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ברוכים הבאים לעולם של מרצדס-בנץ
לפני שתתחיל בנסיעה, קרא ספר נהג זה בעיון 

והכר את רכבך. מטעמי בטיחות וכדי להאריך את 
חיי השירות של הרכב, פעל בהתאם להוראות 

ולאזהרות שבמדריך זה. התעלמות מהן עלולה 
לגרום נזק לרכב או חבלה גופנית.

הציוד או כינוי הדגם של רכבך עשויים להשתנות 
בהתאם ל:

• דגם	
• הזמנה	
• גרסת המדינה	
• זמינות	

האיורים במדריך זה מתייחסים לרכב בעל הגה 
שמאלי. פריסת הרכיבים והבקרות בכלי רכב בעלי 

הגה ימני משתנה בהתאם.
חברת מרצדס-בנץ מעדכנת באופן קבוע את כלי 

הרכב מתוצרתה.
לפיכך, חברת מרצדס-בנץ שומרת לעצמה את 

הזכות לבצע שינויים בתחומים שלהלן:
• עיצוב	
• ציוד	
• מאפיינים טכניים	

לפיכך, ייתכנו הבדלים בין הציוד ברכבך ובין זה 
המופיע בתיאורים ובאיורים.

להלן הפריטים שהם חלק בלתי נפרד מהרכב:
• ספר נהג	
• חוברת שירות	
• תוספות התלויות בציוד שברכב	

ודא שמסמכים אלו נמצאים ברכב כל הזמן. 
אם אתה מוכר את הרכב, העבר תמיד את כל 

המסמכים לבעליו החדשים של הרכב.
באפשרותך להכיר את המאפיינים החשובים  +

של רכבך בספר הנהג האינטראקטיבי 
שבאינטרנט בכתובת:

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

 באפשרותך גם להשתמש ביישום  של 
מרצדס-בנץ:

Apple® iOS

 Android™ 

נא שים לב שייתכן שיישומי המדריכים של 
מרצדס-בנץ עדיין לא יהיו זמינים במדינתך.

צוות התיעוד הטכני בחברת דיימלר מאחל לך 
נסיעה בטוחה ונעימה.

1665845702Z102





3תוכן עניינים

אינדקס................................................................ 4

הקדמה.............................................................  26

מבט חטוף......................................................... 33

בטיחות.............................................................. 47

95 .................................................. פתיחה וסגירה

מושבים, גלגל הגה ומראות.......................... 123

141 ....................... פנסים ומגבי שמשה קדמית

בקרת אקלים................................................. 159

נהיגה וחניה.................................................... 185

מחשב דרך וצגים........................................... 327

אחסון ומאפיינים........................................... 407

433 ...................................... טיפול שוטף וטיפוח

עזרה במקרה של תקלה............................... 449

גלגלים וצמיגים.............................................. 471

נתונים טכניים................................................ 503



אינדקס 4

א

אוורור/חימום עזר 
181 ......................................... בעיה )הודעת תצוגה(
176 .................................... הערות בטיחות חשובות
כוונון שעת היציאה............................................... 178
כיבוי/הפעלה )בקונסולה המרכזית(.............. 177
שלט רחוק............................................................... 177

אורות 
143 ........................................................... אורות מעבר
גובה פנסים ראשיים............................................ 144
הבהוב באור גבוה.................................................. 145

הפעלת/ביטול פעולת מערכת התאורה 
343 ............................................................ ILS החכמה

 הפעלת/כיבוי פנסי תאורת היום 
343 ......................................................... )מחשב דרך( 
מהבהבי חירום....................................................... 145
מערכת עזר לפנסים אדפטיביים פלוס......... 147
מצב דרך מהירה.................................................... 147
מתג אורות.............................................................. 143
142 ........................................................... נהיגה בחו"ל
פנס ערפל אחורי................................................... 143
פנסי אורות דרך..................................................... 145
145 ............................................................ פנסי איתות
פנסי חניה................................................................ 144
פנסי ערפל )טווח מוגדל(................................... 147
פנסי צד.................................................................... 144
פנסי שטח............................................................... 147
146 .................................................. פנסים אקטיביים
פנסים ראשיים במצב אוטומטי....................... 143
תאורה בפנייה........................................................ 146

ראה תאורה פנימית 
אורות אוטומטיים 

הודעת תצוגה ....................................................... 369
ראה אורות 

אורות מעבר 
366 ........................................................ הודעת תצוגה
החלפת נורות......................................................... 151
143 .......................................................... הפעלה/כיבוי
התאמה לנהיגה בחו"ל )סימטרייה( ............. 142
התאמה לנהיגה בצד ימין/שמאל................... 343
אות אזהרת מרחק )נורית אזהרה(............... 405
אות קולי לאישור נעילה )מחשב דרך( ........ 344

אזהרות 
מדבקות...................................................................... 48

אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים 
הערות כלליות ....................................................... 477
הערות בטיחות חשובות ................................... 477
478 ..................................................... הפעלה מחדש 
אזורי אחסון ................................................... 408

אזעקה 
92 ....................... ATA )מערכת אזעקה נגד גנבה(
92 ..............ATA כדי להפעיל/לכבות את הפעולה
92 ................................................................. )ATA( כיבוי
50 ............................................. אזעקת "פאניק" 

איש הקשר של מרצדס-בנץ 
הודעת תצוגה ....................................................... 358

אלקטרוניקת מנוע 
194 ........................................................ בעיה )תקלה(
הערות....................................................................... 504

ב

בטיחות 
ילדים ברכב ................................................................ 68
48 ................................................... מערכת היברידית 

בטיחות הנוסעים 
 ®PRE-SAFE  )הגנת נוסעים מונעת( .............. 66

PRE-SAFE® PLUS  )הגנת נוסעים מונעת 
פלוס( .......................................................................... 67
80 ............................................... בעלי חיים ברכב 
הערות בטיחות חשובות ...................................... 51
ילדים ברכב................................................................. 68
מערכת ריסון - הקדמה........................................ 50
נורית אזהרת מערכת הריסון............................... 51
נורית חיווי כרית אוויר נוסע .................................. 52

נטרול אוטומטי לכרית האוויר הקדמית של 
59 ........................................................... הנוסע הקדמי

 פעולות המתבצעות אוטומטית לאחר 
תאונה ......................................................................... 68

בלם חניה 
בלם חניה חשמלי ................................................ 224
הודעת תצוגה ....................................................... 355
נורית אזהרה .......................................................... 402

בלמים 
81 ..............................................................................ABS
81 ..............................................................................BAS
בלם חניה ................................................................ 224
351 ........................................................ הודעת תצוגה
הערות בטיחות חשובות ................................... 228



5אינדקס

מערכת בלימה רגנרטיבית .................................. 50
מערכת בלמים עתירת ביצועים...................... 229 

 מערכת ה-BAS PLUS עם מערכת עזר 
לזיהוי תנועה חוצה.................................................. 82
85 ........................ מערכת עזר לבלימה אדפטיבית
נוזל בלמים )הערות(............................................ 513
נורית אזהרה........................................................... 394
394 ................................................RBS נורית אזהרה
עצות לנהיגה.......................................................... 228
בעלי חיים ברכב ....................................................... 80

 DYNAMIC SELECT בקר
195 .................................. תיבת הילוכים אוטומטית

בקרת אקלים 
176 ................................................. אוורור/חימום עזר
בעיה בחימום החלון האחורי............................. 170
166 ............................ בעיות בקירור עם ייבוש אוויר

 THERMATIC בקרת אקלים אוטומטית
161 ............................................................ )דו-אזורית(
 THERMOTRONIC בקרת אקלים אוטומטית

163 ...................................................... )תלת-אזורית(
167 ........................................... הגדרת יציאת האוויר
הגדרת מצב האקלים )עוצמת מפוח(.......... 166
הסרת אדים מהחלונות...................................... 169
168 .................. הסרת אדים מהשמשה הקדמית

הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים 
באמצעות המפתח.............................................. 172

 הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים 
בשעת היציאה....................................................... 174
175 ................ הפעלה מידית של בקרת האקלים
164 .......................................................... הפעלה/כיבוי
171 .................................... הפעלת/כיבוי חום שיורי 
169 ............... הפעלת/כיבוי חימום החלון האחורי
הפעלת/כיבוי מצב מחזור האוויר.................... 170
יוניזציה...................................................................... 172

 כדי להפעיל/לכבות את הפעולה 
הדו-אזורית............................................................. 168
167 ............................................... כוונון הטמפרטורה
168 ........................................... כוונון עוצמת המפוח
181 ................................................. כוונון פתחי אוורור
לוח בקרה אחורי.................................................... 163

מידע אודות השימוש בבקרת האקלים 
162 ............................... THERMATIC האוטומטית

מידע אודות השימוש בבקרת האקלים 
164 ....................THERMOTRONIC האוטומטית
נורית חיווי................................................................. 166
סקירת המערכות................................................. 160

170 ... פתיחת/סגירת נוחות )מצב מחזור אוויר(
קירור עם ייבוש אוויר............................................ 165
שליטה אוטומטית................................................ 166
36 .......... בקרת בהירות )תאורת לוח המחוונים(
בקרת גובה )הודעת תצוגה( ........................ 376

 בקרת גובה )כלי רכב עם חבילת
 ) Off-Road Engineering

הגדרות בסיסיות .................................................. 252
הערות בטיחות חשובות ................................... 251
251 ...................................................... פעולה/הערות 

בקרת שיוט 
236 ...................................................................... בחירה 
הודעת תצוגה ....................................................... 383
הערות בטיחות חשובות ................................... 236
הפעלה .................................................................... 237
ידית בקרת שיוט .................................................. 236
מערכת נהיגה ....................................................... 235
236 .......................................................LIM נורית חיווי
נטרול ........................................................................ 238
שמירה ושינוי המהירות הנוכחית.................... 237
תנאי הפעלה ......................................................... 236

ג

גגון .................................................................. 418
גובה הרכב 

258 .......................................................AIRMATIC
376 ........................... גובה רכב )הודעת תצוגה( 
442 .............................. גימור מט )הוראות ניקוי(
גימור עץ )הוראות ניקוי(............................... 447
446 .................... גימור פלסטיק )הוראות ניקוי( 

גלגל הגה 
גלגל הגה מחומם................................................. 133
132 .................................... הערות בטיחות חשובות
133 ....................................................... כוונון )חשמלי(
כוונון )ידני(............................................................... 132
לחצנים )מחשב דרך( ......................................... 330
ניקיון ......................................................................... 446
סקירת לחצנים ........................................................ 39
שמירת הגדרות )פעולת זיכרון(....................... 138

גלגל הגה מחומם 
134 ........................................................ בעיה )תקלה(
133 .......................................................... הפעלה/כיבוי

גלגל הגה רב-תפקודי 
הפעלת מחשב הדרך.......................................... 330



אינדקס 6

סקירה ......................................................................... 39
גלגל חלופי למקרה חירום 

501 ........................................................................ אחסון
הסרה........................................................................ 499
498 .................................... הערות בטיחות חשובות
הערות כלליות........................................................ 498
499 ........................................................... מקום אחסון
ניפוח גלגל חלופי מתקפל................................. 500
נתונים טכניים........................................................ 502

גלגלים 
אחסון ....................................................................... 482
בדיקה ...................................................................... 473
498 ................................ גלגל חלופי למקרה חירום 
החלפה..................................................................... 481
481 .......................................................... החלפת גלגל
הסרת גלגל ............................................................ 485
הערות בטיחות חשובות ................................... 472
הערות כלליות ....................................................... 486
התקנת גלגל ......................................................... 482
התקנת גלגל חדש .............................................. 485
מומנט הידוק ......................................................... 486
486 .................................................. מידות גלגל/צמיג
מידע אודות הנהיגה ............................................ 472
ניקיון ......................................................................... 443
סקירה ...................................................................... 472

גרירה 
466 .......................................... הסרת עינית הגרירה 
הערות בטיחות חשובות ................................... 464
התקנת עינית הגרירה ....................................... 466
כאשר שני הסרנים על הקרקע ...................... 466

גרירת גרור 
 ®ESP  )תוכנית יציבות אלקטרונית( ................. 88
323 ...................................................... אספקת מתח 
323 ......................... LED-בדיקת תקלה בנורות ה
  325 ........................................................ בעיה )תקלה(
הודעת תצוגה אורות........................................... 366  
  389 ............................. הודעת תצוגה, מוט וו גרירה
  315 .................................... הערות בטיחות חשובות
התחלת נסיעה עם גרור..................................... 190  
חיבור גרור................................................................ 319  
מחבר 7 פינים........................................................ 323  
  518 ....................................................... מידות התקנה

 מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות
 "מתות"................................................................... 290  

 מערכת עזר אקטיבית לשמירה על 
נתיב........................................................................... 293  
  286 ............... מערכת עזר לזיהוי נקודות "מתות"
ניקוי מוט וו הגרירה............................................... 445  
  320 ............................................................... ניתוק גרור
סגירת חיבור וו הגרירה........................................ 321  
עומס מרבי מותר על הסרן................................ 520  
  520 .............................................................. עומסי גרור
עצות לנהיגה.......................................................... 316  
פתיחת חיבור וו הגרירה...................................... 317  

ד

דוושת בלמים 
התנגדות דוושה/מהלך דוושה............................ 50
דיפון גג ושטיחים )הוראות ניקוי( ................ 447

דלק 
איכות )סולר(.......................................................... 509
בעיה )תקלה( ....................................................... 209
דרגה )בנזין( ........................................................... 508
הערות בטיחות חשובות ................................... 507
508 ............... Mercedes-AMG הערות לכלי רכב
הצגת הטווח .......................................................... 333
הצגת תצרוכת הדלק הנוכחית ...................... 333
510 ............................ טמפרטורות סביבה נמוכות 
36 ...................................................................... מד דלק 
מידע אודות תצרוכת הדלק.............................. 510
סטטיסטיקת תצרוכת הדלק .......................... 332
עצות לנהיגה ......................................................... 226
תדלוק ...................................................................... 205
תוספים ................................................................... 509
תכולת מכל/רזרבי ............................................... 507

דלת 
388 ........................................................ הודעת תצוגה
104 .................................... הערות בטיחות חשובות
45 ................................................................... לוח בקרה
נעילה אוטומטית )מחשב דרך( ...................... 344
נעילה אוטומטית )מתג(.................................... 106
97 ........... נעילה/שחרור נעילה מרכזית )מפתח(
נעילת חירום........................................................... 107
סגירה חשמלית..................................................... 106
פתיחה )מבפנים(................................................. 105
106 ............................................ שחרור נעילת חירום

דלת נהג  
ראה דלת 



7אינדקס

דלת תא מטען 
הגבלת זווית הפתיחה ........................................ 111
הודעת תצוגה ....................................................... 388
107 .................................... הערות בטיחות חשובות
515 ....................................................... מידות פתיחה 
פתיחה/סגירה )אוטומטית מבחוץ(............... 109
110 ............ פתיחה/סגירה )אוטומטית מבפנים(
פתיחה/סגירה )מבחוץ(..................................... 108
111 ........................................... שחרור נעילת חירום 

דלתות 
סקירה....................................................................... 104

דלתית מילוי דלק 
פתיחה ..................................................................... 207

 פתיחה )כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין( .............................................................. 207

ה

הגבלת המהירות 
 SPEEDTRONIC ראה

הגדלת תא מטען 
411 .................................... הערות בטיחות חשובות

הגדרות 
341 .............................................................. מחשב דרך
מפעל )מחשב דרך(............................................. 346
הגדרת יציאת האוויר..................................... 167
390 .................................... הגה )הודעת תצוגה( 

הגנה מפני גנבה 
ATA )מערכת אזעקה נגד גנבה( ...................... 92
הגנה מפני גרירה .................................................... 92
חיישן תנועה בתוך תא הנוסעים ....................... 93
משבת מנוע )אימובילייזר( .................................. 91

הגנה מפני גרירה 
הפעלה ....................................................................... 92
נטרול ........................................................................... 93
פעולה ......................................................................... 92
436 ............................ הגנה מפני חרקים למצנן 

הגנה על הסביבה 
גריטת הרכב ............................................................. 26

הגנה על הסביבה 
הערות כלליות .......................................................... 26

 הדממת מנוע אוטומטית )פעולת
192 .......................................... )ECO start/stop
הובלת הרכב .................................................. 467

הודעות תצוגה 
 ASSYST PLUS  )תצוגת מועדי שירות(....... 439
אורות......................................................................... 366
350 ......................................... הסתרה )מחשב דרך(
הצגה )מחשב דרך(.............................................. 350
350 ................................................................ מידע כללי
מנוע........................................................................... 370
מערכות בטיחות................................................... 351
מערכת היברידית.................................................. 374
מפתח....................................................................... 391
צמיגים...................................................................... 384
386 ............................................................................ רכב

הודעת שירות 
 ASSYST PLUS ראה

הודעת תצוגה 
מערכות נהיגה....................................................... 376
391 ..................................................... KEYLESS-GO
368 ............... הודעת תצוגת פנס איתות אחורי 

הודעת תקלה 
ראה הודעות תצוגה 

הוראות הפעלה 
27 ................................................................... ציוד הרכב

הורדת הילוך בעזרת דוושת המצערת 
)"קיק-דאון"( 

החלפת הילוכים ידנית ....................................... 204
עצות לנהיגה ......................................................... 200

 החלפת הסוללה )שלט רחוק 
לחימום עזר(................................................... 179

החלפת נורות 
  151 ........................................................... אורות מעבר

 הסרת/התקנת המכסה 
  151 ............................................... )קשת גלגל קדמי(
  150 .................................... הערות בטיחות חשובות
הערות כלליות........................................................ 150  
  150 ................................................. סקירת סוגי נורות
  152 ......................................... פנס איתות )קדמיים(
פנסי אורות דרך..................................................... 151  
החלקת הרכב על כביש רטוב....................... 229
297 ............................ הילוך נמוך לנסיעת שטח 
הנחיות לנשיאת מטען ................................. 408
הנחיית נסיעה )ניווט( ................................... 334

הערות בטיחות 
כלי רכב היברידיים ................................................... 48
186 ....................... הערות לגבי הרצת רכב חדש
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הפעלה או כיבוי של אוורור/חימום העזר 
176 .......................................................... הפעלה/כיבוי

