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אינטרנט

ועל חברת נוסף על רכבי מרצדס   מידע 
Daimler AG 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 
והתיעוד  ההפעלה  הוראות  לספר  ביחס 

הטכני, בכתובת:

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

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

Daimler AG מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה למען איכות הסביבה

הערות להגנת הסביבה מספקות מידע על אודות פעולות 
שיש לנקוט כדי לסלק מוצרים באופן המתחשב בסביבה.

הערות על נזק חומרי, מתריעות מפני סכנות 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( 
על הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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



אנו מודים לך על בחירתך במרצדס בנץ

לפני תחילת נסיעתך הראשונה, קרא בעיון את 
הוראות התפעול שבספר הנהג, על מנת להכיר 
את המרצדס בנץ החדשה שלך. ספר זה יסייע 

לך להשיג את ההנאה המרבית ממכוניתך, 
ולהאריך את חיי השירות שלה. התעלמות מהן 

עלולה לגרום לנזק לרכב או פציעה.

הציוד או תיאור הדגם של רכבך עשוי להיות 
שונה בהתאם:

לדגם 	•
להזמנה 	•
למדינה 	•
לזמינות 	•

האיורים מציגים רכב עם הגה בצד שמאל. 
מרצדס בנץ מעדכנת בהתמדה את מכוניותיה 
לרמה הטכנולוגית המתקדמת ביותר. החברה 

שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים 
בתחומים הבאים:

תכנון 	•
ציוד 	•

מאפיינים טכניים 	•
לכן, הציוד ברכבך עשוי להיות שונה מזה 

המוצג באיורים ובהסברים הניתנים בספר זה.

הפריטים הבאים הם חלק בלתי נפרד של 
הרכב:

ספר הדרכה לנהג 	•
חוברת השירות 	•

נספח המתייחס לציוד הרכב 		•
עליך לשמור על המסמכים האלה בתוך הרכב 

תמיד ולהעבירם לרשות הבעלים החדשים 
כאשר אתה מוכר את רכבך.

 תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות הבולטות 
העיקריות של רכבך בספר הנהג הזמין 

באינטרנט בשפות אנגלית וגרמנית באתר

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

ביכולתך להשתמש ביישום בסמארטפון המכיל 
:GLA את ספר הנהג של דגם

Apple® IOS

Android™

נא שים לב כי ייתכן שאפליקציות המדריכים 
של מרצדס בנץ טרם זמינות במדינתך. חברת 

כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.
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A

ABS 

מערכת למניעת נעילת גלגלים..    
293 ,258 ,72 .................................................    

לנהיגת שטח..................................... 73   
 AMG

מושבי ביצועים.................................. 113   
175 ................................................... רכבים   
תפריט.................................................. 253   

 ATA
81 ........... מערכת אזעקה נגד גניבה   

ASSYST PLUS
325 ................................................ מערכת   

B

 BAS
מערכת סיוע לבלמים ......73, 258, 297   

C

 COMAND
תצוגה................................................... 219   

COUPLING UP A TRAILER
221 ................................................... חיבור גרור  

D

DIRECT SELECT
169 ....................................................... ידית   
195 ........................................DIISTRONIC PLUS

DSR
ויסות מהירות בירידה...................... 206   

E

 EBD
חלוקת כח בלימה אלקטרוני    

295 ,260 ,80 ................................................   
4ETS

לנהיגת שטח..................................... 77   
 ECO

תצוגה................................................... 184   
 ECO S/S 

תפקוד .......... 78, 142, 144, 164, 165   
ESP®

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית    
297 ,293 ,258 ,246 ,78 ,76 .................   

80 ........................................... ליצוב גרור   
לנהיגת שטח..................................... 80   

 ETS/4ETS
מערכת בקרת אחיזה     

אלקטרונית......................................... 77    
 

H

 HOLD
תפקוד ................................203, 278, 294   

M

M+S
358 ................................................ צמיגים    

 4MATIC
הנעה קבועה בכל הגלגלים.. 206, 288   

MOExtended
צמיגים ......................................... 338, 358   

P

PRE-SAFE®
מערכת הגנה מונעת    

297 ,293 ,266 ,258 ,59 ..........................   
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R

RACE START
זינוק מרוצים...................................... 205   

RACE TIMER
שעון עצר למרוצים.......................... 254   

S

254 ...........................................   SETUP 
193 .....................................SPEEDTRONIC

SRS
מערכת לריסון נוסף................................ 267  

T

 TIREFIT
ערכה לתיקון צמיגים...................... 339   

V

388 .......................................................    VIN

Z

 ZONE
פעולת תפקוד................................... 147   

א

299 ....................................................... אבחון מנוע 
אבחון עצמי - מערכת................................... 24

367 .................. אבטחת הרכב מפני הידרדרות
אבטחת מטענים............................................. 310

אור גבוה ..................................................... 132, 125
132 ....................................................... אור נמוך 

אזהרת מרחק ........................................... 246, 301
73 ............................... אזהרת מרחק - תפקוד
אזעקת חירום.................................................... 42

303 ........................... אחסון ומאפיינים
הנחיות העמסה............................. 304  
מידע שימושי................................. 304  
305 .................................... אזורי אחסון  
305 ........................ הערות בטיחות    
תאי אחסון קדמיים................. 305    
תאי אחסון אחוריים................ 307    
307 .................................... רשתות מטען   
משענת גב מתקפלת.................... 307   
307 .. פתח לתא מטען מתא נוסעים   
הגדלת תא מטען............................. 308   
308 ........................ הערות בטיחות    
קיפול משענת גב.................... 308    
מדף חבילות....................................... 310   
אבטחת מטענים............................. 310   
לולאת קשירה........................... 310    
וו תליה......................................... 310    

חלל אחסון מתחת לרצפת     
311 ............................................ תא מטען   
311 ........................ הערות בטיחות    
פתיחה סגירה........................... 311    
311 ....................................................... גגון    
311 ........................ הערות בטיחות    
312 ............................... התקנת גגון    
312 ........................................ מאפיינים  
מחזיק כוסות..................................... 312   
312 ........................ הערות בטיחות    
מחזיקי כוסות בקונסולה...... 312    

מחזיק כוסות במשענת      
אחורית........................................ 313    
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מגני שמש.......................................... 313   
סקירה.......................................... 313    
מראת איפור.............................. 312    
313 ............................... סנוור מהצד    
314 ................................................ מאפרה   
מאפרה קדמית........................ 314    
מאפרה אחורית....................... 314    
מצית סיגריות.................................... 314   
315 .................................... שקע 12 וולט   
יש להקפיד................................. 315    

שקע בקונסולה      
315 ............................. בתא האחורי    
שקע בתא המטען.................. 316    
טלפון נייד............................................ 316   
316 ........................ הערות בטיחות    
316 .......................... הערות כלליות    
שימוש בטלפון הנייד.............. 316    
הפעלת הטלפון הנייד............ 316    
תושבת טלפון בתא האחסון 317    
שטיח רצפה....................................... 317   

התקנה מאוחרת של ציפוי     
317 ............................................. נגד סנוור   

אחריות עקיפה................................................. 26
איזופיקס ........................................................... 61, 67

253 ....................................................... איפוס  
386 ........................................ אלקטרוניקת הרכב

ב

בורר הילוכים...................................................... 171
173 ................................................. בחירת תוכניות
בטיחות - מערכות.......................................... 258

41  ........................................ בטיחות 
תיעוד מידע.................................... 42  
42 ................................ אזעקת חירום  
בטיחות הנוסעים........................... 42  
42 .............. הקדמה למערכת הריסון   
הוראות בטיחות................................ 43   
נורית אזהרה של מערכת הריסון 43   
43 ...... Passenger Airbag נורית חיווי   
חגורות בטיחות................................. 44   

44 ....................................... הקדמה    
הוראות בטיחות....................... 44    
שימוש נכון................................. 46    
הידוק חגורות בטיחות........... 46    
שחרור חגורות הבטיחות...... 47    
כוונון חגורות הבטיחות.......... 47    
תזכורת עבור הנהג והנוסע. 47    
כריות אוויר.......................................... 48   
48 ....................................... הקדמה    
הוראות בטיחות....................... 48    
כריות אוויר קדמיות................ 50    
כריות אוויר לברכיים................ 50    
50 .......................... כריות אוויר צד    
כריות אוויר וילון......................... 51    

מערכת לנטרול אוטומטי כריות     
אוויר של הנוסע הקדמי................. 51   
51 ....................................... הקדמה    
הפעלה........................................ 52    
54 .............. מערכת אבחון עצמי    

תקלות בנטרול אוטומטי של      
56 ........... כרית אוויר נוסע קדמי    

הפעלה של מותחני חגורות     
הבטיחות וכריות האוויר................. 57   
57 ..... הוראות בטיחות חשובות    
ילדים ברכב..................................... 59  
59 ............... הערות בטיחות חשובות   
מערכת ריסון לילדים....................... 60   

מערכת לאבטחת מושבי ילדים       
61 ............................................. איזופיקס   
רצועת קשירה עילית...................... 62   
62 ....................................... הקדמה    
הוראות בטיחות....................... 62    

נקודות עיגון של רצועת      
קשירה עילית............................ 62    

מערכת ריסון לילד על מושב     
63 ..................................................... קדמי   
63 .......................... הערות כלליות    

רכב ללא מערכת לנטרול     
64 ........ כרית אוויר נוסע הקדמי    

מערכת ריסון לילדים      
הפונה לפנים............................. 64    
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מיקום מתאים עבור מערכת     
64 .................................... הריסון לילדים   
64 ....................................... הקדמה    
מושבים המתאימים להתקנה      
באמצעות חגורת הבטיחות 66    
מושבים המתאימים להתקנה      
מסוג איזופיקס......................... 67    
68 . מערכות ריסון מומלצות לילדים   
68 .......................... הערות כלליות    
מערכת ריסון לילדים.............. 69    
מערכת אוניברסלית............... 69    
מנעולי בטיחות לילדים................... 70   
הערות בטיחות חשובות....... 70    

מנעולי בטיחות לילדים      
בדלתות האחוריות.................. 71    
מאפיין שליטה בחלונות הצד      

האחוריים.................................... 71    
חיות מחמד ברכב.......................... 71  
מערכות לנהיגה בטוחה................ 72  
72 .................................................. סקירה   
הערות בטיחות................................. 72   

ABS מערכת למניעת נעילת     
גלגלים.................................................. 72   
72 .......................... הערות כלליות    
72 ........................ הערות בטיחות    
בלימה.......................................... 73    
ABS לנהיגת שטח.................. 73    
73 .......... BAS מערכת סיוע לבלמים   
73 .......................... הערות כלליות    
73 ........................ הערות בטיחות    
בלימה.......................................... 73    
סייען למניעת התנגשות............... 73   
73 .......................... הערות כלליות    
תפקוד אזהרת מרחק........... 73    
הערות בטיחות חשובות....... 73    
74 ......................................... תפקוד    
מערכת בלימה מותאמת..... 74    
מערכת סייען למניעת התנגשות 76   
76 .......................... הערות כלליות    
פנסי בלימה מותאמים.................. 76   

ESP מערת בקרת יציבות     
אלקטרונית......................................... 76   

76 .......................... הערות כלליות    
ETS/4ETS מערכת בקרת     

77 .......................... אחיזה אלקטרונית   
4ETS לנהיגת שטח........................ 77   
77 ........................ הערות בטיחות    
78 ......................................ESP מאפייני   
78 .......................... הערות כלליות    
78 .........ECO START STOP תפקוד   

הפסקת פעולה/הפעלה     
78 ...............................................ESP של   
79 ........................ הערות בטיחות    
מערכת  ESP לנהיגת שטח........ 80   
80 ............. מערכת  ESP לייצוב גרור   
80 .......................... הערות כלליות    
הוראות בטיחות....................... 80    
מערכת EBD חלוקת כח בלימה 80   
80 .......................... הערות כלליות    
בלימה מותאמת.............................. 81   
81 ......................................... בקרת היגוי   
81 .......................... הערות כלליות    
81 ........................ הערות בטיחות    
81 ........................ מערכות נגד גניבה  
שולל התנעה..................................... 81   
ATA מערכות אזעקה נגד גניבה 81   
81 ................................ הגנה נגד גרירה   
82 ......................................... תפקוד    
צריכה........................................... 82    
נטרול............................................ 82    
חיישן תנועה פנימית...................... 82   
82 ......................................... תפקוד    
צריכה........................................... 83    
נטרול............................................ 83    

בלם חניה חשמלי .................................... 182, 298
185 ....................................................... בלימה  
293 ..................................................... בלמים - נוזל

76 .......................... בלימה - פנסים מותאמים
בלימה מותאמת.............................................. 81

במבט חטוף.................................... 29
תא הנהג......................................... 30  
32 ................................... לוח מחוונים  
תצוגות ובקרים................................. 32   
נוריות אזהרה ובקרה...................... 34   
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35 .................... גלגל הגה רב תפקודי  
36 ........................... קונסולה מרכזית  
36 ............................................ חלק עליון   
37 ........................................ חלק תחתון   
לוח בקרה עילי............................... 38  
לוח בקרה בדלת............................ 39  

389 ....................................................... בנזין  
139 .................................................... בקרת אקלים

81 ....................................................... בקרת היגוי 
190 ....................................................... בקרת שיוט 

139 ................................. בקרת אקלים
מידע שימושי................................. 140  

סקירה של מערכות בקרת    
140 אקלים   

הוראות בטיחות................................ 140   
141 .... לוח בקרה מערכת מיזוג אוויר   
הערות.................................................. 141   
מערכת מיזוג אוויר.................. 141    
144 ���������������� ECO S/S תפקוד    

לוח בקרה בקרת אקלים     
אוטומטית תרמוטרוניק................. 143   

הפעלה של מערכות בקרת    
144 ............................................ אקלים   
הפעלה/הפסקה.............................. 144   
הערות כלליות................................... 144   
144 .......................... מערכת מיזוג אוויר   

בקרת אקלים אוטומטית     
תרמוטרוניק............................... 144    
144 .................................. תפקוד הקירור   
144 .......................... הערות כלליות    
145 ..................... הפעלה/הפסקה    

תקלות בתפקוד "קירור      
146 ........................ עם ייבוש אוויר"    

קביעת בקרת אקלים למצב     
אוטומטי............................................... 146   
146 .......................... הערות כלליות    
146 ......................... קביעת טמפרטורה   
מערכת מיזוג אוויר.................. 146    
בקרת תרמוטרוניק................. 146    
147 ....................... קביעת חלוקת אוויר   
מערכת מיזוג אוויר.................. 147    
147 . בקרת אקלים תרמוטרוניק    

קביעת זרימת אוויר......................... 147   
מערכת מיזוג אוויר.................. 147    
147 . בקרת אקלים תרמוטרוניק    
147 ZONE הפעלה/הפסקת פעולת   
הפשרת שמשה קדמית............... 148   
הפשרת חלונות................................ 148   

אדים בצד הפנימי של      
החלונות...................................... 148    
149 ...................... חימום החלון האחורי   
149 .......................... הערות כלליות    
149 ...... הפעלה/הפסקת פעולה    

תקלות בחימום החלון      
האחורי......................................... 150    

הפעלה/הפסקת פעולה של     
מצב מחזור אוויר.............................. 150   
150 .......................... הערות כלליות    

פתיחה/סגירת נוחות באמצעות     
150 ............................. לחצן מחזור אוויר   
הפעלה/הפסקת חום שיורי......... 151   
151 .......................... הערות כלליות    
152 ............................ חימום/אוורור עזר   
152 ........................ הערות בטיחות    
לפני הפעלה.............................. 152    

הפעלה/הפסקה חימום באמצעות      
לחצן בקונסולה המרכזית.... 153    

הפעלה/הפסקה באמצעות      
שלט רחוק.................................. 153    
החלפת הסוללה בשלט........ 155    
תקלות......................................... 156    
כוונון פתחי אוורור......................... 157  
הוראות בטיחות................................ 157   
157 .......... כוונון פתחי אוורור מרכזיים   
כוונון פתחי אוורור צדדיים............. 158   
כוונון פתחי אוורור אחוריים........... 158   

ג

112 ........................................... גב - תמיכת כוונון
190 ....................................................... גבעה  
גג שמש פנורמי................................................ 101
311 ....................................................... גגון   
365 ................................................. גלגל - החלפה
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גלגל חלופי זמני................................................ 381
115 ....................................................... גלגל הגה 
173 ........................... ידית להעברת הילוכים  

35 .................................................. רב תפקודי  
גלגלים

366 ....................................................... אחסון   
366 ....................................................... התקנה   
365 ....................................................... סבב   
370 ....................................................... שילובים   

גניבה - מערכות נגד...................................... 81
גרור

גרירה .................................................... 172, 227  
התחלת נסיעה......................................... 162  
397 ............................................... התקן גרירה  
289 ....................................................... לולאה   
398 ....................................................... עומסים   
221 ............................................. תפקוד חיבור  

22 ........................... גריטת כלי רכב משומשים
גרירה

82 ..................................................... הגנה נגד  
והתנעה בגרירה........................................ 348  
בסרן קדמי מורם...................................... 350  

גרפיקה - תצוגה ..................................... 207, 208

ד

דוושות האצה.................................................... 172
דיסטרוניק פלוס ....................................... 195, 280

389 ....................................................... דלק  
178 ................................................ מכסה מילוי  
277 ....................................................... מפלס   
286 ....................................................... דלת נהג 
286 ................................................... דלת תא מנוע

91 ....................................................... דלתות  

ה

172 ................................................. האצה - דוושה
289 ....................................................... הגה כח 
הגדרות - תפריט............................................. 248
הדממת מנוע.................................................... 181
הדממת מנוע אוטומטית.............................. 164

257 ............................................... הודעות בתצוגה
החניית הרכב..................................................... 183
336 .................................................. היכן אמצא ...?
169 ....................................................... הילוך סרק 
הילוך נסיעה לאחור......................................... 169
הילוכים - ידית.................................................. 168

 הלכדות - תפקוד מניעה בעת סגירת 
95  .................................................... תא מטען  

241 ....................................................... הנחיית דרך 
הנמכת הרכב.................................................... 369
העברת הילוכים................................................ 169
173 ................................ העברת הילוכים - ידיות
העמסה - הנחיות........................................... 304
הפשרת חלונות ושמשה קדמית............... 148

22 ........................................ הקדמה 
22 .................................... הגנה על הסביבה  
הערות כלליות................................... 22   
22 ........... גריטת כלי רכב משומשים   
חלפים מקוריים של מרצדס בנץ....... 22  
ספר נהג...................................................... 23  
23 ........................................... ציוד הרכב   
הפעלה בטוחה............................... 23  
הוראות בטיחות................................ 23   
24 .............................. הצהרת תאימות   
24 ............................. רכיבים אלחוטיים   
24 ............. תאימות אלקטרומגנטית   
24 ....................... מערכת אבחון עצמי   
מרכז שירות מורשה מרצדס....... 25   
רישום הרכב....................................... 25   
25 ......................................... שימוש נכון   
אחריות עקיפה................................. 26   
26 ................................................ תיעוד מידע  
27 ........................... מידע על זכויות יוצרים  

הרצת המנוע..................................................... 160
367 ...................................................... הרמת הרכב
התחלת נסיעה................................................. 162
163 ............................... התחלת נסיעה עם גרור

התנגשות - סייען לבלימה ......................... 73, 76
346 .......................................... התנעה בכבלי עזר
התנעה בגרירה................................................. 348
התנעה בגרירה - חירום................................ 352
התנעת המנוע.................................................. 161
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ו

310 ....................................................... וו תליה  
וילונות שמש...................................................... 103

ז

זיכרון הודעות..................................................... 257
זיכרון - תפקודים............................................. 118
163 ....................................... זינוק בעלייה - סייען
זינוק מרוצים...................................................... 205
147 ....................................................... זרימת אוויר 

ח

חגורות בטיחות ............................................ 44, 291
חו”ל - נהיגה..................................................... 122
189 ....................................................... חול - נהגה 
151 ....................................................... חום שיורי 
186 .................................................... חורף - נהיגה
חורף - צמיגים.................................................. 358

חיות מחמד ברכב............................................ 71
חיישן תנועה פנימית...................................... 82

חיישני אור - תקלה........................................ 274
299 .......................................... חיישני טמפרטורה
285 .............................................. חיישני לחץ אוויר
חיישני רדאר....................................................... 278
209 ....................................................... חיישנים 
252 ....................................................... חימום  
152 ............................................ חימום/אוורור עזר
290 ....................................................... חימום עזר 
113 ...................................................... חימום מושב
149 ........................................ חלון אחורי - חימום
חלונות - הפשרה............................................ 148

98 ....................................................... חלונות צד 
תפקוד למניעת הלכדות....................... 98  
98 .......................................... פתיחה וסגירה  
מאפיין פתיחת נוחות............................. 99  
מאפיין סגירת נוחות............................... 99  

איפוס חלונות הצד.................................. 100  
חלוקת אוויר - קביעה.................................... 147

חלפים מקוריים של מרצדס בנץ............... 22
181 ....................................................... חניה  
170 ...................................................P חניה - מצב
232 ...................................................... חשמל לגרור
חשמל - מתח.................................................. 290

ט

טיפוח הרכב....................................................... 327

319 .............................. טיפול ותחזוקה
מידע שימושי................................. 320    
320 ...................................... תא המנוע  
320 ............................... מכסה תא מנוע   
320 ........................ הערות בטיחות    
320 ........... מכסה תא מנוע פעיל    
פתיחת מכסה תא המנוע... 321    
322 ........ סגירת מכסה תא מנוע    
שמן מנוע............................................ 322   
322 .......................... הערות כלליות    

בדיקת שמן מנוע באמצעות      
322 ............................................. מדיד    
הוספת שמן מנוע................... 323    
בדיקה של מוצרי שירות אחרים. 324   
324 ...... בדיקת מפלס נוזל קירור    
הוספת נוזל שטיפה............... 324    
325 .......................................... תחזוקה  
325 .............................ASSYST מערכת   
325 .......................... הודעות שירות    
הסתרת הודעות תצוגה........ 326    
מידע על שירות........................ 326    
327 .................................... טיפול ברכב  
הערות כלליות................................... 327   
שטיפת הרכב.................................... 327   
מתקן אוטומטי......................... 327    
שטיפה ידנית............................ 328    
מכשירי ניקוי בלחץ גבוה...... 328    
ניקוי הגלגלים............................ 328    
ניקוי משטחי צבע................... 329    
329 ....... טיפול וטיפוח בצבע מט    
ניקוי החלונות............................ 329    
330 ................. ניקוי להבי המגבים    
330 ....... ניקוי הפנסים החיצוניים    
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ניקוי פנסי האיתות במראות      
330 ................................... החיצוניות    
ניקוי חיישנים............................. 330    
ניקוי מצלמות נסיעה לאחור 330    
ניקוי של התקן הגרירה......... 331    
טיפוח פנים הרכב............................ 332   
332 ............................ ניקוי התצוגה    
ניקוי דיפון פלסטיק................. 332    
332 .............. ניקוי של גלגל ההגה    
332 .................... ניקוי של דיפון עץ    
332 ............. ניקוי כיסויי המושבים    
333 .......... ניקוי חגורות הבטיחות    
ניקוי ריפוד הגג והשטיחים... 333    
טלפון - תפריט................................................. 243
316 ....................................................... טלפון נייד 
טמפרטורה מחץ לרכב.................................. 237
146 ..................................... טמפרטורה - קביעה

י

ידית הילוכים....................................................... 168
59 ....................................................... ילדים ברכב 

כ

כלים - ערכה..................................................... 336
54 ............ כרית אוויר - מערכת אבחון עצמי
64 ............... קדמית ללא מערכת לנטרול  

268 ....................................................... תקלות   
48 ....................................................... כריות אוויר 
51 ....................................................... וילון    
50 ................................................ לברכי הנהג  
מערכת לנטרול......................................... 51  
50 ....................................................... צד    
50  ....................................................... קדמיות   

ל

135 ....................................................... להבי מגבים 
39 .............................................. לוח בקרה בדלת
38 .................................................. לוח בקרה עילי

לוח מחוונים .................................................. 32, 248
נוריות אזהרה ובקרה.............................. 34  
תצוגות ובקרים......................................... 32  

133 ....................................................... לוחות דיפון 
388 ....................................................... לוחית זיהוי 
לולאת קשירה................................................... 310
לולאות גרירה..................................................... 350

לחץ אוויר בצמיגים ........................283, 302, 360
לחץ אוויר בצמיגים - מערכת אזהרה..... 361
לחץ אוויר בצמיגים - מערכת בקרה....... 362

מ

314 ....................................................... מאפרה  
312 ....................................................... מאפיינים 
מגב חלון אחורי................................................. 135
מגבי השמשה הקדמית................................ 134
313 ....................................................... מגני שמש 
236 ........................... מד טמפרטורת נוזל קירור
237 ........................................... מד מהירות אנלוגי
240 ......................................... מד מהירות דיגיטלי
מד סיבובי מנוע................................................. 237
388 ...................................................... מוצרי שירות
מושב - חימום.................................................. 113
110 ....................................................... מושבים 
מושבים - כוונון................................................. 110

 מושבים מתאימים למערכת ריסון 
באמצעות חגורות בטיחות........................... 66

מושבים, גלגל הגה ומראות.......... 107
מידע שימושי................................. 108  
תנוחות ישיבה נכונה של הנהג.... 108  
מושבים........................................... 109  
הוראות בטיחות................................ 109   
כוונון ידני של המושב...................... 110   
כוונון המושב לפנים ולאחור 110    
זווית של משענת הגב........... 110    
גובה המושב.............................. 110    
זווית של כרית המושב........... 110    
110 .............. כוונון חשמלי של המושב   
כוונון משענת הראש...................... 111   
111 .......................... הערות כלליות    
כוונון ידני של משענת הראש...... 111   
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כוונון ידני של משענת הראש...... 111   
112 ... משענות ראש במושב האחורי   

כוונון של תמיכת הגב ב-4     
מצבים.................................................. 112   
113 ......................AMG מושבי ביצועים   

כוונון התומכים של כרית      
המושב......................................... 113    

כוונון תומכי הגב של משענת      
113 ............................................... הגב    
הפעלה/כיבוי של חימום המושב 113   
113 ...... הפעלה/הפסקת פעולה    

תקלות אפשריות בחימום      
המושב......................................... 115    
115 ........................................ גלגל הגה  
הוראות בטיחות................................ 115   
116 ............................................ מראות   
מראה פנימית................................... 116   
116 .................................. מראה חיצונית   
116 ..... כוונון המראות החיצוניות    

קיפול חשמלי של המראות        
116 ................................... החיצוניות    
איפוס........................................... 117    
117 ......................... קיפול אוטומטי    

מראה חיצונית מחוץ      
למקומה...................................... 117    
117 ......................... נוגד סנוור אוטומטי   

מצב חניה של המראה החיצונית     
בצד הנוסע הקדמי.......................... 117   
117 .......................... הערות כלליות    

הגדרת מצב החניה ושמירתו      
117 .......................................... בזיכרון    
118 ................................ תפקודי זיכרון  
118 ................. שמירת הגדרות בזיכרון   
119 ................ קריאה להגדרות בזיכרון   

57 ....... מותחני חגורות בטיחות וכריות אוויר
230 ....................................................... מחבר כדורי 
232 ...............................LED מחוון תקלה בנורת
מחווני איתות..................................................... 125
מחזיקי כוסות.................................................... 312
237 ...................................................... מחשב הדרך
310 ......................................... מטענים - אבטחה
מטף כיובי אש................................................... 337

27 ................................... מידע על זכויות יוצרים

141 ....................................................... מיזוג אוויר 
150 ....................................................... מיחזור אוויר 
מים - עומק....................................................... 396
386 ..................................................... מכשירי קשר

מנוע
164 ....................................................... הדממה   
160 ....................................................... הרצה   
161 ....................................................... התנעה   
התנעה אוטומטית.................................. 165  
388 ....................................................... מספר   

מנעולי בטיחות לילדים................................... 70
291 ,86 ........................................................... מפתח 
מפתח חירום .................................................. 87, 93

161 .............................................. מפתח - מצבים
מצבר .............................................................276, 342

286 ....................................................... מצבר עזר 
מצית סיגריות.................................................... 314
מצלמות נסיעה לאחור.................................. 217
268 ....................................................... מצמד  
116 ....................................................... מראות  
מראת איפור ..................................................... 313

מרכז שירות מורשה מרצדס....................... 25
336 ................................................. משולש אזהרה
משענת גב מתקפלת.................................... 307
111 .................................................... משענת ראש
משקלים ומידות............................................... 396
מתג משולב....................................................... 125

נ

נהיגה
אוטומטית - תכניות............................... 174  
186 ........................................ בדרכים רטובות  
189 ....................................................... בחול   
186 ....................................................... בחורף   

בטוחה - מערכת..................................... 72  
189 ....................................................... בעלייה   
ידנית - תכניות......................................... 174  
מערכות....................................................... 190  
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159  .......................................... נהיגה וחניה
מידע שימושי................................. 160  
160 .................. הערות להרצת המנוע  
הערות בטיחות................................. 160   
160 ...................... 1500 ק”מ ראשונים   
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הערות בטיחות................................. 160   
מצבי מפתח...................................... 161   
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161 ........................ הערות בטיחות    
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תיבת הילוכים אוטומטית..... 162    
התנעת המנוע......................... 162    
התחלת נסיעה................................. 162   
תיבת הילוכים ידנית............... 162    
תיבת הילוכים אוטומטית..... 162    
התחלת נסיעה עם גרור....... 162    
סייען זינוק בעלייה................... 162    
164 ..............................ECO S/S תפקוד   
164 ....................................... הקדמה    
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הדממת מנוע אוטומטית..... 164    
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167  ................................................. תקלות   
תיבת הילוכים ידנית...................... 168  
ידית הילוכים....................................... 168   
169 ............................. שילוב הילוך סרק   
שילוב הילוך נסיעה לאחור............ 169   
המלצות להעברת הילוכים........... 169   
תיבת הילוכים אוטומטית............. 169  
הערות בטיחות................................. 169   
169 ..................DIRECT SELECT ידית   
סקירת מצבים.......................... 169    
מצב תיבת הילוכים ותצוגה של      
תכנית נהיגה............................. 170    
שילוב מצב חניה...................... 170     
שילוב הילוך נסיעה לאחור... 171    
שילוב הילוך סרק..................... 171    
שילוב מצב נהיגה.................... 171    
בורר הילוכים...................................... 171   

מצב תיבת הילוכים ותצוגה     
של תכנית נהיגה..................... 171    

שילוב מצב חניה...................... 171    
מצבים של תיבת הילוכים.... 171    
172 ..................................... עצות לנהיגה   
172 ........................... החלפת הילוך    
מצב של דוושת האצה.......... 172    
החזקת רכב במצב נייח........ 172    
מנגנון קיק-דאון....................... 172    
גרירת גרור.................................. 172    
לחצן בחירת תכניות....................... 173   
173 .......................... הערות כלליות    
173 .................................. AMG רכבי    

ידיות להעברת הילוכים בגלגל     
ההגה.................................................... 173   
174 ..................................... תכנית נהיגה   
174 ....................................... הקדמה    

הפעלה תכנית נהיגה      
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העלאת הילוכים....................... 175    
המלצות להעברת הילוכים.. 175    
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176 .............................. הורדת הילוך    
מנגנון קיק-דאון....................... 176    
176 .......... הפסקת תכנית נהיגה    
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הוראות בטיחות................................ 177   
178 ................................................. תדלוק    
178 .......................... הערות כלליות    
פתיחת מכסה מילוי דלק..... 178    
סגירת מכסה מילוי דלק....... 179    
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181 ............................................ חניה   
הערות בטיחות................................. 181   
הדממת המנוע................................. 181   
181 ........................ הערות בטיחות    
181 .... רכב עם ת. הילוכים ידנית    

רכב עם ת. הילוכים      
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182 ............................ בלם חניה חשמלי   
182 .......................... הערות כלליות    
182 ................ הפעלה/שחרור ידני    
שילוב אוטומטית..................... 183    
183 ....................... שחרור אוטומטי    



אינדקס14
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185 ........... מטענים כבדים וקלים    
דרך רטובה................................. 185    

ביצועי בלימה מוגבלים      
186 .................. בכבישים עם מלח    
רפידות בלמים חדשות.......... 186    
נהיגה בדרכים רטובות................... 186   
ציפה............................................. 186    
נהיגה בדרכים מוצפות.......... 186    
נהיגה בחורף...................................... 186   
187 ....................................... נהיגת שטח   
187 ........................ הערות בטיחות    
187 .......................... הערות כלליות    

בדיקות שיש לבצע לפני      
נהיגת שטח............................... 188    

בדיקות שיש לבצע אחרי      
נהיגת שטח............................... 188    
186 ................................ נהיגה בחול    
עקבות צמיגים ודרכי עפר.... 189    
נהיגה בעליה...................................... 189   
זווית כניסה ויציאה.................. 189    
שיפוע מרבי לנסיעה בעליה 190    
ראש גבעה................................. 190    
נהיגה בירידה............................. 190    
מערכות נהיגה............................... 190  
בקרת שיוט........................................ 190   
190 .......................... הערות כלליות    
190 ........................ הערות בטיחות    
ידית בקרת שיוט...................... 191    
תנאי הפעלה............................. 191    

אחסון, שמירה וקריאה      
191 ..................................... למהירות    
192 ........................ קביעת מהירות    
192 .................. נטרול בקרת שיוט    
ספידטרוניק........................................ 193   
193 .......................... הערות כלליות    

193 ........................ הערות בטיחות    
ספידטרוניק משתנה............. 193    
195 ................... ספידטרוניק קבוע    
דיסטרוניק פלוס............................... 195   
195 .......................... הערות כלליות    
195 ........................ הערות בטיחות    
ידית בקרת שיוט...................... 196    
הפעלה דיסטרוניק פלוס...... 197    
198 . נהיגה עם דיסטרוניק פלוס    
199 ........................ קביעת מהירות    
הגדרת המרחק המינימלי.... 199    
200 ......... נטרול דיסטרוניק פלוס    
נטרול בלוח המחוונים............ 201    

עצות לנהיגה עם      
דיסטרוניק פלוס....................... 202    
203 ....................................HOLD תפקוד   
הוראות בטיחות....................... 203    
203 .......................... הערות כלליות    
תנאי הפעלה............................. 204    
הפעלת תפקוד........................ 204    
נטרול תפקוד............................ 204    
205 ........RACE START זינוק מרוצים   
205 ........................ הערות בטיחות    
תנאי הפעלה............................. 205    
הפעלה זינוק מרוצים............. 205    

4MATIC הנעה קבועה בכל     
הגלגלים............................................... 206   
206 .......... DSR ויסות מהירות בירידה   
206 ........................ הערות בטיחות    
הפעלה/ביטול........................... 206    
207 ........... תצוגה בגרפיקת סיוע    
שינוי המהירות.......................... 207    
תכנית לנהיגת שטח...................... 208   
208 .......................... הערות כלליות    
208 ..................... הפעלה/הפסקה    
208 ........... תצוגה בגרפיקת סיוע    
פרקטרוניק......................................... 208   
208 ........................ הערות בטיחות    
טווח פעולה של החיישנים... 209    
210 .......................... תצוגת אזהרה    
211 ...... הפעלה/הפסקת פעולה    
212 ........................... פתרון תקלות    
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212 ............................... סייען חניה פעיל   
212 .......................... הערות כלליות    
212  ........................ הערות בטיחות    
חניה.............................................. 214    
יציאה ממקום חניה................ 216    
217 ..................... ביטול סייען פעיל    
גרירת גרור.................................. 217    
מצלמות נסיעה לאחור.................. 217   
217 .......................... הערות כלליות    
218 ........................ הערות בטיחות    
הפעלה/כיבוי מצלמות.......... 218    

תצוגה במערכת שמע/     
219 ...................................COMAND    
תפקוד חניה בנסיעה לאחור 220    
תפקוד חיבור גרור................... 221    
222 ............ מערכת לזיהוי עייפות נהג   
222 .......................... הערות כלליות    
222 ........................ הערות בטיחות    
222 ..... אזהרות והודעות על הצג    
סייען הגבלת מהירות..................... 223   
223 .......................... הערות כלליות    
223 ........................ הערות בטיחות    
223 .. מידע על הצג הרב תכליתי    
224 ......................... חבילת מעקב נתיב   
224 .......................... הערות כלליות    
224 ........................ סייען שטח מת    
סייען שמירת נתיב.................. 226    
גרירת גרור...................................... 227  
הערות.................................................. 227   
הוראות בטיחות....................... 227    
הוראות כלליות......................... 229    
עצות לנהיגה............................. 229    
230 .................... קיפול המחבר הכדורי   
231 ........................................... חיבור גרור   
ניתוק גרור........................................... 231   
קיפול פנימה...................................... 231   
אספקת חשמל של הגרור........... 232   
232 ...............LED מחוון תקלה בנורת   
ניתוק גרור........................................... 232   
232 .......................... הערות כלליות    
התקנת המתאם..................... 233    

187 ....................................................... נהיגת שטח
נהיגת שטח - נתונים.................................... 396
290 ....................................................... נוזל שטיפה 
253 ....................................................... נוחות  
נורות אחוריות - החלפה.............................. 133
נורות אחרות...................................................... 130
נורות - החלפה................................................ 130
130 ....................................................... נורות קסנון 

נוריות אזהרה ובקרה...................................... 34
291 .......................................... נוריות אזהרה וחיווי

נוריות אזהרה של מערכת הריסון.............. 43
43 ....................Passenger air bag נוריות חיווי

ניווט - תפריט................................................... 241
329 ....................................................... ניקוי הרכב 
162 ............................................. נסיעה - התחלה

93 ............................................. נעילה אוטומטית
92 .................................................... נעילת דלתות

395 ....................................................... נתוני הרכב 

385 ...................................... נתונים טכניים
מידע שימושי................................. 386  
386 ............... מידע על נתונים טכניים  
אלקטרוניקת הרכב.......................  386  
טיפול באלקטרוניקת הרכב.........  386   

התקנה מאוחרת של מכשירי     
קשר...................................................... 386   
388 .................................... לוחיות זיהוי  
388 ............ לוחיות זיהוי ומספר הזיהוי   
388 .......................................................  VIN   
מספר מנוע........................................ 388   
מוצרי שירות וקיבולם................... 388  
הערות בטיחות................................. 388   
389 ....................................................... דלק   
389 ........................ הערות בטיחות    
389 .............................................. בנזין    
סולר.............................................. 391    
392 .................. מידע על תצרוכת דלק   
שמן מנוע............................................ 392   
392 ........................ הערות בטיחות    
393 ............................................ קיבול    
393 ....................................... תוספים    
צמיגות שמן מנוע................... 393    
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נוזל קירור............................................ 393   
394 ........................ הערות בטיחות    
מערכת השטיפה של השמשה. 395   
395 ........................ הערות בטיחות    
395 ..................................... נתוני הרכב  
הערות כלליות................................... 395   
משקלים ומידות............................... 396   
נתוני הרכב לנהיגת שטח............. 396  
עומק מים מרבי................................ 396   
זווית כניסה/יציאה........................... 397   
שיפוע מירבי לנסיעה בעליה........ 397   
397 ........................ התקן לגרירת גרור  
מידות להתקנה................................ 397   
עומסי גרור.......................................... 398   
עומס גרור מותר...................... 398    
עומס ללא בלמים.................... 399    
משקל מרבי יצול הגרור........ 399    
400 ... עומס מותר על סרן אחורי    
נתיב - חבילת מעקב..................................... 224
נתיכים חשמליים............................................. 352

ס

סוללה בשלט הרחוק...................................... 155
סוללת המפתח................................................ 88

391 ....................................................... סולר  
סייען אור גבוה מותאם.................................. 127
סייען אור ראשי - תקלה............................... 275

סייען הגבלת מהירות .................. 223, 245, 278
סייען זינוק בעליה............................................. 163
280 ....................................................... סייען חניה 
212 ............................................... סייען חניה פעיל

סייען למניעת התנגשות פלוס .............246, 265
סייען שטח מת .............................. 224, 247, 279
סייען שמירת נתיב ....................... 226, 247, 279

סנוור
313 ....................................................... מהצד   
117 ............................................. נוגד אוטומטי  
317 ...................................................... ציפוי נגד  
193 ....................................................... ספידטרוניק 

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

ע

עומסים מותרים............................................... 398
עזרה - תפריט.................................................. 245

עייפות נהג ...................................... 222, 247, 278
189 .................................................... עליה - נהיגה

עצות לנהיגה ............................................. 172, 184
337 ....................................................... ערכת כלים 
336 ...................................... ערכת עזרה ראשונה

פ

132 ....................................................... פנס איתות 
פנסי איתות - תקלה..................................... 272
פנס בלימה - תקלה...................................... 273
פנס קדמי - תקלה......................................... 273
123 ....................................................... פנסי ערפל 
133 ....................................................... פנסי פניה 
פנסים אחוריים................................................. 134
פנסים חיצוניים - תקלה.............................. 274
פנסים ראשיים.................................................. 123
פנסים ראשיים - אדים.................................. 128

פנסים ומגבי השמשה הקדמית.. 121
מידע שימושי................................. 122  
תאורה חיצונית.............................. 122  
הערות כלליות................................... 122   
122 ...................................... נהיגה בחו”ל   
122 .......................... הערות כלליות    

כלי רכב עם פנסי קסנון      
והלוגן............................................ 122    

כלי רכב עם מערכת      
122 ........................... תאורה חכמה    
הגדרת התאורה החיצונית........... 122   
אפשרויות................................... 122    
מתג תאורה............................... 122    
פנסים ראשיים......................... 123    
פנס ערפל.................................. 123    
פנסי צד....................................... 124    

כוונון הטווח פנסים ראשיים      
124 ............................................. הלוגן    
מתג משולב....................................... 125   
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125 ............................ מחווני איתות    
אור גבוה...................................... 125    
125 .......... הבהוב פנסים ראשיים    
126 ...... מערכת ניקוי פנסים ראשיים   
מערכת תאורה חכמה................... 126   
126 .......................... הערות כלליות    
126 ........... תפקוד תאורה פעילה    
126 .............. תפקוד תאורת פניה    
מצב דרך מהירה...................... 127    

טווח מורחב בפנסים      
הראשיים..................................... 127    
תאורה לנהיגת שטח............. 127    
סייען אור גבוה מותאם.................. 127   
127 .......................... הערות כלליות    
הוראות בטיחות....................... 128    
128 ...... הפעלה/הפסקת פעולה    
אדים בתוך הפנסים הראשיים.... 128   
תאורה פנימית............................... 129  
129 .................................................. סקירה   
בקרת תאורה פנימית.................... 129   
הערות חשובות........................ 129    
בקרה אוטומטית..................... 129    
130 ............................... בקרה ידנית    

התאורה הפנימית נדלקת     
אוטומטית........................................... 130   
החלפת נורות................................. 130  
הוראות בטיחות................................ 130   
130 ........................................ נורות קסנון   
נורות אחרות...................................... 130   
החלפת נורות קדמיות................... 131   

התקנת/הסרת הכיסוי של      
131 ............... קשת הגלגל הקדמי    
אור נמוך בפנסים ראשיים... 132    
אור גבוה בפנסים ראשיים... 132    
132 ................................ פנס איתות    
133 .................................. פנסי פניה    
החלפת נורות אחוריות.................. 133   

פתיחה/סגירה לוחות דיפון      
צד.................................................. 133    
פנסים אחוריים......................... 134    
134 ............... מגבי השמשה הקדמית  
הפעלה/הפסקת פעולה............... 134   

הפעלה/הפסקה מגב חלון     
135 .................................................... אחורי   
החלפת להבי המגבים................... 135   
הוראות בטיחות....................... 135    

החלפת להבי מגבים שמשה      
קדמית......................................... 136    

החלפת להב מגב בחלון      
אחורי............................................ 136    
תקלות במגבי השמשה................ 138   

208 ....................................................... פרקטרוניק 
157 ....................................................... פתחי אוורור

פתיחה וסגירה................................ 85
מידע שימושי................................. 86  
86 ............................................ מפתח   
הוראות בטיחות................................ 86   
87 ................................. תפקודי מפתח   
שינוי הגדרות נעילה........................ 87   
מפתח חירום..................................... 87   
87 .......................... הערות כלליות    
הוצאת מפתח.......................... 88    
הכנסת מפתח......................... 88    
סוללת המפתח................................ 88   
88 ........................ הערות בטיחות    
בדיקת הסוללה........................ 88    
החלפת הסוללה...................... 89    
פתרון תקלות של המפתח.......... 90   
91 ............................................ דלתות   
הערות בטיחות................................. 91   
92 .... ביטול נעילה ופתיחה מבפנים   
93 .............. מאפיין נעילה אוטומטית   

ביטול נעילה בדלת הנהג     
93 ................................. )מפתח חירום(   
94 ........................................ תא מטען  
הוראות בטיחות................................ 94   
תפקוד מניעת הילכדות................ 95   
פתיחה/סגירה מבחוץ.................... 95   
פתיחה......................................... 95    
סגירה........................................... 95    

פתיחה/סגירה אוטומטית     
מבחוץ.................................................. 96   
הוראות בטיחות....................... 96    
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פתיחה/סגירה אוטומטית     
מבפנים................................................ 96   
96 .......................... הערות כלליות    
97 .......................... פתיחה/סגירה    

הגבלת זווית הפתיחה דלת תא     
מטען..................................................... 97   
הוראות בטיחות....................... 97    
97 ........................................... דריכה    
נטרול............................................ 97    
97 ... שחרור חירום גלת תא המטען   
98 ...................................... חלונות צד  
הוראות בטיחות................................ 98   
תפקוד למניעת הילכדות.............. 98   
פתיחה וסגירה חלונות צד............ 98   
מאפיין פתיחת נוחות..................... 99   
מאפיין סגירת נוחות....................... 99   

100 ........................ תקלות בחלונות צד   
גג שמש פנורמי............................. 101  
הוראות בטיחות................................ 101   
תפקוד למניעת הילכדות.............. 102   
הפעלה................................................. 102   
פתיחה וסגירה.......................... 102    
סגירת גשם................................ 103    
הפעלת וילונות שמש..................... 103   
הוראות בטיחות....................... 103    
103 ............................ מניעת לכידה    
איפוס........................................... 104    
תקלות אפשריות בגג השמש.... 105   

צ

23 ....................................................... ציוד הרכב 
צמיג נקור ................................................... 338, 365

358 ....................................................... צמיגי חורף 
372 ....................................................... צמיגי קיץ 
393 ....................................................... צמיגות שמן

צמיגים וגלגלים.............................. 355
מידע שימושי................................. 356  
356 .............................. הערות בטיחות  
הפעלה ............................................ 356  
הערות על נהיגה.............................. 356   

ביקורת תקופתית............................ 357   
הערות בטיחות................................. 357   
בחירת צמיגים................................... 357   
358 .........................MOExtended צמיגי   
358 ............................... הפעלה בחורף  
הערות כלליות................................... 358   
358 ......................................... צמיגי חורף   
358 ..........................................M+S צמיגי   
שרשראות שלג................................. 359   
360 ....................... לחץ אוויר בצמיגים  
מפרטים לחץ אוויר בצמיגים....... 360   

מערכת אזהרה מפני איבוד לחץ     
אוויר....................................................... 361   
361 .......................... הערות כלליות    
361 ........................ הערות בטיחות    
אתחול מערכת אזהרה......... 362    

מערכת לבקרת לחץ אוויר     
בצמיגים............................................... 362   
362 .......................... הערות כלליות    
362 ........................ הערות בטיחות    
363 ................. בדיקה אלקטרונית    
הודעות אזהרה......................... 364    
אתחול המערכת..................... 364    
אישור סוג למערכת ניטור.... 365    
365 .................................. החלפת גלגל  
365 ........................................... צמיג נקור   
סבב גלגלים........................................ 365   
366 ........................................ כיוון הסיבוב   
366 .................................... אחסון גלגלים   
ניקוי גלגלים........................................ 366   
366 ..................................... התקנת גלגל   
הכנת הרכב............................... 366    

אבטחת הרכב מפני      
הדרדרות..................................... 367    
הרמת הרכב.............................. 365    
הסרת גלגל................................ 369    
התקנת גלגל חדש................. 369    
369 ........................... הנמכת הרכב    
שילובי גלגלים וצמיגים................. 370  
הערות כלליות................................... 370   
צמיגים.................................................. 272   
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גלגל חלופי זמני............................. 381  
הערות בטיחות................................. 381   
הערות כלליות................................... 382   
382 ...... הוצאת הגלגל החלופי הזמני   

ק

קונסולה מרכזית.............................................. 36
קיק-דאון - מנגנון ................................... 172, 176
קירור - נוזל ........................ 275, 300, 324, 394

קירור עם ייבוש אוויר....................................... 144

ר

ריסון ילדים - מערכת..................................... 60
63 ................................ ריסון לילד במושב קדמי
ריסון - מיקום מתאים למערכת................ 64
ריסון - מערכת לילדים הפונה לאחור...... 64
64 ...... ריסון - מערכת לילדים הפונה לפנים
ריסון - מערכות מתאימות לילדים............ 68
רישום הרכב....................................................... 25
24 ............................................. רכיבים אלחוטיים

251 ....................................................... רכב  
307 .................................................... רשתות מטען

ש

שטיח רצפה....................................................... 317
שטיפת הרכב.................................................... 327
190 .................................................... שיוט - בקרה

25 ....................................................... שימוש נכון 
325 ....................................................... שירות  
שירות - תפריט................................................ 247
155 ....................................... שלט רחוק - סוללה
242 ................................................. שמע - תפריט

שמן מנוע .................................................... 322, 392
שמשה קדמית................................................. 148

שמשה קדמית - שטיפה ..................... 325, 395
315 .................................................... שקע 12 וולט
שרשראות שלג................................................. 359

ת

תא מנוע - מכסה........................................... 320
תא מטען ....................................................... 94, 307
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 הגנה על הסביבה

 הערות כלליות

 הערות על הגנת הסביבה

המדיניות המוצהרת של חברת דימלר מגנה על 
הסביבה בכל התחומים.

מטרותיה הן להבטיח כי השימוש במשאבים 
הטבעיים אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פני כדור 

הארץ ייעשה בחסכנות ובאופן מתחשב הן בצורכי 
הטבע והן בצורכי האנושות.

גם אתה יכול לתרום את חלקך בסיוע בהגנת 
הסביבה על ידי הפעלת רכבך באופן אחראי לסביבה.

צריכת הדלק, בלאי המנוע, תיבת ההילוכים, 
 הבלמים והצמיגים תלויים בגורמים

הבאים:

תנאי הפעלה של רכבך 	•
סגנון הנהיגה האישי שלך 	•

שני הגורמים האלה נמצאים בשליטתך. לכן עליך 
להתחשב בנקודות הבאות:

תנאי הפעלה:

הימנע מנסיעות קצרות שמגבירות את 	•1
צריכת הדלק.  

וודא כי לחץ האוויר בצמיגים תמיד נכון. 	•
אל תישא מטען מיותר. 	•

הסר את הגגון כשאינך צריך אותו. 	•
רכב המטופל באופן קבוע ושגרתי יתרום להגנה   	•
על איכות הסביבה. לכן הקפד לבצע את טיפולי    

השירות במועדם המתוכן.  

הקפד לבצע את טיפולי התחזוקה במוסכים   	•
מומחים מורשים בלבד. לדוגמה, במרכז שירות    

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.  

סגנון נהיגה אישי:

אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת   	•
המנוע.  

אל תחמם את המנוע כשהרכב עומד במקומו 	•
נהג בזהירות ושמור על מרחק בטוח מהרכב  	•1

שלפניך.  

הימנע מהאצות ובלימות תכופות. 	•
החלף הילוך בזמן, והשתמש רק עד 2/3    	•

ממהירות המנוע המרבית שלו.  

דומם את המנוע בפקקי תנועה. 	•
שים לב לצריכת הדלק של רכבך. 	•

 גריטת כלי רכב משומשים

חברת מרצדס בנץ תקבל בחזרה את רכב 
מרצדס בנץ שלך כדי למחזרו באופן אחראי 
לסביבה, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

)EU( הנוגעות לגריטת כלי רכב.

קיימת רשת של נקודות החזרה ושל מתקני 
פירוק. ניתן להחזיר את הרכב במתקנים אלה 

ללא עלות. בכך אתה תורם תרומה גדולה 
לתהליך המחזור ולשמירה על המשאבים 

הטבעיים.

מידע נוסף על מחזור כלי רכב ישנים, על 
קבלתם בחזרה ועל תנאי המדיניות ניתן למצוא 

באתר הבית של מרצדס בנץ. 

 חלפים מקוריים של מרצדס בנץ 

 הערה על הגנת הסביבה

חב' דיימלר אף מספקת מכלולים וחלקי חילוף 
משופצים שזהים באיכותם לחלקי חילוף חדשים.  
לכן, על החלקים המשופצים חלים תנאי אחריות 

זהים לאלו של החלקים החדשים.

ייתכן שהותקנו כריות אוויר, מותחני חגורות    
בטיחות ויחידות בקרה וחיישנים של מערכות 

ריסון אלה באזורי הרכב הבאים:

דלתות  •

עמודי דלתות  •

ספי דלתות  •

מושבים  •

לוח מכשירים  •

לוח מחוונים  •

קונסולה מרכזית  •

אל תתקין אביזרים כגון מערכת שמע    
באזורים אלה. אל תבצע תיקונים או עבודות    
ריתוך. אתה עלול לפגוע ביעילות ההפעלה    

של מערכות הריסון.  



23 הקדמה

בצע התקנה מאוחרת של אביזרים במרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ. 

אם אתה משתמש בחלקי חילוף, בצמיגים, 
בגלגלים ובאביזרים הנוגעים לבטיחות שלא 

אושרו על-ידי חב' מרצדס בנץ, בטיחות 
ההפעלה של הרכב עלולה להיות בסכנה.  
כמו כן, השימוש בחלקים אלה עשוי לגרום 

לתקלות מערכת בטיחות כגון מערכת 
הבלמים. השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים 

של מרצדס בנץ או בחלקים באיכות זהה.  
השתמש רק בצמיגים, בגלגלים ובאביזרים 

שאושרו במיוחד עבור רכבך. 

חברת מרצדס בנץ בודקת את כל החלפים 
המקוריים ואת חלקי ההמרה. האביזרים 
שאושרו במיוחד לכלי הרכב שלך נבדקו 

כדי לבחון את אמינותם, את בטיחותם ואת 
התאמתם. למרות מחקר השוק המתמשך, אין 

באפשרותה של מרצדס בנץ להעריך חלקים 
אחרים. לפיכך, החברה אינה נוטלת כל אחריות 
בגין השימוש בחלקים מסוג זה ברכבי מרצדס 
בנץ. הדבר נכון גם אם החלקים אושרו באופן 

עצמאי או באופן רשמי.  בגרמניה חלקי חילוף 
מסוימים מאושרים להתקנה או לשינויים באופן 

רשמי רק אם הם עומדים בדרישות החוק.  
תנאי האישור תקפים גם במדינות מסוימות 
אחרות.  כל החלקים המקוריים של מרצדס 

בנץ עומדים בדרישות החוק.  השימוש בחלקי 
חילוף בלתי מאושרים עלול לגרום לביטול של 

רישיון הרכב.

הדבר נכון אם:

החלקים גורמים לשינוי בסוג הרכב    	•
בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הרכב.  

אם נשקפת סכנה למשתמשי דרך אחרים.  •

אם רמות הפליטה או הרעש נפגעות באופן    •
חמור בעקבות השינוי.  

 )VIN( תמיד ספק את מספר הזיהוי של הרכב 
)  עמוד 388( בעת הזמנת חלקים מקוריים 

של מרצדס בנץ. 

ספר נהג

ציוד הרכב

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים ואת כל  
הציוד הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך הזמין 

בעת הבאתו לדפוס. ייתכנו שינויים בהתאם 
למדינת הייצוא. אנא שים לב כי ייתכן שרכבך 
לא צויד בכל הציוד המתואר בספר זה. הדבר 

נכון גם למערכות ותפקודים הנוגעים לבטיחות. 
לכן, הציוד ברכבך עשוי להיות שונה מזה 

המוצג באיורים ובהסברים הניתנים בספר זה.

כל המערכות המותקנות ברכבך מפורטות 
בהסכם הרכישה המקורי של רכבך.

אם יש לך שאלות בנוגע לציוד והפעלתו, אנא 
פנה למרכז שירות מורשה של מרצדס מטעם 

חברת כלמוביל בע"מ.

ספר הנהג וחוברת השירות הם מסמכים 
חשובים, ויש לשמור אותם תמיד ברכב. 

הפעלה בטוחה

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
בצע תמיד את עבודות השירות/תחזוקה או את 
התיקונים הדרושים, כדי למנוע תקלות או כשל 
מערכות.  קיימת סכנת תאונה. בצע תמיד את 

עבודות השירות/תחזוקה הדרושות ואת התיקונים 
החיוניים במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
אם תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה, 

תהיה פעולתן של מערכות בטיחות )כגון היגוי 
כוח או בלימה מותאמת( זמינה באופן חלקי 

בלבד או לא זמינה כלל. לכן, תצטרך להשקיע 
מאמצים רבים יותר בהפעלת מערכות בטיחות 

 אלה. קיימת סכנת תאונה.
אל תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה.
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 אזהרה
חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים עלולים 

להידלק במגע עם חלקים חמים של מערכת 
הפליטה. קיימת סכנת שריפה. 

בעת נהיגה בדרכי עפר או דרכים לא סלולות 
בדוק בקביעות את גחון הרכב. בפרט, הסר 
שאריות של צמחים או של חומרים דליקים 

אחרים שעלולים להיתפס. אם נגרם נזק, פנה 
למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
שינויים ברכיבים אלקטרוניים, בתוכנה או בחיווט 

שלהם עלולים לפגוע בתפקודם ו/או בהפעלה 
של רכיבים הקשורים אליהם, בפרט אם מדובר 

במערכות בטיחות. מערכות בטיחות עשויות 
להפסיק לפעול ולסכן את בטיחות ההפעלה של 

הרכב. קיימת סכנת תאונה ופציעות מוגברת.

אל תנסה לבצע שינויים ברכיבים חשמליים, 
בחיווט או בתוכנה שלהם.  בצע תמיד עבודות 

ושינויים ברכיבים חשמליים ואלקטרוניים במרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.

אם תבצע שינויים במערכת האלקטרונית של 
הרכב, יבוטל רישיון הרכב.

 עלול להיגרם נזק לרכב אם:

הרכב נתקע )שפת מדרכה גבוהה או דרך    •
לא סלולה(  

אתה נוהג דרך מכשול )בור או שפת     •
מדרכה( במהירות גבוהה מדי  

חפץ כבד פוגע בגחון או בשלדה  •

במצבים מעין אלה המרכב, הגחון, השלדה, 
הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק, אפילו 

אם הנזק בלתי נראה לעין.  ברכיבים שנפגמו 
בדרך זו עשויות להופיע תקלות פתאומיות, 

או שרכיבים אלה עלולים לא לעמוד בעומסים 
הנגרמים בתאונה. 

אם נגרם נזק ללוחות הגחון, חומרים דליקים 
כגון עלים, עשבים או ענפים עשויים להצטבר 

בין הגחון ללוחות שלו. חומרים אלה עשויים 
להתלקח אם הם באים במגע עם רכיבים 

חמים של מערכת הפליטה במשך פרק זמן 
ארוך. 

במצבים אלה דאג לבדוק את הרכב ולתקן 
אותו במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ. אם יש פגיעה בבטיחות 
ההפעלה בזמן הנסיעה, עצור בהקדם האפשרי 

בעודך מקדיש תשומת לב לתנאי התנועה.  
פנה למרכז שירות מורשה כדי לקבל עזרה 

מקצועית.

הצהרת תאימות
      

רכיבים אלחוטיים

המידע הבא מתייחס לכל הרכיבים ברכב 
ולמערכת COMAND Online שמשדרים 

וקולטים גלי רדיו:

הרכיבים ברכב הקולטים ו/או המשדרים גלי 
רדיו תואמים לדרישות הרלוונטיות שנקבעו 
בתקנה EC            . ניתן לקבל מידע נוסף 

בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ

תאימות אלקטרומגנטית

התאימות האלקטרומגנטית של רכיבי הרכב 
נבדקה ואושרה בהתאם לתקנה הנוכחית 

�ECE- R 10 התקפה

מערכת אבחון עצמי

מערכת האבחון העצמי מיועדת לחיבור ציוד 
במרכז שירות של מרצדס מטעם כלמוביל 

בע"מ.

1999/5/
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 אזהרה
אם אתה מחבר ציוד למערכת האבחון העצמית, 

הוא יכול להשפיע על הפעולה של מערכות הרכב. 
מצב כזה עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של 

רכבך. קיימת סכנת תאונה.

אל תחבר שום ציוד למערכת האבחון העצמי.

 אזהרה
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג 

עלולים להגביל את תנועת הדוושה או לחסום 
את הדוושה הלחוצה.  מצב זה מסכן את בטיחות 

ההפעלה והנהיגה של הרכב. קיימת סכנת 
תאונה.

וודא שכל החפצים ברכב מאוחסנים כהלכה 
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 מפסיקים את פעולת המנוע ומחברים  
התקנים למערכת האבחון העצמי, המצבר    

עשוי להתרוקן.  

חיבור התקנים למערכת האבחון העצמי 
יכול, לדוגמה, לגרום לאיפוס מידע על פליטת 

מזהמים.  בעקבות זאת, ישנה אפשרות 
שפליטת המזהמים ברכב לא תעמוד בדרישות 

החוק והרכב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.

מרכז שירות מורשה מרצדס

למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ יש את הידע הטכני, הכלים 

והמומחיות הדרושים לביצוע נכון של כל עבודה 
ברכבך, בפרט אם העבודה נוגעת למערכות 

בטיחות.

הקפד על ההוראות בחוברת השירות. תמיד 
 דאג לבצע את העבודות הבאות במרכז 

שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ:

עבודות הנוגעות לבטיחות 	•

עבודות שירות ותחזוקה 	•

עבודות תיקונים 	•

שינויים, התקנות והסבות 	•

עבודות על רכיבים אלקטרוניים   •1
מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש במרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.

רישום הרכב

חברת מרצדס בנץ עשויה לדרוש ממרכזי 
השירות המורשים מטעם כלמוביל הע"מ 

לבצע בדיקות בכלי רכב מסוימים, כדי לשפר 
את איכותם ואת בטיחותם. חברת מרצדס בנץ 

מסוגלת ליידע אותך על ביקורות רכב, רק אם 
שמך שמור ורשום במערכת. ייתכן כי רכבך אינו 

רשום עדיין בשמך אם:

רכבך לא נרכש מסוכנות מורשית. 	•

רכבך לא נבדק עדיין במרכז שירות של   	•
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.  

מומלץ לרשום את רכבך במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

הודע למרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ על כל שינוי בכתובת 

או בבעלות על הרכב בהקדם האפשרי.  ניתן 
לעשות זאת במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ, לדוגמה.

שימוש נכון

אם תסיר מדבקות אזהרה, אתה או אחרים 
עלולים להיפצע מכיוון שלא תזהו סכנות 

מסוימות. אל תסיר מדבקות אזהרה.

הקפד על המידע הבא בעת נהיגה ברכבך:

הערות בטיחות בספר נהג זה 	•

מידע טכני בספר נהג זה 	•

תקנות התעבורה מקומיות 	•

חוקים ותקנות הנוגעים לכלי רכב    •1
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אחריות עקיפה

 ציית להוראות של ספר נהג זה הנוגעות 
להפעלה נכונה של רכבך וכן לנזק אפשרי    
לרכב. נזק העלול להיגרם לרכבך בעקבות    

הפרה במזיד של הוראות אלה לא יכוסה   
באחריות העקיפה של מרצדס בנץ ולא    

באחריות לרכב חדש או משומש של חברת    
.Daimler AG  

תיעוד מידע

רכיבים אלקטרוניים רבים ברכבך מכילים 
זיכרונות נתונים.

באופן זמני או קבוע זיכרונות נתונים אלה 
מאחסנים מידע טכני על:

מצב ההפעלה של הרכב  •

אירועים  •

תקלות  •

מידע טכני זה בדרך כלל מתעד מצב של רכיב, 
יחידה, מערכת או הסביבה הכוללות, לדוגמה: 

תנאי הפעלה של רכיבי המערכת, לדוגמה    •
מפלסי נוזלים   

הודעות סטטוס של הרכב ושל רכיביו  •1
השונים כגון מספר סיבובי גלגל/ מהירות,    

האטה בתנועה, האצה צדדית, מצב דוושת    
האצה   

תקלות וליקויים במערכות חשובות כגון    •
מערכת תאורה ובלמים.  

תגובות הרכב בתנאי נהיגה מיוחדים כגון    •
פתיחת כרית אוויר או התערבות של     

מערכות ייצוב.  

תנאים סביבתיים כגון טמפרטורה חיצונית  •

נתונים אלה טכניים בלבד ומשמשים למטרות 
הבאות:

סיוע בזיהוי ובתיקון תקלות ופגמים  •

ניתוח תפקודי הרכב לאחר תאונה, לדוגמה  •

שיפור של תפקודי הרכב  •

המידע לא יכול לשמש למעקב אחר תנועות 
הרכב מרחוק. 

בעת ביצוע טיפולי שירות ניתן לקרוא את 
המידע הזה מזיכרון האירועים והתקלות.

טיפולי שירות כוללים:

תיקונים  •

תהליכי שירות 	•

תביעות אחריות 	•

בקרת איכות 	•

הקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ )או היצרן( באמצעות התקני אבחון 

מיוחדים. אם דרוש, ניתן לקבל מההתקנים 
מידע מפורט יותר.

לאחר תיקון תקלה, המידע בזיכרון התקלות 
נמחק או נדרס באופן קבוע.

במהלך השימוש ברכב ישנם מצבים שבהם 
מידע טכני זה ביחד עם נתונים אחרים )אם 

צריך, לאחר התייעצות עם גורם מוסמך( יכול 
לסייע באיתור אדם מסוים. לדוגמה בעקבות:

דוחות תאונה 	•

נזק לרכב 	•

הצהרות עדים 	•

תפקודים נוספים הכלולים בהסכם רכישה 
מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הרכב. 
התפקודים הנוספים כוללים לדוגמה מיקום 

 הרכב במקרה חירום.
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מידע על זכויות יוצרים

הערות כלליות

ניתן למצוא מידע על רישיונות עבור תוכנה 
חופשית ופתוחה המותקנת ברכבך וברכיביו 

אלקטרוניים באתר אינטרנט הבא:

http://www�mercedes-benz�com/opensource
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30 ................................................. תא הנהג

לוח מחוונים............................................ 32

35 ........................... גלגל הגה רב-תפקודי

קונסולה מרכזית.................................... 36

38 ....................................... לוח בקרה עילי

39 .................................... לוח בקרה בדלת



תוכן תא נהג30

ף
טו

ח
ט 

ב
מ

ב

עמודתפקוד

ידיות להעברת הילוכים 

בגלגל ההגה

173

125מתג משולב

32לוח מחוונים

צופר

DIRECT SELECT 169ידית

208תצוגת אזהרה של פרקטרוניק

38לוח בקרה עילי

עמודתפקוד

ידיות של מערכות בקרת 
אקלים 

140

161מתג התנעה

115כוונון גלגל ההגה

191ידית בקרת השיוט

182בלם חניה חשמלי

122מתג תאורה

24מערכת אבחון עצמי

321פתיחת תא המנוע

 תא נהג
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עמודתפקוד

38לוח בקרה עילי

תצוגת אזהרה של 
פרקטרוניק

208

125מתג משולב

32לוח מחוונים

צופר

DIRECT SELECT 169ידית

ידיות להעברת הילוכים 
בגלגל ההגה

173

עמודתפקוד

122מתג תאורה

182בלם חניה חשמלי

321פתיחה של מכסה תא המנוע

24חיבור מערכת אבחון

161מתג התנעה

115כוונון גלגל ההגה 

191ידית בקרת השיוט

140מערכת בקרת אקלים
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לוח מחוונים

לוח מחוונים: קילומטרים  

עמודתפקוד

237מד מהירות אנלוגי

238תצוגה רב-תכליתית

237מד סיבוב מנוע

עמודתפקוד

236טמפרטורת נוזל הקירור

מד דלק

236תאורת לוח מחוונים

 לוח מחוונים

 תצוגות ובקרים
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לוח מחוונים

לוח מחוונים: מיילים  

עמודתפקוד

237מד מהירות אנלוגי

238תצוגה רב-תכליתית

237מד סיבוב מנוע

עמודתפקוד

236טמפרטורת נוזל הקירור

מד דלק

236תאורת לוח מחוונים
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לוח מחוונים

עמודתפקוד

  אור נמוך בפנסים 
ראשיים

123

124  פנסי צד

  אור גבוה בפנסים 
ראשיים

125

®ESP  295

  בלם חניה חשמלי 
)אדום(

298

  בלם חניה חשמלי 
)צהוב(

298

301  אזהרת מרחק

125   מחווני איתות

42  מערכת ריסון

291  חגורות בטיחות

עמודתפקוד

 מנוע דיזל: חימום קדם 
של מצתים

 מצב נהיגה ספורטיבי 
AMG ברכבי

162

296

299 נוזל קירור

124 פנס ערפל אחורי

123 פנסי ערפל קדמיים

299 אבחון המנוע

 מערכת לבקרת לחץ 
אוויר בצמיגים

302

299 עתודת דלק

ESP®OFF 295

  ABS  293

293  בלמים

 נוריות אזהרה ובקרה

      



35תוכן
ף

טו
ח

ט 
ב

מ
ב

גלגל הגה רב תפקודי

עמודתפקוד

238תצוגה רב תכליתית

 ;COMAND/תצוגת שמע
ראה ספר הוראות נפרד

 ;LINGUATRONIC הפעלת
ראה ספר הוראות נפרד

 דחיית שיחה או סיום שיחה
יציאה מספר טלפונים/

 זיכרון חיוג חוזר חיוג 
 קבלת שיחה 

 מעבר לזיכרון חיוג חוזר
 

 כוונון עוצמת קול

השתקה

243

עמודתפקוד

 בוחר תפריט

בחירת תפריט משנה או 
 גלילה ברשימות

 אישור בחירה 
הסתרת הודעת תצוגה

237 

237 

237 
257

 חזרה
מתג כיבוי 

LINGUATRONIC; ראה 
ספר הוראות נפרד

237

 

 גלגל הגה רב תפקודי
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קונסולה מרכזית

עמודתפקוד

 COMAND/מערכת שמע
Online; ראה ספר הוראות 

נפרד

113 חימום מושב

206 בקרת מהירות בירידה

208 פרקטרוניק

 ECO תפקוד 
start/stop

164

125 פנסי תאורת חירום

עמודתפקוד

 PASSENGER נורית חיווי
AIRBAG

43

 בחירת תכנית נהיגה 

AMG: ESP רכבי 

173

79

152 חימום עזר

208 תכנית לנהיגת שטח

 קונסולה מרכזית

 קונסולה מרכזית, חלק עליון
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קונסולה מרכזית

DIRECT SELECT כלי רכב עם ידית  

עמודתפקוד

מאפרה
מצית

שקע חשמלי
תא אחסון

314
314
315
305

305תא אחסון

עמוד תפקוד

312מחזיקי כוסות

305תא אחסון עם ממשק מדיה 

בקרי מערכת שמע/
COMAND ראה ספר הוראות 

נפרד
 

 קונסולה מרכזית, חלק תחתון
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לוח בקרה עילי

עמודתפקוד

 הדלקה/כיבוי של 
תאורה פנימית אחורית

130

 הדלקה/כיבוי של 
מנורת קריאה ימנית

129

 הדלקה/כיבוי של 
תאורה פנימית קדמית/

בקרה אוטומטית של תאורה 
פנימית

130

82 נטרול חיישן גרירה

116מראה פנימית

עמודתפקוד

 נטרול של חיישן 
התנועה הפנימית

305תא לאחסון משקפיים

 פתיחה/סגירה של גג 
שמש פנורמי עם וילונות 

שמש נגללים

102

 הדלקה של תאורה 
פנימית קדמית

130

 הדלקה/כיבוי של 
מנורת קריאה שמאלית
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תיעוד מידע

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד  
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות של   
 מרצדס מורשים מטעם חב' כלמוביל בע"מ: 

) עמוד 25(.

אזעקת חירום

להפעלה: לחץ על לחצן    למשך   
כשנייה אחת. 

נשמעת אזעקה והתאורה החיצונית   
מהבהבת.

להפסקת פעולה: לחץ שוב על לחצן     
. 

או
הכנס את המפתח למתג ההתנעה.  

אזעקת חירום זמינה במדינות מסוימות   
בלבד.

בטיחות הנוסעים

הקדמה למערכת הריסון

מערכת הריסון מפחיתה את הסיכוי שנוסעי 
הרכב ייפגעו מחלקי תא הנוסעים של הרכב 

בעת תאונה. מערכות הריסון יכולות אף

להפחית את הכוחות הפועלים על נוסעי הרכב 
במהלך תאונה.

מערכת הריסון כוללת:

חגורת בטיחות  	•

כריות אוויר 	•

מערכת ריסון לילדים 	•

מערכת לאבטחת מושבי ילדים 	•

רכיביה של מערכת הריסון פועלים בתיאום 
אחד עם השני. הם מסוגלים לספק הגנה 

לנוסעים אם כל נוסעי הרכב תמיד:

מהדקים נכון את חגורת הבטיחות    •1
) עמוד 46(  

מכוונים נכון את המושב ואת משענת   	•
הראש ) עמוד 109(.  

כנהג עליך לוודא שגלגל ההגה מכוונן כהלכה. 
עיין במידע על תנוחת הישיבה הנכונה של 

הנהג ) עמוד 108(.

כמו כן, עליך לוודא שכריות האוויר יתנפחו נכון 
אם יופעלו ) עמוד 48(.

כרית אוויר משלימה חגורת בטיחות החגורה 
כהלכה ומספקת לנוסעי הרכב הגנה נוספת 

ומוגברת בעת תאונה.  כריות האוויר לא 
מתנפחות בתאונות שבהן חגורות הבטיחות 

מספקות הגנה מספקת. בנוסף, בעת תאונה 
יתנפחו רק כריות האוויר המסוגלות לספק 
הגנה נוספת.  עם זאת, חגורות הבטיחות 

וכריות אוויר אינן מגנות בדרך כלל כנגד חדירת 
עצמים לתוך הרכב.

מידע על אופן הפעולה של מערכת הריסון ניתן 
למצוא בסעיף "הפעלה של מותחני חגורות 

הבטיחות ושל כריות האוויר" ) עמוד 57(.

ראה סעיף "ילדים ברכב" למידע נוסף על 
 הסעת ילדים ברכב ועל מערכות ריסון לילדים 

) עמוד 59(. 



תוכן
ת

חו
טי

ב
43בטיחות הנוסעים

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
ביצוע שינויים במערכת ריסון עלול להוביל 

לתפקוד לקוי. במצב זה, מערכת הריסון כבר 
לא תספק הגנה לנוסעי הרכב כיוון שלא תפעל 

בתאונה או תופעל באופן פתאומי, לדוגמה.  
קיימת סכנה מוגברת של תאונה ופציעות 

חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תבצע שינויים 
במערכת הריסון. אל תנסה לבצע שינויים ברכיבים 

חשמליים, בחיווט או בתוכנה שלהם.

אם יש לבצע שינויים בכרית אוויר כדי 
להתאימה לאדם עם מוגבלויות, פנה למרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.

נורית אזהרה של מערכת הריסון

תפקודיה של מערכת הריסון נבדקים לאחר 
הפעלת ההצתה ובאופן סדיר תוך כדי הפעלת 

המנוע. לכן, ניתן לגלות תקלות בזמן.

נורית האזהרה של מערכת הריסון בלוח 
המחוונים נדלקת לאחר הפעלת ההצתה. עליה 

להיכבות כמה שניות לאחר התנעת המנוע. 
רכיביה של מערכת הריסון מוכנים לפעולה.

תקלה במערכת מתרחשת אם נורית האזהרה 
 של מערכת הריסון:

לא נדלקת לאחר הפעלת ההצתה. 	•

לא כבית לאחר כמה שניות בעקבות    	•
התנעת המנוע.  

נדלקת שוב בעת שהמנוע פועל. 	•

 אזהרה
אם ישנה תקלה במערכת הריסון, רכיביה עלולים 

לפעול במקרה או לא לפעול כלל בתאונה המציגה 
תאוטה עזה. מותחני חגורות או כריות אוויר 

עשויים להיפגע, לדוגמה.
קיימת סכנה מוגברת של תאונה ופציעות חמורות 

או אף קטלניות.

בדוק את מערכת הריסון במרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

PASSENGER AIRBAG נורית חיווי

בכלי רכב המצוידים במערכת הנטרול 
האוטומטית של כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי, נורית החיווי מציגה את מצבה של 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי.

 PASSENGER AIR BAG ON  נורית חיווי 	•
נדלקת: כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

מוכנה לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים 
כל תנאי הפעלה, תופעל כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי.

  PASSENGER AIR BAG OFF  נורית חיווי 	•
נדלקת: כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
מנוטרלת. היא לא תופעל בעת תאונה.

בהתאם לנוסע במושב הקדמי, יש להכשיר את 
כרית האוויר הקדמית לפעולה או לנטרל אותה.  

עליך לבדוק את מצבה לפני תחילת הנסיעה 
ובמהלכה.

מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור  	•
מותקנת על המושב הקדמי: נורית 

PASSENGER AIRBAG OFF חייבת לדלוק. 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת. 

הקפד תמיד על הנתונים שבסעיפים 
"מערכת נטרול אוטומטית של כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי" ) עמוד 51( ובסעיף 
"ילדים ברכב" ) עמוד 59(.
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ילדים במערכת ריסון הפונה לפנים:  	•
יש להכשיר את כרית האוויר לפעולה 
או לנטרלה בהתאם למערכת הריסון 

שהותקנה, לגילו ולגודלו של הילד. לפיכך, 
הקפד תמיד על הנתונים שבסעיפים 

"מערכת נטרול אוטומטית של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי" ) עמוד 51( ובסעיף 

"ילדים ברכב" ) עמוד 59(.

כל הנוסעים האחרים: נורית החיווי  	•
PASSENGER AIR BAG ON חייבת 

לדלוק. כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
מוכשרת לפעולה. בהתאם למבנה גופו 

של הנוסע הקדמי, ייתכן כי תידלק הנורית 
PASSENGER AIRBAG  OFF. כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי מנוטרלת. היא לא תופעל 
בעת תאונה. במקרה זה אין להשתמש 

במושב הנוסע הקדמי.

הקפד תמיד על הנתונים שבסעיפים   
"מערכת נטרול אוטומטית של כרית האוויר 
של הנוסע הקדמי" ) עמוד 51( וכן בסעיף 

"חגורות בטיחות" ) עמוד 44( ובסעיף 
"כריות אוויר" ) עמוד 48(. בסעיפים אלה 

אף תמצא מידע על תנוחת ישיבה נכונה.

חגורות בטיחות

הקדמה

חגורת בטיחות שחגורה כהלכה היא האמצעי 
היעיל ביותר לריסון תנועתם של נוסעי הרכב 
בעת התנגשות או התהפכות היא מפחיתה 
את הסיכוי שנוסעי הרכב ייפגעו מחלקי תא 

הנוסעים של הרכב או שייזרקו מתוכו. חגורת 
הבטיחות אף מחזיקה את נוסעי הרכב 

בתנוחת הישיבה העדיפה ביחס לכריות האוויר 
הנפתחת. 

מערכת חגורות הבטיחות כוללת:

חגורות בטיחות 	•
מותחני חגורות עבור חגורות הבטיחות של  	•

המושבים הקדמיים והמושבים האחוריים 
הקיצוניים.

מגבילי כוח עבור חגורות הבטיחות של  	•
המושבים הקדמיים והמושבים האחוריים 

הקיצוניים.

אם חגורת הבטיחות נמשכת במהירות או 
בכוח רב מתוך המכלול שלה, ננעל סליל 

האינרציה. לא ניתן למשוך יותר את רצועת 
החגורה. מותחן החגורה מותח את חגורת 

הבטיחות בעת התנגשות כדי להדקה על הגוף.  
עם זאת, הוא לא מושך את נוסעי הרכב בכיוון 

משענת הגב של המושבים שלהם.

לפיכך, מותחן החגורה אינו מתקן תנוחת 
ישיבה לא נכונה או את הניתוב של חגורת 

בטיחות שלא חגורה כהלכה.  בעת הפעלתם 
עוזרים מגבילי כוח החגורה להפחית את 

עוצמת הכוח המרבית שחגורת הבטיחות 
מפעילה על נוסע הרכב. 

מגבילי הכוח של המושבים הקדמיים 
מסונכרנים עם כריות האוויר הקדמיות 

הסופגות חלק מכוח התאוטה.  בכך ניתן 
להפחית את הכוחות הפועלת על נוסעי הרכב 

במהלך תאונה.

 אם מושב הנוסע הקדמי פנוי, אל תשלב את 
לשונית החגורה של מושב זה בתוך האבזם 

שלה. אם כן, מותחני החגורות עשויים 
לפעול בעת תאונה ויהיה צורך להחליפם. 

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
חגורת הבטיחות לא תספק את ההגנה הייעודית 
שלה אם היא לא חגורה כהלכה.  כמו כן, חגורת 
בטיחות שחגורה לא נכון עשויה לגרום לפציעות 
נוספות בעת תאונה, בלימת פתע או שינויי כיוון 
חדים. קיימת סכנה מוגברת של תאונה ופציעות 

חמורות או אף קטלניות.
וודא תמיד כי כל נוסעי הרכב חגורים בחגורות 

הבטיחות שלהם וכי הם יושבים בתנוחה נכונה.
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 אזהרה
חגורת הבטיחות אינה מעניקה את רמת ההגנה 
המיועדת, אלא אם משענת הגב נמצאת במצב 
זקוף כמעט.  בעת בלימה עזה או תאונה אתה 
עלול להחליק מתחת לחגורת הבטיחות ולספוג 

פגיעות באזור הצוואר או הבטן, לדוגמה.  קיימת 
סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 

קטלניות.
כוונן נכון את המושב לפני תחילת הנסיעה. וודא 

תמיד שמשענת הגב נמצאת במצב כמעט 
זקוף ושרצועת הכתף של חגורת הבטיחות שלך 

מועברת דרך מרכז הכתף.

 אזהרה
אנשים שגובהם מתחת ל- 1.50 מטרים לא 
יכולים לחגור נכון את חגורת הבטיחות ללא 

מערכת ריסון נוספת מתאימה.  חגורת הבטיחות 
לא תספק את ההגנה הייעודית שלה אם היא לא 

חגורה כהלכה. כמו כן, חגורת בטיחות שחגורה 
לא נכון עשויה לגרום לפציעות נוספות בעת 

תאונה, בלימת פתע או שינויי כיוון חדים. קיימת 
סכנה מוגברת של תאונה ופציעות חמורות או אף 
קטלניות. אבטח אנשים שגובהם מתחת ל- 1.50 

מטרים במערכת ריסון מתאימה.

אם ילדים שגילם עד גיל 12 ושגובהם עד 1.50 
מטרים נוסעים ברכב:

תמיד אבטח אותם במערכת ריסון  	•
המתאימה לרכב מרצדס בנץ זה. מערכת 

הריסון חייבת להתאים לגילו, למשקלו 
ולמידותיו של הילד.  

הקפד על הוראות ועל הערות הבטיחות על  	•
מערכת אוטומטית לנטרול כריות אוויר של 

הנוסע הקדמי ) עמוד 51(.

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות  	•
הבטיחות בפרק "ילדים ברכב" בספר נהג זה 

) עמוד 59( בנוסף על הוראות ההתקנה 
של יצרן מערכת הריסון. 

 אזהרה
חגורות הבטיחות אינן יכולות לבצע את תפקידן 

כמתוכנן אם:

הם ניזוקו, שונו, הולבנו, נצבעו או שהן    •
מלוכלכות מאוד

אבזם החגורה ניזוק או מלוכלך מאוד  •
בוצעו שינויים במותחני החגורות, בעיגונים או   •

בסלילים הפנימיים

בתאונה חגורות הבטיחות עשויות לספוג נזק 
בלתי נראה לעין מרסיסי זכוכית, לדוגמה. חגורות 

בטיחות פגומות או חגורות שבוצע בהן שינוי 
עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במהלך 
תאונה.  מותחני החגורות שבוצע בהם שינוי 

עשויים להתחיל לפעול ברגע בלתי צפוי או לא 
לפעול כלל בעת הצורך.  קיימת סכנה מוגברת 

של פציעות חמורות או אף קטלניות.

לעולם אל תבצע שינויים בחגורות בטיחות, 
במותחני חגורות, בעיגונים ובסלילים פנימיים 

וודא שחגורות הבטיחות נקיות ושאינן פגומות 
או בלויות.  לאחר תאונה דאג לבדוק את חגורות 

הבטיחות במרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ. 

מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש בחגורות 
בטיחות שאושרו על-ידה במיוחד עבור רכבך.

כלי רכב המצוידים במושבי ספורט או 
במושבי ביצועים AMG: מושבים אלה 

מצוידים בחגורת בטיחות סטנדרטית בעת 3 
נקודות עיגון.  אם אתה מתקין חגורת בטיחות 
אחרת בעלת נקודות עיגון מרובות כגון חגורת 

בטיחות ספורטיבית או חגורת מרוצים, מערכת 
הריסון אינה יכולה לספק הגנה מרבית. 

 אזהרה
אם אתה מעביר חגורות בטיחות דרך הפתח 
במשענת הגב, משענת הגב עשויה להינזק 

או להישבר אפילו בעת תאונה.  קיימת סכנה 
מוגברת של פציעות חמורות או אף קטלניות.

השתמש רק בחגורת בטיחות סטנדרטית בעלת 
שלוש נקודות עיגון. לעולם אל תבצע שום שינויים 

בחגורות בטיחות.
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שימוש נכון בחגורות בטיחות

הקפד על הערות הבטיחות הנוגעות לחגורת 
הבטיחות ) עמוד 44(.

כל נוסעי הרכב חייבים לחגור את חגורות 
הבטיחות שלהם כהלכה לפני תחילת הנסיעה. 

כמו כן, עליך לוודא שכל הנוסעים חגורים 
כהלכה במהלך הנסיעה.

בעת חגירה של חגורת בטיחות עליך לוודא כי:

לשונית החגורה משולבת באבזם החגורה  	•
השייך למושב.

חגורת הבטיחות מהודקת היטב על גופך.  	•
הימנע מלבישת בגדים גדולים/נפוחים 

דוגמת בגדי חורף.

חגורת הבטיחות לא מפותלת. רק אם היא  	•
חגורה כהלכה, מתאפשרת חלוקה של 

הכוחות הפועלים על פני חגורת הבטיחות. 

את רצועת הכתף יש להעביר דרך מרכז  	•
הכתף. אסור שרצועת הכתף של חגורת 
הבטיחות תיגע בצוואר או תעבור מתחת 

לזרוע שלך. במקרה הצורך כוונן את חגורת 
הבטיחות לגובה המתאים.

את רצועת המותניים של חגורת הבטיחות  	•
יש להעביר דרך אגן הירכיים נמוך ככל 

האפשר.

יש להעביר את רצועת המותניים דרך אגן  	•
הירכיים ולעולם לא דרך הבטן. פרט זה חשוב 
במיוחד לנשים הרות.  במידת הצורך, הצמד 
את רצועת המותניים אל אגן הירכיים ומשוך 

חזק את רצועת הכתף. 

אסור להעביר את חגורת הבטיחות דרך  	•
חפצים חדים, מחודדים או שבירים.

הוצא חפצים כגון עטים, מפתחות או  	•
משקפיים מכיסי בגדיך ואחסן אותם כהלכה 

בתאי האחסון ברכב. 

חגורת בטיחות מיועדת לשימוש בידי נוסע  	•
אחד. אסור להסיע ילדים על הברכיים של 
נוסעים אחרים. בעת תאונה הם עשויים 
להימחץ בין הנוסע לבין חגורת בטיחות.

אסור להשתמש בחגורת בטיחות אחת כדי  	•
לאבטח חפצים אם אחד הנוסעים משתמש 

בה.

חגורות בטיחות מיועדת לאבטח ולרסן נוסעי 
רכב בלבד. הקפד תמיד על "הנחיות העמסה" 

עבור אבטחת חפצים, מטען או כבודה ) עמוד 
.)304

הידוק חגורת הבטיחות וכוונונה

הקפד על הערות הבטיחות הנוגעות לחגורת 
הבטיחות ) עמוד 44( ועל המידע על שימוש 

נכון בחגורת הבטיחות ) עמוד 46(.

כוונון החגורה ) עמוד 108(.  
על משענת הגב להיות במצב זקוף כמעט. 

הוצא את חגורת הבטיחות בזהירות   
מפתחה  ושלב את לשונית החגורה  

 . באבזם שלה 

הוצא את חגורת הבטיחות מהפתח שלה   
. 

שלב את לשונית המתכת   בתוך האבזם 
. חגורת הבטיחות של הנהג ושל הנוסע 

הקדמי מתהדקות אוטומטית אם צריך; ראה 
"כוונון חגורת הבטיחות" ) עמוד 47(.

אם צריך, משוך את רצועת הכתף של   
החגורה כדי להדקה היטב על גופך. 
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על רצועת הכתף תמיד לעבור במרכב הכתף 
שלך. אם צריך, כוונן את פתח החגורה.

הרמה: החלק את מוביל החגורה למעלה.   
מוביל החגורה ישתלב במצבים שונים.

הנמכה: החזק את לחצן השחרור  של   
מוביל החגורה והחלק את המוביל למטה.

שחרר את הלחצן   במצב הרצוי. וודא   
שמוביל החגורה משולב היטב.

שחרור של חגורות הבטיחות 

וודא שחגורת הבטיחות נגללה במלואה.    
אחרת, חגורת הבטיחות או לשונית החגורה 
עשויה להיתפס בדלת או במנגנון המושב.  

חגורת בטיחות תפוסה עשויה לגרום נזק 
לדלת, ללוח הדיפון שלה ולעצמה. חגורת 

בטיחות שניזוקה כבר לא יכולה לספק 
הגנה ויש להחליפה.  פנה למרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

, החזק היטב את  לחץ על לחצן שחרור    
לשונית החגורה   והחזר אותה לעבר 

. פתחה 

כוונון של חגורות הבטיחות

הכוונון של חגורות הבטיחות הוא חלק 
אינטגרלי מתפקוד נוחות ®PRE-SAFE. תפקוד 

זה מכוונן את חגורת הבטיחות של הנהג ושל 
הנוסע הקדמי לפי פלג הגוף העליון של הנוסע. 

רצועת החגורה נמתחת מעט במצבים הבאים:

לשונית החגורה משולבת באבזם שלה 	•

ההצתה מופעלת. 	•

תפקוד הכוונון של חגורת הבטיחות יפעיל כוח 
הידוק מסוים אם יזוהה רפיון בין הנוסע לבין 

חגורת הבטיחות.  אל תאחוז בחוזקה בחגורת 
הבטיחות בעת כוונונה.

ביכולתך להפעיל את הכוונון או להפסיק את 
פעולתו במחשב הדרך ) עמוד 253(.

תזכורת חגורת בטיחות עבור הנהג 
והנוסע הקדמי

נורית האזהרה של חגורת הבטיחות  
בלוח המחוונים מזכירה לנוסעים לחגור את 
חגורת הבטיחות שלהם.  היא עשויה לדלוק 
ברציפות או להבהב. בנוסף, ייתכן שיישמע 

צליל אזהרה.
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נורית האזהרה של חגורת הבטיחות  
כבית וצליל האזהרה מופסק בעת שהנהג 

והנוסע הקדמי מהדקים את חגורות הבטיחות 
שלהם. 

למידע נוסף על נורית האזהרה של חגורות   
הבטיחות  , ראה "נוריות חיווי ואזהרה 

בלוח המחוונים, חגורת בטיחות" ) עמוד 
.)291

מחוון חגורות בטיחות במושבים אחוריים

חגורות הבטיחות של המושב האחורי השמאלי 
והאמצעי לא חגורות )דוגמה(.

מחוון חגורות הבטיחות במושבים האחוריים 
זמין רק במדינות מסוימות. 

במשך 30 שניות לערך המחוון מיידע אותך 
באיזה מושב אחורי לא חגורה חגורה הבטיחות.

מחוון חגורות הבטיחות במושבים האחוריים 
מופיע בתצוגה אם:

התחלת בנסיעה ומהירות הרכב הגיעה לכ- 	•
10 קמ"ש.

הנוסעים במושב האחורי מהדקים או  	•
משחררים את חגורות הבטיחות שלהם 

במהלך הנסיעה.

נוסע יצא מהרכב או נכנס אליו ואתה  	•
מתחיל לנסוע שוב.

באפשרותך לבטל מיד את מחוון חגורת 
הבטיחות של המושבים האחוריים ) עמוד 

.)257

כריות אוויר

הקדמה

המיקום של כריות אוויר מצוין באמצעות הסמל 
.AIRBAG

כרית אוויר מספקת הגנה נוספת לחגורת 
בטיחות שחגורה כהלכה.  כרית אוויר היא 

לא תחליף לחגורת הבטיחות. כרית האוויר 
מספקת הגנה נוספת בסוגי תאונות מסוימים.

לא כל כריות האוויר מופעלות בתאונה. 
מערכות כריות האוויר השונות פועלות באופן 

עצמאי ) עמוד 57(.

עם זאת, שום מערכת בטיחות שזמינה היום 
יכולה להגן מפני פציעות או מפני פגיעות 

קטלניות. 

כמו כן, לא ניתן להימנע לחלוטין מסכנת 
פציעות שעלולות להיגרם בידי כרית אוויר 

שנפתחת במהירות גבוהה. 

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אינך יושב בתנוחת ישיבה נכונה, כרית האוויר 

לא יכולה לספק את ההגנה הייעודית שלה ועשויה 
אפילו לגרום לפציעות נוספות בעת פתיחתה.  
קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או 

אף קטלניות. כדי למנוע סיכונים מעין אלה, וודא 
תמיד כי כל נוסעי הרכב:

חוגרים נכון את חגורות הבטיחות שלהם, 	•1
     בפרט נשים הרות

יושבים בתנוחה נכונה במרחק רחוק ככל 	•1
     האפשר מכריות האוויר

מקפידים על ההערות המתוארות להלן: 	•
וודא תמיד שאין שום חפצים בין כריות האוויר לבין 

הנוסע.

כוונן את המושבים כהלכה לפני תחילת  	•
הנסיעה. וודא תמיד שמשענת הגב של 
המושב נמצאת במצב כמעט זקוף. על 

מרכזה של משענת הראש לתמוך בראשך 
בגובה העיניים בערך.

הזז את מושב הנהג ואת מושב הנוסע  	•
הקדמי לאחור ככל האפשר.  מיקומו של 
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מושב הנהג חייב לאפשר שליטה בטוחה 
ברכב במהלך נהיגה. 

החזק את גלגל ההגה בצדו החיצוני של  	•
החישוק. כל התנאים האלה מאפשרים 

לכרית האוויר להיפתח במלואה.

הישען תמיד על משענת הגב במהלך  	•
הנהיגה. אל תרכון לפנים ואל תישען על 

הדלת או על חלון הצד.  אחרת, אתה עשוי 
להימצא באזור הפתיחה של כרית האוויר.

החזק תמיד את רגליך באזור הרגליים  	•
שלפני מושבך. אל תניח את רגליך על לוח 
המכשירים, לדוגמה. מכיוון שרגליך עשויים 

להימצא באזור הפתיחה של כרית האוויר.

אבטח אנשים שגובהם מתחת ל- 1.50  	•
מטרים במערכת ריסון מתאימה אנשים 

מתחת לגובה זה לא יכולים לחגור נכון את 
חגורת הבטיחות שלהם.

אם אתה מסיע ילד ברכבך, הקפד על 
הערות הבאות:

אבטח תמיד ילדים שגובהם מתחת ל-1.50  	•
מטרים וגילם עד 12 שנים במערכות ריסון 

מתאימות.

יש להתקין מערכות ריסון לילדים במושבים  	•
האחוריים.

התקן רק מערכת ריסון לילד הפונה לאחור  	•
במושב הקדמי, רק אם כרית האוויר 

של המושב מנוטרלת. אם נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר 

של נוסע קדמי מנוטרלת( דולקת בקביעות, 
כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת ) 

עמוד 43(.

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות  	•
הבטיחות הנוגעות למערכת לנטרול 

אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
) עמוד 51( ועל ההערות בסעיף "ילדים 

ברכב" ) עמוד 59( בנוסף על הוראות 
ההתקנה של יצרן מערכות הריסון. 

חפצים בתא הנוסעים עשויים להפריע 
להפעלה נכונה של כרית האוויר. כדי למנוע 
סכנות אפשריות שעשויות לנבוע מפתיחתה 

של כרית האוויר, לפני תחילת הנסיעה וודא כי:

אין אנשים, בעלי חיים או חפצים בינך  	•
לבין כרית אוויר. אל תניח חפצים על לוח 
המכשירים מעל כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי.

.B אין חפצים בין המושב, הדלת לעמוד 	•
אין חפצים קשים כגון מתלי מעילים  	•

שתלויים על ידיות אחיזה או על ווי מעילים.

אין אביזרים כגון מחזיקי כוסות שמחוברים  	•
לרכב בטווח הפתיחה של כרית אוויר 

)דלתות, חלונות צד, דיפון אחורי או קירות 
צד(.

אין חפצים כבדים, חדים או שבירים בכיסי  	•
בגדיך. אחסן חפצים אלה במקומות 

מתאימים. 

 אזהרה
אם אתה מבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר או 

מצמיד אליהם חפצים כגון מדבקות, הפעולה 
הייעודית של כרית האוויר עשויה להיפגע. קיימת 

סכנת פציעות מוגברת.
לעולם אל תבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר ואל 

תצמיד אליהם שום חפצים. 

 אזהרה
חיישני הבקרה של כריות האוויר מותקנים 

בדלתות. ביצוע שינויים או עבודות לא נכון על 
הדלתות או על הדיפון שלהן וכן השימוש בדלתות 
פגומות עשוי להוביל לפגיעה בפעילות החיישנים.  

לכן, ייתכן כי כריות האוויר לא יתפקדו כהלכה. 
בעקבות זאת, הן לא יספקו את ההגנה הייעודית 

שלהן. קיימת סכנת פציעות מוגברת. 
לעולם על תבצע שינויים בדלתות או בחלקיהן. 

תמיד דאג לבצע עבודות על הדלתות או על 
הלוחות שלהן במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.
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כריות אוויר קדמיות

אל תניח חפצים כבדים על מושב הנוסע    
הקדמי. פעולה זו עשויה לגרום למערכת 
לזהות את המושב הקדמי כתפוס. ייתכן 

כי בעת תאונה יופעלו מערכות הריסון של 
מושב הנוסע הקדמי ויהיה צורך להחליפן.

כרית האוויר של הנהג  מתנפחת לפני גלגל 
ההגה. כרית האוויר של הנוסע הקדמי   

מתנפחת לפני תא הכפפות ומעליו.

כריות האוויר הקדמיות מתוכננות להגביר את 
ההגנה על החזה והראש של הנהג ושל הנוסע 

הקדמי.

 PASSENGER AIR BAG OFF נורית החיווי
ונורית PASSENGER AIR BAG ON מיידעות 
אותך על מצבה של כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי ) עמוד 43(. כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי  תתנפח רק אם:

המערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר  	•
של הנוסע הקדמי זיהתה את מושב הנוסע 

הקדמי כתפוס ) עמוד 51(. נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ON נדלקה ) עמוד 

.)52

מערכת הריסון צופה תאונה חמורה. 	•

כריות אוויר לברכי הנהג

כרית אוויר לברכי הנהג   נפתחת מתחת 
לעמוד ההגה. היא מופעלת ביחד עם כרית 

האוויר הקדמית.

כרית האוויר לברכי הנהג מציעה הגנה נוספת 
לירכיים, לברכיים ולחלק תחתון של הרגליים.

כריות אוויר צד

 אזהרה
כיסויי מושבים לא מתאימים עשויים לחסום או 
אפילו למנוע את התנפחותן של כריות האוויר 

המשולבות בתוך המושבים. כמו כן, ייתכן כי כריות 
האוויר לא יגנו על הנוסעים כפי שיועדו. גם פעולה 

של תפקוד הזיהוי של מושב בטיחות לילדים 
עשויה להיפגם. קיימת סכנה מוגברת של פציעות 

חמורות או אף קטלניות.
השתמש רק בכיסויים המאושרים בידי חברת 

מרצדס בנץ.



תוכן
ת

חו
טי

ב
51בטיחות הנוסעים

כריות אוויר צד קדמיות   ואחוריות   
מתנפחות בסמוך לכרית המושב הקיצוני.

בעת התנפחותן כריות האוויר מציעות הגנה 
נוספת לפלג הגוף העליון ולאזור האגן של 

הנוסעים במושבים הקדמיים. עם זאת, הכריות 
אינן מגנות על:

ראש 	•
צוואר 	•

זרועות 	•
בעת התנגשות צד תיפתח כרית האוויר בצד 

שבו ארעה ההתנגשות.

כלי רכב עם מערכת אוטומטית לנטרול 
כריות אוויר של הנוסע הקדמי: כרית אוויר צד 

מתנפחות בתנאים הבאים:

נוסע זוהה במושב הנוסע הקדמי או 	•
הלשונית של חגורת הבטיחות משולבת  	•

באבזם של מושב הנוסע הקדמי.

אם הלשונית של חגורת הבטיחות משולבת 
באבזם החגורה, תיפתח כרית האוויר הצדדית 
של הנוסע הקדמי בתנאים מסוימים. במקרה 

זה פתיחתה של כרית האוויר מתרחשת בין אם 
מושב הנוסע הקדמי תפוס או לא.

כריות אוויר וילון

כריות אוויר וילון  משולבות לתוך מסגרת 
הגג הצדדית ומתנפחות באזור המשתרע 

.C עד קורה A מקורה

בפתיחתן מציעות כריות האוויר וילון הגנה 
נוספת לראש הנוסע. עם זאת, אין הן מגינות 

על חזך או על זרועותיך.

בעת התנגשות צד תתנפח כרית האוויר וילון 
בצד שבו ארעה ההתנגשות.

אם המערכת קובעת שהתנפחותן של כריות 
אוויר וילון יכולה לספק הגנה נוספת לזו 

שמעניקה חגורת הבטיחות, כרית אוויר וילון 
 עשויה להתנפח בסוגים מסוימים של תאונות 

) עמוד 57(.

מערכת לנטרול אוטומטי של כרית אוויר 
של הנוסע הקדמי

הקדמה

כדי לזהות מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע 
הקדמי, המערכת האוטומטית לנטרול כרית 

אוויר של מושב הנוסע הקדמי מסווגת את 
האדם היושב במושב הנוסע הקדמי.  בהתאם 

לתוצאת הזיהוי, כרית האוויר הקדמית 
וכרית האוויר לברכיים מוכשרות לפעולה או 

מנוטרלות. אם מערכת ריסון לילד הפונה 
לאחור מותקנת על מושב הנוסע הקדמי, נורית 

החיווי PASSENGER AIR BAG OFF חייבת 
להידלק לאחר אבחון עצמי ולהמשיך לדלוק.  

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי וכרית 
האוויר לברכיים מנוטרלות. המערכת אינה 

מנטרלת:

כריות אוויר צד 	•
כריות אוויר וילון 	•

מותחני חגורות הבטיחות 	•
וודא שרכבך מצויד במערכת אוטומטית לנטרול 

כרית האוויר של הנוסע הקדמי ) עמוד 63(. 
אם לא, התקן מערכת ריסון לילד על אחד 

המושבים אחוריים ) עמוד 64(.

אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להתקין מערכת 
ריסון לילד על מושב הנוסע הקדמי, הקפד 

על מיקום נכון של מערכת הריסון.  לעולם אל 
תניח חפצים מתחת למערכת הריסון לילד או 

מאחוריה )לדוגמה כריות(. רק כך ניתן להבטיח 
שהמערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר 

של הנוסע הקדמי תתפקד כהלכה. הקפד 
תמיד על מידע הנוגע למיקום נכון למערכת 
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הריסון לילד ) עמוד 64( בנוסף על הוראות 
ההתקנה של יצרן מערכות הריסון.

הפעלה

 PASSENGER AIR BAG OFF נורית חיווי  
PASSENGER AIR BAG ON נורית חיווי  

נוריות החיווי מיידעות אותך אם כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי מוכשרת לפעולה 

או מנוטרלת.

לחץ על לחצן Start/Stop )התנעה/כיבוי(   
פעם אחת או פעמיים או סובב את המפתח 

למצב 1 או 2 במתג ההתנעה.

המערכת מבצעת אבחון עצמי.  

 PASSENGER AIR BAG OFF על נורית החיווי
ועל נורית PASSENGER AIR BAG ON להידלק 

בו זמנית למשך 6 שניות לערך.

נורית החיווי מציגה את מצבה של כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי. 

  PASSENGER AIR BAG ON   נורית חיווי 	•
נדלקת: כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

מוכנה לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים 
כל תנאי הפעלה, תופעל כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי.

 PASSENGER AIR BAG    נורית חיווי 	•
OFF נדלקת: כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

מנוטרלת. היא לא תופעל בעת תאונה.

אם המצב של כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי משתנה במהלך הנסיעה, תופיע 

 הודעת תצוגה של כרית אוויר בלוח המחוונים 

) עמוד 270(. אם מושב הנוסע הקדמי תפוס, 
 PASSENGER שים לב תמיד לנוריות חיווי

 .AIR BAG OFF / PASSENGER AIR BAG ON
דע את מצבה של כרית האוויר לפני הנסיעה 

ובמהלכה.

אם מערכת ריסון לילד לא מותקנת על מושב 
הנוסע הקדמי, על הנוסע בו:

לחגור כהלכה את חגורת הבטיחות 	•

ליישר את משענת הגב ולהישען עליה 	•

להניח רגליים על הרצפה, אם אפשר 	•

אם הנוסע הקדמי אינו מקפיד על נקודות אלה, 
המערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי עשויה להיפגע, 
מכיוון שהנוסע הקדמי:

מעביר את משקלו תוך שהוא נשען על  	•
משענת הזרוע של הרכב

יושב כך שמשקלו מורם מכרית המושב 	•
ייתכן כי כרית האוויר הקדמית תנוטרל בשוגג 

בעקבות פעולות אלה או פעולות דומות.  
 PASSENGER במקרה זה תדלוק נורית החיווי

AIR BAG OFF באופן קבוע. כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי לא תופעל בעת 

תאונה.

 אזהרה
  PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי
דולקת בקביעות, כרית האוויר של הנוסע הקדמי 

מנוטרלת. היא לא תתנפח במהלך תאונה ולא 
תמלא את תפקוד ההגנה הייעודי שלה. כך הנוסע 

שיושב במושב הקדמי עשוי לבוא במגע עם 
פנים הרכב, לדוגמה, בפרט אם הוא יושב קרוב 
מדי ללוח המכשירים. קיימת סכנה מוגברת של 

פציעות חמורות או אף קטלניות.
כאשר מושב הנוסע הקדמי תפוס, עליך לוודא כי:

סיווג האדם היושב במושב הנוסע הקדמי נכון  	•
וכי כרית האוויר של המושב מוכשרת לפעולה או 

מנוטרלת בהתאם.
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מושב הנוסע הקדמי מוזז לאחור ככל האפשר.  •
הנוסע יושב בתנוחה נכונה.  •

וודא כי לפני הנסיעה ובמהלכה כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי נמצאת במצב 

הפעלה נכון. 

 אזהרה
אם אתה מושיב ילד במערכת ריסון הפונה לאחור 
שמותקנת על מושב הנוסע הקדמי ונורית החיווי 

PASSENGER AIR BAG ON דולקת, כרית 
האוויר של מושב הנוסע הקדמי עשויה להתנפח 
בתאונה. כרית האוויר עלולה לחבוט בילד. קיימת 

סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 
קטלניות.

במצבים אלה תמיד וודא שכרית האוויר של הנוסע 
 PASSENGER AIR הקדמי מנוטרלת. נורית החיווי

BAG OFF חייבת להידלק.

 אזהרה
אם אתה מושיב ילד במערכת ריסון הפונה לפנים 

שהותקנה על מושב הנוסע הקדמי והמערכת 
קרובה מדי ללוח המכשירים, בעת תאונה הילד 

עלול:

לבוא במגע עם חלקי פנים הרכב, אם נורית   •
החיווי PASSENGER AIR BAG OFF דולקת, 

לדוגמה.

לספוג חבטה מכרית האוויר, אם נורית החיווי   •
PASSENGER AIR BAG ON דולקת.

קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 
קטלניות.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל האפשר. 
וודא תמיד כי רצועה הכתף של חגורת הבטיחות 
מנותבת נכון מפתחה שברכב ודרך נתב רצועה 

הכתף שבמערכת הריסון. יש להוציא את הרצועה 
מפתחה ולנתב אותה לפנים ולמטה.

אם צריך, כוונן את פתח חגורת הבטיחות ואת 
מיקומו של המושב. הקפד תמיד על המידע 

בספר נהג זה על מיקומים מתאימים למערכת 
ריסון לילדים בנוסף על הוראות ההתקנה של יצרן 

המערכת.

אם המערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי מזהה כי:

מושב הנוסע הקדמי פנוי, נורית החיווי   •
PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר 

אבחון עצמי ונשארת דלוקה. המצב מציין 
שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת.

על מושב הנוסע הקדמי מותקנת מערכת   •
ריסון לילד הפונה לאחור, נורית החיווי 

PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר 
אבחון עצמי ונשארת דלוקה. המצב מציין 

שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת. 
אך אם על המושב מותקנת מערכת ריסון 
 PASSENGER הפונה לפנים, נורית החיווי

AIR BAG ON עשויה להידלק לאחר אבחון 
עצמי ולהישאר דלוקה. המצב מציין שכרית 
האוויר של הנוסע הקדמי מוכשרת לפעולה. 

תוצאת הסיווג תלויה, בין שאר הגורמים, 
במערכת הריסון ובמבנה הפיזי של הילד. 

מומלץ להתקין מערכת ריסון על מושב 
אחורי מתאים.

ילד במערכת ריסון הפונה לאחור   •
תופס את מושב הנוסע הקדמי, נורית 

חיווי PASSENGER AIR BAG ON או 
PASSENGER AIR BAG OFF עשויה להידלק 
לאחר אבחון עצמי בעקבות הסיווג. תוצאת 
הסיווג תלויה, בין שאר הגורמים, במערכת 

הריסון ובמבנה הפיזי של הילד.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל   
האפשר. הקפד תמיד על המידע בסעיף 
"מערכות ריסון לילדים על מושב הנוסע 
הקדמי" ) עמוד 63( ובסעיף "מיקום 

מתאים למערכת הריסון לילדים" ) 
עמוד 64(. לחלופין, באפשרותך להתקין 
את מערכת הריסון לילד על מושב אחורי 

מתאים.
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במושב הנוסע הקדמי יושב אדם בעל מבנה   •
פיזי קטן )ילד, נער או מבוגר קטן ממדים(, 
נורית חיווי PASSENGER AIR BAG ON או 

PASSENGER AIR BAG OFF עשויה להידלק 
לאחר אבחון עצמי בעקבות הסיווג.

 PASSENGER AIR BAG אם נורית החיווי-  
ON נדלקת, הזז את מושב הנוסע הקדמי 

לאחור ככל האפשר. לחילופין, אדם קטן 
ממדים יכול לשבת במושב אחורי.

 PASSENGER AIR BAG אם נורית החיווי -  
OFF דולקת, אדם קטן מימדים אינו יכול 

להשתמש במושב הנוסע הקדמי.

מושב הנוסע הקדמי תפוס בידי מבוגר או   •
אדם בעל מבנה גוף של מבוגר, נורית החיווי 

PASSENGER AIR BAG ON נדלקת לאחר 
אבחון עצמי ונשארת דלוקה. המצב מציין 

שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מוכשרת 
לפעולה.

אם ילדים נוסעים ברכב, הקפד על ההערות 
בסעיף "ילדים ברכב" ) עמוד 59(.

אם ישנה תקלה במערכת האוטומטית לנטרול 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, נורית 
האזהרה האדומה   תופיע בלוח המחוונים 
 PASSENGER AIR ובו בזמן תידלק נורית החיווי
BAG OFF. במצב זה כרית האוויר הקדמית של 

הנוסע הקדמי מנוטרלת ולא תיפתח במהלך 
תאונה.  בדוק את המערכת בהקדם האפשרי 
במוסך מוסמך,  מומלץ לפנות למרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. יש 
לתקן את מושב הנוסע הקדמי במרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ 
בלבד.

