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ברוך הבא לעולם של Mercedes-Benz
קרא את ספר הרכב הזה בעיון ,והכר את הרכב שלך לפני
הנסיעה .למען בטיחותך וכדי שתוכל ליהנות מהרכב למשך
זמן ארוך יותר ,פעל בהתאם להנחיות ולאזהרות שבספר רכב
זה .התעלמות עלולה להוביל לנזקים לרכב וכן לפציעות של
אנשים.
האבזור של רכבך וכן שמות המוצרים עשויים להיות שונים
מהמצוין ,בהתאם ל:
 Rדגם
 Rהזמנה
 Rמפרט ספציפי למדינה
 Rזמינות
האיורים בספר רכב זה מציגים רכבים בעלי הגה שמאלי.
ברכבים בעלי הגה ימני סידור החלקים ורכיבי ההפעלה ברכב
ישתנה בהתאם.
 Mercedes-Benzמפתחת את רכביה באופן מתמשך.
 Mercedes-Benzשומרת לעצמה את הזכות לשינויים
בנושאים הבאים:
 Rצורה
 Rאבזור
 Rטכנולוגיה

לכן ייתכן שבמקרים אחדים התיאורים כאן יהיו שונים מהמצוי
ברכבך.
הדברים שמהווים חלק מרכבך הם:
 Rספר הרכב הדיגיטלי
 Rספר רכב מודפס
 Rחוברת טיפולים
 Rהוראות נוספות הקשורות לפריטי אבזור
מסמכים אלה חייבים להימצא ברכב תמיד .כשאתה מוכר את
הרכב ,העבר את המסמכים האלה לבעלי הרכב החדשים.
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את בריאותך ואת חייך או לסכנות שעלולות לסכן את
החיים של אנשים אחרים.
 0שים לב להאזהרות.

+

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב התעלמות מההערות בנוגע לשמירה על
הסביבה

ההערות בנוגע לשמירה על הסביבה מכילות מידע כיצד
לפעול באופן ידידותי לסביבה או לסלק פסולת באופן
ידידותי לסביבה.
 0שים לב להערות בנוגע לשמירה על הסביבה.
* הערה נזקים לרכוש עקב התעלמות מהנחיות בנוגע
לנזקי רכוש
הנחיות בנוגע לנזקי רכוש מפנות את תשומת הלב
לסיכונים שיכולים לגרום נזקים לרכב.
 0שים לב להנחיות בנוגע לנזקי רכוש.
 %הערות שימושיות או מידע נוסף שעשוי לסייע.

X
)עמוד
(Q
תצוגה
+
*
*

הנחיית פעולה
מידע נוסף בנושא מסוים
תצוגה על הצג הרב תכליתי/צג המדיה
רמת התפריט העליונה ,שיש לבחור במערכת
המולטימדיה
תפריטי משנה מתאימים שיש לבחור במערכת
המולטימדיה
מציינת סיבה
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בקצרה – לוח המכשירים
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בקצרה – נוריות אזהרה וחיווי )סטנדרטי(

צג מחוונים סטנדרטי

בקצרה – נוריות אזהרה וחיווי )סטנדרטי(
 1מד מהירות

←

243

 ! Fתקלה בABS-

←

526

 L 2אזהרת מרחק

←
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←
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←

538
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ESP® OFF å P
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←
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←
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 % 8מנוע דיזל :חימום-קדם

ESP® ÷ Q

←

124

526
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בקצרה – נוריות אזהרה וחיווי )לוח מכשירים של צג רכב(
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בקצרה – נוריות אזהרה וחיווי )לוח מכשירים של צג רכב(
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←

247
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125
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 Jמד דלק

 Tאור חנייה
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124
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533
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243
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534
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OFF å Q

 Ù Cתקלה בהגה הכוח החשמלי
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538
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®ESP

÷ ®ESP
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526

←

526

←

526

11

12

בקצרה – יחידת הפעלה עילית

בקצרה – יחידת הפעלה עילית
 1מגני שמש

←

138
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←
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 p 2הדלקה/כיבוי של מנורת הקריאה השמאלית

←

131

 8לחצן עבור שיחת השירות )(Mercedes me connect

←

369
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האוטומטית

←
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 9תא למשקפיים

←
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 4מערכת קריאת חירום ) SOSמערכת קריאת חירום של
( Mercedes-Benz

←

373

 3 Aפתיחה/סגירה של הגג הפנורמי הנפתח

←

82

←

82

 c 5הדלקה/כיבוי של התאורה הפנימית הקדמית

←

131

←

136

 u 6הדלקה/כיבוי של התאורה הפנימית האחורית

←

131

פתיחה/סגירה של סוככי הגלילה
 Bמראה פנימית
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בקצרה – יחידת ההפעלה בדלת וכוונוני המושב

בקצרה – יחידת ההפעלה בדלת וכוונוני המושב
 Cנעילת בטיחות בפני ילדים עבור חלונות-הצד האחוריים

←

65

 1תפעול פונקציית זיכרון

←

101

←

70

 2כוונון חשמלי של המושב

←

94

 Dפתיחת דלת

←

70

←

 3הפעלה/כיבוי של חימום המושב

←

98

 Eנעילה/שחרור נעילה של הרכב

 4הפעלה/כיבוי של אוורור המושב

←

93

←

93

99

 Fכוונון אורך של המושב

 5תפעול מראות הצד

←

136

 Gכוונון אורך כרית המושב
 Hכוונון התמיכה הארבע-כיוונית לגב התחתון

←

94

 Iכוונון המושב באמצעות מערכת המולטימדיה

←

 6פתיחה/סגירה של חלון הצד השמאלי

←

79

 7פתיחה/סגירה של חלון הצד הימני

←

96

79

 Jכוונון משענות הראש

←

95

 Kכוונון נטיית כרית המושב

←

 8פתיחה/סגירה של דלת תא המטען

←

74

 9הטייה חשמלית מלאה פנימה/החוצה של וו הגרירה

←

93

 Lכוונון גובה המושב

←

93

237

 Aפתיחה/סגירה של החלון האחורי הימני

←

79

 Mכוונון נטיית משענת המושב

←

93

 Bפתיחה סגירה של החלון האחורי השמאלי

←

79
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בקצרה – מקרה חירום ותקלות

בקצרה – מקרה חירום ותקלות
 8מערכת איתות חירום

←

126

 1קודי  QRעבור כרטיס חילוץ

←

27

←

415

 2אפודים זוהרים

←

414

 9מטף כיבוי

168

 3לחצנים עבור מערכת קריאת החירום ושירות תיקוני
הדרכים

←

373

 Aדלתית מיכל דלק עם שלטי מידע על לחץ האוויר
בצמיגים ,סוג הדלק וקודי  QRעבור כרטיס חילוץ

←

 4בדיקה ומילוי של חומרי תפעול

←

455

 Bהתנעה במשיכה וגרירה

←

426

 5התנעה במשיכה וגרירה

←

426

 Cמשולש אזהרה

←

414

 6תקלה בגלגל

←

416

 Dערכת TIREFIT

←

417

 7התנעה חיצונית

←

424

 Eערכת עזרה ראשונה

←

415

17
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הוראות הפעלה דיגיטליות

העלאת ספר הרכב הדיגיטלי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מידע  2הוראות הפעלה

R

2

Õ

R
R
R

ספר הרכב הדיגיטלי מתאר את אופן התפקוד והתפעול:
 Rשל הרכב
 Rשל מערכת המולטימדיה
0

R
R

בספר הרכב הדיגיטלי בחר אחד מפריטי התפריט שלהלן:
חיפוש :כאן תוכל לחפש לפי מילות מפתח ,כדי למצוא
במהירות תשובות לשאלות הנוגעות לתפעול הרכב.
התחלה מהירה :כאן תוכל למצוא את הצעדים
הראשונים לארגון ולהתאמת מקום מושב הנהג שלך.

עצות :כאן תוכל לקבל מידע על מצבים יומיומיים
מסוימים ברכב שלך.
הודעות :כאן תוכל לקבל מידע נוסף לגבי ההודעות בצג
לוח המכשירים.
סימניות :כאן תוכל לקבל גישה לסימניות השמורות
הפרטיות שלך.
שפה :כאן תוכל להגדיר את השפה לספר הרכב
הדיגיטלי.

חלקים בספר הרכב הדיגיטלי ,כמו למשל הערות אזהרה,
ניתנים לפתיחה ולסגירה.
אפשריות נוספות להעלאת ספר הרכב הדיגיטלי:
כניסה ישירה :פתיחת התוכן המתאים בספר הרכב הדיגיטלי
באמצעות לחיצה ארוכה על ערך בשורת הרשומות של מערכת
המולטימדיה:

צג לוח המכשירים :העלאה של מידע תמציתי לגבי הודעות
הצג במכלל המחוונים.
 :LINGUATRONICהעלאה דרך מערכת ההפעלה
הקולית
חיפוש גלובלי :העלאת תוצאות חיפוש עבור תוכן ספר הרכב
הדיגיטלי במסך הבית
במהלך הנהיגה ספר הרכב הדיגיטלי אינו פעיל מטעמי
בטיחות.
 %את ספר הרכב הדיגיטלי תמצא גם באפליקציה
 Mercedes-Benz Guidesב App Stores-הנפוצות.

הערות כלליות
שמירה על הסביבה
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

+

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב תנאי הנסיעה ואופן הנהיגה

פליטת המזהמים של רכב תלויה ישירות באופן ההפעלה
של הרכבך.
אתה יכול לתרום לשמירה על הסביבה בכך שתשתמש
ברכבך באופן ידידותי לסביבה .שים לב לשם כך
להמלצות הבאות בנושא הפעלת הרכב ואופן הנהיגה
האישי.
תנאי השימוש ברכב
 0ודא שלחץ האוויר בצמיגים תקין.
 0אל תסיע משקל מיותר ברכב )מנשא למטען גג
שאין בו עוד צורך(.
 0הקפד לטפל ברכב במרווחים הדרושים.
תחזוקה סדירה של הרכב שומרת על הסביבה.
 0דאג לביצוע הטיפולים במוסך מורשה בלבד.
סגנון הנהיגה האישי:
 0אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת ההתנעה.

0
0
0
0
0

0

+

אל תחמם את המנוע בעמידה.
סע באופן חכם ,שמור מרחק מספיק.
הימנע מהאצות חזקות ומבלימות חזקות תכופות.
החלף הילוכים בזמן ,ונצל את ההילוכים לא יותר
מ Ô-ההספק.
דומם את המנוע במשך זמני עמידה במהלך נסיעה,
לדוגמה השתמש בפונקציית ההתנעה-הדממה
.ECO
סע באופן חסכוני בדלק .בנוגע לסגנון נהיגה
חסכוני בדלק ,שים לב לתצוגת .ECO
הערה בנוגע לשמירה על הסביבה זיהום הסביבה
עקב סילוק שאינו ידידותי לסביבה של מצבר המתח
הגבוה

מצבר המתח הגבוה מכיל חומרים רעילים לסביבה.
 0מצבר מתח גבוה פגום יש לסלק במוסך מורשה.
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החזרת רכב שיצא מכלל שימוש
רק למדינות האיחוד האירופי:
 Mercedes-Benzתיקח בחזרה את רכבך הישן שיצא מכלל
שימוש לצורך סילוק ידידותי לסביבה בהתאם לתקנות הרכבים
שיצאו מכלל שימוש.
לרשותך עומדת רשת של נקודות החזרה ומוסכי פירוק
שיקבלו ממך את הרכב הישן שלך .בנקודות אלה תוכל למסור
את רכבך ללא עלות .בכך אתה תורם תרומה חשובה לסגירת
מעגל המיחזור ולהגנה על משאבי הסביבה.
מידע נוסף בנוגע למיחזור רכבים ישנים ,לשימוש חוזר
בחלקים ולתנאי ההחזרה תמצא באתר האינטרנט של
.Mercedes-Benz
חלקים מקוריים של Mercedes-Benz

+

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב אי שימוש במכלולים ממוחזרים

חברת  Daimler AGמציעה מערכות וחלקים חלופיים
מחודשים באיכות זהה לחלקים חדשים .על חלקים אלה
תקפה אותה האחריות לפגמים כמו בחלקים חדשים.
 0השתמש במכלולי חילוף ממוחזרים ובחלקי חילוף
ממוחזרים של .Daimler AG
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הערות כלליות

* הערה שיבוש הפעולה של מערכות הריסון עקב
התקנת אביזרים ,תיקונים או עבודות ריתוך
באזורים הבאים ברכב ייתכן שמותקנים כריות אוויר,
מתחני חגורות וכן יחידות בקרה וחיישנים עבור מערכות
הריסון:
 Rדלתות
 Rעמודי דלת
 Rספי דלת
 Rמושבים
 Rקוקפיט
 Rמכלל מחוונים
 Rקונסולה מרכזית
 Rמסגרת גג צדדית
0
0
0

אין להתקין אביזרים באזורים אלה ,לדוגמה
מערכות שמע.
אין לבצע עבודות תיקון או ריתוך.
הבא את הרכב למוסך מורשה כדי להתקין אביזרים
נוספים ברכב.

שימוש בחלקים ,בצמיגים ,בגלגלים או באביזרים הקשורים
לבטיחות ושלא אושרו על ידי  Mercedes-Benzעלול

לפגוע בבטיחות הנסיעה ברכב .התפקוד של מערכות
הקשורות לבטיחות ,כגון מערכת הבלימה ,עלול להיפגע.
השתמש אך ורק בחלקים מקוריים של  Mercedes-Benzאו
בחלקים באיכות שוות ערך .השתמש רק בצמיגים ,גלגלים
ואביזרים שאושרו לדגם הרכב שלך.
 Mercedes-Benzבודקת את החלקים המקוריים ואת
האביזרים והתוספות שאושרו לדגם הרכב שלך ,כדי לוודא
שהם אמינים ,בטוחים ומתאימים לרכב .אף על פי
ש Mercedes-Benz-עוקבת ברציפות אחר השוק ,היא אינה
יכול לבדוק חלקים אחרים .גם במקרים מסוימים שבהם ישנו
אישור של מכון בדיקה או אישור של משרד ממשלתי,
 Mercedes-Benzלא תישא באחריות במקרה של שימוש
בחלק זה ברכב של .Mercedes-Benz
מותר להתקין או לשנות חלקים מסוימים ברכב רק אם זה
תואם את הנדרש בחוק .כל החלקים המקוריים של
 Mercedes-Benzעומדים בדרישות הרישוי .חלקים ללא
אישור עשויים לבטל את רישיון הרכב.
זהו המקרה במצבים הבאים:
 Rסוג הרכב המצוין ברישיון הרכב השתנה.
 Rצפוי סיכון למשתמשי הדרך.
 Rפליטת הגזים או הרעשים הופכת גרועה יותר.
בעת הזמנת חלקים מקוריים של  Mercedes-Benzיש לציין
תמיד את מספר זיהוי הרכב ) 3) (VINעמוד .(454

ספר הרכב
בספר רכב זה מתוארים כל הדגמים והאבזורים הסטנדרטים
והמיוחדים של רכבך שהיו זמינים בעת שליחת חוברת זו
לדפוס .ייתכנו הבדלים בין המדינות .שים לב כי ייתכן שרכבך
לא יכלול את כל הפונקציות המתוארות כאן .זה נכון גם
למערכות ולפונקציות בטיחות .לכן ייתכן שהאבזור של רכבך
יהיה שונה מהמוסבר והמוצג באיורים כאן.
במסמכי הרכישה המקוריים של רכבך מפורטות כל המערכות
המצויות ברכב.
אם יש לך שאלות בנושא האבזור והתפעול תוכל לפנות למרכז
שירות של .Mercedes-Benz
ספר הרכב וחוברת הטיפולים אלה מסמכים חשובים ויש
לשמור אותם ברכב תמיד.
שימוש בטוח
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
& אזהרה סכנת תאונה עקב תקלות או כשלים במערכות
אם לא תדאג לביצוע עבודות הטיפול והתחזוקה או
התיקונים הדרושים ,ייתכן שמערכות או פונקציות
מסוימות לא יפעלו כראוי.

הערות כלליות
0

הבא את רכבך רק למוסך מורשה כדי לבצע את
עבודות התיקון/התחזוקה הדרושות כמו גם את
התיקונים הנחוצים.

& אזהרה סכנת תאונה ופציעה עקב שינויים לא
מקצועיים ברכיבים חשמליים
שינוי ברכיבים חשמליים ,בתוכנה שלהם ובחיווט עשוי
לשבש את התפקוד שלהם או של רכיבים אחרים
המקושרים אליהם .הדבר עלול להשפיע באופן מיוחד על
מערכות בטיחות.
עקב כך הן לא יוכלו להמשיך ולפעול בהתאם לייעוד
שלהן ו/או בטיחות הרכב תיפגע מכך.
 0אין לבצע שינויים בחיווט או ברכיבים אלקטרוניים
כמו גם בתוכנה שלהם.
 0פנה אך ורק למוסך מורשה לצורך ביצוע עבודות
בהתקנים חשמליים ואלקטרוניים.
אם תבצע שינויים בהרכיבים האלקטרוניים של הרכב ,רישיון
הרכב יפקע.
שים לב לסעיף "הרכיבים האלקטרוניים של הרכב" בפרק
"נתונים טכניים".

& אזהרה סכנת שריפה עקב מגע של חומרים דליקים
בחלקים לוהטים של מערכת הפליטה
כאשר חומרים דליקים ,כגון עלים יבשים ,עשב או ענפים
נוגעים בחלקים של מערכת הפליטה ,הם עלולים להידלק.
 0בנסיעה על דרכים לא סלולות או בשטח יש
להקפיד ולבדוק באופן סדיר את גחון הרכב.
 0הסר חלקי צמחים או חומרים אחרים שנתפסו
ברכב ועלולים להידלק.
 0אם זיהית נזק ,תקן אותו מיד במוסך מורשה.
* הערה נזק לרכב
באופן מיוחד במקרים הבאים הרכב עשוי להינזק:
 Rהרכב עומד מוגבה ,לדוגמה על אבן שפה גבוהה או
על דרכים לא סלולות.
 Rהרכב נוסע מהר מדי על פני מכשול ,לדוגמה אבן
שפה ,פס האטה או בור בכביש.
 Rעצם כבד מכה בגחון הרכב או בחלקי מערכת
המתלים.
המרכב ,הגחון ,חלקי מערכת המתלים ,הגלגלים
והצמיגים עלולים להינזק במקרים כאלה גם באופן סמוי.
לאחר שרכיבים אלה ניזוקו הם עלול להפסיק לתפקד או
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לא לעמוד בעומסים הנוצרים בתאונה כפי שהיו אמורים
לעשות זאת.
אם חיפוי הגחון נפגע ,חומרים דליקים כגון עלים יבשים,
עשב או ענפים עשויים להצטבר בין הגחון לחיפוי הגחון.
כאשר חומרים אלה נוגעים בחלקים של מערכת הפליטה
הם עלולים להידלק.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את הרכב
ולתקנו.
או
 0אם בטיחות הנסיעה נפגעת בהמשך הדרך עצור את
הרכב בהקדם באופן שאינו מסכן את התנועה
והודע למוסך מורשה.
רכבים עם רשת  48וולט )טכנולוגיית :(EQ Boost
& סכנה סכנת חיים בעקבות מגע ברכיבי מתח גבוה
פגומים
רכבים עם רשת  48וולט מכילים רכיבי מתח גבוה
בודדים .רכיבי המתח הגבוה האלה נמצאים תחת מתח
גבוה.
אם תשנה חלקים של רכיבי המתח הגבוה האלה או תגע
בחלקים פגומים ,אתה עלול להתחשמל.

22

הערות כלליות

רכיבי מתח גבוה יכולים להיות פגומים גם באופן לא גלוי
בתאונה.
 0לעולם אל תבצע שינויים כלשהם בחלקים של
רכיבי המתח הגבוה.
 0לעולם אל תגע בחלקים פגומים של רכיבי המתח
הגבוה.
 0אחרי תאונה לעולם אל תגע בחלקים פגומים של
רכיבי המתח הגבוה.
רכבים עם רשת  48וולט מכילים רכיבי מתח גבוה .רכיבים
אלה מסומנים בתווית מתח גבוה:

הצהרת תאימות
תאימות אלקטרומגנטית
התאימות האלקטרומגנטית של רכיבי הרכב נבדקה ואושרה
בהתאם לתקנה  ,UN R10בנוסח התקף.
רכיבים ברכב הפועלים באמצעות רדיו
רק למדינות האיחוד האירופי ולמדינות :EFTA
ההערה הבאה תקפה לכל הרכיבים ברכב הפועלים באמצעות
גלי רדיו ולמערכת המידע והתקשורת ברכב:
הרכיבים ברכב זה הפועלים באמצעות גלי רדיו תואמים את
דרישות היסוד וההוראות הקשורות של תקנה .2014/53/EU
מידע נוסף תקבל במרכז שירות של .Mercedes-Benz
להלן רשימת הכתובות של יצרני הרכיבים האלחוטיים אשר,
בשל גודלם או טבעם ,אינם מאפשרים להציג מידע זה על גבי
הרכיב עצמו.
עבור ברזיל בלבד:
הערה בנוגע למערכות רדיו ברכב:
מערכות אלה אינן כפופות להגנה מפני הפרעות מזיקות ,ואסור
להן לגרום להפרעות במערכות שיש להן אישור כחוק.

רק מוסך מומחה רשאי לבצע את כל העבודות ברכיבי המתח
הגבוה.

חיישני בקרת לחץ אוויר בצמיגים
Schrader Electronics Ltd., 11 Technology Park,
Belfast Road, Antrim BT41 1QS, Northern
Ireland
מערכת נעילה אל-חוטית
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16,
78604 Rietheim, Germany
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG,
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Germany
Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt, Germany
יחידת בקרה של מערכת נעילה אל-חוטית
Marquardt GmbH, Schloßstraße 16,
78604 Rietheim, Germany
Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Hauert 11,
44227 Dortmund, Germany
Continental Automotive GmbH,
Siemensstraße 12, 93055 Regensburg, Germany
מודלי האנטנה
Hirschmann Car Communication GmbH,
Stuttgarter Straße 45-51,
72654 Neckartenzlingen, Germany
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חוטיות-אוזניות אל
Harman Becker Automotive Systems GmbH,
Postfach 2260, 76303 Karlsbad, Germany

שלט רחוק
Ruwido Austria GmbH, Köstendorfer Straße 8,
5202 Neumarkt, Austria
Valeo, 43 rue Bayen, 75017 Paris – France
שלט רחוק חימום משלים
Digades GmbH, Äußere Weberstraße 20,
02763 Zittau, Germany
סוג היישומים האלחוטיים ברכב
 רכבי,בנוסף לתדרים האופייניים לתקשורת ניידת
חוטיים- משתמשים ביישומים האלMercedes-Benz
.הבאים

ADC Automotive Distance Control Systems
GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 Lindau,
Germany
Robert Bosch GmbH, Daimlerstraße 6,
71229 Leonberg, Germany
תקשורת סלולרית וטלמטיקה
Harman Becker Automotive Systems GmbH,
Postfach 2260, 76303 Karlsbad, Germany
Panasonic Automotive & Industrial Systems
Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 27-29,
63225 Langen, Germany
Mitsubishi Electric Corporation, 2-3-33 Miwa,
Sanda-City, 669-1513 Hyogo, Japan

Kathrein Automotive GmbH & Co. KG,
Römerring 1, 31137 Hildesheim, Germany
(NFC) ידיות דלתות עם פונקציית תקשורת מטווח אפס
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG,
Steeger Straße 17, 42551 Velbert, Germany
פותח שערי חניה
GenteX Corporation, 600 North Centennial
Street, Zeeland MI 49464, USA
חיישן לניטור פנים הרכב
META Systems, Via Galimberti 9,
42124 Reggio Emilia, Italy
חיישן מכ"ם
Autoliv Electronics ASP Inc., 26545 American
Drive, Southfield, MI 48034, USA
סוג היישומים האלחוטיים ברכב

עוצמת שדה מגנטי/עוצמת שידור

טכנולוגיה

תחום תדרים

≤ 72 dBμA/m bei 10 m

חוטית-מערכת נעילה אל

20 kHz (9 - 90 kHz)

≤ 42 dBμA/m bei 10 m

חוטית-מערכת נעילה אל

125 kHz (119 - 135 kHz)

≤ 42 dBμA/m bei 10 m

(NFC) תקשורת טווח אפס

13.553 – 13.567 MHz
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תחום תדרים

טכנולוגיה

עוצמת שידור/עוצמת שדה מגנטי

)433 MHz (433.05 – 434.79 MHz

מערכת נעילה אל-חוטית ,פותח שערי חניה ,בקרת לחץ אוויר
בצמיגים

≤ 10 mW e.r.p.

)868 MHz (868.0 – 868.6 MHz

שלט רחוק חימום משלים ,פותח שערי חניה

≤ 25 mW e.r.p.

)869 MHz (868.7 – 869.2 MHz

שלט רחוק חימום משלים ,פותח שערי חניה

≤ 25 mW e.r.p.

)2.4 GHz ISM-Band (2400 – 2483.5 MHz

 ,Bluetooth®, Kleer, R-LANשלטים רחוקים ,אוזניות
אל-חוטיות

≤ 100 mW e.i.r.p.

)5.8 GHz UNII-3 (5725 – 5875 MHz

חיישן לניטור פנים הרכבR-LAN ,

≤ 25 mW e.i.r.p.

*24.05 - 24.25 GHz

24 GHz ISM Radar

≤ 100 mW e.i.r.p.

*24.25 – 26,65 GHz

24 GHz UWB Radar

≤ -41.3 dBm/MHz e.i.r.p mean ≤ 0 dBm/
50 MHz e.i.r.p. peak

76 – 77 GHz

76 GHz Radar

≤ 55 dBm peak e.i.r.p.

* סדרות ייצור עם ההשקה לפני אפריל .2016
מגבה
העתקה ותרגום של הצהרת התאימות המקורית:
הצהרת תאימות EC

.1
החתום ,כנציג של
יצרן:

BRANO a.s.
74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,
צ'כיה

הערות כלליות
מס' זיהוי64-387-5933 :
מס' מע"מCZ64-387-5933 :
מצהיר באחריותנו הבלעדית שהמוצר:
 .2א(
שם:
מגבה
סוג ,מספר:
א( A 166 580 01 18 ,A 164 580 02 18
ב( A 240 580 00 18
ג( A 639 580 02 18
שנת ייצור2015 :
עומד בכל הדרישות הרלוונטיות
תקנה מס' 2006/42/EC
ב(
תיאור וייעוד השימוש:
המגבה מיועד אך ורק להרמה של הרכב המצוין בהתאם
למדבקה המודבקת על המגבה ולהוראות השימוש.
.3
נתוני ייחוס של התקנים או המפרטים המתאימים

א( ,DBL 7382.20 ,EN ISO 14341-A ,ISO 4063
AS 2693 ,MBN 10435
ב( MBN ,DBL 7392.10 ,ISO 14341-A ,ISO 4063
10435
ג( DBL 8230.10 ,DBL 7392.10
התיעוד הטכני של המוצר שמור במפעל היצרן .מיופה הכוח
עבור הכנת המסמכים הטכניים :מנהל המחלקה הטכנית של
Brano a.s.
.4
Hradec nad Moravicí
יישוב
.5
05.05.2015
תאריך
נחתם על ידי:
Director of Quality
ערכת TIREFIT
העתקה ותרגום של הצהרת התאימות המקורית:
הצהרת תאימות של הEC-
בהתאם לתקנת ה EC-מספר 2006/42/EC
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הרינו מצהירים בזאת שהמוצר
שם המוצר :משאבת אוויר חשמלית של Daimler
שם דגם0851ve , DT/UW 200046 :
מס' פריט של A 000 583 8200 :MB
תואם את התקנות הרלוונטיות הבאות:
2004/108/EC
התקנים המאוחדים הישימים ,ובמיוחד:
DIN EN 55014-1
DIN EN 55014-2: 2009-06
יצרןDunlop Tech GmbH :
כתובתBirkenhainerstrasse 77, 63450 Hanau :
בא כוח :מחלקת IMS
תאריך :יוני 2015
חתימהIMS-AE-L ,IMS-AM :
שקע אבחון
שקע האבחון משמש לחיבור מכשירי אבחון במוסך מורשה.
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& אזהרה סכנת תאונה עקב חיבור התקנים לשקע
האבחון

* הערה ריקון המצבר עקב שימוש בהתקנים
המחוברים לשקע האבחון

חיבור מכשירים אחרים לשקע האבחון עלול לשבש את
התפקוד של מערכות הרכב.
הדבר עלול לפגוע בבטיחות הפעולה של הרכב.
 0מותר לחבר לשקע האבחון ברכב רק התקנים
שאושרו על ידי  Mercedes-Benzעבור הרכב.

שימוש בהתקנים המחוברים לשקע האבחון יוצר עומס על
המצבר.
 0בדוק את מצב הטעינה של המצבר.
 0כאשר רמת הטעינה נמוכה יש לטעון את המצבר,
לדוגמה באמצעות נסיעה ארוכה.

& אזהרה סכנת תאונה עקב חפצים באזור הרגליים של
הנהג
חפצים באזור הרגליים של הנהג עלולים להגביל את
תנועת הדוושות או לחסום דוושה לאחר שנלחצה.
הדבר מסכן את בטיחות הפעולה והבטיחות בדרכים.
 0את כל החפצים הנמצאים ברכב יש לאפסן בצורה
בטוחה כך שלא יוכלו להגיע לאזור הרגליים של
הנהג.
 0יש לחבר את שטיחי הרכב היטב ,כדי להבטיח
מרחב תנועה מספיק לדוושות.
 0אין להשתמש בשטיחי רכב משוחררים ,ואין להניח
כמה שטיחי רכב זה על זה.

חיבור מכשירים לשקע האבחון עשוי לגרום לדוגמה לאיפוס
פרטי ניטור הפליטה .עקב כך ייתכן שהרכב לא יעמוד עוד
בדרישות בדיקת גזי הפליטה במבחן הרישוי השנתי הבא.
מוסך מורשה
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
למוסך מורשה ישנם הידיעות ,כלי העבודה וההכשרה
הנחוצים לביצוע מקצועי של העבודות הדרושות ברכב .הדבר
תקף באופן מיוחד לעבודות הקשורות לבטיחות.
דאג לביצוע העבודות הבאות רק במוסך מורשה:
 Rעבודות הקשורות לבטיחות
 Rעבודות טיפולים‑ ותחזוקה
 Rתיקונים

R
R
R

שינויים ,וגם הרכבות‑ ותוספות
עבודות ברכיבים אלקטרוניים
רכבים בעלי רשת חשמל של  48וולט )טכנולוגיית EQ
 :(Boostעבודות ברכיבי המתח הגבוה של רשת ה48-
וולט

 Mercedes‑Benzממליצה על מרכז שירות של
.Mercedes‑Benz
רישום הרכב
ייתכנו מקרים שבהם  Mercedes-Benzתנחה את מרכזי
השירות שלה לבצע בדיקות טכניות ברכבים מסוימים .בדיקות
אלה משפרות את האיכות או הבטיחות של הרכב.
רק כאשר ישנם בידי  Mercedes-Benzנתוני הרישום שלך,
תוכל  Mercedes-Benzליידע אותך בדבר מבדקים שהרכב
צריך לעבור.
במקרים הבאים ייתכן שרכבך עדיין אינו רשום על שמך:
 Rאם לא רכשת את רכבך בסוכנות מורשה.
 Rאם רכבך עדיין לא נבדק במרכז שירות Mercedes-
.Benz
מומלץ לרשום את הרכב במרכז שירות .Mercedes-Benz
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הודע ל Mercedes-Benz-בהקדם האפשר על שינוי
בכתובתך או החלפת בעלים של הרכב .תוכל לעשות זאת
לדוגמה במרכז שירות .Mercedes-Benz
שימוש ברכב בהתאם לייעוד
אם תסיר מדבקות אזהרה ,ייתכן שאתה או אנשים אחרים לא
יהיו מודעים לסכנות .השאר את מדבקות האזהרה במקומן.
בעת השימוש ברכב שים לב במיוחד למידע הבא:
 Rהנחיות בטיחות בהוראות אלה
 Rנתונים טכניים של הרכב
 Rחוקי התנועה‑ ותקנות התעבורה
 Rחוקי רכב ממונע ותקני בטיחות
מידע על תקנת REACH
רק למדינות האיחוד האירופי ולמדינות :EFTA
תקנת ) REACHתקנה ) (ECמס'  ,1907/2006סעיף (33
מספקת חובת מידע לחומרים מדאיגים במיוחד ).(SVHC
חברת  Daimler AGפועלת לפי מיטב ידיעתה על מנת
למנוע שימוש בחומרים מדאיגים במיוחד  SVHCאלה ,וכדי
לאפשר ללקוח להתמודד עם חומרים אלה באופן בטוח .לפי
נתוני הספק ומידע המוצר הפנימי של  Daimler AGידועים

חומרים מדאיגים במיוחד  ,SVHCשנמצאים ביותר מ0,1-
מאחוז המשקל במוצרים בודדים של הרכב הזה.
ניתן לקבל מידע נוסף בכתובות הבאות:
http://www.daimler.com/reach R
http://www.daimler.com/reach/en R
אחריות לפגמים
* הערה נזקים לרכב עקב הפרות של ההנחיות
בהוראות הפעלה אלה
הפרה של ההנחיות בהוראות הפעלה אלה עשויה לגרום
נזקים לרכבך.
נזקים אלה אינם מכוסים באחריות לפגמים או באחריות
לרכב חדש או משומש של .Mercedes-Benz
 0שים לב ההנחיות בהוראות הפעלה אלה הנוגעות
לשימוש תקין ברכב ולנזקים אפשריים לרכב.
קודי  QRעבור כרטיסי חירום
על דלתית מכל הדלק ובצד המנוגד בקורת  Bישנם קודי .QR
אם מתרחשת תאונה יכולים צוותי ההצלה בעזרת קוד הQR-
לקרוא במהירות את כרטיס החירום של רכבך .כרטיס החירום
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העדכני מכיל את המידע החשוב ביותר על רכבך בצורה
קומפקטית ,לדוגמה את פריסת קווי החשמל.
מידע נוסף תמצא http://www.mercedes-benz.de/qr-
.code
אחסון נתונים
מכשירי בקרה אלקטרוניים
ברכבך מותקנים מכשירי בקרה אלקטרוניים .חלקן דרושות
לצורך תפקוד בטיחותי של רכבך ,אחרות מסייעות לך בנהיגה
)מערכות עזר לנהג( .בנוסף לכך כולל רכבך פונקציות נוחות
או פונקציות בידור ,אשר מתאפשרות גם הן בזכות מכשירי
הבקרה האלקטרוניים.
מכשירי הבקרה האלקטרוניים כוללות זיכרון נתונים ,שבו
נשמרים באופן זמני או קבוע מידע טכני על מצב הרכב ,עומס
על רכיבים מסוימים ,דרישות תחזוקה וכן אירועים טכניים
ותקלות.
נתונים אלה מתעדים באופן כללי את המצב של רכיב ,מודול,
מערכת או הסביבה ,לדוגמה:
 Rמצבם של רכיבים מערכתיים )כגון מפלסי נוזלים ,סטטוס
מצבר ולחץ אוויר בצמיגים(
 Rהודעות סטטוס של הרכב או של רכיבים בודדים ברכב
)לדוגמה מספר סיבובי גלגל/מהירות ,תאוצה אורכית,
תאוצה רוחבית ,תצוגה אם חגורות הבטיחות סגורות(
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תקלות ופגמים ברכיבי מערכת חשובים )לדוגמה בתאורה
או בבלמים(
מידע על אירועים של נזקים לרכב
תגובות המערכות במצבי נסיעה מסוימים )לדוגמה
התנפחות כרית אוויר או התערבות של מערכות בקרת
יציבות(
תנאי סביבה )לדוגמה טמפרטורה וחיישן גשם(

נתונים אלה משמשים מצד אחד למימוש הפונקציות של
מכשירי הבקרה ,אולם מצד שני הם משמשים גם לזיהוי
ולתיקון של תקלות כמו גם למיטוב פונקציות הרכב על ידי
היצרן .החלק הגדול של נתונים אלה נדיף ומעובד ברכב
עצמו .רק חלק קטן מהנתונים נשמר בזיכרון האירועים או
התקלות.
במקרה של פנייה לקבל שירות עבור הרכב ,העובדים של רשת
השירות )למשל מוסכים או יצרנים( או של צד שלישי )למשל
שירותי גרירה( יוכלו לקרוא נתונים מהרכב .עבודות שירות הן
לדוגמה תיקונים ,עבודות תחזוקה ,מקרי אחריות ואמצעי
אבטחת איכות .קריאת הנתונים מתבצעת באמצעות השקע
המוגדר בחוק לצורך חיבור מכשירי אבחון לרכב .במרכזי
השירות או במוסכים של צד שלישי קוראים את הנתונים
ומעבדים אותם .נתונים אלה מתעדים את המצב הטכני של
הרכב ,מסייעם באיתור תקלות ובשיפור האיכות ומועברים
במקרה הצורך ליצרן .מעבר לכך היצרן כפוף לאחריות
המוצר .לשם כך הוא זקוק לנתונים טכניים מהרכב.

מרכז השירות יכול לאפס את זיכרון התקלות ברכב במסגרת
עבודות תיקון או תחזוקה.
במסגרת רמת האבזור שבחרת תוכל בעצמך להזין נתונים
לפונקציות הנוחות או המידע והבידור של הרכב.
אלה כוללים ,לדוגמה:
 Rנתוני מולטימדיה ,כגון מוזיקה ,סרטים או תמונות להצגה
במערכת המולטימדיה של הרכב
 Rנתוני ספר כתובות לשימוש בשילוב עם הדיבורית של
הרכב או עם מערכת הניווט של הרכב
 Rיעדי ניווט שהזנת
 Rנתונים בעקבות שימוש בשירותי אינטרנט
נתונים אלה עשויים להישמר מקומית ברכב או להימצא
בהתקן המחובר לרכב )למשל טלפונים חכמים ,התקני USB
או נגני  .(MP3אם נתונים אלה שמורים ברכב ,ניתן תמיד
למחוק אותם .העברת נתונים אלה לצד שלישי תתבצע אך ורק
לפי בקשתך :במיוחד במסגרת השימוש בשירותים מקוונים
לפי ההגדרות שאתה בחרת.
באפשרותך לשמור הגדרות נוחות  /התאמות אישיות ברכב
ולשנות אותן בכל עת.
בהתאם לאבזור הרכב ,הגדרות אלה כוללות ,לדוגמה:
 Rהגדרות של מיקום המושב וגלגל ההגה
 Rהגדרות מערכת מתלים ומיזוג

R

התאמות אישיות ,כגון התאורה הפנימית

אם הרכב מאובזר בהתאם ,תוכל לחבר אליו את הטלפון
החכם או התקן קצה נייד אחר .תוכל לתפעל את התקן הקצה
או הסמרטפון באמצעות רכיבי הבקרה המובנים ברכבך .זה
מאפשר הצגה והשמעה של תמונה וצליל מהסמרטפון
במערכת המולטימדיה של הרכב .בה בעת משודרים פריטי
מידע לסמרטפון שלך.
אלה כוללים ,כתלות בסוג החיבור ,לדוגמה:.
 Rמידע כללי על הרכב
 Rנתוני מיקום
הדבר מאפשר להשתמש ביישומונים נבחרים מהטלפון החכם,
לדוגמה ניווט או השמעת מוזיקה .אינטראקציה נוספת בין
הסמרטפון לרכב ,ובמיוחד גישה פעילה לנתונים הרכב ,אינה
קיימת .אופן עיבוד הנתונים הנוסף נקבע על ידי היצרן של כל
אפליקציה .ההגדרות שעליך לקבוע בנושא זה תלויות
באפליקציה ובמערכת ההפעלה של הסמרטפון שלך.
שירותים מקוונים
חיבור סלולרי
אם הטלפון כולל חיבור לרשת סלולרית ,מתאפשרים חילופי
נתונים בין רכבך למערכות נוספות .החיבור הסלולרי מתאפשר
באמצעות יחידת שידור וקליטה המובנית ברכב או באמצעות

הערות כלליות
התקן קצה שאתה מתקין )כגון סמרטפון( .חיבור סלולרי זה
מאפשר שימוש בפונקציות מקוונות .אלה כוללות שירותים
ואפליקציות מקוונים ,המסופקים על ידי צד שלישי.
שירותים של היצרן
בשירותים המקוונים של היצרן ,היצרן מתאר את הפונקציות
השונות במקום המתאים לכך )כגון ספר הרכב ,אתר האינטרנט
של היצרן( ומספק את המידע הרלוונטי בנושא פרטיות .לצורך
ממימוש של שירותים מקוונים ייתכן שימוש בנתונים אישיים.
תקשורת הנתונים למטרה זו מתבצעת באמצעות חיבור
מאובטח ,לדוגמה עם מערכות המחשוב הייעודיות של היצרן.
איסוף עריכה ושימוש של נתונים מעבר להכנת השירותים
לשימוש יתבצעו אך ורק בהתאם לאישור על פי חוק או
להסכמתך.
בדרך כלל תוכל להפעיל או להשבית את השירותים
והפונקציות )חלקם בתשלום( .במקרים מסוימים הדבר תקף
גם לחיבור הנתונים בכללו ברכבך .כלל זה אינו כולל
פונקציות או שירותים המתחייבים בחוק.
שירותים של צד שלישי
אם ישנה אפשרות להשתמש בשירותים מקוונים של ספקים
אחרים ,יהיו שירותים אלה כפופים לאחריות ולתנאי הגנת
הנתונים והפרטיות של אותו ספק .ליצרן אין השפעה על
התכנים המועברים במסגרת שירותים אלה.

לכן אנו ממליצים לך לבדוק אצל הספק החיצוני מהו האופן,
ההיקף והמטרה של איסוף הנתונים הפרטיים והשימוש בהם
במסגרת השירותים של אותו ספק חיצוני.
זכויות יוצרים
מידע על רישיונות של תוכנות חינמיות ותוכנות קוד פתוח
המשמשות ברכב שלך תמצא בהתקן האחסון של נרתיק
מסמכי הרכב ועדכונים שלהם באינטרנט תחת:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
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מערכת ריסון
פוטנציאל ההגנה של מערכת הריסון
מערכת הריסון כוללת את הרכיבים הבאים:
 Rמערכת חגורות בטיחות
 Rכריות אוויר
 Rמערכת ריסון לילדים
 Rעיגוני מושבי בטיחות לילדים
מערכת הריסון יכולה לעזור בעת תאונה ,למנוע נגיעה
אפשרית של הנוסעים ברכב בחלקים של פנים הרכב .בנוסף
לכך מערכת הריסון יכולה להפחית בעת תאונה את הלחצים
הפועלים על הנוסעים.
רק חגורת בטיחות שחגורה בצורה נכונה יכולה לממש את
פוטנציאל ההגנה שלה .במצבי נסיעה מסוימים מתחני
החגורות ו/או כריות האוויר משלימים את חגורות הבטוחות
החגורות נכון .לא בכל תאונה יופעלו מתחני החגורות ו/או
יתנפחו כריות האוויר.
כל נוסע ברכב חייב לציית להנחיות הבאות כדי שמערכת
הריסון תוכל לממש את מלוא פוטנציאל ההגנה שלה:
 Rלחגור את חגורת הבטיחות.
 Rלשבת במושב בתנוחה זקופה כמעט לגמרי ,כאשר הגב
נשען על משענת המושב.

R
R

לשבת כך שכפות הרגליים יהיו מונחות על רצפת הרכב.
אנשים שגובהם נמוך מ 1.50-מ' צריכים להיות
מאובטחים במערכת ריסון נוספת ,המתאימה לרכבים של
.Mercedes-Benz

עם זאת ,אף מערכת שקיימת כיום בשוק אינה מסוגלת למנוע
לגמרי פציעות או מקרי מוות בכל תאונה .באופן כללי חגורות
הבטיחות וכריות האוויר אינן מספקות הגנה מפני עצמים
החודרים מבחוץ לרכב .כמו כן אי אפשר לבטל לשלול לגמרי
פציעות מכרית אוויר שהתנפחה.
הגבלת פוטנציאל ההגנה של מערכת הריסון
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב שינויים
במערכת הריסון
ביצוע שינויים במערכת הריסון עלול לגרום לכך שהן
יפסיקו למלא את תפקידן.
במקרה כזה מערכת הריסון לא תוכל להגן עוד על נוסעי
הרכב כפי שהיא אמורה ,ובעת תאונה היא עלולה שלא
לפעול כלל או להיכנס לפעולה באופן בלתי צפוי.
 0לעולם אין לשנות אף חלק במערכת הריסון.
 0אין לערוך שינויים בחיווט כמו גם ברכיבים
אלקטרוניים או בתוכנה שלהם.

אם עליך להתאים את הרכב לאנשים בעלי מוגבלויות גופניות,
פנה למוסך מורשה.
 Mercedes-Benzממליצה להשתמש בעזרי נהיגה
ש Mercedes-Benz-אישרה עבור הרכב שלך.
מוכנות לפעולה של מערכת הריסון
כאשר ההצתה מופעלת תידלק נורית האזהרה של מערכת
הריסון  6בזמן הבדיקה העצמית .לכל המאוחר שניות
ספרות לאחר התנעת המנוע היא נכבית .רכיבי המערכת
מוכנים אז לפעולה.
תקלה בתפקוד מערכת הריסון
במקרים הבאים ישנה תקלה בתפקוד של מערכת הריסון:
 Rנורית האזהרה של מערכת הריסון  6אינה נדלקת
כאשר ההצתה מופעלת.
 Rנורית האזהרה של מערכת הריסון  6מאירה ברציפות
או נדלקת שוב ושוב במהלך הנסיעה.
& אזהרה סכנת פציעה עקב תקלות במערכת הריסון
כאשר ישנה תקלה במערכת הריסון ייתכן שרכיבים של
מערכת הריסון ייכנסו לפעולה בשוגג או לא יפעלו כראוי

בטיחות הנוסעים
בעת תאונה .זה נוגע לדוגמה למתחני החגורה או לכריות
האוויר.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את מערכת
הריסון ולתקנה.

נפגעים והאטת הרכב אינה גבוהה מאוד .מצד שני ייתכן
שכרית האוויר תתנפח אף על פי שעיוות הרכב נמוך .כאשר
לדוגמה חלקי רכב קשיחים מאוד ,כגון קורת האורך ,נפגעים,
האטת הרכב עשויה להספיק.
רכיבי מערכת הריסון יכולים לפעול באופן בלתי תלוי זה בזה:

תפקוד מערכת הריסון בעת תאונה

רכיב

מצב מזוהה על ידי המערכת

אופן הפעולה של מערכת הריסון נקבע על ידי עוצמת
ההתנגשות וסוג התאונה כפי שהן מזוהות על ידי המערכת:
 Rהתנגשות חזיתית
 Rהתנגשות אחורית
 Rהתנגשות צדית
 Rהתהפכות

מתחן חגורה מלפנים

התנגשות חזיתית ,התנגשות
אחורית ,התנגשות צדית,
התהפכות

מתחן חגורה מאחור

התנגשות חזיתית ,התנגשות
אחורית ,התהפכות

כרית אוויר של הנהג ,כרית
אוויר של הנוסע הקדמי

התנגשות חזיתית

כרית אוויר לברכיים

התנגשות חזיתית

כרית אוויר צדית

התנגשות צדית

כרית אוויר לחלון

התנגשות צדית ,התהפכות,
התנגשות חזיתית

זיהוי סף ההפעלה עבור הרכבים של מערכת הריסון מבוסס על
ניתוח ערכי חיישנים הנמדדים בנקודות שונות ברכב .הליך זה
הוא הליך חיזויי מטבעו .רכיבי מערכת הריסון חייבים להיכנס
לפעולה בזמן הנכון בראשית ההתנגשות.
גורמים שמתגלים רק לאחר ההתנגשות או שניתן למדוד רק
לאחר ההתנגשות אינם משפעים על התנפחות כרית האוויר.
הם גם אינם אינדיקציה לכך.
הרכב עשוי להתעוות משמעותית בלי שכרית האוויר תתנפח.
הדבר קורה כאשר רק חלקים המתעוותים בקלות יחסית

רק כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF
כבויה תוכל כרית האוויר של הנוסע הקדמי להתנפח .כאשר
מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד לפני הנסיעה וגם

31

במהלכה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי נמצאת במצב הנכון
) 3עמוד .(39
& אזהרה סכנת כוויה מחלקים חמים של כרית האוויר
לאחר התנפחות כרית אוויר מסוימת כל חלקי כרית
האוויר יהיו חמים מאוד.
 0אין לגעת בחלקי כרית האוויר.
 0אם כרית אוויר כלשהי התנפחה יש לפנות מיד
למוסך מורשה כדי להחליפה.
 Mercedes-Benzממליצה לגרור את הרכב למוסך מורשה
לאחר תאונה .יש להקפיד על כך במיוחד אם מתחן החגורה או
כרית האוויר נכנסו לפעולה.
כאשר מתחן החגורה נכנס לפעולה או כרית האוויר מתנפחת
נשמע צליל פיצוץ ואבקה עשויה להתפזר בחלל:
 Rרעש הפיצוץ אינו פוגע בשמיעה בדרך כלל.
 Rהאבקה שמתפזרת בחלל אינה מסוכנת לבריאות בדרך
כלל ,אולם לאנשים הסובלים מאסתמה או מקשיי נשימה
היא עשויה לגרום לכובד נשימה לזמן קצר.
אם אפשרי ,יש לעזוב את הרכב מיד או לפתוח את החלון
כדי למנוע את כובד הנשימה.
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חגורות בטיחות
פוטנציאל ההגנה של חגורת הבטיחות
יש לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בצורה נכונה לפני תחילת
הנסיעה .רק חגורת בטיחות שחגורה בצורה נכונה יכולה
לממש את פוטנציאל ההגנה שלה.

R
R
R
R

& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים כאשר חגורת
הבטיחות חגורה בצורה לא נכונה.
כאשר חגורת הבטיחות אינה מונחת בצורה נכונה היא לא
תוכל לספק את ההגנה שהיא אמורה לספק.
חגורה שאינה מונחת כהלכה עלולה אף לגרום פציעות
בעת תאונה ,בלימה חזקה או היגוי חד.
 0ודא תמיד שכל הנוסעים חגורים כהלכה ויושבים
בצורה נכונה.
שים לב תמיד להנחיות בנוגע לתנוחת ישיבה נכונה של הנהג
ולכוונון המושבים ) 3עמוד .(91
כל נוסע ברכב חייב להקפיד על ההנחיות הבאות כדי שחגורת
הבטיחות תהיה חגורה בצורה נוחה ותוכל להגן במלוא
פוטנציאל ההגנה שלה:
 Rחגורת הבטיחות חייבת להיות מתוחה ,צמודה לגוף ולא
מפותלת.

R
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חגורת הבטיחות חייבת לעבור על פני מרכז הכתף ונמוך
ככל האפשר על האגן.
חגורת הכתף אינה אמורה לגעת בצוואר ואסור להעביר
אותה מתחת לזרוע או מאחורי הגב.
אין ללבוש בגדים עבים ,כגון מעיל חורף.
יש לדחוף את חגורת האגן נמוך ככל האפשר על האגן
ולהדק אותה באמצעות חגורת הכתף .בשום אופן אין
לנתב את חגורת האגן על הבטן או פלג הגוף התחתון.
גם נשים בהיריון חייבות להקפיד בנושא זה.
לעולם אין לנתב את חגורת הבטיחות על פני חפצים
חדים ,מחודדים או מחוספסים או על פני חפצים שבירים.
מותר לחגור נוסע אחד בלבד בכל חגורת בטיחות .בשום
אופן אין להסיע תינוק או ילד בחיקו של נוסע אחר.
לעולם אין לחגור חפצים ביחד עם אנשים .לפני עיגון
חפצים ,תיקים ומזוודות או מטען שים לב להנחיות
ההעמסה של הרכב ) 3עמוד .(102
ודא שבשום אופן אין חפצים בין הנוסע למושב ,לדוגמה
כריות.

כאשר מסיעים ילד ברכב יש להקפיד לציית להערות ולהנחיות
הבטיחות בפרק "ילדים ברכב" ) 3עמוד .(43

הגבלת פוטנציאל ההגנה של חגורת הבטיחות
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב תנוחת
ישיבה שגויה
חגורת הבטיחות לא תוכל לספק את ההגנה והריסון
הדרושים בחוק כאשר משענת המושב אינה נמצאת
בזווית כמעט זקופה.
במקרה כזה עשוי הנוסע להחליק מתחת לחגורת
הבטיחות בעת בלימה חזקה או תאונה וכך להיפצע
לדוגמה בפלג הגוף התחתון או בצוואר.
 0כוונן את המושב בצורה נכונה לפני תחילת
הנסיעה.
 0הקפד לשמור את משענת המושב בתנוחה כמעט
זקופה תמיד וודא שרצועת הכתף של חגורת
הבטיחות מונחת על מרכז הכתף.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים בנסיעה ללא
מערכת ריסון נוספת לאנשים נמוכים
אנשים נמוכים מ 1.50-מ' אינם יכולים לחגור את חגורת
הבטיחות בצורה נכונה ללא מערכת ריסון נוספת
מתאימה.

בטיחות הנוסעים
כאשר חגורת הבטיחות אינה מונחת בצורה נכונה היא לא
תוכל לספק את ההגנה שהיא אמורה לספק .חגורה שאינה
מונחת כהלכה עלולה אף לגרום פציעות בעת תאונה,
בלימה חזקה או היגוי חד.
 0יש לאבטח אנשים נמוכים מ 1.50-מ' רק במערכת
ריסון נוספת מתאימה.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב שינויים או
נזקים בחגורות הבטיחות
במיוחד במצבים הבאים חגורות הבטיחות לא יוכלו להגן:
 Rחגורת הבטיחות פגומה ,מלוכלכת מאוד ,הולבנה,
נצבעה או אם נערך בה שינוי כלשהו.
 Rאבזם החגורה פגום או מלוכלך מאוד.
 Rבוצעו שינויים במתחני החגורות ,בעיגוני החגורות
או בגוללי החגורות.
חגורות הבטיחות עשויות להינזק בעת תאונה גם באופן
סמוי ,לדוגמה משברי זכוכית.
חגורות בטיחות שנערכו בהן שינויים או שניזוקו עלולות
להיקרע או לא לפעול ,לדוגמה בעת תאונה.
מתחני חגורה שנערכו בהם שינויים יכולים להיכנס
לפעולה בשוגג או לא לתפקד כלל כמתוכנן.

0

0
0

לעולם אין לערוך שינויים בחגורות הבטיחות,
במתחני החגורות ,בעיגוני החגורות ובגוללי
החגורות.
ודא שחגורות הבטיחות אינן פגומות ,אינן בלויות
ושהן נקיות.
לאחר תאונה יש לפנות מיד למוסך מורשה כדי
לבדוק את חגורות הבטיחות.

 Mercedes-Benzממליצה להשתמש בחגורות בטיחות
ש Mercedes-Benz-אישרה עבור הרכב שלך.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים כאשר המנגנון
הפירוטכני של מתחן החגורה מוזנק
מתחני חגורה שכבר הוזנקו באופן פירוטכני לא יוכלו
לתפקד שוב ולכן לא יוכלו לספק את ההגנה שהם
אמורים.
 0אם מתחן חגורה הוזנק באופן פירוטכני יש לפנות
מיד למוסך מורשה כדי להחליפו.
 Mercedes-Benzממליצה לגרור את הרכב למוסך מורשה
לאחר תאונה.
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* הערה נזק עקב היתפסות חגורת הבטיחות
כאשר חגורת בטיחות שאינה בשימוש אינה גלולה פנימה
עד הסוף ,היא עשויה להיתפס בדלת או במנגנון המושב.
 0ודא תמיד שחגורות בטיחות שאינן בשימוש נגללו
פנימה עד הסוף.
שחרור חגורת הבטיחות האמצעית מאחור
בעת קיפול או יישור בחזרה של משענת המושב השמאלי
אחורי חגורת הבטיחות של המושב האחורי האמצעי עשויה
לא להימשך החוצה .חייב שחרור חגורת הבטיחות:
 0משוך את חגורת הבטיחות מאזור חריץ יציאת החגורה
במשענת המושב כ 25-מ"מ החוצה ועזוב אותה.
חגורת הבטיחות תשתחרר ותימשך פנימה.
חגירה וכוונון של חגורת הבטיחות
משיכה מהירה או חדה החוצה של חגורת הבטיחות תגרום
לחסימת גולל החגורה הקפיצי .במצב זה אי אפשר להמשיך
ולמשוך החוצה את רצועת החגורה.
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* הערה הזנקת מתחן החגורה והתנפחות כרית האוויר
כאשר מושב הנוסע הקדמי אינו מאויש
אם לשונית חגורת הבטיחות נעולה באבזם החגורה של
מושב הנוסע הקדמי כשהמושב אינו מאויש ,ייתכן שבעת
תאונה מתחן החגורה ,בנוסף למערכות אחרות ,יוזנק
וכרית האוויר הצדית תתנפח.
 0מותר לחגור נוסע אחד בלבד בכל חגורת בטיחות.
רכבים ללא נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע
הקדמי:
* הערה הזנקת מתחן החגורה כאשר מושב הנוסע
הקדמי אינו מאויש

0
0
0

נעל תמיד את לשונית חגורת הבטיחות  2באבזם
החגורה השייך למקום הישיבה .1
כאשר לחצן שחרור יציאת החגורה לחוץ דחף את חריץ
יציאת החגורה  3למיקום המבוקש.
שחרר את לחצן שחרור יציאת החגורה וודא שחריץ
יציאת החגורה  3נתפס במיקום זה.

רכבים עם נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע
הקדמי:

אם לשונית חגורת הבטיחות נעולה באבזם החגורה של
מושב הנוסע הקדמי כשהוא אינו מאויש ,ייתכן שמתחן
החגורה ,בנוסף למערכות אחרות ,יוזנק בעת תאונה.
 0מותר לחגור נוסע אחד בלבד בכל חגורת בטיחות.
תפקוד פונקציית התאמת החגורה
רכבים עם ® :PRE-SAFEכאשר חגורת הבטיחות הקדמית
אינה צמודה לגוף ומתוחה ,ייתכן שהחגורה תימתח אוטומטית

באמצעות התאמת החגורה .אין לאחוז בחגורת הבטיחות
במצב זה.
באפשרותך להפעיל או לבטל את פונקציה זו באמצעות
מערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(34
הסרת חגורת הבטיחות
0

לחץ על לחצן השחרור באבזם החגורה והולך את חגורת
הבטיחות ידנית עם לשונית החגורה.

הפעלה או כיבוי של כוונון החגורה באמצעות מערכת
המולטימדיה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב
 0הפעל או כבה את התאמת חגורת בטיחות.
תפקוד אזהרת חגורה של הנהג ושל הנוסע הקדמי
נורית האזהרה של חגורת הבטיחות  üעל הצג בלוח
המחוונים מפנה את תשומת לבך לכך שכל הנוסעים חייבים
להיות חגורים בצורה נכונה.
בנוסף לכך עשוי להישמע צליל אזהרה.
אזהרת החגורה נכבית ברגע שהנהג והנוסע הקדמי חגורים.

בטיחות הנוסעים
תפקוד חיווי המצב של חגורת הבטיחות במושבים האחוריים
תצוגת המצב של חגורות הבטיחות במושבים האחוריים זמינה
רק במדינות מסוימות.

תצוגת המצב של חגורות הבטיחות מאחור מציגה איזו חגורת
בטיחות במושבים האחוריים אינה מהודקת.
באפשרותך להסתיר מיד את תצוגת המצב של חגורות
הבטיחות מאחור באמצעות הלחצן חזרה בצד שמאל בגלגל
ההגה ) 3עמוד .(245

כריות אוויר
סקירת כריות האוויר

1
2
3
4
5

כרית אוויר לברכיים בצד הנהג
כרית אוויר לנהג
כרית אוויר לנוסע הקדמי
כרית אוויר לחלון
כרית אוויר צדית

ניתן לזהות את מקום ההתקנה של כרית האוויר לפי הכיתוב
.AIRBAG
כאשר כרית האוויר מופעלת היא יכולה להגדיל את פוטנציאל
ההגנה לנוסעים.
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פוטנציאל ההגנה של כל כרית אוויר:
כרית אוויר

פוטנציאל הגנה אפשרי עבור:

כרית אוויר לברכיים

ירך ,ברך ושוק

כרית אוויר של הנהג,
כרית אוויר של הנוסע
הקדמי

ראש ובית חזה

כרית אוויר לחלון

ראש

כרית אוויר צדית

בית החזה והאגן

רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
& אזהרה סכנת פגיעה‑ או סכנת חיים כאשר כרית
האוויר של הנוסע הקדמי מופעלת
כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי מופעלת ,אפשר
שילד על מושב הנוסע הקדמי יפגע בעת תאונה מכרית
האוויר של הנוסע הקדמי.
לעולם אין להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור
על מל מושב עם כרית אוויר קדמית פעילה ,שכן זה עלול
להוביל למוות או לפציעות קשור לילד.
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בעת התקנת מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי יש
לשים לב להנחיות הספציפיות לרכב ) 3עמוד  .(62שים
לב גם במיוחד להנחיות בנוגע למערכת ריסון לילדים הפונות
קדימה או אחורה ומותקנות על מושב הנוסע הקדמי.
רכבים עם נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע
הקדמי:
רק כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF
כבויה תוכל כרית האוויר של הנוסע הקדמי להתנפח .כאשר
מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד לפני הנסיעה וגם
במהלכה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי נמצאת במצב הנכון
) 3עמוד .(39
* הערה כאשר מושב הנוסע הקדמי אינו מאויש יש
לשים לב במיוחד לנושאים הבאים
בעת תאונה עשויים במצבים הבאים רכיבי מערכת הריסון
בצד הנוסע הקדמי להיכנס לפעולה שלא לצורך:
 Rישנם חפצים כבדים על מושב הנוסע הקדמי.
 Rלשונית חגורת הבטיחות נעולה באבזם החגורה
כאשר מושב הנוסע הקדמי אינו מאויש.
0
0

אחסן חפצים במקום מתאים.
מותר לחגור נוסע אחד בלבד בכל חגורת בטיחות.

תלוי במצב התאונה שזוהה ,אפשר שכרית האוויר של החלון
בצד הנוסע הקדמי תופעל .ההפעלה תלויה בכך האם מושב
הנוסע הקדמי תפוס או ריק.
פוטנציאל ההגנה של כריות האוויר
כרית האוויר יכולה ,תלוי בסוג התאונה ,להגביר את פוטנציאל
ההגנה של חגורת בטיחות שחגורה כהלכה.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב תנוחת
ישיבה שגויה
כאשר אינך יושב בתנוחה נכונה ייתכן שכרית האוויר לא
תוכל להגן עליך כפי שהיא אמורה ,ואף ייתכן
שבהתנפחותה היא תפצע אותך פציעות נוספות.
כדי להימנע מסיכונים ,כל נוסע ברכב חייב להקפיד תמיד
על הנושאים הבאים:
 Rלחגור את חגורת הבטיחות .שים לב במיוחד שחגורת
האגן אף פעם לא תעבור אצל נשים בהיריון מעל
הבטן או הבטן התחתית.
 Rלשבת במצב ישיבה נכון ןלשמור על מרחק מרבי
מכריות האוויר
 Rשים לב לההנחיות הבאות.
0

ודא תמיד שאין חפצים בין כרית האוויר לנוסע.

כל נוסע ברכב חייב לציית במיוחד להנחיות הבאות כדי למנוע
את הסכנות שבהתנפחות כרית האוויר:
 Rכוונן את המושבים נכון לפני תחילת הנסיעה ,דחף את
המושב של הנהג ושל הנוסע הקדמי אחורה ככל האפשר.
שים לב למידע הנוגע לתנוחת ישיבה נכונה של הנהג
) 3עמוד .(91
 Rאחוז בהגה רק מבחוץ ,בטבעת ההגה .כך תוכל כרית
האוויר להתנפח ללא הפרעה.
 Rהישען על משענת הגב במשך כל הנסיעה .אל תתכופף
קדימה ועל תישען על הדלת או על חלון הצד .אחרת אתה
נכנס לאזור ההתנפחות של כרית האוויר.
 Rכפות הרגליים צריכות להימצא על הרצפה תמיד .אל
תניח את הרגלים על לוח המכשירים .במקרה זה רגליך
יימצאו באזור ההתנפחות של כרית האוויר.
 Rכאשר מסיעים ילדים ברכב יש לשים לב להנחיות
הנוספות ) 3עמוד .(43
 Rאחסן חפצים בצורה מסודרת ובטוחה.
חפצים בפנים הרכב עשויים לשבש את התפקוד התקין של
כריות האוויר .כל נוסע ברכב חייב לוודא תמיד במיוחד את
הנושאים הבאים:
 Rאף אדם נוסף ,בעל חיים או חפץ אינו נמצא בין הנוסע
לכרית האוויר.
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R
R
R

R

אין להניח אף חפץ בין המושב לדלת או לעמוד הדלת
)קורה .(B
לא תלויים חפצים קשים כגון קולבים על ידיות האחיזה
או הווים.
אין לחבר חלקי אביזרים נוספים כגון מכשירי ניווט,
טלפונים ניידים או מחזיקי משקאות באזור ההתנפחות של
כרית האוויר ,לדוגמה על תא הנהג ,לדלת ,לחלון הצד או
לחיפוי הצד.
בנוסף לכך אסור להעביר או לקשור כבל חיבור ,רצועת
משיכה או חגורת קשירה באזור ההתנפחות לכרית אוויר.
שים לב תמיד לספר ההתקנה של יצרן האביזרים
הנוספים ,במיוחד גם את ההערות למקום ההתקנה הנכון.
אין לאחסון חפצים כבדים ,חדים או שבירים בכיסים של
פרטי לבוש .אחסן חפצים מעין אלה במקום בטוח.

הגבלות בפוטנציאל ההגנה של כריות האוויר
& אזהרה סכנת פציעה עקב שינויים בכיסוי כרית אוויר
כל שינוי בכיסוי כרית האוויר או חיבור חפצים לכיסוי
כרית האוויר ,אפילו מדבקה ,עלולים לגרום לכך שכרית
האוויר לא תתפקד בהתאם ליעודה.
 0לעולם אין לשנות את כיסוי כרית האוויר ואין
לחבר אליו חפצים כלשהם.

ניתן לזהות את מקום ההתקנה של כרית האוויר לפי הכיתוב
 3) AIRBAGעמוד .(35
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב כיסויי מושב
לא מתאימים
כיסויי מושב לא מתאימים עשויים להפריע להתנפחות
כריות האוויר שנמצאות במושבים או למנוע את
ההתנפחות כליל.
במקרה זה כריות האוויר לא יוכלו להגן עוד על הנוסעים
כפי שהן אמורות .בנוסף לכך הם עשויים לשבש את
פונקציית הנטרול האוטומטי של כרית האוויר לנוסע
הקדמי.
 0השתמש רק בכיסויי מושב שאושרו על ידי
 Mercedes-Benzעבור מושב זה.
& אזהרה סכנת פציעה עקב תקלות בתפקוד של
החיישנים בחיפוי הדלת
בדלתות ישנם חיישני בקרה של כריות האוויר .ביצוע
שינויים או עבודות לא מקצועיות בדלתות או בחיפויי
הדלתות או נזקים שנגרמים לדלתות עלולים לשבש את
פעילות החיישנים .בעקבות זאת לא יוכלו כריות האוויר
לתפקד כהלכה.
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במקרה זה כריות האוויר לא יוכלו להגן עוד על הנוסעים
כפי שהן אמורות.
 0לעולם אין לבצע שינויים כלשהם בדלתות או
בחלקים שלהן.
 0פנה למוסך מורשה כדי לבצע עבודות בדלתות או
בחיפויי הדלתות.
& אזהרה סכנת פציעה מכרית אוויר שכבר התנפחה
כרית אוויר שכבר התנפחה אינה מגנה עוד ולא תוכל
להגן כפי שהיא אמורה בעת תאונה.
 0כדי להחליף כרית אוויר שכבר התנפחה יש לגרור
את הרכב למוסך מורשה.
החלף מיד כריות אוויר שהתנפחות.
מצב כרית האוויר של הנוסע הקדמי
תפקוד פונקציית נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי
האוטטומטית
פונקציית הנטרול האוטומטי של כרית האוויר של מושב
הנוסע הקדמי מסוגלת לזהות אם מערכת ריסון לילדים
מחוברת למושב או יושב בו אדם .בהתאם לכך כרית האוויר
של הנוסע הקדמי תופעל או תנותק.
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בעת התקנת מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי יש
להקפיד תמיד על הנושאים הבאים:
 Rהקפד על מיקום נכון של מערכת הריסון לילדים
) 3עמוד .(48
 Rשים לב תמיד להוראות ההתקנה של יצרן מערכת הריסון
לילדים.
 Rלעולם אין להניח חפצים מתחת או מאחורי מערכת
הריסון לילדים ,לדוגמה כרית.
 Rכוונן את כרית המושב פנימה עד הסוף בכיוון האורכי.
 Rמלוא שטח בסיס מערכת הריסון לילדים צריך להיות
מונח על משטח הישבה של מושב הנוסע הקדמי.
 Rשטח גדול ככל האפשר של משענת מערכת הריסון
לילדים הפונה קדימה צריך להיצמד למשענת מושב
הנוסע הקדמי.
 Rאסור למערכת הריסון לילדים לגעת בתקרת הרכב ויש
לוודא שמשענת הראש של המושב אינה לוחצת על
מערכת הריסון לילדים .התאם את נטיית משענת המושב
או משענת הראש בהתאם.

& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב חפצים
הנמצאים בין משטח המושב למערכת הריסון
לילדים
חפצים הנמצאים בין משטח הישיבה של המושב לבין
מערכת הריסון לילדים יכולים להפריע לתפקוד התקין של
פונקציית הנטרול האוטומטי של כרית האוויר לנוסע
הקדמי.
עקב כך כרית האוויר לנוסע הקדמי לא תוכל לפעול
כמתוכנן בעת תאונה.
 0אין להניח חפצים בין משטח הישיבה של המושב
לבין מערכת הריסון לילדים.
 0מלוא שטח בסיס מערכת הריסון לילדים צריך
להיות מונח על משטח הישבה של מושב הנוסע
הקדמי.
 0שטח גדול ככל האפשר של משענת מערכת הריסון
לילדים הפונה קדימה צריך להיצמד למשענת
מושב הנוסע הקדמי.
 0שים לב במיוחד להוראות ההתקנה של יצרן
מערכת הריסון לילדים.
מי שיושב במושב הנוסע הקדמי חייב לציית להנחיות הבאות:
 Rחגור את חגורת הבטיחות כהלכה ) 3עמוד .(32

R
R

לשבת במושב בתנוחה זקופה כמעט לגמרי ,כאשר הגב
נשען על משענת המושב.
לשבת כך שכפות הרגליים יהיו מונחות על רצפת הרכב.

אחרת כרית האוויר לנוסע הקדמי עשויה לעבור בשוגג למצב
מנותק ,במקרים הבאים לדוגמה:
 Rהנוסע הקדמי נשען על משענת היד ברכב וכך מסיט את
משקלו מהמושב.
 Rהנוסע הקדמי יושב באופן שמקטין עומס ממשטח המושב
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים כאשר כרית
האוויר לנוסע הקדמי מנוטרלת
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFדולקת ,כרית האוויר לנסוע הקדמי מושבתת .בעת
תאונה היא לא תתנפח ולכן גם לא תוכל להגן כפי שהיא
אמורה.
כתוצאה מכך מי שיושב במושב הנוסע הקדמי עלול
להתנגש בחלקים בפנים הרכב ,במיוחד אם הוא יושב
קרוב מדי ללוח המכשירים.

בטיחות הנוסעים
כאשר מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד על
הנושאים הבאים:
 Rהמערכת מזהה נכונה את האדם על מושב הנוסע
הקדמי ,וכרית האוויר לנוסע הקדמי פעילה או כבויה
בהתאם לכך.
 Rמושב הנוסע הקדמי דחוף לאחור עד כמה שאפשר.
 Rהאדם יושב נכון במושב.
0

תפקוד נורית החיווי PASSENGER AIR BAG

יש לוודא לפני הנסיעה ובמהלכה שכרית האוויר
לנוסע הקדמי נמצאת במצב הנכון.

אם מושב הנוסע הקדמי מאויש ,אז לאחר הבדיקה העצמית
של פונקציית הנטרול האוטומטי של כרית האוויר לנוסע
הקדמי תבוצע הערכה אם במושב הנוסע הקדמי יושב ישירות
אדם או מותקן עליו מושב בטיחות לילדים .נוריות החיווי
 PASSENGER AIR BAGמציגות את מצב תהליך
הטעינה.
שים לב להנחיות בנוגע לתפקוד של נוריות החיווי
 3) PASSENGER AIR BAGעמוד .(39

ברכבים ללא נטרול אוטומטי של כרית האוויר לנוסע הקדמי
ישנה מדבקה מיוחדת בצד לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי
) 3עמוד .(62

39

בדיקת עצמית של פונקציית הנטרול האוטומטי של כרית
האוויר לנוסע הקדמי
כאשר ההצתה מופעלת מאירות שתי נוריות החיווי
 PASSENGER AIR BAG ONו OFF-במהלך הבדיקה
העצמית.
לאחר הבדיקה העצמית יוצג הסטטוס של כרית האוויר לנוסע
הקדמי:
 PASSENGER AIR BAG ON Rמאירה למשך
 60שניות ,לאחר מכן שתי נוריות החיווי
 PASSENGER AIR BAG ONו OFF-נכבות:
כרית האוויר לנוסע הקדמי תוכל להתנפח בעת תאונה.
 PASSENGER AIR BAG OFF Rמאירה ברציפות:
כרית האוויר לנוסע הקדמי מנוטרלת .היא לא תתנפח בעת
תאונה.
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON
כבוי ,רק נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF
מציגה את מצב כרית האוויר לנוסע הקדמי .נורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFיכולה להאיר ברציפות
או להיות כבויה.
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF
ונורית האזהרה של מערכת הריסון 6מאירות בו זמנית,
אסור לאף אחד להשתמש במושב בנוסע הקדמי .במקרה זה
אף אסור להתקין מערכת לריסון ילדים על מושב הנוסע
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הקדמי .פנה ללא דיחוי למוסך מורשה כדי לבדוק ולתקן את
הנטרול האוטומטי של כרית האוויר לנוסע הקדמי.
תצוגת מצב
כאשר מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד לפני הנסיעה
וגם במהלכה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי נמצאת במצב
הנכון בהתאם לסיטואציה.
לאחר התקנת מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור על מושב
הנוסע הקדמי :הנורית PASSENGER AIR BAG OFF
חייבת להאיר ברציפות.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב שימוש
במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור כאשר כרית
האוויר לנוסע הקדמי מופעלת
כאשר אתה מושיב ילדים במערכת ריסון לילדים הפונה
לאחור על מושב הנוסע הקדמי ונורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFכבויה ,כרית
האוויר לנוסע הקדמי עשויה להתנפח בעת תאונה.
כרית האוויר עשויה לפגוע בילד.
ודא תמיד שכרית האוויר לנוסע הקדמי מנוטרלת .נורית
החיווי  PASSENGER AIR BAG OFFחייבת
לדלוק.

לעולם אין להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור
על מל מושב עם כרית אוויר קדמית פעילה ,שכן זה עלול
להוביל למוות או לפציעות קשור לילד.
בעת התקנת מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי יש
לשים לב להנחיות הספציפיות לרכב ) 3עמוד .(62
נורית החיווי  PASSENGER AIR BAG OFFעשויה
להישאר כבויה ,תלוי במערכת הריסון לילדים ובמאפיינים
הגופניים של הילד .במקרה זה אסור להתקין את מערכת
הריסון לילדים הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי.
במקום זאת יש להתקין את מערכת הריסון לילדים הפונה
לאחור על מושב אחורי מתאים.
לאחר התקנת מערכת ריסון לילדים הפונה קדימה על מושב
הנוסע הקדמי :נורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFעשויה להאיר ברציפות או להיות כבויה ,תלוי במערכת
הריסון לילדים ובמאפיינים הגופניים של הילד .ציית תמיד
להנחיות הבאות.

& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב מיקום שגוי
של מערכת הריסון לילדים הפונה קדימה.
כאשר מאבטחים ילדים במערכת ריסון לילדים הפונה
קדימה על מושב הנוסע הקדמי ,ומושב הנוסע הקדמי
ממוקם קרוב מדי ללוח המכשירים ,הילד עשוי בעת
תאונה:
 Rלהתנגש בחלקים בפנים הרכב אם נורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFדולקת.
 Rלהיפגע מכרית האוויר אם נורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFכבויה.
0

0

יש לכוונן את מושב הנוסע הקדמי אחורה ככל
האפשר ולדחוף פנימה עד הסוף את כרית המושב
בכיוון האורכי .הקפד תמיד שרצועת הכתף של
חגורת הבטיחות מנותבת נכון מחריץ יציאת
החגורה ברכב אל מנתב רצועת הכתף במערכת
הריסון לילדים .רצועת הכתף צריכה לעבור מחריץ
יציאת החגורה קדימה ואז למטה .במקרה הצורך
כוונן את חריץ יציאת החגורה ואת מושב הנוסע
הקדמי בהתאם.
שים לב תמיד להוראות ההתקנה של יצרן מערכת
הריסון לילדים.

בטיחות הנוסעים
בעת התקנת מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי יש
לשים לב להנחיות הספציפיות לרכב ) 3עמוד .(62
מישהו יושב במושב הנוסע הקדמי :נורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFעשויה להאיר ברציפות
או להיות כבויה ,תלוי במאפיינים הגופניים של האדם.
מי שיושב במושב הנוסע הקדמי חייב לציית תמיד להנחיות
הבאות:
 Rאם במושב הנוסע הקדמי יושב אדם מבוגר או אדם בעל
מבנה גוף דומה ,נורית החיווי PASSENGER AIR
 BAG OFFצריכה להיות כבויה .זה מצביע על כך
שכרית האוויר של הנוסע הקדמי מופעלת.
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFמאירה ברציפות אסור לאף מבוגר ולאף אדם בעל
מבנה גוף דומה לשבת במושב הנוסע הקדמי.
במקום זאת יש להשתמש במושב אחורי.
 Rאם במושב הנוסע הקדמי יושב אדם קטן יותר )לדוגמה
בן-עשרה או מבוגר נמוך( :נורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFתאיר ברציפות או
תכבה בהתאם לתוצאות הזיהוי של המערכת.
 נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFFכבויה :דחף את המושב לאחור עד כמה שניתן או
אדם בעל מבנה גוף קטן יותר צריך לשבת במושב
האחורי.

-

נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF
מאירה ברציפות :לאדם בעל מבנה גוף קטן אסור
לשבת במושב הנוסע הקדמי.

& אזהרה סכנת פציעה או סכנת מוות כאשר נורית
החיווי PASSENGER AIR BAG OFF
מאירה
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFממשיכה להאיר לאחר הבדיקה העצמית של
המערכת ,כרית האוויר לנסוע הקדמי מושבתת .היא לא
תתנפח בעת תאונה .במקרה זה כרית האוויר לנוסע
הקדמי לא תוכל להגן כפי שהיא אמורה ,לדוגמה כאשר
יושב אדם במושב הנוסע הקדמי.
הנוסע עשוי לדוגמה לפגוע בחלקים בפנים הרכב,
במיוחד אם הוא יושב קרוב מדי ללוח המכשירים.
כאשר מושב הנוסע הקדמי מאויש ,יש להקפיד על
הנושאים הבאים:
 Rהמערכת חייבת לזהות נכונה את האדם על מושב
הנוסע הקדמי ,וכרית האוויר לנוסע הקדמי צריכה
להיות במצב פעיל או כבוי בהתאם לכך.
 Rהאדם יושב בצורה נכונה וחגור בצורה נכונה.
 Rמושב הנוסע הקדמי דחוף לאחור עד כמה שאפשר.
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שים לב באופן מיוחד גם לנושאים הבאים:
 Rמערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי
) 3עמוד .(62
 Rמיקום נכון של מערכת הריסון לילדים ) 3עמוד .(48
מערכת ®PRE-SAFE
אופן התפקוד של ®) PRE-SAFEהגנת נוסעים מניעתית(
® PRE-SAFEמסוגלת לזהות מצבי נסיעה קריטיים
מסוימים ולנקוט באמצעי מנע להגנה על הנוסעים.
® PRE-SAFEיכולה לנקוט באמצעים הבאים ללא תלות זה
בזה:
 Rמתיחה מקדימה של חגורות הבטיחות במושב הנהג
ובמושב הנוסע הקדמי.
 Rסגירת חלונות הצד.
 Rרכבים עם גג שמש נפתח :סגירת גג השמש.
 Rרכבים עם פונקציית זיכרון :הבאת מושב הנהג לתנוחה
מתאימה יותר.
 Rרכבים עם מושב רב-מתארי :הגברת לחץ האוויר בתמיכת
הצד של משענת המושב.
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בטיחות הנוסעים
 :PRE-SAFE® Soundיכולה להפעיל את מנגנון
ההגנה הטבעי של האוזן באמצעות רעש קצר כאשר
מערכת המולטימדיה פועלת.

* הערה נזק עקב חפצים באזור הרגליים או מאחורי
המושב
בעקבות הכוונון האוטומטי של מצב המושב ו/או החפץ
יכולים להינזק.
 0אחסן חפצים במקום מתאים.
ביטול האמצעים שנקטה מערכת ®PRE-SAFE
אם המצב לא התפתח לתאונה ,האמצעים הזמניים שננקטו
יבוטלו.
חלק מההגדרות תצטרך לבצע בעצמך.
 0אם מתיחות החגורה אינה פוחתת ,דחף את משענת
המושב מעט לאחור.
מתיחות החגורה תשתחרר.

התפקוד של ) PRE-SAFE® PLUSהגנת נוסעים מניעתית
פלוס(
 PRE-SAFE® PLUSמסוגלת לזהות מצבי התנגשות
מסוימים ,במיוחד סכנה להתנגשות מאחור ,ולנקוט אמצעי
מנע להגנה על הנוסעים .אמצעים אלה אינם יכולים למנוע את
ההתנגשות.
 PRE-SAFE® PLUSיכולה לנקוט באמצעים הבאים ללא
תלות זה בזה:
 Rמתיחה מקדימה של חגורות הבטיחות במושב הנהג
ובמושב הנוסע הקדמי.
 Rהפעלת מערכת איתות החירום מאחור בהבהוב מהיר.
 Rהגבלת לחץ הבלימה כאשר הרכב עומד במקום .בלימה זו
תבוטל אוטומטית עם חידוש הנסיעה.
אם המצב לא התפתח לתאונה ,האמצעים הזמניים שננקטו
יבוטלו.
גבולות המערכת
במצבים הבאים המערכת לא תנקוט באמצעים כלשהם:
 Rבנסיעה לאחור
או
 Rבנסיעה עם גרור כשישנה סכנה להתנגשות אחורית

במצבים הבאים המערכת לא תבלום:
 Rבמהלך הנסיעה
או
 Rבעת כניסה לחנייה או יציאה מחנייה בעזרת עזר החנייה
האקטיבי
הסעת ילדים ברכב בצורה בטוחה
כאשר נוסעים ילדים ברכב יש לשים לב לנושאים הבאים
 %שים לב באופן מיוחד גם להנחיות הבטיחות הספציפיות
למצב .כך תוכל לזהות ולמנוע סיכונים וסכנות כשגם
ילדים נוסעים ברכב ) 3עמוד .(43
היה עקבי
זכור כי אי הקפדה באבטחת הילדים במערכת ריסון לילדים
עשוי להוביל לתוצאות קשות .היה עקבי תמיד ואבטח את
הילד בקפידה לפני כל נסיעה.
 Mercedes-Benzממליצה כדי להגן טוב יותר על ילדים
צעירים מגיל  12או נמוכים מ 1.50-מ' לשים לב להנחיות
הבאות:
 Rאבטח את הילד תמיד במערכת ריסון לילדים המתאימה
ל Mercedes-Benz-שלך.
 Rמערכת הריסון לילדים חייבת להתאים לגילו ,למשקלו
וכן לגובהו של הילד.

בטיחות הנוסעים
R

מקום הישיבה ברכב חייב להתאים להתקנת מערכת
הריסון לילדים שלך ) 3עמוד .(48

סטטיסטיקת התאונות מלמדת אותנו שילדים המאובטחים על
המושבים האחוריים מוגנים באופן עקרוני יותר מאלה
המאובטחים במושבים הקדמיים .לכן ממליצה Mercedes-
 Benzבמפורש להעדיף ולהתקין מערכות ריסון לילדים על
המושבים האחוריים.
המונח מערכת ריסון לילדים
בהוראות הפעלה אלה אנו משתמשים במונח מערכת ריסון
לילדים .מערכת ריסון לילדים היא לדוגמה:
 Rסלקל
 Rמושב בטיחות לילדים הפונה לאחור
 Rמושב בטיחות לילדים הפונה קדימה
 Rהגבהת מושב )בוסטר( עם משענת ומוליכים לחגורת
הבטיחות
 Mercedes-Benzממליצה להשתמש בהגבהת מושב
עם משענת גב.
מערכת הריסון לילדים חייבת להתאים לגילו ,למשקלו וכן
לגובהו של הילד.

שים לב לתקנות ולחוקים
שים לב תמיד לתקנות החוק בנוגע לשימוש במערכת ריסון
לילדים ברכב.
ודא שמערכת הריסון לילדים אושרה בהתאם לבדיקות
ולתקנות התקפות .מידע נוסף תקבל במוסך מורשה.
 Mercedes‑Benzממליצה על מרכז שירות
.Mercedes‑Benz
השתמש רק במערכות ריסון לילדים שיש להן אישור
מותר להשתמש ברכב רק במערכות ריסון ילדים העומדות
בתקני  UNECEהבאים:
UN-R44 R
) UN-R129 Rמערכות ריסון לילדים בתקן (i-Size
מידע על קטגוריות האישור של מערכת הריסון לילדים ועל
הנתונים המצוינים על תווית האישור של מערכת הריסון
לילדים ) 3עמוד .(49
זיהוי סיכונים ,מניעות סכנות
מערכת עיגון עבור מערכת ריסון לילדים ברכב
מותר לעגן את מערכות הריסון לילדים רק באמצעות מערכות
העיגון הבאות:
 Rחבקי ההידוק בשיטת  ISOFIXאו i-Size

R
R
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חגורת הבטיחות של הרכב
חיבורי רצועת Top Tether

מומלץ להתקין מערכת ריסון לילדים בתקן  ISOFIXאו i-
.Size
חיבור פשוט לטבעות המותקנות ברכב יכול להפחית את
הסיכון להתקנה שגויה של מערכת הריסון לילדים.
אם הילד מאבטח באמצעות חגורת הבטיחות המובנית במושב
 ISOFIXאו  ,i-Sizeיש לשים לב במיוחד למשקל הכולל
המותר של הילד ביחד עם מערכת הריסון לילדים
) 3עמוד .(55
יתרונות של מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור
מומלץ להסיע תינוקות ופעוטות במערכת ריסון לילדים
מתאימה ,הפונה לאחור .במקרה זה הילד יושב נגד כיוון
הנסיעה ומביט לאחור.
שרירי הצוואר של תינוקות ופעוטות עדיין חלשים ביחס
לגובה ולמשקל הראש שלהם .מערכת ריסון לילדים הפונה
לאחור מפחיתה את הסיכון לפציעות בעמוד השדרה הצווארי
בעת תאונה.
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יש להקפיד לחבר נכון את מערכת הריסון לילדים
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב התקנה
שגויה של מערכת הריסון לילדים
מערכת ריסון לילדים שהותקנה בצורה שגויה או על
מושב לא מתאים לא תוכל להגן על הילד כפי שהיא
אמורה.
לכן בעת תאונה ,בלימה חזקה או היגוי חד ייתכן שהיא
לא תוכל להחזיק את הילד.
 0שים לב להוראות ההתקנה של יצרן מערכת הריסון
לילדים וכן לתחום המותר לשימוש.
 0ודא שמלוא שטח הבסיס של מערכת הריסון
לילדים צמוד למשטח הישיבה של המושב.
 0לעולם אין להניח חפצים מתחת או מאחורי מערכת
הריסון לילדים ,לדוגמה כרית.
 0השתמש במערכות ריסון לילדים רק עם כיסוי
המושב המקורי.
 0החלף כיסויי מושב פגומים רק בכיסויים מקוריים.

& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב ילדים
שאינם מאובטחים ברכב במערכת ריסון לילדים
מערכת ריסון לילדים שהותקנה בצורה שגויה או שאינה
מעוגנת עלולה להשתחרר בעת תאונה ,בלימה חזקה או
היגוי פתאומי.
מערכת הריסון לילדים עשויה להיזרק בחלל ולפגוע
בנוסעים.
 0גם מערכות ריסון לילדים שאינן בשימוש יש
להקפיד ולעגן בצורה נכונה.
 0שים לב במיוחד להוראות ההתקנה של יצרן
מערכת הריסון לילדים.
R

ציית תמיד להוראות ההתקנה והשימוש של יצרן מערכת
הריסון לילדים שבה אתה משתמש וכן להנחיות
הספציפיות לרכב:
 התקנת מערכת ריסון לילדים בתקן  ISOFIXאו i- Sizeעל המושב האחורי ) 3עמוד .(55
 חיבור מערכת ריסון לילדים למושב האחוריבאמצעות חגורת הבטיחות ) 3עמוד .(61
 חיבור מערכת ריסון לילדים למושב הנוסע הקדמיבאמצעות חגורת הבטיחות ) 3עמוד  .(63שים
לב להנחיות הספציפיות למערכות ריסון לילדים
הפונות אחורה או קדימה ) 3עמוד .(62

R
R

כאשר מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד לפני
הנסיעה וגם במהלכה שכרית האוויר של הנוסע
הקדמי נמצאת במצב הנכון בהתאם לסיטואציה
) 3עמוד .(39
שים לב לשלטי האזהרה בפנים הרכב ובמערכת הריסון
לילדים.
אם קיימת ,השתמש ברצועת .Top Tether

אין להכניס שינויים במערכת הריסון לילדים
& אזהרה סכנת פציעה עקב שינויים במערכת הריסון
לילדים
הכנסת שינויים במערכת הריסון לילדים או חיבור חפצים
אליה ,כגון צעצועים או אביזרים לא מתאימים ,עשויים
לגרום לכך שמערכת הריסון לילדים לא תוכל לתפקד
בהתאם לייעודה .סכנת פציעה מוגברת!
לעולם אין להכניס שינויים במערכת הריסון לילדים .חבר
אליה רק אביזרים שיצרן מערכת הריסון לילדים אישר
במפורש עבור מערכת ריסון לילדים זו.
 Mercedes‑Benzממליצה לנקות את מערכות הריסון
לילדים המומלצות על ידי  Mercedes-Benzבאמצעות
חומרי טיפוח של .Mercedes-Benz

בטיחות הנוסעים
השתמש רק במערכת ריסון לילדים תקינה לגמרי
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב שימוש
במערכות ריסון לילדים פגומות
אם מערכת הריסון לילדים או מערכת העיגון שלה ניזוקו
או נפגעו בתאונה ,היא לא תוכל עוד להגן על הילד כפי
שהיא אמורה.
לכן בעת תאונה ,בלימה חזקה או היגוי חד ייתכן שהיא
לא תוכל להחזיק את הילד.
 0מערכות ריסון לילדים שניזוקו או שנפגעו בתאונה
יש להחליף מיד.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את מערכות
העיגון של מערכות הריסון לילדים לפני שתתקין
שוב מערכת ריסון לילדים.
מנע קרינת שמש ישירה
& אזהרה סכנת כוויה עקב קרינת שמש ישירה על
מושב הבטיחות לילדים
כאשר מערכת הריסון לילדים נחשפת לקרינת שמש
ישירה ,חלקים שלה עשויים להתלהט.
הילדים עלולים להיכוות מחלקים אלה של מערכת הריסון
לילדים ,ובמיוחד מחלקים מתכתיים.

0
0
0

0

ודא תמיד שמערכת הריסון לילדים אינה חשופה
לקרינת שמש ישירה.
הגן עליה ,לדוגמה באמצעות שמיכה.
אם מערכת הריסון לילדים נחשפה לקרינת שמש
ישירה ,אפשר לה להתקרר לפני שתושיב בה את
הילד.
לעולם אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.
 Rשינוי מצב ההילוכים.
 Rהתנע את הרכב.
0
0

שים לב בחנייה או בעצירה
& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה
כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
 Rלהפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.
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0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
& אזהרה סכנת חיים עקב חום גבוה או השפעות הקור
ברכב
כאשר אנשים – ובמיוחד ילדים – נחשפים לזמן ממושך
להשפעות של חום גבוה או קור קשה הם עלולים להיפצע
מכך ואפילו למות!
 0אין להשאיר אנשים – ובמיוחד ילדים – ברכב ללא
השגחה בשום מקרה.
 0לעולם אין להשאיר בעלי חיים ברכב ללא השגחה.
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סקירת מערכות ריסון לילדים מומלצות
מידע נוסף על מערכת הריסון לילדים הנכונה תקבל במוסך מורשה Mercedes‑Benz .ממליצה על מרכז שירות .Mercedes‑Benz
עיגון באמצעות ISOFIX
קבוצת משקל
קבוצת גובה

קטלוגי2

דגם1

מספר

 1יצרןBritax Römer :

 2עם קוד צבע 9H95

קבוצה :0+
עד  13ק"ג ועד כ 15-חודשים
קבוצת גובה E

BABY SAFE plus
E1 04 301 146

B6 6 86 8224

קבוצה :I
 9עד  8ק"ג
קבוצת גובה B1

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 17 02

מספר אישור

בטיחות הנוסעים
עיגון באמצעות חגורת הבטיחות של מקום הישיבה ברכב
קבוצת משקל

סוג1

מספר

קטלוגי2

מספר אישור
 1יצרןBritax Römer :

 2עם קוד צבע 9H95

קבוצה :0
עד  10ק"ג ועד כ 6-חודשים

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 13 02

קבוצה :0+
עד  13ק"ג ועד כ 15-חודשים

BABY SAFE plus II
E1 04 301 146

A 000 970 13 02

קבוצה :I
 9עד  18ק"ג ושל כמעט  9חודשים עד  4שנים

DUO plus
E1 04 301 133

A 000 970 17 02

קבוצה :III/II
 15עד  36ק"ג ושל כמעט  4עד  12שנה

KIDFIX
E1 04 301 198

A 000 970 20 02

קבוצה :III/II
 15עד  36ק"ג ושל כמעט  4עד  12שנה

KIDFIX XP
E1 04 301 304

A 000 970 23 02

47

48

בטיחות הנוסעים

סקירת מקומות ישיבה מתאימים להתקנת מערכת ריסון לילדים
מערכות עיגון עבור מערכות ריסון לילדים
מקום ישיבה ברכב
מושב אחורי שמאלי/ימני

מערכת ריסון לילדים מומלצת:
עיגון מושב בטיחות לילדים בתקן ISOFIX
) 3עמוד (51
או
עיגון מושב בטיחות לילדים בתקן i-Size
) 3עמוד (54

מערכת עיגון חלופית:
 Rחגורת הבטיחות של מקום הישיבה ברכב ) 3עמוד (58

אם קיימת ,השתמש גם ברצועת Top Tether
) 3עמוד (57
מושב הנוסע הקדמי

מערכת עיגון:
 Rחגורת הבטיחות של מקום הישיבה ברכב ) 3עמוד (58

מושב אחורי אמצעי

מערכת עיגון:
 Rחגורת הבטיחות של מקום הישיבה ברכב ) 3עמוד (58

שים לב באופן מיוחד:
 Rכאשר מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד לפני הנסיעה וגם
במהלכה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי נמצאת במצב הנכון
בהתאם לסיטואציה ) 3עמוד .(39
 Rהנחיות בנוגע לנטרול כרית האוויר האוטומטי ) 3עמוד (37

בטיחות הנוסעים
קטגוריות אישורים עבור מערכות ריסון לילדים

קטגוריות אישור לפי תקן UN-R44

השתמש אך ורק במערכות ריסון לילדים מאושרות
מותר להשתמש ברכב רק במערכות ריסון ילדים העומדות
בתקני  UNECEהבאים:
UN-R44 R
) UN-R129 Rמערכות ריסון לילדים בתקן (i-Size

R

סימון על מערכת ריסון לילדים
על תווית האישור שעל מערכות ריסון לילדים תמצא למשל
נתונים בנוגע לקטיגורית האישור ,קבוצת משקל ומספר
אישור.
בהתאם לקטגורית אישור מערכות ריסון לילדים אפשר למצוא
נתונים נוספים ,לדוגמה קבוצת גובה של תקן .ISOFIX

R

דוגמה לתווית אישור
R

 :Universalמערכות ריסון לילדים בקטגוריה
„אוניברסלי“ מאושרות להתקנה ברכב .אפשר להשתמש
במערכות ריסון לילדים בהתאם לסקירות ההתאמה של
מושבי הרכב לעיגון מערכות ריסון לילדים על מקומות
ישיבה המסומנים ב U, UF -או .IUF

49

הסימון  IUFמתייחס למערכות ריסון לילדים של תקן
 ISOFIXבקטגוריה „אוניברסלי“ .מערכות ריסון לילדים
אלה צריך לעגן אותן גם באמצעות  Top Tetherאו
באמצעות רגלית.
חצי אוניברסלי :מערכות ריסון לילדים בקטגוריה „חצי
אוניברסלי“ מותר להשתמש בהם רק כאשר הרכב ומקום
הישיבה ברכב מופיעים ברשימת דגמי הרכב של יצרן
מערכת הריסון לילדים.
ספציפי עבור הרכב :מערכות ריסון לילדים בקטגוריה
„ספציפי עבור הרכב“ מותר להשתמש בהם רק כאשר
הרכב ומקום הישיבה ברכב מופיעים ברשימת דגמי הרכב
של יצרן מערכת הריסון לילדים.
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בטיחות הנוסעים

קטגורית אישור לפי תקן UN-R129

R

 :i‑‑Sizeמערכות ריסון לילדים בקטגוריה
„ “i‑Sizeמאושרות להתקנה ברכבים עם חבקי ההידוק
 .i‑Sizeאפשר להשתמש במערכות ריסון לילדים בהתאם
לסקירות ההתאמה של מושבי הרכב לעיגון מערכות ריסון
לילדים על מקומות ישיבה המסומנים ב.i‑U -
הסימון  i‑Uמתייחס למערכות ריסון לילדים של תקן
 i‑Sizeבקטגוריה „אוניברסלי“.

שים לב לההתאמה של מושבי הרכב
בהתאם לקטגורית האישורים יש מערכות ריסון לילדים הפונות
קדימה ו/או מערכות ריסון לילדים הפונות אחורה .השימוש
עשוי להיות מוגבל עבור מושבי רכב מסויימים:
 Rהתאמת מקומות הישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים
בתקן  3) ISOFIXעמוד .(51
 Rהתאמת מקומות הישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים
בתקן  3) i‑Sizeעמוד .(54
דוגמה לתווית אישור

R

התאמת מקומות ישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים
חגוּרות ) 3עמוד .(58

בטיחות הנוסעים
חיבור מערכת ריסון לילדים עם  ISOFIXאו  iSizeלמושב אחורי
סקירת התאמת מקומות הישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים בתקן ISOFIX
סימון ISOFIX
 ISOFIXהיא מערכת מתוקננת לעיגון מערכות ריסון מיוחדות.
 Rהסמל מציין מקומות ישיבה מתאימים לעיגון מערכת ריסון לילדים בתקן  ISOFIXלפי  3) UN-R44עמוד .(49
 Rיש לעגן רק מערכות ריסון לילדים לפי  UN-R44שאושרו בהתאם לטבלאות .ISOFIX
סל-קל
קבוצת גובה:

מערכת:

מושב אחורי שמאלי/ימני

F

ISO/L1

X

G

ISO/L2

X
 Xלא מתאים עבור מערכת ריסון לילדים בתקן  ISOFIXבקבוצת משקל זו או ו/או בדירוג גודל זה.
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בטיחות הנוסעים

קבוצת משקל ) :0עד  10ק"ג ועד כ 6-חודשים(
קבוצת גובה:

מערכת:

מושב אחורי שמאלי/ימני

E

ISO/R1

IL
 ILמתאים למערכות ריסון לילדים בתקן  ISOFIXבהתאם לטבלה "סקירת מערכות הריסון לילדים המומלצות" ,או כאשר הרכב ומקום הישיבה מופיע ברשימת דגמי הרכב
של יצרן מערכת הריסון לילדים.

קבוצת משקל ) 0+עד  13ק"ג ועד כ 15-חודשים(
קבוצת גובה:

מערכת:

מושב אחורי שמאלי/ימני

E

ISO/R1

IL

D

ISO/R2

IL

C

ISO/R3

(1) IL
 ILמתאים למערכות ריסון לילדים בתקן  ISOFIXבהתאם לטבלה "סקירת מערכות הריסון לילדים המומלצות" ,או כאשר הרכב ומקום הישיבה מופיע ברשימת דגמי הרכב
של יצרן מערכת הריסון לילדים.
 1בעת שימוש במערכת ריסון לילדים מקבוצת גובה ) (ISO/R3יש להעביר את המושב הקדמי לעמדה העליונה ביותר .ודא שמשענת הגב של המושב הקדמי אינה צמודה
למערכת הריסון לילדים.

בטיחות הנוסעים
קבוצת משקל  18–9) Iק"ג וכ 9-חודשים עד  4שנים(
קבוצת גובה:

מערכת:

מושב אחורי שמאלי/ימני

D

ISO/R2

IL

C

ISO/R3

(1) IL

B

ISO/F2

IUF

B1

ISO/F2X

IUF

A

ISO/F3

IUF
 ILמתאים למערכות ריסון לילדים בתקן  ISOFIXבהתאם לטבלה "סקירת מערכות הריסון לילדים המומלצות" ,או כאשר הרכב ומקום הישיבה מופיע ברשימת דגמי הרכב
של יצרן מערכת הריסון לילדים.
 IUFמתאים למערכות ריסון לילדים בתקן  ISOFIXשפונות קדימה בקטגוריה "אוניברסלי" בקבוצת משקל זו.
 1בעת שימוש במערכת ריסון לילדים מקבוצת גובה ) (ISO/R3יש להעביר את המושב הקדמי לעמדה העליונה ביותר .ודא שמשענת הגב של המושב הקדמי אינה צמודה
למערכת הריסון לילדים.
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בטיחות הנוסעים

סקירת התאמת מקומות הישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים בתקן i‑‑Size
סימון i-Size
 i‑Sizeהיא מערכת מתוקננת לעיגון מערכות ריסון מיוחדות.
 Rהסמל מציין מקומות ישיבה מתאימים לעיגון מערכת ריסון לילדים בתקן  i‑Sizeלפי  3) UN-R129עמוד .(49
 Rמותר לעגן מערכות ריסון לילדים שאושרו לפי
  UN-R44בהתאם לטבלאות  3) ISOFIXעמוד  (51או UN-R129 -בהתאם לטבלת  i‑Sizeהבאה

מערכת ריסון לילדים בתקן i-Size
),ISO/B2 ,ISO/F2X ,ISO/R2
(ISO/B3

מושב הנוסע הקדמי

מושב אחורי שמאלי/ימני

X

i-U

 Xלא מתאים למערכת ריסון לילדים בתקן  i-Sizeבקטגוריה "אוניברסלי".

 i-Uמתאים למערכות ריסון לילדים בתקן  i-Sizeהפונות לאחור ,בקטגוריה "אוניברסלי".

בטיחות הנוסעים
התקנת מערכת ריסון לילדים בתקן  ISOFIXאו  i‑‑Sizeעל
המושב האחורי
& אזהרה סכנת תאונה כאשר הספסל האחורי/המושבים
האחוריים ומשענות המושבים אינם תפוסים במקומם
כאשר הספסל האחורי/המושב האחורי ומשענת המושב
אינם תפוסים במקומם הם עלולים להתקפל קדימה,
לדוגמה בעת בלימה חזקה או תאונה.
 Rעקב כך עלולים הנוסעים בספסל האחורי  /במושב
האחורי להילחץ כנגד חגורת הבטיחות .חגורת
הבטיחות לא תוכל להגן כפי שהיא אמורה ,והנוסעים
ייפצעו.
 Rמשענת המושב לא תוכל לעצור חפצים המאוחסנים
בתא המטען.
0

ודא לפני כל נסיעה שמשענת המושב והספסל
האחורי  /המושב האחורי תפוסים במקומם.

אם משענת המושב השמאלית והימנית אינן תפוסות במקומן,
יוצג חיווי מתאים בצג הרב-תכליתי של מכלול המחוונים.
אם משענת המושב אינה תפוסה במקומה ,חיווי הנעילה
האדום יהיה גלוי.

& אזהרה סכנת פציעה‑ או סכנת חיים כתוצאה מחריגה
מהמשקל הכולל של הילד יחד עם מערכת הריסון
לילדים
עבור מערכות ריסון לילדים מסוג  ISOFIXאו ,i‑Size
שבהן הילד מאובטח באמצעות חגורת הבטיחות של
מערכת הריסון ,המשקל הכולל המותר של הילד יחד עם
מערכת הריסון לילדים הוא  33ק"ג.
אם הילד ומערכת הריסון לילדים שוקלים יחד יותר מ33-
ק"ג ,מערכת הריסון לילדים מסוג  ISOFIXאו i‑Size
לא תוכל עוד להקנות הגנה מספקת .עומס רב מדי עשוי
לפעול על חיבורי ה ISOFIX-או ה ,i‑Size-ובמקרה
של תאונה ,למשל ,ייתכן שהמערכות לא יוכלו יותר
להחזיק את הילד במקום.
 0אם הילד ומערכת הריסון לילדים שוקלים ביחד
יותר מ 33-ק"ג ,יש להשתמש אך ורק במערכת
ריסון לילדים בתקן  ISOFIXאו  i‑Sizeשבה
הילד מאובטח באמצעות חגורת הבטיחות של
הרכב.
 0בנוסף לכך יש לאבטח את מערכת הריסון לילדים
גם באמצעות רצועת  ,Top Tetherאם קיימת.
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שים לב תמיד להערות בנושא המידות של מערכת הריסון
לילדים:
 Rבהוראות ההתקנה והשימוש של יצרן מערכת הריסון
לילדים
 Rעל התווית במערכת הריסון לילדים ,אם קיימת
בדוק באופן סדיר שלא חלה חריגה מהמשקל הכולל של הילד
ביחד עם מערכת הריסון לילדים.
בעת התקנת מערכת ריסון לילדים יש לשים לב ככלל לנושאים
הבאים:
 Oבדוק תמיד את תחום השימוש ואת התאמת מקומות
הישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים.
עיגון מושב בטיחות לילדים בתקן ISOFIX
) 3עמוד (51
או
עיגון מושב בטיחות לילדים בתקן i‑Size
) 3עמוד (54
 Oשים לב תמיד להוראות ההתקנה והשימוש של יצרן
מערכת הריסון לילדים.
 Oודא שרגלי הילד אינן נוגעות במושב הקדמי .במקרה
הצורך הזז מעט קדימה את המושב הקדמי.
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בטיחות הנוסעים

בהתקנת מערכת ריסון לילדים בתקן  ISOFIXיש
לשים לב גם לנושאים הבאים:
 Oבעת שימוש בסלקל עבור הקבוצות  +0/0ובמערכת
ריסון לילדים הפונה לאחור עבור קבוצה  Iעל מושב
אחורי :כוונן את מושב הנהג כך שלא יגע במערכת
הריסון לילדים.
 Oכאשר משתמשים במערכת ריסון לילדים הפונה קדימה
מקבוצה  :Iמלוא השטח של המשענת של מערכת
הריסון לילדים צריך להיות צמוד עד כמה שאפשר
למשענת של מושב הרכב.
 Oבמערכות ריסון מסוימות לילדים בדרגות המשקל  IIאו
 IIIייתכנו מגבלות בכוונון הגובה המרבי ,לדוגמה
כאשר תקרת הרכב נמוכה.
 Oאסור להתקין את מערכת הריסון לילדים כשהיא לחוצה
בין הגג למקום הישיבה ו/או כשהיא מסובבת .אם
אפשר ,כוונון את נטיית כרית המושב בהתאם.
 Oאסור שמשענת הראש תפעיל לחץ על מערכת הריסון
לילדים .כוונן את משענות הראש בהתאם.

בהתקנת מערכת ריסון לילדים בתקן  i‑Sizeיש לשים
לב גם לנושאים הבאים:
 Oבשימוש במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור :כוונן את
המושב הקדמי כך שהוא לא ייגע במערכת הריסון
לילדים.
 Oכאשר משתמשים במערכת ריסון לילדים הפונה קדימה:
מלוא השטח של המשענת של מערכת הריסון לילדים
צריך להיות צמוד עד כמה שאפשר למשענת של מושב
הרכב.

 1טבעת עיגון ISOFIX
 2טבעת עיגון i‑Size
ודא לפני כל נסיעה שמערכת הריסון לילדים בתקן ISOFIX
או מערכת הריסון לילדים בתקן  i‑Sizeמחוברות נכון לשתי
טבעות העיגון ברכב.

בטיחות הנוסעים
* הערה סכנת נזק לחגורת הבטיחות של המושב
המרכזי בעת התקנת מערכת ריסון לילדים
0
0

ודא שחגורות הבטיחות אינה נתפסת.

התקן את מערכת הריסון לילדים מסוג  ISOFIXאו
 i‑Sizeאל שתי טבעות העיגון ברכב.

חיבור Top Tether
& אזהרה סכנת פציעה או תאונה כאשר משענות
המושבים האחוריים אינן נעולות לאחר התקנת
רצועת Top Tether
אם משענות המושבים האחוריים אינן נעולות הן עלולות
להתקפל קדימה בעת תאונה ,בלימת חזקה או היגוי
פתאומי.
בעקבות זאת מערכות הריסון לילדים לא יוכלו עוד להגן
על הילד כפי שהן אמורות .בנוסף לכך ,כאשר משענות
המושבים האחוריים אינן נעולות הן עלולות לפצוע את
הנוסעים ,כגון בעת תאונה.
 0נעל תמיד את משענות המושבים האחוריים לאחר
חיבור רצועת .Top Tether
 0שים לב במיוחד לחיווי הנעילה.

אם משענת המושב השמאלית והימנית אינן תפוסות במקומן,
יוצג חיווי מתאים בצג הרב-תכליתי של מכלול המחוונים.
אם משענת המושב אינה תפוסה במקומה ,חיווי הנעילה
האדום יהיה גלוי.
אם מערכת הריסון לילדים מצוידת ברצועת Top
:Tether
רצועת  Top Tetherיכולה להפחית את סיכון
הפציעה .רצועת  Top Tetherמאפשרת חיבור נוסף
בין מערכת הריסון לילדים המעוגנת באמצעות
 ISOFIXאו  i‑Sizeלבין הרכב.

57

58
0
0

0

בטיחות הנוסעים
במקרה הצורך יש לדחוף מעלה את משענת הראש 1
) 3עמוד .(96
התקן את מערכת הריסון לילדים מסוג  ISOFIXאו
 i‑Sizeעם רצועת  .Top Tetherשים לב תוך כך
להוראות ההתקנה של יצרן מערכת הריסון לילדים.
העבר את רצועת  5 Top Tetherמתחת למשענת
הראש  1בין שני מוטות משענת הראש.

0
0
0

העבר את רצועת  5 Top Tetherבין כיסוי תא המטען
 3למשענת המושב  2כלפי מטה.
חבר את הוו  6של רצועת  5 Top Tetherאל עוגן
 4 Top Tetherבלי לפתל את הרצועה.
מתח את רצועת  .5 Top Tetherשים לב תוך כך
להוראות ההתקנה של יצרן מערכת הריסון לילדים.

0

במקרה הצורך יש לדחוף מטה את משענת הראש 1
) 3עמוד  .(96ודא ששום דבר אינו מפריעה לרצועת
.5 Top Tether

עיגון מערכת ריסון לילדים באמצעות חגורת הבטיחות
הנחיות בנוגע להתאמת מקומות ישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדים המעוגנות באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב
מושבים אחוריים
קבוצת משקל

מושב אחורי שמאלי/ימני

קבוצה  :0עד  10ק"ג

L ,U

L ,U

קבוצה  :+0עד  13ק"ג

L ,U

L ,U

קבוצה  9 :Iק"ג עד  18ק"ג

L ,U

L ,U

קבוצה  15 :IIק"ג עד  25ק"ג

L ,U

L ,U

מושב אחורי

אמצעי1

 1מערכות ריסון לילדים בעלות רגלית אינן מתאימות למקום ישיבה זה.

בטיחות הנוסעים
קבוצת משקל

מושב אחורי שמאלי/ימני

קבוצה  22 :IIIק"ג עד  36ק"ג

L ,U

מושב אחורי

אמצעי1

L ,U

 Uמתאים למערכות ריסון לילדים בקטגוריה "אוניברסלי" בקבוצת משקל זו.
 Lמתאים למערכות ריסון לילדים חצי-אוניברסליות בהתאם לטבלה בפרק "מערכות ריסון לילדים מומלצות" ,או כאשר הרכב ומקום הישיבה מופיעים ברשימת דגמי הרכב של יצרן מערכת הריסון לילדים.

מושב הנוסע הקדמי – הנחיות
הנחיות בנוגע למערכות ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי
R

אם הנסיבות מחייבות אותך להתקין מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי ,שים לב במיוחד להנחיות בנושא מערכות ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי ) 3עמוד .(63
שים לב להנחיות הספציפיות למערכות ריסון לילדים הפונות אחורה או קדימה .כאשר מושב הנוסע הקדמי מאויש יש להקפיד לפני הנסיעה וגם במהלכה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי
נמצאת במצב הנכון בהתאם לסיטואציה ) 3עמוד .(39
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בטיחות הנוסעים

מושב הנוסע הקדמי
קבוצת משקל

כרית האוויר לנוסע הקדמי

פעילה1

כרית האוויר לנוסע הקדמי

מנוטרלת2 ,1

 1כוונן את נטיית כרית המושב כך שהקצה הקדמי של כרית המושב יהיה בעמדה הגבוהה ביותר והקצה

 2הרכב מצויד בפונקציית נטרול אוטומטי של כרית האוויר לנוסע הקדמי :נורית החיווי

האחורי בעמדה התחתונה ביותר.

 PASSENGER AIR BAG OFFחייבת לדלוק.

קבוצה  :0עד  10ק"ג

X

L ,U

קבוצה  :+0עד  13ק"ג

X

L ,U

קבוצה  9 :Iק"ג עד  18ק"ג

L ,UF

L ,U

קבוצה  15 :IIק"ג עד  25ק"ג

L ,UF

L ,U

קבוצה  22 :IIIק"ג עד  36ק"ג

L ,UF

L ,U

 Xלא מתאים לילדים בקבוצת משקל זו.

 Lמתאים למערכות ריסון לילדים חצי-אוניברסליות בהתאם לטבלה בפרק "מערכות ריסון לילדים

 UFמתאים למערכות ריסון לילדים שפונות קדימה בקטגוריה "אוניברסלי" בקבוצת משקל זו.

מומלצות" ,או כאשר הרכב ומקום הישיבה מופיעים ברשימת דגמי הרכב של יצרן מערכת הריסון לילדים.
 Uמתאים למערכות ריסון לילדים בקטגוריה "אוניברסלי" בקבוצת משקל זו.

בטיחות הנוסעים
חיבור מערכת ריסון לילדים למושב האחורי באמצעות חגורת
הבטיחות
& אזהרה סכנת תאונה כאשר הספסל האחורי/המושבים
האחוריים ומשענות המושבים אינם תפוסים במקומם
כאשר הספסל האחורי/המושב האחורי ומשענת המושב
אינם תפוסים במקומם הם עלולים להתקפל קדימה,
לדוגמה בעת בלימה חזקה או תאונה.
 Rעקב כך עלולים הנוסעים בספסל האחורי  /במושב
האחורי להילחץ כנגד חגורת הבטיחות .חגורת
הבטיחות לא תוכל להגן כפי שהיא אמורה ,והנוסעים
ייפצעו.
 Rמשענת המושב לא תוכל לעצור חפצים המאוחסנים
בתא המטען.
0

ודא לפני כל נסיעה שמשענת המושב והספסל
האחורי  /המושב האחורי תפוסים במקומם.

אם משענת המושב השמאלית והימנית אינן תפוסות במקומן,
יוצג חיווי מתאים בצג הרב-תכליתי של מכלול המחוונים.
אם משענת המושב אינה תפוסה במקומה ,חיווי הנעילה
האדום יהיה גלוי.

בעת התקנת מערכת ריסון לילדים חגוּרה יש לשים לב
לנושאים הבאים:
 Oשים לב תמיד להוראות ההתקנה והשימוש של יצרן
מערכת הריסון לילדים.
 Oכשמתקינים מערכת ריסון לילדים בקטגוריה
"אוניברסלי" או "חצי אוניברסלי" יש לוודא שהיא אכן
מתאימה למקום הישיבה המסוים ברכב.
שים לב להנחיות בפרק "התאמת מקומות הישיבה
לעיגון מערכות ריסון לילדים חגוּרות" ) 3עמוד .(58
 Oבעת שימוש בסלקל עבור הקבוצות  +0/0ובמערכת
ריסון לילדים הפונה לאחור עבור קבוצה  Iעל מושב
אחורי :כוונן את מושב הנהג כך שלא יגע במערכת
הריסון לילדים.
 Oשטח גדול ככל האפשר של משענת מערכת הריסון
לילדים הפונה קדימה צריך להיצמד למשענת המושב
האחורי.
 Oבמערכות ריסון מסוימות לילדים בדרגות המשקל  IIאו
 IIIייתכנו מגבלות בכוונון הגובה המרבי ,לדוגמה
כאשר תקרת הרכב נמוכה.
 Oאסור להתקין את מערכת הריסון לילדים כשהיא לחוצה
בין הגג למקום הישיבה ו/או כשהיא מסובבת .אם
אפשר ,כוונון את נטיית כרית המושב בהתאם.
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 Oאסור שמשענת הראש תפעיל לחץ על מערכת הריסון
לילדים .כוונן את משענות הראש בהתאם.
 Oודא שרגלי הילד אינן נוגעות במושב הקדמי .במקרה
הצורך הזז מעט קדימה את המושב הקדמי.
0

0

התקן את מערכת הריסון לילדים.
מלוא שטח בסיס מערכת הריסון לילדים צריך להיות
מונח על משטח הישיבה של המושב האחורי.
הקפד תמיד שרצועת הכתף של חגורת הבטיחות מנותבת
נכון מחריץ יציאת החגורה ברכב אל מנתב רצועת הכתף
במערכת הריסון לילדים.
רצועת הכתף צריכה לעבור מחריץ יציאת החגורה קדימה
ואז למטה.

62

בטיחות הנוסעים

הנחיות בנושא רכבים ללא נטרול אוטומטי של כרית האוויר
של הנוסע הקדמי

R

R

התקן את מערכת הריסון לילדים הפונה לאחור רק על
מושב אחורי מתאים.
 התאמת מקומות ישיבה לעיגון מערכות ריסון לילדיםחגוּרות ) 3עמוד .(58
 חיבור מערכת ריסון לילדים למושב האחוריבאמצעות חגורת הבטיחות ) 3עמוד .(61
הנחיות בנוגע למערכת ריסון לילדים הפונה קדימה או
אחורה על מושב הנוסע הקדמי ) 3עמוד .(62

לעולם אין להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור
על מל מושב עם כרית אוויר קדמית פעילה ,שכן זה עלול
להוביל למוות או לפציעות קשור לילד.
שים לב להנחיות הספציפיות למערכות ריסון לילדים הפונות
אחורה או קדימה ) 3עמוד .(63

הנחיות בנוגע למערכת ריסון לילדים הפונה קדימה או אחורה
על מושב הנוסע הקדמי
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב שימוש
במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור כאשר כרית
האוויר לנוסע הקדמי מופעלת

מדבקה גלויה כשהדלת פתוחה
ברכבים ללא נטרול אוטומטי של כרית האוויר לנוסע הקדמי
ישנה מדבקה מיוחדת בצד לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי.
שים לב באופן מיוחד להנחיות הבאות:
 Rלעולם אין להתקין מערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע
הקדמי כשהיא פונה לאחור.

כאשר אתה מושיב ילדים במערכת ריסון לילדים הפונה
לאחור על מושב הנוסע הקדמי ונורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG OFFכבויה ,כרית
האוויר לנוסע הקדמי עשויה להתנפח בעת תאונה.
כרית האוויר עשויה לפגוע בילד.
ודא תמיד שכרית האוויר לנוסע הקדמי מנוטרלת .נורית
החיווי  PASSENGER AIR BAG OFFחייבת
לדלוק.

אזהרה על מגן השמש של הנוסע הקדמי

שים לב תמיד בנורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFלמצב כרית האוויר לנוסע הקדמי:
 Rאם הנסיבות מחייבות אותך להתקין את מערכת הריסון
לילדים על מושב הנוסע הקדמי ,שים לב באופן מיוחד
להנחיות הנוגעת לנטרול האוטומטי של כרית האוויר של
הנוסע הקדמי ) 3עמוד .(37

בטיחות הנוסעים
R

R

בעת שימוש במערכת ריסון לילדים הפונה אחורה על
מושב הנוסע הקדמי חובה להקפיד שכרית האוויר של
הנוסע הקדמי תהיה מנוטרלת .כרית האוויר מנוטרלת רק
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFמאירה ברציפות ) 3עמוד .(39
כאשר נורית החיווי PASSENGER AIR BAG
 OFFכבויה כרית האוויר לנוסע הקדמי מנוטרלת .כרית
האוויר לנוסע הקדמי עשויה להתנפח בעת תאונה.

חיבור מערכת ריסון לילדים למושב הנוסע הקדמי באמצעות
חגורת הבטיחות
בהתקנת מערכת ריסון לילדים המעוגנת באמצעות חגורת
הבטיחות של הרכב אל מושב הנוסע הקדמי יש לשים לב
לנושאים הבאים:
 Oשים לב להוראות ההתקנה והשימוש של יצרן מערכת
הריסון לילדים.
 Oכשמתקינים מערכת ריסון לילדים בקטגוריה
"אוניברסלי" או "חצי אוניברסלי" יש לוודא שהיא אכן
מתאימה למקום הישיבה המסוים ברכב.
שים לב להנחיות בפרק "התאמת מקומות הישיבה
לעיגון מערכות ריסון לילדים חגוּרות" ) 3עמוד .(58
 Oבשימוש במערכת ריסון לילדים הפונה קדימה מקבוצה
 :Iיש להסיר את משענת הראש אם אפשר .

O
O
O
O
O
0
0
0

0

מיד לאחר הסרת מערכת הריסון לילדים יש להתקין את
משענת הראש ולכוונן נכון את כל משענות הראש.
שטח גדול ככל האפשר של משענת מערכת הריסון
לילדים הפונה קדימה צריך להיצמד למשענת מושב
הנוסע הקדמי.
במערכות ריסון מסוימות לילדים בדרגות המשקל  IIאו
 IIIייתכנו מגבלות בכוונון הגובה המרבי ,לדוגמה
כאשר תקרת הרכב נמוכה.
אסור להתקין את מערכת הריסון לילדים כשהיא לחוצה
בין הגג למקום הישיבה ו/או כשהיא מסובבת.
אסור שמשענת הראש תפעיל לחץ על מערכת הריסון
לילדים .כוונן את משענות הראש בהתאם.
לעולם אין להניח חפצים ,כגון כרית ,מתחת או מאחורי
מערכת הריסון לילדים.
כוונן את מושב הנוסע הקדמי לאחור כמה שאפשר וכוונן
את המושב ככל האפשר בעמדה הגבוהה ביותר.
כוונן את כרית המושב פנימה עד הסוף בכיוון האורכי.
כוונן את נטיית כרית המושב כך שהקצה הקדמי של כרית
המושב יהיה בעמדה הגבוהה ביותר והקצה האחורי
בעמדה התחתונה ביותר.
כוונן את משענת המושב לזווית זקופה ככל האפשר.

0

0

0
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התקן את מערכת הריסון לילדים.
מלוא שטח בסיס מערכת הריסון לילדים צריך להיות
מונח על משטח הישבה של מושב הנוסע הקדמי.
הקפד תמיד שרצועת הכתף של חגורת הבטיחות מנותבת
נכון מחריץ יציאת החגורה ברכב אל מנתב רצועת הכתף
במערכת הריסון לילדים.
רצועת הכתף צריכה לעבור מחריץ יציאת החגורה קדימה
ואז למטה.
במקרה הצורך כוונן את חריץ יציאת החגורה של מושב
הנוסע הקדמי.

נעילת בטיחות בפני ילדים
נעילה/שחרור של נעילת הבטיחות בפני ילדים בדלתות
האחוריות
& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה
כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
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בטיחות הנוסעים
להפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.

0

כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.
 Rשינוי מצב ההילוכים.
 Rהתנע את הרכב.

0

R

0
0
0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
& אזהרה סכנת חיים עקב חום גבוה או השפעות הקור
ברכב
כאשר אנשים – ובמיוחד ילדים – נחשפים לזמן ממושך
להשפעות של חום גבוה או קור קשה הם עלולים להיפצע
מכך ואפילו למות!

אין להשאיר אנשים – ובמיוחד ילדים – ברכב ללא
השגחה בשום מקרה.
לעולם אין להשאיר בעלי חיים ברכב ללא השגחה.

& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה

רכבים המיועדים לבריטניה :שים לב להנחיות הבטיחות
החשובות בפרק "הנחיות לאבטחה נוספת של הדלתות".
נעילת הבטיחות בפני ילדים קיימת עבור הדלתות האחוריות
וחלונות הצד האחוריים.
נעילת הבטיחות בפני ילדים בדלתות האחוריות נועלת כל דלת
בנפרד .אי אפשר לפתוח את הדלתות האלה מבפנים.

כאשר גם ילדים נוסעים ברכב ,הם עלולים בעיקר:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
 Rלהפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.
0
0
0

כאשר מסיעים ילדים ברכב יש להקפיד להפעיל את
נעילת הבטיחות בפני ילדים.
אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב .זה תקף גם למפתח הרכב
הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח רכב דיגיטלי"
הופעלה באמצעות .Mercedes me connect

0

דחף את הידית בכיוון החץ ) 1אבטחה( או 2
)שחרור(.

בטיחות הנוסעים
0

לאחר מכן בדוק את תפקוד נעילת הבטיחות בפני ילדים
של כל דלת.

נעילה/שחרור של נעילת הבטיחות בפני ילדים בחלונות הצד
האחוריים

0

נעילה/שחרור :לחץ על הלחצן .2
במצבים הבאים אפשר לפתוח או לסגור את חלון הצד
האחורי:
 Rנורית החיווי  1דולקת :באמצעות המתגים בדלת
הנהג.
 Rנורית החיווי  1כבויה :באמצעות המתגים בדלתות
האחוריות ובדלת הנהג.

הנחיות בנוגע לחיות מחמד ברכב
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה כאשר בעלי החיים אינם
מאובטחים ברכב ואינם תחת השגחה.
כאשר משאירים בעלי חיים ברכב ללא השגחה או לא
מאובטחים הם עשויים ,לדוגמה ,ללחוץ על מתגים.
עקב כך בעלי החיים עשויים:
 Rלהפעיל ציוד ברכב ולדוגמה להיתפס.
 Rלהפעיל או לכבות מערכות ועקב כך לסכן משתמשי
דרך אחרים.
מעבר לכך ,חיות שאינן מאובטחות עשויות להיזרק בחלל
הרכב בעת תאונה ,בלימת פתע או היגוי חד וכך לפצוע
נוסעים אחרים.

0
0

לעולם אין להשאיר בעלי חיים ברכב ללא השגחה.
יש להקפיד ולאבטח בעלי חיים כהלכה בזמן
נסיעה ,לדוגמה בכלוב נשיאה מתאים לבעלי חיים.
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מפתח
סקירת פונקציות המפתח
& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
* הערה נזק למפתח משדות מגנטיים
0

הגן על המפתח משדות מגנטיים חזקים.

כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
 Rלהפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.
כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.
 Rשינוי מצב ההילוכים.
 Rהתנע את הרכב.
0
0
0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

המפתח נועל/משחרר את הרכיבים הבאים:
 Rהדלתות
 Rדלת תא המטען
 Rדלתית מכל הדלק
אם לא פותחים את דלתות תוך כ 40 -שניות מרגע שחרור
הנעילה ,הרכב יינעל .ההגנה נגד גניבות תופעל.
אל תחזיק את מפתח הרכב ביחד עם מכשירים אלקטרוניים או
חפצים מתכתיים .זה עלול לשבש את תפקוד המפתח.
 %אם נורית החיווי של הסוללה  2אינה נדלקת בלחיצה
על הלחצן  Üאו  ,ßהסוללה ריקה.
החלף סוללה במפתח ) 3עמוד .(68
הפעלה או כיבוי של החיווי הקולי לאישור הנעילה

1
2
3
4

נעילה
נורית חיווי הסוללה
שחרור נעילה
פתיחה/סגירה של דלת תא המטען

 %המפתח של רכבך עשוי להיות שונה מזה המוצג כאן,
תלוי באבזור הרכב.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב
 0הפעל או כבה את אישור סגירה קולי.
 %שים לב:

פתיחה וסגירה
ההגדרה שנבחרה עבור החיווי הקולי לאישור הנעילה
תהייה בהתאם לתקנות התעבורה הרלוונטיות .במדינות
מסוימות ,בין היתר גם בגרמניה ,השימוש בחיווי הקולי
לאישור הנעילה אסור על פי תקנות התעבורה )בגרמניה
על פי סעיף  16סעיף משנה  1כמו גם סעיף  30סעיף
משנה  1לתקנות התעבורה  .(StVO -הציות לתקנות
הוא באחריות נהג הרכב .במדינות בהן השימוש בתכונה
זו אסור ,תכונה זו אינה מופעלת ברכב והפעלתה אסור
על פי חוק.
שינוי הגדרות שחרור הנעילה
פונקציות שחרור נעילה אפשריות של המפתח:
 Rשחרור נעילה מרכזי.
 Rשחרור נעילה של דלת הנהג ודלתית מכל הדלק.
 0החלפה בין ההגדרות :לחץ במשך כשש שניות על
הלחצנים  Üו ß-בו זמנית ,עד שנורית החיווי
של הסוללה מהבהבת פעמיים.
אפשרויות כאשר נבחרה פונקציית שחרור נעילה של דלת
הנהג ודלתית מכל הדלק:
 Rלחיצה נוספת על הלחצן  Üמשחררת את נעילת
הרכב באופן מרכזי.

R

רכבים עם  :KEYLESS-GOאם תיגע במשטח
הפנימי של ידית דלת הנהג ,הנעילה של דלת הנהג
ודלתית מכל הדלק בלבד תשתחרר.
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הוצאה והכנסה של מפתח החירום

השבתת פונקציות המפתח
לפני תקופה ארוכה ללא שימוש ברכב או במפתח אפשר
להפחית את צריכת החשמל של המפתח .השבת לשם כך את
פונקציות המפתח.
 0השבתה :לחץ על הלחצן  ßשל המפתח שתי לחיצות
קצרות בזו אחר זו.
נורית החיווי של המפתח מאירה קצרות פעמיים ואז פעם
אחת ארוכה.
 0הפעלה :לחץ על לחצן כלשהו במפתח.
 %בעת התנעת הרכב באמצעות מפתח הנמצא בתא
בקונסולה המרכזית ,פונקציות המפתח יופעלו במחדש
אוטומטית ) 3עמוד .(152

0
0

הוצאה :לחץ על כפתור שחרור הנעילה .1
מפתח החירום  2יידחף מעט החוצה.
משוך החוצה את המפתח החירום  2עד שהוא ננעל
בעמדת הביניים.

 %אפשר להשתמש בעמדת הביניים של מפתח החירום 2
כדי לחבר את המפתח לצרור מפתחות.
 0לחץ שוב על כפתור שחרור הנעילה  1ומשוך את
מפתח החירום  2החוצה עד הסוף.
 0הכנסה :לחץ על כפתור שחרור הנעילה .1
 0דחף את מפתח החירום  2אל עמדת הביניים או דחף
אותו פנימה עד הסוף עד שהוא ננעל.

68

פתיחה וסגירה

החלפת סוללה במפתח
& סכנה פגיעה חמורה בבריאות מבליעת סוללות
הסוללות מכילות חומרים רעילים וצורבים .בליעת
סוללות עלולה לגרום לפגיעות בריאותיות קשות.
קיימת סכנת חיים!
 0שמור את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.
 0אם מישהו בלע סוללות ,יש לפנות מיד לעזרה
רפואית.

+

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב סילוק לא תקין של סוללות או מצברים

סוללות מכילות חומרים רעילים .על פי חוק
אסור להשליך אותן לפסולת הביתית.

0

0

סלק סוללות ומצברים באופן ידידותי
לסביבה .מסור את המצברים הריקים למוסך
מורשה או לנקודת איסוף למצברים משומשים.
תנאים
 Rאתה זקוק לסוללת כפתור  3וולט מסוג .CR 2032
 Mercedes-Benzממליצה לפנות למוסך מורשה לצורך
החלפת הסוללה.
 0הוצא את מפתח החירום ) 3עמוד .(67

0
0
0
0
0

לחץ מטה עד הסוף את לחצן שחרור הנעילה  2ודחף
את המכסה  1בכיוון החץ.
פתח את המכסה  1בכיוון החץ והסר אותו.
משוך החוצה את תא הסוללה  3והוצא את הסוללה
הריקה.
הכנס את הסוללה החדשה לתא הסוללה  .3שים לב
לסימון הקוטב החיוב בתא הסוללה ובסוללה עצמה.
דחף פנימה את תא הסוללה .3
חבר מחדש את המכסה  1ודחף אותו עד שהוא נסגר
וננעל.

פתיחה וסגירה
בעיות במפתח
בעיה
אינך יכול עוד לנעול או לשחרר את הנעילה של
הרכב.

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
הסיבות האפשריות:
 Rסוללת המפתח חלשה או ריקה.
 Rהפרעה ממקור אותות רדיו חזק.
 Rהמפתח פגום.
0

בדוק את הסוללה באמצעות נורית החיווי של הסוללה ,ובמקרה הצורך החלף אותה ) 3עמוד .(68
השתמש במפתח החירום לנעילה ולשחרור נעילה של הרכב ) 3עמוד .(67
הבא את המפתח לבדיקה במוסך מורשה.

0

פנה למוסך מורשה כדי שיחסמו את המפתח.
מומלץ להחליף את המנעול המכני.

0
0

איבדת מפתח.

0

דלתות
הנחיות לאבטחה הנוספת לדלת
האבטחה הנוספת לדלת זמינה רק עבור רכבים בבריטניה.

& אזהרה סכנת פציעה של אנשים שנמצאים בתוך
הרכב כאשר האבטחה הנוספת לדלת פעילה
כאשר האבטחה הנוספת לדלת פעילה ,לא ניתן עוד
לפתוח את הדלתות מבפנים.
אם במקרה זה אנשים נמצאים ברכב ,הם לא יוכלו לצאת
ממנו ,לדוגמה במצב סכנה.

0
0

לעולם אין להשאיר ברכב אנשים ללא השגחה,
ובמיוחד ילדים ,זקנים או אנשים מוגבלים.
אין להפעיל את האבטחה הנוספת לדלת כאשר
ישנם ברכב אנשים.

האבטחה הנוספת לדלת תופעל אוטומטית במקרים הבאים:
 Rהרכב ננעל באמצעות המפתח.
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פתיחה וסגירה
נעילה ושחרור נעילה מרכזיים של הרכב מבפנים

הרכב ננעל באמצעות .KEYLESS-GO

אם הרכב ננעל באמצעות ,Mercedes me connect
האבטחה הנוספת לדלת אינה פעילה.
כאשר האבטחה הנוספת לדלת פעילה ,לא ניתן לפתוח את
הדלתות מבפנים.
 %לאחר הנעילה אפשר לסמן באמצעות הצופר.
אפשר למנוע הפעלה של האבטחה הנוספת לדלת באופן הבא:
לפני נעילת הרכב בטל את אבטחת פנים הרכב
) 3עמוד .(90
שחרור נעילה ופתיחה של הדלתות מבפנים
0

רק עבור בריטניה :שם לב להנחיות בנוגע לאבטחה
הנוספת דלת ) 3עמוד .(69
0

משוך את ידית הדלת .2
כשנעילת הדלת משתחררת פין האבטחה  1נע מעלה.

0
0

שחרור נעילה :לחץ על הלחצן .1
נעילה :לחץ על הלחצן .2

דלתית מכל הדלק לא תינעל ולא תשתחרר.
נעילת הרכב לא תשתחרר:
 Rאם נעלת את הרכב באמצעות המפתח.
 Rאם נעלת את הרכב באמצעות .KEYLESS-GO

פתיחה וסגירה
נעילה ושחרור נעילה של הרכב באמצעות מפתח רכב דיגיטלי
תנאים
 Rאחת מהגרסאות הבאות של מפתח הרכב הדיגיטלי
קיימת:
 טלפון נייד מתאים מדבקת מפתח רכב דיגיטלי Rהרכב מאובזר בפונקציה "מפתח רכב דיגיטלי".
 Rהשירות "מפתח רכב דיגיטלי" הופעל באמצעות
http:// :Mercedes me connect
.www.mercedes.me
 Rהטלפון הנייד טעון מספיק.
%

%
%
%

כדי לבדוק אם הטלפון הנייד שלך מתאים הזן את מספר
הטלפון שלך .http://www.mercedes.me
מידע על טלפונים ניידים מתאימים תקבל במרכז שירות
של  Mercedes-Benzאו http://www.mercedes-
.benz.com/connect
 Mercedes-Benzממליצה לך לקחת אתך את מפתח
החירום ,למקרה שיהיו הגבלות בתפקוד.
הפונקציה זמינה רק בשילוב עם Mercedes me
 connectורק במדינות מסוימות.
כיסוי לטלפון הנייד עשוי לשבש פונקציה זו.

אם הרכב לא נסע במשך יותר משבועיים ,אנטנת הNFC-
בידית הדלת תושבת.
 0משוך את ידית הדלת .
אנטנת ה NFC-תושבת.

אם איבדת את מפתח הרכב הדיגיטלי ,בטל את השירות
"מפתח רכב דיגיטלי" ב Mercedes me connect-באתר
.http://www.mercedes.me
נעילה/שחרור נעילה של רכבים עם KEYLESS-GO
תנאים
 Rהמפתח נמצא מחוץ לרכב.
 Rהמרחק בין המפתח לרכב אינו גדול מ 1-מ'.
 Rדלת הנהג והדלת שבידית שלה משתמשים סגורות.

0

גע באזור אנטנת ה NFC-בידית דלת הנהג 1
באמצעות האזור במפתח הרכב הדיגיטלי שבו נמצאת
אנטנת ה.NFC-
הרכב יינעל או ישתחרר לסירוגין.
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 0שחרור נעילת הרכב :גע בשטח הפנימי של ידית הדלת.
 0נעילת הרכב :גע בשטח החיישן  1או .2
 0סגירת נוחה :גע נגיעה ממושכת בשטח המשוקע של
החיישן  2עד להשלמת תהליך הסגירה.
 %מידע נוסף על הסגירה הנוחה ) 3עמוד .(81
כאשר פותחים את דלת תא המטען מבחוץ ,הנעילה שלה
משתחררת אוטומטית.

בעיות עם KEYLESS-GO
בעיה
לא ניתן עוד לנעול ולשחרר את נעילת הרכב
באמצעות .KEYLESS-GO

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
הסיבות האפשריות:
 Rפונקציות המפתח יושבתו ) 3עמוד .(67
 Rסוללת המפתח חלשה או ריקה.
 Rהפרעה ממקור אותות רדיו חזק.

פתיחה וסגירה
בעיה

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
R

המפתח פגום.

0

הפעל את פונקציות המפתח ) 3עמוד .(67
בדוק את הסוללה באמצעות נורית החיווי של הסוללה ,ובמקרה הצורך החלף אותה ) 3עמוד .(68
השתמש במפתח החירום כדי לנעול ולשחרר את הנעילה ) 3עמוד .(67
הבא את הרכב והמפתח לבדיקה במוסך מורשה.

0
0
0

הפעלה וכיבוי של הנעילה האוטומטית
כאשר ההצתה מופעלת והגלגלים מסתובבים מהר יותר
ממהירות הליכה ,הרכב יינעל אוטומטית.
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 0הפעלה :החזק את הלחצן  2לחוץ במשך כחמש שניות,
עד שנשמע צליל אישור.
 0כיבוי :החזק את הלחצן  1לחוץ במשך כחמש שניות,
עד שנשמע צליל אישור.
במצבים הבאים אתה עלול להינעל מחוץ לרכב כאשר
הפונקציה מפועלת:
 Rבעת התנעה בדחיפה או במשיכה של הרכב.
 Rכאשר הרכב נמצא על מתקן בדיקה דינמומטר.
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נעילה ושחרור נעילה של דלת הנהג באמצעות מפתח החירום

0

 %אם ברצונך לנעול את כל הרכב באמצעות מפתח החירום,
לחץ ראשית כשדלת הנהג פתוחה על לחצן הנעילה
מבפנים .לאחר מכן נעל את דלת הנהג באמצעות מפתח
החירום.

0

משוך את מכסה ההגנה באזור מפתח החירום הרחק
מהרכב ,בקו ישר עד כמה שאפשר ,עד שהמכסה
משתחרר.
שחרר את ידית הדלת.

0

שחרור נעילה :סובב את מפתח החירום שמאלה לעמדה
.1
נעילה :סובב את מפתח החירום ימינה לעמדה .1

0

דחף את מכסה ההגנה בזהירות על המנעול עד שהוא
נתפס ויושב יציב.

תא מטען
פתיחת דלת תא המטען
& סכנה סכנת הרעלה מגזי פליטה
מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון פחמן
חד-חמצני .אם דלת תא המטען נותרת פתוחה בזמן
שהמנוע פועל ,ובמיוחד במהלך נסיעה ,גזי פליטה
עלולים לחדור לפנים הרכב.
 0הקפד לדומם את המנוע לפני פתיחה דלת תא
המטען.
 0לעולם אין להשאיר את דלת תא המטען פתוחה
במהלך נסיעה.
* הערה נזק לדלת תא המטען עקב מכשולים מעל
לרכב

0
0

דחף את מפתח החירום לפתח  1במכסה ההגנה עד
הסוף.
משוך מעט את ידית הדלת והחזק אותה משוכה.

0

דלת תא המטען נפתחת לאחור ולמעלה.
 0ודא שישנו מספיק מקום מאחורי ומעל לדלת תא
המטען.

פתיחה וסגירה
אפשר לפתוח את דלת תא המטען באופנים הבאים:
 0משוך בידית דלת תא המטען.
 0רכבים עם  :HANDS-FREE ACCESSבעט
ברגלך מתחת לפגוש ) 3עמוד .(77
רכבים עם דלת תא מטען מסדרת :EASY-PACK

0
0

כאשר נעילת דלת תא המטען משוחררת משוך בידית דלת
תא המטען ושחרר אותה מיד.
אם דלת תא המטען נעצרה בעמדת ביניים ,משוך אותה
למעלה ,וברגע שהיא מתחילה להיפתח עזוב אותה.

דלת תא המטען מצוידות בפונקציית זיהוי מכשולים אוטומטי.
אם חפץ מוצג מפריע לדלת תא המטען בזמן פתיחה
אוטומטית ,הדלת תיעצר .זיהוי המכשולים האוטומטי הוא
אמצעי עזר בלבד .הוא אינו מחליף את תשומת הלב בעת
פתיחת דלת תא המטען.
סגירת דלת תא המטען
& אזהרה סכנת פציעה מחפצים לא מאובטחים ברכב

0
0

משוך בלחצן  1לפתיחה מרוחקת של דלת תא המטען.
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  pבמפתח.