הפעלה בטוחה 
27 .......................................... הערת בטיחות חשובה
הצהרות תאימות..................................................... 28

הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים 
)באמצעות המפתח( 

בעיות )תקלות(..................................................... 174
הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים 

באמצעות המפתח 
הערות כלליות........................................................ 172
הפעלה/ביטול פעולה.......................................... 172

הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה 

הערות כלליות........................................................ 174
כוונון שעת יציאה.................................................. 175
הפעלה/ביטול מצב מחזור אוויר.................. 170

 הפעלת/ביטול פעולת הקירור עם 
ייבוש אוויר...................................................... 165

הצגת תקלה 
ראה הודעות תצוגה 

הצהרת תאימות............................................... 28
התחלת הנסיעה 

גרור............................................................................ 190
הערות כלליות........................................................ 190

 התחלת נסיעה )תיבת הילוכים 
אוטומטית(..................................................... 190
189 ............................................... התנעה )מנוע(

התנעה בגרירה 
הערות בטיחות חשובות ................................... 464
התנעת המנוע במקרה חירום ........................ 467
התנעה בעזרת כבלים )מנוע( ...................... 462

התנעת המנוע בעזרת כבלים 
ראה התנעה בעזרת כבלים )מנוע( 

 התנעת מנוע אוטומטית )פעולת
192 .......................................... )ECO start/stop

התקנת גלגל 
אבטחת הרכב מפני התדרדרות .................... 483
הגבהת הרכב ........................................................ 483
הורדת הרכב........................................................... 486
הכנת הרכב ........................................................... 482
הסרת גלגל ............................................................ 485
התקנת גלגל ......................................................... 485

ו

413 ......................................................... וו שקיות
ווי אבטחה ...................................................... 414
ווי מעילים....................................................... 416

וידאו 
336 ................................................... DVD-הפעלת ה

וילון גלילה 
119 ........................................................ חלון גג פנורמי

וילון שמש 
חלונות צד אחוריים............................................... 421

ויסות מהירות נסיעה במורד
ראה DSR )ויסות מהירות נסיעה במורד(

 
ז

234 ........................................ זווית גישה/נטישה
זיהוי נתיב )אוטומטי( 

ראה מערכת עזר לשמירה על נתיב 
זיכרון.......................................................................... 138
זיכרון הודעות )מחשב דרך( ......................... 350
זכויות יוצרים .................................................... 31
זמן הקפה )שעון העצר למירוצים(.............. 348

זרם טעינה מרבי 
כוונון )כבל טעינה( ............................................... 217
כוונון )מחשב דרך(................................................ 341

ח

287 ........... Active Driving Assistance חבילת
גרירת גרור .............................................................. 293
הודעת תצוגה ....................................................... 379

הפעלה/ביטול פעולה של מערכת עזר 
אקטיבית לשמירה על נתיב )מחשב דרך( .. 340
290 ....................................................... פעולה/הערות

 AIRMATIC חבילת
257 ................... ADS )מערכת שיכוך אדפטיבית(
256 ....................................................... פעולה/הערות

חגורה 
ראה חגורות בטיחות 

חגורות בטיחות 
361 ........................................................ הודעת תצוגה
53 ..................................... הנחיות בטיחות חשובות 
52 ...................................................................... הקדמה 
חגירה .......................................................................... 54
כוונון גובה .................................................................. 54



9אינדקס

כוונון חגורת הבטיחות של הנהג ושל הנוסע 
56 ........................................................................ הקדמי 

 מחוון מצב חגורות בטיחות 
במושב האחורי ........................................................ 56
נורית אזהרה .......................................................... 393
56 .......................................... נורית אזהרה )פעולה( 
ניקיון ......................................................................... 447
שחרור ......................................................................... 55

חגורת בטיחות 
הפעלת/כיבוי כוונון החגורה )מחשב דרך( .. 346
שימוש נכון ................................................................ 54

חיבור גרור 
ראה גרירת גרור 

חיבור וו הגרירה 
סגירה........................................................................ 321
פתיחה...................................................................... 317
פתיחה...................................................................... 318
קיפול......................................................................... 321
חיישן תאורה )הודעת תצוגה( ..................... 369

חיישן תנועה בתוך תא הנוסעים 
דריכה .......................................................................... 93
94 ............................................................................. כיבוי 
נטרול ........................................................................... 94
פעולה ......................................................................... 93
חיישנים )הוראות ניקוי( ............................... 444

חימום 
ראה בקרת אקלים 
חימום החלון האחורי 

170 ........................................................ בעיה )תקלה(
169 .......................................................... הפעלה/כיבוי

חימום עזר 
390 ........................................................ הודעת תצוגה
כוונון........................................................................... 344
171 ........................ חימום שיורי )בקרת אקלים(

חירום 
 פעולות המתבצעות אוטומטית לאחר 

תאונה ......................................................................... 68
חלון גג נפתח 

איפוס........................................................................ 118
בעיה )תקלה( ....................................................... 121
116 ........................................... מידע בטיחותי חשוב
סגירת גשם............................................................. 117
117 ....................................................... פתיחה/סגירה

ראה חלון גג פנורמי 

חלון גג פנורמי 
איפוס........................................................................ 120
בעיה )תקלה( ....................................................... 121
116 ........................................... מידע בטיחותי חשוב
סגירת גשם............................................................. 118
118 ....................................................... פתיחה/סגירה
פתיחת וילונות הגלילה וסגירתם..................... 119

חלונות 
ניקיון ......................................................................... 443

ראה חלונות צדדיים 
חלונות חשמליים 

ראה חלונות צדדיים 
חלונות צד 

איפוס........................................................................ 114
116 ........................................................ בעיה )תקלה(
112 .................................... הערות בטיחות חשובות
סגירת נוחות........................................................... 113
סקירה....................................................................... 112
פעולת פתיחה חוזרת......................................... 112
112 ....................................................... פתיחה/סגירה
פתיחת נוחות......................................................... 113

חלוקת כוח בלימה 
ראה EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(

חלל אחסון 
רשת אחסון............................................................. 411

חלק 
116 ......................................................... חלון גג נפתח
חלקי גימור )הוראות ניקוי(........................... 447
חלקי חילוף מקוריים של מרצדס-בנץ........... 26

חניה 
בלם חניה ................................................................ 224
הערות בטיחות חשובות ................................... 222
137 ................. מצב מראת צד, צד הנוסע הקדמי
מצלמה אחורית ................................................... 270

 PARKTRONIC ראה
חציית מים 

230 ..................................................................Off-road
בכבישים מוצפים ................................................. 229

ט

טיפוח 
גימור עץ................................................................... 447
446 ....................................................... גימור פלסטיק
446 ................................................................. גלגל הגה
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גלגלים....................................................................... 443
447 .................................................................. דיפון הגג
הערות....................................................................... 440
חגורת בטיחות....................................................... 447
חיישנים.................................................................... 444
443 ...................................................................... חלונות
447 .............................................................. חלקי גימור
446 ........................................................... ידית הילוכים
כיסוי מושבים.......................................................... 447
443 ............................................................ להבי מגבים
444 .............................................................. מדרגות צד
מכונת שטיפה בלחץ גבוה................................ 442
מצלמה אחורית.................................................... 444
מצלמת 360°........................................................ 445
מתקן שטיפה אוטומטי לרכב.......................... 440
פנים........................................................................... 446
צבע............................................................................ 442
442 ................................................................... צבע מט
446 ............................................................................... צג
צינור פליטה............................................................ 445
שטיחים.................................................................... 447
שטיפה ידנית.......................................................... 441
תאורה חיצונית...................................................... 444

טיפול שוטף 
 ASSYST PLUS ראה

טלוויזיה 
הפעלה )מחשב דרך( ......................................... 336

ראה הוראות הפעלה נפרדות 
טלפון 

דחייה/סיום שיחה................................................. 337
הודעת תצוגה ....................................................... 390
338 ................................................................. חיוג חוזר 
337 ................................... מספר מספר הטלפונים 
337 ......... קבלת שיחה )גלגל הגה רב-תפקודי( 
תא לטלפון ............................................................. 410
337 ........................................... תפריט )מחשב דרך(

טלפון נייד 
הספק שידור )מרבי(............................................ 504
הערות/הכנסה לתושבת................................... 424
התקנה..................................................................... 504
תדרים....................................................................... 504
337 ........................................... תפריט )מחשב דרך(

טמפרטורה 
329 ........................................... טמפרטורה חיצונית 

כוונון )בקרת אקלים(........................................... 167
נוזל קירור )מחשב דרך(...................................... 341

 נוזל קירור )מחשב דרך, דגמי 
347 ................................................)Mercedes-AMG
329 ...................... נוזל קירור )צג בלוח המחוונים( 

 שמן מנוע )מחשב דרך, דגמי
347 .............................................. )Mercedes-AMG 

שמן תיבת הילוכים )מחשב דרך, דגמי 
347 ................................................)Mercedes-AMG

טעינה 
ראה טעינת מצבר המתח הגבוה )הערות 

בטיחות חשובות( 
טעינת מצבר המתח הגבוה )הערות בטיחות 

חשובות(......................................................... 213

י

ידיות החלפת הילוכים 
ראה ראה ידיות החלפת הילוכים בגלגל ההגה

201 ............ ידיות החלפת הילוכים בגלגל ההגה
...............................................DIRECT SELECT ידית
197 .................................. תיבת הילוכים אוטומטית

ידית בורר 
ניקיון ......................................................................... 446

ילד 
69 ............................................................. מערכת ריסון
....................................................................... יציאה קלה
345 .......................................................... הפעלה/כיבוי

 יציאה קלה לאחר תאונה 
135 .......................................... )Crash-responsive(
134 ....................................................... פעולה/הערות

כ

כבל טעינה 
216 ........................................................................ אחסון
216 .................................... הערות בטיחות חשובות
218 ......................................................................... חיבור
חימום........................................................................ 215
216 ................................................................ לוח בקרה
217 ............................................................... נוריות חיווי
ניתוק......................................................................... 219
341 ..................... כוונון זרם טעינה )מחשב דרך(
כוונון טווח פנסים ראשיים............................ 144
כוונון עוצמת המפוח..................................... 168
341 ................ כוונון שעת היציאה )מחשב דרך(
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כיול מתלה 
347 ........................................ SETUP )מחשב דרך( 
261 ..AMG RIDE CONTROL מתלה ספורטיבי
כיסוי מטען ורשת משולבים......................... 415

כיסוי תא מטען 
414 ...................................................... הערות/פעולה 

כלי רכב היברידיים 
הערות בטיחות חשובות ...................................... 48

כניסה קלה 
הפעלה/ביטול פעולה.......................................... 345
134 ....................................................... פעולה/הערות
כרטיס זיכרון )שמע( ..................................... 336
כרטיס חילוץ...................................................... 30

כריות אוויר 
הודעת תצוגה ....................................................... 365
57 ..................................... הנחיות בטיחות חשובות 
הפעלה........................................................................ 64
58 .......................................... כרית אוויר לברכיים
59 ....................................................... כרית אוויר לחלון
כרית אוויר צדדית............................................. 58
כרית אוויר קדמית )נהג, נוסע קדמי(............... 58

כרית אוויר 
נטרול אוטומטי של כרית האוויר הקדמית של 

59 ........................................................... הנוסע הקדמי
נוריות חיווי PASSENGER AIR BAG )כרית 

אוויר נוסע( ................................................................ 52
נטרול כרית אוויר ..................................................... 56
כרית אוויר לברכיים ................................................. 58

כרית אוויר לחלון 
הודעת תצוגה ....................................................... 363
פעולה ......................................................................... 59
כרית אוויר צדדית .................................................... 58

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
מנוטרלת 

הודעת תצוגה ....................................................... 365
כשל 

היכן אני אמצא את...?......................................... 450
ראה נקר בצמיג 

ראה גרירה 

ל

להבי מגבים 
החלפה..................................................................... 153
החלפה )בחלון האחורי(..................................... 155

החלפה )שמשה קדמית(.................................. 154
153 .................................... הערות בטיחות חשובות
ניקיון ......................................................................... 443
44 ................................................. לוח בקרה עילי 

לוח מחוונים 
ראה לוח מחוונים 

לוח מחוונים 
נוריות אזהרה וחיווי ................................................. 38
סקירה ......................................................................... 36

לוחית זיהוי דגם 
ראה לוחית זיהוי רכב 

לוחית זיהוי רכב ............................................. 506
לולאות קשירה .............................................. 413

לחץ אוויר 
ראה לחץ ניפוח צמיג 

לחץ ניפוח צמיג 
455 .................................................... )TIREFIT( הגיע
הודעת תצוגה ....................................................... 384
478 ............................................ הצגה )מחשב דרך( 
455 ............................................. )TIREFIT( לא הגיע
מומלץ ...................................................................... 476

מ

422 .......................................................... מאפרה 
מגב השמשה האחורית 

החלפת להב המגב.............................................. 155
153 .......................................................... הפעלה/כיבוי

מגבה 
451 ........................................................... מקום אחסון
483 ...................................................................... שימוש

מגבי השמשה הקדמית 
157 ........................................................ בעיה )תקלה(
החלפת להבי המגבים........................................ 153
152 .......................................................... הפעלה/כיבוי
מגב השמשה האחורית..................................... 153
מגן שמש................................................................. 421

מד מהירות 
342 .......................................... בחירת יחידת תצוגה 
בלוח המחוונים ........................................................ 36
דיגיטלי ..................................................................... 333
מקטעים ................................................................. 329

ראה לוח מחוונים 
333 ....................................... מד מהירות דיגיטלי
329 ........................................... מד מהירות מנוע
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332 ........................................ מד מרחק מצטבר 
מד מרחק מתאפס 

איפוס )מחשב דרך( ............................................ 334
הצגה ........................................................................ 332
מהבהבי חירום............................................... 145

מהירות, שליטה 
ראה בקרת שיוט 

מומנט הידוק בורג גלגל................................ 486
29 .................................................... מוסך מוסמך 

מוצרי שירות 
510 ...............................AdBlue®  תוספים מיוחדים
דלק ........................................................................... 507
הערות בטיחות חשובות ................................... 506
נוזל בלמים ............................................................. 513
נוזל קירור )מנוע( ................................................. 513
514 ........................................................... נוזל שטיפה 
שמן מנוע................................................................. 511

מושב אחורי 
כוונון........................................................................... 129

מושב בטיחות לילד 
70 ........................................................................ ISOFIX
71 ............................................ במושב הנוסע הקדמי
המלצות...................................................................... 77
מושב בטיחות הפונה לאחור............................... 73
מושב בטיחות הפונה לפנים................................ 73
73 ................................................... מצבים מתאימים 
70 ......................................................... רצועת קשירה 

מושבים 
132 .......................................... בעיה באוורור המושב
131 ........................................ בעיה בחימום המושב 
125 .................................... הערות בטיחות חשובות
הפעלת/כיבוי אוורור המושב ............................ 131
הפעלת/כיבוי חימום המושב............................ 129
126 ....................................................... כוונון )חשמלי(
כוונון משענת הראש........................................... 126
ניקוי הכיסוי ............................................................ 447
סקירה....................................................................... 125
קיפול הספסל האחורי לאחור/לפנים............ 411
שמירת הגדרות )פעולת זיכרון(....................... 138
124 ......................... תנוחת ישיבה נכונה של הנהג

מותחן חגורה 
הפעלה............................................................... 64

 מחוון הילוך )מחשב דרך, דגמי
347 ........................................ )Mercedes-AMG 

מחוון העלאת הילוך )מחשב דרך, דגמי 
347 ........................................ )Mercedes-AMG
56 .. מחוון מצב חגורות בטיחות במושב האחורי

מחוונים 
ראה פנסי איתות 

מחזיק כוסות 
בקרת טמפרטורה ............................................... 420
הערות בטיחות חשובות ................................... 419
קונסולה מרכזית .................................................. 420
תא אחורי ................................................................ 420

מחשב דרך 
248 ............................................ DISTRONIC PLUS
RACETIMER )שעון עצר למירוצים( ............ 348
הודעות תצוגה ...................................................... 350
הערות בטיחות חשובות ................................... 328
336 ............................................... הפעלת הטלוויזיה 
336 ...................................................DVD הפעלת נגן
הצגת הודעת שירות ........................................... 439
350 ........................................................ זיכרון הודעות 
סקירת התפריט ................................................... 332
פעולה ...................................................................... 330
347 ..........................................................AMG תפריט
תפריט Audio )שמע( ........................................ 335
332 .......................................... תפריט Trip )נסיעה( 
תפריט הגדרות...................................................... 341
תפריט המערכת ההיברידית............................ 341
תפריט המשנה לוח מחוונים ........................... 342
תפריט המשנה תאורה ..................................... 343
תפריט טלפון ......................................................... 337
תפריט משנה Convenience )נוחות( ......... 345

תפריט משנה Factory setting )הגדרות 
מפעל( ..................................................................... 346
תפריט משנה Heating )חימום(..................... 344
תפריט משנה רכב .............................................. 344
תפריט ניווט ........................................................... 334
347 ........................ תפריט נסיעה בכביש ובשטח 
תפריט עזר ............................................................. 338
תפריט שירות......................................................... 340
332 ......................................................... תצוגה רגילה 
332 ..................................................... מחשב דרך
מטפה כיבוי אש............................................. 451
515 .................................................. מידות הרכב 

מיזוג אוויר 
הערות כלליות........................................................ 160
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 מילוי המכל )כלי רכב היברידיים מסוג 
206 ...................................................... פלאג-אין(
205 .................................... הערות בטיחות חשובות
508 ............... Mercedes-AMG הערות לכלי רכב
מד דלק........................................................................ 36
תהליך תדלוק......................................................... 206

ראה דלק 
442 ................. מכונות שטיפת רכב בלחץ גבוה 

מכל 
ראה מכל דלק 

מכל דלק 
קיבולת ..................................................................... 507
בעיה )תקלה( ....................................................... 209
............................................................... מכל דלק רזרבי
372 ........................................................ הודעת תצוגה
נורית אזהרה........................................................... 403

