90.° ב� סובב את הכפתור העגול ¿

 נעול.הכיסוי 

אור נמוך בפנסים ראשיים (פנסי הלוגן)

מיות  החלפת נורות קד

מית כיסוי בקשת הגלגל הקדהתקנת/הסר

מיהסר את הכיסוי בקשת הגלגל הקד¿
 עמוד 127).«(

כבה את האורות.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון ה  סובב את מכסה בית הנור¿

השעון, ומשוך אותו החוצה.

נגד כיוון השעון, ה סובב את שקע הנור¿

ומשוך אותו החוצה.

ה.ב אותה עד העצירה חדשה ושלהכנס נור¿

 וסובב אותו ימינה.לחץ על הכיסוי ¿

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿

השעון ומשוך אותו החוצה.

נגד כיוון השעון ה סובב את שקע הנור¿

ומשוך אותו החוצה.

.ה ה מתוך שקע הנורהוצא את הנור¿

.ה ה חדשה לתוך שקע הנורהכנס נור¿

לתוך הפנס וסובב ה הכנס את שקע הנור¿

אותו בכיוון השעון.

 וסובב אותו ימינה.לחץ על הכיסוי ¿

החזר למקומו את הכיסוי בבית הגלגל¿

 עמוד 127).«מי  (הקד

אור נמוך בפנסים הראשיים ופנסי צד/פנסי

כב עם פנסים ראשיים הלוגן)חניה (כלי ר
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החלפת נורות

פנס איתות (פנסים ראשיים הלוגן)

כבה את האורות.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

נגד כיוון השעון, ה  סובב את שקע הנור¿
ומשוך אותו החוצה.

.ה ה מתוך שקע הנורהוצא את הנור¿

.ה ה חדשה לתוך שקע הנורהכנס נור¿

וסובב אותו בכיוון ה הכנס את שקע הנור¿
ב.השעון עד שיישתל

ה של לוחות הדיפון הצדדייםפתיחה וסגיר

  החלפות נורות בפנסים האחוריים

לוח דיפון ימנימבט על 

ב לפתוח את לוח הדיפון הצדדי בתאאתה חיי
המטען לפני שאתה מחליף נורות בפנסים

האחוריים.

 סובב את כפתור השחרור לפתיחה:¿
.בכיוון השעון והסר את לוח דיפון הצד 

וסובב הכנס את לוח דיפון הצד ה: לסגיר¿

 נגד כיוון השעון.את כפתור השחרור 

פנסים אחוריים

כבה את האורות.¿

פתח את תא המטען.¿

 עמוד 128).«פתח את לוח דיפון הצד  (¿

 והסר אותו.שחרר את המחבר ¿

החזק את הפנס האחורי ושחרר את אום¿

הכנף 

הוצא את מכלול הפנס.¿

 באמצעותהוצא את אום הפלסטיק ¿

בע.פריט מתאים, לדוגמה, מט

.בורים שחרר את החי¿

ה מתוך מכלול הפנס.הוצא את שקע הנור¿

מכלול הפנסים האחוריים
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129מיתמגבי השמשה הקד

מיתמגבי השמשה הקד

במתג משול

מית כבויים.מגבי השמשה הקד

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, איטי

בע לרגישות נמוכה).נק

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, מהיר
בע לרגישות גבוהה).נק

ניגוב רציף, איטי

ניגוב רציף, מהיר

בוי מגבי השמשההפעלה/כי
מיתהקד

מיתאל תפעיל את מגבי השמשה הקד
ת, עלולבשה, אחרמית יכאשר השמשה הקד

ם נזק ללהבי המגבים. בנוסף, לכלוךלהיגר
מית עלול לשרוטבר על השמשה הקדשהצט

את הזכוכית, אם בעת הניגוב, השמשה
בשה.י

ך להפעיל את מגבי השמשהאם יש צור
בש, הפעל אותםמית בתנאי מזג אוויר יהקד

תמיד ביחד עם שימוש בנוזל שטיפה.

מית משאירים סימניאם מגבי השמשה הקד
כבמית לאחר שהרמריחה על השמשה הקד

כב,נשטף במתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר
בה יכולה להיות שעווה או שאריותהסי

מחומרים אחרים.

מית עם נוזל שטיפהנקה את השמשה הקד
כב במתקן אוטומטילאחר שטיפת הר

כב.לשטיפת כלי ר

המחזיק הנור

פנס נסיעה לאחור

פנסי איתות

פל אחוריפנס ער

 לחץפל אחוריים:פנס בלימה ופנסי ער¿
ה המתאימה מתוך השקע שלה,את הנור

סובב נגד כיוון השעון והוצא אותה משקע
ה.הנור

ה החדשה לתוך השקע וסובבהכנס את הנור¿
בכיוון השעון.

ה לתוךלחץ קלות על הנורפנס איתות: ¿
השקע, סובב אותה נגד כיוון השעון והוצא

ה.אותה משקע הנור

ה החדשה לתוך השקע וסובבהכנס את הנור¿
אותה בכיוון השעון.

של מכלול ה אל המחברים חבר את הנור¿
.הפנס והדק את האומים 

כב. וודא כיהכנס את מכלול הפנס לתוך הר¿
.ב בדיוק במסילות שלו הוא יוש

 וחבר מחדש אתהדק את אום הכנף ¿
.בור החי

 עמוד 128).«סגור את לוח הדיפון הצדדי (¿
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התזת נוזל שטיפה  ניגוב בודד/

מיתוניגוב השמשה הקד

במתג 2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).«  (ההתנעה

ב למצב המתאים.סובב את המתג המשול¿

ם: אם השמשהכב עם חיישן גשכלי ר
בש,מית מלוכלכת בתנאי מזג אוויר יהקד

מית עשויים להיותמגבי השמשה הקד
םה. מצב כזה, עלול להיגרמופעלים במקר

נזק ללהבי המגבים או לשרוט את השמשה
מית.הקד

בה זו, עליך תמיד לכבות את מגבימסי
בש.מית במזג אוויר יהשמשה הקד

או  במצבים ם: כב עם חיישן גשכלי ר
בעת באופן אוטומטיתדירות הניגוב הנכונה נק

 חיישן,ם. במצב בהתאם לעוצמת הגש
ולכן מגבי ם רגיש יותר מאשר במצב הגש

מית יפעלו בתדירות גבוהה יותר.השמשה הקד

מית לאאם להבי המגבים התבלו, השמשה הקד

תנוגב כהלכה. משמע שלא יהיה באפשרותך

כז בתנאי התנועה.להתר

בוי של פעולת מגבהפעלה/כי
החלון האחורי

במתג משול

מתג.

ניגוב עם נוזל שטיפה

Iהפעלת ניגוב לסירוגין

הפסקת ניגוב לסירוגין0

ניגוב עם נוזל שטיפה

במתג 2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).«  (ההתנעה

ב למצבבמתג המשול סובב את המתג ¿
המתאים.

אם מגב החלון האחורי מופעל, מופיע סמל
פית של לוח המחוונים.בתצוגה הגר 

 עמוד«למידע נוסף על התצוגה הגפרית   (
.(248

ה אזהר  

 החלפת להבי המגבים

הערות בטיחות חשובות

מית ינועו תוך כדי החלפתאם מגבי השמשה הקד

הלהבים, אתה עלול להיפצע מזרוע המגב. קיימת

סכנת פציעות.

מית וכבההפסק תמיד את מגבי השמשה הקד

את ההצתה לפני החלפת להבי המגבים.

 כדי למנוע נזק ללהבי מגבים של השמשה
ע רק בזרוע שלמית, וודא שאתה נוגהקד

מית.מגב השמשה הקד

לעולם אל תפתח את מכסה המנוע/דלת
חקתא המטען, אם זרוע המגב קופלה הר

מית/חלון האחורי.מהשמשה הקד

ה זרוע מגב ללאלעולם אל תקפל בחזר
מית/החלון האחורי.להב, על השמשה הקד

אחוז את זרוע המגב בחוזקה בעת החלפת

להב המגב. אם תשחרר את זרוע המגב ללא

מית/החלוןלהב והיא תיפול על השמש הקד

האחורי, היא עלולה לגרום נזק לשמשה

מית/לחלון האחורי מעוצמת הפגיעה.הקד

ס בנץ ממליצה להחליף מגבית מרצדחבר
כז שירות מורשהמית במרשמשה קד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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131מיתמגבי השמשה הקד

.לחץ על שני תפסי השחרור ¿

, בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿
.חק מזרוע המגב הר

. בכיוון החץ הסר את להב המגב ¿

התקנת להבי מגבים

מיתהחלפת להבי המגבים של השמשה הקד

סה 1)(גר

ת להבי מגביםהסר

 אתהוצא: KEYLESS-GOכב ללא כלי ר¿

המפתח ממתג ההתנעה.

אתדומם: KEYLESS-GOכב עם כלי ר¿

המנוע.

חק מהשמשהם את זרוע המגב הרהר¿

מית.הקד

 עםמקם את להב המגב החדש ¿

. על הזיז הגומחות 

 עלבכיוון החץ  קפל את להב המגב ¿
בויישתל זרוע המגב, עד שהתפסנים 

.בת בתוש

 מותקן כהלכה.וודא שלהב המגב ¿

החזר את זרועות המגבים לשמשה¿

מית.הקד

מיתהחלפת להבי המגבים של השמשה הקד

סה 2)(גר

ת להבי מגביםהסר

 אתהוצא: KEYLESS-GOכב ללא כלי ר¿

המפתח ממתג ההתנעה.

אתדומם: KEYLESS-GOכב עם כלי ר¿

המנוע.

חק מהשמשהם את זרוע המגב הרהר¿

מית.הקד

אחוז בזרוע המגב ביד אחת. ביד השנייה¿

חקהר סובב את להב המגב בכיוון החץ 

מזרוע המגב עד סוף מהלכו.

 עד לשילובו בכיוון החץ החלק תפס ¿

ה.בנקישה במצב ההסר
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חקהר הסר את להב המגב בכיוון החץ ¿

מזרוע המגב.

התקנת להבי המגבים

הכנס את להב המגב החדש בכיוון החץ¿

.

 עד לשילובו בכיוון החץ החלק תפס ¿

בנקישה במצב הנעילה.

ודא שלהב המגב מותקן כהלכה.¿

החזר את זרועות המגבים לשמשה¿

מית.הקד

 של מחוון השירותהסר סרט מגן  ¿

בקצה להב המגב.ש

אם משתנה צבעו של מחוון השירות משחור

לצהוב, יש להחליף את להבי המגבים.

תקופת שינוי הצבע תלויה בתנאי

השימוש.

החלפת הלהב במגב החלון האחורי

ת להב המגבהסר

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

מהשמשה ם את זרוע המגב הר¿

מית.הקד

.לחץ את שני תפסי השחרור ¿

 בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿

.חק מזרוע המגב הר

. בכיוון החץ הסר את להב המגב ¿

התקנת להב מגב
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 עם גומחה  את הלהב  החדש מקם ¿

.על הזיז 

 על בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿

זרוע המגב עד לשילובם של התפסים 

.בת בתוש

 מותקן כהלכה.ודא שלהב המגב ¿

החזר את זרוע המגב לחלון האחורי.¿
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מית.ייתכן כי עלים או שלג חוסמים את תנועתם של מגבי השמשה הקד
פעולת מנוע המגבים מופסקת.

ממתג ההתנעה.מטעמי בטיחות, עליך להוציא את המפתח ¿

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל מחדש את מגבי השמשה הקד¿

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו�    בעיה                           סי

מגבי השמשה
מית חסומיםהקד

מגבי השמשה
מית אינם פועלים.הקד

תקלה במנוע המגבים.

ב.ת במתג המשולבחר מהירות מגבים אחר¿

במוסך מוסמך.מית בדוק את מגבי השמשה הקדדאג ל¿

נחירי ההתזה אינם מיושרים.

דאג לכוונן את נחירי ההתזה במוסך מוסמך.¿

מיתתקלות אפשריות במגבי שמשה קד

נוזל השטיפה היוצא

עמהמתזים  אינו פוג

כז השמשהיותר במר

מית.הקד
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ניתן להפעיל את תפקוד החום השיורי או להפסיק

 עמוד«(את פעולתו רק אם ההצתה מופסקת 

.(147

שמור תמיד על פתחי האוורור מאחורי דיפון הצד

כב לא יאוורר אם לא, הר עמוד 128).«(נקיים 

ב.היט

כב לזמן קצר בעת מזג אוויראוורר את הר
חם, לדוגמה באמצעות השימוש במאפיין

 עמוד 95). באופן זה תזרז«פתיחת נוחות (
ה הרצויה שלאת תהליך הקירור, והטמפרטור

ג מהר יותר.כב תושפנים הר

ב מסוגל לסנן את רוב חלקיקיהמסנן המשול
האבק ולסנן אבקנים באופן מלא. מסנן חסום
מפחית את כמות האוויר המסופק לפנים

בה זו, עליך להקפיד תמיד עלכב. מסיהר
מרווח הזמן להחלפת המסנן, המפורט

ת השירות. מאחר והמצב תלוי בתנאיםבחובר
בתיים, לדוגמה זיהום אוויר כבד, תדירותביהס

ההחלפה עשויה להיות גבוהה יותר מזו
ת השירות.המפורטת בחובר

בתנאיכב המצוידים בחימום עזר: כלי ר

בה מסוימים, ייתכן כי תפקוד החוםביס

השיורי יופעל אוטומטית שעה לאחר הוצאת

ת האקליםבש את בקרהמפתח, כדי ליי

תבוש של בקרהאוטומטית. כאשר תפקוד היי

האקלים האוטומטית פעיל, תידלק נורית ה�

LEDהכחולה במתג הנדנד בקונסולה 

כזית. תהליך האוורור נמשך 30 דקות.המר

בהבי בתנאי סכב ללא חימום העזר:כלי ר

מסוימים, ייתכן כי תפקוד החום השיורי יופעל

אוטומטית שעה לאחר הוצאת המפתח, כדי

ת האקלים האוטומטית.בש את בקרליי

תהליך האוורור נמשך 30 דקות.

כת מיזוג אווירת מערסקיר

 הערות כלליות

  מידע שימושי

  מתאר את כל דגמי הציודספר נהג זה
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 24).«(

רות המומלצות בעמודים הבאים.הקפד על ההגד

אם לא, החלונות עלולים להתכסות באדים.

כדי למנוע את התכסות החלונות באדים:

ת האקליםהפסק את פעולתה של בקר£

בד.לפרקי זמן קצרים בל

הפעל את מצב מחזור האוויר לפרקי זמן£

בד.קצרים בל

בושהפעל את התפקוד “קירור עם יי£

האוויר“.

ה של השמשההפעל את תפקוד ההפשר£

מית לפרק זמן קצר, אם צריך.הקד

ת אקלים אוטומטיתכת מיזוג האוויר / בקרמער

ה ואתמוטרוניק מווסתת את הטמפרטורתר

כב ומסננת חומרים לא רצוייםהלחות בתוך הר

מהאוויר.

תכת מיזוג האוויר/בקרניתן להפעיל את מער

מוטרוניק רק אם המנועאקלים אוטומטית תר

גת,כת מושבית של המערפעיל. הפעולה המיט

אם כל החלונות וגג השמש סגורים.
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כת מיזוג אווירה עבור מערלוח בקר

 עמוד 142)«ה (ביעת הטמפרטורק

 עמוד 144)«מית (ת אדים מהשמשה הקדהסר

 עמוד 143)«ביעת חלוקת האוויר (ק

 עמוד 146)«הפעלה/הפסקה של מצב מיחזור אוויר (

 עמוד 143)«ביעת זרימת האוויר (ק

 עמוד 141)«בוש אוויר (הפעלה/הפסקה של הקירור עם יי

 עמוד 145)«הפעלה/הפסקה של חימום החלון האחורי (

כתהערות אודות השימוש במער
מיזוג אוויר

כת מיזוג אווירמער

להלן הערות והמלצות אודות השימוש
כת מיזוג האוויר.במערהאופטימלי 

כת מיזוג האוויר באמצעותהפעל את מער£
בכיוון השעון למצב הרצוי בוב הבקר סי

).0בד מצב (מל

.C° 22ה ל�בע את הטמפרטורק£

ברות אדים עלהמלצות למניעת הצט£
 בטמפרטורות חיצוניות נמוכותהחלונות  

לקירור הפעל את התפקוד ם: או בגש

 עמוד 141).«(בוש אוויר עם יי

 ואם בע חלוקת אוויר למצב ק

 אם אפשר ו� אפשר הפסק
 עמוד 143).«(

הפסק את מצב של אוויר ממוחזר  

 עמוד 146).«(

6בין  ל3בין  בע את זרימת האוויר ק
 עמוד 143).«(

המלצות לקירור או חימום מהיר של תא£
למצב בע את זרימת האוויר קהנוסעים: 

 עמוד 143).« לזמן קצר (6בין  ל3בין 

בועהה קה על טמפרטורהמלצות לשמיר£
ם האווירבע את עוצמת זרקכב: בתוך הר

 עמוד 143).« ( 3בין  ל1מה בין לר 

בחרף: המלצות עבור חלוקת אוויר בחור£
 עמוד 143).«(  ו� 
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בחרהמלצות עבור חלוקת אוויר בקיץ: £
 עמוד 143).«(  ו�  או 

ת האדים רק לזמןהשתמש בתפקוד הסר£
עד שיוסרו כל האדים מהשמשה.קצר, 

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

כתרות של מעראם אתה משנה את ההגד£

ת האקלים, תצוגת הסטטוס שלבקר

כת תופיע למשך כ�3 שניות בחלקוהמער

. (ראהCOMAND/Audioהתחתון של המסך 

ת). אתהת הוראות התפעול נפרדחובר

רות הנוכחיות עבורתראה את ההגד

ת האקלים.תפקודים השונים של בקר

)AMGכבי בד ר (מל     DYNAMIC SELECTבקר 

DYNAMIC SELECT באמצעות הבקר

בחור תכניות נהיגה שונותבאפשרותך ל

 עמוד 166).«(

:Eת תכנית נהיגה אם בחר

בעת החימום מנוטרל מגבר החימום£

ב ההתחממות מופחת הספקהחשמלי ובשל

החום.

מתקצר זמן ההפעלה של חימום החלון£

האחורי.

גם אפשר Iרות, בתכנית נהיגה בהתאם להגד

רות האקלים.להשפיע על הגד

, לא יושפעוS או Cת תכנית נהיגה אם בחר

רות האקלים.הגד

ECO start/stopתפקוד 

כתבוי האוטומטי של המנוע מערבמהלך הכי

ת האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. אםבקר

כת,ברצונך ליהנות מעוצמתה המלאה של המער

ECOביכולתך להפסיק את פעולת התפקוד  

start/stop באמצעות לחיצה על לחצן ECO

 עמוד 163).«(
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מוטרוניק (דו�אזורית)ת אקלים אוטומטית מסוג תרה של בקרלוח בקר  

 עמוד 142)«ה (ביעת הטמפרטורק
 עמוד 142)«ת האקלים למצב אוטומטי (ביעת בקרק

 עמוד 144)«מית (ת אדים מהשמשה הקדהסר
 עמוד 143)«ת זרימת האוויר (הגבר

 עמוד 143)«ביעת חלוקת האוויר (ק
צג

 עמוד 146)«הפעלה/הפסקה של מצב מיחזור אוויר (

 עמוד 140)«ת האקלים (הפעלה/הפסקה של בקר

 עמוד 142)«ה, בצד ימין (ביעת הטמפרטורק

 עמוד 147)«הפעלה/הפסקה של תפקוד חימום שיורי (

 עמוד 141)«בוש אוויר (הפעלה/הפסקה של  הקירור עם יי

 עמוד 143)«מפחית את זרימת האוויר (

 עמוד 145)«הפעלה/הפסקה של חימום החלון האחורי (

 עמוד ZONE) »(143הפעלה/הפסקה של תפקוד 

תמידע אודות השימוש בבקר
אקלים אוטומטית מסוג

מוטרוניקתר

ת אקלים אוטומטיתבקר

בלהלן הוראות והמלצות שיסייעו לך לנצל היט
ת האקלים האוטומטית מסוגכת בקראת ממער

מוטרוניק.תר

ת האקלים באמצעות לחצניםהפעל 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 אקליםכת בקרהפעלת מער

ת אקליםבוי של בקר הפעלה/כי

כת מיזוג אווירמער

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«(

 בכיוון השעוןסובב את הבקר להפעלה: ¿
 עמוד 137).«) (0 בד מצב למצב הרצוי (מל

נגד כיוון השעון  סובב את הבקר בוי:לכי¿
 עמוד 137).«(0 למצב מצב 

מוטרוניקת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«(

. לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת. זרימתנורית החיווי בלחצן 
בעות למצבהאוויר וחלוקת האוויר נק

אוטומטי.
או

.לחץ על לחצן ¿

ביעותכבית. הק נורית החיווי בלחצן 

מות מופעלות שוב.הקוד

. לחץ על לחצן בוי:לכי¿

 נדלקת.נורית החיווי בלחצן 

ת האקלים האוטומטית מסוגבקר
ת האקליםמוטרוניק: הפעל את בקרתר

.האוטומטית בעיקר באמצעות לחצן 

 או התאם אתZONEהשתמש בתפקוד £
ה בצד הנהג  וגם עבורביעות הטמפרטורק

מי. נורית החיווי בלחצן צד הנוסע הקד

כבית.

השתמש בתפקוד ”חום שיורי“ אם ברצונך£
כב, כאשרלחמם או לאוורר את פנים הר

ההצתה מופסקת. ניתן להפעיל או לכבות
את התפקוד רק כאשר ההצתה מופסקת.

כתרות של מעראם אתה משנה את ההגד£

תת האקלים, תצוגת המצב של בקרבקר

האקלים מופיעה לשלוש שניות בתחתית

Audio/COMANDכת המסך בתצוגת מער

(ראה הוראות הפעלה נפרדות). אתה תראה

רות הנוכחיות עבור תפקודיםאת ההגד

ת האקלים.השונים של בקר

)AMGכבי בד ר (מל     DYNAMIC SELECTבקר 

DYNAMIC SELECT באמצעות הבקר

בחור תכניות נהיגה שונותבאפשרותך ל

 עמוד 166).«(

:Eת תכנית נהיגה אם בחר

בעת החימום מנוטרל מגבר החימום£

ב ההתחממות מופחתהחשמלי ובשל

הספק החום.

מתקצר זמן ההפעלה של חימום החלון£

האחורי.

גם אפשר Iרות, בתכנית נהיגה בהתאם להגד

רות האקלים.להשפיע על הגד

, לא יושפעוS או Cת תכנית נהיגה אם בחר

רות האקלים.הגד

ECO start/stopתפקוד 

כתבוי האוטומטי של המנוע מערבמהלך הכי

ת האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. אםבקר

כת,ברצונך ליהנות מעוצמתה המלאה של המער

ECOביכולתך להפסיק את פעולת התפקוד  

start/stop באמצעות לחיצה על לחצן ECO

 עמוד 163)«(

הערות כלליות

ת האקלים מופסקת,כת בקראם פעולת מער

גם אספקת האוויר ומיחזור האוויר מופסקים.

תביעה זו רק לזמן קצר, אחרהשתמש בק

החלונות ייתכסו באדים.



מפתח עניינים

141
קר

ב
ם

לי
ק

א
ת 

ת אקליםכת בקרהפעלת מער

פעלה/הפסקה של קירור עםה 

בוש אוויריי

הערות כלליות

אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד “קירור

כב.בוש האוויר“, לא יקורר האוויר בתוך הרעם יי

כב.בתוך הרכמו כן, לא תופחת הלחות ש

החלונות עלולים להתכסות באדים מהר יותר.

בושלפיכך, הפסק את התפקוד “קירור עם יי

בד.האוויר“ לפרקי זמן קצרים בל

בוש האוויר“, זמין רק כאשרתפקוד “קירור עם יי

כב מקורר והלחות,המנוע פועל. האוויר בתוך הר

ה.ה שנבחרבהתאם לטמפרטור

כב, כאשרהתעבות מים עלולה לנזול מתחת לר

כת הקירור פעילה. תופעה זו היא רגילה ואיןמער

היא מציינת תקלה.

בויהפעלה/כי

.  לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת.נורית החיווי מעל לחצן 

. לחץ על לחצן בוי:לכי¿

 כבית. לתפקודנורית החיווי מעל לחצן 

בוש לחות האוויר, יש מאפייןקירור עם יי

בוי.השהיית כי
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ת אקליםכת בקרהפעלת מער

ת אקלים למצבהפעלה של בקר

אוטומטי

ת האקלים האוטומטית מסוגרק בקר
ה אוטומטיתת בתפקוד ”בקרמוטרוניק מצוידתר

ת האקלים “.של בקר

בעהה שנקבמצב הפעלה אוטומטי הטמפרטור
כתבועה. המערמה קת אוטומטית ברנשמר

ת האווירמווסתת אוטומטית את טמפרטור
ם האוויר ואתהמסופק, את עוצמתו של זר

חלוקתו.

המצב האוטומטי מציג תפקוד אופטימלי בעת
בוש האוויר“. אםשפעיל תפקוד “הקירור עם יי

רצוי, ניתן להפסיק את פעולת התפקוד “קירור
בוש אוויר“.עם יי

אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד “קירור
כב.בוש האוויר“, לא יקורר האוויר בתוך הרעם יי

כב.בתוך הרכמו כן, לא תופחת הלחות ש
החלונות עלולים להתכסות באדים מהר יותר.

בושלפיכך, הפסק את התפקוד “קירור עם יי
בד.האוויר“ לפרקי זמן קצרים בל

הת הטמפרטוררהגד  

כת מיזוג אווירמער

ה עבור תאבוע את הטמפרטורבאפשרותך לק

בעהה שנקהנוסעים בכללותו הטמפרטור

בועה.מה קת אוטומטית ברנשמר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
.)571 דומע «(

סובב את הבקר  ה:להעלאה/הורד¿
 שנה.)371 דומע «( ןועשה ןוויכ דגנ וא ןוויכב

ה רק בהפרשיםרות הטמפרטוראת הגד
.C° 22קטנים. התחל ב�

מוטרוניקת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר

בוע טמפרטורות שונות עבור צד הנהגלקניתן 

בעהה שנקמי. הטמפרטורוצד הנוסע הקד

בועה.מה קת אוטומטית ברנשמר

ת אקלים למצב אוטומטית בקררהגד

נעה במתג ההת2סובב את המפתח למצב ¿

.)571 דומע «(

ה הרצויה.ר את הטמפרטורהגד¿

.לחץ על הלחצן להפעלה: ¿

 נדלקת. חלוקתנורית החיווי בלחצן 

אוויר וזרימת אוויר אוטומטית מופעלות.

בוש האוויר“ מופסק בשל תקלה.תפקוד “קירור עם יי

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו�         בעיה                         סי

נורית החיווי בלחצן 

מהבהבת שלוש פעמים

וכבית. לא ניתן להפעיל

את התפקוד “קירור עם

בוש האוויר“יי

בוש האוויר“תקלות בתפקוד ”קירור עם יי

 אולחץ על לחצן למעבר למצב ידני: ¿

.

,לחץ על לחצן בוי: לכי¿

או

. או לחץ על לחצן ¿

 תיכבה. חלוקתנורית החיווי בלחצן 

אוויר וזרימת אוויר באופן אוטומטי תופסק.
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ת אקליםכת בקרהפעלת מער

מוטרוניקת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר

ת חלוקת אוויררהגד

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
.)571 דומע «(

וא סובב את הבקרים ה: להעלאה/הורד¿

.)391 דומע «( ןועשה ןוויכ דגנ וא ןוויכב 

ה רקרות הטמפרטורשנה את הגד

.C° 22בהפרשים קטנים. התחל ב�

ביעת חלוקת האוויר  ק

כת מיזוג אווירמער

ת חלוקת אוויררהגד

ה..ך פתחי ההפשררם דהאוויר זור

כזייםך פתחי האוורור המררם דהאוויר זור
והצדדיים.

ך פתחי האוורור באזוררם דהאוויר זור
הרגליים.

רות שלאתה יכול גם להפעיל כמה הגד
ם כך לחץ על כמהחלוקת אוויר בו זמנית. לש

לחצנים  של חלוקת אוויר. לאחר מכן האוויר
פתחי אוויר שונים.ךרינותב ד

ביעות חלוקת האוויר, יציאתללא קשר לק
ך פתחי האוויררהאוויר מכוונת תמיד ד

הצדדיים. ניתן לסגור את פתחי האוויר
הצדדיים,  רק כאשר המכווננים מסובבים

בותם.בכיוון השעון עד להשתל

ת חלוקת אוויררהגד

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
.)571 דומע «(

,, לחץ על לחצן אחד או יותר ¿

.

נורית החיווי המתאימה בלחצן תידלק.

ך פתחי האוורור באזוררם דהאוויר זור

הרגליים.

ך פתחי האוורוררם דהאוויר זור

כזיים, הצדדיים וכן פתחי האוורורהמר

באזור הרגליים.

ך פתחי האוורוררם דהאוויר זור

ה.כזיים, הצדדיים וכן פתחי ההפשרהמר

ך פתחי האוורור באזוררם דהאוויר זור

ה.ך פתחי ההפשררהרגליים וד

ךרה, דך פתחי ההפשררם דהאוויר זור

כזיים, הצדדיים וכןפתחי האוורור המר

הפתחים באזור הרגליים.

ביעות חלוקת האוויר, יציאתללא קשר לק
ך פתחי האוויררהאוויר מכוונת תמיד ד

הצדדיים. ניתן לסגור את פתחי האוויר
הצדדיים,  רק כאשר המכווננים מסובבים

בותם.בכיוון השעון עד להשתל

ם האוויררות זר  הגד

כת מיזוג אווירמער

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
.)571 דומע «(

נגד  סובב את הבקר ה:להעלאה/הורד¿
 עמוד 137).«או בכיוון השעון (

מוטרוניקת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
.)571 דומע «(

או לחץ על הלחצן ה: להעלאה/הורד¿

.

ה.ך פתחי ההפשררם דהאוויר זור

כזייםך פתחי האוורור המררם דהאוויר זור

והצדדיים.

ת חלוקת אוויררהגד

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

או  ת על הלחצן  לחץ לחיצה חוזר¿

עד להופעתו של הסמל הרצוי בתצוגה.
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מיתת השמשה הקד הפשר

אופטימלי. כתוצאה מכך, זרימת האוויר
עשויה לגבור או לפחות באופן אוטומטי לאחר

.הלחיצה על הלחצן 

 באפשרותך לכוונן ידנית את עוצמת המאוורר
ה“ מופעל.בזמן שתפקוד “ההפשר

כת מיזוג אוויר: סובב את בקרמער£

בכיוון או נגד כיוון השעון ה הטמפרטור
 עמוד 137).«(

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר£
או לחץ על לחצן מוטרוניק : תר

.

.לחץ על לחצן  בוי: לכי¿

ביעותכבית. הק נורית החיווי בלחצן 
מות מופעלות שוב. מצב מיחזור אווירהקוד

נשאר כבוי.
או

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר¿
.לחץ על לחצן מוטרוניק : תר

םתיכבה. זר נורית החיווי בלחצן 
בעים למצבהאוויר וחלוקת האוויר נק

אוטומטי.
או
סובב את בקרכת מיזוג אוויר: מער¿

בכיוון השעון או נגד כיוון ה הטמפרטור
 עמוד 137).«השעון (

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר
הסובב את בקרי הטמפרטורמוטרוניק: תר

 בכיוון השעון או נגד כיוון השעון או 

 עמוד 139).«(

ZONEבוי של תפקוד הפעלה/כי

ת אקלים אוטומטיתתפקוד זה זמין רק עם בקר
מוטרוניק.מסוג 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

ת השמשהבוי תפקוד הפשרהפעלה/כי
מיתקד

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«(

. לחץ על לחצן להפעלה:¿

 נדלקת.נורית החיווי בלחצנים 

ת האקלים מפעילה את התפקודיםכת בקרמער
הבאים:

זרימת אוויר גבוהה.£
ה גבוהה.טמפרטור£
מית ואלחלוקת אוויר אל השמשה הקד£

חלונות הצד.
מצב מיחזור אוויר מופסק.£

ה“ קובע באופן אוטומטי אתתפקוד “הפשר
העוצמת המאוורר למצב עוצמת הפשר

ת החלונות הפשר

אדים בצד הפנימי של החלונות

כת מיזוג אווירמער

בוש אוויר“הפעל את התפקוד “קירור עם יי¿

.

הערות כלליות

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי להפשיר
מית או כדי להפשיר את הצדאת השמשה הקד

מית וחלונות הצד.הפנימי של השמשה הקד

ה רק עדבחור בתפקוד הפשרעליך ל
מית תהיה נקייה שוב.שהשמשה הקד
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  חימום החלון האחורי

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,¿

ת”הפשר הפעל את תפקוד 

מית“.השמשה הקד

ה רק עד שתהייהבחור בתפקוד הפשרעליך ל

ה שוב.מית בהירהשמשה הקד

מוטרוניק:ת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר

בוש אוויר“הפעל את התפקוד “קירור עם יי¿

.

.הפעל מצב אוטומטי ¿

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,¿
ת”ההפשר הפעל את תפקוד 

מית“.השמשה הקד

בחור בתפקוד זה רק עד שתהייהעליך ל

מית נקייה שוב.השמשה הקד

אדים בצד החיצוני של החלונות

מית.הפעל את מגבי השמשה הקד¿

.או  בע את חלוקת האוויר ל� ק¿

ה רק עדבחור בתפקוד הפשרעליך ל
ה שוב.מית תהיה בהירהקדשהשמשה

הערות כלליות

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.

בויהדלקה/כי

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«(

.לחץ על לחצן ¿

נדלקת או כבית. נורית החיווי בלחצן 
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מת הטעינה של המצבר נמוכה מדי. ר

ה פנימיתכנים הלא נחוצים כגן מנורות קריאה, תאורכבה את כל הצר¿

ב.או חימום המוש

כאשר המצבר טעון דיו, ניתן להפעיל את חימום החלון האחורי.

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו�         בעיה                       סי

חימום החלון האחורי

ם אומופסק מוקד

לא ניתן להפעילו.

בוי של מצב מיחזור אווירהפעלה/כי

הערות כלליות

באפשרותך להפסיק את כניסת האוויר הטרי

רים אליו ריחות לא נעימיםלתא הנוסעים, אם חוד

מבחוץ. האוויר שנמצא כבר בתא הנוסעים

ימוחזר.

אם תפעיל מצב מחזור אוויר, החלונות עשויים

להתכסות באדים מהר מאוד, במיוחד

בטמפרטורות נמוכות. הפעל את מצב מחזור

בד, כדי למנועהאוויר לפרקי זמן קצרים בל

ברות אדים על החלונות.הצט

הפעלה של מצב מחזור האוויר זהה בכל לוחות

ה.בקר

בויהפעלה/כי

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«(

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

 תידלק.נורית החיווי בלחצן 

מוטרוניק:ת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר

מצב מחזור האוויר מופעל באופן אוטומטי:

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות£

מות זיהום גבוהותבר£

אם מצב מחזור האוויר מופעל אוטומטית, נורית

 לא נדלקת. לאחר כ� 30החיווי בלחצן 

כב.דקות נכנס אוויר טרי לתוך הר

. לחץ על הלחצן בוי:לכי¿

 בלחצן כבית. נורית החיווי 

 מצב מיחזור אוויר מופסק באופן אוטומטי:

ה חיצוניתכעבור חמש דקות בטמפרטור£
. C° 7נמוכה מ�

כעבור חמש דקות אם הופסקה פעולת£
בוש אוויר.תפקוד קירור ויי

ה חיצוניתכעבור כ� 30 דקות בטמפרטור £
 מופעל תפקוד ”קירורC° 7גבוהות מ� 

אוויר“.בושעם יי

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר
לחצן מיחזור אוויר

תקלות בחימום החלון האחורי

ה אזהר  
ת הנוחות חלקיבמהלך פעולתו של מאפיין סגיר

ה של החלון ושלגוף עלולים להילכד באזור הסגיר

גג השמש. קיימת סכנת פציעות. הקדש

תה בעת שמאפיין סגירב מלאה לסגירתשומת ל

הה ודא שאזור הסגירהנוחות פעיל. בעת הסגיר

של חלונות הצד ריק לחלוטין.

ה אזהר  
במהלך פתיחת נוחות חלקי גוף עלולים להימשך

תו.בין מסגרפנימה או להילכד בין חלון הצד ל

קיימת סכנת פציעות.
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בוי של ”חום שיורי“הפעלה/כי

הערות כלליות

כב המצויידיםתפקוד ”חום שיורי“ זמין רק בכלי ר

מוטרוניק.ת אקלים אוטומטית מסוג תרבבקר

ניתן להשתמש בחום השיורי של המנוע כדי

כב הנייח למשך 30 דקותלהמשיך ולחמם את הר

הבוי המנוע. זמן החימום תלוי בטמפרטורמכי

בעה.הפנימית שנק

המאוורר יפעל במהירות נמוכה ללא קשר

ם האוויר.ביעת זרלק

אם אתה מפעיל את התפקוד “חום שיורי“

בטמפרטורות גבוהות, יופעל רק האוורור.

המאוורר יפעל במהירות בינונית.

אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר

הכב לטמפרטורכדי לקרר את פנים הר

נמוכה יותר מהחיצונית.

ע בחלון הצד.בעת הפתיחה ודא שאף אחד אינו נוג

 בדלת,אם מישהו נלכד, לחץ מיד על המתג 

כדי לעצור את תנועת החלון. כדי להמשיך את

.ה של חלון הצד, משוך את המתג הסגיר

כבת נוחות (כלי רמאפיין סגיר¿
 לחץ עלהמצוידים בגג שמש מחליק):

 והחזק אותו במצב זה עדלחצן 
תם המלאה של חלונות הצד ושל גגלסגיר

השמש.

 נדלקת. מצבנורית החיווי בלחצן 
מחזור האוויר מופעל.

כב ללא גגת נוחות (כלי רמאפיין סגיר¿
 לחץ על לחצן שמש מחליק):

תםוהחזק אותו במצב זה עד לסגיר
המלאה של חלונות הצד.

 נדלקת. מצבנורית החיווי בלחצן 
מחזור האוויר מופעל.

ה במהלךאם חלקי גוף נמצאים בטווח הסגיר
ת נוחות, פעל באופן הבא:סגיר

 כדי לעצור אתלחץ על הלחצן ¿
חלונות הצד.

חלון הצד נעצר.

כדי לפתוח את חלון הצד לאחר מכן , לחץ¿
.שוב על לחצן 

או

לחץ שוב לחיצה ארוכה (בת 2 שניות¿
.לפחות) על הלחצן 

חלון הצד נע בכיוון ההפוך.

מיכב המצוידים בגג שמש פנורבכלי ר¿
כדי לחץ על המתג בד: מחליק בל

לעצור את תנועתו של הגג.

מי נעצר.גג השמש הפנור

לפתיחה של גג השמש לאחר מכן, משוך¿
.לאחור את המתג 

עות לתפקודהקפד על ההערות הנוג
ה של:ההגנה בעת סגיר

 עמוד 94)«חלונות הצד (£

 עמוד 99)«מי  (גג השמש הפנור£

כב המצוידיםמאפיין פתיחת נוחות (כלי ר¿
 לחץ על לחצן בגג שמש מחליק):

והחזק אותו במצב זה עד לפתיחתם המלאה
של חלונות הצד ושל גג השמש. חלונות הצד

מי חוזרים למקומם המקורי.וגג השמש הפנור

 כבית. מצב מחזורנורית החיווי בלחצן 
האוויר מנוטרל.

כב ללא גגמאפיין פתיחת נוחות (כלי ר¿
 והחזק לחץ על לחצן שמש מחליק):

אותו במצב זה עד לפתיחתם המלאה של
חלונות הצד. חלונות הצד חוזרים למצבם

המקורי.

 כבית. מצב מחזורנורית החיווי בלחצן 
האוויר מנוטרל.

אם אתה פותח ידנית או חלונות הצד או את
ת הנוחות, הםגג השמש לאחר שנסגר בסגיר

יישארו במצב זה כאשר ייפתחו באמצעות
מאפיין פתיחת הנוחות.
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בויהפעלה/כי

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).« (או הסר אותו 

.  לחץ על לחצן להפעלה:¿

 תידלק.נורית החיווי על לחצן 

. לחץ על לחצן בוי:לכי¿

 כבית.נורית החיווי על לחצן 

פעולת החום השיורי מופסקת באופן
אוטומטי.

לאחר כ� 30 דקות:£

כאשר ההצתה מופעלת.£

אם מתח המצבר יורד.£

בעת הפעלתו של חימום העזר£

  חימום עזר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

הפעלה של חימום/אוורור העזר מוזנת

כב אוכב. אחרי שחיממת את הרממצבר הר

ת אותו פעמיים לכל היותר, נהג בואוורר

חק ארוך יותר.למר

דיר: פעם אחתהפעל את חימום העזר באופן ס

לחודש למשך כ�10 דקות.

ב את זמןתפקוד השעון של חימום העזר מחש

ה החיצונית, כדיההפעלה בהתאם לטמפרטור

כב יהיה מחומם לקראת זמן היציאה. כאשרשהר

יגיע זמן היציאה, ימשיך חימום העזר לפעול

במשך 5 דקות נוספות וייכבה.

כבחימום העזר מחמם את האוויר בתוך הר

בעה. הפעולה לא משתמשתה שנקלטמפרטור

בחום של המנוע הפועל. חימום העזר מופעל

כב. לכן, מיכל הדלקישירות באמצעות דלק הר

צריך להיות מלא ב�1/4 לפחות כדי להבטיח את

פעולתו של חימום העזר.

חימום העזר/אוורור מותאם אוטומטית לשינויים

כת יכולהה ובמזג האוויר. לכן, המערבטמפרטור

לעבור ממצב אוורור למצב חימום והפוך.

ממת המנוע. אוורורחימום העזר מופסק בעת הד

העזר מופסק כאשר אתה מסובב את המפתח

 עמוד 157).« ( במתג ההתנעה 2 למצב 

אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר

כב, אדי פליטה רעילים, בפרט פחמןב את הרהיט

חד�חמצני, עלולים לחדור לתוכו. מצב זה אפשרי

כב תקוע בשלג. קיימתבמקומות סגורים או אם הר

סכנת פציעות קטלניות.

עליך להפסיק את חימום העזר במקומות סגורים

כת יניקת אוויר כגון חניהשלא מצוידים במער

כב תקוע בשלג ועליך להפעיל אתה. אם הרמקור

ב לצינורביחימום העזר, פלס את השלג מס

כב, פתח חלון בצדהפליטה. כדי לספק אוויר טרי לר

כב שאינו חשוף לרוח.הר

כב עלוליםבעת ההפעלה של חימום העזר חלקי הר

להתחמם.

בשיםב או ענפים יחומרים דליקים כגון עלים, עש

ע עם:עלולים להתלקח במג

כת הפליטהחלקים חמים של מער£

גז הפליטה עצמו£

קיימת סכנת שריפה.

בעת הפעלתו של חימום העזר ודא כי:

ע עם חלקישום חומרים דליקים לא באים במג£

כב חמים.ר

.הטילפה רוניצמ ישפוח ןפואב אצוי הטילפה זג£

.םיקילד םירמוח םע עגמב אב וניא הטילפה דג£

פתחי יציאה של חימום העזר ושל גז הפליטה

מי הימני.נמצאים בחזיתו של הגלגל הקד
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חימום העזר מופסק אוטומטית לאחר כעבור

50 דקות.

אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר כדי

ה נמוכה יותרכב לטמפרטורלקרר את פנים הר

ה החיצונית.מהטמפרטור

לפני הפעלה

 במתג ההתנעה2 סובב את המפתח למצב  ¿

. עמוד 157)«(

ה הרצויה.ר את הטמפרטורהגד ¿

ניתן להפעיל את חימום / אוורור העזר אפילו אם

ת האקלים נמצאת במצב הפעלהכת בקרמער

ביתידני. ניתן להשיג את הנוחות המר

כת נמצאת במצב הפעלה אוטומטי.כשהמער

.C° 22 ה ל� בע את הטמפרטורק

ניתן להפעיל/לכבות את חימום/אוורור העזר

ת הלחצן עלחוק או בעזרת שלט רבעזר

כזית.הקונסולה המר

ך כדי להגדיר שלושהרב דניתן להשתמש במחש

בחור מראשזמני יציאה. את אחד מהם ניתן ל

 עמוד 252).«(

בוי של חימום/אוורור העזרהפעלה/כי

כזיתבאמצעות הלחצן בקונסולה המר

הערות כלליות

הבאים:
אוורור עזר הופעלכחול:£
חימום עזר הופעלאדום:£
זמן יציאה שנבחר מראשצהוב:£

 עמוד 252).«(

הפעלה של חימום/אוורור העזר

.לחץ על לחצן ¿

נורית החיווי האדומה או הכחולה בלחצן 

נדלקות.

בוי של חימום/אוורור העזרכי

.לחץ על לחצן ¿

נורית החיווי האדומה או הכחולה בלחצן 

כבות.

בוי של חימום/אוורור העזרהפעלה/כי

חוקבאמצעות שלט ר

הערות כלליות

חוק אחד. באפשרותךכבך מצויד בשלט רר

חוקים נוספים. למידעלהשתמש בשני שלטים ר

ס מורשהכז שירות של מרצדנוסף פנה למר

חוקמטעם כלמוביל בע“מ. אחסן את השלט הר

של חימום העזר באופן שלא יאפשר הפעלה

חק את שלטמקרית של חימום העזר. בפרט, הר

ם של ילדים.ג ידחוק של חימום העזר מהישהר

חוק הואבי של השלט הרטווח הפעולה המר

מים הבאים מקטינים טווחך. הגור לער’300 מ

פעולה זה:

מקור הפרעה לגלי רדיו£

גופים גדולים ומוצקים הניצבים בין השלט£

כבחוק לרהר

חוק נמצא במיקום לא טוב ביחסהשלט הר£

כבלר

השידור מתבצע מתוך מקום סגור£

חוקמת הטעינה של סוללת השלט הראם ר

נמוכה, יופיע סמל הסוללה הריקה בצדו השמאלי לצבעים של נוריות חיווי על הלחצן פירושים
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כת חימום עזרחוק של מערשלט ר

צג

  הפעלה של חימום/אוורור העזר

ת זמן יציאהר הגד 

בוי של חימום/אוורור העזרכי 

ת זמן יציאהר הגד 

 לחץהפעלה של חימום/אוורור עזר:¿
.ארוכות על הלחצן 

 תופיע על צג השלט.ONהמילה 

 לחץבוי של חימום/אוורור העזר: כי¿
.ארוכות על לחצן 

 תופיע על צג השלט.OFFהמילה 

בדיקת המצב של חימום/אוורור העזר

.  או לחץ על אחד הלחצנים  ¿

 הצג.הודעות הבאות עשויות להופיע על

אוורור עזר מופעל. המספר

על הצג מראה את הזמן

הנותר (בדקות) לפעולת

אוורור העזר.

חימום עזר מופעל. המספר

על הצג מראה את הזמן

הנותר (בדקות) לפעולת

חימום העזר.

זמן היציאה מופעל. זמן

היציאה מופיע על הצג.

זמן היציאה מופעל. אוורור

העזר מופעל כעת. המספר

על הצג מראה את הזמן

הנותר (בדקות) לפעולת

כב לאהתפקוד. אם הר

מותנע כעבור זמן זה, זמן

ההפעלה גדל בחמש דקות.

זמן היציאה מופעל. חימום

העזר מופעל כעת. המספר

על הצג מראה את הזמן

הנותר (בדקות) לפעולת

כב לאהתפקוד. אם הר

מותנע כעבור זמן זה, זמן

ההפעלה גדל בחמש דקות.

בוי של חימום/אוורור עזרהפעלה/כי

חוק והקפדשל הצג. החלף את סוללת השלט הר

עות להחלפהעל הערות הבטיחות החשובות הנוג

 עמוד 151).«(

חימום/אוורור העזר מופסק.

פירוש        צג

ת ההפעלהאם המנוע לא הגיעה לטמפרטור

בעת ההתנעה, יוגדל זמן הפעולה של חימום

גהעזר. חימום העזר ימשיך לפעול עד שתוש

ה זה יופיע הסמלת ההפעלה. במקרטמפרטור

חוק ויתאפס זמן הפעולה.בצג השלט הר 
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ת זמן היציאהרהגד

ה אזהר  
סוללות מכילות חומרים רעילים ומשתכים. סוללה

שנבלעה עלולה לגרום נזקי בריאות חמורים. קיימת

סכנת פציעות קטלניות.

ם של ילדים. אם סוללהג ידחק סוללות מהישהר

פואי.בלת טיפול רנבלעה, יש לפנות מיד לק

סוללות מכילות חומרים מזהמים.

הסילוקן באשפה הביתית היא עביר

על החוק. חובה לאסוף אותן בנפרד

בה.ביולמחזרן באופן אחראי לס

בה.ביסלק סוללות באופן אחראי לס

כזהבא סוללות משומשות למר

ס מורשה מטעםשירות של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ או לנקוד

ת.מיוחד

בהביה למען איכות הס  הער 

כב לפני שאתהה השעה הנכונה בררוודא כי הוגד

מגדיר את שעת היציאה (ראה הוראות הפעלה

ת, חימום העזר עשוי להתחילנפרדות). אחר

לפעול בשעה לא נכונה ובמקום לא מתאים. בעת

ת שעת היציאה, הקפד גם על הערותרהגד

 עמוד 148).«(הבטיחות החשובות 

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

 אולחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ¿

עד שתופיע על הצג השעה שיש לשנותה.

 בו�בזמן. ו�לחץ על הלחצנים ¿

 יהבהב על הצג של השלטהסמל 

חוק.הר

 כדי להגדיר  אולחץ על הלחצנים ¿

את זמן היציאה הרצוי.

 או לחיצה ממושכת על הלחצנים 

משנה את הזמן בקצב מהיר יותר.

 בו�זמנית. ו�לחץ על הלחצנים ¿

זמן היציאה החדש נשמר

רהפעלה של זמן היציאה המוגד

 ברציפות  אולחץ על הלחצנים ¿

עד שזמן היציאה הרצוי מופיע על הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

C או B ,A, זמן היציאה והאות הסמל 

(בהתאם לזמן היציאה שנבחר) יופיעו על

הצג.

חוקהחלפת סוללה בשלט הר

רביטול זמן היציאה המוגד

.  אולחץ על אחד הלחצנים ¿

הסטטוס של חימום העזר מופיע על הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

ר מופיע על הצג.זמן היציאה הראשון שהוגד

.לחץ על הלחצן ¿

 מופיעה על הצג.OFFהודעת 

הערות בטיחות חשובות
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חוקמת הטעינה של סוללת השלט הראם ר

נמוכה, יופיע סמל הסוללה הריקה בצדו השמאלי

של הצג. יש להחליף את הסוללה בסוללת ליתיום

A CR2450.חדשה  

 באמצעות חפץ מחודד.לחץ בשקע ¿

 לאחור בכיווןהחלק את מכסה הסוללה ¿

החץ.

.הוצא סוללה ישנה ¿

בהכנס את הסוללה החדשה כך שהקוט¿

החיובי שלה יפנה כלפי מעלה.

 בכיווןהחלק את מכסה הסוללה ¿

חוק עדהמנוגד לזה של החץ בשלט הר

לשילובו.

בדוק אתחוק כדי להשתמש בשלט הר¿

כב.התפקודים של חימום העזר של הר

החלפת הסוללה
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כוונון פתחי אוורור

כת חימום/אוורור העזרתקלות אפשריות במער

בה אפשרית/תוצאות < פתרונות                    סי      הודעות צג

כבבין הרר לר בין המשדת השדתקלה בהעבר

ך.הצורה ב אליו במקרכב, התקרשנה את מיקומך ביחס לר¿ 

חוק.נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום העזר באמצעות השלט הר¿ 

כשל

לא ניתן להפעיל את חימום העזר או שהוא מפסיק לפעול.

המצבר אינו טעון דיו.

טען את המצבר.¿ 

נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום/אוורור העזר באמצעות השלט¿ 

חוק.הר

לא ניתן להפעיל את חימום העזר או שהוא מפסיק לפעול.

ה.כמות הדלק במיכל הדלק קטנה מכמות העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿ 

נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום העזר באמצעות השלט¿ 

חוק.הר

לא ניתן להפעיל את חימום/אוורור העזר או שהוא מפסיק לפעול.

ישנה תקלה בחימום/אוורור העזר.

ס מורשהכז שירות של מרצדבדוק את חימום/אוורור העזר במרדאג ל¿ 

מטעם כלמוביל בע“מ.

FAIL

FAIL

 הערות בטיחות חשובות

ך פתחירה של אוויר טרי דכדי להבטיח זרימה ישיר

ב להערותכב, שים להאוורור לתוך פנים הר

הבאות:
שמור על פתח  כניסת האוויר בין השמשה£

בין מכסה תא המנוע חופשימית להקד

ח, שלג או עלים.מחסימות כגון קר

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את£

כב.סורגי יציאת האוויר בפנים הר

ג עלת אקלים אופטימלי מושתפקוד בקר 
בובידי פתיחת פתחי האוויר באופן מלא, וסי

המכווננים למצב האמצעי.

ה אזהר  
אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום

מפתחי האוויר. אוויר זה  עלול לגרום כוויות חום או

בת פתחי האוורור.כוויות קור לעור חשוף בקר

תחק  חלקי גוף חשופים מפתחי האוורור. במידהר

ם האוויר למקום אחר בתאך כוון את זרהצור

הנוסעים.

 כוונון פתחי אוורור
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כזיים  כוונון פתחי אוורור מר

סובבכזי: לפתיחת פתח אוורור מר¿

כזי אחדשמאלה את המכוון פתח אוורור מר

.

החזק אתכזי: ה פתח אוורור מרלסגיר¿

 בכיוון השעוןהמכוון בפתח אוורור אחד 

עד סוף מהלכו.

ת חלון צדפתח אוורור להפשר

פתח אוורור הצדדי

סובב שמאלהלפתיחת פתח אוורור צדדי: ¿

.את המכוון של פתח אוורור צדדי 

 סובב את המכווןת פתח אוורור צד: לסגיר¿

 בכיוון השעון עדשל פתח אוורור צדדי 

סוף מהלכו.

  כוונון פתחי האוורור הצדדיים

כוונון פתח אוורור בתא הנוסעים

האחורי

פתח האוורור בתא הנוסעים האחורי,

שמאלי.

פתח האוורור בתא הנוסעים האחורי, ימני.

גלגלת פתח האוורור בתא הנוסעים
האחורי.

: סובב את הגלגלת הלפתיחה/סגיר¿

למעלה או למטה.

מי מכובה, לא ייצאה הקדאם לוח הבקר

אוויר מפתחי האוורור האחוריים.
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נהיגה

הערות להרצת המנוע

 1,500 הק“מ הראשונים

כות בטיחות מסוימותכות נהיגה ובמערבמער

החיישנים מתכווננים אוטומטית אחרי נסיעה

תו או לאחר ביצועחק מסוים לאחר מסירלמר

תיקונים. ניתן לנצל את מלוא יעילותה של

ה שלה.כת בתום תקופת הלמידהמער

פידות בלמים ודיסקיםפידות בלמים חדשים /רלר

שהוחלפו יש ביצועי בלימה אופטימאליים רק

לאחר כמה מאות קילומטרים. עד אז ניתן לפצות

ב יותר.על כך בהפעלת דוושת הבלמים בכוח ר

בלום.אל תוריד הילוך באופן ידני על מנת ל£

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר£

נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה

ת התנגדות  (קיקדאון).מעבר לנקוד

רגהלאחר 1,500 ק“מ באפשרותך להעלות בהד

בובי המנוע.את עומס המנוע ולהגדיל את סי

:AMGכבי הערות נוספות להרצת ר

אל תנהג במהירות גבוהה מ�140 קמ“ש£

ב� 1,500 ק“מ הראשונים.

בית שלואפשר למנוע להגיע למהירות מר£

בד.ב� 4,500 סל“ד לפרק זמן קצר בל

עליך גם להקפיד על הערות ההרצה האלה אם

כת ההנעה שלהוחלף המנוע או חלקים ממער

כב.הר

ת.בית המותרהקפד תמיד על המהירות המר  הערות בטיחות חשובות

ב במנוע מההתחלה, אתהאם אתה מטפל היט

ך כל חיי השירותביצועים מעולים לאורתזכה ל

של המנוע.

עליך לנהוג במהירויות נסיעה ומנוע משתנות£

במשך 1,500 ק“מ הראשונים.

כב,הימנע מלהפעיל עומס יתר על הר£

ת מלאה.לדוגמה נהיגה במצער

החלף הילוך בזמן, לכל היותר כאשר מחוג£

הסל“ד נמצא ב� 2/3 החוגה לפני האזור

האדום בתצוגת מד הסל“ד.

נהיגה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

  מידע שימושי

  מתאר את כל דגמי הציודספר נהג זה
כבך שהיווהאופציונלי של ררטיהסטנד

פוס.זמינים בזמן ההבאתו של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ותפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 24).«(

חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים

להגביל את תנועת הדוושות או לחסום את הדוושה

הלחוצה. מצב זה מסכן את בטיחות ההפעלה

כב.  קיימת סכנת תאונה.והנהיגה של הר

כב מאוחסנים כהלכה ושאינםודא שכל החפצים בר

יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג. התקן תמיד

את השטיחונים באופן בטוח ומפורט כדי לספק

לדוושות מרווח תמרון גדול דיו. אל תשתמש

בשטיחונים משוחררים ואל תערום כמה שטיחונים

אחד על גבי השני.

נעליים לא מתאימות עלולות להשפיע על

ההפעלה הנכונה של הדוושות, לדוגמה:

נעליים שסוליותיהן עבות£

בנעלי עק£

כפכפים£
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ה אזהר  
אם אתה מכבה את ההצתה בזמן נהיגה, תפקודי

בלתיבטיחות הופכים לזמינים באופן חלקי או ל
זמינים כלל. מצב זה עלול להשפיע, לדוגמה, על

ך להפעיל כוחהיגוי כוח ועל תגבור בלימה. תצטר
בוי הצתה עשוי לגרוםב יותר בהיגוי ובבלימה. כיר

לתאונות.

אל תכבה את ההצתה בזמן נהיגה.

קיימת סכנת תאונה.

נעל נעליים מתאימות להפעלה נכונה של

הדוושות.

ה אזהר  
אם בלם החניה לא משוחרר במלואו בזמן נהיגה

הוא עשוי:

ה ולגרום לשריפהלהתחמם יתר על מיד£

לאבד את תפקוד האחיזה שלו.£

קיימת סכנת תאונה ושריפה. שחרר את בלם

החניה במלואו לפני תחילת הנסיעה.

 מצבי מפתח

ת המפתח.להסר

כים מסוימים, כגוןם חשמלי לצוראספקת זר

מית.מגבי השמשה הקד

כים) ומצבם לכל הצורהצתה (אספקת זר

נהיגה.

התנעת המנוע.

 גלגל ההגהבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר
ממתג ההתנעה.נעול כאשר המפתח מוסר 

כב, ניתןאף על פי שהמפתח אינו שייך לר

לסובבו במתג ההתנעה.אולם, הוא לא יפעיל

כת ההצתה ולא יתניע את המנוע.את מער

מפתח

כב נייח.אל תחמם את המנוע בעת שהר

התחל לנסוע מיד. הימנע מנהיגה במהירות

ת מלאה לפני שהגיעמנוע גבוה ובמצער

ת ההפעלה שלו.המנוע לטמפרטור

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי

כב נייח.למצב הנהיגה הרצוי רק אם הר

אם אפשר, הימנע מסחרור הגלגלים

המניעים בתחילת נסיעה על כביש חלק.

כתת, אתה עלול לגרום נזק למעראחר

ההינע.

הימנע מהפעלה בעומס מלא: AMGכבי ר

ובמהירות מנוע מעל 5,000  סל“ד כאשר

המנוע קר.בכך תגן על המנוע ותתרום

לפעולתו התקינה.

Start/Stop     מתג

הערות כלליות

 מצוידיםKEYLESS-GOכת כב עם מערכלי ר

KEYLESS-GOבים תפקוד במפתחות המשל

 נשלף.Start/Stopומתג 

כבבור רדיו בין הרת מדי פעם חיבדיקה היוצר

למפתח קובעת האם מפתח תקף נמצא

ה בעת התנעת המנוע, לדוגמה.בר קורכב.הדבר

 לתוךStart/Stopכאשר אתה מכניס את מתג ה�

מתג ההתנעה, הזיהוי שלו נמשך שתי שניות

ך. כעבור זמן זה באפשרותך להשתמשלער

.Start/Stopבמתג 
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 ברצףStart/Stopלחיצות חוזרות על מתג ה�
בילות למצבי המפתח השונים במתגמק

ם כך:ההתנעה. לש

כב עםאל תלחץ על דוושת הבלמים (כלי ר£
בת הילוכים אוטומטית).תי

כב עםאל תלחץ על דוושת המצמד (כלי ר£
בת הילוכים ידנית).תי

/Startאם תלחץ על דוושת הבלמים ועל מתג ה�

Stopבתכב עם תי, יותנע המנוע מיד (כלי ר
הילוכים אוטומטית). אם תלחץ על דוושת

, יותנע המנוע מידStart/Stopהמצמד ועל מתג ה�
בת הילוכים ידנית).כב עם תי(כלי ר

כדי להתניע את המנוע ללא המפתח:

 למתגStart/Stopיש להכניס את מתג ה�£
ההתנעה.

כב.ב להיות בתוך לרהמפתח חיי£

כב מבחוץ באמצעותאין לנעול את הר£
KEYLESS-GOכת המפתח או מער

 עמוד 83).«(

:KEYLESS-GOאל תשמור מפתח 

ביחד עם התקנים אלקטרוניים כגון טלפון£
נייד או מפתח אחר

בעותביחד עם חפצים מתכתיים כגון מט£
או פס מתכת

תיק מתכתיבתוך חפצים מתכתיים כגון נר£

כתבר עלול להפריע לתפקוד של מערהד
KEYLESS-GO.

כב מבחוץ באמצעות מפתחאם נעלת את הר
-KEYLESSכת חוק או באמצעות מערהשלט הר

GO:כעבור זמן קצר ,

לא יהיה באפשרותך להפעיל את ההצתה£
.Start/Stopבאמצעות מתג ה�

לא יהיה באפשרותך להתניע את המנוע£
, אם לאStart/Stopבאמצעות מתג ה�

כב.תבטל תחילה את נעילת הר

כב הופעלהכזית של הראם  הנעילה המר
 עמוד 90),«מית (באמצעות הלחצן בדלת הקד

באפשרותך להתניע את המנוע באמצעות מתג
.Start/Stopה�

כב במהלך נסיעהניתן לדומם את מנוע הר
באמצעות לחיצה ארוכה בת שלוש שניות על

 .תפקוד זה פועל בנפרד מתפקודStart/Stopמתג 
.ECO start/stopבוי האוטומטי הכי

Start/Stopמצבי מפתח במתג 

Start/Stopמתג 

מתג התנעה

בעת הפעלת ההצתה נדלקות כל נוריות החיווי
בהם לאבלוח המחוונים.מידע נוסף על מצבים ש

נדלקות נוריות חיווי לאחר התנעת המנוע או
 עמוד 294).«נדלקות במהלך נהיגה (

, מצב זהStart/Stopם נלחץ מתג ה�אם טר
ביל להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.מק

 לחץלהפעלה של אספקת החשמל:¿
. Start/Stopפעם אחת על מתג ה�

אספקת החשמל מופעלת.כעת באפשרותך
מית, לדוגמה.להפעיל את מגבי השמשה הקד

אספקת החשמל מופסקת שוב אם:

פתחת את דלת הנהג ו�£

Start/Stopלחצת על פעמיים על מתג ה�£

כאשר הוא נמצא במצב זה

 לחץ פעמיים על מתגלהפעלת ההצתה:¿
. Start/Stopה�

כת ההצתה מופעלת.מער

/Startאם תלחץ פעם אחת על מתג ה�

Stop במצב זה, תופסק שוב פעולת 
ההצתה.
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ה אזהר  

התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

כב, הםגחה בראם ילדים נשארו ללא הש

עלולים:

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי£

ך אחריםרד

ע מהתנועהכב ולהיפגלצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמהלהפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, הם עלולים להניע את הר

לדוגמה:

ישחררו את בלם החניה£

בת ההילוכים האוטומטיתיוציאו את תי£

בת ההילוכים או יעבירו את תיPממצב חניה 

.Nהידנית למצב סרק 

יתניעו את המנוע£

אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה

מתניע את המנוע.

הערות כלליות

 המנוע פועל במהירויותכב עם מנוע בנזין:כלי ר
ה, כך שהממירמנוע גבוהות יותר בהתנעה קר

ת הפעולההקטליטי מסוגל להגיע לטמפרטור
ה כזה, רעש המנוע עשוי להיותמהר יותר. במקר

שונה.

בת הילוכים ידניתתי

אתה יכול להתניע את המנוע רק כאשר דוושת

המצמד לחוצה במלואה.

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.¿

.Nב הילוך סרק של¿

Start/Stopת מתג ה�הסר

 ממתגStart/Stopבאפשרותך להסיר את מתג ה�

ההתנעה ולהתניע את המנוע כרגיל באמצעות

המפתח.

ביכולתך לעבור בין ההפעלה באמצעות מתג ה�

Start/Stopלהפעלה באמצעות המפתח כאשר 

כב נייח.הר

בת ההילוכים בתיPב את מצב החניה עליך לשל

האוטומטית.

 ממתג Start/Stopהסר את מתג ה�¿

.ההתנעה 

Start/Stopב להסיר את מתג ה�אתה לא חיי

כב. אולם,בת הרממתג ההתנעה בעת עזי

כב קח תמיד את המפתח עמך.בצאתך מהר

כב:כל עוד המפתח נמצא בתוך הר

ניתן להתניע את המנוע באמצעות מתג£

.Start/ Stopה�

ניתן להפעיל את הציוד החשמלי£

ה אזהר  

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי חייםאת הר

כב. שמור על המפתח מחוץגחה ברללא הש

ם של ילדים.ג ידלהיש

ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמןמנוע בעיר

חד�חמצני. שאיפת גזים רעילים אלה עלולה לגרום

להרעלה. קיימת סכנת פציעות קטלניות. לכן,

לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים

ולא מאווררים.

ה אזהר  
בתי או ממקור חיביחומרים דליקים ממקור ס

ע עםעלולים להתלקח באש אם הם באים במג

כת הפליטה או שלהחלקים החמים של מער

המנוע. קיימת סכנת שריפה.

דירות כדי לוודא שאין חומרים זריםבצע בדיקות ס

כת הפליטה.דליקים בתא המנוע או במער
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בת הילוכים אוטומטיתתי

Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿

 עמוד 170).«(

ב�בת ההילוכים בתצוגה הרתצוגת מצב תי
 עמוד P) ».(170תכליתית מציגה 

בתאתה יכול להתניע את המנוע אם תי

.P או Nההילוכים נמצאת במצב 

תהליך התנעה באמצעות המפתח

כדי להתניע את המנוע באמצעות המפתח 

, משוך אתStart/Stopולא באמצעות מתג ה�

 ממתג ההתנעה.Start/Stopמתג ה�

סובב את המפתחלהתנעת מנוע דיזל: ¿
 עמוד 157).« (במתג ההתנעה  2למצב 

םשל מצתי חימום הקד נורית החיווי 
נדלקת בלוח המחוונים.

 עמוד 157)« (3סובב את המפתח למצב ¿
ושחרר אותו מיד לאחר שהמנוע הותנע.

/Startהתנעת המנוע באמצעות מתג ה�
Stop

 כדי להתניעStart/ Stopניתן להשתמש במתג ה�

את המנוע באופן ידני ללא הכנסת המפתח

כב,ב להיות בתוך הרלמתג ההתנעה. המפתח חיי

 למתגStart/Stopויש להכניס את מתג ה�

ה לתפקודההתנעה. שיטת התנעה זו אינה קשור

ECO start/stop.האוטומטי 

ניתן להתניע את המנוע אם מפתח תקף נמצא

כב. דומם את המנוע ותמיד קח אתבתוך הר

כב, אפילוב את הרהמפתח עמך כשאתה עוז

לזמן קצר מאוד. הקפד על הערות בטיחות

חשובות.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה

לחוצה.

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

לחץ על דוושת המצמד והחזק אותה

לחוצה.

.Start/Stopלחץ פעם אחת על מתג ה�¿

המנוע מותנע.כב עם מנוע בנזין: כלי ר

םחימום הקדכב עם מנוע דיזל: כלי ר

מופעל והמנוע מותנע.

  תחילת נסיעה

הערות כלליות

ה אזהר  
בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק שלו

,R או Dואתה מעביר את בורר ההילוכים למצב 
כב עלול להאיץ בפתאומיות. קיימת סכנתהר

תאונה.

Dב את בורר ההילוכים במצב כאשר אתה משל

, לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תלחץRאו 

על דוושת ההאצה בו בזמן.

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

החלף הילוך בזמן והימנע מסחרור

ת, אתה עלול לגרום נזקהגלגלים. אחר

כב.לר

לחץ בזהירות על דוושת ההאצה בעת תחילת

נהיגה.

כזית בתחילת הנסיעה.כב ננעל בנעילה מרהר

כפתורי הנעילה בדלתות יורדים למטה.

באפשרותך לפתוח את הדלתות מבפנים בכל

עת.

כמו כן, באפשרותך לנטרל את מאפיין הנעילה

. עמוד 251)« (האוטומטית

 ניתןבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

 לכל מצבPלהעביר את בורר ההילוכים ממצב 

אחר רק אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים.
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ה אזהר  

האדומה בלוח המחוונים נורית החיווי 

ת דלוקה.נשאר

לחץ על דוושת ההאצה.¿

כב עם גרור/גרור מוחזק עלמיד לאחר שר¿
ידי כוח ההנעה של המנוע, שחרר את הידית

.

בלם החניה החשמלי משוחרר.

 האדומה בלוח המחווניםנורית החיווי 
כבית.

למידע נוסף אודות בלם החניה החשמלי,
 עמוד 185).« ראה (

סייען זינוק בעלייה

בלוםלאחר זמן קצר סייען זינוק בעלייה מפסיק ל

ר ולגרום לתאונותרדכב עשוי להידכב. הראת הר

או פציעות.

לכן, במהירות העבר את רגלך מדוושת הבלמים

כב שמוחזקלדוושת ההאצה. לעולם אל תצא מר

על ידי סייען זינוק בעלייה.

סייען זינוק בעלייה לא יתפקד אם:
ך מישורית אוראתה מתחיל בנסיעה על ד£

ה.ביריד
בת הילוכים אוטומטית,כב עם תיבכלי ר£

.Nבת ההילוכים נמצאת במצב תי
בלם החניה חשמלי מופעל.£
.®ESPכת  תקלה במער£

כב במצב נייחלמידע נוסף על החזקת הר

 עמוד 174).« (בשיפוע עולה 

סייען זינוק בעלייה 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 עליה לפני שהר
ר לאחור.רדמתחיל להיד

בד ניתן לשחרר את נעילת החניה.באופן זה בל

אם לא תלחץ): AMGכבי בד רכל הדגמים (מל

על דוושת הבלמים, ניתן להעביר את הידית

DIRECT SELECTלמצב אחר, אך לא תשתחרר 

נעילת החניה.

אם לא תלחץ על דוושת הבלמים,: AMGכבי ר

ניתן להעביר את בורר ההילוכים למצב אחר, אך

לא תשתחרר נעילת החניה.

אםבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר

בת ההילוכים נמוכהה של שמן תיהטמפרטור

, באפשרותך להוציא את בוררC° 20-מ� 

 רק אם המנוע פועל.Pההילוכים ממצב 

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

חשת במהירויות מנועהעלאת הילוכים מתר

ה. אופן פעולהגבוהות יותר לאחר התנעה קר

תזה עוזר לממיר הקטליטי להגיע לטמפרטור

ההפעלה שלו מהר יותר.

מידעבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר

של שחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי

 עמוד 185).« (

התחלת נסיעה עם גרור

ר לאחור בעת תחילת נסיעהרדכדי לא להיד

ב את בלם החניה החשמלי.בעלייה, של

.לחץ ואחוז את הידית ¿

בלוםבלם החניה האלקטרוני ממשיך ל

ר לאחור.רדכבך להידומונע מר
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בוי מנוע אוטומטיכי

הערות כלליות

ECO פעיל והסמל ECO start/stopהתפקוד 

ב�תכליתית, אם:מופיע על התצוגה הר

 דולקת באור ירוק ECOנורית החיווי בלחצן £

ה החיצונית נמצאת בטווחהטמפרטור£
כת.המתאים למער

ה רגילה.ת עבודהמנוע נמצא בטמפרטור£

כבבעה עבור פנים הרה שנקהטמפרטור£
גה.הוש

ה מספקת.המצבר טעון במיד£

מית אינהכת מזהה כי השמשה הקדהמער£
כת מיזוג האווירמכוסה באדים, כאשר מער

מופעלת.

מכסה תא המנוע סגור.£

ת הבטיחות של הנהגה וחגורדלת הנהג סגור£

מהודקת.

בוי מנוע אוטומטי אינםאם כל התנאים לכי

 בצהוב. ECOמתקיימים, יופיע סמל 

כותבוי האוטומטי של המנוע כל מערבזמן הכי

כב נותרות פעילות.הר

בע פעמיםניתן לדומם אוטומטית את המנוע אר

ה ראשונית ושלוש עצירותברצף לכל היותר (עציר

 מופיע  ECOברצף לאחר מכן). הסמל 

ב�תכליתית לאחר שהמנועבצהוב בתצוגה הר

ביעית. כאשר הסמלמותנע אוטומטית בפעם הר

ECO  ב�תכליתית,מופיע בירוק בתצוגה הר

ממת מנוע אוטומטית אפשרית שוב.הד

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כב,אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהר

כב עשויהמנוע מופעל שוב באופן אוטומטי. הר

להתחיל לנוע ולגרום לתאונות או לפציעות.

כב, תמיד כבה את ההצתהאם ברצונך לצאת מהר

רות.רדואבטח אותו נגד היד

ECO start / stop  תפקוד 

מההקד

 מדומם את המנוע באופןECO start/stopתפקוד 

כב מפסיק לנוע בתנאיםאוטומטי אם הר

מסוימים.

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה
ECO start / stopמתחיל לנוע שוב. לפיכך, תפקוד 

מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלק ואת
כבך.פליטת המזהמים של ר

 מופעל בכל התנעתECO start/stopתפקוד 

המנוע באמצעות המפתח או באמצעות מתג

Start/Stop.

ב�מופיע בירוק בתצוגה הר  ECOאם סמל 

 אתECO start/stopתכליתית, ידומם התפקוד 

כב יפסיק לנוע.המנוע באופן אוטומטי כאשר הר

 מופסק באופן ידניECO start/stopאם תפקוד 

או אם הוא הפסיק לפעול בגלל עמוד 163) «(

. תקלה, לא יוצג הסמל

 זמין רקECO start/stop תפקוד :AMGכבי ר

.Cבתוכנית נהיגה 

ECO start / stop  תתצוגת 

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

הערות כלליות
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מדומם את המנועECO start / stop  תפקוד 

באופן אוטומטי במהירויות נמוכות.

כב.בלום את הר¿

(עקוב  עמוד 168) «(N ב הילוך סרק של¿

בת ההילוכים אחר ההוראות עבור תי

ך).ת הצור במידNלשילוב הילוך סרק 

שחרר את דוושת המצמד.¿

המנוע נכבה באופן אוטומטי.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

בתה בעת שתיכב בולם עד מצב עציראם הר

, ידומם תפקודN או Dבת במצב ההילוכים משול

ECO start/stop.את המנוע באופן אוטומטי 

 אם המנוע כובהHOLDניתן להפעיל תפקוד 

באופן אוטומטי.במצב זה יש ללחוץ על דוושת

בוי האוטומטי שלב הכיהבלמים במהלך של

המנוע. כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה,

יותנע המנוע באופן אוטומטי ותנוטרל השפעת

.HOLDהבלימה של תפקוד 

התנעת מנוע אוטומטית

הערות כלליות

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:

ECO startאתה מפסיק את פעולת תפקוד £

/ stop  בלחיצה על לחצן ECO.