אם נגרם נזק למושב הנוסע הקדמי, לריפוד 
המושב או לכרית המושב, פנה למרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ 
לתיקון התקלה.

מטעמי בטיחות, חברת מרצדס בנץ ממליצה 
להשתמש רק במערכת ריסון לילד שנבחנה 

ואושרה על ידה בשילוב עם המערכת 
האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של 

הנוסע הקדמי.

מערכת אבחון עצמי

 סכנה
 PASSENGER AIR BAG אם שתי נוריות החיווי

ON / PASSENGER BAG OFF לא נדלקות 
במהלך אבחון עצמי, ישנה תקלה במערכת. כרית 
האוויר הקדמית עשויה לפעול בשוגג או לא לפעול 

כלל בעת תאונה בעלת תאוטה בעצמה גבוהה. 
קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 

קטלניות.
במקרה זה אין להשתמש במושב הנוסע הקדמי. 

אל תתקין מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע 
הקדמי. בדוק את המערכת האוטומטית לנטרול 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי במרכז 

שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
  PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

דולקת לאחר אבחון עצמי, כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי מנוטרלת. היא לא תופעל בעת 

תאונה.
במצב זה כרית האוויר הקדמית לא יכולה להעניק 
את ההגנה הייעודית שלה, לדומה אם ישנו נוסע 

במושב הנוסע הקדמי.
כך הנוסע שיושב במושב הקדמי עשוי לבוא במגע 

עם פנים הרכב, לדוגמה, בפרט אם הוא יושב קרוב 
מדי ללוח המכשירים. קיימת סכנה מוגברת של 

פציעות חמורות או אף קטלניות.
כאשר מושב הנוסע הקדמי תפוס, עליך לוודא כי:

סיווג האדם היושב במושב הנוסע הקדמי נכון  	•
וכי כרית האוויר הקדמית פעילה או מנוטרלת 

בהתאם.

הנוסע יושב בתנוחה נכונה וכי חגורת הבטיחות  	•
שלו חגורה כהלכה.

מושב הנוסע הקדמי מוזז לאחור ככל האפשר. 	•
 PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי
דולקת והיא לא אמורה לדלוק, אסור להשתמש 
במושב הנוסע הקדמי. אל תתקין מערכת ריסון 

לילד על מושב הנוסע הקדמי. בדוק את המערכת 
האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של 

הנוסע הקדמי במרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.
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 אזהרה
חפצים בין פני המושב לבין מערכת הריסון 

לילד עשויים לפגוע בתפקודה של המערכת 
האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי. עקב כך, ייתכן כי כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי לא תתפקד כהלכה 
בעת תאונה.  קיימת סכנה מוגברת של פציעות 

חמורות או אף קטלניות.
אל תניח שום חפצים בין המושב לבין מערכת 

הריסון לילד. וודא כי התחתית והגב של מערכת 
הריסון יוצרים מגע מלא עם כרית המושב של 

הנוסע הקדמי ועם משענת הגב שלו.  הקפד תמיד 
על הוראות ההתקנה של יצרן מערכת הריסון 

לילדים.

לאחר האבחון העצמי של המערכת נורית 
החיווי PASSENGER AIR BAG OFF או 

PASSENGER AIR BAG ON מציגה את מצבה 
של כרית האוויר של הנוסע הקדמי ) עמוד 

.)52

למידע נוסף ראה "תקלות במערכת 
האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע 

הקדמי" ) עמוד 56(.
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תקלות בנטרול אוטומטי של כרית אוויר של נוסע קדמי

הקפד על הערות בסיף "מערכת אבחון עצמי" ) עמוד 54(.

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותבעיה

נורית החיווי 
 PASSENGER AIR
BAG OFF נדלקת 

ולא כבית אפילו 
אם במושב הנוסע 
הקדמי יושב אדם 

מבוגר או אדם 
שמבנה גופו 

מתאים לממדי 
אדם מבוגר.

סיווג האדם היושב במושב הנוסע הקדמי לא נכון: 

וודא כי מתקיימים התנאים לסיווג נכון של האדם היושב במושב הנוסע   
הקדמי ) עמוד 52(. 

אם נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF לא כבית, אסור להשתמש   
במושב הנוסע הקדמי. 

בדוק את המערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע   
הקדמי במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

נורית החיווי 
 PASSENGER

AIR BAG OFF לא 
נדלקת ו/או לא 
נשארת לדלוק. 

מושב הנוסע 
הקדמי: 

•	פנוי 
•	תפוס: מותקנת 
עליו מערכת ריסון 
לילד הפונה לאחור

ישנה תקלה במערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי 

וודא שאין שום חפצים בין המושב לבין מערכת הריסון לילד.   

וודא כי בסיסה של מערכת הריסון לילד מונח היטב על כרית המושב.   

בעת התקנתה של מערכת הריסון לילד, וודא כי חגורת הבטיחות מתוחה.   
אל תמתח יתר על המידה את חגורת הבטיחות בעת כוונון מושב הנוסע 

הקדמי. בעקבות זאת חגורת הבטיחות ומערכת הריסון לילד עשויות 
להימתח יתר על המידה. 

בדוק שמערכת הריסון לילד מותקנת כהלכה. וודא כי משענת הראש   
לא מפעילה עומס על מערכת הריסון לילד. אם צריך, כוונן את משענת 

הראש בהתאם. 

וודא כי שום חפץ נוסף אינו מפעיל משקל על המושב.   

אם נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF נשארת כבויה ו/או נורית   
החיווי PASSENGER AIR BAG ON נדלקת, אל תתקין מערכת ריסון לילד 
הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי. מומלץ להתקין מערכת ריסון על 

מושב אחורי מתאים. 

בדוק את המערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע   
הקדמי במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.



תוכן
ת

חו
טי

ב
57בטיחות הנוסעים

הפעלה של מותחני חגורות הבטיחות 
וכריות האוויר

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
לאחר פתיחתה של כרית האוויר, רכיביה חמים. 

קיימת סכנת פציעות.
אל תיגע ברכיביה של כרית האוויר. החלף כרית 

אוויר שנפתחה במרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
מותחני חגורות בטיחות פירוטכניים מתוכננים 
לפעול פעם אחת בלבד, ויש להחליפם לאחר 
ההפעלה. קיימת סכנה מוגברת של פציעות 

חמורות או אף קטלניות.
לכן, החלף מיד את מותחני החגורות שהופעלו 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ.

מרצדס בנץ ממליצה לגרור את הרכב למרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ לאחר תאונה. הבא המלצה זו בחשבון, 
בפרט אם הופעל מותחן חגורת בטיחות או אם 

נפתחה כרית אוויר.

מערכת ®PRE-SAFE משתמשת במנוע 
חשמלי כדי למתוח את חגורת הבטיחות 

במצבים מסוכנים.  הליך זה הוא הפיך.

אם הופעלו מותחני החגורות או התנפחו כריות 
האוויר, ישמע צליל חבטה וכמות קטנה של 

אבקה עשויה להשתחרר. נורית האזהרה   
של מערכת הריסון נדלקת.

רק במקרים נדירים מאוד יפגע צליל 
החבטה בשמיעה שלך. בדרך כלל, האבקה 

שמשתחררת אינה מזיקה לבריאות, אך עשויה 
לגרום לבעיות נשימה בטווח הקצר לאנשים 

הסובלים מאסטמה או מבעיות אחרות בדרכי 
הנשימה.  אם בטוח לעשות זאת, עליך לצאת 

מהרכב מיד או לפתוח את החלונות כדי למנוע 
בעיות נשימה. 

הפעלה

במהלך השלב הראשון של ההתנגשות, 
יחידת הבקרה של מערכת הריסון מעריכה 

נתונים פיזיקליים חשובים הנוגעים לתאוצה או 
לתאוטה של הרכב כגון:

משך  •
כיוון  •

עוצמה  •
על סמך הערכת נתונים זו יחידת הבקרה של 
מערכת הריסון מפעילה את מותחני החגורות 

בהתנגשות חזיתית או אחורית.

מותחני חגורות בטיחות יכולים להיות מופעלים 
רק אם:

ההצתה מופעלת  •
רכיביה של מערכת הריסון פעילים; ראה   •

"נורית אזהרה של מערכת ריסון" ) עמוד 
)43

הלשונית של חגורת הבטיחות משולבת   •
באבזם המושב הקדמי המתאים

מותחני חגורות הבטיחות בתא הנוסעים 
האחורי מופעלים ללא קשר למצב הנעילה של 

חגורות הבטיחות.

אם יחידת הבקרה של מערכת הריסון מזהה 
תאונה בעצמה גבוהה כגון התנגשויות חזיתיות 

מסוימות, רכיבים נוספים של מערכת הריסון 
יופעלו באופן עצמאי:

כריות אוויר קדמיות וכרית אוויר לברכי הנהג  •
כרית אוויר וילון, אם המערכת קובעת   •

שפתיחתה יכולה לספק הגנה נוספת לזו 
של חגורת הבטיחות

בכלי רכב עם המערכת האוטומטית לנטרול 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי: 

בהתאם לאדם היושב, כרית האוויר הקדמית 
מוכשרת לפעולה או מנוטרלת. כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי מופעלת בתאונה 
 PASSENGER AIR BAG רק אם נורית החיווי

ON דולקת. הקפד על מידע הנוגע לנוריות חיווי 
PASSENGER AIR BAG ) עמוד 43(.
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רכבך מצויד בכריות אוויר דו-שלביות. בשלב 
הפתיחה הראשון מתמלאת כרית האוויר בגז 

הדף הנועד להפחית את סכנת הפציעות.

כרית האוויר הקדמית מתנפחת במלואה אם 
שלב הפתיחה השני מופעל תוך כמה אלפיות 

שנייה.

סף ההפעלה של מותחני החגורות ושל 
כריות האוויר נקבעת על סמך נתוני התאוצה 

והתאוטה הנקראים בנקודות השונות של 
הרכב. זוהי פעולה מקדימה באופיה. על 

ההפעלה להתרחש בזמן בתחילת ההתנגשות.

שיעור התאוטה או התאוצה של הרכב וכיוון 
הכוח נקבעים בידי:

חלוקת הכוחות במהלך ההתנגשות  •

זווית ההתנגשות  •

מידת ההתעוותות של הרכב  •

תכונות הרכב השני שמעורב בהתנגשות  •

גורמים שניתן לראותם ולמדוד אותם לאחר 
התנגשות לא משחקים תפקיד מכריע 

בהתנפחותה של כרית אוויר ולא מציינים 
התנפחות של כרית אוויר.

עשוי להיגרם נזק ניכר למרכב הרכב מבלי 
שיתנפחו כריות אוויר. זה המקרה אם נפגעים 

רק רכיבים שמתעוותים בקלות ואם שיעור 
התאוטה לא גבוה.  לחילופין, כרית אוויר עשויה 

להתנפח אם הרכב התעוות קלות בלבד. זה 
המקרה, לדוגמה, אם נפגעו חלקים קשיחים 
מאוד כגון חלקי מרכב אורכיים ובעקבות זאת 

נוצרת תאוטה חזקה דיה.

אם יחידת הבקרה של מערכת הריסון 
מזהה התנגשות צד או התהפכות, הרכיבים 

הרלוונטיים של מערכת הריסון מופעלים באופן 
עצמאי בהתאם לסוג התאונה.  אם המערכת 

קובעת שבמקרה זה ניתן לספק הגנה נוספת, 
גם מותחני החגורות מופעלים. 

כריות אוויר צד בצד שבו ארעה התנגשות,  		•
בנפרד ממותחני החגורות ומהשימוש 

בחגורות הבטיחות.

כלי רכב עם מערכת אוטומטית לנטרול   
כריות אוויר של הנוסע הקדמי: כרית אוויר 

צד )קדמית( מתנפחת בתנאים הבאים:

- נוסע זוהה במושב הנוסע הקדמי או    
- הלשונית של חגורת הבטיחות משולבת 

באבזם של מושב הנוסע הקדמי.

כרית אוויר וילון בצד שבו ארעה ההתנגשות,  	•
בנפרד מהשימוש בחגורת הבטיחות וללא 

קשר למצב התפוסה של מושב הנוסע 
הקדמי.

כריות אוויר וילון בצד הנהג ובצד הנוסע  	•
הקדמי במצבים מסוימים אם הרכב מתהפך 
ואם המערכת קובעת שפתיחת כריות אלה 

עשויה לספק הגנה נוספת לזו של חגורות 
הבטיחות.

לא כל כריות האוויר מופעלות בתאונה.   
מערכות כריות האוויר השונות פועלות באופן 

עצמאי.

אופן הפעולה של מערכת כריות האוויר   
נקבע לפי עוצמת התאונה, בפרט לפי 
תאוטת הרכב או תאוצתו, וכן לפי סוג 

התאונה:

התנגשות חזיתית 	•
פגיעת צד 	•
התהפכות 	•
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®PRE-SAFE )מערכת הגנה מונעת(

הקדמה

 במצבים מסוכנים מסוימים מערכת 
®PRE-SAFE נוקטת אמצעי מנע כדי להגן על 

נוסעי הרכב.

הערות בטיחות חשובות

וודא כי אין חפצים באזור הרגליים ומאחורי 
המושבים. למושבים ו/או לחפצים עשוי להיגרם 

.PRE-SAFE® נזק בעת הפעלתה של מערכת

 אף על פי שרכבך מצויד במערכת
®PRE-SAFE, לא ניתן לשלול את סכנת 

הפציעות בתאונה. התאם תמיד את סגנון 
הנהיגה שלך לתנאי הדרך ומזג האוויר ושמור 

על מרחק בטוח מהרכב שלפניך. נהג בזהירות.

תפקוד

®PRE-SAFE מתערבת:

בעת בלימת חירום; לדוגמה אם מערכת  	•
BAS מופעלת.

במצבי נהיגה קיצוניים, לדוגמה בעת תת- 	•
היגוי או היגוי יתר ניכרים.

בכלי רכב מצוידים בדיסטרוניק פלוס: אם  	•
מגבר בלימה מותאם מתערב בחוזקה.

מערכת ®PRE-SAFE נוקטת את האמצעים 
הבאים בהתאם לסכנה שזוהתה:

מתיחת קדם של חגורות הבטיחות הקדמיות 	•
אם הרכב מחליק, המערכת סוגרת במלואו  	•

את הגג הנפתח הפנורמי ואת חלונות הצד, 
ורק רווח קטן נשאר. 

כלי רכב עם תפקוד זיכרון: המערכת  	•
משפרת את מצבו של מושב הנוסע הקדמי 

אם הוא לא נכון. 

אם מצב סכנה חולף ללא תאונה, מערכת 
®PRE-SAFE מרפה מעט את מתיחת 

החגורות.  ניתן לבטל את כל ההגדרות שביצעה 
.PRE-SAFE® מערכת

אם חגורות הבטיחות אינן משתחררות:

הזז את משענת הגב או את המושב לאחור   
מעט אם הרכב נייח.

מתיחת החגורות מופחתת ומנגנון הנעילה   
משתחרר.

הכוונון של חגורות הבטיחות הוא חלק 
 .PRE-SAFE® אינטגרלי מתפקוד נוחות

מידע נוסף ניתן למצוא בפרק "כוונון חגורות 
הבטיחות" ) עמוד 47(.

אמצעים אוטומטיים לאחר תאונה

מיד לאחר תאונה מיושמים האמצעים הבאים 
בהתאם לסוג הפגיעה ולחומרתה. 

פנסי אזהרת מצוקה מופעלים 	•

תאורת השירות מופעלת 	•

דלתות הרכב משוחררות מנעילה 	•

חלונות הצד הקדמיים מונמכים 	•

המנוע דומם 	•

ילדים ברכב

הערות בטיחות חשובות

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים 
שמאובטחים במושבים האחוריים בטוחים יותר 
מהילדים שמאובטחים במושב הנוסע הקדמי. 

לכן, מרצדס בנץ ממליצה להתקין מערכת 
ריסון לילד על מושב אחורי. ככלל, ילדים מוגנים 

יותר במושב האחורי.

אם ילדים שגילם עד גיל 12 ושגובהם עד 1.50 
מטרים נוסעים ברכב:

תמיד אבטח אותם במערכת ריסון  	•
המתאימה לרכב מרצדס בנץ זה. על מערכת 
הריסון להתאים לגילו, למשקלו ולמבנה גופו 

של הילד.

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות  	•
בפרק זה בנוסף על הוראות ההתקנה של 

יצרן המערכת. 
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הקפד על הוראות ועל הערות הבטיחות על  	•
המערכת האוטומטית לנטרול כריות אוויר 

של הנוסע הקדמי ) עמוד 51(.

 אזהרה
ילדים שהושארו ללא השגחה ברכב עשויים לגרום 

לתזוזת הרכב, אם הם:

•		ישחררו את בלם החניה
•		יוציאו את בורר ההילוכים ממצב חניה P או

   יעבירו את ידית ההילוכים להילוך סרק 

•		יתניעו את המנוע
כמו כן, הם עשויים להפעיל את ציוד הרכב או 
להילכד בחלקיו השונים. קיימת סכנת תאונה 

ופציעות.

בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתחות עמך 
ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר את הילדים 

ללא השגחה ברכב.

 אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור 

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות 
חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר 

אנשים )בפרט ילדים( ללא השגחה ברכב.

 אזהרה
אם מערכת הריסון לילד ממוקמת באור שמש 
ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים 

להיכוות ממגע עם החלקים החמים, במיוחד 
עם חלקים מתכתיים של מערכת הריסון. קיימת 

סכנת פציעות.
אם אתה וילדך יוצאים מהרכב, וודא שמערכת 

הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר.  כסה 
אותה בשמיכה, לדוגמה. אם מערכת הריסון לילד 

התחממה בכל זאת, אפשר לה להתקרר לפני 
שאתה מאבטח בה את ילדך. לעולם אל תשאיר 

ילדים ללא השגחה ברכב.

וודא שכל נוסעי הרכב יושבים נכון וחוגרים את 
חגורות הבטיחות שלהם כהלכה,  בפרט ילדים. 

הקפד על הערות הבטיחות הנוגעות לחגורת 
הבטיחות ) עמוד 44( ועל המידע על שימוש 

נכון בחגורת הבטיחות ) עמוד 46(.

מערכת ריסון לילדים

הקפד על הוראות השימוש הנכון במערכת 
הריסון לילד ) עמוד 64(.

מטעמי בטיחות, חברת מרצדס בנץ ממליצה 
להשתמש רק במערכת ריסון לילד שהומלצה 

על-ידה ) עמוד 68(.

 אזהרה
אם מערכת הריסון לילד הותקנה לא נכון על 

המושב המתאים למטרה זו, היא לא יכולה לבצע 
את תפקוד ההגנה הייעודי שלה. ייתכן כי הילד לא 

יאובטח בעת תאונה. קיימת סכנה מוגברת של 
פציעות חמורות או אף קטלניות.

הקפד על הוראות ההתקנה של היצרן ועל השימוש 
הנכון במערכת הריסון לילד. וודא כי בסיסה של 

מערכת הריסון לילד מונח היטב על כרית המושב. 
לעולם אל תניח חפצים מתחת למערכת הריסון 

לילד או מאחוריה )לדוגמה כריות(. השתמש 
במערכות ריסון בעלות כיסוי מקורי שנועד עבורן 
בלבד. החלף כיסויים שניזוקו בכיסויים מקוריים 

בלבד.

 אזהרה
אם מערכת הריסון לילד הותקנה לא נכון או לא 
אובטחה, היא עלולה להשתחרר בעת תאונה, 

בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי.  מערכת הריסון 
לילד עשויה להיזרק בתוך הרכב ולפגוע בנוסעים 

אחרים. קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות 
 או אף קטלניות.

התקן תמיד את מערכת הריסון לילד כהלכה, אפילו 
אם היא לא בשימוש מידי. וודא שאתה פועל לפי 

הוראות ההתקנה של היצרן. 

למידע נוסף על אחסון חפצים, כבודה או 
מטען, ראה "הנחיות העמסה". 
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 אזהרה
מערכת ריסון לילד או מנגנון ההתקנה שלה 

שניזוקו בתאונה מפסיקים לספק את ההגנה 
הייעודית שלהם. ייתכן כי הילד לא יאובטח בעת 

תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי. קיימת 
סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 

קטלניות.
החלף מיד מערכת ריסון לילד שניזוקה או 

שהופעל עליה עומס בתאונה.  דאג לבדוק את 
מערכות האבטחה של מערכות הריסון לילדים 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ לפני התקנת מערכת הריסון.

אם בהיעדר ברירה אחרת עליך להסיע ילד 
במושב הנוסע הקדמי, הקפד על ההערות 
שבסעיף "מערכות ריסון לילדים על מושב 

הנוסע הקדמי" ) עמוד 63(. שים לב לתוויות 
האזהרה הפזורות בפנים הרכב ומודבקות על 

מערכת הריסון.

מומלץ להשתמש במוצרי הטיפוח של   
מרצדס בנץ כדי לנקות את מערכת הריסון 

לילד המומלצת בידי מרצדס בנץ ניתן לקבל 
מידע נוסף בכל מרכז שירות של  מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

מערכת לאבטחת מושבי ילדים איזופיקס

 אזהרה
מערכות ריסון לילד מסוג איזופיקס אינן מספקות 

הגנה טובה דיה לילדים שמשקלם מעל 22 ק"ג 
שמאובטחים בחגורת הבטיחות של מערכת 

הריסון.
ייתכן כי הילד לא יאובטח נכון בעת תאונה, לדוגמה. 

קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 
קטלניות.

אם משקל הילד עולה על 22 ק"ג, השתמש 
במערכת ריסון מסוג איזופיקס שבה הילד מאובטח 
גם באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.  בנוסף, 

אבטח את מערכת הריסון לילד בעזרת רצועה 
עילית, אם היא קיימת.

בעת התקנה של מערכת ריסון לילד הקפד 
על הוראות ההתקנה וההפעלה של היצרן 

ובהוראות השימוש הנכון במערכת הריסון לילד 
) עמוד 64(.

לפני כל נסיעה וודא כי מערכת הריסון לילד 
מסוג איזופיקס משולבת נכון בשתי טבעות 

האבטחה של האיזופיקס.

בעת התקנתה של מערכת הריסון וודא כי    
חגורת הבטיחות של המושב האמצעי אינה 

לכודה. אם כן, עשוי להיגרם נזק לחגורת 
הבטיחות. 

 טבעות אבטחה איזופיקס

התקן את מערכת הריסון מסוג איזופיקס   
על שתי טבעות האבטחה איזופיקס  .

איזופיקס היא מערכת אבטחה סטנדרטית 
עבור מערכות ריסון המתוכננות במיוחד 

המושבים האחוריים. טבעות אבטחה איזופיקס 
 לשתי מערכות ריסון איזופיקס מותקנות 

בצד שמאל ובצד ימין של המושבים האחוריים.

אבטח מערכת ריסון לילד ללא איזופיקס 
באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב. בעת 

התקנה של מערכת ריסון לילד הקפד הוראות 
ההתקנה וההפעלה של היצרן ועל ההוראות 

 הנוגעות לשימוש הנכון במערכת הריסון לילד 
) עמוד 64(.
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רצועת קשירה עילית

הקדמה
רצועת קשירה עילית מספקת חיבור נוסף בין 
מערכת הריסון לילד המאובטחת באיזופיקס 
לבין המושב האחורי. היא מסייעת בהפחתת 

הסיכון להיפצע במידה רבה אף יותר. אם 
מערכת הריסון לילד מאובטחת באמצעות 

רצועה עילית, יש להשתמש בה תמיד.

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם משענות הגב של המושבים האחוריים אינן 

נעולות, הן עשויות להתקפל לפנים בעת תאונה, 
בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי. בעקבות זאת, 
מערכת ריסון לילד עשויה לא לבצע את תפקוד 

ההגנה שלה.  משענת גב לא נעולה עשויה 
לגרום לפציעות נוספות בעת תאונה, לדוגמה.  
קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או 

אף קטלניות. נעל תמיד את משענות הגב לאחר 
התקנת רצועה עילית. שים לב למחוון הנעילה. 

כוונן את משענות הגב האחוריות למצב זקוף.

נקודות עיגון של רצועת קשירה עילית

 

נקודות העיגון של הרצועה העילית נמצאות 
בגב של שתי משענות הגב האחוריות 

הקיצוניות. 

כלי רכב עם משענות ראש מתכווננות:

רצועת קשירה עילית בעלת רצועה   
אחת: משוך את משענת הראש  

למעלה.

העבר את רצועת הקשירה העילית    
מתחת למשענת הראש  בין שני מוטות 

המשענת. 

או

רצועת קשירה עילית בעלת 2 רצועות:  

העבר את כל אחת מהרצועות  משמאל   
ומימין למשענת הראש  .

כלי רכב ללא משענות ראש מתכווננות:

רצועת קשירה עילית בעלת רצועה   
אחת: הערב את רצועת הקשירה העילית 

 מעל אמצע משענת הראש  .

או

רצועת קשירה עילית בעלת 2 רצועות:  

העבר את כל אחת מהרצועות  משמאל   
ומימין למשענת הראש  .

כל כלי רכב:

התקן את מערכת הריסון לילד מסוג   
איזופקיס באמצעות רצועת הקשירה 

העילית. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה 
של יצרן מערכת הריסון לילדי בעודך עושה 

זאת.

חבר את וו  של רצועת הקשירה    
. לתוך נקודת העיגון של הרצועה 
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וודא כי:

•	וו רצועת הקשירה  מחובר לנקודת   
העיגון שלה  כפי שמוצג באיור.

•	רצועת הקשירה  לא מפותלת.  

•	רצועת הקשירה עוברת בין משענת הגב   
האחורית לבין דלת המטען, אם מכסה תא 

המטען מותקן. 

מתיחה של רצועת הקשירה העילית  .   
הקפד תמיד על הוראות ההתקנה של יצרן 

מערכת הריסון לילדי בעודך עושה זאת.

כלי רכב עם משענות ראש מתכווננות:

אם צריך, הזז מעט את משענת הראש     
שוב למטה ) עמוד 112(. וודא כי אינך משבש 
את ניתובה הנכון של רצועה הקשירה העילית 

. 

מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע 
הקדמי

הערות כלליות

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים 
שמאובטחים במושבים האחוריים בטוחים יותר 
מהילדים שמאובטחים במושב הנוסע הקדמי. 

לכן, מרצדס בנץ ממליצה להתקין מערכת 
ריסון לילד על מושב אחורי.

כלי רכב המצוידים במערכת האוטומטית 
לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי: אם בהיעדר חלופה אחרת עליך 

להתקין מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע 
הקדמי, הקפד תמיד על המידע על "מערכת 

אוטומטית לנטרול כרית אוויר של נוסע קדמי" 
) עמוד 51(.

בכך באפשרותך להימנע מהסיכונים העשויים 
לנבוע:

מאי זיהוי של מערכת ריסון לילד בידי  		•
המערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי.

מנטרול מקרי של כרית האוויר הקדמית של  	•
הנוסע הקדמי.

ממיקום לא מתאים של מערכת הריסון  	•
לילד, כלומר אם היא קרובה מדי ללוח 

המכשירים.

נא קרא את הערת האזהרה הנמצאת על מגן 
השמש של הנוסע הקדמי; ראה איור.

 אזהרה
אם אתה מושיב ילד במערכת ריסון הפונה לאחור 
שמותקנת על מושב הנוסע הקדמי ונורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ON דולקת, כרית האוויר של 

מושב הנוסע הקדמי עשויה להיפתח בתאונה. 
כרית האוויר עלולה לחבוט בילד. קיימת סכנה 
מוגברת של פציעות חמורות או אף קטלניות.

במצבים אלה תמיד וודא שכרית האוויר של הנוסע 
 PASSENGER AIR BAG הקדמי מנוטרלת. נורית החיווי

OFF חייבת להידלק.

לעולם אל תשתמש במערכת ריסון לילד 
הפונה לאחור שהותקנה על מושב מוגן 

באמצעות כרית אוויר פעילה לפניו; הילד עלול 
להיפצע פציעות חמורות או קטלניות.

 PASSENGER AIR BAG ON אם נורית החיווי
דולקת, כרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי מוכשרת לפעולה ) עמוד 43(.
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כלי רכב ללא המערכת האוטומטית 
לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי

אם מושב הנוסע הקדמי ברכבך אינו מצויד 
במערכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר, 

מדבקה מיוחדת מציינת זאת. המדבקה 
מודבקת על הצד של לוח המכשירים בצד 

הנוסע הקדמי. ניתן לראות את המדבקה בעת 
פתיחת הדלת.

במקרה זה, התקן מערכת ריסון לילד הפונה 
לאחור על אחד המושבים האחוריים ) עמוד 

.)64

הקפד על המידע הבא בסעיף "מערכת ריסון 
לילד הפונה לאחור" ובסעיף "מערכת ריסון 

לילד הפונה לפנים" ועל המידע הנוגע למיקום 
המתאים למערכות הריסון לילדים ) עמוד 

.)64

מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור

אם בהיעדר חלופה אחרת עליך להתקין 
מערכת ריסון הפונה לאחור על מושב הנוסע 

הקדמי, וודא תמיד שכרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי מנוטרלת. רק אם נורית החיווי 

PASSENGER AIR BAG OFF דולקת באופן 
קבוע ) עמוד 43(, כרית האוויר הקדמית 

מנוטרלת.

הקפד תמיד על מידע הנוגע למיקום נכון 
למערכת הריסון לילד ) עמוד 64( בנוסף על 

הוראות ההתקנה של יצרן מערכות הריסון.

מערכת ריסון לילדים הפונה לפנים

אם בהיעדר חלופה אחרת עליך להתקין 
מערכת ריסון הפונה לפנים על מושב הנוסע 

הקדמי, תמיד הזז את המושב לאחור ככל 
האפשר. וודא תמיד כי רצועה הכתף של 

חגורת הבטיחות מנותבת נכון מפתחה שברכב 
ודרך נתב רצועת הכתף שבמערכת הריסון. 

יש להוציא את הרצועה מפתחה ולנתב אותה 
לפנים ולמטה. אם צריך, כוונן את פתח חגורת 

הבטיחות ואת מיקומו של מושב הנוסע 
הקדמי.

הקפד תמיד על מידע הנוגע למיקום נכון 
למערכת הריסון לילד ) עמוד 64( בנוסף על 

הוראות ההתקנה של יצרן מערכות הריסון.

מיקום מתאים עבור מערכת הריסון לילד

הקדמה

ברכבך מותר להתקין רק מערכות ריסון לילדים 
�ECE R44 שאושרו בהתאם לתקן

אם מערכת ריסון לילד מותקנת על מושב 
הנוסע הקדמי, בהיעדר חלופה אחרת:

שים לב תמיד להוראות שבסעיף "מערכת   
ריסון לילד על מושב הנוסע הקדמי" ) עמוד 

.)63

שם תמצא הוראות כיצד להעביר נכון את   
רצועת הכתף של חגורת הבטיחות מפתח 

החגורה אל מוביל החגורה על מערכת ריסון 
לילד ) עמוד 64(.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל   
האפשר.

אם אתה מושיב ילד במערכת ריסון הפונה   
לפנים שמותקנת על מושב הנוסע הקדמי, 
עליך להעלות את מושב הנוסע הקדמי ככל 

האפשר.

הזז את משענת הגב למצב כמעט זקוף.  
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וודא כי התחתית והגב של מערכת הריסון   
יוצרים מגע מלא עם כרית המושב של 

הנוסע הקדמי ועם משענת הגב שלו. אסור 
שמערכת הריסון תיגע בגג. כוונן את הזווית 
של משענת הגב בהתאם. הקפד תמיד על 
הוראות ההתקנה של יצרן מערכת הריסון 

לילד.

עבור מושבים בעלי כוונון חשמלי, יש לכוונן   
את הזווית של כרית המושב למצבה הגבוה 

והזקוף ביותר.

עבור מערכת ריסון מסוימות מקטגוריה   
III, אזור השימוש מוגבל. לא ניתן להתקין 

כאן את מערכת הריסון בגודל מרבי, מכיוון 
שעשוי להיווצר מגע עם הגג.

ניתן לזהות מערכות ריסון מקטגוריה 
אוניברסלית באמצעות תווית האישור הכתומה 

�Universal שלהם והכיתוב

דוגמה: תווית אישור על מערכת הריסון לילד.

מערכות ריסון לילדים מקטגוריה "אוניברסלית" 
במושבים המסומנים באותיות U, UF או 

IUF בהתאם לטבלה "מושבים המתאימים 
להתקנה של מערכת ריסון לילד באמצעות 

חגורת בטיחות" או "מושבים המתאימים 
להתקנה של מערכת הריסון לילד מסוג 

איזופיקס". מערכות ריסון "חצי אוניברסליות" 
 semi-universal מסומנות באמצעות הכיתוב

על תווית האישור. ניתן להשתמש בהן אם 
הרכב והמושב מופיעים ברשימת דגמי רכב 

שבהם ניתן להתקין את מערכת הריסון לילד 
שהורכבה בידי היצרן. למידע נוסף פנה ליצרן 

מערכת הריסון לילד או כנס לאתר האינטרנט 
שלו. 
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מושבים המתאימים להתקנה של מערכת ריסון לילד באמצעות חגורת בטיחות

מקרא:

מושב שלא מתאים להסעת ילדים בקבוצת משקל זו   X

מושב מתאים להתקנה של מערכת ריסון אוניברסלית המאושרת לשימוש בקבוצת משקל זו   U

UF מושב מתאים להתקנה של מערכת ריסון הפונה לפנים מקטגוריה חצי-אוניברסלית המאושרת 
לשימוש בקבוצת משקל זו

מושב מתאים למערכות ריסון לילדים כפי שהומלץ; ראה טבלה "מערכות ריסון מומלצות" )    L
עמוד 68(. מתאים למערכת ריסון חצי אוניברסלית אם הרכב ומערכת הריסון כלולות ברשימת 

דגמי הרכב המומלצים שהורכבה בידי יצרן מערכת הריסון.

)ק( כלי רכב בעלי מערכת אוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי: נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG OFF חייבת להידלק.

)ש( מערכות ריסון לילד המצוידות בסוגר תמיכה אינן מתאימות למושב זה.

מיקום המושב

מושב אחורי 1(מושב הנוסע הקדמיקבוצת משקל

כרית האוויר 
הקדמית של 

הנוסע הקדמי אינה 
מנוטרלת

כרית האוויר 
הקדמית של 

הנוסע הקדמי 
מנוטרלת

אמצעשמאל, ימין

 קבוצה 0: 
עד 10 ק"ג

XU )ק(, L)ק(UU , L)ש(

 קבוצה +0: 
עד 13 ק"ג

XU )ק(, L)ק(UU , L)ש(

קבוצה 1: 9 
ק"ג עד 18 ק"ג

UF, LU, LUU , L)ש(

קבוצה 2:  15 
ק"ג עד 25 ק"ג

UF, LU, LUU , L)ש(

קבוצה 3: 22 
ק"ג עד 36 ק"ג

UF, LUF, LUU , L)ש(

אם אתה משתמש בסל-קל מקבוצה 0 או +0 או במערכת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 1 במושב האחורי, עליך לכוונן  )1 
את מושב הנוסע הקדמי או את מושב הנהג כך שלא יהיה מגע עם מערכת הריסון המותקנת.  
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מושבים המתאימים להתקנה של מערכת ריסון לילד מסוג איזופיקס

מקרא:

מיקום איזופיקס שאינו מתאים למערכת ריסון לילד מסוג איזופיקס בקבוצת משקל זו ו/או    X
בקבוצת גודל זו.

IUF מושב מתאים להתקנה של מערכת ריסון מסוג איזופיקס הפונה לפנים מהקטגוריה 
האוניברסלית המאושרת לשימוש בקבוצת משקל זו.

מושב מתאים למערכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס כפי שהומלץ; ראה טבלה "מערכות ריסון    IL
מומלצות" ) עמוד 68(.

היצרן גם ימליץ על מערכת ריסון מתאימה מסוג איזופיקס. לשם כך, רכבך ומושבך חייבים   
להיכלל ברשימת היצרן של הדגמים המתאימים למערכות ריסון לילדים. למידע נוסף פנה ליצרן 

מערכת הריסון לילד או כנס לאתר האינטרנט שלו.

מושב אחורי, שמאל ציודקבוצת גודלקבוצות משקל
וימין 1(

FISO/L1Xסל-קל

GISO/L2X

0: עד 10 ק"ג עד 6 
חודשים לערך

EISO/R1IL

+0: עד 13 ק"ג עד 
15 חודשים לערך

EISO/R1IL

DISO/R2IL

CISO/R3)3 )2 IL

1: 9 ק"ג עד 18 
ק"ג בין 9 חודשים 

ל-4 שנים לערך

DISO/R2IL
CISO/R3)3 )2 IL
BISO/F2IUF

B1ISO/F2XIUF
AISO/F3IUF

 

אם אתה משתמש בסל-קל מקבוצה 0 או 0+ או במערכת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 1 במושב האחורי, עליך לכוונן    )1

את מושב הנוסע הקדמי או את מושב הנהג כך שלא יהיה מגע עם מערכת הריסון המותקנת.

כלי רכב המצוידים בחבילה Style או בחבילה Urban או במושבים קדמיים בעלי 4 או 6 דרכי כוונון: קבע את המושב הקדמי   )2

למקומו העליון ביותר.

כלי רכב המצוידים במושבים בעלי 2 דרכי כוונון: קבע את המושב למצבו הקדמי ביותר.  )3
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מערכות ריסון מומלצות לילדים

הערות כלליות

הקפד תמיד על המידע בסעיף "מערכות ריסון 
לילדים על מושב הנוסע הקדמי" ) עמוד 

63( ובסעיף "מיקום מתאים למערכת הריסון 
לילדים" ) עמוד 64(. ניתן לקבל מידע נוסף 

על מערכות הריסון הנכונה לילד בכל מרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.
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מערכת ריסון לילדים

מספר אישורסוגיצרןקבוצות משקל

)E1...(

מספר הזמנה
) A 000...(
קוד צבע:

9H95

קבוצה 0: עד 10 
ק"ג עד 6 חודשים 

לערך

Britax Romer BABY SAFE
plus

 BABY SAFE
plus II

03 301146

04 301146

04 301146

970 10 00

970 20 00

קבוצה +0: עד 13 
ק"ג עד 15 חודשים 

לערך

Britax Romer BABY SAFE
plus

 BABY SAFE
plus II

03 301146

04 301146

04 301146

970 10 00

970 20 00

קבוצה 1: 9 ק"ג עד 
18 ק"ג חודשים עד 

4 שנים לערך

Britax RomerDUO plus03 301133

04 301133

04 301133

970 11 00

970 16 00

970 21 00

קבוצה 3/2: 15 ק"ג 
עד 36 ק"ג 4 שנים 

עד 12 שנים לערך

Britax RomerKIDFIX03 301198970 18 00

970 19 00

970 22 00

הצעות למערכת ריסון לילדים אוניברסלית/חצי אוניברסלית מסוג איזופיקס

קבוצות 
משקל

קבוצות 
גודל

מספר סוגיצרן
)E1...( אישור

מספר הזמנה 
מספר צבע: 

9H95

----Fסל-קל
G----

קבוצה 0: 
עד 10 ק"ג

E----

 קבוצה +0:
עד 13 ק"ג

EBritax Romer BABY
SAFE plus

03 301146

04 301146

B6 6 86 8224

D----
C----
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מנעולי בטיחות לילדים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם ילדים נוסעים ברכב הם עשויים:

1•			לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי דרך
     אחרים

לצאת מהרכב ולהפריע לתנועה  •
להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד, לדוגמה  •

קיימת סכנת תאונה ופציעות. הפעל תמיד את 
נעילת הבטיחות לילדים ואת מאפיין השליטה 

בחלונות, אם אתה מסיע ילדים. בעוזבך את הרכב 
תמיד קח את המפתחות עמך ונעל את הרכב. 

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.

מאפיין שליטה עבור:

דלתות אחוריות ) עמוד 71(  •

חלונות צד אחוריים ) עמוד 71(  •

 אזהרה
ילדים שהושארו ללא השגחה ברכב עשויים לגרום 

לתזוזת הרכב, אם הם:
ישחררו את בלם החניה 	•

1•    יוציאו את בורר ההילוכים ממצב חניה P או
     יעבירו את ידית ההילוכים להילוך סרק

יתניעו את המנוע 	•
כמו כן, הם עשויים להפעיל את ציוד הרכב 

ולהילכד בחלקיו השונים. קיימת סכנת תאונה 
ופציעות.

בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתחות עמך 
ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 

השגחה ברכב.

 אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור 

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות 
חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר 

אנשים )בפרט ילדים( ללא השגחה ברכב.

קבוצות 
משקל

קבוצות 
גודל

מספר סוגיצרן
)E1...( אישור

מספר הזמנה 
מספר צבע: 

9H95

 9 :I קבוצה
ק"ג עד 18 

ק"ג

C

D

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
B1

A

Britax Romer

-

DUO plus

-

03 301133

04 301133

04 301133
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 אזהרה
אם מערכת הריסון לילד ממוקמת באור שמש 
ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים 

להיכוות ממגע עם החלקים החמים, במיוחד 
עם חלקים מתכתיים של מערכת הריסון. קיימת 

סכנת פציעות.
אם אתה וילדך יוצאים מהרכב, וודא שמערכת 
הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. כסה 

אותה בשמיכה, לדוגמה. אם מערכת הריסון לילד 
נחשפה לאור שמש ישיר, אפשר לה להתקרר לפני 

שאתה מושיב בה את הילד. לעולם אל תשאיר 
ילדים ללא השגחה ברכב.

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות 
האחוריות

אבטח כל דלת לחוד במנעולי בטיחות לילדים 
בדלתות האחוריות. דלת המאובטחת במנעול 
בטיחות לילדים לא ניתנת לפתיחה מבפנים. 
אם הרכב משוחרר מנעילה, ניתן לפתוח את 

הדלת מבחוץ.

להפעלה: לחץ על הידית של מנעול   
הבטיחות לילדים כלפי מעלה בכיוון החץ  

וודא שמנעולי הבטיחות לילדים פועלים   
כהלכה.

לנטרול: לחץ על הידית של מנעול הבטיחות   
. לילדים כלפי מטה בכיוון החץ 

מאפיין שליטה בחלונות הצד האחוריים

להפעלה/נטרול: לחץ על לחצן  . אם   
נורית החיווי   דולקת, פעולתם של 
חלונות הצד האחוריים מנוטרלת. ניתן 

להפעיל את החלונות באמצעות המתגים 
בדלת הנהג בלבד. אם נורית החיווי   

כבית, ניתן להפעיל את החלונות באמצעות 
הלחצנים בתא הנוסעים האחורי.

חיות מחמד ברכב

 אזהרה
אם אתה משאיר חיות מחמד ללא השגחה ברכב, 

הם עשויים ללחוץ על לחצן או על מתג, לדוגמה.
הם עשויים:

להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד, לדוגמה 	•

1•   להפעיל את מערכות הרכב או להפסיק את
     פעולתן ובכך לסכן משתמשי דרך אחרים.

בעת תאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון חד, חיות 
מחמד לא מאובטחות עלולות להיזרק בתוך 
הרכב ולפצוע את נוסעי הרכב. קיימת סכנת 

תאונה ופציעות.

לעולם אל תשאיר חיות מחמד ללא השגחה 
ברכב. אבטח תמיד חיות מחמד כהלכה במהלך 

נסיעה, לדוגמה במנשא מיוחד להסעת חיות 
מחמד.
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מערכות לנהיגה בטוחה

סקירת מערכות לנהיגה בטוחה

בפרק זה תמצא מידע על 
המערכות הבאות לנהיגה בטוחה:

ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים( 	•
) עמוד 72(.  

BAS )מערכת סיוע לבלמים( ) עמוד 73( 	•
סייען למניעת התנגשות )תפקוד אזהרת  	•

מרחק ובלימה מותאמת( ) עמוד 73(

סייען למניעת התנגשות פלוס ) עמוד 73( 	•
פנסי בלימה מותאמים ) עמוד 76( 	•

•	 ®ESP )מערכת בקרת יציבות אלקטרונית(
) עמוד 76(  

מערכת EBD )חלוקת כוח בלימה  	•
אלקטרונית( ) עמוד 80(

בלימה מותאמת ) עמוד 81( 	•
בקרת היגוי ) עמוד 81( 	•

הערות בטיחות חשובות

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או 
אם אינך מרוכז, המערכות לנהיגה בטוחה לא 
יכולות להפחית את סכנת התאונה או לבטל 
את חוקי הפיזיקה. המערכות לנהיגה בטוחה 

הן רק אמצעי המיועד לסייע לך בנהיגה. אתה 
אחראי על שמירת המרחק מהרכב שלפניך, 
על מהירות הרכב ועל הבלימה בזמן. התאם 

תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך ומזג 
האוויר ושמור על מרחק בטוח מהרכב שלפניך. 

נהג בזהירות.

המערכות לנהיגה בטוחה המתוארות כאן   
פועלות ביעילות מרבית רק אם ישנו מגע 
מספק בין הצמיגים לפני הכביש. הקדש 

תשומת לב מיוחדת למידע המתייחס 
לצמיגים, לעומק סוליות הצמיג מינימלי 
מומלץ וכד' בסעיף "גלגלים וצמיגים" ) 

עמוד 356(.

בחורף תמיד השתמש בצמיגי חורף )צמיגי   

M+S(, במקרה הצורך התקן שרשראות 
שלג. באופן זה בלבד המערכות לנהיגה 
בטוחה המתוארות בפרק זה תפעלנה 

ביעילות מרבית.

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים

הערות כלליות

מערכת ה-ABS מווסתת את לחץ הבלמים כך 
שהגלגלים אינם ננעלים בעת הבלימה. מצב 

זה מאפשר לך לשמור על היגוי הרכב במהלך 
הבלימה.

נורית האזהרה של ABS  בלוח המחוונים 
נדלקת לאחר הפעלת ההצתה. היא כבית 

לאחר התנעת המנוע.

הערות בטיחות חשובות

הקפד על ההנחיות בסעיף "הערות בטיחות   
חשובות" עבור מערכות לנהיגה בטוחה ) 

עמוד זה(.

 אזהרה
אם ישנה תקלה ב-ABS, הגלגלים עשויים להינעל. 

יכולת ההיגוי והבלימה של הרכב ייפגעו באופן 
חמור. כמו כן, מופסקת פעולתן של מערכות 

בטיחות נוספות. קיימת סכנה מוגברת של 
החלקה ותאונה.

 ABS-המשך לנהוג בזהירות. בדוק את מערכת ה
בהקדם האפשרי במרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

אם ישנה תקלה במערכת ה-ABS, מערכות 
אחרות לרבות מערכות לנהיגה בטוחה יוצאו 

 ABS מכלל פעולה. עיין במידע על נורית אזהרה
) עמוד 293( ועל הודעות תצוגה העשויות 

להופיע בלוח המחוונים ) עמוד 258(.

מערכת ה-ABS מתחילה לפעול במהירות 8 
קמ"ש לערך וללא קשר לתנאי הכביש. מערכת 
ABS פועלת על דרכים חלקות, אפילו אם אתה 

בולם בעדינות.
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בלימה

אם מערכת ABS מתערבת: שמור את   
דוושת הבלמים לחוצה בחוזקה עד שיחלוף מצב 

הבלימה.

להפעלת בלמים מלאה:  

לחץ בכל הכוח על דוושת הבלמים.  

אם מערכת ABS מתערבת במהלך הבלימה, 
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.

תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על 
תנאי כביש מסוכנים ומשמשות כתזכורת לכך 

שיש לנהוג בזהירות יתרה.

ABS לנהיגת שטח

מערכת ABS שהותאמה במיוחד לנהיגה 
בשטח תופעל אוטומטית עם הפעלת תכנית 

לנהיגת שטח ) עמוד 208(.

במהירויות עד 30 קמ"ש הגלגלים הקדמיים 
ננעלים באופן מחזורי במהלך הבלימה. אפקט 

"ההתחפרות" שמושג תוך כדי מפחית את 
מרחק העצירה בנהיגת שטח. עקב כך מוגבלת 

יכולת ההיגוי.

BAS מערכת סיוע לבלמים

הערות כלליות

מערכת ה-BAS פועלת במצבי בלימת חירום. 
 BAS ,אם אתה לוחץ מהר על דוושת הבלמים

מגבירה אוטומטית את כוח הבלימה ובכך 
מקצרת את מרחק העצירה.

הערות בטיחות חשובות

הקפד על "הערות בטיחות חשובות" ) עמוד 
.)72

 אזהרה
אם ישנה תקלה במערכת BAS, יגדל מרחק 

הבלימה בעת בלימת חירום. קיימת סכנת תאונה.
במצב של בלימת חירום, לחץ על דוושת הבלמים 

במלוא הכוח. מערכת ABS מונעת את נעילת 
הגלגלים.

בלימה

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד   
שיחלוף מצב החירום. מערכת ABS מונעת 

את נעילת הגלגלים.

הבלמים יתפקדו כרגיל לאחר שתשוחרר 
דוושת הבלמים. פעולת BAS מופסקת.

סייען למניעת התנגשות

הערות כלליות

סייען למניעת התנגשות מורכב ממערכת 
בלימה מותאמת ומאזהרת שמירת המרחק 

המתוארים להלן. 

תפקוד אזהרת מרחק

הערות בטיחות חשובות

הקפד על "הערות בטיחות חשובות" )   
עמוד 72(.

 אזהרה
אזהרת שמירת מרחק אינה מגיבה:

לאנשים או לבעלי חיים  •
לכלי רכב הנוסעים לקראתך  •
לכלי רכב החוצים את נתיבך  •

בעת ביצוע פניות  •
לכן, אזהרת שמירת מרחק אינה יכולה לספק 
אזהרה בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנת 

תאונה.

הקדש תמיד תשומת לב לתנאי התנועה והיה 
מוכן לבלום.

 אזהרה
תפקוד אזהרת המרחק לא תמיד יכול לזהות 

עצמים ומצבי תנועה מורכבים.
במקרים כאלה עשוי התפקוד:

לתת אזהרה מיותרת  •
לא לתת אזהרה כלל  •

קיימת סכנת תאונה.

הקדש תמיד תשומת לב לתנאי התנועה; אל 
תסתמך רק על תפקוד אזהרת המרחק.
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תפקוד
להפעלה/הפסקת פעולה: הפעל את   
אזהרת המרחק או הפסק את פעולתה 

במחשב הדרך ) עמוד 246(.

אם אזהרת שמירת המרחק מנוטרלת, יוצג 
הסמל הרלוונטי  בתצוגה הרב-תכליתית 

בתצוגת הסיוע הגרפית.

התפקוד יכול לסייע לך להפחית את סכנת 
ההתנגשות עם הרכב שלפנים או להפחית 

את השפעותיה של התנגשות זו.  אם תפקוד 
אזהרת המרחק מזהה שקיימת סכנת 

התנגשות, תקבל אזהרה חזותית וקולית. ללא 
התערבותך תפקוד אזהרת המרחק אינו יכול 

למנוע התנגשות.

אזהרת שמירת המרחק תספק התרעה 
במהירויות הבאות:

ב-30 קמ"ש בערך או במהירות גבוהה יותר  	•
במשך כמה שניות, אם המרחק מהרכב 

שלפניך אינו ארוך דיו. נורית האזהרה  
נדלקת בלוח המחוונים.

ב-7 קמ"ש או במהירות גבוהה יותר, אם  	•
אתה מתקרב מהר מאוד לרכב שלפניך. 

במצב זה יושמע צליל אזהרה לסירוגין ונורית 
האזהרה   של תפקוד אזהרת המרחק 

תידלק בלוח המחוונים.

בלום מיד כדי להגדיל את המרחק מהרכב   
שלפניך.

או

נקוט פעולת התחמקות אם בטוח לעשות   
זאת.

עקב אופיה של המערכת, בתנאי נהיגה 
מסובכים המערכת עשויה להציג התרעות 

שווא.

בעזרתה של מערכת חיישן הרדאר תפקוד 
אזהרת המרחק מסוגלת לזהות מכשולים 

הנמצאים בנתיבך במשך פרק זמן ארוך.

במהירות עד 70 קמ"ש תפקוד אזהרת 
המרחק יכול להגיב גם למכשולים נייחים כגון 

כלי רכב עומדים או חונים. 

אם אתה מתקרב למכשול ואזהרת שמירת 
המרחק מזהה סכנת התנגשות, תפיק 

המערכת התרעה חזותית וקולית.

זיהוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עקב:

חיישנים מלוכלכים או חסומים 	•
שלג או גשם כבד 	•

הפרעה ממקורות רדאר אחרים 	•
החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה  	•

בחניון רב-קומות

כלי רכב צר כגון אופנוע נוסע לפניך  	•
רכב נוסע לפניך בנתיב אחר 	•

כלי רכב חדשים או לאחר טיפול בסייען  	•
למניעת התנגשות פלוס, נא הקפד על 

המידע בסעיף המוקדש להרצת הרכב ) 
עמוד 160(.

בעקבות נזק שנגרם לקדמת הרכב, בדוק את 
הקונפיגורציה ואת ההפעלה של חיישן הרדאר 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ. בצע את הבדיקה אפילו אם 

ההתנגשות ארעה במהירות נמוכה והנזק 
הנגרם הוא בלתי נראה לעין.

מערכת בלימה מותאמת

הקפד על "הערות בטיחות חשובות" עבור   
מערכות לנהיגה בטוחה ) עמוד 72(.

 אזהרה
מערכת בלימה מותאמת לא תמיד יכולה לזהות 

עצמים ומצבי תנועה מורכבים.
במקרים כאלה המערכת עשויה:

להתערב ללא הצלחה  •
לא להתערב כלל  •

קיימת סכנת תאונה.

הקדש תמיד תשומת לב לתנאי התנועה והיה 
מוכן לבלום. הפסק את ההתערבות במצבי נהיגה 

לא מסוכנים.
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 אזהרה
מערכת בלימה מותאמת אינה מגיבה:

לאנשים או לבעלי חיים  •
לכלי רכב הנוסעים לקראתך  •
לכלי רכב החוצים את נתיבך  •

למכשולים נייחים  •
בעת ביצוע פניות  •

עקב כך, המערכת עשויה לא להתערב בכל 
המצבים המסוכנים. קיימת סכנת תאונה.

הקדש תמיד תשומת לב לתנאי התנועה והיה 
מוכן לבלום.

עקב אופיה של המערכת, בתנאי נהיגה 
מסובכים מאוד אך לא מסוכנים, מערכת 

בלימה מותאמת עשויה להתערב.

מערכת בלימה מותאמת מסייעת לך לבלום 
במצבים מסוכנים במהירויות העולות על 7 
קמ"ש. היא משתמשת בחיישן הרדאר כדי 

להעריך את מצב התנועה. 

בעזרתה של מערכת חיישנים מערכת בלימה 
מותאמת מסוגלת לזהות מכשולים הנמצאים 

בנתיבך במשך פרק זמן ארוך.

אם אתה מתקרב למכשול ומערכת בלימה 
מותאמת זיהתה סכנת התנגשות, היא 

מחשבת את עוצמת הבלימה הנחוצה למניעת 
התנגשות. אם אתה מפעיל את הבלמים 

בכוח, תגדיל מערכת בלימה מותאמת את 
כוח הבלימה באופן אוטומטי לרמה המתאימה 

לתנאי התנועה.

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד   
שיחלוף מצב החירום. מערכת ABS מונעת 

את נעילת הגלגלים.

הבלמים יפעלו שוב כרגיל, אם:

תשחרר את דוושת הבלמים  •

חלפה סכנת התנגשות  •

לא זוהה שום מכשול לפני רכבך  •

פעולת מערכת בלימה מותאמת מנוטרלת 
במצבים אלה. כלי רכב עם ®PRE-SAFE: אם 

הבלימה מותאמת דורשת לחץ בלימה גבוה 
 )PRE-SAFE®( במיוחד, אמצעי הגנת הנוסעים

מופעלים בו בזמן.

עד למהירות 250 קמ"ש הבלימה המותאמת 
מסוגלת להגיב לעצמים נעים שכבר זוהו 

ככאלה לפחות פעם אחת. הבלימה המותאמת 
אינה מגיבה למכשולים נייחים. 

אם הבלימה המותאמת אינה זמינה עקב 
תקלה במערכת חיישן הרדאר, מערכת 

הבלמים נותרת זמינה עם תגבור בלימה מלא 
.BAS ועם

זיהוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עקב:

חיישנים מלוכלכים או חסומים 	•
שלג או גשם כבד 	•

הפרעה ממקורות רדאר אחרים 	•
החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה  	•

בחניון רב-קומות

כלי רכב צר כגון אופנוע נוסע לפניך 	•
רכב נוסע לפניך בנתיב אחר 	•

כלי רכב חדשים או לאחר טיפול בסייען  	•
למניעת התנגשות פלוס, נא הקפד על 

המידע בסעיף המוקדש להרצת הרכב ) 
עמוד 160(.

בעקבות נזק שנגרם לקדמת הרכב, בדוק את 
הקונפיגורציה ואת ההפעלה של חיישן הרדאר 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ. בצע את הבדיקה אפילו אם 

ההתנגשות ארעה במהירות נמוכה והנזק 
הנגרם הוא בלתי נראה לעין.
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מערכת סייען למניעת התנגשות

הערות כלליות

סייען למניעת התנגשות פלוס זמין רק בכלי 
רכב המצוידים בדיסטרוניק. סייען למניעת 

התנגשות פלוס מרחיב את טווח התפקוד של 
סייען למניעת התנגשות באמצעות תפקוד 
בלימה אוטומטית. סייען למניעת התנגשות 

פלוס יכול לסייע לך להפחית את סכנת 
ההתנגשות חזיתית עם הרכב שלפנים או 

להפחית את השפעותיה של התנגשות זו. אם 
סייען למניעת התנגשות פלוס מזהה שקיימת 

סכנת התנגשות, תקבל אזהרה חזותית 
וקולית. במצבים מסוכנים הסייען למניעת 
התנגשות פלוס מפעיל בלימה אוטומטית.

תפקוד

להפעלה/הפסקת פעולה: הפעל את   
הסייען למניעת התנגשות פלוס או הפסק 
את פעולתו במחשב הדרך ) עמוד 246(.

אם פעולת הסייען מופסקת, יופיע הסמל 
 בתצוגת הסיוע הגרפית.

אם הנהג חוגר את חגורת הבטיחות שלו, סייען 
למניעת התנגשות פלוס יכול לבלום אוטומטית 
כל עוד מהירות הרכב נמצאת בין 7 קמ"ש לבין 

200 קמ"ש.

סייען למניעת התנגשות פלוס יכול אף להגיב 
למכשולים נייחים באמצעות בלימה אוטומטית, 

אם מהירות הרכב נמצאת בטווח בין 7 קמ"ש 
לבין 30 קמ"ש.

כלי רכב עם תפקוד ®PRE-SAFE: אם 
הבלימה האוטומטית של הסייען למניעת 

התנגשות מתערבת בחוזקה, ואמצעי הגנה 
מונעת על נוסעי הרכב מופעלים בו זמנית. 

זיהוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עקב:

חיישנים מלוכלכים או חסומים 	•
שלג או גשם כבד 	•

הפרעה ממקורות רדאר אחרים 	•
החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה  	•

בחניון רב-קומות

כלי רכב צר כגון אופנוע נוסע לפניך 	•
רכב נוסע לפניך בנתיב אחר 	•

כלי רכב חדשים או לאחר טיפול בסייען  	•
למניעת התנגשות פלוס, נא הקפד על 

המידע בסעיף המוקדש להרצת הרכב ) 
עמוד 160(.

בעקבות נזק שנגרם לקדמת הרכב, בדוק את 
הקונפיגורציה ואת ההפעלה של חיישן הרדאר 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ. בצע את הבדיקה אפילו אם 

ההתנגשות ארעה במהירות נמוכה והנזק 
הנגרם הוא בלתי נראה לעין.

פנסי בלימה מותאמים

מערכת בלימה מותאמת מזהירה את 
משתמשי הדרך האחרים במקרי חירום באופן 

הבא:

באמצעות הבהוב פנסי בלימה  •

פנסי אזהרת מצוקה מופעלים.   •

אם אתה בולם בפתאומיות ממהירות העולה 
 BAS PLUS או BAS על 50 קמ"ש או אם

מסייעים בבלימה, פנסי בלימה מהבהבים 
במהירות.  באופן זה נהגים מאחוריך מוזהרים 

באופן בולט יותר.  אם אתה בולם בחוזקה 
ממהירות העולה על 70 קמ"ש לעצירה 
מוחלטת, פנסי אזהרת מצוקה נדלקים 

אוטומטית. אם הבלמים מופעלים שוב, ידלקו 
פנסי הבלימה באופן רציף. פנסי אזהרת 

המצוקה ייכבו אוטומטית אם מהירותך עולה 
על 10 קמ"ש. באפשרותך לכבות את פנסי 

אזהרת המצוקה באמצעות לחצן אזהרת 
המצוקה ) עמוד 125(.

 ®ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

הערות כלליות

הקפד על "הערות בטיחות חשובות" )   
עמוד 72(.
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מערכת ®ESP מבקרת את יציבות הנהיגה 
ואת אחיזת הכביש, לדוגמה, העברת כוח בין 

הצמיגים לפני הדרך.

אם ®ESP  מזהה שהרכב סוטה מהכיוון 
הרצוי, גלגל אחד או כמה גלגלים נבלמים כדי 

לייצב את הרכב. הספק המנוע מותאם גם 
כדי לשמור על הרכב בנתיב הרצוי במגבלות 

הפיזיקליות.  ®ESP  מסייע לנהג בתחילת 
  ESP® נהיגה על דרך רטובה או חלקה. מערכת

יכולה גם לייצב את הרכב במהלך בלימה.

ETS/4ETS )מערכת בקרת אחיזה 
אלקטרונית( 

הקפד על "הערות בטיחות חשובות" )   
עמוד 72(.

מערכת לבקרת אחיזה אלקטרונית היא חלק 
מ-®ESP . מערכת ETS בולמת בנפרד את 

הגלגלים המניעים, אם הם מסתחררים.  מצב 
זה מאפשר לך להתחיל בנסיעה ולהאיץ על 
קרקע חלקה, לדוגמה אם הכביש חלק בצד 

אחד. בנוסף, מומנט גדול יותר מועבר לגלגל או 
לגלגלים עם אחיזה.

ETS נותר פעיל לאחר שאתה מפסיק את 
. ESP® פעולת

4ETS לנהיגת שטח )מערכת בקרת 
אחיזה אלקטרונית( 

מערכת 4ETS שהותאמה במיוחד לנהיגה 
בשטח תופעל אוטומטית עם הפעלת תכנית 

לנהיגת שטח ) עמוד 208(.

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם ישנה תקלה במערכת ®ESP , היא לא תייצב 

את הרכב. כמו כן, מערכות אחרות לנהיגה 
בטוחה יופסקו גם כן. קיימת סכנה מוגברת 

לסחרור גלגלים ולתאונה.
המשך לנהוג בזהירות. בדוק ®ESP בהקדם 

האפשרי במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

בעת הבדיקה של בלם החניה החשמלי    
על דינמומטר, הפסק את פעולת ההצתה. 
הפעלת הבלמים באמצעות ®ESP עשויה 

להרוס את מערכת הבלמים.

כלי רכב עם 4MATIC: כבה את מתג    
ההתנעה בעוד שבלם החניה החשמלי 

נבדק בדינמומטר. אם לא, הפעלת הבלמים 
באמצעות ®ESP עשויה להרוס את מערכת 

הבלמים.

כלי רכב עם 4MATIC: מבחני תפקוד או    
ביצועים ניתנים לביצוע על דינמומטר בעל 

2 סרנים. לפני הפעלת הרכב על דינמומטר 
מסוג זה, התייעץ עם מרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 
אחרת, אתה עשוי לגרום נזק למערכת 

ההינע או למערכת הבלמים. 

אל תגרור כלי רכב עם 4MATIC בסרן קדמי    
או אחורי מורם.

כלי רכב ללא 4MATIC: בעת גרירת רכב 
באמצעות סרן קדמי מורם, חשוב להקפיד על 

ההערות על ®ESP ) עמוד 350(.

כלי רכב עם 4MATIC: בעת גרירת רכב 
באמצעות שני הסרנים על הקרקע, חשוב 

להקפיד על ההערות על ®ESP ) עמוד 351(.

מערכת ®ESP מנוטרלת אם נורית האזהרה 
ESP® OFF  ממשיכה לדלוק בלוח 

המחוונים לאחר התנעת המנוע. אם נוריות 
   ESP® OFF-ו  ESP® האזהרה

ממשיכות לדלוק, מערכת ®ESP אינה זמינה 
עקב תקלה.

עיין במידע על נורית אזהרה ) עמוד 295( 
ועל הודעות תצוגה העשויות להופיע בלוח 

המחוונים ) עמוד 258(.

השתמש רק בצמיגים במידות מומלצות. רק   
אז מערכת ®ESP מתפקדת כהלכה.
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ESP® מאפייני

הערות כלליות

אם נורית אזהרה של ®ESP   כבית לפני 
תחילת הנסיעה, מערכת ®ESP מופעלת באופן 

אוטומטי.

 ESP® מתערב, נורית אזהרה של ESP® אם
  מהבהבת בלוח המחוונים.

אם מערכת ®ESP מתערבת:

אל תנטרל את מערכת ה-®ESP בשום   
פנים ואופן.

בעת תחילת נסיעה, לחץ רק על דוושת   
ההאצה למצב הרצוי. 

התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך   
ומזג האוויר.

ECO start/stop תפקוד

תפקוד ECO start/stop מפסיק את פעולת 
המנוע באופן אוטומטי אם הרכב מפסיק לנוע. 
המנוע מותנע אוטומטית, כאשר הנהג מתחיל 
שוב בנסיעה. מערכת ®ESP שומרת על המצב 

 ESP® הקודם שנבחר. דוגמה: אם פעולת
הופסקה לפני הדממת המנוע, לא תחודש 

פעולת המערכת לאחר שהמנוע מותנע שוב.

 ®ESP הפסקת פעולה/הפעלה של 
)AMG מלבד רכבי(

הערות בטיחות חשובות

באפשרותך לבחור בין מצבי המערכת הבאים:

®ESP מופעל  •

®ESP מנוטרל  •

 אזהרה
אם אתה מנטרל את מערכת ה-®ESP, היא 

לא תייצב את רכבך. קיימת סכנה מוגברת של 
החלקה ותאונה.

נטרל את מערכת ה-®ESP רק במצבים 
המתוארים בהמשך.

במצבים הבאים מוטב לנטרל את מערכת 
:ESP®-ה

בעת שימוש בשרשראות שלג  •

בשלג עמוק  •

על חול או על חצץ  •

הפעל את מערכת ה-®ESP ברגע שחולף   
המצב המתואר לעיל.  אחרת, מערכת 

®ESP לא תייצב את רכבך אם הוא יתחיל 

להחליק או אם הגלגלים יסתחררו.

ESP® הפעלה / הפסקת פעולה של

באפשרותך להפעיל ®ESP ולהפסיק את 
פעולתו במחשב הדרך.

לנטרול: ) עמוד 246(.  

נורית האזהרה   ESP® OFF נדלקת בלוח 
המחוונים.

להפעלה: ) עמוד 246(.  

נורית האזהרה   ESP® OFF כבית בלוח 
המחוונים.

מאפייני הנהיגה בעת ש-®ESP מנוטרל

אם ESP® מנוטרל וגלגל אחד או כמה גלגלים 
 ESP® מתחילים להסתחרר, נורית האזהרה
  מהבהבת בלוח המחוונים. במצבים 

כאלה המערכת לא תייצב את הרכב.

:ESP® אם אתה מנטרל

מערכת ®ESP אינה משפרת את יציבות  	•
הנהיגה.

מומנט מנוע אינו מוגבל וגלגלים מניעים  	•
עשויים להסתחרר. סחרור הגלגלים יגרום 

לפעולת החיתוך המשפרת את אחיזת 
הצמיג על פני שטח רופפים.

מערכת בקרת אחיזה עדיין פעילה. 	•
מערכת ®ESP עדיין מסייעת בעת בלימה. 	•
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הפסקת פעולה/הפעלה של ®ESP )רכבי 
)AMG

הערות בטיחות חשובות

הקפד על "הערות בטיחות חשובות" )   
עמוד 72(.

באפשרותך לבחור בין מצבי המערכת הבאים 
:ESP® של

®ESP מופעל  •

מצב נהיגה SPORT מופעל.  •

®ESP מנוטרל.  •

 אזהרה
אם מצב נהיגה SPORT מופעל, קיימת סכנת 

החלקה ותאונות גבוהה יותר. 
הפעל את מצב הנהיגה SPORT רק במצבים 

המתוארים בהמשך.

 אזהרה
אם אתה מנטרל את מערכת ה-ESP, היא לא 

תייצב את רכבך. קיימת סכנה מוגברת של 
החלקה ותאונה.

נטרל את מערכת ה-ESP רק במצבים המתוארים 
בהמשך.

במצבים הבאים מוטב להפעיל את מצב 
:ESP® או לנטרל את SPORT הנהיגה

בעת שימוש בשרשראות שלג 	•
בשלג עמוק 	•

על חול או על חצץ 	•
על דרכים ייעודיות, בעת שנדרשים מאפיינים  	•

של היגוי יתר ושל תת-היגוי של הרכב.

נהיגה במצב SPORT או ללא ®ESP דורשת 
מיומנות גבוהה וניסיון.

הפעל את מערכת ה-®ESP ברגע שחולף   
המצב המתואר לעיל. אם לא, מערכת 

®ESP לא תייצב את רכבך אם הוא יתחיל 

להחליק או אם הגלגלים יסתחררו.

ESP® הפעלה / הפסקת פעולה של

להפעלה של מצב נהיגה ספורטיבי:  

. לחץ לחיצה קצרה על לחצן   

נורית האזהרה של מצב נהיגה ספורטיבי    
 נדלקת בלוח המחוונים. ההודעה 

SPORT handling mode )מצב נהיגה 
ספורטיבי( תופיע בתצוגה הרב-תכליתית. 

להפסקת פעולה של מצב נהיגה   
. ספורטיבי: לחץ לחיצה קצרה על לחצן 

נורית האזהרה של מצב נהיגה ספורטיבי   
 כבית בלוח המחוונים.

להפסקת פעולה של ESP®: לחץ על לחצן   
 ESP® OFF    עד שנורית האזהרה 

תידלק בלוח המחוונים.

 ESP® מערכת( OFF  ההודעה  
מנוטרלת( תופיע בתצוגה הרב-תכליתית.

להפעלת ®ESP: לחץ לחיצה קצרה על   
 ESP®   נורית האזהרה . לחצן 

OFF כבית בלוח המחוונים. ההודעה  
ESP® ON )מערכת ®ESP מופעלת( תופיע 

בתצוגה הרב-תכליתית.

מאפיינים של מצב נהיגה ספורט פעיל:

אם מצב נהיגה ספורט מופעל וגלגל אחד 
או כמה גלגלים מתחילים להסתחרר, נורית 

האזהרה ®ESP   מהבהבת בלוח 
המחוונים. ®ESP משפרת את יציבות הנהיגה 

באופן מוגבל.

במצב נהיגה ספורט פעיל:

®ESP משפרת את יציבות הנהיגה באופן  	•
מוגבל.

מערכת בקרת אחיזה עדיין פעילה. 	•
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מומנט מנוע מוגבל וגלגלים מניעים עשויים  	•
להסתחרר.

סחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך   
המשפרת את אחיזת הצמיג על פני שטח 

רופפים.

מערכת ESP® עדיין מסייעת בעת בלימה. 	•
מאפיינים בעת ש-®ESP מנוטרל

אם ESP® מנוטרל וגלגל אחד או כמה גלגלים 
 ESP® מתחילים להסתחרר, נורית האזהרה

 מהבהבת בלוח המחוונים. במצבים 
כאלה המערכת לא תייצב את הרכב. אם אתה 

:ESP® מנטרל

מערכת ®ESP אינה משפרת את יציבות  	•
הנהיגה.

מומנט המנוע אינו מוגבל וגלגלים מניעים  	•
עשויים להסתחרר.

סחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך   
המשפרת את אחיזת הצמיג על פני שטח 

רופפים.

מערכת בקרת אחיזה עדיין פעילה. 	•
תפקוד ®ESP-SAFE לא זמין יותר; לא ניתן  	•

להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה 
 .ESP®-הנעזרת ב

סייען למניעת התנגשות לא זמין יותר; לא  	•
ניתן להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה 

.ESP®-הנעזרת ב

מערכת ®ESP עדיין מסייעת בעת בלימה. 	•

מערכת ®ESP לנהיגת שטח

מערכת ESP® שהותאמה במיוחד לנהיגה 
בשטח תופעל אוטומטית עם הפעלת התכנית 

לנהיגת שטח ) עמוד 208(.

מערכת ESP® לנהיגת שטח מתערבת באיחור 
במקרה של היגוי יתר או תת-היגוי, ובכך היא 

משפרת אחיזת דרך.

מערכת ®ESP לייצוב גרור

הערות כלליות

אם שילוב רכב/גרור מתחיל לסטות מהנתיב, 
מערכת ®ESP תסייע לך במקרה זה. המערכת 

מאטה את הרכב באמצעות בלימה והגבלה 
של הספק המנוע עד לייצוב של שילוב רכב/

גרור.

 הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם תנאי הדרך ומזג האוויר גרועים, המערכת לא 
תמנע משילוב רכב/גרור לסטות. גרור בעל מרכז 
 ESP® כובד גבוה עשוי להתהפך לפני שמערכת

תזהה את המצב. קיימת סכנת תאונה.
התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך ומזג 

האוויר.

אם השילוב רכב/גרור מתחיל לסטות, ביכולתך 
לייצב אותו באמצעות לחיצה חזקה על דוושת 

הבלמים. 

®ESP לייצוב גרור פעיל במהירות מעל 65 

קמ"ש.

®ESP לייצוב גרור לא פועל אם ®ESP מנוטרל 

או אם פעולתו מופסקת עקב תקלה.

מערכת EBD חלוקת כח בלימה 
אלקטרונית

הערות כלליות

מערכת EBD מבקרת את לחץ הבלמים על 
הגלגלים האחוריים לשיפור יציבות הנהיגה 

בעת בלימה.

הערות כלליות

הקפד על "הערות בהקפד על "הערות   
בטיחות חשובות" עבור מערכות לנהיגה 

בטוחה ) עמוד 72(.
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 אזהרה
אם ישנה תקלה ב-EBD, הגלגלים האחוריים 

עלולים להינעל במהלך בלימה מלאה, לדוגמה. 
קיימת סכנה מוגברת לסחרור גלגלים ולתאונה.

לכן, עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך למאפייני 
השליטה השונים.  בדוק את מערכת הבלמים 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ.

עיין במידע על נוריות חיווי ואזהרה ) עמוד 
293( ועל הודעות התצוגה ) עמוד 260(.

בלימה מותאמת

בלימה מותאמת מגבירה את בטיחות הבלימה 
ומעניקה נוחות בלימה מוגברת. בנוסף 

לתפקוד הבלימה, סייען בלימה מותאמת 
מצויד בתפקוד HOLD ) עמוד 203( ובסייען 

זינוק בעלייה ) עמוד 163(. למידע נוסף ראה 
"עצות לנהיגה" ) עמוד 185(.

בקרת היגוי

הערות כלליות

בקרת היגוי מסייעת באמצעות העברת כוח 
היגוי ניכר לגלגל ההגה בכיוון הנדרש לייצוב 

הרכב.

סיוע בהיגוי מסופק בפרט אם:

שני הגלגלים הימניים או השמאליים נמצאים  	•
על קרקע רטובה או חלקה בעת בלימה.

הרכב מתחיל להחליק. 	•

הערות בטיחות חשובות

בקרת היגוי לא מעניקה שום סיוע בהיגוי, אם

.ESP®-ישנה תקלה  ב  •

ישנה תקלה במערכת היגוי.  •

עם זאת, ימשיך היגוי הכוח לתפקד כרגיל.

מערכות נגד גניבה

שולל התנעה )אימובילייזר(

האימובילייזר מונע את התנעת רכבך ללא 
המפתח הנכון. 

להפעלה: הוצא את המפתח ממתג   
ההתנעה.

להפסקת פעולה: הפעל את ההצתה.  

בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתח עמך 
ונעל את הרכב. כל אחד שברשותו מפתח 

תקף שהושאר בתוך הרכב יכול להתניע את 
המנוע.

שולל ההתנעה מנוטרל תמיד לאחר התנעת   
המנוע.

ATA מערכת אזעקה נגד גניבה

לדריכה: נעל את הרכב באמצעות המפתח.   
נורית החיווי  מהבהבת. מערכת האזעקה 

נדרכת לאחר כ-15 שניות.

לנטרול: שחרר את הרכב מנעילה באמצעות   
המפתח.

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.  

אזעקה חזותית וקולית מופעלת אם מערכת 
האזעקה נדרכה ואתה פותח:

את הרכב באמצעות מפתח החירום  •

דלת  •

דלת תא המטען  •

מכסה תא המנוע  •
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להפסקת האזעקה: הכנס את המפתח   
למתג ההתנעה.

האזעקה מנוטרלת.  

או

לחץ על לחצן  או  על המפתח.   
האזעקה מנוטרלת.

האזעקה לא תנוטרל, אפילו אם תסגור את 
הדלת הפתוחה שהפעילה אותה, לדוגמה. 

הגנה נגד גרירה

תפקוד

התרעה חזותית וקולית מופעלת אם משתנה 
שיפוע של רכבך תוך שאזעקה נגד גרירה 

דרוכה בעת שהרכב מורם בצד אחד, לדוגמה.

דריכה

וודא כי:  

•	הדלתות סגורות  

•	דלת תא המטען סגורה  

רק לאחר מכן ניתן לדרוך את האזעקה נגד   
גרירה.

נעל את הרכב באמצעות המפתח. מערכת   
האזעקה נגד גרירה נדרכת לאחר כ-60 

שניות.

נטרול

שחרר את הרכב מנעילה באמצעות   
המפתח. 

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. הגנה   
נגד גרירה מנוטרלת אוטומטית.

נטרול

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

. לחץ על לחצן    
נורית החיווי   נדלקת לזמן קצר.  

נעל את הרכב באמצעות המפתח.  
אזעקה נגד גרירה מנוטרלת.  

אזעקה נגד גרירה מנוטרלת עד:

שהרכב משוחרר שוב מנעילה  •

דלת נפתחת ונסגרת שוב  •

הרכב ננעל שוב   •

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את מערכת 
האזעקה נגד גרירה אם אתה נועל את רכבך 

והוא:

מובל  •

מועמס על מעבורת או על משאית   •
להובלת כלי רכב

חונה על משטח נע, לדוגמה בחניון רב-  •
מפלסי.

חיישן תנועה פנימית

תפקוד

אם חיישן התנועה הפנימית דרוך, התרעה 
חזותית וקולית מופעלת אם מזוהה תנועה 

בתוך הרכב. זה המקרה, לדוגמה אם מישהו 
מנסה להיכנס לרכב.
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דריכה

וודא כי:  

•	חלונות הצד סגורים  

•	גג פנורמי נפתח סגור  

•	אין חפצים )כגון בובות פרווה( שתלויים על    
המראה הפנימית או על ידיות הגג הנפתח  

באופן זה תמנע אזעקות שווא.

וודא כי:  

•	הדלתות סגורות  

•	גג פנורמי נפתח סגור  

•	דלת תא המטען סגורה  

רק לאחר מכן נדרך חיישן התנועה   
הפנימית.  

נעל את הרכב באמצעות המפתח.  

חיישן התנועה הפנימית נדרך לאחר כ-30   
שניות.

נטרול

שחרר את הרכב מנעילה באמצעות   
המפתח. 

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה. חיישן   
התנועה הפנימית מנוטרל אוטומטית.

נטרול

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

לחץ על לחצן  .  

נורית חיווי  מהבהבת כמה פעמים   
במהירות.

נעל את הרכב באמצעות המפתח.  

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל.  

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל עד:

•	שהרכב משוחרר שוב מנעילה  

•	שדלת נפתחת ונסגרת שוב  

•	שהרכב ננעל שוב  

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את חיישן 
התנועה הפנימית אם אתה נועל את רכבך ו:

•	אנשים או חיות מחמד נשארו ברכב  

•	גג שמש פנורמי נשאר פתוח  

•	חלונות הצד נשארים פתוחים  
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ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ ) 

עמוד 25(.

מפתח

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם ילדים הושארו ללא השגחה ברכב, הם 

עשויים:

1•   לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי
     דרך אחרים

לצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה  •
להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד, לדוגמה  •

בנוסף, הם עשויים להניע את הרכב אם הם, 
לדוגמה:

משחררים את בלם החניה  •
1•   מוציאים את בורר ההילוכים ממצב חניה P או

     מעבירים את ידית ההילוכים להילוך סרק

מתניעים את המנוע  •
קיימת סכנת תאונה ופציעות. בעוזבך את הרכב 

תמיד קח את המפתח עמך ונעל את הרכב. 
לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי חיים ללא 

השגחה ברכב. שמור על המפתח מחוץ להישג 
ידם של ילדים.

 אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור 

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות 
חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר 

אנשים )בפרט ילדים( ללא השגחה ברכב.

 אזהרה
אם תחבר מחזיקי מפתחות כבדים או גדולים 

למפתח, ייתכן כי המפתח יסתובב במקרה במתג 
ההתנעה. מצב כזה עשוי לדומם את המנוע. 

קיימת סכנת תאונה. אל תחבר חפצים גדולים 
או כבדים למפתח. הסר מחזיקי מפתחות גדולים 

לפני הכנסתו של המפתח למתג ההתנעה.

שמור את המפתח הרחק משדות מגנטיים    
חזקים. אחרת, תפקוד השלט הרחוק עלול 

להיפגם.

שדות מגנטיים חזקים עשויים להיווצר   
בקרבת מתקני חשמל גדולים.

אל תשמור את המפתח ביחד עם:
התקנים אלקטרוניים כגון טלפון נייד או   •

מפתח אחר

חפצים מתכתיים כגון מטבעות או פס   •
מתכת

בתוך חפצים מתכתיים כגון נרתיק מתכתי  •
אם הרכב ננעל באמצעות המפתח, תפקוד 

הנעילה הכפולה מופעל כברירת מחדל. לאחר 
מכן לא ניתן לפתוח את הדלתות מבפנים. 

באפשרותך לנטרל את תפקוד הנעילה 
הכפולה באמצעות נטרול חיישן התנועה 

הפנימית ) עמוד 82(. בעקבות זאת, ניתן 
לפתוח את הדלתות מבפנים לאחר שהרכב 

ננעל מבחוץ. באפשרותך לפתוח את הדלתות 
האחוריות מבפנים אם נעילת הבטיחות לילדים 

לא מופעלת ) עמוד 71(. מערכת האזעקה 
נגד גניבה מופעלת אם הדלת נפתחת 

מבפנים. הפסק את האזעקה.
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תפקודי מפתח

  נעילת הרכב

  פתיחת דלת תא המטען

  ביטול נעילת הרכב

לביטול נעילה מרכזית: לחץ על לחצן  .  

אם אינך פותח את הרכב בתוך כ-40 שניות, 
מביטול הנעילה:

הרכב ננעל שוב  •
האזעקה נגד גניבה נדרכת שוב  •

. לביטול נעילה מרכזית: לחץ על לחצן   

המפתח מבצע נעילה/ביטול נעילה מרכזית 
של:

הדלתות  •
דלת תא המטען  •
מכסה מילוי דלק  •

בעת ביטול נעילה פנסי האיתות מהבהבים 
פעם אחת.

בעת נעילה, פנסי האיתות מהבהבים שלוש 
פעמים.

התאורה ההיקפית תידלק כאשר חשוך   
בחוץ ואם התפקוד מופעל במחשב הדרך ) 

עמוד 250(.

באפשרותך להגדיר אות קולי לאישור   
הנעילה של הרכב. ניתן להפעיל את האות 

הקולי או להפסיק את פעולתו במחשב 
הדרך ) עמוד 251(.

לפתיחה אוטומטית של דלת תא   
המטען:

לחץ על לחצן  עד לפתיחתה של דלת   
תא המטען ) עמוד 96(.

שינוי ההגדרות של מערכת הנעילה

באפשרותך לשנות את ההגדרות של מערכת 
הנעילה. משמע שרק דלת הנהג והמכסה 

למילוי דלק משוחררים מנעילה בעקבות ביטול 
הנעילה של הרכב. הגדרה זו יעילה במיוחד אם 

אתה נוסע לבדך לעתים תכופות. 

לשינוי ההגדרה: לחץ על הלחצנים     
  בו בזמן במשך כשש שניות, עד 

שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים ) 
עמוד 88(.

אם שינוי ההגדרות מתבצע בטווח הקליטה   
של הרכב, לחיצה על לחצנים   או 

: 

נועלת את הרכב או   

מבטלת את נעילת הרכב  

המפתח מתפקד כעת באופן הבא:
לביטול הנעילה של דלת הנהג: לחץ פעם אחת 

על לחצן  .
לביטול נעילה מרכזית: לחץ פעמיים על לחצן 

. 
לנעילה מרכזית: לחץ על לחצן  . לשחזור 

הגדרות המפעל: לחץ על הלחצנים  , 
  בו בזמן במשך כשש שניות, עד שנורית 
בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים ) עמוד 88(.

    

מפתח חירום

הערות כלליות

אם לא ניתן לבטל את נעילת הרכב באמצעות 
המפתח, השתמש במפתח החירום.

אם אתה משתמש במפתח החירום כדי לבטל 
את הנעילה בדלת הנהג וכדי לפתוח אותה, 

תופעל האזעקה נגד גניבה ) עמוד 81(.
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ישנן כמה דרכים להפסיק את פעולת 
האזעקה:

. לחץ על לחצן   או   

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.  

אם אתה מבטל את נעילת הרכב באמצעות 
מפתח החירום, הנעילה של מכסה מילוי דלק 

לא תתבטל אוטומטית.
לביטול נעילה במכסה מילוי דלק: הכנס את   

המפתח למתג ההתנעה.

הוצאת מפתח החירום

דחוף את תפס השחרור  בכיוון החץ   

והוצא בו זמנית את מפתח החירום   
מתוך המפתח. 

למידע הבא על:
ביטול נעילה בדלת הנהג ) עמוד 93(  •

ביטול נעילה בדלת תא המטען ) עמוד 97(  •
נעילת הרכב ) עמוד 94(  •

הכנסת מפתח החירום

הכנס את מפתח החירום   לתוך מפתח   
הרכב עד לשילובו ועד שתפס השחרור  

חוזר למקומו.

    

סוללת המפתח

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
סוללות מכילות חומרים רעילים ומשתכים. סוללה 

שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים. 
קיימת סכנת פציעות קטלניות.

הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים. אם סוללה 
נבלעה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

 הערה על איכות הסביבה

סוללות מכילות חומרים מזהמים.

השלכתן עם האשפה הביתית היא 
עבירה על החוק. חובה לאסוף אותן 

בנפרד ולמחזרן באופן אחראי לסביבה.

סלק סוללות באופן אחראי לסביבה. 
הבא סוללות משומשות למרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ או לנקודת איסוף מיוחדת 

לסוללות ישנות.

מרצדס בנץ ממליצה להחליף את הסוללות 
במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.

בדיקת הסוללה
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. לחץ על לחצן   או   

הסוללה פועלת כהלכה אם נורית החיווי    
נדלקת לזמן קצר.

הסוללה מרוקנת אם נורית החיווי   לא   
נדלקת לזמן קצר.

החלף את הסוללה ) עמוד 89(.  

אם אתה בודק את סוללת המפתח בטווח   

הקליטה של הרכב, לחיצה על לחצן   

: או 

• נועלת את הרכב או  

• מבטלת את נעילת הרכב  

ביכולתך לרכוש סוללה בכל מרכז שירות של   
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

החלפת הסוללה

 .CR 2025 3V סוג הסוללה הוא
הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח )   

עמוד 87(.

לחץ את מפתח החירום  לתוך הפתח   
במפתח בכיוון החץ עד לפתיחתו של מכסה 
הסוללה  . בעודך עושה זאת, אל תחזיק 

את המכסה במצב סגור. 

הסר את מכסה הסוללה  .  

טפח טפיחות חוזרות על המפתח בכף ידך   

עד שהסוללה   תיפול החוצה.

הכנס את הסוללה החדשה בעוד שהקוטב   
החיובי שלה פונה כלפי חוץ. השתמש 

במטלית רכה ועדינה לשם כך.

וודא שפני הסוללה נטולי סיבים, גריז או   
מזהמים אחרים.

הכנס תחילה את הזיזים הקדמיים של   
מכסה הסוללה   ולאחר מכן לחץ 

לסגירתו.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח )   
עמוד 87(.

בדוק את תפקודם של כל לחצני המפתח   
ביחס לרכב.
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פתרון התקלות של המפתח

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

לא ניתן לנעול את הרכב 
או לבטל את נעילתו 
באמצעות המפתח.

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
 נסה שוב לנועל את הרכב או לבטל את נעילתו באמצעות מפתח 
השלט הרחוק. כוון את קצה המפתח אל ידית דלת הנהג ממרחק 

. קצר ולחץ על לחצן   או 
אם זה לא עוזר:

 בדוק את סוללת המפתח והחלף אותה אם צריך ) עמוד 89(.
עמוד 94(   נעל את הרכב ) עמוד 93( או בטל את נעילתו )

באמצעות מפתח החירום.
קיימת הפרעה ממקור חזק של גלי רדיו.

 נסה שוב לנעול את הרכב או לבטל את נעילתו באמצעות מפתח 
השלט הרחוק. כוון את השלט לכיוון ידית דלת הנהג ולחץ על לחצן   

.  או 
ישנה תקלה במפתח: 

 נעל את הרכב ) עמוד 93( או בטל את נעילתו ) עמוד 94( 
באמצעות מפתח החירום.

 דאג לבדוק את המפתח במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

איבדת את המפתח.
 דאג לנטרל את המפתח במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.
 דווח מיד על האבדה לחברת הביטוח המבטחת את הרכב.

 אם צריך, דאג להחליף גם את המנעולים.

איבדת את מפתח 
החירום.

 דווח מיד על האבדה לחברת הביטוח המבטחת את הרכב.
 אם צריך, דאג להחליף גם את המנועלים.
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סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

לא ניתן להתניע את 
המנוע באמצעות 

המפתח.

המתח ברכב נמוך מדי.
 הפסק את פעולתם של צרכני חשמל לא חיוניים כגון חימום 

מושבים או תאורה פנימית, ונסה להתניע שוב את המנוע.
אם זה לא עוזר:

 בדוק את המצבר וטען אותו אם צריך ) עמוד 342(.
או

 התנע את המנוע באמצעות כבלי עזר ) עמוד 346(.
או

 התייעץ עם מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

לא ניתן להתניע את 
המנוע באמצעות 

המפתח.

נועל גלגל ההגה חסום באופן מכני.
 הוצא את המפתח והכנס אותו שוב למתג ההתנעה. תוך כדי סיבוב 

גלגל ההגה בשני הכיוונים.

דלתות

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם ילדים הושארו ללא השגחה ברכב, הם 

עשויים:

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי   •
דרך אחרים

לצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה  •
להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד, לדוגמה  •

בנוסף, הם עשויים להניע את הרכב אם הם, 
לדוגמה:

משחררים את בלם החניה  •
מוציאים את בורר ההילוכים ממצב חניה P או   •

מעבירים את ידית ההילוכים להילוך סרק

מתניעים את המנוע  •
קיימת סכנת תאונה ופציעות. בעוזבך את הרכב 

תמיד קח את המפתח עמך ונעל את הרכב. 
לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי חיים ללא 

השגחה ברכב. שמור על המפתח מחוץ להישג 
ידם של ילדים.

 אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור 

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות 
חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר 

אנשים )בפרט ילדים( ללא השגחה ברכב.
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דלתות

ביטול נעילה ופתיחת הדלתות מבפנים

. משוך את ידית הדלת   

אם הדלת נעולה, לחצן נעילה   קופץ   
החוצה. הדלת משוחררת מנעילה ונפתחת.

באפשרותך לפתוח את הדלת מבפנים גם אם 
הרכב נעול. 

אם לפני כן הרכב ננעל באמצעות המפתח, 
פתיחת דלת מבפנים תפעיל את האזעקה נגד 

גניבה.  הפסק את האזעקה ) עמוד 81(.
באפשרותך לפתוח את הדלתות האחוריות 

מבפנים אם נעילת בטיחות לילדים לא 
מופעלת ) עמוד 71(.

נעילת הרכב וביטול נעילתו מבפנים

באפשרותך לנעול את הרכב או לבטל את 
נעילתו מבפנים. מאפיין זה שימושי, אם ברצונך 
לנעול את הרכב לפני תחילת הנסיעה, לדוגמה.

. לביטול נעילה: לחץ על לחצן   

. לנעילה: לחץ על לחצן   

אם כל הדלתות ודלת תא המטען סגורות,   
הרכב ננעל.

מכסה מילוי הדלק אינו ננעל/משוחרר מנעילה. 
לא ניתן לבטל מרכזית את נעילת הרכב 

מבפנים, אם הוא ננעל באמצעות המפתח.

באפשרותך לפתוח את הדלת מבפנים גם אם 
הרכב נעול.

אם לפני כן הרכב ננעל באמצעות המפתח, 
פתיחת דלת מבפנים תפעיל את האזעקה נגד 

גניבה. הפסק את האזעקה ) עמוד 81(.
באפשרותך לפתוח את הדלתות האחוריות 

מבפנים אם נעילת בטיחות לילדים לא 
מופעלת ) עמוד 71(.

אם דלת נעולה נפתחת מבפנים, יופעל 
המנגנון הקודם לביטול נעילה במקרים הבאים:

אם הרכב ננעל באמצעות לחצן הנעילה   •
המרכזית או

אם הרכב ננעל אוטומטית  •
הרכב ישוחרר מנעילה במלואו אם לפני כן הוא 
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

להפסקת פעולה: לחץ לחיצה רצופה על    
לחצן  למשך כחמש שניות עד להישמע 

אות קולי. 

לדריכה: לחץ לחיצה רצופה על לחצן     
למשך כחמש שניות עד להישמע אות קולי.

אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים   
ואינך שומע אות קולי, ההגדרה הרלוונטית 

נבחרה כבר.

הרכב ננעל באופן אוטומטי עם הפעלת 
ההצתה וסיבוב הגלגלים.

לכן, קיימת סכנה שתישאר מחוץ לרכב אם:
הרכב נדחף  •
הרכב נגרר  •

הרכב נבחן בדינמומטר  •
ביכולתך להפעיל את הנעילה האוטומטית או 

להפסיק את פעולתה במחשב הדרך ) עמוד 
.)251

ביטול נעילה בדלת הנהג )מפתח חירום(

אם לא ניתן לבטל את נעילת הרכב או לנעול 
אותו באמצעות המפתח, השתמש במפתח 

החירום.
אם אתה משתמש במפתח החירום כדי לבטל 

את הנעילה בדלת הנהג וכדי לפתוח אותה, 
תופעל האזעקה נגד גניבה ) עמוד 81(.

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח )    
עמוד 87(.

הכנס את מפתח החירום לתוך המנעול    
שבדלת הנהג עד הסוף.

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון עד    
הסוף למצב   .

הדלת משוחררת מנעילה.    

החזר את מפתח החירום למצבו המקורי    
והוצא אותו.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח    
) עמוד 87(.
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תא מטען

נעילת הרכב )באמצעות מפתח חירום(

אם לא ניתן יותר לנעול את הרכב באמצעות
המפתח, השתמש במפתח החירום. 

פתח את דלת הנהג.  

סגור את דלת הנוסע הקדמי, את הדלתות   
האחוריות ואת דלת תא המטען.

לחץ על לחצן הנעילה ) עמוד 92(.  

בדוק אם לחצני הנעילה בדלת הנוסע   
הקדמי ובדלתות האחוריות עדיין גלויים לעין. 

לחץ ידנית על לחצני הנעילה, אם צריך. 

סגור את דלת הנהג.  

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח )   
עמוד 87(.

הכנס את מפתח החירום לתוך המנעול   
שבדלת הנהג ככל האפשר.

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון עד   
. הסוף למצב 

החזר את מפתח החירום למצבו המקורי   
והוצא אותו.

וודא שכל הדלתות ודלת תא המטען סגורות.  

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח )   
עמוד 87(.

אם אתה נועל את הרכב באופן המתואר   
כאן, מכסה מילוי הדלק אינו נעול. האזעקה 

נגד גניבה לא נדרכת.

תא מטען

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
מנוע בעירה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמן 

חד-חמצני. אם דלת תא המטען פתוחה בעוד 
שמנוע פועל, בפרט אם הרכב נמצא בתנועה, 

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 

המטען ברכב פתוחה. 

 אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור 

במשך פרק זמן ארוך, קיימת סכנת פציעות 
חמורות או אף קטלניות. לעולם אל תשאיר 

אנשים )בפרט ילדים( ללא השגחה ברכב.

דלת תא המטען נפתחת למעלה ולאחור.    
לכן וודא שיש מרווח גדול דיו מעל דלת תא 

המטען ומאחוריה.

מידות הפתיחה של דלת תא המטען   
מופיעות בפרק "מידע טכני" ) עמוד 395(.

מומלץ לאחסן כבודה או מטענים בתא המטען. 
הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304(.

אל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחרת, 
אתה עלול לנעול את עצמך מחוץ לרכב.

את דלת תא המטען ניתן:
לפתוח וסגור ידנית מבחוץ  •

לפתוח וסגור אוטומטית מבחוץ  •
לפתוח וסגור אוטומטית מבפנים  •

לשחרר מנעילה  מבפנים באמצעות מפתח   •
החירום
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תפקוד מניעת הלכדות בעת סגירת דלת 
תא המטען )היפןך תנועה(

בכלי רכב המצוידים בתפקוד סגירה של דלת 
תא המטען בשלט רחוק, דלת תא המטען 

מצוידת בתפקוד לזיהוי אוטומטי של חסימות 
ובתפקוד היפוך תנועה. אם חפץ מוצק חוסם 

או מגביל את דלת תא המטען בעת פתיחה או 
סגירה אוטומטית, התנועה שלה נעצרת. אם 

דלת תא המטען נעצרת במהלך הסגירה, היא 
נפתחת שוב באופן אוטומטי. תפקוד היפוך 

תנועה אוטומטי הוא כלי עזר בלבד ואינו תחליף 
לתשומת לבך בעת סגירה/פתיחה של דלת 

תא המטען.

 אזהרה
תפקוד מניעת הלכדות אינו מגיב:

לעצמים רכים ודקים כגון אצבעות קטנות  •
ב-8 מ"מ האחרונים של הסגירה  •

משמעות הדבר שתפקוד מניעת הלכדות אינו 
יכול למנוע ממישהו להילכד במצבים אלה. 

קיימת סכנת פציעות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 
בטווח הסגירה.

אם מישהו נלכד:

לחץ על לחצן  במפתח או  •
לחץ על מתג ההפעלה מרחוק על דלת הנהג   •

או

לחץ על לחצן הסגירה/לחצן STOP בדלת תא   •
המטען או

משוך את הידית על דלת תא המטען  •

פתיחה/סגירה מבחוץ

פתיחה

לחץ על לחצן  שעל המפתח.  

משוך ידית  .  

הרם את דלת תא המטען.  

סגירה

משוך את דלת תא המטען למטה בעזרת   
ידית  . 

אפשר לדלת תא המטען ליפול על המנעול.  

אם צריך, נעל את הרכב באמצעות הלחצן   
 שבמפתח.



96

ה
יר

סג
 ו

ה
ח

תי
פ

תא מטען

פתיחה/סגירה אוטומטית מבחוץ

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
חלקי גוף עלולים להילכד במהלך הסגירה 

האוטומטית של דלת תא המטען. כמו כן, אנשים 
)בפרט ילדים( עשויים לעמוד באזור הסגירה או 

להיכנס אליו בעת סגירתה של דלת תא המטען. 
קיימת סכנת פציעות.

וודא שאזור הסגירה של דלת תא המטען ריק 
מאנשים בעת שהדלת נסגרת.

השתמש באחת האפשרויות הבאות לעצירת 
הסגירה:

לחץ על לחצן   במפתח.  •
לחץ על מתג ההפעלה מרחוק על דלת הנהג.  •
לחץ על לחצן הסגירה/לחצן STOP בדלת תא   •

המטען.

משוך את הידית על דלת תא המטען  •

דלת תא המטען נפתחת למעלה ולאחור.    
לכן וודא שיש מרווח גדול דיו מעל דלת תא 

המטען ומאחוריה.

מידות הפתיחה של דלת תא המטען ניתן   
למצוא בפרק "מידע טכני" ) עמוד 395(.

פתיחה אוטומטית של דלת תא המטען

באפשרותך לפתוח אוטומטית את דלת תא 
המטען באמצעות המפתח או באמצעות 

הידית על דלת תא המטען.
לחץ על לחצן  על המפתח עד   

לפתיחתה של דלת תא המטען.

או

אם דלת תא המטען לא נעולה, משוך את   
הידית ומיד שחרר אותה שוב.

סגירה אוטומטית של דלת תא המטען

לסגירה: לחץ על לחצן הסגירה   על דלת   
תא המטען.

   STOP לעצירת הסגירה: לחץ על לחצן  
על דלת תא המטען.

או

משוך את הידית על דלת תא המטען  

או

לחץ על לחצן   על המפתח עד שדלת   
תא המטען תיפתח שוב.

או

לחץ על מתג ההפעלה מרחוק שבדלת   
הנהג.

פתיחה/סגירה אוטומטית מבפנים

הערות כלליות

דלת תא המטען נפתחת למעלה ולאחור.    
לכן וודא שיש מרווח גדול דיו מעל דלת תא 

המטען ומאחוריה.

מידות הפתיחה של דלת תא המטען   
מופיעות בפרק "מידע טכני" ) עמוד 395(.
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פתיחה וסגירה

באפשרותך לפתוח את דלת תא המטען 
ולסגור אותה מתוך מושב הנהג, אם הרכב נייח 

ומשוחרר מנעילה.
לפתיחה: משוך את מתג ההפעלה מרחוק   

 של דלת תא המטען עד שתיפתח.

לסגירה: סובב את המפתח למצב 1 או 2   
במתג ההתנעה.

לחץ על מתג ההפעלה מרחוק  של דלת   
תא המטען עד שתיסגר במלואה.

תשמע צליל אזהרה במהלך הסגירה.  

הגבלת זווית הפתיחה של דלת תא 
המטען 

הוראות בטיחות חשובות

באפשרותך להגביל את זווית הפתיחה של דלת 
תא המטען. ניתן לבצע זאת בחצי העליון של 

טווח הפתיחה שלה. 
מאפיין זה יכול לשמש אותך אם המרווח מעל 

דלת תא המטען אינו גדול דיו.

וודא שמרווח הפתיחה מעל דלת תא המטען    
גדול דיו לפתיחתה המלאה בעת ההגדרה 

של זווית הפתיחה. אחרת, עשוי להיגרם נזק 
לדלת תא המטען. עדיף להגדיר את זווית 

הפתיחה במקום פתוח.

דריכה

לפתיחה של דלת תא המטען: משוך את   
הידית שעל דלת תא המטען.

לעצירת הפתיחה במצב הרצוי: לחץ על   
לחצן הסגירה ) עמוד 96( שבדלת תא 

המטען או משוך שוב את הידית החיצונית 
של דלת תא המטען.

לאחסון המצב בזיכרון: לחץ והחזק את   
לחצן הסגירה שבדלת תא המטען עד 

להישמע צליל קצר.

מגביל זווית הפתיחה מופעל. בעקבות זאת   
תיעצר דלת תא המטען במצב השמור 

בזיכרון בעת פתיחתה.

כדי לפתוח את דלת תא המטען במלואה,   
משוך את הידית החיצונית של דלת תא 

המטען שוב לאחר שהיא נעצרה אוטומטית. 
פתיחה מלאה אינה מוחקת את המצב 

השמור.

נטרול

לחץ והחזק את לחצן הסגירה ) עמוד   
96( בדלת תא המטען עד להישמע שני 

צפצופים קצרים.

שחרור חירום של דלת תא המטען 

אם לא ניתן יותר לפתוח את דלת תא המטען 
מבחוץ, השתמש בשחרור החירום מתוך הצד 

הפנימי של דלת תא המטען.
דלת תא המטען נפתחת למעלה ולאחור.    

לכן וודא שיש מרווח גדול דיו מעל דלת תא 
המטען ומאחוריה.

מידות הפתיחה של דלת תא המטען   
מופיעות בפרק "מידע טכני" ) עמוד 395(.

ביכולתך להגיע לשחרור החירום מתוך תא 
המטען. קפל לפנים את משענות הראש 

האחוריות ) עמוד 308(.
הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח )   

עמוד 87(.
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חלונות צד

הכנס מפתח חירום   במלואו לתוך   
הפתח   בדיפון.

סובב את מפתח החירום   90° בכיוון   
השעון.

דחוף את מפתח החירום   בכיוון החץ   
ופתח את דלת את המטען.

בעודך נועל את הרכב ) עמוד 94( תא   
המטען ננעל אף הוא.

חלונות צד

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
תוך כדי סגירתם של חלונות הצד עלולים חלקי 
גוף להילכד באזור הסגירה של החלונות. קיימת 

סכנת פציעות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 
בטווח הסגירה. אם מישהו נלכד, שחרר את 

המתג או לחץ על המתג, כדי לפתוח שוב את 
חלון הצד.

 אזהרה
ילדים עלולים להיפצע אם הם יפעילו את חלונות 

הצד, במיוחד אם הושארו ברכב ללא השגחה. 
קיימת סכנת פציעות. הפעל את מאפיין 

השליטה בחלונות הצד האחוריים. בעוזבך את 
הרכב תמיד קח את המפתח עמך ונעל את 
הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה 

ברכב.

תפקוד למניעת הילכדות )היפוך תנועה(

בחלונות הצד הותקן תפקוד אוטומטי למניעת 
הילכדות. אם חפץ חוסם את מגביל את 

תנועת החלון במהלך סגירה אוטומטית, חלון 
הצד נפתח שוב אוטומטית. במהלך הסגירה 

הידנית חלון הצד נפתח שוב אוטומטית לאחר 
שישוחרר המתג הרלוונטי. התפקוד האוטומטי 

למניעת הילכדות הוא כלי עזר בלבד ואינו 
תחליף לתשומת לבך בעת הסגירה של חלון 

צד. 

 אזהרה
התפקוד למניעת הילכדות אינו מגיב:

לעצמים רכים ודקים כגון אצבעות קטנות  •
במהלך איפוס  •

משמעות הדבר שתפקוד היפוך התנועה אינו 
יכול למנוע ממישהו להילכד במצבים אלה. 

קיימת סכנת פציעות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 
בטווח הסגירה. אם מישהו נלכד, שחרר את 

המתג או לחץ על המתג, כדי לפתוח שוב את 
חלון הצד.

פתיחה וסגירה של חלונות הצד

המתגים של כל חלונות הצד נמצאים בדלת 
הנהג. כמו כן, בכל דלת ישנו מתג עבור חלון 

הצד שלה. מתגים בדלת הנהג מקבלים 
עדיפות.
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  קדמי שמאלי

  קדמי ימני

אחורי ימני  

אחורי שמאלי  

לא ניתן להפעיל את חלונות הצד האחוריים   
באמצעות המתג שלהם, אם מאפיין 

השליטה בחלונות הצד מופעל ) עמוד 71(.

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה.

לפתיחה ידנית: לחץ והחזק את הלחצן   
הרלוונטי.

לפתיחה מלאה: לחץ על הלחצן מעבר   
לנקודת ההתנגדות ושחרר אותו. הפעולה 

האוטומטית התחילה.

לסגירה אוטומטית: משוך את הלחצן   
הרלוונטי והחזק אותו.

לסגירה מלאה: משוך את הלחצן מעבר   
לנקודת ההתנגדות ושחרר אותו. הפעולה 

האוטומטית התחילה.

כדי לעצור את הפעולה האוטומטית:   
משוך את המתג הרלוונטי או לחץ עליו.

אם אתה מושך את המתג או לוחץ עליו   
מעבר לנקודת ההתנגדות, מתחילה 
הפעולה האוטומטית בכיוון הנבחר. 

באפשרותך לעצור את הפעולה האוטומטית 
באמצעות משיכה/לחיצה שנייה. 

באפשרותך להמשיך להפעיל את חלונות   
הצד לאחר הדממת המנוע או הוצאת 

המפתח. תפקוד זה נשאר פעיל למשך 
חמש דקות או עד שאחת הדלתות 

הקדמיות נפתחת.

מאפיין פתיחת נוחות 

אתה יכול לאוורר את הרכב לפני תחילת 
הנסיעה. כדי לעשות זאת, השתמש במפתח

לביצוע בו זמני של פעולות הבאות:
ביטול של נעילת הרכב  •
פתיחה של חלונות צד  •

פתיחה של גג השמש הפנורמי ושל וילונות   •
השמש הנגללים

ניתן להפעיל את מאפיין פתיחת הנוחות   
באמצעות המפתח בלבד. המפתח חייב 

להיות קרוב לידית דלת הנהג.

לחץ על לחצן  והחזק אותו עד שיגיעו   
חלונות הצד וגג השמש למצבם הרצוי.

אם וילונות השמש של גג השמש סגורים,   
תחילה ייפתחו הווילונות. 

לחץ על לחצן  והחזק אותו שוב עד   
שיגיע גג השמש למצבו הרצוי.

כדי לעצור את פתיחת הנוחות: שחרר   

. את הלחצן 

מאפיין סגירת נוחות  

 אזהרה
במהלך פעולתו של מאפיין סגירת הנוחות חלקי 

גוף עשויים להילכד באזור הסגירה של החלון ושל 
גג השמש. קיימת סכנת פציעות. הקדש תשומת 

לב לסגירה בעת שמאפיין סגירת הנוחות פעיל. 
בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 

בטווח הסגירה.

בעת נעילת הרכב בו בזמן אתה יכול:
לסגור את חלונות הצד  •

לסגור את גג השמש הפנורמי   •
בכלי רכב שמותקן בהם גג שמש פנורמי, 

לאחר מכן אתה יכול לסגור את וילונות השמש.

המפתח חייב להיות קרוב לידית דלת הנהג.  
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חלונות צד

כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג.  

לחץ על לחצן  והחזק אותו עד   
לסגירתם המלאה של חלונות הצד ושל גג 

השמש.

וודא שכל חלונות הצד וגג השמש הפנורמי   
סגורים.

בכלי רכב המצוידים בגג שמש פנורמי:

לחץ על לחצן  והחזק אותו עד   
לסגירתם המלאה של וילונות השמש 

הנגללים של גג השמש.

כדי לעצור סגירת נוחות:  

. שחרר את הלחצן 

איפוס חלונות הצד

עליך לאפס כל חלון אם:
חלונות הצד נפתחים מעט לאחר שנסגרו   •

במלואם.

לא ניתן לסגור את חלונות הצד או לפתוח   •
אותם במלואם.

סגור את כל הדלתות.  

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה.

משוך את המתג הרלוונטי בלוח הבקרה   
בדלת עד לסגירתו המלאה של חלון הצד ) 

עמוד 98(.

החזק את המתג למשך שנייה אחת נוספת.  

אם חלון הצד נפתח מעט שוב:

משוך מיד את המתג הרלוונטי בלוח הבקרה   
בדלת עד לסגירתו המלאה של חלון הצד ) 

עמוד 98(.

החזק את המתג למשך שנייה אחת נוספת.  

אם חלון הצד הרלוונטי נשאר סגור לאחר   
שחרור המתג שלו, חלון הצד אופס נכון. 

אחרת, חזור שוב על השלבים המתוארים 
למעלה.
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תקלות אפשריות בחלונות הצד  

 אזהרה
אם אתה סוגר את חלון הצד מיד לאחר חסימה או איפוס, חלון הצד נסגר בכוח מוגבר או מרבי. במקרה זה, 
לא יפעל התפקוד למניעת הילכדות. חלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירה במהלך הסגירה. קיימת סכנה 

מוגברת של פציעות חמורות או אף קטלניות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק גוף אינו נמצא בטווח הסגירה. כדי לעצור את תהליך הסגירה, שחרר את 
המתג או לחץ עליו שוב כדי לפתוח את חלון הצד.

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

לא ניתן לסגור חלון 
צד מכיוון שחפצים 

כגון עלים חוסמים את 
מסילת החלון.

 הסר את סיבת החסימה. 
 סגור את חלון הצד.

לא ניתן לסגור חלון 
צד ואינך יכול להבחין 

בסיבה

אם חלון הצד נחסם במהלך סגירה ונפתח מעט שוב:
 מיד לאחר שהחלון נחסם משוך את המתג הרלוונטי שוב עד 

    לסגירתו של חלון הצד.
   חלון הצד נסגר בכוח מוגבר.