חפצים ,מזוודות ותיקים או פריטי מטען שאינם
מאובטחים מספיק עלולים להחליק ,להתהפך או להיזרק
בחלל הרכב ,לפגוע בנוסעים ולפצוע אותם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב.
 0אבטח את החפצים ,התיקים והמזוודות או פריטי
המטען לפני הנסיעה כך שלא יחליקו או יתהפכו.
שים לב להנחיות להעמסה על הרכב .
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אפשר לסגור את דלת תא המטען באופנים הבאים:
 0משוך את דלת תא המטען למטה מהידית עד שהיא נופלת
אל המנעול.
רכבים עם דלת תא מטען מסדרת EASY-PACK
& אזהרה סכנת הימחצות בעת סגירה אוטומטית של
דלת תא המטען
חלקי גוף עשויים להיתפס בעת סגירה אוטומטית של דלת
תא המטען .בנוסף לכך אנשים עשויים להימצא בטווח
הסגירה או להיכנס לטווח הסגירה במהלך הסגירה ,ילדים
לדוגמה.
 0במשך תהליך הסגירה יש לוודא שאיש אינו נמצא
בקרבת טווח הסגריה.
כדי לעצור את תהליך הסגירה השתמש באחת
מהאפשרויות הבאות:
 Rלחץ על הלחצן  pבמפתח.
 Rלחץ על לחצן התפעול מרחוק בדלת הנהג או משוך
אותו.
 Rלחץ על לחצן הסגירה או הנעילה בדלת תא המטען.
 Rמשוך בידית דלת תא המטען.
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רכבים עם  :HANDS-FREE ACCESSאפשר
לעצור את תהליך הסגירה גם באמצעות תנועת בעיטה
מתחת לפגוש האחורי.

0

לחץ על לחצן ההפעלה מרחוק  1עבור דלת תא
המטען.

0

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  pשל המפתח
)כשהמפתח נמצא בקרבת הרכב(.

רכבים עם HANDS-FREE ACCESS
 0בצע תנועת בעיטה מתחת לפגוש ) 3עמוד .(77

אפשר לסגור את דלת תא המטען באופנים הבאים:
 0משוך מטה מעט את דלת תא המטען .שחרר ברגע שהוא
מתחילה להיסגר.

פונקציות היפוך כיוון אוטומטית של דלת תא המטען
דלת תא המטען מצוידות בפונקציות זיהוי מכשולים אוטומטי
עם היפוך כיוון .כאשר חפץ מוצק מפריע לדלת תא המטען
בעת סגירה אוטומטית ,הדלת תיפתח בחזרה באופן אוטומטי.
זיהוי המכשולים האוטומטי עם פונקציית היפוך הכיוון הוא
אמצעי עזר בלבד .הוא אינו מחליף את תשומת הלב בעת
סגירת דלת תא המטען.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור הסגירה.
& אזהרה סכנת הימחצות למרות פונקציית היפוך
הכיוון
0

0

הפעל את אספקת המתח או ההצתה.

לחץ על לחצן הסגירה  1בדלת תא המטען.

רכבים עם KEYLESS-GO
 0לחץ על לחצן הנעילה  2בדלת תא המטען.
אם מזוהה מפתח מחוץ לרכב ,דלת תא המטען תיסגר
והרכב יינעל.

פונקציית היפוך הכיוון אינה מגיבה:
 Rלעצמים רכים ,קלים וצרים ,כגון אצבעות.
 Rב 8-המ"מ האחרונים של הסגירה.
במיוחד במצבים כאלה פונקציית היפוך הכיוון לא תוכל
למנוע מעיכה.

פתיחה וסגירה
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור
הסגירה.
אם מישהו נלכד:
 Rלחץ על הלחצן  pבמפתח ,או
 Rלחץ על לחצן התפעול מרחוק בדלת הנהג או משוך
אותו ,או
 Rלחץ על לחצן הסגירה או הנעילה בדלת תא המטען,
או
 Rמשוך בידית דלת תא המטען.

פונקציית HANDS-FREE ACCESS
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 %במהלך הפתיחה או הסגירה של דלת תא המטען יושמעו
שני צלילי התראה.
& אזהרה סכנת כוויה מחלקים חמים של מערכת
הפליטה
מערכת הפליטה של הרכב עשויה להתחמם מאוד .אם
תיגע במערכת הפליטה בעת השימוש בHANDS--
 FREE ACCESSאתה עלול להיכוות.
 0הקפד תמיד לבעוט רק באזור הכיסוי של
החיישנים.
* הערה נזקים לרכב מפתיחה בשוגג של דלת התא
המטען
R

בעת שימוש במתקן שטיפה אוטומטי
בעת שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה

0

במצבים אלה יש להשבית את KEYLESS-GO
ולוודא שהמפתח נמצא במרחק של לפחות  3מ'
מהרכב.

R

 HANDS-FREE ACCESSמאפשרת לך לפתוח ,לסגור
ולהחזיק את דלת תא המטען באמצעות תנועת הרגל מתחת
לפגוש.
תנועת הבעיטה מפעילה תהליך פתיחה או סגירה לסירוגין.
שים לב להנחיות לפתיחה ) 3עמוד  (74ולסגירה
) 3עמוד  (75של דלת תא המטען.

בעת ביצוע תנועת הבעיטה מתחת לפגוש הקפד על עמידה
יציבה ,אחרת אתה עלול לאבד שיווי משקל ולהחליק ,לדוגמה
בעמידה על קרח.
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שים לב להנחיות הבאות:
 Rהמפתח נמצא מאחורי הרכב.
 Rבזמן הבעיטה עמוד במרחק של לפחות  30ס"מ מהרכב.
 Rאל תפגע בפגוש ברגל.
 Rאל תבעט לאט מדי.
 Rתנועת הבעיטה צריכה להתחיל לכיוון הרכב ואז בחזרה
אחורה.

 1אזור הכיסוי של החיישנים
אם כמה תנועות בעיטה בזו אחר זו לא הצליחו ,המתן עשר
שניות.

גבולות המערכת
במקרים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rאזור החיישנים מלוכלך ,לדוגמה ממלחי הפשרה או שלג.
 Rהרגל הבועטת היא רגל תותבת.
במצבים הבאים דלת תא המטען עשויה להיפתח או להיסגר
בשוגג:
 Rכאשר אנשים מזיזים ידיים או רגליים באזור הכיסוי של
החיישנים ,לדוגמה במהלך פוליש של הרכב או בהרמת
חפצים.
 Rכאשר מובילים או מעמידים חפצים לרוחב הרכב מאחור,
כגון חגורות מטען או פריטי מטען.
 Rכאשר מושכים רצועות קשירה ,יריעות או כיסויים אחרים
מעבר לפגוש.
 Rכאשר משתמשים במצע הגנה שאורכו חורג מטה מעבר
לסף תא המטען לתוך אזור הכיסוי של החיישנים.
 Rכאשר מצע ההגנה אינה מחובר כראוי.
 Rבעת ביצוע פעולות על וו הגרירה ,על גרורים או על
מנשא אופניים אחורי.
במצבים אלה או במצבים דומים השבת את פונקציות המפתח
) 3עמוד  (67או אל תחזיק אצלך את המפתח.

הגבלת זווית הפתיחה של דלת תא המטען
הפעלת הגבלת זווית הפתיחה
באפשרותך להגביר את זווית הפתיחה של דלת תא המטען
במחצית העליונה של טווח התנועה ,עד כ 20-ס"מ לפני
המיקום הסופי.
 0עצור את תהליך הפתיחה של דלת תא המטען במיקום
המבוקש.
 0לחץ ברציפות על לחצן הסגירה בדלת תא המטען עד
שאתה שומע צליל אישור.
הגבלת זווית הפתיחה מופעלת .דלת תא המטען תיפתח
עד למיקום השמור ואז תיעצר.
כדי לפתוח את דלת תא המטען לגמרי משוך שוב בידית של
דלת תא המטען לאחר העצירה האוטומטית.
ביטול הגבלת זווית הפתיחה
 0לחץ ברציפות על לחצן הסגירה בדלת תא המטען עד
שנשמעים שני צלילי אישור קצרים.
שחרור הנעילה של דלת תא המטען באמצעות מפתח החירום
0
0

קפל קדימה את משענת המושב האחורי.
הסר את כיסוי תא המטען ) 3עמוד .(109

פתיחה וסגירה
חלונות צד
פתיחה וסגירה של חלונות-הצד
& אזהרה סכנת היתפסות בעת פתיחת חלון צד
בעת פתיחת חלונות הצד עשויים אברי גוף להיתפס או
להיתפס בין חלון-הצד למסגרת החלון.
 0ודא בעת הפתיחה שאיש אינו נוגע בחלון הצד.
 0אם מישהו נתפס שחרר מיד את הלחצן ,או משוך
את הלחצן כדי לסגור בחזרה את חלון הצד.
& אזהרה סכנת היתפסות בעת סגירת חלון צד

0

הכנס את מפתח החירום  2לפתח  1בחיפוי ודחף
אותו פנימה.
נעילת דלת תא המטען תשתחרר.

בעת סגירת חלון-הצד עשויים אברי גוף להיתפס בטווח
הסגירה.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור
הסגירה.
 0אם מישהו נתפס שחרר מיד את הלחצן ,או לחץ
על הלחצן כדי לפתוח בחזרה את חלון הצד.
& אזהרה סכנת היתפסות כשילדים מפעילים את
השמשות הצדיות
כאשר ילדים מתפעלים את חלון-הצד הם עלולים
להיתפס ,במיוחד כאשר הם ללא השגחה.

0
0
0

הפעל את נעילת הבטיחות בפני ילדים עבור
חלונות הצד של המושבים האחוריים.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.

תנאים
 Rאספקת המתח או ההצתה מופעלות.
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פתיחה וסגירה
אפשר להמשיך לתפעל את חלונות הצד גם כשהרכב כבוי.
התפעול אפשרי במשך כ 5-דקות או עד לפתיחת דלת קדמית.
פונקציית היפוך כיוון אוטומטית של חלונות-הצד
אם ישנו עצם המפריע לתנועת הסגירה של חלון הצד ,חלון
הצד ייפתח אוטומטית בחזרה .פונקציית היפוך הכיוון
האוטומטית היא אמצעי עזר בלבד ואינה מחליפה את תשומת
הלב שלך.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור הסגירה.
& אזהרה סכנת היתפסות בחלון הצד למרות פונקציית
היפוך הכיוון

 1סגירה
 2פתיחה
ללחצנים בדלת הנהג עדיפות גבוהה יותר.
 0הפעלת התנועה האוטומטית :לחץ או משוך את הלחצן
 Wאל מעבר לנקודת ההתנגדות ושחרר אותו.
 0עצירת התנועה האוטומטית :לחץ שוב על הלחצן W
או משוך אותו.

פונקציית היפוך הכיוון אינה מגיבה:
 Rלעצמים רכים ,קלים וצרים ,כגון אצבעות.
 Rבזמן כיול.
לפיכך פונקציית היפוך הכיוון לא תוכל למנוע מעיכה
במצב אלה.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור
הסגירה.
 0אם מישהו נתפס ,לחץ על הלחצן  Wכדי
לפתוח בחזרה את חלון הצד.

פעולה אוטומטית של חלונות הצד
במקרים הבאים חלונות הצד ייסגרו אוטומטית כאשר הרכב
חונה:
 Rכאשר מתחיל לרדת גשם )זיהוי על ידי חיישן הגשם
בשמשה הקדמית(
 Rבטמפרטורות קיצוניות
 Rכעבור שש שעות
 Rכשישנן הפרעות באספקת המתח
חלונות הצד ייסגרו עד לעמדת אוורור.
רכבים בעלי גג שמש נפתח :חלונות-הצד ייסגרו לגמרי כאשר
גג השמש פתוח.
אם אחד מחלונות הצד נחסם במהלך סגירה אוטומטית ,אותו
החלון ייפתח מעט בחזרה .לאחר מכן הפעולה האוטומטית
של גג השמש הנפתח וחלונות-הצד תבוטל.
פתיחה נוחה )אוורור הרכב לפני תחילת הנסיעה(
& אזהרה סכנת הימחצות באמצעות פתיחת חלון צד
בעת פתיחת חלונות הצד עשויים אברי גוף להיתפס או
להיתפס בין חלון-הצד למסגרת החלון.

פתיחה וסגירה
0
0
0

סגירה נוחה )סגירת הרכב מבחוץ(

בעת הפתיחה יש לוודא שאיש אינו נוגע בחלון
הצד.
אם מישהו נמחץ ,שחרר מיד את הלחצן.

& אזהרה סכנת הימחצות בעת סגירה נוחה לא זהירה
בעת סגירה נוחה עשויים אברי גוף הנמצאים בטווח
הסגירה של חלון-הצד ושל גג השמש הנפתח להיתפס.
 0בעת סגירה נוחה יש לפקח על תהליך הסגירה
במלואו.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור
הסגירה.

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  Üבמפתח.
הפונקציות הבאות יבוצעו:
 Rנעילת הרכב תשוחרר.
 Rחלונות הצד ייפתחו.
 Rהגג הפנורמי הנפתח ייפתח.
 Rאוורור מושב הנהג יופעל.

0

 %כאשר סוככי הגלילה של הגג הפנורמי הנפתח סגורים,
ייפתחו ראשית סוככי הגלילה.
 0ביטול הפתיחה הנוחה :שחרר את הלחצן .Ü
 0המשך הפתיחה הנוחה :לחץ שוב על הלחצן Ü
והחזק אותו לחץ.

בעיה

0

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  ßבמפתח.
הפונקציות הבאות יבוצעו:
 Rהרכב יינעל.
 Rחלונות הצד ייסגרו.
 Rהגג הפנורמי הנפתח ייסגר.
ביטול הסגירה הנוחה :שחרר את הלחצן .ß

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0

בדוק אם ישנם עצמים במסילות החלון.
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 0סגירת סוככי הגלילה :לחץ שוב על הלחצן  ßוהחזק
אותו לחוץ.
 %אפשר להפעיל את הסגירה הנוחה גם באמצעות
 3) KEYLESS-GOעמוד .(71
בעיות בחלונות הצד
& אזהרה סכנת היתפסות או מוות כאשר פונקציית
היפוך הכיוון אינה פעילה
בעת סגירה מחדש של חלון-הצד מיד לאחר חסימה ייסגר
חלון-הצד בכוח מוגבר או בכוח מקסימלי .פונקציית
היפוך הכיוון לא תהיה פעילה.
במצב זה עשויים אברי גוף הנמצאים בטווח הסגירה
להיתפס.
 0ודא שאף איבר גוף אינו נמצא בטווח הסגירה.
 0כדי לעצור את תהליך הסגירה שחרר את הלחצן,
או לחץ שוב על הלחצן כדי לפתוח מחדש את
חלון הצד.
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בעיה
אי אפשר לסגור את חלון-הצד ,והסיבה לכך אינה
ברורה.

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0

כייל את חלונות-הצד.

כיול חלונות-הצד
אם חלון-הצד נחסם במהלך הסגירה ואז נפתח מעט:
 0מיד לאחר החסימה משוך שוב ברציפות את הלחצן המתאים עד שחלון הצד נסגר ,והחזק את הלחצן משוך למשך שנייה נוספת
)כוונון מחדש(.
חלון הצד ייסגר ללא פונקציית היפוך הכיוון האוטומטית.
אם חלון-הצד נחסם שוב ואז נפתח מעט:
 0מיד לאחר החסימה משוך שוב ברציפות את הלחצן המתאים עד שחלון הצד נסגר ,והחזק את הלחצן משוך למשך שנייה נוספת
)כוונון חוזר(.
חלון הצד ייסגר ללא פונקציית היפוך הכיוון האוטומטית.

אי אפשר לפתוח או לסגור את חלונות הצד במצב
פתיחה נוחה.
גג שמש נפתח
פתיחה וסגירה של גג השמש הנפתח
 %המושג "גג שמש נפתח" מתייחס גם לגג הפנורמי
הנפתח.

סוללת המפתח חלשה או ריקה.
 0בדוק את הסוללה באמצעות נורית החיווי של הסוללה ,ובמקרה הצורך החלף אותה ) 3עמוד .(68
& אזהרה סכנת היתפסות בפתיחה ובסגירה של גג
השמש הנפתח
אברי גוף שנמצאים בטווח התנועה של גג השמש הנפתח
עשויים להיתפס בזמן סגירת הגג.

0
0

או

בעת הפתיחה והסגירה יש לוודא שאף איבר גוף
אינו נמצא בטווח התנועה.
אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.

פתיחה וסגירה
0

לחץ במצב אוטומטי לחיצה קצרה על הלחצן
בכיוון כלשהו.
הפתיחה או הסגירה ייעצרו.

& אזהרה סכנת היתפסות כאשר ילדים מפעילים את גג
השמש הנפתח
כאשר ילדים מתפעלים את גג השמש הנפתח הם עלולים
להיתפס ,במיוחד כאשר הם ללא השגחה.
 0אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
 0כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
& אזהרה סכנת היתפסות בפתיחה ובסגירה של סוכך
הגלילה
במהלך הפתיחה או הסגירה עשויים אברי גוף להיתפס
בין סוכך הגלילה למסגרת או לגג השמש הנפתח.
 0בעת הפתיחה או הסגירה יש לוודא שאברי גוף
אינם נמצאים בטווח התנועה של סוכך הגלילה.
 0אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.
או

0

לחץ במצב אוטומטי לחיצה קצרה על הלחצן
בכיוון כלשהו.
הפתיחה או הסגירה ייעצרו.

0

אם ישנו ספק ,אין להרים או לפתוח את גג השמש
הנפתח.

* הערה תקלה עקב שלג או קרח
שלג וקרח יכולים לגרום לתקלות בתפקוד של גג השמש
הנפתח.
 0פתח את גג השמש הנפתח רק כאשר הוא פנוי
משלג ומקרח.
* הערה נזק עקב חפצים בולטים
חפצים הבולטים מגג השמש הנפתח עשויים לפגוע בפסי
האיטום.
 0אין לאפשר לאף חפץ לבלוט מגג השמש הנפתח.
* הערה אם מותקן מנשא גג יש לשם לב לנושאים
הבאים
כאשר מותקן מנשא גג ייתכן שגג השמש הנפתח יתרומם
וייפתח באופן מוגבל בלבד.
 0בדוק אם כאשר מותקן מנשא גג ,גג השמש הנפתח
יכול להתרומם או להיפתח.

 1הרמה
 2פתיחה
 3סגירה/הנמכה
הלחצן  3מתפעל את הגג הפנורמי הנפתח ואת סוכך
הגלילה.
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אפשר לתפעל את הגג הפנורמי הנפתח רק כאשר סוכך
הגלילה פתוח.
 0בדוק אם כאשר מותקן מנשא גג ,גג השמש הנפתח יכול
להתרומם או להיפתח.
 0הפעלת התנועה האוטומטית :לחץ או משוך את הלחצן
 3אל מעבר לנקודת ההתנגדות ושחרר אותו.
 0ביטול התנועה האוטומטית :לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
 3בכיוון כלשהו.
הפתיחה או הסגירה ייעצרו.
פונקציית היפוך כיוון אוטומטית של גג השמש הנפתח
אם עצם כלשהו מפריע לתנועת הסגירה של גג השמש הנפתח,
הגג ייפתח אוטומטית בחזרה .פונקציית היפוך הכיוון
האוטומטית היא אמצעי עזר בלבד ואינה מחליפה את תשומת
הלב שלך.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור הסגירה.
& אזהרה סכנת הימחצות גם כשפונקציית היפוך הכיוון
פעילה
במיוחד במצבים הבאים פונקציית היפוך הכיוון אינה
מגיבה:
 Rלעצמים רכים ,קלים וצרים ,כגון אצבעות.

R
R

ב 4-המ"מ האחרונים של הסגירה.
בזמן כיול.

לפיכך פונקציית היפוך הכיוון לא תוכל למנוע מעיכה
במצב אלה.
 0במהלך הסגירה יש לוודא שאין אברי גוף באזור
הסגירה.
 0אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.
או
 0לחץ במצב אוטומטי לחיצה קצרה על הלחצן
בכיוון כלשהו.
תהליך הסגירה ייעצר.
פונקציית היפוך כיוון אוטומטית של סוכך הגלילה
אם ישנו עצם המפריע לתנועת הסגירה של סוכך הגלילה,
סוכך הגלילה ייפתח אוטומטית בחזרה .פונקציית היפוך
הכיוון האוטומטית היא אמצעי עזר בלבד ואינה מחליפה את
תשומת הלב שלך.
 0בעת סגירת סוכך הגלילה יש לוודא שאברי גוף אינם
נמצאים בטווח התנועה.

& אזהרה סכנת הימחצות למרות פונקציית היפוך
הכיוון
פונקציית היפוך הכיוון לא תגיב בעיקר לעצמים רכים
וצרים ,כגון אצבעות קטנות.
עקב כך ייתכן שפונקציית היפוך הכיוון לא תזהה את
ההיתפסות.
 0בעת סגירת סוכך הגלילה יש לוודא שאברי גוף
אינם נמצאים בטווח התנועה.
 0אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.
או
 0לחץ במהלך הסגירה האוטומטית לחיצה קצרה על
הלחצן לכיוון כלשהו.
תהליך הסגירה ייעצר.
פונקציות אוטומטיות של גג השמש הנפתח
 %המושג "גג שמש נפתח" מתייחס גם לגג הפנורמי
הנפתח.
בלחיצה או במשיכה של הלחצן  3אפשר לבטל את
הפעולות האוטומטיות "סגירה בגשם במהלך הנסיעה"
ו"הנמכה אוטומטית".

פתיחה וסגירה
במצבים הבאים הגג הנפתח ייסגר אוטומטית כאשר הרכב
עומד במקום:
 Rכאשר מתחיל לרדת גשם )זיהוי על ידי חיישן הגשם
בשמשה הקדמית(
 Rכאשר הטמפרטורה החיצונית קיצונית
 Rכעבור שש שעות
 Rכשישנן הפרעות באספקת המתח
כדי להמשיך ולאוורר את פנים הרכב ,גג השמש הנפתח
יתרומם לאחר מכן מאחור.
אם גג השמש הנפתח נחסם במהלך סגירה אוטומטית ,הגג
ייפתח מעט בחזרה .לאחר מכן הפעולה האוטומטית של גג
השמש הנפתח וחלונות-הצד תבוטל.
בעיה
אי אפשר לסגור את גג השמש הנפתח ,והסיבה
לכך אינה ברורה.

פונקציית סגירה בגשם במהלך נסיעה
רכבים בעלי גג פנורמי נפתח :אם גג השמש מורם הוא יונמך
אוטומטית כאשר מתחיל לרדת גשם במהלך הנסיעה.
הנמכה אוטומטית
רכבים בעלי גג פנורמי נפתח :אם גג השמש הנפתח מורם
מאחור ,הוא יונמך מעט במהירויות נסיעה גבוהות .במהירות
נמוכה הוא יתרומם בחזרה באופן אוטומטי.
& אזהרה סכנת היתפסות עקב ההנמכה האוטומטית
של גג השמש הנפתח
אם גג השמש הנפתח מורם הוא יונמך מעט מאחור באופן
אוטומטי במהירויות גבוהות.

עקב כך אתה או אנשים אחרים עשויים להיתפס.
 0ודא שבמהלך הנסיעה איש אינו שולח ידיים לטווח
התנועה של גג השמש הנפתח.
 0אם מישהו נתפס ,לחץ לחיצה קצרה על לחצן גג
השמש הנפתח קדימה או אחורה.
גג השתמש הנפתח מתרומם לפתיחה.
בעיות בגג השמש הנפתח
 %המושג "גג שמש נפתח" מתייחס גם לגג הפנורמי
הנפתח.

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
& אזהרה סכנת היתפסות או סכנת חיים בעקבות סגירה חוזרת של גג השמש הנפתח
בעת סגירה מחדש של גג השמש הנפתח מיד לאחר חסימה או כוונון ,גג השמש הנפתח ייסגר בעוצמה מוגברת.
במצב זה עשויים אברי גוף הנמצאים בטווח הסגירה להיתפס.
 0ודא שאף איבר גוף אינו נמצא בטווח הסגירה.
 0אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.
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בעיה

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
או
0

לחץ במהלך הסגירה האוטומטית לחיצה קצרה על הלחצן לכיוון כלשהו.
תהליך הסגירה ייעצר.

אם גג השמש הנפתח נחסם במהלך הסגירה ואז נפתח מעט:
 0מיד לאחר היפוך הכיוון האוטומטי משוך שוב מטה את הלחצן  3עד לנקודת ההתנגדות ואל תשחרר עד שגג השמש הנפתח
סגור.
גג השמש הנפתח ייסגר בעוצמה מוגברת.
אם גג השמש הנפתח נחסם שוב ואז נפתח מעט:
 0חזור על השלב הקודם.
גג השמש הנפתח ייסגר בעוצמה מוגברת.
רכבים בעלי גג פנורמי נפתח :גג השמש הנפתח
או סוכך הגלילה מקרטעים.

0
0
0

משוך את הלחצן  3בשלבים עד שגג השמש הנפתח סגור לגמרי.
משוך את הלחצן  3בשלבים עד שסוכך הגלילה סגור לגמרי.
פתח את גג השמש הנפתח לגמרי באמצעות התנועה האוטומטית ולאחר מכן סגור אותו.

פתיחה וסגירה
תפעול סוכך הגלילה של הגג הפנורמי

סוככי גלילה
פרסית סוככי הגלילה בחלונות-הצד האחוריים

& אזהרה סכנת היתפסות בפתיחה ובסגירה של סוכך
הגלילה

* הערה נזק למנגנון הגלילה עקב גלילה מהירה מדי

במהלך הפתיחה או הסגירה עשויים אברי גוף להיתפס
בין סוכך הגלילה למסגרת.
 0בעת הפתיחה או הסגירה יש לוודא שאברי גוף
אינם נמצאים בטווח התנועה של סוכך הגלילה.
 0אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.
או
 0לחץ במצב אוטומטי לחיצה קצרה על הלחצן
בכיוון כלשהו.
הפתיחה או הסגירה ייעצרו.

גלילה בבת אחת עשויה לגרום נזק למנגנון הגלילה.
 0הובל את סוכך הגלילה ידנית תמיד.
 0אין לנסוע כאשר סוכך הגלילה פרוס ומחובר
למחזיק ובה בעת חלון-הצד פתוח.

0

משוך החוצה את סוכך הגליל באמצעות הלשונית 1
וחבר אותו למעלה למחזק .2

תנאים
 Rאספקת המתח מופעלת ) 3עמוד .(150
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פתיחה או סגירה של סוכך הגלילה

פונקציית היפוך כיוון אוטומטית של סוכך הגלילה
אם ישנו עצם המפריע לתנועת הסגירה של סוכך הגלילה,
סוכך הגלילה ייפתח אוטומטית בחזרה .פונקציית היפוך
הכיוון האוטומטית היא אמצעי עזר בלבד ואינה מחליפה את
תשומת הלב שלך.
 0בעת סגירת סוכך הגלילה יש לוודא שאברי גוף אינם
נמצאים בטווח התנועה.

תפעול סוכך הגלילה של הגג הפנורמי
תנאים
 Rאספקת המתח מופעלת.
אם סוכך הגלילה נע באופן מקוטע בלבד ,כייל את סוכך
הגלילה מחדש.

& אזהרה סכנת הימחצות למרות פונקציית היפוך
הכיוון

0
0

פתיחה :לחץ את הלחצן  3לכיוון  1או משוך
לכיוון .2
סגירה :משוך את הלחצן  3לכיוון .3

לחיצת או משיכת הלחצן  3מעבר לנקודת הלחץ תפעיל
את התנועה האוטומטית לכיוון המתאים .ניתן ללחוץ על
הלחצן או למשוך אותו כדי לעצור את התנועה האוטומטית.

פונקציית היפוך הכיוון לא תגיב בעיקר לעצמים רכים
וצרים ,כגון אצבעות קטנות.
עקב כך ייתכן שפונקציית היפוך הכיוון לא תזהה את
ההיתפסות.
 0בעת סגירת סוכך הגלילה יש לוודא שאברי גוף
אינם נמצאים בטווח התנועה.
 0אם מישהו נתפס ,שחרר מיד את הלחצן.
או
 0לחץ במהלך הסגירה האוטומטית לחיצה קצרה על
הלחצן לכיוון כלשהו.
תהליך הסגירה ייעצר.
0

משוך את הלחצן  3כמה פעמים מעבר לנקודת
הלחץ  1בכיוון החץ עד שסוכך הגלילה סגור לגמרי.

פתיחה וסגירה
0
0
0
0

החזק את הלחצן  3משוך לשנייה אחת נוספת.
בדוק האם ניתן כעת לפתוח את סוכך הגלילה לחלוטין.
אם זהו אינו המצב ,חזור על השלבים המתוארים לעיל.
אם סוכך הגלילה עדיין נע באופן מקוטע בלבד ,פנה
למוסך מורשה.

R

כאשר ההגנה מפני גרירה מוזנקת ) 3עמוד (89

במקרים הבאים מערכת האזעקה נגד גניבה תופעל אוטומטית
כעבור כעשר שניות:
 Rלאחר נעילה באמצעות המפתח
 Rלאחר נעילה באמצעות KEYLESS-GO

במצבים הבאים מערכת האזעקה נגד גניבה תכבה אוטומטית:
 Rלאחר שחרור נעילה באמצעות המפתח
 Rלאחר שחרור נעילה באמצעות KEYLESS-GO
 Rלאחר לחיצה על לחצן ההתנעה-הדממה כאשר המפתח
נמצא בתא האחסון ) 3עמוד (152
 %כאשר מערכת קריאת החירום של Mercedes‑Benz
פעילה והאזעקה מופקת במשך יותר מ 30-שניות
ברציפות ,תישלח הודעה אוטומטית למרכז שירות
הלקוחות ) 3עמוד .(373

הגנה נגד גניבות
תפקוד האימובילייזר
האימובילייזר מונע התנעה של הרכב ללא מפתח מתאים.
האימובילייזר יופעל אוטומטית עם כיבוי ההצתה ,ויבוטל
אוטומטית עם הפעלת ההצתה.

סגירת מערכת האזעקה נגד גניבה
 0לחץ על הלחצן  ß ,Üאו  pבמפתח.
או
 0לחץ על לחצן ההתנעה-הדממה כאשר המפתח נמצא בתא
האחסון ) 3עמוד .(152

מערכת אזעקה נגד גניבה )(EDW
תפקוד מערכת האזעקה נגד גניבה
כאשר מערכת האזעקה מופעלת היא תפעיל אזעקה חזותית
ואקוסטית במצבים הבאים:
 Rבעת פתיחת דלת
 Rבעת פתיחת דלת תא המטען
 Rבעת פתיחת מכסה תא המנוע
 Rכאשר אבטחת פנים הרכב מוזנקת ) 3עמוד (90

89

ביטול אזעקה באמצעות :KEYLESS-GO
 0אחוז בידית הדלת החיצונית כאשר המפתח נמצא מחוץ
לרכב.
תפקוד ההגנה מפני גרירה
כאשר מערכת האזעקה נגד גניבה מופעלת נורית החיווי 1
מהבהבת.

אם זוהה שינוי בנטיית הרכב וההגנה מפני גרירה מופעלת,
תופעל אזעקה חזותית וצלילית.
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במצבים הבאים ההגנה מפני גרירה תופעל כעבור
כ 60-שניות:
 Rלאחר נעילה באמצעות המפתח
 Rלאחר נעילה באמצעות KEYLESS-GO

במקרים הבאים ההגנה מפני גרירה תופעל מחדש:
 Rנעילת הרכב משוחררת שוב.
 Rפותחים דלת.
 Rהרכב ננעל מחדש.

ההגנה מפני גרירה תופעל רק אם הרכיבים הבאים סגורים:
 Rהדלתות
 Rדלת תא המטען

 %אם הגישה המהירה אינה זמינה ,אפשר להפעיל או
לכבות את ההגנה מפני גרירה באמצעות תפריט המשנה
רכב בתפריט הראשי הגדרות.

במצבים הבאים ההגנה מפני גרירה תושבת אוטומטית:
 Rלאחר לחיצה על הלחצן  Üאו  pבמפתח
 Rלאחר לחיצה על לחצן ההתנעה-הדממה כאשר המפתח
נמצא בתא האחסון ) 3עמוד (152
 Rלאחר שחרור נעילה באמצעות KEYLESS-GO
 Rבעקבות הפעלה באמצעות HANDS-FREE
ACCESS
מידע על זיהוי נזקים ברכב חונה ) 3עמוד .(180
הפעלה או כיבוי של ההגנה מפני גרירה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2גישה מהירה
 0הפעל או כבה את הגנה מפני גרירה.

תפקוד אבטחת פנים הרכב
אם כאשר אבטחת פנים הרכב פעילה מזוהה תנועה בתוך
הרכב ,תופק אזעקה חזותית ואקוסטית.
במצבים הבאים אבטחת פנים הרכב תופעל אוטומטית כעבור
כעשר שניות:
 Rלאחר נעילה באמצעות המפתח
 Rלאחר נעילה באמצעות KEYLESS-GO
אבטחת פנים הרכב תופעל רק אם הרכבים הבאים סגורים:
 Rהדלתות
 Rדלת תא המטען
במצבים הבאים אבטחת פנים הרכב תושבת אוטומטית:
 Rלאחר לחיצה על הלחצן  Üאו  pבמפתח

R
R
R

לאחר לחיצה על כפתור התנעה-הדממה כאשר המפתח
בתא האחסון ) 3עמוד (152
לאחר שחרור נעילה באמצעות KEYLESS-GO
בעקבות הפעלה באמצעות HANDS-FREE
ACCESS

במצבים הבאים ייתכנו אזעקות שגויות:
 Rעקב חפצים נעים ,לדוגמה תליונים התלויים בתוך הרכב
 Rכאשר חלון-צד פתוח
 Rכאשר הגג הנפתח הפנורמי פתוח
הפעלה או כיבוי של אבטחת פנים הרכב
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2גישה מהירה
 0הפעל או כבה את אבטחת פנים הרכב.
במקרים הבאים אבטחת פנים הרכב תופעל מחדש:
 Rנעילת הרכב משוחררת שוב.
 Rפותחים דלת.
 Rהרכב ננעל מחדש.
 %אם הגישה המהירה אינה זמינה אפשר להפעיל או לכבות
את אבטחת פנים הרכב בתפריט רכב תחת הגדרות.

מושבים ואחסון
הנחיות לתנוחת ישיבה נכונה של הנהג

R

& אזהרה סכנת תאונה עקב כוונונים ברכב בזמן נהיגה

R

במצבים הבאים אתה עשוי לאבד את השליטה ברכב:
 Rאם תכוונן את מושב הנהג ,משענת הראש ,גלגל
ההגה או המראה במהלך הנהיגה.
 Rאם תחגור את חגורת הבטיחות במהלך הנהיגה.

R

0

R
R
R

לפני התנעת המנוע :כוונן את מושב הנהג ,משענת
הראש ,גלגל ההגה או המראה וחגור את חגורת
הבטיחות.

העורף נתמך במרכזו בגובה העיניים על ידי משענת
הראש.
אתה מסוגל להגיע לגלגל ההגה בידיים מכופפות מעט.
אתה מסוגל להניע את הרגליים בחופשיות.
אתה יכול לראות היטב את כל מה שמוצג במכלול
המחוונים.
אתה רואה היטב את הנעשה בדרך.
חגורת הבטיחות מונחת צמוד על הגוף ועוברת על פני
מרכז הכתף ונמוך על האגן.

מושבים
כוונון ידני וחשמלי של המושב הקדמי )ללא חבילת נוחות
למושב(
הקפד על הנושאים הבאים בעת כוונון גלגל ההגה  ,1חגורת
הבטיחות  2ומושב הנהג :3
 Rאתה יושב רחוק ככל האפשר מכרית האוויר של הנהג.
 Rאתה יושב זקוף.
 Rכרית המושב תומכת קלות את הירכיים שלך.
 Rרגליך אינן מתוחות לגמרי ,ואתה מסוגל לדרוך על
הדוושות בקלות עד הסוף.

91

& אזהרה סכנת היתפסות בעת כוונון המושבים על ידי
ילדים
כאשר ילדים מתפעלים את המושבים הם עלולים
להיתפס ,במיוחד כאשר הם עושים זאת ללא השגחה.
 0כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב .זה תקף גם למפתח הרכב
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מושבים ואחסון
הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח רכב דיגיטלי"
הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.

אפשר לכוונן את המושבים כאשר ההצתה כבויה.
& אזהרה סכנת היתפסות בעת כוונון המושבים
בעת כוונון המושב אתה או נוסעים אחרים עלולים
להיתפס ,לדוגמה במסילת המושב.
 0ודא שבעת כוונון המושב אף איבר גוף אינו נמצא
בטווח התנועה של המושב.
שים לב להנחיות הבטיחות בנושאים "כריות אוויר" ו"ילדים
ברכב".
& אזהרה סכנת תאונה כאשר מושב הנהג אינו נעול
במקומו
כאשר מושב הנהג אינו נעול במקום הוא עשוי לנוע
באופן מפתיע במהלך נסיעה.
בעקבות זאת אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0ודא תמיד שמושב הנהג נעול לפני שאתה מתניע.

& אזהרה סכנת תאונה עקב כוונונים ברכב בזמן נהיגה
במצבים הבאים אתה עשוי לאבד את השליטה ברכב:
 Rאם תכוונן את מושב הנהג ,משענת הראש ,גלגל
ההגה או המראה במהלך הנהיגה.
 Rאם תחגור את חגורת הבטיחות במהלך הנהיגה.
0

לפני התנעת המנוע :כוונן את מושב הנהג ,משענת
הראש ,גלגל ההגה או המראה וחגור את חגורת
הבטיחות.

& אזהרה סכנת היתפסות בעת כוונון גובה המושב
בחוסר תשומת לב
היה זהיר בעת כוונון גובה המושב ,אחרת אתה או נוסעים
אחרים עלולים להיתפס ולהיפצע.
במיוחד ילדים עשויים לתפעל שלא במכוונן את הלחצנים
של כוונון המושב ובעקבות זאת להיתפס.
 0הקפד שלא ייכנסו ידיים או אברי גוף אחרים
מתחת למנגנון ידית כוונון המושב בזמן שאתה
מזיז את המושב.

& אזהרה סכנת פציעה כאשר משענות הראש אינן
מותקנות או מותקנות לא נכון
אם משענות הראש אינן מותקנות או אינן מכווננות נכון,
הן לא יוכלו להגן כפי שהן אמורות.
סכנה מוגדלת לפציעות ראש וצוואר ,לדוגמה בעת תאונה
או בלימה חזקה!
 0ודא שמשענות הראש מחוברות בכל מהלך
הנסיעה.
 0ודא עבור כל נוסע לפני תחילת הנסיעה שמרכז
משענת הראש תומך את העורף בגובה העיניים.
אין להחליף בין משענות הראש של המושבים הקדמיים
והאחוריים .אחרת לא תוכל לכוונן את הגובה והנטייה של
משענות הראש למצב הנכון.
בכוונון האורך של משענת הראש יש לכוונן אותה כך שתהיה
קרובה ככל האפשר לעורף.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב תנוחת
ישיבה שגויה
חגורת הבטיחות לא תוכל לספק את ההגנה והריסון
הדרושים בחוק כאשר משענת המושב אינה נמצאת
בזווית כמעט זקופה.

מושבים ואחסון
כוונון ידני וחשמלי של המושב הקדמי )עם חבילת נוחות
למושב(

במקרה כזה עשוי הנוסע להחליק מתחת לחגורת
הבטיחות בעת בלימה חזקה או תאונה וכך להיפצע
לדוגמה בפלג הגוף התחתון או בצוואר.
 0כוונן את המושב בצורה נכונה לפני תחילת
הנסיעה.
 0הקפד לשמור את משענת המושב בתנוחה כמעט
זקופה תמיד וודא שרצועת הכתף של חגורת
הבטיחות מונחת על מרכז הכתף.
* הערה נזק למושבים כשדוחפים אותם אחורה
כאשר דוחפים אחורה את המושבים הם עלולים להינזק
מחפצים.
 0ודא שאין חפצים באזור הרגליים או מאחורי
המושבים בזמן הזזת המושב לאחור.

 1נטיית משענת המושב
 2גובה המושב
 3כוונון אורך של המושב
0
0

כוונון מיקום האורך של המושב :הרם מעט את הידית
 3ודחף את המושב למיקום המבוקש.
ודא שהמושב ננעל במקומו.

1
2
3
4
5

נטיית משענת המושב
גובה המושב
נטיית כרית מושב
כוונון אורך של המושב
אורך כרית מושב
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מושבים ואחסון
כוונון מיקום האורך של המושב :הרם מעט את הידית
 4ודחף את המושב למיקום המבוקש.
ודא שהמושב ננעל במקומו.
כוונון אורך של כרית המושב :הרם מעט את הידית 5
ודחף קדימה או אחורה את החלק הקדמי של כרית
המושב.

כוונון חשמלי של המושב הקדמי

0

שמור את ההגדרות באמצעות פונקציית הזיכרון
) 3עמוד .(101

כוונון התמיכה הארבע-כיוונית לגב התחתון

1
2
3
4
5
6

גובה משענת הראש
נטיית משענת המושב
גובה המושב
אורך כרית מושב
נטיית כרית מושב
כוונון אורך של המושב

1
2
3
4

גבוה יותר
חלש יותר
נמוך יותר
חזק יותר

מושבים ואחסון
0

התאם את קימור אזור עמוד השדרה המותני לפי גופך
באמצעות הלחצנים  1עד .4

משענות ראש
כוונון ידני של משענות הראש של המושבים הקדמיים
& אזהרה סכנת תאונה עקב כוונונים ברכב בזמן נהיגה
במצבים הבאים אתה עשוי לאבד את השליטה ברכב:
 Rאם תכוונן את מושב הנהג ,משענת הראש ,גלגל
ההגה או המראה במהלך הנהיגה.
 Rאם תחגור את חגורת הבטיחות במהלך הנהיגה.
0

לפני התנעת המנוע :כוונן את מושב הנהג ,משענת
הראש ,גלגל ההגה או המראה וחגור את חגורת
הבטיחות.

& אזהרה סכנת פציעה כאשר משענות הראש אינן
מותקנות או מותקנות לא נכון
אם משענות הראש אינן מותקנות או אינן מכווננות נכון,
הן לא יוכלו להגן כפי שהן אמורות.
סכנה מוגדלת לפציעות ראש וצוואר ,לדוגמה בעת תאונה
או בלימה חזקה!

0
0
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ודא שמשענות הראש מחוברות בכל מהלך
הנסיעה.
ודא עבור כל נוסע לפני תחילת הנסיעה שמרכז
משענת הראש תומך את העורף בגובה העיניים.

אין להחליף בין משענות הראש של המושבים הקדמיים
והאחוריים .אחרת לא תוכל לכוונן את הגובה והנטייה של
משענות הראש למצב הנכון.
בכוונון האורך של משענת הראש יש לכוונן אותה כך שתהיה
קרובה ככל האפשר לעורף.

0
0
0
0
0

הגבהה :משוך מעלה את משענת הראש.
הנמכה :לחץ את כפתור השחרור  1בכיוון החץ ,ודחף
מטה את משענת הראש.
הטייה קדימה :משוך קדימה את משענת הראש.
הזזה אחורה :לחץ על כפתור שחרור הנעילה  2והחזק
אותו לחוץ.
דחף את משענת הראש אחורה והרפה מכפתור שחרור
הנעילה .2
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כוונון ידני של משענות הראש במושבים האחוריים

הסרה או התקנה של משענות הראש במושבים האחוריים
הסרה

התקנה
 0הכנס את משענת הראש כך שהחריצים במוטות יפנו
שמאלה ,במבט לכיוון הנסיעה.
 0דחף מטה את משענת הראש עד שהיא ננעלת.
 0הרם בחזרה את משענת המושב האחורי עד שהיא ננעלת.
קביעת כוונוני המושב
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

0
0

הגבהה :משוך מעלה את משענת הראש.
הנמכה :לחץ את כפתור השחרור  1בכיוון החץ ,ודחף
מטה את משענת הראש.

נוחות

2

נוחות ישיבה

כוונון קימור הגב של המשענת באזור המותניים )קימור
מותני(
 0בחר מותניים.
 0בחר את הכוונונים  Zשל המושב המבוקש.
 0הגדרת הכריות המתנפחות.
0
0
0

שחרר את נעילת משענות המושבים האחוריים וקפל אותן
מעט קדימה ) 3עמוד .(105
משוך את משענת הראש מעלה עד הסוף.
לחץ על לחצן שחרור הנעילה  1בכיוון החץ ,ומשוך
החוצה את משענת הראש.

כוונון כריות הצד של המשענת
 0בחר תמיכת צד של המשענת .
 0כוונן את הכריות המתנפחות עבור המושב המבוקש.
כוונון האיזון של חימום המושב
 0בחר איזון חימום המושב .
 0כוונן את פיזור החום עבור המושב המבוקש.

מושבים ואחסון
הגדרת ההתאמה האוטומטית של המושב
& אזהרה סכנת הימחצות בעת כוונון מושב הנהג לאחר
פתיחת פרופיל הנהג
לאחר הבחירה של פרופיל ייתכן שיתחיל כוונון של מושב
הנהג למיקום השמור באותו פרופיל .הדבר יוצר סיכון
לפציעה שלך ושל יתר היושבים ברכב.
 0במהלך הכוונון של מושב הנהג באמצעות מערכת
המולטימדיה ,ודא שאין בני אדם ,או חלקים
מגופם ,באזור התנועה של המושב.
כאשר ישנה סכנה שמישהו יימחץ ,יש לעצור מיד את
תהליך הכוונון באופן הבא:
 0א( הקש על ההתראה בצג של מערכת
המולטימדיה.
או
 0ב( לחץ על לחצן מיקום של פונקציית הזיכרון או
על מתג כוונון מושב בדלת הנהג.
המהלך של גלגל ההגה מופסק..
תנאים מקדימים למיקום מושב הנהג בהתאם למבנה הגוף:
 Rהתאמת המושב האוטומטית מופעלת.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2כוונון מושב אוטומטי

2

רכב

הפעלה/כיבוי של התאמת המושב האוטומטית
כאשר מחליפים את פרופיל המשתמש הפעיל בזמן שהרכב
עומד במקום ,מושב הנהג ,המראות החיצוניות ומתאר המושב
יתכווננו אוטומטי לפי הנהג.
 0בחר מופעל או כבוי.
 %הגדרה זו זמינה עבור פרופילי משתמש אינדיבידואליים.
עבור פרופיל האורח אי אפשר להפעיל או לבטל את
התאמת המושב האוטומטית .מידע נוסף על פרופיל
משתמש ) 3עמוד .(289
התאמת מיקום מושב הנהג למבנה הגוף
בהתאם למבנה הגוף של הנהג ,הרכב מחשב את מיקום
המושב ומתאים אותו ישירות.
 0בחר כוונון מושב.
 0קביעת יחידת המידה :בחר ס מ או רגל אינ ץ.
 0הגדר את מבנה הגוף בעזרת הסקאלה.
 0בחר התחל כוונון.
מיקום מושב הנהג יותאם למבנה הגוף המוגדר.
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 %אם מיקום מושב הנהג שהמערכת חישבה אינו מעשי או
אינו נוח ,ניתן לשנות אותו ידנית בכל עת באמצעות
לחצני התפעול.
פונקציה זו אינה מכווננת את המראות החיצוניות ,יש
לכוונן אותן ידנית באמצעות המתגים.
 %אפשר לקבוע הגדרות אלה גם באמצעות פורטל
 Mercedes meעבור פרופיל המשתמש שלך .סנכרון
הפרופילים ברכב ובפרופילי Mercedes me connect
מחיל את ההגדרות האלה ברכב שלך .מידע נוסף על
סנכרון פרופילי משתמש ) 3עמוד .(291
הגדרת הסיוע בכניסה וביציאה
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
 %כאשר אתה משתמש בפרופיל משתמש אינדיבידואלי
לאחר שהגדרת את גובהך ,נתון זה ישמש עבור הסיוע
בכניסה וביציאה .מושב הנהג ינוע אוטומטית למצב
המתאים ) 3עמוד .(290
בחירת תוכנית עיסוי עבור המושבים הקדמיים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1נוחות  2עיסוי
 0בחר עיסוי גלי או עיסוי לסירוגין.
התוכנית שנבחרה תתחיל.

98
0
0
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הפעל את התוכנית עבור המושב המבוקש ;.
הגדרת עוצמת העיסוי :הפעל או כבה עוצמה גבוהה.

* הערה נזק למושב עקב חפצים על המושב כאשר
חימום המושב מופעל

איפוס כוונוני המושב
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר איפוס.
 0בחר  ßעבור המושב המבוקש.
כוונוני המושב שנבחר יאופסו.
נוחות

להגנה מפני התחממות יתר ,ניתן להשבית זמנית את חימום
המושב לאחר הפעלה חוזרת ונשנית.

2

נוחות ישיבה

הפעלה או כיבוי של חימום המושב
& אזהרה סכנת כוויה עקב הפעלה חוזרת ונשנית של
חימום המושב
אם תפעיל את חימום המושב שוב ושב ,כרית המושב
וריפוד משענת המושב עשויים להתחמם מאוד.
אנשים בעלי תחושת טמפרטורה מוגבלת או אפשרות
תגובה מוגבלת לטמפרטורה גבוהה ,עשויים להיפגע או
להיכוות מכך.
 0אין להפעיל שוב ושוב את חימום המושב.

כאשר חימום המושב מופעל ייתכן שעצמים המונחים על
המושבים ,כגון כריות מושב או מושבי בטיחות לילדים
יגרמו להצטברות חום רבה מדי .עקב כך עשוי להיגרם
נזק למשטח המושב.
 0ודא שכאשר חימום המושב מופעל אין חפצים על
המושב.
תנאים
 Rאספקת המתח מופעלת.

מושבים ואחסון
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הפעלת חימום המשטחים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב  2חימום משטחים
כאשר חימום המושב מופעל ,משענות היד ,החיפויים
המרכזיים של הדלתות וכן הקונסולה המרכזית יתחממו.
 0הפעל או כבה את הפונקציה עבור המושבים המבוקשים.
הפעלה או כיבוי של אוורור המושב
תנאים
 Rאספקת המתח מופעלת.

 0הפעלה/הגברת עוצמה :לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן
 1עד להגעה לדרגת החימום המבוקשת.
נורית חיווי אחת עד שלוש ידלקו ,תלוי בדרגת החימום.
 0כיבוי/הפחתת עוצמה :לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן
 1עד להגעה לדרגת החימום המבוקשת.
כאשר כל נוריות החיווי כבויות אז חימום המושב כבוי.
 %חימום המושב מוריד דרגות אוטומטית כעבור 10 ,8
ו 20-דקות עד לכיבוי מלא.

0

0

הפעלה/הגברת עוצמה :לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן
 1עד להגעה לדרגת האוורור המבוקשת.
נורית חיווי אחת עד שלוש יידלקו ,תלוי בדרגת האוורור.
כיבוי/הפחתת עוצמה :לחץ לחיצות חוזרות על הלחצן
 1עד להגעה לדרגת האוורור המבוקשת.
כאשר כל נוריות החיווי כבויות אז אוורור המושב כבוי.
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הגה
כוונון חשמלי של ההגה
אפשר לכוונן את גלגל ההגה כאשר אספקת המתח כבויה.

הפעלה או כיבוי של חימום גלגל ההגה
תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.

סיוע בכניסה וביציאה
תפקוד הסיוע בכניסה וביציאה
& אזהרה סכנת תאנה עקב יציאה לדרך בזמן שהסיוע
בכניסה מתכוונן
אם תתחיל לנסוע בזמן שהסיוע בכניסה וביציאה מבצע
את הכוונונים שלו ,אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0לפני תחילת הנסיעה יש להמתין עד שתהליך
הכוונון מסתיים.
& אזהרה סכנת היתפסות בזמן תהליך הכוונון
פונקציית של הסיוע בכניסה וביציאה

 1כוונון המרחק לגלגל ההגה
 2כוונון גובה
0

שמור את ההגדרות באמצעות פונקציית הזיכרון
) 3עמוד .(101

0

סובב את הידית בכיוון החץ  1או . 2
אם נורית החיווי  3דולקת ,זהו סימן שחימום גלגל
ההגה מופעל.

אם תכבה את ההצתה יכבה חימום גלגל ההגה.

אתה ונוסעים אחרים – ובמיוחד ילדים – עשויים להיתפס
כאשר הסיוע בכניסה וביציאה מכוונן את גלגל ההגה
ומושב הנהג.
 0במהלך הכוונונים של הסיוע בכניסה וביציאה יש
לוודא שאף אדם ואף איבר אינם נמצאים בטווח
התנועה של גלגל ההגה ומושב הנהג.
אם ישנה סכנת היתפסות על ידי גלגל ההגה:
 0הנע את ידית הכוונון של גלגל ההגה.
המהלך של גלגל ההגה מופסק..
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אם ישנה סכנת היתפסות על ידי מושב הנהג:
 0לחץ על מתג כוונון המושב.
המהלך של גלגל ההגה מופסק..
 0אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
 0כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב .זה תקף גם למפתח הרכב
הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח רכב דיגיטלי"
הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
רכבים הכוללים פונקציית זיכרון :אפשר לעצור את תהליך
הכוונון על ידי לחיצה על לחצן כוונון שמור של פונקציית
הזיכרון.
& אזהרה סכנת היתפסות כאשר ילדים מפעילים את
הסיוע בכניסה וביציאה
כאשר ילדים מפעילים את סיוע הכניסה והיציאה הם
עלולים להיתפס ,במיוחד כאשר הם עושים זאת ללא
השגחה.
 0אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
 0כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
כאשר הסיוע בכניסה וביציאה פעיל גלגל ההגה נוטה למעלה
ומושב הנהג נע אחורה במצבים הבאים:
 Rאתה מפעיל את ההצתה כאשר דלת הנהג פתוחה.
 Rאתה פותח את דלת הנהג כאשר ההצתה מופעלת.
 %ההגה ינוע מעלה רק אם הוא אינו נמצא כבר בגבול
העליון .מושב הנהג ינוע אחורה רק אם הוא אינו נמצא
בעמדה האחורית ביותר.
במקרים הבאים גלגל ההגה ומושב הנהג ינועו למצב הנסיעה
האחרון שכוונון:
 Rאתה מפעיל את אספקת המתח או את ההצתה כאשר דלת
הנהג סגורה.
 Rאתה סוגר את דלת הנהג כאשר ההצתה מופעלת.
מצב הנסיעה האחרון יישמר במקרים הבאים:
 Rאתה מכבה את ההצתה.
 Rרכבים הכוללים פונקציית זיכרון :אתה טוען את כוונוני
המושב באמצעות פונקציית הזיכרון.
 Rרכבים בעלי פונקציית זיכרון :אתה שומר את כוונוני
המושב באמצעות פונקציית הזיכרון.

רכבים בעלי פונקציית זיכרון :אם תלחץ על אחד מלחצני
הכוונונים השמורים של פונקציית הזיכרון ,תהליך הכוונון
ייעצר.
תפעול פונקציית זיכרון
& אזהרה סכנת תאונה עקב שימוש בפונקציית הזיכרון
במהלך נסיעה
אם תשתמש בפונקציית הזיכרון בצד הנהג במהלך
הנסיעה ,תנועות הכוונון עלולות לגרום לך לאבד את
השליטה ברכב.
 0השתמש בפונקציית הזיכרון בצד הנהג רק כאשר
הרכב עומד במקום.
& אזהרה סכנת הימחצות בעת כוונון המושב באמצעות
פונקציית הזיכרון
בזמן שפונקציית הזיכרון מכווננת את המושב או את
ההגה ,אתה ונוסעים אחרים – ובמיוחד ילדים – עשויים
להיתפס.
 0במהלך תהליך הכוונון של פונקציית הזיכרון עליך
לוודא שאף אדם ואף איבר גוף אינם נמצאים
בטווח התנועה של המושב או של גלגל ההגה.
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0

אם מישהו נמחץ שחרר מיד את לחצן המיקום של
פונקציית הזיכרון.
המהלך של גלגל ההגה מופסק..

R
R

מראות צד
תצוגה עילית

& אזהרה סכנת הימחצות כאשר ילדים מפעילים את
פונקציית הזיכרון.
כאשר ילדים מפעילים את פונקציית הזיכרון הם עלולים
להיתפס ,במיוחד כאשר הם עושים זאת ללא השגחה.
 0אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
 0כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.

אפשרויות אחסון
הערות בנושא העמסה על הרכב
& סכנה סכנת הרעלה מגזי פליטה

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
אפשר להשתמש בפונקציית הזיכרון כאשר ההצתה כבויה.
שמירה
באמצעות פונקציית הזיכרון אפשר לשמור ואז לטעון כוונוני
מושב עבור עד שלושה אנשים.
אפשר להגדיר את המערכות הבאות:
 Rמושב ,משענת גב ומשענת ראש
 Rהגה

 0טעינה :לחץ על אחד מלחצני מקומות השמירה  2 ,1או
 ,3והחזק אותו לחוץ עד שהמושב הקדמי ,גלגל ההגה,
התצוגה העילית והמראות החיצוניות מגיעים לעמדה
השמורה.
 %כאשר משחררים את לחצן הכוונון השמור ,כוונון גלגל
ההגה ,המושב והמראות ייקטע מיד .התצוגה העילית
תמשיך להתכוונן.

0
0

כוונן את המושב ,גלגל ההגה ,התצוגה העילית והמראות
החיצוניות למיקום המבוקש.
לחץ על לחצן הזיכרון  ,Mובתוך שלוש שניות לחץ על
אחד מלחצני השמירה  2 ,1או .3
יישמע צליל אישור .הכוונונים נשמרו.

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון פחמן
חד-חמצני .אם דלת תא המטען נותרת פתוחה בזמן
שהמנוע פועל ,ובמיוחד במהלך נסיעה ,גזי פליטה
עלולים לחדור לפנים הרכב.
 0הקפד לדומם את המנוע לפני פתיחה דלת תא
המטען.
 0לעולם אין להשאיר את דלת תא המטען פתוחה
במהלך נסיעה.
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& אזהרה סכנת פציעה מחפצים לא מאובטחים ברכב
חפצים ,מזוודות ותיקים או פריטי מטען שאינם
מאובטחים מספיק עלולים להחליק ,להתהפך או להיזרק
בחלל הרכב ,לפגוע בנוסעים ולפצוע אותם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב.
 0אבטח את החפצים ,התיקים והמזוודות או פריטי
המטען לפני הנסיעה כך שלא יחליקו או יתהפכו.
& אזהרה סכנת פציעה עקב אחסון לא נכון של חפצים
חפצים שמאוחסנים בצורה לא נכונה בפנים הרכב עלולים
להחליק או להיזרק בחלל הרכב וכך לפצוע את הנוסעים.
בנוסף לכך ,בעת תאונה מחזיק הכוסות ,תאי אחסון
פתוחים ועריסות לטלפונים ניידים לא יוכלו להחזיק את
החפצים שנמצאים בהם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב במצבים אלה או במצבים
דומים.

0
0
0

ודא תמיד שהחפצים אינם בולטים מתוך תאי
האחסון ,רשתות המטען או רשתות האחסון.
סגור את המכסים של התאים לפני תחילת הנסיעה.
חפצים כבדים ,קשים ,מחודדים ,בעלי קצוות
חדים ,חפצים שבירים או גדולים יש לאחסן
ולקשור תמיד בתא המטען.

& אזהרה סכנת כוויה מצינור מפלט חם או מחיפוי
קצה צינור מפלט חם
צינורות הקצה של המפלט וחיפויי קצה צינור המפלט
עלולים להתחמם מאוד .מגע בחלקי רכב אלה עלול
לגרום לכוויות.
 0באזור צינור המפלט וחיפוי הקצה של צינור
המפלט יש להיות זהירים תמיד ויש לפקח בזהירות
במיוחד על ילדים באזור זה.
 0לפני נגיעה בחלקי רכב יש להניח להם להתקרר.
התנהגות הכביש של הרכבך שלך תלויה בחלוקת העומס .לכן
שים לב להנחיות הבאות בעת ההעמסה:
 Rהמטען המועמס על הרכב ,כולל משקל האנשים
שנמצאים ברכב ,חייב להיות בתחום המשקל הכולל
המותר או עומסי הסרנים המותרים של הרכב.

R
R
R
R

עיין בנתונים שנמצאים על לוחית נתוני הרכב
) 3עמוד .(454
אין להעמיס פריטים מעבר לקצה העליון של משענות
המושבים.
בעת הובלת חפצים בתא המטען תשתמש תמיד ברשת
המחיצה.
אם אפשר ,הובל את המטען מאחורי מושבים שאיש אינו
יושב בהם.
קשור את המטען לטבעות הקשירה וחלק את העומס
בצורה אחידה.
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תאי אחסון בפנים הרכב

נעילה או שחרור נעילה של תא הכפפות

פתיחת התא למשקפיים

סקירת תאי האחסון הקדמיים

0

1
2
3
4

אחסון בדלתות
תא אחסון במשענת היד עם חיבור מולטימדיה וחיבור
USB
תא אחסון בקונסולה המרכזית מלפנים עם חיבור USB
ומודול טעינה עבור טעינה אלחוטית של הטלפון הנייד
)זמין בחלק מהמדינות בלבד(
תא כפפות

לחץ על הלחצן . 1

פתיחת תא האחסון במשענת היד של המושבים האחוריים

0

סובב את מפתח החירום כרבע סיבוב ימינה ) 2נעילה(
או שמאלה ) 1שחרור נעילה(.
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0

לחץ על לחצן השחרור  1והטה מטה את הכיסוי של
משענת היד.

אפשרות להעמסה לכל אורך הרכב ספסל אחורי
קיפול קדימה של משענת מושב אחורי

אם משענת המושב האמצעית אינו תפוסה במקומה ,חיווי
הנעילה יהיה אדום.
אפשר לקפל קדימה את משענות המושב האמצעית
והחיצוניות בנפרד זו מזו.
נעילת משענות המושבים הצדיות תשתחרר חשמלית .לחצני
שחרור הנעילה נמצאים בתא המטען.

& אזהרה סכנת תאונה כאשר הספסל האחורי/המושבים
האחוריים ומשענות המושבים אינם תפוסים במקומם
כאשר הספסל האחורי/המושב האחורי ומשענת המושב
אינם תפוסים במקומם הם עלולים להתקפל קדימה,
לדוגמה בעת בלימה חזקה או תאונה.
 Rעקב כך עלולים הנוסעים בספסל האחורי  /במושב
האחורי להילחץ כנגד חגורת הבטיחות .חגורת
הבטיחות לא תוכל להגן כפי שהיא אמורה ,והנוסעים
ייפצעו.
 Rמשענת המושב לא תוכל לעצור חפצים המאוחסנים
בתא המטען.
0

ודא לפני כל נסיעה שמשענת המושב והספסל
האחורי  /המושב האחורי תפוסים במקומם.

אם משענת המושב השמאלית והימנית אינן תפוסות במקומן,
יוצג חיווי מתאים בצג הרב-תכליתי של מכלול המחוונים.
בנוסף לכך יישמע צליל אזהרה.

0
0

נעץ את לשונית חגורת הבטיחות  1במחזיק רצועת
החגורה .2
0
0

כאשר מקפלים קדימה משענת אחת או יותר של
המושבים האחוריים ,המושב הקדמי המתאים ינוע
במקרה הצורך מעט קדימה ,כדי למנוע התנגשות של
המושבים
דחף פנימה במקרה הצורך את משענות הראש במושבים
האחוריים.
משענת מושב שמאלית וימנית :משוך בידית שחרור
הנעילה  3הימנית או השמאלית.
משענת המושב התואמת תתקפל קדימה.
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הרמה בחזרה של משענת המושב האחורי
* הערה נזק עקב היתפסות חגורת הבטיחות בעת
הרמה בחזרה של משענת המושב
בעת הרמה בחזרה של משענת המושב חגורת הבטיחות
עשויה להילכד ולהינזק עקב כך.
 0ודא שחגורת הבטיחות אינה נלכדת כשאתה מרים
בחזרה את משענת המושב.
0

0
0
0

משענת המושב האמצעית :משוך קדימה את לחצן שחרור
הנעילה  5של משענת המושב .4
קפל קדימה את משענת המושב .4
במקרה הצורך החזר לאחור את מושב הנהג או מושב
הנוסע הקדמי.

במקרה הצורך דחף קדימה את מושב הנהג או מושב
הנוסע הקדמי.

0

הטה אחורה את משענת המושב המבוקשת  ,1עד
שהיא ננעלת.
משענות המושב השמאלית והימנית :אם משענת המושב
אינה תפוסה במקומה ,יוצג חיווי מתאים בצג
הרב-תכליתי של מכלל המחוונים.
בנוסף לכך יישמע צליל אזהרה.
משענת המושב האמצעית :אם משענת המושב אינה
תפוסה במקומה ,חיווי הנעילה האדום  2יהיה גלוי.
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חסימת לחצן שחרור הנעילה של משענת המושב האחורי
האמצעית
תנאים
 Rמשענות המושב השמאלית והאמצעית תפוסות במקומן
ומחוברות.
אם ברצונך להגן על תא המטען מפני גישה של אנשים לא
מורשים ,תוכל לחסום את שחרור הנעילה של משענת המושב
האמצעית .אפשר לקפל אותה קדימה רק ביחד עם משענת
המושב השמאלית.

0
0

0

קיפול קדימה של משענות המושב האמצעית והשמאלית.
חסימה :דחף את הרכיב  1כלפי מעלה.
כעת אי אפשר לשחרר את נעילת משענת המושב
האמצעית.
שחרור חסימה :דחף את הרכיב  1כלפי מטה.

כוונון נטיית המשענות במושבים האחוריים )מצב טעינה(
כדי להגדיל את חלל המטען אפשר להזקיף את המשענות
ב 10°-נוספות )מצב טעינה(.

0
0
0

קפל קדימה את משענת המושב ) 3עמוד .(105
הזז את הלשונית  1בכיוון החץ.
הרם את משענת המושב  2עד ללשונית  ,1עד שהיא
נתפסת בעמדה.

הנמכה והגבהה של החלק האחורי
& אזהרה סכנת הימחצות בעת הנמכת הרכב
חלקי גוף שונים עלולים להילכד במידה והם נמצאים
מתחת לרכב או בין גוף הרכב לבין הצמיגים בעת הנמכת
הרכב.
 0בעת הנמכת הרכב ודא שאין אף אחד מתחת לרכב
או בקרבת קשתות בתי הגלגלים.
תנאים:
 Rכל דלתות הרכב סגורות.
 Rאין גרור המחובר לרכב.
 Rלא מותקן מנשא לאופניים.
 Rהמצבר טעון מספיק; במקרה הצורך יש להתניע את
המנוע.
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הנמכת החלק האחורי

במקרים הבאים תהליך ההנמכה יבוטל:
 Rאחת מדלתות הרכב נפתחת.
 Rהלחצן  1נמשך שוב.
 Rהרכב נוסע במהירות גבוהה מ 2-קמ"ש.
 %אם תיסע במהירות גבוהה מ 2-קמ"ש כשהחלק האחורי
של הרכב מונמך ,הרכב יתכוונן אוטומטית לגובה של
תוכנית הנסיעה האחרונה שהייתה פעילה .על הצג
הרב-תכליתי מופיעה ההודעה
)הרכב מוגבה אנא המתן(.
כאשר נורית החיווי  2מהבהבת פעמיים והחלק האחורי של
הרכב לא מונמך:
 0ודא שהתנאים מתמלאים.

0
0
0

שלב את בלם החנייה החשמלי.
שלב את תיבת ההילוכים למצב  3) jעמוד .(165
משוך קצרות את הלחצן  1בחיפוי תא המטען מימין.
נורית הבקרה  2מהבהבת כל עוד הרכב מונמך.
לאחר שהחלק האחורי הונמך לגמרי ,נורית הבקרה 2
תאיר ברציפות.

הרמת החלק האחורי
 0בדוק שהמצבר טעון כהלכה .במקרה הצורך התנע את
המנוע.
 0משוך קצרות את הלחצן .1
נורית החיווי  2נכבית.
הרכב יוגבה לגובה שנבחר.
 %אם תיסע במהירות גבוהה מ 2-קמ"ש כשהחלק האחורי
של הרכב מונמך ,הרכב יתכוונן אוטומטית לגובה של
תוכנית הנסיעה האחרונה שהייתה פעילה .על הצג

הרב-תכליתי מופיעה ההודעה
)הרכב מוגבה אנא המתן(.
אם אי אפשר להגביה את הרכב:
 0ודא שהמצבר טעון מספק; במקרה הצורך התנע את
המנוע.
תהליך ההרמה יחודש.
כיסוי תא מטען
פריסה או גלילה של כיסוי תא המטען
& אזהרה סכנת פציעה וסכנת חיים כאשר חפצים אינם
מאובטחים טוב
כיסוי תא המטען עצמו אינו יכול לעצור או לאבטח
חפצים כבדים ,תיקים או מזוודות או פריטי מטען כבדים
אחרים.
בעת היגוי חד ,בלימה חזקה או תאונה פריטי מטען לא
מאובטחים עלולים לפגוע בך.
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב.
 0גם אם כיסוי תא המטען מותקן יש לאבטח
)לדוגמה לקשור( את החפצים ,התיקים והמזוודות
או פריטי המטען כך של יחליקו או יתהפכו.
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* הערה נזקים לכיסוי תא המטען בעת העמסת מטען
לתוך הרכב
כיסוי תא המטען עלול להינזק בעת העמסת מטען אל
הרכב.
 0אין להניח חפצים על הקצה התחתון של חלונות
הצד או על כיסוי תא המטען.

0

גלילה :שחרר את כיסוי תא המטען  1מהמחזיקים בצד
שמאל ובצד ימין ,והולך אותו קדימה מהידית  2עד
שהוא נגלל לגמרי.

הסרה והתקנה של כיסוי תא המטען
תנאים
 Rכיסוי תא המטען גלול.

כיסוי תא המטען מותקן מאחורי משענת המושב של הספסל
האחורי.

0

0

פריסה :משוך את כיסוי תא המטען  1אחורה מהידית
 ,2וחבר אותו למחזיקים משמאל ומימין.

0
0
0

הסרה :דחף פנימה את כיסוי הקצה של כיסוי תא המטען
 1בצד הימני.
דחף את כיסוי תא המטען  1לחריץ הנגדי .2
הוצא את כיסוי תא המטען  1כלפי מעלה.
התקנה :הכנס את כיסוי תא המטען  1לחריץ  2בצד
שמאל.

0
0

הרכב את כיסוי הקצה הנגדי של כיסוי תא המטען 1
והכנס את כיסוי תא המטען  1לחריץ האחר .2
דחף החוצה את כיסוי הקצה.

התקנה או הסרה של רשת ההפרדה
& אזהרה סכנת פציעה וסכנת חיים כאשר חפצים אינם
מאובטחים טוב
רשת ההפרדה עצמה אינה יכולה לעצור או לאבטח
חפצים כבדים ,תיקים או מזוודות או פריטי מטען כבדים
אחרים.
בעת היגוי חד ,בלימה חזקה או תאונה פריטי מטען לא
מאובטחים עלולים לפגוע בך.
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב.
 0גם אם רשת ההפרדה מותקנת יש לאבטח )לדוגמה
לקשור( את החפצים ,התיקים והמזוודות או פריטי
המטען כך של יחליקו או יתהפכו.
מטעמי בטיחות יש להשתמש תמיד ברשת ההפרדה כאשר
מובילים פריטי מטען.
רשתות הפרדה שניזוקו אינן יכולות עוד למלא את תפקיד
ההגנה שלהן ויש להחליפן .פנה לשם כך למוסך מורשה.
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0
0

רשת הפרדה ללא הרחבת תא מטען

משוך בקצוות המשוחררים של הרצועות כדי למתוח את
רשת ההפרדה.
לאחר נסיעה קצרה בדוק את מתיחות רשת ההפרדה
ובמקרה הצורך מתח עוד.

רשת הפרדה עם הרחבת תא מטען
0

0
0

פרוס את רשת ההפרדה.
המפרקים של המוטות המוליכים העליון והתחתון נתפסים
בצליל נקישה ברור.
תלייה :תלה את המסילה  1בתושבת הממוקמת בתקרה
.2
חבר את הווים  3לטבעות הקשירה  4מימין
ומשמאל.

0
0

הסרה :משוך בהדק הרצועה  5כלפי מעלה ,עד
שרצועות הריתום משתחררות.
נתק את הוו  3מטבעת הקשירה  4בצד שמאל ובצד
ימין.
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0
0
0

שחרר את המסילה  1מתוך התושבות.2
אפסון :לחץ על הכפתור האדום בצד העליון והתחתון של
המוט המוליך.
קפל וגלול את רשת ההפרדה.

בעת בלימה חזקה או היגוי פתאומי החפצים או התיקים
עשויים להיזרק בחלל הרכב וכך לפצוע את הנוסעים.
 0יש לתלות חפצים קלים בלבד על ווי התלייה.
 0לעולם אין לתלות על ווי התלייה חפצים בעלי
קצוות חדים או חפצים שבירים.

סקירת טבעות הקשירה

שים לב להנחיות להעמסה על הרכב ) 3עמוד .(102
העומס המרבי המותר על ווי התלייה הוא  3ק"ג ,ואסור
לקשור אליהם מטען.

שים לב להנחיות להעמסה על הרכב ) 3עמוד .(102

 1טבעות קשירה
סקירת ווי התלייה
& אזהרה סכנת פציעה בשימוש בווי התלייה עם
חפצים כבדים
וו התלייה אינו יכול להחזיק חפצים או תיקים כבדים.
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תליית רשת המטען
& אזהרה סכנת פציעה עקב אחסון לא נכון של חפצים

 1וו תלייה
סקירת ווי בגדים בדלת תא המטען
שים לב להנחיות להעמסה על הרכב ) 3עמוד .(102

 1ווי בגדים
ווי הבגדים אינם מתאימים לתליית חפצים כבדים ,כיוון
שמשקל כבד עשוי למשוך למטה את דלת תא המטען.
השתמש בווי הבגדים אך ורק לתליית חפצים קלים ,כגון
ז'קטים.

חפצים שמאוחסנים בצורה לא נכונה בפנים הרכב עלולים
להחליק או להיזרק בחלל הרכב וכך לפצוע את הנוסעים.
בנוסף לכך ,בעת תאונה מחזיק הכוסות ,תאי אחסון
פתוחים ועריסות לטלפונים ניידים לא יוכלו להחזיק את
החפצים שנמצאים בהם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב במצבים אלה או במצבים
דומים.
 0ודא תמיד שהחפצים אינם בולטים מתוך תאי
האחסון ,רשתות המטען או רשתות האחסון.
 0סגור את המכסים של התאים לפני תחילת הנסיעה.
 0חפצים כבדים ,קשים ,מחודדים ,בעלי קצוות
חדים ,חפצים שבירים או גדולים יש לאחסן
ולקשור תמיד בתא המטען.
שים לב להנחיות להעמסה על הרכב .
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R
R

רצועת הגומי  4עוברת מתחת לתושבות .3
הרצועה  2פונה קדימה.

0
0
0

0

0
0
0

פתח את רצפת תא המטען  3) 1עמוד  ,(115הטה
אותה כ 45°-כלפי מעלה ,משוך אותה אליך והוצא
אותה.
הנח את רצפת תא המטען  1על גבי משטח נקי.
מתח את רשת המטען על רצפת תא המטען .1
ודא ש:
 Rרשת תא המטען מתוחה במרכז רצפת תא המטען
.1

0

0

דחף את רצפת תא המטען  1אופקית לתוך תא המטען,
עד שהתושבות  3מונחות בתוך המובילים בשני
הצדדים .6
הטה את רצפת תא המטען  1כ 45°-כלפי מעלה ,עד
שהתושבות  3ננעלות בנקישה.

חשוב לוודא שרצועת הגומי  4עוברת מתחת למשטח
.5
הטה מטה את רצפת תא המטען .2
דחוף את רצפת תא המטען  2כלפי מטה עד שהיא
ננעלת.

 0הורד את רצפת תא המטען כלפי מטה ופתח את החלק
האחורי .7
 0מקם את רצועת הגומי  9מתחת לסוגר .8
 0הורד את החלק האחורי  7של רצפת תא המטען 1
כלפי מטה ולחץ אותו אל תוך הנעילה.
 %כדי למנוע נזק לחיפוי הצד של תא המטען ,בעת ההכנסה
וההוצאה של רצפת תא המטען שים לב שקיים מרחק
מספיק בין רצפת תא המטען לבין חיפוי הצד.
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ערכת עיגון מטען מסדרת EASY-PACK

0

הנחיות בנוגע לערכת ההרכבה עבור תא המטען )מוטות
טלסקופיים(
ערכת עיגון המטען מסדרת  EASY-PACKמאפשרת לך
להשתמש בתא המטען באופנים משתנים .הרכיבים נמצאים
בחלל אפסון מתחת לרצפת תא המטען.

הקפד לסגור את רצפת תא המטען לפני תחילת
הנסיעה.

0
0

 1מוט טלסקופי עם רכיבי עיגון ומחזיקים
התקנת המוט הטלסקופי
& אזהרה סכנת פציעה בעת פתיחת רצפת תא המטען
השארת רצפת את המטען פתוחה במהלך הנסיעה עשויה
להוביל לכך שחפצים ייזרקו בתוך הרכב ויפגעו בנוסעים.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!

0
0
0

פתח את רצפת תא המטען ) 3עמוד .(115
נעץ את המחזיקים  1במיקום המבוקש בצדדים על
רצפת תא המטען.
סגור את רצפת תא המטען.

0
0
0

סובב את שני רכיבי העיגון  2למצב =.
נעץ את רכיבי העיגון  2במחזיקים .1
הארך את המוט הטלסקופי .3
נעץ את המוט הטלסקופי  3ברכיבי העיגון .2
סובב את שני רכיבי העיגון  2למצב & ,עד שאתה
שומע אותם ננעלים.
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פתיחת חלל האפסון מתחת לרצפת תא המטען

0
0

פתיחה :הרם את רצפת תא המטען מהידית  1וקפל
אותה בציר במרכז רצפת תא המטען.

פתח את הוו  2בצד התחתון של רצפת תא המטען.

0
0
0
0

חבר את הוו  2לאטם העליון  3של תא המטען.
סגירה :שחרר את הוו  2מהאטם העליון  3של תא
המטען.
חבר את הוו  2למחזיק בצד התחתון של רצפת תא
המטען.
הטה מטה את רצפת תא המטען .
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נעילה או שחרור נעילה של רצפת תא המטען

חיבור מנשא גג

0

& אזהרה סכנת תאונה בחריגה מעומס הגג המרבי
כאשר מעמיסים מטען על הגג מרכז הכובד של הרכב זז
גבוה יותר ,והתנהגות הכביש הרגילה של הרכב כמו גם
מאפייני הבלימה וההיגוי משתנים .בעיקולים הרכב נוטה
חזק יותר ועשוי להגיב באטיות גדולה יותר לתנועות
ההיגוי.
חריגה מהעומס המרבי המותר על הגג תפגע באופן
משמעותי במאפייני הנסיעה של הרכב כמו גם בהיגוי
ובאיכות הבלימה.
 0הקפד של לחרוג מעומס הגג המרבי ,והתאם את
אופן הנהיגה למטען שעל הגג.
עומס הגג המרבי מצוין בפרק "נתונים טכניים".
0

סובב את מפתח החירום כרבע סיבוב ימינה ) 2נעילה(
או שמאלה ) 1שחרור נעילה(.

* הערה נזקים לגג הפנורמי הנפתח כשמותקן עליו
מנשא גג שלא אושר
אם פותחים את הגג הפנורמי הנפתח כאשר מותקן עליו
מנשא גג שלא אושר על ידי  ,Mercedes-Benzהוא
עשוי להינזק ממנשא הגג.

יש לפתוח את הגג הפנורמי הנפתח אך ורק כאשר
מותקן עליו מנשא גג שאושר על ידי Mercedes-
.Benz

כדי לאוורר את פנים הרכב אפשר להרים את הגג הפנורמי
הנפתח.
0
0

חבר את מנשא הגג למסילות הגג.
שים לב להוראות ההתקנה של היצרן.

מחזיק כוסות
הסרה או התקנה של מחזיק הכוסות בקונסולה המרכזית
)תיבת הילוכים אוטומטית(
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה בעת שימוש במחזיק
הכוסות במהלך נסיעה
מחזיק הכוסות אינו יכול להחזיק מכלים במהלך הנסיעה.
אם משתמשים במחזיק הכוסות במהלך נסיעה ,המכל
עשוי להיזרק מחוץ למחזיק הכוסות ונוזלים יישפכו
ברכב .הנוזלים עשויים להגיע לנוסעים ,ונוזלים חמים
עלולים לגרום לכוויות .הדבר אף עשוי להסיט את
תשומת לבך מהנעשה בדרך ולגרום לך לאבד את
השליטה ברכב.
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השתמש במחזיק הכוסות רק כאשר הרכב עומד
במקום.
הכנס רק מכלי שתייה מתאימים למחזיק הכוסות.
סגור את מכל השתייה ,ובמיוחד אם הוא מכיל
נוזלים חמים.

 0התקנה :הכנס את מחזיק הכוסות  1ודחף אחורה את
הנעילה .2
 %אפשר להוציא את מצע הגומי של מחזיק הכוסות כדי
לנקות אותו ,לדוגמה במים פושרים ונקיים.
פתיחה או סגירה של מחזיק הכוסות במשענת היד של
המושבים האחוריים
* הערה נזקים למשענת היד האחורית עקב משקל
הגוף
משקל הגוף יכול לגרום נזק למשענת היד במושבים
האחוריים כשהיא פתוחה.
 0אין לשבת או להישען על משענת היד של
המושבים האחוריים.
* הערה נזק למחזיק הכוסות

0

הסרה :דחף קדימה את הנעילה  2והוצא את מחזיק
הכוסות .1

מחזיק הכוסות עשוי להינזק כשמקפלים בחזרה את
משענת היד של המושב האחורי.
 0קפל בחזרה את משנת היד של המושב האחורי רק
כאשר מחזיק הכוסות סגור.

0
0

פתיחה :לחץ על מחזיק הכוסות  1או .2
מחזיק הכוסות  1או  2נפתח מעצמו.
שגיאה :דחף בחזרה את מחזיק הכוסות  1או  2עד
שהוא נתפס במקומו.

מאפרה ומצית
שימוש במצית בקונסולה המרכזית מלפנים
* הערה נזק לתא האחסון מתחת למאפרה כתוצאה
מהתחממות יתר
תא האחסון מתחת למאפרה אינו עמיד בחום ,לכן
סיגריות בוערות עשויות לפגוע בו.
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ודא שהמאפרה תפוסה היטב במקום.

מאפרה בתא האחסון בדלת

 %אפשר לסובב ולפתוח את החלק העליון של המאפרה,
לדוגמה כדי לנקות אותה במים נקיים ופושרים או כדי
לרוקן אותה.
שימוש במצית בקונסולה המרכזית מלפנים
& אזהרה סכנת שרפה ופציעה כשהמצית חם

0
0
0

פתיחה :דחף מעלה את מכסה  2המאפרה מהצד
השמאלי או הימני.
הוצאת גוף המאפרה :דחף קדימה מעט את גוף המאפרה
 1ומשוך אותו למעלה והחוצה.
הכנסת גוף המאפרה :דחף את גוף המאפרה  1אל
המחזיק ,עד שהוא נתפס.

נגיעה בגוף החימום של המצית כאשר הוא חם או נגיעה
במעטפת החמה עלולות לגרום לכוויות.
בנוסף לכך חומרים דליקים עשויים להידלק במקרים
הבאים:
 Rכאשר המצית הלוהט נופל.
 Rכאשר ילדים לדוגמה מצמידים את המצית הלוהט
לחפצים.
0
0
0
0
0

במהלך הנסיעה :הנח את המאפרה הסגורה במהלך
הנסיעה בתא האחסון בדלת הקדמית.
ודא שהיא יושבת יציב.
שים לב להנחיות להעמסה על הרכב ) 3עמוד .(102
פתיחה :פתח את המכסה  1כלפי מעלה.

0
0

יש לאחוז את המצית רק מהידית.
יש לוודא תמיד שלילדים אין גישה למצית.
לעולם אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.

מושבים ואחסון 119

0

לחץ על המצית .1
כאשר הספירלה לוהטת המצית יקפוץ החוצה.

שימוש במצית באזור המושבים האחוריים
תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.

0
0

פתיחה :משוך את הכיסוי מהקצה .2
לחץ על המצית .1
כאשר הספירלה לוהטת המצית יקפוץ החוצה.

0
0

פתח את המכסה  1של השקע החשמלי.
הכנס את תקע המכשיר.

כאשר מחובר מכשיר לשקע ה 12-וולט יש להשאיר את מכסה
תא האחסון פתוח.

שקעים חשמליים
שימוש בשקע ה 12-וולט בקונסולה המרכזית

שימוש בשקע ה 12-וולט באזור המושבים האחוריים

תנאים
 Rמותרים התקנים בהספק של עד  180ואט ) 15אמפר(.

תנאים
 Rמחוברים התקנים בהספק של עד  180ואט ) 15אמפר(.
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משוך החוצה את הכיסוי  2מהצד.
פתח את המכסה של השקע החשמלי .1

שימוש בשקע ה 230-וולט באזור המושבים האחוריים
& סכנה סכנת חיים כאשר כבל החיבור או השקע
החשמלי פגומים
כאשר מחובר התקן מתאים ישנו מתח של ‑230וולט
בשקע החשמלי .כאשר הכבל או שקע ה 230‑-וולט
נמשך מתוך החיפוי שבו הוא מותקן ,או כאשר הוא פגום
או רטוב ,אתה עלול להתחשמל.
 0השתמש אך ורק בכבל חיבור יבש ותקין לגמרי.

כאשר ההצתה כבויה ודא ששקע ה‑ 230וולט
יבש.
אם שקע ה‑ 230וולט נמשך מהחיפוי או ניזוק פנה
מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את השקע או
להחליפו.
לעולם אין להכניס את כבל החיבור לשקע 230
וולט שנמשך מהחיפוי או שניזוק.

R

אסור להשתמש בשקע מפצל.

& סכנה סכנת חיים עקב שימוש לא נכון בשקעים
חשמליים
אתה עלול להתחשמל אם:
 Rתכניס אצבעות לשקע החשמל.
 Rתחבר התקנים או חפצים לא מתאימים לשקע
החשמל.
0
0

אין להכניס אצבעות אל השקע.
חבר רק התקנים מתאימים לשקע החשמל.

תנאים
 Rההתקנים חייבים לכלול תקע מתאים ,העומד בתקנים
המקומיים.
 Rההספק המרבי של ההתקן שבשימוש הוא עד  150ואט
) 0.65אמפר(.

0
0

פתח את המכסה .3
הכנס את תקע ההתקן לשקע ה 230-וולט .1
כאשר המתח החשמלי ברכב מספיק ,תידלק נורית הבקרה
.2
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חיבור  USBבאזור המושבים האחוריים

טעינה אלחוטית של הטלפון הנייד וצימוד עם האנטנה
החיצונית
הנחיות בנוגע לטעינה אלחוטית של הטלפון הנייד
& אזהרה סכנת פציעה עקב אחסון לא נכון של חפצים

ניתן לטעון התקני  USBבעלי כבל מתאים ,כגון טלפון נייד,
דרך חיבורי ה.1 USB-
אפשר לטעון את ההתקנים ב 5-וולט )עד  3אמפר( כאשר
ההצתה מופעלת.

חפצים שמאוחסנים בצורה לא נכונה בפנים הרכב עלולים
להחליק או להיזרק בחלל הרכב וכך לפצוע את הנוסעים.
בנוסף לכך ,בעת תאונה מחזיק הכוסות ,תאי אחסון
פתוחים ועריסות לטלפונים ניידים לא יוכלו להחזיק את
החפצים שנמצאים בהם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב במצבים אלה או במצבים
דומים.
 0ודא תמיד שהחפצים אינם בולטים מתוך תאי
האחסון ,רשתות המטען או רשתות האחסון.
 0סגור את המכסים של התאים לפני תחילת הנסיעה.
 0חפצים כבדים ,קשים ,מחודדים ,בעלי קצוות
חדים ,חפצים שבירים או גדולים יש לאחסן
ולקשור תמיד בתא המטען.
שים לב להנחיות להעמסה על הרכב .

& אזהרה סכנת שרפה עקב הנחה של חפצים בתא
לטלפונים ניידים
כאשר מניחים יותר מטלפון נייד אחד בתא של הטלפון
הנייד ,הדבר עלול להגדיל את הסיכון לשרפה.
 0מלבד טלפון נייד אסור להניח אף חפץ בתא של
הטלפון הנייד ,ובמיוחד לא חפצים מתכתיים.
* הערה סכנת נזק לחפצים עקב הנחתם בתא לטלפונים
ניידים
הנחת חפצים בתא לטלפונים ניידים עלולה לגרום להם
נזק עקב שדות אלקטרומגנטיים.
 0אין להניח בתא הטלפון הנייד כרטיסי אשראי,
מדיות זיכרון או חפצים אחרים הרגישים לקרינה
אלקטרומגנטית.
* הערה נזק לתא הטלפון הנייד מנוזלים
נוזלים שחודרים לתא הטלפון הנייד עלולים לגרום לו
נזק.
 0לכן יש להקפיד שלא יחדרו נוזלים לתא הטלפון
הנייד.
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ברכבים בעלי אבזור מתאים הטלפון הנייד יחובר לאנטנת
הרכב דרך מודול הטעינה.
רק כאשר ההצתה מופעלת פונקציית הטעינה והצימוד
האלחוטי של הטלפון הנייד לאנטנת הרכב זמינים.
ייתכן שטלפונים ניידים קטנים לא יטענו בכל נקודה בתא
הטלפון הנייד.
טלפונים ניידים גדולים שאינם נכנסים לתא הטלפון הנייד
לא ייטענו ולא יתחברו לאנטנת הרכב.
הטלפון הנייד עשוי להתחמם במהלך הטעינה .זה עשוי
להיות תלוי גם באפליקציות הפתוחות כרגע ברקע.
כדי לייעל את הטעינה ולצמד את הטלפון הנייד לאנטנת
הרכב יש להסיר כיסויי מגן מהטלפון הנייד .לא כולל
כיסויי מגן הנדרשים לטעינה אלחוטית.

טעינה אלחוטית של טלפון נייד
תנאים
 Rהטלפון הנייד מתאים לטעינה אלחוטית .רשימה של
טלפונים ניידים תומכים תמצא כאן:
http://www.mercedes-benz-mobile.com

מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של ANATEL.
www.anatel.gov.br
 0מידע נוסף על הצהרת התאימה של רכיבי רכב מבוססי
גלי רדיו ) 3עמוד .(22
התקנה והסרה של שטיח הרכב
& אזהרה סכנת תאונה עקב חפצים באזור הרגליים של
הנהג
 0הנח את הטלפון הנייד במרכז התא  1עד כמה שניתן,
כשהצג פונה כלפי מעלה.
אם מוצגת הודעה במערכת המולטימדיה ,הטלפון הנייד
נטען.
תקלות בטעינה יוצגו בצג המדיה.
 %אפשר למשוך את המצע מהלשונית ולהוציא אותו כדי
לנקות אותו ,לדוגמה במים פושרים ונקיים.
מספרי אישור רדיו עבור ברזיל
התקן זה פועל במצב משני ,כלומר אין לו הגנה מפני הפרעות,
גם לא של תחנות מאותו הסוג ,ואסור לו לגרום להפרעות
למערכות העובדות במצב ראשוני.
מוצר זה אושר על ידי סוכנות הבזק הברזילאית ANATEL
בהתאם לתהליך הקבוע בתקנה  242/2000והוא תואם את
הדרישות הטכניות.

חפצים באזור הרגליים של הנהג עלולים להגביל את
תנועת הדוושות או לחסום דוושה לאחר שנלחצה.
הדבר מסכן את בטיחות הפעולה והבטיחות בדרכים.
 0את כל החפצים הנמצאים ברכב יש לאפסן בצורה
בטוחה כך שלא יוכלו להגיע לאזור הרגליים של
הנהג.
 0יש לחבר את שטיחי הרכב היטב ,כדי להבטיח
מרחב תנועה מספיק לדוושות.
 0אין להשתמש בשטיחי רכב משוחררים ,ואין להניח
כמה שטיחי רכב זה על זה.
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התקנה :דחף לאחור את המושב ,והנח את השטיח באזור
הרגליים.
לחץ את הכפתורים  1למחזיקים .2
כוונן את המושב.
הסרה :משוך את שטיח הרכב מהתושבות .2
הוצא את שטיח הרכב.

 124אור וראות
תאורה חיצונית
הנחיות בנושא כוונון הפנסים בנסיעה לחו"ל

מתג אורות
תפעול מתג האורות

עם הדלקת אור המעבר תכבה נורית החיווי של אור החנייה
 Tותוחלף בנורית החיווי של אור המעבר .L
 0כאשר הרכב עומד בצד יש לוודא תמיד שהוא מואר
מספיק ,כנדרש בחוק.

רכבים עם פנסי לד סטטיים :אין צורך לשנות את כוונון
הפנסים .הם עונים גם לדרישות החוק במדינות שבהן נוסעים
בצד השני של הכביש.
רכבים עם מערכת תאורה חכמה :לפני חציית הגבול למדינה
שבה נוסעים בצד השני של הכביש יש לכוונן את הפנסים
לאור נמוך סימטרי ) 3עמוד .(130
לאחר שינוי הכוונון:
 Rהתנועה הנגדית לא תסונוור.
 Rשולי הכביש לא יוארו עוד רחוק וגבוה כל כך.
 Rהפונקציות "אור כביש-מהיר" ו"אור ערפל מורחב" לא
יהיו זמינות.

* הערה ריקון מצבר כשאור החנייה דולק
כאשר אור החנייה דולק שעות רבות הוא מרוקן את
המצבר.
 0אם אפשר הדלק את או החנייה הצדי הימני
 Xאו השמאלי .W

לאחר החזרה למדינתך עליך לשנות בחזרה את הכוונון לאור
נמוך אסימטרי.
הנחיות בנוגע למערכת התאורה ולאחריות שלך
מערכות התאורה השונות של הרכב הן אמצעי עזר בלבד.
האחריות על תאורת רכב נכונה בהתאם לתנאי האור והראות,
לדרישות החוק ולמצב התנועה מוטלת על הנהג.

 L 5אור נמוך  /אור גבוה
 R 6הפעלה או כיבוי של פנס הערפל האחורי

1
2
3
4

 Wאור חנייה צדי שמאלי
 Xאור חנייה צדי ימני
 Tאור חנייה ותאורת לוחית רישוי
 Ãתאורת נסיעה אוטומטית )המצב המומלץ למתג
האורות(

כאשר המצבר מתרוקן מאוד אור החנייה או אור החנייה הצדי
יכבו אוטומטית כדי לאפשר את ההתנעה הבאה של הרכב.
התאורה החיצונית )אור חניה  /אור חניה צדי( תכבה
אוטומטית כאשר תפתח את דלת הנהג.
 Rשים לב להנחיות בנוגע לתאורה ההיקפית
) 3עמוד .(131
תפקוד תאורת הנסיעה האוטומטית
אור החנייה ,אור המעבר ותאורת הנסיעה ביום יודלקו/יכובו
אוטומטית בהתאם למצב מתג ההצתה ולתאורת הסביבה.
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& אזהרה סכנת תאונה כאשר האור הנמוך כבוי והראות
אינה טובה

תפעול מתג האורות הרב-תכליתי

כאשר מתג האורות נמצא בעמדה  Ãהאור הנמוך לא
יידלק אוטומטית בערפל ,בשלג ובמצבים אחרים שבהם
תנאי הראות מוגבלים.
 0במצבים כאלה יש לסובב את מתג האורות לעמדה
.L
תאורת הנסיעה האוטומטית היא אמצעי עזר בלבד .תאורת
הרכב נמצאת באחריותך.

מהבהב אור גבוה
 0משוך את המתג הרב-תכליתי בכיוון החץ .3

הפעלה או כיבוי של אור הערפל האחורי
תנאים
 Rמתג האורות נמצא בעמדה  Lאו .Ã
0

לחץ על הלחצן .R

שים לב לתקנות הספציפיות במדינתך הנוגעות לשימוש באור
הערפל האחורי.

אור גבוה
 0הפעלה :סובב את מתג האורות לעמד  Lאו.Ã
 0דחף את המתג הרב-תכליתי בכיוון החץ  1מעבר
לנקודת ההתנגדות.
בעת הפעלת האור הגבוה תכבה נורית החיווי של אור
המעבר  Lותוחלף בנורית החיווי של אור הדרך
.K
 0כיבוי :משוך את המתג הרב-תכליתי בחזרה למצב
המוצא.

1
2
3
4

אור גבוה
אור איתות ימני
מהבהב אור גבוה
אור איתות שמאלי

0

הפעל את הפונקציה הדרושה באמצעות המתג
הרב-תכליתי.

אור איתות
 0הבהוב קצר :דחף את המתג הרב-תכליתי קצרות בכיוון
החץ  2או  4עד לנקודת ההתנגדות.
אור האיתות המתאים יהבהב שלוש פעמים.
 0הבהוב רציף :דחף את המתג הרב-תכליתי בכיוון החץ
 2או  4מעבר לנקודת ההתנגדות.
רכבים עם עזר החלפת נתיב אקטיבי:
 Rמשך האיתות שהפעיל הנהג עשוי להתארך למשך
הזמן של החלפת הנתיב.
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R

אם הנהג אותת רגע אחד קודם לכן ,אולם החלפת
הנתיב אינה אפשרית ,פנס האיתות עשוי להתחיל
לפעול אוטומטית.

הפעלה או כיבוי של מאותתי החירום

R

הרכב נבלם בעוצמה ממהירות גבוהה מ 70-קמ"ש עד
לעמידה.

תפקוד תאורת העיקולים האקטיבית

לאחר חידוש הנסיעה מערכת איתות החירום תכבה אוטומטית
במהירות של כ 10-קמ"ש .תוכל לכבות את מערכת איתות
החירום גם באמצעות הלחץ .1
פונקציות אדפטיביות של MULTIBEAM LED
תפקוד מערכת התאורה החכמה
פנסי  MULTIBEAM LEDמתאימים עצמם לתנאי
הנסיעה ולתנאי מזג האוויר ,ומציעים פונקציות נוספות
לשיפור ההארה של הכביש.
המערכת מורכבת מהפונקציות הבאות:
 Rתאורת עיקולים אקטיבית ) 3עמוד (126
 Rתאורת פניה ) 3עמוד (127
 Rאור כביש-מהיר ) 3עמוד (127
 Rאור ערפל מורחב ) 3עמוד (127
 Rאורות לנסיעה בשטח ) 3עמוד (128

 0לחץ על הלחצן . 1
במצבים הבאים מאותתי החירום יופעלו אוטומטית:
 Rכרית האוויר הופעלה.

המערכת פעילה בחשכה בלבד.

פונקציות תאורת העיקולים האקטיבית:
 Rהפנסים הקדמיים עוקבים אחרי תנועת ההגה.
 Rכך מושגת הארה טובה יותר של האזורים הרלוונטיים
במהלך הנסיעה.
הפונקציות זמינות כאשר אור המעבר דולק.
ברכבים בעלי אבזור מתאים המערכת תנתח גם את מהלך נתיב
הנסיעה ובהתאם לכך תנתב את תאורת העיקולים האקטיבית
מראש.
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תפקוד תאורת הפנייה

תאורת הפנייה משפרת את ההארה של הכביש בזווית רחבה
בכיוון הפנייה ,כך שההארה ,לדוגמה בעיקולים צרים ,תהיה
טובה יותר .אפשר להפעיל אותה רק כאשר אור המעבר דולק.
במקרים הבאים הפונקציה תהיה פעילה:
 Rבמהירויות נמוכות מ 40-קמ"ש כשפנס האיתות דולק או
גלגל ההגה מסובב.
 Rבמהירויות בין  40קמ"ש ל 70-קמ"ש וגלגל הגה
מסובב.
פונקציית מעגלי תנועה וצמתים :תאורת הפנייה בשני הצדדים
מופעלות בעקבות ניתוח נתוני ה GPS-הנוכחיים של מיקום
הרכב .היא נותרת פעילה עד לאחר היציאה ממעגל התנועה או
הצומת.

תפקוד אור הכביש המהיר
אור הכביש-המהיר מגדיל את טווח ההארה ואת הבהירות של
אלומת האור ומאפשר ראות למרחק גדול יותר.

הפונקציה פעילה כאשר באחד מהאופנים הבאים מזוהה נסיעה
בכביש מהיר:
 Rעל בסיס מהירות הרכב
 Rבעזרת המצלמה הרב-תכליתית
 Rאו באמצעות הGPS-
במקרים הבאים הפונקציה לא תהיה פעילה:
 Rבמהירויות נמוכות מ 80-קמ"ש

אופן הפעולה של אור הערפל המורחב
אור הערפל המורחב מפחית את הסנוור ומשפר את הארת
שולי הכביש.

בתנאים הבאים הפונקציה תופעל אוטומטית:
 Rבמהירויות נמוכות מ 70-קמ"ש כאשר אור הערפל
האחורי דולק
בתנאים הבאים הפונקציה תבוטל אוטומטית:
 Rאם לאחר ההפעלה מהירות הנסיעה עולה על 100
קמ"ש .
 Rאור הערפל כבוי.
 %אפשר להפעיל את אור הערפל המורחב עד למהירות של
 100קמ"ש על ידי הדלקת אור הערפל האחורי.
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אופן הפעולה של האורות לנסיעה בשטח
האורות לנסיעה בשטח משפרים את תנאי התאורה בעת נסיעה
בשטח .האור הנמוך סימטרי ,מאיר בזווית רחבה ועוצמת
התאורה גבוהה יותר .הדבר מקל על ההתמצאות בשטח
ומאפשר זיהוי מוקדם של מכשולים .תאורת העיקולים
האקטיבית מושבתת כדי שסיבובי ההגה לא יגרמו לשינוי
במאפייני התאורה.
הפונקציה פעילה כאשר האור הנמוך מופעל ,מהירות הנסיעה
אינה גבוהה מ 50-קמ"ש ותוכנית הנסיעה F
) (Offroadאו ) G (Offroad Plusמופעלת.
הפעלה או כיבוי של מערכת תאורה חכמה
תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2מערכת תאורה חכמה
 0הפעל או כבה את הפונקציה.

2

אורות

עזר אור גבוה אדפטיבי
תפקוד עזר האור הגבוה האדפטיבי
& אזהרה סכנת תאונה למרות עזר האור הגבוה
האדפטיבי
עזר האור הגבוה האדפטיבי אינו מגיב למשתמשי הדרך
הבאים:
 Rמשתמשי דרך שאין להם תאורה ,כגון הולכי רגל
 Rמשתמשי דרך שיש להם תאורה חלשה ,כגון רוכבי
אופניים
 Rמשתמשי דרך שהתאורה שלהם מוסתרת ,לדוגמה על
ידי גדר בטיחות.
במקרים נדירים עזר האור הגבוה האדפטיבי לא יגיב או
יגיב מאוחר מדי למשתמשי דרך שיש להם תאורה.
עקב כך במצבים מעין אלה אור הדרך האוטומטי לא
יכבה או לחלופין יופעל בכל זאת.
 0שים לב תמיד למצב התנועה וכבה את האור
הגבוה בזמן.
עזר האור הגבוה האדפטיבי אינו מסוגל להתחשב בתנאי הדרך
ומזג האוויר וכן במצב התנועה.

במצבים הבאים ייתכן שהזיהוי יפעל באופן מוגבל בלבד:
 Rכאשר הראות גרועה ,לדוגמה בערפל ,בגשם חזק או
בשלג.
 Rכאשר החיישנים מלוכלכים או מכוסים
עזר האור הגבוה האדפטיבי הוא אמצעי עזר בלבד .האחריות
לדאוג לתאורת נכונה של הרכב בהתאם לתנאי האור והראות
הסביבתיים ולמצב התנועה מוטלת עליך.
 %עזר האור הגבוה האדפטיבי זמין רק ברכבים עם פנסי לד
.High Performance
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במקרים הבאים האור הגבוה יכבה אוטומטית:
 Rבמהירויות נמוכות מ 25-קמ"ש
 Rכאשר מזוהים משתמשי דרך אחרים
 Rכאשר תאורת הכביש מספיקה
במהירויות גבוהות מכ 50-קמ"ש:
 Rטווח ההארה של אור המעבר יבוקר אוטומטית בהתאם
למרחק ממשתמשי הדרך האחרים.
החיישן האופטי של המערכת נמצא מאחורי השמשה הקדמית
באזור יחידת ההפעלה העילית.

עזר האור הגבוה האדפטיבי מחליף אוטומטית בין:
 Rאור נמוך
 Rאור גבוה
במהירויות גבוהות מ 30-קמ"ש :
 Rאם לא מזוהים משתמשי דרך אחרים ,האור הגבוה יידלק
אוטומטית.

הפעלה או כיבוי של עזר האור הגבוה האדפטיבי
 0הפעלה :סובב את מתג האורות לעמדה .Ã
 0הדלק את האור הגבוה באמצעות המתג הרב-תכליתי.
כאשר האור הגבוה נדלק אוטומטית בחשכה ,נורית
החיווי _ תידלק בצג הרב-תכליתי.
 0כיבוי :כבה את האור הגבוה באמצעות המתג
הרב-תכליתי.

עזר אורות דרך אדפטיבי פלוס
תפקוד עזר האור הגבוה האדפטיבי פלוס
& אזהרה סכנת תאונה למרות עזר האור הגבוה
האדפטיבי פלוס
עזר האור הגבוה האדפטיבי פלוס אינו מגיב למשתמשי
הדרך הבאים:
 Rמשתמשי דרך שאין להם תאורה ,כגון הולכי רגל
 Rמשתמשי דרך שיש להם תאורה חלשה ,כגון רוכבי
אופניים
 Rמשתמשי דרך שהתאורה שלהם מוסתרת ,לדוגמה על
ידי גדר בטיחות.
במקרים נדירים עזר האור הגבוה האדפטיבי פלוס לא יגיב
או יגיב מאוחר מדי למשתמשי דרך שיש להם תאורה.
עקב כך במצבים מעין אלה אור הדרך האוטומטי לא
יכבה או לחלופין יופעל בכל זאת.
 0שים לב תמיד למצב התנועה וכבה את האור
הגבוה בזמן.
עזר האור הגבוה האדפטיבי פלוס אינו מסוגל להתחשב בתנאי
הדרך ומזג האוויר וכן במצב התנועה.
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במצבים הבאים ייתכן שהזיהוי יפעל באופן מוגבל בלבד:
 Rכאשר הראות גרועה ,לדוגמה בערפל ,בגשם חזק או
בשלג.
 Rכאשר החיישנים מלוכלכים או מכוסים

עזר האור הגבוה האדפטיבי פלוס מחליף אוטומטית בין:
 Rאור נמוך
 Rאור גבוה חלקי
 Rאור גבוה

עזר אורות הדרך האדפטיבי הוא אמצעי עזר בלבד .האחריות
לדאוג לתאורת נכונה של הרכב בהתאם לתנאי האור והראות
הסביבתיים ולמצב התנועה מוטלת עליך.

האור הגבוה החלקי מאיר את האור הגבוה ליד משתמשי
הדרך האחרים ,וכך אינו מסנוור אותם .הרכב שנוסע מלפנים
נמצא בתחום ההארה של אור המעבר.
במהירויות גבוהות מ 30-קמ"ש :
 Rאם לא מזוהים משתמשי דרך אחרים ,האור הגבוה יידלק
אוטומטית.
 Rאם מזוהים משתמשי דרך אחרים ,האור הגבוה החלקי
יידלק אוטומטית.
במהירויות נמוכות מ 25-קמ"ש או כשתאורת הכביש
מספיקה:
 Rאור הדרך החלקי יכבה אוטומטית.
 Rאור הדרך יכבה אוטומטית.
במהירויות גבוהות מכ 50-קמ"ש:
 Rטווח ההארה של אור המעבר יבוקר אוטומטית בהתאם
למרחק ממשתמשי הדרך האחרים.
החיישן האופטי של המערכת נמצא מאחורי השמשה הקדמית
באזור יחידת ההפעלה העילית.

הפעלה או כיבוי של עזר האור הגבוה האדפטיבי פלוס
 0הפעלה :סובב את מתג האורות לעמדה .Ã
 0הדלק את האור הגבוה באמצעות המתג הרב-תכליתי.
כאשר האור הגבוה נדלק אוטומטית בחשכה ,נורית
החיווי _ תידלק בצג הרב-תכליתי.
 0כיבוי :כבה את האור הגבוה באמצעות המתג
הרב-תכליתי.
כוונון האור הנמוך )רק רכבים בעלי פנסי MULTIBEAM
(LED
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2כוונון האור הנמוך עבור
 0בחר תנועה ימנית ,תנועה שמאלית או אוטומטי.
2

אורות

הגדרת זמן המשך התאורה החיצונית
תנאים
 Rמתג האורות נמצא בעמדה .Ã
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מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2המשך תאורה חיצונית
 0הגדרת זמן המשך תאורה.
לאחר כיבוי הרכב התאורה החיצונית תופעל למשך הזמן
שהוגדר.
2

אורות

תאורה פנימית
כוונון התאורה הפנימית

יחידת הפעלה בידית האחיזה

יחידת הפעלה עילית קדמית

הפעלה או כיבוי של התאורה ההיקפית
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2תאורה היקפית
כאשר מצב תאורה היקפית מופעל ,התאורה החיצונית של
הרכב תופעל למשך  40שניות לאחר שחרור הנעילה של
הרכב .לאחר התנעת הרכב התאורה החיצונית תכבה ותאורת
הנסיעה האוטומטית תופעל.
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
2

אורות

 p 1מנורת קריאה באזור המושבים האחוריים
0

1
2
3
4
5

 pמנורת קריאה קדמית שמאלית
| בקרה אוטומטית לתאורת חלל הפנים
 cתאורה פנימית קדמית
 uתאורה פנימית אחורית
 pמנורת קריאה קדמית ימנית

0

הפעלה או כיבוי :לחץ על הלחצן המתאים .5 – 1

הפעלה או כיבוי :לחץ על הלחצן .1

כוונון התאורה האופפת
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

נוחות

2

הגדרת הצבע
 0בחר צבע.
 0קבע את הצבע המבוקש.
 %ישנם  64צבעים.

אור אופף
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כוונון הבהירות
 0בחר בהירות.
 0כוונן את הבהירות.
הפעלת בהירות עבור אזורים
 0בחר בהירות.
 0בחר אזורי בהירות.
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
את האזורים הדגש ,אווירה ו-פתחי אוויר אפשר להגדיר
בנפרד.
הפעלת תאורה צבעונית
 0בחר צבע.
 0בחר כמה צבעים.
לרשותך עומדים עשרה שילובי צבעים שהוגדרו מראש.
 0בחר שילוב צבעים.
הפעלת גיווני צבע
 0בחר צבע.
 0בחר גוונים דינמיים.
שילוב הצבעים המוגדר משתנה במרווחי זמן קבועים
מראש.

הפעלת תאורה ההגעה לרכב
 0בחר צבע.
 0בחר ברוך הבא.
כאשר תפתח את הרכב יקבל את פניך מופע מיוחד של
התאורה האופפת.

מגבים ומערכת שטיפת השמשות
הפעלה או כיבוי של מגבי השמשה הקדמית

הפעלת התלות בכוונוני המזגן
 0בחר צבע.
 0בחר אקלים.
בעת שינוי כוונון הטמפרטורה ברכב ,צבע התאורה
האופפת ישתנה לזמן קצר.
הפעלה/כיבוי של זמן המשך התאורה הפנימית
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2המשך תאורה אחורית
 0הפעל או כבה את זמן המשך התאורה.
כאשר פונקציה זו פעילה ,תאורת הפנים תידלק לזמן קצר
לאחר נעילת הרכב.
2

אורות

1
2
3
4
5

 gכיבוי המגבים
 Äניגוב לסירוגין רגיל
 Åניגוב לסירוגין תכוף
 °ניגוב רציף אטי
¯ ניגוב רציף מהיר
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0
0

סובב את המתג הרב-תכליתי לעמדה המתאימה - 1
.5
ניגוב חד-פעמי/שטיפה :במתג הרב-תכליתי לחץ על
הלחצן בכיוון החץ .1
 í Rניגוב חד-פעמי
 î Rניגוב עם מי שטיפה

הפעלה או כיבוי של מגב השמשה האחורית

0

סובב את המתג  è 1לעמדה המתאימה – 1
.4
כאשר מגב השמשה האחורית מופעל מוצג במכלול
המחוונים הסמל .è

החלפת להבי המגבים שמשה קדמית
& אזהרה סכנת היתפסות בעת החלפה של להבי מגב
כאשר המגבים מופעלים
אם המגבים מתחילים לפעול בזמן שאתה מחליף את
להבי המגבים ,זרועות המגבים עשויות למחוץ אברים.
 0לפני החלפת להבי המגבים יש להקפיד ולכבות את
המגבים וההצתה.

1
2
3
4

 ôניגוב עם מי שטיפה
 °הפעלת הניגוב לסירוגין
 gכיבוי הניגוב לסירוגין
 ôניגוב עם מי שטיפה

העברת זרועות המגבים לעמדת החלפה
 0הפעל את ההצתה ואז כבה אותה מיד.
 0בתוך כ 15-שניות לחץ על הלחצן  îלמשך כשלוש
שניות ברציפות ) 3עמוד .(132
המגבים יעברו למצב שירות.
פירוק להבי המגבים
 0הרם את זרועות המגבים מהשמשה.
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התקנת להבי מגבים

0

לחץ על הלחצן  îבמתג הרב-תכליתי
) 3עמוד .(132
זרועות המגע ינועו בחזרה לעמדת המוצא.

חיווי תחזוקה

0
0
0

החזק יציב את זרוע המגב ביד אחת .ביד השנייה סובב
את להב המגב בכיוון החץ  1עד הסוף מזרוע המגב.
דחף את הרכיב  2בכיוון החץ  3עד שהוא נתפס
בעמדת הפירוק.
משוך והסר את להב המגב מזרוע המגב בכיוון החץ .4

0
0
0
0
0

חבר את להב המגב החדש לזרוע המגב בכיוון החץ .1
דחף את הרכיב  2בכיוון החץ  3עד שהוא נתפס
בעמדת הנעולה.
ודא שלהב המגב יושב יציב.
קפל את זרועות המגבים בחזרה לשמשה הקדמית.
הפעל את ההצתה.

0

הסר את מדבקת ההגנה  1של חיווי התחזוקה מקצה
להב הגב החדש.

כאשר חיווי התחזוקה מתחלף משחור לצהוב ,יש להחליף את
להבי המגבים.
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 %הזמן עד להתחלפות הצבע תלוי בתנאי השימוש.

התקנת להב המגב

החלפת להב מגב בשמשה האחורית
& אזהרה סכנת היתפסות בעת החלפה של להבי מגב
כאשר המגבים מופעלים
אם המגבים מתחילים לפעול בזמן שאתה מחליף את
להבי המגבים ,זרועות המגבים עשויות למחוץ אברים.
 0לפני החלפת להבי המגבים יש להקפיד ולכבות את
המגבים וההצתה.
פירוק להב המגב
 0כבה את ההצתה.
0
0

הרם את זרוע המגב  2מהשמשה האחורית ,עד שהוא
נתפס בעמדת ההחלפה.
נתק את להב המגב  1מזרוע המגב  ,2והסר אותו
בכיוון החץ .3

0
0
0
0

חבר את להב המגב  1כששתי הלשוניות  3נכנסות
לתושבת  2בזרוע המגב.
דחף את להב המגב  1בכיוון החץ  4עד שהוא נתפס
בתושבת .2
ודא שלהב המגב  1יושב יציב.
הנמך את זרוע המגב מעמדת ההחלפה בחזרה לשמשה
האחורית.
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מראות
תפעול מראות הצד

קיפול פנימה או פתיחה של המראה החיצונית

& אזהרה סכנת תאונה עקב כוונונים ברכב בזמן נהיגה
במצבים הבאים אתה עשוי לאבד את השליטה ברכב:
 Rאם תכוונן את מושב הנהג ,משענת הראש ,גלגל
ההגה או המראה במהלך הנהיגה.
 Rאם תחגור את חגורת הבטיחות במהלך הנהיגה.
0

קיבוע המראה החיצונית במקומה
 0רכבים ללא מראה חיצונית חשמלית מתקפלת :דחף ידנית
את המראה החיצונית למיקום המבוקש.
 0רכבים עם מראה חיצונית המתקפלת חשמלית :לחץ
לחיצה ממושכת על הלחצן .1
יישמע צליל נקישה ולאחריו צליל חבטה .המראה
החיצונית תחזור למיקום הנכון.

לפני התנעת המנוע :כוונן את מושב הנהג ,משענת
הראש ,גלגל ההגה או המראה וחגור את חגורת
הבטיחות.

תפקוד העמעום האוטומטי במראה

& אזהרה סכנת תאונה בשימוש במראת הצד עקב
הערכה שגויה של מרחקים
מראות הצד מציגות את האובייקטים בהקטנה.
האובייקטים הנראים במראה נמצאים קרוב ממה שנדמה.
עקב כך אתה עשוי שלא להעריך נכונה את המרחק
למשתמשי הדרך הנוסעים מאחור ,לדוגמה בעת החלפת
נתיב.
 0לכן צריך תמיד להביט מעבר לכתף כדי לבדוק את
המרחק הממשי למשתמשי הדרך האחרים.

כוונון המראות החיצוניות
 0בחר באמצעות הלחצנים  3או  4את המראה
החיצונית שתרצה לכוון.
 0כוונן את מיקום הזכוכית במראה באמצעות הלחצן .2

0

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן.1

כיול המראות החיצוניות
 %לאחר ניתוק המצבר או לאחר שהמצבר התרוקן עליך
לכייל מחדש את מראות הצד .רק כך קיפול המראות
האוטומטי יפעל.
 0לחץ לחיצה קצרה על הלחצן.1

& אזהרה סכנת צריבה והרעלה מהנוזל האלקטרוליטי
של המראה המונעת סנוור
כאשר זכוכית של מראה בעלת עמעום אוטומטי נשברת,
נוזל אלקטרוליטי עלול לדלוף.
הנוזל האלקטרוליטי מזיק לבריאות וגורם לגירויים .אסור
שייווצר מגע בינו לבין העור ,העיניים ,אברי הנשימה או
בגדים ואסור לבלוע אותו.
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0

בעת מגע בנוזל אלקטרוליטי יש לשים לב לנושאים
הבאים:
 Rאם הנוזל האלקטרוליטי נגע בעור יש לשטוף
מיד את המקום במים ולפנות ללא דיחוי לסיוע
רפואי.
 Rאם נוזל אלקטרוליטי הגיע לעיניים יש לשטוף
מיד ביסודיות במים נקיים ולפנות ללא דיחוי
לסיוע רפואי.
 Rאם בלעת את הנוזל האלקטרוליטי ,שטוף מיד
את הפה באופן יסודי .אין לגרום להקאה .יש
לפנות מיד לסיוע רפואי.
 Rיש להחליף בגדים שזוהמו בנוזל אלקטרוליטי.
 Rאם מתגלות תגובות אלרגיות ,פנה מיד לרופא.

תפקוד מצב החנייה של מראת הצד של הנוסע הקדמי
מצב החנייה מסייע לך בכניסה לחנייה.
במצבים הבאים המראה בצד הנוסע הקדמי תנוע למטה,
לכיוון הגלגל האחורי בצד הנוסע הקדמי:
 Rמצב החנייה נשמר ) 3עמוד .(137
 Rמראת הנוסע הקדמי נבחרה.
 Rהילוך אחורי משולב.

שמירת מצב החנייה של מראת הצד של הנוסע הקדמי
באמצעות הילוך אחורי
שמירה

במצבים הבאים מראת הצד של הנוסע הקדמי תחזור לעמדה
הרגילה:
 Rאתה מעביר את תיבת ההילוכים להילוך אחר.
 Rאתה נוסע מהר מ 15-קמ"ש.
 Rאתה לוחץ על הלחצן של מראת הצד בצד הנהג.

המראה הפנימית ומראת הצד של הנהג מתעמעמות באופן
אוטומטי כאשר אור של פנס פוגע בחיישן במראה הפנימית.
גבולות המערכת
במצבים הבאים המערכת לא תעמעם:
 Rהמנוע כבוי.
 Rהילוך אחורי משולב.
 Rהתאורה הפנימית דולקת.

0
0
0

בחר את מראת הצד של הנוסע הקדמי באמצעות הלחצן
.2
שלב להילוך אחורי.
העבר את מראת הצד של הנוסע הקדמי למצב החנייה
המבוקש באמצעות הלחצן .1
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טעינה
 0בחר את מראת הצד של הנוסע הקדמי באמצעות הלחצן
.2
 0שלב להילוך אחורי.
מראת הצד של הנוסע הקדמי תנוע למצב החנייה השמור.

שימוש במגני השמש
שימוש במגן שמש רגיל

הפעלה/כיבוי של קיפול המראות האוטומטי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב
 0הפעל או כבה את קיפול מראות אוטומטי.
0
0

סנוור מלפנים :קפל מטה את מגן השמש .1
סנוור מהצד :הטה הצדה את מגן השמש .1
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סקירת מערכות בקרת האקלים
הנחיות בנוגע למיזוג
כדי שבקרת האקלים ,ניטור הזיהום וסינון האוויר יפעלו
כהלכה ,יש תמיד להשתמש במסנן האוויר בחלל הרכב
בשילוב עם מסנן הקדם של המנוע .ודא שהמסנן מותקן נכון
ושהמכסה סוגר בצורה נכונה ואטומה את בית המסנן בתא
המנוע בכל זמן השימוש .השתמש במסננים שהומלצו ואושרו
על ידי  .Mercedes-Benzבצע את הטיפולים ברכב רק
במוסכים מורשים.

7
8

9
A
B

סקירת יחידת ההפעלה של THERMATIC
נוריות החיווי בלחצנים מסמנות שהפונקציה פעילה.
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

רכבים עם חימום במנוחה ! :טעינת תפריט בקרת
האקלים ,הפעלה או כיבוי של פונקציית החום השיורי
) 3עמוד (142
 ¤הפעלה או כיבוי של מפשיר האדים
רכבים ללא חימום במנוחה 0 :הפעלה או כיבוי של
הסנכרון ) 3עמוד (142
רכבים עם חימום במנוחה & :הפעלה או כיבוי של
החימום במנוחה ) 3עמוד (144
 gהפעלה או כיבוי של מצב סחרור
אוויר) 3עמוד (142
¿הפעלה או כיבוי של  3) A/Cעמוד (141
 wכוונון הטמפרטורה בצד ימין

סקירת יחידת ההפעלה של THERMOTRONIC
1
2
3
4
5
6

 wכוונון הטמפרטורה בצד שמאל
_ קביעת חלוקת האוויר
 Hכוונון כמות האוויר או כיבוי בקרת האקלים
 Ãויסות אוטומטי של בקרת
האקלים) 3עמוד (141
¬ הפשרת השמשה הקדמית
רכבים ללא חימום במנוחה t :טעינת תפריט בקרת
האקלים

נוריות החיווי בלחצנים מסמנות שהפונקציה פעילה.
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
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7
8

9
A
B

1
2
3
4
5
6

 wכוונון הטמפרטורה בצד שמאל
_ קביעת חלוקת האוויר בצד שמאל
 Hכוונון כמות האוויר או כיבוי בקרת האקלים
 Ãויסות אוטומטי של בקרת
האקלים) 3עמוד (141
¬ הפשרת השמשה הקדמית
! טעינת תפריט בקרת האקלים

הפעלה או כיבוי של פונקציית החום
השיורי) 3עמוד (142
 ¤הפעלה או כיבוי של מפשיר האדים
רכבים ללא חימום במנוחה ¿ :הפעלה או כיבוי של
 3) A/Cעמוד (141
רכבים עם חימום במנוחה & :הפעלה או כיבוי של
החימום במנוחה ) 3עמוד (144
 gהפעלה או כיבוי של מצב סחרור
אוויר) 3עמוד (142
_ קביעת חלוקת האוויר בצד ימין
 wכוונון הטמפרטורה בצד ימין

יחידת הפעלה במושבים האחוריים

 1כוונון הטמפרטורה
 2צג
 3קביעת כמות האוויר
תפעול מערכות בקרת האקלים
הפעלה/כיבוי של בקרת האקלים
0
0

הפעלה :כוונן את כמות האוויר לדרגה  1או לדרגה
גבוהה יותר באמצעות הלחצן .H
כיבוי :כוונן את כמות האוויר לדרגה  0באמצעות
הלחצן .H
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 %כאשר בקרת האקלים כבויה השמשות עשויות להתכסות
באדים מהר יותר .יש לכבות את בקרת האקלים לזמן קצר
בלבד.
הפעלה או כיבוי של  A/Cבאמצעות יחידת ההפעלה
פונקציית  A/Cממזגת ומייבשת את האוויר בפנים הרכב.
 0לחץ על הלחצן ¿.
יש לכבות את פונקציית  A/Cלזמן קצר בלבד ,אחרת
השמשות יתכסו באדים מהר יותר.
מי עיבוי עשויים לנזול מגחון הרכב .זהו אינו סימן לתקלה.
טעינת תפריט בקרת האקלים
פתח את תפריט בקרת האקלים דרך מערכת המולטימדיה.
 0בחר את תצוגת הטמפרטורה בקצה התחתון של צג
המדיה.
פתיחת תפריט המיזוג באמצעות הלחצן ביחידת ההפעלה
 0לחץ על הלחצן  tביחידת ההפעלה.
 %הלחצן ביחידת ההפעלה אינו זמין בכל גרסאות האבזור.
במקרה זה ניתן לפתוח את תפריט בקרת האקלים דרך
מערכת המולטימדיה.

הפעלה או כיבוי של  A/Cבאמצעות מערכת המולטימדיה
פונקציית  A/Cממזגת ומייבשת את האוויר בפנים הרכב.
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר שורת מושבים ראשונה.
.
 0בחר )(A/C
הפונקציה תופעל או תכובה ,בהתאם למצבה הקודם.
ויסות אוטומטי של בקרת האקלים
במצב אוטומטי הטמפרטורה מווסתת באמצעות הזרמת
האוויר ונשמרת ברמה קבועה.
 0לחץ על הלחצן . Ã
 0מעבר למצב ידני :לחץ על הלחצן  Hאו _.
סוג אקלים
אופן התפקוד של סוג האקלים
במצב אוטומטי אפשר לבחור מבין סוגי האקלים הבאים עבור
הנהג והנוסע הקדמי:
 :FOCUS Rכמות אוויר גדולה ,מצב קריר יותר
 :MEDIUM Rכמות אוויר בינונית ,מצב סטנדרטי

R

 :DIFFUSEרמות אוויר נמוכה ,מצב חמים יותר עם
פחות רוח

קביעת סוג האקלים
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר שורת מושבים ראשונה או שורת מושבים שנייה.
 0פתח את התפריט סגנון אקלים.
 0בחר סגנון אקלים.
סקירת הגדרות חלוקת האוויר
הסמלים על הצג מציינים לאילו פתחי אוורור האוויר מנותב:
¯ פתחי אוורור למפשיר האדים
 Pפתחי אוורור אמצעיים וצדיים
 Oפתחי אוורור לאזור הרגליים
 Sפתחי אוורור אמצעיים ,צדיים ובאזור הרגליים
 aפתחי אוורור למפשיר האדים ולאזור הרגליים
_ כל פתחי האוורור
 bפתחי אוורור למפשיר האדים ,אמצעיים וצדיים
 Wחלוקת אוויר אוטומטית
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קביעת חלוקת האוויר
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר שורת מושבים ראשונה או שורת מושבים שנייה.
 0כוונון פיזור האוויר :בחר ¯ P ,או .O
 0קבע את כמות האוויר.
 %ניתן להגדיר כמה כווני הזרמת אוויר בו זמנית ,למשל,
לשמשה הקדמית ולחלל הרגליים במקביל.
את בקרת האקלים של השמשה הקדמית ¯ אפשר
לבחור רק עבור שורת המושבים הראשונה.
הפעלה או כיבוי של פונקציית הסנכרון של בקרת האקלים
באמצעות יחידת ההפעלה
פונקציית הסנכרון שולטת במיזוג באופן מרכזי .הטמפרטורה
וחלוקת האוויר שכווננו עבור צד הנהג יחולו אוטומטית גם
על צד הנוסע הקדמי.
 0לחץ על הלחצן . 0
אם משנים את אחת ההגדרות באזור אקלים אחר ,פונקציית
הסנכרון תכבה.

הפעלה או כיבוי של פונקציית הסנכרון של בקרת האקלים
באמצעות מערכת המולטימדיה
פונקציית הסנכרון שולטת במיזוג באופן מרכזי .הטמפרטורה,
כמות וחלוקת האוויר שכווננו עבור צד הנהג יחולו אוטומטית
עבור כל אזורי האקלים.
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר שורת מושבים ראשונה.
.
 0בחר באפשרות
הפונקציה תופעל או תכובה ,בהתאם למצבה הקודם.
הסרת אדים מהשמשות
שמשות מכוסות אדים מבפנים
 0לחץ על הלחצן ¿ או על הלחצן .Ã
 0אם השמשות עדיין מכוסות אדים :לחץ על הלחצן
¬.
שמשות מכוסות אדים מבחוץ
 0הפעל את המגבים.
 0לחץ על הלחצן .Ã

הפעלה או כיבוי של מצב סחרור אוויר
0

לחץ על הלחצן . g
האוויר בפנים הרכב יסוחרר.

מצב סחרור אוויר מתחלף אוטומטית כעבור זמן מה למצב
אוויר צח.
 %כאשר מצב סחרור האוורי מופעל השמשות עשויות
להתכסות באדים מהר יותר .הפעל את מצב סחרור
האוויר לזמן קצר בלבד.
הפעלה או כיבוי של פונקציית החום השיורי
תנאים
 Rהרכב כבוי.
באמצעות פונקציית החום השיורי של המנוע אפשר לחמם או
לאוור את החלק הקדמי של הרכב במשך עד כ 30-דקות,
תלוי בטמפרטורה שנקבעה.
 0הפעלה :לחץ על הלחצן !.
פונקציית החום השיורי תכבה אוטומטית.
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הפעלה או כיבוי של היינון
היינון משפר את איכות האוויר בתוך הרכב .היינון של האוויר
בפנים הרכב נטול ריח.
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר איכות אוויר.
 0בחר יינון.
הפונקציה תופעל או תכובה ,בהתאם למצבה הקודם.
מערכת הבישום
כוונון מערכת הבישום
תנאים
 Rבקרת האקלים האוטומטית מופעלת.
 Rתא הכפפות סגור.
מערכת הבישום מפיצה ניחוח נעים בפנים הרכב באמצעות
בקבוקון בתא הכפפות.
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר איכות אוויר.
 0בחר בישום.
הבישום מופעל בעוצמה הגבוהה ביותר.
 0לחץ על הלחצן עד להגעה לעוצמת הבישום הרצויה.

 %עוצמת הבישום מתחלפת בין המצבים :חזקה  -בינונית -
נמוכה  -כבויה

0

חיבור או הסרה של בקבוקון מערכת הבישום

את הבקבוקונים המלאים יש להביא
לעמדת איסוף לחומרים רעילים.

& אזהרה סכנת פציעה מנוזל הבושם
אם ילדים פותחים את הבקבוקון הם עשויים לשתות את
נוזל הבושם או שהוא עלול להתיז להם לעיניים.
 0אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.
 0אם מישהו שתה את נוזל הבושם ,פנה מיד לרופא.
 0אם נוזל הבושם הגיע לעיניים ,שטוף את העיניים
בהרבה מים נקיים.
 0אם הכאבים נמשכים ,פנה לרופא.

+

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה פגיעה בסביבה
עקב סילוק לא נכון של בקבוקונים מלאים

אסור להשליך את הבקבוקונים המלאים
לפסולת הביתית.

0
0

חיבור :דחף את הבקבוקון  2למחזיק עד הסוף.
הסרה :משוך החוצה את הבקבוקון .2
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אם אינך משתמש בבשמים המקוריים של Mercedes-Benz
שים לב לאזהרות שעל אריזת הבושם.
לאחר שהבושם המקורי של  Mercedes-Benzנגמר יש
לסלק את הבקבוקון ולא למלא אותו מחדש.
בקבוקון למילוי עצמי
 0הסר בהברגה את מכסה  1הבקבוקון  2הריק.
 0מלא בבקבוקון  2לא יותר מ 15-מ"מ.
 0הברג בחזרה את המכסה  1על הבקבוקון .2
בכל בקבוקון למילוי עצמי יש למלא תמיד את אותו הבושם.
שים לב לגיליון המידע הנפרד המצורף לבקבוקון.
חימום/אוורור במנוחה
תפקוד החימום/אוורור במנוחה
הפונקציות הבאות יבוצעו:
 Rהאוויר בפנים הרכב יחומם או יאוורר לטמפרטורה
שנקבעה.
 Rאי אפשר לקרר את האוויר בפנים הרחב מתחת
לטמפרטורה החיצונית.
 Rכאשר הטמפרטורה החיצונית משתנה המערכת תעבור
אוטומטית מחימום לאוורור או מאוורור לחימום.

החימום במנוחה ופתח יציאת גזי הפליטה נמצאים ליד הגלגל
הימני.
הפעלה או כיבוי של החימום/אוורור במנוחה באמצעות יחידת
ההפעלה
& סכנה סכנת חיים מגזי פליטה רעילים
כאשר צינור הפליטה חסום או כאשר לא קיים אוורור
מספיק ,גזי פליטה רעילים ,בפרט חד תחמוצת הפחמן,
עלולים לחדור אל תוך הרכב .כך קורה לדוגמה בחללים
סגורים או כאשר הרכב נתקע בשלג.
 0בחללים סגורים ללא מערכת שאיבת אוויר יש
לכבות את החימום במנוחה ,לדוגמה במוסכי
חנייה.
 0כאשר המנוע או החימום במנוחה פועלים יש
לשמור על צינור המפלט והאזור סביב הרכב נקיים
משלג.
 0פתח חלון אחד בצד הרכב המוגן מהרוח ,כדי
להבטיח אספקה נאותה של אוויר צח.

& אזהרה סכנת שרפה מחלקים לוהטים של מערכת
החימום במנוחה
כאשר החימום במנוחה פועל עשויים חלקים מסוימים
ברכב ,כגון מערכת הפליטה של החימום במנוחה,
להתלהט.
חומרים דליקים ,כגון עלים ,עשב או ענפים עשויים
להתלקח אם נוצר מגע בינם לבין:
 Rחלקים חמים במערכת הפליטה של החימום במנוחה
 Rגזי הפליטה עצמם
סכנת שרפה!
 0כאשר החימום במנוחה פועל יש להקפיד על
הנקודות הבאות:
 Rחלקי רכב חמים אינם נוגעים בחומרים
דליקים.
 Rגזי הפליטה יכולים להיפלט מצינור הקצה של
הפליטה של החימום במנוחה ללא הפרעה.
 Rשגזי הפליטה אינם נוגעים בחומרים דליקים
* הערה ריקון המצבר עקב פעולת החימום/האוורור
במנוחה
החימום במנוחה צורך אנרגיה מהמצבר.
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0

לכל המאוחר כעבר שני מחזורי חימום או אוורור
יש לנסוע מרחק ארוך ברכב.

תנאים
 Rמכל הדלק מלא לפחות עד למפלס העתודה.

 0לחץ על הלחצן .1
נורית החיווי האדומה או הכחולה בלחצן  1תידלק או
תכבה.
להלן המשמעות של צבעי נורית החיווי:
 Rכחול :האוורור במנוחה מופעל.
 Rאדום :החימום במנוחה מופעל.
 Rצהוב :נבחרה נקודת זמן ליציאה לדרך.
החימום או האוורור במנוחה יכבה אוטומטית כעבור
 50דקות.
תפעול באמצעות אפליקציה :אפשר לתפעל את
החימום/אוורור במנוחה באמצעות אפליקציה של Mercedes
 .me connectמידע נוסף תמצא בהוראות ההפעלה הנפרדות
כאןhttp://manuals.daimler.com/baix/cars/ :
.connectme/de_DE/index.html
כוונון החימום/אוורור במנוחה באמצעות מערכת המולטימדיה
 0פתח את תפריט מערכת בקרת האקלים ) 3עמוד .(141
 0בחר חימום במנוחה.

0

כוונן את הטמפרטורה באמצעות הלחצן .w

בחירת שעת התחלת הנסיעה
 ,זמן
 0בחר את הזמן זמן

או זמן

.

קביעת שעת התחלת נסיעה
 ,זמן
 0בחר את הזמן זמן
 0בחר את העיפרון ליד השעה.
 0כוונון השעה.

או זמן

כוונון החימום/אוורור במנוחה באמצעות השלט הרחוק
תנאים
 Rמכל הדלק מלא לפחות עד למפלס העתודה.

.
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הפעלה מיידית

0
0
0

0

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן .u

קביעת שעת התחלת נסיעה
 0לחץ לחיצה קצרה על הלחצן .u
 0לחץ לחיצות חוזרות ונשנות על הלחצן  ,או .
עד שעל הצג מופיעה השעה שברצונך לשנות.

לחץ בו זמנית על הלחצנים  uו.^-
הסמל  Îיהבהב על הצג של השלט הרחוק.
קבע את זמן היציאה המבוקש באמצעות הלחצנים ,
ו..-
לחץ בו זמנית על הלחצנים  uו.^-
שעת התחלת הנסיעה החדשה נשמרה.

אפשר לשמור עד שלושה זמני יציאה.
 0הפעלת זמן יציאה :בחר את זמן היציאה המבוקש ולחץ
לחיצה ממושכת על הלחצן .u
על הצג יופיעו הסמל  ,Íזמן היציאה והאות  B ,Aאו
 Cהמתאימה לזמן היציאה שנבחר.
 0ביטול זמן יציאה :בחר את זמן היציאה המבוקש ולחץ
לחיצה ממושכת על הלחצן ^.
על הצג יופיע .OFF
 0בדיקת הסטטוס של החימום במנוחה הפעיל :לחץ לחיצה
קצרה על הלחצן .u
כיבוי מיידי
 0לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ^.

סקירת התצוגות בשלט הרחוק )חימום/אוורור במנוחה(

1
2
3
4
5
6
7

האוורור במנוחה מופעל
החימום במנוחה מופעל
זמן היציאה שנבחר
זמן הפעולה הנותר של החימום או האוורור במנוחה
)בדקות(
החימום במנוחה או האוורור במנוחה פעיל
זמן יציאה הופעל
עוצמת האות

אפשרויות תצוגה נוספות:
 Rשעה :זמן היציאה שהופעל.
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R

R

אפס דקות :זמן הפעולה של החימום במנוחה מתארך
מאחר שבעת ההתנעה המנוע עדיין אינו בטמפרטורת
העבודה שלו.
 :OFFהחימום במנוחה או האוורור במנוחה כבוי.

0

מסור את הסוללות והמצברים הריקים
למוסך מורשה או לנקודת איסוף סוללות ומצברים
משומשים.

החלפת סוללה בשלט הרחוק )חימום במנוחה(
& סכנה פגיעה חמורה בבריאות מבליעת סוללות
הסוללות מכילות חומרים רעילים וצורבים .בליעת
סוללות עלולה לגרום לפגיעות בריאותיות קשות.
קיימת סכנת חיים!
 0שמור את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.
 0אם מישהו בלע סוללות ,יש לפנות מיד לעזרה
רפואית.

+

0

תנאים
 Rישנה סוללת ליתיום מסוג .CR2450

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב סילוק לא תקין של סוללות או מצברים
0

הסוללות מכילות חומרים רעילים וצורבים.

0

לחץ עצם מחודד לתוך החריץ .1
דחף אחורה בכיוון החץ את מכסה הסוללה .2

0

הכנס את הסוללה החדשה  3כאשר הכיתוב פונה כלפי
מעלה.
דחף את מכסה הסוללה  2נגד כיוון החץ על השלט
הרחוק ,עד שמכסה הסוללה נתפס.
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בעיות בשלט הרחוק של החימום/אוורור במנוחה
בעיה

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

¨FAIL

תקלה בשידור האותות בין המשדר לרכב.
 0שנה את המיקום ביחס לרכב ,במקרה הצורך התקרב לרכב.

FAIL

מצבר ההתנעה אינו טעון מספיק.
 0טען את מצבר ההתנעה.
מכל הדלק אינו מלאה לפחות עד לעתודה.
 0תדלק בתחנת הדלק הבאה.

¯FAIL

ישנה תקלה בחימום במנוחה.
 0פנה למוסך מורשה לצורך בדיקת החימום במנוחה.

פתחי אוורור
כוונון פתחי האוורור מלפנים
& אזהרה סכנת כוויה וקפיאה עקב מרווח קטן מדי
מפתחי האוורור
פתחי האוורור עשויים לפלוט אוויר חם מאוד או קר
מאוד.

לכן מי שנמצא קרוב מאוד לפתחי האוורור עשוי להיכוות
או לקפוא.
 0ודא תמיד שכל הנוסעים ברכב נמצאים במרחק
מספיק מפתחי האוורור.
 0במקרה הצורך נתב את זרם האוויר לאזור אחר
בתוך הרכב.

כדי להבטיח הזרמת אוויר צח לתוך הרכב דרך פתחי האוורור,
שים לב להנחיות הבאות:
 Rשמור על פתחי האוורור וסבכת האוורור בתוך הרכב
פנויים תמיד.
 Rשמור על פתח כניסת האוויר פנוי ) 3עמוד .(405
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כוונון פתחי האוורור מאחור

0
0

פתיחה וסגירה :אחוז במרכז פתח האוורור  1וסובב
אותו שמאלה )פתוח( או ימינה )סגור( עד הסוף.
קביעת כיוון האוויר :אחוז במרכז פתח האוורור 1
והטה אותו למעלה ,למטה שמאלה או ימינה.

0
0

פתיחה או סגירה :סובב את הווסת  2ימינה או שמאלה
עד הסוף.
קביעת כיוון האוויר :אחוז במרכז פתח האוורור 1
והטה אותו למעלה ,למטה שמאלה או ימינה.
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נהיגה
הערות לרכבי Mercedes-AMG
שים לב לההערות בנושאים הבאים בחוברת ההוראות
הנפרדת ,אחרת אתה לא יכול לזהות סכנות:
 Rזינוק מרוצים
AMG RIDE CONTROL R
 Rתוכניות נהיגה )מתג (DYNAMIC SELECT
 Rפונקציות של ®ESP
הפעלת אספקת המתח או ההצתה בלי התנעת המנוע
& סכנה סכנת חיים בגלל גזי הפליטה
מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון פחמן
חד-חמצני .שאיפת גזי פליטה אלה מהווה סכנה
בריאותית ותגרום להרעלה.
 0לעולם אין לאפשר למנוע ולחימום במנוחה ,אם
זמין ,לפעול בחללים סגורים ללא אוורור מספיק.

& אזהרה סכנת שרפה עקב חומרים דליקים במערכת
הפליטה
חומרים דליקים הבאים במגע עם מערכת הפליטה או עם
חלקיו החמים של המנוע עלולים לעלות באש.
 0לפיכך יש לבצע בדיקות סדירות כדי לוודא שאין
חומרים זרים ודליקים בתא המנוע או במערכת
הפליטה.
& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה
כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
 Rלהפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.
כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.
 Rשינוי מצב ההילוכים.

R

התנע את הרכב.

0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

0
0

שים לב גם את „המחיות לחיות מחמד ברכב“.
זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
תנאים
 Rהמפתח נמצא ברכב וסוללת המפתח אינה ריקה.
 Rאו :מפתח רכב דיגיטלי נמצא בתא האחסון
) 3עמוד .(151
 Rדוושת הבלם אינה לחוצה.
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כאשר אחד התנאים הבאים מתמלא ,ההצתה תכבה שוב:
 Rאינך מתניע את הרכב בתוך  15דקות.
 Rתיבת ההילוכים נמצאת במצב  jאו בלם החנייה
החשמלי משולב.
 Rאתה לוחץ פעם אחת על הלחצן .1
התנעת הרכב
התנעת רכב בעל לחצן התנעה-הדממה
תנאים
 Rהמפתח נמצא ברכב וסוללת המפתח אינה ריקה.
 Rאו :מפתח רכב דיגיטלי נמצא בתא האחסון
) 3עמוד .(151
0

הפעלת אספקת המתח :לחץ פעם אחת על הלחצן .1
כעת תוכל למשל להפעיל את מגבי השמשות.