.Rב את ההילוך נסיעה לאחור אתה משל£

ת הבטיחות שלך אואתה משחרר את חגור£

פותח את דלת הנהג

כב מתחיל לנוע.הר£

כת הבלמים דורשת זאת.מער£

כב חורגת מהטווחה בתוך רהטמפרטור£

בע.שנק

כת מגלה לחות על השמשההמער£

כת מיזוג האווירמית, כאשר מערהקד

מופעלת.

מצב טעינת המצבר נמוך מדי.£

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£
 לא פעילHOLD ותפקוד R או Dבמצב 

לוחץ על דוושת ההאצה.£

P.מוציא את בורר ההילוכים ממצב £

 אינו מתניע אתPבת ההילוכים במצב שילוב תי
המנוע.

 ל�Rבת ההילוכים מ� אם אתה מעביר את תי
Dתפקוד ,ECO start/stop  זמין שוב מיד לאחר

ב�תכליתית.יופיע בתצוגה הר  שסמל

הפעלת או הפסקת תפקוד
ECO start/stop

. ECOלחץ על לחצן להפסקת פעולה: ¿

ECO וסמל  על לחצן נורית החיווי 

ב�תכליתית כבים. בתצוגה הר  

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿
 נדלקת.נורית החיווי 

בוי מנוע אוטומטיאם מתקיימים כל התנאים לכי
פיע בירוק מו ECO עמוד 162), סמל «(

ב�תכליתית.בתצוגה הר



עניינים לפי  א�ב

164

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

נהיגה

בוי מנוע אוטומטיאם לא מתקיימים התנאים לכי

  מופיע בצהוב ECO, סמל  עמוד 162)«(

ה זה התפקודב�תכליתית. במקרבתצוגה הר

ECO start/stop.אינו זמין 

ECO כבויה, פעולת תפקוד אם נורית החיווי 
start/stop הופסקה באופן ידני או כתוצאה

מתקלה. פעולת המנוע לא תופסק באופן
כב יעצור.אוטומטי במצב זה, כאשר הר

AMG Performanceכת פליטה מער

)AMGכבי (ר

בחור עוצמות קול שונות עבורבאפשרותך ל

 באמצעותAMG Performanceכת פליטה מער

המיקום של כיסוי הפליטה.

כת ההצתה כבויה במשך פחות מ� 4 שעות,מער

הרבעת התנעת המנוע הבאה תופעל ההגד

ממתו. אםהאחרונה שהייתה פעילה בעת הד

כת ההצתה הייתה כבויה במשך יותר מ�4מער

הרשעות, בהתנעת המנוע הבאה תופעל ההגד

השקטה ביותר.

ת עוצמת הקול:רהגד

.לחץ על לחצן ¿

אם תבחר את העוצמה החזקה ביותר,

.תידלק נורית החיווי 

כתניתן להגדיר את עוצמת הקול של מער

 גם באמצעות בקרAMG Performanceהפליטה 

DYNAMIC SELECT )»(167 עמוד .
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המנוע אינו מתניע. ניתן

לשמוע את מנוע המתנע.

המנוע אינו מתניע

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי

 פועלים.DISTRONIC PLUS או HOLDתפקוד 
 עמוד 204) או את« (HOLDהפסק את פעולת תפקוד ¿

DISTRONIC PLUS) ».(196 עמוד 

נסה להתניע שוב את המנוע.¿

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.£
קיימת תקלה באספקת הדלק.£

לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב, סובב את¿
.0 למצב מתג ההתנעההמפתח ב

או

 עד שייכבו נוריותStart/Stopלחץ לחיצות חוזרות על מתג ה�¿

החיווי בלוח המחוונים.

 עמוד 159). הימנע מניסיונות«נסה להתניע את המנוע שוב (¿
ארוכים ותכופים להתניע את המנוע, כיוון שהמצבר עלול

להתרוקן.

אם המנוע לא מתניע לאחר מספר ניסיונות:
סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

המנוע אינו מתניע. ניתן
לשמוע את המתנע. נורית

ה של מיכל הדלקהאזהר
דולקת ותצוגת מד הדלק

0.מציגה 

            תקלה

מיכל הדלק ריק

כב.תדלק את הר¿

.ןקורמ וא ידמ שלח רבצמהש ינפמ ידמ ךומנ בכרב ילמשחה חתמה

 עמוד 348).«כב בכבלי עזר להתנעה (התנע את הר¿

אם המנוע אינו מתניע למרות הניסיונות להתנעתו בכבלי עזר:

סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

המתנע היה חשוף לעומס חום גבוה מדי.

אפשר למתנע להתקרר במשך כשתי דקות.¿

נסה להתניע את המנוע שוב.¿

אם המנוע עדיין אינו מתניע:
סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

המנוע אינו מתניע. אינך
יכול לשמוע את המתנע.

תקלות אפשריות במנוע
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התצוגה של הטמפרטור

של נוזל הקירור מראה

. נוריתC° 120חום מעל 

ה של נוזל קירורהאזהר

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¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו
ה מספקת.מקורר יותר במיד

ם האפשרי ואפשר למנוע ולנוזל הקירור להתקרר.עצור בהקד¿

 עמוד 326). עיין בהערות«בדוק את מפלס נוזל הקירור (¿
תה כאשר אתה עושה זאת. הוסף נוזל קירור במידהאזהר

ך.הצור

אם מפלס נוזל הקירור תקין, תיתכן תקלה במאוורר המצנן.

ה מספקת.נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר במיד

, סעC° 120 ת נוזל הקירור היא מתחת ל� אם טמפרטור¿
כז שירות מורשהלמוסך המוסמך הקרוב ביותר, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

במהלך הנהיגה למוסך המוסמך הימנע מהפעלת עומסים¿
כים הרריות ובפקקירכבדים על המנוע, לדוגמה נהיגה בד

תנועה.

כב עם מנוע בנזין:כלי ר

המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.

מ�4 שעות, בהתנעת המנוע הבאה תופעל
כתה. אם מערתכנית הנהיגה האחרונה שנבחר

ההצתה הייתה כבויה במשך יותר מ�4 שעות,
.Cבהתנעת המנוע הבאה תופעל תכנית נהיגה 

DYNAMIC SELECTלחצן 
)AMG(כל הדגמים למעט 

 כדיDYNAMIC SELECTהשתמש בלחצן 
להחליף את תכנית הנהיגה. בהתאם לתכנית

כב הבאים:ת, ישתנו מאפייני הרבחרהנהיגה ש

בת הילוכים)ההנעה (ניהול מנוע וניהול תי£

כתכב המצוידים במערהמתלה (כלי ר£
AMG RIDE CONTROLכת שיכוך או במער

))AMGת נהיגה של (בקר

כת ההיגוימער£

ECO start/stopהזמינות של תפקוד £

ת האקליםבקר£

כת ההצתה הייתה כבויה במשך פחותאם מער

 DYNAMIC SELECTלחץ על הבקר ¿
תכניתבחר רוש עד שתימספר הפעמים הד

הנהיגה הרצויה.
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ה תופיע בתצוגהתוכנית הנהיגה שנחר
ב�תכליתית. התצוגה תיעלם כעבור 5הר

שניות, ויופיע סמל המצב של תוכנית הנהיגה
ה.שנבחר

רות של תכנית הנהיגהבנוסף, יוצגו ההגד
Audio 20כת ה בתצוגת מערהנוכחית בקצר

.COMAND Onlineאו 

ECO start/stopבמדינות מסוימות תפקוד 

מנוטרל במפעל בגלל איכות הדלק הזמין.
ה זה התפקוד לא זמין באף תוכניתבמקר

  אוAudio 20נהיגה ללא קשר לתצוגת 
COMAND Online.

תוכניות נהיגה זמינות:

כת ההצתה הייתה כבויה במשך פחותאם מער
מ�4 שעות, בהתנעת המנוע הבאה תופעל

כתה. אם מערתכנית נהיגה האחרונה שנבחר
ההצתה הייתה כבויה במשך יותר מ�4 שעות,

.Cבהתנעת המנוע הבאה תופעל תכנית נהיגה 

C מאפייני נהיגה נוחים נוחות

וחסכוניים

S בייםמאפייני נהיגה ספורטי ספורט

 I רות אישיותהגד אישית

 E מאפייני נהיגה חסכונייםחיסכון

במיוחד

 עמוד 175).«מידע נוסף על תוכניות נהיגה (

באפשרותך גם להעביר הילוכים בעצמך
באמצעות הידיות בגלגל ההגה. מידע נוסף על

 עמוד 177).«תוכנית הנהיגה הידנית (

DYNAMIC SELECTבקר 
)AMGכבי (ר

 כדיDYNAMIC SELECTהשתמש בלחצן 
להחליף את תכנית הנהיגה. בהתאם לתכנית

כב הבאים:ת, ישתנו מאפייני הרבחרהנהיגה ש

הנהיגה£

בת ההילוכיםניהול תי£

£ESP®

)ECO start/stopכב עם המתלה (כלי ר£

ECO start/stopזמינות התפקוד £

הזמינות של מצב ההחלקה£

 DYNAMIC SELECTלחץ על הבקר ¿
בחררוש עד שתימספר הפעמים הד

תכנית הנהיגה הרצויה.
ה תופיע בתצוגהתכנית הנהיגה שנבחר

ב�תכליתית. התצוגה תיעלם כעבור 5הר
שניות, ויופיע סמל המצב של תוכנית

ה.הנהיגה שנבחר
DYNAMICמחוון תוכנית הנהיגה בבקר 

SELECT .נדלק באדום 

תוכניות נהיגה זמינות:

I רות אישיותהגד אישית

C רות שלמכוונת לנוחות, הגד נוחות
בת ההילוכיםמנוע ושל תי

הותאמו לנהיגה חסכונית

S רות מנוע לנהיגההגד ספורט
ביתספורטי

S+ביות של מנוערות ספורטיהגד ספורט

ההילוכיםבת ושל תיפלוס

RACEרותבית והגדביות מרספורטי

בת ההילוכיםשל מנוע ושל תימרוץ

שמתאימות למסלול מרוצים

 עמוד 175).«(מידע נוסף על תוכניות נהיגה 
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בת הילוכים ידניתתי

בת הילוכים ידניתתי

ב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.של

, לחמישי ולשישיכאשר אתה מעביר הילוך
חוף את ידית ההילוכים לימין.ב לדאתה חיי

ת אתה עלול להעביר ללא כוונה להילוךאחר
בת, ולגרום נזק לתיביעישלישי או ר

ההילוכים או למנוע.

אם אתה מוריד הילוך במהירות גבוהה מדי
בת הילוכים) אתה עלול לגרום(בלימת תי

בובי מנוע, אשר יגרוםלמהירות יתר של סי
נזק למנוע.

אל תשתמש בלחיצה על קצה דוושת
כב בעלייה.המצמד כדי ”להחזיק“ את הר

קיימת תמיד הסכנה של גרימת נזק למצמד.

כבבשיפועים ארוכים ותלולים במיוחד אם הר
ב להעבירטעון בכבדות או גורר גרר, אתה חיי

 בזמן. באופן זה נעשה3או  1, 2 להילוך
שימוש באפקט בלימת המנוע. כך אתה

כת הבלמיםמפחית את העומס על מער
ן בלאי מהיר.ומונע חימום יתר מהבלמים, וכ

 ידית הילוכים

N ה להילוך סרק העבר

הילוך נסיעה לאחור

 הילוכים לפניםעד 

לחץ על דוושת המצמד באופן מלא.¿

. Nהזז את ידית ההילוכים למצב ¿

 שילוב הילוך נסיעה לאחור

 רק כאשרRהעבר להילוך נסיעה לאחור 
ת אתה עלול לגרום נזקכב נייח. אחרהר
בת ההילוכים.לתי

משוך את ידית ההילוכים כלפי מעלה, הזז¿
אותה לשמאל ולאחר מכן משוך אותה

לאחור.

 אינו זמין כאשר הילוךECO Start/stop  תפקוד
ב. למידע נוסף אודותנסיעה לאחור משול

 עמוד 162).«, ראה (ECO Start/stop תפקוד 

ת הילוכים  המלצות להעבר

ת הילוכים מסייעות לך לאמץהמלצות להעבר
מוצג ץלמומה ךוליהה .ינוכסח הגיהנ ןונגס

ב�תכליתית.בתצוגה הר

תהעבר הילוך בהתאם להמלצה להעבר¿
ב� המוצגת בתצוגה הר,ההילוכים 

תכליתית של לוח המחוונים.

באפשרותך גם להעביר הילוכים בעצמך

באמצעות הידיות בגלגל ההגה. מידע נוסף על

 עמוד 177).«(תוכנית הנהיגה הידנית 
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בת הילוכים אוטומטיתתי

 הערות בטיחות חשובות

האזהר  
ם מהירות המנוע גבוהה ממהירות הסרק שלוא

,R או Dואתה מעביר את בורר ההילוכים למצב 
כב עשוי להתחיל לנוע בפתאומיות. קיימתהר

סכנת תאונה.

 אוDב את בורר ההילוכים במצב כשאתה משל
Rלחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תאיץ ,

בו�זמנית.

האזהר  

DIRECT SELECT  ידית 

בת ההילוכיםת מצבים של  תיסקיר

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק
מצב נהיגה

  תוכניות נהיגה

 (נוחות)Cתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Cלתכנית נהיגה 

כב מספק מאפייני נהיגה נוחיםהר£

וחסכוניים.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£

לדוגמה.

בית) (ספורטיSתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Sלתכנית נהיגה 

בית.רות מנוע לנהיגה ספורטיהגד£

 (אישית)Iתוכנית נהיגה 

בחור את התכונותניתן ל Iבתוכנית נהיגה 

הבאות:

בת הילוכים)ההנעה (מנוע וניהול תי£

כת שיכוך אוכב עם מערהמתלה (כלי ר£

)AMG RIDE CONTROLעם 

ההיגוי£

ECO start/stopזמינות התפקוד £

ת האקליםבקר£

כת במערIרות של תכנית הנהיגה מידע על הגד

COMAND Online או Audio 20ניתן למצוא בספר  

הנהג הדיגיטלי.

 (חסכונית)Eתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Eלתכנית נהיגה 

כב מציג מאפייני נהיגה נוחיםהר£

וחסכוניים.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£

לדוגמה.

כת החימוםכת מיזוג האוויר ומערמער£

מציגות ביצועים מופחתים

ת להילוך סרקבת ההילוכים האוטומטית עוברתי
Nבאופן אוטומטי לאחר שאתה מדומם את 

כב עלול להתחיל לנוע. קיימת סכנתהמנוע. הר
תאונה.

ב תמיד את מצב החניהממת המנוע, שללאחר הד
Pכב החונה באמצעותרותו של הררד. מנע את היד

.הפעלת בלם החניה

):Mercedes-AMG(למעט דגמי  לכל הדגמים
נמצאת בצד DIRECT SELECT ידית ההילוכים
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בת הילוכים אוטומטיתתי

 בכיווןDIRECT SELECT חוף את ידית ד¿
.Pהחץ 

 מוצגתPבת ההילוכים תצוגת מצב תי
ב�תכליתית.בתצוגה הר

, וודא שתצוגתPב מצב חניה כאשר אתה משל
ב� בתצוגה הרPבת ההילוכים מראה מצב תי

תכליתית.

 רק כאשרPב את מצב חניה אתה יכול לשל
כב נייח.הר

 ידיתה של לחיצה על דוושת הבלמים והעבר
 מעלה או מטה,DIRECT SELECTההילוכים 

בת ההילוכיםמבטלת את נעילת החניה. תי
.Nבמצב הילוך סרק 

בת הילוכים מתחת ל�ת נוזל תיבטמפרטור

-20 °C ,אתה יכול להוציא את בורר ההילוכים

 למצב אחר, רק כאשר המנוע פועל.Pממצב 

 ישירות למצבPאם ברצונך להעביר ממצב 

D או R:

לחץ על דוושת הבלמים ו�£

DIRECT SELECTחוף את  ידית ההילוכים ד£

ת ההתנגדותמעלה או מטה, מעבר לנקוד

הראשונה.

ימין של עמוד ההגה.

כבילפרטים נוספים על בורר ההילוכים בר
Mercedes-AMG)  »וד 172). עמ

ת תמיד חוזרDIRECT SELECTדית ההילוכים י
בת ההילוכים הנוכחילמיקומה המקורי. מצב תי

P ,R ,N  אוD ,בתמופיע בתצוגת המצב של תי
ב�וד 170) בתצוגה הר עמ«ההילוכים (

תכליתית.

בת ההילוכים ותצוגת תוכנית נהיגהמצב תי

בת ההילוכים הנוכחי ותוכנית הנהיגה,מצב תי

ב�תכליתית.מופיעים בתצוגה הר

בת ההילוכיםמצב נהיגה בתי
הילוך

תצוגת תוכנית נהיגה

בת ההילוכיםהחצים בתצוגת המצב של תי

מראים כיצד באפשרותך להעביר את הידית

DIRECT SELECTבה. ובאילו מצבים ניתן לשל

ב�בת ההילוכים בתצוגה הראם תצוגת מצב תי

תכליתית אינה פועלת, עליך להתחיל בנסיעה

בת ההילוכיםבדוק אם מצב תיבזהירות כדי ל

ב. האידיאלי ביותר יהיה אם תבחרהרצוי השתל

.S או E, ותנהג בתוכנית Dבת הילוכים במצב תי

Pשילוב מצב חניה 

אם מהירות המנוע גבוהה מדי, אל תעביר

Dבת ההילוכים האוטומטית ממצב את תי

.P או ישירות ל� D ל� R,  מ� Rל� 

בת ההילוכיםם נזק לתית עלול להיגראחר

האוטומטית.

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק
מצב נהיגה
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באופן אוטומטי     Pשילוב מצב חניה 

Pה למצב בת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
באופן אוטומטי אם:

אתה מדומם את המנוע באמצעות המפתח£

והוצא אותו.

אתה מדומם את המנוע באמצעות המפתח£

 ופותח אתStart/Stopאו באמצעות מתג 

מי.דלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

כב נייחאתה פותח את דלת הנהג כאשר הר£

בתאו נוהג במהירות אטית מאוד ותי

R.  אוDבת במצב ההילוכים משול

בת ההילוכיםבתנאים מסוימים, תי

 באופןPב את מצב החניה האוטומטית תשל

 אוHOLDאוטומטי, אם מופעלים תפקוד 

DISTRONIC PLUS.

HOLDב למידע על תפקוד הקדש תשומת ל

DISTRONIC PLUSועל  עמוד 205) «(

 עמוד 199).«(

Rשילוב הילוך נסיעה לאחור 

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי

כב נייח. רק כאשר הרRלמצב 

:N או Dב מצב בת ההילוכים משולאם בתי¿

 למעלהDIRECT SELECTחוף את הידית ד

ת ההתנגדות הראשונה.מעבר לנקוד

:Pב מצב בת ההילוכים משולאם בתי¿

חוף את הידיתלחץ על דוושת הבלמים וד

DIRECT SELECTת למעלה מעבר לנקוד

ההתנגדות הראשונה.

ב אינו זמין, כאשר משולECO start/stopתפקוד 

הילוך נסיעה לאחור. למידע נוסף אודות תפקוד

ECO start/stop ,) עמוד 162).« ראה 

Nה להילוך סרק העבר

ה אזהר  
כב, הםגחה בראם ילדים נשארו ללא הש

עלולים:

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי£

ך אחריםרד

ע מהתנועהכב ולהיפגלצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמהלהפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, הם עלולים להניע את הר

לדוגמה:

ישחררו את בלם החניה£

Pיוציאו את ידית ההילוכים ממצב £

יתניעו את המנוע£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים ללאונעל את הר

גחק מהישכב. שמור על המפתח הרגחה ברהש

ם של ילדים.יד

R:  אוDב מצב בת ההילוכים משולאם בתי¿

 למעלהDIRECT SELECTחוף את הידית ד

ת ההתנגדותאו למטה מעבר לנקוד

הראשונה.

: לחץPב מצב בת ההילוכים משולאם בתי¿

חוף את הידיתעל דוושת הבלמים וד

DIRECT SELECTלמעלה או למטה עד 

ת ההתנגדות הראשונה.לנקוד

 אוRאם אתה מדומם את המנוע בעת שמצב 

Dבתבת ההילוכים, תעבור תיב בתי משול

 באופן אוטומטי.Nההילוכים האוטומטית  למצב 

הבת ההילוכים מעביר תיבאמצעות המפתח:

 באופן אוטומטי, אם אתהPאת הבורר למצב 

מיפותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

או מוציא את המפתח ממתג ההתנעה.

אם אתה פותח: Start/Stopבאמצעות מתג 

במי, תשלאת דלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

Pבת ההילוכים האוטומטית את מצב החניה תי
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באופן אוטומטי.

בת ההילוכים האוטומטיתאם אתה מעוניין שתי

, לדוגמה במהלך שטיפהNתישאר במצב סרק 

ה:חיצה אוטומטי בעל מסילת גרירבמתקן ר

באמצעות המפתח:

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿

לחוצה.

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿

במתג ההתנעה.

:Start/Stopבאמצעות מתג 

 ממתגStart/Stopהסר את מתג ה�¿

ההתנעה.

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿

לחוצה.

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿

במתג ההתנעה.

Dשילוב של מצב נהיגה 

:R או Nב מצב בת ההילוכים משולאם בתי¿

 למטהDIRECT SELECTחוף את הידית ד

ת ההתנגדות הראשונה.מעבר לנקוד

: לחץ עלPב מצב בת ההילוכים משולאם בתי¿

DIRECTחוף את הידית דוושת הבלמים וד

SELECTת ההתנגדות למטה מעבר לנקוד

הראשונה.

בת ההילוכים ושלתצוגה של מצב תי

תכנית נהיגה

בת ההילוכים ותכניתהמצב הנוכחי של תי

ב�הנהיגה הנוכחית מוצגים בתצוגה הר

תכליתית.

)AMGכבי   ידית הילוכים (ר

בת הילוכיםת מצבים של תיסקיר

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק
מצב נהיגה

בת ההילוכיםתצוגת מצב נהיגה בתי

תצוגת תוכנית הנהיגה

בת ההילוכים בתצוגהאם תצוגת המצב של תי

בדוקב�תכליתית אינה פועלת, עליך להר

בתבת את המצב הרצוי בתיבזהירות ששיל

ההילוכים.

 ואת תכנית הנהיגהDבחור את המצב מומלץ ל

C או S.
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בת הילוכים  מצבי תי

מצב חניה

כברותו של הררדמונע את היד

הנייח.

כב רק כאשר הרPב מצב חניה של

. אין להשתמשעמוד 170)« (נייח 

בנעילת החניה בתור בלם בעת

כבכב. כדי לאבטח את הרהחניית הר

השתמש תמיד בבלם החניה

החשמלי בנוסף על נעילת החניה.

אם ארעה תקלה באלקטרוניקת

בת ההילוכים עלולה להינעלכב, תיהר

.Pבמצב חניה 

כבבדוק את אלקטרוניקת הרדאג ל

ס מורשהכז שירות של מרצדבמר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ב באופן משתלPמצב חניה 

אוטומטי אם:

אתה מדומם את המנוע£

ומוציא את המפתח

אתה מדומם את המנוע£

באמצעות המפתח או באמצעות

 ופותח את דלתStart/Stopמתג 

מי.הנהג או את דלת הנוסע הקד

רשאכ גהנה תלד תא חתופ התא£

במהירותכב נייח או נוהגהר

בת ההילוכיםאיטית מאוד ותי

.R או Dבת במצב משול

.כב נייח לחץ על לחצן בעת שהר¿

Pב מצב חניה של

הילוך נסיעה לאחור
Rבת ההילוכים למצב העבר את תי

כב נייח.רק אם הר
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בת הילוכים אוטומטיתתי

ה אתבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
בת ההילוכיםההילוכים באופן אוטומטי, כאשר תי

בעת  הילוכים זה נק. אופן העברDנמצאת במצב 
על ידי:

התוכנית הנהיגה שנבחר£

מצב דוושת ההאצה£

כבמהירות הר£

מצב דוושת ההאצה

בתבו תיסגנון נהיגתך משפיע על האופן ש
ה הילוכים:ההילוכים האוטומטית מעביר

ת פתוחה מעט: העלאות הילוכיםמצער£
מות.מוקד

הילוך סרק
 במהלךNב הילוך סרק אל תשל

ם נזקת, עלול להיגרנהיגה. אחר
בת ההילוכים האוטומטית.לתי

הכוח לא מועבר מהמנוע לגלגלים
המניעים. שחרור הבלמים יאפשר לך

כב באופן חופשי, כלומרלהזיז את הר
חוף אותו או לגרור.לד

 מנוטרלת או לא®ESPכת אם מער
תקינה:

Nבת ההילוכים למצב העבר את תי

,הקלחה תנכסב אצמנ בכרה םא קר
ח.לדוגמה, בכבישים מכוסים בקר

אם אתה מדומם את המנוע ובורר
בת, תיD או Rההילוכים נמצא במצב 

ת למצבההילוכים האוטומטית עובר
N.באופן אוטומטי 

ם נזק גורNשיוט בהילוך סרק 
בת ההילוכים.לתי

נהיגה

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
ההילוכיםהילוכים באופן אוטומטי. כל 

לפנים זמינים.

ת פתוחה יותר: העלאות הילוכיםמצער£
מאוחרות.

כב במצב נייח בשיפועים עוליםהחזקת ר

  עצות לנהיגה

ה אזהר  
כתה, מעראם המצמד מתחמם יתר על המיד

הניהול האלקטרונית מופסקת אוטומטית. מצב
ררדכב עלול להידת הכוח. הרזה מפסיק את העבר

לאחור, לדוגמה. קיימת סכנת תאונה.

כב נייח בעלייה באמצעותלעולם אל תחזיק את הר

לחיצה על דוושת ההאצה.

ה אםהמצמד עלול להתחמם יתר על המיד
כבתלחץ על דוושת ההאצה כדי להחזיק את הר
ה,בעלייה. אם המצמד מתחמם יתר על המיד

ה.יישמע צליל אזהר

 הודעת):AMGכבי בד רכל הדגמים (מל
Stop vehicle Shift to P Leaveהתצוגה 

engine running ב מצב כב. של(עצור את הרP.
ב�השאר את המנוע פעיל) תופיע בתצוגה הר

תכליתית. יהיה באפשרותך להמשיך בנסיעה
לאחר שיתקרר המצמד ותיעלם ההודעה

ב�תכליתית.מהתצוגה הר

Trans. oil overheated  הודעה:AMGכבי ר
Drive on with careבת ההילוכים (שמן תי
ה. המשך לנהוג בזהירות)התחמם יתר על המיד

ב�תכליתית.מופיעה בתצוגה הר

כב נייח בעלייהלעולם אל תחזיק את הר
באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה.

כב בעלייה באמצעות:רות הררדמנע את היד

לחיצה על דוושת הבלמים£

HOLDהפעלת תפקוד £

הפעלת בלם החניה האלקטרוני£

מנגנון קיק�דאון

בית:השתמש בקיק�דאון להאצה מר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿

ההתנגדות.

ה הילוך בהתאםבת ההילוכים מורידתי

למהירות המנוע.
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  תוכניות נהיגה

)Mercedes-AMGכל הדגמים (למעט דגמי 

 (נוחות)Cתוכנית נהיגה 

 (נוחות) מתאפיינת בפרטיםCתוכנית נהיגה 
הבאים:

כב מספק מאפייני נהיגה נוחיםהר£
וחסכוניים.

בה יותרכב מתחיל בנסיעה בעדינות רהר£
בהילוכים לפנים ולאחור, אלא אם דוושת

ההאצה לחוצה במלואה.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£
לדוגמה.

תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת מהעלאת£
בת הילוכים אוטומטית.מת בתיהילוכים מוקד

כב נוסע בטווח הנמוך של מהירויותהר
המנוע, והסיכוי שהגלגלים יסתחררו הוא

נמוך .

גתשחרר את דוושת ההאצה לאחר שהש¿
את המהירות הרצויה.

ת להילוךבת ההילוכים האוטומטית חוזרתי
ם.הקוד

אפשר להשתמש במנגנון הקיק�: AMGכבי ר
דאון רק בתוכנית הנהיגה האוטומטית ובתוכנית

.Mהנהיגה הידנית 

ה באופן נבחרMאם תוכנית הנהיגה הידנית 
בוע, לא ניתן להפעיל את הקיק�דאון.ק

למידע נוסף על מנגנון קיק�דאון בתוכנית
 עמוד 179).« ראה (Mהנהיגה הידנית 

ת גרורגריר

ת גרור אינה אפשרית בכל הדגמים.גריר

 עמוד 231).«לפרטים נוספים ראה (

בעליות, נהג באמצע טווח מהירויות המנוע.¿

ה, בחרבהתאם לשיפועים בעלייה או ביריד¿
 עמוד 189), גם אם«בהילוך הנמוך ביותר (

ת שיוט, דיסטרוניק פלוס או ספידטרוניקבקר
הופעלו.

בית) (ספורטיSתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Sלתכנית נהיגה 

בית.רות מנוע לנהיגה ספורטיהגד£

בת ההילוכים האוטומטית תעלהתי£

בות העלאת הילוכיםהילוכים מאוחר. בעק

מאוחרים ייתכן כי תעלה תצרוכת הדלק.

 (אישית)Iתוכנית נהיגה 

בחור את המאפיינים ניתן לIבתוכנית נהיגה 

הבאים:

בת הילוכים)ההנעה (ניהול מנוע ותי£

כת שיכוך אוכב עם מערהמתלה (כלי ר£

)AMG RIDE CONTROLעם 

ההיגוי£

ECO start/stopזמינות התפקוד £

ת האקליםבקר£

כת במערIרות של תכנית הנהיגה מידע על הגד

COMAND Online או Audio 20ניתן למצוא בספר 

הנהג הדיגיטלי.

Iבחור את ההילוכים בתוכנית הנהיגה כדי ל

בוע,באמצעות ידיות גלגל ההגה באופן ק

.Mבחר את תוכנית הנהיגה הידנית 

 (חסכונית)Eתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Eלתכנית נהיגה 

רות מנוע לנהיגה נוחההגד£

תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת£

בתמת בתימהעלאת הילוכים מוקד

הילוכים אוטומטית

כב מתחיל לנסוע לפנים או לאחורהר£

בה יותר, אלא אם דוושתבעדינות ר

ההאצה לחוצה במלואה

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£

לדוגמה.

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי£

ם יותר.מוקד
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כבבות זאת, מהירות המנוע של הרבעק

נמוכה יותר וקיים סיכוי נמוך יותר לסחרור

גלגלים.

מצב החלקה מופעל באופן אוטומטי כאשר£

מתקיימים התנאים בתוך המנוע ודוושת

ההאצה לא לחוצה. בו�זמנית נפתח המצמד

כב משייט באופןבת ההילוכים, והרשל תי

ת האנרגיה הקינטית שלו.חופשי בעזר

חקים ארוכיםכתוצאה מכך, ניתן לנסוע למר

ללא בלימת מנוע, ותצרוכת הדלק מופחתת.

Mercedes-AMGכבי ר

 (אישית)Iתוכנית נהיגה 

בחור את התכונות ניתן לIבתוכנית נהיגה 

הבאות:

ההנעה (ניהול המנוע)£

בת ההילוכיםניהול תי£

AMG RIDEכב עם המתלה (כלי ר£

CONTROL(
£ESP

כת במערIרות של תכנית הנהיגה מידע על הגד

COMAND Online או Audio 20ניתן למצוא בספר  

הנהג הדיגיטלי.

 (נוחות)Cתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Cלתכנית נהיגה 

כב מספק מאפייני נהיגה נוחיםהר£

וחסכוניים.

כב מתחיל לנסוע לפנים או לאחורהר£

בה יותר, אלא אם דוושת ההאצהבעדינות ר

לחוצה במלואה.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£

לדוגמה.

תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת מהעלאת£

בת הילוכים אוטומטיתמת בתיהילוכים מוקד

כב נוסע בטווח הנמוך של מהירויותהר

המנוע, וקיים סיכוי נמוך שהגלגלים יסתחררו.

מצב החלקה זמין.£

 זמיןECO start/stopתפקוד £

בית) (ספורטיSתוכנית נהיגה 

 מאפיינים הבאים:Sלתכנית נהיגה 

בייםכב מציג מאפייני נהיגה ספורטיהר£

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוכיםתי£

בות העלאת הילוכיםמאוחר יותר. בעק

ת ייתכן כי תעלה תצרוכת הדלק.מאוחר

רות שיכוךהמתלים מציגים קפיצים והגד£

).AIR RIDE CONTROLקשיחים (דגמים עם 

מצב החלקה לא זמין.£

 אינו זמין.ECO start/stopתפקוד £

בית) (ספורטי+Sתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:+Sלתכנית נהיגה 

בייםכב מציד מאפייני נהיגה ספורטיהר£

במיוחד.

בת הילוכיםת בתיהעלאת הילוכים מאוחר£

אוטומטית.

ת ייתכן כיבות העלאת הילוכים מאוחרבעק£

תעלה תצרוכת הדלק.

רות שיכוךהמתלים מציגים קפיצים והגד£

).AIR RIDE CONTROLקשיחים (דגמים עם 

מצב החלקה לא זמין.£

 אינו זמין.ECO start/stopתפקוד £

AMG RIDE      (דגמים עםRACEתוכנית נהיגה 

CONTROL(

 המאפיינים הבאים:RACEלתכנית נהיגה 

כב מציג מאפייני נהיגה שמתאימיםהר£

למסלול מרוצים.

רות באופן שמספקכב מוגדכות הרכל מער£

בית.ביות מרספורטי

בת הילוכים.ת בתיהעלאת הילוכים מאוחר£
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ת הילוכים ידנית  העבר

הערות כלליות

ת, ייתכןבות העלאת הילוכים מאוחרבעק£
כי תעלה תצרוכת הדלק.

רות שיכוךהמתלים מציגים קפיצים והגד£
AIR RIDEקשיחים במיוחד (דגמים עם 

CONTROL.(

מצב החלקה לא זמין.£

 אינו זמיןECO start/stopתפקוד £

באפשרותך להעביר הילוכים בעצמך באמצעות

ב את בורר ההילוכיםהידיות בגלגל ההגה. יש להצי

.Dבמצב 

בת ההילוכיםבהתאם לידית שנמשכה תי

האוטומטית תעלה הילוך או תוריד הילוך אחד.

ת לרשותך שתי אפשרויות להעבר:AMGכבי ר

הילוכים ידנית:

ה זמניתרהגד£

בועהה קרהגד£

ת הילוכים ידנית, בתצוגהאם אתה מפעיל העבר

ב במקוםב�תכליתית יופיע ההילוך המשולהר

.Dמצב נהיגה 

בחרו ההילוכיםת הילוכים מנוטרלת, ייאם העבר

באופן אוטומטי.

ה זמניתרהגד

DIRECTב את הידית שללהפעלה: ¿

SELECT במצב D.

. או משוך ידית גלגל הגה ¿

ה הזמנית תפעל במשך פרק זמן מסוים.רההגד

בתנאים מסוימים גדל פרק הזמן המינימלי,

לדוגמה, בעת האצה צדדית, במהלך עקיפה או

כים תלולות.רבנהיגה בד

 משוך את ידית גלגל ההגה לנטרול:¿

והחזק אותה במצב זה.

או

 כדיDIRECT SELECTהשתמש בידית ¿

בת ההילוכים.להחליף את מצב תי

או

):AMGכבי בד רכל הדגמים (מל¿

 כדיDYNAMIC SELECTהשתמש בלחצן 

להחליף את תכנית הנהיגה.

DYNAMICהשתמש בבקר : AMGכבי ר

SELECT.כדי להחליף את תכנית הנהיגה 

)AMGכבי בועה (רה קרהגד

 העבר את בורר ההילוכים למצבלהפעלה:¿

D.

.לחץ על לחצן ¿

.לנטרול: לחץ על לחצן ¿

או

בת הילוכים אוטומטית) (תיDאם נבחר מצב ¿

: באמצעות הבקרIעבור תכנית נהיגה 
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DYNAMIC SELECT עבור לתכנית נהיגה I.

ת הילוכיםהעבר

בת ההילוכים האוטומטית לא תי:AMGכבי ר

גהמעלה הילוך באופן אוטומטי, אפילו אם הוש

מגבלת מהירות המנוע עבור ההילוך הנוכחי.

גה המגבלה של מהירות המנוע,כאשר הוש

מופסקת אספקת הדלק כדי למנוע את

בובי היתר של המנוע. עליך לוודא תמידסי

שמהירות המנוע לא מגיעה לאזור האדום

ת, קיימת סכנת נזק למנוע.במד הסל“ד. אחר

משוך את ידית גלגל הגהלהעלאת הילוך: ¿

.

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי

אחד.

עתאם הג): AMGכבי בד רכל הדגמים (מל

בבית בהילוך המשוללמהירות המנוע המר

בת ההילוכיםואתה ממשיך להאיץ, תעלה תי

האוטומטית את ההילוך באופן אוטומטי כדי

למנוע נזק למנוע.

. משוך ידית גלגל הגה ת הילוך:להורד¿

ה הילוךבת ההילוכים האוטומטית מורידתי

אחד.

ת הילוכים אוטומטית.בזמן שיוט חלה הורד

ביתאם המנוע חורג ממהירות המנוע המר

בת ההילוכיםת הילוך, תיבעת הורד

האוטומטית מגנה על המנוע מפני נזק ולא

ה הילוך.מוריד

ת הילוכים יסייעו לך לאמץההמלצות להעבר

סגנון נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מופיע

ב�תכליתית.בתצוגה הר

בהתאם להמלצה ב הילוך מומלץ של¿

ב תכליתית.המופיעה בתצוגה הר 

:AMGכבי העלאת הילוכים בר

בת ההילוכים האוטומטית לא תעלה הילוךתי

גה מגבלתבאופן אוטומטי, אפילו אם הוש

מהירות המנוע עבור ההילוך הנוכחי. כאשר

גה מגבלת מהירות המנוע, תופסקהוש

בובי היתראספקת הדלק כדי למנוע את סי

של המנוע. עליך לוודא תמיד שמהירות

המנוע לא מגיעה לאזור האדום במד הסל“ד.

ת, קיימת סכנת נזק למנוע.אחר

ת הילוכיםהמלצות להעבר

לפני שמהירות המנוע מגיעה לאזור האדום במד

ב�הסל“ד, יוצג מחוון להעלאת הילוך בתצוגה הר

תכליתית.

בהתאם להמלצה ב הילוך מומלץ של¿

ב תכליתית.המופיעה בתצוגה הר 
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מנגנון קיק�דאון

בית לחץ על דוושת ההאצהלהאצה מר¿

ת ההתנגדות.מעבר לנקוד

ה הילוך בהתאםבת ההילוכים מורידתי

למהירות המנוע.

עת למהירותהעלה הילוך שוב לאחר שהג¿

הרצויה.

במהלך הקיק�דאון אין באפשרותך להעביר

הילוכים באמצעות הידיות בגלגל ההגה.

בתת מלאה, תעלה תיאם אתה פותח מצער

עתה למהירותההילוכים האוטומטית הילוך בהג

בובי היתר שלבית. בכך תמנע את סיהמנוע המר

המנוע.

ניתן להשתמש בקיק�דאון באופן: AMGכבי  ר

ה. אם נבחרMבד בתכנית נהיגה ידנית זמני בל

בוע, לא ניתן באופן קMתכנית הנהיגה הידנית 

להפעיל את הקיק�דאון.
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תדלוק

תדלוק

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק
עשוי להעלות את הסיכוי לשריפות והתפוצצויות.

חיק מהדלק אש, להבות חשופות,עליך להר

ת ניצוצות. לפניסיגריות דולקות ולהימנע מיציר

תדלוק דומם את המנוע והפסק את חימום העזר,

אם הוא פועל.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�סי  תקלה

ת שמן.בת ההילוכים מאבדתי
כז שירותבת ההילוכים במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תי¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בת ההילוכים נמצאת במצב חירום.תי
כב.עצור את הר¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

דומם את המנוע.¿

המתן 10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש.¿

 .Dבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

ס מורשהכז שירות של מרצדבת ההילוכים במרבדוק את תידאג מיד ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.

בת ההילוכיםתי

תמתקשה בהעבר

הילוכים.

יכולת ההאצה הולכת

ונחלשת.

בת ההילוכים אינהתי

בת את כלמשל

ההילוכים.

ב הילוךלא ניתן לשל

נסיעה לאחור.

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מייד לק£
אל תנסה להקיא.

ע עם דלק.בא במגמיד החלף כל בגד ש£

ה אזהר  
בריאות. קיימת סכנתדלק הוא חומר רעיל ומזיק ל

פציעה.

ע עם עור,בוא במגאל תבלע דלק או תאפשר לו ל
עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. שמור על

ם של ילדים.ג ידחק מהישדלק הר

ע עם דלק, בצעואם אתה או אחרים באים במג
מייד את הפעולות הבאות:

יש לשטוף מיד את הדלק מהאזורים הנגועים£
בון.במים וס

אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מייד במים£
פואי.בלת טיפול רנקיים ביסודיות. פנה מייד לק

ה אזהר  
חשמל סטטי עשוי ליצור גצים ובכך להצית אדי

דלק ובכך להעלות סיכון לשריפה ולפיצוץ.

כב לפני פתיחת מכסה מילויכב הרע במרתמיד ג
ח משאבת הדלק. מצב זההדלק והוצאה של אקד

בר.עלול לשחרר חשמל סטטי שעשוי היה להצט

ה אזהר  
כבים עם מנוע דיזל:ר

ת ההבזקבב דלק דיזל עם בנזין, נקודאם אתה מער
של התערובת היא נמוכה יותר מזו של דלק דיזל

כת הפליטהבים במערכינקי. כשהמנוע פועל ר
ב וליצור סכנהעשויים להתחמם מבלי לשים ל

לשריפה.

כב שלך בבנזין.לעולם אל תתדלק את כלי הר
לעולם אל תוסיף בנזין לדיזל.

כב בעלי מנועי בנזין.אל תמלא סולר בכלי ר

אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות

ת, הדלק עלול להיכנס אחרבדלק לא נכון.

בת ההילוכים תקלות אפשריות בתי 
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פתיחה של מכסה מילוי הדלק

בלת לחצי אוויר בצמיגים.ט

הכנסה של פקק מילוי דלק

תווית המציינת את סוג הדלק למילוי

כת הדלק. אפילו כמויות קטנות שללמער
כתדלק לא נכון עלולות לגרום נזק למער

סכז שירות של מרצדהדלק ולמנוע. פנה למר
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל

הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

כב בעלי מנועי דיזל.אל תמלא בנזין בכלי ר
אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות

ת, הדלק עלול להיכנסדלק לא נכון. אחר
כת הדלק. אפילו כמויות קטנות שללמער

כתדלק לא נכון עלולות לגרום נזק למער
הדלק ולמנוע. עלות התיקונים תהיה גבוהה.

ס מורשהכז שירות של מרצדפנה למר
מטעם כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל הדלק

ואת צינורות הדלק במלואם.

מילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק
כת הדלק.למער

היזהר לא לשפוך דלק על משטחים צבועים.
כב.אתה עלול לפגום בצבע הר

בעת מילוי דלק ממיכל חיצוני השתמש
ת, חלקיקים מהמיכל עלוליםבמסנן. אחר

כתליצור חסימות בצינורות הדלק ו/או במער
הזרקת הדלק.

ת עשויכב בעת התדלוק. אחראל תיכנס שוב לר
בר שוב חשמל סטטי.להצט

ה ,אם אתה ממלא את מיכל הדלק יתר על מיד
חדלק עשוי להישפך בעת הוצאה של אקד

תדלוק.

 עמוד«מידע נוסף על “דלק ואיכות הדלק“ (
.(396

ה של מכסה מילוי דלקפתיחה/סגיר

הערות כלליות

מכסה מילוי דלק משוחרר מנעילה או ננעל באופן

כבאוטומטי, כאשר אתה פותח או סוגר את הר

באמצעות המפתח .

המיקום של מכסה פתח מילוי הדלק מוצג בלוח

. החץ הסמוך למשאבת הדלקהמחוונים 

כב.מציין את צד הר

:KEYLESS-GOכת כב ללא מערכלי ר¿

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

GO start     כת או במערKEYLESS-GO:

פתח את דלת הנהג.

0כב נמצאת כעת במצב אלקטרוניקת הר
השקול להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.

.לחץ את מכסה מילוי הדלק בכיוון החץ ¿

מכסה מילוי הדלק נפתח.

סובב את הפקק נגד כיוון השעון והסר¿

אותו.

בצדוהכנס את הפקק לתוך המחזיק ש¿

.הפנימי של מכסה מילוי הדלק 

ח מילוי הדלק במלואו לתוךהכנס את אקד¿

המיכל ותדלק.

ע שמתנתקהפסק את התדלוק ברג¿

ח משאבת הדלק.אקד

צוואר המילוי מיועדכב עם מנוע דיזל: כלי ר

בד. אלח תדלוק של משאבות סולר בללאקד

תוסיף דלק לאחר הניתוק הראשון של משאבת

ת, הדלק עלול לדלוף החוצה.הדלק. אחר
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של מכסה מילוי דלקה סגיר

החזר את הפקק וסובב אותו בכיוון השעון¿
עד להישמע נקישה.

סגור את מכסה פתח מילוי הדלק.¿

סגור את מכסה פתח מילוי הדלק לפני נעילת

כב.הר
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 תקלות הקשורות בדלק ובמיכל דלק 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  תקלה

קיימת דליפת דלק

כב.בר

המנוע אינו מתניע
קיימת סכנת שריפה ופיצוץ.

 במתג ההתנעה והוצא אותו0סובב מיד את המפתח למצב ¿

 עמוד 157).«(

בשום אופן אל תתניע מחדש את המנוע.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדהתייעץ עם מר¿

כב עם מנוע דיזל התרוקן לחלוטין.מיכל הדלק של ר

כב עם לפחות 5 ליטרים סולר.תדלק את הר¿

 עמוד 157).«(הפעל את ההצתה למשך 10 שניות ¿

התנע את המנוע ברציפות למשך 10 שניות, עד שהוא יפעל באופן¿
חלק.

אם המנוע אינו מתניע:

 עמוד 157).«(  לכל היותרהפעל את ההצתה שוב למשך 10 שניות ¿

התנע את המנוע ברציפות שוב למשך 10 שניות, עד שהוא יפעל באופן¿
חלק.

אם המנוע לא מותנע לאחר שלושה ניסיונות:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדהתייעץ עם מר ¿

מכסה מילוי הדלק אינו משתחרר מנעילה.

 עמוד 83).«כב (בטל את נעילת הר¿

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.

 עמוד 85).«כב באמצעות מפתח החירום (בטל את נעילת הר¿

מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה, אך מנגנון הפתיחה תקוע.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדהתייעץ עם מר¿

ה אזהר  

לא ניתן לפתוח את

מכסה מילוי הדלק.

קיימת תקלה בצינור הדלק או במיכל הדלק.



עניינים לפי  א�ב

184

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

חניה

חניה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

ם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפיםא
ע ממושך עם החלקים המתחממיםחשופים למג

כת הפליטה, הם עשויים להידלק ולגרוםשל מער
לשריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כתהחומרים הדליקים לחלקים החמים של מער

בש או על שדותהפליטה. הימנע מחניה על דשא י
ה.חיטה קצור

ה אזהר  
כב עשויים להניעגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:את הר

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
P.(חניה) 

Nמעבירים את ידית ההילוכים הידנית למצב £
(הילוך סרק).

מתניעים את המנוע.£

כב וליצורבנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר
סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי חייםאת הר

גחה.כב ללא השבר

כבך מפני תזוזה באופןאבטח תמיד את ר 

כב אום נזק לרת, עלול להיגרנכון. אחר

כת ההנעה שלו.למער

כב מפני תנועה מקרית:כדי לאבטח את 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

Pבת להציג בת ההילוכים חייתצוגת מצב תי

ב�תכליתית.בתצוגה הר

ממת המנוע הד

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ת להילוך סרקבת ההילוכים האוטומטית עוברתי

Nבאופן אוטומטי לאחר שאתה מדומם את 

כב עלול להתחיל לנוע. קיימת סכנתהמנוע. הר

תאונה

ב תמיד את מצב החניהממת המנוע, שללאחר הד

Pכב נגד תזוזה באמצעות הפעלת. אבטח את הר

בלם החניה.

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.£

ה, סובב את הגלגליםבעלייה או ביריד£

כה.רמיים בכיוון שפת המדהקד

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

העבר להילוך ראשון או להילוך נסיעה לאחור¿
R.

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו.

האימובילייזר מופעל.

לחץ על המתג: Start/Stopבאמצעות מתג ¿

Start/Stop )».(157 עמוד 

המנוע דומם וכל נוריות החיווי בלוח

המחוונים כבות.

בילה, המצב מקכאשר דלת הנהג סגור

 במתג ההתנעה. אם דלת הנהג1למצב 

: “המפתח0ביל למצב פתוחה, המצב מק

מוסר“.

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

העבר את): AMGכבי בד רכל הדגמים (מל¿
.Pבת ההילוכים למצב תי
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הערות כלליות

  בלם חניה חשמלי

ה אזהר  
כב עשויים להניעגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:את הר

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£

P.
.Nמעבירים את ידית ההילוכים הידנית למצב £
מתניעים את המנוע.£

כב וליצורבנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר

סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבך את הרבעז

כב. לעולם אל תשאיר את הילדים או בעליאת הר

גחה.כב ללא השהחיים בר

.לחץ על לחצן : AMGכבי ר¿

באמצעות המפתח: סובב את המפתח

 במתג ההתנעה והוצא אותו.0למצב 

שולל ההתנעה מופעל כעת.

: לחץ על המתגStart/Stopבאמצעות מתג ¿

Start/Stop )».(157 עמוד 

המנוע דומם וכל נוריות החיווי בלוח המחוונים

בילה המצב מקכבות. כאשר דלת הנהג סגור

 במתג ההתנעה. אם דלת הנהג1למצב 

: “המפתח0ביל למצב פתוחה, המצב מק

מוסר“.

אם אתה מדומם את המנוע וידית ההילוכים

בת ההילוכים, תיD או Rנמצאת במצב 

 באופן אוטומטי.Nת למצב האוטומטית עובר

באמצעות המפתח: אם אתה פותח את דלת

בתב תימי, תשלהנהג או את דלת הנוסע הקד

 באופןPההילוכים האוטומטית את מצב החניה 

אוטומטי.

: אם אתה פותח אתStart/Stopבאמצעות מתג 

במי, תשלדלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

Pבת ההילוכים האוטומטית את מצב החניה תי

באופן אוטומטי.

בת ההילוכים האוטומטיתאם אתה מעוניין שתי

, לדוגמה, במהלך שטיפהNתישאר במצב סרק 

ה:חיצה אוטומטי בעל מסילת גרירבמתקן ר

באמצעות המפתח:

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿

במתג ההתנעה.

:Start/Stopבאמצעות מתג 

 ממתגStart/Stopהסר את מתג ה�¿

ההתנעה.

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿

במתג ההתנעה.
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התפקוד של בלם החניה החשמלי תלוי במתח

כב נמוך או אם קיימת תקלהכב. אם המתח ברבר

כת, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך להפעילבמער

את בלם החניה המשוחרר.

כבך על קרקעה זה החנה את רבמקר¿

בד ואבטח אותו נגד תזוזה.ה בלישר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב 

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

ב הילוך ראשון.של

ב אםייתכן כי לא תוכל לשחרר בלם חניה משול

כב נמוך מדי או אם ישנה תקלההמתח בר

ס מורשהכז שירות של מרצדכת. פנה למרבמער

מטעם כלמוביל בע“מ.

לם החניה החשמלי מבצע תפקוד בדיקהב
דירים, כאשר המנוע כבוי. רעשיםבמרווחי זמן ס

הנשמעים הם תופעה רגילה.

הפעלה או שחרור הבלם באופן ידני

.חוף את הידית  דלהפעלה:¿

ב, תידלקכאשר בלם החניה החשמלי משול

בלוח ה האדומה נורית האזהר

המחוונים.

ב את בלם החניה החשמלי אםניתן לשל

המפתח מוצא ממתג ההתנעה.

.חוף את הידית  דלשחרור:¿

 בלוח המחווניםנורית החיווי האדומה 

כבית.

ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי רק:

 או1כאשר אתה מסובב את המפתח למצב £

או עמוד 157) «( במתג ההתנעה 2

אם ההצתה הופעלה באמצעות המתג£
Start/Stop

בתכב עם תיהפעלה אוטומטית (כלי ר

הילוכים אוטומטית)

בלם החניה החשמלי מופעל באופן אוטומטי

בתבת ההילוכים האוטומטית משולכאשר תי

:Pבמצב 

והמנוע מכובה או£

הנהג לא חגור ודלת הנהג פתוחה£

כדי למנוע הפעלה אוטומטית של בלם החניה

. בלם החניה החשמליהחשמלי משוך ידית 

מופעל אוטומטית אם:

כב עדאם דיסטרוניק פלוס בולם את הר£

ה מלאה אולעציר

כב במצב מחזיק את הרHOLDאם תפקוד £

נייח

כב במצב נייחסייען חניה פעיל מחזיק את הר£

בבנוסף, אחד התנאים הבאים לפחות חיי

להתקיים:

כתקיימת תקלה במער£

אספקת החשמל אינה מספקת£

כב נייח במשך פרק זמן ארוך.הר£

 נדלקת בלוחנורית החיווי האדומה 

המחוונים.

בלם החניה החשמלי לא מופעל אוטומטית אם

 דומם את המנוע.ECO start/stopהתפקוד 

בתכב עם תיהפעלה אוטומטית (כלי ר

הילוכים ידנית)

כב במצב מחזיק את הרHOLDכאשר תפקוד 

נייח, בלם החניה החשמלי מופעל באופן

אוטומטי.
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עצות לנהיגה

ה אזהר  

הערות כללית 

אם אתה מכבה את ההצתה בעת נהיגה, יהיו

בד או לאתפקודי בטיחות זמינים באופן חלקי בל

זמינים כלל. מצב זה עשוי להשפיע על היגוי כוח

ך להפעיל כוחת בלימה, למשל. תצטרועל הגבר

ב יותר בהיגוי ובבלימה ובכך ליצור סכנת תאונה.ר

אל תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה.

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

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.

בלמידע נוסף על מטעני מצברים ניתן לק

כז שירות שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

בלימת חירום

כב גם במהלך מצב חירוםבלום את הרניתן ל
באמצעות בלם החניה החשמלי.

של בלם חוף את הידית בעת הנהיגה, ד¿
 עמוד 185).«החניה החשמלי (

כב נבלם כל עוד אתה ממשיך ללחוץ על ידיתהר

 של בלם החניה החשמלי. ככל שארוכה

הלחיצה על ידית בלם החניה החשמלי, חזק יותר

כוח הבלימה המופעל.

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

במו כן, אחד התנאים הבאים לפחות חייכ
להתקיים:

המנוע דומם£

הנהג לא חגור ודלת הנהג פתוחה£

כתתקלה במערקיימת £

אספקת החשמל אינה מספקת£

כב נייח במשך פרק זמן ארוךהר£

 נדלקת בלוחנורית החיווי האדומה 
המחוונים.

בלם החניה החשמלי לא מופעל אוטומטית
 דומם את המנוע.ECO start/stopאם התפקוד 

שחרור אוטומטי

ניתן לשחרר אוטומטית את בלם החניה החשמלי
בת הילוכים אוטומטית.כב עם תירק בכלי ר

כב שלך משוחררבלם החניה החשמלי בכלי הר
באופן אוטומטי כשמתקיימים כל התנאים

הבאים:

המנוע פועל£

R או Dבת ההילוכים במצב תי£

הת הבטיחות חגורחגור£

אתה לוחץ על דוושת ההאצה£

, דלת תא המטעןRבת ההילוכים במצב אם תי
ה.בת להיות סגורחיי

ה, התנאיםת הבטיחות שלך אינה חגוראם חגור
בלם החניהבים להתקיים כדי שהבאים חיי

החשמלי ישוחרר באופן אוטומטי:

הבת להיות סגורדלת הנהג חיי£

 או לפניPהוצאת את בורר ההילוכים ממצב £
כן נסעת במהירות העולה על 3 קמ“ש.

ודא כי אינך לוחץ בשוגג על דוושת ההאצה.
כב יתחיל לנוע.ת, ישוחרר בלם החניה והראחר
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ECO  תצוגת 

 מציינת עד כמה הנהיגה שלךECOתצוגת 

ת לך להגיע לחסכון עוזרECOחסכונית. תצוגת ה�

רות שנבחרו ובתנאי כבישבי בנהיגה בהגדהמר

בות עלקיימים. סגנון הנהיגה שלך משפיע ר

תצרוכת דלק.

Acceleration(האצה) 
Coasting(שיוט) 

Constant(נהיגה מתמשכת) 

גטווח נוסף שהוש

Bonus fr. startת מוצג תחת כותר טווח 

(בונוס מהתחלה) ומייצג את הטווח הנוסף

ג מתחילת הנסיעה כתוצאה מסגנוןשהוש

הנהיגה.

ה, תוצגמת העתודאם מפלס הדלק ירד לר

ת דלק) בתצוגה (עתודReserve fuelההודעה 

 בנוסף, תידלק.ב�תכליתית במקום טווח הר

בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

כבות כוללת שלוש גזרות המורECOתצוגת ה�

בילותמאזורים פנימיים וחיצוניים. הגזרות מק

לשלוש הקטגוריות הבאות:

נהג בחוכמה � חסוך בדלק

הקפד על העצות הבאות, כדי לחסוך בדלק:

בים להיות מנופחים בלחץהצמיגים חיי£
האוויר המומלץ.

הוצא מטענים מיותרים.£

הסר גגון שאינו בשימוש.£

חמם את המנוע בנסיעה במהירויות מנוע£
נמוכות.

הימנע מהאצות ומבלימות תכופות.£

בצע את כל עבודות התחזוקה בהתאם£
ת השירות אולמרווחים המצוינים בחובר
להנחיות בתצוגת השירות.

תצרוכת דלק עולה בנסיעה במזג אוויר קר,
כיםרבעומסי תנועה, בנסיעות קצרות ובד

הרריות.

Accelerationכה של כל תהליכי (הער
ההאצה):

האזור החיצוני מתמלא והאזור£
הפנימי נדלק בירוק: האצה
מתונה, במיוחד במהירויות גבוהות

האזור החיצוני מתרוקן והאזור£
הפנימי נצבע באפור: האצה

ביתספורטי

Coasting     כה של כל תהליכי(הער
ההאטה):

האזור החיצוני מתמלא והאזור£
ה,הפנימי נדלק בירוק: נהיגה זהיר

ם שלחק, שחרור מוקדת מרשמיר
כב יכול לשייטדוושת ההאצה. הר

ללא השימוש בבלמים.

האזור החיצוני מתרוקן והאזור£
ההפנימי נצבע באפור: בלימה כבד

בתדירות גבוהה

Constantכה של נסיעה (הער
ה):במהירות אחיד

האזור החיצוני מתמלא והאזור£
הפנימי נדלק בירוק: מהירות

בועה והימנעות מהאצה אוק
תמהאטה מיותר

האזור החיצוני מתרוקן והאזור£
הפנימי נצבע באפור: תנודות

במהירות

   

   

   

שלושת האזורים הפנימיים מציגים את סגנון
הנהיגה הנוכחי ונדלקים בירוק אם סגנון הנהיגה

חסכוני במיוחד.

בהתאם למצב הנהיגה יכולים להידלק שני
אזורים בו�זמנית לכל היותר.
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 בלמים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אם אתה מעביר להילוך נמוך על כביש חלק כדי
להגיע לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים
המניעים עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה מגביר

את הסכנה להחלקה ולתאונה כתוצאה מכך.

אל תוריד הילוכים בכביש חלק.

נהיגה בירידות

ב  להעבירבירידות בשיפועים ארוכים, אתה חיי
כב עמוסלהילוך נמוך יותר  בזמן, במיוחד אם הר

בת הילוכיםכב עם תיאו גורר גרור. בכלי ר
בחור מראש בתוכניתך לאוטומטית, תצטר

 עמוד M) ».(177נהיגה ידנית 

ת שיוט,בר נכון גם אם הפעלת בקרהד
כב ינצל אתספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס. הר

אפקט הבלימה של המנוע, ובכך יפחית את
כב.ך להשתמש בבלמים כדי לשמר את הרהצור

כתבכך אתה מפחית את העומס על מער
הבלמים ומונע את חימום היתר של הבלמים ואת

הבלאי המואץ שלהם.

ה בזמןה על דוושת ההאצה בירידלחיצה קצר
כב עם פעילה (כלי רMשתכנית הנהיגה הידנית 

בת ההילוכיםבת הילוכים אוטומטית): תיתי
האוטומטית עשויה לחזור לתכנית הנהיגה

 האחרונה שהייתה פעילה.S או Eהאוטומטית 
בת ההילוכים האוטומטית עשויה להעלותתי

הילוך. פעולה זו עשויה להפחית את אפקט
הבלימה של המנוע.

מטענים כבדים וקלים

ה אזהר  
ה,כת הבלמים עלולה להתחמם יתר על המידמער

אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן

נהיגה.

חק הבלימה, ותיתכן תקלהבמצב זה גדל מר

כת הבלמים. קיימת סכנת תאונה.במער

בתחילת הנסיעה שלושת האזורים החיצוניים
ריקים, והם מתמלאים כתוצאה מנסיעה

מה גבוהה יותר מציינת סגנון נהיגהחסכונית.  ר
חסכוני יותר. אם שלושת האזורים החיצוניים
מלאים לגמרי בו זמנית, אימץ הנהג את סגנון

רות שנבחרו ועבורהנהיגה החסכוני עבור ההגד
 נדלק.ECOהתנאים הקיימים. קצה תצוגת ה�

 לא מציינת את תצרוכת הדלקECOתצוגת ה�
ג המוצג תחתבפועל. הטווח הנוסף שהוש

בועהה ק אינו מציין ירידBonus fr. startת כותר
בתצרוכת.

ביםמים רבנוסף על סגנון הנהיגה שלך, ישנם גור
המשפיעים על תצרוכת הדלק כגון:

מטען£

לחץ אוויר בצמיגים£

ההתנעה קר£

ת מסלולבחיר£

כני חשמלשימוש בצר£

.ECOמים אלה אינם כלולים בתצוגת ה�גור

סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות מנוע
מתונה.

כים גבוהים יותר בקטגוריותכדי להגיע לער
Acceleration(האצה) ו� Constantנהיגה) 

בועה):ק

ת הילוכים.הקפד על ההמלצות להעבר£

כב עם (כלי רE או Cהפעל תכנית נהיגה £
).DYNAMIC SELECTלחצן 

ה,ך מהיררבועה בדבנסיעות ארוכות במהירות ק
הלדוגמה, ישתנה רק האזור החיצוני של הגזר

Constant.

 מסכמת את מאפייני הנהיגהECOתצוגת ה�
מתחילת הנסיעה ועד לסיומה. לכן, ישנם שינויים

בים יותר באזורים החיצוניים בתחילת נסיעה.ר
במהלך נהיגה ממושכת שינויים אלה קטנים

 עמוד«יותר. לשינויים נוספים בצע איפוס ידני (
.(243

 עיין ב�ECOלמידע נוסף על תצוגת ה�

 עמוד 242).«(

»»
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לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור

משענת לרגל. אל תלחץ בו זמנית על דוושת

הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.

בועה על דוושת הבלמים עלולה לגרוםחיצה קל

פידות הבלמים.חב של רם ונרבלאי מוקד

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

בה יותר במהירות גבוהה. בכך תשפרבחוזקה ר
את האחיזה של הבלמים.

כבישים רטובים

ם כבד ללא בלימה,בעת נהיגה ממושכת בגש

ת כאשר תשתמשתיתכן תגובת בלמים מאוחר

ת תיתכן גםבהם לראשונה. התגובה המאוחר

כב במתקן האוטומטי אולאחר שטיפת הר

בנהיגה במים עמוקים.

בהעליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה ר
כב לפנים.חק גדול יותר מהריותר. שמור מר

לאחר נהיגה בכבישים רטובים או לאחר שטיפת
ה על תנאיכב, בלום בחוזקה תוך הקפדהר

התנועה. באופן זה תחמם את דיסקות הבלמים
בש את הבלמים מהר יותר ותגן עליהם מפניותיי

קורוזיה.

ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים שטופלו

במלח

אם אתה נוהג בכבישים שפוזר עליהם מלח,

שכבת מלח עלולה להיווצר על בלמי הדיסק ועל

חק הבלימה עלול לגדולפידות הבלמים. מרר

ת.ה ניכרבמיד

כדי למנוע שקיעת מלח, הפעל את הבלמים£

ב לתנאיך מקדיש תשומת למדי פעם בעוד

התנועה.

לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בסוף£

הנסיעה ובתחילתה של הנסיעה הבאה.

כבחק גדול יותר מכלי הרשמור על מר£

שלפניך.

פידות בלמים חדשותר

פידות בלמים ודיסקיםפידות בלמים חדשות / רלר

שהוחלפו ביצועי בלימה אופטימאליים רק לאחר

כמה מאות קילומטרים. ניתן לפצות על אפקט

בהבלימה המופחת באמצעות הפעלת כוח ר

יותר על דוושת הבלמים.

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמטעמי בטיחות חבר

פידות בלמים מאושרות לכליכבך רק רלהתקין בר

רט איכותס בנץ או בעלות סטנדכב של מרצדר

פידות בלמים שלא אושרו לשימוש בכליזהה. ר

ס בנץ או שאינן בעלות איכות זההכב של מרצדר

כבך.עלולות להשפיע על  בטיחות ההפעלה של ר

  נהיגה בכבישים רטובים

ציפה

ברו מים בעומק מסוים על פני הכביש,אם הצט

קיימת סכנת ציפה גם אם:

תנהג במהירויות נמוכות.£

לצמיגים יש עומק סוליה מספיק.£

ם כבד אובה זו עליך לנהוג באופן הבא בגשמסי

ברות מים:בתנאים המאפשרים הצט

האט את מהירותך£

ך משוקעתרהימנע מנסיעה בד£

הימנע מתנועות היגוי פתאומיות£

בלום בזהירות£
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כות נהיגהמער

ת שיוט  בקר

הערות כלליות

ך על מהירות נסיעהת עבורת שיוט שומרבקר
בועה. היא בולמת אוטומטית כדי למנוע חריגותק

בעה. עליך להוריד הילוך בזמןמהמהירות שנק
כבנסיעה בירידות ארוכות ותלולות, בפרט אם הר

בתכב עם תיעמוס במטען או גורר גרור. בכלי ר
בחור תכנית נהיגההילוכים אוטומטית, עליך ל

 עמוד 177), כדי להשתמש באפקט« (Mידנית 
הבלימה של המנוע.

ה אזהר  

ף  נהיגת חור

כים מוצפותרנהיגה בד

כב הנוסעים לפניך או בכיווןזכור שכלי ר
הנגדי יוצרים גלים. הגלים עלולים לגרום

לחריגה מעומק המים המותר.

,תרחא .בצמ לכב הלא תורעה לע דיפקהל שי
כב הרתקינורטקלאל ,עונמל קזנ םורגת התא

בת ההילוכים.או לתי

ברו בהםאם עליך לנהוג בקטעי כביש שהצט
מים, נא זכור כי:

אסור שמפלס המים העומדים יעלה על£
כב.כב הרהקצה התחתון של מר

אסור לנהוג במהירות העולה על “קצב£
ההליכה“.

  סכנה 
אם צינור הפליטה חסום  או אם לא ניתן לאוורר

כב לכוד בשלג), גזיםכב כהלכה (אם כלי הראת הר
 עשויים)COרעילים (דוגמת פחמן חד�חמצני 

כב וליצור סכנה לפציעותלחדור לתוך כלי הר
קטלניות.

אם המנוע או חימום העזר פועלים, וודא שהאזור
כב נקי משלג. כדי לוודא אספקת אווירב לרבימס

כב שאינו חשוף לרוח. פתח חלון בצד הרמספקת,

אם אתה מוריד הילוך בנסיעה בכביש חלק כדי
להגביר את אפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים
המניעים עלולים לאבד את אחיזתם. קיימת סכנה

ת לסחרור גלגלים ולתאונה.מוגבר

אל תוריד הילוכים בכביש חלק למען בלימת מנוע
נוספת.

כזף בתחילת העונה במרכבך לחורהכן את ר
 כלמוביל’ס מטעם חבשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ת שיוטובלימה פתאומיים. אל תשתמש בבקר
או בדיסטרוניק פלוס.

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 בורר ידית ההילוכים למצב 

כב לשליטה באמצעותנסה להביא את הר¿
תיקוני היגוי.

תה החיצונית אינו נועד לשרמחוון הטמפרטור
ח על הכביש, ולכן אינו מתאיםה מפני קרכאזהר
ה החיצוניתה זו. שינויים בטמפרטורלמטר

מוצגים בעיכוב קל.

ת הקיפאוןה הנמצאת מעט מעל נקודטמפרטור
ח. ייתכןך לא מכוסה בקרראינה ערובה לכך שהד

ח, במיוחד באזוריםכי הכביש מכוסה בקר
במיוערים ועל גשרים. עליך להקדיש תשומת ל

ה החיצוניתך אם הטמפרטוררת לתנאי הדמיוחד
ת הקיפאון.קרובה לנקוד

למידע נוסף על נהיגה לאחר שהותקנו
 עמוד 361).«שרשראות שלג, ראה (

למידע נוסף על נהיגה לאחר שהותקנו צמיגי
 עמוד 360).«קיץ, ראה (

ף“הקפד על ההערות בנושא “הפעלה בחור
 עמוד 360).«(

כים חלקות.רבה במיוחד בדעליך לנהוג בזהירות ר
הימנע מהאצות פתאומיות ומתמרוני היגוי
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כתבכך אתה מפחית את העומס על מער

הבלמים ומונע את חימום היתר של הבלמים ואת

ת שיוט, השתמש בבקרהבלאי המואץ שלהם.
תרק אם תנאי הכביש והתנועה מאפשרים שמיר

בועה במשך פרק זמן ארוך. ניתן לשמורמהירות ק
בזיכרון כל מהירות כביש מעל 30 קמ“ש.

ייתכן כי המהירות המוצגת במד המהירות נמוכה

ה בזיכרון.במקצת מהגבלת המהירות שנשמר

הערות בטיחות חשובות

תאם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, בקר
השיוט לא יכולה להפחית את סכנת התאונה או

ת השיוט לא יכולהלגבור על חוקי הפיזיקה. בקר
ב בתנאי הכביש, התנועה ומזג האוויר.להתחש

בד. אתה אחראי עלת שיוט היא כלי עזר בלבקר
כב,כב שלפניך, על מהירות הרחק מכלי הרהמר

ב הנסיעה.ת נתיעל הבלימה בזמן ועל שמיר

 במצבים הבאים:ת השיוט אל תפעיל את בקר

בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£
בועה, לדוגמה בעומסלשמור על מהירות ק

תנועה או כבישים מפותלים.

בנהיגה על כבישים חלקים. בלימה או האצה£
עשויה לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים

כב.המניעים והחלקה של כלי הר

ם או שלגפל, גשבתנאי ראות גרועים בגלל ער£
כבד.

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור

ת שיוטידית בקר

להפעיל או להגביר המהירות.

.LIM נורית חיווי 
 הפעלה במהירות הנוכחית/אחרונה

השנשמר

להפעיל או להפחית מהירות.

ת שיוט לספידטרוניק משתנה.מעבר בין בקר

ת שיוט.נטרול של בקר 

קינורטדיפסה תאו טויש תרקב ליעפהל ןתינ

ת שיוט.המשתנה, באמצעות ידית בקר

ת שיוט, מציינת איזו בידית בקרLIMנורית חיווי 

ה:כת נבחרמער

ת שיוט.ה בקר נבחר כבויה:LIMנורית חיווי £

 נבחר ספידטרוניק דולקת:LIMנורית חיווי £

משתנה.

הת שיוט מופעלת, המהירות השמורכאשר בקר

ב�תכליתית במשךבזיכרון מוצגת בתצוגה הר

חמש שניות.

ת שיוטת בקרבחיר

 בדוק אם נורית חיווית השיוט:ת בקרבחירל¿
LIM  .דולקת או כבויה

ה.ת השיוט כבר נבחראם היא כבויה בקר

ת השיוטאם היא דולקת, לחץ על ידית בקר¿

.בכיוון החץ 

ת השיוט בידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה.ת השיוט נבחרתיכבה. בקר
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תנאי הפעלה

ת שיוט, כל תנאי ההפעלהכדי להפעיל בקר
בים להתקיים:הבאים חיי

על בלם החניה החשמלי להיות משוחרר.£

על מהירותך להיות מעל 30 קמ“ש.£

בת להיות מופעלת ללא חייESPכת מער£
בות.מעור

בת הילוכים אוטומטית, בוררכב עם תיבכלי ר£
.Dב להיות במצב ההילוכים חיי

ב להיותבת הילוכים ידנית, חייכב עם תיבכלי ר£
ב.הילוך משול

ת השיוט.בחור בבקריש ל£

ה על מהירותאחסון מהירות בזיכרון, שמיר

בועה וקריאת מהירותק

ה עליהאחסון המהירות הנוכחית ושמיר

בעת נהיגה
ניתן לאחסן בזיכרון את המהירות הנוכחית, אם

אתה נוהג במהירות העולה על 30 קמ“ש.

כב למהירות הרצויה.האץ את הר¿

ת השיוט למעלהה את ידית בקרלחץ בקצר¿

. או למטה 

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כב שומר עלת השיוט מופעלת. הרבקר
המהירות באופן אוטומטי.

ת השיוט לא תהיה מסוגלתבקרייתכן ש
ה בזיכרון בעליות.לשמור על המהירות השמור

המהירות המאוחסנת בזיכרון מתחדשת
ת עלת השיוט שומרביציאה מהעלייה. בקר

ההמהירות המאוחסנת בזיכרון ביריד
רונות באמצעות הפעלה אוטומטית שלבמד

הבלמים.

בת הילוכים ידנית.כב עם תיכלי ר

נהג תמיד במהירויות מנוע מספקות אך לא£
חריגות.

החלף הילוך בזמן.£

אם אפשר, אל תוריד כמה הילוכים בו זמנית.£

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר

הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ה אזהר  
ה בזיכרון והיאאם אתה קורא למהירות השמור

כב מאיץ או בולם.שונה מהמהירות הנוכחית, הר
כבה, כלי הראם אינך יודע מהי המהירות השמור

בלום ולהאיץ בפתאומיות. קיימת סכנתעשוי ל
תאונה.

ה בזיכרון הבאלפני קריאה למהירות השמור
בון את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהיבחש

ה, אחסן את המהירות הרצויההמהירות השמור
שוב.

.ת שיוט כלפיך משוך קלות את ידית בקר¿

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

ת השיוט היאבהפעלה הראשונה של בקר
תשמור בזיכרון את המהירות הנוכחית או

כב למהירות האחרונהתווסת את מהירות הר
ה בזיכרון.שנשמר

ת המהירותרהגד

ת מהירותרם הגדזכור כי האצה או בלימה לש
ע קט.עשויה לארוך רג

ת השיוט כלפי מעלה לחץ את ידית בקר¿
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 

למהירות נמוכה יותר.