אם חלון הצד נחסם שוב במהלך סגירה ונפתח מעט שוב:
 מיד לאחר שהחלון נחסם משוך את המתג הרלוונטי שוב עד

    לסגירתו של חלון הצד.
   חלון הצד נסגר ללא תפקוד למניעת הילכדות.

גג שמש פנורמי

הוראות בטיחות חשובות

בפרק הבא המונח "גג שמש" מתייחס לגג 
שמש פנורמי מחליק.

 אזהרה
בעת פתיחתו וסגירתו של גג השמש חלקי גוף 
הנמצאים בקרבה אליו עלולים להילכד.  קיימת 

סכנת פציעות.

וודא ששום חלקי גוף לא נמצאים בקרבת האזור 
בזמן הפתיחה או הסגירה של גג השמש.

אם מישהו נלכד:

שחרר מיד את המתג או  •
במהלך פעולה אוטומטית, לחץ לחיצה קצרה   •

על הלחצן בכל כיוון שהוא.

הפתיחה או הסגירה תיעצר.

 אזהרה
ילדים עלולים להיפצע אם הם יפעילו את גג 

השמש, במיוחד אם הושארו ברכב ללא השגחה. 
קיימת סכנת פציעות. בעוזבך את הרכב תמיד 

קח את המפתח עמך ונעל את הרכב. לעולם אל 
תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.

 אזהרה
במהירויות גבוהות חלקו האחורי של גג השמש 

המורם מונמך מעט באופן אוטומטי. אתה או 
נוסעים אחרים עלולים להילכד. קיימת סכנת 

פציעות. וודא 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.
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פתח את גג השמש רק אם הוא נקי משלג    
ומקרח. אחרת, ייתכנו תקלות בהפעלה.

אל תאפשר לחפצים לבלוט מגג השמש.   
אחרת, עשוי להיגרם נזק לאטמים.

רעשי תהודות עשויים להישמע בנוסף   
לרעשי רוח רגילים, אם גג השמש פתוח. הם 

נובעים מתנודות לחץ קלות בפנים הרכב. 
שנה את מצבו של גג השמש או פתח מעט 
את חלון הצד כדי להפחית את הרעשים או 

כדי לבטלם.

תפקוד למניעת הילכדות של גג השמש

בגג השמש הותקן תפקוד אוטומטי למניעת 
הילכדות. אם חפץ חוסם את סגירתו של גג 

השמש או מגביל אותה, גג השמש נפתח שוב 
באופן אוטומטי. התפקוד האוטומטי למניעת 

הילכדות הוא כלי עזר בלבד ואינו תחליף 
לתשומת לבך בעת הסגירה של גג השמש.

 אזהרה
התפקוד למניעת הילכדות אינו מגיב:

לעצמים רכים, בהירים ודקים כגון אצבעות   •
קטנות

ב-4 מ"מ האחרונים של הסגירה  •
במהלך איפוס  •

בעת סגירה ידנית של גג השמש מיד לאחר   •
הפעלת התפקוד למניעת הילכדות

משמעות הדבר שתפקוד היפוך התנועה אינו 
יכול למנוע ממישהו להילכד במצבים אלה. 

קיימת סכנת פציעות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 
בטווח הסגירה.

אם מישהו נלכד:

שחרר מיד את המתג או  •
במהלך פעולה אוטומטית, לחץ לחיצה קצרה   •

על הלחצן בכל כיוון שהוא.

הסגירה נעצרת.

הפעלה של גג השמש

פתיחה וסגירה

  הרמה

  פתיחה

סגירה/הנמכה  

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה.

לחץ או משוך את המתג  בכיוון   
הרלוונטי.

אם אתה מושך את המתג    או לוחץ   
עליו מעבר לנקודת ההתנגדות, מתחילה 

הפעולה האוטומטית בכיוון הנבחר. 
באפשרותך לעצור את הפעולה האוטומטית 

באמצעות משיכה/לחיצה שנייה.

לאחר פתיחתו של גג השמש וילון השמש   
הקדמי נסגר מעט. כך מופחתים רוחות 

הפרצים בתוך הרכב.

אם חלקו האחורי של גג השמש מורם, הוא   
מונמך אוטומטית במהירויות גבוהות.

בעקבות זאת מופחתת עוצמת הרעש בתוך   
הרכב.

במהירויות נמוכות הוא מתרומם שוב באופן   
אוטומטי.

באפשרותך להמשיך להפעיל את גג השמש   
לאחר הדממת המנוע או הוצאת המפתח. 

תפקוד זה נשאר פעיל למשך חמש דקות או 
עד שאחת הדלתות הקדמיות נפתחת.
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לא ניתן לפתוח את גג השמש לאחר   
התקנת הגגון. כדי לאוורר את הרכב 

באפשרותך להרים את גג השמש.

אם נוצר מגע עם הגגון שאושר על-ידי   
מרצדס בנץ, גג השמש מונמך מעט אך 

חלקו האחורי נותר מורם.

מאפיין סגירת גשם כאשר המנוע כבוי

מאפיין סגירת הגשם זמין בכלי רכב המצוידים 
בחיישן גשם.

אם המפתח נמצא במצב 0 במתג ההתנעה 
או אם הוא הוצא מהמתג, ייסגר גג השמש 

אוטומטית:
אם מתחיל לרדת גשם.  •

בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות.  •
לאחר שש שעות.  •

אם מצבר הרכב נפרק.  •
חלקו האחורי של גג השמש נותר מורם כדי 

לאוורר את הרכב. 
אם גג השמש נחסם בעת סגירת גשם, הוא   

נפתח מעט. בעקבות זאת מנוטרל מאפיין 
סגירת הגשם.

גג השמש לא נסגר אם:

חלקו האחורי מורם.  •
הוא חסום.  •

חיישן הגשם לא מבחין בגשם על השמשה   •
הקדמית במעבר מתחת לגשר, לדוגמה.

מאפיין סגירת גשם בעת נהיגה

חלקו האחורי של גג השמש הפתוח מונמך 
אוטומטית אם מתחיל לרדת גשם תוך כדי 

נהיגה. גג השמש מונמך בהתאם:
למהירות הרכב  •
לעוצמת הגשם  •

באפשרותך לבטל את הסגירה האוטומטית. 
לחץ או משוך את המתג   בכיוון 

הרלוונטי.

כדי לפתוח שוב את גג השמש, לחץ על המתג 
  בכיוון  . מאפיין סגירת הגשם נותר 

פעיל.

הפעלת וילונות השמש הנגללים של גג 
השמש

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
בעת פתיחה או סגירה של וילון השמש, חלקי גוף 
עלולים להילכד בין וילון השמש לבין מסגרת הגג. 

קיימת סכנת פציעות.

בעת הסגירה או הפתיחה וודא שאף חלק בגוף 
אינו נמצא בטווח הסגירה.

אם מישהו נלכד:

שחרר מיד את המתג או  •
במהלך פעולה אוטומטית, לחץ לחיצה קצרה   •

על הלחצן בכל כיוון שהוא.

סגירה/פתיחה נעצרת.

וילון השמש הנגלל מגן על פנים הרכב מפני 
אור השמש. ניתן לפתוח ולסגור את שני וילונות 

השמש ביחד בלבד, אם גג השמש סגור.

תפקוד מניעת לכידה של וילונות השמש 
הנגללים

וילונות השמש הנגללים מצוידים בתפקוד 
אוטומטי למניעת לכידה. אם חפץ חוסם את 

מגביל את תנועתם של וילונות השמש במהלך 
סגירה אוטומטית, וילונות השמש נפתחים 

שוב אוטומטית. עם זאת, התפקוד האוטומטי 
למניעת לכידה הוא כלי עזר בלבד ולא

תחליף לתשומת לבך לסגירתו של וילון השמש.
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 אזהרה
התפקוד למניעת הלכידה אינו מגיב לגופים רכים, 

קלים ודקים כגון אצבעות קטנות. משמעות 
הדבר שתפקוד למניעת לכידה אינו יכול למנוע 

ממישהו להילכד במצבים אלה. קיימת סכנת 
פציעות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 
בטווח הסגירה של וילונות השמש. אם מישהו 

נלכד:

שחרר מיד את המתג או  •
במהלך פעולה אוטומטית, לחץ לחיצה קצרה   •

על הלחצן בכל כיוון שהוא.

הסגירה נעצרת.

פתיחה וסגירה

לוח בקרה עילי 
  פתיחה

  פתיחה

סגירה  

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה.

לחץ או משוך את המתג  בכיוון   
הרלוונטי.

אם אתה מושך את המתג    או לוחץ   
עליו מעבר לנקודת ההתנגדות, מתחילה 

הפעולה האוטומטית בכיוון הנבחר. 
באפשרותך לעצור את הפעולה האוטומטית 

באמצעות משיכה/לחיצה שנייה.

איפוס של גג השמש הפנורמי ושל 
וילונות השמש הנגללים

אם גג השמש או הווילונות לא נעים באופן 
חלק, אפס אותם.

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה.

משוך את המתג  כמה פעמים עד   

לנקודת ההתנגדות בכיוון החץ  עד 
לסגירתו המלאה של גג השמש.

החזק את המתג   למשך שנייה אחת   
נוספת.

משוך את המתג   כמה פעמים עד   

לנקודת ההתנגדות בכיוון החץ  עד 
לסגירתם המלאה של וילונות השמש.

החזק את המתג   למשך שנייה אחת   
נוספת.

וודא שניתן לפתוח ולסגור את גג השמש   
) עמוד 102( ואת וילונות השמש ) עמוד 

104( באופן מלא.

אם לא, חזור שוב על השלבים המתוארים   
למעלה.
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תקלות אפשריות בגג השמש  

 אזהרה
אם לא תאפס את גג השמש המחליק לאחר תקלה או הפסקה באספקת החשמל, לא יפעל התפקוד 
למניעת לכידה. גג השמש נסגר בכוח מוגבר או מרבי. חלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירה במהלך 

הסגירה. קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף קטלניות.

בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא בטווח הסגירה. אפס תמיד את גג השמש לאחר תקלה או 
לאחר הפסקה באספקת החשמל.

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

לא ניתן לסגור את 
גג השמש ואינך יכול 

להבחין בסיבה

אם גג השמש נחסם במהלך סגירה ונפתח מעט שוב:
מיד לאחר שגג השמש נחסם, משוך את המתג  בלוח   

הבקרה העילי למטה עד לנקודת ההתנגדות והחזק אותו במצב זה 
עד לסגירתו של הגג.

גג השמש נסגר בכוח מוגבר.
אם גג השמש נחסם שוב במהלך סגירה ונפתח מעט:

מיד לאחר שגג השמש נחסם משוך את המתג  בלוח הבקרה   
העילי למטה עד לנקודת ההתנגדות והחזק אותו במצב זה עד 

 לסגירתו של הגג.
גג השמש נסגר ללא תפקוד למניעת לכידה.
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תנוחת ישיבה נכונה של הנהג

מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד  
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 

 זמינים
בזמן הבאתו של הספר לדפוס. ייתכנו 

הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. נא זכור 
כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל התפקודים 

המתוארים. פרטים אלה נוגעים גם 
למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
מורשים מטעם חב' כלמוביל בע"מ ) עמוד 

.)25

תנוחת ישיבה נכונה של הנהג

 אזהרה
אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם במהלך 

נסיעה אתה:

מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או   •
את המראות.

חוגר את חגורת הבטיחות. קיימת סכנת   •
תאונה.

כוונן את מושב הנהג, את משענת הראש, את 
גלגל ההגה ואת המראות, וכן חגור את חגורת 

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

הקפד על הערות הבטיחות הנוגעות לחגורת 
הבטיחות ) עמוד 109(.

וודא שהמושב  מכוונן נכון.  

כוונון מושב ידני ) עמוד 110(    
כוונון מושב חשמלי ) עמוד 110(

בעת ביצוע כוונון המושב וודא כי:

• אתה רחוק ככל האפשר מכרית האוויר של   
הנהג

• אתה יושב בתנוחה זקופה רגילה  

• אתה מסוגל להדק את חגורת הבטיחות   
כהלכה.

• משענת הגב נמצאת במצב כמעט זקוף.  

• קבעת את זווית המושב כך שישנה תמיכה   
עדינה לירכיך.

• אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.  

בדוק שמשענת הראש מכוונת כהלכה )   
עמוד 111(.

בעודך עושה זאת וודא כי מרכזה של   
משענת הראש תומך בעורף שלך בגובה 

העיניים.

הקפד על הערות הבטיחות הנוגעות לכוונון של 
גלגל ההגה ) עמוד 115(.

וודא שגלגל ההגה  מכוון נכון.   

לכוונון גלגל ההגה ) עמוד 115(  

בעת הכוונון של גלגל ההגה באפשרותך:  

• לאחוז בגלגל ההגה בעוד שזרועותיך   
כפופות מעט

• להזיז את רגליך בחופשיות  

• לראות ברור את כל התצוגות בלוח   
המחוונים.

הקפד על הנחיות הבטיחות הנוגעות לחגורת 
הבטיחות ) עמוד 44(.

בדוק שחגרת כהלכה את חגורת הבטיחות   

  שלך ) עמוד 46(.

על חגורות הבטיחות:

• להיות מהודקת לגופך  

• לעבור במרכז הכתף שלך  
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• לעבור דרך אגן הירכיים  

לפני תחילת הנסיעה כוון את המראה   
הפנימית ואת המראות החיצוניות ) עמוד 

116(, כדי ליהנות מראות טובה של הדרך 
והתנועה.

כלי רכב עם תפקוד זיכרון: שמור את   
הגדרות המושב ואת הגדרות המראות 

החיצוניות ) עמוד 118(.

מושבים

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
ילדים עלולים להיפצע אם הם מכוונים את 
המושבים, במיוחד אם הושארו ברכב ללא 

השגחה. קיימת סכנת פציעות.

בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתח עמך 
ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 

השגחה ברכב.

 אזהרה
אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם במהלך 

נסיעה אתה:

מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או   •
את המראות.

חוגר את חגורת הבטיחות. קיימת סכנת   •
תאונה.

כוונן את מושב הנהג, את משענת הראש, את 
גלגל ההגה ואת המראות, וכן חגור את חגורת 

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

 אזהרה
אם אתה מכוון את גובה המושב ברשלנות, 

אתה או נוסעים אחרים עלולים להילכד ולהיפצע 
בעקבות זאת. ילדים בפרט עשויים ללחוץ בטעות 

על לחצני הכוונון החשמלי של המושב ולהילכד. 
קיימת סכנת פציעות.

בעת הזזת המושבים וודא שידיך או חלקי גוף 
אחרים לא נמצאים מתחת לידית המכלול של 

מערכת כוונון המושב.

 אזהרה
בעת כוונון מושב אתה או נסוע אחר עלולים 

להילכד במסילת המושב, לדוגמה. קיימת סכנת 
פציעות.

וודא שאזור התזוזה של המושב פנוי לגמרי בעת 
הכוונון.

 אזהרה
חגורת הבטיחות אינה מעניקה את רמת ההגנה 

היעודית שלה אלא אם משענת הגב נמצאת 
במצב זקוף כמעט. בעת בלימה עזה או תאונה 

אתה עלול להחליק מתחת לחגורת הבטיחות 
ולספוג פגיעות באזור הצוואר או הבטן, לדוגמה. 

קיימת סכנה מוגברת של פציעות חמורות או אף 
קטלניות.

כוונן את המושבים כהלכה לפני תחילת הנסיעה. 
וודא תמיד שמשענת הגב נמצאת במצב כמעט 
זקוף ושרצועת הכתף של חגורת הבטיחות שלך 

מועברת דרך מרכז הכתף.

 אזהרה
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית 
שלה אם היא לא הותקנה וכוונה לא נכון. קיימת 

סכנת פציעות לראש ולצוואר בעת תאונה או 
בלימת פתע לדוגמה. אין להתחיל נסיעה ללא 

משענת ראש. לפני תחילת נסיעה וודא שמרכז 
משענת הראש תומך בחלק האחורי של הנוסע 

בגובה עיניו. 



מושבים110

ת
או

מר
 ו

ה
הג

ל 
לג

 ג
ם,

בי
ש

מו

כדי למנוע נזק למושבים ולחימום מושבים,    
הקפד על המידע הבא:

• אל תשפוך נוזלים על המושבים. אם   
נשפך נוזל על המושבים, נגב אותן בהקדם 

האפשרי.

• אם כיסויי המושבים לחים או רטובים,   
אל תפעיל את חימום המושב. כמו כן, 

אין להשתמש בחימום המושבים לייבוש 
המושבים. 

• נקה את כיסויי המושבים באופן שמומלץ   
בפרק "טיפול בפנים הרכב".

• אל תוביל מטענים כבדים על המושבים.   
אל תניח חפצים חדים כגון סכינים, מסמרים 

או כלים על כריות המושב.  על המושבים 
אמורים לשבת נוסעים בלבד, אם אפשר.

• בעת שחימום המושב פועל, אל תכסה   
את המושב בחומרי בידוד כגון שמיכות, 

מעילים, תיקים, כיסויי מושב, מושב ילדים או 
מושבי בוסטר.

בעודך מזיז את המושבים וודא שאין חפצים    
באזור הרגליים ומאחורי המושבים. אתה 
עלול לגרום נזק למושבים ו/או לחפצים.

נושאים רלוונטיים נוספים:  

• הגדלת תא המטען )קיפול מושבים   
אחוריים( ) עמוד 308(

כוונון ידני של המושב

כוונון המושב לפנים ולאחור

הרם ידית  והחלק את המושב לפנים או   
לאחור.

. שחרר שוב את הידית   

וודא שאתה שומע את נקישת השילוב של   
המושב.

זווית של משענת הגב

אל תישען על משענת הגב.  

סובב את הגלגלת  לפנים או לאחור.  

גובה המושב

משוך ידית  למעלה או דחוף אותה   
למטה כמה פעמים עד שיגיע המושב לגובה 

הרצוי.

זווית של כרית המושב

כוונן את הזווית כדי להעניק תמיכה קלה 
לירכיך.

סובב את הגלגלת  לפנים או לאחור.  

כוונון חשמלי של המושב

גובה משענת הראש 4  

 זווית של כרית המושב

 גובה המושב

  כוונון המושב לפנים ולאחור

 זווית של משענת הגב
4 לא זמין בכלי רכב עם מושבים ספורטיביים
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באפשרותך לשמור את קביעות המושב   
באמצעות תפקוד הזיכרון ) עמוד 118(.

כוונון משענת הראש

 אזהרה
אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם במהלך 

נסיעה אתה:

מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או   •
את המראות.

חוגר את חגורת הבטיחות. קיימת סכנת   •
תאונה.

כוונן את מושב הנהג, את משענת הראש, את 
גלגל ההגה ואת המראות, וכן חגור את חגורת 

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

 אזהרה
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית 
שלה אם היא לא הותקנה וכוונה לא נכון. קיימת 

סכנת פציעות לראש ולצוואר בעת תאונה או 
בלימת פתע לדוגמה. אין להתחיל נסיעה ללא 

משענת ראש. לפני תחילת נסיעה וודא שמרכז 
משענת הראש תומך בחלק האחורי של הנוסע 

בגובה עיניו.

הערות כלליות

בכלי רכב עם מושבים ספורטיביים אין 
באפשרותך לכוונן את משענות הראש 

הקדמיות או את משענות הראש האחוריות 
במושבים הקיצוניים.

כוונון ידני של משענת הראש

כוונון גובה של משענת הראש 

להרמה: משוך את משענת הראש כלפי   
מעלה למצב הרצוי.

להנמכה: לחץ על תפס השחרור  בכיוון   
החץ. דחוף את משענת הראש כלפי מטה 

למצב הרצוי.

כוונון של משענת הראש לפנים ולאחור

תפקוד זה מאפשר לך לכוון את המרחק בין 
משענת הראש לבין העורף שלך.

כוונון לפנים: משוך את משענת הראש   
לפנים בכיוון החץ עד לשילובה.

ישנם מספר חריצים.  

כוונון לאחור: לחץ על לחצן השחרור    
ותוך כדי דחוף את משענת הראש לאחור.

אחרי שתציב את משענת הראש במצב   
הרצוי, שחרר את הלחצן. וודא שמשענת 

הראש משולבת היטב במקומה.
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כוונון חשמלי של משענת הראש

לכוונון גובה של משענת הראש: החלק   
את מתג הכוונון של משענת הראש ) 

עמוד 110( למעלה או למטה בכיוון החץ.

משענות ראש במושב האחורי

כוונון גובה של משענת הראש במושב 
האחורי

להרמה: משוך את משענת הראש כלפי   
מעלה למצב הרצוי.

להנמכה: לחץ על לחצן השחרור  ודחוף   
את משענת הראש למטה עד למצב הרצוי.

הסרה והתקנה של משענת הראש במושב 
האחורי

 אזהרה
משענות הראש לא יספקו את ההגנה הייעודית 

שלהן אם הן לא הותקנו וכווננו כהלכה קיימת 
סכנת פציעות לראש ולצוואר בעת תאונה או 

בלימת פתע לדוגמה. אין להתחיל נסיעה ללא 
משענת ראש. לפני תחילת נסיעה וודא שמרכז 
משענת הראש תומך בחלק האחורי של הנוסע 

בגובה עיניו.

את משענות הראש של מושבים האחוריים 
הקיצוניים ניתן להסיר ולהתקין שוב. 

בכלי רכב המצוידים במושבים ספורטיביים לא 
ניתן להסיר ולהתקין משענות ראש.

לא ניתן להסיר משענות ראש חשמליות. 
למידע נוסף על הסרה של משענות ראש 
חשמליות פנה למרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

קפל את משענת הראש מעט לפנים כדי   
להסיר את משענת הראש ) עמוד 308(.

להסרה: משוך את משענת הראש כלפי   
מעלה עד לעצירה.

לחץ על תפס השחרור  והוצא את   
משענת הראש מהמסילות שלה.

להתקנה: הכנס את משענת הראש כך   
שהחריצים על המוט יהיו בצד שמאל )מבט 

בכיוון הנסיעה(.

דחוף את משענת הראש למטה עד   
להישמע נקישת נעילה במקום.

כוונון של תמיכת הגב ב-4 מצבים

באפשרותך לכוונן את המתאר של משענות 
הראש הקדמיות בנפרד כדי לספק תמיכה 

מרבית לגבך.
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 להרמת המתאר של משענת הגב

 לריכוך המתאר של משענת הגב 

 להנמכת המתאר של משענת הגב 

להקשחת המתאר של משענת הגב  

AMG מושבי ביצועים

כדי לכוון את מתאר המושב וכדי לשפר את 
התמיכה הצדדית, באפשרותך לכוונן את 

המושבים הקדמיים בנפרד5.

כוונון התומכים של כרית המושב

להצרת התומכים של כרית המושב: לחץ   
. על לחצן 

להרחבת התומכים של כרית המושב:   
. לחץ על לחצן 

כוונון תומכי הגב של משענת הגב

להצרת התומכים של משענת הגב: לחץ   
על לחצן  .

להרחבת התומכים של משענת הגב:   
לחץ על לחצן  .

הפעלה/כיבוי של חימום המושב 

הפעלה/הפסקת פעולה

 אזהרה
אם אתה מפעיל את חימום המושב כמה 

פעמים, כרית המושב ומשענת הגב עשויות 
להתחמם יתר על המידה. ייתכן נזק בריאותי 

לנוסעים הרגישים לחום או לנוסעים בעלי יכולת 
מוגבלת להגיב לחום גבוה. נוסעים אלה אף 

עלולים להיכוות. קיימת סכנת פציעות.

לכן, אל תפעיל את חימום המושב באופן חוזר.

שלוש נוריות החיווי בלחצן מציינות את רמת 
החימום שנבחרה. המערכת עוברת אוטומטית 

מרמה 3 לרמה 2 לאחר 8 דקות לערך.
המערכת עוברת אוטומטית מרמה 2 לרמה 1 

לאחר 10 דקות לערך.

5 רק בשילוב עם מושבים בעלי כוונון חשמלי.
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המערכת מפסיקה לפעול אוטומטית 20 דקות 
לערך אחרי שנקבעה לרמה 1.

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה ) עמוד 161(.

להפעלה: לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן   
 עד שתיבחר רמת החימום הרצויה.

להפסקת פעולה: לחץ לחיצות חוזרות על   
לחצן   עד שייכבו נוריות החיווי.

אם מתח המצבר נמוך מדי, חימום המושב   
עשוי להיפסק.
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גלגל הגה

גלגל הגה

הוראות בטיחות חשובות 

 אזהרה
אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם במהלך 

נסיעה אתה:

מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או   •
את המראות.

חוגר את חגורת הבטיחות. קיימת סכנת   •
תאונה.

כוונן את מושב הנהג, את משענת הראש, את 
גלגל ההגה ואת המראות, וכן חגור את חגורת 

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

 אזהרה
ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה אם הם 

מכוונים אותו. קיימת סכנת פציעות.

בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתח עמך 
ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 

השגחה ברכב.

כוונון גלגל ההגה 

 אזהרה
גלגל ההגה עשוי לנוע במפתיע אם אתה מכוונן 
אותו במהלך הנסיעה. בעקבות זאת אתה עלול 

לאבד שליטה ברכב. קיימת סכנת תאונה.

וודא שגלגל ההגה נעול לפני תחילת הנסיעה. 
לעולם אל תשחרר את גלגל ההגה מנעילה 

כשהרכב נמצא בתנועה.

     
     

 ידית שחרור

 כוון הגובה של גלגל ההגה 

 כוונון המצב של גלגל ההגה )כוונון לפנים 
ולאחור(

דחוף את ידית השחרור   למטה במלואה.  

עמוד ההגה משוחרר מנעילה.  

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.  

דחוף את ידית השחרור   למעלה   
במלואה.

עמוד ההגה נעול.  

בדוק שעמוד ההגה נעול. נסה להזיז את   
גלגל ההגה למעלה או למטה או לפנים 

ולאחור.

תקלות אפשריות בחימום המושב

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

חימום המושב 
נקטע או לא 
ניתן להפעילו

מתח הרכב נמוך מדי עקב הפעלה של צרכני חשמל רבים מדי. 
  כבה את צרכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורה

     פנימית.
    ברגע שהמצבר טעון דיו יופעל שוב חימום המושב באופן אוטומטי.
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מראות

מראות

מראה פנימית 

מצב מניעת סנוור: הזז את המתג    
לפנים או לאחור.

מראה חיצוניות 

כוונון המראות החיצוניות

 אזהרה
המראות החיצוניות מקטינות את גודל 

ההשתקפות. עצמים במראות נראים קרובים 
יותר ממה שנדמה.  אתה עשוי לשגות בהערכת 

המרחק ממשתמשי דרך הנוסעים מאחוריך בעת 
החלפת נתיב, לדוגמה. קיימת סכנת תאונה.

לכן, עליך תמיד להביט מעבר לכתפך כדי לקבוע 
את המרחק האמיתי ממשתמשי דרך הנוסעים 

מאחוריך.

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה ) עמוד 161(.

לחץ על לחצן   עבור המראה השמאלית   
או על לחצן   עבור המראה הימנית.

נורית החיווי בלחצן המתאים תידלק באדום.   

נורית הכיבוי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.    
ניתן לכוונן את המראה שנבחרה באמצעות 
לחצן הכוונון   כל עוד דולקת נורית החיווי.

לחץ על לחצן הכוונון  למעלה, למטה,   
ימינה או שמאלה עד להצבת המראה 

במקום הנכון. על המראה לספק לך שדה 
ראייה טוב לתנועה.

מראות חיצוניות קמורות מספקות שדה ראייה 
גדול יותר.

לאחר התנעת המנוע המראות החיצוניות 
מחוממות באופן אוטומטי אם טמפרטורה 
חיצונית נמוכה. חימום המראה נמשך 10 

דקות לכל היותר.
ניתן לחמם את המראות החיצוניות באופן   
ידני באמצעות הפעלת החימום של החלון 

האחורי.

קיפול חשמלי של המראות החיצוניות

סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   
ההתנעה ) עמוד 161(.

לחץ לחיצה קצרה על לחצן  .  

שתי המראות החיצוניות מתקפלות או   
נפתחות.
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מראות

וודא כי המראות החיצוניות פתוחות במלואן   
בעת נהיגה. אם לא, הן עשויות לרעוד.

אם מהירות רכבך עולה על 47 קמ"ש, לא   
ניתן לקפל את המראות החיצוניות.

איפוס המראות החיצוניות

אם המצבר נותק או התרוקן, יש לאפס 
את המראות החיצוניות. אחרת, המראות 

החיצוניות לא יתקפלו בעת בחירת התפקוד 
)קיפול מראות בנעילה( במחשב הדרך ) עמוד 

.)253
סובב את המפתח למצב 1 במתג ההתנעה   

) עמוד 161(.

. לחץ לחיצה קצרה על לחצן   

קיפול אוטומטי של המראות החיצוניות

 Fold in mirrors when locking אם התפקוד
)קיפול מראות בנעילה( מופעל במחשב הדרך 

) עמוד 253(:
המראות החיצוניות מתקפלות אוטומטית   •

בעת נעילת הרכב מבחוץ

המראות החיצוניות נפתחות אוטומטית   •
בעת ביטול נעילת הרכב ופתיחת דלת הנהג 

או דלת הנוסע הקדמי. 

אם המראות החיצוניות קופלו ידניות, הן לא   
נפתחות באופן אוטומטי.

מראה חיצונית מחוץ למקומה

אם מראה חיצונית נדחפה ממקומה )לפנים או 
לאחור(, פעל באופן הבא:

כלי רכב ללא קיפול חשמלי למראות   
החיצוניות: הזז את המראה החיצונית 

למצבה באופן ידני.

כלי רכב עם קיפול חשמלי למראות   
החיצוניות: לחץ על לחצן הקיפול ) עמוד 

116( והחזק אותו עד להישמע נקישת 
הנעילה של המראה במקומה.

בית המראה משולב שוב ואתה יכול לכוונן   
את המראות החיצוניות כרגיל ) עמוד 

.)116

נוגד סנוור אוטומטי 

תפקוד נוגד הסנוור האוטומטי זמין רק אם 
הרכב מצויד בחבילת המראות.

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד 
הנהג עוברות אוטומטית למצב נגד סנוור אם:

ההצתה מופעלת   •
או מכלי רכב אחרים פוגע בחיישן המראה   •

הפנימית

המראות לא עוברות למצב נגד סנוור אם 
משולב הילוך נסיעה לאחור או אם התאורה 

הפנימית דולקת.

מצב חניה של המראה החיצונית בצד 
הנוסע הקדמי

הערות כלליות

התפקוד "מצב חניה עבור המראה החיצונית 
בצד הנוסע הקדמי" זמין רק בכלי רכב 

המצוידים בחבילת הזיכרון.

הגדרת מצב החניה ושמירתו בזיכרון

שימוש בהילוך נסיעה לאחור
באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד 
הנוסע הקדמי כך שתראה את הגלגל האחורי 

בצד הנוסע הקדמי ברגע שתשלב הילוך נסיעה 
לאחור. באפשרותך לשמור מצב זה בזיכרון.
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תפקודי זיכרון

וודא שהרכב נייח.  

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

לחץ על לחצן   עבור המראה החיצונית   
בצד הנוסע הקדמי.

שלב הילוך נסיעה לאחור.  

המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי תנוע   
למצב החניה שנקבע מראש.

השתמש בלחצן כוונון   כדי לכוון את   
המראה החיצונית. עליך לראות את הגלגל 

האחורי ואת שפת המדרכה במראה 
החיצונית. מצב החניה נשמר בזיכרון.

אם תעביר את בורר ההילוכים למצב אחר,   
המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי תחזור 

למצב הנהיגה.

שימוש בלחצן הזיכרון
באפשרותך לכוון את המראה החיצונית בצד 
הנוסע הקדמי כדי לראות את הגלגל האחורי

בצד הנוסע הקדמי ברגע שתשלב הילוך נסיעה 
לאחור. באפשרותך לשמור הגדרות אלה 

.  M באמצעות לחצן הזיכרון
וודא שהרכב נייח.  

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

לחץ על לחצן   עבור המראה החיצונית   
בצד הנוסע הקדמי.

השתמש בלחצן כוונון   כדי לכוון את   
המראה החיצונית. עליך לראות את הגלגל 

האחורי ואת שפת המדרכה במראה 
החיצונית.

לחץ על לחצן הזיכרון M   ועל אחד   
החצים שעל לחצן הכוונון   תוך שלוש 

שניות. מצב החניה נשמר בזיכרון אם 
המראה החיצונית לא נעה.

אם המראה החיצונית יצאה ממצבה, חזור   
על השלבים.

קריאה למצב חניה השמור בזיכרון

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע   
הקדמי באמצעות הלחצן המתאים ) עמוד 

.)116

שלב הילוך נסיעה לאחור.  

המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי תנוע 
למצב החניה שנקבע מראש.

המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי חוזרת 
למצבה המקורי במצבים הבאים:

ברגע שמהירות הרכב עולה על 15 קמ"ש  •
כ-10 שניות לאחר שילוב של הילוך אחר    •

מלבד הילוך נסיעה לאחור

אם אתה לוחץ על לחצן   עבור המראה   •
החיצונית בצד הנהג.

תפקודי זיכרון

שמירת הגדרות בזיכרון 

 אזהרה
אם אתה משתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג 

בעת נהיגה, הכוונון עלול לגרום לך לאבד שליטה 
ברכב. קיימת סכנת תאונה.

השתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק אם 
הרכב נייח.

 אזהרה
אם תפקוד הזיכרון מכוונן את המושב, אתה או 

נוסעים אחרים, בפרט ילדים, עלולים להילכד. 
קיימת סכנת פציעות.
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תפקודי זיכרון

במהלך הכוונון שמבצע תפקוד הזיכרון וודא 
שאזור הפעולה של המושב פנוי לחלוטין. אם 

מישהו נלכד, שחרר מיד את לחצן הזיכרון. הכוונון 
מופסק.

 אזהרה
אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון, הם 

עלולים להילכד, במיוחד אם הושארו ברכב ללא 
השגחה. קיימת סכנת פציעות.

בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתח עמך 
ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 

השגחה ברכב.

באמצעות תפקוד הזיכרון ניתן לשמור עד 
שלוש הגדרות שונות, לדוגמה, עבור נהגים 

שונים.
ההגדרות הבאות שמורות בזיכרון כהגדרה 

אחת:
המיקום של המושב, משענת הגב ומשענת   •

הראש

צד הנהג: המיקום של המראות החיצוניות   •
בצד הנהג ובצד הנוסע הקדמי.

כוונן את המושב )עמוד 110(.  

כוונן את המראה החיצונית בצד הנהג )   
עמוד 116(.

לחץ לחיצה קצרה על לחצן הזיכרון M ולאחר   
מכן לחצן על לחצן מצב הזיכרון 1, 2 או 3 

תוך שלוש שניות.

ההגדרות נשמרות במצב שנבחר מראש.   
יושמע צליל בעת השלמת ההגדרה.

קריאה להגדרה השמורה בזיכרון

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הזיכרון   
הרלוונטי 1, 2 או 3 עד שיוצבו המושב 

והמראות החיצוניות במצב השמור בזיכרון.

תהליך ההגדרה מופסק מיד לאחר שחרור   
לחצן השמירה בזיכרון.
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מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד  
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ ) 

עמוד 25(.

תאורה חיצונית

הערות כלליות 

מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ ממליצה 
להדליק אורות גם ביום. במדינות מסוימות 

הדלקת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם 
לדרישות החוק ולמחויבויות אישיות.

נהיגה בחו"ל 

הערות כלליות

שנה לאור סימטרי בהקדם האפשרי לאחר 
חציית גבול עם מדינה שהתנועה נעה בצד 

המנוגד לזה הנהוג במדינתך )למעט כל רכב 
עם פנסי LED סטטיים(. פעולה זו תמנע את 
הסנוור התנועה בצד הנגדי. אור סימטרי אינו 

מאיר אזור כה גדול של שולי הנתיב.

כלי רכב עם פנסי קסנון ופנסי הלוגן

אין צורך לשנות את הפנסים הראשיים שלך 
לאור נמוך סימטרי בנסיעה במדינות שהתנועה 

בהן בצד המנוגד לזה שבמדינתך. 
דרישות החוק המתמלאות ללא שינוי הפנסים 

הראשיים לאור נמוך סימטרי. 

כלי רכב עם מערכת תאורה חכמה

לפני שאתה חוצה את הגבול, קבע אור נמוך   
סימטרי, וכשאתה חוצה את הגבול שוב, 

החזר את הפנסים למצב המקורי באמצעות 
 Dipped-beam headlamps for התפקוד

driving on the right/left )אור נמוך בפנסים 
ראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל( במחשב 

הדרך ) עמוד 249(.

אם מצב הפנסים הראשיים מוחלף לאור נמוך 
סימטרי, תפקוד motorway mode )מצב כביש 

מהיר( ותפקוד extended range foglamps )טווח 
מורחב של פנסי ערפל( לא זמינים.

הגדרת התאורה החיצונית 

אפשרויות הגדרה

ניתן להגדיר את התאורה החיצונית באמצעות:
מתג התאורה  •

בקר הטווח של הפנסים הראשיים )כלי רכב   •
עם פנסי הלוגן בלבד( ) עמוד 124(

המתג המשולב ) עמוד 125(  •
מחשב הדרך ) עמוד 249(  •

מתג תאורה

הפעלה

 

  פנסים שמאליים
  פנסים ימניים
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פנסי צד, תאורת לוחית רישוי    
ותאורת לוח מחוונים  

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים,      
מבוקר על-ידי חיישן תאורה  

אור גבוה/נמוך בפנסים הראשיים    

  פנס ערפל אחורי  

  פנס ערפל קדמי )בכלי רכב עם פנס
ערפל קדמי בלבד(  

אם אתה שומע צליל אזהרה בצאתך מהרכב, 
ייתכן כי הפנסים עדיין דולקים.

סובב את מתג התאורה למצב  .  

התאורה החיצונית )למעט פנסי צד/פנסי 
חניה( כבית אוטומטית אם אתה:

מוציא את המפתח ממתג ההתנעה.  •
פותח את דלת הנהג והמפתח נמצא במצב   •

.0

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים  

 אזהרה
אם מתג התאורה נמצא במצב  , ייתכן כי 
האור הנמוך לא יידלק אוטומטית בתנאי ערפל, 

שלג או סיבות אחרות לראות לקויה הנובעת 
ממזג האוויר כגון רסס מים. קיימת סכנת תאונה.

במצבים אלה סובב את מתג התאורה למצב 

.

המאפיין של פנסים ראשיים אוטומטי הוא כלי 
עזר בלבד. הנהג אחראי על תאורת הרכב בכל 

עת.
מצב  הוא הגדרת תאורה מועדפת. 

הגדרת התאורה נבחרת אוטומטית בהתאם 
לבהירות האור החיצוני )יוצאים מן הכלל: ראות 

לקויה בגלל תנאי מזג האוויר כגון ערפל, שלג 
או רסס(:

מפתח נמצא במצב 1 במתג ההתנעה:   •
פנסי הצד מופעלים או כבים באופן אוטומטי 

לפי הבירות האור החיצוני.

המנוע פועל: אם הפעלת את תפקוד   •
תאורת היום במחשב הדרך, תאורת היום או 

פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים 
נדלקים וכבים אוטומטית בהתאם לבהירות 

האור החיצוני.

כדי להפעיל מצב אוטומטי בפנסים   
הראשיים: סובב את מתג התאורה למצב 

. 

בעזרתו של תפקוד תאורת יום נהגים אחרים 
יכולים להבחין ברכבך ביתר קלות בשעות היום.  

יש להפעיל את תפקוד תאורת היום במחשב 
הדרך ) עמוד 249(.

לאחר שנדלק האור הנמוך בפנסים הראשיים 
נדלקת נורית החיווי  בלוח המחוונים 

ותאורת יום כבית.

אור נמוך בפנסים ראשיים
בעוד שההצתה מופעלת ומתג התאורה נמצא 

, פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים  במצב 
הראשיים נדלקים, אפילו אם חיישן האור אינו 

מזהה חושך חיצוני. למצב הנ"ל יתרונות במזג 
אוויר גשום או ערפילי.

להדלקת האור הנמוך בפנסים הראשיים:   
סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב 2 

או התנע את המנוע.

. סובב את מתג התאורה למצב   

נורית החיווי הירוקה  נדלקת בלוח   
המחוונים.

פנסי ערפל
בתנאי ראות לקויה בגלל ערפל, שלג או גשם, 

פנסי הערפל משפרים את הראות ועוזרים 
לנהגים אחרים להבחין ברכבך ביתר קלות. ניתן 
להפעיל אותם ביחד עם פנסי הצד או ביחד עם 

פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים.
להדלקת פנסי הערפל: סובב את המפתח   

למצב 2 במתג ההתנעה או התנע את 
המנוע.

סובב את מתג התאורה למצב  או   
.

. לחץ על הלחצן   

נורית החיווי הירוקה  נדלקת בלוח   
המחוונים.
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לכיבוי פנס הערפל הקדמי: לחץ על לחצן   
.

נורית החיווי הירוקה  כבית בלוח   
המחוונים.

רק כלי רכב עם פנסי ערפל קדמיים מצוידים 
בתפקוד Foglamps )פנסי ערפל(. למידע נוסף 
כל הפעלת פנסי ערפל בכלי רכב עם מערכת 

תאורה חכמה ) עמוד 127(.

פנס ערפל אחורי
פנס הערפל מסייע לכלי רכב שמאחוריך 

להבחין בך ביתר קלות בתנאי ערפל כבד. נא 
ציית לחוקי מדינתך הנוגעים לשימוש בפנסי 

ערפל אחוריים.
להדלקת פנס הערפל האחורי: סובב את   
המפתח למצב 2 במתג ההתנעה או התנע 

את המנוע.

סובב את מתג התאורה למצב  או    
.

לחץ על לחצן  .  

נורית החיווי הצהובה  נדלקת בלוח   
המחוונים.

לכיבוי פנס הערפל האחורי: לחץ על לחצן    
.

נורית החיווי הצהובה  בלוח המחוונים   
כבית.

פנסי צד
אם המצבר התרוקן לחלוטין, פנסי הצד או    
פנסי החניה כבים אוטומטית כדי לאפשר 

את התנעת המנוע. החנה תמיד את רכבך 
במקום בטוח ומואר דיו בהתאם לתקנות 

החוק. הימנע משימוש ממושך )לכמה 
שעות( בפנסי הצד  . אם אפשר, הדלק 

את פנס החניה הימני  או את פנס 
החניה השמאלי  .

להדלקה: סובב את מצב התאורה למצב   
.

נורית החיווי הירוקה   נדלקת בלוח   
המחוונים.

פנסי צד
הדלקת פנסי הצד מבטיחה שהצד הרלוונטי 

של הרכב מואר.
להדלקת פנסי חניה: המפתח לא במתג   

ההתנעה או במצב 0.

סובב את מתג התאורה למצב    )הצד   
השמאלי של הרכב( או למצב   )הצד 

הימני של הרכב(.

כוונון הטווח של הפנסים הראשיים )פנסי 
הלוגן(

בקרת הטווח של הפנסים הראשיים מאפשרת 
לך לכוונן את אלומות האור בפנסים הראשיים 

בהתאם לעומס המטען ברכב.

בקרת טווח של הפנסים הראשיים

מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי תפוסים  

מושב הנהג, מושב הנוסע הקדמי ומושבים   
אחוריים תפוסים

 מושב הנהג, מושב הנוסע הקדמי ומושבים 
אחוריים תפוסים, תא המטען עמוס

מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי תפוסים,   
וישנו עומס מרבי מותר על הסרן האחורי, 

לדוגמה בעת גרירת גרור

התנע את המנוע.  

סובב את בקר הטווח של הפנסים הראשיים   
למצב התואם את העומס ברכבך.
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מתג משולב

מחווני איתות

 אור גבוה בפנסים הראשיים

 פנס איתות, ימני 

 הבהוב פנסים ראשיים 

פנס איתות, שמאלי  

להפעלה קצרה: לחץ לחיצה קצרה על   
המתג המשולב עד לנקודת ההתנגדות 

. בכיוון החץ  או 

פנס האיתות שהופעל מהבהב שלוש   
פעמים.

להפעלה: לחץ על המתג המשולב מעבר   
. לנקודת ההתנגדות בכיוון החץ  או 

אור גבוה בפנסים הראשיים

להדלקת האור הגבוה בפנסים הראשיים:   
סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה 

או התנע את המנוע.

סובב את מתג התאורה למצב   או    
.

לחץ על המתג המשולב מעבר לנקודת   
ההתנגדות בכיוון החץ  .

במצב  האור הגבוה נדלק רק אם   
חשוך והמנוע פועל.

נורית החיווי הכחולה  בלוח המחוונים   
נדלקת בעקבות הדלקת האור הגבוה 

בפנסים הראשיים. 

לכיבוי האור הגבוה בפנסים הראשיים: החזר   
את המתג המשולב למיקומו הרגיל.

נורית החיווי הכחולה  בלוח המחוונים   
כבית.

כלי רכב עם סייען אור גבוה מותאם: כאשר   
סייען אור גבוה מותאם פעיל, הוא מבקר את 

ההפעלה של האור הגבוה ) עמוד 127(.

הבהוב פנסים ראשיים

להדלקה: סובב את המפתח למצב 1 או 2   
במתג ההתנעה או התנע את המנוע.

משוך את המתג המשולב בכיוון החץ  .  

פנסי אזהרת חירום

פנסי אזהרת חירום נדלקים אוטומטית, אם:

כרית אוויר נפתחת  •
הרכב מאט בזמן קצר ממהירות העולה על   •

70 קמ"ש עד לעצירה מלאה

להדלקה של פנסי אזהרת חירום:  

לחץ על לחצן  .  

כל פנסי האיתות מהבהבים. אם כעת   
תדליק פנס איתות באמצעות המתג 

המשולב, יהבהב רק פנס האיתות בצד 
הרלוונטי של הרכב.

לכיבוי של פנסי אזהרת חירום: לחץ על לחצן   
. 
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פנסי אזהרת החירום כבים אוטומטית, אם   
מהירות הרכב עולה על 10 קמ"ש לאחר 

הפעלה בלמים מלאה.

מערכת ניקוי פנסים ראשיים

אם התפקוד "ניגוב עם נוזל שטיפה" מופעל 
5 פעמים ) עמוד 134( בעוד שהפנסים 

דולקים והמנוע פועל, מתבצע ניקוי אוטומטי 
של הפנסים הראשיים. אם אתה מפסיק את 

פעולת ההצתה, המערכת האוטומטית לניקוי 
פנסים ראשיים מתאפסת ומתחילה את 

הספירה מ-0.

מערכת תאורה חכמה

הערות כלליות

מערכת התאורה החכמה מכוונת את הפנסים 
הראשיים באופן אוטומטי בהתאם לתנאי 

הנהיגה ומזג האוויר. היא מעניקה תפקודים 
מתקדמים לתאורה משופרת של פני הדרך, 

לדוגמה בהתאם למהירות הרכב או מזג האוויר. 
המערכת כוללת את התפקודים הבאים: 

תאורה פעילה, תאורת פניות, מצב כביש מהיר 
וטווח מורחב של פנסי ערפל. המערכת פעילה 

רק בשעות החשיכה.
באפשרותך להפעיל את מערכת התאורה 

החכמה או להפסיק את פעולתה באמצעות 
מחשב הדרך ) עמוד 249(.

תפקוד תאורה פעילה

  
תפקוד התאורה הפעילה הוא מערכת המזיזה 

את הפנסים הראשיים בהתאם לתנועות ההיגוי 

של הגלגלים הקדמיים. באופן זה האזורים 
הרלוונטיים מוארים בעת נהיגה. מצב זה 

מאפשר לך לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים 
ובעלי חיים.

פעיל: כאשר הפנסים הראשיים מופעלים.

תפקוד תאורת פנייה

 
תפקוד תאורת הפניות משפר את תאורת 
הכביש בזווית רחבה בכיוון הפנייה ומספק 
ראות טובה יותר בעיקולים חדים, לדוגמה.  

ניתן להפעיל את התפקוד הזה רק אם האור 
הנמוך בפנסים הראשיים דולק. 

פעיל:
אם מהירות רכבך אינה עולה על 40 קמ"ש   •
ואתה מדליק את פנס האיתות או מסובב 

את גלגל ההגה.

אם מהירות רכבך בטווח שבין 40 קמ"ש לבין   •
70 קמ"ש ואתה מסובב את גלגל ההגה

לא פעילה: אם מהירות רכבך עולה על 70 
קמ"ש או אם כיבית את פנסי האיתות או אם 

סובבת את גלגל ההגה למצב הישר. 
פנס הפנייה עשויה להישאר לדלוק לזמן קצר, 

אך היא כבית אוטומטית לאחר 3 דקות לכל 
היותר.
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מצב דרך מהירה

מצב דרך מהירה מגדיל את הטווח של אלומות 
האור.

פעיל:
אם מהירות רכבך עולה על 110 קמ"ש ואינך   •

מבצע תנועות היגוי גדולות לאורך 1000 מ' 
לפחות

אם מהירות רכבך עולה על 130 קמ"ש  •
לא פעיל: מהירות רכבך מתחת ל-80 קמ"ש 

לאחר ההפעלה.

טווח מורחב בפנסים הראשיים

פנסי ערפל בעלי טווח מורחב מפחיתים את 
הסנוור שהנהג חווה ומשפרים את תאורת שולי 

הדרך.
פעיל: אם מהירות רכבך אינה עולה על 70 

קמ"ש ואתה מדליק את פנסי הערפל. 
לא פעיל: אם לאחר ההפעלה מהירות רכבך 
עולה על 100 קמ"ש או אם אתה מכבה את 

פנסי הערפל.

תאורה לנהיגת שטח

תאורה לנהיגת שטח משפרת את הזיהוי 
המוקדם של עצמים/מכשולים בעת נהיגת 

שטח, הודות לחלוקה סימטרית, רחבה ובהירה 
יותר של אור נמוך בפנסים הראשיים.

פעילה: נהיגה במהירות עד 50 קמ"ש ובחירה 
בתכנית נהיגת שטח ) עמוד 208(.

לא פעילה: בנהיגה במהירות מעל 50 קמ"ש.
בעוד שהתאורה לנהיגת שטח פעילה, תפקוד 

התאורה הפעילה מנוטרל ובקר הטווח של 
הפנסים הראשיים נקבע למצב סטטי.

סייען אור גבוה מותאם

הערות כלליות

באפשרותך להשתמש בתפקוד זה כדי שהאור 
בפנסים הראשיים יתחלף אוטומטית בין נמוך 

לגבוה. המערכת מזהה כלי רכב שפנסיהם 
דולקים והם נוסעים לקראתך או לפניך, 

ובעקבות כך עוברת מאור גבוה לנמוך.
המערכת מכוונת אוטומטית את טווח האור 
הנמוך בפנסים הראשיים בהתאם למרחק 
עד לכלי רכב אחרים. אם המערכת כבר לא 

מזהה כלי רכב אחרים, היא מדליקה שוב את 
האור הגבוה. החיישן האופטי של המערכת 

נמצא מאחורי השמשה הקדמית בסמוך ללוח 
הבקרה העילי.
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הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
סייען אור גבוה מותאם אינו מזהה משתמשי 

דרך:

שלא מוארים כגון הולכי רגל  •
שמוארים חלקית כגון רוכבי אופניים  •

שתאורתם חסומה על ידי מעקה, דוגמה.  •
במקרים נדירים מאוד סייען אור גבוה מותאם 

מזהה משתמשי דרך מאוחר מדי או לא מזהה 
כלל. במצבים אלה או מעין אלה לא ייכבה אור 

גבוה בפנסים הראשיים או לא יידלק. קיימת 
סכנת תאונה.

שים לב תמיד לתנאי התנועה וכבה את האור 
הגבוה בפנסים הראשיים בזמן.

סייען אור גבוה מותאם אינו מתחשב בתנאי 
הדרך, מזג האוויר או התנועה. סייען אור גבוה 

מותאם הוא כלי עזר בלבד. אתה אחראי על 
התאמת התאורה של הרכב לתנאי התאורה, 

הראות והתנועה.
בפרט, זיהוי המכשולים עשוי להיפגם, אם:

הראות לקויה עקב ערפל, גשם כבד או שלג  •
החיישנים מלוכלכים או חסומים  •

הפעלה/הפסקת פעולה של סייען אור 
גבוה מותאם

להפעלה: סובב את מתג התאורה למצב   
.

לחץ על המתג המשולב מעבר לנקודת   
ההתנגדות בכיוון החץ  .

נורית החיווי  נדלקת בלוח המחוונים   
אם חשוך, וחיישן האור מפעיל את האור 

הנמוך בפנסים הראשיים.

אם מהירות רכבך עולה על 45 קמ"ש לערך:  

טווח הפנסים הראשיים נקבע אוטומטית   
בהתאם למרחק בין רכבך לבין משתמשי 

דרך אחרים.

אם אתה נוהג במהירות העולה על 55   
קמ"ש ולא זוהו משתמשים אחרים בדרך:

האור הגבוה בפנסים הראשיים נדלק   
אוטומטית. נורית החיווי  גם נדלקת 

בלוח המחוונים.

אם אתה נוהג במהירות שאינה עולה על 45   
קמ"ש וזוהו משתמשי דרך אחרים או אם 

הדרך מוארת דיה:

האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה   
אוטומטית. נורית החיווי  בלוח 

המחוונים כבית. נורית החיווי   בתצוגה 
הרב-תכליתית נותרת דלוקה.

להפסקת פעולה: החזר את המתג   
המשולב למקומו או העבר את מתג 

התאורה למצב אחר.

נורית החיווי   בתצוגה הרב-תכליתית 
כבית.

אדים בתוך הפנסים הראשיים

בתנאי אקלים ותנאי לחות מסוימים הצד 
הפנימי של הפנסים הראשיים עשוי להתכסות 
באדים. הלחות אינה פוגעת בתפקוד הפנסים 

הראשיים.
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תאורה פנימית

תאורה פנימית

סקירה של תאורה פנימית

לוח בקרה עילי קדמי 
   הדלקה/כיבוי של מנורת הקריאה 

השמאלית הקדמית

  הדלקה של התאורה הקדמית

  הדלקה/כיבוי של התאורה הפנימית 
האחורית 

  הדלקה של התאורה הפנימית 
הקדמית/האוטומטית  

  הדלקה/כיבוי של מנורת הקריאה 
הימנית הקדמית 

הפעלה של הבקרה האוטומטית של   
התאורה הפנימית.

לוח בקרה עילי בתא האחורי )כלי רכב עם גג 
שמש פנורמי(

    הדלקה כיבוי של מנורת הקריאה.

לוח בקרה עילי בתא האחורי )כלי רכב ללא גג 
שמש פנורמי(

    הדלקה/כיבוי של מנורת הקריאה 
השמאלית

    הדלקה/כיבוי של מנורת הקריאה 
הימנית.

בקרת תאורה פנימית

הערות חשובות

כדי למנוע את פריקת המצבר, תפקודי 
התאורה הפנימית מופסקים באופן אוטומטי 

לאחר זמן מסוים, מלבד כאשר המפתח נמצא 
במצב 2 במתג ההתנעה.

ניתן להגדיר את בהירותה של התאורה 
החיצונית באמצעות מחשב הדרך ) עמוד 

.)250

בקרה אוטומטית של תאורה פנימית

להפעלה: הצב את המתג במיקום אמצעי   

.

להפסקת הפעלה: הצב את המתג במצב   

 . 
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התאורה הפנימית נדלקת אוטומטית אם 
אתה:

מבטל את נעילת הרכב  •
פותח דלת  •

מוציא את המפתח ממתג ההתנעה   •
התאורה הפנימית נדלקת לזמן קצר בעת 

הוצאת המפתח ממתג ההתנעה. באפשרותך 
להפעיל את השהיית הכיבוי במחשב הדרך

) עמוד 250(.

בקרה ידנית של תאורה פנימית

להדלקה של התאורה הפנימית:  

. הצב את המתג במצב   

לכיבוי התאורה הפנימית: הצב את המתג   
במצב  או )אם הדלת סגורה( במצב 

אמצעי.

להדלקה/כיבוי של התאורה הפנימית   
בתא הנוסעים האחורי: לחץ על לחצן 

. 

להדלקה/כיבוי של מנורת הקריאה: לחץ   
. על לחצן 

התאורה הפנימית נדלקת אוטומטית

אם הרכב מעורב בתאונה.
לכיבוי תאורת החירום בעת תאונה: לחץ   

על הלחצן של פנסי אזהרת החירום.

או

נעל את הרכב ולאחר מכן בטל את נעילתו   
באמצעות המפתח.

החלפת נורות

הוראות בטיחות חשובות

נורות קסנון

 סכנה
נורות קסנון מצויות במתח גבוה.  אתה עלול 
להתחשמל אם תסיר את המכסה של נורת 

קסנון ותיגע במגעים החשמליים שלה. קיימת 
סכנת פציעות קטלניות.

לעולם אל תיגע בחלקים או במגעים החשמליים 
של נורת קסנון. תמיד דאג לבצע את העבודות 

על נורות הקסנון במרכז שירות מורשה מרצדס 
מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

אם ברכבך מותקנים נורות קסנון, באפשרותך 
לזהותן לפי הפרטים הבאים: אלומות האור 

מנורות קסנון נעות מלמעלה למטה ובחזרה 
בעת התנעת המנוע. כדי להבחין בכך יש 

להפעיל את הפנסים הראשיים לפני התנעת 
המנוע.

נורות ופנסים הם היבט חשוב בבטיחות הרכב. 
לכן אתה חייב לוודא כי הם מתפקדים כהלכה 

בכל עת. דאג לבדוק את הגדרות הפנסים 
הראשיים באופן סדיר.

נורות אחרות

 אזהרה
נורות, פנסים וחיבורי מצתים עשויים להיות חמים 

מאוד. בעת החלפת נורה אתה עלול להיכוות 
ממגע עם רכיבים אלה. קיימת סכנת פציעות.

הנח לרכיבים אלה להתקרר לפני החלפת נורה.

 אל תשתמש בנורה שנפלה או שזכוכיתה 
נשרטה.

הנורה עלולה להתפוצץ אם:
אתה נוגע בה  •

היא חמה  •
אתה מפיל אותה  •
אתה שורט אותה  •
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החלף נורות רק בפנסים סגורים המיועדים 
למטרה זו. החלף את הנורות בחדשות מאותו 

סוג ומתח.
 לכלוך על זכוכית הנורה מקצר את חיי

השירות של הנורה. אל תחזיק את הנורה 
בידיים חשופות. אם צריך, נקה את זכוכית 

הנורה באלכוהול או בכוהל והסר לכלוך בעזרת 
מטלית ללא סיבים.

הגן על נורות מפני לחות במהלך הפעלתן. אל 
תרשה לנורות לבוא במגע עם נוזלים.

ישנן נורות נוספות מלבד נורות קסנון שאינך 
יכול להחליף בעצמך. החלף רק את הנורות 

המופיעות ברשימה ) עמוד 131(. את הנורות 
שאינך יכול להחליף בעצמך דאג להחליף 

במוסך מוסמך. מרצדס בנץ ממליצה לעשות 
זאת במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.
אם אתה זקוק לסיוע בהחלפת נורות, פנה 

למוסך מוסמך.
אם הנורה החדשה לא נדלקת, פנה למוסך 

מוסמך.
נורות ופנסים הם היבט חשוב בבטיחות הרכב. 
לכן אתה חייב לוודא כי הם מתפקדים כהלכה 

בכל עת. דאג לבדוק את הגדרות הפנסים 
הראשיים באופן סדיר.

סקירה של החלפת נורות - נורות

באפשרותך להחליף את הנורות הבאות. את 
הנתונים על סוג הנורה ניתן למצוא במקרא.

כלי רכב עם פנסי הלוגן ראשיים  
 PY 21 W :פנס איתות 

H15 55 W/15W :אור גבוה/תאורת יום 

H7 55W :אור נמוך/פנסי צד/פנסי חניה 

 

כלי רכב עם מערכת תאורה חכמה  
 H7 55 W :פנסי פנייה  

פנסים אחוריים )כלי רכב עם פנסי הלוגן 
ראשיים(  

 W 16 W :פנס נסיעה לאחור 

H 21 W :פנס ערפל אחורי 

  W 16 W :פנס בלימה 

PY 21 W :פנס איתות, שמאלי  

החלפת נורות קדמיות

התקנת/הסרת הכיסוי של קשת הגלגל 
הקדמי

עליך להסיר את הכיסוי מבית הגלגל הקדמי 
לפני החלפת הנורות הקדמיות.



132

ת
מי

קד
ה

ה 
ש

מ
ש

ה
בי 

מג
 ו

ם
סי

פנ

החלפת נורות

להסרה: כבה את התאורה.  

סובב את הגלגלים הקדמיים פנימה.  

החלק את הכיסוי   למעלה והסר אותו.  

להתקנה: הכנס שוב את הכיסוי     
והחלק אותו למטה עד לשילובו.

אור נמוך בפנסים ראשיים/פנסי צד 
ופנסי חניה )נורות הלוגן(

הסר את הכיסוי בבית הגלגלים הקדמיים )   
עמוד 131(.

סובב את מכסה בית הנורה   והוצא אותו   
החוצה.

סובב את שקע הנורה   ושלוף אותו   
החוצה.

. הוצא את הנורה מהשקע שלה   

. הכנס את הנורה החדשה לשקע הנורה   

הכנס את שקע הנורה  אל הפנס וסובב   
אותו בכיוון השעון.

יישר את מכסה בית הנורה   וסובב אותו   
בכיוון השעון עד לשילובו.

החזר למקומו את הכיסוי בבית הגלגלים   
הקדמיים ) עמוד 131(.

אור גבוה בפנסים ראשיים/תאורת יום 
)נורות הלוגן בפנסים הראשיים(

כבה את התאורה.  

פתח את מכסה המנוע.  

סובב את מכסה בית הנורה   והוצא אותו   
החוצה.

סובב את הנורה  ושלוף אותה החוצה.  

הכנס את הנורה החדשה ושלב אותה עד   
לעצירה.

יישר את מכסה בית הנורה  וסובב אותו   
בכיוון השעון עד לשילובו.

פנס איתות )נורות הלוגן בפנסים 
ראשיים(

כבה את התאורה.  

פתח את מכסה המנוע.  

סובב את שקע הנורה   ושלוף אותו   
החוצה.

הוצא את הנורה מהשקע שלה  .  

הכנס את הנורה החדשה לשקע הנורה  .  

הכנס את שקע הנורה   וסובב אותו   
בכיוון השעון עד לשילובו.
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פנסי פנייה )מערכת תאורה חכמה(

כבה את התאורה.  

פתח את מכסה המנוע.  

סובב את מכסה בית הנורה   והוצא אותו   
החוצה.

סובב את שקע הנורה  ושלוף אותו   
החוצה.

. הוצא את הנורה מהשקע שלה   

. הכנס את הנורה החדשה לשקע הנורה   

הכנס את שקע הנורה  אל הפנס וסובב   
אותו בכיוון השעון.

יישר את מכסה בית הנורה   וסובב אותו   
בכיוון השעון עד לשילובו.

החלפת נורות אחוריות

פתיחה/סגירה של לוחות דיפון צד

עליך לפתוח את לוח הדיפון הצדדי בתא 
המטען לפני החלפת הנורות בפנסים 

האחוריים.

לוח דיפון שמאלי   

לפתיחה: סובב את מתג השחרור   90°   
. בכיוון החץ והסר את לוח הדיפון הצדדי  

לסגירה: הכנס את לוח הדיפון הצדדי    
וסובב את מתג השחרור   90° בכיוון 

ההפוך לזה של החץ.

לוח דיפון ימני    
    

לפתיחה: שחרר את לוח הדיפון הימני     
בקצה העליון שלו וקפל אותו בכיוון החץ.

לסגירה: הכנס את לוח הדיפון הצדדי  .  
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מגבי השמשה הקדמית

פנסים אחוריים

שחרר את החיבור  והסר אותו.  

הברג החוצה את הבורג   והסר את   
מכלול הפנס.

מכלול הפנס
הוצא את הברגים   באמצעות מברג.  

הוצא את שקע הנורה ממכלול הפנס.  

שקע הנורה 
 פנסי איתות 

 פנס בלימה

פנס איתות: לחץ קלות על הנורה אל תוך   
השקע; סובב אותה נגד כיוון השעון והוצא 

אותה מתוך השקע.

הכנס את הנורה החדשה לתוך השקע   
וסובב אותה בכיוון השעון.

פנס בלימה: הוצא את הנורה הרלוונטית   
משקע הנורה.

הכנס את הנורה החדשה לשקע הנורה.  

הכנס את שקע הנורה לתוך מכלול הפנס   
והברג אותו בחוזקה למקומו בעזרת ברגים 

. 

הכנס את מכלול הפנס לתוך הרכב.  

הדק את הבורג  וחבר שוב את החיבורים   
.

סגור את לוח הדיפון הצדדי ) עמוד 133(.  

פנס נסיעה לאחור ופנס ערפל אחורי
בגלל מיקומם של הפנסים האלה, דאג 

להחליף את הנורות בפנס הנסיעה לאחור 
ובפנס הערפל )כלי רכב עם פנס הלוגן בפנסים 

הראשיים( האחורי במוסך מוסמך.

מגבי השמשה הקדמית

הפעלה/הפסקת פעולה של מגבי 
השמשה הקדמית 

אל תפעיל את מגבי השמשה הקדמית אם   
השמשה יבשה, מכיוון שעשוי להיגרם נזק 

ללהבי המגבים. יתרה מזאת, אבק שהצטבר 
על השמשה הקדמית עלול לשרוט את 
הזכוכית, אם השמשה יבשה בעת ניגוב.

אם יש צורך להפעיל את המגבים במזג אוויר   
יבש, הפעל אותם תמיד ביחד עם שימוש 

בנוזל שטיפה.

אם מגבי השמשה הקדמית משאירים סימני   
מריחה על השמשה הקדמית אחרי שהרכב 
נשטף במתקן אוטומטי לשטיפת כלי רכב, 
הם עשויים לנבוע משאריות של שעווה או 

משאריות של חומרים אחרים. נקה את 
השמשה הקדמית בנוזל שטיפה לאחר 

רחיצה במתקן אוטומטי.
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מגבי השמשה הקדמית

מתג משולב

   מגבי השמשה הקדמית כבויים

   ניגוב לסירוגין, איטי )חיישן גשם 

נקבע לרגישות נמוכה(

   ניגוב לסירוגין, מהיר )חיישן גשם

      נקבע לרגישות גבוהה(

   ניגוב מתמשך, איטי

   ניגוב מתמשך, מהיר

ניגוב בודד /  לניגוב השמשה   

הקדמית בעזרת נוזל שטיפה
סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   

ההתנעה ) עמוד 161(.

סובב את המתג המשולב למצב הרלוונטי.  

כלי רכב עם חיישן גשם: אם השמשה   
הקדמית מתלכלכת במזג אוויר יבש, ייתכן 

כי מגבי השמשה הקדמית יופעלו בשוגג. 
במצב זה עלול להיגרם נזק ללהבי המגבים 

או שריטות לשמשה הקדמית.

לכן, כבה תמיד את מגבי השמשה הקדמית   
במזג אוויר יבש.

כלי רכב עם חיישן גשם: במצב  או 

 תדירות הניגוב הנכונה נקבעת 
אוטומטית בהתאם לעוצמת הגשם. במצב 

 חיישן הגשם רגיש יותר מאשר במצב 

, ולכן מגבי השמשה הקדמית יפעלו 
בתדירות גבוהה יותר. 

אם להבי המגבים התבלו, השמשה הקדמית 
לא תנוגב כהלכה. שדה ראייתך על תנאי 

התנועה נפגם בעקבות זאת.

הפעלה/הפסקת פעולה של מגב החלון 
האחורי 

מתג משולב

   מתג

    ניגוב בליווי נוזל שטיפה

   הפעלת ניגוב לסירוגין

   הפסקת ניגוב לסירוגין

   ניגוב בליווי נוזל שטיפה
סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג   

ההתנעה ) עמוד 161(.

סובב את המתג  על המתג המשולב   
למצב הרלוונטי.

אם מגב החלון האחורי מופעל, מופיע סמל   
בלוח המחוונים.

החלפת להבי המגבים

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם מגבי השמשה הקדמית מתחילים לנוע תוך 
כדי החלפת הלהבים, אתה עלול להיפצע מזרוע 

המגב. קיימת סכנת פציעות.

הפסק תמיד את מגבי השמשה הקדמית ואת 
ההצתה לפני החלפת להבי המגבים.

כדי למנוע נזק ללהבי המגבים של השמשה   
הקדמית, גע רק בזרוע המגב. 

לעולם אל תפתח את מכסה המנוע/  
דלת תא המטען, אם זרוע המגב הורחקה 

מהשמשה הקדמית/מהחלון האחורי.
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מגבי השמשה הקדמית

לעולם אל תניח מגב ללא להב על השמשה 
הקדמית /החלון האחורי.

אחוז את זרוע המגב בחוזקה בעת החלפת 
להב המגב. אם אתה משחרר את זרוע המגב 

ללא להב והיא נופלת על השמש הקדמית/
החלון האחורי, עשוי להיגרם נזק לשמשה 
הקדמית/לחלון האחורי מעוצמת הפגיעה. 

מרצדס בנץ ממליצה להחליף את להבי 
המגבים במוסך מוסמך, לדוגמה במרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

החלפת להבי המגבים של השמשה 
הקדמית

הסרת להבי המגבים
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

הרם את זרועות המגבים מהשמשה   
הקדמית.

לחץ את שני תפסי השחרור  .  

קפל את להב המגב  בכיוון החץ     
הרחק מזרוע המגב  .

. הסר את להב המגב  בכיוון החץ    

התקנת להבי המגבים

מקם להב מגב חדש  עם גומחות  על   
. הזיז  

קפל את להב המגב  בכיוון החץ   על   
זרוע המגב עד לשילובם של התפסנים   

בסגר  .

וודא שלהב המגב  ממוקם נכון.  

החזר את זרועות המגבים לשמשה   
הקדמית.

החלפת הלהב במגב החלון האחורי

הסרת להב המגב

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

הרם את זרוע המגב   מהשמשה   
הקדמית.

לחץ את שני תפסי השחרור  .  

קפל את להב המגב  בכיוון החץ     
. הרחק מזרוע המגב 

. הסר את להב המגב  בכיוון החץ   
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מגבי השמשה הקדמית

התקנת להבי המגבים

מקם להב מגב חדש  עם גומחות  על   
. הזיז 

קפל את להב המגב  בכיוון החץ   על   
זרוע המגב עד לשילובם של התפסנים  

. בסגר 

וודא שלהב המגב  ממוקם נכון.  

החזר את זרוע המגב לחלון האחורי.  
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מגבי השמשה הקדמית

תקלות אפשריות במגבי השמשה הקדמית 

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

מגבי השמשה 
הקדמית חסומים.

ייתכן כי עלים או שלג חוסמים את תנועת המגב על השמשה 
הקדמית.

מנוע המגבים מופסק.
 מטעמי בטיחות עליך להוציא את המפתח ממתג ההתנעה.

 הסר את גורם החסימה.
 הפעל שוב את מגבי השמשה הקדמית.

תקלה במנוע 
המגבים.

מגבי השמשה הקדמית לא פועלים. 
 בחר מהירות מגבים אחרת במתג המשולב.

 דאג לבדוק את המפתח במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

מתזי השמשה 
הקדמית לא מיושרים.

נוזל השטיפה היוצא מהמתזים אינו פוגע במרכז השמשה. 
 דאג לכוון את המתזים במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.
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סקירה של מערכות בקרת אקלים

מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד  
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ ) 

עמוד 25(.

סקירה של מערכות בקרת אקלים

הוראות בטיחות חשובות

הקפד על ההגדרות המומלצות בעמודים 
הבאים. אחרת, החלונות עשויים להתכסות 

באדים.
כדי למנוע את התכסות החלונות באדים:
הפסק את בקרת האקלים לפרקי זמן   •

קצרים בלבד.

הפעל את מצב מחזור האוויר לפרקי זמן   •
קצרים בלבד.

הפעל את תפקוד הקירור עם ייבוש האוויר.  •
הפעל את תפקוד ההפשרה של השמשה   •

הקדמית לפרק זמן קצר, אם דרוש.

מערכת מיזוג האוויר / בקרת אקלים 
אוטומטית תרמוטרוניק מווסתת את 

הטמפרטורה ואת הלחות בתוך הרכב ומסננת 
חומרים לא רצויים מהאוויר.

ניתן להפעיל את התרמוטרוניק/בקרת 
האקלים רק אם המנוע פעיל.  הפעולה 

האופטימלית של המערכת מושגת, אם כל 
החלונות וגג השמש סגורים.

ניתן להפעיל את תפקוד החום השיורי או 
להפסיק את פעולתו רק אם ההצתה מופסקת 

) עמוד 151(.

שמור תמיד על פתחי האוורור מאחורי דיפון 
הצד נקיים ) עמוד 133(. אחרת, הרכב לא 

יאוורר היטב.
אוורר את הרכב בקצרה במזג אוויר חמים   

באמצעות מאפיין פתיחת הנוחות ) עמוד 
99(. באופן זה תזרז את תהליך הקירור, 

והטמפרטורה הרצויה ברכב תושג מהר יותר.

המסנן המשולב מסנן את מרבית חלקיקי   
האבק והפיח ומסנן אבקנים באופן מלא. 

בקרת אקלים תרמוטרוניק מפחיתה גזים 
מזהמים וריחות לא נעימים. מסנן חסום 

מפחית את כמות האוויר הנכנסת לרכב. 
לכן, עליך תמיד להקפיד על המועדים 
להחלפת המסנן המפורטים בחוברת 

השירות.  מאחר שמועדי ההחלפה תלויים 
בתנאים סביבתיים כגון זיהום אוויר כבד, 

תדירות ההחלפה עשויה להיות גבוהה מזו 
המפורטת בחוברת השירות.

ייתכן כי תפקוד החום השיורי יופעל   
אוטומטית שעה לאחר הוצאת המפתח, 

כדי לייבש את בקרת האקלים האוטומטית. 
תהליך האוורור נמשך 30 דקות.
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לוח בקרה עבור מערכת מיזוג אוויר 

 קביעת טמפרטורה ) עמוד 146(
 הפשרת השמשה הקדמית ) עמוד 148(

  קביעת חלוקת האוויר ) עמוד 147(
 הפעלה/הפסקה של מצב מחזור האוויר ) עמוד 150(

  קביעת זרימת האוויר ) עמוד 147(

  הפעלה/הפסקת קירור עם ייבוש אוויר ) עמוד 144(     
 הפעלה/הפסקת החימום של החלון האחורי ) עמוד 149(

הערות על שימוש במערכת מיזוג אוויר

מערכת מיזוג אוויר

להלן הערות והמלצות הנוגעות לשימוש 
האופטימלי במערכת מיזוג האוויר.

הפעל את מערכת מיזוג האוויר באמצעות   •
סיבוב הבקר  בכיוון השעון למצב הרצוי 

)מלבד מצב 0(.

.22°C -קבע את הטמפרטורה ל  •
המלצות למניעת אדים על החלון במזג   •
אוויר קר או גשום: הפעל קירור  עם 

 ייבוש ) עמוד 144(. 
קבע חלוקת אוויר ל- ואם אפשר 

הפסק  ו-  ) עמוד 147(.

הפסק את מצב מחזור האוויר     
) עמוד 150(.

קבע את עוצמת זרם האוויר  לרמה בין 3   
לבין 6 ) עמוד 147(.

המלצות לקירור או חימום מהיר של תא   •
הנוסעים: קבע את עוצמת זרם האוויר   

לרמה בין 3 לבין 6 ) עמוד 147(.

המלצות לטמפרטורה קבועה ברכב: קבע   •
 את עוצמת זרם האוויר   בין 1 לבין 3

) עמוד 147(.

המלצות לחלוקת אוויר בחורף: בחר   •
בקביעות  ו-   ) עמוד 147(.

המלצות לחלוקת אוויר בקיץ: בחר   •
,  ו-  ) עמוד  בקביעות 

.)147

השתמש בתפקוד הפשרת השמשה   •
הקדמית לזמן קצר בלבד עד שיוסרו כל 

האדים מהשמשה.
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סקירה של מערכות בקרת אקלים

השתמש במצב מחזור האוויר לזמן קצר   •
בלבד, לדוגמה אם יש ריחות לא נעימים 

מחוץ לרכב או בנסיעה במנהרה.  אחרת, 
החלונות עשויים להתכסות באדים מכיוון 

שלא נכנס אוויר טרי לרכב.

כלי רכב עם COMAND Online: אם אתה   •
משנה את ההגדרות של מערכת בקרת 

האקלים, התצוגה של בקרת האקלים 
מופיעה לשלוש שניות בתחתית המסך 

בתצוגת COMAND. ראה הוראות הפעלה 
נפרדות עבור COMAND Online. אתה תראה 

את ההגדרות הנוכחיות עבור תפקודים 
השונים של בקרת האקלים.

ECO start/stop תפקוד

במהלך הכיבוי האוטומטי של המנוע מערכת 
בקרת האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. 
אם ברצונך ליהנות מעוצמתה המלאה של 

המערכת, ביכולתך להפסיק את פעולת 
התפקוד  ECO start/stop באמצעות לחיצה על 

לחצן ECO ) עמוד 165(.
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סקירה של מערכות בקרת אקלים

לוח בקרה עבור בקרת אקלים אוטומטית מסוג תרמוטרוניק )2 אזורים( 

 קביעת טמפרטורה ) עמוד 146(
 קביעת בקרת האקלים למצב אוטומטי ) עמוד 146(

 הפשרת השמשה הקדמית ) עמוד 148(
 הגברת זרימת האוויר ) עמוד 147(
 קביעת חלוקת האוויר ) עמוד 147(

 תצוגה
  הפעלה/הפסקה של מצב מחזור האוויר ) עמוד 150(

 הפעלה/כיבוי של בקרת האקלים ) עמוד 144(
 קביעת טמפרטורה בצד ימין ) עמוד 146(

 הפעלה/הפסקה של תפקוד החום השיורי ) עמוד 151(
 הפעלה/הפסקת קירור עם ייבוש אוויר ) עמוד 144(     

 הפחתת זרימת האוויר ) עמוד 147(
 הפעלה/הפסקה של חימום החלון האחורי ) עמוד 149(

 הפעלה/הפסקה של תפקוד ZONE ) עמוד 147(

מידע על השימוש בבקרת אקלים 
אוטומטית מסוג תרמטרוניק  

בקרת אקלים אוטומטית

להלן הוראות והמלצות שיסייעו לך לנצל היטב 
את מערכת בקרת האקלים תרמוטרוניק.

הפעל את בקרת האקלים באמצעות לחצן   •
.  נוריות החיווי  ו-  ולחצן 

 נדלקות בלחצנים אלה.   

.22°C -קבע את הטמפרטורה ל  •
השתמש בתפקוד הפשרת השמשה   •

הקדמית לזמן קצר בלבד עד שיוסרו כל 
האדים מהשמשה.

השתמש במצב מחזור האוויר לזמן קצר   •
בלבד, לדוגמה אם יש ריחות לא נעימים 

מחוץ לרכב או בנסיעה במנהרה. 
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אחרת, החלונות עשויים להתכסות באדים   
מכיוון שלא נכנס אוויר טרי לרכב.

השתמש בתפקוד ZONE כדי להתאים   •
את הגדרות הטמפרטורה בצד הנהג ובצד 

הנוסע הקדמי. נורית החיווי בלחצן  
כבית.   

השתמש בתפקוד החום השיורי כד לחמם   •
את הרכב או כדי לאווררו בעת שההצתה 
מופסקת. ניתן להפעיל את תפקוד החום 

השיורי או להפסיק את פעולתו רק אם 
ההצתה מופסקת.

כלי רכב עם COMAND Online: אם אתה   •
משנה את ההגדרות של מערכת בקרת 

האקלים, התצוגה של בקרת האקלים 
מופיעה לשלוש שניות בתחתית המסך 

בתצוגת COMAND. ראה הוראות הפעלה 
נפרדות עבור COMAND Online. אתה תראה 

את ההגדרות הנוכחיות עבור תפקודים 
השונים של בקרת האקלים.

ECO start/stop תפקוד

במהלך הכיבוי האוטומטי של המנוע, מערכת 
בקרת האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. 
אם ברצונך ליהנות מעוצמתה המלאה של 

המערכת, ביכולתך להפסיק את פעולת 
התפקוד  ECO start/stop באמצעות לחיצה על 

לחצן ECO ) עמוד 165(.

הפעלה של מערכות בקרת אקלים

הפעלה/הפסקת פעולה של בקרת 
אקלים

הערות כלליות 

אם מערכת בקרת האקלים מופסקת, 
אספקת האוויר ומחזור האוויר מופסקים אף 
הם. החלונות עשויים להתכסות באדים. לכן, 

הפסק את בקרת האקלים לפרקי זמן קצרים 
בלבד. 

מערכת מיזוג אוויר 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

להפעלה: סובב בקר  בכיוון השעון למצב   
הרצוי )מלבד המצב 0( ) עמוד 141(.

להפסקת פעולה: סובב בקר  נגד כיוון   
השעון למצב 0 ) עמוד 141(.

בקרת אקלים אוטומטית תרמוטרוניק 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

להפעלה: לחץ על הלחצן  .  

נדלקת נורית החיווי בלחצן  . זרימת   
האוויר וחלוקת האוויר מופעלות במצב 

אוטומטי.

או

. לחץ על לחצן   

נורית החיווי בלחצן   כבית.  הקביעות   
הקודמות מופעלות שוב.

. להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן    

. נדלקת נורית החיווי בלחצן    

בקרת אקלים אוטומטית תרמטרוניק:   
הפעל את בקרת האקלים בעיקר באמצעות 

הלחצן  .

הפעלה/הפסקת פעולה של תפקוד 
הקירור עם ייבוש האוויר

הערות כלליות 

אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד "קירור 
עם ייבוש האוויר", לא יקורר האוויר בתוך הרכב. 

כמו כן, לא תופחת הלחות שבתוך הרכב. 
החלונות עשויים להתכסות באדים מהר יותר. 
לפיכך, הפסק את התפקוד "קירור עם ייבוש 

האוויר" לפרקי זמן קצרים בלבד.
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תפקוד "קירור עם ייבוש האוויר" זמין רק אם 
המנוע פועל. האוויר בתוך הרכב מקורר
ומיובש בהתאם לטמפרטורה שנבחרה.

התעבות מים עשויה לטפטף מתחת לרכב 
בעת שמצב הקירור פעיל. זוהי תופעה רגילה 

ואינה מעידה על תקלה.

הפעלה / הפסקת פעולה 

. להפעלה: לחץ על הלחצן    

  . נדלקת נורית החיווי בלחצן    

להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן    
נורית החיווי בלחצן   כבית.  לתפקוד 

"קירור עם ייבוש אוויר" ישנו מאפיין השהיית 
כיבוי.
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תקלות בתפקוד "קירור עם ייבוש האוויר"

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

נורית החיווי בלחצן 
מהבהבת שלוש פעמים 
וכבית. לא ניתן להפעיל 

את התפקוד "קירור עם 
ייבוש האוויר"

קירור עם ייבוש האוויר מופסק בשל תקלה. 
 פנה למוסך מוסמך.

קביעת בקרת אקלים למצב אוטומטי

הערות כלליות 

רק בקרת אקלים אוטומטית מסוג תרמוטרוניק 
מצוידת במאפיין "בקרה אוטומטית של בקרת 

האקלים".
במצב הפעלה אוטומטי הטמפרטורה שנקבעה 

נשמרת אוטומטית ברמה קבועה. המערכת 
מווסתת אוטומטית את טמפרטורת האוויר 

המסופק, את זרימת האוויר ואת חלוקתו.
המצב האוטומטי משיג תפקוד אופטימלי בעת 
שפעיל הקירור עם ייבוש האוויר. אם רצוי, ניתן 

להפסיק את פעולת הקירור עם ייבוד האוויר.
אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד "קירור 

עם ייבוש האוויר", לא יקורר האוויר בתוך הרכב. 
כמו כן, לא תופחת הלחות שבתוך הרכב. 

החלונות עשויים להתכסות באדים מהר יותר. 
לפיכך, הפסק את התפקוד "קירור עם ייבוש 

האוויר" לפרקי זמן קצרים בלבד.

קביעת בקרת אקלים למצב אוטומטי 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

קבע את הטמפרטורה הרצויה.  

להפעלה: לחץ על הלחצן  .  

. חלוקת  נדלקת נורית החיווי בלחצן   
אוויר וזרימת אוויר אוטומטית מופעלות.

למעבר למצב ידני: לחץ על לחצן  או   
.

או

. לחץ על לחצן  או   

נורית החיווי בלחצן   כבית. חלוקת   
אוויר וזרימת אוויר אוטומטית מופסקות.

קביעת הטמפרטורה

מערכת מיזוג אוויר 

באפשרותך לקבוע את הטמפרטורה עבור 
תא הנוסעים בכללותו. הטמפרטורה שנקבעה 

נשמרת אוטומטית ברמה קבועה.
סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   

) עמוד 161(.

להגברה/הנמכה: סובב את בקר  בכיוון   
או נגד כיוון השעון ) עמוד 141(. שנה את 

הגדרות הטמפרטורה בהפרשים קטנים. 
.22°C -התחל ב

בקרת אקלים אוטומטית מסוג 
תרמוטרוניק 

בקרת אקלים אוטומטית מסוג תרמוטרוניק
ניתן לקבוע טמפרטורות שונות עבור צד הנהג 

וצד הנוסע הקדמי. הטמפרטורה שנקבעה 
נשמרת אוטומטית ברמה קבועה.

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

להגברה/הנמכה: סובב בקר  או     
בכיוון או נגד כיוון השעון ) עמוד 143(. שנה 
את הגדרות הטמפרטורה בהפרשים קטנים. 

.22°C -התחל ב
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קביעת חלוקת האוויר

מערכת מיזוג אוויר 

חלוקת אוויר
מכוון את זרם האוויר דרך פתחי    

ההפשרה.   

מכוון את זרם האוויר דרך פתחי  
האוורור המרכזיים והצדדיים.   

מכוון את זרם האוויר דרך פתחי   
האוורור באזור הרגליים.   

באפשרותך להפעיל כמה הגדרות של   
חלוקת אוויר בו זמנית. לשם כך לחץ על 
כמה לחצנים של חלוקת האוויר. האוויר 

יזרום דרך פתחי אוורור שונים.

קביעת חלוקת האוויר
סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   

) עמוד 161(.

לחץ על אחד הלחצנים  ,  או   
.

נורית החיווי הרלנווטית נדלקת.  

בקרת אקלים אוטומטית מסוג 
תרמוטרוניק 

חלוקת אוויר
מכוון את זרם האוויר דרך פתחי    

ההפשרה.   

מכוון את זרם האוויר דרך פתחי  
האוורור המרכזיים והצדדיים.   

מכוון את זרם האוויר דרך פתחי   
האוורור באזור הרגליים.   

מכוון את זרם האוויר דרך פתחי האוורור     
המרכזיים, הצדדיים וכן פתחי האוורור     

באזור הרגליים.   
מכוון את זרם האוויר דרך פתחי האוורור     

המרכזיים, הצדדיים וכן פתחי האוורור     
באזור הרגליים6.   

מכוון את זרם האוויר דרך פתחי האוורור    
באזור הרגליים ודרך פתחי ההפשרה.   

ללא קשר לקביעות חלוקת האוויר, זרם   
האוויר מכוון תמיד דרך פתחי האוורור 

הצדדיים. ניתן לסגור את פתחי האוורור 
הצדדיים רק באמצעות סיבוב המכוונים 

שלהם בכיוון השעון עד לשילובם.

קביעת חלוקת האוויר
סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   

) עמוד 161(.

לחץ לחיצה חוזרת על הלחצן     
או  עד להופעתו של הסמל הרצוי 

בתצוגה.

קביעת זרימת האוויר

מערכת מיזוג אוויר 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

להגברה/הנמכה: סובב בקר  בכיוון או   
נגד כיוון השעון ) עמוד 141(.

בקרת אקלים אוטומטית מסוג 
תרמוטרוניק 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

להגברה/הפחתה: לחץ על הלחצן     
. או 

ZONE הפעלה/הפסקת פעולת תפקוד

תפקוד זה זמין רק בבקרת אקלים אוטומטית 
מסוג תרמוטרוניק.

. להפעלה: לחץ על הלחצן   

. נדלקת נורית החיווי בלחצן     

6 רק במדינות מסוימות.
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קביעות הטמפרטורה עבור צד הנהג אינן   
מתקבלות בצד הנוסע הקדמי.

. להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן   

נורית החיווי בלחצן  כבית.   

קביעות הטמפרטורה עבור צד הנהג   
מתקבלות בצד הנוסע הקדמי.

הפשרת השמשה הקדמית

באפשרותך להשתמש בתפקוד זה להפשרת 
השמשה הקדמית או להסרת אדים מהצד 
הפנימי של השמשה הקדמית ושל חלונות 

הצד.
השתמש בתפקוד הפשרת השמשה   

הקדמית עד שיוסרו כל האדים מהשמשה.

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

. להפעלה: לחץ על הלחצן   

. נדלקת נורית החיווי בלחצן    

מערכת בקרת האקלים עוברת לתפקודים   
הבאים:

• זרימת אוויר בעצמה גבוהה  

• טמפרטורה גבוהה  

• חלוקת אוויר אל השמשה הקדמית ואל   
חלונות הצד

• הפסקה של מצב מחזור אוויר  

תפקוד ההפשרה של השמשה הקדמית   
מגדיר אוטומטית את עצמת המאוורר 

לרמה שתאפשר הפשרת אדים אופטימלית. 
בעקבות זאת, תיתכן הגברה או הפחתה 

אוטומטית של עוצמת הזרימה לאחר לחיצה 
על הלחצן.

באפשרותך לכוונן ידנית את עוצמת   
המאוורר בזמן שתפקוד ההפשרה מופעל.

מערכת מיזוג האוויר: סובב בקר  בכיוון   
או נגד כיוון השעון ) עמוד 141(.

בקרת אקלים אוטומטית מסוג תרמוטרוניק:   
. לחץ על לחצן  או 

. להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן    

נורית החיווי בלחצן   כבית. הקביעות   
הקודמות מופעלות שוב. מצב מחזור האוויר 

נותר לא פעיל.

או

בקרת אקלים אוטומטית מסוג תרמוטרוניק:   
. לחץ על לחצן 

נורית החיווי בלחצן   כבית. זרימת   
האוויר וחלוקת האוויר מופעלות במצב 

אוטומטי.

או

בקרת אקלים: סובב את בקר הטמפרטורה   
 בכיוון או נגד כיוון השעון ) עמוד 141(.

בקרת אקלים: סובב את בקר הטמפרטורה   
 או   בכיוון או נגד כיוון השעון ) עמוד 

.)143

הפשרת חלונות

אדים בצד הפנימי של החלונות 

מערכת מיזוג אוויר
  הפעל את התפקוד "קירור עם ייבוש אוויר" 

.

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,   
. . הפעל את תפקוד ההפשרה 

עליך להפעיל תפקוד זה עד שיוסרו כל   
האדים מהשמשה הקדמית.

בקרת אקלים אוטומטית מסוג 
תרמוטרוניק

הפעל את התפקוד   "קירור עם ייבוש   
אוויר".

. הפעל מצב אוטומטי    

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,   
. הפעל את תפקוד ההפשרה 

עליך להפעיל תפקוד זה עד שיוסרו כל   
האדים מהשמשה הקדמית. 
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אדים בצד הפנימי של החלונות 

  הפעל את מגבי השמשה הקדמית.

  קבע את חלוקת האוויר למצב  או 
. 

עליך להפעיל תפקוד זה עד שיוסרו כל   
האדים מהשמשה הקדמית.

חימום החלון האחורי

הערות כלליות 

חימום החלון האחורי צורך כמות רבה של 
חשמל. לכן, עליך להפסיק את פעולתו מיד 

לאחר שהחלון מופשר. אחרת, החימום מופסק 
אוטומטית לאחר כמה דקות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן כי יופסק 
חימום החלון האחורי.

הפעלה/הפסקת פעולה 

  סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה 
) עמוד 161(.

.   לחץ על לחצן  

נורית החיווי בלחצן המתאים   תידלק   
באדום.
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תקלות בחימום החלון האחורי 

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

חימום החלון האחורי 
מופסק מוקדם או לא 

ניתן להפעילו.

טעינת המצבר נמוכה מדי.
 כבה את כל הצרכנים הלא נחוצים כגן מנורות קריאה, תאורה

   פנימית או חימום המושב.
   כאשר המצבר טעון דיו, ניתן להפעיל את חימום החלון האחורי.

הפעלה/הפסקת פעולה של מצב מחזור 
האוויר

הערות כלליות 

באפשרותך להפסיק את כניסת האוויר הטרי 
לתא הנוסעים, אם חודרים אליו ריחות לא 
נעימים מבחוץ. האוויר שנמצא כבר בתא 

הנוסעים ימוחזר.
אם תפעיל מצב מחזור אוויר, החלונות 

עשויים להתכסות באדים מהר מאוד, במיוחד 
בטמפרטורה נמוכה. הפעל את מצב מחזור 

האוויר לפרקי זמן קצרים בלבד כדי למנוע 
הצטברות אדים על החלונות.

הפעלה של מצב מחזור האוויר זהה בכל לוחות 
בקרה.

הפעלה/הפסקת פעולה 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

. להפעלה: לחץ על הלחצן   

. נדלקת נורית החיווי בלחצן    

מצב מחזור האוויר מופעל אוטומטית   
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות. אם מצב 

מחזור האוויר מופעל אוטומטית, נורית 
החיווי בלחצן   לא נדלקת. לאחר כ- 

30 דקות נכנס אוויר טרי לתוך הרכב.

. להפסקת פעולה: לחץ על לחצן    

נורית החיווי בלחצן   כבית.  

מצב מחזור האוויר מופסק אוטומטית:  

•  לאחר כ- 5 דקות בטמפרטורה חיצונית   
.5°C -מתחת ל

•  לאחר כ- 5 דקות, אם מופסק התפקוד   
"קירור עם ייבוש אוויר".

•  לאחר כ- 30 דקות בטמפרטורה חיצונית   
מעל 5°C אם מופעל התפקוד "קירור עם 

ייבוש אוויר".

פתיחת/סגירת נוחות באמצעות לחצן 
מחזור האוויר

 אזהרה
במהלך פעולתו של מאפיין סגירת הנוחות חלקי 

גוף עשויים להילכד באזור הסגירה של החלון ושל 
גג השמש. קיימת סכנת פציעות. הקדש תשומת 

לב לסגירה בעת שמאפיין סגירת הנוחות פעיל. 
בעת הסגירה וודא שאף חלק בגוף אינו נמצא 

בטווח הסגירה.

 אזהרה
במהלך פתיחת נוחות חלקי גוף עשויים להימשך 

פנימה או להילכד בין חלון הצד לבין מסגרתו. 
קיימת סכנת פציעות.

בעת הפתיחה וודא שאף אחד אינו נוגע בחלון 
הצד. אם מישהו נלכד, לחץ מיד על המתג  
כדי לפתוח/לסגור את חלון הצד. חלון הצד נעצר. 

כדי להמשיך את הסגירה של חלון הצד, משוך 
את המתג  .
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מאפיין סגירת נוחות: לחץ על לחצן     
והחזק אותו עד לסגירתם המלאה של 

חלונות הצד ושל גג השמש.

. מצב  נדלקת נורית החיווי בלחצן    
מחזור האוויר מופעל.

אם חלקי גוף נמצאים בטווח הסגירה במהלך 
סגירת נוחות, פעל באופן הבא:

כדי לפתוח/לסגור את חלון הצד, לחץ על   
לחצן  .

חלון הצד נעצר.  

כדי לפתוח את חלון הצד לאחר מכן, לחץ   
שוב על לחצן  .

או

לחץ שוב לחיצה ארוכה )2 שניות לפחות(   
. על הלחצן  

חלון הצד נע בכיוון ההפוך.  

לחץ על הלחצן   עבור פתיחה/סגירה   
של גג שמש פנורמי.

גג השמש הפנורמי נעצר.  

לפתיחה של גג השמש, משוך לאחור את   
המתג  .   

הערות על תפקוד למניעת לכידה עבור:  

•  חלונות הצד ) עמוד 98(  

•  גג השמש הפנורמי ) עמוד 102(  

מאפיין פתיחת נוחות: לחץ על לחצן    
 והחזק אותו עד לפתיחתם המלאה 

של חלונות הצד ושל גג השמש. חלונות 
הצד וגג השמש הפנורמי חוזרים למקומם 

המקורי.

נורית החיווי בלחצן   כבית. מצב מחזור   
האוויר מנוטרל.

אם אתה פותח ידנית או חלונות הצד או את   
גג השמש לאחר שנסגר בסגירת הנוחות, 

הם יישארו במצב זה אם ייפתחו באמצעות 
פתיחת הנוחות.

הפעלה/הפסקת פעולה של תפקוד 
החום השיורי

הערות כלליות 

תפקוד החום השיורי זמין רק בבקרת אקלים 
אוטומטית מסוג תרמוטרוניק.

ניתן להשתמש בחום השיורי של המנוע כדי 
להמשיך ולחמם את הרכב למשך 30 דקות 
נוספות לאחר הדממת המנוע.  זמן החימום 

תלוי בטמפרטורה הפנימית שנקבעה.
המאוורר יפעל במהירות נמוכה ללא קשר   

לקביעות של זרימת האוויר.

אם תפעיל את התפקוד בטמפרטורה   
גבוהה, יופעל רק האוורור.  המאוורר יפעל 

במהירות בינונית.

אין באפשרותך להשתמש באוורור כדי לקרר   
את פנים הרכב לטמפרטורה נמוכה יותר 

מהחיצונית.

הפעלה/הפסקת פעולה 

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
או הוצא אותו ) עמוד 161(.

.    להפעלה: לחץ על הלחצן 

 . נדלקת נורית החיווי בלחצן   

.   להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי בלחצן  כבית.    

תפקוד החום השיורי מופסק אוטומטית:  

• לאחר כ- 30 דקות  

• בעת הפעלת ההצתה   

• אם ישנה ירידה במתח המצבר  

• בעת הפעלתו של חימום העזר  
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חימום/אוורור עזר

הערות בטיחות חשובות 

 סכנה
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר 

היטב את הרכב, אדי פליטה רעילים עלולים 
לחדור לתוכו, בפרט פחמן חד-חמצני. מצב זה 

אפשרי במקומות סגורים או אם הרכב תקוע 
בשלג. קיימת סכנת פציעות קטלניות.

עליך להפסיק את חימום העזר במקומות סגורים 
שלא מצוידים במערכת יניקת אוויר כגון חניה 
מקורה. אם הרכב תקוע בשלג ועליך להפעיל 

את חימום העזר, פלס את השלג מסביב לצינור 
הפליטה. כדי לספק אוויר טרי לרכב, פתח חלון 

בצד הרכב שאינו חשוף לרוח.

 אזהרה
בעת ההפעלה של חימום העזר חלקי הרכב 

עשויים להתחמם. וודא כי הרכיבים החמים של 
מערכת הפליטה או גזי הפליטה אינם באים 

במגע עם חומרים דליקים כגון עלים, עשב או 
ענפים יבשים.

חומרים אלה עלולים להתלקח ולהצית את   •
הרכב.

קיימת סכנת שריפה.  •
בעת הפעלתו של חימום העזר וודא כי:

שום חומרים דליקים לא באים במגע עם חלקי   •
רכב חמים

גז הפליטה יוצא באופן חופשי מצינור הפליטה  •
גד הפליטה אינו בא במגע עם חומרים דליקים  •

פתחי יציאה של חימום העזר ושל גז הפליטה 
נמצאים בחזיתו של הגלגל הקדמי הימני.

הפעלה של חימום/אוורור עזר מרוקן את   
מצבר הרכב. לאחר שהפעלת את חימום/

אוורור העזר פעמיים לכל היותר, נהג 
המרחק ארוך יותר.

הפעל את חימום העזר פעם אחת בחדש   
למשך כ- 10 דקות.

חימום העזר מחמם את האוויר בתוך הרכב 
לטמפרטורה שנקבעה. חימום זה לא משתמש 

בחום המנוע הפועל. חימום העזר ניזון ישירות 
מדלק הרכב. לכן, מיכל הדלק חייב להיות 

מלא ברבע לפחות, כדי להבטיח את פעולתו 
של חימום העזר. חימום/אוורור העזר מותאם 

אוטומטית לשינויים בטמפרטורה ובמזג האוויר. 
לכן, המערכת יכולה לעבור מצב אוורור למצב 

חימום ולהפך.
חימום העזר מופסק עם הדממת המנוע. 

אוורור העזר מופסק בעודך מסובב את 
המפתח למצב 2 במתג ההתנעה ) עמוד 

.)161
חימום העזר מופסק אוטומטית לאחר כ- 30 

דקות.
אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר כדי 

לקרר את פנים הרכב לטמפרטורה נמוכה יותר 
מהחיצונית.

לפני הפעלה 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

קבע את הטמפרטורה הרצויה.  

כמו כן, ניתן להפעיל את חימום/אוורור העזר 
אם מופעלת בקרת אקלים ידנית. ניתן להשיג 
את הנוחות המרבית כאשר המערכת נמצאת 

במצב הפעלה אוטומטי. קבע את הטמפרטורה 
.22°C -ל

ניתן להפעיל/להפסיק את חימום העזר 
באמצעות השלט הרחוק או באמצעות הלחצן 

בקונסולה המרכזית.
ניתן להשתמש במחשב הדרך כדי להגדיר 

שלושה זמני יציאה, ואת אחד מה ניתן לבחור 
מראש ) עמוד 251(.
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הפעלה/הפסקה של חימום/אוורור עזר 
באמצעות הלחצן בקונסולה המרכזית

הערות כלליות

לצבעים של נוריות החיווי על הלחצן פירושים 
הבאים:

אוורור עזר מופעל    כחול:  
חימום עזר מופעל   אדום:  

זמן יציאה שנבחר מראש   צהוב:  
) עמוד 251(  

הפעלה של חימום/אוורור עזר
. לחץ על לחצן   

נורית החיווי האדומה או הכחולה בלחצן    
נדלקת.

הפסקה של חימום/אוורור עזר
. לחץ על לחצן   

נורית החיווי האדומה או הכחולה בלחצן    
כבית.

הפעלה/הפסקה של חימום/אוורור עזר 
באמצעות השלט הרחוק

רכבך מצויד בשלט רחוק אחד. באפשרותך 
להשתמש בשני שלטים רחוקים נוספים. 

למידע נוסף פנה למרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. אחסן את 

השלט הרחוק של חימום העזר כך שלא ניתן 
יהיה להפעיל את חימום העזר בשוגג. בפרט, 

הרחק את השלט הרחוק של חימום העזר
מהישג ידם של ילדים.

טווח הפעולה המרבי של השלט הרחוק הוא 
300 מטרים לערך. טווח זה מופחת בידי גורמים 

הבאים:
מקורות של גלי רדיו  •

גופים גדולים ומוצקים הניצבים בין השלט   •
הרחוק לרכב

השלט הרחוק נמצא במיקום לא טוב ביחס   •
לרכב

השידור מתבצע מתוך מקום סגור  •
ניתן להשיג את טווח הפעולה המרבי אם   

אתה מחזיק את השלט הרחוק בניצב 
לקרקע ומצביע בו למעלה תוך לחיצה על 

אחד הלחצנים.

סמל הסוללה מופיע בתצוגה אם טעינת   
הסוללה של השלט הרחוק נמוכה. החלף 
את הסוללה בשלט הרחוק ) עמוד 155(.

הפעלה/הפסקה של חימום/אוורור עזר

שלט רחוק
 צג

  בדיקת סטטוס/הגדרת זמן יציאה
  הפסקה של חימום/אוורור העזר

  הפעלה של חימום/אוורור עזר
  בדיקת סטטוס/הגדרת זמן יציאה
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להפעלה: לחץ על הלחצן  .  

ON מופיע על צג השלט.   

. להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן   

OFF מופיע על צג השלט.  

בדיקת הסטטוס של חימום/אוורור העזר
. לחץ על לחצן  או   

הודעות הבאות עשויות להופיע על הצג:

פירושתצוגה

חימום/אוורור עזר מופסק.

אוורור עזר מופעל. 
המספר על הצג מראה 

את הזמן הנותר )בדקות( 
לפעולת התפקוד.

חימום עזר מופעל. 
המספר על הצג מראה 

את הזמן הנותר )בדקות( 
לפעולת התפקוד.

זמן היציאה מופעל. זמן 
היציאה מופיע על הצג.

זמן היציאה מופעל. אוורור 
העזר מופעל כעת. זמן 
היציאה מופיע על הצג.

זמן היציאה מופעל. חימום 
העזר מופעל כעת. זמן 
היציאה מופיע על הצג.

הגדרת זמן היציאה 
וודא כי השעון ברכב הוגדר כהלכה לפי שאתה 
מגדיר את שעת היציאה. אם לא, חימום העזר 
עשוי להתחיל לפעול בשעה לא נכונה ובמקום 
לא מתאים. בעת הגדרת שעת היציאה, הקפד 

גם על הערות הבטיחות החשובות ) עמוד 
152(. באפשרותך להגדיר את זמן היציאה 

באמצעות מערכת השמע או באמצעות 
COMAND Online )ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(.
לחץ לחיצות חוזרות על לחצן  או   

 עד שהשעה שיש לשנותה מופיעה 
על הצג.

לחץ בו בזמן על לחצן  ועל לחצן    
.

הסמל  מהבהב בצג של השלט הרחוק.  

לחץ על לחצן  או  כדי להגדיר   
את זמן היציאה הרצוי.

לחיצה ממושכת על הלחצן  או    
מגבירה את קצב שינוי המספרים.

לחץ בו בזמן על לחצן  ועל לחצן    
.

זמן היציאה החדש נשמר בזיכרון.

הפעלה של זמן היציאה המוגדר

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן  או   
 עד שהשעה שזמן היציאה הרצוי 

מופיע על הצג.

לחץ על הלחצן  .  

הסמל  וזמן היציאה יופיעו על הצג.

ביטול של זמן היציאה המוגדר

. לחץ על ללחצן  או   

הסטטוס של חימום העזר יופיע על הצג.

לחץ על הלחצן  .  

זמן היציאה השמור ראשון מופיע על הצג.

. לחץ על לחצן   

OFF מופיע על צג השלט.  
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החלפת הסוללה בשלט הרחוק

 אזהרה
סוללות מכילות חומרים רעילים ומשתכים. סולל 

שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים. 
קיימת סכנת פציעות קטלניות.

הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים. אם סוללה 
נבלעה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

 הערה על איכות הסביבה

סוללות מכילות חומרים מזהמים.

השלכתן באשפה הביתית היא 
עבירה על החוק. חובה לאסוף 

אותן בנפרד ולמחזרן באופן 
האחראי לסביבה.

סלק סוללות באופן אחראי 
לסביבה. הבא סוללות משומשות 

למרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ או 
לנקודת איסוף מיוחדת לסוללות 

משומשות.

סוללה בשלט: סוללת אצבע דקה 6V מסוג 
.2CR11108

 

פתח את הזרועות הצדדיים של מכסה   
הסוללה  ומשוך את המכסה  החוצה.

הוצא סוללה שינה  .  

הכנס את הסוללה החדשה. ראה את סימון   
הקטבים על גבי השלט הרחוק.

החלק את מכסה הסוללה  בחזרה על   
השלט הרחוק.

השתמש בשלט הרחוק כדי לבדוק את   
התפקודים של חימום העזר של הרכב.
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תקלות אפשריות במערכת חימום/אוורור עזר

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותהודעות תצוגה

כשל

תקלה בהעברת שדר בין המשדר לבין הרכב.
  שנה את מיקומך ביחד לרכב, התקרב אליו אם צריך.

  נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום העזר באמצעות השלט 
הרחוק.

כשל

אין מספיק דלק במיכל הדלק.
  תדלק בתחנת הדלק הקרובה.

  נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום העזר באמצעות השלט 
הרחוק.

ישנה תקלה בחימום העזר.
  דאג לבדוק את חימום העזר במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.

לא ניתן להפעיל את חימום העזר או שהוא מפסיק לפעול.כשל
חימום העזר הופעל יותר מפעמיים בעוד שהמנוע היה כבוי.

  התנע את המנוע והנח לו לפעול במשך יותר מ-10 שניות. 
  נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום העזר באמצעות השלט 

הרחוק.
לא ניתן להפעיל את חימום העזר או שהוא מפסיק לפעול.

המצבר אינו טעון דיו. 
  טען את המצבר.

  נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום העזר באמצעות השלט 
הרחוק.
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כוונון פתחי האוורור

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותהודעות תצוגה

לא ניתן להפעיל את חימום העזר או שהוא מפסיק לפעול.
אין מספיק דלק במיכל הדלק.

  תדלק בתחנת הדלק הקרובה.
  נסה שוב להפעיל או להפסיק את חימום העזר 

באמצעות השלט הרחוק.
לא ניתן להפעיל את חימום העזר או שהוא מפסיק לפעול.

ישנה תקלה בחימום העזר.
  דאג לבדוק את חימום העזר במרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

כוונון פתחי אוורור

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אוויר קר או חם מאוד עשוי לזרום מפתחי 

האוורור. אוויר זה עלול לגרום לכוויות חום או 
לכוויות קור לעור הנמצא בקרבה מיידית לפתחי 

האוורור. קיימת סכנת פציעות.

הרחק חלקי גוף חשופים מפתחי האוורור. אם 
צריך, כוונן את זרם האוויר אל מקום אחר בתא 

הנוסעים.

כדי להבטיח זרימה ישירה של אוויר טרי דרך 
פתחי האוורור לתוך פנים הרכב, הקפד עד 

הערות הבאות:
שמור על פתח כניסת האוויר הממוקם בין   •
השמשה הקדמית לבין מכסה תא המנוע 

נקי מחסימות כגון קרח, שלג או עלים.

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את   •
סורגי יציאת האוויר בפנים הרכב

הזז את המכוונים של פתחי האוורור באופן   
אופקי או אנכי כדי לכוון את בכיוון של זרם 

האוויר.

התפקוד האופטימלי של בקרת האקלים   
מושג באמצעות פתיחה מלאה של פתחי 

האוורור ובאמצעות הזזת המכוונים למיקום 
האמצעי.

כוונון פתחי האוויר המרכזיים

כדי לפתוח את פתח האוורור המרכזי:   
סובב את המכוון באחד מפתחי האוורור 

. המרכזיים  למצב 

כדי לסגור את פתח האוורור המרכזי:   
סובב את המכוון באחד מפתחי האוורור 

. המרכזיים  למצב 
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כוונון פתחי האוורור

כוונון פתחי האוורור הצדדיים

 פתח הפשרה של חלון צד
  פתח אוורור צדדי

 פתח אוורור צדדי פתוח
  פתח אוורור צדדי סגור

לפתיחה של פתח אוורור צדדי: סובב את   
המכוון של פתח האוורור הצדדי   נגד 

כיוון השעון עד סוף מהלכו למצב  .

לסגירה של פתח האוורור המרכזי: סובב   
את המכוון באחד מפתחי האוורור הצדדיים 

.   עד סוף מהלכו למצב 

כוונון פתחי האוורור האחוריים

 פתח אוורור אחורי שמאלי   
 פתח אוורור אחורי ימני   

 גלגלת של פתח אוורור אחורי
לפתיחה/סגירה: סובב את הגלגלת     

למעלה או למטה.

אם לוח הבקרה הקדמי אינו פועל, לא ייצא   
אוויר מפתחי האוורור האחוריים.
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מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוגעים 
גם למערכות ולתפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

הערות להרצת המנוע

הערות בטיחות חשובות

במערכות נהיגה ובמערכות בטיחות מסוימות 
החיישנים מתכווננים אוטומטית לאחר שהרכב 

עבר מרחק מסוים אחרי מסירתו או אחרי 
ביצוע תיקונים. ניתן לנצל את מלוא יעילותה 

של המערכת בתום תקופת הלמידה שלה.
ברפידות בלמים חדשים / רפידות בלמים 
ודיסקים שהוחלפו מושגים ביצועי בלימה 

אופטימאליים רק לאחר כמה מאות 
קילומטרים. עד אז ניתן לפצות על אפקט 

הבלימה המופחת באמצעות הפעלת כוח רב 
יותר על הדוושה.

1,500 ק"מ ראשונים

אם אתה מטפל היטב במנוע מההתחלה, 
אתה תזכה לביצועים מעולים לאורך כל חיי 

השירות של המנוע.
נהג במהירויות רכב ומנוע משתנות לאורך  	•

1,500 ק"מ הראשונים.