מכסה מילוי 
ראה דלתית מילוי דלק 

מכסה מנוע 
388 ........................................................ הודעת תצוגה
434 .................................... הערות בטיחות חשובות
מכסה מנוע אקטיבי )הגנת הולכי רגל(........ 434
סגירה........................................................................ 436
פתיחה...................................................................... 435
436 .................................................... מכסה מצנן

מכשיר קשר 
504 .......................................... הספק שידור )מרבי( 
התקנה .................................................................... 504
תדרים ...................................................................... 504

ממשק מדיה 
 חיבור USB במשענת יד הקונסולה 

המרכזית ................................................................. 410
ראה הוראות הפעלה נפרדות 

מנוע 
בעיות בהתנעה..................................................... 194
370 ........................................................ הודעת תצוגה
189 ................ התנעה )הערות בטיחות חשובות(
התנעה בגרירה )רכב(......................................... 467
190 .......................KEYLESS GO התנעה בעזרת
התנעת המנוע בעזרת המפתח..................... 190
התנעת כבלים....................................................... 462
מספר מנוע............................................................. 506
נורית אזהרה )אבחון מנוע( .............................. 403
223 ...................................................................... עצירה 
פעולה לא סדירה................................................... 194

191 .....................................ECO start/stop פעולת
מנעולי בטיחות לילדים 

דלתות אחוריות ....................................................... 79
הערות בטיחות חשובות ...................................... 79

מסלול )ניווט( 
ראה הנחיית נסיעה )ניווט( 

372 ................. מסנן דלק )הודעת תצוגה לבנה(
מספר זיהוי רכב 

 )VIN( ראה מספר זיהוי רכב
506 ...................................)VIN( מספר זיהוי רכב

מערכות בטיחות נהיגה 
81 ........... ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים(
ADAPTIVE BRAKE )בלם אדפטיבי(............... 89
BAS )מערכת עזר לבלימה(................................ 81
 ®ESP  )תוכנית יציבות אלקטרונית( ................. 86
80 ...................................... הנחיות בטיחות חשובות
89 ......................................  PRE-SAFE® -מערכת ה
85 ........................ מערכת עזר לבלימה אדפטיבית
סקירה.......................................................................... 80
פנסי בלימה אדפטיביים........................................ 86
פעולת אזהרת מרחק............................................ 84
מערכות בטיחות נהיגה.................................... 50
50 ....................................... הערות בטיחות חשובות

תדלוק 
מערכות נהיגה 

240 .......................................................Distronic Plus
262 ..................................................... PARKTRONIC
238 ..................................................SPEEDTRONIC

 בקרת גובה )כלי רכב עם חבילת
251 ....................................) Off-Road Engineering
בקרת שיוט............................................................. 235
376 ........................................................ הודעת תצוגה
287 ............... Active Driving Assistance חבילת
258 ...................................... מערכת ייצוב אקטיבית
279 .............................. מערכת לזיהוי עייפות הנהג

 מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות".................................................................... 287
מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב..... 290
284 ............... מערכת עזר לזיהוי נקודות "מתות"
מערכת עזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך....... 281
מערכת עזר לחניה אקטיבית........................... 265
מערכת עזר לשמירה על נתיב......................... 286
מצלמה אחורית.................................................... 270
מצלמת  360°........................................................ 275
261 ..AMG RIDE CONTROL מתלה ספורטיבי
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255 ........................................................HOLD פעולת
 מערכת אבטחת מושב בטיחות 

70 ......................................................ISOFIX לילד
מערכת אזעקה 

ראה ATA )מערכת אזעקה נגד גנבה( 
מערכת אזעקה נגד גנבה 

ראה ATA )מערכת אזעקה נגד גנבה( 
מערכת בטיחות 

ראה מערכות בטיחות נהיגה 
מערכת בטיחות נהיגה 

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס(.......... 83
EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית( .......... 89
STEER CONTROL )בקרת היגוי(.................... 91
מערכת בלימה רגנרטיבית................................... 50
מערכת ה-BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי 
82 .............................................................. תנועה חוצה

מערכת בלימה רגנרטיבית 
מערכת היברידית 

הודעת תצוגה ....................................................... 374
הערות בטיחות חשובות ...................................... 48
הערות כלליות .......................................................... 48
כיבוי אוטומטי ........................................................... 48
48 ...................................................................... כיבוי ידני
מצבר מתח גבוה .................................................... 49
נורית אזהרה .......................................................... 394
סכנת התחשמלות ................................................ 48
פתיחת מכסה המנוע............................................ 50

מערכת הפעלה 
ראה מחשב דרך 

מערכת חירום של מרצדס-בנץ 
424 .................................. מתג בלוח הבקרה העילי 

מערכת ייצוב אקטיבית 
377 ........................................................ הודעת תצוגה
258 ....................................................... פעולה/הערות

מערכת לזיהוי עייפות הנהג 
הודעת תצוגה ....................................................... 376
הפעלת/ביטול פעולה ........................................ 340
279 ...................................................... פעולה/הערות 

מערכת למניעת נעילת גלגלים 
ראה ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים(

מערכת מיזוג האוויר 
ראה בקרת אקלים 

מערכת נהיגה 
 ADS  )מערכת שיכוך אדפטיבית(  .................. 257

256 ............................................... AIRMATIC חבילת
מערכת DISTRONIC PLUS עם מערכת עזר 

250 .....................................Stop&Go Pilot-להיגוי ו
מערכת נהיגה חכמה של מרצדס-בנץ 

240 ............................................ DISTRONIC PLUS
DISTRONIC PLUS  עם מערכת עזר להיגוי 

250 ..................................................Stop&Go Pilot-ו
262 ..................................................... PARKTRONIC

PRE-SAFE® PLUS  )הגנת נוסעים מונעת 
67 ........................................................................ )PLUS
הערות כלליות ....................................................... 235
279 .............................. מערכת לזיהוי עייפות הנהג

 מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" ................................................................... 287
מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב..... 290
284 ............... מערכת עזר לזיהוי נקודות "מתות"
281 ..... מערכת עזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך 
מערכת עזר לחניה אקטיבית .......................... 265
מערכת עזר לשמירה על נתיב ........................ 286
מצלמה אחורית ................................................... 270
מצלמת  360°........................................................ 275

מערכת נטרול אוטומטית לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי 

בדיקה עצמית של המערכת .............................. 63
64 ........................................................................... בעיות
פעולה ......................................................................... 60
416 ........EASY-PACK מערכת ניהול תא מטען

מערכת ניקוי לשמשה הקדמית 
הערות ...................................................................... 514
מילוי .......................................................................... 438

מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות"
גרירת גרור............................................................... 290
380 ........................................................ הודעת תצוגה
340 .............. הפעלה/ביטול פעולה )מחשב דרך(
287 ....................................................... פעולה/הערות

מערכת עזר לבלימה 
ראה BAS )מערכת עזר לבלימה( 

מערכת עזר לבלימה אדפטיבית 
85 ......................................................... פעולה/הערות 

 STEER CONTROL מערכת עזר להיגוי
ראה בקרת היגוי 

 Stop&Go Pilot-מערכת עזר להיגוי ו
) DISTRONIC PLUS( 

הודעת תצוגה ....................................................... 383
הפעלה/ביטול פעולה ......................................... 339
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מערכת עזר לזיהוי נקודות "מתות" 
גרירת גרור............................................................... 286
380 ........................................................ הודעת תצוגה
284 ....................................................... הערות/פעולה
הפעלה/ביטול פעולה.......................................... 340

ראה מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" 

מערכת עזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך 
הודעת תצוגה ....................................................... 379
הערות בטיחות חשובות ................................... 282
339 ..................... הפעלת/ביטול פעולת האזהרה 
281 ...................................................... פעולה/הערות 
282 ............................................ תצוגת לוח מחוונים 

מערכת עזר לחניה 
מערכת עזר לחניה אקטיבית .......................... 265

 PARKTRONIC ראה
ראה מצלמת 360° 

ראה מראות צד 
מערכת עזר לחניה 

 PARKTRONIC ראה
מערכת עזר לחניה אקטיבית 

הודעת תצוגה ....................................................... 380
הערות בטיחות חשובות ................................... 265
חניה........................................................................... 267
268 ............................................. יציאה ממקום חניה
265 ....................................................... פעולה/הערות

מערכת עזר לפנסים אדפטיביים פלוס 
הודעת תצוגה ....................................................... 369
148 .......................................................... הפעלה/כיבוי
147 ....................................................... פעולה/הערות
89 ................................... מערכת עזר לרוחות צד

מערכת עזר לשמירה על נתיב 
הודעת תצוגה ....................................................... 379
הפעלה/ביטול פעולה ......................................... 340
פעולה/מידע .......................................................... 286

ראה הפעלת מערכת עזר אקטיבית לשמירה 
על נתיב 

מערכת ריסון 
362 ........................................................ הודעת תצוגה
50 ....................................................................... הקדמה
נורית אזהרה........................................................... 402
נורית אזהרה )פעולה(............................................ 51

מערכת שיכוך אדפטיבית 
261 ....................................................... פעולה/הערות

 ILS מערכת תאורה חכמה
הודעת תצוגה ....................................................... 368
הפעלה/ביטול פעולה.......................................... 343

 כוונון אורות המעבר לנהיגה בצד 
343 .............................................................. שמאל/ימין
סקירה....................................................................... 146

מפלס דלק 
333 .............................. הצגת הטווח )מחשב דרך( 
36 ................................................................................. מד

מפלס דלק רזרבי 
ראה דלק 
מפרט טכני 

ראה מפרט טכני   
מפתח 

איבוד.......................................................................... 102
100 ..................................................... בדיקת הסוללה
102 ........................................................ בעיה )תקלה(
391 ........................................................ הודעת תצוגה
100 ...................................................... החלפת סוללה
הערות בטיחות חשובות ...................................... 96
190 ...................................................... התנעת המנוע
99 ........................................................ מפתח החירום 
מצבים )מתג הצתה(.......................................... 187
97 ........... נעילה/שחרור נעילה מרכזית בדלתות 
סגירת נוחות........................................................... 114
סקירה ......................................................................... 96

 פעולת התנעה בעזרת
98 .................................................KEYLESS-START
פתיחת נוחות......................................................... 113
שינוי התוכנית .......................................................... 98

מפתח החירום 
הכנסה......................................................................... 99
הסרה........................................................................... 99
נעילת הרכב............................................................ 107
99 .......................................................... פעולה/הערות

מפתח חירום 
106 ................................... שחרור נעילת דלת הנהג
147 ............................................ מצב דרך מהירה

מצב פעולה בחירום של תיבת הילוכים 
205 ...................................................... אוטומטית

מצבי המפתח 
187 ..................................................... KEYLESS-GO
מפתח....................................................................... 187

מצבר )מתח גבוה( 
ראה מצבר המתח הגבוה 
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מצבר )רכב( 
371 ........................................................ הודעת תצוגה
456 .................................... הערות בטיחות חשובות
462 ........................................ התנעה בעזרת כבלים
460 ....................................................................... טעינה
סקירה....................................................................... 456

מצבר הרכב 
ראה מצבר )רכב( 

מצבר מתח גבוה 
221 ....................................... בעיות במהלך הטעינה
הערות כלליות .......................................................... 49
התחממות כבל טעינה ...................................... 215
התקן הגנה ............................................................ 215
טווח .......................................................................... 215
215 ........................................ טמפרטורות חיצוניות 
460 ...................................................................... טעינה 
220 ...................................... טעינה )עמדת טעינה( 
טעינה )עמוד טעינה(.......................................... 219
טעינה )שקע חשמלי( ....................................... 216
ניקוי מצבר ............................................................. 215
שיטת פעולה.......................................................... 214
שרפת הרכב.............................................................. 49
תנאי שימוש .......................................................... 215
תצרוכת אנרגיה.................................................... 215
422 ............................................... מצית סיגריות 

מצלמה אחורית 
444 ........................................................... הוראות ניקוי
הפעלה/כיבוי ......................................................... 270
270 ...................................................... פעולה/הערות 
271 ............................... COMAND-תצוגות בצג ה
תצוגות בצג מערכת השמע............................. 271

מראה מרכזית 
מצב מניעת סנוור )אוטומטי(........................... 136
135 .......................................................... עמעום )ידני(
תצוגת טעינה......................................................... 333

מראות 
ראה מראות צד  

ראה מראה מרכזית 
ראה מראת איפור )במגן השמש( 

מראות צד 
איפוס........................................................................ 136
כוונון........................................................................... 135
מצב חניה................................................................ 137
מצב מניעת סנוור )אוטומטי(........................... 136

קיפול/פתיחה )אוטומטי(.................................. 136
קיפול/פתיחה )חשמלי(..................................... 136
קפל בעת נעילה )מחשב דרך( ....................... 346
שמירת הגדרות )פעולת זיכרון(....................... 138
136 ........................................ תזוזה )איתור תקלות(
421 ........................ מראת איפור )במגן השמש(

מרכז שירות 
ראה מרכז שירות מורשה 

מרכז שירות מורשה ........................................ 29
מרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ

ראה מרכז שירות מורשה 
91 ............................. משבת מנוע )אימובילייזר( 
450 ............................................. משולש אזהרה 

משענות ראש 
התקנה/הסרה )אחורי(...................................... 128
יוקרה......................................................................... 128
כוונון........................................................................... 126
128 .......................................................... כוונון )אחורי(
127 ....................................................... כוונון )חשמלי(
כוונון )ידני(............................................................... 127
משענות ראש יוקרתיות............................... 128

מתג הצתה 
ראה מצבי מפתח 

מתג משולב............................................................ 145

נ

336 ........................ נגן תקליטורים )מחשב דרך(
נהיגה בחו"ל 

142 ...................................... אורות מעבר סימטריים
שירות מרצדס-בנץ............................................. 440

נהיגה בחורף 
הערות כלליות ....................................................... 474

נהיגה בשטח הררי 
זווית גישה/נטישה................................................ 234

נהיגה בשטח 
231 .................................... הערות בטיחות חשובות
זווית גישה/נטישה ............................................... 517
יכולת נסיעה מרבית בשיפוע ........................... 518
מידע כללי ............................................................... 232
234 ....................................................... נסיעה בעלייה 
עומק חציית מים ................................................. 516

 רשימת נושאים לבדיקה לאחר הנהיגה 
בשטח ...................................................................... 233
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 רשימת נושאים לבדיקה לפני הנהיגה 
בשטח ...................................................................... 232

נהיגת שטח 
ראה נהיגה בשטח 

נוזל בלמים 
358 ........................................................ הודעת תצוגה
הערות....................................................................... 513

נוזל ניקוי לשמשה הקדמית 
ראה מערכת שטיפת שמשה קדמית 

נוזל קירור )מנוע( 
437 .................................................... בדיקת המפלס 
הודעת תצוגה ....................................................... 370
513 ................................... הערות בטיחות חשובות 
הצגת הטמפרטורה )מחשב דרך(.................. 341

 טמפרטורה )מחשב דרך, דגמי 
347 ................................................)Mercedes-AMG
מד טמפרטורה ..................................................... 329
נורית אזהרה .......................................................... 403

נוזל שטיפה 
הודעת תצוגה ....................................................... 390

נורות 
ראה נוריות אזהרה וחיווי 

נוריות אזהרה וחיווי 
405 ............................................ DISTRONIC PLUS
403 ............................................................ אבחון מנוע 
נוזל קירור ................................................................ 403

נוריות אזהרה וחיווי 
396 ...........................................................................ABS
399 .........................................................................ESP® 
400 ..............................................................ESP® OFF
242 ................................. LIM (DISTRONIC PLUS) 
SPEEDTRONIC(  LIM משתנה( .................. 239
LIM )בקרת שיוט( ............................................... 236
52 ......................................PASSENGER AIR BAG
RBS )מערכת בלימה רגנרטיבית( ................ 394
אות אזהרת מרחק .............................................. 405
בלמים ...................................................................... 394
חגורת בטיחות ...................................................... 393
מכל דלק ................................................................. 403
מכל דלק רזרבי ..................................................... 403
394 ................................................ מערכת היברידית 
ניטור לחץ ניפוח הצמיגים ................................ 406
סקירה ......................................................................... 38

נוריות חיווי 
הודעת תצוגה ....................................................... 367

ראה נוריות אזהרה וחיווי 
נורית אזהרה וחיווי 

402 .......................................................... מערכת ריסון
 LIM נורית חיווי

242 ............................................ DISTRONIC PLUS
239 ................................ SPEEDTRONIC משתנה
בקרת שיוט ............................................................ 236
נורת לוחית רישוי )הודעת תצוגה( .............. 368
368 ............ נורת נסיעה לאחור )הודעת תצוגה(

נטרול אוטומטי לכרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי 

הודעת תצוגה ....................................................... 365
ניווט 

תפריט )מחשב דרך( .......................................... 334
ראה הוראות הפעלה נפרדות 

ניטור לחץ ניפוח הצמיגים 
אישור מכשיר רדיו למערכת לניטור לחץ ניפוח 
הצמיגים................................................................... 481
בדיקה אלקטרונית של לחץ ניפוח הצמיג .. 479
480 ...................................................... הודעת אזהרה 
479 ................................... הערות בטיחות חשובות 
הערות כלליות ....................................................... 478
480 ..................................................... הפעלה מחדש 
נורית אזהרה .......................................................... 406
פעולה/הערות........................................................ 478
445 .......................................................................... ניקיון
פעולה/הערות........................................................ 275

ניקיון 
מוט וו גרירה ........................................................... 445
פנס איתות במראה ............................................ 444

נסיעה בעלייה 
235 ............................... יכולת נסיעה בשיפוע מרבי
נסיעה בירידה......................................................... 235
235 .......................................................... פסגת גבעה 

נעילה 
ראה נעילה מרכזית 

נעילה )דלתות( 
106 ............................................................... אוטומטית
מבפנים )לחצן נעילה מרכזית(........................ 105
נעילת חירום........................................................... 107

נעילה מרכזית 
344 ....................... נעילה אוטומטית )מחשב דרך(
נעילה/שחרור נעילה )מפתח(............................ 97
נעילת דיפרנציאל )הודעת תצוגה( ............. 378
נעילת הרכב בחירום...................................... 107
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נקר בצמיג 
הכנת הרכב ........................................................... 452
453 ......................................................TIREFIT ערכת
452 ........................................... MOExtended צמיגי