כאשר התנאים הבאים מתמלאים אספקת המתח תכבה שוב:
 Rאתה פותח את דלת הנהג.
 Rאתה לוחץ עוד פעמיים על הלחצן .1
0

הפעלת ההצתה :לחץ פעמיים על הלחצן .1
במכלל המחוונים יופיעו נוריות החיווי.

0
0
0

העבר את תיבת ההילוכים לעמדה  jאו .i
לחץ על דוושת הבלם ולאחר מכן לחץ פעם אחת על
הלחצן .1
אם הרכב אינו מתניע :כבה צרכני חשמל לא חיוניים
ולחץ פעם אחת על הלחצן .1

אם הרכב עדיין אינו מתניע ועל הצג הרב-תכליתי מוצגת אחת
ההודעות שלהלן:
0

)הנח את המפתח בתא המסומן ראה

ספר הרכב( :התנע את הרכב במצב חירום
) 3עמוד .(152
או
0

)המפתח לא זוהה הנח את הטלפון
החכם בעריסת הטעינה( :הנח את הטלפון הנייד בתא
האחסון ) 3עמוד .(122
 %אתה יכול לדמם את המנוע במשך הנהיגה על ידי לחיצה
על הלחצן  1או תוך שלוש שניות על הלחצן 1
שלושה פעמים .שים לב בנושא זה להערת הבטיחות
בפרק "הנחיות נהיגה" ) 3עמוד .(154
התנעת הרכב באמצעות מפתח רכב דיגיטלי
תנאים
 Rאחת מהגרסאות הבאות של מפתח הרכב הדיגיטלי
קיימת:
 טלפון נייד מתאים מדבקת מפתח רכב דיגיטלי Rהרכב מאובזר בפונקציה "מפתח רכב דיגיטלי".
 Rהשירות "מפתח רכב דיגיטלי" הופעל באמצעות
http:// :Mercedes me connect
.www.mercedes.me
 Rהטלפון הנייד טעון מספיק.
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%

%
%
%

כדי לבדוק אם הטלפון הנייד שלך מתאים הזן את מספר
הטלפון שלך .http://www.mercedes.me
מידע על טלפונים ניידים מתאימים תקבל במרכז שירות
של  Mercedes-Benzאו http://www.mercedes-
.benz.com/connect
 Mercedes-Benzממליצה לך לקחת אתך את מפתח
החירום ,למקרה שיהיו הגבלות בתפקוד.
הפונקציה זמינה רק בשילוב עם Mercedes me
 connectורק במדינות מסוימות.
כיסוי לטלפון הנייד עשוי לשבש פונקציה זו.

שימוש ראשון במפתח רכב דיגיטלי

כל ההתנעות הבאות באמצעות מפתח הרכב הדיגיטלי
בכל ההתנעות הבאות לא יהיה צורך במפתח.
 0הנח את הטלפון הנייד או את מדבקת מפתח הרכב
הדיגיטלי בתא האחסון .1
 0התנע את הרכב באמצעות לחצן ההתנעה-הדממה.
אפשר להשבית את השירות "מפתח רכב דיגיטלי"
בMercedes me connect http://-
 .www.mercedes.meתופסק פעילות הפונקציה בטלפון
הנייד באמצעות החיבור המקוון .אם אין חיבור מקוון,
לדוגמה לאחר גניבת הטלפון הנייד או מדבקת מפתח רכב
דיגיטלי ,אפשר להפסיק הפעלת פונקציית המפתח במרכז
שירות של .Mercedes-Benz

0
0
0
0

הפסק הפעלת המפתח  3) 2עמוד .(67
הנח את המפתח  2בתא האיחסון  3על הרמז . 4
הנח את הטלפון הנייד או את מדבקת מפתח הרכב
הדיגיטלי בתא האחסון .1
התנע את הרכב באמצעות לחצן ההתנעה-הדממה.

התנעת הרכב באמצעות מפתח בתא האחסון )מצב חירום(
אם הרכב אינו מתניע ועל הצג הרב-תכליתי מופיעה ההודעת
הנח את המפתח במקום המסומן ראה ספר הרכב ,אתה
יכול להתניע את הרכב במצב חירום.
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0

הבא את המפתח  1לבדיקה במוסך מורשה.

אם הרכב אינו מתניע:
 0השאר את המפתח  1בתא האחסון .2
 0לחץ על דוושת הבלם והתנע את הרכב באמצעות לחצן
ההתנעה-הדממה.
 %אפשר גם להפעיל את אספקת המתח או את ההצתה
באמצעות לחצן ההתנעה-הדממה.
התנעת הרכב באמצעות שירותי Remote Online

0
0
0

ודא שתא האחסון  2ריק.
הסר את המפתח  1מצרור המפתחות.
הנח את המפתח  1בתא האחסון  2על הסמל .3
הרכב יתניע כעבור זמן קצר.
אם תוציא את המפתח  1מתא האחסון  ,2המנוע
ימשיך לפעול .אולם לצורך התנעות נוספות של הרכב
המפתח  1צריך להימצא על הסמל  3בתא האחסון
 2במהלך כל הנהיגה.

חימום או קירור פנים הרכב לפני תחילת הנסיעה
 %פונקציית זו אינה זמינה בכל המדינות.
לאחר התנעת הרכב באמצעות הסמרטפון ,כוונון המזגן
האחרון שהיה פעיל יופעל מחדש.
לפני ההתנעה הקפד על הנושאים הבאים:
 Rתקנות החוק במקום מתירות התנעה של הרכב באמצעות
הסמרטפון.
 Rהתנעת המנוע ופעולת המנוע אפשריות במקום זה בלי
שיהוו סכנה.
 Rמכל הדלק מלא די הצורך.
 Rמצבר ההתנעה טעון מספיק.

 %תוכל לכוונן את הטמפרטורה גם באמצעות הסמרטפון
שלך .מידע על  Mercedes me connectושירותים
נוספיםhttp://www.mercedes.me :
פונקציה זו אינה זמינה עבור כל הדגמים.
טעינת מצבר הרכב לפני תחילת הנסיעה
בסמרטפון שלך תתקבל הודעה כאשר מצבר הרכב מרוקן.
כעת תוכל להתחיל את טעינת מצבר הרכב באמצעות
הסמרטפון .כעבור עשר דקות הרכב יכבה שוב.
לפני ההתנעה הקפד על הנושאים הבאים:
 Rתקנות החוק במקום מתירות התנעה של הרכב באמצעות
הסמרטפון.
 Rהתנעת המנוע ופעולת המנוע אפשריות במקום זה בלי
שיהוו סכנה.
 Rמכל הדלק מלא די הצורך.
התנעת הרכב )(Remote Online
& אזהרה סכנת מעיכה והיתפסות עקב התחלת פעולה
לא מכוונת של המנוע
אם המנוע מתחיל לפעול באופן לא רצוי במהלך עבודות
תחזוקה או תיקון ,אברי גוף עלולים להימחץ או להיתפס.
 0הקפד לאבטח את המנוע כך שלא יוכל להתחיל
לפעול בשוגג בזמן עבודות תיקון או תחזוקה.
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תנאים
 Rמצב חנייה  jמשולב.
 Rאזעקת מערכת הגנבה אינה פעילה.
 Rאזעקת המצוקה אינה פעילה.
 Rמערכת מאותתי החירום כבויה.
 Rמכסה תא המנוע סגור.
 Rהדלתות סגורות ונעולות.
 Rהחלונות וגג השמש הנפתח סגורים.
0

התנע את הרכב באמצעות הסמארטפון.
לאחר כל התנעה של הרכב המנוע פועל במשך עשר
דקות.

אפשר לבצע עד שני ניסיונות התנעה ברצף .לפני התנעת הרכב
מחדש באמצעות הטלפון החכם ,יש להתניע את הרכב פעם
אחת באמצעות המפתח .אפשר לכבות את הרכב בכל רגע.
 %מידע נוסף תמצא באפליקציית הסמארטפון.
מניעת התנעת הרכב לפני עבודות תחזוקה או תיקון:
 0הפעל את מערכת איתות החירום.
או
0
שחרר את נעילת הדלתות.
או

0

פתח חלון צדי או את גג השמש הנפתח.

הערות להרצה
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
יש להגן על המנוע במשך  1500הק"מ הראשונים באופן
הבא:
 Rסע במהירויות שונות ובסל"דים שונים.
 Rסע בתוכנית הנהיגה  Aאו ;.
 Rהעלה הילוך לכל המאוחר כאשר מחוג מד הסל"ד מגיע
ל Ô-מהאזור האדום.
 Rאל תוריד הילוכים ידנית כדי לבלום.
 Rמנע עומס גבוה ,כגון לחיצה על דוושת ההאצה עד הסוף.
 Rאין ללחוץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות
)קיקדאון(.
 Rרק לאחר  1500ק"מ יש להעלות את הסל"ד בהדרגה
ולהאיץ את הרכב למהירות המלאה.
זה תקף גם לאחר החלפת מנוע או חלקים בקו ההינע.
שים לב בנוסף לכך להערות ההרצה הבאות:
 Rמערכת החיישנים בחלק ממערכות הנהיגה ומערכות
בטיחות הנהיגה מתאפסות אוטומטית לאחר נהיגה

R

למרחק מסוים מרגע קבלת הרכב או לאחר ביצוע
תיקונים .המערכת אינה פועלת ביעילות מלאה עד לסיום
תהליך לימוד זה.
רפידות בלמים ,דיסקות בלמים וצמיגים חדשים או
מוחלפים מגיעים למלוא כושר הבלימה או האחיזה שלהם
רק לאחר כמה מאות קילומטרים .התגבר על יעילות
בלימה נמוכה זו על ידי הפעלת כוח גדול יותר על דוושת
הבלם.

הנחיות לנהיגה
& אזהרה סכנת תאונה עקב חפצים באזור הרגליים של
הנהג
חפצים באזור הרגליים של הנהג עלולים להגביל את
תנועת הדוושות או לחסום דוושה לאחר שנלחצה.
הדבר מסכן את בטיחות הפעולה והבטיחות בדרכים.
 0את כל החפצים הנמצאים ברכב יש לאפסן בצורה
בטוחה כך שלא יוכלו להגיע לאזור הרגליים של
הנהג.
 0יש לחבר את שטיחי הרכב היטב ,כדי להבטיח
מרחב תנועה מספיק לדוושות.
 0אין להשתמש בשטיחי רכב משוחררים ,ואין להניח
כמה שטיחי רכב זה על זה.
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& אזהרה סכנת תאונה כשלובשים נעליים לא מתאימות

& סכנה סכנת חיים בגלל גזי הפליטה

נעליים לא מתאימות עלולות להפריע בהפעלת הדוושות,
לדוגמה:
 Rנעליים עם סוליות עבות
 Rנעליים עם עקבים גבוהים
 Rנעלי בית

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון פחמן
חד-חמצני .שאיפת גזי פליטה אלה מהווה סכנה
בריאותית ותגרום להרעלה.
 0לעולם אין לאפשר למנוע ולחימום במנוחה ,אם
זמין ,לפעול בחללים סגורים ללא אוורור מספיק.

בעת הנהיגה הקפד לנעול נעליים מתאימות כדי
שתוכל להפעיל את הדוושות בצורה בטוחה.

& אזהרה סכנת החלקה ותאונה עקב הורדת הילוכים
על כביש חלק

0

& אזהרה סכנת תאונה בעת כיבוי ההצתה במהלך
הנסיעה
אם תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה ,מערכות
הבטיחות לא יפעלו כלל או יפעלו בצורה מוגבלת .הדבר
עשוי להשפיע לדוגמה על מערכת הגה הכוח ועל יעילות
הגברת כוח הבלימה.
יהיה עליך להשתמש בכוח גדול יותר כדי לסובב את גלגל
ההגה וכדי לבלום.
 0אין לכבות את ההצתה במהלך הנסיעה.

0

0

כאשר המנוע או החימום במנוחה פועלים יש
לשמור על צינור המפלט והאזור סביב הרכב נקיים
משלג.
פתח חלון אחד בצד הרכב המוגן מהרוח ,כדי
להבטיח אספקה נאותה של אוויר צח.

& אזהרה סכנת תאונה עקב התחממות יתר של מערכת
הבלימה.

שילוב להילוך נמוך יותר בעת נסיעה בכביש חלק בניסיון
להגביר את אפקט בלימת המנוע עלולה לגרום לגלגלים
המניעים לאבד את אחיזתם.
 0על כביש חלק אין להוריד הילוכים כדי להגביר את
פעולת הבלימה של המנוע.

מערכת הבלמים עלולה להתחמם כאשר אתה מפעיל לחץ
קבוע על דוושת הבלם במהלך הנהיגה.
הדבר יגדיל את מרחק הבלימה ואף עלול לגרום לכשל
מערכת הבלמים.
 0לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים כמשענת
לרגל.
 0אין ללחוץ במקביל על דוושת הבלמים ועל דוושת
ההאצה תוך כדי נהיגה.

כאשר צינור הפליטה חסום או כאשר לא קיים אוורור
מספיק ,גזי פליטה רעילים ,בפרט חד תחמוצת הפחמן,
עלולים לחדור אל תוך הרכב .הדבר יכול להתרחש למשל
כאשר הרכב תקוע בשלג.

* הערה לחיצה מתמשכת על דוושת הבלמים שוחקת
את רפידות הבלמים

& סכנה סכנת חיים מגזי פליטה רעילים

0
0

אין ללחוץ ברציפות על דוושת הבלם בנסיעה.
כדי לנצל את פעולת הבלימה של המנוע יש
להוריד הילוך מבעוד מועד.
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* הערה נזק לקו ההינע ולמנוע בעת זינוק
0
0

אל תחמם את המנוע כאשר הרכב עומד במקום.
התחל לנסוע מיד.
הימנע מסיבובי מנוע גבוהים ומלחיצת דוושת
ההאצה עד הסוף לפני שהמנוע מגיע לטמפרטורת
העבודה שלו.

* הערה נזק לממיר הקטליטי עקב דלק לא שרוף
המנוע אינו פועל בצורה חלקה ,ומערכת ההצתה אינה
מציתה כהלכה.
דלק לא שרוף עשוי להגיע לממיר הקטליטי.
 0לחץ על דוושת ההאצה במתינות.
 0תקן מיד את הגורם לתקלה במרכז שירות מורשה.
בלימה מוגבלת כשיש מלח על הכביש.
 Rכאשר ישנה שכבת מלח על דיסקות הבלמים ורפידות
הבלמים מרחק הבלימה עשוי להתארך משמעותית או
שהרכב יבלום בצד אחד בלבד.
 Rשמור על מרחק גדול הרבה יותר מהרכב שלפניך.
סילוק שכבת מלח:
 Rבלום מדי פעם תוך התחשבות במצב התנועה.

R

לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בסוף הנהיגה ובתחילת
הנהיגה הבאה.

 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
הנחיות לנהיגה בשטח
& אזהרה סכנת תאונה עקב אי שמירה על קו המדרון
התלול ביותר
נהיגה באלכסון למדרון או הסתובבות על מדרון עשויות
לגרום לכך שהרכב יחליק ,יתהפך או יתגלגל.
 0יש לנוסע תמיד בקו השיפוע של המדרון )בקו ישר
למעלה או למטה( ולא להסתובב במדרון.
& אזהרה סכנת שריפה עקב מגע של חומרים דליקים
בחלקים לוהטים של מערכת הפליטה
כאשר חומרים דליקים ,כגון עלים יבשים ,עשב או ענפים
נוגעים בחלקים של מערכת הפליטה ,הם עלולים להידלק.
 0בנסיעה על דרכים לא סלולות או בשטח יש
להקפיד ולבדוק באופן סדיר את גחון הרכב.
 0הסר חלקי צמחים או חומרים אחרים שנתפסו
ברכב ועלולים להידלק.

0

אם זיהית נזק ,תקן אותו מיד במוסך מורשה.

בנהיגה בשטח עשויים לדוגמה חול ,בוץ או מים ,גם בערבוב
שמן ,להגיע לבלמים .דבר זה עשוי לפגוע בפעולת הבלימה
או לגרום לכשל מלא של הבלימה ,גם עקב שחיקה מוגברת.
מאפייני הבלימה משתנים ,תלוי בהחומר החודר .נקה את
הבלמים לאחר נהיגה בשטח .אם לאחר מכן אתה מבחין
שפעולת הבלימה מוגבלת או ברעשי חיכוך ,פנה מיד למוסך
מורשה לצורך בדיקת מערכת הבלימה .התאם את אופן
הנהיגה שלך למאפייני הבלימה החדשים.
* הערה נזקים עקב נהיגה מעל מכשולים
הרכב עלול להינזק עקב:
 Rישיבת הרכב על אבני שפה גבוהים או דרכים לא
סלולות.
 Rנהיגה מהירה מדי על פני מכשול ,לדוגמה אבן שפה,
פסי האטה או בור בכביש.
 Rעצם כבד מכה בגחון הרכב או בחלקי מערכת
המתלים.
0

אל תסע על פני מכשולים שעלולים לגרום נזק
לרכב.
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+

בעת נהיגה בשטח בדוק באופן סדיר את הרכב
לגבי נזקים.
התאם את מהירות הנסיעה לתנאי הכביש.
אם זיהית נזק ,תקן אותו מיד במוסך מורשה.
הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב התעלמות משלטי איסור

השמירה על הסביבה יש לה עדיפות .תכבד את הטבע.
 0שים לב באופן מיוחד לשלטי האיסור.
רשימת תיוג לפני נהיגת שטח
בדוק את הנושאים הבאים לפני כל נסיה בשטח:
 Rמפלס הדלק
 Rרכבים עם מנוע דיזל :מפלס המילוי של ®AdBlue
 Rמפלס שמן המנוע :מלא את שמן המנוע עד מפלס
המקסימום ,כדי להבטיח יכולת עלייה בגובה באופן מלא
) 3עמוד .(402
 Rכלי עבודה להחלפת גלגל וגלגל חלופי
 Rצמיגים וגלגלים

נהיגה בשטח
קרא נושא זה בקפידה ,לפני שתיסע ברכב שלך בשטח .סע
ראשית בשטח קל כדי לתרגל.
 Rשים לב להנחיות בנוגע למערכת  ABSלשטח
) 3עמוד .(183
 Rבחר לפני מסלול הנהיגה בשטח לפי הצורך את תוכנית
הנהיגה  Fאו ) Gרכבים עם חבילת (Offroad
) 3עמוד .(163
 Rבחר גובה רכב מתאים לשטח ) 3עמוד  .(210כדי לא
לגרום נזק לרכב ,שים לב תמיד למרווח גחון מספיק.
R
R
R
R
R
R

עבור את הירידות או המדרונים רק עם מנוע פועל והילוך
משולב .שים לב להנחיות בנוגע לנהיגה בהרים.
אל תנהג בשטח לא מוכר ולא צפוי ,ותשאר על השבילים
המסומנים.
שמור את הדלתות והחלונות סגורים תמיד בזמן הנהיגה.
כבה את עזר שמירת מרחק אקטיבי  ,DISTRONICאת
ה TEMPOMAT -ואת מגביל המהירות המשתנה.
התאם את סגנון הנהיגה שלך לשטח.
אל תשתמש בפונקציית  HOLDבירידות או עליות חדות
עם קרקע חלקלקה או איננה קשה.

נהיגה על חול

בעת נהיגה על חול ,שים לב בנוסף להנחיות הבאות:
 Rבחר בתוכנית הנהיגה .F
 Rבחר גובה רכב גבוה.
 Rשלב להילוך נמוך.
 Rסע במהירות כדי להתגבר על התנגדות הגלגלים ,אחרת
הרכב יחפור בקרקע ויתקע.
 Rאם אפשר ,נהג בנתיבים של כלי רכב אחרים .ודא
שהתנאים הבאים קיימים:
 התלמים השקועים בכביש אינם עמוקים מדי. החול חזק באופן מספיק. מרווח הגחון מספיק.רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
שלוליות מים
שים לב בנוסף להנחיות הבאות בעת נהיגה דרך שלוליות:
 Rסע לכל היותר  10קמ"ש .
 Rשים לב לעומק המים המירבי המותר ) 3עמוד .(462
 Rכבה את בקרת האקלים האוטומטית ) 3עמוד .(141
 Rרכבים עם חימום במנוחה/אוורור במנוחה :כבה את
החימום במנוחה/האוורור במנוחה ) 3עמוד .(144
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שים לב שבמהלך הנהיגה לא יוצרו גלים.
אל תעצור במים ואל תדמם את המנוע .שים לב
שפונקציית ההתנעה-ההדממה ECOכבויה
) 3עמוד .(160

נהיגה בהרים
שים לב בנוסף להנחיות הבאות בעת נהיגה בהרים:
 Rשים לב לערכים בנוגע לזווית המדרון וליכולת העלייה
המרבית ) 3עמוד .(462
 Rהימנע מסיבובי מנוע גבוהים.
 Rכאשר אתה נוהג בירידה ,תשתמש בכוח הבלימה של
המנוע.
 Rשלב להילוך נמוך יותר ,בעת נהיגה בירידות ארוכות
ותלולות.
 Rלפני הירידה הפעל במידת הצורך את DSR
) 3עמוד .(196
רשימת תיוג אחרי נהיגת שטח
העומס על הרכב בשטח גדול יותר מאשר בנהיגה על כביש.
בדוק את כל הרכב לאחר כל נהיגה בשטח לגבי נזקים וגופים
זרים .גופים זרים בגלגלים או בקו ההינע יכולים לגרום לחוסר
איזון וכך לרעידות.
 Rאם תוכנית הנהיגה  Fאו  Gנבחרה :בחר תוכנית
הנהיגה ; C ,= ,או .A

R
R
R
R
R

R

כבה את ה.DSR-
הנמך את הרכב שוב לגובה רכב מותאם לתנאי הכביש,
למשל לגובה הרגיל.
בלום לאחר נהיגה בשלולית מים ,בכדי לייבש את
הבלמים.
לאחר ירידה ממושכת בדוק את יכולת הבלימה של בלם
השירות.
לאחר כל נהיגה בשטח נקה את הרכיבים הבאים:
 לוחיות הרישוי הפנסים הקדמיים והאחוריים הצמיגים ,הגלגלים ובתי הגלגלים גחון הרכבאחרי נהיגה בחול ,בבוץ ,במים או בחצץ יש גם לבדוק
ולנקות את הרכיבים הבאים:
 דיסקות הבלמים ורפידות הבלמים צמיגים וגלגלים -מפרקי הסרן

פונקציית התנעה-הדממה ECO
אופן תפקוד פונקציית ההתנעה-הדממה ECO
רכבים עם רשת  48וולט )טכנולוגיית :(EQ-Boost
כאשר מתקיימים כל התנאים להדממת המנוע באופן אוטומטי,
המנוע מודמם באופן אוטומטי במצבים הבאים:
 Rאתה עוצר את הרכב בהילוך  hאו .i
 Rאתה לוחץ במהירות נמוכה על דוושת הבלם.
כאשר אתה מפעיל פונקציית  HOLDאו משלב להילוך שונה
מאשר  ,kהמנוע מודמם באופן אוטומטי גם במצבים
הבאים:
 Rאתה עוצר את רכבך מאחורי רכב שמתחיל בנסיעה.
 Rאתה עוצר בשלט עצור ללא רכב שנוסע לפניך.
 Rאתה מסובב את ההגה עד הסוף במהירות נסיעה נמוכה.
במקרים הבאים המנוע יותנע מחדש אוטומטית:
 Rאתה משחרר את דוושת הבלם כאשר פונקציית HOLD
אינה פעילה וההילוכים נמצאים במצב  hואחד התנאים
הבאים קיים.
 לא נבחרה תוכנית הנהיגה  Aאו ;. לא נבחרה תוכנית הנהיגה  Aאו; ,אבלהרכב לא נע.
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 נבחרה תוכנית הנהיגה  Aאו ; ,הרכב נעבמהירות של יותר מ  20קמ"ש ומצב הגלישה לא
יופעל.
אתה משלב למצב תיבת ההילוכים  hאו .k
אתה משחרר את דוושת הבלם ואתה נמצא המצב
הגלישה והרכב נע במהירות נהיגה הגבוהה מ 3-קמ"ש .
לחיצה על דוושת ההאצה.
מצב הרכב מחייב התנעה אוטומטית.

תצוגות פונקציית ההתנעה-הדממה  ECOבצג הרב-תכליתי:
 Rהסמל ) èירוק( יופיע כשהרכב בעצירה :המנוע
דומם על ידי פונקציית ההתנעה-הדממה .ECO
 Rהסמל ) çצהוב( יופיע כשהרכב בעצירה :לא כל
התנאים הנדרשים מהרכב להדממת המנוע מתמלאים.
 Rלא הסמל  èולא  çיופיעו כשהרכב בעצירה:
זוהה מעכב עצירה אינטליגינטי ,למשל שלט עצור.
 %אם רצוי לדומם את המנוע על ידי פונקציית
ההתנעה-הדממה  ECOלמרות שישי מעכב עצירה
אינטליגינטי ,הפעל את פונקציית  HOLDאו שלב
להילוך .j
אם תעזוב את הרכב לאחר שפונקציית ההתנעה-הדממה
 ECOכיבתה את המנוע יישמע צליל אזהרה והמנוע לא יותנע
מחדש .בנוסף לך תופיע על הצג הרב-תכליתי ההודעה הרכב

מוכן לנסיעה כבה הצתה לפני עזיבת הרכב .אם לא תפעיל
את ההצתה היא תכבה אוטומטית אחרי שלש דקות.
רכבים ללא רשת  48וולט )טכנולוגיית :(EQ-Boost
כאשר מתקיימים כל התנאים להדממת המנוע באופן אוטומטי,
המנוע מודמם באופן אוטומטי במצבים הבאים:
 Rאתה עוצר את הרכב בהילוך  hאו .i
כאשר אתה מפעיל פונקציית  HOLDבמצב תיבת ההילוכים
 hאו  ,iהמנוע מודמם באופן אוטומטי גם במצבים
הבאים:
 Rאתה עוצר את רכבך מאחורי רכב שמתחיל בנסיעה.
 Rאתה עוצר בשלט עצור ללא רכב שנוסע לפניך.
 Rאתה מסובב את ההגה עד הסוף במהירות נסיעה נמוכה.
 %במצב תיבת ההילוכים  kהמנוע ידומם באופן אוטומטי
למרות שפונקציית  HOLDמופעלת.
במקרים הבאים המנוע יותנע מחדש אוטומטית:
 Rאתה משחרר את דוושת הבלם כאשר פונקציית HOLD
אינה פעילה וההילוכים נמצאים במצב .h
 Rאתה משלב למצב תיבת ההילוכים  hאו .k
 Rאתה משלב לתוכנית הנהיגה  B, Fאו G
)רכבים עם ערכת נהיגה בשטח .(Offroad
 Rלחיצה על דוושת ההאצה.

R

מצב הרכב מחייב התנעה אוטומטית.

תצוגות פונקציית ההתנעה-הדממה  ECOבצג הרב-תכליתי:
 Rהסמל ) èירוק( יופיע כשהרכב בעצירה :המנוע
דומם על ידי פונקציית ההתנעה-הדממה .ECO
 Rהסמל ) çצהוב( יופיע כשהרכב בעצירה :לא כל
התנאים הנדרשים מהרכב להדממת המנוע מתמלאים.
 Rלא הסמל  èולא  çיופיעו כשהרכב בעצירה:
זוהה מעכב עצירה אינטליגינטי ,למשל שלט עצור.
 %אם תרצה לדומם את המנוע על ידי פונקציית
ההתנעה-הדממה  ECOלמרות מעכב עצירה
אינטליגינטי ,יש לך את האפשרויות הבאות:
 Rאתה מפעיל במצב תיבת ההילוכים  hאו  iאת
פונקציית .HOLD
 Rאתה מעביר את ההילוכים למצב j
אם תעזוב את הרכב לאחר שפונקציית ההתנעה-הדממה
 ECOכיבתה את המנוע יישמע צליל אזהרה והמנוע לא יותנע
מחדש .בנוסף לך תופיע על הצג הרב-תכליתי ההודעה הרכב
מוכן לנסיעה כבה הצתה לפני עזיבת הרכב .אם לא תפעיל
את ההצתה היא תכבה אוטומטית אחרי שלש דקות.
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ביטול/הפעלת פונקציית התנעה-הדממה ECO

תפקוד תצוגת הECO-
תצוגת  ECOמסכמת את מאפייני הנהיגה שלך החל מתחילת
הנסיעה ועד לסופה ,ומסייעת לך לנהוג באופן שחוסך בדלק.
באופן הבא תוכל להשפיע על הצריכה:
 Rנסיעה חכמה
 Rסע בתוכנית הנסיעה ;
 Rשים לב להמלצות להחלפת הילוכים

המקטע הפנימי אינו מאיר והמקטע החיצוני מתרוקן במאפייני
הנהיגה הבאים:
 1 Rהאצה ספורטיבית
 2 Rבלימה חזקה
 3 Rתנודות במהירות
תצוגת  ECOמציגה לך האם נסעת באופן חסכוני:
 Rשלושת המקטעים החיצוניים מלאים ברמה שווה.
 Rתצוגת  ECOנדלקת.
)בונוס מההתחלה( מוצג טווח
תחת
הנסיעה הנוסף שהשגת בזכות סגנון הנסיעה שלך בהשוואה
לנהג הנוהג בסגנון ספורטיבי מאוד .טווח נסיעה זה אינו שקול
לחיסכון מוגדר בצריכה.
תפקוד עזר ECO

 0לחץ על הלחצן .1
כאשר נורית החיווי  2דולקת פונקציית
ההתנעה-הדממה  ECOמופעלת.
 %מיקום הלחצן בקונסולה המרכזית עשוי להשתנות
בהתאם לאבזור ודגם הרכב.

המקטע הפנימי מאיר והמקטע החיצוני מתמלא במאפייני
הנהיגה הבאים:
 1 Rהאצה לא שקולה
 2 Rהאטה מתונה וגלישה
 3 Rמהירות אחידה

רכבים עם רשת  48וולט )טכנולוגיית :(EQ-Boost
עזר  ECOמנתח את נתוני הדרך שלפניך .כך יכולה המערכת
לסייע להתאים את אופן הנסיעה באופן אופטימלי לדרך
שלפניך ,לחסוך בדלק ולחדש אנרגיה .כאשר המערכת מזהה
אירוע לפניך ,לדוגמה הגבלת מהירות או מעגל תנועה ,היא
מציגה אותו על הצג הרב-תכליתי .ייתכן שהסמלים הבאים
יוצגו:
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מספר המקטעים המוצגים לפני הרכב  2תלוי במרחק של
הרכב מהאירוע שלפניך:
 Rמקטעים מעטים :האירוע קרוב.
 Rמקטעים רבים :האירוע שלפניך רחוק.

דוגמאות לאירועים לפניך

 1אירוע לפניך
 2מרחק לאירוע שמלפנים
 3דרישה "הורד רגל מדוושת ההאצה"

ברגע שהרכב מתקרב לאירוע ,עזר  ECOמחשב בהתבסס על
המרחק ,המהירות והשיפוע את המהירות המיטבית לצורך
חיסכון בדלק וחידוש האנרגיה .על הצג הרב-תכליתי מופיעה
)הורד רגל מדוושת
ההודעה
ההאצה(  .3המקטעים הראשונים לפני הרכב נצבעים בירוק.
שארית המקטעים נותרים בשלב זה לבנים .אם אתה מוריד את
הרגל בזמן מדוושת ההאצה ,שאר המקטעים בתצוגה ייצבעו
גם הם בזה אחר זה בירוק ,עד להגעה לאירוע המוצג .קו
ההינע מכוונן לחיסכון מרבי בדלק .פונקציית חידוש האנרגיה
טוענת את המצבר .החידוש מותאם לתוכנית הנסיעה שנבחרה.
האירוע מוצג עוד זמן קצר לאחר שהוא חולף .אם אינך מגיב
)הורד רגל מדוושת
לדרישה
ההאצה( ,המקטעים נותרים לבנים.
כאשר האירוע הוא רכב הנוסע מלפנים ,כל המקטעים יוצגו
בירוק מיד לאחר שתגיב לדרישה
)הורד רגל מדוושת ההאצה(.
כאשר עזר  ECOפעיל בתוכנית הנסיעה ; ,יוצג על הצג
הרב-תכליתי ובתצוגה העילית ליד תצוגת ההילוך הנוכחי h

הסמל  .3סמל זה  3מופיע כאשר התצוגה הגרפית של
האביזרים לא נבחרה.
אם המערכת אינה מווסתת בהתאם לאירוע שלפניך ,לא יוצג
דבר .המערכת פסיבית.
עזר  ECOפעיל בתוכניות הנסיעה ; ו.A-
גבולות המערכת
במהלך הכוונת מסלול עזר  ECOיפעל בצורה מדויקת יותר
אם שומרים על המסלול שהמערכת מציעה .הפונקציה
הבסיסית זמינה גם ללא הכוונת מסלול .המערכת אינה יכולה
לצפות מראש את כל ההנחיות ומצבי התנועה .האיכות תלויה
בנתוני המפה.
עזר  ECOהוא אמצעי עזר בלבד .האחריות לשמור על מרחק
ביטחון ,על המהירות הנכונה והאחריות לבלום בזמן מוטלות
על הנהג .הנהג חייב להיות מוכן לבלום בעצמו תמיד ,בין
שהמערכת מווסתת ובין שלא.
במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rכאשר הראות גרועה ,לדוגמה כאשר הנתיב אינו מואר
מספיק ,כאשר תנאי האור והצל משתנים באופן קיצוני,
בגשם ,בשלג ,בערפל או כשישנו רסס רב.
 Rבסנוור ,לדוגמה מתנועה נגדית ,מקרינת שמש ישירה או
מהחזרות.
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כאשר השמשה הקדמית מלוכלכת באזור המצלמה
הרב-תכליתית ,או כאשר המצלמה מכוסה אדים ,פגומה
או מכוסה.
כאשר קשה לזהות את התמרורים ,לדוגמה כאשר הם
מלוכלכים ,מוסתרים ,מכוסים בשלג או כאשר התאורה
אינה מספיקה
כאשר המידע במפת הדרכים הדיגיטלית של מערכת
הניווט אינו שלם או אינו מעודכן
סימוני הנתיבים אינם ברורים ,לדוגמה שלטים באתרי
בנייה או בנתיבים סמוכים.

הצגת עזר ECO
מחשב רכב:
1

)מערכות עזר(

מתג DYNAMIC SELECT
תפקוד מתג DYNAMIC SELECT
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

באמצעות מתג  DYNAMIC SELECTתוכל להחליף בין
תוכניות הנהיגה הבאות:
= ) :(Individualהגדרות אינדיבידואליות
 :(Sport +) Bנהיגה ספורטיבית במיוחד
 :(Sport) Cנהיגה ספורטיבית
 :(Comfort) Aנהיגה נוחה וחסכונית
; ) :(Ecoנהיגה חסכונית במיוחד
רכבים בעלי חבילת שטח:
 :(Offroad) Fנהיגה בשטח קל
 :(Offroad +) Gנהיגה בשטח קשה
 %תוכנית הנהיגה שנבחרה תופיע בהצג הרב-תכליתי
למחשב רכב.
המערכות הבאות משנות את התכונות שלהן בהתאם לתוכנים
הנהיגה:
 Rהנעה
 ניהול מנוע ותיבת הילוכים עזר שמירת מרחק  DISTRONICאקטיביESP® R

R

R

רכבים עם AIR BODY CONTROL
 :DYNAMIC BODY CONTROLמערכת
מתלים
תמיכת ההיגוי

מידע על תצוגת עומס הגג
®ESP

מסוימות אינן

תוכניות נסיעה מסוימות והגדרות
מתאימות להובלת משאות על הגג.
בעת כוונון או בחירה של תוכניות נסיעה אלה יוצג סמל
אזהרה של רכב עם משא על הגג ועליו קו חוצה .כאשר סמל
זה מוצג תוכנית הנסיעה שנבחרה אינה מתאימה להובלת משא
על הגג.
זה נוגע לתוכניות הנסיעה הבאות:
 Rתוכנית הנסיעה Sport
 Rתוכנית הנסיעה  Individualעם הגדרת  Sportעבור
הESP®-
 %הסמל יוצג גם במצבים הבאים:
 Rבתוך עולמות נוסע ,כאשר שמורה תוכנית נסיעה
מתאימה
מידע נוסף על עולמות הנוסע ,ראה
) 3עמוד .(291
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בתוך תצוגת השחזור ,כאשר תוכנית הנסיעה
האחרונה שהייתה פעילה אינה מתאימה להובלת
משא על הגג
מידע נוסף על תצוגת השחזור ,ראה
) 3עמוד .(163

בחירת תוכנית נהיגה

0

לחץ את מתג  1 DYNAMIC SELECTקדימה או
אחורה.
על הצג הרב-תכליתי מופיעה תוכנית הנהיגה שנבחרה.

הגדרת ) DYNAMIC SELECTמערכת המולטימדיה(
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

הגדרות

2

רכב

2

הגדרת תוכנית הנסיעה I
 0בחר תצורה אישית.
 0בחר קטגוריה והגדר אותה.
הפעלה/כיבוי של תצוגת השחזור
 0הפעל או כבה את שאלה בהפעלה.
פונקציה מופעלת :בהתנעת הרכב הבאה תופיע שאלה אם
לשחזר את תוכנית הנסיעה האחרונה שהייתה פעילה .אם
פונקציית ההתנעה-הדממה  ECOהייתה מושבתת ,תוצג גם
שאלה אם להשאיר אותה מושבתת.
 %השאלה מוצגת רק כאשר ההגדרות האחרונות שהיו
פעילות שונות מהגדרות ברירת המחדל.

פונקציה כבויה :בהתנעה הבאה של הרכב תוכנית הנסיעה
 Aתיבחר אוטומטית .פונקציית ההתנעה-הדממה ECO
תופעל אוטומטית.
 %פונקציה זו יש להפעיל עבור כל פרופיל משתמש בנפרד.
רק כאשר פונקציה זו מופעלת תוכנית הנסיעה והגדרות
פונקציית ההתנעה-הדממה מהנסיעה האחרונה יישמרו
עבור פרופיל המשתמשECO .
הצגת נתוני הרכב
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מידע
 0בחר רכב.
נתוני הרכב יוצגו.
הצגת נתוני המנוע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מידע
 0בחר מנוע.
נתוני המנוע יוצגו.
 %הנתונים של הספק המנוע ומומנט הפיתול של המנוע
עשויים להיות שונים מהנתונים הנקובים.
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ערכים מסוימים עשויים להשפיע על כך ,כגון:
 Rגובה מפני הים
 Rאיכות הדלק
 Rטמפרטורה חיצונית
העלאת תצוגת הצריכה
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר צריכה.
יוצגו ערכי צריכה נוכחיים וממוצע ערכי הצריכה.
מידע

תיבת הילוכים אוטומטית
בורר הילוכים DIRECT SELECT
תפקוד בורר ההילוכים DIRECT SELECT
& אזהרה סכנת תאונה עקב החלפת הילוכים לא נכונה
כאשר מהירות סיבובי המנוע עולה על מהירות הסרק
ואתה משלב את ההילוכים למצב  hאו  kהרכב עשוי
להתחיל לנוע באופן פתאומי.

0

בעת שילוב ההילוכים למצב  hאו  kיש
להקפיד ללחוץ היטב על דוושת הבלם ולא ללחוץ
בו זמנית על דוושת ההאצה.

& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה
כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
 Rלהפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.
כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.
 Rשינוי מצב ההילוכים.
 Rהתנע את הרכב.
0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.

0
0

כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
באמצעות בורר ההילוכים  DIRECT SELECTאתה משנה
את מצב תיבת ההילוכים .מיקום ההילוך הנוכחי מוצג על הצג
הרב-תכליתי.
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שילוב הילוך נסיעה לאחור R
 0לחץ על דוושת הבלם ודחף את בורר ההילוכים
 DIRECT SELECTכלפי מעלה ,מעבר לנקודת
ההתנגדות הראשונה.
בתצוגת ההילוך הנוכחי על הצג הרב-תכליתי יופיע .k
שילוב הילוך סרק )(N
 0לחץ על דוושת הבלם ודחף את בורר ההילוכים
 DIRECT SELECTכלפי מעלה או מטה ,עד לנקודת
ההתנגדות הראשונה.
בתצוגת ההילוך הנוכחי על הצג הרב-תכליתי יופיע .i
אם כעת תשחרר את דוושת הבלם הרכב יוכל לנוע בחופשיות,
לדוגמה לצורך דחיפה או גרירה.

j
k
i
h

מצב חנייה
הילוך נהיגה לאחור
הילוך סרק
מצב נהיגה

אם תרצה שתיבת ההילוכים האוטומטית תישאר במצב הילוך
סרק  iגם לאחר כיבוי ההצתה ,המשך כך:
 0התנע את הרכב.
 0לחץ על דוושת הבלם ושלב למצב סרק .i
 0שחרר את דוושת הבלם.
 0כבה את ההצתה.
 %אם לאחר מכן תצא מהרכב והמפתח נותר ברכב ,תיבת
ההילוכים האוטומטית תישאר במצב סרק .i

שילוב למצב חנייה P
 0שים לב לההערות לעצור על הרכב ) 3עמוד .(173
 0לחץ על דוושת הבלם ,עד שהרכב נמצא בעצירה מלאה.
 0כאשר הרכב בעצירה מוחלטת לחץ על הלחצן .j
מצב החנייה יהיה משולב רק כאשר מוצגת בצג הרב
תכילתי תצוגת מצב תיבת ההילוכים  .jכאשר תצוגת
מצב תיבת ההילוכים  jאיננה מופיעה ,תאבטח את
הרכב נגד הדרדרות.
כאשר אחד התנאים הבאים מתמלא ,מצב החנייה  jישולב
אוטומטית:
 Rאתה מכבה את ההצתה במצב תיבת ההילוכים  hאו
 kכאשר הרכב בעצירה.
 Rאתה פותח את דלת הנהג כאשר הרכב עומד במקום או
במהירות נסיעה נמוכה מאוד במצב ההילוכים  hאו
.k
 %כדי לתמרן ודלת הנהג פתוחה ,פתח כאשר הרכב בעצירה
את דלת הנהג ושלב את בורר ההילוכים מחדש  hאו
.k
שילוב למצב נהיגה D
 0לחץ על דוושת הבלם ולחץ את בורר ההילוכים
 DIRECT SELECTכלפי מטה ,מעבר לנקודת
ההתנגדות הראשונה.
בתצוגת ההילוך הנוכחי על הצג הרב-תכליתי יופיע .h
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במצב  hתיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה הילוכים
באופן אוטומטי .ההחלפות תלויות בגורמים הבאים:
 Rתוכנית הנהיגה שנבחרה
 Rמצב דוושת ההאצה
 Rמהירות הנסיעה

הגדרה קבועה

הגדרה זמני

החלפת הילוכים ידנית
& אזהרה סכנת החלקה ותאונה עקב הורדת הילוכים
על כביש חלק
שילוב להילוך נמוך יותר בעת נסיעה בכביש חלק בניסיון
להגביר את אפקט בלימת המנוע עלולה לגרום לגלגלים
המניעים לאבד את אחיזתם.
 0על כביש חלק אין להוריד הילוכים כדי להגביר את
פעולת הבלימה של המנוע.
0

הפעלה/ביטול :לחץ על הלחצן .1
העברת הילוכים ידנית מופעלת :בצג הרב-תכליתי מוצג
מצב ההילוכים  pוההילוך הנוכחי.
העברת הילוכים ידנית מבוטלת :בצג הרב-תכליתי מוצג
מצב ההילוכים .h

 0הפעלה :משוך במנוף החלפת ההילוכים בגלגל ההגה 1
או .2
החלפת ההילוכים הידנית תהיה פעילה לזמן קצר .בצג
הרב-תכליתי מוצג מצב ההילוכים  pוההילוך הנוכחי.
 0ביטול :משוך את מנוף החלפת ההילוכים בגלגל ההגה
 2והחזק אותו מושך.
על הצג הרב-תכליתי יוצג מיקום ההילוך הנוכחי .h
 %כדי שתוכל באופן קבוע להחליף בעצמך את ההילוכים
בתוכנית הנהיגה = בחר את המצב ) pידני( עבור
תיבת ההילוכים.
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העברת הילוכים

המלצה להחלפת הילוך

0

רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
המלצות להחלפת הילוכים מסייעות לך בשמירה על נהיגה
חסכונית.

כדי להגן על המנוע מפני סל"ד יתר ,תיבת ההילוכים
האוטומטית תעלה הילוך בהגעה לסל"ד המנוע המרבי.

האצה מרבית :לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת
ההתנגדות.

אופן הפעולה של מצב גלישה

0
0

העלאת הילוך :משוך את מנוף החלפת ההילוכים בהגה
.2
הורדת הילוך :משוך את מנוף החלפת ההילוכים בגלגל
ההגה .1

 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

0

כאשר על הצג הרב-תכליתי מופיעה המלצה להחלפת
הילוך  ,1החלף להילוך המומלץ.

שימוש בקיקדאון
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
בנהיגה חכמה מצב הגלישה מסייע לך לצמצם את צריכת
הדלק.
אלה הם מאפייני מצב הגלישה:
 Rמנוע הבעירה מנותק מקו ההינע ,וממשיך לפעול במצב
סרק.
 Rעל הצג הרב-תכליתי מוצג ההילוך הנוכחי  hבירוק.
 Rרכבים עם רשת  48וולט )טכנולוגיית :(EQ-Boost
מנוע הבעירה הפנימית יכובה .כל פונקציות הרכב נותרות
פעילות.
מצב הגלישה יופעל בהתמלא התנאים הבאים:
 Rתוכנית הנהיגה ; נבחרה.
 Rהרכב נוסע בתחום מהירות מתאים.
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R
R
R

תנאי הכביש מאפשרים זאת ,לדוגמה אין עליות וירידות
תלולות או עיקולים חדים בדרך.
אף גרור ואף מנשא לאופניים אינו מחובר לוו הגרירה
אינך לוחץ על דוושת הבלם )חוץ מפעילות בלימה
קלות(.

 %מצב הגלישה אפשרי גם אם בתוכנית הנהיגה =
נבחרה הגדרת ההנעה "."Eco
כאשר אחד מהתנאים אינו מתמלא ,מצב הגלישה בסרק יבוטל
שוב.
גם הפרמטרים הבאים יכולים למנוע את מצב הגלישה:
 Rעליות
 Rירידות
 Rטמפרטורה
 Rגובה
 Rבמהירות הנהיגה
 Rמצב הפעולה של המנוע
 Rמצב התנועה
תפקוד 4MATIC
מערכת  4MATICמניעה בעת הצורך את כל ארבעת
הגלגלים .מערכת  4MATICמשפרת את אחיזת רכבך

במקרה של סבסוב הגלגלים כתוצאה מאיבוד האחיזה תוך
שילוב מערכת ה ESP®-ומערכת ה.4ETS
מערכת ה 4MATIC-לא תוכל להפחית את הסיכוי לתאונה
ולא להתגבר על חוקי הפיזיקה אם לא תתאים את סגנון
הנהיגה שלך .מערכת ה 4MATIC-אינה יכולה להתחשב
בתנאי הדרך ,מזג האוויר או התנועה .מערכת ה4MATIC-
הינה מערכת עזר בלבד .האחריות לשמירת המרחק מהרכב
מלפנים ,למהירות הנסיעה ,לבלימה במועד ולשמירה על נתיב
הנסיעה נמצאת אצלך.
 %במהלך החורף מערכת ה  4MATIC -פועלת ביעילות
מרבית רק בעת שימוש בצמיגי חורף )צמיג בוץ ושלג(,
או לחלופין בעת שימוש בשרשרואת שלג.
תדלוק
תדלוק הרכב
& אזהרה סכנת שריפה ופיצוץ מהדלק
דלק הוא נוזל דליק במיוחד.
 0מנע שרפה ,אור גלוי ,עישון והיווצרות ניצוצות.
 0לפני התדלוק ובמהלכו יש לכבות את ההצתה ואת
החימום במנוחה ,אם קיים.

& אזהרה סכנת פציעה מדלקים
דלקים הם חומרים רעילים ומסוכנים לבריאות.
 0יש למנוע מגע של הדלק בעור ,בעיניים או בבגדים
ולא לבלוע דלק.
 0אין לשאוף אדי דלק.
 0הרחק ילדים מדלקים.
 0שמור על הדלתות והחלונות סגורים במהלך
התדלוק.
אם אתה או מישהו אחר באים במגע עם דלק ,שים לב
לנקודות הבאות:
 0שטוף מיד במים ובסבון את הדלק מהעור.
 0אם דלק הגיע לעיניים שטוף מיד את העיניים
בהרבה מים נקיים .פנה מיד לסיוע רפואי.
 0במקרה של בליעת דלק ,פנה מיד לקבלת עזרה
רפואית .אין לגרום להקאה.
 0החלף מיד בגדים שספגו דלק.
& אזהרה סכנת שריפה‑ ופיצוץ עקב מטען
אלקטרוסטטי
מטען אלקטרוסטטי עלול ליצור ניצוצות ולהצית את אדי
הדלק.
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0

0

לפני פתיחת מיכל הדלק או אחיזה באקדח
התדלוק ,גע במרכב המתכתי של הרכב.
פעולה זו תביא לפריקת המטען האלקטרוסטטי
שעשוי להיווצר.
אין להיכנס בחזרה לרכב בזמן התדלוק.
אתה יעול להיטען אלקטרוסטטי.

& אזהרה סכנת שרפה עקב תערובת דלק
ברכבים עם מנוע דיזל:
אם אתה מערבב סולר עם בנזין ,נקודת הבעירה של
תערובת דלק זו תהיה נמוכה יותר מזו של סולר טהור
בלבד.
כאשר המנוע פועל ,רכיבי מערכת הפליטה עלולים
להתחמם.
 0לעולם אין לתדלק בנזין.
 0לעולם אין לערבב בנזין בסולר.
* הערה נזק עקב דלק שגוי
ברכבים עם מנוע בנזין:
גם כמות קטנה של דלק שגוי יכולה לגרום נזק למערכת
הדלק ,למנוע ולמערכת טיהור גזי הפליטה.

0

0

תדלק רק דלק  Superנטול עופרת ,נטול גופרית
שעומד בתקן האירופי  EN 228או דלק באיכות
זהה.
מספר האוקטן ,ה ,RON-הדרוש מצוין על דלתית
מיכל הדלק.

דלק במפרט זה יכול לכלול עד  10%אתנול .רכבך
מסוגל לנסוע גם באמצעות .E10
לעולם אל תדלק את אחד הדלקים הבאים:
 Rסולר
 Rבנזין רגיל עם מספר אוקטן נמוך מ91 RON -
 Rבנזין עם יותר מ % 10 -אתנול ,למשל E15,
E20, E85, E100
 Rבנזין עם יותר מ % 3-מתנול ,למשל M15, M30
 Rבנזין עם תוספים המכילים מתכת
אם יתודלק דלק לא נכון בטעות:
 0אל תפעיל את ההצתה.
 0הודע למוסך מורשה.
* הערה נזק עקב דלק שגוי
ברכבים עם מנוע דיזל:

גם כמות קטנה של דלק שגוי יכולה לגרום נזק למערכת
הדלק ,למנוע ולמערכת טיהור גזי הפליטה.
 0תדלק אך ורק סולר נטול גופרית שעומד בדרישות
התקן האירופי  EN 590או סולר שווה ערך.
תדלק במדינות שיש להן דלק דיזל נטול גופרית רק
דלק דיזל עני בגופרית שמכיל גופרית פחות מ
.ppm 50
לעולם אל תדלק את אחד הדלקים הבאים:
 Rבנזין
 Rסולר למנועים ימיים
 Rסולר לחימום
 Rביו-דיזל טהור או שמן צמחי
 Rנפט או קרוזין
אם יתודלק דלק לא נכון בטעות:
 0אל תפעיל את ההצתה.
 0הודע למוסך מורשה.
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* הערה לעולם אין למלא סולר ברכבים עם מנוע
בנזין.
אם יתודלק דלק לא נכון בטעות:
 Rאל תפעיל את ההצתה .אחרת הדלק יכול להגיע
למנוע.
גם כמות קטנה של דלק לא מתאים עלולה לגרום נזק
למערכת הדלק ולמנוע .עלויות התיקון תהיינה
גבוהות מאוד.
0
0

הודע למוסך מורשה.
יש לרוקן את מכל הדלק וצנרת הדלק לגמרי

* הערה אין למלא בנזין ברכבים עם מנוע דיזל.
אם יתודלק דלק לא נכון בטעות:
 Rאל תפעיל את ההצתה .אחרת ,הדלק עלול להיכנס
אל תוך מערכת הדלק.
גם כמות קטנה של דלק לא מתאים עלולה לגרום נזק
למערכת הדלק ולמנוע .עלויות התיקון תהיינה
גבוהות מאוד.
0
0

הודע למוסך מורשה.
יש לרוקן את מכל הדלק וצנרת הדלק לגמרי

* הערה נזקים למערכת הדלק עקב מילוי-יתר של מכל
הדלק.
0

מלא את המכל עד שהצינור מפסיק לפעול.

* הערה דלק שניתז החוצה בעת הסרת אקדח התדלוק.
0

מלא את המכל עד שהצינור מפסיק לפעול.

תנאים
 :Plug-in-Hybridברכבים עם מנוע בנזין שים לב
להנחיות בחוברת ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות
את כל הסכנות.
 Rנעילת הרכב משוחררת ) 3עמוד .(67
 %אין להיכנס חזרה אל תוך הרכב במהלך התדלוק .אתה
עלול לייצר מטען אלקטרוסטטי.
שים לב להנחיות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455

1
2
3
4
5

דלתית מיכל דלק
מחזיק עבור מכסה מיכל הדלק
טבלת לחצי אוויר בצמיגים
קוד  QRעבור כרטיס חילוץ
סוג דלק

0

לחץ על החלק האחורי של דלתית מכל הדלק .1
סובב את מכסה מיכל הדלק נגד כיוון השעון והסר אותו.

0
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0
0
0

נעץ את מכסה מיכל הדלק במחזיק .2
הכנס את צוואר מילוי של אקדח התדלוק במלואו אל תוך
המיכל ,ודא שהוא נעול במקומו ותדלק.
מלא את המיכל עד שאקדח התדלוק מפסיק לפעול.

 %רכבים עם מנוע דיזל :פתח התדלוק מיועד לתדלוק
בעזרת משאבות סולר.
 %רכבים עם מנוע דיזל :אם מיכל הדלק התרוקן לגמרי ,יש
לתדלק לפחות  5ל' סולר.
 %רכבים עם מנוע דיזל :בעת תדלוק מג'ריקן יש להשתמש
בצוואר מילוי בקוטר גדול ,המיועד לרכבי סולר .אחרת
לא תוכל לדחוף את צוואר המילוי לפתח התדלוק.
 0הכנס את המכסה אל תוך פתח המילוי וסובב אותו עם
כיוון השעון עד להישמע נקישת נעילה.
 0סגור דלתית מיכל הדלק .1

®) AdBlueרק רכבים עם מנוע דיזל(
הערות בנוגע למילוי ®AdBlue
* הערה כאשר מיכל ה AdBlue®-פתוח כמויות
קטנות של אדי אמוניה עשויות להשתחרר לאוויר.
0
0
0

מלא את מיכל ה AdBlue®-רק במקומות
מאווררים היטב.
מנע מגע של ® AdBlueבעור ,בעיניים או
בבגדים.
הרחק ® AdBlueמהישג ידם של ילדים.

* הערה אין לבלוע ®.AdBlue
אם מישהו בלע ®:AdBlue
 0שטוף מיד את הפה ביסודיות.
 0שתה הרבה מים.
 0פנה מיד לסיוע רפואי.
שים לב להנחיות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455
® AdBlueהוא נוזל מסיס במים ,המיועד לטיהור גזי
הפליטה  NOxבמנועי דיזל .לצורך תפקוד תקין של טיהור

גזי הפליטה יש להשתמש רק ב AdBlue®-לפי תקן ISO
.22241
אלה הם מאפייני ה:AdBlue®-
 Rאינו רעיל
 Rחסר טעם וצבע
 Rאינו דליק
אפשר להשיג ® AdBlueכאן:
 Rאפשר להביא את הרכב למוסך מורשה ,כגון מרכז שירות
של  Mercedes-Benzכדי למלא שם במהירות
®.AdBlue
 AdBlue® Rזמין בתחנות דלק רבות במשאבות
® AdBlueמיוחדות.
®
®
 Rלחלופין אפשר לרכוש  AdBlueבג'ריקן AdBlue
או בבקבוק ® AdBlueבמוסכים מורשים ,כגון במרכז
שירות של  Mercedes-Benzובתחנות דלק רבות.
 %שים לב שציוד המילוי מאפשר חיבור ללא טפטופים
לצוואר מילוי הרכב.

 172נהיגה וחניה
Emergency op. in XXX km See Owner's
" Manualהוסף  AdBlueהפעלה במצב חירום בעוד
 XXXק"מ ראה ספר הרכב"( .אפשר לנסוע עם הרכב רק
את המרחק המוצג .מיכל ה AdBlue®-התרוקן עד
העתודה.

מילוי ®AdBlue
* הערה נזקים למנוע עקב ® AdBlueבדלק
0
0
0

אסור למלא ® AdBlueבמיכל הדלק.
מותר למלא ® AdBlueרק במיכל
אל תמלא את מיכל ה AdBlue®-יתר על המידה.

ה.AdBlue®-

R

* הערה זיהום פנים הרכב עקב גלישת ®AdBlue
0
0

סגור ביסודיות את ציוד מילוי ה AdBlue®-לאחר
המילוי.
אל תוביל בקביעות ציוד מילוי ® AdBlueברכב.

תנאים
 Rנעילת הרכב משוחררת.
ההודעות הבאות המופיעות על הצג הרב-תכליתי בזו אחר זו
דורשות ממך למלא את מיכל ה:AdBlue®-
R
)מלא
 AdBlueראה ספר הרכב( .מיכל ה AdBlue®-התרוקן
עד העתודה.
R

(Top up AdBlue

R

R

פתיחת מיכל הAdBlue®-

(Top up AdBlue Perf.
.(reduced: XXX km/h No start in XXX km
אפשר לנסוע עם הרכב רק את המרחק המוצג .מלא
® AdBlueבהקדם.
)מלא AdBlue
לא תתאפשר התנעה בעוד  XXXק"מ( .אפשר לנסוע עם
הרכב רק את המרחק המוצג .מלא ® AdBlueבהקדם.
))התנעת מנוע אינה אפשרית  AdBlueמלא
 .((XX,X lאי אפשר להתניע עוד את הרכב.

אתה יכול להציג לעצמך את טווח הנהיגה עם ® AdBlueואת
מפלס המילוי על הצג הרב-תכליתי ) 3עמוד .(248
 %טווח הנהיגה עם ® AdBlueשמופיע תלוי באופן
משמעותי באופי הנהיגה ובתנאי ההפעלה .לכן טווח
הנהיגה בפועל עלול להיות שונה מטווח הנהיגה שנקבע.

0

לחץ על החלק האחורי של דלתית מכל הדלק .1
®AdBlue

סובב את מכסה המיכל של
אותו.
®
 %תוכל להניח את מכסה המיכל של  AdBlueעל מחזיק
מכסה המיכל הדלק בזרוע הציר של דלתית מיכל הדלק.
0

 2שמאלה והסר
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הכנת ג'ריקן הAdBlue®-

מילוי ®AdBlue

0
0

סגור דלתית מיכל הדלק.
הפעל את ההצתה למשך  60שניות לפחות.

 %במידה וכתוצאה ממיכל ® AdBlueריק לא ניתן עוד
להתניע את הרכב ,יחלפו כ 60-שניות עד זיהוי המילוי.
 0התנע את הרכב.
 %אל תחזיק באופן קבוע ברכב ציוד מילוי ®.AdBlue
חנייה
כיבוי הרכב
0
0

פתח את המכסה של ג'ריקן ה.2 AdBlue®-
הברג ידנית את צינור המילוי  1על פתח ג'ריקן המילוי
ה.2 AdBlue®-

0

הברג ידנית את צינור המילוי  1על צוואר המילוי
ברכב.
הרם את ג'ריקן המילוי של ה 2 AdBlue® -והטה
אותו.
כאשר מיכל ה AdBlue®-מלא לגמרי תהליך המילוי
ייעצר.
®
אפשר להסיר את ג'ריקן המלוי של ה 2 AdBlue -גם
כשהמיכל מלא חלקית.
הברג החוצה את צינור המילוי  1ואת ג'ריקן המילוי
ה AdBlue®-בסדר הפוך וסגור את הג'ריקן .2

0

שים את מכסה המיכל של ® AdBlueוסובב אותו ימינה.

0

0

& אזהרה סכנת תאונה ופציעה עקב הידרדרות רכב לא
מאובטח מספיק.
אם הרכבחונה ללא אבטחה מספקת ,אפשר שהרכב ידרדר
ללא שליטה בשיפוע קטן.
 0לודא שהרכב החונה תמיד מאובטח נגד הדרדרות
באופן מספיק:
 Rבעליות או בירידות סובב את הגלגלים
הקדמיים בצורה שהרכב יתגלגל לעבר
המדריה ,במידה והרכב יתגלגל.
 Rהפעל את בלם החניה.
 Rתשלב את תיבת ההילוכים למצב .j
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& אזהרה סכנת שרפה מחלקים חמים במערכת הפלטה

R

כאשר נוצר מגע בין חומרים דליקים ,כגון עלים יבשים,
עשב או ענפים לבין גזי הפליטה או חלקים חמים של
מערכת הפליטה ,חומרים אלה עלולים להידלק.
 0החנה את הרכב כך שלא ייווצר מגע בין חומרים
דלקים לבין חלקי רכב חמים.
 0אין להחנות את הרכב על עשב יבש או בשדות דגן
שנקצרו.

R

שינוי מצב ההילוכים.
התנע את הרכב.

0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה
כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
 Rלהפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.
כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.

0
0

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
* הערה נזק לרכב כתוצאה מהידרדרותו
0

אבטח את הרכב תמיד שלא יוכל להידרדר.
0
0
0
0
0

עצור את הרכב באמצעות לחיצה על דוושת הבלם.
בעליות או בירידות סובב את הגלגלים הקדמיים בצורה
שהרכב יתגלגל לעבר המדריה ,במידה והרכב יתגלגל.
הפעל את בלם החניה החשמלי.
כאשר הרכב עומד במקום ודוושת הבלם לחוצה שלב את
מצב תיבת ההילוכים  3) jעמוד .(165
כבה את המנוע ואת ההצתה על ידי לחיצה על הלחצן
.1
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 0שחרר את בלם השירות לאט.
 0צא מהרכב ונעל אותו.
 %לאחר כיבוי הרכב ניתן עדיין להמשיך ולתפעל את
חלונות הצד וגג השמש הפנורמי למשך חמש דקות בערך
כאשר דלת הנהג סגורה.

R

מתג ההצתה פועל.

 %פונקציית פתיחת שערי החנייה זמינה כל זמן שההצתה
מופעלת.

פותח שערי חניה
תכנות הלחצנים של פותח שערי חנייה
& אזהרה סכנת פציעה בעת פתיחה או סגירה של שער
באמצעות פותח שערי הנחייה
בעת תפעול או תכנות של פותח שערי החנייה שברכב,
אנשים שנמצאים בטווח התנועה של השער עשויים
להיפגע מהשער או להימחץ.
 0בעת השימוש בפותח שערי החנייה המובנה יש
לוודא תמיד שאיש אינו נמצא בטווח התנועה של
השער.
תנאים
 Rהרכב חונה מחוץ למוסך החנייה או מחוץ לטווח התנועה
של השער.
 Rהמנוע כבוי.

0

לחץ על הלחצן המיועד לתכנות  2 ,1או  3והחזק
אותו לחוץ.
נורית החיווי  4מהבהבת בצהוב.

 %עד שנורית החיווי תהבהב בצהוב עשויות לחלוף עד
 20שניות.

 0שחרר את הלחצן שלחצת עליו קודם לכן.
נורית החיווי  4ממשיכה להבהב בצהוב.
 0כוון את השלט הרחוק  5ללחצן  2 ,1או 3
ממרחק של  1ס"מ עד  8ס"מ.
 0לחץ על הלחצן 6בשלט הרחוק  5והחזק אותו לחוץ
עד להופעת אחד מן האותות הבאים:
 Rנורית החיווי  4מאירה בירוק ברציפות .התכנות
הסתיים.
 Rנורית החיווי  4מהבהבת בירוק .התכנות הצליח.
בנוסף לכך יש לסנכרן את הקוד המתחלף מול
מערכת השער.
 0אם נורית החיווי  4אינה מאירה או מהבהבת בירוק:
חזור על התהליך.
 0שחרר את כל הלחצנים.
 %השלט הרחוק של מנוע השער אינו מסופק ביחד עם
פותח שערי החנייה.
סנכרון הקוד המתחלף
תנאים
 Rמערכת השער עובדת עם קוד מתחלף.
 Rהרכב נמצא בטווח הקליטה של מנוע שער מוסך החנייה
או שער החנייה בחצר.
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R

הרכב וכן אנשים ועצמים נמצאים מחוץ לטווח התנועה
של השער.

0

לחץ על לחצן התכנות במנוע השער.
כעת עומדות לרשותך כ 30-שניות להתחיל בביצוע
השלב הבא.
לחץ כמה פעמים ברציפות על הלחצן שתכנתת קודם לכן
 2 ,1או  3עד שהשער נסגר.
לאחר שהשער נסגר תהליך התכנות מסתיים.

 %קרא גם את הוראות ההפעלה של מנוע השער.
פתרון בעיות בתכנות השלט הרחוק

 0החזק את השלט הרחוק  5באותן הזוויות במרחקים
שונים לפני המראה הפנימית .יש להחזיק את השלט בכל
עמדה במשך  25שניות לפחות.
 0בשלטים המשדרים לזמן מוגבל בלבד יש ללחוץ שוב על
הלחצן  6בשלט הרחוק  5לפני תום זמן השידור.
 0כוון את כבל האנטנה של יחידת פותח השערים לשלט
הרחוק.
 %עזרה ומידע נוסף בנוגע לתכנות:
 Rבקו התמיכה של ® HomeLinkבמספר )(0
 08000 466 354 65או +49 (0) 6838
.907-277
 Rבאינטרנט .http://www.homelink.com
פתיחה או סגירה של השער
תנאים
 Rהלחצן תוכנת לצורך תפעול השער.

0

0
0
0

בדוק אם תדר השידור של השלט הרחוק  5נתמך.
החלף את הסוללות בשלט הרחוק .5
החזק את השלט הרחוק  5בזוויות שונות במרחק של 1
ס"מ עד  8ס"מ לפני המראה הפנימית .יש להחזיק את
השלט בכל עמדה במשך  25שניות לפחות.
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מחיקת הזיכרון של פותח שערי החנייה

מספרי אישור לציוד רדיו

ברזיל

0
0

לחץ על הלחצן  2 ,1או  3והחזק אותו לחוץ עד
שהשער נפתח או נסגר.
אם נורית החיווי  4מהבהבת בצהוב כעבור
כ 20-שניות :לחץ שוב על הלחצן שלחצת עליו קודם
לכן ,והחזק אותו לחוץ עד שהשער נפתח או נסגר.

0
0

לחץ על הלחצנים  1ו 3-והחזק אותם לחוצים.
נורית החיווי  4מאירה בצהוב.
כאשר נורית החיווי  4מהבהבת בירוק :שחרר את
הלחצנים  1ו.3-
כל הנתונים בזיכרון יימחקו.

מספר אישור לציוד רדיו פותח שער חניה

Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
.sistemas operando em caráter primário
Para maiores informações acessar
www.anatel.gov.br
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מספרי אישור לציוד רדיו
מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מצרים

TAC.2511151293.WIR

אנדורה

CE

אוסטרליה

R-NZ

ברבדוס

MED1578

צ'ילה

DFRS20576/F-74/2488

האיחוד
האירופי

CE

גיברלטר

CE

איסלנד

CE

ירדן

TRC/LPD/2015/299

קנדה

IC: 4112A-MUAHL5

כווית

CE

ליכטנשטיין

CE

מקסיקו

RCPGEMU15-0448

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מונקו

CE

ניו זילנד

R-NZ

איחוד
האמירויות
הערביות

ER41849/15
Dealer No: DA35176/14

נורבגיה

CE

הפדרציה
הרוסית

לא דרוש

ארצות
הברית

FCC ID: NZLMUAHL5

ערב
הסעודית

TA 10525

מידע נוסף על הצהרת התאימה של רכיבי רכב מבוססי גלי
רדיו ) 3עמוד .(22

שווייץ

CE

בלם חנייה חשמלי

דרום
אפריקה

& אזהרה סכנת‑ תאונה ופציעה במקרה של השארת
ילדים ברכב ללא השגחה
TA-2015/1386

טורקיה

תפקוד בלם החנייה החשמלי )שילוב אוטומטי(

לא דרוש

כאשר ילדים נשארים ללא השגחה ברכב הם עשויים
במיוחד:
 Rלפתוח את הדלתות וכך לסכן אנשים או משתמשי
דרך אחרים.
 Rלצאת מהרכב ולהיפגע מהתנועה.
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R

להפעיל אבזורים ברכב ,וכתוצאה מכך ,למשל,
להילכד.

כמו כן ,הילדים עלולים לגרום לרכב לזוז ,למשל על ידי:
 Rשחרור בלם החניה.
 Rשינוי מצב ההילוכים.
 Rהתנע את הרכב.
0
0
0

אין להשאיר ילדים ברכב ללא השגחה בשום
מקרה.
כשאתה עוזב את הרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב.
שמור את המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

זה תקף גם למפתח הרכב הדיגיטלי כאשר הפונקציה "מפתח
רכב דיגיטלי" הופעלה באמצעות .Mercedes me connect
כאשר תיבת ההילוכים נמצאת במצב  jואחד מהתנאים
הבאים מתמלא ,בלם החנייה החשמלי ישולב:
 Rהמנוע מכובה.
 Rלשונית החגורה אינה תקועה באבזם החגורה של מושב
הנהג ,ודלת הנהג נפתחת.
 %מניעת שילוב :משוך בידית של בלם החנייה החשמלי.

במצבים הבאים ישתלב בלם החנייה החשמלי גם כן:
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICבולם את
הרכב עד לעצירה מלאה.
 Rפונקציית  HOLDמחזיקה את הרכב בעמידה.
 Rעזר החנייה האקטיבי עוצר את הרכב.
זהו המקרה כאשר בנוסף לכך התנאים הבאים מתמלאים:
 Rהמנוע מכובה.
 Rלשונית החגורה אינה תקועה באבזם החגורה של מושב
הנהג ,ודלת הנהג נפתחת.
 Rמתרחשת תקלת מערכת.
 Rאספקת המתח אינה מספיקה.
 Rהרכב עומד לזמן ממושך.
כאשר בלם החנייה החשמלי משולב נדלקת במכלול המחוונים
נורית החיווי האדומה !.
אם פונקציית ההתנעה-הדממה  ECOדוממה את המנוע ,בלם
החנייה החשמלי לא ישתלב אוטומטית.
תפקוד בלם החנייה החשמלי )שחרור אוטומטי(
כאשר התנאים הבאים מתמלאים בלם החנייה החשמלי
ישתחרר:
 Rדלת הנהג סגורה.

R
R

R
R

המנוע פועל.
תיבת ההילוכים נמצאת במצב  hאו  kואתה לוחץ על
דוושת ההאצה או אתה מעביר את תיבת ההילוכים
בעמידה במישור ממצב  jל h-או .k
כאשר תיבת ההילוכים נמצאת במצב  ,kמכסה תא
המטען חייב להיות סגור.
לשונית החגורה תקועה באבזרם החגורה של מושב הנהג.

אם לשונית החגורה אינה תקועה באבזם החגורה של מושב
הנהג ,התנאים הבאים חייבים להתמלא:
 Rאתה מוציא את תיבת ההילוכים ממצב  jאו נסעת קודם
לכן במהירות גבוהה מ 3-קמ"ש .
כאשר משחררים את בלם החנייה החשמלי נורית החיווי
האדומה ! במכלול המחוונים נכבית.
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שילוב או שחרור ידניים של בלם החנייה החשמלי
נעילה

שחרור
 0הפעל את ההצתה.
 0משוך בידית .1
במכלול המחוונים כבה נורית החיווי האדומה ! .
בלימת חירום
 0לחץ על הידית  1והחזק אותה לחוצה.
כל עוד הרכב נמצא בתנועה ,מוצגת ההודעה
)שחרר בלם חנייה(.
לאחר שהרכב נבלם עד לעצירה מלאה יינעל בלם החנייה
החשמלי .במכלול המחוונים נדלקת נורית החיווי
האדומה !.
מידע על זיהוי נזקים ברכב חונה

 0לחץ על הידית .1
במכלול המחוונים נדלקת נורית החיווי האדומה !.
 %רק כאשר נורית החיווי דולקת ברציפות בלם החנייה
החשמלי נעול בצורה בטוחה.

אם כאשר ההגנה מפני גרירה מופעלת מזוהה התנגשות ברכב
הנעול ,תוצג הודעה מתאימה במערכת המולטימדיה לאחר
הפעלת ההצתה.
תוכל לקבל מידע על הנושאים שלהלן:
 Rהאזור ברכב שייתכן כי נפגע
 Rעוצמת ההתנגשות

במצבים הבאים ייתכן שההודעה לא תהיה נכונה:
 Rכאשר הרכב החונה נע ,לדוגמה במתקני חנייה
אוטומטיים.
 %כדי למנוע הפקה בשוגג של ההודעה יש לכבות את
ההגנה מפני גרירה .כשמכבים את ההגנה מפני גרירה גם
זיהוי הנזקים כבה.
גבולות המערכת
במצבים הבאים ייתכן שהזיהוי יפעל באופן מוגבל בלבד:
 Rכשנגרמים נזקים לרכב ללא התנגשות ,לדוגמה תלישת
המראה החיצונית או שריטות צבע באמצעות מפתח
 Rבהתנגשות במהירות נמוכה.
 Rכאשר בלם החנייה החשמלי אינו משולב.
הנחיות בנוגע להשבתת הרכב
במידה והחנית את הרכב לפרק זמן העולה על  4שבועות,
המצבר עלול להתרוקן ולהינזק.
העמדת הרכב לתקופה ממושכת מששה שבועות עשויה לגרום
נזקים לרכב.
 %מידע נוסף תקבל במוסך מורשה.
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
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מצב מנוחה )הארכת זמן ההשבתה של מצבר ההתנעה(
אופן התפקוד של מצב המנוחה
 %פונקציה זו אינה זמינה עבור כל הדגמים.
כאשר אתה מפעיל את מצב המנוחה ,מופחת אובדן האנרגיה
בזמני עצירה ארוכים עד המינימום.
אלה הם מאפייני מצב המנוחה:
 Rהגנה על מצבר ההתנעה.
 Rבצג המדיה יופיע זמן העצירה המרבי.
 Rהחיבור לשירותים מקוונים ינותק.
 Rמערכת ) EDWמערכת האזעקה נגד גניבה( אינה זמינה.
 Rפונקציות אבטחת פנים הרכב וההגנה מפני גרירה אינן
זמינות.
 Rפונקצית זיהוי נזקים כאשר הרכב חונה אינה זמינה.
אם התנאים הבאים מתמלאים אפשר להפעיל או לבטל את
מצב המנוחה דרך מערכת המולטימדיה:
 Rהמנוע כבוי.
 Rמתג ההצתה פועל.
כאשר חלה חריגה מזמן ההשבתה המוצג של הרכב ,ייתכן
שיחולו שיבושים במאפייני נוחות מסוימים ושמצבר ההתנעה
לא יוכל עוד להבטיח התנעה חלקה של המנוע.

במצבים הבאים יש לטעון ראשית את מצבר ההתנעה:
 Rיש להאריך את זמן ההשבתה של הרכב.
 Rבצג המדיה תופיע ההודעה
)טעינת המצבר
אינה מספיק למצב מנוחה(.
 %לאחר הפעלת ההצתה מצב המנוחה יתבטל אוטומטית.
הפעלה או ביטול של מצב המנוחה )השבתת הרכב(
תנאים
 Rהמנוע כבוי.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב
 0הפעל או כבה את מצב המתנה.
לאחר הפעלת הפונקציה תופיע שאלת אישור.
 0בחר כן .
מצב המנוחה יופעל.
מערכות נהיגה ומערכות בטיחות נהיגה
מערכות עזר לנהג והאחריות שלך
רכבך כולל מערכות עזר לנהג ,שיסייעו לך בנהיגה ,בחנייה
ובתמרונים .מערכות העזר לנהג הן אמצעי עזר בלבד ואינן

פוטרות אותך מאחריות ההקפדה על חוקי התנועה .שים לב
תמיד למצב התנועה והתערב לפי הצורך .שים לב לגבולות
לשימוש בטוח.
מידע על חיישני מכ"מ וחיישנים קוליים
מערכות נסיעה ובטיחות אחדות מנטרות באמצעות חיישני
מכ"ם או חיישנים קוליים את הסביבה שלפני ,מאחורי ולצד
הרכב )תלוי באבזור הרכב(.
חיישני המכם ממוקמים – בהתאם לאבזור הרכב – מאחורי
הפגושים ו/או מאחורי כוכב מרצדס .החיישנים הקוליים
נמצאים בפגיש הקדמי והאחורי .שמור על חלקים אלה נקיים
מלכלוך ,מקרח ומבוץ-שלג ) 3עמוד  .(410אין לכסות את
החיישנים ,לדוגמה על ידי מנשאים לאופניים ,מטענים תלויים,
מדבקות ,הדבקת יריעות פלסטיק ומדבקות הגנה מאבנים.
לוחיות נוספות של לוחיות הרישוי עלולות להשפיע על
התפקוד של החיישנים הקוליים גם .במקרה של נזק לפגוש או
לכיסוי הרדיאטור או לאחר פגיעה בפגוש או ברדיאטור ,יש
לבדוק את פעולת החיישנים באחד המוסכים המורשים .אם יש
נזק בחיישנים עלולות כמה מערכות נהיגה ומערכות בטיחות
נהיגה לא לפעול כמו שצריך.
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סקירת מערכות הנסיעה ובטיחות הנסיעה
בחלק זה תמצא מידע על מערכות הנסיעה ובטיחות הנסיעה
הבאות:
 Rמצלמת  3) 360°עמוד (220
) Anti-lockbrakingsystem) ABS Rמערכת למניעת
נעילת גלגלים(( ) 3עמוד (182
 Rעזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
) 3עמוד (197
 Rאור-בלם אדפטיבי ) 3עמוד (192
 3) AIR BODY CONTROL Rעמוד (208
 Rעזר בלימה אקטיבי ) 3עמוד (188
 Rעזר אקטיבי לשמירה על הנתיב ) 3עמוד (235
 3) ATTENTION ASSIST Rעמוד (229
) Brake Assist System) BAS Rמערכת עזר
לבלימה(( ) 3עמוד (183
 Rעזר זינוק בעלייה ) 3עמוד (207
DYNAMIC BODY CONTROL R
) 3עמוד (208
(Downhill Speed Regulation) DSR R
) 3עמוד (196

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

(Electronic Brakeforce Distribution) EBD
) 3עמוד (187
®(Elektronisches Stabilitäts-Programm) ESP
) 3עמוד (183
® ESPלשטח ) 3עמוד (186
עזר רוח צד של ® 3) ESPעמוד (187
ייצוב הגרור של ה 3) ESP®-עמוד (187
עזר הגבלת מהירות אקטיבי ) 3עמוד (200
פונקציית  3) HOLDעמוד (207
עזר היגוי  3) STEER CONTROLעמוד (188
עזר היגוי אקטיבי עם פונקציית נתיב חילוץ
) 3עמוד (202
מגביל ) 3עמוד (193
עזר עצירת חירום אקטיבי ) 3עמוד (205
עזר חניה אקטיבי ) 3עמוד (224
עזר חנייה  3) PARKTRONICעמוד (212
מצלמת הנסיעה לאחור ) 3עמוד (218
עזר אקטיבי להחלפת נתיב ) 3עמוד (204
 3) TEMPOMATעמוד (192

R
R

עזר שטח מת ועזר שטח מת אקטיבי עם אזהרת יציאה
) 3עמוד (233
עזר תמרורים ) 3עמוד (230

תפקוד הABS-
המערכת למניעת נעילת גלגלים ) (ABSמווסתת את לחץ
הבלימה במצבים קריטיים:
 Rבעת בלימה ,כגון בעת בלימה מלאה או אחיזה לא
מספיקה של הצמיגים ,היא מונעת את נעילת הגלגלים.
 Rבעת בלימה היא מבטיחה שמירה על יכולת ההיגוי של
הרכב.
כאשר  ABSמווסתת ניתן לחוש פעימות בדוושת הבלם.
פעימות דוושת הבלם יכולות לשמש סימן לכן שתנאי הדרך
מסוכנים ולהזכיר לך לנהוג בזהירות יתרה.
גבולות המערכת
 ABS Rפועלת החל ממהירות של כ 8-קמ"ש.
 Rה ABS-עשויה לפעול באופן מוגבל או לא לפעול כלל
כשישנה תקלה ונורית החיווי הצהובה ! ABS
במכלול המחוונים דולקת ברציפות לאחר שהמנוע הותנע.
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תפקוד ה ABS-לשטח
 %ה ABS-לנסיעות שטח מופעלת אוטומטית ברגע
שבוחרים את תוכנית הנסיעה  Fאו .G
ה ABS-לשטח מכווננת במיוחד לנסיעות שטח:
 Rהגלגלים הקדמיים יינעלו מחזורית בעת בלימה.
 Rאפקט ההתחפרות מקצר את מרחק הבלימה.
גבולות המערכת
 Rה ABS-לשטח פועלת במהירות נמוכה מ 40-קמ"ש .
 Rכאשר ה ABS-לשטח מווסתת ,ייתכן שכושר ההיגוי
יהיה מוגבל.
תפקוד ה) BAS-מערכת עזר לבלימה(
& אזהרה סכנת תאונה עקב תקלה ב) BAS-מערכת
עזר לבלימה(
כאשר יש תקלה במערכת  ,BASמרחק הבלימה עשוי
להתארך בבלימות חירום.
 0במצבי בלימת חירום יש ללחוץ על דוושת הבלם
במלוא העוצמה ABS .מונעת את נעילת הגלגלים.
 BASמסייעת לך בעת בלימת חירום בכך שהיא מגבירה עוד
יותר את עוצמת הבלימה.

לחיצה מהירה על דוושת הבלם תוביל להפעלת מערכת
:BAS
 BAS Rמגבירה אוטומטית את לחץ הבלימה של הבלמים.
 BAS Rיכולה לקצר את מרחק הבלימה.
 ABS Rמונעת במצב זה את נעילת הגלגלים.

ה ESP®-יכולה ,במסגרת הגבולות הפיזיקליים ,לנטר ולשפר
את יציבות הנסיעה והאחיזה במצבים הבאים:
 Rבהתחלת נסיעה על כביש רטוב או חלק.
 Rבבלימה.
 Rרכבים עם התקן גרירה :בנסיעה עם גרור החל מ65-
קמ"ש ,כאשר הגרור מתחיל לנוע במטוטלת.
 Rכאשר ישנה רוח צד חזקה ואתה נוסע במהירות גבוהה
מ 75-קמ"ש.

פונקציות ה) ESP®-בקרת יציבות אלקטרונית(

כאשר הרכב סוטה מהכיוון שאליו הנהג מכוון אותו מערכת
ה ESP®-יכולה לייצב את הרכב באמצעים הבאים:
 Rבלימה ממוקדת של גלגל אחד או יותר.
 Rהתאמת הספק המנוע למצב הנוכחי.

כשתשחרר את דוושת הבלם יחזרו הבלמים לפעול כרגיל.
 BASתכבה.

& אזהרה סכנת החלקה עקב תקלה בESP®-
כאשר יש תקלה ב ESP®-ה ESP®-לא תייצב עוד את
הרכב .בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0דאג לבדיקת ה ESP®-במוסך מורשה.
& אזהרה סכנת החלקה עקב כיבוי

הESP®-

אם תכבה את ה ESP®-ה ESP®-לא תייצב עוד את
הרכב.
 0כבה את ה ESP®-רק במצבים המתוארים להלן.

®ESP

å

כאשר במכלול המחוונים נורית האזהרה OFF
דולקת ברציפות ,ה ESP®-כבויה:
 Rהמערכת לא תשפר במצב זה את יציבות הנסיעה.
 Rרכבים עם התקן גרירה :פונקציית ייצוב הרכב עם הגרור
אינה פעילה.
 Rעזר רוח הצד אינו פעיל עוד.
 Rהגלגלים המניעים עשויים להסתחרר.
 Rבקרת האחיזה  ETS/4ETSנותרת פעילה.
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 %גם כאשר ה ESP®-כבויה ,תמשיך ה ESP®-לסייע לך
בבלימה.
כאשר נורית האזהרה ® ÷ ESPמהבהבת במכלול
המחוונים ,אז הגיע גלגל אחד או יותר מגלגלי הרכב לגבול
האחיזה שלהם:
 Rהתאם את אופן הנהיגה לתנאי הכביש ומזג האוויר.
 Rבשום אופן אין לכבות את ה.ESP®-
 Rאל תלחץ על דוושת ההאצה בתחילת נסיעה יותר
מהדרוש.
במצבים הבאים כדאי לכבות את מערכת ® ,ESPכדי לשפר
את האחיזה
 Rכאשר מורכבות שרשראות שלג על הגלגלים

R
R

בנסיעה בשלג עמוק
בנסיעה על חול או חצץ

 %סחרור הגלגלים מגביר את האחיזה עקב ה"כרסום"
שלהם בקרקע.
כאשר נורית האזהרה ® ÷ ESPדולקת ברציפות
ה ESP®-אינה זמינה עקב תקלה.
ראה המידע הבא:
 Rנוריות אזהרה ובקרה) 3עמוד (525
 Rהודעות על הצג
) ETS/4ETSמערכת אחיזה אלקטרונית(
בקרת האחיזה  ETS/4ETSהיא חלק ממערכת ® ,ESPוהיא
מאפשרת זינוק והאצה על כביש חלק.

 ETS/4ETSיכולה לשפר את אחיזת הרכב באמצעים
הבאים:
 Rכאשר הגלגלים המניעים מסתחררים היא בולמת לפי
הצורך גלגלים בודדים.
 Rמומנט רב יותר מועבר לגלגל או לגלגלים בעלי האחיזה.
השפעת תוכניות הנסיעה על הESP®-
תוכניות הנסיעה מתירות התאמה של ה ESP®-לתנאי מזג
אוויר ותנאי כביש שונים וכן לאופן הנהיגה המבוקש.
באפשרותך להגדיר את תוכניות הנסיעה באמצעות מתג
 3) DYNAMIC SELECTעמוד .(163
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מאפייני ה ESP®-של כל תוכנית נסיעה
תוכנית נסיעה

מצב הESP®-

מאפיינים

(Comfort) A
; )(Economy

ESP® Comfort

תוכניות נסיעה אלה מספקת פשרה אופטימלית של אחיזה
ויציבות.
בחר את תוכנית הנסיעה  Aאו ; הן כאשר מאפייני
הכביש יבשים והן כאשר מאפייני הכביש קשים ,כגון שלג או
קרח על הכביש או כביש רטוב.

(Sport) C

ESP® Sport

תוכנית נסיעה זו מספקת אמנם כוונון עם דגש על יציבות אך
בעל מאפיינים ספורטיביים ,ומאפשרת לנהג המחפש
ספורטיביות לנהוג בסגנון נהיגה אקטיבי יותר.
בחר את תוכנית הנסיעה  Cכאשר מצב הכביש טוב,
לדוגמה כביש יבש וקטע דרך בעל ראות טובה.
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תוכנית נסיעה

מצב הESP®-

מאפיינים

(Sport +) B

ESP® Sport +

מאפייני היגוי היתר ותת ההיגוי של הרכב מודגשים .כך
מתאפשר סגנון נהיגה אקטיבי אפילו יותר.
בחר את תוכנית הנסיעה  Bכאשר מצב הכביש טוב,
לדוגמה כביש יבש וקטע דרך בעל ראות טובה.

רכבים בעלי חבילת שטח:
(Offroad) F
(Offroad +) G

® ESPלשטח
® ESPשטח+

תוכניות נסיעה אלה מסייעות בנסיעת שטח.
בחר את תוכנית הנסיעה  Fעבור שטח קל ,לדוגמה עבור
דרך בשדה או קרקע מכוסה חצץ או חול.
בחר את תוכנית הנסיעה  Gעבור שטח קשה ,לדוגמה
שטח תלול ו/או בעל מהמורות או בנסיעה על סלעים.

אופן הפעולה של ® ESPלנסיעת שטח

הפעלה או כיבוי של ה) ESP®-בקרת יציבות אלקטרונית(

ה ESP®-לנסיעות שטח מופעלת אוטומטית ברגע שבוחרים
את תוכנית הנסיעה  Fאו  .Gהמערכת נכנסת לפעולה
מאוחר יותר במצבים של תת-היגוי או היגוי יתר ,תוך שיפור
תנאי האחיזה.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
®
 %אפשר להפעיל ולכבות את ה ESP -באמצעות הגישה
המהירה רק בתנאי שלפחות פונקציה אחת נוספת זמינה
בגישה המהירה .אחרת תמצא את ה ESP®-בתפריט
מערכות עזר.
רכבי  :Mercedes‑‑AMGשים לב להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
הגדרות

2

גישה מהירה

 :Plug‑‑in‑‑Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
.
 0בחר
תוצג שאלת אישור.
 0בחר מופעל או  åכבוי.
כאשר במכלול המחוונים נורית האזהרה å ESP® OFF
דולקת ברציפות ,ה ESP® -כבויה:
שים לב למידע בנוגע לנוריות האזהרה ולהודעות הצג
שיכולות להופיע במכלול המחוונים.
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הפעלה או כיבוי של ה) ESP®-בקרת יציבות אלקטרונית(

שים לב למידע בנוגע לנוריות האזהרה ולהודעות הצג
שיכולות להופיע במכלול המחוונים.
תפקוד עזר רוח הצד של הESP®-
עזר רוח הצד של ה ESP®-מזהה משבי רוח צד פתאומיים
ומסייע לנהג לשמור על נתיב הנסיעה:
 Rעזר רוח הצד של ה ESP®-פעיל בנסיעה ישר קדימה או
בדרך בעלת עיקולים קלים בטווח מהירויות של כמעט
 75קמ"ש עד  200קמ"ש.
 Rהמערכת בולמת את הרכב באופן ממוקד בצד אחד וכך
מסייעת לייצב אותו.
תפקוד פונקציית ייצוב הגרור של הESP®-
& אזהרה סכנת תאונה בתנאי דרך ומזג אוויר גרועים

0

0

כיבוי ה :ESP®-לחץ על הלחצן  1עד שנורית
האזהרה  å ESP® OFFנדלקת במכלול המחוונים.
על הצג הרב-תכליתי מופיעה ההודעה ÷
)כבוי(.
®
הפעלת ה :ESP -לחץ לחיצה קצרה על הלחצן .1
נורית האזהרה  å ESP® OFFבמכלול המחוונים
נכבית.

כאשר תנאי הדרך ומזג האוויר אינם טובים פונקציית
ייצוב הגרור לא תוכל למנוע את תנועות המטוטלת של
הגרור .גרורים בעלי מרכז כובד גבוה עשויים להתהפך
לפני שה ESP®-תזהה זאת.
 0התאם תמיד את אופן הנהיגה לתנאי הכביש ומזג
האוויר.

פונקציית ייצוב הגרור של ה ESP®-יכולה לייצב את הרכב
שלך כאשר מתחילה תנועה מטוטלת בעת נסיעה עם גרור:
 Rפונקציית ייצוב הגרור של ה ESP®-פעילה החל
ממהירות של  65קמ"ש.
 Rתנועת מטוטלת קלה תרוסן באמצעות בלימה חד-צדדית
על ידי המערכת.
 Rכאשר ישנה כבר תנועת מטוטלת חזקה ,המערכת גם
תפחית את הספק המנוע ותבלום את כל הגלגלים.
פונקציית ייצוב הגרור של ה ESP®-עשויה במצב הבא לפעול
באופן מוגבל או לא לפעול כלל:
 Rהגרור אינו מחובר בצורה תקינה או אינו מזוהה על ידי
הרכב.
פונקציות הElectronic Brakeforce) EBD-
(Distribution
מאפייני ה EBD-הם:
 Rניטור וויסות של לחץ הבלימה בגלגלים האחוריים.
 Rשיפור יציבות הנסיעה בעת בלימה ,במיוחד בעיקולים.
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תפקוד עזר ההיגוי STEER CONTROL

R

עזר ההיגוי  STEER CONTROLמסייע לך באמצעות
הפעלת כוח מורגש על ההגה בכיוון שבו צריך לנווט את
הרכב כדי לייצב אותו.
המלצת היגוי זו תופק במיוחד במצבים הבאים:
 Rבעת בלימה שני הגלגלים הימניים או השמאליים נמצאים
על כביש רטוב או חלק.
 Rהרכב נקלע לסחרור.

R

גבולות המערכת
במצב הבאים ייתכן ש STEER CONTROL-לא יפעל
כשורה או לא יפעל כלל:
 ESP® Rכבויה.
 Rישנה תקלה ב.ESP®-
 Rיש תקלה בהיגוי.
כאשר ישנה תקלה ב ,ESP®-הגה הכוח החשמלי עדיין
ימשיך לפעול.
פונקציות עזר הבלימה האקטיבי
עזר הבלימה האקטיבי כולל את הפונקציות הבאות:
 Rאות אזהרה לשמירת מרחק

R

פונקציית בלימה אוטונומית
סיוע בבלימה בהתאם למצב
רכבים בעלי חבילת מערכות עזר :עזר היגוי חומק

עזר הבלימה האקטיבי יכול לסייע לך למזער את סכנת
ההתנגשות ברכבים ,בנוסעי אופניים או בהולכי רכב או
להפחית את השלכות התאונה.
כאשר עזר הבלימה האקטיבי מזהה סכנת התנגשות נשמע
צליל אזהרה ונורית אזהרת המרחק במכלול המחוונים L
נדלקת.
אם אינך מגיב לאזהרה ייתכן שבמצבים קריטיים המערכת
תבלום עצמאית.
במיוחד במצבים קריטיים יכול עזר הבלימה האקטיבי לבלום
עצמאית .נורית האזהרה וצליל האזהרה יופעלו במקרה זה
ביחד עם הבלמים.
אם תבלום בעצמך במצב קריטי או תלחץ על הבלם בעת
תהליך בלימה אוטונומי ,המערכת תספק סיוע בלימה מותאם
למצב .במקרה הצורך היא תגביר את לחץ הבלימה עד
לבלימה מלאה.

אם נעשתה בלימה אוטונומית או סיוע בבלימה המותאם
למצב ,תופיע התצוגה  1בצג הרב-תכליתי ,שתמחק באופן
אוטומתי לאחר זמן קצר.
פעולת הבלימה האוטונומית או הסיוע בבלימה המותאם
למצב עשויים לגרור אחריהם הפעלה של אמצעי מנע נוספים
להגנה על הנוסעים )®.(PRE-SAFE
& אזהרה סכנת תאונה כאשר כושר הזיהוי של עזר
הבלימה האקטיבי מוגבל
לא תמיד יוכל עזר הבלימה האקטיבי לזהות בבירור
אובייקטים ומצבי תנועה מורכבים.
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במקרים אלה עזר הבלימה האקטיבי עשוי:
 Rלהזהיר או לבלום ללא סיבה
 Rלא להזהיר או לא לבלום
0

שים לב תמיד למצב התנועה ואל תסמוך אך ורק
על עזר הבלימה האקטיבי .עזר הבלימה האקטיבי
הוא אמצעי עזר בלבד .האחריות לשמור על מרחק

0

בטיחות ,לשמור על המהירות הדרושה ולבלום
בזמן מוטלת על הנהג.
היה מוכן לבלום או לחמוק לפי הצורך.

R

שים לב גם לגבולות המערכת של עזר הבלימה האקטיבי.
הפונקציות הבודדות זמינות בטווחי המהירות הבאים:
אות האזהרה לשמירת מרחק מזהיר במצבים הבאים:
 Rכאשר מהירות של כמעט  30קמ"ש במשך כמה שניות
המרחק לרכב הנוסע מלפנים נמוך מדי ביחס למהירות

הנסיעה ,נדלקת נורית האזהרה של אזהרת המרחק במכלל
המחוונים .L
כאשר אתה החל ממהירות של כמעט  7קמ"ש מתקרב
לרכב או הולך רגל באופן קריטי ,תשמע צליל אזהרה
ונורית האזהרה של אזהרת המרחק במכלל המחוונים
 Lנדלקת.

בלום מיד או חמוק מהמכשול ,בתנאי שהדבר אפשרי ללא
הסתכנות ומצב התנועה מאפשר זאת.

אות האזהרה לשמירת מרחק יכול לסייע לך במצבים הבאים באמצעות צליל אזהרה מקוטע ונורית אזהרה:
רכבים הנוסעים
לפניך

רכבים עומדים

כלי רכב חוצים

הולכי רגל נעים

הולכי רגל
עומדים

רוכבי אופניים
חוצים

רוכבי אופניים לפניך

רוכבי אופניים
עומדים

רכבים ללא
חבילת מערכות
עזר

עד כ250-
קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

ללא תגובה

עד כ 80-קמ"ש

ללא תגובה

עד כ 60-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

ללא תגובה

רכבים בעלי
חבילת מערכות
עזר

עד כ250-
קמ"ש

עד כ100-
קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש
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פונקציית הבלימה האוטונומית יכולה החל ממהירות נסיעה של כ 7-קמ"ש להתערב במקרים הבאים:
רכבים הנוסעים
לפניך

רכבים עומדים

כלי רכב חוצים

הולכי רגל נעים

הולכי רגל
עומדים

רוכבי אופניים
חוצים

רוכבי אופניים לפניך

רוכבי אופניים
עומדים

רכבים ללא
חבילת מערכות
עזר

עד כ200-
קמ"ש

עד כ 50-קמ"ש

ללא תגובה

עד כ 60-קמ"ש

ללא תגובה

עד כ 60-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

ללא תגובה

רכבים בעלי
חבילת מערכות
עזר

עד כ250-
קמ"ש

עד כ100-
קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

הסיוע בבלימה המותאם למצב יכולה החל ממהירות נסיעה של כ 7-קמ"ש להתערב במקרים הבאים:
רכבים הנוסעים
לפניך

רכבים עומדים

כלי רכב חוצים

הולכי רגל נעים

הולכי רגל
עומדים

רוכבי אופניים
חוצים

רוכבי אופניים לפניך

רוכבי אופניים
עומדים

רכבים ללא
חבילת מערכות
עזר

עד כ250-
קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

ללא תגובה

עד כ 60-קמ"ש

ללא תגובה

עד כ 60-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

ללא תגובה

רכבים בעלי
חבילת מערכות
עזר

עד כ250-
קמ"ש

עד כ100-
קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש

עד כ 80-קמ"ש

עד כ 70-קמ"ש
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ביטול ההתערבות בבלימה של עזר הבלימה האקטיבי
באפשרותך להפסיק בכל רגע את ההתערבות בבלימה של עזר
הבלימה האקטיבי באופן הבא:
 Rלחיצה מלאה על דוושת ההאצה או קיקדאון
 Rשחרור דוושת הבלם
אם אחד מהתנאים הבאים מתמלא ,עזר הבלימה האקטיבי
עשוי להפסיק את ההתערבות בבלימה:
 Rאתה חומק מהמכשול.
 Rאין יותר סכנת התנגשות.
 Rהמערכת אינה מזהה עוד מכשול בדרך.
עזר היגוי חומק )רק עבור רכבים בעלי חבילת מערכות עזר (
אלה הם המאפיינים של עזר ההיגוי החומק:
 Rזיהוי הולכי רגל עומדים או נעים
 Rעזרה באמצעות סיוע היגוי נוסף בעת זיהוי תמרון
התחמקות
 Rהפעלה באמצעות תנועה מהירה של ההגה בעת תמרון
התחמקות
 Rסיוע בהתחמקות ובהתיישרות של הרכב
 Rתגובה החל ממהירות של כ 20-קמ"ש ועד למהירות של
כ 70-קמ"ש

באפשרותך להפסיק את הסיוע בכל עת אם תשתמש בהגה
באופן אקטיבי בעצמך.
& אזהרה סכנת תאונה למרות עזר ההיגוי החומק
לא תמיד יוכל עזר ההיגוי החומק לזהות בבירור
אובייקטים ומצבי תנועה מורכבים.
מלבד זאת הסיוע בהיגוי של עזר ההיגוי החומק אינו
מספיק בדרך כלל כדי למנוע התנגשות.
במקרים הבאים עשוי עזר ההיגוי החומק:
 Rלהזהיר או להתערב ללא סיבה
 Rלא להזהיר ולא להתערב
0
0
0
0

שים לב תמיד למצב התנועה ואל תסמוך אך ורק
על עזר ההיגוי החומק.
היה מוכן לבלום או לחמוק לפי הצורך.
הפסק את הסיוע של העזר באמצעות היגוי אקטיבי
במצבים לא קריטיים.
סע במהירות הולמת כאשר ישנם הולכי רכב
בסביבת הכביש.

גבולות המערכת
לאחר הפעלת ההצתה או לאחר התחלת נסיעה עובר זמן מה
עד שמלוא הספק המערכת זמין.

במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rבשלג ,גשם ,ערפל ,רסס כבד ,סנוור ,קרינת שמש ישירה
או תנאי ראות לא יציבים
 Rכאשר החיישנים מלוכלכים ,מכוסים אדים ,פגומים או
מכוסים
 Rכאשר מקורות מכם אחרים מפריעים לחיישנים ,לדוגמה
בעת החזרה חזקה של קרני מכם בחניונים מקורים
 Rכאשר המערכת מזהה ומציגה אובדן לחץ אוויר בצמיגים
או פגם באחד הצמיגים
 Rבמצבי תנועה מורכבים ,שבהם היא אינה מזהה את
האובייקטים באופן חד משמעי
 Rכשישנם הולכי רגל שנכנסים במהירות לאזור הכיסוי של
החיישנים
 Rכשישנם הולכי רגל שמוסתרים על ידי אובייקטים אחרים
 Rכאשר קווי המתאר האופייניים של הולך הרגל אינם
בולטים על פני הרקע
 Rכאשר היא אינה מזהה הולך רגל ככזה ,לדוגמה עקב
לבוש מיוחד או אובייקטים אחרים
 Rבעיקולים צרים
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 %כאשר עזר הבלימה האקטיבי כבוי יוצג הסמל æ
באזור הסטטוס של הצג הרב-תכליתי.

הגדרת עזר הבלימה האקטיבי
תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2עזר בלימה אקטיבי
ניתן לקבוע את ההגדרות הבאות:
 Rמוקדם
 Rבינוני
 Rמאוחר

2

0

תפקוד אור הבלם האדפטיבי
מערכות עזר

בחר הגדרה.
ההגדרה נותרת באותו המצב גם לאחר ההתנעה הבאה של
המנוע.

כיבוי עזר הבלימה האקטיבי
 %מומלץ להשאיר את עזר הבלימה האקטיבי מופעל תמיד.
 0בחר כבוי.
פונקציית אזהרת שמירת הרחק ,פונקציית הבלימה
האוטומטית ועזר ההיגוי החומק יכבו.
בהתנעת הרכב הבאה ההגדרה "בינוני" תיבחר
אוטומטית.

בעת בלימת חירום יזהיר אור הבלם האדפטיבי את התנועה
שמאחוריך באמצעים הבאים:
 Rהבהובים של פנס הבלם
 Rהפעלת מערכת איתות החירום
כאשר הרכב בולם בעוצמה ממהירות גבוה מ 50-קמ"ש ,פנסי
הבלם יהבהבו במהירות .אמצעי זה נועד למשוך את תשומת
הלב של התנועה מאחוריך.
אם בתחילת הבלימה המהירות גבוהה מ 70-קמ"ש ,מערכת
איתות החירום תידלק ברגע שהרכב נעצר .לאחר חידוש
הנסיעה מערכת איתות החירום תכבה אוטומטית במהירות של
כ 10-קמ"ש .תוכל לכבות את מערכת איתות החירום גם
באמצעות לחצן איתות החירום.
 TEMPOMATומגביל
תפקוד הTEMPOMAT-
מערכת  TEMPOMATמווסתת את המהירות לערך שהנהג
קבע.

כאשר אתה מאיץ ,לדוגמה לצורך עקיפה ,המהירות השמורה
לא תימחק .אם תוריד את הרגל מדוושת ההאצה לאחר
עקיפה ,ה TEMPOMAT-יווסת את מהירות הרכב בחזרה
למהירות השמורה.
את ה TEMPOMAT-מתפעלים באמצעות הלחצנים
המתאימים בגלגל ההגה .תוכל להגדיר כל מהירות ,החל
מ 20-קמ"ש ועד למהירות הנסיעה המרבית או עד מגבלת
המהירות לנסיעה עם צמיגי חורף.
ה TEMPOMAT-לא יוכל להפחית את הסיכוי לתאונה או
להתגבר על חוקי הפיזיקה אם לא תתאים את סגנון הנהיגה
שלך .הוא אינו יכול להתחשב בתנאי הדרך ,מזג האוויר או
התנועה TEMPOMAT .היא מערכת עזר בלבד .הנהג הוא
האחראי לשמירת המרחק מהרכב מלפנים ,למהירות הנסיעה,
לבלימה במועד ולשמירה על נתיב הנסיעה.
תצוגות בצג הרב-תכליתי
על הצג הרב-תכליתי יוצגו מצב הTEMPOMAT-
והמהירות השמורה.
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 TEMPOMAT 1נבחר
 2מהירות שמורה ,ה TEMPOMAT-מושבת
 3מהירות שמורה ,ה TEMPOMAT-פעיל
 %במד המהירות מאירים המקטעים מהמהירות השמורה
הנוכחית ועד לסוף מעגל המקטעים או עד להגבלת
המהירות המוגדרת עבור צמיגי חורף.
גבולות המערכת
בעת נסיעה בעלייה ,ייתכן ובקרת השיוט לא תוכל לשמור על
מהירות הנסיעה המוגדרת במערכת .כאשר העלייה הופכת
מתונה יותר ,המערכת תשוב לווסת את מהירות הנסיעה
בהתאם למוגדר.
שלב להילוך נמוך יותר במועד בעת נסיעה בירידות ארוכות
ותלולות .שים לב במיוחד להנחיה זו בעת העמסת הרכב .בצע

פעולה זו כדי להשתמש ביכולת הבלימה של המנוע .פעולה זו
תשחרר את העומס שעל מערכת הבלמים ותמנע את התחממות
הבלמים ואת שחיקתם.
במצבים הבאים אין להשתמש ב:TEMPOMAT-
 Rכאשר מצב התנועה דורש שינויי מהירות תכופים,
לדוגמה כאשר יש תנועה רבה או בכבישים מרובי
עיקולים.
 Rבנסיעה על כביש חלק הגלגלים המניעים עשויים לאבד
את האחיזה בעת האצה והרכב יחליק.
 Rנהיגה כאשר הראות גרועה.
תפקוד המגביל
המגביל מגביל את מהירות הנסיעה של הרכב .כדי לרדת
למהירות השמורה המגביל בולם עצמאית.
באפשרותך להגביל את המהירות באופנים הבאים:
 Rמשתנה :עבור הגבלות מהירות ,לדוגמה בנהיגה בשטחים
עירוניים
 Rקבועה :עבור הגבלות מהירות לטווח אורך ,לדוגמה
בנסיעה עם צמיגי חורף
את המגביל המשתנה מתפעלים באמצעות הלחצנים
המתאימים בגלגל ההגה .תוכל להגדיר כל מהירות ,החל
מ 20-קמ"ש ועד למהירות הנסיעה המרבית או עד מגבלת

המהירות לנסיעה עם צמיגי חורף .לאחר התנעת הרכב תוכל
לקבוע את הערך גם כשהרכב עומד במקום.
מגביל המהירות אינו יכול להפחית את סכנת התאונה כשאינה
נוהג באופן מתאים למצב והוא אף אינו יכול לבטל את חוקי
הפיזיקה .הוא אינו יכול להתחשב בתנאי הדרך ,מזג האוויר או
התנועה .המגביל הוא אמצעי עזר בלבד .הנהג הוא האחראי
לשמירת המרחק מהרכב מלפנים ,למהירות הנסיעה ,לבלימה
במועד ולשמירה על נתיב הנסיעה.
רכבי  :Mercedes‑‑AMGמגביל המהירות זמין עד
למהירות מרבית של  250קמ"ש .
תצוגות בצג הרב-תכליתי
על הצג הרב-תכליתי יוצגו מצב המגביל המשתנה והמהירות
השמורה.
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R
R

המהירות השמורה נטענת.
אתה שומר מהירות חדשה.

החלפה בין  TEMPOMATלמגביל המהירות המשתנה

תפעול ה TEMPOMAT-או המגביל המשתנה
& אזהרה סכנת תאונה עקב מהירות שמורה

 1המגביל המשתנה נבחר
 2מהירות שמורה ,המגביל המשתנה מושבת
 3מהירות שמורה ,המגביל המשתנה מופעל
 %במד המהירות מאירים המקטעים עד למהירות השמורה.
 %אם מהירות הנסיעה גבוהה מהמהירות השמורה ,התצוגה
תהבהב .3
קיקדאון
אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות
)קיקדאון( ,מגביל המהירות המשתנה יעבור למצב סביל .על
הצג הרב-תכליתי מופיעה ההודעה המגביל פסיבי.
לאחר סיום הקיקדאון המגביל יחזור למצב פעיל במצבים
הבאים:
 Rמהירות הנסיעה נמוכה מהמהירות השמורה.

בעת אחזור מהירות ששמורה בזיכרון אשר נמוכה
ממהירות הנסיעה הנוכחית של הרכב ,הרכב יאט.
 0התחשב במצב התנועה לפני שאתה טוען את
המהירות השמורה.
תנאים
TEMPOMAT
 Rה TEMPOMAT-נבחר.
 ESP® Rמופעלת ,אולם אינה מווסתת.
 Rמהירות הנסיעה היא לפחות  20קמ"ש.
 Rתיבת ההילוכים נמצאת במצב .h
מגביל משתנה
 Rהרכב מותנע.
 Rהמגביל המשתנה נבחר.

 0בחירת ה :TEMPOMAT-דחף מעלה את המתג .1
 0בחירת מגביל המהירות המשתנה :דחף מטה את המתג
.1
 %רכבים בעלי עזר שמירת מרחק אקטיבי :DISTRONIC
מגביל המהירות המשתנה נבחר באמצעות לחצן אחר
) 3עמוד .(199

נהיגה וחניה 195
העברת ה TEMPOMAT-או מגביל המהירות המשתנה
למצב פעיל
 0דחף את המתג  2למעלה ) (SET+או למטה ).(SET-
המהירות הנוכחית תישמר במערכת ,והרכב ייסע בה
בקביעות ) (TEMPOMATאו יוגבל אליה )מגביל
מהירות משתנה(.
או
0
דחף את המתג  3כלפי מעלה ).(RES
המהירות הנוכחית תישמר במערכת ,והרכב ייסע בה
בקביעות ) (TEMPOMATאו יוגבל אליה )מגביל
מהירות משתנה(.
המהירות האחרונה שנשמרה נמחקה מן הזיכרון ,תישמר
מהירות הנסיעה הנוכחית של הרכב.
 %לאחר כיבוי הרכב המהירות האחרונה שנשמרה תימחק.
כשמפעילים את ה TEMPOMAT-או את עזר שמירת
המרחק האקטיבי  ,DISTRONICהמהירות האחרונה
שנשמרה עבור מגביל המהירות המשתנה תימחק.
הגדלת/הפחתת המהירות השמורה
 0דחף את המתג  2למעלה ) (SET+או למטה )(SET-
עד לנקודת ההתנגדות.
המהירות השמורה תגדל ב 1-קמ"ש.
או

0

דחף את המתג  2למעלה ) (SET+או למטה )(SET-
עד לנקודת ההתנגדות והחזק.
המהירות השמורה תגדל או תקטן בצעדים של  1קמ"ש.

0

0

דחף את המתג  2מעבר לנקודת ההתנגדות למעלה
) (SET+או למטה ).(SET-
המהירות השמורה תגדל ב 10-קמ"ש.

0

0

דחף את המתג  2מעבר לנקודת ההתנגדות למעלה
) (SET+או למטה ) (SET-והחזק.
המהירות השמורה תגדל או תקטן בצעדים של  10קמ"ש.

0

האץ את הרכב למהירות הנסיעה המבוקשת.
דחף את המתג  2למעלה ).(SET+

או

או

או
0

החלת המהירות שזוהתה
כאשר עזר התמרורים מזהה תמרור הגבלת מהירות בזמן
שה/TEMPOMAT-מגביל המהירות המשתנה פעילים
והתמרור מוצג במכלול המחוונים ,אפשר לבחור מבין
האפשרויות הבאות:

0

דחף את המתג  3כלפי מעלה ).(RES
המהירות המרבית המותרת המוצגת בתמרור תישמר
במערכת והרכב ייסע בקביעות במהירות זו או יוגבל
למהירות זו.
השבתת ה :TEMPOMAT-דחף את המתג 3
למטה ).(CNCL
כיבוי ה :TEMPOMAT-דחף מטה את המתג .1

השבתת ה TEMPOMAT-או מגביל המהירות המשתנה
 0דחף את המתג  3למטה ).(CNCL
®
 %אם אתה בולם ,מכבה את ® ESPאו  ESPמווסתת,
ה TEMPOMAT-יושבת .המגביל המשתנה לא
יושבת.
מגביל קבוע
כאשר הרכב אמור לא לחרוג ממהירות מסוימת במשך תקופה
ארוכה )לדוגמה בנסיעה עם צמיגי חורף( תוכל להגדיר זאת
במגביל הקבוע.
לשם כך תוכל להגביל במערכת המולטימדיה את המהירות
לערך שבין  160קמ"ש ל 240-קמ"ש ) 3עמוד .(196
זמן קצר לפני שהרכב מגיע למהירות המוגדרת ,היא מופיעה
בצג הרב-תכליתי .אם תאשר את ההודעה בלחיצה על ,%
היא לא תוצג שוב עד להדממת הרכב .ההודעה תוצג שוב רק
לאחר התנעה מחדש או לאחר שינוי המהירות המכווננת.
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גם באמצעות קיקדאון אי אפשר להעביר את המגביל הקבוע
למצב סביל ,והמהירות בפועל תישאר מתחת למהירות
המוגדרת.
קביעת הגבלת מהירות בנסיעה עם צמיגי חורף
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב
 2הגבלת מהירות חורף
 0בחר מהירות או כבה את הפונקציה.
(Downhill Speed Regulation) DSR
אופן הפעולה של ) DSRבקרת מהירות בנסיעה במורד(
 DSRהיא מערכת עזר לנסיעה במורד .המערכת מווסתת את
מהירות הנסיעה למהירות היעד המוגדרת במערכת .ככל
שהמדרון תלול יותר ,כך הבלימה של ה DSR-תהיה
משמעותית יותר .בנסיעה במישור או בעלייה בלימת הDSR-
תהייה מתונה מאוד או לא קיימת כלל.
כאשר ה DSR-מופעל ובורר ההילוכים נמצא במצבh, k
או  ,iה DSR-מווסת את מהירות הנסיעה .ניתן להגדיר את
מהירות היעד לכל ערך בין  2קמ"ש לבין  18קמ"ש  .ניתן
להגביר את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת ההאצה ,או
להאט את מהירות הנסיעה בלחיצה על דוושת הבלם.
בנסיעה במהירות גבוהה מ 45-קמ"ש מערכת  DSRתכבה
עם
אוטומטית .על הצג הרב-תכליתי יופיע אז הסמל

ההודעה כבוי .חיווי המצב בצג הרב-תכליתי כבוי .בנוסף
מושמע צליל אזהרה.
הנחיות בנוגע לDSR-
& אזהרה סכנת החלקה ‑ותאונה עקב הפעלה הDSR-
בנסיעה בכביש חלק.
כאשר מהירות הנסיעה הנוכחית ומהירות היעד שונות זו
מזו ,ומפעילים את  DSR-בנסיעה בכביש חלק ,הגלגלים
עלולים לאבד את אחיזתם.
 0לפני הפעלת ה ,DSR-יש לשים לב לתנאי הכביש
ולהפרש בין מהירות הנסיעה לבין מהירות היעד.
ה DSR-לא יוכל להפחית את הסיכוי לתאונה או להתגבר על
חוקי הפיזיקה אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך .הוא אינו
יכול להתחשב בתנאי הדרך ,מזג האוויר או התנועהDSR .
היא מערכת עזר בלבד .נהג הרכב אחראי לשמירת המרחק
מהרכב מלפנים ,למהירות הנסיעה ,לבלימה במועד ולשמירה
על נתיב הנסיעה.
האחריות על נסיעת הרכב במדרון והשליטה על הרכב היא
תמיד על הנהג .בהתאם לתנאי הביש וצמיגי הרכב הDSR-
לא תמיד יוכל לשמור על מהירות היעד .בחר את מהירויות
היעד תמיד בהתאם לתנאי הדרך ,ובמידת הצורך בלום את
הרכב בעצמך.

הפעלה/כיבוי )DSR (Downhill Speed Regulation
תנאים
 Rאתה נוסע במהירות של  40קמ"ש או לאט יותר.
אם מהירות הנסיעה גבוהה מדי ,תוצג על הצג
קמ ש.
הרב-תכליתי ההודעה סע מקס
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICכבוי.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות

2

גישה מהירה

0

.
בחר
כאשר הפונקציה מופעלת ,על הצג הרב-תכליתי מופיע
.
הסמל
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שינוי מהירות היעד

עזר שמירת מרחק  DISTRONICאקטיבי
תפקוד עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC

 0הגברת או האטת מהירותה יעד :דחף את המתג  1עד
לנקודת ההתנגדות ,כלפי מעלה להגברת המהירות וכלפי
מטה להאטת המהירות.
מהירות היעד תשתנה ב 1-קמ"ש כלפי מעלה או מטה,
ותופיע בצג הרב-תכליתי בליווי סמל .DSR
 %מהירות היעד משתנה תמיד בקפיצות של  1קמ"ש .-
הדבר אינו תלוי בלחיצת המתג עד או מעבר לנקודת
ההתנגדות.

עזר שמירת מרחק אקטיבי  DISTRONICשומר בדרך פנויה
על מהירות קבועה שהוגדרה מראש .כאשר מזוהה רכב הנוסע
מלפנים הוא שומר על המרחק שהוגדר מראש ,אפילו עד
לעצירה מלאה .המערכת תאט או תאיץ את הרכב בהתאם
למרחק מהרכב הנוסע מלפנים ולמהירות שהוגדרה .מהירות
הנסיעה ושמירת המרחק נקבעים ונשמרים בגלגל ההגה,
ברכבים ללא חבילת מערכות עזר לנהג בטווח שבין  20קמ"ש
לבין  200קמ"ש וברכבים עם חבילת מערכות עזר לנהג
בטווח שבין  20קמ"ש לבין  210קמ"ש .

המהירות הקבועה המוגדרת עשויה להשתנות עקב הגורמים
הבאים:
 :Plug-In-Hybrid Rתוכנית הנסיעה שנבחרה ,שים לב
בנושא זה להנחיות בחוברות ההוראות הנפרדת.
 Rמהירות מרבית )למשל מגבלת המהירות לנסיעה עם
צמיגי חורף( ) 3עמוד (195
מאפיינים נוספים של עזר שמירת מרחק אקטיבי
:DISTRONIC
 Rהתאמת אופן הנסיעה לתוכנית הנסיעה שנבחרה )חיסכון
בדלק ,נוחות מוגברת ,דינמיות( ) 3עמוד .(162
 Rרכבים בעלי חבילת מערכות עזר :תגובה לרכבים עומדים
שזוהו ,בטווח מהירויות של נסיעה עירונית )לא כולל
אופניים ואופנועים(.
 Rהתחלת האצה למהירות השמורה כאשר מפעילים את פנס
האיתות כדי לעבור לנתיב העקיפה.
 Rרכבים בעלי חבילת מערכות עזר :התחשבות באיסורי
עקיפה חד-צדיים בדרכים מהירות או בדרכים עם כמה
נתיבים מופרדים בשטח הפרדה בנוי )בהתאם למדינה(.
רכבים בעלי עזר חניה אקטיבי וחבילת מערכות עזר :כאשר
עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICמאט את הרכב
עד לעצירה מלאה על דרך מרובת נתיבים עם שטח הפרדה
בנוי ,המערכת יכולה לחדש את הנסיעה אוטומטית בטווח של
עד  30שניות בהתאם לרכב הנוסע לפניך אם מזוהה מצב
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קריטי בעת חידוש הנסיעה ,תופק אזהרה חזותית ואקוסטית
הדורשת מהנהג לנהוג בעצמו את הרכב .הרכב לא יאיץ עוד
עצמאית.
מערכת עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICהיא
מערכת עזר בלבד .האחריות לשמור על מרחק ביטחון ,על
המהירות הנכונה והאחריות לבלום בזמן מוטלות על הנהג.
גבולות המערכת
במצבים הבאים לדוגמה ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או
לא תפעל כלל:
 Rבשלג ,גשם ,ערפל ,רסס כבד ,סנוור ,קרינת שמש ישירה
או שינויים קיצוניים בתנאי האור
 Rכאשר מתערבל אבק רב באוויר ,לדוגמה בנסיעת שטח או
על קרקע חולית
 Rכאשר השמשה הקדמית באזור המצלמה מלוכלכת,
מכוסה אדים ,פגומה או מכוסה באופן אחר
 Rכאשר חיישני המכם מלוכלכים או מכוסים
 Rבחניונים מקורים או בעליות או בירידות תלולות
 Rברכבים צרים הנוסעים מלפנים ,כגון אופניים או
אופנועים
מלבד זאת בלימה או האצה על דרכים חלקות עלולות לגרום
לגלגל אחד או יותר לאבד את האחיזה בכביש והרכב עלול
להחליק.

במצבים אלה אין להשתמש בעזר שמירת המרחק האקטיבי
.DISTRONIC
& אזהרה סכנת תאונה עקב האצה או בלימה של עזר
שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICעשוי,
לדוגמה במצבים הבאים ,להאיץ או לבלום:
 Rכאשר הזינוק מבוצע על ידי עזר שמירת המרחק
האקטיבי .DISTRONIC
 Rכאשר אתה טוען את המהירות השמורה ,ומהירות זו
גבוהה משמעותית או נמוכה משמעותית ממהירות
הנסיעה הנוכחית.
 Rכאשר עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICכבר אינו מזהה רכב הנוסע מלפנים
או אינו מגיב לעצמים רלוונטיים.
0
0

שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.
התחשב במצב התנועה לפני שאתה טוען את
המהירות השמורה.

& אזהרה סכנת תאונה כאשר עזר שמירת המרחק
האקטיבי  DISTRONICאינו מאט מספיק את
הרכב
עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICבולם את
רכבך בעד  50%מההאטה המרבית האפשרית .במידה
שהאטה זו אינה מספיקה ,עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICיפיק אזהרה חזותית ואקוסטית.
 0במקרים אלה יש להתאים את מהירות הנסיעה
ולשמור על מרחק מספיק.
 0בלום ו/או בצע תמרון חמיקה בעצמך.
& אזהרה סכנת תאונה עקב הגבלה בכושר הזיהוי של
עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICאינו מגיב
או מגיב באופן מוגבל:
 Rבנסיעה מחוץ לגבולות הנתיב או כשאתה מחליף
נתיב
 Rלהולכי רגל ,בעלי חיים ,אופניים או רכבים עומדים
כמו גם למכשולים בלתי צפויים
 Rלמצבי תנועה מורכבים
 Rלתנועה נגדית או חוצה
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במצבים הבאים עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICלא יוכל להזהיר או לסייע באופן
אקטיבי.
 0עקוב תמיד בעירנות אחר מצב התנועה והגב
בהתאם.
תפעול עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
תנאים
 Rהרכב מותנע.
 Rבלם החנייה החשמלי משוחרר.
 ESP® Rמופעלת ואינה מווסתת.
 Rתיבת ההילוכים נמצאת במצב .h
 Rכל הדלתות ומכסה תא המנוע סגורים.
 Rבדיקת חיישני המכם הסתיימה בהצלחה.
 Rעזר החנייה  PARKTRONICאינו נמצא במהלכו של
תהליך כניסה לחנייה או יציאה מחנייה.
 DSR Rכבויה.
 Rהרכב אינו מחליק.

החלפה בין מגביל המהירות ועזר שמירת המרחק האקטיבי
DISTRONIC

המתג  4למעלה ) .(RESהורד את הרגל מדוושת
ההאצה )עזר שמירת מרחק אקטיבי .(DISTRONIC
המהירות הנוכחית תישמר במערכת ,והרכב ייסע בה
בקביעות )עזר שמירת המרחק האקטיבי
 (DISTRONICאו יוגבל אליה )מגביל המהירות(.
או
 0העברה למצב פעיל עם מהירות שמורה :דחף את המתג
 4למעלה ) .(RESהורד את הרגל מדוושת ההאצה
)עזר שמירת מרחק אקטיבי .(DISTRONIC
 %בעקבות דחיפת המתג  4פעם נוספת כלפי מעלה ,עזר
שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICאו מגביל
המהירות יחילו את המהירות המוצגת במכלול המחוונים.

0

לחץ על הלחצן .1

העברת עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICאו
מגביל המהירות המשתנה למצב פעיל
 0העברה למצב פעיל ללא מהירות שמורה :דחף את המתג
 3מעלה ) (SET+או למטה ) (SET-או דחף את

החלת המהירות המוצגת כאשר עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICאו מגביל המהירות פעילים
 0דחף את המתג  4כלפי מעלה ).(RES
הגבלת המהירות המוצגת במכלל המחוונים תישמר כעת
כמהירות המוגדרת .הרכב יתאים את מהירות הנסיעה שלו
לרכב הנוסע מלפנים ,אולם לא יותר מהר מהמהירות
השמורה.
זינוק עם עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
 0הורד את הרגל מדוושת הבלם והפעל את עזר שמירת
המרחק האקטיבי .DISTRONIC
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0

דחף את המתג  4כלפי מעלה ).(RES

0

לחץ לחיצה קצרה וברורה על דוושת ההאצה.
פונקציות עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
ימשיכו לתפקד.

או

השבתת עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
& אזהרה סכנת תאונה כאשר עזר שמירת המרחק
האקטיבי  DISTRONICפעיל בעת עזיבת מושב
הנהג
אם אתה עוזב את הרכב לאחר שעזר שמירת המרחק
האקטיבי  DISTRONICבלם את הרכב לבדו ,הרכב
עשוי להידרדר.
 0לפני שאתה עוזב את מושב הנהג הקפד תמיד
לכבות את עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICולאבטח את הרכב שלא יידרדר.
0

דחף את המתג  4למטה ).(CNCL

או כאשר
 %כאשר אתה בולם ,מכבה את
ה ESP®-מווסתת ,עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICיושבת.
הESP®-

הגדלת או הפחתת המהירות
 0דחף את המתג  3למעלה ) (SET+או למטה )(SET-
עד לנקודת ההתנגדות.
המהירות השמורה תגדל ב 1-קמ"ש.
או
 0דחף את המתג  3למעלה ) (SET+או למטה )(SET-
עד לנקודת ההתנגדות והחזק.
המהירות השמורה תגדל או תקטן בצעדים של  1קמ"ש.
או
 0דחף את המתג  3מעבר לנקודת ההתנגדות למעלה
) (SET+או למטה ).(SET-
המהירות השמורה תגדל ב 10-קמ"ש.
או
 0דחף את המתג  3מעבר לנקודת ההתנגדות למעלה
) (SET+או למטה ) (SET-והחזק.
המהירות השמורה תגדל או תקטן בצעדים של  10קמ"ש.
הקטנת או הגדלת המרחק המבוקש לרכב הנוסע לפניך
 0הגדלת המרחק המבוקש :דחף מטה את המתג .2
 0הקטנת המרחק המבוקש :דחף מעלה את המתג .2

תפקוד עזר הגבלת המהירות האקטיבי
 %הפונקציה הבאה זמינה רק בחלק מהמדינות ורק בשילוב
עם חבילת מערכות העזר.

כאשר מזוהה שינוי בהגבלת המהירות ועזר שמירת המרחק
האקטיבי  DISTRONICמופעל ,הוא ישמור את המהירות
החדשה כמהירות השיוט.
ויסות מהירות הנסיעה מתחיל לכל המאוחר בקו שלט הגבלת
המהירות .במקרה של שלטי כניסה שלטח עירוני ,המהירות
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מותאמת על פי המהירות המותרת בשטח עירוני .תצוגת
הגבלת המהירות בצג מכלול המחוונים תעודכן תמיד לפי
תמרור הגבלת המהירות.
בקטעי דרך ארוכים ללא הגבלת מהירות )כגון דרכים
מהירות( ,המהירות המומלצת תישמר אוטומטית במערכת
כמהירות השיוט .המערכת תשתמש במהירות השמורה בקטעי
דרך ארוכים כמהירות מומלצת .אם לא תשנה את המהירות
השמורה לקטעי דרך ארוכים ,המהירות המומלצת בהם תהיה
 130קמ"ש.
כאשר עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICעובר
למצב סביל בעקבות לחיצה על דוושת ההאצה ,המערכת
תתחשב רק בהגבלות מהירות גבוהות מהמהירות השמורה.
עזר שמירת המרחק האקטיבי הוא אמצעי עזר בלבד .האחריות
לשמור על מרחק ביטחון ,על המהירות הנכונה והאחריות
לבלום בזמן מוטלות על הנהג .המהירות המרבית המותרת
תלויה בין היתר במאפייני הכביש ובמצב התנועה.
גבולות המערכת
ייתכן שהמערכת לא תוכל לזהות באופן חד משמעי הגבלת
מהירות חלקית )לדוגמה בזמנים מסוימים או בתנאי מזג אוויר
מסוימים( .המערכת אינה מזהה את המהירות המרבית
המותרת בנסיעה עם גרור .במצב זה עליך להתאים בעצמך את
מהירות הנסיעה.

& אזהרה סכנת תאונה עקב ויסות המהירות על ידי עזר
הגבלת המהירות האקטיבי

את ויסות המהירות המבוסס על תנאי הדרך אפשר להגדיר
במערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(202
המערכת מתחשבת באירועים הבאים בדרך:
 Rעיקולים
 Rצומתי  ,Tמעגלי תנועה ועמדות אגרה
 Rפניות ויציאות מדרכים מהירות

ודא שמהירות הנסיעה מתאימה לחוקי התעבורה.
התאם את מהירות הנסיעה בפועל למצב התנועה
ולתנאי מזג האוויר הנוכחיים.

 %בהגעה לעמדת אגרה עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICיחיל את המהירות של כביש האגרה
כמהירות השמורה.
בנוסף לכך מהירות הרכב תקטן כאשר בזמן שפנסי האיתות
מופעלים אחד מהמצבים הבאים מזוהה:
 Rפנייה או צומת
 Rנסיעה בנתיבי האטה
 Rנסיעה בנתיב שכן לנתיב האטה

המהירות שעזר הגבלת המהירות האקטיבי מיישם עשויה
להיות גבוהה מדי או שגויה במקרים מסוימים:
 Rעל כביש רטוב או כשיש ערפל
 Rבנסיעה עם גרור
0
0

תפקוד ויסות המהירות המבוסס על תנאי הדרך
 %הפונקציה הבאה זמינה רק בחלק מהמדינות ורק בשילוב
עם חבילת מערכות העזר.
כאשר עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICמופעל,
מהירות הנסיעה תותאם לאירועים הצפויים בדרך .הרכב ייסע
דרך האירועים בדרך באופן חסכוני בדלק ,בנוחות מוגברת או
בנסיעה דינמית – תלוי בתוכנית הנסיעה שנבחרה .לאחר
שהאירוע בדרך עבר הרכב יאיץ בחזרה למהירות השמורה.
המערכת מתחשבת תוך כך במרחק המוגדר לרכב הנוסע
מלפנים ובהגבלות המהירות הצפויות בדרך.

באופן עקרוני הנהג אחרי לבחירת מהירות מתאימה
ולהתחשבות במשתמשי דרך אחרים .זה תקף במיוחד
לצמתים ,למעגלי תנועה ולמערכות איתות בדרך ,מאחר
שוויסות המהירות המבוסס על תנאי הדרך לא יבלום את הרכב
עד לעצירה מלאה.
כאשר הנחיית מסלול של מערכת הניווט פעילה ,התאמת
המהירות הראשונה תתבצע אוטומטית .הפעלת פנס האיתות
מאשרת את מסלול הנסיעה והתאמת המהירות הנוספת תופעל.
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התאמת המהירות תסתיים במצבים הבאים:
 Rכאשר פנס האיתות מכובה לפני האירוע בדרך.
 Rכאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה או דוושת הבלם
במהלך התהליך.
גבולות המערכת
ויסות המהירות המבוסס על תנאי הדרך אינו מתחשב בחוקי
מתן זכות קדימה .הנהג אחראי לשמירה על תקנות התעבורה
ולהתאמת מהירות הנסיעה.
בתנאי סביבה קשים )לדוגמה כאשר מהלך הנתיבים אינו
ברור ,כאשר הכביש הופך צר ,על כביש רטוב ,מכוסה שלג או
קרח( או בנסיעות עם גרור ייתכן שהמהירות שהמערכת תבחר
לא תהיה המהירות המתאימה למצב .במצבים אלה על הנהג
להתערב.
& אזהרה סכנת תאונה למרות ויסות מהירות מבוסס
תנאי דרך
ויסות המהירות המבוסס על תנאי הדרך עשוי במצבים
הבאים לפעול באופן שגוי או לא לפעול כלל זמנית:
 Rאם הנהג אינו נוסע בהתאם למסלול שחושב מראש
 Rכאשר נתוני המפה אינם מעודכנים או אינם זמינים
 Rבאזורים של עבודות בכביש

R

כשתנאי מזג האוויר גרועים והכביש משובש
בעקבות לחיצה על דוושת ההאצה
כשישנן הגבלות מהירות המוצגות דיגיטלית

0

התאם את המהירות למצב התנועה.

R
R

הגדרת ויסות המהירות המבוסס על תנאי הדרך
תנאים
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICמופעל.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2מהירות לפי תנאי הדרך
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
כאשר פונקציה זו פעילה ,מהירות הנסיעה מותאמת
לאירוע המתרחש בהמשך הנתיב.
 %למידע נוסף על התאמת מהירות הנסיעה בהתאם למסלול
) 3עמוד .(201
2

מערכות עזר

עזר היגוי אקטיבי
אופן הפעולה של עזר ההיגוי האקטיבי
 %הפונקציה הבאה זמינה רק בחלק מהמדינות ורק בשילוב
עם חבילת מערכות העזר.
עזר ההיגוי האקטיבי זמין עד למהירות של  210קמ"ש.
באמצעות התערבויות מתונות בהיגוי המערכת מסייעת לך
להישאר במרכז הנתיב .עזר ההיגוי האקטיבי מתכוונן לפי
רכבים הנוסעים מלפנים ולפי סימוני הנתיבים ,בהתאם
למהירות הנסיעה.
 %בחלק מהמדינות עזר ההיגוי האקטיבי מתכוונן לפי
התנועה מסביב במהירויות נסיעה נמוכות .כך במקרה
הצורך עזר ההיגוי האקטיבי יכול לסייע גם באמצעות
נסיעה שלא במרכז הנתיב ,למשל כדי ליצור נתיב חילוץ.
כאשר מערכת ההיגוי האוטומטי פעילה יוצג הסמל  àעל
הצג הרב-תכליתי בירוק.
כאשר זיהוי סימון הנתיבים וזיהוי הרכבים מלפנים משתבשים,
עזר ההיגוי האקטיבי יעבור למצב סביל .במקרה זה המערכת
לא תסייע .בשלב המעבר בין המצב הפעיל למצב הסביל
הסמל  àיוצג בהגדלה ויהבהב .לאחר שהמערכת סיימה
לעבור למצב הסביל יוצג הסמל  àבאפור על הצג
הרב-תכליתי.
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זיהוי היגוי וזיהוי מגע
לכן הנהג חייב לשמור את הידיים על גלגל ההגה תמיד ,כדי
שהוא יוכל בכל רגע לנווט את הרכב ולתקן את מסלול
הנסיעה שלו .הנהג חייב להיות מוכן תמיד להחלפה בין מצב
פעיל למצב סביל ולהפך.

כאשר הנהג אינו סובב את גלגל ההגה בעצמו זמן ממושך או
שהוא מוריד את הידיים מגלגל ההגה ,המערכת תפיק ראשית
אזהרה חזותית .על הצג הרב-תכליתי תופיע התצוגה  .1אם
הנהג עדיין אינו מסובב את גלגל ההגה באופן פעיל או אינו
מספק משוב למערכת ,יושמע צליל אזהרה בנוסף לאזהרה
החזותית.
האזהרה אינה מבוצעת או מופסקת כאשר הנהג מספק משוב
למערכת:
 Rהנהג מנווט את הרכב.

R

הנהג לוחץ על לחצן בגלגל ההגה או משתמש בפקד
המגע.

אם עזר ההיגוי האקטיבי מזהה הגעה למגבלות המערכת,
מוצגת אזהרה חזותית ונשמע צליל אזהרה.
עזר ההיגוי האקטיבי הוא מערכת עזר בלבד .הנהג הוא
האחראי לשמירת המרחק מהרכב מלפנים ,למהירות הנסיעה,
לבלימה במועד ולשמירה על נתיב הנסיעה .לפני החלפת נתיב
על הנהג לוודא שהנתיב ליד פנוי )מבט מעבר לכתף(.
גבולות המערכת
עזר ההיגוי האקטיבי מסוגל להפעיל מומנט היגוי מוגבל
לצורך תנועה הצדה .ייתכן שפעולת ההיגוי שלו לא תספיק
כדי לשמור את הרכב בנתיב או לחצות נתיב ירידה מדרך
מהירה.
במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rכאשר הראות גרועה ,לדוגמה כאשר הנתיב אינו מואר
מספיק ,כאשר תנאי האור והצל משתנים באופן קיצוני,
בגשם ,בשלג ,בערפל או כשישנו רסס רב.
 Rכאשר הרכב מסונוור ,לדוגמה על ידי תנועה נגדית ,קרינת
שמש ישירה או החזרות אור.
 Rכאשר הכביש אינו מואר מספיק
 Rכאשר אזור המצלמה בשמשה הקדמית מלוכלך ,מכוסה
אדים ,פגום או מכוסה ,למשל על ידי מדבקה.

R

R
R
R
R

כאשר אין סימוני נתיב או כאשר חלק מהסימונים אינם
ברורים או כאשר סימוני הנתיב משתנים במהירות,
לדוגמה באזור של עבודות בכביש.
סימוני הנתיב דהו ,התכהו או כוסו בלכלוך או בשלג
לדוגמה
המרחק אל הרכב שלפניך קטן מדי ,ולא ניתן לזהות את
סימני הנתיב
הכביש צר או מפותל
כשישנם מכשולים ,כגון מחסומי פלסטיק ניידים,
העומדים בנתיב או בולטים לתוך הנתיב.

במצבים הבאים המערכת לא תסייע:
 Rבעיקולים חדים או בפניות
 Rבחציית צמתים
 Rבמעגלי תנועה או בתחנות אגרה
 Rבעת גרירת גרור
 Rבעת החלפת נתיב פעילה ללא הפעלת פנס האיתות
 Rבלחץ אוויר נמוך בצמיגים
בהתאם להגדרות הרכב שנבחרו ייתכן שעזר ההיגוי האקטיבי
לא יהיה זמין .שים לב לתצוגת המצב של עזר ההיגוי
האקטיבי על הצג הרב-תכליתי ) 3עמוד .(206
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& אזהרה סכנת תאונה עקב ביטול לא צפוי של עזר
החלפת הנתיב.
כאשר התנאים מגיעים לגבולות המערכת של עזר ההיגוי
האקטיבי ייתכן שהמערכת תפסיק לפעול ושהיא לא
תשמור עוד על הרכב בנתיב.
 0שמור את הידיים על גלגל ההגה תמיד ,היה ערני
ומודע למצב התנועה.
 0נווט את הרכב תמיד בהתאם למצב התנועה.
& אזהרה סכנת תאונה עקב התערבות לא צפויה בהיגוי
על ידי עזר ההיגוי האקטיבי
תיתכן בעיה בזיהוי סימוני הנתיב ועצמים.
מצב זה עשוי להוביל להתערבויות בלתי צפויות בהיגוי.
 0נווט את הרכב בהתאם למצב התנועה.
הפעלה או כיבוי של עזר ההיגוי האקטיבי
תנאים
 ESP® Rמופעלת ,אך אינה מווסתת.
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICמופעל.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2גישה מהירה
 0בחר  aעזר היגוי אקטיבי.
תפקוד העזר האקטיבי להחלפת נתיב
 %הפונקציה הבאה זמינה רק בחלק מהמדינות ורק בשילוב
עם חבילת מערכות העזר.
עזר החלפת הנתיב האקטיבי מסייע לנהג בהחלפת נתיב
באמצעות מומנטי היגוי כאשר הנהג מפעיל את האיתות.
המערכת תסייע בהחלפת הנתיב כאשר כל התנאים הבאים
מתמלאים:
 Rאתה נוסע בדרך מהירה או בדרך שיש בה כמה נתיב בכל
כיוון נסיעה.
 Rהמסלול שלצדך מופרד בקו הפרדה מקוטע.
 Rאף רכב אינו מזוהה בנתיב שלצדך.
 Rאתה נוסע במהירות שבין  80קמ"ש לבין  180קמ"ש.
 Rהעזר האקטיבי להחלפת נתיב הופעל במערכת
המולטימדיה.
 Rעזר ההיגוי האקטיבי מופעל ובמצב פעיל.

אם לא מזוהה רכב בנתיב המקביל ומותר לעבור נתיב ,מעבר
הנתיב יחל לאחר שהנהג יפעיל את פנס האיתות .הפעולה
מוצגת לנהג על ידי החץ הירוק 2ליד סמל גלגל ההגה.
בנוסף מוצגת למשל ההודעה
)החלפת נתיב שמאלה( .אם עזר החלפת הנתיב האקטיבי
הופעל ביחד עם איתות הפנייה אבל אין אפשרות לעבור נתיב
מיד ,סמל גלגל ההגה יישאר ירוק והחץ יוצג באפור .1
ברגע שעזר החלפת הנתיב נכנס לפעולה ,מחוון הכיוון יופעל
אוטומטית ליד הצג בתצוגה הרב-תכליתית.
אם גרפיקת העזר מוצגת בעת מעבר בין נתיבים ,התצוגה של
החלפת הנתיב תוצג כאן ,חץ נוסף מסמן את הנתיב
הסמוך) 3עמוד .(206
אם אין אפשרות לעבור נתיב החץ ייעלם כעבור כמה שניות,
ואז יהיה צורך להפעיל מחדש את החלפת הנתיב .בדרכים
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מהירות שאין בהן הגבלת מהירות החלפת הנתיב יכולה
להתבצע מיידית בלבד.
הפרעה למערכת עשויה להוביל לביטול העזר האקטיבי
להחלפת נתיב .במקרה של ביטול תופיע על הצג הרב-תכליתי
)החלפת הנתיב
ההודעה
בוטלה( ויישמע צליל אזהרה.
& אזהרה סכנת תאונה עקב מעבר לנתיב שיש בו רכב
לא תמיד יכול עזר הנתיב לזהות אם הנתיב שלצדך פנוי.
הוא עשוי להתחיל במעבר נתיב אף על פי שהנתיב
שלצדך תפוס.
 0לפני מעבר נתיב ודא שהנתיב שלצד פנוי ושאינך
מסכן משתמשי דרך אחרים.
 0עקוב אחר תהליך מעבר הנתיב.
& אזהרה סכנת תאונה עקב ביטול לא צפוי של עזר
החלפת הנתיב
אם התנאים מגיעים לגבולות התפקוד של העזר להחלפת
נתיב ,לא בטוח שהמערכת תישאר פעילה.
העזר להחלפת נתיב לא יספק מומנט היגוי.