הימנע מהפעלת עומס יתר על הרכב כגון  	•
נהיגה במצערת מלאה.

החלף הילוך בזמן לפני שהמחוג של מד  	•
הסל"ד מגיע ל- 2/3 החוגה לפני האזור 

האדום במד.

אל תוריד הילוך באופן ידני כדי לבלום. 	•

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: 	•
נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה 

מעבר לנקודת ההתנגדות )קיק-דאון(.
לאחר 1500 ק"מ הראשונים ניתן להגדיל 
בהדרגה את מהירות הרכב ואת מהירות 

המנוע.
:AMG הערות נוספות להרצת רכבי

אל תנהג במהירות העולה על 140 קמ"ש  	•
ב- 1500 ק"מ הראשונים.

אפשר למנוע להגיע למהירות מרבית שלו  	•
ב- 4500 סל"ד לפרק זמן קצר בלבד.

עליך להקפיד על הערות ההרצה האלה אם   
הוחלפו רכיבי המנוע או חלקים ממערכת 

ההנעה של הרכב.

נהיגה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג 

עלולים להגביל את תנועת הדוושה או לחסום 
את הדוושה הלחוצה. מצב זה מסכן את בטיחות 
ההפעלה והנהיגה של הרכב. קיימת סכנת תאונה.

וודא שכל החפצים ברכב מאוחסנים כהלכה 
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.

 אזהרה
נעילת נעליים לא מתאימות עשויה להשפיע על 

ההפעלה הנכונה של רכבך, לדוגמה:

נעליים שסוליותיהן עבות  •
נעלי עקב  •

כפכפים  •
קיימת סכנת תאונה.

נעל נעליים מתאימות להפעלה נכונה של 
דוושות.
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 אזהרה
אם תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה, 

תהיה פעולתן של מערכות בטיחות )כגון היגוי 
כוח או מגב בלימה( זמינה באופן חלקי בלבד או 
לא זמינה כלל. לכן, תצטרך להשקיע מאמצים 

רבים יותר בהפעלת מערכות בטיחות אלה. 
 קיימת סכנת תאונה.

אל תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה.

 אזהרה
אם בלם החניה לא משוחרר במלואו במהלך 

נהיגה, הוא עשוי:

להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה  •
לאבד את תפקוד האחיזה שלו  •

קיימת סכנת תאונה ושריפה. שחרר את בלם 
החניה במלואו לפני תחילת הנסיעה.

חמם מהר את המנוע. אל תשתמש    
בביצועים המלאים של המנוע לפני הגעתו 

לטמפרטורת ההפעלה שלו.

העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית   
למצב הנהיגה המתאים רק אם הרכב נייח.

אם אפשר, הימנע מסחרור הגלגלים   
המניעים בתחילת נסיעה על כביש חלק. 

אחרת, אתה עלול לגרום נזק למערכת 
ההנעה.

כלי רכב AMG: הימנע מהפעלה בעומס    
מלא ובמהירות מנוע מעל 5000 סל"ד בעוד 

שהמנוע קר. בכך תגן על המנוע ותימנע 
מנהיגה לא נוחה.

מצבי מפתח

  להוצאת המפתח

  אספקת חשמל לצרכנים מסוימים כגון מגבי 
השמשה הקדמית

הצתה )אספקת חשמל לכל הצרכנים(    
ומצב נהיגה

  התנעת המנוע

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: 
עמוד ההגה ננעל לאחר הוצאת המפתח 

ממנעול ההצתה.

אף על פי שהמפתח אינו שייך לרכב, ניתן   
לסובבו במתג ההתנעה. עם זאת, הוא לא 

יפעיל את ההצתה ולא יתניע את המנוע.

התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מנוע בעירה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמן 

חד-חמצני. שאיפת גזים רעילים אלה עשויה 
לגרום להרעלה. קיימת סכנת פציעות קטלניות. 

לכן, לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות 
סגורים ולא מאווררים.

 אזהרה
חומרים דליקים ממקור סביבתי עלולים להתלקח 

אם הם באים במגע עם החלקים החמים של 
 מערכת הפליטה. קיימת סכנת שריפה.

בצע בדיקות סדירות כדי לוודא שאין חומרים זרים 
דליקים בתא המנוע או במערכת הפליטה. 
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אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת    
המנוע.

כלי רכב עם מנוע בנזין: המנוע פועל   
במהירות מנוע גבוהה במהלך התנעה 

קרה כדי לאפשר לממיר הקטליטי להגיע 
לטמפרטורת ההפעלה שלו מהר יותר.  

בעקבות זאת עשוי להשתנות רעש המנוע.

תיבת הילוכים ידנית

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה   
לחוצה.

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.  

.N שלב הילוך סרק  

ביכולתך להתניע את המנוע רק אם דוושת   
המצמד לחוצה במלואה.

תיבת הילוכים אוטומטית

העבר את בורר ההילוכים למצב P. תצוגת   
 P של מצב תיבת ההילוכים תציג את האות

בתצוגה הרב-תכליתית.

באפשרותך להתניע את המנוע גם אם   
תיבת ההילוכים נמצאת במצב N ודוושת 

הבלמים לחוצה.

התנעת המנוע

להתנעת מנוע בנזין: סובב את המפתח   

למצב 3 במתג ההתנעה ) עמוד 161(   
ושחרר אותו מיד אחרי שהותנע המנוע.

להתנעת מנוע דיזל: סובב את המפתח   
למצב 2 ) עמוד 161( במתג ההתנעה. 

נורית החיווי   של חימום קדם נדלקת 
בלוח המחוונים.

כאשר נורית החיווי  של חימום קדם   
כבית, סובב את המפתח למצב 3 ) עמוד 

161( ושחרר אותו מיד אחרי שהותנע 
המנוע.

באפשרותך להתניע את המנוע ללא חימום   
קדם, אם המנוע חם.

התחלת נסיעה

תיבת הילוכים ידנית

החלף הילוך בזמן והימנע מסחרור הגלגלים.    
אחרת, אתה עלול לגרום נזק לרכב.

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה   
לחוצה.

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.  

שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.  

שחרר את בלם החניה החשמלי ) עמוד   
.)182

שחרר את דוושת הבלמים.  

שחרר לאט את דוושת המצמד ולחץ   
בעדינות על דוושת ההאצה.

פעל לפי המלצות להחלפת הילוכים בתצוגה   
הרב-תכליתית לנהיגה חסכונית ) עמוד 

.)169

הרכב ננעל בנעילה מרכזית בתחילת   
הנסיעה. כפתורי הנעילה בדלתות יורדים 

למטה.

באפשרותך לפתוח את הדלתות מבפנים   
בכל עת.

כמו כן, באפשרותך לנטרל את מאפיין   
הנעילה האוטומטית ) עמוד 251(.

תיבת הילוכים אוטומטית

 P ניתן להעביר את בורר ההילוכים ממצב  
לכל מצב אחר רק אם אתה לוחץ על דוושת 

הבלמים. באופן זה בלבד ניתן לשחרר את 
נעילת החניה. אם לא תלחץ על דוושת 

 DIRECT הבלמים, ניתן להעביר את הידית
SELECT למצב אחר, אך נעילת החניה לא 

משתחררת.

אם הטמפרטורה של שמן תיבת ההילוכים   
נמוכה מ- 20°C-, באפשרותך להוציא את 

בורר ההילוכים ממצב P רק אם המנוע 
פועל.

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה   
לחוצה.
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.R או D העבר את בורר ההילוכים למצב  

שחרר את דוושת הבלמים.  

לחץ בזהירות על דוושת ההאצה. בלם   
החניה החשמלי משתחרר אוטומטית ) 

עמוד 182(.

נורית החיווי האדומה  בלוח המחוונים   
כבית.

הרכב ננעל בנעילה מרכזית בתחילת   
הנסיעה. כפתורי הנעילה בדלתות יורדים 

למטה.

באפשרותך לפתוח את הדלתות מבפנים   
בכל עת.

כמו כן, באפשרותך לנטרל את מאפיין   
הנעילה האוטומטית ) עמוד 251(.

העלאת הילוכים מתרחשת במהירויות   
מנוע גבוהות יותר לאחר התנעה קרה. אופן 

פעולה זה עוזר לממיר הקטליטי להגיע 
לטמפרטורת ההפעלה שלו מהר יותר.

התחלת נסיעה עם גרור

 
כדי לא להידרדר לאחור בעת תחילת נסיעה 

בעלייה, שלב את בלם החניה החשמלי.
. לחץ ואחוז את הידית   

בלם החניה החשמלי ממשיך לבלום ומונע   
מרכבך להידרדר לאחור.

נורית החיווי האדומה   בלוח המחוונים   
נשארת דלוקה.

לחץ על דוושת ההאצה.  

ברגע שהשילוב רכב/גרור מוחזק במקומו   
באמצעות כוח ההנעה של המנוע, שחרר 

. את ידית 

בלם החניה החשמלי משוחרר.  

נורית החיווי האדומה   בלוח המחוונים   
כבית.

למידע נוסף על בלם החניה החשמלי, ראה   
) עמוד 182(.

סייען זינוק בעלייה

סייען זינוק בעלייה עוזר לך להתחיל לנסוע 
לפנים או לאחור בשיפוע עולה. הוא מחזיק את 

הרכב במקומו למשך רגע קט לאחר שאתה 
מסיר את רגלך מדוושת הבלמים. מצב זה נותן 
לך מספיק זמן כדי להעביר את רגלך מדוושת 

הבלמים לדוושת ההאצה וללחוץ עליה לפני 
שהרכב יתחיל להידרדר לאחור.

 אזהרה
לאחר זמן קצר סייען זינוק בעלייה מפסיק לבלום 

את הרכב, והוא עשוי להידרדר. קיימת סכנת 
תאונה ופציעות. לכן, העבר במהירות את רגלך 

מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה. לעולם אל 
תצא מהרכב שמוחזק במקומו בידי סייען זינוק 

בעלייה.

הסר את רגלך מדוושת הבלמים.  

במצב זה הרכב מוחזק למשך כשנייה אחת.   
התחל בנסיעה.

סייען זינוק בעלייה לא פעיל אם:

אתה מתחיל לנסוע על דרך מישורית או   		•
בירידה.  

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   		•
.N בורר הילוכים במצב  

בלם החניה החשמלי מופעל. 		•
.ESP® תקלה במערכת 		•

 למידע נוסף על החזקת הרכב בעליה, ראה 
) עמוד 172(.
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ECO start/stop תפקוד

הקדמה

תפקוד ECO start/stop מפסיק את פעולת 
המנוע באופן אוטומטי אם הרכב מפסיק לנוע 

בתנאים מסוימים.
המנוע מותנע אוטומטית, כאשר הנהג מתחיל 

 ECO start/stop שוב בנסיעה. לפיכך, תפקוד
מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלת ואת 

פליטת המזהמים של רכבך. 

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהרכב, 
המנוע מופעל שוב באופן אוטומטי. הרכב עשוי 

להתחיל לנוע. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

אם ברצונך לצאת מהרכב, הפסק תמיד את 
ההצתה ואבטח את הרכב נגד הידרדרות.

הערות כלליות

ECO start/stop תצוגת 

אם סמל  מופיע בירוק בתצוגה הרב-
תכליתית, התפקוד ECO start/stop מכבה את 

המנוע באופן אוטומטי כאשר הרכב מפסיק 
לנוע.

תפקוד ECO start/stop מופעל בכל פעם 
שמנוע מותנע באמצעות המפתח.

 אם תפקוד ECO start/stop מופסק ידנית 
) עמוד 165( או אם הוא הפסיק לפעול בגלל 

תקלה, הסמל   אינו מוצג.
רכבי AMG: תפקוד ECO start/stop זמין רק 

.C בתוכנית נהיגה

הדממת מנוע אוטומטית

הערות כלליות
התפקוד ECO start/stop פעיל והסמל   

מופיע בתצוגה הרב-תכליתית, אם:
נורית החיווי בלחצן ECO נדלקת בירוק 	•

תכנית לנהיגת שטח מנוטרלת )כלי רכב עם  	•
תיבת הילוכים אוטומטית(

הטמפרטורה החיצונית נמצאת בטווח  	•
המתאים למערכת

המנוע נמצא בטמפרטורת הפעלה רגילה 	•
הושגה הטמפרטורה שנקבעה עבור פנים  	•

הרכב

המצבר טעון דיו 	•
המערכת מזהה שהשמשה הקדמית לא  	•

מכוסה באדים כאשר מערכת מיזוג האוויר 
מופעלת

מכסה תא המנוע סגור 	•
דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות של הנהג  	•

מהודקת

אם לא מתמלאים כל התנאים להדממה 
אוטומטית של המנוע, הסמל   מופיע 

בצהוב.

כל מערכות הרכב נותרות בזמן ההדממה   
האוטומטית של המנוע.

ניתן להפסיק אוטומטית את המנוע ארבע   
פעמים ברצף לכל היותר )עצירה ראשונית 

ושלוש עצירות ברצף לאחר מכן(. הסמל 
 מופיע בצהוב בתצוגה הרב-תכליתית 

לאחר שהמנוע מותנע אוטומטית בפעם 
הרביעית. כאשר הסמל  מופיע בירוק 

בתצוגה הרב-תכליתית, הדממת מנוע 
אוטומטית אפשרית שוב. 

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית
תפקוד ECO start/stop מדומם אוטומטית את 

המנוע במהירויות נמוכות.
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בלום את הרכב.  

שלב הילוך סרק N ) עמוד 169(, עקוב   
אחר ההוראות עבור תיבת ההילוכים  

לשילוב הילוך סרק N, אם צריך.

שחרר את דוושת המצמד.  

המנוע כבה אוטומטית
כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

אם הרכב נבלם לעצירה מלאה בעוד שתיבת 
ההילוכים נמצאת במצב D או

במצב N, תפקוד ECO start/stop מדומם
את המנוע באופן אוטומטי.

ניתן להפעיל תפקוד HOLD אם פעילות   
המנוע הופסקה אוטומטית. במצב זה יש 

ללחוץ על דוושת הבלמים במהלך שלב 
העצירה האוטומטי של המנוע. כאשר תלחץ 

על דוושת ההאצה, יותנע המנוע באופן 
אוטומטי ותנוטרל השפעת הבלימה של 

.HOLD תפקוד

התנעת מנוע אוטומטית

הערות כלליות
המנוע מותנע אוטומטית אם:

 ECO start/stop אתה מנטרל תפקוד 	•
ECO באמצעות לחיצה על לחצן

R אתה משלב הילוך נסיעה לאחור 	•
אתה משחרר את חגורת הבטיחות שלך או  	•

פותח את דלת הנהג

הרכב מתחיל לנוע 	•
מערכת הבלמים דורשת זאת 	•

הטמפרטורה בתוך הרכב חורגת מהטווח  	•
שנקבע

המערכת מזהה לחות על השמשה הקדמית  	•
כאשר מערכת מיזוג האוויר מופעלת

טעינת המצבר נמוכה מדי 	•

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית

שלב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.   

המנוע מותנע אוטומטית אם אתה:
לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד. 	•

לחץ על דוושת ההאצה. 	•
כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

המנוע מותנע אוטומטית אם אתה:
משחרר את דוושת הבלמים בעוד שתיבת  	•

ההילוכים במצב D או R ותפקוד HOLD לא 
פעיל

לחץ על דוושת ההאצה. 	•
P מוציא את בורר ההילוכים מצב 	•

מפעיל את התכנית לנהיגת שטח 	•
העברת בורר ההילוכים למצב P לא מתניעה   

את המנוע.

אם אתה מעביר את בורר ההילוכים ממצב   
R ל-D, התפקוד ECO start/stop זמין שוב 

מיד לאחר שהסמל   מופיע בירוק 
בתצוגה הרב-תכליתית.

 ECO הפעלה/הפסקת פעולה של תפקוד
start/stop

. נורית חיווי   ECO לנטרול: לחץ על לחצן  
 והסמל   בתצוגה הרב-תכליתית 

כבים.

. נדלקת   ECO להפעלה: לחץ על לחצן  
נורית החיווי  .

אם מולאו כל התנאים להדממת המנוע   
האוטומטית ) עמוד 164(, הסמל   

נדלק בירוק בתצוגה הרב-תכליתית.
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אם לא מולאו כל התנאים לכיבוי מנוע   
אוטומטי ) עמוד 164(, הסמל   
מופיע בצהוב בתצוגה הרב-תכליתית. 

במצב זה התפקוד ECO start/stop אינו זמין.

אם נורית החיווי  כבויה, התפקוד   
ECO start/stop מנוטרל ידנית או הפסיק 

לפעול בגלל תקלה. במצב זה לא תופסק 
אוטומטית פעולת המנוע בעת עצירתו.
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תקלות אפשריות במנוע

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונות תקלה

תפקוד HOLD או דיסטרוניק פלוס מופעלים.המנוע אינו מתניע
  הפסק את התפקוד HOLD ) עמוד 203( או את דיסטרוניק פלוס 

     ) עמוד 195(.
  נסה להתניע שוב את המנוע.

המנוע אינו מתניע 
ניתן לשמוע את 

המתנע.

•		קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.
•		קיימת תקלה באספקת הדלק.

 לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב, סובב את המפתח למצב 
  0 במתג ההתנעה.

 נסה להתניע שוב את המנוע ) עמוד 161(. הימנע מניסיונות
   ארוכים ותכופים להתניע את המנוע, מכיוון שהמצבר עלול להתרוקן.

אם המנוע לא מתניע לאחר כמה ניסיונות:
 פנה למוסך מוסמך, לדוגמה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

  כלמוביל בע"מ.

המנוע אינו מתניע. 
לא ניתן לשמוע 

את המתנע. נורית 
האזהרה של עתודת 
דלק דולקת ותצוגת 
מד הדלק מראה 0.

מיכל הדלק ריק. 
 תדלק את הרכב.

המנוע אינו מתניע. 
לא ניתן לשמוע את 

המתנע.

המתח ברכב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי או מרוקן.
 התנע את המנוע באמצעות כבלי עזר ) עמוד 346(.

אם המנוע אינו מתניע למרות השימוש בכבלי עזר:
 פנה למוסך מוסמך, לדוגמה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

  כלמוביל בע"מ.

המתנע היה חשוף לעומס חום גבוה מדי.
 אפשר למתנע להתקרר במשך כשתי דקות.

 נסה להתניע שוב את המנוע.
המנוע עדיין לא מתניע:

 פנה למוסך מוסמך, לדוגמה למרכז שירות של מרצדס מטעם 
   כלמוביל בע"מ.
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סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותבעיה

כלי רכב עם מנוע 
בנזין: המנוע אינו 
פועל באופן חלק 

ומזייף.

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע או ברכיב מכני של מערכת ניהול 
המנוע. 

 לחץ בזהירות על דוושת ההאצה. אחרת, דלק לא שרוף עלול להגיע
   לממיר הקטליטי ולגרום לו נזק. 

 דאג לתקן את התקלה מיד במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם
   כלמוביל בע"מ.

תצוגת 
הטמפרטורה של 

נוזל הקירור מראה 
מעל 120°C. נורית 
האזהרה של נוזל 

הקירור עשויה 
לדלוק ועשוי 

להישמע צליל 
אזהרה.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר דיו. 
 עצור בהקדם ואפשר למנוע ולנוזל הקירור להתקרר. 

 בדוק את מפלס נוזל הקירור ) עמוד 324(. הקפד על הערות 
 האזהרה

   בעודך עושה זאת. הוסף נוזל קירור אם צריך. 
אם מפלס נוזל הקירור תקין, תיתכן תקלה במנוע של מניפת המקרן. נוזל 

הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר דיו. 
 אם הטמפרטורה של נוזל הקירור מתחת ל- 120°C, באפשרותך

    להמשיך בנסיעה למוסך מוסמך הקרוב, לדוגמה למרכז שירות של
   מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

 הימנע מהפעלת עומסים כבדים על המנוע בעודך עושה זאת, לדוגמה 
נהיגה בדרכים הרריות ובפקקי תנועה.

תיבת הילוכים ידנית

ידית הילוכים

שלב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.   

אם אתה משלב הילוך חמישי ושישי,    
עליך לדחוף את ידית ההילוכים ימינה. 

אחרת, אתה עלול לשלב הילוך שלישי או 
רביעי בשוגג ולגרום נזק למנוע או לתיבת 

ההילוכים.

אם אתה מוריד הילוך במהירות גבוהה   
מדי )בלימה של תיבת הילוכים(, אתה 

עלול לגרום למהירות יתר של סיבובי מנוע 
שתגרום נזק למנוע.

אל תשתמש בלחיצה על דוושת המצמד כדי   
להחזיק את רכב במקומו בעלייה. אחרת, 

ייתכן נזק למצמד.

בשיפועים ארוכים ותלולים, בפרט אם הרכב    
עמוס או גורר גרור, עליך לשלב הילוך 1, 2 

או 3 בזמן.

כך תנצל את אפקט הבלימה של המנוע.   
בכך אתה מפחית את העומס על מערכת 

הבלמים ומונע את חימום היתר של הבלמים 
ואת הבלאי המואץ שלהם.

ידית הילוכים

 הילוך נסיעה לאחור
 עד  הילוכי נסיעה לפנים
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N שילוב הילוך סרק

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.  

.  N העבר את ידית ההילוכים למצב  

שילוב הילוך נסיעה לאחור

שלב הילוך נסיעה לאחור R רק אם הרכב    
נייח. אחרת, אתה עלול לגרום נזק לרכב.

משוך את ידית ההילוכים למעלה, הצמד   
אותה לצד שמאל ולאחר מכן משוך אותה 

לאחור.

תפקוד ECO start/stop לא זמין אם משולב   
הילוך נסיעה לאחור.

 , ECO start/stop למידע נוסף על תפקוד  
ראה ) עמוד 164(.

המלצות להעברת הילוכים

ההמלצות להעברת הילוכים מסייעות לך לאמץ 
סגנון נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מופיע 

בתצוגה הרב-תכליתית.

העבר הילוך בהתאם להמלצה  המופיעה   
בתצוגה הרב תכליתית של לוח המחוונים.

תיבת הילוכים אוטומטית

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם מהירות המנוע  עולה על מהירות הסרק שלו 

ואתה מעביר את הבורר למצב D או R, הרכב 
עשוי להתחיל לנוע בפתאומיות. קיימת סכנת 

 תאונה.
 D כאשר אתה משלב את בורר ההילוכים במצב

או R, לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תאיץ 
בו בזמן.

 אזהרה
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת להילוך סרק 

N באופן אוטומטי לאחר שאתה מדומם את 
המנוע. הרכב עשוי להתחיל לנוע. קיימת סכנת 

 תאונה.
לאחר הדממת המנוע, שלב תמיד את מצב החניה 
P. מנע את הידרדרותו של הרכב החונה באמצעות 

הפעלת בלם החניה.

נא זכור כי העברת כוח בין המנוע לתיבת   
ההילוכים מופסקת עם הדממת המנוע.

כדי למנוע את הידרדרותו של הרכב:  

•	בעוד שהמנוע דומם והרכב נייח, העבר   
את בורר ההילוכים בתיבת ההילוכים 

האוטומטית למצב חניה P ו-

•	הפעל את בלם החניה החשמלי  

DIRECT SELECT ידית

סקירת מצבים של תיבת הילוכים

 DIRECT הידית :)AMG כל כלי הרכב )מלבד
SELECT נמצאת מימין לעמוד ההגה.

 למידע על בורר ההילוכים ברכבי AMG , ראה
) עמוד 171(.
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   מצב חניה עם נעילת חניה 
   הילוך נסיעה לאחור

   הילוך סרק    
   נהיגה

הידית DIRECT SELECT תמיד חוזרת   
למקום המוצא שלה. המצב הנוכחי של 

תיבת ההילוכים P, R, N או D מופיע בתצוגת 
המצב של תיבת ההילוכים ) עמוד 170( 

בתצוגה הרב-תכליתית.

מצב תיבת ההילוכים ותצוגה של תכנית 
נהיגה

המצב הנוכחי של תיבת ההילוכים ותכנית 
נהיגה נוכחית מוצגות בתצוגה הרב-תכליתית.

  תצוגת מצב של תיבת הילוכים  
  תצוגה של תכנית נהיגה

החצים בתצוגת המצב של תיבת ההילוכים   
מראים כיצד באפשרותך להעביר את 

הידית DIRECT SELECT ובאילו מצבים ניתן 
לשלבה.

אם תצוגת המצב של תיבת ההילוכים    
בתצוגה הרב-תכליתית אינה פועלת, עליך 
לבדוק בזהירות ששילבת את המצב הרצוי 

בתיבת ההילוכים. מומלץ לבחור את המצב 
.S או E ואת תכנית הנהיגה D

P שלב מצב חניה

דחוף את הידית DIRECT SELECT בכיוון   
.P החץ

מצב החניה P מופיע בתצוגה הרב-  
תכליתית.

בעודך משלב מצב חניה P וודא כי בתצוגת   
.P המצב של תיבת ההילוכים מופיעה האות

באפשרותך לשלב מצב חניה P כשהרכב   
נייח בלבד.

תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת למצב   
חניה P באופן אוטומטי:

•	אם אתה פותח את דלת הנהג בעוד   
שהרכב נייח ותיבת הילוכים משולבת במצב 

.R או D

•	אם אתה פותח את הדלת בנסיעה   
במהירויות נמוכות מאוד בעוד שתיבת 

R או D הילוכים משולבת במצב

כמו כן, יישמע צליל אזהרה ותוצג הודעת   
אזהרה.

לחיצה על דוושת הבלמים והעברת הידית   
DIRECT SELECT למעלה או למטה 

מנטרלות את נעילת החניה. תיבת ההילוכים 
.N במצב

אם הטמפרטורה של שמן תיבת ההילוכים   
נמוכה מ- 20°C-, באפשרותך להוציא את 

בורר ההילוכים ממצב P רק אם המנוע 
פועל.

 P כדי להעביר את בורר ההילוכים ממצב  
:D או R ישירות למצב

•	לחץ על דוושת הבלמים  

•	דחוף את הידית DIRECT SELECT מעבר   
לנקודת ההתנגדות הראשונה

אם מהירות המנוע גבוהה מדי, אל תעביר    
את בורר ההילוכים ישירות ממצב D למצב 

 .P או ישירות למצב חניה D-ל R -מ ,R
אחרת, עלול להיגרם נזק לתיבת ההילוכים 

האוטומטית.
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R שילוב של הילוך נסיעה לאחור

שלב הילוך נסיעה לאחור R רק אם הרכב   
נייח.

תפקוד ECO start/stop לא זמין אם משולב   
הילוך נסיעה לאחור.

למידע נוסף על תפקוד ECO start/stop ראה   
) עמוד 164(.

לחץ על דוושת הבלמים בעוד שהרכב נייח.  

דחוף את הידית DIRECT SELECT למעלה   
מעבר לנקודת ההתנגדות הראשונה.

N שילוב הילוך סרק

דחוף את הידית DIRECT SELECT למעלה   
או למטה מעבר לנקודת ההתנגדות 

הראשונה.

D שילוב מצב נהיגה

לחץ על דוושת הבלמים בעוד שהרכב נייח.  

דחוף את הידית DIRECT SELECT למטה   
מעבר לנקודת ההתנגדות הראשונה.

בורר הילוכים 

 P עם לחצן AMG בורר הילוכים ברכבי
   מצב חניה עם נעילת חניה 

   הילוך נסיעה לאחור
   הילוך סרק    

   נהיגה

מצב תיבת ההילוכים ותצוגה של תכנית 
נהיגה

 
דוגמה

  מצב תיבת ההילוכים 
  תצוגה של תכנית נהיגה

המצב הנוכחי של תיבת ההילוכים ותכנית 
נהיגה נוכחית מוצגות בתצוגה הרב-תכליתית.

P שילוב מצב חניה

.  P בעוד שהרכב נייח לחץ על הלחצן  

מצבים של תיבת הילוכים 

מצב חניה
מונע את הידרדרותו של הרכב 

הנייח. אל תשלב מצב P ) עמוד 
181(, אלא אם הרכב נייח.

הילוך נסיעה לאחור
שלב הילוך נסיעה לאחור R רק אם 

הרכב נייח.
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הילוך סרק
שום כוח לא מועבר מהמנוע 

לגלגלים המניעים. שחרור הבלמים 
יאפשר לך להזיז את הרכב באופן 

חופשי, כלומר לדחוף או לגרור 
אותו. 

אם הופסקה פעולה של מערכת 
ESP או חלה בה תקלה: העבר 
את בורר ההילוכים למצב N רק 

אם הרכב נמצא בסכנת החלקה, 
לדוגמה על כבישים מכוסים בקרח.

כאשר אתה מדומם את המנוע, 
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת 

להילוך סרק N באופן אוטומטי.

נהיגה
תיבת ההילוכים האוטומטית 

מחליפה הילוכים באופן אוטומטי. 
כל הילוכי נסיעה לפנים זמינים.

עצות לנהיגה 

החלפת הילוך

תיבת ההילוכים האוטומטית מעבירה את 
ההילוכים באופן אוטומטי בעודה נמצאת במצב 

D. אופן העברת הילוכים נקבע בידי:
תכנית הנהיגה שנבחרה ) עמוד 173( 	•

מצבה של דוושת ההאצה ) עמוד 172( 	•
מהירות הרכב 	•

מצב של דוושת האצה

סגנון הנהיגה שלך משפיע האופן שבו תיבת 
ההילוכים האוטומטית מעבירה הילוכים:

מצערת פתוחה מעט: העלאת הילוכים  	•
מוקדמת

מצערת פתוחה יותר: העלאת הילוכים  	•
מאוחרת

החזקת רכב במצב נייח על שיפועים 
עולים

 אזהרה
מצב זה מפסיק את העברת הכוח. הרכב עשוי 
להידרדר לאחור, לדוגמה. קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תחזיק את הרכב נייח בעלייה באמצעות 
לחיצה על דוושת ההאצה. 

המצמד עלול להתחמם יתר על המידה אם 
תלחץ על דוושת ההאצה כדי להחזיק את 

הרכב בעלייה. אם המצמד מתחמם יתר על 
המידה, יישמע צליל אזהרה.

כל כלי הרכב )מלבד AMG(: בתצוגה תופיע 
 Stop vehicle Shift to P Leave engine ההודעה

running )עצור את הרכב. שלב מצב P. השאר 
את המנוע פעיל(. יהיה באפשרותך להמשיך 

בנסיעה לאחר שיתקרר המנוע ותיעלם 
ההודעה מהתצוגה. 

רכבי AMG: בתצוגה הרב תכליתית תופיע 
 Trans. oil overheated Drive on with ההודעה
care )שמן תיבת ההילוכים התחמם יתר על 

המידה. המשך לנהוג בזהירות(.
לעולם אל תחזיק את הרכב נייח בעלייה 

באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה. מנע את 
הידרדרות הרכב בעלייה באמצעות:

לחיצה על דוושת הבלמים 	•
HOLD הפעלת תפקוד 	•

הפעלת בלם החניה החשמלי 	•

מנגנון קיק-דאון

רכבי AMG: ניתן להשתמש במנגנון הקיק-
דאון רק בתכנית נהיגה ידנית זמנית M. למידע 

 נוסף על תכנית הנהיגה הידנית M , ראה
) עמוד 174(.

השתמש בקיק-דאון להאצה מרבית.
לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת   

ההתנגדות.

תיבת ההילוכים מורידה הילוך בהתאם   
למהירות המנוע.

שחרר את דוושת ההאצה לאחר שהשגת   
את המהירות הרצויה.

תיבת ההילוכים האוטומטית חוזרת להילוך   
הקודם.

גרירת גרור

בדגם GLA 45 AMG 4MATIC לא ניתן
להשתמש לגרירת גרור.

בעליות נצל את חציה של מהירות המנוע   
)עקוב אחר מד הסל"ד(.
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אם אתה נוסע בעלייה או בירידה, בחר הילוך   
נמוך ) עמוד 185(, אפילו אם בקרת שיוט, 

דיסטרוניק פלוס או ספידטרוניק מופעלים.

לחצן בחירת תכניות 

הערות כלליות

לחצן בחירת התכניות מאפשר לך לבחור בין 
תכניות נהיגה בעלות מאפייני נהיגה שונים.

דוגמה: לחצן בחירת תכניות

נהיגה נוחה וחסכוניתE חיסכון

סגנון נהיגה ספורטיביS ספורט

העברת הילוכים ידניתM ידני

לחץ לחיצה חוזרת על לחצן בחירת תכניות   
 עד שהאות של התכנית הרצויה תופיע 

בתצוגה הרב תכליתית.

תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת לתכנית   
נהיגה E בכל התנעת המנוע.

למידע נוסף על תכנית הנהיגה האוטומטית,   
ראה ) עמוד 174(.

AMG רכבי

C יעילות 
מבוקרת

נהיגה נוחה וחסכונית

סגנון נהיגה ספורטיביS ספורט

העברת הילוכים ידניתM ידני

לחץ לחיצה חוזרת על לחצן בחירת תכניות   
  עד שהאות של התכנית הרצויה תופיע 

בתצוגה הרב תכליתית.

תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת לתכנית   
נהיגה C בכל התנעת המנוע.

למידע נוסף על תכנית הנהיגה האוטומטית,   
ראה ) עמוד 174(.

ידיות להעברת הילוכים בגלגל ההגה 

  הידית השמאלית להעברת הילוכים בגלגל 
ההגה )הורדת הילוך(

הידית הימנית להעברת הילוכים בגלגל   
ההגה )העלאת הילוך(
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בתכנית נהיגה M אתה יכול להעביר הילוכים 
בעצמך באמצעות הידיות בגלגל ההגה.

אם תמשוך את אחת הידיות להעברת הילוכים 
בגלגל ההגה בעוד שתיבת ההילוכים נמצאת 

בתכנית נהיגה E )תכנית C ברכב AMG( או 
 M תעבור תיבת ההילוכים לתכנית נהיגה ,S
לזמן מוגבל. בהתאם לידית שנמשכה תיבת 
ההילוכים תעלה הילוך או תוריד הילוך אחד. 

רכבי AMG: באפשרותך להפעיל תכנית נהיגה 
M RACE START ) עמוד 205( באמצעות 

הידיות להעברת הילוכים בגלגל ההגה.
ניתן להעביר הילוך באמצעות הידיות בגלגל   
ההגה רק אם בורר ההילוכים נמצא במצב 

.D

למידע נוסף על תכנית הנהיגה הידנית, ראה   
) עמוד 174(.

תכנית נהיגה אוטומטית 

)AMG ברכבי C תכנית( E לתכנית נהיגה
המאפיינים הבאים:

הגדרות מנוע לנהיגה נוחה 	•
תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת מהעלאת  	•
הילוכים מוקדמת בתיבת הילוכים אוטומטית

הרכב מתחיל לנסוע לפנים או לאחור  	•
בעדינות רבה יותר, אלא אם דוושת ההאצה 

לחוצה במלואה

רגישות מוגברת. היא משפרת את יציבות  	•
הנהיגה בדרכים חלקות, לדוגמה.

תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך  	•
מוקדם יותר. בעקבות זאת, מהירות המנוע 

של הרכב נמוכה יותר וסיכוי נמוך יותר 
לסחרור גלגלים.

לתכנית נהיגה S המאפיינים הבאים:
הגדרות מנוע לנהיגה ספורטיבית 	•

העלאת הילוכים מאוחרת  	•
כתוצאה מהעלאת הילוכים מאוחרת ייתכן כי  	•

תעלה תצרוכת הדלק

תכנית נהיגה ידנית 

הקדמה

בתכנית נהיגה M אתה יכול להעביר הילוכים 
בעצמך באמצעות הידיות בגלגל ההגה. לשם 

 .D כך יש להעביר את בורר ההילוכים למצב
ההילוך שנבחר כרגע מופיע בתצוגה הרב-

תכליתית.
 E שונה מתכנית M תכנית נהיגה ידנית

)תכנית C ברכבי AMG( ומתכנית S מבחינת 
ספונטניות, תגובה ותחושה בעת העברת 

הילוכים.

מצבים של העברת הילוכיםהילוך

שימוש באפקט הבלימה של  
המנוע

שימוש באפקט הבלימה של  
המנוע בירידה ולנהיגה:

•	בדרכים הרריות תלולות
•	בשטח הררי

•	בתנאים קשים
שימוש באפקט הבלימה של 

המנוע בירידות תלולות במיוחד או 
בקטעי ירידה ארוכים

הפעלה של תכנית הנהיגה האוטומטית

הפעלה קבועה
לחץ לחיצה חוזרת על לחצן בחירת התכניות   
) עמוד 173( עד שתופיע האות M בתצוגה 

הרב-תכליתית.

תכנית נהיגה M נשארת פעילה עד לבחירה   
בתכנית E )תכנית C ברכבי AMG( או 

.S בתכנית
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הפעלה זמנית
משוך את הידית הימנית או את הידית   

 השמאלית להעברת הילוכים בגלגל ההגה 
) עמוד 173(.

האות M מופיעה בתצוגה הרב-תכליתית.   
תוכנית נהיגה ידנית M מופעלת זמנית. 

בהתאם לידית שנמשכה, תיבת ההילוכים 
תעלה הילוך או תוריד הילוך אחד.

אם תכנית הנהיגה הידנית M מופעלת   
באמצעות הידיות להעברת הילוכים בגלגל 

ההגה, תופסק התכנית הידנית הזמנית 
לאחר פרק זמן קצוב בתנאי שמצב הנהיגה 
מאפשר זאת. תיבת ההילוכים האוטומטית 
תחזור לתכנית הנהיגה E )תכנית C ברכב 

AMG( או לתכנית S. בנהיגה בירידות תופסק 
תכנית הנהיגה הידנית הזמנית M רק אם 
אתה לוחץ על דוושת ההאצה תוך שיוט 

הרכב במורד המדרון.

העלאת הילוכים

משוך את הידית הימנית להעברת הילוכים   
בגלגל ההגה ) עמוד 173(.

תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך   
אחד.

כל כלי הרכב )מלבד AMG(: כדי למנוע נזק   
למנוע, תיבת הילוכים האוטומטית מעלה 

הילוך האופן אוטומטי אם:

•	השגת את מהירות המנוע המרבית בהילוך   
הנוכחי

•	אתה לוחץ על דוושת ההאצה.  

:AMG רכבי
בתכנית נהיגה ידנית M, תיבת ההילוכים   

האוטומטית לא מעלה הילוך באופן 
אוטומטי, אפילו אם הושגה מהירות המנוע 

המוגבלת עבור ההילוך הנוכחי. כאשר 
הושגה המגבלה של מהירות המנוע, 
אספקת הדלק מופסקת כדי למנוע 

את סיבובי היתר של המנוע. עליך לוודא 
שמהירות המנוע לא מגיעה לאזור האדום 

במד הסל"ד. אחרת, קיימת סכנת נזק 
למנוע.

המלצות להעברת הילוכים

ההמלצות להעברת הילוכים מסייעות לך לאמץ 
סגנון נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מופיע 

בתצוגה הרב תכליתית.

העבר להילוך מומלץ  בהתאם להמלצה   
להעברת הילוכים  המופיעה בתצוגה 

הרב תכליתית של לוח המחוונים.

AMG רכבי

בתכנית נהיגה ידנית M, תיבת ההילוכים   
האוטומטית לא מעלה הילוך באופן 

אוטומטי, אפילו אם הושגה מגבלת מהירות 
המנוע עבור ההילוך הנוכחי. כאשר הושגה 

המגבלה של מהירות המנוע, אספקת 
הדלק מופסקת כדי למנוע את סיבובי היתר 
של המנוע. עליך לוודא שמהירות המנוע לא 

מגיעה לאזור האדום במד הסל"ד. אחרת, 
קיימת סכנת נזק למנוע.

  מחוון הילוך 
  מחוון להעלאת הילוך
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לפני שמהירות המנוע מגיעה לאזור האדום 
במד הסל"ד, יוצג מחוון להעלאת הילוך 

בתצוגה הרב-תכליתית.
אם הצבע במד המהירות שבתצוגה הרב-  

תכליתית מתחלף לאדום ומופיעה ההודעה 
UP )העלה הילוך(, העלה הילוך.

הורדת הילוך

משוך את הידית השמאלית להעברת   
הילוכים בגלגל ההגה ) עמוד 173(.

תיבת ההילוכים האוטומטית מורידה הילוך   
אחד.

אם אתה מאט או עוצר ללא הורדת הילוכים,   
תיבת ההילוכים מורידה הילוכים באופן 

אוטומטי.

להאצה מרבית משוך את הידית השמאלית   
להעברת הילוכים בגלגל ההגה עד שתיבת 

ההילוכים תבחר את ההילוך האופטמלי 
עבור המהירות הנוכחית.

אם המנוע חורג ממהירות המנוע המרבית   
בעת הורדת הילוך, תיבת ההילוכים 

האוטומטית מגנה על המנוע מפני נזק ולא 
מורידה הילוך.

מנגנון קיק-דאון

רכבי AMG: ניתן להשתמש בקיק-דאון באופן 
.M זמני בלבד בתכנית נהיגה ידנית

באפשרותך גם להשתמש בקיק-דאון 
.M להאצה מרבית בתכנית נהיגה

לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת   
ההתנגדות.

תיבת ההילוכים מורידה הילוך בהתאם   
למהירות המנוע.

העלה הילוך שוב לאחר שהגעת למהירות   
הרצויה.

במהלך הקיק-דאון אין באפשרותך להעביר   
הילוכים באמצעות הידיות בגלגל ההגה.

אם אתה פותח מצערת מלאה, תיבת   
ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך בהגעתה 

למהירות המנוע המרבית. בכך תמנע את 
סיבובי היתר של המנוע.

הפסקת פעולה של תכנית הנהיגה 
הידנית 

לחץ לחיצה חוזרת על לחצן בחירת התכניות   
) עמוד 173( עד שתופיע האות E )תכנית 

C ברכבי AMG( או S בתצוגה הרב-
תכליתית.

הפסקת פעולה של תכנית הנהיגה הידנית 
הזמנית

משוך את הידית הימנית להעברת הילוכים   
בגלגל ההגה והחזק אותה עד שתעבור 

תיבת ההילוכים האוטומטית לתכנית 
הנהיגה האוטומטית E )תכנית C ברכבי 

AMG( או S שהייתה פעילה לפני כן.

לאחר הפסקת פעולה של תכנית נהיגה   
ידנית M תיבת ההילוכים האוטומטית 

 E שנמצאת בתכנית נהיגה אוטומטית
)תכנית C ברכבי AMG( או S יכולה להעלות 

הילוך או להוריד הילוך. פעולותיה של 
תיבת ההילוכים תלויות במצבה של דוושת 

ההאצה, המהירות והעומס.
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תקלות אפשריות בתיבת ההילוכים

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותתקלה

תיבת ההילוכים 
מתקשה בהעברת 

הילוכים.

תיבת ההילוכים מאבדת שמן. 
 דאג לבדוק את תיבת ההילוכים במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.

יכולת ההאצה 
מידרדרת. 

תיבת ההילוכים 
אינה מעבירה לכל 

ההילוכים. 
לא ניתן לשלב הילוך 

נסיעה לאחור.

תיבת ההילוכים נמצאת במצב חירום
 עצור את הרכב.

.P העבר את בורר ההילוכים למצב 
 דומם את המנוע.

 המתן 10 שניות לפחות לפני התנעת המנוע מחדש.
.D העבר את בורר ההילוכים למצב 

 דאג לבדוק את תיבת ההילוכים במרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
חשמל סטטי עשוי ליצור גצים ובכך להצית אדי 

 דלק. קיימת סכנת שריפה והתפוצצות.
גע תמיד במרכב הרכב לפני שאתה פותח מכסה 
למילוי דלק או נוגע באקדח של משאבת דלק. כך 

אתה פורק חשמל סטטי שעשוי היה להצטבר. 

 אזהרה
 כלי רכב עם מנוע דיזל:

אם אתה מערבב סולר עם בנזין, נקודת ההבזק 
של התערובת נמוכה מזו של סולר נקי.  בעוד 

שהמנוע פועל רכיבים במערכת הפליטה עשויים 
 להתחמם מבלי לשים לב. קיימת סכנת שריפה.
לעולם אל תתדלק את רכבך בבנזין. לעולם אל 

תוסיף בנזין לסולר.

אל תשתמש בבנזין כדי לתדלק כלי רכב   
עם  מנועי דיזל. אל תמלא סולר בכלי רכב 

עם  מנועי בנזין. אל תפעיל את ההצתה אם 
תדלקת בטעות דלק לא נכון. אחרת, הדלק 
עלול להיכנס למערכת הדלק. אפילו כמויות 
קטנות של דלק לא נכון עלולות לגרום נזק 

למערכת הדלק ולמנוע. עלות התיקונים 
גבוהה. פנה למרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ ונקז את 
מיכל הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

תדלוק

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק 
עשוי להעלות את סכנת השריפות והתפוצצויות.

עליך להרחיק מהדלק אש, להבות חשופות, גצים 
וסיגריות דולקות. לפני תדלוק דומם את המנוע 

והפסק את חימום העזר, אם הוא פועל.

 אזהרה
דלק הוא חומר רעיל ומזיק לבריאות. קיימת 

 סכנת פציעות.
אל תבלע דלק או תאפשר לו לבוא במגע עם אור, 
עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. הרחק דלק 

 מהישג ידם של ילדים.
אם אתה או אחרים באים במגע עם דלק, בצע 

 פעולות הבאות:

1•	שטוף מיד את האזורים הנגועים במים וסבון.
•	אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מיד 

ביסודיות במים נקיים. פנה מיד לקבלת טיפול 
 רפואי.

•	אם בלעת דלק, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. 
 אל תנסה לגרום להקאות.

•	החלף מיד בגדים שבאו במגע עם דלק.
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אל תמלא סולר בכלי רכב עם  מנועי בנזין.   
אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות 

דלק לא נכון. אחרת, הדלק עלול להיכנס 
למערכת הדלק. אפילו כמויות קטנות של 
דלק לא נכון עלולות לגרום נזק למערכת 

הדלק ולמנוע. פנה למרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ ונקז 
את מיכל הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

מילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק   
למערכת הדלק. 

היזהר לא לשפוך דלק על משטחים צבועים.   
אחרת, אתה עלול לפגום בצבע הרכב.

בעת מילוי דלק ממיכל השתמש במסנן.   
אחרת, חלקיקים מהמיכל עשויים ליצור 

חסימה בצינורות הדלק ו/או במערכת 
הסולר.

אל תיכנס שוב לרכב בעת התדלוק. אחרת, 
חשמל סטטי עשוי להצטבר שוב.

אם אתה ממלא את מיכל הדלק יתר על 
המידה, דלק עשוי להישפך בעת הוצאתו של 

אקדח התדלוק.
 למידע נוסף על דלק ועל איכות הדלק, ראה 

) עמוד 389(.

תדלוק 

הערות כלליות

מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה או ננעל 
אוטומטית בעת פתיחה או סגירה של הרכב 

באמצעות המפתח.
מיקומו של מכסה מילוי הדלק מוצג בלוח 

. החץ הסמוך למשאבת הדלק  המחוונים 
מציין את הצד שבו נמצא פתח התדלוק.

פתיחה של מכסה מילוי הדלק

  פתיחה של מכסה מילוי דלק

  טבלת לחצי אוויר בצמיגים

 הכנסה של פקק מילוי דלק

 סוג הדלק למילוי
דומם את המנוע.  

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

. לחץ את מכסה מילוי הדלק בכיוון החץ   

מכסה מילוי הדלק נפתח.  

סובב את הפקק נגד כיוון השעון והסר אותו.  

הכנס את הפקק לתוך לתוך המחזיק    
שבצדו הפנימי של מכסה מילוי הדלק.

הכנס את אקדח מילוי הדלק במלואו לתוך   
המיכל ותדלק. 

הפסק את התדלוק ברגע שאקדח משאבת   
הדלק מתנתק.

כלי רכב עם מנוע דיזל: צוואר המילוי מיועד   
לאקדח תדלוק של משאבות סולר בלבד.

אל תוסיף דלק לאחר שמשאבת הדלק   
הפסיקה למלא את המיכל בפעם הראשונה. 

אחרת, הדלק עלול לדלוף החוצה.
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סגירה של מכסה מילוי דלק

החזר את הפקק וסובב אותו בכיוון השעון   
עד להישמע נקישה.

סגור את מכסה מילוי הדלק.  

סגור את מכסה מילוי הדלק לפני נעילת   
הרכב.
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תדלוק

תקלות דלק ובמיכל הדלק

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותתקלה

צינור דלק או מיכל דלק פגומים. דלק דולף מהרכב.
 אזהרה

 קיימת סכנת שריפה והתפוצצות. 
סובב מיד את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה והוצא אותו ) עמוד 

 .)161
 בשום פנים ואופן אל תתניע שוב את המנוע. 

 פנה למוסך מוסמך, לדוגמה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

מיכל הדלק של רכב עם מנוע דיזל התרוקן לחלוטין. המנוע לא מתניע.
 תדלק את הרכב ב- 5 ליטרים של סולר לפחות. 

 הפעל את ההצתה למשך כ- 10 שניות ) עמוד 161(. 
 התנע את המנוע ברציפות שוב למשך 10 שניות לכל היותר, עד שהוא 

יפעל באופן חלק. 
אם המנוע לא מתניע:

 הפעל את ההצתה שוב למשך כ- 10 שניות ) עמוד 161(. 
 התנע את המנוע ברציפות שוב למשך 10 שניות לכל היותר, עד שהוא 

יפעל באופן חלק. 
אם המנוע לא מתניע לאחר שלוש ניסיונות:

 פנה למוסך מוסמך, לדוגמה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

לא ניתן לפתוח את 
מכסה מילוי הדלק.

מכסה מילוי הדלק אינו משתחרר מנעילה. 
או 

סוללת המפתח מרוקנת. 
 שחרר את הרכב מנעילה ) עמוד 87(. 

או 
 בטל את נעילת הרכב באמצעות מפתח החירום ) עמוד 87(. 

מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה, אך מנגנון הפתיחה תקוע. 
 פנה למוסך מוסמך, לדוגמה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.
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חניה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים עלולים 

להידלק במגע עם חלקים חמים של מערכת 
 הפליטה. קיימת סכנת שריפה.

החנה את רכבך באופן המונע מגע בין החומרים 
הדליקים לחלקים החמים של הרכב. הימנע 

במיוחד מחניה על דשא יבש או על שדות חיטה 
קצורה.

 אזהרה
ילדים שהושארו ללא השגחה ברכב עשויים לגרום 

 לתזוזת הרכב, אם הם:

1•	משחררים את בלם החניה
•	מוציאים את בורר ההילוכים ממצב חניה P או 

 מעבירים את ידית ההילוכים להילוך סרק

1•	מתניעים את המנוע
כמו כן, הם עשויים להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד 

 בחלקיו השונים. קיימת סכנת תאונה ופציעות
בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתח עמך 

ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה ברכב.

אבטח תמיד את רכבך מפני הידרדרות.   
אחרת, עלול להיגרם נזק לרכב או למערכת 

ההנעה שלו.

פעולות לאבטחת הרכב מפני תנועה   
מקרית:

•	שלב את בלם החניה החשמלי.  

•	בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב   
הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

•	בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
העבר את בורר ההילוכים למצב P בתצוגה 

.P הרב-תכליתית חייבת להופיע האות

•	הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

•	בעלייה או בירידה סובב את הגלגלים   
הקדמיים כלפי שפת המדרכה.

הדממת המנוע

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת להילוך סרק 

N באופן אוטומטי לאחר שאתה מדומם את 
המנוע. הרכב עשוי להתחיל לנוע. קיימת סכנת 

 תאונה.
לאחר הדממת המנוע, שלב תמיד את מצב החניה 
P. מנע את הידרדרותו של הרכב החונה באמצעות 

הפעלת בלם החניה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית

.R שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור  

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
והוצא אותו.

שולל ההתנעה מופעל כעת.  

שלב את בלם החניה החשמלי.  

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

:)AMG כל כלי רכב )מלבד
שלב את בלם החניה החשמלי.  

.P העבר את בורר ההילוכים למצב  

:AMG רכבי
שלב את בלם החניה החשמלי.  

לחץ על לחצן  .  



182

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

חניה

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
והוצא אותו.

שולל ההתנעה מופעל כעת.  

אם אתה מדומם את המנוע ובורר ההילוכים   
נמצא במצב R או D, תיבת ההילוכים 

 האוטומטית עוברת למצב N באופן אוטומטי.
אם אתה פותח את אחת הדלתות הקדמיות 

או מוציא את המפתח ממתג ההתנעה, 
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת למצב 

.P 
אם אתה מעביר את בורר ההילוכים למצב 

N לפני הדממת המנוע, תיבת ההילוכים 
נשארת במצב N, אפילו אם נפתחת דלת.

בלם חניה חשמלי

הערות כלליות

 אזהרה
ילדים שהושארו ללא השגחה ברכב עשויים לגרום 

 לתזוזת הרכב, אם הם:

1•	משחררים את בלם החניה
•	מוציאים את בורר ההילוכים ממצב חניה P או 

 מעבירים את ידית ההילוכים להילוך סרק

1•	מתניעים את המנוע
כמו כן, הם עשויים להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד 

 בחלקיו השונים. קיימת סכנת תאונה ופציעות.
בעוזבך את הרכב תמיד קח את המפתח עמך 

ונעל את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה ברכב.

התפקוד של בלם החניה החשמלי תלוי במתח 
ברכב. אם המתח ברכב נמוך או אם ישנה 

תקלה במערכת, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך 
להפעיל את בלם החניה המשוחרר.

במקרה זה החנה את רכבך על קרקע ישרה   
בלבד אבטח אותו נגד הידרדרות. 

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
.P העבר את בורר ההילוכים למצב

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
שלב הילוך ראשון.

ייתכן כי לא תוכל לשחרר בלם חניה משולב אם 
המתח ברכב נמוך מדי או אם קיימת תקלה 

במערכת. פנה למרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

בלם החניה החשמלי מבצע בדיקת תפקוד   
במרווחי זמן סדירים כאשר המנוע דומם.  
הרעשים שאתה שומע הם תופעה רגילה.

הפעלה/שחרור ידני

הפעלה

. דחוף את ידית    

בעוד שבלם החניה החשמלי משולב, נורית   
האזהרה האדומה  תידלק בלוח 

המחוונים.

ניתן לשלב את בלם החניה החשמלי אם   
המפתח מוצא ממתג ההתנעה.

שחרור

. משוך ידית    

נורית החיווי האדומה  בלוח המחוונים   
כבית.

באפשרותך לשחרר את בלם החניה   
החשמלי רק אם המפתח נמצא במצב 1 או 

2 במתג ההתנעה.
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שילוב אוטומטי

בלם החניה החשמלי מופעל אוטומטית:
אם דיסטרוניק פלוס בולם את הרכב עד  	•

לעצירה מלאה )כלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית( או 

אם תפקוד HOLD מחזיק את הרכב במקומו  	•
או

אם סייען חניה פעיל מחזיק את הרכב במצב  	•
נייח.

כמו כן, לפחות על אחד התנאים הבאים 
להתקיים:

המנוע דומם 	•
דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות של  	•

הנהג משוחררת

קיימת תקלה במערכת 	•
טעינת המצבר אינה מספקת 	•

הרכב נייח במשך פרק זמן ארוך.  	•
נורית החיווי האדומה   נדלקת בלוח 

המחוונים.
בלם החניה החשמלי לא מופעל אוטומטית   

אם התפקוד ECO start/stop הפסיק את 
פעולת המנוע.

שחרור אוטומטי

ניתן לשחרר אוטומטית את בלם החניה   
החשמלי רק בכלי רכב עם תיבת הילוכים 

אוטומטית.

בלם החניה החשמלי ברכבך משוחרר 
אוטומטית אם מתקיימים כל התנאים הבאם:

המנוע פועל. 	•
.R או D בורר ההילוכים במצב 	•

חגורת הבטיחות חגורה. 	•
אתה לוחץ על דוושת ההאצה. 	•

אם בורר ההילוכים נמצא במצב R, דלת תא 
המטען חייבת להיות סגורה.

אם חגורת הבטיחות שלך לא חגורה, התנאים 
הבאים חייבים להתקיים כדי שבלם החניה 

החשמלי ישוחרר אוטומטית.

דלת הנהג סגורה. 	•
הוצאת את בורר ההילוכים ממצב P או לפני  	•

כן נסעת במהירות העולה על 3 קמ"ש.

וודא כי אינך לוחץ בשוגג על דוושת ההאצה.   
אחרת, ישוחרר בלם החניה והרכב עשוי 

להתחיל לנוע.

בלימת חירום

ניתן לבלום את הרכב גם במהלך מצב חירום 
באמצעות בלם החניה החשמלי.

בעת נהיגה דחוף ידית  של בלם החניה   
החשמלי ) עמוד 182(.

הרכב נבלם כל עוד אתה לוחץ על ידית     
של בלם החניה החשמלי. ככל שהלחיצה 

על ידית בלם החניה החשמלי ארוכה יותר, 
מופעל כוח בלימה חזק יותר.

במהלך הבלימה:
נשמע צליל אזהרה. 	•

 Release parking brake מופיע ההודעה 		•
)שחרר בלם חניה( 

נורית החיווי האדומה  מהבהבת בלוח  	•
המחוונים.

כאשר הרכב נבלם למצב עצירה, משולב בלם 
החניה החשמלי.

החניית הרכב

אם אתה משאיר את הרכב בחניה למשך פרק 
זמן העולה על ארבעה שבועות, עלול להיגרם 

נזק למצבר עקב פריקה הדרגתית.
אם אתה משאיר את הרכב בחניה לפרק זמן 
ארוך יותר משישה שבועות, עשוי להיגרם נזק 

לרכב עקב אי שימוש. 
פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה   

מטעם כלמוביל בע"מ.

ביכולתך לקבל מידע על מצברים במוסך   
מוסמך, לדוגמה במרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
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הערות כלליות

 אזהרה
אם תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה, 

תהיה פעולתן של מערכות בטיחות זמינה 
באופן חלקי בלבד או לא זמינה כלל. מצב זה 

עשוי להשפיע על היגוי כוח ועל תגבור הבלימה, 
לדוגמה.  לכן, תצטרך להשקיע מאמצים רבים 

יותר בהפעלת מערכות בטיחות אלה. קיימת 
 סכנת תאונה.

אל תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה.

ECO תצוגת

תצוגת ECO מציינת עד כמה הנהיגה שלך 
חסכונית. תצוגת ה-ECO עוזרת לך להגיע 
לחסכון המרבי בנהיגה בהגדרות שנבחרו 

ובתנאי הדרך הקיימים. סגנון הנהיגה שלך 
משפיע רבות על תצרוכת דלק.

ECO דוגמה: תצוגת
תצוגת ECO מכילה 3 קווים:

Acceleration )האצה( 	•
Constant )נהיגה חלקה( 	•

Coasting )שיוט( 	•
ספירת האחוזים היא הערך הממוצע של 

שלושת הערכים בשלושת הקווים. הערכים 
של שלושת הקווים ושל הממוצע מתחילים 
ב- 50%.  אחוז גבוה יותר מציין סגנון נהיגה 

חסכוני יותר.
תצוגת ה-ECO לא מציינת את תצרוכת הדלק 
בפועל.  האחוז הקבוע בתצוגת ECO אינו מציין 

ערך תצרוכת קבוע. 

בנוסף על סגנון הנהיגה שלך, ישנם גורמים 
רבים המשפיעים על תצרוכת כגון:

מטען 	•
לחץ אוויר בצמיגים 	•

התנעה קרה 	•
בחירת מסלול 	•

שימוש בצרכני חשמל 	•
.ECO גורמים אלה אינם כלולים בתצוגת
ההערכה של סגנון הנהיגה שלך מביאה 

בחשבון את שלוש הקטגוריות הבאות:
Acceleration - האצה )הערכה של כל  	•

תהליכי ההאצה:

- הקו מתמלא: האצה מתונה, במיוחד   
במהירויות גבוהות יותר

- הקו מתרוקן: האצה ספורטיבית  

Constant - נהיגה חלקה )הערכה של  	•
התנהגות הנהיגה בכל עת(:

- הקו מתמלא: מהירות קבועה והימנעות   
מהאצה או מהאטה מיותרת

- הקו מתרוקן: תנודות במהירות  

Coasting - שיוט )הערכה של כל תהליכי  	•
האטה(:

- הקו מתמלא: נהיגה זהירה, שמירת   
מרחק, שחרור מוקדם של דוושת ההאצה. 

הרכב יכול "לשייט" ללא שימוש בבלמים.

- הקו מתרוקן: בלימה תכופה  

סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות   
מנוע מתונה.

כדי להגיע לערכים גבוהים יותר בקטגוריות   
Acceleration "האצה" ו-Constant "נהיגה 

חלקה":

•	הקפד על ההמלצות להעברת הילוכים.  

•	הפעל תכנית נהיגה E )כלי רכב עם תיבת   
הילוכים אוטומטית(.

בנסיעות ארוכות במהירות קבוע על דרך   
מהירה, לדוגמה, ישתנה רק הקו של 

Constant "נהיגה חלקה".
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תצוגת ה-ECO מסכמת את מאפייני   
הנהיגה מתחילת הנסיעה ועד לסיומה. לכן, 

יש שינויים דינמיים בקווים בתחילת הנסיעה.  
במהלך נהיגה ממושכת השינויים הם 

קטנים יותר. לשינויים דינמיים נוספים בצע 
איפוס ידני.

 למידע נוסף על תצוגת ECO, ראה 
) עמוד 240(.

בלימה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה מוריד הילוך על כביש חלק כדי להגיע 
לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים המניעים 

עשויים לאבד את אחיזתם. קיימת סכנה מוגברת 
 לסחרור גלגלים ולתאונה.

אל תוריד הילוכים בכביש חלק.

נהיגה בירידות

הורד הילוך בזמן בנהיגה בירידות ארוכות 
ותלולות. הקפד על כך במיוחד בנסיעה ברכב 
עמוס ובעת גרירת גרור. בכלי רכב עם תיבת 

הילוכים אוטומטית, עליך לבחור תכנית נהיגה 
ידנית M ) עמוד 174(.

הדבר נכון גם אם הפעלת בקרת שיוט,   
ספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס.

הרכב יעשה שימוש באפקט הבלימה של 
המנוע, ויפחת הצורך בבלמים להאטת הרכב. 

בכך אתה מפחית את העומס על מערכת 
הבלמים ומונע את חימום היתר של הבלמים 

ואת הבלאי המואץ שלהם.
לחיצה קצרה על דוושת ההאצה בירידה   

בזמן שתכנית נהיגה ידנית M פעילה 
)כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית(: 

תיבת ההילוכים האוטומטית עשויה לחזור 
 )S או E( לתכנית הנהיגה האוטומטית

האחרונה שהייתה פעילה. תיבת ההילוכים 
האוטומטית עשויה להעלות הילוך. פעולה 
זו עשויה לפחית את אפקט הבלימה של 

המנוע.

מטענים כבדים וקלים

 אזהרה
מערכת הבלמים עשויה להתחמם יתר על 

המידה, אם אתה משאיר את רגלך על דוושת 
הבלמים בזמן נהיגה. בכך אתה מגדיל את מרחק 

הבלימה. מצב זה עשוי אפילו לגרום לתקלה 
במערכת הבלמים. קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור   
משענת לרגל. אל תלחץ בו זמנית על דוושת 

הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.

לחיצה קבועה על דוושת הבלמים עלולה לגרום 
לבלאי מוקדם ומואץ של רפידות הבלמים.

אם הבלמים עמדו בעומס כבד, אל תעצור את 
הרכב מיד אלא המשך לנהוג לזמן מה.  באופן 

זה אתה מאפשר לזרימת האוויר לקרר את 
הבלמים מהר יותר.

אם נעשה שימוש מתון בבלמים, עליך לבחון 
מדי פעם את יעילותם. כדי לעשות זאת, בלום 
חזק יותר במהירות גבוהה יותר.  הדבר משפר 

את האחיזה של הבלמים.

דרך רטובה

בעת נהיגה ממושכת בגשם כבד ללא בלימה, 
תיתכן תגובת בלמים מאוחרת כשתשתמש 
בהם לראשונה.  התגובה המאוחרת תיתכן 

גם לאחר שטיפת הרכב במתקן האוטומטי או 
נהיגה במים עמוקים.

עליך ללחוץ חזק יותר על דוושת הבלמים. 
שמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים.

לאחר נהיגה בדרך רטובה או לאחר שטיפת 
הרכב, בלום קלות תוך הקפדה על תנאי 
התנועה. באופן זה תחמם את דיסקות 

הבלמים ותייבש או הבלמים מהר יותר וכן תגן 
עליהם מפני קורוזיה. 
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ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים 
שטופלו במלח

אם אתה נוהג בכבישים שטופלו במלח, שכבה 
של שארית מלח עשויה להיווצר על הדיסקות 
ועל רפידות הבלמים. שכבה כזו עלולה להוביל 

למרחק בלימה ארוך יותר באופן משמעותי.
בלום מדי פעם כדי להסיר שאריות מלח  	•

אפשריות. וודא שאינך מסכן משתמשי דרך 
אחרים בעת הבלימה.

לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בתחילת  	•
נסיעה ובסופה.

שמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים. 	•

רפידות בלמים חדשות

רפידות ודיסקות בלמים חדשות מגיעות 
ליעילות הבלימה האופטימלית שלהן רק לאחר 

נהיגה לאורך כמה מאות קילומטרים.  עד אז 
ניתן לפצות על אפקט הבלימה באמצעות 

הפעלת כוח רב יותר על הדוושה.
מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ ממליצה 

לך להתקין ברכבך רק רפידות בלמים 
מאושרות לכלי רכב של מרצדס בנץ או בעלות 

תו איכות זהה. רפידות בלמים שלא אושרו 
לשימוש בכלי רכב של מרצדס בנץ או שאינן 

באיכות זהה עלולות להשפיע על בטיחות 
ההפעלה של רכבך.

נהיגה בדרכים רטובות 

ציפה

אם הצטברו מים בעומק מסוים על פני הכביש, 
קיימת סכנת ציפה אפילו אם:
אתה נוהג במהירות נמוכה 	•

עומק הסוליה של הצמיגים עמוק דיו 	•
מסיבה זו עליך לנהוג באופן הבא בגשם כבד או 

בתנאים המאפשרים הצטברות מים:
האט את מהירותך 	•

הימנע מנסיעה בעקבות הצמיגים 	•
הימנע מתנועות היגוי פתאומיות 	•

בלום בזהירות 	•

נהיגה בדרכים מוצפות

זכור כי כלי הרכב הנוסעים לפניך ובכיוון   
המנוגד יוצרים גלים. הגלים עלולים לגרום 

לחריגה מעומק המים המותר. יש להקפיד 
על הערות אלה בכל מצב. אחרת, אתה 

תגרום נזק למנוע, לאלקטרוניקת הרכב או 
לתיבת ההילוכים.

אם עליך לנהוג בקטעי דרך שהצטברו בהם 
מים, עליך לעשות זאת "בקצב ההליכה" לכל 

היותר.
הקפד תמיד לא לחרוג מהעומק המרבי המותר 

למעבר ) עמוד 396(.

נהיגה בחורף 

 אזהרה
אם אתה מוריד הילוך על כביש חלק כדי להגיע 
לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים המניעים 

עשויים לאבד את אחיזתם. קיימת סכנה מוגברת 
 לסחרור גלגלים ולתאונה.

אל תוריד הילוכים בכביש חלק.

 סכנה
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר 
את הרכב כהלכה )אם הרכב לכוד בשלג(, גזים 

רעילים )דוגמת פחמן חד-חמצני( עשויים לחדור 
לתוך הרכב.  קיימת סכנת פציעות קטלניות.

אם המנוע או חימום העזר פועלים, וודא שצינור 
הפליטה אינו חסום ושהאזור מסביבו נקי משלג. 
כדי לספק אוויר טרי לרכב, פתח חלון בצד הרכב 

שאינו חשוף לרוח.

הכן את רכבך לחורף בתחילת העונה 
במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"ם. עליך לנהוג בזהירות רבה 
במיוחד בדרכים חלקות.  הימנע מהאצה 

פתע ומתמרוני היגוי ובלימה פתאומיים. אל 
תשתמש בבקרת שיוט או בדיסטרוניק פלוס.

אם הרכב עומד להחליק או לא ניתן לעצור 
אותו במהירות נסיעה אטית:
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כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  

שלב הילוך סרק.  

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:  

.N העבר את בורר ההילוכים למצב  

נסה להשתלט על הרכב באמצעות תיקוני   
היגוי.

מחוון הטמפרטורה החיצונית אינו נועד לשרת 
כהתקן אזהרה מפני קרח, ולכן אינו מתאים 
למטרה זו.  שינויים בטמפרטורה החיצונית 

מוצגים בעיכוב קל.
טמפרטורה הנמצאת מעט מעל נקודת 

הקיפאון אינה ערובה לכך שהדרך לא מכוסה 
בקרח.  הכביש עשוי להיות מכוסה בקרח, 
במיוחד באזורים מיוערים ועל גשרים. עליך 
להתרכז בתנאי דרך אם הטמפרטורה נעה 

סביב נקודת הקיפאון.
למידע נוסף על נהיגה עם שרשראות שלג, 

ראה ) עמוד 359(.
 למידע נוסף על נהיגה עם צמיגי קיץ, ראה

) עמוד 358(.
הקפד על ההערות בסעיף "הפעלה בחורף", 

ראה ) עמוד 358(.

נהיגת שטח

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה נוהג בעלייה תלולה בשיפוע או פונה 
על עלייה תלולה, הרכב עלול להחליק הצדה, 

 ולהתהפך. קיימת סכנת תאונה.
בעלייה נהג אל תוך קו הנפילה )למעלה או למטה 

בקו ישר( ואל תבצע פניות.

הרכב נועד רק לנסיעות בשטח עביר ועל דרכים 
משובשות. בנהיגת שטח חומרים כגון חול, בוץ 
ומים או תערובת של מים ושמן עלולים לחדור 

לבלמים. הדבר עלול לגרום לביצועי בלימה 
מופחתים או לכשל בלמים כללי בעקבות בלאי 

חריג. מאפייני הבלימה משתנים בהתאם 
לחומרים החודרים לתוך הבלמים. נקה את 

הבלמים לאחר נהיגת שטח. אם אתה שומע 

רעשי טחינה או מבחין בהפחתה בביצועי 
הבלמים, בדקו את מערכת הבלמים במרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ. התאם את סגנון הנהיגה שלך למאפייני 
הבלימה החדשים.

נהיגת שטח מגבירת את הסיכוי שייגרם 
נזק לרכב ובעקבותיו לכשל של מכלולים או 

מערכות. התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 
השטח. נהג בזהירות. דאג לתקן את התקלה 
מיד במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.
אל תשלב את הילוך הסרק N בעת נהיגה 

בשטח. אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם 
תנסה לבלום את הרכב בעזרת בלמי השירות. 

אם השיפוע תלול מדי לרכבך, סע לאחור 
בהילוך נסיעה לאחור.

הערות כלליות

 הערות לאיכות הסביבה
להגנת הסביבה חשיבות עליונה. כבד את הטבע. 

הקפד על כל תמרורי האיסור.

קרא סעיף זה לפני שאתה יוצא לנהיגה 
בשטח.

ניתן לנהוג בשטח רק אם רכבך מצויד בחבילת 
שטח ) עמוד 208(.

המערכות הבאות הותאמו במיוחד 
לנהיגה בשטח עביר:

תכנית לנהיגת שטח ) עמוד 208( 	•
מערכת ABS לנהיגת שטח )עמוד 73( 	•

מערכת 4ETS לנהיגת שטח ) עמוד 77( 	•
מערכת ®ESP לנהיגת שטח ) עמוד 80( 	•

DSR )בקרת מהירות בירידה( ) עמוד 206( 	•
הקפד על ההערות הבאות:

עצור את הרכב לפני יציאה לשטח. אם צריך  	•
 הפעל את התכנית לנהיגת שטח

) עמוד 208(.
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כדי לא לגרום נזק לרכב, וודא שהמרווח בינו  	•
לבין הקרקע גדול דיו. וודא שפריטי כבודה 

 ומטען מאוחסנים בבטחה ומאובטחים היטב
) עמוד 310(.

לעולם אל תדומם את המנוע ואל תוציא  	•
את תיבת ההילוכים מהילוך בנסיעה בירידה. 

הפעל DSR ) עמוד 206(

נהג לאט וישר, אם צריך בקצב "ההליכה". 	•
וודא שישנו מגע בין הגלגלים לקרקע בכל  	•

עת.

נהג במשנה זהירות בשטח לא מוכר  	•
שהראות בו גרועה.  מטעמי בטיחות תחילה 

צא מהרכב וסרוק את השטח.

בדוק את עומק המים לפני חציית נהרות  	•
ונחלים.

היזהר ממכשולים. 	•
היזהר בעת ביצוע פניות בעלייה או בירידה  	•
או בנהיגה דרך מדרון. אחרת, הרכב עלול 

להתהפך.

שמור תמיד את חלונות הצד ואת גג השמש  	•
סגורים במהלך נסיעתך בשטח.

אל תסטה ממסלולים מסומנים. 	•
אל תשתמש בתפקוד HOLD בנהיגה   

בשטח, בעלייה או בירידה תלולות או על 
 קרקע חלקה ולא מוצקה. 

תפקוד HOLD לא יכול להחזיק את הרכב על 
קרקע כזאת.

בדיקות שיש לבצע לפני נהיגה בשטח

מפלס שמן מנוע: בדוק את מפלס שמן   
המנוע והוסף את השמן אם צריך.

בנהיגה בשיפוע תלול, מפלס השמן חייב   
להיות גבוה מספיק כדי לוודא שישנה 

אספקת שמן נכונה לרכב.

גלגלים וצמיגים: בדוק את העומק של   
סוליית הצמיגים ואת לחץ האוויר בצמיגים.

בדוק אם ישנו נזק והסר גופים זרים כגון   
חצץ מגלגלים/צמיגים.

החלף מכסים חסרים של שסתומי ניפוח.  

החלף גלגלים שניזוקו או התעוותו.  

גלגלים: גלגלים שניזוקו או התעוותו עלולים   
לגרום לאיבוד לחץ אוויר בצמיגים ולנזק 

בסוליית הצמיג. לפני היציאה לשטח בדוק 
את הגלגלים והחלף אותם אם צריך.

בדיקות שיש לבצע לאחר נהיגה בשטח

אם אתה מבחין בנזק שנגרם לרכב אחרי   
נהיגה בשטח, דאג לבדוק את הרכב מיד 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

הפסק את פעולתה של התכנית לנהיגה   
בשטח ) עמוד 208(.

נטרל DSR ) עמוד 206(  

נקה את הפנסים הראשיים ואת הפנסים   
האחוריים ובדוק אם קיימים בהם נזקים.

נקה את לוחיות הרישוי.  

נקה את הגלגלים/הצמיגים באמצעות   
מכשיר לניקוי בלחץ גבוה והסר מהם גופים 

זרים.

נקה את הגלגלים, את קשתות הגלגלים   
ואת גחון הרכב באמצעות מכשיר לניקוי 
בלחץ גבוה. בדוק שאין גופים זרים ונזק 

באזורים אלה.

בדוק אם נלכדו ענפים או צמחיה. הם   
מגבירים את סכנת השריפה ועשויים 

לגרום נזק לצינורות דלק, צינורות בלמים 
או לגומיות של חיבורי הסרנים ושל מערכת 

ההנעה.

לאחר הנסיעה בדוק שהמערכות הבאות לא   
ניזוקו: גחון, גלגלים, צמיגים, בלמים, מבנה 

מרכב, מערכת היגוי, שלדה ומערכת פליטה.

לאחר נהיגה בחול, בוץ, חצץ, מים או בתנאי   
לכלוך דומים, בדוק את הרכיבים הבאות 

ונקה אותן:

•	דיסקות בלמים  

•	גלגלים  

•	רפידות בלמים  

•	חיבורי סרנים  
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אם אתה חש ברעידות חזקות לאחר נהיגה   
בשטח, בדוק שאין גופים זרים בגלגלים 

ובמערכת ההנעה והסר אותם, אם צריך. 
גופים זרים עשויים להפריע לאיזון ולגרום 

לרעידות.

נהיגה בדרך משובשת מפעילה על רכבך עומס 
רב יותר משמפעילה נהיגה בדרך רגילה.  לאחר 

נהיגה בשטח בדוק את רכבך. בדיקה זאת 
תאפשר למצוא נזק מהר ולהפחית את סכנת 

התאונה לרכבך ולמשתמשי דרך אחרים.

נהיגה בחול

הקפד על המידע הבא בעת נהיגה ברכבך:
בחר את התכנית לנהיגת שטח ) עמוד  	•

.)208

הימנע מסיבובי מנוע גבוהים. 	•
השתמש בידית השמאלית להעברת הילוכים  	•
בגלגל ההגה כדי להוריד הילוך למתאים יותר 

לשטח.

נהג מהר כדי להתגבר על התנגדות הגלגול.   	•
אחרת, הרכב עלול להתחפר בחול.

נהג בעקבות הצמיגים של כלי רכב אחרים,  	•
אם אפשר. וודא כי:

- עקבות הצמיגים לא עמוקים מדי  

- החול יציב דיו  

- המרווח מהקרקע גבוה דיו  

עקבות צמיגים ודרכי עפר

וודא שהעקבות אינם עמוקים מדי ושלרכב   
יש מספיק מרווח מעל פני הקרקע. אחרת, 

עלול להיגרם נזק לרכבך או שהוא עשוי 
שקוע או להיתקע.

הקפד על כללים הבאים בעת נהיגה בעקבות 
צמיגים בשטח או על חצץ.

הפעל את התכנית לנהיגת שטח  	•1
) עמוד 208(.

הימנע מסיבובי מנוע גבוהים. 	•
הורד הילוך באמצעות הידית השמאלית  	•

להעברת הילוכים בגלגל ההגה.

נהג לאט. 	•
באזורים שבהם העקבות עמוקים מדי, נהג  	•
כך שהגלגלים בצד אחד יהיו בחלק המרכזי 

של התלם, אם אפשר.

נהיגה בעליה

זווית כניסה/יציאה

 אזהרה
אם אתה נוהג בעלייה תלולה בשיפוע או פונה על 
עלייה תלולה, הרכב עלול להחליק הצדה, לנטות 

 ולהתהפך. קיימת סכנת תאונה.
בעלייה נהג אל תוך קו הנפילה )למעלה או למטה 

בקו ישר( ואל בצע פניות.

הקפד על האזהרות לנהיגת שטח  	•1
) עמוד 187(.

נהג בקו הנפילה במדרונות או בעליות  	•
תלולות.

לפני נהיגה בעליות או בירידות חדות, בחר  	•
את התכנית לנהיגת שטח ) עמוד 208(.

נהג לאט. 	•
נהג בזהירות; וודא כי ישנה אחיזה בגלגלים. 	•

הימנע ממהירויות מנוע גבוהות, מלבד בעת  	•
נהיגה בשטח חולי או בוצי בעל התנגדות 

נהיגה גבוהה.

השתמש בידית השמאלית להעברת הילוכים  	•
בגלגל ההגה כדי להוריד הילוך למתאים יותר 

לשיפוע.

השתמש בידית השמאלית להעברת הילוכים  	•
כדי להוריד הילוך בירידה ארוכה ותלולה.

סייען זינוק בעלייה יעזור להתחיל לנסוע   
בעליות.

למידע נוסף על סייען זינוק בעליה, ראה   
) עמוד 163(.
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אל תשלב את הילוך הסרק N בעת נהיגה 
בשטח. אתה עלול לאבד שליטה ברכב אם 

תנסה לבלום את הרכב בעזרת בלמי השירות. 
אם השיפוע תלול מדי לרכבך, סע לאחור 

בהילוך נסיעה לאחור.
 הקפד תמיד על זווית כניסה/יציאה 

) עמוד 397(.

שיפוע מרבי לנסיעה בעלייה

הקפד תמיד לא לחרוג מהשיפוע המרבי 
לנסיעה בעלייה ) עמוד 397(.

ראש גבעה

בנסיעה במעלה המדרון הפחת מעט את 
הלחץ על דוושת ההאצה מיד לפני שאתה 

מגיע לראש הגבעה. השתמש בדחף הרכב כדי 
לעבור את ראש הגבעה.

סגנון נהיגה זה מונע מהרכב:
להתרומם מהקרקע בראש הגבעה 	•

לנסוע מהר מדי במורד הגבעה  	•

נהיגה בירידה

נהג לאט. 	•
אל תנהג בזווית בירידות תלולות. נהג אל  	•

תוך קו הנפילה ויישר את הגלגלים הקדמיים. 
הרכב עלול להחליק לצד, לנטות ולהתהפך.

לפני נסיעה בירידות תלולות השתמש בידית  	•
השמאלית להעברת הילוכים בגלגל ההגה 

כדי להוריד הילוך. 

הפעל DSR. אם אין זה מספיק, בלום  	•
בעדינות.  בעודך עושה זאת וודא כי הרכב 

פונה בכיוון קו הנפילה.

בדוק שהבלמים מתפקדים כרגיל לאחר  	•
ירידת ארוכה.

מערכת ABS לנהיגת שטח מופעלת לאחר   
 בחירת התכנית לנהיגת שטח.

במהירויות עד 30 קמ"ש, הגלגלים הקדמיים 
ננעלים באופן מחזורי במהלך הבלימה. 

אפקט "ההתחפרות" שמושג בתהליך זה 
מפחית את מרחק העצירה בנהיגת שטח. 
יכולת היגוי ברכב שגלגליו נעולים מופחתת 

באופן ניכר.

מערכות לנהיגה

בקרת שיוט

הערות כלליות

בקרת השיוט שומרת עבורך על מהירות נסיעה 
קבועה. היא בולמת אוטומטית כדי להימנע 

מהמהירות שנקבעה. עליך להוריד הילוך בזמן 
בירידות ארוכות ותלולות, בפרט אם הרכב 

עמוס במטען או גורר גרור.  בכלי רכב עם תיבת 
הילוכים אוטומטית, עליך לבחור תכנית נהיגה 
ידנית M ) עמוד 174(. כך תשתמש באפקט 

הבלימה של המנוע. באופן זה אתה מפחית 
את העומס על מערכת הבלמים ומונע את 

חימום היתר של הבלמים ואת הבלאי המואץ 
שלהם.

השתמש בבקרת שיוט רק אם תנאי הדרך 
והתנועה מאפשרים לשמור מהירות קבועה 
לאורך זמן.  ניתן לשמור בזיכרון כל מהירות 

מעל 30 קמ"ש.

הערות בטיחות חשובות

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, בקרת 
השיוט לא יכולה להפחית את סכנת התאונה

או לגבור על חוקי הפיזיקה. בקרת השיוט 
אינה מתחשבת בתנאי הדרך, מזג האוויר או 

התנועה. בקרת שיוט היא כלי עזר בלבד. אתה 
אחראי על שמירת המרחק מהרכב שלפניך, 

על מהירות הרכב ועל הבלימה בזמן ועל 
הישארות בתוך הנתיב.

אל תפעיל את בקרת השיוט במצבים הבאים:
בתנאי דרך ותנועה שלא מאפשרים לך  	•

לשמור על מהירות קבועה )בעומס תנועה 
או בדרכים מפותלות(.

בנהיגה בדרכים חלקות.  בלימה או האצה  	•
עשויה לגרום לאבדן האחיזה בגלגלים 

המניעים ולהחלקת הרכב. 

בתנאי ראות ירודה עקב ערפל, גשם כבד או  	•
שלג.

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על 
המהירות השמורה.
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ידית בקרת שיוט

באפשרותך להפעיל בקרת שיוט וספידטרוניק 
משתנה באמצעות ידית בקרת השיוט. נורית 

החיווי LIM בידית בקרת השיוט מציינת איזו 
מערכת נבחרה:

נורית חיווי LIM כבויה: נבחרה בקרת שיוט. 	•
נורית חיווי LIM דולקת: נבחר ספידטרוניק  	•

משתנה.

  הפעלה או הגברת מהירות  

  LIM נורית חיווי  

הפעלה במהירות הנוכחית/האחרונה   
שנשמרה 

הפעלה או הפחתת מהירות  

מעבר בין בקרת שיוט לספידטרוניק   
משתנה    

נטרול של בקרת שיוט  

בעודך מפעיל בקרת שיוט המהירות השמורה 
בזיכרון מוצגת בתצוגה הרב-תכליתית למשך 

5 שניות.

תנאי הפעלה

להפעלת בקרת השיוט כל התנאים הבאים 
חייבים להתקיים:

על בלם החניה החשמלי להיות משוחרר 	•
על מהירותך להיות מעל 30 קמ"ש. 	•

על מערכת ESP להיות מוכשרת לפעולה אך  	•
לא להתערב.

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית על  	•
.D בורר ההילוכים להיות במצב

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית יש לשלב  	•
הילוך.

יש לבחור בקרת שיוט. 	•
לבחירה בבקרת שיוט: בדוק אם נורית   

החיווי LIM  דולקת או לא. 

אם היא כבויה, בקרת שיוט נבחרה כבר. אם   
היא דולקת, לחץ את ידית בקרת השיוט 

. בכיוון החץ 

בידית בקרת השיוט כבית.  נורית החיווי    
בקרת השיוט נבחרה.

אחסון, שמירה וקריאה למהירות

אחסון ושמירה של המהירות הנוכחית
ניתן לאחסן בזיכרון את המהירות הנוכחית אם 

אתה נוהג במהירות העולה על 30 קמ"ש.
האץ את הרכב למהירות הרצויה.  

לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט למעלה   

.  או למטה 

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.  

בקרת השיוט מופעלת. הרכב שומר   
אוטומטית על מהירותו. 

ייתכן כי בקרת השיוט לא תשמור על   
המהירות שנקבעה בנסיעה בעליות. נסיעה 
במהירות השמורה בזיכרון תחודש ביציאה 
מהעלייה.  בירידות בקרת השיוט שומרת 

על המהירות המאוחסנת בזיכרון באמצעות 
הפעלת בלמים אוטומטית. 

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  

•	נהג תמיד במהירויות מנוע מתאימות ולא   
חריגות

•	החלף הילוך בזמן  

•	אם אפשר, אל תוריד כמה הילוכים בו   
זמנית
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אחסון המהירות הנוכחית בזיכרון וקריאה 
למהירות האחרונה שנשמרה

 אזהרה
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא 
שונה מהמהירות הנוכחית, הרכב מאיץ או בולם.  

אם אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת, הרכב 
עשוי לבלום ולהאיץ בפתאומיות.  קיימת סכנת 

 תאונה.
לפני הקריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון, הבא 

בחשבון את תנאי התנועה.  אם אינך יודע מהי 
המהירות המאוחסנת, אחסן את מהמהירות 

הרצויה שוב.

משוך קלות את ידית בקרת השיוט כלפיך   
.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.  

בהפעלה ראשונה של בקרת השיוט היא   
שומרת בזיכרון את המהירות הנוכחית 

או מווסתת את מהירות הרכב למהירות 
הקודמת שנשמרה בזיכרון. 

קביעת מהירות

זכור כי האצה או בלימה עד למהירות שנקבעה 
עשויה להימשך רגע קט.

לחץ את ידית בקרת השיוט למעלה  כדי   
להגביר מהירות או למטה  כדי להאט. 

החזק את הידית לחוצה עד להשגת   
המהירות הרצויה.

שחרר את ידית בקרת השיוט.  

המהירות החדשה נשמרה בזיכרון.  

שינוי המהירות השמורה במרווחים   
של 1 קמ"ש: לחץ קלות את ידית בקרת 

השיוט כלפי מעלה  או כלפי מטה  עד 
לנקודת ההתנגדות. 

המהירות האחרונה שנשמרה מוגברת או   
מופחתת ב- 1 קמ"ש.

שינוי המהירות השמורה במרווחים של   
10 קמ"ש: לחץ קלות את ידית בקרת 

השיוט כלפי מעלה  או כלפי מטה   
מעבר לנקודת ההתנגדות.

המהירות האחרונה שנשמרה מוגברת או   
מופחתת ב- 10 קמ"ש.

בקרת שיוט לא מנוטרלת אם אתה לוחץ על   
דוושת ההאצה.  לדוגמה, אם אתה מאיץ 

לפרק זמן קצר כדי לעקוף, בתום העקיפה 
בקרת השיוט מתאימה את מהירות הרכב 

למהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון. 

נטרול בקרת שיוט

ישנן כמה דרכים להפסיק את פעולת 
המערכת:

משוך קלות את ידית בקרת השיוט כלפיך   
.

או

בלום.  

או

לחץ בקצרה את ידית בקרת השיוט בכיוון   
. החץ 

ספידטרוניק משתנה נבחר. נורית החיווי    
בידית בקרת השיוט נדלקת.

בקרת שיוט מנוטרלת אוטומטית אם:

אתה משלב את בלם החניה החשמלי 	•
אתה נוהג במהירות נמוכה מ- 30 קמ"ש 	•
מערכת ®ESP מתערבת או אתה מנטרל  	•

ESP®
ברכב עם תיבת הילוכים ידנית, אתה משלב  	•

הילוך סרק או לוחץ על דוושת המצמד 
למשך יותר משש שניות 

בכלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית אתה  	•
משלב הילוך גבוה מדי ובעקבות זאת 

מהירות המנוע נמוכה מדי

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית אתה  	•
מעביר את בורר ההילוכים למצב N במהלך 

נסיעה

אם בקרת השיוט מנוטרלת, יישמע צליל 
 Cruise control אזהרה. ניתן לראות את ההודעה

off )בקרת שיוט מנוטרלת( בתצוגה הרב-
תכליתית למשך כחמש שניות.
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המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון   
נמחקת בעת הדממת המנוע. 

)SPEEDTRONIC( ספידטרוניק

הערות כלליות

ספידטרוניק בולם אוטומטית כדי לא לחרוג 
מהמהירות שנקבעה. עליך להוריד הילוך בזמן 

בירידות ארוכות ותלולות, בפרט אם הרכב 
עמוס במטען או גורר גרור. בכלי רכב עם תיבת 
הילוכים אוטומטית, עליך לבחור תכנית נהיגה 
ידנית M ) עמוד 174(. כך תשתמש באפקט 

הבלימה של המנוע. באופן זה אתה מפחית 
את העומס על מערכת הבלמים ומונע 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.
באפשרותך לקבוע הגבלת מהירות משתנה או 

קבועה:
משתנה - להגבלת מהירות באזורים בנויים  	•

לדוגמה

קבועה - להגבלת מהירות לטווח ארוך  	•
לנהיגה לאחר התקנת צמיגי חורף, לדוגמה 

) עמוד 195(

המהירות המוצגת במד מהירות עשויה   
להיות שונה במקצת מהגבלת המהירות 

שאוחסנה.

הערות בטיחות חשובות

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך, 
ספידטרוניק לא יכול להפחית את סכנת 

התאונה או לבטל את חוקי הפיזיקה.
ספידטרוניק אינו מתחשב בתנאי הדרך, מזג 
האוויר או התנועה. ספידטרוניק הוא כלי עזר 

בלבד. אתה אחראי על שמירת המרחק מהרכב 
שלפניך, על מהירות הרכב ועל הבלימה בזמן 

ועל שמירת הנתיב.
אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על 

המהירות השמורה.

ספידטרוניק משתנה

הערות כלליות
באמצעות ידית בקרת השיוט אתה יכול 

להפעיל בקרת שיוט ודיסטרוניק פלוס או 
ספידטרוניק משתנה. 

נורית החיווי LIM בידית בקרת השיוט מציינת 
איזו מערכת נבחרה:

נורית חיווי LIM כבויה: נבחרה בקרת שיוט  	•
או דיסטרוניק פלוס.

נורית חיווי LIM דולקת: נבחר ספידטרוניק  	•
משתנה.

אם המנוע פועל, באפשרותך להשתמש בידית 
בקרת השיוט כדי להגביל את המהירות לכל 

ערך בין 30 קמ"ש לבין המהירות המרבית 
האפשרית של הרכב. אם הערך שנקבע של 

ספידטרוניק קבוע יותר, אז הערך שקבעת 
מיושם ) עמוד 195(.

  לאחסון המהירות הנוכחית או מהירות 
גבוהה יותר  

  LIM נורית חיווי  

לאחסון המהירות הנוכחית ולקריאה   
למהירות האחרונה שאוחסנה

לאחסון המהירות הנוכחית או נמוכה יותר  

מעבר בין בקרת שיוט או דיסטרוניק פלוס   
לספידטרוניק משתנה    

נטרול הספידטרוניק המשתנה  
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בחירת ספידטרוניק משתנה

בדוק אם נורית החיווי LIM  דולקת. אם   
היא דולקת, ספידטרוניק משתנה נבחר 

כבר.

אם היא כבויה, לחץ את ידית בקרת השיוט 
. בכיוון החץ 

נורית החיווי  בידית בקרת השיוט נדלקת. 
ספידטרוניק משתנה נבחר.

אחסון המהירות הנוכחית בזיכרון 
ניתן להשתמש בידית בקרת השיוט כד להגביל 

את המהירות לכל ערך מעל 30 קמ"ש בעוד 
שהמנוע פועל. 

לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט למעלה   

.  או למטה 

המהירות הנוכחית נשמרה בזיכרון. בתצוגה   
הרב-תכליתית מוצגת המהירות שאוחסנה 

 SPEEDTRNIC :למשך 5 שניות באופן הבא
Limit 100 km/h )הגבלת מהירות של 

ספידטרוניק 100 קמ"ש(

אחסון המהירות הנוכחית בזיכרון וקריאה 
למהירות האחרונה שנשמרה

 אזהרה
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא 

נמוכה מהמהירות הנוכחית, הרכב בולם. אם 
אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת, הרכב עשוי 

 לבלום בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.
שים לב לתנאי הדרך והתנועה לפני הקריאה 
למהירות השמורה בזיכרון. אם אינך יודע מהי 

המהירות המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה 
שוב.

משוך קלות את ידית בקרת השיוט כלפיך   
.

שינוי במרווחים של 1 קמ"ש: לחץ   
קלות על ידית בקרת השיוט כלפי מעלה 

  להגברת מהירות או כלפי מטה  
להפחתת מהירות.

או

החזק את הידית לחוצה בנקודת ההתנגדות   
עד להשגת המהירות הרצויה. לחץ את 

ידית בקרת השיוט למעלה   כדי להגביר 
מהירות או למטה  כדי להפחית מהירות.

שינוי במרווחים של 10 קמ"ש: לחץ   
קלות את ידית בקרת השיוט כלפי מעלה 

  להגברת מהירות או כלפי מטה  
להפחתת מהירות. 

או

החזק את הידית לחוצה מעבר לנקודת   
ההתנגדות עד להשגת המהירות הרצויה. 

לחץ את ידית בקרת השיוט למעלה   כדי 
להגביר מהירות או למטה  כדי להפחית 

מהירות.

העברת ספידטרוניק למצב פסיבי
אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר 

לנקודת הלחץ )קיקדאון(, עובר פסידטרוניק 
 SPEEDTRONIC  passive למצב פסיבי. ההודעה

)ספידטרוניק פסיבי( תופיע בתצוגה הרב-
תכליתית.

לאחר מכן באפשרותך לחרוג מעל המהירות 
השמורה בזיכרון. ספידטרוניק הופך שוב לפעיל 

אם אתה:
נוהג לאט יותר מהמהירות השמורה ללא  	•

קיקדאון

מגדיר מהירות חדשה 	•
קורא למהירות האחרונה שנשמרה 	•

ההודעה SPEEDTRONIC passive תיעלם   
מהתצוגה הרב-תכליתית.

נטרול ספידטרוניק משתנה
לא ניתן לנטרל ספידטרוניק משתנה באמצעות 

בלימה.
ישנן כמה דרכים לנטרל ספידטרוניק משתנה:

לחץ קלות את ידית בקרת השיוט לפנים   

או

לחץ בקצרה את ידית בקרת השיוט בכיוון   
. החץ 

נורית החיווי  בידית בקרת השיוט כבית.   
ספידטרוניק משתנה מנוטרל.

בקרת שיוט או דיסטרוניק פלוס נבחרו.  
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כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:
ספידטרוניק מפסיק לפעול אם אתה מעלה 
הילוך ובעקבות זאת מהירות המנוע הופכת 

לנמוכה מדי. 
המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון   

נמחקת בעת הדממת המנוע.

ספידטרוניק קבוע

ביכולתך להשתמש במחשב הדרך כדי להגביל 
את המהירות באופן קבוע לערך שבין 160 
קמ"ש )עבור נהיגה עם צמיגי חורף( לבין 

המהירות המרבית ) עמוד 251(.
רגע קט לפני השגת המהירות השמורה, היא 
מוצגת בתצוגה הרב-תכליתית. ספידטרוניק 

קבוע נשאר פעיל אפילו אם מנוטרל 
הספידטרוניק המשתנה. אינך יכול לחרוג 

מהגבלת המהירות השמורה בזיכרון, אפילו 
אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת 

ההתנגדות )קיקדאון(.

)DISTRONIC PLUS( דיסטרוניק פלוס

הערות כלליות

דיסטרוניק פלוס מווסת את המהירות ומסייע 
לך לשמור על המרחק מהרכב שלפניך באופן 
אוטומטי. הרכבים מזוהים באמצעות מערכת 

חיישן הרדאר. דיסטרוניק פלוס בולם אוטומטית 
כדי שלא תתבצע חריגה מהמהירות שנקבעה.

הורד הילוך בזמן בנהיגה בירידות ארוכות 
ותלולות.  הקפד על כך במיוחד בנסיעה ברכב 
עמוס ובעת גרירת גרור. כך תשתמש באפקט 

הבלימה של המנוע. באופן זה אתה מפחית 
את העומס על מערכת הבלמים ומונע את 

חימום היתר של הבלמים ואת הבלאי המואץ 
שלהם.

אם דיסטרוניק פלוס מזהה שקיימת סכנת 
התנגשות, תקבל אזהרה חזותית וקולית. ללא 
התערבותך תפקוד דיסטרוניק פלוס אינו יכול 

למנוע התנגשות. במצב זה יושמע צליל אזהרה 
לסירוגין ונורית האזהרה של תפקוד אזהרת 

המרחק תידלק בלוח המחוונים. בלום מיד כדי 
להגדיל את המרחק מהרכב שלפניך או נקוט 

פעולת התחמקות, אם בטוח לעשות זאת.
טווח הפעילות של דיסטרוניק פלוס נע בין 0 

קמ"ש לבין 200 קמ"ש.
אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס בנהיגה 

בדרכים בעלות שיפועים תלולים. 

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
 דיסטרוניק פלוס אינו מגיב:

1•	לאנשים או לבעלי חיים
•	למכשולים נייחים בדרך כגון כלי רכב נייחים או 

 חונים

•	לתנועה בכיוון הנגדי או לכלי רכב שחוצים את 
 נתיבך

לכן, דיסטרוניק פלוס עשוי לא להפיק אזהרה או לא 
 להתערב במצבים מעין אלה.  קיימת סכנת תאונה.
הקדש תמיד תשומת לב לתנאי התנועה והיה מוכן 

לבלום.

 אזהרה
דיסטרוניק פלוס לא תמיד יכול לזהות בבירור 

משתמשי דרך אחרים או מצבי תנועה מורכבים.
 במקרים אלה דיסטרוניק פלוס עשוי:

•	להפיק אזהרה מיותרת ולאחר מכן לבלום את 
 הרכב

1•	לא להפיק אזהרה ולא להתערב
•	להאיץ בפתאומיות
 קיימת סכנת תאונה.

המשך לנהוג בזהירות והיה מוכן לבלום, במיוחד 
לאחר קבלת אזהרה מדיסטרוניק פלוס.

 אזהרה
דיסטרוניק פלוס בולם את רכבך בכוח שהוא עד 

 50% מכוח התאוטה המרבי. 
אם כוח תאוטה זה אינו מספיק, יפיק דיסטרוניק 

פלוס התראה קולית וחזותית.  קיימת סכנת 
 תאונה.

הפעל בעצמך את הבלמים במצבים אלה ונסה 
לנקוט פעולות התחמקות.
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 HOLD אם דיסטרוניק פלוס או תפקוד  
מופעלים, הרכב בולם אוטומטית במצבים 

מסוימים. כדי למנוע נזק לרכב, נטרל 
דיסטרוניק פלוס ותפקוד HOLD במצבים 

הבאים או דומים: 

•	בעת גרירת רכב  

•	במתקן לרחיצת מכוניות  

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך, 
דיסטרוניק פלוס לא יכול להפחית את 

סכנת התאונה או לבטל את חוקי הפיזיקה. 
דיסטרוניק פלוס לא יכול להתחשב בתנאי דרך, 
מזג אוויר או תנועה.  דיסטרוניק פלוס הוא כלי 

עזר בלבד. אתה אחראי על שמירת המרחק 
מהרכב שלפניך, על מהירות הרכב, ועל 

הבלימה בזמן ועל שמירת הנתיב.
אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס במצבים 

הבאים:
בתנאי דרך ותנועה שלא מאפשרים לך  	•

לשמור על מהירות קבועה )בעומס תנועה 
או בדרכים מפותלות(.

בנהיגה בדרכים חלקות. בלימה או האצה  	•
עשויה לגרום לאבדן האחיזה בגלגלים 

המניעים ולהחלקת הרכב.

בתנאי ראות ירודה עקב ערפל, גשם כבד או  	•
שלג.

דיסטרוניק פלוס עשוי לא לזהות כלי רכב צרים 
הנוסעים מלפנים כגון אופנועים או כלי רכב 

הנוסעים בנתיב אחר. 
בפרט, זיהוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר 

עקב:
חיישנים מלוכלכים או חסומים 	•

שלג או גשם כבד 	•
הפרעה ממקורות רדאר אחרים 	•

החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה  	•
בחניון רב-קומות

אם דיסטרוניק פלוס מפסיק לזהות כלי רכב 
מלפנים, הוא עשוי להאיץ בפתאומיות כדי 

להגיע למהירות השמורה בזיכרון. 

מהירות זו עלולה:
להיות גבוהה מדי לנתיב פנייה או יציאה  	•

מדרך מהירה

להיות כה גבוהה בנתיב הימני, שתעקוף כלי  	•
רכב בנתיב השמאלי

להיות כה גבוהה בנתיב השמאלי, שתעקוף  	•
כלי רכב בנתיב הימני

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על 
המהירות השמורה.

ידית בקרת השיוט

באפשרותך להפעיל דיסטרוניק פלוס 
וספידטרוניק משתנה באמצעות ידית בקרת 

השיוט.
נורית החיווי LIM בידית בקרת השיוט מציינת 

איזו מערכת נבחרה:
נורית חיווי LIM כבויה: דיסטרוניק פלוס  	•

נבחר.

נורית חיווי LIM דולקת: נבחר ספידטרוניק  	•
משתנה.

  לאחסון המהירות הנוכחית או מהירות 
גבוהה יותר  

לקביעת המרחק הספציפי המינימלי   

LIM נורית חיווי  

לאחסון המהירות הנוכחית בזיכרון וקריאה   
למהירות האחרונה שנשמרה

לאחסון המהירות הנוכחית או מהירות   
נמוכה יותר   

למעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק   
משתנה

לנטרול דיסטרוניק פלוס  
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בחירת ספידטרוניק פלוס
בדוק אם נורית החיווי LIM  דולקת. אם   

היא כבויה, דיסטרוניק פלוס נבחר כבר.

אם היא דולקת, לחץ את ידית בקרת השיוט   
. בכיוון החץ 

נורית החיווי  בידית בקרת השיוט כבית.   
דיסטרוניק פלוס נבחר.

הפעלת ספידטרוניק פלוס

תנאי הפעלה
להפעלת דיסטרוניק פלוס כל התנאים הבאים 

חייבים להתקיים:
המנוע חייב לפעול. ייתכן כי יהיה עליך לנהוג  	•
במשך כשתי דקות לפני שדיסטרוניק פלוס 

יהיה מוכן לפעולה.

על בלם החניה החשמלי להיות משוחרר. 	•
על מערכת ®ESP להיות מוכשרת לפעולה  	•

אך לא להתערב.

אין להפעיל סייען חניה פעיל. 	•
.DSR יש לנטרל 	•

.D יש להציב את בורר ההילוכים במצב 	•
דלת הנהג חייבת להיות סגורה בעודך מעביר  	•

את בורר ההילוכים ממצב P ל-D וחגורת 
הבטיחות שלך חייבת להיות חגורה.

דלת הנוסע הקדמי והדלתות האחוריות  	•
חייבות להיות סגורות. 

יש לבחור את התפקוד דיסטרוניק פלוס  	•
באמצעות ידית בקרת השיוט ) עמוד 197(.

הפעלה
לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט כלפיך   

. דיסטרוניק   או למעלה  או למטה 
פלוס מופעל.

החזק את הידית לחוצה למעלה  או   
למטה  עד להשגת המהירות הרצויה.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.  

רכבך מתאים את מהירותו לזו של הרכב   
מלפנים, אך רק עד למהירות שנשמרה 

בזיכרון. 

אם אינך משחרר את דוושת ההאצה   
 DISTRONIC באופן מלא, תופיע ההודעה

PLUS inactive )דיסטרוניק פלוס לא פעיל( 
בתצוגה הרב-תכליתית. במקרה זה לא 
יישמר המרחק שנקבע מהרכב האיטי 

שנוסע לפניך. אתה תנהג במהירות שתקבע 
באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה. 

ניתן להפעיל דיסטרוניק פלוס בעת שהרכב 
נייח. המהירות המינימלית שניתן לקבוע היא 

30 קמ"ש.
לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט כלפיך  

. דיסטרוניק פלוס  או למעלה   או למטה 
מופעל.

הפעלה במהירות הנוכחית/המהירות 
האחרונה שנשמרה

 אזהרה
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא 
שונה מהמהירות הנוכחית, הרכב מאיץ או בולם. 
אם אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת, הרכב 
עשוי לבלום ולהאיץ בפתאומיות. קיימת סכנת 

 תאונה.
לפני הקריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון, הבא 

בחשבון את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהי 
המהירות המאוחסנת, אחסן את מההירות הרצויה 

שוב.

משוך קלות את ידית בקרת השיוט   
. ) עמוד 196( כלפיך 

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.  

דיסטרוניק פלוס מופעל. בעת ההפעלה   
הראשונה נשמרת המהירות הנוכחית. 

אחרת, הוא מגדיר את מהירות השיוט של 
הרכב לערך האחרון שנשמר.
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נהיגה עם דיסטרוניק פלוס

התחלת נסיעה ונהיגה
הרכב יכול להתחיל לנסוע אם הוא פונה אל   
מכשול בלתי מזוהה או אם הוא נוסע בנתיב 

אחר. במקרה זה הרכב בולם אוטומטית. 
קיימת סכנת תאונה. היה מוכן לבלום בכל 

עת. 

דיסטרוניק פלוס מנוטרל בלחיצה על דוושת 
הבלמים למעט אם הרכב נייח. 

אם ברצונך להתחיל לנסוע עם   
דיסטרוניק פלוס: הסר את רגלך מדוושת 

בלמים.

משוך קלות את ידית בקרת השיוט   
. ) עמוד 196( כלפיך 

או

האץ בקצרה.  

רכבך מתחיל לנסוע ומתאים את מהירותו   
לזו של הרכב שלפניך.

אם שום רכב לא זוהה מלפנים, רכבך מאיץ   
למהירות שנקבעה מראש.

אם אין כלי רכב לפניך, דיסטרוניק פלוס פועל 
באופן זהה לבקרת השיוט.

אם דיסטרוניק פלוס מזהה שהרכב לפניך 
מאט, הוא בולם את רכבך. כך נשמר המרחק 

שבחרת. 
אם דיסטרוניק פלוס מזהה שהרכב שלפניך 

מאיץ, הוא מגביר את מהירות הנסיעה. רכבך 
מאיץ עד למהירות ששמורה בזיכרון. 

בחירת תכנית הנהיגה
דיסטרוניק פלוס תומך בסגנון נהיגה ספורטיבי 

 ( M או S אם אתה בוחר תכנית הנהיגה
עמוד 173(. האצה לרכב שלפנים או למהירות 
שנקבעה מראש היא דינמית יותר. אם בחרת 

בתכנית נהיגה E, הרכב מאיץ באופן חלק 
יותר. מומלץ להפעיל תכנית זו בנהיגה בעומסי 

תנועה. 

החלפת נתיבים
אם ברצונך לעבור לנתיב העקיפה, דיסטרוניק 

פלוס מסייע לך אם: 
מהירות נסיעתך מעל 70 קמ"ש 	•

דיסטרוניק פלוס שומר על המרחק מהרכב  	•
שלפנים

אתה מפעיל את מחווני האיתות המתאימים 	•
דיסטרוניק פלוס לא מזהה סכנת התנגשות 	•

אם תנאים אלה מתקיימים, הרכב מאיץ. 
האצה תיקטע אם החלפת נתיבים תימשך זמן 

רב מדי או אם יקטן המרחק בין רכבך לרכב 
שלפניך.

עצירה

 אזהרה
אם אתה יוצא מהרכב שנבלם באמצעות 
 דיסטרוניק פלוס, הוא עלול להידרדר אם:

1•	קיימת תקלה במערכת או אם המצבר נפרק
•	דיסטרוניק פלוס מנוטרל באמצעות ידית בקרת 

 השיוט בידי נוסע או בחוץ, לדוגמה.

•	מערכת החשמל בתא המנוע, המצבר או 
 הנתיכים חובלו.

1•	המצבר מנותק.
1•	דוושת ההאצה לחוצה בידי נוסע, לדוגמה.

 קיימת סכנת תאונה.
אם ברצונך לצאת מהרכב, נטרל תמיד דיסטרוניק 

פלוס ואבטח את הרכב נגד הידרדרות.

 למידע נוסף על נטרול דיסטרוניק פלוס, ראה
) עמוד 200(.

אם דיסטרוניק פלוס מזהה שהרכב לפניך 
עוצר, הוא בולם את רכבך עד לעצירה מלאה.

לאחר שרכבך עצר, הוא נשאר נייח ואינך צריך 
ללחוץ על דוושת הבלמים.

לאחר פרק זמן קצר מופעל בלם החניה   
החשמלי ומשחרר את בלמי השירות. 

בהתאם למרחק המינימלי שהוגדר רכבך   
יגיע לעצירה מלאה במרחק גדול דיו מאחורי 

הרכב שלפנים. המרחק המינימלי נקבע 
באמצעות הבקר שעל ידית בקרת השיוט.
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בלם החניה החשמלי מאבטח את הרכב 
באופן אוטומטי, אם דיסטרוניק פלוס מופעל 

ומתקיימים תנאים הבאים:
חגורת הבטיחות משוחררת ודלת הנהג  	•

נפתחת

המנוע דומם, אלא אם הופסק אוטומטית  	•
ECO start/stop בידי התפקוד

ישנן תקלות במערכת 	•
המצבר אינו טעון דיו 	•

אם ישנה תקלה, ייתכן כי מצב P ישולב באופן 
אוטומטי.

קביעת מהירות

זכור כי האצה או בלימה עד למהירות שנקבעה 
עשויה להימשך רגע קט.

  לאחסון המהירות הנוכחית או מהירות 
גבוהה יותר

לאחסון המהירות הנוכחית או מהירות   
נמוכה יותר

לחץ את ידית בקרת השיוט למעלה    
כדי להגביר את המהירות או למטה  כדי 

להפחית אותה.

החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה עד   
להשגת המהירות הרצויה.

שחרר את ידית בקרת השיוט.  

המהירות החדשה נשמרה בזיכרון.   
דיסטרוניק פלוס מופעל ומתאים את 

מהירות הרכב לערך החדש שנשמר בזיכרון.

שינוי המהירות השמורה במרווחים של   
1 קמ"ש: לחץ את ידית בקרת השיוט 

בקצרה כלפי מעלה   או כלפי מטה 
עד לנקודת ההתנגדות.

המהירות האחרונה שנשמרה מוגברת או   
מופחתת ב- 1 קמ"ש.

שינוי המהירות השמורה במרווחים של   
10 קמ"ש: לחץ את ידית בקרת השיוט 

בקצרה כלפי מעלה   או כלפי מטה  
מעבר לנקודת ההתנגדות.

המהירות האחרונה שנשמרה מוגברת או   
מופחתת ב- 10 קמ"ש.

דיסטרוניק פלוס לא מנוטרל אם אתה לוחץ   
על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם אתה מאיץ 

כדי לעקוף, דיסטרוניק פלוס מתאים את 
מהירות הרכב למהירות האחרונה שנשמרה 

בזיכרון בתום העקיפה.