ראה גלגל חלופי למקרה חירום 
נתוני רכב ....................................................... 515

נתוני רכב )נהיגת שטח( 
זווית גישה/נטישה ............................................... 517
יכולת נסיעה מרבית בשיפוע............................ 518
עומק חציית מים ................................................. 516

נתונים טכניים 
502 ................................ גלגל חלופי למקרה חירום 
מידע ......................................................................... 504
515 ................................................................. נתוני רכב
520 ............................................................. עומסי גרור 
צמיגים/גלגלים ..................................................... 486
506 ................................................................... קיבולות 

נתיכים 
467 .................................... הערות בטיחות חשובות
טבלת נתיכים ........................................................ 468
לפני החלפה .......................................................... 468
תיבת נתיכים בלוח המכשירים ....................... 468
תיבת נתיכים בתא המנוע ................................ 468
תיבת נתיכים מתחת לספסל האחורי ......... 469

ס

106 ............................................. סגירה חשמלית
סגירת גשם 

117 ......................................................... חלון גג נפתח
118 ........................................................ חלון גג פנורמי
סגירת נוחות................................................... 113
סד גלגל .......................................................... 483

סוללה מפתח 
בדיקה....................................................................... 100
החלפה..................................................................... 100
99 ....................................... הערות בטיחות חשובות

 סטטיסטיקת תצרוכת הדלק
)מחשב דרך(................................................... 332

ספסל אחורי 
קיפול הספסל לאחור/לפנים............................ 412

 DVD סרט
הפעלה )מחשב דרך(.......................................... 336

ע

520 ............. עומס מותר על הסרן )גרירת גרור( 
515 .................................... עומס על הגג )מרבי( 
עזר לזינוק בעלייה ........................................ 191

עצות לנהיגה 
248 ............................................ DISTRONIC PLUS
142 ...................................... אורות מעבר סימטריים
בלמים....................................................................... 228
גרירת גרור............................................................... 316
דלק............................................................................ 226
החלקת הרכב על כביש רטוב.......................... 229
חציית מים בשטח................................................ 230

יעילות בלימה מוגבלת בכבישים המכוסים 
מלח........................................................................... 228
ירידה.......................................................................... 228
כביש רטוב............................................................... 228
כבישים מכוסים קרח.......................................... 230
כללי............................................................................ 226
142 ........................................................... נהיגה בחו"ל
233 ........................................................... נהיגה בחו"ל
230 .......................................................... נהיגה בחורף
נהיגה בכבישים מוצפים..................................... 229
נהיגה בכבישים רטובים...................................... 229
נהיגה על מכשולים.............................................. 234
נהיגת שטח............................................................ 232
נסיעה בחריצי צמיגים......................................... 234
234 ........................................................ נסיעה בעלייה
עצות להרצה.......................................................... 186
229 ....................................... רפידות בלמים חדשות
475 ..................................................... שרשראות שלג
199 .................................. תיבת הילוכים אוטומטית
453 .............................................. TIREFIT ערכת
455 ........................ לחץ ניפוח הצמיג הגיע לערכו 
לחץ ניפוח הצמיג לא הגיע לערכו .................. 455
451 ............................................. ערכת כלי הרכב
ערכת עזרה ראשונה ..................................... 450

פ

פותח שערים 
426 .................................... הערות בטיחות חשובות
הערות כלליות........................................................ 425
428 ......................................................... מחיקת זיכרון
סנכרון הקוד המתגלגל....................................... 427



19אינדקס

428 ........................................ פתיחת/סגירת השער
תדרים....................................................................... 428
תכנות )לחצן במראה המרכזית(.................... 426

פנס ערפל אחורי 
368 ........................................................ הודעת תצוגה
143 .......................................................... הפעלה/כיבוי

פנסי אורות דרך 
הודעת תצוגה ....................................................... 367
151 ....................................................... החלפת נורות 
145 .......................................................... הפעלה/כיבוי
מערכת עזר לפנסים אדפטיביים פלוס......... 147

פנסי איתות 
152 .................................... החלפת נורות )קדמיות(
145 .......................................................... הפעלה/כיבוי
86 .................................. פנסי בלימה אדפטיביים

פנסי בלם 
אדפטיביים.................................................................. 86
367 ........................................................ הודעת תצוגה

פנסי חניה 
הודעת תצוגה ....................................................... 368
144 .......................................................... הפעלה/כיבוי
147 .............................. פנסי ערפל )טווח מוגדל(

פנסי צד 
144 .......................................................... הפעלה/כיבוי
פנסי שטח...................................................... 147

פנסי תאורת יום 
368 ........................................................ הודעת תצוגה
הפעלה/כיבוי )מחשב דרך( .............................. 343
143 ....................................................... פעולה/הערות

פנסים אחוריים 
הודעת תצוגה ....................................................... 367
פנסים אקטיביים........................................... 146

פנסים ראשיים 
הצטברות אדים..................................................... 149

ראה פנסים ראשיים במצב אוטומטי 
מערכת ניקוי )הערות( ....................................... 514
143 ................... פנסים ראשיים במצב אוטומטי

פנסים ראשיים במצב קבוע 
ראה פנסי תאורת יום 

פעולה בחורף 
כבישים חלקלקים................................................ 230
436 ............................................................ מכסה מצנן
סקירה ...................................................................... 474
475 .................................................... שרשראות שלג 

פעולה דו-אזורית 
168 .......................................................... הפעלה/כיבוי

 ECO start/stop פעולת
ביטול פעולה/הפעלה.......................................... 193
הדממת מנוע אוטומטית................................... 192
191 .................................... הערות בטיחות חשובות
191 .................................................................... הקדמה
192 ................................... התנעת מנוע אוטומטית
191 ................................................................ מידע כללי

 HOLD פעולת
הודעת תצוגה ....................................................... 379
נטרול ........................................................................ 256
255 ....................................................... פעולה/הערות

 Start/stop פעולת
 ECO start/stop ראה פעולת

פעולת אזהרת מרחק 
נורית אזהרה........................................................... 405
84 .......................................................... פעולה/הערות

פעולת המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אי
RBS )מערכת בלימה רגנרטיבית( ................ 300
314 . RBS )מערכת בלימה רגנרטיבית(, בעיות 
309 ................................. )Audio 20( איפוס ערכים
309 ...............  )COMAND Online( איפוס ערכים
309 ................................ אנרגיה חשמלית שנוצרה 
309 ........ )Audio 20( אנרגיה חשמלית שנוצרה
  )COMAND Online( אנרגיה חשמלית שנוצרה

309
בעיות ב-SRS )מערכת ריסון משלימה( .... 315
314 ........................................ בעיות במנוע הבעירה 
315 .............................. בעיות במערכת ההיברידית
310 ................................ DYNAMIC SELECT בקר

 הדממת מנוע אוטומטית 
312 ................................ )ECO start/stop פעולת(
החלפת הילוכים ידנית........................................ 310
הערות בטיחות חשובות ................................... 300
הפעלה )מחשב דרך( ......................................... 305
הצגת טווח הנסיעה הכולל והחשמלי .......... 309
309 ................................................. התחלת הנסיעה 
התחלת נסיעה ללא רעש ................................. 309
309 ..................................................... התנעת המנוע 

ECO start/ התנעת מנוע אוטומטית )פעולת
312 .........................................................................)stop
313 ......................................................................... חניה 
טעינת מצבר המתח הגבוה............................. 306
לוח מחוונים )תצוגת כוח( ................................ 303
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309 ........................................................ READY מחוון
מידע כללי ............................................................... 300
מנוע חשמלי )תצוגת כוח( ............................... 303
מצב טעינה, מצבר מתח גבוה ....................... 306
312 ............................................... מצב סיבוב חופשי 
מצב פעולה ............................................................ 304
מצבר מתח גבוה )מצב טעינה( ..................... 306
ניהול אנרגיה ממופה .......................................... 312
סקירה, לוח מחוונים ........................................... 303
302 ................................. סקירה, מערכת היברידית
עצות לנהיגה.......................................................... 311
312 .....................................ECO start/stop פעולת
רכב עומד במקומו................................................ 311
תפריט המערכת ההיברידית............................ 341
תצוגת זרימת אנרגיה ........................................ 306
תצוגת כוח, מנוע חשמלי ................................. 303
תצרוכת דלק ......................................................... 309
309 ................................  )Audio 20( תצרוכת דלק
309 ............... )COMAND Online( תצרוכת דלק

פעולת נטרול 
80 ................................................ חלונות צד אחוריים 

פעולת פתיחה חוזרת 
108 ....................................................... דלת תא מטען
וילונות גלילה........................................................... 119
117 ......................................................... חלון גג נפתח
117 ........................................................ חלון גג פנורמי
חלונות צד................................................................ 112
פריקה )מצבר מתח גבוה(............................ 459
411 ..................................................... פתח מטען

פתחי אוורור 
182 ......................................................................... אחורי
הערות בטיחות חשובות ................................... 181
כוונון........................................................................... 181
כוונון פתחי האוורור המרכזיים......................... 182
כוונון פתחי האוורור הצדדיים............................ 182
182 .............................................................. תא כפפות
פתיחת נוחות................................................. 113
פתיחת/סגירת נוחות )מצב מחזור אוויר(... 170

צ

צבע )הוראות ניקוי(....................................... 442
.................................................................COMAND צג
ניקיון ......................................................................... 446

 ECO צג
333 .............................................................. מחשב דרך
226 ....................................................... פעולה/הערות
צג הרב-תפקודי.............................................................
331 ....................................................... פעולה/הערות
צג קבוע.................................................................... 342
צג מצב תיבת הילוכים.................................. 197

 צג מצב תיבת הילוכים 
197 ............................. ) DIRECT SELECT ידית(
צג עזר )מחשב דרך( ..................................... 338
צופר .................................................................. 34
צינור פליטה )הוראות ניקוי( ........................ 445
ציפוי למניעת סנוור....................................... 432
474 .....................................................M+S צמיגי
452 .....................................MOExtended צמיגי
474 .....................................MOExtended צמיגי
אחסון ....................................................................... 482
החלפה..................................................................... 481
חיי שירות ................................................................ 473
מידות צמיג )נתונים(........................................... 486
סוליית צמיג ........................................................... 473
שילובי גלגלים וצמיגים ....................................... 488

ראה נקר בצמיג 
צמיגי חורף 

הגבלת מהירות )מחשב דרך( ......................... 344
474 ..............................................................M+S צמיגי
474 ...................................................... צמיגי קיץ 

צמיגים 
בדיקה ...................................................................... 473
הודעת תצוגה ....................................................... 384
481 .......................................................... החלפת גלגל
הערות בטיחות חשובות ................................... 472
הערות כלליות ....................................................... 486
כיוון הסיבוב ............................................................ 482
מידע אודות הנהיגה ............................................ 472
474 ..............................................................M+S צמיגי
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ק

 QR קוד
1 ....................................... יישום מדריך מרצדס-בנץ
כרטיס חילוץ ............................................................. 30
506 ........................................................ קוד צבע 

קונסולה מרכזית 
חלק עליון.................................................................... 41
חלק תחתון................................................................ 42
קיפול הספסל האחורי לאחור/לפנים ......... 411

קירור 
ראה בקרת אקלים 

ר

רדיו 
335 ......................................................... בחירת תחנה

ראה הוראות הפעלה נפרדות 
רזרבי )מכל דלק( 

ראה דלק 
רכב 

מפתח רכב 
ראה מפתח 

רכב 
אבטחה מפני התדרדרות ................................. 483
אחריות ....................................................................... 29
אלקטרוניקה ......................................................... 504
גרירה ........................................................................ 464
הגדרות אישיות...................................................... 341
467 ...................................................................... הובלה 
הודעת תצוגה ....................................................... 386
הורדה ....................................................................... 486
הרמה ....................................................................... 483
225 .............................................. השארת רכב חונה 
התחלת הנסיעה................................................... 190
30 ......................................................... טיפול בנתונים 
נעילה )בחירום(..................................................... 107
97 ....................................................... נעילה )מפתח( 
נתוני רכב ................................................................ 515
27 .............................................................................. ציוד 
רישום .......................................................................... 29
106 ...................................... שחרור נעילה )בחירום(
שחרור נעילה )מפתח( ......................................... 97
שימוש נכון ................................................................ 29

רכיבים אלחוטיים ברכב 
הצהרות תאימות..................................................... 28
70 ................................................. רצועת קשירה 

רצפת תא המטען 
הערות בטיחות חשובות ................................... 417
417 ...................................................... פתיחה/סגירה 
תא אחסון, מתחת לרצפת תא המטען ...... 417
411 .................................................... רשת אחסון

רשת בטיחות 
416 ........................................................................ חיבור 
416 .......................................... מידע בטיחותי חשוב 

ש

שחרור במקרה חירום 
106 ................................................................... דלת נהג

שחרור נעילה 
105 .. מתוך הרכב )מתג שחרור נעילה מרכזית(
106 ............................................ שחרור נעילת חירום

שחרור נעילת חירום 
111 ....................................................... דלת תא מטען
106 ............................................................................ רכב
שטיחון רצפה................................................. 431
440 ..................................... שטיפת רכב )טיפוח(

שילובי גלגלים וצמיגים 
צמיגים ..................................................................... 488
98 ................................... שינוי התוכנית )מפתח(

שירות 
 ASSYST PLUS ראה

שלט רחוק 
177 ................................................. אוורור/חימום עזר
החלפת הסוללה )חימום עזר(......................... 179
פותח שערים.......................................................... 425
426 ....................................... תכנות )פותח שערים(

שמן 
ראה שמן מנוע 

שמן מנוע 
436 .......................................... בדיקת מפלס השמן 
בדיקת מפלס השמן בעזרת המדיד ............. 436
371 ........................................................ הודעת תצוגה
511 ............................. הערות בנוגע לדרגות השמן
הערות בנוגע למפלס/תצרוכת השמן ......... 436

Mercedes- טמפרטורה )מחשב דרך, דגמי
347 ....................................................................... )AMG
מילוי .......................................................................... 437



אינדקס 22

צמיגות ..................................................................... 513
קיבולת מילוי .......................................................... 512
תוספים ................................................................... 512

שמשה קדמית 
הסרת אדים............................................................ 168

שעה 
ראה הוראות הפעלה נפרדות 

שעון עצר )RACETIMER - שעון עצר 
למירוצים(....................................................... 348
שקע...................................................................................
תא מטען ................................................................ 424

שקע 12 וולט 
ראה שקע מצלמת 360°  

28 ....................................................... שקע אבחון
שקעים 

הערות כלליות ....................................................... 423
קונסולה מרכזית .................................................. 423
תא אחורי ................................................................ 423

שרשראות שלג 
מידע.......................................................................... 475

ת

תא אחורי 
167 ............................................... כוונון הטמפרטורה
182 ................................................. כוונון פתחי אוורור
תא כפפות...................................................... 409
410 ............................................. תא למשקפיים 

תא מטען 
ראה דלת תא מטען 

תא נהג 
סקירה ......................................................................... 34

ראה גלגל חלופי מתקפל בלוח המחוונים
תאונה 

 פעולות המתבצעות אוטומטית 
לאחר תאונה ............................................................ 68

תאורה 
ראה אורות 
תאורה בפנייה 

הודעת תצוגה ....................................................... 366
146 ....................................................... פעולה/הערות

תאורה פנימית 
בקרה ידנית............................................................. 149
מערכת בקרה אוטומטית.................................. 149
סקירה....................................................................... 149

150 ......................................................... תאורת חירום
149 ......................................................... תאורת מפות

 תאורת חירום המופעלת במקרה 
של תאונה ...................................................... 150
328 ..................................... תאורת לוח מחוונים 
149 ................................................. תאורת מפות

תאי אחסון 
419 ........................................................ מחזיק כוסות 
408 .......................................... מידע בטיחותי חשוב 
410 ............................................ משענת יד )למטה( 
קונסולה מרכזית .................................................. 410
411 .......................... קונסולה מרכזית )תא אחורי(
תא כפפות ............................................................. 409
תא למשקפיים ..................................................... 410

תאימות אלקטרומגנטית 
הצהרות תאימות..................................................... 28

תדרים 
טלפון נייד ................................................................ 504
מכשיר קשר .......................................................... 504
428 ........................................................ פותח שערים 

תוכניות נהיגה 
200 .................................. תיבת הילוכים אוטומטית

 תוכניות שטח )כלי רכב עם חבילת
 )Off-Road Engineering

296 ...................................................... פעולה/הערות 
296 ................................. Off-road תוכנית הנהיגה
296 .........................Off road Plus תוכנית הנהיגה
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הגנה על הסביבה

הערות כלליות

% הערת הגנה על הסביבה

המדיניות המוצהרת של חברת דיימלר היא 
מדיניות מן המקיפות ביותר להגנה על הסביבה.

חסכונית  בצורה  להשתמש  הן  שלנו  המטרות 
במשאבים הטבעיים המהווים את הבסיס לקיומנו 
ובאופן המתחשב בדרישות הטבע והמין האנושי.

ידי  על  על הסביבה  בהגנה  לסייע  יכול  גם אתה 
הפעלת רכבך באופן אחראי וידידותי לסביבה.

תצרוכת הדלק ושחיקת המנוע, תיבת ההילוכים, 
הבלמים והצמיגים תלויים בגורמים שלהלן:

• תנאי הפעלת רכבך	
• סגנון הנהיגה האישי שלך	

באפשרותך להשפיע על שני הגורמים האלה. 
לפיכך, נא שים לב לנושאים שלהלן:

תנאי הפעלה:
• הימנע מנסיעות קצרות, כיוון שהן מעלות את 	

תצרוכת הדלק.

• שמור על לחץ ניפוח תקין בצמיגים.	

• אל תישא בתוך הרכב מטען מיותר.	
• הסר את הגגון אם הוא אינו בשימוש.	
• רכב המטופל באופן קבוע יסייע בהגנה על 	

הסביבה. לפיכך עליך לפעול בהתאם לתוכנית 
הטיפולים של רכבך.

• דאג לביצוע עבודות הטיפול השוטף במרכז 	
שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מרצדס.