ת השיוט לחוצה עדשמור את ידית בקר¿
ג המהירות הרצויה.שתוש

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

ת במרווחים שלרשינוי המהירות המוגד¿
ת השיוטלחץ על ידית בקר 1 קמ“ש:

או כלפי מטה  ה כלפי מעלה בקצר
ת ההתנגדות.עד לנקוד

ה בזיכרון,המהירות האחרונה השמור
ת או מופחתת ב� 1 קמ“ש.מוגבר

שינוי המהירות במרווחים של 10¿
תה על ידית בקרלחץ לחיצה קצר קמ“ש:
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 מעבר  או למטה השיוט למעלה 

ת ההתנגדות.לנקוד

ת אוה מוגברהמהירות האחרונה שנשמר

מופחתת ב� 10 קמ“ש.

ת השיוט אינה מופסקת אםפעולת בקר
אתה לוחץ על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם

ביצועאתה  לוחץ קלות על דוושת האצה ל
ת השיוט מתכווננת למהירותעקיפה, בקר

ה בזיכרון, לאחרכב האחרונה שנשמרהר
השלמת העקיפה.

ת השיוטנטרול בקר

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
נמחקת, כאשר אתה מדומם את המנוע.

כת:כים לנטרל את המעררישנן כמה ד

. םינפל טוישה תרקב תידי לע הרצקב ץחל¿

או

בלום¿

או

ת השיוט לכיווןה את ידית בקרלחץ בקצר¿
.החץ 

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי
LIM  ת השיוט נדלקת.בידית בקר

באופן אוטומטי אם:מנוטרלת ת שיוט בקר

ב את בלם החניה החשמלי.אתה משל£

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

בת הילוכים אוטומטית, אתהכב עם תיבכלי ר£

 במהלך נסיעה.Nב מצב משל

ה. יישמע צליל אזהרת שיוט מנוטרלת,אם בקר
Cruise control offניתן לראות את ההודעה 

ב�ת שיוט מופסקת) בתצוגה הר(פעולת בקר
תכליתית למשך כחמש שניות.

(Speedtronic) ספידטרוניק 

הערות כלליות

הספידטרוניק בולם באופן אוטומטי, כדי שלא
בחורבעה. עליך לתחרוג מעל המהירות שנק

הילוך נמוך בזמן, בירידות משופעות וארוכות
כבכב עמוס או גורר גרור. בכלי רבעיקר כאשר הר

בחורבת הילוכים אוטומטית, עליך לעם תי
 עמוד 177). תכנית« (Mבתוכנית נהיגה ידנית 

נהיגה זו תאפשר לך להשתמש באפקט הבלימה
כתשל המנוע, להפחית את העומס על מער

הבלמים ולמנוע את חימום היתר של הבלמים
ואת הבלאי המואץ שלהם. אם אתה נזקק לכוח
בלימה נוסף, לחץ לחיצות חוזרות על דוושת

הבלמים ולא לחיצה אחת ארוכה.

בועה אובאפשרותך להגדיר הגבלת מהירות ק
משתנה:

 � להגבלת מהירות, לדוגמה,משתנה£
באזורים בנויים

� להגבלת מהירות לטווח ארוך,בועה ק£
ףלדוגמה, בנהיגה לאחר התקנת  צמיגי חור

 עמוד 196).«(

ייתכן כי המהירות המוצגת במד המהירות
התהיה שונה במקצת מהמהירות השמור

בזיכרון.

הערות בטיחות חשובות

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך,
ספידטרוניק לא יכול להפחית את סכנת התאונה

בטל את חוקי הפיזיקה. ספידטרוניק אינואו ל
ך, מזג האוויר או התנועה.רב בתנאי הדמתחש

בד. באחריותך לשמורספידטרוניק הוא כלי עזר בל
כב,כב שלפניך ועל מהירות הרחק מהרעל המר

ב הנסיעה.בלום בזמן ולהישאר בנתיל

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור
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ספידטרוניק משתנה

הערות כלליות

ה אזהר  
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא

כב מאיץ. אם אינךנמוכה מהמהירות הנוכחית, הר

כב עשוייודע מהי המהירות המאוחסנת, כלי הר

להאיץ בפתאומיות ובכך ליצור סכנת תאונה.

ב לתנאי הכביש והתנועה לפני קריאהשים ל

למהירות המאוחסנת בזיכרון. אם אינך יודע מהי

המהירות המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה

שוב.

ת  המהירותהפעלה או הגבר

.LIMנורית חיווי 

הפעלה במהירות הנוכחית/המהירות

ההאחרונה שנשמר

הפעלה או הפחתת מהירות

ת שיוט לספידטרוניקמעבר בין בקר
משתנה

ת שיוט נטרול של בקר 

ת השיוט אתה יכול להפעילבאמצעות ידית בקר
ת שיוט ודיסטרוניק פלוס או ספידטרוניקבקר

משתנה.

ת השיוט, מציינת בידית בקרLIMנורית חיווי 
ת:כת בחרבאיזה מער

ת שיוט או בקר כבויה:LIMנורית חיווי £
דיסטרוניק פלוס נבחרו.

ספידטרוניק דולקת: LIMנורית חיווי £
משתנה נבחר.

אם המנוע פועל באפשרותך להשתמש בידית
ךת השיוט כדי להגביל את המהירות בכל ערבקר

בית האפשריתבין המהירות המרבין 30 קמ“ש ל
בע עבור ספידטרוניקך שנקכב. אם הערשל הר

 עמוד«ם (ך זה מיושבוע נמוך יותר, אז ערק
.(196

ת הספידטרוניק המשתנהבחירל

 דולקת. אם LIMבדוק אם נורית החיווי ¿

היא דולקת, ספידטרוניק משתנה נבחר כבר.

תאם היא אינה דולקת, לחץ על ידית בקר

.השיוט לכיוון החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית חיווי 

בחר.תידלק. הספידטרוניק המשתנה נ

ת המהירות הנוכחיתשמיר

ת השיוט להגבלתניתן להשתמש בידית בקר
המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש, בעת

שהמנוע פועל.

 כלפיטוישה תרקב תידי לע הרצקב ץחל¿
. או כלפי מטה  הלעמ

ת בזיכרון ומוצגתהמהירות הנוכחית נשמר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

ת או קריאת המהירותשמיר

ת השיוטמשוך מעט את ידית בקר¿
.כלפיך 

ביעת המהירותק

ה במרווחים שלשינוי המהירות השמור¿

ת השיוט לחץ קלות על ידית בקר10 קמ“ש:

 למהירות גבוהה יותר או כלפיכלפי מעלה 

 למהירות נמוכה יותר.מטה 

או

ת השיוט לחוצה מעברהחזק את ידית בקר¿

גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד

ת שיוטה על ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

 למהירות גבוהה יותר או כלפיכלפי מעלה 

 למהירות נמוכה יותר.מטה 
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:ש“מק  1 לש הרומשה תוריהמה יוניש¿
ת השיוט כלפי מעלהלחץ קלות על ידית בקר

 למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 
למהירות נמוכה יותר.

או
תת השיוט לחוצה בנקודהחזק את ידית בקר¿

גת המהירות הרצויה.ההתנגדות, עד להש
ת השיוט כלפיה על ידית בקרלחץ בקצר

 למהירות גבוהה יותר או כלפי מטהמעלה 
 למהירות נמוכה יותר.

בית ספידטרוניק למצב פסיהעבר

תאם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד
הלחץ (קיק�דאון), יעבור ספידטרוניק למצב

SPEEDTRONIC passiveבי. ההודעה פסי
ב�בי) תופיע בתצוגה הר(ספידטרוניק פסי

תכליתית.

לאחר מכן, באפשרותך לחרוג מהמהירות
ה בזיכרון. ספידטרוניק הופך שוב לפעילהשמור

אם אתה:

ה ללאנוהג לאט יותר מהמהירות השמור£
קיק�דאון

מגדיר מהירות חדשה£

המעלה את המהירות האחרונה שנשמר£

 תיעלםSPEEDTRONIC passiveההודעה 
ב�תכליתית.מהתצוגה הר

נטרול של הספידטרוניק המשתנה

לא ניתן לנטרל את הספידטרוניק המשתנה
באמצעות בלימה.

כים להפסיק את פעולתו שלרישנן כמה ד
הספידטרוניק המשתנה:

ת השיוט לפניםה על ידית בקרלחיצה קצר¿
.

או

ת השיוט לכיווןה על ידית בקרלחיצה קצר¿
.החץ 

ת השיוט כבית.בידית בקר  LIMנורית חיווי 
ספידטרוניק משתנה מנוטרל.

ת השיוט או דיסטרוניק פלוס נבחרים.בקר

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

ספידטרוניק מפסיק לפעול אם אתה מעלה הילוך

וכתוצאה מכך, מהירות המנוע נמוכה מדי.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר

ממת המנוע.נמחקת בעת הד

בועספידטרוניק  ק

ך  להגבלת מהירותרב הדניתן להשתמש במחש
בועה, בין 160 קמ“ש (לדוגמה עבור נהיגה עםק

 עמוד«(בית בין המהירות המרלף) צמיגי חור
.(251

גת,ה בזיכרון מושמעט לפני שהמהירות השמור
ב�תכליתית.היא מופיעה בתצוגה הר

בוע נשאר פעיל, גם אםהספידטרוניק הק
ב הספידטרוניק המשתנה.מופסקת פעולת של

ה בזיכרון,אינך יכול לחרוג מעל המהירות השמור
תגם אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

הלחץ (קיקדאון).

 דיסטרוניק פלוס 

הערות כלליות

דיסטרוניק פלוס מווסת את המהירות ומסייע לך
כב שלפניך.חק מהרבאופן אוטומטי, לשמור מר

כת חיישן הרדאר.כבים מזוהים באמצעות מערהר
דיסטרוניק פלוס בולם באופן אוטומטי כדי לא

ה או כדי לשמור עללחרוג מהמהירות השמור
כב שלפנים.ר מהרחק המוגדהמר

הורד הילוך בזמן בנהיגה בירידות ארוכות ותלולות.
כב. פעולה זוהקפד על כך במיוחד בנסיעה בר

תאפשר לך להשתמש באפקט הבלימה של
כת הבלמיםהמנוע, להפחית את העומס על מער

ולמנוע את חימום היתר של הבלמים ואת הבלאי
המואץ שלהם.

אם דיסטרוניק פלוס מזהה שקיימת סכנת
ה חזותית וקולית.אזהרבל התנגשות, אתה תק

בותך תפקוד דיסטרוניק פלוס אינו יכולללא התער
הלמנוע התנגשות. במצב זה יושמע צליל אזהר

תה של תפקוד אזהרלסירוגין ונורית האזהר
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ה אזהר  

ה אזהר  

בה:כת דיסטרוניק פלוס אינה מגימער

לאנשים או בעלי חיים.£

כב נייחיםך, לדוגמה כלי ררלמכשולים נייחים בד£
או חונים.

בך.לתנועה הבאה לקראתך וחוצה את נתי£

 עשויה לא לתתDISTRONIC PLUSכת לכן, מער
ב במצבים מסוג זה ובכך ליצורה או להתעראזהר

סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והייה מוכןתמיד הקדש תשומת ל
בלום.ל

 לא תמיד יכולהDISTRONIC PLUSכת מער
לזהות בבירור משתמשי כביש אחרים או מצבי

כבים.תנועה מור

כת:במקרים כאלה עשויה המער

בלום אתת ולאחר מכן לה מיותרלהפיק אזהר£
כבהר

בה או להתערלא להפיק אזהר£

להאיץ בפתאומיות£

קיימת סכנת תאונה.

בלום, במיוחדהמשך לנהוג בזהירות והייה מוכן ל
.DISTRONIC PLUSה בלה של אזהרלאחר ק

ה אזהר  
DISTRONIC PLUSכבך עד 50%  בולם את ר
בי. אם כוח הבלימה אינומכוח הבלימה המר

ה קולית מפיק אזהרDISTRONIC PLUSמספיק, 
וויזואלית. קיימת סכנת תאונה.

במקרים אלה, הפעל בעצמך את הבלמים, ונסה
בצע פעולת התחמקות.ל

הערות בטיחות חשובות

HOLDאו תפקוד DISTRONIC PLUSאם  

כב בולם אוטומטית במצביםמופעלים, הר

מסוימים.

DISTRONIC כב, נטרל את כדי למנוע נזק לר

PLUSואת תפקוד ה� HOLDבמצבים הבאים 

או דומים:

כבת הרבעת גריר£

כבבמתקן לשטיפת הר£

כתסגנון הנהיגה שלך, מעראם לא תתאים את 
DISTRONIC PLUSאינה יכולה להפחית את 

בטל את חוקי הפיזיקה.סכנת התאונה או ל
DISTRONIC PLUSב בתנאי אינה יכולה להתחש

כת היא כליכביש, תנועה או מזג אוויר. המער
כבחק מהרבד. אתה אחראי על המרעזר בל

שלפניך, על המהירות על הבלימה בזמן ועל
ב.ת הנתישמיר

DISTRONIC PLUS כת אל תשתמש במער

בתנאים הבאים:

בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£
בועה (עומס תנועה אולשמור על מהירות ק

כבישים מפותלים).

על כבישים חלקים. בלימה או האצה עשויה£
לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים המניעים.

כב עשוי להחליק.הר

ם כבד אופל, גשבתנאי ראות גרועה (ער£
שלג).

 עשויה לא לזהותDISTRONIC PLUS כת מער
כב צרים הנוסעים מלפנים, לדוגמהכלי ר

ב אחר.כב הנוסעים בנתיאופנועים, או כלי ר

ע אם:בפרט, זיהוי המכשולים עשוי להיפג

החיישנים מכוסים בלכלוך או חסומים£

ם כבדיורד שלג או גש£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים£

החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה£

ב�קומותבחניון ר

כב מפסיק לזהות כלי רDISTRONIC PLUSאם 
מלפנים,  הוא עשוי להאיץ בפתאומיות כדי להגיע

ה בזיכרון.למהירות השמור

חק תידלק בלוח המחוונים. בלום מיד כדיהמר
כב שלפניך או נקוטחק מהרלהגדיל את המר

פעולת התחמקות, אם בטוח לעשות זאת.

דיסטרוניק פלוס פועלת בטווח מהירות בין 0 ל�
200 קמ“ש.

אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס, בנהיגה
בכבישים עם שיפועים תלולים.
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ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר

גבוהה יותר בזיכרון.

חק המינימלי המפורט.ביעת המרלק

.LIMנורית חיווי 
ת המהירות הנוכחית או לקריאתלשמיר

ה בזיכרון.המהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר

נמוכה יותר.

מעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק

משתנה.

נטרול דיסטרוניק פלוס.

באפשרותך להפעיל דיסטרוניק פלוס

תוספידטרוניק משתנה באמצעות ידית בקר

השיוט.

ת השיוט מציינת איזו בידית בקרLIMנורית החיווי 
ה:כת נבחרמער

 נבחר דיסטרוניק כבויה:LIMנורית חיווי £
פלוס.

 נבחר ספידטרוניק, דולקת:LIMנורית חיווי £
משתנה.

ת דיסטרוניק פלוסבחיר

 כבויה. LIMבדוק האם נורית חיווי ¿
אם היא כבויה, דיסטרוניק פלוס כבר נבחר.

ת שיוטאם היא דולקת, לחץ על ידית בקר
.לכיוון החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
כבית. דיסטרוניק פלוס נבחר.

הפעלת דיסטרוניק פלוס

תנאי הפעלה
כדי להפעיל את דיסטרוניק פלוס, יש למלא אחר

התנאים הבאים:

ב להיות מותנע. ייתכן כי עליך לנהוגהמנוע חיי£
במשך כשתי דקות לפני שדיסטרוניק פלוס

יהיה מוכן להפעלה.

יש לשחרר את בלם החניה החשמלי.£

 להיות מופעלת אך ללא®ESPכת על מער£
בות.התער

אין להפעיל סייען חניה פעיל.£

.Dבת ההילוכים להיות במצב על תי£

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

בחור דיסטרוניק פלוס באמצעות ידיתיש ל£
 עמוד 198).«ת השיוט (בקר

הפעלה במהלך הנהיגה:

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿
. או מטה  או מעלה 

דיסטרוניק פלוס נבחר .

ת השיוט לחוצה כלפיהחזק את ידית בקר¿

 עד שהמהירות או כלפי מטה מעלה 

בעת.הרצויה נק

מהירות זו עלולה:

ב פנייהלהיות גבוהה מדי אם אתה נוהג בנתי£
ה.ך מהירריציאה מדאו 

ב הימני עד כדי כךלהיות כה גבוהה בנתי£
ב השמאלי.כב בנתישאתה עוקף כלי ר

ב השמאלי עדלהיות כה גבוהה בנהיגה בנתי£
ב הימני.כב בנתיכדי כך שאתה עוקף כלי ר

אם נהגים מתחלפים, יידע את הנהג החדש על
בזיכרון.ה השמורהמהירות 

ת שיוטידית בקר
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ה אזהר  

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כבכבך מתאים את מהירותו לזו של הרר

המלפנים, אך רק עד למהירות השמור

הרצויה.

אם אינך משחרר באופן מלא את דוושת
DISTRONIC PLUS ההאצה, ההודעה

inactive (דיסטרוניק פלוס לא פעיל) מופיעה
ה כזה לאב�תכליתית. במקרבתצוגה הר

כב האיטי הנע לפניך. אתהחק מהריישמר מר
תנהג במהירות שאתה תחליט עליה, על ידי

לחיצה על דוושת ההאצה.

כב נייח.ניתן להפעיל דיסטרוניק פלוס בעת שהר
בוע היא 30המהירות המינימלית שניתן לק

קמ“ש.

DISTRONIC PLUSנהיגה בסיוע של 

התחלת נסיעה

כב יכול להתחיל לנסוע אם הוא פונה אלהר
ב אחר.מכשול בלתי מזוהה או אם הוא נוסע בנתי

כב בולם אוטומטית. היה מוכןה זה הרבמקר
בלום בכל עת.ל

דיסטרוניק פלוס מנוטרל בלחיצה על דוושת
כב נייח.הבלמים למעט אם הר

אם ברצונך להתחיל לנסוע בסיוע של¿
DISTRONIC PLUS:הסר את רגלך מדוושת 

הבלמים.

ת השיוט כלפיךמשוך  קלות את ידית בקר¿
.

או

ה.האץ בקצר¿
כבך מתחיל לנסוע ומתאים את מהירותור

כב שלפניך.לזו של הר

כבך מאיץכב לא זוהה מלפנים, ראם שום ר
בעה מראש.למהירות שנק

כתכב לפניך, מעראם הוא לא מזהה שום ר
DISTRONIC PLUS ת שיוטפועלת כמו בקר.

כב לפניך מזהה שהרDISTRONIC PLUSאם 
חקכבך. כך נשמר המרמאט, הוא בולם את ר

ת.בחרש

כב מזהה שהרDISTRONIC PLUSכת אם המער
כבךה את המהירות רשלפניך מאיץ, היא מגביר

ה בזיכרון.עד למהירות ששמור

ת תכנית הנהיגהבחיר

בי,דיסטרוניק פלוס תומך בסגנון נהיגה ספורטי
AMGכבי  (רSאם אתה בוחר תכנית נהיגה +

 עמוד 175)  או תכנית« (Sבד), תכנית בל
כב עמוד 177). האצה עד לר«הנהיגה הידנית (

בעה מראש היאשלפנים או למהירות שנק
 (תכניתEת תכנית נהיגה דינמית יותר. אם בחר

Cכבי  ברAMGכב מאיץ באופן מתון יותר.), הר
מומלץ להפעיל תכנית זו בנהיגה בעומסי תנועה.

ביםהחלפת נתי

ב עקיפה, דיסטרוניקאם ברצונך לעבור לנתי

פלוס תסייע לך אם:

כב עולה על 70 קמ“ש.המהירות הר£

חקדיסטרוניק פלוס מצליחה לשמור על המר£

כב שלפנים.מהר

אתה מפעיל את מחווני הכיוון המתאימים.£

דיסטרוניק פלוס אינה מגלה סכנה של£

התנגשות.

כבך יאיץ. ההאצהאם אתה עומד בתנאים אלה, ר

ב מדי, אובים ייקח זמן רתיקטע אם שינוי הנתי

כב לפנים קצד מידי.כבך לרחק בין ראם המר

בלימה

כב שנבלם באמצעותאם אתה יוצא מהר
DISTRONIC PLUSבד, הוא עלול לנוע אם: בל

כת או באספקת החשמל.ישנה תקלה במער£

 נוטרלהDISTRONIC PLUSכת המער£
ת השיוט על ידי נוסע אובאמצעות ידית בקר

כב, לדוגמה.מחוץ לר

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

דוושת ההאצה לחוצה על�ידי נוסע, למשל.£

»»
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קיימת סכנת תאונה.

כב או להחנותו, הפסקאם ברצונך לעזוב את הר
כבאת פעולת דיסטרוניק פלוס, ואבטח את הר

כדי שלא יתחיל לנוע.

כת דיסטרוניק פלוספרטים נוספים לנטרול  מער
 עמוד 201).«(

כב לפניך עוצר,אם דיסטרוניק פלוס מגלה כי הר
כבך עד למצב נייח.בלום את רהוא י

כבך עצר, הוא נשאר נייח ואינךמיד לאחר שר

צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.

לאחר זמן מה, בלם החניה החשמלי מאבטח

כב, ומשחרר את בלמי השירות.את הר

כבךחק המינימלי הספציפי, רבהתאם למר
בעה מטריםה מלאה כאריגיע לידי עציר

חק מינימלי ספציפיכב לפנים. מרמאחורי הר
תבע באמצעות הבקר בידית בקרזה, נק
השיוט.

בת ההילוכיםכאשר דיסטרוניק פלוס מופעל, תי
 באופן אוטומטי אם:Pתעבור למצב 

ת ודלתת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£
הנהג פתוחה.

פעולת המנוע מופסקת. למעט אם היא£
מופסקת באופן אוטומטי באמצעות תפקוד

ECO start/stop. 

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר

אוטומטי, אם דיסטרוניק פלוס מופעל ומתקיימים

התנאים הבאים:

כת.חלה תקלה במער£

אספקת החשמל אינה מספקת.£

בת ההילוכים תעבור למצב אם חלה תקלה, תי
P.באופן אוטומטי 

ת המהירותרהגד

בעהזכור כי האצה או בלימה עד למהירות שנק

ע קט.עשויה להימשך רג

ת השיוט כלפי מעלה  לחץ על ידית בקר¿

למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 
למהירות נמוכה יותר.

ת השיוט לחוצה עדהחזק את ידית בקר¿
ג המהירות הרצויה.שתוש

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

הדיסטרוניק פלוס מופעל ומתאים את
הכב, למהירות החדשה שנשמרמהירות הר

בזיכרון.

במרווחים שלה שינוי המהירות השמור¿

ה על ידיתחץ לחיצה קצר ל1 קמ“ש:

עד או למטה  ת השיוט למעלה בקר

ת ההתנגדות.לנקוד

ת או, מוגברהשנשמרהמהירות האחרונה 
מופחתת במרווחים של 1 קמ“ש.

במרווחים שלה שינוי המהירות השמור¿

 על ידיתה לחץ לחיצה קצר10 קמ“ש:

עד או למטה  ת השיוט למעלה בקר

ת ההתנגדות.לנקוד

ת או, מוגברהשנשמרהמהירות האחרונה 
מופחתת במרווחים של 10 קמ“ש.

דיסטרוניק פלוס לא מנוטרל אם אתה לוחץ

על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם אתה מאיץ
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כדי לעקוף, דיסטרוניק פלוס מתאים את

הכב למהירות האחרונה שנשמרמהירות הר

בזיכרון בתום העקיפה.

חק המינימלי הספציפית המררהגד

חק המינימלי הספציפי עבורבוע את המרניתן לק

דיסטרוניק פלוס, באמצעות שינוי טווח הזמן בין

בועשנייה אחת לשתיים. עם תפקוד זה ניתן לק

חק המינימלי, אשר דיסטרוניק פלוסאת המר

כב שלפניך, בהתאם למהירותתשמור עליו מהר

חק בתצוגהכב. באפשרותך לראות את המרהר

 עמוד 202).«(ב�תכליתית הר

כבךחק מינימלי בין רוודא שאתה שומר מר
תרש על ידי החוק. במידכב מלפנים, הנדלר

כב מלפנים.חק לרך, התאם את המרהצור

כים לנטרל דיסטרוניק פלוס:רישנן כמה ד

.ת שיוט לפנים לחץ קלות את ידית בקר¿

או

כב נייח.בלום, אלא אם הר¿

או

ת השיוט בכיוון החץלחץ קלות את ידית בקר¿
.

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי
LIM  ת השיוט נדלקת.בידית בקר

כאשר אתה מפסיק את פעולת דיסטרוניק פלוס,

 תופיע בתצוגהDISTRONIC PLUS offההודעה 

ב�תכליתית למשך כחמש שניות.הר

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר 

ממת המנוע. דיסטרוניקנמחקת בעת הד

פלוס לא מנוטרל אם אתה לוחץ על דוושת

ההאצה.

דיסטרוניק פלוס מנוטרל באופן אוטומטי אם:

אתה מפעיל את בלם החניה החשמלי או£

אם הוא מופעל אוטומטית

בת או אם אתה מנטרל מתער®ESPכת מער£
.®ESPכת את מער

.R, או N ,Pבת במצב בת ההילוכים משולתי£

ת שיוט לכיוונך,אתה מושך את ידית בקר£

מי אוכדי להתחיל בנסיעה ודלת הנוסע הקד

אחת הדלתות האחוריות פתוחה.

. בכיוון סובב את הבקר להגדלה: ¿

חקלאחר מכן דיסטרוניק פלוס ישמור על מר
כב שלפניך.כבך לרגדול יותר, בין ר

. בכיוון סובב את הבקר  להקטנה:  ¿

חקלאחר מכן דיסטרוניק פלוס ישמור על  מר
כב שלפניך.כבך לרקטן יותר בין ר

כת דיסטרוניק פלוסנטרול מער
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כב מחליק.הר£

אתה מפעיל את סייען חניה פעיל.£

אם מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס, יישמע
הה. ניתן לראות את האזהרצליל אזהר

DISTRONIC PLUS off פעולת דיסטרוניק פלוס)
ב�תכליתית, למשךמופסקת) בתצוגה הר

כחמש שניות.

תצוגות של דיסטרוניק פלוס מוצג בלוח

המחוונים

תצוגה במד המהירות

דוגמה: תצוגות של דיסטרוניק פלוס במד המהירות

כבבעת שדיסטרוניק פלוס מופעל ולא זוהו כלי ר

מלפנים, יידלק מקטע אחד או שני מקטעים 

בעה. אם דיסטרוניק פלוסבטווח המהירות שנק

בין כב מלפנים, נדלקים מקטעים מזהה ר

בין המהירותל כב שלפניך המהירות של הר

.ה השמור

מהירות המוצגת במד המהירות עשויה להיות

בעה עבורשונה במקצת מהמהירות שנק

דיסטרוניק פלוס.

תצוגה כאשר דיסטרוניק פלוס מנוטרל

פית בתפריטבחור את התצוגה הגרבאפשרותך ל

Assistance )»(247 ך.רב הד במחש עמוד

פיתתצוגה גר

כב מלפנים, אם זוההר 
כבחק הנוכחי עד לרחק: המרמחוון מר 

מלפנים

כב מלפנים,חק מינימלי מפורט עד לרמר

מתכוונן

כבךר

Assistance graphicבחר בתפקוד ¿ 
ךרב הדפית) באמצעות מחש(תצוגת גר

 עמוד 248).«(

תצוגה בעת שדיסטרוניק פלוס מופעל

בעת הפעלת דיסטרוניק פלוס תופיע המהירות
ה בזיכרון בתצוגה במשך חמש שניותהשמור

ך.לער

פיתתצוגה גר

כב מלפנים, אם זוההר 

כב שלפנים,חק מינימלי מפורט עד לרמר

מתכוונן

כבךר 

בד מופיעדיסטרוניק פלוס פעיל (מלל בל

ת השיוט)בעת הפעלתה של ידית בקר



מפתח עניינים

203
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
כות נהיגה מער

בכב אחרים המשנים נתיכלי ר

כבדיסטרוניק פלוס עלול לא לזהות כלי ר

כבחק מהרשנכנסים (“חותכים“) לפניך. המר

שלפניך יהיה קצר מדי.

כב צריםכלי ר

עצות לנהיגה עם דיסטורניק פלוס

הערות כלליות
הפרטים הבאים כוללים תיאורים מסוימים של

בבים תשומת לתנאי כביש ותנועה, שמחיי
ך.ת הצורת במצבים שכאלה, בלום במידמיוחד

דיסטרוניק פלוס מנוטרל.לאחר בלימה 

ביצוע פניות, כניסה או יציאה מעיקול

כב בעתהיכולת של דיסטרוניק פלוס לזהות כלי ר

בלוםכבך עשוי לביצוע פנייה מוגבלת. ר

בפתאומיות או מאוחר.

בכב שאינם נוסעים באמצע הנתיכלי ר

כב שאינםדיסטרוניק פלוס עלול לא לזהות כלי ר
כבחק מהרב שלהם. המרנוסעים באמצע הנתי

שלפניך עלול להיות קצר מדי.

כבדיסטרוניק פלוס לא זיהה עדיין את כלי הר

ב בשל מימדיושלפנים אם הוא נוסע בקצה הנתי

כב שלפניך יהיה קצר מדי.חק מהרהצרים. המר

כב נייחיםחסימות וכלי ר

ב חסימות או כלידיסטרוניק פלוס לא בולם עק

כב נייחים.ר

Assistance graphicבחר את תפקוד ¿

בפית) באמצעות מחש(התצוגה הגר

 עמוד 248).«(ך רהד
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ה אזהר  

כב חוציםכלי ר

כב החוציםדיסטרוניק פלוס עלול לא לזהות כלי רד

בך בטעות. הפעלת דיסטרוניק פלוס לפניאת נתי

מזור שיש בו תנועה חוצה, לדוגמה, עלולה לגרוםר

כבך לנוע בשוגג.לר

כב, הוא עשוי להתחיל לנועאחרי שאתה יוצא מהר

 אם:HOLDאף על פי שנבלם באמצעות תפקוד 

כת או באספקת החשמלישנה תקלה במער£

 מנוטרל באמצעות לחיצה עלHOLDתפקוד £

דוושת ההאצה על�ידי נוסע, לדוגמה

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£

הנתיכים חובלו

המצבר מנותק£

קיימת סכנת תאונה.

כב תמיד נטרל את תפקוד ה�לפני יציאה מהר

HOLDכב במקום. ואבטח את הר

הערות בטיחות חשובות

HOLD  תפקוד 

 או התפקודDISTRONIC PLUSכת אם המער

HOLDכב בולם אוטומטית מופעלים, הר

במצבים מסוימים.

DISTRONICכב נטרל את כדי למנוע נזק לר

PLUSואת תפקוד ה� HOLD במצבים 

הבאים או במצבים דומים:

כבת הרבעת גריר£

במתקן לשטיפת מכוניות£

 עמוד HOLD  )».(205נטרל את תפקוד ה�

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 החשמלי משוחרר.£

דיסטרוניק פלוס מנוטרל.£

 במצבבתבת הילוכים אוטומטית משולתי£

D ,R או  N.

הערות כלליות

 יכול לסייע לנהג במצבים הבאים:HOLDתפקוד 

רונות תלוליםבתחילת נסיעה, במיוחד במד£

רונות תלוליםבעת תמרון על מד£

בעת נסיעה בפקק תנועה£

כב נייח ללא לחיצה על דוושת הבלמים.הר

 מנוטרלHOLDאפקט הבלימה בוטל ותפקוד ה�

כשאתה לוחץ על דוושת ההאצה כדי להתחיל

לנסוע.

כב המזוהה מבצע פנייה וחושףלדוגמה, אם הר

בלוםכב חונה, דיסטרוניק פלוס לא ימכשול או ר

בגללם.
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וודא שתנאי ההפעלה מולאו.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

הגבר את הלחיצה  על דוושת הבלמים עד¿

.תיתילכת�ברה הגוצתב עיפוי  בותיכהש

 מופעל. ניתן לשחרר אתHOLDתפקוד 
דוושת הבלמים.

 אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים

, המתן מעט ונסהHOLDאינה מפעילה את 

שוב.

HOLD     נטרול תפקוד

באופן אוטומטי אם: מנוטרל HOLDתפקוד 

בת הילוכיםכב עם תיכלי ראתה מאץ. ב£

בת ההילוכים במצבאוטומטית: רק אם תי
D או       R.

בת במצבבת ההילוכים האוטומטית משולתי£

P.

אתה לוחץ על דוושת הבלמים בכוח מסוים£

ב�נעלם מהתצוגה הר עד שסמל 

תכליתית.

אתה מפעיל את הדיסטרוניק פלוס.£

כב באמצעות בלםאתה מאבטח את הר£

החניה החשמלי.

לאחר זמן מה, בלם החניה החשמלי מאבטח

כב ומשחרר את בלמי השירות.את הר

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

בת ההילוכים הופעל, תיHOLDכאשר תפקוד 
 באופן אוטומטי, אם:Pתעבור למצב 

ה ודלתת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור£
הנהג פתוחה.

המנוע דומם, אלא אם פעולתו הופסקה£
/ECO startבאופן אוטומטי באמצעות תפקוד 

stop.

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר
 מופעל ומתקיימיםHOLDאוטומטי, אם תפקוד 

התנאים הבאים:

כת.אירעה תקלת מער£

אספקת החשמל אינה מספקת.£

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר
 מופעל ומתקיימיםHOLDאוטומטי, אם תפקוד 

תנאים הבאים:

ה ודלתת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור£
הנהג פתוחה.

המנוע דומם, אלא אם פעולתו הופסקה£
/ECO startבאופן אוטומטי באמצעות תפקוד 

stop.

כת.אירעה תקלת מער£

אספקת החשמל אינה מספקת.£

(בלום     Brake immediately ייתכן כי ההודעה
ב�תכליתית.מיד) תופיע בתצוגה הר

לחץ מייד על דוושת הבלמים בחוזקה עד¿
שתיעלם ההודעה.

 מנוטרל.HOLDתפקוד ה�

דירים אם אתה מדומםיישמע צופר במרווחים ס
ת הבטיחות שלךאת המנוע, משחרר את חגור

HOLDאו פותח את דלת הנהג כל עוד תפקוד 

HOLDמופעל. הצופר מתריע בפניך כי תפקוד 

כב,מופעל עדיין. אם תנסה לנעול את הר
הצפצוף מושמע בעוצמה גבוהה יותר. ניתן לנעול

.HOLDכב רק לאחר הנטרול של תפקוד את הר

ממת המנוע ניתן להתניעו שובלאחר הד

.HOLDרק לאחר נטרול של תפקוד 

HOLDהפעלת תפקוד 
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סייען תחילת נסיעה

)AMGכבי (למעט ר

הערות בטיחות חשובות

ביטול סייען תחילת נהיגה

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

.®ESPהפעל שוב את ¿

)AMGכבי  (רRACE START תפקוד 

הערות בטיחות חשובות

 (זינוקRACE STARTאין להשתמש בתפקוד 
כים רגילות. אפשר להפעיל אתרמרוצים) בד

התפקוד ולהשתמש בו במסלולים ייעודיים
בוריים.בד, ולא בכבישים ציבל

.AMG יבכרב קר ןימז  RACE START דוקפת

ה אזהר  
אם אתה משתמש בסייען תחילת נהיגה, גלגלים

כב עלול להחליק. אםאחדים עלולים להסתחרר והר

ESP®ת סכנת ההחלקה וסכנת מנוטרל, גובר

כב ריק מאנשיםב לרביתאונה. ודא שהאזור מס

וממכשולים.

בית ממצבסייען תחילת נהיגה מספק האצה מיט
כב והצמיגיםנייח. כדי להשתמש בסייען, הר

בים להיות במצב טוב ולעמוד על קרקע בעלתחיי
אחיזה גבוהה.

בוריות.כים ציראל תפעיל סייען תחילת נהיגה בד

כותעות למערהקפד על הערות הבטיחות הנוג
 עמוד 69).«לנהיגה בטוחה (

הקפד לקרוא את הערות הבטיחות ואת המידע
 עמוד ESP®) ».(73עים ל�הנוג

הפעלת סייען תחילת נהיגה

 עמוד ESP®) ».(248נטרל ¿

כוונן את גלגל ההגה הישר לפנים.¿

לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ברגל שמאל¿
והחזק אותה לחוצה.

.Dהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿

 כדיDYNAMIC SELECTהשתמש בלחצן ¿
 עמוד S) ».(166בחור תכנית נהיגה ל

לחץ מהר על דוושת ההאצה במלואה.¿

הסר את רגלך מדוושת הבלמים, אך המשך¿
ללחוץ על דוושת ההאצה.

בית.כב מתחיל לנסוע בהאצה מרהר

 מיד בתום תהליך ההאצה.®ESPהפעל 
כבך לא תייצב את ר®ESPכת ת, מעראחר

אם הוא יתחיל להחליק או אם הגלגלים
יסתחררו.

ה אזהר  
 גלגלים אחדיםRACE STARTבעת השימוש ב� 

כב עלול להחליק.רוהעלולים להסתחרר 

 שנבחר, גוברות סכנת®ESPבהתאם למצב 

ההחלקה וסכנת התאונה. ודא כי אנשים, בעלי חיים

כב.או מכשולים לא נמצאים בטווח התמרון של הר

  (זינוק מרוצים) מספקRACE STARTתפקוד 
בית ממצב נייח. כדי להשתמש בסייען,האצה מיט

כבבים להיות במצב טוב והרכב והצמיגים חייהר
ב לעמוד על קרקע בעלת אחיזה גבוהה.חיי

עותהקפד על הערות הבטיחות הנוג
 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה (למער

הקפד לקרוא את הערות הבטיחות ואת
 עמוד ESP® ) ».(73עים ל�המידע הנוג

תנאי הפעלה

 אם:RACE STARTבאפשרותך להפעיל 

הדלתות, מכסה תא המנוע ודלת תא המטען£
סגורים

ת האחיזהבת ההילוכים, בקרהמנוע פועל ותי£
והמנוע הגיעו לטמפרטורות ההפעלה שלהם

גלגל ההגה מיושר לפנים£

כב נייח ודוושת הבלמים לחוצה (ברגלהר£
שמאל)

Dבת ההילוכים במצב תי£
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RACE או S+ ,Sה תכנית נהיגה נבחר£

 עמוד 167).«(

(זינוק מרוצים)     RACE STARTהפעלת 

לחץ על דוושת הבלמים ברגל שמאל והחזק¿
אותה לחוצה.

משוך את שתי הידיות להחלפת הילוכים¿
בגלגל ההגה והחזק אותן במצב זה.

RACE START Confirm: Paddleההודעה ¿
UP Cancel: Paddle DOWNזינוק מרוצים) 

אישור: ידית גלגל הגה כלפי מעלה ביטול:
ידית גלגל הגה כלפי מטה) מופיעה בתצוגה

ב�תכליתית.הר

שחרר את שתי הידיות להחלפת הילוכים¿
בגלגל ההגה.

אם הפסיקו להתקיים תנאי ההפעלה של
. תופיעRACE STARTבוטל התפקוד, י
RACEב�תכליתית ההודעה בתצוגה הר

START not possible See Owner‘s
Manualזינוק מרוצים אינו פעיל. ראה ספר) 

נהג).

תרבעהל תילאמשה תידיה תא ךושמ :לוטיבל¿
 עמוד 177).«הילוכים בגלגל ההגה (

או

ת משוך את הידית הימנית להעברלאישור:¿
 עמוד 177).«הילוכים בגלגל ההגה (

RACEב�תכליתית ההודעה בתצוגה הר
START available Depress accelerator
(זינוק מרוצים פעיל. לחץ על דוושת

ההאצה).

אם לא תלחץ על דוושת ההאצה תוך כמה
RACEשניות, יתבטל התפקוד. ההודעה 

START cancelled (זינוק מרוצים מבוטל)
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

לחץ על דוושת ההאצה במלואה.¿

ת.מהירות המנוע מוגבר

RACE START Release brakeההודעה 
to startזינוק מרוצים; שחרר בלמים) 

ב�להתחלת נסיעה) מוצגת בתצוגה הר
תכליתית.

ת תוך זמןאם דוושת הבלמים לא משוחרר
RACEבוטל התפקוד. ההודעה קצר, י

START cancelled(זינוק מרוצים מבוטל) 
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

הסר את רגלך מדוושת הבלמים, אך הוסף¿
ללחוץ על דוושת ההאצה.

בית.כב מתחיל לנסוע בהאצה מרהר

(זינוק RACE START activeההודעה 
ב�מרוצים פעיל) מוצגת בתצוגה הר

תכליתית.

RACE START כב מגיע מופסק כאשר הר
RACE STARTלמהירות של כ� 50 קמ“ש. 

מנוטרל מיד אם אתה משחרר את דוושת
ההאצה במהלך פעולתו או אם אחד מתנאי

RACEההפעלה מפסיק להתקיים. ההודעה 
START not possible(זינוק מרוצים אינו פעיל) 

(זינוק מרוצים RACE START cancelledאו 
ב�תכליתית.מבוטל) מוצגת בתצוגה הר

אם השתמשת בתפקוד כמה פעמים ברצף
 זמין שובRACE STARTבפרק זמן קצר, יהיה 
חק מסוים.כב למררק לאחר שתנהג בר

AMG RIDE CONTROL     ת גובה(בקר
)AMGכבי בר

הערות כלליות

ת אלקטרונית פועלתכת שיכוך המבוקרמער
ת אתבאופן רציף. פעולתה הרציפה משפר

בטיחות הנהיגה ואת נוחות הנהיגה.

מיםהשיכוך מכוון בנפרד בכל גלגל והוא תלוי בגור
הבאים:

ביסגנון הנהיגה שלך, לדוגמה, סגנון ספורטי£

ך, לדוגמה, אם ישנם בורותרמצב של פני הד£

ת ידנית מצב ספורט או מצב נוחותאם בחר£

ת המתלים באמצעותרניתן לכוונן את הגד

כזית.הלחצן הרלוונטי בקונסולה המר

ניתן גם להגדיר את המצב באמצעות הבקר

AMG DYNAMIC SELECT )».(167 עמוד 
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כת ההצתה הייתה כבויה במשך פחותאם מער
מ�4 שעות, בהתנעת המנוע הבאה תופעל

כתה. אם מערתכנית נהיגה האחרונה שנבחר
ההצתה הייתה כבויה במשך יותר מ�4 שעות,

.Comfortבהתנעת המנוע הבאה יופעל מצב 

מצב ספורט

ת המתלים הקשיחה יותר של המתליםרהגד
ע טוב יותר עם פניבמצב ספורט מבטיחה מג

הכביש. בחר מצב זה כאשר אתה מאמץ סגנון
כים בין�עירוניותרבי, לדוגמה, בדנהיגה ספורטי

מפותלות.

.לחץ על לחצן ¿

ת את מצב בחר.נדלקת נורית החיווי 
הספורט.

AMG Ride Control SPORTההודעה 
ת גובה) תופיע בתצוגה(מצב ספורט ובקר

ב�תכליתית.הר

מצב נוחות

כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה של ר
יותר.בחר מצב זה אם אתה מעדיף לנהוג בסגנון

כים ישרות כגון כבישיםרנוח יותר, וכן בנהיגה בד
מהירים.

 שוב כדי שתיכבה נוריתלחץ על הלחצן ¿
.החיווי 

ת כעת מצב נוחות.בחר

AMG Ride Control SPORTההודעה 
ת גובה) תופיע בתצוגה(מצב ספורט ובקר

ב�תכליתית.הר

ם. קיימתכב בסרן אחד מורלעולם אל תגרור ר
סכנת נזק לדיפרנציאל. נזק מסוג זה אינו

ס בנץמכוסה באחריות העקיפה של מרצד
ביםושל כלמוביל בע“מ. כל הגלגלים חיי

להישאר על הקרקע או יש להרים את כולם
כבת הרמהקרקע. הקפד על ההוראות לגריר

ע עם הקרקע.בכל הגלגלים במג

4MATIC כת  ביחד עם מערESP®משפר את 
גלגל מניע מסתחררכבך בעת שהאחיזה של ר

ה.בגלל אחיזה ירוד

4MATICאם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך, 

בטללא יכול להפחית את סכנת התאונה או ל
ב בתנאי אינו מתחש 4MATICאת חוקי הפיזיקה. 

 הוא כלי 4MATICך, מזג האוויר או התנועה. רהד
כבחק מהרבד. באחריותך לשמור על המרעזר בל

בלום בזמן ולהישארכב, לשלפניך ועל מהירות הר
ב הנסיעה.בנתי

ה:אם גלגל מניע מסתחרר בגלל אחיזה ירוד

בעת תחילת נסיעה, לחץ על דוושת£
בדההאצה למצב הרצוי בל

האץ פחות בעת נהיגה£

ף ניתן להשיג את מלוא הפעולהבתנאי חור
 רק באמצעות השימוש בצמיגי 4MATICשל 
) ובשרשראות שלג, אםM+Sף (צמיגי חור

צריך.

כת שיכוךמתלים המצוידים במער

מותאמת

הערות כלליות

כת השיכוך המותאמתמתלה המצויד במער

ת ומבקר את כיולמספק נוחות נהיגה משופר

המשככים ברציפות. מאפייני השיכוך מותאמים

להפעלה ולתנאי הנהיגה הקיימים. השיכוך מכוון

מים הבאים:בנפרד בכל גלגל והוא תלוי בגור

יביטרופס ןונגס ,המגודל ,ךלש הגיהנה ןונגס£

ךרהמצב של פני הד£

 4MATIC     בועה בכל הגלגלים)(הנעה ק
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תב מיוחדבעת החניה, הקדש תשומת ל
לעצמים מעל או מתחת לחיישנים, כגון

ת גרורים.חים או התקני גריראדניות פר
פרקטרוניק אינו מזהה עצמים כאלה כאשר

כב. אתה עלולבה המיידית של הרהם בקיר
כב או לעצמים.לגרום נזק לר

החיישנים עלולים לא לזהות שלג ועצמים
הסופגים מקורות על�קוליים.

מקורות על�קוליים כגון מתקנים אוטומטיים
חוס שלכב, בלמים באוויר דלשטיפת כלי ר

חים פנאומטיים עלוליםמשאיות או מקד
לגרום לתקלת פרקטרוניק.

פרקטרוניק עלול לא לתפקד כהלכה על פני
שטח משובשים.

ך בהתקןה אם אין צורקפל את תפוח הגריר

ה. פרקטרוניק מודד את טווח הזיהויהגריר

המינימלי עד מכשול מהפגוש ולא מתפוח

ה.הגריר

 פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי אם אתה:

מפעיל את ההצתה£

בת ההילוכים בתיN או D ,Rב מצב משל£
אוטומטית

משחרר את בלם החניה החשמלי£

פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות מעל 18
קמ“ש. פעולתו מתחדשת במהירויות נמוכות

יותר.

פרקטרוניק מנוטרל עבור החלק האחורי של

ביןכבך לבור חשמלי בין רכב אם אתה יוצר חיהר

גרור.

טווח הפעולה של החיישנים

הערות כלליות

PARKTRONIC ב במכשולים הבאים: אינו מתחש

מכשולים שנמצאים מתחת לטווח הזיהוי,£

לדוגמה אנשים, בעלי חיים או עצמים

מכשולים שנמצאים מעל טווח הזיהוי, כגון£

מפותמטענים בולטים, מרווחים אחוריים או ר

העמסה של משאיות.

(Parktronic)פרקטרוניק   

הערות בטיחות חשובות

התכנית הנהיגה שנבחר£

כברות הגובה של הרהגד£

בחור את תכנית הנהיגה באמצעותניתן ל
 עמוד DYNAMIC SELECT) ».(166הלחצן 

ת מצב נוחותבחיר

כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה של ר
יותר. לכן, בחר תכנית נהיגה זו אם אתה מעדיף

לנהוג בסגנון נוח יותר.

כיםרה בדבחר מצב נוחות גם בנהיגה מהיר
כיםרישרות, לדוגמה בקטעים ישרים של ד

מהירות.

DYNAMICלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ¿

SELECT  נוחות עד שתבחר מצב
 עמוד 166).«(

ת מצב ספורטבחיר

ספורטת המתלים הקשיחה יותר במצב רהגד
ע טוב יותר עם פני הכביש. בחרמבטיחה מג

תכנית נהיגה זו אם ברצונך לאמץ סגנון נהיגה
בי יותר בכבישים בין�עירוניים מפותלים,ספורטי
לדוגמה.

DYNAMICלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ¿

SELECT  ספורט עד שתבחר מצב
 עמוד 166).«(

פרקטרוניק הוא עזר חניה אלקטרוני המצויד

קטרוניק מבקר את האזורבחיישני רדאר. פר
כבך באמצעות שישה חיישניםב לרבישמס

מי ושישה חיישנים בפגוש האחורי.בפגוש הקד
ביןכבך לחק בין רפרקטרוניק מציין את המר

מכשול באופן חזותי וקולי.

בד. הוא אינו תחליףפרקטרוניק הוא כלי עזר בל
בה הקרובה. האחריותביב שלך לסלתשומת הל

על תמרוני חניה בטוחים מוטלת עליך. ודא שאין
אנשים, בעלי חיים או מכשולים בטווח התמרון

תו.כב בעת החניישל הר
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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

דיר, היזהר לא לשרוט אותםהחיישנים באופן ס
 עמוד 332).«(ולא לגרום להם נזק 

טווח החיישנים

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

אם ישנו מכשול בטווח זה, תידלקנה כל תצוגות

ה. אםה הרלוונטיות ויישמע צליל אזהרהאזהר

ך המינימלי, ייתכןחק אינו מגיע לערהמר

שהאזהרות לא יוצגו שוב.

התצוגות אזהר

כב.מקטעים בצד שמאל של הר

כב.מקטעים בצד ימין של הר

המציגים מוכנות לפעולה.מקטעים 

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.

כב מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעי חיווי צהובים ושני מקטעי חיווי
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם דולקים מקטעי

.החיווי הצהובים המראים מוכנות לפעולה 
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ה  תצוגת אזהרבת הילוכיםמצב תי

Dמי מופעלהאזור הקד

N ,Rמיהאזורים הקדכב או הר

והאחורי מופעליםר לאחוררדמיד

Pאף אזור אינו מופעל

כבמקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הר
כבחק הרב למכשול בהתאם למרמתקר

מהמכשול.

החל ממקטע החיווי השישי ואילך יישמע£
ה לסירוגין במשך כשתי שניות.צליל אזהר

ביעי ואילך יישמעהחל ממקטע החיווי הש£
ה במשך שתי שניות. הצליל מצייןצליל אזהר

חק המינימלי.עת למרשהג

בת הילוכים ידניתתי

התצוגת אזהרמצב ידית הילוכים

מי מופעלהאזור הקדהילוכי נסיעה לפנים

או

הילוך סרק

מיהאזורים הקדהילוך נסיעה לאחור,
והאחורי מופעליםכבאו הר

ר לאחוררדמיד

בת הילוכים אוטומטיתתי

נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

 נורית חיווי.

 נטרול/הפעלה של פרקטרוניק.

דלקת, פרקטרוניק מנוטרל. נאם נורית החיווי 

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר
 במתג2אתה מסובב את המפתח למצב 

ההתנעה.

בתמצב ידית ההילוכים או בורר ההילוכים בתי
כבהילוכים אוטומטית וכויון הנסיעה של הר

ה תהיה פעילה כאשרקובעים איזה תצוגת אזהר
המנוע פועל.
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כת הופסקה.חלה תקלה בפרקטרוניק ופעולת המער

כזבדוק את פרקטרוניק במראם התקלות אינן מתוקנות, דאג ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

 המקטעים האדומיםקר

הדולקים בתצוגות האזהר

של פרקטרוניק. בנוסף,

ה במשךנשמע צליל אזהר

כשתי שניות. במצב זה

פרקטרוניק מנוטרל ונורית

PARKTRONIC ןצחלב יוויחה

.תקלדנ

רק המקטעים האדומים

הדולקים בתצוגות האזהר

של פרקטרוניק. במצב זה,

פרקטרוניק מנוטרל.

תקלות אפשריות של פרקטרוניק

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו�    תקלה                                    סי

 סייען חניה

הערות בטיחות חשובות

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.

 עמוד 332).«נקה את חיישני פרקטרוניק (¿

הפעל שוב את ההצתה.¿

.םיילוק�לע םילג וא ינוציח וידר רוקמ ידי לע המרגנ היעבה יכ ןכתיי

בדוק אם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.¿

וודא כי אנשים, בעלי חיים או מכשולים לא
נמצאים בטווח התמרון.

אם פרקטרוניק מנוטרל, סייען חניה פעיל גם
לא זמין.

ה אזהר  
כבבעת כניסה למקום חניה או יציאה ממנו הר

ב נסיעה נגדי. אתה עלולעלול להתפרץ לנתי

ך אחרים. קיימת סכנתרלהתנגש במשתמשי ד

תאונה.

כב,ך אחרים. עצור את הררב למשתמשי דשים ל

תאם צריך, או הפסק את תמרון החניה של עזר

סייען חניה פעיל.

ת, עליך לנהוג מעלה אחראם אין בריר
כות, בזהירות ולא בזוויתרמכשולים  כגון מד

ה. אתה עלול לגרום נזק לגלגלים אוחד
לצמיגים.

הערות כלליות

סייען חניה פעיל הוא סייען חניה אלקטרוני עם
גלים על�קוליים. הגלים העל�קוליים משמשים

כב. מקום חניהת הכביש משני צדדי הרלמדיד
בותמתאים יצוין באמצעות סמל חניה. התער

היגוי פעילה יכולה לסייע לך במהלך החניה או
יציאה ממנה. אתה יכול גם להשתמש

 עמוד 209).«בפרקטרוניק (

כבהפעלת בלמים פעילה זמינה רק בכלי ר

בת הילוכים אוטומטית.עם תי

בד. הוא אינוסייען חניה פעיל הוא כלי עזר בל
בה הקרובה.ביב שלך לסתחליף לתשומת הל

אתה אחראי לתמרוני חניה בטוחים.
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כבך, אסור להשתמש בסייעןת גרור לרבראם חי
בור החשמלי ביןחניה פעיל. לאחר ביצוע החי

בין הגרור, סייען חניה פעיל אינו זמין יותר.כבך לר
פרקטרוניק מבוטל עבור האזור האחורי.

זיהוי מקומות חניה

עצמים הנמצאים מעל טווח הזיהוי של סייען
ת מקום החניה.חניה פעיל לא יזוהו בעת מדיד

בוןבעת חישוב של הליך החניה לא יובאו בחש
מפותמטענים בולטים, חלקים אחוריים או ר

העמסה של משאיות, לדוגמה.

עצות חניה:

כים צרות, נהג קרוב ככל האפשר למקוםרבד£
החניה.

ת בהם אשפה אומקומות חניה שמפוזר£
קיימת צמחיה עבותה ייתכן כי יזוהו או יימדדו

גוי.באופן ש

מקומות  חניה עם  אשפה, או צמחיה£
ה,עבותה או תפוסים על ידי התקני גריר

עלולים להיות מזוהים לא נכון או לא מזוהים
כלל.

הם כבד עלולים לגרום למדידשלג או גש£
גויה של מקום החניה.ש

ה של פרקטרוניק,ב להודעות האזהרשים ל£
 עמוד 210).«במהלך תהליך החניה (

ב בתהליךבכל זמן נתון, אתה יכול להתער£
בוטל.ההיגוי ולתקן אותו. סייען חניה פעיל י

כבך,כאשר אתה מוביל מטען הבולט מר£
אסור לך להשתמש בסייען חניה פעיל.

לעולם אל תשתמש בסייען חניה פעיל כאשר£
מותקנים  שרשראות שלג.

וודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.£
ה על מאפייני החניהיש לכך השפעה ישיר

כב.של הר

השתמש בסייען חניה פעיל עבור מקומות חניה:

הבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרהמק£
לכיוון הנסיעה

חובות ישרים ולא בעיקוליםבר£

שהם בגובה הכביש, לדוגמה לא על£
כה.רהמד

ךת גרור, האורכב עם התקן גרירעבור כלי ר
ב להיות מעט גדולהמינימלי של מקום החניה חיי

יותר.

ה אזהר  

לפעמים סייען חניה פעיל עשוי להמליץ מקומות

שאינם מתאימים לחניה, לדוגמה:

באזורים שאסור לעצור או לחנות בהם£

בילי גישה, בכניסה לחניה או ביציאהלפני ש£

ממנה

על פני שטח בלתי הולמים£

אם ישנם חפצים שנמצאים מעל טווח הזיהוי:

סייען חניה פעיל עלול להתחיל בפעולות היגוי£

ם מדי.מוקד

כב עלול לא לעצור לפני עצמים אלההר£

ולהתנגש בהם.

קיימת סכנת תאונה.

אם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי, עצור את

כב והפסק סייען חניה פעיל.הר

 עמוד 209).«למידע נוסף על טווח הזיהוי, ראה (

הסייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בזווית ישר
לכיוון הנסיעה אם:

שני מקומות חניה צמודים אחד לשני£

מקום החניה צמוד למכשול נמוך כגון£
כה נמוכהרשפת מד

אתה נכנס למקום חניה תוך שימוש£
בהילוך נסיעה לפנים

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בעת חניה
ה לכיוון הנסיעה אם:בילה או בזווית ישרמק

כהרמקום החניה נמצא על שפת המד£

מקום החניה נראה חסום בעלים או£
במרצפות לריצוף דשא

כבך לא מסוגל להיכנסהאזור קטן מדי ור£
אליו

מקום החניה גובל במכשול כגון עץ, עמוד£
או גרור
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ה אזהר  

דוגמה: סמל חניה

מקום חניה זוהה בצד שמאל.

סמל חניה.

מקום חניה זוהה בצד ימין.

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.משני צדי הר

סייען חניה פעיל יזהה את מקומות החניה
בד:הבאים בל

הבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרהמק£
לכיוון הנסיעה

 1.5 מ‘בילים לכיוון הנסיעה וברוחבמק£

לפחות

כבך ב�בילים לכיוון הנסיעה וארוכים מרמק£
 לפחות’1.0 מ

כבךחבים מרה לכיוון הנסיעה ורבזווית ישר£
 לפחות’ב� 1.0 מ

ב שסייען חניה פעיל אינו מסוגל למדוד אתשים ל
הכו של מקום חניה, אם הוא נמצא בזווית ישראור

כבך נכנסלכיוון הנסיעה. עליך להחליט אם ר
למקום החניה.

במהירויות נמוכות מ� 30  קמ“ש אתה תראה
 כמחוון מצב בלוח המחוונים.את סמל החניה 

אם זוהה מקום חניה, יופיע חץ המצביע לצד
כב. סייען חניה פעילשמאל או לצד ימין של הר

בד.מי בליציג מקומות חניה רק בצד הנוסע הקד
מקומות החניה בצד הנהג מוצגים לאחר הפעלת

בצע חניה בצד הנהגפנס איתות בצד הנהג. כדי ל
עליך להשאיר את פנס האיתות דולק, עד

שתאשר את השימוש בסייען חניה פעיל

 בגלגל ההגהבאמצעות לחיצה על לחצן 
כת קובעת אוטומטית אםב�תפקודי. המערהר

ביל לכיוון הנסיעה או נמצאמקום החניה מק
ה אליו.בזווית ישר

מקום חניה מוצג תוך כדי שאתה חולף על פניו
 ממנו.’חק של כ� 15 מועד למר

חניה

כב שנבלם באמצעות סייעןאם אתה יוצא מהר

בד, הוא עלול להתחיל לנוע אם:חניה פעיל בל

כת או באספקת החשמלישנה תקלה במער£

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£

הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

כבנוסע, לדוגמה, מאיץ את הר£

קיימת סכנת תאונה.

כב אבטח אותו מפנילפני שאתה יוצא מהר

תנועה.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

אם פרקטרוניק מזהה מכשולים, סייען
חניה פעיל בולם אוטומטית במהלך תמרוני

בלום בזמן.החניה. באחריותך ל

כב אם סמל החניה מצביע עלעצור את הר¿
מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.

ב שלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

.Rב מצב של

:Start Park Assist? Yes: OK No העדוהה

 לא:) OK(סייען חניה פעיל? ? כן: 
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

בגלגל לחץ על לחצן  : ביטול התהליךל ¿
ב�תפקודי או התחל בנסיעה.ההגה הר

או
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 לחץ עלת סייען חניה פעיל:לחנייה בעזר ¿
ב�תפקודיבגלגל ההגה הר לחצן 

לאישור.

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 גלגל ההגה הר¿

בלום בכל עת. כאשרסע לאחור והייה מוכן ל¿
אתה נוהג לאחור אל תחרוג ממהירות של

ת סייען החניה הפעיל יפסיק10 קמ“ש, אחר
לפעול.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר
הכב עד לעצירסייען חניה פעיל בולם את הר

ב אל הגבולכב מתקרמלאה כאשר הר
האחורי של מקום החניה.

בצע כמהרש לבמקומות צרים ייתכן כי תיד
תמרונים.

עצורבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿
המיד כאשר פרקטרוניק משמיע צליל אזהר

רצוף, אם לא לפני כן. במקומות צרים ייתכן
בצע כמה תמרונים.רש לכי תיד

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

Park Assist active Select Dההודעה 
Observe surroundingsסייעו חניה פעיל. בחר) 

ב�בה) מופיעה בתצוגה הרביב לס. שים לDמצב 
תכליתית.

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

Park Assist active Engage forwardההודעה 
gear Observe surroundings.סייען חניה פעיל) 

בה)ביב לסב הילוך נסיעה לפנים. שים לשל
ב�תכליתית.מופיעה בתצוגה הר

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

כב נייח.ב הילוך ראשון בעת שהרשל

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

כב נייח. בעת שהרDבחר מצב 

סייען חניה פעיל מבצע פעולות היגוי בכיוון
השני באופן מיידי.

Park Assist active Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundings סייען)

בה)ביב לסחניה פעיל. האץ ובלום. שים ל
ב�תכליתית.מופיעה בתצוגה הר

אתה תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם
תמתין להשלמת תהליך ההיגוי לפי תחילת

הנסיעה.

בלום בכל עת.סע לפנים והיה מוכן ל¿

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

הכב עד לעצירסייען חניה פעיל בולם את הר
ב אל הגבולכב מתקרמלאה כאשר הר

מי של מקום החניה. במקומות צריםהקד
בצע כמה תמרונים.רש לייתכן כי תיד

עצורבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿
המיד כאשר פרקטרוניק משמיע צליל אזהר

רצוף, אם לא לפני כן.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

Park Assist active Select R Observeההודעה 
surroundings סייעו חניה פעיל. בחר מצב) R.

ב�בה) מופיעה בתצוגה הרביב לסשים ל
תכליתית.

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

Park Assist active Engageההודעה 
reverse gear Observe surroundingsסייעו) 

בב הילוך נסיעה לאחור. שים לחניה פעיל. של
ב�תכליתית.בה) מופיעה בתצוגה הרבילס

מיד לאחר השלמת הליך החניה תוצג הודעה
Park Assist switched off (סייען חניה מופסק)

כב חונה כעת.ה. הרויישמע צליל אזהר

כבהרבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר
ך בלחיצה על דוושת הבלמים. אפקטנייח ללא צור

הבלימה מתבטל כאשר אתה לוחץ על דוושת
ההאצה.

בצע פעולות היגוי אוסייען חניה פעיל מפסיק ל
להפעיל בלמים. בתום פעולתו של הסייען עליך

בצע פעולות היגוי ובלימה בכוחות עצמך.ל
פרקטרוניק עדיין זמין.

עצות חניה

כבך במקום החניה בתום החנייתומיקום ר£
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מים אלה כולליםמים שונים. גורתלוי בגור
כבךכב החונה לפני רתו של הרמיקומו וצור

ואחריו ובתנאי המקום. סייען חניה פעיל עלול
כבך עמוק מדי לתוך מקוםלהכניס את ר

החניה או לא עמוק דיו. במקרים אחדים הוא
כה אורעלול להוביל אותך אל שפת המד

עליה. אם צריך, בטל את הליך החניה
באמצעות סייען חניה פעיל.

בחור מראש את מצבבאפשרותך גם ל£
כב משנה כיוון ולא נכנס כה. הרDהנהיגה 

עמוק לתוך מקום החניה. אם שינוי במצב
בוטל תהליך החניה.ם מדי, יהנהיגה חל מוקד

ממיקום זה כבר לא ניתן להגיע למצב חניה
אופטימלי.

יציאה ממקום חניה

כדי לאפשר לסייען חניה פעיל לספק לך תמיכה
בעת יציאה ממקום החניה:

עליך לחנות באמצעות סייען חניה פעיל.£

ב להיות גבוה דיוגבול מקום החניה חיי£
כה, לדוגמה, היארמלפנים ומאחור. שפת מד

נמוכה מדי.

חב מדי,גבול מקום החניה יהיה ראסור ש£
כב יחרוג מזוויתמכיוון שאסור שמיקום הר

 ביחס למיקומו ההתחלתי בכניסה45°
למקום החניה.

 לפחות.’1.0 מְחק תמרון להיות מר£

סייען חניה פעיל יכול לסייע לך ביציאה ממקום
ביל לכיווןכבך במקחניה, רק אם החנית את ר

ת סייען חניה פעיל.הנסיעה בעזר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

אם פרקטרוניק מזהה מכשולים, סייען חניה
כבפעיל בולם אוטומטית בעת יציאת הר

בלום בזמן.ממקום החניה. באחריותך ל

התנע את המנוע.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

בו נמצאתהפעל את פנס האיתות בכיוון ש¿
היציאה ממקום החניה.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.D או Rהעבר את בורר ההילוכים למצב 

ב שלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר
הילוך נסיעה לפנים או לאחור.

:Start Park Assist? Yes: OK No ההודעה
 לא:) מופיעהOK(להפעיל סייען חניה? כן: 

.ב�תכליתית בתצוגה הר

בגלגל  לחץ על לחצן ביטול התמרון:ל¿
ב�תפקודי או התחל בנסיעה.ההגה הר

או

ת סייען חניהליציאה ממקום חניה בעזר¿

 בגלגל ההגהלחץ על הלחצן פעיל: 
ב�תפקודי.הר

Park Assist active Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundings סייעו)

בה)ביב לסחניה פעיל. האץ ובלום. שים ל
ב�תכליתית. שחרר אתמופיעה בתצוגה הר

ב�תפקודי. התחל לנסוע והיהגלגל ההגה הר
בלום בכל עת. אל תחרוג מהמהירותמוכן ל

בית של כ� 10 קמ“ש בעת יציאההמר
ת, תופסק פעולתו שלממקום חניה. אחר

סייען חניה פעיל.

 עצור,בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
לכל המאוחר כאשר פרקטרוניק משמיע

ה רציף.צליל אזהר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
רש, העבר אתבהתאם להודעה או אם נד

.D או Rבורר ההילוכים למצב 

 בהתאםבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר
ב הילוך נסיעה לפניםרישה, שללהודעה או לד

או לאחור.
סייען חניה פעיל מבצע פעולות היגוי בכיוון

Park Assistהשני באופן מיידי. ההודעה 
active Accelerate and brake Observe

surroundings message .סייען חניה פעיל)
בה) מופיעהביב לסהאץ ובלום. שים ל

ב�תכליתית.בתצוגה הר

ביותבאפשרותך להשיג את התוצאות המיט
אם תמתין להשלמת תמרוני ההיגוי לפני

תחילת הנסיעה.
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ביטול סייען חניה פעיל

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 211).«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:

ב.בלם החניה החשמלי משול£

בת במצבבת ההילוכים אוטומטית משולתי£
P.

לא ניתן כבר לחנות באמצעות סייען חניה£
פעיל

מהירותך עולה על 10 קמ“ש.£
ב או נכשל. מתער®ESPגלגל מסתחרר ו� £

.םינווחמה חולב תקלדנ  הרהזאה תירונ

ה נשמע. סמל מקום החניה נעלםצליל אזהר
ב�תכליתית מציגה את ההודעהוהתצוגה הר

Park Assist canceled  .(סייען חניה התבטל)

בצע פעולות היגויבתום פעולתו של הסייען עליך ל
ובלימה בכוחות עצמך.

כב נבלם עדכת, הראם חלה תקלה במער
ה מלאה. כדי להמשיך בנסיעה, לחץ שובלעציר

על דוושת ההאצה.

  מצלמת נסיעה לאחור

הערות כלליות

 היא כלי עזר אופטימצלמת נסיעה לאחור 
ביצוע חניות ותמרונים. היא משתמשת בקוויל

כב עלהנחיה כדי להציג את האזור מאחורי הר
. Audio/COMANDכתהצג של מער

כב מוצג כהשתקפות ראי, כמוהאזור מאחורי הר
במראה הפנימית.

/Audioמלל ההודעות המופיעות בתצוגת 

COMANDרות שפה. להלן תלוי בהגד

עות למצלמתדוגמאות של הודעות הנוג

.Audio/COMAND נסיעה לאחור בתצוגת

 עמוד 333).«הקפד על הערות על ניקוי (

הערות בטיחות חשובות

בד. היאמצלמת הנסיעה לאחור היא כלי עזר בל
בה הקרובה.ביב שלך לסלא תחליף לתשומת הל

האחריות על תמרוני חניה בטוחים מוטלת עליך.
ודא שאין אנשים, בעלי חיים או מכשולים בטווח

כב בעת החנייתו.התמרון של הר

אם אתה נוסע לאחור אחרי ההפעלה,
גלגל ההגה מסובב למצב ישר.

סע לפנים או לאחור בהתאם להנחיות של¿
ה של פרקטרוניק, כמהתצוגות האזהר

פעמים אם צריך.

 עצור,בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
לכל המאוחר כאשר פרקטרוניק משמיע

ה רציף.צליל אזהר

ע שיצאת לגמרי ממקום החניה, גלגל ההגהברג
המסובב למצב ישר. אתה תשמע צליל אזהר

Parkב�תכליתית תופיע הודעה ובתצוגה הר
Assist switched off.(סייען חניה מופסק) 

ב בתנועה בכוחותך לשלוט בהיגוי ולהשתלתצטר
עצמך. פרקטרוניק עדיין זמין. באפשרותך

כבם יצא הרלהתחיל את פעולות ההיגוי בטר
ממקום החניה. אפשרות זו שימושית כאשר

אתה רואה שניתן כבר לצאת ממקום החניה.
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מצלמת הנסיעה לאחור לא תתפקד בתנאים

הבאים או תתפקד באופן חלקי:

דלת תא המטען פתוחה£

פלם כבד, שלג או ערבגש£

בלילה או במקומות חשוכים מאוד£

אם המצלמה חשופה לאור בהיר מאוד£

 אם האזור מואר על ידי פנס פלורוסנט או£
 (התצוגה עלולה להבהב).LEDת תאור

ה פתאומי, לדוגמהאם חל שינוי טמפרטור£
ף.ה ומחוממת בחורנסיעה לתוך חניה מקור

אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.£
 עמוד 333).«הקפד על הערות הניקוי (

הכבך ניזוק, במקראם החלק האחורי של ר£
רותיהזה בדוק את מיקום המצלמה ואת הגד

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר
ה זו.כלמוביל בע“מ למטר

ה הראייה והתפקודים האחרים של המצלמהשד
האחורית עשויים להיות מוגבלים בשל אביזרים

כב (כגוןאחרים שהותקנו בחלקו האחורי של הר
בת לוחית רישוי, מנשא אופניים).תוש

בוי  של מצלמת הנסיעה לאחורהפעלה/כי

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

כבך מוצג עם קווי הנחיההשטח מאחורי ר
.Audio 20/COMAND Onlineבתצוגת 

מצלמת הנסיעה לאחור מציגה את
התמונה במהלך כל התמרון.

כבכדי לשנות את מצב התפקוד בכלי ר¿ 
באמצעותה: המצוידים בהתקן גריר

 בחר סמל Audio 20 /COMANDהבקר
 או סמלעבור תפקוד החניה האחורית 

בור גרור.עבור חי

הסמל עבור התפקוד הנבחר מודגש.

מצלמת הנסיעה לאחור תיכבה אםבוי: לכי
ה או לאחר נסיעה קצרPב את מצב החניה תשל

לפנים.

Audio 20/COMAND     כתתצוגות במער

מצלמת הנסיעה לאחור עלולה לעוות את
גויה או לאה שהעצמים המוצגים, להציגם בצור

להציגם כלל. מצלמת הנסיעה לאחור אינה
מראה עצמים המופיעים באזורים הבאים:

בסמיכות קרובה לפגוש האחורי£

מתחת לפגוש האחורי£

באזור הנמצא מעל ידית דלת תא המטען£

עצמים שאינם בגובה פני הקרקע עשויים
חקם בפועל.חוקים יותר ממרלהיראות ר

לדוגמה:

כב חונה.פגוש של ר£

ת גרור.התקן גריר£

ה.ה של התקן הגרירתפוח הגריר£

כב כבד.החלק האחורי של ר£

.נטוייםעמודים £

ב אלבד. התקרהקווים משמשים להנחיה בל
בי המצוין על�ידי קו ההנחיהחק מרעצמים למר

הנמוך ביותר.

במתג2  וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

Activation by R gear   וודא שנבחר תפקוד¿
(הפעלה באמצעות הילוך נסיעה לאחור)

, ראה ספר נהגAudio 20/COMANDכת במער

דיגיטלי.
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מית.ה קדתצוגת אזהר

 נוסף המציין מוכנותPARKTRONICמחוון  
לפעולה.

ה אחורית.תצוגת אזהר

אם פרקטרוניק: PARKTRONICכב עם כלי ר

 עמוד 210), מחוון מוכנות פעולה נוסף«פעיל (

.Audio 20/ COMAND Onlineיופיע בתצוגת  
ה פרקטרוניק פעילות אואם תצוגות אזהר

פעילות ו�  ה נדלקות, גם תצוגות האזהר

/Audio 20או נדלקות בהתאמה בתצוגת 

COMAND Online.

תפקוד “חניה בנסיעה לאחור“

נסיעה לאחור הישר לתוך מקום החניה ללא
בוב גלגל ההגהסי

חק של כ� 4 מ‘קו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

כב כוללבן המסמל את רוחב הרקו הנחיה ל
בוב גלגל ההגההמראות החיצוניות ללא סי

(סטטי).

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
המראות החיצוניות בזווית הנוכחית של גלגל

ההגה (דינמי).

קו הנחיה צהוב מסמן את המסלול שיעשו

הצמיגים בזווית הנוכחית של גלגל ההגה
(דינמי).

של כ� 1 מ‘חק קו הנחיה צהוב מסמן מר

כב.מהחלק האחורי של הר

(כלי איתור)כב כז של הרציר המר

פגוש

חק של כ� 0.30מרמסמן קו הנחיה אדום 

כב.מ‘ מהחלק האחורי של הר

בובכב ללא סיבן מסמל את הרקו הנחיה ל
כב כולל המראותגלגל ההגה, רוחב הר

החיצוניות (סטטי).

כב הכוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
המראות החיצוניות בזווית הנוכחית של גלגל

ההגה (דינמי).
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חק של כ� 1.0קו הנחיה צהוב מסמן מר
כב. מהפגוש האחורי של הר’מ

חק של כ� 0.30קו הנחיה אדום מסמן מר
כב.מ‘ מהחלק האחורי של הר

ודא שמצלמת הנסיעה לאחור מופעלת¿
 עמוד 218).«(

מסלול התנועה וקווי ההנחיה מוצגים.

כב בדוק אם הר,בן ב הלת הנתיבעזר¿
מתאים למקום החניה.

בן כהנחיה, נהג בזהירותב הלת נתיבעזר¿
לאחור עד שתגיע לסוף המיקום.

 מסמן כעת את קצהקו הנחיה אדום 
בילכב נמצא במצב מקמקום החניה. הר

כמעט במקום החניה.

בוב גלגל הגהחניה אנכית לאחור תוך סי
בזווית

סימון של מקום חניה.

כב כולל אתקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
המראות החיצוניות בזווית הנוכחית של גלגל

ההגה (דינמי).