הגדרת המרחק המינימלי

באפשרותך להגדיר את המרחק המינימלי 
עבור דיסטרוניק פלוס באמצעות שינוי טווח 

הזמן בין שנייה אחת לשתי שניות. באמצעות 
תפקוד זה ניתן לקבוע את המרחק המינימלי 

שישמור דיסטרוניק פלוס מהרכב שלפניך 
בהתאם למהירות הרכב. באפשרותך לראות 

 מרחק זה בתצוגה הרב-תכליתית 
) עמוד 201(.

וודא שאתה שומר את המרחק המינימלי   
מהרכב שלפניך כפי שנדרש בחוק.  התאם 

את המרחק לרכב שמלפנים, אם צריך. 
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להגדלת המרחק: סובב את הבקר     
. בכיוון 

דיסטרוניק פלוס שומר על מרחק גדול יותר   
בין רכבך לבין הרכב שמלפנים. 

להקטנת המרחק: סובב את הבקר     

. בכיוון 

דיסטרוניק פלוס שומר על מרחק קטן יותר   
בין רכבך לבין הרכב שמלפנים.

נטרול דיסטרוניק פלוס

ישנן כמה דרכים לנטרל דיסטרוניק פלוס:

לחץ קלות את ידית בקרת השיוט לפנים   

או

בלום, אלא אם הרכב נייח.  

או

לחץ בקצרה את ידית בקרת השיוט בכיוון   
. החץ 

ספידטרוניק משתנה נבחר. נורית החיווי    
בידית בקרת השיוט נדלקת.

בעת נטרול של דיסטרוניק פלוס תראה את 
ההודעה DISTRONIC PLUS off )דיסטרוניק 

פלוס מנוטרל( בתצוגה הרב-תכליתית למשך 
כחמש שניות.

המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון   
נמחקת בעת הדממת המנוע. דיסטרוניק 

פלוס לא מנוטרל אם אתה לוחץ על דוושת 
ההאצה.

דיסטרוניק פלוס מנוטרל אוטומטית אם:
אתה מפעיל את בלם החניה החשמלי או  	•

אם הוא מופעל אוטומטית

ESP® מתערב או אם אתה מנטרל את ESP®  •
N או P, R תיבת ההילוכים במצב 	•

אתה מושך את ידית בקרת השיוט כלפיך  	•
כדי להתחיל לנסוע ודלת הנוסע הקדמי או 

אחת הדלתות האחוריות פתוחה

הרכב מחליק 	•
DSR אתה מפעיל 	•

אתה מפעיל סייען חניה פעיל 	•
אם דיסטרוניק פלוס מנוטרל, יישמע צליל 

 DISTRONIC אזהרה. ניתן לראות את ההודעה
PLUS off )דיסטרוניק פלוס מנוטרל( בתצוגה 

הרב-תכליתית למשך כחמש שניות.
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תצוגת דיסטרוניק פלוס בלוח המחוונים

תצוגה במד המהירות

דוגמה: הצגה של דיסטרוניק פלוס בלוח 
המחוונים

בעת שדיסטרוניק פלוס מופעל, מקטע 
אחד או שניים   נדלקים בטווח המהירות 

שנקבעה.
אם דיסטרוניק פלוס מזהה רכב לפנים, נדלקים 

מקטעים  בין המהירות של הרכב שלפניך 

 .  לבין המהירות השמורה 

מטעמי עיצוב המהירות המוצגת במדה   
מהירות עשויה להיות שונה במקצת 

מהמהירות שנקבעה עבור דיסטרוניק פלוס.

תצוגה בעת שדיסטרוניק פלוס מנוטרל

 רכב מלפנים, אם זוהה

 מחוון מרחק: המרחק הנוכחי עד לרכב 
שלפנים  

 מרחק מינימלי עד לרכב שלפניך, מתכוונן  

 רכבך 

בתפריט Assistance ) עמוד 245( במחשב 
הדרך באפשרותך לבחור את גרפיקת הסיוע. 

 Assistance graphic בחר את התפקוד  
 בגרפקית הסיוע באמצעות מחשב הדרך 

) עמוד 245(.

תצוגה בעת שדיסטרוניק פלוס מופעל

רכב מלפנים, אם זוהה    

 מרחק מינימלי עד לרכב שלפניך, מתכוונן

רכבך  

 דיסטרוניק פלוס פעיל )מלל בלבד מופיע 
בעת הפעלתה של ידית בקרת השיוט(

 Assistance graphic בחר את התפקוד  
 בגרפקית הסיוע באמצעות מחשב הדרך 

) עמוד 245(.

המהירות השמורה תוצג למשך כחמש שניות 
בעת הפעלת דיסטרוניק פלוס.
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עצות לנהיגה עם דיסטרוניק פלוס

הערות כלליות
הקדש תשומת לב מיוחדת לתנאי דרך ותנועה 

מסוימים. במצבים אלה, בלום אם צריך. 
בעקבות הבלימה דיסטרוניק פלוס מנוטרל.

פניות, כניסה לעיקולים או יציאה מהם

היכולת של דיסטרוניק פלוס לזהות כלי רכב 
בעת ביצוע פנייה מוגבלת. רכבך עשוי לבלום 

בפתאומיות או מאוחר.

כלי רכב שאינם נוסעים באמצע הנתיב

דיסטרוניק פלוס עשוי לא לזהות כלי רכב 
שאינם נוסעים באמצע הנתיב שלהם. המרחק 

מהרכב שלפניך יהיה קטן מדי. 

כלי רכב אחרים המחליפים נתיב

דיסטרוניק פלוס עשוי לא לזהות כלי רכב 
שנכנסים לפניך. המרחק מהרכב שלפניך יהיה 

קטן מדי.
כלי רכב צרים

דיסטרוניק פלוס אינו יכול לזהות את כלי הרכב 
שלפנים אם הוא נוסע בקצה הנתיב בשל 

מימדיו הצרים. המרחק מהרכב שלפניך יהיה 
קטן מדי.
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חסימות וכלי רכב נייחים

דיסטרוניק פלוס לא בולם עקב חסימות או כלי 
רכב נייחים. לדוגמה, אם הרכב שאתה נוסע 
אחריו מבצע פנייה ולפניו מזוהה מכשול או 

רכב חונה, דיסטרוניק פלוס לא יבלום בגללם.

כלי רכב חוצים

דיסטרוניק פלוס עשוי לא לזהות כלי רכב 
החוצים את נתיבך בטעות.  הפעלת דיסטרוניק 

פלוס לפני רמזור שיש בו תנועה חוצה, 
לדוגמה, עלולה לגרום לרכבך לנוע בשוגג.

HOLD תפקוד

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אחרי שאתה יוצא מהרכב הוא עלול להתחיל לנוע 

 אף על פי שנבלם בידי תפקוד HOLD אם:

•	ישנה תקלה במערכת או אם המצבר אינו טעון 
 דיו

•	תפקוד HOLD מנוטרך באמצעות לחיצה על 
 דוושת ההאצה בידי נוסע, לדוגמה

•	מערכת החשמל בתא המנוע, המצבר או 
 הנתיכים חובלו.

1•	המצבר מנותק. קיימת סכנת תאונה.
 HOLD לפני יציאה מהרכב תמיד נטרל תפקוד

ואבטח את הרכב נגד הידרדרות.

 HOLD אם דיסטרוניק פלוס או תפקוד  
מופעלים, הרכב בולם אוטומטית במצבים 
מסוימים. כדי למנוע נזק לרכב, נטרל את 
דיסטרוניק פלוס ותפקוד HOLD במצבים 

 הבאים או דומים:
1•	בעת גרירת רכב

•	במתקן לרחיצת מכוניות
לנטרל תפקוד HOLD, ראה ) עמוד 204(.

הערות כלליות

תפקוד HOLD יכול לסייע לנהג במצבים הבאים:

בתחילת נסיעה, במיוחד במדרונות תלולים 		•
בתמרונים על מדורונות תלולים 		•

בנסיעה בעומס תנועה 		•
הרכב נייח ללא צורך בלחיצה על דוושת 

הבלמים.
אפקט הבלימה בוטל ותפקוד HOLD מנוטרל 
בעודך לוחץ על דוושת ההאצה כדי להתחיל 

לנסוע.
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תנאי הפעלה

ניתן להפעיל תפקוד HOLD אם:
הרכב נייח 	•

המנוע פועל או הופסק אוטומטית בידי  	•
ECO start/stop התפקוד

דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות של הנהג  	•
מהודקת

בלם החניה החשמלי משוחרר 	•
 N או D, R תיבת ההילוכים אוטומטית במצב 	•

דיסטרוניק פלוס מנוטרל. 	•

HOLD הפעלת תפקוד

דוגמה: כלי רכב עם תצוגה הרב-תכליתית 
צבעונית

וודא שמתקיימים תנאי ההפעלה.  

לחץ את דוושת הבלמים.  

לחץ מהר על דוושת הבלמים עד שיופיע    

 בתצוגה הרב-תכליתית. 

תפקוד HOLD מופעל. ניתן לשחרר את   
דוושת הבלמים.

אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים   
לא מפעיל תפקוד HOLD, המתן מעט ונסה 

שוב.

HOLD נטרול של תפקוד

תפקוד HOLD מנוטרל אוטומטית אם:
אתה מאיץ.  בכלי רכב עם תיבת הילוכים  	•

 D אוטומטית: רק אם בורר ההילוכים במצב
.R או

P תיבת ההילוכים אוטומטית במצב 	•
אתה לוחץ על דוושת הבלמים בכוח מסוים   

עד שסמל   נעלם מהתצוגה הרב-
תכליתית.

אתה מאבטח את הרכב באמצעות בלם  	•
החניה החשמלי

אתה מפעיל דיסטרוניק פלוס 	•
לאחר פרק זמן קצר מופעל בלם החניה   

החשמלי שמשחרר את בלמי השירות.

בלם החניה החשמלי מאבטח את הרכב באופן 
אוטומטי, אם תפקוד HOLD מופעל ומתקיימים 

התנאים הבאים:
דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות של  	•

הנהג משוחררת

המנוע דומם, אלא אם הופסק אוטומטית  	•
ECO start/stop בידי התפקוד

קיימות תקלות במערכת 	•
מצבר הרכב אינו טעון דיו 	•

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית
בעליות או בירידות תלולות או אם ישנה תקלה, 

.P תיבת ההילוכים משולבת אוטומטית במצב

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית
ההודעה Brake immediately )בלום מיד( עשויה 

להופיע בתצוגה הרב-תכליתית.
לחץ מיד על דוושת הבלמים בחוזקה עד   

שתיעלם ההודעה.

תפקוד HOLD מנוטרל.  

יישמע זמזם במרווחים סדירים אם אתה 
מדומם את המנוע, משחרר את חגורת 

הבטיחות שלך או פותח את דלת הנהג כל עוד 
תפקוד HOLD מופעל. הזמזם מתריע בפניך כי 

תפקוד HOLD מופעל עדיין. אם תנסה לנעול 
את הרכב, הצפצוף יושמע בעוצמה גבוהה 

יותר. ניתן לנעול את הרכב רק לאחר נטרול של 
 .HOLD תפקוד

לאחר הדממת המנוע ניתן להתניעו שוב רק   
.HOLD לאחר נטרול של תפקוד
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RACE START זינוק מירוצים

הערות בטיחות חשובות

זינוק מירוצים מאפשר האצה אופטימלית 
ממצב עמידה בתנאי שאחיזת הדרך מתאימה 

לכך. הפעל את זינוק המירוצים רק בסביבת 
מרוצים מתאימה.

.AMG זינוק מירוצים זמין רק ברכבי  

תנאי הפעלה

באפשרותך להפעיל זינוק מירוצים אם:
הדלתות, מכסה תא המנוע ודלת תא  	•

המטען סגורים

מנוע פועל ותיבת הילוכים, בקרת האחיזה  	•
והמנוע הגיעו לטמפרטורות הפעלה שלהם

מצב נהיגה SPORT מופעל ) עמוד 79( 	•
גלגל ההגה מיושר לפנים 	•

הרכב נייח ודוושת הבלמים לחוצה )רגל  	•
שמאל(

 D בורר ההילוכים במצב 	•
תכנית נהיגה M נבחרה ) עמוד 173(. 	•

RACE START הפעלת זינוק מירוצים

לחץ על דוושת הבלמים ברגל שמאל והחזק   
אותה לחוצה.

משוך והחזר את שתי הידיות להחלפת   
הילוכים בגלגל ההגה.

 RACE START Confirm: Paddle ההודעה  
UP Cancel: Paddle DOWN )זינוק מירוצים 

אישור: ידית העלאת הילוך, ביטול: ידית 
הורדת הילוך( מופיעה בתצוגה הרב-

תכליתית.

שחרר את שתי הידיות להחלפת הילוכים   
בגלגל ההגה.

אם הפסיקו להתקיים תנאי ההפעלה של   
התפקוד, זינוק מירוצים מבוטל.  ההודעה 

 RACE START not possible See Owner’s
Manual )זינוק מירוצים אינו פעיל. ראה ספר 

נהג( מוצגת בתצוגה הרב-תכליתית.

לביטול: משוך את הידית השמאלית   
להעברת הילוכים בגלגל ההגה ) עמוד 

.)173

או

לאישור: משוך את הידית הימנית להעברת   
הילוכים בגלגל ההגה ) עמוד 173(.

 RACE START available Depress ההודעה  
accelerator )זינוק מירוצים פעיל. לחץ על 

דוושת ההאצה( מוצגת בתצוגה הרב-
תכליתית.

אם לא תלחץ על דוושת ההאצה תוך כמה   
 RACE שניות, יתבטל זינוק מירוצים. ההודעה

START cancelled )זינוק מירוצים מבוטל( 
תופיע בתצוגה הרב-תכליתית.

לחץ על דוושת ההאצה במלואה.  
 מהירות המנוע מוגברת.

 RACE START Release brake to start ההודעה
)זינוק מירוצים; שחרר בלמים להתחלת 
נסיעה( מוצגת בתצוגה הרב-תכליתית.

אם דוושת הבלמים לא משוחררת תוך זמן   
 RACE קצר, זינוק מירוצים מבוטל. ההודעה

START cancelled )זינוק מירוצים מבוטל( 
תופיע בתצוגה הרב-תכליתית.

הסר את רגלך מדוושת הבלמים, אך הוסף   
 ללחוץ על דוושת ההאצה.

 הרכב מתחיל לנסוע בהאצה מרבית.
ההודעה RACE START active )זינוק מירוצים 

פעיל( מוצגת בתצוגה הרב-תכליתית.

זינוק מירוצים מופסק כאשר הרכב מגיע 
 S למהירות של כ- 50 קמ"ש. תכנית נהיגה

מופעלת. מצב נהיגה SPORT נותר פעיל.
זינוק מירוצים מנוטרל מיד אם אתה משחרר 

את דוושת ההאצה במהלך פעולתו או אם אחד 
מתנאי ההפעלה מפסיק להתקיים. ההודעה 

 RACE START not possible See Owner’s Manual
או )זינוק מירוצים אינו פעיל. ראה ספר נהג( 

RACE START cancelled )זינוק מירוצים מבוטל( 
מוצגת בתצוגה הרב-תכליתית.

אם השתמשת בתפקוד כמה פעמים ברצף   
בפרק זמן קצר, יהיה זינוק מירוצים זמין שוב 

רק לאחר שתנהג ברכב למרחק מסוים.
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4MATIC )הנעה קבועה בכל הגלגלים( 

4MATIC מספק הנעה קבועה לכל ארבעת 
הגלגלים. ביחד עם מערכת ®ESP, התפקוד 

משפר את האחיזה של רכבך כאשר גלגל מניע 
מסתחרר בגלל אחיזה ירודה.

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך, 
4MATIC לא יכול להפחית את סכנת התאונה 

או לבטל את חוקי הפיזיקה. 4MATIC אינו 
מתחשב בתנאי הדרך, מזג האוויר או התנועה. 

4MATIC הוא כלי עזר בלבד. אתה אחראי על 
שמירת המרחק מהרכב שלפניך, על מהירות 

הרכב, על הבלימה בזמן ועל שמירת הנתיב.
אם גלגל מניע מסתחרר בגלל אחיזה ירודה:

בעת תחילת נסיעה, לחץ על דוושת ההאצה  	•
למצב הרצוי בלבד

האץ פחות בעת נהיגה 	•
לעולם אל תגרור רכב בעוד שאחד הסרנים   

מורם. הדבר יכול להזיק לתיבת העברה. נזק 
מסוג זה אינו מכוסה באחריות העקיפה 
של מרצדס בנץ ושל כלמוביל בע"מ. יש 

לגרור את הרכב כאשר כל גלגליו מורמים 
מהקרקע או כאשר כל גלגליו על הקרקע.  

הקפד על ההוראות לגרירת הרכב בעוד שכל 
הגלגלים במגע עם הקרקע.

בתנאי חורף ניתן להשיג את מלוא הפעולה   
של 4MATIC רק באמצעות השימוש בצמיגי 
חורף )צמיגי M+S( עם שרשראות שלג, אם 

צריך.

DSR )ויסות מהירות בירידה( 

הערות בטיחות חשובות 

DSR )ויסות מהירות בירידה( זמין רק בכלי   
רכב שצוידו בחבילה לנהיגת שטח. 

DSR הוא כלי עזר המסייע לך בנסיעה במדרון. 
הוא שומר את מהירות הנסיעה בערך שנבחר 

במחשב הדרך. ככל שהמדרון תלול יותר, 
כך גדל אפקט הבלימה של DSR על הרכב. 

בנהיגה במישור או בעלייה, אפקט הבלימה של 
הרכב יורד לערך מינימלי או מתבטל כלל.

DSR שולט במהירות הרכב לאחר הפעלתו 
וכאשר תיבת ההילוכים נמצאת במצב D, R או 
N. האץ או בלום כדי לנהוג במהירות גבוהה או 

נמוכה יותר מזו שנקבעה במחשב הדרך.
 DSR ,אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך
לא יכול להפחית את סכנת התאונה או לבטל 
את חוקי הפיזיקה. DSR אינו מתחשב בתנאי 
הדרך, מזג האוויר או התנועה. DSR הוא כלי 
עזר בלבד. אתה אחראי על שמירת המרחק 

מהרכב שלפניך, על מהירות הרכב, על 
הבלימה בזמן ועל שמירת הנתיב.

אתה תמיד אחראי לשמור על השליטה ברכב 
ולהעריך אם ניתן לשמור על השליטה בירידה 

במדרון. DSR לא תמיד מסוגל לשמור על 
המהירות שנקבעה בגלל פני הדרך או מצב 
הצמיגים. קבע מהירות שמתאימה לתנאים 

הקיימים ובעת הצורך בלום בעצמך.

 אזהרה
אם מהירות הנסיעה והמהירות שנקבעה שונות זו 

מזו ואתה מפעיל DSR על דרך חלקה, הגלגלים 
עלולים לאבד אחיזה.  קיימת סכנה מוגברת 

 לסחרור גלגלים ולתאונה.
לפני הפעלת DSR, הבא בחשבון את פני הדרך 

ואת ההבדלים בין מהירות הנסיעה למהירות 
שנקבעה. 

למידע נוסף על נהיגת שטח, ראה ) עמוד 
.)187

DSR הפעלה/ביטול פעולה של

 אזהרה
אם מהירות רכבך בפועל גבוהה מזו שנקבעה 

ואתה מפעיל DSR, יאט הרכב בנסיעה בירידות. 
אם אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת, הרכב 

 עשוי לבלום בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.
האט את הרכב עד למהירות שנקבעה לפני 
הפעלת DSR. אם אינך יודע מהי המהירות 

המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה שוב.
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הפעלה
ביכולתך להפעיל DSR במהירות נמוכה מ- 30 

קמ"ש.

לחץ על לחצן  .  

. נדלקת נורית החיווי   

מחוון המצב בתצוגה הרב-תכליתית מוצג:   
DSR 6 km/h לדוגמה.

אם מהירות הנסיעה הנוכחית גבוהה מדי, סמל 
של DSR מופיע בתצוגה הרב-תכליתית. כמו 

 Max. speed 30 km/h :כן, תראה את ההודעה
)מהירות מרבית 30 קמ"ש(.

אם אתה נכנס למקום חניה או יוצא ממנו 

בעזרת סייען חניה פעיל ולוחץ על לחצן 
נורית חיווי  מהבהבת. במצב זה לא ניתן 

.DSR להפעיל
נטרול

לחץ על לחצן  .  

נורית החיווי  כבית.  

סמל של DSR מופיע בתצוגה הרב-  
.OFF תכליתית ביחד עם הודעת

פעולתו של DSR מופסקת אוטומטית אם 
מהירות רכבך עולה על 35 קמ"ש. סמל של 
DSR יופיע בתצוגה הרב-תכליתית ביחד עם 

הודעת OFF. יישמע גם צליל אזהרה.

תצוגה בגרפיקת סיוע

 Assistance graphic בחר את התפקוד  
בגרפקית הסיוע באמצעות מחשב הדרך ) 

עמוד 245(.

לאחר הפעלת DSR יופיע סמל   תצוגה   
הגרפית.

שינוי המהירות שנקבע במהלך נסיעה

אם DSR מופעל באפשרותך לשנות את 
המהירות שנקבעה לערך שבין 4 קמ"ש לבין 

18 קמ"ש במהלך נסיעה.

כדי להגביר או להפחית את המהירות   
שנקבעה במרווחים של 1 קמ"ש: לחץ 

לחיצה קצרה על ידית בקרת השיוט עד 

לנקודת ההתנגדות; למעלה   להגברת 
המהירות ולמטה  להפחתת המהירות.

הערך שנקבע מופיע במחוון המצב של   
התצוגה הרב-תכליתית.
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תכנית לנהיגת שטח 

הערות כלליות 

התכנית לנהיגת שטח זמינה רק בכלי רכב   
שצוידו בחבילה לנהיגת שטח.

התכנית לנהיגת שטח מסייעת לך בעת 
נהיגה בשטח. המאפיינים של ביצועי המנוע 

והמאפיינים של העברת ההילוכים בתיבת 
ההילוכים האוטומטית מותאמים למטרה זו.  
תכניות ABS, ESP ו-ETS שהותאמו במיוחד 

לנהיגה בשטח מופעלות גם. 
אל תפעיל את התכנית לנהיגת שטח בנסיעה 

בדרכים המכוסים בקרח או בשלג או אם 
התקנת שרשראות שלג על גלגליך. 

למידע נוסף על נהיגת שטח, ראה ) עמוד 
.)187

הפעלה/הפסקת פעולה של התכנית 
לנהיגת שטח 

להפעלה: לחץ על הלחצן  . נדלקת   
. נורית החיווי 

להפסקת פעולה: לחץ על הלחצן  .   
נורית החיווי  כבית.

תצוגה בגרפיקת סיוע 

בחר את תפקוד Distance display תצוגת   
המרחק באמצעות מחשב הדרך ) עמוד 

.)245 
לאחר הפעלת התכנית לנהיגת שטח, יופיע 

סמל   בתצוגה הגרפית.

פרקטרוניק 

הערות בטיחות חשובות 

פרקטרוניק הוא סייען חניה אלקטרוני המצויד 
בחיישני רדאר. פרקטרוניק מבקר את האזור 

שמסביב לרכבך באמצעות שישה חיישנים 
בפגוש הקדמי ושישה חיישנים בפגוש האחורי.  

פרקטרוניק מציין את המרחק בין רכבך לבין 
מכשול באופן חזותי וקולי. 

פרקטקוניק הוא כלי עזר בלבד. הוא אינו 
תחליף לתשומת הלב שלך לסביבה הקרובה. 

האחריות על תמרון וחניה בבטחה מוטלת 
עליך. וודא שאין אנשים, בעלי חיים או מכשולים 

בטווח התמרון של הרכב בעת החנייתו.
בעת החניה הקדש תשומת לב מיוחדת   

לעצמים מעל ומתחת לחיישנים כגון 
אדניות פרחים או התקנים לגרירת גרור.  
פרקטרוניק אינו מזהה עצמים כאלה אם 

הם נמצאים בקרבה מיידית של הרכב. אתה 
עלול לגרום נזק לרכב או לעצמים.

החיישנים עלולים לא לזהות שלג ועצמים   
הסופגים מקורות על-קוליים. 

מקורות על-קוליים כגון מתקן אוטומטי   
לרחיצת מכוניות, בלמי אוויר של משאיות או 
מקדחה פנאומטית עשויים לגרום לתקלות 

בפרקטרוניק. 
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פרקטקוניק עשוי לא לתפקד כהלכה על פני 
שטח משובשים.

פרקטרוניק מופעל אוטומטית אם אתה:
מפעיל את ההצתה 	•

משלב מצב D, R או N בתיבת ההילוכים  	•
אוטומטית

משחרר את בלם החניה החשמלי .  	•
פעולתו של פרקטרוניק מופסקת במהירות 
מעל 18 קמ"ש. הוא מופעל שוב במהירויות 

נמוכות יותר. 

טווח הפעולה של החיישנים 

הערות כלליות
פרקטרוניק אינו מתחשב במכשולים הבאים:
מכשולים שנמצאים מתחת לטווח הזיהוי,  	•

לדוגמה אנשים, בעלי חיים או עצמים

מכשולים שנמצאים מעל טווח הזיהוי.  	•
לדוגמה מטענים בולטים, מרווחים אחוריים 

או רמפות העמסה של משאיות

דוגמה: חיישנים בפגוש הקדמי, בצד שמאל  

מבט מהצד

מבט על

החיישנים חייבים להיות נקיים מלכלוך, קרח 
ובוץ. אחרת, הם עשויים לא לתפקד כהלכה. 

נקה את החיישנים באופן סדיר, היזהר לא 
לשרוט אותם או לגרום להם נזק ) עמוד 

.)330

חיישנים קדמיים

כ- 100 ס"מבמרכז

כ- 60 ס"מבפינות חיישנים אחוריים

חיישנים אחוריים

כ- 120 ס"מבמרכז

כ- 80 ס"מבפינות חיישנים אחוריים

מרחק מינימלי

כ- 20 ס"מבמרכז

כ- 20 ס"מבפינות חיישנים אחוריים

אם ישנו מכשול בטווח זה תידלקנה כל תצוגות 
האזהרה הרלוונטיות ויישמע צליל אזהרה. אם 

המרחק יורד מתחת לערך המינימלי, ייתכן 
שהאזהרות לא יוצגו שוב. 
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תצוגות אזהרה 

תצוגות האזהרה מראות את המרחק בין 
החיישנים לבין המכשול. תצוגת האזהרה עבור 

האזור הקדמי ממוקמת על לוח המכשירים 
מעל פתחי האוורור המרכזיים. תצוגת האזהרה 
עבור האזור האחורי ממוקמת בריפוד הגג בתא 

הנוסעים האחורי.

תצוגת אזהרה עבור האזור הקדמי  

 מקטעים בצד שמאל של הרכב
 מקטעים בצד ימין של הרכב

 מקטעים המציגים מוכנות לפעולה

תצוגת האזהרה עבור כל צד של הרכב 
מחולקת לחמישה מקטעים צהובים ושני 
מקטעים אדומים.  פרקטרוניק פעיל אם 

מקטעים צהובים המציגים מוכנות לפעולה  
מוצגים.

מצבו של בורר ההילוכים בתיבת ההילוכים 
האוטומטי וכיוון הידרדרותו של הרכב קובעים 

איזו תצוגת אזהרה תופעל בעוד שהמנוע פועל. 

תיבת הילוכים ידנית:

תצוגת אזהרהמצב ידית הילוכים

הילוך נסיעה 
לפנים או 

הילוך סרק

אזור קדמי מופעל

הילוך נסיעה 
לאחור או הרכב 

מידרדר לאחור

אזור קדמי ואזור אחורי 
מופעלים

תיבת הילוכים אוטומטית:

מצב תיבת 
הילוכים

תצוגת אזהרה

Dאזור קדמי מופעל

R, N או הרכב 
מידרדר לאחור

אזור קדמי ואזור אחורי 
מופעלים

Pשום אזור לא מופעל

מקטע אחד או כמה מקטעים נדלקים בעת 
שהרכב מתקרב למכשול ובהתאם למרחק 

הרכב מהמכשול.
החל ממקטע שישי ואילך יישמע צליל  	•

אזהרה לסירוגין במשך כשתי שניות. 

החל ממקטע שביעי ואילך יישמע צליל  	•
אזהרה במשך כשתי שניות. הצליל מציין 

שהגעת למרחק המינימלי.
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הפעלה / הפסקת פעולה של 
פרקטרוניק 

נורית חיווי  

 הפעלה / הפסקת פעולה של פרקטרוניק

, פעולתו של  אם נדלקת נורית חיווי 
פרקטרוניק מופסקת.

פרקטרוניק מופעל אוטומטית עם סיבוב   
המפתח למצב 2 במתג ההתנעה. 

גרירת גרור

קפל את תפוח הגרירה אם אין צורך בהתקן   
הגרירה. פרקטרוניק מודד את טווח הזיהוי 

המינימלי למכשול מהפגוש ולא מתפוח 
הגרירה.

פרקטרוניק מנוטרל עבור החלק האחורי של 
הרכב אם אתה יוצר חיבור חשמלי בין רכבך 

לבין גרור. 
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פתרון תקלות בפרקטרוניק

סיבות/תוצאות אפשריות  פתרונותתקלה

רק המקטעים האדומים 
דולקים בתצוגות האזהרה 

של פרקטרוניק. בנוסף, 
נשמע צליל אזהרה למשך 

כשתי שניות. במצב זה 
פרקטרוניק מנוטרל 
ונורית החיווי בלחצן 

PARKTRONIC נדלקת.

חלה תקלה בפרקטרוניק והופסקה פעולתו של התפקוד. 
 אם התקלנות אינן מתוקנות, דאג לבדוק את פרקטרוניק 

במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

רק המקטעים האדומים 
דולקים בתצוגות האזהרה 

של פרקטרוניק. לאחר מכן 
פרקטרוניק מנוטרל.

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או קיימת הפרעה.
 נקה את חיישני פרקטרוניק ) עמוד 330(. 

 הפעל שוב את ההצתה. 

ייתכן כי התקלה נובעת ממקור רדיו חיצוני או גלים על-קוליים. 
 בדוק אם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.

וודא כי אנשים, בעלי חיים או מכשולים לא 
נמצאים בטווח התמרון. 

אם פרקטרוניק מנוטרל, סייען חניה פעיל לא 
זמין אף הוא.

 אזהרה
בעת כניסה למקום חניה ויציאה ממנו הרכב 

עלול להתפרץ לנתיבי נסיעה נגדית. אתה עלול 
להתנגש במשתמשי דרך אחרים.  קיימת סכנת 

תאונה.שים לב למשתמשי דרך אחרים.  עצור 
את הרכב, אם צריך, או הפסק את תמרון החניה 

בעזרת סייען חניה פעיל.

בהיעדר חלופה אחרת עליך לנהוג מעל   
מכשולים כגון שפות מדרכה לאט ולא בזווית 
חדה. אחרת, אתה עלול לגרום נזק לגלגלים 

ולצמיגים.

סייען חניה פעיל 

הערות כלליות 

סייען חניה פעיל הוא סייען חניה אלקטרוני עם 
גלים על-קוליים. הוא מודד את הדרך משני צדי 
הרכב. מקום חניה מתאים יצוין באמצעות סמל 

חניה. התערבות היגוי פעילה והפעלת בלמים 
יכולות לסייע לך בכניסה למקום חניה וביציאה 
ממנו. באפשרותך גם להשתמש בפרקטרוניק 

) עמוד 208(.
הפעלת בלמים פעילה זמינה רק בכלי רכב   

עם תיבת הילוכים אוטומטית.

הערות בטיחות חשובות 

סייען חניה פעיל הוא כלי עזר בלבד. הוא אינו 
תחליף לתשומת הלב שלך לסביבה הקרובה. 

האחריות על תמרון וחניה בטוחים מוטלת 
עליך.
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לפעמים סייען חניה פעיל עשוי להציג מקומות
שאינם מתאימים לחניה, לדוגמה:

באזורים שאסור לעצור או לחנות בהם 	•
לפני שבילי גישה, בכניסה לחניה או ביציאה  	•

ממנה

על פני שטח בלתי הולמים 	•
עצות חניה

בדרכים צרות נהג קרוב ככל האפשר למקום  	•
החניה.

מקומות חניה עם אשפה או צמחיה עבותה  	•
ייתכן כי יזוהו או יימדדו לא נכון.

ייתכן כי מקומות חניה שתפוסים חלקית  	•
בידי ציוד גרירה לא יזוהו כמקומות חניה או 

לא יימדדו נכון.

שלג או גשם כבד עלולים לגרום למדידה  	•
שגויה של מקום החניה.

שים לב להודעות האזהרה של פרקטרוניק 	•
) עמוד 210( במהלך תמרוני החניה.  

בכל זמן נתון בפאשרותך להתערב בהיגוי  	•
ולתקן אותו. במצב זה תופסק פעולתו של 

סייען חניה פעיל.

אם אתה מוביל מטען שבולט מחוץ לרכב,  	•
אל תפעיל סייען חניה פעיל.

לעולם אל תשתמש בסייען חניה פעיל אם  	•
התקנת שרשראות שלג ברכבך.

וודא שלחצי האוויר בצמיגים כונים תמיד.  יש  	•
לכך השפעה ישירה על מאפייני החניה של 

הרכב.

השתמש בסייען חניה פעיל עבור מקומות חניה:

המקבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרה  	•
לכיוון הנסיעה

ברחובות ישרים ולא בעיקולים 	•
שהם בגובה הכביש, לדוגמה לא על מדרכה 	•

זיהוי מקומות חניה 
לא מובאים בחשבון בעת חישוב של הליך 

החניה, כלומר מטענים בולטים, חלקים 
אחוריים או רמפות העמסה של משאיות.

 אזהרה
אם עצמים נמצאים מעל טווח הזיהוי, סייען חניה 

פעיל עשוי להתחיל היגוי אל תוך מקום החניה 
מוקדם מדי. בעקבות זאת אתה עשוי לגרום 

להתנגשות. קיימת סכנת תאונה.

אם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי, עצור את הרכב 
והפסק סייען חניה פעיל. 

למידע נוסף על טווח הזיהוי, ראה ) עמוד 
.)209

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בזווית 
ישרה לכיוון הנסיעה אם:

שני מקומות חניה צמודים אחד לשני 	•
מקום החניה צמוד למכשול נמוך כגון שפת  	•

מדרכה נמוכה

אתה נכנס למקום חניה תוך שימוש בהילוך  	•
נסיעה לפנים

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בעת חניה 
מקבילה או בזווית ישרה לכיוון הנסיעה אם:

מקום החניה נמצא על שפת המדרכה 	•
מקום החניה נראה חסום בעלים או מרצפות  	•

לריצוף דשא

טווח התנועה קטן מדי 	•
מקום החניה גובל במכשול שלא זוהה  	•

בבירור כגון עץ או גרור. 
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  מקום חניה זוהה בצד שמאל 

 סמל חניה

 מקום חניה זוהה בצד ימין

סייען חניה פעיל מופעל אוטומטית בנהיגה 
לפנים. המערכת פעילה במהירויות עד 35 

קמ"ש. בעת פעולתה המערכת מאתרת באופן 
עצמאי את מקומות החניה ומודדת אותם 

בשני צדי הרכב.
סייען חניה פעיל תזהה מקומות חניה:

המקבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרה  	•
לכיוון הנסיעה

מקבילים לכיוון הנסיעה וברוחב 1.5 מטרים  	•
לפחות

מקבילים לכיוון הנסיעה וארוכים מרכבך ב-  	•
1.0 מטרים לפחות

בזווית ישרה לכיוון הנסיעה ורחבים מרכבך  	•
ב- 1.0 מטרים לפחות

אם מקום החניה נמצא בזווית ישרה לכיוון   
הנסיעה, וודא שהוא ארוך מספיק כדי להכיל 

את רכבך.

במהירויות נמוכות מתחת ל- 30 קמ"ש 
אתה תראה סמך חניה  כמחוון מצב בלוח 

המחוונים. אם זוהה מקום חניה יופיע חץ 
המצביע לצד שמאל או לצד ימין של הרכב. 
סייען חניה פעיל מציג מקומות חניה הנוסע 
הקדמי כסטנדרט. מקומות חניה בצד הנהג 

מוצגים לאחר הפעלת פנס איתות בצד הנהג. 
כדי לבצע חניה בצד הנהג עליך להשאיר 

את פנסי האיתות דולקים, עד שתאשר את 
השימוש בסייען חניה פעיל באמצעות לחיצה 

על לחצן  בגלגל ההגה הרב-תפקודי.
המערכת קובעת אוטומטית אם מקום החניה 

מקביל לכיוון הנסיעה או נמצא בזווית ישרה 
אליו.

מקום חניה מוצג תוך כדי שאתה חולף על פניו 
ועד למרחק של כ- 15 מטרים ממנו.

חניה 

 אזהרה
בעודך יוצא מהרכב שנבלם באמצעות סייען חניה 

פעיל בלבד, הוא עשוי להתחיל לנוע אם ישנה 
 תקלה במערכת או אם המצבר אינו טעון דיו

•	מערכת החשמל בתא המנוע, המצבר או 
 הנתיכים חובלו.

1•	המצבר מנותק.
1•	הרכב מואץ בידי נוסע, לדוגמה

1•	קיימת סכנת תאונה.
לפני שאתה יוצא מהרכב אבטח אותו מפני תנועה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: אם   
פרקטרוניק מזהה מכשולים, סייען חניה 

פעיל בולם אוטומטית במהלך תמרוני 
החניה. באחריותך לבלום בזמן.

עצור את הרכב אם סמל החניה מצביע על   
מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך   
נסיעה לאחור.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: שלב   
.R מצב

 The Start Park Assist? Yes: OK :ההודעה   
. No: 

)להתחיל את תמרוני החניה? כן: OK לא:   
( מופיעה בתצוגה הרב-תכליתית.

לביטול התמרון: לחץ על לחצן    
בגלגל ההגה הרב-תפקודי או התחל 

בנסיעה. 

או

לחניה בעזרת סייען חניה פעיל:  

לחץ על הלחצן  על גלגל ההגה הרב-  
תפקודי.

  Park Assist active Accelerate and ההודעה  
brake Observe surroundings )סייען חניה 

פעיל. האץ ובלום. שים לב לסביבה( מופיעה 
בתצוגה הרב-תכליתית.
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שחרר את גלגל ההגה הרב-תפקודי.   

סע לאחור והיה מוכן לבלום בכל עת. בעת   
נסיעה לאחור אל תחרוג מעל מהירות 
מרבית של 10 קמ"ש. אחרת, תופסק 

פעולתו של סייען חניה פעיל.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:  

סייען חניה פעיל בולם את הרכב עד לעצירה   
מלאה כאשר הרכב מתקרב אל הגבול 

האחורי של מקום החניה.  במקומות צרים 
ייתכן כי תידרש לבצע כמה תמרונים.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: עצור   
מיד כאשר פרקטרוניק משמיע צליל אזהרה 
רצוף, אם טרם עצרת. במקומות צרים ייתכן 

כי תידרש לבצע כמה תמרונים.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:
 Park Assist active Engage forward ההודעה

gear Observe surroundings )סייען חניה פעיל. 
שלב הילוך נסיעה לפנים. שים לב לסביבה( 

מופיעה בתצוגה הרב-תכליתית. 
כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:

 Park Assist active Select D Observe ההודעה
surroundings )סייען חניה פעיל. בחר מצב 

D. שים לב לסביבה( מופיעה בתצוגה הרב-
תכליתית.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
שלב הילוך ראשון בעוד שהרכב נייח.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
בחר מצב D בעוד שהרכב נייח.

סייען חניה פעיל מבצע פעולות היגוי בכיוון   
השני באופן מיידי.

 Park Assist active Accelerate and ההודעה  
brake Observe surroundings )סייען חניה 

פעיל. האץ ובלום. שים לב לסביבה( מופיעה 
בתצוגה הרב-תכליתית. 

אתה תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם   
תמתין להשלמת הליך ההיגוי לפני תחילת 

הנסיעה.

סע לפנים והיה מוכן לבלום בכל עת.  

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:  

סייען חניה פעיל בולם את הרכב עד לעצירה   
מלאה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
עצור, לכל המאוחר כאשר פרקטרוניק 

משמיע צליל אזהרה רציף.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:
 Park Assist active Engage reverse ההודעה

gear Observe surroundings )סייעו חניה פעיל. 
שלב הילוך נסיעה לפנים. שים לב לסביבה( 

מופיעה בתצוגה הרב-תכליתית. 
כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:

 Park Assist active Select R Observe ההודעה
surroundings )סייען חניה פעיל. בחר מצב 

R. שים לב לסביבה( מופיעה בתצוגה הרב-
תכליתית.

מיד לאחר השלמת הליך החניה תוצג הודעה 
Park Assist switched off )סייען חניה מופסק( 
ויישמע צליל אזהרה.  הרכב חונה כעת. הרכב 

נייח ללא צורך בלחיצה על דוושת הבלמים. 
אפקט הבלימה מתבטל כאשר אתה לוחץ על 
דוושת ההאצה. סייען חניה פעיל מפסיק לבצע 
פעולות היגוי או להפעיל בלמים. בתום פעולתו 

של הסייען עליך לבצע פעולות היגוי ובלימה 
בכוחות עצמך. פרקטרוניק עדיין זמין.

בצע תמרונים אם צריך.  

הקפד תמיד על ההודעות שמציג   
פרקטרוניק ) עמוד 210(.

עצות חניה
מיקום רכבך במקום החניה בתום החנייתו  	•

תלוי בגורמים שונים. גורמים אלה כוללים 
את המיקום והצורה של כלי הרכב החונים 

לפני רכבך ואחריו ובתנאי המקום. סייען 
חניה פעיל עשוי להכניס את רכבך עמוק 

מדי לתוך מקום חניה או לא עמוק מספיק. 
במקרים אחדים הוא עשוי להוביל אותך אל 
שפת המדרכה או עליה. אם צריך, בטל את 

הליך החניה באמצעות סייען חניה פעיל.
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כמו כן, באפשרותך לשלב הילוך נסיעה  	•
לפנים מוקדם מדי.  הרכב משנה כיוון ולא 

נכנס כה עמוק לתוך מקום החניה. אם 
הילוך הוחלף מוקדם מדי, יבוטל הליך החניה.  
ממיקום זה כבר לא ניתן להגיע למצב חניה 

אופטימלי.

יציאה ממקום חניה 

כדי לאפשר לסייען חניה פעיל לספק לך 
תמיכה בעת יציאה ממקום החניה:

על גבול מקום החניה להיות גבוה דיו  שפת  	•
מדרכה, דוגמה, היא קטנה מדי.

אסור שגבול מקום החניה יהיה רחב מדי,  	•
מכיוון שאסור שמיקום הרכב יחרוג מזווית 

45°C ביחס למיקומו ההתחלתי בכניסה 
למקום החניה.

על מרחק התמרון להיות 1.0 מטרים לפחות. 	•
כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:  

אם פרקטרוניק מזהה מכשולים, סייען חניה   
פעיל בולם אוטומטית בעת יציאת הרכב 

ממקום החניה. באחריותך לבלום בזמן.

סייען חניה פעיל יכול לסייע לך ביציאה ממקום 
חניה, רק אם החנת את רכבך במקביל לכיוון 

הנסיעה בעזרת סייען חניה פעיל.
התנע את המנוע.  

הפעל את פנס האיתות בצד הפונה ליציאה.  

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  

שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.  

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:  

.R או D שלב את בורר ההילוכים במצב   
 Start Park Assist? Yes: OK: ההודעה 

. No: 
)להפעיל סייען חניה? כן: OK לא:  (

מופיעה בתצוגה הרב-תכליתית.

לביטול התמרון: לחץ על לחצן    
בגלגל ההגה הרב-תפקודי או התחל 

בנסיעה.

או

כדי לצאת ממקום חניה בעזרת סייען   
חניה פעיל: לחץ על לחצן   בגלגל 

 ההגה הרב-תפקודי.
 Park Assist active Accelerate and ההודעה

brake Observe surroundings )סייען חניה 
פעיל. האץ ובלום. שים לב לסביבה( מופיעה 

בתצוגה הרב-תכליתית. 

שחרר את גלגל ההגה הרב-תפקודי.   

סע לאחור או לפנים והיה מוכן לבלום בכל   
עת. אל תחרוג מהמהירות המרבית של כ- 

10 קמ"ש בעת יציאה ממקום חניה. אחרת, 
תופסק פעולתו של סייען חניה פעיל.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
עצור, לכל המאוחר כאשר פרקטרוניק 

משמיע צליל אזהרה רציף.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור 

 בעוד שהרכב נייח )לפי הצורך(.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:
שלב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור 

 בעוד שהרכב נייח )לפי הצורך(.
סייען חניה פעיל מבצע פעולות היגוי בכיוון 

 Park Assist השני באופן מיידי. ההודעה
 active Accelerate and brake Observe

surroundings )סייען חניה פעיל. האץ ובלום. 
שים לב לסביבה( מופיעה בתצוגה הרב-

תכליתית. 

תשיג את התוצאות האופטימליות אם   
תמתין להשלמת תמרוני ההיגוי לפני 

התחלת הנסיעה. אם אתה נוסע לאחור 
אחרי הפעלה, גלגל ההגה מסובב למצב 

ישר.

סע לפנים או לאחור בהתאם להנחיות של   
תצוגת האזהרה של פרקטרוניק, כמה 

פעמים אם צריך.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
עצור, לכל המאוחר כאשר פרקטרוניק 

משמיע צליל אזהרה רציף.
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ברגע שיצאת לגמרי ממקום החניה, גלגל 
ההגה מסובב למצב ישר. תשמע צליל 
אזהרה ובתצוגה הרב-תכליתית תופיע 

הודעה Park Assist switched off )סייען חניה 
מופסק. תצטרך לשלוט בהיגוי ולהשתלב 
בתנועה בכוחות עצמך. פרקטרוניק עדיין 

זמין. באפשרותך להתחיל את פעולות ההיגוי 
בטרם יצא הרכב ממקום החניה. אפשרות זו 

שימושית כאשר אתה רואה שניתן כבר לצאת 
ממקום החניה.

ביטול סייען חניה פעיל

באפשרותך לבטל את סייען החניה הפעיל בכל 
עת.

עצור את תנועתו של גלגל ההגה או בצע   
פעולות היגוי בעצמך. סייען חניה פעיל 

 Park Assist cancelled יתבטל מיד. ההודעה
)סייען חניה מבוטל( מוצגת בתצוגה הרב-

תכליתית.

או

לחץ על לחצן PARKTRONIC בקונסולה   
 המרכזית ) עמוד 211(.

פרקטרוניק מופסק וסייען חניה פעיל 
 Park Assist cancelled מתבטל מיד. ההודעה

)סייען חניה מבוטל( מוצגת בתצוגה הרב-
תכליתית.

סייען חניה מתבטל אוטומטית אם:

בלם החניה החשמלי מופעל 	•
P בורר הילוכים נמצא במצב 	•

לא ניתן כבר לחנות באמצעות סייען חניה  	•
פעיל

מהירות נסיעתך עולה על 10 קמ"ש 	•
גלגל מסתחרר ו-®ESP מתערב או נכשל.  	•

נורית האזהרה  נדלקת בלוח 
המחוונים.

נשמע צליל אזהרה. סמל החניה נעלם 
והתצוגה הרב-תכליתית מציגה את ההודעה 

Park Assist cancelled )סייען חניה מבוטל(.
לאחר ביטולו של סייען חניה פעיל עליך לבצע 

פעולות היגוי בכוחות עצמך.
כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: אם 
חלה תקלה במערכת, הרכב נבלם עד לעצירה 

מלאה. כדי להמשיך בנסיעה, לחץ שוב על 
דוושת ההאצה.

גרירת גרור

עבור כלי רכב עם התקן גרירת גרור, האורך 
המינימלי של מקום החניה חייב להיות מעט 

גדול יותר.
אם חיברת גרור לרכבך, אסור לך להשתמש 

בסייען חניה פעיל. לאחר ביצוע החיבור 
החשמלי בין רכבך לבין הגרור, סייען חניה פעיל 
אינו זמין יותר.  פרקטרוניק מבוטל עבור האזור 

האחורי.

מצלמת נסיעה לאחור

הערות כלליות

מצלמת נסיעה לאחור   נמצאת בידית של 
דלת תא המטען.

מצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר אופטי 
לביצוע חניות ותמרונים. היא משתמשת בקוי 

הנחיה כדי להציג את האזור מאחורי הרכב 
על הצג של מערכת השמע או של מערכת 

.COMAND
האזור מאחורי הרכב מוצג כתמונת ראי  כמו 

במראה הפנימית.
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מצלמת נסיעה לאחור מוגנת מגשם או אבק 
באמצעות כיסוי. לאחר הפעלת המצלמה 

נפתח כיסוי זה. רק לאחר השלמת התמרון 
וכיבוי המצלמה נסגר הכיסוי שוב. מסיבות 
טכניות כיסוי עשוי להישאר פתוח זמן קצר 

לאחר כיבוי מצלמת הנסיעה לאחור. אם אתה 
מדומם את המנוע, ייסגר הכיסוי.

 COMAND מלל ההודעות המופיעות בתצוגת  
תלוי בהגדרות השפה.  להלן דוגמאות של 
הודעות הנוגעות למצלמת נסיעה לאחור 

.COMAND בתצוגת

הקפד על הערות הניקוי ) עמוד 331(.

הערות בטיחות חשובות

מצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר בלבד. 
היא אינה תחליף לתשומת הלב שלך לסביבה 

הקרובה. האחריות על תמרון וחניה בטוחים 
מוטלת עליך. וודא שאין אנשים, בעלי חיים 

או מכשולים בטווח התמרון של הרכב בעת 
החנייתו.

מצלמת הנסיעה לאחור לא תתפקד בתנאים 
הבאים או תתפקד באופן חלקי:
אם דלת תא המטען פתוחה 	•

בגשם, שלג או ערפל כבד 	•
בלילה או במקומות חשוכים מאוד 	•

אם המצלמה חשופה לאור בהיר מאוד 	•
אם האזור מואר בפנס פלורוסנט או בתאורת  	•

LED )התצוגה עשויה להבהב(

אם חל שינוי פתאומי בטמפרטורה, לדוגמה  	•
כניסה לתוך חניה מקורה ומחוממת בחורף

אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה 	•
אם החלק האחורי של רכבך ניזוק. במקרה  	•

זה דאג לבדוק את מיקום המצלמה ואת 
הגדרותיה במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.

שדה הראייה ותפקודים אחרים של מצלמת 
הנסיעה לאחור עשויים להיות מוגבלים בשל 

התקנים נוספים הנמצאים באחורי הרכב )כגון 
תושבת לוחית רישוי, מנשא אופניים(.

הפעלה/כיבוי של מצלמת נסיעה לאחור

להפעלה: וודא שהמפתח נמצא במצב 2   
במתג ההתנעה.

 Activation by R gear וודא שנבחר תפקוד  
)הפעלה באמצעות הילוך נסיעה לאחור( 
במערכת שמע/COMAND Online; ראה 

חוברת הוראות הפעלה נפרדת.

שלב הילוך נסיעה לאחור.  

קווי הנחיה מציגים את האזור מאחורי הרכב   
.COMAND/במערכת שמע

תצוגת תפקוד עבור כלי רכב מצוידים במערכת 
COMAND Online והתקן לגרירת גרור.

כדי לשנות את מצב ההפעלה בכלי רכב   
עם COMAND Online והתקן גרירת גרור: 

בעזרת הבקר COMAND בחר סמל  עבור 
תפקוד Reverse parking )חניה בנסיעה 

לאחור(; ראה הוראות הפעלה נפרדות עבור 
.COMAND Online

או

 Coupling up בחר סמל   עבור תפקוד  
a trailer )חיבור גרור(. ראה חוברת הוראות 

 .COMAND Online הפעלה נפרדת עבור
הסמל עבור התפקוד הנבחר מודגש. 

לכיבוי: מצלמת הנסיעה לאחור מפסיקה 
לפעול אם אתה מעביר את בורר ההילוכים 

למצב P בכלי רכב עם תיבת הילוכים 
אוטומטית או לאחר נסיעה קצרה לפנים. 
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COMAND/תצוגות במערכת שמע

מצלמת נסיעה לאחור עשויה לעוות את 
העצמים המוצגים, להציגם בצורה שגויה או 

לא להציגם כלל. מצלמת הנסיעה לאחור אינה 
מראה עצמים המופיעים באזורים הבאים:

קרוב מאוד לפגוש האחורי 	•
מתחת לפגוש האחורי 	•

מעל הידית של דלת תא המטען 	•
עצמים שאינם בגובה פני הקרקע עשויים   

להיראות רחוקים יותר ממרחקם בפועל. 
לדוגמה:

פגוש של רכב חונה 	•
יצול גרירה של גרור 	•

תפוח של וו גרירת גרור 	•
החלק האחורי של רכב כבד 	•

עמודים נטויים 	•
הקווים משמשים להנחייה בלבד.  התקרב   

אל המכשולים למרחק מרבי המצוין 
באמצעות קו ההנחיה הנמוך ביותר. 

נתיבים

 קו הנחיה לבן ללא סיבוב של גלגל ההגה, 
רוחב הרכב כולל המראות החיצוניות )סטטי(

  קו צהוב מסמן את המסלול שיעשו 
הצמיגים בזווית הנוכחית של גלגל ההגה, 
רוחב הרכב כולל הקצה החיצוני של הגלל 

)דינמי(

 קו הנחיה אדום עבור רוחב הרכב כולל 
המראות החיצוניות בזווית הנוכחית של גלגל 

ההגה )דינמי(

 פגוש

קוי הנחיה    

פגוש  

 קו הנחיה אדום במרחק כ- 0.25 מטרים 
מהחלק האחורי של הרכב  

קו הנחיה צהוב במרחק כ- 4.0 מטרים   
מהחלק האחור של הרכב

 הציר המרכזי של הרכב )סמן סיוע( 

 קו הנחיה צהוב במרחק כ- 1.0 מטרים 
מהחלק האחורי של הרכב

הנתיבים וקווי ההנחיה מוצגים רק לאחר שילוב 
של הילוך נסיעה לאחור.

פירוט המרחק מתייחס רק לעצמים הנמצאים 
בגובה הקרקע.

תצוגות נוספות כלי רכב עם פרקטרוניק 
    COMAND Online ומערכת

  תצוגת אזהרה קדמית
  מחוון נוסף של פרקטרוניק המציין מוכנות 

לפעולה

  תצוגת אזהרה אחורית
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כלי רכב המצוידים בפרקטרוניק וב- 
COMAND Online: אם פרקטרוניק פעיל ) 

עמוד 208(, מחוון נוסף המציין מוכנות לפעולה 
 מופיע בתצוגת COMAND. אם תצוגוה 

האזהרה של פרקטרוניק פעילות או נדלקות, 

תצוגת אזהרה   ותצוגה   פעילות או 
.COMAND נדלקות אף הן בהתאם בתצוגה

תפקוד "חניה בנסיעה לאחור"

וודא שמצלמת הנסיעה לאחור מופעלת   
ושנבחר התפקוד "חניה בנסיעה לאחור"; 
ראה חוברת הוראות הפעלה נפרדת עבור 

.COMAND Online / מערכת שמע

הנתיב וקווי ההנחיה מוצגים.  

נסיעה לאחור הישר לתוך מקום החניה 
ללא סיבוב גלגל ההגה

  קו הנחיה לבן המסמן נתיב ללא סיבוב גלגל 
ההגה    

 קו הנחיה צהוב במרחק כ- 1.0 מטרים 
מהחלק האחורי של הרכב   

  קו הנחיה אדום במרחק של כ- 0.25 
מטרים מהחלק האחורי של הרכב

בעזרת הנתיב הלבן   בדוק שהרכב   
מתאים למקום החניה. 

היעזר בקו הלבן כדי לנסוע לאחור בזהירות   
עד סוף החניה.  קו הנחיה אדום   מסמן 
כעת את קצה מקום החניה.  הרכב נמצא 

במצב מקביל כמעט במקום החניה. 

חניה אנכית לאחור תוך סיבוב גלגל ההגה
נהג מעבר למקום החניה והבא את הרכב   

לעצירה מלאה.

סיבוב של גלגל ההגה 

  קו הנחיה אדום המסמן את הנתיב שהרכב 
ייסע בו בזווית הנוכחית של גלגל ההגה

 סימון של מקום החניה

בעת שהרכב נמצא בעצירה מלאה, סובב   
את גלגל ההגה בכיוון מקום החניה עד שקו 
ההנחיה האדום מגיע לסימון מקום החניה 

 .

שמור את גלגל ההגה במצב זה וסע לאחור   
בזהירות. 

נסיעה לאחור תוך סיבוב של גלגל ההגה   

  קו הנחיה אדום המסמן את הנתיב 
שהרכב ייסע בו בזווית הנוכחית של גלגל 

ההגה  

עצור את הרכב לפני מקום החניה כמעט.  

הנתיב הלבן חייב להיות סמוך ככל האפשר   
לקו המקביל לסימון מקום החניה.
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השלמת החניה 

  קו הנחיה אדום המסמן את הנתיב שהרכב 
ייסע בו בזווית הנוכחית של גלגל ההגה

 סימון של מקום החניה

סובב את גלגל ההגה למרכז בעוד שהרכב   
נייח.

  קו הנחיה אדום במרחק של כ- 0.25 
מהחלק האחורי של הרכב  

 נתיב לבן המסמן את הנתיב של הרכב אם 
גלגל ההגה יהיה ישר  

 קצה מקום החניה

סע לאחור בזהירות עד קצהו של מקום   
 החניה.

קו הנחיה אדום   מסמן כעת את קצה 
מקום החניה  . הרכב נמצא במצב 

מקביל כמעט במקום החניה.

 Coupling up a( "תפקוד "חיבור גרור
)trailer

תפקוד זה זמין בכלי רכב המצוידים בוו גרירה 
.COMAND Online ומערכת

  נקודת מרכז ברכב בקו הנחיה צהוב 
במרחק של כ- 1.0 מטרים מהחלק האחורי 

של הרכב 

 מוט גרירה   

  תפוח גרירה

הגדר את הגובה של מוט הגרירה  כך   
שיהיה גבוה במעט מתפוח הגרירה  . 

מקם את הרכב במצב מרכזי לפני מוט   
. הגרירה 

  תפוח גרירה

 קו הנחיה אדום מרחק של כ- 0.25 מטרים 
מתפוח הגרירה 

  סייען לאיתור מוט גרירה  

 מוט גרירה

 סמל התפקוד "חיבור גרור"
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בחר סמל   באמצעות הבקר של מערכת   
שמע/COMAND; ראה חוברת הוראות 

הפעלה נפרדת

התפקוד "חיבור גרור" נבחר. מפרטי המרחק   
חלים כעת על עצמים הנמצאים בגובה 

תפוח הגרירה בלבד.

סע לאחור בזהירות בעודך מוודא שסייען   
איתור של מוט גרירה  מצביע בכיוון מוט 

. הגרירה 

סע לאחור בזהירות עד שיגע מוט הגרירה   
.  של הרכב בקו הנחיה אדום 

חבר את הגרור ) עמוד 227(  

מערכת לזיהוי עייפות נהג

הערות כלליות

המערכת לזיהוי עייפות נהג מסייעת לך 
בנסיעות ארוכות ומונוטוניות, למשל בכבישים 

מהירים או ראשיים. היא נכנסת לפעולה כאשר 
הרכב נוסע במהירות שבין 80 קמ"ש ל- 180 

קמ"ש.
כאשר המערכת לזיהוי עייפות נהג מזהה 

סימנים טיפוסיים לעייפות ולחוסר ריכוז מצד 
הנהג, היא מציעה לעצור להתרעננות.

הערות בטיחות חשובות

המערכת לזיהוי עייפות נהג היא כלי עזר בלבד. 
במקרים מסוימים היא תזהה סימני עייפות או 

חוסר ריכוז רק כאשר כבר יהיה מאוחר מידי, 
או לא תזהה אותם כלל. המערכת אינה תחליף 

לנהג ערני ומרוכז.
המערכת לזיהוי עייפות נהג מעריכה את רמת 

העייפות או חוסר הריכוז באמצעות המדדים 
הבאים:

סגנון הנהיגה האישי שלך, למשל הדרך בה  	•
אתה נוהג לסובב את ההגה.

נתונים שקשורים למסלול, למשל השעה )יום  	•
או לילה(, אורך הנסיעה.

המצבים המתוארים להלן עלולים לפגוע 
ביעילות של המערכת לזיהוי עייפות נהג, 

במצבים אלו האזהרות עלולות להופיע באיחור 
או לא להופיע כלל: 

כביש באיכות ירודה, למשל כביש לא חלק, או  	•
בורות בכביש.

רוח צד חזקה. 	•
נהיגה בסגנון ספורטיבי, ביצוע פניות במהירות  	•

גבוהה, או הגברת תאוצה במהירות גבוהה. 

נהיגה על פי רב במהירות נמוכה מ- 80  	•
קמ"ש, או גבוהה מ- 180 קמ"ש.

בעת השימוש ב- COMAND Online, או בעת  	•
 COMAND ביצוע שיחת טלפון באמצעות

.Online

כאשר השעון אינו מכוון היטב. 	•
במצבים של נהיגה פעילה, למשל מעבר נתיב,  	•

או שינוי מהירות הנסיעה.

אזהרות והודעות על הצג הרב תכליתי

הפעל את המערכת לזיהוי עייפות נהג   
באמצעות מחשב הדרך ) עמוד 247(.

כאשר המערכת לזיהוי עייפות נהג פעילה,   
היא תתחיל להציג הודעות )במידת הצורך( רק 
20 דקות לאחר תחילת הנסיעה. צליל אזהרה 

מקוטע  יושמע פעמיים, ועל הצג הרב תכליתי 
 תופיע ההודעה 

 Attention Assist : Take a break! 
)עצור להתרעננות(.

אם יש צורך, עצור להתרעננות.  

לחץ על הכפתור   או על הכפתור    
כדי לאשר את ההודעה.

בנסיעות ארוכות, עצור מספר פעמים 
להתרעננות ולמנוחה. במידה ולא תעצור 

להתרעננות, ההודעה תופיע שוב, לכל 
המוקדם לאחר 15 דקות. ההודעה תופיע שוב 

רק במקרה שהמערכת לזיהוי עייפות נהג 
תמשיך לזהות סימנים טיפוסיים לעייפות או 

חוסר ריכוז.
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המערכת לזיהוי עייפות נהג תתאפס, ותחדש 
את המעקב אחר מידת העייפות שלך. 

אם תמשיך בנסיעה לאחר:
כיבוי המנוע. 	•

שחרור  חגורת הבטיחות ופתיחת דלת  	•
הנהג, למשל כדי להחליף נהג או כדי לעצור 

להתרעננות.

כאשר המערכת לזיהוי עייפות נהג אינה 
מופעלת, מופיע על החלק הגרפי של הצג הרב 

. תכליתי הסימן 

סייען הגבלת מהירות

הערות כלליות

הסייען להגבלת מהירות מציג על הצג הרב 
תכליתי, את הגבלות המהירות שאותרו. לצורך 

כך המערכת משתמשת גם בנתונים ממערכת 
הניווט. כאשר המערכת מאתרת תמרור 

המורה על הגבלת מהירות, או על קצה אזור 
מהירות מוגבלת, היא מציגה אותו על הצג 

הרב תכליתי. אם הסייען להגבלת מהירות אינו 
מאתר תמרורי תנועה, תוצג על הצג מגבלת 

המהירות שמופיעה במפה הדיגיטלית. הסייען 
להגבלת מהירות מאתר את תמרורי התנועה 
בעזרת מצלמה המוצמדת על חלקה החיצוני 

של השמשה הקדמית למעלה. 

מצלמת הסייען להגבלת מהירות  

הערות בטיחות חשובות

הסייען להגבלת מהירות הינו כלי עזר בלבד, 
ולא תמיד הוא מאתר תמרורים שמציגים את 

המהירות המרבית המותרת. לתמרורי התנועה 

בשטח יש תמיד עדיפות על פני צג הסייען 
להגבלת מהירות.

המצבים שלהלן עלולים לשבש את פעולת 
המערכת או לבטלה כליל:

ראות לקויה, למשל בשל שלג, גשם, ערפל או  	•
טפטוף.

סנוור, שמקורו באור השמש או בתנועה  	•
המגיעה ממול.

השמשה הקדמית מלוכלכת, מאובקת או  	•
מכוסה במדבקה למשל, באזור המצלמה.

תמרורי התנועה מכוסים, למשל בלכלוך או  	•
בשלג, או מוסתרים על ידי עצים למשל.

תמרורי התנועה אינם מוארים היטב. 	•
קיימים מספר תמרורי תנועה שההוראות בהם  	•
סותרות, למשל באזור שמתבצעות בו עבודות 

בכביש, או בכבישים מרובי נתיבים.

מידע על הצג הרב תכליתי

הצגת תמרורים על הצג הרב תכליתי, 
למשך פרק זמן קצר

הפעל את הסייען להגבלת מהירות באמצעות   
מחשב הדרך ) עמוד 245(.

מהרגע שהמערכת מאתרת אותו, מוצג תמרור 
המורה על הגבלת מהירות או על קצה אזור 

מהירות מוגבלת, על גבי הצג הרב תכליתי 
למשך כחמש שניות. בפרק זמן זה כל שאר 

המידע על הצג הרב תכליתי מוסתר.

המהירות המרבית המותרת )דוגמא(  
 המהירות המרבית המותרת לכלי רכב שחלה 
עליהם הגבלה על פי תמרור הנוסף )דוגמא(.
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 סימן נוסף בערפל

סייען הגבלת המהירות זמין ופעיל  

תצוגה מתמדת של תמרורי תנועה 
שאותרו, על הצג הרב תכליתי

הצג את סימני הסייען בעזרת מחשב הדרך )   
עמוד 245(. תמרור המורה על הגבלת מהירות, 

או על קצה אזור מהירות מוגבלת, מוצג על 
הצג הרב תכליתי מרגע שהוא מאותר. 

תמרור תנועה  המורה על הגבלת מהירות, 
מוצג בדרך כלל עד ש:

מאותר תמרור שמורה על קצה אזור מהירות  	•
מוגבלת.

מתבצעת פניה. 	•
הרכב יוצא מעיר או נכנס לעיר. 	•

משתנה סוג הכביש )למשל כביש מהיר, כביש  	•
באזור כפרי(.

הרכב נסע מרחק מינימלי מסוים, שבו  	•
התמרור לא הופיע או אותר פעם נוספת.

חבילת מעקב נתיב

הערות כלליות

חבילת מעקב נתיב כוללת בתוכה את סייען 
שטח מת ) עמוד 224( ואת סייען שמירת 

הנתיב ) עמוד 226(.

סייען שטח מת )בשדה הראייה(

הערות כלליות
סייען שטח מת משתמש במערכת חיישני 

רדאר, לניטור האזורים משני צדי הרכב. הוא 
מספק תמיכה החל ממהירות 30 קמ"ש. 

סימן אזהרה שמופיע על המראות החיצוניות, 
ייסב את תשומת לבך לכלי רכב שאותרו על 

ידי הסייען באזור המנוטר. במצב כזה, אם 
תפעיל את המאותת לצורך פניה או מעבר 

נתיב, אזהרת התנגשות תושמע ותוצג. לצורך 
מטרה זו סייען שטח מת משתמש בחיישנים 

שנמצאים על הפגוש האחורי. 

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
סייען שטח מת אינו מגיב לרכבים כאשר:

העקיפה מתבצעת ממרחק קרוב מידי לצד   •
הרכב, ולכן הרכב העוקף נמצא באזור שטח מת.

•	כאשר ההבדל בין מהירות ההתקרבות 
והעקיפה גדול מידי.

במצבים הללו סייען שטח מת אינו מסוגל להזהיר 
את הנהגים. קיימת סכנת תאונה.

הקפד לשים לב תמיד למצב התנועה, ושמור על 
מרחק בטוח לצדי הרכב.

סייען שטח מת הינו כלי עזר בלבד. במצבים 
מסוימים קיימת אפשרות שהוא לא יאתר כלי 
רכב. הסייען אינו מהווה תחליף לנהיגה ערנית 

ומרוכזת.  

טווח הבקרה של החיישנים
פעולת איתור המכשולים עלולה להשתבש 

במיוחד כאשר:
יש לכלוך או ערפל על החיישנים. 	•

הראות לקויה, למשל בשל ערפל, גשם כבד או  	•
שלג.

כלי רכב צר נוסע מולך, למשל אופנוע או  	•
אופניים.

הנתיבים רחבים מאד. 	•
הנתיבים צרים. 	•

כלי רכב אינם נוסעים במרכז הנתיב שלהם. 	•
יש מחסומים בכביש. 	•

במקרים הללו כלי הרכב שנמצאים בטווח 
הבקרה לא יוצגו.
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סייען שטח מת מנטר את האזור שנמצא 
במרחק של עד 3 מטרים מאחורי הרכב שלך 
ומצדדיו, כפי שמתואר באיור. סייען שטח מת 

משתמש בחיישני רדאר שנמצאים על הפגוש 
האחורי.

כאשר הנתיבים צרים, יתכן שכלי רכב שנוסעים 
בנתיב שמעבר לנתיב שליד רכבך, לא יוצגו, 
במיוחד אם כלי הרכב אינם נוסעים במרכז 
הנתיב שלהם. מצב כזה יכול להתקיים גם 

כאשר הרכבים נוסעים בצד הפנימי של הנתיב 
שלהם.

בשל אופי המערכת:
עלולות להישמע אזהרות שווא, במקרה של  	•
נסיעה במרחק קצר מידי ממעקה הביטחון, 
או ממחסומים אחרים שתוחמים את הנתיב.

אות האזהרה יכול להיפסק, כאשר הרכב  	•
נוסע לצד רכבים ארוכים במיוחד, למשל 

משאיות, למשך פרק זמן ארוך.

שני החיישנים של סייען שטח מת נמצאים 
בתוך הפגוש האחורי בצדיו. יש להקפיד על כך 

שהפגוש יהיה נקי מלכלוך, מקרח ומבוץ באזור 
החיישנים. אין להסתיר או לכסות את חיישני 
הרדאר, למשל על ידי מנשאים לאופניים, או 

מטענים חורגים. לאחר התנגשות חמורה, 
או במקרה של נזק לפגושים, יש לבדוק את 

חיישני הרדאר במוסך מוסמך, ולוודא שסייען 
שטח מת פועל כראוי.

תצוגת חיווי והאזהרה
סייען שטח מת אינו פועל במהירויות מתחת 
לכ- 30 קמ"ש. כאשר הרכב נוסע במהירות 

מתחת ל- 30 קמ"ש, רכבים שנמצאים בטווח 
הבקרה אינם מוצגים.

נורית חיווי צהובה / נורית אזהרה אדומה.  

כאשר סייען שטח מת מופעל, נורית חיווי 

דולקת במראות החיצוניות בצבע צהוב,   
עד שהרכב מגיע למהירות של 30 קמ"ש. 

במהירות גבוהה מ-30 קמ"ש, הנורית כבית 
וסייען שטח מת נכנס לפעולה.

כאשר בטווח הבקרה של סייען שטח מת 
מאותר רכב, שנוסע במהירות מעל 30 קמ"ש, 

נדלקת נורית אזהרה  אדומה על מראת 
הצד בצד המתאים. אזהרה זו מתבצעת תמיד 
כאשר רכב נכנס לטווח הבקרה של שטח מת, 
מאחור או מהצד. כאשר אתה עוקף רכב אחר, 

האזהרה תתבצע רק אם הפרש המהירויות 
נמוך מ- 12 קמ"ש.

כאשר משולב הילוך אחורי, נורית החיווי הירוקה 
נכבית. במצב כזה סייען שטח מת אינו פעיל.

מידת הבהירות של נוריות החיווי/אזהרה 
מתכווננת באופן אוטומטי, בהתאם לאור 

בסביבה.
אזהרת התנגשות

אם בזמן שהמערכת מודיעה על איתור רכב 
בטווח הבקרה של סייען שטח מת, אתה 

מפעיל את האיתות לאותו הצד, המערכת 

תשמיע צליל אזהרה כפול. נורית אזהרה  
אדומה תהבהב. אם המאותת ממשיך לפעול, 
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רכבים שאותרו יוצגו באמצעות הבהוב של 

. לא יושמעו אותות  נורת האזהרה האדומה 
אזהרה נוספים.

הפעלת סייען שטח מת
וודא שסייען שטח מת פעיל במחשב הדרך )   

עמוד 247(.

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההנעה.  

נוריות אזהרה 1 במראות החיצוניות דולקות   
באדום למשך כ- 1.5 שניות, ולאחר מכן צבען 

מתחלף לצהוב.

גרירת גרור
כאשר אתה מחבר לרכב גרור, וודא שהחיבור 

החשמלי מחובר היטב. תוכל לעשות זאת 
על ידי בדיקת הפנסים של הגרור. במצב זה 

סייען שטח מת מנוטרל. נוריות החיווי במראות 
החיצוניות דולקות בצבע צהוב, ועל הצג הרב 

 Blind Spot Assist תכליתי מופיעה ההודעה
 currently unavailable See Owner’s Manual

)סייען שטח מת אינו זמין כעת( פרטים נוספים 
ראה בספר תפעול הרכב.

ניתן לנטרל את נוריות החיווי במראות   
החיצוניות.

לשם כך יש לנטרל את סייען שטח מת כאשר:  

המפתח מסובב למצב 2 במתג ההתנעה. 	•
המנוע אינו פועל. 	•

בוצע חיבור חשמלי בין הרכב לגרור. 	•

סייען שמירת נתיב

הערות כלליות

סייען שמירת הנתיב מבקר את האזור שנמצא 

, שנמצאת  לפני הרכב באמצעות מצלמה 

בחלקה העליון של השמשה הקדמית. סייען 
שמירת הנתיב מאתר סימוני נתיבים על 

הכביש, ויכול להזהיר אותך כאשר אתה סוטה 
בטעות מהנתיב שלך. הפונקציה הזו זמינה 

כאשר הרכב נוסע במהירות שבין 60 קמ"ש 
ל- 200 קמ"ש.

כאשר אחד הגלגלים הקדמיים עובר על סימון 
של נתיב, עשויה להתקבל אזהרה. האזהרה 
מתקבלת באמצעות רעידות מקוטעות של 

ההגה למשך כ- 1.5 שניות. 

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
סייען שמירת הנתיב לא תמיד מצליח לזהות את 
כל סימוני הנתיבים. במקרים כאלו סייען שמירת 

הנתיב:

•	מזהיר אזהרה מיותרת.
•	לא מזהיר.

קיימת סכנה לתאונה.

הקפד לשים לב למצב התנועה ולהישאר בנתיב 
שלך, במיוחד כאשר סייען שמירת הנתיב מזהיר 

אותך.

 אזהרה
האזהרה של סייען שמירת הנתיב אינה מחזירה 
את הרכב לנתיב המקורי. קיימת סכנת תאונה. 

הקפד לסובב את ההגה וללחוץ על דוושת 
הבלימה או ההאצה בעצמך, במיוחד כאשר סייען 

שמירת הנתיב מזהיר אותך.

אם לא תצליח להתאים את סגנון הנהיגה 
שלך, סייען שמירת הנתיב לא יוכל לצמצם 

את הסכנה לתאונה וגם לא להתגבר על חוקי 
הפיזיקה. סייען שמירת הנתיב אינו לוקח 

בחשבון את איכות הכביש, מזג האוויר, או 
מצב התנועה. סייען שמירת הנתיב הוא כלי 

עזר בלבד. הנהג הוא האחראי על המרחק 
מהרכב שנמצא לפניו, על מהירות הנסיעה, 

על הבלימה בזמן ועל שמירה על הנתיב. סייען 
שמירת הנתיב אינו משאיר את רכבך בנתיבו.
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במצבים המתוארים להלן פעולת המערכת 
עלולה להשתבש או להתבטל כליל:

הראות לקויה, למשל כאשר הכביש אינו מואר  	•
מספיק, או כתוצאה משלג, גשם, ערפל או 

טפטוף.

סנוור שמקורו בכלי הרכב שמגיעים ממול,  	•
באור השמש, או בהשתקפות מכלי רכב 

אחרים )למשל כאשר הכביש רטוב(.

אזור המצלמה בשמשה הקדמית מלוכלך,  	•
מכוסה בערפל, פגום או מכוסה, למשל על ידי 

מדבקה.

הנתיב אינו מסומן, או מסומן במספר סימונים  	•
לא ברורים, למשל באזורים שמתבצעות בהם 

עבודות בכביש.

סימוני הנתיב שחוקים, כהים או מכוסים,  	•
למשל בלכלוך או בשלג.

המרחק בין רכבך לרכב שלפניך קטן מידי, ולכן  	•
לא ניתן לאתר את סימוני הנתיבים.

סימוני הנתיבים משתנים במהירות, למשל  	•
כאשר הנתיבים מתפצלים, חוצים זה את זה 

או מתמזגים.

הכביש צר ומפותל. 	•
מצב הצל בכביש משתנה. 	•

הפעלת סייען שמירת הנתיב
הפעל את סייען שמירת הנתיב באמצעות   

 Standard מחשב הרכב, לשם כך בחר במצב
)רגיל( או במצב Adaptive )מותאם( ) עמוד 

247(. כאשר אתה נוסע במהירות מעל 60 
קמ"ש וסימוני הנתיב מאותרים, הם מוצגים 

על הצג הגרפי ) עמוד 245( בצבע ירוק. 

כאשר הסייען פועל במצב Standard )רגיל(, 
במצבים שלהלן לא תתקיימנה רעידות אזהרה:
המאותת פועל. במצב זה האזהרות מושעות  	•

למשך פרק זמן מסוים.

אחת מהמערכות לנהיגה בטוחה נכנסת  	•
לפעולה, למשל המערכת למניעת נעילת 

 ,)BAS( מערכת הסיוע לבלימה ,)ABS( גלגלים
או מערכת בקרת היציבות האלקטרונית 

.)ESP®(

כאשר הסייען פועל במצב Adaptive )מותאם(, 
במצבים שלהלן לא תתקיימנה רעידות אזהרה:
המאותת פועל. במצב זה האזהרות מושעות  	•

למשך פרק זמן מסוים.

אחת מהמערכות לנהיגה בטוחה נכנסת  	•
לפעולה, למשל המערכת למניעת נעילת 

 ,)BAS( מערכת הסיוע לבלימה ,)ABS( גלגלים
או מערכת בקרת היציבות האלקטרונית 

.)ESP®(

אתה לוחץ בחוזקה על דוושת ההאצה, למשל  	•
קיקדאון.

אתה לוחץ בחוזקה על דוושת הבלימה. 	•
אתה מסובב את ההגה, למשל כאשר אתה  	•

סוטה מהנתיב כדי לעקוף מכשול, או מחליף 
נתיב במהירות.

אתה "חותך" את הפינה בעיקול חד. 	•
כדי להזהיר אותך בזמן ורק אם יש בכך צורך, 

המערכת מזהה מצבים מסוימים ומזהירה 
אותך בהתאם.

רעידות האזהרה מתבצעות מוקדם יותר 
כאשר:

אתה מתקרב לסימון החיצוני של הנתיב  	•
בעיקול.

הנתיבים בכביש רחבים מאד, למשל בכביש  	•
מהיר.

המערכת מזהה קו הפרדה רצוף. 	•
רעידות האזהרה מתבצעות מאוחר יותר כאשר:

הנתיבים בכביש צרים. 	•
אתה "חותך"  את הפינה בעיקול. 	•

גרירת גרור

הערות על גרירת גרור

הוראות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם תשאיר את הרגל על דוושת הבלימה בזמן 

נהיגה, מערכת הבלימה עלולה להתחמם יתר על 
המידה. דבר זה מגדיל את מרחק הבלימה ואף 

עלול לשבש את פעולת מערכת הבלימה. קיימת 
סכנה לתאונה.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלימה כמשענת 
לרגל. במהלך נהיגה, על תלחץ בו זמנית על 

דוושת הבלימה ועל דוושת ההאצה.
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 אזהרה
אם הרכב והגרור המחוברים זה לזה מתחילים 

לסטות, אתה עלול לאבד את השליטה עליהם. 
והם אף עלולים להתהפך. קיימת סכנת תאונה.

בשום אופן אל תנסה ליישר את יחידת הרכב/
גרור על ידי הגברת המהירות. האט, ואל תסובב 

את ההגה לכיוון ההפוך לכיוון הפניה. אם יש צורך 
בלום.

 אזהרה
כאשר מתקיימת חריגה מהמשקל המרבי המותר 

במערכת ההובלה, המוביל עלול להשתחרר 
מהרכב ולסכן נוסעים אחרים בכביש והולכי רגל. 

המצב עלול להסתיים בתאונה ובפציעה.
בעת השימוש במוביל, לעולם אל תחרוג ממשקל 

החרטום המותר.

לחיצה מתמדת על דוושת הבלימה, עלולה   
להוביל לשחיקה מוגזמת ומוקדמת של רפידות 

הבלמים.

בדגם  GLA 45 AMG 4MATIC לא ניתן לגרור 
גרור.

חריגה ממשקל החרטום המרבי המותר, 
שמפעיל מוט החיבור של הגרור, על המחבר 

הכדורי עלולה לגרום נזק ל:
רכב שלך 	•

גרור 	•
מחבר הכדורי 	•

לולאת הגרירה של הגרור 	•
יחידת הרכב/גרור עלולה לאבד את יציבותה. 
גם כאשר משקל החרטום נמוך מהמשקל 
המינימלי המותר, יחידת הרכב/גרור עלולה 

לאבד את יציבותה.
על מנת להימנע ממצבים מסוכנים:

הקפד לבדוק את משקל החרטום לפני כל  	•
נסיעה.

השתמש במוט חיבור שמשקל החרטום שלו  	•
קרוב ככל שניתן למשקל החרטום המרבי.

אל תחרוג ממשקל החרטום המרבי המותר. 	•
אל תשתמש במוט חיבור שמשעין משקל  	•
חרטום נמוך ממשקל החרטום המינימלי 

המותר.

כאשר אתה מסיע את הרכב לאחור לכיוון 
הגרור, וודא שאף אדם אינו עומד בין הגרור 

והרכב.
חבר את הגרור ונתק אותו בזהירות ובהקפדה. 

גרור שאינו מחובר כראוי לרכב הגורר, עלול 
להתנתק.

הקפד לא לחרוג מהערכים הבאים:
משקל החרטום המותר עבור מוט החיבור של  	•

הגרור.

המטען המותר עבור הגרור. 	•
המטען המותר על הסרן האחורי של הרכב  	•

הגורר.

המשקל הכולל המרבי המותר של הרכב הגורר  	•
ושל הגרור.

את הערכים המותרים הרלבנטיים, שאין לחרוג 
מהם, ניתן למצוא ב:
מסמכי הרכב שלך 	•

על לוחית הזיהוי של לולאת הגרירה של הגרור,  	•
ועל לוחית הזיהוי של הגרור

על לוחית הזיהוי של הרכב. 	•
כאשר הערכים שונים, הערך הנמוך מבניהם 

הוא הקובע. 
את הערכים המאושרים על ידי היצרן ניתן 

למצוא על לוחיות הזיהוי של הרכב, ואת אלו 
של הרכב הגורר בפרק "מידע טכני" ) עמוד 

.)398
אופי הנהיגה עם גרור שונה מאופי הנהיגה ללא 

גרור.
היחידה רכב/גרור:

כבדה יותר 	•
יכולת ההאצה שלה ויכולת הנסיעה שלה  	•

בעליות מוגבלות

מרחק הבלימה גדול יותר 	•
מושפעת יותר מרוחות צד חזקות 	•

דורשת תמרון רגיש יותר של ההגה 	•
רדיוס הפניה שלה ארוך יותר 	•
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הגורמים הללו עלולים לגרום לשיבושים 
בתפעול הרכב. שנה את סגנון הנהיגה שלך 

בהתאם. הקפד לשמור על מרחק בטוח ונהג 
בזהירות.

בעת גרירת גרור, הקפד להתאים את המהירות 
לכביש בו אתה נוסע ולתנאי מזג האוויר. אל 
תחרוג מהמהירות המותרת ליחידת הרכב/

גרור.

הוראות כלליות

בעת גרירת גרור, כוון את לחץ האוויר של   
הצמיגים שעל סרן האחורי של הרכב הגורר 

למטען מרבי, ראה טבלת לחצי אוויר על מכסה 
מכל הדלק ) עמוד 360(.

לתשומת לבך, בעת גרירת גרור הפונקציות 
PARKTRONIK  ) עמוד 208( וסייען שטח מת 

) עמוד 224( מוגבלות, או אינן זמינות כלל.

גובה המחבר הכדורי משתנה בהתאם לעומס   
הרכב. במידת הצורך השתמש בגרור בעל מוט 

חיבור שניתן לכוונן את גובה שלו.

מידות ההתקנה ועומסי הגרור מופיעים בפרק 
"מידע טכני" ) עמוד 397(.

עצות לנהיגה

 ESP® קרא את ההערות בנוגע למערכת  
לייצוב גרור ) עמוד 80(.

המהירות המרבית המותרת עבור יחידת רכב/
גרור תלויה בסוג הגרור. לפני שאתה יוצא לדרך, 

בדוק במסמכי הגרור מהי המהירות המרבית 
המותרת. בדוק מהי המהירות המרבית 

המותרת במדינה בה אתה נוהג.
ברכבים מסוימים של מרצדס בנץ, המטען 
המרבי המותר על הסרן האחורי עולה בעת 

גרירת גרור. בדוק בפרק "מידע טכני" אם הדבר 
נכון גם לגבי רכבך. במידה ותנצל את המטען 
המרבי הנוסף על הסרן האחורי, בעת גרירת 

גרור, יתכן שיחידת הרכב/גרור לא תוכל לנסוע 
במהירות מעל 100 קמ"ש,  מסיבות הקשורות 

להיתר ההפעלה. הדבר נכון גם במדינות בהן 
המהירות המרבית המותרת ליחידת רכב/גרור 

היא מעל 100 קמ"ש. התנהגות הרכב בעת 

נסיעה עם גרור שונה מהתנהגותו בנסיעה ללא 
גרור, לכן הוא צורך יותר דלק בעת נסיעה עם 

גרור.
בירידות ארוכות ותלולות הורד הילוך בזמן. בכלי 

רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, יש לבחור 
בתוכנית הנהיגה הידנית M ) עמוד 174(.

הדבר נכון גם כאשר מופעלות בקרות השיוט   
 SPEEDTRONIC )ספיד טרוניק( או 

 DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק פלוס(. 

בקרות אלו ישתמשו באפקט הבלימה של 
המנוע, לכן כדי לשמר את מהירות הרכב, 
תידרש פחות בלימה. כתוצאה מכך פוחת 

העומס המופעל על מערכת הבלימה, ונמנעות 
התחממות יתר ושחיקה מהירה של הבלמים. 

במידה ואתה זקוק לבלימה נוספת, לחץ על 
דוושת הבלימה מספר לחיצות קצרות ולא 

לחיצה אחת ממושכת.
לחיצה קצרה על דוושת ההאצה  בעת ירידה   

 M במדרון, כאשר תכנית הנהיגה הידנית
מופעלת באופן זמני )בכלי רכב עם תיבת 

הילוכים אוטומטית(: יתכן שתיבת ההילוכים 
האוטומטית תחזור בחזרה לתוכנית הנהיגה 
האוטומטית האחרונה שהיתה פעילה E או 

S. יתכן שתיבת ההילוכים האוטומטית תעבור 
להילוך גבוה יותר. דבר זה עלול להקטין את 

אפקט הבלימה של הרכב.

עצות לנהיגה

אם הגרור מתנדנד מצד לצד:
אל תאיץ  

אל תסובב את ההגה בניגוד לכיוון הפניה.  
בלום אם יש בכך צורך.  

שמור על מרחק גדול יותר מהרכב שלפניך  	•
)לעומת המרחק שאתה שומר כאשר אתה 

נוסע ללא גרור(.

הימנע מבלימה פתאומית. אם ניתן, בלום  	•
תחילה בעדינות כדי לאפשר לגרור להתקדם. 

לאחר מכן הגבר את כוח הבלימה במהירות.
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הערכים הנתונים לגבי יכולת הטיפוס בעלייה  	•
ממצב של חוסר תנועה, מתייחסים לגובה 

פני הים. יש לזכור שבעת נהיגה באזורים 
הרריים הספק המנוע יורד, וכתוצאה מכך, ככל 

שהגובה עולה, חלה ירידה ביכולתו של הרכב 
לטפס בעליות.

קיפול המחבר הכדורי

 אזהרה
אם תשחרר את המחבר הכדורי, או לא תקבע 

אותו כראוי בעת קיפולו, הוא יתנדנד החוצה. 
קיימת סכנה מוגברת לתאונה ולפציעה, באזור 

שנמצא בטווח הסיבוב של המחבר הכדורי. שחרר 
את המחבר הכדורי רק כאשר האזור שנמצא 

בטווח הסיבוב שלו פנוי. 

בעת קיפול המחבר הכדורי הקפד לוודא שהוא 
התקבע למקומו.

כדי לגרור גרור, יש לפתוח תחילה את המחבר 
הכדורי.

גלגל הפתיחה נמצא מאחורי לוח הדופן 
השמאלית של תא המטען.

לפתיחת המכסה: סובב את ידית  נגד כיוון   
השעון, פתח כלפי מטה את מכסה  והסר 

אותו.

. משוך את גלגל הפתיחה   

סובב את גלגל הפתיחה  נגד כיוון השעון,   
ככל שניתן.

המחבר הכדורי משתחרר ויוצא  מאחורי 
הפגוש האחורי. נורית חיווי  מהבהבת.

 אזהרה
כאשר המחבר הכדורי אינו מחובר כראוי, הגרור 

עלול להתנתק. קיימת סכנה לתאונה.

הקפד לחבר את המחבר הכדורי לפי ההוראות.

משוך את המחבר הכדורי בכיוון החץ, עד   
נעילתו במצב אנכי. נורית החיווי   תכבה. 

השקע החשמלי מתקפל מטה באופן 
אוטומטי. על הצג הרב תכליתי תופיע ההודעה  

Check trailer hitch lock )בדוק את הנעילה 
של וו הגרירה(, עד שהמחבר הכדורי ינעל. 

הסר את כיסוי המגן מעל המחבר הכדורי,   
ואחסן אותו במקום בטוח.

וודא שהכדור של המחבר הכדורי נקי, ושהוא   
משומן או יבש )נקי משמן(, בהתאם להוראות 

של הגרור.
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חיבור גרור

 P וודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב  
)חניה(.

הפעל את בלם החניה החשמלי.  

מקם את גובה הגרור מאחורי הרכב.  

חבר את הגרור.  

הפעל את החיבור החשמלי בין הרכב לגרור.  

בדוק שמערכת התאורה של הגרור פועלת.  

גרור שחובר, מזוהה רק כאשר החיבור   
החשמלי מחובר היטב, וכאשר מערכת 

התאורה פועלת כראוי. גם תפקודן 
של מערכות אחרות דוגמת ®ESP, או 

PARKTRONIC תלוי בכך.

ניתוק גרור

 אזהרה
אם תנתק גרור כאשר בלם העזר מחובר, ידך 
עלולה להילכד בין הרכב ובין מוט החיבור של 

הגרור. קיימת סכנת פציעה.

אל תנתק גרור כאשר בלם העזר מחובר.

אל תנתק גרור כאשר בלם העזר מחובר. רכבך   
עלול להינזק כתוצאה מהניתור לאחור של בלם 

העזר.

לפני קיפול המחבר הכדורי, הסר את הכבל   
המתאם. אחרת עלול להיגרם נזק לפגוש 

האחורי ולכבל המתאם.

  P וודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב  
)חניה(.

הפעל את בלם החניה החשמלי.  

אבטח את הגרור מפני התדרדרות.  

הסר את הכבל של הגרור ונתק את הגרור.  

קיפול המחבר הכדורי פנימה

 אזהרה
אם תשחרר את המחבר הכדורי, או לא תקבע 
אותו כראוי בעת קיפולו, הוא יתנדנד החוצה.  

קיימת סכנה מוגברת לתאונה ולפציעה, באזור 
שנמצא בטווח הסיבוב של המחבר הכדורי.

שחרר את המחבר הכדורי רק כאשר האזור 
שנמצא בטווח הסיבוב שלו פנוי. בעת קיפול 
המחבר הכדורי הקפד לוודא שהוא התקבע 

למקומו.

כאשר אינך משתמש בלולאת הגרירה של   
הגרור, קפל את המחבר הכדורי פנימה.

כסה את המחבר הכדורי בכיסוי המגן.  

גלגל הפתיחה נמצא מאחורי לוח הדופן 
השמאלית של תא המטען. 

לפתיחת המכסה: סובב את ידית  נגד   
כיוון השעון, פתח כלפי מטה את מכסה   

והסר אותו.
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משוך את גלגל הפתיחה  .  

סובב את גלגל הפתיחה   נגד כיוון השעון,   
ככל שניתן.

המחבר הכדורי משתחרר ויוצא  מאחורי   
הפגוש האחורי. נורית חיווי   מהבהבת.

לחץ על המחבר הכדורי בכיוון החץ, עד   
שיתקבע במקומו מאחורי הפגוש.

נורית החיווי   תכבה וההודעה שעל הצג   
הרב תכליתי תיעלם.

אספקת החשמל של הגרור

ניתן לחבר מכשירים בעלי הספק חשמלי   
של עד 240 וואט לאספקת החשמל הקבוע, 

ומכשירים בעלי הספק חשמלי של עד 180 
וואט לאספקת החשמל לאחר מתג ההתנעה.

לא ניתן להטעין את מצבר הגרור באמצעות   
אספקת הכוח.

להדלקה או כיבוי של אספקת הכוח   
המחובר: סובב את המפתח במתג ההתנעה 

למצב 2 או למצב 0 בהתאמה.

בעוזבו  את המפעל, שקע הגרור של רכבך 
מצויד בספק כוח קבוע ובספק כוח אותו ניתן 

להפעיל דרך מתג ההנעה.
ספק הכוח הקבוע מקבל כוח דרך שקע 9 פין 

של הגרור.
ספק הכוח המופעל דרך מתג ההתנעה מקבל 

כוח דרך שקע 10 פין של הגרור.
ספק החשמל הקבוע של הגרור נכבה, כאשר 

ההספק החשמלי ברכב נמוך, ולאחר שש 
שעות לכל היותר.

למידע נוסף, אודות התקנת מערכת החשמל 
בגרור, פנה למוסך מוסמך.

LED מחוון תקלה בנורת

כאשר מותקנות בגרור נורות לד, עלולה   
להופיע על הצג הרב תכליתי הודעת תקלה, 

גם כאשר אין תקלה. הסיבה להודעת התקלה 
יכולה להיות שזרם החשמל נמוך מהצריכה 

המינימלית של 50 מיליאמפר.

על מנת שמחוון תקלת הנורה יהיה מהימן, כל 
שרשרת הלדים במערכת התאורה של הגרור 

חייבת להיות בעלת זרם של 50 מיליאמפר 
לפחות.

ניתוק גרור

הערות כלליות

גרור עם מחבר 7 פין: ניתן לחבר אל שקע 
13 פין  שעל המחבר הכדורי בעזרת מתאם, 

או במקרה הצורך, בעזרת כבל מתאם. את 
שניהם ניתן להשיג במוסך מוסמך. 
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התקנת המתאם

וודא שהכבל ארוך מספיק, כך שלא יתנתק   
במהלך פניה.

לפני קיפול המחבר הכדורי פנימה, נתק את   
הכבל המתאם. אחרת עלול להיגרם נזק 

לפגוש האחורי ולכבל המתאם.

 
פתח את מכסה השקע.  

הכנס את מחבר התקע כך  שזיז  ייכנס אל   
חריץ  שבשקע. סובב את מחבר השיגום 

 נגד כיוון השעון, עד שייעצר.

השאר את המכסה מחובר.  

אם אתה משתמש בכבל מתאם, חבר את   
הכבל אל הגרור באמצעות אזיקונים.
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מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוגעים 
גם למערכות ולתפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
תפעול מערכות המידע המשולבות וציוד 

התקשורת שברכב תוך כדי נהיגה, יסיח את 
תשומת לבך ממצב התנועה. אתה עלול לאבד 

 שליטה על הרכב ולגרום תאונה.
הקפד לתפעל את המכשירים הללו רק כאשר 

מצב הכביש והתנועה מאפשרים זאת. במקרה 
של ספק, עצור בצד במקום בטוח והזן נתונים רק 

כאשר הרכב עומד ואינו נוסע.

 אזהרה
כאשר לוח המחוונים אינו פועל או תקול, יכול 

להיות שלא תצליח לראות מגבלות של פונקציות 
הקשורות לענייני בטיחות. הדבר עלול לפגוע 

 בבטיחות רכבך ולהוביל לתאונה.
נהג בזהירות. וקח את הרכב לבדיקה במרכז שירות 

מורשה מרצדס באופן מידי.

בעת תפעול מחשב הרכב עליך לנהוג בהתאם 
לחוקי המדינה בה אתה נוהג.

מחשב הרכב מציג על הצג הרב תכליתי 
הודעות ואזהרות רק ממערכות מסוימות. 
לכן עליך לוודא שרכבך פועל באופן בטוח 

כל הזמן. רכב שאינו פועל באופן בטוח עלול 
לגרום תאונה. סקירה כללית מופיעה באיור לוח 

המחוונים ) עמוד 32(.

תצוגות ותפעול

תאורת לוח המחוונים

ניתן לכוונן את התאורה בלוח המחוונים, 
בצגים ובבקרים שבתוך הרכב באמצעות בקר 

הבהירות.
בקר הבהירות נמצא בפינה השמאלית 

התחתונה של לוח המחוונים ) עמוד 32(.
סובב את בקר הבהירות עם כיוון השעון או   
נגד כיוון השעון. כאשר מתג התאורה מכוון 

, בהירות  ,  או  למצבים 
התאורה תלויה בבהירות האור בחלל הרכב.

חיישן האור בלוח המחוונים שולט באופן   
אוטומטי בבהירות התאורה של לוח 

המחוונים.

באור יום, התצוגות בלוח המחוונים אינן   
מוארות.

מד טמפרטורת נוזל קירור

 אזהרה
אם תפתח את מכסה תא המנוע בזמן שהמנוע 
במצב של חימום יתר, או כאשר יש שריפה בתא 

המנוע, אתה עלול לבוא במגע עם גזים חמים, 
או עם חומרים אחרים שדולפים. קיימת סכנת 

 פציעה.
במקרה שהמנוע התחמם יתר על המידה, חכה עד 

שיתקרר ופתח את מכסה תא המנוע רק לאחר 
מכן. במקרה של שריפה בתא המנוע, השאר את 

המכסה סגור והזעק את מכבי האש.

מד טמפרטורת נוזל הקירור נמצא על לוח 
המחוונים בצד ימין.

בתנאים רגילים וכאשר נוזל הקירור מגיע 
למפלס המומלץ, טמפרטורת נוזל הקירור 

.120°C יכולה לעלות עד
כאשר הטמפרטורה מחוץ לרכב גבוהה ובעת 
נהיגה בעליה, טמפרטורת נוזל הקירור יכולה 

לעלות עד לקצה הסקאלה.
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מד סיבובי מנוע

אל תנהג במצב של סיבוב יתר, אתה עלול   
לגרום נזק למנוע.

הקו האדום במד סיבוב המנוע מציין את טווח 
סיבוב היתר של המנוע.

כאשר מד סיבוב המנוע מגיע אל הקו האדום, 
אספקת הדלק מופסקת במטרה להגן על 

המנוע.

תצוגת הטמפרטורה מחוץ לרכב

כאשר הטמפרטורה מתקרבת לנקודת 
הקפיאה, עליך להקדיש תשומת לב מיוחדת  

למצב הכביש.
הטמפרטורה שמחוץ לרכב מוצגת על הצג 

הרב תכליתי.
שינויים בטמפרטורה החיצונית מוצגים בעיכוב 

קל.

מד מהירות אנלוגי

בכלי רכב עם DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק 
פלוס(, מד המהירות מחולק לשנתות.

השנתות מציינות את טווח המהירות האפשרי.
בקרת שיוט מופעלת ) עמוד 190(:  	•

נדלקות השנתות מהמהירות השמורה 
בזיכרון ועד המהירות המרבית. 

SPEEDTRONIC )ספידטרוניק( משתנה  	•
 מופעל ) עמוד 194(: 

נדלקות השנתות מתחילת הסקאלה ועד 
גבול המהירות שנבחר.

DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק פלוס(  	•
 מופעל ) עמוד 195(: 

נדלקות שנתות אחת או שתיים בטווח 
המהירות המוגדרת.

DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק פלוס(  	•
מאתר רכב שנמצא לפני רכבך: נדלקות 

השנתות שנמצאות בין מהירות הרכב 
שלפניך ובין המהירות השמורה בזיכרון.

תפעול מחשב הדרך

סקירה כללית

  תצוגה רב תכליתית

  מתגים על LINGUATRONIC )לינגואטרוניק(, 
ראה הוראות תפעול נפרדות.

  לוח שליטה ימני

לוח שליטה שמאלי  

  כפתור חזרה

להפעלת מחשב הרכב: סובב את המפתח   
למצב 1 במתג ההתנעה.

ניתן לשלוט בצג הרב תכליתי ובהגדרות מחשב 
הדרך בעזרת הכפתורים שעל ההגה הרב 

תכליתי.
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לוח שליטה שמאלי

•	מעלה את התפריט ואת שורת 
התפריט

באמצעות לחיצה קצרה ניתן:
•	לגלול רשימות

•	לבחור תפריט משנה או פונקציה
•	בתפריט השמע )Audio(: לבחור 

תחנה שנשמרה בזיכרון, רצועת 
שמע, או סצנה בווידאו.

•	בתפריט הטלפון )Tel(: לעבור לספר 
הטלפונים ולבחור שם או מספר 

טלפון.

באמצעות לחיצה ארוכה ניתן:
•	בתפריט השמע )Audio(: לבחור את 

התחנה הקודמת/הבאה, או לבחור 
רצועת שמע או סצנת וידאו, על ידי 

גליל מהירה.
•	בתפריט הטלפון )Tel(: להתחיל 
גלילה מהירה של ספר הטלפונים.

•	מאשר בחירה / הודעה מוצגת
•	בתפריט הטלפון )Tel(: עובר לספר 

הטלפונים ומתחיל לחייג את המספר 
שנבחר.

•	בתפריט השמע )Audio(: עוצר את 
פונקציית סריקת התחנות בתחנה 

הרצויה.

לוח שליטה ימני

•	דוחה או מנתק שיחה
• יוצא מספר הטלפונים/זיכרון חיוג 

חוזר

•	מבצע או מקבל שיחה
•	עובר לזיכרון חיוג חוזר

•	מכוונן את עוצמת הקול

•	השתק

כפתור חזרה אחורי

באמצעות לחיצה קצרה ניתן:
•		לחזור אחורה

 LINGUATRONIC לכבות את		•
)לינגואטרוניק(, ראה הוראות תפעול 

נפרדות
•	להסתיר הודעות מוצגות

•	לצאת מספר הטלפונים/זיכרון חיוג 
חוזר

באמצעות לחיצה ארוכה ניתן:
•	להעלות את התצוגה הרגילה 

.)Trip( בתפריט המסלול
   

תצוגה רב תכליתית

צג רב תכליתי )דוגמא: כלי רכב עם תיבת 
הילוכים אוטומטית(.

  תצוגה קבועה: הטמפרטורה מחוץ לרכב או 
המהירות ) עמוד 248(

  שעה

  שדה טקסט

שורת תפריט  

  תכנית נהיגה ) עמוד 170(

 מצב תיבת ההילוכים ) עמוד 170(
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תפריטים ותפריטי משנה

: לחץ על  להצגת שורת התפריט   
הכפתור  או על הכפתור  שעל 

ההגה.

שורת התפריט  תיעלם לאחר מספר שניות. 
מוצגים התפריט או תת  בשדה הטקסט   

התפריט שנבחרו וגם הודעות.
ניתן לכוון את השעה באמצעות מערכת   
 ,COMAND online השמע, או באמצעות

ראה הוראות תפעול נפרדות.

ההודעות שלהלן יכולות להופיע בתצוגה הרב 
תכליתית:

המלצה להחלפת הילוך ברכב עם   
תיבת הילוכים ידנית ) עמוד 169(, 

 או עם תיבת הילוכים אוטומטית 
) עמוד 174(.

סייען חניה פעיל ) עמוד 212(  

בקרת שיוט ) עמוד 190(  
SPEEDTRONIC ) עמוד 193(  

סייען אור גבוה מותאם ) עמוד   
 )127

 ECO start /stop פונקציית  
) עמוד 164(

פונקציית HOLD ) עמוד 203(  
חריגה מהמהירות המרבית   120Km/h!

המותרת )רק במדינות מסוימות(.

תפריטים ותפריטי משנה

סקירת התפריטים

לתפעול מחשב הדרך ) עמוד 237(.
בכפוף לציוד המותקן ברכבך, תוכל להעלות 

את התפריטים שלהלן:
תפריט Trip - נסיעה ) עמוד 239( 	•

תפריט Navi - הנחיות ניווט ) עמוד 241( 	•
תפריט Audio - שמע ) עמוד 242( 	•

תפריט Tel - טלפון ) עמוד 243( 	•
תפריט Assist - עזרה ) עמוד 245( 	•
תפריט Serv - שירות ) עמוד 247( 	•

תפריט Settings -הגדרות ) עמוד 248( 	•
תפריט AMG ברכבי AMG  ) עמוד 253( 	•

בתפריטים Audio, Navi ו- Tel )ניווט, שמע 
וטלפון( קיימים הבדלים קלים בין כלי רכב 

עם מערכת שמע ובין כלי רכב עם  מערכת 
COMAND Online. הדוגמאות המובאות בספר 

זה מתייחסות לכלי רכב המצוידים במערכת 
.COMAND Online

תפריט נסיעה

תצוגה רגילה

לחץ על הכפתור  שעל ההגה והחזק   
אותו לחוץ עד שיופיע התפריט Trip )מסלול( 

עם מד הנסיעה  וסה"כ המהירות 
שנרשמה  .

מחשב נסיעה "From start" – מתחילת 
הנסיעה, או "From reset" – מהאיפוס

דוגמא: מחשב נסיעה "From start" -  מתחילת 
הנסיעה.

מרחק  
  זמן

  מהירות ממוצעת
צריכת דלק ממוצעת  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
.Trip שעל ההגה, כדי לבחור את תפריט

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
.From reset או From start כדי לבחור
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הערכים בתפריט המשנה From start מחושבים 
מתחילת הנסיעה, ואילו הערכים בתפריט 

המשנה From reset מחושבים החל מהפעם 
האחרונה שתפריט המשנה אופס ) עמוד 

.)241
מחשב הנסיעה של From start מתאפס באופן 

אוטומטי בכל פעם ש:
מתג ההנעה כבוי למשך יותר מארבע שעות. 		•

לאחר 999 שעות. 		•

אחרי 9,999 ק"מ. 		•
תפריט המשנה From reset מתאפס באופן 

אוטומטי, כאשר הערכים מגיעים מעל ל- 
9,999 שעות או 99,999 ק"מ.

תצוגת ECO )אקולוגיה(

Eco דוגמא: תצוגת
.ECO אין תצוגת AMG ברכבי

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
.Trip שעל ההגה, כדי לבחור את תפריט

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור ECO DISPLAY )תצוגת אקולוגיה(.

כאשר מתג ההנעה כבוי במשך יותר מארבע 
שעות, תצוגה ECO מתאפסת באופן אוטומטי.
למידע נוסף אודות תצוגת ECO, ראה ) עמוד 

.)184

הצגת הטווח וצריכת הדלק הנוכחית

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
.Trip שעל ההגה, כדי לבחור את תפריט

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור את הטווח המשוער ואת צריכת 

.)AMG הדלק הנוכחית )לא ברכבי

הטווח המשוער הניתן לכיסוי, מחושב על 
פי לסגנון הנהיגה הנוכחי שלך וכמות הדלק 

במכל. אם נשארה במכל רק כמות קטנה של 
דלק, במקום הטווח, יופיע על הצג איור של 

 . רכב בתדלוק 

מד מהירות דיגיטלית

  המלצה להחלפת הילוך , תיבת הילוכים 
ידנית ) עמוד 169(, או תיבת הילוכים 

אוטומטית ) עמוד 174(.

 מד מהירות דיגיטלי.

ברכבי AMG  לא מוצגת ההמלצה להחלפת 
הילוך  .

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
.Trip שעל ההגה, כדי לבחור את תפריט

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור את מד המהירות הדיגיטלי.
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איפוס ערכים

."From start" דוגמא: איפוס מחשב נסיעה
ניתן לאפס את הערכים של הפונקציות 

שלהלן:
מד נסיעה 	•

"From start" מחשב נסיעה 	•
"From reset"  מחשב נסיעה 	•

ECO תצוגת 	•
לחץ על הכפתור  או על הכפתור    

.Trip שעל ההגה, כדי לבחור את תפריט

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור את הפונקציה שאתה מעונין 

לאפס.

. לחץ על הכפתור   

לחץ על הכפתור   כדי לבחור YES )כן(,   
ואז לחץ על הכפתור  לאישור.

 ECOכאשר אתה מאפס את הערכים ב  
display )תצוגה אקולוגית(, מתאפסים 

 "From start" גם הערכים במחשב נסיעה
)מתחילת הנסיעה(. כאשר אתה מאפס 

 "From start" את הערכים במחשב נסיעה
)מתחילת הנסיעה(, מתאפסים גם הערכים 

ב-ECO display )תצוגה אקולוגית(.

תפריט ניווט

הצגת הנחיות ניווט

 COMAND הדלק את מערכת השמע או את  
Online, ראה הוראות תפעול נפרדות.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
 Navi שעל ההגה, כדי לבחור את התפריט

)ניווט(.

בתפריט הניווט מוצגות בתצוגה הרב תכליתית 
הנחיות ניווט. מידע נוסף, ראה בהוראות 

התפעול הנפרדות.

אין הנחיית דרך פעילה

כיוון הנסיעה  
 כביש נוכחי

הפעלת הנחיית דרך

לא ניתנת הודעה על שינוי כיוון

מרחק אל היעד  
 המרחק עד שינוי הכיוון הבא

  הכביש הנוכחי
סימן שמשמעותו "המשך עם הכביש"  

ניתנת הודעה על שינוי כיוון ללא המלצת 
נתיב

הכביש אליו תגיע לאחר שתשנה כיוון  
 המרחק עד שינוי הכיוון במספר ובתצוגה 

גרפית
  סימן שמשמעותו שינוי כיוון

כאשר מתקבלת הודעה על שינוי כיוון, תוכל 
לראות את סימן  שמציין שינוי כיוון ואיור 

גרפי של המרחק   המרחק באיור יתקצר 
כלפי מעלה ככל שתתקרב אל נקודת שינוי 

הכיוון, עליה ניתנה הודעה.
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ניתנת הודעה על שינוי כיוון וגם המלצת 
נתיב

הכביש אליו תגיע לאחר שתשנה כיוון  

 המרחק עד שינוי הכיוון במספר ובתצוגה 
גרפית

  הנתיב המומלץ ונתיב חדש במהלך שינוי 
הכיוון

נתיבים לא מומלצים  

  נתיב אפשרי

  סימן שמשמעותו שינוי כיוון

בכבישים מרובי נתיבים, תוצג המלצת נתיב 
חדשה עבור שינוי הכיוון הבא, בתנאי שהמפה 
הדיגיטלית תומכת במידע הזה. במהלך שינוי 

הכיוון יכולים להתווסף נתיבים חדשים.
: מנתיב זה תוכל לבצע את  נתיב מומלץ 

שני שינויי הכיוון הבאים, מבלי להחליף נתיב. 
: אם תישאר בנתיב זה, לא  נתיב לא מומלץ 

תוכל לבצע את שינוי הכיוון הבא.
: מנתיב זה תוכל לבצע רק  נתיב אפשרי 

את שינוי הכיוון הבא )רק אחד(, מבלי להחליף 
נתיב.

מחוונים נוספים במערכת הניווט

: הגעת אל היעד או אל יעד ביניים. 		•
 Calculate מסלול חדש(, או(  New Route 		•
route )חשב מסלול(: מחשב מסלול חדש

Off map )מחוץ למפה( או   Off road )מחוץ  		•
לכביש(: הרכב נמצא במיקום שהוא מחוץ 

לגבולות המפה הדיגיטלית.

No route )אין מסלול(: לא ניתן לחשב מסלול  		•
אל היעד שנבחר.

תפריט שמע

בחירת תחנת רדיו

סקאלה  
 תדר התחנה ומספרה בזיכרון.

מספר התחנה בזיכרון מופיע לצד תדר התחנה 
, רק במידה והתחנה שמורה בזיכרון.

 COMAND הפעל את מערכת השמע או את  
Online ובחר Radio )רדיו(, ראה הוראות 

תפעול נפרדות.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
 Audio שעל ההגה, כדי לבחור את התפריט

)שמע(.