0

עליך לפקח תמיד על החלפת הנתיב עם ידניים על
גלגל ההגה .עקוב אחר התנועה ובמקרה הצורך
נווט או בלום את הרכב.

גבולות המערכת
עזר החלפת הנתיב האקטיבי כפוף לגבולות המערכת של עזר
ההיגוי האקטיבי ) 3עמוד .(202
מלבד זאת במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה
או לא תפעל כלל:
 Rהחיישנים בפגוש האחורי מלוכלכים ,פגומים או מכוסים,
לדוגמה במדבקה ,בקרח או בשלג.
 Rהתאורה החיצונית אינה תקינה.
הפעלה או כיבוי של עזר החלפת הנתיב האקטיבי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 2עזר החלפת נתיב אקטיבי
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
תפקוד עזר עצירת החירום האקטיבי
אם באופן קבוע אין תגובה לאזהרה החזותית והקולית להניח
את הידיים על גלגל ההגה ,ההודעה הבאה מופיעה על הצג
)מפעיל עצירת
הרב-תכליתי
חירום( .אם הנהג עדיין אינו מגיב ,עזר שמירת המרחק

האקטיבי  DISTRONICמאט את המהירות .הרכב ייבלם
בשלבים עד לעצירה מלאה.
בהתאם למדינה ,במהירות נמוכה מ 60-קמ"ש מערכת איתות
החירום תופעל אוטומטית.
כאשר הרכב נמצא במצב נייח ,הפעולות הבאות יבוצעו:
 Rהרכב מאובטח באמצעות בלם החנייה החשמלי.
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICייסגר.
 Rנעילת הרכב תשוחרר.
 Rאם אפשרי המערכת תתקשר למרכז החירום של
.Mercedes-Benz
הנהג יכול לבטל את ההאטה בכל עת באמצעות אחת
מהפעולות הבאות:
 Rהיגוי
 Rבלימה או האצה
 Rלחיצה על הלחצן בגלגל ההגה
 Rתפעול בקר המגע
 Rהפעל או כבה את עזר שמירת המרחק האקטיבי
DISTRONIC
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סקירת התצוגות של עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICבמכלול המחוונים
התצוגה הגרפית של העזרים במכלול המחוונים ותצוגת המצב
מציגות את המצב של הפונקציות הבאות:
 Rעזר שמירת מרחק  DISTRONICאקטיבי
 Rויסות מהירות המבוסס על תנאי הדרך
 Rעזר היגוי אקטיבי

 4המרחק המבוקש המוגדר
 5תצוגת החלפת נתיב של עזר החלפת הנתיב האקטיבי
תצוגת מצב עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
וויסות מהירות המבוסס על תנאי הדרך

 %בנסיעה בדרכים מהירות או בדרכים דומות לדרכים
מהירות כאשר הרכב מוכן להתחיל בנסיעה יוצג סמל
הרכב  çבירוק לסירוגין.
 %לחיצה על דוושת ההאצה מעבר להגדרה בעזר שמירת
המרחק האקטיבי  DISTRONICתעביר את המערכת
למצב פסיבי .על הצג הרב-תכליתי מופיעה ההודעה
 çפסיבית.

תצוגה גרפית של העזרים

 1ויסות מהירות המבוסס על תנאי הדרך :סוג ההתרחשות
בדרך
 2רכב נוסע מלפנים
 3סולם מרחק

 3עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICפעיל,
מהירות שמורה ,לא מזוהה אף רכב )סמל הרכב בהיר(
 4עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICפעיל,
מהירות שמורה ,מזוהה רכב )סמל רכב בירוק(
 5עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICוויסות
המהירות המבוסס על תנאי הדרך פעילים ,מהירות
שמורה

 1עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICנבחר,
המרחק המבוקש המוגדר )מספר המקטעים מתחת לרכב(
 2עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICמושבת,
מהירות שמורה

מד מהירות
המהירות השמורה מסומנת במד המהירות .אם המהירות של
הרכב הנוסע מלפנים או המהירות המותאמת עקב אירוע בדרך
לפניך נמוכה יותר מהמהירות השמורה ,יידלקו המקטעים במד
המהירות .ההשבתה של עזר שמירת המרחק האקטיבי
 DISTRONICוכן שינוי המהירות ,על בסיס החלה ידנית
או אוטומטית של מגבלת המהירות יוצגו בשורת המשוב על
הצג הרב-תכליתי.
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תצוגת מצב עזר היגוי אקטיבי

פונקציית העזר לזינוק בעלייה
העזר לזינוק בעלייה מחזיק לזמן קצר את הרכב במקום
בתנאים הבאים לצורך זינוק בעלייה:
 Rתיבת ההילוכים נמצאת בעמדה  hאו .k
 Rבלם החנייה החשמלי משוחרר.
כך יש לך זמן להעביר את הרגל מדוושת הבלם לדוושת
ההאצה בלי שהרכב יתחיל מיד להידרדר.
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה עקב הידרדרות הרכב

 1גלגל הגה אפור :עזר ההיגוי האקטיבי מופעל אך במצב
סביל
 2גלגל הגה ירוק :עזר ההיגוי האקטיבי מופעל ובמצב
פעיל
 3גלגל הגה מהבהב :דרישה להתערבות של הנהג או מעבר
ממצב אקטיבי למצב פסיבי ,זיהוי מגבלות המערכת
בשלב המעבר בין המצב הפעיל למצב הסביל הסמל  3יוצג
בהגדלה ויהבהב .לאחר שהמערכת סיימה לעבור למצב הסביל
יוצג הסמל  1באפור על הצג הרב-תכליתי.

לאחר פרק זמן קצר ,מערכת העזר לזינוק בעלייה תפסיק
לבלום את רכבך והוא עלול להתדרדר.
 0לכן העבר במהירות את רגלך מדוושת הבלם אל
דוושת ההאצה .לעולם אל תנסה לעזוב את הרכב
כאשר הוא מוחזק במקומו על ידי מערכת העזר
לזינוק בעלייה.
פונקציית HOLD
פונקציית HOLD
פונקציית  HOLDמחזיקה את הרכב במקום בלי שתצטרך
ללחוץ על דוושת הבלם ,לדוגמה בזמני המתנה בנסיעה.

פונקציית  HOLDהיא מערכת עזר בלבד .האחריות לגבי
העצירה הבבטוחה של הרכב מוטלת על הנהג.
גבולות המערכת
פונקציית  HOLDנועדה אך ורק לסייע בנהיגה ,והיא
כשלעצמה אינה מאבטחת את הרכב די הצורך כנגד הידרדרות.
 Rהשיפוע המרבי האפשרי הוא .% 30
הפעלה וכיבוי של פונקציית HOLD
& אזהרה סכנת תאונה כאשר פונקציית HOLD
פועלת בעת עזיבת הרכב
אם פונקציית  HOLDבלבד בולמת את הרכב כשאתה
עוזב את הרכב ,הרכב עשוי להידרדר במצבים הבאים:
 Rישנה תקלה במערכת או באספקת המתח.
 Rפונקציית  HOLDמבוטלת על ידי לחיצה על דוושת
ההאצה או דוושת הבלם ,לדוגמה על ידי אחד
מנוסעי הרכב.
0

יש להקפיד ולכבות את פונקציית HOLD
כשעוזבים את הרכב ולאבטח את הרכב מפני
הידרדרות.
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* הערה סכנה עקב בלימה עצמית
כאשר אחת מהפונקציות הבאות מופעלת ,הרכב יבלום
עצמאית במצבים הבאים:
 Rעזר בלימה אקטיבי
 Rעזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
 Rפונקציית HOLD
 Rעזר חניה אקטיבי
כדי למנוע נזקים לרכב יש לכבות את המערכות האלה
במצבים הבאים או במצבים דומים:
 0בעת גרירה
 0במכונת שטיפה
תנאים
 Rהרכב עומד במקומו.
 Rדלת הנהג סגורה או חגורת הבטיחות בצד הנהג חגורה.
 Rהמנוע פועל או פונקציית ההתנעה-הדממה  ECOכיבתה
את המנוע.
 Rבלם החנייה החשמלי משוחרר.
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICכבוי.
 Rתיבת ההילוכים נמצא בעמדה  k ,hאו .i

הפעלת פונקציית HOLD
 0לחץ על דוושת הבלם וכעבור זמן קצר לחץ עליה עמוק
יותר עד הסוף ,עד שמופיעה התצוגה  ëבצג
הרב-תכליתי.
 0שחרר את דוושת הבלם.
כיבוי פונקציית HOLD
 0כדי להתחיל בנסיעה לחץ על דוושת ההאצה.
או
 0לחץ על דוושת הבלם עד שהתצוגה  ëנעלמת מהצג
הרב-תכליתי.
פונקציית  HOLDתכבה במצבים הבאים:
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICיופעל.
 Rתיבת ההילוכים מועברת לעמדה .j
 Rהרכב מאובטח באמצעות בלם החנייה החשמלי.
במקרים הבאים הרכב מאובטח במקומו באמצעות מצב j
של תיבת ההילוכים או באמצעות בלם החנייה החשמלי:
 Rחגורת הבטיחות משוחררת ודלת הנהג נפתחת.
 Rהרכב יכבה.
 Rמתרחשת תקלת מערכת או אספקת המתח אינה מספיקה.

תפקוד מערכת DYNAMIC BODY CONTROL
מערכת  DYNAMIC BODY CONTROLמתאימה את
מאפייני בולמי הזעזועים של מערכת המתלים באופן רציף
למאפייני הנסיעה ולמצב הדרך.
כוונון בולמי הזעזועים מווסת בנפרד עבור כל גלגל ומושפע
מהגורמים הבאים:
 Rמאפייני הכביש
 Rהמשקל המועמס על הרכב
 Rתוכנית הנסיעה שנבחרה
 Rאופן הנהיגה
את תוכנית הנסיעה תוכל לקבוע באמצעות מתג
.DYNAMIC SELECT
AIR BODY CONTROL
תפקוד הAIR BODY CONTROL-
 AIR BODY CONTROLאלה מתלי אוויר בעלי שיכוך
זעזועים משתנה ,לשיפור נוחות הנסיעה .הבקרה התמידית של
מרווח הגחון דואגת לפעולת השיכוך הטובה ביותר של
המתלים ולמרווח גחון קבוע גם כאשר הרכב עמוס .מרווח
הגחון של הרכב קטן באופן אוטומטי כדי לשפר את בטיחות
הנהיגה ולהפחית את צריכת הדלק .בנוסף לכך ישנה
האפשרות לכוונן את גובה הרכב מהקרקע ידנית.
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 AIR BODY CONTROLכוללת את הרכיבים
והפונקציות הבאים:
 Rמתלי אוויר עם התנגדות קפיצים משתנה
 Rבקרת גובה אוטומטית

R
R

הנמכת רכב תלוית מהירות לצורך חיסכון בדלק
בחירה ידנית של גובה מוגבה לצורך מרווח גחון גדול
יותר

הגדרות מערכת המתלים האפשריות
תוכנית נסיעה
(Comfort) A

מאפיינים
R
R
R
R

; )(Eco

R
R
R

(Sport) C

R
R
R

כוונון מערכת המתלים נוח.
גובה הרכב מכוונן לרמה הרגילה.
החל ממהירות של  125קמ"ש הרכב מונמך.
מתחת למהירות של  80קמ"ש הרכב יוגבה בחזרה.
כוונון מערכת המתלים נוח.
גובה הרכב מכוונן לרמה נמוכה .1-
במהירויות נסיעה גבוהות עוד יותר הרכב לא יונמך עוד.
כוונון מערכת המתלים נוקשה יותר.
גובה הרכב מכוונן לרמה נמוכה .1-
במהירויות נסיעה גבוהות עוד יותר הרכב לא יונמך עוד.

R
R

) ADS PLUSמערכת שיכוך אדפטיבית עם חלוקת
עוצמת שיכוך רציפה(
מתג  DYNAMIC SELECTולחצן גובה
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תוכנית נסיעה
(Sport +) B

מאפיינים
R
R
R

רכבים בעלי חבילת שטח:
(Offroad) F
(Offroad +) G

R
R
R
R

כוונון מערכת מתלים נוקשה עוד יותר.
גובה הרכב מכוונן לרמה נמוכה .1-
במהירויות נסיעה גבוהות עוד יותר הרכב לא יונמך עוד.
כוונון מערכת המתלים מותאם לנסיעת שטח.
גובה הרכב מכוונן לרמה גבוהה .1+
החל ממהירות של כ 80-קמ"ש הרכב מונמך.
מתחת למהירות של כ 45-קמ"ש הרכב יוגבה.

הבדלים בין גבהי הרכב השונים בהשוואה לגובה הרגיל ):(0
 Rגובה גבוה ) 2+רק רכבים עם חבילת שטח( 50+ :מ"מ
בקירוב
 Rרמה גבוהה  15+ : 1+מ"מ )ברזיל 30+ :מ"מ( בקירוב
 Rגובה נמוך  15- :1-מ"מ בקירוב
הגדרת גובה הרכב מהקרקע
& אזהרה סכנת תאונה עקב גובה רכב גבוה מדי
מהקרקע
נסיעה ברכב מוגבה יכולה לפגוע בבטיחות הנסיעה
מכיוון שמרכז הכובד של הרכב מוגבה.

הרכב עשוי לדוגמה להימשך החוצה בהיגוי או בנסיעה
בעיקול.
 0בחר תמיד גובה רכב התואם את אופן הנהיגה
ותנאי הכביש.
& אזהרה סכנת הימחצות בעת הנמכת הרכב
חלקי גוף שונים עלולים להילכד במידה והם נמצאים
מתחת לרכב או בין גוף הרכב לבין הצמיגים בעת הנמכת
הרכב.
 0בעת הנמכת הרכב ודא שאין אף אחד מתחת לרכב
או בקרבת קשתות בתי הגלגלים.

& אזהרה סכנת הימחצות בעת הנמכת הרכב
רכבים בעלי  AIR BODY CONTROLאו בקרת
גובה :בעת פריקת הרכב או יציאה מהרכב הוא מתרומם
מעט ואז וכעבור זמן קצר מונמך בחזרה לגובה המוגדר.
פעולה זו עלולה לגרום ללכידה של חלקי גוף הנמצאים
בקרבת הגחון או בתי הגלגלים.
ייתכנו תהליכי הנמכה גם לאחר נעילת הרכב.
 0בעת עזיבת הרכב יש לוודא שאיש אינו נמצא
באזור קשתות בתי הגלגלים או גחון הרכב.
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* הערה נזקים כתוצאה מהנמכת הרכב

הגבהת הרכב

בעת הנמכת הרכב חלקי המרכב עלולים להינזק.
 0ודא שאין מכשולים בעת הנמכת הרכב ,כגון אבני
שפה ,הממוקמים מתחת או בקרבת המרכב.

R

תוכנית הנסיעה  Fאו  Gנבחרה :הרכב
יכוונן לגובה גבוה .2+

הבחירה שלך תישמר.
במצבים הבאים הרכב יונמך בחזרה:
 Rאתה נוסע מהר מ 80-קמ"ש.
 Rאתה נוסע במשך כשלוש דקות במהירות שבין  60קמ"ש
לבין  80קמ"ש.
 Rאתה משנה את תוכנית הנסיעה באמצעות מתג
.DYNAMIC SELECT

תנאים
 Rהרכב מותנע.
 Rלרכב אסור לנסוע במהירות גבוהה מ 60-קמ"ש.

גובה הרכב מתכוונן בחזרה לגובה תוכנית הנסיעה האחרונה
שנבחרה.

0

לחץ על הלחצן .1
נורית הבקרה  2מאירה.
רכבים ללא חבילת שטח :הרכב יכוונן לגובה גבוה .1+
רכבים בעלי חבילת שטח:
 Rתוכנית הנסיעה  A, ;, Cאו B
נבחרה :הרכב יכוונן לגובה גבוה .1+

הנמכת הרכב
 0לחץ על הלחצן .1
נורית החיווי  2נכבית .גובה הרכב מתכוונן בחזרה
לגובה תוכנית הנסיעה הפעילה.
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עזר חנייה PARKTRONIC
תפקוד עזר החנייה PARKTRONIC

עזר החנייה  PARKTRONICהוא מערכת עזר אלקטרונית
לחנייה ,הפועלת באמצעות על-קול .בעזרת חיישנים 1
בפגוש הקדמי והאחורי הוא מנטר את סביבת הרכב .עזר
החנייה  PARKTRONICמציג בצורה חזותית וקולית את
המרווח שבין רכבך ובין מכשול מזוהה.
עזר החנייה  PARKTRONICהוא אמצעי עזר בלבד .הוא
אינו יכול להחליף את תשומת הלב שלך לנעשה מסביבך.
האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת בידי הנהג .ודא
שאין אנשים ,בעלי חיים או חפצים בסביבת הרכב בעת ביצוע
תמרון ובעת חניה.

בהגדרה הסטנדרטית יישמע החל ממרחק של כ 0.3-מ'
מלפנים וממרחק של כ 1.0-מ' מאחור צליל מקוטע .החל
ממרחק של כ 0.2-מ' יישמע צליל רצוף .במערכת
המולטימדיה אפשר באמצעות ההגדרה אזהרה מוקדמת
היקפית לקבוע שגם צלילי האזהרה מלפנים ובהגנה הצדית
יישמעו כבר במרחק גדול יותר ,של כ 1.0-מ'  0.6מ' בצדדים
) 3עמוד .(216
 %ההגדרה אזהרה מוקדמת היקפית פעילה תמיד עבור
האזור האחורי.
כאשר עזר החנייה  PARKTRONICכבוי גם עזר החנייה
האקטיבי אינו זמין.

תצוגת עזר החנייה  PARKTRONICבמערכת
המולטימדיה

רכבים בעלי עזר חנייה אקטיבי ללא מצלמת 360°
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גבולות המערכת
במצבים מסוימים ייתכן שעזר החנייה  PARKTRONICלא
יזהה את המכשולים הבאים:
 Rמכשולים מתחת לאזור הכיסוי ,לדוגמה אנשים ,בעלי
חיים או חפצים
 Rמכשולים מעל לאזור הכיסוי ,לדוגמה חפצים תלויים,
חלקים בולטים או דופן הרמה של משאית

רכבים בעלי עזר חנייה אקטיבי ומצלמת 360°
כאשר עזר החנייה האקטיבי אינו מופעל ומזוהה מכשול
במסלול של הרכב ,יוצג חלון מוקפץ של עזר החנייה
 PARKTRONICבמערכת המולטימדיה עד מהירות של
כ 10-קמ"ש .1
הצבעים של המקטעים השונים בתצוגה נקבעים בהתאם
למרחק מהמכשול המזוהה:
 Rמקטעים צהובים :מכשול במרחק שבין  0.6מ' ו 1.0-מ'
בקירוב
 Rמקטעים כתומים :מכשול במרחק שבין  0.3מ' ו 0.6-מ'
בקירוב
 Rמקטעים אדומים :מכשולים במרחק קטן מאוד ,של
כ 0.3-מ' או פחות

החיישנים חייבים להיות נקיים מלכלוך ,קרח ובוץ .אחרת הם
עלולים שלא לפעול כהלכה .נקה את החיישנים באופן סדיר,
בלי לשרוט אותם או לגרום להם נזק.
רכבים עם התקן גרירה :כאשר ישנו חיבור חשמלי בין הרכב
לגרור ,עזר החנייה  PARKTRONICאינו פעול עבור
האזור שמאחורי הרכב.
תפקוד ההגנה הצדית הפסיבית
ההגנה הצדית הפסיבית מרחיבה את עזר החנייה
 PARKTRONICבאמצעות אזהרה מפני מכשולים
בצדדים .האזהרה מופקת כאשר ישנם מכשולים בין אזורי
הכיסוי הקדמי והאחורי .כדי שאובייקט צדי יזוהה החיישנים
בפגוש הקדמי או האחורי צריכים קודם כל לקלוט אותו
כשהרכב עובר על פניו.
בעת כניסה לחנייה או תמרון המכשולים מזוהים כשהרכב
עובר על פניהם .אם אתה מנווט את הרכב לכיוון מכשול
מזוהה ,כך שנוצרת סכנה להתנגשות צדית ,תישמע אזהרה.

המקטעים הצדיים יאירו בכתום או באדום ,בהתאם למרחק
מהמכשול.
צבע מקטע בהתאם למרחק
צבע

מרחק צדי

צהוב

 60 - 30ס"מ בקירוב

אדום

>  30ס"מ בקירוב

כדי שתתאפשר הצגה של המקטעים הצדיים מלפנים או
מאחור הרכב חייב לעבור מרחק השווה למחצית אורך הרכב
לפחות .לאחר מעבר של מרחק באורך הרכב כולו ,תתאפשר
הצגה של כל המקטעים מלפנים ומאחור.
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גבולות המערכת
גבולות המערכת של עזר החנייה  PARKTRONICתקפים
גם להגנת הצדדים הפסיבית.
בין היתר העצמים הבאים לא יזוהו:
 Rהולכי רגל שמגיעים לכיוון הרכב מהצד
 Rעצמים המוצבים לצד הרכב
הפעל או כיבוי של עזר החנייה PARKTRONIC
רכבים ללא מצלמת 360°
 1עזר החנייה  PARKTRONICמוכן למדידה מלפנים
ומאחור בלבד
 2עזר החנייה  PARKTRONICמוכן למדידה ויכול
להזהיר גם מפני מכשולים צדיים
 3זוהו מכשולים בצד ימין מלפנים )צהוב( ומאחור )אדום(

רכבים עם מצלמת 360°
 1עזר החנייה  PARKTRONICמוכן למדידה מלפנים
ומאחור בלבד
 2עזר החנייה  PARKTRONICמוכן למדידה ויכול
להזהיר גם מפני מכשולים צדיים
 3זוהה מכשול מלפנים מימין )אדום(
מכשולים צדיים שמורים יימחקו בין היתר במצבים הבאים:
 Rהעמד את הרכב וכבה את ההצתה.
 Rאתה פותח את הדלתות.
לאחר התנעת הרכב המערכת תצטרך לזהות מחדש את
המכשולים בצדי הרכב לפני שהיא תוכל להזהיר מפניהם.

* הערה סכנת תאונה עקב חפצים בקרבת הרכב
ייתכן שעזר החנייה  PARKTRONICלא יזהה חפצים
מסוימים בקרבת הרכב.
 0בזמן חניה או ביצוע תמרון שים לב במיוחד
לעצמים הממוקמים מתחת או מעל לחיישנים ,כמו
למשל אדניות או ווי גרירה .אחרת הרכב או עצמים
אחרים עשויים להינזק.
 %רכבים בעלי  :AIR BODY CONTROLאפשר
להפעיל או לכבות את עזר החנייה PARKTRONIC
במערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(215
עזר החנייה  PARKTRONICפעיל כאשר נורית החיווי 1
אינה דולקת .כאשר נורית החיווי דולקת או על הצג
הרב-תכליתי מוצג הסמל  ,éעזר החנייה
 PARKTRONICאינו פעיל.
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הפעלה או כיבוי של עזר חניה ) PARKTRONICרכבים
עם (AIR BODY CONTROL
* הערה סכנת תאונה עקב חפצים בקרבת הרכב
ייתכן שעזר החנייה  PARKTRONICלא יזהה חפצים
מסוימים בקרבת הרכב.
 0בזמן חניה או ביצוע תמרון שים לב במיוחד
לעצמים הממוקמים מתחת או מעל לחיישנים ,כמו
למשל אדניות או ווי גרירה .אחרת הרכב או עצמים
אחרים עשויים להינזק.

 0לחץ על הלחצן .2
 %לאחר התנעת הרכב עזר החנייה PARKTRONIC
פעיל אוטומטית.

כאשר בצג הרב-תכליתי מופיע הסמל  ,éעזר החניה
 PARKTRONICאינו פעיל.
מערכת מולטימדיה:
 1הגדרות  2גישה מהירה 2
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
 %לאחר התנעת הרכב עזר החנייה PARKTRONIC
פעיל אוטומטית.

הפעל או כיבוי של עזר החנייה PARKTRONIC
* הערה סכנת תאונה עקב חפצים בקרבת הרכב
ייתכן שעזר החנייה  PARKTRONICלא יזהה חפצים
מסוימים בקרבת הרכב.
 0בזמן חניה או ביצוע תמרון שים לב במיוחד
לעצמים הממוקמים מתחת או מעל לחיישנים ,כמו
למשל אדניות או ווי גרירה .אחרת הרכב או עצמים
אחרים עשויים להינזק.
כאשר בצג הרב-תכליתי מופיע הסמל  ,éעזר החניה
 PARKTRONICאינו פעיל.
מערכת מולטימדיה:
 1הגדרות  2גישה מהירה 2
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
 %לאחר התנעת הרכב עזר החנייה PARKTRONIC
פעיל אוטומטית.
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הגדרת צליל האזהרה של עזר החנייה PARKTRONIC
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 2מצלמה וחנייה  2הגדרת צלילי אזהרה
קביעת עוצמת הקול של צלילי האזהרה
 0בחר עוצמת הקול של צלילי האזהרה.
 0הגדר ערך.
הגדרת גובה הצליל של צלילי האזהרה
 0בחר גובה הטון של צלילי האזהרה.
 0הגדר ערך.
קביעת נקודת הזמן שבה יושמעו צליל האזהרה
באפשרותך לקבוע אם צלילי האזהרה של עזר החנייה
 PARKTRONICיושמעו כבר במרחק גדול יותר למכשול.
 0בחר אזהרה מוקדמת היקפית.
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
הפעלה או כיבוי של הנמכת עוצמת השמע
באפשרותך לקבוע אם עוצמת הקול של מקור המדיה במערכת
המולטימדיה תוחלש כאשר מושמע אות האזהרה של עזר
החנייה .PARKTRONIC
 0בחר הנמכת השמע במהלך צלילי אזהרה.

0

הפעל או כבה את הפונקציה.

תפקוד העזר לתמרון גרור
* הערה נזקים לגרור בעל התקן ייצוב נגד תנועת
מטוטלת
בגרורים הכוללים התקן ייצוב נגד תנועת מטוטלת עלול
להיגרם נזק לגרור או להתקן הגרירה.
 0אם משתמשים בוו גרירה עם עזר תמרון גרור ,יש
להשתמש אך ורק בגרור ללא התקן ייצוב נגד
תנועות מטוטלת.
* הערה נזקים כתוצאה ממטען בולט או ממתקנים
המורכבים על וו הגרירה
בעת ביצוע תמרוני נהיגה עלול להיגרם נזק לרכב או
לגרור כתוצאה ממטען הבולט מן החלק הקדמי של הגרור
או מתקנים המורכבים על וו הגרירה.
 0שים לב למטען בולט ולמתקנים המורכבים על וו
הגרירה בעת ביצוע תמרוני נהיגה.
עזר תמרון הגרור מסייע בנסיעה לאחור עם גרור .באמצעות
חיישן זווית הסיבוב בוו הגרירה עזר תמרון הגרור מנטר את
זווית המפרק בין הרכב לגרור ומווסת אותה לערך נתון מראש.

באפשרותך להזין את הערך עבור זווית המפרק ישירות דרך
מערכת המולטימדיה או להשתמש בתמרון התיישרות .בתמרון
התיישרות המערכת מחשבת את זווית המפרק בעצמה
ומכווננת את הרכב עם הגרור לפי הכיוון הנוכחי של הגרור.
כדי שעזר תמרון הגרור יוכל לווסת את זווית המפרק ,צריך
לכייל אותו קודם לכן ) 3עמוד .(216
שים לב להערות בנוגע לגרירת גרור ) 3עמוד .(237
גבולות המערכת
במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rשיפוע הכביש גדול מכ.15%-
שימוש בעזר תמרון הגרור
תנאים
 Rהרכב מותנע.
 Rזוהה גרור.
כיול עזר תמרון הגרור
 0סע ברכב המחובר קדימה מרחק קצר.
לאחר השלמת תהליך הכיול יוצג חיווי מתאים על צג
המדיה.
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שימוש בעזר תמרון הגרור

 %שים לב לסביבתך והיה מוכן תמיד לבלום.

0

הגדרת עזר תמרון הגרור )מערכת מולטימדיה(
תנאים
 Rההצתה והמנוע פועלים או הרכב מוכן לנסיעה.
 Rנקודת האפס של הרכב עם הגרור כוילה בנסיעה קצרה
קדימה ) 3עמוד .(216
 Rעזר תמרון הגרור הופעל ) 3עמוד .(216
 Rהרכב עומד במקומו.
 Rשיפוע הכביש קטן מ.15%-

לאחר הגעה לזווית המפרק הנתונה ,המערכת תחסום את מוט
הגרירה כך שהזווית תישמר.

הגדרת זווית המפרק של הגרור
0

בחר
0

לחץ על הלחצן .1
שלב להילוך אחורי . k
תמונת המצלמה תוצג בצג המדיה.
הגדר את זווית המפרק ) 3עמוד .(217

0

הפעלת תמרון התיישרות ) 3עמוד .(217
לחץ על דוושת ההאצה או הבלימה לפי הצורך.

0
0

או
0

.

אפשר לשנות את זווית המפרק בצג המדיה או בלוח המגע.
 0החלק אצבע שמאלה או ימינה כדי לשנות את זווית
המפרק.
 %זווית המפרק המרבית תלויה באורך הגרור .היא מחושבת
על ידי המערכת באמצעות נסיעה קדימה כולל נסיעה
בעיקולים .לפני חישוב אורך הגרור זווית המפרק
המקסימלית היא כ .23°-ככל שהגרור ארוך יותר כך
זווית המפרק המרבית גדולה יותר )מקס' כ.(60°-

הגדר את זווית המפרק המבוקשת.

הפעלת תמרון התיישרות
0

.
בחר
המערכת מחשבת את זווית המפרק כך שהכיוון של הגרור
ברגע ההפעלה יישמר .לשם כך בעת נסיעה לאחור
תתבצע תנועת תיקון קצרה של הגרור ,המחזירה לקו
המבוקש .כך הרכב מתיישר ביחס לגרור ,ובה בעת כיוון
הגרור נשמר.
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מצלמת הנסיעה לאחור
תפקוד מצלמת הנסיעה לאחור

מצלמת הנסיעה לאחור היא אמצעי עזר בלבד .היא אינה
יכולה להחליף את תשומת הלב שלך לנעשה מסביבך.
האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת בידי הנהג .חשוב
לוודא שבין היתר אין אנשים ,בעלי חיים או חפצים בסביבת
הרכב בעת ביצוע תמרון ובעת חנייה.
קווי העזר על צג המדיה מציינים את המרחקים לרכב שלך.
המרווחים המוצגים תקפים רק לגובה הכביש.
תוכל לבחור מבין התצוגות הבאות ,תלוי במפרט הרכב:
 Rתצוגה רגילה
 Rתצוגה פנורמית
 Rתצוגת גרור

1

האזור שמאחורי הרכב מוצג כתמונת מראה ,בדומה למוצג
במראה הפנימית.

2

רכבים ללא עזר חניה אקטיבי
מערכת המולטימדיה מאפשרת את התצוגות הבאות של
המצלמה:
כאשר הפונקציה פעילה במערכת המולטימדיה
) 3עמוד  (224תוצג תמונת מצלמת הנסיעה לאחור 1
ברגע שמשלבים להילוך נסיעה לאחור .קווי עזר דינמיים
מציגים את מסלול הנסיעה של הרכב בהתאם למצב הנוכחי
של ההגה .כך תוכל לכוון את הנסיעה שלך לאחור ולהימנע
ממכשולים.

3
4
5

תצוגה רגילה
קווי עזר צהובים ,רוחב הרכב )השטח שהרכב נוסע
עליו( לפי זווית ההגה הנוכחית )דינמי(
קו עזר צהוב במרחק של כ 1.0-מ' מהאזור האחורי של
הרכב
סימון צהוב המסמן את המסלול שבו ינועו הצמיגים
בהתאם לזווית הנוכחית של גלגל ההגה )דינמי(
פגוש
קו עזר אדום במרחק של כ 0.3-מ' מחלקו האחורי של
הרכב
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 2קו עזר אדום במרחק של כ 0.3-מ' מתפוח הגרירה של
התקן הגרירה
 3תפוח הגרירה של התקן הגרירה
רכבים עם עזר חניה אקטיבי
מערכת המולטימדיה מאפשרת את התצוגות הבאות של
המצלמה:

תצוגה פנורמית

תצוגת גרור )ברכבים עם התקן גרירה(
 1קו עזר צהוב ,עזר התמצאות

תצוגה רגילה
 1סימון צהוב המסמן את המסלול שבו ינועו הצמיגים
בהתאם לזווית הנוכחית של גלגל ההגה )דינמי(
 2קווי עזר צהובים ,רוחב הרכב )השטח שהרכב נוסע
עליו( לפי זווית ההגה הנוכחית )דינמי(
 3קו עזר אדום במרחק של כ 0.3-מ' מחלקו האחורי של
הרכב

 4אזהרה צהובה של עזר החנייה :PARKTRONIC
מכשולים במרחק שבין כ 0.6 -מ' ל 1.0-מ'
 5אזהרה אדומה של עזר החנייה :PARKTRONIC
מכשולים במרחק קטן מאוד )כ 0.3-מ' ומטה(
 6אזהרה צהובה של עזר החנייה :PARKTRONIC
מכשולים במרחק בינוני )בין כ 0.3-מ' ו 0.6-מ'(
 %כאשר המערכת כולה כושלת ,המקטעים של תצוגת
האזהרה יוצגו באדום .נורית החיווי בלחצן
ה PARKTRONIC-נדלקת ועל הצג הרב-תכליתי
מופיע הסמל .é
כאשר המערכת מאחור מפסיקה לפעול תשתנה תצוגת
המקטעים באופן הבא:
 Rבנסיעה לאחור יוצגו המקטעים האחוריים באדום.
 Rבנסיעה קדימה יוסתרו המקטעים האחוריים.
כאשר עזר החנייה  PARKTRONICכבוי האזהרה
תוסתר .
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 2קו עזר אדום במרחק של כ 0.3-מ' מתפוח הגרירה של
התקן הגרירה
 3תפוח הגרירה של התקן הגרירה

תצוגה פנורמית

תצוגת גרור )ברכבים עם התקן גרירה(
 1קו עזר צהוב ,עזר התמצאות

גבולות המערכת
בין היתר במצבים הבאים מצלמת הנסיעה לאחור לא תפעל או
תפעל באופן מוגבל בלבד:
 Rדלת תא המטען פתוחה.
 Rיורד גשם חזק ,שלג או יש ערפל.
 Rתנאי האור אינם טובים ,לדוגמה בלילה.
 Rעדשת המצלמה מכוסה ,מלוכלכת או מכוסה באדים .שים
לב להנחיות לניקוי מצלמת הנסיעה לאחור
) 3עמוד .(410
 Rהמצלמה או חלקו האחורי של רכבך ניזוקו .במקרה זה
פנה למוסך לצורך בדיקת המצלמה ,המיקום וההגדרות
שלה.
 %במצבים אלה אל תשתמש במצלמת הנסיעה לאחור.
אחרת אתה עלול לפצוע אחרים בעת הכניסה לחנייה או
להתנגש בעצמים.
ברכבים עם אפשרות לשינוי מרווח הגחון ניתן לצפות לאי
דיוקים בהצגת קווי העזר בשל מגבלות טכניות כתוצאה
משינוי מרווח הגחון הסטנדרטי של הרכב.

תוספות לרכב מאחור ,כגון תושבת לוחית הרישוי או מנשא
לאופניים ,עשויות להגביל את שדה הראייה ופונקציות נוספות
של מצלמת הנסיעה לאחור.
 %קרינת שמש או מקורות אור אחרים ,לדוגמה בעת כניסה
למוסך חנייה ,יכולים לפגוע בניגודיות של הצג .היה זהיר
באופן מיוחד במצבים אלה.
 %אם תפקוד הצג מוגבל מאוד ,לדוגמה עקב פיקסלים
פגומים ,דאג לתיקון או להחלפת הצג.
מצלמת 360°
תפקוד מצלמת ה360°-
מצלמת ה 360°-היא מערכת המורכבת מארבע מצלמות.
המצלמות מתעדות את הסביבה הצמודה לרכב .המערכת
מסייעת בעת חניית הרכב או יציאה מחנייה במקומות שבהם
שדה הראייה מוגבל.
מצלמת ה 360°-היא אמצעי עזר בלבד ,והיא עלולה להציג
מכשולים בצורה לא ברורה ,להציג אותם בצורה שגויה או לא
להציגם כלל .היא אינה יכולה להחליף את תשומת הלב שלך
לנעשה מסביבך .האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת
בידי הנהג .חשוב לוודא שבין היתר אין אנשים ,בעלי חיים או
חפצים בסביבת הרכב בעת ביצוע תמרון ובעת חנייה.
המערכת מקבלת תמונות מהמצלמות שלהלן:
 Rמצלמת הנסיעה לאחור
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המצלמה הקדמית
שתי מצלמות צד במראות החיצוניות

מבט עליון

תצוגת מצלמת ה360°-
אפשר לבחור בין תצוגות שונות:

 1מסלול הנסיעה בהתאם למצב הנוכחי של ההגה
 2חיווי אזהרה של עזר החנייה PARKTRONIC
 3הרכב שלך מלמעלה
1
2
3
4
5
6

תצוגה פנורמית מלפנים
מבט עליון עם תמונת המצלמה הקדמית
מבט עליון עם תמונת המצלמות הצדיות במראות
החיצוניות
תצוגה פנורמית מאחור
מבט עליון עם תמונת מצלמת הנסיעה לאחור
מבט מלמעלה עם תצוגת גרור )כאשר מותקן התקן
גרירה(

הצבעים של המקטעים השונים בתצוגה  2נקבעים בהתאם
למרחק מהמכשול המזוהה:
 Rמקטעים צהובים :מכשול במרחק שבין  0.6מ' ו 1.0-מ'
בקירוב
 Rמקטעים כתומים :מכשול במרחק שבין  0.3מ' ו 0.6-מ'
בקירוב
 Rמקטעים אדומים :מכשולים במרחק קטן מאוד ,של
כ 0.3-מ' או פחות

כאשר עזר החנייה  PARKTRONICמוכן לפעולה ולא
מזוהים מכשולים ,המקטעים של חיווי האזהרה יוצגו באפור.
 %כאשר המערכת כולה כושלת ,המקטעים של תצוגת
האזהרה יוצגו באדום .נורית החיווי בלחצן
ה PARKTRONIC-נדלקת ועל הצג הרב-תכליתי
מופיע הסמל .é
כאשר המערכת מאחור מפסיקה לפעול תשתנה תצוגת
המקטעים באופן הבא:
 Rבנסיעה לאחור יוצגו המקטעים האחוריים באדום.
 Rבנסיעה קדימה יוסתרו המקטעים האחוריים.
כאשר עזר החנייה  PARKTRONICכבוי האזהרה
תוסתר .
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קווי עזר

1
2
3
4

סימון צהוב המסמן את המסלול שבו ינועו הצמיגים
בהתאם לזווית הנוכחית של גלגל ההגה )דינמי(
קווי עזר צהובים ,רוחב הרכב )השטח שהרכב נוסע
עליו( לפי זווית ההגה הנוכחית )דינמי(
קו עזר אדום במרחק של כ 0.3-מ' מחלקו האחורי של
הרכב
סימון במרחק של כ 1.0-מ'

 %כאשר עזר החנייה האקטיבי פעיל יוצגו סימוני מסלול
הנסיעה  1בירוק.
קווי העזר על צג המדיה מציינים את המרחקים לרכב
שלך .המרחקים חלים על גובה פני הנתיב.
קווי העזר במצב גרור מוצגים בגובה התקן הגרירה.

תצוגת גרור )כאשר מותקן התקן גרירה(
אם בחרת את תצוגת הגרור ואף גרור אינו מחובר לרכב ,יוצג
המבט הבא:

כשישנו חיבור חשמלי בין הגרור לרכב תתחלף התצוגה למבט
של מצלמות הצד.
מבט זה מסייע בתמרונים כשמחובר גרור לרכב.
 1קו עזר צהוב ,עזר התמצאות
 2קו עזר אדום במרחק של כ 0.3-מ' מתפוח הגרירה של
התקן הגרירה
 3תפוח הגרירה של התקן הגרירה

מבט צדי של מצלמות המראה
במבט זה אפשר לראות את צדי הרכב.
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 1קו עזר של המידות החיצוניות של הרכב כאשר מראות
הצד פתוחות החוצה
 2סימון נקודות המגע של מרכז הגלגל בכביש
כשל של המערכת
אם מצלמת ה 360°-אינה מוכנה לפעולה ,תופיע התצוגה
הבאה במערכת המולטימדיה:

גבולות המערכת
במצבים הבאים ייתכן שמצלמת ה 360°-תתפקד באופן
מוגבל בלבד או לא תתפקד כלל:
 Rהדלתות פתוחות.
 Rמראות הצד מקופלות פנימה.
 Rדלת תא המטען פתוחה.
 Rיורד גשם חזק ,שלג או יש ערפל.
 Rתנאי האור אינם טובים ,לדוגמה בלילה.
 Rעדשת המצלמה מכוסה ,מלוכלכת או מכוסה באדים.
 Rהמצלמות או רכיבי הרכב שבהם מותקנות המצלמות,
פגומים .במקרה זה הבא את הרכב למוסך מורשה לצורך
בדיקת המצלמות ,המיקום וההגדרות שלהן.

 %במקרה זה אין להשתמש במצלמת ה .360°-אחרת אתה
עלול לפצוע אחרים בעת הכניסה לחנייה או להתנגש
בעצמים.
ברכבים עם אפשרות לשינוי מרווח הגחון ניתן לצפות לאי
דיוקים בהצגת קווי העזר בשל מגבלות טכניות כתוצאה
משינוי מרווח הגחון הסטנדרטי של הרכב.
תוספות המותקנות על הרכב )כגון תושבת לוחית רישוי,
מנשא לאופניים( עשויות להגביל את שדה הראיה ופונקציות
נוספות של מערכת המצלמות.
 %קרינת שמש פתאומית או מקורות אור אחרים ,לדוגמה
בעת כניסה למוסך חנייה ,יכולים לפגוע בניגודיות של
הצג .היה זהיר באופן מיוחד במצבים אלה.
 %אם תפקוד הצג מוגבל מאוד ,לדוגמה עקב פיקסלים
פגומים ,דאג לתיקון או להחלפת הצג.
שים לב להנחיות לניקוי מצלמת ה 3) 360°-עמוד .(410
בחירת תצוגת מצלמת ה360°-
תנאים
 Rהפונקציה מצלמה אחורית אוטומ הופעלה במערכתה
המולטימדיה ) 3עמוד .(224
0
0

שלב להילוך אחורי.
בחר את התצוגה המבוקשת במערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(220
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הפעלה או כיבוי של הפעולה האוטומטית של מצלמת הנסיעה
לאחור
מצלמת הנסיעה לאחור היא אמצעי עזר בלבד .היא אינה
יכולה להחליף את תשומת הלב שלך לנעשה מסביבך.
האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת בידי הנהג .חשוב
לשים לב שאין אנשים ,בעלי חיים או חפצים באזור התמרון.
שים לב לנעשה סביבך והיה מוכן תמיד לבלום.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 2מצלמה וחנייה
 0הפעל או כבה את מצלמה אחורית אוטומ .
פתיחת הכיסוי של מצלמת הנסיעה לאחור
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 2מצלמה וחנייה
 0בחר פתיחת כיסוי המצלמה.
 %כיסוי המצלמה ייסגר אוטומטית כעבור זמן מה או לאחר
החלפת מצב מתג ההצתה.
הגדרת מועדפים עבור המצלמה
באמצעות הגדרות המועדפים אפשר לטעון ישירות את תמונת
המצלמה במערכת המולטימדיה.

0
0
0
0
0

לחץ על הלחצן  òבלוח המגע.
הפונקציות הראשיות יוצגו.
נווט שני שלבים למטה.
תפריט המועדפים ייפתח.
)מועדף חדש( .
בחר
)רכב( .
בחר
)מצלמה( .
בחר

עזר חניה אקטיבי
תפקוד עזר החנייה האקטיבי
עזר החנייה האקטיבי הוא עזר חנייה אלקטרוני עם חיישני
על-קול ,אשר מופעל אוטומטית בנסיעה קדימה .המערכת
פועלת מתחת למהירות של כ 35-קמ"ש.
אם כל התנאים מתמלאים ,יוצג  Çעל הצג הרב-תכליתי.
המערכת תחפש בעצמה מקומות חנייה פנויים משני צד הרכב
במקביל ובניצב לכיוון הנסיעה.
כאשר עזר החנייה האקטיבי מזהה מקומות חנייה ,יופיע
 Èעל הצג הרב-תכליתי .החצים מציגים באיזה צד של
הכביש נמצאים מקומות החנייה המזוהים ,והם מוצגים על צד
המדיה .תוכל לבחור כרצונך את מקום החנייה ואת כיוון
החנייה .עזר החנייה האקטיבי מחשב את מסלול הנסיעה
המתאים ,מפעיל את מחוון האיתות ומסייע בכניסה לחנייה
וביציאה ממנה.

עזר החנייה האקטיבי מסייעת בהפעלת דוושת ההאצה,
הבלמים ההגה וההילוכים.
עזר החנייה האקטיבי הוא אמצעי עזר בלבד .הוא אינו יכול
להחליף את תשומת הלב שלך לנעשה מסביבך .האחריות על
תמרון וחניה בטוחים נשארת בידי הנהג .חשוב לשים לב שאין
אנשים ,בעלי חיים או חפצים באזור התמרון.
עזר החנייה האקטיבי יבוטל בין היתר כאשר אחת מהפעולות
הבאות מתבצעת:
 Rעזר החנייה  PARKTRONICמכובה.
 Rעזר החנייה האקטיבי מכובה.
 Rאתה מסובב את ההגה.
 Rאתה משלב את בלם החנייה.
 Rאתה מעביר את ההילוכים למצב j
 ESP® Rמווסתת.
 Rאתה פותח את הדלתות או את דלת תא המטען במהלך
נסיעה.
גבולות המערכת
עצמים הממוקמים מעל או מתחת לטווח הזיהוי של עזר
החניה  , PARKTRONICלחלופין של עזר החניה
האקטיבי לא יזוהו במהלך מדידת מקום חניה .בעת חישוב
תהליך החנייה המערכת לא תתחשב גם בעצמים אלה ,לדוגמה
מטען תלוי ,חפצים בולטים או דפנות העמסה של משאיות או
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גבולות של מקומות חנייה .לכן ייתכן שבמצבים מסוימים עזר
החנייה האקטיבי ינווט את הרכב למקום החנייה מוקדם מדי.
& אזהרה סכנת תאונה עקב עצמים מעל או מתחת
לאזור הכיסוי של עזר החנייה האקטיבי
כאשר ישנם עצמים מעל או מתחת לאזור הכיסוי,
המצבים הבאים עשויים להתרחש:
 Rעזר החנייה האקטיבי עשוי לסובב את ההגה מוקדם
מדי.
 Rרכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :הרכב לא
יעצור לפני עצמים אלה.
הדבר עלול לגרום להתנגשות .הדבר עלול לגרום לתאונה.
 0במצבים אלה אין להשתמש בעזר החנייה
האקטיבי.
שלג או גשם כבד עלולים לפגוע בדיוק המדידה .המערכת
עלולה שלא לזהות או למדוד כהלכה מקומות חניה התפוסים
חלקית על ידי מוטות הגרירה של גרורים .השתמש בעזר
החנייה האקטיבי רק על דרך מאוזנת ,עם אחיזה טובה.
בין היתר במצבים הבאים אין להשתמש בעזר החנייה
האקטיבי:
 Rבתנאי מזג אוויר קיצוניים ,כגון קרח ,כביש מכוסה שלג
או בגשם חזק

R
R
R

במהלך הובלת המטען הבולט מעבר לרכב
כאשר מקום החנייה נמצא במדרון תלול או בעלייה תלויה
בעת הרכבת שרשראות שלג

עזר החנייה האקטיבי עשוי גם להציג מקומות שאינם
מתאימים לחנייה ,כמו למשל:
 Rמקומות חנייה שאסור לחנות בהם.
 Rמקומות חנייה על קרקע לא מתאימה.
בין היתר במצבים הבאים עזר החנייה האקטיבי לא יסייע
בחנייה בניצב לכיוון הנסיעה:
 Rשני מקומות חנייה צמודים זה לזה.
 Rמקום החנייה צמוד לגבול נמוך ,כגון אבן שפה.
בין היתר במצבים הבאים עזר החנייה האקטיבי לא יסייע
בחנייה בניצב או במקביל לכיוון הנסיעה:
 Rמקום החנייה נמצא על אבן שפה.
 Rמקום החנייה תחום על ידי מכשול ,לדוגמה עץ ,עמוד או
גרור.
כניסה לחנייה עם עזר החניה האקטיבי
 %מיקום הלחצן בקונסולה המרכזית עשוי להשתנות
בהתאם לאבזור הרכב.

0

לחץ על הלחצן .1
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 %פנס האיתות יופעל אוטומטית ברגע שמתחיל תהליך
הכניסה לחנייה .בעת החלפה להילוך  hיכבה פנס
האיתות אוטומטית.
האחריות להשתמש באיתות בכיוון הנכון מוטלת עליך.
במקרה הצורך בחר את כיוון האיתות המתאים.
& אזהרה סכנת תאונה עקב בליטה של הרכב מהמסלול
בזמן כניסה לחנייה או יציאה מחנייה
על צג המדיה תופיע התצוגה של עזר החנייה האקטיבי .באזור
 2יוצגו מקומות חנייה שהמערכת זיהתה  4ומסלול
הנסיעה .3
 %מסלול הרכב  3המוצג על צג המדיה עשוי להיות שונה
מעט ממסלול הרכב בפועל.
 0לאחר שעברת על פני מקום חנייה שהמערכת זיהתה:
עצור את הרכב.
 0בחר את מקום החנייה המבוקש .4
 0במקרה הצורך בחר אם לחנות בנסיעה לאחור או בנסיעה
קדימה.
מסלול הנסיעה והכיוון 4למקום החנייה יוצגו בהתאם
למקום החנייה  3שנבחר.
 4 0אשר את מקום החנייה שנבחר.

בעת כניסה לחנייה או יציאה מחנייה הרכב בולט
מהמסלול ולכן עשוי להיכנס לתחום של הנתיב הנגדי.
עקב כך אתה עשוי להתנגש במשתמשי דרך אחרים או
בעצמים אחרים.
 0שים לב למשתמשי דרך ולעצמים אחרים.
 0במידת הצורך ,הפסק או בטל את הליך החניה עם
עזר החניה האקטיבי.
0

אם על צג המדיה מופיעה לדוגמה ההודעה שלב להילוך
אחורי :שלב הילוך מתאים.
הרכב ייכנס למקום החנייה.

לאחר סיום תהליך החנייה תוצג ההודעה עזר החנייה
האקטיבי הסתיים נהג את הרכב בעצמך .ייתכן שתצטרך
לבצע עוד כמה תמרונים בעצמך.

 0לאחר סיום תהליך הכניסה לחנייה אבטח את הרכב מפני
הידרדרות .אם תקנות החוק או התנאים בפועל מחייבים
זאת :סובב את הגלגל לכיוון אבני השפה.
 %במהלך תהליך החנייה אתה יוכל לעצור את הרכב
ולהחליף הילוך .המערכת תחשב בעקבות זאת מסלול
נסיעה חדש .לאחר מכן תוכל להמשיך את תהליך הכניסה
לחנייה .אם אין מסלול נסיעה חדש ,ההילוך יתחלף שוב.
אם הרכב עדיין לא הגיע למקום החנייה ,החלפת הילוך
תבטל את תהליך הכניסה לחנייה.
יציאה מחנייה באמצעות עזר החניה האקטיבי
תנאים
 Rעזר החנייה האקטיבי החנה את הרכב.
שים לב כי במשך תהליך החנייה כולו אתה הוא האחראי
לרכב ולסביבה.
 0התנע את הרכב.

נהיגה וחניה 227
& אזהרה סכנת תאונה עקב בליטה של הרכב מהמסלול
בזמן כניסה לחנייה או יציאה מחנייה

0

0

לחץ על הלחצן .1
על צג המדיה תופיע התצוגה של עזר החנייה האקטיבי.

אם הרכב חנה בניצב לכיוון הנסיעה :בחר את כיוון
היציאה מהנחייה  3באזור .2

 %מסלול הרכב המוצג על צג המדיה עשוי להיות שונה
מעט ממסלול הרכב בפועל.
 0כדי להתחיל בתהליך היציאה מהחנייה אשר את כיוון
היציאה מהחנייה .3
 %פנס האיתות יופעל אוטומטית ברגע שמתחיל תהליך
היציאה מהחנייה.
האחריות להשתמש באיתות בכיוון הנכון מוטלת עליך.
במקרה הצורך בחר את כיוון האיתות המתאים.

בעת כניסה לחנייה או יציאה מחנייה הרכב בולט
מהמסלול ולכן עשוי להיכנס לתחום של הנתיב הנגדי.
עקב כך אתה עשוי להתנגש במשתמשי דרך אחרים או
בעצמים אחרים.
 0שים לב למשתמשי דרך ולעצמים אחרים.
 0במידת הצורך ,הפסק או בטל את הליך החניה עם
עזר החניה האקטיבי.
0

אם על צג המדיה מופיעה למשל ההודעה אנא שלב
להילוך נסיעה קדימה :שלב הילוך מתאים.
הרכב יצא ממקום החנייה .פנס האיתות יכבה אוטומטית.
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האיור מציג לדוגמה רכב הכולל מצלמת .360°
לאחר סיום תהליך היציאה מהחנייה תופיע על צג המדיה
ההודעה עזר החנייה האקטיבי הסתיים נהג את הרכב
בעצמך .צליל אזהרה והחיווי  4על צג המדיה דורשים ממך
לקחת פיקוד על הרכב .עליך לשוב ולבלום ,להאיץ ,לנווט
ולהחליף הילוכים בעצמך.
תפקוד הDrive Away Assist-
 Drive Away Assistיכול להפחית את חומרת ההתנגשות
מלפנים .כאשר הרכב מתקרב למכשול בכיוון הנסיעה מהירות
הרכב מונמכת לזמן קצר לכ 2-קמ"ש .אם מזוהה מצב קריטי
יופיע הסמל הבא בצג המדיה.

& אזהרה סכנת תאונה כאשר כושר הזיהוי של Drive
 Away Assistsמוגבל
לא תמיד יכול ה Drive Away Assist-לזהות נכונה
את מצב התנועה.
במקרים אלה ה Drive Away Assist-עשוי
 Rלהזהיר ללא סיבה ולהגביל את מהירות הרכב.

R

לא להזהיר או לא להגביל את מהירות הרכב.

0

היה ערני תמיד למצב התנועה ואל תסמוך אך ורק
על ה.Drive Away Assist-
היה מוכן לבלום ובמקרה הצורך לחמוק ,במידה
שמצב התנועה מאפשר זאת ותמרון ההתחמקות
אינו מסוכן.

0

 Drive Away Assistהוא אמצעי עזר בלבד .הוא אינו יכול
להחליף את תשומת הלב שלך לנעשה מסביבך .האחריות על
תמרון וחניה בטוחים נשארת בידי הנהג .חשוב לשים לב שאין
אנשים ,בעלי חיים או חפצים באזור התמרון.
במצבים הבאים קיימת לדוגמה סכנה לתאונה:
 Rהחלפה בטעות בין דוושת ההאצה לבלימה ולהפך.
 Rשילוב להילוך שגוי.
בתנאים הבאים  Drive Away Assistיפעל:
 Rעזר החנייה  PARKTRONICמופעל.
 Rבכל החלפת הילוך ל k-או  hכשהרכב עומד במקום.
 Rהמכשול המזוהה נמצא במרחק קצר מכ 1.0-מ'.
 Rפונקציית הסיוע בתמרונים הופעלה במערכת
המולטימדיה.

גבולות המערכת
בעליות ,הביצועים של  Drive Away Assistמוגבלים.
בנסיעה עם גרור  Drive Away Assistאינו זמין.
 %שים לב גם למגבלות המערכת של עזר החניה
 3) PARKTRONICעמוד .(212
תפקוד הCross Traffic Alert-
 %קרא גם את ההנחיות בנושא העזר לשטח המת
) 3עמוד .(233

רכבים עם עזר לשטח מת :פונקציית Cross Traffic Alert
ממזהירה מפני תנועה חוצה בעת יציאה מחנייה בנסיעה
לאחור .חיישני המכם בפגוש מנטרים את האזור בקרבת הרכב.
אם מזוהה מצב קריטי יופיע הסמל  1בצג המדיה .אם הנהג
אינו מגיב לאזהרה ,הרכב עשוי לבלום עצמאית.
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כאשר רכבים או עצמים אחרים מפריעים לחיישני המכם ,הם
לא יוכלו לזהות תנועה חוצה.
הפונקציה  Cross Traffic Alertפעילה בתנאים הבאים:
 Rהעזר לשטח המת מופעל.
 Rהרכב נוסע לאחור במהירות הליכה.
 Rפונקציית הסיוע בתמרונים הופעלה במערכת
המולטימדיה.
גבולות המערכת
בעליות פונקציית  Cross Traffic Alertאינה מתפקדת.
בנסיעה עם גרור פונקציית  Cross Traffic Alertאינה
מתפקדת.
 %שים לב גם למגבלות המערכת של העזר האקטיבי לזיהוי
שטח מת ) 3עמוד .(233
הפעלה או כיבוי של הסיוע בתמרונים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 2מצלמה וחנייה
 0הפעל או כבה את סיוע בתמרונים.
 %פונקציית הסיוע בתמרונים חייבת להיות מופעלת
להפעלת הפונקציה Drive Away Assist
) 3עמוד .(228

ATTENTION ASSIST

לזהות עלייה בחוסר העירנות ,הוא יזהיר אותך שוב בתוך
 15דקות לכל המאוחר.

תפקוד הATTENTION ASSIST-
עזר הערנות  ATTENTION ASSISTמסייע לנהג
בנסיעות ארוכות ,לדוגמה בדרכים מהירות או בדרכים
בין-עירוניות .כאשר ה ATTENTION ASSIST-מזהה
סימני עייפות או עלייה בחוסר העירנות של הנהג ,הוא מציע
לעצור להפסקה.
מערכת  ATTENTION ASSISTהיא מערכת עזר בלבד.
לא תמיד הוא יכול לזהות את העלייה בחוסר העירנות בזמן.
המערכת אינה מהווה תחליף למנוחה ולריכוז הנהג .במהלך
נסיעות ארוכות מומלץ לתכנן הפסקות קבועות מראש ,לצורכי
מנוחה ורענון.
אפשר לבחור בין שתי הגדרות:
 Rרגיל :רגישות רגילה של המערכת
 Rרגיש :רגישות מוגברת של המערכת .הנהג יוזהר מוקדם
יותר ומצב העירנות שהמערכת מזהה )Attention
 (Levelיותאם להגדרה זו.

באמצעות תפריט מערכות העזר של מחשב הרכב אפשר להציג
את פרטי המצב הבאים של ה:ATTENTION ASSIST-
 Rמשך הנסיעה מההפסקה האחרונה
 Rמצב העירנות כפי שהATTENTION ASSIST-
מזהה אותו )(Attention Level

אם המערכת מזהה עייפות או עלייה בחוסר העירנות ,תוצג על
צג לוח המחוונים ההודעה:
 :עצור להפסקה!(.
(ATTENTION ASSIST
תוכל לאשר את ההודעה ובמקרה הצורך לערוך הפסקה .אם
אינך עורך הפסקה וה ATTENTION ASSIST-ממשיך

כאשר  ATTENTION ASSISTאינו יכול לחשב את
ה Attention Level-ואינו יכול להפיק אזהרה ,תופיע
)המערכת במצב פסיבי(.
ההודעה
אם על צג לוח המחוונים מוצגת אזהרה ,מערכת המולטימדיה
תציע לחפש תחנת התרעננות עבורך .כעת אתה יכול לבחור
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תחנת התרעננות ולהפעיל את הניווט אליה .באפשרותך
להפעיל או לבטל פונקציה זו במערכת המולטימדיה.
כאשר ה ATTENTION ASSIST-כבוי יוצג בחיווי הגרפי
של מערכות העזר על צג לוח המחוונים הסמל הבא ,Û
כאשר המנוע פועל .לאחר התנעה מחדש של המנוע
ה ATTENTION ASSIST-פעיל אוטומטית .הרגישות
האחרונה שנבחרה נותרת פעילה.
גבולות המערכת
ה ATTENTION ASSIST-פעיל בטווח המהירויות שבין
 60קמ"ש ל 200-קמ"ש.
במצבים הבאים ה ATTENTION ASSIST-יפעל באופן
מוגבל ויפיק את האזהרה באיחור או לא יפיק אזהרות כלל:
 Rכאשר משך הנסיעה קצר מ 30-דקות.
 Rבנסיעה על כביש משובש )מהמורות בכביש(
 Rקיימת רוח צד חזקה
 Rבנהיגה בעלת אופי ספורטיבי )מהירות גבוהה בעיקולים
או האצות חזקות(
 Rכאשר עזר ההיגוי האוטומטי של בקרת השיוט האקטיבית
 DISTRONICפעיל
 Rהשעון אינו מכוונן כהלכה
 Rבזמן נהיגה פעילה ,בהחלפות נתיבים או שינויי מהירות
תדירים

במצבים הבאים ניתוח העייפות או העירנות שביצע
ה ATTENTION ASSIST-יימחק ,ובהמשך הנסיעה
יתחיל מחדש:
 Rלאחר שכיבית את המנוע.
 Rלאחר שהסרת את חגורת הבטיחות ופתחת את דלת הנהג
)לדוגמה לצורך החלפת נהג או הפסקה(.

עזר תמרורים
תפקוד עזר התמרורים

הגדרת ATTENTION ASSIST
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
2

אפשרויות כוונון
 0בחר רגיל ,רגיש או כבוי.
הצע תחנת התרעננות
 0בחר הצע תחנת התרעננות.
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
כאשר  ATTENTION ASSISTמזהה עייפות או
חוסר עירנות הולך וגדל ,הוא יציע לעצור בתחנות
ההתרעננות הקרובה.
 0בחר את תחנת ההתרעננות שהוצעה.
הרכב ינווט אותך לתחנת ההתרעננות שנבחרה.

עזר התמרורים מזהה את התמרורים באמצעות מצלמה
רב-תכליתית  .1תפקידו לסייע לך בכך שהוא מציג את
הגבלות המהירות ואיסורי העקיפה שהוא מזהה במכלול
המחוונים או בצג העילי או בצג הראשי.
מאחר שעזר התמרורים משתמש גם בנתונים השמורים
במערכת הניווט ,התצוגה עשויה להתעדכן גם בלי שיזוהה
תמרור בפועל:
 Rבעת החלפת סוג הדרך ,למשל בכניסה לכביש מהיר או
ביציאה ממנו
 Rבעת יציאה מגבולות כפר או עיר ,בהתאם למידע השמור
במפה הדיגיטלית
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אם המערכת מזהה שאתה נוסע בקטע דרך מסוים נגד כיוון
התנועה ,היא תפיק אזהרה.
המצלמה מזהה גם תמרורים עם הגבלה המפורטת על ידי
תמרור נוסף )לדוגמה כביש רטוב(.
עזר התמרורים הוא אמצעי עזר בלבד .האחריות לשמור על
מרחק ביטחון ,על המהירות הנכונה והאחריות לבלום בזמן
מוטלות על הנהג.
אזהרה בעת חריגה מהמהירות המרבית המותרת
המערכת יכולה להזהיר אותך כאשר אתה חורג בשוגג
מהמהירות המרבית המותרת .לשם כך אתה יכול להגדיר
במערכת המולטימדיה החל מאיזו חריגה מהמהירות המרבית
המותרת תופק האזהרה .באפשרותך לקבוע אם האזהרה תהיה
חזותית בלבד או גם אקוסטית.

חיווי על צג מכלול המחוונים

צג המחוונים בלוח מכשירים של צג רחב
 1מהירות מותרת
 2מהירות מותרת כשישנו תנאי מגביל
 3תמרור נוסף עם התנאי המגביל

עזר תמרורים אינו זמין בכל המדינות .אם הוא אינו זמין יופיע
החיווי  1במד המהירות.
אזהרה בעת התקרבות למעבר הולכי רגל )ברכבים עם חבילת
עזרי נהיגה(
המערכת עשויה להזהיר אותך כשאתה מתקרב למעבר הולכי
רגל .תופיע הודעה במכלול המחוונים.
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האזהרה תופק כאשר המערכת מזהה תמרור מתאים או סימון
בכביש וישנם הולכי רגל באזור הסכנה.
גבולות המערכת
במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rכאשר הראות גרועה ,לדוגמה כאשר הנתיב אינו מואר
מספיק ,כאשר תנאי האור והצל משתנים באופן קיצוני,
בגשם ,בשלג ,בערפל או כשישנו רסס רב
 Rבסנוור ,לדוגמה מתנועה נגדית ,מקרינת שמש ישירה או
מהחזרות.
 Rכאשר השמשה הקדמית מלוכלכת באזור המצלמה
הרב-תכליתית ,או כאשר המצלמה מכוסה אדים ,פגומה
או מכוסה באופן אחר

כאשר קשה לזהות את התמרורים ,לדוגמה כאשר הם
מלוכלכים ,מוסתרים ,מכוסים בשלג או כאשר התאורה
אינה מספיקה
כאשר המידע במפת הדרכים הדיגיטלית של מערכת
הניווט אינו שלם או אינו מעודכן
שילוט לא ברור ,לדוגמה תמרורים באתרי בנייה או
בנתיבים סמוכים
לאחר פנייה חדה ,כאשר חולפים על פני תמרורים
הנמצאים מחוץ לטווח העין של המצלמה

הגדרת עזר התמרורים
תנאים
 Rרק רכבים בעלי חבילת מערכות עזר
עבור החלה אוטומטית של הגבלות מהירות :עזר שמירת
המרחק האקטיבי  DISTRONICחייב להיות מופעל.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2עזר תמרורים

הגדרות

2

מערכות עזר

הפעלה/כיבוי של החלה אוטומטית של הגבלות מהירות )רק
רכבים בעלי חבילת מערכות עזר(
 0בחר החלת הגבלה .

 0הפעל או כבה את הפונקציה.
הגבלות מהירות שזוהו על ידי עזר התמרורים יחולו
אוטומטית בעזר שמירת המרחק האקטיבי
.DISTRONIC
 %אם אחת המערכות הבאות מופעלת ,ניתן לזהות את
המהירות שזוהתה באופן ידני כמגבלת המהירות:
 Rעזר שמירת מרחק  DISTRONICאקטיבי
TEMPOMAT R
 Rמגביל משתנה
מידע נוסף ) 3עמוד .(199
הצגת תמרורים מזוהים על צג המדיה
 0בחר תצוגה בצג המרכזי.
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
הגדרת סוג האזהרה
 0בחר חזותית ואקוסטית ,חזותית או ללא.
הגדרת סף האזהרה
ערך זה קובע החל מאיזו חריגת מהירות תופק אזהרה.
 0בחר סף אזהרה.
 0קבע את המהירות המבוקשת.
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עזר שטח מת ועזר שטח מת אקטיבי עם אזהרת יציאה
אופן הפעולה של העזר לזיהוי שטח מת והעזר האקטיבי
לזיהוי שטח מת עם התראת יציאה מהרכב
העזר לזיהוי השטח המת והעזר האקטיבי לזיהוי השטח המת
מזהים ,בעזרת שני חיישני מכם צדיים הפונים לאחור ,טווח
של עד  40מ' מאחורי ו 3-מ' ליד הרכב.
אם החל ממהירות של כ 12-קמ"ש מזוהה רכב המתקרב
ונכנס לאזור הכיסוי ליד הרכב שלך ,נורית האזהרה במראה
החיצונית תידלק באדום.
במידה ויזוהה רכב עם מרחק בטיחות קטן לצד ,תהבהב נורית
האזהרה האדומה במראה החיצונית .אם אתה מפעיל את פנס
האיתות לאותו הכיוון ,יישמע צליל אזהרה יחיד .אם פנס
האיתות נותר מופעל ,יוצגו שאר הרכבים המזוהים רק על ידי
הבהוב נורית האזהרה האדומה.
בעקיפה מהירה של רכב לא תופק אזהרה.
& אזהרה סכנת תאונה למרות העזר לשטח המתח
העזר לשטח המת אינו מגיב לרכבים שמתקרבים לרכב
שלך ועוקפים אותו בהפרש מהירות גדול.
לפיכך עזר השטח המתח לא יוכל להזהיר במצב כזה.
 0שים לב תמיד למצב התנועה ושמור על מרחק
ביטחון בינך ובין הרכב שלצדך.

העזר לשטח המת והעזר האקטיבי לשטח המת הם אמצעי עזר
בלבד .הם אינם מזהים בהכרח את כל הרכבים ואינם מחליפים
את תשומת הלב שלך .ודא תמיד שיש מרווח גדול מספיק בצד
הרכב בינך לבין משתמשי הדרך האחרים ומכשולים אחרים.

התראה היציאה מהרכב היא מערכת עזר בלבד והיא אינה
מחליפה את ותשומת הלב הנדרשת מיושבי הרכב .האחריות
בעת פתיחת הדלתות וכאשר יוצאים מהרכב מוטלת תמיד על
יושבי הרכב.

התראת יציאה מהרכב
התראת היציאה מהרכב היא תכונה אופציונלית של עזר לזיהוי
השטח המת ,ותפקידה להזהיר את יושבי הרכב מפני רכבים
מתקרבים בעת יציאתם מן הרכב עומד.

גבולות המערכת
ייתכן שהזיהוי של העזר לשטח המת והעזר האקטיבי לשטח
המת יפעל באופן מוגבל בלבד:
 Rכאשר החיישנים מלוכלכים או מכוסים
 Rבראות לקויה ,לדוגמה בערפל ,בגשם כבד או בשלג
 Rכשישנם רכבים צרים ,כגון אופניים או אופנועים
 Rבנתיבים רחבים מאוד או צרים
 Rבדרכי נהיגה שנעים בצד הנתיב שלהם באופן חד

& אזהרה סכנת תאונה למרות אזהרת היציאה מהרכב
אזהרת היציאה מהרכב אינה מגיבה לעצמים נייחים או
לרכבים המתקרבים בהבדל מהירות גבוה.
ובכך לא תוכל אזהרת היציאה מהרכב להזהיר במצבים
אלה.
 0בעת פתיחת הדלת ,שים לב תמיד למצב התנועה
וודא שיש מספיק מקום.
במידה וברכב קיים שטח ניטור ,הדבר יוצג במראות הצד .אם
אחד מהנוסעים פותח את הדלת בצד המנוטר ,יישמע צליל
אזהרה ונורית אזהרה תתחיל להבהב במראה החיצונית.
פונקציה נוספת זו זמינה רק כאשר העזר לזיהוי שטח מת
מופעל ,ועד שלוש דקות לכל היותר לאחר כיבוי ההצתה .סוף
הזמינות של התראת היציאה מהרכב מסומנת על ידי שלושה
הבהובים של נורית ההתראה במראות הצד.

הוא עשוי להציג אזהרות שווא בעת נהיגה קרוב לגדרות
הפרדה או אמצעים קשיחים אחרים להפרדה בין נתיבים .ודא
תמיד שיש מרווח גדול מספיק בצד הרכב בינך לבין משתמשי
הדרך ומכשולים אחרים.
בנסיעה ממושכת ליד רכבים ארוכים ,כגון משאיות ,ייתכן
שהאזהרה תופסק.
כאשר הילוך אחורי משולב העזר לשטח המת אינו יכול
לפעול.
בעת חיבור גרור אל הרכב ובחיבור נכון של חיבורי החשמל
בין הגרור לבין הרכב ,העזר לזיהוי שטח מת אינו זמין.
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ייתכן שהזיהוי של התראה היציאה מהרכב יפעל באופן מוגבל
בלבד:
 Rכאשר החיישן כבוי על ידי רכבים סמוכים במקומות חניה
צרים
 Rבהתקרבות אנשים לרכב
 Rבאובייקטים שאינם זזים או נעים לאט
אופן הפעולה של ההתערבות בבלימה )עזר אקטיבי לשטח
המת(
 %פונקציית ההתערבות בבלימה הינה זמינה רק לרכבים עם
חבילת עזר לנהג.
כאשר העזר האקטיבי לזיהוי שטחים מתים מזהה סכנת
התנגשות צדדית בטווח הניטור של החיישנים ,המערכת
בולמת כדי לתקן את מסלול הנסיעה .מטרתה של פעולה זו
היא לסייע לך למנוע תאונה.
ההתערבות בבלימה לצורך תיקון מסלול הנסיעה פועלת
בתחום המהירויות שבין כ 30-קמ"ש לכ 200-קמ"ש.
& אזהרה סכנת תאונה למרות ההתערבות בבלימה של
עזר השטח המת
הפעלת הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה אינה יכולה
למנוע תאונה בכל מצב.

0

0

בצע תמיד בעצמך את ההיגוי ,הבלימה או ההאצה,
במיוחד כאשר העזר האקטיבי לשטח המת מזהיר
או בולם כדי לשמור את הרכב בנתיב.
שמור תמיד על מרחק ביטחון בצדי הרכב.

& אזהרה סכנת תאונה למרות העזר האקטיבי לשטח
המתח
העזר האקטיבי לשטח המת אינו מגיב במצבים הבאים:
 Rכאשר המרווח הצדי בינך לבין רכב שאתה עוקף
קטן ,והרכב נמצא בשטח המת.
 Rלרכבים שמתקרבים אליך ועוקפים אותך בהפרש
מהירות גדול.
במקרים אלו העזר לזיהוי שטחים מתים אינו מגיב ואינו
מתריע לנהג.
 0שים לב תמיד למצב התנועה ושמור על מרחק
ביטחון בינך ובין הרכב שלצדך.

אם המערכת מתערבת בבלימה כדי לתקן את מסלול הנסיעה,
תהבהב נורית האזהרה האדומה במראה החיצונית ויישמע
צליל אזהרה .בנוסף לך תופיע על הצג הרב-תכליתי התצוגה
 ,1המתריעה מפני התנגשות צדית.
במקרים נדירים המערכת עשויה להתערב בבלימה שלא
לצורך .כדי לבטל התערבות כזו בבלימה עליך לסובב את
ההגה לכיוון ההפוך או ללחוץ על דוושת ההאצה.
גבולות המערכת
במצבים הבאים המערכת לא תתערב בבלימה כדי לתקן את
מסלול הנסיעה ,או שהיא תתערב באופן לא מותאם למצב:
 Rכלי רכב או מכשולים ממוקמים משני צדי רכבך ,לדוגמה
גדרות הפרדה.
 Rרכב מתקרב ממולך כשהמרווח הצדי בינו לבינך נמוך.
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אתה נוהג באופן ספורטיבי במהירויות גבוהות בעיקולים.
אתה בולם בבירור או מאיץ בבירור.
®
מערכת בטיחות נהיגה מתערבת ,לדוגמה ה ESP -או
עזר הבלימה האקטיבי.
® ESPכבויה.
מזוהה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג פגום.
אתה נוסע עם גרור אשר מחובר חשמלית בצורה תקינה
להתקן הגרירה.

הפעלה או כיבוי של העזר לשטח המת או העזר האקטיבי
לשטח המת
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 0הפעל או כבה את עזר לשטח המת.

עזר אקטיבי לשמירה על הנתיב
תפקוד העזר האקטיבי לשמירה על הנתיב

העזר האקטיבי לשמירה על הנתיב מנטר את התחום שלפני
הרכב בעזרת מצלמה רב-תכליתית  .1הוא אמור להגן עליך
מפני סטייה בלתי מכוונת מהנתיב .בנוסף לכך משוב מורגש
מגלגל ההגה עשוי להזהיר אותך ,ובלימה עצמאית של הרכב
להוביל אותך בחזרה לנתיב שלך.
משוב מורגש מגלגל ההגה יזהיר אותך בהתמלא התנאים
הבאים:
 Rעזר שמירת הנתיב האקטיבי מזהה סימון נתיבים.
 Rהגלגל הקדמי נוסע על סימון הנתיבים זה.

בנוסף לך המערכת תבלום באופן ממוקד כדי להוביל אותך
בחזרה לנתיב הנסיעה ,בהינתן התנאים הבאים:
 Rעזר שמירת הנתיב האקטיבי מזהה סימוני נתיבים בשני
הגלגלים של נתיב הנסיעה.
 Rגלגל קדמי עולה על קו הפרדה רציף.
באפשרותך להפעיל או לבטל את האזהרות של עזר שמירת
הנתיב האקטיבי.
מערכת העזר האקטיבי לשמירה על נתיב לא תוכל להפחית
את הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם לא
תתאים את סגנון הנהיגה שלך .הוא אינו יכול להתחשב בתנאי
הדרך ,מזג האוויר או התנועה .מערכת העזר האקטיבי
לשמירה על נתיב היא מערכת עזר בלבד .נהג הרכב אחראי
לשמירת המרחק מהרכב מלפנים ,למהירות הנסיעה ,לבלימה
במועד ולשמירה על נתיב הנסיעה.
רכבים בעלי חבילת מערכות עזר או חבילת מערכות עזר
פלוס :עזר שמירת הנתיב האקטיבי יכול להוביל את הרכב
בחזרה לנתיב באמצעות בלימה ממוקדת .כדי שהמערכת
תתערב בבלימה גם כשהיא מזהה קו הפרדה כמקוטע היא
חייבת לזהות רכב אחר בנתיב השכן .היא יכולה לזהות רכבים
מהתנועה הנגדית ,רכבים עוקפים או תנועה מקבילה.
עזר שמירת הנתיב האקטיבי זמין בתחום המהירויות שבין 60
קמ"ש לבין  200קמ"ש.
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כאשר המערכת מתערבת בבלימה כדי לשמור על הרכב בנתיב
תופיע על הצג הרב-תכליתי התצוגה .1
גבולות המערכת
במצבים הבאים לא תתבצע התערבות בבלימה לצורך שמירה
על הרכב בנתיב:
 Rכאשר אתה מנווט ,בולם או מאיץ באופן ברור
 Rבמקרה מסוימים שהפעלת את איתות הפנייה )תלוי
במצב(
 Rכאשר מערכת בטיחות נהיגה מתערבת ,לדוגמה
ה ,ESP®-עזר הבלימה האקטיבי או העזר האקטיבי
לזיהוי שטחים מתים
 Rכשאתה נוהג בסגנון ספורטיבי ,בנהיגה מהירה בסיבובים
או בהאצה חזקה של הרכב

כאשר ה ESP®-כבויה
כאשר אתה גורר גרור אשר מחובר חשמלית בצורה תקינה
להתקן הגרירה
כאשר המערכת מזהה ומציגה אובדן לחץ אוויר בצמיגים
או פגם באחד הצמיגים

במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rכאשר הראות גרועה ,לדוגמה כאשר הנתיב אינו מואר
מספיק ,כאשר תנאי האור והצל משתנים באופן קיצוני,
בגשם ,בשלג ,בערפל או כשישנו רסס רב
 Rבסנוור ,לדוגמה מתנועה נגדית ,מקרינת שמש ישירה או
מהחזרות
 Rכאשר השמשה הקדמית מלוכלכת באזור המצלמה
הרב-תכליתית ,או כאשר המצלמה מכוסה אדים ,פגומה
או מכוסה באופן אחר
 Rכאשר חלק מסימוני הנתיב או כולם אינם ברורים,
לדוגמה באזור עבודות בכביש
 Rכאשר סימוני הנתיבים שחוקים ,מוכהים או מכוסים
 Rכאשר המרחק אל הרכב שלפניך קטן מדי ועקב כך לא
ניתן לזהות את סימני הנתיב
 Rכאשר סימוני הנתיב משתנים במהירות ,לדוגמה פיצול
נתיבים ,נתיבים חוצים או נתיבים מתמזגים

R

הכביש צר או מפותל מאוד

הפעלה/כיבוי של עזר שמירת הנתיב האקטיבי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2גישה מהירה
 2עזר שמירת נתיב אקטיבי
 0הפעל או כבה את הפונקציה.
הגדרת עזר שמירת הנתיב האקטיבי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכות עזר
 2עזר שמירת נתיב אקטיבי
הגדרת הרגישות
 %זמינות הפונקציה הזו משתנה ממדינה למדינה.
 0בחר רגיל ,רגיש או כבוי.
הפעלה/כיבוי של האזהרה ההפטית
 0בחר אזהרה.
הפעל או כבה את הפונקציה.
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התקן הגרירה
הנחיות לגרירת גרור
רכבי  :Mercedes‑‑AMGשים לב באופן מיוחד להנחיות
בחוברת ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל
הסכנות.
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
שים לב להנחיות הבאות בנוגע לעומס על וו הגרירה:
 Rאין לחרוג מעל או מתחת לעומס המותר על וו הגרירה.
 Rהשתדל לנצל את העומס המרבי המותר על וו הגרירה.

R

רכבים ללא פנסי לד קדמיים או פנסי
 :MULTIBEAM LEDהפנסים הקדמיים מכווננים
נכון.

כאשר העומס על הסרן האחורי גבוה מאוד ,אין לנהוג בצמד
במהירות הגבוהה מ 100-קמ"ש על-פי החוק .הדבר תקף גם
במדינות שבהן המהירות המרבית המותרת לנהיגה עם הצמד
גבוהה מ 100-קמ"ש.
 %בנסיעה לאחור עם גרור שים לב לתפקוד עזר תמרון
הגרור ) 3עמוד .(216

תנאים
 Rאבטח את הרכב שלא יוכל להידרדר.
 Rאזור ההטיה פנוי.
 Rכבל הגרור או התקע המתאם הוסרו.
פתיחה חשמלית של וו הגרירה

הטייה חשמלית מלאה פנימה/החוצה של וו הגרירה

אסור לחרוג מעל לערכים הבאים:
 Rמשקל מותר לגרירה
 Rעומס מותר על הסרן האחורי של הרכב הגורר
 Rמשקל כולל מותר של הרכב הגורר
 Rמשקל כולל מותר של הגרור
 Rמהירות מרבית מותרת של הגרור

* הערה נזקים לוו הגרירה החשמלי עקב לחץ נוסף

לפני תחילת הנסיעה יש להקפיד על הנושאים הבאים:
 Rלחץ האוויר בצמיגי הסרן האחורי של הרכב הגורר
מכווננים ללחץ בעומס משקל מרבי.
 Rתאורת הגרור המחובר תקינה.

המכניקה של וו הגרירה החשמלי עלולה להינזק כתוצאה
מהפעלת לחץ מיותר על וו הגרירה במהלך הטייתו.
 0לא ניתן להאיץ את פעולת ההטייה של וו הגרירה
על ידי הפעלת לחץ חיצוני.

& אזהרה סכנת תאונה כאשר וו הגרירה אינו נעול
נעילה לא נכונה של תפוח הגרירה עלולה לגרום
להשתחררות הגרור.
 0ודא תמיד שוו הגרירה ננעל כהלכה.

לחצן בדלת תא המטען
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0

לחצן בדלת תא הנהג
0

פתיחה :משוך את הלחצן .1
נורית החיווי  2מהבהבת ובצג הרב-תכליתי מופיעה
ההודעה (Trailer
.(…coupling extending
וו הגרירה נפתח חשמלית.

המתן עד שוו הגרירה מגיע לעמדה שבה הוא ננעל
במקומו.
וו הגרירה נעול כהלכה כאשר נורית החיווי  2דולקת
קבוע.
כאשר וו הגרירה אינו נעול כהלכה ,נורית הבקרה 2
מהבהבת ובצג הרב-תכליתי מופיעה ההודעה
(.
(Check trailer hitch lock

סגירה חשמלית של וו הגרירה
 0משוך את הלחצן .1
נורית הבקרה  2מהבהבת ועל הצג הרב-תכליתי מוצגת
ההודעה (Trailer
.(…coupling extending
וו הגרירה נסגר חשמלית.
 0המתן עד שוו הגרירה מגיע לעמדה שבה הוא ננעל
במקומו.
וו הגרירה נעול כהלכה כאשר נורית החיווי  2כבה.
כאשר וו הגרירה אינו נעול כהלכה ,נורית החיווי 2
מהבהבת ועל הצג הרב-תכליתי מוצגת ההודעה
(.
(Check trailer hitch lock
שים לב למידע בנוגע לחיווים במכלול המחוונים:
 Rנוריות אזהרה ובקרה ) 3עמוד (525
 Rהודעות צג
חיבור/ניתוק של גרור
& אזהרה סכנת פציעה כשגובה הרכב משתנה
רכבים עם בקרת גובה :גובה הרכב עשוי להשתנות באופן
לא מכוון ,לדוגמה על ידי אנשים אחרים .אם באותו הזמן
אתה מחבר או מנתק את הגרור ,אתה עשוי להיתפס.
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בנוסף לכך אברי גוף של אנשים שנמצאים בין המרכב
לצמיגים או מתחת לרכב עשויים להיתפס.
שים לב לנושאים הבאים בעת חיבור או ניתוק של גרור:
 0אין לפתוח או לסגור את הדלתות ,כולל דלת תא
המטען.
 0אין להפעיל את בקרת הגובה ואין להשתמש במתג
.DYNAMIC SELECT
 0אין לנעול או לשחרר את נעילת הרכב.
תנאים
 Rוו הגרירה נפתח החוצה וננעל בבטחה בעמדה זו.
גרורים בעלי תקע  7פינים אפשר לחבר לרכב באמצעות
המתאמים הבאים:
 Rתקע מתאם
 Rכבל מתאם
הרכב יזהה נכונה את הגרור רק בהתמלא התנאים הבאים:
 Rהגרור מחובר נכון.
 Rמערכת התאורה של הגרור תקינה לגמרי.
גרור המחובר כראוי משפיע ,בין היתר ,על הפונקציות של
המערכות הבאות:
 Rעזר אקטיבי לשמירה על הנתיב

R
R
R
R
R
R
R
R
R

ייצוב הגרור של הESP®-
עזר חנייה PARKTRONIC
עזר חניה אקטיבי
עזר השטח המת או העזר האקטיבי לשטח המת
Drive Away Assist
Cross Traffic Alert
עזר תמרון גרור
מצלמת הנסיעה לאחור
מצלמת 360°

חיבור גרור
* הערה סכנה למצבר הרכב בעקבות פריקה מלאה
טעינת מצבר הגרור באמצעות אספקת המתח של הגרור
יכולה לגרום נזק למצבר הרכב.
 0אין להשתמש באספקת המתח של הרכב לצורך
טעינת מצבר הגרור.
0
0

הסר את הכיסוי המגן מוו הגרירה ואחסן אותו במקום
בטוח ) 3עמוד .(102
מקם את הגרור בקו ישר מאחורי הרכב הגורר וחבר אותו.

 0פתח את הכיסוי המגן של התקע.
 0הכנס את התקע כך שהלשונית  1נכנסת לחריץ  3של
השקע.
 0סובב את המצמד השגום  2ימינה עד המעצור.
 0אפשר למכסה להינעל.
 0חבר את הכבל לגרור באמצעות אזיקונים )רק בשימוש
בכבל מתאם(.
 0ודא שהכבל משוחרר מספיק לצורך נסיעות בעיקולים.
במצבים הבאים גם כאשר הגרור מחובר נכון ייתכן שתופיע
הודעה על הצג הרב-תכליתי:
 Rבמערכת התאורה של הגרור מותקנות נורות לד.
 Rהזרם של תאורת הגרור ירד מתחת לערך המינימום
).(50 mA
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 %אפשר לחבר לאספקת המתח הקבועה ולאספקת המתח
של מתג ההצתה אביזרים בהספק של עד  180ואט.
ניתוק גרור
& אזהרה סכנת מעיכה והיתפסות בעת ניתוק הגרור
אם אתה משחרר את הגרור כאשר בלם עומס היתר
מופעל ,ידך עלולה להילכד בין הרכב לבין מוט הגרירה.
 0אין לנתק את הגרור כאשר בלמי הגרור מופעלים.
* הערה נזקים בעת ניתוק גרור כאשר בלמי הגרור
מופעלים
ניתוק הגרור כאשר בלמי הגרור מופעלים עלול לגרום נזק
לרכב.
 0אין לנתק את הגרור כאשר בלמי הגרור מופעלים.
& אזהרה סכנת היתפסות בעת ניתוק כבל הגרור
רכבים עם בקרת גובה :ייתכן שהרכב יונמך עם ניתוק
כבל הגרור.
הדבר עלול ללכוד אותך או אחרים בין גוף הרכב לבין
הצמיגים או תחתית המרכב.

0

בעת ניתוק כבל הגרור ודא שאיש אינו נמצא
בקרבת קשתות בתי הגלגלים או בתוך הרכב.

* הערה נזקים לפגוש האחורי כאשר מותקן כבל
מתאם או תקע מתאם
בעת קיפול וו הגרירה באופן חשמלי לגמרי עשוי להיגרם
נזק לרכיבים הבאים:
 Rפגוש
 Rכבל מתאם
 Rתקע מתאם
0

0
0
0
0

לפי קיפול וו הגרירה באופן חשמלי לגמרי יש
להקפיד ולנתק את הכבל המתאם והתקע המתאם.

אבטח את הגרור מפני דרדור.
נתק את החיבור החשמלי בין הגרור לרכב הגורר.
נתק את הגרור.
הרכב את הכיסוי המגן על תפוח הגרירה.

אופן התפקוד של המנשא לאופניים
& אזהרה סכנת תאונה בעת שימוש לא נכון במנשאים
לאופניים
במקרים הבאים המנשא לאופניים עשוי להשתחרר
מהרכב:
 Rחלה חריגה מהעומס המותר של התקן הגרירה.
 Rבעקבות שימוש לא נכון במנשא לאופניים.
 Rמנשא האופניים מחובר לוו הגרירה מתחת לתפוח
הגרירה.
למען בטיחותך ובטיחות משתמשי הדרך האחרים שים לב
לנושאים הבאים:
 Rהקפד שלא לחרוג מהעומס המותר על התקן הגרירה.
 Rהשתמש במנשא האופניים להובלת אופניים בלבד.
 Rמנשא האופניים מתחבר אל תפוח הגרירה ,ומומלץ
לאבטח אותו בנוסף על ידי חיבורו אל פין ההולכה
של וו הגרירה.
 Rלהובלת ארבעה זוגות אופניים יש תמיד לאבטח את
מנשא האופניים בנוסף על ידי חיבורו אל פין
ההולכה של וו הגרירה.
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השתמש רק במנשאי אופניים שאושרו על ידי
.Mercedes-Benz
שים לב תמיד גם להוראות השימוש של מנשא
האופניים.

העומס הוא הסכום של משקל מנשא האופניים והמשקל
המועמס על מנשא האופניים.
כאשר מותקן מנשא לאופניים התנהגות הכביש של הרכב
משתנה .התאם את סגנון הנהיגה שלך למצב .שמור על מרחק
בטיחות מספיק וסע בזהירות.
בעת שימוש במנשאי אופניים יש לכוונן בצמיגי הסרן האחורי
לחץ אוויר לפי עומס משקל מוגדל ברכב .מידע נוסף בנושא
לחץ האוויר בצמיגים תמצא בטבלת לחצי האוויר בצמיגים
) 3עמוד .(435

* הערה נזק או שבר להתקן הגרירה עקב שימוש
במנשא אופניים לא מתאים או שימוש לא נכון
במנשא האופניים
0

בעת חיבור לתפוח הגרירה  1ובנוסף לכך לפין ההולכה
 ,2העומס המרבי הוא  100ק"ג .אפשר להוביל עד
ארבעה זוגות אופניים.

השתמש רק במנשאי אופניים שאושרו על ידי
.Mercedes-Benz

וו גרירה )לדוגמה עם פין הולכה נוסף(

ניתן להוביל מספר משתנה של זוגות אופניים ,בהתאם למבנה
של המנשא.
סוגי המבנה האפשריים הם כמתואר להלן:
 Rכאשר מהדקים את מנשא האופניים לתפוח הגרירה 1
העומס המרבי המותר הוא  75ק"ג .אפשר להוביל עד
שלושה זוגות אופניים.

הנחיות להעמסה
ככל שמרכז הכובד של המטען רחוק מתפוח הגרירה ,כך
העומס על התקן הגרירה גדול יותר.
שים לב להנחיות הבאות:
 Rאופניים כבדים יש לחבר קרוב ככל האפשר לרכב.
 Rיש לחלק את המשקל המועמס על מנשא האופניים באופן
סימטרי ככל האפשר.
 Mercedes-Benzממליצה לפני העמסת האופניים על מנשא
האופניים להסיר את כל התוספות המחוברות לאופניים ,כגון

 242נהיגה וחניה
סלים ,מושבי ילדים או סוללות .כך ניתן לשפר את התנגדות
האוויר ואת מרכז הכובד של מנשא האופניים.
יש לאבטח היטב את האופניים כך שלא יחליקו ,ולבדוק
במרווחי זמן סדירים שהם מחוברים יציב.
אין להשתמש ביריעות או בכיסויים אחרים .הם מפריעים
לראות אחורה ופוגעים בהתנהגות הכביש של הרכב .בנוסף
לכך הם מגבירים את התנגדות האוויר ובכך את העומס על
התקן הגרירה.

שים לב לנושאים הבאים בעת העמסה על מנשא האופניים:
 3אופניים

 4אופניים

המשקל הכולל של
מנשא האופניים
והפריטים
המועמסים עליו

עד  75ק"ג

עד  100ק"ג

מרחק מקס' 1

 420מ"מ

 420מ"מ

מרחק מקס' 2

 300מ"מ

 400מ"מ

כאשר המשקל הכולל של כל זוגות האופניים הוא בין  75ק"ג
לבין  100ק"ג יש להשתמש אך ורק במנשא אופניים עם
חיבור נוסף אל פי ההולכה של וו הגרירה.

חלוקת עומס על מנשא האופניים

 1מרחק ממרכז הכובד לתפוח הגרירה ,בגובה
 2מרחק ממרכז הכובד לתפוח הגרירה ,לאחור
 3מרכז הכובד נמצא על הציר המרכזי של הרכב

הנחיות לגרירת רכב
הרכב אינו מיועד לשימוש עם מערכת מוט גרירה ,כמו למשל
לצורך גרירה שטוחה או גרירת סירה .ההרכבה והשימוש
במערכת מוט גרירה עלולה לגרום נזקים לרכב .המשיכה או
הגרירה של הרכב עם מערכות מוט גרירה אינה יכולה עוד
להבטיח התנהגות דינמית בטוחה בין רכב הגרירה לבין כלי
הרכב הנגרר .צמד הגורר והנגרר עלול להצטודד .שים לב
לשיטות הגרירה ) 3עמוד  (425ולהנחיות לגרירת הרכב
כאשר שני הסרנים על הקרקע ) 3עמוד .(426
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סקירת צג המחוונים
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב באופן מיוחד להערות
בחוברת ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל
הסכנות.
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

צג מחוונים )סטנדרטי(

צג המחוונים בלוח מכשירים של צג רחב

& אזהרה סכנת תאונה כאשר צג המחוונים כושל
בעת תקלה בצג המחוונים לא תוכל לזהות הגבלות
בתפקוד מערכות הבטיחות של הרכב.
הדבר עלול להשפיע על הבטיחות של הרכב שלך.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את הרכב.
במידה וקיימת השפעה על מאפייני הבטיחות של הרכב ,העמד
את הרכב ללא דיחוי במקום בטוח .הודע למוסך מורשה.

1
2
3
4
5

מד מהירות
צג רב-תכליתי
מד סל"ד
חיווי טמפרטורה של נוזל הקירור
מד דלק וחיווי מיקום מכסה התדלוק

1
2
3
4
5

מד מהירות
צג רב-תכליתי
אזור ערכים נוספים
חיווי טמפרטורה של נוזל הקירור
מד דלק וחיווי מיקום מכסה התדלוק

 %בתצוגה באזור הערכים הנוספים אפשר להציג תכני
תצוגה נוספים ) 3עמוד .(246
המקטעים במד המהירות  1מציגים את המצב של המערכות
הבאות:
 3) TEMPOMAT Rעמוד (192
 Rמגביל ) 3עמוד (193
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R

עזר שמירת מרחק  DISTRONICאקטיבי
) 3עמוד (197

רכבים עם רשת  48וולט )טכנולוגיית :(EQ Boost

סקירת הלחצנים בגלגל ההגה

* הערה נזקים למנוע עקב סל"ד גבוה מדי
נסיעה בתחום הסל"ד החריג גורמת נזק למנוע.
 0אין לנסוע בתחום הסל"ד החריג.
עם הגעה לתחום האדום במד הסל"ד )סל"ד גבוה מדי(,
אספקת הדלק מופסקת כדי להגן על המנוע.
בנסיעה רגילה מחוון טמפרטורת נוזל הקירור  4רשאי
לעלות עד .120 °C
& אזהרה סכנת כוויה בעת פתיחת מכסה תא המנוע
כאשר פותחים את מכסה המנוע בזמן שהמנוע חם מדי או
כשישנה שרפה בתא המנוע ,גזים חמים או נוזלי רכב
אחרים עשויים להיפלט ולפגוע בך.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע אפשר למנוע החם
להתקרר.
 0אם ישנה שרפה בתא המנוע השאר את מכסה תא
המנוע סגור והודע למכבי האש.

R
R

 POWER 1מציג את תמיכת ההנעה החשמלית
באחוזים.
 CHARGE 2מציג את הספק חידוש האנרגיה של
המנוע החשמלי באחוזים.

 õמציג מצב מוכן לנסיעה של מערכת ההנעה.

1
2
3
4

 ¤לחצן חזרה/בית )לחיצה ארוכה( עבור מחשב
הרכב
פקד מגע של מערכת המולטימדיה
יחידת הפעלה עבור /TEMPOMATמגביל מהירות או
עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
יחידת הפעלה עבור מערכת המולטימדיה :MBUX
LINGUATRONIC £
 ßהצגת המועדפים
 :VOLוסת לכוונון עוצמת הקול או להשתקת הקול
) 8לחיצה(
 6התקשרות/מענה לשיחה נכנסת
~ דחיית/סיום שיחה
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R

 ò 5טעינת מסך הפתיחה
 6פקד מגע של מערכת המולטימדיה
 % 7לחצן חזרה

R
R
R

תפעול מחשב הרכב
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

R
R
R

& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת תפעול מחשב הרכב יש לשים לב להוראות החוק במדינה
שבה אתה נמצא כעת.
 %התצוגות של מחשב הרכב מופיעות על הצג הרב-תכליתי
) 3עמוד .(247

)נסיעה(
)ניווט(
)רדיו(
)מדיה(
)טלפון(
)תצוגה עילית(
כלי רכב עם תצוגת מסך רחב בלוח המכשירים בקוקפיט:
)עיצוב(

התפריטים נגישים דרך שורת תפריטים בצג הרב-התכליתי.
 0טעינת סרגל התפריטים :לחץ על הלחצן חזרה בצד
שמאל  1עד להצגת סרגל התפריטים.
את מחשב הרכב מתפעלים באמצעות פקד המגע השמאלי 2
ולחצן החזרה/בית בצד שמאל .1
בעת תפעול מחשב הרכב נשמעים צלילי משוב שונים,
לדוגמה כאשר מגיעים לסוף רשימה או כאשר גוללים
ברשימה.
אלה הם התפריטים הזמינים:
R
)שירות(
R
)מערכות עזר(

 %אפשר לטעון את סרגל התפריטים של מחשב הרכב
באמצעות הלחצן .ò
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השתקה
מחשב רכב:

0
0
0
0
0

דפדוף בסרגל התפריטים :החלקת האצבע שמאלה או
ימינה בצד השמאלי של פקד המגע .2
הצגת תפריט או אישור בחירה :לחיצה בצד השמאלי של
פקד המגע .2
דפדוף בתצוגות או ברשימות בתפריט :החלקת האצבע
מעלה או מטה בצד השמאלי של פקד המגע .2
הצגת תפריט משנה או אישור בחירה :לחיצה בצד
השמאלי של פקד המגע .2
יציאה מתפריט משנה :לחיצה על לחצן החזרה בצד
שמאל.1

הגדרת אזור הערכים הנוספים

1
)עיצוב(
 %פונקציה זו זמינה רק ברכבים בעלי לוח מכשירים של צג
רחב.
אפשר לבחור מבין הסגנונות הבאים:
R
)קלאסי(
R
)ספורטיבי(
R
)פרוגרסיבי(
0
0

בחירת סגנון :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בפקד
המגע השמאלי.
לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
צג המחוונים יוצג בסגנון שנבחר.

) G-Meterדוגמה(

 1אזור ערכים נוספים
 2נקודות אינדקס

0
0

בחירת תוכן תצוגה :בצע מחוות החלקה ימינה בפקד
המגע השמאלי.
בחר את התוכן שיוצג בעזרת מחוות החלקה כלפי מעלה
או מטה על פקד המגע השמאלי.
בעת בחירת תכני התצוגה אזור הערכים הנוספים 1
יודגש לזמן קצר.
נקודות הסימון  2מציגות את הפריט מהרשימה שנבחר.
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)קלאסי( ו
בסגנון
את התכנים הבאים:
 Rמד סל"ד
 Rניווט
 Rתצוגת ECO
 Rצריכה
G-Meter R
בסגנון
הבאים:
 Rתאריך
 Rניווט
 Rתצוגת ECO
 Rצריכה
G-Meter R

)ספורטיבי( אפשר להציג

סקירת התצוגות בצג הרב-תכליתי

)פרוגרסיבי( אפשר להציג את התכנים

1
2
3
4
5

טמפרטורה חיצונית
שעה
שדה תצוגה
הילוך נוכחי
תוכנית נהיגה

חיוויים נוספים על הצג הרב-תכליתי:
Z
המלצה להחלפת הילוך ) 3עמוד (167
 ëעזר החנייה האקטיבי מופעל ) 3עמוד (225
 éעזר החנייה  PARKTRONICכבוי
) 3עמוד (214 ,215
¯  3) TEMPOMATעמוד (192
 Èמגביל ) 3עמוד (193
 çעזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
) 3עמוד (197
 æעזר בלימה פעיל) 3עמוד (192
 èעזר היגוי אקטיבי ) 3עמוד (202
 Ãעזר אקטיבי לשמירה על הנתיב ) 3עמוד (235
 ±עזר אקטיבי להחלפת נתיב ) 3עמוד (204
 èפונקציית התנעה-הדממה  3) ECOעמוד (158
 ëפונקציית  3) HOLDעמוד (207
_ עזר אור גבוה אדפטיבי ) 3עמוד (128
עזר אור גבוה אדפטיבי פלוס ) 3עמוד (129
 ðחריגה ממהירות הנסיעה המותרת )במדינות מסוימות
בלבד(
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רכבים בעלי עזר תמרורים :תמרורים והנחיות שזוהו
) 3עמוד .(230
כוונון תאורת המחוונים

0

סובב את וסת הבהירות  1למעלה או למטה.
התאורה בצג המחוונים וברכיבי הבקרה בפנים הרכב
תתכוונן.

תפריטים ותפריטי משנה
טעינת הפונקציות של תפריט השירות של מחשב הרכב
מחשב רכב:
1
)שירות(
 0בחירת פונקציה :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בפקד
המגע השמאלי.
 0לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
)שירות(:
פונקציות בתפריט
 Rזיכרון הודעות ) 3עמוד (466
®
 :טווח נסיעה ומפלס Adblue
(AdBlue) R
R
)צמיגים(:
 הפעלה מחדש של ההתראה על אובדן לחץ אווירבצמיגים ) 3עמוד (441
 בדיקת לחץ האוויר בצמיגים עם בקרת לחץ האווירבצמיגים ) 3עמוד (436
 הפעלה מחדש של בקרת לחץ האוויר בצמיגים) 3עמוד (436
 :הצגת מועד
(ASSYST PLUS) R
טיפול ) 3עמוד (398
)חומר
 Rרכבים בעלי לוח מכשירים של צג רכב:
קירור( :מחוון טמפרטורת חומר הקירור

R

(Engine oil level
מנוע

( :מפלס שמן

פתיחת התצוגות בתפריט מערכות העזר
מחשב רכב:

1
)מערכות עזר(
החיוויים הבאים זמינים בתפריט של מערכות העזר:
 Rתצוגה גרפית של העזרים
 Rרמת עירנות ) 3עמוד (229
0

החלפה בין תצוגות :החלק למעלה או למטה בצד
השמאלי של פקד המגע.
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תצוגות מצב בתצוגה הגרפית של העזרים:
 ATTENTION ASSIST Û Rכבוי
 Rסימוני נתיב בהירים :עזר שמירת הנתיב האקטיבי מופעל.
 Rסימוני נתיב ירוקים :עזרת שמירת הנתיב האקטיבי במצב
פעיל
 ¸ Rגלי מכם אפורים ליד הרכב :עזר לשטח המת או
העזר האקטיבי לשטח המת מופעל
 ¸ Rגלי מכם ירוקים ליד הרכב :העזר לשטח המת או
העזר האקטיבי לשטח המת פעיל
 Rתצוגות של עזר שמירת המרחק האקטיבי
 3) DISTRONICעמוד (197
 Rתצוגות עזר החלפת הנתיב האקטיבי ) 3עמוד (204
 Rתצוגות של עזר ECO

טעינת התצוגות בתפריט נסיעה
מחשב רכב:
1

)נסיעה(

תצוגה סטנדרטית )דוגמה(
 1מרחק נסיעה מתאפס
 2מרחק נסיעה כולל

1
2
3
4

מחשב דרך )דוגמה(
מרחק נסיעה כולל
זמן נסיעה
מהירות ממוצעת
צריכת דלק ממוצעת

 %באפשרותך להציג את המידע על הנסיעה בצד השמאלי
של תצוגת המחוונים.
 0בחירת תצוגה :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בצד
השמאלי של פקד המגע.
)נסיעה(:
תצוגות בתפריט
 Rתצוגה סטנדרטית
 Rטווח נסיעה וצריכת דלק נוכחית
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R
R
R

אם נותר רק מעט דלק במכל הדלק יוצג במקום טווח
הנסיעה הנותר המשוער סמל של רכב מתדלק.
תצוגת  3) ECOעמוד (160
)מההתחלה( וגם
מחשב דרך
)ומהאיפוס(
מד מהירות דיגיטלי

איפוס הערכים בתפריט הנסיעה של מחשב הרכב
מחשב רכב:
1
)נסיעה(
 %אופן הכתיבה של התפריט הראשי המוצג עשוי
להשתנות .לכן שים לב לסקירת התפריטים עבור צג
המחוונים ) 3עמוד .(245
ניתן לאפס את הערכים של הפונקציות שלהלן:
 Rמרחק נסיעה מתאפס
)מההתחלה( ו
 Rמחשב דרך
)ומהאיפוס(
 Rתצוגת  3) ECOעמוד (160
0
0

בחירת הפונקציה שברצונך לאפס :החלק באצבעך כלפי
מעלה או מטה בפקד המגע השמאלי.
לחץ על פקד המגע השמאלי.

0
0

)כן(.
בחר
לחץ על פקד המגע השמאלי.

 3זמן הגעה משוער ליעד הבא
 4כביש נוכחי

לחיצה ממושכת על פקד המגע השמאלי תאפס את ערכי
הפונקציה מיד.
טעינת הנחיות הניווט במחשב הרכב
מחשב רכב:
1

)ניווט(

אין הודעה על פנייה )דוגמה(
 1מרחק עד לתמרון הנסיעה הקרוב
 2מרחק ליעד הבא

1
2
3
4
5
6

ישנה הודעה לפנייה )דוגמה(
מרחק עד לפנייה
הכביש אליו מוביל תמרון הנסיעה
סמל תמרון נסיעה
נתיב נסיעה מומלץ )לבן(
נתיב אפשרי
נתיב לא מומלץ )אפור כהה(

)ניווט(:
תצוגות אפשריות נוספות בתפריט
R
)כיוון נסיעה( :תצוגת כיוון
הנסיעה והכביש שבו אתה נוסע כעת.
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R
R
R
R
R
R

)מסלול חדש (...או
)מחשב מסלול…( :חישוב מסלול חדש.
)דרך לא ממופה( :הכביש אינו
מוכר ,לדוגמה כביש חדש.
)אין מסלול( :לא ניתן לחשב את המסלול
ליעד שנבחר.
)אין מפה( :אין מפה זמינה עבור המיקום
הנוכחי.
)הגעת לאזור היעד(:
הגעת לאזור היעד.
 :Oהגעת ליעד או ליעד ביניים.

 0סגירת התפריט :לחץ על לחצן החזרה בצד שמאל.
רכבים עם מערכת מולטימדיה  :MBUXבתפריט
)ניווט( אפשר גם להתחיל ניווט לאחד היעדים
האחרונים:
 0לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
 0בחירת יעד :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בצד
השמאלי של פקד המגע.
 0לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
ההכוונה ליעד תחל.
אם קודם לכן פעלה הכוונה ליעד ,תוצג שאלה אם לסיים
את ההכוונה ליעד הנוכחית.

0
0

)כן(.
בחר
לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
ההכוונה ליעד תחל.

בחירת תחנת רדיו באמצעות מחשב הרכב
מחשב רכב:
1

1
2
3
4

)רדיו(

מקום שמירה
שם ערוץ
שם הרצועה
שם המבצע

כשבוחרים תחנה מזיכרון התחנות יוצג ליד שם התחנה גם
מקום השמירה .כשמכוונים בתחום התדרים תחנה שכבר
נשמרה ,תופיע ליד שם התחנה כוכבית.
 0בחירת תחנת רדיו :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה
בפקד המגע השמאלי.
בחירת תחום התדרים או זיכרון התחנות
 0לחץ על פקד המגע השמאלי.
 0בחירת תחום התדרים/זיכרון התחנות :החלק אצבע כלפי
מעלה או מטה על פקד המגע השמאלי.
 0לחץ על פקד המגע השמאלי.

 252צג מחוונים ומחשב הרכב
תפעול המדיה באמצעות מחשב הרכב
מחשב רכב:
1

)מדיה(

0
0

בחירת מקור מדיה :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה
בפקד המגע השמאלי.
לחץ על פקד המגע השמאלי.

חיוג מספר טלפון באמצעות מחשב הרכב
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת

1
2
3
4

מקור מדיה
מספר הרצועה ושם הרצועה הנוכחית
שם המבצע
שם האלבום

0

החלפת רצועה במקור מדיה פעיל :החלק אצבע כלפי
מעלה או מטה על פקד המגע השמאלי.

החלפת מקור מדיה
 0לחץ על פקד המגע השמאלי.

תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של הטלפון חשוב לציית לתקנות התעבורה
התקפות במדינה שבה אתה נמצא.
תנאים
 Rהטלפון הנייד מחובר למערכת המולטימדיה .

מחשב רכב:
1
)טלפון(
)טלפון( מוצגות שיחות הטלפון
בתפריט
האחרונות )מספרים שחויגו ,שיחות שנענו ושיחות שלא
נענו(.
 0בחירת פריט :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בצד
השמאלי של פקד המגע.
 0לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
אם שמור מספר טלפון אחד בלבד לאיש הקשר :המערכת
תתקשר למספר טלפון זה.
 0אם שמורים כמה מספרי טלפון לאיש הקשר הזה :החלק
אצבע כלפי מעלה או מטה בצד השמאלי של פקד המגע
כדי לבחור את מספר הטלפון המבוקש.
 0לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.
המערכת תתקשר למספר הטלפון.
במקום מספרי הטלפון ייתכן שיוצגו:
R
)אנא המתן :(...האפליקציה מופעלת
כרגע .אם אין חיבור ® Bluetoothלטלפון הנייד ,יופיע
במערכת המולטימדיה התפריט למתן הרשאה ולחיבור
של טלפון נייד ) 3עמוד .(352
R
)מעדכן נתונים :(...יומן השיחות
מתעדכן.
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R

)מייבא אנשי קשר :(...אנשי
הקשר מהטלפון הנייד או ממדיית האחוסן מיובאים.

קבלה/דחייה של שיחה
רכבים בעלי תצוגה עילית :כאשר מתקשרים אליך תוצג
)שיחה נכנסת(.
בתצוגה העילית ההודעה
 0החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בצד השמאלי של פקד
המגע ובחר ) 6ענה לשיחה( או ~ )דחה
שיחה(.
 0לחץ בצד השמאלי של פקד המגע.

קביעת הגדרות התצוגה העילית במחשב הרכב
מחשב רכב:
1

)תצוגה עילית(

0
0
0
0

בחירת הגדרה :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בפקד
המגע השמאלי.
לחץ על פקד המגע השמאלי.
הגדרת ערך :החלק אצבע כלפי מעלה או מטה בפקד
המגע השמאלי.
לחץ על פקד המגע השמאלי.

תצוגה עילית
תפקוד התצוגה העילית

אפשר לענות לשיחה או לדחות אותה גם באמצעות הלחצנים
 6או ~ בגלגל ההגה.
1
2
3
4

ההגדרה שנבחרה
מד מהירות דיגיטלי
עזר תמרורים
חיוויי הניווט

אפשר לקבוע את ההגדרות הבאות של התצוגה העילית:
R
)מיקום(
R
)בהירות(
R
)תכני התצוגה(

רכבי  :Mercedes-AMGשים לב באופן מיוחד להערות
בחוברת ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל
הסכנות.
התצוגה העילית מקרינה לשדה הראייה של הנהג:
 Rמידע ממערכת הניווט
 Rמידע של מערכות העזר לנהג
 Rאחדות מהאזהרות
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התכנים המוצגים

1
2
3
4

הנחיות ניווט
מהירות הנסיעה הנוכחית
שלטים ותמרורים מזוהים
המהירות המוגדרת במערכות העזר לנהג )כגון
(TEMPOMAT

כאשר מתקשרים אליך תוצג בתצוגה העילית ההודעה 6
)שיחה נכנסת(.
כשהשמע פעיל יוצגו באופן זמני שם התחנה או הרצועה
במהלך תפעול מקור השמע.

גבולות המערכת
הנראות מושפעת מהתנאים הבאים:
 Rתנוחת ישיבה
 Rכוונון מיקום התמונה
 Rתנאי האור
 Rנהיגה בכביש רטוב
 Rחפצים על כיסוי הצג
 Rקוטביות במשקפי שמש

הפעלה או כיבוי של התצוגה העילית

 %כאשר ישנה קרינת שמש חזקה מאוד ייתכן שחלקים
מהתצוגה יחווירו .כדי לבטל תהליך זה אפשר לכבות ואז
להפעיל מחדש את התצוגה העילית.

0

לחץ על הלחצן .1
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הנחיות לבטיחות ההפעלה

& אזהרה סכנת פציעה עקב אחסון לא נכון של חפצים

& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת

חפצים שמאוחסנים בצורה לא נכונה בפנים הרכב עלולים
להחליק או להיזרק בחלל הרכב וכך לפצוע את הנוסעים.
בנוסף לכך ,בעת תאונה מחזיק הכוסות ,תאי אחסון
פתוחים ועריסות לטלפונים ניידים לא יוכלו להחזיק את
החפצים שנמצאים בהם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב במצבים אלה או במצבים
דומים.
 0ודא תמיד שהחפצים אינם בולטים מתוך תאי
האחסון ,רשתות המטען או רשתות האחסון.
 0סגור את המכסים של התאים לפני תחילת הנסיעה.
 0חפצים כבדים ,קשים ,מחודדים ,בעלי קצוות
חדים ,חפצים שבירים או גדולים יש לאחסן
ולקשור תמיד בתא המטען.

תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
& אזהרה סכנת תאונה בעת תפעול התקני תקשורת
ניידים בזמן נהיגה.
התקני תקשורת ניידים מסיטים את תשומת הלב של הנהג
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך הנהג עלול לאבד את השליטה
על הרכב.
 0הנהג רשאי לתפעל התקני תקשורת ניידים רק
כשהרכב עומד במקום.
 0נוסעי הרכב רשאים להשתמש בהתקני תקשורת
ניידים רק באזור המיועד לכך ,לדוגמה באזור
המושבים האחוריים.

למען בטיחותך שים לב באופן מיוחד לנושאים הבאים בעת
תפעול התקני תקשורת ניידים ובמיוחד מערכת ההפעלה
הקולית:
 Rציית לתקנות החוק במדינה שבה אתה נמצא.
 Rמותר לתפעל התקני תקשורת ניידים ואת מערכת ההפעלה
הקולית רק כאשר מצב התנועה מאפשר זאת .אחרת אתה

R

R
R

עלול שלא לשים לב לנעשה בדרך וכך לגרום תאונות
ולפציעה שלך ושל אחרים.
כשאתה משתמש במערכת ההפעלה הקולית במצב חירום,
קולך עשוי להשתנות ועקב כך ייתכן שהשיחה שלך,
לדוגמה למוקד החירום ,תתעכב שלא לצורך.
למד היטב את פונקציות מערכת ההפעלה הקולית לפני
תחילת הנסיעה.
שים לב להנחיות להעמסה על הרכב ) 3עמוד .(102

תפעול
סקירת אופן התפעול מגלגל ההגה הרב-תכליתי
מערכת  LINGUATRONICמוכנה לשימוש כחצי דקה
לאחר הפעלת ההצתה.
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ביצוע דו-שיח

 1דחיפת המתג כלפי מעלה £ :הפעלת דו-שיח
 2לחיצה על הכפתור 8 :כיבוי/הפעלה של הקול
)סגירת דו-שיח(
סיבוב הגלגל למעלה/למטה :הגברה/החלשה של עוצמת
הקול
 3לחיצת המתג כלפי מטה ~ :דחיית/סיום שיחה
)סגירת דו-שיח(

לביצוע דו-שיח באמצעות  LINGUATRONICניתן
להשתמש במשפטים שלמים משפת היום-יום כפקודות
קוליות ,למשל ") "Show me the list of last callsהראה
לי את רשימת השיחות האחרונות( או "How hot is it
?) "outsideכמה חם בחוץ?( .אין צורך לעבור תחילה
ליישום המתאים כגון "טלפון" או "פונקציות הרכב".
 0הפעלה או המשך של דו-שיח באמצעות מילת מפתח :
אמור ") "Hello Mercedesשלום מרצדס( כדי להפעיל
את פונקציות ה .LINGUATRONIC-ההפעלה
הקולית צריכה להיות במצב מופעל במערכת
המולטימדיה ) 3עמוד  .(257דחיפת המתג £
כלפי מעלה בגלגל ההגה הרב-תכליתי אינו נחוצה לשם
כך.
אפשר גם להעביר את מערכת ההפעלה הקולית ולומר
פקודה קולית בשלב אחד ,לדוגמה "Hello Mercedes,
?) How fast can you drive hereשלום מרצדס,
כמה מהר מותר לי לנסוע כאן?".
או
 0לחץ את המתג  £בגלגל ההגה הרב-תכליתי כלפי
מעלה.
לאחר האות הקולי אפשר לומר פקודה קולית.
 0תיקון קלט :אמור את הפקודה הקולית
תיקון .

 0בחירת רשומה מרשימת הבחירה :אמור את מספר השורה
או את התוכן.
 0דפדוף ברשימת הבחירה :אמור את הפקודה הקולית
הדף הבא או
"
הדף הקודם .
 0עצירה דו-שיח :אמור את הפקודה הקולית
השהה .
הפקודה הקולית ") "Hello Mercedesשלום מרצדס(
או לחיצת המתג  £בגלגל ההגה הרב-תכליתי כלפי
מעלה מאפשרות להמשיך את הדו-שיח.
 0מעבר לדו-שיח הקודם :אמור את הפקודה הקולית
חזרה .
 0מעבר לרמת הדו-שיח העליונה :אמור את הפקודה
בית .
הקולית
 0ביטול דו-שיח :אמור את הפקודה הקולית
סגירה או לחץ על הלחצן  ~ 8בגלגל ההגה
הרב-תכליתי.
 0דיבור בזמן פלט קולי של המערכת :התחל לדבר בזמן
שהמערכת עדיין עונה לך.
הפלט הקולי יקוצר והיעד יושג מהר יותר.
 %לשם כך האפשרות פקודות קוליות בזמן שהמערכת
מדברת צריכה להיות מופעלת במערכת המולטימדיה.
) 3עמוד (257
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סקירת הפונקציות שאפשר להפעיל באמצעות
LINGUATRONIC
מערכת ההפעלה הקולית  LINGUATRONICמאפשרת
לתפעל את הפונקציות הבאות ,תלוי באבזור הרכב:
 Rטלפון
 SMS Rודוא"ל
 Rניווט
 Rספר כתובות
 Rרדיו
 Rמדיה
 Rפונקציות רכב
 Rמזג אוויר
מלוא היקף הפונקציות יעמוד לרשותך רק כאשר ההפעלה
הקולית המקוונת מופעלת ) 3עמוד .(257
מידע על השפה המוגדרת
אפשר לשנות את שפת ה LINGUATRONIC-באמצעות
ההגדרה של שפת המערכת .אם מערכת
 LINGUATRONICאינה תומכת בשפת המערכת
המוגדרת ,תיבחר השפה אנגלית.

 LINGUATRONICזמינה בשפות הבאות:
 Rגרמנית
 Rאנגלית
 Rצרפתית
 Rאיטלקית
 Rהולנדית
 Rפולנית
 Rפורטוגזית
 Rרוסית
 Rשוודית
 Rספרדית
 Rצ'כית
 Rטורקית
הגדרת ) LINGUATRONICמערכת המולטימדיה(
תנאים
 Rעבור ההפעלה הקולית המקוונת :רכב מקושר לחשבון
משתמש של  3) Mercedes meעמוד .(372
 Rישנו חיבור לאינטרנט ) 3עמוד .(375

R

עבור השימוש המקוון באנשי קשר :ההפעלה הקולית
המקוונת מופעלת.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1

הגדרות

2

מערכת

2

הפעלה/כיבוי של ההפעלה הקולית של
LINGUATRONIC
.
 0בחר הפעלה קולית
הפונקציה תופעל או תכובה ,בהתאם למצבה הקודם.
כאשר הפונקציה פעילה ,אפשר להשתמש בפקודה
הקולית ") "Hello Mercedesשלום מרצדס( כדי
להפעיל את הדו-שיח.
הפעלת ההפרעה לדיבור
 0בחר פקודות קוליות בזמן שהמערכת מדברת.
כאשר הפונקציה פעילה אפשר לומר פקודה קולית בזמן
שהמערכת מדברת.
הפעלה/כיבוי של ההפעלה הקולית המקוונת
 0הפעל את הפעלה קולית מקוונת.
 %ההפעלה הקולית המקוונת הופעלה במפעל.
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0
0

בחר מינוי הפעלה קולית מקוונת.
אתה תועבר אל פורטל .Mercedes me
הפעל את ההפעלה הקולית בפורטל .Mercedes me

הפעלת אנשי קשר לשימוש מקוון
 0בחר אנשי קשר לשימוש המקוון.
כאשר הפונקציה פעילה ניתן למצוא בצורה טובה וקלה
יותר אנשי קשר באמצעות הוראות קוליות .כמו כן גם
איכות אמירת שמות אנשי הקשר על ידי המערכת
משתפרת.
שימוש יעיל בLINGUATRONIC-
אופן התפקוד של הסיוע האקוסטי של
LINGUATRONIC
הפקודות הקוליות המתאימות מספקות מידע ועזרה במקרים
הבאים:
 Rתפעול אופטימלי :אמור את הפקודה הקולית
מבוא
למערכת פקודות קוליות או על ידי טעינת הוראות
פתח
ההפעלה הדיגיטליות ,לדוגמה
הוראות הפעלה  .כאשר הרכב נייח אפשר להשתמש
בכל הפונקציות של הוראות ההפעלה הדיגיטליות .כאן

R

R

R

תמצא גם סרטונים המסבירים את הפונקציות השונות של
.LINGUATRONIC
יישום נוכחי :דחף את המתג  £בגלגל ההגה
הרב-תכליתי כלפי מעלה ואמור את הפקודה הקולית
עזרה  .כעת תקבל מידע על תפעול
ה LINGUATRONIC-עבור היישום הנוכחי.
המשך הדו-שיח :אמור את הפקודה הקולית
עזרה במהלך דו-שיח .לאחר מכן תקבל מידע המותאם
לשלב הנוכחי בדו-שיח.
פונקציות מסוימות :טעינת הפקודות הקוליות עבור
הפונקציה המבוקשת ,לדוגמה באמצעות "Hello
Mercedes, I would like to have help with the
) "radioשלום מרצדס ,אבקש עזרה בנושא הרדיו( או
לאחר לחיצה על המתג  £בגלגל ההגה הרב-תכליתי
כלפי מעלה ,אמור לדוגמה את הפקודה הקולית
עזרה לטלפון .

הנחיות בנושא שימוש אופטימלי בLINGUATRONIC-
הנחיות בנושא שיפור הזיהוי:
 Rהפעל את ההפעלה הקולית המקוונת ) 3עמוד .(257
 Rיש לתפעל את מערכת  LINGUATRONICרק ממושב
הנהג.

R
R
R

R

אמור את הפקודות הקוליות ברצף ובבירור ,אולם בלי
להגשים.
מנע רעשים מפריעים ,כגון רעש משיחות במושבים
מאחור ,בעת אמירת הפקודה הקולית.
עבור רשומות טלפון וספר כתובות:
 צור רק רשומות ספר טלפונים הגיוניותבמערכת/בטלפון הנייד ,לדוגמה שם משפחה ושם
פרטי בשדה המתאים.
 אל תשתמש בקיצורים ,בתווים ריקים שלא לצורך אובתווים מיוחדים.
שמות תחנות רדיו וערוצי טלוויזיה :אמור את הפקודה
הקרא
הקולית
רשימת תחנות רדיו  ,ואמור את שם התחנה המבוקשת
כמו שהמערכת אומרת אותו.

 %כדי לשפר את הזיהוי ,בעת הפעלת Linguatronic
עוצמת ההפעלה של המפוח האוורור והחימום מופחתת
בהתאם לטמפרטורה החיצונית.
מידע על ההפעלה הקולית המקוונת
ההפעלה הקולית המקוונת מאפשרת זיהוי טוב יותר ,ומציגה
תוצאות נוספות בהתבסס על מידע חיצוני ,כגון מידע על
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נקודות עניין ועל מזג האוויר .לכן אנו ממליצים להפעיל את
ההפעלה הקולית המקוונת.
לשם כך אתה זקוק לחשבון משתמש ב .Mercedes me-אם
עדיין אין לך חשבון משתמש עליך ליצור אותו ולקשר אותו
לרכב שלך ) 3עמוד .(372
לאחר מכן עליך לפתוח את חשבון המשתמש שלך
ב .Mercedes me-השירותים של  Mercedes meיוצגו,
וכעת אפשר להפעיל אותם ) 3עמוד .(372
בנוסף לכך ההפעלה הקולית המקוונת חייבת להיות מופעלת
) 3עמוד .(257

פקודות קוליות חשובות
הערות בהתייחס לפקודות הקוליות
לצד הפקודות הקוליות המדויקות )ראה עמודה "פקודה
קולית" בטבלאות הבאות( לטעינת פונקציה מסוימת ,במרבית
המקרים  LINGUATRONICמבינה אותך גם כאשר אתה
משתמש בשפה יום-יומית .לצורך זה מובאות כמה דוגמאות
בעמודה "דוגמאות בשפה יום-יומית" .עם זאת בחלק מן
השפות דוגמאות אלו זמינות במידה מוגבלת בלבד.
 %תכנים בסוגריים משולשים ,למשל >נקודת עניין< או
>איש קשר< ,הם משתנים שבהם יש למלא את המונח
הרצוי .הפקודה הקולית:
)הגדר >נקודת עניין< כיעד ביניים( ניתן

פקודות קוליות להחלפת מצב
פקודה קולית
הניווט
ספר הכתובות

דוגמאות בשפה יום-יומית
עבור אל
עבור אל
)עבור לטלפון(

את פונקציית הניווט
ספר הכתובות

תפקוד
פתח
פתח את
הצג את הטלפון

מעבר לניווט
מעבר לאנשי קשר
מעבר לטלפון

למלא למשל באופן הבא:
)הגדר את Mercedes-
 Benz Arenaכיעד ביניים(.
סקירת הפקודות הקוליות להחלפת פונקציות
אפשר להשתמש בפקודות קוליות להחלפת מצב לצורך
פתיחת אפליקציות מסוימות.
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פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
)עבור ל(SMS-

)עבור אל תפריט

(SMS
)אבקש

לראות את הדוא"ל(

)פתח תפריט דוא"ל(

עבור לרדיו

)החלף לרדיו(

עבור אל הטלוויזיה

פתח את המדיה

)עבור למידע(
עבור להגדרות

תפריט הנוחות
הרכב
ההגדרות

 %אין צורך להעלות את התפריט כדי להפעיל את הפונקציה
באמצעות  .LINGUATRONICתוכל להפעיל את
הפונקציה ישירות באמצעות פקודה קולתי ,למשל,
פתיחת איש קשר או כניסה ליעד ניווט .לקבלת מידע

מעבר לאפליקציית המסרונים
מעבר לאפליקציית הדוא"ל
מעבר לרדיו

הדלק את הטלוויזיה

)עבור למדיה(
עבור לנוחות

תפקוד

פתח את
הצג את נתוני
פתח את

מעבר לטלוויזיה
מעבר למדיה
מעבר להגדרות הנוחות
מעבר לתפריט המידע על הרכב
מעבר לתפריט עם אפשרויות ההגדרה

נוסף ,עיין בטבלאות הסקירה הכללית של הפקודות
הקוליות.

סקירת הפקודות הקוליות של הניווט
בעזרת פקודות ניווט קוליות ניתן להזין נקודות עניין וכתובות
רגילות או לנווט אל אנשי הקשר שלך .ניתן גם לבצע ישירות
הגדרות ניווט חשובות .הרשימה שלהלן מספקת מבחר קטן
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בלבד של הפקודות הקוליות האפשריות .תוכל לקבל הצעות
נוספות לאחר אמירת הפקודה הקולית
עזר בניווט .
פקודות קוליות של הניווט
פקודה קולית
כתובת

קשר

דוגמאות בשפה יום-יומית
נווט אל
גוריון
נווט אל איש

קח אותי לתל אביב לרחוב בן

קח
אותי בבקשה לכתובת הקשר של ישראל
ישראלי

תפקוד
התחלת ההכוונה לכתובת המבוקשת.

התחלת ההכוונה לכתובת איש קשר מספר הכתובות.
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פקודה קולית
נווט אל כתובת של שלוש מילים

דוגמאות בשפה יום-יומית

תפקוד

הדוגמה תקפה לשפה הגרמנית:

התחלת ההכוונה לכתובת שלוש מילים של .what3words
הדוגמה המדוברת תנווט אותך לשער ברנדנבורג.
שים לב למידע הבא:
 Rכתובות שלוש מילים הן תלויות שפה.
 Rחיפוש היעד באמצעות כתובת שלוש מילים אינו זמין בכל המדינות ובכל השפות .מידע
נוסף על כתובות שלוש מילים של  what3wordsתמצא בפרק ניווט תחת "הזנת יעד
ככתובת שלוש מילים".

סע אל

לשער ברנדנבורג ישנן לדוגמה כתובות שלוש המילים הבאות:
 Rגרמניתtapfer.gebäude.verliehen :
 Rאנגליתthat.lands.winning :
 Rצרפתיתposteaux.bobineur.ombrant :
)אל כתובת הבית(
)נווט לעבודה(

עניין

הזן נקודת

)נווט הביתה  /לכתובת שלי(
למשרד(

)קח אותי

קח אותי בבקשה לנקודת עניין

התחלת ההכוונה לכתובת הבית.
התחלת ההכוונה לכתובת העבודה.
הזנת נקודת עניין ,לדוגמה שער ברנדנבורג.

263 LINGUATRONIC
פקודה קולית
עניין

דוגמאות בשפה יום-יומית
נווט אל נקודת

נווט
אל נקודת עניין מקוונת נקודת עניין

ליעד

ליעד
את ההכוונה ליעד(
>כתובת< כיעד ביניים(

>איש קשר< כיעד ביניים(

התחל הכוונה

בטל הכוונה
)הפעל מחדש
)הגדר

)הגדר

תפקוד

)התחל ניווט אל נקודת העניים טירת
היידלברג(
)חפש נקודת עניין מקוונת
הגלריה הלאומית בשטוטגרט(
התחל הכוונה
ליעד קח אותי ליעד
להפסיק את ההכוונה ליעד(
הכוונה ליעד(

)אני רוצה

)התחל שוב את

)הגדר את
רחוב מרצדס  87בשטוטגרט כיעד ביניים(
)שמור את אמא שלי כיעד ביניים חדש(

הפעלת ההכוונה ליעד שהוא נקודת עניין.

חיפוש נקודת עניין באינטרנט והתחלת ההכוונה ליעד.

התחלת ההכוונה ליעד.

ביטול ההכוונה ליעד.
המשך ההכוונה ליעד לאחר הפסקה.
בחירת יעד ביניים במסלול.

בחירת יעד ביניים במסלול מתוך אנשי הקשר.
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דוגמאות בשפה יום-יומית

>נקודת עניין< כיעד ביניים(

)הגדר

בצרפת
הזן מיקוד

הנחיות נסיעה(
הנחיות נסיעה(

קח אותי בבקשה לכתובת

)הצג מסלולים
)הפעל
)הפסק
הצגת מפת תנועה

בחירת יעד במדינה אחרת.

בחירת יעד מרשימת היעדים האחרונים.

הצג יעדים קודמים
חפש

מסלולים חלופיים

הצגת אחת מחלופות המסלול שחושבו.
הפעלת ההנחיה הקולית עבור הכוונה ליעד.

הפעל הנחיות נסיעה
הנחיות נסיעה

בחירת נקודת עניין כיעד ביניים במסלול.

הזנת מיקוד.

התחל הכוונה למיקוד חדש

יעדים אחרונים

חלופיים(

)שמור את Mercedes-
 Benz Arenaכנקודת ציון חדשה(

קבע

כתובת ב מדינה

תפקוד

כבה
)הצג פקק תנועה(

ביטול ההנחיה הקולית עבור הכוונה ליעד.
הצגת דיווחי התנועה במפה.
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דוגמאות בשפה יום-יומית
)הסתר מפת תנועה(

מיוחדים(
מיוחדים(

)הצג סמלי יעדים
)הסתר סמלי יעדים

דיווחים על עומסי תנועה
נקודות העניין במפה(
נקודות העניין במפה(

סקירת הפקודות הקוליות של הטלפון
הפקודות הקוליות לטלפון מאפשרות לך להתקשר או לחפש
בספר הכתובות .הרשימה שלהלן מספקת מבחר קטן בלבד של

תפקוד
כבה
)הצג את כל
)הסר את

הסתרת דיווחי התנועה.
הצגת סמלי נקודות העניין במפה.
הסתרת סמלי נקודות העניין.

הפקודות הקוליות האפשריות בטלפון .תוכל לקבל הצעות
נוספות לאחר אמירת הפקודה הקולית
עזרה לטלפון .

פקודות קוליות עבור הטלפון
פקודה קולית
מספר טלפון
קשר

דוגמאות בשפה יום-יומית
התקשר אל
התקשר אל איש

למספר (0171xxxxxxx

תפקוד
)חייג

התקשר למספר הנייד
של דורית ישראלי

ביצוע שיחת טלפון באמצעות הזנה ישירה של מספר הטלפון.
פתיחה ישירה של הטלפון על ידי הזנת שם מספר הכתובות.
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דוגמאות בשפה יום-יומית

התקשר למוקד החירום של
התקשר אל

שיחות שלא נענו

שיחות יוצאות

קשר<(

)חיפוש >איש

הפעלת שיחת חירום אל מוקד החירום של .Mercedes-Benz

)התקשר למוקד החירום של
(Mercedes-Benz

ביצוע שיחה אל שירות התקלות של .Mercedes-Benz

)הודע לשירות תקלות
(Mercedes
את רשימת השיחות שלא נענו

)שיחות אחרונות(
שיחות נכנסות

תפקוד

הצג

)הצג את כל השיחות(
שנענו

הצג שיחות

ברשימה יוצגו כל השיחות היוצאות ,הנכנסות והשיחות של נענו.
רשימת השיחות הנכנסות תוצג.
רשימת השיחות היוצאות תוצג.

הצג את רשימת השיחות היוצאות
אישר קשר מיכאל שמיט(

רשימת השיחות שלא נענו תוצג.

)פתח

פתיחת פרטי איש הקשר מתוך פנקס הכתובות.
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פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
חיוג חוזר

)חייג/התקשר

למספר אחרון(

)החלף טלפון(

)הפעל את

הטלפון הנוסף(

סקירת פקודות קוליות לרדיו
ניתן להשתמש בפקודות הקוליות לרדיו גם כאשר יישום הרדיו
פועל ברקע ,ובחזית מוצג יישום אחר .הרשימה שלהלן

תפקוד
התקשרות למספר האחרון שחויג.
החלפת הטלפון הראשי

מספקת מבחר קטן בלבד של הפקודות הקוליות האפשריות
עבור הרדיו .תוכל לקבל הצעות נוספות לאחר אמירת הפקודה
עזרה לרדיו .
הקולית

פקודות קוליות לרדיו
דוגמאות בשפה יום-יומית

פקודה קולית
תחנת

רדיו שם תחנה

עבור לתחנת הרדיו רשת ב

)תדר(

תפקוד
מעבר לתחנת הרדיו המדוברת
הזנת תדר רדיו ,למשל עבור טווח VHF

עבור לתחנה לתדר הרדיו
שמונים ושבעה נקודה חמש מגה
הרץ
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הבאה
קודמת(

רדיו
תחנות רדיו(
רשימת תחנות רדיו
דיווחי תנועה
כבה דיווחי תנועה

דוגמאות בשפה יום-יומית
תחנת הרדיו

את ערוץ הרדיו הבא

)תחנת רדיו
הקודמת
שמירת תחנת
)הצג רשימת
הקרא
פתח תחנת

תפקוד
בחר

עבור לתחנה האחרונה לתחנה

שם תחנת הרדיו
הערוצים(

שמור את
)הצג את רשימת

)הקרא את רשימת הערוצים/רשימת התחנות(

מעבר לערוץ הקודם

שמירת שם תחנה עבור תחנת רדיו מסוימת
הצגת את שמות כל הערוצים הנקלטים
האזנה לשמות כל הערוצים הנקלטים
הפעלת דיווחי תנועה

)הפעל דיווחי תנועה(
דיווחי תנועה(

תחנת הרדיו הבאה ברשימה תושמע

)השתק

השתקת דיווחי התנועה
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פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
הפעלת מידע של הרדיו
כיבוי מידע של הרדיו

תפקוד

)הצג מידע נוסף על הערוץ(
מידע נוסף על הערוץ(

סקירת הפקודות הקוליות של המדיה
ניתן להשתמש בפקודות הקוליות לרדיו ולטלוויזיה גם כאשר
יישום הרדיו או הטלוויזיה פועל ברקע ,ובחזית מוצג יישום

)כבה

הצג מידע על תחנת הרדיו הנוכחית
כיבוי של המידע על הערוץ הנוכחי

אחר .הרשימה שלהלן מספקת מבחר קטן בלבד של הפקודות
הקוליות האפשריות בנגני המדיה .תוכל לקבל הצעות נוספות

לאחר אמירת הפקודה הקולית
למדיה או

עזר לנגן .

עזרה

פקודות קוליות של נגן המדיה
פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית

נגן
רצועות אלבומים מבצעים מלחינים ז
אנרים מוזיקליים

ה"צוללת הצהובה"(

רצועה

נגן רצועה

תפקוד
)נגן את

נגן את השיר

שמות כל הרצועות ,האלבומים ,המבצעים ,המלחינים והז'אנרים הזמינים יתקבלו בחיפוש.
כאשר תוצאת החיפוש היא חד-משמעית הרצועה מנוגנת מיד.

הרצועות הזמינות יושמעו.
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פקודה קולית
אלבום

דוגמאות בשפה יום-יומית
נגן אלבום

המלחין מלחין

נגן ז אנר מוזיקלי

>רצועה<(

>אלבום<(

האלבומים הזמינים יושמעו.

נגן מהאלבום

נגן אמן אמן

נגן את

תפקוד

האזן למשהו של הלהקה

המלחינים הזמינים יושמעו.

נגן משהו של
המלחין פרנץ שוברט

הז'אנרים הזמינים יושמעו.

נגן משהו בסגנון
המוזיקלי בי בופ
)חפש רצועה

)חפש אלבום

חיפוש זה מקבל את שמות כל הרצועות הזמינות .מוצגת רשימת בחירה ,שממנה ניתן לבחור
את המוזיקה הרצויה .אם ברצונך לנגן את כל הרצועות ברשימת הבחירה ,אמור "Play all
) "tracksנגן את כל הרצועות(.

חפש את השיר

את האלבום

האמנים הזמינים יושמעו.

מצא

חיפוש זה מקבל את שמות כל האלבומים הזמינים .מוצגת רשימת בחירה ,שממנה ניתן לבחור
את המוזיקה הרצויה .אם ברצונך לנגן את כל הרצועות ברשימת הבחירה ,אמור "Play all
) "tracksנגן את כל הרצועות(.
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פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
)חפש

מבצע >מבצע<(

מיטשל
)חפש

מלחין >מלחין<(

>ז'אנר<(

)חפש ז'אנר

את הז אנר מוזיקה קלאסית

הבא

חזור על רצועה זו

הראה לי את האמנית ג וני

מצא את המלחינה ויויאן אוליב

רצועה הבאה

)רצועה קודמת(

תפקוד

חפש

הפעל את השיר הסרטון הסרט

הפעל שוב את השיר
הקודם הרצועה הקודמת הקליפ
הקודם
שוב שיר זה

תוכל לנגן

חיפוש זה מקבל את שמות כל האמנים הזמינים .מוצגת רשימת בחירה ,שממנה ניתן לבחור
את המוזיקה הרצויה .אם ברצונך לנגן את כל הרצועות ברשימת הבחירה ,אמור "Play all
) "tracksנגן את כל הרצועות(.
חיפוש זה מקבל את שמות כל המלחינים הזמינים .מוצגת רשימת בחירה ,שממנה ניתן לבחור
את המוזיקה הרצויה .אם ברצונך לנגן את כל הרצועות ברשימת הבחירה ,אמור "Play all
) "tracksנגן את כל הרצועות(.
חיפוש זה מקבל את שמות כל הז'אנרים הזמינים .מוצגת רשימת בחירה ,שממנה ניתן לבחור
את המוזיקה הרצויה .אם ברצונך לנגן את כל הרצועות ברשימת הבחירה ,אמור "Play all
) "tracksנגן את כל הרצועות(.
הפעלת הרצועה הבאה.

הפעלת הרצועה הקודמת.

הרצועה הנוכחית תושמע שוב מההתחלה.
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דוגמאות בשפה יום-יומית
נגן מוזיקה דומה

אקראית
השמעה אקראי
השמעה אקראי
כרגע?(

הפעלת סדר
כיבוי סדר
)למה אני מאזין

נגן שירים

דומים

נגן מוזיקה

תפקוד

נגן רצועה כלשהי

מצב ההשמעה האקראית
האקראי
המושמעת?(

סקירת הפקודות הקוליות של ההודעות
הפקודות הקוליות של ההודעות מאפשרות ליצור מסרונים,
לערוך אותם ולהאזין להם .הרשימה שלהלן מספקת מבחר

הפעל את

קטעים מוזיקליים דומים יושמעו.
המערכת תשמיע קטעים מוזיקליים אקראיים.
הפעלת ההשמעה האקראית.

כבה את המצב

ביטול ההשמעה האקראית.

)מהי המוזיקה

הקראת המידע על הרצועה הנוכחית.