סגנון נהיגה אישי:
• אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת 	

המנוע.
• אל תחמם את המנוע כאשר הרכב עומד 	

במקומו.
• נהג בזהירות ושמור על מרחק בטוח מכלי 	

הרכב שלפניך.
• הימנע מהאצות ומבלימות חדות ותכופות.	

• החלף הילוכים במועד, והפעל את המנוע רק 	
עד ל- Ô ממהירות המנוע המרבית להילוך 

זה.
• דומם את המנוע כאשר הרכב עומד במקומו 	

בעומסי תנועה.
• עקוב אחר תצרוכת הדלק של הרכב.	

גריטת הרכב

מדינות האיחוד האירופי בלבד:
חברת מרצדס-בנץ תעביר את רכבך הישן לגריטה 

באופן אחראי וידידותי לסביבה בהתאם להנחיית 
גריטת כלי רכב של האיחוד האירופי.

הגריטה מתבצעת באחת מנקודות הגריטה 
ומפעלי הפירוק הזמינים. באפשרותך להעביר את 
רכבך למפעלים אלו ללא תשלום. פעולה זו תהווה 
תרומה משמעותית לתהליך המחזור ולשמירה על 

המשאבים.
למידע נוסף אודות גריטת כלי רכב ישנים, שיקומם 
ותנאי המדיניות, בקר בדף הבית של מרצדס-בנץ.

חלקי חילוף מקוריים של מרצדס-בנץ

% הערת הגנה על הסביבה

חברת דיימלר מספקת גם מכללים וחלקי חילוף 
משופצים שאיכותם זהה לזו של חלקי חילוף 

חדשים. האחריות על חלקי חילוף אלו זהה לזו 
של חלקי חילוף חדשים.

ייתכן שכריות אוויר, מותחני חגורות בטיחות,   
יחידות בקרה וחיישנים הקשורים למערכות ריסון 

אלו יותקנו בתוך רכבך במקומות שלהלן:
• דלתות	
• קורות דלתות	
• מפתני דלתות	
• מושבים	
• לוח מכשירים	
• לוח מחוונים	
• קונסולה מרכזית	
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אל תתקין אביזרים כגון מערכות שמע 
במקומות אלה. אל תבצע תיקונים או עבודות 
ריתוך. אתה עלול לפגוע ביעילות פעולתן של 

מערכות הריסון.
התקן אביזרים במרכז שירות מורשה.

אתה עלול לסכן את בטיחות פעולת רכבך אם 
תשתמש בחלקים, בצמיגים, בגלגלים ובאביזרים 

בטיחותיים שלא אושרו על ידי חברת מרצדס. הדבר 
עלול לגרום לתקלות במערכות הבטיחות, לדוגמה 

מערכת הבלמים. השתמש רק בחלקי חילוף 
מקוריים של מרצדס-בנץ או בחלקי חילוף באיכות 

זהה. השתמש רק בצמיגים, בגלגלים ובאביזרים 
שאושרו במיוחד לרכבך.

חברת מרצדס-בנץ בודקת את אמינותם, 
בטיחותם והתאמתם של חלקי חילוף מקוריים 

וחלקי חילוף ואביזרים זהים שאושרו במיוחד לרכבך. 
אף שחברת מרצדס-בנץ מבצעת חקר שוק 

מתמשך, היא אינה יכולה לבדוק את כל חלקי 
החילוף. לפיכך, לא תישא חברת מרצדס-בנץ בכל 

אחריות לשימוש בחלפים מסוג זה בכלי הרכב 
מתוצרתה, גם אם הם אושרו רשמית או עצמאית 

על ידי מרכז בדיקה כלשהו.
בגרמניה חלקי חילוף מסוימים מאושרים רשמית 
להתקנה או לשינוי רק אם הם עומדים בדרישות 

החוק. הדבר נכון גם במדינות אחרות. כל חלקי 
החילוף המקוריים של מרצדס-בנץ עומדים 

בדרישות האישור. השימוש בחלקי חילוף לא 
מאושרים עלול להביא לשלילת רישיון הרכב.

הדבר יקרה:
• אם חלקי החילוף יגרמו לשינוי סוג הרכב 	

בהשוואה לסוג הרכב המופיע ברישיון הרכב
• אם הם מהווים סכנה למשתמשי הדרך האחרים	
• אם הם משפיעים בצורה משמעותית על רמות 	

פליטות המזהמים והרעש

 (VIN) ציין תמיד את מספר זיהוי הרכב
) עמוד 506( בעת הזמנת חלקי חילוף מקוריים 

של מרצדס-בנץ.

ספר נהג

ציוד הרכב

ספר הנהג מתייחס לכל הדגמים ולכל הציוד 
הסטנדרטי והאופציונלי הזמין לרכבך ביום פרסומו. 

ייתכנו הבדלים מסוימים בין השווקים. שים לב, ייתכן 
שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים המפורטים. 

הערה זו מתייחסת גם למערכות ולפעולות 
בטיחותיות. לפיכך, ייתכנו הבדלים בין הציוד ברכבך 

ובין זה המופיע בתיאורים ובאיורים.
מסמכי הרכישה המקוריים והסכם הרכישה של 

רכבך מכילים את רשימת כל המערכות הקיימות 
ברכבך.

אם יש לך שאלות בנוגע לציוד ואופן הפעלתו, נא 
פנה למרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.
ספר הנהג וחוברת השירות הם מסמכים חשובים, 

ויש להשאירם בתוך הרכב.

הפעלה בטוחה

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם אתה לא מבצע את עבודות השירות/הטיפול 
השוטף או התיקונים המפורטים, הדבר עלול 
לגרום לתקלות או לכשלים במערכות הרכב. 

הדבר עלול לגרום לתאונה.
בצע תמיד את עבודות השירות/הטיפול השוטף 
המפורטות כמו גם את עבודות התיקון הדרושות 

במרכז שירות מורשה.

$ אזהרה

חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים קטנים 
עלולים להידלק אם הם באים במגע עם חלקיה 
החמים של מערכת הפליטה. הדבר עלול לגרום 

לשרפה.
בדוק באופן קבוע את תחתית הרכב בעת נהיגה 

בשטח או בכבישים לא סלולים. הסר במיוחד 
שאריות צמחים או חומרים דליקים אחרים 

שנלכדו ברכב. צור קשר עם מרכז שירות מורשה 
במקרה של נזק.
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$ אזהרה

ביצוע שינויים ברכיבים האלקטרוניים, בתוכנה 
שלהם ובחיווט עלול להשפיע על פעולתם ו/או 

על פעולת רכיבים אחרים המחוברים אליהם. 
הדבר מתייחס במיוחד למערכות בטיחות. ייתכן 

שהן כבר לא יפעלו כהלכה ו/או יסכנו את 
בטיחות הרכב. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
אל תנסה לשנות את החיווט, את הרכיבים 

האלקטרוניים או את התוכנה שלהם. בצע תמיד 
את העבודה על רכיבים חשמליים ואלקטרוניים 

במרכז שירות מורשה.

ביצוע שינויים ברכיבים האלקטרוניים של הרכב יביא 
לשלילת רישיון הרכב.

נזק עלול להיגרם לרכב אם:  
• הרכב נתקע, לדוגמה במדרכה גבוהה או 	

בכביש לא סלול
• אתה נוהג מהר מדי ופוגע במכשול, לדוגמה 	

מדרכה או בור בכביש
• חפץ כבד פוגע בתחתית המרכב או בחלקי 	

השלדה
במקרים אלו, הגוף, תחתית המרכב, חלקי 

השלדה, הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק וייתכן 
שלא תוכל להבחין בנזק. רכיבים שניזוקו בצורה זו 
עלולים להיכשל באופן פתאומי או שבמקרה של 

תאונה, לא לעמוד במאמץ שאליו הם תוכננו.
אם מגני תחתית המרכב נפגעו, חומרים דליקים 

כגון עלים, עשב או ענפים קטנים עלולים להצטבר 
בין תחתית המרכב למגני תחתית המרכב. אם 

חומרים אלו באים במגע עם חלקיה החמים של 
מערכת הפליטה, הם עלולים לעלות באש.

במקרים אלו, הבא את הרכב מיד לבדיקה ולתיקון 
במרכז שירות מורשה. אם אתה ממשיך בנסיעה 
ואתה מבחין שבטיחות הנהיגה נפגעה, עצור מיד 
את הרכב תוך תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה. 

במקרים אלו, התייעץ עם מרכז שירות מורשה.

הצהרת תאימות

רכיבים אלחוטיים ברכב

המידע שלהלן מתייחס לכל הרכיבים ברכב 
ולמערכות המידע והתקני התקשורת שברכב 

הקולטים ו/או משדרים גלי רדיו:
הרכיבים שברכב זה הקולטים ו/או משדרים גלי 
רדיו עומדים בדרישות הבסיסיות ובכל התנאים 
 . 1999/5/EC  הרלוונטיים האחרים של ההנחיה

תוכל לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות מורשה 
של חברת מרצדס-בנץ.

תאימות אלקטרומגנטית

התאימות האלקטרומגנטית של רכיבי הרכב 
נבדקה ואושרה בהתאם לגרסה העדכנית התקפה 

.ECE-R 10 של התקנה

שקע אבחון

שקע האבחון מיועד רק לחיבור ציוד אבחון במרכז 
שירות מורשה.

$ אזהרה

חיבור ציוד לשקע האבחון שברכב עלול להשפיע 
על פעולת מערכות הרכב. הדבר עלול להשפיע 

על בטיחות הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.
אל תחבר ציוד כלשהו לשקע האבחון של הרכב.

$ אזהרה

חפצים בחלל הרגליים של הנהג עלולים להגביל 
את המרווח שסביב הדוושות או למנוע את 

הפעלתן. דבר זה הוא סכנה תפעולית ויפגע 
בבטיחות הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אחסן את כל החפצים בצורה בטוחה בתוך הרכב 
כך שהם לא יגיעו לחלל הרגליים של הנהג. 

אבטח תמיד שטיחונים כהלכה וכמפורט כדי 
לוודא שיהיה מספיק מקום להפעלת הדוושות. 

אין להשתמש בשטיחונים שאינם מהודקים, ואין 
לערום כמה שטיחונים זה על גבי זה.
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הדממת המנוע כאשר ציוד מחובר לשקע   
האבחון עלולה לגרום לפריקת מצבר ההתנעה.

חיבור ציוד לשקע האבחון עלול לגרום לאיפוס 
נתוני בדיקת פליטת המזהמים, לדוגמה. הדבר 

עלול לגרום לרכב שלא לעמוד בדרישות לבדיקות 
פליטות המזהמים הבאות במהלך מבחן הרישוי 

השנתי.

מרכז שירות מורשה

למרכז שירות מורשה יש המיומנויות, ההסמכות 
והכלים המיוחדים הדרושים לביצוע כל העבודות 
בצורה נכונה ברכבך. הערה זו מתייחסת במיוחד 

לעבודה הקשורה לבטיחות.
פעל בהתאם להערות שבחוברת השירות.

בצע תמיד את כל העבודות שלהלן במרכז שירות 
מורשה:

• עבודה הקשורה לבטיחות	
• עבודת שירות וטיפול שוטף	
• עבודת תיקון	
• שינויים, התקנות והמרות	
• עבודה על רכיבים אלקטרוניים	

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לפנות למרכז שירות 
מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

רישוי הרכב

חברת מרצדס-בנץ עשויה לבקש ממרכזי השירות 
שלה לבצע בדיקות טכניות בכלי רכב מסוימים. 

הבדיקה מאפשרת שיפור איכות הרכב או בטיחותו.
חברת מרצדס-בנץ יכולה להודיע לך על בדיקות 

אלו רק אם היא מחזיקה בנתוני הרישוי שלך.
ייתכן שרכבך עדיין לא נרשם על שמך במקרים 

שלהלן:
• אם רכבך לא נרכש באולם מכירות של היבואן 	

המקומי.
• אם רכבך לא נבדק במרכז שירות מורשה של 	

חברת מרצדס-בנץ.

מומלץ לרשום את רכבך במרכז שירות מורשה של 
חברת מרצדס-בנץ.

עדכן את חברת מרצדס-בנץ בהקדם האפשרי 
אודות כל שינוי בכתובת או בבעלות הרכב. 

באפשרותך לעשות זאת במרכז שירות מורשה של 
חברת מרצדס-בנץ לדוגמה.

שימוש נכון

אם תסיר אחת ממדבקות האזהרה, אתה או 
משתמשים אחרים עלולים שלא לזהות סכנות 

מסוימות. השאר את מדבקות האזהרה במקומן.
שים לב למידע שלהלן בעת הנהיגה ברכבך:

• הערות הבטיחות שבספר נהג זה	
• הנתונים הטכניים של הרכב	
• חוקי התעבורה ותקנות התעבורה	
• תקני הבטיחות והחוק המתייחסים לכלי רכב 	

ממונעים

אחריות

פעל בהתאם להוראות שבספר נהג זה בכל   
הקשור להפעלתו הנכונה של רכבך כמו גם 

להנחיות המתייחסות לנזק אפשרי לרכב. נזק 
שנגרם לרכבך כתוצאה מהפרת הוראות אלו לא 

יוכר במסגרת האחריות של מרצדס-בנץ או 
במסגרת האחריות לרכב חדש או משומש.
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קוד QR המכיל מידע המיועד לכוחות 
חילוץ

 קוד ה-QR נמצא על דלתית מילוי הדלק ועל 
קורה B. במקרה של תאונה, שירותי החילוץ יכולים 

למצוא במהירות את קוד ה-QR ולזהות בקלות את 
רכבך. כרטיס החילוץ הנוכחי מכיל את רוב המידע 

החשוב הקשור לרכבך בצורת טופס קומפקטי, 
לדוגמה ניתוב כבלי החשמל.

 תוכל למצוא מידע נוסף בכתובת
http://portal.aftersales.i.daimler.com/

public/content/asportal/en/communication/
.informationen_fuer/QRCode.html

נתונים השמורים ברכב

מגוון נרחב של רכיבים אלקטרוניים ברכבך כוללים 
זיכרונות המאחסנים נתונים.

זיכרונות נתונים אלו שומרים מידע טכני באופן זמני 
או קבוע הקשור ל:

• מצבו התפעולי של הרכב	
• אירועים	
• תקלות	

באופן כללי, נתונים טכניים אלו מתעדים את מצבו 
של רכיב מסוים, יחידה מסוימת, מערכת מסוימת 

או סביבתם.
הם כוללים לדוגמה:

• תנאי פעולתו של רכיב מערכת, לדוגמה מפלסי 	
נוזלים

• הודעות הקשורות למצב הרכב ולרכיבים 	
מסוימים, לדוגמה, מספר סיבובים/מהירות גלגל, 

תאוטה תוך כדי נסיעה, תאוצה צדדית, מצב 
דוושת האצה

• כשלים ופגמים ברכיבי מערכות חשובות, 	
לדוגמה, אורות, בלמים

• תגובות הרכב ותנאי פעולתו במצבי נהיגה 	
מיוחדים, לדוגמה הפעלת כרית אוויר, התערבות 

מערכות בקרת היציבות
• תנאים סביבתיים, כגון טמפרטורה חיצונית	

נתונים אלו הם נתונים טכניים בעיקר והם 
משמשים ל:

• איתור ותיקון תקלות ופגמים	
• ניתוח פעולות הרכב, לדוגמה לאחר תאונה	
• שיפור פעולות הרכב	

לא ניתן להשתמש בנתונים כדי לאתר את תנועות 
הרכב.

בעת הטיפול ברכב, ייתכן שהמידע הטכני השמור 
בזיכרון נתוני האירועים ובזיכרון נתוני התקלות 

ייבדק.
הטיפולים כוללים לדוגמה:

• שירותי תיקון	
• תהליכי שירות	
• תיקונים במסגרת האחריות	
• אבטחת איכות	

עובדי מרכז השירות )כולל היצרנים( יבדקו נתונים 
אלו בעזרת מכשירי אבחון מיוחדים. תוכל לפנות 

לגורמים אלו כדי לקבל מידע מפורט נוסף, אם יש 
צורך בכך.

לאחר תיקון תקלה מסוימת, המידע נמחק מזיכרון 
התקלות.

בעת הפעלת הרכב, יכולים נתונים טכניים אלו 
בשילוב מידע אחר להביא לחקירתו של אדם מסוים 

)אם יש צורך בכך, לאחר התייעצות עם מומחה 
מוסמך(.
לדוגמה:

• דיווחי תאונות	
• נזק לרכב	
• עדויות של עדי ראייה	

בנוסף, פעולות נוספות מאפשרות לרכב להעביר 
נתונים מסוימים הקשורים בו, כפי שהוסכם על 

פי חוזה שאושר על ידי הלקוח. הפעולות הנוספות 
כוללות לדוגמה את מיקום הרכב במקרה חירום.
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מידע אודות זכויות יוצרים

הערות כלליות

מידע אודות רישיונות לתוכנת חינם או תוכנת קוד 
פתוח הפועלות ברכבך וברכיביו האלקטרוניים זמין 

באתר האינטרנט שלהלן:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
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תא נהג 34

תא נהג

עמודפעולה

ידיות החלפת הילוכים בגלגל :
201ההגה

145מתג משולב;

36לוח מחוונים=

צופר?

ADIRECT SELECT 197ידית

B תצוגת אזהרה של
PARKTRONIC-262ה

C44לוח בקרה עילי

D160מערכות בקרת אקלים

Eמתג הצתה
לחצן התנעה/הדממה

187
187

עמודפעולה

F132כוונון ידני של גלגל ההגה

Gכוונון חשמלי של גלגל ההגה
גלגל הגה מחומם

132
133

H236ידית בקרת שיוט

I435פתיחת מכסה המנוע

J28שקע אבחון

K224בלם חניה חשמלי

L143מתג אורות
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35תא נהג

עמודפעולה

44לוח בקרה עילי:

תצוגת אזהרה של ;
PARKTRONIC-262ה

145מתג משולב=

36לוח מחוונים?