כבנהג מעבר למקום החניה והבא את הר ¿
ה מלאה.לעציר

וודא שמצלמת הנסיעה לאחור הופעלה¿
 עמוד 218).«הופעלה (

ב וקווי ההנחיה מוצגים.הנתי
כב נייח, סובב את גלגל ההגהבעת שהר¿

בכיוון מקום החניה עד שיגיע קו ההנחיה

. מגיע לסימון מקום החניה הצהוב 

כב הכוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
המראות החיצוניות בזווית הנוכחית של גלגל

ההגה (דינמי).

כב לפני מקום החניה כמעט.עצור את הר¿

ב להיות סמוך ככל האפשרבן חייהמסלול הל
ביל לסימון מקום החניה.לקו מק

בן בזווית הנוכחית של גלגל ההגהקו הנחיה ל

סימון מקום החניה

כזי בעתסובב את גלגל ההגה למצב מר¿

כב נייח.שהר

שמור את גלגל ההגה במצב זה וסע לאחור¿

בזהירות.
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חק של כ� 0.30 מ‘קו הנחיה אדום במר
כב.מהחלק האחורי של הר

בוב גלגל ההגה.בן ללא סי קו הנחיה ל

קצה מקום החניה

סע לאחור בזהירות עד קצה מקום החניה. ¿ 

 מסמן כעת את קצהקו הנחיה אדום 
בילכב נמצא במצב מק הר.מקום החניה 

כמעט במקום החניה.

)Coupling up a trailerבור גרור (תפקוד חי

חקכב בקו הנחיה צהוב במרכז הרת מרנקוד
כב.של כ� 1.0 מטר מהחלק האחורי של הר

ה.מוט גריר

ה.כב המצוידים בוו גרירתפקוד זה זמין בכלי ר

ר את הגובה של מוטבור גרור הגדלפני חי¿ 
כך שיהיה גבוה מעט מתפוח ה הגריר
.ה הגריר

הכזי לפני מוט גרירכב במצב מרמקם את הר¿ 

.

חק של כ� 0.30קו הנחיה אדום במר
ה.מטר מתפוח הגריר

ה.עזר מיקום של מוט גריר

ה.מוט גריר

בור גרור“.סמל עבור תפקוד ”חי

ה.תפוח גריר

 באמצעות הבקר.בחר בסמל ¿

בור” (חיCoupling up a trailerנבחר תפקוד “

חקים שצויינו מעלה נכונים רק המרגרור).
ה.לעצמים הנמצאים בגובה של תפוח הגריר

סע לאחור בזהירות, וודא שעזר מיקום של¿
הך לכיוון מוט גרירמצביע בער ה מוט גריר

.של הגרור  

הסע לאחור בזהירות עד שיגיע מוט הגריר¿
 לקו ההנחיה האדום.של הגרור 

ה של הגרור לקוחק בין מוט הגרירהמר
.’ההחניה האדום עומד כעת על 0.30 מ

 עמוד 231).«חבר את הגרור (¿
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כת לזיהוי עייפות הנהג  מער

הערות כלליות

כת לזיהוי עייפות הנהג תעזור לך בנסיעותהמער
ארוכות ומונוטוניות בכבישים מהירים ובין�

ביןכת פעילה בטווח המהירויות שעירוניים. המער
כת לזיהוי60 קמ“ש ל� 200 קמ“ש. אם המער

עייפות הנהג מזהה סימני עייפות טיפוסיים או
בודי ריכוז חוזרים, היא תציע לעשות הפסקהאי

בנהיגה.

הערות בטיחות חשובות

אם ישנה רוח צד חזקה.£

בי המאופייןאם אימצת סגנון נהיגה ספורטי£
בפניות במהירויות גבוהות או בשיעורי האצה

גבוהים.

אם אתה נוהג במהירות נמוכה מ� £60
קמ“ש או גבוהה מ� 200 קמ“ש, בעיקר.

ה באופן נכון.ראם השעה לא הוגד£

במצבי נהיגה פעילים, לדוגמה בעת החלפת£
בים או שינוי מהירות.נתי

כת לזיהוי עייפות הנהג מתאפסתהמער
בחון את העייפות שלך שוב בהמשךומתחילה ל

נסיעתך, אם:

דוממת את המנוע£

ת הבטיחות שלך ופתחתת את חגורשחרר£
את דלת הנהג, לדוגמה בעת החלפת נהגים

או יציאה להפסקה.

מת הריכוזהצגה של ר

בד.כת לזיהוי עייפות הנהג היא כלי עזר בלהמער
בודי ריכוז תכופיםהיא עלולה לזהות עייפות או אי

ב מאוחר מדי או לא לזהות אותם כלל.בשל
ב.כת היא לא תחליף לנהג מרוכז שנח היטהמער

כת לזיהוי עייפות הנהגה של המערתפקוד
מוגבל, וייתכן כי אזהרותיה יופקו מאוחר או לא

יופקו בכלל:

אם הנסיעה נמשכת פחות מ� 30 דקות£
ך.לער

ךרך גרועים, לדוגמה אם פני הדראם תנאי הד£
משובשים או אם ישנם מהמורות.

חבהתפקוד זווית ר

חבהסמל של תפקוד הזווית הר

כבךר

ה של פרקטרוניקתצוגות אזהר

הבחר תצוגה זו כאשר אתה יוצא מחניון ושד
הראייה על התנועה החוצה מוגבל, לדוגמה.

באפשרותך להציג את המידע על המצב הנוכחי
ב עמוד 247) במחש« (Assistanceבתפריט 

ך.רהד

פית עבורבחר את תפקוד התצוגה הגר¿
כת לזיהוי עייפות הנהג באמצעותהמער
 עמוד 248)«ך (רב הדמחש

המידע הבא מוצג:
ך הנסיעה מאז ההפסקה האחרונה.אור£

כת לזיהוי עייפותמת הריכוז שקובעת המערר£
מוצגת בתצוגת פס) Attention level(הנהג 

רגות, מהגבוהה אל הנמוכה.בחמש ד
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מתב את רכת לא מסוגלת לחשאם המער£
ה, תופיע ההודעההריכוז ולהפיק אזהר
System suspendedכת מושעית). (מער

בות זאת,תצוגת הפס משתנה בעק
לדוגמה, אם אתה נוהג במהירות נמוכה מ�

60 קמ“ש או גבוהה מ� 200 קמ“ש.

כת לזיהוי עייפות הנהגהפעלה של מער

כת לזיהוי עייפות הנהגהפעל את המער¿
 עמוד 249).«ך (רב הדבאמצעות מחש

מת הריכוז של הנהגכת קובעת את רהמער
רות שנבחרו:בהתאם להגד

רטית): (סטנדStandardת רה הגדאם נבחר
כת הקובעת את ריכוז הנהגרגישות המער

מה רגילה.ת לררמוגד

(רגישה): הרגישות Sensitiveת רה הגדאם נבחר
מת הריכוז שזיהתהמה גבוהה יותר. רת בררמוגד

כת לזיהוי עייפות הנהג מותאמת אליה,המער
מת.ה מוקדבל אזהרוהנהג מק

כת מנוטרלת, יופיע הסמל כאשר המער
כת לזיהויב�תכליתית. אם המערבתצוגה הר

עייפות הנהג מנוטרלת, היא תופעל שוב
מת הרגישותממת המנוע. ראוטומטית לאחר הד

הרמה האחרונה שהוגדה מתאימה לרשנבחר
רטית/רגישה).(סטנד

ב�תכליתיתה בתצוגה הראזהר

בודי ריכוזכת זיהתה עייפות או איאם המער
ב�תכליתית:ה בתצוגה הרחוזרים, תופיע אזהר

ATTENTION ASSIST Take a break!
כת לזיהוי עייפות הנהג. צא להפסקה!)(מער

ב�תכליתית,בנוסף על ההודעה בתצוגה הר
ה.יישמע צליל אזהר

ך, עצור למנוחה.אם יש צור¿

אשר את ההודעה באמצעות לחיצה על¿
 בגלגל ההגה.הלחצן 

רות בזמןבנסיעות ארוכות צא להפסקות מסוד
ב. אם לא תצא להפסקה בעתכדי לנוח היט

בודי ריכוז תכופים,כת ממשיכה לזהות אישהמער
ת כעבור 15 דקות לכלה חוזרבל אזהרתק

כת ממשיכהה אם המערם. המצב יקרהמוקד
בודי ריכוזלזהות סימני עייפות טיפוסיים או אי

תכופים.

ה,ב�תכליתית מופיעה אזהראם בתצוגה הר
 תחנות רענוןCOMAND Onlineכת תחפש מער

בחור תחנת רענון ולהתחילקרובות. באפשרותך ל
ניווט אליה. ניתן להפעיל תפקוד זה ולנטרל

COMAND Online.

  סייען זיהוי תמרורים

הערות כלליות

ביתסייען זיהוי תמרורים מציג את המהירות המר
ב�ת ואת מגבלות העקיפה בתצוגה הרהמותר

ה.ב הנגדי תפעיל אזהרתכליתית. יציאה אל הנתי
סייען לזיהוי תמרורים מזהה תמרורים באמצעות

המותקנת בחלקה ב�תפקודית מצלמה ר
מית. הנתונים וכלליהעליון של השמשה הקד

כת הניווט גם משמשיםהתנועה השמורים במער
בוע את מגבלת המהירות הנוכחית.כדי לק

כבך,אם חלפת על פני תמרור שמתייחס לר
כן התצוגה של מגבלות המהירותתתעד

והעקיפה.

כן את התצוגה ללא תמרור אם:ניתן לעד

בכב עובר לכביש אחר (לדוגמה, נתיהר£
בות).ב השתליציאה מכביש מהיר או נתי

כב חולף על פני גבול של כפר או שלהר£
עיר ששמור במפה הדיגיטלית.

התמרור האחרון שזיהתה המצלמה לא£
חזר על עצמו.
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אם חלפת על פני תמרור המסמל הסוף למגבלה
(מגבלת מהירות או עקיפה), הוא יוצג במשך

ה התקפים ימשיכוחמש שניות. חוקי התחבור
 עמוד 248).«פית (להופיע בתצוגה הגר

המצלמה מזהה גם תמרורי תנועה עם מגבלה
ךרשמופיעה בתמרור נוסף (לדוגמה, בתנאי ד

רטובה).

התמרורים יוצגו ביחד עם המגבלות אם:

יש לציית לחוק ביחד עם המגבלה, או£

בוע האםסייען זיהוי תמרורים לא מסוגל לק£
המגבלה תקפה.

בוע מהירותאם סייען זיהוי תמרורים לא מסוגל לק
ת על סמך המקורות הזמינים, לאבית מותרמר

תוצג מגבלת מהירות בלוח המחוונים.

סייען זיהוי תמרורים לא זמין בכל מדינות היצוא.

ב�תכליתית.בתצוגה הר ה זה יוצג סמל במקר

הערות בטיחות חשובות

בד, והוא לאסייען זיהוי תמרורים הוא כלי עזר בל
תמיד מסוגל להציג מגבלות מהירות ועקיפה

בלים עדיפותך תמיד מקרבאופן נכון. תמרורי ד
על פני התצוגה של סייען זיהוי תמרורים.

ע או שהיא לאכת עלול להיפגתפקוד המער
תהיה זמינה באופן זמני, אם:

ם כבד אופל, גשהראות גרועה בשל ער£
שלג

קיים סנוור בגלל המיקום הנמוך של£
השמש בשמיים

ח אומית מכוסה בלכלוך, קרהשמשה הקד£
בת המצלמהאדים בקר

ח,קשה לזהות תמרורים (בגלל לכלוך, קר£
שלג)

התמרורים לא מוארים דיים בלילה£

תמרורים דו�משמעיים (לדוגמה, תמרורים£
בים סמוכים)באתרי בנייה או בנתי

כתהמידע במפה הדיגיטלית של מער£
כןגוי או לא מעודהניווט ש

הפעלה של סייען זיהוי תמרורים

הפעל את התצוגה של סייען זיהוי תמרורים¿
 עמוד 248).«ך (רב הדבאמצעות מחש

אם הפעלת את התצוגה של סייען זיהוי תמרורים
ך, יוצגו חוקי התנועה (מגבלותרב הדבמחש

מהירות ועקיפה) בלוח המחוונים במשך 5 שניות
ת הנסיעה בכיוון הנגדי ותצוגתבהתאמה. אזהר

התמרורים למען מגבלות מהירות ועקיפה יישארו
פעילות, אפילו אם כובה הצג.

תצוגת לוח המחוונים

כבהאיורים הבאים הם דוגמה לכלי ר
ב�תכליתית צבעונית.המצוידים בתצוגה ר

ב�כב המצוידים בתצוגה הראיורים של כלי ר
בן עשויים להיות שונים.תכליתית בשחור ל

ה של מגבלת מהירות (קמ“שיחידות המיד
או מייל לשעה) משתנים בהתאם למדינה

ה לא מוצגותשאתה נוהג בה. יחידות המיד
ך כלל בתמרור או בלוח המחוונים, אךרבד

ב בהן כדי לציית למגבלותיש להתחש
ת.בית המותרהמהירות המר
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מגבלת מהירות עם מגבלת עקיפה

ת היא 60 קמ“ש בית מותרמהירות מר
 תקפה.ומגבלת עקיפה 

תבית מותרמהירות מר 

םכב שעבורת לכלי רבית מותרמהירות מר
תקפה המגבלה בתמרור נוסף

סימן נוסף עבור מגבלה לא ידועה

מגבלת מהירות עם מגבלה לא ידועה

ת של 80 קמ“ש ומגבלתבית מותרמהירות מר
מהירות של 60 קמ“ש עם מגבלה לא ידועה

תקפות.

תבית מותרמהירות מר

 סימונים נוספים לתנאים רטובים

כים רטובותרמגבלות מהירות בד

ת של 80 קמ“ש תקפהבית מותרמהירות מר
ך רטובה וכאשר סייען זיהוי תמרוריםרבתנאי ד

בע שיש לציית למגבלה זו.ק

סוף מגבלת עקיפה

ת תקפה היא 60 קמ“שבית מותרמהירות מר

. התמרורמגבלת העקיפה לא תקפה כבר. 
שמסמן את סוף מגבלת העקיפה מוצג במשך

חמש שניות.
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בת נתי  חבילת שמיר

הערות כלליות

ב כוללת סייען שטחים מתיםת נתיחבילת שמיר

 עמוד«ב (ת נתי עמוד 226) וסייען שמיר«(

.(228

ה הראייה)סייען שטחים מתים (בשד

ה אזהר  

בד. הוא עלולסייען שטחים מתים הוא כלי עזר בל
כב מסוימים, והוא אינו תחליףלא לזהות כלי ר

כבחק בצדי הרלנהיגה ערנית. ודא תמיד כי המר
ך אחרים ולמכשולים.רגדול דיו למשתמשי ד

חיישני רדאר

ביםחיישני הרדאר של סייען שטחים מתים משול
בפגוש האחורי. ודא שהפגושים נקיים מלכלוך,

ח או בוץ. אסור לכסות את החיישנים, לדוגמהקר
במנשא אופניים או במטענים בולטים. לאחר

ם נזק לפגושים, בדוקהתנגשות חזקה או אם נגר
כז שירות שלם של החיישנים במראת תפקוד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. סייעןמרצד
שטחים מתים עלול לא לתפקד כהלכה.

טווח ניטור של חיישנים

פעולת הזיהוי של המכשולים עלולה להיפגם
:בבעיקר עק

חיישנים מלוכלכים או חסומים£

ם כבד או שלגפל, גשהראות גרועה בגלל ער£

כב צר שנוסע לפניך כגון אופנועכלי ר£

חבים מאודבים רנתי£

בים צריםנתי£

בכב שאינם נוסעים באמצע הנתיכלי ר£

שלהם

אזהרות בטיחות חשובות

הערות כלליות
סייען שטחים מתים משתמש בחיישני רדאר כדי

כב שלא גלוייםלנטר את האזורים משני צדי הר
ה במראות החיצוניות מושכתלנהג. תצוגת אזהר

כב שזוהו באזורבך לכלי הראת תשומת ל
בות זאת תפעיל את פנסהמנוטר. אם בעק

בל גםב, תקהאיתות הרלוונטי כדי להחליף נתי
ת התנגשות חזותית וקולית.אזהר

סייען שטחים מתים מספק תמיכה החל
ך.ממהירות של 30 קמ“ש לער

סוף הגבלת מהירות

.ך זה אין הגבלת מהירות רבקטע ד

גוי)ת כיוון שאין כניסה (אזהר

תוצג בלוח המחוונים, אם סייען ה הודעת אזהר
זיהוי תמרורים מזהה כי חלפת על פני תמרור

גוי. יישמע גם“אין כניסה“ ואתה נוהג בכיוון ש
בדוק מיד את כיוון הנסיעהה. עליך לצליל אזהר

ך אחרים.רכדי לא לסכן את עצמך ומשתמשי ד

כב כאשר:ב לכלי רסייען שטחים מתאים לא מגי

חק קרוב מדי לצדהעקיפה מתבצעת ממר£

כב העוקף נמצא בשטח המת.כב, לכן הרהר

בות למהירותההבדל בין מהירות ההתקר£

העקיפה גדול מדי.

במצבים אלה סייען שטחים מתים לא מסוגל

להזהיר את הנהגים. קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה ושמורהקדש תמיד תשומת ל

כב.חק בטוח בצדי הרעל מר
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סייען שטחים מתים מנטר אזור של עד שלושה
כבךכבך,  בסמיכות מיידית לרמטרים מאחורי ר
כפי שמוצג באיור.

כב הנוסעיםבים צרים ייתכן כי יזוהו כלי ראם הנתי
בך, במיוחד אםבים מנתיחק של שני נתיבמר

ב. ייתכן כי זההם לא נוסעים באמצע הנתי
כב נוסעים בצדו הפנימי שלה אם כלי הרהמקר
ב שלהם.הנתי

כת:בעה של המערב ט עק

ייתכן כי יופקו אזהרות שווא אם אתה נוהג£
בסמיכות למעקה בטיחות או למחסומים

ב.אחרים שתוחמים את הנתי

ה אם אתה נוהג לצדייתכן כי תופסק אזהר£
כב ארוך מאוד כגון משאית במשךכלי ר

פרק זמן ארוך.

התצוגת אזהר

התצוגת אזהר

סייען שטחים מתים לא פועל במהירויות נמוכות
ך. במקרים אלה, לא יוצגו כלימ� 30 קמ“ש לער

כב בטווח הפעילות של החיישנים.ר

אם סייען שטחים מתים מופעל, נורית החיווי 
במראות החיצוניות נדלקת בצהוב עד שיגיע

כב למהירות של 30 קמ“ש. במהירויות גבוהותהר
מ� 30 קמ“ש, כבית נורית החיווי וסייען שטחים

מתים הופך לפעיל.

כב מזוהה בטווח פעילותו של סייען שטחיםאם ר
מתים במהירויות הגבוהות מ� 30 קמ“ש, תידלק

הבאדום בצד הרלוונטי. אזהר ה נורית האזהר
כב נכנס לטווח פעילותותמיד מופקת כאשר ר

של הסייען מאחור או מהצד. כאשר אתה עוקף
ה רק אם הפרש המהירותכב, תופק האזהרר

קטן מ� 12 קמ“ש.

ב הילוךנורית החיווי הצהובה תיכבה אם משול
נסיעה לאחור. במצב זה ינוטרל סייען שטחים

מתים.

ה מותאמתבהירותן של נוריות החיווי והאזהר
ה החיצונית.אוטומטית לתאור

ת התנגשותאזהר

כב זוהה בטווח הפעילות של סייען שטחיםאם ר
מתים ואתה מפעיל את פנס האיתות הרלוונטי,

הה כפול. נורית האזהריישמע צליל אזהר

 תתחיל להבהב. אם פנס האיתותהאדומה 
כב המזוהים מוצגים בתורממשיך לפעול, כלי הר

מהבהבת. לא יישמעו ה אדומה נורית אזהר
ה נוספים.צלילי אזהר

מחסומים או מכשולי כביש אחרים£

כב בטווח הניטור אינו מצויןבמקרים אלה כלי ר

בתצוגה.
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הפעלת סייען שטחים מתים

בשסייען שטחים מתים מופעל במחשוודא ¿

 עמוד 249).« (ךרהד

.במתג ההתנעה.  2סובב את המפתח למצב¿

במראות ה אדומות נוריות אזהר
למשך כ� 1.5 שניותהחיצוניות נדלקות 

ולאחר מכן הן הופכות לצהובות.

ת גרורגריר
אם אתה רותם גרור, הקפד לחבר כהלכה את

בדוק זאת באמצעותבורים החשמליים. ניתן להחי
ת הגרור. במצב זה ינוטרל סייעןבדיקה של תאור

שטחים מתים. נוריות החיווי במראות החיצוניות
Blind Spot Assist not יידלקו בצהוב וההודעה

available when towing a trailer See Owner‘s
Manual סייען שטחים מתים לא זמין בעת)

ב�ת גרור. ראה ספר נהג) תופיע בתצוגה הרגריר
תכליתית.

באפשרותך לנטרל את נוריות החיווי
במראות החיצוניות.

כדי לעשות זאת, הפסק את סייען שטחים
מתים אם:

 במתג ההתנעה.2המפתח נמצא במצב £

המנוע אינו פועל.£

כב.בור החשמלי בין הגרור לרהותקן החי£

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

בב לא תמיד יכול לזהות סימוני נתית נתיסייען שמיר
בבירור.

 עשוי:בת נתישמירבמקרים כאלה סייען 

תה מיותרלתת אזהר£

ה כלללא לתת אזהר£

קיימת סכנת תאונה.

ת למצב התנועהב מיוחדתמיד הקדש תשומת ל
הבלת אזהרב שלך, בפרט לאחר קושמור על הנתי

ב.ת נתימסייען שמיר

ה אזהר  
ה אתב אינה מחזירת נתיהתראה של סייען שמיר

ב הנסיעה שלו. קיימת סכנת תאונה.כב לנתיהר

בצע פעולות היגוי, השתמש בבלמים או האץ

בלת התראה של סייעןבעצמך, בפרט אם קי

ב.ת נתישמיר
בת נתיסייען שמיר

הערות כלליות

כבךב מבקר את האזור שלפני רת נתיסייען שמיר

המותקנת   ב�תפקודית באמצעות מצלמה ר

מית. סייעןבחלקה העליון של השמשה הקד
ב בכביש ויזהירב מזהה סימוני נתית נתישמיר

בך מבלי שהתכוונת לכך.אותך אם תסטה מנתי
בין 60 קמ“שתפקוד זה פעיל בטווח מהירויות ש

ל� 200 קמ“ש.

מי עולה עלהתפקוד יפיק התראה אם גלגל קד
בל התראה באמצעותב. אתה תקסימון נתי

רעידות מקוטעות של גלגל ההגה שיימשכו עד
1.5 שניות.

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, סייען

ב לא יכול להפחית את סיכון התאונהת נתישמיר

בטל את חוקי הפיזיקה.או ל

ב בתנאיב אינו יכול להתחשת נתיסייען שמיר

בת נתיתנועה, כביש או מזג אוויר. סייען שמיר

חקת מרבד. אתה אחראי לשמירהוא כלי עזר בל

ה עלבלימה בזמן ולשמירכב שלפניך, למכלי הר

ב הנסיעה.נתי

בכבך בתוך נתיב אינו שומר על רת נתיסייען שמיר

הנסיעה שלו.
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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 ערות, לדוגמה£
אתה מבצע סטייה כדי להתחמק ממכשול,

ב במהירות.או מחליף נתי

אתה “חותך“ פינה בעיקול חד.£

ך ובזמן, אם אתהה הצורה במקרבל אזהרכדי לק
כת מזהה מצביםב, המערחוצה סימון נתי
ה אותך בהתאם.מסוימים ומזהיר

ם אם:חשת מוקדת הרעידות מתראזהר

ב חיצוני בעיקול.ב לסימון נתיאתה מתקר£

חבים מאוד (לדוגמהבים רלכביש יש נתי£
כביש ראשי מהיר).

ב רצופים.כת מזהה סימוני נתיהמער£

חשת מאוחר יותר אם:ה ברעידות מתראזהר

בים צרים.ך יש נתירלד£

אתה חותך פנייה בעיקול חד.£

כת עשויה להיפגם או לא לתפקד אם:המער

ך לקויה, שלג,רת דהראות גרועה בגלל תאור£
סספל או רם, ערגש

קיים סנוור מהתנועה הנגדית, מהשמש£
כב אחרים (לדוגמה,שמשתקפת בכלי ר

אם הכביש רטוב)

מית מלוכלכת, מכוסההשמשה הקד£
בת המצלמה מכוסהביבאדים, ניזוקה או ס

בקהבמד

ב חסרים סימונים או ישנם סימוניםלנתי£
בת אתרי בנייהלא ברורים, לדוגמה בקר

הויים, כהים או מכוסים בבוץב דסימוני נתי£
או בשלג, לדוגמה

כב שמלפנים קטן מדי, לכןחק עד הרהמר£
בלא ניתן לזהות את סימוני הנתי

ב משתנים במהירות, לדוגמה,סימוני הנתי£
בים אחרים אוהם מתפצלים, חוצים נתי

מתמזגים

ה ומפותלתך צררהד£

הצללת הכביש משתנה במהירות£

בת נתיהפעלת סייען שמיר

בב במחשת נתיהפעל את סייען שמיר¿
Standard Adaptive orך. בחר רהד

 עמוד 249).«רטי או מותאם) ((סטנד

ב�תכליתית בתצוגה הרמופיע  הסמל 

ם מהירותך גבוהה מ� 60 קמ“ש וזוהוא
ב, יופיעו הסימונים בתצוגהסימוני נתי

 עמוד 248) בצבע ירוק.«פית (הגר

ה לא ניתנת אזהרStandardכאשר נבחר מצב 
ברעידות אם:

ה זההפעלת את מחווני הכיוון. במקר£
האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

בות (כגון:כות בטיחות בנהיגה מתערמער£
ABS, BAS או ESP.(

ה לא ניתנת אזהר Adaptiveכאשר נבחר מצב 
ברעידות אם:

ה זההפעלת את מחווני הכיוון. במקר£

ת גרורגריר  

ה אזהר  
כב/גרור, אםאתה עלול לאבד שליטה בשילוב הר

כב/גרור עלולהוא מתחיל לסטות. שילוב הר

להתהפך אפילו. קיימת סכנת תאונה.

כב/גרוראסור בהחלט לנסות וליישר את שילוב הר

ה מהירות. האט את מהירותך ואלבאמצעות הגבר

תבצע פעולות היגוי בכיוון הנגדי. בלום, אם צריך.

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כתבי המותר למעראם חרגת מהמשקל המר

כב ולסכןהמנשא, היא עלולה להתנתק מהר

כב אחרים.משתמשי ר
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קיימת סכנת תאונה ופציעות.

בי המותר אםלעולם אל תחרוג מהמשקל המר

כת נשיאה.אתה משתמש במער

הבי המותר של יצול הגרירחריגה מהמשקל המר
ה עלולה לגרום נזק:בתפוח הגריר

כבךלר£

לגרור£

הלתפוח הגריר£

הלוו הגריר£

בותו.כב/גרור עלול לאבד את יצישילוב הר

אם משקל היצול נמוך מהמשקל המינימלי
בות.כב/גרור גם עלול לאבד יציהמותר, שילוב הר

כדי להימנע ממצבים מסוכנים:

בדוק את משקל יצול הגרור לפני כל£
נסיעה.

השתמש בעומס על יצול הגרור קרוב ככל£
בי.כו המרהאפשר לער

בי המותר.אל תחרוג ממשקל היצול המר£

אל תשתמש במשקל יצול נמוך יותר£
ך המינימלי המותר.מהער

כים הבאים:הקפד לא לחרוג מהער

בימשקל יצול הגרור המר£

עומס מותר על גרור£

כבהעומס המותר על הסרן האחורי של הר£
הגורר

כבבי המותר של הרכב המרממשקל הר£
הגורר ושל הגרור.

כים שאסור לחרוג מהם ניתן למצוא:הער

כבךבמסמכי ר£

בלוחיות הזיהוי של התקן הגרור ושל הגרור£

כבבלוחית זיהוי הר£

בל תוקף.ך הנמוך מקכים שונים, העראם הער

כאשר אתה נוסע לאחור לעבר הגרור, ודא
כב לגרור ריקמות בין הרשמסלול ההתקד

מאנשים.

חבר את הגרור ונתק אותו בזהירות. אם לא תחבר
כב הגורר, הגרור עלולכהלכה את הגרור לר

להתנתק.

כבך עלוליםת גרור מאפייני השליטה ברבעת גריר
להשתנות בהשוואה לנהיגה ללא גרור.

כב/גרור:שילוב הר

כבד יותר£

מוגבל מבחינת האצה ויכולות טיפוס£

חק בלימה גדול יותרמאופיין במר£

נתון להשפעות של רוחות צד חזקות£

דורש היגוי רגיש יותר£

חבה יותרמאופיין בזווית פנייה ר£

מים אלה עלולים לפגוע במאפייני השליטהגור
כב. התאם את סגנון הנהיגה שלך. שמור עלבר
חק בטוח. נהג בזהירות.מר

ת גרור, התאם תמיד את מהירותךבעת גריר
ך ולמזג האוויר הקיימים. אל תחרוגרלתנאי הד

כב/ת עבור שילוב הרבית המותרמהמהירות המר
גרור שלך.

כים שאושרו על�ידי היצרן כתובים עלהער
כים המתייחסיםכב והערלוחיות הזיהוי של הר

כב הגורר נמצאים בפרק “נתונים טכניים“לר
 עמוד 406).«(

ה אזהר  
ה או אם הואאם אתה משחרר את תפוח הגריר 

ב כהלכה בעת הקיפול, הוא ייפתחלא משול

ה קיימתבוב של תפוח הגרירבהנפה. בטווח הסי

ת.סכנת תאונות ופציעות מוגבר

בוב שלו פנוי.ה אם טווח הסישחרר את תפוח הגריר

ב כהלכה לאחרה משולודא תמיד שתפוח הגריר

הקיפול.
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ת גרור תחרוג מ�100כבך בעת גרירשמהירות ר

 הוראהעות להיתר פעולה. בות הנוגקמ“ש, מסי
ביתבהן המהירות המרזו תקפה גם במדינות ש

כב/גרור עולה על 100 קמ“ש.לשילוב ר

כבךכאשר אתה גורר גרור, מאפייני השליטה בר
כב ללא גרור,יהיו שונים בהשוואה לנהיגה בר
ותצרוכת הדלק תהיה גדולה יותר.

כבהורד להילוך נמוך בזמן בירידות תלולות. כלי ר
בת הילוכים אוטומטית, עליך לעבורעם תי

 עמוד M) ».(177לתוכנית נהיגה ידנית 

תהוראה זו נכונה גם אם הפעלת את בקר
השיוט, את ספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס.

במצב זה ינוצל אפקט הבלימה של המנוע כדי
כב לצבור  מהירות. מצב זה מקללמנוע מכלי הר

כת הבלמים, מונע חימוםאת העומס על מער
יתר וגם בלאי מואץ. אם אתה צריך כוח בלימה
נוסף, לחץ על דוושת הבלמים בלחיצות חוזרות

ולא בלחיצה רצופה.

ה, בעתה בירידם דוושת ההאצה נלחצת בקצרא
 מופעלת באופן זמני,Mשתוכנית נהיגה ידנית 

בת ההילוכים האוטומטית) עשויה לחזור(תי
 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¿

כאשר אתה גורר גרור, עליך לשמור על£
כב שלפניך.חק גדול יותר מהרמר

ך בלוםת הצורהימנע מבלימה חטופה. במיד£
בעדינות תחילה, לאפשר לגרור לגלוש. לאחר

מכן הגדל את כוח הבלימה במהירות.

כים הניתנים עבור יכולת טיפוס בעלייההער£
ממצב נייח מתייחסים לגובה פני הים. כאשר

ב לכךאתה נוהג באזורים הרריים, שים ל

הערות כלליות

ת גרור אינה אפשרית בדגמים הבאים:גריר

£A 250 Sport

£A 250 Sport 4MATIC

£Mercedes-AMG A 45 4MATIC

£A 180 d BlueEFFICIENCY Edition

AMG דגמי£

בע את לחץ האווירכאשר אתה גורר גרור ק
כב הגורר לעומסבצמיגים בסרן האחורי של הר

בלת לחצי האוויר בצמיגים בצדבי. ראה את טמר
 עמוד 362).«הפנימי של מכסה מילוי דלק (

ת גרור פרקטרוניק זמיניםב כי בגרירנא שים ל
רק עם מגבלות או לא זמינים כלל.

£PARKTRONIC)  »(209 עמוד 

 עמוד 226)«סייען שטחים מתים (£

ה משתנה עם עומס המשקלגובה תפוח הגריר
ך השתמש בגרור עםת הצורכב. במידעל הר

ה בעל גובה מתכוונן.התקן גריר

מידות התקנה ועומסים מופיעים בפרק “מידע
 עמוד 405).«טכני“ (

עצות לנהיגה

®ESPב להוראות אודות ייצוב גרור שים ל

 עמוד 76).«(

כב/ת עבור שילובי רבית המותרהמהירות המר
גרור תלויה בסוג הגרור. לפני שאתה מתחיל
בנסיעתך, בדוק את מסמכי הגרור כדי לראות

בת המופיעה בהם. שים למהי המהירות המותר
בה אתהת לפי החוק במדינה שלמהירות המותר

נוהג.

ביס בנץ מסוימים, המשקל המרכבי מרצדעבור ר
המותר על הסרן האחורי מוגדל כאשר גוררים

בדוק אםעיין בפרק “מידע טכני“ כדי לגרור. 

כבך. אם אתה משתמשה זו מתייחסת לרהער

בי נוסף על הסרן האחורי, אסורבעומס מר

ת גרור  הערות אודות גריר
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בות כך יכולתשהספק הכוח של המנוע ובעק
גובה פניהטיפוס של המנוע מופחתת ככל ש

השטח עולים.

ה אזהר  

ה כלפי חוץ  קיפול תפוח הגריר

ב נכון הגרור עלולה לא משולאם תפוח הגריר

קיימת סכנת תאונה.להתנתק. 

ה כפי שמתוארתמיד חבר את תפוח הגריר

בהוראות.

ה אזהר  
ה או אם הואאם אתה משחרר את תפוח הגריר

הב נכון בעת קיפולו פנימה, תפוח הגרירלא משול
בוב של התפוחעשוי להשתחרר החוצה. בטווח הסי

ת לתאונות או לפציעות.קיימת סכנה מוגבר

ה רק אם אין חסימות בטווחשחרר את תפוח הגריר
ה מהודקבוב שלו. תמיד וודא שתפוח הגרירהסי

לאחר קיפולו.

ב לקפלכבך, אתה חיילפני שאתה גורר גרור בר
ה.החוצה את תפוח הגריר

גלגלת השחרור ממוקמת מאחורי לוח הדיפון
השמאלי בתא המטען.

.משוך החוצה את גלגלת השחרור ¿

 נגד כיוון השעון סובב את גלגלת השחרור  ¿
ככל שניתן.

ה משתחרר ומתקפל החוצהתפוח הגריר
מתחת לפגוש האחורי. נורית החיווי 

מהבהבת.

ה בכיוון החץ, עדמשוך את תפוח הגריר¿
ב במצב מאונך. נורית החיווי בגלגלתשישתל

השחרור כבית. השקע החשמלי מתקפל
למטה באופן באוטומטי.

ב�תכליתית תופיע ההודעהבתצוגה הר
Check trailer hitch lock בדוק נעילה של)

ה.ב תפוח הגרירה) עד שישולוו גריר

ה ואחסןהסר את כיסוי המגן מתפוח הגריר¿
אותו במקום בטוח.

ה נקי ושאינו משומן אוודא שתפוח הגריר¿
בש (נטול שמן), בהתאם להוראות השימושי

בגרור.

 נגדסובב את הידית לפתיחת המכסה: ¿
כיוון השעון וקפל למטה את המכסה 

והסר אותו.
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ה אזהר  

ה אזהר  

  ניתוק הגרור

.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¿

בורגרור מחובר יזוהה רק לאחר שיושלם החי
ת הגרור תקינה.החשמלי הנכון וכאשר תאור

 אוESPכות אחרות כגון תפקודן של מער
פרקטרוניק גם תלויה בכך.

ךב, ידאם אתה מנתק גרור עם בלם עזר משול

ה. קיימתכב למוט הגרירעשויה להילכד בין הר

סכנת פציעות.

ב.אל תנתק גרור עם בלם עזר משול

ה פנימה  קיפול תפוח הגריר

אם אתה משחרר את תפוח הגרור או שתפוח

ב נכון אחר הקיפול, תפוחה אינו משולהגריר

בובה עשוי לקפוץ החוצה. בתוך טווח הסיהגריר

ת לתאונותה ישנה סכנה מוגברשל תפוח הגריר

או לפציעות.

ה רק אם אין שום חסימותשחרר את תפוח הגריר

בוב של התפוח. תמיד וודא שתפוחבטווח הסי

ב כהלכה לאחר קיפולו.ה משולהגריר

בור גרור  חי

ב.אל תנתק גרור אם בלם העזר שלו משול

כבך על�ידים נזק לרת, עשוי להיגראחר

ף של בלם העזר.ההד

הסר את הכבל המתאם שהותקן לפני

תה. אחרשאתה מקפל את תפוח הגריר

ם נזק לפגוש האחורי ולכבלעשוי להיגר

המתאם.

.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.¿

ה פנימה, אם אינךה בחזרקפל את תפוח הגריר
ה.משתמש בוו גריר

גלגלת השחרור ממוקמת מאחורי לוח הדיפון
השמאלי בתא המטען.

הנח את כיסוי ההגנה על המחבר הכדורי.¿

 נגדסובב את הידית  :לפתיחת הכיסוי ¿
 והסרכיוון השעון, קפל את הכיסוי למטה 

אותו.
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ה בכיוון החץ, עד שהואלחץ על תפוח הגריר ¿
ב מאחורי הפגוש.ישתל

נורית החיווי בכפתור השחרור תיכבה
ב�תכליתית.וההודעה תיעלם מהתצוגה הר

.משוך החוצה את גלגלת השחרור   ¿

 נגד כיווןסובב את גלגלת השחרור  ¿
השעון ככל שניתן.

ה יוצא משילוב ומתקפל מתחתפוח הגרירת
 מהבהבת.לפגוש האחורי. נורית החיווי 

  אספקת חשמל של הגרור

באפשרותך לחבר אביזרים עם שיעור של עד
בוע.240 וואט למקור חשמל ק

אין באפשרותך לטעון מצבר גרור באמצעות
השקע החשמלי.

כבך צוייד במפעל בשקע גרור לאספקת חשמל ר
בועה, ומקור אספקת חשמל המופעלק

באמצעות מתג ההתנעה.

ך פין 9רבועה מסופקת דאספקת החשמל הק
בשקע הגרור.

אספקת החשמל באמצעות מתג ההתנעה
מסופקת באמצעות פין 10 בשקע הגרור.

בועה לגרור מופסקתאספקת החשמל הק
כב, ולאחר ששה של מתח נמוך במצבר הרבמקר

שעות לכל היותר.

בל מידע נוסף אודות התקנת חשמלניתן לק
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלגרור במר

כלמוביל בע“מ.

להפעלה/ניתוק של מקור אספקת¿
 סובב את המפתח למצבהחשמל המחובר:

 עמוד 157)« במתג ההתנעה (0 או מצב 2
בהתאמה.

בור של 7 פינים  גרור עם חי

הערות כלליות

בור בעל 7 פינים, אתה יכולאם לגרור שלך יש חי
בור בעל 13 פינים על תפוחלחבר אותו לחי

ךת הצורה, באמצעות מתאם או במידהגריר
באמצעות כבל מתאם. את שניהם ניתן להשיג

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר
בע“מ.

התאמת המתאם

וודא שיש מספיק חופש לכבל, כך שהכבל 
לא יתנתק בעת ביצוע פנייה.

הסר את הכבל המתאם לפני הקיפול של

ם נזקת עשוי להיגרה. אחרתפוח הגריר

לפגוש האחורי ולכבל המתאם.

LEDה עבור פנסי   מחוון תקלת נור

 בגרור, הודעת תקלהLEDאם מותקנים פנסי 
ב�תכליתית, גם אםעשויה להופיע בתצוגה הר

בה להודעת התקלה עשויהאין כל תקלה. הסי
.mA 50להיות נפילת מתח מתחת למינימום של  

ה,כדי להבטיח פעולה אמינה של מחוון תקלת נור
 בעלת צריכהLEDת יש להבטיח שימוש בשרשר

.mA 50גבוהה מ�  
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פתח את מכסה השקע.¿

לתוך החריץ בור עם הזיז הכנס את החי¿
 בשקע.

בכיוון השעון עד בור סובב את החי¿
ה.לעציר

ב.הנח למכסה להשתל¿

אם אתה משתמש בכבל מתאם, אבטח את¿
ה.הכבל למתאם עם אמצעי קשיר
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תצוגות והפעלה

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

  מידע שימושי

  מתאר את כל דגמי הציודספר נהג זה
כבך שהיווהאופציונלי של ררטיהסטנד

פוס.זמינים בזמן הבאתו של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ותפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 24).«(

ת לוח מחוונים תאור 
חיישן האור בלוח המחוונים שולט בבהירותה של

ב�תכליתית באופן אוטומטי.התצוגה הר

בשעות היום התצוגות בלוח המחוונים אינן
מוארות.

ה של לוח המחווניםניתן לכוונן את עוצמת התאור
ת(התצוגות והבקרים) באמצעות כפתור בקר

הבהירות.

ת הבהירות נמצא בפינה שמאליתכפתור בקר
 עמוד 30).« התחתונה של לוח המחוונים (

ת הבהירות בכיווןסובב את כפתור בקר¿
השעון או נגד כיוון השעון.

,  ה נמצא במצב אם מתג התאור
, הבהירות תלויה בעוצמת האוראו 

החיצוני.

  מד מהירות עם שנתות

כבמד המהירות מחולק למקטעים רק בכלי ר
המצוידים בדיסטרוניק פלוס.

המקטעים מציינים איזה טווח מהירות זמין.

 עמוד 194) הופעל:«ספידטרוניק משתנה (£

השנתות נדלקות מתחילת החוגה עד
ה.להגבלת המהירות שנבחר

 עמוד 196) הופעל:«דיסטרוניק פלוס (£

שנתה אחת או שתיים בטווח המהירות
בע, נדלקות.שנק

כב מלפנים שנעדיסטרוניק פלוס מזהה ר£
הבמהירות נמוכה מהמהירות השמור

בזיכרון:

בות וציודכות המידע המשולהפעלת מער

כב בעת נהיגה עלולה להסיח אתת ברהתקשור

ך והתנועה. אתה עלולרבך מתנאי הדתשומת ל

כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

ךרהפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה והד

בה אינם בטוחים,בימאפשרים זאת. אם תנאי הס

רות רק בעתעצור במקום בטוח ובצע את ההגד

כב נייח.שהר

אם קיימת תקלה או כשל בלוח המחוונים, ייתכן

כות בטיחות. בטיחותכי לא תזהה מגבלות במער

ע. קיימת סכנת תאונה.כבך עלולה להיפגר

כז שירותכב במרבדוק את הרנהג בזהירות דאג ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

רישות החוק במדינה שאתה נוהגעליך לציית לד
ך.רב הדבה בעת הפעלת מחש

ך מציג רק הודעות ואזהרותרב הדמחש
ב�תכליתית. לכן,כות מסוימות בתצוגה הרממער

כבך מופעל באופן בטוח בכל עת.עליך לוודא שר

כבך, החנהעה בטיחות ההפעלה של ראם נפג
כזם האפשרי. פנה למרכבך בבטחה בהקדאת ר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

ה, ראה את איור לוח המחווניםלסקיר
 עמוד 30).«(



מפתח עניינים

239
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
תצוגות והפעלה

ה אזהר  

בהבית הס  תצוגת טמפרטור

ךרב הדהפעלת מחש

הסקיר

ב�תכליתיתתצוגה ר

ה ימנילוח בקר

ה שמאלילוח בקר

 סובב את המפתחך:רב הדלהפעלת מחש¿

במתג ההתנעה.1  למצב

ב�תכליתיתאתה יכול לשלוט בתצוגה הר

ך, באמצעות הלחצניםרב הדרות במחשובהגד

ב�תפקודי.בגלגל ההגה הר

  מד סל“ד

בובי היתר, כדי לא לגרוםאל תנהג בטווח סי

למנוע.נזק

בוביהאזור האדום במד הסל“ד מציין את טווח סי
היתר של המנוע.

אספקת הדלק תופסק כדי להגן על המנוע,
כאשר המחוג מגיע לפס האדום.

ת נוזל קירור מנוע מד טמפרטור

בתנאי הפעלה רגילים ואם מפלס נוזל הקירור
ת נוזל הקירור יכולה לעלות עדתקין, טמפרטור

120 °C.

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות ובנהיגה בעלייה,
ת נוזל הקירור עלולה לעלות לקצהטמפרטור

הגבוה של המד.

ך,רת לתנאי הדב מיוחדעליך להקדיש תשומת ל
ת הקיפאון.ה חיצונית קרובה לנקודאם טמפרטור

ת האווירנא זכור, כי על הצג מוצגת טמפרטור
ת הכביש.ולא טמפרטור

בה החיצונית מוצגת בתצוגה הרהטמפרטור
 עמוד 241).«תכליתית (

הך הטמפרטורישנו עיכוב קל לפני שער
ב תכליתית.החיצונית מופיע בתצוגה הר

כב מלפניםנדלקים המקטעים בין מהירות הר
ה.למהירות השמור

אם אתה פותח את מכסה תא המנוע בעת

ה או ישנה שריפהשהמנוע התחמם יתר על המיד

ע עם גזים חמיםבוא במגבתא המנוע, אתה עלול ל

או עם מוצרי שירות דולפים. קיימת סכנת פציעות.

אפשר למנוע חם להתקרר לפני שאתה פותח את

מכסה תא המנוע. אם ארעה שריפה בתא המנוע,

אל תפתח את מכסה תא המנוע והזעק את כוחות

בוי האש.כי

ה של נוזל הקירור נמצא בצדומד הטמפרטור
 עמוד 30).«הימני של לוח המחוונים (
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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, באמצעות

הגלילה מהיר

 (טלפון): מתחיל גלילהTelבתפריט £

ה בספר הטלפוניםמהיר

ה/הודעה בתצוגהמאשר בחיר£

 (טלפון): עובר לספרTelבתפריט £

הטלפונים  ומתחיל בחיוג המספר

הנבחר

הלחיצה קצר
החזר£

כתכב המצוידים במערכלי ר£
Audio 20ה קולית: הפסקת בקר

של הניווט (ראה הוראות
ההפעלה של היצרן)

כתכב המצוידים במערכלי ר£
COMAND Onlineהפסקת :
LINGUATRONICראה הוראות) 
הפעלה נפרדות)

מסתיר הודעות בתצוגה או קורא£

 (נסיעה)Tripלתפריט תפקוד 

האחרון שהיה בשימוש

יוצא מספר הטלפונים /זיכרון£

חיוג חוזר

לחץ והחזק

רטיתקורא לתצוגה סטנד£

 (נסיעה)Tripבתפריט 

ה ימנילוח בקר

Audioכת כב המצוידים במערכלי ר£

20:

ה קולית של הניווטהפעלת בקר
(ראה הוראות ההפעלה של היצרן)

כתכב המצויד במערכלי ר£
COMAND Onlineהפסקת :
LINGUATRONICראה הוראות) 
הפעלה נפרדות).

השתקה£

מכוונן את עוצמת הצליל£

דוחה שיחה או מסיים אותה£

זיכרון חיוגיוצא מספר הטלפונים /£

חוזר

בל שיחהמבצע או מק£

לזיכרון חיוג חוזרעובר £
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ההודעות הבאות עשויות להופיע בתצוגה
ב�תכליתית:הר

בת עבור תיםיכוליה תרבעהל תוצלמה£
 או) 168 דומע «(הילוכים ידנית 

בת הילוכים אוטומטיתעבור תי
.)177 דומע «(ה ידנית) (העבר

.)212 דומע «(סייען חניה פעיל  £

.)191 דומע «(ת שיוט בקר£

.)194 דומע «(ספידטרוניק £

סייען אור גבוה מותאם£
 עמוד 123)«(

ECO Start/stopתפקוד £

.)621 דומע «(

.)204 דומע «( HOLDתפקוד £

£120 km/h!בית חריגה מהמהירות המר
ת (רק במדינות מסוימות)המותר בתית אוביה סטמפרטורבועה: תצוגה ק

 עמוד 251)«מהירות (

זמן

ה תיאורשד

סרגל תפריט

 עמוד 170)«( תוכנית נהיגה

 עמוד 172)«( בת הילוכיםתי

בת הילוכים ידנית: המחווניםכב עם תיכלי ר
ב�תכליתיתבחלק התחתון של התצוגה הר

שונים מאלה המוצגים כאן.

: המחוונים בחלק התחתון והעליוןAMGכבי בר
ב�תכליתית שונים מאלהשל התצוגה הר

המוצגים כאן.

: לחץ על להצגת סרגל תפריטים¿

 בגלגל  ההגה. או לחצן 

אם אתה מפסיק ללחוץ על הלחצנים, ייעלם
סרגל התפריטים כעבור מספר שניות.

מציג את התפריט או את תפריט ה המלל שד
המשנה הנבחר ואת הודעות התצוגה.

אתה יכול לכוונן את השעה באמצעות

,COMAND Onlineאו  Audio 20כת מער

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

ב�תכליתית  תצוגה ר

תפריטים ותפריטי משנההטווח המשוער

ת תפריט סקיר

 בגלגל או לחצנים השתמש ב

ההגה, לפתיחת התפריט.

 עמוד 239).« ך (רב הדהפעלת מחש

כבך באפשרותךבהתאם לציוד המותקן בר
לקרוא לתפריטים הבאים:

עמוד 242). « (נסיעה) (Tripתפריט £
עמוד 243). « (הוראות ניווט) (Naviתפריט £
כת שמע) (מערAudioתפריט £

עמוד 245). «(
עמוד 246). « (טלפון) (Telתפריט £
עמוד 247). « (סיוע) (.Assistתפריט £
עמוד 250). « (שירות) (.Servתפריט £
עמוד 250). « (רות) (הגדSettingsתפריט £

)AMGס� (דגמי מרצדAMGתפריט £

עמוד 254). «(

ילכב טעמ םינוש �Telו Audio, Navi יטירפת

.כבר

תוסחייתמ הז גהנ רפסב תונתינה תואמגודה

.COMAND Online םע בכר ילכל
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(נסיעה) Trip תפריט  

רטיתתצוגה סטנד

 בגלגללחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
חק עם מד המרTripההגה, עד שיוצג תפריט 

.בר חק מצטומד המר של הנסיעה 

” (מתחילת נסיעה)From startב נסיעה “מחש

” (מאיפוס)From resetאו “

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 המשנה ער
כים בתפריטמתחילת הנסיעה, בעוד שהער

בים החל (מאיפוס) מחושFrom reset משנה
מהפעם האחרונה בה תפריט המשנה אופס

 עמוד 243).«(

 מתאפס באופןFrom startב נסיעה מחש
אוטומטי כאשר:

בע שעות.ההצתה הופסקה ליותר מאר£

חלפו 999 שעות.£

חלפו 9,999 קילומטרים.£

 מתאפס באופןFrom resetב נסיעה מחש
כים חורגים מעל 9,999 שעותאוטומטי,  אם הער

או 99,999 קילומטרים.

ECOתצוגת 

, לחץ על הלחצן Tripבחור תפריט כדי ל¿

 על גלגל ההגה.או 

)ECO(תצוגת   ECO DISPLAYבחר¿

. או באמצעות לחצנים 

אם ההצתה כבויה למשך 4 שעות או יותר,

 באופן אוטומטי.ECOתאופס תצוגת ה�

 עמוד ECO)  ».(188מידע נוסף על תצוגת ה�

טווח משוער

תצרוכת דלק נוכחית

בגלגל 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, תראהנותר

תצוגת טווח ותצרוכת הדלק הנוכחית
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 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט  בחירל

ת מדבחירל או  לחץ על לחצן ¿
.מהירות דיגיטלי 

יוצגו.   ת הילוכים המלצות להעברייתכן ש

קרא את המידע הנוסף אודות המלצות

בת הילוכים עבור תי,ת הילוכים להעבר

בת הילוכים עמוד 168), או עבור תי«ידנית (

 עמוד 177).«ה ידנית)  (אוטומטית (העבר

ת: המלצות להעברMercedes-AMGכבי בר

ב�הילוכים מוצגות בחלק העליון של התצוגה הר

תכליתית, במקום בתצוגת מד המהירות.

כיםאיפוס ער

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

  ולא את,כב התצוגה שיש לתדלק את הר
.הטווח 

מציגה את כמות בת אנרגיה תצוגת הש

בה מהאנרגיה הקינטית במצבהאנרגיה שהוש

ה במצבר.של הצפה, ונשמר

 תלויה במנוע שהותקן recuperationתצוגת 

כבים.ולכן אינה זמינה בכל הר

מד מהירות דיגיטלי

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ברצונך לאפס.התפקוד ש

. לאישורלחץ על ¿

 (כן) ולחץYesת בחירל לחץ על לחצן ¿

 לאישור.על 

כים בתפקודים הבאים:אתה יכול לאפס את הער
מד נסיעה£
”From start”  ב נסיעהמחש£

”From reset” ב נסיעה מחש£

”ECO” תצוגת £

,ECO כים של תצוגתכשאתה מאפס את הער

 מתאפסיםFrom startב הנסיעה כים של מחשהער

ב הנסיעהכים במחשגם הם. כשאתה מאפס את הער

From startכים בתצוגת , הערECOמתאפסים גם 

הם.

 (ניווט)Navigation תפריט 

תצוגת הוראות ניווט

ב�תכליתית מציגה, התצוגה הרNaviבתפריט 
הוראות ניווט.

למידע נוסף, ראה הוראות תפעול נפרדות של
.COMAND Online או Audio 20כת השמע מער

 אוAudio 20כת השמע  הפעל את מער¿
 (ראה הוראות תפעולCOMAND Onlineאת 

נפרדות).

 בגלגל ההגה, או  לחץ על לחצן ¿
 (ניווט).Naviת תפריט בחירל

ב לא פעילההנחיית נתי

כיוון הנסיעה

חוב הנוכחיהר
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חק ליעדהמר

חק לשינוי הכיוון הבאהמר

ך נוכחיתרד

סמל עבור “סע לפי מתאר הכביש“.

כים אשר שינוי הכיוון מוביל אליהןרד

חק חזותיתחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרהמר

סמל עבור שינוי כיוון

רש לשנות כיוון נסיעה, יופיע סמלכאשר אתה נד
חקעד השינוי. המר חק של שינוי כיוון והמר 

ךמתקצר בחלק העליון של התצוגה בעוד
ת שינוי הכיוון שמוכרזת. שינויב אל נקודמתקר

חק מגיעההכיוון מתחיל כאשר תצוגת המר
לאפס (0).

הנחיית מסלול פעילה

לא הוכרז שינוי כיוון

בשינוי כיוון הוכרז ללא המלצת נתי

בשינוי כיוון הוכרז עם המלצת נתי

כים אשר שינוי הכיוון מוביל אליהןרד

חק חזותיתחק עד לשינוי כיוון ותצוגת מרמר

ביםאין המלצה לנתי

ב חדש במהלך שינוי כיווןב מומלץ ונתינתי

 סמל שינוי כיוון

בים ניתן להציג המלצותבי נתיכבישים רב

בים חדשים עבור שינוי הכיוון הבא, אםלנתי

המפה הדיגיטלית תומכת בנתונים אלה. במהלך

בים חדשים.שינוי הכיוון, ייתכן שיתווספו נתי

 לא תוכל להשלים את שינוי:ב אינו מומלץ נתי

ב זההכיוון הבא אם תישאר בנתי

:ב חדש במהלך שינוי כיוון ב מומלץ ונתינתי

ב זה תוכל להשלים את שינויי הכיוון הבאיםבנתי

ב.מבלי להחליף נתי

כת הניווטמחווני מצב נוספים של מער

כת הניווט תציג מידע נוסף על מצבמער
כב. תצוגות אפשריותהר

£New route... or Calculating route

ב מסלול).(מסלול חדש... או מחש
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ב.מסלול חדש מחוש

£ no mapped   Roadלא מופיעך ר(ד 

כב נמצא באזור המצוין במפההר): במפה
כת לא מזהה אתהדיגיטלית, אך המער

הכביש, מכיוון שמדובר בכביש חדש, בחניון
או בשטח פרטי.

£ No route(אין מסלול) 

ב מסלול עד היעד הנבחר.לא ניתן לחש

עת ליעד או ליעד ביניים. הג:£

כת שמע) (מערAudio  תפריט 

ת תחנת רדיובחיר

ת שלשידור משופר שמיועד לקליטה נייד
שידורי רדיו.

רשימת תחנות פעילות

תחנות רדיו השמורות בזיכרון

םר שלה או שמוצגת ביחד עם התד תחנה 
ב�תכליתית. מספר התחנההתחנה בתצוגה הר

ה בזיכרון.ה, רק אם היא שמורמוצג לצד

כת (מערAudio 20כת הפעל את מער¿
, ובחרCOMAND Onlineהשמע) או את 

Radio.(ראה הוראות תפעול נפרדות) 

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט בחירל

 לחץ עלה בזיכרון: ת תחנה שמורבחירל¿
 והחזק אותו לחוץ או הלחצן 

במשך זמן קצר עד שתופיע רשימת
הזיכרונות או רשימת התחנות בתחום

רים הרצוי.התד

או לחץ קלות על  ת תחנה: בחירל¿
.

 (שידור שמע דיגיטלי) הוא תקןDABרדיו  

רצועה נוכחית

ניתן לנגן קובץ שמע מהתקני שמע או מדיה
כב.שונים בהתאם לציוד המותקן בר

COMAND Online או Audio 20כת הפעל מער¿

 (ראה הוראות הפעלהMP3 או CDובחר מצב 
נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט  בחירל

מת:ת רצועת השמע הבאה/הקודבחירל¿

.או  ה על לחצן לחץ בקצר

בחור רצועה מרשימת הרצועותכדי ל¿
לחץ ארוכות על הלחצןה): (גלילה מהיר

 עד שתופיע הרצועה הרצויה. או 

, או אם תלחץ לחיצה ארוכה על 
תוגבר מהירות הגלילה. לא כל נגני שמע או

התקני מדיה תומכים בתפקוד זה.

אם בנגן שמע או בהתקן מדיה שמור מידע על
ב�תכליתית יוצג מספררצועה, בתצוגה הר

ם שלה.הרצועה והש

DVDהפעלת ווידיאו 

הפעלת התקני שמע או מדיה
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בד: בלCOMAND Onlineכב עם לי רכ

 כדי לנגןAudioבאפשרותך להשתמש בתפריט 

תקליטורי וידיאו.

DVD ובחר מצב COMAND Onlineהפעל ¿

(ראה הוראות תפעול נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

 (שמע).Audioבחור בתפריט כדי ל

לחץם: ת הקטע הבא או הקודבחירל¿

.או  ה על לחצן לחיצה קצר

בחור מקטע מרשימת המקטעיםכדי ל¿

לחץ ארוכות על הלחצןה): (גלילה מהיר

מקטע הרצוי. עד שיופיע ה או 

הפעלת טלוויזיה

ה אזהר  

  תפריט טלפון

מההקד

בות וציודכות המידע המשולפעלה של מערה
כב בעת נהיגה עלולה להסיח אתת ברהתקשור

ך והתנועה. אתה עלולרבך מתנאי הדתשומת ל
כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

ךרהפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה והד
בה אינם בטוחים,בימאפשרים זאת. אם תנאי הס

רות רק בעתעצור במקום בטוח ובצע את ההגד
כב נייח.שהר

רישות החוק במדינה שאתהב לציית לדאתה חיי
נוהג בה.

הפעל את הטלפון הנייד (ראה הוראות תפעול¿
נפרדות).

(ראה COMAND Online או Audio 20הפעל ¿
את הוראות ההפעלה הנפרדות).

בת הטלפוןהצב את הטלפון הנייד בתוש¿
 עמוד 318).«  הנייד (

או

Audio 20כת  עם מער©Bluetoothבור כונן חי¿

 (ראה הוראות הפעלהCOMAND Onlineאו 
נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
(טלפון).Tel בחור בתפריט כדי ל

ב�אחת ההודעות הבאות תוצג בתצוגה הר
תכליתית:

 שלךPINכאשר אתה מכניס את קוד ה� ¿
LINGUATRONIC,באמצעות הטלפון הנייד, 

,COMAND Onlineכת השמע  או מער

ת. הטלפון הנייד מחפש רשת תקשור

£Telephone ready ם של(טלפון מוכן) או ש
ספק השירות: הטלפון מצא רשת והוא מוכן

לקליטה.

£Telephone No Service:(אין שירות טלפון) 
ת זמינה או שהטלפון הניידאין רשת תקשור

מחפש רשת.

בד: השתמש בלCOMAND Onlineכב עם כלי ר
בחור ערוץ טלוויזיה. כדי לAudioבתפריט 

, אם הואמצב הזיכרון יוצג ביחד עם ערוץ 
נשמר בזיכרון.

 ובחר מצבCOMAND Onlineכת הפעל מער¿
TV.(ראה הוראות הפעלה נפרדות) 

בגלגל ההגה  או לחץ על הלחצן ¿
 (שמע).Audioבחור תפריט ב תפקודי כדי להר

בחור ערוץ ששמור בזיכרון: לחץ לחיצהכדי ל¿

.או  ה על הלחצן קצר

בחור ערוץ מרשימת הערוצים: לחץ עלכדי ל¿

 והחזק אותו לחוץ או הלחצן 
במשך זמן קצר.

באפשרותך לשמור בזיכרון ערוצי טלוויזיה
 (ראה הוראותCOMAND Onlineכת במער

הפעלה נפרדות).
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בל מידע נוסף על טלפוניםבאפשרותך לק
ךרבור טלפונים דניידים תואמים ועל חי

:Bluetooth®

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבכל מר£
כלמוביל בע“מ.

//: httpבאתר אינטרנט £
www.mercedes-benz.com/connect

בלת שיחהק

ה תיעצר כאשר תשחרר אתגלילה מהיר
הלחצן או תגיע 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 ¿
.Telבחור בתפריט כדי ל

 כדי לעבור לזיכרון חיוג חוזר.לחץ על ¿

םת השבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
או המספר הרצוי.

 לתחילת או על לחצן לחץ על ¿
החיוג.  או

לחץ על בצע שיחה: אם אינך רוצה ל¿

.או 

 (סיוע)Assistance תפריט  

מההקד

אם מישהו מתקשר אליך כאשר אתה נמצא
ב�, תופיע הודעה בתצוגה הרTelבתפריט 
תכליתית.

באפשרותך לענות לשיחה בכל עת, אפילו אם
 אינו פתוח.Telתפריט 

 בגלגל ההגה, כדילחץ על הלחצן ¿
לענות לשיחה נכנסת.

חייה או סיום שיחהד

חות שיחה או לסיים אותה בכלבאפשרותך לד
 אינו פתוח.Telעת, אפילו אם תפריט 

 בגלגל ההגה, כדילחץ על הלחצן ¿
חות/לסיים שיחה נכנסת.לד

חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Telבחור בתפריט כדי ל

 או על לחצן או לחץ על לחצן ¿

 כדי לעבור לספר הטלפון.

כב.אשר גישה לספר הטלפונים בטלפון הר¿

םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
הרצוי. או

 לחץ לחיצה רצופהה:לתחילת גלילה מהיר¿
 ליותר משנייה אחת. או על לחצן 



עניינים לפי  א�ב

248

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

תפריטים ותפריטי משנה

.Assistכבך, תפריט בהתאם לציוד המותקן בר
מכיל את האפשרויות הבאות:

 עמוד 248)« (פית הצגת תצוגה גר£

הפעלה/נטרול של סייען זיהוי תמרורים£
 עמוד 248)«(

)AMGכבי בד ר (מל®ESPהפעלה/נטרול של £
 עמוד 248)«(

הפעלה/נטרול של סייען למניעת התנגשות£
 עמוד 249).«פלוס (

כת לזיהוי עייפותהפעלה/נטרול של מער£
 עמוד 249).«הנהג (

הפעלה/נטרול של סייען שטחים מתים£
 עמוד 249).«(

בת נתיהפעלה/נטרול של סייען שמיר£
 עמוד 249).«(

פיתהצגה של תצוגה גר

 עמוד 228).«ב (ת נתיסייען שמיר£

 כדי להציג את הנתונים שללחץ על ¿
כת לזיהוי עייפות הנהג.המער

סייען זיהוי תמרורים

(סייען זיהוי Traffic Sign Assistבתפריט של 
תמרורים), באפשרותך להפעיל או לנטרל את
תפקוד הצגת ההודעות. כאשר תפקוד ההודעות
מופעל, יופיעו התמרורים שזוהו ומידע נוסף

ב�תכליתית במשך חמש שניות.בתצוגה הר

בגלגל ההגה,  או לחץ על לחצן  ¿

 (סיוע).Assistבחור תפריט כדי ל

בחור כדי ל או  לחץ על הלחצן  ¿
Traffic Sign Assist.(סייען זיהוי תמרורים) 

 לאישור.לחץ על  ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

כדי להפעיל/לנטרל את תפקוד ¿
.לחץ שוב על לחצן ההודעות: 

מידע נוסף על סייען זיהוי תמרורים ראה,

 עמוד 223).«(

®ESPניתוק/הפעלה של 

עותהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג
 עמוד 73).« ראה (®ESP כתלמער

כת ה�ב לנטרל את מערבמצבים הבאים מוט
ESP®:

בעת שימוש בשרשראות שלג£

בשלג עמוק£

בנסיעה על חול או על חצץ£

AMGכבי  בר®ESPנטרול/הפעלה של 

 עמוד 75).«(

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
 (סיוע)..Assist בחור תפריטכדי ל

בחורכדי ל או  לחץ על ¿
Assistance graphic   פית). (תצוגה גר

 לאישור.לחץ על ¿

כותפית יופיע מצבן של מערבתצוגה הגר
כות הבטיחות הבאות ו/הנהיגה או של מער
או מידע נוסף מהן.

 עמוד 223).«סייען זיהוי תמרורים (£

 עמוד 196).«דיסטרוניק פלוס (£

 עמוד 70).«סייען למניעת התנגשות פלוס (£

 עמוד 222).«סייען לזיהוי עייפות נהג (£

ה אזהר  
, היא לא®ESPכת ה� אם אתה מנטרל את מער

ת של החלקהכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר
ותאונה.

 רק במצבים ®ESPכת ה�נטרל את מער
המתוארים בהמשך.
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ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Attention Asst.

.לחץ על לחצן  ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

.לחץ על לחצן  ¿

בוי), (כיOffכדי להגדיר  או  לחץ על ¿
Standard (רגישות רגילה) או Sensitive

(רגישות גבוהה).

רות. כאשרת ההגדלשמיר לחץ על ¿
כת מנוטרלת, יופיע הסמל המער

ב�תכליתית.בתצוגה הר

כת לזיהוי עייפות הנהג ראהלמידע נוסף על מער
עמוד 222) «(

הפעלה/ניתוק סייען שטחים מתים

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע).Assistבחור תפריט כדי ל

תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿
Blind spot asst..(סייען שטחים מתים) 

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 שוב.לחץ על לחצן  להפעלה/ניתוק:¿

למידע נוסף אודות סייען שטחים מתים, ראה
 עמוד 226).«(

בת נתיהפעלת/ניתוק סייען שמיר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע).Assistבחור תפריט כדי ל

Laneת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
Keep. Asst.ב).ת נתי (סייען שמיר

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

,Offת רלהגד או  לחץ על לחצן ¿
Standard או Adaptive רטי(מופסק, סטנד

או מותאם).

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן  ¿

ב מופעל, בתצוגהת נתיכאשר סייען שמיר

 עמוד 73).«, ראה (®ESPלמידע נוסף על 

התנע את המנוע.¿

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן  ¿
 (סיוע).Assistבחור תפריט כדי ל

.ESPת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

לחץ על לחצן  להפעלה/לניתוק:¿
שוב.

ה מנוטרלת אם נורית האזהרESPכת מער
 ממשיכה לדלוק בלוח המחוונים לאחר

התנעת המנוע.

דולקות ברציפות, ו�    הנוריות האזהר
ESP.לא זמין בשל תקלה 

הבנוריות האזהרהקפד על המידע ש
עמוד 297). «(

בהודעות התצוגההקפד על המידע ש
עמוד 258). «(

הפעלה/נטרול של סייען למניעת
התנגשות פלוס

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע).Assistבחור תפריט כדי ל

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן  ¿
Collision Prevent. Assistסייען למניעת) 

התנגשות).

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

.בוש  ןצחל לע ץחל :קותינ/הלעפהל¿

אם פעולת הסייען למניעת התנגשות פלוס
פיתבתצוגה הגר מופסקת, יופיע הסמל 

ב�תכליתית.של התצוגה הר

למידע נוסף על סייען למניעת התנגשות פלוס
עמוד 70). «ראה (

גהנה תופייע יוהיזל תכרעמ לש לורטנ/הלעפה

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistבחור בתפריט כדי ל
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  תפריט שירות

.Servכבך, תפריט בהתאם לציוד המותקן בר

. מכיל את האפשרויות הבאות:)תוריש(

לקרוא להודעות בתצוגה בזיכרון הודעות£

.) 257דומע «(

בוד לחץה של איכת האזהרלאפס את מער£
 עמוד 364).«אוויר בצמיגים (

 עמוד «לקרוא לתאריך השירות הבא (£
.(328

Settingsכבך, תפריט בהתאם לציוד המותקן בר
מכיל את האפשרויות הבאות:

רות לוח מחוונים.שינוי בהגד£
ה.רות התאורשינוי בהגד£
כב.רות הרשינוי בהגד£

.רות של החימוםשינוי בהגד£

רות נוחות.שינוי בהגד£

.רות המפעלה להגדחזר£

לוח המחוונים

חקה עבור מרת המדידת יחידבחיר
Display unit Speed-/odometerהתפקוד 

חק): מפשרה של מד מהירות/מר(יחידות מיד
כים מסוימים בקילומטרים אולך להציג ער

ב�תכליתית.במיילים בתצוגה הר

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות).(הגדSettings בחור בתפריט כדי ל

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Instrument cluster .(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.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

חקתפקודים הבאים משתמשים ביחידות המר
ת:בחרש

 (נסיעה).Tripמד מהירות דיגיטלי בתפריט £

חק כולל ומונה נסיעה.מד מר£

ך.רב דמחש£

תצרוכת דלק נוכחית וטווח נסיעה משוער£

(ניווט). Naviהוראות ניווט בתפריט £

ת שיוט.בקר£

ספידטרוניק.£

דיסטרוניק פלוס.£

ASSYST PLUSהתצוגה של מרווחי שירות £

הפעלה/ניתוק של מד המהירות הנוסף

אם מד המהירות הנוסף מופעל, בסרגל המצב
ב�תכליתית תוצג המהירות ולאשל התצוגה הר

ה החיצונית.הטמפרטור

תצוגת המהירות הפוכה למד המהירות שלך.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות).(הגדSettings בחור בתפריט כדי ל

ב בתורב�תכליתית יופיעו סימוני נתיהר
פית.קווים בהירים בתצוגה הגר

ב ראהת נתילמידע נוסף על סייען שמיר
.) 228דומע «(

רות)(הגד     Settings   תפריט

מההקד
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ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Instrument cluster .(לוח המחוונים)

  לאישור.לחץ על ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
(מד מהירות Dig. speedo [mph]תפקוד 

דיגיטלי [מייל לשעה]).

.off או  onה ראתה תראה את ההגד

ה.רת ההגד לשמיר לחץ על לחצן   ¿

בועהת תפקוד תצוגה קבחיר

בועה):(תצוגה ק Permanent displayהתפקוד 
ה החיצוניתמאפשר לך להציג את הטמפרטור

ב�בוע בתצוגה הראו את המהירות באופן ק
תפקודית.

תצוגת המהירות הפוכה למד המהירות שלך.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Instrument cluster תפריט משנה לוח) 

המחוונים)

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Permament display בועה).(תצוגה ק

Outsideה: ה שנבחרראתה תראה את ההגד
temperature or Dig. speedo [mph]ֹ

ה חיצונית או המלים מד מהירות(טמפרטור
[מיילים לשעה]).

ה.רת ההגדשמירללחץ על לחצן ¿

התאור

ת נהיגת יוםבוי תאורהדלקה/כי

ניתן להגדיר: Daytime driving lightsהתפקוד 
בד.את התפקוד הזה כשהמנוע דומם בל

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

Lightsת בחירל או   לחץ על לחצן ¿
ה)(תפריט משנה תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Daytime driving lights.(פנסי נהיגת יום) 

 מופעלDaytime driving lightsאם תפקוד 
יוצגו בתצוגה     אלומת האור והסמל 

ב�תכליתית בצבע כתום.הר

ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

 עמוד 120).« ת יום (מידע נוסף על תאור

כבר

בועת ספידטרוניק קרהגד

בוע באמצעותבאפשרותך להגדיר ספידטרוניק ק
(הגבלת Limit speed (winter tyres) תפקוד

ף).המהירות (צמיגי חור

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
Limit speed (Winter tyres):הגבלת) 

ף).מהירות צמיגי חור

ה הנוכחית.ראתה תראה את ההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

 כדי לכוונן או לחץ על הלחצן ¿
בוע במרווחים של 10 קמ“שספידטרוניק ק

ה(מ� 160 קמ“ש עד 240 קמ“ש). הבחיר
 תפסיק את פעולתו של ספידטרוניקOffב�
בוע.ק

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

 עמוד« בוע (מידע נוסף על ספידטרוניק ק
.(196

הפעלה/נטרול של מאפיין נעילה אוטומטית

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחיר ל,או  לחץ על לחצן  ¿
.Vehicleמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
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ה אזהר  

ה אזהר  

ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
Automatic door locks נעילת הדלתות)

אוטומטית).
Automatic doorאם אתה בוחר בתפקוד � 

locksכב ננעל (נעילת דלת אוטומטית), הר
כזית במהירות מעל 15 קמ“ש.בנעילה מר

ב�אם התפקוד מופעל, הדלתות בתצוגה הר
תכליתית יופיעו בצבע כתום.

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

Automatic door locksאם הפעלת את התפקוד 
כזית במהירויות מעל 15כב בנעילה מריינעל הר

ך.קמ“ש לער

מידע נוסף אודות מאפיין נעילה אוטומטית,
 עמוד 91).«ראה (

הפעלה/נטרול של אישור נעילה קולי

 (אישורAcoustic lockאם תפעיל את התפקוד 
נעילה קולי), יישמע צליל אישור בעת נעילת

כב.הר

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

בחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
.Vehicleבתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Acoustic lock .(אישור נעילה קולי) 

  מופעל, Acoustic lockאם התפקוד 
ב�בכתום בתצוגה הר יידלק הסמל 

תכליתית.

ה.רת ההגד לשמירלחץ על לחצן ¿

חימום

שעת יציאה להפעלה של חימום עזר

ההפעלה של חימום/אוורור העזר מוזנת
כבכב. אחרי שחיממת את הרממצבר הר

ת אותו פעמיים לכל היותר, נהג בואו אוורר
חק ארוך יותר.למר

כב עם חימום עזר מצוידים בתפקודרק כלי ר
זה.

 (חימום) באפשרותךHeatingבתפריט משנה 
ה או לשנות שעתבחור שעת יציאה שמורל

יציאה.

ב את זמןתפקוד השעון של חימום העזר מחש
ה החיצונית, כדיההפעלה בהתאם לטמפרטור

כב יהיה מחומם לקראת שעת היציאה.שהר
כאשר מגיעה שעת היציאה, חימום העזר

כב במשך חמש דקותממשיך לחמם את הר
נוספות ונכבה לאחר מכן. חימום העזר מאמץ

כת מיזוגה של מעררות הטמפרטוראת הגד
מוטרוניק.האוויר או של תר

באפשרותך לכבות את חימום העזר באמצעות
חוק או באמצעות לחצן חימום העזרהשלט הר

כזית.בקונסולה המר

הפעל את חימום העזר מדי חודש למשך
כ� 10 דקות.

אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר
כב, עלולים לחדור לתוכו אדי פליטהב את הרהיט

רעילים, בפרט פחמן חד�חמצני. מצב זה אפשרי
כב תקוע בשלג. קיימתבמקומות סגורים או אם הר

סכנת פציעות קטלניות.

עליך להפסיק את חימום העזר במקומות סגורים
כת יניקת אוויר כגון חניהשלא מצוידים במער

כב תקוע בשלג ועליך להפעיל אתה. אם הרמקור
כב ולצינורב לרביחימום העזר, פלס את השלג מס

כב, פתח חלון בצדהפליטה. כדי לספק אוויר טרי לר
כב שאינו חשוף לרוח.הר

כב עלוליםבעת ההפעלה של חימום העזר חלקי הר
ת. חומרים דליקים כגון עלים,ה ניכרלהתחמם במיד

עבשים עלולים להתלקח באש במגב או ענפים יעש
עם:

כת הפליטהחלקים חמים של מער£

גז הפליטה עצמו£

קיימת סכנת שריפה.

בעת הפעלתו של חימום העזר ודא כי:

ע עם חלקישום חומרים דליקים לא באים במג£
כב חמיםר

גז הפליטה יוצא באופן חופשי מצינור הפליטה£

 חומרים דליקים .ע עםגז הפליטה אינו בא במג£
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 עמוד«למידע נוסף על חימום עזר ראה (
.(148

ביעת שעת היציאה או נטרול שעת יציאהק
קיימת

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (חימום). Heatingבתפריט משנה

 לאישור.לחץ על ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 לאישור שוב.לחץ על ¿

בחור אתכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
Timer offאחת משלושת זמני היציאה או 

(אין שעון פעיל).

 לאישור.לחץ על ¿

ה שעת היציאה, תידלק נורית החיוויאם נבחר
הצהובה בלחצן חימום העזר.

שינוי שעת היציאה

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (חימום). Heatingבתפריט משנה

 לאישור.לחץ על ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 אוA, B (שנה  Change A, B or Cבתפקוד 

C.(

 לאישורלחץ על ¿

עכשיו באפשרותך לשנות את זמן היציאה.

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
בתצוגה שיש לשנותה: שעות, דקות.

 כדי להגדיר את או לחץ על לחצן ¿
ה.התצוגה שנבחר

ת הרשומה. לשמירלחץ על ¿

 נורית החיווי הצהובה תידלק בלחצן חימום
העזר.

נוחות

ההפעלה/ניתוק של כוונון החגור
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsבחור בתפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Belt adjustmentה). (כוונון חגור

 (כוונוןBelt adjustmentכאשר תפקוד 
ת הבטיחות מוצגתה) מופעל, חגורהחגור

ב�תכליתית.בצבע כתום בתצוגה הר

ה.רת ההגד לשמירלחץ על לחצן ¿

ת בטיחות, ראהלמידע נוסף אודות כוונון חגור
 עמוד 45).«(

הפעלה/ניתוק של תפקוד קיפול מראות
פנימה בעת הנעילה

תפקוד זה זמין רק בדגמים המצוידים בתפקוד
הקיפול החשמלי.

Auto. fold-inכאשר אתה מפעיל את התפקוד 
mirrorsהמראות החיצוניות מתקפלות בעת 

כב. המראות החיצוניות נפתחותנעילת הר
כב ופתיחת דלתאוטומטית בעת ביטול נעילת הר

מי.הנהג או דלת הנוסע הקד

אם תפקוד הקיפול האוטומטי פעיל ואתה מקפל
 עמוד«את המראות באמצעות הלחצן בדלת (

 המראות לא ייפתחו באופן אוטומטי.,114)
ה זה, ניתן לפתוח את המראות החיצוניותבמקר

בד.באמצעות הלחצן בדלת בל

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור אתכדי ל או  לחץ על ¿
(קיפול Auto. fold-in mirrorsהתפקוד

מראות אוטומטי).

אם תפקוד הקיפול האוטומטי פעיל, יוצגו
ב�המראות החיצוניות בתצוגה הר

תכליתית בצבע כתום.
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ה.רת ההגד לשמירלחץ על לחצן ¿

רות מפעלאיפוס להגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
רות(הגד Factory settingsתפריט משנה 

מפעל).

 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 הבחירלחץ על לחצן ¿

ב�תכליתית התצוגה הרYesת ב� אם בחר
תציג הודעת אישור.

בות בטיחות לא כל התפקודים ניתניםמסי
Limit speed (Winter tyres)לאיפוס: תפקוד 

ף) בספידטרוניק(הגבלת מהירות) (צמיגי חור
Vehicleה רק בתפריט משנה רבוע, ניתן להגדק
Daytime drivingכב). אם ברצונך לאפס את (ר

lightsת נהיגת יום) בתפריט משנה  (תאורLight
ב לסובב את המפתח במתגה), אתה חיי(תאור

.1ההתנעה למצב 

)AMGכבי  (רAMG  תפריט 

)WARMUPחימום (

מד מהירות דיגיטלי
מחוון הילוך

מחוון העלאת הילוך
ת שמן מנועטמפרטור
ת נוזל קירורטמפרטור
בת הילוכיםה של שמן תיטמפרטור

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

םיכוליה תאלעה ןווחמ :ךוליה תאלעה ןווחמ
UP  יבוביס םוחתל עיגה עונמהש ןייצמ

.תינדיה הגיהנה תינכתב רתיה

בתה של שמן מנוע ושמן תיטמפרטור
בתאם שמן המנוע ושמן תיהילוכים: 

ת ההפעלהההילוכים נמצאים בטמפרטור
ה כי הטמפרטורהרגילה שלהם, יוצגו ער

ב�תכליתית.בן בתצוגה הרבצבע ל ו�

ו� ת השמנים כים של טמפרטוראם הער
בתמופיעים בכחול, המנוע או תי 

תההילוכים עדיין לא הגיעו לטמפרטור
ההפעלה הרגילה שלהם. אל תשתמש
בהספק המלא של המנוע במהלך

התחממותו.

SETUPתפריט 

Comfort/Sport /Sport תכנית נהיגה +

Comfort/Sport/Sportמתלים במצב +

D/Mבת הילוכים תי

ESP® On/Offאו מצב ספורט פעיל 

 מציג את המידע ואת התפקודיםSETUPתפריט 
הבאים:

מד מהירות דיגיטלי£
מחוון הילוך£
ת תכנית נהיגהרהגד£
מצב המתלים£
בת ההילוכיםמצב תי£
כת ייצוב אלקטרונית) (מער®ESPמצב £

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

 עד שיופיעלחץ לחיצות חוזרות על ¿
.SETUPתפריט 
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בוב סי 

RACETIMER

 מיועד לשימוש במסלולRACETIMERתפקוד 
בד. אין להשתמש בתפקודמרוצים סגור בל

בוריים.בכבישים צי

 כאשר המנועRACETIMERבאפשרותך להפעיל 
 במתג2פועל או אם המפתח נמצא במצב 

ההתנעה.

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

 עדלחץ לחיצות חוזרות על הלחצן ¿
.RACETIMERשיופיע תפקוד 

 להפעלתלחץ על הלחצן להפעלה: ¿
RACETIMER.

הצגת זמן ביניים

RACETIMERתפקוד 

 והפעלתוRACETIMERהצגת 

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
Interm. Time .(זמן ביניים)

 לאישור.לחץ על ¿

זמן הביניים מוצג במשך חמש שניות.

 בגלגל ההגה.לחץ על לחצן ¿

. בלחיצה על Yesאשר ¿

 מפסיק למדוד זמן, אםRACETIMERתפקוד 
כב ומסובב את המפתח למצבאתה עוזר את הר

 במתג ההתנעה. אם אתה מסובב את המפתח1

Start לאישור  ולאחר מכן לוחץ על 3למצב 
ת הזמן.(הפעלה), תימשך מדיד

בוב הנוכחיאיפוס הסי

.RACETIMERעצור ¿

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
בוב).(אפס סי Reset Lapתפקוד 

בוב.כדי לאפס את זמן הסי לחץ על ¿

בוב חדשהתחלת סי

RACETIMER

בוב הטוב)בוב מהיר ביותר (הסיזמן סי

בובסי

New Lap לאישור לחץ על הלחצן ¿
בוב חדש).(סי

בובים לכל היותר.ניתן לשמור בזיכרון 16 סי
בוב ה� 16 רקניתן להשלים את הסי

בוב (סיFinish Lapבאמצעות תפקוד  
סופי).

RACETIMERהפסקת 
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תפריטים ותפריטי משנה

אם אתה מדומם את המנוע, יתאפס תפקוד ה�
RACETIMERבובים כעבור 30 שניות. כל הסי

יימחקו.

בובים שמורים בודדים.אין באפשרותך למחוק סי
ך לאפס אתבובים אין צורת 16 סיאם שמר

בוב הנוכחי.הסי

בוב הנוכחי.אפס את הסי¿

 (איפוס).Reset לאישור לחץ על ¿

(לאפס שעון Reset Race Timer ?ההודעה
ב�תכליתית.מרוץ?) תופיע בתצוגה הר

 ועלYesבחור כדי ל לחץ על לחצן ¿

 לאישור.

בובים נמחקו.כל הסי

כה כוללתהער

בוביםמחיקה של כל הסי

RACETIMERכה כוללת של הער 

 זמן נהיגה כולל

מהירות ממוצעת

חק נסיעהמר

ביתמהירות מר

בוב אחד לפחותת סיתפקוד זה מוצג אם שמר
.RACETIMERת את ועצר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
כה הכוללת.שיופיע מסך ההער

בובכת סיהער

בובמספר סי 

בובזמן סי 

בוב ממוצעתמהירות סי

בובך סיאור

בובבית במהלך הסימהירות מר

בוביםת שני סיתפקוד זה זמין רק אם שמר
.RACETIMERת את לפחות ועצר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
בוב.כת סישיופיע מסך הער

בוב מוצג בתפריט משנה נפרד.כל סי
בוב המהיר מצוין באמצעות הסמלהסי

.המהבהב 

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
בוב אחר.כה עובר סימסך הער
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 בגלגל ההגה. או לחץ על הלחצן ¿

ה את ההודעה.ב�תכליתית מסתירהתצוגה הר

הודעות התצוגה בעלות עדיפות גבוהה מופיעות על הצג בצבע אדום. לא ניתן להסתיר הודעות
מסוימות בעלות עדיפות גבוהה.

בה להודעה אינה קיימת עוד.ב תכליתית מציגה הודעות אלה באופן רצוף עד שהסיהתצוגה הר

ת הודעות תצוגההסתר 

הודעות בתצוגה

  זיכרון הודעות

.  אתה יכול להעלות את הודעותבזיכרון הודעהך שומר הודעות תצוגה מסוימות רב הדמחש
התצוגה באופן הבא:

 (שירות).Service ת תפריטבחירבגלגל ההגה, ל או  לחץ על לחצן ¿

 (שתי הודעות),messages 2ב�תכליתית אם קיימות הודעות תצוגה, תציג התצוגה הר
לדוגמה .

 לאישור. לחץ¿

 (שתי הודעות).messages 2ת רישום, לדוגמה בחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿

 לגלילת הודעות התצוגה. או לחץ על לחצן ¿

מה  הקד

הערות כלליות

ב�תכליתית.הודעות בתצוגה מופיעות בתצוגה הר

פיים מתוארים בספר הנהג, ועשויים להיות שונים מהסמלים המוצגיםהודעות בתצוגה עם סמלים גר

ב�תכליתית.בתצוגה הר

נא פעל בהתאם להודעות בתצוגה, וציית להוראות נוספות בספר נהג זה.

ה קולי או בצליל מתמשך. כשההצתה מופסקת נמחקותהודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהר

בה להודעות בעדיפות עליונה,ע שנעלמת הסיבעדיפות עליונה. ברגבד אלה שכל הודעות התצוגה מל

ב להערות אודותכב, נא שים ליימחקו הודעות תצוגה אלה גם הן. כאשר אתה עוצר ומחנה את הר

) 204דומע «( HOLDתפקוד £

 עמוד 184).«חניה (£
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

ABSמער)  ,(כת למניעת נעילת גלגליםBASמער) ,(כת תגבור בלימה
ESP®כת כת ייצוב אלקטרונית), מער (מערESP®לייצוב גרור, תפקוד 
HOLDכת , סייען זינוק בעלייה ומערPRE-SAFE® .לא זמינים באופן זמני 

ייתכן כשל בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת התנגשות פלוס.

נדלקות בלוח המחוונים. ו�   ֿ,ה בנוסף, נוריות האזהר

כת לזיהוי עייפות הנהג מנוטרלת.מער

בות אפשריות:סי

האבחון העצמי לא הושלם עדיין.£

כב אינו מספיק.ייתכן שהמתח החשמלי בר£

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

חק הבלימה עלולעו באופן חמור. מרכב ייפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
לגדול בעת בלימת חירום.

כב., היא לא תייצב את הר®ESPכת אם ישנה תקלה במער
ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

חק מתאים, תוך ביצוע פעולות היגוי קלות במהירותנהג בזהירות במר¿
מעל 20 קמ“ש.

אם ההודעה בתצוגה נעלמת, התפקודים שהוזכרו לעיל זמינים שוב.

ב�תכליתית:אם ההודעה עדיין מופיעה בתצוגה הר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

,ABS ,BAS ,ESP® כת מערESP®  לייצוב גרור, תפקוד  HOLDסייען זינוק ,
 לא זמינים בגלל תקלה. ®PRE-SAFEכתבעלייה ומער

ייתכן כי קיים כשל גם בפנסי בלימה מותאמים ובסייען מניעת התנגשות
פלוס.

יידלקו בלוח המחוונים. ו�    , ,ֿה בנוסף, נוריות האזהר

כת לזיהוי עייפות מנוטרלת.מער

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)

האזהר  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער
הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה, לדוגמה.

חק הבלימה עלולעו באופן חמור. מרכב ייפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
לגדול בעת בלימת חירום.

כב. מנותקת, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה מיד למר¿

ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDכת  וסייען זינוק בעלייה ומערESP

לייצוב הגרור אינם זמינים באופן זמני.

ייתכן כשל בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת התנגשות פלוס.

יידלקו בלוח המחוונים. ו�  ה בנוסף, ייתכן כי נוריות האזהר

כת לזיהוי עייפות מנוטרלת.מער

.המגודל ,ייתכן כי לא הושלם האבחון העצמי

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל.

חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר

כב. אינה פעילה, היא אינה יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

חק מתאים, כאשר אתה מבצע פעולות היגוי קלות,נהג בזהירות במר¿
במהירות מעל 20 קמ“ש.

אם ההודעה בתצוגה נעלמת, התפקודים שהוזכרו לעיל זמינים שוב.

ב�תכליתית:אם ההודעה עדיין מופיעה בתצוגה הר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה מיד למר¿

האזהר  

האזהר  



עניינים לפי  א�ב

260

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)

 התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל.

חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר
כב. אינה פעילה היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

EBD,(חלוקה אלקטרונית של כוח בלמים)  ABS ,ESP® ,BAS ,PRE-

SAFE®  תפקוד ,HOLDכת  וסייען זינוק בעלייה ומערESP®לייצוב הגרור 
ב תקלה.אינם זמינים עק

יתכן כשל בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת התנגשות פלוס.

יידלקו בלוח ו�   ,ֿ ה בנוסף, ייתכן כי נוריות האזהר
המחוונים

התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה, לדוגמה.

חק הבלימהע חמורות.  מריכולת ההיגוי ומאפייני הבלימה עלולים להיפג

ה חירום עשוי להיות גדול מהרגיל.במקר

כב. אינה פעילה, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת.הסכנה להחלקה ולגרימת תאונה מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDכת, סייען זינוק בעלייה ומער
ESP®ב תקלה. לייצוב הגרור אינם זמינים עק

ייתכן כשל בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת התנגשות פלוס.

יידלקו בלוח המחוונים. ו�  ה בנוסף, ייתכן כי נוריות האזהר

כת לזיהוי עייפות מנוטרלת.מער

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)

האזהר  

האזהר  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה. אתההאדומה מהבהבת ונשמע צלילי אזהר ה נורית האזהר
דומע «(ת חירום באמצעות בלם החניה החשמלי מבצע עציר

185(.

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 

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

Parking brake.
See Owner‘s

Manual
(בלם חניה. ראה

ספר נהג)

האדומה. ה נדלקה נורית האזהר 

כת ההצתה כבויה.ניסית לשחרר את בלם החניה בעת שהייתה מער

 במתג ההתנעה.1 סובב את המפתח למצב מפתח:¿

הפעל את ההצתה.: KEYLESS-GOכת מער¿

ה נשמע. אחדמהבהבת וצליל אזהר  נורית החיווי האדומה

התנאים לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי לא התקיים

.) 185דומע «(

אתה נוהג עם בלם חניה חשמלי מופעל.

שחרר את בלם החניה חשמלי באופן ידני.¿

Release parking
brake

(שחרר את בלם
החניה)

Turn on the ignition
to release the
parking brake

(הפעל את ההצתה
לשחרור בלם החניה)



עניינים לפי  א�ב

262

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

האדומה נדלקות. הצהובה ונורית החיווי  ה נורית האזהר

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

או

(שחרור חירום אוטומטי): בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

ת הבטיחות לתוך האבזם שלה והאץ מעט יותרהכנס את חגור

כב מתחיל לנסוע.כשהר

 שחרר את בלם החניה:בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿

.) 185דומע «(החשמלי באופן אוטומטי 

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

אל תמשיך לנהוג.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

הצהובה ה האדומה מהבהבת ונורית האזהר נורית החיווי 
נדלקת.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

להפעלה:

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

האדומה ממשיכה להבהב:  אם נורית החיווי

אל תמשיך לנהוג.¿

.) 369דומע «(רות רדכב בפני הידאבטח 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¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

האדומה הצהובה נדלקת. נורית החיווי  הורית האזהרנ
בלם החניה הופעל אומהבהבת במשך 10 שניות לפחות לאחר ש

שוחרר. לאחר מכן היא כבית או מוסיפה לדלוק.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

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 

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

(שחרור חירום אוטומטי): בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿
ת הבטיחות לתוך האבזם שלה והאץ מעט יותרהכנס את חגור

כב מתחיל לנסוע.כשהר

שחרר את בלם החניהבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר¿
.) 185דומע «(החשמלי באופן אוטומטי 

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

הצהובה נדלקת. אם אתה מפעיל את בלם החניה ה נורית האזהר
 האדומה מהבהבת.החשמלי או משחרר אותו ונורית החיווי 

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי. אי אפשר להפעיל את בלם החניה
החשמלי באופן ידני.

הפסק את ההצתה. בלם החניה :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿
החשמלי יופעל באופן אוטומטי.

או

כבת הבטיחות לתוך האבזם שלה והאץ מעט יותר כשהרהכנס את חגור¿
מתחיל לנסוע (שחרור חרום אוטומטי).

בת ההילוכיםב את תי של:בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿
. מאחר ובלם החניה החשמלי אינו מופעל באופן אוטומטי.Pלמצב 

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

אם אינך מעוניין להפעיל את בלם החניה החשמלי, אל תכבה את

כב במתקן שטיפה אוטומטי או בעתההצתה, לדוגמה, בעת שטיפת הר

כב.ת רגריר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Parking brake
inoperative

(בלם חניה אינו

מתפקד)

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 תתקיימת תקלה בבלם החניה החשמלי, לדוגמה עק
מתח.

בה למתח יתר או לתת�מתח, לדוגמה באמצעותתקן את הסי¿
טעינת המצבר או באמצעות המנוע.

ב או שחרר את בלם החניה החשמלי.של¿

ב או לשחרר את בלם החניה החשמלי:אם עדיין לא ניתן לשל

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

ב או שחרר את בלם החניה החשמלי.של¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה עם מר¿

ב את בלם החניה החשמלי:אם עדיין לא ניתן לשל

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה עם מר¿

הצהובה  ההאדומה מהבהבת ונורית האזהר  נורית החיווי
דולקת.

ב את בלם החניה החשמלי באופן ידני:לא ניתן לשל

ב הילוך ראשון.של :בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר¿

בת ההילוכיםב את תישל :בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר¿
.Pלמצב 

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה עם מר¿

בת הילוכים ידנית: ארעה תקלה בעת שפעל תפקודעם תי.כב כלי ר
HOLD.

בועים. אם תנסה לנעולה במרווחים קבנוסף, ייתכן כי יישמע צליל אזהר
כב, הצליל מושמע בעוצמה גבוהה יותר.את הר

אתה לא יכול להתניע את המנוע.

ב לתנאי התנועה, לחץ מיד על דוושת הבלמים בחוזקה ואלשים ל¿
תשחרר אותה לפני שתיעלם ההודעה מהתצוגה.

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

באפשרותך להתניע שוב את המנוע.

 Brake
immediately
(בלום מייד)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה האדומהמפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך מדי. בנוסף נורית האזהר
ה.בלוח המחוונים נדלקת ונשמע צליל אזהר 

קיימת תקלה באחד המאפיינים או בכמה מאפיינים עיקריים של
ס בנס.ת של מרצדכת תקשורמער

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

פידות הבלמים הגיעו לגבול השחיקה שלהן.ר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

Check brake fluid
level

(בדוק את מפלס נוזל

בלמים)

בות אפשריות:סייען למניעת התנגשות לא פועל זמנית.סי

כת חיישני הרדאר לא פועלת זמנית, לדוגמה בגלל קרינהמער£
אלקטרו�מגנטית מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או ממקורות

אחרים

ת ההפעלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£

כב נמוך מדי.המתח בר£

בות המוזכרות לעיל לא תקפות כבר, תיעלם ההודעהכאשר הסי
מהצג.

סייען למניעת התנגשות פעיל שוב.

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

התנע את המנוע שוב.¿

Inoperative
(לא תקין)

האזהר  
עה.ייתכן כי יעילות הבלימה נפג

קיים סיכון לתאונה.
ב לתנאיך, תוך תשומת לרכב בבטחה בשולי הדעצור את הר¿

ך והתנועה. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.רהד

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

אל תמלא נוזל בלמים, מכיוון שמילוי הנוזל לא יתקן את התקלה.¿

Check brake pad
wear בדוק בלאי של)
ת בלמים)פידר

Collision Prevention
Assist Plus currently

unavailable See
Owner‘s Manual

(סייען למניעת
התנגשות פלוס אינו
זמין כעת. ראה ספר

נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

סייען למניעת התנגשות לא פועל זמנית בגלל תקלה. ייתכן כי קיים
כשל גם בסייען בלימה מותאם.

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר ¿

 PRE-SAFE
Inoperative See
Driver‘s Manual

(אינו פעיל, ראה את ספר

הנהג)

Radar sensors dirty
See Owner‘s Manual

(חיישני רדאר
מלוכלכים. ראה ספר

נהג)

Collision Prevention
Assist Plus inoperative
(סייען למניעת התנגשות

פלוס לא תקין)

כות. מערPRE-SAFEכת קיים כשל בתפקודים חשובים של מער
בטיחות נוסעים אחרות כגון כריות אוויר, נותרו זמינות.

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר ¿

כות הבטיחותכות הנהיגה או מערכת אחת לפחות מתוך מערמער
הבאות מוגבלת או לא פועלת באופן זמני:

סייען למניעת התנגשות פלוס£
דיסטרוניק פלוס£

בות אפשריות:סי
החיישנים בסורג המצנן ו/או בפגושים מלוכלכים.£
עכת הבטיחות נפגכת הנהיגה ו/או של מערה של מערתפקוד£

ם כבד או שלג.בשל גש

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

בות המוזכרות לעיל לא תקפות כבר, תיעלם ההודעהכאשר הסי
כות הבטיחות פעילות שוב.כות הנהיגה ומערמהצג. כל מער

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר ¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר ¿

דומם את המנוע. ¿

 במקומות הבאים:) 332דומע «(נקה את החיישנים  ¿
בסורג המצנן£
מיבפגוש הקד£
כז שלובפגוש האחורי, במיוחד במר£

התנע את המנוע שוב. ¿

הודעת התצוגה נעלמת.

ת בטיחותב�תכליתית, לשונית חגוראם סמל זה מופיע בתצוגה הר
ת בטיחות אחורית.בה באבזם חגורשול

ת הבטיחות האחוריות, ראהלמידע נוסף על מחוון המצב של חגור
.) 46דומע «(
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת בטיחות לאב�תכליתית, לשונית חגוראם סמל זה מופיע בתצוגה הר
ת בטיחות אחורית.בה באבזם חגורשול

הבת כהלכה באבזם החגורה או לא משולת הבטיחות לא חגורחגור
אינה יכולה לספק את ההגנה הייעודית שלה.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

אם צריך, בקש מהנוסעים האחוריים לחגור את חגורות הבטיחות¿
.) 44דומע «(שלהם 

ת הבטיחות האחוריות, ראהלמידע נוסף על מחוון המצב של חגור
.) 46דומע «(

גם נדלקת בלוח ה כת הריסון. נורית האזהרקיימת תקלה במער

המחוונים.

Restraint sys.
Malfunction Consult

workshop
כת ריסון.(תקלה במער

כזעם מרהתייעץ 

)שירות

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה
לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

.) 40דומע «(כת הריסון, ראה למידע נוסף על מער

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה
לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

כת הריסון האחורית השמאלית או הימנית. נוריתקיימת תקלה במער

גם נדלקת בלוח המחוונים. ה  האזהר

מית השמאלית או הימנית. נוריתכת הריסון הקדקיימת תקלה במער

גם נדלקת בלוח המחוונים. ה האזהר

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה
לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

האזהר  

האזהר  

האזהר  

האזהר  

Front or Rear left
malfunction Consult
workshop or Front
right malfunction

Consult workshop
(תקלה בכרית אוויר

מית שמאלית אוקד
כזימנית. פנה למר

שירות)
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הכת הריסון האחורית האמצעית. נורית האזהרקיימת תקלה במער

 גם נדלקת בלוח המחוונים.

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה
ת.לא יופעלו כלל. קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדמרפנה ל¿

Rear center
malfunction Consult

workshop
ב אחוריתקלה במוש(

התייעץ עם מוסךאמצעי. 
מוסמך)

Left/right windowbag
malfunction consult

workshop
(תקלה בכרית אוויר וילון

שמאלית/ימנית היוועץ

במוסך מוסמך)

ייתכן כי כרית הווילון השמאלית או הימנית יופעלו בשוגג או בעת
תאונה לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדמרפנה ל¿

האזהר  

האזהר  

הקיימת תקלה בכרית הווילון השמאלית או הימנית. נורית האזהר

 גם נדלקת בלוח המחוונים.
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Front passenger
airbag disabled See

Owner‘s Manual
(כרית אוויר של נוסע

מי מנוטרלת. ראהקד
ספר נהג)

האזהר  

מי מנוטרלת במהלך הנסיעה:מית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

אף על פי שמבוגר£

או

מיב הנוסע הקדב במושם בעל מבנה גוף מתאים יושאד£

ב, ייתכן כי יהיה המשקלאם כוחות נוספים מופעלים על המוש
כת מזהה נמוך מדי.שהמער

מי לא נפתחת בעת תאונה.מית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ך מקדיש תשומתם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

כבה את ההצתה.¿

כב.מי לצאת מהרבקש מהנוסע הקד¿

מי והפעל את ההצתה.ב ריק, סגור את דלת הנוסע הקדודא שהמוש¿

כזית בקונסולה המרPASSENGER AIR BAGב לנוריות החיווי שים ל¿
ב פנוי וההצתה פועלת:ב�תכליתית ובדוק:מושובתצוגה הר

PASSENGER AIR BAG OFFאבחון עצמי מתבצע. נורית החיווי £

 נדלקות בו זמנית למשך PASSENGER AIR BAG ON6ונורית 
ך.שניות לער

בת להידלק חייPASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי £
ולהישאר דלוקה לאחר האבחון העצמי. אם נורית החיווי דולקת,

כת הנטרול האוטומטית של כרית האוויר של הנוסעמער
 עמוד 50).«מית (מי נטרלה את כרית האוויר הקדהקד

Front-passenger airbag enabled Seeאסור שההודעות £
Owner‘s Manual או Front-passenger airbag disabled

See Owner‘s Manualמי מוכנה/ (כרית אוויר של נוסע קד
ב�תכליתית.מנוטרלת. ראה ספר נהג) יופיעו בתצוגה הר

כותהמתן כ� 60 שניות לפחות עד להשלמת הבדיקות של המער¿
החיוניות.

ב�תכליתית.ודא שהודעות התצוגה לא מופיעות בתצוגה הר¿

מי.ב הנוסע הקדבת שוב במושאם מתקיימים תנאים אלה, ניתן לש

 אוPASSENGER AIR BAG OFFבוי או הדלקה של נוריות החיווי כי
PASSENGER AIR BAG ONכתביצעה המער תלויים בסיווג הנוסע ש

מי.האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקד
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Front passenger
airbag enabled See

Owner‘s Manual
(כרית אוויר של נוסע

מי  מוכנה לפעולה.קד
ראה ספר נהג)

האזהר  

כת לא תפעל כהלכה.אם התנאים לא מתקיימים, המער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסעלמידע נוסף על המער
.) 49דומע «(מי ראה הקד

מי מוכנה לפעולה במהלך הנסיעה:כרית האוויר של הנוסע הקד

אף על פי שילד, מבוגר קטן ממדים או חפץ שמשקלו נמוך מזה£
ב הנוסעכת תופסים את מושר כסף ההפעלה של המערהמוגד

מי.הקד

או

מי ריקב הנוסע הקדמוש£

כת עלולה לזהות חפצים או כוחות שמוסיפים למשקל המופעלהמער
ב.על המוש

כרית האוויר עלולה להיפתח בשוגג.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

כבה את ההצתה.¿

מי.פתח את דלת הנוסע הקד¿

מי.ב הנוסע הקדכת הריסון לילד ממושהוצא את הילד והסר את מער¿

ב.ודא כי שום חפץ נוסף אינו מפעיל משקל על המוש¿

כת עלולה לזהות את הכוח הנוסף ולפרש את משקלת, המעראחר
הנוסע כגבוה יותר ממשקלו האמיתי.

מי והפעל את ההצתה.ב ריק, סגור את דלת הנוסע הקדודא שהמוש¿

כזית בקונסולה המרPASSENGER AIR BAGב לנוריות החיווי שים ל¿
כת ההצתהב פנוי ושמערב�תכליתית ובדוק:שהמושובתצוגה הר

פועלת:

 ונוריתPASSENGER AIR BAG OFFאבחון עצמי מתבצע. נורית החיווי £
 נדלקות בו זמנית למשך 6 שניותPASSENGER AIR BAG ONהחיווי 

ך.לער

בת להידלק ולהישאר חייPASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי £
כתדלוקה לאחר האבחון העצמי. אם נורית החיווי דולקת, המער

מי נטרלה אתהאוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקד
 עמוד 50).«מית (כרית האוויר הקד
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Left or Right  dipped
beam  אור נמוך בפנס)

שמאלי או ימני)

קיימת תקלה בפנס האור הנמוך הראשי השמאלי או הימני.

.) 125דומע «(ה בעצמך ודא שמותר לך להחליף את הנור¿

או

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

Trailer leftor Trailer tail
lamp  פנס גרור אחורי)

שמאלי או ימני)

קיימת תקלה בפנס האחורי השמאלי או הימני של הגרור.

עיין בהוראות ההפעלה של היצרן.¿

 במכלולי הפנסים:LEDכב המצוידים בנורות כלי ר

 כשלו.LEDsהודעת תצוגה זו עשויה להופיע רק אם כל נוריות ה� 

פנסים  

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Front-passenger airbag enabled See אסור שההודעות£ 
Owner‘s Manual או Front-passenger airbag disabled See
Owner‘s Manualמי מוכנה/מנוטרלת. (כרית אוויר של נוסע קד

ב�תכליתית.ראה ספר נהג) יופיעו בתצוגה הר

המתן 60 שניות לפחות להשלמת הבדיקות החיוניות של¿
כת.המער

ב�תכליתית.ודא שהודעות התצוגה לא מופיעות בתצוגה הר¿

מי.ב הנוסע הקדבת שוב במושאם מתקיימים תנאים אלה, ניתן לש
 אוPASSENGER AIR BAG OFFבוי או הדלקה של נוריות החיווי כי

PASSENGER AIR BAG ONכתביצעה המער תלויים בסיווג הנוסע ש
מי.האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקד

כת לא תפעל כהלכה.אם התנאים לא מתקיימים, המער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסעלמידע נוסף על המער
.) 49דומע «(מי ראה הקד
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

קיימת תקלה בפנס האיתות השמאלי או הימני של הגרור.

עיין בהוראות ההפעלה של היצרן.¿ Trailer left or right  turn
signal פנס איתות)

שמאלי או ימני בגרור)

קיימת תקלה בפנס האיתות במראה החיצונית השמאלית או
הימנית.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

Trailer brake lampפנס) 
בלימה בגרור)

Rear left or right
indicator פנס איתות)

אחורי שמאלי או ימני)

Front left or right
indicatorפנס איתות) 

מי שמאלי או ימני)קד

Left or Right mirror
indicatorפנס איתות) 

במראה שמאלית או ימנית)

Third brake lampפנס) 
בלימה שלישי)

Left or Right brake lamp
(פנס בלימה שמאלי או

ימני)

קיימת תקלה בפנס הבלימה של הגרור.

עיין בהוראות ההפעלה של היצרן.¿

קיימת תקלה בפנס האיתות אחורי השמאלי או הימני.

.)251 דומע «(ה בעצמך ודא שאתה רשאי להחליף את הנור¿

או

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

מי השמאלי או הימני.קיימת תקלה בפנס האיתות הקד

.)251 דומע «(ה בעצמך ודא שאתה רשאי להחליף את הנור¿

או

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

קיימת תקלה בפנס הבלימה השלישי.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

קיימת תקלה בפנס הבלימה השמאלי או הימני.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

Left or Right main beam
(אור גבוה שמאלי או ימני)

קיימת תקלה בפנס האור הגבוה הראשי השמאלי או הימני.

.)251 דומע «(ה בעצמך ודא שאתה רשאי להחליף את הנור¿
או
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Number plate lamp
ת לוחית רישוי)(תאור

ה השמאלית או הימנית של לוחית הרישוי.קיימת תקלה בנור

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה למר¿
בע“מ.

פל האחורי.קיימת תקלה בפנס הער

ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף את הנור¿

 עמוד 125).«(

או

פנה למוסך מוסמך.

Front left parking lamp
or Front right parking

lampמי (פנס חניה קד
שמאלי או ימני)

קיימת תקלה בפנס האחורי השמאלי או בפנס האחורי הימני.

ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף את הנור¿

 עמוד 125).«(

או

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

קיימת תקלה בפנס הנסיעה לאחור.

ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף את הנור¿

 עמוד 125).«(

או

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

קיימת תקלה בפנס האחורי השמאלי או הימני.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

קיימת תקלה בפנס לנהיגה ביום השמאלי או הימני.

ה בעצמךבדוק אם אתה רשאי להחליף את הנור¿

 עמוד 125).«(

או

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

ה החיצונית.קיימת תקלה בתאור

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

Rear foglampפל (פנס ער

אחורי)

Reversing light

(פנס נסיעה לאחור)

Left tail lamp or Right
tail lampפנס אחורי) 

שמאלי או ימני)

Left daytime driving lamp
or Right daytime driving

lampה לנהיגה (פנס תאור
ביום השמאלי או הימני)

Malfunction See
Owner‘s Manual.תקלה) 

ראה ספר נהג)
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הודעות בתצוגה

ף נתיך.ת גרור: ייתכן שנשרכב עם התקן גרירבכלי ר

ם האפשרי תוך תשומתכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿ 

ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿ 

.) 355דומע «(בדוק את הנתיכים ¿ 

רוש, החלף את הנתיך השרוף. הקפד על הערותאם ד¿ 

ך עושה זאת.הבטיחות בעוד

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿ 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Switch on headlamps
(הדלק פנסים ראשיים)

קיימת תקלה בחיישן האור.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

כב. בנוסף, נשמע צלילהפנסים דולקים כאשר אתה יוצא מהר

ה.אזהר

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

האור הנמוך לא דולק בפנסים הראשיים במהלך נהיגה.

.או  ה למצב סובב את מתג התאור¿

סייען אור גבוה מותאם מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.

בות אפשריות:סי

ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת בשדהשמשה הקד£

פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בגלל גש£

מית.נקה את השמשה הקד¿

כת מזהה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא, תוצגאם המער

 (סייעןAdaptive Main-beam Assist available againההודעה 

אור גבוה מותאם זמין שוב).

Adaptive Highbeam Assist is operational againסייען אור גבוה) 

מותאם פעיל שוב).

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

AUTO lights inoperative
ה של תאורAUTO(תפקוד 

אינו פעיל)

Switch off lights
(כבה פנסים)

Adaptive Main-beam
Assist currently
unavailable See
Owner‘s Manual

(סייען אור גבוה מותאם לא
זמין כעת. ראה ספר נהג)

Adaptive Main-beam
Assist inoperativeסייען) 

אור גבוה מותאם לא תקין)
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 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

דומע «(ה ב להערות האזהרהוסף נוזל קירור לפני כן שים ל¿
326(.

אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות:

כת קירור המנוע.בדיקת מערפנה למוסך מוסמך ל¿

Top up coolant

See Owner’s Manual

מנוע   

נוזל הקירור חם מדי.

ה.יישמע גם צליל אזהר Coolant Stop vehicle.
Switch engine off

(נוזל קירור. עצור את

כב. דומם אתהר

המנוע)

האזהר  
ה. מנועכב שהמנוע שלו התחמם יתר על המידעולם אל תנהג ברל

ה במהל נסיעה עלול לגרום להתלקחות נוזליםשהתחמם יתר על המיד
שדלפו לתוך תא המנוע.

ה עלול לגרוםבנוסף, הקיטור הנפלט ממנוע שהתחמם יתר על המיד
לכוויות חמורות בעת פתיחה של מכסה תא המנוע.

קיימת סכנת פציעות.

ךרב לתנאי הדכב מיד, תוך הקדשה של תשומת לעצור את הר ¿
והתנועה ומדומם את המנוע.

 עמוד 184).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

המתן עד שהמנוע יתקרר.¿

וודא שאספקת האוויר למצנן לא נחסמה, לדוגמה על ידי לכלוך ¿
או שלג.

אל תתניע את המנוע שוב עד שההודעה בתצוגה תיעלם,¿
ת עלול. אחרC° 120ת נוזל הקירור תהיה מתחת ל�וטמפרטור

ם נזק למנוע.להיגר

ה של נוזל הקירור.ב לתצוגת הטמפרטורהקדש תשומת ל¿

קיימת תקלה במנוע המאוורר.

, אתה יכול להמשיךC° 120ת נוזל הקירור מתחת ל�אם טמפרטור¿
לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

הימנע מעומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה זאת,¿
כים הרריות ובעומס כבד.רלדוגמה נהיגה בד
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

המצבר אינו נטען.

ה.יישמע צליל אזהר

בות האפשריות הן:הסי
אלטרנטור פגום.£
 קרועה.Vרצועה המנוע £
כב.תקלה באלקטרוניקת הר£

ת, המנוע עלול להתחמם יתר עלאל תמשיך בנסיעה. אחר
ה.המיד

ךרב לתנאי הדך מקדיש תשומת לכב מיד בעודעצור את הר¿
והתנועה, ודומם את המנוע.

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿
כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

מת טעינתו של המצבר נמוכה מדי.המצבר לא נטען, ור

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר
ךרב לתנאי הדך מקדיש תשומת לכב מיד בעודעצור את הר¿

והתנועה ודומם את המנוע.
.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿
See Owner‘s  בהודעה הקפד לפעול לפי ההוראות ש¿

Manual.
כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

Check eng. oil lev.
when next refuelling

מפלס שמן מנוע ירד למפלס המינימלי.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כת הקירורהימנע מנסיעות ארוכות אם כמות נוזל הקירור במער
ם נזק למנוע.ת, ייגרשל המנוע קטנה מדי. אחר

בדוק את מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 324דומע «(

.) 325דומע «(אם צריך, הוסף שמן מנוע ¿

אם יש להוסיף את שמן המנוע לעתים קרובות מהרגיל:

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המנוע במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

כזבל בכל מרמידע על שמני מנוע המאושרים לשימוש ניתן לק
שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ או באתר:

 //bevo.mercedes-benz.com.

(בדוק אם מפלס שמן

המנוע בתדלוק הבא)

ה עולה שוב, פנה למוסך מוסמך מיד.אם הטמפרטור

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.התייעץ עם מר¿

בתנאי נהיגה רגילים, אםC° 120 קריאת המד יכולה לעלות עד 
הוספת נוזל הקירור באופן נכון.

See Owner‘s Manual

(ראה ספר נהג)

Stop vehicle See
Owner‘s Manualעצור) 

כב. ראה ספר נהג)ר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת הדלק.מפלס הדלק ירד לטווח עתוד

ה.ת לתחום העתודחימום העזר מנותק כשמפלס הדלק יורד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

מפלס שמן מנוע ירד למפלס המינימלי.

כת הקירורהימנע מנסיעות ארוכות אם כמות נוזל הקירור במער
ם נזק למנוע.ת, ייגרשל המנוע קטנה מדי. אחר

בדוק את מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 324דומע «(

.) 325דומע «(אם צריך, הוסף שמן מנוע ¿

אם יש להוסיף את שמן המנוע לעתים קרובות מהרגיל:

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המנוע במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

כזבל בכל מרמידע על שמני מנוע המאושרים לשימוש ניתן לק
שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ או באתר:

 //bevo.mercedes-benz.com.

מפלס שמן המנוע נמוך מדי. קיימת סכנת נזק למנוע.

ך והתנועהרב לתנאי הדכב מיד תוך תשומת לעצור את הר¿

ודומם את המנוע.

.) 184דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

.) 324דומע «(בדוק את מפלס שמן המנוע ¿

.) 325דומע «(אם צריך, הוסף שמן מנוע ¿

Add 1 litre engine oil
when next refuelling

 של שמן’(הוסף 1 ל
מנוע בתדלוק הבא)

Engine oil level Stop
vehicle Switch

engine off.שמן מנוע) 
כב. דומםעצור את הר

את המנוע)

Reserve fuel level
ת דלק)(מפלס עתוד

יש רק כמות קטנה מאוד של דלק במיכל.

לא ניתן להפעיל את חימום העזר.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ללא דיחוי.¿

כב עם מנוע דיזל: מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובהכלי ר

להחליפו.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿
Replace air cleaner

(החלף מסנן אוויר)

כב עם מנוע דיזל: יש מים במסנן הדלק. יש לנקז את המים.כלי ר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿
Clean the fuel filter

(נקה את מסנן הדלק)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות נהיגהמער  

כת לזיהוי עייפותבהתבסס על קריטריונים מסוימים, זיהתה המער
הנהג סימני עייפות או חוסר ריכוז מצד הנהג. בנוסף, נשמע צליל

ה.אזהר

ך בצע הפסקה בנהיגה.ת הצורבמיד¿

דירות בזמן, כךבמהלך נסיעות ארוכות בצע הפסקות ס
ה מספקת.שתנוח במיד

כת לזיהוי עייפות הנהג לא פעילה.מער

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

(סייען עייפות:
עשה הפסקה)

Attention Assist:
Take a break

Attention Assist
inoperative

(סייען עייפות אינו פעיל)

HOLD)(מופסק 

HOLD Off

כב מחליק.. הרHOLDהופסקה פעולת תפקוד 

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

 עמוד 204).« מאוחר יותר (HOLDהפעל מחדש את תפקוד ¿

 מנוטרל. כשדוושת הבלמים לחוצה בחוזקה, לאHOLDתפקוד 
מתקיים תנאי הפעלה.

ה.נשמע גם צליל אזהר

 עמוד HOLD) ».(204בדוק את תנאי ההפעלה של תפקוד ¿

Lane Keeping Assist
currently unavailable
See Owner‘s Manual

ב אינות נתי(סייען שמיר

זמין כעת. ראה ספר נהג)

ב מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.ת נתיסייען שמיר

בות אפשריות:סי
.המלצמה לש תוארה הדש רוזאב תכלכולמ תימדקה השמשה£
פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות משובשת עק£
ך פרק זמן ארוך.ב לאוראין סימוני נתי£
הו, כהים או מכוסים, לדוגמה בלכלוך או שלג.ב דסימוני הנתי£

בות הנמנות לעיל, הודעת התצוגה נעלמת. סייעןללא הסי
ב שוב פעיל.ת נתישמיר

אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:

ם האפשרי, תוךכב בבטחה בשולי הכביש בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 184).«רות (רדכב נגד הידאבטח את הר ¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

ב.ת נתיתקלה בסייען שמירקיימת 

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

Lane Keeping Assist
Inoperative

(הסייען אינו פעיל)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

סייען שטחים מתים אינו פעיל באופן זמני.

בות אפשריותסי

בכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£

קרינה אלקטרו�מגנטית המוקרנת מתחנת טלוויזיה או רדיו,

או ממקורות אחרים.

ת ההפעלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£

 נדלקות במראות החיצוניות.גם נוריות החיווי הצהובות 

בות הנזכרות לעיל, תיעלם הודעת התצוגה.כשנפתרות הסי

סייען שטחים מתים פעיל שוב.

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ם האפשרי, תוךכב בבטחה בשולי הכביש בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה  (אבטח את הר ¿

התנע מחדש את המנוע. ¿

ת גרור.סייען שטחים מתים מנוטרל בעת גריר

כבך.ברת את הגרור אל השקע החשמלי שברחי

 בגלגל ההגה לאישור הודעת התצוגה.לחץ על לחצן  ¿

תקלה בסייען שטחים מתים.קיימת 

 נדלקות במראות החיצוניות.גם נוריות החיווי הצהובות 

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

ת.ת הבטיחות של הנהג משוחררדלת 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. מתער®ESPכב החל להחליק ו� הר

 עמוד 212).«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)

Active Blind Spot Assist
not available when
towing a trailer See

Owner‘s Manualסייען) 
שטחים מתים פעיל אינו

ת גרור. ראהזמין בעת גריר
ספר נהג)

Blind Spot Assist
inoperativeסייען) 

שטחים מתים אינו פעיל)

Park Assist cancelled
(סייען חניה מבוטל)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב של פניות או תמרוני חניה.בצעת כעת מספר ר

.) 212דומע «(סייען חניה פעיל יהיה זמין שוב בעוד כעשר דקות 

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בהקדעצור את הר ¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

דומם את המנוע והתנע אותו שוב. ¿

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

קיימת תקלה בפרקטרוניק.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

ה.כב עומד במקום חניה. בנוסף, נשמע צליל אזהרהר

הודעת התצוגה נעלמת באופן אוטומטי.

סייען זיהוי תמרורים לא פעיל באופן זמני.

בות אפשריות:סי

ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת בשדהשמשה הקד£

פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בגלל גש£

מית.נקה את השמשה הקד ¿

ה לתפקוד מלא, תיעלםכת מזהה שהמצלמה חזראם המער

הודעת התצוגה.

סייען זיהוי תמרורים פעיל שוב.

קיימת תקלה בסייען זיהוי תמרורים.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

.) 196דומע «(דיסטרוניק פלוס מנוטרל 

ה.אם לא הנהג נטרל אותו, יישמע גם צליל אזהר

דיסטרוניק פלוס פעיל שוב לאחר שהוא לא היה זמין באופן זמני.

.) 196דומע «(כעת ניתן להפעיל מחדש את דיסטרוניק פלוס 

Park Assist inoperative
(סייען חניה אינו פעיל)

Park Assist switched off
(סייען חניה מופסק)

Traffic Sign Assist
currently unavailable
See Owner‘s Manual
(סייען זיהוי תמרורים לא
זמין כעת. ראה ספר נהג)

Traffic Sign Assist
inoperativeסייען זיהוי)

תמרורים לא פעיל)

DISTRONIC PLUS off
(דיסטרוניק פלוס מופסק)

DISTRONIC PLUS
available again

(דיסטרוניק פלוס זמין שוב)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

דיסטרוניק פלוס לא פעיל באופן זמני.

בות אפשריות:סי

כת חיישני הרדאר לא פועלת זמנית, לדוגמה בגללמער£

קרינה אלקטרו�מגנטית מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או

ממקורות אחרים

ת ההפעלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£

כב נמוך מדי.המתח בר£

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

בות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג.ר הסיבהיעד

דיסטרוניק פלוס פעיל שוב.

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ךם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

התנע את המנוע שוב.¿

קיימת תקלה בדיסטרוניק פלוס. ייתכן כי יש כשל גם בסייען

בלימה מותאם.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

לחצת על דוושת האצה. דיסטרוניק פלוס מפסיק לשלוט

כב.במהירות הר

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

תנאי הפעלה של דיסטרוניק פלוס לא התקיים

בדוק את תנאי ההפעלה של דיסטרוניק פלוס¿

 עמוד 196).«(

קיימת תקלה בדיסטרוניק פלוס ובספידטרוניק.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

ת שיוט וספידטרוניק.קיימת תקלה בבקר

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

DISTRONIC PLUS
inoperativeדיסטרוניק) 

פלוס אינו פעיל)

DISTRONIC PLUS
currently unavailable
See Owner‘s Manual

(דיסטרוניק פלוס אינו זמין
כעת. ראה ספר נהג)

DISTRONIC PLUS
suspendedדיסטרוניק) 

פלוס מושעה)

DISTRONIC PLUS - - -
km/hדיסטרוניק) 

פלוס ��� קמ“ש)

DISTRONIC PLUS and
SPEEDTRONIC

inoperative )סולפ קינורטסיד
)םיליעפ אל קינורטדיפסו

Cruise control and
SPEEDTRONIC

inoperative )טויש תרקב
)םיליעפ אל קינורטדיפסו
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת הלחץ (קיק�אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

בי.דאון), ספידטרוניק עובר למצב פסי

מגבלת המהירות לא פעילה.

ה ואל תשתמש בקיק�נהג לאט יותר מהמהירות השמור¿

דאון.

ה.העלה שוב את המהירות האחרונה שנשמר¿

או

ר מהירות חדשה.הגד¿

כאשר תיעלם הודעת התצוגה, תהיה מגבלת המהירות פעילה

שוב.

ת שיוט לא התקיים.אחד התנאים להפעלת בקר£

לדוגמא, ניסית לשמור מהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.

£ESP®ה הצהובה  מנוטרל. נורית האזהרESP® OFF.דולקת 

אם התנאים מאפשרים, נהג במהירות גבוה מ� 30 קמ“ש¿

ושמור את המהירות בזיכרון.

או

.) 191דומע «(ת שיוט בדוק את תנאי ההפעלה של בקר¿

או

.) 248דומע «( ®ESPומחדש הפעל ¿

בית.רק במדינות מסוימות: בוצעה חריגה מעל המהירות המר

 (km/h!120 120ב�תכליתית מציגה הודעה בנוסף, התצוגה הר

קמ“ש!).

המשך לנהוג לאט יותר.¿

SPEEDTRONIC
suspendedספידטרוניק) 

מושעה)

Cruise control - - - km/h

ת שיוט ��� קמ“ש)(בקר

120 km/h! Maximum
speed exceeded120) 

קמ“ש! חריגה ממהירות

בית)מר
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צמיגים   

האזהר  

Tyre pressure Check
tyre(s)בדוק לחץ אוויר) 

בצמיגים)

ב את הסיכונים הבאים:תת�לחץ אוויר בצמיגים מצי

כב עמוסהצמיגים עלולים להתפוצץ, במיוחד אם הר£
והמהירות עולה.

ה לא שווה.ה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£
בה באחיזת הכבישה רבלאי לא אחיד עלול לפגוע במיד

שלהם.

בה.ה רמאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים להיפגם במיד£

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה חדות. שיםעצור את הר¿
ך עושה זאת.ב לתנאי התנועה בעודל

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

עותבדוק את הצמיגים ואם צריך, פעל לפי ההוראות הנוג¿
 עמוד 340).«לצמיג נקור (

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ותקן אותו, אם צריך.¿

בוד לחץ האוויר בצמיגיםה של איכת האזהראתחל את מער¿
 עמוד 364).«(

ה הודעת תצוגה ולאבודן לחץ אוויר יצרה של איכת האזהרמער
הופעלה מאז.

בעת הצמיגים.בע לחץ אוויר נכון בכל ארק¿

בוד לחץ האווירה של איכת האזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 364).«בצמיגים (

בוד לחץ אוויר בצמיגים.ה של איכת האזהרקיימת תקלה במער

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

בוד לחץבוד לחץ אוויר בצמיגים זיהתה איה של איכת האזהרמער
אוויר ניכר.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

בות אפשריות:סי

שינית את מיקומם של הגלגלים ושל הצמיגים או התקנת£
גלגלים וצמיגים חדשים.

ירד לחץ אוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים.£

Check tyre pressures
then restart Run Flat

Indicatorבדוק לחץ אוויר) 
בצמיגים לאחר מכן הפעל
מחדש מחוון חוסר אוויר)

Run Flat Indicator
inoperativeמחוון  חוסר) 

אוויר אינו פעיל)
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האזהר  
ב את הסיכונים הבאים:תת�לחץ אוויר בצמיגים מצי

כבהצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על הר£

ומהירות הנסיעה.

ה לא שווה.ה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£

בה באחיזת הכביש שלהם.ה רבלאי לא אחיד עלול לפגוע במיד£

בה.ה רמאפייני הנהיגה, וכן, ההיגוי והבלימה עלולים להיפגם במיד

קיימת סכנת תאונה.

בכב ללא ביצוע תמרוני היגוי או בלימה חדות. שים לעצור את הר¿
ך עושה זאת.לתנאי התנועה בעוד

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

עות לצמיגבדוק את הצמיגים, ואם צריך, פעל לפי ההוראות הנוג¿
 עמוד 340).«נקור (

 עמוד 364).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

אם צריך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.¿

לחץ אוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים ירד פתאום. מיקום הגלגל
ב�תכליתית.מופיע בתצוגה הר

לחץ האוויר נמוך מדי בצמיג אחד לפחות או הפרשים בלחצי האוויר
בין הגלגלים גדולים מדי.

מנות הראשונהבדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהזד¿
 עמוד 364).«(

אם צריך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.¿

ת לחץ האוויר בצמיגיםכת בקרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 366).«(

Check tyre(s)בדוק) 

צמיג(ים))

לחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים ירד באופן ניכר.

ב�תכליתי.מיקום הגלגל מופיע בצג הר

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

:תואבה תונכסה תומייק ,ריוואללא  ולש גימצהש בכרב גהונ התא םא

בלוםבצע פעולות היגוי או ביכולת לע ביכולת לצמיג נקור פוג£

כב.אתה עלול לאבד שליטה בר£

ברותכב שצמיגו נקור עלולה לגרום להצטנהיגה ממושכת בר£
חום חריגה ואף לשריפה.

האזהר  

Warning tyre defect
ת צמיג פגום)(אזהר
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כבר   

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא ביצוע תמרוני היגוי או בלימה חדים. שיםעצור את הר¿
ך עושה זאת.ב לתנאי התנועה בעודל

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

עותבדוק את הצמיגים, ואם צריך, פעל לפי ההוראות הנוג¿
 עמוד 340).«לצמיג נקור (

לא ניתן לקלוט אותות מחיישני לחץ אוויר בגלל הפרעות חזקות
ת לחץ אווירכת בקרשל גלי רדיו. קיימת תקלה זמנית במער

בצמיגים.

המשך בנסיעה.¿

כת תתחיל לפעול שוב באופן אוטומטי כאשר תיעלםהמער
בה לתקלה.הסי

בל אות מחיישן לחץ האוויר מגלגל אחד או מכמה גלגלים.לא מתק
ב�תכליתית.לחץ האוויר בגלגל הנפגם לא מוצג בתצוגה הר

החלף את חיישן לחץ האוויר הפגום במוסך מוסמך, לדוגמה¿
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדבמר

הגלגלים המותקנים לא מצוידים בחיישן לחץ אוויר מתאים. חיישן
לחץ האוויר בצמיגים מנוטרל.

התקן גלגלים המצוידים בחיישני לחץ אוויר מתאימים.¿

ת לחץ אוויר בצמיגים מופעלת אוטומטית כמהכת בקרמער
דקות לאחר תחילת נסיעה.

חץ האוויר בצמיגים.ת לכת בקרקיימת תקלה במער

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

Tyre press. monitor
currently unavailable

ת לחץ אווירכת בקר(מער
לא זמינה כעת)

Wheel sensor(s) missing
(חיישן(י) גלגל חסר(ים))

Tyre press. monitor
inoperative No wheel

sensorsתכת בקר (מער
לחץ אוויר לא פעילה. חיישני

גלגלים חסרים)

Tyre press. monitor
inoperativeתכת בקר (מער

לחץ אוויר לא פעילה)

Nבת ההילוכים הייתה במצב ניסית להתניע את המנוע כשתי

ללא לחיצה על דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת הבלמים.¿

 מבלי להתניעD. או Rב את בורר ההילוכים במצב ניסית לשל
את המנוע.

התנע את המנוע.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

Depress brake to start
engineלחץ על דוושת) 

הבלמים כדי להתניע את
המנוע)

To shift out of P or N,
depress brake and start

engineכדי להוציא את) 
 אוPבורר ההילוכים ממצב 

N(ולהתניע את המנוע 
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 לכל מצב אחר רק אםPניתן להעביר את בורר ההילוכים ממצב 
בד ניתן לשחרר אתאתה לוחץ על דוושת הבלמים. באופן זה בל

נעילת החניה. אם לא תלחץ על דוושת הבלמים, ניתן להעביר
למצב אחר, אך נעילת החניה לא DIRECT SELECTאת הידית 
תשתחרר.

C° 20- בת ההילוכים נמוכה מ�ה של שמן תיאם הטמפרטור

 רק אם המנועPבאפשרותך להוציא את בורר ההילוכים ממצב 
פועל.

 מבלי ללחוץ עלD או R, Nב את בורר ההילוכים במצב ניסית לשל

דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת הבלמים.¿

Risk of vehicle rolling
Transmission not in P

בת(סכנת תזוזה. תי
הילוכים לא במצב חניה

P(

Apply brake to deselect
Park (P) positionהפעל) 

את דוושת הבלמים כדי
)Pלצאת ממצב חניה  

כב נע.הר

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

בת ההילוכים האוטומטית. אין באפשרותך לנסועקיימת תקלה בתי
לאחור.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

כב עלול להתחיל לנוע.הר

קיימת סכנת תאונה.

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

.סגור את דלת הנהג במלואה¿

R, Nבת במצב בת ההילוכים משולה לחלוטין ותידלת הנהג לא סגור
.Dאו 

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

האזהר  

ב תקלה. בנוסף,בת ההילוכים עקינך יכול לשנות את מצב תיא
ה.נשמע צליל אזהר

:Dב במצב אם בורר ההילוכים משול

.Dנהג למוסך מוסמך מבלי להוציא את בורר ההילוכים ממצב ¿

:P או R, Nב במצב אם בורר ההילוכים משול

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.רפנה למ¿

Without changing gear,
consult workshopללא) 

ת הילוך. פנה למוסךהעבר
מוסמך)

Only select Park (P)
when vehicle is

stationaryבחר מצב) 
כב רק כאשר הרPחניה 

נייח)
Reversing not poss.

Consult workshopאין) 
אפשרות לנסוע לאחור.

פנה למוסך מוסמך)
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.

בת ההילוכים האוטומטית.קיימת תקלה בתי

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

בת ההילוכים האוטומטית.קיימת תקלה בתי

ךם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

למוביל בע“מ.כז שירות מורשה מטעם כפנה למר¿

Transmission Malfunction
בת הילוכים)(תקלה בתי

Transmission
Malfunction Stop

בת הילוכים.(תקלה בתי
עצור)

Stop vehicle Shift to P
Leave engine running

ב מצבכב. של(עצור את הר
P(אל תדומם את המנוע .

ה.בת ההילוכים האוטומטית התחממה יתר על המידתי
המשך לנהוג בזהירות.¿

בת ההילוכים האוטומטיתאם הודעת התצוגה נעלמה, תי
זמינה שוב.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:
ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל
 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿
בת ההילוכים האוטומטית ותיעלםהמתן עד שתתקרר תי¿

הודעת התצוגה.

בת ההילוכים האוטומטית מפסיק להיטען.מצבר העזר של תי
כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿
 לפני שאתהPבת ההילוכים במצב ב את תיבינתיים, של¿

מדומם את המנוע.
ב את בלם החניה החשמלי.כב שללפני שאתה יוצא מהר¿

תמופעל עומס ניכר על המצמד וקיימת חריגה מטמפרטור
ה.ת. בנוסף, נשמע צליל אזהרההפעלה המותר

הימנע מהתחלות נהיגה תכופות ומנהיגה ארוכה בקצב הליכה.
ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל
 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿
אל תדומם את המנוע.¿

המצמד יתקרר מהר יותר בעת שהמנוע פועל.
או

בועה.אם אפשר, המשך לנהוג במהירות ק¿

.קילחהל דמצמל רשפאת לאו דמצמה תשוודמ ךילגר תא רסה

ייתכן כי המצמד יתקרר גם במהלך הנסיעה. התקררות המצמד
עשויה להימשך כמה דקות. אחרי שהמצמד מתקרר, תיעלם

ה.רדב לפעול כסתצוגה. המצמד שהודעת ה

Auxiliary battery
malfunctionתקלה) 

במצבר עזר)

Clutch overheated
 Avoid pulling away If

necessary, quickly
release and engage the

clutch
(מצמד התחמם מדי. אל
תתחיל לנהוג. אם צריך,
בשחרר את המצמד ושל

אותו במהירות)
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האזהר  

האזהר  

ניסית להתניע את המנוע מבלי ללחוץ על דוושת המצמד.

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.¿

התנע את המנוע שוב.¿

ת את דוושתמנוע משתהה בתחילת נהיגה, לדוגמה, אם שחררה
המצמד מהר מדי.

לחץ שוב על דוושת המצמד.¿

המנוע מותנע אוטומטית.

שחרר לאט את דוושת המצמד כדי להתחיל לנסוע.¿

ה. תכניתבת ההילוכים התחמם יתר על המיד: שמן תיAMGכבי ר
 ותכנית נהיגה ידנית זמנית לא זמינות כבר. הספקMנהיגה ידנית 

המנוע מופחת.

כב להתקרר.אפשר לר¿

4MATIC מייםכב מונע בגלגלים הקדה. הרהתחמם יתר על המיד
בד.בל

המשך לנסוע.¿

מהר יותר. 4MATICם האוויר יקרר את  זר

 זמין שוב 4MATICאחרי שתיעלם הודעת התצוגה, יהיה 
בעת הגלגלים.כב יונע בכל ארוהר

For engine start depress
clutchלהתנעת מנוע לחץ) 

על דוושת המצמד)

Trans. oil overheated Drive
on with care )תבית ןמש

לע רתי םמחתה םיכוליה
)תוריהזב גוהנל ךשמה .הדימ

בד.מיים בלכב מונע בגלגלים הקד. הר 4MATICקיימת תקלה ב�

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

דלת תא המטען פתוחה.

כב אם דלת תאכאשר המנוע פועל, גזי פליטה עלולים לחדור לר
המטען פתוחה.

קיימת סכנת הרעלה.

סגור את דלת תא המטען.¿

מכסה תא מנוע פתוח.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

ה הראייה שלךמכסה תא מנוע פתוח עלול לחסום את שד
במהלך נסיעה.

קיימת סכנת תאונה.

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

4matic currently
unavailable
 (4MATIC

(לא זמין כעת)

4matic inoperative
(4MATIC (לא זמין כעת) 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה.דלת אחת לפחות פתוחה. נשמע גם צליל אזהר

סגור את כל הדלתות.¿

בה את עצמוכב נמוך מדי. חימום העזר כיהמתח החשמלי בר

 עמוד 148).«או לא ניתן להפעילו (

חק ארוך יותר.סע למר¿

ע שהמתחהמצבר נטען. חימום העזר יהיה פעיל שוב ברג

כב יהיה גבוה מספיק.החשמלי בר

את קיימת כמות קטנה מאוד של דלק במיכל. לא ניתן להפעיל

 עמוד 148).«חימום העזר (

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

קיימת תקלה זמנית בחימום העזר או שהוא פגום.

ה  והמנוע שלו התקרר.כב נמצא על קרקע ישראם הר

המכ ןתמה .רזעה םומיח תא ליעפהל תונויסינ העברא דע עצב¿

 עמוד 148).«דקות בין כל ניסיון (

אם חימום העזר לא מופעל:

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

סגור את מכסה תא המנוע.¿

Active bonnet malfunction
See Owner‘s Manual

(תקלה במכסה תא מנוע
פעיל. ראה ספר נהג)

כת הגנה על הולכי רגל) לא פועלמכסה תא המנוע הפעיל (מער

בגלל תקלה או מכיוון שהופעל כבר.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

ב באופן נכון.ת גרור אינו משולהתקן גריר

ה.נשמע גם צליל אזהר

האזהר  
ב כהלכה, הגרור עלול להתנתק.ה לא משולאם תפוח הגריר

קיימת סכנת תאונה.

ךרב לתנאי הדך מקדיש תשומת לכב מיד בעודעצור את הר¿
והתנועה, ודומם את המנוע.

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

 עמוד«ה במצב הקצה (בור של תפוח הגרירב את החישל¿
.(232

Check trailer hitch lock
ת(בדוק נעילת תקן גריר

גרור)

inoperative Battery Low
(לא פעיל. מתח מצבר

נמוך)

inoperative Refuel vehicle
כב)(לא פעיל. תדלק ר

inoperative See Owner‘s
Manualלא פעיל ראה) 

ספר נהג)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה.עליך להפעיל כוח ר

קיימת סכנת תאונה.

רש.בדוק אם אתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הנד¿

בצע פעולות היגוי בבטחה:אם אתה מסוגל ל
המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿
בע“מ.

בצע פעולות היגוי בבטחה:אם אינך מסוגל ל

אל תמשיך לנהוג.¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

ה אזהר  

כת היגוי כוח.במערקיימת תקלה 
ה.נשמע גם צליל אזהר

קיימת תקלה בנעילה החשמלית של גלגל ההגה.

Power steering
malfunction See Owner‘s

Manual.תקלת הגה כוח) 
ראה ספר נהג)

האזהר  
גלגל ההגה עלול להינעל בנעילה החשמלית.

קיימת סכנת תאונה.

ךם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

אל תמשיך לנהוג.¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

בטל את נעילתו של גלגל ההגה.לא ניתן ל

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

בטל את נעילתו של גלגל ההגה, הזז מעט את גלגלכדי ל¿
ההגה.

ת המפתח למתג ההתנעה.הכנס שוב א¿

כבך נמצא מחוץ לטווח שידור/קליטה של ספק הרשת שלך.ר

המתן עד שיופיע סמל מוכנות לפעולה של הטלפון הנייד¿

ב�תכליתית.שלך בתצוגה הר

מפלס נוזל השטיפה במיכל נוזל השטיפה ירד מתחת למינימום.

 עמוד 327).«(הוסף את נוזל השטיפה ¿

Steering malfunction See
Owner‘s Manuallתקלה) 

כת היגוי. ראה ספרבמער
נהג)

Before starting the
engine, turn the steering

wheellלפני התנעת המנוע) 
סובב את גלגל ההגה)

Telephone No servicel
(טלפון. אין קליטה)

Top up washer fluidlמלא) 
נוזל שטיפה)



מפתח עניינים

291
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מפתח   

כב.המפתח לא נמצא בתוך הר

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כב בנעילהאם המנוע דומם, אין באפשרותך לנעול את הר
כזית או להתניע את המנוע.מר

ךם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

אתר את המפתח.¿

בגלל הפרעות ממקור חזק של גלי רדיו לא אותר המפתח בעת
שהמנוע פועל.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

ם האפשרי תוך תשומתכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדל

Wiper malfunctioning
(תקלה במגבים)

מית.קיימת תקלה במגבי השמשה הקד

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

ת חירום פגומים.פנסי אזהר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

Hazard warning lamps
malfunctioningתקלה) 

ת חירום)בפנסי אזהר

סוללת המפתח מרוקנת.

 עמוד 86).«(החלף את הסוללה ¿

Key does not belong to
vehicle

כב)(המפתח אינו שייך לר

גוי למתג ההתנעה.הכנסת מפתח ש

השתמש במפתח הנכון.¿

Replace keyהחלף) 
מפתח)

יש להחליף את המפתח.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

Change key batteries
(החלף סוללות במפתח)

Key not detectedמפתח) 
לא זוהה) (הודעת תצוגה

אדומה)
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

ה וחיווי בלוח המחוונים נוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

ת בטיחותחגור   

בד:במדינות מסוימות בל

ה האדומה שלנורית האזהר

ת הבטיחות נדלקתחגור

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

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב¿
המפתח.

ע.המפתח אינו מזוהה כרג

כב.שנה את מיקום המפתח בר¿

אם בכל זאת לא ניתן לאתר את המפתח:

כב באמצעות הכנסת המפתח למתגהפעל את הר¿
ההתנעה.

לא ניתן לאתר לזהות את המפתח באופן מתמשך.

.KEYLESS-GOכת קיימת תקלה זמנית או פגם במער

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב הרצוי.¿

למוביל בע“מ.כז שירות מורשה מטעם כפנה למר¿

Key not detectedמפתח) 

לא זוהה) (הודעת תצוגה

בנה)ל

Remove starting button,
then insert keyהסר את) 

לחצן ההתנעה והכנס

מפתח)

  הערות כלליות

כות מסוימות מבצעות אבחון עצמי בעת הפעלת ההצתה. ייתכן כי יידלקו או יהבהבו נוריותמער
בת לתקלה.ה מסוימות במהלך האבחון העצמי. התנהלות זו לא נחשחיווי ואזהר

בך לתקלה, אם הן נדלקות או מהבהבות לאחר התנעתה יפנו את תשומת לנוריות החיווי והאזהר
המנוע או במהלך נהיגה.
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

בד:במדינות מסוימות בל

ה האדומה שלנורית האזהר

ת הבטיחות נדלקתחגור

לאחר התנעת המנוע.

ה נשמעבנוסף, צליל אזהר

במשך 6 שניות

ה.ת הבטיחות של הנהג לא חגורחגור

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה נפסק.צליל האזהר

ה האדומה שלנורית האזהר

ת הבטיחות נדלקתחגור

עלאחר התנעת המנוע, ברג

ת דלת הנהג או דלתשנסגר

מי.הנוסע הקד

ה האדומה שלנורית האזהר

ת הבטיחות מהבהבתחגור

ה נשמע לסירוגין.וצליל אזהר

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.הנהג או הנוסע הקד

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה כבית.נורית האזהר

מי.ב הנוסע הקדחפצים מונחים על מוש

מי ואחסן אותםב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

במקום בטוח.

ה כבית.נורית האזהר

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.הנהג או הנוסע הקד

אתה נוהג במהירות גבוהה מ� 25 קמ“ש או בפרק זמן קצר

נהגת במהירות שעלתה על מהירות זו.

 עמוד 44).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה נפסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר

מי.ב הנוסע הקדחפצים מונחים על מוש

אתה נוהג במהירות גבוהה מ� 25 קמ“ש או בפרק זמן קצר

נהגת במהירות שעלתה על מהירות זו.

מי ואחסן אותםב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

במקום בטוח.

ה נפסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                בעיה

כות בטיחותמער

ה האדומהנורית האזהר

כת הבלמיםשל מער

נדלקת בעת שהמנוע

פועל. בנוסף, נשמע צליל

ה.אזהר

האזהר  

האזהר  
ה האדומהנורית האזהר

כת הבלמיםשל מער

נדלקת בעת שהמנוע

פועל. בנוסף, נשמע צליל

ה.אזהר

ע.קיימת תקלה בתגבור בלימה, ומאפייני הבלימה עלולים להיפג

קיימת סכנת תאונה.

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר ¿

ך והתנועה. בשום אופן, אל תמשיךרב לתנאי הדתשומת ל

לנסוע.

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר ¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל ¿

מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך מדי.

עה.ייתכן כי יעילות הבלימה נפג

קיימת סכנת תאונה.

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר ¿

ך והתנועה.בשום אופן, אל תמשיךרב לתנאי הדתשומת ל

לנסוע.

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר ¿

אל תמלא את נוזל הבלמים. מילוי נוזל הבלמים לא יפתור את ¿

התקלה.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר ¿

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל ¿
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                בעיה

ה הצהובה שלנורית האזהר

 דולקת כאשר ABSכת מער

המנוע פועל.

האזהר  

ABSלכן,כת למניעת נעילת גלגלים) מנוטרל בשל תקלה.  (מער

 (תגבור בלימה), סייען למניעתBASכות הבאות: נוטרלו גם המער

כתכת ייצוב אלקטרונית), מער (מער®ESPהתנגשות פלוס, 

ESP® לייצוב גרור, תפקוד HOLDסייען זינוק בעליה, פנסי בלימה ,

.®PRE-SAFEכת מותאמים ומער

כת לזיהוי עייפות הנהג מנוטרלת.מער

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

התפקודים שהוזכרו לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל בעת

בלימה עזה, לדוגמה.

ע באופן חמור.כב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר

חק הבלימה עלול לגדול בעת בלימת חירום.מר

כב. לא תקינה, היא לא תייצב את הר®ESPכת אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

בע“מ.

כות, ייתכן כי המערABSה של ת הבקראם ישנה תקלה ביחיד

האחרות לא יהיו זמינות גם כן.
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ה הצהובה שלנורית האזהר

 דולקת כאשר ABSכת מער

המנוע פועל.

האזהר  

ABSכות הבאות:  לא זמין באופן זמני. לכן, נוטרלו גם המערBAS,

,)תינורטקלא בוציי תכרעמ( ®ESP  ,סולפ תושגנתה תעינמל ןעייס

, סייען זינוק בעליה,HOLD לייצוב גרור, תפקוד ®ESPכת מער

.®PRE-SAFEכת פנסי בלימה מותאמים ומער

בות אפשריות:סי

אבחון עצמי לא הושלם עדיין.£

כב לא גבוהה דיה.מת המתח ברר£

כת לזיהוי עייפות הנהג מנוטרלת.מער

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

מיים והאחורייםהתפקודים שהוזכרו לעיל. לכן, הגלגלים הקד

עלולים להינעל בעת בלימה עזה, לדוגמה.

ע באופן חמור.כב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר

חק הבלימה עלול לגדול בעת בלימת חירום.מר

כב. לא תקינה, היא לא תייצב את הר®ESPכת אם מער

קיימת סכנת תאונה.

נהג בזהירות בקטע כביש מתאים במהירות גבוהה מ� 20¿

קמ“ש ובצע תנועות היגוי קלות.

התפקודים הנזכרים לעיל יהיו זמינים שוב, לאחר שתיכבה

ה כבית.נורית האזהר

ה עדיין דולקת:אם נורית האזהר

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

בע“מ.
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כות הבאות לא יהיו. לכן גם המערEBDכת קיימת תקלה במער

®ESP, סייען למניעת התנגשות פלוס, ABS ,BAS,זמינות יותר: 

, סייען זינוק בעליה, פנסיHOLD לייצוב גרור, תפקוד ®ESP,כת מער

.®PRE-SAFEכת בלימה מותאמים ומער

כת לזיהוי עייפות הנהג מנוטרלת.מער

 הצהובהABSת נורית אזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

ה  נשמע גם צליל אזהר

ה האדומה לנורית האזהר

כת הבלמים ונוריותמער

ה הצהובות שלהאזהר

ABS,ESP®   ו� ESP®  OFF

כתדולקות בעת שמער

ההנעה פועלת.