לבחירת תחנה שנשמרה בזיכרון: לחץ   
לחיצה קצרה על הכפתור  או על 

. הכפתור 

לבחירת תחנה מתוך רשימת התחנות:   
לחץ על הכפתור  או על הכפתור  

והחזק אותו לחוץ לזמן קצר.

במקרה שלא מתקבלת רשימת תחנות

לבחירת תחנה באמצעות סריקת   
התחנות: לחץ על הכפתור  או על 

הכפתור  והחזק אותו לחוץ לזמן קצר.

מידע אודות החלפת סקאלה ושמירת   
תחנות בזיכרון, עיין בחוברת הוראות תפעול 

נפרדת.

רדיו DAB )שידורי רדיו דיגיטלי(, עיין בחוברת   
הוראות תפעול נפרדת.
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נגן שמע או תפעול מדיית שמע

CD דוגמא: תצוגת מחליף תקליטורי

רצועה נוכחית  

בכפוף לציוד המותקן ברכב, ניתן להשמיע 
פריטי שמע ממכשירי שמע שונים וממדיות 

שמע מגוונות.
 COMAND הפעל את מערכת השמע או את  

Online, ובחר במצב audio CD )תקליטור 
שמע CD , audio DVD )תקליטור שמע 

DVD( או MP3, ראה הוראות תפעול נפרדות.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 - Audio שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

שמע.

לבחירת הרצועה הקודמת/הבאה: לחץ   
לחיצה קצרה על הכפתור  או על 

. הכפתור 

לבחירת רצועה מתוך רשימת הרצועות   
)גלילה מהירה(: לחץ על הכפתור  או 

על הכפתור  והחזק אותו לחוץ עד 
. שתגיע אל רצועה המבוקשת 

אם תלחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 ותחזיק אותו לחוץ, מהירות הגלילה 

המהירה תתגבר. לא כל מכשירי השמע 
ומדיות השמע תומכים בפונקציה זו.

אם במכשיר השמע או במדיה שמור מידע 
אודות הרצועה, בתצוגה הרב תכליתית יוצגו 

מספר הרצועה ושמה. הרצועה הנוכחית אינה 
מופיעה במצב AUX )מצב :AUX שמע חיצוני 

מחובר(.

תפעול DVD וידאו

DVD דוגמא: תצוגת מחליף

 COMAND הפעל את מערכת השמע או את  
Online ובחר את מצב video DVD )וידאו 

DVD(, ראה הוראות תפעול נפרדות.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 - Audio שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

שמע.

לבחירת הסצנה הקודמת/הבאה: לחץ   
לחיצה קצרה על הכפתור  או על 

. הכפתור 

לבחירת סצנה מתוך רשימת הסצנות   
)גלילה מהירה(: לחץ על הכפתור  או 

, והחזק אותו לחוץ עד  על הכפתור 
. שתגיע אל הסצנה המבוקשת 

תפריט טלפון

הקדמה

 אזהרה
תפעול מערכות המידע המשולבות וציוד 

התקשורת שברכב תוך כדי נהיגה, יסיח את 
תשומת לבך ממצב התנועה. אתה עלול לאבד 

 שליטה על הרכב ולגרום תאונה.
הקפד לתפעל את המכשירים הללו רק כאשר 

מצב הכביש והתנועה מאפשרים זאת. במקרה 
של ספק, עצור בצד במקום בטוח והזן נתונים רק 

כאשר הרכב עומד ואינו נוסע.

במהלך השימוש בטלפון עליך לציית לחוקי 
המדינה בה אתה נוהג.
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הפעל את הטלפון הנייד שלך ואת מערכת   
השמע, או את COMAND Online, ראה 

הוראות תפעול נפרדות.

 ,COMAND Online -ל Bluetooth® צור חיבור  
ראה הוראות תפעול נפרדות. 

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 - Tel שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

טלפון.

אחת מההודעות תופיע בתצוגה הרב 
תכליתית:

Telephone ready - טלפון מוכן, או שם ספק  		•
הרשת: הטלפון הנייד מצא רשת ומוכן 

לקליטה.

Telephone no service - אין שירות טלפון:  		•
אין רשת זמינה, או שהטלפון הנייד מחפש 

רשת.

מידע נוסף אודות טלפונים ניידים   
מתאימים וחיבור טלפונים ניידים באמצעות 

®Bluetooth, ניתן לקבל ב:

•	כל אחד ממרכזי השירות המורשים של   
מרצדס.

•	באתר האינטרנט    
.http://www.mercedes-benz.com/connect

קבלת שיחה

דוגמא: שיחה נכנסת

כדי לקבל שיחה נכנסת, לחץ על הכפתור   
 שעל ההגה.

אם מישהו מתקשר אליך בזמן שאתה נמצא 
בתפריט Tel )טלפון(, תופיע הודעה בתצוגה.
תוכל לקבל את השיחה גם אם אינך נמצא 

.Tel בתפריט

דחיית שיחה או סיום שיחה

לחץ על הכפתור  שעל ההגה.  

תוכל לדחות או לסיים שיחה גם אם אינך 
.Tel נמצא בתפריט

חיוג אל רשומה מספר הטלפונים

לחץ על הכפתור  או על הכפתור      
 - Tel שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

טלפון.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
או על  כדי לעבור אל ספר הטלפונים.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור את השם המבוקש.

כדי להתחיל גלילה מהירה, לחץ על הכפתור   
, והחזק אותו   או על הכפתור 

לחוץ למשך יותר משניה אחת.

הגלילה המהירה תיעצר כאשר תשחרר את   
הלחיצה, או כאשר תגיע לסוף הרשימה.

אם בספר הטלפונים שמור רק מספר   
טלפון אחד תחת השם שנבחר: לחץ על 

הכפתור   או על הכפתור  כדי 
לחייג אליו.

או

אם תחת שם מסוים שמורים בספר   
הטלפונים כמה מספרים: לחץ על 

הכפתור   או על הכפתור   כדי 
להציג את המספרים.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור את המספר המבוקש.

לחץ על הכפתור   או על הכפתור    
 כדי לחייג.

או

אם אינך רוצה לבצע את השיחה: לחץ על   
. הכפתור  או על הכפתור 

חיוג חוזר

מחשב הדרך שומר בזיכרון החיוג החוזר את 
השמות או המספרים אליהם חייגת לאחרונה.
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לחץ על הכפתור  או על הכפתור      
.Tel שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

לחץ על הכפתור   כדי לעבור אל זיכרון   
החיוג החוזר.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 כדי לבחור את השם או את המספר 

המבוקשים.

לחץ על הכפתור   או על הכפתור    
 כדי לחייג.

או

אם אינך רוצה לבצע את השיחה: לחץ על   
. הכפתור   או על הכפתור 

תפריט עזרה

הקדמה

בתפריט Assit )עזרה( עומדות לרשותך 
האפשרויות שלהלן:

הצגת סיוע גרפי ) עמוד 245(. 	•
הפעלת / נטרול פונקציית ההודעה של סייען  	•

הגבלת המהירות ) עמוד 245(.

הפעלת/נטרול מערכת בקרת יציבות  	•
אלקטרונית ®ESP ) עמוד 246(.

הפעלת/נטרול פונקציית אזהרת המרחק  	•1
) עמוד 246(.

הפעלת / נטרול הסייען למניעת התנגשות  	•
פלוס ) עמוד 246(.

הפעלת/נטרול המערכת לזיהוי עייפות נהג  	•1
) עמוד 247(.

הפעלת/ נטרול סייען השטחים המתים  	•1
) עמוד 247(.

הפעלת/נטרול הסייען לשמירת הנתיב  	•1
) עמוד 247(.

סיוע גרפי

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
כדי לבחור Assistance graphic )סיוע גרפי(.

. לחץ על הכפתור   

בסיוע הגרפי, מוצגת על הצג הרב תכליתי   
 DISTRONIC PLUS תצוגת מהירות

)דיסטרוניק פלוס(.

הסיוע הגרפי מציג מצב ו/או מידע  ממערכות 
הנהיגה או הבטיחות בנהיגה שלהלן:

דיסטרוניק פלוס ) עמוד 201( 	•
מערכת לזיהוי עייפות נהג ) עמוד 222( 	•

סייען שמירת נתיב ) עמוד 226( 	•
סייען הגבלת מהירות ) עמוד 223( 	•

פונקציית אזהרת מרחק של הסייען למניעת  	•
התנגשות ) עמוד 73(

סייען למניעת התנגשות פלוס ) עמוד 76( 	•
DSR )בקרת מהירות בירידה(  	•1

) עמוד 206(.

תכנית נהיגת שטח ) עמוד 208( 	•
מגב שמשה אחורית ) עמוד 135( 	•

סייען הגבלת מהירות

הפעלת/נטרול פונקציית ההודעה של 
סייען הגבלת המהירות

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט 

)עזרה(.
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לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור Speed Limit Assist )סייען הגבלת 

מהירות(.

. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.

. כאשר  להפעלה או נטרול: לחץ על   
פונקציית ההודעה של סייען הגבלת 

המהירות מופעלת, הסיוע הגרפי מציג את 
. הסמל 

כאשר פונקציית ההודעה של סייען הגבלת   
המהירות מופעלת, הגבלת מהירות 

שאותרה מוצגת באופן אוטומטי למשך 
חמש שניות. במהלך פרק זמן זה, שאר 
הפריטים בתצוגה הרב תכליתית אינם 

מוצגים.

הפעלת / נטרול מערכת בקרת יציבות 
ESP® אלקטרונית

קרא את הפרק "הערות בטיחות חשובות" 
בתיאור מערכת ה- ®ESP ) עמוד 77(.

 אזהרה
כאשר אתה מנטרל את מערכת בקרת היציבות 

האלקטרונית ®ESP, היא מפסיקה לייצב את 
הרכב. גוברת סכנת ההחלקה וכך גם הסיכון 

 לתאונה.
נטרל את מערכת ה- ®ESP  רק במצבים 

המתוארים להלן.

במצבים שלהלן יתכן שעדיף לנטרל את 
:ESP® מערכת בקרת היציבות האלקטרונית

בעת השימוש בשרשראות שלג. 		•
בשלג עמוק. 		•

על חול או חצץ. 		•
הפעלה/נטרול של מערכת בקרת היציבות 

האלקטרונית ®ESP ברכבי AMG  ) עמוד 79(.
מידע נוסף אודות ®ESP ראה ) עמוד 76(.

התנע את המנוע.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור       
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
.ESP כדי לבחור

. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.  

להפעלה/ נטרול: לחץ שוב על הכפתור   
.

אם נורית האזהרה  על לוח המחוונים   
דולקת באופן קבוע, בזמן שהמנוע 

פועל, סימן שמהערכת לבקרת היציבות 
האלקטרונית ®ESP  מנוטרלת.

אם נורית האזהרה  ונורית האזהרה   
דולקות באופן קבוע, מערכת ®ESP אינה 

זמינה בשל תקלה.
 קרא את המידע אודות נוריות אזהרה 

) עמוד 295(.
 קרא את המידע אודות הודעות מוצגות 

) עמוד 258(.

הפעלת / נטרול פונקציית אזהרת 
המרחק

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט 

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
כדי לבחור Distance warning - אזהרת 

מרחק.

. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.  

להפעלה/נטרול: לחץ שוב על הכפתור   
.

כאשר פונקציית אזהרת המרחק מנוטרלת,   
הסימן  מופיע בתצוגה הרב תכליתית, 

בתצוגת הסיוע הגרפי.

מידע נוסף אודות פונקציית אזהרת המרחק, 
ראה ) עמוד 73(.

הפעלת / נטרול הסייען למניעת 
התנגשות פלוס

לחץ על הכפתור  או על הכפתור       
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
כדי לבחור Collision prevent. Assist - סייען 

למניעת התנגשות.
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. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.  

להפעלה/ נטרול: לחץ שוב על הכפתור   
.

כאשר הסייען למניעת התנגשות פלוס   
מנוטרל, הסימן   מופיע בתצוגה הרב 

תכליתית, בתצוגת הסיוע הגרפי.

למידע נוסף אודות הסייען למניעת התנגשות 
פלוס, ראה ) עמוד 76(.

הפעלת / נטרול המערכת לזיהוי עייפות 
הנהג

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט 

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור ATTENTION ASSIST. )מערכת 

לזיהוי עייפות נהג(.

. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.  

להפעלה/נטרול: לחץ שוב על הכפתור   
.

כאשר המערכת לזיהוי עייפות נהג   
מנוטרלת, הסימן  מופיע בתצוגה הרב 

תכליתית, בתצוגת הסיוע הגרפי.

מידע נוסף אודות המערכת לזיהוי עייפות נהג,  
) עמוד 222(.

הפעלת / נטרול סייען השטחים המתים

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט 

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור Blind Spot Assist)סייען השטחים 

המתים(.

. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.  

להפעלה/נטרול: לחץ שוב על הכפתור   
.

 מידע נוסף אודות סייען השטחים המתים, 
) עמוד 224(.

 Blind Spot Assist.  כאשר מופיעה ההודעה
Sensors Deactivated )חיישני סייען השטחים 

המתים מנוטרלים(, סימן שחיישני הרדאר 
מנוטרלים.

הפעל את מערכת חיישני הרדאר ) עמוד   
.)251

הפעלת / נטרול הסייען לשמירת נתיב

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Assist שעל ההגה כדי לבחור בתפריט 

)עזרה(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 כדי לבחור Lane Keeping Assist )סייען 

לשמירת נתיב(.

. לחץ על הכפתור   

הבחירה הנוכחית מוצגת.  

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי להגדיר Off )כבוי(, Standard )רגיל( או 

Adaptive )מסתגל(.

, כדי לשמור את  לחץ על הכפתור   
ההגדרה.

כאשר הסייען לשמירת נתיב פעיל, סימוני   
הנתיב מוצגים על הצג הרב תכליתי כפסים 

בהירים בתצוגת הסיוע הגרפי.

 למידע נוסף אודות הסייען לשמירת נתיב, ראה
) עמוד 226(.

תפריט שירות

בתפריט Serv )שירות(, עומדות לרשותך 
האפשרויות שלהלן:

העלאת הודעות מוצגות מזיכרון ההודעות  	•1
) עמוד 257(.

אתחול מערכת אזהרת ירידת לחץ האוויר  	•
בצמיגים ) עמוד 362(.

בדיקת לחץ האוויר בצמיגים באופן אלקטרוני  	•
) עמוד 362(.

העלאת מועד הטיפול הבא ) עמוד 325(. 	•
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תפריט הגדרות

הקדמה

בתפריט Settings )הגדרות(, עומדות לרשותך 
האפשרויות שלהלן:

שינוי הגדרות לוח המחוונים 		•
שינוי הגדרות תאורה 		•
שינוי הגדרות הרכב 		•

שינוי הגדרות חימום העזר 		•
שינוי הגדרות הנוחות 		•

שמירה מחודשת של הגדרות המפעל 		•

לוח המחוונים

בחירת יחידת המדידה למדידת המרחק
יש באפשרותך לקבוע אם ההודעות על הצג 

הרב תכליתי תוצגנה במיילים או בקילומטרים.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Instrument כדי לבחור את תפריט המשנה

cluster )לוח מחוונים(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Display unit כדי לבחור את הפונקציה 

speed- /odometer )הצג יחידה מהירות-/ 
מד מרחק(

תופיע ההגדרה שנבחרה: km )ק"מ( או   
miles )מיילים(.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

יחידת המידה שנבחרה למדידת המרחק 
מתייחסת ל:

 Trip מד המהירות הדיגיטלי בתפריט 		•
)נסיעה(.

מד המרחק הכולל ומד הנסיעה. 		•
מחשב המסיעה. 		•

צריכת הדלק הנוכחית והטווח. 		•
Navi הנחיות דרך בתפריט הניווט 		•

בקרת השיוט 		•
SPEEDTRONIC )ספידטרוניק(. 		•

DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק פלוס(. 		•
ASSYST PLUS תצוגת מועדי טיפולים. 		•

הפעלת/כיבוי מד המהירות הנוסף
הפונקציה ]Dig speedometer [mph )מד 

 מהירות דיגיטלי מייל לשעה( או  
)Dig. Speedometer (km/h )מד מהירות דיגיטלי 

קמ"ש( )כלי רכב בבריטניה(, מאפשרת 
לך לבחור אם תוצג בתצוגה באופן קבוע 

המהירות במיילים לשעה או בקמ"ש, במקום 
הטמפרטורה מחוץ לרכב.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Instrument כדי לבחור את תפריט המשנה

cluster )לוח מחוונים(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Dig speedometer כדי לבחור את הפונקציה

mph )מד מהירות דיגיטלי מייל לשעה( 
או  Dig. Speedometer km/h )מד מהירות 

דיגיטלי קמ"ש( )בריטניה(.

 off פעילה( או( on :תופיע ההגדרה שנבחרה  
)כבויה(.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

בחירת פונקציית התצוגה הקבועה
יש באפשרותך לבחור אם על הצג הרב תכליתי 

תוצג באופן קבוע מהירות הנסיעה, או את 
הטמפרטורה בחוץ.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Instrument כדי לבחור את תפריט המשנה

cluster )לוח מחוונים(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Permanent  כדי לבחור את הפונקציה 

display  )תצוגה קבועה(.
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 Outside :תופיע ההגדרה שנבחרה  
temperature )טמפרטורה מחוץ לרכב(, או 

Dig speedometer mph  )מד מהירות דיגיטלי 
 Dig. Speedometer km/h  במייל לשעה( או

)מד מהירות דיגיטלי בקמ"ש( )בריטניה(.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

תאורה

הפעלת/כיבוי הפנסים לנהיגה בשעות היום
את הפונקציה Daytime driving lights  )פנסים 

לנהיגה באור יום(, ניתן להפעיל רק כאשר 
המנוע כבוי.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Lights כדי לבחור את תפריט המשנה 

)תאורה(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Daytime driving  כדי לבחור את הפונקציה

lights )פנסים לנהיגה בשעות היום(.

 Daytime driving lights כאשר הפונקציה  
פעילה, קונוס האור והסמל   יופיעו 

בתצוגה הרב תכליתית בצבע כתום.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

מידע נוסף על פנסים לנהיגה בשעות היום, 
ראה ) עמוד 123(.

הפעלת/כיבוי מערכת הפנסים החכמה
לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Lights כדי לבחור את תפריט המשנה 

)תאורה(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Intell. Light  כדי לבחור את הפונקציה 

System )מערכת פנסים חכמה(.

 Intell. Light System כאשר הפונקציה  

פעילה, חרוט האור והסמל  יופיעו 
בתצוגה הרב תכליתית בצבע כתום.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

 Intell. Light System כאשר אתה מפעיל את
)מערכת פנסים חכמה(, אתה מפעיל את 

הפונקציות שלהלן:
מצב כביש מהיר 	•

פונקציית פנסים פעילים 	•
פונקציית פנסי פניה 	•

פנסי ערפל בטווח מורחב 	•
אם אתה מגדיר את האור הנמוך בפנסים 

הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל של הכביש, 
 Intel. בתצוגה הרב-תכליתית תופיע ההודעה
 Light System: system inoperative Inactive
for left-side traffic )מערכת תאורה חכמה: 
מערכת לא פעילה עבור נהיגה בצד שמאל( 

-Intel. Light System: system inoper  או
tive Inactive for right-side traffic )מערכת 

תאורה חכמה: מערכת לא פעילה עבור נהיגה 
 Intell. Light Sys בצד ימין( במקום התפקוד

)מערכת תאורה חכמה( בתפריט משנה 
Lights ) עמוד 249(.

למידע נוסף על מערכת תאורה חכמה ראה    
) עמוד 126(. 

הגדרת האלומה הנמוכה בפנסים הראשיים 
לנהיגה בצד שמאל/ימין

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Lights כדי לבחור את תפריט המשנה 

)תאורה(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Dipped beams  כדי לבחור את הפונקציה
setting for: )הגדרת אלומה נמוכה עבור:(.

 Right side traffic תופיע ההגדרה שנבחרה  
 Left side traffic תנועה בצד ימין(, או(

)תנועה בצד שמאל(.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה. לאחר שינוי ההגדרה, השינוי בפועל 

יתבצע רק בפעם הבאה שהרכב יעצור.
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פונקציה זו קיימת רק בכלי רכב בעלי מערכת 
פנסים חכמה.

תוכל להשתמש בפונקציה זו כדי לעבור בין 
 אלומה נמוכה סימטרית לאלומה אסימטרית 

) עמוד 122(.
אם תגדיר את האלומה הנמוכה בפנסים 

הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל, המצב 
כביש מהיר  והפונקציה פנסי ערפל בטווח 

מורחב לא יהיו זמינים.
כמו כן, ניתן להגדיר את האלומה הנמוכה של 

הפנסים הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל 
במוסך מוסמך, למשל במרכז שירות מורשה 

של מרצדס. 

הגדרת בהירות התאורה בתוך הרכב
לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Lights כדי לבחור את תפריט המשנה 

)תאורה(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Amb.light +/- כדי לבחור את הפונקציה

)תאורה בתוך הרכב +/-(.

תופיע ההגדרה שנבחרה.  

. שנה את ההגדרה באמצעות   

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לכוונן את הבהירות לרמה שבין off )כבוי( 

ל- Level 5 )רמה 5(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לשמור את ההגדרה.

הפעלת/נטרול השהיית כיבוי התאורה 
ההיקפית והתאורה החיצונית

 Surround lighting אם הפעלת את הפונקציה
)תאורה היקפית(, ומתג התאורה נמצא במצב  

, במצב של חשיכה יפעלו הפונקציות 
שלהלן:

תאורה היקפית: הפנסים החיצוניים ידלקו  		•
למשך 40 שניות, לאחר פתיחת הרכב 

באמצעות המפתח. כאשר תניע את המנוע, 
הפנסים יכבו ויופעל המצב האוטומטי 

בפנסים הראשיים ) עמוד 123(.

השהיית כיבוי הפנסים החיצוניים:  		•
הפנסים החיצוניים ימשיכו לדלוק במשך 60 

שניות לאחר כיבוי המנוע. אם תסגור את 

כל הדלתות ואת דלת תא המטען, הפנסים 
החיצוניים יכבו לאחר 15 שניות.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Lights כדי לבחור את תפריט המשנה 

)תאורה(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Surround כדי לבחור את הפונקציה 

lighting )תאורה היקפית(. כאשר הפונקציה    
Surround lighting פעילה, חרוט האור והאזור 

שמסביב לרכב מופיעים על הצג הרב 
תכליתי בצבע כתום.

לחץ על הכפתור   כדי לשמור את   
ההגדרה.

נטרול זמני של הפונקציה להשהיית כיבוי 
הפנסים החיצוניים:

לפני שאתה יוצא מהרכב, סובב את   
המפתח במתג ההתנעה למצב 0.

סובב את המפתח במתג ההנעה למצב 2.  

הפונקציה להשהיית כיבוי הפנסים   
החיצוניים מנוטרלת.

הפונקציה תופעל מחדש בפעם הבאה 
שתפעיל את המנוע.

בכפוף לציוד המותקן ברכבך, כאשר   
הפונקציות תאורה היקפית, והשהיית כיבוי 
הפנסים החיצוניים פעילות, ידלקו הפנסים  

שלהלן:

•	פנסי צד  

•	פנסי ערפל  

•	אלומה נמוכה בפנסים הראשיים  

•	פנסים לנהיגה בשעות היום  

•	תאורה היקפית במראות החיצוניות  

הפעלה/נטרול הפונקציה להשהיית כיבוי 
התאורה הפנימית

 Lighting delayed אם תפעיל את הפונקציה
sw.off )השהיית כיבוי תאורה(, התאורה 

הפנימית תמשיך לדלוק למשך 20 שניות, 
לאחר שתוציא את המפתח ממתג ההנעה.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.
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לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
  Lights כדי לבחור את תפריט המשנה 

)תאורה(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על ההכפתור  או על הכפתור   
 Lighting כדי לבחור את הפונקציה 

delayed sw.off )השהיית כיבוי תאורה(. 
Lighting delayed sw.off  כאשר הפונקציה
פעילה, פנים הרכב מופיע בתצוגה בצבע 

כתום.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

רכב

הגדרת ספידטרוניק קבוע

ניתן להגדיר שימוש קבוע בספידטרוניק 
 Limit speed (winter tyres( באמצעות הפונקציה

)הגבל מהירות )צמיגי חורף((.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Vehicle כדי לבחור את תפריט המשנה

)רכב(.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Limit speed כדי לבחור את הפונקציה 
winter tyres )הגבלת מהירות )צמיגי חורף((. 

תופיע ההגדרה הנוכחית.

לחץ על הכפתור  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 כדי לכוונן הספידטרוניק הקבוע 

במרווחים של עשרה קמ"ש בין 240kmh עד 
160kmh. ההגדרה Off מכבה את הפונקצייה 

ספידטרוניק קבוע.

לחץ על הכפתור   כדי לשמור את   
הרשומה.

מידע נוסף אודות ספידטרוניק קבוע ) עמוד 
.)195

הפעלת/כיבוי הנעילה האוטומטית
לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Vehicle כדי לבחור את תפריט המשנה

)רכב(.

לחץ על  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Automatic door כדי לבחור את הפונקציה

locks )נעילת דלתות אוטומטית(.

 Automatic door locks כאשר הפונקציה  
פעילה, דלתות הרכב מופיעות בתצוגה 

בצבע כתום.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

 Automatic door locks כאשר הפונקציה  
פעילה, הנעילה המרכזית של הרכב תופעל 
באופן אוטומטי, כאשר הרכב יגיע למהירות 

שמעל כ- 15 קמ"ש.

 מידע נוסף אודות הנעילה האוטומטית, 
) עמוד 93(.

הפעלת/כיבוי צליל אישור הנעילה 
כאשר הפונקציה Acoustic lock )צליל נעילה( 

פעילה, בעת נעילת הרכב יישמע אות קולי.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Vehicle כדי לבחור את תפריט המשנה

)רכב(.

לחץ על   לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   
 Acoustic lock כדי לבחור את הפונקציה

 Acoustic צליל נעילה(. כאשר הפונקציה(
lock פעילה, הסימן  דולק בתצוגה 

בצבע כתום.

לחץ על הכפתור   כדי לשמור את   
ההגדרה.

הפעלת/נטרול מערכת חיישני הרדאר
לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.
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לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Vehicle כדי לבחור את תפריט המשנה

)רכב(.

לחץ על   לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 כדי לבחור את 

Radar sensor See owner’s man. )חיישני 
רדאר - ראה ספר הוראות תפעול הרכב(. 
תופיע ההגדרה שנבחרה: on )פעיל(, או 

off )כבוי(. 

לחץ על הכפתור   כדי לשמור את   
ההגדרה.

כאשר מערכת חיישני הרדאר כבויה, סייען 
השטחים המתים מנוטרל. ) עמוד 224(.

חימום

חימום עזר - שעת יציאה

 אזהרה
כאשר חימום העזר פעיל, חלקים מסוימים 

של הרכב עלולים להיות חמים מאד. חומרים 
דליקים כמו למשל עלים, דשא או זרדים, עלולים 

 להתלקח אם יבואו במגע עם:
חלקים חמים של מערכת הפליטה. 	•1

גז הפליטה עצמו. 	•1
 עלולה לפרוץ שריפה.

 כאשר חימום העזר דולק, יש לוודא ש:
חומרים דליקים אינם באים במגע עם רכיבים  	•

 חמים ברכב.
גז הפליטה יכול להיפלט מצינור הפליטה ללא  	•

 הפרעה.
גז הפליטה אינו בא במגע עם חומרים דליקים. 	•

חימום העזר/אוורור משתמש במצבר של   
הרכב. לאחר שחיממת או אווררת את 

הרכב, פעמיים לכל היותר, סע מרחק ארוך 
יותר.

הפונקציה הזו קיימת רק בכלי רכב עם חימום 
עזר  ) עמוד 152(.

בתפריט המשנה Heating - חימום, ניתן לבחור 
שעת יציאה שנשמרה בזיכרון, או לשנות את 

שעת היציאה.
פונקציית קוצב הזמן )טיימר( של חימום 

העזר, מחשבת את שעת הפעלת החימום 
בהתאם לטמפרטורה מחוץ לרכב, כך שבשעת 

היציאה הרכב יהיה חם. כאשר מגיעה שעת 
היציאה, חימום העזר ממשיך לחמם את הרכב 
במשך חמש דקות נוספות, ולאחר מכן נכבה. 

חימום העזר מקבל את טמפרטורת המזגן או 
הטרמוטרוניק שהוגדרה.

ניתן לכבות את חימום העזר באמצעות השלט, 
או באמצעות כפתור חימום העזר שנמצא 

בקונסולה המרכזית.
הפעל את חימום העזר אחת לחודש באופן   

קבוע, למשך כעשר דקות.

בחירת שעת היציאה או נטרול שעת יציאה 
שנבחרה 

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Heating כדי לבחור את תפריט המשנה

)חימום(.

לחץ על  לאישור.  

תופיע ההגדרה שנבחרה .  

לחץ על  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור אחת מתוך שלוש שעות יציאה, 

או את Timer off )כיבוי קוצב הזמן(.

לחץ על  לאישור.  

אם נבחרה שעת יציאה, על כפתור חימום   
העזר נדלקת נורית חיווי צהובה.

שינוי שעת היציאה
לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Heating כדי לבחור את תפריט המשנה

)חימום(.

לחץ על  לאישור.  

תופיע ההגדרה שנבחרה .  

לחץ על  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
)C שנה( Change C או  A, B כדי לבחור את

לחץ על  לאישור.  

כעת אתה יכול לשנות את שעת היציאה.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
כדי לבחור התצוגה שברצונך לשנות: שעות, 

דקות.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי להגדיר את התצוגה שנבחרה.
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לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
הרשומה. נורית החיווי הצהובה על כפתור 

חימום העזר נדלקת.

נוחות

הפעלת/כיבוי פונקציית כוונון חגורת 
הבטיחות 

לחץ על הכפתור  או על הכפתור      
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Convenience כדי לבחור את תפריט המשנה

)נוחות(.

לחץ על  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Belt adjustment כדי לבחור את הפונקציה
)כוונון חגורת בטיחות(. כאשר הפונקציה 

Belt adjustment פעילה, חגורות הבטיחות 
של הרכב מופיעות על הצג הרב תכליתי 

בצבע כתום.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

מידע נוסף אודות כוונון חגורת הבטיחות, ראה 
) עמוד 47(.

הפעלת / כיבוי הפונקציה לקיפול המראות 
פנימה בעת נעילת הרכב

פונקציה זו קיימת רק בכלי רכב עם פונקציית 
זיכרון ) עמוד 118(.

כאשר הפונקציה Auto. fold-in mirrors )קיפול 
מראות אוטומטי( פעילה, בעת נעילת הרכב 

המראות החיצוניות מתקפלות פנימה.
עם שחרור נעילת הרכב ופתיחת דלת, 

המראות החיצוניות מתקפלות בחזרה החוצה.
 Auto. fold-in mirrors אם הפעלת פונקציה

ואתה מקפל את המראות החיצוניות פנימה 
באמצעות הכפתור שעל הדלת ) עמוד 116(, 

הן לא תתקפלנה החוצה באופן אוטומטי. 
במצב כזה תוכל לקפל אותן כלפי חוץ, רק 

באמצעות הכפתור שעל הדלת.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור     
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Convenience כדי לבחור את תפריט המשנה

)נוחות(.

לחץ על  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור   

 Auto. fold-in כדי לבחור את הפונקציה 
mirrors )קיפול מראות אוטומטי(.

 Auto. fold-in mirrors כאשר הפונקציה  
פעילה, המראות החיצוניות של הרכב 

מופיעות בתצוגה בצבע כתום.

לחץ על הכפתור  כדי לשמור את   
ההגדרה.

איפוס בחזרה להגדרות המפעל

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
  Settings שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

)הגדרות(.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
 Factory כדי לבחור את תפריט המשנה

settings  )הגדרות מפעל(.

לחץ על  לאישור.  

תופיע ההודעה ?Reset all settings )האם   
לאפס את כל ההגדרות?(

לחץ על הכפתור  או על הכפתור    
כדי לבחור No )לא(, או Yes )כן(.

לחץ על הכפתור  כדי לאשר את   
הבחירה.

אם בחרת Yes )כן(, תופיע הודעת אישור   
בתצוגה.

מטעמי בטיחות לא כל ההגדרות מתאפסות: 
 Limit speed (winter tyres( את הפונקציה

)הגבלת מהירות - צמיגי חורף( בספידטרוניק 
-V  קבוע, ניתן להגדיר רק דרך תפריט המשנה
 Daytime רכב(. כדי לאפס את הפונקציה( hicle

driving lights )פנסים לנהיגה בשעות היום( 
בתפריט המשנה Lights )תאורה(, עליך לסובב 

את המפתח למצב 1 במתג ההתנעה.

AMG ברכבי AMG תפריט

AMG תצוגת

  מד מהירות דיגיטלי
  מחוון הילוך

  מחוון העלאת הילוך
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  טמפרטורת שמן מנוע
 טמפרטורת נוזל קירור

 טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים

לחץ על הכפתור  או על הכפתור      
.AMG  שעל ההגה כדי לבחור את התפריט
מחוון העלאת ההילוך UP  מציין שהמנוע 

הגיע  לטווח סיבוב יתר כאשר אתה נוהג 
בתכנית נהיגה ידנית.

הופעת מחוון העלאת הילוך UP   גורמת 
לעמעום ההודעות האחרות, עד שתעלה הילוך.
כאשר  טמפרטורת שמן המנוע יורדת מתחת 
ל- 80°C, מחוון טמפרטורת השמן   מוצג 

בצבע כחול. בזמן זה, הימנע מניצול הכוח 
המרבי של המנוע.

כאשר טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים יורדת 
מתחת ל- 50°C, מחוון טמפרטורת השמן 

  מוצג בכחול. בזמן זה, הימנע מניצול הכוח 
המרבי של המנוע.

SETUP

)C/S/M( תכנית נהיגה  
.)SPORT( או מצב ספורט ,ON/OFF  

SETUP מציג את תכנית הנהיגה, את מצב ה- 
®ESP )תכנית הייצוב האלקטרונית( ואת מצבו 

של מצב ספורט.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור       

.AMG  שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

לחץ מספר פעמים ברציפות על הכפתור   
.SETUP עד שיוצג 

RACETIMER שעון עצר למרוצים

הצגת והפעלת שעון העצר

  מספר ההקפה
 שעון עצר

שעון העצר מיועד לשימוש רק במסלול מרוצים 
סגור. אל תשתמש בפונקציה זו בכבישים 

ציבוריים.
ניתן להפעיל את שעון העצר כאשר המנוע 
פועל, או כאשר המפתח נמצא על מצב 2 

במתג ההצתה.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור      

.AMG  שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

לחץ מספר פעמים ברציפות על הכפתור   
.RACETIMER עד שיוצג שעון העצר 

להפעלה: לחץ על הכפתור  כדי   
להפעיל את שעון העצר.

הצגת תוצאת ביניים

לחץ על הכפתור  או על הכפתור       
כדי לבחור Interm .Time )תוצאת ביניים(.

לחץ על  לאישור.  

תוצאת הביניים מוצגת למשך כחמש שניות.  

התחלת הקפה חדשה

  שעון עצר
 תוצאת ההקפה המהירה ביותר )ההקפה

הטובה ביותר(.  
  מספר ההקפה.

לחץ על   כדי לאשר הקפה חדשה -    
.New Lap

ESP® מצב
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ניתן לשמור בזיכרון עד 16 הקפות. את   
ההקפה ה-16 ניתן להשלים רק באמצעות 

Finish Lap - הקפת סיום.

עצירת שעון העצר

לחץ על הכפתור  שעל ההגה.  

אשר Yes )כן( באמצעות  .  

אם תעצור את הרכב ותסובב את המפתח 
במתג ההנעה למצב 1, שעון העצר יעצור את 

מדידת הזמן. אם תסובב את המפתח למצב 
2 או למצב 3, ואז תלחץ על  כדי לאשר 

Start )התחל(, מדידת הזמן תתחדש.

איפוס ההקפה הנוכחית
עצור את שעון העצר.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור       
כדי לבחור Reset Lap )אפס הקפה(.

לחץ על  כדי לאפס את תוצאת   
ההקפה ל- "0".

מחיקת כל ההקפות

אם תכבה את המנוע, לאחר כ- 30 שניות 
שעון העצר יתאפס . כל ההקפות תמחקנה.

לא ניתן למחוק הקפות שנשמרו בזיכרון באופן 
פרטני. אם עצרת 16 הקפות, אין צורך לאפס 

את ההקפה הנוכחית.
אפס את ההקפה הנוכחית.  

לחץ על  כדי לאשר Reset )איפוס(.  

תוצג השאלה Reset Race Timer )האם   
לאפס את את שעון העצר?(.

לחץ על הכפתור   כדי לבחור Yes )כן(,   
ולחץ על הכפתור  לאישור.

כל ההקפות נמחקו.  

הערכה כוללת

  הערכה כוללת של שעון העצר
 סה"כ הזמן שנהגת

 מהירות ממוצעת
המרחק שנסעת  

מהירות מרבית  
פונקציה זו מוצגת במידה ושמרת בזיכרון 

לפחות הקפה אחת ועצרת את שעון העצר.
לחץ על הכפתור  או על הכפתור      

.AMG שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

לחץ מספר פעמים ברציפות על הכפתור   
 עד שתוצג ההערכה הכוללת.

הערכת הקפה

מספר ההקפה  
 תוצאת ההקפה

 מהירות ממוצעת בהקפה
 אורך ההקפה

 מהירות מרבית במהלך ההקפה
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פונקציה זו זמינה רק במידה ושמרת בזיכרון 
לפחות שתי הקפות, ועצרת את שעון העצר.

לחץ על הכפתור  או על הכפתור      
.AMG  שעל ההגה כדי לבחור את התפריט

לחץ מספר פעמים ברציפות על הכפתור   
  עד שתוצג הערכת ההקפה.

כל הקפה מוצגת בתפריט משנה נפרד. ליד   
ההקפה המהירה ביותר מהבהב הסימן  .

הכפתור  או על הכפתור   כדי   
לבחור הקפה אחרת.
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הודעות בתצוגה

הערות כלליות

בתצוגה הרב תכליתית מוצגות הודעות.
חלק מההודעות מכילות סמלים גרפיים, והן מוצגות בספר תפעול הרכב באופן מפושט, יתכן 

שהסמלים שיופיעו בפועל יהיו שונים מעט.
התייחס להודעות המוצגות בתצוגה הרב תכליתית, והגב בהתאם לאמור בהן ובהערות הנוספות 

שמופיעות בספר תפעול הרכב.
חלק מההודעות בתצוגה מלוות באות אזהרה קולי, או באות קולי מתמשך.

בעת כיבוי ההצתה, נמחקות כל ההודעות  המוצגות בתצוגה, מלבד מספר הודעות  בעלות 
עדיפות גבוהה. ברגע שהסיבה להופעת ההודעות הללו תטופל ולא יהיה בהן צורך עוד, הן 

תמחקנה.
כאשר אתה עוצר ומחנה את הרכב, אנא שים לב להערות של הפונקציה HOLD ) עמוד 203( 

ולהערות בנוגע לחניה ) עמוד 181(.

הסתרת הודעות בתצוגה

כדי להסתיר הודעה על הצג, לחץ על הכפתור  או על הכפתור  שעל ההגה הרב   
תכליתי. ההודעה תיעלם.

הודעות בעדיפות גבוהה מופיעות בתצוגה הרב תכליתית בצבע אדום. את חלק מההודעות הללו 
לא ניתן להסתיר.

הן תמשכנה להופיע בתצוגה עד שיטופל הגורם שהביא להצגתן.

זיכרון הודעות

מחשב הדרך שומר בזיכרון ההודעות הודעות מסוימות שמופיעות על הצג. ניתן להעלות את 
ההודעות הללו:

לחץ על הכפתור  או על הכפתור  שעל ההגה כדי לבחור את התפריט Serv )שירות(.  

  2messages אם שמורות הודעות בזיכרון, בתצוגה הרב תכליתית יופיע הכיתוב   
)2 הודעות(, למשל.

.2messages לחץ על הכפתור  או על הכפתור  כדי לבחור את הרשומה, למשל  

לחץ על  לאישור.  

לחץ על הכפתור  או על הכפתור  כדי לגלול את ההודעות.  
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מערכות בטיחות

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

 
Currently unavai-

 lable See owner’s
Manual

)לא זמין כעת, ראה 
ספר תפעול הרכב(

ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים(, ®ESP )מערכת בקרת יציבות 
אלקטרונית(, BAS )מערכת סיוע לבלימה(, ®PRE-SAFE )מערכת הגנה 

מונעת(, הפונקציה HOLD, סייען זינוק בעליה, ומערכת ®ESP לייצוב גרור 
אינן זמינות באופן זמני.

ייתכן שקיימת תקלה גם בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת 
התנגשות / סייען למניעת התנגשות פלוס.

. ,  ו-  בנוסף, בלוח המחוונים דולקות נוריות האזהרה 
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.

סיבות אפשריות:
•	האבחון העצמי טרם הושלם

•	ייתכן שהמתח החשמלי ברכב אינו מספיק.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה. לכן, לדוגמא, אם תלחץ בחוזקה על דוושת הבלימה, הגלגלים 

עלולים להינעל.
יכולת תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת חירום 

מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה. 
 נהג בזהירות על כביש מתאים, סובב את ההגה רק מעט, במהירות 

שאינה עולה על 20 קמ"ש.
כאשר ההודעה נעלמת מהצג, הפונקציות המפורטות מעלה שוב זמינות.

אם ההודעה אינה נעלמת:
 נהג בזהירות.

 בקר במרכז שירות מורשה.  

 
 Inoperative See
Owner’s Manual
)לא פעיל, ראה 

ספר תפעול הרכב(

®ABS, ESP®, BAS, PRE-SAFE, הפונקציה HOLD, סייען זינוק בעליה 

ומערכת ®ESP לייצוב גרור אינן זמינות עקב תקלה. 
ייתכן שקיימת תקלה גם בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת 

התנגשות / סייען למניעת התנגשות פלוס.
,   ו-  בנוסף, בלוח המחוונים דולקות נוריות האזהרה 

.
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.
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 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 

מעלה. לכן, לדוגמא, אם תלחץ בחוזקה על דוושת הבלימה, הגלגלים 
עלולים להינעל.

יכולות תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת חירום 
מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.

כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 
אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.

 נהג בזהירות.
 בקר במוסך מוסמך באופן מידי.

 
Currently unavai-

 lable See owner’s
Manual

)לא זמין כרגע, 
ראה ספר תפעול 

הרכב(

 ESP®, BAS, PRE-SAFE הפונקציה HOLD, סייען זינוק בעליה ומערכת 
®ESP לייצוב גרור אינן זמינות עקב תקלה. 

ייתכן שקיימת תקלה גם בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת 
התנגשות / סייען למניעת התנגשות פלוס.

. בנוסף, בלוח המחוונים דולקות נוריות האזהרה  ו- 
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.

יתכן למשל שפונקציית האבחון העצמי, אינה יכולה להשלים את 
פעולתה.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 

 מעלה.
לכן, במקרה של בלימת חירום, מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.

כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 
אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה. 

 נהג בזהירות על כביש מתאים, סובב את ההגה רק מעט, במהירות 
שאינה עולה על 20 קמ"ש.

כאשר ההודעה נעלמת מהצג, הפונקציות המפורטות מעלה שוב זמינות.
אם ההודעה אינה נעלמת:

 נהג בזהירות.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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 Inoperative See
Owner’s Manual
)לא פעיל, ראה 

ספר תפעול הרכב(

 ®ESP )מערכת בקרת יציבות אלקטרונית(, BAS )מערכת סיוע לבלימה(, 
®PRE-SAFE )מערכת הגנה מונעת(, הפונקציה HOLD, סייען זינוק 

בעליה, ומערכת ®ESP לייצוב גרור אינן זמינות באופן זמני.
ייתכן שקיימת תקלה גם בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת 

התנגשות / סייען למניעת התנגשות פלוס.
.  , בנוסף, בלוח המחוונים דולקות נוריות האזהרה 

המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה.

לכן, במקרה של בלימת חירום, מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 נהג בזהירות.

 בקר במרכז שירות מורשה.  

  

 Inoperative See
Owner’s Manual
)לא פעיל, ראה 

ספר תפעול הרכב(

 ,ABS, ESP®, BAS, PRE-SAFE® )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית( EBD
הפונקציה HOLD, סייען זינוק בעליה ומערכת ®ESP לייצוב גרור אינן 

זמינות עקב תקלה. 
ייתכן שקיימת תקלה גם בפנסי הבלימה המותאמים ובסייען למניעת 

התנגשות / סייען למניעת התנגשות פלוס.
   , בנוסף, בלוח המחוונים דולקות נוריות האזהרה  

ומושמע אות אזהרה.
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.

 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה. לכן, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל, אם תלחץ 

בחוזקה על דוושת הבלימה, למשל.
יכולות תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת חירום, 

מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 נהג בזהירות.

 בקר במוסך מוסמך באופן מידי.
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 Release parking
brake

)שחרר בלם חניה(

נורית החיווי האדומה  מהבהבת ומושמע אות אזהרה.
 אחד התנאים לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי אינו מתקיים 

) עמוד 182(.
אתה נוסע עם בלם חניה חשמלי משוך.

 שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.

נורית החיווי האדומה  מהבהבת ומושמע אות אזהרה.
אתה מבצע עצירת חירום בעזרת בלם החניה החשמלי ) עמוד 182(.

 Parking brake See
 Owner’s Manual
בלם חניה ראה 

ספר תפעול הרכב(

נורית האזהרה הצהובה  נדלקת.
בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

כדי להפעילו:
 כבה את ההצתה.

 לחץ על ידית בלם החניה החשמלי למשך עשר שניות לפחות.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את תיבת ההילוכים 
למצב P )חניה(.

 התייעץ עם מוסך מוסמך.

נורית האזהרה הצהובה  ונורית החיווי  האדומה דולקות.
בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

כדי לשחררו:
 כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.

 שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.
או

 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית )שחרור חירום אוטומטי(: חגור 
את חגורת הבטיחות באבזם שלה, וכדי להתחיל בנסיעה, לחץ על דוושת 

ההאצה קצת יותר חזק מהרגיל.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: שחרר את בלם החניה 

החשמלי באופן אוטומטי ) עמוד 182(.
אם בלם החניה החשמלי עדיין אינו משתחרר:

 אל תנהג.
 התייעץ עם מוסך מוסמך. 
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נורית החיווי האדומה  מהבהבת ונורית האזהרה הצהובה  
דולקת.

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.
כדי לשחררו:

 כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.
 שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.

כדי להפעילו:
 כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.

 הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.
אם נורית החיווי האדומה ממשיכה להבהב:

 אל תנהג.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 367(.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את תיבת ההילוכים 

למצב P )חניה(.
 סובב את הגלגלים הקדמיים לעבר המדרכה.

 התייעץ עם מוסך מוסמך.

נורית האזהרה הצהובה  נדלקת. נורית החיווי האדומה 
מהבהבת במשך כעשר שניות, לאחר שבלם החניה החשמלי הופעל או 

שוחרר. לאחר מכן היא נכבית או ממשיכה לדלוק.
בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

 כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.
 הפעל את בלם החניה החשמלי.

אם לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:
 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את תיבת ההילוכים 
למצב P )חניה(.

 בקר במרכז שירות מורשה.
אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית )שחרור חירום אוטומטי(: חגור 
את חגורת הבטיחות באבזם שלה, וכדי להתחיל בנסיעה, לחץ על דוושת 

ההאצה קצת יותר חזק מהרגיל.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: שחרר את בלם החניה 

החשמלי באופן אוטומטי ) עמוד 182(.
אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

 התייעץ עם מוסך מוסמך.
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נורית האזהרה הצהובה  נדלקת. כאשר אתה מפעיל או משחרר את 
בלם החניה החשמלי באופן ידני, נורית החיווי האדומה  מהבהבת.

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד. לא ניתן להפעיל את בלם החניה 
החשמלי באופן ידני.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את תיבת ההילוכים 

למצב P )חניה(.
 בקר במרכז שירות מורשה.

 Parking brake
inoperative

בלם חניה לא פעיל

נורית האזהרה הצהובה  נדלקת. נורית החיווי האדומה  
מהבהבת במשך כעשר שניות, לאחר שבלם החניה החשמלי הופעל או 

שוחרר. לאחר מכן היא כבית או ממשיכה לדלוק.
בלם החניה החשמלי אינו מתפקד, למשל משום שהמתח החשמלי 

ברכב גבוה מידי או נמוך מידי.
 טפל בבעיה הגורמת לבעיית המתח החשמלי, למשל על ידי טעינת 

המצבר, או התנעת המנוע מחדש.
 הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.

אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החניה החשמלי:
 כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.

 הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.
אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

 התייעץ עם מוסך מוסמך.

נורית החיווי  האדומה מהבהבת ונורית האזהרה הצהובה  
דולקת.

לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.
 כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: שלב הילוך ראשון.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את תיבת ההילוכים 
למצב P )חניה(.

 בקר במרכז שירות מורשה.

 Turn on the ignition
 to release the
parking brake

הפעל את ההצתה 
כדי לשחרר את 

בלם החניה

נורית החיווי האדומה  דולקת.
ניסית לשחרר את בלם החניה החשמלי בשעה שההצתה היתה כבויה.

 סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב 1.
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Brake immediately
בלום מיד

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: ארעה תקלה בזמן שהופעלה 
.HOLD הפונקציה

יתכן שיושמע אות קולי במרווחים קבועים. כאשר אתה מנסה לנעול את 
הרכב עוצמת הקול של האות עולה.

לא ניתן להתניע את המנוע.
 תוך התייחסות למצב התנועה, לחץ מיד בחוזקה על דוושת הבלימה, 

והחזק אותה לחוצה עד שההודעה תיעלם מהצג.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 Check brake fluid
level

בדוק את מפלס 
נוזל הבלמים

אתה יכול להפעיל את המנוע מחדש.
אין מספיק נוזל בלמים במכל נוזל הבלמים.

בנוסף, בלוח המחוונים נדלקת נורית האזהרה האדומה  ומושמע 
אות אזהרה קולי.

 אזהרה
יתכן שיבוש ביכולת הבלימה.

קיימת סכנה לתאונה.
 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור את הרכב בצד הדרך, 

באופן בטוח בהקדם האפשרי. בשום אופן אל תמשיך לנהוג.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 התייעץ עם מוסך מוסמך.
 אל תמלא נוזל בלמים. פעולה זו לא תפתור את התקלה.

 Check brake pad
wear

בדוק את רמת 
השחיקה של 

רפידות הבלמים

רפידות הבלמים הגיעו לגבול השחיקה המרבי שלהן.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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Collision preven-
 tion Assist Plus

currently unavai-
 lable See Owner’s

Manual
סייען למניעת 

התנגשות פלוס 
אינו זמין באופן 
זמני. ראה ספר 
הוראות תפעול 

הרכב

הסייען למניעת התנגשות פלוס אינו זמין באופן זמני.
סיבות אפשריות:

•	הפגוש הקדמי מלוכלך.
•	פעולת המערכת משובשת עקב גשם כבד או שלג.

•	מערכת חיישני הרדאר אינה פועלת באופן זמני, למשל בשל קרינה 
אלקטרומגנטית אשר נפלטת מתחנת טלוויזיה או רדיו שנמצאות בקרבת 

מקום, או ממקור אחר שפולט קרינה אלקטרומגנטית.
•	רכבי AMG: מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( מנוטרלת.

•	המערכת נמצאת מחוץ לטווח הטמפרטורה הנחוצה להפעלתה.
•	המתח החשמלי ברכב נמוך מידי.

ברגע שכל הגורמים המפורטים ברשימה הנ"ל מפסיקים להתקיים, 
ההודעה נעלמת מהצג.

הסייען למניעת התנגשות פלוס שוב פעיל.
אם ההודעה אינה נעלמת מהצג:

 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור את הרכב בצד באופן 
בטוח, בהקדם האפשרי.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות )  עמוד 181(.
 נקה את הפגוש הקדמי ) עמוד 330(.

 הפעל את המנוע מחדש.
 רכבי AMG: הפעל מחדש את  מערכת בקרת היציבות האלקטרונית 

)®ESP( ) עמוד 79(.

Collision preven-
 tion Assist Plus

inoperative
הסייען למניעת 
התנגשות פלוס 

אינו פעיל

הסייען למניעת התנגשות פלוס אינו מתפקד. תיתכן תקלה גם באות 
אזהרת המרחק.

 בקר במרכז שירות מורשה.
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PRE-SAFE
Functions cur-

 rently limited See
Owner’s Manual

פונקציות מערכת 
PRE-SAFE

מוגבלות כעת. 
ראה ספר תפעול 

הרכב

מגבר הבלימה המותאם אינו פעיל באופן זמני. סיבות אפשריות:
•	הפגוש הקדמי מלוכלך.

•	פעולת המערכת משובשת, עקב גשם כבד או שלג.
•	מערכת חיישני הרדאר אינה פועלת באופן זמני, למשל בשל הפרעה 

אלקטרומגנטית אשר נפלטת מתחנת טלוויזיה או רדיו שנמצאות בקרבת 
מקום, או ממקור אחר שפולט קרינה אלקטרומגנטית.

•	רכבי AMG: מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( מנוטרלת.
•	המערכת נמצאת מחוץ לטווח הטמפרטורה הנחוצה להפעלתה.

•	המתח החשמלי ברכב נמוך מידי.
ברגע שכל הגורמים המפורטים ברשימה הנ"ל מפסיקים להתקיים, 

ההודעה נעלמת מהצג.
מגבר הבלימה המותאם שוב פעיל.

אם ההודעה אינה נעלמת מהצג:
 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור את הרכב בצד באופן 

בטוח, בהקדם האפשרי.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 נקה את הפגוש הקדמי ) עמוד 330(.
 הפעל את המנוע מחדש.

 רכבי AMG: הפעל מחדש את  מערכת בקרת היציבות האלקטרונית 
)®ESP( ) עמוד 79(.

PRE-SAFE
Functions limited

 See Owner’s 
Manual

פונקציות מערכת 
PRE-SAFE

מוגבלות. ראה ספר 
תפעול הרכב

תקלה במגבר הבלימה המותאם. תיתכן תקלה גם באות אזהרת 
המרחק.

 בקר במרכז שירות מורשה.

PRE-SAFE
Inoperative

 See  Owner’s
Manual

PRE- מערכת
SAFE

לא פעילה. ראה 
ספר תפעול הרכב

פונקציות חשובות במערכת ®PRE-SAFE אינן מתפקדות. כל שאר 
המערכות שנועדו לאבטח את הנוסעים ברכב, כמו למשל כריות האוויר, 

עדיין זמינות.
 בקר במוסך מוסמך באופן מידי.

סמל זה מופיע על הצג הרב תכליתי, כאשר לשונית של חגורת בטיחות 
הוכנסה אל תוך אבזם במושב האחורי.

 למידע נוסף אודות מחוון המצב של חגורות הבטיחות במושב האחורי 
) עמוד 48(.
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה
סמל זה מופיע על הצג הרב תכליתי, אם לשונית של חגורת 

הבטיחות לא הוכנסה לאבזם במושב האחורי.
 אזהרה

חגורת בטיחות שלא נחגרה כראוי, או שלא הוכנסה היטב אל 
האבזם שלה, אינה יכולה לספק את ההגנה שהיא אמורה 

לספק.
עקב כך גובר הסיכון לפציעה.

 במקרה הצורך, בקש מהנוסעים במושב האחורי לחגור את 
חגורות הבטיחות שלהם )  עמוד 46(.

למידע נוסף אודות מחוון המצב של חגורות הבטיחות במושב 
האחורי )  עמוד 48(.

 Restraint sys. Malfunction
Consult workshop

תקלה במערכת הריסון. 
התייעץ עם מוסך מוסמך

תקלה ב- SRS )מערכת לריסון נוסף(. בנוסף, נדלקת נורית 
האזהרה  שבלוח המחוונים. 

 אזהרה
כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים להיות 

מופעלים בטעות, או במקרה של תאונה הם עלולים לא לפעול.
עקב כך גובר הסיכון לפציעה.
 בקר במרכז שירות מורשה.

למידע נוסף אודות בטיחות הנוסעים ברכב ) עמוד 43(.

Front left malfunction Con-
 sult workshop

תקלה במושב הקדמי שמאלי 
התייעץ עם מוסך מוסמך,

או
 Front right malfunction

 Consult workshop
תקלה במושב הקדמי ימני 

התייעץ עם מוסך מוסמך

תקלה במערכת לריסון נוסף במושבים הקדמיים של הרכב בצד 
ימין או בצד שמאל. בנוסף, נדלקת נורית האזהרה  שבלוח 

המחוונים. 
 אזהרה

כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים להיות 
מופעלים בטעות, או במקרה של תאונה הם עלולים לא לפעול.

עקב כך גובר הסיכון לפציעה.

 בקר במרכז שירות מורשה.

 Rear left malfunction Consult
 workshop

תקלה באחורית שמאלית 
התייעץ עם מוסך מוסמך,

או
 Rear right malfunction

 Consult workshop
תקלה אחורית ימנית התייעץ 

עם מוסך מוסמך

תקלה במערכת לריסון נוסף במושב האחורי של הרכב בצד ימין 
או בצד שמאל. בנוסף, נדלקת נורית האזהרה  שבלוח 

המחוונים. 
 אזהרה

כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים להיות 
מופעלים בטעות, או במקרה של תאונה הם עלולים לא לפעול.

עקב כך גובר הסיכון לפציעה.

 בקר במרכז שירות מורשה.
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

 Left windowbag
malfunction

Consult Workshop
תקלה בכרית האוויר 

של החלון השמאלי
התייעץ עם מוסך 

מוסמך
או

Right 
windowbag malfunction

Consult workshop
תקלה בכרית האוויר 

של החלון הימני
התייעץ עם מוסך 

מוסמך

תקלה בכרית האוויר של החלון השמאלי / או בכרית האוויר של החלון  
הימני. בלוח המחוונים נדלקת נורית האזהרה  .

 אזהרה
כריות האוויר של החלון השמאלי או של החלון הימני עלולות להיות 

מופעלות בטעות, או במקרה של תאונה הן עלולות לא לפעול.
עקב כך גובר הסיכון הסיכון לפציעה.

 בקר במרכז שירות מורשה.
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

Front-passenger
airbag disabled
 See OwnerWs

Manual
כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי 
מנוטרלת.

ראה ספר תפעול 
הרכב

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת במהלך הנסיעה 
למרות ש:

•	מבוגר
או

•	אדם שגודלו עולה על מידה מסוימת, יושב במושב הקדמי.
אם מפעילים כוח נוסף על המושב, המשקל שהמערכת מזהה יכול 

להיות נמוך מידי.
 אזהרה

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי לא תתנפח במהלך תאונה.
עקב כך גובר הסיכון לפציעה.

 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור את הרכב בצד באופן 
בטוח, בהקדם האפשרי.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 כבה את ההצתה

 בקש מהנוסע במושב הנוסע הקדמי לצאת מהרכב.
 וודא שאף אדם אינו יושב על המושב, סגור את דלת הנוסע הקדמי 

והפעל את ההצתה.
 הבט בנוריות החיווי PASSENGER AIR BAG )כרית האוויר של הנוסע( 

שנמצאות בקונסולה המרכזית ועל הצג הרב תכליתי, ובדוק את הפרטים 
שלהלן:

המושב פנוי וההצתה פועלת:
 נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית האוויר של הנוסע 

כבויה( ונורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית האוויר של הנוסע 
פועלת( חייבות לדלוק בו זמנית למשך כשש שניות.

 לאחר מכן נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF חייבת להידלק 
ולהישאר דולקת. אם הנורית דולקת, מערכת הנטרול האוטומטית 

של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, נטרלה את כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 52(.

 Front-passenger airbag enabled See OwnerWs Manual אסור שההודעה 
)כרית האוויר של הנוסע הקדמי מוכנה לפעולה, ראה ספר תפעול 
 Front-passenger airbag disabled See OwnerWs הרכב(, או ההודעה

Manual )כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת, ראה ספר תפעול 
הרכב(, יוצגו על הצג הרב תכליתי.

 המתן כ- 60 שניות עד שהמערכת תשלים את כל הבדיקות הדרושות.
 וודא שההודעות אינן מופיעות התצוגה הרב תכליתית.

במידה והתנאים הללו מתקיימים, ניתן לאייש שוב את מושב הנוסע 
הקדמי. נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית האוויר של 

הנוסע כבויה( או ON )פועלת(. 
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הנורה תמשיך לדלוק או תכבה, בהתאם לאופן בו מערכת הנטרול 
האוטומטי של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, תסווג את 

היושב.
כאשר התנאים אינם מתקיימים, המערכת אינה מתפקדת כראוי.

 בקר מיד במוסך מוסמך.
מידע נוסף אודות מערכת הנטרול האוטומטית של כרית האוויר הקדמית 

של הנוסע הקדמי, ראה ) עמוד 51(.

Front-passenger
airbag enabled See

Owner’s Manual
כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי 
מוכנה לפעולה 

ראה ספר תפעול 
הרכב

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מוכנה לפעולה במהלך הנסיעה 
למרות ש:

•	ילד, מבוגר קטן מידות, או חפץ ששוקלים פחות ממשקל הסף של 
המערכת, יושבים/מונחים על מושב הנוסע הקדמי.

או
•	מושב הנוסע הקדמי פנוי מאדם ומחפץ.

מערכת הנטרול האוטומטי של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, 
יכולה לאתר חפצים או כוחות שמגדילים את המשקל המונח על המושב.

 אזהרה
הכרית עלולה להתנפח בטעות.

עקב כך גובר הסיכון לפציעה.
 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור את הרכב בצד באופן 

בטוח, בהקדם האפשרי.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 כבה את ההצתה
 פתח את דלת הנוסע הקדמי.

 הורד את הילד ממושב הנוסע הקדמי, והסר ממנו גם את מושב 
הבטיחות של הילד.

 וודא שאין על המושב חפצים נוספים שמפעילים עליו כוח.
אחרת המערכת עלולה לזהות את הכוח הנוסף, ולפרש את משקלו של 

הנוסע הקדמי ככבד יותר ממשקלו האמתי.
 וודא שהכיסא אינו מאויש, סגור את דלת הנוסע הקדמי והפעל את 

ההצתה.
 הבט בנוריות החיווי PASSENGER AIR BAG )כרית האוויר של הנוסע( 

שנמצאות בקונסולה המרכזית ובתצוגה הרב תכליתית, ובדוק את 
הפרטים שלהלן:
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

המושב פנוי וההצתה פועלת:
•	נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית האוויר של הנוסע 

כבויה( ונורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית האוויר של 
הנוסע פועלת( חייבות לדלוק בו זמנית למשך כשש שניות.

•	לאחר מכן נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF חייבת להידלק 
ולהישאר דולקת. אם הנורית דולקת, מערכת הנטרול האוטומטית 

של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, נטרלה את כרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 52(.

 Front-passenger airbag enabled See Owner’s אסור שההודעה	•
Manual )כרית האוויר של הנוסע הקדמי מוכנה לפעולה, ראה ספר 

 Front-passenger airbag disabled See תפעול הרכב(, או ההודעה
Owner’s Manual )כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת, ראה 

ספר תפעול הרכב(, יוצגו בתצוגה הרב תכליתית.
  המתן כ- 60 שניות עד שהמערכת תשלים את כל הבדיקות 

הדרושות.
  וודא שההודעות אינן מופיעות בתצוגה הרב תכליתית.

במידה והתנאים הללו מתקיימים, ניתן לאייש שוב את מושב הנוסע 
הקדמי. נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית האוויר של 

הנוסע כבויה( או ON )פועלת( תמשיך לדלוק או תכבה, בהתאם 
לאופן בו מערכת הנטרול האוטומטי של כרית האוויר הקדמית של 

הנוסע הקדמי, תסווג את היושב.
כאשר התנאים אינם מתקיימים, המערכת אינה מתפקדת כראוי.

 בקר מיד במוסך מוסמך.
למידע נוסף אודות מערכת הנטרול האוטומטי של כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי, ראה ) עמוד 51(.

תאורה

:LED הודעות על הצג בנוגע לנוריות  

הודעת אלו תופענה על הצג רק במקרה שכל נוריות ה- LED אינן פועלות.  
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

 Left cornering light
פנס איתות לפניה שמאלה 

או
Right cornering light

פנס איתות לפניה ימינה

תקלה בפנס האיתות לפניה שמאלה או ימינה.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Left dipped beam
אלומה נמוכה שמאלית או

Right dipped beam
אלומה נמוכה ימנית

תקלה באלומה הנמוכה של הפנס הראשי השמאלי או הימני.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Trailer left tail Lamp
פנס שמאלי אחורי של 

הגרור או
Trailer right tail lamp

פנס ימני אחורי של הגרור

תקלה בפנס הימני האחורי או השמאלי האחורי של הגרור.
 קרא את הוראות התפעול הנפרדות שקיבלת מיצרן הגרור.

Trailer left indicator
המאותת השמאלי של 

הגרור או
Trailer right indicator

המאותת הימני של הגרור

תקלה בפנס האיתות לפניה ימינה או שמאלה של הגרור.
 קרא את הוראות התפעול הנפרדות שקיבלת מיצרן הגרור.

Trailer brake lamp
פנס הבלימה של הגרור

תקלה בפנס הבלימה של הגרור.
 קרא את הוראות התפעול הנפרדות שקיבלת מיצרן הגרור.

Rear left indicator
מאותת שמאלי אחורי או

Rear right indicator 
מאותת ימני אחורי

תקלה במאותת השמאלי האחורי או בימני האחורי.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Front left indicator
מאותת שמאלי קדמי או

Front right indicator
מאותת ימני קדמי

תקלה במאותת הקדמי השמאלי או בקדמי הימני.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Left mirror indicator
מאותת לפניה על המראה 

השמאלית או
Right mirror Indicator

מאותת לפניה על המראה 
הימנית

תקלה במאותת לפניה, שנמצא על המראה החיצונית השמאלית 
או על המראה  החיצונית הימנית.

 בקר במרכז שירות מורשה.
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Third brake lamp
פנס הבלימה השלישי

תקלה בפנס הבלימה השלישי.
 בקר במוסך מוסמך

Left brake Lamp
פנס בלימה שמאלי
Right brake lamp או

פנס בלימה ימני
תקלה בפנס הבלימה הימני או בפנס הבלימה השמאלי.

 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.
או

 בקר במרכז שירות מורשה.

 Left-hand tail lamp/brake
lamp

פנס אחורי/בלימה שמאלי
Right-hand tail או 
lamp/brake lamp

פנס אחורי/ בלימה ימני

תקלה בפנס האחורי/הבלימה השמאלי או הימני.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

 Left main beam
אלומה ראשית שמאלית

Right main beam או
אלומה ראשית ימנית

תקלה באלומה הראשית של הפנס הקדמי הראשי השמאלי או 
הימני.

 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.
או

 בקר במרכז שירות מורשה.

Number plate lamp
תאורת לוחית הרישוי

תקלה בפנס השמאלי או הימני המאיר את לוחית הרישוי.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Left fog Lamp
פנס ערפל שמאלי
Right fog lamp או

פנס ערפל ימני

תקלה בפנס הערפל הקדמי השמאלי או הימני.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Rear fog lamp
פנס ערפל אחורי

תקלה בפנס הערפל האחורי.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Front left parking lamp
פנס חניה קדמי שמאלי 

 Front right parking lamp או
פנס חניה קדמי ימני

תקלה בפנס החניה הקדמי השמאלי או הימני.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.
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Reversing light
אור רברס )נסיעה 

לאחור(

תקלה באור הנסיעה לאחור.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Left tail lamp
פנס אחורי שמאלי 

Right tail lamp או
פנס אחורי ימני

תקלה בפנס האחורי השמאלי או הימני.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

 Left daytime driving lamp
פנס שמאלי לנהיגה 

בשעות היום
Right או

daytime driving lamp
פנס ימני  לנהיגה בשעות 

היום

תקלה בפנס לנהיגה בשעות היום השמאלי או הימני.
 בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנורה בעצמך ) עמוד 130(.

או
 בקר במרכז שירות מורשה.

Intell. Light System
Inoperative

מערכת תאורה חכמה 
אינה מתפקד

תקלה במערכת התאורה החכמה. הפנסים זמינים לפעולה, ללא 
מערכת התאורה החכמה.

 בקר במרכז שירות מורשה.

Malfunction See
Owner’s Manual

תקלה ראה ספר תפעול 
הרכב

תקלה בפנסים החיצוניים.
 בקר במוסך מוסמך

כלי רכב עם לולאת גרירה:  ייתכן שנשרף נתיך.
 בדוק את הנתיכים ) עמוד 352(

 במידת הצורך, החלף את הנתיך שנשרף. שים לב להערות 
האזהרה.

אם ההודעה ממשיכה להופיע על הצג:
 בקר במרכז שירות מורשה.

AUTO lights inoperative
התאורה האוטומטית 

אינה מתפקדת

תקלה בחיישני האור.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Switch off lights
כבה את הפנסים

יצאת מהרכב והפנסים עדיין דולקים. מושמע גם אות אזהרה.
 העבר את המתג התאורה למצב  )אוטומטי(.
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Adaptive Main-
beam

Assist inoperative
סייען אור ראשי 

מותאם אינו 
מתפקד

תקלה בסייען האור הראשי המותאם.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Adaptive Main-
beam

 Assist currently
unavailable See
Owner’s Manual
סייען אור ראשי 

מותאם אינו זמין 
כעת, ראה ספר 

תפעול הרכב

סייען האור הראשי המותאם מנוטרל ואינו מתפקד באופן זמני. סיבות 
אפשריות:

•	השמשה הקדמית מלוכלכת בתחום שדה הראיה של המצלמה.
•	הראות לקויה כתוצאה מגשם כבד, שלג, או ערפל.

 נקה את השמשה הקדמית.
כאשר המערכת מזהה שהמצלמה שבה לפעילות מלאה, מוצגת 

ההודעה Adaptive Main-beam Assist available again )סייען האור הראשי 
המותאם שוב זמין(.

סייען האור הראשי המותאם חזר לפעולה.

מנוע

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות על הצג

Top up coolant See
Owner’s Manual
הוסף נוזל קירור.

ראה ספר תפעול 
הרכב

מפלס נוזל הקירור נמוך מידי.
 כאשר נוזל הקירור במערכת הקירור של המנוע מועט מידי, הימנע 

מנסיעות ארוכות. אחרת אתה עלול לגרום נזק למנוע.
 מלא נוזל קירור, ולפני כן קרא את הערות האזהרה ) עמוד 324(.
 במידה ואתה נדרש למלא את נוזל הקירור לעתים תכופות מהרגיל, 

בדוק את מערכת קירור המנוע במוסך מוסמך. 

קיימת תקלה במאוורר המנוע.
 אם טמפרטורת נוזל הקירור נמוכה מ-120°C, אתה יכול להמשיך 

בנסיעה עד המוסך המוסמך הקרוב.
 בדרך לשם השתדל לא לאמץ מידי את המנוע, למשל בנסיעה באזור 

הררי, או באזור שהנסיעה בו כרוכה בעצירות קצרות רבות ותכופות.
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 Coolant Stop
vehicle

Switch engine off
נוזל קירור עצור 

את הרכב כבה את 
המנוע

נוזל הקירור חם מידי.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
לעולם אל תיסע כאשר המנוע חם מידי. נסיעה בזמן שהמנוע נמצא 

במצב של חימום יתר, עלולה לגרום לנוזלים שאולי דלפו אל תא המנוע 
להתלקח. 

בנוסף, אדים שעולים ממנוע חם מידי עלולים לגרום כוויות חמורות, 
שיכולות להיגרם כתוצאה מפתיחת מכסה המנוע.

קיימת סכנת פציעה.
 עצור את הרכב מיד, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, וכבה את 

המנוע.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 המתן עד שהמנוע יתקרר.
 וודא שאספקת האוויר למקרן )רדיאטור( אינה חסומה, למשל על ידי 

בוץ קפוא.
 אל תפעיל את המנוע, לפני שההודעה נעלמת מהצג וטמפרטורת נוזל 

הקירור יורדת מתחת ל- 120°C. אחרת עלול להיגרם נזק למנוע.
 שים לב לתצוגת הטמפרטורה של נוזל הקירור.

 אם הטמפרטורה עולה שוב, בקר במרכז שירות מורשה.
בתנאים רגילים ובתנאי שנוזל הקירור מגיע למפלס המומלץ, 

 .120°C הטמפרטורה שלו יכולה לטפס עד

 See Owner’s
Manual

ראה ספר תפעול 
הרכב

המצבר אינו נטען.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

סיבות אפשריות:
 תקלה במחולל הזרם החילופי )אלטרנטור(

 רצועת המנוע V קרועה
 תקלה אלקטרונית

 עצור את הרכב מיד, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, וכבה את 
המנוע.

 אל תמשיך בנסיעה. המנוע עלול להתחמם יתר על המידה.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 התייעץ עם מוסך מוסמך.
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Stop vehicle See
Owner’s Manual
עצור את הרכב 

ראה ספר תפעול 
הרכב

המצבר אינו נטען, והוא חלש מידי.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

 עצור את הרכב מיד, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, וכבה את 
המנוע.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 שים לב להנחיות בהודעה   See Owner's Manual )ראה ספר 

תפעול הרכב(.
 התייעץ עם מוסך מוסמך.

 Check eng. oil lev.
when next refueling
בתדלוק הבא בדוק 

את מפלס השמן 
במנוע

מפלס שמן המנוע ירד למפלס המינימלי.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

 בדוק את מפלס השמן, לא יאוחר מהתדלוק הבא ) עמוד 322(.
 במידת הצורך, מלא שמן מנוע ) עמוד 323(.

 אם אתה נדרש למלא שמן מנוע לעתים תכופות מהרגיל, בדוק את 
המנוע במוסך מוסמך.

 כאשר נוזל הקירור במערכת הקירור של המנוע מועט מידי, הימנע 
מנסיעות ארוכות. אחרת אתה עלול לגרום נזק למנוע.

מידע אודות שמנים מאושרים למנוע ניתן לקבל בכל מוסך מוסמך, או 
.http://bevo.mercedes-benz.com באתר האינטרנט

Reserve fuel level
דלק במפלס 

העתודה

מפלס הדלק ירד אל טווח העתודה.
לא ניתן להפעיל את חימום העזר.

 תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה ביותר.

 במכל הדלק יש מעט מאד דלק.
לא ניתן להפעיל את חימום העזר.

 תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה ביותר, ללא דיחוי.

Please replace air
Cleaner

החלף את מנקה 
האוויר

כלי רכב עם מנוע דיזל: סנן האוויר במנוע מלוכלך ויש להחליפו.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Clean the fuel filter
נקה את סנן האוויר

כלי רכב עם מנוע דיזל: יש מים בסנן האוויר. יש לנקז את המים.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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Attention Assist:
Take a break!

מערכת לזיהוי עייפות נהג:
עצור להתרעננות!

בהסתמך על נתונים מסוימים, המערכת לזיהוי עייפות נהג 
מזהה עייפות או חוסר ריכוז מצד הנהג. יתכן שיושמע גם אות 

אזהרה קולי.
 במידת הצורך, עצור להתרעננות.

בנסיעות ארוכות, עצור להתרעננות ולמנוחה מספר פעמים 
בתדירות קבועה. 

Attention Assist
Inoperative

מערכת לזיהוי עייפות נהג 
אינה פעילה

המערכת לזיהוי עייפות נהג אינה פעילה.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Inoperative
אינה פעילה

מערכת DSR )בקרת מהירות בירידה(, אינה פועלת עקב תקלה.
 בדוק את מערכת DSR במוסך מוסמך.

Speed Limit Assist
currently unavailable
See Owner’s Manual

הסייען להגבלת מהירות אינו 
זמין כעת.

ראה ספר תפעול הרכב

הסייען להגבלת מהירות מנוטרל ואינו פועל באופן זמני.
סיבות אפשריות: 

 •	השמשה הקדמית מלוכלכת בתחום שדה הראיה של 
המצלמה.

 •	הראות לקויה בשל גשם כבד, שלג או ערפל.
 נקה את השמשה הקדמית.

כאשר המערכת מזהה שהמצלמה שבה לפעילות מלאה, 
ההודעה נעלמת מהצג.

הסייען להגבלת מהירות חזר לפעולה.

Speed Limit Assist
Inoperative

הסייען להגבלת מהירות אינו 
פעיל

תקלה בסייען להגבלת מהירות.
•	בקר במרכז שירות מורשה.

OFF
כבויה

הפונקציה HOLD מנוטרלת. הרכב מחליק.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

 הפעל מחדש את הפונקציה HOLD  מאוחר יותר ) עמוד 
.)203

הפונקציה HOLD מנוטרלת. כאשר אתה לוחץ בחוזקה על 
דוושת הבלימה, לא מתקיים אחד מתנאי ההפעלה.

מושמע גם אות אזהרה קולי.
 בדוק את תנאי ההפעלה של הפונקציה HOLD ) עמוד 

.)203

Radar sensor deactivated
See Owner’s Manual

חיישני רדאר מנוטרלים ראה 
ספר תפעול הרכב

מערכת חיישני הרדאר מנוטרלת.
 הפעל את מערכת חיישני הרדאר ) עמוד 251(.
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Lane Keeping
Assist currently

 unavailable
 See Owner’s

Manual
הסייען לשמירת 

נתיב אינו זמין כעת.
ראה ספר תפעול 

הרכב

הסייען לשמירת נתיב מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.
סיבות אפשריות:

•	השמשה הקדמית מלוכלכת בתחום שדה הראיה של המצלמה.
•	הראות לקויה בשל גשם כבד, שלג או ערפל.

•	לא קיימים סימוני נתיבים לפרק זמן ארוך יותר.
•	סימוני הנתיבים שחוקים, כהים או מכוסים, למשל בלכלוך או בשלג.

ברגע שהסיבות המפורטות מעלה מפסיקות להתקיים, ההודעה נעלמת 
מהצג.

הסייען לשמירת נתיב חזר לפעולה.
אם ההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:

 תוך תשומת לב למצב הכביש והתנועה, עצור בצד בהקדם האפשרי 
באופן בטוח.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 נקה את השמשה הקדמית

Lane Keeping
Assist inoperative
הסייען לשמירת 

נתיב אינו פעיל

תקלה בסייען לשמירת נתיב.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Blind Spot Assist
currently unavai-

lable
 See Owner’s

Manual
סייען השטחים 

המתים אינו זמין. 
כעת ראה ספר 

תפעול הרכב

סייען השטחים המתים אינו פעיל באופן זמני. סיבות אפשריות:
 החיישנים מלוכלכים.

 פעולת הפונקציה משובשת, עקב גשם כבד או שלג.
 הטמפרטורה חורגת מהטווח הנחוץ להפעלת מערכת חיישני הרדאר.

 מערכת חיישני הרדאר אינה פעילה באופן זמני, למשל בשל קרינה 
אלקטרומגנטית שנפלטת מתחנת טלוויזיה או רדיו שנמצאות בקרבת 

מקום, או ממקור אחר שפולט קרינה אלקטרומגנטית.
נוריות החיווי הצהובות  על המראות החיצוניות דולקות אף הן.

ברגע שהסיבות המפורטות מעלה מפסיקות להתקיים, ההודעה נעלמת 
מהצג.

סייען השטחים המתים חזר לפעולה.
אם ההודעה אינה נעלמת מהצג:

 תוך תשומת לב למצב הכביש והתנועה, עצור בצד בהקדם האפשרי 
באופן בטוח.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 נקה את החיישנים ) עמוד 330(.

 הפעל את המנוע מחדש.



280

ת
גו

צו
ת

 ו
רך

הד
ב 

ש
ח

מ
ל 

עו
פ

ת

הודעות בתצוגה

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

סייען השטחים המתים מנוטרל בעת גרירת גרור.
חיברת את רכבך ואת הגרור בחיבור חשמלי.

 לחץ על  על ההגה, כדי לאשר את ההודעה שעל הצג.

Blind Spot Assist
Inoperative

סייען השטחים 
המתים אינו פעיל

תקלה בסייען השטחים המתים.
גם נוריות החיווי הצהובות  שעל המראות החיצוניות דולקות.

 בקר במרכז שירות מורשה.

 Park Assist
cancelled

סייען החניה מבוטל

דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה.
 חגור את חגורת הבטיחות, סגור את דלת הנהג ובצע שוב את החניה.

נגעת בטעות בהגה הרב תפקודי, במהלך התערבות בהיגוי.
 הקפד שלא לגעת בהגה הרב תפקודי, בשעה שמתבצעת התערבות 

בהיגוי.

 ESP® הרכב התחיל להחליק ומערכת בקרת הייצוב האלקטרונית
התערבה.

 השתמש בסייען החניה הפעיל מאוחר יותר ) עמוד 212(.

 Park Assist
inoperative

סייען החניה אינו 
פעיל

ביצעת זה עתה, תמרונים רבים של ההגה לצורך ביצוע פניות או חניה.
סייען החניה הפעיל יחזור לפעולה בעוד כעשר דקות ) עמוד 212(.

 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור בצד באופן בטוח בהקדם 
האפשרי.

 כבה את המנוע והפעל אותו מחדש.
אם ההודעה ממשיכה להופיע על הצג:

 בקר במרכז שירות מורשה.

תקלה בפרקטרוניק.
 בקר במרכז שירות מורשה.

 DISTRONIC PLUS
off

מערכת דיסטרוניק 
פלוס כבויה

מערכת דיסטרוניק פלוס נוטרלה ) עמוד 195(. במידה והיא נוטרלה 
באופן אוטומטי, מושמע גם אות אזהרה קולי.

DISTRONIC PLUS
available again

מערכת דיסטרוניק 
פלוס חזרה לפעולה

מערכת דיסטרוניק פלוס חזרה לפעולה, לאחר שהיתה לא זמינה באופן 
זמני. כעת, אתה יכול להפעיל את מערכת דיסטרוניק פלוס מחדש ) 

עמוד 195(.
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה
 DISTRONIC PLUS

currently unavailable
See Owner’s Manual
מערכת דיסטרוניק 

פלוס אינה זמינה 
כעת.

ראה ספר תפעול 
הרכב

מערכת דיסטרוניק פלוס אינה זמינה באופן זמני. סיבות אפשריות:
•	פעולת הפונקציה משובשת עקב גשם כבד או שלג.
•	החיישנים בחזית דופן המקרן )רדיאטור( מלוכלכים.

•	מערכת חיישני הרדאר אינה זמינה באופן זמני, למשל בשל קרינה 
אלקטרומגנטית שנפלטת מתחנת טלוויזיה או רדיו, שנמצאות בקרבת 

מקום, או ממקור אחר שפולט קרינה אלקטרומגנטית.
•	הטמפרטורה חורגת מהטווח הנחוץ להפעלת המערכת.

•	המתח החשמלי ברכב נמוך מידי.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

ברגע שהסיבות המפורטות מעלה מפסיקות להתקיים, ההודעה נעלמת 
מהצג.

מערכת דיסטרוניק פלוס חזרה לפעולה.
אם ההודעה אינה נעלמת מהצג:

 תוך מתן תשומת לב למצב הכביש והתנועה, עצור בצד בהקדם 
האפשרי באופן בטוח.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 נקה את החיישנים שעל דופן המקרן )רדיאטור( ) עמוד 330(.

 הפעל את המנוע מחדש. 
DISTRONIC PLUS

Inoperative
מערכת דיסטרוניק 

פלוס אינה פעילה

תקלה במערכת דיסטרוניק פלוס. יתכן שיש תקלה גם בסייען הבלימה 
המותאם.

מושמע גם אות אזהרה קולי.
 בקר במרכז שירות מורשה.

DISTRONIC PLUS
Inactive

מערכת דיסטרוניק 
פלוס לא פועלת

לחצת על דוושת הבלימה. מערכת דיסטרוניק פלוס הפסיקה לשלוט 
במהירות הנסיעה של הרכב.

 הסר את רגלך מדוושת הבלימה.

DISTRONIC PLUS
km/h ---

דיסטרוניק פלוס
--- קמ"ש

אחד מהתנאים להפעלת מערכת דיסטרוניק פלוס אינו מתקיים.
 בדוק את תנאי ההפעלה של מערכת דיסטרוניק פלוס ) עמוד 197(.

 DISTRONIC PLUS
 and SPEEDTRONIC

inoperative
המערכות 

דיסטרוניק פלוס 
וספידטרוניק אינן 

פעילות

תקלה במערכות דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק. מושמע גם אות אזהרה 
קולי.

 בקר במרכז שירות מורשה.

Cruise control and
 SPEEDTRONIC

inoperative
המערכות לבקרת 
שיוט וספידטרוניק 

אינן פעילות

מערכת ספידטרוניק ובקרת השיוט אינן מתפקדות.
מושמע גם אות אזהרה קולי.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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Limit
- - -km/h

גבול
--- קמ"ש

בעת לחיצה על דוושת ההאצה, מעבר לנקודת הלחץ )קיקדאון(, מערכת 
ספידטרוניק אינה פועלת.

 אם התנאים מאפשרים זאת, סע במהירות גבוהה מ- 30 קמ"ש, 
ושמור את המהירות בזיכרון.

Cruise control
- - -km/h 

בקרת שיוט
--- קמ"ש

אחד מהתנאים להפעלת בקרת השיוט אינו מתקיים.
למשל, משום שניסית לשמור בזיכרון מהירות נמוכה מ- 30 קמ"ש.
 אם התנאים מאפשרים זאת, סע במהירות גבוהה מ- 30 קמ"ש 

ושמור את המהירות בזיכרון.
 בדוק את תנאי ההפעלה של בקרת השיוט ) עמוד 191(.

  120km/h!
Maximum speed

Exceeded
120 קמ"ש!

חרגת מהמהירות 
המרבית

רק במדינות מסוימות: מרגת מהמהירות המרבית.
בנוסף, התצוגה הרב תכליתית מוצג !120km/h )120 קמ"ש!(

 הורד את מהירות הנסיעה.
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Tyre pressure
Check tyres

לחץ אוויר בצמיגים
בדוק צמיגים

מערכת אזהרת ירידת לחץ אוויר בצמיגים, מזהה ירידת לחץ משמעותית.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

סיבות אפשריות:
•	שינית את מיקומם של הצמיגים והגלגלים, או התקנת גלגלים וצמיגים 

חדשים.
•	לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר אינו נכון.

 אזהרה
צמיגים שאינם מנופחים במידה מספקת, עלולים לגרום לסכנות שלהלן:
•	הצמיגים עלולים להתפוצץ, במיוחד כאשר עולים המשקל המוטען על 

הרכב ומהירות הנסיעה.
•	הצמיגים עלולים להישחק בצורה מוגזמת ו/או באופן בלתי שווה, דבר 

שעלול לפגוע מאד בכוח הגרירה שלהם.
•	מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה, עלולים להשתבש קשות.

סכנת תאונה.
 עצור את הרכב, מבלי לבצע תמרוני היגוי פתאומיים, או בלימות 

פתאומיות, תוך התייחסות למצב התנועה.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 בדוק את הצמיגים, ובמידת הצורך פעל בהתאם להנחיות לגבי תקר 
בצמיג ) עמוד 338(.

 בדוק את לחץ האוויר בצמיג, ובמידת הצורך, תקן את לחץ האוויר.
 כאשר לחץ האוויר בצמיגים נכון, אתחל את מערכת אזהרת ירידת לחץ 

האוויר בצמיגים ) עמוד 362(.

 Check tyre
pressures

then restart Run
Flat Indicator

בדוק לחץ אוויר 
בצמיגים ואתחל 

מחוון אל תקר

המערכת לאזהרת ירידת לחץ אוויר בצמיגים שגרה הודעה אל התצוגה, 
ומאז היא לא אותחלה. 

 הגדר את לחץ האוויר הנכון בכל ארבעת הצמיגים.
 אתחל את מערכת אזהרת ירידת לחץ האוויר בצמיגים ) עמוד 362(.

Run Flat Indicator
Inoperative

מחוון אל תקר 
בצמיג אינו פעיל

תקלה במערכת אזהרת ירידת לחץ אוויר בצמיג.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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 Rectify tyre
pressures

תקן את לחץ אוויר 
בצמיגים

לחץ האוויר נמוך מידי, לפחות בצמיג אחד, או שההבדל בלחץ האוויר בין 
הצמיגים שעל הגלגלים השונים, גדול מידי.

 בהזדמנות הראשונה בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ) עמוד 362(.
 במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.

 אתחל את צג לחץ האוויר בצמיגים ) עמוד 364(.

Check tyre
בדוק את הצמיגים

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר, ירד באופן משמעותי.
בתצוגה הרב תכליתית מוצג מיקום הגלגל.

מושמע גם אות אזהרה קולי.
 אזהרה

צמיגים שאינם מנופחים במידה מספקת, עלולים לגרום לסכנות שלהלן:
•	הצמיגים עלולים להתפוצץ, במיוחד כאשר עולים המשקל המוטען על 

הרכב ומהירות הנסיעה.
•	הצמיגים עלולים להישחק בצורה מוגזמת ו/או באופן בלתי שווה, דבר 

שעלול לפגוע מאד בכוח הגרירה שלהם.
•	מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה, עלולים להשתבש קשות.

סכנת תאונה.
 עצור את הרכב, מבלי לבצע תמרוני היגוי פתאומיים, או בלימות 

פתאומיות, תוך התייחסות למצב התנועה.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 בדוק את הצמיגים, ובמידת הצורך פעל בהתאם להנחיות לגבי תקר 
בצמיג ) עמוד 338(.

 בדוק את לחץ האוויר בצמיג ) עמוד 362(.
 במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיג.
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Warning tyre defect
אזהרת צמיג פגום

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר צנח באופן פתאומי. בתצוגה הרב 
תכליתית מוצג מיקום הגלגל.

 אזהרה
נסיעה עם צמיג שיש בו תקר, חושפת אותך לסכנות שלהלן:

•	צמיג עם תקר פוגע ביכולות ההיגוי והבלימה.
•	אתה עלול לאבד את השליטה על הרכב.

•	נסיעה ממושכת עם צמיג שיש בו תקר תגרום התחממות יתר, שעלולה 
להוביל להתפרצות שריפה.

סכנת תאונה.
 עצור את הרכב, מבלי לבצע תמרוני היגוי פתאומיים, או בלימות 

פתאומיות, תוך התייחסות למצב התנועה.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 בדוק את הצמיגים, ובמידת הצורך פעל בהתאם להנחיות לגבי תקר 
בצמיג ) עמוד 338(.

Tyre press. monitor
 Currently

unavailable
בקרת לחץ אוויר 

בצמיגים אינה 
זמינה כעת

עקב הפרעות בגלי הרדיו, לא ניתן לקבל אות מחיישני הגלגל. בקרת לחץ 
האוויר בצמיגים, אינה פעילה באופן זמני.

 המשך בנסיעה.
בקרת לחץ האוויר בצמיגים תחזור לפעולה באופן אוטומטי, ברגע 

שהסיבה לבעיה תיפתר.

 Wheel sensor(s(
missing

חיישן )ני( גלגל 
חסרים

לא מתקבל כל אות מחיישני לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר. לחץ האוויר 
בצמיג שנפגע אינו מוצג בתצוגה הרב תכליתית.

 החלף את החיישן הפגום במוסך מוסמך.

Tyre press. monitor
inoperative No
wheel sensors

בקרת לחץ אוויר 
בצמיגים אינה 

פעילה אין חיישני 
גלגלים

על הגלגלים שהותקנו אין חיישני לחץ אוויר מתאימים. בקרת לחץ האוויר 
בצמיגים מנוטרלת.

 התקן צמיגים עם חיישני לחץ אוויר מתאימים.
בקרת לחץ האוויר בצמיגים תופעל באופן אוטומטי, לאחר מספר דקות 

של נהיגה. 

Tyre press. monitor
Inoperative

בקרת לחץ אוויר 
בגלגלים אינה 

פעילה

תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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Auxiliary battery
Malfunction

תקלה במצבר 
העזר

מצבר העזר של תיבת ההילוכים האוטומטית אינו נטען.
 בקר במרכז שירות מורשה.

 עד אז, לפני שאתה מכבה את המנוע, העבר את תיבת ההילוכים 
.P האוטומטית למצב

 לפני היציאה מהרכב, הפעל את בלם החניה החשמלי.

Depress brake to
start engine

להתנעת המנוע 
לחץ על הבלם

ניסית להתניע את המנוע כאשר תיבת ההילוכים במצב N  )הילוך סרק(, 
מבלי ללחוץ על דוושת הבלימה.

 לחץ על דוושת הבלימה.

To shift out of P
or N

depress brake and
start engine

כדי לשחרר את 
תיבת ההילוכים 

ממצב P או N, לחץ 
על הבלם והתנע 

את המנוע

ניסית להעביר את תיבת ההילוכים למצב R  או D, מבלי להתניע את 
המנוע.

 התנע את המנוע.
 לחץ על דוושת הבלימה.

 כדי להעביר את תיבת ההילוכים ממצב P  למצב המבוקש, יש ללחוץ 
על דוושת הבלימה. רק כך ניתן לשחרר את מנעול החניה. אם לא תלחץ 
 DIRECT( על דוושת הבלימה, עדיין תוכל להזיז את ידית הבחירה הישירה

SELECT(, אך מנעול החניה יישאר נעול.
 כאשר טמפרטורת נוזל תיבת ההילוכים מתחת ל 20- מעלות צלזיוס, 
תוכל להעביר את תיבת ההילוכים ממצב P למצב אחר, רק כאשר המנוע 

פועל.

Apply brake to
deselect Park (P(

position
לחץ על הבלם כדי 

להעביר את   תיבת 
  P ההילוכים ממצב

למצב אחר

ניסית להעביר את בורר תיבת ההילוכים למצב R,N או D מבלי ללחוץ על 
דוושת הבלימה.

 לחץ על דוושת הבלימה.

Risk of vehicle
 rolling Transmission

not in P
הרכב עלול 

להתדרדר. תיבת 
ההילוכים אינה 

P במצב

.D או R, N דלת הנהג פתוחה ותיבת ההילוכים במצב
מושמע גם אות אזהרה קולי.

.P העבר את תיבת ההילוכים למצב 
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
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Without changing
gear

consult workshop
התייעץ עם המוסך 
מבלי להחליף הילוך

עקב תקלה, אינך מצליח לשנות מצבים בתיבת ההילוכים.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

:D אם תיבת ההילוכים נמצאת במצב
.D סע למוסך מוסמך, מבלי להעביר את תיבת ההילוכים ממצב 

:P או R, N אם תיבת ההילוכים נמצאת באחד המצבים
 התייעץ עם מוסך מוסמך.

Only select Park
P when vehicle is

stationary
העבר למצב P רק 
כאשר הרכב עומד

הרכב נמצא בתנועה.
 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור בצד באופן בטוח.

.P העבר את תיבת ההילוכים למצב 

Reversing not
 poss. Consult

workshop
לא ניתן לנסוע 

לאחור התייעץ עם 
המוסך

תקלה בתיבת ההילוכים. אינך יכול לנסוע לאחור.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Transmission Mal-
function

תקלה בתיבת 
ההילוכים

תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Transmission Mal-
function

Stop
תקלה בתיבת 

ההילוכים
עצור

תקלה בתיבת ההילוכים האוטומטית.
 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור בצד באופן בטוח.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 התייעץ עם מוסך מוסמך.

Stop vehicle Shift
to P Leave engine

running
עצור את הרכב 

העבר ל-P השאר 
את המנוע במצב 

פעיל

תיבת ההילוכים האוטומטית התחממה יתר על המידה.
 המשך לנסוע בזהירות.

אם ההודעה נעלמת מהצג, תיבת ההילוכים  האוטומטית חזרה לפעולה.
אם ההודעה נשארת על הצג:

 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור בצד באופן בטוח.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 המתן עד שתיבת ההילוכים האוטומטית תתקרר וההודעה תיעלם 
מהצג.
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Clutch overheated
Avoid pulling away
Engage/disengage

clutch quickly if req
המצמד התחמם 

יתר על המידה.
הימנע מעצירות. 
בעת הצורך לחץ 

על המצמד/שחרר 
אותו במהירות

העומס המופעל על המצמד סביר והטמפרטורה חורגת מהטמפרטורה 
המותרת להפעלתו. נשמע גם אות אזהרה קולי. הימנע מעצירות 

ומנסיעה בקצב הליכה למרחקים ארוכים.
 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור בצד באופן בטוח.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 השאר את המנוע במצב פעיל.

כאשר המנוע פועל, המצמד מתקרר מהר יותר.
או

 אם ניתן, המשך לנסוע במהירות קבועה.
 הסר את רגלך מדוושת המצמד, ואל תאפשר לו להחליק.

המצמד יכול להתקרר גם תוך כדי נסיעה.
תהליך ההתקררות יכול לארוך מספר דקות. לאחר שהמצמד מתקרר 

ההודעה נעלמת מהצג. המצמד חזר לתפקוד מלא.

 Trans. oil
overheated

Drive on with
Care

השמן בתיבת 
ההילוכים התחמם 

יתר על המידה
סע בזהירות

רכבי AMG: השמן בתיבת ההילוכים התחמם יתר על המידה.
תכנית הנהיגה הידנית M ותכנית הנהיגה הידנית הפעילה הזמנית אינן 

זמינות. ההספק החשמלי של המנוע מופחת.
 אפשר לרכב להתקרר.

4matic currently
Unavailable

 4matic מערכת
אינה זמינה כעת

מערכת 4matic )הנעה קבועה של כל הגלגלים( התחממה יתר על 
המידה. הרכב מונע רק באמצעות הגלגלים הקדמיים.

 המשך בנסיעה.
זרם האוויר מקרר את מערכת 4matic מהר יותר.

כאשר ההודעה נעלמת מהצג מערכת 4matic חזרה לפעולה, והרכב 
מונע על ידי כל הגלגלים.

4matic inoperative
 4matic מערכת

אינה פעילה

מערכת 4matic אינה מתפקדת. את הרכב מניעים רק הגלגלים 
הקדמיים.

 בקר במרכז שירות מורשה.

דלת תא המטען פתוחה.
 אזהרה

כאשר המנוע פועל ודלת תא המטען פתוחה, גזי פליטה עלולים להיכנס 
אל תוך הרכב.
סכנת הרעלה.

 סגור את דלת תא המטען.



289
ת

גו
צו

ת
 ו

רך
הד

ב 
ש

ח
מ

ל 
עו

פ
ת

הודעות בתצוגה

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

דלת תא המנוע פתוחה.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
דלת תא המנוע עלולה לחסום את שדה הראיה שלך, כאשר הרכב 

בתנועה.
סכנת תאונה.

 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור בצד באופן בטוח.
 הפעל את בלם החניה החשמלי.

 סגור את דלת תא המנוע.

 Active bonnet
malfunction

 See Owner’s
Manual

תקלה בתא מנוע 
פעיל.

ראה ספר תפעול 
הרכב

תא המנוע הפעיל )הגנת הולכי רגל(, אינו פעיל כתוצאה מתקלה, או 
משום שכבר הופעל.

 בקר במרכז שירות מורשה.

לפחות אחת מדלתות הרכב פתוחה. מושמע גם אות אזהרה קולי.
 סגור את כל הדלתות.

Check trailer
hitch lock

בדוק שוו הגרירה 
נעול

לולאת גרירת הגרור אינה מחוברת כראוי.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

 עצור מיד את הרכב, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, וכבה את 
המנוע.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.
 דחף  את וו הגרירה עד סוף המהלך וודא נעילה ) עמוד 230(.

אחרת הגרור עלול להתנתק. 

 Power steering
malfunction

See Owner’s
Manual

תקלה בהגה הכוח.
ראה ספר תפעול 

הרכב

תקלה בהגה הכוח.
מושמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר, כדי לסובב את ההגה.

קיימת סכנת תאונה.
בדוק אם אתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הדרוש.

 אם אתה מסוגל לתמרן את ההגה באופן בטוח: סע בזהירות 
למוסך מוסמך.

 אם אינך מסוגל לתמרן את ההגה באופן בטוח: אל תמשיך 
בנסיעה. צור קשר עם המוסך המוסמך הקרוב ביותר.



290

ת
גו

צו
ת

 ו
רך

הד
ב 

ש
ח

מ
ל 

עו
פ

ת

הודעות בתצוגה

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

 inoperative  Battery
low

לא פעיל, מצבר 
חלש

המתח החשמלי ברכב נמוך מידי. חימום העזר כיבה את עצמו, או שלא 
ניתן להפעילו ) עמוד 152(.

 סע למרחק ניכר.
המצבר ייטען. חימום העזר יחזור לפעולה, ברגע שהמתח החשמלי ברכב 

יספיק לשם כך.

inoperative Refuel
vehicle

לא פעיל. תדלק את 
הרכב

 במיכל הדלק יש מעט מידי דלק. לא ניתן להפעיל את חימום העזר 
) עמוד 152(.

 תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה.

inoperative See
Owner’s Manual

לא פעיל. ראה ספר 
תפעול הרכב

חימום העזר אינו פעיל באופן זמני, או שיש בו תקלה.
 כאשר הרכב על שטח ישר והמנוע כבר התקרר, נסה 4 פעמים, לכל 
 היותר, להפעיל את חימום העזר, המתן מספר דקות בין ניסיון למשנהו 

) עמוד 152(.
 אם אינך מצליח להפעיל את חימום העזר, התייעץ עם מוסך מוסמך.

Telephone No
Service

טלפון לא זמין

רכבך נמצא מחוץ לאזור שידור/קליטה של הרשת אליה אתה משתייך.
 המתן עד שהסימן, המסמל את זמינות הטלפון הנייד, יופיע בתצוגה 

הרב תכליתית.
מפלס נוזל השטיפה במכל נוזל השטיפה ירד אל מתחת למינימום.

Top up washer fluid
הוסף נוזל שטיפה

 אם במהלך החורף, לא תוסיף לנוזל השטיפה תוסף נגד קפיאה, הוא 
עלול לקפוא בתוך מכל נוזל השטיפה. במקרה כזה, יתכן שתופיע על 

הצג הרב תכליתי ההודעה Top up washer fluid הוסף נוזל שטיפה.
 הוסף נוזל השטיפה ) עמוד 325(.

 Wiper
malfunctioning
תקלה במגבים

מגבי השמשה הקדמית פגומים.
 בקר במרכז שירות מורשה.

Hazard warning
 lamps

malfunctioning
מאותתי החירום 

אינם פועלים

תקלה במאותתי החירום.
 בקר במרכז שירות מורשה.
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נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים

מפתח

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותהודעות בתצוגה

Key does not
belong to vehicle

המפתח אינו שייך 
לרכב

הכנסת למתג ההצתה מפתח שאינו המפתח של הרכב.
 השתמש במפתח הנכון.

Replace key
החלף מפתח

יש צורך להחליף את המפתח.
 בקר במרכז שירות מורשה.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים

חגורות בטיחות

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותבעיות

רק במדינות 
מסוימות: נורית 

האזהרה האדומה 
של חגורת הבטיחות 

דולקת, למשך 
כשש שניות, לאחר 

התנעת המנוע.

נורית האזהרה של חגורת הבטיחות מזכירה לנהג ולנוסע הקדמי לחגור 
את חגורות הבטיחות שלהם. 

 חגור את חגורת הבטיחות ) עמוד 44(.

רק במדינות 
מסוימות: נורית 

האזהרה האדומה 
של חגורת הבטיחות 

נדלקת לאחר 
התנעת המנוע. 

בנוסף, מושמע אות 
אזהרה קולי למשך 

שש שניות לכל 
היותר.

חגרות הבטיחות של הנהג אינה חגורה. 
 חגור את חגורת הבטיחות ) עמוד 44(. 

אות האזהרה הקולי יופסק.

נורית האזהרה 
האדומה של חגורת 

הבטיחות נדלקת 
לאחר התנעת 

המנוע, ברגע שדלת 
הנהג או דלת הנוסע 

הקדמי נסגרות.

הנהג או הנוסע הקדמי לא חגרו את חגורת הבטיחות שלהם. 
 חגור את חגורת הבטיחות ) עמוד 44(. 

נורית האזהרה תכבה.

על מושב הנוסע הקדמי מונחים חפצים. 
 הורד את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם במקום בטוח.

נורית האזהרה תכבה. 
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נורית האזהרה 

האדומה של חגורת 
הבטיחות מהבהבת 

ומושמע אות 
אזהרה קולי מקוטע

הנהג או נוסע לא חגרו את חגורת הבטיחות. באותה עת מהירות הנסיעה 
היא מעל 25 קמ"ש, או שנסעת לזמן קצר במהירות שעולה על 25 

קמ"ש. 
 חגור את חגורת הבטיחות ) עמוד 44(. נורית האזהרה תכבה ואות 

האזהרה הקולי המקוטע יופסק. 

על מושב הנוסע הקדמי מונחים חפצים. באותה עת מהירות הנסיעה 
היא מעל 25 קמ"ש, או שנסעת לזמן קצר במהירות שעולה על 25 

קמ"ש. 
 הורד את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם במקום בטוח.    

נורית האזהרה תכבה ואות האזהרה הקולי המקוטע יופסק.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נורית האזהרה 
האדומה של 

מערכת הבלמים 
דולקת, בזמן 

שהמנוע פועל. 
מושמע גם אות 

אזהרה קולי.

אין מספיק נוזל בלמים, במכל נוזל הבלמים.
 אזהרה

יעילות הבלמים עלולה להיפגע.
סכנת תאונה.

 תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, עצור את הרכב בצד הדרך, 
באופן בטוח בהקדם האפשרי. בשום אופן אל תמשיך לנהוג.

 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(. 
 אל תוסיף נוזל בלמים. פעולה זו לא תפתור את התקלה.

 התייעץ עם מוסך מוסמך.
 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

נורית האזהרה 
הצהובה של 

 ABS -מערכת ה
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל.

מערכת ABS  )מניעת נעילת גלגלים( מנוטרלת עקב תקלה. לכן, גם 
מערכות כמו BAS )מערכת סיוע לבלימה(, סייען למניעת התנגשות, 

סייען למניעת התנגשות פלוס, ESP® )מערכת בקרת יציבות 
אלקטרונית(, מערכת ®PRE SAFE, הפונקציה HOLD, סייען הזינוק 

בעליה, אורות הבלימה המותאמים ומערכת ®ESP לייצוב הגרור, 
מנוטרלות.

המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה. לכן, אם למשל תלחץ בחוזקה על דוושת הבלימה, הגלגלים 

עלולים להינעל.
יכולות תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת חירום, 

מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

 נהג בזהירות.
 בקר במרכז שירות מורשה.

כאשר יש תקלה ביחידת הבקרה של מערכת ה- ABS  )מניעת נעילת 
גלגלים(, יתכן שגם מערכות נוספות, כמו למשל מערכת הניווט או תיבת 

ההילוכים האוטומטית, לא תהיינה זמינות.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נורית האזהרה 
הצהובה של 

 ABS -מערכת ה
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל.

מערכת ABS  )מניעת נעילת גלגלים( אינה זמינה באופן זמני. 
לכן, גם מערכות כמו BAS )מערכת סיוע לבלימה(, סייען למניעת 
התנגשות, סייען למניעת התנגשות פלוס, ®ESP )מערכת בקרת 

יציבות אלקטרונית(, EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(, מערכת 
®PRE SAFE, הפונקציה HOLD, סייען הזינוק בעליה, אורות הבלימה 

המותאמים ומערכת ®ESP לייצוב הגרור, מנוטרלות.
סיבות אפשריות:

•	תהליך האבחון העצמי טרם הושלם.
•	יתכן שהמתח החשמלי ברכב אינו מספיק.

המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה. לכן, אם למשל תלחץ בחוזקה על דוושת הבלימה, הגלגלים 

הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל.
יכולות תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת חירום, 

מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. 
קיימת סכנת תאונה.

 סע בזהירות בקטע כביש מתאים, תוך תמרונים קלים של ההגה, 
במהירות מעל 20 קמ"ש.

כאשר נורית האזהרה כבית, הפונקציות המוזכרות מעלה שוב זמינות.
אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק:

 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.
 נהג בזהירות.

 בקר במרכז שירות מורשה.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נורית האזהרה הצהובה 
 ABS -של מערכת ה
דולקת בזמן שהמנוע 

פועל. מושמע גם אות 
אזהרה קולי.

תקלה במערכת EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(. לכן, גם 
מערכות כמו ABS  )מניעת נעילת גלגלים(, BAS )מערכת סיוע 

לבלימה(, סייען למניעת התנגשות, סייען למניעת התנגשות פלוס, 
 ,PRE SAFE® מערכת בקרת יציבות אלקטרונית(, מערכת( ESP®

הפונקציה HOLD, סייען הזינוק בעליה, אורות הבלימה המותאמים 
ומערכת ®ESP לייצוב הגרור, אינן זמינות.

המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות 
המפורטות מעלה. לכן, אם למשל תלחץ בחוזקה על דוושת 

הבלימה, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל.
יכולות תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת 

חירום, מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, 

היא אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

 נהג בזהירות.
 בקר במרכז שירות מורשה.

נורית האזהרה האדומה 
של מערכת הבלמים, 

נוריות האזהרה 
 ESP® -הצהובות של ה
ושל ®ESP OFF ונורית 
האזהרה הצהובה של 

ה- ABS דולקות, בזמן 
שהמנוע פועל.

המערכות ABS )מניעת נעילת גלגלים( ו- ®ESP )בקרת יציבות 
אלקטרונית( אינן מתפקדות. לכן, גם מערכות כמו BAS )מערכת 
סיוע לבלימה(, סייען למניעת התנגשות, סייען למניעת התנגשות 

 ,PRE SAFE® חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(, מערכת( EBD ,פלוס
הפונקציה HOLD, סייען הזינוק בעליה, אורות הבלימה המותאמים 

ומערכת ®ESP לייצוב הגרור, אינן זמינות.
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות 
המפורטות מעלה. לכן, אם למשל תלחץ בחוזקה על דוושת 

הבלימה, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל.
יכולות תמרון ההגה והבלימה עלולות להשתבש מאד. בבלימת 

חירום, מרחק הבלימה עלול להיות ארוך יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, 

היא אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

 נהג בזהירות.
 בקר במרכז שירות מורשה.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נורית האזהרה 
הצהובה של ה-  
®ESP מהבהבת, 

בזמן שהרכב נמצא 
בתנועה.

מערכת בקרת היציבות האלקטרונית, או בקרת כוח הגרירה התערבו, 
משום שקיימת סכנת החלקה, או שאחד הגלגלים לפחות, התחיל 

להסתחרר.
בקרת השיוט או מערכת דיסטרוניק פלוס מנוטרלת.

 לחץ על דוושת הבלימה, רק עד הנקודה הדרושה לצורך עצירה. 
 לחץ על דוושת ההאצה בעדינות, בזמן שהרכב בתנועה.

 התאם את סגנון הנהיגה שלך למצב הכביש ולתנאי מזג האוויר.
.ESP® -אל תנטרל את ה 

למקרים יוצאים מן הכלל, ראה ) עמוד 77(.

נורית האזהרה 
 ESP® הצהובה

OFF דולקת בזמן 
שהמנוע פועל.

מערכת בקרת היציבות האלקטרונית ®ESP ומערכת ®ESP לייצוב הגרור 
מנוטרלות. מערכת ®ESP לא תייצב את הרכב במקרה שהוא יתחיל 

להחליק, או אם גלגל יתחיל להסתחרר. 
 אזהרה

כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( מנוטרלת, היא 
אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.

.ESP® -הפעל מחדש את ה 
 למקרים יוצאים מן הכלל, ראה ) עמוד 77(.

 התאם את סגנון הנהיגה שלך למצב הכביש ולתנאי מזג האוויר.
ESP® -אם לא ניתן להפעיל את ה

 בדוק את ה- ®ESP במוסך מוסמך.

ברכבי AMG  בלבד:
נורית האזהרה 

הצהובה של מצב 
SPORT )ספורט( 

דולקת בזמן 
שהמנוע עובד.

מצב SPORT מופעל.
 אזהרה

כאשר מצב SPORT  מופעל, מערכת בקרת היציבות האלקטרונית 
)®ESP( אינה מסוגלת לייצב את הרכב.

גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 הפעל את מצב SPORT רק במצבים המאפשרים זאת ) עמוד 79(.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נוריות האזהרה 

הצהובות של ה- 
 ESP® ושל ESP®

OFF דולקות בזמן 
שהמנוע פועל.

מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP(, מערכת הסיוע לבלימה 
)BAS(, הסייען למניעת התנגשות, הסייען למניעת התנגשות פלוס, 

מערכת PRE SAFE®, הפונקציה HOLD, הסייען לזינוק בעליה, אורות 
הבלימה המותאמים ומערכת ®ESP לייצוב הגרור, אינן זמינות עקב 

תקלה.
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה. לכן, במקרה של בלימת חירום, מרחק הבלימה עלול להיות ארוך 

יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

 נהג בזהירות.
 בקר במרכז שירות מורשה.

 
נוריות האזהרה 

הצהובות של ה- 
 ESP® ושל ESP®

OFF דולקות בזמן 
שהמנוע פועל.

מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP(, מערכת הסיוע לבלימה 
)BAS(, מערכת PRE SAFE®, הפונקציה HOLD, הסייען לזינוק בעליה, 

ומערכת ®ESP לייצוב הגרור, אינן זמינות באופן זמני.
 יתכן שיש תקלה גם באורות הבלימה המותאמים ובסייען למניעת 

התנגשות/סייען למניעת התנגשות פלוס. 
המערכת לזיהוי עייפות נהג מנוטרלת. 

תהליך האבחון העצמי טרם הושלם.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא הפונקציות המפורטות 
מעלה. לכן, במקרה של בלימת חירום, מרחק הבלימה עלול להיות ארוך 

יותר.
כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית )®ESP( אינה פעילה, היא 

אינה מייצבת את הרכב. גוברים הסיכונים להחלקה ולתאונה.
 סע בזהירות בקטע כביש מתאים, תוך תמרונים קלים של ההגה, 

במהירות מעל 20 קמ"ש.
כאשר נורית האזהרה כבית, הפונקציות המוזכרות מעלה שוב זמינות.

אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק:
 קרא את ההודעות בתצוגה.

 נהג בזהירות.
 בקר במרכז שירות מורשה.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים



298

ת
גו

צו
ת

 ו
רך

הד
ב 

ש
ח

מ
ל 

עו
פ

ת

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותבעיות

נורית החיווי 
האדומה של בלם 
החניה החשמלי 

מהבהבת או 
דולקת, ו/או נורית 
האזהרה הצהובה 

של בלם החניה 
החשמלי דולקת.

 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

נורית האזהרה 
האדומה של 

מערכת הריסון 
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל.

תקלה במערכת הריסון.
  אזהרה 

כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים להיות מופעלים 
בטעות, או במקרה של תאונה הם עלולים לא לפעול.

עקב כך גובר הסיכון לפציעה.
 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.

 נהג בזהירות.
 בדוק את מערכת הריסון במוסך מוסמך.

למידע נוסף אודות מערכת הריסון, ראה ) עמוד 42(.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נורית האזהרה 
הצהובה של אבחון 

המנוע נדלקת בזמן 
שהמנוע פועל

יתכן שיש תקלה למשל:
•	בניהול המנוע

•	במערכת הזרקת הדלק
•	במערכת הפליטה

•	במערכת ההצתה )בכלי רכב עם מנוע בנזין(
•	במערכת הדלק.

ייתכן שהפליטה חורגת מהמגבלות, ויתכן שהמנוע פועל על מצב חירום.
 בדוק את הרכב במוסך מוסמך בהקדם האפשרי.

כלי רכב עם מנוע דיזל: מכל הדלק התרוקן לחלוטין ) עמוד 180(.
 לאחר התדלוק, התנע את המנוע שלוש עד ארבע פעמים. 

אם נורית האזהרה הצהובה של אבחון המנוע כבית, מצב החירום מבוטל. 
אין צורך לבדוק את הרכב.

נורית האזהרה 
הצהובה של 

עתודת הדלק 
דולקת בזמן 

שהמנוע פועל

הדלק במכל הדלק הגיע למפלס העתודה.
כאשר הדלק מגיע למפלס העתודה, פעולתו של חימום העזר מנוטרלת.

 תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.

נורית האזהרה 
האדומה של נוזל 

הקירור נדלקת 
בזמן שהמנוע 

פועל, ומד 
הטמפרטורה של 

נוזל הקירור נמצא 
בתחילת הסקאלה.

תקלה בחיישני הטמפרטורה של מד הטמפרטורה של נוזל הקירור.
טמפרטורת נוזל הקירור אינה נרשמת. אם טמפרטורת נוזל הקירור 

תטפס גבוה מידי, עלול להיגרם נזק למנוע.
 עצור מיד את הרכב, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה וכבה את 

המנוע. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 התייעץ עם מוסך מוסמך.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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נורית האזהרה 
האדומה של נוזל 

הקירור נדלקת בזמן 
שהמנוע פועל.

מפלס נוזל הקירור נמוך מידי.
אם מפלס נוזל הקירור תקין, יתכן שיש חסימה בזרימת האוויר אל 

המקרן )רדיאטור(, או שהמאוורר החשמלי של המקרן אינו פועל.
נוזל הקירור חם מידי, והמנוע אינו מקורר במידה מספקת.

 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.
 עצור מיד את הרכב, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה וכבה את 

המנוע. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

 צא מהרכב ועמוד במרחק בטוח ממנו, עד שהמנוע יתקרר.
 בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור ) עמוד 324(.

בעשותך כן, קרא את הערות האזהרה.
 אם אתה נדרש למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות, בדוק את 

מערכת קירור המנוע.
 וודא שאין חסימה באספקת האוויר למקרן )רדיאטור(, למשל על ידי 

בוץ קפוא.
 אל תניע את המנוע מחדש, לפני שטמפרטורת נוזל הקירור תרד 

מתחת ל- 120°C. אחרת אתה עלול לגרום נזק למנוע.
 סע אל המוסך המוסמך הקרוב ביותר.

 בדרכך לשם, השתדל לא לאמץ מידי את המנוע, למשל בנסיעה באזור 
הררי, או באזור שהנסיעה בו כרוכה בעצירות קצרות רבות ותכופות.

נורית האזהרה 
האדומה של נוזל 

הקירור נדלקת בזמן 
שהמנוע פועל.

מושמע גם אות 
אזהרה קולי.

טמפרטורת נוזל הקירור חורגת מ- 120°C. ייתכן שיש חסימה בזרימת 
האוויר אל המקרן )רדיאטור(, או שמפלס נוזל הקירור נמוך מידי.

  אזהרה
המנוע אינו מקורר מספיק, ועלול להיגרם לו נזק.

לעולם אל תיסע כאשר המנוע חם מידי. נסיעה בזמן שהמנוע נמצא 
במצב של חימום יתר, עלולה לגרום לנוזלים שאולי דלפו אל תא המנוע 

להתלקח. 
בנוסף, אדים שעולים ממנוע חם מידי עלולים לגרום כוויות חמורות, 

שיכולות להיגרם כתוצאה מפתיחת מכסה המנוע.
קיימת סכנת פציעה.

 קרא את ההודעות בתצוגה הרב תכליתית.
 עצור את הרכב מיד, תוך התייחסות למצב הכביש והתנועה, וכבה את 

המנוע.
 אבטח את הרכב מפני התדרדרות ) עמוד 181(.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים



301
ת

גו
צו

ת
 ו

רך
הד

ב 
ש

ח
מ

ל 
עו

פ
ת

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותבעיות

  צא מהרכב ושמור על מרחק בטוח ממנו עד שיתקרר המנוע.
  בדוק את המפלס של נוזל הקירור והוסף אותו ) עמוד 324(. הקפד 

על הערות הבטיחות בעודך עושה זאת.
 אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות, בדוק את מערכת 

הקירור של המנוע.
 וודא שאספקת האוויר למקרן המנוע אינה חסומה לדוגמה בידי קרח 

נמס.
 אם הטמפרטורה של נוזל הקירור מתחת ל- 120°C, באפשרותך 
להמשיך בנסיעה למוסך מוסמך הקרוב, לדוגמה למרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
 הימנע מהפעלת עומסים כבדים על המנוע בעודך עושה זאת, לדוגמה 

נהיגה בדרכים הרריות ובפקקי תנועה.

מערכות נהיגה

סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותבעיות

הנורית האדומה 
של אזהרת המרחק 

נדלקת במהלך 
נסיעה.

המרחק מהרכב שלפנים קצר מדי ביחס למהירות שנבחרה.
 הגדל את המרחק.

הנורית האדומה 
של אזהרת המרחק 

נדלקת במהלך 
נסיעה. נשמע צליל 

אזהרה.

אתה מתקרב לרכב או למכשול נייח בנתיב הנסיעה שלך במהירות 
גבוהה מדי. 

 היה מוכן לבלום מיד. 
 הקדש תשומת לב מיוחדת לתנאי התנועה.  ייתכן כי תצטרך לבלום או 

לנקוט פעולת התחמקות.
 למידע נוסף על תפקוד אזהרת המרחק של סייען למניעת התנגשות 

) עמוד 73(.
למידע נוסף על סייען למניעת התנגשות פלוס ) עמוד 76(

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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סיבות/תוצאות אפשריות ופתרונותבעיות

נורית האזהרה 
הצהובה של מערכת 

לבקרת לחץ אוויר 
בצמיגים )אובדן 

לחץ/תקלה( דולקת.

מערכת הבקרה זיהתה אובדן לחץ בצמיג אחד לפחות. 
 אזהרה

אם ישנו חוסר לחץ אוויר בצמיגים, להלן סיכונים אפשריים:
•	הצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על הרכב 

ומהירות הנסיעה
•	ייתכן בלאי חריג ו/או בלתי שווה בצמיגים שעשוי לפגוע רבות באחיזת 

הדרך של הצמיגים
•	מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עשויים להיפגע

קיימת סכנת תאונה.
 עצור את הרכב ללא פעולות היגוי או בלימה חדות. שים לב לתנאי 

התנועה בעודך עושה זאת.
 אבטח את הרכב מפני הידרדרות ) עמוד 181(.

 הקפד על הודעות נוספות בתצוגה הרב-תכליתית.
 בדוק את הצמיגים ואם צריך, מלא אחר הנחיות הפעולה במקרה של 

צמיג נקור ) עמוד 338(
 בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ) עמוד 362(.

 אם צריך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.

נורית האזהרה 
הצהובה של 

המערכת לבקרת 
לחץ האוויר בצמיגים 
)אובדן לחץ/תקלה( 

מהבהבת במשך 
כדקה אחת ולא 
כבית לאחר מכן. 

קיימת תקלה בצג של בקרת לחץ האוויר בצמיגים.
 אזהרה

ייתכן כי המערכת לא מסוגלת לזהות או לתעד לחץ אוויר נמוך בצמיגים.
קיימת סכנת תאונה.

 הקפד על הודעות נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
 פנה למוסך מוסמך.

נוריות אזהרה ונוריות חיווי בלוח המחוונים
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הנחיות העמסה

מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

הנחיות העמסה

 אזהרה
אם חפצים, כבודה או מטענים לא מאובטחים 

כהלכה או לא מאובטחים כלל, הם עלולים 
להחליק, להתהפך או להיזרק בתוך הרכב ולפגוע 

בנוסעים.  קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת 
 בלימה עזה או שינוי כיוון חד.  

אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו בתוך הרכב. 
אבטח חפצים, כבודה או מטענים מפני החלקה 

או התהפכות לפני הנסיעה. 

 אזהרה
מנוע בעירה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמן 

חד-חמצני. אם דלת תא המטען פתוחה בעוד 
שהמנוע פועל, בפרט אם הרכב נמצא בתנועה, 
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 
המטען ברכב פתוחה.

מאפייני הנהיגה של רכב מועמס תלויים בחלוקת 
העומס בתוך הרכב. לכן, בעת הובלת מטען עליך 

להקפיד על נקודות הבאות:

לעולם אל תחרוג ממשקל הרכב הכולל המרבי   •
או מהעומס המותר על הסרן )כולל נוסעים(.

מומלץ להוביל חפצים בתא מטען.  •
הצב מטענים כבדים מלפנים ונמוך ככל   •

האפשר בתא המטען.

אסור למטען לבלוט מעל הקצה העליון של   •
משענת הגב של המושב.

הצב תמיד את המטענים כנגד משענת הגב   •
הקדמית או האחורית. וודא שמשענות הגב 

נעולות בבטחה במקומן.

הצב תמיד את המטען מאחורי מושב פנוי, אם   •
אפשר.

השתמש בלולאות קשירה וברשתות מטען כדי   •
להוביל מטענים וכבודה.

השתמש בלולאות קשירה ובאביזרי הידוק   •
המתאימים לגודל המטען ולמשקלו.

עומס המרבי המותר בגומחת אחסון שמתחת   •
לרצפת תא המטען הוא 25 ק"ג.

אבטח את המטען באמצעי קשירה חזקים   •
ועמידים למים, ורפד קצוות חדים.

אמצעי קשירה זמינים בכל מרכז שירות של   
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

אל תציב את המטען רק על צד אחד של   
רצפת תא המטען המתקפלת. העומס המרבי 

המותר של רצפת תא המטען המתקפלת 
הוא 100 ק"ג. חלק את המשקל באופן שווה 
כדי למנוע נזק לרצפת תא המטען.  הנח לוח 

קשיח מתחת למטען, אם צריך.  נא שים לב כי 
יוגבר העומס שמופעל על רצפת תא המטען 

לאחר קשירת המטען.
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אזורי אחסון

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם חפצים לא מאוחסנים נכון בתוך הרכב, הם 

עשויים להחליק או להיזרק ולפגוע בנוסעים. 
קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת בלימה עזה או 

 שינוי כיוון חד.

• אחסן תמיד חפצים כדי שלא ייזרקו במצבים 
 זהים או דומים.

• וודא תמיד שחפצים לא בולטים מתאי אחסון, 
 מרשתות מטען ומרשתות אחסון. 

1• סגור תאי אחסון ננעלים במהלך נסיעה.
• אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשים, חדים, 

שבירים או גדולים בתא המטען.

הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304(.

תאי אחסון קדמיים

תא כפפות

לפתיחה: משוך ידית  ופתח מכסה תא   
 . הכפפות 

לסגירה: קפל למעלה את מכסה תא   
הכפפות  עד לשילובו.

בקצה העליון של מכסה התא נמצא מחזיק   
עטים.

תא משקפיים

. לפתיחה:  לחץ על סימון   

וודא שתא המשקפיים תמיד סגור במהלך הנסיעה.

תא אחסון בקונסולה המרכזית

DIRECT SELECT איור: כלי רכב עם ידית

. לפתיחה:  לחץ על סימון   

בהתאם לציוד הרכב ישנו תא אחסון פתוח או   
סגור או מאפרה בקונסולה המרכזית. 
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תאי אחסון לפני משענת היד )כלי רכב עם 
תיבת הילוכים אוטומטית(

 DIRECT SELECT כלי רכב עם ידית

. לפתיחה: לחץ על הסימון של על מכסה   

באפשרותך להוציא את השטיחון נגד   
ההחלקה ואת התא הנשלף לצרכי ניקוי. בעת 

הוצאת התא הנשךף תצטרך להתגבר על 
התנגדות מעטה. 

תא אחסון/תא טלפון מתחת למשענת 
הזרוע

לפתיחה: בכלי רכב עם משענת זרוע   
מתקפלת, וודא כי המשענת נמצאת במצב 

האחורי ביותר.

לחץ על לחצן  כדי לקפל את משענת   
הזרוע.

בהתאם לציוד הרכב ניתן להזיז את משענת   
הזרוע לפנים או לאחור בכיוון אורכי. 

בהתאם לציוד הרכב ייתכן כי יציאת USB או   
ממשק מדיה מותקנים בתא האחסון.  ממשק 

מדיה הוא ממשק אוניברסלי המיועד לחיבור 
של ציוד שמע כגון iPod או נגן MP3 )ראה 

הוראות הפעלה נפרדות עבור מערכת שמע או 
.)COMAND Online

תא אחסן מתחת למושב הנהג ומתחת 
למושב הנוסע הקדמי

 אזהרה
אם אתה חורג מהעומס המרבי המותר על תא 
האחסון, המכסה לא מסוגל לרסן את החפצים. 

הם עלולים להיזרק מתוך תא המטען ולפגוע 
בנוסעי הרכב. קיימת סכנת פציעות, בפרט בעת 

 בלימה עזה או שינוי כיוון חד. 
הקפד תמיד על המשקל המרבי של תא האחסון. 

אחסן חפצים כבדים בתא המטען.

המשקל המרבי המותר של תא האחסון הוא 1.2 
ק"ג.

לפתיחה: משוך למעלה ידית   ופתח   
מכסה  .

בכלי רכב עם מטף כיבוי אש במקום תא   
אחסון, מטף הכיבוי מותקן מתחת למושב 

הנהג.
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תאי אחסון אחוריים

תא אחסון בקונסולה המרכזית האחורית

לפתיחה: משוך למטה את החלק העליון של   
תא האחסון  בעודך אוחז בקצה הידית. 

בהתאם לציוד הרכב, ייתכן כי ישנו חלל אחסון   
פתוח מעל תא האחסון. 

רשתות מטען

רשתות מטען ממוקמות:

באזור הרגליים של הנוסע הקדמי  •
מאחורי מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי  •

בצד השמאלי והימני של תא המטען  •
הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304( ועל 
הערות הבטיחות הנוגעות לתאי אחסון ) עמוד 

.)305

משענת גב מתקפלת במושב הנוסע 
הקדמי

 אזהרה
אם משענת הגב של מושב הנוסע הקדמי 

מקופלת לפנים, נוסעים בתא האחורי עשויים 
להתנגש עם חלקי המנגנון של המושב, במיוחד 

בתאונה, בבלימה עזה או בעת שינוי כיוון חד. 
 קיימת סכנת פציעות.

אם ישנו נוסע נוסף ברכב בעוד שמשענת הגב של 
מושב הנוסע הקדמי מקופלת לפנים, עליו לשבת 

במושב מאחורי הנהג. 

ניתן לקפל לפנים את משענת הגב של מושב 
הנוסע הקדמי כדי להגדיל את תא המטען.

לקיפול לפנים: דחוף את משענת הגב   
בזהירות לאחור.

משוך ידית שחרור  וקפל את משענת הגב   
במלואה על כרית המושב עד לשילובה. 

לקיפול לאחור: דחוף בזהירות את משענת   
. הגב למטה ומשוך ידית שחרור 

הזז את משענת הגב לאחור עד לשילובה.

פתח לתא המטען מתא הנוסעים האחורי

הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304(.

. לפתיחה:  פתח את משענת הזרוע   

משוך לפנים את המכסה שנראה כעת לעין   
באמצעות ידית אחיזה עד שיונח על משענת 

. הזרוע 

משוך את משענת הראש האמצעית של   
המושב האחורי למצבה העליון ) עמוד 111(.
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החלק את מנגנון הנעילה  בכיוון החץ.  

הנף את המכסה  במלואו הצדה. המכסה   
 מוחזק במצב פתוח באמצעות מגנט.

לסגירה: החזר את המכסה  שבתא המטען   
למקומו עד לשילובו.

קפל את המכסה לפנים עד לשילובו במשענת   
הזרוע  .

קפל למעלה את משענת הזרוע  במלואה,   
אם צריך. 

הגדלת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם המושב האחורי ומשענת הגב של המושב 

האחורי לא משולבים, הם עשויים להתקפל 
 לפנים בעת בלימה עזה או במהלך תאונה. 

• במצב זה המושב האחורי או משענת הגב שלו 
עלולים לדחוף את הנוסע לתוך חגורת הבטיחות.

כך חגורת הבטיחות לא יכולה למלא את תפקודה 
 ועלולה לגרום לפציעות נוספות.

• משענת הגב לא מסוגלת לרסן חפצים או 
 מטענים בתא המטען. 

 קיימת סכנת פציעות מוגברת.
לפני כל נסיעה וודא שהמושב האחורי ומשענות 

הגב שלו משולבים.

לפני קיפול לפנים של משענת הגב האחורית,   
וודא כי משענת הזרוע האחורית ומחזיק 

הכוסות מקופלים פנימה. אחרת, עשוי להיגרם 
להם נזק. 

הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304(.

קיפול של משענת הגב לפנים ולאחור

קיפול של משענת הגב לפנים

ניתן לקפל לפנים את משענת הגב האחורית 
השמאלית והימנית בנפרד כדי להגדיל את תא 

המטען.

הכנס את משענת הראש של המושב האחורי   
במלואה ) עמוד 112(.

הזז את מושב הנהג או את מושב הנוסע   
הקדמי לפנים, אם צריך.

משוך לפנים את ידית השחרור השמאלית   
או הימנית  של משענת הגב של המושב. 

משענת הגב  של המושב הרלוונטי 
משוחררת.

קפל את משענת הגב   לפנים.  

הזז את מושב הנהג או את מושב הנוסע   
הקדמי לאחור, אם צריך.
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הכנס את חגורת הבטיחות לתוך המאריך של   
חגורת הבטיחות  .

קיפול של משענת הגב לאחור

הזז את מושב הנהג או את מושב הנוסע   
הקדמי לפנים, אם צריך.

וודא שחגורת הבטיחות לא נתפסת בעת   
הפתיחה של משענת הגב. אחרת, עשוי 

להיגרם לה נזק.

פתח את משענת הגב   עד לשילובה.    
מחוון אדום של מצב נעילה  כבר לא נראה 

לעין. 

כוונן את משענות הראש, אם צריך ) עמוד   
.)112

הזז את מושב הנהג או את מושב הנוסע   
הקדמי לאחור, אם צריך.

כוונון הזווית של משענות הגב האחוריות 
)מצב מטען(

כלי רכב עם חבילת תא המטען: כדי להגדיל את 
תא המטען באפשרותך לכוונן את משענת הגב 

לזווית רחבה יותר ב- 15° )מצב מטען(.

קפל את משענת הגב של המושב לפנים )   
עמוד 308(.

הזז ידית  בכיוון החץ.  

דחוף לאחור את משענת הגב  עד לידית   
  עד לשילובה של משענת הגב. 

משענת הגב נמצאת כעת במצב מטען.  

הערות על שימוש בתא המטען

לניצול מרבי של תא המטען שלך:

באפשרותך להגדיל את קיבול המטען   •
באמצעות כוונון של משענות הגב למצב מטען 

) עמוד 309(.

ניתן להאריך את אזור הטעינה באמצעות   •
קיפול לפנים של משענת הגב של מושב 

הנוסע הקדמי ) עמוד 307( ושל משענת 
הגב הרלוונטית במושב האחורי. 
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מדף חבילות

המשקל המרבי שניתן להניח על מדף   
החבילות הוא 1.5 ק"ג.

להסרה: נתק רצועות  מדלת תא המטען.  

קפל את מדף החבילות למטה.  

. משוך את המדף לאחור   

להתקנה: הנח את מדף החבילות על   
המסילות שמימין ומשמאל.

דחוף את המדף באופן שווה לפנים בשתי ידיך   
עד לשילובו. 

הרם את מדף החבילות למעלה.   

חבר רצועות  אל דלת תא המטען.  

אבטחת מטענים

לולאות קשירה

הקפד על הערות הבאות הנוגעות לאבטחת 
מטענים:

הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304(.  •
אבטח את המטען באמצעות לולאות    •

הקשירה.

חלק את המטען על לולאות הקשירה באופן    •
שווה.

אל תשתמש ברצועות אלסטיות או ברשתות    •
כדי לאבטח מטען. אמצעים אלה מיועדים להגן 

על מטענים קלים מפני החלקה בלבד.

אל תנתב חומרי קשירה על קצוות חדים או על    •
פינות.

רפד קצוות חדים כדי להגן על הרצועות.   •

 לולאות קשירה

וו תליה

 אזהרה
וו התלייה אינו מסוגל לרסן חפצים כבדים או 

פריטי מטען. מטענים או פריטי מטען עלולים 
להיזרק ברכב ולפגוע בנוסעים במהלך בלימה 

עזה או שינוי כיוון חד.  קיימת סכנת פציעות. תלה 
חפצים בלבד על וו התליה.  לעולם אל תתלה 
חפצים כבדים, חדים או שבירים על ווי התלייה.

משקל המרבי המותר על וו התלייה הוא 3   
ק"ג. אל תשתמש בוו התלייה כדי לאבטח 

מטען.

 וו תלייה
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חלל אחסון מתחת לרצפת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם רצפת תא המטען פתוחה במהלך נסיעה, 
חפצים עשויים להיזרק ברכב ולפגוע בנוסעים.  

קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת בלימה עזה 
 או שינוי כיוון חד.

סגור תמיד את רצפת תא המטען לפני תחילת 
נסיעה.

המשקל המרבי המותר בחלל אחסון   
שמתחת לרצפת תא המטען הוא 25 ק"ג.

פתיחה/סגירה של רצפת תא המטען

מתחת לרצפת תא המטען מאוחסנות הערכה 
לתיקון צמיגים TIREFIT, ערכת הכלים של הרכב, 

תיבת קיפול וכדומה.

לפתיחה: פתח את דלת את המטען.  

החזק את הסרט  ולחץ ידית  למטה.  

ידית  מתקפלת למעלה.  

בעזרת ידית  הרם את רצפת תא המטען   
; לאחר מכן  למעלה עד לפתחים צדדיים 

. התגבר על התנגדותם של הפתחים 

הנח את רצפת תא המטען על הפתחים   
. הצדדיים 

לסגירה: לחץ את רצפת תא המטען למטה   
עד לשילובה.

גגון

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם מטען מובל על גג הרכב, עולה מרכז הכובד 

של הרכב ומאפייני הנהיגה משתנים. חריגה 
מהעומס המרבי המותר על הגג פוגעת חמורות 

במאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה.  קיימת סכנת 
 תאונה.

הקפד תמיד על העומס המרבי המותר על הגג 
ושנה את סגנון הנהיגה שלך בהתאם.

חברת מרצדס בנץ ממליצה להשתמש   
בגגונים שנבחנו ואושרו לרכבי מרצדס בלבד. 

בכך תמנע נזק אפשרי לרכב.

הנח את המטען על הגגון באופן שימנע נזק   
לרכב גם במהלך הנהיגה. 

בהתאם לציוד הרכב, וודא כי באפשרותך   
להרים את הגג הנפתח במלואו ולפתוח את 

דלת תא המטען לאחר התקנת הגגון.
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מאפיינים

מידע נוסף על העומס המרבי המותר על הגג 
בסעיף "נתונים טכניים" ) עמוד 395(.

מידע נוסף על העומס המרבי המותר על הגג 
בסעיף "נתונים טכניים" ) עמוד 395(.

גגון או מטען שהותקנו לא נכון על הגג עלולים 
להתנתק מהרכב. לכן, עליך להפקיד על הוראות 

ההתקנה של יצרן הגגון.

התקנת גגון

חבר את הגגון אל מסילות הגג  . הקפד על   
הוראות ההתקנה של היצרן בעודך עושה זאת.

מאפיינים

מחזיק כוסות

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מחזיק הכוסות לא יכול להחזיק מיכל של משקה 

במהלך נסיעה. אם אתה משתמש במחזיק 
כוסות במהלך נסיעה, מיכל המשקה עשוי 

להיזרק בתוך הרכב והמשקה עשוי להישפך.  
המשקע עשוי להישפך על נוסעי הרכב, והם 

עשויים להיכוות ממנו אם הוא חם. אתה עלול 
להפסיק להתרכז בתנועה ולאבד שליטה ברכב. 

 קיימת סכנת תאונה ופציעות.
השתמש במחזיק כוסות אם הרכב נייח. הנח 

מכלים ממידה מתאימה במחזיק הכוסות. סגור 
היטב את מכסה המיכל, בפרט אם המשקה חם.

הנח במחזיקי הכוסות רק מיכלים במידה   
נכונה ובעלי מכסה בלבד. אחרת, המשקאות 

עלולים להישפך.

 אזהרה
אם חפצים לא מאוחסנים נכון בתוך הרכב, הם 

 עשויים להחליק או להיזרק ולפגוע בנוסעים.
קיימת סכנת פציעות, במיוחד בעת בלימה עזה 

 או שינוי כיוון חד.
• אחסן תמיד חפצים כדי שלא ייזרקו במצבים 

 זהים או דומים.
• וודא תמיד שחפצים לא בולטים מתאי אחסון, 

 מרשתות מטען ומרשתות אחסון.
1• סגור תאי אחסון ננעלים במהלך נסיעה.

• אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשים, חדים, 
שבירים או גדולים בתא המטען.

הקפד על הנחיות ההעמסה ) עמוד 304(. 

בתאי האחסון שבדלתות ניתן לאחסן בקבוקים:

דלתות קדמיות: מיכלים בנפח עד 1.0 ליטרים.  •
דלתות אחוריות: מיכלים בנפח עד 0.5 ליטרים.  •

מחזיקי כוסות בקונסולה מרכזית קדמית
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במחזיק הכוסות ניתן למצוא שני מחזיקי מטבעות 
 ומחזיק כרטיסים  .

ניתן להסיר את מחזיק הכוסות ואת שטיחות הגומי 
לצורכי ניקוי. נקה אותם במים נקיים וחמימים 

בלבד.

להסרה: הרם את מחזיק הכוסות     
למעלה ושלוף אותו החוצה במשיכה מהירה.

להתקנה: הכנס את מחזיק הכוסות     
לתוך מקטעים קמורים צדדיים  בתא 

האחסון. בו זמנית הכנס את מחזיק הכוסות 
כך שהטריז של החלק העליון של מחזיק 

הכוסות יפנה לפנים. 

לחץ את מחזיק הכוסות   למטה עד   
שישתלב בצדדיו הימני והשמאלי. 

מחזיק כוסות במשענת הזרוע האחורית

אל תשב על משענת הזרוע האחורית ועל   
תישען עליה, אם היא פתוחה; אחרת, אתה 

עשוי לגרום לה נזק.

סגור את מחזיק הכוסות לפני שאתה מקפל   
את משענת הזרוע האחורית. אחרת, עשוי 

להיגרם נזק למחזיק הכוסות.

פתח את משענת הזרוע האחורית.  

לפתיחה: לחץ את קידמתו של מחזיק   
הכוסות   או  .

מחזיק כוסות   או  נפתח אוטומטית.   
לפתיחה: החלק את מחזיק הכוסות   או 

  לאחור עד לשילובו.

מגני שמש

סקירה

  תאורת מראה    
  מחזיק

  תפס לכרטיסי חניה, לדוגמה 
 מראת איפור    

 מכסה המראה

מראת איפור במגן השמש

תאורת המראה  מופעלת רק אם מגן השמש 
תפוס במחזיק    ומכסה המראה   מקופל. 

סנוור מהצד

הורד למטה את מגן השמש.  

הוצא את מגן השמש מתוך המחזיק  .  

הזז את מגן השמש הצדה.  
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מאפרה

מאפרה קדמית

חלל האחסון מתחת למאפרה אינו עמיד לחום.   
לפני שאתה מניח סיגריות דולקות במאפרה, 
וודא שהמאפרה משולבת נכון. אחרת, עשוי 

להיגרם נזק לחלל האחסון.

דוגמה: כלי רכב המצוידים במכסה של חלל אחסון.

לפתיחה: דחוף את החלק התחתון של   
מכסה  .

תא האחסון נפתח.  

כדי להוציא את התא: הרם את התא     
ושלוף אותו החוצה.

להתקנת התא: לחץ את התא   לתוך   
המחזיק עד לשילובו.

אם אתה מוציא את המאפרה, באפשרותך   
לנצל את התא שנוצר בעקבות זאת לאחסון. 

מאפרה אחורית

לפתיחה: משוך מכסה   בקצהו העליון.  

להוצאה: משוך תא  באמצעות זיז בכיוון   
החץ  עד להישמע נקישת שחרור.

הרם את התא   ושלוף אותו החוצה.  

להתקנת התא: הכנס את התא    
מלמעלה לתוך המחזיק ולחץ אותו עד 

לשילובו. 

מצית סיגריות

 אזהרה
אתה עלול להיכוות אם תיגע ברכיב החם של 

 שקע המצית. 
 כמו כן, חומרים דליקים עלולים להתלקח אם:

1• מצית הסיגריות החם נופל
• ילד מקרב את מצית הסיגריות החם אל חפצים, 

 לדוגמה.
 קיימת סכנת שריפה ופציעות.

החזק תמיד את מצית הסיגריות בידית שלו. הרחק 
תמיד את מצית הסיגריות מהישג ידם של ילדים.  

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.

עליך להתרכז תמיד בתנאי התנועה. השתמש 
במצית הסיגריות רק אם תנאי הדרך והתנועה 

מאפשרים זאת. 

דוגמה: כלי רכב המצוידים במכסה של חלל אחסון.
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סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

לפתיחה: דחוף את החלק התחתון של   
. מכסה 

תא האחסון נפתח.  

לחץ את מצית הסיגריות  .  

מצית סיגריות   יקפוץ החוצה אוטומטית   
לאחר שיתלהט גוף החימום.

שקע 12 וולט

יש להקפיד על הנקודות הבאות לפני 
השימוש

סובב את המפתח למצב 1 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

ניתן להשתמש בשקעים אלה לחיבור אביזרים 
בעלי צריכת חשמל מרבית של 180 ואט )15 

אמפר(, לדוגמה נורות או מטענים לטלפונים ניידים.

אם אתה משתמש בשקעים חשמליים לאורך זמן 
בעוד שהמנוע כבוי, המצבר עשוי להתרוקן. 

ניתוק אוטומטי מבטיח שמתח החשמל   
ברכב לא יורד לרמה נמוכה מדי.  אם אספקת 

החשמל לרכב נמצאת ברמה נמוכה מדי, 
תנותק אוטומטית האספקה לשקעים כדי 

לספק מתח להתנעת המנוע.

שקע בקונסולה המרכזית הקדמית

כלי רכב עם מכסה תא האחסון

לפתיחה: דחוף את החלק התחתון של   
. מכסה 

תא האחסון נפתח. הרם את מכסה השקע   
. 

כלי רכב ללא מכסה תא האחסון   
    

. הרם את מכסה השקע   

שקע בקונסולה המרכזית בתא האחורי

משוך מכסה  בקצהו העליון.   

הרם את מכסה השקע  .  
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שקע בתא המטען

. הרם את מכסה השקע 

טלפון נייד

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
הפעלה של ציוד תקשורת ניידת במהלך נהיגה 
מסיחה את דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך 

 לאבד שליטה ברכב. קיימת סכנת תאונה
השתמש בציוד זה רק אם הרכב נייח.

עליך לציית לדרישות החוק במדינה שאתה   
נוהג בה כשאתה מפעיל ציוד לתקשורת 

סלולארית ברכבך.

אם החוק מותיר להפעיל ציוד תקשורת   
במהלך נסיעה, אתה רשאי לעשות זאת רק 
אם תנאי הכביש והתנועה מאפשרים זאת. 

אחרת, ייתכן כי תוסח דעתך מתנאי התנועה, 
ובעקבות הסחת הדעת אתה עשוי לגרום 

לתאונה, להיפצע ולפצוע אחרים.

קרינה אלקטרו-מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק 
לבריאותך ולבריאותם של אחרים. שימוש באנטנה 

חיצונית מבוסס על מחקרים מדעיים עדכניים 
הדנים בסיכוני בריאות אפשריים הנובעים משדות 

אלקטרו-מגנטיים. 

חברת מרצדס בנץ ממליצה להשתמש באנטנה 
חיצונית מאושרת המבטיחה:

איכות קליטה טובה לטלפון נייד בתוך הרכב  •
השפעה הדדית מינימלית בין אלקטרוניקת   •

הרכב לבין טלפונים ניידים

לאנטנה חיצונית יתרונות הבאים:

היא מוליכה החוצה שדות אלקטרו-מגנטיים   •
שמייצר מכשיר נייד

חוזק השדה בתוך הרכב המצויד באנטנה   •
חיצונית נמוך יותר מחוזק השדה ברכב ללא 

אנטנה חיצונית.

מידע נוסף על התקנה מאוחרת של מכשירי קשר 
וטלפונים ניידים )משדרי RF( ) עמוד 386(.

הערות כלליות

באפשרותך להתקין ברכבך תושבות שונות 
לטלפונים ניידים; במקרים מסוימים הן מותאמות 

למדינות מסוימות.

 Bluetooth® באפשרותך לחבר טלפון נייד תואם
למערכת Audio 20 או COMAND Online דרך 

ממשק ®Bluetooth. ניתן לעשות זאת אם רכבך 
מצויד בטלפון נוחות.

ניתן להשיג מידע נוסף על טלפונים ניידים 
מתאימים, על תושבות לטלפוניים ועל חיבור 
טלפונים ניידים תואמי Bluetooth עם מערכת 

COMAND Online או Audio 20
במרכז שירות של מרצדס מורשה מטען   •

כלמוביל בע"מ

באתר אינטרנט בכתובת     •
http://www.mercedes-benz.com/connect

התפקודים והשירותים הזמינים בעת השימוש   
בטלפון תלויים בדגם המכשיר שלך בספק 

השירות. 

שימוש בטלפון נייד

אם הטלפון הנייד מוכנס לתוך התושבת, הוא ייטען 
ויתחבר לאנטנה החיצונית.
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פתח את תא הטלפון ) עמוד 306(.  

הצב את תושבת הטלפון הנייד לתוך החיבור   
שהותקן מראש; ראה הוראות הפעלה נפרדות 

עבור חיבור זה.

הכנס את הטלפון הנייד לתוך התושבת שלו;   
ראה הוראות התקנה נפרדות עבור התושבת.

הפעלת הטלפון הנייד

באפשרותך להפעיל את הטלפון  ו-  
באמצעות הלחצנים שעל גלגל ההגה הרב-

תפקודי. באפשרותך להפעיל תפקודים אחרים של 
הטלפון הנייד באמצעות מחשב הדרך ) עמוד 

.)243

אם אתה מוציא את המפתח ממתג ההתנעה, 
יתנתק הטלפון הנייד ממערכת הדיבורית. שיחות 

פעילות ינותבו תחילה ישירות לטלפון הנייד.

תושבת הטלפון הנייד בתא האחסון

באפשרותך לקפל את התושבת שהותקנה מראש 
כדי לשפר גישה לאזור האחסון שמתחתיה. 
בהתאם לציוד הרכב ייתכן כי יציאת USB או 

ממשק מדיה מותקנים בתא האחסון ) עמוד 
.)306

להוצאת התושבת: לחץ על לחצן  .  

לקיפול התושבת: לחץ את התושבת למטה   
ואפשר לה להשתלב במקום.

שטיח רצפה בצד הנהג

 אזהרה
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג 

עלולים להגביל את תנועת הדוושה או לחסום 
את הדוושה הלחוצה. מצב זה מסכן את בטיחות 

ההפעלה והנהיגה של הרכב. קיימת סכנת 
 תאונה.

וודא שכל החפצים ברכב מאוחסנים נכון 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.

החלק את המושב לאחור.  

להתקנה: הנח את השטיח באזור הרגליים.  

לחץ את כפתורי הבטיחות  על מחזיקים    
.

. להסרה: משוח את השטיח מהמחזיקים   

הסר את שטיח הרצפה.  

התקנה מאוחרת של ציפוי נגד סנוור

ציפוי נגד סנוור שהותקן לאחר הרכישה בצד 
הפנימי של החלונות עשוי להפריע לקליטת רדיו/

קליטה סלולארית. בפרט, אם החלונות צופו בחומר 
מוליך או מתכתי.  ניתן לקבל מידע על ציפוי נגד 
סנוור במוסך מוסמך, לדוגמה במרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
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תא המנוע 320

מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

תא המנוע

מכסה תא המנוע

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מכסה תא המנוע לא נעול עשוי להיפתח במהלך 

נסיעה ולחסום את שדה הראייה שלך. קיימת 
 סכנת תאונה.

לעולם אל תשחרר את מכסה תא המנוע מנעילה  
בעת נהיגה.

 אזהרה
בעת פתיחתו וסגירתו מכסה תא המנוע עלול 

ליפול פתאום למצב הסגור.  קיימת סכנת 
פציעות לאנשים שנמצאים בטווח תנועתו של 

 המכסה.
פתח את מכסה תא המנוע רק אם טווח התנועה 

שלו פנוי מאדם.

 אזהרה
אם אתה פותח את מכסה תא המנוע בעוד 

שהמנוע התחמם יתר על המידה או ישנה שריפה 
בתא המנוע, אתה עלול לבוא במגע עם גזים 

חמים 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 כיבוי האש.

 אזהרה
תא המנוע מכיל רכיבים נעים. ייתכן כי רכיבים 

מסוימים כגון מניפת המקרן ימשיכו לנוע לאחר 
הפסקת ההצתה או יתחילו לנוע פתאום. קיימת 

 סכנת פציעות.
 אם עליך לבצע עבודות בתא המנוע:

1• הפסק את ההצתה
• אל תתקרב לאזורים המסוכנים שמסביב לחלקים 

 הנעים כגון אזור הסיבוב של המניפה
1• הסר תכשיטים ושעונים

• הרחק פריטי לבוש ושיער מהרכיבים הנעים

 אזהרה
מערכת ההצתה ומערכת הזרקת הדלק פועלות 

במתח גבוה.  אם תיגע ברכיבים פועלים, אתה 
עלול להתחשמל. קיימת סכנת פציעות. לעולם 

אל תיגע ברכיביהן של מערכת ההצתה ושל 
מערכת הזרקת הדלק, אם ההצתה מופעלת.

מכסה תא המנוע פעיל )הגנה על הולכי 
רגל( 

עיקרון הפעלה

לאחר הפעלתו של מכסה תא המנוע הפעיל   
יש לאפס אותו במרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. לאחר האיפוס 
יהיה מכסה תא המנוע הפעיל זמין שוב 
ותחודש ההגנה הנוספת על הולכי הרגל 

שמספק המכסה הפעיל. 

מכסה תא המנוע הפעיל זמין במדינות מסוימות 
בלבד.

המכסה הפעיל עשוי להפחית את הסיכון לפגוע 
בהולכי רגל בסוגי תאונות מסוימים.  הרמה של 

מכסה תא המנוע הפעיל מגדילה את המרווח עד 
לרכיבים קשיחים כגון המנוע.  אם הופעל המכסה 

הפעיל, יורם מכסה תא המנוע בכ- 60 מ"מ באזור 
הצירים של המכסה.

כדי לנסוע עד למרכז השירות, אפס את המכסה 
שהופעל. 

אם הופעל מכסה תא המנוע הפעיל, ייתכן כי 
תהייה ההגנה על הולכי הרגל מוגבלת. 
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איפוס

 אזהרה
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות 

חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המקרן ורכיביה של 
מערכת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעת 

 הגישה אל תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וגע רק ברכיבים 

המתוארים להלן.

בכף יד פתוחה לחץ את מכסה תא המנוע   
הפעיל  באזור הצירים משני הצדדים 

)חצים( עד לשילובו.

אם אתה יכול להרים מעט את מכסה תא המנוע 
הפעיל באזור הצירים שלו, הוא לא השתלב נכון.  

חזור על פעולה זו.

אם בכל זאת ניתן להרים את מכסה תא המנוע, 
סע ישירות למרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ. על מהירותך לא לחרוג מעל 
100 קמ"ש.

פתיחה של מכסה תא המנוע

 אזהרה
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות 

חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המקרן ורכיביה של 
מערכת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעת 

 הגישה אל תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וגע רק ברכיבים 

המתוארים להלן.

 אזהרה
אם תא המטען פתוח ומגבי השמשה הקדמית 
מופעלים, אתה עלול להיפצע ממנגנון המגב.  

קיימת סכנת פציעות. הפסק תמיד את פעולתם 
של מגבי השמשה הקדמית ושל ההצתה לפני 

שאתה פותח את מכסה תא המנוע.

וודא שהמגבים מונחים של השמשה הקדמית.    
אחרת, עשוי להיגרם נזק למגבים או למכסה 

תא המנוע.

וודא שמגבי השמשה הקדמית במצב כבוי.  

משוך את ידית השחרור  על מכסה תא   
 המנוע.

המכסה משוחרר מנעילה.

הכנס את ידך לתוך הפתח שבין המכסה   
לסורג המקרן ולחץ את ידית התפס של 

המכסה   שמאלה. 

הרם את מכסה תא המנוע.  
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משוך את מוט התמיכה   מתוך התושבת   
 . 

הרם את מוט התמיכה   והכנס אותו לתוך   
התפס הצהוב.

סגירה של מכסה תא המנוע

הרם מעט את המכסה ובו-זמנית הוצא את   
מוט התמיכה   מתוך התפס הצהוב. 

הורד את מוט התמיכה למטה ולחץ אותו לתוך   
התושבת עד לשילובו.

הנמך את מכסה תא המנוע והנח לו ליפול   
מגובה של כ- 20 ס"מ.

בדוק שמכסה תא המנוע משולב נכון.   

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,   
הוא לא משולב נכון. אל תלחץ את מכסה תא 
המנוע למצב סגור. פתח שוב את מכסה תא 

המנוע והפעל כוח מעט רב יותר לסגירתו.

שמן מנוע

הערות כלליות

בהתאם לסגנון הנהיגה שלך, הרכב צורך עד 0.8 ל' 
של שמן לכל 1,000 ק"מ. תצרוכת השמן עשויה 

לעלות אם הרכב חדש או אם אתה נוהג בתכיפות 
במהירויות מנוע גבוהות. בהתאם למנוע, מדיד 

השמן עשוי להימצא במיקומים שונים.

בעת בדיקה של מפלס שמן המנוע:

החנה את הרכב על קרקע ישרה.  •
דומם את המנוע כחמש דקות לפני הבדיקה,   •

אם הוא פעל הטמפרטורה הרגילה. 

אם המנוע לא פעל בטמפרטורת הפעולה   •
הרגילה שלו )אם הוא הותנע זמן קצר לפני 
כן(, המתן כ- 30 דקות לפני ביצוע הבדיקה.

בדיקת מפלס השמן באמצעות מדיד

 אזהרה
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות 

חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המקרן ורכיביה של 
מערכת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעת 

 הפתיחה של מכסה תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וגע רק ברכיבים 

המתוארים להלן.
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דוגמה: כלי רכב המצוידים במנוע בנזין

דוגמה: כלי רכב המצוידים במנוע דיזל )מלבד דגם 
)GLA 180 CDI

  GLA 180 CDI דוגמה: דגם

כל הדגמים מלבד GLA 180 CDI: משוך   
החוצה את מדיד השמן  .

דגם GLA 180 CDI: שחרר את מכסה מילוי   
השמן ומשוך אותו החוצה ביחד עם מדיד 

השמן המשולב  .

נגב את מדיד השמן  .  

הכנס לאט את מדיד השמן   לתוך צינור   
המדיד עד לעצירה והוצא אותו שוב החוצה.

אם המפלס נמצא בין סימון MIN  לסימון    
 MAX, המפלס הוא נכון. 

אם המפלס ירד לסימון  MIN או מתחתיו,   
הוסף 1.0 ליטר של שמן.

הוספת שמן המנוע

 אזהרה
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות 

חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המקרן ורכיביה של 
מערכת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעת 

 הפתיחה של מכסה תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וגע רק ברכיבים 

המתוארים להלן.

 אזהרה
אם שמן המנוע בא במגע עם רכיבי המנוע 
החמים, הוא עלול להתלקח.  קיימת סכנת 

 שריפה ופציעות.
וודא ששמן מנוע אינו נשפך מצוואר המילוי. אפשר 
למנוע להתקרר ונקה ביסודיות את הרכיבים שבאו 

במגע עם שמן המנוע לפני שאתה מתניע את 
המנוע.

 למען איכות הסביבה

בעת הוספה של שמן מנוע היזהר לא לשפוך 
אותו.  אם שמן מנוע חודר לתוך האדמה או 

מאגרי מים, הוא מזיק לסביבה.

השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן   
שאושרו לכלי רכב המצוידים במערכת שירות.  

בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ באפשרותך לקבל רשימה של 
שמני מנוע ושל מסנני שמן, שנבחנו ואושרו 

לשימוש ברכבך בהתאם למפרטי מרצדס בנץ 
עבור מוצרי שירות.
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גורמים אפשריים לנזק למנוע או למערכת 
הפליטה:

שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא אושרו   •
במפורט עבור מערכת השירות. 

החלפה של שמן מנוע ושל מסנן שמן לאחר   •
שחלף מועד ההחלפה המעודכן במערכת 

השירות.

שימוש בתוספי שמן מנוע  •

אל תוסיף יותר מדי שמן. אחרת, עלול להיגרם   
נזק למנוע ולממיר הקטליטי. דאג לנקז את 

השמן המיותר. 

דוגמה: מכסה של פתח למילוי שמן 

סובב מכסה  נגד כיוון השעון והסר אותו.  

הוסף את שמן המנוע.  

אם מפלס הזמן ירד מתחת לסימון MIN שעל   
מדיד השמן, הוסף 1.0 ליטר של שמן.

הנח את המכסה  על צוואר המילוי וסובב   
את המכסה בכיוון השעון.

וודא שהמכסה מהודק היטב במקומו.  

בדוק שוב את מפלס השמו באמצעות המדיד.  

למידע נוסף על שמן מנוע, ראה ) עמוד 392(.

בדיקה של מוצרי שירות אחרים והוספתם

בדיקת המפלס של נוזל הקירור

 אזהרה
מערכת הקירור של המנוע נמצאת תחת לחץ, 

במיוחד אם המנוע חם. אתה עלול להיכוות 
מהתזות של נוזל קירור חם בעת פתיחת 

המכסה. קיימת סכנת פציעות. אפשר למנוע חם 
להתקרר לפני שאתה פותח את מכסה המקרן. 

לבש כפפות והרכב משקפי מגן בעת פתיחת 
המכסה. סובב לאט את המכסה חצי סיבוב כדי 

לשחרר את הלחץ.

יש לבדוק את המפלס של נוזל הקירור ולתקן   
אותו רק לאחר שהתקרר מנוע )טמפרטורה 

של נוזל הקירור ירדה מתחת ל- 40°C(. בדיקת 
 40°C המפלס בעוד שטמפרטורת הנוזל מעל
עשויה לגרום נזק למנוע או למערכת הקירור 

של המנוע.

דוגמה

החנה את הרכב על קרקע ישרה.  

בדוק את מפלס הנוזל רק אם הרכב עומד על   
קרקע ישרה והמנוע שלו התקרר.

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

בדוק את הטמפרטורה של נוזל הקירור בלוח   
 המחוונים.

על הטמפרטורה של נוזל הקירור להיות 
.40°C -מתחת ל

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
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) עמוד 161(.

סובב לאט את המכסה  חצי סיבוב נגד כיוון   
השעון כדי לשחרר לחץ עודף.

המשך סובב את המכסה  נגד כיוון השעון   
 והסר אותו.

אם נוזל הקירור נמצא ברמה של קן הסימון 
  בצוואר המילוי מיכל ההתפשטות של נוזל 

הקירור  מלא דיו. 

אם צריך, הוסף נוזל קירור שנבחן ואושר בידי   
חברת מרצדס בנץ.

החזר את המכסה  למקומו וסובב אותו עד   
סוף מהלכו. 

למידע נוסף על נוזל הקירור, ) עמוד 394(.

הוספת נוזל שטיפה למערכת השטיפה 
של השמשה הקדמית/הפנסים הראשיים

 אזהרה
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות 

חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המקרן ורכיביה של 
מערכת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעת 

 הפתיחה של מכסה תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וגע רק ברכיבים 

המתוארים להלן.

 אזהרה
נוזל השטיפה הוא חומר דליק מאוד. אם נוזל 

השטיפה בא במגע עם רכיבי המנוע החמים, הוא 
עלול להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות. 
וודא שנוזל השטיפה לא נשפך בסמוך לצוואר 

המילוי של המכל.

דוגמה

לפתיחה: משוך את מכסה  בלשוניתו.   
הוסף נוזל שטיפה מעורבב.

לסגירה: לחץ את מכסה  על צוואר המילוי   
של המכל עד לשילובו.

המכל של נוזל השטיפה משרת את מערכת 
השטיפה של השמשה הקדמית ואת מערכת 

השטיפה של הפנסים הראשיים.

אם הנפח של נוזל השטיפה יורד מתחת לנפח 
המינימלי המומלץ של 1 ליטר, תופיע הודעה 

בתצוגה הרב תכליתית שתדרוש ממך למלא את 
נוזל השטיפה ) עמוד 290(.

מידע נוסף על נוזל שטיפה/נוגד קיפאון ) עמוד 
.)395

שירות

ASSYST PLUS מערכת

הודעות שירות

תצוגה של מרווחי שירות ASSIST PLUS מספקת 
מידע על מועד השירות הבא. מידע על סוג השירות 
ועל מרווחים בין מועדי שירות )ראה חוברת שירות 

נפרדת(.

ניתן לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

 ASSYST PLUS התצוגה של מרווחי שירות  
לא מציגה שום מידע על מפלס שמן המנוע. 

 הקפד על ההערות על מפלס שמן המנוע 
) עמוד 322(.
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התצוגה הרב תכליתית מציגה הודעת שירות 
למשך כמה שניות, לדוגמה:

•  Service A in.. days )טיפול A בעוד ... ימים(
)A הגיע מועד לטיפול( Service A due  •

Service A overdue by .. days )חלף המועד   •
לטיפול A ב- ... ימים( 

בהתאם לתנאי ההפעלה של הרכב, מוצג הזמן 
או המרחק עד למועד הטיפול הקרוב.

האות מציינת מהוא הטיפול הבא. A מציין 
טיפול קטן, ואילו B מציינת טיפול גדול.  ייתכן כי 

לאחר האות יוצג מספר או אות אחרת.
רק במדינות מסוימות: המקום אחרי האות 

A או B מציין כל עבודת תחזוקה נוספת שיש 
לבצע. אם תראה את התצוגה למרכז שירות 

מורשה תקבל את עלות הטיפול. 
התצוגה ASSYST PLUS אינה מתחשבת 

בפרקי זמן שבמהלכם נותק המצבר.

הקפדה על לוח טיפולים תלוי זמן:

רשום את מועד הטיפול המופיע בתצוגה הרב   
תכליתית לפני ניתוק המצבר.

או

לאחר התקנת המצבר, החסר את תקופת   
הניתוק של המצבר ממועד הטיפול הקרוב 

המופיע בתצוגה.

הסתרת הודעות תצוגה

לחץ על לחצן  או  על גלגל ההגה.  

הצגת הודעות תצוגה

הפעל את ההצתה.  

לחץ על  או  כדי לבחור את   
.Serv התפריט

לחץ על הלחצן על  או  כדי לבחור   
את תפריט המשנה ASSYST PLUS ועל הלחצן 

 לאישור בחירתך.
מועד השירות הקרוב יופיע בתצוגה הרב-

תכליתית.

מידע על שירות

ASSYST PLUS איפוס של תצוגת השירות

אם מחוון השירות ASSYST PLUS אופס   
בשוגג, ניתן לתקן הגדרות אלה במרכז שירות 

 של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
דאג לביצוע טיפולי התחזוקה לפי המתואר 

בחוברת השירות.  אחרת, ייתכן בלאי חריג ונזק 
למכלולים עיקריים או לרכב.

במוסך מוסמך, לדוגמה במרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ יאפסו את תצוגת 

מרווחי השירות ASSYST PLUS לאחר ביצוע 
טיפולי תחזוקה.  כמו כן, באפשרותך לקבל מידע 

נוסף על טיפולי תחזוקה, לדוגמה.

דרישות שירות מיוחדות 

מועדי השירות הנקובים מבוססים על הפעלת 
הרכב בתנאים רגילים. ייתכן כי תידרש לבצע טיפולי 

שירות תכופים יותר, אם רכבך מופעל בתנאים 
קשים או בעומסים כבדים, לדוגמה:

נהיגה עירונית המאופיינת בעצירות רבות   •
ותכופות

אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות קצרות  •
בנסיעות תכופות בדרכים הרריות או משבשות  •

אם המנוע מופעל בהילוך סרק לפרקי זמן   •
ארוכים לעתים קרובות

בתנאים המתוארים או בתנאים דומים, החלף 
לעתים קרובות את קרב מסנן האוויר, את שמן 

המנוע ואת מסנן השמן.
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יש לבדוק את הצמיגים לעתים קרובות יותר, אם 
מופעל עומס רב על הרכב. ניתן לקבל מידע נוסף 

במוסך מוסמך, לדוגמה במרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 

נהיגה בחו"ל 

הרשת הרחבה של מרכזי השירות של מרצדס 
בנץ זמינה גם במדינות אחרות. ניתן לקבל מידע 

נוסף בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

טיפוח הרכב

הערות כלליות 

 למען איכות הסביבה

סלק אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן ידידותי 
לסביבה.

בעת ניקוי רכבך אל תשתמש באף אחד   
מהמוצרים הבאים:

• מטליות יבשות, מחוספסות או קשות  

• חומרי ניקוי שוחקים   

• ממסים  

• חומרי ניקוי הכוללים ממיסים   

אל תשפשף.    
אל תיגע במשטחים או בציפויי הגנה 

באמצעות חפצים קשיחים כגון טבעת או 
מגרד קרח. אחרת, אתה עלול לשרוט את 

המשטח או את ציפוי ההגנה או לגרום להם 
נזק אחר.

אל תחנה את רכבך לפרקי זמן ארוכים לאחר   
ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים 
בחומר ניקוי מיוחד לגלגלים. חומר לניקוי 

גלגלים עלול לגרום לשיתוך בבלמי הדיסק 
וברפידות הבלמים.  לכן, עליך לנהוג במשך 

כמה דקות לאחר ניקוי הגלגלים. בלימה 
מחממת את בלמי הדיסק ואת הרפידות ובכך 

מייבשת אותם.  רק לאחר מכן ניתן להחנות 
את הרכב.

טיפול סדיר ברכבך הוא תנאי לשמירת איכותו 
לטווח הארוך.

השתמש במוצרי טיפוח ובחומרי ניקוי המומלצים 
והמאושרים בידי חברת מרצדס בנץ.

שטיפת הרכב 

מתקן אוטומטי

 אזהרה
יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הרכב. 

קיימת סכנת תאונה.

כדי להעלות את יעילות הבלימה לאחר שטיפת, 
הרכב בלום בזהירות בעודך מקדיש תשומת לב 

לתנאי התנועה.

 HOLD אם דיסטרוניק פלוס או תפקוד  
מופעלים, הרכב בולם אוטומטית במצבים 

מסוימים. כדי למנוע נזק לרכב, נטרל 
דיסטרוניק פלוס ותפקוד HOLD במצבים 

הבאים או דומים:

• בעת גרירת הרכב  

• במתקן לרחיצת מכוניות  

במתקנים אוטומטיים לרחיצת מכוניות   
בעלי מנגנון גרירה וודא שתיבת ההילוכים 

האוטומטית משולבת בהילוך סרק N. אם בורר 
ההילוכים משולב במצב אחר, עלול להיגרם 

נזק לרכב.

וודא כי:  

• חלונות הצד והגג הנפתח סגורים לחלוטין.  

 OFF הופסקה פעולת האוורור/חימום )לחצן •  
לחוץ / בקר של זרימת אוויר מסובב למצב 0(.

• מתג המגבים של השמשה הקדמית נמצא   
במצב 0.

אחרת, עלול להיגרם נזק לרכב.  

באפשרותך לרחוץ את הרכב במתקן האוטומטי 
מיד לאחר רכישתו.

הסר לכלוך כבד ידנית לפני הכנסתו של הרכב 
למתקן הרחיצה האוטומטי.

לאחר רחיצת הרכב במתקן האוטומטי, נגב את 
שאריות השעווה מהשמשה הקדמית ומלהבי 

המגבים, כדי למנוע מריחות ולהפחית את רעשי 
הניגוב.
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שטיפה ידנית

ישנן מדינות שבהן מותר לשטוף ידנית את הרכב 
רק במפרצי שטיפה המיועדים למטרה זו. מלא 

אחר דרישות החוק במדינה שאתה נוהג בה.

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את   
הרכב מתחת לקרני שמש ישירות.

השתמש בספוג רך.  

השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי   
רכב המאושר בידי חברת מרצדס בנץ.

שטוף ביסודיות את הרכב באמצעות צינור    
בעל זרם סילון עדין.

אל תכוון את הזרם ישירות לפתחי יניקת   
האוויר.

השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף את   
הספוג לעתים תכופות

שטוף את הרכב במים נקיים וייבש אותו   
ביסודיות באמצעות מטלית מעור צבי. 

אל תאפשר לחומרי ניקוי להתייבש על משטחי   
הצבע.

בעת הפעלת הרכב בחורף הסר שאריות של מלח 
דרכים בהקדם האפשרי.

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

     

 אזהרה
זרם סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים )מכרסמי 

לכלוך( עשוי לגרום לנזק בלתי נראה לצמיגים 
או לשלדה. ייתכנו תקלות בלתי צפויות ברכיבים 

 שניזוקו בדרך זו. קיימת סכנת תאונה.
אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי 

סילון מעוגלים, כדי לנקות את רכבך. החלף מיד 
את הצמיגים או את רכיבי השלדה שניזוקו. 

שמור תמיד על המרחק המינימלי של 30 ס"מ   
בין המתז של מכשיר הניקוי לבין הרכב. מידע 

נוסף על המרחק הנכון ניתן לקבל מיצרן הציוד.

 הזז את המתז תוך כדי ניקוי הרכב.
אל תכוון את המתז ישירות לחלקים הבאים:

• צמיגים

• מרווחי דלתות, גג, חיבורים וכדומה

• רכיבים חשמליים

• מצבר

• מחברים

• פנסים

• אטמים

• חלקי גימור

• פתחי אוורור

אטמים או רכיבים חשמליים שניזוקו עשויים לגרום 
לתקלות או דליפות.

דגם GLA 45 AMG 4MATIC Edition 1: חלקים   
מסוימים ברכבך מכוסים ברדיד עיטור.  שמור 

על המרחק המינימלי של 70 ס"מ בין מתז 
הסילון לחלקי הרכב המצופים ברדיד.

ניתן לקבל מידע נוסף על המרחק הנכון מיצרן   
הציוד.

הזז את המתז תוך כדי ניקוי הרכב.  

ניקוי הגלגלים

אל תשתמש בחומרים חומציים לניקוי גלגלים   
כדי להסיר אבק בלמים. השימוש בחומר מעין 

זה עלול לגרום נזק לבורגי הגלגלים ולרכיבי 
הבלמים. 

אל תחנה את רכבך לפרקי זמן ארוכים לאחר   
ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים 
בחומר ניקוי מיוחד לגלגלים. חומרי לניקוי 

גלגלים עלול לגרום לשיתוך בבלמי הדיסק 
וברפידות הבלמים. לכן, עליך לנהוג במשך 

כמה דקות לאחר ניקוי הגלגלים. בלימה 
מחממת את בלמי הדיסק ואת הרפידות ובכך 

מייבשת אותם. רק לאחר מכן ניתן להחנות 
את הרכב.
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ניקוי משטחי הצבע

על משטחי צבע אל תדביק:  

• מדבקות  

• סרטים  

• לוחיות מגנטיות או פריטים דומים   
אחרת, אתה עלול לפגום בצבע הרכב.

הסר לכלוך מיד, מכל מקום אפשרי, אך הימנע   
משפשוף חזק. 

השרה שאריות חרקים בחומר להסרת חרקים   
ושטוף את האזורים שטופלו במים. 

השרה לשלשת ציפורים במים ולאחר מכן   
שטוף את האזורים שטופלו.

הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שרף עצים,   
שמנים, דלקים וגריז באמצעות שפשוף 

עדין של מטלית ספוגה בנפט או בנוזל ניקוי 
מתאים.

השתמש במסיר זפת להסרת כתמי זפת.  

השתמש במסיר סיליקון להסרת שעווה.  

את הנזקים הבאים לא תמיד ניתן לתקן:

שריטות  •
משקעי שיתוך  •

אזורים שנפגעו משיתוך  •
נזק שנגרם בעקבות טיפוח בלתי הולם  •

פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ כדי לקבל עזרה מקצועית.

טיפול וטיפוח בצבע מט

לעולם אל תבריק את הרכב או את גלגלי   
הסגסוגת הקלה. אחרת, הצבע עשוי להבריק.

הפעולות הבאות עשויות לגרום לצבע להבריק   
ולאבד את אפקט ה"מט" שלו.

שפשוף נמרץ תוך שימוש בחומרים בלתי   
מתאימים.

שימוש מרובה במתקנים אוטומטיים לרחיצת   
רכב.

שטיפת הרכב תחת קרני שמש ישירות.  

לעולם אל תשתמש בחומרים לניקוי צבע,   
במוצרי הברקה או במשמרי ברק כגון שעווה. 

מוצרים אלה נועדו למשטחי צבע מבריקים 
בלבד. השימוש בהם על גימור המט גורם נזק 
ניכר לצבע )אזורים מבריקים, מוכתמים(. דאג 

תמיד לבצע תיקוני צבע במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ:

אל תשתמש בתכנית שטיפה עם טיפול   
בשעווה חמה בשום נסיבות שהן.

הקפד על הערות אלה אם לרכבך גימור מט. הן 
יעזרו לך למנוע נזק לצבע בשל טיפול לא נכון.

הערות אלה אף חלות על גלגלי סגסוגת קלה בעלי 
גימור מט. 

מומלץ לשטוף את הרכב ביד בספוג רך, שמפו   
מיוחד ללא חומר הברקה המתאים לצבע מט 

עם הרבה מים. 

השתמש במסיר חרקים ובשמפו לרכב ממגוון   
המוצרים המומלצים והמאושרים לשימוש בידי 

חברת מרצדס בנץ. 

ניקוי החלונות

 אזהרה
אם הופעלו מגבי השמשה הקדמית בעת ניקוי 

השמשה או בעת ניקוי להבי המגבים, אתה עלול 
 להילכד. קיימת סכנת פציעות.

הפסק תמיד את פעולתם של מגבי השמשה 
הקדמית ואת ההצתה לפני ניקוי השמשה 
הקדמית או לפני הניקוי של להבי המגבים.

הרם את זרועות המגבים מהשמשה הקדמית   
רק אם הן במצב אנכי.  אחרת, אתה תגרום 

נזק למכסה תא המנוע.

אל תשתמש במטליות יבשות, בחומרים   
קשיחים, בממסים או בחומרי ניקוי שמכילים 
ממסים כדי לנקות את פנים הרכב. אל תיגע 
בצד הפנימי של החלונות בחפצים קשיחים 

כגון טבעות או מגרד קרח.  אחרת, עשוי 
להיגרם נזק לחלונות.

נקה את תעלות ניקוז המים של השמשה   
הקדמית או של החלון האחורי באופן סדיר.

לכלוך דוגמת עלים, עלי כותרת או אבקנים 
עשוי למנוע את ניקוז המים במצבים מסוימים.  

אי ניקוז מים עלול לגרום שיתוך ונזק לרכיבים 



ה
ק

זו
ח

ת
 ו

ול
פ

טי

טיפוח הרכב330

אלקטרוניים.

נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית לחה   
ובחומר ניקוי שמומלץ ומאושר בידי חברת 

מרצדס בנץ. 

ניקוי להבי המגבים

 אזהרה
אם הופעלו מגבי השמשה הקדמית בעת ניקוי 

השמשה או בעת ניקוי להבי המגבים, אתה עלול 
 להילכד. קיימת סכנת פציעות.

הפסק תמיד את פעולתם של מגבי השמשה 
הקדמית ואת ההצתה לפני ניקוי השמשה 
הקדמית או לפני הניקוי של להבי המגבים.

הרם את זרועות המגבים מהשמשה הקדמית   
רק אם הם במצב אנכי. אחרת, אתה תגרום 

נזק למכסה תא המנוע.

אל תמשוך את להב המגב. אחרת, עשוי   
להיגרם לו נזק.

אל תנקה את להבי המגבים לעתים קרובות   
מדי ואל תשפשף אותם חזק מדי. אחרת, עשוי 

להיגרם נזק לציפוי הגרפיט ובעקבותיו יופיע 
רעש הניגוב. 

הרם את זרועות המגבים מהשמשה הקדמית.  

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית לחה.  

הנח את המגבים על השמשה הקדמית לפני   
הפעלת ההצתה.

אחוז את זרוע המגב בבטחה בעת החזרתו   
למקום. אם זרוע המגב נופלת פתאום על 

השמשה הקדמית, עלול להיגרם נזק לזכוכית.

ניקוי הפנסים החיצוניים

השתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי   
שמתאימים לניקוי עדשות פלסטיק. חומרי 

ניקוי או בדי ניקוי לא מתאימים עלולים לשרוט 
את עדשות הפלסטיק של הפנסים החיצוניים.

נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים   
החיצוניים בספוג לח ובחומר ניקוי עדין כגון 

שמפו לרכב או מטליות ניקוי של מרצדס בנץ.

ניקוי פנסי האיתות במראות החיצוניות

השתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי   
שמתאימים לניקוי עדשות פלסטיק. חומרים 

או בדים לא מתאימים עלולים לשרוט את 
עדשות הפלסטיק של פנסי האיתות במראות 

החיצוניות או לגרום להם נזק אחר. 

נקה את עדשות הפלסטיק של פנסי האיתות   
במראות החיצוניות בספוג לח ובחומר ניקוי 

עדין כגון שמפו לרכב או מטליות ניקוי של 
מרצדס בנץ.

ניקוי חיישנים

אם אתה מנקה את החיישנים במכשיר ניקוי   
בלחץ גבוה, וודא כי המרחק בין מתז המכשיר 

לבין הרכב הוא 30 ס"מ לפחות.  מידע נוסף 
על המרחק הנכון ניתן לקבל מיצרן הציוד.

נקה את החיישנים  של מערכות הנהיגה   
במים, שמפו לרכב ומטלית עדינה. 
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ניקוי של מצלמת נסיעה לאחור

אל תנקה את עדשת המצלמה ואת האזור   
מסביבה במשיר ניקוי בלחץ גבוה. 

וודא כי הרכב נייח וכי המפתח נמצא במצב 2   
במתג ההתנעה. 

לפתיחת המכסה של מצלמת הנסיעה לאחור:   
אם מערכת שמע/COMAND Online מופעלת, 

. לחץ על הלחצן 

בחר תפריט System באמצעות סיבוב של בקר   
 של מערכת שמע/COMAND ולחץ על 

לחצן  לאישור.

בחר Rear view camera )מצלמה אחורית(   
ולחץ על  לאישור.

בחר Open camera cover )פתח מכסה   
מצלמה( ולחץ על  לאישור.

המכסה של מצלמת נסיעה לאחור נפתח.  

כדי לנקות את עדשת  המצלמה השתמש   
במים נקיים ובמטלית רכה.

מכסה המצלמה נסגר אוטומטית בעקבות   
סיבוב המפתח למצב 0 במתג ההתנעה.

ניקוי של צינור הפליטה

לכלוך בשילוב עם חצץ או גורמי שיתוך סביבתיים 
עלולים לגרום להיווצרות של כתמי חלודה על פני 
השטח. באפשרותך להחזיר את הברק של צינור 

הפליטה באמצעות ניקוי סדיר, בפרט בחורף 
ולאחר שטיפת הרכב.

אל תנקה את צינור הפליטה בחומרי ניקוי   
חומציים כגון חומרי ניקוי מסחריים או חומרי 

ניקוי לגלגלים.

נקה את צינור הפליטה בחומר שנבדק ואושר   
בידי חברת מרצדס בנץ.

רכבי AMG המצוידים בצינורות פליטה   
שחורים: אל תשתמש בחומר הברקה של 

כרום כדי להבריק את צינורות הפליטה 
השחורים.  אחרת, הם יאבדו את הברק שחור 

הקטיפתי שלהם. לאחר כל שטיפה, שפשף 
את פני השטח של הצינור המטלית שספוגה 

מעט בשמן. ניתן להשתמש בשמני מנוע 
.Ballistol או WD 40 מסחריים כגון

ניקוי של התקן הגרירה

 למען איכות הסביבה

סלק מטליות מלוכלכים בשמן ובגריז באופן 
האחראי לסביבה.

אל תנקה את תפוח הגרירה במכשיר ניקוי   
בלחץ גבוה. אל תשתמש בממיסים.

נא פעל לפי הוראות הניקוי של יצרן התקן   
הגרירה המופיעות בספר הוראות ההפעלה של 

יצרן התקן הגרירה. 

הסר חלודה בעזרת מברשת פלדה, לדוגמה.  

הסר לכלוך בעזרת מטלית נקייה שלא מותירה   
סיבים או מברשת.

לאחר הניקוי שמן מעט או גרז את תפוח   
. הגרירה 

בדוק שהתקן הגרירה של הרכב פועל כהלכה.   

ניתן לבצע טיפולי תחזוקה של תפוח הגרירה   
ושל וו הגרירה במרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
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טיפוח פנים הרכב

ניקוי התצוגה

בעת ניקוי רכבך אל תשתמש במוצרים   
הבאים:

• מדלל על בסיס אלכוהול או נפט  

• חומרי ניקוי משתכים  

• חומרי ניקוי לשימוש ביתי  

בעקבות השימוש בחומרים אלה עשוי להיגרם   
נזק לתצוגה. אל תפעיל לחץ על הצג בעת 

ניקויו. אחרת, עלול להיגרם לו נזק בלתי הפיך.

לפני ניקוי התצוגה וודא כי היא כבויה וקרה.  

לניקוי הצג השתמש במטלית מיקרופייבר   
.TFT/LCD ובחומר ניקוי למסכי

ייבש את הצג באמצעות מטלית מיקרופייבר   
יבשה.

ניקוי דיפון פלסטיק 

 אזהרה
מוצרי ניקוי וטיפוח המכילים ממיסים עשויים 

לגרום נזק למשטחים בתא הנהג.  בעקבות זאת 
חלקי הפלסטיק עלולים להישבר וכריות אוויר 

 להתנפח.  קיימת סכנת פציעות.
אל תשתמש במוצרי ניקוי וטיפוח המכילים 

ממיסים בתא הנהג.

אל תדביק את הפרטים הבאים על משטחי   
פלסטיק. 

• מדבקות  

• סרטים  

• מטהרי אוויר או כדומה   
אחרת, אתה עלול לגרום נזק למשטחי 

פלסטיק. 

אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה, דוחי   
חרקים או מסנן קרינה לבוא במגע עם דיפון 

הפלסטיק. כך ניתן לשמר את המראה 
היוקרתי של הגימור. 

נגב את דיפון הפלסטיק במטלית לחה שלא   
מותירה סיבים כגון מטלית מיקרופייבר.

לכלוך כבד: השתמש בחומרי ניקוי וטיפוח   
 המומלצים ומאושרים בידי חברת מרצדס בנץ.
צבעם של פני השטח עשוי להשתנות באופן 

זמני. המתן עד שיתייבשו שוב פני השטח.

ניקוי של גלגל ההגה וידית הילוכים או 
בורר הילוכים 

נגב ביסודיות במטלית לחה או השתמש   
בחומרים לניקוי עור שמומלצים ומאושרים בידי 

חברת מרצדס בנץ. 

ניקוי של דיפון עץ ופסי דיפון 

אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים   
כגון מסיר זפת, חומרי ניקוי לגלגלים, 

חומרי הברקה או שעווה.  אחרת, ייתכן נזק 
למשטחים.

נגב את דיפון העץ ואת פסי הדיפון במטלית   
לחה שלא מותירה סיבים כגון מטלית 

מיקרופייבר.

לכלוך כבד: השתמש בחומרי ניקוי וטיפוח   
המומלצים ומאושרים בידי חברת מרצדס בנץ.

ניקוי כיסויי המושבים 

הערות כלליות

אל תשתמש במטליות מיקרופייבר לניקוי עור   
 .DINAMICA אמיתי, עור מלאכותי או כיסויי

שימוש תכוף בבד מיקרופייבר עשוי לגרום נזק 
לכיסויים. 

שים לב כי טיפוח סדיר חיוני לשמירה על חזות   
ועל נוחות הכיסויים לאורך זמן.

כיסויים מעור טבעי

עור הוא חומר טבעי.

הוא מציג תכונות של פני שטח טבעיים כגון:

• הבדל במרקם

• סימני מתיחה

• הבדלים קלים בצבע

אלה תכונות של עור ולא פגם בחומר. 
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כדי לשמור על החזות הטבעית של העור,   
הקפד על הוראות הניקוי הבאות:

• נקה כיסויים מעור טבעי בזהירות במטלית   
לחה ולאחר מכן נגב אותם במטלית יבשה.

• וודא שהעור אינו ספוג במים. אחרת, הוא   
עשוי להתקשות ולהיסדק. 

• השתמש רק במוצרי טיפוח לעור שנבדקו   
ואושרו בידי חברת מרצדס בנץ. ניתן לרכוש 

מוצרים אלה במרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.

כיסויים מחומרים אחרים

הקפד על הערות הניקוי הבאות:  

• נקה כיסויים מעור מלאכותי במטלית לחה   
ובתמיסה שמכילה 1% של חומר ניקוי )כגון 

נוזל שטיפה(.

• נקה כיסוי בד במטלית מיקרופייבר לחה   
ובתמיסה שמכילה 1% של חומר ניקוי )כגון 

נוזל שטיפה(. שפשף בזהירות ותמיד נגב את 
כל המושב, כדי לא להשאיר סימנים. לאחר 

מכן אפשר למושב להתייבש. תוצאות הניקוי 
תלויות בסוג הלכלוך ובפרק הזמן שהוא לא 

נוקה.

• נקה כיסויי אלקנטרה בעזרת מטלית לחה.    
נגב את כל המושב, כדי לא להשאיר סימנים.

ניקוי חגורות הבטיחות 

 אזהרה
הלבנה או צביעה עלולות להחליש חגורות 

בטיחות באופן משמעותי. בעקבות זאת חגורות 
הבטיחות עלולות להיקרע או לא לבצע את 
תפקידן בתאונה. קיימת סכנה מוגברת של 

 פציעות חמורות או אף קטלניות.
לעולם אל תלבין ואל תצבע חגורות בטיחות.

אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי   
ניקוי כימיים. אל תייבש את חגורות הבטיחות 

בטמפרטורה מעלה 80°C או בקרני שמש 
ישירות.

השתמש בתמיסה של מים נקיים פושרים   
וסבון.

ניקוי של ריפוד הגג והשטיחים 

ריפוד גג: אם הוא מלוכלך מאוד, השתמש   
במברשת רכה או בחומר ניקוי המומלץ 

ומאושר בידי חברת מרצדס בנץ.

שטיחים: השתמש בחומרי ניקוי לשטיחים   
ואריגים המומלצים ומאושרים בידי מרצדס 

בנץ.
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מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

היכן אמצא ...?

משולש אזהרה

הוצאה/החלפה של משולש אזהרה

לפתיחה: פתח את דלת תא המטען.  

הרם את רצפת תא המטען ) עמוד 311(.  

, הזז  כדי לשחרר את משולש האזהרה   
לאחור את התפסים שבתושבת שלו. 

הוצא את משולש האזהרה  מתוך   
התושבת.

כדי להחזיר את משולש האזהרה  למקום,   
הכנס אותו לתוך התושבת ולחץ עד לשילובו. 

הצבה של משולש אזהרה

פרוש את רגליו  לצדדים.  

משוך את מחזירי האור  כדי ליצור משולש.   
נעל אותם למעלה באמצעות פין נעילה  . 

ערכת עזרה ראשונה

פתח את דלת תא המטען.  

לפתיחה של תא האחסון: סובב את   
הכפתור  נגד כיוון השעון וקפל את המכסה 

 . 
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הוצא ערכת עזרה ראשונה  .  

בדוק את תאריך התפוגה של ערכת העזרה   
הראשונה   פעם אחת בשנה לפחות.  

החלף את תכולתה אם צריך והשלם פריטים 
חסרים.

מטף כיבוי אש

 

מטף כיבוי האש ממוקם מתחת לחלק הקדמי של 
מושב הנהג.

משוך את הלשונית  למעלה.  

הוצא את מטף כיבוי האש  .  

דאג למלא את מטף כיבוי האש   לאחר   
כל שימוש ובדוק אותו מדי שנה או שנתיים. 

 אחרת, הוא עלול לא לפעול במקרה חירום
הקפד על דרישות החוק במדינה שאתה נוהג 

בה.

ערכת הכלים של הרכב

הערות כלליות

כלי רכב המצוידים בערכה לתיקון צמיגים 
TIREFIT: ערכת TIREFIT נמצאת בחלל אחסון 

שמתחת לרצפת תא המטען.

כלי רכב המצוידים בערכה להחלפת צמיגים: 
הערכה להחלפת צמיגים נמצאת בחלל אחסון 

שמתחת לרצפת תא המטען.

למידע הנוגע לכלי רכב המצוידים בגלגל חירום 
חלופי, ראה " הוצאת גלגל חירום חלופי" ) עמוד 

.)382

מלבד גרסאות הדגם המיוצרות עבור מדינות   
ספציפיות, כלי רכב לא מצוידים בערכה 

להחלפת צמיגים. כלים אחדים המיועדים 
להחלפת גלגל שייכים לרכבך בלבד. למידע 

נוסף על הכלים הדרושים והמאושרים 
להחלפת גלגל ברכבך פנה למרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 

כלים חיוניים להחלפת גלגל יכולים לכלול,   
לדוגמה:

• מגבה  

• סד עצירה לגלגלים   

• מפתח אומים  

TIREFIT כלי רכב עם ערכת

מדחס לניפוח צמיגים  

  לולאת גרירה

  בקבוק של חומר איטום לצמיג

פתח את דלת תא המטען.  

הרם את רצפת תא המטען ) עמוד 311(.  

השתמש בערכת TIREFIT ) עמוד 339(.  

לולאת גרירה  נמצאת מתחת למדחס   
. לניפוח צמיגים 

כלי רכב עם ערכת כלים להחלפת צמיג

פתח את דלת תא המטען.  

הרם את רצפת תא המטען ) עמוד 311(.  

הוצא את ערכת הכלים להחלפת צמיג.  
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ערכת הכלים להחלפת צמיג כוללת:

• מגבה

• מפתח אומים

• זוג כפפות אחד

• סד עצירה מתקפל

צמיג נקור

הכנת הרכב

ייתכן כי רכבך מצויד בפריטים הבאים:

צמיגי אל-תקר MOExtended ) עמוד 338(.  •1
אין צורך להכין רכב אם מותקנים בו צמיגי אל-

.MOExtended תקר

בערכת TIREFIT ) עמוד 337(  •
גלגל חלופי חירום )רק במדינות מסוימות(  •

מידע על החלפה/התקנה של גלגל ) עמוד 366(.

עצור את הרכב הרחק מהתנועה ככל האפשר   
על קרקע יציבה, לא חלקה וישרה.

הדלק פנסי אזהרת חירום.  

אבטח את הרכב מפני הידרדרות   
) עמוד 181(.

אם אפשר, יישר את הגלגלים הקדמיים.  

דומם את המנוע.  

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

על כל הנוסעים לצאת מהרכב. וודא שלא   
נשקפת להם סכנה ביציאה מהרכב.

וודא שאין איש באזור הסכנה בזמן החלפת   
הגלגל. על הנוסעים שלא מסייעים בהחלפת 

הגלגל להמתין מאחורי מעקה בטיחות, 
לדוגמה. 

צא מהרכב. שים לב לתנאי התנועה.  

סגור את דלת הנהג.  

הצב את משולש האזהרה במרחק נכון מהרכב   
) עמוד 336(. הקפד על דרישות החוק.

כלי רכב שמותקנים בהם צמיגי אל-תקר לא   
מצוידים בערכת TIREFIT במפעל. לכן, מומלץ 

להצטייד בערכה זו אם אתה מתקין צמיגים 
ללא תכונות אל-תקר כגון צמיגי חורף.  ניתן 

לרכוש ערכת TIREFIT במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

צמיגי MOExtended )צמיגי אל תקר(

הערות כלליות

צמיגי אל-תקר מאפשרים לך להמשיך בנסיעה 
גם לאחר איבוד מלא של לחץ אוויר בצמיג אחד או 
בכמה צמיגים. אסור שיופיע על הצמיג נזק חזותי 

ברור.

ניתן לזהות צמיגי אל-תקר באמצעות סימון 
MOExtended המופיע על דופן הצמיג. הסימון 

נמצא ליד ערך הגודל, העומס וקוד המהירות של 
הצמיג.

ניתן להשתמש בצמיגי אל-תקר רק בשילוב עם 
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים.

אם הודעת האזהרה על אובדן לחץ האוויר 
מופיעה בתצוגה הרב-תכליתית:

פעל לפי ההנחיות שבהודעות התצוגה   •1
) עמוד 283(.

בדוק אם קיים נזק בצמיגים.  •
אם אתה ממשיך בנסיעה, הקפד על ההערות   •

הבאות: מרחק הנסיעה המרבי המותר הוא כ- 
80 ק"מ אם הרכב עמוס חלקית וכ- 30 ק"מ 

אם הרכב עמוס במלואו.   

בנוסף לעומס הרכב, מרחק הנסיעה האפשרי תלוי 
בגורמים הבאים:

מהירות  •
מצב הדרך  •

טמפרטורה חיצונית  •
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תנאי נהיגה קשים או תמרונים פתאומיים עשויים 
לקצר את מרחק הנהיגה עם צמיג נקור, ואילו 

סגנון נהיגה מתון עשוי להאריך את מרחק הנהיגה. 

המרחק המרבי המותר במצב צמיג נקור נספר 
מהרגע שבתצוגה הרב-תכליתית מופיעה התראת 

אובדן הלחץ.

אסור לך לעבור מהירות מרבית של 80 קמ"ש. 

אם אתה מחליף צמיג אחד או כל הצמיגים,   
וודא כי אתה משתמש:

• רק בצמיגים במידות המפורטות עבור רכבך   

ו-   
MOExtended בצמיג/ים הנושא/ים סימון •

אם יש נקר בצמיג ולא ניתן להחליפו בצמיג   
אל-תקר, ניתן להשתמש בצמיג רגיל באופן 

זמני.  וודא שאתה משתמש בצמיג במידה 
בסוג )קיץ או חורף( נכונים. 

כלי רכב שמותקנים בהם צמיגי אל-תקר לא   
מצוידים בערכת TIREFIT במפעל. לכן, מומלץ 

להצטייד בערכה זו אם אתה מתקין צמיגים 
ללא תכונות אל-תקר כגון צמיגי חורף. ניתן 

לרכוש ערכת TIREFIT במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
במצב חירום מאפייני הנהיגה הופכים לקשים 

יותר בפרט בעת פניות, האצות מהירות או 
 בלימה.  קיימת סכנת תאונה.

אל תחרוג מהמהירות המרבית הנקובה. הימנע 
מפעולות היגוי או מתמרונים פתאומיים ומנהיגה 

מעל מכשולים )כגון שפות מדרכה, בורות 
 מהמורות, נהיגה בשטח(, ברכב עמוס בפרט.

אל תמשיך לנהוג במצב חירום, אם:

• אתה שומע רעשי חבטה
• הרכב מתחיל לרעוד. 

• אתה רואה עשן ומריח ריח של גומי שרוף.
• מערכת ®ESP מתערבת באופן קבוע.

• ישנם קרעים בדפנות הצמיג. 
• לאחר נהיגה במצב חירום עליך לבדוק את 

הצמיגים במוסך מוסמך בנוגע להמשך השימוש 
בהם. יש להחליף צמיג פגום.

TIREFIT ערכה לתיקון צמיגים

  
הערות בטיחות חשובות

TIREFIT הוא חומר איטום לצמיגים.

ניתן להשתמש בו לאיטום נקרים קטנים עד 4 
מ"מ, בפרט אלה בסוליית הצמיג.  באפשרותך 

להשתמש ב- TIREFIT בטמפרטורות חיצוניות עד 
. -20°C

 אזהרה
במצבים הבאים חומר האיטום לצמיג לא יכול 

 לתקן את הצמיג ולאטום כהלכה:
• אם החתכים או הנקרים בצמיד גדלים מאלה 

 המצוינים לעיל.
1• אם חישוק הגלגל ניזוק.

• אם צמיגי הרכב נמצאים בחוסר לחץ אוויר ניכר 
 או ישנו נקר בצמיג.

 קיימת סכנת תאונה.
אל תמשיך בנסיעה. פנה למרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
החומר לאיטום צמיגים מזיק לבריאות וגורם 

לגירויים.  אסור שהוא יבוא במגע עם עורך, עיניך 
או בגדיך ואסור לבלוע אותו. אל תשאף אדי 

TIREFIT. הרחק את חומר האיטום מהישג ידם 
 של ילדים. קיימת סכנת פציעות.

אם אתה בא במגע עם חומר האיטום של הצמיג, 
 הקפד על פעולות הבאות:

1• שטוף מיד את חומר האיטום מעורך במים.
• אם חומר האיטום בא במגע עם עיניך, שטוף 

 אותן מיד ביסודיות במים נקיים.
• אם בלעת חומר איטום, שטוף את פיך מיד 
ביסודיות ושתה הרבה מים. אל תנסה לגרום 

 להקאות ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
1• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם חומר איטום.

• אם חלה תגובה אלרגית, פנה מיד לקבלת 
טיפול רפואי.
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הקפד על הוראות הבטיחות של היצרן המופיעות 
על מדחס ניפוח הצמיגים.

TIREFIT שימוש בערכת

מדבקת TIREFIT בת 2 חלקים

אל תוציא גופים זרים כגון ברגים או מסמרים   
שחדרו לתוך הצמיג.

הוצא את בקבוק חומר האיטום, את מדבקת   
ה-TIREFIT ואת המדחס מתוך חלל האחסון 
שמתחת לרצפת תא המטען ) עמוד 337(.

הדבק חלק   של המדבקה בתוך שדה   
הראייה של הנהג.

הדבק חלק  של המדבקה ליד שסתום   
הגלגל הנושא צמיג פגום. 

הוצא את צינור המילוי  ואת התקע     
מתוך החלק התחתון של בית המדחס לניפוח 

צמיגים. 

החלק את החיבור של צינור המילוי לתוך   
התושבת שעל הכיסוי הצהוב  עד לשילובו 

של התקע.

בעוד שטבעות האיטום נמצאות מלפנים,   
החלק את הכיסוי הצהוב  של בקבוק חומר 

האיטום   לתוך החיבור של המדחס   
עד לשילובו של הכיסוי ושל שני הווים. 

הסר את מכסה השסתום  של הצמיג   
הפגום. 

הברג את צינור המילוי  על השסתום.  

הכנס את התקע   לתוך השקע של מצית   
הסיגריות ) עמוד 314( או לתוך שקע 12 

וואט שברכבך ) עמוד 315(.

סובב את המפתח למצב 1 במתג ההתנעה   
) עמוד 161(.

לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי  של מדחס   
הניפוח למצב ON. מדחס הניפוח מופעל.  

הצמיג מנופח.

תחילה, חומר האיטום נועבר לתוך הצמיג. לחץ   
.)psi 73( האוויר עשוי לעלות ל- 5 בר

אל תפסיק את פעולתו של מדחס   
הניפוח בשלב הזה.

הנח למדחס לפעול ל- 10 דקות לכל היותר.    
בזמן זה לחץ האוויר בצמיג אמור לעלות עד 

ל- 2.0 בר )psi 29( לפחות.

אל תפעיל את המדחס לזמן ארוך מ- 10   
דקות בלי לעשות הפסקה. אחרת, הוא עלול 

 להתחמם יתר על המידה.
ניתן להפעיל את המדחס לניפוח צמיגים לאחר 

התקררותו. 
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אם חומר האיטום דולף, אפשר לו להתייבש.   
לאחר מכן ניתן להסירו כשכבת סרט. אם 
נמרח חומר איטום על בגדיך, נקה אותם 

בהקדם האפשרי בפרכלורואתילן. 

לא הושג לחץ אוויר בצמיג

אם לא הושג לחץ אוויר של 2.0 בר )psi 29(, לאחר 
עשר דקות:

כבה את מדחס ניפוח הצמיג.  

נתק את צינור המילוי מהשסתום של הצמיג   
הפגום.

נהג לאט לפנים או לאחור כ- 10 מ'.  

נפח את הצמיג שוב.  
לאחר עשר דקות לכל היותר לחץ האוויר 

.)psi 29( בצמיג חייב לעלות ל- 2.0 בר

 אזהרה
אם לא הושג לחץ האוויר הנדרש לאחר הזמן 
המפורט לעיל, נגרם נזק חמור לצמיג. חומר 

האיטום לא יכול לתקן את הצמיג כעת. צמיגים 
פגומים וחוסר לחץ אוויר ניכר בצמיגים עשויים 

לפגוע במאפייני הבלימה והנהיגה של הרכב. 
 קיימת סכנת תאונה.

אל תמשיך בנסיעה. פנה למרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

הושג לחץ אוויר בצמיג

 אזהרה
צמיג שטופל זמנית בחומר איטום פוגע במאפייני 

הנהיגה ולא מתאים לנסיעה במהירות גבוהה. 
 קיימת סכנת תאונה.

לכן, עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך 
ולנהוג בזהירות. אל תחרוג מהמהירות המרבית 

המותרת אם אחד הצמיגים ברכבך תוקן 
באמצעות חומר איטום. 

     
לאחר השימוש בו, עשוי חומר האיטום להיפלט   

מצינור המילוי ולהשאיר כתמים. לכן, הכנס 
את צינור המילוי לשקית פלסטיק שהכילה את 

.TIREFIT ערכת

 למען איכות הסביבה

דאג לסלק את בקבוק חומר האיטום המשומש 
באופן אחראי לסביבה במרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

אם הושג לחץ אוויר של 2.0 בר )psi 29(, לאחר 
עשר דקות:

כבה את מדחס ניפוח הצמיג.  

נתק את צינור המילוי מהשסתום של הצמיג   
הפגום.

אחסן את בקבוק חומר האיטום, את מדחס   
הניפוח ואת משולש האזהרה. 

התחל לנסוע מיד.  

המהירות המרבית המותרת לנסיעה לאחר תיקון 
צמיג בחומר איטום היא 80 קמ"ש. את חלקה 

העליון של מדבקת TIREFIT יש להדביק בשדה 
הראייה של הנהג. 

עצור לאחר כ- 10 דקות ובדוק את לחץ האוויר   
 בצמיג באמצעות מדחס הניפוח. 

 )psi 19( כעת לחץ האוויר בחייב להיות 1.3 בר
לפחות.
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 אזהרה
אם לא הושג לחץ האוויר הנדרש לאחר נסיעה 

קצרה, נגרם נזק חמור מדי לצמיג. חומר האיטום 
לא יכול לתקן את הצמיג כעת. צמיגים פגומים 

וחוסר לחץ אוויר ניכר בצמיגים עשויים לפגוע 
במאפייני הבלימה והנהיגה של הרכב. קיימת 

סכנת תאונה. אל תמשיך בנסיעה. פנה למרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.

על מגן השמש של הנהג תמצא מדבקה   
המכילה טלפון של מרכז שירות של כלמוביל 

הפועל 24 שעות ביממה.

תקן את לחץ האוויר בצמיג אם הוא 1.3 בר   
)psi 19( לפחות. ערכי הלחץ הנכונים מופיעים 

במדבקה שבתוך מכסה מילוי דלק. 

כדי להעלות את לחץ האוויר בצמיגים:   
הפעל את מדחס ניפוח הצמיגים.

כדי להפחית את לחץ האוויר בצמיג: לחץ   
את לחצן שחרור הלחץ  שנמצא ליד מד 

 . הלחץ 

כדי להסיר בקבוק חומר האיטום ממדחס   
הניפוח, לחץ בו זמנית על לשוניות הנעילה 

שעל הכיסוי הצהוב.

משוך את הבקבוק ממדחס הניפוח.  
צינור המילוי נשאר על הבקבוק.

אחסן את בקבוק חומר האיטום, את מדחס   
הניפוח ואת משולש האזהרה.

סע למוסך מוסמך הקרוב כדי להחליף את   
הצמיג.

החלף את בקבוק חומר האיטום ואת צינור   
המילוי בהקדם האפשרי במוסך מוסמך, 

לדוגמה במרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.

דאג להחליף את בקבוק חומר האיטום כל 4   
שנים במוסך מוסמך. 

מצבר הרכב

הערות בטיחות חשובות

בעת ביצוע עבודות על המצבר כגון ניתוק או 
התקנה, נדרשים כלים מיוחדים וידע. לכן, תמיד 

דאג לבצע עבודות על המצבר במוסך מוסמך. 

 אזהרה
עבודה במצבר שבוצעה לא נכון עשויה לגרום 

לתקלות כגון קצר חשמלי. מצב זה עלול להגביל 
את תפקודם של מערכת הבטיחות כגון מערכת 
התאורה, ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים( 
או ®ESP )מערכת לבקרת יציבות אלקטרונית(. 

בטיחות הנסיעה ברכבך עשויה להיפגע. אתה 
 עלול לאבד שליטה ברכב במקרים הבאים:

1• בעת בלימה
• בעת ביצוע פעולות היגוי פתאומיות ו/או 

בנסיעה במהירות לא מתאימה

קיימת סכנת תאונה.

אם קיים קצר חשמלי או תקלה דומה, הודע על 
כך מיד למוסך מוסמך.  אל תמשיך בנסיעה. דאג 

לבצע עבודות על המצבר במוסך מוסמך.

 ESP® עמוד 72( ועל ( ABS מידע נוסף על 
) עמוד 76(.
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 אזהרה
חשמל סטטי עשוי ליצור גצים שעלולים להצית 

 את גזי המצבר הדליקים. קיימת סכנת פיצוץ.
לפני הטיפול במצבר גע במרכב הרכב כדי להסיר 

את החשמל הסטטי שהצטבר.

תערובת גזים דליקה מאוד נוצרת בעת טעינת 
 המצבר ובעת התנעה בכבלי עזר.

וודא תמיד שחשמל סטטי לא הצטבר עליך או על 
המצבר. להלן גורמים אפשריים לחשמל סטטי:

בגדים סינטטיים  •
חיכוך הבגדים כנגד המושב  •

משיכה או החלקה של המצבר על שטיח או   •
על חומרים סינטטיים אחרים

שפשוף המצבר במטלית  •

 אזהרה
בעת טעינתו יוצר המצבר גז מימן. אם נוצר קצר 

חשמלי או גץ, הוא עשוי להצית את גז המימן. 
 קיימת סכנת פיצוץ.

• וודא שהקוטב החיובי של המצבר לא נוגע 
 בחלקי הרכב.

• לעולם אל תניח חפצים ממתכת או כלים על 
 מצבר.

• חשוב להקפיד על סדר החיבור או הניתוק של 
 קוטבי המצבר המתואר בספר.

• בעת התנעה בכבלי עזר וודא כי חיברת את 
 הקטבים בעלי קוטביות זהה.

• חשוב במיוחד להקפיד על סדר החיבור והניתוק 
 של כבלי העזר.

• לעולם אל תחבר או תנתק את קוטבי המצבר 
אם המנוע פועל.

 אזהרה
מצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת 

פציעות. מנע מגע עם עור, עיניים או בגדים. 
אל תשאף גזי מצבר. אל תרכון מעל המצבר. 

הרחק מצברים מהישג ידם של ילדים. שטוף מיד 
חומצת מצבר במים ופנה לקבלת טיפול רפואי.

 למען איכות הסביבה

מצברים מכילים חומרים 
מזהמים.

השלכתם באשפה הביתית היא 
עבירה על החוק. חובה לאסוף 
אותם בנפרד ולמחזרם באופן 

האחראי לסביבה.

סלק מצברים באופן אחראי 
לסביבה. הבא מצברים פגומים 

למרכז שירות של מרצדס 
מורשה מטעם כלמוביל בע"מ 
או לנקודת איסוף מיוחדת של 

מצברים ישנים.

דאג לבדוק את המצבר באופן שוטף במרכז   
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.

הקפד על מועדי השירות הנקובים בחוברת   
השירות או פנה למרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ לקבלת מידע 
נוסף.

דאג תמיד לבצע עבודות על המצבר במוסך   
מוסמך. במקרים חריגים שבהם עליך לנתק 
את המצבר בעצמך, נא הקפד על הפעולות 

הבאות:

• דומם את המנוע והוצא את המפתח. בדוק   
שכל נוריות החיווי בלוח המחוונים כבו. אחרת, 

אתה עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים כגון 
האלטרנטור.

• הסר תחילה את מהדק הכבל מהקוטב   
השלילי ולאחריו את מהדק הכבל מהקוטב 

החיובי. לעולם אל תחליף בשוגג בין 
הכבלים. אחרת, עלול להיגרם נזק למערכות 

האלקטרוניות של הרכב.

• בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
תיבת ההילוכים נעולה במצב P לאחר ניתוק 
המצבר. הרכב מאובטח נגד הידרדרות. כעת 

אינך יכול להזיז את הרכב.
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במהלך ההפעלה יש להתקין בבטחה את 
המצבר ואת מכסה הקוטב החיובי. 

הקפד על אזהרות הבטיחות ונקוט אמצעי 
הגנה בעת הטיפול במצבר.  

אזהרה

אסור לקרב למצבר להבות חשופות 
או סיגריה דולקת. הימנע מיצירת 

גצים.

מצביר מכיל חומצה מאכלת. מנע 
מגע עם עור, עיניים או בגדים. לבש 

ביגוד מגן מתאים, בפרט כפפות, 
 סינר ומשקפי מגן.

אם הותזה חומצה, שטוף אותה 
מיד במים נקיים. פנה לקבלת 

טיפול רפואי, אם צריך.

הרכב משקפי מגן

הרחק ילדים.

הקפד על ההוראות בספר הנהג. 

מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ ממליצה 
לך להשתמש במצברים שנבחנו ואושרו עבור 

רכבך. מצברים אלה מספקים הגנה מרבית בעת 
התנגשות, כדי להגן על נוסעי הרכב מפני כוויות 

כימיות.

כדי להאריך ככל הניתן את חיי השירות של 
המצבר, עליו להיות טעון דיו. 

בדומה לסוללות אחרות מצבר הרכב עשוי להתרוקן 
עם הזמן, אם אינך משתמש ברכב. במקרים אלה 
חברת מרצדס בנץ ממליצה להחליף את המצבר 

המנותק במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ. כמו כן, באפשרותך להטעין את 
המצבר במטען שהומלץ בידי מרצדס בנץ. למידע 

נוסף פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.

בדוק את טעינת המצבר לעיתם קרובות יותר, אם 
אתה מבצע בעיקר נסיעות קצרות או אם אינך 

משתמש בו במשך פרקי זמן ארוכים. התייעץ עם 
מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ אם אתה מעוניין להשאיר את רכבך חונה 

למשך תקופה ארוכה.

לאחר החניית הרכב הוצא את המפתח, אם   
אינך משתמש בצרכני חשמל. כך ישתמש 

הרכב במעט מאוד אנרגיה ויישמר מתח 
המצבר.

אם נקטעה אספקת החשמל בעקבות פריקת   
המצבר, לדוגמה, יהיה עליך:

 COMAND/לכוון את השעון )מערכת שמע •  
Online; ראה הוראות הפעלה נפרדות(.
• לאפס את תפקוד הקיפול האוטומטי   

של המראות החיצוניות באמצעות פתיחת 
המראות פעם אחת ) עמוד 117(.

טעינת המצבר

 אזהרה
במהלך טעינה או התנעה בכבלי עזר גזים נפיצים 

עשויים להיפלט מתוך המצבר. קיימת סכנת 
פיצוץ.

עליך להרחיק מהמצבר אש, להבות חשופות, 
גצים וסיגריות דולקות. וודא שטעינת המצבר או 

התנעה בכבלי עזר מתבצעת במקום מאוורר 
היטב. אל תרכון מעל המצבר.

 אזהרה
מצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת 

פציעות. מנע מגע עם עור, עיניים או בגדים. 
אל תשאב גזי מצבר. אל תרכון מעל המצבר. 

הרחק מצברים מהישג ידם של ילדים. שטוף מיד 
חומצת מצבר במים ופנה לקבלת טיפול רפואי.
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 אזהרה
מצבר מרוקן עשוי לקפוא בטמפרטורה נמוכה 
מנקודת הקיפאון.  בעת התנעת המנוע בכבלי 
עזר או טעינה גזים עלולים להיפלט מהמצבר. 

קיימת סכנת פיצוץ.

הפשר את המצבר הקפוא לפני טעינתו או לפני 
השימוש בכבלי עזר.

השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח   
טעינה מרבי של 14.8 וולט.

טען את המצבר רק באמצעות נקודת החיבור   
של כבלי העזר.

נקודת החיבור להתנעה בכבלי עזר נמצאת בתא 
המנוע ) עמוד 346(.

פתח את מכסה המנוע.  

חבר את מטען המצבר אל הקוטב החיובי ואל   
נקוד הארקה בסדר זהה לחיבור מצבר העזר 

בתהליך ההתנעה ) עמוד 346(.

אם נורית החיווי/אזהרה לא נדלקת בטמפרטורות 
נמוכות, ניתן להניח שקפא המצבר המרוקן. 

במקרה זה אין באפשרותך להתניע את הרכב 
בכבלי עזר ולא לטעון את המצבר.  חיי השירות 

של המצבר שהופשר עשויים להיות קצרים 
יותר.  תכונות ההתנעה עשויות להיפגע, במיוחד 

בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר המופשר 
במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ.

טען את המצבר המותקן רק באמצעות מטען 
מצברים שנבדק ואושר בידי מרצדס בנץ.  מטען 

מצברים שמותאם במיוחד לרכבי מרצדס בנץ, 
נבדק ואושר בידי החברה וזמין בתור אביזר. הוא 

מאפשר לטעון את המצבר המותקן במקומו ברכב. 
למידע נוסף ולבדיקת זמינות פנה למרכז שירות 
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. קרא 
את הוראות ההפעלה של מטען המצברים לפני 

הפעלתו.



רך
 ד

ני
קו

תי

התנעה בכבלי עזר346

התנעה בכבלי עזר

בתהליך ההתנעה בכבלי עזר השתמש רק בנקודות החיבור של כבלי העזר המורכבות מקוטב חיובי 
ומנקודת הארקה בתא המנוע. 

 אזהרה
המצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת פציעות.

מנע מגע עם עור, עיניים או בגדים. אל תשאף גזי מצבר. אל תרכון מעל המצבר. הרחק מצברים מהישג 
ידם של ילדים. שטוף מיד חומצת מצבר במים ופנה לקבלת טיפול רפואי.

 אזהרה
במהלך טעינה או התנעה בכבלי עזר גזים נפיצים עשויים להיפלט מתוך המצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

עליך להרחיק מהמצבר אש, להבות חשופות, גצים וסיגריות דולקות. וודא שטעינת המצבר או התנעה 
בכבלי עזר מתבצעת במקום מאוורר היטב. אל תרכון מעל המצבר.

 אזהרה
בעת טעינתו יוצר המצבר גז מימן. אם נוצר קצר חשמלי או גץ, הוא עשוי להצית את גז המימן. קיימת 

 סכנת פיצוץ.
1• וודא שהקוטב החיובי של המצבר לא נוגע בחלקי הרכב.

1• לעולם אל תניח חפצים ממתכת או כלים על מצבר.
1• חשוב להקפיד על סדר החיבור או הניתוק של קוטבי המצבר המתואר בספר.

1• בעת התנעה בכבלי עזר וודא כי חיברת את הקטבים בעלי קוטביות זהה.
1• חשוב במיוחד להקפיד על סדר החיבור והניתוק של כבלי העזר.
• לעולם אל תחבר או תנתק את קוטבי המצבר אם המנוע פועל.

 אזהרה
מצבר מרוקן עשוי לקפוא בטמפרטורה נמוכה מנקודת הקיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזר או טעינה 

גזים עלולים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ. הפשר את המצבר הקפוא לפני טעינתו או לפני 
השימוש בכבלי עזר.

כלי רכב המצוידים במנוע בנזין: הימנע מניסיונות התנעה חוזרים וארוכים. אחרת, דלק שלא   
נשרף עלול לגרום נזק לממיר הקטליטי. 

אם נורית החיווי/אזהרה לא נדלקת בטמפרטורות נמוכות, ניתן להניח שקפא המצבר המרוקן. במקרה 
זה אין באפשרותך להתניע את הרכב בכבלי עזר ולא לטעון את המצבר. חיי השירות של המצבר שהופשר 

עשויים להיות קצרים יותר. תכונות ההתנעה עשויות להיפגע, במיוחד בטמפרטורות נמוכות. בדוק את 
המצבר המופשר במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

אל תשתמש במטען לטעינה מהירה להתנעת הרכב. אם מצבר רכבך מרוקן, ניתן להתניע את המנוע 
ממצבר של רכב אחר או ממצבר אחר באמצעות כבלי עזר. הקפד על הנקודות הבאות:
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לא בכל כלי רכב יש גישה למצבר. אם אין גישה למצבר ברכב המסייע, התנע את הרכב באמצעות   •
מצבר רכב אחר או במצבר עזר.

כלי רכב המצוידים במנוע בנזין: התנעה את הרכב בכבלי עזר רק אם המנוע ומערכת הפליטה   •
קרים.

אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא. הפשר את המצבר תחילה.  •
ניתן לבצע התנעה בכבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.  •

השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב גדול דיו והדקים מבודדים.  •
אם המצבר התרוקן לחלוטין, השאר את מצבר העזר מחובר כמה דקות לפני שאתה מנסה להתניע,   •

כדי לטעון מעט את המצבר המרוקן.

וודא שאין מגע בין שני כלי הרכב.  •
וודא כי:

כבלי העזר לא פגומים.  •
החלקים החשופים של מהדק הקטבים אינם נוגעים בחלקי מתכת אחרים בעוד שכבלי העזר   •

מחוברים למצבר.

כבלי העזר לא באים במגע עם חלקים כגון רצועת הינע V או מאוורר המקרן, שנעים כאשר המנוע   •
פועל.

אבטח את הרכב באמצעות בלם החניה החשמלי  

תיבת הילוכים ידנית: לחץ את דוושת המצמד במלואה ושלב הילוך סרק.  

.P תיבת הילוכים אוטומטית: העבר את בורר ההילוכים למצב  

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה והוצא אותו.  

הפסק את פעולתם של כל צרכני החשמל כגון חימום החלון האחורי, תאורה וכדומה.  

פתח את מכסה המנוע.  
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מיקום מספר  מסמן את המצבר הטעון של הרכב המסייע או התקן להתנעה בכבלי עזר.

לחץ על המכסה  של הקוטב החיובי  והחלק אותו לאחור.  

חבר את הקוטב החיובי  של רכבך עם לקוטב החיובי   של מצבר הרכב המסייע   באמצעות   
כבל עזר. התחל תמיד את החיבור במצבר רכבך.

התנע את המנוע של הרכב המסייע והנח לו לפעול במהירות סרק.  

חבר את הקוטב השלילי  של מצבר הרכב המסייע   לנקודת ההארקה  ברכבך באמצעות   
כבל עזר. תחילה, חבר את כבל העזר למצבר הרכב המסייע.

התנע את המנוע.  

לפני שאתה מנתק את כבלי העזר אפשר למנועים לפעול במשך כמה דקות.  

תחילה, נתק את הכבל המסייע מנקודת ההארקה  ומהקוטב השלילי, ולאחר מכן מהצבת החיובי   
 ומהקוטב החיובי  . את הניתוק או את החיבור של כבלי העזר התחל ברכב שלך. 

סגור את המכסה   של הצבת החיובי  לאחר ההסרה של כבלי העזר.  

דאג לבדוק את המפתח במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.  

התנעה בכבלי עזר לא נחשבת לתנאי הפעלה רגיל.  

כבלי עזר להתנעה ומידע נוסף ניתן להשיג בכל מרכז שירות של מרצדס בנץ מורשה מטעם כלמוביל   
בע"מ. 

גרירה והתנעה בגרירה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
 תפקודי בטיחות מוגבלים או לא זמינים אם:

1• המנוע לא פועל
1• ישנה תקלה במערכת הבלמים או בהיגוי כוח
• ישנה תקלה באספקת המתח או במערכת 

החשמל של הרכב

אם רכבך נגרר או מותנע בגרירה, ייתכן כי תידרש 
להפעיל כוח רב יותר באופן ניכר בהיגוי ובבלימה. 

קיימת סכנת תאונה.

במקרה זה תשתמש במוט גרירה קשיח. לפני 
שרכבך נגרר או מותנע בגרירה וודא כי גלגל 

ההגה נע בחופשיות.

הנעה בגרירה היא פעולה מאד מסוכנת   •
ויכולה לגרום נזק לרכב, לפי כן חובה להיוועץ 

עם נציג מקצועי ממרכז שירות מורשה 
מרצדס בנץ.

לא ניתן להניע בגרירה רכב בעל תיבת   •
הילוכים אוטומטית.

לא ניתן להניע רכב בגרירה כאשר המצבר   •
נפרק לחלוטין, לא יהיה מספיק מתח 

חשמלי לפתיחת מתג ההנעה והפעלת 
מערכת ההזרקה וההצתה של המנוע.

 אזהרה
אם משקל הרכב המיועד לגרירה או להתנעה 

 בגרירה גדול מהמשקל הכולל המותר של רכבך:
1• לולאת הגרירה עשויה להתנתק
• שילוב רכב/גרור עשוי להתהפך

קיימת סכנת תאונה.