Aצופר

BDIRECT SELECT 197ידית

C ידיות החלפת הילוכים בגלגל
201ההגה

D143מתג אורות

E28שקע אבחון

עמודפעולה

F435פתיחת מכסה המנוע

G224בלם חניה חשמלי

Hמתג הצתה
לחצן התנעה/הדממה

187
187

I132כוונון ידני של גלגל ההגה

Jכוונון חשמלי של גלגל ההגה
גלגל הגה מחומם

132
133

K236ידית בקרת שיוט

L160מערכות בקרת אקלים
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לוח מחוונים 36

לוח מחוונים

תצוגות ובקרות

לוח מחוונים עם מד מהירות )קמ"ש( +

עמודפעולה

מד מהירות:
329מד מהירות עם מקטעים

מד דלק;
מחוון המציין את מיקום 

דלתית מילוי הדלק 8: 
מכסה מילוי הדלק נמצא בצד 

ימין.

עמודפעולה

329מד מהירות מנוע=

329טמפרטורת נוזל קירור?

A331צג רב-תפקודי

B328תאורת לוח מחוונים
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37לוח מחוונים

תוכל למצוא מידע אודות תצוגת הטמפרטורה  +
החיצונית בצג הרב-תפקודי בסעיף "תצוגת 

טמפרטורה חיצונית" ) עמוד 329(.
ניתן למצוא מידע אודות התצוגות הנוספות  +

לכלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין בפרק "הינע 
המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין" שבספר 

הנהג הדיגיטלי ) עמוד 303(.
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לוח מחוונים 38

נוריות אזהרה וחיווי

עמודפעולה

L143 אורות מעבר:

T144 פנסי צד;

=ESP®  ÷399

K145 אורות דרך גבוהים?

A בלם חניה חשמלי !
402)אדומה(

B בלם חניה חשמלי !
402)צהובה(

C )בלמים )צהובה J394

D405· אזהרת מרחק

E145!# פנסי איתות

עמודפעולה

F ניטור לחץ ניפוח h
406צמיגים

G650 מערכת ריסון

Hחגורות בטיחות ü393

I%190 מנוע דיזל: מצתי להט

J403? נוזל קירור

Kפנס ערפל אחורי R143

L403; אבחון מנוע

M8403 מכל דלק רזרבי

NESP® OFF  å399

OABS !396

P)בלמים )אדומה J394

ניתן למצוא מידע אודות נוריות האזהרה והחיווי  +
בכלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין בפרק "הינע 

המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין" שבספר 
הנהג הדיגיטלי ) עמוד 303(.
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39גלגל הגה רב-תפקודי

גלגל הגה רב-תפקודי

עמודפעולה

331צג רב-תפקודי:

; Audio 20/COMAND Online
)ראה הוראות הפעלה נפרדות(

עמודפעולה

=?

כלי רכב עם Audio 20: הפעל 
את הבקרה הקולית כדי לנווט 

)עיין בהוראות ההפעלה של 
היצרן(

 כלי רכב עם
COMAND Online: הפעל את 

LINGUATRONIC )ראה 
הוראות הפעלה נפרדות(

8

השתקה
W X

כוונון עוצמת השמע
~

דחייה או סיום שיחה
יציאה מספר הטלפונים/זיכרון 

החיוג החוזר
6

ייזום או קבלת שיחה
מעבר לזיכרון החיוג החוזר

337
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גלגל הגה רב-תפקודי 40

עמודפעולה

? = ;

בחירה בתפריט
: 9

בחירה בתפריט משנה או 
גלילה ברשימה

a

אישור הבחירה
הסתרת הודעות המופיעות 

בצג
%

הקודם
כלי רכב עם Audio 20: כבה 

את הבקרה הקולית של 
מערכת הניווט )עיין בהוראות 

ההפעלה של היצרן(
 כלי רכב עם

COMAND Online: כבה את 
LINGUATRONIC )ראה 
הוראות הפעלה נפרדות(

330

330

330
350

330
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41קונסולה מרכזית

קונסולה מרכזית

קונסולה מרכזית, חלק עליון

עמודפעולה

 Audio 20 או:
COMAND Online )ראה 
הוראות הפעלה נפרדות(

c129 חימום מושב;

s131 אוורור מושב=

?PARKTRONIC  c262

AECO start/stop פעולת è191
בחירת מצב הפעולה )כלי רכב 

304היברידיים מסוג פלאג-אין(

עמודפעולה

B £145 מהבהבי חירום

C52נורית חיווי כרית אוויר נוסע

ATA 92נורית חיווי

DESP®  å87

E176& חימום עזר
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קונסולה מרכזית 42

קונסולה מרכזית, חלק תחתון

+ Off-Road Engineering דגמים עם חבילת

עמודפעולה

Fתא אחסון
מחזיקי כוסות

מאפרה
מצית סיגריות

שקע מתח

410
419
422
422
423

G251גלגל בורר לבקרת גובה

H ויסות מהירות( DSR Ã
294נסיעה במורד(

I החלפת הילוכים ידנית )מצב
201קבוע(

JDYNAMIC SELECT 195בקר

K410תא אחסון עם ממשק מדיה

עמודפעולה

L משטח מגע )ראה הוראות
הפעלה נפרדות(

M לחצן הקודם )ראה הוראות
הפעלה נפרדות(

N COMAND או Audio בקר
)ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(

O הפעלת לחצן מועדפים g
)ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(

P מעבר אל צג הגדרות הרכב
)ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(

Q הילוך נמוך לנסיעת +
297שטח
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43קונסולה מרכזית

 כלי רכב עם חבילת AIRMATIC ודגמי +
Mercedes-AMG

עמודפעולה

Fתא אחסון
מחזיקי כוסות

מאפרה
מצית סיגריות

שקע מתח

410
419
422
422
423

G ויסות מהירות( DSR Ã
294נסיעה במורד(

H החלפת הילוכים ידנית )מצב
201קבוע(

IDYNAMIC SELECT 195בקר

J410תא אחסון עם ממשק מדיה

K משטח מגע )ראה הוראות
הפעלה נפרדות(

L לחצן הקודם )ראה הוראות
הפעלה נפרדות(

עמודפעולה

M COMAND או Audio בקר
)ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(

N הפעלת לחצן מועדפים g
)ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(

O מעבר אל צג הגדרות הרכב
)ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(
 AMG RIDE CONTROL
)Mercedes-AMG 261)דגמי

Pבקרת גובה Á258
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לוח בקרה עילי 44

לוח בקרה עילי

עמודפעולה

p הפעלת/כיבוי תאורת :
149המפות השמאלית

c הפעלת התאורה ;
149הקדמית הפנימית

t הפעלת/כיבוי התאורה =
149האחורית הפנימית

| כיבוי התאורה הפנימית ?
הקדמית/בקרת תאורה 

149פנימית אוטומטית

A הפעלת/כיבוי תאורת p
149המפות הימנית

B 3 פתיחת/סגירת וילונות
הגלילה של חלון הגג הפנורמי

118

עמודפעולה

C410תא למשקפיים

D נטרול חיישן התנועה ê
93בתוך תא הנוסעים

E מערכת(  SOS לחצן G
424החירום של מרצדס-בנץ(

F נטרול ההגנה מפני ë
92גרירה

G135מראה מרכזית

H426לחצני פותח שערים מובנה
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45לוח בקרה בדלת

לוח בקרה בדלת

עמודפעולה

105פתיחת הדלת:

% & שחרור נעילה/;
105נעילת הרכב

= = 5 4 r 
שמירת כוונוני המושב, 

המראות החיצוניות ועמוד 
138ההגה )פעולת זיכרון(

125כוונון מושבים?

A\öZ7 
כוונון וקיפול חשמלי של 

135המראות החיצוניות

עמודפעולה

B פתיחת/סגירת חלונות W
112הצד

C פתיחת/סגירת דלת q
110תא המטען

D סגירת/פתיחת חיבור וו 
הגרירה

6 כדי לשחרר את נעילת 
דלתית מילוי הדלק

318

207

E הפעלת/כיבוי פעולת n
80נטרול חלונות הצד האחוריים
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

כלי רכב היברידיים

הערות כלליות

טכנולוגיה היברידית משלבת מנוע בעירה פנימית 
חסכוני בדלק עם מנוע חשמלי עוצמתי.

הערות בטיחות חשובות

סכנת התחשמלות

$ סכנה

במערכת החשמל של הרכב הפועלת במתח 
גבוה עובר מתח גבוה. אם אתה משנה רכיבים 

במערכת החשמל במתח גבוה של הרכב או נוגע 
ברכיבים פגומים, אתה עלול להתחשמל. נזק 

עלול להיגרם לרכיבים שבמערכת החשמל 
במתח גבוה במקרה של תאונה גם אם לא ניתן 

להבחין בנזק. קיימת סכנה לפגיעה גופנית 
קטלנית.

אל תיגע ברכיבי המתח הגבוה לאחר תאונה 
ולעולם אל תשנה את מערכת החשמל במתח 

גבוה של הרכב. לאחר תאונה גרור את הרכב 
ובדוק את מערכת החשמל במתח גבוה של 

הרכב במרכז שירות מורשה.

בעת גרירת הרכב לאחר תאונה, זכור לעיין בפרקים 
שלהלן:

• הובלת הרכב ) עמוד 467(	
• גרירת הרכב כאשר שני הסרנים על הקרקע 	

) עמוד 466(

קרא את הוראות הבטיחות בנוגע לגרירה והתנעה 
בגרירה ) עמוד 464(.

כל הרכיבים במערכת ההיברידית מסומנים 
במדבקות אזהרה צהובות המזהירות אותך מפני 

סכנת המתח הגבוה. הכבלים של מערכת החשמל 
במתח גבוה של הרכב צבועים בצבע כתום.

חובה לסגור את מתג ההצתה בעת ביצוע עבודות 
כלליות כגון החלפת נורות או בדיקת מפלס נוזל 

הקירור.

כיבוי אוטומטי של המערכת ההיברידית

אם רכיבי מערכת הריסון מופעלים במהלך תאונה, 
המערכת ההיברידית מפסיקה אוטומטית את 

פעולתה.
המערכת ההיברידית אינה מופעלת בעת התנעת 

הרכב אם:
• יש קצר חשמלי במערכת ההיברידית.	
• חיבור חשמלי במערכת ההיברידית מנותק.	

הדבר יבטיח שלא תוכל לבוא במגע עם מתח גבוה.

כיבוי ידני של המערכת ההיברידית

ניתן לכבות ידנית את המערכת ההיברידית בעזרת 
התקן כיבוי המתח הגבוה.
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כדי למנוע נזק למערכת ההיברידית, אנא עיין   
בהוראות שלהלן:

• כבה את המערכת ההיברידית בצורה ידנית רק 	
במצבים שלהלן.

• העבודה על המערכת ההיברידית תבוצע רק 	
על ידי מרכז שירות מורשה, גם אם היא כובתה 

ידנית.
כבה את המערכת ההיברידית בצורה ידנית אם:

• נורית האזהרה של מערכת הריסון 6 שבלוח 	
המחוונים נדלקת לאחר תאונה

• הרכב ניזוק בצורה קשה, לדוגמה לאחר תאונה, 	
ורכיבי מערכת הריסון לא הופעלו

• הרכב ניזוק בצורה קשה ויש לגרור או להוביל 	
אותו

e  אם הדבר אפשרי, הוצא את הרכב מאזור
הסכנה: העבר את תיבת ההילוכים 

.N האוטומטית למצב
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e  דחוף את הרכב למקום בטוח והחנה אותו

 בבטחה.
פנה לקבלת עזרה אם יש צורך בכך.

הרכב ננעל אוטומטית כאשר מתג ההצתה פתוח 
והגלגלים מסתובבים. לכן אתה עלול להינעל 

מחוץ לרכב אם אתה דוחף אותו או בודק אותו על 
דינמומטר.

e .סגור את מתג ההצתה
e  העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 

.P למצב
הפעל את בלם החניה החשמלי ) עמוד 224(.

אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו 
) עמוד 483(.

e  :כדי להשתמש בהתקן כיבוי המתח הגבוה
פתח את דלת תא המטען.

e  הרם את רצפת תא המטען למעלה
) עמוד 417(.

e .הסר את הגימור הימני שבתא המטען

e  לחץ על תפס השחרור : בכיוון החץ ומשוך
אותו החוצה.

e  משוך את התקן כיבוי המתח הגבוה ; עד
לנעילתו במצב עצירה.

אם המערכת ההיברידית כובתה בגלל הסיבות 
המוזכרות לעיל, בדוק אותה במרכז שירות מורשה 

לפני הפעלתה מחדש.

מצבר מתח גבוה

$ אזהרה

במקרה של שרפה ברכב, הלחץ הפנימי 
שבמצבר המתח הגבוה עלול להיות קריטי. 

במקרה זה, גזים דליקים יוצאים דרך שסתום 
אוורור שבתחתית הרכב. הגז עלול להידלק. 

הדבר עלול לגרום לחבלה.
צא מיד מאזור הסכנה. אבטח את אזור הסכנה 

ממרחק מתאים תוך ציות לדרישות החוק.

$ אזהרה

אם בית מצבר המתח הגבוה ניזוק, תמיסת 
האלקטרוליט וגזים עלולים לדלוף החוצה. הם 

רעילים ומאכלים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
הימנע מיצירת מגע עם העור, העיניים או 

הבגדים. שטוף מיד את תמיסת האלקטרוליט 
בעזרת מים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

הפעלת הרכב במצב סרק לפרק זמן ממושך   
עלולה לגרום נזק למצבר המתח הגבוה. אם 

הרכב פעל במצב סרק לפרק זמן ממושך, חבר 
את מצבר המתח הגבוה לעמדת טעינה.

טעינת מצבר המתח הגבוה ) עמוד 213(.
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תא המנוע

לפני פתיחת מכסה המנוע:
e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .סגור את מתג ההצתה
e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה

 או בכלי רכב עם פעולת התנעה
:KEYLESS-GO או עם KEYLESS-START

e  הסר את לחצן ההתנעה/ההדממה ממתג
ההצתה.

e  קרא את הערות האזהרה אודות סכנת
התחשמלות ) עמוד 48(.

e  קרא את הערות האזהרה אודות מכסה המנוע
) עמוד 435(.

מערכות בטיחות הנהיגה RBS )מערכת 
בלימה רגנרטיבית(

מערכת הבלימה הרגנרטיבית פועלת בעת בלימה 
במצב תגבור בלימה מבוקר אלקטרונית והיא 
מאפשרת לך להמיר את האנרגיה הקינטית 

)טעינה(.
מידע נוסף אודות מערכת הבלימה הרגנרטיבית 

) עמוד 300(.

אזעקת "פאניק"

e  כדי לדרוך: לחץ על הלחצן ! : למשך
 כשנייה אחת.

אזעקה חזותית וקולית מופעלת אם מערכת 
האזעקה דרוכה.

e  להפסקת הפעולה: לחץ שוב על 
הלחצן ! :.

או

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה
:KEYLESS-GO או בכלי רכב עם

e .לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה
המפתח חייב להיות בתוך הרכב.

פעולת אזעקת ה"פאניק" זמינה רק במדינות 
מסוימות.

בטיחות הנוסעים

הקדמה למערכת הריסון

מערכת הריסון יכולה להפחית את הסיכון 
להיפגעות נוסעי הרכב מחלקיו הפנימיים של הרכב 

במקרה של תאונה. מערכת הריסון יכולה גם 
להפחית את הכוחות הפועלים על נוסעי הרכב 

במהלך תאונה.
מערכת הריסון כוללת:

• מערכת חגורת בטיחות	
• כריות אוויר	
• מושב בטיחות לילד	
• מערכת אבטחת מושב בטיחות לילד	

רכיבי מערכת הריסון פועלים זה עם זה. הם 
יכולים לבצע את פעולתם רק אם כל נוסעי הרכב 

מקפידים תמיד:
• לחגור כהלכה את חגורת הבטיחות ) עמוד 54(	
• לכוונן כהלכה את המושב ואת משענת הראש 	

) עמוד 125(

כנהג הרכב, אתה חייב גם לוודא שגלגל ההגה 
מכוונון כהלכה. קרא את המידע בנוגע לכוונון נכון 

של מושב הנהג ) עמוד 124(.
בנוסף, אתה חייב לוודא שכריות האוויר יכולות 
להתנפח כהלכה בעת הפעלתן ) עמוד 57(.
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כרית האוויר משלימה את ההגנה שמספקת 
חגורת בטיחות החגורה כהלכה. כרית האוויר, 

המשמשת כאמצעי בטיחות נוסף, מגדילה את 
ההגנה על נוסעי הרכב במקרה של תאונה. כריות 

האוויר לא מתנפחות במקרה של תאונה שבה 
חגורת הבטיחות מספקת הגנה מספקת. בנוסף, 

רק אותן כריות אוויר היכולות לספק הגנה מתאימה 
יתנפחו במקרה של תאונה. מכל מקום, חגורת 

הבטיחות וכרית האוויר לא מספקות הגנה מפני 
עצמים החודרים אל תוך הרכב מבחוץ.

ניתן למצוא מידע בנוגע לאופן שבו מערכת הריסון 
פועלת בסעיף "הפעלת מותחני חגורות הבטיחות 

וכריות האוויר" ) עמוד 64(.
למידע נוסף בנוגע להסעת ילדים בתוך הרכב 

ומושבי בטיחות לילדים, ראה "ילדים ברכב" 
) עמוד 68(.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם תבצע שינויים במערכת הריסון, ייתכן שהיא 
לא תפעל כהלכה. במקרה זה מערכת הריסון לא 

תספק את ההגנה הדרושה, והיא עלולה שלא 
לפעול כלל במקרה של תאונה או לפעול באופן 

פתאומי לדוגמה. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 
לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

לעולם אל תבצע שינויים בחלקי מערכת הריסון. 
אל תנסה לשנות את החיווט, את הרכיבים 

האלקטרוניים או את התוכנה שלהם.

אם יש צורך לשנות את מערכת כרית האוויר כדי 
לאפשר הסעת אדם בעל מוגבלויות, צור קשר עם 

מרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ 
לקבלת פרטים.

נורית אזהרת מערכת הריסון

פעולות מערכת הריסון נבדקות לאחר פתיחת מתג 
ההצתה ובמועדים קבועים במהלך פעולת המנוע. 

לכן ניתן לזהות תקלות במועד.
נורית האזהרה של מערכת הריסון 6 שבלוח 

המחוונים נדלקת בעת פתיחת מתג ההצתה. 