כות הבאות אינן זמינות לכן מער®ESP ו� BASקיימת תקלה ב�

®EBD ,ESP, סייען למניעת התנגשות פלוס,  BASיותר:

PRE-SAFE® תפקוד ,HOLDת בלמים, סייען זינוק בעלייה, תאור

 לייצוב גרור.®ESPכת מותאמת ומער

כת לזיהוי עייפות הנהג מנוטרלת.מער

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
מיים והאחורייםהתפקודים שהוזכרו לעיל. לכן, הגלגלים הקד

עלולים להינעל בעת בלימה עזה, לדוגמה.

ע חמורות.יכולת ההיגוי ומאפייני הבלימה עשויים להיפג

ה חירום עשוי להיות גדול מהרגיל.חק הבלימה במקרמר

כב. אינה פעילה, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער
ת סכנת החלקה והסיכוי לתאונה גדל.לכן, גובר

ב�תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿
בע“מ.

האזהר  

האזהר  

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

מיים והאחורייםהתפקודים שהוזכרו לעיל. לכן, הגלגלים הקד

עלולים להינעל בעת בלימה עזה, לדוגמה.

ע באופן חמור.כב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר

חק הבלימה עלול לגדול בעת בלימת חירום.מר

כב. אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESPאם 

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

בע“מ.

,
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®ESPה נורית אזהר

צהובה מהבהבת בעת

כב נמצא בתנועהשהר

בו כי קיימת סכנתת אחיזת כביש התער או בקר®ESPכת מער

החלקה, או לפחות גלגל אחד החל להסתחרר.

ת שיוט או דיסטרוניק פלוס.הופסקה פעולה של בקר

ה הנחוצה להתחלתלחץ על דוושת ההאצה רק במיד¿

הנסיעה.

כב נמצא בתנועה.בה יותר כשהרהאץ בעדינות ר¿

התאם את סגנון נהיגתך לתנאי הכביש והתנועה.¿

.®ESPאל תפסיק את פעולת ¿

.®ESP מומלץ לנטרל ) 75דומע «(במקרים נדירים 

כתעות למערהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג

ESP® )» 73דומע (. 

ESP® OFFת נורית אזהר

צהובה דולקת בעת

כב. לכן, יוגבלו מנוטרלת, היא לא תייצב את הר®ESPכת אם מערשהמנוע פועל

כות בטיחות נוספות.כות נהיגה או מערמער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

.®ESPהפעל מחדש את ¿

.®ESP מומלץ לנטרל ) 75דומע «(במקרים נדירים 

כתעות למערהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג

ESP® )» 73דומע (. 

התאם את סגנון נהיגתך לתנאי הכביש והתנועה.¿

:®ESPאם לא ניתן להפעיל מחדש את 

המשך לנהוג בזהירות.¿

 במוסך מוסמך.®ESPכת ה� בדוק את מערדאג ל¿

 מופעל.SPORTמצב נהיגה 

 לא מסוגלת לייצב את®ESPכת כאשר מצב ספורט מופעל, מער

כב.הר

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

הפעל את מצב הספורט בהתאם לתנאים המתוארים בנושא¿

 .) 75דומע «(” ®ESPכת “הפעלה/נטרול של מער

האזהר  

בד: בלAMGכבי ר

ה הצהובה שלנורית האזהר

 דולקת כאשרSPORTמצב 

המנוע פועל.

ESP®כת  מנוטרל. מערESP®כב אם הוא יתחיל לא תייצב את הר

להחליק או אם אחד הגלגלים יתחיל להסתחרר.

האזהר  
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,BAS, PRE-SAFE® ,ESP® תפקוד HOLD,סייען זינוק בעלייה ,
 לייצוב גרור אינם זמינים באופן זמני.®ESPכת ומער

ייתכן גם שפנסי הבלימה המותאמים והסייען למניעת התנגשות
פלוס כשלו.

כת לזיהוי עייפות הנהג לא זמינה.המער

אבחון עצמי לא הושלם.

 הצהובהESPנורית 

®ESPת ונורית אזהר

OFF

דולקות בעת שהמנוע

פועל

כת הבלמים תמשיך לתפקד באופן רגיל, ללא התפקודיםמער

הנזכרים לעיל.

חק הבלימה ייתכן שיגדל במצב של בלימת חירום.מר

כב.אינה פעילה, היא לא יכולה לייצב את הר®ESP כת  אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות בקטע כביש מתאים במהירות גבוהה מ� 20¿

קמ“ש ובצע תנועות היגוי קלות.

התפקודים המוזכרים לעיל יהיו זמינים שוב כאשר ייכבו נוריות

ה.האזהר

ה ממשיכה לדלוק:אם נורית האזהר

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

האזהר  

®ESPת נוריות אזהר

ESP® OFF  ונורית 

דולקות בעת שהמנוע

פועל

ESP®כת , מערESP® ,לייצוב גרור BASסייען למניעת התנגשות ,
, סייען זינוק בעלייה, פנסי בלימה מותאמיםHOLDפלוס, תפקוד 

 לא זמינים בגלל תקלה.®PRE-SAFEכת ומער

כת לזיהוי עייפות הנהג מנוטרלת.מער

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער
הנזכרים לעיל.

חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר

כב. אינה פעילה, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב�תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ת כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של חברהתייעץ עם מר¿

האזהר  
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 נורית החיווי האדומה של

בלם החניה החשמלי

 מהבהבת ו/או נורית

ה הצהובה עבור בלםהאזהר

החניה החשמלי נדלקת.

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

 אדומהSRSת נורית אזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

ה אזהר  

כריות האוויר ומותחני החגורות עלולים לפעול באקראי או לא

ה של תאונה.לפעול כלל במקר

קיים סיכון מוגבר לפציעה.

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

סכז שירות של מרצדכת הריסון במרבדוק את מערדאג ל¿

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

 עמוד 40).«כת הריסון, ראה (למידע נוסף על מער

).כת ריסון נוספתמער (SRSכת קיימת תקלה במער
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ה הצהובה  שלנורית אזהר

ת דלק דולקתעתוד

כשהמנוע פועל

ה האדומהנורית האזהר

דולקת בעת שהמנוע פועל

ה של נוזלומד טמפרטור

הקירור נמצא בתחילת

החוגה.

מנוע   

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                בעיה

ת אבחון מנוענורית אזהר

הצהובה דולקת בעת

שהמנוע פועל

חש תקלה לדוגמה:עלולה להתר

כת ניהול המנוע.במער£

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¿

האר ,לחלוטין  ןקורתה קלדה לכימ :לזיד עונמ םע בכר ילכ
.)183 דומע «(

יולימ רחאל םימעפ עברא דע שולש עונמה תא ענתה¿
.קלדה

ה הצהובה של אבחון המנוע כבית, מצבאם נורית האזהר
החירום בוטל.

כב.בדוק את הרך לאין צור

בה).ה (רזרמפלס הדלק ירד לטווח העתוד

מתפעולתו של חימום העזר מופסקת כשמפלס הדלק יורד לר

ה.העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿

ת נוזלה של מד טמפרטורקיימת תקלה בחיישן הטמפרטור

הקירור.

שלת נוזל הקירור אינה מפוקחת יותר. קיים סיכוןטמפרטור

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.נזק למנוע, אם טמפרטור

ם האפשרי,כב בבטחה בשולי הכביש בהקדעצור את הר¿

ב לתנאי הכביש והתנועה.תוך הקדשה של תשומת ל

אל תוסיף  לנהוג בשום אופן.

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה  (אבטח את הר¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿



עניינים לפי  א�ב

302

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                בעיה

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי

אם מפלס נוזל הקירור תקין, ייתכן כי זרימת האוויר אל המצנן
חסומה או כי קיימת תקלה במניפת המקרן של המנוע החשמלי.

נוזל הקירור חם מדי, והמנוע אינו מקורר דיו.

ב�תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ם האפשרי, תוךכב בבטחה בשולי הכביש בהקדעצור את הר¿
ב לתנאי הכביש והתנועה ודומם אתהקדשה של תשומת ל

המנוע.

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

חק בטוח ממנו עד שהמנוע יתקרר.כב ושמור מרצא מהר¿

ה עלבדוק את המפלס של נוזל הקירור והוסף אותו תוך הקפד¿
 עמוד 326),«ה  (הערות האזהר

אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות, בדוק את¿
כת הקירור של המנוע.מער

חודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה על ידי קר¿
נמס, לדוגמה.

ת מתחת ל�ה יורדאל תתניע את המנוע לפני שהטמפרטור¿
.120 °Cם נזק למנוע.ת, עלול להיגר אחר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מכז שירות של מרצדנהג למר¿
הקרוב.

נהיגה בכבישיםהימנע מעומסים כבדים על המנוע, לדוגמה¿
הרריים או בפקקי תנועה.

ת אדומהנורית אזהר

של נוזל קירור נדלקת

כשהמנוע פועל.

ה אדומה שלנורית אזהר

נוזל קירור נדלקת

כשהמנוע פועל. גם

הנשמע צליל אזהר

ה אזהר  
כבם לו נזק. לעולם אל תנהג ברהמנוע לא מקורר דיו ועלול להיגר
הה. מנוע שהתחמם יתר על המידשהמנוע שלו התחמם יתר על המיד

במהלך נסיעה עלול לגרום להתלקחות הנוזלים שדלפו לתוך תא המנוע.

ה עלולבנוסף, הקיטור הנפלט ממנוע שהתחמם יתר על המיד
לגרום כוויות חמורות בעת הפתיחה של מכסה תא המנוע.

קיימת סכנת פציעות.

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ךרב לתנאי הדך מקדיש תשומת לכב מיד בעודעצור את הר¿
והתנועה ודומם את המנוע.

 עמוד 184).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

 ייתכן כי זרימת האוויר.C° 120ת נוזל הקירור עלתה מעל  טמפרטור
אל מצנן המנוע חסומה או כי מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

כות נהיגהמער   

ה אדומה שלנורית אזהר

כבחק נדלקת כשהרמר

נמצא בתנועה.

ה אדומה שלנורית אזהר

כבחק נדלקת כשהרמר

נמצא בתנועה. נשמע

הגם צליל אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

חק בטוח ממנו עד שיתקרר המנוע.כב ושמור על מרצא מהר¿

ה עלבדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף אותו תוך הקפד¿

.) 326דומע «(ה הערות האזהר

אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות, בדוק את¿

כת הקירור של המנוע.מער

חודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה על ידי קר¿

נמס, לדוגמה.

,C° 120  ה של נוזל הקירור נמוכה מ� אם הטמפרטור¿

באפשרותך להמשיך בנסיעה למוסך מוסמך הקרוב, לדוגמה

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדלמר

הימנע מלהפעיל עומסים כבדים על המנוע תוך כדי נהיגה,¿

כים הרריות ובעומס כבד.רלדוגמה, נהיגה בד

ה.כב מלפנים קצר מדי ביחס למהירות שנבחרחק מהרהמר

חק.הגדל את המר¿

ב הנסיעה שלךכב או למכשול נייח בנתיב לראתה מתקר

במהירות גבוהה מדי.

בלום מיד.היה מוכן ל¿

ךת לתנאי התנועה. ייתכן כי תצטרב מיוחדהקדש תשומת ל¿

בלום או לנקוט פעולת התחמקות.ל

חק של סייען למניעתת המרלמידע נוסף על תפקוד אזהר

 עמוד 70).«(התנגשות פלוס ראה 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי                 בעיה

כות נהיגהמער   

ת לחץ האוויר בצמיגים.כת בקרישנה תקלה מער

ה הצהובה שלנורית האזהר

ת לחץ האווירכת בקרמער

בצמיגים (אובדן לחץ/

תקלה) דולקת.

בוד לחץ אווירת לחץ האוויר בצמיגים זיהתה איכת בקרמער

בצמיג אחד לפחות.

ב את הסיכונים הבאים:תת�לחץ אוויר בצמיגים מצי

הצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על£

כב ומהירות הנסיעה.הר

ה לא שווה.ה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£

בה.ה רהבלאי החריג עלול לפגוע באחיזת הכביש שלהם במיד

המאפייני הנהיגה, וכן, ההיגוי והבלימה עלולים להיפגם במיד£

בה.ר

קיימת סכנת תאונה.

בכב ללא פעולות היגוי או בלימה חדות. שים לעצור את הר¿

ך עושה זאת.לתנאי התנועה בעוד

 עמוד 184).«(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

עותבדוק את הצמיגים ואם צריך, פעל לפי ההערות הנוג¿

 עמוד 340).«(לצמיג נקור 

 עמוד 364).«(בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ¿

אם צריך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.¿

האזהר  

ה הצהובה שלנורית האזהר

ת לחץכת בקרהמער

האוויר בצמיגים (אובדן

לחץ/תקלה) מהבהבת

במשך כדקה אחת ולא

כבית לאחר מכן.

האזהר  

כת לא מסוגלת לזהות או לתעד לחץ אוויר נמוךייתכן כי המער

בצמיגים.

קיימת סכנת תאונה.

ב�תכליתית.ב להודעות נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

בע“מ.
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הנחיות להעמסה

ה אזהר  

ה אזהר  

  מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים מרצד

 עמוד 24).«(

ה אזהר  

ה או מטענים לא מאובטחיםם חפצים, כבודא
כהלכה או לא מאובטחים כלל, הם עלולים

כב ולפגועלהחליק, להתהפך או להיזרק בתוך הר
בנוסעים. קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת

בלימה עזה או שינוי כיוון חד.

כב.אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו בתוך הר
ה או מטענים מפני החלקהאבטח חפצים, כבוד

או התהפכות לפני הנסיעה.

ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמןמנוע בעיר
חד�חמצני. אם דלת תא המטען פתוחה בעת

כב נמצא בתנועה,שהמנוע פועל, בפרט אם הר
גזי הפליטה עלולים לחדור לתא הנוסעים. קיימת

סכנת הרעלה.

דומם את המנוע לפני שאתה פותח את דלת תא
המטען. לעולם אל תתחיל לנסוע אם דלת תא

כב פתוחה.המטען בר

הצינור הפליטה וחיפוי הצינור עלולים לתחמם במיד
ע עם חלקים אלה, אתהבה. אם אתה בא במגר

עלול להיכוות. קיימת סכנת פציעות.

בת צינור הפליטה והחיפויבינהג תמיד בזהירות בס
שלו. אפשר לחלקים אלה להתקרר לפני שאתה

ע בהם.נוג

כב מועמס תלויים בחלוקתמאפייני הנהיגה של ר

כב. לכן, בעת הובלת מטען עליךהעומס בתוך הר

להקפיד על הנקודות הבאות:

כב הכולללעולם אל תחרוג ממשקל הר£

בי או מהעומס המותר על הסרניםהמר

(כולל נוסעים).

מומלץ להוביל חפצים בתא המטען.£

מקם מטענים כבדים מלפנים ונמוך ככל£

האפשר בתא המטען.

בלוט מעל הקצה העליון שלאסור שהמטען י£

ב.משענת הגב של המוש

השען תמיד את המטענים על משענת הגב£

מית או האחורית. ודא שמשענות הגבהקד

נעולות בבטחה במקומן.

ב פנוי,הצב תמיד את המטען מאחורי מוש£

אם אפשר.

ה וברשתות מטעןהשתמש בלולאות קשיר£

ה.כדי להוביל מטענים וכבוד

ה ובאביזריהשתמש רק בלולאות קשיר£

הידוק שמתאימים לגודל המטען ולמשקלו.

בי המותר עבור תא האחסוןהמשקל המר£

שמתחת לרצפת תא המטען הוא 25 ק“ג.

ה חזקיםאבטח את המטען באמצעי קשיר£

פד קצוות חדים.ועמידים למים, ור

לש דחא דצ לע קר ןעטמה תא ביצת לא

סמועה .תלפקתמה ןעטמה את תפצר

ןעטמה את תפצר לש רתומה יברמה

לקשמה תא קלח .ג“ק 001 אוה תלפקתמה

את תפצרל קזנ עונמל ידכ הווש ןפואב

םא ,ןעטמל תחתמ חישק חול חנה .ןעטמה

.ךירצ

ב כי יוגבר העומס שמופעל עלנא שים ל

ת המטען.רצפת תא המטען לאחר קשיר
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  ופתח אתמשוך את הידית לפתיחה:  ¿
.מכסה תא הכפפות 

קפל את מכסה תא הכפפות ה: לסגיר¿
כלפי מעלה, עד שייסגר.

בקצה העליון של מכסה התא נמצא מחזיק

עטים.

 עמוד 306).«(הקפד על הנחיות ההעמסה 

מייםתאי אחסון קד

תא כפפות

תא אחסון למשקפיים

DIRECT SELECTכב עם ידית איור: כלי ר

לחץ על הסימון שעל המכסהלפתיחה: ¿

.

כב, ייתכן כי הקונסולהבהתאם לציוד הר

ה במקום תאכזית תכלול מאפרהמר

האחסון.

מיתתא אחסון בקונסולה הקד

. לחץ על הסימון לפתיחה: ¿

כבוודא שתא המשקפיים סגור תמיד כשהר

נמצא בתנועה.

איזורי אחסון

ה אזהר  
אם חפצים לא מאוחסנים כהלכה בתא הנוסעים,
הם עלולים להחליק או להיזרק בחלל הפנימי
ולפגוע בנוסעים. קיימת סכנת פציעות, בפרט בעת

בלימה עזה או שינוי כיוון חד.

אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו במצבים£
המתוארים לעיל או במצבים דומים.

ודא תמיד שחפצים לא בולטים מתאי אחסון,£
מרשתות מטען ומרשתות אחסון.

סגור את תאי האחסון הננעלים לפני תחילת£
נסיעה.

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשים, חדים,£

בירים או גדולים מדי בתא המטען.ש

  תאי אחסון

הערות בטיחות חשובות
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מת משענת הידתא אחסון בקד

בת הילוכים אוטומטית)כב עם תי(כלי ר

DIRECT SELECTכב עם ידית איור: כלי ר

לחץ על הסימון שעל המכסהלפתיחה:  ¿

.

אתה יכול להסיר את האריג ואת התא

ה של התא,ך ניקוי. בעת ההסרהנשלף, לצור

ה קטנה של התנגדות.אתה עשוי לחוש מיד

ידה 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, ניתן לכוונן את משענתבהתאם לציוד בר
כי.היד לפנים או לאחור בכיוון אור

כב, תא האחסון עשוי לכלולבהתאם לציוד הר

את הפריטים הבאים:

בות פתחבורי מולטימדיה, לרת חייחיד£

, לדוגמהUSB ושתי יציאות SDלכרטיס 

. עייןMP3או נגן  ®iPhone® ,iPod בורלחי

ת.ת הוראות הפעלה נפרדבחובר

 עמוד 318).«( התקן טלפון נייד£

בי הנהג והנוסעתא אחסון מתחת למוש

מיהקד

ה אזהר  

בי המותר עבור תא אחסון זה הואהעומס המר

1.2 ק“ג.

 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.

בי המותר עבור תאאם אתה חורג מהעומס המר

סן את החפצים.האחסון, מכסה התא לא מסוגל לר

הם עלולים להיזרק מתוך תא האחסון ולפגוע

כב. קיימת סכנת פציעות, בפרט בעתבנוסעי הר

בלימה עזה או שינוי כיוון חד. הקפד תמיד על

בי המותר עבור תא האחסון. אחסןהמשקל המר

חפצים כבדים בתא המטען.
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  רשתות מטען

רשתות מטען ממוקמות:

מי.באזור הרגליים של הנוסע הקד£

מימאחורי משענות הגב של הנוסע הקד£

והנהג.

בצד השמאלי והימני של תא המטען£

ף האחורימתחת למד£

 עמוד 306)«(הקפד על הנחיות ההעמסה 

עות לתאי אחסוןועל ההערות הבטיחות הנוג

 עמוד 307).«(

תאי אחסון אחוריים

כזית האחוריתתא אחסון בקונסולה המר

משוך מטה את החלק העליוןלפתיחה: ¿

ך אוחז בקצה בעוד של תא האחסון 

הידית.

כב, ייתכן כי מעל תאבהתאם לציוד הר

האחסון יותקן חלל אחסון פתוח.

. דיה תנעשמ תא הטמ לפק :החיתפל ¿

משוך את משענת הראש האמצעית¿
ב הספסל האחורי, למצבה הגבוהבמוש

 עמוד 109).«ביותר (

פתח למטענים ארוכים בתא

האחורי

 בכיוון החץ.החלק את מנגנון הנעילה ¿

ה.במלואו הצד הנף את מכסה ¿

 מוחזק במצב פתוח באמצעותמכסה 
מגנט.

בתא המטעןש  החזר את מכסה ה:לסגיר¿
למקומו עד לשילובו.

 במלואה,קפל למעלה את משענת היד ¿
אם צריך.

 עמוד 306).«הקפד על הנחיות ההעמסה  (

»»

  הגדלת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ב/הספסל האחורי ומשענת הגב שלאם המוש

להתקפלבים, הם עלולים ב האחורי לא משולהמוש
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הכנס את משענות הראש במשענת הגב¿
 עמוד 110).«האחורית פנימה עד הסוף (

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלפנים במיד

משוך קדימה  את ידיות השחרור¿
 של משענת הגב.השמאלית והימנית 

ת.משוחרר משענת הגב המתאימה 

 לפנים.קפל את משענת הגב ¿

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלאחור במיד

ת הבטיחות לתוך מחזיקהכנס את חגור¿
.חגורות בטיחות 

הב האחורי בחזרקיפול משענת גב המוש
לאחור

וודא שחגורות הבטיחות אינן נלכדות בעת
ב האחוריקיפול משענות הגב של המוש

ם להן נזק.ת עלול להיגרה. אחרבחזר

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלפנים במיד

ה עד שהיאבחזר קפל את משענת הגב ¿
 אינו,ב. מחוון מצב הנעילה האדום תשתל

נראה יותר לעין.

ךת הצורכוונן את משענות הראש במיד¿
 עמוד 110).«(

מיב הנוסע הקדב הנהג או מושהזז את מוש¿
ך.ת הצורלאחור במיד

לפנים, לדוגמה, בעת בלימה עזה או במהלך
תאונה.

ב האחורי או משענת הגב שלובמצב זה המוש£
ת הבטיחות.חוף את הנוסע לתוך חגורעלולים לד

ת הבטיחות לא יכולה למלא אתבמצב זה חגור
ה ועלולה לגרום פציעות נוספות.תפקוד

סן חפצים אומשענת הגב לא מסוגלת לר£
מטענים בתא המטען.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ב האחורי ומשענותלפני כל נסיעה ודא שהמוש
כבת אתה ונוסעי הרבים. אחרהגב שלו משול

האחרים עלולים להיפצע מחפצים שייזרקו בתוך
ה של בלימה עזה, שינוי כיוון פתאומיכב, במקרהר

או תאונה.

לפני שאתה מקפל את משענת הגב

האחורית לפנים, ודא כי משענת הזרוע

ת,האחורית ומחזיק הכוסות מקופלים. אחר

ם להם נזק.עלול להיגר

 עמוד 306).«(הקפד על הנחיות ההעמסה 

ניתן לקפל לפנים את משענת הגב האחורית

השמאלית והימנית בנפרד כדי להגדיל את תא

המטען.

המשענת הגב האחורית לפנים ובחזרקיפול 

קיפול משענת הגב האחורית לפנים
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  אבטחת המטען

הבעות קשירט

הערות כלליות

ב להערות הבאות בעת אבטחת מטענים: לשים
 עמוד 306).«( הקפד על הנחיות ההעמסה £
בעותאבטח את המטען באמצעות ט£

ה.הקשיר
החלק את המטען על לולאות הקשיר£

באופן שווה.
ה או רשתותאל תשתמש ברצועות קשיר£

אלסטיות לאבטחת מטען, מאחר והן
מיועדות למנוע החלקת מטענים קלים

בד.בל
ך קצוותרה  דאל תנתב את רצועות הקשיר£

חדים או פינות.

פד קצוות חדים להגנה.ר£

וו לתליית שקיות

תא המטען

סן חפצים או פריטי מטעןוו התלייה אינו מסוגל לר
כבדים. מטענים או פריטי מטען עלולים להיזרק

כב ולפגוע בנוסעים במהלך בלימה עזה או שינויבר
כיוון חד. קיימת סכנת פציעות. תלה חפצים קלים

בד על וו התליה. לעולם אל תתלה חפציםבל
בירים על ווי התלייה.כבדים, חדים או ש

בי של 3ווי השקיות יכולים לשאת משקל מר

ק“ג. אל תשתמש בהם לאבטחת מטען.

ף אחורי  מד

מדלת תא  נתק את הרצועות ה:הסר¿

המטען.

ף האחורי כלפי מטה.קפל את המד¿

.ף האחורי לאחור משוך את המד¿

ף האחורי על הנח את המדלהתקנה:¿

מסלולי הנחיה מימין ומשמאל.

ה שווהף האחורי קדימה בצורחוף את המדד¿

בשתי ידיים עד לשילובו.

ף האחורי.ם את המדהר¿

 לדלת תא המטען.חבר את הרצועות ¿

בי המותר שניתן להניח עלהמשקל המר

ף האחורי הוא 2.5 ק“ג.המד

וו לתליית שקית

הבעות קשירט
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פתח את דלת תא המטען.לפתיחה: ¿

 ולחץ על ידית החזק את הסרט ¿

למטה.

 מתקפלת למעלה.ידית 

הנף את רצפת תא המטען כלפי מעלה¿

, עד שהיא תישען עלבאמצעות הידית 

כיסוי תא המטען.

חבר אתאם כיסוי תא המטען מותקן: ¿

בגב כיסוי תאלולאת הרצפה אל הוו ש

המטען.

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא

המטען

הערות בטיחות חשובות

אם רצפת תא המטען פתוחה במהלך נסיעה,

כב ולפגוע בנוסעים.חפצים עלולים להיזרק בר

קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת בלימה עזה

או שינוי כיוון חד.

סגור תמיד את רצפת תא המטען לפני תחילת

נסיעה.

בי של גומחת האחסוןבול המטען המרקי

מתחת לרצפת תא המטען, היא 25 ק“ג.

בת עבורבחלל אחסון זה ניתן למצוא תוש

כבכת הכלים של הר ואת ערTIREFITכת ער

.’וכד

ה של רצפת תא המטעןפתיחה/סגיר

 חשוף אתף האחורי לא מותקן:אם המד¿

בגב כיסוי תא המטען.ש הוו 

בגב כיסוי תא המטען.ש חשוף וו ¿

 אל אטם הגומי העליון של תאחבר וו ¿

.המטען 

ף האחור מותק):ה (אם מדלסגיר ¿

ףבגב מדשחרר את הלולאה מהוו ש

האחור.

 נתק את הוו לא מותקן:ף האחורמדאם  ¿

. מאטם הגומי העליון 

בגב רצפת תאבת שאל התוש  חבר וו ¿

המטען.

 קפל למטה את רצפת תא המטען.¿

 לחץ על רצפת תא המטען למטה עד¿

לשילובה.
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מחזיק ספלים  

מאפיינים

ה אזהר  

גגון

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כז הכובדכב, עולה מראם מטען מובל על גג הר

כב ומאפייני הנהיגה שלו משתנים. חריגהשל הר

בותעת רבי המותר על הגג פוגמהעומס המר

במאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה. קיימת סכנת

תאונה.

בי המותר על הגגהקפד תמיד על העומס המר

ושנה את סגנון הנהיגה שלך בהתאם.
 בזהירות בכיוון החץ.פתח את המכסים ¿

 כלפי מעלה.קפל את המכסים ¿

אבטח את נושא מטען הגג לנקודות העיגון¿

בד.בל מתחת למכסים 

עקוב אחר הוראות ההתקנה של היצרן.¿

אם מותקןמי: כב עם גג נפתח פנורכלי ר

גגון, לא ניתן לפתוח את הגג הנפתח. כדי

כב, אתה יכול להרים אתלאוורר את פנים הר

מי.הגג הנפתח הפנור

ע בגגס בנץ נוגאם גגון שאושר על�ידי מרצד

מי, הגג הנפתח יונמך קצתהנפתח הפנור

אך יישאר פתוח מאחור.

התקנת הגגון

»»

ס בנץ ממליצה להשתמשת מרצדחבר

סכבי מרצדבגגונים שנבחנו ואושרו לר

כב.בד. בכך תמנע נזק אפשרי לרבל

הנח את המטען על הגגון באופן שימנע

כב גם במהלך הנהיגה.נזק לר

כב, ודא כי באפשרותךבהתאם לציוד הר

להרים את הגג הנפתח במלואו ולפתוח

את דלת תא המטען לאחר התקנת הגגון.

בי המותר על הגגמידע נוסף על העומס המר

 עמוד 404).«(בסעיף “נתונים טכניים“ 

גוי על הגג עלוליםגגון או מטען שהותקנו באופן ש

כב. לכן, עליך להפקיד על הוראותלהתנתק מהר

ההתקנה של יצרן הגגון.

הערות בטיחות חשובות

מחזיק הכוסות לא יכול להחזיק מיכל משקאות
במקום במהלך נסיעה. אם אתה משתמש
במחזיק כוסות במהלך נסיעה, מיכל המשקאות

כב והמשקה עלול להישפך.עלול להיזרק בתוך הר
כב, והםהמשקה עלול להישפך על נוסעי הר

עלולים להיכוות ממנו אם הוא חם. אתה עלול
כב.כז בתנועה ולאבד שליטה ברלהפסיק להתר

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב נייח. הנחהשתמש במחזיק כוסות כאשר הר
ה מתאימה במחזיק הכוסות. סגורמיכלים במיד

ב את מכסה המיכל, בפרט אם המשקה חם.היט

אם חפצים לא מאוחסנים כהלכה בתא הנוסעים,
הם עלולים להחליק או להיזרק בתוך התא ולפגוע

בנוסעים.

קיימת סכנת פציעות, בפרט בעת בלימה עזה
או שינוי כיוון חד.
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הכנס את מחזיק הספלים להתקנה: ¿

 בתא האחסון.לתוך הקטעים הקעורים 
 הכנס את מחזיק הספלים כךבו זמנית

שהיתד בתוך החלק העליון של מחזיק

 יופנה לפנים. הספלים 

 מטה, עד שהואלחץ את מחזיק הספלים ¿

ב בצדדיו השמאלי והימני.ישתל

Audio 5כב עם לכל כלי ר

בעותבמחזיק ספלים ניתן למצוא שני מחזיקי מט

. ומחזיק כרטיסים אחד 

מחזיק הספלים ושטיח הגומי מתחתיו ניתנים

ה ולניקוי.  נקה אותו עם מים נקיים ופושריםלהסר

בד.בל

ם את מחזיק הכוסות  הרה:להסר¿

ה.למעלה ושלוף אותו החוצה במשיכה מהיר

 בתא אחסון קפל את המכסה התלוי ¿
.כלפי מעלה עד לשילובו בשתי הלשוניות 

בתור מי ניתן להשתמש בחלק הקד
מחזיק ספלים.

במחזיק ספלים במשענת היד של המוש

האחורי

ב על משענת היד או תשען עליהאל תש
במשקל גופך, כאשר היא מקופלת למטה,

ת אתה עלול לגרום לה נזק.אחר

אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו במצבים£

המתוארים לעיל או במצבים דומים.

ודא תמיד שחפצים לא בולטים מתאי אחסון,£

מרשתות מטען ומרשתות אחסון.

סגור את תאי האחסון הננעלים לפני תחילת£

נסיעה.

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשים, חדים,£

בירים או גדולים בתא המטען.ש

ההנח במחזיקי הכוסות רק מיכלים במיד

ת, המשקאותנכונה ובעלי מכסה. אחר

עלולים להישפך.

 עמוד 306).«(הקפד על הנחיות ההעמסה 

בדלתות ניתן לאחסןבתאי האחסון ש

בוקים:בק

מיים : נפח של עד 1.0 ליטר.קד£

אחוריים: נפח של עד 0.5 ליטר£

מיתכזית הקדמחזיק ספלים בקונסולה המר

.)Audio 5כב עם כב (למעט רלכל כלי ר
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  מגיני שמש

ת מראהתאור

סגר

תפס מחזיק, לדוגמה עבור כרטיס חנייה

מראת איפור

 מכסה מראה

מראת איפור במגן השמש

נדלקת רק כאשר מגן ת המראה תאור
, ומכסה המראההשמש תפוס במחזיק שלו 

 קופל כלפי מעלה.

ההטיית מגן שמש הצד

.קפל כלפי מטה את מגן השמש ¿

. מחוץ למחזיק משוך את מגן השמש ¿

 לצד.הזז את מגן השמש ¿

בקפל מטה על משענת היד של המוש¿
האחורי.

מי שללחץ את החלק הקדלפתיחה:  ¿
. או מחזיק הספלים 

ך החוצהיתאר או  מחזיק הספלים 
באופן אוטומטי.

ה החלק את מחזיק הספלים בחזרה:לסגיר¿
ב.עד שישתל

סריקה

סגור את מחזיק הספלים לפני קיפול
תמשענת היד האחורית כלפי מעלה. אחר

ם נזק למחזיק הספלים.ייגר

חוף דכב עם מכסה מעל תא האחסון:כלי ר¿
.את החלק התחתון של המכסה 

תא האחסון נפתח.

ם את החלקהרה: להוצאת המאפר¿
 והחוצה. מעלה הפנימי 

 לחץ את החלק הפנימיה:להתקנת המאפר¿
ב.לתוך המחזיק עד שישתל 

אם אתה מוציא את החלק הפנימי של
ה, אתה יכול להשתמש בתא שנוצרהמאפר

כתוצאה מכך לאחסון.

מאפרות 

מיתה קדמאפר

ה אינו עמידאזור האחסון מתחת למאפר

לחום. לפני שאתה מניח סיגריה דולקת בתוך

תבת נכון, אחרה, וודא שהיא משולהמאפר

ם נזק לאזור האחסון.עשוי להיגר
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ע בסליל החימום אואתה עלול להיכוות אם תיג

בשקע המצית.

בנוסף, חומרים דליקים עלולים להתלקח אם:

מצית הסיגריות החם נופל£

ב את מצית הסיגריות החם אל חפצים,ילד מקר£

לדוגמה.

קיימת סכנת שריפה ופציעות.

חקהחזק תמיד את מצית הסיגריות בידית שלו. הר

ם של ילדים.ג ידתמיד את מצית הסיגריות מהיש

כב.גחה ברלעולם אל תשאיר ילדים ללא הש

  מצית סיגריות

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿

. עמוד 157)«(

לחץכב עם כיסוי מעל תא האחסון: כלי ר¿

.את החלק התחתון של המכסה 

תא האחסון נפתח.

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ לאחור באופןמצית הסיגריות 

אוטומטי, כאשר סליל החימום ילהט.

ה בתא האחורימאפר

 החוצה משוך את המכסה לפתיחה:¿

בקצהו העליון.

 משוך את החלק הפנימי ה: להסר¿

עד להישמע  בכיוון החץ  בשקע 

נקישת השחרור.

והוצא אותו ם את החלק הפנימי הר¿

החוצה.

התקן מלמעלהלהתקנת החלק הפנימי: ¿

חוףלתוך המחזיק וד את החלק הפנימי 

אותו עד לשילובו.

 שקעי 12 וולט

הערות כלליות

 במתג ההתנעה1סובב את המפתח למצב ¿

. עמוד 157)«(

ניתן להשתמש בשקע החשמלי לאביזרים בעל
 (180 ואט),15Aבית של צריכת חשמל מר

.ניידלדוגמה מטען לטלפון 

ךאם אתה משתמש בשקעים חשמליים לאור

זמן והמנוע מכובה, המצבר עשוי להתרוקן.

ניתוק אוטומטי בחירום מבטיח שמתח החשמל

כבכב לא יירד נמוך מדי. אם מתח החשמל ברבר

נמוך מדי החשמל לשקעים ינותק באופן

אוטומטי, כדי להבטיח אספקת מתח חשמלי

מספקת להתנעת המנוע.

כז תמיד בתנאי התנועה. השתמשעליך להתר

ך והתנועהרבמצית הסיגריות רק אם תנאי הד

מאפשרים זאת.
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.ם את מכסה השקע הר¿ 

כזית בתא האחורישקע בקונסולה המר

.ןוילעה והצקב הצוחה  הסכמה תא ךושמ¿

.ם את המכסה של השקע הר¿

שקע בתא המטען

חוףד: כב עם מכסה מעל תא האחסוןכלי ר¿

.את החלק התחתון של המכסה 

תא האחסון נפתח.

.ם את מכסה השקע הר¿

מיתכזית הקדשקע בקונסולה המר

ה על מכסהלחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

.

לחץ לחיצהבצע שיחת חירום: כדי ל¿

. SOSה על לחצן קצר

 תהבהב עד SOSנורית חיווי בלחצן 

שתסתיים שיחת החירום.

כז החירוםהמתן להתחברות קולית אל מר¿

ס בנץ.של מרצד

.בתום שיחת החירום סגור את המכסה ¿

אתה תראה הודעה אם:

כז החירום שלבור למרבצע חילא ניתן ל£

ס בנץ.מרצד

ה באופן אוטומטישיחה לא הועבר£

בוריים.לשירותי החירום הצי

במקרים אלו חייג ידנית למספר החירום

באמצעות הטלפון הנייד.

כת שיחות החירום שללמידע נוסף על מער

ת הוראות ההפעלהס בנץ עיין בחוברמרצד

COMAND או Audio 20כת ת של מערהנפרד

Online.

ס בנץכת חירום של מרצד  מער

תרישות אלה ניתן למצוא בחוברמידע נוסף על ד

Audioכת ת של מערהוראות ההפעלה הנפרד

.COMAND Online או 20
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רישות החוק במדינה שאתה נוהגעליך לציית לד

כבך.ת סלולרית ברבה כשאתה מפעיל תקשור

ת במהלךאם החוק מותיר להפעיל ציוד תקשור

נסיעה, אתה רשאי לעשות זאת רק אם תנאי

ת, ייתכן כיך והתנועה מאפשרים זאת. אחררהד

בות הסחתתוסח דעתך מתנאי התנועה, ובעק

הדעת אתה כלולי לגרום תאונה, להיפצע ולפצוע

אחרים.
קרינה רדיו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק

בריאותם של אחרים.בריאותך ולל

השימוש באנטנה חיצונית מותאם למחקרים
כניים, המתייחסים לסיכוני בריאותמדעיים עד

אפשריים כתוצאה משדות אלקטרו�מגנטיים.

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 היתרונות הבאים:
 היא מוליכה החוצה שדות אלקטרו�£

מגנטיים הנוצרים על ידי התקן אלחוטי.

כב נמוך יותר מחוזקה בפנים הרחוזק השד£
כב ללא אנטנה חיצונית.ה ברהשד

ת של מכשירילמידע נוסף על התקנה מאוחר

רי רדיו), ראהקשר וטלפונים ניידים (משד

. עמוד 394). «(

הערות כלליות

בות שונותכבך תושבאפשרותך להתקין בר
לטלפונים ניידים; במקרים מסוימים הן מותאמות

למדינות מסוימות.

®Bluetoothבאפשרותך לחבר טלפון נייד תואם 

ךר דCOMAND Online או Audio 20כת למער
כבך. ניתן לעשות זאת אם ר®Bluetoothממשק 

מצויד בטלפון נוחות.

ניתן להשיג מידע נוסף על טלפונים ניידים
בורבות לטלפונים ועל חימתאימים, על תוש

כת למער®Bluetoothטלפונים ניידים תואמי 
Audio 20 או COMAND Online:

ס מורשה מטעןכז שירות של מרצדבמר£
כלמוביל בע“מ

//:http באתר אינטרנט בכתובת£

www.mercedes-benz.com/connect

התפקודים והשירותים הזמינים בעת השימוש
בטלפון תלויים בדגם המכשיר שלך ובספק

השירות.

שימוש בטלפון הנייד

כדי לחבר טלפון נייד לאנטנה החיצונית ולטעון

בת הטלפוןאותו, הכנס את הטלפון לתוך תוש

הנייד.

 עמוד 308).«פתח את תא הטלפון (¿

בת הטלפון הנייד לתוך התקןהצב את תוש¿

שהותקנה מראש, (ראה הוראות התקנה

נפרדות עבור סגר טלפון נייד).

בת שלו;הכנס את הטלפון הנייד לתוך התוש¿

ראה הוראות התקנה נפרדות עבור

בת.התוש

בתניתן להפעיל את הטלפון הנייד ללא התוש
בורת. אולם, תפקוד הטעינה והחיהמיוחד

לאנטנה החיצונית לא זמינים.

)SAP (פרופיל ®Bluetoothכדי להשתמש ב�
בטלפון שלך, עליך להכניס את המכשיר שלך
לתוך ההתקן המותקן מראש. התקן זה מחבר

את המכשיר לאנטנה החיצונית.

  טלפון נייד

ה אזהר  
ת במהלך נהיגהת ניידהפעלה של ציוד תקשור

מסיחה את דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך

כב.לאבד שליטה בר

קיימת סכנת תאונה.

כב נייח.השתמש בציוד זה רק אם הר

הערות בטיחות חשובות
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אתה יכול להפעיל את הטלפון באמצעות

ב�בגלגל ההגה הר  ו�  הלחצנים 

תפקודי. באפשרותך להפעיל תפקודי טלפון נייד

 עמוד 246).«ך (רב הדאחרים, באמצעות מחש

אם אתה מוציא את המפתח ממתג ההתנעה

במהלך שיחה פעילה, תועבר השיחה לטלפון

ה זה, אתה יכול להמשיךהנייד שלך. במקר

בשיחתך במכשיר הנייד.

אם אתה מבצע שיחה וברצונך להוציא את

המפתח ממנעול ההצתה, הוצא תחילה את

בת.הטלפון הנייד מתוך התוש

בת הטלפון בתא האחסוןתוש

לחץ על  בת כלפי מעלה:לקיפול התוש¿

.לחצן 

לחץ על בת כלפי מטה:לקיפול התוש¿

ב.בת כלפי מטה ואפשר לה להשתלהתוש

ה אזהר  

  שטיחונים

חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים

להגביל את תנועת הדוושות או לחסום דוושה

לחוצה. מצב זה מסכן את בטיחות ההפעלה

כב. קיימת סכנת תאונה.והנהיגה בר

כב מאוחסנים כהלכה ושאינםודא שכל החפצים בר

יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג. התקן תמיד

את השטיחונים באופן בטוח ומדויק כדי לספק

לדוושות מרווח תמרון גדול דיו. אל תשתמש

בשטיחונים משוחררים ואל תערום כמה שטיחונים

אחד על גבי השני.

ב לאחור.החלק את המוש¿

.םיילגרה רוזאב ןוחיטשה תא חנה  :הנקתהל¿

. מעל מחזיקים לחץ על הלחצנים ¿

משוך את השטיחון מהמחזיקיםה: להסר¿

.

הסר את השטיחונים.¿

בת שהותקנהבאפשרותך לקפל את התוש

מראש כדי לשפר גישה לאזור האחסון

שמתחתיה.

 עמוד«למידע נוסף על תא האחסון, ראה (

.(308

ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

סנוור

כישה בצדציפוי נגד סנוור שהותקן לאחר הר

הפנימי של החלונות עלול להפריע לקליטת רדיו/

קליטה סלולרית. בפרט, אם החלונות צופו בחומר

בל מידע על ציפוי נגדמוליך או מתכתי. ניתן לק

כז שירות שלסנוור במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הפעלת הטלפון הנייד

אם ברצונך לטעון את הטלפון הנייד שלך, חבר
.USBאותו ליציאת 

למידע נוסף על השימוש בטלפון באמצעות
)  עיין בספרSAP  (פרופיל ®Bluetoothממשק 

הנהג הדיגיטלי.
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תא המנוע

 מכסה תא המנוע

  מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים מרצד

 עמוד 24).«(

מכסה תא המנוע פעיל (הגנה על הולכי רגל)

עיקרון הפעלה

לאחר הפעלתו יש לאפס את מכסה תא

סכז שירות מורשה מרצדהמנוע הפעיל במר

מטעם  כלמוביל בע“מ. לאחר מכן יהיה

מכסה תה המנוע זמין שוב, ותחודש ההגנה

הנוספת על הולכי הרגל שמספק מכסה תא

.המנוע הפעיל

מכסה תא המנוע הפעיל זמין במדינות מסוימות
בד.בל

המכסה הפעיל עשוי להפחית את הסיכון לפגוע
מה שלבהולכי רגל בסוגי תאונות מסוימים. הר

מכסה תא המנוע הפעיל מגדילה את המרווח
בים קשיחים כגון המנוע. אם הופעלכיעד לר

המכסה הפעיל, יתרומם מכסה תא המנוע בכ�
60 מ“מ באזור הצירים של המכסה.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר   

ה אזהר   

ה אזהר   

ה אזהר   

ה אזהר   

מכסה תא מנוע לא נעול עלול להיפתח במהלך
ה הראייה שלך.נסיעה לחסום את שד

קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תשחרר את מכסה תא המנוע מנעילה
בעת נהיגה. לפני כל נסיעה ודא שמכסה תא

המנוע נעול.

תו של מכסה תא המנוע, הואבעת פתיחתו וסגיר
עלול ליפול פתאום למצב הסגור. קיימת סכנת
פציעות לאנשים שנמצאים בטווח תנועתו של

המכסה.

פתח את מכסה תא המנוע רק אם טווח התנועה
ם.שלו פנוי מאד

אם אתה פותח את מכסה תא המנוע בעת
ה או ארעה שריפהשהמנוע התחמם יתר על המיד

ע עם גזים חמיםבוא במגבתא המנוע, אתה עלול ל
או עם מוצרי שירות דולפים. קיימת סכנת פציעות.
אפשר למנוע חם להתקרר לפני שאתה פותח את
מכסה תא המנוע. אם ארעה שריפה בתא המנוע,

אל תפתח את מכסה תא המנוע והזעק את כוחות
בוי האש.כי

ביםכיבים נעים. ייתכן כי רכיתא המנוע מכיל ר
מסוימים כגון מניפת המצנן ימשיכו לנוע לאחר
הפסקת ההצתה או יתחילו לנוע פתאום. קיימת

סכנת פציעות.

בצע עבודות בתא המנוע:אם עליך ל

כבה את ההצתה£

בביב לאזורים המסוכנים שמסאל תתקר£
בוב של המניפהלחלקים הנעים כגון אזור הסי

הסר תכשיטים ושעונים£

בים הנעיםכיבוש ושיער מהרחק פריטי להר£

כת הזרקת הדלק פועלותכת ההצתה ומערמער
בים פועלים, אתה עלולכיע ברבמתח גבוה. אם תיג

עלהתחשמל. קיימת סכנת פציעות. לעולם אל תיג
כת הזרקתכת ההצתה ושל מערביהן של מערכיבר

הדלק, אם ההצתה מופעלת.
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איפוס

חוף את מכסה תא המנועבכף יד פתוחה ד¿
 באזור הצירים משני הצדדיםהפעיל 

(חצים) עד לשילובו.

אם אתה יכול להרים מעט את מכסה תא המנוע
ב נכון.הפעיל באזור הצירים שלו, הוא לא השתל

חזור על פעולה זו.

אם בכל זאת ניתן להרים את מכסה תא המנוע,
ס מורשהכז שירות של מרצדסע ישירות למר

מטעם כלמוביל בע“מ. אסור שמהירותך תעלה
על 100 קמ“ש.

פתיחה של מכסה תא המנוע

ה אזהר   

כז השירות, אפס את המכסהכדי להגיע למר
שהופעל בעצמך. אם הופעל מכסה תא המנוע

הפעיל, ייתכן כי תוגבל ההגנה להולכי הרגל.

ה אזהר  

מית כבויים.וודא שמגבי השמשה הקד¿

 במכסה תאמשוך את הידית השחרור ¿

המנוע.

המכסה משוחרר מנעילה.

ך לתוך הרווח בין מכסה המנועהכנס את יד¿

לסורג המצנן, משוך את ידית הבריח של

 שמאלה.מכסה תא המנוע 

ם את מכסה תא המנוע.הר¿

ודא שהמגבים מונחים על השמשהו

ם נזק למגביםת, עשוי להיגרמית. אחרהקד

או למכסה תא המנוע.

בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר
ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המקרן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג
בד.המתוארים בל

ה אזהר   
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג
בד.המתוארים בל

אם מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה

מית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועותהקד

המגבים. קיימת סכנת פציעות. כבה תמיד את

מית ואת ההצתה לפני שאתהמגבי השמשה הקד

פותח את מכסה תא המנוע.
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ה אזהר   

ה מכסה המנועסגיר

  שמן מנוע

הערות כלליות

ך עד ל� 0.8כב צורבהתאם לסגנון נהיגתך, הר
ליטר שמן לכל 1,000 קילומטרים.

תצרוכת השמן עשויה להיות גבוהה יותר, כאשר
כב חדש או אם אתה נוהג בתכיפותהר

במהירויות גבוהות.

. מחוץ לסגר משוך את מוט התמיכה ¿

והכנס אותו לתוך ם את מוט התמיכה הר¿

.תפס ההחזקה הצהוב 

וודא שאף אחד אינו נלכד מתחת למכסה תא

תו.המנוע בעת סגיר

ם מעט את מכסה תא המנוע, ובו בזמןהר¿
 מתפס ההחזקההסר את מוט התמיכה 

.הצהוב 

 למטה ולחץ אותוהורד את מוט התמיכה ¿
 עד לשילובו. לתוך הסגר 

הנמך את מכסה תא המנוע, והנח לו ליפול¿
מגובה של כ� 20 ס“מ.

ב.ב היטבדוק שמכסה תא המנוע השתל¿

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,

חוף את מכסהב. אל תדב היטהוא לא משול

תא המנוע למצב סגור. פתח שוב את מכסה

תו.ב יותר לסגירתא המנוע והפעל כוח ר

מיקומו של מדיד שמן המנוע משתנה בהתאם

לדגם.

כאשר בודקים את מפלס השמן:

ה.כב על קרקע ישרהחנה 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

בדיקת המפלס של שמן המנוע באמצעות
מדיד שמן מנוע

בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד

כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג

בד.המתוארים בל
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הוספת שמן מנוע

כב המצויידים במנועי בנזיןלדוגמה: כלי ר

כב המצויידים במנועי דיזל למעט דגמיכלי ר

A 160 CDIו� A 180 CDI   176.012)(

A 160 CDIו� A 180 CDI   176.012)(

A 180 CDI ו� A 160 CDIכל הדגמים למעט ¿

.הוצא את המדיד : (176.012)

¿A 160 CDI ו� A 180 CDI (176.012):שחרר 
את מכסה מילוי השמן והוצא אותו ביחד עם

.המדיד 

.נגב את מדיד השמן ¿

 לתוך צינורהכנס לאט את מדיד השמן ¿

ה והוצא אותו שוב החוצה.המדיד עד לעציר

 לסימון MINאם המפלס נמצא בין סימון 

MAX .המפלס תקין ,

 או מתחתיו, MINאם המפלס ירד לסימון ¿

 של שמן.’הוסף 1.0 ל

ה אזהר  

ה אזהר  

בהביה למען איכות הס  הער 

השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן

כתכב המצוידים במערשאושרו לכלי ר

ס מורשהכז שירות של מרצדשירות. בכל מר

בלמטעם כלמוביל בע“מ באפשרותך לק

רשימה של שמני מנוע ושל מסנני שמן

כבך בהתאםשנבחנו ואושרו לשימוש בר

ס בנץ עבור מוצרי שירות.למפרטי מרצד

בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד

כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג

בד.המתוארים בל

בי המנוע החמים,כיע עם ראם שמן המנוע בא במג

הוא עלול להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות.

ודא ששמן מנוע אינו נשפך מצוואר המילוי. אפשר

באובים שכילמנוע להתקרר ונקה ביסודיות את הר

ע עם שמן המנוע לפני שאתה מתניע אתבמג

המנוע.

בעת הוספה של שמן מנוע היזהר לא לשפוך אותו.

מה או מאגרי מים,ר לתוך האדאם שמן מנוע חוד

בה.ביהוא מזיק לס
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ת, עלולאל תוסיף יותר מדי שמן. אחר

ם נזק למנוע ולממיר הקטליטי. דאגלהיגר

לנקז את השמן המיותר.

דוגמה: מכסה מילוי של שמן מנוע

  נגד כיוון השעון והסרסובב את המכסה ¿
אותו.

רשת.הוסף את כמות השמן הנד¿

 שעלMINאם מפלס השמן ירד על לסימון 
מדיד השמן, הוסף 1 ליטר  של שמן מנוע.

. על צוואר המילוי וסובבהנח את המכסה ¿
אותו בכיוון השעון.

וודא שהמכסה מתהדק בחוזקה במקומו.

בדוק את מפלס השמן שוב עם מדיד השמן¿
 עמוד 324).«(

 עמוד«למידע נוסף אודות שמן מנוע, ראה (
.(400

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.£

ה אזהר  

םירחא תוריש נוזלי 

בדיקת מפלס נוזל הקירור

כת הקירור נתונה בלחץ גבוה, במיוחד כאשרמער
המנוע חם. אם אתה פותח את המכסה, אתה

סיסי נוזל הקירור החם. קיימתעלול להיכוות מר
סכנת פציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה פותח את
כב משקפי מגן. פתחבש כפפות והרהמכסה. ל

את המכסה לאט כדי לשחרר את הלחץ.

דוגמה

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר¿

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק כאשר הר
ה, והמנוע התקרר.ניצב על קרקע ישר

במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 157).«ההתנעה ההצתה  (

ת נוזל הקירורבדוק את תצוגת טמפרטור¿
בצד של לוח המחוונים.

בת להיות מתחתת נוזל הקירור חייטמפרטור
.C 40°ל� 

  במנעול0סובב את מפתח ההצתה למצב ¿
 עמוד 157).«ההצתה (

בדוק את מפלס נוזל הקירור ולתקן אותויש ל
ה שלרק לאחר שהמנוע מתקרר (טמפרטור

).  בדיקתC° 40ה מתחת ל� נוזל הקירור ירד
ת הנוזל גבוהה מ�המפלס בעת שטמפרטור

40 °Cכת עלולה לגרום נזק למנוע או למער
הקירור של המנוע.
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שירות

מית/הוספת נוזלי שטיפה לשמשה הקד
לניקוי הפנסים הראשיים

ה אזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד

כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג

בד.המתוארים בל

 כלפי מעלה משוך את המכסה לפתיחה:¿
באמצעות הלשונית.

בב.הוסף נוזל שטיפה מעור¿

על צוואר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿
ב.המילוי עד שיישתל

ךאם מפלס נוזל השטיפה יורד מתחת לער
, תופיע הודעה’המינימלי המומלץ של 1 ל

ב�תכליתית שתנחה אותך למלא אתבתצוגה הר
 עמוד 290).«נוזל השטיפה (

למידע נוסף אודות נוזל שטיפה/נוגד קיפאון של
 עמוד 403).«מית, ראה (השמשה הקד

 של מרווחי שירות מציינת ASSYST PLUSתצוגת 
את מועד השירות הבא.

מידע על סוג השירות ועל המרווחים בין מועדי

ת.ת השירות הנפרדהשירות מופיע בחובר

סכזי שירות של מרצדבל מידע נוסף במרניתן לק

מורשים מטעם כלמוביל בע“מ.

ASSYST PLUSהתצוגה של מרווחי שירות 

לא מציגה שום מידע על מפלס שמן המנוע.

הקפד על ההערות על מפלס שמן המנוע

 עמוד 324).«(

ב�תכליתית מציגה הודעת שירותהתצוגה הר

במשך כמה שניות, לדוגמה:
£Service A in... days טיפול השירות הבא)

בעוד .... ימים)

ASSYST PLUS

הודעת שירות  

בובחצי סי סובב באיטיות את המכסה ¿
נגד כיוון השעון כדי לאפשר 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 הסוף.

 עמוד«למידע נוסף אודות נוזל הקירור, ראה (
.(402

ה אזהר  
עמית בא במגאם נוזל שטיפה של השמשה הקד

כתבי מערכיבי המנוע החמים או עם רכיעם ר

הפליטה, הוא עלול להתלקח. קיימת סכנת שריפה

ופציעות.

היזהר לא לשפוך את נוזל השטיפה של השמשה

בת צוואר המילוי של המיכל.מית בקרהקד
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£Service A due(הגיע מועד טיפול השירות) 

£Service A overdue by...daysחלף מועד) 

  ב..... ימים)Aשירות 

כב, מוצג הזמןבהתאם לתנאי ההפעלה של הר

חק עד למועד השירות הקרוב.או המר

Aהאות מציינת את סוג השירות הבא. האות 
 מציינת שירותBמציינת שירות קטן, ואילו האות 

גדול. ייתכן כי לאחר האות יוצג מספר או אות

ת.אחר

Aבד: המקום אחרי האות במדינות מסוימות בל
בצע. מציין עבודות תחזוקה נוספות שיש לBאו 

בלכז שירות מורשה, תקאם תתאר תצוגה זו למר

כת מחיר של עלות השירות.הער

בון פרקילא מביאה בחש ASSYST PLUSהתצוגה 

במהלכם נותק המצבר.זמן ש

ת טיפולים תקופתית:גרה על שהקפד

רשום את מועד השירות הבא לפני שאתה¿

מנתק את המצבר.

או

לאחר התקנת המצבר החסר את תקופת¿

הניתוק של המצבר ממועד השירות הקרוב

המופיע בתצוגה.

ת הודעת שירותהסתר

 בגלגל ההגה. או לחץ על ¿

תצוגת הודעות שירות

הפעל את ההצתה.¿

תבחירבגלגל ההגה ל או  לחץ על ¿

 (שירות)..Servתפריט 

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

 ועל לחצן ASSYST PLUSמשנה 

תך.לאישור בחיר

ב�מועד השירות הקרוב יופיע בתצוגה הר

תכליתית.

  מידע על שירות

ASSYSTאיפוס של תצוגת מועדי השירות  

PLUS

 אופסה בשוגג,ASSYST PLUSאם תצוגת  
כז שירותרות אלה במרניתן לתקן את הגד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ת שירות כפי שמתוארביצוע עבודדאג ל
ם בלאית עלול להיגרת השירות. אחרבחובר

כב או למכלולים העיקריים שלו.מוגבר ונזק לר

כז שירות שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ, יאפסומרצד

לאחר ASSYST PLUSאת תצוגת מרווחי השירות 

בלביצוע עבודות השירות. כמו כן, באפשרותך לק

מידע נוסף על עבודות תחזוקה, לדוגמה.

רישות שירות מיוחדותד

מועדי השירות הנקובים מבוססים על הפעלת

בצערש לכב בתנאים רגילים. ייתכן כי תידהר

כבך מופעלטיפולי שירות תכופים יותר, אם ר

בתנאים קשים או בעומסים כבדים, לדוגמה:

בותנהיגה בעיר המאופיינת בעצירות ר£

כב משמש בעיקר לנסיעות קצרותאם הר£

כים הרריות אורבנסיעות תכופות בד£

משובשות

אם המנוע מופעל בהילוך סרק לפרקי זמן£

ארוכים לעתים קרובות

בתנאים המתוארים או בתנאים דומים החלף

לעתים קרובות את מסנן האוויר, את שמן המנוע

בדוק את הצמיגים לעתיםואת מסנן השמן. יש ל

כב. ניתןב על הרקרובות יותר, אם מופעל עומס ר

כזבל מידע נוסף במוסך מוסמך, לדוגמה במרלק

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד
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בהביה למען איכות הס   הער 

כבך אל תשתמש באף אחדניקוי רעת ב
מהמוצרים הבאים:

בשות, גסות או קשות.מטליות י£

חומרי ניקוי מחככים.£

ממיסים.£

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

אל תשפשף.

ע במשטחים או בציפויי מגן עם חפציםאל תיג
ת אתהח. אחרבעת או מגרד קרקשיחים, כגון ט

עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח ולציפוי
המגן.

כב לפרקי זמן ארוכים מידאל תחנה את הר
לאחר ניקויו, בפרט לאחר שניקית את
הגלגלים בחומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי

תלגלגלים עלולים לגרום לקורוזיה מוגבר
בה זו, עליךפידות הבלמים. מסיבדיסקות ובר

לנהוג מספר דקות לאחר הניקוי. הבלימה
פידות הבלמים,מחממת את דיסקות ור

בשת אותן. רק לאחר מכן ניתןובאופן זה מיי
כב.להחנות את הר

ת איכותוכבך הוא תנאי לשמירדיר ברטיפול ס
לטווח ארוך.

יקוי המומלציםהשתמש במוצרי טיפוח ובחומרי נ

ס בנץ.ומאושרים על ידי מרצד

כב וניקוי משטחי צבע שטיפת הר

כבטיפוח הר

 הערות כלליות

כבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר

ה אזהר  
כב.יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הר

קיימת סכנת תאונה.

כדי לשקם את יעילות הבלימה לאחר שטיפת

בכב, בלום בזהירות תוך מתן תשומת להר

לתנאי התנועה.

HOLDאם דיסטרוניק פלוס או תפקוד 

כב בולם אוטומטית במצביםמופעלים, הר
מסוימים.

כב, נטרל דיסטרוניק פלוסכדי למנוע נזק לר
 במצבים הבאים או דומים:HOLDותפקוד 

כבת רבעת גריר£

חיצת מכוניותבמתקן לר£

כב עםבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר
בת ההילוכיםה, וודא שתימנגנון גריר

ת עלול. אחרNבת במצב האוטומטית משול
בת ההילוכיםכב אם תים נזק לרלהיגר
בת במצב אחר.משול

 וודא כי:

מיחלונות הצד והגג הנפתח הפנור£
המחליק סגורים לחלוטין.

הופסקה פעולת האוורור/מאוורר£
םת זר לחוץ/בקרOFF(לחצן המחמם.

).0אוויר במצב 

בעמית נקמתג מגבי השמשה הקד£
.0למצב 

כב.ם נזק לרת עלול להיגראחר

כב במתקן האוטומטיחוץ את הרבאפשרותך לר
כישתו.מיד לאחר ר

כבהסר לכלוך כבד ידנית לפני הכנסתו של הר
חיצה האוטומטי.למתקן הר

אתכב במתקן האוטומטי, נגב חיצת הרלאחר ר

מית ומלהבישאריות השעווה מהשמשה הקד

המגבים, כדי למנוע מריחות ולהפחית את רעש

הניגוב הנובע משאריות החומר על השמשה.

סלק אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי
בה.בילס

נהיגה בחו“ל

ס בנץ זמינה גםחבה של מרצדהרשת הר
במדינות אחרות. מספרי הטלפון הנוכחיים של
שירות הקו החם לשימוש בחו“ל, נמצאים בכל

ת השירות.ס בנץ  בחוברכז שירות מרצדמר
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הזז את נחיר מכשיר הניקוי בלחץ גבוה,
כב.כאשר אתה מנקה בו את הר

אל תכוון אותו ישירות לחלקים הבאים:

צמיגים.£

בורים וכד‘.מרווחי הדלתות, מרווחי גג, חי£

בים חשמליים.כיר£

מצבר.£

מחברים.£

פנסים.£

אטמים.£

חלקי גימור.£

חריצי אוורור.£

בים חשמליים שניזוקו, עלוליםכיאטמים או ר
לגרום לתקלות או דליפות.

ה 1: חלקים מסוימיםדגם מיוחד, מהדור

כבך מכוסים ברדיד עיטור. שמור עלבר

חק המינימלי של 70 ס“מ ביןהמר

בין מתז הסילון.החלקים המצופים ברדיד ל

בלחק הנכון ניתן לקמידע נוסף על המר

מיצרן הציוד.

כב.הזז את המתז תוך כדי ניקוי הר

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

ה אזהר  
סמים סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרזר

לכלוך) עלול לגרום נזק בלתי נראה לצמיגים או

ביםכיה. ייתכנו תקלות בלתי צפויות ברלשלד

ך זו. קיימת סכנת תאונה.רשניזוקו בד

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי

כבך. החלף מידסילון מעוגלים, כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיאת הצמיגים או את ר

שטיפה ידנית

בצע שטיפה ידניתבמדינות מסוימות יש ל

רישות החוקבד. ציית לדבמפרצים ייעודיים בל

במדינה שאתה נוהג בה.

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את¿
כב מתחת לקרני שמש ישירות.הר

ך לניקוי.השתמש בספוג ר¿

השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי¿
ס בנץ.כב, המאושר על ידי מרצדר

כב באמצעות צינורשטוף באופן יסודי את הר¿
ם סילון עדין.עם זר

אל תכוון את סילון המים ישירות לפתחי¿
האוורור.

השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף ¿
את הספוג פעמים תכופות.

בש אותו עםכב ביסודיות ויישטוף את הר¿
מטלית שעשויה מעור צבי.

בש עלאל תאפשר לחומר הניקוי להתיי¿
משטחי הצבע.

ף, הסר אתכב בחורכאשר אתה משתמש בר
כל המשקעים של מלח הכבישים בזהירות,

ם האפשרי.ובהקד

ניקוי משטחי הצבע

ביק:אל תד

בקות.מד£

סרטים.£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים על£
ת אתה עלול לגרוםמשטחי הצבע. אחר

נזק לצבע.

שריטות, משקעים משתכים, אזורים שהחלידו
כב לא תמידבות טיפול לקוי ברם בעקונזק שנגר

כז שירות מורשהניתנים לתיקון מושלם. פנה למר
ה מקצועית.בל עזרכדי לק

הסר לכלוך מיד, מכל מקום אפשרי, תוך¿
הימנעות משפשוף חזק מדי.

תה שאריות חרקים בחומר להסרהשר¿

חרקים ושטוף את האזורים האלה במים.

חק של 30 ס“מ לפחותתמיד שמור על מר

כב לנחיר של מכשיר הקיטור. מידעבין הר

בל מיצרןחק הנכון ניתן לקלגבי המר

המכשיר.
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ה לשלשת ציפורים במים ושטוף אתהשר¿
האזורים המטופלים לאחר מכן.

ף עצים,הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שר¿
שמנים, דלקים וגריז בשפשוף עדין של
מטלית ספוגה בנפט או בנוזל מילוי למציתים.

ת כתמי זפת.השתמש במסיר זפת להסר¿

ת שעווה.ר סיליקון להסרהשתמש במסי¿

טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט

כב או את גלגלילם אל תלטש את הרלעו
הסגסוגת הקלה. הליטוש יגרום למשטחי

הצבע להבריק.

הפעולות הבאות עשויות לגרום לצבע
להבריק, ובאופן זה לגרום לו לאבד את אפקט

המט שלו:

שפשוף נמרץ עם חומרים שאינם£
מתאימים.

שימוש תכוף במתקנים אוטומטיים£
כב.לשטיפת כלי ר

 תחת קרני שמש ישירות.כבשטיפת הר£

עולם אל תשתמש בחומר לניקוי צבע,ל
במוצרי ליטוש והברקה או במשמרי ברק
לדוגמה. מוצרים אלה מתאימים רק למשטחי

כב עםצבע מבריקים. השימוש בהם בכלי ר
גימור בצבע מט יגרום לנזקים משמעותיים

לצבע (אזורים מבריקים, מוכתמים).

בצע תמיד את תיקוני צבע במוסך מוסמך,
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלדוגמה במר

כלמוביל בע“מ.

אל תשתמש בתוכניות שטיפה עם טיפול
בות שהן.בשעווה חמה בשום נסי

כבך גימור מט. הןהקפד על הערות אלה אם לר
גוי.יעזרו לך למנוע נזק לצבע בשל טיפול ש

הוראות אלה חלות גם על גלגלי סגסוגת קלה
עם גימור בצבע מט.

ך, שמפוכב ביד בספוג רעדיף לשטוף את הר
בה מים.כב והרלר

כב ממגווןהשתמש רק במסיר חרקים ושמפו לר
ס בנץ.מוצרי הטיפוח של מרצד

ניקוי חלונות

ה אזהר  
מית בעת ניקויאם הופעלו מגבי השמשה הקד

השמשה או בעת ניקוי להבי המגבים, אתה עלול

להילכד. קיימת סכנת פציעות.

הפסק תמיד את פעולתם של מגבי השמשה

מית ושל ההצתה לפני ניקוי השמשההקד

מית או לפני הניקוי של להבי המגבים.הקד

חק את להבי המגבים מהשמשההר

ת, אתהבד. אחרמית במצב אנכי בלהקד

עשוי לגרום נזק למכסה תא המנוע.

בשות, מוצרי ניקויאל תשתמש במטליות י

מחככים, ממיסים או חומרי ניקוי המכילים

ממיסים, לניקוי הצד הפנימי של החלונות.

ניקוי הגלגלים

כב ניקוי חלקי הר

 תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים לניקויאל
גלגלים, כדי להסיר אבק בלמים. השימוש

ביכיברגי הגלגלים ולרבהם עלול לגרום נזק ל
הבלמים.

כב לפרקי זמן ארוכים לאחראל תחנה את הר
ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים עם
בחומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים

ת בדיסקותעלולים לגרום לקורוזיה מוגבר
בה זו, עליך לנהוגפידות הבלמים. מסיור

מספר דקות לאחר הניקוי. הבלימה מחממת
פידות הבלמים ובאופן זהאת דיסקות ור

בוש הבלמים ניתןבשת אותן. רק לאחר יימיי
כב.להחנות את הר

ה אזהר  
סמים סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרזר

לכלוך) עלול לגרום נזק בלתי נראה לצמיגים או

ביםכיה. ייתכנו תקלות בלתי צפויות ברלשלד

ך זו. קיימת סכנת תאונה.רשניזוקו בד

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי

כבך. החלף מידסילון מעוגלים, כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיאת הצמיגים או את ר
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ניקוי חיישנים

אם אתה מנקה את החיישנים במכשיר קיטור,

חק של 30 ס“מ לפחותוודא שאתה שומר על מר

חקכב. מידע לגבי מרבין הרבין נחיר המכשיר ל

בל מיצרן המכשיר.נכון ניתן לק

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

מית ושל החלון האחורי, במרווחי זמןהקד

ת אודירים. משקעים כגון עלים, עלי כותרס

בות מסוימות למנועאבקנים, עלולים בנסי

מהמים להתנקז. מצב שכזה יגרום לנזק

בים אלקטרוניים.כיקורוזיה ונזק לר

נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית¿

לחה ובחומר ניקוי מומלץ ומאושר על ידי

ס בנץ.מרצד

ניקוי להבי המגבים

ה אזהר  
מית בעת ניקויאם הופעלו מגבי השמשה הקד

השמשה או בעת ניקוי להבי המגבים, אתה עלול

להילכד. קיימת סכנת פציעות.

הפסק תמיד את פעולתם של מגבי השמשה

מית ושל ההצתה לפני ניקוי השמשההקד

מית או לפני הניקוי של להבי המגבים.הקד

חק את להבי המגבים מהשמשההר

ת, אתהבד. אחרמית במצב אנכי בלהקד

עשוי לגרום נזק למכסה תא המנוע.

ת עלול אל תמשוך את להב המגב. אחר

ם נזק ללהב המגב.להיגר

בה אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות ר

תמדי ואל תשפשף אותם חזק מדי, אחר

פיט. התוצאה תהיהם נזק לציפוי הגרייגר

רעש ניגוב.

 אחוז את זרוע המגב בביטחה, כאשר אתה

ם נזקה. עלול להיגרמקפל אותה בחזר

מית, אם זרוע המגב תהלוםלשמשה הקד

מית לפתע.על השמשה הקד

חק מהשמשהקפל את זרועות המגבים הר¿

מית.הקד

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית¿

לחה.

מיתקפל את זרועות מגבי השמשה הקד¿

ה, לפני הפעלת ההצתה.בחזר

ניקוי פנסים חיצוניים

השתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי

שמתאימים לניקוי עדשות פלסטיק. חומרים

או בדים לא מתאימים עלולים לשרוט את

עדשות הפלסטיק של הפנסים או לגרום להם

נזק אחר.

נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים¿

החיצוניים בספוג לח ובחומר ניקוי עדין כגון

סכב או מטליות ניקוי של מרצדשמפו לר

בנץ.

ניקוי מאותתי הפנייה במראות החיצוניות

השתמש רק בחומרי ניקוי ובבדי ניקוי המתאימים
לניקוי עדשות פלסטיק. חומרי ניקוי ובדי ניקוי
שאינם מתאימים עלולים לשרוט או לגרום נזק
לעדשות הפלסטיק של מאותתי הפנייה במראות

החיצוניות.

נקה את עדשות הפלסטיק של מאותתי¿

הפנייה במראות החיצוניות, בספוג לח בחומר

כב או בדיניקוי עדין, לדוגמה שמפו לניקוי ר

ס בנץ.ניקוי של מרצד



333
ול

פ
טי

 ו
ה

ק
זו

ח
ת

טיפוח

כות הנהיגהשל מער נקה את החיישנים  ¿

ך.כב ובד רבמים, שמפו לכלי ר

ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

ל תנקה את עדשת המצלמה לנסיעהא
בה במכשיר ניקויבילאחור ואת האזור מס

בלחץ גבוה.

כב נייח וכי המפתח נמצא במצבודא כי הר¿

במתג ההתנעה.2 

פתח את כיסוי המצלמה כדי לנקות את¿

 אוAudio 20כת המצלמה באמצעות מער

COMAND Online.ראה הוראות הפעלה) 

נפרדות).

כדי לנקות את העדשה של מצלמת¿

השתמש במים נקייםהנסיעה לאחור: 

.כה לניקוי עדשת המצלמה ובמטלית ר

ניקוי צינורות הפליטה

אל תנקה את צינור הפליטה בחומרי ניקוי

חומציים כגון חומרי ניקוי מסחריים או חומרי

ניקוי לגלגלים.

 עם צינורות פליטה שחורים: איןAMGכבי ר

להבריק את ציפוי הכרום השחור של צינורות
ת, הםהפליטה בחומר להברקת כרום. אחר

יאבדו את הברק השחור שלהם. לטיפול
בי בצינורות פליטה אלה נגב אותםמיט

במטלית משומנת קלות בשמני מנוע או
שמני טיפוח מסחריים לאחר כל שטיפה.

לניקוי לכלוך כבד, באפשרותך להשתמש
בחומר הברקה לצבע עדין ובמטלית

פי החומר בתוםבר. הסר את עודמיקרופיי
פעולת ההברקה.

מי שיתוךלכלוך בשילוב עם חצץ או גור
בתיים עלולים לגרום להיווצרות של כתמיביס

ה על פני השטח. באפשרותך להחזירחלוד
את הברק המקורי של צינור הפליטה

ף ולאחרבחורדיר, בפרט באמצעות ניקוי ס

כב.שטיפת הר

נקה את צינור הפליטה בחומר שנבדק¿

ס בנץ.ת מרצדואושר בידי חבר

ת גרורניקוי התקן גריר

בהביה למען איכות הס  הער 
סלק מטליות עם שמן וגריז באופן אחראי

בה.בילס

ה אזהר  
הצינור הפליטה וחיפוי הצינור עלולים לתחמם במיד

ע עם חלקים אלה, אתהבה. אם אתה בא במגר

עלול להיכוות.

קיימת סכנת פציעות.

נהג במשנה זהירות באזור צינור הפליטה והחיפוי

שלו. אפשר לחלקים אלה להתקרר לפני שאתה

ע בהםנוג
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ניקוי מסך התצוגה

בעת הניקוי אל תשתמש במוצרים הבאים:

מדלל 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

ה אזהר  
מוצרי ניקוי וטיפוח המכילים ממיסים עלולים לגרום

בות זאת חלקינזק למשטחים בתא הנהג. בעק

בר בעת פתיחת כריותהפלסטיק עלולים להיש

האוויר. קיימת סכנת פציעות.

אל תשתמש במוצרי ניקוי וטיפוח המכילים

ממיסים בתא הנהג.

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 למשטחאחר
פלסטיק.

אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה, דוחי חרקים
ע עם דיפוןבוא במגאו מסנן קרינה, ל

פלסטיק כדי לשמר את מראם האיכותי.