קטן בלבד של הפקודות הקוליות האפשריות עבור ההודעות.
כדי לקבל הצעות נוספות אמור
עזרה להודעות .
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פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
)מסרון אל >שם<(

שם

)הכתבת הודעת SMS
חדשה למקס מוסטרמן(

מסרון אל

טקסט

)כתוב
הודעה חדשה ללאה כהן במספר העסקי:
"מתי מתקיימת הפגישה הבאה?"(
הקרא

חדש

מאת שם

תפקוד

הקרא הודעת

חדשה

דוא ל אל שם
)דוא"ל אל >שם<(

האזנה לכל הודעות ה

החדשות

)האזן להודעת הטקסט
האחרונה מרונית ישראלי(
)הכתב דוא"ל חדש לישראל ישראלי(
)דוא"ל חדש לישראל:
ניפגש היום בארוחת צהריים(

חיבור מסרון .אפשר לבחור מבין כל השמות בספר הכתובות.

כתיבת  SMSלאיש הקשר המדובר .כאשר ההפעלה הקולית מופעלת אפשר לומר מיד את
תוכן הודעת הטקסט.

הקראת מסרון חדש.
הקראת המסרון האחרון של האיש שנטען

יצירת הודעת דוא"ל.
כתיבת  SMSלאיש הקשר המוצג .כאשר ההפעלה הקולית מופעלת אפשר לומר מיד את תוכן
הודעת הטקסט.
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דוגמאות בשפה יום-יומית
)העבר דוא"ל(

חדש

)העבר מייל זה(

הקרא דוא ל

הקרא דוא ל חדש מאת שם

באנגלית אל >שם<(

תפקוד

מיילים חדשים

הקרא

)הקרא לי את הדוא"ל
האחרון מבני ישראלי(
)דוא"ל
לשלום כהן(

סקירת הפקודות הקוליות של הרכב
הפקודות הקוליות עבור הרכב מאפשרות לפתוח ישירות את
התפריטים המתאימים של הגדרות ופונקציות הרכב .הרשימה
שלהלן מספקת מבחר קטן בלבד של הפקודות הקוליות

)כתוב דוא"ל באנגלית

העברת הודעת הדוא"ל שנבחרה או הפתוחה.
הקראת הודעת הדוא"ל החדשה.
הקראת הדוא"ל האחרון של האיש שנטען.

כתיבת דוא"ל בשפה האנגלית לאיש הקשר המוצג.

האפשריות לרכב .תוכל לקבל הצעות נוספות לאחר אמירת
עזרה
הפקודה הקולית
להגדרות הרכב או
עזרה לפונקציות הרכב .

 %אם לא צויין מושב או צד עבור פקודות הקשורות
לישיבה או לצד מסויים ברכב ,הפעולה מתבצעת באופן
אוטומטי עבור מושב הנהג.
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פקודות קוליות עבור הרכב
פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
)טמפרטורה נמוכה

יותר(

)סחרור אוויר(

כחולה(

)תאורה אופפת

)הפעל בקרת אקלים
אוטומטית בצד הנוסע(
התאורה האופפת בכחול

)הפעל עיסוי

גלים נהג(

הנהג(
)הפסק עיסוי(
הנהג(

מושב נהג(

)מיזוג
)הפעל סחרור

אוויר(
)הפעל

בקרת אקלים אוטומטית(

אוויר מעט קר יותר(

תפקוד

)הפעל חימום
הנהג(

הפעל את

)הפעל את עיסוי הגלים בצד

)הפסק פונקציית עיסוי בצד

)הפעל את החימום במושב

הנמכת הטמפרטורה של מערכת מיזוג האוויר.
הפעלת פונקציית סחרור האוויר במערכת מיזוג האוויר.
הפעלת בקרת האקלים האוטומטית בצד הנהג או הנוסע הקדמי.

שינוי האור האופף ,לדוגמה לכחול.
הפעלת עיסוי הגלים עבור הנהג או הנוסע הקדמי.

כיבוי פונקציות העיסוי עבור הנהג או הנוסע הקדמי.

הפעלת חימום המושב עבור הנהג או הנוסע הקדמי.
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דוגמאות בשפה יום-יומית
)חימום מושב

בדרגה (2

)הגבלת מהירות

נוכחית(

חיצונית(

)טמפרטורה

)הורד  /העלה את
חימום מושב הנוסע לדרגה (2
)אמור לי את המהירות המרבית
המותרת(

הנוכחית
נתוני רכב

מהי הצריכה הממוצעת
)הצג נתוני רכב(

)טווח(

)הצג טווח נוכחי(
)תפריט עזרים(
העזר

האקלים

)כמה

חם  /קר בחוץ?(

)צריכה

ממוצעת(

תפקוד

תפריט בקרת

הצג את הגדרות מערכות

עבור לתפריט בקרת האקלים

קביעת חימום מושב הנהג או הנוסע הקדמי לדרגה .2

טעינת הגבלת המהירות הנוכחית.

טעינת הטמפרטורה החיצונית.
טעינת הצריכה הממוצעת.

טעינת נתוני הרכב.
טעינת הנתונים על טווח הנסיעה הנוכחי.
הצגת הגדרות מערכות העזר.

הצגת הגדרות בקרת האקלים.

277 LINGUATRONIC
פקודה קולית

דוגמאות בשפה יום-יומית
)תפריט תאורה(
)תפריט מושבים(
תפריט עיסוי
)מועד השירות הבא(

עבור

להגדרות התאורה
המושב

תפקוד
הצגת הגדרות האור.

עבור לכוונוני

להגדרות העיסוי
)מתי מועד השירות הקרוב(

עבור

הצגת כוונוני המושבים.
הצגת הגדרות העיסוי.
טעינת מועד השירות הבא.
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3

סקירה והפעלה
סקירת מערכת המולטימדיה MBUX
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת

4

תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.

5

6

 1פקד מגע ויחידת הפעלה עבור מערכת המולטימדיה
MBUX
 MBUXמשמעותו Mercedes-Benz User
.Experience
תפעול פקד המגע ) 3עמוד (281
 2צג מדיה עם בקרת מגע
סקירת מסך הבית ) 3עמוד (280
תפעול מסך מגע ) 3עמוד (282

לוח בקרה עם לחצנים עבור הטלפון,
רדיו/מדיה/פונקציות הרכב/הגדרות מערכת
ומועדפים/עולמות נוסע
הצגת יישומים ) 3עמוד (288
לוח מגע
תפעול לוח המגע ) 3עמוד (282
כפתור בקרה
• סיבוב :כוונון עוצמת השמע
• לחיצה :הפעלה או כיבוי של הצליל
לחצן Ü
• הפעלה או כיבוי של מערכת מולטימדיה  MBUXאו
צג מדיה

תפעול מערכת המולטימדיה  MBUXמבוצע באמצעות
הבקרים המרכזיים שלהלן:
 Rפקד מגע 1
 Rלוח מגע 4
 Rמסך מגע )צג מדיה( 2
 %לחלופין ,תוכל לנהל דיאלוג עם מערכת
 3) LINGUATRONICעמוד .(256
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 %אם הרכב מאובזר באפשרות הפעלה בעזרת מחוות,
פונקציות נבחרות של מערכת המולטימדיה יכולות להיות
מופעלות ללא מגע ,כולל הדלקה וכיבוי תאורת הקריאה
) 3עמוד .(284
המערכת מעמידה לרשותך יישומים רבים ,שירותים מקוונים,
ואפליקציות .ניתן להעלות פונקציות אלה דרך מסך הבית או
באמצעות הלחצנים .3
את המועדפים שלך תוכל לטעון ולהוסיף בנוחות דרך גלגל
ההגה באמצעות המתג  ßאו בלוח הבקרה  3באמצעות
הלחצן  .ßלחצני גישה מהירה במסך הבית וביישומים
לבחירה מהירה של פונקציות שונות.
בעת שימוש בפונקציית הלמידה של מערכת המולטימדיה
תוכל לקבל הצעות הגיוניות ליעדי ניווט אפשריים ,תחנות

רדיו ואנשי קשר .הגדרת התצורה של הצעות אלה מבוצעת
דרך הפרופיל שלך .הפרופיל שלך מורכב מהגדרות שונות
שבוצעו ברכב והגדרות במערכת המולטימדיה .עבור מצבי
נהיגה שונים ניתן ליצור עולמות נוסע שונים במסך הבית וכן
באמצעות המתג  ßאו הלחצן .ß
מרכז ההודעות מקבץ עבורך הודעות נכנסות ,כגון הודעה על
עדכון גרסה זמין .בהתאם לסוג ההודעה מוצעים לך מספר
דרכי פעולה .תוכל להציג את מרכז ההודעות דרך מסך הבית
או בתפריטי היישומים.
בעזרת אפשרות החיפוש הגלובלית ברכב ,ניתן לחפש מידע
במגוון קטגוריות כמו גם לבצע חיפוש מקוון באינטרנט.
באפשרותך להפעיל חיפוש גלובלי במסך הבית ובהודעות.

הגנה נגד גניבות
מכשיר זה מאובזר באמצעים טכניים להגנה מפני גניבה.
לקבלת מידע נוסף על ההגנה מפני גניבה ,פנה למוסך מורשה.
הנחיות בנוגע לצג המדיה
שים לב להנחיות בנוגע לטיפוח פנים הרכב ) 3עמוד .(412
כיבוי תלוי-טמפרטורה אוטומטי :כאשר הטמפרטורה גבוהה
מדי ,בהירות הצג תופחת אוטומטית בשלב הראשון .לאחר
מכן הצג עשוי לכבות לגמרי זמנית.
 %משקפי שמש בעלי עדשות מקוטבות )(Polaroid
מקשים על קריאת התוכן שעל הצג של מערכת
המולטימדיה.

 280מערכת מולטימדיה MBUX
סקירת מסך הבית

1
2
3
4

במסך הבית :הצגת שלושת היישומים הראשונים
המסכים אחרים :הצגת מסך הבית
הצגת פרופיל
הצגת חיפוש גלובלי
 SOS NOT READYמוצג רק כאשר מערכת קריאת
החירום של  Mercedes-Benzאינה זמינה

5
6
7
8

הצגת תצוגות רשת ,מצב הסוללה של הטלפון הנייד
המחובר ,עוצמת השדה של הרשת הסלולרית ,שעה
הצגת מרכז ההתראות
הכוכב מסמן התראה חדשה במערכת.
הצגת יישום באמצעות אחד הסמלים
שם היישום ,כולל הבחירה הנוכחית או המידע העדכני

9
A
B
C

גישה מהירה )בדוגמה כאן :טעינת הזנת היעד ,הזנת
כתובת יעד עבור הבית(
מספר היישומים ואזור התצוגה שנבחר כעת
טעינת תפריט בקרת האקלים ) 3עמוד (141
הצגת הצעות ,עולמות הנוסע וגם מועדפים
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סקירת רכיבי ההפעלה המרכזיים

פקד מגע
תפעול פקד מגע )מערכת מולטימדיה (MBUX

0
0
0
0

בחירת פריט תפריט או רשומה :החלק למעלה ,למטה,
שמאלה או ימינה.
לחץ על פקד המגע .2
הזנת תו :הזן תווים באמצעות המקלדת.
הזזת מפה דיגיטלית :החלק אצבע לכיוון כלשהו.

הגדרת רגישות פקד המגע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2רגישות הפעלת המגע
 0בחר מהיר ,בינוני או איטי.

 1פקד מגע
 2צג מדיה עם בקרת מגע
 3לוח מגע

 1לחצן ©
הצגת מסך הבית והצגת יישומים
טעינת הצעות ,עולמות נוסע ומועדפים :כאשר מסך הבית
מוצג ,החלק על פקד המגע  2כלפי מטה.
 2פקד מגע
 3לחצן G
לחיצה קצרה :חזרה לתצוגה האחרונה
כדי לנווט בתפריטים וברשימות יש להשתמש במחוות החלקה
באצבע אחת על המשטח הרגיש למגע של לוח המגע .2

2

רכיבי בקרה

הגדרת המשוב האקוסטי בבקר המגע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2רכיבי בקרה
הפונקציה תומכת בתהליך הבחירה מתוך רשימה.
 0בחר משוב אקוסטי לתפעול.
 0הגדר רגיל ,חזק או כבויה .
כאשר הפונקציה מופעלת ,תשמע צליל בעת גלילה
ברשימה .עם הגעה לתחילת הרשימה או סוף הרשימה,
יושמע צליל שונה.

 282מערכת מולטימדיה MBUX
מסך מגע
תפעול מסך מגע
הקשה
 0בחירת פריט תפריט או רשומה :הקשה על הסמל או
הרשומה.
 0הגדלת קנ"מ מפה :הקשה כפולה ומהירה באצבע אחת.
 0הקטנת קנ"מ מפה :הקשה בשתי אצבעות.
 0הזנת תווים דרך המקלדת :לחיצה על אחד המקשים.
מחוות החלקה באצבע אחת
 0ניווט בתפריטים :החלקה למעלה ,למטה ,שמאלה או
ימינה.
 0הזזת מפה דיגיטלית :החלק אצבע לכיוון כלשהו.
 0הזנת תווים בכתב יד :כתוב את התו עם אצבע על מסך
המגע.
מחוות החלקה בשתי אצבעות
 0הגדלה או הקטנה של קנה המידה של המפה :פסק או
קרב זו לזו שתי אצבעות.
 0הגדלת או הקטנת חלק מעמוד אינטרנט :פסק או קרב זו
לזו שתי אצבעות.
 0סיבוב מפה :סובב שתי אצבעות ימינה או שמאלה.

נגיעה ,החזקה או גרירה
 0הזזת מפה :גע במסך המגע והזז את האצבע לכיוון
הרצוי.
 0כוונון עוצמת הקול על גבי סקאלה :גע במסך המגע והזז
את האצבע שמאלה או ימינה.

לוח מגע
תפעול לוח המגע

נגיעה והחזקה
 0שמירת יעד במפה :גע נגיעה ממושכת במסך המגע עד
להופעת הודעה.
 0הצגת תפריט גלובלי מתוך יישום :גע במסך המגע והחזק
עד להופעת התפריטאפשרויות.
הגדרת המשוב האקוסטי עבור מסך המגע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2רכיבי בקרה
הפונקציה תומכת בתהליך הבחירה מתוך רשימה.
 0בחר משוב אקוסטי לתפעול.
 0הגדר רגיל ,חזק או כבויה .
כאשר הפונקציה מופעלת ,תשמע צליל בעת גלילה
ברשימה .עם הגעה לתחילת הרשימה או לסוף הרשימה
יושמע צליל שונה.

 1לחצן G
לחיצה קצרה :חזרה לתצוגה האחרונה
 2לחצן ~
לחיצה :העלאת תפריט הבקרה של מקור השמע האחרון
שהיה פעיל
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החלקה~ ימינה או שמאלה :בחירת תחנת
הרדיו/הרצועה הבאה או הקודמת
 3לחצן ©
לחיצה :הצגת מסך הבית והצגת יישומים
 4לוח מגע
 %טעינת הצעות ,עולמות נוסע ומועדפים :כאשר מסך הבית
מוצג ,החלק על פקד המגע  4כלפי מטה.
כדי לנווט בתפריטים וברשימות יש להשתמש במחוות החלקה
של האצבעות :על המשטח הרגיש למגע של לוח המגע .4
 0בחירת פריט תפריט או רשומה :החלק למעלה ,למטה,
שמאלה או ימינה.
 0לחץ על לוח המגע .4
 0הזנת תו :הזן תווים באמצעות המקלדת.
או
 0כתוב תו על לוח המגע.
 0הזזת מפה דיגיטלית :החלק אצבע לכיוון כלשהו.
את הפונקציות הבאות יש להפעיל באמצעות מחוות של שתי
אצבעות:
 0הצגת מרכז ההתראות  :החלק בשתי אצבעות כלפי מטה.
 0סגירת מרכז ההתראות  :החלק בשתי אצבעות כלפי
מעלה.

0
0
0

טעינת תפריט הבקרה או מקור השמע האחרון שהיה
פעיל :החלק שתי אצבעות למעלה.
הגדלה או הקטנה של קנה המידה של המפה :פסק או
קרב זו לזו שתי אצבעות.
הגדלת או הקטנת חלק מעמוד אינטרנט :פסק או קרב זו
לזו שתי אצבעות.

הגדרת הרגישות של לוח המגע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2רכיבי בקרה
 2רגישות לוח המגע
 0בחר מהיר ,בינוני או איטי.
 0הגדרת רגישות הלחיצה :נגיעה במסך מגע הפעלה או
כיבוי.
כאשר הפונקציה מופעלת די בהקשה קלה על לוח המגע
כדי לבחור פריט בתפריט.
הפעלה/כיבוי של פונקציית ההקראה כל כתה היד
תנאים
 Rמערכת המולטימדיה מאובזרת במערכת הפעלה קולית.
 Rפונקציית ההקראה זמינה עבור שפת המערכת שנבחרה.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2משוב מהמערכת
 0הפעל או כבה את הקראת כתב יד מזוהה.
כאשר הפונקציה מופעלת המערכת מקריאה את התווים
שנכתבים על לוח המגע.
2

מערכת

2

שמע

הפעלה/כיבוי של המשוב ההפטי בלוח המגע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2רכיבי בקרה
הפונקציה פעילה בעת הזנה באמצעות לוח המגע ובעת בחירת
תפריטים.
 0הפעל או כבה את משוב מוחשי לתפעול.
כאשר הפונקציה מופעלת תרגיש משוב רטט בזמן
התפעול של לוח המגע.
הגדרת המשוב האקוסטי של לוח המגע
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2רכיבי בקרה
הפונקציה תומכת בתהליך הבחירה מתוך רשימה.
 0בחר משוב אקוסטי לתפעול .
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0

הגדר רגיל ,חזק או כבויה .
כאשר הפונקציה מופעלת ,תשמע צליל בעת גלילה
ברשימה .עם הגעה לתחילת הרשימה או סוף הרשימה,
יושמע צליל שונה.

בחירת תחנה וקטע מוזיקה
 0החלקה שמאלה או ימינה על הלחצן ~.
רדיו :כוונון התחנה הקודמת או הבאה.
מקור מדיה :בחירת הרצועה הקודמת או הבאה.
או
 0הצגת תפריט הבקרה :לחץ על הלחצן ~ בלוח
המגע.
או
 0החלק שתי אצבעות למעלה על לוח המגע.
תפריט הבקרה של מקור השמע האחרון יוצג.
 0החלק אצבע שמאלה או ימינה.
רדיו :כוונון התחנה הקודמת או הבאה.
מקור מדיה :בחירת הרצועה הקודמת או הבאה.
 0הסתרת תפריט הבקרה :החלק שתי אצבעות למעלה על
לוח המגע.

עזר מערכות הפנים של MBUX
הערה בנוגע ללייזר ולדירוג הלייזר
& אזהרה סכנת פציעה כתוצאה מקרני לייזר הנפלטות
מן המצלמה
מוצר זה משתמש במערכת לייזר .כאשר פותחים את
המעטפת או אם נגרם לה נזק ,קרני לייזר בלתי נראות
עלולות להיפלט החוצה.
קרני לייזר אלה עלולות לפגוע ברשתית העין.
 0אין לפתוח את בית הכונן.
 0רק מעבדה מורשה רשאית לבצע עבודות תיקון
ותחזוקה.
זהו מוצר לייזר בדירוג  1לפי תקן DIN EN
.60825-1:2014
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך

מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
סקירת עזר מערכות הפנים של MBUX
אם הרכב מאובזר בעזר מערכות הפנים של  ,MBUXאפשר
לתפעל חלק מהפונקציות ללא מגע .בנוסף לכך אפשר להדליק
או לכבות את תאורת ההתמצאות ללא מגע.
עזר מערכות הפנים של  MBUXיכול להבדיל בין תקשורת
עם הנהג ועם הנוסע הקדמי.
עזר מערכות הפנים של  MBUXמזהה תנועות יד מסוימות.
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עזר מערכות הפנים של  MBUXמסייע באינטראקציות הבאות:
אזור האינטראקציה

אינטראקציה

תיאור

לפני צג המדיה  /מעל ללוח המגע

התקרבות לרכיב הבקרה

עזר מערכות הפנים של  MBUXמזהה את התקרבות היד לרכיב הבקרה.
התצוגה על צג המדיה מותאמת ליישום הפעיל .חלק מהפונקציות מבדילות
בין תפעול נהג לתפעול הנוסע הקדמי.
אין צורך במיקום ספציפי של היד.

מעל לקונסולה המרכזית

תנוחות מוגדרות מראש

עם תנוחות המוגדרות מראש הפונקציה מופעלת בהתאם ליישום הפעיל.

מתחת למראה הפנימית

תנועה קצרה למעלה ולמטה

תנועות אנכיות קצרות למעלה ולמטה מתחת למראה הפנימית מדליקות
ומכבות את אור הקריאה של הנהג או של הנוסע הקדמי.

מושב הנוסע הקדמי

פריסת כף היד על מושב הנוסע הקדמי

פריסת כף היד על מושב הנוסע הקדמי תדליק את תאורת ההתמצאות .הרחקת
היד מאזור זה תכבה את תאורת ההתמצאות.

תפעול פונקציות על ידי קירוב כף היד למסך המגע ולמשטח
המגע
תנאים
 Rאחד היישומים הבאים יוצג על מסך המדיה:
 כוונון המושב עם תצוגת מושב הנהג והנוסע הקדמי,לדוגמה נוחות ישיבה
 מסך הבית -תפריט רדיו או תפריט מדיה

R

 מפה בניווט עזר חניה אקטיביהזיהוי מגיב לקירוב היד לכ 10-ס"מ ללוח המגע או
למסך המגע.

ביצוע התאמת המושב על ידי הנהג או הנוסע הקדמי
עזר מערכות הפנים של  MBUXמזהה בתפריט כוונוני מושב
התקרבות לרכיבי בקרה שונים של מערכת המולטימדיה.

בנוסף לכך עזר מערכות הפנים של  MBUXמזהה מאיזה
מושב הפעולה מבוצעת.
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קירוב היד אל מסך המגע

קירוב היד אל לוח המגע

כאשר התצוגה של כוונון המושב פעילה ,הזז את כף היד
לכיוון מסך המגע או לוח המגע.
המושב של המפעיל ,מושב הנהג או מושב הנוסע הקדמי
יוצג בהגדלה על צג המדיה.
רכיבי הבקרה המתאימים ייבחרו אוטומטית.
בהתאם לפונקציה ,המפעיל יכול או להפעיל ולכבות את
הפונקציה ישירות או לבצע הגדרות וכוונונים.

הדגשת יישום במסך הבית
עזר מערכות הפנים של  MBUXמזהה באיזה אזור לפני מסך
המגע נמצאת היד .התצוגה של האובייקטים לתצוגה מותאמת
להתמצאות טובה יותר.
 0קרב את היד אל מסך המגע
סמל היישום יוצג בהגדלה .פריטי הגישה המהירה
יודגשו.
 0המשך את הפעולה ,למשל בחר קיצור דרך.
 %מידע נוסף על מסך הבית ) 3עמוד .(280
שינוי אלבום בתפריט הרדיו ובתפריט המדיה
עזר מערכות הפנים של  MBUXמפחית את מספר שלבי
ההפעלה.
 0קרב את היד אל מסך המגע או לוח המגע.
המידע הנוכחי ,למשל על התחנה ,הרצועה והאמן
מוסתרים .החלפת האלבום מופעלת.

 0המשך את הפעולה ובחר אלבום.
 0כאשר מרחיקים את כף היד ממסך המגע או מלוח המגע,
יוצג מחדש המידע העדכני.
 %מידע נוסף על תפריט הרדיו) 3עמוד  (392ותפריט
המדיה ) 3עמוד .(386
הצגת תפריט הניווט במפה
עזר מערכות הפנים של  MBUXמציג את תפריט הניווט.
 0קרב את היד אל מסך המגע או לוח המגע.
תפריט הניווט מוצג.
 0המשך את הפעולה ובחר סמל.
 0כאשר מרחיקים את כף היד ממסך המגע או מלוח המגע,
תפריט הניווט ייעלם מצג המדיה.
 %מידע נוסף על תפריט הניווט ) 3עמוד .(315
הצגת סמלי תפעול בתמונת המצלמה של עזר החנייה
האקטיבי )רק ממושב הנהג(
עזר מערכות הפנים של  MBUXמאפשר לנהג גישה מהירה
לתמונות מצלמה שונות.
 0כאשר התצוגה של עזר החנייה האקטיבי פעילה ,הזז את
היד לכיוון מסך המגע.
סמלי התפעול של המצלמה יוצגו.
 0המשך את הפעולה והצג את תצוגות המצלמה המבוקשות
מלפנים ,מאחור ,משמאל או מימין.
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 %מידע נוסף על הפונקציות של עזר החניה האקטיבי
) 3עמוד .(224
הפעלת פונקציות על ידי תנוחות
תנאים
 Rהצגת מועדפים :קיים לפחות מועדף אחד.
 Rהאזור לזיהוי תנוחת המועדף נמצא מעל לקונסולה
המרכזית בגובה פתחי האוורור וצג המדיה .כף היד
צריכה להיות במרחק של לפחות  10ס"מ מצג המדיה.
 Rהתנוחה מוחזקת לרגע קצר.
טעינת מועדפים
תנוחה מסויימת מציגה מועדף.
 %אם עדיין לא נוצר אף מועדף וקושר לעזר מערכת הפנים
של  ,MBUXמערכת המולטימדיה תסייע לכך בכך.

תנועה קצרה למעלה ולמטה של כף היד מתחת למראה
הפנימית מדליקה את אור הקריאה הספציפי של הנהג או של
הנוסע הקדמי.

ביצוע תנוחת V
0

מקם את היד מעל לקונסולה המרכזית ,בכיוון צג המדיה.
גב היד מצביע כלפי מעלה .הרם את האצבע המורה
והאמצעית והחזק את האצבעות האחרות סגורות.
המועדף מוצג.

הפעלה/כיבוי של תאורת הקריאה בצד הנהג או הנוסע הקדמי
בעזרת מחוות
תנאים
 Rהפונקציה זמינה בשעות החשיכה.
 Rהפעולה מבוצעת באזור האינטראקציה )מתחת למראה
הפנימית(.

תפעול אור הקריאה
0

הנע את כף היד אנכית למעלה ולמטה מתחת למנורת
הקריאה.
תאורת הקריאה תידלק או תיכבה.

הדלקה או כיבוי של תאורת ההתמצאות של הנהג בעזרת
מחוות
תנאים
 Rמושב הנוסע הקדמי פנוי.
 Rהפונקציה זמינה בשעות החשיכה.
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המחווה מבוצעת באזור האינטראקציה )מושב הנוסע
הקדמי(.

מתיחת היד למושב הנוסע הקדמי תדליק בחשכה את תאורת
ההתמצאות עבור הנהג .החזרת היד תכבה בחזרה את תאורת
ההתמצאות.

אזור המחוות של תפעול תאורת ההתמצאות
0
0

הדלקה  :אחיזה במושב הנוסע.
תאורת ההתמצאות עבור הנהג תופעל.
כיבוי :הרחקת היד ממושב הנוסע.
תאורת ההתמצאות תכבה בחזרה.

בחירת ההגדרות של עזר מערכות הפנים של MBUX
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2עזר מערכות פנים
 0הפעלת פונקציונליות מלאה של עזר מערכות הפנים של
 :MBUXבחר מופעל.
הפונקציה מופעלת .#
 0הפעלת פונקציות נוספות עבור תאורת הקריאה
וההתמצאות :בחר כולל תאורת קריאה.
כאשר הפונקציה מופעלת ,הלחצן על המסך פעיל.
בנוסף לפונקציות הקרבה גם הפונקציות עבור תאורת
הקריאה ותאורת ההתמצאות מופעלות.
 0כיבוי עזר מערכות הפנים של  :MBUXבחר כבויה.
הפונקציה מופעלת .#

פונקציות ראשיות
הצגת יישומים

1
2
3
4
5

לחצן  %לפתיחת הטלפון
לחצן  zלפתיחת הניווט
לחצן | טעינת הרדיו או המדיה
לחצן  yטעינת פונקציות הרכב
לחצן ß
לחיצה קצרה :פתיחת המועדפים) 3עמוד (295
לחיצה ממושכת :הוספת מועדפים) 3עמוד  (295או
יצירת עולם נוסע חדש ) 3עמוד (292

לחלופין במסך הבית :כשתתניע את הרכב יוצג מסך הבית על
צג המדיה.
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0

בחר את היישום על ידי החלקה והקשה.

0

בתצוגה כלשהי :לחץ על הלחצן © בפקד המגע או
בלוח המגע.

0

הקש על הסמל © במסך המגע.
היישומים מוצגים.
בחר את היישום על ידי החלקה והקשה.

או

או

0

שינוי סדר היישומים במסך הבית
 0פתח את מסך הבית.
 0גע באחד היישומים במסך הבית ואל תשחרר עד
שמופיעים סמלים.
 0הקש על = או ; והזז את היישום בתפריט.
 0הקש על .ø
פרופילים
הערות על הפרופילים
מושב הנהג מצויד בהגנה מפני הימחצות.
כאשר דלת הנהג פתוחה ,מושב הנהג אינו מכוונן לאחר
ההעלאה של פרופיל נהג.

סקירת פרופילים
ניתן ליצור עד שבעה פרופילים ברכב באמצעות מערכת
מולטימדיה.
הפרופילים שמורים את הגדרות הרכב האישיות שלך והגדרות
מערכת המולטימדיה.
כאשר הרכב משמש מספר נהגים ,הנהג יכול לבחור את
הפרופיל שלו לפני הנסיעה ,מבלי לשנות את ההגדרות של
הנהגים האחרים.
באפשרותך לבחור את הפרופיל:
 Rבכניסה לרכב ) 3עמוד (291
 Rדרך מסך הבית ) 3עמוד (280
הגדרות הפרופיל מופעלות מיד לאחר בחירת הפרופיל.
 %אם תעלה את הפרופיל תוך כדי הנסיעה ,לא יתבצע
כוונון של מושב הנהג.
תוכל לעצור את תהליך ההגדרה על ידי הפעולות הבאות:
 Rהקש על האזהרה המושב וגלגל ההגה
מתכווננים גע לביטול בצג המדיה.
 Rלחיצה על אחד ממקשי המושב שבדלת הנהג.

תוכן הפרופיל
בהתאם לאבזור הרכב ,תוכל לשמור בפרופיל שלך את
ההגדרות הבאות ,למשל:
 Rזיכרון מושב הנהג
 Rרדיו )כולל רשימת תחנות(
 Rיעדים אחרונים
 Rבקרת אקלים
 Rתאורת רקע
) DYNAMIC SELECT I Rאינדיבידואלי(
 Rצג לוח המכשירים ,תצוגה עילית וסגנון )סגנון התצוגה
במערכת המולטימדיה(
 Rעולמות נוסע ,הצעות ומועדפים
 %אי אפשר לשמור בפרופיל את ההגדרות עבור מערכות
העזר.
פרופיל Mercedes me connect
אם אתה משתמש בפרופיל של ,Mercedes me connect
עומדות לרשותך הפונקציות המקוונות הבאות ,למשל:
 Rתוכל לבצע את ההגדרות ברכב דרך אפליקציית
 Mercedes meאו פורטל .Mercedes me
 Rבאפשרותך לסנכרן את הפרופיל שלך בMercedes me-
 connectעם הפרופילים ברכב ) 3עמוד .(291
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באפשרותך להוסיף תמונת פרופיל אישית המוצגת ברכב.
אתה יכול לקחת אתך את הפרופיל שלך וחלק מההגדרות
שלך אל הרכב החדש.

דרישות לשימוש בפרופילים של Mercedes me connect
עבור בעל הרכב:
 Rיש לך חשבון משתמש של .Mercedes me
 Rהרכב מחובר לחשבון המשתמש.
 Rשירות ההגדרות האישיות מופעל.
עבור משתמשים אחרים ברכב:
 Rיש לך חשבון משתמש של .Mercedes me
 Rבעל הרכב הזמין אותך לקשר את חשבון המשתמש שלך
לחשבון המשתמש שלו בMercedes me-
 Rאישרת את ההזמנה.
יצירת פרופיל חדש
מערכת מולטימדיה:
 f 2 © 1פרופילים
 0בחר  Wצור פרופיל .
 0בחר דמות גרפית.
 0הזן את השם ואשר בלחיצה על .a
 0בחר הבא . r

0
0

שמירת הגדרות נוכחיות בפרופיל :בחר הגדרות
נוכחיות.
בחר שמור.

או
 0החלת הגדרות יצרן :בחר הגדרות יצרן.
 0בחר שמור.
 %מידע נוסף על הגדרת פרופיל המשתמש
) 3עמוד .(290
 0הפעל את ® Bluetoothובחר חבר טלפון כדי לקשר
טלפון נייד לפרופיל המשתמש ) 3עמוד .(352
אפשר להשלים את יצירת פרופיל המשתמש גם בלי לרשום
טלפון נייד.
 0בחר סיום.
פרופיל המשתמש ייווצר.
בחירת אפשרויות פרופיל
מערכת מולטימדיה:
 f 2 © 1פרופילים
 0לפרופיל בחר .Ä
 0עריכת פרופיל :בחר ערוך פרופיל.
 0בחר דמות גרפית.

 0שנה את השם בהתאם לצורך.
 0בחר שמור .
 0הגדרת הצעות :בחר הגדרות ההצעות
) 3עמוד .(294
 0איפוס מועדפים או עולמות נוסע :בחר איפוס
המועדפים להגדרות יצרן או איפוס עולמות הנוסע
להגדרות יצרן.
 0בחר כן .
 0איפוס פרופיל :בחר איפוס הפרופיל להגדרות יצרן.
 0בחר כן .
 0בחירת פרופיל :בחר מחק פרופיל.
 0בחר כן .
 %לא ניתן למחוק פרופיל אורח.
הגנת תכני פרופילים
כדי להגן על התכנים וההגדרות של הפרופיל שלך תוכל
להגדיר  PINעבור הפרופיל שלך בפורטל .Mercedes me
כאשר הגנת ה PIN-שלך פעילה ,עליך להזין את ה PIN-כדי
לבחור את הפרופיל שלך.
 0בחר הגנת תכנים.
.
 0בחר פורטל
הדפדפן ייפתח ואתה תועבר לפורטל .Merceds me
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בחירת פרופיל
מערכת מולטימדיה:
 f 2 © 1פרופילים
 %תוכל לעצור את תהליך ההגדרה על ידי הפעולות הבאות:
 Rהקש על האזהרה המושב וגלגל ההגה
מתכווננים גע לביטול בצג המדיה.
 Rלחיצה על אחד ממקשי המושב שבדלת הנהג.
 0בחר פרופיל.
 0אשר את ההודעה בלחיצה על .a
הפרופיל נטען ומופעל.
 %לחלופין ,ניתן לבחור פרופיל כבר בעת הכניסה לרכב
) 3עמוד .(291

או

סנכרון פרופילים
תנאים
 Rיש לך חשבון משתמש של .Mercedes me
 Rהרכב מחובר אל חשבון המשתמש שלך בMercedes-
.me
 Rשירות ההגדרות האישיות מופעל בMercedes me-
.connect

בחר סנכרן פרופילים כעת.
לאחר בחירת אפשרות זו הפרופילים ברכב יסונכרנו עם
הפרופילים ב.Mercedes me connect-
 %במהלך הסנכרון ,רשימת הפרופילים ופונקציות הפרופיל
נעולות.
 %הערת פרטיות :אם אינך רוצה לשתף את הנתונים שלך
עם  Mercedes meודא שהסנכרון האוטומטי כבוי ,ואל
תבחר באפשרות סנכרן פרופילים כעת.

מערכת מולטימדיה:
 f 2 © 1פרופילים
הסנכרון מאפשר את הפעולות שלהלן:
 Rתוכל להגדיר את ההגדרות ברכב באמצעות אפליקציית
.Mercedes me
 Rמבוצעת התאמה בין הפרופילים המוגדרים
ב Mercedes me connect-לבין הפרופילים ברכב
)ניהול פרופילים(.
2

0

הגדרות כלליות

הפעל את סנכרון פרופילים אוטומטי.
בהפעלה ובכיבוי של ההצתה הפרופילים ברכב יסונכרנו
אוטומטית עם הפרופילים ב.Mercedes me connect-

0

הצגת פרופיל נבחר בכניסה לרכב
תנאים

R

מוגדר לכל הפחות פרופיל אחד.

מערכת מולטימדיה:
 f 2 © 1פרופילים
כאשר אפשרות מופעלת ,תוכל לבחור פרופיל כבר בכניסה
לרכב.
 0בחר הגדרות כלליות.
 0הפעל את הצג רשימת פרופילים בפתיחה.
כאשר מתניעים את הרכב יוצג על צג המדיה הפרופיל
הפעיל.
עולמות הנוסע
סקירת עולמות הנוסע
תוכל לקבוע את הגדרות הרכב על פי ההעדפות שלך ולשמור
אותן כעולם הנוסע .ניתן לגשת לעולם הנוסע דרך מסך הבית.
כך אין צורך לבצע מחדש את ההגדרות הרצויות.
ישנם עולמות נוסע מוגדרים מראש ,לדוגמה טיול ,חיסכון
וטרקלין.
דוגמה לשימוש בעולמות הנוסע
עבור מצבי נסיעה החוזרים על עצמם ,כגון נסיעות ארוכות
בכביש המהיר ,תוכל לשמור את מכלול ההגדרות האישיות
שלך במה שמכונה עולם הנוסע.
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תוכל לדוגמה לשמור את ההגדרות הבאות בעולם הנוסע:
 Rתצוגות )לדוגמה מפת ניווט או מד סל"ד(
 Rתחנת רדיו מועדפת
 Rתוכנית נסיעה מועדפת
בעת יצירת עולם הנוסע ) 3עמוד  (292הגדרות אלה
יישמרו תחת שם עולם הנוסע שתבחר .בנסיעה הבאה בכביש
מהיר תוכל לבחור את עולם הנוסע הזה ,כדי לשחזר את
מכלול ההגדרות שלך.
תכני עולם הנוסע
בהתאם לאבזור הרכב ,ניתן לשמור את ההגדרות הבאות בכל
עולם נוסע:
 Rהגדרות התצוגות בלוח המחוונים ) 3עמוד (243
 Rהגדרות התצוגה העילית ) 3עמוד (253
 Rהגדרות התאורה האופפת ) 3עמוד (131
 Rמקור שמע פעיל ,לדוגמה רדיו או USB
 Rמסך פתיחה של צג המדיה
 Rסגנון חזותי ) 3עמוד (307
 Rתוכנית הנהיגה DYNAMIC SELECT
) 3עמוד (163
 Rהגדרות התנעה-הדממה  3) ECOעמוד (160

R

הגדרות מערכת הניווט

 %עולם הנוסע כולל את ההגדרות הפעילות ברכב כרגע.
טעינת עולמות נוסע
מערכת מולטימדיה:
©1
 0כאשר מסך הבית מוצג ,החלק כלפי מעלה עד להצגת
עולמות הנוסע.
 0בחר אחד מעולמות הנוסע.
יצירת עולם נוסע חדש
תנאים
 Rההגדרות המיועדות לשמירה בעולם הנוסע פעילות.
הסקירה מציגה את ההגדרות שאפשר לשמור בעולם
הנוסע ) 3עמוד .(291
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1עולמות הנוסע
 0בחר  Wצור עולם נוסע.
ההגדרות השמורות בעולם הנוסע יוצגו.
 0בחר הבא .r
 0בחר הגדרות נוספות שתרצה שיישמרו בעולם הנוסע.
 Rבחר שמע כדי לשמור את הגדרות השמע הפעילות
בעולם הנוסע.

0
0
0
0
0
0

)ניווט( כדי לשמור את הגדרות
 Rבחר
הניווט הפעילות בעולם הנוסע.
בחר הבא .r
מוצג מסך כניסה.
בחר הבא .r
בחר תמונה.
הזן את השם ואשר בלחיצה על .a
שמירת עולם הנוסע :בחר שמור.

עם ההגעה למספר מקומות האחסון המרבי:
 0בהודעה המוצגת בחר .a
 0בחר עולם נוסע שתרצה להחליף בחדש.
ההגדרות השמורות בעולם הנוסע יוצגו.
 0בחר הבא .r
 0בחר הגדרות נוספות שתרצה שיישמרו בעולם הנוסע.
 Rבחר שמע כדי לשמור את הגדרות השמע הפעילות
בעולם הנוסע.
)ניווט( כדי לשמור את הגדרות
 Rבחר
הניווט הפעילות בעולם הנוסע.
 0בחר הבא .r
 0מוצג מסך כניסה.
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0
0
0
0

בחר הבא .r
בחר תמונה.
הזן את השם ואשר בלחיצה על .a
שמירת עולם הנוסע :בחר שמור.

צור באמצעות המתג או הלחצן ß
 0דחף את המתג  ßבגלגל ההגה כלפי מטה.
או
 0לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  ßלצד לוח המגע.
 0בחר  Wצור עולם נוסע.
ההגדרות השמורות בעולם הנוסע יוצגו.
 0בחר הבא .r
 0בחר הגדרות נוספות שתרצה שיישמרו בעולם הנוסע.
 Rבחר שמע כדי לשמור את הגדרות השמע הפעילות
בעולם הנוסע.
)ניווט( כדי לשמור את הגדרות
 Rבחר
הניווט הפעילות בעולם הנוסע.
 0בחר הבא .r
 0בחר תמונה.
 0הזן את השם ואשר בלחיצה על .a
 0שמירת עולם הנוסע :בחר שמור.

עריכת עולם הנוסע
מערכת מולטימדיה:
©1
 0כאשר מסך הבית מוצג ,החלק כלפי מעלה עד להצגת
עולמות הנוסע.
 0לחץ לחיצה ארוכה על עולם הנוסע ,עד להצגת התפריט
אפשרויות.
 0בחר שינוי שם.
 0הזן את השם.
 0בחר שמור✓.
הזזת עולם הנוסע
מערכת מולטימדיה:
©1
 0כאשר מסך הבית מוצג ,החלק כלפי מעלה עד להצגת
עולמות הנוסע.
 0לחץ לחיצה ארוכה על עולם הנוסע ,עד להצגת התפריט
אפשרויות.
 0בחר הזז.
 0הקש על = או ;.
 0הקש על .ø

הזזת תפריט עולמות הנוסע במסך הבית
 0בחר ©.
 0החלק כלפי מעלה ובחר את צור סידור חדש.
 0בחר עולמות הנוסע.
 0הקש על  9או .:
 0הקש על .ø
מחיקת עולמות נוסע
מערכת מולטימדיה:
©1
 0כאשר מסך הבית מוצג ,החלק כלפי מעלה עד להצגת
עולמות הנוסע.
 0לחץ לחיצה ארוכה על עולם הנוסע ,עד להצגת התפריט
אפשרויות.
 0בחר מחק.
 0בחר כן.
הצגת מידע על עולמות הנוסע
מערכת מולטימדיה:
©1
 0כאשר מסך הבית מוצג ,החלק כלפי מעלה עד להצגת
עולמות הנוסע.
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0
0

לחץ לחיצה ארוכה על עולם הנוסע ,עד להצגת התפריט
אפשרויות.
בחר הוראות הפעלה.

הצעות
סקירת הצעות
הרכב יכול ללמוד את הרגלי השימוש של הנהג .בהתבסס על
פונקציות שהיו בשימוש בעבר מוצגות ב -הצעות ההצעות
הסבירות ביותר ליעדי ניווט ,מקורות מדיה ,תחנות רדיו או
אנשי קשר.
ההצעות מוצגות בהתקיים התנאים הבאים:
 Rנוצר פרופיל ) 3עמוד .(290
 Rנבחר פרופיל.
 Rנתת את הסכמתך לאיסוף הנתונים.
 Rבתחילת השימוש מערכת המולטימדיה צריכה לנתח את
התנהגות המשתמש .אם קיימים מספיק נתונים ,הצעות
תהיינה זמינות.
במידה והדרישות לעיל אינן מתקיימות ,מוצגת בתפריט
הצעות תצוגה מקדימה עם תיאור הפונקציה.
תוכל להגדיר את איסוף הנתונים ) 3עמוד  (294או למחוק
את ההצעות שנאספו ) 3עמוד .(295

הצגת הצעות
תנאים
 Rנוצר ונבחר פרופיל ) 3עמוד .(291
0
0
0

הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
מחק כלפי מעלה עד להצגת התפריט הצעות.
בחר יעד ניווט ,מקור המדיה ,תחנת רדיו או איש קשר.
כאשר מבוצעת הכוונה פעילה ליעד ,ניתן להתחיל
בהכוונה ליעד חדש ,או להגדיר יעד ביניים למסלול
הקיים.

0

0

הגדרת הצעות
תנאים
 Rלהגנה על ההגדרות באמצעות  :PINהפרופיל שלך
מקושר אל  Mercedes meוחשבון Mercedes me
שלך מוגן באמצעות .PIN
מערכת מולטימדיה:
 f 2 © 1פרופילים
 0לפרופיל בחר .u
 0בחר הגדרות ההצעות.

0

הפעלה/כיבוי תצוגת הצעות :אפשר הצעת יעדים,
אפשר הצעות מוזיקה ו-אפשר הצעות אנשי קשר
הפעלה/כיבוי.
כאשר האפשרות מופעלת ,מוצגות הצעות ליעדי ניווט,
מקורות מדיה ,תחנת רדיו או אנשי קשר.
כאשר האפשרות מושבתת ,לא תוצגנה הצעות.
כיבוי פונקציית הלמידה ליום אחד :הפעל את האפשרות
שע .
השבת למידה
עבור הפרופיל הפעיל ,לא יילמדו פעולות חדשות ולא
יתבצע איסוף נתונים במשך  24שעות .ההצעות תמשכנה
להיות מוצגות .הזמן הנותר מוצג לצד השבת למידה
שע .
לפני תום הזמן ,מוצגת הודעה שמערכת המולטימדיה
תמשיך בקרוב את פונקציית הלמידה.
דוגמה :כאשר האפשרות מופעלת וחושב נתיב ליעד
חדש ,יעד זה אינו נלקח בחשבון בפונקציית הלמידה.
איפוס היסטוריית ההצעות :בחר באפשרות אפס
היסטוריית הצעות.

 %לא ניתן לבטל פעולה זו.
 0בחר כן.
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הגנה על ההגדרות באמצעות  :PINהפעל את הגנת
.
כאשר הגנת ה PIN-מופעלת ,עליך להזין את מספר
ה PIN-של  Mercedes meכדי להגדיר את ההצעות.
 PINזה נוצר בפורטל  Mercedes meעבור שירות
ההגדרות האישיות ,כדי להגן על ההגדרות האישיות
שלך.

שינוי שם להצעות
ניתן לשנות שם ליעדי ניווט בלבד.
 0הקש על הסמל © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגת התפריט הצעות.
 0לחץ על יעד הניווט עד להצגת התפריט אפשרויות.
 0בחר שינוי שם.
 0הזן את השם.
 0אשר את הנתונים :בחר כן.
מחיקת הצעה
 0הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגת התפריט הצעות.
 0לחץ על ההצעה עד להצגת התפריט אפשרויות.

0

0
0

בחר מחק.
תופיע השאלה אם אתה רוצה למחוק את ההצעה באופן
זמני או לצמיתות.
אם תרצה שההצעה תוצג שוב במועד מאוחר יותר :בחר
עכשיו לא.
אם אינך רוצה שההצעה תוצג שוב :בחר אף פעם.

מועדפים
סקירת המועדפים
המועדפים מאפשרים גישה מהירה ליישומים שמשתמשים
בהם לעתים קרובות .אפשר לשמור עד  20מועדפים סך הכל.
ניתן לבחור מועדפים מקטגוריות או להוסיף מועדפים ישירות
מתוך היישום.
טעינת מועדפים
בצג המדיה
 0הקש על ©.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגתמועדפים.
בגלגל ההגה או בלוח המגע
 0דחף את המתג  ßכלפי מטה.
או

0

לחץ על הלחצן  ßלצד לוח המגע.

הוספת מועדפים
בחר מועדפים מקטגוריות
 0הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגתמועדפים.
 0בחר  Wצור מועדף חדש .
הקטגוריות יוצגו.
 0בחר קטגוריה.
המועדפים יוצגו.
 0בחר מועדף.
המועדף יישמר במקום הפנוי הבא ברשימת המועדפים.
 0כל המקומות ברשימת המועדפים תפוסים :אשר את
ההודעה בלחיצה על אישור.
מוצגת רשימת כל המועדפים.
 0בחר את המועדף שברצונך להחליף באחר.
הוספת מועדפים מתוך יישומים
דוגמאות להוספת מועדפים מתוך יישומים:
 Rשמירת איש קשר.
 Rשמירת תחנת רדיו.
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הוספת מקור מדיה.
שמירת יעד ניווט.
הוספת תוכנית נוחות ) ENERGIZINGאם זמינה(.

0

שמירת איש קשר כמועדף כללי :בחר איש קשר
) 3עמוד .(356
הפרטים יוצגו.
לחץ על מספר טלפון מסוים ואל תשחרר עד שמוצג
התפריט אפשרויות.
בחר שמירה במועדפים.
איש הקשר יתווסף למועדפים.
שמירת תחנת רדיו כמועדף גלובלי :כוונון תחנת רדיו
) 3עמוד .(393
לחץ על תחנת הרדיו עד להצגת התפריט אפשרויות.
בחר שמירה במועדפים.
תחנת הרדיו נוספת לרשימת המועדפים.

R
R

0
0
0
0
0

שינוי שם למועדפים
 0הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגתמועדפים.
 0לחץ על המועדף עד להצגת התפריט אפשרויות.
 0בחר שינוי שם.

0
0

הזן את השם.
בחר אישור.

הזזת מועדפים
הזזת מועדפים בתפריט מועדפים
 0הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגתמועדפים.
 0לחץ על המועדף עד להצגת התפריט אפשרויות.
 0בחר הזז.
 0הזז את המועדף למיקום החדש.
 0הקש על .ø
הזזת תפריט המועדפים בתוך ההגדרות האישיות
 0הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגתצור סידור חדש.
 0בחר צור סידור חדש.
 0העבר את מועדפים למיקום החדש.
 0הקש על .ø

מחיקת מועדפים
 0הקש על © בצג המדיה.
מסך הבית מוצג.
 0החלק כלפי מעלה עד להצגתמועדפים.
 0לחץ על המועדף עד להצגת התפריט אפשרויות.
 0בחר מחק.
 0בחר כן.
מרכז התראות
סקירת מרכז ההתראות
במרכז ההתראות נאספות הודעות כדלהלן:
 Rהודעות שנוצרו על ידי הרכב או מערכת המולטימדיה.
 Rתקשורת הנובעת משימוש בשירותים שונים.
לרשותך עומדים סוגי ההתראות שלהלן:
 Rיעדים ומסלולים לניווט
 Rהודעות )(SMS
 Rרשומות לוח שנה ותזכורות ,למשל מתוך In-Car
Office
הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.
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R
R

מידע על המערכת ,לדוגמה ישנו עדכון תוכנה חשוב
זמין
הודעות אחרות ,למשל של שירותים מקוונים אחרים
הניתנים להזמנה

ניתן למצוא את מרכז ההתראות  jבמסך הבית,
בתפריטים ובפינה הימנית העליונה של מפת הניווט
) 3עמוד .(280
סמל הכוכב  jמודיע על התראות חדשות במערכת.
ההתראות מוצגות בדרך כלל בקצרה מיד עם הגעתן .פעולה זו
מבוצעת כמעט בכל יישום בו אתה משתמש כרגע .אם לא
תנקוט בפעולה כלשהי ,ההתראות מאוחסנות במרכז ההתראות
לצורך אחזור בשלב מאוחר יותר.
ההתראות ממוינות לפי סדר כרונולוגי .ההתראה האחרונה
מוצגת בחלק העליון.

R
R
R

ההתראה מציגה את המידע שלהלן:
 Rסמל או תמונה של היישום 1
 Rכותרת  ,2המכילה לדוגמה שם ,מספר טלפון או יעד
ניווט
 Rהשירות מחולל ההודעה ומידע נוסף 3
 Rחותמת זמן 5
 Rאם זמינות מספר פעולות ,יוצג סמל  4לפתיחה או
לסגירה של ההתראה.
בהתאם לסוג ההתראה ,זמינות עד ארבע פעולות שונות .6
דוגמאות לפעולות:
 Rהקראה
 Rהתקשרות

תשובה
טעינת דף אינטרנט
ניווט

התראות מסוימות ,כמו למשל יעד ניווט ,נשמרות לזמן רב
יותר .לפיכך ,אינך נדרש לנקוט פעולה מיד עם קבלת
ההתראה .תוכל להתחיל בהכוונה אל היעד בשלב מאוחר
יותר.
 %במרכז ההתראות תוכל להפעיל חיפוש גלובלי
) 3עמוד .(299
הצגת התראות
פתיחת מרכז התראות
 0בלוח המגע :החלק עם שתי אצבעות כלפי מטה.
או
 0במסך המגע :הקש על הסמל  jשל מרכז ההודעות.
או
 0בבקר המגע ובלוח המגע :החלק עם האצבע סמן את
הסמל  jשל מרכז ההתראות.
 0לחץ על לחצן הבקרה.
בחירת התראה
 0החלקה כלפי מעלה או מטה.
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0

הקש או לחץ על לחצן הבקרה.

הצגת הודעות ישנות יותר
אם ההודעות לא נקראו לאחר ארבע שעות ,הן תאוחסנה
בארכיון.
 0החלק כלפי מעלה ובחר את ארכיון.
 0בחר את ההודעה.
סגירת מרכז ההתראות
 0בלוח המגע :החלק עם שתי אצבעות כלפי מעלה.
בחירת פעולות להתראה
האפשרויות הבאות עומדות לרשותך:
 Rבחר את הפעולה מיד עם כניסת ההודעה והצגתה ביישום.
 Rבחר את הפעולה במרכז ההתראות במועד מאוחר יותר.
0
0
0
0
0

פעולה זמינה :בחר את הפעולה.
כמה פעולות אפשריות :אם ההודעה אינה פתוחה ,בחר
את הסמל .V
בחר את הפעולה.
ההודעה תמשיך להיות זמינה.
כאשר האפשרות מידע נוסף זמינה ,בחר פעולה.
מידע נוסף מוצג בחלון כמלל ,תמונה או מלל ותמונה.
סגירת החלון :בחר באפשרות .

עריכת התראות
 0הצגת מרכז ההתראות ) 3עמוד .(297
 0ביצוע הגדרות :בחר .Z
 %אם לא ניתן לבצע הגדרות ,תוצג הודעה.
 0בחר את השירות.
 0הפעל או השבת את האפשרות.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rאפשר הודעות
 Rהצג במרכז ההודעות
 Rהצג הודעות
 Rהתראות אקוסטיות

0

אם אפשר הודעות מושבת ,לא ניתן לבחור באפשרויות
אחרות.
מחיקה :גע בהודעה במסך המגע וגרור שמאלה או ימינה.

או
0
0

0

בחר בסל המיחזור.
בחר מחק או מחק הכל.
מחק מוחק התראות בודדות.
מחק הכל מוחק את כל ההתראות המוצגות כעת.
צא ממצב המחיקה בעזרת .O

חיפוש גלובלי
סקירת חיפוש גלובלי
באפשרותך להפעיל חיפוש גלובלי במסך הבית ובהודעות.
החיפוש הגלובלי מספק תוצאות חיפוש עבור הקטגוריות
וקטגוריות המשנה שלהן:
 Rניווט
 Rמדיה
 Rטלפון ,מדיה חברתיתIn Car Office ,
 In Car Officeאינו זמין בכל המדינות.
 Rממשק משתמש והוראות הפעלה דיגיטליות
 Rאינטרנט
תוכל למשל לחפש ערים ,רחובות ואטרקציות בתוך הניווט.
 %אפשר לחפש גם כתובות לפי שלוש מילים
) 3עמוד .(322
כשמזינים כתובת שלוש מילים בחיפוש הגלובלי יש
להפריד בין המילים באמצעות תו רווח או נקודה.
במהלך ההזנה ,ההצעות הסבירות ביותר מוצגות מתחת לשדה
החיפוש .בהזנת האות "ח" יוצג למשל "חיפה"" ,חומוס" או
"חיים" .בחירה באפשרות "חיפה" תעלה אפשרויות כמו
למשל "חומוסייה"" ,חצ'פורי" או "חוף הים".
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תוצאות החיפוש ברשימה ממוינות לפי קטגוריות .לצד כל
קטגוריה יוצג מספר התוצאות שנמצאו .עבור כל קטגוריה
מוצגות התוצאות הטובות ביותר .תוכל למצוא תוצאות
נוספות לאחר בחירת קטגוריה מסויימת.
כל הקטגוריות
במדיה ותאשר את ההזנה בלחיצה על
ומספר התוצאות מוצגים בסקירה כללית .לאחר בחירת
קטגוריה ,תוכל לבחור מתוך תוצאות החיפוש בתוך
הקטגוריה .לאחר בחירה בתוצאת חיפוש ,התצוגה המפורטת
נפתחת .בתצוגה המפורטת תוכל לבחור אם ואיזו פעולה
ברצונך לבצע עם תוצאת החיפוש המתאימה .תוכל למשל
להתחיל בהכוונה ליעד או להתקשר לאדם מסוים .כל
הפעולות מכונות בהתאם.
באפשרותך לחפש באמצעות שיטות ההזנה שלהלן:
 Rהזנת תווים דרך מקלדת המסך
 Rהזנת תווים עם זיהוי כתב יד
 Rפונקציית הכתבה
שימוש בחיפוש גלובלי
מערכת מולטימדיה:
©1
 0בחר  ªחיפוש .
או
 0הצגת התראות ) 3עמוד .(297

0
0

בחר חפש.
זן את ערך החיפוש בשדה החיפוש.
במהלך ההזנה ,שלוש ההצעות הסבירות ביותר מוצגות
מתחת לשדה החיפוש.
ברשימה מימין ,מוצגות שתי תוצאות החיפוש המובילות
עבור כל קטגוריה.

 %השתמש בהזנת תווים.
לחלופין ,ניתן להשתמש בפונקציה ההכתבה  pעבור
החיפוש.
 0קבלת הצעה :בחר את ההצעה.
שלוש ההצעות הסבירות ביותר מוצגות.
 0המשך את החיפוש או קבל את ההצעה.
 0קבלת שתי תוצאות החיפוש המובילות :בחר את
התוצאה.
מבוצעת פעולה או מוצגת רשימה.
 0בחר תוצאת חיפוש או פעולה מהרשימה.
 0הצגת כל הקטגוריות :בחר .
 0הצגת תוצאות חיפוש עבור קטגוריה :בחר קטגוריה.
 0הצגת פרטים :בחר תוצאת חיפוש.
 0ביצוע פעולה :בחר פעולה.
לאחר בחירת פעולה ,תושמע למשל רצועת מוזיקה או
יחושב מסלול אל היעד.

הפעלה/כיבוי של הצליל

בגלגל ההגה הרב-תכליתי
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כוונון עוצמת הקול
כוונון באמצעות הווסת

בגלגל ההגה הרב-תכליתי
במערת המולטימדיה
0

0

כיבוי :לחץ על וסת עוצמת הקול .1
בשורת המצב על צג המדיה יופיע הסמל .8
דיווחי תנועה והנחיות ניווט יושמעו גם כאשר הקול
מושתק.
הפעלה :סובב את ווסת עוצמת הקול  1או החלף מקור
מדיה.

במערת המולטימדיה
0

סובב את וסת עוצמת הקול .1
עוצמת הקול של הרדיו או מקור המדיה הנוכחי תתכוונן.
ניתן להגדיר את עוצמת הקול של מקורות שמע נוספים
בנפרד.
התאם את עוצמות הקול במצבים הבאים:
 Rבמהלך דיווח תנועה
 Rבמהלך הנחיית ניווט
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R
R

עוצמת הקול של מקור המדיה הנוכחי משתנה
בהתאם לעוצמת הקול של הודעת הניווט.
במהלך שיחת טלפון
בעת כניסה לחנייה או יציאה מחנייה בעזרת עזר
החנייה האקטיבי

כוונון בתפריט
 0לחץ על הלחצן © בלוח המגע או בפקד המגע.
 0בחר הגדרות.
 0בחר מערכת.
 0בחר שמע.
 0בחר את כוונון עוצמת הקול.
 0כוונן את עוצמת הקול.
הזנת תווים
שימוש בהזנת תווים
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך

מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
תנאים
 Rעבור פונקציית ההקראה של זיהוי כתב היד :מערכת
המולטימדיה כוללת מערכת הפעלה קולית.
 Rפונקציית ההקראה זמינה עבור שפת המערכת שנבחרה.
 Rפונקציית ההקראה של זיהוי כתב היד מופעלת.
ניתן לבצע את הזנת התווים ברכיבי בקרה אלה:
 Rפקד מגע
 Rמסך מגע )צג מדיה(
 Rלוח מגע
אפשר להתחיל את הזנת התווים באמצעות יחידת הפעלה אחת
ולהמשיך באחרת.

0

כאשר המקלדת מוצגת ,הזן את התווים בלוח הבקרה
בהחלקה ולחיצה ,או בהקשה )מסך מגע(.

או
 0כתוב את התווים על לוח המגע או מסך המגע.
הזנת התווים בלוח המגע נתמכת על ידי הפונקציות הבאות:
 Rזיהוי כתב היד תומך בהזנת התווים באמצעות הצעות.
 Rכאשר פונקציית ההקראה של זיהוי כתב היד מופעלת,
התווים המוקלדים מוקראים בקול.
להלן דוגמאות להזנת תווים:
 Rשינוי שם לאחד המועדפים
 Rהזן כתובת יעד במערכת הניווט.
 Rהזן כתובת אינטרנט.
הזנת תווים באמצעות לוח המגע
תנאים
 Rאם ברצונך לקבל הקראה של התווים שהוקלדו :פונקציית
ההקראה של זיהוי כתב היד מופעלת) 3עמוד .(283
 Rעבור פונקציות מסוימות יש צורך בחיבור מקוון.
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1
2
3
4

באמצעות המקלדת
שורת קלט
הצג הצעות תוך כדי הקלדה )אם זמין(
מחיקת הזנה
מחיקה
לחץ על או הקש על כדי למחוק את התו האחרון שהוזן

במידה וזמין ,הסמל  pמאפשר מעבר להזנה קולית.

5
6
7
8
9

לחץ והחזק למחיקת כל המוזן
אישור המוזן
מעבר להזנה בכתב יד
הזנת רווח
החלפת שפה
החלפה לתווים מיוחדים

 D %כאשר נגיעה במסך מגע מופעל ,די בהקשה
בלבד לבחירת תו או אפשרות) 3עמוד .(283

 Aהחלפה לספרות לתווים מיוחדים נוספים )אם ישנם עבור
ערכת התווים הנוכחית(
 ABCמעבר לאותיות )רמה (2
 Bלחיצה או הקשה מחליפות בין אותיות גדולות וקטנות
)אם זמינות עבור ערכת התווים הנוכחית(
לחץ והחזק להקלדה באותיות רישיות בלבד
0

פתיחת הקלדת תווים ,למשל כדי לשנות שם של מועדף
) 3עמוד .(296
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0
0

בחר את התו על ידי החלקה והקשה.
התו יירשם בשורת הקלט  .1הצעות יוצגו ב.2-
בחירת הצעה :בחר מתוך אחת ההצעות.
המשך בהזנת התווים.

הזנת כתב יד
 1שורת קלט
 2הצג הצעות תוך כדי הקלדה
 3מחיקת הזנה

0
0
0

הזנת תווים חלופיים :לחץ לחיצה ארוכה על תו.
בחר את התו.
סיום הזנת תווים :לחץ על הלחצן .G

 4מחיקה
לחץ על או הקש על כדי למחוק את התו האחרון שהוזן
לחץ והחזק למחיקת כל המוזן
 5הוספת רווח

 %פונקציות העריכה השונות תלויות בפעולת העריכה,
בשפת הכתיבה המוגדרת וברמת התווים.
 %ניתן להזין תווים גם באמצעות המקלדת בבקר המגע.

 6מעבר להזנה דרך המקלדת
 7אישור המוזן
 8כתיבת תו כלשהו על הלוח
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במידה וזמין ,הסמל  pמאפשר מעבר להזנה קולית.
 D %כאשר נגיעה במסך מגע מופעל ,די בהקשה
בלבד לבחירת אפשרות ) 3עמוד .(283
 0פתיחת הקלדת תווים ,למשל כדי לשנות שם של מועדף
) 3עמוד .(296
 0כאשר המקלדת מוצגת ,בחר .v

באמצעות המקלדת

0
0
0
0

כתוב תו מסוים באצבעך על לוח המגע.
התו יירשם בשורת הקלט  .1הצעות יוצגו ב.2-
בחירת הצעה :בחר מתוך אחת ההצעות.
המשך בהזנת התווים .התווים יכולים להיכתב זה לצד זה
או זה מעל זה.
סיום הזנת תווים :לחץ על הלחצן .G

 1שורת קלט

הזנת תווים במסך המגע
תנאים
 Rאם ברצונך לקבל הקראה של התווים שהוקלדו :פונקציית
ההקראה של זיהוי כתב היד מופעלת) 3עמוד .(283
 Rעבור פונקציות מסוימות יש צורך בחיבור מקוון.

 2הצג הצעות תוך כדי הקלדה )אם זמין(

מערכת מולטימדיה 305 MBUX
 3מחיקת הזנה
 4מחיקה
הקשה מוחקת את התו האחרון שהוזן
לחץ והחזק למחיקת כל המוזן
 5אישור המוזן

6
7
8
9

מעבר להזנה בכתב יד
הזנת רווח
החלפת שפה
החלפה לתווים מיוחדים

 Aהחלפה לספרות לתווים מיוחדים נוספים )אם ישנם עבור
ערכת התווים הנוכחית(
 ABCמעבר לאותיות )רמה (2
 Bלחיצה או הקשה מחליפות בין אותיות גדולות וקטנות
)אם זמינות עבור ערכת התווים הנוכחית(
לחץ והחזק להקלדה באותיות רישיות בלבד

במידה וזמין ,הסמל  pמאפשר מעבר להזנה קולית.
 0פתיחת הקלדת תווים ,למשל כדי לשנות שם של מועדף
) 3עמוד .(296
המקלדת מוצגת.
 0הקש על אחד התווים.
התו יירשם בשורת הקלט  .1הצעות יוצגו ב.2-

0

בחירת הצעה :בחר מתוך אחת ההצעות.
הצג הצעות נוספות באמצעות  qאו  ,rאם
ישנן.
המשך בהזנת התווים.
הזנת תווים חלופיים :לחץ לחיצה ארוכה על תו.

 0בחר את התו.
 0סיום הזנת התווים :הקש על .G
 %פונקציות העריכה השונות תלויות בפעולת העריכה,
בשפת הכתיבה המוגדרת וברמת התווים.

0
0
0
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הזנת כתב יד
 1שורת קלט
 2הצג הצעות תוך כדי הקלדה
 3מחיקת הזנה
במידה וזמין ,הסמל  pמאפשר מעבר להזנה קולית.
 0פתיחת הקלדת תווים ,למשל כדי לשנות שם של מועדף
) 3עמוד .(296
 0כאשר המקלדת מוצגת ,בחר .v

 4מחיקה
הקשה מוחקת את התו האחרון שהוזן
לחץ והחזק למחיקת כל המוזן
 5הוספת רווח
0
0

כתוב תו מסוים באצבעך על מסך המגע.
התו יירשם בשורת הקלט  .1הצעות יוצגו ב.2-
בחירת הצעה :בחר מתוך אחת ההצעות.

 6מעבר להזנה דרך המקלדת
 7אישור המוזן
 8כתיבת תו כלשהו על הלוח
0
0

הצג הצעות נוספות באמצעות  qאו  ,rאם
ישנן.
המשך בהזנת התווים .התווים יכולים להיכתב זה לצד זה
או זה מעל זה.
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0

סיום הזנת התווים :הקש על .G

0

התאמת התאורה האופפת לסגנון :בחר התאמת תאורה
אופפת.
פונקציה זו מתאימה את התאורה האופפת לסגנון התצוגה
שנבחר.

הגדרת המקלדת להזנת תווים
מערכת מולטימדיה:
 1הגדרות  2מערכת  2רכיבי בקרה
 2מקלדות וכתב יד
 0אשר בחירת מקלדות.
בחר שפת מקלדת מתוך הרשימה.

כוונון בהירות הצג
 0בחר בהירות התצוגה .
 0בחר את ערך הבהירות.

הגדרות מערכת
צג

הפעלה/כיבוי של הצג
 0כיבוי :בחר כבה צג.
 0הפעלה :לחץ על לחצן ,לדוגמה .%

קביעת הגדרות התצוגה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות

2

מערכת

2

סגנון ותצוגה

השתקה
 0בחר סגנונות.
 0בחר קלאסי ,ספורטיבי או פרוגרסיבי.
תצוגת מערכת המולטימדיה משתנה בהתאם לסגנון
שנבחר .בעקבות איפוס בחזרה להגדרות יצרן ייקבע
הסגנון קלאסי.

תאריך ושעה
כוונון אוטומטי של השעה והתאריך
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2תאריך ושעה
 0בטל את כוונון שעה ידני.
השעה והתאריך יכוונו אוטומטית לפי אזור הזמן
ואפשרות שעון הקיץ שנבחרו.
 %השעה הנכונה דרושה עבור הפונקציות הבאות:
 Rהכוונה ליעד מותאמת לזמנים מסוימים
 Rחישוב זמן ההגעה הצפוי

בחירת עיצוב הצג
 0בחר עיצוב יום לילה .
 0בחר אוטומטי ,עיצוב יום או עיצוב לילה.

הגדרת אזור זמן
תנאים
 Rלאזור הזמן הידני :אזור זמן אוטומטי כבוי.

הפעלה/כיבוי של תצוגת הטמפרטורה
 0בחר חיווי טמפרטורה .
 0בחר טמפרטורה חיצונית או טמפ חומר קירור.
הטמפרטורה שנבחרה תוצג במכלול המחוונים.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 2תאריך ושעה
הגדרה ידנית של אזור הזמן
 0בחר אזור זמן .
רשימת המדינות תוצג.

2

מערכת
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 %במידה וזמינים מספר אזורי זמן עבור אותה מדינה ,הם
יוצגו לאחר בחירת המדינה.
 0בחר את המדינה ,ובמידת הצורך את אזור הזמן.
אזור הזמן המוגדר יוצג אחרי אזור זמן .
הגדרה אוטומטית של אזור הזמן
 0הפעל את אזור זמן אוטומטי.
הגדרת תבנית הזמן והתאריך
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2תאריך ושעה  2הגדר תבנית
 0הגדר את תבנית התאריך והזמן .#
כוונון ידני של התאריך והשעה
תנאים
 Rהפונקציה כוונון שעה ידני מופעלת.
 Rלכוונון תאריך ידני :אין  GPSמותקן ברכב.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2תאריך ושעה

הגדרות

כוונון השעה )ללא אזור זמן(
 0בחר כיוון השעון.

2

מערכת

0

כוונון השעה.

0

כוונון השעה )עם אזור זמן(
 0בחר כיוון השעון.

®Bluetooth

אם מוגדר אזור זמן ,השעה תתכוונן אוטומטי בהתאם לאזור
הזמן .אפשר לכוונן את השעה למקסימום פלוס או מינוס
 60דקות.
 0כוונון השעה באמצעות מחוון ההזזה.
הגדרת תאריך
 0בחר הגדרת תאריך.
 0הגדר את התאריך.
 %בכלי רכב עם  ,GPSלא ניתן להגדיר את התאריך גם
כאשר הכוונון הידני של השעה מופעל .התאריך נקבע
באופן אוטומטי על פני אזור הזמן שנבחר.
קישוריות
הפעלה/ביטול של שידור מיקום הרכב
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
ו
 0בחר שידור מיקום הרכב.

הפעל או כבה את הפונקציה.

2

מידע על ®Bluetooth
® Bluetoothזו טכנולוגיה להעברת נתונים אלחוטית בטווח
קצר של עד כ 10-מ'.
באמצעות ® Bluetoothתוכל לדוגמה לחבר את הטלפון
הנייד שלך למערכת המולטימדיה ולהשתמש בפונקציות
הבאות:
 Rדיבורית עם גישה לפונקציות הבאות:
 אנשי קשר ) 3עמוד (356 יומן שיחות ) 3עמוד (358 Rחיבור אינטרנט ) 3עמוד (375
 Rהאזנה למוזיקה באמצעות שמע ®Bluetooth
) 3עמוד (387
 Rהעברת כרטיסי ביקור ) (vCardsלרכב
® Bluetoothהוא סימן מסחרי רשום של Bluetooth
.Special Interest Group (SIG) Inc
 %ההתחברות באמצעות ® Bluetoothאינה זמינה בכל
המדינות.
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הפעלה/כיבוי של ®Bluetooth
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
ו
.
 0הפעל או כבה את

2

Wi-Fi
סקירת חיבור Wi-Fi
תוכל להשתמש ב Wi-Fi-כדי להתחבר לרשת  Wi-Fiולגשת
לאינטרנט או להתקני רשת אחרים.
אפשרויות החיבור הבאות עומדות לרשותך:
 Rחיבור Wi-Fi
המערכת מתחברת להתקן תומך  ,Wi-Fiכגון הטלפון
הנייד של הלקוח או מחשב לוח.
 Rמערכת המולטימדיה כנקודה חמה אלחוטית
באופן זה ניתן לחבר ,למשל ,מחשב לוח או מחשב נייד.
המכשיר המחובר יכול להשתמש בחבילת תקשורת נתונים
של הרכב .עד שלושה מכשירים יכולים להיות מחוברים
בו זמנית לנקודה החמה.
 %השימוש בחבילת תקשורת נתונים של הרכב על-ידי
מכשירים חיצוניים אינו זמין בכל הארצות.

אפשר להתחבר בשיטות הבאות:
WPS PIN R
התחברות לרשת  Wi-Fiמאובטחת באמצעות קוד .PIN
WPS PBC R
התחברות לרשת  Wi-Fiמאובטחת בלחיצת כפתור
)לחצן(.
 Rמפתח אבטחה
התחברות לרשת  Wi-Fiמאובטחת באמצעות מפתח
אבטחה.
הגדרת Wi-Fi
תנאים
 Rלתקשורת  WiFiבין מערכת המולטימדיה לבין התקנים
חדשים  :לא מותקן מודול תקשורת.
 Rההתקן המיועד לחיבור תומך באחד משלושת סוגי
החיבורים המתוארים.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ו

הגדרות

2

מערכת

2

הפעלה/כיבוי של Wi-Fi
.
 0בחר
כאשר ה Wi-Fi-מופעל ניתן לחבר את מערכת
המולטימדיה לנקודות חמות חיצוניות .כאשר כבוי ,
התקשורת באמצעות  Wi-Fiלכל ההתקנים אינה פועלת.
כמו כן לא ניתן לייצר התקשרות עם מודול התקשורת.
חלק מהפונקציות ,למשל הכוונה דינמית ליעד בעזרת
 ,Live Traffic Informationלא יהיו זמינות.
חיבור מערכת המולטימדיה להתקן חדש באמצעות Wi-Fi
פונקציה זו תהיה זמינה כאשר לא מותקן מודול תקשורת.
יש לבחור את סוג ההתחברות במערכת המולטימדיה ובמכשיר
המיועד לחיבור.
 %תהליך ההתחברות עשוי להיות שונה מהתקן להתקן .פעל
בהתאם להנחיות על הצגים .מידע נוסף )ראה הוראות
ההפעלה של היצרן(.
 0בחר הגדרות אינטרנט.
.
 0בחר חיבור באמצעות
 0בחר הוסף נקודה חמה .
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התחברות באמצעות מפתח אבטחה
 0בחר את האפשרויות  rשל רשת הWi-Fi-
המבוקשת.
 0בחר התחבר באמצעות מפתח אבטחה .
 0הצג את מפתח האבטחה בהתקן המיועד להתחברות )ראה
הוראות ההפעלה של היצרן(.
 0הזן מפתח אבטחה זה במערכת המולטימדיה.
 0אשר את הנתונים באמצעות ¡.
 %כל ההתקנים תומכים בהתחברות באמצעות מפתח
אבטחה.
התחברות באמצעות WPS-PIN
 0בחר את האפשרויות  rשל רשת הWi-Fi-
המבוקשת.
.
עבור
 0בחר התחבר באמצעות הזנת
מערכת המולטימדיה יוצרת קוד  PINבן שמונה תווים.
 0הזן  PINזה בהתקן שברצונך לחבר.
 0אשר את הנתונים שהזנת.
החברות בלחיצת מקש
 0בחר את האפשרויות  rשל רשת הWi-Fi-
המבוקשת.

0
0
0
0

.
בחר התחבר באמצעות
בחר "התחברות באמצעות  "WPS-PBCבהתקן
שברצונך לחבר )עיין בהוראות ההפעלה של היצרן(.
לחץ על לחצן  WPSבהתקן המיועד לחיבור.
במערכת המולטימדיה בחר הבא.

הפעלת חיבור אוטומטי
.
 0בחר חיבור באמצעות
 0בחר את האפשרויות  rשל רשת הWi-Fi-
המבוקשת.
 0הפעל את חיבור אינטרנט קבוע.
התחברות באמצעות  Wi-Fiידוע
.
 0בחר חיבור באמצעות
 0בחר רשת .Wi-Fi
החיבור יתבצע מחדש.

הגדרת נקודה חמה אלחוטית
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
ו

2

מערכת

2

הגדרת מערכת המולטימדיה כנקודה חמה אלחוטית
סוג ההתחברות תלוי בהתקן המיועד לחיבור .מערכת
המולטימדיה וההתקן המיועד לחיבור צריכים לתמוך
בפונקציה .יש לבחור את סוג ההתחברות במערכת
המולטימדיה ובמכשיר המיועד לחיבור.
 0בחר נקודה חמה ברכב.
 0בחר חבר התקן לנקודה החמה של הרכב.
התחברות באמצעות יצירת קוד PIN WPS
.
של
 0בחר התחבר באמצעות יצירת
 0הזן ואשר בהתקן המיועד לחיבור את ה PIN-המוצג על
צג המדיה.
התחברות באמצעות הזנת קוד PIN WPS
.
עבור
 0בחר התחבר באמצעות הזנת
 0הזן במערכת המולטימדיה את ה PIN-המוצג על הצג של
ההתקן החיצוני.
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החברות בלחיצת מקש
.
 0בחר התחבר באמצעות
 0לחץ על הלחצן בהתקן המיועד לחיבור )עיין בהוראות
ההפעלה של היצרן(.
 0בחר הבא.
התחברות באמצעות מפתח אבטחה
 0בחר חבר התקן לנקודה החמה של הרכב.
מפתח אבטחה יוצג.
 0בחר את הרכב בהתקן המיועד לחיבור .הוא יוצג עם שם
.
הרשת
 0הזן בהתקן המיועד לחיבור את מפתח האבטחה המוצג
על צג המדיה.
 0אשר את הנתונים שהזנת.
התחברות באמצעות NFC
.
 0בחר התחבר באמצעות
 0הפעל את ה NFC-בהתקן הנייד )ראה הוראות ההפעלה
של היצרן(.
 0הבא את ההתקן הנייד לתחום ה NFC-של הרכב .
 0בחר סיום.
ההתקן הנייד מחובר כעת לנקודה החמה של מערכת
המולטימדיה באמצעות .NFC

יצירת מפתח אבטחה חדש
 0בחר נקודה חמה ברכב.
 0בחר צור מפתח אבטחה.
ההתחברות בעתיד תהיה באמצעות מפתח האבטחה
החדש.
 0בחר שמירת מפתח האבטחה :שמור.
כאשר נשמר מפתח אבטחה חדש כל חיבורי הWi-Fi-
הקיימים יתנתקו .כדי להתחבר מחדש באמצעות Wi-Fi
יש להזין את מפתח האבטחה החדש.
הפעלה/כיבוי נעילת ילדים
מערכת מולטימדיה:
1
)מערכת(
)נעילת ילדים(

2

נעילת התקן חיצוני
 0בחר התקן חיצוני.
)נעילה(.
 0בחר
ההתקן המחובר באמצעות אפליקציית MBUX Touch
יינעל או ישוחרר.

שפת מערכת
הערות בנוגע לשפת המערכת
באמצעות פונקציה זו אתה קובע את השפה שבה יוצגו
התפריטים ויושמעו הנחיות הניווט .בחירת השפה משפיעה על
אפשרות הזנת התווים .הנחיות הניווט המדוברות אינן נתמכות
בכל השפות .אם שפה מסוימת אינה נתמכת ,תושמע הנחיית
הניווט באנגלית.
הגדרת שפת המערכת
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2שפה
 0הגדר את השפה.
 %אם אתה משתמש בתוכן מפה ערבי ,תוכל להציג את
התוכן הטקסטואלי במפת הניווט גם בכתב ערבי .בחר
לשם כך את השפה العربية ברשימת השפות .הנחיות
הניווט יושמעו בעקבות זאת בשפה הערבית.
הגדרת יחידת המרחק
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
 0בחר ק מ או מייל.
 0אם ברצונך להציג מד מהירות נוסף על הצג
הרב-תכליתי בתצוגת המחוונים ,הפעל את הפונקציה.
2

מערכת

2

יחידות מידה
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ייבוא נתונים וייצוא נתונים
אופן התפקוד של ייבוא/ייצוא הנתונים
הפונקציות הבאות אפשריות:
 Rהעברת נתונים ממערכת אחת או מרכב אחד למערכת
אחרת או לרכב אחר.
 Rיצירת עותק גיבוי של הנתונים האישיים שלך ושחזור
הנתונים.
 Rהגנה על הנתונים האישיים שלך באמצעות  PINמפני
ייצוא לא רצוי.
 %שים לב בבקשה שמערכת הקבצים  NTFSאינה נתמכת.
מומלץ להשתמש במערכת הקבצים .FAT32
ייבוא/ייצוא נתונים
* הערה אובדן נתונים עקב ניתוק מוקדם
0

אין להסיר את התקן האחסון בזמן ייצוא נתונים.

 Mercedes-Benzאינה אחראית לאובדן נתונים.
תנאים
 Rהרכב עומד במקומו.
 Rמתג ההצתה פועל.
 Rמחובר התקן .USB

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 0בחר יבוא נתונים או יצוא נתונים.

2

גיבוי מערכת

ייבוא
 0חבר התקן אחסון.
כעת תוצג שאלה אם אתה בטוח שאתה רוצה להחליף את
הנתונים באחרים .אם מקור הנתונים ברכב אחר ,המערכת
תזהה זאת בעת הקריאה.
 0אשר את השאלה.
הנתונים ייובאו .אם הנתונים מיובאים ,המערכת תופעל
מחדש.
 %ההגדרות הנוכחיות של הרכב עשויות להשתנות לאחר
הייבוא.
ייצוא
אם הגנת ה PIN-מופעלת ,תוצג שאילתת .PIN
 0הזן את ה PIN-בן ארבעה תווים.
 0חבר התקן אחסון.
תוצג שאלה אם אתה בטוח שאתה רוצה לייצא את
הנתונים.
 0אשר את השאלה.
הנתונים ייוצאו .ייצוא הנתונים עשוי להימשך כמה דקות.

 %לאחר הצלחת הייצוא תימצא במדיית האחסון הספרייה
" ,"MyMercedesBackupשבה שמורים הקבצים
המיוצאים.
הפעלה/כיבוי של ההגנה באמצעות PIN
תנאים
 Rכדי לחסום  :PINישנו חיבור לאינטרנט.
 Rישנו חשבון  Mercedes meבhttp://-
.www.mercedes.me
 Rפרופיל משתמש אינדיבידואלי פעיל ) 3עמוד .(291
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות

2

מערכת

2

הגנת

הגדרת PIN
.
 0בחר קבע
 0הזן  PINבן ארבעה תווים.
 0הזן שוב את ה PIN-בן ארבעה תווים.
אם שני מספרי ה PIN-תואמים ,הגנת ה PIN-מופעלת.
שינוי PIN
 0בחר שנה הגדרות.
 0הזן את ה PIN-הנוכחי.
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0
0

.
בחר שנה
הגדר  PINחדש.

הפעלת הגנת  PINלצורך ייצוא נתונים
 0בחר הגנה על יצוא הנתונים .
הפעל או כבה את הפונקציה.
שחרור חסימת  PINבאמצעות פורטל Mercedes me
לאחר שלוש הזנות  PINשגויות ברציפות ה PIN-ייחסם.
באמצעות הפורטל המקוון של Mercedes me connect
תוכל לקבל ססמה חד פעמית ,שבאמצעותה תוכל לאפס את
חסימת ה.PIN-
.
 0בחר שחרר
 0הזן את הססמה החד פעמית.
הגנת ה PIN-תתאפס וכעת תוכל להגדיר  PINחדש.
עדכון תוכנה
מידע על עדכון התוכנה
עדכון תוכנה מורכב משלושה שלבים:
 Rהורדת העתקת הנתונים הדרושים להתקנה
 Rהתקנת העדכון
 Rהפעלת העדכון על ידי אתחול מחדש של המערכת

אם ישנו עדכון זמין ,מערכת המולטימדיה תציג הודעה
מתאימה.
תוכל לבצע עדכונים שונים ,תלוי במקור:
עדכוני תוכנה
מקור העדכון

סוג העדכון

אינטרנט

מפות ניווט ,עדכוני מערכת,
הוראות הפעלה דיגיטליות

מדיית אחסון חיצונית ,כגון
זיכרון USB

מפות ניווט

 %ההתקנה עשויה להימשך כמה דקות ,ואי אפשר לבטל
אותה .אם לא תתקין את עדכון התוכנה הרכב לא יהיה
מעודכן .ייתכן כי פונקציות אחדות או רכיבי הפעלה
אחדים לא יהיה זמינים או יהיו זמינים באופן מוגבל
בלבד בזמן ההתקנה.
יתרונות עדכון התוכנה
עדכוני התוכנה שומרים על רכבך במצב העדכני ביותר.
כדי שנוכל לשפר את איכות השירותים שלנו ,תקבל בעתיד
עדכונים עבור מערכת המולטימדיה שלך ,עבור שירותי
 Mercedes me connectומודול התקשורת של רכבך.
עדכונים אלה יועמדו לרשותך בנוחות באמצעות החיבור הנייד
של רכבך ,ובמקרים רבים אף יבוצעו אוטומטית .בפורטל

 Mercedes meתוכל בכל עת לעקוב אחר סטטוס העדכונים
שלך ולקבל מידע על חידושים.
היתרונות עבורך:
 Rקבלת עדכוני תוכנה בנוחות באמצעות הרשת הסלולרית
 Rשיפור האיכות והזמינות של השירותים של Mercedes
me connect
 Rעדכון מערכת המולטימדיה ומודול התקשורת למצב
העדכני ביותר
מידע נוסף בנוגע לעדכון התוכנה תמצא http://
me.mercedes-benz.com
ביצוע עדכון התוכנה
תנאים
 Rעבור עדכונים מקוונים :ישנו חיבור לאינטרנט
) 3עמוד .(375
 Rעבור עדכון מקוון אוטומטי :ברכבך מותקן מודול
תקשורת קבוע.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

הגדרות

2

מערכת

אוטומטי
 0הפעל את עדכון מקוון אוטומטי.
העדכונים יירדו ויותקנו אוטומטית.

2

עדכון תוכנה
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הסטטוס הנוכחי של העדכונים יוצג.

אפשרות להוריד את העדכון ידנית במועד מאוחר יותר
) 3עמוד .(313

בטל את עדכון מקוון אוטומטי.
בחר עדכון מהרשימה והתחל בעדכון.

עדכוני מערכת מקיפים
עדכוני מערכת מקיפים כוללים את הגדרות הרכב והמערכות
בו ,ולכן ניתן לבצע אותם רק כאשר הרכב נייח וההצתה
כבויה.
לאחר סיום תהליך ההורדה ,תוצג הודעה מתאימה כאשר
העדכון מוכן להתקנה ,למשל לאחר כיבוי והפעלה של
ההצתה.
 %החנה את הרכב במקום מתאים ובטוח ,לפני שתפעיל את
העדכון.
תנאים להתקנה:
 Rההצתה כבויה.
 Rההנחיות והאזהרות נקראו ואושרו.
 Rבלם החנייה החשמלי משולב.

ידני
0
0

הפעלת עדכון תוכנה
 0הפעל מחדש את המערכת.
השינויים של עדכון התוכנה יהפכו פעילים.
תפקוד עדכוני מערכת חשובים
לצורך שמירה על בטיחות הנתונים במערכת המולטימדיה
שלך דרושים לעתים עדכוני מערכת .אנא התקן אותם ,אחרת
לא ניתן יהיה להבטיח את בטיחות מערכת המולטימדיה שלך.
 %כאשר עדכון התוכנה האוטומטי פעיל ,עדכוני המערכת
ירדו אוטומטית ) 3עמוד .(313
ברגע שישנו עדכון זמין להורדה תוצג הודעה על צג המדיה.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rהסכם והתקן
המערכת תוריד את העדכון ברקע.
 Rמידע
המידע על עדכוני המערכת הממתנים להורדה יוצג.
 Rמאוחר יותר

אם התנאים מתמלאים העדכון יותקן .במהלך התקנת העדכון
אי אפשר להשתמש במערכת המולטימדיה ,ופונקציות הרכב
מוגבלות.
אם מתרחשות תקלות במהלך ההתקנה ,המערכת תנסה
אוטומטית לשחזר את הגרסה הקודמת .אם שחזור הגרסה
הקודמת אינו אפשרי ,יוצג סמל על צג המדיה .פנה בבקשה
למוסך מורשה כדי לפתור את הבעיה.

איפוס מערכת המולטימדיה )פונקציית (Reset
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות
נתונים אישיים יימחקו ,לדוגמה:
 Rתחנות שמורות
 Rטלפונים ניידים מחוברים
 Rפרופילי משתמש אינדיבידואליים
2

מערכת

2

איפוס

 %פרופיל האורח יתאפס גם כן בעת האיפוס בחזרה
להגדרות יצרן.
תוצג שוב שאלה אם אתה באמת רוצה לאפס.
 0בחר כן.
מערכת המולטימדיה תתאפס בחזרה למצב בעת
האספקה .אם הגדרת קוד  PINעבור המערכת שלך ,הוא
יתאפס גם כן.
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ניווט
הפעלת ניווט
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)ניווט(
 0לחלופין :לחץ על הלחצן .z
המפה תופיע .מיקום הרכב הנוכחי מוצג .תפריט הניווט
מוצג.

אם ישנה הכוונה ליעד פעילה ,יוסתר תפריט הניווט.
הצגה/הסתרה של תפריט הניווט
 2 © 1ניווט
אם אין הכוונה ליעד פעילה ,תוצג המפה .תפריט הניווט
מוצג.

אם ישנה הכוונה ליעד פעילה ,יוסתר תפריט הניווט.
 0הצגה :הקש על מסך המגע.
או
 0הקש על בקר המגע או בלוח המגע.
 0הסתרה :תפריט הניווט יוסתר אוטומטית.
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סקירת הניווט

1
2
3
4

מפה דיגיטלית עם תפריט הניווט )לדוגמה(
הזנת נקודת עניין או כתובת ואפשרויות נוספות
ביטול הכוונה ליעד )כאשר מבוצעת הכוונה ליעד(
חזרה על הנחיית ניווט וכיבוי או הפעלה של הודעות
ניווט
פתיחת תפריט בדרך

• הצגת סקירת המסלול
• בחירת מסלולים חלופיים
• דווח על אירוע בדרך )(Car-to-X
• פתיחת התפריט תנועה
♢ הצגת דיווחי תנועה
♢ הצגת דיווחים אזוריים

♢ הצגת מידע מנוי
• הצגת פירוט מסלול
• פתיחת התפריט מיקום
♢ שמירת מיקום
♢ הצגת מצפן
)זמין במדינות נבחרות(
♢ הצגת
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 5גישה מהירה והגדרות
• הצגת תנועה
 %האפשרויות אינן זמינות בכל המדינות.
 %אפשר להזין כתובות של שלוש מילים בחיפוש המקוון
) 3עמוד  .(322האפשרות אינה זמינה בכל המדינות.
הזנת יעד
הנחיות להזנת היעד
& אזהרה סכנה להסחת תשומת הלב בעת תפעול
התקני תקשורת ברכב בזמן נהיגה.
תפעול של התקני תקשורת המותקנים ברכב בזמן נהיגה
עשוי להסיט את תשומת הלב שלך מהנעשה בדרך .בנוסף
לכך אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.

• הצגת חנייה
• הצגת מידע על כבישים מהירים
0
0

תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.

בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
הזנת נקודת עניין או כתובת
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך

• דרך הגדרות נוספות שימוש באפשרויות עבור
תצוגה ,הודעות ומסלול
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
תנאים
 Rעבור חיפוש מקוון Mercedes me connect :זמין.
 Rיש לך חשבון משתמש בפורטל .Mercedes me
 Rהתחברות הרכב אושרה על ידי  Mercedes meואישרת
את תנאי השימוש של השירות.
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R

מידע נוסף תמצא בhttp://www.mercedes.me :
השירות הופעל.

מערכת מולטימדיה:
©1

2

ניווט

2

 ªלאן

חיפוש במערכת הרכב באמצעות המקלדת
הזנת היעד משתמשת בבסיס הנתונים המאוחסן במערכת
המולטימדיה ברכב לצורך החיפוש.
המדינה המוגדרת היא המדינה שבה נמצא הרכב .1

0

הזן בשורת הקלט  2את נקודת העניין או את הכתובת
בעזרת המקלדת )בתמונה( או באמצעות זיהוי כתב היד
 .6תוכל להזין בכל סדר שתרצה.
במהלך הזנת היעד מערכת המולטימדיה תציג הצעות
שונות ב .3-בחר יעד מתוך הרשימה  3או באמצעות
.a 5

אפשר להזין את הנתונים הבאים ,לדוגמה:
 Rעיר ,רחוב ,מספר בית
 Rרחוב ,עיר
 Rמיקוד
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R
R
R
R

0
0
0
0

שם נקודת עניין
קטגוריית נקודות עניין ,לדוגמה תחנת דלק
שם עיר ,נקודת עניין
מספר טלפון במידה וזמין עבור נקודת העניין
שם איש הקשר

דוגמאות להזנה מהירה של כתובת:
 Rאם לדוגמה אתה מחפש את  Königsstraßeבעיר
 ,Stuttgartתוכל להזין  STUTו.KÖN-
 Rאם לדוגמה אתה מחפש נקודת עניין בבריטניה ,תוכל
להזין .THE SHARD
אם ברצונך לנסות את שתי הדוגמאות ,עליך לשנות
את המדינה.
לחלופין ,השתמש בהוראות הקוליות .8
מעבר לזיהוי כתב יד :בחר .6
כתוב את התווים על לוח המגע .התווים יכולים להיכתב
זה לצד זה או זה מעל זה ) 3עמוד .(301
חזרה להזנה דרך המקלדת :בחר _.

או
0
0

לחץ על לוח המגע.
מחיקת נתונים שהוזנו :בחר .4
התווים נמחקים אחד אחד.

או
0
0
0

0
0
0
0

0

במידה והוזן תו ב £ ,2-בחר ליד שורת הקלט.
ההזנה נמחקת במלואה.
מעבר בין אותיות רישיות לקטנות :בחר .B
החלפה לתווים מיוחדים וסמלים :בחר .A
.
מתחלף ל-
.
התצוגה  Bמתחלפת ל-
בחר Bועבור לנקודות עניין נוספות.
להוספת רווח :בחר .7
הגדרת שפת הכתיבה :בחר .9
בחר את שפת הכתיבה.

 %פונקציה זו שימושית במדינות שבהן משתמשים בכמה
ערכות תווים .זהו המצב לדוגמה ברוסיה ,שבה
משתמשים בכתב קירילי ובכתב לטיני.
 0שינוי מדינה :בחר את קוד המדינה.1
 0הזן את קוד המדינה ,למשל עבור צרפת.
הרשימה מסוננת.
 0בחר את המדינה מתוך הרשימה.3
כעת ניתן להזין את היעד.
 0אישור יעד :בחר את היעד מתוך הרשימה.3

אם היעד הוא דו משמעי ,בחר את היעד מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

שימוש בחיפוש המקוון
 %דרישות :צג המדיה מציג בשורת המצב חיבור קיים
לאינטרנט באמצעות סמל שני חיצים.
החיפוש המקוון אינו זמין בכל המדינות.
הזנת היעד משתמשת בשירותי מפה מקוונים .החיפוש המקוון
זמין במידה והחיפוש במקורות הרכב אינו מוצא יעדים
מתאימים ,או כאשר אתה עובד ממדינה למדינה.
היעד יכול להיות כתובת ,נקודת עניין או כתובת של שלוש
מילים.
 %הזן כתובת של שלוש מילים ) 3עמוד .(322
 0בחר את קוד המדינה .1
 0בחר את ספק השירות המקוון ברשימת המדינות.
או
 0אם החיפוש הפנימי ברכב אינו מניב תוצאות ,הזן את
היעד בשורת הקלט .סדר ההזנה אינו חשוב ,למשל רחוב
ועיר .השתמש בתכונות המתוארות עבור החיפוש
במקורות הרכב.
תוצאות החיפוש מוצגות.
 0בחר יעד מתוך הרשימה.
התצוגה המפורטת של המסלול מוצגת.
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בחירת יעדים אחרונים
תנאים
 Rשמירת יעדים אחרונים בזיכרון.
 Rלקבלת הצעות של יעדים :יצרת פרופיל
) 3עמוד .(290
 Rהאפשרות אפשר הצעת יעדים מופעלת
) 3עמוד .(294
 Rמערכת המולטימדיה אספה מספיק נתונים להצגת הצעות
ליעדים.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2יעדים אחרונים
אפשר לבחור מבין הרשומות הבאות ברשימת היעדים
האחרונים:
 Rהצעות ליעדים ) 3עמוד (335
 Rיעדים
 Rמסלולים
2

 ªלאן

 0בחירת המסלול או היעד.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
 %אפשר לשמור יעד אחרון או הצעת יעד כמועדף
) 3עמוד .(335

המועדפים מעניקים לך גישה מהירה ליעדים
) 3עמוד .(323
בחירת נקודת עניין
תנאים
 Rעבור שימוש בנקודות עניין אישיות :התקן  USBמחובר
למערכת המולטימדיה.
 Rעל התקן ה USB-מאוחסנים נקודות עניין אישיות
בפורמט הנתונים פורמט (GPS Exchange (.gpx
בתיקייה "."PersonalPOI
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

ניווט

2

 ªלאן

2

נקודות עניין

חיפוש לפי קטגוריות )לא הכוונה ליעד(
 0בחר קטגוריה.
או
 0בחר כל הקטגוריות .
 0בחר קטגוריה וקטגוריית משנה )אם זמין(.
החיפוש מתבצע בקרבת המיקום הנוכחי של הרכב.
תוצאות החיפוש ממוינות בסדר עולה של המרחק.
בנקודות העניין מוצג המידע הבא:
 Rקו אווירי לנקודת העניין )חץ(
 Rשם נקודת העניין

0
0

 Rמרחק בקו אוויר לנקודת העניין
סינון לפי קטגוריות או בתוצאות החיפוש :בשדה הטקסט
 ªחפש הזן את הערך לחיפוש.
בחר נקודת עניין מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

חיפוש לפי קטגוריות )עם הכוונה ליעד(
 0בחר קטגוריה.
או
 0בחר כל הקטגוריות .
 0בחר קטגוריה וקטגוריית משנה )אם זמין(.
 0סינון לפי קטגוריות או בתוצאות החיפוש :בשדה הטקסט
 ªחפש הזן את הערך לחיפוש.
 0בחר אחת מהאפשרויות בסביבה הקרובה ,בסביבת
היעד אולאורך המסלול.
 0אם ישנם יעדי ביניים ובחרת באפשרות בסביבת היעד,
בחר את האזור לחיפוש בסקירת המסלול.
 0בחר נקודת עניין מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
חיפוש נקודות עניין אישיות
 0בחר יעדים מיוחדים אישיים.
 0בחר קטגוריה.
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0

אם פעילה כרגע הכוונה ליעד ,בחר מתוך האפשרויות
בסביבה הקרובה ,בסביבת היעד או לאורך המסלול.
בחר נקודת עניין אישית.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

0

הזן ערך לחיפוש בשדה החיפוש וסנן את הרשימה.
בחר נקודת עניין אישית.

0

או
0

עריכת הקטגוריה נקודות עניין אישיות
 0בחר מתוך הרשימה קטגוריה של יעדים מיוחדים
אישיים.s
נפתח תפריט.
 0שינוי שם :בחר שינוי שם.
 0הזן את השם.
 0בחר .a
 0שינוי סמל :בחר שנה אייקון.
 0בחר סמל.
 0מחיקת קטגוריה של נקודות עניין אישיות :בחר מחק.
 0בחר כן.
הגדרת קטגוריות לגישה מהירה
אפשר להגדיר קטגוריות עבור הגישה המהירה.

כאשר לדוגמה תחשב מסלול ,שלוש הקטגוריות הראשונות
יוצגו כסמלים לבחירה.
 0בחר כל הקטגוריות.
 0בחר קטגוריה וקטגוריית משנה )אם זמין(.
 0בחר  fאו .ß
 fמוסיף קטגוריה.
 ßמסיר קטגוריה.
 0אם כל פריטי הגישה המהירה תפוסים ,בחר קטגוריה
שתוחלף בחדשה.
בחירת איש קשר להזנת היעד
תנאים
 Rטלפון נייד מחובר למערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(352
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

ניווט

2

על רשימת אנשי הקשר
 0בחר איש קשר.
פרטי איש הקשר יוצגו.
 0בחר כתובת.

 ªלאן

2

אנשי קשר

דרך חיפוש
 0בשדה החיפוש הזן למשל את השם או מספר הטלפון.
 0בחר . a
 0בחר איש קשר.
 0בחר כתובת.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
 %ההכוונה לכתובת של איש הקשר תהיה אמינה במקרים
הבאים:
 Rכתובת איש הקשר מלאה.
 Rנתוני הקשר תואמים לנתונים השמורים במפה
הדיגיטלית.
הזנת קואורדינטות גאוגרפיות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  ª 2לאן
 2קואורדינטות
 0בחר רוחב או אורך.
 0הזן קואורדינטות גאוגרפיות כקווי רוחב וקווי אורך
במעלות ,דקות ושניות .החלק כלפי מעלה או מטה
בהתאם לנדרש.
המפה תציג את המיקום.
 0אשר את הנתונים באמצעות .a
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0
0

קביעת יעד :בחר  ¥או ¦.
חשב מסלול ) 3עמוד .(323

הזנת כתובת של שלוש מילים
תנאים
 Rחיפוש היעד באמצעות כתובת שלוש מילים אפשרי
בחיפוש המקוון ) 3עמוד .(317
 Rצג המדיה מציג בשורת המצב חיבור קיים לאינטרנט
באמצעות סמל שני חיצים.
 %חיפוש היעד באמצעות כתובת שלוש מילים אינו זמין
בכל המדינות ובכל השפות.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  ª 2לאן
 0בחר את קוד המדינה.
 0בחר את ספק השירות המקוון ברשימת המדינות.
או
 0אם החיפוש ברכב עצמו אינו מניב תוצאות ,הזן את
כתובת היעד ככתובת שלוש מילים .הפרד את המילים זו
מזו בנקודה.
תוצאות החיפוש מוצגות.
 0בחר יעד מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

 %כתובות שלוש מילים של  what3wordsהן מערכת
זיהוי כתובות חלופית ,לזיהוי גאוגרפי רב-לשוני של
מקומות גלובליים ,ברזולוציה של שלושה מטרים .רשת
זו מכסה גם מקומות על פני כדור הארץ שאין להם
כתובת פיזית ,כגון שם כביש או מספר בית.
כתובת שלוש המילים של שער ברנדנבורג היא:
 Rגרמניתtapfer.gebäude.verliehen :
 Rאנגליתthat.lands.winning :
 Rצרפתיתposteaux.bobineur.ombrant :
כתובות שלוש מילים הן חד-משמעיות ,קל לזכור אותן,
והן עונות על מרבית הצרכים היום-יומיים.
אפשר להמיר כתובות לצורת כתובת שלוש מילים
ובחזרה:
 Rבאתר האינטרנט http://what3words.com
 Rבאפליקציות של what3words
בחירת יעד במפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0הזזת המפה ) 3עמוד .(341
 0על מסך המגע :לחץ לחיצה ממושכת על מסך המגע.
כתובת היעד תוצג.

0
0

0

אם ישנם כמה יעדים במיקום שנבחר ,תוצג רשימה של
הרחובות ונקודות העניין הקיימים.
בחר יעד מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
בלוח המגע :כאשר צלב הנימות מסמן את היעד ,לחץ
לחיצה ממושכת על לוח המגע.
כתובת היעד תוצג.
אם ישנם כמה יעדים באזור צלב הנימות ,תוצג רשימה
של נקודות עניין זמינות ורחובות זמינים.
בחר יעד מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

הצגת נקודות עניין בסביבת המפה
אם קיימים מספר יעדים באזור צלב הנימות ,הפונקציה זמינה.
 0בחר . Ä
 0בחר נקודות עניין בסביבה .
המפה תופיע.
 0החלק שמאלה או ימינה על לחצן הבקרה.
נקודת העניין הקודמת או הבאה תוצג במפה .השם או
הכתובת יוצגו.
 0בחר את נקודת העניין.
או
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מיון התצוגה לפי קטגוריית נקודות העניין :גלול
באמצעות רכיב הבקרה.
בחר קטגוריית נקודות עניין.

בחירת יעד מתוך המועדפים
תנאים
 Rהיעדים שמורים במועדפים.
שמירת יעד אחרון או הצעה ליעד ברשימת המועדפים
) 3עמוד .(335
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר מועדף.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
בתפריט המועדפים ישנן האפשרויות הבאות:
 Rשמירת כתובות עבור הבית והעבודה
 Rיצירת מועדפים
 Rמחיקת מועדפים
ניווט

0
0
0

2

 ªלאן

2

מועדפים

עוד לא נשמרה כתובת עבור הבית או העבודה :בחר
הבית או עבודה.
אשר את השאלה ב-כן.
הזן את המועדף כנקודת עניין או ככתובת
) 3עמוד .(317

0
0

יצירת מועדפים :בחר הוסף מועדפים.
הזן את המועדף כנקודת עניין או ככתובת
) 3עמוד .(317

או
0
0
0
0

אם כל המקומות עבור המועדפים תפוסים ,בחר ראשית
מועדף שיוחלף בחדש ) 3עמוד .(295
פעל בהתאם להנחיות.
מחיקת מועדפים :בחר  Vעבור יעד כלשהו.
בחר מחק.

או
0
0

לחץ על המועדף עד להצגת התפריט אפשרויות.
בחר מחק.

בחירת יעדים שהתקבלו
תנאים
 Rישנו חיבור לאינטרנט.
 Rיעדים נשלחו אל הרכב.

מחיקת יעד שהתקבל
 0מחיקת יעד :בחר  Vעבור יעד כלשהו.
 0בחר מחק.
 0בחר כן.
 0מחיקת כל היעדים :בחר .Ä
 0בחר מחק הכל.
 0בחר כן.
מסלול

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2יעדים שהתקבלו
הרכב יכול לקבל יעדים מספקי שירות ,שירותים או יישומים.
2

 0בחר יעד.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
 %אפשר לשמור למועדפים את היעדים שהתקבלו
) 3עמוד .(335
המועדפים מעניקים לך גישה מהירה ליעדים
) 3עמוד .(323

 ªלאן

חישוב מסלול
תנאים
 Rהיעד הוזן.
 Rכתובת היעד תוצג.
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במידה ומוזנים כבר ארבעה יעדי ביניים ,מערכת
המולטימדיה תשאל האם למחוק את יעד ביניים מספר .4
אשר את השאלה ב-כן.
או
0

 ¥ 1עוד אין מסלול
¦ כבר ישנו מסלול
0

בחר .¥
המסלול ליעד יחושב .המסלול יוצג במפה .לאחר מכן
ההכוונה ליעד תחל.

0

בחר ¦ .
אם כבר ישנו מסלול ,תוצג שאלה.
בחר קבע כיעד ביניים.
כתובת היעד שנבחרה תיקבע כיעד הביניים הבא.
ההכוונה ליעד תחל.

או
0

בחר התחל הכוונה חדשה ליעד .
כתובת היעד שנבחרה תהפוך ליעד החדש .היעד הקודם
ויעדי הביניים יימחקו .תחל הכוונה ליעד החדש.

חיפוש נקודות עניין בסביבת היעד המוצג
 %סמלי נקודות העניין בצד ימין ,לצד נקודות עניין
בסביבה מציגים את שלוש הקטגוריות הראשונות בגישה
מהירה .ניתן להגדיר קטגוריות אלה) 3עמוד .(320
 0בחר סמל של נקודת עניין.
תוצאות החיפוש מוצגות.
 0בחר נקודת עניין.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.
או
 0בחר נקודות עניין בסביבה. r
 0חפש קטגוריות ,הזן ערך חיפוש או חפש נקודות
עניין) 3עמוד .(320
 0בחר נקודת עניין.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

פונקציות נוספות בתפריט
 0שמירת יעד :בחר .f
 0בחר אפשרות.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rשמירה ב יעדים אחרונים
 Rשמירה במועדפים
 Rשמור כ הבית שלי
 Rשמור כ עבודה
 0שיחה אל היעד :אם מספר הטלפון זמין ,בחר התקשר.
 0שיתוף יעד עם  NFCאו עם קוד  :QRבחר שתף
או קוד .
באמצעות
 0קרב את אזור  NFCשל הטלפון הנייד )עיין בהוראות
ההפעלה של היצרן( אל מצע התא או הנח את הטלפון
הנייד עליו .
או
 0קרב את הטלפון הנייד אל למערכת מולטימדיה וסרוק את
קוד ה.QR-
 0פתיחת כתובת אתר אינטרנט :אם כתובת האתר זמינה,
.
בחר
 0הצגה במפה :בחר הצג במפה.
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בחירת סוג מסלול
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 2מסלול
 0בחר סוג מסלול.
כאשר אין מסלול :המסלול הבא יחושב בהתאם לסוג
המסלול החדש.
כאשר ישנו מסלול :המסלול יחושב בהתאם לסוג המסלול
החדש.
ניתן לבחור מבין סוגי המסלולים הבאים:
 Rמהיר
המערכת תחשב מסלול שזמן הנסיעה שלו הוא הקצר
ביותר.
 Rמסלול קצר
המערכת תחשב מסלול שמרחק הנסיעה שלו הוא הקצר
ביותר.
 Rחסכוני
המערכת תחשב מסלול חסכוני .זמן הנסיעה עשוי להיות
מעט ארוך יותר בהשוואה למסלול המהיר.
 Rגרור
אם מחובר גרור לרכב אפשר להשתמש באפשרות זו.

במערכת המולטימדיה תוצג שאלת אישור .אשר את
השאלה.
המסלול מותאם במיוחד לנסיעה עם גרור.
עבור סוגי מסלול אלה אפשר לבחור את האפשרויות הבאות
לצורך הכוונה דינמית ליעד.
 0בחר הכוונה דינמית ליעד .r
 0בחר אוטומטי ,לפי בקשה או כבוי.
הסבר האפשרויות:
 Rאוטומטי
המסלול יחושב בהתאם לסוג המסלול המוגדר כעת.
המערכת תתחשב בדיווחי תנועה של Live Traffic
 Informationאו  3) .FM RDS-TMCעמוד (336
 Live Traffic InformationוFM RDS-TMC-
אינם זמינים בכל המדינות.
 Rלפי בקשה
אם עקב דיווחי התנועה המערכת מזהה מסלול קצר יותר,
תוצג שאלה 3) .עמוד (325תוכל להמשיך ולהשתמש
במסלול הנוכחי או לקבל את המסלול הדינמי.
 Rכבוי
דיווחי תנועה אינם נלקחים בחשבון בחישוב המסלול.

חישוב מסלולים חלופיים
 0הפעל את הצעת מסלול חלופי.
הלחצן על המסך פעיל .עבור כל מסלול מחושבים
מסלולים חלופיים.
 0בחר מסלול חלופי ) 3עמוד .(328
קבלת המלצת מעקף עם שאלת אישור
תנאים
 Rבתפריט הכוונה דינמית ליעד לפי בקשה מופעל
) 3עמוד . (325
 Rההכוונה ליעד פעילה.
 Rדיווחי תנועה זמינים לנתיב הנוכחי.
במידה ונקבע מסלול חדש עם זמן נסיעה קצר יותר ,המסלול
הנוכחי והתוואי החדש מוצגים.
ביישום אחר ,מוצגת הודעה .אשר את ההודעה.
 0אישור המסלול החדש :בחר עבור למסלול העוקף.
 0המשך במסלול הנוכחי :בחר הישאר במסלול הנוכחי.

 326מערכת מולטימדיה MBUX
בחירת אפשרויות מסלול
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2מסלול

0
0
2

Z

2

הגדרות נוספות

הימנעות מאזורים
 0בחר אפשרויות מדיה.
 0בחר אזורים להימנעות ) 3עמוד .(343
הימנעות או הכללה של כבישים מהירים ,מעבורות ,מנהרות,
רכבות משא ,כבישים לא סלולים
 0בחר אפשרויות מדיה.
 0הפעל או בטל את פונקציית ההימנעות.
הימנעות :הלחצן על המסך פעיל .המסלול לא יכלול
לדוגמה כבישים מהירים.
הכללה :הלחצן על המסך כבוי .המסלול יכלול לדוגמה
גם כבישים מהירים.
לא תמיד אפשר להתחשב באפשרויות המסלול שנבחרו.
למשל ,המסלול יכול לכלול מעבורת על אף שהאפשרות
להימנע מהימנע ממעבורות מופעלת .במקרה כזה תופיע
הודעה ותושמע הכרזה מתאימה.
הימנעות או הכללה של כבישי אגרה
 0בחר אפשרויות מדיה.

בחר כבישי אגרה .
הפעל או כבה את הימנע מהכול.

או
0

הפעלה או השבתה של האפשרויות תשלום במזומן או
בכרטיס ו-חיוב אלקטרוני.
הימנעות :הלחצן על המסך פעיל .המסלול לא יכלול
כבישי אגרה מסוג התשלום שנבחר.
הכללה :הלחצן על המסך כבוי .המסלול כולל כבישים
שעבורם יש לשלם אגרה על פי שיטת התשלום שנבחרה.

הימנעות או הכללה של כבישים הדורשים מדבקת אגרה
 0בחר אפשרויות מדיה.
 0בחר כבישים עם מדבקת אגרה.
 0הפעל או כבה את הכל.
או
 0הפעל או בטל את המדינות.
הימנעות :הלחצן על המסך פעיל .המסלול לא יכלול
כבישים הדורשים מדבקת אגרה במדינות שנבחרו.
הכללה :הלחצן על המסך כבוי .המסלול יכלול גם
כבישים במדינה שנבחרה ,שעבורם דרוש תשלום תקופתי
)מדבקת אגרה( .מדבקת האגרה מאפשרת להשתמש
בדרך לזמן מסוים.
 %אפשרויות המסלול אינן זמינות בכל המדינות.

בחירת הודעות עבור המסלול
תנאים
 Rעבור התראה אקוסטית בעת התקרבות לנקודת עניין
אישית :התקן ה USB-מכיל נקודות עניין אישיות.
 Rהתקן ה USB-מחובר למערכת המולטימדיה.
 Rהקטגוריה שאליה נקודת העניין האישית שייכת מופעלת.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2הודעות
 0הפעל או כבה את ללא המלצות נסיעה.
כאשר לחצן הצג מופעל ,לא יושמעו הודעות ניווט.
 0בחירת הנחיות ניווט :באזור המלצות נסיעה בחר
אפשרות .#
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rצליל אישור בלבד
במקום הנחיות הניווט המדוברות יושמע גונג .הגונג
מציין פנייה ,והוא נשמע בעת הפנייה עצמה.
 Rהמלצות נסיעה מצומצמות
כאשר זמינה הודעת ניווט ,תושמע הודעה קצרה
בלבד ,למשל "פנה ימינה".
 Rהמלצות נסיעה מפורטות
ניווט

2

Z

2

הגדרות נוספות
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הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות ובכל השפות.

כאשר ישנה הנחיית ניווט והאפשרות הקראת שם
הכביש מופעלת ,תושמע הודעה מלאה ,לדוגמה "
בעוד  200מ' בקצה הרחוב פנה ימינה לרחוב
הפרחים".
 0אמירת שמות רחובות בניווט :הפעל את הקראת שם
הכביש.
 0בחר המלצות נסיעה מצומצמות או המלצות נסיעה
מפורטות.
המערכת תאמר את שם הרחוב שאליו אתה אמור לפנות.
 %האפשרויות תחת המלצות נסיעה אינן זמינות בכל
המדינות ובכל השפות.

הצגת פרטי היעד עבור המסלול
תנאים
 Rהוזן יעד.

בחירת הודעות עבור תנועה
 0הפעל הודעה.
הלחצן על המסך פעיל.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rאירועי תנועה
המערכת תקריא אירועים בדרך ,לדוגמה אתרי בנייה
או חסימות כבישים.
הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות ובכל השפות.
 Rשמיעת התראות תנועה
הודעות אזהרה יושמעו ,לדוגמה לפני קצה פקק
תנועה מסוכן )אם ישנן(.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0בחר סקירת המסלול .
במהלך הכוונה ליעד יוצגו היעד ויעדי הביניים שהוזנו
למערכת ושעדיין לא עברת אותם.
מסלול יכול לכלול עד ארבעה יעדי ביניים.
 0בחר יעד או יעד ביניים.
המערכת תציג את המידע שלהלן:
 Rמרחק נסיעה נותר
 Rזמן הגעה
 Rזמן הנסיעה הנותר

התראה אקוסטית בעת התקרבות לנקודת עניין אישית
 0מתחת לסעיף התראות בחר את האפשרות יעדים
מיוחדים אישיים.
 0הפעל קטגוריה.
הלחצן על המסך פעיל .בעת התקרבות לנקודת עניין
אישית מהקטגוריה הזו תושמע התראה אקוסטית.

2

¡

R
R
R

שם ,כתובת היעד
מספר טלפון )אם זמין(
כתובת אתר )אם זמין(

תכנון מסלול
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 ¡ 2סקירת המסלול
 0בחר קבע יעד ביניים.
 0הזן את יעד הביניים ,למשל בתור נקודת עניין או כתובת
) 3עמוד .(317
 0בחר יעד ביניים.
לאחר בחירת יעד ביניים ,הסקירה הכללית של המסלול
תוצג בשנית.
 0חישוב מסלול הכולל יעדי ביניים) 3עמוד (328
 %במידה וקיימים כבר ארבעה יעדי ביניים ,מחק אחד
מיעדי הביניים) 3עמוד .(327
עריכת מסלול הכולל יעדי ביניים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 ¡ 2סקירת המסלול
 0שינוי סדר היעדים :ליעד אחד בחר .V
נפתח תפריט.
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0
0
0
0
0

בחר העבר .
 øמסומן.
העבר את יעד הביניים או היעד הסופי בעזרת  4או
 sלמיקום הרצוי.
הקש על .ø
מחיקת יעד :עבור יעד ביניים או יעד סופי בחר .V
בחר מחק .
היעד נמחק.

חישוב מסלול הכולל יעדי ביניים
תנאים
 Rהוזנו יעד ולפחות יעד ביניים אחד.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט ¡ 2
 0בחר התחל הכוונה ליעד.
או
 0לאחר חישוב המסלול ,בחר אל הניווט .G
 0אשר את השאלה ב-כן.
המסלול יחושב .ההכוונה ליעד תחל.
2

סקירת המסלול

הצגת רשימת המסלולים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט ¡ 2
 0בחר פירוט מסלול .
קטעי המסלול יוצגו .מיקומו הנוכחי של הרכב מסומן
במפה.
מיקומו הנוכחי של הרכב מוצג עם המידע שלהלן:
 Rהסמל  aשל מיקום הרכב הנוכחי.
 Rשם הרחוב/הכביש הנוכחי.
 Rמספר הכביש הנוכחי.
0

פירוט המסלול מתעדכן במהלך הנסיעה.
הצגת מקטעי המסלול :החלק למעלה או למטה בלחצן
הבקרה.
קטע המסלול מוצג במפה.

בחירת מסלול חלופי
תנאים
 Rהאפשרות הצעת מסלול חלופי מופעלת
) 3עמוד .(325

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0בחר מסלולים חלופיים.
המסלולים יוצגו בהתאם למוגדר בהגדרות המסלול.
המסלולים ממוספרים.
 0בחר מסלול חלופי.
 0הצגת המסלול במפה :בחר הצג במפה.
 0הזזת המפה ) 3עמוד .(341
 0קבע את קנה המידה של המפה ) 3עמוד .(340
 0הכללה או אי הכללה של אפשרויות מסלול :בחר .Ä
 0הפעל או כבה את אפשרות המסלול ,לדוגמה כבישים
מהירים.
הימנעות :הלחצן על המסך פעיל .המסלול החלופי לא
יכלול כבישים מהירים.
הכללה :הלחצן על המסך כבוי .המסלול החלופי ייקח
בחשבון גם כבישים מהירים.
2

¡

הפעלת מסלול נסיעות קבועות
תנאים
 Rיצרת פרופיל ) 3עמוד .(290
 Rהאפשרות אפשר הצעת יעדים מופעלת
) 3עמוד .(294
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R
R

האפשרות הפעל מסלול קבוע מופעלת.
מערכת המולטימדיה אספה מספיק נתונים להצגת הצעות
ליעדים.
נלמדו מסלולים להצעות יעדים אלה.

 %המסלול היומי הקבוע אינו זמין בכל המדינות.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 2מסלול
 0הפעל את הפעל מסלול קבוע.
הלחצן על המסך פעיל .מערכת הניווט מזהה אוטומטית
שהרכב מבצע נסיעות קבועות .המערכת מפעילה
אוטומטית את המסלול ,ללא הנחיות קוליות.
דיווחי תנועה מקבלים עבור הנסיעות הקבועות ,גם בעת
נסיעה ללא הכוונה פעילה ליעד.
הפעלה/כיבוי של חיפוש תחנות דלק אוטומטי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2רכב
 0הפעל או כבה את חיפוש תחנת דלק במפה.
כשהדלק מגיע למפלס העתודה והלחצן על המסך פעיל,
מופיעה שאלה אם להתחיל לחפש תחנת דלק.

התחלת חיפוש תחנות דלק אוטומטי
תנאים
 Rחיפוש תחנות הדלק האוטומטי מופעל ) 3עמוד .(329
מצב נסיעה
הדלק במכל ירד למפלס העתודה.
ההודעה הבאה תוצג על צד המדיה :עתודת דלק הקש כאן
כדי לחפש תחנת דלק .
 0אשר את ההודעה.
חיפוש תחנות הדלק האוטומטי יתחיל .תחנות דלק זמינות
יוצגו לאורך המסלול ובסביבת המיקום הנוכחי של הרכב.
 0בחר תחנת דלק.
כתובת תחנת הדלק תוצג.
 0חשב מסלול ) 3עמוד .(323
תחנת הדלק שנבחרה תהפוך ליעד הביניים הבא.
 0אם ישנם כבר ארבעה יעדי ביניים :ענה על השאלה כן
בכן.
תחנת הדלק מוזנת במפת המסלול .יעד הביניים מס' 4
יימחק .ההכוונה ליעד תחל.
התחלת חיפוש תחנות התרעננות אוטומטי
תנאים
 ATTENTION ASSIST Rוהאפשרות הצע תחנת
התרעננות מופעלים) 3עמוד .(230

R

תחנות התרעננות ממוקמות לאורך קטע המסלול.

מצב נסיעה
ההודעה הבאה תוצג על צד המדיה:
הקש כאן כדי לחפש תחנות התרעננות
 0אשר את ההודעה.
חיפוש תחנות ההתרעננות יחל .תחנות התרעננות זמינות
יוצגו לאורך המסלול ובסביבת המיקום הנוכחי של הרכב.
 0בחר תחנת התרעננות.
כתובת תחנת ההתרעננות תוצג.
 0חשב מסלול ) 3עמוד .(323
תחנת ההתרעננות שנבחרה תהפוך ליעד הביניים הבא.
 0אם ישנם כבר ארבעה יעדי ביניים :ענה על השאלה כן
בכן.
תחנת ההתרעננות מוזנת במפת המסלול .יעד הביניים מס'
 4יימחק .ההכוונה ליעד תחל.
הצגת המסלול שנשמר במפה
תנאים
 Rהתקן  USBתומך ,עליו שמורים מסלולים שונים ,מחובר
למערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(387
 Rהמסלול שמור בפורמט (.gpx) GPS Exchange
בתיקיית ") "Routesמסלולים(.
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מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2מסלולים שמורים
 0בחר מסלול.
 0בחר הצג במפה.
 0הזזת המפה ) 3עמוד .(341
2

 ªלאן

התחלת מסלול שמור
תנאים
 Rהתקן  USBתומך ,עליו שמורים מסלולים שונים ,מחובר
למערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(387
 Rהמסלול שמור בפורמט (.gpx) GPS Exchange
בתיקיית ") "Routesמסלולים(.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2מסלולים שמורים
 0בחר מסלול.
 0בחר התחל הכוונה ליעד מתחילת המסלול או התחל
הכוונה ליעד ממיקום נוכחי.
ההכוונה ליעד תחל.
 %בתפריט ניתן לשמור את המסלול עם f
) 3עמוד .(323
2

 ªלאן

רישום מסלול
תנאים
 Rהתקן  USBתומך מחובר למערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2מסלולים שמורים
 0התחלת הקלטה :בחר התחל הקלטת מסלול חדש.
מוצג סמל הקלטה אדום.
המסלול יישמר בהתקן ה.USB-
 0עצירת הקלטה :בחר סיים הקלטה.
2

 ªלאן

שמירת המסלול הרשום
תנאים
 Rהתקן  USBתומך מחובר למערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2מסלולים שמורים
 0בחר מסלול.
 0בחר .f

2

 ªלאן

0

בחר שמירה ב יעדים אחרונים .
המסלול שמור בזיכרון "יעדים אחרונים" וניתן לצורך
הכוונה אל היעד.

עריכת מסלול שמור
תנאים
 Rהתקן  USBתומך ,עליו שמורים מסלולים שונים ,מחובר
למערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(387
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  ª 2לאן
 2מסלולים שמורים
 0בחר מסלול עם .V
 0הזנת שם :בחר שינוי שם.
 0הזן את השם.
 0בחר .
או
 0לאחר שינוי השם ,לחץ על הלחצן .G
 0בחר כן.
 0מחיקת מסלול :בחר מחק.
 0בחר כן.
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הכוונה ליעד
הערות בנוגע להכוונה ליעד
& אזהרה סכנה להסחת תשומת הלב בעת תפעול
התקני תקשורת ברכב בזמן נהיגה.
תפעול של התקני תקשורת המותקנים ברכב בזמן נהיגה
עשוי להסיט את תשומת הלב שלך מהנעשה בדרך .בנוסף
לכך אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
לאחר שחושב מסלול ההכוונה ליעד תחל.
חוקי התעבורה קודמים תמיד להנחיות הנסיעה של מערכת
המולטימדיה.
הנחיות נסיעה הן:
 Rהנחיית ניווט
 Rתצוגות ההכוונה ליעד
 Rהמלצות לבחירת נתיב

כאשר אינך נוסע בהתאם להנחיות הנסיעה או סוטה מהמסלול
שהמערכת חישבה ,יחושב אוטומטית מסלול חדש.
במקרים הבאים ייתכן שהנחיות הנסיעה לא יתאימו למצב
התנועה בפועל:
 Rהכבישים השתנו.
 Rכיוון הנסיעה בכביש חד-סטרי התהפך.
לכן עליך לציית לחוקי התנועה ולשים לב למצב התנועה בכל
מצב.
במצבים הבאים ייתכן שהמסלול לא יהיה המסלול האידאלי:
 Rכשעובדים בכביש
 Rכאשר נתוני המפה הדיגיטלית אינם שלמים
הנחיות על קליטת GPS
הפעולה התקינה של מערכת הניווט תלויה בין היתר בקליטת
ה .GPS -במצבים מסוימים קליטת ה GPS-עשויה להיות
משובשת או להיעלם כליל ,למשל במנהרות או בחניונים
מרובי קומות.
סקירת תמרוני נהיגה
תמרוני נהיגה מוצגים בתצוגות שלהלן:
 Rתצוגה מפורטת של הצומת
התצוגה מופיעה בעת כניסה לצומת.
 Rתמונת תלת-ממד

התצוגה מופיעה בעת נסיעה בכבישים ללא צמתים,
למשל ביציאה מכביש מהיר או במחלפים.

תמונה תלת ממדית של הפנייה הבאה )דוגמה(
 1פנייה
 2נקודת תמרון ,המרחק הנוכחי עד לנקודת התמרון
 3המיקום הנוכחי של הרכב
פנייה מורכבת משלושה שלבים:
 Rשלב ההכנה
אם ישנו מספיק זמן בין הפניות ,מערכת המולטימדיה
תכין אותך לפנייה הבאה .בהתאם להגדרות של המלצות
הנהיגה ,תושמע הנחיית ניווט ,כגון "פנה ימינה בקרוב".
בחר הודעות ניווט עבור המלצות הנהיגה
) 3עמוד .(326
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R

R

המפה תוצג במצב מסך מלא.
בשורת המצב מוצגים :מידע על כיוון הנסיעה או שם
הרחוב אליו עליך לפנות ,והמרחק עד לנקודת התמרון.
שלב ההודעה
בהתאם להגדרות של המלצות הנהיגה ,מערכת
המולטימדיה מודיעה כי בקרוב תצטרך לפנות ,לדוגמה
עם ההנחיה "פנה ימינה בעוד  200מ' בסוף הרחוב פנה
ימינה לרחוב הרצל".
התצוגה מתחלקת לשניים .בצד שמאל מוצגת המפה ,בצד
ימין מוצג מבט מפורט של הצומת או של הפנייה שלפניך
בתלת-ממד.
שלב הפנייה
בהתאם להגדרות של המלצות הנהיגה ,מערכת
המולטימדיה מודיעה על פנייה מיידית ,לדוגמה
באמצעות ההנחיה "פנה ימינה כעת".
התצוגה מתחלקת לשניים.
תמרון הנהיגה מתרחש כאשר המרחק עד לנקודת
התמרון 2מוצג כ 0-מ' והסמל של מיקום הרכב הנוכחי
 3הגיע אל נקודת התמרון .2
לאחר סיום הפנייה תוצג המפה על מסך מלא.

 %הפניות מוצגות גם בתצוגת המחוונים.

סקירת המלצת הנתיבים
תצוגה זו מופיעה בכבישים מרובי נתיבים.
כאשר המפה הדיגיטלית מכילה נתונים תואמים ,מערכת
המולטימדיה יכולה להציג המלצות נתיב.

R

בנתיב זה אפשר לפנות רק את הפנייה הקרובה.
נתיב מומלץ 3
בנתיב זה אפשר לפנות את הפנייה הקרובה והבאה
אחריה.

במהלך הפנייה ייתכן כי יתווספו נתיבים.
כמו כן מוצגים נתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית.
 %אפשר להציג את המלצות הנתיבים גם בתצוגת המחוונים
ובתצוגה העילית.
שימוש במידע על כבישים מהירים
תנאים
 Rהאפשרות מידע על כבישים מהירים
מופעלת) 3עמוד .(342
 1נתיב שאינו מומלץ )חץ אפור(
 2נתיב אפשרי )חץ לבן(
 3נתיב מומלץ )חץ לבן ,רקע כחול(
הסבר של נתיבי הנסיעה המוצגים:
 Rנתיב לא מומלץ 1
מנתיב זה אי אפשר לפנות את הפנייה הקרובה בלי לעבור
קודם לכן לנתיב מתאים.
 Rנתיב אפשרי 2
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במהלך נסיעה בכביש מהיר מוצגת סקירה כללית של
המתקנים בכביש המהיר  1ומתקני השירות הזמינים .2
אלה כוללים ,לדוגמה ,חניונים ,תחנות התרעננות או מחלפים.
 0פתיחת התצוגה :בחר .r
הערכים ממוינים לפי מרחק עולה ממיקום הרכב הנוכחי.
 0סגירת התצוגה :הקש על המפה.
או
 0שימוש במידע על כבישים מהירים :בחר רשומה.
 0אם ישנם כמה מתקני שירות יש לבחור מתקן שירות אחד
מתוך הרשימה.
כתובת היעד והמיקום במפה יוצגו.
 0חישוב מסלול 3) .עמוד (323
או
 0חיפוש נקודות עניין בסביבה הקרובה.
או
 0השתמש בפונקציות נוספות ,לדוגמה שמירת הכתובת של
מתקן השירות.
שימוש בגישה המהירה למידע על היעד ,למסלולים חלופיים
ולנקודות עניין
תנאים
 Rקטגוריות נקודות העניין עבור הגישה המהירה מוגדרות
) 3עמוד .(320

0

כולל שימוש בקטגוריות נקודות העניין :בחר אחת
מאפשרויות החיפוש בסביבה הקרובה ,בסביבת היעד
או לאורך המסלול.
בחר נקודת עניין מתוך הרשימה.

0

הזן ערך לחיפוש בשדה החיפוש וסנן את הרשימה.
בחר נקודת עניין מתוך הרשימה.
כתובת היעד תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

0

או
0

0

בעת הכוונה פעילה ליעד ,בחר . 1
כתובת היעד או כתובת יעד הביניים הבא תוצג.

שימוש במסלול חלופי
 0בחר מסלול חלופי.
המסלולים יוצגו בהתאם למוגדר בהגדרות המסלול.
המסלולים ממוספרים.
 0בחר מסלול חלופי.
קביעת נקודת עניין כיעד ביניים
 0בחר סמל קטגוריה ,לדוגמה  Bעבור מקום חנייה.
 0בחר נקודת עניין מתוך הרשימה.
אפשר לבחור רק נקודות עניין על המסלול .כתובת היעד
תוצג .כעת ניתן לחשב את המסלול.

שמירת המיקום הנוכחי של הרכב
 0בחר שמירת מיקום.
המיקום הנוכחי של הרכב שמור בזיכרון תחת "יעדים
אחרונים".
הגעה ליעד
לאחר הגעה ליעד ,יוצג דגל היעד  .Íההכוונה ליעד
הסתיימה .תפריט הניווט מוצג.
לאחר הגעה ליעד ביניים יוצג דגל יעד הביניים ביחד עם
מספר יעד הביניים  .Îההכוונה ליעד תמשיך.
הפעלה/כיבוי של הנחיות ניווט
 0כיבוי :במהלך הנחיית ניווט סובב את וסת עוצמת הקול
בגלגל ההגה או בצד לוח המגע ) 3עמוד .(299
ההודעה הנחיות הנסיעה לא יושמעו תופיע.
או
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 0הצג את תפריט הניווט ) 3עמוד .(315
 0בחר !.
הסמל מתחלף ל.#-
 0הפעלה :בחר .#
הנחיית הניווט הנוכחית תופק שוב.
הסמל מתחלף ל.!-
 %ניתן להוסיף פונקציה זו למועדפים בתוך קטגוריית
הניווט ולהציגה.
הפעלה או כיבוי של הנחיות ניווט במהלך שיחת טלפון
 0לחץ על הלחצן © בגלגל ההגה בלוח המגע.
או
 0הקש על © בצג המדיה.
 0בחר הגדרות .
 0בחר מערכת .
 0בחר שמע .
 0בחר הודעות ניווט והודעות דיווחי תנועה .
 0הפעל או כבה את המלצות נסיעה במהלך שיחת
טלפון.
כאשר הפונקציה מופעלת ,הלחצן על המסך פעיל.
 0סגירת התפריט :בחר .q

כוונון עוצמת הקול של הנחיות הניווט
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת  2שמע
 2הודעות ניווט והודעות דיווחי תנועה
 0בחר עוצמת קול של הנחיות הנסיעה.
 0כוונן את עוצמת הקול.
 0סגירת התפריט :בחר .q
הכוונה ליעד פעילה
 0במהלך הנחיית ניווט סובב את וסת עוצמת הקול בגלגל
ההגה או בצד לוח המגע.
הפעלה או כיבוי של הנמכת עוצמת הקול בזמן הנחיית ניווט
 0לחץ על הלחצן © בגלגל ההגה בלוח המגע.
או
 0הקש על © בצג המדיה.
 0בחר הגדרות.
 0בחר מערכת.
 0בחר שמע.
 0הפעל או כבה את החלשת שמע.
כאשר הפונקציה מופעלת ,הלחצן על המסך פעיל.
 0סגירת התפריט :בחר .q

חזרה על הנחיות ניווט
תנאים
 Rישנו מסלול.
 Rההכוונה ליעד פעילה.
מערכת מולטימדיה:
1

)ניווט(

 0בחר ! .
 0בחר . #
המערכת תחזור על הנחיית הניווט הנוכחית.
 %ניתן להוסיף פונקציה זו למועדפים בתוך קטגוריית
הניווט ולהציגה.
ביטול ההכוונה ליעד
תנאים
 Rישנו מסלול.
 Rההכוונה ליעד פעילה.
0
0

הצג את תפריט הניווט.
 ¤בתפריט הניווט בחר ) 3עמוד .(316

סקירת ההכוונה ליעד בשטח
יעד השטח נמצא באזור הממופה דיגיטלית .אולם המפה אינה
מכילה כבישים המובילים ליעד זה.
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ניתן להזין יעדי שטח במפה ,באמצעות קואורדינטות
גאוגרפיות או באמצעות כתובת של שלוש מילים .ההכוונה
ליעד תימשך עד כמה שאפשר על כבישים המוכרים למערכת
המולטימדיה ,בליווי הנחיות ניווט ותצוגות מתאימות.
מעט לפני הגעה לנקודה האחרונה המוכרת במפה תושמע
ההודעה "סע בעקבות חץ הכיוון" .בתצוגה יופיע חץ כיוון
ומרחק ליעד בקו אווירי.
סקירת הכוונה ממיקום בשטח אל היעד
המיקום הנוכחי של הרכב בשטח נמצא בתוך המפה
הדיגיטלית אולם מחוץ לכבישים הקיימים בה.
תצוגות אלה מופיעות בתחילת ההכוונה ליעד:
 Rמופיעה הודעה שהכביש אינו רשום.
 Rחץ כיוון מציג את הכיוון ליעד בקו אווירי.
כאשר הרכב חוזר לכביש שמערכת המולטימדיה מזהה,
ההכוונה ליעד תימשך באופן הרגיל.
סקירת נסיעת שטח בזמן הכוונה ליעד
ייתכן שמהלך הכביש בפועל יהיה שונה מהנתונים במפה
הדיגיטלית ,כאשר לדוגמה עובדים בכביש .במקרים כאלה
מערכת המולטימדיה לא תוכל באופן זמני לזהות את מיקום
הרכב הנוכחי על המפה .הרכב נמצא בנסיעת שטח.
כאשר הרכב נוסע בשטח ,מוצגות התצוגות הבאות:
 Rמופיעה הודעה שהכביש אינו רשום.

R

חץ כיוון מציג את הכיוון ליעד בקו אווירי.

כאשר הרכב חוזר לכביש שמערכת המולטימדיה מזהה,
ההכוונה ליעד תימשך באופן הרגיל.
יעד
שמירת המיקום הנוכחי של הרכב
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 ¡ 2מיקום
 0בחר שמירת מיקום.
המיקום הנוכחי של הרכב נשמר בזיכרון תחת "יעדים
אחרונים".
באמצעות גישה מהירה

0
0

בעת הכוונה פעילה ליעד ,בחר . 1
כתובת היעד או כתובת יעד הביניים הבא תוצג.
בחר שמירת מיקום.

עריכת יעדים אחרונים
תנאים
 Rלצורך עיבוד של הצעות יעדים :האפשרות אפשר הצעת
יעדים מופעלת ) 3עמוד .(294
 Rמערכת המולטימדיה אספה מספיק נתונים להצגת הצעות
ליעדים.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 2יעדים אחרונים
אפשר לערוך את הפריטים הבאים:
 Rהצעות ליעדים
 Rיעדים
 Rמסלולים
2

0
0

 ªלאן

בחר אל תציג שוב הצעת יעד :עבור הצעת יעד כלשהי
.V
בחר אל תציע שוב.
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שמירת יעד אחרון במועדפים
 %לאחר השמירה ניתן להציג את היעד דרך
המועדפים) 3עמוד .(295
 0בחירת  Vעבור יעד.
 0בחר  fשמירה במועדפים .
 0שמירה במועדפים :בחר שמירה במועדפים.
 0שמירה ככתובת הבית :בחר שמור כ הבית שלי .
 0שמירה ככתובת עבודה :בחר שמור כ עבודה .
מחיקת יעד אחרון
 0מחיקת יעד :בחר  Vעבור יעד כלשהו.
 0בחר מחק.
 0בחר כן.
 0מחיקת כל היעדים :בחר .Ä
 0בחר מחק הכל.
 0בחר כן.
שימוש ביעדים ובמסלולים חיצוניים
אפשר לקבל יעדים ומסלולים חיצוניים מהמקורות הבאים
לדוגמה:
Mercedes-Benz Apps R
 Rניווט דלת לדלת

על צג המדיה תוצג שאלת אישור .היעדים והמסלולים
שהתקבלו יישמרו ברשימת היעדים האחרונים.
 0התקבל יעד :בחר כן.
 0חשב מסלול.
 0אם פעילה כרגע הכוונה ליעד ,בחר קבע כיעד ביניים או
התחל הכוונה חדשה ליעד.
או
 0כאשר מתקבל יעד עם תמונה ,בחר התחל הכוונה ליעד.
 0חשב מסלול.
או
 0במידה והתקבל יעד מתוך יישום ,בחר פרטים.
 0חשב מסלול.
 0התקבל יעד :בחר כן.
 0בחר התחל הכוונה ליעד מתחילת המסלול או התחל
הכוונה ליעד ממיקום נוכחי.
ההכוונה ליעד תחל מהמיקום שנבחר.
הכוונה ליעד בעזרת דיווחי תנועה עדכניים
סקירת דיווחי התנועה
השירותים אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן לקלוט את דיווחי התנועה באמצעות השירותים הבאים:
Live Traffic Information R
FM RDS-TMC R
אי אפשר להשתמש בשני השירותים בו זמנית.
 Live Traffic Informationאו FM RDS-TMC
מוצגים באמצעות סמל.
 %דיווחי התנועה והתראות נקלטים באמצעות שירות Car-
.to-X
ייתכנו הבדלים בין דיווחי התנועה הנקלטים ומצב התנועה
בפועל.
מידע חשוב על :Live Traffic Information
 Rדיווחי התנועה העדכניים נקלטים באמצעות חיבור
אינטרנט או באמצעות נדידת נתונים )במדינות מסוימות(.
 Rמצב התנועה מתעדכנים במרווחי זמן קצרים וסדירים.
 Rשירות מינוי זה מסופק במדינות נבחרות בחינם למשך
שלוש שנים החל מתאריך הייצור.
פרטי המנוי מציגים את הסטטוס ) 3עמוד .(337
מיקומי הרכב משודרים באופן סדיר לחברת Daimler AG.
 Daimler AGהופכת את הנתונים לאנונימיים מיד ומעבירה
אותם הלאה לספק דיווחי התנועה .בעזרת נתונים העולים
משודרים לרכב דיווחי תנועה רלוונטיים למיקום הרכב .בה
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בעת הרכב משמש כחיישן לזרימת התנועה ומסייע לשפר את
איכות דיווחי התנועה.
אם אינך רוצה לשלוח את נתוני מיקום הרכב תוכל לבטל
שירות זה במרכז שירות של .Mercedes-Benz
מידע חשוב על :FM RDS-TMC
 Rתחנת רדיו  FM RDS-TMCמשדרת בנוסף לתוכנית
הרדיו גם דיווחי תנועה.
 FM RDS-TMC Rאינו זמין בכל המדינות.
הצגת מידע על ספק השירות של Live Traffic
Information
תנאים
 Rהרכב מצויד ב.Live Traffic Information-
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0בחר מידע של הספק.
הלוגו של ספק השירות של Live Traffic
 Informationיוצג.
אם פג תוקף המינוי עבור ,Live Traffic Information
אז במדינות נבחרות ישנו .FM RDS-TMC
 %מידע נוסף על  Live Traffic Informationניתן
ואפליקציות
להציג בדף הבית דרך
) 3עמוד .(372
2

¡

2

תנועה

רישום לLive Traffic Information-
תנאים
 Rהרכב מצויד ב.Live Traffic Information-
 Rיש לך חשבון משתמש באתר האינטרנט של Mercedes
.me
שירותי  Live Traffic Informationחייבים להיות
רשומים .הדבר מבטיח שימוש במשך שלוש שנים.
 0צור חשבון משתמש ב Mercedes me-בכתובת:
 .http://www.mercedes.meלשם כך דרושה כתובת
דוא"ל.
 0צור את הרכב באמצעות מספר זיהוי הרכב ).(VIN
 0רישום עצמי :קישור הרכב דרך חשבון המשתמש שלך
ב Mercedes me-עם פורטל .Mercedes me
קוד נשלח למערכת המולטימדיה.
 0הזן את הקוד במערכת המולטימדיה.
 0אשר את תנאי השימוש הכלליים והמיוחדים.
 0רישום במרכז שירות  :Mercedes-Benzביצוע
הקישור במרכז שירות .Mercedes-Benz
הארכת המינוי של Live Traffic Information
תנאים
 Rהרכב מצויד ב.Live Traffic Information-

R

יש לך חשבון משתמש באתר האינטרנט של Mercedes
.me

0

פתח את עמוד הבית של .Mercedes me
פתח את חשבון המשתמש ב.Mercedes me-
עבור לחנות המקוונת של Mercedes me connect
באמצעות הרכב המקושר.
בחר את שירותי .Live Traffic Information
בחר את משך ההארכה של הרישיון.
הכנס את המוצר לעגלת הקניות.
אשר את תנאי השימוש הכלליים והמיוחדים.
 Live Traffic Informationמופעל כעת למשך תקופת
ההארכה שנבחרה .מדידת הזמן מתחילה בתאריך
ההארכה.