היא כבה כמה שניות לאחר התנעת המנוע. רכיבי 
מערכת הריסון מוכנים לפעולה.

יש תקלה במערכת הריסון אם נורית האזהרה 
:6

• לא נדלקת לאחר פתיחת מתג ההצתה	
• לא כבה כמה שניות לאחר התנעת המנוע	
• נדלקת שוב כאשר המנוע פועל	

כל הדגמים, מלבד כלי רכב היברידיים:

$ אזהרה

אם יש תקלה במערכת הריסון, רכיבי מערכת 
הריסון עלולים לפעול באופן פתאומי או לא 

לפעול כלל במקרה של תאונה כאשר תאוטת 
הרכב גבוהה מאוד. הדבר עלול להשפיע על 

מותחני חגורות הבטיחות או כריות האוויר 
לדוגמה. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 

לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
בדוק את מערכת הריסון ותקן אותה מיד במרכז 

שירות מורשה.

כלי רכב היברידיים:

$ סכנה

אם יש תקלה במערכת הריסון, רכיבי מערכת 
הריסון עלולים לפעול באופן פתאומי או לא 

לפעול כלל במקרה של תאונה כאשר תאוטת 
הרכב גבוהה מאוד. הדבר עלול להשפיע על 

מותחני חגורות הבטיחות או כריות האוויר 
לדוגמה. כמו כן, ייתכן שמערכת החשמל במתח 

גבוה לא תכבה כמצופה במקרה של תאונה. 
יצירת מגע עם רכיבים פגומים של מערכת 

החשמל במתח גבוה עלולה לגרום 
להתחשמלות. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
בדוק את מערכת הריסון ותקן אותה מיד במרכז 
שירות מורשה. לאחר תאונה סגור מיד את מתג 

ההצתה, והוצא את המפתח ממתג ההצתה.
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נורית חיווי כרית אוויר נוסע

נורית חיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית 
 אוויר נוסע מנוטרלת( : ונורית חיווי

 PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 
פועלת( ; הן חלק ממערכת הנטרול האוטומטית 

לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי.
נוריות החיווי מציגות את מצב כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי.
• נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 	

אוויר נוסע פועלת( דולקת: כרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי מופעלת. אם, במקרה של 
תאונה, כל תנאי ההפעלה מתקיימים, כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי תפעל.
• 	 PASSENGER AIR BAG OFF נורית החיווי

)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת: כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. היא לא 

תפעל במקרה של תאונה.

יש לנטרל או להפעיל את כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי בהתאם לאדם היושב במושב הנוסע 
הקדמי; עיין בהערות שלהלן. עליך לבדוק זאת לפני 

התחלת הנסיעה.
• ילדים במושב בטיחות לילד הפונה לאחור: 	

 PASSENGER AIR BAG OFF נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( חייבת לדלוק. כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. 
עיין תמיד בהערות שבסעיף "מערכת נטרול 

אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע 
 הקדמי" 

) עמוד 59( ובסעיף "ילדים ברכב" 
) עמוד 68(.

•  ילדים במושב בטיחות לילד הפונה לפנים: 	
יש לנטרל או להפעיל את כרית האוויר הקדמית 

של הנוסע הקדמי בהתאם למושב הבטיחות 
לילד שהותקן ולגילו ולגודלו של הילד. לכן, 

עיין תמיד בהערות שבסעיף "מערכת נטרול 
אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע 

 הקדמי" 
) עמוד 59( ובסעיף "ילדים ברכב" 

) עמוד 68(.
•  כל שאר הנוסעים: נורית החיווי	

PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 
פועלת( חייבת לדלוק. כרית האוויר הקדמית 

של הנוסע הקדמי מופעלת. נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( עשויה להידלק בהתאם למבנה גופו 
של הנוסע היושב במושב הנוסע הקדמי. כרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. 

היא לא תפעל במקרה של תאונה. במקרה זה 
אין להשתמש במושב הנוסע הקדמי.

חשוב לעיין בהערות שבסעיפים "מערכת נטרול 
אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי" ) עמוד 59(, "חגורות בטיחות" 
) עמוד 52( ו"כריות אוויר" ) עמוד 56(. שם 
תוכל גם למצוא מידע נוסף אודות מצבו הנכון 

של המושב.

חגורות בטיחות

הקדמה

חגורת בטיחות החגורה כהלכה היא האמצעי היעיל 
ביותר בהגבלת תנועת נוסעי הרכב במקרה של 

תאונה או של התהפכות הרכב. היא מפחיתה את 
הסיכוי לפגיעת נוסעי הרכב בחלקיו הפנימיים של 

הרכב או לפליטתם ממנו. חגורת הבטיחות מסייעת 
גם בשמירת נוסעי הרכב במקומם, והיא תספק 

להם את ההגנה הטובה ביותר בעת הפעלת כרית 
האוויר.
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מערכת חגורת הבטיחות מורכבת מ:
• חגורות בטיחות	
• מותחני חגורה לחגורות הבטיחות הקדמיות 	

ולחגורות הבטיחות האחוריות החיצוניות
• מגבילי כוח חגורה	

אם תמשוך את חגורת הבטיחות במהירות או 
בפתאומיות, מנגנון הגלילה יינעל. לא תוכל למשוך 

את החגורה.
מותחן החגורה מהדק את חגורת הבטיחות אל 
גופך במקרה של תאונה. מכל מקום, הוא אינו 

מושך את נוסע הרכב לאחור לעבר משענת גב 
המושב.

מכל מקום, מותחן החגורה אינו מתקן את מצב 
המושב או את אופן חגירת חגורת הבטיחות אם 

היא אינה חגורה כהלכה.
אם חגורת הבטיחות מצוידת גם במגביל כוח והוא 

מופעל, הוא יפחית את הכוח שמפעילה חגורת 
הבטיחות על נוסע הרכב.

מגבילי כוח החגורה שבמושבים הקדמיים 
מסונכרנים עם כריות האוויר הקדמיות, הלוקחות 

חלק בשיכוך כוח התאוטה. הדבר יכול להפחית את 
עוצמת הכוחות הפועלים על נוסעי הרכב במהלך 

תאונה.

אם אין נוסע במושב הנוסע הקדמי, אל תנעל   
את לשונית חגורת הבטיחות בתוך אבזם מושב 
הנוסע הקדמי. אחרת, מותחן חגורת הבטיחות 

עשוי לפעול במקרה של תאונה ועליך יהיה 
להחליפו.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

חגורת הבטיחות לא תוכל לבצע את פעולתה 
אם היא לא חגורה כהלכה. כמו כן, חגורת 
בטיחות שלא חגורה כהלכה עלולה לגרום 

לחבלות נוספות במקרה של תאונה, בלימה 
פתאומית או שינויי כיוון חדים. הדבר מהווה סכנה 

גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 
קטלנית.

ודא תמיד שכל נוסעי הרכב חוגרים את חגורות 
הבטיחות שלהם כהלכה ושהם יושבים כהלכה.

$ אזהרה

חגורת הבטיחות אינה מציעה הגנה ברמה 
המתאימה אם משענת הגב לא נמצאת במצב 
כמעט אנכי. בעת בלימה או במקרה של תאונה 

אתה עלול להחליק מתחת לחגורת הבטיחות 
ולהיפגע בבטן או בצוואר לדוגמה. הדבר מהווה 

סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 
קטלנית.

כוונן את המושב כהלכה לפני התחלת הנסיעה. 
ודא תמיד שמשענת הגב נמצאת במצב כמעט 

אנכי ושחגורת הכתפיים עוברת במרכז הכתף 
שלך.

$ אזהרה

אנשים שגובהם אינו עולה על 1.50 מ' לא יכולים 
לחגור כהלכה את חגורת הבטיחות ללא שימוש 

במערכת ריסון נוספת מתאימה. חגורת 
הבטיחות לא תוכל לבצע את פעולתה אם היא 
לא חגורה כהלכה. כמו כן, חגורת בטיחות שלא 

חגורה כהלכה עלולה לגרום לחבלות נוספות 
במקרה של תאונה, בלימה פתאומית או שינויי 

כיוון חדים. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 
לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

אבטח נוסעים שגובהם אינו עולה על 1.50 מ' 
בעזרת מערכת ריסון מתאימה.

אם ילד שגילו אינו עולה על 12 שנים וגובהו אינו 
עולה על 1.50 מ' נוסע ברכב:

• אבטח תמיד את הילד בעזרת מושב בטיחות 	
 לילד המתאים לשימוש ברכב מתוצרת 

מרצדס-בנץ. מושב הבטיחות לילד חייב להתאים 
לגילו, למשקלו ולגודלו של הילד.

• עיין תמיד בהוראות ובהערות הבטיחות בנוגע 	
למערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 59(
• עיין תמיד בהוראות ובהערות הבטיחות שבסעיף 	

"ילדים ברכב" שבספר נהג זה ) עמוד 68( 
נוסף על הוראות ההתקנה של יצרן מושב 

הבטיחות לילד
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$ אזהרה

חגורות הבטיחות לא יספקו את ההגנה 
המתאימה אם:

• הן פגומות, בוצעו בהן שינויים, הן מלוכלכות 	
מאוד, עברו הלבנה או שהן צבועות

• אבזם חגורת הבטיחות פגום או מלוכלך מאוד	
• בוצעו שינויים במותחני חגורת הבטיחות, 	

בנקודות עיגון חגורת הבטיחות או במנגנוני 
הגלילה

חגורות הבטיחות עלולות לספוג נזק שלא ניתן 
להבחנה במקרה של תאונה, לדוגמה על ידי 

שברי זכוכית. חגורות בטיחות פגומות או שבוצעו 
בהן שינויים עלולות להיקרע או לא לפעול 

במקרה של תאונה לדוגמה. מותחני חגורות 
בטיחות שבוצעו בהם שינויים עלולים לפעול 

באופן פתאומי או לא לפעול בעת הצורך. הדבר 
מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית 

קשה או קטלנית.
לעולם אל תבצע שינויים בחגורות הבטיחות, 

במותחני חגורות הבטיחות, בנקודות העיגון של 
חגורות הבטיחות ובמנגנוני הגלילה. ודא 

שחגורות הבטיחות לא פגומות או שחוקות ושהן 
נקיות. לאחר תאונה, בדוק מיד את חגורות 

הבטיחות במרכז שירות מורשה.

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך להשתמש רק 
בחגורות בטיחות שאושרו על ידה במיוחד לרכבך. 

אחרת הדבר יביא לשלילת רישיון הרכב.

שימוש נכון בחגורת הבטיחות

קרא את הערות הבטיחות בנוגע לחגורת הבטיחות 
) עמוד 53(.

כל נוסעי הרכב חייבים לחגור כהלכה את חגורות 
הבטיחות לפני התחלת הנסיעה. ודא גם שכל 

נוסעי הרכב חוגרים תמיד את חגורת הבטיחות 
כהלכה במהלך הנסיעה.

בעת חגירת חגורת הבטיחות, ודא תמיד ש:
• לשונית חגורת הבטיחות מתחברת רק לאבזם 	

החגורה שאליו היא שייכת.
• חגורת הבטיחות מהודקת לגופך.	

הימנע מלבישת בגדים גדולים, לדוגמה מעיל 
חורף.

• חגורת הבטיחות לא מפותלת.	
רק במקרה זה יכולים הכוחות הנוצרים להתפזר 

על אזור חגורת הבטיחות.
• חגורת הכתף עוברת תמיד במרכז הכתף שלך.	

אסור שחגורת הכתף תבוא במגע עם הצוואר 
שלך או שתעבור תחת ידך. כוונן את חגורת 

הבטיחות לגובה המתאים, אם הדבר אפשרי.
• חגורת המותניים עוברת על מותניך, היא 	

מהודקת ונמוכה ככל הניתן.
ודא כי חגורת הכתף נמוכה ככל הניתן. הדבר 

מתייחס במיוחד לנשים הרות. אם יש צורך בכך, 
הורד את חגורת המותניים למטה לעבר מפרקי 

הירכיים ומשוך אותה בעזרת חגורת הכתף.
• חגורת הבטיחות אינה עוברת על חפצים חדים 	

או שבירים.
אם יש חפצים מסוג זה על בגדיך, לדוגמה, 

עטים, מפתחות או משקפיים, אחסן אותם 
במקום מתאים.

• כל חגורת בטיחות מיועדת לשימוש אדם אחד 	
בלבד.

לעולם אין להושיב תינוקות או ילדים על ברכי 
אחד הנוסעים ברכב. במקרה של תאונה הם 

עלולים להימחץ בין נוסע הרכב וחגורת 
הבטיחות.

• אין לאבטח חפצים בעזרת חגורת הבטיחות אם 	
אחד הנוסעים משתמש בחגורת בטיחות זו.

חגורות בטיחות מיועדות רק לאבטח ולרסן את 
נוסעי הרכב. קרא תמיד את הסעיף "הנחיות 

לנשיאת מטען" בעת אבטחת חפצים או מטען 
) עמוד 408(.

חגירת חגורות הבטיחות וכוונונן

קרא את הערות הבטיחות בנוגע לחגורת הבטיחות 
) עמוד 53( ואת ההערות בנוגע לשימוש נכון 

בחגורות הבטיחות ) עמוד 54(.
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איור בסיסי

e .)124 עמוד ( כוונון המושב 
משענת הגב של המושב חייבת להיות במצב 

כמעט אנכי.
e  משוך את חגורת הבטיחות בעדינות מתוך

יציאת החגורה = וחבר את לשונית החגורה 
 ; אל אבזם החגורה :.

חגורת הבטיחות של הנהג ושל הנוסע הקדמי 
מתהדקות אוטומטית אם יש צורך בכך, ראה 

"כוונון חגורה" ) עמוד 56(.
e  אם יש צורך בכך, משוך את חגורת הכתף בכיוון

מעלה כדי להדק את החגורה לגופך.

חגורת הכתף חייבת לעבור תמיד במרכז הכתף 
שלך. כוונן את יציאת החגורה אם יש צורך בכך.

e  כדי להרים: הסט את יציאת החגורה כלפי
 מעלה.

יציאת החגורה תינעל במצבים שונים.
e  כדי להוריד: לחץ על לחצן שחרור יציאת

החגורה ?, החזק אותו לחוץ, והסט את יציאת 
החגורה כלפי מטה.

e  ? שחרר את לחצן שחרור יציאת החגורה
במצב הרצוי וודא שיציאת החגורה נעולה 

במקומה.

שחרור חגורות הבטיחות

ודא שחגורת הבטיחות נגללת במלואה. אחרת,   
חגורת הבטיחות או לשונית החגורה יילכדו בדלת 
או במנגנון המושב. הדבר עלול לגרום נזק לדלת, 

לריפוד הדלת ולחגורת הבטיחות. חגורות 
בטיחות פגומות לא יוכלו לבצע את פעולתן 
כהלכה וחובה להחליפן. בקר במרכז שירות 

מורשה.

איור בסיסי

e  לחץ על לחצן השחרור :, החזק את לשונית
החגורה ; בחוזקה, והחזר אותה לעבר יציאת 

החגורה =.
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כוונון חגורת הבטיחות

כוונון חגורת הבטיחות הוא חלק בלתי נפרד 
מפעולת הנוחות  ®PRE-SAFE. פעולה זו מכווננת 
את חגורת הבטיחות של הנהג ושל הנוסע הקדמי 

בהתאם לפלג גופם העליון.
החגורה מתהדקת קלות כאשר:

• לשונית חגורת הבטיחות משולבת בתוך אבזם 	
החגורה וגם

• מתג ההצתה מופעל	

כוונון חגורת הבטיחות יהדק במידה מסוימת את 
החגורה אם היא רופפת באזור שבין הנוסע וחגורת 

הבטיחות. אין לאחוז בחגורת הבטיחות בחוזקה 
במהלך כוונונה.

באפשרותך להפעיל ולכבות את כוונון חגורת 
הבטיחות באמצעות מחשב הדרך ) עמוד 346(.

אזהרת חגורה לנהג ולנוסע הקדמי

נורית אזהרת חגורת הבטיחות 7 שבלוח 
המחוונים מזכירה לכל נוסעי הרכב לחגור את 

חגורות הבטיחות שלהם. היא עשויה להידלק באופן 
קבוע או להבהב. בנוסף יישמע צליל אזהרה.
נורית אזהרת חגורת הבטיחות 7 וצליל 

האזהרה כבים לאחר שהנהג והנוסע הקדמי חגרו 
את חגורות הבטיחות שלהם.

למידע נוסף על נורית האזהרה של חגורת  +
הבטיחות 7 עיין בסעיף "נוריות אזהרה וחיווי 

בלוח המחוונים, חגורת הבטיחות" 
) עמוד 393(.

מחוון מצב חגורות בטיחות במושב האחורי

חגורות הבטיחות במושבים האחוריים השמאלי 
והאמצעי )בעת התבוננות בכיוון הנסיעה( אינן 

חגורות. )דוגמה(
מחוון מצב חגורת הבטיחות במושב האחורי זמין 

רק במדינות מסוימות.

מחוץ לאירופה: מחוון מצב חגורת הבטיחות 
.Mercedes-AMG במושב האחורי זמין רק בדגמי
במשך כ- 30 שניות, מחוון מצב חגורת הבטיחות 
במושב האחורי מעדכן אותך איזו חגורת בטיחות 

אחורית אינה חגורה.
מחוון מצב חגורות הבטיחות במושב האחורי נדלק 

אם:
•  אתה מתחיל בנסיעה ומגיע למהירות של 	

כ- 10 קמ"ש
• הנוסעים האחוריים חוגרים או משחררים את 	

חגורות הבטיחות שלהם כאשר הרכב בתנועה
• מישהו נכנס או יוצא מהרכב ואתה מתחיל שוב 	

בנסיעה

באפשרותך גם לבטל את מחוון מצב חגורת 
הבטיחות במושב האחורי ) עמוד 350(.

כריות אוויר

הקדמה

המקום שבו מותקנת כרית אוויר מסומן על ידי 
.AIRBAG הסמל

כרית האוויר משלימה את ההגנה שמספקת 
חגורת בטיחות החגורה כהלכה. היא אינה תחליף 

לחגורת הבטיחות. כרית האוויר מציעה הגנה 
נוספת בתאונות מסוימות.