נגב את דיפון הפלסטיק עם מטלית לחה¿
בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿
ס בנץ.כב המומלצים על ידי מרצדלר

צבעם של פני השטח עלול להשתנות באופן
בשו שוב פני השטח.זמני. המתן עד שיתיי

ניקוי של גלגל ההגה וידית הילוכים או בורר
הילוכים

נגב ביסודיות במטלית לחה או השתמש¿
בחומרים לניקוי עור שמומלצים ומאושרים

ס בנץ.ת מרצדבידי חבר

ה במכשיר קיטור.אל תנקה את תפוח הגריר

אל תשתמש בממיסים.

נא פעל לפי הוראות הניקוי של יצרן התקן

ה המופיעות בספר הוראות ההפעלההגריר

ה.של יצרן התקן הגריר

ה.ת מברשת פלדה, לדוגמה בעזרהסר חלוד¿

ת בד שאינו מותירהסר לכלוך ונקה בעזר¿

בים או מברשת.סי

לאחר הניקוי שמן או גרז מעט את תפוח¿

.ה הגריר

כב פועל נכון.ה של הרבדוק שהתקן הגריר¿

ה והתקןבצע תחזוקת תפוח הגרירניתן ל

ס,כז שירות של מרצדבמרה של הגרור הגריר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

לפני ניקוי המסך, וודא שהוא כבוי וקר.¿

ת מטליתנקה את משטח המסך בעזר¿

.TFT/LCDבר וחומר ניקוי למסכי מיקרופי

ברת  מטלית מיקרופיבש את המסך בעזריי¿

בשה.י
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ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון

על בסיס ממיסיםאל תשתמש בחומרי ניקוי 

ת זפת, חומרי ניקויכגון חומרים להסר

םת ייגרלגלגלים, חומרי ליטוש או שעווה. אחר

נזק למשטחים.

נגב את דיפון העץ ופסי הדיפון עם מטלית¿

בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿

ס בנץ.כב המומלצים על ידי מרצדלר

ביםניקוי כיסויי המוש

הערות כלליות

בר לניקוי עוראל תשתמש בבד מיקרופי
.DINAMICAבעי, עור מלאכותי וכיסויי ט

בר עשוי לגרוםשימוש תכוף בבד מיקרופיי
נזק לכיסויים.

ה על איכותדיר חיוני לשמירב כי טיפוח סשים ל
ך זמן.הכיסויים לאור

בעיבים מעור טריפוד מוש

בעית של העור,כדי לשמור על החזות הט

מלא אחר הוראות ניקוי הבאות:

נקה כיסויים מעור אמיתי בזהירות במטלית£

בשה.בש אותם במטלית ילחה ולאחר מכן יי

ת הוא עשויוודא שהעור אינו ספוג במים, אחר£

דק.להתקשות ולהיס

השתמש במוצרי טיפוח שנבדקו ואושרו על�£

ס בנץ. ניתן להשיג את המוצריםידי מרצד

ס מטעםכזי שירות מורשה מרצדהאלה במר

כלמוביל בע“מ.

בעי.עור הוא חומר ט

בעיים כגון:הוא מתאפיין בתכונות של פני שטח ט

הבדל במרקם£

סימני מתיחה או נזק£

הבדלים קלים בצבע£

אלה תכונות של עור ולא פגם בחומר.

בים מחומרים אחריםכיסויי מוש

מלא אחר ההוראות הבאות בזמן הניקוי:

נקה עור מלאכותי במטלית לחה ותמיסה£

המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה,

לדוגמה).

ברנקה כיסויי בד במטלית מיקרופיי£

ותמיסה המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל

שטיפה). שפשף בזהירות ותמיד נגב את

ב כדי לא להשאיר סימנים. לאחרכל המוש

בש. התוצאותב להתיימכן אפשר למוש

תלויות בסוג הלכלוך ופרק הזמן שלא

נוקה.

ת מטליתבעזר DINAMICA נקה כיסויי£

ב כדי לא להשאירלחה. נגב את כל המוש

סימנים.

ניקוי חגורות בטיחות

ה אזהר  
בנה או צביעה עלולות להחליש חגורות בטיחותהל

בות זאת, חגורות הבטיחותבאופן חמור. בעק

בצע את תפקידן בתאונה.עלולות להיקרע או לא ל

ת של פציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר

קטלניות.

בין חגורות בטיחות ואל תצבע אותן.לעולם אל תל

אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי ניקוי

בש את חגורות הבטיחותכימיים. אל תיי

 או בחשיפתםC° 80 בטמפרטורות מעל

לקרני שמש ישירות.

השתמש במים נקיים ופושרים ובתמיסת¿

בון.ס

ניקוי ריפוד הגג והשטיחים 

אם הוא מלוכלך מאוד, השתמשריפוד גג: ¿

בש.כה או בשמפו יבמברשת ר
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השתמש בחומרי ניקוי לשטיחיםשטיחים: ¿

ואריגים, המומלצים ומאושרים על ידי

ס בנץ.מרצד
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היכן אמצא...?

ההוצאה/החלפה של משולש האזהר

היכן אמצא...?

ה משולש אזהר

פתח את דלת תא המטען.להוצאה: ¿

ם את רצפת תא המטען כלפי מעלההר¿

 עמוד 312)«(

 הזז,ה כדי לשחרר את משולש האזהר¿

בת שלו.בתושלאחור את התפסים ש

בת.מהתוש ה  הוצא את משולש האזהר¿

הכדי להחזיר את משולש האזהרה: להחזר¿

בת ולחץלמקום, הכנס אותו לתוך התוש 

עליו עד לשילובו.

החזר את רצפת תא המטען למקומה.¿

סגור את תא המטען.¿

ההצבת משולש האזהר

 לצדדים.פרוש את רגליו ¿

 למעלה כדי ליצורקפל את מחזירי האור ¿

משולש, ונעל אותם למעלה באמצעות פין

.נעילה 

פתח את דלת תא המטען.¿

סובב את המתג :לפתיחת תא האחסון¿

בכיוון השעון וקפל את המכסה בובי הסי

.למטה 

ה ראשונהכת עזרער  

  מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים מרצד

 עמוד 24).«(
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היכן אמצא...?

 כלפי מעלה.משוך את הלולאה ¿

.בוי האש הסר את מטף כי¿

בוי האש לאחר כל שימושדאג למלא את מטף כי
ת, הוא עלולובדוק אותו מדי שנה או שנתיים.אחר

ה חירום.לא לפעול במקר

רישות החוק במדינה שאתה נוהג בה.ציית לד

כבכת כלי הרער

 הערות כלליות

כההערTIREFIT: כת כב המצויידים בערכלי ר
ממוקמת בתא אחסון מתחת לרצפת תא

המטען

כת כלים להחלפת צמיג:כב המצוידים בערכלי ר
כה להחלפת צמיג נמצאת בחלל האחסוןהער

שמתחת לרצפת תא המטען.

כב המצוידים בגלגל חלופי, עייןלמידע על כלי ר
 עמוד 390).«בנושא “הוצאת הגלגל החלופי“  (

בד דגמים ספציפיים במדינות מסוימות,מל
כת כליםכב אינם מצוידים בערכלי הר

להחלפת צמיג. כלים מסוימים המשמשים

מי שלבוי אש ממוקם מתחת לחלק קדמטף כי

ב הנהג.מוש

.ה הראשונה כת העזרהוצא את ער¿

הכת העזרבדוק את תאריך התפוגה של ער
תהראשונה מדי שנה. החלף את תכולתה במיד

ך והשלם פריטים חסרים.הצור

בוי אש   מטף כי

כב. למידע נוסףלהחלפת צמיג מיוחדים לר
כבך,רושים להחלפת גלגל ברעל כלים הד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר
כלמוביל בע“מ.

חיים להחלפת גלגל יכולים להיכלל,בין הכלים הכר
לדוגמה:

מגבה£
ה לגלגליםד עצירס£
מפתח אומים£
כוזפיו מר£

 (לתיקון נקר)TIREFITכת ער

חס לניפוח צמיגמד

בוק למילוי חומר אטימהבק

הלולאת גריר 

פתח את דלת תא המטען.¿

 את רצפת תא המטעןםרה¿

.)213 עמוד «(

 עמוד TIREFIT)».(341 כת השתמש בער¿

כת כלים להחלפת צמיגכב עם ערכלי ר

פתח את דלת תא המטען.¿

ם את רצפת תא המטען למעלההר¿

 עמוד 312).«(

כת הכלים להחלפת צמיג.הוצא את ער¿

כת הכלים להחלפת גלגל כוללת:ער
מגבה£
מפתח אומי גלגל£
זוג כפפות£
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צמיג נקור

כב הכנת הר

כבך מצויד בפריטים הבאים:ייתכן כי ר

MOExtendedצמיגי אל�תקר £

.)403 דומע «(

כב עםכב אינה נחוצה בכלי רהכנת הר
).צמיגי אל�תקר (MOExtendedצמיגי 

.)933 דומע «( )טיפרייט( רקנ ןוקית תכרעב£

גלגל חלופי חירום (רק במדינות מסוימות).£
 עמוד 389).«(

, אינם מצוידיםMOExtendedכב עם צמיגי כלי ר
לציידפיט במפעל. לכן מומלץ לךכת טיירבער

פיט, אם אתה מתקיןכת טיירכב בעראת הר
צמיגים שאינם צמיגי אל�תקר, לדוגמה צמיגי

כזפיט במרכת טיירף. אתה יכול להשיג ערחור
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

.)673 דומע «(  מידע אודות החלפת גלגל

חק מהתנועה ככלכב הרעצור את הר¿
בה, לא חלקההאפשר, על קרקע יצי

ה.וישר

ת מצוקה.הדלק את פנסי אזהר¿

 עמוד«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿
.(184

מיים לפנים אםיישר את הגלגלים הקד¿
אפשר.

דומם את המנוע.¿

:KEYLESS-GOכת כב ללא מערכלי ר¿
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

GO startכת  או במערKEYLESS-GO :פתח
את דלת הנהג.

0כב נמצאת כעת במצב אלקטרוניקת הר
השקול להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.

צמיג נקור  

KEYLESS-GOכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

startכת  או במערKEYLESS-GOהסר את :
 עמוד« ממתג ההתנעה (Start/ Stopהמתג 
.(157

וודא שלא נשקפת סכנה לנוסעים ביציאה¿
כב. וודא שאין איש באזור הסכנה בזמןמהר

החלפת הגלגל. על הנוסעים שלא מסייעים
בהחלפת הגלגל להמתין מאחורי מעקה

בטיחות, לדוגמה.

ב לתנאי התנועה.כב. שים לצא מהר¿

הג.סגור את דלת הנ¿

חק מתאיםה במרהצב את משולש האזהר¿

רישות. הקפד על ד עמוד 338)«(כב מהר

החוק.

MOExtended צמיגי אל�תקר

הערות כלליות

צמיגי אל�תקר מאפשרים לך להמשיך בנסיעה

בוד מלא של לחץ אוויר בצמיג אחדגם לאחר אי

או בכמה צמיגים. אסור שיופיע על הצמיג נזק

חזותי ברור.

ניתן לזהות צמיגי אל�תקר באמצעות סימון

MOExtended המופיע על דופן הצמיג. הסימון

ך הגודל, העומס וקוד המהירות שלנמצא ליד ער

הצמיג.

ניתן להשתמש בצמיגי אל�תקר רק בשילוב עם

בוד לחץ אוויר בצמיג אוה נגד איכת האזהרמער

ת לחץ אוויר בצמיגים.כת בקרעם מער

בוד לחץ האווירה על איאם הודעת האזהר

ב�תכליתית:מופיעה בתצוגה הר

בהודעות התצוגהפעל לפי ההנחיות ש£

.)283 דומע «(

בדוק אם קיים נזק בצמיגים.£

אם אתה ממשיך בנסיעה, הקפד על£

ההערות הבאות:

בי המותר הוא כ� 80 ק“מחק הנסיעה המרמר

כבכב עמוס חלקית וכ� 30 ק“מ אם הראם הר

 מוטען באופן מלא.עמוס במלואו.

ת גלגל מתקפל.ד לעצירס£
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פיט)כה לתיקון נקר (טייר  ער

הערות בטיחות חשובות

פיט הוא חומר איטום לצמיגים.טייר

פיט לאטום נקריםכת טיירניתן להשתמש בער
קטנים, עד 4 מ“מ, בפרט נקרים בסוליית הצמיג.

פיט בטמפרטורות חיצוניותניתן להשתמש בטייר
�C° 20 של עד .

במצבים הבאים חומר האיטום לצמיג לא יכול לתקן

את הצמיג ולאטום אותו כהלכה:

אם החתכים או הנקרים בצמיג גדולים מאלה£

המצוינים לעיל.

אם חישוק הגלגל ניזוק.£

כב נמצאים בתת�לחץ ניכר אואם צמיגי הר£

ישנו נקר בצמיג.

קיימת סכנת תאונה.

סכז שירות של מרצדאל תמשיך בנסיעה. פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  

ה אזהר  

חק הנסיעה האפשריכב, מרבנוסף לעומס הר

מים הבאים:תלוי בגור

במהירות£

בתנאי כביש£

ה החיצוניתבטמפרטור£

נהיגה קשים או תמרונים פתאומיים עלוליםתנאי 
חק הנהיגה עם צמיג נקור, ואילולקצר את מר

חקסגנון נהיגה מתון עשוי להאריך את מר
הנהיגה.

חק הנהיגה האפשרי לאחר הופעת נקרמר
ב�תכליתיתבתצוגה הרע שבצמיג נספר מהרג

ת אובדן הלחץ.מופיעה אזהר

בית של 80 קמ“ש.אסור לחרוג ממהירות מר

בעת החלפה של צמיג אחד או של כל הצמיגים,
כבך:הקפד על מפרטי הצמיגים המותקנים בר

המיד£
סוג£
MOExtended סימון£

�אם יש נקר בצמיג ולא ניתן להחליפו בצמיג אל
תקר, ניתן להשתמש בצמיג רגיל באופן זמני.

ה ובסוג (קיץודא שאתה משתמש בצמיג במיד
ף) הנכונים.או חור

כב שמותקנים בהם צמיגי אל�תקר לאכלי ר
 במפעל. לכן, מומלץTIREFITכת מצוידים בער
כה זו אם אתה מתקין צמיגים ללאלהצטייד בער

כושף. ניתן לרתכונות אל�תקר כגון צמיגי חור
סכז שירות של מרצד במרTIREFITכת ער

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

במצב חירום מאפייני הנהיגה הופכים לקשים יותר 

בפרט בעת פניות, האצות מהירות או בלימה.

קיימת סכנת תאונה.

בית הנקובה. הימנעאל תחרוג מהמהירות המר

מפעולות היגוי או מתמרונים פתאומיים ומנהיגה

כה, בורות,רמעל מכשולים (כגון שפות מד

כב עמוס בפרט.מהמורות, נהיגה בשטח), בר

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

אל תמשיך לנהוג במצב חירום, אם:

אתה שומע רעשי חבטה£

כב מתחיל לרעוד.הר£

אתה רואה עשן ומריח ריח של גומי שרוף.£

בוע.בת באופן ק מתערESPכת מער£

פנות הצמיג. לאחר נהיגה במצבישנם קרעים בד

בדוק את הצמיגים במוסך מוסמךחירום עליך ל

ע לשימוש בהם בעתיד. יש להחליף את הצמיגבנוג

הפגום.

םבריאות וגורהחומר לאיטום צמיגים מזיק ל

ך, עיניךע עם עורבוא במגלגירויים. אסור שהוא י

בלוע אותו. אל תשאף אדיאו בגדיך ואסור ל

TIREFITםג ידחק את חומר האיטום מהיש. הר

של ילדים. קיימת סכנת פציעות.

»»
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ע עם חומר האיטום של הצמיג,אם אתה בא במג

הקפד על פעולות הבאות:

ך במים.שטוף מיד את חומר האיטום מעור£

ע עם עיניך, שטוףאם חומר האיטום בא במג£

אותן מיד וביסודיות במים נקיים.

אם בלעת חומר איטום, שטוף את פיך מיד£

בה מים. אל תנסה לגרוםוביסודיות ושתה הר

פואי.בלת טיפול רלהקאות ופנה מיד לק

ע עם חומרבאו במגהחלף מיד בגדים ש£

איטום.

בלתאם חלה תגובה אלרגית, פנה מיד לק£

פואי.טיפול ר

TIREFITכת ה� שימוש בער

 בתוךTIREFITבקת של מד בק חלק הד¿
ה הראייה של הנהג.שד

בקה ליד שסתוםשל המד בק חלק הד¿
הגלגל הנושא צמיג פגום.

 ואת התקע מתוךהוצא את צינור המילוי ¿
חס לניפוחהחלק התחתון של בית המד

צמיגים.

החלק את מחבר צינור המילוי הצהוב לתוך¿
בוקשל בק בת של הכיפה הצהובה התוש

ב. עד שהתקע ישתל,חומר האיטום לצמיג 

בעות האטימה פונות לפנים, החלקכאשר ט ¿
בוק חומרשל בק את הכיפה הצהובה 

חס ניפוחבת מדלתוך תוש האיטום  
בו. עד שהכיפה ושני הווים ישתל,הצמיג 

 בצמיגהסר את המכסה השסתום ¿
הפגום.

. םותסשה לע  יולימה רוניצ תא גרבה¿

ילמשח לתוך שקע הכנס את התקע ¿

.ךבכרב טלוו 21 לש

רו לתוך הצמיג,אל תוציא עצמים זרים שחד¿
לדוגמה ברגים או מסמרים.

בקתהוצא את חומר האיטום, את מד¿
 �חס הניפוח מתוך תאואת המדTIREFIT ה

האחסון מתחת לרצפת תא המטען
 עמוד 339).«(

חס לזמן ארוך מ� 10אל תפעיל את המד
ת, הואדקות בלי לעשות הפסקה. אחר

ה.עלול להתחמם יתר על המיד

חס לניפוח צמיגיםניתן להפעיל את המד
אחר שיתקרר.

המופיעותהקפד על הוראות הבטיחות של היצרן 

חס ניפוח הצמיגים.על מד
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 עמוד«ב להערות אודות השקעים (שים ל
(316

הענתהה גתמב 1 בצמל חתפמה תא בבוס¿
. עמוד 157)«(

חסבמד בוי לחץ את מתג הפעלה/כי¿
.ONהניפוח למצב 

משאבת האוויר החשמלית פועלת, הצמיג
מנופח.

פיט מועברתחילה, חומר האיטום טייר
73) לתוך הצמיג. הלחץ יכול לעלות ל�5 בר

psi).למשך זמן קצר 
אל תפסיק את פעולת המשאבה

ב זה.במהלך של

הנח למשאבה החשמלית לפעול במשך¿
ב לשמור על לחץ10 דקות. הצמיג חיי
.(psi 29)של לפחות 2.0 בר/

אם תוך 5 דקות לחץ האוויר עולה ל� 2.0 בר/
(29 psi)ג“..  עיין בנושא “לחץ אוויר מוש

�אם תוך חמש דקות לחץ האוויר לא עולה ל
 לאחר עשר דקות, עיין בנושא(psi 29)2.0 בר/

ג“.“לחץ אוויר לא הוש

אם קיימת דליפת חומר איטום, הקפד לנקות
ם האפשרי. מומלץאת האזור המזוהם בהקד

להשתמש במים נקיים.

םתוא הקנ ,ךידגב לעחומר האיטום  חרמנ םא
כלורואתילן .בפר ירשפאה םדקהב

ה אזהר  

גלחץ אוויר בצמיג מוש

ה אזהר  

ג לחץ של 2.0 בר/אם לאחר עשר דקות  הוש
(29 psi):

חס הניפוח.כבה את המד¿

נתק את צינור המילוי משסתום של הצמיג¿

הפגום.

גלחץ אוויר בצמיג לא הוש

ג לחץ של 2.0 בראם לאחר 10 דקות לא הוש
(29 psi) /:

חס ניפוח צמיג.כבה את מד¿

נתק את צינור המילוי מהשסתום של¿
הצמיג הפגום.

ב כי חומר האיטום עלול לדלוףנא שים ל
בעת ניתוק של צינור המילוי.

נהג באיטיות לפנים או לאחור כ�10 מטר.¿

נפח את הצמיג שוב.¿

בלאחר עשר דקות מקסימום, לחץ הצמיג חיי

.(psi 29)להגיע לפחות ל� 2.0 בר / 

ע במאפייניצמיג שטופל זמנית בחומר איטום פוג

הנהיגה ולא מתאים לנסיעה במהירות גבוהה.

קיימת סכנת תאונה.

לכן, עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך ולנהוג

תבית המותרבזהירות. אל תחרוג מהמהירות המר

כבך תוקן באמצעות חומראם אחד הצמיגים בר

איטום.

רש לאחר הזמןג לחץ האוויר הנדאם לא הוש

ם נזק חמור מדי לצמיג. חומרהמפורט לעיל, נגר

האיטום לא מסוגל לתקן את הצמיג כעת. צמיגים

פגומים ותת�לחץ ניכר בצמיגים עלולים לפגוע

כב. קיימתבמאפייני הבלימה והנהיגה של הר

סכנת תאונה.

סכז שירות של מרצדאל תמשיך בנסיעה. פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

ת לנסיעה לאחר תיקוןבית המותרהמהירות המר

צמיג בחומר איטום היא 80 קמ“ש. את חלקה

הביק בשד יש להדTIREFITבקת העליון של מד

הראייה של הנהג.

לאחר השימוש חומר האיטום עלול להיפלט

מצינור המילוי ולהשאיר כתמים. לכן, הכנס

את צינור המילוי לשקית פלסטיק שהכילה

.TIREFITכת את ער

בהביה למען איכות הס  הער 

בוק חומר האיטום המשומשדאג לסלק את בק

כז שירותבה, לדוגמה במרביבאופן אחראי לס

ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד
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האזהר 

חסבוק חומר האיטום, המדאחסן את בק¿

ה.לניפוח הצמיג ואת משולש האזהר

התחל מיד בנסיעה.¿

עצור לאחר נהיגה של 10 דקות, ובדוק¿
חסלחץ האוויר בצמיג באמצעות מדאת 

הניפוח.

ב להיות כעת לפחות 1.3 ברלחץ האוויר חיי
(19 psi)

רש לאחר נסיעהג לחץ האוויר הנדאם לא הוש

ם נזק חמור מדי לצמיג. חומר האיטוםה, נגרקצר

לא מסוגל לתקן את הצמיג כעת. צמיגים פגומים

ותת�לחץ ניכר בצמיגים עלולים לפגוע במאפייני

כב. קיימת סכנת תאונה.הבלימה והנהיגה של הר

סכז שירות של מרצדאל תמשיך בנסיעה. פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

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¿
כי ניפוח נמצאתבקה המכילה את ער(מד

של מכסה מילוי הדלק).בצדו הפנימי

הפעל את להגדלת לחץ האוויר בצמיג:¿

חס ניפוח הצמיגים.מד

לחץ עללהפחתת לחץ האוויר בצמיג: ¿

., ליד מד הלחץ לחצן שחרור הלחץ 

אם לחץ האוויר תקין, נתק את צינור¿

המילוי משסתום הצמיג המתוקן.

הברג את מכסה השסתום על שסתום¿

הצמיג המתוקן.

חס ניפוחבוק חומר האיטום ממדת בקלהסר¿

הצמיג, לחץ ביחד על תופסני הנעילה בכיפה

הצהובה.

בוק חומר האיטום מחוץמשוך את בק¿

חס ניפוח הצמיג.למד

בוק חומר איטום.צינור המילוי נשאר בבק

סע למוסך מוסמך הקרוב כדי להחליף את¿

הצמיג.

בוק חומר האיטום ואת צינורהחלף את בק¿

ם האפשרי במוסך מוסמך,המילוי בהקד

ס מורשהכז שירות של מרצדלדוגמה במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

בוק חומר האיטום כלדאג להחליף את בק¿

4 שנים במוסך מוסמך.

כבמצבר הר

 הערות בטיחות חשובות

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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ה  אזהר 
ה על המצבר שלא בוצעה כהלכה עלולהעבוד

בותיו נזק לאלקטרוניקתלגרום קצר חשמלי ובעק

כב. תקלות מסוג זה עלולות להגביל את פעולתןהר

כתבטיחות כגון מערכות הרלוונטיות לשל מער

כת למניעת נעילת גלגלים) (מערABSה, התאור

בות אלקטרונית). בטיחותת יצי (בקרESPאו 

ע. אתה עלולכבך עלולה להיפגההפעלה של ר

כב, לדוגמה, בעת:לאבד שליטה בר

בלימה£

כבביצוע פעולות היגוי חדות ו/או אם מהירות הר£

ךרלא הותאמה לתנאי הד

קיימת סכנת תאונה.

אם ארע קצר חשמלי או תקלה דומה, מיד הודע

על כך למוסך מוסמך. אל תמשיך בנסיעה. תמיד

כז שירותבצע את העבודות על המצבר במרדאג ל

.ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ה  אזהר 
חשמל סטטי עשוי ליצור גצים שעלולים להצית גזי

מצבר דליקים מאוד. קיימת סכנת פיצוץ.

כב כדי להסירכב הרע במרלפני הטיפול במצבר, ג

את החשמל הסטטי שנצבר.

ת בעת הטענתתערובת גזים דליקה מאוד נוצר

כב באמצעות כבלי עזר.המצבר או התנעת הר

וודא תמיד שאין עליך או על המצבר חשמל סטטי.

החשמל הסטטי נוצר על�ידי:

בגדים סינטטיים£

בחיכוך הבגדים כנגד המוש£

משיכה או החלקה של מצבר על שטיחים או£

על חומרים סינטטיים אחרים

שפשוף המצבר במטלית£

בהביה למען איכות הס  הער 

בתהליך טעינת המצבר יוצר גז מימן. אם נוצר קצר
חשמלי או גץ, הוא עלול להצית את גז המימן.

קיימת סכנת פיצוץ.

עב החיובי של מצבר מחובר אינו נוגוודא שהקוט£
כב.בחלקי הר

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת על£
מצבר.

בור או הניתוק שלר החידחשוב שתשמור על ס£
בי המצבר שמתואר בספר.קט

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא£
ביות זהה מחובריםבי המצבר בעלי קוטשקוט

ביניהם.

בורר המתואר של חידחשוב מאוד לשמור על הס£
או ניתוק כבלי עזר.

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£
כשהמנוע פעול.

המצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנה

לפציעה.

ע עם העור, העיניים או הבגדים. אלהימנע ממג

חקכון מעל המצבר. הרתשאף גזי המצבר. אל תר

ם של ילדים. שטוף מייד חומצתג ידמצברים מהיש

בלת טיפול רופאי.מצבר במים ופנה לק

מצברים מכילים חומרים מזהמים.

הסילוקם באשפה הביתית היא עביר

על החוק. חובה לאסוף אותם בנפרד

בה.בים באופן אחראי לסולמחזר

בה.ביסלק מצברים באופן אחראי לס

כז שירותהבא מצברים מרוקנים למר

ס מורשה מטעם כלמובילשל מרצד

ת.ת איסוף מיוחדבע“מ או לנקוד

ה אזהר  

ה אזהר  

»»

ESP ועל  עמוד ABS )»(69מידע נוסף על 

 עמוד 73).«(
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סכנת פיצוץ.

ב למצבר אש, להבותאסור לקר

חשופות או סיגריה דולקת. הימנע

ת ניצוצות.מיציר

מצבר מכיל חומצה מאכלת. מנע

ע עם עור, עיניים או בגדים.מג

בש ביגוד מגן מתאים, בפרטל

כב משקפי מגן.כפפות וסינר והר

ציית לאזהרות הבטיחות, ונקוט אמצעי הגנה
כאשר אתה מטפל במצברים.

כזבדוק את המצבר באופן שוטף במרדאג ל

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

תהקפד על מרווחי השירות המצויינים בחובר

כז שירות מורשה שלהשירות, או פנה למר

ס בנץ מטעם כלמוביל למידע נוסף.מרצד

בצע עבודות על המצבר במוסךאג לד
ה חריג עליך לנתק אתמוסמך. אם במקר

המצבר בכוחות עצמך, ודא כי:

דומם את המנוע והוצא את המפתח בכלי£
,KEYLESS-GOכת כב המצוידים במערר

ודא כי ההצתה כבויה. בדוק שכבו כל
ת, עלולנוריות החיווי בלוח המחוונים. אחר

בים אלקטרוניים כגוןכים נזק לרלהיגר
האלטרנטור.

ב המצבר השליליתחילה נתק את קוט£
ב החיובי.לעולם אלואחריו את הקוט

ת, עלולתחליף בשוגג בין הכבלים. אחר
כת האלקטרונית שלם נזק למערלהיגר

כב.הר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיבכלי ר£
 לאחרPבת ההילוכים נעולה במצב תי

כב מאובטח נגדניתוק המצבר. הר
כב.רות. כעת אינך יכול להזיז את הררדהיד

ביש להתקין את המצבר ואת מכסה הקוט
החיובי בבטחה במהלך הפעולה.

ס בנץ ממליצה לך,טעמי בטיחות מרצדמ

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

ביכם המרכדי שחיי השירות של המצבר יגיעו לער

ה מספקת.האפשרי עליו להיות תמיד טעון במיד

כב עלולבדומה למצברים אחרים מצבר הר

כב.להתרוקן עם הזמן, אם אינך משתמש בר

ס בנץ ממליצהת מרצדבמקרים אלה, חבר

כז שירות שללהחליף את המצבר המנותק במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. כמו כן,מרצד

באפשרותך לטעון את המצבר במטען שהומלץ

כז שירותס בנץ. למידע נוסף פנה למרבידי מרצד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

בדוק את טעינת המצבר לעתים קרובות יותר,

אם אתה מבצע נסיעות קצרות בעיקר או אם

אינך משתמש בו במשך פרקי זמן ארוכים.

ס מורשהכז שירות של מרצדהתייעץ עם מר

מטעם כלמוביל בע“מ אם אתה מעוניין להשאיר

כבך חונה למשך תקופה ארוכה.את ר

כב הוצא את המפתח, אם אינךלאחר החניית הר

כבכני חשמל. כך ישתמש הרמשתמש בצר

בכמות אנרגיה קטנה מאוד ויישמר את מתח

כב, הוצא אתהמצבר.כאשר אתה מחנה את הר

אם הותזה חומצה, שטוף אותה

בלתמיד במים נקיים. פנה לק

פואי, אם צריך.טיפול ר

כב משקפי מגן.הר

חק ילדים.הר

הקפד על ההוראות בספר הנהג.
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ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה  אזהר 

כי חשמל כלשהם.ך להזין צורהמפתח אם אין צור

כב ישתמש במעט מאוד אנרגיה ומתחכך הר

המצבר יישמר.

בות פריקתאם נקטעה אספקת החשמל בעק

המצבר, לדוגמה, יהי עליך:

//Audio 20כת כוונן את השעון מער£

COMAND Onlineראה הוראות הפעלה) ,

נפרדות).

אפס את תפקוד הקיפול האוטומטי של£

המראות החיצוניות פנימה/חוצה, על ידי

 עמוד«(קיפול המראות החוצה פעם אחת 
.(114

טעינת המצבר

במהלך הטענה רגילה או הטענה בכבלי עזר גזים

נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר וליצור סכנת

התפוצצות.

חיק מהמצבר אש, להבות חשופות,עליך להר

ניצוצות וסיגריות דולקות. ודא שטעינת המצבר או

התנעה בכבלי עזר מתבצעות במקום מאוורר

כון מעל הצבר.ב. אל תרהיט

מצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת

פציעות.

ע עם עור, עיניים או בגדים. אל תשאףמנע מג

חקכון מעל המצבר. הרגזי מצבר. אל תר

ם של ילדים. שטוף מיד אתג ידמצברים מהיש

בה של מים נקיים ופנהחומצת המצבר בכמות ר

פואי.בלת טיפול רלק

ה נמוכהמצבר מרוקן עלול לקפוא בטמפרטור

ת הקיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלימנקוד

עזר או בעת טעינתו, גזים עלולים להיפלט

מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

הפשר את המצבר הקפוא לפני טעינתו או לפני

השימוש בכבלי עזר.

השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח
בי של 14.8 וולט.טעינה מר

תטען את המצבר רק באמצעות נקוד

כבלי העזר.בור שלהחי

בור להתנעה בכבלי עזר נמצאת בתאת החינקוד

 עמוד 348).«המנוע (

פתח את מכסה תא המנוע.¿

ב החיובי חבר את מטען המצבר לקוט¿

ר שמחבריםדת ההארקה באותו הסולנקוד

מצבר עזר אחר להתנעה בכבלי עזר

 עמוד 348).«(

ה לא נדלק בטמפרטורותאם המחוון/נורית אזהר

נמוכות, ניתן להניח שהמצר המרוקן קפוא.

כבה זה אין באפשרותך להתניע את הרבמקר

בכבלי עבר או להטעין את המצבר. חיי השירות

של מצבר שהפשיר עשויים להיות קצרים יותר.

ע במיוחדתכונות ההתנעה עלולות להיפג

בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהמופשר במר

כלמוביל בע“מ.

הטען את המצבר המותקן רק באמצעות מטען

בד.ס בנץ בלמצברים שנבדק ואושר על�ידי מרצד

כבימטען מצברים אשר מותאם במיוחד לר

ה וזמיןס בנץ, נבדק ואושר על�ידי החברמרצד

בתור אביזר. המטען מאפשר להטעין את המצבר

בדיקות זמינות פנהבלי לפרקו. למידע נוסף ול

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה מרצדלמר

כלמוביל בע“מ. קרא את הוראות התפעול של

מטעין המצברים לפני הפעלתו.
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התנעה בכבלי עזר

התנעה בכבלי עזר

ה  אזהר 
מצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת פציעות.

גחק מצברים מהישכון מעל המצבר. הרע עם עור, עיניים או בגדים. אל תשאף גזי מצבר. אל תרמנע מג

פואי.בלת טיפול רבה של מים נקיים ופנה לקם של ילדים. שטוף מיד את חומצת המצבר בכמות ריד

ה  אזהר 
במהלך טעינה או התנעה בכבלי עזר גזים נפיצים עלולים להיפלט מתוך המצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

חיק מהמצבר אש, להבות חשופות, גצים וסיגריות דולקות. ודא שטעינת המצבר או התנעהעליך להר

כון מעל הצבר.ב. אל תרבכבלי עזר מתבצעות במקום מאוורר היט

ה  אזהר 
במהלך טעינה המצבר מייצר גז מימן. אם נוצר קצר חשמלי או ניצוץ, הוא עלול להצית את גז המימן.

קיימת סכנת פיצוץ.

כב.ע בחלקי הרב החיובי של המצבר לא נוגודא שהקוט£

לעולם אל תניח על מצבר חפצים ממתכת או כלים.£

בי המצבר המתואר בספר.בור או הניתוק של קוטר החידחשוב להקפיד על ס£

ביות זהה.בים בעלי קוטת את הקטברבעת התנעה בכבלי עזר ודא כי חי£

בור והניתוק של כבלי העזר.ר החידחשוב במיוחד להקפיד על ס£

בי המצבר, אם המנוע פועל.אפשר למצבר קופא להפשיר לפנילעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

ת כבלי עזר.הטענתו או לפני התנעת המנוע בעזר

ה  אזהר 
ת הקיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזר אוה נמוכה מנקודמצבר מרוקן עלול לקפוא בטמפרטור

במהלך טעינה, גזים עלולים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ. הפשר את המצבר הקפוא לפני

טעינתו או לפני השימוש בכבלי עזר.

ת דלק שלא הימנע מניסיונות התנעה חוזרים ונשנים וארוכים.  אחרכב המצוידים במנועי בנזין:כלי ר
ף עלול לגרום נזק לממיר הקטליטי.נשר

הה לא נדלקת בטמפרטורות נמוכות, ניתן להניח שהמצבר המרוקן קפא. במקראם נורית החיווי/אזהר

כב בכבלי עזר או לטעון את המצבר. הפשר את המצבר תחילה.זה, אין באפשרותך להתניע את הר

ע,חיי השירות של המצבר שהופשר עשויים להיות קצרים יותר. תכונות ההתנעה עלולות להיפג

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמיוחד בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר המופשר במר

כלמוביל בע“מ.

בכבות מקוטבור של כבלי העזר המורבתהליך ההתנעה בכבלי עזר השתמש רק בנקודות החי

ת הארקה בתא המנוע.חיובי ומנקוד



מפתח עניינים

349
ם

ני
טכ

ם 
ני

תו
נ

התנעה בכבלי עזר

כבך מרוקן, ניתן להתניע את המנוע ממצברכב. אם מצבר ראל תשתמש במטען מהיר להתנעת הר

כב אחר או ממצבר אחר באמצעות כבלי עזר. הקפד על הנקודות הבאות:של ר

כבכב השני, התנע את הרכב יש גישה למצבר. אם אין גישה למצבר הרלא בכל כלי הר£
באמצעות מצבר שני או באמצעות התקן להתנעה באמצעות כבלי עזר.

אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא. אפשר למצבר להפשיר תחילה.£

ניתן להתניע באמצעות כבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.£

השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב מספיק, ובעלי צבתים מבודדים.£

כב.ע בין שני כלי הרוודא שאין מג£

וודא כי:

כבלי העזר להתנעה לא פגומים.£
עים בחלקי מתכת אחרים, כשכבלי העזרבים אינם נוגהחלקים החשופים של מהדק הקט£

מחוברים למצבר.

 או מאוורר כאשר המנועVע עם חלקים נעים כגון רצועת הינע בואו במגאסור שכבלי העזר י£

פועל.

כב ע“י הפעלת בלם החניה החשמלי.אבטח את הר¿

ב הילוך סרק.לחץ על דוושת המצמד במלואה ושלבת הילוכים ידנית: תי¿

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב בת הילוכים אוטומטית: תי¿

 במנעול ההצתה, והוצא אותו.0סובב את המפתח למצב ¿

).’כי החשמל (לדוגמה רדיו, מאוורר וכוהפסק את פעולת כל צור¿

.עונמה את הסכמ תא חתפ¿

כב האחר, או התקן להתנעה בכבלי עזר.מציין את מצבר הר מיקום מספר 

והחלק אותו לאחור. ב החיובי של הקוט לחץ על המכסה ¿
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 באמצעות כבל,של מצבר העזר  ב החיובי לקוט כבך ב החיובי של רחבר את הקוט¿
עזר. התחל במצבר שלך.

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, אפשר למנוע לפעול כמה דקות.ל¿

 לאחר מכן מהצבת,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 ¿

סגור את מכסה תא המנוע.¿

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבדוק את המצבר במוסך מוסמך, לדוגמה במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

בת לתנאי הפעלה רגילים.התנעה בכבלי עזר אינה נחש

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדכבלי עזר ומידע נוסף אודות כבלי עזר, ניתן להשיג בכל מר
מטעם כלמוביל בע“מ.

הה והתנעה בגרירגריר

 נקודות שחשוב לזכור

ה  אזהר 
תפקודי בטיחות מוגבליים או לא זמינים אם:

המנוע אינו מופעל.£

כת הבלמים או בהגה כוח.קיימת תקלה במער£

כתקיימת תקלה באספקת אנרגיה למער£
כב.החשמלית של הר

כבך נגרר, יש להפעיל כוח גדול יותר באופןאם ר
משמעותי בהיגוי בבלימה. קיימת סכנת תאונה.

ה קשיח. לפניה זה השתמש במוט גרירבמקר
ה ודא כי גלגל ההגהכבך נגרר או מותנע בגרירשר

.נע בחופשיות

ה,כב אחר בגרירכב אחר או התנעת רת רבעת גריר

אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכולל המותר

כבך:של ר

ה עשויה להתנתקלולאת הגריר£

כב/גרור עלול לסטות או אפילו להתהפךשילוב ר£

קיימת סכנת תאונה.

ה,כב אחר בגרירכב אחר או התנעת רה רבעת גריר

כב הכלליאסור שמשקלו יעלה על משקל הר

כבך.המותר עבור ר

ה  אזהר 
בצע פעולות היגויאם גלגל ההגה נעול, לא ניתן ל

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

תכב בעזרת רהפעל תמיד את ההצתה בעת גריר
ה.ה או מוט גרירחבל גריר

ה  אזהר 

כבך ניתןמידע על המשקל הכללי המותר עבור ר

 עמוד 396).«(למצוא על לוחית זיהוי 

אם סייען למניעת התנגשות פלוס, דיסטרוניק

כב בולם מופעלים, הרHOLDפלוס או תפקוד 

אוטומטית במצבים מסוימים.כדי למנוע נזק

כות הבאות בתנאיםכב, נטרל את המערלר

הבאים או דומים:

כבת רבעת גריר£

חיצת מכוניותבמתקן לר£
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כתכב המצוידים במערדי לגרור כלי רכ
KEYLESS-GO,השתמש במפתח ולא 

בת ההילוכיםת, תי. אחרStart/Stopבמתג 
Pהאוטומטית עלולה לעבור למצב חניה 

כאשר תיפתח דלת הנהג או דלת הנוסע
בתמי. במצב זה קיימת סכנת נזק לתיהקד

ההילוכים.

בתכב עם תיה כלי ראסור להתניע בגריר
ם נזקת, עלול להיגרהילוכים אוטומטית. אחר

בת ההילוכים.לתי

ה ולהתנעהעות לגריררישות החוק הנוגציית לד
ה הקיימות במדינות שאתה נוהג בהן.בגריר

כב ולא לגרור אותו.מומלץ להוביל את הר

כב בגלל תאונה או תקלה,אם לא ניתן לנהוג בר
עומדות בפניך האפשרויות הבאות:

כבהובלת הר£

כב.ככלל, עליך לדאוג להובלת הר
הכב באמצעות חבל או מוט גרירת רגריר£
בד.כב במקרים חריגים בלגרור את הר£

ת איןב להיות מחובר וטעון. אחרהמצבר חיי
באפשרותך:

 במתג ההתנעה2לסובב את המפתח למצב £
לשחרר את בלם החניה החשמלי.£
בת הילוכיםכב עם תיבכלי ר Nב מצב לשל£

אוטומטית

התפקוד של בלם החניה החשמלי ושל נעילת
כב.החניה תלוי במתח הר

כב נמוכה מדי או אם קיימתמת המתח בראם ר
כת:תקלה במער

ייתכן כי לא יהיה באפשרותך להפעיל את£
בלם החניה המשוחרר או

.Pב את בורר ההילוכים במצב חניה לשל£

כנים הלא חיוניים כגון רדיו.כבה את כל הצר

נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית לפני
עלולת, אתה  עמוד 251). אחר«כב (ת הרגריר

תו.חיפתו או גרירכב נעול בעת דלהימצא מחוץ לר

 לפני עמוד 79)«(ה נטרל אזעקה נגד גריר

כב.ת הרגריר

ודא כי בלם החניה החשמלי משוחרר.אם

קיימת תקלה בלם החניה החשמלי, פנה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר

כלמוביל בע“מ.

הה או את מוט הגרירחבר את כבל הגריר

ה שלבד או להתקן הגרירה בלללולאות הגריר

ת, אתה עלול לגרוםהגרור, אם קיים. אחר

כבנזק לר

כבת רמלא אחר הנחיות הבאת בעת גריר

ה:ת חבל גרירבעזר

ה באותו צד בשני כליאבטח את חבל הגריר£

כב.הר

כו של החבל אינו עולה על הגודלוודא שאור£

המאושר בחוק. סמן את האמצע של חבל

xבן, לדוגמה (30 ה באמצעות בד להגריר
30 ס“מ). כך משתמשי כביש אחרים יודעים

כב נגרר.שר

בדה בלה ללולאת הגרירחבר את כבל הגריר£

ה של הגרור, אם קיים.או להתקן הגריר

כב הגורר בזמןב לפנסי הבלימה של הרשים ל£

חק מספיק כדינסיעה. תמיד שמור על מר

פוי.שהחבללא יהיה ר

ה או בשרשראותבים מפלדאל תשתמש בכל£

ת עשויכבך. אחרה כדי לגרור את רפלד

כבך.ם נזק לרלהיגר

כב,ה לחילוץ ראל תשתמש בלולאת גריר

כב. אם יש לךמאחר וזה עלול לגרום נזק לר

ת מנוף.כב בעזרספקות, חלץ את הר

ה או התנעההתחל לנסוע לאט בעת גריר

ה.אם כוח האחיזה חזק מדי, עלולבגריר

כב.ם נזק לרלהיגר

ביחק מרכב למראתה רשאי לגרור את הר

השל 50 ק“מ. אסור לחרוג מעל מהירות גריר

של 50 קמ“ש.

ה עולה על 50 ק“מ, ישחק גריראם מר

מי ולהובילו.להרים את הסרן הקד
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הת לולאת הגרירהסר

ה מההברגה ונתקשחרר את לולאת הגריר¿

אותה.

הצמד את החלק העליון של המכסה ¿

חוף את חלקו התחתון עדבתוך הפגוש וד

לשילובו.

ה לחלל האחסוןהחזר את לולאת הגריר¿

 עמוד«(שמתחת לרצפת תא המטען 

.(339

:החזרTIREFITכת כב המצוידים בערכלי ר¿

חס הניפוח.למקום את מד

הה של לולאת הגריר התקנה/הסר

ההתקנה של לולאת הגריר

םמי מורכב עם סרן קדת הר  גריר

ה הניתנותנקודות ההתקנה עבור לולאות הגריר

ה נמצאות בפגושים.הן נמצאות בפגושלהסר

.מי והאחורי, מאחורי המכסים הקד

ה ממקום אחסונה. הוצא את לולאת הגריר¿

כת הכלים שלה מאוחסנת בערלולאת הגריר

 עמוד«כב מתחת לרצפת תא המטען  (הר

.(339

: לולאתTIREFITכת כב המצוידים בערכלי ר

חס ניפוחה נמצאת מתחת למדהגריר

צמיגים.

 פנימה בכיווןלחץ על הסימון במכסה ¿

החץ.

 מעל הפתח.הסר את המכסה ¿

ה בכיוון השעון עדהברג את לולאת הגריר¿

ה והדק אותה.לעציר

ה מצוידיםכב המצוידים בהתקן גרירכלי ר

ת להברגה של לולאתמית המיועדבת קדבתוש

ה,כב לגרירה. אם בכוונתך להשתמש ברהגריר

 עמוד 232)«ה  (הוצא החוצה את תפוח הגריר

ה אליו.וחבר את מוט הגריר

ם,מי מורכב כאשר הסרן הקדת רבעת גריר

 עמוד«(חשוב להקפיד על הוראות הבטיחות 

.(350

ם רק בכלימי מורניתן לגרור עם סרן קד

.4MATICכב ללא ר

מי בסרן קד4MATICכב עם ל תגרור כלי רא
ם נזקת, עלול להיגרם. אחראו אחורי מור

בת ההילוכים.לתי

 ניתן לגרור בשני סרנים4MATICכב עם כלי ר
כב גרר.על הקרקע או על גבי ר

יש להפסיק את ההצתה אם אתה גורר את
ת,ם. אחרמי מורכב עם סרן קדהר

 עלולה לגרוםESPכת בותה של מערהתער
כת הבלימה.נזק למער

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

GO start     כת או במערKEYLESS-GO::::: עליך
Start/Stopלהשתמש במפתח ולא במתג 

 עמוד 159).«(

כב נייח.ודא שהר¿

.הענתהה גתמב 2 בצמל חתפמה תא בבוס¿

כב נייח לחץ על דוושת הבלמיםבעת שהר¿
והחזק אותה במצב זה.
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בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

או

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

ב הילוךלחץ על דוושת המצמד במלואה ושל¿
סרק.

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

 עמוד 79).«ה (נטרל את האזעקה נגד גריר¿

נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית¿
 עמוד 251).«(

 עמוד«ת המצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(123

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
ג.והשאר אותו בתוך המת

כב השני הסרנים עלת רגריר

הקרקע

תחשוב להקפיד על הוראות הבטיחות בעת גריר
 עמוד 350).«כבך (ר

KEYLESS-GOכב המצוידים בתפקוד  כלי ר¿

start     כת או במערKEYLESS-GO : : : : :עליך
Start/Stopלהשתמש במפתח ולא במתג 

 עמוד 159).«(

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

ה את בורר ההילוכיםבת ההילוכים מעבירתי
 באופן אוטומטי כאשר אתה פותח אתPלמצב 

מי או מוציאדלת הנהג או את דלת הנוסע הקד
בתאת המפתח ממתג ההתנעה. כדי לוודא שתי

 בעתNת במצב ההילוכים האוטומטית נשאר
ה, עליך להקפיד על הנקודות הבאות:גריר

כב נייח.ודא שהר¿

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

בת ההילוכים האוטומטיתב את תישל¿

.Nבמצב 

בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

כב נייח לחץ על דוושת הבלמיםבעוד שהר¿
והחזק אותה במצב זה.

בלחץ על דוושת המצמד במלואה ושל¿
הילוך סרק.

בת הילוכים ידנית אוכב עם תיכלי ר
אוטומטית:

 במתג2השאר את המפתח במצב ¿
ההתנעה.

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

ת המצוקההפעל את פנסי אזהר¿
 עמוד 123).«(

תכדי להפעיל איתות כאשר פנסי אזהר
כב,ת רהמצוקה דולקים בעת גריר

הב כרגיל.במקרהשתמש במתג המשול
זה, יהבהבו פנסי האיתות רק בכיוון הרצוי.

ב פנסיבעת האיפוס של המתג המשול
 שוב.ת מצוקה מתחילים להבהבאזהר

כב  הובלת הר

בת הילוכים/תי4MATICכב עם כלי ר

אוטומטית

כב נמצא על משאית ההובלה,כאשר הר

בים להיותמי והסרן האחורי חייהסרן הקד

כב ההובלה.נייחים ולהימצא על אותו ר
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)םוריחב עונמ תענתה( הרירגב הענתה

בותכב עם תיה כלי ראסור להתניע בגריר
ת אתה עלולהילוכים אוטומטיות. אחר

בת ההילוכים האוטומטית.לגרום נזק לתי

באפשרותך למצוא מידע נוסף בנושא

 עמוד 348)«(“התנעה בכבלי עזר“  

ה, חובהלפני שאתה מתחיל בהתנעה בגריר
למלא את התנאים הבאים:

ב להיות מחובר.המצבר חיי£

המנוע התקרר.£

ה.כת הפליטה התקררמער£

ה, חשובכאשר אתה מתניע את המנוע בגריר
 עמוד 350)«ב להערות הבטיחות (שתשים ל

רישות החוק במדינה הרלוונטית.ולד

 עמוד«ת מצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(123

 עמוד 352).«ה (התקן את לולאת הגריר¿

ה הקשיח או את חבלחבר את מוט הגריר¿

ה.הגריר

כב נייח לחץ על דוושת הבלמיםבעת שהר¿

והחזק אותה במצב זה.

 במתג2למצב  סובב את המפתח ¿

 עמוד 157).«ההתנעה (

בלחץ על דוושת המצמד במלואה, של¿

הילוך שני והמשך ללחץ על דוושת

המצמד.

שחרר את דוושת הבלמים.¿

ה.כב בגרירהתנעה את הר¿

בור שלת החיכב מעל נקודאסור למקם את הר

ם נזקת, עלול להיגרכב ההובלה. אחרר

כל הדגמים

כב רק בגלגליו ולא בחלקיםקשור את הר
ת, עלולבי היגוי. אחרכיאחרים כגון סרנים או ר

כב.ם נזק לרלהיגר

 לחץ עלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
ב הילוך סרק.דוושת המצמד במלואה ושל

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב  ¿
 עמוד 157).«(

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב  

 עמוד 157).«(

.Nהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

כב מועמס על המשאית:מיד לאחר שהר

כב נגד תזוזה באמצעות בלםאבטח את הר¿
החניה החשמלי.

 לחץ עלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
ב הילוך ראשוןדוושת המצמד במלואה ושל

או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.Pב את בורר ההילוכים במצב חניה של

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו.

כב.אבטח את הר¿

ה או בהתקןניתן להשתמש בלולאות הגריר
כב על הגרר, אםה כדי למשוך את הרהגריר

ברצונך להובילו.

4MATICכבי הערות עבור ר  

מי בסרן קד4MATICכב עם אל תגרור כלי ר
ם נזקת, עלול להיגרם. אחראו אחורי מור

בת ההילוכים.לתי

 ניתן לגרור בשני סרנים על4MATICכב עם כלי ר
כב גרר.הקרקע או על גבי ר

בת ההילוכים או בסרןאם ישנה תקלה בתי

כב גרר.מי/האחורי, דאג להובילו על גבי רהקד

כת החשמל:ם נזק למעראם נגר

בת ההילוכיםאם ישנה תקלה במצבר, תינעל תי

. כדי להעביר את בוררPהאוטומטית במצב 

, יהיה עליך לספק חשמלNההילוכים למצב 

כב באופן הזהה לזהכת החשמל של הרלמער

 עמוד 348).«(בהתנעה בכבלי עזר ש

כב גרר.כב על גבי רדאג להוביל את הר
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ה  אזהר 

  לפני החלפת נתיך

דומע «(רות רדנגד הידכב אבטח את הר¿
184(.

כי החשמל.כבה את צור¿

הוצא: : : : : KEYLESS-GO     כתכב ללא מערכלי ר¿

את המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

GO start     כת או במערKEYLESS-GO::::: פתח
את דלת הנהג.

0כב נמצאת כעת במצב אלקטרוניקת הר
השקול להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.

בות נתיכים שונות.הנתיכים ממוקמים בתי
בת נתיכים בתא המנוע בצד שמאל שלתי£

כב, כאשר מסתכלים בכיוון הנסיעה.הר
בת נתיכים באזור הרגליים של הנוסעתי£

מי.הקד

בתבלת מיקומי הנתיכים ממוקמת בתיט
מיהנתיכים באזור הרגליים של הנוסע הקד

.)356 דומע «(

ה  אזהר 

בת נתיכים בתא המנוע  תי

חרר לאט את דוושת המצמד. אל תלחץש¿
ך עושה זאת.על דוושת ההאצה בעוד

לאחר התנעת המנוע לחץ מיד על דוושת¿
ב הילוך סרק.המצמד במלואה ושל

ך מקדיש תשומתעצור במקום בטוח בעוד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

הפעל את בלם החניה החשמלי כדי למנוע¿
כב.את תזוזת הר

ה הקשיח או את חבלהסר את מוט הגריר¿
ה.הגריר

.)352 דומע «(ה הסר את לולאת הגריר¿

ת החירום.כבה את פנסי אזהר¿

  נתיכים חשמליים

  הערות בטיחות חשובות

אם אתה מחליף נתיך שרוף בנתיך בעל שיעור
אמפר גבוה יותר, ייתכן עומס יתר על כבלי
החשמל. עומס היתר עלול להוביל לשריפה. קיימת

סכנת תאונה ופציעות.

החלף תמיד נתיכים שרופים בנתיכים חדשים בעלי
שיעור האמפר הנכון.

ש להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי אותוי
שיעור אמפר שניתן לזהותו לפי הצבע ולפי

בלתבשיעור. שיעורי הנתיכים רשומים בט
המיקומים של הנתיכים.

בה ותקןף, אתר את הסיאם הנתיך החדש נשר
כז שירות שלאותה במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כביהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור ר
ס בנץ ובעלי שיעורי האמפרמרצד

כת הרלוונטית. השתמשרושים למערהד
ת,. אחרSרק בנתיכים שמסומנים באות 

כות.בים או למערכים נזק לרעלול להיגר

כבך משמשים לסגור מעגליםהנתיכים בר
בים במעגלכיף נתיך כל הרפגומים. אם נשר

ותפקודיהם ייכשלו.

אם מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה

מית מופעלים, את עלול להיפצע מזרועותהקד

המגבים. קיימת סכנת פציעות. כבה תמיד את

מית ואת ההצתה לפני שאתהמגבי השמשה הקד

פותח את מכסה תא המנוע.

בתוודא שאין כל סיכוי שלחות תחדור לתי
הנתיכים, כאשר המכסה פתוח.

בתהנח את המכסה באופן נכון על תי

ת,ב. אחרהנתיכים, כדי לסגור אותה היט

לחות או לכלוך עלולים לפגום בתפקוד

הנתיכים.
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פתח את מכסה תא המנוע.¿

בת הנתיכיםבש את הלחות שעל תייי¿
בשה.במטלית י

.פתח את התפסים לפתיחה: ¿

בכיוון החץ והסר אותו. ם מכסה הר¿

בדוק שהאטם מונח כהלכה עלה: לסגיר¿
.המכסה 

 לתוך הפתחיםהכנס את המכסה ¿
בת הנתיכים.של תי האחוריים 

.קפל את המכסה ¿

בת הנתיכיםאל תי חבר את התפסים ¿
וסגור.

סגור את מכסה תא המנוע.¿

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי
מיהנוסע הקד

מי.פתח את דלת הנוסע הקדלפתיחה: ¿

הסר את השטיח.¿

בכיוון החץ. ם את ריפוד הרצפה הר¿

 לחץ על התפסלשחרור המכסה ¿
.המחזיק 

בכיוון החץ ואל התפס. ם מכסה הר¿

 לפנים.הסר מכסה ¿

נמצאת בלת המיקומים של הנתיכים ט¿
.בצד הימני התחתון של המכסה 

לתוך המחזיק הכנס מכסה ה: לסגיר¿
בת הנתיכים. מכסהבצד השמאלי של תיש

ב במחזיקים.משתל 

 למטה עד להישמעקפל את  המכסה ¿

.נקישת נעילה של התפסים 

.החזר למקום את ריפוד הרצפה ¿

החזר את השטיח למקומו.¿

בתודא שלחות לא יכולה לחדור לתוך תי
הנתיכים הפתוחה.

בת הנתיכים,הנח את המכסה כהלכה על תי
ת, לחות או לכלוךב. אחרכדי לסגור אותה היט

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.
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הערות בטיחות חשובות 

האזהר  
גלגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויות לגרום

בי המתלים.כיבי הבלמים בגלגלים או לרכינזק לר
קיימת סכנת תאונה.

החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים בהתאם
למפרטים המקוריים.

בעת החלפת גלגלים וודא כי הם מאותו:

ייעוד£

סוג£

בעת החלפת צמיגים ודא כי הם מאותו:

ייעוד£

יצרן£

סוג£

הפעלה

  מידע שימושי

 מתאר את כל דגמי הציודספר נהג זה
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים מרצד

 עמוד 24).«(

כבך על ידיאביזרים שאינם מאושרים עבור ר
ס בנץ או  כאלה שלא נעשה בהם שימושמרצד

נכון, עלולים לפגום בבטיחות בהפעלה.

לפני שאתה רוכש או משתמש באביזרים שאינם
סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ וברר פרטים אודות:

תאימות£

רישות החוקד£

המלצות המפעל£

למידע נוסף על המידות והסוגים של גלגלים
כבך עיין בנושא “שילובי גלגלים/וצמיגים בר

 עמוד 372).«צמיגים“ (

מידע על לחצי אוויר בצמיגים נמצא במקומות
הבאים:

בתווית לחצי אוויר בצמיגים, במכסה מילוי£
 עמוד 181).«דלק (

 עמוד 362).«בפרק “לחץ אוויר בצמיגים“ (£

כת הבלמים ובגלגלים.בצע שינויים במעראסור ל
אין להשתמש בלוחות מרווח או במגני אבק

בלמים. השימוש בהם מבטל את תוקפו שלל
כב.רישיון ההפעלה הכללי של הר

בל מידע נוסף אודות צמיגיםתוכל לק

סכז שירות מורשה מרצדוגלגלים, בכל מר

מטעם כלמוביל.

ה אזהר  
צמיג נקור פוגם באופן חמור במאפייני בנהיגה,

כב.בהיגוי ובמאפייני הבלימה של הר
קיימת סכנת 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 כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

צמיגי אל�תקר:

הב למידע ולהערות האזהרהקדש תשומת ל£
 (צמיגי אל�תקר).MOExtendedאודות צמיגי 

 הערות אודות נהיגה

כב עמודבדוק את לחץ האוויר בצמיגים כאשר הר
בכבדות והתאם אותו לנסיעה.

ב לרעידות, רעשים ולקשייבמהלך הנסיעה שים ל
כב כגון משיכה לצד אחד. מצביםשליטה בר

כאלה עלולים להצביע על נזק בגלגלים או
בצמיגים. אם אתה חושד שצמיג אחד פגום,
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הערות אודות סוליית הצמיג  

ךרעומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הד
של הצמיג. הצמיג לא יהיה מסוגל לפזר מים.

כים רטובות עולה סכנתרבנהיגה בדמשמע ש
הציפה, בפרט אם מהירות לא מותאמת לתנאי

ך. קיימת סכנת תאונה.רהד

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי, ייתכן
מת הבלאי בצמיגים תהייה שונה ובמקומותכי ר

דיר את עומקאחרים על הצמיג. לכן, בדוק באופן ס
הסוליה  ואת מצב הסוליות בכל הצמיגים.

עומק סוליה מינימלי עבור:

צמיגי קיץ: 3 מ“מ£

 4 מ“מM+S:צמיגי £

ם להחליף את הצמיגים לפנימטעמי בטיחות הקד
רשת לפי חוק, לעומק סוליהמגבלת הזמן הנד

מינימלי.

ה אזהר  

ה אזהר  
בוד לחץ אוויר.צמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאי

כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה
כב. קיימת סכנת תאונה.בר

דיר לסימנים של נזק.בדוק את הצמיגים באופן ס
החלף צמיגים שניזוקו מיד.

בד מכסהבר על השסתום מלולחות. אל תתקין ד
רטי, או מכסי שסתומים אחריםהשסתום הסטנד

כבך.ס בנץ לשימוש ברהמאושרים על ידי מרצד
כות אחרותאל תתקין מכסים אחרים או מער

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים.כגון מער

דיר את הלחץ בכל הצמיגים, בפרטבדוק באופן ס
לפני נסיעות ארוכות. תקן את לחץ האוויר

 עמוד 362).«בצמיגים, אם צריך (

עות לגלגל חלופי בחירוםב להערות הנוגשים ל
 עמוד 389).«(

ך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמהאור
מים, וביניהם:גור

סגנון נהיגה£
לחץ אוויר בצמיגים£
נסועה (מספר הקילומטרים)£

דיר את הגלגלים והצמיגים שלבדוק באופן ס
כבך לנזק פעם בחודש לפחות או מיד לאחרר

כים משובשות. גלגליםרנהיגת שטח או על ד
בוד לחץ אוויר בצמיגים.שניזוקו עלולים לגרום לאי

ת לנזקים הבאים:ב מיוחדהקדש תשומת ל
חתכים בצמיגים£
תקרים£
קרעים בצמיגים£
בליטות על צמיגים£
התעוותות או שיתוך חמור של גלגלים£

דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן ס
ך, סובבמצב הסוליה לכל רוחב הצמיג. אם יש צור

ך בדיקתבוב מלא, לצורמיים סיאת הגלגלים הקד
הצד הפנימי של משטח הצמיג.

בים להיות מותקנים מכסיעל כל הגלגלים חיי
שסתומים, כדי להגן על השסתום מפני לכלוך

ת תקופתית לגלגליםביקור
ולצמיגים

ת צמיגים, התקנתם והחלפתםבחיר  

ה אזהר  

םכב בהקדהאט את מהירותך מיד. עצור את הר
ם נזק לצמיגיםבדוק שלא נגרהאפשרי, כדי ל

ולגלגלים. נזק בלתי נראה בצמיג עלול לגרום
כב. אם לא מצאת סימני נזק,לחריגה בשליטה בר

בדוק את הצמיגים ואת הגלגלים במוסך מוסמך,
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלדוגמה במר

כלמוביל בע“מ.

פנותכב הקפד לא למחוץ את דבעת החניית הר

הצמיג. אם לא ניתן להימנע מכך, נהג לאט מעל

בד.כה ובזווית קהה בלרמכשולים כגון שפות מד

ת, אתה עלול לגרום נזק לחישוקי הגלגליםאחר

ולצמיגים.

חריגה מהעומס המותר על הצמיג ומהמהירות
ת עלולה להוביל לנזקבית המאושרהמר

לצמיגים או לפיצוץ הצמיג. קיימת סכנת תאונה.
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 הערות כלליות

ף במוסךכבך לחורף הכן את רבתחילת החור
כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה, במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ב להערות בפרק “החלפת גלגל“שים ל
 עמוד 367).«(

נהיגה עם צמיגי קיץ  

, צמיגי קיץC° 7+טמפרטורות נמוכות מ� ב
מאבדים גמישות ולכן הם מאבדים גם את אחיזת
הכביש ואת כוח הבלימה. החלף את הצמיגים

. השימוש בצמיגי קיץM+Sכבך לצמיגי בר
בטמפרטורות קרות מאוד עלול לגרום לקרעים

בוע.ה, ובאופן זה לגרום להם לנזק קועיוות צור
ס בנץ אינה יכולה להיות אחראיתת מרצדחבר

לנזק זה.

M+S  צמיגי 

ה אזהר  
 בעל עומק סוליה של פחות מ� M+S4 צמיגי 

ף, מכיווןמ“מ אינם מתאימים לשימוש בחור
שאינם יכולים לספק אחיזת כביש מספקת. קיימת

סכנה לתאונה.

 בעלי עומק סוליה שלM+Sחובה להחליף צמיגי 
פחות מ� 4 מ“מ.

לכן, השתמש בצמיגים מסוגים ובמידות

כבך. הקפד על שיעור העומס עלשאושרו עבור ר

כבך.רושים לרהצמיגים ועל שיעור המהירות הד

רישות החוקת לדב מיוחדקדש תשומת לה
עות לסוגי צמיגים מאושרים במדינה שאתההנוג

בוע סוג מסויםרישות אלה עשויות לקנוהג בה.  ד
כבך. כמו כן,של צמיגים שמותר לשימוש בר

השימוש בצמיגים מסוגים מסוימים ובאזורים
כב.בות להפעלת הרמסוימים עשוי לתרום ר

בל במוסכיםמידע נוסף על צמיגים ניתן לק
כזי שירות שלהמתמחים בצמיגים או במר

ס מורשים מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג ויצרן.£

מותר להתקין צמיג מסוג אחר או מיצרן
אחר, כדי להחליף צמיג נקור. הקפד על

עות לצמיגי אל�תקרההערות הנוג
MOExtended) ».(340 עמוד 

בד.ה נכונה בלהתקן צמיגים במיד£

£�הרץ צמיגים חדשים במהירויות מתונות ב
חק זה100 ק“מ הראשונים. רק לאחר מר

ביצועים מלאים.מגיעים הצמיגים ל

אל תשתמש בצמיגים שעומק הסוליה£
ך מופחתתרת, אחיזת הדשלהם קטן. אחר

כים רטובות (ציפה).רבאופן ניכר בד

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,£
ת הבלאי.ללא קשר למיד

 עמוד«הקפד על ההערות על גלגל חלופי (
.(389

MOExtendedצמיגי אל�תקר 

צמיגי אל�תקר מאפשרים לך להמשיך בנסיעה
בוד מלא של לחץ אוויר בצמיג אחדגם לאחר אי

או בכמה צמיגים.

ניתן להשתמש בצמיגי אל�תקר רק בשילוב עם
בוד לחץ אוויר בצמיגה נגד איכת האזהרמער

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים,פעילה או עם מער
ולהתקין אותם על גלגלים שנבחנו במיוחד עבור

ס בנץ.כבי מרצדר

הערות על נהיגה עם צמיגי אל�תקר נקורים
 עמוד 340).«(

כב שמותקנים בהם צמיגי אל�תקר לאכלי ר
 במפעל.TIREFITכת מצוידים בער

כה זו אם אתה מתקיןלכן, מומלץ להצטייד בער
ף.צמיגים ללא תכונות אל�תקר כגון צמיגי חור

כז שירות של במרTIREFITכת כוש ערניתן לר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ה אזהר  
מיגים שניזוקו עלולים לגרום לאובדן לחץ האווירצ

בצמיגים. כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה
כב. קיימת סכנת תאונה.בר

חפש סימני נזק בצמיגים והחלף מיד צמיגים
פגומים.
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 שרשראות שלג 

אם אתה מתקיןה: כב עם גלגלי פלדכלי ר

ה, אתה עלולשרשראות שלג על גלגלי פלד

לגרום נזק לצלחת הגלגלים. הסר את

הצלחות מהגלגלים הרלוונטיים לפני התקנת

השרשראות.

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר

הלהשתמש רק בשרשראות שלג שהיא אישר

כבך או בשרשרות באיכות דומה.לשימוש בר

סכז שירות של מרצד למידע נוסף פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, נא
זכור את הנקודות הבאות:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£
שילובי גלגל/צמיג.  ראה את השילובים

 עמוד 372).«המותרים (
השתמש בשרשראות שלג רק בכבישים£

המכוסים בשלג לחלוטין. הסר את
עם האפשרי ברגשרשראות השלג בהקד

שאתה מתחיל לנהוג על כביש נקי משלג.
תקנות מקומיות עשויות להגביל שימוש£

בשרשראות שלג. ציית לתקנות הרלוונטיות
אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.

ת שלבית המותראל תחרוג מהמהירות המר£
50 קמ“ש.

אם הותקנו שרשראות שלג, אינך יכול£

 עמוד 212).«(להשתמש בסייען חניה פעיל 

, כאשרESPיתכן ותרצה להפסיק את פעולת י
אתה מתחיל בנסיעה עם שרשראות שלג

 עמוד 73. כך אתה מאפשר«מותקנות (
גתלגלגלים להסתחרר באופן מבוקר, תוך הש

כוח הנעה מוגבר (פעולת חיתוך).

עות לגלגל חלופי בחירוםב להערות הנוגשים ל
 עמוד 389).«(

ה אזהר  
שרשראות שלג שהותקנו על גלגלים עלולות

ה. החיכוךכב או השלדכב הרלהתחכך כנגד מר
כב או לצמיגים. קיימת סכנתעלול לגרום נזק לר

תאונה.

 �, השתמשC° 7+בטמפרטורות נמוכות מ
ף או בצמיגים לכל עונות השנה. שניבצמיגי חור

.M+Sסוגי הצמיגים מזוהים באמצעות הסימון 

פתית ף, הנושאים את סמל רק צמיגי חור
, מספקים את אחיזתM+S השלג בנוסף לסימון

ף בכבישים. רקהכביש הטובה ביותר בתנאי חור
ABSכות בטיחות צמיגים אלה מאפשרים למער

 �ף, מאחר לתפקד באופן אופטימלי בחורESPו
וצמיגים אלה תוכננו באופן מיוחד לנהיגה על שלג.

 מאותו סוג ובעלי אותהM+S השתמש בצמיגי
הסוליה על כל הגלגלים, כדי לשמור על הפעלה

כבך.בטוחה של ר

בית המפורטתלעולם אל תחרוג ממהירות המר
 שהתקנת.M+Sעבור צמיגי 

בית בעלי מהירות מרM+Sאם תתקין צמיגי 
כב, הצמד תוויתת נמוכה ממהירות הרמותר
ה הראייה של הנהג. תוויתה מתאימה בשדאזהר

כזכזו ניתן להשיג במוסך מוסמך, לדוגמה מר
ס בנץ מטעם כלמוביל.שירות מורשה של מרצד

בות אלה, עליך להגביל גם את המהירותבנסי
כב באמצעות הספידטרוניקבית של הרהמר

ת שלבית המותרבוע בהתאם למהירות המרהק
 עמוד M+S) ».(196צמיגי 

:M+Sמיד לאחר שהתקנת צמיגי 

 עמוד«בדוק את לחצי האוויר בצמיגים (¿
.(362

ה נגדכת האזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 364).«בוד לחץ אוויר בצמיגים (אי

ת  לחץ אוויר בצמיגיםהפעל מחדש את בקר¿
 עמוד 366).«(

עות לגלגל חלופי בחירוםב להערות הנוגשים ל
 עמוד 389).«(

כדי להימנע ממצבים מסוכנים:
לעולם אל תתקין שרשראות שלג על הגלגלים£

האחוריים
התקן שרשראות שלג בזוגות על הגלגלים£

מייםהקד
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 מפרטים של לחצי אוויר בצמיגים

ה אזהר  

ה אזהר  

דיר לפחות כלבדוק את לחץ האוויר באופן ס£

.14 ום

ה אזהר  

בהביה למען איכות הס  הער 

מים לסיכוניםצמיגים בתת�לחץ או בלחץ יתר גור
הבאים:

הצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים£
כב ומהירות הנסיעה.העומס על הר

ייתכן בלאי חריג ו/או בלתי שווה בצמיגים שעלול£
ך של הצמיגים.רבות באחיזת הדלפגוע ר

מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים£
ע.להיפג

קיימת סכנת תאונה.

הקפד על לחצי האוויר המומלצים ובדוק את לחץ
בות הגלגל החלופי:האוויר בכל הצמיגים לר

בועיים לפחותמדי בש£

אם העומס משתנה£

לפני תחילת נסיעה ארוכה£

אם השתנו תנאי הפעלה בנהיגה בשטח,£
לדוגמה

אם צריך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.

אם אתה מתקין אביזרים בלתי מתאימים על
שסתומי האוויר של הצמיגים, ייתכנו עומס יתר

בוד לחץותקלה בשסתומים שעלולים לגרום אי
ם חיישני לחץ אוויראוויר בצמיגים. בגלל ייעוד

כישה שומרים עלבצמיגים שהותקנו לאחר הר
בודשסתום הצמיג פתוח. במצב זה גם ייתכן אי

לחץ אוויר. קיימת סכנת תאונה.

רטיים או כאלההברג רק מכסי שסתומים סטנד
כבך.ס בנץ לשימוש בצמיגי רשסופקו בידי מרצד

אם לחץ האוויר בצמיג יורד לעתים קרובות, ייתכן
ם נזק לגלגל, לשסתום או לצמיג. לחץ אווירכי נגר

נמוך מדי עלול לגרום לפיצוץ צמיג. קיימת סכנת
תאונה.

בדוק אם קיימים בצמיגים גופים זרים.£

בדוק אם הצמיג מאבד אוויר או אם השסתום£
דולף.

כז שירותאם אינך מסוגל לתקן את הנזק, פנה למר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

בלתלחצי האוויר המומלצים נמצאים בט
בצדו הפנימי של מכסה מילוי הדלקהלחצים ש

 עמוד 181).«(

כב לאחר התקנת גלגל חלופי:הפעלת הר
מידע על נהיגה לאחר התקנת גלגל חלופי ניתן
למצוא בהערות כלליות בנושא “גלגל חלופי“

 עמוד 390).«(

לחץ האוויר בצמיגיםהפעלה עם גרור: 
בלהבי המצוין בטהאחוריים הוא לחץ האוויר המר

שנמצאת בצדו הפנימי של מכסה מילוי הדלק.

בנוסף, תווית לחצי האוויר עשויה לציין את
הלחצים המומלצים בתנאי עומס שונים. לחצי

בלה בהתאם למספררים בטאוויר אלה מוגד
בים בפועלנוסעים ולעומס המטען. מספר המוש

עשוי להשתנות. למידע נוסף עיין במסמכי הרישוי
כב.של הר

אם מידות צמיגים לא מפורטות, לחצי האוויר
בצמיגים המפורטים בתווית לחצי האוויר
מתאימים לכל סוגי צמיגים המאושרים לשימוש

כבך.בר

ת צמיג מקדימה לחץ אוויר בצמיג,אם מיד

תהמידע הבא על לחץ אוויר תקף רק למיד

הצמיג הנקובה.
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בדוק אתהשתמש במד לחץ אוויר מתאים כדי ל
לחץ האוויר בצמיגים.

המראה החיצוני של הצמיג אינו מאפשר להסיק
כבבר לחץ האוויר בו. בכלי רמסקנות אמינות בד

ה האלקטרונית שלכת הבקרהמצוידים במער
בדוק את לחץ האווירלחץ אוויר בצמיגים, ניתן ל

ך.רב הדבאמצעות מחש

אם אפשר, תקן לחצי אוויר רק אם הצמיגים
קרים.