0
0
0
0
0
0

הצגת דיווחי תנועה
תנאים
 Rהאפשרות :תנועה מופעלת) 3עמוד .(339
 Rדיווחי התנועה הבאים מופעלים ) 3עמוד :(339
אירועי תנועה
תנועה זורמת
עיכוב
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מערכת מולטימדיה:
©1
 0בחר ניווט.
המפה מציגה את דיווחי התנועה שלהלן:
 Rאירועים בדרך ,לדוגמה:
 עבודות בכביש חסימות כבישים -אזהרות

R

R

הסמלים עבור אירועי תנועה מוצגים בצורה צבעונית
במסלול כאשר ההנחיה ליעד פעילה .מחוץ למסלול הם
יוצגו באפור.
סמלי אזהרה:
 סמל d הנחיות בטיחות בעת התקרבות לאירוע בדרך ,כגוןלקצה פקק תנועה
כאשר הרכב מתקרב למקום מסוכן במסלול הנסיעה,
תוצג אזהרה על המפה .בנוסף תתקבל הנחיה קולית
המדווחת על סכנה בכביש.
מידע על זרימת התנועה:
 פקק תנועה )קו אדום( -עומס תנועה בינוני )קו כתום(

R

 תנועה צפופה )קו צהוב( התנועה זורמת )קו ירוק(הצגת עיכובים בתנועה על המסלול החל מעיכוב של דקה
אחת

הצגת אירועים בכביש
תנאים
 Rהאפשרות :אירועי תנועה מופעלת) 3עמוד .(339
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0בחר דיווחי תנועה.
אם ישנם דיווחי תנועה ,תוצג רשימה .דיווחי התנועה
מתייחסים למשל לתאונות ולאירועים אחרים .הרשימה
מבוססת על המרחק לאירוע ומציגה את אירועי התנועה
שנקלטו עבור המסלול ולצד המסלול.
דיווח התנועה מציג את המידע שלהלן:
 Rמספר הכביש
 Rסמל אירוע התנועה
במסלול :בצבע
לצד המסלול :אפור
 Rהגורם
 Rסמל כביש עבור אירוע תנועה במסלול
2

¡

2

תנועה

0

 Rמרחק מהמיקום הנוכחי של הרכב
בחר דיווח תנועה .r
המידע המפורט יוצג ,לדוגמה קטע המסלול.

הצגת אירועי תנועה בסביבת המפה
 0בחירת סמל של אירוע תנועה במפה.
הפרטים על אירוע התנועה מוצגים.
 0בחר .Ä
 0בחר אירועי תנועה בסביבה הקרובה.
במפה יוצגו הסמלים של אירועי התנועה בסביבה
הקרובה.
מידע על אירועי התנועה יוצג בשורת המצב:
 Rסמל אירוע התנועה
 Rהסיבה לאירוע בדרך ,עבודות בכביש למשל
 Rהתראה )רקע אדום(
 0בחירת סמל אירוע התנועה q :או .r
 0בחירת קטע מפה :הקש על מסך המגע.
או
 0הקש על בקר המגע או בלוח המגע.
 0הזזת המפה.
 0חזרה למפת הניווט :הקש על .G
או
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0

לחץ על הלחצן  Gבלוח המגע או בבקר המגע.

הפעלת תצוגת מידע על התנועה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט Z 2
 0הפעל את תנועה.
הלחצן על המסך פעיל.
הפעלת התצוגה של תנועה זורמת ועיכובים בתנועה
 0בחר הגדרות נוספות.
 0בחר תצוגה.
 0בחר פריטים במפה.
 0בסעיף תנועה הפעל את אירועי תנועה ,תנועה זורמת
ועיכוב.
הלחצנים על המסך פעילים.
אם התקבל מידע על מצב התנועה ,יוצגו אירועים בדרך,
כגון עבודות בכביש ,חסימות כבישים והודעות אזוריות
)כגון ערפל( כמו גם אזהרות.
העיכוב בתנועה יוצג עבור המסלול הנוכחי .המערכת
תציג עיכובים בתנועה של החל מדקה אחת.

הצגת דיווחים לאזור
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 ¡ 2תנועה
 0בחר דיווחים אזוריים.
מוצגים דיווחים אזוריים ,לדוגמה ערפל או גשם חזק.
 0בחירת דיווח אזורי.
הפרטים יוצגו.
Car-to-X-Communication
סקירה של Car-to-X-Communication
התנאים הבאים חלים על שימוש בCar-to-X--
:Communication
 Rהרכב מאובזר במערכת מולטימדיה עם פונקציית ניווט
ומודול תקשורות עם כרטיס  SIMמובנה ,פעיל.
 Rהשירות  Car-to-X-Communicationפעיל.
 %שירות  Car-to-X-Communicationזמין במדינות
נבחרות בלבד.
לאחר הפעלת ההצתה מודול התקשורת מתחבר לאינטרנט .אם
ישנם דיווחים על סכנה ,הם יוצגו מיד לאחר מכן .הכנתם
נמשכת שנייה אחת עד כדקה ,תלוי בחיבור הסלולרי.

היתרונות של :Car-to-X-Communication
 Rהרכב מזהה ברקע סכנות באופן אוטומטי או הנהג יכול
לדווח עליהן .דיווחים אלה נשלחים לרכבים בסביבה עם
.Car-to-X-Communication
 Rאם זמין ,המערכת קולטת מידע עדכני על מקומות
מסוכנים בסביבת המיקום הנוכחי של הרכב.
כך תוכל להתאים את אופן הנהיגה שלך למצב התנועה
מבעוד מועד.
השימוש ב Car-to-X-Communication-דורש שליחה
סדירה של נתוני רכב לDaimler AG. Daimler AG-
הופכת מיד את הנתונים לאנונימיים .כעבור זמן סביר )כמה
שבועות( הנתונים נמחקים ,הם אינם נשמרים בקביעות.
 %הנתונים המאפשרים זיהוי אישי מוחלפים באחרים בשלב
הפיכת הנתונים לאנונימיים .כך אנו מגנים על הזהות
שלך מפני גישה של צד שלישי לא מורשה.
הצגת דיווחים על סכנות
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)ניווט(
אם ישנם דיווחים על סכנות ,ניתן להציג אותם כסמלים במפה.
התצוגה תלויה בהגדרת האפשרויות תנועה ו-אירועי תנועה.
 0הגדר את האפשרויות ) 3עמוד .(339
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ניתן לבחור מבין התצוגות הבאות:
 Rהצגת כל הסמלים
האפשרויות תנועה ו-אירועי תנועה מופעלות.
 Rהצגת סמלים על המסלול לפניך בלבד
האפשרות תנועה מושבתת והאפשרות אירועי תנועה
מופעלת.
 Rללא הצגת סמלים
האפשרות אירועי תנועה מושבתת.
דיווחי הסכנות הבאים יוצגו במפה:
 Rרכבים תקעים בדרך
 Rתאונות
 Rסכנות מזג אוויר
 Rסכנה כללית
 Rאיתות חירום ,או מופעל
 Rהתראה על רוחות צד
 Rעבודות ניידות בכביש
התצוגה אינה זמינה בכל האזורים ובכל המדינות.
בגרמניה התצוגה זמינה נכון לעכשיו במדינת הסן.

 %ההודעה הקולית "אירוע תנועה לפניך" תושמע החל
ממהירות נסיעה של לפחות  60קמ"ש בהתקרבות למקום
מסוכן.
ההודעה הקולית לא תושמע עקב סכנות מזג אוויר.
שליחת דיווחים על סכנה
הרכב שולח דיווחי סכנה שזוהו אוטומטית.
 0שליחה ידנית של דיווחים על סכנה :כאשר מוצגת המפה
הקש על צג המדיה.
תפריט הניווט מוצג.
 0בחר ¡.
 0בחר דווח על אירוע בדרך.
תוצג שאלת אישור.
 0בחר כן.
ההודעה אנו מודים לך על עזרתך במניעת תאונות
תופיע.

מפה ומצפן
הגדרת קנה המידה של המפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
הגדלה
 0כאשר המפה מוצגת ,הקש קצרות בשתי אצבעות על צג
המדיה או על לוח המגע.
או
 0פשק שתי אצבעות על צג המדיה או על לוח המגע.
הקטנה
 0הקש בשתי אצבעות על צג המדיה או על לוח המגע.
או
0
קרב זו לזו שתי אצבעות על צג המדיה או על לוח המגע.
 %אפשר לקבוע את יחידת המידה עבור קנה המידה של
המפה ) 3עמוד .(311
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הזזת המפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט

לאחר הזזת המפה ,המידע שלהלן מופיע בשורת המצב:
 Rהמרחק  2מהמיקום הנוכחי של הרכב.
 Rמוצג מידע על המיקום הנוכחי במפה ,לדוגמה שם
הרחוב.
הפונקציות הבאות עומדות לרשותך:
 Rבחירת יעד במפה ) 3עמוד .(322
 Rבחר נקודת עניין ) 3עמוד .(320
 Rהצגת אירועי תנועה במפה ) 3עמוד .(338
0

0
0
0
0
0

על מסך המגע :כאשר המפה מוצגת הזז את האצבע
לכיוון המבוקש.
בלוח המגע :פתח את תפריט הניווט בלחיצה.
החלק עם האצבע כלפי מעלה.
לחץ על לוח המגע.
מוצג צלב נימות  .1ניתן להזיז את המפה.
גע בלוח המגע והזז את האצבע לכיוון שתרצה.
המפה תזוז לכיוון המנוגד מתחת לצלב הנימות .1

לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rהאפשרות כיוון נסיעה  :המפה היא מפה
דו-ממדית ופונה לכיוון הנסיעה.
 Rהאפשרות כיוון צפון  :המפה היא מפה דו-ממדית
ופונה לכיוון צפון.
 Rהאפשרות  :המפה היא מפה תלת-ממדית ופונה
לכיוון הנסיעה.

החזרת המפה למיקום הנוכחי של הרכב :בחר .3

סיבוב מפה
 0סובב שתי אצבעות שמאלה או ימינה על צג המדיה או על
לוח המגע.
בחירת כיוון המפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 0בחר תצוגה.
 0בחר כיוון המפה.
 0בחר אפשרות.
הנקודה  #מציגה את ההגדרה הנוכחית.

או
0

באמצעות גישה מהירה :במפה הקש כמה פעמים על סמל
המצפן.Ä
התצוגה משתנה על פי הסדר שלהלן  ,כיוון נסיעה
ל-כיוון צפון .
לבין כיוון צפון .
בהזזת המפה ניתן לעבור בין

בחירת סמלים של נקודות עניין במפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט Z 2
נקודות עניין הן ,למשל ,מסעדות או מלונות .אפשר להציג
אותן במפה כסמלים .לא כל נקודות העניין זמינות בכל מקום.
נקודות עניין אישיות הן יעדים ששמרת ,למשל בהתקן .USB
 %ניתן להפעיל או להשבית את תצוגת נקודות העניין
בצורת מועדפים במפה.
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0

הפעלה/כיבוי באמצעות הגישה המהירה :אם זמין ,הפעל
או כבה את סמלי יעדים מיוחדים.
סמלי נקודות העניין יוצגו במפה בהתאם לקטגוריות
שנבחרו.

0

הפעלה/כיבוי בתפריט :בחר הגדרות נוספות.
בחר תצוגה.
בחר פריטים במפה.
בחר סמלי נקודות עניין .r
התפריט סמלי נקודות עניין מוצג.
הפעל או כבה את הצג נקודות עניין.

או
0
0
0
0

בחירת קטגוריות
 0בתפריט בחר סמלי נקודות עניין כל הקטגוריות .r
 0הפעל או כבה את הצג הכל.
כאשר אפשרות זו מופעלת ,מוצגים במפה סמלי נקודות
העניין מכל הקטגוריות.
או
 0בחר את הקטגוריות וקטגוריות המשנה ) rאם זמין(.
 0הפעלה או השבתה של הקטגוריות.
סמלי נקודות העניין של הקטגוריות שנבחרו יוצגו במפה.

בחירת קטגוריות לנקודות עניין אישיות
 0בתפריט בחר סמלי נקודות עניין יעדים מיוחדים
אישיים .r
 0בחר קטגוריה .r
 0הפעל או כבה את הצג במפה.
כאשר התצוגה מופעלת והרכב מתקרב לנקודת עניין
אישית בקטגוריה זו ,ניתן לקבל התראה קולית או
חזותית.
 0התראה בהתקרבות :בחר קטגוריה או נקודת עניין אישית
.V
 0הודעה חזותית ו-הערה קולית הפעלה או השבתה.
הפעלה/כיבוי של הצגת קטגוריות עבור הגישה המהירה
 0הפעל או בטל קטגוריה בתפריט סמלי נקודות עניין .
איפוס תצוגת סמלי נקודות העניין
 0בתפריט בחר סמלי נקודות ענייןאיפוס נקודות עניין .
ההגדרות מאופסות להגדרות ברירת המחדל.
בחירת מידע טקסטואלי לתצוגה במפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 0בחר תצוגה.

 0בחר מידע בצורת מלל.
 0בחר אפשרות באזור כותרת תחתונה.
הנקודה  #מציגה את ההגדרה הנוכחית.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rאפשרות כביש נוכחי
הכביש שבו אתה נוסע כעת יוצג בשורה התחתונה.
אם תזיז את המפה ,מתחת לצלב הנימות יוצג שם הרחוב,
שם נקודת העניין או שם האזור.
 Rהאפשרות קואורדינטות מציגה את המידע הבא בשורה
התחתונה:
 קווי רוחב ואורך נתון גובהנתון הגובה עשוי להיות שונה מהמציאות.
 Rאפשרות ללא
צג המדיה אינו מציג מידע טקסטואלי בשורה התחתונה.
הפעלה/כיבוי של מידע על כבישים מהירים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט Z 2
 0באמצעות גישה מהירה :הפעלה או בטל את מידע על
כבישים מהירים.
הלחצן על המסך מופעל או מושבת.
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או
0
0
0
0

באמצעות התפריט :בחר הגדרות נוספות.
בחר תצוגה.
בחר מידע בצורת מלל.
הפעל או כבה את מידע על כבישים מהירים.
כאשר הלחצן על המסך פעיל ,מוצג מידע נוסף על
המתקנים בכביש במהלך נסיעה בכביש מהיר .אלה
כוללים ,לדוגמה ,חניונים ,תחנות התרעננות או מחלפים.

הצגת הרחוב המצטלב הבא
תנאים
 Rההכוונה ליעד אינה פעילה.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר תצוגה.
 0בחר מידע בצורת מלל.
 0הפעל את הרחוב החוצה הבא.
הלחצן על המסך פעיל .כאשר האפשרות מופעלת ואתה
נוסע ללא הכוונה ליעד ,יוצג בקצה העליון של הצג שם
הרחוב החוצה הבא.
ניווט

2

Z

2

הגדרות נוספות

הצגת גרסת מפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 0בחר תצוגה.
 0בחר גרסת מפה.
המידע המפורט יוצג.
 %השירות עדכון מפה מקוון של Mercedes me
 connectמאפשר לעדכן את נתוני המפה
) 3עמוד .(344
כאשר ישנה גרסת מפה חדשה יותר ,תוצג הודעה על צג
המדיה.
 %מידע על הגרסאות העדכניות של המפה הדיגיטלית תקבל
במרכז שירות .Mercedes-Benz
סקירת אזורים להימנעות
אפשר להימנע מאזורים מסוימים במסלול ,כדי שלא תצטרך
לנסוע דרכם.
כבישים מהירים או כבישים מרובי נתיבים המובילים דרך אזור
שיש להימנע ממנו ,נלקחים בחשבון לצורך חישוב המסלול.

הימנעות מאזור חדש במסלול
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 2מסלול  2אפשרויות מדיה  2אזורים להימנעות
 0בחר אזור חדש להימנעות.
 0התחלה באמצעות המפה :בחר באמצעות מפה.
 0הזזת המפה ) 3עמוד .(341
 0התחלה דרך חיפוש יעד :בחר באמצעות הזנת כתובת.
 0הזן כתובת ) 3עמוד .(317
 0בחר יעד מתוך הרשימה או אשר על ידי .a
המפה תופיע.
 0הצגת האזור :קש על או לחץ על לחצן הבקרה.
מלבן אדום יופיע .הוא מסמן את האזור שיש להימנע
ממנו.
 0שינוי קנה המידה של המפה :פשק או קרב זו לזו שתי
אצבעות על צג המדיה או על לוח המגע.
קנה המידה של המפה יגדל או יקטן.
 0הגדרת אזור :בחר .a
ההודעה החסימה נשמרה בזיכרון תופיע .האזור רשום
ברשימה.
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שינוי אזורים להימנעות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 2מסלול  2אפשרויות מדיה  2אזורים להימנעות
 0בחר אזור מתוך הרשימה.
 0בחר עריכה.
 0הזזת אזור על המפה :החלק על רכיב הבקרה בכיוון
כלשהו.
 0שינוי גודל האזור :הקש או לחץ על רכיב הבקרה.
 0החלק על רכיב הבקרה כלפי מעלה או מטה.
 0בחר .a
ההודעה החסימה נשמרה בזיכרון תופיע .האזור רשום
ברשימה.
 0הכללת אזור במסלול :בחר אזור מהרשימה.
 0הפעל את אזור להימנעות.
הלחצן על המסך פעיל.
כאשר מבוצעת הכוונה פעילה ליעד ,יחושב מסלול חדש.
במידה ועדיין אין מסלול ,ההגדרה תחול על ההכוונה
הבאה ליעד.
במקרים הבאים המסלול עשוי להכיל אזורים שאמורים
היו להימנע:
 Rהיעד נמצא באזור להימנעות.

R

R

המסלול כולל כבישים מהירים או דרכים
בין-עירוניות מרובות נתיבים ,העוברים באזור
להימנעות.
אין מסלול חלופי סביר.

מחיקת אזור
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 2מסלול  2אפשרויות מדיה  2אזורים להימנעות
 0מחיקת אזור :בחר אזור מתוך הרשימה.
 0בחר מחק.
 0אשר את השאלה ב-כן.
 0מחיקת כל האזורים :אם נקבעו לפחות שני אזורים
להימנעות ,בחר מחק הכל.
 0אשר את השאלה ב-כן.
סקירת עדכון נתוני המפה
ביצוע העדכון במרכז שירות Mercedes-Benz
נתוני המפה הדיגיטלית מתיישנים בדיוק כמו נתוני מפה
רגילה .רק בעזרת נתוני מפה עדכניים תוכל מערכת הניווט
לכוון אותך באופן אופטימלי ליעדך .מידע על הגרסאות
העדכניות של המפה הדיגיטלית תקבל במרכז שירות
.Mercedes-Benz
שם תוכל לבקש עדכון של נתוני המפה הדיגיטלית.

עדכון מפה מקוון
שירות עדכון המפות המקוון של Mercedes me connect
מעדכן את נתוני המפה.
 %שירות עדכון המפות המקוון אינו זמין בכל המדינות.
את העדכון אפשר לבצע בדרכים הבאות:
 Rעבור אזור אחד )עדכון מפה אוטומטי(
עבור עדכון המפה האוטומטי הגדרת המערכת עדכון
מקוון אוטומטי חייבת להיות מופעלת ) 3עמוד .(313
 Rעבור כמה אזורים או כל האזורים )עדכון מפה ידני(
נתוני המפה יורדו ראשית למדיית האחסון ולאחר מכן
יעודכנו במערכת המולטימדיה.
מידע נוסף על עדכון מפות מקוון תקבל כאן:
 Rבמרכז שירות Mercedes-Benz
http://www.mercedes.me R
מידע נוסף על העדכון תמצא כאןhttp:// :
manuals.daimler.com/baix/cars/connectme/
.de_DE/index.html
סקירת נתוני המפה
הרכב שלך מסופק כבר עם נתוני מפה .בהתאם למדינה שבה
מסופק הרכב ייתכן שנתוני המפה עבור האזור שלך יהיו כבר
שמורים במערכת או מצורפים בהתקן אחסון חיצוני.
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אם עליך להתקין מחדש נתוני מפה שכבר הותקנו ברכב
כלשהו ,עליך להזין קוד הפעלה.
עבור נתוני מפה שרכשת בהתקן אחסון עליך להזין קוד
הפעלה.
 %כשאתה שומר נתוני מפה בהתקן האחסון באמצעות
השירות עדכון מפה מקוון ,אין צורך להזין קוד .קוד
ההפעלה נשמר על התקן האחסון בעת ההורדה.
שים לב לפרטים הבאים בעת הזנת קוד שחרור הנעילה:
 Rקוד ההפעלה תקף לרכב אחד בלבד.
 Rקוד ההפעלה אינו ניתן להעברה.
 Rקוד ההפעלה מכיל ששה תווים.

הצגת מצפן
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 ¡ 2מיקום
 0בחר מצפן.
בתצוגת המצפן מופיע המידע הבא:
 Rכיוון הנסיעה הנוכחי עם זווית כיוון )תבנית 360
מעלות( וחץ מצפן
 Rקואורדינטות קו האורך וקו הרוחב במעלות ,דקות
ושניות
 Rגובה )מעוגל(
 Rמספר הלוויינים הנקלטים

אם מתרחשת אחת מהבעיות הבאות ,פנה למרכז שירות
:Mercedes-Benz
 Rמערכת המולטימדיה אינה מקבלת את קוד ההפעלה.
 Rאיבדת את קוד ההפעלה.

המידע אינו זמין בכל המדינות.
הצגת קיבלה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 ¡ 2מיקום
.
 0בחר
החץ במצפן יציג את כיוון התפילה למכה ביחס לכיוון
הנסיעה.
מספר הלוויינים הנקלטים יוצג.
 %הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.

קביעה אוטומטית של קנה המידה של המפה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 0בחר תצוגה.
 0בחר כיוון המפה.
 0הפעל את זום אוטומטי.
הלחצן על המסך פעיל .קנה המידה של המפה נקבע
אוטומטית בהתאם למהירות הנסיעה וסוג הכביש.
 %אפשר לשנות ידנית את קנה המידה של המפה .כעבור
כמה שניות הוא יתכוונן שוב אוטומטית.
הצגת מפת לוויין
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 0בחר תצוגה.
 0בחר פריטים במפה.
 0הפעל או כבה את מפת לווין.
כאשר הלחצן על המסך פעיל מפות הלווין מוצגות בקנה
מידה של החל מ 2-ק"מ.
כאשר הלחצן על המסך אינו פעיל ,לא יוצגו מפות לוויין
בקני המידה  2ק"מ עד  20ק"מ.
 %מפות לוויין אינן זמינות בקני מידה אלה בכל המדינות.
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הצגת טווח שיורי
תנאים
 Rמערכת המולטימדיה תומכת בפונקציה.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר תצוגה.
 0בחר פריטים במפה.
 0הפעל את טווח נסיעה.
הלחצן על המסך פעיל.
טווח הנסיעה יוצג על המפה באמצעות החיוויים הבאים:
 Rברכבי בנזין ודיזל :מחוון ירוק
ניווט

2

Z

2

הגדרות נוספות

עם הגעה למפלס העתודה התחתון ,תצוגת הטווח אינה
מופיעה עוד על המפה.
 %תצוגת טווח הנסיעה על המפה אינה זמינה בכל המדינות.
הצגת מידע על מזג האוויר ותכני מפה נוספים
תנאים
 Mercedes me connect Rזמין.
 Rיש לך חשבון משתמש בפורטל .Mercedes me
 Rהשירות זמין.
 Rהשירות הופעל.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר תצוגה.
 0בחר פריטים במפה.
 0גלול למעלה והצג את הנושא תכני מפה מקוונים.
השירותים הזמינים יוצגוMercedes me connect .
מספק את השירותים.
 0הפעל שירות ,כגון מזג אוויר.
על מפת הניווט יוצג מידע עדכני על מזג האוויר ,לדוגמה
הטמפרטורה או העננות .המידע משירותים אלה ,לדוגמה
סמלי מזג אוויר ,לא יוצג בכל קנה מידה של המפה.
ניווט

2

Z

2

0

הגדרות נוספות

מידע נוסף על השירותים הזמינים והצגת המידע בקני המידה
השונים של המפה תמצא כאןhttp:// :
www.mercedes.me
 %המידע על מזג האוויר אינו זמין בכל המדינות.
הצגת המפה בתצוגה הרב-תכליתית במכלל המחוונים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט  2 Z 2הגדרות נוספות
 0בחר תצוגה.
 0בחר כיוון המפה.

0

0

גלול למעלה והצג את הנושא תצוגת מפה במכלל
המחוונים.
כוונון אוטומטי של קנה המידה של המפה :הפעל את זום
אוטומטי.
הלחצן על המסך פעיל .קנה המידה של המפה נקבע
אוטומטית בהתאם למהירות הנסיעה וסוג הכביש.
בחירת כיוון המפה :בחר אפשרות.
הנקודה  #מציגה את הבחירה הנוכחית.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rהאפשרות כיוון נסיעה  :המפה היא מפה
דו-ממדית ופונה לכיוון הנסיעה.
 Rהאפשרות כיוון צפון  :המפה היא מפה דו-ממדית
ופונה לכיוון צפון.
 Rהאפשרות  :המפה היא מפה תלת-ממדית ופונה
לכיוון הנסיעה.
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שירות חנייה
הנחיות בנוגע לשירות חנייה
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה עקב אי הקפדה על
הגובה המרבי המותר לחניונים
חריגה מהגובה המרבי המותר לרכבים בחניון מקורה או
תת-קרקעי עשויה לגרום נזג לגג הרכב ולחלקי רכב
אחרים.
סכנת פציעה לנוסעים ברכב.
 0לפני כניסה לחניון מקורה או תת-קרקעי יש לשים
לב לשלט במקום המציין את הגובה המרבי.
 0אם הרכב ,כולל תוספות המותקנות עליו ,גבוה
מהגובה המרבי המותר אין להיכנס לחניון המקורה
או התת-קרקעי.
השירות אינו זמין בכל המדינות.
בחירת אפשרות חניה
* הערה לפני בחירת מקום החניה
הנתונים מבוססים על המידע שסופק על ידי ספק השירות
המתאים.
 0עקוב תמיד אחר המידע והתנאים המקומיים.

תנאים
 Rשירותי הניווט זמינים ומופעלים בפורטל Mercedes
.me
 Rהיקף שירותי הניווט כולל חניה.
 Rחנייה מופעל) 3עמוד .(347
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0הקש במפה על .j
 0בחר אפשרות חניה.
במפה יוצגו אפשרויות החנייה בסביבה.
המידע הבא מוצג )אם זמין(:
 Rכתובת היעד ,המרחק מהמיקום הנוכחי של הרכב
וזמן ההגעה
 Rמידע על חניון  /מגרש חניה
לדוגמה זמני פתיחה ,דמי חנייה ,תפוסה נוכחית,
משך חנייה מרבי ,גובה רכב מרבי
גובה הכניסה המרבי המוצג על ידי שירות החנייה
אינו מחליף את הצורך לבדוק את התנאים במקום
בפועל.
 Rאפשרויות התשלום הזמינות ),Mercedes pay
מטבעות ,שטרות ,כרטיס(

 Rפרטים עם דמי החניה
 Rמספר מקומות החניה הפנויים
 Rאופן התשלום )למשל במכונה(
 Rשירותים  /מתקנים לאנשים עם מוגבלויות
 Rמספר טלפון
 0חשב מסלול ) 3עמוד .(323
ניתן גם לבחור את הפונקציות הבאות )אם זמינות(:
 Rחיפוש נקודות עניין בסביבה הקרובה.
 Rשמירת היעד.
 Rשיחת טלפון ליעד.
 Rשיתוף יעד עם  NFCאו עם קוד .QR
 Rהצגת כתובת אתר האינטרנט.
 Rהצגת היעד המפה.
הצגת אפשרויות חניה במפה
תנאים
 Rשירותי הניווט זמינים ומופעלים בפורטל Mercedes
.me
 Rהיקף שירותי הניווט כולל חניה.
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מערכת מולטימדיה:
 2 © 1ניווט
 0הפעל את חנייה.
הלחצן על המסך פעיל .מוצגות אפשרויות החניה בקרבת
המיקום הנוכחי של הרכב.
2

Z

מצלמת דרך
בחר התקן  USBעבור הקלטות הווידאו של מצלמת הדרך
תנאים
 Rמצלמת הדרך זמינה בניווט בשילוב עם הפונקציה
מציאות רבודה.
 Rהתקן  USBאחד לפחות מחובר למערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות .שים לב לתקנות
הספציפיות במדינה.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2מצלמת דרך
 0בחר את התקן ה.USB-
הפעלה/עצירה של הקלטת וידאו באמצעות מצלמת הדרך
תנאים

R
R

התקן  USBתומך מחובר למערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
מתג ההצתה פועל.

הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2מצלמת דרך
 0כאשר מחוברים כמה התקני  USBלמערכת
המולטימדיה ,בחר את התקן ה 3) USB-עמוד .(348
 0בחירת מצב הקלטה :בחר הקלטה בודדת או הקלטה
בלולאה.
כאשר בוחרים באפשרות הקלטה בודדת והזיכרון מלא,
ההקלטה נעצרת .ההקלטה הבודדת מוגנת מפני הקלטה
אוטומטית עליה.
כאשר בוחרים ב -הקלטה בלולאה ,מוקלטים מספר
קובצי וידאו קצרים .עם הגעה למגבלת הזיכרון ,קובץ
הווידאו הישן ביותר נמחק וההקלטה ממשיכה באופן
אוטומטי.
 0הפעלה :בחר התחל הקלטה.
משך ההקלטה מוצג .ההודעה נא לא להסיר את מדיית
האחסון תופיע .קובץ הווידאו יישמר בהתקן ה.USB-
 0סיום :בחר סיים הקלטה.

במקרים הבאים עשויה להופיע הודעה:
 Rבמצב הקלטה הקלטה בודדת :הזיכרון מלא או שזמינות
מספר דקות של זמן הקלטה בלבד .הקלטת הווידאו
נפסקת או עומדת להיפסק.
החלף את התקן ה USB-או מחק קובץ וידאו.
 Rאם הקלטת הווידאו החלה ומזוהה חציית גבול ,תוצג
ההודעה עברת את הגבול שים לב בבקשה לתקנות
בנוגע להקלטות וידאו
הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.
 Rהמצלמה אינה תקינה ,ההודעה מצלמה לא זמינה
מוצגת.
הבא את המצלמה לבדיקה במרכז שירות Mercedes-
.Benz
מחיקת הקלטת וידאו של מצלמת הדרך
תנאים
 Rהתקן  USBעם הקלטות וידאו מחובר למערכת
המולטימדיה ) 3עמוד .(387
הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.
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מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2מצלמת דרך
 0בחר את הסמל .p
התפריט הקלטות מוצג.
 0עבור קובץ וידאו בחר .V
 0בחר מחק.
 0בחר כן.
 0מחיקת כל קובצי הווידאו :בחר .Ä
 0בחר מחק את כל הרשומות.

ואפליקציות

קביעת ההגדרות של מצלמת הדרך
תנאים
 Rהתקן  USBתומך מחובר למערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2מצלמת דרך
 0בחר . Z

ואפליקציות

0

הצגת הודעה בחציית גבול :הפעל את הערה על מעבר
גבול.
הלחצן על המסך פעיל.
הודעה תוצג בהתמלא התנאים הבאים:
 Rמתבצעת הקלטת וידאו.
 Rהרכב חצה מעבר גבול.

 %הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.
 0הפעלת הקלטת וידאו אוטומטית :בחר הקלטת וידאו
אוטומטית של המרוץ.
 0הפעל את הקלטת וידאו אוטומטית של המרוץ .
הלחצן על המסך פעיל .כאשר מתניעים את הרכב,
הקלטת הווידאו תתחיל אוטומטית.
 %הפונקציה אינה זמינה בכל המדינות.

טלפון
שירותי טלפון
הנחיות בנוגע לטלפון
& אזהרה סכנה להסחת תשומת הלב בעת תפעול
התקני תקשורת ברכב בזמן נהיגה.
תפעול של התקני תקשורת המותקנים ברכב בזמן נהיגה
עשוי להסיט את תשומת הלב שלך מהנעשה בדרך .בנוסף
לכך אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
& אזהרה סכנת תאונה בעת תפעול התקני תקשורת
ניידים בזמן נהיגה.
התקני תקשורת ניידים מסיטים את תשומת הלב של הנהג
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך הנהג עלול לאבד את השליטה
על הרכב.
 0הנהג רשאי לתפעל התקני תקשורת ניידים רק
כשהרכב עומד במקום.
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0

נוסעי הרכב רשאים להשתמש בהתקני תקשורת
ניידים רק באזור המיועד לכך ,לדוגמה באזור
המושבים האחוריים.

מותר לתפעל התקני תקשורת ניידים ברכב רק בהתאם
לדרישות החוק העדכניות התקפות במדינתך בנושא זה.
& אזהרה סכנת פציעה עקב אחסון לא נכון של חפצים
חפצים שמאוחסנים בצורה לא נכונה בפנים הרכב עלולים
להחליק או להיזרק בחלל הרכב וכך לפצוע את הנוסעים.

בנוסף לכך ,בעת תאונה מחזיק הכוסות ,תאי אחסון
פתוחים ועריסות לטלפונים ניידים לא יוכלו להחזיק את
החפצים שנמצאים בהם.
סכנת פציעה ,במיוחד בבלימות חזקות או בעת היגוי חד!
 0הקפד לאחסן חפצים באופן שלא יאפשר להם
להיזרק בתוך הרכב במצבים אלה או במצבים
דומים.
 0ודא תמיד שהחפצים אינם בולטים מתוך תאי
האחסון ,רשתות המטען או רשתות האחסון.

0
0

סגור את המכסים של התאים לפני תחילת הנסיעה.
חפצים כבדים ,קשים ,מחודדים ,בעלי קצוות
חדים ,חפצים שבירים או גדולים יש לאחסן
ולקשור תמיד בתא המטען.

שים לב להנחיות הנוספות בנושא אחסון תקין של התקני
תקשורת ניידים:
 Rהעמסה על הרכב ) 3עמוד (102
מידע נוסף תקבל במרכז שירות  Mercedes-Benzאו
http://www.mercedes-benz.com/connect
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סקירת תפריט הטלפון

 1שם ה Bluetooth®-של הטלפון הנייד המחובר
כרגע/הטלפון הנייד
 2שם ה Bluetooth®-של הטלפון הנייד המחובר
כרגע/הטלפון הנייד )מצב טלפון נוסף(

3
4
5
6

מצב הסוללה של הטלפון הנייד המחובר
עוצמת שדה של הרשת הסלולרית
אפשרויות
ניהול התקנים

 7הודעות
 8מקלדת נומרית
 9חיפוש איש קשר
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סקירת פרופיל ®Bluetooth
פרופיל ® Bluetoothשל
הטלפון הנייד

תפקוד

Phone Book) PBAP
(Access Profile

אנשי הקשר יוצגו
אוטומטית במערכת
המולטימדיה

Message) MAP
(Access Profile

אפשר להשתמש בפונקציות
ההודעות

סקירת סוגי הפעולה של הטלפון
בהתאם לאבזור יעמדו לרשותך סוגי הפעולה השונים של
הטלפון:
 Rטלפון נייד מחובר למערכת המולטימדיה באמצעות
® 3) Bluetoothעמוד .(352
 Rשני טלפונים ניידים מחוברים אל מערכת המולטימדיה
באמצעות ®) Bluetoothמצב שני טלפונים(
) 3עמוד .(353
 באמצעות הטלפון הנייד המוצג בחזית ,תוכללהשתמש בכל הפונקציות של מערכת המולטימדיה.
 באמצעות הטלפון הנייד המוצג ברקע ,תוכל לענותלשיחות נכנסות ולקבל הודעות.

תוכל להחליף בין הטלפון הנייד המוצג בחזית לבין
הטלפון הנייד המוצג ברקע בכל
עת) 3עמוד .(353
 %אפשר להשתמש בפונקציית השמע של ®Bluetooth
באופן עצמאי בטלפון נייד שתבחר ) 3עמוד .(387
מידע על טלפונים
במצבים הבאים ייתכן שהשיחות ייקטעו בזמן נסיעה:
 Rבאזור שהכיסוי הסלולרי בו אינו מספיק.
 Rבמעבר בין תחנת שידור/קליטה לאחרת שאין בה אף
ערוץ תקשורת פנוי.
 Rכרטיס ה SIM-שבשימוש אינו מתאים לרשת הנוכחית.
 Rטלפון נייד בעל שני כרטיסי  SIMמחובר כרגע לרשת
באמצעות כרטיס ה SIM-השני.
מערכת המולטימדיה מסייעת בהשגת איכות דיבור טובה יותר
בטכנולוגיית ® .HD Voiceלשם כך הטלפון הנייד והספק
הסלולרי של המשתתפים בשיחה צריכים לתמוך בHD-
®.Voice
איכות הדיבור עשויה להשתנות בהתאם לאיכות החיבור.
חיבור טלפון נייד
תנאים

R
R

® Bluetoothמופעל בטלפון הנייד )ראה הוראות
ההפעלה של היצרן(.
® Bluetoothמופעל במערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(309

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
חיפוש טלפון נייד
 0בחר .í
 0בחר חבר התקן חדש.
חיבור טלפון נייד )הרשאה באמצעות Secure Simple
(Pairing
 0בחר טלפון נייד.
 0במערכת המולטימדיה ובטלפון הנייד יוצג קוד.
 0הקודים זהים :אשר את הקוד בטלפון הנייד.
 %במקרה של טלפונים ניידים ישנים יותר ,הזן קוד בן
 1-16ספרות בטלפון הנייד ובמערכת המולטימדיה.
 %אפשר לאשר עד  15טלפונים ניידים במערכת
המולטימדיה.
טלפונים ניידים שקיבלו הרשאה יחובר מחדש
אוטומטית.
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 %אפשר להשתמש בטלפון הנייד גם כהתקן שמע
® 3) Bluetoothעמוד .(387
חיבור טלפון נייד שני )מצב שני טלפונים(
תנאים
 Rלפחות טלפון נייד אחד כבור מחובר למערכת
המולטימדיה באמצעות ®.Bluetooth
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר .í
 0בחר חבר התקן חדש.
 0בחר את הטלפון הנייד.
 0בחר
הטלפון הנייד שנבחר יחובר למערכת המולטימדיה.
טלפון

פונקציות הטלפונים הניידים במצב טלפון נוסף
סקירת פונקציות
טלפון נייד בחזית

טלפון נייד ברקע

היקף הפונקציות המלא

שיחות והודעות נכנסות

החלפת טלפון נייד )מצב טלפון נוסף(
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
שני הטלפונים הניידים מוצגים בכרטיסיות נפרדות.
 0בחר את הלשונית את הטלפון הנייד המבוקש.
הטלפון הנייד בלשונית שנבחרה הוא הטלפון הסלולרי
הראשי.
תפריטי המשנה בתפריט הטלפון ,למעט הגדרות הטלפון,
מתייחסים לטלפון הנייד הראשי .בהגדרות הטלפון ,ניתן
לבצע הגדרות עבור שני הטלפונים הניידים.
שינוי הפונקציה של הטלפון הנייד
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
הפעלת פונקציה
 0בחר .í
 0בחר סמל אפור בשורה של טלפון נייד.
הפונקציה הרלוונטית תופעל.
השבתת פונקציה
 0בחר .í

0

0

הפונקציה פעילה :בחר את הסמל הצבעוני בשורה של
טלפון נייד.
הטלפון הנייד מנותק ממערכת מולטימדיה.
מספר פונקציות פעילות :בחר סמל צבעוני בשורה של
טלפון נייד.
הפונקציה הרלוונטית תושבת.

החלפת טלפונים ניידים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
 0בחר .í
 0אין טלפון נייד בעל הרשאה :חבר התקן חדש.
 0בחר טלפון נייד.
 0טלפון נייד בעל הרשאה חדשה :אשר את הקוד המספרי
בטלפון הנייד.
שימוש במצב טלפון יחיד
 0בחר באפשרות טלפון נייד .
טלפון נייד בעל הרשאה חדשה יחובר במצב טלפון יחיד.
אם הטלפון הנייד כבר היה מורשה וכבר היה מחובר
במצב טלפון יחיד ,הוא יחובר מחדש במצב טלפון יחיד.
אם הטלפון נייד כבר היה מורשה וכבר היה מחובר עם
טלפון נייד אחר במצב שני טלפונים ,הוא יחובר בעתיד
במצב טלפון יחיד.
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שימוש במצב שני טלפונים
 0בחר
טלפון נייד בעל הרשאה חדשה יחובר עם הטלפון הנייד
שנבחר במצב שני טלפונים.
אם הטלפון נייד כבר היה מורשה וכבר היה מחובר במצב
טלפון יחיד ,הוא יחובר בעתיד עם הטלפון הנייד שנבחר
במצב שני טלפונים.
אם הטלפון הנייד היה מחובר בעבר עם טלפון נייד אחר,
חיבור זה יבוטל.
ניתוק/ביטול הרשאה לטלפון נייד
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
 0בחר .í
 0בשורת הטלפון הנייד בחר .Ä
 0ניתוק :בחר ניתוק.
הטלפון הנייד יתחבר מחדש באופן אוטומטי בהתנעה
הבאה של הרכב.
 0ביטול הרשאה :בחר ביטול הרשאה.
מידע על תקשורת טווח אפס )(NFC
עם  ,NFCבאפשרותך להחליף נתונים ממרחקים קצרים ללא
מגע או לחבר )מחדש( טלפון סלולרי למערכת מולטימדיה.

הפונקציות שלהלן זמינות ללא אישור הטלפון הנייד:
 Rעברת  URLאו איש קשר להצגה במערכת המולטימדיה
)עיין בהוראות ההפעלה של היצרן(
 Rהגדרת נתוני הגישה ל Wi-Fi-של הרכב באמצעות
מערכת המולטימדיה ) 3עמוד (310
מידע נוסף תמצא בhttp://www.mercedes-benz.com/ :
connect
הגדרת עוצמת הקול בקליטה ובשידור
תנאים
 Rמחובר טלפון נייד ) 3עמוד .(352
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר
פונקציה זו מאפשרת איכות דיבור אופטימלית.
 %שים לב שחובה לבחור טלפון נייד מתאים לצורך כוונון
עוצמת הקליטה והשידור.
 0בחר עוצמת קול.
 0הגדר את עוצמת הקול בקליטה ובשידור באמצעות
קליטה וגם שידור.
2

Z

מידע על עוצמת הקול המומלצת לקליטה ולשידורhttp:// :
www.mercedes-benz.com/connect

הגדרת צלצול
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר Z 2
 0בחר צלצולים .
 0הגדר את הצלצול.
 %אם הטלפון הנייד תומך בהעברת הצלצול ,תשמע את
צלצול הטלפון הנייד במקום את צלצול הרכב.
הפעלה/הפסקה של זיהוי הדיבור של הטלפון הנייד
תנאים
 Rהטלפון הנייד מחובר בחזית מערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(352
הפעלת זיהוי הדיבור של הטלפון הנייד
 0לחץ למשך שנייה אחת על הלחצן  £בגלגל ההגה
הרב-תכליתי.
כעת אתה יכול להשתמש בזיהוי הדיבור של הטלפון
הנייד.
הפסקת זיהוי הדיבור של הטלפון הנייד
 0לחץ על הלחצן  8או ~ בגלגל ההגה
הרב-תכליתי.
 %כאשר טלפון סלולרי מחובר באמצעות שילוב טלפון
חכם ,הזיהוי הקולי של טלפון נייד זה יופעל או יופסק.
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שיחות
התקשרות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
התקשרות על ידי הזנת מספר טלפון
 0בחר _.
 0הזן מספר.
 0בחר . R
ההתקשרות תחל.
קבלת שיחה
 0בחר  Rאשר.
דחיית שיחה
 0בחר  kסרב.

_ מקלדת נומרית )הצגה לצורך שליחת צלילי
(DTMF
 Wשיחה נוספת
 hהעבר לטלפון )השיחה מועברת ממצב דיבורית
לטלפון(
0

בחר פונקציה.

ביצוע שיחת טלפון עם כמה משתתפים
תנאים
 Rישנה שיחה פעילה ) 3עמוד .(355
 Rהתקשרת שיחה נוספת.
מעבר בין שיחות
 0בחר איש קשר.
השיחה שנבחרה תהיה פעילה .השיחות האחרות יהיו
בהמתנה.

סיום שיחה
 0בחר .k

מעבר לשיחה ממתינה
 0בחר את איש הקשר של השיחה הממתינה.

הפעלת פונקציות במהלך שיחה
הפונקציות הבאות עומדות לרשותך במהלך שיחת טלפון:
 kסיים שיחה
 mכבה מיקרופון

ביצוע שיחת ועידה
 0בחר  iשיחת ועידה.
המשתתף החדש יצורף לוועידה.

סיום שיחה פעילה
 0בחר  kסיים שיחה.
 %טלפונים ניידים אחדים הופכים את השיחה שבהמתנה
לשיחה הפעילה מיד לאחר סיום השיחה הפעילה.
קבלה/דחייה של שיחה ממתינה
תנאים
 Rישנה שיחה פעילה ) 3עמוד .(355
אם במהלך שיחה אחת נכנסת שיחה נוספת ,תוצג הודעה.
בהתאם לטלפון הנייד ולמפעיל הרשת הסלולרית ,תשמע צליל
שיחה ממתינה.
בנוסף ,בעת הפעלת מצב טלפון נוסף ,תשמע צליל התראה
כאשר השיחה מתקבלת בטלפון השני )שעדיין אינו פעיל(.
 0בחר אשר .R
השיחה הנכנסת תהיה השיחה הפעילה.
כאשר טלפון נייד אחד מחובר למערכת המולטימדיה,
השיחה הקודמת נמצאת בהמתנה.
במידה ותענה לשיחה בטלפון האחר במהלך שיחה,
השיחה הנוכחית תסתיים.
 0בחר  kסרב.
 %הפונקציות ואופן התגובה תלויים בספק הסלולרי
ובטלפון הנייד שלך )ראה הוראות ההפעלה של היצרן(.
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אנשי קשר
מידע על תפריט אנשי הקשר
תפריט אנשי הקשר מכיל את כל אנשי הקשר ממקורות
הנתונים הזמינים ,כגון טלפון נייד או התקן האחסון.
בהתאם למקור הנתונים ,באפשרותך לשמור/לטעון את מספר
אנשי הקשר שלהלן:
 Rאנשי קשר קבועים 3000 :רשומות.
 Rאנשי קשר שנטענים מהטלפון הנייד 5000 :רשומות לכל
טלפון.
מתוך תפריט אנשי הקשר אפשר לבצע את הפעולות הבאות:
 Rהתקשרות טלפונית ,לדוגמה התקשרות לאיש קשר
) 3עמוד (357
 Rניווט ) 3עמוד (321
 Rכתיבת הודעה ) 3עמוד (360
 Rאפשרויות נוספות) 3עמוד (357
אנשי הקשר של הטלפון הנייד מוצגים אוטומטית כאשר
טלפון נייד מחובר למערכת המולטימדיה ) 3עמוד (352
ופונקציית הטעינה האוטומטית של אנשי הקשר
) 3עמוד  (356מופעלת.
מערכת המולטימדיה יכולה להציג הצעות המבוססות על אנשי
הקשר הנמצאים בשימוש תכוף ,כמו גם בהתבסס על השיחות

הנכנסות והיוצאות) 3עמוד  .(294אלה מוצגים בראש יומן
השיחות.
הורדת אנשי הקשר של הטלפון הנייד
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר
 0בחר אנשי קשר ויומן שיחות.

2

Z

אוטומטי
 0כאשר הפונקציה סינכרון אנשי קשר אוטומטי אינה
מופעלת :הפעל את הפונקציה בלחיצה אחת.
ידני
0
0

כאשר הפונקציה סינכרון אנשי קשר אוטומטי מופעלת:
השבת את הפונקציה בלחיצה אחת.
בחר סינכרון אנשי קשר.

ניתן לזהות האם הפונקציה מופעלת בהתאם למצב הבקר
הממוקם מימין למלל סינכרון אנשי קשר אוטומטי בצג.
טעינת איש קשר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון g 2
ניתן לחפש אנשי קשר בדרכים הבאות:
 Rחיפוש לפי ראשי תיבות

R
R

חיפוש לפי שם
חיפוש לפי מספר טלפון

 0הזן את התווים בשדה החיפוש.
 0בחר איש קשר.
רשומת איש קשר יכולה להכיל את הפרטים הבאים:
 Rמספרי טלפון
 Rכתובות ניווט
 Rקואורדינטות גאוגרפיות
 Rכתובת אינטרנט
 Rכתובות דוא"ל
 Rתווית קולית )אם הוגדר(
 Rקירבה )אם הוגדר(
שינוי תבנית השם של אנשי הקשר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון Z 2
 0בחר כללי .
 0בחר תבנית שם .
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rשם משפחה שם פרטי
 Rשם משפחה שם פרטי
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R

שם פרטי שם משפחה

0

בחר אפשרות.

סקירת ייבוא אנשי קשר
אנשי קשר ממקורות שונים
מקור

תנאים

 òהתקן USB

התקן ה USB-מחובר
לחיבור ה.USB-

 ñחיבור
®Bluetooth

אם שליחת vCards
באמצעות ®Bluetooth
נתמכת ,אפשר לקלוט
 vCardsלדוגמה באמצעות
טלפון נייד או נטבוק.
® Bluetoothמופעל
במערכת המולטימדיה
ובהתקן )ראה הוראות
ההפעלה של היצרן(.

ייבוא אנשי קשר לתפריט אנשי הקשר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2 Z 2כללי
 2ייבוא אנשי קשר
 0בחר טלפון נייד >שם מכשיר< שממנו יש לייבא את
אנשי הקשר.
 0בחר אפשרות.
שמירת איש קשר של הטלפון הנייד
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון g 2
 0בשורה של איש הקשר בחר .(ó) r
 0בחר . Ä
 0בחר שמור ברכב .
 0בחר כן .
איש הקשר השמור במערכת המולטימדיה יסומן בסמל
.q
התקשרות לאיש קשר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון g 2
 0בחר  ªחפש איש קשר.
 0הזן את התווים בשדה החיפוש.

0
0

בחר איש קשר.
בחר מספר טלפון.
ההתקשרות תחל.

בחירת אפשרויות נוספות בתפריט אנשי הקשר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון g 2
 0בשורה של איש הקשר בחר .r
 0בחר . Ä
בהתאם לנתונים השמורים יעמדו לרשותך האפשרויות הבאות:
 Rהוסף תווית קולית/מחק תווית קולית
 Rקבע יחס קרבה/הסר יחס קרבה
)במספר עם צלילי (DTMF
 Rשלח צלילי
האפשרות זמינה בשיחה פעילה.
0

בחר אפשרות.

בחירת אפשרויות להצעות בתפריט אנשי קשר
תנאים
 Rנוצר פרופיל ) 3עמוד .(290
 Rהאפשרות אפשר הצעות אנשי קשר מופעלת
) 3עמוד .(294
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מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
 0בחר  +יומן שיחות.
 0בשורה של איש הקשר המוצע בחר .V
האפשרויות הבאות עומדות לבחירתך:
 Rשמירה במועדפים
ההצעות מאוחסנות כהעדפות גלובליות ואינן
מופיעות במסך הבית.
 Rאל תציע שוב
 0בחר אפשרות.

0
0

בחר מחק אנשי קשר.
בחר אפשרות.

מחיקת איש קשר
 0בחר .g
 0בשורה של איש הקשר בחר .r
 0בחר .Ä
 0בחר מחק איש קשר.
 0בחר כן.

מחיקת אנשי קשר
תנאים
 Rאנשי הקשר שמורים ברכב.
 Rלמחיקת איש קשר יחיד ,הוא יובא ידנית לזיכרון הרכב.

שמירת איש קשר במועדפים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  f 2הוסף מועדפים
 0בחר איש קשר.
 0בשורה של איש הקשר בחר .r
 0בחר מספר טלפון.
איש הקשר יישמר כמועדף בתפריט הטלפון הכללי.

מחיקת כל אנשי קשר
 0בחר .Z
 0בחר כללי.

מחיקת מועדפים בתפריט הטלפון הכללי
מערכת מולטימדיה:
©1
 0בחר מועדף בתפריט הטלפון ) 3עמוד  (358הכללי.
 0לחץ לחיצה ארוכה על המועדף שבחרת.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1

טלפון

0
0

בחר מחק.
בחר כן.

מחיקת של המועדפים
 0הקש על © בצג המדיה.
 0בחר טלפון.
 0בחר .Z
 0בחר את הטלפון המחובר.
 0בחר אנשי קשר ויומן שיחות.
 0בחר מחק את כל המועדפים.
מוצג חלון מוקפץ :האם למחוק את כל המועדפים
 0בחר כן.
יומן שיחות
סקירה כללית של יומן השיחות
בהתאם לתמיכה של הטלפון הנייד שלך בפרופיל  PBAPשל
® ,Bluetoothתהיינה השפעות שונות על התצוגה
והפונקציות של יומן השיחות.
®
במידה וקיימת תמיכה בפרופיל  PBAPשל Bluetooth
תהיינה לכך ההשפעות שלהלן:
 Rיומני השיחות של הטלפון הנייד יוצגו במערכת
המולטימדיה.

מערכת מולטימדיה 359 MBUX
R

ייתכן שבעת חיבור הטלפון הנייד תצטרך לאשר את
החיבור עבור פרופיל  PBAPשל ®.Bluetooth

במידה ולא קיימת תמיכה בפרופיל  PBAPשל ®Bluetooth
תהיינה לכך ההשפעות שלהלן:
 Rמערכת המולטימדיה מייצרת יומן שיחות משלה כאשר
שיחות מבוצעות ברכב.
 Rיומן השיחות אינו מסתנכרן עם יומני השיחות בטלפון
הנייד.
מערכת המולטימדיה יכולה להציג הצעות המבוססות על אנשי
הקשר הנמצאים בשימוש תכוף ,כמו גם בהתבסס על השיחות
הנכנסות והיוצאות) 3עמוד  .(294אלה מוצגים בראש יומן
השיחות.
התקשרות למספר מיומן השיחות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
 0בחר  +יומן שיחות.
 0בחר רשומה.
ההתקשרות תחל.

הצגת אפשרויות נוספות עבור יומן השיחות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
 0בחר  +יומן שיחות.
 0אם איש הקשר שמור :בחר את השורה של הרשומה
.r
האפשרויות יוצגו.
 0אם איש הקשר אינו שמור :בחר .i
בחירת אפשרויות עבור ההצעות ברשימת השיחות
תנאים
 Rנוצר פרופיל ) 3עמוד .(290
 Rהאפשרות אפשר הצעות אנשי קשר מופעלת
) 3עמוד .(294
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
 0בחר  +יומן שיחות.
 0בשורה של ההצעה בחר .V
האפשרויות הבאות עומדות לבחירתך:
 Rשמירה במועדפים
 Rאל תציע שוב

0

בחר אפשרות.

מחיקת יומן שיחות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר Z 2
 0בחר אנשי קשר ויומן שיחות.
 0בחר מחק יומן שיחות.
 0בחר כן.
 %פונקציה זו זמינה כאשר הטלפון הנייד אינו תומך
בפרופיל  PBAPשל ®.Bluetooth
מסרונים
סקירה כללית של פונקציות ההודעות
באפשרותך לקבל ולשלוח  SMSמתפריט ההודעות.
אם הטלפון הנייד תומך בפרופיל  MAPשל ®Bluetooth
אפשר להשתמש בפונקציות ההודעות במערכת המולטימדיה.
מידע נוסף על ההגדרות והפונקציות הנתמכות של טלפונים
ניידים תומכי ® Bluetoothתקבל במרכז שירות
 Mercedes-Benzאו http://www.mercedes-
benz.com/connect
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טלפונים ניידים מסוימים דורשים קביעת נוספות לאחר
ההתחברות למערכת המולטימדיה )ראה הוראות ההפעלה של
היצרן(.

הכתבת ושליחת הודעה חדשה
תנאים
 Rישנו חיבור לאינטרנט.

הגדרת תצוגת ההודעות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר Z 2
 0בחר הצגת הודעות.
האפשרויות הבאות עומדות לבחירתך:
 Rכל ההודעות
 Rהודעות חדשות והודעות שלא נקראו
 Rהודעות במהלך הנסיעה
 Rכבויה )פונקציית ההודעות אינה זמינה עוד(.
 0בחר הגדרה.

מערכת מולטימדיה:
שם מכשיר
 2 © 1טלפון
 0בחר הודעה חדשה בעזרת .r

קריאת הודעות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון

2

שם מכשיר

שימוש בפונקציית ההקראה
 0בחר איש קשר.
 0להקראה בקול בחר באפשרות ¬.
ההודעה תוקרא.

2

l

2

2

l

הוספת נמענים
 0בחר .f
 0בחר איש קשר.
הכתבת טקסט
 0בחר .p
תהליך ההכתבה יותחל.
 0אמור את ההודעה.
המערכת תעבד את ההודעה המדוברת ואז תציג אותה
כטקסט.
שליחת הודעה
 0בחר שלח.
 %כאשר הרכב עומד במקומו ,באפשרותך להשתמש בלוח
המקשים כדי לכתוב הודעה .אין צורך בחיבור לאינטרנט
כדי להשתמש במקלדת.

השבה להודעה בהיסטוריית ההודעות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר l 2
מוצגת רשימת הודעות.
 0בחר  rלצד אחר מאנשי הקשר.
היסטוריית ההודעות של איש קשר זה תוצג.
 0בחר .p
תהליך ההכתבה יותחל.
 0אמור את ההודעה.
המערכת תעבד את ההודעה המדוברת ואז תציג אותה
כטקסט.
 0בחר שלח.
שימוש בתבנית להודעה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון

2

שם מכשיר

שימוש בתבנית כהודעה חדשה
 0בחר  rבכתיבת הודעה חדשה.
 0הוסף נמען באמצעות .f
 0בחר תבנית .0

2

l
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מענה להודעה עם תבנית
 0בחר היסטוריית הודעות של איש קשר.
 0בחר תבניות .ª
 0בחר תבנית .0
העברת הודעה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר l 2
מוצגת רשימת הודעות.
 0בחר  rלצד אחר מאנשי הקשר.
היסטוריית ההודעות של איש קשר זה תוצג.
 0לחץ לחיצה ממושכת על אחת ההודעות.
 0העברת הודעה :בחר העבר.
ביצוע שיחה אל שולח ההודעה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר l 2
מוצגת רשימת הודעות.
 0בחר  rלצד אחר מאנשי הקשר.
היסטוריית ההודעות של איש קשר זה תוצג.
 0בחר .Ä
 0בחר התקשר.

שימוש במספר טלפון או  URLמתוך הודעת SMS
תנאים
 Rכדי שתוכל לטעון דף אינטרנט דרוש חיבור לאינטרנט.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
מוצגת רשימת הודעות.
 0בחר  rלצד אחר מאנשי הקשר.
היסטוריית ההודעות של איש קשר זה תוצג.
 0בחר מספר טלפון או  URLמתוך ההודעה.
בעת בחירת  ,URLדפדפן האינטרנט ייפתח.
בעת בחירת מספר טלפון ,האפשרויות שלהלן זמינות:
 Rהתקשר
R
)כתיבת  SMSחדש(
 0בחר אפשרות.
2

שם מכשיר

מחיקת הודעה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון  2שם מכשיר
 0בחר איש קשר.
 0לחץ לחיצה ממושכת על אחת ההודעות.
 0מחיקת הודעה :בחר מחק.

2

2

l

l

In-Car Office
הפונקציות של In-Car Office
 In-Car Officeמאפשר לך להתחבר לשירותים המקוונים
שלך באמצעות מערכת המולטימדיה.
הפונקציות הבאות עומדות לרשותך:
 Rהצגת פגישות עתידיות בלוח השנה
 Rהפעלת הניווט לפגישה מסוימת .התנאי לכך הוא
שהפגישה כוללת מקום שניתן לנווט אליו.
 Rהצגת הפגישות
 Rהצגה ובחירה של המשימות והשיחות שעליך לבצע
 %שים לב שפונקציות אחדות זמינות רק כאשר הרכב עומד
במקום.
פתיחת In-Car Office
תנאים
 Rטלפון נייד מחובר למערכת המולטימדיה כטלפון ראשי .
 Rיש לך חשבון משתמש בפורטל Mercedes me:
https://me.secure.mercedes-benz.com
 Rהשירות  In-Car Officeמופעל בפורטל Mercedes
.me
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יש לך חשבון משתמש בשירות מקוון ,כמו למשל
 ,Office 365המקושר אל  In-Car Officeדרך פורטל
.Mercedes me

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
.
 0בחר
תוכל לראות את לוח הזמנים של היום.
ניתן למצוא את התצוגות שלהלן בתצוגת היומן:
 Rפגישות של יום שלם :יום שלם
 Rהזנת פגישות בעלות משך זמן מוגבל ,לדוגמה
פגישה של ארבע שעות עם שעת התחלה ושעת סיום.
ואפליקציות

בחירת פונקציות של רשומת יומן בIn Car Office-
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
2
 2יומן
 0בחר אירוע.
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
הקראה
 Rהתקשר
 Zנווט

מחק
 0בחר פונקציה.
 %פונקציות מסוימות זמינות רק אם מסופק מידע נוסף על
רשומת היומן .פונקציות לא זמינות אינן מוצגות.
הפונקציה התקשר זמינה רק אם מספר משוייך לרשומת
היומן.
הפונקציה נווט זמינה רק אם בחשבון המקוון השייך
הוסף לאירוע מקום שאפשר לנווט אליו.
בחירת פונקציות ממשימות ושיחות
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
2
 2משימות ושיחות טלפון
 0בחר רשומה.
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
 Rהקראה
 Rהתקשר
אפשרות זו זמינה עבור משימות רק אם שמור מספר
טלפון.
 Rמחק
 0בחר אפשרות.

סמן רשומה מתוך משימות ושיחות כ'בוצעה'
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
2
 2משימות ושיחות טלפון
 0בחר בסמל משימות ושיחות טלפון.
תוצג סקירה של המשימות והשיחות.
 0משימות או שיחות בודדות :סמן את הרשומה שנבחרה
כ'בוצעה' .O
סימון שיחה נכנסת
כאשר נכנסת שיחה ,השאילתה מופיעה כדי לשאול אם לקבל
השיחה ,לדחות או לסמן אותה.
 0בחר סמן.
השיחה תידחה ותועבר אוטומטית אל משימות ושיחות
טלפון ב.In-Car Office-
ניהול דוא"ל
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
2

2

דואר

הצגת/קריאת דוא"ל
 0בחר הודעת דוא"ל.
הודעות הדוא"ל תיפתח.

ואפליקציות

מערכת מולטימדיה 363 MBUX
פונקציות נוספות עומדות לרשותך:
 Rכתיבת דוא"ל ) 3עמוד (363
 Rמענה לדוא"ל ) 3עמוד (363
) Forward E-Mail Rהעבר דוא"ל( ) 3עמוד (364
כתיבת דוא"ל חדש
תנאים
 Rטלפון נייד עם איש קשר של הדוא"ל כבר מחובר
למערכת המולטימידה באמצעות ®.Bluetooth
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
2

2

דואר

ואפליקציות

באמצעות המקלדת
 0בחר .W
 0הוסף נמען באמצעות .f
 0הזן את הנושא ותוכן הדוא"ל בשדות המתאימים
באמצעות המקלדת.
 0בחר שלח.

באמצעות פונקציית ההכתבה
 %פונקציית ההכתבה אינה זמינה בכל מקום ובאופן בלתי
מוגבל .ייתכן שתידרש הפעלה ראשונית של הפונקציה
על ידי בחירת תנאי השימוש בפורטל .Mercedes me
 0בחר .p
תהליך ההכתבה יותחל.
 0אמור את הנושא והתוכן של הדוא"ל.
המערכת תעבד את ההודעה המדוברת ואז תציג אותה
כטקסט.
 0בחר שלח.
באמצעות ההפעלה הקולית
צור
 0השתמש בפקודה הקולית "
דוא ל של מערכת .LINGUATRONIC
הדו-שיח ינחה אותך.
 %מידע נוסף על השימוש בLINGUATRONIC-
) 3עמוד .(255
מענה להודעת דוא"ל
תנאים
 Rטלפון נייד עם איש קשר של הדוא"ל מחובר למערכת
המולטימדיה באמצעות ®.Bluetooth

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
2

2

דואר

ואפליקציות

באמצעות המקלדת
 0בחר הודעת דוא"ל.
 0בחר השב.
 0הזן את תוכן הדוא"ל בשדה המתאים.
 0בחר שלח.
באמצעות פונקציית ההכתבה
 %פונקציית ההכתבה אינה זמינה בכל מקום ובאופן בלתי
מוגבל .ייתכן שתידרש הפעלה ראשונית של הפונקציה
על ידי בחירת תנאי השימוש בפורטל .Mercedes me
 0בחר הודעת דוא"ל.
 0בחר השב.
 0בחר .p
תהליך ההכתבה יותחל.
 0אמור את תוכן הדוא"ל.
המערכת תעבד את ההודעה המדוברת ואז תציג אותה
כטקסט.
 0בחר שלח.
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באמצעות ההפעלה הקולית
 0השתמש בפקודה הקולית "
לדוא ל של מערכת .LINGUATRONIC
הדו-שיח ינחה אותך.
 %מידע נוסף על השימוש בLINGUATRONIC-
) 3עמוד .(255

השב

) Forward E-Mailהעבר דוא"ל(
תנאים
 Rטלפון נייד עם איש קשר של הדוא"ל מחובר למערכת
המולטימדיה באמצעות ®.Bluetooth
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
2

2

דואר

ואפליקציות

באמצעות המקלדת
 0בחר הודעת דוא"ל.
 0בחר העבר.
 0העברה עם קובץ מצורף :בחר העבר עם קובץ מצורף.
 0העברה ללא קובץ מצורף :בחר העבר ללא קובץ
מצורף.
 0הזן את תוכן הדוא"ל בשדה המתאים באמצעות המקלדת.
 0בחר שלח.

באמצעות ההפעלה הקולית
 0השתמש בפקודה הקולית "
דוא ל של מערכת .LINGUATRONIC
אמור את תוכן הדוא"ל.
 %מידע נוסף על השימוש בLINGUATRONIC-
) 3עמוד .(255

העבר

Mercedes-Benz Link
סקירת קישור Mercedes-Benz
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.

 Mercedes-Benz Linkמאפשר להשתמש בפונקציות
מהטלפון הנייד במערכת המולטימדיה .התפעול מבוצע
באמצעות מסך המגע או ההפעלה הקולית .כדי להפעיל את
ההפעלה הקולית יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן
 £בגלגל ההגה הרב-תכליתי.
בעת שימוש ב Mercedes-Benz Link-באמצעות ההפעלה
הקולית אפשר להמשיך ולהפעיל את מערכת המולטימדיה
באמצעות  3) LINGUATRONICעמוד .(255
לשם כך אתה זקוק לאביזר קופסת הבקרה של Mercedes-
 .Benz Linkניתן להשיג אותה במרכז שירות של
.Mercedes-Benz
רק טלפון נייד אחד יכול להיות מחובר בכל רגע נתון למערכת
המולטימדיה באמצעות .Mercedes-Benz Link
גם במצב שני טלפונים ניתן לחבר אל מערכת המולטימדיה רק
טלפון אחד נוסף באמצעות ® Bluetoothכאשר משתמשים
ב.Mercedes-Benz Link-
 %קופסת הבקרה של Steuerbox Mercedes-Benz
 Linkמשתמשת במערכת ההפעלה .Android
 %הספק הוא האחראי לאפליקציה ולזמינות השירותים
הקשורים בה.
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מידע על Mercedes-Benz Link
כאשר משתמשים בטלפון נייד עם ,Mercedes-Benz Link
לא ניתן לגשת אל ה USB-דרך תפריט המדיה של טלפון נייד
זה.
 %רק הכוונה אחת ליעד יכולה לפעול בו זמנית .אם
הופעלה הכוונה ליעד בטלפון הנייד וישנה הכוונה ליעד
פעילה במערכת המולטימדיה ,היא תיפסק.
חבר את  Mercedes-Benz Linkלמערכת המולטימדיה
תנאים
 Rהרכב מצויד בקופסת בקרה של Mercedes-Benz
.Link
 Rאפליקציית  Mercedes-Benz Linkמותקנת בטלפון
הנייד.
 Rהטלפון הנייד מופעל.
 Mercedes-Benz Link Rמחובר באמצעות כבל מתאים
לחיבור ה ç USB-אל מערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
 %מטעמי בטיחות את ההפעלה הראשונה של Mercedes-
 Benz Linkבמערכת המולטימדיה יש לבצע כאשר
הרכב עומד במקום.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2שילוב סמרטפון
 2הפעל את

ואפליקציות
2

קבלה/דחייה של תנאי הגנת הנתונים
בהפעלה הראשונה של האפליקציה :תוצג הודעה עם מדיניות
הפרטיות.
 0בחר קבל והתחל.
יציאה מMercedes-Benz Link-
 0לחץ על הלחצן .ò
 Mercedes-Benz Link %מופעל אוטומטית לאחר
שמחברים אותו למערכת באמצעות כבל .אם לפני הניתוק
האחרון  Mercedes-Benz Linkלא הוצג בחזית,
האפליקציה תופעל ברקע בהתחברות הבאה .באפשרותך
לטעון את  Mercedes-Benz Linkבאמצעות התפריט
הראשי.
מידע נוסף תמצא בהוראות ההפעלה של קופסת הבקרה של
.Mercedes-Benz Link

טעינת הגדרות הצליל של Mercedes-Benz Link
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2שילוב סמרטפון 2
Z2
 0בחר הגדרות צליל.
סגירת Mercedes-Benz Link
 0נתק את הכבל המחבר בין Mercedes-Benz Link
למערכת המולטימדיה.
 Mercedes-Benz %ממליצה לנתק את הכבל רק כאשר
הרכב עומד במקום.
®Apple CarPlay
סקירת ®Apple CarPlay
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
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0
0

תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.

בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
באמצעות ® Apple CarPlayאפשר להשתמש בפונקציות
של ה iPhone®-באמצעות מערכת המולטימדיה .התפעול
מתבצע באמצעות מסך המגע ,לוח המגע ,בקר המגע או
בהפעלה הקולית ® .Siriכדי להפעיל את ההפעלה הקולית יש
ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן  £בגלגל ההגה
הרב-תכליתי.
בעת שימוש ב Apple CarPlay®-באמצעות ההפעלה
הקולית אפשר להמשיך ולהפעיל את מערכת המולטימדיה
באמצעות  3) LINGUATRONICעמוד .(255
רק®  iPhoneאחד יכול להיות מחובר אל מערכת
המולטימדיה באמצעות ® Apple CarPlayבכל רגע נתון.
גם במצב הפעלת טלפון נוסף ושימוש בApple CarPlay®-
ניתן לחבר אל מערכת המולטימדיה רק טלפון אחד נוסף
באמצעות ®.Bluetooth
הזמינות של ® Apple CarPlayעשויה להשתנות ממדינה
למדינה.

הספק הוא האחראי לאפליקציה ולזמינות השירותים הקשורים
בה.
® Apple CarPlayזהו סימן מסחרי רשום של .Apple Inc
®CarPlay

Apple
מידע על
בעת השימוש ב Apple CarPlay®-עבור הiPhone®-
שבשימוש מקור המדיה ® iPodאינו זמין.
רק הכוונה אחת ליעד יכולה לפעול בו זמנית .אם הופעלה
הכוונה ליעד בטלפון הנייד וישנה הכוונה ליעד פעילה
במערכת המולטימדיה ,היא תיפסק.
חיבור ® iPhoneבאמצעות ®) Apple CarPlayקווי(
תנאים
 Rנעשה שימוש בגירסת מערכת ההפעלה הנוכחית של
המכשיר שברשותך )עיין בהוראות ההפעלה של היצרן(.
 Rעבור הפונקציונליות המלאה של ®Apple CarPlay
קיים חיבור לאינטרנט.
 Rה iPhone®-מחובר באמצעות כבל מתאים לחיבור
ה USB ç-של מערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2שילוב סמרטפון
 2הפעל את

ואפליקציות
2

 0לחלופין  :אם יישום של ® Apple CarPlayפעיל
)לדוגמה כאשר מושמעת מוזיקה או כאשר משתמשים
בניווט( ,אפשר להפעיל את היישום באמצעות הלחצנים
| או  zאו  3) %עמוד .(288
 %ניתן להפעיל או להשבית את הבקרה באמצעות לחצני
היישום ) 3עמוד .(367
קבלה/דחייה של תנאי הגנת הנתונים
בהפעלה הראשונה של האפליקציה :תוצג הודעה עם מדיניות
הפרטיות.
 0בחר קבל והתחל.
סגירת ®Apple CarPlay
 0לחץ על הלחצן .ò
 Apple CarPlay® %מופעל אוטומטית לאחר שמחברים
את ה iPhone®-למערכת באמצעות כבל .אם לפני
הניתוק האחרון ® Apple CarPlayלא הוצג בחזית,
האפליקציה תופעל ברקע לאחר ההתחברות הבאה.
אפשר לטעון את ® Apple CarPlayדרך התפריט
הראשי.
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פתיחת הגדרות הצליל של ®Apple CarPlay
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2שילוב סמרטפון 2
Z2
 0בחר הגדרות צליל.
הגדרת הבקרה באמצעות לחצני האפליקציות )Apple
®(CarPlay
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2שילוב סמרטפון 2
Z2
 2כללי
 0שליטה באמצעות לחצני המולטימדיה הפעלה :הפעל
את הלחצן על המסך.
 0שליטה באמצעות לחצני המולטימדיה כיבוי :השבת
את הלחצן על המסך.
סגירת ®Apple CarPlay
 0סיום החיבור של ®) Apple Carplayכבל( :נתק את
הכבל המחבר בין ה iPhone-למערכת המולטימדיה.
 Mercedes-Benz %ממליצה לנתק את הכבל רק כאשר
הרכב עומד במקום.

Android Auto
סקירת Android Auto
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
 Android Autoמאפשר להשתמש בפונקציות של טלפונים
ניידים בעלי מערכת הפעלה  Androidדרך מערכת
המולטימדיה .התפעול מבוצע באמצעות מסך המגע או
ההפעלה הקולית .כדי להפעיל את ההפעלה הקולית יש ללחוץ
לחיצה ממושכת על הלחצן  £בגלגל ההגה הרב-תכליתי.
בעת שימוש ב Android Auto-באמצעות ההפעלה הקולית
אפשר להמשיך ולהפעיל את מערכת המולטימדיה באמצעות
 3) LINGUATRONICעמוד .(255

רק טלפון נייד אחד יכול להיות מחובר באמצעות Android
 Autoבכל רגע נתון.
גם במצב הפעלת טלפון נוסף ושימוש בAndroid Auto-
ניתן לחבר אל מערכת המולטימדיה רק טלפון אחד נוסף
באמצעות ®.Bluetooth
הזמינות של  Android Autoושל האפליקציות של
 Android Autoיכולה להשתנות ממדינה למדינה.
הספק הוא האחראי לאפליקציה ולזמינות השירותים הקשורים
בה.
מידע על Android Auto
כאשר נעשה שימוש בטלפון נייד עם  ,Android Autoלא
ניתן לגשת אל ה USB-דרך תפריט המדיה של טלפון נייד זה.
רק הכוונה אחת ליעד יכולה לפעול בו זמנית .אם הופעלה
הכוונה ליעד בטלפון הנייד וישנה הכוונה ליעד פעילה
במערכת המולטימדיה ,היא תיפסק.
חיבור טלפון נייד באמצעות Android Auto
תנאים
 Rהטלפון הנייד תומך ב Android Auto-החל
מ Android-גרסה .5.0
 Rאפליקציית  Android Autoמותקנת בטלפון הנייד.
 Rכדי להשתמש בפונקציות הטלפון ,הטלפון הנייד מחובר
באמצעות ®Bluetooth
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R

R

אל מערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(352
אם הוא עדיין לא חובר עד כה ,הוא יתחבר בעת שימוש
בטלפון עם .Android Auto
הטלפון הנייד מחובר באמצעות כבל מתאים לחיבור
ה USB ç-של מערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(387
עבור הפונקציונליות המלאה של  Android Autoקיים
חיבור לאינטרנט.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 2שילוב סמרטפון

2

ואפליקציות
 2הפעל את

 0לחלופין  :אם היישום של  Android Autoפעיל
)לדוגמה כאשר מושמעת מוזיקה או כאשר משתמשים
בניווט( אפשר להפעיל את האפליקציה באמצעות
הלחצנים | או  zאו  3) %עמוד .(288
 %ניתן להפעיל או להשבית את הבקרה באמצעות לחצני
היישום ) 3עמוד .(368
 %מטעמי בטיחות את ההפעלה הראשונה של Android
 Autoבמערכת המולטימדיה יש לבצע כאשר הרכב
עומד במקום.

קבלה/דחייה של תנאי הגנת הנתונים
בהפעלה הראשונה של האפליקציה :תוצג הודעה עם מדיניות
הפרטיות.
 0בחר קבל והתחל.
סגירת Android Auto
 0לחץ על הלחצן .ò
 Android Auto %מופעל אוטומטית לאחר שמחברים את
הטלפון הנייד למערכת באמצעות כבל .אם לפני הניתוק
האחרון  Android Autoלא הוצג בחזית ,האפליקציה
תופעל ברקע לאחר ההתחברות הבאה .אפשר לטעון את
 Android Autoדרך התפריט הראשי.
פתיחת הגדרות הצליל של Android Auto
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2שילוב סמרטפון 2
Z2
 0בחר הגדרות צליל.

הגדרת הבקרה באמצעות לחצני האפליקציות )Android
(Auto
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 2שילוב סמרטפון 2
Z2
 2כללי
 0שליטה באמצעות לחצני המולטימדיה הפעלה :הפעל
את לחצן המסך.
 0שליטה באמצעות לחצני המולטימדיה כיבוי :השבת
את לחצן המסך.
סגירת Android Auto
 0סיום החיבור של ) Android Autoכבל( :נתק את
הכבל המחבר בין הטלפון הנייד למערכת המולטימדיה.
 Mercedes-Benz %ממליצה לנתק את הכבל רק כאשר
הרכב עומד במקום.
נתוני הרכב המועברים ב Android Auto-וApple-
® CarPlay
סקירת נתוני הרכב המשודרים
בעת שימוש ב Android Auto-או בApple CarPlay®-
יועברו נתוני רכב מסוימים לטלפון הנייד .זה מאפשר שימוש
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אופטימלי בשירותים נבחרים של הטלפון הנייד .אין גישה
פעילה לנתוני הרכב.
מידע המערכת שלהלן מועבר:
 Rמהדורת התוכנה של מערכת המולטימדיה
 Rמזהה מערכת )אנונימי(
העברת נתונים אלה משמשת לשיפור התקשורת בין הרכב
לטלפון הנייד.
לשם כך ולשם סיווג של יותר מרכב אחד בטלפון הנייד ייווצר
מזהה רכב על בסיס אקראי.
למזהה הרכב אין כל קשר למספר זיהוי הרכב ) (VINוהוא
נמחק לאחר איפוס מערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(314
נתוני הרכב שלהלן מועברים:
 Rההילוך המשולב
 Rהבדלה בין חנייה ,עמידה ,הידרדרות ונסיעה
 Rמצב יום/לילה של מכלול המחוונים
העברת נתונים אלה משמשת להצגת טובה יותר של תכנים על
מצב הנסיעה.
נתוני המיקום שלהלן מועברים:
 Rקואורדינטות
 Rבמהירות הנהיגה
 Rכיוון מצפן

R

כיוון האצה

נתונים אלה מועברים רק כאשר ישנו ניווט פעיל ,במטרה
לשפר את הניווט )לדוגמה ,להמשך ניווט במנהרה(.
שיחות Mercedes me
ביצוע שיחות באמצעות יחידת ההפעלה העילית
 %שיחות  Mercedes meאינן זמינות בכל המדינות .בדוק
במרכז שירות  Mercedes-Benzאם פונקציות אלה
זמינות במדינתך.

 1לחצני  meליצירת שיחה לשירות הלוקחות ,לקונסיירז'
או לשירותי המידע
 2כיסוי לחצן הSOS-
 3לחצן ) SOSמערכת קריאת חירום(
0
0

שיחה באמצעות  :Mercedes meלחץ על הלחצן me
.1
ביצוע קריאת חירום :לחץ לחיצה קצרה על הכיסוי של
לחצן ה 2 SOS-כדי לפתוח אותו.
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0

לחץ על לחצן ה 3 SOS-למשך שנייה אחת לפחות.

כאשר שיחת  Mercedes meפעילה ,ניתן עדיין לבצע שיחת
חירום .יש לה קדימות על פני כל השיחות האחרות.
מידע על שיחת  Mercedes meהמבוצעת באמצעות לחצן
me
בוצעה שיחה לשירות הלקוחות של  Mercedes-Benzדרך
לחצן  meביחידת ההפעלה העילית או מערכת המולטימדיה
) 3עמוד .(369
מערכת הדיאלוג הקולי תעביר אותך לשירות שאתה צריך:
 Rשירות קונסיירז' )אם השירות מופעל(
 Rניהול תאונות ותקלות) 3עמוד (372
 Rמרכז שירות הלקוחות של  Mercedes-Benzלקבלת
מידע כללי על הרכב
תוכל לקבל מידע בנושאים הבאים:
 Rהפעלת Mercedes me connect
 Rתפעול הרכב
 Rמרכז השירות הקרוב של Mercedes-Benz
 Rמוצרים ושירותים נוספים של Mercedes-Benz
במהלך התקשורת עם שירות הלקוחות של Mercedes-
 Benzמשודרים נתונים ) 3עמוד .(371

התקשרות לשירות הלקוחות של Mercedes-Benz
באמצעות מערכת המולטימדיה
תנאים
 Rישנה גישה לרשת .GSM
 Rישנו באזור כיסוי רשת  GSMשל הספק הסלולרי.
 Rלצורך שידור אוטומטי של נתוני הרכב ההצתה חייבת
להיות מופעלת.
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1טלפון
.
 0התקשר לשירות
מערכת המולטימדיה תשלח בהסכמתך את נתוני הרכב
הדרושים .העברת הנתונים תוצג על צג המדיה.
2

g

לאחר מכן תוכל לבחור שירות ,ותחובר לנציג משירות
הלקוחות של .Mercedes-Benz
מידע נוסף על  Mercedes me connectועל היקף השירות
המוצעhttp://manuals.daimler.com/baix/cars/ :
connectme/de_DE/index.html
קביעת מועד טיפול באמצעות שיחת Mercedes me
לאחר הפעלת השירות ניהול תחזוקה ,נתוני רכב רלוונטיים
ישודרו אוטומטית לשירות הלקוחות של .Mercedes-Benz
כך תקבל המלצות אינדיבידואליות לתחזוקת רכבך.

בין שהסכמת לניהול התחזוקה ובין שלא ,מערכת
המולטימדיה תזכיר לך שהגיע מועד שירות כעבור פרק זמן
שהוגדר מראש .תוצג שאלה אם אתה רוצה לקבוע מועד.
 0קביעת מועד טיפול :בחר התקשר.
לאחר הסכמתך נתוני הרכב ישודרו ,ועובד משירות
הלקוחות של  Mercedes-Benzיקבל את הבקשה שלך
לקביעת מועד .המידע יועבר הלאה למרכז השירות
שתבחר.
ייצרו איתך קשר כדי לאשר את המנוי ,ובמידת הצורך
לקבל פרטים.
 %אם לאחר הופעת ההודעה תבחר מאוחר יותר ,ההודעה
תוסתר ,ותופיע שוב בנקודת זמן מאוחרת יותר.
מתן הסכמה לשידור נתונים בשיחת Mercedes me
תנאים
 Rקיימת שיחת שירות פעילה של  Mercedes meדרך
מערכת המולטימדיה או יחידת ההפעלה העילית .
 %במדינות מסוימות יש לאשר את שידור הנתונים.
במידה ושירות התאונות והתקלות או שירותי הקונסיירז' של
 Mercedes me connectאינם מופעלים עוד ,מוצגת
ההודעה האם תרצה שנתוני הרכב ומיקום הרכב שלך
יישלחו אל מרכז שירות הלקוחות של
כדי שנוכל לטפל טוב יותר בפנייה שלך .
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בחר לא .
נתוני הזיהוי הרלוונטיים מועברים באופן אוטומטי.

מידע נוסף על Mercedes me: http://
www.mercedes.me
הנתונים המשודרים במהלך שיחת Mercedes me
הנתונים המועברים בשיחה של  Mercedes meתלויים
בשירות שנבחר בדו-שיח הקולי ובאם שירותי Mercedes
 me connectפעילים.
אם אף שירות של  Mercedes me connectאינו פעיל
ושאלת הפרטיות אושרה ,הנתונים הבאים יועברו:
 Rמספר זיהוי רכב
 Rמספר זיהוי הלקוח בMercedes me-
 Rסיבת השיחה
 Rהשפה המוגדרת במערכת המולטימדיה
 Rאישור שאלת האבטחה
לאחר הפעלת שיחה לקביעת מועד טיפול באמצעות פונקציית
תזכורת התחזוקה ,ייתכן שיועברו הנתונים הבאים:
 Rהנסועה ונתוני התחזוקה הנוכחיים
ההעברה אפשרית במידה שהספק הסלולרי תומך
בטכנולוגיית העברת הנתונים הדרושה ושאיכות
התקשורות הסלולרית טובה מספיק.

אם בחרת בדו-שיח הקולי את אפשרות ניהול התאונות
והתקלות ואף שירות לא הופעל אולם שאלת הפרטיות
אושרה ,ייתכן שמרכז שירות הלקוחות של Mercedes-
 Benzידרוש גם את הנתונים הבאים מהרכב:
 Rמיקום נוכחי של הרכב
 %במועד סגירת המערכת פונקציה זו עדיין לא הייתה זמינה
מבחינה טכנית ,אבל ייתכן שבעתיד היא תיתמך.
אם ענית בשלילה על שאלת הפרטיות ,הנתונים הבאים
יועברו:
 Rסיבת השיחה
 Rדחיית שאלת האבטחה
Mercedes me connect
מידע על Mercedes me connect
 Mercedes me connect %אינו זמין בכל המדינות.
בדוק במרכז שירות  Mercedes-Benzאם פונקציות
אלה זמינות במדינתך.
 Mercedes me connectמורכב ממגוון שירותים.
בהתאם להפעלת השירותים ולאבזור הרכב ,תוכל להשתמש
בשירותים הבאים לדוגמה באמצעות מערכת המולטימדיה
ויחידת ההפעלה העילית:
 Rניהול תאונות ותקלות )לחצן (me

R
R

כאשר השירות פעיל :שירות קונסיירז' )לחצן (me
מערכת קריאת החירום של ) Mercedes-Benzלחצן
מצוקה (SOS

מוקד  Mercedes me connectלניהול תאונות ותקלות,
שירות הקונסיירז' ) Mercedes me connectבמידה
שהשירות מופעל( ומוקד החירום של Mercedes-Benz
זמינים מסביב לשעון.
לחצן  meולחצן המצוקה  SOSממוקמים ביחידת ההפעלה
העילית של הרכב ) 3עמוד .(369
ניתן להתקשר אל שירות הלקוחות של  Mercedes-Benzגם
דרך מערכת המולטימדיה ) 3עמוד .(370
שים לב ש Mercedes me connect-הוא שירות של
 .Mercedes-Benzבמקרי חירום יש להתקשר ראשית
למספרי החירום המוכרים במדינה .במקרי חירום אפשר
להשתמש גם במערכת קריאת החירום של Mercedes-Benz
) 3עמוד .(373
שם לב לתנאי השימוש של  Mercedes me connectושל
שירותים אחרים .תוכל לקבל אותם בפורטל Mercedes me:
https://me.secure.mercedes-benz.com
מידע נוסף על  Mercedes me connectועל היקף השירות
המוצע תקבל כאןhttp://manuals.daimler.com/baix/ :
cars/connectme/de_DE/index.html
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מידע על ניהול התאונות והתקלות של Mercedes me
connect
ניהול התאונות והתקלות עשוי לכלול בין היתר את הפונקציות
הבאות:
 Rהשלמה למערכת קריאת החירום של Mercedes-Benz
) 3עמוד (373
במקרה הצורך יעביר הנציג במוקד החירום של
 Mercedes-Benzאת השיחה למערכת ניהול התאונות
והתקנות של  .Mercedes me connectהעברת השיחה
אינה אפשרית בכל המדינות.
 Rטיפול בתקלה על ידי טכנאי מורשה באתר ו/או גרירת
הרכב למרכז השירות הקרוב של Mercedes-Benz
ייתכנו כי השירותים יהיו כרוכים בעלות.
מידע נוסף על שירותי  Mercedes me connectניתן
למצוא בפורטל  Mercedes meבכתובתhttps:// :
me.secure.mercedes-benz.com
הנתונים המועברים בשירותים הטלפוניים של Mercedes
me connect
הנתונים המועברים בשיחה של  Mercedes meתלויים
בשירות שנבחר בדו-שיח הקולי ובשירותי Mercedes me
 connectהפעילים.

אילו נתונים מועברים בשירותים השונים תוכל לבדוק בתנאי
השימוש הנוכחיים .תוכל לקבל אותם בפורטל Mercedes
me: https://me.secure.mercedes-benz.com
 Mercedes meואפליקציות
מידע על Mercedes me
במידה ואתה רשום עם חשבון משתמש בפורטל Mercedes
 ,meתוכל לקבל הצעות לשירותים ומבצעים של
.Mercedes-Benz
הזמינות היא בהתאם למדינה.
קבלת מידע נוסף ,פנה למרכז שירות  Mercedes-Benzאו
בקר פורטל Mercedes me: http://
me.secure.mercedes-benz.com
 %הקפד לעדכן באופן סדיר את אפליקציות Mercedes
.me
הצגת חשבון המשתמש בMercedes me-
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
הרכב מקושר לחשבון משתמש
.
 0בחר
מוצג מידע על חשבון המשתמש המחובר.

הרכב עדיין אינו מקושר לחשבון משתמש
.
 0בחר
 0פעל בהתאם להוראות המופיעות על צג המדיה כדי ליצור
חשבון משתמש ולקשר אליו את הרכב.
 %כאשר בטלפון הנייד מותקנת אפליקציית Mercedes
 ,meניתן לקשר את הרכב באמצעות קוד ה QR-המוצג.
הצגת שירותי Mercedes me
תנאים
 Rהרכב מחובר לחשבון המשתמש.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר שירותים .
בתוך הקטגוריות השונות תוכלו לראות את השירותים
המוצעים באמצעות  ,Mercedes meביניהם שירותים
שכבר רכשת ושירותים נוספים הזמנים לרכישה.
להפעלה או לביטול השירותים ,כנס לפורטל Mercedes
 meבאמצעות חשבון המשתמש שלך.
ואפליקציות

ביטול קישור בין חשבון משתמש לרכב
תנאים
 Rפרופיל )הרכב( של חשבון המשתמש ,שקושר ראשון
לרכב ,ייבחר.
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הפרופיל מסונכרן ) 3עמוד .(291
 PINנשמר.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1

ואפליקציות

2

 0בחר מחק את שיוך הרכב.
 0הזן את ה PIN-של חשבון המשתמש המקושר.
 %רק המשתמש שחשבון המשתמש שלו קושר ראשון לרכב
יכול לבטל את הקישור בין כל חשבונות המשתמש לרכב.
מערכת  Mercedes-Benzלהזעקת חירום
מידע על מערכת קריאת החירום של Mercedes-Benz
מערכת קריאת החירום של  Mercedes-Benzמתפקדת רק
באזורים שבהם יש כיסוי סלולרי של החברה שבהסכם .כיסוי
סלולרי לא מספיק על ידי החברה שבהסכם עשוי לגרום לכך
שקריאת החירום לא תישלח.
כדי שקריאת החירום האוטומטית תפעל ההצתה חייבת להיות
מופעלת.
 %מערכת הזעקת החירום של  Mercedes-Benzהופעלה
כבר במפעל .השימוש במערכת קריאת החירום של
 Mercedes-Benzהוא בחינם.

סקירת מערכת קריאת החירום של Mercedes-Benz
מערכת קריאת החירום של  Mercedes-Benzיכולה לסייע
לקצר משמעותית את משך הזמן בין התרחשות התאונה
להגעת כוחות ההצלה למקום התאונה .היא עוזרת לזהות את
המיקום גם של תאונות במקומות מוסתרים.
אפשר לבצע את השיחה אוטומטית ) 3עמוד  (373או ידנית
) 3עמוד  .(374הפעל את קריאת החירום רק לצורך הצלה
שלך או שלך מישהו אחר .אל תשתמש בקריאת החירום
לצורך טיפול בתקלה או במקרים דומים.
מידע על זמינות מערכת קריאת החירום של Mercedes-
 Benzבאזורים השונים תמצא באינטרנטhttp:// :
www.mercedes-benz.com/connect_ecall
תצוגה על צג המדיה:
התצוגות הבאות מופיעות על צג המדיה:
R
 :ההצתה אינה מופעלת או ישנה
תקלה במערכת קריאת החירום ) 3עמוד .(280
משמעות הדבר אינה בהכרח כשל מוחלט של מערכת
קריאת החירום .בכל זאת אפשר לשלוח קריאות חירום.
תצוגה זו מתייחסת אך ורק לרכב ואינה לוקחת בחשבון
קיום רשת סלולרית וזמינות מוקד החירום של
.Mercedes-Benz

R

אם לאחר הפעלת ההצתה ההודעה
נכבית זהו סימן שמערכת קריאת החירום זמינה מבחינת
הרכב.
 :Gהתצוגה מוצגת על הצג במהלך קריאת חירום.

 %אם ישנה תקלה במערכת קריאת החירום של
) Mercedes-Benzלדוגמה פגם ברמקול ,במיקרופון,
בכרית האוויר ,בלחצן  (SOSתוצג הודעה מתאימה על
הצג הרב-תכליתי של מכלול המחוונים.
הפעלת קריאת חירום אוטומטית של Mercedes-Benz
תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.
 Rמצבר ההתנעה טעון מספיק.
מערכת קריאת החירום של  Mercedes-Benzמפעילה
אוטומטית קריאת חירום במצבים הבאים:
 Rלאחר הפעלת מערכות ריסון ,כגון כרית אוויר או מותחן
חגורה בעקבות תאונה
 Rלאחר עצירת חירום אוטומטית שביצע עזר עצירת החירום
האקטיבי
קריאת החירום הופעלה:
 Rהמערכת תתקשר למוקד החירום של .Mercedes-Benz
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R

R

הודעה הכוללת את נתוני התאונה תישלח למוקד החירום
של .Mercedes-Benz
מוקד החירום של  Mercedes-Benzיכול להעביר את
הנתונים לאחד ממוקדי החירום הציבוריים באזור האחראי
על המקום שבו נמצא הרכב.
בהתמלא תנאים מסוימים ישודרו גם נתונים נוספים
בערוץ הדיבור למוקד החירום של .Mercedes-Benz
כך מתאפשר למרכזי השירות של Mercedes-Benz
להתחיל בתוך זמן קצר באמצעי הצלה ,חילוץ או גרירה.

לחצן ה SOS-ביחידת ההפעלה העילית מהבהב ברציפות עד
לסיום קריאת החירום.
לא תוכל לסיים מיד קריאת חירום אוטומטית.
אם מערכת קריאת החירום של  Mercedes-Benzאינה
מצליחה להתקשר למוקד החירום של ,Mercedes-Benz
היא תעביר את שיחת החירום אוטומטית למוקד חירום
ציבורי.
אם ההתקשרות למוקד חירום ציבורי אינה אפשרית גם כן,
תוצג הודעה מתאימה.
 0התקשר למוקד  100בטלפון הנייד.
אם הופעלה קריאת חירום:
 Rבמידה שמצב התנועה מאפשר זאת ,הישאר ברכב עד
שספק השירות במוקד החירום עונה לשיחה.

R
R

ספק השירות מחליט בהתבסס על תיעוד התאונה אם יש
להזעיק כוחות הצלה ו/או את המשטרה למקום התאונה.
אם אף אחד מהנוסעים אינו עונה ,יישלח מיד למקום
התאונה רכב הצלה.

ביצוע קריאת חירום של  Mercedes-Benzבאופן ידני
 0באמצעות לחצן  SOSביחידת ההפעלה העילית :לחץ על
לחצן ה SOS-במשך שנייה אחת לפחות .
 0באמצעות ההפעלה הקולית :השתמש בפקודות הקוליות
של ה 3) LINGUATRONIC-עמוד .(265
קריאת החירום הופעלה:
 Rהמערכת תתקשר למוקד החירום של .Mercedes-Benz
 Rהודעה הכוללת את נתוני התאונה תישלח למוקד החירום
של .Mercedes-Benz
מוקד החירום של  Mercedes-Benzיכול להעביר את
הנתונים לאחד ממוקדי החירום הציבוריים באזור האחראי
על המקום שבו נמצא הרכב.
 Rבהתמלא תנאים מסוימים ישודרו גם נתונים נוספים
בערוץ הדיבור למוקד החירום של .Mercedes-Benz
כך מתאפשר למרכזי השירות של Mercedes-Benz
להתחיל בתוך זמן קצר באמצעי הצלה ,חילוץ או גרירה.
 Rבמידה שמצב התנועה מאפשר זאת ,הישאר ברכב עד
שספק השירות במוקד החירום עונה לשיחה.

R

ספק השירות מחליט בהתבסס על תיעוד התאונה אם יש
להזעיק כוחות הצלה ו/או את המשטרה למקום התאונה.

אם מערכת קריאת החירום של  Mercedes-Benzאינה
מצליחה להתקשר למוקד החירום של ,Mercedes-Benz
היא תעביר את השיחה אוטומטית למוקד חירום ציבורי.
אם ההתקשרות למוקד חירום ציבורי אינה אפשרית גם כן,
תוצג הודעה מתאימה על צג המדיה.
 0התקשר למוקד  100בטלפון הנייד.
סיום קריאת חירום ידנית אל  Mercedes-Benzשהופעלה
בשוגג
 0בגלגל ההגה הרב-תכליתי :בחר ~.
העברת נתונים מערכת קריאת החירום של Mercedes-
Benz
במקרה של שיחת חירום אוטומטית או ידנית ,מועברים בין
היתר הנתונים הבאים:
 Rנתוני  GPSעל מיקום הרכב
 Rנתוני מיקום  GPSשל המסלול )כ 100-מ' לפני מקום
התאונה(
 Rכיוון נסיעה
 Rמספר זיהוי רכב
 Rסוג ההנעה של הרכב
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R
R
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מספר האנשים המשוער ברכב
 Mercedes me connectקיים או לא
קריאת החירום הופעלה ידנית או אוטומטית
נקודת הזמן שבה התרחשה התאונה
הגדרת השפה במערכת המולטימדיה

לצורך פענוח סיבות התאונה ייתכן שהאמצעים הבאים יינקטו
עד כשעה לאחר קריאת החירום:
 Rבירור המיקום הנוכחי של הרכב.
 Rייתכן כי יתקשרו לנוסעי הרכב.

הפעלה/עצירה של מצב בדיקה ERA-GLONASS
)רוסיה(
תנאים
 Rמצבר ההתנעה טעון מספיק.
 Rמתג ההצתה פועל.
 Rהרכב עומד כבר לפחות דקה.
0

הפעלת מצב בדיקה :לחץ על הלחצן ~ במשך חמש
שניות רצופות לפחות.
מצב הבדיקה יחל ,ויסתיים אוטומטית לאחר ביצוע
בדיקת הדיבור.
עצירה ידנית של מצב הבדיקה :כבה את ההצתה.
מצב הבדיקה ייעצר.

 %עבור רוסיה :עד כשעתיים לאחר קריאת החירום אי
אפשר להשתמש בפונקציות מסוימות ,כגון קליטת דיווחי
תנועה.

0

תפקוד האבחון העצמי של מערכת קריאת החירום )רוסיה(
הרכב שלך בודק את התקינות של מערכת קריאת החירום בכל
פעם שמפעילים את ההצתה .במקרה של תקלה במערכת ,תוצג
הודעת טקסט מתאימה במכלל המחוונים וכן הודעה אדומה
בצג של מערכת המולטימדיה.
אנא ודא שבתוך  30שניות לאחר הפעלת ההצתה ההודעה
בפינה הימנית עליונה של צג מערכת
המולטימדיה נכבית .משמעות הדבר היא שמערכת קריאת
החירום עברה בהצלחה את בדיקת האבחון .אם צג
המולטימדיה היה כבוי ,הפעל אותו.

פונקציות מקוונות ופונקציות אינטרנט
חיבור אינטרנט
מידע על חיבור לאינטרנט
& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך

מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
& אזהרה סכנת תאונה בעת תפעול התקני תקשורת
ניידים בזמן נהיגה.
התקני תקשורת ניידים מסיטים את תשומת הלב של הנהג
מהנעשה בדרך .בנוסף לכך הנהג עלול לאבד את השליטה
על הרכב.
 0הנהג רשאי לתפעל התקני תקשורת ניידים רק
כשהרכב עומד במקום.
 0נוסעי הרכב רשאים להשתמש בהתקני תקשורת
ניידים רק באזור המיועד לכך ,לדוגמה באזור
המושבים האחוריים.
מותר לתפעל התקני תקשורת ניידים ברכב רק בהתאם
לדרישות החוק העדכניות התקפות במדינתך בנושא זה.
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בהתאם לאבזור הרכב תוכל להשתמש באפשרויות הבאות כדי
להתחבר לאינטרנט:
 Rרכבים עם מודול תקשורת :שימוש באינטרנט כולל
שירותי  Mercedes me connectונתונים בנדידה
) 3עמוד .(376
 Rרכבים ללא מודול תקשורת:
 חיבור באמצעות  Wi-Fiלטלפון נייד תומך גלישהסלולרית ) 3עמוד (376
 חיבור באמצעות ® Bluetoothלטלפון נייד תומךגלישה סלולרית ) 3עמוד (376
במהלך הנסיעה פונקציות האינטרנט מוגבלות.
אופן התפקוד של מודול התקשורת
ברכבים שמותקן בהם מודול תקשורת קבוע ,החיבור
לאינטרנט מתאפשר באמצעות כרטיס  SIMמובנה.
כדי להשתמש בגישה לאינטרנט באמצעות מודול התקשורת
התנאים הבאים חייבים להתמלא:
 Mercedes me connect Rפעיל ומוכן לשימוש.
 Mercedes me connect Rהופעל עבור שימוש
באינטרנט.
 Rבמדינות מסויימות :ישנה חבילת נתונים של Mercedes
.me connect

במדינות מסויימות :לאחר הגעה למכסת הנתונים זמינות
שירותי  Mercedes me connectתהיה מוגבלת .יש לרכוש
חבילת נתונים באמצעות .Mercedes me connect
 %פנה למרכז שירות של  Mercedes-Benzכדי לברר אם
אפשר לרכוש חבילת נתונים במדינתך.
הגדרת חיבור אינטרנט באמצעות Wi-Fi
תנאים
 Rפונקציית ה Wi-Fi-במערכת המולטימדיה מופעלת
) 3עמוד .(309
 Rפונקציית ה Wi-Fi-מופעלת בטלפון הנייד )ראה הוראות
ההפעלה של היצרן(.
 Rהגלישה באינטרנט באמצעות  Wi-Fiמופעלת )ראה
הוראות ההפעלה של היצרן(.
במקרים הבאים ייתכן שהחיבור לאינטרנט באמצעות Wi-Fi
לא יפעל כשורה או לא יפעל כלל:
 Rהטלפון הנייד כבוי.
 Rהשימוש בנתונים סלולריים מבוטל בטלפון הנייד.
 Rהפונקציה  Wi-Fiכבויה במערכת המולטימדיה.
 Rהפונקציה  Wi-Fiכבויה בטלפון הנייד.
 Rפונקציית הגלישה באינטרנט באמצעות  Wi-Fiמבוטלת
בטלפון הנייד.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2הגדרות אינטרנט
ו
 2חיבור באמצעות
 0בחר רשת.
 0הירשם לרשת ה 3) Wi-Fi-עמוד .(309
2

הגדרת חיבור לאינטרנט באמצעות ®Bluetooth
תנאים
®
 Rהטלפון הנייד תומך בפרופיל Bluetooth PAN
).(Personal Area Network
 Rטלפון נייד מחובר למערכת המולטימדיה באמצעות
® 3) Bluetoothעמוד .(352
בפעם הראשונה שמחברים את הטלפון נייד למערכת
המולטימדיה באמצעות ® Bluetoothישנו מדריך
שמנחה אותך בכל שלבי הגדרת החיבור לאינטרנט.
לחלופין תוכל להגדיר את החיבור לאינטרנט ידנית.
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מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2הגדרות אינטרנט
ו
 2חיבור באמצעות
 0בחר את הטלפון הנייד.
החיבור לאינטרנט מוגדר.
במקרים הבאים ייתכן שהחיבור לאינטרנט באמצעות
® Bluetoothלא יפעל כשורה או לא יפעל כלל:
 Rהטלפון הנייד כבוי.
 Rהטלפון הנייד מחובר לטלפון סלולרי נוסף.
 Rהכיסוי הסלולרי באזור אינו מספיק.
 Rהשימוש בנתונים סלולריים מבוטל בטלפון הנייד.
 Rהפונקציה ® Bluetoothבמערכת המולטימדיה כבויה
והטלפון אמור להיות מחובר באמצעות ®.Bluetooth
 Rהפונקציה ® Bluetoothבטלפון כבויה והטלפון הנייד
אמור להיות מחובר באמצעות ®.Bluetooth
 Rהרשת הסלולרית או הטלפון הנייד אינם מאפשרים
שימוש בו זמני בחיבור הטלפון והאינטרנט.
 Rפונקציית השימוש באינטרנט באמצעות ®Bluetooth
אינה פעילה בטלפון.
2

חיבור אוטומטי לאינטרנט
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת 2
 2הגדרות אינטרנט
ו
0
סמן את הטלפון הנייד.
 0בחר .r
 0הפעל את חיבור אינטרנט קבוע .D
אישור טלפון נייד עבור גישה לאינטרנט
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2הגדרות אינטרנט
ו
 0בשורת הטלפון הנייד בחר .r
 0בחר מחק תצורה.
 0בחר כן.
הצגת פרטים של הטלפון הנייד
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2הגדרות אינטרנט
ו
 0בשורת הטלפון הנייד בחר .r
 0בחר פרטים.

2

2

התחברות לאינטרנט
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 0לדוגמה בחר  zדפדפן .
 %מערכת המולטימדיה מתחברת בדרך כלל אוטומטית .אם
מערכת המולטימדיה אינה מחוברת לאינטרנט ,היא
תתחבר לאינטרנט כאשר תשתמש ביישום אינטרנטי.
 %זמינות דפדפן האינטרנט משתנה ממדינה למדינה.
הגדרת ניתוק אוטומטי לחיבור האינטרנט
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת
 2הגדרות אינטרנט
ו
 0בשורת הטלפון הנייד בחר .r
 0בחר ניתוק כשאין פעילות.
האפשרויות הבאות עומדות לבחירתך:
 Rדקות
R
דקות
R
דקות
 Rללא הגבלה
0

בחר אפשרות.

2
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סטטוס חיבור
סקירת סטטוס החיבור

הצגת סטטוס חיבור
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2מערכת 2
ו
0
בחר מצב האינטרנט.
 Rבחיבור באמצעות  Wi-Fiאו ® Bluetoothיוצג נפח
תעבורת הנתונים המקורב .את הערכים המדויקים תוכל
לברר אצל הספק הסלולרי שלך.
 Rבחיבור באמצעות מודול התקשורת יוצגו פרטי הסטטוס
הבאים:
 סוג הרשת מצב מקוון/לא מקווןדפדפן אינטרנט
טעינת דף אינטרנט

 1תצוגת חיבור קיים )חץ כפול( ועוצמת הקליטה של
מודול התקשורת או של התקן ה Bluetooth®-המחובר
 %הזמינות היא בהתאם למדינה.

& אזהרה סכנה להסטת תשומת הלב בשימוש
במערכות מידע ובהתקני תקשורת
תפעול של מערכות מידע והתקני תקשורת המותקנים
ברכב בזמן נהיגה עשוי להסיט את תשומת הלב שלך

מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד את השליטה
ברכב.
 0תפעל מכשירים אלה רק כאשר מצב התנועה
מאפשר זאת.
 0אם זה אינו אפשרי ,עצור את הרכב בלי לסכן את
התנועה ובצע את הפעולות כשהרכב עומד במקום.
בעת התפעול של מערכת המולטימדיה חשוב לציית לתקנות
התעבורה התקפות במדינה שבה נוהגים ברכב.
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 z 2דפדפן
טעינת דף אינטרנט חדש
 0בחר .ä
 0הזן כתובת אינטרנט.
 0בחר ¬.
 %הזמינות היא בהתאם למדינה.
 %במהלך הנסיעה אי אפשר להציג דפי אינטרנט.
פתיחת דף מתוך היסטוריית גלישה
 0מעבר לדף הקודם או לדף הבא מההיסטוריה :בחר  Xאו
.Y
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סקירת דפדפן האינטרנט

 1הזנת כתובת URL
 2סימניה

 3דף אינטרנט אחד אחורה
 4דף אינטרנט אחד קדימה

 5התרעננות/ביטול
 6אפשרויות
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טעינת אפשרויות דפדפן אינטרנט
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 z 2דפדפן Z 2
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
 Rסימניות
 Rאפשרויות עם ההגדרות:
 הגדרות דפדפן מחק נתוני דפדפן0
0

0

ואפליקציות

בחר אפשרות.
קבע את ההגדרות.

טעינת הגדרות דפדפן האינטרנט
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 z 2דפדפן  2 Z 2הגדרות דפדפן
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
 Rחסימת חלונות מוקפצים
 Rהפעלת
 Rאפשר קובצי
0

הפעלת הפונקציה :הפעל את לחצן המסך.

כיבוי הפונקציה :השבת את לחיצן המסך.

מחיקת היסטוריית האינטרנט
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
ואפליקציות
 z 2דפדפן  2 Z 2מחק נתוני דפדפן
האפשרויות הבאות עומדות לבחירתך:
 Rהכל
 Rזיכרון מטמון
 Rקובצי
 Rהיסטוריה
שהוזנו
 Rכתובות
 Rנתוני טפסים
0
0

בחר אפשרות.
בחר כן.

ניהול סימניות
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 z 2דפדפן
 0בחר ?.

ואפליקציות

בחירת סימניה
 0בחר רשומה.
יצירת סימניות
 0בחר הוסף דף נוכחי לסימניות.
הסימניה תישמר.
עריכת סימניות
 r 0בחר מאחורי סימניה.
 0בחר עריכה.
 0הזן את השם.
 0בחר .a
מחיקת סימניות
 r 0בחר מאחורי סימניה.
 0בחר מחק.
 0בחר כן.
סגירת דפדפן האינטרנט
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 z 2דפדפן
 0בחר ©.

ואפליקציות
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רדיו אינטרנטי
פתיחת רדיו אינטרנטי
תנאים
 Rישנו חשבון .http://www.mercedes.me
 Rשירות רדיו אינטרנטי מופעל.
 Rישנה תוכנית גלישה.

R

ייתכן שתצטרך לרכוש תוכנית.
ישנו חיבור אינטרנט מהיר כדי שהשידור יועבר ללא
הפרעות.

 %זמינות השירותים תלויה במדינה .לקבלת מידע נוסף פנה
למרכז שירות של .Mercedes-Benz

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו
.
 0בחר
תפריט הרדיו האינטרנטי ייפתח .התחנה האחרונה
שכווננה תושמע.
 %איכות החיבור תלויה בקליטה הסלולרית במקום.
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סקירת רדיו אינטרנטי

1
2
3
4

מידע נוסף על התחנה הנוכחית
מוצג במקרה שמחובר באמצעות חשבון משתמש פרטי
קצב נתונים
אפשרויות

5
6
7
8

מועדפים
הפעלה/עצירה
דפדפן
חיפוש

 9קטגוריה שנבחרה
 Aספק רדיו אינטרנטי
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בחירה והתחברות לתחנות רדיו באינטרנט
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו 2
 0בחר = .
 0בחר קטגוריה.
 0בחר תחנה.
המערכת תתחבר אוטומטית.
או
 0בחר את שדה החיפוש.
 0הזן שם תחנה.
 %שימוש ברדיו אינטרנטי עשוי לצרוך תעבורת נתונים
גבוהה.
שמירת/מחיקת רדיו אינטרנטי במועדפים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו 2
 0בחר תחנה.
 0בחר . ß
רשימת המועדפים עם כל התחנות השמורות תופיע.
 0בחר הוספה למועדפים .
או

0

צור חשבון אצל ספק השירות המקוון )(TuneIn Radio
ולאחר מכן הירשם במערכת המולטימדיה.
המועדפים שלך יופעלו במערכת המולטימדיה.

מחיקת מועדפים
 0בחר תחנה.
 0בחר . ß
 0מחיקת מועדף בחר.
הגדרת אפשרויות לרדיו אינטרנטי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו 2

מדיה
מידע על פעולת המדיה
2

Z

2

האפשרויות הבאות עומדות לבחירתך:
 Rבחירת הרשמה :בחירת איכות ההזרמה.
 :רישום חשבון המשתמש שלך
 Rרישום חשבון
ב TuneIn-שלך.
 Rניתוק חשבון :ניתוק חשבון המשתמש שלך ב.TuneIn-
0

בחר אפשרות.

הצגת רשימת התחנות האחרונות של הקטגוריה שנבחרה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו 2
 0לחץ על האייקון של התחנה הנוכחית.
בהתאם לאופן בחירת התחנה ,תוצג רשימת תחנות.

מידע על פורמטים והתקני אחסון נתמכים
& אזהרה סכנה להסחת תשומת הלב בעת תפעול
התקני אחסון
תפעול התקני אחסון במהלך הנסיעה עשוי להסיט את
תשומת לבך מהנעשה בדרך .בנוסף לכך אתה עלול לאבד
את השליטה ברכב.
 0יש לתפעל התקני אחסון רק כאשר הרכב עומד
במקום.
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מערכת המולטימדיה תומכת בפורמטים ובהתקני האחסון
הבאים:
מערכות קבצים
מותרות

NTFS ,exFaT ,FAT32

התקני אחסון
מותרים

התקני ®,USB, iPod®/iPhone
התקני ® MTP, Bluetoothהתקני
אודיו

תבניות שמע
נתמכות

,WAV ,AAC ,WMA ,MP3
ALAC ,FLAC

תבניות וידאו
נתמכות

,MKV ,DivX ,AVI ,MPEG
WMV ,M4V ,MP4

 %שים לב להנחיות הבאות:
 Rמערכת המולטימדיה מנהלת סך הכל עד 50000
קבצים נתמכים.
 Rהמערכת תומכת בהתקני אחסון בנפח של עד 2 TB
)שטח כתובות של ‑32סיביות(.
 Rמאחר הקיים היצע גדול מאוד של קובצי וידאו
ומוזיקה מבחינת המקודדים ,קצב הדגימה וקצב
הסיביות ,אי אפשר להבטיח שאפשר יהיה לנגן כל
קובץ.

R

R
R

R

מכיוון שישנו כיום מגוון גדול של התקני USB
בשוק ,אי אפשר להבטיח שהמערכת תוכל להפעיל
את כל התקני ה USB-הקיימים.
המערכת תומכת קבצים עד FullHD
).(1920x1080
אי אפשר להציג קובצי וידאו או מוזיקה המוגנים
מפני העתקה או מוצפנים באמצעות DRM
).(Digital Rights Management
נגני  MP3צריכים לתמוך בMedia Transfer-
.(MTP) Protocol

מידע על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים
קובצי שמע שיצרת בעצמך )למשל קבצים ששכפלת בעצמך
ונמצאים על התקני אחסון( כפופים להגנה על זכויות יוצרים.
במדינות רבות אסור ליצור עותקים ללא אישור מראש מידי
בעל זכויות היוצרים ,גם לא לשימוש פרטי .למד את חוקי
זכויות היוצרים הרלוונטיים וציית להם.

מיוצר באישור Dolby ,Dolby Laboratories. Dolby
 Audioוסמל ה D-הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby
.Laboratories
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לפרטים על הפטנטים של  DTSראה http://
 .patents.dts.comיוצר ברישיון של DTS Licensing
 ,Limited. DTSהסמל כמו גם  DTSוהסמל יחד עם
הסימנים המסחריים הרשומים ,וגם  DTS TruVolumeהם
סימן מסחרי של  DTS, Inc.© DTS, Inc.כל הזכויות
שמורות.

 ,Playlist Plus ,MusicID ,Gracenoteהלוגו של
 Gracenoteוהכיתוב " "Powered by Gracenoteהם
סימני סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של
 Gracenote, Inc.בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

 TIDALוהלוגו של  TIDALהם סימנים מסחריים רשומים
של  Aspiro ABבאיחוד האירופי ובמדינות אחרות.
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סקירת תפריט המדיה

1
2
3
4
5

הרצועה הקודמת או חיפוש מהיר לאחור
הרצועה הבאה או חיפוש מהיר לפנים
כריכת אלבום
מקור מדיה פעיל
רצועה ומבצע

6
7
8
9

מספר רצועה  /רצועה נוכחית ברשימת ההשמעה והתקני
אחסון נתמכים
השמעה חוזרת
הגדרות
אפשרויות נוספות

A
B
C
D
E

בקרת השמעה
סרגל זמן
קטגוריות
חיפוש מוזיקה
השמעה אקראית
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חיבור התקן אחסון למערכת המולטימדיה
חיבור התקני USB
* הערה נזקים בטמפרטורות גבוהות
טמפרטורת גבוהות עשויות לגרום נזק להתקני .USB
 0לאחר השימוש יש לשלוף את התקני הUSB-
ולהוציא אותם מהרכב.

יחידת חיבורי המולטימדיה נמצאת בתא האחסון מתחת
למשענת היד ,והיא כוללת שני חיבורי  USBמסוג .C
ברכבים בעלי אבזור מתאים יימצאו חיבורי  USBנוספים
בתא האחסון בקונסולה המרכזית מלפנים או בתא הנפתח
האחורי.
 0חבר את התקן ה USB-לחיבור ה.USB-
 %בעת חיבור כמה מכשירי ® Appleבו זמנית שים לב
לסדר חיבור המכשירים .מערכת המולטימדיה תתחבר רק
למכשיר שחובר ראשון .מכשירי ® Appleנוספים
המחוברים באותו הזמן יקבלו אספקת חשמל בלבד.
חיפוש והרשאה של התקן שמע ®Bluetooth
תנאים
 Rה Bluetooth®-מופעל במערכת המולטימדיה ובהתקן
השמע.
 Rהתקן השמע תומך בפרופילי  A2DPו AVRCP-של
®.Bluetooth
 Rהתקן השמע נמצא במצב "גלוי" להתקנים אחרים.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1

מדיה

2

2

ª

הרשאה של התקן שמע ® Bluetoothחדש
 0בחר חבר התקן חדש.
ההתקנים שנמצאו מוצגים ברשימת ההתקנים.
 0בחר התקן שמע.
תהליך ההרשאה יתחיל .במערכת המולטימדיה ובטלפון
הנייד יוצג קוד.
 0אם הקודים זהים ,אשר את ההודעה בהתקן השמע.
.
 0בחר רק כהתקן שמע
התקן שמע ה Bluetooth®-יחובר עם מערכת
המולטימדיה.
חבר התקן שמע ® Bluetoothשכבר אושר
 0בחר התקן ® Bluetoothמתוך הרשימה.
מתקשר כעת.
הפעלת מדיה
תנאים
 Rהתקן אחסון מחובר למערכת המולטימדיה.
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מערכת מולטימדיה:
2 © 1
או
 0בחר

0

)מדיה(
כמקור מדיה.

בקרת ההפעלה של המדיה
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)מדיה(
 0השהיית ההפעלה :בחר .8
 0המשך ההפעלה :בחר .6
 0השמעה חוזרת של הרצועה :בחר .:
האפשרויות שלהלן זמינות להשמעה החוזרת:
 Rבחירה פעם אחת :חזרה על כל רשימת ההשמעה.
 Rבחירה פעמיים :השמעה חוזרת של הרצועה
הנוכחית.
 Rבחירה שלוש פעמים :ביטול ההשמעה החוזרת.
 0השמעת רצועות בסדר אקראי :בחר .9
 0הרצת רצועה קדימה או אחורה :לחץ על הנקודה
המתאימה בסרגל הזמן.
 0בחירת הרצועה הבאה :בחר .ü
 0בחירת הרצועה הקודמת û :בחר.

0

חיפוש מהיר ברצועות :לחץ לחיצה ארוכה על  ûאו
.ü
הצגת רשימת הרצועות הנוכחית :בחר בתמונת הרצועה
המוצגת.

הגדרת אפשרויות נוספות להפעלת מדיה
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

)מדיה(

טעינת אפשרויות נוספות
 0בחר . ß
האפשרויות הנוספות מוצגות.
לרשותך עומדות האפשרויות הבאות:
 Rמיקס בהפתעה
יצירת רשמית השמעה עם שירים בבחירה אקראית.
 Rהוסף לשירים האהובים
השיר הנוכחי מוסף לרשימת השירים האהובים.
 Rהסר מהשירים האהובים
השיר הנוכחי מוסר מרשימת השירים האהובים.
0

בחר אפשרות.

Online-Music
פתיחת Online-Music
תנאים
 Rקיים חשבון לשירותי הזרמת מוזיקה.
 Rחיבור למנוי שירותי הזרמת מוזיקה.
 Rישנה תוכנית גלישה.
ייתכן שתצטרך לרכוש תוכנית.
 Rישנו חיבור אינטרנט מהיר כדי שהשידור יועבר ללא
הפרעות.
 %זמינות השירותים תלויה במדינה .לקבלת מידע נוסף פנה
למרכז שירות של .Mercedes-Benz
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה
 0בחר מוזיקה מהאינטרנט.
עםמוזיקה מהאינטרנט באפשרותך להאזין למוזיקה
באמצעות שירות סטרימינג.
ניתן להפעיל את ההאזנה למוזיקה באמצעות בקרת המגע,
מסך המגע ,משטח המגע או באמצעות יישום המדיה.
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חיפוש מוזיקה בOnline-Music-
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)מדיה(
 2מוזיקה מהאינטרנט
חיפוש קטגוריות בOnline Music-
בקטגוריה החיפוש ניתן לחפש תכני המדיה של ספק שירותי
הסטרימינג .הקטגוריות הזמינות תלויות בספק שירותי
הסטרימינג.
 0בחר .5
תוצג רשימה של הקטגוריות הזמינות.
 0בחר קטגוריה.
חיפוש מילות מפתח בOnline Music-
על ידי חיפוש באמצעות מילות מפתח ניתן לחפש תכנים
בהזנת טקסט חופשי.
 0בחר .ª
מוצגת מקלדת להזנת תווים.
 0הזן את המונח לחיפוש.
 %החיפוש מתחיל עם הזנת שלושת התווים הראשונים .ככל
שתזין יותר תווים ,כך יהיו תוצאות החיפוש ממוקדות
יותר.

0

בחר את הערך הרצוי מרשימת ההתאמות שנמצאו.
אם ההתאמה שנבחרה היא אלבום ,שיר או רשימת
השמעה ,מערכת השמע תתחיל להשמיע את הבחירה .אם
ההתאמה שנבחרה היא קטגוריה חדשה ,היא תפתח
בחיפוש.

הגדרת אפשרויות בOnline Music-
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)מדיה(
 2מוזיקה מהאינטרנט
)מדיה( .ß
 0בניגון המדיה בתפריט לחץ על
יוצגו שלוש אפשרויות:
 Rהוספת השיר לאחד המועדפים האישיים
 Rהוספת השיר לאחת מרשימות ההשמעה
.
 Rהאפשרות
 0בחר אחת משלוש האפשרויות.
יצור רשימת השמעה של
 %בחירה באפשרות
שירים דומים.
האפשרויות הזמינות תלויות בהיצע של שירותי
הסטרימינג.

חיפוש מדיה
מידע על חיפוש בקטגוריות
תחת  5ניתן לחפש בכל קובצי המדיה הזמינים .זמינות
מספר קטגוריות לבחירה .הקטגוריות המוצגות הן בהתאם
למכשיר המחובר ולפורמט הנתונים.
קטגוריות זמינות עבור שמע ®:Bluetooth
 Rרשימת שירים נוכחית
התיקיות והקטגוריות של ההתקן המחובר מוצגות.
קטגוריות זמינות עבור קבצי אודיו:
 Rרשימת שירים נוכחית
 Rרשימות השמעה
 Rתיקייה
 Rאלבומים
 Rאמנים
 Rרצועה
 Rשירים אהובים
 Rמושמעים לעתים קרובות
 Rהתווספו לאחרונה
 Rסגנון ) 3עמוד (390
 Rסגנונות מוסיקה
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R
R
R
R
R

שנה
מלחין
בחירה לפי כריכה
פודקאסטים )מכשירי ®( Apple
ספרי אודיו )מכשירי ®( Apple

קטגוריות זמינות עבור קבצי וידאו:
 Rתיקייה
 Rוידאו
 %הקטגוריות יהיה זמינות ברגע שהמערכת סיימה לקרוא
ולנתח את כל תוכן המדיה.
התחל חיפוש בקטגוריות
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה 5 2
 0בחר קטגוריה.
 0בחר  ªוהזן מונח לחיפוש.
מיון התוצאות המוצגות או הפעלת כל המדיות שנמצאו
 0בחר . Ä

 0ניגון כל ההתאמות שנמצאו בקטגוריה :בחר נגן הכל.
כאשר לדוגמה הקטגוריה אלבומים פעילה ,יושמעו כל
האלבומים שנמצאו של המבצע המבוקש.
 0מיון התוצאות בסדר אלפביתי :בחר מיון מא עד ת .
 0מיון התוצאות בסדר אלפביתי הפוך :בחר מיון מת עד
א.
 %האפשרויות הזמינות תלויות בקטגוריה שנבחרה ובהתקן
המחובר.
שימוש במילות מפתח
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה
על ידי חיפוש באמצעות מילות מפתח ניתן לחפש תכנים
בהזנת טקסט חופשי.
 0בחר .ª
מוצגת מקלדת להזנת תווים.
 0הזן את המונח לחיפוש.
 %החיפוש מתחיל עם הזנת התו הראשון .ככל שתזין יותר
תווים ,כך יהיו תוצאות החיפוש ממוקדות יותר.
 0בחר את הערך הרצוי מרשימת ההתאמות שנמצאו.
אם ההתאמה שנבחרה היא אלבום ,שיר או רשימת
השמעה ,מערכת השמע תתחיל להשמיע את הבחירה .אם

ההתאמה שנבחרה היא קטגוריה חדשה ,היא תפתח
בחיפוש.
בחירת רצועה על פי אווירה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה 5 2
חיפוש בקטגוריות מאפשר לך לחפש רצועות מוזיקה על פי
האווירה.
 0בחר סגנון .
תוצג טבלה עם האווירות שלהלן:
 Rחיובי
 Rשקט
 Rאפלולי
 Rנמרץ
 0העבר את הבקר למיקום המבוקש.
חיפוש הרצועות מבוצע על פי האווירה שהוגדרה.
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רדיו
הפעלת הרדיו
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו
 0לחלופין :לחץ על הלחצן |.
תצוגת הרדיו תופיע .אתה תשמע את התחנה האחרונה
שהייתה פעילה בתחום התדרים האחרון שהוגדר.
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סקירת רדיו

 1תחום התדרים הפעיל
 2שם התחנה או התדר המכוונן
 3אמן ,רצועה ואלבום

 4אפשרויות
 5מסך מלא  /מצגת DAB
 6פונקציית הדממה

 7רשימת ערוצים
 8חיפוש
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הגדרת תחום תדרים

חיפוש תחנת רדיו באמצעות שם תחנה או הזנת התדר

עריכת זיכרון התחנות

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו
 0בחר תחום תדרים.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1
 0בחר .è
 0הזן שם תחנה או תדר.
 0בחר תחנה.

מערכת מולטימדיה:
2 © 1

כוונון תחנת רדיו
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו
 0החלקה שמאלה או ימינה בלחצן הבקרה.
טעינת רשימת תחנות הרדיו
מערכת מולטימדיה:
2 © 1

רדיו

0

0

בחר
.
רשימת התחנות תוצג.
בחר תחנה.

רדיו

שמירת תחנת רדיו
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו
 0בחירת תחנת רדיו.
קיים מקום פנוי בזיכרון התחנות
 0בחר .f
או
 0לחץ לחיצה ממושכת על תחנת הרדיו.
החלפת רשומה בזיכרון התחנות
 0לחץ לחיצה ארוכה על רשומה בזיכרון התחנות.
 0בחר כן.

 Þרדיו

הזזת תחנה
 0לחץ לחיצה ארוכה על תחנה שמורה בזיכרון.
 0בחר הזז.
 0העבר את התחנה למיקום החדש.
מחיקת תחנה
 0לחץ לחיצה ארוכה על תחנה.
 0בחר מחק.
החלפת תחנה
 0לחץ לחיצה ארוכה על תחנה.
 0בחר החלף תחנת רדיו.
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טעינת מצגת שקופיות )רדיו (FM/DAB

הגדרת הגברת העוצמה של דיווחי התנועה

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו
מצגת השקופיות מציגה מידע נוסף מהתחנה בצורה גרפית.
מידע זה עשוי להכיל לדוגמה לוגו ,עטיפת אלבום ,רצועת
מוזיקה ,תוכנית ,חדשות או גם מידע טכני.

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1הגדרות  2שמע
 0בחר הודעות ניווט והודעות דיווחי תנועה.
 0הגדר ערך ב-הגברת קול של דיווחי התנועה.
 0הגדר ערך.
 0אשר את הערך באמצעות .q

0

בחר

.

פתיחת תפריט צליל
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה Z 2
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
 Rאקולייזר
 Rבאלאנס ופיידר
 Rעוצמת קול
0

הצגת רדיו-טקסט

הפעלה  /ביטול פונקציית קיבוע תדר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו Z 2
 0הפעל או כבה את קיבוע תדר.
כאשר הפונקציה מופעלת ,התדר המכוונן לא יתחלף גם
אם הקליטה מידרדרת.
2

כללי

הפעלה/כיבוי דיווחי תנועה
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו  2 Z 2כללי
.
 0הפעל או כבה את דיווחי תנועה

מערכת מולטימדיה:
 2 © 1רדיו  2 Z 2כללי
 0הפעל או כבה את מידע טקסטואלי של הרדיו.
סאונד
הגדרות צליל
מידע על מערכת השמע
מערכת השמע מצוידת בהספק כולל של  125ואט חמשה
רמקולים .היא משרתת את כל הפונקציות של הרדיו והמדיה.

2

צליל

בחר פונקציה.

הגדרת צלילי טרבל ,בינוניים ובסים
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה  2 Z 2צליל
 2אקולייזר
 0הגדר גבוהים ,בינוניים או באסים.
הפעלה/כיבוי של התאמת עוצמת הקול
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה  2 Z 2צליל
 2עוצמת קול
התאמת עוצמת הקול האוטומטית מאזנת הפרשים בין עוצמות
הקול בעת מעבר בין מקורות שמע שונים ובמקור השמע
הנוכחי.
 0הפעל או כבה את התאמה אוטומטית.
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הגדרת באלאנס/פיידר
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה
 2באלאנס ופיידר

2

Z

2

צליל

הגדרת באלאנס
 0בסריג המוצג הזז את חלוקת עוצמת הקול בין הצד
השמאלי לימני של הרכב.
עוצמת הקול תחולק בין הרמקולים השמאליים לימניים
ברכב.
הגדרת פיידר
 0בסריג המוצג הזז את חלוקת עוצמת הקול בין החלק
הקדמי לאחורי של הרכב.
עוצמת הקול תחולק בין הרמקולים הקדמיים לאחוריים
ברכב.
מערכת שמע היקפי של ®Burmester
מידע על מערכת השמע ההיקפי של ®Burmester
מערכת השמע ההיקפי של ® Burmesterמצוידת בהספק
כולל של  590ואט וב 13-רמקולים .היא משרתת את כל
הפונקציות של הרדיו והמדיה.

פתיחת תפריט הצליל במערכת השמע ההיקפי של
®Burmester
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה 2 Z 2
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
 Rאקולייזר
 Rבאלאנס ופיידר
 Rמיקוד צליל
 Rפרופיל צליל
 Rעוצמת קול
0

בחר פונקציה.

הגדרת צלילי הטרבל ,הבינוניים והבסים במערכת השמע
ההיקפי של ®Burmester
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה 2 Z 2
 2אקולייזר
 0הגדר גבוהים ,בינוניים או באסים .

הפעלה או כיבוי של התאמת עוצמת הקול במערכת השמע
ההיקפי של ®Burmester
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)מדיה( Z 2
2
 2עוצמת קול
התאמת עוצמת הקול האוטומטית מאזנת הפרשים בין עוצמות
הקול בעת מעבר בין מקורות שמע שונים ובמקור השמע
הנוכחי.
 0הפעל או כבה את התאמה אוטומטית.
הגדרת באלאנס/פיידר במערכת השמע ההיקפי של
®Burmester
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)מדיה( Z 2
2
 2באלאנס ופיידר
הגדרת באלאנס
 0בסריג המוצג הזז את חלוקת עוצמת הקול בין הצד
השמאלי לימני של הרכב.
עוצמת הקול תחולק בין הרמקולים השמאליים לימניים
ברכב.
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הגדרת פיידר
 0בסריג המוצג הזז את חלוקת עוצמת הקול בין החלק
הקדמי לאחורי של הרכב.
עוצמת הקול תחולק בין הרמקולים הקדמיים לאחוריים
ברכב.
פרופיל צליל במערכת ® Burmesterבחירת מערכת שמע
היקפי
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה 2 Z 2
 2פרופיל צליל
אפשר לבחור מבין הפרופילים הבאים:
R
R

היקפי

0

בחר פרופיל צליל.

הגדרת מוקד הצליל במערכת השמע ההיקפי של
®Burmester
מערכת מולטימדיה:
2 © 1
)מדיה( Z 2
2
 2מיקוד צליל
 0בחר מיקום למיקוד הצלילי או בחר כל המקומות.

מערכת שמע מתקדמת
מידע על מערכת השמע המתקדמת
מערכת השמע המתקדמת מצוידת בהספק כולל של  225ואט
תשע רמקולים .היא משרתת את כל הפונקציות של הרדיו
והמדיה.
פתיחת תפריט הצליל במערכת השמע המתקדמת
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה  2 Z 2צליל
תוכל לבחור מבין הפונקציות הבאות:
 Rאקולייזר
 Rבאלאנס ופיידר
 Rעוצמת קול
0

בחר פונקציה.

הגדרת צלילי טרבל ,בינוניים ובסים במערכת השמע
המתקדמת
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה  2 Z 2צליל
 2אקולייזר
 0הגדר גבוהים ,בינוניים או באסים .

הפעלה/כיבוי של כוונון עוצמת הצליל במערכת השמע
המתקדמת
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה  2 Z 2צליל
 2עוצמת קול
התאמת עוצמת הקול האוטומטית מאזנת הפרשים בין עוצמות
הקול בעת מעבר בין מקורות שמע שונים ובמקור השמע
הנוכחי.
 0הפעל או כבה את התאמה אוטומטית.
הגדרת באלאנס/פיידר במערכת השמע המתקדמת
מערכת מולטימדיה:
 2 © 1מדיה  2 Z 2צליל
 2באלאנס ופיידר
הגדרת באלאנס
 0בסריג המוצג הזז את חלוקת עוצמת הקול בין הצד
השמאלי לימני של הרכב.
עוצמת הקול תחולק בין הרמקולים השמאליים לימניים
ברכב.
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הגדרת פיידר
 0בסריג המוצג הזז את חלוקת עוצמת הקול בין החלק
הקדמי לאחורי של הרכב.
עוצמת הקול תחולק בין הרמקולים הקדמיים לאחוריים
ברכב.

 398טיפול ותחזוקה
תצוגת מרווחי שירות ASSYST PLUS
תפקוד תצוגת הטיפולים התקופתיים ASSYST PLUS
תצוגת הטיפולים התקופתיים  ASSYST PLUSמספקת לך
מידע בצג המחוונים על הזמן הנותר או מרחק הנסיעה הנותר
עד למועד הטיפול התקופתי הבא.
באמצעות לחצן החזרה בגלגל ההגה אפשר להסתיר את
הודעת השירות.
בהתאם לאופן השימוש ברכב ,ייתכן שבתצוגת הטיפולים
 ASSYST PLUSיתקצר המרווח עד לטיפול הבא ,לדוגמה
במקרים הבאים:
 Rנסיעות למרחקים קצרים בעיקר
 Rהרכב נמצא פעמים רבות ולזמנים ממושכים במצב סרק
 Rהתנעות קרות רבות
 Rרכבים בעלי מסנן חלקיקים לדיזל :חידושים לא שלמים
רבים של מסנן החלקיקים לדיזל
 Mercedes-Benzממליצה להימנע ממצבים אלה.
מידע בנוגע לטיפול ברכב שלך תקבל במוסך מורשה ,לדוגמה
במרכז שירות של .Mercedes-Benz

הצגת מועד טיפול

טיפולים מיוחדים

מחשב רכב:

המרווח הדרוש בין טיפולים נקבע לפי שימוש רגיל ברכב.
תנאי שימוש קשים או עומס רב יותר על הרכב מקצרים את
המרווחים הדרושים בין הטיפולים.
תצוגת מרווחי השירות  ASSYST PLUSהינה מערכת עזר
בלבד .האחריות אם יש לבצע טיפולים לעתים קרובות יותר
מאשר נדרש עקב תנאי השימוש בפועל ו/או העומסים ,הינה
מוטלת על הנהג של הרכב.
דוגמאות לתנאי שימוש קשים:
 Rנסיעות תכפות בעיר ,עם עצירות רבות
 Rנסיעות למרחקים קצרים בעיקר
 Rנסיעות תכופות בהרים או על כבישים משובשים
 Rהרכב נמצא פעמים רבות ולזמנים ממושכים במצב סרק
 Rנסיעה באזורים מאובקים מאוד ו/או שימוש תכוף במצב
סחרור אוויר

1
)שירות(
(ASSYST PLUS 2
מועד הטיפול הבא יוצג.
 0סגירת התצוגה :לחץ על לחצן החזרה בגלגל ההגה בצד
שמאל.
שים לב באופן מיוחד גם לנושא הבא:
 Rתפעול )מחשב הרכב( ) 3עמוד .(245

(

מידע בנושא ביצוע עבודות השירות באופן סדיר
* הערה שחיקה מוקדמת עקב חריגה ממועדי
הטיפולים
טיפול חלקי ברכב או לא במועד עשוי להוביל לשחיקה
מוגברת ולנזקים לרכב.
 0דאג לביצוע טיפולי הרכב במועדים הדרושים.
 0דאג לביצוע טיפולי הרכב במוסך מורשה.

כאשר הרכב פועל בתנאים אלה או בתנאים דומים ,דאג
לדוגמה להחלפת מסנן פנים הרכב ,שמן המנוע ומסנן השמן
לעתים תכופות יותר .ככל שהמאמץ על הרכב גדול יותר ,כך
יש לבדוק את הצמיגים לעתים תכפות יותר .מידע נוסף תקבל
במוסך מורשה.
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זמני השבתה כשהמצבר מנותק
תצוגת מועדי הטיפולים  ASSYST PLUSמחשבת את
מועד הטיפול רק כאשר המצבר מחובר.
 0לפני ניתוק המצבר בדוק את מועד הטיפול בצג המחוונים
ורשום לך אותו ) 3עמוד .(398
תא מנוע
מכסה מנוע אקטיבי )הגנת הולכי רגל(
אופן הפעולה של מכסה תא המנוע האקטיבי )הגנת הולכי
רגל(
במצבי תאונה מסוימים מכסה תא המנוע האקטיבי יכול
להפחית את הסיכון לפציעה של הולכי רגל .האזור האחורי
של מכסה תא המנוע מתרומם כ 85 -מ"מ .
לאחר שמכסה תא המנוע האקטיבי התרומם עליך להחזיר
אותו בעצמך למקום כדי שתוכל לנסוע למוסך .לאחר שמכסה
תא המנוע האקטיבי כבר התרומם ,הגנת הולכי הרכב תהיה
מוגבלת.
עליך להגיע למוסך מורשה כדי להחזיר לתפקוד מלא את
מכסה תא המנוע האקטיבי.
מכסה תא המנוע האקטיבי אינו זמין בכל המדינות.

החזרת מכסה תא המנוע האקטיבי למקום
& אזהרה סכנת כוויה מרכיבים חמים בתא המנוע
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים מאוד,
לדוגמה המנוע ,הרדיאטור ורכיבים של מערכת הפליטה.
 0אפשר למנוע להתקרר ,וגע רק בחלקים המפורטים
להלן.

0

אם עדיין אפשר להרים מעט את מכסה תא המנוע
האקטיבי מאחור באזור הצירים ,חזור שוב על הפעולה
עד שהוא ננעל בצורה תקינה.

פתיחה/סגירה של מכסה תא המנוע
& אזהרה סכנת תאונה כשנעילת מכסה תא המנוע
משוחררת בזמן הנסיעה
כאשר מכסה המנוע אינו נעול הוא עשוי להיפתח במהלך
נסיעה ולחסום את שדה הראייה שלך.
 0לעולם אין לשחרר את נעילת מכסה תא המנוע
בזמן נסיעה.
 0לפני כל נסיעה יש לוודא שמכסה תא המנוע נעול.
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה בעת פתיחה וסגירה של
מכסה תא המנוע

0

דחף מטה באמצעות כף היד את מכסה תא המנוע
האקטיבי  1באזור הצירים משני הצדיים.
תוך כך הלחץ משתחרר מהאקטואטור הפניאומטי וייתכן
שיישמע רעש שריקת אוויר.
מכסה תא המנוע חייב להינעל.

מכסה המנוע עשוי ליפול בחזרה בעוצמה בכל פתיחה או
סגירה.
סכנת פציעה לאנשים בטווח התנועה של מכסה המנוע!
 0יש לפתוח ולסגור את מכסה תא המנוע רק כאשר
איש אינו נמצא בטווח התנועה שלו.
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& אזהרה סכנת כוויה בעת פתיחת מכסה תא המנוע

& אזהרה סכנת פציעה עקב מגע בחלקים מוליכים

כאשר פותחים את מכסה המנוע בזמן שהמנוע חם מדי או
כשישנה שרפה בתא המנוע ,גזים חמים או נוזלי רכב
אחרים עשויים להיפלט ולפגוע בך.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע אפשר למנוע החם
להתקרר.
 0אם ישנה שרפה בתא המנוע השאר את מכסה תא
המנוע סגור והודע למכבי האש.