בעת גרירת רכב אחר או התנעת רכב אחר 
בגרירה אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכללי 

המותר עבור רכבך.

מידע על המשקל הכולל של רכבך נמצא על לוחית 
הזיהוי של הרכב ) עמוד 388(.
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אם סייען למניעת התנגשות פלוס, דיסטרוניק   
פלוס או תפקוד HOLD מופעלים, הרכב בולם 
אוטומטית במצבים מסוימים. כדי למנוע נזק 
לרכב, נטרל את המערכות הבאות בתנאים 

הבאים או דומים:

• בעת גרירת רכב  

• במתקן לרחיצת מכוניות  

חבר את כבל הגרירה או את מוט הגרירה   
ללולאות הגרירה בלבד או להתקן הגרירה של 

הגרור, אם קיים. אחרת, אתה עלול לגרום נזק 
לרכב.

הקפד על הנקודות הבאות בעת גרירת רכב   
בעזרת חבל גרירה:

• חבר את חבל הגרירה לאותו צד בשני כלי   
הרכב.

• וודא שאורכו של חבל הגרירה אינו עולה על   
האורך המאושר בחוק. סמן את אמצע החבל 
בבד לבן )30x30 ס"מ(, לדוגמה. כך משתמש 

דרך אחרים יודעים שהרכב נגרר.

• חבר את חבל הגרירה ללולאות הגרירה בלבד   
או להתקן הגרירה של הגרור, אם קיים.

• שים לב לפנסי הבלימה של הרכב הגורר   
בזמן הנסיעה. תמיד שמור מרחק גדול דיו, כדי 

שהחבל לא יהיה רפוי.

• אל תשתמש בכבלים מפלדה או בשרשראות   
כדי לגרור את רכבך. אחרת, אתה עלול לגרום 

נזק לרכב.

אל תשתמש בלולאות הגרירה לחילוץ הרכב   
כדי לא לגרום לו נזק. אם יש לך ספקות, חלץ 

את הרכב בעזרת מנוף.

התחל לנסוע לאט בעת גרירה או התנעה   
בגרירה. אם כוח האחיזה גדול מדי, עשוי 

להיגרם נזק לרכב.

אתה רשאי לגרור את הרכב למרחק מרבי של   
50 ק"מ. אסור לחרוג ממהירות גרירה של 50 

קמ"ש.

אם מרחק הגרירה עולה על 50 ק"מ, יש   
להרים את הסרן הקדמי של הרכב ולהובילו.

אם אתה גורר רכב אחר או מתניע אותו   
בגרירה, אסור שמשקלו יעלה על משקל הרכב 

הכולל המרבי המותר לרכבך.

אסור להתניע בגרירה כלי רכב עם תיבת   
הילוכים אוטומטית.  אחרת, עשוי להיגרם נזק 

לתיבת ההילוכים.

הקפד על דרישות החוק הנוגעות לגרירה ולהתנעה 
בגרירה הקיימות במדינות שאתה נוהג בהן. עדיף 

להוביל את הרכב ולא לגרור אותו.

כלי רכב המצוידים בתיבת הילוכים 
 אוטומטית: 

בעת גרירת רכב על תיבת ההילוכים להיות במצב 
.N

על המצבר להיות מחובר וטעון. אחרת:

לא תוכל לסובב את המפתח למצב 2 במתג   •
ההתנעה

 N לא תוכל להעביר את בורר ההילוכים למצב  •
בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית

נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית לפני   
גרירת הרכב ) עמוד 251(. אחרת, אתה עלול 

להימצא מחוץ לרכב נעול בעת דחיפתו או 
גרירתו.

נטרל אזעקה נגד גרירה ) עמוד 82( לפני   
גרירת הרכב.
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התקנה/הסרה של לולאות גרירה 

התקנה של לולאות גרירה

דוגמה: כיסויים לנקודות חיבור של לולאות גרירה

הוצא את לולאת הגרירה ממקום אחסונה.  

לולאת הגרירה מאוחסנת בערכת הכלים של   
 הרכב מתחת לרצפת תא המטען 

) עמוד 337(.

כלי רכב המצוידים בערכת TIREFIT: לולאת   
הגרירה נמצאת מתחת למדחס לניפוח 

צמיגים.

לחץ על הסימון על המכסה  פנימה בכיוון   
החץ.

הסר את במכסה  מהפתח.   

הברג את לולאת הגרירה בכיוון השעון עד   
לעצירתה והדק אותה.

כלי רכב המצוידים בהתקן גרירה לא מצוידים 
בתושבת מאחור המיועדת להברגה של לולאת 
הגרירה. אם בכוונתך להשתמש ברכב לגרירה, 
הוצא החוצה את תפוח הגרירה ) עמוד 230( 

וחבר את מוט הגרירה אליו.

הסרה של לולאות גרירה

שחרר את לולאת הגרירה מההברגה ונתק   
אותה.

הצמד את החלק העליון של המכסה  בתוך   
הפגוש ולחץ את חלקו התחתון עד לשילובו.

החזר את לולאת הגרירה לחלל האחסון   
שמתחת לרצפת תא המטען ) עמוד 337(.

כלי רכב המצוידים בערכת TIREFIT: החזר   
למקום את מדחס הניפוח.

גרירת הרכב בסרן קדמי מורם 

רק כלי רכב ללא 4MATIC ניתן לגרור בסרן 
קדמי מורם.

אסור לגרור כלי רכב עם 4MATIC בסרן קדמי   
מורם. אחרת, עשוי להיגרם נזק לתיבת 

ההילוכים.

כלי רכב עם 4MATIC ניתן לגרור בשני סרנים על 
הקרקע או על גבי רכב גרר. 

יש להפסיק את ההצתה אם אתה גורר את   
הרכב בסרן קדמי מורם. אחרת, התערבותה 

של מערכת ®ESP עשויה לגרום נזק למערכת 
הבלימה. 

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה.  

בעוד שהרכב נייח לחץ את דוושת הבלמים   
והחזק אותה במצב זה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: לחץ   
את דוושת המצמד במלואה ושלב הילוך סרק.

או

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:  

.P העבר את בורר ההילוכים למצב

שחרר את דוושת הבלמים.  

שחרר את בלם החניה החשמלי.  

נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית  
) עמוד 251(.

הפעל את פנסי אזהרת המצוקה ) עמוד   
.)125

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
והשאר אותו בתוך המתג.

בעת גרירת רכב באמצעות סרן קדמי מורם, חשוב 
להקפיד על הוראות הבטיחות ) עמוד 348(.
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גרירת רכב בשני הסרנים על הקרקע 

כדי להפעיל איתות בעוד שפנסי אזהרת   
המצוקה דולקים בעת גרירת רכב, השתמש 

במתג המשולב כרגיל.  במקרה זה, הדלק את 
פנסי האיתות רק בכיוון הרצוי. בעת האיפוס 

של המתג המשולב פנסי אזהרת הצוקה 
מתחילים להבהב שוב.

 כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:
 P תיבת ההילוכים מעבירה את הבורר למצב

באופן אוטומטי בעודך פותח את דלת הנהג או את 
דלת הנוסע הקדמי או מוציא את המפתח ממתג 

ההתנעה.  כדי לוודא שתיבת ההילוכים האוטומטית 
נשארת במצב N בעת גרירה, עליך להקפיד על 

נקודות הבאות:

וודא שהרכב נייח.  

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה.  

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה במצב   
זה.

שלב את תיבת ההילוכים האוטומטית במצב   
 .N

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה.  

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה במצב   
זה.

לחץ את דוושת המצמד במלואה ושלב הילוך   
סרק.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית או 
אוטומטית:

השאר את המפתח במצב 2 במתג ההתנעה.  

שחרר את דוושת הבלמים.  

שחרר את בלם החניה החשמלי.  

הפעל את פנסי אזהרת המצוקה ) עמוד   
.)125

חשוב להקפיד על הוראות בטיחות אלה בעת 
גרירת רכבך ) עמוד 348(.

הובלת הרכב 

קשור את הרכב רק בגלגליו ולא בחלקים   
אחרים כגון סרנים או רכיבי היגוי. אחרת, עשוי 

להיגרם נזק לרכב.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית:  
לחץ את דוושת המצמד במלואה ושלב הילוך 

סרק.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה.

שלב את תיבת ההילוכים האוטומטית במצב   
.N

ברגע שהרכב מועמס:

אבטח את הרכב נגד הידרדרות באמצעות   
בלם החניה החשמלי.

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: לחץ   
את דוושת המצמד במלואה ושלב הילוך ראשון 

או הילוך נסיעה לאחור.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
.P העבר את בורר ההילוכים למצב

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
והוצא אותו.

אבטח את הרכב.  

ניתן להשתמש בלולאות הגרירה או בהתקן הגרירה 
כדי למשוך את הרכב על הגרר, אם ברצונך להובילו.

 4MATIC הערות עבור רכבי

אסור לגרור כלי רכב עם 4MATIC בסרן קדמי   
מורם. אחרת, עשוי להיגרם נזק לתיבת 

ההילוכים.

ניתן לגרור כלי רכב עם 4MATIC ניתן לגרור כאשר 
שני הסרנים על הקרקע או על גבי רכב גרר.

אם ישנה תקלה בתיבת ההילוכים או בסרן קדמי/
אחורי, דאג להובילו על גבי רכב גרר.

אם נגרם נזק למערכת החשמל

אם ישנה תקלה במצבר, תינעל תיבת ההילוכים 
האוטומטית במצב P. כדי להעביר את תיבת 

ההילוכים האוטומטית למצב N, יהיה עליך לספק 
חשמל למערכת החשמל של הרכב באופן הזהה 

לזה שבהתנעה בכבלי עזר ) עמוד 346(.

דאג להוביל את הרכב על גבי רכב גרר.
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התנעה בגרירה )התנעת מנוע בחירום 

אסור להתניע בגרירה כלי רכב עם תיבת   
הילוכים אוטומטית. אחרת, אתה עלול לגרום 

נזק לתיבת הילוכים אוטומטית.

באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף   
"התנעה בכבלי עזר" ) עמוד 346(.

לפני התנעת הרכב בגרירה התנאים הבאים 
חייבים להתקיים:
המצבר מחובר  •
המנוע התקרר  •

מערכת הפליטה התקררה  •
בעת התנעה הרכב בגרירה חשוב להקפיד על 

הערות הבטיחות ) עמוד 348( ועל דרישות החוק 
של המדינה שאתה נוהג בה. 

הפעל את פנסי אזהרת המצוקה ) עמוד   
.)125

התקן את לולאת הגרירה ) עמוד 350(.  

חבר את מוט הגרירה הקשיח או את חבל   
הגרירה.

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה במצב   
זה.

סובב את המפתח למצב 2 במתג ההתנעה.  

לחץ את דוושת המצמד במלואה, שלב הילוך   
שני והחזק את דוושת המצמד לחוצה. 

שחרר את דוושת הבלמים.  

התנע את הרכב בגרירה.  

שחרר לאט את דוושת המצמד. אל תלחץ את   
דוושת ההאצה בעודך עושה זאת.

לאחר התנעת המנוע לחץ מיד את דוושת   
המצמד במלואה ושלב הילוך סרק. 

עצור במקום בטוח בעודך מקדיש תשומת לב   
לתנאי הדרך והתנועה.

הפעל את בלם החניה החשמלי כדי לאבטח   
את הרכב נגד הידרדרות. 

הסר את מוט הגרירה או את חבל הגרירה.  

הסר את לולאת הגרירה ) עמוד 350(.  

כבה את פנסי אזהרת החירום.  

נתיכים חשמליים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
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 אמפר נכון. 

השתמש רק בנתיכים שאושרו עבור רכבי   
מרצדס בנץ ובעלי שיעורי האמפר הדרושים 
למערכת הרלוונטית. השתמש רק בנתיכים 

שמסומנים באות S. אחרת, עלול להיגרם נזק 
לרכיבים או למערכות.

הנתיכים ברכבך מנתקים מעגלים פגומים. אם 
נתיך נשרף ייכשלו כל הרכיבים במעגל ותפקודיהם.  

יש להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי אותו 
שיעור אמפר שניתן לזהותו לפי הצבע והערך.  

שיעורי הנתיכים רשומים בטבלת המיקומים של 
הנתיכים. 

אם הנתיך החדש נשרף, אתר את הסיבה ותקן 
אותה במוסך מוסמך, לדוגמה במרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

לפני החלפת נתיך

אבטח את הרכב מפני הידרדרות ) עמוד   
.)181

כבה את כל צרכני החשמל.  

סובב את המפתח למצב 0 במתג ההתנעה   
והוצא אותו ) עמוד 161(. כל נוריות החיווי 

בלוח המחוונים חייבות להיות כבויות.
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הנתיכים נמצאים בשתי תיבות בתיבת נתיכים:

תיבת נתיכים בתא המנוע בצד שמאל של   •
הרכב במבט לכיוון הנסיעה.

תיבת נתיכים באזור הרגליים של הנוסע   •
הקדמי

טבלת מיקומי הנתיכים נמצאת על תיבת הנתיכים 
שבאזור הרגליים של הנוסע הקדמי ) עמוד 353(.

תיבת נתיכים בתא המנוע

 אזהרה
אם מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה 

הקדמית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועות 
המגבים. קיימת סכנת פציעות. הפסק תמיד 

את פעולתם של מגבי השמשה הקדמית ושל 
ההצתה לפני שאתה פותח את מכסה תא 

המנוע.

וודא שלחות לא יכולה לחדור לתוך תיבת   
הנתיכים הפתוחה.

הנח את המכסה כהלכה על תיבת הנתיכים   
כדי לסגור אותה היטב. אחרת, לחות או לכלוך 

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

פתח את מכסה תא המנוע.  

ייבש את הלחות שעל תיבת הנתיכים בעזר   
מטלית יבשה.

. לפתיחה: פתח את התופסים   

הרם מכסה  בכיוון החץ והסר אותו.  

לסגירה: בדוק שהאטם מונח נכון על המכסה   
.

הכנס את המכסה  לתוך הפתחים   
האחוריים   של תיבת הנתיכים.

. קפל את המכסה   

חבר את התופסים  אל תיבת הנתיכים   
וסגור.

סגור את מכסה תא המנוע.  

תיבת נתיכים באזור הרגליים של הנוסע 
הקדמי

לפתיחה: הסר את שטיח הרצפה של הנוסע   
הקדמי.

קפל את ריפוד הרצפה  בכיוון החץ.  
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לשחרור המכסה   לחץ את התופס   
. המחזיק 

הרם מכסה   בכיוון החץ ואל התופס.  

הסר מכסה   לפנים.  

טבלת המיקומים של הנתיכים   נמצאת   
בצד הימני התחתון של המכסה  . 

לסגירה: הכנס מכסה   לתוך המחזיק   
שבצד השמאלי של תיבת הנתיכים. מכסה   

משתלב במחזיקים.

קפל את  המכסה   למטה עד להישמע   
. נקישת נעילה של התופסים 

 . החזר למקום את ריפוד הרצפה   
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מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
גלגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויים לגרום 
נזק לרכיבי הבלמים בגלגלים או לרכיבי המתלים. 

 קיימת סכנת תאונה.
החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים בהתאם 

 למפרטי החלקים המקוריים.
 בעת החלפת גלגלים וודא כי הם מאותו:

1• ייעוד
1• סוג

 בעת החלפת צמיגים וודא כי הם מאותו:

1• ייעוד
1• יצרן
• סוג

 אזהרה
צמיג נקור פוגע במאפייני הנהיגה, ההיגוי 
 והבלימה של הרכב. קיימת סכנת תאונה.

 צמיגים ללא מאפייני אל-תקר:

1• אל תנהג אם אחד הצמיגים נקור
• החלף מיד את הצמיג הנקור בגלגל חלופי או 

פנה לייעוץ למרכז שירות של מרצדס מורשה 
 מטעם כלמוביל בע"מ. 

 צמיגי אל-תקר:

• שים לב למידע ולהודעות האזהרה שעל צמיגי 
MOExtended )צמיגי אל-תקר(.

אביזרים שאינם מאושרים לשימוש ברכבך בידי 
חברת מרצדס בנץ או כאלה שלא נעשה בהם 
שימוש נכון עלולים לפגוע בבטיחות ההפעלה.

לפני שאתה רוכש אביזרים לא מאושרים או 
משתמש בהם, פנה למרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ בנוגע:
לתאימות  •

לדרישות החוק  •
להמלצות המפעל     •

מידע על מידות ועל סוגים של גלגלים וצמיגים 
 עבור רכבך נמצא בסעיף "צמיגים וגלגלים"( 

) עמוד 370(.
מידע על לחץ האוויר הנכון עבור צמיגי רכבך 

נמצא:
בתווית לחצי האוויר בצמיגים במכסה מילוי   •

דלק ) עמוד 178(
בסעיף "לחץ אוויר בצמיגים"    •1

) עמוד 360(  
אסור לבצע שינויים במערכת הבלמים 

ובגלגלים.  אין להשתמש בלוחות מרווח או 
במגני אבק לבלמים. השימוש בהם מבטל את 

תוקפו של רישיון הרכב.
מידע נוסף על גלגלים וצמיגים ניתן לקבל   

בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ. 

הפעלה

הערות על נהיגה

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ותקן אותו אם   •
הועמס ברכב מטען כבד.

במהלך הנסיעה הקד תשומת לב לרעידות,   •
רעשים ולקשיי שליטה ברכב כגון משיכה לצד 

אחד. מצבים כאלה עשויים להצביע על נזק 
בגלגלים או בצמיגים. אם אתה חושד שצמיג 

אחד פגום, הפחת את מהירותך מיד. עצור את 
הרכב בהקדם האפשרי, כדי לבדוק אם קיים 

נזק בצמיגים ובגלגלים. נזק בלתי נראה בצמיג 
עשוי לגרום לחריגה בשליטה ברכב. אם לא 

מצאת סימנים לנזק, בדוק את הצמיגים ואת 
הגלגלים במוסך מוסמך, לדוגמה במרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.



357
ם

לי
לג

וג
ם 

גי
מי

צ
הפעלה

בעת החניית הרכב וודא כי הצמיגים אינם   •
מתעוותים בגלל נסיעה על שפות מדרכה או 
מעל מכשולים. אם עליך לנסוע מעל שפות 

מדרכה, פסי האטה או מגבילי מהירות דומים, 
עשה זאת לאט ובזווית קהה. אחרת, עשוי 

להיגרם נזק לצמיגים, בפרט לדפנות שלהם.

ביקורת תקופתית לגלגלים ולצמיגים

 אזהרה
נזק בצמיגים עשוי לגרום לאובדן לחץ האוויר 

בצמיגים.  כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד 
 שליטה ברכב.

קיימת סכנת תאונה. חפש סימני נזק בצמיגים 
והחלף מיד צמיגים פגומים.

בדוק באופן סדיר את הגלגלים ואת הצמיגים 
ברכבך לנזק לפחות פעם בחודש או מיד 

לאחר נהיגה בשטח או בדרכים משובשות. 
נזק בגלגלים עשוי לגרום לאובדן לחץ אוויר 

בצמיגים. הקדש תשומת לב מיוחדת לסוגי נזק 
הבאים:

חתכים בצמיגים  •
תקרים  •

קרעים בצמיגים  •
בליטות על צמיגים  •

התעוותות או שיתוך חמור של גלגלים.  •
בדוק באופן סדיר את עומק סוליית הצמיג ואת 
מצב הסוליה לכל אורך הצמיג ) עמוד 357(. 
אם צריך, סובב את הגלגלים הקדמיים למצב 
נעילה מלאה, לבחון את הצד הפנימי של פני 

הצמיג. 
על כל הגלגלים חייבים להיות מכסי שסתומים 

כדי להגן על השסתום מפני לכלוך ולחות. 
אל תתקין דבר על השסתום מלבד מכסה 
השסתום הסטנדרטי או מכסי שסתומים 

אחרים שחברת מרצדס בנץ אישר לשימוש 
ברכבך. אל תתקין מכסים אחרים או מערכות 

אחרות כגון מערכת לבקרת לחץ אוויר 
בצמיגים.

בדוק באופן סדיר את הלחץ בכל הצמיגים, 
בפרט לפני נסיעות ארוכות. תקן את לחץ 
האוויר בצמיגים, אם צריך ) עמוד 360(. 

הקפד על ההערות על גלגל חלופי ) עמוד 
.)381

חיי השירות של הצמיגים תלויים בגורמים 
שונים כגון:

סגנון נהיגה  •
לחץ אוויר בצמיגים  •

נסועה )קילומטראז`(.  •

הערות בטיחות חשובות על סוליית 
הצמיג

 אזהרה
עומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הדרך 

של הצמיג. הצמיג לא יהיה מסוגל לפזר מים. 
משמע שעל דרכים רטובות עולה סכנת הציפה, 

בפרט אם מהירות לא מותאמת לתנאי הדרך. 
 קיימת סכנת תאונה.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי, ייתכן 
כי רמת הבלאי בצמיגים תהייה שונה ובמקומות 

שונים על הצמיג. לכן, בדוק באופן סדיר את עומק 
 הסוליה  ואת מצב הסוליות של כל הצמיגים.

 עומק סוליה מינימלי:

1• צמיגי קיץ: 3 מ"מ
• צמיגים  M+S 4 מ"מ

מטעמי בטיחות הקדם להחליף את הצמיגים 
לפני דרישת החוק לעומק הסוליה המינימלי. 

בחירת צמיגים, התקנתם והחלפתם

 אזהרה
חריגה מהעומס המותר על הצמיג וממהירות 

מרבית מאושרת עשויה להוביל לנזק לצמיגים או 
לפיצוץ הצמיג. קיימת סכנת תאונה.

לכן, השתמש בצמיגים מסוגים ובמידות שאושרו 
עבור רכבך.  הקפד על שיעור העומס על 

הצמיגים ועל שיעור המהירות הדרושים לרכבך. 
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הקדש תשומת לב מיוחדת לדרישות החוק 
הנוגעות לסוגי צמיגים מאושרים במדינה 

שאתה נוהג בה. דרישות אלה עשויות לקבוע 
סוג מסוים של צמיגים שמותר לשימוש 

ברכבך. כמו כן, השימוש בצמיגים מסוגים 
מסוימים ובאזורים מסוימים עשוי לתרום רבות 

להפעלת הרכב. מידע נוסף על צמיגים ניתן 
לקבל במוסכים המתמחים בצמיגים או במרכזי 

שירות של מרצדס מורשים מטעם כלמוביל 
בע"מ.

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג ויצרן.   •
יוצא מן הכלל: מותר להתקין צמיג מסוג   

אחר או מיצרן אחר, כדי להחליף צמיג נקור. 
הקפד על ההערות הנוגעות בצמיגי אל-תקר 

MOExtended ) עמוד 338(.

התקן על הגלגלים רק צמיגים במידה נכונה.  •
הרץ צמיגים חדשים במהירויות מתונות ב-   •
100 ק"מ הראשונים. רק לאחר מרחק זה 

מגיעים הצמיגים לביצועים מלאים.

אל תשתמש בצמיגים שעומק הסוליה שלהם   •
קטן. אחרת, אחיזת הדרך מופחתת באופן ניכר 

בדרכים רטובות )ציפה(.

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,   •
ללא קשר למידת הבלאי. 

הקפד על ההערות על גלגל חלופי ) עמוד 
.)381

צמיגי MOExtended )צמיגי אל תקר(

צמיגי אל-תקר מאפשרים לך להמשיך בנסיעה 
גם לאחר איבוד מלא של לחץ אוויר בצמיג אחד 

או בכמה צמיגים.
השתמש בצמיגי אל-תקר רק בשילוב עם 

מערכת ההתרעה של איבוד לחץ אוויר 
בצמיגים פעילה או עם מערכת לבקרת לחץ 

האוויר בצמיגים ורק על הצמיגים שבחנה 
חברת מרצדס בנץ בלבד.

 הערות על נהיגה עם צמיגי אל-תקר נקורים 
) עמוד 338(.

כלי רכב שמותקנים בהם צמיגי אל-תקר לא   
מצוידים בערכת TIREFIT במפעל. לכן, מומלץ 

להצטייד בערכה זו אם אתה מתקין צמיגים 
ללא תכונות אל-תקר כגון צמיגי חורף. ניתן 

לרכוש ערכת TIREFIT במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

הפעלה בחורף

הערות כלליות

הכן את רכבך לחורף בתחילת העונה במרכז 
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 
בע"מ. הקפד על ההערות בסעיף "החלפת 

גלגל" ) עמוד 365(.

צמיגי חורף

בטמפרטורות מתחת ל-7°C צמיגי קיץ 
מאבדים גמישות וכתוצאה מכך את אחיזת 

הדרך ואת כוח הבלימה. החלף את הצמיגים 
ברכבך לצמיגי M+S. שימוש בצמיגי קיץ 

בטמפרטורות קרות מאוד עלול לגרום לקרעים 
ולעיוות צורה, ובעקבותיהם לנזק קבוע 

לצמיגים. חברת מרצדס בנץ אינה נוטלת 
אחריות לנזק זה.

 אזהרה
נזק בצמיגים עשוי לגרום לאובדן לחץ האוויר 

בצמיגים. כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד שליטה 
ברכב. קיימת סכנת תאונה. חפש סימני נזק 

בצמיגים והחלף מיד צמיגים פגומים.

M+S צמיגי

 אזהרה
אם עומק הסוליה של צמיגי M+S קטן מ- 4 

מ"מ, הם לא מתאימים לשימוש בחורף מכיוון 
שלא מסוגלים לספק אחיזת דרך נאותה.  קיימת 

סכנת תאונה. יש להחליף צמיגי M+S שעומק 
סולייתם קטן מ- 4 מ"מ. 
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בטמפרטורות נמוכות מ- 7°C השתמש 
בצמיגי חורף או בצמיגים המיועדים לכל עונות 

.M+S השנה.  שני הסוגים מסומנים באותיות
רק צמיגי חורף נושאים סמל  )פתית 

שלג( בנוסף על סימון M+S ומספקים את 
האחיזה הטובה בתנאי חורף. רק צמיגים אלה 

מאפשרים למערכות בטיחות כגון ABS ו- 
®ESP לתפקד באופן אופטימלי בחורף. צמיגים 

אלה פותחו במיוחד לנהיגה בחורף.
התקן צמיגי M+S מאותו סוג ומאותה סוליה 

על כל הגלגלים כדי לשמור על הפעלה בטוחה 
של רכבך.

הקפד תמיד על המהירות המרבית המותרת 
לצמיגי M+S שהתקנת.

אם תתקין צמיגי M+S שהמהירות המרבית 
המותרת שלהם נמוכה מזו של הרכב, הצמד 

תווית אזהרה מתאימה בשדה הראייה של 
הנהג.  ניתן להשיג אותה במרכז שירות של 

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
בנסיבות אלה עליך להגביל את המהירות 

המרבית של הרכב באמצעות ספידטרוניק 
קבוע, כדי לא לחרוג מהמהירות המרבית של 

צמיגי M+S ) עמוד 195(.
:M+S לאחר שהתקנת צמיגי

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ) עמוד 360(.  

אתחל את מערכת ההתראות של אובדן לחץ   
האוויר בצמיגים ) עמוד 361(.

אתחל את מערכת לבקרת לחץ האוויר   
בצמיגים ) עמוד 364(.

 למידע לנהיגה לאחר התקנה של גלגל חלופי 
) עמוד 381(.

שרשראות שלג

 אזהרה
שרשראות שלג שהותקנו על גלגלים עשויות 

 להתחכך כנגד מרכב הרכב או השלדה.
החיכוך עלול לגרום נזק לרכב או לצמיגים. קיימת 

 סכנת תאונה.
 כדי להימנע ממצבים מסוכנים:

• לעולם אל תתקין שרשראות שלג על גלגלים 
 אחוריים

• תמיד התקן שרשראות שלג בזוגות על הגלגלים 
הקדמיים.

כלי רכב עם גלגלי פלדה: אם אתה מתקין   
שרשראות שלג על גלגלי פלדה, הן עלולות 

לגרום נזק לצלחות הגלגלים. הסר את 
הצלחות מהגלגלים הרלוונטיים לפני התקנת 

השרשראות.

מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ ממליצה 
להשתמש רק בשרשראות שלג שהיא אישרה 

לשימוש ברכבך או בשרשרות באיכות דומה.
אם בכוונתך להתקין שרשראות שלג, נא זכור 

כי:
לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל שילוב   •
גלגל/צמיג. לשילובים המותרים ) עמוד 370(.

השתמש בשרשראות שלג רק בדרכים   •
המכוסות בשלג לחלוטין. הסר את שרשראות 

השלג בהקדם האפשרי לאחר שאתה מגיע 
לדרך שאינה מכוסה בשלג.

תקנות מקומיות עשויות להגביל את השימוש   •
בשרשראות שלג. הקפד על התקנות 

הרלוונטיות אם ברצונך להתקין שרשראות 
שלג.

אל תחרוג מהמהירות המרבית המותרת של   •
50 קמ"ש.

לאחר שהתקנת שרשראות שלג, אינך יכול   •
להשתמש בסייען חניה פעיל ) עמוד 212(.

ייתכן כי תרצה לנטרל את ®ESP ) עמוד   
77( כדי להתחיל לנסוע לאחר ההתקנה של 
שרשראות השלג. כך אתה מאפשר לגלגלים 

להסתחרר באופן מבוקר תוך השגת כוח הנעה 
מוגבר )פעולת חיתוך(. 

למידע על נהיגה לאחר התקנה של גלגל חלופי 
) עמוד 381(.
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לחץ אוויר בצמיגים

מפרטים של לחץ אוויר בצמיגים

 אזהרה
צמיגים עם חוסר לחץ או יתר לחץ אוויר גורמים 

 לסיכונים הבאים:

• הצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים 
 העומס על הרכב ומהירות הנסיעה.

• ייתכן בלאי חריג ו/או בלתי שווה בצמיגים שעשוי 
 לפגוע רבות באחיזת הדרך של הצמיגים.

1• מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עשויים להיפגע
 קיימת סכנת תאונה.

הקפד על לחצי האוויר המומלצים ובדוק את לחץ 
 האוויר בכל הצמיגים לרבות הגלגל החלופי:

1• פעם אחת בשבועיים לפחות
1• אם העומס משתנה

1• לפני תחילת נסיעה ארוכה
• אם השתנו תנאי הפעלה בנהיגה בשטח, 

 לדוגמה
אם צריך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.

 אזהרה
אם אתה מתקין אביזרים בלתי מתאימים על 

שסתומי האוויר של הצמיגים, ייתכנו עומס יתר 
ותקלה בשסתומים שעשויים לגרום לאובדן לחץ 

אוויר בצמיגים. בגלל ייעודם, מנטרי לחץ אוויר 
בצמיגים שהותקנו לאחר הרכישה שומרים על 

שסתום הצמיג פתוח. במצב זה גם ייתכן אובדן 
 לחץ אוויר. קיימת סכנת תאונה.

הברג רק מכסי שסתומים סטנדרטיים או כאלה 
שסופקו בידי מרצדס בנץ לשימוש בצמיגי רכבך.

 אזהרה
אם לחץ האוויר בצמיג יורד לעתים קרובות, ייתכן 

כי נגרם נזק לגלגל, לשסתום או לצמיג. לחץ אוויר 
נמוך מדי עלול לגרום לפיצוץ צמיג. קיימת סכנת 

 תאונה.

1• בדוק אם קיימים בצמיגים גופים זרים.
• בדוק אם חסר אוויר בצמיג או אם דולף אוויר 

 מהשסתום. 
אם אינך מסוגל לתקן את הנזק, פנה למרכז 

שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 

 למען איכות הסביבה
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים באופן סידר 

כל 14 יום לפחות.

טבלה של לחצי אוויר עבור מצבי הפעלה שונים 
נמצאת בצדו הפנימי של מכסה מילוי דלק. 
להפעלת הרכב לאחר התקנה של גלגל 

חלופי ) עמוד 381(.
הפעלה עם גרור: לחץ האוויר בצמיגים 

האחוריים הוא לחץ האוויר המרבי המצוין 
בטבלה שנמצאת בצדו הפנימי של מכסה 

מילוי הדלק.
הטבלה שבצדו הפנימי של מכסה מילוי הדלק 

עשויה להכיל לחצי אוויר עבור מצבי עומס 
שונים.  לחצי אוויר אלה מוגדרים בטבלה 
בהתאם למספר נוסעים ולעומס המטען. 
מספר המושבים בפועל עשוי להשתנות. 

למידע נוסף עיין במסמכי הרישוי של הרכב. 
אם מידות צמיגים לא מפורטות, לחצי האוויר 

בצמיגים המפורטים בתווית לחצי האוויר 
מתאימים לכל סוגי צמיגים המאושרים 

לשימוש ברכבך.

אם מידת צמיג מקדימה לחץ אוויר בצמיג, 
המידע הבא על לחץ אוויר תקף רק למידת 

הצמיג הנקובה.
השתמש במד לחץ אוויר מתאים כדי לבדוק 

את לחץ האוויר בצמיגים. המראה החיצוני של 
הצמיג אינו מאפשר להסיק מסקנות אמינות 

בדבר לחץ האוויר בו.  בכלי רכב שמותקנת 
בהם מערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים, ניתן 
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לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים במחשב הדרך.
אם ניתן תקן לחצי אוויר רק אם הצמיגים 

קרים.
הצמיגים קרים:

אם הרכב חנה וצמיגיו לא נחשפו לקרני שמש   •
ישירות למשך שלוש שעות לפחות

הרכב לא נסע למרחק העולה על 1.6 ק"מ  •
בהתאם לטמפרטורה החיצונית, למהירות 
נסיעתך ולעומס על הצמיגים טמפרטורת 

הצמיג ובעקבותיה לחץ האוויר בו משתנים 
בכ- 0.1 בר )psi 1.5(. התחשב במידע זה 

בעת בדיקת לחץ אוויר בצמיגים. תקן את לחץ 
האוויר בצמיגים רק אם הוא נמוך מדי עבור 

תנאי הפעלה הנוכחיים. 
לחץ גבוהה מדי או נמוך מדי בצמיגים עלול:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים  •
לגרום נזק רב לצמיגים  •

להשפיע לרעה על מאפייני השליטה ועל   •
בטיחות הנהיגה )לדוגמה, ציפה(

הערכים של לחץ האוויר בצמיגים עבור   
עומסים קלים הם ערכים מינימליים המעניקים 

לך נסיעה טובה ונוחה.  עם זאת, באפשרותך 
להשתמש בערכים עבור עומסים כבדים יותר.  

ערכים אלה מותרים והם לא יפגעו בהפעלת 
הרכב.

מערכת אזהרה מפני איבוד לחץ אוויר 
בצמיגים

הערות כלליות

במהלך נסיעה מערכת האזהרה מפני איבוד 
לחץ אוויר בצמיגים מבקרת את לחץ האוויר 
המוגדר בצמיגים באמצעות מהירות הסיבוב 

של הצמיגים. מהירות זו מאפשרת לזהות 
איבוד ניכר של לחץ אוויר בצמיגים.  אם מהירות 

הסיבוב של גלגל משתנה בעקבות איבוד לחץ 
אוויר, תופיע הודעת אזהרה מתאימה בתצוגה 

הרב-תכליתית.
באפשרותך לזהות את אזהרת המערכת 

 Run Flat Indicator Active באמצעות ההודעה
Restart with OK )מחוון אל-תקר פעיל. אתחל 

מערכת בלחיצה על OK( שמופיעה בתפריט 
Serv מידע נוסף על הודעת התצוגה נמצא 

בסעיף "אתחול מערכת האזהרה מפני איבוד 
לחץ אוויר בצמיגים" ) עמוד 362(.

הערות בטיחות חשובות

מערכת האזהרה מפני איבוד לחץ אוויר לא 
מתריעה על לחץ אוויר לא תקין. הקפד על 

ההערות על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים ) 
עמוד 360(.

מערכת אזהרה זו לא מחליפה את הצורך 
בביצוע בדיקות סדירות של לחץ האוויר 

בצמיגים. איבוד שווה של לחץ אוויר בכמה 
צמיגים בו-זמנית לא יזוהה במערכת האזהרה 

מפני איבוד לחץ אוויר בצמיגים.  המערכת 
לבקרת לחץ אוויר בצמיגים לא מסוגלת 
להתריע מפני אובדן לחץ פתאומי שחל 

בעקבות חדירת גוף זר לצמיג.  אם חל אובדן 
לחץ פתאומי עצור את הרכב באמצעות בלימה 

זהירה. הימנע מתמרוני היגוי חטופים.
תפקודה של מערכת האזהרה מוגבל או 

מושהה אם:
הותקנו שרשראות שלג.  •

תנאי דרך חורפיים.  •
אתה נוהג על חול או חצץ.  •

אתה נוהג בסגנון ספורטיבי )פניות במהירויות   •
גבוהות או שיעורי האצה גבוהים(.

אתה גורר גרור גדול או כבד מאוד.  •
אתה נוהג עם מטען כבד )בתוך הרכב או על   •

הגג(.
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אתחול של מערכת האזהרה מפני איבוד 
לחץ אוויר בצמיגים

אתחל את מערכת האזהרה מפני איבוד לחץ 
אוויר בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיגים  •
החלפת גלגלים או צמיגים  •

התקנת גלגלים או צמיגים חדשים  •
לפני האתחול וודא שהגדרת נכון את לחצי   

האוויר בכל ארבעת הצמיגים בהתאם לתנאי 
ההפעלה.  לחצי האוויר המומלצים נמצאים 
בטבלת הלחצים שבצדו הפנימי של מכסה 

מילוי דלק. 

מערכת האזהרה מפני איבוד לחץ אוויר   
בצמיגים יכולה להפיק התרעות אמינות רק 
אם הגדרת לחצי אוויר נכונים בצמיגים. אם 
הגדרת לחצי אוויר לא נכונים, ינוטרו ערכים 

שגויים אלה. 

הקפד על ההערות המופיעות בסעיף על לחצי   
אוויר ) עמוד 360(.

וודא שהמפתח נמצא במצב 2 במתג   
ההתנעה ) עמוד 161(.

לחץ על לחצן  או  על גלגל ההגה   
לבחירת תפריט  .Serv )שירות(.

 Tyre לחץ על  או  כדי לבחור  
pressure )לחץ אוויר בצמיגים(.

לחץ על  לאישור.  

 Run בתצוגה הרב-תכליתי מופיעה ההודעה  
Flat Indicator Active Restart with OK )מחוון 

.)OK אל-תקר פעיל. אתחל בלחיצה על

אם ברצונך לאשר את האתחול:
. לחץ על   

ההודעה ?Tyre press. no OK )האם לחץ אוויר   
תקין כעת?( תופיע בתצוגה הרב-תכליתית.

.YES לחץ על  או  כדי לבחור  

לחץ על  לאישור.  

 Run בתצוגה הרב-תכליתי מופיעה ההודעה  
Flat Indicator Restarted )מחוון אל-תקר 

אותחל(.

לאחר תקופת לימוד עצמי תבקר מערכת   
האזהרה מפני איבוד לחץ אוויר בצמיגים על 

לחץ האוויר בכל ארבעת הצמיגים. 

אם ברצונך לבטל את האתחול:
. לחץ על הלחצן   

או

 Tyre press. now OK? אם מופיעה ההודעה  
)האם לחץ האוויר תקין כעת?(, לחץ על  

או  כדי לבחור Cancel )ביטול(.

לחץ על  .  

המערכת תמשיך לבצע בקרה לפני ערכי   
הלחצים שנשמרו באתחול האחרון.

מערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים

הערות כלליות

אם ברכבך מותקנת מערכת לבקרת לחץ 
האוויר לצמיגים, כל ארבעת הצמיגים של הרכב 

מצוידים בחיישנים המודדים את לחץ האוויר. 
המערכת מזהירה אותך אם יורד לחץ האוויר 

בצמיג אחד או בכמה צמיגים. המערכת פועלת 
רק אם הותקנו החיישנים הרלוונטיים בכל 

הגלגלים.
מידע על לחץ האוויר בצמיגים מופיע בתצוגה 

הרב תכליתית. כמה דקות לאחר תחילת 
הנסיעה לחץ האוויר הנוכחי של כל צמיג מופיע 

בתפריט .Serv )שירות( של התצוגה הרב 
תכליתית.

דוגמה: תצוגה של לחץ האוויר נוכחי
למידע נוסף על הודעת תצוגה זו עיין בסעיף 

 "בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר בצמיגים" 
) עמוד 363(.

הערות בטיחות חשובות

באחריות הנהג למלא את לחץ האוויר בצמיגים 
בהתאם ללחצי אוויר המומלצים עבור תנאי 

הפעלה שונים ) עמוד 360(. שים לב כי 
תחילה יש להזין את לחצי האוויר הנכונים 

במערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים
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עבור מצבי ההפעלה הנוכחי. אם חל איבוד 
לחץ ניכר, סף ההתראה של הודעת התצוגה 

מותאם לערכי הייחוס שהוזנו למערכת. אתחל 
את המערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים 

לאחר תיקון לחץ האוויר לערכים המומלצים 
לצמיגים הקרים ) עמוד 364(. לחצי האוויר 

הקיימים נשמרים כערכי ייחוס חדשים. פעולה 
זו תבטיח שהודעה אזהרה תופיע רק בעקבות 

ירידה ניכרת בלחץ האוויר.  מערכת לבקרת 
לחץ אוויר בצמיגים לא מתריעה על לחץ אוויר 

שהוגדר לא נכון. הקפד על ההערות על לחץ 
האוויר המומלץ בצמיגים ) עמוד 360(.

המערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים לא 
מסוגלת להתריע מפני אובדן לחץ פתאומי 
שחל בעקבות חדירת גוף זר לצמיג. אם חל 

אובדן לחץ פתאומי עצור את הרכב באמצעות 
בלימה זהירה. הימנע מתמרוני היגוי חטופים.

למערכת לבקרת לחץ אוויר נורית אזהרה 
צהובה בלוח המחוונים המציינת איבוד לחץ או 

תקלה.  אופן פעולתה של הנורית )מהבהבת 
או דולקת( מציין לחץ אוויר נמוך מדי בצמיג או 

תקלה במערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים:
אם נורית האזהרה דולקת, לחץ האוויר בצמיג   •

אחד או בכמה צמיגים נמוך מדי או ישנה 
תקלה במערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים.

אם נורית האזהרה מהבהבת במשך כדקה   •
אחת ולאחר מכן נשארת דלוקה, ישנה תקלה 

במערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים.

בנוסף על נורית האזהרה תופיע הודעה   
בתצוגה הרב תכליתית.  מידע נוסף ניתן 

למצוא ) עמוד 283(.

אם ישנה תקלה במערכת לבקרת לחץ אוויר 
בצמיגים, ייתכן כי זמן התגובה של נורית 

האזהרה יימשך למעלה מ- 10 דקות; היא 
תהבהב במשך כדקה אחת ולאחר מכן תישאר 

דלוקה. בעקבות תיקון התקלה כבית נורית 
האזהרה לאחר נהיגה של כמה דקות. 

הערכים של לחצי האוויר בצמיגים המצוינים 
במחשב הדרך עשויים להיות שונים מאלו 

הנמדדים בתחנת דלק בעזרת מד לחץ. לחצי 
האוויר המוצגים במחשב הדרך מתייחסים לאלו 
שנמדדו בגובה פני הים. בגובה רב הערכים של 

לחץ האוויר המוצגים במד לחץ גבוהים יותר 
מאלה המוצגים במחשב הדרך. במקרה זה אל 

תפחית את לחץ האוויר בצמיגים. 
ציוד המשדר גלי רדיו )כגון אזניות אלחוטיות או 

מכשירי קשר( הפועל ברכב או בקרבתו עשוי 
לפגוע בהפעלתה של המערכת לבקרת לחץ 

האוויר בצמיגים. 

בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר 
בצמיגים

וודא שהמפתח נמצא במצב 2 במתג   
ההתנעה ) עמוד 161(.

לחץ על לחצן  או  על גלגל ההגה   
לבחירת תפריט  .Serv )שירות(.

 Tyre לחץ על  או  כדי לבחור  
pressure )לחץ אוויר בצמיגים(.

לחץ על   לאישור.  

לחץ האוויר שנבחר עבור כל צמיג יוצג כעת   
בתצוגה הרב תכליתית.

אם הרכב היה נייח במשך למעלה מ- 20 
 Tyre pressures will be דקות, תופיע ההודעה

displayed after a few minutes of driving )לחצי 
אוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה 

דקות(.
לאחר תקופת למידה מערכת הבקרה מזהה 

אוטומטית גלגלים או חיישנים חדשים. אם 
לא ניתן לייחס את ערכי לחץ האוויר לגלגלים 

 Tyre pressure monitor נפרדים, תופיע ההודעה
active )מערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים 

פעילה( במקום תצוגת הלחצים. לחצי האוויר 
בצמיגים כבר מבוקרים.

אם מותקן גלגל חלופי זמני המערכת עשויה   
להמשיך ולהציג את ערכי הלחץ עבור הגלגל 

שהוסר.  במקרה זה, שים לב כי הערך המוצג 
עבור מיקום ההתקנה של הגלגל החלופי לא 

זהה לערך הלחץ הנוכחי בגלגל החלופי הזמני.
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הודעות אזהרה של מערכת לבקרת לחץ 
אוויר בצמיגים

אם מערכת הבקרה מזה האיבוד לחץ בצמיג 
אחד או בכמה צמיגים, תופיע הודעת אזהרה 
בתצוגה הרב תכליתית ותידלק נורית אזהרה 

צהובה.
אם בתצוגה הרב תכליתית מופיעה ההודעה   •
Please correct tyre pressure )נא תקן לחץ 

אוויר בצמיגים(, לחץ אוויר בצמיג אחד לפחות 
נמוך מדי ויש לתקנו בהזמנות הראשונה. 

אם בתצוגה הרב תכליתית מופיעה ההודעה   •
Tyre pressure Check tyres )לחץ אוויר 

בצמיגים. בדוק צמיגים(, לחץ האוויר בצמיג 
אחד או בכמה צמיגים ירד באופן ניכר, ויש 

לבדוק את הצמיגים. 

אם בתצוגה הרב תכליתית מופיעה ההודעה   •
Tyre pressure Caution Tyre malfunction )לחץ 
אוויר בצמיגים. זהירות - תקלה בצמיגים(, לחץ 
האוויר בצמיג אחד או בכמה צמיגים ירד באופן 

פתאומי, ויש לבדוק את הצמיגים.

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות 
שבהודעות התצוגה בסעיף "צמיגים" )עמוד 

.)283
אם מיקומי הגלגלים ברכב הוחלפו ביניהם,   

ייתכן כי לזמן קצר יוצגו לחצי אוויר עבור 
מיקומים לא נכונים.  לאחר נסיעה של כמה 

דקות יוצגו לחצי אוויר עבור המיקומים הנכונים. 

אתחול של המערכת לבקרת לחץ אוויר 
בצמיגים

בעודך מאתחל את מערכת הבקרה, נמחקות 
כל הודעות האזהרה הקיימות וכבית נורית 

האזהרה. המערכת משתמשת בלחצי אוויר 
שנקבעו זה עתה בתור ערכי ייחוס.  במרבית 
המקרים, תזהה המערכת את ערכי הייחוס 

החדשים באופן אוטומטי לאחר שינוי של לחץ 
אוויר בצמיגים. עם זאת, באפשרותך להגדיר 

ידנית ערכי ייחוס כפי שמתואר בספר נהג זה. 
לאחר מכן המערכת מבקרת את ערכי הלחץ 

החדשים. 

השתמש בטבלת הלחצים הממוקמת בצדו   
הפנימי של מכסה מילוי דלק, כדי לוודא 

שהגדרת נכון את לחצי האוויר בכל ארבעת 
הצמיגים עבור תנאי ההפעלה הקיימים. 

הקפד על ההערות המופיעות בסעיף זה על   
לחצי אוויר ) עמוד 360(.

וודא שהמפתח נמצא במצב 2 במתג   
ההתנעה.

לחץ על לחצן  או  על גלגל ההגה   
לבחירת תפריט  .Serv )שירות(.

 Tyre לחץ על  או  כדי לבחור  
pressure )לחץ אוויר בצמיגים(.

לחץ על  לאישור.  

התצוגה הרב תכליתית מציגה את לחץ האוויר   
הנוכחי בכל צמיג בנפרד או את ההודעה 

 Tyre pressures will be displayed after a few
minutes of driving )לחצי אוויר בצמיגים יוצגו 

לאחר נסיעה של כמה דקות(.

. לחץ על לחצן   

 Use בתצוגה הרב תכליתית תופיע ההודעה  
 current pressures as new reference values
)השתמש בלחצים הקיימים בתור ערכי ייחוס 

חדשים(.

אם ברצונך לאשר את האתחול:
. לחץ על לחצן   

  Tyre press. monitor restarted ההודעה  
)מערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים מותחלת( 

תופיע בתצוגה הרב-תכליתית.

לאחר נהיגה של כמה דקות המערכת בודקת   
שהלחצים הקיימים נמצאים בטווח המוגדר. 
לאחר מכן לחצי האוויר החדשים מתקבלים 

כערכי ייחוס ומתחילה הבקרה שלהם. 

אם ברצונך לבטל את האתחול:
. לחץ על הלחצן   

המערכת תמשיך לבצע בקרה לפי ערכי   
הלחצים שנשמרו באתחול האחרון.
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אישור סוג עבור מערכת לניטור

מספר תו תקןמדינה

2770-12-8001 ברזיל
Model: MW2433A
038-13-8001
 Model: GG4

TRA, Registered NO דובאי
 ER0092100/12 
 TRA, Registered NO
 ,ER0099792/12 TRA 
 Registered NO ER0076990/11
Dealer-NO: DA0047074/10

Model: Gen Alpha Wal 2 TPMS ירדן
 transmitter 
 Type Approval Number: TRC/
 LPD/2012/114 
 Model: Gen Gamma Gen 4
 .433.92 Mhz 
Type Approval Number: TRC/
 LPD/2012/190 Model: Corax 3
 MRXMC34MA4 Type Approval
 Number: TRC LPD/2011/158
Type Number: LPD

MR7319 ANRT 2012/ 11/07/2012 מרוקו
 MR7672 ANRT 2012/ 23/11/2012
MR6706 ANRT 2011

1024מולדובה

 No: ESD-1206394C פיליפינים
No: ESD-1306995C

M 011 12סרביה

Compliance with IDA Standard סינגפור
DA- 103365

דרום 
אפריקה

 TA-2012/719 
 TA-2012/1540 
TA-201 1/1370

החלפת גלגל

צמיג נקור

מידע על הצעדים שיש לנקוט במקרה של 
צמיג נקור מופיע בסעיף "צמיג נקור" ) 

עמוד 338(. מידע על הצעדים שיש לנקוט אם 
 MOExtended התגלה תקר בצמיג אל-תקר

נמצא בפרק "תיקוני דרך" ) עמוד 338(.
כלי רכב עם גלגל חלופי זמני: אם בצמיג 

רכבך התגלה תקר, יש להתקין את גלגל 
החלופי הזמני בהתאם לתיאור בסעיף 

"התקנת גלגל" ) עמוד 366(.

סבב גלגלים

 אזהרה
החלפה בין גלגלים קדמיים לאחוריים עלולה 

לפגוע חמורות במאפייני הנהיגה, אם הגלגלים או 
הצמיגים ממידות שונות.  כמו כן, עשוי להיגרם 
נזק לבלמי הגלגל או לרכיבי המתלים.  קיימת 

 סכנת תאונה.
החלף את הגלגלים הקדמיים באחוריים, אם 

מידותיהם זהות.

בכלי רכב המצוידים במערכת לבקרת לחץ   
אוויר בצמיגים, רכיבים אלקטרוניים ממוקמים 

בגלגל.

אין להשתמש בכלים להחלפת גלגל באזור   
השסתום, כדי לא לגרום נזק לרכיבים 

האלקטרוניים. 

החלף את הצמיגים רק במרכז שירות של   
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ או אצל 

צמיגאי מוסמך.

סבב גלגלים קדמיים ואחוריים בעלי מידות 
שונות עלול לגרום לביטול תוקף הרישוי. 

הקדש תמיד תשומת לב להוראות ולהערות 
הבטיחות בעת החלפת גלגל ) עמוד 365(.

תבניות הבלאי על הצמיגים הקדמיים 
והאחוריים שונות ותלויות בתנאי ההפעלה.  

ערוך סבב גלגלים לפני שנוצרת תבנית בלאי 
ברורה על הצמיגים. בדרך כלל, צמיגים קדמיים 

מתבלים יותר בשולי הצמיג ואילו הצמיגים 
האחוריים - במרכז.
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ערוך סבב גלגלים כל 5,000 ק"מ עד 10,000 
ק"מ בהתאם לרמת הבלאי של הצמיג, בתנאי 
שמידותיהם של הצמיגים הקדמיים והאחוריים 
זהות. אל תהפוך את כיוון הסיבוב של הצמיגים.

נקה את שטחי המגע על הגלגל ושל דיסק 
הבלמים ביסודיות בכל פעם שמתבצע סבב 

גלגלים. בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ואתחל 
את מערכת האזהרה מפני איבוד לחץ אוויר 
לצמיגים או את מערכת לבקרת לחץ אוויר 

בצמיגים, אם צריך. 

כיוון הסיבוב

לצמיגים בעלי כיוון סיבוב מוגדר יתרונות 
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה.  

ביכולתך ליהנות מיתרונות אלה רק אם תקפיד 
על כיוון הסיבוב הנכון של הצמיגים. 

חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסיבוב הנכון.

אחסון גלגלים

אחסן את הגלגלים שאינם בשימוש במקום 
קר, יבש וחשוך )מומלץ(. הגן על צמיגים נגד 

שמן, גריז, בנזין וסולר.

ניקוי הגלגלים

 אזהרה
זרם סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים )מכרסמי 
לכלוך( עשוי לגרום לנזק בלתי נראה לצמיגים או 

 לשלדה. 
ייתכנו תקלות בלתי צפויות ברכיבים שניזוקו בדרך 

 זו. קיימת סכנת תאונה.
אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי 

סילון מעוגלים, כדי לנקות את רכבך. החלף מיד 
את הצמיגים או את רכיבי השלדה שניזוקו.

התקנת גלגל

הכנת הרכב

עצור את הרכב על קרקע יציבה, ישרה ולא   
חלקה.

הפעל ידנית את בלם החניה החשמלי ) עמוד   
.)182

יישר את הגלגלים הקדמיים לפנים.  

כלי רכב עם תיבת הילוכים ידנית: לחץ   
את דוושת המצמד במלואה ושלב הילוך ראשון 

או הילוך נסיעה לאחור.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:   
 DIRECT SELECT העבר את ידית ההילוכים

.P למצב

דומם את המנוע.  

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.  

נתק גרור שמחובר לרכב.  

אם רכבך מצויד בערכת הכלים להחלפת גלגל,   
הוצא אותה מהרכב.

אבטח את הרכב מפני הידרדרות.  

מלבד גרסאות הדגם המיוצרות עבור מדינות   
מסוימות, כלי רכב לא מצוידים בערכה 

להחלפת צמיגים. למידע נוסף על הכלים 
הדרושים והמאושרים להחלפת גלגל ברכבך 

פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ.

כלים חיוניים להחלפת גלגל יכולים לכלול,   
לדוגמה:

• מגבה  

• סד עצירה לגלגלים  

• מפתח אומים  
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אבטחת הרכב מפני הידרדרות 

אם רכבך מצויד בסד עצירה, ניתן למצוא אותו 
בערכת הכלים להחלפת גלגל ) עמוד 337(.
סד העצירה המתקפל הוא אמצעי אבטחה 

נוסף שמיועד למנוע את הידרדרות הרכב בעת 
החלפת גלגל, לדוגמה. 

. קפל את שני הלוחות כלפי מעלה   

. קפל החוצה את הלוח התחתון   

הנחה את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא   
לתוך הפתחים בלוח הבסיס  . 

אבטחת הרכב על קרקע ישרה  
    

על קרקע ישרה: הצב סד עצירה או פריטים   
דומים בחלקו הקדמי והאחורי של הגלגל 

שנמצא בקו אלכסוני ביחס לגלגל שיש 
להחליף.

אבטחת רכב במורד שיפוע קטן  
     

בשיפוע יורד קטן: הצב סדי עצירה או   
פריטים מתאימים אחרים לפני הגלגלים של 

הסרן הקדמי והאחורי. 

הרמת הרכב 

 אזהרה
אם לא תציב נכון את המגבה בנקודות ההגבהה 

של הרכב, המגבה עלול ליפול בעוד שהרכב 
 מורם.  קיימת סכנת פציעות.

הצב את המגבה בנקודות ההגבהה המתאימות 
בלבד.  יש להציב את בסיס המגבה בניצב לנקודת 

ההגבהה של הרכב. 

הקפד על נקודות הבאות בעת הרמת 
הרכב:

להרמת הרכב השתמש רק במגבה של הרכב   •
שנבחן ומאושר לשימוש ברכבך בידי חברת 

מרצדס בנץ. אם ייעשו בו שימוש לא נכון, 
המגבה עלול ליפול בעוד שהרכב מורם.

המגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הרכב   •
לזמן קצר בלבד בעת החלפת הגלגל.  הוא אינו 
מתאים לביצוע עבודות תחזוקה מתחת לרכב. 

הימנע מהחלפת גלגלים בשיפועים עולים או   •
יורדים. 

לפני הרמת הרכב הפעל את בלם החניה והצב   •
סדי עצירה, כדי למנוע את הידרדרותו. לעולם 
אל תשחרר את בלם החניה אם הרכב מורם. 
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יש להציב את המגבה על קרקע מוצקה,   •
ישרה ולא חלקה. על קרקע שאינה מוצקה 

יש להשתמש בלוח גדול, שטוח ועמיד 
לעומסים.  על קרקע חלקה יש להניח 

משטח המונע החלקה כגון שטיחון גומי.

אל תציב את המגבה על גזעי עצים או על   •
עצמים דומים. אחרת, המגבה לא יגיע לקיבול 

העומס שלו בגלל הגובה המוגבל.

וודא שהמרחק בין תחתית הצמיג המורם   •
לקרקע אינו עולה על 3 ס"מ.

לעולם אל תניח ידיך או רגליך מתחת לרכב   •
המורם.

אל תשכב מתחת לרכב.  •
אל תתניע את המנוע אם הרכב מורם.   •

אל תפתח דלתות או את דלת תא המטען אם   •
הרכב מורם.

וודא שכל הנוסעים יצאו מהרכב לפני הרמתו.  •

גלגל פלדה עם חישוק גלגל

כלי רכב המצוידים בגלגל פלדה: בזהירות   
הושט את ידיך לתוך שני פתחים שבתוך 

צלחת הגלגל והסר את הצלחת.

באמצעות מפתח ברגים  סובב את הברגים   
בגלגל שברצונך להחליף סיבוב מלא אחד כדי 

לשחררם. אל תשחרר את הברגים לחלוטין.

נקודות ההגבהה נמצאות מיד אחרי קשתות 
הגלגלים הקדמיים ולפני קשתות הגלגלים 

האחוריים )חצים(.
הוצא את ידית מפתח האומים מתוך ערכת   

הכלים להחלפת גלגל והצמד אותו אל האום 
 AUF המשושה של המגבה כך שהאותיות

נראות לעין.

. הצב את מגבה   בנקודת ההגבהה   
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דוגמה
וודא שבסיס המגבה ניצב לנקודת ההגבהה.  

סובב את הידית  עד שיוצמד המגבה     
היטב לנקודת ההגבהה  ועד שיוצב בסיס 

המגבה באופן שווה על הקרקע.

סובב את הידית   כדי להרים את הצמיג   
לגובה מרבי שח 3 ס"מ מהקרקע.

הסרת גלגל 

אל תניח בורגי גלגל בחול או בבוץ. אחרת,   
עלול להיגרם נזק להברגה של בורגי הגלגל ושל 

טבורי הגלגל בעת הידוק הברגים.

שחרר את בורגי הגלגל.  

הסר את הגלגל.  

התקנת גלגל חדש 

 אזהרה
בורגי גלגלים משומנים או מגורזים או הברגה 

לקויה עלולים לגרום לשחרור של בורגי הגלגל. 
כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד גלגל במהלך 

 נסיעה. קיימת סכנת תאונה.
לעולם אל תשמן או תגרז את בורגי הגלגלים. 

אם נגרם נזק להברגה, פנה מיד למרכז שירות 
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. דאג 

להחליף את בורגי הגלגל הפגומים או לחדש/
להחליף הברגה בטבור הגלגל. אל תמשיך בנסיעה.

 אזהרה
אם תהדק את בורגי הגלגל או את אומי הגלגל 

בעוד שהרכב מורם, המגבה עלול להתהפך. 
 קיימת סכנת פציעות.

תהדק את בורגי הגלגל או את אומי הגלגל אם 
הרכב עומד על הקרקע בלבד.

הקדש תמיד תשומת לב להוראות ולהערות 
הבטיחות בסעיף "החלפת גלגל"

) עמוד 365(.
השתמש בברגים שמיועדים לגלגלים ברכבך 

בלבד. מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ 
ממליצה לך להשתמש בברגים שאושרו 
לשימוש ברכבי המותג ובגלגל הרלוונטי.

נקה את שטחי המגע של הגלגל ושל טבור   
הגלגל. 

התקן את הגלגל החדש על טבור הגלגל ודחוף   
אותו על הטבור.

הדק ככל יכולתך את בורגי הגלגל ביד.  

הנמכת הרכב 

    

 אזהרה
הגלגלים עלולים להשתחרר אם הברגים או 

האומים לא מהודקים במומנט ההידוק המפורט. 
קיימת סכנת תאונה. דאג לבדוק מיד את מומנט 
ההידוק במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ. 
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הצמד את הידית לאום המשושה של המגבה   
.AB כדי שתראה את האותיות

סובב את הידית עד שיעמוד הרכב היטב על   
הקרקע. 

הנח את המגבה בצד.  

הדק את אומי הגלגל באופן שווה בהצלבה כפי   
(. מומנט ההידוק  שמופיע באיור ) עד 

.130Nm  המפורט הוא

סובב את המגבה למצבו המקורי.  

אחסן את המגבה ואת שאר הכלים שוב בתוך   
הרכב.

בדוק את לחץ האוויר בצמיג זה עתה התקנת   
ותקן אותו לפי הצורך.

הקפד על לחצי האוויר המומלצים ) עמוד   
.)360

כלי רכב המצוידים במערכת לבקרת לחץ אוויר   
בצמיגים: יש להתקין חיישנים תקינים על כל 

הגלגלים החדשים.

שילובי גלגלים וצמיגים

הערות כלליות

מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ ממליצה   
לך להשתמש בצמיגים ובגלגלים שאושרו 

במיוחד עבור רכבך. 

הם הותאמו במיוחד למערכות הבקרה כגון   
ABS או ®ESP ומסומנים באופן הבא: 

MO - מרצדס בנץ מקורי  •
MOE - מרצדס בנץ מקורי מורחב )צמיגי אל-  •

תקר(

 AMG מרצדס בנץ מקורי )רק צמיגי - MO1  •
מסוימים(

ניתן להשתמש בצמיגי MOE רק על גלגלים 
שאושרו במיוחד בידי חברת מרצדס בנץ. 
יש להשתמש רק בצמיגים, בגלגלים או 

באביזרים שנבדקו ואושרו בידי מרצדס בנץ. 
אחרת, עשויים להיפגע מאפיינים מסוימים 

כגון מאפייני שליטה, רעשים או תצרוכת דלק. 
בנוסף, בעת הובלת מטען שוני במידות צמיגים 

עלול לגרום לצמיגים לבוא במגע עם המרכב 
ועם חלקי סרנים.  בעקבות המגע עשוי להיגרם 

נזק לצמיגים או לרכב. חברת מרצדס בנץ 
לא נוטלת חבות בגין נזקים שנגרמו בעקבות 

השימוש בצמיגים, בגלגלים או באביזרים מלבד 
אלו שנבחנו ואושרו בידה. 

למידע נוסף על גלגלים, צמיגים ושילובים 
מאושרים פנה למרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.
צמיגים ממוחזרים לא נבחנו ולא אושרו   

בידי חברת מרצדס בנץ, כיוון שלא תמיד 
ניתן לגלות בהם את הנזק הקודם. לכן, אם 

התקנת צמיגים ממוחזרים חברת מרצדס בנץ 
לא יכולה לערוב לבטיחות הרכב. אל תתקין 

צמיגים משומשים אם אין ברשותך כל מידע 
על השימוש הקודם בהם.

גלגלים רחבים: ככל שרוחבו של החלק   
התחתון של הצמיג נמוך במידות צמיגים 
מסוימות, יורדת נוחות הנסיעה על דרכים 

משובשות.  נוחות הנהיגה ונוחות המתלים 
מופחתת; קיימת סכנת נזק מוגברת לגלגלים 

ולצמיגים בנהיגה על מכשולים. 

להלן קיצורים שמשתמשים בהם בטבלאות 
צמיגים הבאות: 

BA: שני הסרנים  •
FA: סרן קדמי  •
RA: ברן אחורי  •

טבלה של לחצי אוויר עבור מצבי הפעלה שונים 
נמצאת בצדו הפנימי של מכסה מילוי דלק. 

למידע נוסף על לחץ אוויר בצמיגים, ראה ) 
עמוד 360(. בדוק לחצי אוויר בצמיגים באופן 

סדיר בצמיגים קרים בלבד. 
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הערות על ציוד הרכב - התקן תמיד ברכב:
צמיגים באותה מידע על סרן נתון )קדמי/  •

אחורי(

צמיגים מאותו סוג בכל זמן נתון )צמיגי קיץ,   •
צמיגי חורף, צמיגי אל-תקר(

יוצא מן הכלל: מותר להתקין צמיג מסוג   
אחר או מיצרן אחר, כדי להחליף צמיג נקור. 

הקפד על ההערות הנוגעות לצמיגי אל-תקר 
MOExtended ) עמוד 338(.

כלי רכב שמותקנים בהם צמיגי אל-תקר לא   
מצוידים בערכת TIREFIT במפעל. לכן, מומלץ 

להצטייד בערכה זו אם אתה מתקין צמיגים 
ללא תכונות אל-תקר כגון צמיגי חורף. ניתן 

לרכוש ערכת TIREFIT במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

לא כל שילוב גלגל/צמיג ניתנים להתקנה   
במפעל בכל המדינות. 
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צמיגים

 GLA 180

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 180 CDI

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 200

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 200 CDI

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 200 CDI 4MATIC

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 220 CDI

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 220 CDI 4MATIC

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 250

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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 GLA 250 4MATIC

צמיגי קיץ

R17

גלגליםצמיגים

BA: 215/60 R17 96 VBA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 235/50 R18 97 V7BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 R19 95 V7BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R17

גלגליםצמיגים

 BA: 215/60 R17 96 H M+S BA: 6.5 J X 17 H2 ET 38

R18

גלגליםצמיגים

BA: 215/55 R18 95 H M+S  7BA: 6.5 J X 18 H2 ET 38

 BA: 235/50 R18 97 H M+S  BA: 7.0 J X 18 H2 ET 46

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 95 H M+S BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

MOExtended 7 זמין כצמיגי
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גלגל חלופי זמני

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
ייתכן שוני בין מידות הגלגל/צמיג והסוג של 

הצמיג החלופי/צמיג החלופי הזמני לבין הגלגל 
המיועד להחלפה.  התקנת גלגל חלופי/גלגל 

חלופי זמני עשויה לפגוע באופן חמור במאפייני 
 הנהיגה. קיימת סכנת תאונה.

 כדי למנוע מצבים מסוכנים:

1• התאם את סגנון הנהיגה שלך ונהג בזהירות.
לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי/גלגל חלופי 
זמני אחד, אם מידותיו שונות מאלה של הגלגל 

 המוחלף. 

• השתמש בגלגל חלופי/גלגל חלופי זמני אחד 
לזמן קצר בלבד, אם מידותיו שונות מאלה של 

הגלגל המוחלף.

.ESP® 1• אל תפסיק את פעולת
• דאג להחליף את הגלגל החלופי/גלגל חלופי 

זמני במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 
כלמוביל בע"מ. וודא שמידות הגלגל/צמיג ושסוג 

הצמיג נכונים.

אם אתה משתמש בגלגל חלופי זמני או בגלגל 
חלופי במידה שונה, אסור לך לחרוג מהמהירות 
המרבית של 80 קמ"ש.  אין להתקין שרשראות 

שלג על גלגל חלופי זמני. 

 GLA 45 AMG 4MATIC

צמיגי קיץ

R19

גלגליםצמיגים

BA: 235/45 ZR19 99 Y XL8BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

R20

גלגליםצמיגים

BA: 235/40 ZR20 96 Y XL8BA: 8.0 J X 20 H2 ET 43.5

צמיגי חורף

R18

גלגליםצמיגים

  BA: 215/55 R18 99 V XL M+S  BA: 7.5 J X 18 H2 ET 42

R19

גלגליםצמיגים

 BA: 235/45 R19 99 V XL M+S   8 BA: 8.0 J X 19 H2 ET 43.5

8 אסור השימוש בשרשראות שלג. הקפד על ההערות בסעיף "שרשראות שלג".
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גלגל חלופי זמני

הערות כלליות

מלבד גרסאות הדגם המיוצרות עבור מדינות   
ספציפיות, כלי רכב לא מצוידים בגלגל חלופי 

זמני. גלגל חלופי זמני מותאם במיוחד לרכבך. 
למידע נוסף על אילו גלגלים חלופיים מאושרים 

לשימוש ברכבך, פנה למרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 

עליך לבדוק באופן סדיר את לחץ האוויר בכל   
הגלגלים, לרבות הגלגל החלופי הזמני, בפרט 
לפני נסיעות ארוכות, ולתקן את לחץ האוויר 

לפי הצורך ) עמוד 360(. הערך התקף מצוין 
על הגלגל או מופיע בסעיף גלגלים וצמיגים ) 

עמוד 383(.

אם אתה משתמש בגלגל חלופי זמני, מערכת   
האזהרה מפני איבוד לחץ אוויר בצמיגים 

או מערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים לא 
מתפקדות באופן אמין.  אתחל מערכות אלה 
רק לאחר שהחלפת את הגלגל הניזוק בגלגל 

חדש. 

כלי רכב עם מערכת לבקרת לחץ אוויר   
בצמיגים:

לאחר התקנת גלגל חלופי זמני ייתכן כי   
המערכת תציג את הלחץ של הגלגל המוחלף 
במשך כמה דקות.  הערך המוצג עבור הגלגל 
החלופי הזמני שמותקן לא זהה לערך הלחץ 

הנוכחי בגלגל החלופי הזמני.

ניתן להתקין גלגל חלופי זמני נגד כיוון הסיבוב. 
הקפד על מגבלת זמן השימוש ועל מגבלות 
המהירות שחלות לאחר התקנת גלגל חלופי 

זמני. 
החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר, 

ללא קשר למידת הבלאי. הנחיה זו תקפה גם 
לגלגל החלופי הזמני. 

הוצאת הגלגל החלופי הזמני

כלי רכב המצוידים בגלגל חלופי קומפקטי:
הגלגל החלופי הקומפקטי מאוחסן בשק 

הגלגל החלופי  בתא המטען.

פתח את דלת תא המטען.  

שחרר את רצועות הקשירה  שעל שק   
. הגלגל החלופי 

הוצא את שק הגלגל החלופי הזמני    
שמכיל את הגלגל החלופי הקומפקטי.

פתח את השק  והוצא את הגלגל החלופי   
הקומפקטי.

הקפד על ההוראות ועל ההערות בסעיף 
"התקנת גלגל" ) עמוד 366(. 

רכבי AMG: הגלגל החלופי הזמני מאוחסן 
בשק הגלגל החלופי  בתא המטען.

פתח את דלת תא המטען.  

שחרר את רצועות הקשירה  שעל שק   
. הגלגל החלופי 

הוצא את שק הגלגל החלופי הזמני    
שמכיל את הגלגל החלופי.

פתח את השק  והוצא את הגלגל החלופי.  

הקפד על ההוראות ועל ההערות בסעיף 
"התקנת גלגל" ) עמוד 366(.
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גלגל חלופי זמני

נתונים טכניים

 )AMG כל הדגמים )מלבד רכבי

גלגל חלופי 
קומפקטי

גלגלי פלדהצמיגים

T 135/90 R17 104 M 
 לחץ אוויר:

bar/61 psi 4.2

 4.0B X 17 H2 ET 34

 

 AMG רכבי

גלגל חלופי 

גלגלי פלדהצמיגים

T 185/55 D20 100 P 
 לחץ אוויר:  

bar/51 psi 3.5

 6.0B X 20 H2 ET 36
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אלקטרוניקת הרכב386

מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד   
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך שהיו 
זמינים בזמן הבאתו של הספר לדפוס. 

ייתכנו הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. 
נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד בכל 

התפקודים המתוארים. פרטים אלה 
נוגעים גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים 

לבטיחות.

קרא את המידע על מרכזי שירות מרצדס   
 מורשים מטעם חברת כלמוביל בע"מ

) עמוד 25(.

מידע על נתונים טכניים

הערות כלליות

באפשרותך למצוא מידע טכני עדכני באתר   
האינטרנט של מרצדס בנץ.

הנתונים הטכניים תואמים לתקני האיחוד   
האירופי. כל הנתונים תקפים לציוד הסטנדרטי 
של הרכב. לכן ייתכן שהנתונים יהיו שונים מכלי 

רכב עם ציוד אופציונלי. ניתן לקבל מידע נוסף 
במרכזי שירות של מרצדס מורשים מטעם 

כלמוביל בע"מ.

אלקטרוניקת הרכב

טיפול באלקטרוניקת הרכב

דאג לביצוע של עבודות התחזוקה שלך על   
אלקטרוניקת המנוע ועל חלקיה כגון יחידות 

בקרה, חיישנים וכבלי חיבור במרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. אחרת, 

רכיבי הרכב עלולים להתבלות תוך זמן קצר 
יותר וייתכן כי יבוטל תוקפו של רישיון הרכב.

התקנה מאוחרת של מכשירי קשר 
)RF וטלפונים ניידים )משדרי

 אזהרה
אם בוצעה התקנה מאוחרת לא נכונה של משדרי 

RF, הקרינה האלקטרומגנטית שהם פולטים 
עשויה לשבש את פעולתה של אלקטרוניקת 

הרכב. מצב כזה עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה 
 של רכבך. קיימת סכנת תאונה.

בצע תמיד עבודות ושינויים ברכיבים חשמליים 
ואלקטרוניים במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.

 אזהרה
אם אינך משתמש נכון במשדרי RF ברכב, 

הקרינה האלקטרומגנטית שלהם עלולה לשבש 
 את פעולתה של אלקטרוניקת הרכב, אם:

1• משדר RF לא מחובר לאנטנה חיצונית
• האנטנה החיצונית הותקנה לא נכון או שהיא לא 

 אנטנה מאושרת.
מצב זה עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של רכבך.  

 קיימת סכנת תאונה.
 דאג להתקין אנטנה חיצונית במרכז שירות של

מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. אם אתה 
מפעיל את משדר ה-RF ברכב, תמיד בצע חיבור 

עם האנטנה החיצונית. 

ייתכן כי יבוטל רישיון הרכב שלך, אם לא   
תקפיד על הוראות ההתקנה והשימוש של 

.RF משדרי

בפרט יש לעמוד בתנאים הבאים:  

• יש להשתמש רק בתחומי תדרים מאושרים.  

• יש להקפיד על ההספק המרבי המותר של   
תחומי תדרים אלה.

• יש להתקין אנטנה חיצונית במיקום מאושר   
בלבד.

קרינה אלקטרו-מגנטית חריגה עלולה לגרום 
נזק לבריאותך ולבריאותם של אחרים. השימוש 
באנטנה חיצונית מסתמך על מחקרים מדעיים
הדנים בסיכונים בריאותיים אפשריים הנובעים 

מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.
הקפד על ההערות על הפעלת טלפונים ניידים  

) עמוד 316(. 
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ניתן להתקין אנטנה חיצונית במיקומים הבאים 
:RF לשימוש נכון במשדרי

מיקומי אנטנה מאושרים

  האזור הקדמי של הגג  

  האזור האחורי של הגג  

 כנף אחורית

בכלי רכב המצוידים בגג נפתח, אסור להתקין   
אנטנה חיצונית באזור הקדמי של הגג. 

אם האנטנה מותקנת על הכנף האחורית,   
מומלץ להציב אותה קרוב ככל האפשר 

לאמצע הכביש. 

 ISO/TS 21609 השתמש במפרטים טכניים
)רכבי כביש - תקנות EMC הנוגעות להתקנה 
מאוחרת של ציוד רדיו( בעת התקנת משדרי 

RF. הקפד על דרישות החוק הנוגעות 
לתוספות.

אם לרכבך יש תושבת התקנה למכשירי קשר, 
השתמש באספקת חשמל או בחיבורי אנטנה 
המיועדים לשימוש עם החיווט הבסיסי. הקפד 

על הוראות ההתקנה הנוספות של היצרן. 
סטיות בתחומי תדרים, הספק שידור מרבי 

או מיקומי אנטנה חיצונית חייבות אישור של 
חברת מרצדס בנץ.

אסור שהספק השידור המרבי )שיא( בבסיס 
האנטנה יחרוג מהערכים הבאים:

הספק שידור תחום תדרים
מרבי

MHz 54-3 100  גלים קצריםw

 תחום תדרים 4 מ' 
MHz 78-74

30w

 תחום תדרים 2 מ' 
MHz 174-144

50w

רדיו עורקי דיגיטלי/טטרה 
MHz 460-380

10w

תחום תדרים 70 ס"מ 
MHz 460-400

35w

GSM/DCS/PCS
850/900/1800/190010W

UMTS/LTE10W
 

 במכשירים הבאים ניתן להשתמש בכלי רכב 
ללא הגבלות:

 100MW בעלי הספק מרבי עד RF משדרי  •
טלפונים ניידים   •1

)GSM/DCS/PCS/UMTS/ LTE(  
אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני 

של הרכב עבור תחומי התדרים הבאים:
רדיו דיגיטלי/טטרה  •

תחום תדרים 70 ס"מ  •
GSM/DCS/PCS  •

UMTS/LTE  •
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לוחיות זיהוי

לוחית הזיהוי של הרכב עם מספר הזיהוי 
)VIN( של הרכב

פתח את הדלת הימנית הקדמית  
 . אתה תראה את לוחית הזיהוי של הרכב   

דוגמה: לוחית זיהוי רכב  
 לוחית זיהוי של רכב  

)AG יצרן הרכב )דיימלר  

 אישור הפעלה כללי  של EU )רק במדינות 
מסוימות(

)VIN( מספר זיהוי רכב  

  משקל רכב כולל מרבי מותר )ק"ג(

 משקל מרבי מותר של שילוב רכב/גרור )ק"ג(

 משקל מרבי מותר על סרן קדמי )ק"ג( 

 משקל מרבי מותר על סרן אחורי )ק"ג( 

 קוד צבע

המידע המוצג בלוחית הזיהוי של הרכב הוא   
מידע לדוגמה.  מידע זה שונה בכל רכב ורכב 

ועשוי לסטות מהמוצג כאן. באפשרותך למצוא 
נתונים על רכבך בלוחית הזיהוי של רכבך.

VIN 

הזז את המושב הקדמי הימני לאחור ככל   
הניתן.

קפל את כיסוי הרצפה  שלפני המושב   
הימני הקדמי.

  VIN תראה את מספר הזיהוי של הרכב  

את מספר הזיהוי של הרכב )VIN( ניתן למצוא 
גם על לוחית הזיהוי של הרכב. ) עמוד 388(.

מספר מנוע

מספר המנוע מוטבע על בלוק המנוע.  מידע 
נוסף ניתן לקבל בכל מרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

מוצרי שירות וקיבולם

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מוצרי שירות עלולים להיות רעילים ומסוכנים 

לבריאות. קיימת סכנת פציעות. הקפד על 
ההוראות הנמצאות על המיכלים המקוריים של 
המוצרים בעת השימוש במוצרי השירות  ובעת 

אחסנתם וסילוקם. אחסן את מוצרי השירות 
באריזתם המקורית. שמור על מוצרי השירות 

הרחק מהישג ידם של ילדים.
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 למען איכות הסביבה
סלק מוצרי שירות באופן האחראי לסביבה.

מוצרי שירות כוללים:
דלקים  •

חומרי סיכה )שמן מנוע, שמן תיבת ההילוכים(  •
נוזל קירור  •

נוזל בלמים  •
נוזל שטיפה של השמשה הקדמית  •

קרר של מערכת בקרת האקלים   

יש להתאים בין רכיבי הרכב לבין מוצרי שירות. 
חברת מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש 

במוצרים שנבחנו ואושרו בידיה.  הם רשומים 
בספר הנהג של מרצדס בנץ בפרקים 

הרלוונטיים.
ניתן לזהות מוצרי שירות שמרצדס בנץ אישרה 

באמצעות כיתובים הבאים על האריזה:
 MB-Freigabe  •1

)MB-Freigabe 229.51 לדוגמה(  
 )MB 229.51 לדוגמה אישור( MB Approval  •
המלצות או תיאורים אחרים המציינים רמת 
איכות או מפרט בהתאם למספר גיליון של 

מרצדס בנץ )לדוגמה MB 229.5(. הם לא 
בהכרח אושרו בידי מרצדס בנץ.

מידע נוסף ניתן לקבל בכל מרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ או 

 באתר אינטרנט  
.http://bevo.mercedes-benz.com

דלק

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק 
עשוי להעלות את סכנת השריפות והתפוצצויות.

עליך להרחיק מהדלק אש, להבות חשופות, גצים 
וסיגריות דולקות. לפני תדלוק דומם את המנוע 

והפסק את חימום העזר, אם הוא פועל.

 אזהרה
דלק הוא חומר רעיל ומזיק לבריאות. קיימת 

 סכנת פציעות.
אל תבלע דלק או תאפשר לו לבוא במגע עם אור, 
עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. הרחק דלק 

 מהישג ידם של ילדים.
אם אתה או אחרים באים במגע עם דלק, בצע את 

 הפעולות הבאות:

1• שטוף מיד את האזורים הנגועים במים וסבון
• אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מיד 

ביסודיות במים נקיים. פנה מיד לקבלת טיפול 
 רפואי.

• אם בלעת דלק, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. 
 אל תנסה לגרום להקאות.

• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם דלק.

תכולת מיכל דלק

קיבול כללילדגם

4MATIC 56.0 ליטריםדגמי

50.0 ליטריםשאר הדגמים

עתודת דלק לדגם
כלולה

AMG כ- 8.0 ליטריםרכבי

כ- 6.0 ליטריםשאר הדגמים

)E DIN 51626-1    ,EN 228( בנזין

דירוג דלק
אל תמלא סולר בכלי רכב עם  מנועי בנזין. אל   
תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות דלק 
לא נכון. אחרת, הדלק עלול להיכנס למערכת 
הדלק. אפילו כמויות קטנות של דלק לא נכון 

עלולות לגרום נזק למערכת הדלק ולמנוע. 
פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ כדי לנקז את מיכל הדלק 
ואת צינורות הדלק.
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תדלק רק בנזין נטול עופרת בדירוג פרמיום   
בדירוג אוקטן  95ROZ/85 MOZ לפחות, 
 E DIN או EN 228 התואם לתקן אירופאי

51626-1 או למפרט זהה.

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.  

 E DIN או EN 228 דלק שאינו עומד בתקן  
51626-1 עלול לגרום לבלאי מוקדם ונזק 

למנוע ולמערכת הפליטה. 

השתמש בדלק מומלץ בלבד. שימוש בדלקים   
אחרים עלול לגרום לכשל מנוע. 

אל תשתמש בדלקים הבאים:  

• E85 )בנזין עם 85% אתנול(  

• E100 )בנזין עם 100% אתנול(  

• M15 )בנזין עם 15% מתנול(  

• M30 )בנזין עם 30% מתנול(  

• M85 )בנזין עם 85% מתנול(  

• M100 )מתנול 100%(  

• בנזין עם תוספים המכילים מתכת  

• סולר  

אל תערבב דלקים אלה עם הדלק המומלץ   
לשימוש ברכבך. אל תשתמש בתוספים.  
אחרת, עשוי להיגרם נזק למנוע. תוספים 

להסרת משקעים ולמניעת היווצרותם אינם 
כלולים ברשימת התופסים האסורים. יש 

לערבב בנזין רק עם התוספים המומלצים בידי 
חברת מרצדס בנץ; ראה סעיף "תוספים". ניתן 
לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות של מרצדס 

מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

בדרך כלל, סוג הדלק מצוין על משאבת 
התדלוק.  אם אינך מוצא תווית על משאבת 

דלק, שאל את עובדי תחנת הדלק. 
דלק E10 מכיל עד 10% ביואתנול. רכבך   
מתאים לשימוש בדלק E10. באפשרותך 

.E10 לתדלק את רכבך בדלק

  :GLA 200, GLA 250, GLA 250 4MATIC רכבי
אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני ניתן 

להשתמש בדלק נטול-עופרת רגיל שדירוג 
.83MON / 93RON האוקטן שלו

כל הדגמים האחרים: אם הדלק המומלץ 
לא זמין, כאמצעי זמני ניתן להשתמש בדלק 

 91RON נטול-עופרת רגיל שדירוג האוקטן שלו
/ 82MON. שימוש בדלק זה עשוי להפחית 

את ביצועי המנוע ולהגדיל את צריכת הדלק.  
הימנע מנהיגה במצערת מלאה ומהאצות 
פתאומיות.  לעולם אל תמלא דלק שדירוג 

האוקטן שלו נמוך מהמצוין לעיל. 
במדינות מסוימות תכולת הגופרית בדלקים   

עשויה לא להיות נמוכה דיה.  באופן זמני דלק 
זה עשוי לייצר ריחות לא נעימים, במיוחד 

בנסיעות קצרות. ברגע שנעשה שימוש בדלק 
)10ppm נטול גופרית )תכולת גופרית עד

עוצמת הריחות פוחתת.

למידע על תדלוק ) עמוד 177(.
AMG רכבי

תדלק רק בנזין נטול עופרת בדירוג פרמיום   
בדירוג אוקטן  98RON/88 MON לפחות, 

התואם לתקן אירופאי EN 228 או למפרט 
זהה. אחרת, אתה עלול לפגוע בהספק המנוע 

או במנוע.

אם הדלק המומלץ לא זמין, באופן זמני ניתן   
 .95RON/ 85MON להשתמש בדלק בדירוג
שימוש בדלק זה עשוי להפחית את ביצועי 

המנוע ולהגדיל את צריכת הדלק. ככל האפשר 
הימנע מנהיגה עם מצערת פתוחה. אם הדלק 

המומלץ לא זמין, באופן זמני ניתן להשתמש 
.91RON/82.5 MON בדלק בדירוג

שימוש בדלק זה גורם לעלייה ניכרת בצריכת   
הדלק ובירידת ניכרת בהספק המנוע.  הימנע 

 מנהיגה במצערת מלאה.
אם רק דלק נטול עופרת רגיל בדירוג אוקטן  

91RON/82.5 MON או בדירוג נמוך יותר, עליך 
להתאים את רכבך לשימוש בדלק זה במוסך 

מוסמך.

דלק E10 מכיל עד 10% ביואתנול. רכבך   
מתאים לשימוש בדלק E10. באפשרותך 

.E10 לתדלק את רכבך בדלק
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GLA 250

תדלק רק בדלק נטול עופרת ונטול גופרית   
 95RON/85 MON  שדירוג האוקטן שלו
לפחות, העומד בתקן אירופי EN 228 או 

במפרטים שווי ערך. אחרת, אתה עלול לפגוע 
בהספק המנוע או לגרום נזק למערכת בקרת 

הפליטה.

במדינות מסוימות תכולת הגופרית בדלקים   
עשויה לא להיות נמוכה דיה. באופן זמני דלק 

זה עשוי לייצר ריחות לא נעימים, במיוחד 
בנסיעות קצרות. ברגע שנעשה שימוש בדלק 

)10ppm נטול גופרית )תכולת גופרית עד
עוצמת הריחות פוחתת.

תוספים

הפעלת המנוע לאחר הוספת תוספי דלק   
עשויה לגרום לכשל המנוע.  אל תערבב תוספי 

דלק עם דלק. אין הכוונה לתוספים להסרת 
משקעים ולמניעת היווצרותם. יש לערבב 

בנזין רק עם התוספים המומלצים בידי חברת 
מרצדס בנץ. הקפד על הוראות השימוש 

המופיעות על אריזת המוצר. ניתן לקבל מידע 
נוסף על תוספים מומלצים בכל מרכז שירות 

של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 

חברת מרצדס בנץ ממליצה להשתמש 
בדלקים שמכילים תוספים.

איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עשויה 
להיות ירודה. בגלל איכות דלק ירודה במערכת 
ההזרקה עשויים להצטבר משקעים. במקרים 

כאלה ובהתייעצות עם מרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ ניתן 
לערבב בנזין עם תוסף ניקוי שמאושר בידי 

מרצדס בנץ.
Mercedes-Benz הקפד תמיד על ההערות ועל 

יחסי ערבוב המפורטים על אריזת המוצר. 

)EN 590 ( סולר

דירוג דלק     

 אזהרה
אם אתה מערבב סולר עם בנזין, נקודת ההבזק 

של התערובת נמוכה מזו של סולר נקי. בעוד 
שהמנוע פועל רכיבים במערכת הפליטה עשויים 
להתחמם מבלי לשים לב. קיימת סכנת שריפה.

לעולם אל תתדלק את רכבך בבנזין. לעולם אל 
תוסיף בנזין לסולר.

בעת התדלוק השתמש רק בסולר התואם   
את התקן האירופי EN 590 או בסולר באיכות 

דומה. דלק שאינו עומד בתקן EN 590 עשוי 
לגרום לבלאי מוקדם ולנזק למנוע ולמערכת 

הפליטה. 

אל תשתמש בדלקים הבאים:  
1• סולר ימי

1• שמן חימום
1• ביודיזל

1• שמן צמחי
1• בנזין

1• פרפין
• נפט

אל תערבב חומרים אלה עם סולר ואל   
תשתמש בשום תוספים מיוחדים.  אחרת, 

עשוי להיגרם נזק למנוע.

כלי רכב עם מסנן חלקיקי דיזל: במדינות   
 Euro מחוץ לאיחוד האירופי תדלק רק בסולר

 .50ppm -שתכולת הגופרית בו נמוכה מ
אחרת, עשוי להיגרם נזק למערכת בקרת 

הפליטה. 

כלי רכב ללא מסנן חלקיקי דיזל: במדינות   
שבהן זמין רק סולר בעל תכולת גופרית גבוהה, 

תצטרך להחליף את שמן המנוע לעתים 
קרובות יותר. מידע נוסף על מרווחים בין 

החלפות שמן ניתן לקבל בכל מרכז שירות 
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ. 
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בדרך כלל, דירוג הדלק מצוין על משאבת 
התדלוק. אם אינך מוצא תווית על משאבת 

דלק, שאל את עובדי תחנת הדלק.
למידע על תדלוק ) עמוד 177(.

טמפרטורות חיצוניות נמוכות 
בחודשי חורף זמין סולר עם שיפור איכות 

הזרימה בקור.  באירופה תקן EN 590 מגדיר 
קטגוריות של טמפרטורות בהתאם סוגי אקלים 

שונים. ניתן למנוע תקלות באמצעות תדלוק 
בסולר התואם לתנאי האקלים המפורטים 

בתקן EN 590. בטמפרטורות חיצוניות נמוכות 
מאוד ייתכן כי לא יהיה די במאפייני הזרימה של 
הסולר. לפיכך, סולר מאזורים חמים יותר עשוי 

לא להתאים להפעלת הרכב בתנאי אקלים 
קרים.

לקבלת מידע נוסף על איכויות דלק במדינות   
מסוימות ועל סוגי דלק העמידים לטמפרטורות 

נמוכות ניתן לברר בחברות דלק או בתחנות 
דלק, לדוגמה. 

מידע על תצרוכת דלק

 למען איכות הסביבה
מדענים מאמינים כי גז CO2 )פחמן דו-

חמצני( הוא האחראי העיקרי להתחממות 
כדור הארץ )אפקט החממה(. רמות 

הפליטה של CO2 ברכבך קשורות בקשר 
ישיר לתצרוכת דלק ולכן תלויות:
• בשימוש יעיל בדלק בידי המנוע

• בסגנון נהיגה
• בגורמים אחרים שאינם טכניים כגון 
השפעות סביבתיות, תנאי דרך ותנועה

 CO2 -באפשרותך למזער את פליטות ה
של רכבך באמצעות נהיגה זהירה וטיפולי 

תחזוקה סדירים.

תצרוכת הדלק של הרכב גדולה מהרגיל 
במצבים הבאים:

טמפרטורות נמוכות מאוד   •
בתנועה עירונית   •
בנסיעות קצרות   •
באזורים הרריים   •
בעת גרירת גרור   •

רק במדינות מסוימות: אתה יכול למצוא   
מידע על ערכי צריכת דלק ופליטות מזהמים 

הנוכחיות במסמכי COC )אישור תאימות 
של האיחוד האירופי(של רכבך. מסמכים אלו 

מסופקים עם רכבך. הערכים של תצרוכת 
הדלק התבססו על הגרסה התקפה העדכנית:

לכלי רכב העומדים בתקנים עד וכולל התקן   
 Euro 4 בהתאם לתקנות האיחוד האירופי  

       /80/1268 לכלי רכב העומדים בתקנים עד 
או מעל תקן Euro 5 בהתאם לתקנה EC מס' 

.715/2007

ייתכנו סטיות מערכים אלה בתנאי הפעלה 
רגילים.

שמן מנוע

    
הערות בטיחות חשובות

בעת הטיפול בשמן מנוע הקפד על הערות 
הבטיחות החשובות על מוצרי השירות ) עמוד 

.)388
לאיכות של שמן המנוע חשיבות מכרעת 

בתפקוד ובאורך חיי השירות של מנוע. לאחר 
בדיקות נרחבות חברת מרצדס בנץ מאשרת 

שמני מנוע העונים לתקן הטכני הנוכחי.
לכן, במנועי מרצדס בנץ ניתן להשתמש רק 

בשמני מנוע שאושרו בידי חברת מרצדס בנץ.
מידע נוסף על שמני מנוע שנבחנו ואושרו 

לשימוש ניתן לקבל במרכזי שירות מורשים של 
 חברת כלמוביל בע"מ.

חברת מרצדס בנץ ממליצה לבצע את החלפת 
השמן במרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ.
האישור של מרצדס בנץ מצוין על גבי אריזת 

המוצר באמצעות הערה MB Approval )אישור 
של מרצדס בנץ( ובאמצעות מספר גיליון 

.MB Approval229.51 רלוונטי, לדוגמה
באפשרותך למצוא סקירה קצרה על שמני 

מנוע באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
http://bevo.mercedes-benz.com באמצעות 

הקלדת המספר 229.5 

EEC
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הטבלה מציגה את שמני המנוע שאושרו 
לשימוש ברכבך.

מנוע בנזין: במדינות מסוימות ניתן להשתמש 
בשמני מנוע שונים בתנאי קצרים מרווחי 

השירות.  למידע נוסף פנה למרכז שירות של 
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע"מ.

אישור מרצדס מנועי בנזין
בנץ

229.5כל הדגמים

מנועי דיזל עם מסנן 
DPF

אישור מרצדס 
בנץ

GLA 180 CDI ,229.31 ,226.51
229.52 ,229.51

 GLA 200 CDI
 GLA 200 CDI 4MATIC

 GLA 220 CDI GLA 220
CDI 4MATIC

,229.31 ,228.51
229.52 ,229.51

מנועי דיזל ללא מסנן 
DPF

אישור מרצדס 
בנץ

 GLA 200 CDI
 GLA 200 CDI 4MATIC

 GLA 220 CDI GLA 220
CDI 4MATIC

228.5 ,228.3
 ,229.3 ,228.51
,229.5 ,229.31

229.52 ,229.51

ברכבי AMG השתמש רק בשמני מנוע 
. SAE 5W-40 או SAE 0W-40 שצמיגותם

אם שמני המנוע המופיעים בטבלה לא זמינים,   
באפשרותך להוסיף שמני מנוע הבאים עד 

להחלפת שמן הבאה:

כלי רכב עם מנוע בנזין: אישור מרצדס בנץ   
ACEA A3 229.1, 229.3 או

מנועי דיזל: אישור מרצדס בנץ 229.1, 229.3,   
ACEA C3 229.5 או

את השמן הנ"ל ניתן להוסיף פעם אחת בלבד   
בכמות מרבית של 1.0 ל'. 

קיבול 

הערכים הבאים מתייחסים להחלפת שמן מנוע 
כולל מסנן שמן.

החלפה דגם
כמות

 GLA 180
GLA 2005.8 ליטרים

GLA 250
GLA 250 4MATIC

GLA 45 AMG 4MATIC
5.6 ליטרים

GLA 180 CDI4.5 ליטרים

7.0 ליטריםכל שאר הדגמים

תוספים 

אל תשתמש בשום תוספים עבור שמן המנוע.   
השימוש בהם עלול לגרום נזק למנוע.

צמיגות של שמן מנוע 

צמיגות מתארת את מאפייני הזרימה של נוזל. 
אם לשמן מנוע צמיגות גבוהה, זרימתו איטית. 

ככל שצמיגות השמן נמוכה יותר, זרימתו 
מהירה יותר.

בחירה של שמן מנוע מבוססת על 
הטמפרטורה החיצונית הקיימת ומתאימה 

למפרטי SAE )צמיגות(.  הטבלה מציגה את 
דרגות הצמיגות שיש להשתמש בהן. תכונות 

ההתנהגות בטמפרטורות נמוכות של שמן 
המנוע עשויות להיפגע במהלך ההפעלה בגלל 

גורמים כגון הזדקנות, פיח והתפשטות דלק. 
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לכן, מומלץ להקפיד על החלפות שמן סדירות 
ולהשתמש רק בשמני מנוע בדירוג SAE נכון. 

נוזל בלמים

 אזהרה
נוזל הבלמים כל הזמן סופח לחות מהאוויר. לכן, 
נקודת הרתיחה שלו יורדת. אם נקודת הרתיחה 

של נוזל הבלמים נמוכה מדי, עשויים להיווצר 
כיסי אדים בעת הפעלת עומס רב על הבלמים. 
בעקבות זאת נפגעת יעילות הבלימה.  קיימת 

סכנת תאונה. דאג לחדש את נוזל הבלמים 
במרווחי זמן מומלצים. 

בעת הטיפול בנוזל הבלמים הקפד על הערות 
הבטיחות החשובות על מוצרי השירות ) עמוד 

.)388
מרווחי הזמן המומלצים להחלפת נוזל הבלמים 

כלולים החוברת השירות של רכבך.
השתמש בנוזל הבלמים שמאושר בידי מרצדס 

  .331.0 MB Approval  בנץ בהתאם למפרט
מידע על נוזל שירות המאושר לשימוש ניתן 
לקבל בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה 

מטעם כלמוביל בע"מ או באתר אינטרנט 
 בכתובת  

.benz.com" http://bevo.mercedes-benz.com 

דאג לבדוק את נוזל הבלמים באופן סדיר    
במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם 

כלמוביל בע"מ.

נוזל קירור

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם נוגד קיפאון בא במגע עם רכיבי המנוע 

החמים בתא המנוע, הוא עלול להתלקח. קיימת 
 סכנת שריפה ופציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה מוסיף את 
נוגד הקיפאון.  וודא שנוגד הקיפאון לא נשפך 

בסמוך לצוואר המילוי של המכל. נקה ביסודיות את 
נוגד הקיפאון מהרכיבים לפני התנעת המנוע. 

הוסף נוזל קירור שכבר מעורבב עם נוגד   
הקיפאון הרצוי. אחרת, אתה עלול לגרום נזק 
למנוע. מידע נוסף על נוזלי קירור ניתן למצוא 

במפרטי מרצדס בנץ עבור מוצרי שירות, 
במפרטים גיליון מס' 310.1 או באתר החברה 
 .http://bevo.mercedes-benz.com  בכתובת

כמו כן, פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה 
מטעם כלמוביל בע"מ.

השתמש תמיד בתערובת נוזל קירור   
מתאימה, אפילו במדינות בעלות אקלים חם. 

אחרת, מערכת הקירור של המנוע לא מוגנת   
דיה מפני שיתוך ומפני חימום יתר. 

דאג להחליף את נוזל הקירור במוסך מוסמך   
ולתעד את ההחלפה בחוברת השירות.

הקפד על הערות בטיחות חשובות הנוגעות 
 למוצרי השירות בעת טיפול בנוזל קירור 

) עמוד 388(.
נוזל הקירור הוא תערובת של מים ונוגד 

קיפאון/מעכב שיתוך. באחריותו:
הגנה מפני שיתוך   •
הגנה מפני קיפאון   •

העלאה של נקודת הרתיחה   •
אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך נמצא 

במערכת בריכוז נכון, תהיה נקודת הרתיחה 
של נוזל הקירור 130°C לערך.

ריכוזו של נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך 
במערכת הקירור של המנוע חייב:

להיות 50% לפחות. כך תהיה מערכת    •
הקירור של המנוע מוגנת מפני קיפאון עד 

.-37°C לטמפרטורה של
לא לחרוג מעל 55% )הגנה נגד קיפאון עד    •

45°C-(. אחרת, החום לא ייספג ביעילות.
מרצדס בנץ ממליצה להשתמש בנוגד קיפאון/
מעכב שיתוך בריכוז התואם למפרטי מרצדס 

בנץ עבור מוצרי שירות, גיליון מס' 310.1.
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במעמד המסירה של הרכב החדש, מערכת   
הקירור שלו ממולאת בתערובת קירור 

המבטיחה הגנה נאותה מפני קיפאון ומפני 
שיתוך. 

נוזל הקירור נבדק בכל טיפול תחזוקה במרכז   
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל 

בע"מ. 

מערכת השטיפה של השמשה הקדמית 
והפנסים הראשיים

הערות בטיחות חשובות 

 אזהרה
אם נוזל שטיפה של השמשה הקדמית בא במגע 

עם רכיבים חמים של המנוע או של מערכת 
הפליטה, הוא עלול להתלקח.  קיימת סכנת 

 שריפה ופציעות.
היזהר לא לשפוך את נוזל השטיפה של השמשה 

הקדמית סמוך לצוואר המילוי של המיכל. 

השתמש בנוזל שטיפה שמתאים לשימוש על   
עדשות פלסטיק של פנסים, לדוגמה בחומר 

 .MB WinterFit או MB SummerFit שטיפה
נוזל שטיפה לא נכון עלול לגרום נזק לעדשות 

הפלסטיק של הפנסים הראשיים.

אל תשתמש במים מזוקקים או במים לא   
מיוננים כד למלא את מיכל השטיפה. אחרת, 

ייגרם נזק לחיישן המפלס.

 MB ניתן לערבב את נוזלי השטיפה מסוג  
SummerFit ומסוג MB WinterFit.  אחרת, 

מתזי המערכת עשויים להיסתם.

בעת הטיפול בנוזל השטיפה הקפד על 
הערות הבטיחות החשובות על מוצרי שירות 

 ) עמוד 388(.
בטמפרטורות מעל נקודת הקיפאון:

מלא את מיכל נוזל שטיפה בתערובת של מים   
.MB SummerFit ונוזל שטיפה, לדוגמה

 ערבב 100 חלקי מים עם 1 חלק של 
.MB SummerFit

בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון:
מלא את מיכל נוזל שטיפה בתערובת של מים   

.MB WinterFit ונוזל שטיפה, לדוגמה

התאם את יחס הערבוב לטמפרטורה 
החיצונית.

עד 10°C-: ערבב בין 2 חלקי מים עם 1 חלק   •
.MB WinterFit

עד 20°C-: ערבב בין 1 חלק מים עם 1 חלק   •
.MB WinterFit

עד 29°C-: ערבב בין 1 חלק מים עם 2 חלקי   •
.MB WinterFit

 SummerFit  הוסף נוזל שטיפה מרוכז דוגמת  
או MB WinterFit לנוזל השטיפה לאורך כל 

השנה. 

נתוני הרכב

הערות כלליות

שים לב לנתונים הייחודיים של רכבך:
הגובה המצוין יכול להשתנות בגלל:  •

- צמיגים  
- עומס  

- מצב המתלה  
- ציוד אופציונלי  

ציוד אופציונלי מפחית את המטען המרבי   •
שניתן להעמיס ברכב.

מידע על משקל רכבך מופיע על לוחית הזיהוי   •
של הרכב ) עמוד 388(.

רק במדינות מסוימות: אתה יכול למצוא את    •
המידע הספציפי לרכבך במסמכי COC )אישור 

תאימות של האיחוד האירופי( של רכבך. 
מסמכים אלו מסופקים עם רכבך.
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משקלים ומידות

דגם

גובה בפתיחהמרווח גובה

רכבי 
AMG2019 מ"מ1866 מ"מ

שאר 
הדגמים

2045 מ"מ1876 מ"מ

הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת 
הספר.

AMG רכבי

4445 מ"מאורך הרכב 

רוחב רכב כולל מראות 
חיצוניות

2022 מ"מ

רוחב רכב ללא מראות 
חיצוניות

1805 מ"מ

1479 מ"מגובה הרכב

2699 מ"מבסיס גלגלים

100 ק"געומס מרבי על הגג

כל שאר הדגמים

4417 מ”מאורך הרכב

רוחב רכב כולל מראות 
חיצוניות

2022 מ”מ

רוחב רכב לא כולל מראות 
חיצוניות

1804 מ”מ

1494 מ”מגובה הרכב

2699 מ”מבסיס גלגלים

עומס מרבי דגם
על הגג

GLA 180
GLA 180 CDI

75 ק"גשאר הדגמים

עומס מרבי דגם
בתא המטען

GLA 180
GLA 180 CDI

100 ק"גשאר הדגמים

נתוני רכב לנהיגת שטח

עומק מים מירבי

אסור שעומק המים יחרוג מהערך הנקוב. שים   
לב שהעומק המותר במים זורמים הוא קטן 

יותר.

הערכים החסרים של עומק המים המרבי  
לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.  

רכב מועמס ומוכן לנסיעה: מיכל דלק מלא, כל 
הנוזלים במפלס נכון והנהג יושב ברכב.
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 מידע נוסף על נהיגה בדרכים מוצפות 
) עמוד 186(.

זווית כניסה/יציאה

ערכים חסרים של זוויות כניסה/יציאה מלפנים 
 ומאחור  לא היו זמינים בעת הדפסת 

הספר.
 למידע נוסף על זוויות כניסה/יציאה, ראה 

) עמוד 189(.

שיפוע מירבי לנסיעה בעליה

שים לב שיכולות הטיפוס של רכבך תלויות 
בתנאי השטח ובתנאי הדרך שאתה נוהג בהם.

הערכים החסרים של שיפוע הטיפוס המרבי 
לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.

לחץ בזהירות את דוושת ההאצה וודא 
שהגלגלים לא מסתחררים בנהיגה באזורים 

תלולים. 
אם חלה הקלה בעומס על הסרן הקדמי   

בנסיעה בעלייה תלולה, הגלגלים הקדמיים 
נוטים להסתחרר.  תפקוד 4ETS מזהה מצב 

זה ובולם את הגלגלים בהתאם. המומנט 
המועבר לגלגלים האחוריים מוגבר ולכן קל יותר 

להתחיל לנסוע. 
 למידע נוסף על שיפוע הטיפוס המרבי, ראה 

) עמוד 190(.

התקן לגרירת גרור

מידות התקנה

אם התקן גרירה הותקן לאחר רכישה, ייתכן כי   
יהיה צורך לבצע שינויים במערכת הקירור של 

המנוע בהתאם לסוג הרכב.

אם אתה מתקין התקן גרירה לאחר רכישה,   
הקפד על נקודות העיגון שעל השלדה.

 GLA 45 AMG לא ניתן להשתמש בדגם
4MATIC לגרירת גרור. 

דוגמה: נקודות עיגון להתקנה של התקן גרירה
 נקודות עיגון  

  מידות שלוחה  

  קו מרכזי של הסרן האחורי

מידות השלוחה של התקני גרירה שהותקנו 
במפעל, כולל כיסוי מגן, הן 911 מ"מ.
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עומסי גרור

עומס גרור המותר )בזווית טיפוס מינימלית של 8% ממצב נייח(

לא ניתן להשתמש בדגם GLA 45 AMG 4MATIC לגרירת גרור.
הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.

תיבת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידנית

GLA 180
GLA 2001500 ק"ג1500 ק"ג

GLA 180 CDI
GLA 200 CDI1500 ק"ג1500 ק"ג

תיבת הילוכים אוטומטית

GLA 2501500 ק"ג

GLA 250 4MATIC1800 ק"ג

GLA 200 CDI 4MATIC1800 ק"ג

GLA 220 CDI1500 ק"ג

GLA 220 CDI 4MATIC1800 ק"ג

עומס גרור המותר )בזווית טיפוס מינימלית של 12% ממצב נייח(

לא ניתן להשתמש בדגם GLA 45 AMG 4MATIC לגרירת גרור.
הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.

תיבת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידנית

GLA 180
GLA 2001400 ק"ג1400 ק"ג

GLA 180 CDI
GLA 200 CDI1500 ק"ג1500 ק"ג

תיבת הילוכים אוטומטית

GLA 2501500 ק"ג

GLA 250 4MATIC1800 ק"ג

GLA 200 CDI 4MATIC1800 ק"ג

GLA 220 CDI1500 ק"ג

GLA 220 CDI 4MATIC1800 ק"ג
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עומס מותר על גרור, ללא בלמים

לא ניתן להשתמש בדגם GLA 45 AMG 4MATIC לגרירת גרור.
הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.

תיבת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידנית

GLA 180
GLA 200715 ק"ג695 ק"ג

GLA 180 CDI
GLA 200 CDI750 ק"ג750 ק"ג

תיבת הילוכים אוטומטית

GLA 250725 ק"ג

GLA 250 4MATIC750 ק"ג

GLA 200 CDI 4MATIC750 ק"ג

GLA 220 CDI750 ק"ג

GLA 220 CDI 4MATIC750 ק"ג

משקל מרבי של יצול הגרור

השתמש בעומס על יצור הגרור קרוב ככל האפשר לערכו המרבי. אין להשתמש בעומס יצול הגרור   
נמוך מ- 50 ק"ג, מכיוון שהגרור עלול להשתחרר.

שים לב שהמטען והעומס על הסרן האחורי מופחתים בגלל העומס בפועל.   

 משקל יצול הגרור  אינו כלול בעומס הגרור.
 לא ניתן להשתמש בדגם GLA 45 AMG 4MATIC לגרירת גרור.

הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.

תיבת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידנית

GLA 180
GLA 20075 ק"ג75 ק"ג

GLA 180 CDI
GLA 200 CDI75 ק"ג75 ק"ג
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תיבת הילוכים אוטומטית

GLA 25075 ק"ג

GLA 250 4MATIC75 ק"ג

GLA 200 CDI 4MATIC75 ק"ג

GLA 220 CDI75 ק"ג

GLA 220 CDI 4MATIC75 ק"ג

אסור שהעומס על יצול הגרור בפועל יחרוג מהערך המצוין בספר הנהג. ניתן למצוא ערך זה על וו הגרירה 
או על לוחית הזיהוי של הגרור. יש להתייחס לערך הנמוך מביניהם.

באפשרותך לחבר מערכות לנשיאת מטען כגון מנשא אופניים או מתקנים אחרים על תפוח הגרירה. 
משקל יצול הגרור המרבי 75 ק"ג תקף אם מערכת לנשיאת מטען מותקנת על תפוח הגרירה.

עומס מותר על סרן אחורי בעת גרירת גרור

לא ניתן להשתמש בדגם GLA 45 AMG 4MATIC לגרירת גרור.
הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.

תיבת הילוכים אוטומטיתתיבת הילוכים ידנית

GLA 180
GLA 200985 ק"ג985 ק"ג

GLA 180 CDI
GLA 200 CDI990 ק"ג990 ק"ג

תיבת הילוכים אוטומטית

GLA 250985 ק"ג

GLA 250 4MATIC1025 ק"ג

GLA 200 CDI 4MATIC1030 ק"ג

GLA 220 CDI990 ק"ג

GLA 220 CDI 4MATIC1030 ק"ג



אינטרנט

ועל חברת נוסף על רכבי מרצדס   מידע 
Daimler AG 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 
והתיעוד  ההפעלה  הוראות  לספר  ביחס 

הטכני, בכתובת:

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

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

Daimler AG מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה למען איכות הסביבה

הערות להגנת הסביבה מספקות מידע על אודות פעולות 
שיש לנקוט כדי לסלק מוצרים באופן המתחשב בסביבה.

הערות על נזק חומרי, מתריעות מפני סכנות 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( 
על הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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