הצמיגים קרים:

כב חנה וצמיגיו לא נחשפו לקרניאם הר£
שמש ישירות במשך שלוש שעות לפחות

חק העולה על 1.6כב לא נסע למראם הר£
ק“מ

ה החיצונית, מהירותבהתאם לטמפרטור
ת הצמיגיםהנסיעה ועומס הצמיגים, טמפרטור

וכן לחץ האוויר עשויים להשתנות באופן הבא:
בון. הבא זאת בחש1.510°C) עבור כל psi  0.1 בר/

בעת בדיקת לחץ האוויר בצמיגים חמים. תקן
את לחץ האוויר בצמיגים רק אם הוא נמוך מדי

עבור תנאי ההפעלה הנוכחיים.

לחץ גבוהה מדי או נמוך מדי בצמיגים£
עלול:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים£

חב לצמיגים להשפיע לרעה עללגרום נזק נר£
מאפייני השליטה ועל בטיחות הנהיגה

(לדוגמה, ציפה)

כים של לחץ האוויר בצמיגים עבור עומסיםהער
כים מינימליים המעניקים לך נסיעהקלים הם ער
טובה ונוחה.

כים עבורעם זאת, באפשרותך להשתמש בער
כים אלה מותרים והםעומסים כבדים יותר. ער

כב.עו בהפעלת הרלא יפג

בוד לחץה נגד איכת אזהרמער
אוויר בצמיגים

הערות כלליות

בוד לחץה נגד איכת האזהרבמהלך נסיעה מער

רת את לחץ האוויר המוגדאוויר בצמיגים מבקר

בוב שלבצמיגים באמצעות מהירות הסי

בוד ניכרת לזהות איהצמיגים. מהירות זו מאפשר

של לחץ אוויר בצמיגים.

בותבוב של גלגל משתנה בעקאם מהירות הסי

בוד לחץ אוויר, תופיע הודעה רלוונטית בתצוגהאי

ב�תכליתית.הר

כתת המערבאפשרותך לזהות את אזהר

Run Flat Indicator Active באמצעות ההודעה
Restart with OK.מחוון חוסר אוויר בצמיג פעיל) 

) שמופיעהOKכת בלחיצה על אתחל מער

. מידע נוסף על הודעת התצוגהServבתפריט 

כתנמצא בנושא “הפעלה מחדש של מער

 עמוד«(בוד לחץ אוויר בצמיגים“ ה נגד איהאזהר

.(364

הערות בטיחות חשובות

בוד לחץ אוויר לאה מפני איכת האזהרמער

ר כהלכה. הקפדמתריעה על לחץ אוויר שלא הוגד

על ההערות על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים

 עמוד 362).«(

בדיקותה זו היא לא תחליף לכת אזהרמער
בוד שווה שלדירות של לחץ האוויר בצמיגים. איס

לחץ אוויר בכמה צמיגים בו�זמנית לא יזוהה
בוד לחץ אווירה מפני איכת האזהרבמער

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים לאבצמיגים. מער
בוד לחץ פתאומי שחלמסוגלת התריע יל אי

בוד לחץת גוף זר לצמיג. אם חל איבות חדירבעק
ה.כב בזהירות עד לעצירפתאומי, בלום את הר

הימנע מתמרוני היגוי חטופים.

ה מוגבל או מושההכת האזהרה של מערתפקוד
אם:

הותקנו שרשראות שלג.£

פיים.ך חוררתנאי ד£

את נוהג על חול או חצץ.£

בי (פניותאתה נוהג בסגנון ספורטי£
במהירויות גבוהות או שיעורי האצה

גבוהים).

אתה גורר גרור גדול או כבד מאוד.£

כב או עלאתה מוביל מטען כבד (בתוך הר£
הגג).
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Run Flat Indicator restartedתכליתית:
(מחוון נהיגה ללא לחץ אוויר אותחל).

ה שלכת האזהרלאחר זמן לימוד עצמי, מער
בוד לחץ אוויר בצמיגים, תפקח על לחציאי

בעת הצמיגים.בע בכל ארהאוויר שנק

בטל אתחול:אם ברצונך ל

.לחץ על הלחצן ¿
או

?Tyre press. now OK אם תופיע הודעה¿
ר כעת?),ד(לחץ האוויר בצמיגים בס

בחורכדי ל או  השתמש בלחצנים 
Cancel.(ביטול) 

.לחץ על לחצן ¿

כיבצע פיקוח לפי ערכת תמשיך להמער
רו בפעם האחרונה.הלחצים שנשמ

ה מפניכת האזהרהפעלה מחדש של מער

בוד לחץ אוויר בצמיגיםאי

בודה מפני איכת האזהרהפעל מחדש את מער
לחץ אוויר בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיגים£
החלפת גלגלים או צמיגים£
התקנת גלגלים או צמיגים חדשים£

ת נכון אתרלפני הפעלה מחדש וודא שהגד¿
בעת הצמיגים בהתאםלחצי האוויר בכל אר

לתנאי ההפעלה הרלוונטיים. לחצי האוויר
בצדובלת הלחצים שהמומלצים נמצאים בט

הפנימי של מכסה מילוי דלק.

בוד לחץ אווירה מפני איכת האזהרמער
בצמיגים יכולה להפיק התרעות אמינות רק

ת לחצי אוויר נכונים בצמיגים. אםראם הגד
כיםבוקרו ערת לחצי אוויר לא נכונים, ירהגד

גויים אלה.ש

עיין בהוראות בפרק אודות לחצי האוויר¿
 עמוד 362).«בצמיגים (

במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 157).«ההתנעה (

.Serת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
(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
(האם ?Tyre press. now OKתכליתית:

ר כעת?).דלחץ האוויר בס

.Yesת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

.לחץ על לחצן ¿

ב�תראה את ההודעה הבאה בתצוגה הר

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים מער

הערות כלליות

כת ניטור לחץ אווירכבך מותקנת מעראם בר
כב מצוידיםבעת הצמיגים של הרבצמיגים, כל אר

כתבחיישנים המודדים את לחץ האוויר. המער
ה אותך אם יורד לחץ אוויר בצמיג אחד אומזהיר

כת פועלת רק אם הותקנובכמה צמיגים. המער
החיישנים הרלוונטיים בכל הגלגלים.

מידע על לחץ אוויר בצמיגים מופיע בתצוגה
ב�תכליתית. כמה דקות לאחר תחילתהר

הנסיעה לחץ האוויר הנוכחי של כל צמיג מופיע
ב�. (שירות) של התצוגה הרServבתפריט 
תכליתית.

למידע נוסף על הודעת תצוגה זו עיין בנושא
“בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר בצמיגים“

 עמוד 365).«(
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הערות בטיחות חשובות

באחריות הנהג למלא את לחץ האוויר בצמיגים
בהתאם ללחצי האוויר המומלצים עבור תנאי

ב שיש להזין עמוד 362). שים ל«הפעלה שונים (
תחילה את לחץ האוויר הנכון למצב הפעלה נוכחי

ה.כת הבקרלתוך מער

בוד לחץ ניכר, סף ההתראה של הודעתאם חל אי
כת.כי הייחוס שהוזנו למערהתצוגה מותאם לער

כת ניטור לחץ האווירהפעל מחדש את מער
כיםבצמיגים לאחר תיקון לחץ האוויר לער

המומלצים לצמיגים הקרים. לחצי האוויר
כי ייחוס חדשים. פעולה זוהקיימים נשמרים כער

בותה תופיע רק בעקתבטיח שהודעת אזהר
כת ניטור לחץת בלחץ האוויר. מערה ניכריריד

האוויר בצמיגים לא מתריעה על לחץ אוויר
ר לא נכון. הקפד על ההערות על לחץשהוגד

 עמוד 362).«האוויר המומלץ בצמיגים (

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים לא מסוגלתמער
בותבוד לחץ פתאומי שחל בעקלהתריע על אי

בוד לחץ פתאומי,ת גוף זר לצמיג. אם חל איחדיר
ה. הימנעכב בזהירות עד לעצירבלום את הר

מתמרוני היגוי חטופים.

ה צהובהכת ניטור לחץ האוויר נורית אזהרלמער
בוד לחץ או תקלה.בלוח המחוונים המציינת אי

אופן פעולתה של הנורית (מהבהבת או דולקת)
מציין לחץ אוויר נמוך מדי בצמיג או תקלה

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים:במער

ה דולקת, לחץ האוויראם נורית האזהר£
בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מדי אין

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.תקלה במער

ה מהבהבת במשך כדקהאם נורית האזהר£
ת דלוקה, ישנהאחת ולאחר מכן נשאר

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.תקלה במער

ה תופיע הודעה בתצוגהבנוסף על נורית האזהר
בהודעותב המידע שב�תכליתית. שים להר

 עמוד 283).«התצוגה (

כת ניטור לחץ האוויראיתור תקלה של מער
בצמיגים עשוי להימשך כ� 10 דקות. כדי לציין

הכת, תהבהב נורית האזהראת תקלת המער
ה במשך כדקה ולאחר מכןכת הבקרשל מער

בות תיקון התקלה תיכבהתישאר דלוקה. בעק
ה לאחר נהיגה של כמה דקות.נורית האזהר

כים של לחצי האוויר בצמיגים המצויניםהער
ך עשויים להיות שונים מאלורב הדבמחש

ת מד לחץ.הנמדדים בתחנת דלק בעזר

ך מתייחסיםרב הדלחצי האוויר המוצגים במחש
כיםב הערלאלו שנמדדו בגובה פני הים. בגובה ר

של לחץ האוויר המוצגים במד לחץ גבוהים יותר
ה זה, אלך. במקררב הדמאלה המוצגים במחש

תפחית את לחץ האוויר בצמיגים.

ר גלי רדיו (כגון אזניות אלחוטיות אוציוד המשד
בתו עלולכב או בקרמכשירי קשר) הפועל בר
כת ניטור לחץ האווירלפגוע בהפעלתה של מער

בצמיגים.

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר בצמיגים

במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 157).«ההתנעה (

בגלגל ההגה כדי או לחץ על ¿
 (שירות)..Serבחור תפריט ל

Tyre תפריט  או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

לחץ האוויר שנבחר עבור כל צמיג יוצג
ב תכליתית.כעת בתצוגה הר

כב היה נייח במשך למעלה מ� 20 דקות,אם הר
Tyre pressures will be תופיע ההודעה

displayed after a few minutes of driving
(לחצי אוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה

דקות).

ה מזההכת הבקרה מערלאחר תקופת למיד
אוטומטית גלגלים או חיישנים חדשים. אם לא

כי לחץ האוויר לגלגלים נפרדים,ניתן לייחס את ער
Tyre pressure monitor activeתופיע ההודעה 

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים פעילה)(מער
במקום תצוגת הלחצים. לחצי האוויר בצמיגים

כבר מבוקרים.

כת עשויה להמשיךאם מותקן גלגל חלופי המער
שהוסר.כי הלחץ עבור הגלגל ולהציג את ער

ך המוצג עבור הגלגלב שהערבמקר הזה, שים ל
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ך הלחץהחלופי הזמני שמותקן לא זהה לער

הנוכחי בגלגל החלופי הזמני.

כת לניטור לחץ אווירה של מערהודעות אזהר

בצמיגים

בוד לחץ בצמיגה מזהה איכת הבקראם מער

האחד או בכמה צמיגים, תופיע הודעת אזהר

הב תכליתית ותידלק נורית האזהרבתצוגה הר

הצהובה.

ב�תכליתית מופיעהאם בתצוגה הר£

 (נאPlease correct tyre pressureההודעה 

תקן לחץ אוויר בצמיגים), לחץ אוויר בצמיג

אחד לפחות נמוך מדי ויש לתקן אותו

בהזמנות הראשונה.

ב�תכליתית מופיעהאם בתצוגה הר£

 (לחץTyre pressure Check tyresההודעה 

אוויר בצמיגים. בדוק צמיגים), לחץ האוויר

בצמיג אחד או בכמה צמיגים ירד באופן

בדוק את הצמיגים.ניכר, ויש ל

ב�תכליתית מופיעהאם בתצוגה הר£

Tyre pressure Caution Tyreההודעה 

malfunction� (לחץ אוויר בצמיגים. זהירות 

תקלה בצמיגים), לחץ האוויר בצמיג אחד

בדוקאו בכמה צמיגים ירד פתאום, ויש ל

את הצמיגים.

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות

בהודעות התצוגה ובנושא “צמיגים“ (עמודש

283.(

כב הוחלפו ביניהם,אם מיקומי הגלגלים בר

ייתכן כי לזמן קצר יוצגו לחצי אוויר עבור

המיקומים הלא נכונים. לאחר נסיעה של כמה

דקות יוצגו לחצי אוויר עבור המיקומים

הנכונים.

כת ניטור לחץהפעלה מחדש של מער

האוויר בצמיגים

ה,כת הבקרך מפעיל מחדש את מערבעוד

ה הקיימות וכביתנמחקות כל הודעות האזהר

כת משתמשת בלחציה. המערנורית האזהר

ביתכי ייחוס. במרבעו זה עתה בתור עראוויר שנק

כי הייחוסכת את ערהמקרים, תזהה המער

החדשים באופן אוטומטי לאחר שינוי של לחץ

כיאוויר בצמיגים. אולם, באפשרותך להגדיר ער

ייחוס באופן ידני כפי שמתואר בספר נהג זה.

כי הלחץכת את ערלאחר מכן, תבקר המער

החדשים.

בלת הלחצים הממוקמת בצדוהשתמש בט¿

הפנימי של מכסה מילוי הדלק, כדי לוודא

ת כהלכה את לחצי האוויר בכלרשהגד

בעת הצמיגים עבור תנאי ההפעלהאר

הקיימים.

הקפד על ההערות על לחצי אוויר¿

 עמוד 362).« (המופיעות בנושא זה 

במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 157).«ההתנעה (

בגלגל ההגה כדי או לחץ על ¿
 (שירות)..Serבחור תפריט ל

Tyre תפריט  או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

ב�תכליתית מציגה את לחץהתצוגה הר

האוויר הנוכחי בכל צמיג בנפרד או את

Tyre pressures will be displayedההודעה 
after a few minutes of driving לחצי אוויר)

בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה דקות).

.לחץ על ¿

ב�תכליתית תופיע ההודעהבתצוגה הר
Use current pressures as new

reference values השתמש בלחצים)

כי ייחוס חדשים).הקיימים בתור ער

אם ברצונך לאשר את ההפעלה מחדש:

.לחץ על לחצן ¿

Tyre press. monitor restarted ההודעה

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים הופעלה(מער

ב�תכליתית.מחדש) תופיע בתצוגה הר
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החלפת גלגל  

  צמיג נקור

ה של צמיגמידע על הצעדים שיש לנקוט במקר
 עמוד 340).«נקור, מופיע בפרק ”צמיג נקור“ (

MOExtendedגם  הוראות עבור נהיגה עם צמיגי 

ם.ניתנות ש

ה של במקרכב בעלי צמיג חירום חלופי:כלי ר
צמיג נקור יש להתקין צמיג חירום חלופי בהתאם

 עמוד«לתיאור הניתן בפרק “התקנת גלגל“ (
.(368

כת ניטור לחץכב המצוידים במערבכלי ר 

בים אלקטרונייםכיהאוויר בצמיגים, ר

ממוקמים בגלגל.

אין להשתמש בכלים להחלפת גלגל באזור

ביםכיהשסתום, כדי לא לגרום נזק לר

האלקטרוניים.

כז שירות שלהחלף את הצמיגים רק במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ה אזהר  

בב גלגלים  ס

מיים לאחוריים עלולה לפגועהחלפה בין גלגלים קד

חמורות במאפייני הנהיגה, אם הגלגלים או

ם נזקהצמיגים ממידות שונות. כמו כן, עלול להיגר

בי המתלים. קיימת סכנתכיבלמי הגלגל או לרל

תאונה.

מיים באחוריים, אםהחלף את הגלגלים הקד

מידותיהם זהות.

כתלאחר נהיגה של כמה דקות המער

בודקת שהלחצים הקיימים נמצאים בטווח

ר. לאחר מכן, לחצי האוויר החדשיםהמוגד

הכי ייחוס ומתחילה הבקרבלים כערמתק

שלהם.

בטל את ההפעלה מחדש:אם ברצונך ל

.לחץ על לחצן ¿

כיה לפי ערבצע בקרכת תמשיך להמער

הלחצים שנשמרו בהפעלה האחרון.

מיים ואחוריים בעלי מידות שונותבב גלגלים קדס

כבך.ביטול רישיון ההפעלה של רעלול לגרום ל

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות בנושא

 עמוד 367).«(“החלפת גלגל“ 
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בוב  כיוון סי

בוב ספציפי יש יתרונותלצמיגים בעלי כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת החלקה. אתה
תזכה ביתרונות האלה רק אם תקפיד על כיוון

בוב נכון של הצמיגים.סי

בוב הנכון.חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסי

  אחסון גלגלים

אחסן את הגלגלים שאינם מצויים בשימוש
בש ועדיף חשוך. הגן על הצמיגיםבמקום קר, י

נגד שמן, גריז, בנזין וסולר.

לגלג תנקתה

כבהכנת הר

הכב על קרקע מוצקה, ישרהחנה את הר¿

ולא חלקה.

.הפעל את בלם החניה החשמלי¿

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¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

דומם את המנוע.¿

הוצא: KEYLESS-GO     כתכב ללא מערכלי ר¿

את המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

GO start     כת או במערKEYLESS-GO:

פתח את דלת הנהג.

0כב נמצאת כעת במצב אלקטרוניקת הר
השקול להוצאת המפתח ממתג

ההתנעה.

-KEYLESSכב המצוידים בתפקוד כלי ר¿

GO start     כתאו במער     KEYLESS-GO:

«( ממתג ההתנעה Start/ Stopהסר מתג 

עמוד 157).

כת הכלים להחלפתכבך מצויד בעראם ר¿

כב.גלגל, הוצא אותה מהר

 עמוד«(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

.(184

בד דגמים ספציפיים למדינת יצוא, כלימל

כב אינם מצוידים בכלים להחלפת צמיג.הר

בצערשים לע לכלים הנדלמידע נוסף בנוג

כז שירותכבך, התייעץ במרהחלפת צמיג בר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

רושים להחלפת צמיג עשוייםהכלים הד

להיות לדוגמא:

מגבה£

ה לגלגליםד עצירס£

מפתח לאומי גלגלים£

מיים ואחוריים בעלי מידותבב גלגלים קדס
ביטול תוקף הרישוי.שונות עלול לגרום ל

ב תמיד להוראות ולאזהרותהקדש תשומת ל
 עמוד«הבטיחות בפרק “התקנת גלגל“  (

.(312

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.בשולי 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
בודה של איכת האזהרך, אתחל את מערהצור

לחץ אוויר בצמיגים.
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ת גלגל או פריטים דומים,ד לעצירהצב ס¿
אצמנש לגלגהמי והאחורי שלבחלקו הקד

להחליף. ךנוצרבש לגלגל ינוסכלאוקב

ת גלגל, ניתן למצואד לעצירכבך מצויד בסאם ר

 עמוד 339).«כב (כת כלי הראותו בער

ת גלגל הוא אמצעי נוסףד המתקפל לעצירהס

כב, לדוגמה כאשר מחליפיםלמניעת תזוזת הר

גלגל.

.קפל את שני הלוחות כלפי מעלה ¿

.קפל החוצה את הלוח התחתון ¿

הנחה את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא¿

.לתוך הפתחים בלוח הבסיס 

כב מפני תזוזהאבטחת הר

מתהקפד על הנקודות הבאות בעת הר

כב:הר

כב השתמש רק במגבהמת הרלהר£

כב, אשר נבחן ואושר עלהספציפי של הר

ס בנץ. אם ייעשה בו שימוש לא נכון,ידי מרצד

ם.כב מורהמגבה עלול ליפול בעת שהר

כבהמגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הר£

ם רק לזמן קצר, בעת החלפת גלגל.המור

ביצוע עבודות תחזוקההוא אינו מתאים ל

כב.מתחת לר

ה.הימנע מהחלפת גלגל בשיפועי עליה ויריד£

כב הפעל את בלם החניהמת הרלפני הר£

ה בגלגלים כדי למנוע אתדי עצירוהצב ס

רותו. לעולם אל תשחרר את בלםרדהיד

ם.כב מורהחניה כאשר הר

ב את המגבה על קרקע מוצקה,יש להצי£

ה ולא חלקה. על קרקע שאינה מוצקהישר

יש להשתמש בלוח גדול, שטוח ועמיד

לעומסים. על קרקע חלקה יש להניח משטח

המונע החלקה כגון שטיחון גומי.

ב את המגבה על גזעי עצים אואלאל תצי£

ת, המגבה לא יגיעעל עצמים דומים. אחר

בול העומס שלו בגלל הגובה המוגבל.לקי

םחק בין תחתית הצמיג המורוודא שהמר£

לקרקע אינו עולה על 3 ס“מ.

ב את ידיך או את רגליך מתחתלעולם אל תצי£

ם.כב המורלר

ם.כב המורלעולם אל תשכב מתחת לר£

ם.כב מורלעולם אל תתניע את המנוע כשהר£

לעולם אל תפתח דלתות או את דלת תא£

ם.כב מורהמטען, כאשר הר

ה אזהר  

כבמת הרהר

תב את המגבה באופן נכון ובנקודם אינך מציא
כב, המגבה עלול ליפולההגבהה המתאימה של הר

ם.כב מורכאשר הר

  קיימת סכנת פציעות.

הצב את המגבה בנקודות ההגבהה המתאימות

תב את בסיס המגבה בניצב לנקודבד. יש להציבל

כב.ההגבהה של הר
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כב, כאשר הואוודא שאף נוסע לא נמצא בר£

ם.מור

 צלחת הגלגלה:כב עם גלגלי פלדכלי ר¿

מכסה את בורגי הגלגל. לפני שאתה משחרר

את הברגים עליך להסיר את צלחת הגלגל.

בזהירות הושט את שני ידיך לתוך שני¿

בתוך צלחת הגלגל והסר אתפתחים ש

הצלחת.

צלחת הגלגל מכסהכב עם צלחות גלגל: כלי ר

את בורגי הגלגל. לפני שאתה משחרר את

הברגים עליך להסיר את צלחת הגלגל.

כזי של צלחת סובב את כיסוי המרה:להסר¿

 נגד כיוון השעון והסר.הגלגל 

לפני ההתקנה ודא שצלחתלהתקנה: ¿

 נמצאת במצב פתוח. כדי לעשותהגלגל 

כזי נגד כיווןזאת, סובב את הכיסוי המר

השעון.

 וסובב אתמקם את צלחת הגלגל ¿

כזי שלה נגד כיוון השעון עדהכיסוי המר

להישמע נקישת נעילה של צלחת הגלגל

.

ב.מותקנת היט ודא שצלחת הגלגל ¿

 שחרר אתבאמצעות מפתח ברגים ¿

בובברצונך להחליף סיהברגים בגלגל ש

ם. אל תשחרר אתמלא אחד כדי לשחרר

הברגים לחלוטין.

נקודות ההגבהה

נקודות ההגבהה נמצאות מאחורי קשתות

מיים ולפני קשתות הגלגליםהגלגלים הקד

האחוריים (חצים).

כדי להגן: AMGכב עם ציוד  וכלי רAMGכבי ר

כב כיסויים בצמודכב, מותקנים ברכב הרעל מר

לנקודות ההגבהה בספים החיצוניים.



מפתח עניינים

371
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

החלפת גלגל

התקנת גלגל חדש

ה אזהר  
ברגי גלגל משומנים או מגורזים או הברגה פגומה

ברגי הגלגל להשתחרר. כתוצאהעלולים לגרום ל
מכך אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי נהיגה. קיים

סיכון של תאונה.

ה שללעולם אל תשמן או תגרז ברגי גלגל. במקר
כז שירות מורשהנזק להברגות, פנה מיד למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ. דאג להחליף/מרצד
בור הגלגל. אללחדש את ברגי הגלגל או הברגת ט

תמשיך בנהיגה.

ה אזהר  
אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל

ם, המגבה עלול להתהפך. קיימתכב מורכאשר הר
סכנת פציעה.

כבהדק את ברגי או אומי הגלגל, רק כאשר הר

מוצב על הקרקע.

ב להוראות ולהערותהקדש תמיד תשומת ל

 עמוד 367).«(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

)AMGכב עם ציוד מיים (דוגמה: כלי רכיסויים קד

 קפל:AMGכב עם ציוד  וכלי רAMGכבי ר¿

 למעלה.את הכיסוי 

 מתוךהוצא את ידית מפתח האומים ¿

כת הכלים להחלפת גלגל והצמד אותוער

 כךאל האום המשושה של המגבה 

 נראות לעין.AUFשהאותיות 

.ת ההגבהה בנקוד הצב את מגבה ¿

תבסיס המגבה ניצב לנקודוודא ש¿

ההגבהה.

 עד שיוצמד המגבהסובב את הידית ¿

ועד שיוצב ת ההגבהה ב לנקודהיט 

בסיס המגבה באופן שווה על הקרקע.

 כדי להרים את הצמיגסובב את הידית ¿

בי של 3 ס“מ מהקרקע.לגובה מר

ת גלגלהסר

ת,אל תניח בורגי גלגל בחול או בבוץ. אחר

ם נזק להברגה של בורגי הגלגלעלול להיגר

בורי הגלגל בעת הידוק הברגים.ושל ט

שחרר את בורגי הגלגל.¿

הסר את הגלגל.¿
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ע שלנקה את הגלגל ואת משטחי המג¿
בור הגלגל.ט

חוף אותו.בור הגלגל ודאת הגלגל על טהתקן ¿

הדק את ברגי הגלגל, עד להידוקים בכוח¿
אצבעותיך.

ה אזהר  
הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי או אומי הגלגל
אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי המפרט. קיים

סיכון לתאונה.

כזבדוק את מומנט הידוק הברגים במרדאג מיד ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

לאחר החלפת גלגל.

כבהנמכת הר

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¿

האחסן את המגבה ואת שאר כלי העבוד¿

כב.בר

הכנס את המכסה: AMGכב עם ציוד כלי ר¿

לסף הדלת החיצוני.

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל¿

ך.ת הצורהחדש שהותקן, ותקן אותו במיד

ב ללחץ האוויר המומלץ עבור הצמיגיםשים ל
 עמוד 362).«(

כתאם אתה משתמש בגלגל חלופי זמני, מער

בוד לחץ אוויר בצמיגים אוה מפני איהאזהר

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים לאמער

כות אלהמתפקדות באופן אמין. הפעל מער

מחדש רק לאחר שהחלפת את הגלגל הניזוק

בגלגל חדש.

כת ניטור לחץ אווירכב עם מערכלי ר

יש להתקין חיישנים תקינים בכלבצמיגים: 

הגלגלים החדשים.

שילובי צמיגים וגלגלים

  הערות כלליות

ס בנץת מרצדבות בטיחות, חברמסי

 להשתמש בצמיגים וגלגליםממליצה לך

ס בנץת מרצדאשר אושרו על ידי חבר

כבך.במיוחד לשימוש בר

צמיגים אלה הותאמו במיוחד לשימוש עם

,  ומסומניםESP או ABSה כגון כות בקרמער

באופן הבא:

£MOמרצד �ס בנץ מקורי 

£MOEמרצד �חב (צמיגיס בנץ מקורי מור 

אל� תקר).

הצב את  המפתח על האום המשושה של¿

 תהיינה גלויות.ABהמגבה, כך שהאותיות 

כב יעמוד שובסובב את  המפתח עד שהר¿

ב על הקרקע.יצי

הנח את המגבה בצד אחד.¿
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בלת של לחצי אוויר בצמיגים ממוקמת בצדט

כבך. למידע נוסףהפנימי של מכסה מילוי דלק בר

 עמוד 362).«אודות לחצי אוויר בצמיגים ראה (

דיר, ורקבדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן ס

כאשר הצמיגים קרים.

כב:כב � תמיד התקן ברהערות אודות ציוד הר

ה על סרן נתוןעם צמיגים בעלי אותה המיד£

(שמאל/ימין).

יגימצ( ןותנ ןמז  לכב גוס ותואמ םיגימצ םע£

).MOExtentded ף, צמיגיקיץ, צמיגי חור

יוצא מן הכלל:מותר להתקין צמיג מסוג

אחר או מיצרן אחר, כדי להחליף צמיג

עות לצמיגינקור.הקפד על ההערות הנוג

 עמוד MOExtended) ».(340אל�תקר 

אינם מצוידים MOExtentdedכב עם צמיגי כלי ר

 במפעל. לכן מומלץ לך לציידTIREFITכת בער

, אם אתהTIREFITכת כבך בנוסף בעראת ר

מתקין צמיגים שאינם אל�תקר, לדוגמה צמיגי

כז שירות במרTIREFITכת כוש ערף. ניתן לרחור

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

£MO1מרצד �AMGס בנץ מקורי (רק צמיגי  

מסוימים).

 רק על גלגלים שאושרוMOEניתן להתקין צמיגי 

ס בנץ.ת מרצדבמיוחד בידי חבר

השתמש רק בצמיגים, גלגלים ואביזרים שנבחנו

עת עשויים להיפגס בנץ. אחרואושרו על ידי מרצד

כב אומאפיינים מסוימים כגון שליטה, רעשי הר

תצרוכת דלק. בנוסף, כאשר מובילים מטען,

שינויים במידות הצמיגים עלולים לגרום לצמיגים

בי הסרנים.כיכב ועם רע עם המרבוא במגל

כב.התוצאה 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.

�צמיגים ממוחזרים אינם נבחנו או אושרו על

ס בנץ, מכיוון שלא תמיד ניתן לגלותידי מרצד

ס בנץ לאם. לכן, מרצדבהם את הנזק הקוד

כב לאחריכולה להבטיח את בטיחות הר

התקנה של צמיגים ממוחזרים. אל תתקין

צמיגים משומשים אם אין לך כל מידע לגבי

ם בהם.השימוש הקוד

חבים: ככל שרוחב החלק התחתוןגלגלים ר

ת גלגל מסוימת, כךנמוך יותר עבור מיד

נוחות הנסיעה פחותה יותר על כבישים

משובשים. נוחות הנהיגה ונוחות המתלים

מופחתת, וסכנת הנזק לצמיגים ולגלגלים

בנהיגה מעל מכשולים גדלה.

בלאותלהלן קיצורים שמשתמשים בהם בט

צמיגים הבאות:

£BA.שני הסרנים :

£FAמי.: סרן קד

£RA.סרן אחורי :

לא כל שילובי גלגל/צמיג ניתנים להתקנה

במפעל בכל המדינות.



עניינים לפי  א�ב

374

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

צמיגים 

A 160

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  15

R  16

R  17

R  18

R  15

ףצמיגי חור

R  16

צמיגי קיץ

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



מפתח עניינים

375
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

שילובי צמיגים וגלגלים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  18

A 160 d

R  15

צמיגי קיץ

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  16

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  18

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אלתקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



עניינים לפי  א�ב

376

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

R  15

ףצמיגי חור

                                          גלגלים                                                                          צמיגים

                                          גלגלים                                                                          צמיגים

                                          גלגלים                                                                          צמיגים

                                          גלגלים                                                                          צמיגים

                                          גלגלים                                                                          צמיגים

                                          גלגלים                                                                          צמיגים

R  16

R  17

R  18

R  15

R  16

A 180

צמיגי קיץ

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9

) המותקנים במפעל.R00בד (קוד  בל15Rה כב המצוידים בגלגלי פלדעבור כלי ר10



מפתח עניינים

377
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

שילובי צמיגים וגלגלים

R  15

ףצמיגי חור

                                        גלגלים                                                                            צמיגים

R  17

                                        גלגלים                                                                            צמיגים

R  18

                                        גלגלים                                                                            צמיגים

R  16

                                        גלגלים                                                                            צמיגים

R  17

                                        גלגלים                                                                            צמיגים

R  18

                                        גלגלים                                                                            צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9

) המותקנים במפעל.R00בד (קוד  בל15Rה כב המצוידים בגלגלי פלדעבור כלי ר10



עניינים לפי  א�ב

378

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

A 180 BlueEFFICIENCY Edition

R  15

צמיגי קיץ

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  16

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  15
                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  16

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

ףצמיגי חור

A 180 d

R  15

צמיגי קיץ

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  16
                                            גלגלים                                                                        צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

) המותקנים במפעל.R00בד (קוד  בל15Rה כב המצוידים בגלגלי פלדעבור כלי ר10



מפתח עניינים

379
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

שילובי צמיגים וגלגלים

R  17

R  18

R  15

ףצמיגי חור

R  16

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  18

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



עניינים לפי  א�ב

380

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

A 180 d BlueEFFICIENCY Edition

R  15

צמיגי קיץ

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  16
                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  15

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  16

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

ףצמיגי חור

A 200

R  16

צמיגי קיץ

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  17

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8



מפתח עניינים

381
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

שילובי צמיגים וגלגלים

381

381

R  18

R  16

צמיגי קיץ

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 200 d

R  18

R  16

ףצמיגי חור

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



עניינים לפי  א�ב

382

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

382

382

R  18

R  16

צמיגי קיץ

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 200 d

R  18

R  16

ףצמיגי חור

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



מפתח עניינים

383
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

שילובי צמיגים וגלגלים

383

383

R  18

R  16

צמיגי קיץ

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 220 4MATIC

R  18

R  16

ףצמיגי חור

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



עניינים לפי  א�ב

384

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

384

384

R  18

R  16

צמיגי קיץ

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 220 d

R  18

R  16

ףצמיגי חור

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8



מפתח עניינים

385
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

שילובי צמיגים וגלגלים

385

385

R  18

R  16

צמיגי קיץ

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 220 d 4MATIC

R  18

R  16

ףצמיגי חור

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

 (קוד 950).AMGלא בשילוב עם קו 6

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



עניינים לפי  א�ב

386

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

שילובי צמיגים וגלגלים

386

386

R  18

R  16
צמיגי קיץ

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 250

R  18

R  16

ףצמיגי חור

R  17

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9
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שילובי צמיגים וגלגלים

387

387

R  17

צמיגי קיץ

R  18

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

A 250 4MATIC

R  17

R  18

ףצמיגי חור

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

זמינים בתור צמיגי אל�תקר7

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9

R  17

 R  18

ףצמיגי חור

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים
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»»

A 250 Sport

R  18
צמיגי קיץ

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  19

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  17

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  18
                                            גלגלים                                                                        צמיגים

ףצמיגי חור

A 250 Sport 4MATIC

R  18

צמיגי קיץ

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  19

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9



מפתח עניינים

389
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

גלגל חלופי

גלגל חלופי זמני   

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ייתכנו הבדלים בין מידות הגלגל/צמיג והסוג של

בין הגלגלהצמיג החלופי/צמיג החלופי הזמני ל

המיועד להחלפה. התקנת גלגל חלופי/גלגל חלופי

זמני עלולה לפגוע באופן חמור במאפייני הנהיגה.

קיימת סכנת תאונה.

Mercedes-AMG 45 4MATIC

R  17

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

R  18

                                            גלגלים                                                                        צמיגים

ףצמיגי חור

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

R  18

R  19

R  18

ףצמיגי חור

צמיגי קיץ

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

                                          גלגלים                                                                        צמיגים

אסור השימוש בשרשראות שלג הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.8

בנושא “שילובי גלגלים צמיגים“.חבים שב להערות על גלגלים רשים ל9
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כדי למנוע מצבים מסוכנים:
התאם את סגנון נהיגתך בהתאם למצב ונהג£

בזהירות.
לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי/גלגל חלופי£

זמני אחד, אם  מידותיו שונות ממידות הגלגל

שהוחלף.
השתמש בגלגל חלופי/גלגל חלופי זמני רק£

לזמן קצר, אם המידותיו שונות ממידות הגלגל

שהוחלף.

.ESPאל תפסיק את פעולת £

דאג להחליף את הגלגל החלופי/הגלגל החלופי£

ס הקרובכז שירות מורשה מרצדהזמני, במר

ביותר. וודא שמידות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג

נכונים.

 הוצאת הגלגל החלופי הזמני 

הגלגל החלופי הקומפקטי מאוחסן בשק הגלגל

 בתא המטען.החלופי 

פתח את דלת תא המטען.¿

שעל שק הגלגל ה שחרר רצועות קשיר¿

.החלופי 

הוצא את שק הגלגל החלופי הזמני ¿

שמכיל את הגלגל החלופי הקומפקטי.

 והוצא את הגלגלפתח את השק ¿

החלופי הקומפקטי.

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

זמניים.

  הערות כלליות

סאות הדגם המיוצרות עבור מדינותבד גרמל

כב לא מצוידים בגלגל חלופי זמני.ספציפיות, כלי ר

כבך. למידעגלגל חלופי זמני מותאם במיוחד לר

נוסף על אילו גלגלים חלופיים מאושרים לשימוש

ס מורשהכז שירות של מרצדכבך, פנה למרבר

מטעם כלמוביל בע“מ.

דיר את לחץ האוויר בגלגלבדוק באופן סעליך ל

החלופי הזמני, במיוחד לפני נסיעות ארוכות

 עמוד«(ך ת הצורולתקן את לחץ האוויר במיד

ך התקף נמצא על הגלגל או הניתן הער362).

. עמוד 392)«(בפרק “מידע טכני“ 

בוב.ניתן להתקין גלגל חלופי זמני  גם נגד כיוון הסי

ב למגבלת הזמן או השימוש וגם למגבלתשים ל

המהירות, המפורטות על הגלגל החלופי.

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר, ללא

ת הבלאי. הנחייה זו תקפה גם לגלגלקשר למיד

החלופי הזמני.

כתכאשר אתה משתמש בגלגל חלופי זמני, מער

בוד לחץ האוויר בצמיגים אינהה של איהאזהר

כתיכולה לתפקד באופן אמין. אתחל את המער

רק לאחר החלפת הגלגל הפגום בגלגל חדש.

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים:כב עם מערכלי ר

כתלאחר התקנת גלגל חלופי זמני ייתכן כי המער

תציג את הלחץ של הגלגל המוחלף במשך כמה

ך המוצג עבור הגלגל החלופי הזמנידקות. הער

ך הלחץ הנוכחי בגלגלשמותקן לא זהה לער

החלופי הזמני.

כב המצוידים בגלגל חלופי קומפקטידוגמה: כדי ר
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כת כלי החלפת גלגל, ראהלמידע אודות ער

 עמוד 368).«(
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  מידע טכני

לכל הדגמים

“Minispare“   גלגל חלופי קטן 

גלגל    צמיגים

T 125/80 R17 99 M3.5 B x 17 H2 ET19.5

Kpa 420) (4.2 בר/psi 61לחץ אוויר: 
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  מידע שימושי

  מתאר את כל דגמי הציודספר נהג זה
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס.זמינים בזמן ההבאתו  של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ותפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של  מרצד

 עמוד 24).«(

  מידע על נתונים טכניים

כב  אלקטרוניקת הר

ה  אזהר 

טיפול באלקטרוניקת המנוע

בצע את עבודות התחזוקה שלך עלדאג ל
אלקטרוניקת המנוע ועל חלקים הקשורים

בור)ה, חיישנים וכבלי חיאליה (יחידות בקר
כז שירות  שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
כב עלולים להתבלות מהרבי הרכית ראחר

כבך והיתריותר, ותוקף האחריות של ר
ההפעלה עלולים לפקוע.

ה  אזהר 

מכשירי אלחוט וטלפונים ניידים

)RFר (משד תבהתקנה מאוחר

רישיון ההפעלה עלול לאבד את תוקפו, אם

לא מולאו הוראות ההתקנה והשימוש של

.RFרי משד

בפרט יש לעמוד בתנאים הבאים:

יש להשתמש רק בתחומי גלים מאושרים.£

בי המותר שלליש הקפיד על ההספק המר£

תחומי גלים אלה.

יש להתקין את האנטנה רק במיקומים£

המאושרים.

קרינה אלקטרו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק

בריאותם של אחרים. שימושבריאותך ולל

באנטנה חיצונית מבוסס על מחקרים מדעיים

כניים הדנים בסיכוני בריאות אפשרייםעד

הנובעים משדות אלקטרו�מגנטיים.

הקפד על הערות על הפעלת טלפונים ניידים

 עמוד 318).«(

ניתן להשתמש במיקומי האנטנה הבאים, אם

 הותקנו באופן נכון.RFרי משד

בעו על פי תקניהנתונים הטכניים נק
האיחוד האירופי. כל הנתונים תקפים לציוד

כב. לכן, הנתונים עשוייםרטי של הרהסטנד
כב עם ציוד אופציונלי.להשתנות בכלי ר

כזי שירות שלבל מידע נוסף במרניתן לק
ס מורשים מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

RFרי ת בלתי נכונה של משדהתקנה מאוחר
כב בשלעלולה לגרום תקלות באלקטרוניקת הר

פליטת קרינה אלקטרו�מגנטית. מצב כזה עלול

כבך. קיימת סכנתלפגוע בבטיחות ההפעלה של ר
תאונה.

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

מטעם כלמוביל בע“מ.

כבך באופן לא נכון, ברRFרי אם אתה מפעיל משד
הקרינה האלקטרו�מגנטית עלולה להפריע

כב, לדוגמה:להפעלתה של אלקטרוניקת הר

 לא מחובר לאנטנה חיצוניתRFר אם משד£

ת באופן לא נכוןאם האנטנה החיצונית מחובר£
או אינה אנטנה בעלת החזר נמוך.

כבך.מצב זה עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של ר
קיימת סכנת תאונה. דאג להתקין אנטנה חיצונית

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר
כבך תמיד ברRFרי בע“מ. לפני השימוש במשד

חבר אותם לאנטנה החיצונית בעלת שיעור החזר

נמוך.
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מיקומים מאושרים עבור אנטנה חיצונית

מיאזור הגג הקד

אזור הגג האחורי

כנף אחורית

מי,כב עם הגג הנפתח הפנורבכלי ר

ה התקנה של אנטנה חיצונית עלאסור

הגג הנפתח.

אם האנטנה מותקנת על הכנף האחורית,

כב הקרובב אותה על חלק הרמומלץ להצי

לאמצע הכביש.

ISO/TS 21609השתמש במפרטים טכניים 

עות להתקנה הנוגEMCכב כביש � תקנות (כלי ר
רית של ציוד רדיו) כאשר אתה מתקין משדמאוחר

RFת. חובה לצייתרי רדיו) בהתקנה מאוחר (תד
עות לתוספות.רישות החוק הנוגלד

בות התקנה למכשירי קשר,כבך יש תושאם לר
בורי אנטנההשתמש באספקת כוח או בחי

המיועדים לשימוש עם חיווט בסיסי. הקפד לציית
להוראות ההתקנה הנוספות של היצרן.

בי אוסטיות בתחומי גלים, הספק שידור מר
סת מרצדבות באישור של חברמיקומי אנטנה חיי

בנץ.

   הספק שידורתחום גלים

בי (שיא)   מר

100W(MHz 3-54)גלים קצרים 

תחום גלים 4 מ

(74-88 MHz)30W

תחום גלים 2 מ

(144-174 MHz)50W

10Wהערוץ ראשי רדיו/טטר

(380-460 MHz)

7035W ס“מְתחום גלים 
(400-460 MHz)

10Wטלפונים ניידים

כב ללאבמכשירים הבאים ניתן להשתמש בכלי ר

הגבלות.
.mW 100בי של עד  עם הספק מרRFרי משד£
רים �380 הפועלים בתחום תדRFרי משד£

410 MHz 2בי עד בעלי הספק שידור מרW

ה).(רדיו עורקי/טטר
2G / 3G / 4Gטלפונים ניידים £

אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני
כב עבור תחומי הגלים הבאים:של הר

הרדיו/טטר£
תחום גלים 70 ס“מ£
£2G / 3G / 4G

בי (שיא) בבסיסאסור שהספק השידור המר
כים הבאים:האנטנה יחרוג מהער
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כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי ר
)VIN(כב ר

כבלוחיות זיהוי כלי ר

מית.פתח את הדלת הימנית הקד¿

.כב לוחית זיהוי הראתה תראה את 

הכב המצוידים בהתקן גרירדוגמה: כלי ר

כב.לוחית זיהוי ר

).AGכב (דיימלר  יצרן הר

 (רק במדינותEUאישור הפעלה כללי 
מסוימות)

).VINכב (מספר זיהוי ר

בי מותר.כב כללי מרמשקל (ק“ג) ר

)ג“ק(  רורג/בכר בוליש לש רתומ יברמ לקשמ
.(רק במדינות מסוימות)

.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

)VIN(כב  מספר זיהוי ר

  מספר מנוע

כובה. ניתןבת הארבע על תימספר המנוע מוט
כז שירות מורשה שלבל מידע נוסף בכל מרלק

ס בנץ מטעם כלמוביל מע“מ.מרצד

 הערות בטיחות חשובות

בוליםמוצרי שירות וקי 

ה  אזהר 

מי הימני למיקומוב הקדהחלק את המוש¿
האחורי ביותר.

 כלפי מעלה כדיקפל את כיסוי הרצפה ¿
.) VINכב (לראות מספר זיהוי ר

) ניתן למצוא גםVINכב (את מספר זיהוי ר
 עמוד 396).«כב (בלוחית זיהוי ר

VINבד: ניתן לראות את במדינות מסוימות בל
מית.גם בפינה התחתונה של השמשה הקד

כבך בלוחית זיהוילמצוא מידע מתאים לר
כב.ר

מוצרי שירות עלולים להיות רעילים ומסוכנים
בריאות. קיימת סכנת פציעות. הקפד עלל

ההוראות המופיעות על המיכלים המקוריים של
המוצרים בעת השימוש במוצרי השירות ובעת
אחסנתם וסילוקם. אחסן את מוצרי השירות

ב. שמורה היטבאריזתם המקורית וכשהיא סגור
ם של ילדים.ג ידחק מהישעל מוצרי השירות הר
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בהביה למען איכות הס  הער 

בה.ביסלק מוצרי שירות באופן אחראי לס

מוצרי שירות כוללים:

דלקים (בנזין, סולר).£

בתחומרי סיכה (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£

הילוכים).

נוזל קירור מנוע.£

נוזל בלמים.£

מית.נוזל שטיפת השמשה הקד£

ת אקלים.כת בקרקרר מער£

כב וחומרי הסיכה.בי הרכייש להתאים בין ר

תהשתמש במוצרים שהומלצו על�ידי חבר

ם בשל השימושבד. נזק שנגרס בנץ בלמרצד

ה לא יכוסהבמוצרים שלא הומלצו על ידי החבר

ס בנץ ולא יטופלבביטוח האחריות של מרצד

כמחוות הרצון הטוב. הם רשומים בספר הנהג

ס בנץ בפרק הרלוונטי:של מרצד

ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי

ס בנץ, לפי הכיתוב על האריזות:מרצד

£MB Freigabe )המגודל, MB Freigabe 229.51(.

).MB Approval   229.51(לדוגמה,MB אישור £

מתתיאורים אחרים או המלצות המתייחסים לר

MBהאיכות או למפרטים בהתאם למספר גיליון 

ח להיותבים בהכר), לא חייMB 229.5(כגון 

ס בנץ.מאושרים על ידי מרצד

סימני זיהוי אחרים לדוגמה:

£0W-30

£5W-30

£5W-40

כז שירות שלבל מידע נוסף בכל מרניתן לק

או באתרס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ מרצד
האינטרנט

 http://bevo.mecedes-benz.com.

דלק 
הערות בטיחות חשובות

דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק
מעלה סיכון לשריפה או לפיצוץ.

בריאות.דלקים הם חומרים רעילים ומזיקים ל
קיימת סכנת פציעות. אל תבלע דלק ואל תאפשר

ע עם עור, עיניים או בגדים. אל תשאףבוא במגלו ל
ם של ילדים.ג ידחק  דלקים מהישאדי דלק. הר

ע עם דלק, צייתאם אתה או אחרים באים במג
להוראות הבאות:

בון מאזורי עורשטוף  מייד את הדלק במים וס£
נגועים.

אם דלק נכנס לעיניך, מייד שטוף אותן ביסודיות£
פואי.בלת טיפול רבמים נקיים. פנה מייד לק

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מייד לק £
אל תנסה לעורר הקאות.

לפניע עם דלק. בא במגהחלף מייד כל בגד ש£
התדלוק דומם את המנוע וכבה את חימום

העזר.

בול מיכל הדלקקי

בול סה“כ קידגם

A 180 BlueEFFICIENCY
Edition

A 180 d BlueEFFICIENCY
Edition

     50 ל‘כל שאר הדגמים

40 או 50     
ליטר

עליך למנוע חשיפה לאש, ללהבות חשופות,

לניצוצות ולעישון. דומם את המנוע וכבה את חימום

העזר לפני תדלוק.

בול הכולל של מיכל הדלק עשוי להשתנותהקי

כב.בהתאם לציוד הר

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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ת דלק עתודדגם

ליטר כ� Mercedes-AMG 8.0דגמי 

ליטר כ� 6.0 כל הדגמים

)EN 228, E DIN 51626-1דלק (

דירוג דלק

כב עםאל תשתמש בסולר לתדלוק כלי ר

מנועי בנזין. אל תפעיל את ההצתה אם

ת, הדלקתדלקת בטעות בדלק לא נכון. אחר

כת הדלק. אפילו כמויותעלול להיכנס למער

גוי עלולות לגרום נזקקטנות של דלק ש

םינוקיתה תולעכת הדלק ולמנוע. למער

ך ודאג שינקזו אתמסומ ךסומל הנפ .ההובג

מיכל הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

ת בדירוגתדלק רק בבנזין נטול עופר

 95 RON ,העומד בתקן האירופי EN 228או  

E DIN 51626-1 .או מפרט זהה

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.

.E10 כבך בדלק  באפשרותך לתדלק את ר

 אוEN228דלק שאינו עומד בתקן 

 E DIN 51626-1 םעלול לגרום בלאי מוקד

כת הפליטה.ונזק למנוע ולמער

כבך כולל עד 10% ביואתנול. רE10דלק 

. אתה יכולE10מתאים לשימוש בדלק 

.E10כבך בדלק לתדלק את ר

בד. שימושהשתמש בדלק המומלץ בל

בדלקים אחרים עלול לגרום לכשל מנוע.

אל תשתמש בפריטים הבאים:
£E85(בנזין עם 85% אתנול) 
£E100 (100% אתנול)
£M15 (דלק עם 15% מתנול) 
£M30 (דלק עם 30% מתנול) 
£M85 (דלק עם 85% מתנול) 
£M100 (100% מתנול)

בנזין עם תוספים מתכתיים£
סולר£

בב דלקים כגון אלה עם בנזין המומלץאל תער

כבך.עבור ר

ך כלל תמצא מידע אודות דירוג דלק עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית על

משאבת הדלק, שאל את עובדי תחנת הדלק.

:::::A 200, A 250, A 250 4MATIC, A 250 Sportדגמי 

אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני ניתן

ת רגיל בדירוגלהשתמש בדלק נטול�עופר

.RON 93האוקטן  

שאר הדגמים:

אם הדלק המומלץ אינו זמין, כאמצעי זמני ניתן

. שימוש91RONת בדירוג לתדלק בבנזין נטול עופר

בדלק זה עשוי להפחית ביצועי מנוע ולהגדיל

ת מלאה.תצרוכת הדלק. הימנע מנהיגה במצער

במדינות מסוימות תכולת הגופרית בדלקים

עלולה להיות גבוהה יחסית. באופן זמני דלק

זה עלול לייצר ריחות לא נעימים, במיוחד

בנסיעות קצרות. כאשר תחזור להשתמש

ת (תכולת גופריתבדלק נטול עופר

<10 ppm.ייחלשו הריחות ,(

 עמוד 181).«(למידע אודות תדלוק 

Mercedes-AMG     דגמי

98ת בדירוג אוקטן תדלק רק בבנזין נטול עופר

RON לפחות, העומד בתקן אירופאי EN228  או 

E DIN 51626-1 ת,או בדלק במפרט זהה. אחר

אתה עלול לפגוע בהספק המנוע או לגרום נזק

למנוע.

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.

. באפשרותךE10כבך מתאים לשימוש בדלק ר

.E10כבך בדלק לתדלק את ר

אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני

ת רגילניתן להשתמש בדלק נטול�עופר

.RON 95בדירוג אוקטן  
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ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער

של התערובת נמוכה יותר מזו של סולר טהור.
כת הפליטה עלוליםבים במערכיכשהמנוע פועל, ר

ה מבלי להבחין. קיימתלהתחמם יתר על המיד
סכנת שריפה.

כבך בבנזין. לעולם אללעולם אל תתדלק את ר
תוסיף בנזין לסולר .

כאשר אתה מתדלק, השתמש רק בסולר
, או בעלEN 590התואם את התקן האירופי 

EN 590  ןקתל םאות וניאש רלוס .המוד תוכיא

ם ונזק למנועעלול לגרום בלאי מוקד
כת הפליטה.ולמער

אל תשתמש בדלקים הבאים:
דיזל ימי£
שמן חימום£
ביודיזל£
שמן צמחי£
בנזין£
פיןפר£
נפט£

בב דלקים אלה עם סולר ואל תעשהאל תער
םת עלול להיגרשימוש בתוספים מיוחדים. אחר

נזק למנוע.

במדינות :כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
מחוץ לאיחוד האירופי, תדלק רק בסולר
אירופי עם תכולת גופרית נמוכה, מתחת ל�

50 ppmתכת בקרם נזק למערת ייגר. אחר
הפליטה.

 במדינות:כב ללא מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
בהן זמין רק סולר אירופי עם תכולת גופריתש

ך להחליף שמן מנוע בתכיפותגבוהה, תצטר
בה יותר. מידע נוסף אודות מרווחי החלפתר

כז שירות שלשמן ניתן להשיג בכל מר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ך כלל ניתן לראות את המידע אודות דירוגרבד
הדלק על משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא

סולר

דירוג דלק

שימוש בדלק זה עלול להפחית את ביצועי

המנוע ולהגדיל את צריכת הדלק. הימנע ככל

ת מלאה.האפשר מנהיגה במצער

אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני

ת בדירוגניתן להשתמש בדלק נטול�עופר

.91RONאוקטן  

ת בצריכתם לעלייה ניכרשימוש בדלק זה גור

ת בהספק המנוע. הימנעה ניכרהדלק וביריד

ת מלאה.מנהיגה במצער

אם הדלק הזמין היחיד הוא דלק בדירוג

91RONאו בדירוג נמוך מזה, עליך להתאים  

כז שירותכבך להפעלה בדלק זה במראת ר

מורשה.

תוספים

הפעלת המנוע לאחר הוספת תוספי דלק

בב תוספיעלולה לגרום כשל מנוע. אל תער

תדלק עם דלק, למעט תוספים להסר

בבמשקעים ולמניעת היווצרותם. יש לער

תבנזין רק עם התוספים המומלצים בידי חבר

ס בנץ. הקפד לפעול לפי הוראותמרצד

השימוש המופיעות על אריזת המוצר. מידע

בל בכלנוסף על תוספים מומלצים ניתן לק

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמר

כלמוביל בע“מ.

ס בנץ ממליצה להשתמש בדלקיםת מרצדחבר

שמכילים תוספים.

איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עלולה

כתה במערה. בגלל איכות דלק ירודלהיות ירוד

בר משקעים. במקריםההזרקה עלולים להצט

סכז שירות של מרצדכאלה ובהתייעצות עם מר

בב בנזיןמורשה מטעם כלמוביל בע“מ ניתן לער

ס בנץ.עם תוסף ניקוי שמאושר בידי מרצד

בוב הקפד תמיד על ההערות ועל יחסי ער

המפורטים על אריזת המוצר.
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 עמוד 181).«(מידע אודות תדלוק 

טמפרטורות חיצויות נמוכות

ף זמין סולר עם משפר זרימהבחודשי החור

 מגדיר קטגוריותEN 590איכותי. באירופה תקן 

ה שונות  התלויות באקלים. ניתן למנועטמפרטור

תקלות על ידי תדלוק בסולר  התואם לתנאי

. בטמפרטורותEN 590רים ב� האקלים המוגד

חיצוניות נמוכות מאוד, ייתכן שמאפייני זרימת

הסולר לא יהיו מספקים. לפיכך, סולר מאזורים

חמים יותר לא יתאים להפעלה בתנאי אקלים

קרים יותר.

ברר מידע נוסף על איכויות דלקניתן ל

במדינות מסוימות ועל סוגי דלק העמידים

לטמפרטורות נמוכות בחברות דלק, לדוגמה

בתחנות דלק.

מידע על תצרוכת דלק

בד: אתה יכול למצוא אתמדינות מסוימות בל

כניים של תצרוכת הדלק ושלכים העדהער

ת תאימות של (תעודCOCהפליטה במסמכי 

האיחוד האירופי). מסמכים אלה מסופקים

כבך.לך ביחד עם ר

כים של תצרוכת הדלק התבססו עלהער
סה התקפה:הגר

כב העומדים בתקנים עד וכולללכלי ר£
 בהתאם לתקנתEURO 4התקן   
.EEC / 1268 / 80האירופי האיחוד

 אוEURO 5כב העומדים בתקן  לכלי ר£
’ מסECעוברים אותו בהתאם לתקנת 

715 / 2007.

כיםבתנאי הפעלה רגילים ייתכנו סטיות מער

אלה.

בהביה למען איכות הס  הער 
  הוא האחראי  העיקריCO2מדענים מאמינים כי גז 

להתחממות כדור הארץ (אפקט החממה). פליטות

CO2 כבך קשורות באופן ישיר לתצרוכת של ר

הדלק, ולכן הן תלויות:

בשימוש יעיל בדלק על ידי המנוע.£

בסגנון נהיגה£

מים אחרים שאינם טכניים, כגון השפעותבגור£

בתיות או תנאי כביש.ביס

כבך של רCO2אתה יכול להפחית פליטות 

דירים.ה וטיפולי תחזוקה סבאמצעות נהיגה זהיר

עלה במצבים הבאים:תצרוכת הדלק תג
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד£
בתנועה עירונית£
בנסיעות קצרות£
באזורים הרריים£
ת גרורבעת גריר£

 שמן מנוע

הערות כלליות

בעת הטיפול בשמן מנוע הקפד על הערות

 עמוד«(הבטיחות החשובות על מוצרי השירות 

.(396
האיכות של שמני המנוע חשובה מאוד לתפקוד

ך חיי השירות של המנוע. לאחר בדיקותואור
ת שמני מנועס בנץ מאשרת מרצדחבות, חברנר

התואמים לתקן הטכני הנוכחי.

ס בנץ ניתן להשתמש רקלכן, במנועי מרצד

ס בנץ.בשמני מנוע שאושרו על�ידי מרצד

מידע נוסף על שמני מנוע שנבחנו ואושרו זמין
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבכל מר

ס בנץ ממליצהת מרצדכלמוביל בע“מ. חבר
כז שירות מורשהבצע את החלפת השמן במרל

סמטעם כלמוביל. האישור של מרצדס  של מרצד

בנץ מצוין על גבי אריזת המוצר באמצעות סימון

MB-Freigabe  או MB Approvalס (אישור מרצד

-MB בנץ) ובאמצעות מספר גיליון רלוונטי, לדוגמה

Freigabe או MB-Approval  229.51.
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בלה מציגה את שמני המנוע שאושרו עבורהט

כבך.ר

אם שמני המנוע המופיעים ברשימה אינם

זמינים, אתה יכול להוסיף שמני המנוע הבאים

עד להחלפת השמן הבאה:

MB Approval  או MB-Freigabeמנועי בנזין: £

.229.1ACEA A3, 229.3 או  

MB Approval  או MB-Freigabeמנועי דיזל: £

.229.1ACEA C3, 229.3, 229.5 או  

בדאת השמן הנ“ל ניתן להוסיף פעם אחת בל

בית של 1.0 ליטר.בכמות מר

MB אישור מנועי בנזין

229.5כל הדגמים

A 160 d

A 180 d

A 180 d BlueEFFICIENCY
Edition

כל הדגמים

MB אישור DPFמנועי דיזל עם מסנן 

228.51,
229.31,

229.51 ,229.52

ה של שמני מנועאתה יכול למצוא סקיר

מאושרים באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.comעל ידי 

הכנסת המספר לדוגמה 229.5.

כבך ניתן למצואכים הנכונים עבור דגם רהער

כב המופיע על לוחית זיהוי הרVINת מספר בעזר

 עמוד 396).«(

מנועי בנזין: במדינות מסוימות ניתן להשתמש

בשמני מנוע שונים בתנאי שקוצרו מרווחי

כז שירות שלהשירות. למידע נוסף פנה למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

228.51,
229.31,

229.51 ,229.52

כל הדגמים

MB אישור DPFמנועי דיזל ללא מסנן 

228.3 ,228.5,
228.51 ,229.3,
229.31 ,229.5,
229.51 ,229.52

כמותכבדגם הר

להחלפה

A 160

A 180

A 180  BlueEFFICIENCY
Edition

A 200

A 160 d

A 180 d

A 180 d BlueEFFICIENCY
Edition

A 200 d

A 220 d

Mercedes-AMGדגמי 

5.6 ליטרשאר הדגמים

4.5 ליטר

6.5 ליטר

5.5 ליטר

תוספים

אל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע.

השימוש בהם עלול לגרום נזק למנוע.

 השתמש רק בשמני מנוע בצמיגותAMGכבי בר

SAE 0W-40   אוSAE 5W-40.

בוליםקי

כים הבאים מתייחסים להחלפת שמן כוללהער

מסנן שמן.

5.8 ליטר
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צמיגות שמן מנוע

ת מאפייני זרימה של נוזל. אםצמיגות מתאר
לשמן מנוע יש צמיגות גבוהה � זרימתו איטית.

ה.ככל שצמיגותו נמוכה, זרימתו מהיר

הת שמן מנוע מבוססת על הטמפרטורבחיר
SAEהחיצונית המתאימה ובהתאם למפרטי 

(צמיגות).

רגות הצמיגות שישבלה הבאה מציגה את דהט
ה הנמוכה שלכי הטמפרטורלהשתמש בהן.  ער

שמני המנוע עלולים להיפגם באופן משמעותי
ב  הזדקנות, פיח והתפשטותבמהלך הפעלה, עק

דלק. לכן מומלץ להקפיד על החלפות שמן
דירות ולהשתמש בשמני מנוע מאושרים  בדירוגס

SAE בד.מתאים בל

   נוזל בלמים

ה  אזהר 
תנוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר, לכן, נקוד

ת.תיחה שלו יורדהר

תיחה של נוזל הבלמים נמוכה מדי,ת הראם נקוד

כת הבלמים,עלולים להיווצר כיסי אדים בתוך מער

ע ביעילותבר פוגכאשר הבלמים יופעלו בחוזקה. הד

הבלימה. קיימת סכנת תאונה.

דירים.דאג לחדש את נוזל הבלמים במרווחי זמן ס

תהשתמש רק בנוזל בלמים מאושר על ידי חבר
MB  או MB-Freigabeס בנץ בהתאםמרצד

Approval 331.0 .

כזמידע אודות נוזל בלמים מאושר זמין בכל מר
ס מורשה מטעם כלמוביל אושירות של מרצד

באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.com.

דאג להחליף את נוזל הבלמים באופן
ס מורשהכז שירות של מרצדדיר, במרס

מטעם כלמוביל בע“מ ובמרווחי הזמן
המומלצים להחלפת נוזל הבלמים

כבך .ת השירות של רהמופיעים בחובר

  נוזל קירור

הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 
ע עם חלקים  חמיםאם נוגד הקיפאון בא במג

בתא המנוע, הוא עלול להתלקח ואתה עלול
ע מכוויות. אל תשפוך נוגד קיפאון עללהיפג

חלקי מנוע חמים.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה מוסיף את
נוגד הקיפאון.  ודא שנוגד הקיפאון לא נשפך בסמוך
לצוואר המילוי של המיכל. נקה ביסודיות את נוגד

בים לפני התנעת המנוע.כיהקיפאון מהר

בב מראש עם נוגדהוסף רק נוזל קירור, שעור
ת אתה עלול לגרום נזקהקיפאון הרצוי. אחר

למנוע.
מידע נוסף אודות נוזל קירור ומילוי מופיע

ס בנץ עבור מוצרי שירות,במפרטי מרצד
המספר גיליון 310.1,  לדוגמה באתר החבר

h t t p : / / b e v o . m e r c e d e s - b e n z . c o m
ס מורשהכז שירות של מרצדאו בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

רוריק לזונ תבורעתב דימת שמתשה
מה, גם במדינות בעלות אקלים חם.יאתמ

כת הקירור לא תהיה מוגנתת מעראחר
 וחימום יתר.ה מספקת מפני שיתוךבמיד

דאג להחליף את נוזל הקירור במוסך מוסמך,

ס מורשהכז שירות של מרצדלדוגמה במר

 בעת הטיפול בנוזל הבלמים הקפד על הערות

 עמוד«(הבטיחות החשובות על מוצרי השירות 
.(396

תמרווחי החלפת נוזל הבלמים מופיעים בחובר
השירות.
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מטעם כלמוביל בע“מ, ולתעד את ההחלפה
ת השירות.בחובר

עותהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג
«למוצרי השירות בעת טיפול בנוזל קירור (

עמוד 396).

נוזל קירור הוא תערובת של מים עם נוגד
קיפאון/מעכב שיתוך. הוא מספק:

הגנה מפני שיתוך£
הגנה מפני קיפאון£
תיחהת הרהעלאת נקוד£

אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים בריכוז
תיחה של נוזל הקירור תהיהת הרהנכון, נקוד

130 °Cךבער.

כתריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במער
ב:הקירור חיי

כתלהיות 50% לפחות. כך תהייה מער£
הרוטרפמטל דע ןואפיק דגנ תנגומ רוריקה

ך. לער�C° 37של 

לא לחרוג מריכוז 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 להשתמש בנוגד קיפאון/מעכב שיתוך.
.1.013 תוריש ירצומ רובע MB  יטרפמל םאתהב

כב מסופק לראשונה הוא כוללכאשר הר
בטיח הגנה מספקת מפנינוזל קירור, אשר י

קיפאון ושיתוך.

נוזל הקירור נבדק בכל טיפול תחזוקה
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

ה  אזהר 

כת שטיפה של השמשהמער
מיתהקד

עמית בא במגאם נוזל השטיפה של השמשה הקד
כת הפליטהבי מנוע חמים או עם מערכיעם ר

קיימת סכנת שריפההחמה הוא עלול להתלקח.  

ופציעות.

 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.

אל  תשתמש במים מזוקקים במיכל מי השטיפה.

ם נזק לחיישן המפלס.ת ייגראחר

MB Summerfit בב רק את נוזל השטיפהניתן לער

ת נחירי המתזים עלולים. אחרMB Winterfitו� 

להיחסם.

ת הקיפאון:בטמפרטורות מעל נקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של ¿

.MB Summerfit מים ונוזל שטיפה, לדוגמה

עם מים הוא MB Summerfit בוב של יחס ער

.100 :1

ת הקיפאון:בטמפרטורות מתחת לנקוד

לש תבורעתב הפיטשה לזונ לכימ תא אלמ¿

MB Winterfit.מים ונוזל שטיפה, לדוגמה 

בוב לטמפרטורותהתאם את יחס הער

החיצוניות.

MB הוסף נוזל שטיפה מרוכז לדוגמה

Summerfit או MB Winterfit לנוזל השטיפה

ך כל השנה.לאור

היזהר לא לשפוך נוזל שטיפה ליד צוואר המילוי
של המיכל.
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כבנתוני ר

כבנתוני ר

 הערות כלליות 

מידות ומשקלים

כב המפורטים:ב לנתוני הרנא שים ל

הגבהים המפורטים משתנים כתוצאה:£

� מצמיגים

� מעומס מטען

� ממצב המתלים

מציוד אופציונלי.�

ציוד אופציונלי מפחית את משקל המטען£

כב.שאותו ניתן להעמיס בר

כב ספציפי ניתן למצואמידע על משקל ר£

 עמוד 396).«(כב בלוחית זיהוי הר

רק במדינות מסוימות: באפשרותך למצוא£

כבכב מפורטים במסמכי אישור הרנתוני ר

)COC(,כבך. המסופקים עם ר

כבגובה הרפתיחה

כאשר תאבית של מרכבדגם הר

מטען פתוחתא מטען

A 180 Blue1,960 מ“מ1,847 מ“מ
EFFICIENCY

Edition

A 180 d Blue
EFFICIENCY

Edition

A 180 d1,975 מ“מ1,847 מ“מ
בת(176.012 עם תי

הילוכים אוטומטית)

A 2001,976 מ“מ1,857 מ“מ

A 200 d
A 200 d 4MATIC

A 220 d
A 220 d 4MATIC

A 220 4MATIC1,980 מ“מ1,861 מ“מ
A 250

A 250 Sport
A 250 4MATIC

 A 250 Sport
4MATIC

1,959 מ“מ1,840 מ“מדגמי

Mercedes-AMG

1,975 מ“מ1,856 מ“מכל שאר

הדגמים

 כל הדגמים
כב כוללרוחב ר

2,022 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,780 מ“מ מראות חיצוניות

2,699 מ“מבסיס גלגלים
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ההתקן גריר

ה בהתקנהאם אתה מתקין התקן גריר

בצע שינוייםך לת, ייתכן שיהיה צורמאוחר

כב.כת הקירור, בהתאם לסוג הרבמער

ה בהתקנהאם אתה מתקין התקן גריר

ב לנקודות העיגון שעלת, שים למאוחר

ה.השילד

הבור להתקן גרירנקודות החי

מידות שלוחה

כזי של הסרן האחוריקו מר

לא כל הדגמים יכולים לגרור גרור. למידע נוסף

 עמוד 231).«(ראה 

תה שהותקנו במפעל, מידבהתקני גריר

השלוחה כולל כיסוי הגנה היא 794 מ“מ.

 כל הדגמים
100 ק“גבי על הגגעומס מר

בי בתאעומס מר
100 ק“ג המטען

כבך הראורדגם

4,367 מ“מדגמי

Mercedes-AMG

4,292 מ“מכל שאר

הדגמים

כבגובה הרדגם

A 180 Blue1,418 מ“מ
EFFICIENCY

Edition

A 180 d Blue
EFFICIENCY

Edition

A 2001,434 מ“מ

A 200 d
A 200 d 4MATIC

A 220 d
A 220 d 4MATIC

A 220 4MATIC1,438 מ“מ
A 250

A 250 Sport
A 250 4MATIC

 A 250 Sport
4MATIC

1,417 מ“מדגמי

Mercedes-AMG

1,433 מ“מכל שאר

הדגמים
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  מטעני גרור

משקל מותר עבור גרור עם בלמים (בזווית טיפוס מינימלית של 8% ממצב נייח)

 עמוד 231).«לא כל הדגמים יכולים לגרור גרור. למידע נוסף ראה (
פסת הספר.הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד

A 160

A 1801,500 ק“ג1,500 ק“ג

A 2001,500 ק“ג1,500 ק“ג

A 2501,500 ק“ג

A 160 d1,200 ק“ג1,200 ק“ג

(176.012) A 180 d1,500 ק“ג1,500 ק“ג

A 200 d1,500 ק“ג1,500 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתידגם

A 180 BlueEFFICIENCY Edition1,500 ק“ג

בת הילוכים ידניתתידגם

A 200 d 4MATIC1,500 ק“ג

A 220 d1,500 ק“ג

A 220 d 4MATIC1,500 ק“ג

A 220  4MATIC1,500 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתידגם

משקל מותר עבור גרור עם בלמים (בזווית טיפוס מינימלית של 12% ממצב נייח)

 עמוד 231).«לא כל הדגמים יכולים לגרור גרור. למידע נוסף ראה (
פסת הספר.הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד

A 160

A 1801,200 ק“ג1,200 ק“ג

A 2001,400 ק“ג1,400 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתידגם
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A 180 BlueEFFICIENCY Edition1,200 ק“ג

בת הילוכים ידניתתידגם

A 200 d 4MATIC1,500 ק“ג

A 220 d1,500 ק“ג

A 220 d 4MATIC1,500 ק“ג

A 220  4MATIC1,500 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתידגם

A 2501,500 ק“ג

A 160 d1,200 ק“ג1,200 ק“ג

(176.012) A 180 d1,200 ק“ג1,200 ק“ג

A 200 d1,500 ק“ג1,500 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתידגם

A 160

A 180695  ק“ג685 ק“ג

A 200695  ק“ג685  ק“ג

A 250720  ק“ג

A 160 d710  ק“ג695  ק“ג

(176.012) A 180 d710  ק“ג695  ק“ג

A 200 d740  ק“ג725  ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתידגם

משקל מותר עבור גרור ללא בלמים

 עמוד 231).«לא כל הדגמים יכולים לגרור גרור. למידע נוסף ראה (
פסת הספר.הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד
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A 180 BlueEFFICIENCY Edition680  ק“ג

בת הילוכים ידניתתידגם

בת הילוכים אוטומטיתתידגם

A 200 d 4MATIC750  ק“ג

A 220 d740  ק“ג

A 220 d 4MATIC750  ק“ג

A 220  4MATIC750  ק“ג

בי של יצול גרורמשקל מר

בי. אין להשתמש בעומס יצולכו המרהשתמש במשקל יצול הגרור שקרוב ככל האפשר לער
הגרור נמוך מ� 50 ק“ג, מכיוון שהגרור עלול להשתחרר.

ב שהמטען והעומס על הסרן האחורי מופחתים בגלל העומס בפועל.שים ל

 עמוד 231).«לא כל הדגמים יכולים לגרור גרור. למידע נוסף ראה (
משקל יצול הגרור אינו כלול בעומס הגרור.

.פסת הספרהנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד

A 160

A 18075 ק“ג75 ק“ג

A 20075 ק“ג75 ק“ג

A 25075 ק“ג

A 160 d75 ק“ג75 ק“ג

(176.012) A 180 d75 ק“ג75 ק“ג

A 200 d75 ק“ג75 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתידגם

בת הילוכים ידניתתידגם

A 180 BlueEFFICIENCY Edition75 ק“ג
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A 200 d 4MATIC75 ק“ג

A 220 d75 ק“ג

A 220 d 4MATIC75 ק“ג

A 220  4MATIC75 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתידגם

A 160

A 180960 ק“ג990 ק“ג

A 200960 ק“ג990 ק“ג

A 250970 ק“ג

A 160 d970 ק“ג990 ק“ג

(176.012) A 180 d970 ק“ג990 ק“ג

A 200 d960 ק“ג985 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידניתתידגם

בת הילוכים ידניתתידגם

A 180 BlueEFFICIENCY Edition980 ק“ג

בת הילוכים אוטומטיתתידגם

A 200 d 4MATIC1,000 ק“ג

A 220 d960 ק“ג

ך זה על ווך המצוין בספר הנהג. ניתן למצוא עראסור שהעומס על יצול הגרור בפועל יחרוג מהער
ך הנמוך מביניהם.ה או על לוחית הזיהוי של הגרור. יש להתייחס לערהגריר

כות לנשיאת מטען כגון מנשא אופניים או מתקנים אחרים על תפוחבאפשרותך לחבר מער
כת לנשיאת מטען מותקנת על תפוח ק“ק תקף אם מער75בי ה.משקל יצול הגרור המרהגריר
ה.הגריר

ת גרורעומס מותר על סרן אחורי בעת גריר

 עמוד 231).«לא כל הדגמים יכולים לגרור גרור. למידע נוסף ראה (
פסת הספר.הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד
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בת הילוכים אוטומטיתתידגם

A 220 d 4MATIC1,000 ק“ג

A 220  4MATIC1,020 ק“ג



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 למען איכות הסביבה

הערות למען איכות הסביבה מספקות מידע אודות 
פעולות שיש לנקוט לשמירה על הסביבה או לסילוק נכון 

של מוצרים משומשים.

הערות אודות נזק לחומר, מזהירות אותך מפני   
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 שבו ניתן מידע נוסף  ) עמוד( 
אודות הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

אינטרנט

ועל  בנץ  מרצדס  רכבי  על  נוסף  מידע 
חברת דיימלר מופיע באתרים הבאים:

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

התיעוד  צוות  בפני  להעלות  מוזמן  הנך 
לך  שעולה  הצעה  או  הערה  כל  הטכני 
הטכני,  והתיעוד  זה  נהג  לספר  ביחס 

בכתובת:

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

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

Daimler AG ובכתב מחברת

פרטי פרסום
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