מערכת ההצתה ומערכת הזרקת הדלק פועלות במתח
גבוה .מגע בחלקים מוליכי מתח עלול לגרום
להתחשמלות.
 0לעולם אין לגעת בחלקים של מערכת ההצתה או
של מערכת הזרקת הדלק כאשר ההצתה מופעלת.

& אזהרה סכנת פציעה מחלקים נעים
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להמשיך לנוע גם
כאשר ההצתה כבויה או לחזור לנוע ללא התראה ,כגון
המאוורר של הרדיאטור.
לפני ביצוע עבודה כלשהי בתא המנוע יש לשים לב
לנושאים הבאים:
 0כבה את ההצתה.
 0לעולם אין לשלוח ידיים לאזורי סכנה בקרבת
חלקים נעים ,לדוגמה לאזור המאוורר.
 0הסר תכשיטים ושעונים.
 0הרחק פרטי לבוש ושערות מחלקים נעים.

& אזהרה סכנת כוויה מרכיבים חמים בתא המנוע
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים מאוד,
לדוגמה המנוע ,הרדיאטור ורכיבים של מערכת הפליטה.
 0אפשר למנוע להתקרר ,וגע רק בחלקים המפורטים
להלן.
& אזהרה סכנת פציעה עקב שימוש במגבים כשמכסה
תא המנוע פתוח
אם מגבי השמשות יתחילו לפעול כשמכסה המנוע פתוח,
ידיך עשויות להיתפס במנגנון הפעלת המגבים.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע יש להפקיד ולכבות
את ההצתה והמגבים.
 :Plug-in-Hybridשים לב להנחיות בחוברת ההוראות
הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.

0

פתיחה :משוך בידית  1כדי לשחרר את נעילת מכסה
תא המנוע.
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שמן מנוע
בדיקת מפלס שמן המנוע באמצעות מד השמן
& אזהרה סכנת כוויה מרכיבים חמים בתא המנוע
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים מאוד,
לדוגמה המנוע ,הרדיאטור ורכיבים של מערכת הפליטה.
 0אפשר למנוע להתקרר ,וגע רק בחלקים המפורטים
להלן.

0
0
0

דחף מעלה את הידית  1של נעילת מכסה תא המנוע,
והרם את תא המנוע כ 40-ס"מ.
סגירה :הורד את מכסה תא המנוע ,ומגובה של כ20-
ס"מ הפל אותו בתנופה קלה.
אם עדיין אפשר להרים מעט את מכסה תא המנוע ,פתח
אותו שוב והפל אותו עם מעט יותר תנופה ,עד שהוא
ננעל.

 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
תנאים
 Rחייב שיהיה למנוע מד שמן .אם לא ,אפשר לבצע את
מדידת מפלס השמן רק באמצעות מחשב הרכב
) 3עמוד .(402
מדיד השמן עשוי להימצא במקומות שונים בתא המנוע –
תלוי בדגם המנוע.
זמן ההמתנה ך[ני בדיקת מפלס השמן במנוע חם הוא חמש
דקות.

0
0
0

העמד את הרכב על שוח ישר.
משוך החוצה את מדיד השמן  1ונגב אותו.
דחף את מדיד השמן  1באטיות לתוך צינור ההובלה עד
שהוא נעצר ,וכעבור כשלוש שניות משוך אותו החוצה.
 Rמפלס השמן תקין :מפלס השמן נמצא בין הסימונים
 2ו.3-
 Rמפלס השמן נמוך מדי :מפלס השמן נמצא בסימון
 3או מתחתיו.
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0
0

 Rמפלס השמן גבוה מדי :מפלס השמן נמצא מעל
לסימון .2
אם מפלס השמן נמוך מדי מלא  1ל' שמן מנוע.
כאשר מפלס השמן גבוה נדי ,יש להוריד את השמן
המיותר .פנה למוסך מורשה.

בדיקת מפלס שמן המנוע באמצעות מחשב הרכב
תנאים
מפלס שמן המנוע נבדק במהלך נהיגה .בתנאי נהיגה רגילים,
הזיהוי של מפלס שמן המנוע עשוי לארוך עד  30דקות,
ובתנאי נהיגה אקטיביים גם יותר.
כדי לקבל את התוצאה מהר ככל האפשר:
 Rחמם את המנוע.
 Rהצב את הרכב על קרקע מפולסת.
 Rהעבר את המנוע לפעולה בסל"ד סרק.
מחשב רכב:
1
)שירות(
(
(Engine oil level 2
אחת מההודעות שלהלן תופיע בצג הרב-תכליתי:
R
)מודד מפלס שמן
מנוע כעת( :עדיין אין אפשרות למדוד את מפלס השמן.

0

R

R

0

R

0

R
0

R

0

חזור על הבקשה בתוך  30דקות נהיגה לכל היותר.
)מפלס שמן המנוע תקין(
והמלבן המציין את מפלס השמן בצג הרב-תכליתי ירוק
ונמצא בטווח שבין " "minלבין " :"maxמפלס השמן
תקין.
)מפלס שמן מנוע הוסף 1
ל'( והמלבן המציין את מפלס השמן בצג הרב-תכליתי
כתום ונמצא מתחת לסימון „:“min
מלא  1ל' שמן מנוע.
)הפחת את מפלס שמן
המנוע( והמלבן המציין את מפלס השמן בצג
הרב-תכליתי כתום ונמצא מעל לסימון „:“max
נקז את העודף של שמן המנוע .פנה למוסך מורשה.
)כדי לראות
את מפלס שמן המנוע הפעל את ההצתה(:
הפעל את ההצתה כדי לבדוק את מפלס שמן המנוע.
)מערכת
מפלס שמן מנוע אינה מתפקדת( :החיישן פגום או לא
מחובר.
פנה למוסך מורשה.

R
0

)מפלס שמן מנוע המערכת אינה זמינה כעת:(.
סגור את מכסה המנוע.

מילוי שמן מנוע
& אזהרה סכנת כוויה מרכיבים חמים בתא המנוע
רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים מאוד,
לדוגמה המנוע ,הרדיאטור ורכיבים של מערכת הפליטה.
 0אפשר למנוע להתקרר ,וגע רק בחלקים המפורטים
להלן.
& אזהרה סכנת כוויה ופציעה משמן המנוע
שמן מנוע שנשפך על רכיבים חמים בתא המנוע עלול
להתלקח.
 0ודא ששמן מנוע אינו נשפך ליד פתח המילוי.
 0לפני התנעת הרכב אפשר למנוע להתקרר ואז נקה
ביסודיות רכיבים שהתלכלכו בשמן מנוע.
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בדיקת מפלס חומר הקירור

* הערה נזקים למנוע עקב מסנן שמן שגוי ,שמן שגוי
או תוסף שגוי
0

0

0
0

& אזהרה סכנת כוויה מרכיבים חמים בתא המנוע

אין להשתמש בשמן מנוע או במסנן שמן בעלי
מפרט אחר מזה המצוין עבור השמן הדרוש
לטיפולים התקופתיים.
אין לשנות את שמן המנוע או את מסנן השמן כדי
לנסות ולהאריך את המרווחים הדרושים בין
הטיפולים.
אין להשתמש בתוספים.
ציית להנחיות החלפת השמן בתצוגת הטיפולים
התקופתיים.

רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים מאוד,
לדוגמה המנוע ,הרדיאטור ורכיבים של מערכת הפליטה.
 0אפשר למנוע להתקרר ,וגע רק בחלקים המפורטים
להלן.
& אזהרה סכנת כוויה בעת פתיחת מכסה תא המנוע

* הערה נזקים בעקבות מילוי יותר מדי שמן מנוע
שמן מנוע יותר מדי יכול להזיק למנוע או הממיר
הקטליטי.
 0אם מילאת יותר מדי שמן מנוע ,פנה למוסך
מורשה כדי שינקזו את הכמות העודפת.

0
0
0
0

סובב את המכסה  1נגד כיוון השעון והסר אותו.
מלא שמן מנוע.
הנח את המכסה  1על הפתח וסובב אותו ימינה עד
שהוא ננעל.
בדוק מחדש את מפלס השמן ) 3עמוד .(401

כאשר פותחים את מכסה המנוע בזמן שהמנוע חם מדי או
כשישנה שרפה בתא המנוע ,גזים חמים או נוזלי רכב
אחרים עשויים להיפלט ולפגוע בך.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע אפשר למנוע החם
להתקרר.
 0אם ישנה שרפה בתא המנוע השאר את מכסה תא
המנוע סגור והודע למכבי האש.
& אזהרה סכנת כוויה עקב נוזל קירור חם
במערכת קירור המנוע ישנו לחץ גבוה ,במיוחד כשהמנוע
חם .כשאתה פותח את המכסה ,חומר קירור לוהט עלול
להתיז החוצה ולגרום לכוויות.
 0לפני פתיחת המכסה אפשר למנוע להתקרר.
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0
0

לצורך הפתיחה לבש כפפות מגן ומשקפי מגן.
כדי לשחרר לחץ פתח באטיות את המכסה.

0
0

סובב את מכסה הנעילה  1באטיות שמאלה ושחרר את
הלחץ המיותר.
המשך לסובב את מכסה הנעילה  1נגד כיוון השעון
והסר אותו.

במצבים הבאים מפלס נוזל הקירור תקין:
 Rבמנוע קר עד לפס הסימון 2
 Rבמנוע חם עד  1.5ס"מ מעל לפס הסימון 2
0

R

במקרה הצורך מלא נוזל קירור שאושר לMercedes--
.Benz
מידע נוסף בנושא נוזל הקירור ) 3עמוד .(460

מילוי מערכת שטיפת השמשות
& אזהרה סכנת כוויה מרכיבים חמים בתא המנוע

0
0

העמד את הרכב על שוח ישר.
בדוק את מחוון טמפרטורת חומר הקירור במכלל
המחוונים.
טמפרטורת נוזל הקירור צריכה להיות נמוכה מ.70 °C

רכיבים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים מאוד,
לדוגמה המנוע ,הרדיאטור ורכיבים של מערכת הפליטה.
 0אפשר למנוע להתקרר ,וגע רק בחלקים המפורטים
להלן.

& אזהרה סכנת כוויה בעת פתיחת מכסה תא המנוע
כאשר פותחים את מכסה המנוע בזמן שהמנוע חם מדי או
כשישנה שרפה בתא המנוע ,גזים חמים או נוזלי רכב
אחרים עשויים להיפלט ולפגוע בך.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע אפשר למנוע החם
להתקרר.
 0אם ישנה שרפה בתא המנוע השאר את מכסה תא
המנוע סגור והודע למכבי האש.
& אזהרה סכנת שרפה ופציעה מתרכיז החומר לשטיפת
השמשות
תרכיז חומר שטיפת השמשות דליק מאוד .כאשר הוא
נוגע ברכיבים חמים של מערכת הפליטה ,הוא עשוי
להתלקח.
 0ודא שתרכיז החומר לשטיפת השמשות אינו נשפך
ליד פתח המילוי.
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ניקוי וטיפוח
הערות בנוגע לשטיפת הרכב במכונת שטיפה אוטומטית
& אזהרה סכנת תאונה עקב כושר בלימה מופחת לאחר
שטיפת הרכב
לאחר שטיפת הרכב פעולת הבלימה של הבלמים חלשה
יותר.
 0לאחר שטיפת הרכב ,היה זהיר בעת בלימת הרכב
והתחשב בנעשה בדרך ,עד שהבלמים חוזרים
לתפקד באופן מלא.
* הערה נזקים במתקן שטיפה אוטומטי לא מתאים
0
0
0

פתח את המכסה  1באמצעות הלולאה.
הוסף מי שטיפה

0
0

שמירה על תעלת האוויר-מים נקייה
0

שמור על האזור שבין מכסה המנוע והשמשה הקדמית נקי
משלג ,קרח ,עלים וכדומה.

ודא לפני הכניסה למתקן שטיפה אוטומטי שמתקן
השטיפה האוטומטי מתאים למידות הרכב.
שים לב שיש מספיק מרווח גחון בין תחתית הרכב
ומסילות מתקן השטיפה האוטומטי.
שים לב שרוחב המעבר של מתקן השטיפה
האוטומטי במיוחד שרוחב המסילות מספיק.

לפני שטיפת הרכב במכונת שטיפה אוטומטית שים לב
לנושאים הבאים ,כדי למנוע נזקים לרכב:
 Rעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICופונקצית
 HOLDכבויים.
 Rמצלמת  360°או מצלמת הנסיעה לאחור כבויות.
 Rחלונות-הצד וגג השמש הנפתח סגורים לגמרי.
 Rהמפוח של מערכת האוורור והחימום כבוי.
 Rמתג מגבי השמשה נמצא בעמדה .g
 Rהמפתח נמצא במרחק של לפחות  3מ' מהרכב ,אחרת
ייתכן דלת תא המטען תפתח בשוגג.
 Rבשטיפה במכונות שמושכות את הרכב :הילוך סרק i
משולב.
 %במערכות שטיפת רכב עם מתקני גרירה :אם תרצה לצאת
מהרכב בזמן שטיפת הרכב ,ודא שהמפתח נמצא ברכב.
אחרת ישולב מצב החנייה  jבאופן אוטומטי.
 %כדי למנוע רעשי חריקה ומשיכות משקעים על השמשה
הסר שאריות וקס מהשמשה הקדמית ומהגומי של
המגבים לאחר שטיפת הרכב.
מצב מערכת שטיפת הרכב
במצב מערכת שטיפת הרכב הרכב מוכן לכניסה למערכת
רחיצת רכב .אפשר להפעיל את מצב מערכת שטיפת הרכב עד
מהירות של  20קמ"ש .
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במצב מערכת שטיפת הרכב פעיל מתבצעות ההגדרות הבאות:
 Rהמראות החיצוניות מקופלות פנימה.
 Rחיישן השמש מופסק כדי למנוע הפעלה אוטומטית
למערכת שטיפת השמשות.
 Rמגבי השמשות האחוריות מופסקות.
 Rהחלונות וגג השמש הנפתח ייסגרו יסגרו בעת הצורך.
 Rהמזגן עובר למצב סירקולציית אוויר.
 Rעזר החנייה  PARKTRONICמופסק.
 Rהרכבים עם מצלמת  :360°אחרי כמעט שמנה שניות
מוצגת התמונה הקדמית.
 Rהרכבים עם  AIRMATICאו מערכת E-ACTIVE
 :BODY CONTROLהרכב מורם לרמת השלדה
המקסימלית האפשרית) 3עמוד . (210
כאשר אי אפשר לבצע אחת ההגדרות ,זה מוצג באמצעות
 %אחרי ההגדרה המתאימה.
מעל המהירות של  20קמ"ש מופסק מצב מערכת שטיפת
הרכב באופן אוטומטי.
כאשר מצב מערכת שטיפת הרכב אינו פעיל מאופסות
ההגדרות הבאות עוד פעם:
 Rהמראות החיצוניות מקופלות לחוץ.
 Rחיישן הגשם מופעל.

R
R
R
R
R
R

מגבי השמשות האחוריות מופעלות.
המזגן עובר למצב אוויר צח.
עזר החנייה  PARKTRONICמאופס לההגדרה
שנבחרה לפני זה.
החלונות וגג השמש הנפתח נשארות סגורות.
רכבים עם מצלמת  :360°התמונה הקדמית נכבית החל
ממהירות של  18קמ"ש .
הרכבים עם  AIRMATICאו מערכת E-ACTIVE
 :BODY CONTROLהרכב מורד לרמת השלדה
שהוגדרה לפני זה.

הנחיות לשימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה
& אזהרה סכנת תאונה בעת שימוש במכשיר ניקוי
בלחץ גבוה בעל נחיר זרם טבעתי
זרם המים של נחיר זרם טבעתי עשוי לגרום נזקים בלתי
נראים לצמיגים ולחלקי מערכת המתלים.
רכיבים שניזוקו באופן זה עלולים להפסיק לפעול באופן
בלתי צפוי.
 0אל תנקה את הרכב באמצעות מכשיר ניקוי בלחץ
גבוה בעל נחיר זרם טבעתי.

0

החלף מיד צמיגים או רכיבי מערכת מתלים
שניזוקו.

בעת שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה שים לב להנחיות
הבאות ,כדי למנוע נזקים לרכבך:
 Rשמור את המפתח במרחק של לפחות  3מ' מהרכב .אחרת
דלת תא המטען עשויה להיפתח בשוגג.
 Rשמור על מרחק של  30ס"מ לפחות מהרכב.
 Rרכבים עם פוליי דקורטיבי :חלקים מרכבך מכוסים בפוליי
דקורטיבי .שמור על מרחק של  70ס"מ לפחות בין חלקי
הרכב המכוסים בפוליי והנחיר של מכשיר הניקוי בלחץ
גבוה .הזז את נחיר מכשיר הניקוי בלחץ גבוה במהלך
השימוש .אסור שטמפרטורת המים של מכשיר הניקוי
בלחץ גבוה תעלה על .60 °C
 Rשים לב לנתונים הנוגעים למרחק נכון ,המצוינים
בהוראות ההפעלה של יצרן המכשיר.
 Rאל תכוון את הנחיר של מכשיר הניקוי בלחץ גבוה
ישירות לחלקים רגישים ,כגון צמיגים ,מרווחים ,רכיבים
חשמליים ,סוללות ,מצברים ,רכיבי תאורה וחריצי אוורור.
שטיפת רכב ידנית
שים לב להוראות החוק ,לדוגמה במדינות מסוימות שטיפה
ידנית מותרת רק בתחנות שטיפה מסומנות.
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0
0

השתמש בתכשיר ניקוי עדין ,לדוגמה שמפו לרכב.
שטוף את הרכב במים פושרים וספוג ניקוי רכב רך .אין
לשטוף את הרכב תחת קרינת שמש ישירה.

0

התז על הרכב מים בזהירות ויבש אותו באמצעות מטלית
עור .אל תכוון את זרם המים ישרות לסבכת כניסת האוויר
מתחת למכסה המנוע.
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הנחיות בנוגע לטיפוח צבע והרכב וצבעי מט לרכב
שים לב להנחיות הבאות:
ניקוי וטיפוח
צבע

R

שאריות חרקים :רכך באמצעות תכשיר להסרת חרקים ושטוף את המקום.
לשלשת ציפורים :רכך במים ושטוף את המקום.
שרף עצים ,שמן ,דלק וגריז :יש לשפשף קלות במטלית ספוגה בבנזין
ניקוי או בבנזין של מצית.
חומר קירור ,נוזל בלמים :יש להסיר באמצעות מטלית רטובה ומים
צלולים.
נתזי זפת :השתמש במסיר זפת.
וקס :השתמש במסיר סיליקון.

R

השתמש רק בחומרי טיפוח שאושרו עבור .Mercedes-Benz

R
R
R
R
R

צבע מט

מניעת נזקים לצבע
R
R

R
R
R
R
R

אין להדביק מדבקות ,יריעות פלסטיק וכדומה.
יש לנקות לכלוכים מהר ככל האפשר.

אין לעשות פוליש לרכב ולגלגלי סגסוגת קלה.
השתמש אך ורק במתקני שטיפה מודרניים.
במתקני שטיפה אין לשטוף בתוכנית הכוללת טיפול בווקס חם.
אין להשתמש בחומר לניקוי צבע ,במוצרי פוליש והברקה ,בחומר הגנה
על הברק ,כגון וקס.
אם יש צורך בתיקוני צבע יש להביא את הרכב למוסך מורשה.
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הערות לניקוי מדבקות דקורטיביות
שים לב להנחיות בנוגע לטיפוח צבעי מט לרכב בפרק
"הנחיות בנוגע לטיפוח צבע והרכב וצבעי מט לרכב"

) 3עמוד  .(408אלה חלות גם על מדבקות דקורטיביות
בצבע מט.

שים לב להנחיות הבאות:
ניקוי
R
R
R
R
R
R

לניקוי השתמש בהרבה מים וחומר ניקוי עדין בלי תוספים או חומר מקרצף ,למשל
שמפו לרכב שאושר ל.Mercedes-Benz-
יש לנקות לכלוכים מהר ככל האפשר .יש להימנע מקרצוף חזק .אחרת עלול להיגרם
נזק בלתי הפיך למדבקה הדקורטיבית.
עבור לכלוך על פני השטח או מדבקה דקורטיבית קהה :השתמש במנקה Paint
 Cleanerהמומלץ והמאושר ל.Mercedes-Benz-
שאריות חרקים :רכך באמצעות תכשיר להסרת חרקים ושטוף את המקום.
לשלשת ציפורים :רכך במים ושטוף את המקום.
כדי למנוע כתמי מים יש לייבש את הרכב שעליו מדביקה לאחר כל שטיפה של הרכב
באמצעות מטלית לחה וסופגת.

הימנעות נזקים למדבקות דקורטיביות
R

R
R

עמידות וצבע המדבקות הדקורטיביות מושפעים על ידי:
 אור השמש הטמפרטורה ,למשל מפוח האוויר החם מזג האוויר מכות אבנים ולכלוך חומרי ניקוי כימיים חומרים שומנייםאין לעשות פוליש על מדבקות דקורטיביות בצבע מט .הפוליש יגרום להברקת פני השטח
שעליו המדבקה.
אין לטפל במדבקות דיקורטיביות או שיש להן צורה מסויימת עם וקס .זה עלול לגרום
לכתמים שאי אפשר להסיר אותם.
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לא תמיד ניתן לתקן ללא זכר שריטות ,משקעים אגרסיביים,
צריבות ונזקים שנגרמו עקב טיפוח לא נכון .במקרה כזה יש
לפנות למוסך מרשה.
אתה יכול לקבל מידע בנוגע לחומרי טיפוח וחומרי ניקוי
מהיצרן.
במקרה של פני שטחים שעליהם מדבקה עלולים להופיע אחרי
הסרת המדבקה הבדלים אופטיים מפני השטחים שלא היו
מוגנים עם מדבקה דקורטיבית.
 %יש לעשות את העבודות והתיקונים במדבקות
דקורטיביות במוסך מורשה ,למשל במרכז שירות של
.Mercedes-Benz

הנחיות בנוגע לטיפול בחלקי רכב
& אזהרה סכנת הימחצות בעת ניקוי השמשה הקדמית
כאשר המגבים פועלים
אם המגבים מתחילים לפעול בזמן שאתה מנקה את
השמשה הקדמית ,אתה עשוי להיתפס.
 0לפני ניקוי השמשה הקדמית או המגבים יש
להקפיד לכבות את המגבים ואת ההצתה.

& אזהרה סכנת כוויה מצינור מפלט חם או מחיפוי
קצה צינור מפלט חם
צינורות הקצה של המפלט וחיפויי קצה צינור המפלט
עלולים להתחמם מאוד .מגע בחלקי רכב אלה עלול
לגרום לכוויות.
 0באזור צינור המפלט וחיפוי הקצה של צינור
המפלט יש להיות זהירים תמיד ויש לפקח בזהירות
במיוחד על ילדים באזור זה.
 0לפני נגיעה בחלקי רכב יש להניח להם להתקרר.

שים לב להנחיות הבאות:
הנחיות לניקוי ולטיפול
גלגלים/חישוקים

השתמש במים ובתכשיר ניקוי חישוקים נטול חומצה.

שמשות

נקה את השמשות מבפנים ומבחוץ באמצעות מטלית לחה וחומר ניקוי
שהומלץ על ידי .Mercedes-Benz

מניעת נזקים לרכב
R
R

אין להשתמש בתכשירי ניקוי חישוקים המכילים חומצה לצורך הסרת אבק
בלימה .אחרת עלול להיגרם נזק לבורגי הגלגלים ולרכיבי הבלמים.
כדי למנוע היווצרות קורוזיה על דיסקיות הבלם ורפידות הבלם ,יש לנסוע
במשך כמה דקות לאחר הניקוי ,ורק לאחר מכן להחנות את הרכב .דיסקות
הבלם ורפידות הבלם מתחממות כך ומתייבשות.

אין לנקות את הצד הפנימי באמצעות מטלית יבשה ,חומר ניקוי אגרסיבי או
חומר ניקוי המכיל חומרים ממסים.
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הנחיות לניקוי ולטיפול

מניעת נזקים לרכב

להבי מגבים

נקה את להבי המגבים בזהירות באמצעות מטלית לחה לאחר שהרמת אותם
מהשמשה.

אין לנקות את להבי המגבים לעתים תכופות.

תאורה חיצונית

נקה את הזגוגיות באמצעות ספוג רטוב וחומר ניקוי עדין ,לדוגמה שמפו
לרכב.

השתמש רק בחומרי ניקוי או מטליות שמתאימים במיוחד לזגוגיות פלסטיק.

חיישנים

נקה את החיישנים בפגוש הקדמי והאחורי ובמגן הרדיאטור באמצעות מטלית
לחה ושמפו לרכב.

בעת שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה יש לשמור על מרחק של  30ס"מ
לפחות.

מדרכים

השתמש במים ובתכשיר ניקוי נטול חומצה.

אל תנקה את חלקי האלומיניום של המדרך באמצעות חומרי ניקוי אלקלאיים
או חומרים שמיכילים חומצה ,כמו חומרי ניקוי החישוקים .אין להשתמש
בתכשירי ניקוי חישוקים המכילים חומצה לצורך הסרת אבק בלימה .אחרת
עלול להיגרם נזק לחלקי האלומיניום.

מצלמת נסיעה לאחור
ומצלמת 360°

R

צינור מפלט

נקה באמצעות חומר ניקוי שהומלץ על ידי  ,Mercedes-Benzבמיוחד
בחורף ולאחר שטיפת הרכב.

התקן הגרירה

R
R
R
R

נקה את עדשת המצלמה במים נקיים ומטלית רכה.

נקה הצטברויות חלודה מהתפוח ,לדוגמה באמצעות מברשת פלדה.
נקה לכלוך באמצעות מטלית שאינה משירה סיבים.
לאחר הניקוי מרח מעט שמן או גריז על תפוח הגרירה.
שים לב להנחיות הטיפול בהוראות השימוש של יצרן תקן הגרירה.

אל תשתמש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.
אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומצה.
אין לנקות את וו הגרירה באמצעות מכשיר ניקוי בלחץ גבוה או חומר ממס.
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הנחיות לטיפוח פנים הרכב
& אזהרה סכנת פציעה מהשתחררות חלקי פלסטיק
לאחר שימוש בחומרי טיפוח המכילים חומרים
ממסים
חומרי טיפוח וניקוי המכילים חומרים ממסים עלולים
להפוך את פני השטח של אזור לוח המכשירים
לשבריריים.

בעקבות זאת ,אם כרית אוויר תתנפח ,חלקי פלסטיק
עשויים להשתחרר.
 0אין לנקות את אזור לוח המכשירים בחומרי טיפוח
וניקוי המכילים חומרים ממסים.

עקב כך חגורות הבטיחות עשויות לדוגמה להיקרע או לא
לתפקד בעת תאונה.
 0לעולם אין להלבין או לצבוע את חגורות
הבטיחות.

& אזהרה סכנת פציעה או סכנת מוות מחגורות בטיחות
שהולבנו
הלבנה או צביעה עשויים להחליש מאוד את חגורות
הבטיחות.

שים לב להנחיות הבאות:
ניקוי וטיפוח
חגורות בטיחות

נקה באמצעות מים פושרים ותמיסת סבון.

צג

נקה את פני הצג באמצעות מטלית מיקרופייבר וחומר טיפוח מתאים למסכי
).(TFT\LCD

מניעת נזקים לרכב
R
R

חיפוי פלסטיק

R
R

נקה באמצעות מטלית מיקרופייבר רכה.
כאשר מלוכלך מאוד :השתמש בחומר ניקוי שהומלץ ל Mercedes-
.Benz

אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים.
אין לייבש את חגורת הבטיחות באמצעות חימום לטמפרטורה גבוהה מ
 80 °Cאו תחת קרינת שמש ישירה.

R

כבה את הצג והנח לו להתקרר.
אין להשתמש בחומרים אחרים.

R

אין להדביק מדבקות ,יריעות פלסטיק וכדומה.
יש למנוע מגע בחומרים קוסמטיים ,חומרים דוחי חרקים ובתכשירי הגנה
מפני השמש.

R

R
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ניקוי וטיפוח
עץ טבעי/רכיבים
דקורטיביים

R
R
R

נקה באמצעות מטלית מיקרופייבר.
מראה לכה שחורה :נקה באמצעות מטלית לחה ותמיסת סבון.
כאשר מלוכלך מאוד :השתמש בחומר ניקוי שהומלץ ל Mercedes-
.Benz

חיפוי תקרה

נקה באמצעות מברשת או שמפו יבש.

שטיח

השתמש בחומר ניקוי שטיחים ואריגים שמומלץ ל.Mercedes-Benz -

כיסויי מושב מעור אמיתי

R
R

נקה באמצעות מטלית לחה ,ונגב באמצעות מטלית יבשה.
טיפוח עור :השתמש בחומר לטיפוח עור שמומלץ לMercedes- -
.Benz

מניעת נזקים לרכב
אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים ממסים ,בפוליטורות או בווקס.

R
R

אין להרטיב יותר מדי את העור בעת הניקוי.
אין להשתמש במטלית מיקרופייבר.

כיסויי מושב מבד
DINAMICA

נקה באמצעות מטלית לחה.

אין להשתמש במטלית מיקרופייבר.

כיסויי מושב מעור מלאכותי

נקה באמצעות מטלית לחה ותמיסת סבון בריכוז של .1%

אין להשתמש במטלית מיקרופייבר.
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מצב חירום
הוצאת האפוד הזוהר
האפודים הזוהרים נמצאים בתאי האפודים הזוהרים בתאי
האחסון שבדלת הנהג ובדלת הנוסע הקדמי.

 0פתח את נרתיק האפוד הזוהר  1והוצא את האפוד
הזוהר.
 %בתאי האחסון של הדלתות האחוריות ישנם גם כן תאים
לאפודים זוהרים ,שבהם אפשר לאחסן אפודים זוהרים.

יש להחליף את האפוד הזוהר במקרים הבאים:
 Rאם יש נזק או לכלוך בפסים מחזירי האור.
 Rאם עברת את המספר המקסימלי המותר של מחזורי
הכביסה.
 Rכאשר תכונת החזרת האור נחלשת.
משולש אזהרה
הוצאת משולש האזהרה

0

הוצאה :משוך החוצה את נרתיק האפוד הזוהר 1
מהלולאה .2

1
2
3
4
5
6
7

מספר כביסות מרבי
טמפרטורת כביסה מרבית
אין להלבין
אין לגהץ
אין לייבש במייבש כביסה
אין לנקות ניקוי יבש
אפוד הזוהר דרגה 2

האפוד הזוהר עונה על הדרישות הקבועות בתקן רק כאשר
הוא במידה הנכונה וסגור לגמרי.

משולש האזהרה )דוגמה(
0
0

פתח את רצפת תא המטען .1
הוצא את משולש האזהרה .2
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הצבת משולש האזהרה

סקירת ערכת העזרה הראשונה

הסרת מטף הכיבוי
& אזהרה סכנת תאונה עקב מטף הכיבוי שלא מותקן
בצורה נכונה באזור הרגליים של הנהג

0

0

מטף הכיבוי באזור הרגליים של הנהג עלול להגביל את
תנועת הדוושות או לחסום דוושה לאחר שנלחצה.
הדבר מסכן את בטיחות‑ הפעולה ובטיחות הדרכים של
הרכב.
יתר על כך מטף הכיבוי עלול לעוף באזור הרגליים של
הנהג ולפצוע את הנהג או נוסעי הרכב האחרים.
 0יש לאחסן ולקשור את מטף הכיבוי תמיד בצורה
נכונה במחזיק.
 0אל תוציא את מטף הכיבוי תוך כדי נהיגה.

משוך את מחזירי האור הצדיים  1למעלה עד שנוצרת
צורת משולש ,וחבר אותם באמצעות הכפתור העליון
.2
פתח הצדה ולמטה את הרגליות .3
ערכת העזרה הראשונה  1נמצאת בתא המטען בצד שמאל
ברשת האחסון.
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0
0
0

רכב עם הגה שמאלי :משוך כלפי מעלה את הלשונית
.1
רכב עם הגה ימני :משוך כלפי מטה את הלשונית .1
הוצא את מטף הכיבוי .2

נקר בגלגל
הנחיות למקרה של תקר בצמיג
& אזהרה סכנת תאונה כשאין לחץ בצמיגים
צמיג ללא לחץ פוגע משמעותית בהתנהגות הכביש וכן
במאפייני ההיגוי והבלימה של הרכב.
צמיגים שאינם חסיני תקר:
 0אל תיסע עם צמיג שאין בו לחץ.
 0צמיג ללא לחץ יש להחליף מיד בגלגל חירום או
בגלגל חלופי או להודיע למוסך מורשה.
צמיגים חסיני תקר:
 0שים לב למידע ולאזהרות בנושא צמיגי
) MOExtendedצמיגים חסיני תקר(.

אם ישנו תקר בצמיג עומדות לרשותך אפשרויות הפעולה
הבאות ,תלוי באבזור הרכב:
 Rרכבים עם צמיגי  :MOExtendedאפשר להמשיך
לנסוע למרחק מוגבל .שים לב תוך כך להנחיות הנוגעות
לצמיגי ) MOExtendedצמיגים חסיני תקר(
) 3עמוד .(416
 Rצמיגים עם ערכת  :TIREFITתוכל לתקן את הצמיג
כדי להמשיך ולנסוע בו למרחק מוגבל .השתמש לשם כך
בערכת  3) TIREFITעמוד .(417
 Rרכבים עם  :Mercedes me connectבמקרה של
תקלה תוכל להתקשר לשירות תיקוני הדרכים באמצעות
יחידת ההפעלה העילית ) 3עמוד .(369
 Rכל הרכבים :החלף את הגלגל ) 3עמוד .(446

R

 %גלגל חירום זמין במדינות מסוימות בלבד.

0

0
0

0

R
R
R
R

הערות בנוגע לצמיגי ) MOExtendedצמיגים חסיני נקר(
& אזהרה סכנה בעת נסיעת חירום עם צמיג אל-תקר
בנסיעה במצב תקר של הצמיגים התנהגות הכביש של
הרכב נעשית גרועה יותר ,לדוגמה בנסיעה בעיקולים,
בהאצה חזקה או בבלימה.

0

אל תחרוג ממהירות הנסיעה המרבית המותרת
לצמיגי .MOExtended
הימנע מהיגויים חזקים או מנסיעה מעל מכשולים
)אבני שפה ,בורות בכביש ,נסיעה בשטח( .זה תקף
במיוחד לרכב עמוס.
במקרים הבאים יש לסיים את הנסיעה במצב חירום
של הצמיגים:
כשנשמעים רעשי חבטות
כאשר הרכב מתחיל לרעוד
כאשר מתפתח עשן או ריח של גומי
כאשר מערכת ® ESPמתערבת בקביעות
כשישנם סדקים בדופן הצמיג
לאחר נסיעה במצב חירום של הצמיגים יש לפנות
למוסך מורשה כדי שיבדקו אם אפשר להמשיך
ולהשתמש בחישוקים.
את הצמיג הפגום יש להחליף בכל מקרה.

עם צמיגי ) MOExtendedצמיגי אל-תקר( תוכל להמשיך
לנסוע ברכב גם אם יצא כל האוויר מצמיג אחד או יותר .אולם
הצמיג צריך להיות ללא נזקים חיצוניים נראים לעין.
אפשר לזהות צמיגי  MOExtendedלפי הסימון
" "MOExtendedעל דופן הצמיג.
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רכבים בעלי פונקציית התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים:
מותר להשתמש בצמיגי  MOExtendedרק בשילוב עם
התראה פעילה על לחץ אובדן לחץ אוויר בצמיגים.
רכבים בעלי בקרת לחץ אוויר בצמיגים :מותר להשתמש
בצמיגי  MOExtendedרק בשילוב עם בקרת לחץ אוויר
בצמיגים פעילה.
אם מוצגת על הצג הרב-תכליתי הודעת אזהרה על אבדן לחץ,
פעל כמתואר להלן:
 Rבדוק נזקים בצמיג.
 Rאם אתה ממשיך לנסוע ,שים לב להנחיות הבאות.

האחסון של ערכת TIREFIT
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
ערכת  TIREFITנמצאת מתחת לרצפת תא המטען בצד
שמאל מתחת למכסה.

קטע נסיעה עם תקר

עומס חלקי

 80ק"מ

עומס משקל מלא

 30ק"מ

מרחק הנסיעה האפשרי עם תקר עשוי להשתנות בהתאם לאופי
הנהיגה .שים לב למהירות המרבית המותרת של  80קמ"ש.
אם לאחר התקר בגלגל אין אפשרות להתקין צמיג
 ,MOExtendedאפשר זמנית להתקין גם צמיג רגיל.

R

רמת הספק קול )LWA 92 dB (A

המדחס למילוי אוויר בצמיגים אינו דורש תחזוקה .אם
ישנה תקלה פנה למוסך מורשה.
שימוש בערכת TIREFIT

מרחק נסיעה במצב חירום של הצמיגים מרגע אזהרת אובדן
הלחץ
עומס המשקל על הרכב

במרחק של כ 1-מ' מהמדחס למילוי אוויר בצמיגים
וכ 1.6-מ' מעל לרצפה תקפות רמות לחץ הקול הבאות:
 Rרמת לחץ קול )LPA 84 dB (A

לחץ תפסי ההידוק  1במכסה למטה כדי לשחרר אותם ופתח
את המכסה בכיוון החץ .2
 %הנתונים על דירוג ההספק ) (LKו/או הנתונים
החשמליים מצוינים בגב המדחס למילוי אוויר בצמיגים:
 240 ,V/20 A 12 – LK3 Rואט 1 ,ק"ג

תנאים
 Rבקבוק החומר לאיטום צמיגים ומדחס למילוי אוויר
בצמיגים ) 3עמוד .(417
 Rמדבקה TIREFIT
 Rכפפות )תלוי באבזור הרכב(
בעזרת  TIREFITתוכל לאטום חתכים בצמיגים עד לגודל
של כ 4-מ"מ ,במיוחד בסוליית הצמיג .אפשר להשתמש
ב TIREFIT-בטמפרטורה חיצונית של עד .-20 °C
& אזהרה סכנת תאונה בשימוש בחומר לאיטום צמיגים
במיוחד במקרים הבאים חומר איטום הצמיגים לא יוכל
לסייע די הצורך ,כיוון שהוא לא יוכל לאטום את הצמיג:
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R

כאשר ניכרים חתכים או דקירות בצמיג בגודל גדול
מהמצוין לעיל.
אם יש נזקים בחישוק
אם נסעת בלחץ אוויר נמוך מאוד בצמיגים או עם
צמיגים ריקים מאוויר

0

אין להמשיך בנסיעה.
הודע למוסך מורשה.

R
R

0

& אזהרה סכנת פציעה והרעלה מחומר איטום הצמיגים
חומר איטום הצמיגים מזיק לבריאות וגורם לגירויים.
אסור שהוא ייגע בעור ,בעיניים או בבגדים ואסור לבלוע
אותו .אין לשאוף את האדים .הרחק את חומר איטום
הצמיגים מהישג ידם של ילדים.
אם נגעת בחומר לאיטום צמיגים שים לב לנושאים
הבאים:
 0שטוף מיד במים את חומר איטום הצמיגים מהעור.
 0אם חומר איטום הצמיגים הגיע לעיניים שטוף מיד
את העיניים ביסודיות במים נקיים.
 0אם בלעת את חומר איטום הצמיגים ,שטוף מיד
את הפה ביסודיות ושתה הרבה מים .אין לגרום
להקאה ,ויש לפנות מיד לסיוע רפואי!

0
0

החלף מיד בגדים שזוהמו בחומר איטום הצמיגים.
אם מתגלות תגובות אלרגיות ,פנה מיד לרופא.

0
0

* הערה התחממות יתר עקב זמן עבודה ממושך מדי
של המדחס למילוי אוויר בצמיגים
0

הדבק את החלק  1של מדבקת  TIREFITעל מכלול
המחוונים באזור שהנהג יכול לראות.
הדבק את החלק  2של מדבקת  TIREFITבקרבת
שסתום הגלגל של הצמיג הפגום.

אין להפעיל את המדחס למילוי אוויר בצמיגים
למשך יותר מעשר דקות ברציפות.

שים לב להנחיות הבטיחות של היצרן ,המצוינות על המדבקה
של מדחס מילוי האוויר בצמיגים.
יש להחליף כל חמש שנים את בקבוק החומר לאיטום צמיגים
במוסך מורשה.
 0השאר בתוך הצמיג את הגוף הזר שחדר לצמיג.

0
0

הוצא את התקע  4עם הכבל והצינור  5מגוף המדחס
למילוי אוויר בצמיגים.
דחף את התקע של הצינור  5לאוגן  6של בקבוק
החומר לאיטום צמיגים  1עד שהתקע נתפס.
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דחף את בקבוק חומר האיטום לצמיגים  1למגרעת 2
של המדחס למילוי אוויר בצמיגים ,כאשר ראשו פונה
למטה.

0

הסר את מכסה השסתום מהשסתום  7של הצמיג
הפגום.
הברג את צינור המילוי הגמיש  8על השסתום .7
הכנס את התקע  4לשקע ‑12וולט‑ ברכב.
הפעל את ההצתה.
לחץ על מתג ההפעלה והכיבוי  3במדחס למילוי אוויר
בצמיגים.
מדחס מילוי האוויר בצמיגים מופעל .הצמיג יתנפח.
ראשית יוזרם חומר האיטום אל הצמיג .בשלב זה יכול

הלחץ לעלות לזמן קצר לערך של  500 kPaבקירוב
) 5בר.(73 psi ,
אל תכבה את מדחס מילוי האוויר בצמיגים בשלב זה!
 0אין לאפשר למדחס למילוי אוויר בצמיגים לפעול במשך
יותר מעשר דקות.
לאחר מכן לחץ האוויר בצמיג חייב להיות לפחות
 2.0) 200 kPaבר.(29 psi ,
אם דולף חומר איטום צמיגים ,נקה במהירות את המקומות
שהתלכלכו .מומלץ להשתמש במים נקיים.
אם בגדיך מתלכלכים בחומר איטום צמיגים ,הבא אותם
בהקדם לניקוי יבש.

0
0
0
0

אם כעבור עשר דקות לחץ האוויר בצמיג לא הגיע לערך של
 2.0) 200 kPaבר:(29 psi ,
 0כבה את המדחס למילוי אוויר בצמיגים.
 0נתק )בהברגה( את צינור מילוי האוויר משסתום הצמיג
הפגום.
שים לב שבעת הברגה החוצה של צינור המילוי ,חומר איטום
צמיגים עשוי לדלוף.
 0סע לאט מאוד כ 10-מ' קדימה או אחורה.

0

מלא מחדש אוויר בצמיג.
כעבור עשר דקות לכל היותר לחץ האוויר בצמיג חייב
להיות לפחות  2.0) 200 kPaבר.(29 psi ,

& אזהרה סכנת תאונה כאשר לחץ האוויר בצמיגים
אינו מספיק
אם לאחר זמן זה לחץ האוויר בצמיג עדיין לא הגיע לערך
הדרוש ,זהו סימן שהצמיג ניזוק בצורה קשה מדי .במקרה
זה חומר איטום הצמיגים לא יוכל לעזור.
צמיגים פגומים ולחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים עשויים
לשבש את מאפייני הבלימה ולפגוע בצורה קשה
בהתנהגות הכביש של הרכב.
 0אין להמשיך בנסיעה.
 0הודע למוסך מורשה.
אם כעבור עשר דקות לחץ האוויר בצמיג הגיע לערך של
 2.0) 200 kPaבר:(29 psi ,
 0כבה את המדחס למילוי אוויר בצמיגים.
 0נתק )בהברגה( את צינור מילוי האוויר משסתום הצמיג
הפגום.
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& אזהרה סכנת תאונה בנסיעה עם צמיג שנאטם בחומר
איטום

+

צמיג שנאטם זמנית באמצעות חומר לאיטום צמיגים פוגע
בהתנהגות הכביש של הרכב ואינו מתאים לנסיעה
במהירויות גבוהות.
 0התאם את אופן הנהיגה שלך וסע בזהירות.
 0שים לב למהירות המרבית המותרת עבור נסיעה עם
צמיג שנאטם בחומר איטום צמיגים.

החומר לאיטום מציגים מכיל מזהמים.
 0יש לסלק את בקבוק החומר לאיטום צמיגים בצורה
נכונה ,לדוגמה במרכז שירות של Mercedes-
.Benz

0
0

שים לב למהירות המרבית המותרת לנסיעה עם צמיג
שנאטם באמצעות חומר לאיטום צמיגים80 ,קמ"ש.
הדבק את החלק העליון של מדבקת  TIREFITבמכלול
המחוונים בשדה הראייה של הנהג.

* הערה היווצרות כתמים עקב דליפה של חומר איטום
צמיגים
שאריות של חומר איטום צמיגים עשויות לטפטף מצינור
המילוי לאחר השימוש.
 0הנח את צינור המילוי בשקית הפלסטיק שבה
הייתה ערכת .TIREFIT

0
0
0

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה זיהום הסביבה
עקב סילוק לא נכון

אחסן את בקבוק חומר איטום הצמיגים ,את מדחס מילוי
האוויר בצמיגים ואת משולש האזהרה.
התחל לנסוע מיד.
כעבור כעשר דקות נסיעה עצור את הרכב ובדוק את לחץ
האוויר בצמיג באמצעות המדחס למילוי אוויר בצמיגים.
לחץ האוויר בצמיג צריך להיות כעת לפחות 130 kPa
) 1.3בר.(19 psi ,

0
0

אין להמשיך בנסיעה.
פנה למוסך מורשה.

מדינות שיש בהן שירות  24שעות של :Mercedes-Benz
מדבקה עם מספר הטלפון נמצאת ,לדוגמה ,על קורה  ‑Bבצד
הנהג.
 0תקן את לחץ האוויר בצמיגים אם הוא כעת לפחות
 1.3) 130 kPaבר .(19 psi ,את הערכים תמצא בטבלת
לחצי האוויר בצמיגים שבדלתית מכל הדלק.
 0הגדלת לחץ האוויר בצמיגים :הפעל את המדחס למילוי
אוויר בצמיגים.

& אזהרה סכנת תאונה כאשר לחץ האוויר בצמיגים
אינו מספיק
אם לאחר הנסיעה הקצרה לחץ האוויר בצמיג אינו בערך
הדרוש ,זהו סימן שהצמיג ניזוק בצורה קשה מדי .במקרה
זה חומר איטום הצמיגים לא יוכל לעזור.
צמיגים פגומים ולחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים עשויים
לשבש את מאפייני הבלימה ולפגוע בצורה קשה
בהתנהגות הכביש של הרכב.

0

הפחתת לחץ האוויר בצמיגים :לחץ על לחצן שחרור
האוויר  1ליד מד הלחץ .2
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0
0
0

0

אם לחץ האוויר בצמיג תקין ,הסר )בהברגה( את צינור
המילוי מהשסתום של הצמיג שנאטם.
הברג את מכסה השסתום אל השסתום של הצמיג שנאטם.
הוצא את הבקבוק של חומר איטום הצמיגים מהמדחס
למילוי אוויר בצמיגים.
צינור המילוי נותר מחובר לבקבוק חומר האיטום
לצמיגים.
סע למוסך המורשה הקרוב כדי להחליף את הצמיג,
בקבוק החומר לאיטום צמיגים וצינור המילוי.

מצבר )רכב(
הנחיות בנוגע למצבר ה‑ 12וולט
& אזהרה סכנת תאונה עקב עבודות לא מקצועיות
במצבר
עבודות לא מקצועיות במצבר יכולות לגרום לדוגמה
לקצר .עקב כך עשויים להתרחש שיבושים בפעולות
מערכות המשפיעות על הבטיחות ,כגון מערכת התאורה,
ה) ABS-מערכת למניעת נעילת גלגלים( או הESP®-
)בקרת יציבות אלקטרונית( .הדבר עלול להשפיע לרעה
על הבטיחות של הרכב שלך.

במצבים הבאים אתה עשוי לאבד את השליטה ברכב:
 Rבבלימה
 Rבעת היגוי פתאומי ו/או במהירות גבוהה מדי
0
0
0

R
R

בעת קצר או במקרים דומים יש לפנות מיד למוסך
מורשה.
אין להמשיך בנסיעה.
פנה תמיד למוסך מורשה לצורך ביצוע עבודות
במצבר.

מידע נוסף על ה 3) ABS-עמוד (182
מידע נוסף על ה 3) ESP®-עמוד (183

 Mercedes–Benzממליצה מטעמי בטיחות להשתמש רק
במצברים שנבדקו ואושרו על ידי  Mercedes-Benzעבור
רכבך .מצברים אלה מוגנים טוב יותר מפני דליפות ,כדי
שהנוסעים ברכב לא ייצרבו כאשר מצבר ניזוק בתאונה.
כל הרכבים מלבד רכבים עם מצבר ליתיום-יון
& אזהרה סכנת פיצוץ עקב מטען אלקטרוסטטי
מטען אלקטרוסטטי עשוי לגרום להיווצרות ניצוצות ועקב
כך להצתת תערובת הגז הנפיצה של המצבר.

0

לפני נגיעה במצבר יש לגעת בחלקים מתכתיים של
המרכב ,כדי לפרוק מטען אלקטרוסטטי.

תערובת הגז הנפיצה נוצרת בעת טעינת מצבר כמו גם בעת
התנעה בעזרת אמצעי עזר חיצוניים.
& אזהרה סכנת צריבה מחומצת מצברים
חומצת מצברים גורמת לצריבות.
 0מנע מגע בעור ,בעיניים או בבגדים.
 0אין לרכון מעל למצבר.
 0אין לשאוף את גזי המצבר.
 0הרחק ילדים מהמצבר.
 0שטוף ביסודיות מיד את חומצת המצבר במים
נקיים ופני לסיוע רפואי.

 422תיקון תקלות ברכב
כל הרכבים

+

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה נזקים לסביבה
עקב סילוק לא תקין של סוללות או מצברים

סוללות מכילות חומרים רעילים .על פי חוק
אסור להשליך אותן לפסולת הביתית.
0

סלק סוללות ומצברים באופן ידידותי
לסביבה .מסור את המצברים הריקים למוסך
מורשה או לנקודת איסוף למצברים משומשים.
אם עליך לנתק את מצבר ה– 12וולט ,פנה לשם כך למוסך
מורשה.
שים לב בעת הטיפול במצברים להנחיות הבטיחות ולאמצעי
ההגנה הדרושים.
סכנת פיצוץ

אש ,אור גלוי ועישון אסורים בעת טיפול
במצבר .מנע היווצרות ניצוצות.
הנוזל האלקטרוליטי או חומצת המצברים
גורמים לצריבות .מנע מגע בעור ,בעיניים או
בבגדים .לבש ביגוד מגן הולם ,ובמיוחד כפפות,
סינר ומסכנת הגנה .שטוף נתזי חומצה או נוזל
אלקטרוליטי מיד במים נקיים .פנה לעזרת רופא
במקרה הצורך.
לבש משקפי מגן.

הרחק ילדים.

שים לב למצוין בהוראות אלה.

לפני תקופה ממושכת ללא שימוש ברכב יש לשים לב
לנושאים הבאים:
 Rהפעל את מצב המנוחה.
 Rלחלופין :חבר את המצבר למטען שהומלץ על ידי
 ,Mercedes-Benzאו פנה למוסך מורשה כדי לנתק את
המצבר.
הנחיות בנוגע לסיוע חיצוני בהתנעה ולטעינת מצבר ה‑12-
וולט ‑
רכבים אם מצבר ליתיום-יון
לצורך טעינת המצבר יש להקפיד ולחבר את אמצעי ההתנעה
החיצונית רק לנקודות החיבור המיועדות לכבלי ההתנעה בתא
המנוע.
* הערה נזקים למצבר עקב מתח-יתר
בעת טעינה באמצעות מטענים ללא הגבלת מתח טעינה
עשוי להיגרם נזק למצבר או למערכת האלקטרונית של
הרכב.
 0השתמש רק במטענים בעלי מתח טעינה מקסימלי
של  14.8וולט.
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כל הרכבים האחרים
לצורך טעינת המצבר יש להקפיד ולחבר את אמצעי ההתנעה
החיצונית רק לנקודות החיבור המיועדות לכבלי ההתנעה בתא
המנוע.
* הערה נזקים למצבר עקב מתח-יתר
בעת טעינה באמצעות מטענים ללא הגבלת מתח טעינה
עשוי להיגרם נזק למצבר או למערכת האלקטרונית של
הרכב.
 0השתמש רק במטענים בעלי מתח טעינה מקסימלי
של  14.8וולט.
& אזהרה סכנת פיצוץ עקב גז מימן דליק
המצבר יוצר גז מימן במהלך הטעינה .אם תגרום לקצר או
אם ייווצרו ניצוצות ,גז המימן עשוי להתלקח.
 0שים לב שההדק החיובי של המצבר המחובר אינו
נוגע בחלקים של הרכב.
 0לעולם אין להניח חפצים מתכתיים או כלי עבודה
על המצבר.
 0בעת ניתוק וחיבור המצבר יש להקפיד באופן
מיוחד על סדר החיבור/ניתוק של הדקי המצבר.

0
0

0

בעת התנעה בעזרת אמצעי חיצוני יש להקפיד
לחבר רק קוטבי מצבר בעלי קוטביות זהה.
בעת התנעה בעזרת אמצעי חיצוני יש להקפיד
באופן מיוחד על סדר החיבור/ניתוק של הדקי כבלי
ההתנעה.
אין לחבר או לנתק את הדקי המצבר בזמן שהמנוע
פועל.

& אזהרה סכנת פיצוץ במהלך טעינה ובעת התנעה
בעזרת אמצעי חיצוני
במהלך הטעינה ובעת התנעה בעזרת אמצעי התנעה
חיצונית עשויה להיפלט תערובת גזים נפיצה.
 0מנע אש ,אור גלוי ,ניצוצות או עשן.
 0במהלך טעינה ובעת התנעה בעזרת אמצעי חיצוני
יש לדאוג לאוורור מספיק.
 0אין לרכון מעל המצבר.
& אזהרה סכנת פיצוץ כשהמצבר קפוא
מצבר ריק עשוי לקפוא כבר בטמפרטורות סביב נקודת
הקפיאה.
אם במצב זה תתניע באמצעים חיצוניים או תטען את
המצבר ,גז נפיץ עשוי להיפלט.

0

לפני טעינת מצבר קפוא או התנעה חיצונית יש
להפשיר את המצבר.

אם בטמפרטורות נמוכות נוריות החיווי/האזהרה במכלול
המחוונים אינן נדלקות ,סביר מאוד להניח שהמצבר המרוקן
קפא .במקרה זה אסור לטעון את המצבר ואסור להתניע את
הרכב באמצעים חיצוניים.
משך חיי השירות של מצבר שהופשר עשוי להתקצר
משמעותית .אופי ההתנעה עלולה להתדרדר ,במיוחד
בטמפרטורת סביבה נמוכה.
מומלץ לפנות למוסך מורשה כדי לבדוק את המצבר לאחר
שהופשר.
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
כל הרכבים
* הערה נזק עקב ניסיונות התנעה מרובים או ממושכים
ניסיונות התנעה מרובים או ממושכים יכולים לגרום נזק
לממיר הקטליטי עקב דלק שלא נשרף.
 0הימנע מניסיונות התנעה מרובים וממושכים.
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שים לב לנושאים הבאים בעת התנעה חיצונית וטעינת המצבר:
 Rהשתמש רק בכבלי התנעה/טעינה בעלי קוטר גדול מספיק
ועם תנינים מבודדים.
 Rאסור לאפשר מגע בין חלקים לא מבודדים בתניני
הכבלים לבין חלקי מתכת אחרים כל עוד כבל
ההתנעה/הטעינה מחובר למצבר/לנקודת החיבור לכבלי
התנעה.
 Rאסור לכבלי ההתנעה/טעינה לגעת באף חלק שעשוי לנוע
כשהמנוע פועל.
 Rודא תמיד שלא אתה ולא המצבר טעונים אלקטרוסטטית.
 Rמנע אש ואור גלוי.
 Rאין לרכון מעל מצבר.
שים לב בטעינה המצבר גם לנושאים הבאים:
 Rהשתמש רק במטענים שנבדקו ואושרו עבור
.Mercedes-Benz
 Rקרא את הוראות השימוש של המטען לפני טעינת המצבר.
שים לב גם לנושאים הבאים בעת התנעה חיצונית:
 Rהתנעה חיצונית רק ממצבר בעל מתח נקוב של ‑12וולט‑.
 Rאסור שהרכבים יגעו זה בזה.
 Rמנוע בנזין :התנעה חיצונית רק כאשר המנוע קר ומערכת
הפליטה קרה.

אמצעי התנעה חיצונית וטעינת מצבר ה‑ 12וולט
תנאים
 Rהרכב מאובטח באמצעות בלם החנייה החשמלי.
 Rרכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :תיבת ההילוכים
נמצאת במצב .j
 Rההצתה וכל צרכני החשמל כבויים.
 Rמכסה תא המנוע פתוח.

0
0

0
0

0
0
0
0

דחף בכיוון החץ את הכיסוי  1של מגע הפלוס 2
בנקודת חיבור כבלי ההתנעה.
חבר את מגע הפלוס  2ברכב שלך ואת קוטב הפלוס
של המצבר החיצוני באמצעות כבל ההתנעה/כבל
הטעינה .חבר ראשית את מגע הפלוס  2ברכב שלך.
בעת התנעה חיצונית :התנע את המנוע ברכב המסייע
ואפשר לו לעבוד בסל"ד סרק.
חבר את קוטב המינוס של המצבר החיצוני ואת נקודת
ההארקה  3ברכב שלך באמצעות כבל ההתנעה/כבל
הטעינה .חבר ראשית במצבר החיצוני.
בעת התנעה חיצונית :התנעה את המנוע ברכב שלך.
בעת טעינה :התחל את תהליך הטעינה.
בעת התנעה חיצונית :אפשר למנועים לפעול כמה דקות.
בעת התנעה חיצונית :לפני ניתוק כבלי ההתנעה הפעל
צרכן חשמל ברכב שלך ,לדוגמה את מפשיר האדים
בשמשה האחורית או את התאורה.

לאחר סיום ההתנעה החיצונית/תהליך הטעינה ,בצע את
הפעולות הבאות:
 0נתק את כבל ההתנעה/הטעינה ראשית מנקודת ההארקה
 3ומקוטב המינוס במצבר החיצוני ,ואז ממגע הפלוס
 2ומקוטב הפלוס של המצבר החיצוני .התחל תמיד
מהמגעים ברכב שלך.
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0

לאחר הסרת כבל ההתנעה/הטעינה סגור את הכיסוי 1
של מגע הפלוס .2

מידע נוסף תקבל במוסך מורשה.
החלפת מצבר ‑12וולט‑
0

שים לב להנחיות המתייחסות למצבר  12וולט
) 3עמוד .(421

 Mercedes-Benzממליצה להחליף את מצבר ה‑ 12וולט
במוסך מורשה ,כגון במרכז שירות של .Mercedes-Benz
במקרה שתרצה להחליף את המצבר בעצמך ,שים לב להנחיות
שלהלן:
 Rהחלף מצבר פגום תמיד במצבר אשר עונה על הדרישות
הספציפיות של הרכב.

R
R

R

הרכב מאובזר במצבר בטכנולוגיית‑ AGM
) (Absorbent Glass Matאו במצבר ליתיום-יון.
הפונקציונליות המלאה של הרכב מובטחת רק
כשמשתמשים במצבר  ‑AGMאו במצבר ליתיום-יון.
 Mercedes–Benzממליצה מטעמי בטיחות להשתמש
רק במצברים שנבדקו ואושרו על ידי Mercedes-Benz
עבור רכבך.
נתק מהמצבר הישן את האביזרים ,כמו למשל צינור
הנשם ,הזווית או כיסוי הקטבים.
ודא שצינור הנשם מחובר תמיד אל הפתח הייעודי בצד
המצבר.
הרכב את פקקי האיטום הקיימים או המסופקים.
אחרת חומצה או גזים עלולים לדלוף מן המצבר.
שים לב שהאביזרים מחוברים באופן נכון אל המצבר.

התנעה במשיכה וגרירה
שיטות גרירה מותרות
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
 Mercedes-Benzממליצה במקרה של תקלה להוביל את
הרכב ולא לגרור אותו.
לצורך גרירת הרכב כאשר שני הסרנים על הקרקע יש
להשתמש בחבל גרירה או במוט גרירה .אין להשתמש
במערכות .Tow Bar
* הערה נזקים לרכב עקב גרירה לא נכונה
0

שים לב להנחיות ולהוראות בנושא גרירה.
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שיטות גרירה מותרות
מפרט הרכב/שיטת גרירה

שני הסרנים על הקרקע

סרן קדמי מורם

סרן אחורי מורם

ברכבים עם תיבת הילוכים ידנית

כן ,לכל היותר  50ק"מ במהירות של 50
קמ"ש

כן ,לכל היותר  50ק"מ במהירות של 50
קמ"ש

כן ,לכל היותר  50ק"מ במהירות של 50
קמ"ש

ברכבים עם תיבת הילוכים אוטומטית

כן ,לכל היותר  50ק"מ במהירות של 50
קמ"ש

לא

כן ,כאשר גלגל ההגה מקובע בעמדה
האמצעית באמצעות מנעול הגה.

רכבי 4MATIC

כן ,לכל היותר  50ק"מ במהירות של 50
קמ"ש

לא

לא

גרירה עם סרן מורם :הגרירה צריכה להתבצע על ידי חברת
שירותי גרירה בלבד.
גרירת הרכב עם שני הסרנים על הקרקע
0
0

שים לב לההערות לשיטות הגרירה המותרות
) 3עמוד .(425
ודא שהמצבר מחובר וטעון.

כאשר המצבר ריק ,שים לב לנקודות הבאות:
 Rלא ניתן יהיה להתניע את המנוע.
 Rאי אפשר לשחרר או לשלב את בלם החנייה החשמלי.
 Rרכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :אי אפשר להעביר
את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב  iאו .j
 %רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :אם אי אפשיר
להעביר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב  iאו

אם דבר אינו מוצג על הצג הרב-תכליתי במכלול
המחוונים ,יש להוביל את הרכב על גרר
) 3עמוד  .(427לצורך הובלת הרכב יש צורך בגרר עם
מנגנון הרמה.
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* הערה נזק עקב גרירה מהירה מדי או למרחק גדול
מדי
גרירה מהירה מדי או למרחק גדול מדי עשויה לגרום נזק
לקו ההינע.
 0אין לגרור במהירות גבוהה מ 50-קמ"ש.
 0אין לגרור למרחק גדול מ 50-ק"מ.
& אזהרה סכנת תאונה בגרירת רכב כבד מדי
אם הרכב המיועד לגרירה או להתנעה במשיכה כבד מדי
מהמשקל הכולל המותר של רכבך ,המצבים הבאים
עשויים להתרחש:
 Rטבעת הגרירה תיתלש מהמקום.
 Rהרכב הגורר עם הנגרר עשויים להתהפך.
0

אם אתה גורר או מתניע במשיכה רכב אחר ,אסור
שמשקלו יחרוג מעל למשקל הכולל המותר של
רכבך.

אם עליך לגרור או להתניע במשיכה רכב אחר ,אסור שמשקלו
יחרוג מעל למשקל הכולל המותר.
 0בדוק את הנתונים של המשקל הכולל המותר של הרכב
בלוחית נתוני הרכב ) 3עמוד .(454

0

0
0

רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :אין לפתוח את
דלת הנהג או את דלת הנוסע הקדמי מאחר שאז תיבת
ההילוכים תעבור אוטומטית למצב .j
התקן את טבעת הגרירה ) 3עמוד .(429
חבר את ציוד הגרירה.

* הערה נזק עקב חיבור שגוי של ציוד הגרירה
0

0
0
0
0
0
0

חבר את חבל הגרירה או מוט הגרירה רק לטבעת
הגרירה.

כבה את הנעילה האוטומטית ) 3עמוד .(73
אל תפעיל את פונקציית .HOLD
כבה את ההגנה מפני גרירה ) 3עמוד .(90
כבה את עזר הבלימה האקטיבי ) 3עמוד .(192
רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :העבר את תיבת
ההילוכים האוטומטית למצב .i
שחרר את בלם החניה החשמלי.

& אזהרה סכנת תאונה עקב המוגבלות של המערכות
הקשורות לבטיחות בעת הגרירה
במצבים הבאים הפונקציות הקשורות לבטיחות יפעלו
באופן מוגבל או לא יפעלו כלל:
 Rההצתה כבויה.
 Rמערכת הבלימה או הגה הכוח אינם תקינים.
 Rאספקת האנרגיה או רשת החשמל ברכב אינן תקינות.
אם גוררים את רכבך במצב זה ,ייתכן שיידרש כוח רב
מהרגיל להיגוי או לבלימה.
 0השתמש במוט גרירה.
 0לפני הגרירה ודא שההיגוי משוחרר.
* הערה נזק עקב כוח משיכה חזק מדי
נסיעה לא חלקה עלולה לגרום נזקים לרכב עקב כוחות
משיכה גדולים מדי.
 0סע לאט ובאופן חלק ורציף.
העמסת הרכב להובלה
0

שים לב להנחיות בנוגע לגרירה ) 3עמוד .(426
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חבר את ציוד הגרירה לטבעת הגרירה כדי להעמיס את
הרכב.

רכבי  AMGעם ) ADS PLUSמערכת שיכוך זעזועים
אדפטיבית פלוס(

 %אפשר לחבר את ציוד הגרירה גם להתקן הגרירה.
 0רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :העבר את תיבת
ההילוכים האוטומטית למצב .i

& אזהרה סכנת תאונה בעת הובלת רכבים עם מערכת
שיכוך זעזועים אדפטיבית פלוס

0

 %רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :אם ישנה תקלה
אלקטרונית תיבת ההילוכים עשויה להינעל במצב .j
כדי להחליף למצב  iיש לספק מתח לרשת החשמל
ברכב ) 3עמוד .(424
 0העמס את הרכב.
 0רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :העבר את תיבת
ההילוכים האוטומטית למצב .j
 0הפעל את בלם החנייה החשמלי כדי לאבטח את הרכב
שלא יידרדר.
 0קשור את הרכב רק מהגלגלים.

כוחות השיכוך המופחתים של הרכב המיועד להובלה
עשוי לגרום לטלטלות של הרכב הגרור עם הגרור.
לפיכך בעת הובלת רכבים עם מערכת שיכוך זעזועים
אדפטיבית פלוס הרכב עם הגרור עשויים להיכנס לסחרור.
עקב כך אתה עלול לאבד שליטה על הרכב.
 0בעת ההובלה יש לוודא ש:
 Rהרכב מועמס למקום הנכון.
 Rהרכב קשור בכל ארבעת הגלגלים באמצעות
רצועות מתאימות.
 Rהגרר אינו חורג מהמהירות המרבית המותרת
להובלה 60 ,קמ"ש.
* הערה נזקים לרכב עקב קשירה לא נכונה
0

לאחר ההעמסה יש לקשור את הרכב בכל ארבעת
הגלגלים .אחרת עלול להיגרם נזק לרכב.

0

0

יש לשמור על מרחק של לפחות  20ס"מ לקצה
העליון ו 10 -ס"מ לקצה התחתון של במת
ההובלה.

לאחר העמסת הרכב יש לקשור אותו בכל ארבעת
הגלגלים.

רכבי /4MATICרכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית

0

ודא שהסרן הקדמי והאחורי נעמדים על אותו משטח
הובלה.

* הערה נזקים לקו ההינע עקב מיקום שגוי
0

אין להעמיד את הרכב מעל נקודת חיבור בין
משטחי הובלה.
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מקום האחסון של טבעת הגרירה

התקנת טבעת הגרירה

* הערה נזק עקב שימוש שגוי בטבעת הגרירה
חילוץ רכב שהתחפר על ידי גרירה מטבעת הגרירה הרכב
עשוי לגרום נזק לרכב.
 0מותר להשתמש בטבעת הגרירה רק לצורך גרירה
או התנעה במשיכה.
התנעת הרכב במשיכה )התנעה בירידה(
ברכבים עם תיבת הילוכים אוטומטית
* הערה נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית עקב התנעה
במשיכה

טבעת הגרירה  1נמצאת מתחת לרצפת תא המטען.

0
0

דחף את המכסה  1בנקודה המסומנת כלפי מטה והוצא
אותו.
הברג את טבעת הגרירה ימינה עד הסוף והדק אותה.

רכבים עם התקן גרירה :ברכב מאחור אין כניסה לטבעת
גרירה .חבר את ציוד הגרירה להתקן הגרירה.
 %שים לב בעת הסרת טבעת הגרירה ,שהכיסוי  1ינעל
בעת ההתקנה בפגוש.

התנעה במשיכה של רכבים בעלי תיבת הילוכים
אוטומטית עשויה לפגוע בתיבת ההילוכים האוטומטית.
 0אין להתניע במשיכה רכבים בעלי תיבת הילוכים
אוטומטית.
0

אין להתניע במשיכה רכבים בעלי תיבת הילוכים
אוטומטית.
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נתיכי חשמל
הנחיות בנוגע לנתיכים חשמליים
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה עקב עומס יתר על קווי
חשמל
ביצוע מניפולציות בנתיך לא תקין ,גישור על נתיך לא
תקין או החלפה לנתיך בעל ערך אמפר גבוה יותר עלולים
לגרום עומס יתר על הקווים החשמליים ברכב.
מצב זה עלול לגרום לשרפה.
 0יש להחליף נתיכים פגומים רק בנתיכים חדשים,
מתאימים בעלי ערך אמפר נכון.
* הערה נזק עקב נתיכים שגויים
נתיכים לא מתאימים עשויים לגרום נזק לרכיבים
ולמערכות או להגביל משמעותית את התפקוד שלהם.
 0השתמש רק בנתיכים שאושרו על ידי Mercedes-
 ,Benzבעלי ערכי ההגנה הדרושים.
יש להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי ערכים זהים :ניתן
לזהות זאת לפי הצבע וערך הנתיך .את ערכי הנתיכים ומידע
חשוב נוסף ניתן למצוא בתרשים הנתיכים.

תרשים מיקום נתיכים :בתיבת הנתיכים בתא המטען
) 3עמוד .(432
* הערה נזק או תפקוד לקוי עקב לחות
לחות יכולה לגרום לתקלות תפקוד או לנזקים של מערכת
החשמל.
 0כאשר תיבת הנתיכים פתוחה יש להפקיד שלא
תוכל לחדור לחות לתוך תיבת הנתיכים.
 0בעת סגירת תיבת הנתיכים יש לוודא שהאטם של
המכסה נצמד היטב לתיבת הנתיכים.
אם לאחר החלפת נתיך גם הנתיך החדש נשרף ,פנה למוסך
מורשה כדי שיבדקו את מקור הבעיה.
לפני החלפת נתיך יש לוודא ש:
 Rאבטח את הרכב שלא יוכל להידרדר.
 Rכל צרכני החשמל כבויים.
 Rההצתה כבויה.
הנתיכים החשמליים מחולקים על פני תיבות נתיכים שונות:
 Rתיבת נתיכים בתא המנוע בצד הנהג ) 3עמוד (430
 Rתיבת נתיכים באזור לוח המכשירים בצד הנהג
) 3עמוד (431

R
R

תיבת נתיכים באזור הרגליים של הנוסע הקדמי
) 3עמוד (431
תיבת נתיכים בתא המטען צד ימין במבט לכיוון הנסיעה
) 3עמוד (432

פתיחה וסגירה של תיבת הנתיכים בתא המטען
תנאים
 Rמטלית יבשה ומברג מוכנים.
שים לב להנחיות בנוגע לנתיכים החשמליים
) 3עמוד .(430
פתיחה
& אזהרה סכנת פציעה עקב שימוש במגבים כשמכסה
תא המנוע פתוח
אם מגבי השמשות יתחילו לפעול כשמכסה המנוע פתוח,
ידיך עשויות להיתפס במנגנון הפעלת המגבים.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע יש להפקיד ולכבות
את ההצתה והמגבים.
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0
0
0
0

הטה מטה את מכסה  4תיבת הנתיכים והדק את הברגים
.3
הנמך את הכיסוי .1
סובב את התפס  2בכיסוי  1רבע סיבוב ימינה.
סגור את מכסה תא המנוע.

פתיחה וסגירה של תיבת הנתיכים בלוח המכשירים
תיבת הנתיכים נמצאת בצד אזור לוח המכשירים מתחת
לכיסוי.
 0כדי לקבל מידע נוסף פנה למרכז שירות Mercedes-
.Benz

0
0

סובב את התפס  2בכיסוי  1רבע סיבוב שמאלה.
הטה מעלה את הכיסוי  1בכיוון החץ.

0
0

נגב סימני לחות מתיבת הנתיכים באמצעות מטלית יבשה.
שחרר את הברגים  3והסר כלפי מעלה את מכסה 4
תיבת הנתיכים.

סגירה
 0בדוק אם האטם צמוד למכסה  4בצורה נכונה.
 0חבר את המכסה  4למחזיק מאחור בתיבת הנתיכים.

פתיחה וסגירה של תיבת הנתיכים באזור הרגליים של הנוסע
הקדמי
שים לב להנחיות בנוגע לנתיכים החשמליים
) 3עמוד .(430
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0

הטה מעלה את הכיסוי  1בכיוון החץ.

תרשים מיקום הנתיכים נמצא בצד בתיבת הנתיכים.

0

פתח את הכיסוי  1בכיוון החץ והסר אותו.

פתיחה וסגירה של תיבת הנתיכים בתא המטען
שים לב להנחיות בנוגע לנתיכים החשמליים
) 3עמוד .(430
 0פתח את רצפת תא המטען ) 3עמוד .(115
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הנחיות בנוגע לרעשים או להתנהגות כביש חריגה
שים לב במהלך הנסיעה לרעידות ,לרעשים ולהתנהגות כביש
יוצאת דופן ,לדוגמה משיכה לצד אחד .דברים אלה עשויים
להצביע על נזקים לגלגלים ולצמיגים .אם אתה חושד שאחד
הצמיגים אינו תקין ,האט את מהירות הנסיעה .עצור את הרכב
בהקדם האפשרי ובדוק אם הגלגלים והצמיגים ניזוקו .גם
נזקים מוסתרים בצמיגים עשויים לגרום להתנהגות כביש
יוצאת דופן זו .אם אינך מזהה נזקים ,הבא את הרכב למוסך
מורשה לצורך בדיקת הגלגלים והצמיגים.
הנחיות בנוגע לבדיקה סדירה של הגלגלים והצמיגים
& אזהרה סכנת תאונה עקב צמיגים פגומים
צמיגים פגומים עשויים לאבד לחץ אוויר.
עקב כך אתה עלול לאבד שליטה על הרכב.
 0בדוק באופן סדיר את הצמיגים כדי לזהות אם
נגרמו להם נזקים ,והחלף מיד צמיגים פגומים.
את הבדיקות הבאות יש לבצע באופן סדיר בכל הגלגלים
לפחות פעם בחודש או לפי הצורך ,לדוגמה לפני נסיעה
ארוכה או נסיעת שטח:
 Rבדיקת לחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
 Rבדיקה חזותית של הגלגלים והצמיגים לאיתור נזקים

R

R

בדיקת מכסי השסתומים
יש להגן על השסתומים מפני לחות ולכלוך באמצעות
מכסי השסתומים שאושרו על ידי Mercedes-Benz
במיוחד עבור רכבך.
בדיקה חזותית של עומק החריצים בסוליית הצמיג ושל
פני השטח של סוליית הצמיג לכל הרוחב.
עומק החריצים המינימלי בצמיגי קיץ הוא  3מ"מ
ובצמיגי חורף  4מ"מ.

הנחיות בנוגע לשרשראות שלג
& אזהרה סכנת תאונה עקב התקנה שגויה של
שרשראות השלג
התקנת שרשראות השלג על הגלגלים הקדמיים עלולה
לגרום לכך ששרשראות השלג יתחככו במרכב או בחלק
מערכת המתלים.
עקב כך עשויים להיגרם נזקים לרכב או לצמיגים.
 0לעולם אין להתקין שרשראות שלג על הגלגלים
הקדמיים.
 0התקן את שרשראות השלג על הגלגלים האחוריים,
בזוגות תמיד.

* הערה נזק לצלחות הגלגל בעקבות התקנת שרשראות
שלג
התקנת שרשראות שלג על גלגלי פלדה יכולה לגרום נזק
לצלחות הגלגל.
 0לפני התקנת שרשראות שלג יש להסיר את צלחות
הגלגלים מגלגלי הפלדה.
שים לב להנחיות הבאות בעת שימוש בשרשראות שלג:
 Rמותר להשתמש בשרשראות שלג רק עבור שילובי
גלגלים-צמיגים מסוימים .מידע בנושא תקבל במרכז
שירות של .Mercedes-Benz
 Rמטעמי בטיחות יש להשתמש רק בשרשראות שלג
שאושרו על ידי  Mercedes-Benzאו בשרשראות שלג
באיכות זהה.
 Rמהירות הנסיעה המרבית המותרת כשמותקנות שרשראות
שלג היא  50קמ"ש.
 Rרכבים עם עזר חנייה אקטיבי :אין להשתמש בעזר החנייה
האקטיבי כאשר מותקנות שרשראות שלג.
 Rרכבים עם בקרת גובה :כשמותקנות שרשראות שלך הרכב
חייב לנסוע תמיד ברמת גובה מוגבהת. .
 %אפשר להגביל באופן קבוע את המהירות המרבית עבור
הנסיעה עם צמיגי חורף ) 3עמוד .(195
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 %לצורך הזינוק אפשר לכבות את מערכת ®ESP
) 3עמוד  .(186כך הגלגלים יוכלו להסתחרר ולספק
כוח דחיפה חזק יותר.
לחץ אוויר בצמיגים
הנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים
& אזהרה סכנת תאונה עקב לחץ אוויר נמוך מדי
בצמיגים
לחץ אוויר נמוך מדי או גבוה מדי בצמיגים מסוכן ,בשל
הסיבות המפורטות להלן:
 Rהצמיגים עלולים להתפוצץ ,במיוחד בנסיעה בעומס
גבוה ובמהירות גבוהה.
 Rהצמיגים עשויים להישחק יתר על המידה או באופן
שאינו אחיד ,דבר העשוי להשפיע משמעותית על
אחיזת הצמיג בכביש.
 Rזה עשוי להשפיע על התנהגות הכביש ועל מאפייני
הבלימה וההיגוי.
0

שים לב ללחצי האוויר המומלצים לצמיגים ובדוק
את לחץ האוויר בכל הצמיגים ,כולל בגלגל
החלופי:

R

לפחות פעם בחודש
לאחר שינוי המשקל המועמס על הרכב
לפני נסיעה ארוכה
כאשר תנאי הנסיעה השתנו ,לדוגמה נסיעה בשטח

0

במקרה הצורך התאם את לחץ האוויר בצמיגים.

R
R
R

לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי בצמיגים משפיע באופן הבא:
 Rמשך חיי השירות של הצמיגים מתקצר.
 Rהצמיגים ניזוקים בקלות רבה יותר.
 Rמאפייני הנסיעה ובעקבותיה בטיחות הנסיעה נפגעות,
לדוגמה עקב ציפה.
& אזהרה סכנת תאונה עקב נפילות לחץ חוזרות
בצמיגים
אם לחץ האוויר בצמיג נופל שוב ,ייתר שהגלגל ,השסתום
או הצמיג פגומים.
לחץ אוויר נמוך מדי בצמיג עלול לגרום להתפוצצות
הצמיג.
 0בדוק אם ישנם גופים זרים בצמיג.
 0בדוק אם הגלגל או השסתום אינם אטומים.
 0אם אינך יכול לתקן את הנזק ,פנה למוסך מורשה.

את הנתונים על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים עבור הצמיגים
שהתקין היצרן ברכבך תמצא בטבלת לחצי האוויר בצמיגים
בצד הפנימי של דלתית מכל הדלק ) 3עמוד .(435
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים באמצעות מכשיר מיוחד
לבדיקת לחץ האוויר בצמיגים .המראה החיצוני של הצמיג
אינו מהווה בהכרח סממן ללחץ האוויר בצמיג.
רכבים הכוללים בקרת לחץ אוויר בצמיגים :תוכל לבדוק את
לחץ האוויר בצמיגים גם באמצעות מחשב הרכב.
תקן את לחץ האוויר בצמיגים רק כשהצמיגים קרים .תנאים
לצמיגים קרים:
 Rהרכב עמד על הצמיגים למשך שלוש שעות לפחות
במקום ללא קרינת שמש ישירה.
 Rהרכב נסע פחות מ 1.6-ק"מ.
התחממות הצמיג ב 10 °C-מגדילה את לחץ האוויר בצמיג
בכ 0.1) 10 kPa-בר .(1.5 psi ,יש להתחשב בכך אם
בודקים את לחץ האוויר בצמיגים חמים.
הנחיות לגרירת גרור
עבור צמיגי הסרן האחורי תקף אך ורק לחץ האוויר עבור
עומס משקל מוגבר כמצוין בטבלת לחצי האוויר בצמיגים.
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טבלת לחצי אוויר בצמיגים
טבלת לחצי האוויר בצמיגים נמצאת בצד הפנימי של דלתית
מכל הדלק.

אם לפני נתון לחץ האוויר כתובות מידת צמיגים אחת או יותר,
אז לחץ האוויר הזה תקף רק למידות הצמיגים האלה.
אם מידות הצמיגים המצוינות לפני נתון הלחץ כוללות את
הסמל  ,+נתון לחץ האוויר הזה מציין לחץ אוויר חלופי
לצמיגים .לחצי אוויר אלה בצמיגים יכולים לשפר את נוחות
הנסיעה ברכבך .צריכת הדלק עשויה לעלות מעט.
מצבי עומס המשקל "עומס חלקי" או "עומס מלא" מסומנים
בטבלה באמצעות מספר האנשים ופריטי המטען .מספר
מקומות הישיבה בפועל עשוי להיות שונה.
שים לב באופן מיוחד גם לנושאים הבאים:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
בקרת לחץ אוויר בצמיגים

טבלת לחצי האוויר בצמיגים מציגה את לחץ האוויר המומלץ
עבור כל ארבעת הצמיגים המאושרים עבור רכב זה .לחצי
האוויר המומלצים תקפים לכל הצמיגים במצב קר ובתנאי
שימוש שונים ברכב מבחינת עומס המשקל ו/או מהירות
הנסיעה.

תפקוד בקרת לחץ האוויר בצמיגים
המערכת מבקרת באמצעות חיישני לחץ אוויר בצמיגים את
לחץ האוויר בצמיגים ואת טמפרטורת הצמיגים המותקנים
ברכב.
חיישני לחץ אוויר חדשים בצמיגים ,לדוגמה בגלגלי חורף,
יכוילו אוטומטית בנסיעה הראשונה.
לחץ האוויר בצמיגים וטמפרטורת הצמיגים יוצגו על הצג
הרב-תכליתי ) 3עמוד .(436

במקרה של אובדן לחץ או טמפרטורות גבוהות מאוד לצמיגים
אתה תקבל אזהרה כדלקמן:
 Rבאופן של הודעות על הצג ) 3עמוד (506
 Rבאופן של נורית אזהרה  hבמכלול המחוונים
) 3עמוד (536
בקרת לחץ האוויר בצמיגים היא אמצעי עזר בלבד .הנהג הוא
האחראי להקפיד שלחץ האוויר בצמיגים יתאם את לחץ
האוויר המומלץ למצב הנסיעה הנוכחי בצמיגים קרים .התאם
את לחץ האוויר בצמיגים קרים באמצעות מכשיר בדיקת לחץ
אוויר בצמיגים .שים לב כי בקרת לחץ האוויר בצמיגים חייבת
ללמוד ראשית את לחץ האוויר הנכון בצמיגים עבור תנאי
הנסיעה.
במרבית המקרים תעדכן בקרת לחץ האוויר בצמיגים את ערכי
הייחוס החדשים אוטומטית לאחר שינוי לחץ האוויר בצמיגים.
אולם באפשרותך גם לעדכן את ערכי הייחוס ידנית על ידי
הפעלה מחדש של בקרת לחץ האוויר בצמיגים
) 3עמוד .(436
גבולות המערכת
במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או לא
תפעל כלל:
 Rלחץ האוויר בצמיג מוגדר באופן שגוי.
 Rהתרחש אובדן לחץ פתאומי ,לדוגמה עקב חדירת גוף זר.
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R

התרחשה תקלה עקב מקור רדיו אחר.

שים לב באופן מיוחד גם לנושא הבא:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
בדיקת לחץ האוויר בצמיגים עם בקרת לחץ האוויר בצמיגים
תנאים
 Rמתג ההצתה פועל.
מחשב רכב:
1
)שירות(
אחת מההודעות הבאות תוצג:
 Rלחץ אוויר נוכחי וטמפרטורה בצמיגים של הגלגלים
הבודדים:
2

)צמיגים(

R

כמה דקות נסיעה(
R

)לחץ האוויר בצמיגים יוצג כעבור

)בקרת לחץ האוויר
בצמיגים פעילה( :תהליך לימוד הנתונים במערכת עדיין
לא הסתיים .במצב זה לחצי האוויר בצמיגים כבר
מנוטרים.

 0השווה את לחץ האוויר בצמיגים ללחץ האוויר המומלץ
למצב הנסיעה הנוכחי ) 3עמוד  .(435שים לב
להנחיות בנוגע לטמפרטורת הצמיגים ) 3עמוד .(434
 %הערכים המוצגים על הצג הרב-תכליתי עשויים להיות
שונות מאלה במכשיר בדיקת לחץ האוויר ,מאחר שהם
מתייחסים לגובה פני הים .במקומות גבוהים יציג מכשיר
בדיקת לחץ האוויר לחץ אוויר גובה יותר בצמיגים מאשר
מחשב הרכב .במקרה זה אין להקטין את לחץ האוויר
בצמיגים.
שים לב באופן מיוחד גם לנושא הבא:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
הפעלה מחדש של בקרת לחץ האוויר בצמיגים
תנאים
 Rלחץ האוויר בצמיגים של כל ארבעת הגלגלים מתאים
למצב הנסיעה ) 3עמוד .(434

במצבים הבאים יש להפעיל מחדש את בקרת לחץ האוויר
בצמיגים:
 Rלחץ האוויר בצמיגים שונה.
 Rהוחלפו גלגלים או צמיגים או הותקנו חדשים.
מחשב רכב:

)שירות( 2
1
)צמיגים(
 0החלק אצבע כלפי מטה על פקד המגע בגלגל ההגה בצד
שמאל.
על הצג הרב-תכליתי תופיע ההודעה
)האם
להשתמש בלחץ האוויר הנוכחי בצמיגים כערך ייחוס
חדש?(.
 0לחץ על פקד המגע בגלגל ההגה בצד שמאל כדי להתחיל
בתהליך הפעלה מחדש.
על הצג הרב-תכליתי תופיע ההודעה
)בקרת לחץ האוויר בצמיגים
הופעלה מחדש(.
הודעות האזהרה הנוכחיות יימחקו ונורית האזהרה
הצהובה  hתכבה.
כעבור כמה דקות נסיעה המערכת תבדוק אם ערכי לחץ
האוויר הנוכחיים בצמיגים נמצאים בתוך הטווח הדרוש.
לאחר מכן ערכי הלחץ הנוכחיים יתקבלו כערכי הייחוס
החדשים והמערכת תנטר על פיהם.
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מספר אישור לציוד רדיו

מדינה
ברזיל

MODELO: GG4T
ANATEL: 07827-17-08001
MODELO:DG6W2D4
ANATEL: 01455-18-08001
Este equipamento opera em
caráter secundário, isto é, não
tem direito à proteção
contrainterferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo
tipo e não pode causar
interferência a sistemas operando
.em caráter primário

אישור לציוד רדיו בקרת לחץ אוויר בצמיגים
מספרי אישור לציוד רדיו
מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

Schrader GG4T
Numero de Registro CNC
H-20495
Schrader DG6W2D4
Numero de Registro CNC:
H-20959

ארגנטינה

:שים לב באופן מיוחד גם לנושא הבא
(434  עמוד3)  הנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגיםR
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מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

Kingdom of Jordon Type
approval for Tyre Pressure
.sensor
Manufacturer: Schrader
.Electronics Ltd
Model: GG4T
Type Approval Number:
TRC/LDP/2017/456
Model: DG6W2D4
Type Approval Number:
TRC/LPD/2018/139
Model: MC34MA4
Type Approval Number:
TRC/LPD/2011/158

ירדן

Schrader Electronics Ltd. 11
,Technology Park
Belfast Road, Antrim BT41 1QS,
Northern Ireland United
Kingdom

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מדינה
האיחוד
האירופי

NCA Approved:
1R3-1M-7E1-10D
NCA Approved: BR3-1M-GE2X73

גאנה

:GG4T
SDPPI/2017/54083
PLG3612
DG6W2D4
SDPPI/2018/57058
PLG3612
:MC34MA4
ISDPPI/2015/25626
PLG3612

אינדונזיה

Hereby, Schrader Electronics Ltd
declares that the radio equipment
type "GG4T", "DG6W2D4" is in
compliance with Directive
.2014/53/EU
The full text of the EU
declaration of conformity is
available at the following internet
address: http://
www.tpmseuroshop.com/
documents/
declaration_conformities
GG4T: 433.92MHz; Maximum
effective radiated power < 10mw
(e.r.p)
DG6W2D4: 433.92MHz;
Maximum effective radiated
power < 10mw (e.r.p)
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מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

פיליפינים

NTC Type Approved
No: ESD-1306871C
No: ESD-1715977C
No: ESD-1817081C

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

מולדובה

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numero d'agreement: MR 14777
ANRT 2017
Date d'agrement: 20/09/17
Numero d'agrement: MR 16355
ANRT 2018
Date d'agrement: 19/04/2018
Numero d'agrement: MR 6706
ANRT 2011
Date d'agrement: 17/11/2011

מרוקו

IFT: RLVSCGG17-1665
IFETEL: RLVSCDG18-04
IFT: RCPSCMR14-062

מקסיקו

024

1024
פקיסטן
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מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

סרביה

GG4T

סינגפור

Complies with
IMDA Standards
NO524-13
DA105282

אוקראינה

GG4T

И 005 17
DG6W2D4

דרום
אפריקה

И 005 18
MC34MA4

И 011 11

UK.TF
DG6W2D4
TA-2017/3884 Approved
TA-2017/2933 Approved
TA-2011/1370 Approved

UA. TR.028
Corax 3

109
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מדינה

מספר אישור לציוד רדיו

איחוד
האמירויות
הערביות

TRA
REGISTERED NO: ER57985/17
REGISTERED NO: ER960528
DEALER NO: DA0047074
REGISTERED NO: ER37066/15
DEALER NO: DA0047074/10

וייטנאם

.Schrader Electronics Ltd
Model: GG4T
No: C0170191017AF04A2
Model: DG6S2D4
No: C0078070518AF04A2

התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים

R

תפקוד ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים מציגה על הצג הודעת
אזהרה כשלחץ האוויר בצמיגים יורד משמעותית.
לאחר שינוי לחץ האוויר בצמיגים ,החלפת גלגל/צמיג או
התקנה של גלגלים/צמיגים חדשים יש לאתחל את ההתראה
על אובדן לחץ אוויר בצמיגים ) 3עמוד .(441
ההתראה על אובדן לחץ האוויר בצמיגים אינה מחליפה
בדיקות סדירות של לחץ האוויר בצמיגים.

R

גבולות המערכת
במיוחד במצבים הבאים ייתכן שהמערכת לא תפעל כהלכה או
לא תפעל כלל:
 Rלחץ אוויר בצמיגים לא נכון
 Rאובדן לחץ פתאומי ,לדוגמה עקב חדירת גוף זר
 Rאובדן לחץ אחיד בכמה צמיגים
המערכת פועלת באופן מוגבל או באיחור במיוחד במצבים
אלה:
 Rתנאי קרקע לא טובים ,למשל שלג או חצץ
 Rנסיעה עם שרשראות שלג
 Rנהיגה בסגנון ספורטיבי מאוד במהירויות גבוהות
בסיבובים או האצות חזקות

נהיגה עם גרירת גרור כבד מאוד או גדול מאוד
נהיגה עם מטען גבוה

שים לב באופן מיוחד גם לנושאים הבאים:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
 Rהודעות על הצג בנוגע לצמיגים ) 3עמוד (506
הפעלה מחדש של ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
תנאים
 Rלחץ האוויר בצמיגים של כל ארבעת הגלגלים מתאים
למצב הנסיעה ) 3עמוד .(434
במצבים הבאים יש להפעיל מחדש את ההתראה על אובדן
לחץ אוויר בצמיגים:
 Rלחץ האוויר בצמיגים השתנה
 Rהוחלפו גלגלים/צמיגים או הותקנו חדשים
מחשב רכב:
 1שירות  2צמיגים
 0החלק אצבע כלפי מטה על פקד המגע בגלגל ההגה בצד
שמאל.
על הצג הרב-תכליתי תופיע ההודעה
)בקרת לחץ האוויר בצמיגים פעילה(
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)הפעלה מחדש :לחץ על בקר

המגע(
במצבים הבאים יש להפעיל מחדש את ההתראה על אובדן
לחץ אוויר בצמיגים:
 Rלחץ האוויר בצמיגים שונה.
 Rהוחלפו גלגלים או צמיגים או הותקנו חדשים.
 0לחץ על פקד המגע בגלגל ההגה בצד שמאל כדי להתחיל
בתהליך הפעלה מחדש.
על הצג הרב-תכליתי תופיע ההודעה לחץ אוויר בצמיגים
תקין עכשיו
 0בחר כן.
 0לחץ על פקד המגע בגלגל ההגה בצד שמאל כדי לאשר
הפעלה מחדש.
על הצג הרב-תכליתי תופיע ההודעה התראת אבדן לחץ
אוויר בצמיגים הופעלה מחדש
שים לב באופן מיוחד גם לנושאים הבאים:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434

החלפת גלגל
הנחיות בנוגע לבחירה ,התקנה והחלפה של צמיגים
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
מידע על שילובי הגלגלים-צמיגים המותרים תקבל במרכז
שירות של .Mercedes-Benz
& אזהרה סכנת תאונה עקב מידות שגויות של הגלגלים
והצמיגים
התקנת גלגלים וצמיגים בעלי מידות לא נכונות עשויה
לגרום נזק לבלמי הגלגלים או לרכיבים של המתלים.
 0החלף גלגלים וצמיגים רק בגלגלים וצמיגים בעלי
מפרט זה לחלק המקורי.
שים לב לנושאים הבאים בנושא גלגלים:
 Rשם
 Rדגם
שים לב לנושאים הבאים בנושא צמיגים:
 Rשם
 Rיצרן
 Rדגם

& אזהרה סכנת תאונה עקב חריגה מעומס הצמיג
המותר או מדירוג המהירות המותר
חריגה מהעומס המרבי המותר על הצמיג או מדירוג
המהירות עלולה לגרום נזקים לצמיג ולהתפוצצות הצמיג.
 0השתמש רק בסוגי צמיגים ובמידות צמיגים
שאושרו עבור הרכב.
 0שים לב לעומס המרבי המותר הדרוש עבור הצמיג
שלך ולדירוג המהירות של הצמיג.
* הערה נזקים לרכב ולצמיגים עקב שימוש בסוגי
ובמידות צמיגים שלא אושרו
מטעמי בטיחות יש להשתמש אך ורק בצמיגים ,גלגלים
ואביזרים שאושרו במיוחד עבור רכבך על ידי
. Mercedes-Benz
צמיגים אלה מותאמים במיוחד למערכות הבקרה כגון
 ESP® ,ABSאו  ,4MATICוהם מסומנים באופן
הבא:
Mercedes-Benz Original = MO R
Mercedes-Benz Original = MOE R
) Extendedצמיג חסין תקר ,רק עבור גלגלים
מסוימים(
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R

) Mercedes-Benz Original = MO1צמיגי
 AMGמסוימים בלבד(

אחרת ייתכן כי מאפיינים נוספים ,כגון התנהגות הכביש,
רעשי נסיעה ,צריכת דלק וכדומה ישתנו לרעה .בנוסף
לכך צמיגים במידות אחרות עשויים להתחכך במרכב
ובחלקים אחרים תחת עומס .כתוצאה מכך הצמיג או
הרכב עשויים להינזק.
השתמש רק בצמיגים ,גלגלים או אביזרים שנבדקו
ואושרו על ידי .Mercedes-Benz
* הערה סיכון בטיחות הנסיעה עקב צמיגים מחודשים
צמיגים מחודשים אינם נבדקים על ידי Mercedes-
 Benzואינם מומלצים ,מאחר שלא ניתן לזהות בהם
תמיד נזקים קודמים.
לפיכך בטיחות הנסיעה אינה מובטחת.
 0אין להשתמש בצמיגים משומשים שאינך יודע
כיצד השתמשו בהם עד כה.

* הערה נזקים אפשריים לגלגל ולצמיג בעת נסיעה על
פני מכשולים
יחס הגובה-רוחב של גלגלים גדולים קטן יותר .ככל
שיחס הגובה-רוחב קטן כך גדלה הסכנה שייגרם נזק
לגלגל ולצמיג בעת נסיעה על מכשול.
 0הימנע מנסיעה על פני מכשולים או סע בזהירות
יתר.
* הערה נזק לרכיבים אלקטרוניים עקב שימוש בכלי
התקנה
רכבים עם בקרת לחץ אוויר בצמיגים :ישנם רכיבים
אלקטרוניים בגלגל .אסור להשתמש בכלי עבודה באזור
השסתומים.
אחרת הרכיבים האלקטרוניים עשויים להיפגע.
 0החלף צמיגים רק במוסך מורשה.
* הערה נזקים לצמיגי קיץ כאשר טמפרטורת הסביבה
נמוכה
כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה עשויים להיווצר סדקים
קבועים בצמיגי החורף במהלך נסיעה.

0

בטמפרטורת נמוכות מ C° 7-השתמש בצמיגי
.M+S

אביזרים שלא אושרו עבור רכבך על ידי Mercedes-Benz
או אביזרים שמשתמשים בהם בצורה לא נכונה עשויים לפגוע
בבטיחות הנסיעה.
לפני רכישת אביזרים לא מאושרים או לפני שימוש באביזרים
כאלה ,יש לפנות למוסך מורשה כדי לברר את הנושאים
הבאים:
 Rהתאמה לשימוש
 Rתקנות החוק
 Rהמלצות היצרן
& אזהרה סכנת תאונה בנסיעה עם צמיגי ספורט
פרופיל הסוליה המיוחד של צמיג הספורט בשילוב עם
חומר הצמיגים המיוחד מגבירים את סכנת ההחלקה
והציפה על כביש לח או רטוב.
בנוסף לכך אחיזת הצמיג יורדת משמעותית כאשר
הטמפרטורה החיצונית וטמפרטורת הפעולה של הצמיג
נמוכות.
 0הפעל את מערכת ® ESPוהתאם את אופן הנהיגה.
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כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ10 °C-
השתמש בצמיגי .M+S

שים לב לנושאים הבאים בעת הבחירה ,ההתקנה וההחלפה
של הצמיגים:
 Rתקנות החוק במדינתך ,המחייבות סוג צמיג מסוים עבור
הרכב שלך.
מעבר לכך ייתכן כי באזורים מסוימים ובתנאי שימוש
מסוימים יומלץ להשתמש בסוג צמיג מסוים.
 Rהשתמש רק בצמיגים ובגלגלים בעלי מבנה זהה ,מפרט
זהה )צמיגי קיץ ,צמיג חורף ,צמיגי (MOExtended
ושל אותו יצרן.
 Rהתקן על אותו הסרן רק גלגלים בגודל זהה )שמאל
וימין(.
רק בעת תקלה מותר לחרוג מכלל זה לצורך נסיעה
למוסך.
 Rהתקן על הגלגלים רק צמיגים מתאימים.
 Rאין לבצע שינויים במערכת הבלימה ,בגלגלים ובצמיגים.
שימוש בשימס ובצלחות הגנה מאבק בלמים אסור ומוביל
לביטול רישיון הרכב.
 Rרכבים עם בקרת לחץ אוויר בצמיגים :כל הגלגלים
המותקנים חייבים להיות מצוידים בחיישנים מתפקדים
של בקרת לחץ האוויר בצמיגים.

R

R
R

R
R
R

בטמפרטורות נמוכות מ 7 °C-יש להשתמש על כל
הגלגלים בצמיגי חורף או בצמיגים לכל עונות השנה,
הנושאים את הסימון .M+S
בנסיעה בתנאים חורפיים צמיגי חורף הכוללים גם את
סימן פתית השלג  iלצד הסימון  M+Sמספקים את
האחיזה הטובה ביותר.
כאשר מתקינים צמיגי  M+Sיש להקפיד שפרופיל
הסוליה של כל הצמיגים יהיה זהה.
שים לב למהירות המרבית המותרת של צמיגי הM+S-
המותקנים.
אם מהירות זו נמוכה מהמהירות המרבית המותרת של
הרכב ,יש להדביק מדבקה המציינת זאת במקום בולט
לנהג.
צמיגים חדשים יש להריץ במהירות מתונה במשך 100
הק"מ הראשונים.
יש להחליף את הצמיגים בחדשים לאחר שש שנים לכל
היותר ,ללא תלות במצב השחיקה שלהם.
כאשר מחליפים לצמיגים ללא תכונות אל-תקר :רכבים
בעלי צמיגי  MOExtendedמסופקים מהמפעל ללא
ערכת  .TIREFITלאחר החלפה לצמיגים ללא תכונות
אל-תקר ,כגון צמיגי חורף ,יש לצייד את הרכב בערכת
.TIREFIT

 %אפשר להגביל באופן קבוע את המהירות המרבית עבור
הנסיעה עם צמיגי חורף ) 3עמוד .(195
לקבלת מידע נוסף בנושא גלגלים וצמיגים פנה למוסך
מורשה.
שים לב באופן מיוחד גם לנושאים הבאים:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
 Rטבלת לחצי אוויר בצמיגים) 3עמוד (435
 Rהנחיות בנוגע לגלגל חירום) 3עמוד (450
הנחיות בנוגע לחילוף גלגלים
& אזהרה סכנת תאונה עקב מידות גלגלים שונות
החלפה בין הגלגלים או הצמיגים האחוריים לקדמיים
כאשר המידות שלהם שונות עשויה לפוגע משמעותית
בהתנהגות הכביש של הרכב.
בנוסף לכך בלמי הדיסק או רכיבי המתלים עשויים
להינזק.
 0מותר להחליף בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים
רק כאשר המידות של הגלגלים והצמיגים הקדמיים
והאחוריים זהות.
החלפה בין גלגלים או צמיגים קדמיים ואחוריים בעלי מידות
שונות עשויה לגרום לפקיעת רישיון הרכב.
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הגלגלים הקדמיים והאחוריים נשחקים במידה שונה:
 Rהגלגלים הקדמיים נשחקים יותר בכתף הצמיג
 Rהגלגלים האחוריים נשחקים יותר במרכז הצמיג
ברכבים בעלי גודל גלגלים זהה יש להחליף בין הגלגלים כל
 5000עד  10000ק"מ .הקפד על כיוון הגלגול של הגלגלים.
שים לב תוך כך להערות ולהנחיות הבטיחות בנוגע להחלפת
גלגלים ) 3עמוד .(446
הנחיות בנוגע לאחסון גלגלים
בעת אחסון גלגלים שים לב להנחיות שלהלן:
 Rלאחר הסרת הגלגלים יש לאחסן אותם במקום קריר ,יבש
ואפל.
 Rהגן על הצמיגים מפני שמן ,גריז ודלק.
סקירת ערכת כלי העבודה להחלפת גלגל
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
מלבד גרסאות מסוימות למדינות ספציפיות הרכבים אינם
מצוידים בערכת כלי עבודה להחלפת גלגל .שאל במוסך

מורשה אילו כלי עבודה להחלפת גלגל דרושים ברכבך
ואושרו עבור רכבך.
ךהחלפת הגלגלים אתה צריך למשל את הכלי הבא:
 Rמגבה
 Rסד עצירה
 Rמפתח גלגלים
 Rפין מרכוז
 %המגבה שוקל כ 3.4-ק"ג.
העומס המרבי המותר על המגבה מצוין במדבקה של
המגבה.
המגבה אינו דורש תחזוקה .אם ישנה תקלה פנה למוסך
מורשה.
ערכת כלי העבודה להחלפת גלגל נמצאת מתחת לרצפת תא
המטען.

1
2
3
4
5
6

מגבה
מפתח המגבה
מפתח גלגלים
סד עצירה מתקפל
פין מרכוז
מפתח שקע למפתח
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הצבת סד העצירה המתקפל

R

הרכב עומד על קרקע מוצקה ,מאוזנת ולא מחליקה.

0

הפעל ידנית את בלם החניה החשמלי.
כוון את הגלגלים הקדמיים ישר קדימה.
רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית :העבר את
ההילוכים למצב .j
רכבים בעלי בקרת גובה :כוונן את גובה הרכב הרגיל
) 3עמוד .(210
דומם את המנוע.
ודא שאי אפשר להתניע את המנוע.
דחף סדי עצירה או חפצים מתאימים מלפנים ומאחור
מתחת לגלגל שבאלכסון לגלגל המיועד להחלפה.
במקרה הצורך הסר את כיסוי הגלגל ) 3עמוד .(446
הגבה את הרכב ) 3עמוד .(447

0
0
0
0
0
0
0
0

הכנת הרכב להחלפה
תנאים
 Rערכת כלי העבודה להחלפת גלגל קיימת .אם הרכב שלך
אינו מצויד בערכת כלי עבודה להחלפת גלגל ,שאל
במוסך מורשה מה הם כלי העבודה הדרושים.
 Rהרכב אינו עומד בשיפוע.

הסרה או התקנה של כיסויי הגלגלים
תנאים
 Rהרכב מוכן להחלפת גלגל ) 3עמוד .(446
כיסוי טבור גלגל מפלסטיק
 0הסרה :סובב שמאלה את המכסה המרכזי של כיסוי טבור
הגלגל והסר את כיסוי טבור הגלגל.

0
0

התקנה :ודא שהמכסה המרכזי של כיסוי טבור הגלגל
מסובב שמאלה.
חבר את כיסוי טבור הגלגל וסובב את המכסה המרכזי
ימינה עד שאתה שומע ומרגיש את כיסוי טבור הגלגל
ננעל.

כיסוי טבור גלגל מאלומיניום

0

הסרה :חבר את הבוקסה  2לכיסוי טבור הגלגל .1

 %הבוקסה נמצאת בערכת כלי העבודה.
 0חבר את מפתח הגלגלים  3לבוקסה .2
 0סובב שמאלה את כיסוי טבור הגלגל  1בעזרת מפתח
הגלגלים  3והסר אותו.
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0
0
0

התקנה :חבר את כיסוי טבור הגלגל  1וסובב אותו עד
שהוא נצמד לגלגל לגמרי.
חבר את הבוקסה  2לכיסוי טבור הגלגל .1
חבר את מפתח הגלגלים  3לבוקסה  2והדק את כיסוי
טבור הגלגל בסיבוב ימינה.
מומנט הידוק דרוש 25 :נ"מ.

הרמת הרכב בעת החלפת גלגל
תנאים
 Rאין אנשים ברכב.
 Rהרכב מוכן להחלפת גלגל ) 3עמוד .(446
הנחיות חשובות בנוגע לשימוש במגבה:
 Rיש להרים את הרכב רק באמצעות מגבהים ספציפיים
לרכב ,שאושרו על ידי .Mercedes-Benz
 Rהמגבה מתאים רק להגבהה זמנית של הרכב ולא לעבודות
תחזוקה מתחת לרכב.
 Rהמשטח שעליו המגבה עומד חייב להיות מאוזן ,מוצק
ולא מחליק .במקרה הצורך השתמש במצע גדול ,שטוח,
עמיד ולא מחליק.
 Rרגלית המגבה צריכה להימצא בזווית אנכית מדויקת
מתחת לנקודת ההרמה של המגבה.

כללי התנהגות כשהרכב מוגבה:
 Rלעולם אין להכניס ידיים או רגליים מתחת לרכב.
 Rלעולם אין לשכב מתחת לרכב.
 Rאין להתניע את המנוע ואין לשחרר את בלם החנייה
החשמלי.
 Rאין לפתוח או לסגור את דלתות הרכב או את דלת תא
המטען.

0

באמצעות מפתח הגלגלים שחרר כסיבוב אחד את בורגי
הגלגל בגלגל המיועד להחלפה .אל תבריג החוצה את
הברגים.

מיקום נקודות ההרמה למגבה
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הסרת גלגל

& אזהרה סכנת פציעה עקב הצבה שגויה של המגבה

תנאים
 Rהרכב מוגבה ) 3עמוד .(447

כאשר מגביהים את הרכב בעזרת מגבה לא מנקודות
ההרמה המתאימות ברכב ,הרכב עלול ליפול מהמגבה
כשהוא מוגבה.
 0הצב את המגבה רק בנקודות המיועדות לו ברכב.
רגל המגבה חייבת להיות בזווית אנכית ישירות
מתחת לנקודת ההרמה.

רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
אל תפעיל כוח כלל על דיסקי הבלם בעת החלפת גלגל ,מאחר
שזה עשוי לגרום לפגיעה בנוחות הנסיעה בעת הבלימה.

* הערה נזקים לרכב מהמגבה

* הערה נזקים לתבריג עקב לכלוך על בורגי הגלגל

הצבת המגבה לא בנקודות ההרמה הייעודיות למגבה
עלולה לגרום נזקים לרכב.
 0הצב את המגבה רק מתחת לנקודות ההרמה
המיועדות למגבה.
0

חבר את מפתח הרינג-רצ'ט הנמצא בערכת הכלים אל
המשושה של המגבה כך שהכיתוב " "AUFיהיה גלוי.

0
0

0
0

0
0

הצב את המגבה  2מתח לנקודת ההרמה למגבה .1
סובב את הארכובה  3ימינה עד שהמגבה  2נצמד
לגמרי לנקודת ההרמה  1ובסיס המגבה עומד בצורה
יציבה על הקרקע.
סובב את מפתח הרינג-רצ'ט  3עד שהגלגל מתרומם
מהקרקע לא יותר מ 3-ס"מ .
שחרר את הגלגל והסר אותו ) 3עמוד .(448

אין להניח את בורגי הגלגל בחול או בלכלוך.

הברג החוצה עד הסוף את בורג הגלגל.
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0
0
0
0

במקום בורג הגלגל הברג את פין המרכוז  1לתבריג.
הברג החוצה עד הסוף את שאר בורגי הגלגל.
הסר את הגלגל.
הגלגל החדש מותקן ) 3עמוד .(449

התקנת גלגל חדש
תנאים
 Rהגלגל הוסר ) 3עמוד .(448
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב להערות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
& אזהרה סכנת תאונה עקב אבדן גלגל
כאשר בורגי הגלגל משומנים או מרוחים בגריז וכן כאשר
בורגי הגלגל פגומים או התבריגים של טבור הגלגל
פגומים בורגי הגלגל עלולים להשתחרר.
עקב כך אתה עלול לאבד גלגל במהלך נסיעה.
 0לעולם אין לשמן או לגרז את בורגי הגלגלים.
 0אם זיהית תבריג פגום הודע מיד למוסך מורשה.
 0החלף בורגי גלגלים פגומים או תבריגי טבורי גלגל
פגומים בחדשים.

0
0

אין להמשיך בנסיעה.

שים לב להנחיות בנוגע לבחירת צמיגים
) 3עמוד .(442

בצמיגים שבהם דרוש כיוון גלגול ספציפי ישנו חץ על דופן
הצמיג המציין את כיוון הגלגול של הצמיג .שים לב לכיוון
הגלגול בעת ההתקנה.
 0דחף את הגלגל על פין המרכוז.

0
0
0

הורדת הרכב לאחר החלפת גלגל
תנאים
 Rהגלגל החדש מותקן ) 3עמוד .(449
0

& אזהרה סכנת פציעה בעת הידוק בורגי ואומי הגלגל
‑
הידוק בורגי הגלגל או אומי הגלגל ברכב מוגבה עלול
לגרום להתהפכות המגבה.
 0יש להדק את בורגי הגלגל ואומי הגלגל רק לאחר
שהרכב הורד לקרקע.
0
0
0

הקפץ לציית להנחיות ולהערות הבטיחות בנשוא "החלפת
גלגל" ) 3עמוד .(442
מטעמי בטיחות יש להשתמש רק בבורגי גלגלים שאושרו
עבור  Mercedes-Benzועבור הגלגל.
הברג את בורגי הגלגל והדק אותם קלות בהצלבה ,בסדר
המצוין.

הברג החוצה את פין המרכוז.
הברג את בורג הגלגל האחרון והדק קלות.
הורד את הרכב לקרקע ) 3עמוד .(449

0

חבר את מפתח הרינג-רצ'ט למשושה של המגבה כך
שהכיתוב " "ABיהיה גלוי.
הנמכת הרכב :סובב את מפתח הרינג-רצ'ט של המגבה
שמאלה.
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0
0

הדק את בורגי הגלגלים בהצלבה בסדר המצוין  1עד
 5באופן אחיד ,עד למומנט מקסימלי של  80נ"מ.
הדק את בורגי הגלגלים בהצלבה בסדר המצוין  1עד
 5באופן אחיד עד למומנט ההידוק הדרוש של 150
נ"מ.

& אזהרה סכנת תאונה עקב מומנט הידוק שגוי
אם מהדקים את בורגי הגלגלים או אומי הגלגלים במומנט
הידוק שונה מהדרוש ,הגלגלים עשויים להשתחרר.
 0ודא שבורגי הגלגל או אומי הגלגל מהודקים
במומנט ההידוק הנדרש.
 0אם אינך בטוח ,אל תזיז את הרכב .הודע למוסך
מורשה ודאג לבדיקה מיידית של מומנט ההידוק.
0
0

0

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל החדש ,ותקן
במקרה הצורך.
רכבים בעלי התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים:
הפעל מחדש את ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
) 3עמוד .(441
יוצא מן הכלל :הגלגל החדש הוא גלגל חירום.
רכבים בעלי בקרת לחץ אוויר בצמיגים :הפעל מחדש את
בקרת לחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד .(436
יוצא מן הכלל :הגלגל החדש הוא גלגל חירום.

שים לב באופן מיוחד גם לנושא הבא:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
גלגל חירום
הנחיות בנוגע לגלגל חירום
& אזהרה סכנת תאונה עקב מידות שגויות של הגלגלים
והצמיגים
מידות הגלגלים והצמיגים וכן סוג הצמיגים של גלגל
החירום או הגלגל החלופי והגלגל המיועד להחלפה
עשויים להיות שונים .התקנת גלגל חירום או גלגל חלופי
עשויה לפגוע באופן משמעותי בהתנהגות הכביש.
כדי למנוע סיכונים יש לשים לב לנושאים הבאים:
 0התאם את אופן הנהיגה ,וסע בזהירות.
 0לעולם אין להתקין יותר מגלגל חירום אחד או
גלגל חלופי אחד שונה מהגלגל המיועד להחלפה.
 0מותר להשתמש לזמן קצר בלבד בגלגל חירום או
בגלגל חלופי שונה מהגלגל המיועד להחלפה.
 0אין לכבות את מערכת ®.ESP

0

יש להחליף בהקדם במוסך מורשה גלגל חירום או
גלגל חלופי בעלי גודל שונה .שים לב למידות
נכונות של הגלגל והצמיג וכן לסוג הגלגל והצמיג.

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של גלגל החירום המותקן.
במקרה הצורך תקן את הלחץ.
מהירות הנסיעה המרבית המותר כשמותקן גלגל חירום היא
 80קמ"ש.
אין להתקין שרשראות שלג על גלגל החירום.
יש להחליף את גלגל החירום בחדש לכל המאוחר כעבור שש
שנים – ללא תלות ברמת השחיקה שלו.
 %רכבים בעלי התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים:
כאשר מותקן גלגל חירום פונקציית ההתראה על אובדן
לחץ האוויר בצמיגים לא תוכל לפעול באופן אמין .הפעל
את המערכת מחדש לאחר שתחליף את גלגל החירום
בחדש.
רכבים בעלי בקרת לחץ אוויר בצמיגים :כשמותקן גלגל
חירום בקרת לחץ האוויר בצמיגים לא תוכל לפעול
באופן אמין .ייתכן שבמשך כמה דקות עדיין יוצג לחץ
האוויר של הגלגל שהוסר .הפעל את המערכת מחדש
לאחר שתחליף את גלגל החירום בחדש.
שים לב באופן מיוחד גם לנושאים הבאים:
 Rהנחיות בנוגע ללחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד (434
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טבלת לחצי אוויר בצמיגים ) 3עמוד (435

הוצאת גלגל החירום
גלגל החירום נמצא בחלל המטען מתחת לרצפת תא המטען.
 0שים לב להנחיות בנוגע להתקנת צמיגים
) 3עמוד .(442
 0פתח את דלת תא המטען.
 0פתח את רצפת תא המטען.
 0הוצא את גלגל החירום.
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הערות בנושא הנתונים הטכניים
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב באופן מיוחד להנחיות
בחוברת ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל
הסכנות.
 :Plug-in-Hybridשים לב במיוחד להנחיות בחוברת
ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל הסכנות.
הנתונים הטכניים נקבעו בהתאם להנחיות האיחוד האירופי.
הנתונים המצוינים תקפים רק לרכבים בעלי אבזור סטנדרטי.
מידע נוסף תקבל במרכז שירות של .Mercedes-Benz
רק עבור מדינות מסוימות :נתוני רכב ספציפיים לרכב תמצא
במסמכי הCERTIFICATE OF) COC-
 .(CONFORMITYמסמכים אלה יימסרו לידיך ביחד עם
הרכב.
הרכיבים האלקטרוניים ברכב
הנחיות בנוגע להתערבות באלקטרוניקת המנוע
* הערה שחיקה מוקדמת עקב תחזוקה לא נכונה
תחזוקה לא נכונה עשויה להוביל לשחיקה מהירה יותר
של חלקים ברכב ולביטול רישיון הרכב.
 0מותר לתחזק את אלקטרוניקת המנוע והחלקים
הקשורים רק במוסך מורשה.

מכשירי קשר

0

הערות להתקנת מכשירי קשר
& אזהרה סכנת תאונה עקב ביצוע לא מקצועי של
עבודות במכשירי קשר
שינוי או התקנה לא נכונה של מכשירי קשר עשויות
לגרום לקרינה האלקטרומגנטית שהם פולטים להפריע
לרכיבים האלקטרוניים ברכב.
הדבר עלול לסכן את בטיחות הרכב.
 0פנה אך ורק למוסך מורשה לצורך ביצוע עבודות
בהתקנים חשמליים ואלקטרוניים.
& אזהרה סכנת תאונה עקב הפעלה לא נכונה של
מכשירי קשר
עקב שימוש לא נכון במכשירי קשר ברכב הקרינה
האלקטרומגנטית שלהם עשויה להפריע לרכיבים
האלקטרוניים ברכב ,לדוגמה כאשר:
 Rמכשיר הקשר אינו מחובר לאנטנה החיצונית
 Rהאנטנה החיצונית אינה מותקנת כהלכה או היא אינה
אנטנה בתהודה נמוכה.
הדבר עלול לסכן את בטיחות הרכב.

0

התקן אנטנה חיצונית בעלת החזרה נמוכה במרכז
שירות מורשה.
יש להקפיד לחבר את מכשירי הקשר שברכב
לאנטנה חיצונית בעלת ההחזרה הנמוכה.

* הערה ביטול רישיון הרכב עקב אי ציוד להוראות
ההתקנה והשימוש
אי-ציות להוראות ההתקנה והשימוש של מכשירי הקשר
עלול להביא לשלילת הרישיון.
 0השתמש רק בתחומי התדרים המאושרים.
 0שים לב להספקי המוצא המרביים המותרים עבור
תחומי תדרים אלה.
 0מקם את האנטנה רק לפי המותר.
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בעת התקנה של מכשירי קשר ברכב לאחר האספקה שים לב
לתקנה הטכנית ISO/TS 21609 (Road Vehicles -
EMC guidelines for installation of aftermarket
) .radio frequency transmitting equipmentציית לכל
דרישות החוק המתייחסות לאבזורי הרכב.
במידה ורכבך מאובזר בהכנה להתקנת ציוד רדיו ,השתמש
בחיבורי אספקת המתח או האנטנה המיועדים לשימוש עם
החיווט הבסיסי .שים לב להערות ולהוראות הנוספות של
היצרן במהלך ההתקנה.
עוצמת שידור מכשירי קשר
עוצמת השידור המרבית ) (PEAKבבסיס האנטנה לא תעלה
על הערכים שבטבלאות שלהלן.
תחום תדרים ועוצמת שידור מרבית
תחום תדרים
 1אזור הגג הקדמי
 2אזור הגג האחורי
 3כנף אחורית
בכלי רכב עם גג נפתח פנורמי יש להתקין את האנטנה באזור
הגג הקדמי או האחורי.
מומלץ למקם את האנטנה על הכנף האחורית בצד הרכב,
קרוב ככל הניתן למרכז הכביש.

עוצמת שידור מרבית

גלים קצרים
3 - 54 MHz

 100ואט

טווח –4מ'–
74 - 88 MHz

 30ואט

טווח –2מ'–
144 - 174 MHz

 50ואט

תחום תדרים

עוצמת שידור מרבית

Trunking/Tetra
380 - 460 MHz

 10ואט

טווח –70ס"מ–
MHz 460 - 400

 35ואט

טלפונים ניידים
)(2G/3G/4G

 10ואט

ניתן להשתמש בפריט הבא ברכב ללא הגבלה:
 Rבמכשירי קשר בעלי עוצמת שידור של עד 100 mW
 Rבמשדרי רדיו בתחום התדרים MHz 410 - 380
ועוצמת שידור מרבית של עד  2ואט )Trunking/
(Tetra
 Rטלפונים ניידים )(2G/3G/4G
אין מגבלות המתייחסות למיקום האנטנה בחלקו החיצוני של
הרכב לחלק מתחומי התדרים.
זה חל על תחומי התדרים הבאים:
Trunking/Tetra R
 Rטווח –70ס"מ–
2G/3G/4G R
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סקירת לוחית נתוני הרכב VIN ,ומספר מנוע
לוחית נתוני הרכב

1
2
3
4
5

לוחית נתוני הרכב )דוגמה – כווית(
יצרן הרכב
מקום ייצור
תאריך ייצור
סוג הרכב
VIN

1
2
3
4
5

לוחית נתוני הרכב )דוגמה – כל המדינות האחרות(
יצרן הרכב
מספר אישור דגם האיחוד האירופי )במדינות מסוימות
בלבד(
) VINמספר זיהוי רכב(
משקל כולל מותר )ק"ג(
משקל כולל מותר של הרכב עם הגרור )ק"ג( )רק עבור
מדינות מסוימות(
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 6העומס המרבי המותר על הסרן הקדמי )ק"ג(
 7העומס המרבי המותר על הסרן האחורי )ק"ג(
 8קוד צבע

 VINבקצה התחתון של השמשה הקדמית

נוזלי תפעול
הערות בנוגע לחומרי התפעול
רכבי  :Mercedes-AMGשים לב באופן מיוחד להערות
בחוברת ההוראות הנפרדת .אחרת לא תוכל לזהות את כל
הסכנות.

 %הנתונים באיור הם נתונים לדוגמה.
 VINלפני המושב הקדמי הימני

& אזהרה סכנת פציעה עקב חומרי תפעול מסוכנים
לבריאות

) VIN 1מספר זיהוי רכב( כתווית
ה VIN-כתווית בקצה התחתון של השמשה הקדמית זמין
במדינות מסוימות בלבד.
מספר מנוע
מספר המנוע מוטבע על בית הארכובה .ניתן לקבל מידע נוסף
בכל מוסך מורשה.

נוזלי תפעול עלולים להיות רעילים ומסוכנים לבריאות.
 0שים לב להנחיות המופיעות על גבי האריזה
המקורית של חומרי התפעול בעת השימוש,
האחסון או הסילוק.
 0יש לאחסן את חומרי התפעול רק במכלים
המקוריים שלהם וכשהם סגורים.
 0יש להרחיק חומרי תפעול מהישג ידם של ילדים.

+
0

 VIN 1מוטבע )מספר זיהוי רכב(
 2חיפוי רצפה

הערה בנוגע לשמירה על הסביבה זיהום הסביבה
עקב סילוק שאינו ידידותי לסביבה
יש לסלק חומרי תפעול באופן ידידותי לסביבה.

נוזלי התפעול הן:
 Rדלק
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R
R
R
R
R
R

חומר הסרת רעל ® AdBlueלטיהור גזי הפליטה
חומרי סיכה
נוזל הקירור
נוזל בלמים
נוזל שטיפת שמשות
חומר הקירור של מערכת בקרת האקלים

השתמש רק במוצרים שאושרו לשימוש על ידי חברת
 .Mercedes-Benzנזק שנגרם ברכב כתוצאה משימוש
במוצרים שלא אושרו אינו מכוסה במסגרת האחריות או
העסקה ההוגנת של חברת .Mercedes-Benz
תוכל לזהות את מוצרי השירות שאושרו על ידי Mercedes-
 Benzעל פי המופיע על גבי האריזה:
) MB-Freigabe Rלדוגמה (MB-Freigabe 229.51
) MB-Approval Rלדוגמה (MB-Approval 229.51
מידע נוסף בנושא חומרי תפעול שאושרו תוכל לקבל
במקומות הבאים:
 Rבתקנות חומר ההפעלה של  Mercedes-Benzעם ציון
המפרט הטכני
 בכתובת http://bevo.mercedes-benz.com באפליקציית Mercedes-Benz BeVo Rבמוסך מרשה

& אזהרה סכנת שריפה ופיצוץ מהדלק
דלק הוא נוזל דליק במיוחד.
 0מנע שרפה ,אור גלוי ,עישון והיווצרות ניצוצות.
 0לפני התדלוק ובמהלכו יש לכבות את ההצתה ואת
החימום במנוחה ,אם קיים.
& אזהרה סכנת פציעה מדלקים
דלקים הם חומרים רעילים ומסוכנים לבריאות.
 0יש למנוע מגע של הדלק בעור ,בעיניים או בבגדים
ולא לבלוע דלק.
 0אין לשאוף אדי דלק.
 0הרחק ילדים מדלקים.
 0שמור על הדלתות והחלונות סגורים במהלך
התדלוק.
אם אתה או מישהו אחר באים במגע עם דלק ,שים לב
לנקודות הבאות:
 0שטוף מיד במים ובסבון את הדלק מהעור.
 0אם דלק הגיע לעיניים שטוף מיד את העיניים
בהרבה מים נקיים .פנה מיד לסיוע רפואי.

0
0

במקרה של בליעת דלק ,פנה מיד לקבלת עזרה
רפואית .אין לגרום להקאה.
החלף מיד בגדים שספגו דלק.

דלק
הערות בנושא תוספי בנזין
שים לב להערות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455
* הערה נזק דרך תוספות לא מתאימות
די בכמות קטנה של תוסף לא מתאים כדי לגרום תקלות.
 0יש להוסיף לדלק רק תוספי ניקוי שהומלצו על ידי
.Mercedes-Benz
 Mercedes-Benzממליצה להשתמש אך ורק בדלק המכיל
בתוספים איכותיים של יצרנים מוכרים.
במדינות מסוימות יכול לקרות שהדלק הזמין אין בו תוםף
מספיק .כתוצאה מכך משקעים עשויים להצטבר במערכת
הזרקת הדלק .במקרה זה ייתכן שיהיה עליך להתייעץ עם
מרכז שירות מורשה של חברת  Mercedes-Benzולערבב
את הבנזין עם תוסף ניקוי המומלץ על ידי Mercedes-
 .Benzקרא בעיון את ההנחיות על המכל ויחסי התערובת
המצוינים שם.
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הערות בנושא לאיכות הדלק עבור רכבים עם מנוע דיזל
הערות כלליות
שים לב לההערות בנושא נוזלי התפעול ) 3עמוד .(455
& אזהרה סכנת שרפה עקב תערובת דלק
אם אתה מערבב סולר עם בנזין ,נקודת הבעירה של
תערובת דלק זו תהיה נמוכה יותר מזו של סולר טהור
בלבד.
כאשר המנוע פועל ,רכיבי מערכת הפליטה עלולים
להתחמם.
 0לעולם אין לתדלק בנזיןבמנועי דיזל.
 0לעולם אין לערבב בנזין בסולר.
* הערה נזק עקב דלק שגוי
גם כמות קטנה של דלק שגוי יכולה לגרום נזק למערכת
הדלק ,למנוע ולמערכת טיהור גזי הפליטה.
 0תדלק אך ורק סולר נטול גופרית שעומד בדרישות
התקן האירופי  EN 590או סולר שווה ערך.
תדלק במדינות שיש להן דלק דיזל נטול גופרית רק
דלק דיזל עני בגופרית שמכיל גופרית פחות מ
.ppm 50

לעולם אל תדלק את אחד הדלקים הבאים:
 Rבנזין
 Rסולר למנועים ימיים
 Rסולר לחימום
 Rביו-דיזל טהור או שמן צמחי
 Rנפט או קרוזין
אם תודלק דלק לא נכון בטעות:
 0אל תפעיל את ההצתה.
 0הודע למוסך מורשה.
לרכב שלך מתאים סימן התאימות הבא לדלק.

 1עבור דיזל עם שיעור של מקסימום  % .Vol 7ביו-דיזל
)שומן חומצה מתיל אסטר(
לפי התקן האירופי  EN 16942תוכל למצוא את סימן
התאימות במקומות הבאים:
 Rברכב על השלט שבדלתית מיכל הדלק ) 3עמוד (168
 Rבכל אירופה על משאבות התדלוק או אקדחי התדלוק
המתאימים לרכב שלך
הערות בנוגע לטמפרטורה חיצונית נמוכה
תדלק בראשית עונת החורף מיכל שלם של סולר חורפי.
לפני המעבר לסולר חורפי מומלץ שמיכל הדלק יהיה ריק.
בתדלוק הראשון של דיזל חורפי יש לשמור על מפלס דלק
נמוך במיכל ,לדוגמה מפלס עתודה .בתדלוק הבא אפשר
למלא את מיכל הדלק כרגיל.
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מידע נוסף בנושא הדלק תקבל בתחנת דלק או במוסך מורשה.

®AdBlue

קיבולת המיכל ועתודת המיכל
נפחו הכולל של מיכל הדלק עשוי להשתנות בהתאם לאבזור
הרכב.

הערות בנושא ®AdBlue
שים לב להנחיות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455
® AdBlueהוא נוזל מסיס במים ,המיועד לטיהור גזי
הפליטה  NOxבמנועי דיזל.

כמות מילוי
דגם

קיבולת כוללת

GLC 200
GLC 200 4MATIC
GLC 300 4MATIC
GLC 400 d 4MATIC

 66.0ל'

דגמים אחרים

 50.0ל'
או
 66.0ל'

דגם
כל הדגמים

מזה עתודה
 7.0ל'

0

* הערה הפרעות ע"י דילול ® AdBlueאו שימוש של
תוספות ®AdBlue
פונקציית טיהור גזי הפליטה  NOxאפשר להגביל דרך
השימוש של חומר דטוקסיזציה לא מתאים.
 0השתמש רק ב AdBlue®-שעומד בדרישות התקן
.ISO 22241
 0אין לדלל את ה AdBlue®-עם מים.
 0לא להשתמש בתוספות ®.AdBlue
* הערה נזקים ותקלות עקב לכלוך בAdBlue®-
ב:AdBlue®-

תוצאות הלכלוך
 Rרמת פליטה גבוהה
 Rלנזק בממיר הקטליטי
 Rהפרעות תפקוד במערכת טיהור גזי הפליטה NOx

מנע לכלוך ב.AdBlue®-

שיירי ® AdBlueמתגבשים כעבור זמן מן ומלכלכים את פני
השטח .נקה את המשטחים המזוהמים מהר ככל האפשר עם
מים.
כאשר מיכל ה AdBlue®-פתוח כמויות קטנות של אדי
אמוניה עשויות להשתחרר לאוויר .אל תשאף את אדי
האמוניה המשתחררים .מלא את מיכל ה AdBlue®-רק
במקומות מאווררים היטב.
כמות מילוי וצריכה של ®AdBlue
קיבולת כוללת של מיכל ®AdBlue
דגם
כל הדגמים

קיבולת כוללת
 27.5ל'

צריכת הAdBlue®-
מושפעת
בדומה לצריכת הדלק ,גם צריכת
מאוד מאופן הנהיגה והתנאים החיצוניים .לפיכך הצריכה
בפועל של רכבך בתנאי נסיעה מציאותיים עשויה להיות שונה
מערכי הצריכה המצוינים .צריכת ה AdBlue®-היא בין % 1
ו  % 5מצריכת הדלק .לפני נסיעה למדינה חוץ-אירופית בדוק
במוסך מורשה את מפלס ה .AdBlue®-אם בכוונתך לנסוע
הAdBlue®-
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לתקופה ממושכת למדינה חוץ-אירופית ,צור קשר עם מוסך
מורשה.
הצגת הטווח עם ® AdBlueומפלס המילוי ) 3עמוד .(248

0

0

שמן מנוע
הערות בנוגע לשמן המנוע
שים לב להערות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455

* הערה נזקים למנוע עקב מסנן שמן שגוי ,שמן שגוי
או תוסף שגוי
0

אין להשתמש בשמן מנוע או במסנן שמן בעלי
מפרט אחר מזה המצוין במפורש כשמן הדרוש
עבור הטיפולים התקופתיים.

0

אין לשנות את שמן המנוע או את מסנן השמן כדי
לנסות ולהאריך את המרווחים הדרושים בין
הטיפולים.
אין להשתמש בתוספים.
יש לדאוג להחלפת שמן במרווחי הזמן הדרושים.

 Mercedes-Benzממליצה לבצע את החלפת השמן במרכז
שירות מורשה.
לכן יש להשתמש עבור המנועים של  Mercedes-Benzרק
בשמני מנוע שאושרו על ידי .Mercedes-Benz
מידע נוסף בנושא שמני המנוע ומסנני השמן תוכל לקבל
במקומות הבאים:
 Rבתקנות חומר ההפעלה של  Mercedes-Benzעם ציון
המפרט הטכני
 תחת http://bevo.mercedes-benz.com באפליקציית Mercedes-Benz BeVo Rבמוסך מרשה
מנועי בנזין :במדינות מסוימות ניתן להשתמש בשמני מנוע
שונים בתנאי שמקצרים את המרווחים בין טיפולי התחזוקה.
 %מידע נוסף על שמני מנוע אחרים תקבל במוסך מורשה.

איכות וכמות מילוי שמן מנוע
 MB-Freigabeאו MB-Approval
מנועי בנזין

 MB-Freigabeאו MB-
Approval

כל הדגמים

,229.52 ,229.51
229.71 ,229.61

 MB-Freigabeאו MB-Approval
מנועי דיזל

 MB-Freigabeאו MB-
Approval

GLC 400 d 4MATIC

229.61 ,229.52

דגמים אחרים

,229.31 ,228.51
,229.52 ,229.51
229.71 ,229.61

 %אם שמני המנוע המצוינים בטבלה אינם זמינים ,מותר
פעם אחת להוסיף מקס'  1.0ל' משמני המנוע הבאים.
שמני מנוע למילוי חד פעמי רק במקרים חריגים:
 Rמנועי בנזין:
  MB-Freigabeאו  MB-Approval 229.31אוACEA C3
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R

מנועי דיזל:
  MB-Freigabe :GLC 400 d 4MATICאו MB-Approval 229.51או ACEA C3
 כל הדגמים האחרים MB-Freigabe :או MB-Approval ACEA C3

הערכים שלהלן מתייחסים להחלפת שמן ,כולל מסנן שמן.
כמות להחלפה
דגם

כמות להחלפה

GLC 300 d 4MATIC

 6.8ל'

GLC 400 d 4MATIC

 8.0ל'

דגמים אחרים

 6.0ל'

הנחיות בנושא נוזל הבלמים
שים לב להנחיות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455
& אזהרה סכנת תאונה עקב בועות אוויר במערכת
הבלימה
נוזל הבלמים סופח כל העת את הלחות מהאוויר .הדבר
מוריד את נקודת הרתיחה שלו .כאשר נקודת הרתיחה של

נוזל הבלמים נמוכה מדי ,הדבר עלול לגרום להיווצרות
כיסי אוויר במערכת הבלמים בעת הפעלתם בעומס גבוה.
הדבר משפיע על יעילות הבלימה.
 0יש לדאוג להחלפת נוזל בלמים במרווחי הזמן
הדרושים.
החלף את נוזל הבלמים באופן סדיר במוסך מורשה.
השתמש רק בנוזל בלמים שאושר על ידי Mercedes-Benz
בהתאם ל MB-Freigabe-או .MB-Approval 331.0
מידע נוסף בנושא נוזלי התפעול תקבל במקומות הבאים:
 Rבתקנות נוזלי התפעול של Mercedes-Benz
 בכתובת http://bevo.mercedes-benz.com באפליקציית Mercedes-Benz BeVo Rבמוסך מרשה
נוזל קירור
הערות בנוגע לנוזל הקירור
שים לב לההערות בנוגע לנוזלי הרכב ) 3עמוד .(455
& אזהרה סכנת כוויה ופציעה מנוגד הקיפאון
נוזל למניעת קפיאה שנשפך על רכיבים חמים בתא המנוע
עלול להתלקח.

0
0
0

אפשר למנוע להתקרר לפני מילוי של נוגד קיפאון.
ודא שנוגד הקיפאון אינו נשפך ליד פתח המילוי.
לפני התנעת הרכב נקה ביסודיות רכיבים
שהתלכלכו מנוגד קיפאון.

* הערה נזקים עקב נוזל קירור לא מתאים
 0מלא רק חומר קירור שעורבב לתוכו מראש נוגד
קיפאון.
מידע בנושא חומר קירור תוכל לקבל במקומות הבאים:
 Rבתקנת נוזלי הרכב של 310.1 Mercedes-Benz
 בכתובת http://bevo.mercedes-benz.com באפליקציית Mercedes-Benz BeVo Rבמוסך מרשה
* הערה התחממות יתר כאשר הטמפרטורה החיצונית
גבוהה
אם משתמשים בחומר קירור לא מתאים מערכת קירור
המנוע לא תהיה מוגנת די הצורך מפני התחממות יתר
וקורוזיה כאשר הטמפרטורה החיצונית גבוהה.
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0
0

השתמש תמיד בחומר קירור שאושר על ידי
.Mercedes-Benz
שים לב להנחיות בתקנת  Mercedes-Benzמס'
.310.1

החלף את נוזל הקירור באופן סדיר במוסך מורשה.
שיעור מונע הקורוזיה/תרכיז חומר מונע קיפאון במערכת
קירור המנוע הוא הערכים הבאים:
 Rלפחות ) % 50הגנה מפני קיפאון עד כ (-37 °C
 Rלכל היותר ) % 55הגנה מפני קיפאון עד (-45 °C
הנחיה בנוגע לנוזל שטיפת שמשות
שים לב להנחיות בנושא חומרי התפעול ) 3עמוד .(455
& אזהרה סכנת שרפה ופציעה מתרכיז החומר לשטיפת
השמשות
תרכיז חומר שטיפת השמשות דליק מאוד .כאשר הוא
נוגע ברכיבים חמים של מערכת הפליטה ,הוא עשוי
להתלקח.
 0ודא שתרכיז החומר לשטיפת השמשות אינו נשפך
ליד פתח המילוי.

* הערה נזקים לתאורה החיצונית עקב נוזל שטיפת
שמשות לא מתאים

נתוני הרכב
מידות הרכב

נוזל שטיפת שמשות לא מתאים עשוי לגרום נזק למשטחי
הפלסטיק של התאורה החיצונית.
 0השתמש רק בנוזל שטיפת שמשות המתאים גם
למשטחי פלסטיק ,לדוגמה  MB SummerFitאו
.MB WinterFit

הגבהים המפורטים עשויים להשתנות בהתאם לגורמים
הבאים:
 Rגלגלים וצמיגים
 Rמטען
 Rמצב המתלים
 Rאבזורים מיוחדים

* הערה נחירי התזה סתומים עקב ערבוב נוזלי שטיפת
שמשות
0

אין לערבב  MB SummerFitוMB-
 WinterFitביחד עם נוזלי שטיפת שמשות
אחרים.

אין להשתמש במים מזוקקים או במים נטולי מלחים ,אחרת
חיישן מפלס המילוי עשוי לפעול באופן שגוי.
נוזל שטיפת שמשות מומלץ:
 Rמעל לנקודת הקפיאה :לדוגמה MB SummerFit
 Rמתחת לנקודת הקפיאה :לדוגמה MB WinterFit
התאם את יחס התערובת בהתאם לרשום על גבי המכל.
בכל השנה יש לערבב במי השטיפה נוזל שטיפת שמשות.

 462נתונים טכניים
גובה פתיחה
דגם

כל הדגמים

R

 1גובה
פתיחה

 2גובה
פתיחה
פנימי

 2126מ"מ

 1972מ"מ

נתוני משקל ספציפיים לרכב תמצא בלוחית נתוני הרכב
) 3עמוד .(454

עומס גג
כל הדגמים
עומס מרבי על הגג

 75ק"ג

מידות הרכב
כל הדגמים

נתוני הרכב לנהיגה בשטח

אורך הרכב

 4669מ"מ

רוחב הרכב כולל מראות צד

 2096מ"מ

* הערה נזקים על ידי מים בעת נהיגה דרך שלוליות

רוחב הרכב ללא מראות צד

 1890מ"מ

גובה הרכב

 1639מ"מ

רוחק הגלגלים

 2873מ"מ

מים יכולים לחדור לתוך תא המנוע ולתוך הרכב ,אם
 Rאתה חורג מעומק המים המרבי המותר בעת נהיגה
במים עומדים
 Rנוצרה קשת גלים בעת נהיגה בשלולית מים
 Rמים מתאספים עקב המים הזורמים בעת נהיגה
בשלולית מים

משקלים ועומסים
שים לב להערות הבאות עבור נתוני הרכב להלן:
 Rאביזרים מיוחדים מגדילים את המשקל העצמי ומפחיתים
אל משקל ההעמסה.

הערך שצוין מציין את עומק המים המרבי המותר עבור
 Rרכבים במצב מוכן לנסיעה –מיכל הדלק מלא ,כל
הנוזלים מלאים ,עם נהג
 Rנסיעה איטית דרך מים עומדים
בעת נסיעה במים זורמים יהיה העומק המותר של המים נמוך
יותר עקב אוסף המים.
שים לב להנחיות בנוגע לנהיגה בשטח ולנהיגה בשלוליות מים
) 3עמוד .(156

עומק המים

0

אין לחרוג מעומק המים המרבי המותר וסע לאט
במים.

דגם
כל הדגמים

 1עומק המים
 30ס"מ
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זווית המדרון
הערכים המצוינים הם הערכים המרבים עבור רכבים במצב
מוכן לנסיעה – מיכל הדלק מלא ,כל הנוזלים מלאים ,עם נהג.
הערכים תלויים בצמיגי הרכב ובמשקל הרכב.
בכלי רכב עם  AIR BODY CONTROLאין למטען
במסגרת המטען המקסימלי שו השפעה על זווית המדרון.
שים לב להנחיות בנוגע לנהיגה בהרים ) 3עמוד .(156

 1מלפנים

 2מאחור

דגם
GLC 200
GLC 200 d
GLC 220 d

28,4°

23,7°

דגמים אחרים

31,1°

26,6°

יכולת העלייה המרבית
יכולת העלייה של הרכב תלויה בחלוקת המשקל ברכב ,בתנאי
השטח ובתנאי הכביש.
הערך שצוין חל ,כאשר
 Rהרכב במצב מוכן לנסיעה – מיכל הדלק מלא ,כל
הנוזלים מלאים ,עם נהג
 Rמצב הכביש ובכן כוח המשיכה יהיו טובים
יכולת עלייה של  % 100שווה עלייה של .45°
שים לב להנחיות בנוגע לנהיגה בהרים ) 3עמוד .(156
ערכים חסרים לא היו זמינים עד למועד ההדפסה.
דגם
כל הדגמים

יכולת העלייה
המרבית

התקן הגרירה
הערות כלליות בנוגע להתקן גרירה
בדגמים מסוימים צריך להכניס שינויים במערכת הקירור
המנוע .התקנה של התקן גרירה לאחר אספקת הרכב מותרת
רק אם ברישיון הרכב מצוין משקל מותר לגרירה.
מידע נוסף תקבל במוסך מורשה.
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מידות אביזרים ותוספות

מידת הבליטה ונקודות החיבור תקפים להתקן גרירה שהותקן
על ידי היצרן.
מידת בליטה
דגם
כל הדגמים

 2אורך בולט
 1027מ"מ

משקל מותר לגרירה
העומס על וו הגרירה אינו כלול במשקל המותר לגרירה.
משקל מותר לגרירה ,גרור עם בלם )זווית זינוק עם גרור
לפחות (12%
דגם

 1נקודות חיבור
 2מידת בליטה
 3קו ציר סרן אחורי

משקל מותר לגרירה ,גרור
עם בלמים

GLC 200
GLC 200 4MATIC

 2000ק"ג

GLC 200 d
GLC 220 d

 2200ק"ג

GLC 300 4MATIC

 2400ק"ג

דגמים אחרים

 2500ק"ג

משקל מותר לגרירה ,גרור ללא בלם
דגם

משקל מותר לגרירה ,גרור
ללא בלם

כל הדגמים

 750ק"ג

עומס מרבי על וו הגרירה
* הערה נזק עקב השתחררות הגרור
כאשר העומס על וו הגרירה נמוך מדי הגרור עלול
להשתחרר.
 0אין לרדת מתחת לעומס של  50ק"ג על וו הגרירה.
 0מומלץ לנצל את מרב העומס המותר על וו
הגרירה.
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עומס מרבי על וו הגרירה
עומס מרבי על וו
הגרירה

דגם
GLC 200
GLC 200 4MATIC

 80ק"ג

GLC 200 d
GLC 220 d

 88ק"ג

GLC 300 4MATIC

 96ק"ג

דגמים אחרים

 100ק"ג

עומס סרן מותר בסרן האחורי )גרירת גרור(
עומס סרן
דגם

עומס סרן

GLC 200

 1365ק"ג

GLC 200 4MATIC

 1375ק"ג

GLC 200 d 4MATIC

 1415ק"ג

GLC 220 d 4MATIC

 1420ק"ג

דגם

עומס סרן

GLC 300 4MATIC

 1380ק"ג

GLC 300 d 4MATIC

 1425ק"ג

GLC 400 d 4MATIC

 1435ק"ג

דגמים אחרים

 1405ק"ג

 466הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי
הודעות צג
מבוא
הנחיות בנוגע להודעות צג
ההודעות מוצגות על גבי הצג הרב-תכליתי.
הודעות עם אלמנטים גרפיים עשויות להיות מוצגות בצורה
מופשטת בהוראות ההפעלה ולהיות שונות מאלו המופיעות
בתצוגה בפועל .הודעות בעדיפות גבוהה מוצגות באדום בצג
הרב-תכליתי .בהודעות צג מסוימות יישמע גם צליל אזהרה.
פעל על פי ההודעות המוצגות בצג ושים לב להוראות
הנוספות שבמדריך זה.
הודעות אחדות מלוות גם בסמלים:
 Õ Rמידע נוסף

R

¨ הסתרת הודעות על הצג

באמצעות מחוות החלקה שמאלה או ימינה על פקד המגע
בצד שמאל אפשר לבחור את הסמל המבוקש .לחיצה על Õ
תציג בפניך מידע נוסף על הצג הרב-תכליתי .לחיצה על
¨ תסתיר את ההודעה.
כדי להסתיר הודעות בעלות חשיבות נמוכה תוכל ללחוץ על
הלחצן  ¤או להחליק אצבע שמאלה על פקד המגע.
לאחר הסתרתן הודעות הצג יישמרו בזיכרון ההודעות.
טפל בסיבה להצגת ההודעה במהירות האפשרית.
אי אפשר להסתיר הודעות צג בעדיפות גבוהה .הודעות אלה
מוצגות בצג הרב-תכליתי באופן קבוע ,עד לטיפול בגורם
להופעתן.

פתיחת הודעות צג שמורות
מחשב רכב:
1
הודעה(
)שירות( (1 2
אם אין הודעות ,יוצג על הצג הרב-תכליתי
)אין הודעות(.
 0החלק אצבע מעלה או מטה על פקד המגע השמאלי
בגלגל ההגה כדי לדפדף בין הודעות הצג.
 0יציאה מזיכרון ההודעות :לחץ על הלחצן .¤
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מערכות בטיחות
הודעת צג

!
÷
כעת ראה ספר הרכב(

)אינה זמינה

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
*  ABSו ESP®-אינן זמינות באופן זמני.
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות אחרות לא יהיו זמינות באופן זמני.
מערכת הבלימה ממשיכה לפעול כרגיל .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
& אזהרה סכנת החלקה כשישנה תקלה ב ABS-ובESP®-
והESP®-

לא תייצב את הרכב.
כאשר ישנה תקלה ב ABS-וב ESP®-הגלגלים עשויים להינעל בעת בלימה
במצב זה אפשרות ההיגוי של הרכב מוגבלת מאוד והבלימה אינה טובה .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
®
 0סע מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את ה ABS-וה.ESP -
0
0

סע בזהירות בקטע דרך מתאים כמה עיקולים קלים במהירות גבוהה מ 30-קמ"ש.
אם הודעת הצג אינה נעלמת ,סע מיד למוסך מורשה .סע בזהירות.
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הודעת צג

!
÷
הרכב(

)אינה מתפקדת ראה ספר

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* תקלה בABS-
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.
מערכת הבלימה ממשיכה לפעול כרגיל .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
וב.ESP®-

& אזהרה סכנת החלקה כשישנה תקלה ב ABS-ובESP®-
כאשר ישנה תקלה ב ABS-וב ESP®-הגלגלים עשויים להינעל בעת בלימה וה ESP®-לא תייצב את הרכב.
במצב זה אפשרות ההיגוי של הרכב מוגבלת מאוד והבלימה אינה טובה .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0סע מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את ה ABS-וה.ESP®-
0
0

÷
כעת ראה ספר הרכב(

)אינה זמינה

המשך לנהוג במשנה זהירות.
פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

* ® ESPאינה זמינה זמנית.
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.
& אזהרה סכנת החלקה עקב תקלה

בESP®-

כאשר יש תקלה ב ESP®-ה ESP®-לא תייצב עוד את הרכב .בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
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הודעת צג

0
0
0

÷
הרכב(

דאג לבדיקת ה ESP®-במוסך מורשה.

סע בזהירות בקטע דרך מתאים כמה עיקולים קלים במהירות גבוהה מ 30-קמ"ש.
אם הודעת הצג אינה נעלמת ,סע מיד למוסך מורשה .סע בזהירות.

* ישנה תקלה
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.
מערכת הבלימה ממשיכה לפעול כרגיל .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
ב.ESP®-

)אינה מתפקדת ראה ספר

& אזהרה סכנת החלקה עקב תקלה בESP®-
בESP®-

הESP®-

כאשר יש תקלה
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0דאג לבדיקת ה ESP®-במוסך מורשה.
0
0

המשך לנהוג במשנה זהירות.
פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

לא תייצב עוד את הרכב .בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.

 470הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי
הודעת צג

T
!
÷
הרכב(

)אינה מתפקדת ראה ספר

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* תקלה ב ,EBD-בABS-
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.
וב.ESP®-

& אזהרה סכנת החלקה כשישנה תקלה בABS ,EBS-

כאשר ישנה תקלה ב ABS ,EBD-וב ESP®-הגלגלים עשויים להינעל בעת בלימה וה ESP®-לא תייצב את הרכב.
במצב זה אפשרות ההיגוי של הרכב מוגבלת מאוד והבלימה אינה טובה .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0פנה מיד למוסך מורשה לצורך בדיקת מערכת הבלימה.
0
0

!
)כדי לשחרר את בלם החנייה הפעל
את ההצתה(

ובESP®-

המשך לנהוג במשנה זהירות.
פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

* נורית החיווי האדומה ! דולקת.
בעת שחרור בלם החנייה החשמלי ההצתה כבויה.
 0הפעל את ההצתה.
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הודעת צג

!
)שחרר בלם חנייה(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* נורית החיווי האדומה ! מהבהבת.
בלם החנייה החשמלי נעול בעת נסיעה:
 Rאחד התנאים לשחרור האוטומטי של בלם החנייה החשמלי אינו מתמלא ) 3עמוד .(179
 Rאתה בולם בלימת חירום באמצעות בלם החנייה החשמלי ) 3עמוד .(180
0
0

!
הרכב(

)בלם חנייה ראה ספר

בדוק את התנאים לשחרור אוטומטי של בלם החנייה החשמלי.
שחרר ידנית את בלם החנייה החשמלי.

* נורית החיווי הצהובה ! דולקת .ישנה תלקה בבלם החנייה החשמלי.
שילוב בלם החנייה:
 0כבה את ההצתה ואז הפעל אותה מחדש.
 0שלב ידנית את בלם החנייה החשמלי ) 3עמוד .(180
אם אי אפשר לשלב את בלם החנייה החשמלי:
 0סע למוסך.
 0כאשר אתה מחנה את הרכב אבטח במקרה הצורך את הגלגלים כנגד הידרדרות.
* נורית החיווי הצהובה ! ונורית החיווי האדומה ! דולקות .ישנה תלקה בבלם החנייה החשמלי.
שחרור בלם החנייה:
 0כבה את ההצתה ואז הפעל אותה מחדש.
 0שחרר ידנית את בלם החנייה החשמלי ) 3עמוד .(180
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
או
 0שחרר אוטומטית את בלם החנייה החשמלי ) 3עמוד .(179
אם לאחר מכן אי אפשר לשחרר את בלם החנייה החשמלי:
 0אין להמשיך בנסיעה! הודע למוסך מורשה.
* נורית החיווי הצהובה ! ונורית החיווי האדומה ! מהבהבות .ישנה תלקה בבלם החנייה החשמלי.
אי אפשר היה לשלב או לשחרר את בלם החנייה החשמלי.
 0כבה את ההצתה ואז הפעל אותה מחדש.
שילוב בלם החנייה:
 0שחרר ידנית את בלם החנייה החשמלי ואז שלב אותו ) 3עמוד .(180
שחרור בלם החנייה:
 0שלב ידנית את בלם החנייה החשמלי ואז שחרר אותו .
אם לא ניתן לשלב את בלם החנייה החשמלי או נורית החיווי האדומה ! ממשיכה להבהב:
 0אין להמשיך בנסיעה! הודע למוסך מורשה.
 0כאשר אתה מחנה את הרכב אבטח במקרה הצורך את הגלגלים כנגד הידרדרות.
* נורית החיווי הצהובה ! דולקת ונורית החיווי האדומה ! מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר שילוב או שחרור בלם החנייה החשמלי.
לאחר מכן היא ממשיכה להאיר או נכבית .ישנה תלקה בבלם החנייה החשמלי.
כאשר רמת הטעינה של המצבר נמוכה מדי:
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0

טען מצבר.

שילוב בלם החנייה:
 0כבה את ההצתה.
בלם החנייה החשמלי ישתלב אוטומטית.
אם אינך רוצה שבלם החנייה החשמלי ישתלב ,לדוגמה במתקן לשטיפת מכוניות או בעת גרירה ,השאר את ההצתה מופעלת .גרירת הרכב עם סרן
קדמי מורם היא מקרה יוצא דופן.
אם בלם החנייה החשמלי אינו משתלב אוטומטית:
 0כבה את ההצתה ואז הפעל אותה מחדש.
 0שחרר ידנית את בלם החנייה החשמלי ואז שלב אותו ) 3עמוד .(180
אם לאחר מכן אי אפשר לשלב את בלם החנייה החשמלי:
 0סע למוסך.
 0כאשר אתה מחנה את הרכב אבטח במקרה הצורך את הגלגלים כנגד הידרדרות.
שחרור בלם החנייה:
 0אם התנאים לשחרור אוטומטי מתמלאים ובלם החנייה החשמלי אינו משתחרר אוטומטית ,שחרר ידנית את בלם החנייה החשמלי
) 3עמוד .(180
אם לאחר מכן אי אפשר לשחרר את בלם החנייה החשמלי:
 0אין להמשיך בנסיעה! הודע למוסך מורשה.
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J
)בדוק מפלס נוזל בלמים(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* מפלס נמוך מדי של נוזל בלמים במיכל.
& אזהרה סכנת תאונה כשמפלס נוזל הבלמים נמוך מדי
כאשר מפלס נוזל הבלמים נמוך מדי ייתכן שפעולות הבלימה ומאפייני הבלימה ייפגעו מכך.
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
 0הודע למוסך מורשה.
 0אין למלא נוזל בלמים באופן עצמאי.
0
0
0

בלם ראה ספר הרכב(

)בדוק רפידות

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
אין למלא נוזל בלמים באופן עצמאי.
הודע למוסך מורשה.

* רפידות הבלמים הגיעו למד השחיקה.
& אזהרה סכנת תאונה עקב הספק בלימה מוגבל
כאשר רפידות הבלמים מגיעות לגבול השחיקה שלהן ,הספק הבלימה עשוי לפחות.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0פנה מיד למוסך מורשה לצורך בדיקת מערכת הבלימה.
0

סע למוסך.
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הודעת צג

6

* ישנה תקלה במערכת הריסון ) 3עמוד .(30
& אזהרה סכנת פציעה עקב תקלות במערכת הריסון

)תקלה
במערכת הריסון סע למוסך(

זיהוי תקלה במערכת הריסון:
 Rנורית האזהרה של מערכת הריסון  6אינה נדלקת כאשר ההצתה מופעלת.
 Rנורית האזהרה של מערכת הריסון  6מאירה ברציפות או נדלקת שוב ושוב במהלך הנסיעה.
 0פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

6
צד שמאל תקלה סע
למוסך( )דוגמה(

כאשר ישנה תקלה במערכת הריסון ייתכן שרכיבים של מערכת הריסון ייכנסו לפעולה בשוגג או לא יפעלו כראוי בעת תאונה .זה נוגע לדוגמה
למתחני החגורה או לכריות האוויר.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את מערכת הריסון ולתקנה.

* ישנה תקלה במערכת הריסון המצוינת ) 3עמוד .(30
& אזהרה סכנת פציעה עקב תקלות במערכת הריסון
)מלפנים

כאשר ישנה תקלה במערכת הריסון ייתכן שרכיבים של מערכת הריסון ייכנסו לפעולה בשוגג או לא יפעלו כראוי בעת תאונה .זה נוגע לדוגמה
למתחני החגורה או לכריות האוויר.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את מערכת הריסון ולתקנה.
זיהוי תקלה במערכת הריסון:
 Rנורית האזהרה של מערכת הריסון  6אינה נדלקת כאשר ההצתה מופעלת.
 Rנורית האזהרה של מערכת הריסון  6מאירה ברציפות או נדלקת שוב ושוב במהלך הנסיעה.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0

6
)תקלה בכרית החלון
השמאלית סע למוסך( )דוגמה(

)כרית האוויר לנוסע
הקדמי מושבתת ראה ספר הרכב(

פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

* ישנה תקלה בכרית האוויר לחלון ) 3עמוד  (30המצוינת.
& אזהרה סכנת פציעה וסכנת חיים עקב תקלות בכרית האוויר לחלון
אם ישנה תקלה בכרית האוויר לחלון ייתכן שהיא תיכנס לפעולה בשוגג או לא תתנפח כשמתרחשת תאונה עם קצב האטה גבוהה.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את כרית האוויר לחלון ולתקנה.
0

פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

* כרית האוויר לנוסע הקדמי מושבתת אף על פי שיושב אדם מבוגר או אדם בעל מבנה גוף דומה על מושב הנוסע הקדמי .אם פועלים כוחות נוספים
על המושב ייתכן שהמערכת תמדוד משקל נמוך מדי.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים כאשר כרית האוויר לנוסע הקדמי מושבתת
כאשר כרית האוויר של הנוסע הקדמי מושבתת היא לא תתנפח בעת תאונה ולפיכך לא תוכל להגן כפי שהיא אמורה.
כתוצאה מכך מי שיושב במושב הנוסע הקדמי עלול להתנגש בחלקים בפנים הרכב ,במיוחד אם הוא יושב קרוב מדי ללוח המכשירים.
 0יש לוודא לפני הנסיעה ובמהלכה שכרית האוויר לנוסע הקדמי נמצאת במצב הנכון.
0
0
0

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה.
בדוק את מצב ההשבתה האוטומטית של כרית האוויר לנוסע הקדמי ) 3עמוד .(39
במקרה הצורך סע מיד למוסך מורשה.
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הודעת צג
)כרית האוויר של הנוסע
הקדמי מופעלת ראה ספר הרכב(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* כרית האוויר לנוסע הקדמי פעילה במהלך הנסיעה:
 Rאף על פי שילד ,איש נמוך או חפץ שמשקלו נמוך מסף המשקל של המערכת נמצא על מושב הנוסע הקדמי.
 Rאף על פי שמושב הנוסע הקדמי אינו מאויש.
במצבים מסוימים המערכת עשויה לזהות חפצים או כוחות שמפעילים משקל נוסף על המושב.
& אזהרה סכנת פציעה או סכנת חיים עקב שימוש במערכת ריסון לילדים כאשר כרית האוויר לנוסע הקדמי מופעלת
אם מאבטחים ילד במערכת ריסון לילדים על מושב הנוסע הקדמי וכרית האוויר לנוסע הקדמי נותרת מופעלת ,כרית האוויר לנוסע הקדמי
עשויה להתנפח בעת תאונה.
כרית האוויר עשויה לפגוע בילד.
 0יש לוודא לפני הנסיעה ובמהלכה שכרית האוויר לנוסע הקדמי נמצאת במצב הנכון.
לעולם אין להתקין מושב בטיחות לילדים הפונה לאחור על מל מושב עם כרית אוויר קדמית פעילה ,שכן זה עלול להוביל למוות או לפציעות
קשור לילד.
0
0
0

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה.
בדוק את מצב ההשבתה האוטומטית של כרית האוויר לנוסע הקדמי ) 3עמוד .(39
במקרה הצורך סע מיד למוסך מורשה.
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הודעת צג
)תפקוד
עזר הבלימה האקטיבי מוגבל כעת
ראה ספר הרכב(

)תפקוד עזר
הבלימה האקטיבי מוגבל ראה ספר
הרכב(
(PRE SAFEאינה מתפקדת ראה ספר
הרכב(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* רכבים עם חבילת עזרי נהיגה :עזר הבלימה האקטיבי הכולל פונקציה לצמתים ,עזר ההיגוי החומק או PLUS
או זמינים באופן מוגבל בלבד.
רכבים ללא חבילת עזרי נהיגה :עזר הבלימה האקטיבי אינו זמין באופן זמני או זמין באופן מוגבל בלבד.
תנאי הסביבה אינם בגבולות המערכת ) 3עמוד .(188
 0המשך בנסיעה.
כאשר תנאי הסביבה תואמים את גבולות המערכת ,המערכת תחזור להיות זמינה.
 0אם ההודעה על הצג אינה נכבית ,עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה והתנע מחדש את המנוע.

®PRE‑SAFE

אינם זמינים זמנית

* רכבים עם חבילת עזרי נהיגה :ישנה תקלה בעזר הבלימה האקטיבי הכולל פונקציה לצמתים ,בעזר ההיגוי החומק או ב.PRE‑SAFE® PLUS-
רכבים ללא חבילת עזרי נהיגה :ישנה תקלה בעזר הבלימה האקטיבי.
 0סע למוסך.
* תקלה בתפקוד של ®.PRE‑SAFE
 0סע למוסך.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג
)שירותי
Mercedes me connect
מוגבלים ראה ספר הרכב(

G

* שירות מוגבל
תקלה בפונקציה ראשית אחת או יותר של מערכת .Mercedes me connect
 0שים לב להערות בנוגע לשקע האבחון ) 3עמוד .(25
 0סע למוסך.
* תקלה בפונקציה ראשית אחת או יותר של מערכת  Mercedes me connectאו של מערכת קריאת החירום .SOS
 0סע למוסך.

)אינה מתפקדת(

)חיישן המכם
מלוכלך ראה ספר הרכב(

* תקלה בחיישני המכם .הסיבות האפשריות:
 Rחיישנים מלוכלכים
 Rגשם חזק
 Rנסיעות בין-עירוניות ארוכות ללא תנועה זורמת ,לדוגמה במדבר
ייתכן שמערכות נסיעה או מערכות בטיחות נסיעה אינן תקינות או אינן זמינות באופן זמני.
כאשר הסיבות לכך אינן קיימות עוד ,מערכות הנסיעה ומערכות בטיחות הנסיעה ישובו להיות זמינות.
במידה וההודעה אינה נעלמת מהצג:
 0תעצור באופן מתאים לתנועה.
 0נקה את כל החיישנים ) 3עמוד .(410
 0התנע את המנוע מחדש.
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מערכת עזר לנהג
הודעת צג

é

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
*  ATTENTION ASSISTאינו תקין.
 0סע למוסך.

(ATTENTION
 ATTENTION ASSISTאינו
מתפקד(

é
(ATTENTION
 :ASSISTעצור להפסקה!(

*  ATTENTION ASSISTזיהה עייפות או התגברות של חוסר תשומת הלב של הנהג ) 3עמוד .(229
 0במידת הצורך ,קח הפסקה.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

(Active Parking Assist and
PARKTRONIC inoperative
(See Owner's Manual

Â
)מונמך(

Á
כעת(

)הרכב מוגבה

* תקלה בעזר החנייה האקטיבי ובעזר החנייה .PARKTRONIC
 0עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה והתנע מחדש את המנוע.
 0אם ההודעה ממשיכה להופיע על הצג סע למוסך מורשה.

* הנמכת הרכב עשויה להתרחש מהסיבות הבאות:
 Rבחרת תוכנית נסיעה אחרת.
 Rחרגת מגבול המהירות.
 Rשינית את גובה הרכב בלחיצה על הלחצן.
* הרכב מתכוונן למרווח גחון גדול יותר.
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הודעת צג

Á

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* גובה הרכב מהקרקע נמוך מדי .הרכב יתרומם לגובה הנסיעה שנבחר.
 0המשך בנסיעה רק לאחר שהודעת הצג נכבית.

)הרכב מוגבה אנא המתן(

Á
)עצור הרכב נמוך מדי(

* התחלת בנסיעה אף על פי שמרווח הגחון של הרכב קטן מדי.
 0תעצור באופן מתאים לתנועה.
הרכב יתרומם לגובה הנסיעה שנבחר.
 0המשך בנסיעה רק לאחר שההודעה בצג נכבית.
אם הודעת הצג אינה נכבית ובנוסף נשמע צליל אזהרה ,ישנה תקלה ב:AIR BODY CONTROL-
 0אל תיסע מהר מ 80-קמ"ש והבא את הרכב מיד למוסך מורשה.
* הערה ייתכנו נזקים לצמיגים ולכנפיים בסרן הקדמי עקב זווית היגוי גדולה מדי
0
0
0

מנע היגויים חזקים במהלך הנסיעה ושים לב לרעשי שפשוף.
אם אתה שומע רעשי שפשוף עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה ,ואם אפשר הגדר גובה רכב גבוה יותר.

הגדר גובה רכב גבוה יותר ) 3עמוד .(210
הרכב יוגבה בהתאם לתקלה.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

ä
היותר(

)תקלה סע  80קמ"ש לכל

לאט יותר בבקשה(

)סע

)עזר ההיגוי
האקטיבי אינו זמין כעת ראה ספר
הרכב(

(Active
(Steering Assist inoperative

* מערכת  AIR BODY CONTROLפועלת באופן מוגבל בלבד .הדבר עלול להשפיע של מאפייני הנהיגה.
 0סע בהתאם לגובה הנוכחי ,אולם לא מהר יותר מ 80-קמ"ש.
 0סע למוסך.
* מערכת  DYNAMIC BODY CONTROLאינה תקינה .הדבר עלול להשפיע של מאפייני הנהיגה.
 0אל תיסע מהר מ 80-קמ"ש.
 0סע למוסך.
* אתה נוסע מהר מדי מכדי לאפשר לכוונן את גובה הרכב שנבחר.
 0כדי לכוונן את גובה הרכב שנבחר אין לנסוע מהר יותר מ 60-קמ"ש.
 0כדי לכוונן את גובה הרכב בעת גרירת גרור אסור לנסוע מהר יותר מ 30-קמ"ש.
* עזר ההיגוי האקטיבי אינו זמין באופן זמני.
תנאי הסביבה אינם בגבולות המערכת ) 3עמוד .(202
 0המשך בנסיעה.
כאשר תנאי הסביבה תואמים את גבולות המערכת ,המערכת תחזור להיות זמינה.
 0במקרה הצורך נקה את השמשה הקדמית.
 0במקרה הצורך בדוק את לחץ האוויר בצמיגים.
* ישנה תקלה בעזר ההיגוי האקטיבי .עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICנותר זמין.
 0סע למוסך.
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הודעת צג

Ø
)מפעיל עצירת חירום(

)עזר ההיגוי האקטיבי אינו
זמין כעת עקב עצירות חירום
מרובות(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* עזר ההיגוי האקטיבי הגיע לגבולות המערכתיים שלו ) 3עמוד .(202
לא הפעלת עצמאית את ההיגוי במשך זמן רב.
 0נווט את הרכב בעצמך והמשך לנסוע באופן בטיחותי.
* הידיים שלך אינן על גלגל ההגה .מפעיל עצירת חירום ) 3עמוד .(205
 0החזר את ידיך לגלגל ההגה.
בכל עת תוכל לבטל את ההאטה על ידי אחת מהפעולות הבאות:
 Rהיגוי
 Rבלימה או האצה
 Rלחיצה על הלחצן בגלגל ההגה
 Rתפעול פקד המגע
 Rכיבוי עזר שמירת המרחק האקטיבי DISTRONIC
* עקב עצירות חירום מרובות עזר ההיגוי האקטיבי אינו זמין באופן זמני.
 0נווט בעצמך את הרכב ועצור באופן בטוח לתנועה.
 0כבה את ההצתה ואז הפעל אותה מחדש.
עזר ההיגוי האקטיבי זמין שוב.
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הודעת צג
)העזר
האקטיבי לשמירה על הנתיב אינו
זמין כעת ראה ספר הרכב(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* העזר האקטיבי לשמירה על הנתיב אינו זמין באופן זמני.
תנאי הסביבה אינם בגבולות המערכת ) 3עמוד .(235
רכבים בעלי עזר היגוי אקטיבי :ייתכן ששדה הראייה של המצלמה דרך השמשה הקדמית מוגבל.
 0המשך בנסיעה.
כאשר תנאי הסביבה תואמים את גבולות המערכת ,המערכת תחזור להיות זמינה.
ברכבים בעלי עזר היגוי אקטיבי :כאשר ההודעה על הצג אינה נכבית:
 0תעצור באופן מתאים לתנועה.
 0נקה את השמשה הקדמית.

)העזר האקטיבי
לשמירה על הנתיב אינו מתפקד(

)העזר לשטח המת אינו
זמין כעת ראה ספר הרכב(

* העזר האקטיבי לשמירה על הנתיב אינו תקין.
 0סע למוסך.
* העזר לשטח המת אינו זמין זמנית.
המערכת הגיעה לגבול ) 3עמוד .(233
 0המשך בנסיעה.
כשהסיבות לכך אינן קיימות עוד המערכת תחזור להיות זמינה.
או
 0אם ההודעה על הצג אינה נכבית ,עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה והתנע מחדש את המנוע.
 0במקרה הצורך נקה את הפגוש האחורי .כשהפגוש מלוכלך מאוד ייתכן שחיישנים בפגוש לא יפעלו בצורה תקינה.
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הודעת צג
אינו מתפקד(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
)העזר לשטח המת

* ישנה תקלה בעזר לשטח המת.
 0סע למוסך.
* לאחר חיבור חשמלי של הגרור לרכב ,העזר לשטח המת לא יהיה זמין עוד.
 0לחץ על פקד המגע השמאלי ואשר את ההודעה בצג.

)העזר לשטח המת אינו פעיל בעת
גרירת גרור ראה ספר הרכב(

)העזר
האקטיבי לשטח המת אינו זמין
כעת ראה ספר הרכב(

)העזר האקטיבי
לשטח המת אינו מתפקד(

* העזר האקטיבי לשטח המת אינו זמין כעת.
המערכת הגיעה לגבול ) 3עמוד .(233
 0המשך בנסיעה.
כשהסיבות לכך אינן קיימות עוד המערכת תחזור להיות זמינה.
או
 0אם ההודעה על הצג אינה נכבית ,עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה והתנע מחדש את המנוע.
* העזר האקטיבי לשטח המת אינו תקין.
 0סע למוסך.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

* לאחר חיבור חשמלי של הגרור לרכב ,העזר האקטיבי לשטח המת לא יהיה זמין עוד.
 0לחץ על פקד המגע השמאלי ואשר את ההודעה בצג.
)העזר האקטיבי לשטח
המת אינו זמין בעת גרירת גרור
ראה ספר הרכב(

)עזר התמרורים אינו זמין
כעת ראה ספר הנהג(

מתפקד(

)עזר התמרורים אינו

)עזר תמרורים
שדה הראייה של המצלמה מוגבל
ראה ספר הרכב(

* עזר התמרורים אינו זמין כעת.
 0המשך בנסיעה.
כשהסיבות לכך אינן קיימות עוד המערכת תחזור להיות זמינה.
* ישנה תקלה בעזר התמרורים.
 0עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה והתנע מחדש את המנוע.
 0אם ההודעה ממשיכה להופיע על הצג סע למוסך מורשה.
* שדה הראייה של המצלמה מוגבל .הסיבות האפשריות:
 Rלכלוך על השמשה הקדמית באזור שדה הראייה של המצלמה
 Rגשם חזק או ערפל
ייתכן שמערכות נסיעה או מערכות בטיחות נסיעה אינן תקינות או אינן זמינות באופן זמני.
כאשר הסיבות לכך אינן קיימות עוד ,מערכות הנסיעה ומערכות בטיחות הנסיעה ישובו להיות זמינות.
במידה וההודעה אינה נעלמת מהצג:
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

0
0

ë

תעצור באופן מתאים לתנועה.
נקה את השמשה הקדמית.

* פונקציית  HOLDכבויה מאחר שהרכב מחליק או תנאי כלשהו להפעלה אינו מתמלא.
 0הפעל שוב בהמשך את פונקציית  HOLDאו בדוק את התנאים להפעלה ) 3עמוד .(207

)כבוי(

ç

* לא ניתן להפעיל את עזר שמירת המרחק האקטיבי  ,DISTRONICמאחר שלא כל התנאים להפעלה מתמלאים.
 0שים לב לתנאים להפעלת עזר שמירת המרחק האקטיבי  3) DISTRONICעמוד .(199

) ---קמ"ש(

ç

* כאשר לוחצים על דוושת ההאצה מעבר להגדרה בעזר שמירת המרחק האקטיבי  ,DISTRONICהמערכת תעבור למצב פסיבי ) 3עמוד .(206

)פסיבית(

ç
)כבוי(

* עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICבוטל .אם גם נשמע צליל אזהרה ,זהו סימן שעזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICבוטל
אוטומטית ) 3עמוד .(199

הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי 489
סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג
)עזר שמירת
המרחק האקטיבי אינו זמין כעת
ראה ספר הרכב(

* עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICאינו זמין באופן זמני.
תנאי הסביבה אינם בגבולות המערכת ) 3עמוד .(197
 0המשך בנסיעה.
כאשר תנאי הסביבה תואמים את גבולות המערכת ,המערכת תחזור להיות זמינה.

(Active
Distance Assist
(inoperative

* ישנה תקלה בעזר שמירת המרחק האקטיבי .DISTRONIC
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.
 0סע למוסך.

)עזר שמירת
המרחק האקטיבי זמין שוב(

¯

* עזר שמירת המרחק האקטיבי  DISTRONICמוכן שוב לפעולה ואפשר להפעיל אותו ) 3עמוד .(199

* אי אפשר להפעיל את ה TEMPOMAT-מאחר שלא כל התנאים להפעלה מתמלאים.
 0שים לב לתנאים להפעלה של ה 3) TEMPOMAT-עמוד .(194

) ---קמ"ש(

)בקרת השיוט אינה מתפקדת(

* ישנה תקלה ב.TEMPOMAT-
 0סע למוסך.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג
)בקרת השיוט
ומגביל המהירות אינם מתפקדים(
השיוט כבויה(

)בקרת

* תקלה ב TEMPOMAT-ובמגביל.
 0סע למוסך.
* ה TEMPOMAT-כובה.
אם גם נשמע צליל אזהרה ,ה TEMPOMAT-כובה אוטומטית ) 3עמוד .(192

)מגביל
המהירות במצב סביל(

* אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות )קיקדאון( ,מגביל המהירות יעבור למצב סביל ) 3עמוד .(194

È

* אי אפשר להפעיל את המגביל מאחר שלא כל התנאים להפעלה מתמלאים.
 0שים לב לתנאים להפעלת המגביל ) 3עמוד .(194

) ---קמ"ש(

אינו מתפקד(

)המגביל

)הגבלת מהירות
)צמיגי חורף(  XXXקמ"ש(

* המגביל אינו תקין.
 0סע למוסך.
* הגעת למהירות המרבית השמורה עבור צמיגי חורף .חריגה ממהירות זו אינה אפשרית.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

ð

* חרגת מהמהירות המרבית המותרת )במדינות מסוימות בלבד(.
 0סע לאט יותר.

)חריגה מהמהירות המרבית(
מנוע
סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

?
עצור דומם מנוע(

* נוזל הקירור חם מדי.
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה ודומם את המנוע.
)נוזל קירור

& אזהרה סכנת כוויה בעת פתיחת מכסה תא המנוע
כאשר פותחים את מכסה המנוע בזמן שהמנוע חם מדי או כשישנה שרפה בתא המנוע ,גזים חמים או נוזלי רכב אחרים עשויים להיפלט
ולפגוע בך.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע אפשר למנוע החם להתקרר.
 0אם ישנה שרפה בתא המנוע השאר את מכסה תא המנוע סגור והודע למכבי האש.
0

המתן עד שהמנוע מתקרר.
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הודעת צג

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0
0

+
)הוסף נוזל
קירור ראה ספר הרכב(

* מפלס נמוך מדי של נוזל קירור.
* הערה נזקים למנוע עקב מפלס נוזל קירור נמוך מדי
0
0
0

?

ודא שאין הפרעה לאספקת האוויר למצנן המנוע.
סע למוסך המורשה הקרוב בלי לאמץ הרבה את המנוע .ודא תוך כך שטמפרטורת נוזל הקירור בתצוגה נותרת מתחת ל.120°C-

הימנע מנסיעה ממושכת כאשר מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

הוסף נוזל קירור ) 3עמוד .(403
פנה למוסך מורשה לצורך בדיקת מערכת הקירור.

* מנוע המאוורר אינו תקין.
 0סע למוסך המורשה הקרוב בלי לאמץ הרבה את המנוע .ודא תוך כך שטמפרטורת נוזל הקירור בתצוגה נותרת מתחת ל.C 120°-
* לחצת על לחצן ההתנעה-הדממה במהלך הנסיעה.
 0כדי לכבות את המנוע במהלך נסיעה ראה ) 3עמוד .(151

)כדי לכבות את המנוע
לחץ על לחצן ההתנעה/הדממה
למשך  3שניות ברציפות או 3
פעמים(.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

#

*

)מצבר  12וולט ראה
ספר הרכב(

#
ספר הרכב(

0

כבה צרכני חשמלי בלתי נחוצים.

כדי לטעון את המצבר:
 0הנח למנוע לפעול לפרק זמן מסוים או סע נסיעה ארוכה.
* אם ההודעה מופיעה כשהמנוע פועל ישנה תקלה ברשת החשמל של הרכב.
 0סע למוסך.
* המצבר אינו נטען עוד.
* הערה המשך נסיעה עשוי לגרום נזקים למנוע

)ראה

0
0
0
0

#
)עצור ראה ספר הרכב(

אין להמשיך בנסיעה!
פנה למוסך מורשה.

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה ודומם את המנוע.
הודע למוסך מורשה.

* המצבר אינו נטען יותר והגיע לרמת טעינה נמוכה מדי.
* הערה המשך נסיעה עשוי לגרום נזקים למנוע
0
0

אין להמשיך בנסיעה!
פנה למוסך מורשה.
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הודעת צג

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0
0
0

#
)עצור את הרכב הנח
למנוע לפעול(

#

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
דומם את המנוע.
הודע למוסך מורשה.

* רמת הטעינה של המצבר נמוכה מדי.
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
 0אל תכבה את המנוע.
 0המשך בנסיעה רק לאחר שההודעה בצג נכבית.
 0אם ההודעה אינה נכבית :הודע למוסך מורשה.
* רשת ה 48-וולט ברכב אינה פועלת באופן תקין לגמרי .פונקציות הנוחות יהיו זמינות באופן מוגבל בלבד.
 0פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

)מצבר  48וולט ראה
ספר הרכב(
)התנעת
המנוע אינה אפשרית ראה ספר
הרכב(

* רמת טעינת מצבר ה 48-וולט נמוכה מדי .לא ניתן להתניע את המנוע.
 0כבה צרכני חשמלי בלתי נחוצים.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

0

)אפשר להתניע שוב את המנוע(

Ý

חבר לנקודת חיבור כבלי ההתנעה של מצבר ה 12-וולט מטען בעל הספק טעינה מספיק ,שאושר על ידי Mercedes-Benz
) 3עמוד .(424
מצבר ה 48-וולט ברכב נטען באמצעות ממיר המתח ברכב.

* מצבר ה 48וולט נטען אוטומטית באמצעות ממיר המתח.
 0התנע את המנוע וסע ברכב זמן מה כדי לטעון את מצבר ה 12-וולט ואת מצבר ה 48-וולט.
* מצבר ה 48-וולט מרוקן .הפעלת את ההצתה בזמן שמצבר ה 12-וולט נטען באמצעות מטען מתאים או בזמן שרכב אחר מספק סיוע בהתנעה.
מצבר ה 48-וולט המרוקן ייטען אוטומטית באמצעות ממיר המתח .כעבור כמה דקות תוצג על הצג הרב-תכליתי ההודעה
)אפשר להתניע שוב את המנוע(.
 0התנע את המנוע
 0לאחר ניתוק המטען סע ברכב כמה דקות כדי לטעון את מצבר ה 12-וולט את מצבר ה 48-וולט.

(Please wait 48 V
(battery charging

)אפשר להתניע שוב את המנוע( אינה מוצגת על הצג כעבור כמה דקות:

8
במפלס עתודה(

אם ההודעה
 0נסה להתניע את המנוע.
 0אם המנוע אינו מתניע :הודע למוסך מורשה.
* מפלס הדלק הגיע לכמות העתודה.
 0תדלק.
)דלק
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הודעת צג

!
מסנן הדלק(

¸
את מסנן האוויר(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* רכבים בעלי מנוע דיזל :מסנן הדלק מלוכלך או יש לנקז את המים ממכל הדלק.
 0סע למוסך.
)נקה את
* רכבים עם מנוע דיזל :מסנן האוויר של המנוע מלוכלך ויש להחליפו.
 0סע למוסך.
)החלף
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שמן מנוע
הודעת צג

5
)בדוק מפלס
שמן מנוע בעצירת התדלוק הבאה(

5
)הוסף  1ליטר
של שמן מנוע בתדלוק הבא(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* מפלס שמן המנוע הגיע לגבול התחתון.
* הערה נזקים למנוע עקב נסיעה כשמפלס שמן המנוע נמוך מדי
0
0

הימנע מנסיעה ממושכת כאשר מפלס שמן המנוע נמוך מדי.

בדוק את מפלס שמן המנוע בעצירת התדלוק הבאה.

הוסף שמן מנוע ) 3עמוד .(402
הנחיות בנוגע לשמן המנוע ) 3עמוד .(459
* הודעת צג בדגמי מנוע מסוימים בלבד:
מפלס שמן המנוע הגיע לגבול התחתון.
* הערה נזקים למנוע עקב נסיעה כשמפלס שמן המנוע נמוך מדי
0
0

הימנע מנסיעה ממושכת כאשר מפלס שמן המנוע נמוך מדי.

בעצירת התדלוק הבאה מלא  1ליטר שמן מנוע ) 3עמוד .(402

הנחיות בנוגע לשמן המנוע ) 3עמוד .(459
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הודעת צג

5
)מפלס שמן מנוע עצור דומם
מנוע(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* הודעת צג בדגמי מנוע מסוימים בלבד:
מפלס שמן המנוע נמוך מדי.
* הערה נזקים למנוע עקב נסיעה כשמפלס שמן המנוע נמוך מדי
0
0
0
0
0

5
)מפלס שמן מנוע הפחת
מפלס שמן מנוע(

הימנע מנסיעה ממושכת כאשר מפלס שמן המנוע נמוך מדי.

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
דומם את המנוע.
מלא  1ל' שמן מנוע) 3עמוד .(402
בדוק את מפלס שמן המנוע.

הנחיות בנוגע לשמן המנוע ) 3עמוד .(459
* הודעת צג בדגמי מנוע מסוימים בלבד:
מפלס שמן המנוע גבוה מדי.
* הערה נזקים למנוע עקב נסיעה כשמפלס שמן המנוע גבוה מדי
0
0

הימנע מנסיעה ממושכת כאשר מפלס שמן המנוע גבוה מדי.

סע מיד למוסך מורשה כדי להנמיך שם את מפלס שמן המנוע.
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הודעת צג

5
)לחץ שמן
מנוע עצור דומם מנוע(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* הודעת צג בדגמי מנוע מסוימים בלבד:
לחץ שמן המנוע נמוך מדי.
* הערה נזק למנוע עקב נסיעה כשלחץ שמן המנוע נמוך מדי
0
0
0

5
)אי אפשר למדוד את
מפלס שמן המנוע(

הימנע מנסיעה כשלחץ שמן המנוע נמוך מדי.

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
הודע למוסך מורשה.

* החיבור האלקטרוני לחיישן מפלס השמן התנתק או חיישן מפלס השמן אינו תקין.
 0סע למוסך.
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טיפול בגזי פליטה
הודעת צג

Ø

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* מפלס נמוך של ה AdBlue®-מוביל להגבלת הספק החל מהמהירות המוצגת.
בתום מרחק הנסיעה הנותר שמוצג לא תתאפשר עוד התנעה של המנוע.
 0מלא לפחות את כמות ה AdBlue®-המוצגת) 3עמוד .(172

)מלא
 XX.Xל'  AdBlueפעולת
חירום :מקס'  XXXקמ"ש .ללא
התנעה בעוד  XXXק"מ(

Ø
)מלא  AdBlueראה
ספר הרכב(

* מפלס ה AdBlue®-ירד מתחת לסימון העתודה.
 0מלא מיד ® 3) AdBlueעמוד .(172

הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי 501
הודעת צג

Ø

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
מוביל להגבלת ההספק לאחר מרחק הנסיעה הנותר המוצג.
* מפלס נמוך של
 0מלא מיד ® 3) AdBlueעמוד .(172
הAdBlue®-

(Top up AdBlue
Emergency op. in XXX km
" See Owner's Manualהוסף
 AdBlueהפעלה במצב חירום
בעוד  XXXק"מ ראה ספר
הרכב"(

Ø
)מלא  XX.Xל'  AdBlueהפעל
את ההצתה ,המתן  60שניות אחרת
לא תתאפשר התנעה(.

* מלאי ה AdBlue®-נגמר .לא ניתן להתניע את המנוע.
 0מלא לפחות את כמות ה AdBlue®-המוצגת) 3עמוד .(172
 0הפעל את ההצתה והמתן כ 60-שניות.
 0התנע את המנוע

 502הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי
הודעת צג

¯

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* תקלה במערכת
 0פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.
ה.AdBlue®-

)תקלה
במערכת ה AdBlue-ראה ספר
הרכב(

¯
)תקלה
במערכת  AdBlueפעולת חירום
בעוד  XXXק"מ ראה ספר הרכב(

* תקלה במערכת ה .AdBlue®-לאחר מרחק הנסיעה הנותר שמוצג הספק הרכב יוגבל.
 0פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.
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הודעת צג

¯

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* הגבלת ההספק עקב תקלה במערכת
 0פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.

ה.AdBlue®-

בתום מרחק הנסיעה המוצג לא תתאפשר עוד התנעה של המנוע.

)תקלה
במערכת  AdBlueפעולת חירום
מקס'  XXXקמ"ש ללא התנעה
בעוד  XXXק"מ(

¯
)תקלה
במערכת ה AdBlue-התנעת
המנוע אינה אפשרית(

* תקלה במערכת ה .AdBlue®-לא ניתן להתניע את המנוע.
 0הודע מידע למוסך מורשה.

 504הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי
תיבת הילוכים
סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג
)כדי לצאת ממצב  Pאו
 Nלחץ על דוושת הבלם והתנע את
המנוע(

)סכנת
הידרדרות דלת הנהג פתוחה ותיבת
ההילוכים אינה במצב (P
על הבלם או שלב למצב (R

)לחץ

)שלב
להילוך  Pרק כאשר הרכב נייח(

* ניסית להעביר את תיבת ההילוכים למצב אחר מתוך מצב חניה  jאו הילוך סרק .i
 0לחץ על דוושת הבלם.
 0החלף הילוך.
 0התנע את המנוע
* דלת הנהג אינה סגורה לגמרי והילוך  h, kאו הילוך סרק  iמשולב.
 0בעת חניית הרכב יש לשלב למצב חניה .j

* ניסית לשלב הילוך .k
 0לחץ על דוושת הבלם.
 0שלב את ההילוכים למצב .k
* אפשר לשלב למצב חניה  jרק כאשר הרכב עומד במקום.
 0לחץ על דוושת הבלם כדי לעצור את הרכב.
 0כאשר הרכב עומד במקום שלב למצב חניה .j
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג
)לחץ על
הבלמים כדי לצאת ממצב חנייה
)((P

* ניסית להוציא את תיבת ההילוכים ממצב  jולשלב הילוך אחר.
 0לחץ על דוושת הבלם.
 0שלב את תיבת ההילוכים למצב  h, kאו להילוך סרק .i

(N
permanently active Risk of
" vehicle rollingמצב  Nקבוע
פעיל סכנת הידרדרות"(

* בזמן שהרכב גולש או נוסע שולב הילוך סרק .i
 0לחץ על דוושת הבלם כדי לעצור את הרכב.
 0כאשר הרכב עומד במקום שלב למצב חניה .j
 0כדי להמשיך בנסיעה שלב הילוך  hאו .k

בלי להחליף הילוכים(

)סע למוסך

)נסיעה
לאחור אינה אפשרית סע למוסך(

עצור(

)תקלה בתיבת ההילוכים

* ישנה תקלה בתיבת ההילוכים .אי אפשר עוד להחליף הילוכים.
 0אם משולב הילוך  ,hסע למוסך מורשה בלי להחליף הילוך.
 0אם תיבת ההילוכים נמצאת בכל מצב אחר ,עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה.
 0הודע למוסך מורשה.
* ישנה תקלה בתיבת ההילוכים .אי אפשר לשלב את ההילוך .k
 0סע למוסך.
* ישנה תקלה בתיבת ההילוכים .תיבת ההילוכים עוברת באופן אוטומטי להילוך סרק .i
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה.
 0לחץ על דוושת הבלם.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

0
0

)עצור את הרכב אל
תכבה את המנוע והמתן עד שתיבת
ההילוכים מתקררת(

הגיבוי(

)תקלה במצבר

שלב מצב חניה .j
הודע למוסך מורשה.

* תיבת ההילוכים חמה מדי .ייתכן שלא תוכל להתחיל לנסוע או שתוכל להתחיל בנסיעה באופן מוגבל.
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
 0אל תכבה את המנוע.
 0המשך בנסיעה רק לאחר שההודעה בצג נכבית.
* מצבר החירום של תיבת ההילוכים אינו נטען.
 0סע למוסך.
 0עד אז לפני כל חנייה של הרכב יש להעביר את תיבת ההילוכים ידנית למצב .j
 0לפני היציאה מהרכב הפעל את בלם החניה החשמלי.

צמיגים
הודעת צג
)לחץ אוויר בדוק צמיגים(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים זיהתה ירידה משמעותית בלחץ האוויר.
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הודעת צג

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
& אזהרה סכנת תאונה עקב לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים
לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים מסוכן ,בשל הסיבות המפורטות להלן:
 Rהצמיגים עלולים להתפוצץ ,במיוחד בנסיעה בעומס גבוה ובמהירות גבוהה.
 Rהצמיגים עשויים להישחק יתר על המידה או באופן שאינו אחיד ,דבר העשוי להשפיע משמעותית על אחיזת הצמיג בכביש.
 Rזה עשוי להשפיע על התנהגות הכביש ועל מאפייני הבלימה וההיגוי.
אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0שים לב ללחצי האוויר המומלצים.
 0במקרה הצורך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
0
0
0

)הפעל את בקרת לחץ האוויר
בצמיגים לאחר שתבדוק את הלחץ(
)בקרת לחץ האוויר
בצמיגים אינה מתפקדת(

עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה.
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד  (434ואת הצמיגים.
כאשר מכוונן לחץ אוויר נכון בצמיגים הפעל מחדש את ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים ) 3עמוד .(441

* על הצג הוצגה הודעה של ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים והמערכת לא הופעלה מחדש מאז.
 0כאשר מכוונן לחץ אוויר נכון בצמיגים הפעל מחדש את ההתראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים ) 3עמוד .(441
* ישנה תקלה בבקרה לחץ האוויר בצמיגים.
 0סע למוסך.

 508הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי
הודעת צג
)בקרת
לחץ האוויר בצמיגים אינה זמינה
כעת(
)בקרת לחץ האוויר
בצמיגים אינה מתפקדת(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* הפרעה ממקור אותות רדיו חזק .עקב כך לא ייקלטו אותות מחיישני לחץ האוויר בצמיגים .בקרת לחץ האוויר בצמיגים אינה זמינה זמנית.
 0המשך בנסיעה.
לאחר נטרול הגורם המפריע ,המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מופעלת שוב באופן אוטומטי.
* ישנה תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים.
& אזהרה סכנת תאונה כשישנה תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים
כאשר ישנה תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים היא לא תוכל להזהיר כפי שהיא אמורה במקרה של אובדן לחץ בצמיג אחד או יותר.
צמיגים שלחץ האוויר בהם נמוך מדי יכולים לדוגמה לשבש את התנהגות הכביש ואת מאפייני ההיגוי והבלימה.
 0סע למוסך לצורך בדיקת בקרת לחץ האוויר בצמיגים.
0

)בקרת לחץ האוויר
בצמיגים אינה מתפקדת חסרים
חיישני גלגל(

סע למוסך.

* בגלגלים המורכבים ברכב לא קיימים חיישנים מתאימים לניטור לחץ האוויר בצמיגים .המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מושבתת.
 0הרכב גלגלים עם חיישנים מתאימים לניטור לחץ האוויר בצמיגים.
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הודעת צג

h

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* חיישן לחץ האוויר בצמיגים חסר בגלגל אחד או יותר .לא יוצג לחץ האוויר בגלגל זה.
 0החלף את חיישן הצמיג התקול במוסך מורשה.

)חסרים חיישנים בגלגלים(

h

)בדוק צמיגים(

* לחץ האוויר נמוך משמעותית בצמיג אחד או יותר .מיקום הגלגל יוצג.
& אזהרה סכנת תאונה עקב לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים
לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים מסוכן ,בשל הסיבות המפורטות להלן:
 Rהצמיגים עלולים להתפוצץ ,במיוחד בנסיעה בעומס גבוה ובמהירות גבוהה.
 Rהצמיגים עשויים להישחק יתר על המידה או באופן שאינו אחיד ,דבר העשוי להשפיע משמעותית על אחיזת הצמיג בכביש.
 Rזה עשוי להשפיע על התנהגות הכביש ועל מאפייני הבלימה וההיגוי.
אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0שים לב ללחצי האוויר המומלצים.
 0במקרה הצורך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
0
0

עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה.
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד  (434ואת הצמיגים.
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הודעת צג

h
לחץ אוויר בצמיגים(

h
צמיג לא תקין(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

)תקן

* לחץ האוויר נמוך מדי בצמיג אחד לפחות או שקיימים הפרשים גבוהים מדי בין לחצי האוויר בצמיגים השונים.
 0בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ובמקרה הצורך מלא אוויר.
 0כאשר מכוונן לחץ אוויר תקין בצמיגים הפעל מחדש את בקרת לחץ האוויר בצמיגים ) 3עמוד .(436

* לחץ האוויר ירד בפתאומיות בצמיג אחד או יותר .מיקום הגלגל יוצג.
& אזהרה סכנת תאונה בנסיעה כשאין לחץ בצמיגים
)שים לב

צמיגים ללא לחץ גורמים לסכנות הבאות:
 Rהצמיגים עשויים להתחמם יתר על המידה ולגרום לשרפה.
 Rפגיעה בהתנהגות הכביש ובמאפייני הבלימה וההיגוי.
אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0אל תיסע עם צמיג שאין בו לחץ.
 0שים לב להנחיות בנוגע לתקר בצמיג.
הנחיות למצב של תקר בצמיג ) 3עמוד .(416
 0עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה.
 0בדוק את הצמיגים.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג
)צמיגים

חמים מדי(

)האט(

* לפחות צמיג אחד חם מדי .צמיגים אלה יוצגו באדום .כאשר הטמפרטורה מתקרבת לערך הגבוה הצמיגים יוצגו בצהוב.
 0סע לאט יותר.
* לפחות צמיג אחד חם מדי .צמיגים אלה יוצגו באדום .כאשר הטמפרטורה מתקרבת לערך הגבוה הצמיגים יוצגו בצהוב.
& אזהרה סכנת תאונה בנסיעה עם צמיגים חמים מדי
צמיגים חמים מדי עלולים להתפוצץ ,במיוחד במהירויות גבוהות.
 0האט את מהירות הנסיעה כדי לאפשר לצמיגים להתקרר.
0

האט את מהירות הנסיעה כדי לאפשר לצמיגים להתקרר.

מפתח
הודעת צג

À
)החלף את המפתח ראה
ספר הרכב(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* רכבים בעלי מפתח רכב דיגיטלי :נותרו מעט או אפס הרשאות להתנעת המנוע.
 0ודא שהחיבור לאינטרנט אינו מוגבל עקב הגדרות מסוימות בטלפון הנייד.
 0פתח את  .Mercedes me connect http://www.mercedes.meוטען את השירות "מפתח רכב דיגיטלי".
 0השבת ראשית את השירות ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
 0אם ההודעה עדיין מופיעה על הצג ,הודע ל.(CAC) Mercedes-Benz Customer Assistance Center-
* רכבים בעלי מדבקת מפתח רכב דיגיטלי :נותרו מעט או אפס הרשאות להתנעת המנוע.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

0

Á

הזמן מדבקת מפתח רכב דיגיטלי חדשה במרכז שירות  Mercedes-Benzאו בכתובת .http://www.mercedes-benz.com/connect

* יש להחליף את המפתח בחדש.
 0סע למוסך.

)החלף מפתח(

Á
סוללה במפתח(

Á

* הסוללה של המפתח ריקה.
 0החלף את הסוללה ) 3עמוד .(68
)החלף

)מפתח לא
מזוהה( )הודעה לבנה על הצג(

* המפתח אינו מזוהה כעת.
 0שנה את מיקום המפתח ברכב.
 0אם המפתח עדיין אינו מזוהה ,הנח את המפתח בתא ההתנעה ) 3עמוד .(152
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הודעת צג

Á

)לא זוהה
מפתח( )הודעת צג אדומה(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* המפתח אינו מזוהה וייתכן שאינו נמצא ברכב.
המפתח אינו נמצא עוד ברכב ואתה מדומם את המנוע:
 Rלא ניתן להתניע את המנוע.
 Rלא תוכל לנעול את הרכב באופן מרכזי.
0

ודא שהמפתח נמצא ברכב.

כאשר ישנה תקלה בזיהוי המפתח עקב מקור של אותות רדיו חזקים:
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה.
 0הכנס את המפתח לתא עבור ההתנעה באמצעות מפתח ) 3עמוד .(152
)הנח את המפתח בתא
המסומן ראה ספר הרכב(

* ישנה תקלה בזיהוי המפתח.
 0שנה את מיקום המפתח ברכב.
 0הכנס את המפתח לתא עבור ההתנעה באמצעות מפתח ) 3עמוד .(152
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רכב
הודעת צג

d

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* אתה עומד לעזוב את הרכב כשהוא במצב מוכן לפעולה.
 0לפני עזיבת הרכב כבה את ההצתה ,אבטח את הרכב כנגד הידרדרות וקח אתך את המפתח.
 0אם אינך עוזב את הרכב כבה צרכני חשמלי ,כגון חימום המושב .אחרת מצבר ה‑12-וולט עשוי להתרוקן ואז האפשרות היחידה להתניע את
הרכב תהיה באמצעות מצבר חיצוני )עם כבלי התנעה(.

)הרכב מוכן לנסיעה כבה
את ההצתה לפני היציאה מהרכב(

ï
(Trailer coupling
(…extending

ï
((Check trailer hitch lock
)הודעה לבנה על הצג(

* אתה מטה פנימה או החוצה את וו הגרירה.
אין להאיץ ,להאט את תהליך ההטיה באמצעות היד ,הרגל או אמצעי עזר אחרים ואין להניע אותו כשהוא במנוחה באמצעים אלה .אין לחבר גרור
בזמן תהליך ההטיה.
כאשר וו הגרירה נמצא בעמדה מוכנה לפעולה תכבה ההודעה.

* התקן הגרירה אינו במצב תקין לפעולה במהלך נסיעה עם גרור.
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה ודומם את המנוע.
 0נתק את הגרור ואבטח אותו מפני הידרדרות.
 0התחל בתהליך הטיה חדש ,לצורך זה משוך את הלחצן בדלת תא המטען והחזק אותו משוך עד שוו הגרירה נתפס מתחת לפגוש
) 3עמוד .(237
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הודעת צג

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0

לאחר שהודעת הצג נכבית חבר את הגרור והמשך בנסיעה.
& אזהרה סכנת תאונה עקב וו גרירה לא נעול

אם וו הגרירה לא הגיע לעמדה הנעולה ,הגרור עשוי להשתחרר.
 0עצור את הרכב ללא דיחוי ובבטחה בשולי הדרך .אין להמשיך בנסיעה!
 0נתק את הגרור ואבטח אותו מפני הידרדרות.
 0התחל שוב את תהליך ההטיה וחבר שוב את הגרור רק לאחר שההודעה בצג נכבית.
אם הודעת הצג אינה נכבית ,ישנה תקלה בהתקן הגרירה ווו הגרירה אינו נעול.
 0אל תחבר את הגרור ,והמשך לנסוע ללא גרור .שים לב שמרווח הגחון קטן יותר מאחר שוו הגרירה אינו נעול.
 0סע למוסך.
* התקן הגרירה אינו מוכן לפעולה בעמידה.
 0נתק את הגרור המחובר ואבטח אותו מפני הידרדרות.
 0כאשר וו הגרירה מוטה פנימה :התחל בתהליך הטיה חדש ,לצורך זה משוך את הלחצן בדלת תא המטען ,והחזק אותו משוך עד שוו הגרירה
נתפס בעמדה אנכית נעולה ולאחר מכן נתפס מתחת לפגוש ) 3עמוד .(237
 0כאשר וו הגרירה מוטה החוצה :משוך את הלחצן בדלת תא המטען ,והחזק אותו משוך עד שוו הגרירה נתפס מתחת לפגוש.
אם הודעת הצג אינה נכבית ,ישנה תקלה בהתקן הגרירה ווו הגרירה אינו נעול.
 0אל תחבר את הגרור ,והמשך לנסוע ללא גרור .שים לב שמרווח הגחון קטן יותר מאחר שוו הגרירה אינו נעול.
 0סע למוסך.
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הודעת צג

ï

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* ניסית להטות את וו הגרירה כשתיבת ההילוכים נמצאת במצב  h, kאו כאשר משולב הילוך סרק .i
 0לחץ על דוושת הבלם.
 0שלב מצב חניה .j

)תפעול רק כאשר ההילוכים במצב
(P

Ù
)תקלה
בהיגוי דרוש כוח מוגבר ראה ספר
הרכב(

* מנגנון הגה הכוח אינו תקין.
& אזהרה סכנת תאונה מאחר שהתנהגות ההגה משתנה
כאשר מנגנון הגה הכוח פועל חלקית או אינו פועל כלל ,יש צורך להפעיל יותר כוח בהיגוי.
 0אם אתה יכול לנווט את הרכב בבטחה ,המשך לנסוע בזהירות.
 0פנה או דווח מיד למוסך מורשה.
0
0

אם אתה יכול לנווט את הרכב בבטחה ,המשך לנסוע בזהירות.
פנה או דווח מיד למוסך מורשה.
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הודעת צג

Ù
)תקלה בהיגוי עצור מיד
ראה ספר הרכב(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* יש תקלה בהיגוי .כושר ההיגוי מוגבל מאוד.
& אזהרה סכנת תאונה כאשר ההיגוי מוגבל
כאשר ההיגוי אינו מתפקד עוד בהתאם לייעודו כל בטיחות השימוש ברכב אינה מובטחת.
 0עצור את הרכב ללא דיחוי ובבטחה בשולי הדרך .אין להמשיך בנסיעה!
 0פנה למוסך מורשה.
0
0

)תקלה
במכסה תא המנוע האקטיבי ראה
ספר הרכב(

C
?

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
הודע למוסך מורשה.

* תקלה במכסה תא המנוע האקטיבי )הגנת הולכי רגל( או מכסה תא המנוע האקטיבי אינו מתפקד מאחר שהוא כבר הוזנק.
 0סע למוסך.
* לפחות דלת אחת פתוחה.
 0סגור את כל דלתות הרכב.
* מכסה תא המנוע פתוח.

 518הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי
הודעת צג

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
& אזהרה סכנת תאונה כשנעילת מכסה תא המנוע משוחררת בזמן הנסיעה
כאשר מכסה המנוע אינו נעול הוא עשוי להיפתח במהלך נסיעה ולחסום את שדה הראייה שלך.
 0לעולם אין לשחרר את נעילת מכסה תא המנוע בזמן נסיעה.
 0לפני כל נסיעה יש לוודא שמכסה תא המנוע נעול.
0
0

A

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה
סגור את מכסה תא המנוע.

* דלת תא המטען פתוחה.
& סכנה סכנת הרעלה מגזי פליטה
מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון פחמן חד-חמצני .אם דלת תא המטען נותרת פתוחה בזמן שהמנוע פועל ,ובמיוחד במהלך
נסיעה ,גזי פליטה עלולים לחדור לפנים הרכב.
 0הקפד לדומם את המנוע לפני פתיחה דלת תא המטען.
 0לעולם אין להשאיר את דלת תא המטען פתוחה במהלך נסיעה.
0

סגור את דלת תא המטען.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

_

* המשענת של המושב אינה נעולה.
 0דחוף את המשענת לאחור עד לנעילתה.

)משענת המושב האחורי
השמאלי אינה נעולה( )דוגמה(

¥
שטיפה(

* מפלס מי השטיפה ירד אל מתחת לגבול התחתון.
 0הוסף מי שטיפה ) 3עמוד .(404
)מלא מי
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בקרת אקלים
סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

&
הרכב(

* תקלה זמנית בחימום במנוחה.
 0כאשר הרכב עומד מאוזן אופקית והמנוע קר :נסה ארבע פעמים בהפרשים של כמה דקות להפעיל את החימום במנוחה.
 0אם החימום במנוחה אינו נדלק :פנה למוסך מורשה.

)אינו מתפקד ראה ספר

&
מתפקד מצבר חלש(

)אינו

&
)אינו מתפקד תדלק את הרכב(

* מתח האספקה נמוך מדי.
החימום במנוחה נכבה.
 0סע נסיעה אורכה עד שהמצבר נטען מספיק.

* מלאי הדלק נמוך מדי .אי אפשר להפעיל את החימום במנוחה.
 0תדלק את הרכב.
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אורות
הודעת צג

b
שמאלי( )דוגמה(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

)אור מעבר

b
)תקלה ראה ספר הרכב(

b
)תאורת הנסיעה
האוטומטית אינה מתפקדת(

* גוף התאורה הרלוונטי אינו תקין.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.
 %נורות לד :רק כאשר כל הדיודות פולטות האור אינן תקינות תוצג הודעה על הצג בנוגע לאותו פנס.
* תקלה במערכת התאורה חיצונית.
 0סע למוסך.
* רכבים עם התקן גרירה :ייתכן שנתיך נשרף.
 0תעצור באופן מתאים לתנועה.
 0בדוק ובמקרה הצורך החלף נתיכים ) 3עמוד .(430
* ישנה תקלה בחיישן האור.
 0סע למוסך.
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הודעת צג

b
אורות נסיעה(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* אתה נוסע ללא אור נמוך.
 0סובב את מתג האורות לעמדה  Lאו . Ã
)הדלק

b

* אתה יוצא מהרכב והאורות עדיין דולקים.
 0סובב את מתג האורות לעמדה .Ã

)כבה אורות(

b
)מערכת התאורה
החכמה אינה מתפקדת(

* ישנה תקלה מערכת התאורה החכמה .מערכת התאורה תמשיך לתפקד בלי הפונקציות של מערכת התאורה החכמה.
 0סע למוסך.
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הודעת צג

b

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* ישנה תקלה בתאורת העיקולים האקטיבית.
 0סע למוסך.

)תאורת העיקולים
האקטיבית אינה מתפקדת(

)עזר האור
הגבוה האדפטיבי אינו זמין כעת
ראה ספר הרכב(
)עזר אור גבוה
אדפטיבי אינו מתפקד(

)שדה
הראייה של מצלמת עזר אורות
הדרך האדפטיבי מוגבל ראה ספר
הרכב(

* עזר אורות הדרך האדפטיבי אינו זמין באופן זמני.
המערכת הגיעה לגבול ) 3עמוד .(128
 0המשך בנסיעה.
כשהסיבות לכך אינן קיימות עוד המערכת תחזור להיות זמינה .ההודעה הבאה מופיעה על הצג
)עזר אורות הדרך האקפטיבי זמין שוב(.
* ישנה תקלה בעזר אורות הדרך האדפטיבי.
 0סע למוסך.
* שדה הראייה של המצלמה מוגבל .הסיבות האפשריות:
 Rלכלוך על השמשה הקדמית באזור שדה הראייה של המצלמה
 Rגשם חזק או ערפל
ייתכן שמערכות נסיעה או מערכות בטיחות נסיעה אינן תקינות או אינן זמינות באופן זמני.
כאשר הסיבות לכך אינן קיימות עוד ,מערכות הנסיעה ומערכות בטיחות הנסיעה ישובו להיות זמינות.
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סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות

הודעת צג

במידה וההודעה אינה נעלמת מהצג:
 0תעצור באופן מתאים לתנועה.
 0נקה את השמשה הקדמית.
)עזר
אורות הדרך האדפטיבי פלוס אינו
זמין כעת ראה ספר הרכב(
)עזר אורות
הדרך האדפטיבי פלוס אינו
מתפקד(

במאותתי החירום(

)תקלה

* עזר אורות הדרך האדפטיבי פלוס אינו זמין כעת.
המערכת הגיעה לגבול ) 3עמוד .(129
 0המשך בנסיעה.
כשהסיבות לכך אינן קיימות עוד המערכת תחזור להיות זמינה .ההודעה הבאה מופיעה על הצג
)עזר אורות הדרך האדפטיבי זמין שוב(.
* ישנה תקלה בעזר אורות הדרך האדפטיבי פלוס.
 0סע למוסך.
* ישנה תקלה במתג מאותתי החירום.
 0סע למוסך.
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הודעת צג

)שדה הראייה של
מצלמת עזר האור הגבוה האדפטיבי
מוגבל ראה ספר הרכב(

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
* שדה הראייה של המצלמה מוגבל .הסיבות האפשריות:
 Rלכלוך על השמשה הקדמית באזור שדה הראייה של המצלמה
 Rגשם חזק או ערפל
ייתכן שמערכות נסיעה או מערכות בטיחות נסיעה אינן תקינות או אינן זמינות באופן זמני.
כאשר הסיבות לכך אינן קיימות עוד ,מערכות הנסיעה ומערכות בטיחות הנסיעה ישובו להיות זמינות.
במידה וההודעה אינה נעלמת מהצג:
 0תעצור באופן מתאים לתנועה.
 0נקה את השמשה הקדמית.

נוריות אזהרה ובקרה
סקירת נוריות האזהרה והחיווי
עם הפעלת ההצתה מערכות מסוימות מבצעות בדיקה עצמית.
במהלך הבדיקה חלק מנוריות החיווי וההתרעה מהבהבות או
נדלקות קבוע .זוהי תופעה תקינה לחלוטין .רק כאשר נוריות
החיווי וההתרעה מהבהבות או נדלקות לאחר התנעת המנוע
או במהלך הנסיעה מדובר בתקלה.

צג מחוונים סטנדרטי

צג מחוונים בלוח מכשירים של צג רחב
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מיקום נוריות החיווי בצג המחוונים עשוי להיות שונה מהמוצג
כאן ,תלוי בהגדרות הצג.
נוריות אזהרה וחיווי:
L
אור נמוך ) 3עמוד (124
T
אור חנייה ) 3עמוד (124
K
אור גבוה ) 3עמוד (125
 !#אור איתות ) 3עמוד (125
R
אור ערפל אחורי ) 3עמוד (124
6
מערכת ריסון ) 3עמוד (526
ü
חגורת בטיחות לא מהודקת ) 3עמוד (532
J
בלמים )צהוב( ) 3עמוד (526

J
!
!
!
÷
å
L
Ù
ä

בלמים )אדום( ) 3עמוד (526
בלם חנייה חשמלי )צהוב( ) 3עמוד (526
בלם חניה חשמלי )אדום( ) 3עמוד (526
תקלה ב 3) ABS-עמוד (526
® 3) ESPעמוד (526
 3) ESP® OFFעמוד (526
אזהרת מרחק ) 3עמוד (533
תקלה בהגה הכוח החשמלי ) 3עמוד (538
תקלה בAIR BODY CONTROL-
) 3עמוד (533

מערכות בטיחות
נורית אזהרה/חיווי

!

נורית אזהרה של ABS

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית האזהרה הצהובה של  ABSדולקת בזמן שהמנוע פועל.
*תקלה ב.ABS-
אם נשמע גם צליל אזהרה ישנה תקלה ב.EBD-
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.

ä
;
%
#
8
?
h
ï

תקלה בDYNAMIC BODY-
 3) CONTROLעמוד (533
אבחון מנוע ) 3עמוד (534
חימום קדם
תקלה חשמלית) 3עמוד (534
עתודת דלק עם חיווי מיקום מכסה התדלוק
) 3עמוד (534
נוזל הקירור חם/קר מדי) 3עמוד (534
בקרת לחץ אוויר בצמיגים) 3עמוד (536
התקן הגרירה אינו מוכן לפעולה או שהוא נע
כעת) 3עמוד (538
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
& אזהרה סכנת החלקה כשישנה תקלה ב EBD-או בABS-
אם ישנה תקלה ב EBD-או ב ABS-הגלגלים עשויים להינעל בעת בלימה
במצב זה אפשרות ההיגוי של הרכב מוגבלת מאוד והבלימה אינה טובה .בבלימת חירום מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי .בנוסף
לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0פנה מיד למוסך מורשה לצורך בדיקת מערכת הבלימה.
0
0
0

÷

נורית האזהרה של ® ESPמהבהבת

÷

נורית האזהרה ® ESPדולקת

המשך לנהוג במשנה זהירות.
שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
סע למוסך.
®ESP

מהבהבת במהלך הנסיעה.
נורית האזהרה הצהובה של
* גלגל אחד או יותר ברכב הגיעו לגבול האחיזה ) 3עמוד .(183
 0התאם את סגנון הנהיגה למזג האוויר ולתנאי הכביש והתנועה.
נורית האזהרה הצהובה ® ESPדולקת בזמן שהמנוע פועל.
*ישנה תקלה ב.ESP®-
ייתכן שגם מערכות נסיעה ובטיחות נסיעה אחרות אינן תקינות.
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
& אזהרה סכנת החלקה עקב תקלה בESP®-
כאשר יש תקלה ב ESP®-ה ESP®-לא תייצב עוד את הרכב .בנוסף לכך מערכות בטיחות נהיגה נוספות יכבו.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0דאג לבדיקת ה ESP®-במוסך מורשה.
0
0
0

å

נורית אזהרה ESP® OFF

המשך לנהוג במשנה זהירות.
שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
סע למוסך.

נורית האזהרה הצהובה  ESP® OFFדולקת בזמן שהמנוע פועל.
*® ESPכבויה.
& אזהרה סכנת החלקה כאשר ה ESP®-כבויה בזמן נסיעה
כאשר ה ESP®-כבויה ה ESP®-לא תייצב עוד את הרכב .בנוסף לכך מערכות בטיחות נסיעה נוספות יפעלו באופן מוגבל בלבד.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0כבה את ה ESP®-רק למשך הזמן ההכרחי בהתאם למצב.
אם אי אפשר להפעיל את ה ESP®-ישנה תקלה ב.ESP®-
 0סע מיד למוסך מורשה לצורך בדיקת ה.ESP®-
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0

J

נורית אזהרה בלמים )צהובה(

כאשר ישנה תקלה במערכת הבלמים ייתכן שכושר הבלימה של הרכב ייפגע.
 0המשך לנהוג במשנה זהירות.
 0פנה מיד למוסך מורשה לצורך בדיקת מערכת הבלימה.
0
0

נורית אזהרה בלמים )אדומה(

) 3עמוד .(183

נורית האזהרה הצהובה של הבלמים דולקת בזמן שהמנוע פועל.
* & אזהרה סכנת תאונה כשישנה תקלה במערכת הבלמים

0

J

שים לב להנחיות בנוגע לכיבוי

הESP®-

סע בזהירות ובמהירות הולמת ושמור על מרחק מספיק מהרכב הנוסע מלפנים.
שים לב במידה ומוצגת הודעה בצג הרב-תכליתי.
סע למוסך.

נורית האזהרה האדומה של הבלמים דולקת בזמן שהמנוע פועל.
*הסיבות האפשריות:
 Rקיימת תקלה במגבר הבלם ומאפייני הבלימה עשויים להשתנות.
 Rמפלס נמוך מדי של נוזל בלמים במיכל.
& אזהרה סכנת תאונה ופציעה כאשר מגבר הבלם פגום
כאשר ישנה תקלה בהגברת כוח הבלימה ייתכן שתידרש להפעיל כוח רב יותר כדי לבלום .מאפייני הבלימה עשויים להיפגע .בבלימת חירום
מרחק הבלימה עלול להתארך באופן משמעותי.
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0
0

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
הודע למוסך מורשה.

& אזהרה סכנת תאונה כשמפלס נוזל הבלמים נמוך מדי
כאשר מפלס נוזל הבלמים נמוך מדי ייתכן שפעולות הבלימה ומאפייני הבלימה ייפגעו מכך.
 0עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
 0הודע למוסך מורשה.
 0אין למלא נוזל בלמים באופן עצמאי.
0
0
0

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה .אין להמשיך בנסיעה!
שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
הודע למוסך מורשה.
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נורית אזהרה/חיווי

!

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית החיווי האדומה של בלם החנייה החשמלי מהבהבת או דולקת .נורית החיווי הצהובה נדלקת גם כשישנה תקלה בבלם החנייה החשמלי.
*  0שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.

נורית חיווי אדומה בלם חנייה
חשמלי סגור

!

נורית חיווי צהובה תקלה בבלם
החנייה החשמלי

6

נורית אזהרה מערכת ריסון

נורית האזהרה האדומה של מערכת הריסון דולקת בזמן שהמנוע פועל.
*ישנה תקלה במערכת הריסון ) 3עמוד .(30
& אזהרה סכנת פציעה עקב תקלות במערכת הריסון
כאשר ישנה תקלה במערכת הריסון ייתכן שרכיבים של מערכת הריסון ייכנסו לפעולה בשוגג או לא יפעלו כראוי בעת תאונה .זה נוגע לדוגמה
למתחני החגורה או לכריות האוויר.
 0פנה מיד למוסך מורשה כדי לבדוק את מערכת הריסון ולתקנה.
0
0
0

המשך לנהוג במשנה זהירות.
שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
פנה ללא דיחוי למוסך מורשה.
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חגורת בטיחות
נורית אזהרה/חיווי

7

נורית האזהרה של חגורת הבטיחות
דולקת

7

נורית האזהרה של חגורת הבטיחות
מהבהבת

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית האזהרה האדומה של חגורת הבטיחות אינה נדלקת לאחר התנעת המנוע.
בנוסף לכך עשוי להישמע צליל אזהרה.
* נורית ההתרעה של חגורת הבטיחות מזכירה לנהג ולנוסע לחגור את חגורות הבטיחות שלהם.
 0נא לחגור ) 3עמוד .(33
חפצים על מושב הנוסע הקדמי עשויים לגרום לכך שנורית האזהרה של חגורת הבטיחות לא תכבה.
נורית ההתרעה האדומה של חגורות הבטיחות נדלקת ומושמע צליל מקוטע.
* הנהג או הנוסע הקדמי אינו חגור בזמן הנסיעה.
 0נא לחגור) 3עמוד .(33
* חפצים מונחים על המושב של הנוסע הקדמי.
 0הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי.

הודעות-צג ונוריות אזהרה וחיווי 533
מערכת עזר לנהג
נורית אזהרה/חיווי

L

נורית אזהרה של אזהרת המרחק

ä

נורית אזהרה מערכת מתלים

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית ההתרעה האדומה של התרעת המרחק נדלקת במהלך הנסיעה.
* המרחק מהרכב הנוסע לפניך נמוך מדי ביחס למהירות שנבחרה.
כאשר בנוסף לכך נשמע צליל אזהרה אתה מתקרב למכשול במהירות גדולה מדי.
 0היה מוכן לבלום.
 0הגדל את המרחק.
פונקציות עזר הבלימה האקטיבי ) 3עמוד .(188
נורית האזהרה הצהובה  AIR BODY CONTROLדולקת.
נורית האזהרה הצהובה  DYNAMIC BODY CONTROLדולקת.
* ישנה תקלה ב.AIR BODY CONTROL-
ישנה תקלה ב.DYNAMIC BODY CONTROL-
 0שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
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מנוע
נורית אזהרה/חיווי

;

נורית אזהרה אבחון מנוע

#

נורית אזהרה תקלה חשמלית

8

נורית אזהרה עתודת דלק

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית האזהרה הצהובה של אבחון המנוע דולקת בזמן שהמנוע פועל.
* ישנה תקלה במנוע ,במערכת הפליטה או במערכת הדלק.
הדבר עלול לגרום לחריגה מערכי הפליטה והמנוע עשוי לפעול במצב חירום.
 0סע בהקדם האפשרי למוסך מורשה לבדיקת הרכב.
* רכבים עם מנוע דיזל :ייתכן שנסעת עד לריקון מוחלט של מכל הדלק.
 0לאחר התדלוק התנע את המנוע שלוש עד ארבע פעמים ברציפות.
כאשר נורית האזהרה של אבחון המנוע נכבית ,מצב החירום מבוטל .אין צורך לבדוק את הרכב.
נורית האזהרה האדומה של תקלה חשמלית דולקת.
* ישנה תקלה במערכת החשמל.
 0שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
נורית האזהרה הצהובה של עתודת הדלק דולקת בזמן שהמנוע פועל.
* מפלס הדלק הגיע לכמות העתודה.
 0תדלק.
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נורית אזהרה/חיווי

?

נורית אזהרה נוזל קרור

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית האזהרה האדומה של נוזל הקירור דולקת בזמן שהמנוע פועל.
*הסיבות האפשריות:
 Rתקלה בחיישן הטמפרטורה
 Rמפלס נוזל קירור נמוך מדי
 Rהפרעה להזרמת האוויר למצנן המנוע
 Rהמאוורר של מצנן המנוע אינו תקין
אם בנוסף לכך נשמע צליל אזהרה ,נוזל הקירור חרג מעל לטמפרטורה של .120 °C
& אזהרה סכנת כוויה בעת פתיחת מכסה תא המנוע
כאשר פותחים את מכסה המנוע בזמן שהמנוע חם מדי או כשישנה שרפה בתא המנוע ,גזים חמים או נוזלי רכב אחרים עשויים להיפלט ולפגוע
בך.
 0לפני פתיחת מכסה תא המנוע אפשר למנוע החם להתקרר.
 0אם ישנה שרפה בתא המנוע השאר את מכסה תא המנוע סגור והודע למכבי האש.
0
0

עצור את הרכב מיד באופן בטוח לתנועה ודומם את המנוע .אין להמשיך בנסיעה!
שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.

אם חיווי טמפרטורת נוזל הקירור עומד על הקצה התחתון של סקאלת הטמפרטורה:
 0הודע למוסך מורשה.
או
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0
0
0
0

צא מהרכב ואל תישאר בקרבת הרכב עד שהמנוע מתקרר.
בדוק את מפלס נוזל הקירור ) 3עמוד .(403
ודא שאין הפרעה לאספקת האוויר למצנן המנוע.
סע למוסך המורשה הקרוב בלי לאמץ הרבה את המנוע .ודא תוך כך שטמפרטורת נוזל הקירור בתצוגה נותרת מתחת ל.C 120°-

צמיגים
נורית אזהרה/חיווי

h

נורית האזהרה של בקרת לחץ
האוויר בצמיגים דולקת

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית ההתרעה הצהובה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים )ירידת לחץ  /תקלה( דולקת.
*המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים זיהתה ירידת לחץ בצמיג אחד לכל הפחות.
& אזהרה סכנת תאונה עקב לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים
לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים מסוכן ,בשל הסיבות המפורטות להלן:
 Rהצמיגים עלולים להתפוצץ ,במיוחד בנסיעה בעומס גבוה ובמהירות גבוהה.
 Rהצמיגים עשויים להישחק יתר על המידה או באופן שאינו אחיד ,דבר העשוי להשפיע משמעותית על אחיזת הצמיג בכביש.
 Rזה עשוי להשפיע על התנהגות הכביש ועל מאפייני הבלימה וההיגוי.
אתה עלול לאבד את השליטה ברכב.
 0שים לב ללחצי האוויר המומלצים.
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0
0
0

h

נורית האזהרה של בקרת לחץ
האוויר בצמיגים מהבהבת

במקרה הצורך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.

עצור את הרכב באופן בטוח לתנועה.
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ואת הצמיגים.

נורית ההתרעה הצהובה של המערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים )ירידת לחץ  /תקלה( מהבהבת למשל דקה אחת ולאחר מכן דולקת קבוע..
*ישנה תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים.
& אזהרה סכנת תאונה כשישנה תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים
כאשר ישנה תקלה בבקרת לחץ האוויר בצמיגים היא לא תוכל להזהיר כפי שהיא אמורה במקרה של אובדן לחץ בצמיג אחד או יותר.
צמיגים שלחץ האוויר בהם נמוך מדי יכולים לדוגמה לשבש את התנהגות הכביש ואת מאפייני ההיגוי והבלימה.
 0סע למוסך לצורך בדיקת בקרת לחץ האוויר בצמיגים.
0

סע למוסך.
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רכב
נורית אזהרה/חיווי

ï

נורית אזהרה התקן גרירה

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
נורית האזהרה האדומה של התקן הגרירה דולקת.
*התקן הגרירה אינו מוכן לפעולה או שהוא בשלב ההטיה.
& אזהרה סכנת תאונה עקב וו גרירה לא נעול
אם וו הגרירה לא הגיע לעמדה הנעולה ,הגרור עשוי להשתחרר.
 0עצור את הרכב ללא דיחוי ובבטחה בשולי הדרך .אין להמשיך בנסיעה!
 0נתק את הגרור ואבטח אותו מפני הידרדרות.
 0התחל שוב את תהליך ההטיה וחבר שוב את הגרור רק לאחר שההודעה בצג נכבית.
0

Ù

נורית אזהרה הגה כוח חשמלי

שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.

אם התקן הגרירה נמצא בשלב ההטיה:
 0המתן עד שוו הגרירה מגיע לעמדה שבה הוא מוכן לשימוש.
נורית האזהרה האדומה של הגה הכוח החשמלי דולקת בזמן שהמנוע פועל.
*מנגנון הגה הכוח או ההיגוי עצמו אינם תקינים.
& אזהרה סכנת תאונה כאשר ההיגוי מוגבל
כאשר ההיגוי אינו מתפקד עוד בהתאם לייעודו כל בטיחות השימוש ברכב אינה מובטחת.
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נורית אזהרה/חיווי

סיבות/השלכות אפשריות וכן  Pפתרונות
0
0
0

עצור את הרכב ללא דיחוי ובבטחה בשולי הדרך .אין להמשיך בנסיעה!
פנה למוסך מורשה.

שים לב להודעות על הצג הרב-תכליתי.
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הערות נהיגה 154 .............................................
עזר בלימה אקטיבי 188 .....................................
פונקציית 207 ...................................... HOLD
פעולת בלימה מוגבלת )מלח על הכביש( 154 ..........
רפידות בלם/דיסקי בלם חדשים/מוחלפים 154 .........
בלם חניה
ראה בלם חנייה חשמלי
בלם חנייה
ראה בלם חנייה חשמלי
בלם חנייה חשמלי 178 ............................................
בלימת חירום 180 .............................................
שחרור אוטומטי 179 .........................................
שילוב או שחרור ידניים 180 ...............................
שילוב אוטומטי 178 .........................................
בלם יד
ראה בלם חנייה חשמלי

בקבוקון
חיבור/הסרה 143 ..............................................
בקבוקון בושם
ראה מערכת הבישום
בקרת אקלים 139 ....................................................
אוורור הרכב )פתיחה נוחה( 80 ............................
הסרת אדים מהשמשה הקדמית 142 ......................
הערה 139 ......................................................
הפעלה כיבוי של ) A/Cמערכת המולטימדיה( 141 ...
הפעלה/כיבוי 140 .............................................
הפעלה/כיבוי של ) A/Cיחידת הפעלה( 141 ...........
הפעלה/כיבוי של מפשיר האדים 139 .....................
הפעלה/כיבוי של פונקציית הסנכרון )יחידת
הפעלה( 142 ...................................................
הפעלה/כיבוי של פונקציית הסנכרון )מערכת
המולטימדיה( 142 ............................................
הפשרת השמשה הקדמית 139 .............................
ויסות אוטומטי 141 ..........................................
חום שיורי 142 ................................................
חיבור/הסרה של הבקבוקון )מערכת בישום( 143 ......
חימום/אוורור במנוחה 144 .................................
טעינת תפריט בקרת האקלים 141 .........................
יחידת הפעלה 139 .................... THERMATIC
יחידת הפעלה 139 ........... THERMOTRONIC
יחידת הפעלה במושבים האחוריים 139 ..................
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יינון ........................................................
כוונון הטמפרטורה ......................................
כוונון מערכת הבישום .................................
מצב סחרור אוויר .......................................
מצבי חלוקת האוויר ....................................
פתחי אוורור מאחור ....................................
פתחי אוורור מלפנים ...................................
קביעה )מערכת מולטימדיה( .........................
קביעת חלוקת האוויר ..................................
קביעת כמות האוויר ....................................
קביעת סוג האקלים .....................................
תפקוד סוג האקלים .....................................
בקרת גובה
ראה AIR BODY CONTROL
בקרת יציבות אלקטרונית
ראה ®) ESPבקרת יציבות אלקטרונית(
בקרת לחץ אוויר בצמיגים ...................................
בדיקת טמפרטורת הצמיגים ...........................
בדיקת לחץ אוויר בצמיגים ............................
הפעלה מחדש ...........................................
תפקוד .....................................................
בקרת שיוט אדפטיבית
ראה עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC

143
139
143
142
141
149
148
141
139
139
141
141

437
436
436
436
435

ג
גג פנורמי
כיול סוכך הגלילה 88 ........................................
תפעול סוכך הגלילה 87 ......................................
גג פנורמי נפתח
ראה גג שמש נפתח
גג שמש נפתח 82 ....................................................
בעיה 85 .........................................................
סגירה 82 ........................................................
סגירה באמצעות מפתח 81 ..................................
פונקציות אוטומטיות 84 .....................................
פונקציית סגירה בגשם 84 ...................................
פתיחה 82 .......................................................
פתיחה באמצעות המפתח 80 ...............................
גובה מערכת המתלים )AIR BODY
(CONTROL
כוונון 210 ......................................................
גלגל חירום 450 .....................................................
הוצאה 451 .....................................................
הנחיות 450 ....................................................
גלגל חלופי
ראה גלגל חירום

גלגלים
אחסון 445 ......................................................
בדיקה 433 .....................................................
בדיקת טמפרטורת הצמיגים )בקרת לחץ אוויר
בצמיגים( 436 .................................................
בדיקת לחץ האוויר בצמיגים )בקרת לחץ אוויר
בצמיגים( 436 .................................................
בחירה 442 .....................................................
בקרת לחץ אוויר בצמיגים )תפקוד( 435 .................
החלפה 446 ,444 ............................................
החלפה בחדש 442 ...........................................
החלפת כיסויי גלגלים 446 ..................................
היווצרות רעשים 433 ........................................
הנחיות להתקנה 442 .........................................
הסרה 448 ......................................................
הפעלה מחדש של בקרת לחץ האוויר בצמיגים 436 ...
הפעלה מחדש של ההתראה על אובדן לחץ
אוויר בצמיגים 441 ...........................................
התקנה 449 .....................................................
התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
)תפקוד( 441 ...................................................
טבלת לחצי אוויר בצמיגים 435 ...........................
טיפוח 410 ......................................................
לחץ אוויר בצמיגים )הנחיות( 434 ........................
מאפייני נסיעה לא רגילים 433 .............................
ערכת 417 ....................................... TIREFIT
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צמיגי ................................ MOExtended
שרשראות שלג ..........................................
תקלה בצמיג .............................................
גרירה ............................................................
גרירה שטוחה
ראה מערכת מוט גרירה
גרירת סירה
ראה מערכת מוט גרירה

416
433
416
426

ד
דגם

ראה לוחית נתוני הרכב
דוא"ל
ראה In-Car Office
דיווחי תנועה ...................................................
.................... Car-to-X-Communication
...................... Live Traffic Information
הארכת המינוי של Live Traffic
.......................................... Information
הפעלה/כיבוי .............................................
הפעלת התצוגה ..........................................
הצגת אירועים בכביש ..................................
הצגת מפת תנועה .......................................
סקירה .....................................................

336
339
337
337
394
339
338
337
336

337
456
457
457
457
458
458
168
456

רישום ל.......... Live Traffic Information-
דלק ...............................................................
איכות )סולר( ............................................
טמפרטורות סביבה נמוכות ...........................
סולר .......................................................
עתודת המיכל ............................................
קיבולת המיכל ...........................................
תדלוק .....................................................
תוספים ....................................................
דלת
אבטחה נוספת לדלת 69 .....................................
נעילה )מפתח חירום( 74 ....................................
נעילת בטיחות בפני ילדים )דלת אחורית( 63 ...........
פתיחה )מבפנים( 70 ..........................................
שחרור נעילה )מבפנים( 70 .................................
שחרור נעילה )מפתח חירום( 74 ...........................
דלת אחורית )נעילת בטיחות בפני ילדים( 63 .................
דלת תא המטען
ראה דלת תא מטען
דלת תא מטען 74 ....................................................
77 ...................... HANDS-FREE ACCESS
הגבלת זווית הפתיחה 78 ....................................
מידות פתח 461 ...............................................
סגירה 75 ........................................................

פתיחה 74 .......................................................
שחרור נעילה )מפתח חירום( 78 ...........................
ראה דלת תא מטען
דף אינטרנט
טעינה 378 ......................................................
דפדפן אינטרנט
טעינת דף אינטרנט 378 ......................................
טעינת האפשרויות 380 ......................................
טעינת הגדרות 380 ...........................................
מחיקת היסטוריית האינטרנט 380 .........................
מחיקת סימניות 380 ..........................................
ניהול סימניות 380 ............................................
סגירה 380 ......................................................
סקירה 379 .....................................................
ה
האצה
ראה קיקדאון
הגבהת הרכב
חלק אחורי 107 ...............................................
הגבלת זווית פתיחה )דלת תא המטען( 78 .....................
הגבלת מהירות
ראה מגביל
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הגבלת מהירות צמיגי חורף
כוונון 196 ......................................................
הגברת עוצמת דיווחי תנועה
כוונון 394 ......................................................
הגדרות מערכת
הגדרת אזור זמן 307 .........................................
הגדרת יחידת המרחק 311 ...................................
הגדרת תבנית הזמן/התאריך 308 ..........................
הפעלה/ביטול של שידור מיקום הרכב 308 ..............
הפעלה/כיבוי של ההגנה באמצעות 312 .......... PIN
כוונון אוטומטי של התאריך והשעה 307 ................
פונקציית איפוס )מערכת מולטימדיה( 314 ..............
ראה ®Bluetooth
ראה Wi-Fi
ראה ייבוא/ייצוא נתונים
ראה עדכון תוכנה
ראה שפה
הגדרות עיסוי
איפוס 98 ........................................................
הגדרות צליל 394 ...................................................
הגדרת באלאנס/פיידר 395 ..................................
הגדרת צלילי טרבל ,בינוניים ובסים 394 .................
התאמת עוצמת קול אוטומטית 394 .......................
מידע 394 .......................................................

פתיחת תפריט צליל 394 .....................................
הגדרת באלאנס/פיידר
מערכת שמע היקפי של ®395 ............ Burmester
מערכת שמע מתקדמת 396 .................................
הגדרת יחידת המרחק 311 .........................................
הגדרת מהירות
ראה TEMPOMAT
הגדרת מוקד הצליל
מערכת שמע היקפי של ®396 ............ Burmester
הגדרת צלילי טרבל ,בינוניים ובסים
מערכת שמע היקפי של ®395 ............ Burmester
מערכת שמע מתקדמת 396 .................................
הגדרת קנה מידה
ראה מפה
הגדרת שחרור נעילה 67 ...........................................
הגדרת תבנית התאריך 308 ........................................
הגה 244 ...............................................................
חימום ההגה 100 .............................................
כוונון )חשמלי( 100 ..........................................
לחצנים 244 ....................................................
פונקציית זיכרון תפעול 101 ................................

הגה רב-תכליתי
סקירת הלחצנים 244 .........................................
ראה הגה
הגנה מפני גרירה
הפעלה/כיבוי 90 ...............................................
תפקוד 89 .......................................................
הגנה נגד גניבות
אבטחה נוספת לדלת 69 .....................................
אימובילייזר 89 ................................................
ראה מערכת אזעקה נגד גניבה )(EDW
הגנה צדית 213 ......................................................
הגנת PIN
הפעלה/כיבוי 312 .............................................
הגנת הולכי רגל
ראה מכסה מנוע אקטיבי )הגנת הולכי רגל(
הגנת נוסעים מניעתית
ראה ®) PRE-SAFEהגנת נוסעים מניעתית(
ראה ) PRE-SAFE® PLUSהגנת נוסעים
מניעתית פלוס(
הדבקת יריעות פלסטיק
חיישני מכ"מ וחיישנים קוליים 181 .......................
הדממת מנוע אוטומטית )פונקציית התנעה-הדממה
158 .......................................................... (ECO
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ההנעה הכל-גלגלית
ראה 4MATIC
הובלה
רכב ........................................................
הודעה )צג רב-תכליתי(
ראה הודעת צג
הודעות ..........................................................
הגדרת המסרונים המוצגים ............................
העברה .....................................................
התקשורת לשולח .......................................
כתיבה .....................................................
מחיקה .....................................................
מענה .......................................................
סקירה .....................................................
פקודות קוליות )......... (LINGUATRONIC
קריאה .....................................................
שימוש במספר.................................. URL/
שימשו בהצעות .........................................
שליחה .....................................................
הודעות קצרות
ראה הודעות
הודעות תקלה
ראה הודעת צג

427
359
360
361
361
360
361
360
359
272
360
361
360
360

הודעת צג .......................................................
¯  - - -) km/h - - -קמ"ש( ...................
 - - -) ç - - - km/hקמ"ש( ...................
 - - -) È - - - km/hקמ"ש( ...................
V battery See Owner's #12
) Manualמצבר  12וולט ראה ספר הרכב( ......
V battery See Owner's #48
) Manualמצבר  48וולט ראה ספר הרכב( ......
Active Blind Spot Assist currently
unavailable See Owner's Manual
)העזר האקטיבי לשטח המת אינו זמין כעת
ראה ספר הרכב( .........................................
Active Blind Spot Assist inoperative
)העזר האקטיבי לשטח המת אינו מתפקד( ........
Active Blind Spot Assist not
available when towing a trailer See
) Owner's Manualהעזר האקטיבי לשטח
המת אינו זמין בעת גרירת גרור ראה ספר
הרכב( .....................................................

466
489
488
490
493
494

486
486

487

Active bonnet malfunction See
) Owner's Manualתקלה במכסה תא המנוע
האקטיבי ראה ספר הרכב( .............................
Active Brake Assist Functions
currently limited See Owner's
) Manualתפקוד עזר הבלימה האקטיבי
מוגבל כעת ראה ספר הרכב( ..........................
Active Brake Assist Functions
) limited See Owner's Manualתפקוד
עזר הבלימה האקטיבי מוגבל ראה ספר הרכב( ...
Active Distance Assist available
) againעזר שמירת המרחק האקטיבי זמין
שוב( .......................................................
Active Distance Assist currently
) unavailable See Owner's Manualעזר
שמירת המרחק האקטיבי אינו זמין כעת ראה
ספר הרכב( ...............................................
Active Distance Assist inoperative
... ((Active Distance Assist inoperative

517

478

478

489

489
489
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 )שדה הראייה של מצלמת עזר האורManual
525 ......... (הגבוה האדפטיבי מוגבל ראה ספר הרכב
Adaptive Highbeam Assist Plus
currently unavailable See Owner's
 )עזר אורות הדרך האדפטיבי פלוסManual
524 ...................... (אינו זמין כעת ראה ספר הרכב
Adaptive Highbeam Assist Plus
 )עזר אורות הדרך האדפטיביinoperative
524 ...................................... (פלוס אינו מתפקד
AdBlue system fault Emer. op.: ¯
max. XXX km/h Start not poss. in
 פעולתAdBlue  )תקלה במערכתXXX km
 קמ"ש ללא התנעה בעודXXX 'חירום מקס
503 ............................................. ( ק"מXXX
AdBlue system fault ¯
Emergency op. in XXX km See
 )תקלה במערכתOwner's Manual
 ק"מ ראהXXX  פעולת חירום בעודAdBlue
502 ............................................... (ספר הרכב

483
483

523

523

523

Active Steering Assist currently
 )עזרunavailable See Owner's Manual
ההיגוי האקטיבי אינו זמין כעת ראה ספר
..................................................... (הרכב
Active Steering Assist inoperative
.... ((Active Steering Assist inoperative
Adaptive Highbeam Assist Camera
view restricted See Owner's Manual
)שדה הראייה של מצלמת עזר אורות הדרך
.................. (האדפטיבי מוגבל ראה ספר הרכב
Adaptive Highbeam Assist currently
 )עזרunavailable See Owner's Manual
האור הגבוה האדפטיבי אינו זמין כעת ראה
............................................... (ספר הרכב
Adaptive Highbeam Assist
 )עזר אור גבוה אדפטיבי אינוinoperative
................................................... (מתפקד
Adaptive Highbeam Assist Plus
Camera view restricted See Owner's

485

485

523

481

484

Active Lane Keeping Assist
currently unavailable See Owner's
 )העזר האקטיבי לשמירה על הנתיבManual
...................... (אינו זמין כעת ראה ספר הרכב
Active Lane Keeping Assist
 )העזר האקטיבי לשמירה עלinoperative
.................................... (הנתיב אינו מתפקד
bActive Light System
 )תאורת העיקולים האקטיביתinoperative
.......................................... (אינה מתפקדת
Active Parking Assist and
PARKTRONIC inoperative See
Owner's Manual (Active Parking
Assist and PARKTRONIC
........ (inoperative See Owner's Manual
Active Steering Assist currently
unavailable due to multiple
 )עזר ההיגוי האקטיביemergency stops
....... (אינו זמין כעת עקב עצירות חירום מרובות
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 )החלףÁChange key batteries
512 .......................................... (סוללה במפתח
 )בדוקJCheck brake fluid level
474 ...................................... (מפלס נוזל בלמים
Check brake pads See Owner's
474 ... ( )בדוק רפידות בלם ראה ספר הרכבManual
5Check eng. oil lev. when next
 )בדוק מפלס שמן מנוע בעצירתrefuelling
497 .......................................... (התדלוק הבאה
ï Check trailer hitch lock (Check
( )הודעה לבנה עלtrailer hitch lock
514 ....................................................... (הצג
Check tyre pressures then restart
 )הפעל את בקרת לחץRun Flat Indicator
507 ....... (האוויר בצמיגים לאחר שתבדוק את הלחץ
509 ........... (( )בדוק צמיגיםhCheck tyre(s
 )נקה את מסנןClean the fuel filter!
496 ..................................................... (הדלק
Coolant Stop vehicle Switch?
491 ....... ( )נוזל קירור עצור דומם מנועengine off

521
506
484

485
486

486

494

bAutomatic driving lights
 )תאורת הנסיעה האוטומטיתinoperative
.......................................... (אינה מתפקדת
 )תקלהAuxiliary battery malfunction
.......................................... (במצבר הגיבוי
 )מפעילBeginning emergency stop
............................................ (עצירת חירום
Blind Spot Assist currently
unavailable See Owner's Manual
)העזר לשטח המת אינו זמין כעת ראה ספר
..................................................... (הרכב
 )העזרBlind Spot Assist inoperative
............................. (לשטח המת אינו מתפקד
Blind Spot Assist not available when
towing a trailer See Owner's Manual
)העזר לשטח המת אינו פעיל בעת גרירת גרור
......................................... (ראה ספר הרכב
Cannot start engine See Owner's
 )התנעת המנוע אינה אפשרית ראהManual
............................................... (ספר הרכב

503

502

497

505
504

480

480

AdBlue system fault Engine ¯
 )תקלה במערכתstart not possible
........ ( התנעת המנוע אינה אפשריתAdBlue-ה
AdBlue system fault See ¯
 )תקלה במערכתOwner's Manual
........................ ( ראה ספר הרכבAdBlue-ה
5Add 1 litre engine oil when
 ליטר של שמן1  )הוסףnext refuelling
..................................... (מנוע בתדלוק הבא
Apply brake to deselect Park (P)
 )לחץ על הבלמים כדי לצאת ממצבposition
............................................... ((P) חנייה
 )לחץ על הבלםApply brake to select R
...................................... (R או שלב למצב
éATTENTION ASSIST
inoperative (ATTENTION
....... ( אינו מתפקדATTENTION ASSIST
éATTENTION ASSIST: Take a
 עצור:break! (ATTENTION ASSIST
................................................ (!להפסקה
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 )אינוinoperative Battery low&
520 .................................... (מתפקד מצבר חלש
 )אינוinoperative Refuel vehicle&
520 .............................. (מתפקד תדלק את הרכב
.inoperative See Owner's Man&
520 ....................... ()אינו מתפקד ראה ספר הרכב
inoperative See Owner's!
468 ....... ( )אינה מתפקדת ראה ספר הרכבManual
inoperative See Owner's÷
469 ....... ( )אינה מתפקדת ראה ספר הרכבManual
Tinoperative See Owner's
470 ....... ( )אינה מתפקדת ראה ספר הרכבManual
479 ............. ( )אינה מתפקדתGInoperative
bIntelligent Light System
 )מערכת התאורה החכמה אינהinoperative
522 ................................................. (מתפקדת
 )לא זוההÁKey not detected
513 .......................... (מפתח( )הודעת צג אדומה
 )מפתח לאÁKey not detected
512 .................... (מזוהה( )הודעה לבנה על הצג

498

499
483

475

476

477
524

5Engine oil level Stop vehicle
 )מפלס שמן מנוע עצורSwitch engine off
.............................................. (דומם מנוע
5Engine oil pressure Stop Switch
 )לחץ שמן מנוע עצור דומםoff engine
...................................................... (מנוע
äFault Drive at max. 80 km/h
................... ( קמ"ש לכל היותר80 )תקלה סע
6Front left malfunction Consult
 )מלפנים צד שמאל תקלה סעworkshop
........................................ (למוסך( )דוגמה
Front-passenger airbag disabled See
 )כרית האוויר לנוסעOwner's Manual
.................... (הקדמי מושבתת ראה ספר הרכב
Front-passenger airbag enabled See
 )כרית האוויר של הנוסעOwner's Manual
.................... (הקדמי מופעלת ראה ספר הרכב
Hazard warning lamps
... ( )תקלה במאותתי החירוםmalfunctioning

490
489
490

467

468

499

498

Cruise control and Limiter
 )בקרת השיוט ומגביל המהירותinoperative
......................................... (אינם מתפקדים
 )בקרתCruise control inoperative
................................. (השיוט אינה מתפקדת
..... ( )בקרת השיוט כבויהCruise control off
currently unavailable See!
 )אינה זמינה כעת ראהOwner's Manual
............................................... (ספר הרכב
currently unavailable See÷
 )אינה זמינה כעת ראהOwner's Manual
............................................... (ספר הרכב
5Engine oil level cannot be
 )אי אפשר למדוד את מפלס שמןmeasured
.................................................... (המנוע
5Engine oil level Reduce oil
 )מפלס שמן מנוע הפחת מפלס שמןlevel
...................................................... (מנוע
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495

478

479

519
510
511
500
471

ÝPlease wait 48 V battery
charging (Please wait 48 V battery
.............................................. (charging
PRE-SAFE inoperative See Owner's
 אינה מתפקדת ראהManual (PRE-SAFE
............................................... (ספר הרכב
Radar sensors dirty See Owner's
 )חיישן המכם מלוכלך ראה ספרManual
..................................................... (הרכב
Rear left seat backrest not_
 )משענת המושב האחורי השמאליlocked
.................................. (אינה נעולה( )דוגמה
 )תקן לחץhRectify tyre pressure
.......................................... (אוויר בצמיגים
.............................. ( )האטReduce speed
ØRefill AdBlue See Owner’s
...... ( ראה ספר הרכבAdBlue  )מלאManual
 )שחררRelease parking brake!
............................................... (בלם חנייה

505
500
488
488

504

516
471

513
483

N permanently active Risk of vehicle
rolling (N permanently active Risk
 קבוע פעילN  "מצבof vehicle rolling
....................................... ("סכנת הידרדרות
..................................................... Ø
...................................... ( )כבויçOff
...................................... ( )כבויëOff
Only select Park (P) when vehicle is
 רק כאשר הרכבP  )שלב להילוךstationary
....................................................... (נייח
ïOperation only possible in
 )תפעול רקtransmission position P
............................ (P כאשר ההילוכים במצב
Parking brake See Owner's!
............ ( )בלם חנייה ראה ספר הרכבManual
Place the key in the marked space
 )הנח את המפתחSee Owner's Manual
....................... (בתא המסומן ראה ספר הרכב
 )סע לאט יותרPlease reduce speed
................................................... (בבקשה

 )אור מעברbLeft dipped beam
521 ........................................ (שמאלי( )דוגמה
6Left windowbag malfunction
 )תקלה בכרית החלוןConsult workshop
476 ...................... (השמאלית סע למוסך( )דוגמה
 )המגביל אינוLimiter inoperative
490 ................................................... (מתפקד
 )מגביל המהירות במצבLimiter passive
490 ...................................................... (סביל
481 ......................... ( )מונמךÂ Lowering
bMalfunction See Owner's
521 .................. ( )תקלה ראה ספר הרכבManual
ðMaximum speed exceeded
491 .......................... ()חריגה מהמהירות המרבית
Mercedes me connect Services
 )שירותיlimited See Owner's Manual
 מוגבלים ראה ספרMercedes me connect
479 ..................................................... (הרכב
 )אפשרMotor can be started again
495 ............................... (להתניע שוב את המנוע
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ÁStop vehicle Vehicle too low
482 ................................ ()עצור הרכב נמוך מדי
488 ........................ ( )פסיביתçsuspended
522 ......... ( )כבה אורותbSwitch off lights
 )הדלקbSwitch on headlamps
522 ............................................ (אורות נסיעה
To shift out of P or N, depress brake
N  אוP  )כדי לצאת ממצבand start engine
504 ........... (לחץ על דוושת הבלם והתנע את המנוע
To switch off the engine, press Start/
Stop button for at least 3 seconds or
 )כדי לכבות את המנוע לחץ על.3 times
 שניות3 הדממה למשך/לחצן ההתנעה
492 ................................ (. פעמים3 ברציפות או
ØTop up AdBlue Emergency op.
in XXX km See Owner's Manual
(Top up AdBlue Emergency op. in
 "הוסףXXX km See Owner's Manual
XXX  הפעלה במצב חירום בעודAdBlue
501 ................................. ("ק"מ ראה ספר הרכב

 )ראה ספרSee Owner's Manual#
493 ..................................................... (הרכב
Speed limit (winter tyres) XXX
XXX ( )הגבלת מהירות )צמיגי חורףkm/h
490 .................................................... (קמ"ש
ÙSteering malfunction Increased
physical effort See Owner's Manual
)תקלה בהיגוי דרוש כוח מוגבר ראה ספר
516 ..................................................... (הרכב
ÙSteering malfunction Stop
immediately See Owner's Manual
517 ......... ()תקלה בהיגוי עצור מיד ראה ספר הרכב
Stop vehicle Leave engine running
 )עצור אתWait Transmission cooling
הרכב אל תכבה את המנוע והמתן עד שתיבת
506 .................................... (ההילוכים מתקררת
Stop vehicle Leave engine#
494 ... ( )עצור את הרכב הנח למנוע לפעולrunning
Stop vehicle See Owner's#
493 ................... ( )עצור ראה ספר הרכבManual

 )החלף אתReplace air cleaner¸
496 ............................................. (מסנן האוויר
ÀReplace key See Owner's
511 ... ( )החלף את המפתח ראה ספר הרכבManual
512 .............. ( )החלף מפתחÁReplace key
 )דלק במפלס8Reserve fuel level
495 .................................................... (עתודה
6Restraint sys. malfunction
 )תקלה במערכת הריסוןConsult workshop
475 ............................................... (סע למוסך
Reversing not poss. Consult
 )נסיעה לאחור אינה אפשרית סעworkshop
505 .................................................... (למוסך
Risk of vehicle rolling Driver door
 )סכנתopen and transmission not in P
הידרדרות דלת הנהג פתוחה ותיבת ההילוכים
504 ........................................... (P אינה במצב
 )בקרתRun Flat Indicator inoperative
507 ............... (לחץ האוויר בצמיגים אינה מתפקדת
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 )חסריםhWheel sensor(s) missing
509 ...................................... (חיישנים בגלגלים
Without changing gear, consult
 )סע למוסך בלי להחליףworkshop
505 .................................................. (הילוכים
Ø XX,X l Top up AdBlue Switch
on ignition, wait 60 sec. or eng. start
 הפעלAdBlue ' לXX.X  )מלא.not poss
 שניות אחרת לא60  המתן,את ההצתה
501 ...................................... (.תתאפשר התנעה
466 ..................................................... הערות
466 ................................... (פתיחה )מחשב רכב
317
322
323
321
323
320
320
327
322
317

........................................................ הזנת יעד
............................................. בחירה במפה
............................ בחירה מתוך רשימת יעדים
........................................ בחירת איש קשר
............................. בחירת את היעד שהתקבל
................................. בחירת יעדים אחרונים
...................................... בחירת נקודת עניין
......................................... הזנת יעד ביניים
........................ הזנת כתובת של שלוש מילים
........................... הזנת נקודת עניין או כתובת

508

508
508
506
511

514
482
481
510

Tyre press. monitor currently
 )בקרת לחץ האוויר בצמיגיםunavailable
........................................ (אינה זמינה כעת
Tyre press. monitor inoperative No
 )בקרת לחץ האוויר בצמיגיםwheel sensors
................. (אינה מתפקדת חסרים חיישני גלגל
 )בקרתTyre press. monitor inoperative
............... (לחץ האוויר בצמיגים אינה מתפקדת
 )לחץ אווירTyre pressure Check tyres
............................................ (בדוק צמיגים
..... ( )צמיגים חמים מדיTyre(s) overheated
dVehicle is operational Switch
 )הרכב מוכןoff ignition before exiting
... (לנסיעה כבה את ההצתה לפני היציאה מהרכב
 )הרכבÁVehicle rising Please wait
...................................... (מוגבה אנא המתן
..... ( )הרכב מוגבה כעתÁVehicle rising
 )שים לב צמיגhWarning tyre defect
.................................................. (לא תקין

Top up coolant See Owner’s+
492 ..... ( )הוסף נוזל קירור ראה ספר הרכבManual
 )מלא מיTop up washer fluid¥
519 ................................................... (שטיפה
Traffic Sign Assist Camera view
 )עזרrestricted See Owner's Manual
תמרורים שדה הראייה של המצלמה מוגבל
487 ......................................... (ראה ספר הרכב
Traffic Sign Assist currently
 )עזרunavailable See Owner's Manual
487 ......... (התמרורים אינו זמין כעת ראה ספר הנהג
 )עזרTraffic Sign Assist inoperative
487 ............................... (התמרורים אינו מתפקד
ïTrailer coupling extending…
514 ............ (…(Trailer coupling extending
Transmission Malfunction Stop
505 ...................... ()תקלה בתיבת ההילוכים עצור
Turn on the ignition to release!
 )כדי לשחרר את בלםthe parking brake
470 ............................ (החנייה הפעל את ההצתה
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הזנת קואורדינטות גאוגרפיות 321 ........................
הערות 317 .....................................................
הזנת תווים 301 ......................................................
אופן פעולה/הערות 301 .....................................
בלוח המגע 301 ...............................................
במסך מגע )צג מדיה( 304 ..................................
הגדרת המקלדת 307 .........................................
החזרת רכב שיצא מכלל שימוש 19 ..............................
שמירה על הסביבה 19 .......................................
החלפת גלגל
הגבהת הרכב 447 .............................................
הכנה 446 .......................................................
הנמכת הרכב 449 .............................................
הסרה/התקנה של כיסויי גלגלים 446 .....................
הסרת גלגל 448 ...............................................
התקנת גלגל חדש 449 .......................................
ראה גלגל חירום
החלפת כיסויי גלגלים 446 ........................................
הילוך נהיגה לאחור
הנחת 165 .......................................................
הילוך סרק
הנחת 165 .......................................................
הכוונה ליעד 331 ....................................................
ביטול 334 ......................................................

הגעה ליעד ...............................................
הגעה ליעד הביניים .....................................
המלצות לבחירת נתיב ..................................
הערות .....................................................
ליעד שטח ................................................
מידע על כבישים מהירים ..............................
ממיקום בשטח ...........................................
פנייה .......................................................
שטח .......................................................
הכרת הנתיב )אוטומטי(
ראה עזר אקטיבי לשמירה על הנתיב
המלצה להחלפת הילוך ......................................
הנחיות ניווט
מחשב רכב ...............................................
הנחיית ניווט
הפעלה/כיבוי .............................................
הפעלה/כיבוי של החלשת השמע ....................
חזרה .......................................................
כוונון עוצמת הקול .....................................
הנמכת הרכב
חלק אחורי ...............................................
העברת הילוכים ................................................
המלצה להחלפת הילוך ................................
ידני .........................................................

333
333
332
331
334
332
335
331
335
167
250
333
334
334
334
107
166
167
166

העמסה ...........................................................
הערות .....................................................
וו תלייה ...................................................
חלל אכסון מתחת לרצפת תא המטען ...............
טבעות קשירה ............................................
מנשא גג ...................................................
ראה ערכת עיגון מטען מסדרת EASY-PACK
הערות להרצה ..................................................
הערות נהיגה
הנחיות כלליות לנהיגה .................................
הערות להרצה ...........................................
נסיעה לחו"ל )אור נמוך סימטרי( ...................
הפעלה בחורף
שרשראות שלג ..........................................
הפעלה בחירום
התנע את הרכב ..........................................
הפעלה/כיבוי של התאמת עוצמת הקול
מערכת שמע היקפי של ®............ Burmester
מערכת שמע מתקדמת .................................
הפעלת מדיה
תפעול )מחשב הרכב( ..................................
הצהרת תאימות
מגבה ........................................................

111
102
111
115
111
116
154
154
154
124
433
152
395
396
252
24
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ערכת 25 ......................................... TIREFIT
רכיבים ברכב הפועלים באמצעות רדיו 22 ...............
תאימות אלקטרומגנטית 22 .................................
הצעות 294 ...........................................................
הגדרה 294 .....................................................
טעינה 294 ......................................................
מחיקה 295 .....................................................
סקירה 294 .....................................................
שינוי שם 295 ..................................................
הצתה
הפעלה )לחצן התנעה-הדממה( 150 ......................
הרכיבים האלקטרוניים ברכב
הערות 452 .....................................................
מכשירי קשר 452 .............................................
מערכת אלקטרונית במנוע 452 .............................
השבתה 180 ..........................................................
התאמה אוטומטית של המושב
כוונון 97 ........................................................
התאמת החגורה
הפעלה/כיבוי 34 ...............................................
תפקוד 34 .......................................................
התנעה
ראה רכב

התנעה בירידה 429 .................................................
התנעה במשיכה 429 ................................................
התנעה חיצונית
ראה חיבור לכבל התנעה חיצונית
התקן הגרירה
הטייה פנימה/החוצה של וו הגרירה 237 .................
הערות 237 .....................................................
הערות כלליות 463 ...........................................
חיבור/ניתוק של גרור 238 ...................................
טיפוח 410 ......................................................
מידות אביזרים ותוספות 464 ...............................
מידת בליטה 464 ..............................................
מנשא לאופניים 240 ..........................................
משקל מותר לגרירה 464 ....................................
נקודות חיבור 464 ............................................
עומס סרן 465 .................................................
עומס על וו הגרירה 464 .....................................
עזר תמרון גרור 216 ..........................................
שקע חשמלי 238 ..............................................
התקן חיצוני
נעילה )נעילת ילדים( 311 ...................................
התקשרות
ראה שיחות

התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
הפעלה מחדש 441 ...........................................
תפקוד 441 .....................................................
ו
וו תלייה 111 .........................................................
ווי בגדים בדלת תא המטען 112 ..................................
ויסות דינמיקת הנסיעה
ראה ®) ESPבקרת יציבות אלקטרונית(
ויסות מהירות אדפטיבי
ראה עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
ויסות מהירות המבוסס על תנאי הדרך
חיוויים על צג מכלול המחוונים 206 ......................
כוונון 202 ......................................................
תפקוד 201 .....................................................
ויסות מרחק
ראה עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
ויסות מרחק אוטומטי
ראה עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
ז
זיהוי דיבור טלפון נייד
הפסקה 354 ....................................................
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הפעלה 354 ....................................................
זיהוי התעייפות
ראה ATTENTION ASSIST
זיהוי חוסר עירנות
ראה ATTENTION ASSIST
זיהוי נזקים )רכב חונה( 180 ......................................
זיהוי עייפות
ראה ATTENTION ASSIST
זיכרון הודעות 466 ..................................................
זכויות יוצרים 29 .....................................................
זמן המשך תאורה
חיצונית 130 ....................................................
פנימי 132 .......................................................
זמן השבתה
הפעלה/ביטול של מצב מנוחה 181 .......................
תפקוד מצב המנוחה 181 ....................................
ח
חגורה
ראה חגורת בטיחות
חגורת בטיחות 34 ,32 .............................................
הסרה 34 ........................................................
הפעלה/כיבוי של התאמת החגורה 34 .....................

התאמת חגורה )תפקוד( 34 .................................
חגירה 33 ........................................................
טיפוח 412 ......................................................
כוונון גובה 33 .................................................
מושב אחורי אמצעי )שחרור( 33 ..........................
נורית התרעה 34 ...............................................
פוטנציאל הגנה 32 ............................................
פוטנציאל הגנה מוגבל 32 ...................................
תצוגת מצב חגורות הבטיחות במושבים
האחוריים 35 ...................................................
חגורת בטיחות למושבים האחוריים
תצוגת מצב 35 .................................................
חום שיורי 142 .......................................................
חומר הסרת רעל
ראה ®AdBlue
חומר הפחתה
ראה ®AdBlue
חיבור 121 .................................................... USB
חיבור אינטרנט
ביטול האישור )טלפון נייד( 377 ..........................
הגבלות 375 ....................................................
הגדרה )®376 ............................... ( Bluetooth
הגדרה )376 ........................................ (Wi-Fi
הגדרת הניתוק האוטומטי 377 .............................

הגדרת נתוני גישה ) ®................ (Bluetooth
הצגת סטטוס חיבור .....................................
התחברות .................................................
חיבור אוטומטי ..........................................
מידע .......................................................
סטטוס חיבור ............................................
פונקציה מודול תקשורת ...............................
פרטים של הטלפון הנייד ..............................
חיבור לכבל התנעה חיצונית ................................
הערות כלליות ...........................................
חיווי מצב PASSENGER AIR BAG
ראה נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקדמי
חיות
חיות מחמד ברכב 65 .........................................
חיות מחמד ברכב 65 ...............................................
חיישני מכ"מ וחיישנים קוליים
נזק 181 .........................................................
חיישנים )טיפול( 410 ..............................................
חילוף גלגלים 444 ..................................................
חימום
ראה בקרת אקלים
חימום ההגה
הפעלה/כיבוי 100 .............................................

376
378
377
377
375
378
376
377
424
422
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חימום מושב
הפעלה/כיבוי 98 ...............................................
חימום משטחים
כוונון 99 ........................................................
חימום/אוורור במנוחה
בעיות )שלט רחוק( 148 .....................................
החלפת סוללה )שלט רחוק( 147 ..........................
הפעלה/כיבוי )יחידת הפעלה( 144 ........................
כוונון )שלט רחוק( 145 .....................................
קביעה )מערכת מולטימדיה( 145 .........................
תצוגות )שלט רחוק( 146 ...................................
חיפוי פלסטיק )טיפוח( 412 ......................................
חיפוי תקרה )טיפוח( 412 .........................................
חיפוש גלובלי
סקירה 298 .....................................................
תפקוד 299 .....................................................
חיפוש תחנות התרעננות
התחלת חיפוש אוטומטי 329 ...............................
חיפוש תחנת דלק
הפעלה/כיבוי של החיפוש האוטומטי 329 ...............
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הצגה 249 .......................................................
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צינור מפלט ..............................................
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טלפון 351 ,252 ....................................................
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התקשרות 355 .................................................
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חיבור טלפון נייד )מפתח-ססמה( 352 ....................
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חיצוני 336 .....................................................
עריכת היעדים האחרונים 335 ..............................
עריכת יעדי ביניים 327 ......................................
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לחץ אוויר בצמיגים ...........................................
בדיקה )בקרת לחץ אוויר בצמיגים( .................
בקרת לחץ אוויר בצמיגים )תפקוד( .................
הערות .....................................................
הפעלה מחדש של בקרת לחץ האוויר בצמיגים ...

283
283
283
283
282

454
454
454
454
454
454
454
454
435
436
435
434
436

הפעלה מחדש של ההתראה על אובדן לחץ
אוויר בצמיגים 441 ...........................................
התראה על אובדן לחץ אוויר בצמיגים
)תפקוד( 441 ...................................................
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מבט היקפי
ראה מצלמת 360°
מגב שמשה אחורית
הפעלה/כיבוי 133 .............................................
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ריסון על המושב האחורי ................................
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מספר זיהוי רכב
ראה VIN
מספר טלפון
חיוג )מחשב רכב( ......................................
מספר מנוע ......................................................
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ראה מערכת בטיחות נהיגה
מערכת  Mercedes-Benzלהזעקת חירום 373 ............
אבחון עצמי )רוסיה( 375 ...................................
הפעלה/עצירה של מצב בדיקה ERA
375 ........................................... GLONASS
מידע 373 .......................................................
מידע על העברת נתונים 374 ................................
סקירה 373 .....................................................
קריאת חירום אוטומטית 373 ...............................
קריאת חירום בהפעלה ידנית 374 .........................
מערכת אזהרה
ראה מערכת אזעקה נגד גניבה )(EDW
מערכת אזעקה
ראה מערכת אזעקה נגד גניבה )(EDW
מערכת אזעקה נגד גניבה
ראה מערכת אזעקה נגד גניבה )(EDW
מערכת אזעקה נגד גניבה )89 ......................... (EDW
ביטול האזעקה 89 .............................................
הפעלה/כיבוי של אבטחת פנים הרכב 90 .................
הפעלה/כיבוי של ההגנה מפני גרירה 90 ..................
תפקוד 89 .......................................................
תפקוד אבטחת פנים הרכב 90 ..............................
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תפקוד ההגנה מפני גרירה 89 ...............................
מערכת איתות חירום 126 ..........................................
מערכת אלקטרונית במנוע
הערות 452 .....................................................
מערכת בולמי זעזועים ADS PLUS
ראה AIR BODY CONTROL
מערכת בטיחות נהיגה 181 ........................................
) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים( 182 ............
 ABSלשטח 183 .............................................
) BASמערכת עזר לבלימה( 183 .........................
Electronic Brakeforce) EBD
187 ......................................... (Distribution
® ESPלשטח 186 ...........................................
אור-בלם אדפטיבי 192 ......................................
אחריות 181 ....................................................
חיישני מכ"מ וחיישנים קוליים 181 .......................
ייצוב הגרור של ה187 ............................ ESP®-
סקירה 182 .....................................................
עזר בלימה אקטיבי 188 .....................................
עזר היגוי 188 ................. STEER CONTROL
עזר רוח צד של ®187 ................................ ESP
מערכת דו-שיח קולי
ראה LINGUATRONIC

מערכת הבישום 143 ................................................
חיבור/הסרה של בקבוקון 143 .............................
כוונון 143 ......................................................
מערכת הגנה מניעתית על הנוסעים
ראה ®) PRE-SAFEהגנת נוסעים מניעתית(
מערכת הפעלה
ראה מחשב רכב
מערכת הפעלה קולית
ראה LINGUATRONIC
מערכת טיפולים PLUS
ראה ASSYST PLUS
מערכת למניעת נעילת גלגלים
ראה ) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים(
מערכת מוט גרירה 242 ............................................
מערכת מולטימדיה
איפוס להגדרות יצרן 314 ...................................
הגדרת תוכנית הנסיעה 163 ............................... I
הפעלה/ביטול של מצב מנוחה 181 .......................
הפעלה/כיבוי 196 .................................... DSR
הפעלה/כיבוי של הצליל 299 ...............................
כוונון עוצמת הקול 300 .....................................
מועדפים 295 ..................................................
סקירה 278 .....................................................

עזר מערכות הפנים של ) MBUXהנחיות( 284 .......
פונקציות ראשיות 288 .......................................
קביעת הגדרות התצוגה 307 ................................
רכיבי הפעלה מרכזיים 281 .................................
תפקוד מצב המנוחה 181 ....................................
ראה  MBUXעזר מערכות פנים )מערכת מולטימדיה(
ראה הזנת תווים
ראה הצעות
ראה לוח מגע
ראה מרכז התראות
ראה עולמות הנוסע
ראה פקד מגע
ראה פרופילים
ראה צג )מערכת מולטימדיה(
מערכת מיזוג אוויר
ראה בקרת אקלים
מערכת מתלים
208 .......... DYNAMIC BODY CONTROL
כוונון גובה מערכת המתלים )AIR BODY
210 ......................................... (CONTROL
מאפייני שיכוך הזעזועים 208 ..............................
ראה AIR BODY CONTROL
מערכת נהיגה
208 .......... DYNAMIC BODY CONTROL
ראה AIR BODY CONTROL
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ראה ATTENTION ASSIST
ראה DSR
ראה TEMPOMAT
ראה מגביל
ראה מערכת בטיחות נהיגה
ראה מצלמת 360°
ראה מצלמת הנסיעה לאחור
ראה עזר אקטיבי להחלפת נתיב
ראה עזר אקטיבי לזיהוי שטחים מתים
ראה עזר אקטיבי לשמירה על הנתיב
ראה עזר הגבלת מהירות אקטיבי
ראה עזר היגוי אקטיבי
ראה עזר חניה אקטיבי
ראה עזר חנייה PARKTRONIC
ראה עזר לזיהוי שטחים מתים
ראה עזר עצירת חירום אקטיבי
ראה עזר שמירת מרחק אקטיבי DISTRONIC
ראה עזר תמרורים
ראה פונקציית HOLD
מערכת עזר לבלימה
ראה ) BASמערכת עזר לבלימה(
מערכת קריאת חירום
ראה מערכת  Mercedes-Benzלהזעקת חירום
מערכת ריח
ראה מערכת הבישום

30
30
42
30
30
30
30
31
30

מערכת ריסון .....................................................
בדיקה עצמית ..............................................
הנחיות עקרוניות בנוגע לילדים ........................
מוכנות לפעולה ............................................
נורית התרעה ...............................................
פוטנציאל הגנה ............................................
פוטנציאל הגנה מוגבל ...................................
תפקוד בעת תאונה ........................................
תקלה ........................................................
מערכת שטיפת השמשה
מילוי 404 .......................................................
מערכת שמע היקפי של ®Burmester
בחירת פרופיל צליל 396 ....................................
מערכת שמע היקפי של ®395 ................. Burmester
הגדרת באלאנס/פיידר 395 ..................................
הגדרת מוקד הצליל 396 .....................................
הגדרת צלילי טרבל ,בינוניים ובסים 395 .................
התאמת עוצמת קול אוטומטית 395 .......................
מידע 395 .......................................................
פתיחת תפריט צליל 395 .....................................
מערכת שמע מתקדמת
הגדרת באלאנס/פיידר 396 ..................................
הגדרת צלילי טרבל ,בינוניים ובסים 396 .................
הפעלה/כיבוי של התאמת עוצמת הקול 396 ............

מידע 396 .......................................................
פתיחת תפריט צליל 396 .....................................
מערכת תאורה חכמה 126 .........................................
אור כביש-מהיר 127 .........................................
אור ערפל קדמי )מורחב( 127 ..............................
הפעלה/כיבוי 128 .............................................
סקירה 126 .....................................................
עזר אור גבוה אדפטיבי 128 ................................
עזר אור גבוה אדפטיבי פלוס 129 .........................
תאורת עיקולים אקטיבית 126 ..............................
תאורת פניה 127 ..............................................
מפה 340 ,337 ......................................................
בחירת כיוון המפה 341 ......................................
בחירת מידע טקסטואלי 342 ................................
בחירת סמלים לנקודות עניין 341 ..........................
הגדרת קנה מידה 340 ........................................
הזזה 341 .......................................................
הימנעות מאזור 343 ..........................................
הימנעות מאזור מסוים )סקירה( 343 ......................
הפעלה/כיבוי של מידע על כבישים מהירים 342 .......
הצגה בתצוגה הרב-תכליתית במכלל המחוונים 346 ...
הצגת גרסת מפה 343 ........................................
הצגת הרחוב המצטלב הבא 343 ...........................
הצגת טווח נסיעה 346 .......................................
הצגת מידע על מזג האוויר 346 ............................
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345
337
345
345
344
344
344
345
344

הצגת מפת לוויין ........................................
הצגת מפת תנועה .......................................
הצגת מצפן ...............................................
הצגת קיבלה .............................................
מחיקת אזור ..............................................
נתוני מפה .................................................
עדכון ......................................................
קביעה אוטומטית של קנה המידה של המפה ......
שינוי אזור ................................................
מפוח
ראה בקרת אקלים
מפלס
®248 ............................................... AdBlue
מפשיר אדים 139 ....................................................
מפת לוויין 345 ......................................................
מפת תנועה
ראה מפה
מפתח 66 ..............................................................
אישור סגירה קולי 66 .........................................
בעיה 69 .........................................................
הגדרת שחרור נעילה 67 .....................................
חיבור לצרור מפתחות 67 ....................................
מפתח חירום 67 ...............................................
מצבר 68 ........................................................

סקירה 66 .......................................................
פונקציות 66 ....................................................
צריכת חשמל 67 ...............................................
מפתח הצתה
ראה מפתח
מפתח הרכב
ראה מפתח
מפתח חירום
הוצאה/הכנסה 67 .............................................
נעילת דלת 74 ..................................................
שחרור נעילת דלת תא המטען 78 ..........................
שחרור נעילת הדלת 74 ......................................
מפתח רכב
ראה מפתח
מצב בדיקה ERA-GLONASS
הפעלה/עצירה 375 ...........................................
מצב גלישה 167 .....................................................
מצב גרירת גרור
הטייה פנימה/החוצה של וו הגרירה 237 .................
הערות 237 .....................................................
חיבור/ניתוק של גרור 238 ...................................
מנשא לאופניים 240 ..........................................
עזר אקטיבי לזיהוי שטחים מתים 234 ....................
עזר אקטיבי לשמירה על הנתיב 235 ......................

שקע חשמלי 238 ..............................................
מצב חירום
אפוד זוהר 414 ................................................
הוצאת משולש האזהרה 414 ...............................
הצבת משולש האזהרה 415 .................................
מטף כיבוי 415 ................................................
סקירת אפשרויות העזרה 16 .................................
ערכת עזרה ראשונה 415 ....................................
מצב חנייה
מראות צד 137 .................................................
שילוב 165 ......................................................
שילוב אוטומטי 165 .........................................
שמירת מראת הצד של הנוסע הקדמי באמצעות
הילוך אחורי 137 ..............................................
מצב מדיה
בקרת ההפעלה של המדיה 388 ............................
הוספת שיר אהוב 388 .......................................
הפעלת מדיה 387 .............................................
השמעת שירים דומים 388 ..................................
התחל חיפוש בקטגוריות 390 ..............................
זכויות יוצרים וסימנים מסחריים 384 .....................
חבר התקן שמע ®387 ...................... Bluetooth
חיבור התקני 387 ..................................... USB
חיפוש רצועה על פי אווירה 390 ..........................
מחיקת שיר אהוב 388 .......................................
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389
388
386
383
390

מידע על חיפוש בקטגוריות ...........................
מיקס הפתעה .............................................
סקירת תפריט המדיה ...................................
פורמטים והתקני אחסון נתמכים .....................
שימוש במילות מפתח ..................................
מצב מנוחה
הפעלה/ביטול 181 ............................................
תפקוד 181 .....................................................
מצב נהיגה
הנחת 165 .......................................................
מצב סחרור אוויר 142 ..............................................
מצבר
מפתח 68 ........................................................
שלט רחוק )חימום במנוחה( 147 ..........................
מצבר )רכב( 425 ....................................................
החלפה 425 ....................................................
הנחיות 421 ....................................................
הנחיות )סיוע חיצוני בהתנעה וטעינת מצבר( 422 .....
התנעה חיצונית 424 ..........................................
טעינה 424 ......................................................
טעינה )153 .......................... (Remote Online
מצבר  12וולט
ראה מצבר )רכב(

מצבר הרכב
טעינה )153 .......................... (Remote Online
ראה מצבר )רכב(
מצית
אזור המושבים האחוריים 119 ..............................
קונסולה מרכזית מלפנים 118 ...............................
מצלמה
ראה מצלמת 360°
ראה מצלמת הנסיעה לאחור
מצלמת 220 .................................................. 360°
בחירת תצוגה 223 ............................................
הגדרת מועדפים 224 .........................................
הפעלה/כיבוי של הפעולה
האוטומטית (מצלמת הנסיעה לאחור) 224 ..............
פתיחת כיסוי המצלמה )מצלמת נסיעה לאחור( 224 ...
תפקוד 220 .....................................................
מצלמת דרך
בחירת התקן 348 ..................................... USB
התחלה/עצירה של הקלטת וידאו 348 ....................
מחיקת הקלטת וידאו 348 ...................................
קביעת כוונונים 349 ..........................................
מצלמת הנסיעה לאחור 218 .......................................
הגדרת מועדפים )מצלמת 224 ................... (360°

הפעלה/כיבוי של הפעולה האוטומטית
)מצלמת ......................................... (360°
טיפוח ......................................................
פתיחת כיסוי המצלמה )מצלמת ............ (360°
תפקוד .....................................................
מצפן .............................................................
מקור מדיה
חיוג )מחשב רכב( ......................................
מראה פנימית
ראה מראות צד
מראות
ראה מראות צד
מראות צד .......................................................
כוונון ......................................................
מצב חנייה ................................................
עמעום )אוטומטי( ......................................
פונקציית זיכרון תפעול ................................
קיפול מראות אוטומטי .................................
קיפול/פתיחה ............................................
מרחק נסיעה כולל .............................................
הצגה .......................................................
מרחק נסיעה מתאפס ..........................................
איפוס ......................................................
הצגה .......................................................

224
410
224
218
345
252

136
136
137
136
101
138
136
249
249
249
250
249
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296
298
297
298
296
296
298
299

מרכז התראות ..................................................
בחירת פעולות להתראה ...............................
הצגת התראה ............................................
חיפוש גלובלי )סקירה( ................................
סוגי התראות .............................................
סקירה .....................................................
עריכת התראות ..........................................
שימוש בחיפוש גלובלי ................................
מרכז שירות
ראה מוסך מורשה
מרכז שירות של Mercedes-Benz
ראה מוסך מורשה
משולש אזהרה
הוצאה 414 .....................................................
הצבה 415 ......................................................
משענת ראש
מאחור )הסרה/התקנה( 96 ...................................
מאחור )כוונון( 96 ............................................
מלפנים )כוונון ידני( 95 .....................................
משקל כולל 454 .....................................................
משקל כולל מותר 454 .............................................
מתג אורות
סקירה 124 .....................................................

מתג רב-תכליתי 125 ................................................
מתחן חגורה
הזנקה 31 ........................................................
מתלי אוויר
ראה AIR BODY CONTROL
נ
נהיגה בשטח 156 ...................................................
ראה נהיגה בשטח
נוזל בלמים
הערות 460 .....................................................
נוזל קירור )מנוע(
בדיקת מפלס 403 .............................................
הערות 460 .....................................................
נוזל שטיפת שמשות 461 ..........................................
הערות 461 .....................................................
נוזלי תפעול
®458 ............................................... AdBlue
דלק )דיזל( 457 ...............................................
הערות 455 .....................................................
נוזל בלמים 460 ...............................................
נוזל קירור )מנוע( 460 .......................................
נוזל שטיפת שמשות 461 ....................................

שמן מנוע 459 .................................................
תוספים )דלק( 456 ...........................................
נורית )צג מחוונים(
ראה נורית אזהרה/חיווי
נורית אזהרה/חיווי 525 ............................................
39 ........................ PASSENGER AIR BAG
åנורית אזהרה 528 ................... ESP® OFF
;נורית אזהרה אבחון מנוע 534 .....................
Jנורית אזהרה בלמים )אדומה( 529 ................
Jנורית אזהרה בלמים )צהובה( 529 ................
Ùנורית אזהרה הגה כוח חשמלי 538 ...............
ïנורית אזהרה התקן גרירה 538 .....................
äנורית אזהרה מערכת מתלים 533 ..................
6נורית אזהרה מערכת ריסון 531 ....................
?נורית אזהרה נוזל קרור 535 ........................
8נורית אזהרה עתודת דלק 534 ......................
!נורית אזהרה של 526 ....................... ABS
Lנורית אזהרה של אזהרת המרחק 533 .............
#נורית אזהרה תקלה חשמלית 534 .................
÷נורית האזהרה ® ESPדולקת 527 ................
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÷נורית האזהרה של ® ESPמהבהבת 527 ........
hנורית האזהרה של בקרת לחץ האוויר
בצמיגים דולקת 536 ..........................................
hנורית האזהרה של בקרת לחץ האוויר
בצמיגים מהבהבת 537 .......................................
7נורית האזהרה של חגורת הבטיחות
דולקת 532 .....................................................
7נורית האזהרה של חגורת הבטיחות
מהבהבת 532 ..................................................
!נורית חיווי אדומה בלם חנייה חשמלי
סגור 531 ........................................................
!נורית חיווי צהובה תקלה בבלם החנייה
החשמלי 531 ...................................................
סקירה 525 .....................................................
נורית בקרה
ראה נורית אזהרה/חיווי
נורית התרעה
ראה נורית אזהרה/חיווי
נורית חיווי
ראה תאורה פנימית

נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקדמי
39 ,37 ..................................................................
נורית חיווי 39 ......... PASSENGER AIR BAG
תפקוד פונקציית נטרול כרית האוויר של הנוסע
הקדמי 37 .......................................................
נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי
ראה נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקדמי
ניהול תאונות ותקלות
372 ........................... Mercedes me connect
ניווט
הפעלה 315 ....................................................
הצגה/הסתרה של התפריט 315 ............................
סקירה 316 .....................................................
עדכון נתוני המפה 344 ......................................
פקודות קוליות )260 ......... (LINGUATRONIC
תפריט )מחשב הרכב( 250 ..................................
ראה דיווחי תנועה
ראה הזנת יעד
ראה הכוונה ליעד
ראה יעד
ראה מפה
ראה שירות חנייה
ראה תכנון

נייד

ראה טלפון

ניקוי
ראה טיפוח
נסיעה
תפריט )מחשב הרכב( 249 ..................................
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אור נמוך סימטרי 124 ........................................
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71 ....................................... KEYLESS-GO
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נקודה חמה
הגדרה )310 ........................................ (Wi-Fi
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העברה ל368 ....................... Apple CarPlay®-
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יכולת העלייה המרבית 462 .................................
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סטטוס חיבור
הצגה 378 .......................................................
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סמל כוס קפה
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מצב גרירת גרור .........................................
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תפקוד 128 .....................................................
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עזר היגוי STEER CONTROL
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כיבוי 215 ,214 ...............................................
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עזר רוח צד
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תפקוד .....................................................
עזר תמרון
ראה עזר תמרון גרור
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התקנה 55 .......................................................
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ערכת עזרה ראשונה 415 ...........................................
ערכת עיגון מטען מסדרת 114 ............ EASY-PACK
הערות 114 .....................................................
התקנה/הסרה של המוט הטלסקופי 114 ..................
עתודה
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פונקציית A/C
הפעלה/כיבוי )יחידת הפעלה( ........................
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ביטול/הפעלה ............................................
הדממת מנוע אוטומטית ...............................
התנעה אוטומטית של המנוע .........................
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חלונות-צד 80 ..................................................
פונקציית סנכרון
הפעלה/כיבוי )יחידת הפעלה( 142 ........................
הפעלה/כיבוי )מערכת המולטימדיה( 142 ...............
פותח שערי חניה
לחצני תכנות 175 .............................................
מחיקת הזיכרון 177 ..........................................
מספרי אישור לציוד רדיו 177 ..............................
סנכרון הקוד המתחלף 175 ..................................
פתיחה או סגירה של השער 176 ...........................
פתרון בעיות 176 .............................................
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פנס איתות
ראה אור איתות
פקד מגע 281 ........................................................
הגדרת הרגישות 281 .........................................
הגדרת משוב אקוסטי 281 ..................................
מחשב רכב 245 ...............................................
תפעול 281 .....................................................
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פתיחת תפריט צליל
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מסך הבית 280 ................................................
תפעול 282 .....................................................
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הערות 279 .....................................................
צג מחוונים 243 .....................................................
אופן פעולה/הערות 243 .....................................
הגדרת אזור הערכים הנוספים 246 ........................
כוונון התאורה 248 ...........................................
מכלל מחוונים 10 ,8 .........................................
נוריות אזהרה/חיווי 525 .....................................
צג רב-תכליתי
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צמיגי 416 ..................................... MOExtended
צמיגי חורף
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בדיקה 433 .....................................................
בדיקת טמפרטורת הצמיגים )בקרת לחץ אוויר
בצמיגים( 436 .................................................
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בצמיגים( 436 .................................................
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החלפה 446 ,444 ............................................
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אוויר בצמיגים 441 ...........................................
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®458 ............................................... AdBlue
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הפעלה/כיבוי 138 .............................................
קיקדאון 167 .........................................................
שימוש 167 .....................................................
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ראה בקרת אקלים
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קיבוע תדר 394 ................................................
שמירת תחנה 393 .............................................
תפריט )מחשב הרכב( 251 ..................................
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