לא כל כריות האוויר מתנפחות בכל תאונה. 
מערכות כריות האוויר השונות פועלות בנפרד זו מזו 

) עמוד 64(.
מכל מקום, אין מערכת כיום המסוגלת למנוע 

לחלוטין חבלות ופגיעות קטלניות.
לא ניתן גם למנוע לחלוטין סכנות חבלה הנגרמות 

מהתנפחותה המהירה של כרית האוויר.
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הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם אינך יושב כהלכה בתוך המושב, כרית האוויר 
לא יכולה לבצע את פעולתה כהלכה והיא אף 

עלולה לגרום לחבלות נוספות בעת התנפחותה. 
הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה 

גופנית קשה או קטלנית.
כדי למנוע סכנות מסוג זה, ודא תמיד שכל נוסעי 

הרכב:
• חוגרים את חגורות הבטיחות שלהם כהלכה, 	

כולל נשים הרות
• יושבים כהלכה ושומרים על המרחק הגדול 	

ביותר האפשרי מכריות האוויר
• מצייתים להערות שלהלן	

ודא תמיד שאין חפצים כלשהם בין כרית האוויר 
לנוסע ברכב.

• כוונן את המושבים כהלכה לפני התחלת 	
הנסיעה. ודא תמיד שהמושב נמצא במצב 

כמעט אנכי. מרכז משענת הראש חייב לתמוך 
בראש ולהיות בגובה העיניים.

• הזז את מושבי הנהג והנוסע הקדמי לאחור ככל 	
האפשר. מצב מושב הנהג חייב לאפשר לך לנהוג 

ברכב בבטחה.
• אחוז את גלגל ההגה רק בחלקו החיצוני. הדבר 	

יאפשר ניפוח כרית האוויר במלואה.
• הישען תמיד לאחור על משענת הגב במהלך 	

הנהיגה. אל תישען לפנים, לעבר הדלת או חלון 
הצד. אחרת, אתה עלול להיות באזור התנפחות 

כריות האוויר.
• השאר את רגליך תמיד בחלל הרגליים שלפני 	

המושב. אל תניח את רגליך על לוח המכשירים 
לדוגמה. רגליך עלולות להיות באזור התנפחות 

כרית האוויר.
•  אבטח תמיד נוסעים שגובהם אינו עולה על	

1.50 מ' בעזרת מערכות ריסון מתאימות. עד 
לגובה זה לא ניתן לחגור את חגורת הבטיחות 

כהלכה.

אם ילד נוסע ברכבך, קרא גם את ההערות 
שלהלן:

• אבטח תמיד ילדים מתחת לגיל 12 ובגובה שאינו 	
עולה על 1.50 מ' בעזרת מושבי בטיחות לילדים.

• יש להתקין מושבי בטיחות לילדים במושבים 	
האחוריים.

• אבטח מושב בטיחות לילד במושב הקדמי רק 	
כאשר כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
מנוטרלת ורק כאשר מושב הבטיחות לילד פונה 

 לאחור. אם נורית החיווי
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 

מנוטרלת( דולקת, כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי מנוטרלת ) עמוד 52(.

• קרא תמיד את ההערות ואת הערות הבטיחות 	
של מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 59( 
ושבסעיף "ילדים ברכב" ) עמוד 68( נוסף על 

הוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות לילד.

חפצים בתוך הרכב עלולים למנוע מכרית 
האוויר לפעול כהלכה. לפני התחלת הנסיעה וכדי 

למנוע פגיעה כתוצאה ממהירות התנפחות כרית 
האוויר, ודא ש:

• אין אנשים, בעלי חיים או חפצים בין נוסעי הרכב 	
לכרית האוויר.

• 	.B אין חפצים בין המושב, הדלת וקורה
• חפצים קשים, כגון מתלי מעילים, לא תלויים על 	

ידיות האחיזה או על ווי המעילים.
• אביזרים כגון מחזיקי כוסות לא מחוברים אל 	

הרכב באזור התנפחות כרית האוויר, לדוגמה 
לדלתות, לחלונות הצד, לדיפון הצד האחורי או 

לדפנות הרכב.
• אין חפצים כבדים, חדים או שבירים בכיסי 	

הבגדים שלך. אחסן חפצים מסוג זה במקום 
בטוח.

$ אזהרה

אם תבצע שינויים בכיסוי כרית האוויר או אם 
תדביק עליו חפצים כגון מדבקות, כרית האוויר 
עלולה שלא לפעול כהלכה. הדבר מהווה סכנה 

גדולה ועלול לגרום לחבלה.
לעולם אל תבצע שינויים בכיסוי כרית האוויר ואל 

תדביק עליו חפצים.
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$ אזהרה

החיישנים השולטים בכריות האוויר נמצאים 
בתוך הדלתות. ביצוע שינויים או עבודות על 

הדלתות או על דיפוני הדלתות בצורה לא נכונה 
או גרימת נזק לדלתות עלולים להשפיע על 

פעולת החיישנים. לכן ייתכן שכריות האוויר לא 
יפעלו כהלכה. כתוצאה מכך, כריות האוויר לא 

יגנו על נוסעי הרכב בהתאם לייעודן. הדבר מהווה 
סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.

לעולם אל תבצע שינויים בדלתות או בחלקי 
הדלתות. בצע תמיד את העבודה על הדלתות או 

דיפוני הדלתות במרכז שירות מורשה.

כריות אוויר קדמיות

אל תניח חפצים כבדים על מושב הנוסע   
הקדמי. הדבר עלול לגרום למערכת לזהות 

שהמושב תפוס. במקרה של תאונה, מערכות 
הריסון בצד הנוסע הקדמי עלולות לפעול ועליך 

יהיה להחליפן.

כרית אוויר של הנהג : מתנפחת לפני גלגל 
ההגה. כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי ; 

מתנפחת לפני תא הכפפות ומעליו.
כריות האוויר הקדמיות מציעות הגנה נוספת לראש 

ולבית החזה של נוסעי המושבים הקדמיים בעת 
הפעלתן.

נוריות החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית 
 PASSENGER AIR BAG-אוויר נוסע מנוטרלת( ו

ON )כרית אוויר נוסע פועלת( מעדכנות אותך 
אודות מצב כרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי ) עמוד 52(.
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי תתנפח 

רק אם:

• מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 	
הקדמית של הנוסע הקדמי זיהתה שמושב 

הנוסע הקדמי תפוס ) עמוד 59(. נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 

פועלת( דולקת ) עמוד 60(
• בשלבים הראשונים של תאונה בעלת שיעור 	

גבוה של תאוצה או תאוטה אורכית של הרכב
• אם המערכת קובעת שהפעלת כרית האוויר 	

יכולה לספק הגנה נוספת על זו המוקנית על ידי 
חגורת הבטיחות

כרית אוויר לברכי הנהג

כרית האוויר לברכי הנהג : מתנפחת מתחת 
לעמוד ההגה. כרית האוויר לברכי הנהג מופעלת 

עם כריות האוויר הקדמיות.
כרית האוויר לברכי הנהג שבמושב הנהג מספקת 

הגנה נוספת לירכיים, לברכיים ולשוקיים.
כרית האוויר לברכי הנהג זמינה רק במדינות  +

מסוימות.

כריות אוויר צדדיות

$ אזהרה

כיסויי מושבים לא מתאימים עלולים לחסום או 
למנוע את התנפחות כריות האוויר שבתוך 

המושבים. כתוצאה מכך, כריות האוויר לא יגנו 
על נוסעי הרכב בהתאם לייעודן. בנוסף, פעולתה 

של מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי עלולה להיות 

מוגבלת. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 
לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

עליך להשתמש רק בכיסויי מושב שאושרו 
למושבים המתאימים על ידי מרצדס-בנץ.
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כריות אוויר צדדיות קדמיות : וכריות אוויר צדדיות 
אחוריות ; מתנפחות באזור שליד התמיכה 

החיצונית של משענת הגב של המושב.
בעת התנפחותה, כרית האוויר הצדדית מספקת 

הגנה נוספת לבית החזה. היא מציעה גם הגנה 
נוספת לאגן הירכיים של נוסעי המושבים הקדמיים. 

מכל מקום, היא אינה מספקת הגנה ל:
• ראש	
• צוואר	
• זרועות	

במקרה של התנגשות צדדית, כרית האוויר 
הצדדית מתנפחת בצד שבו אירעה התאונה.
כלי רכב עם מערכת נטרול אוטומטית לכרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי: כרית האוויר 
הצדדית בצד הנוסע הקדמי מתנפחת בתנאים 

שלהלן:
• המערכת מזהה שיש נוסע במושב הנוסע 	

הקדמי, או
• לשונית החגורה משולבת בתוך אבזם החגורה 	

של מושב הנוסע הקדמי

אם לשונית החגורה משולבת בתוך אבזם החגורה, 
כרית האוויר הצדדית שבמושב הנוסע הקדמי 

מתנפחת במקרה של תאונה. במקרה זה היא 
תתנפח אם מושב הנוסע הקדמי תפוס ואם לא.

כריות אוויר לחלון

כריות אוויר לחלון : נמצאות בתוך מסגרת הגג 
A הצדדית, והן מתנפחות באזור שבין קורה 

.C לקורה
בעת התנפחותן, כריות אוויר לחלון משפרות את 

רמת ההגנה לראש. מכל מקום, הן אינן מספקות 
הגנה לחזה או לידיים.

במקרה של התנגשות צדדית, כרית האוויר לחלון 
מתנפחת בצד שבו אירעה התאונה.

אם המערכת קובעת שהן יכולות לספק הגנה 
נוספת לזו המתקבלת מחגורת הבטיחות, כרית 
האוויר לחלון עשויה להתנפח בתאונות אחרות 

) עמוד 64(.

נטרול אוטומטי לכרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי

הקדמה

כדי לזהות מושב בטיחות לילד במושב הנוסע 
הקדמי, מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי מגדירה את הנוסע 
היושב במושב הנוסע הקדמי. כרית האוויר הקדמית 

של הנוסע הקדמי מופעלת או מנוטרלת בהתאם 
לכך. אם מושב בטיחות לילד מותקן במושב הנוסע 
 PASSENGER AIR BAG OFF הקדמי, נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( נדלקת לאחר הבדיקה 
העצמית של המערכת והיא ממשיכה לדלוק. כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת.
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המערכת לא מנטרלת את:
• כרית האוויר הצדדית	
• כרית האוויר לחלון	
• מותחן חגורת הבטיחות	

כרית האוויר הצדדית ומותחן חגורת הבטיחות 
מנוטרלים במצב שלהלן:

• מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 	
הקדמית של הנוסע הקדמי לא זיהתה את 

הנוסע במושב הנוסע הקדמי כנוסע מבוגר או 
בעל מבנה גוף מתאים וגם

• לשונית חגורת הבטיחות לא הוכנסה אל תוך 	
אבזם חגורת הבטיחות של מושב הנוסע הקדמי

ודא שרכבך מצויד במערכת הנטרול האוטומטית 
לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

) עמוד 71(. אם אין זה המקרה, התקן תמיד 
מושב בטיחות לילד במושב אחורי מתאים 

) עמוד 73(.
אם אתה חייב להתקין מושב בטיחות לילד במושב 

הנוסע הקדמי, זכור למקם את מושב הבטיחות 
לילד כהלכה. לעולם אל תניח חפצים כגון כריות 

מתחת למושב הבטיחות לילד או מאחוריו. בסיס 
מושב הבטיחות לילד חייב תמיד לשבת על כר 
מושב הנוסע הקדמי. משענת הגב של מושב 

הבטיחות לילד הפונה לפנים חייבת ליצור מגע מלא 
עם משענת הגב של מושב הנוסע הקדמי ככל 

שהדבר מתאפשר. אסור שמושב הבטיחות לילד 
ייגע בגג או יפעיל לחץ על משענת הראש. כוונן את 

זווית משענת הגב ואת משענת הראש בהתאם. 
רק בצורה זו ניתן להבטיח את פעולתה התקינה 

של מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי. קרא תמיד את המידע 

העוסק במיקום נכון של מושב הבטיחות לילד 
) עמוד 73( נוסף על הוראות ההתקנה של יצרן 

מושב הבטיחות לילד.

הפעלת הנטרול האוטומטי לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי

 PASSENGER AIR BAG OFF נורית חיווי :
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת(

; נורית חיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 
אוויר נוסע פועלת(

נוריות החיווי מעדכנות אותך אם כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת או פועלת.

e  לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה פעם אחת
או פעמיים או סובב את המפתח שבמתג 

 ההצתה למצב 1 או 2.
המערכת מבצעת אבחון עצמי.

נוריות החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית 
 אוויר נוסע מנוטרלת(

ו-PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 
 פועלת( חייבות להידלק בו-זמנית למשך 

כשש שניות.
נוריות החיווי מציגות את מצב כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי.
• נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 	

אוויר נוסע פועלת( דולקת: כרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי מופעלת. אם, במקרה של 
תאונה, כל תנאי ההפעלה מתקיימים, כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי תפעל.
• 	 PASSENGER AIR BAG OFF נורית החיווי

)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת: כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. היא לא 

תפעל במקרה של תאונה.

אם מצב כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
משתנה במהלך הנסיעה, תופיע הודעה מתאימה 

בלוח המחוונים ) עמוד 365(. 



בטיחות הנוסעים

ת
חו

טי
ב

61

 PASSENGER AIR שים לב תמיד לנוריות החיווי
 BAG ON )כרית אוויר נוסע פועלת( 

ו-PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( כאשר מושב הנוסע הקדמי תפוס. שים 
לב למצב כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

לפני התחלת הנסיעה ובמהלכה.
אם אין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי, 

הנוסע הקדמי חייב לשבת:
• כאשר חגורת הבטיחות חגורה כהלכה	
• במצב כמעט אנכי כאשר גבו נשען כנגד משענת 	

הגב של המושב
• כאשר כפות רגליו על הרצפה, ככל שהדבר 	

אפשרי

אם הנוסע הקדמי לא מציית להנחיות אלו, פעולת 
מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי עלולה להשתנות, 
מפני שהנוסע הקדמי:

• מעביר את משקלו על ידי תמיכה בגופו 	
במשענות היד של הרכב

• יושב בצורה כזו כך שגופו נמצא מעל כר המושב	

פעולת כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
עלולה להתבטל בטעות כתוצאה מפעולות אלו או 

מפעולות דומות אחרות. במקרה זה נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( תידלק באופן קבוע. במקרה זה כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי אינה מתנפחת 
במקרה של תאונה.

$ אזהרה

 PASSENGER AIRBAG OFF אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת, כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. היא לא 
תתנפח במקרה של תאונה ולא תבצע את 

פעולתה. במקרה זה נוסע היושב במושב הנוסע 
הקדמי עלול לדוגמה לבוא במגע עם חלקיו 

הפנימיים של הרכב, במיוחד אם הוא יושב קרוב 
ללוח המכשירים. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
כאשר מושב הנוסע הקדמי תפוס, ודא תמיד ש:

• סיווג הנוסע במושב הנוסע הקדמי הוא נכון, 	
וכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

מופעלת או מנוטרלת בהתאם לנוסע 
שבמושב הנוסע הקדמי.

• מושב הנוסע הקדמי הוזז לאחור ככל הניתן.	
• הנוסע יושב כהלכה.	

ודא לפני התחלת הנסיעה ובמהלכה שמצב 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי תקין.

$ אזהרה

אם אתה מאבטח ילד במושב הנוסע הקדמי 
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור ונורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 
פועלת( דולקת, כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
עלולה להתנפח במקרה של תאונה. הילד עלול 

להיפגע מכרית האוויר. הדבר מהווה סכנה גדולה 
ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

במקרה זה, ודא תמיד שכרית האוויר של הנוסע 
 הקדמי מנוטרלת. נורית החיווי

PASSENGER AIRBAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( חייבת לדלוק.

 PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( נשארת כבויה ו/או 

נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 
אוויר נוסע פועלת( נדלקת, אל תתקין מושב 

בטיחות לילד הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי. 
ניתן למצוא מידע נוסף בסעיף "בעיות במערכת 
הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של 

הנוסע הקדמי" ) עמוד 64(.

$ אזהרה

אם אתה מאבטח ילד במושב בטיחות לילד 
הפונה לפנים במושב הנוסע הקדמי ומושב 
הנוסע הקדמי קרוב מדי ללוח המכשירים, 

במקרה של תאונה הילד עלול:
• לבוא במגע עם חלקיו הפנימיים של הרכב אם 	

 PASSENGER AIR BAG OFF נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת, לדוגמה

• להיפגע מכרית האוויר אם נורית החיווי 	
PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר 

נוסע פועלת( דולקת
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הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה 
גופנית קשה או קטלנית.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל 
האפשר. ודא תמיד שחגורת הכתף מנותבת 

כהלכה מיציאת החגורה אל מוביל חגורת הכתף 
שעל מושב הבטיחות לילד. ודא כי רצועת הכתף 

נמוכה ככל הניתן. כוונן את יציאת החגורה 
שברכב ואת מושב הנוסע הקדמי בהתאם אם 

יש צורך בכך. קרא תמיד את המידע שבספר נהג 
זה העוסק במיקום נכון של מושב הבטיחות לילד 

נוסף על הוראות ההתקנה של יצרן מושב 
הבטיחות לילד.

אם מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי מזהה ש:

• מושב הנוסע הקדמי תפוס, נורית החיווי 	
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( נדלקת לאחר הבדיקה העצמית של 

המערכת ונשארת דלוקה. הדבר מציין שכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת.

• מושב הנוסע הקדמי תפוס על ידי ילד היושב 	
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור, נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( נדלקת לאחר הבדיקה העצמית של 

המערכת ונשארת דלוקה. הדבר מציין שכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת.

אולם במקרה שבו ילד יושב במושב בטיחות לילד 
 הפונה לאחור, נורית החיווי

PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 
פועלת( עשויה להידלק לאחר הבדיקה העצמית 

של המערכת ולהישאר דלוקה. הדבר מציין 
שכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

מופעלת. תוצאת הסיווג תלויה, בין היתר, במושב 
הבטיחות לילד ובמבנה הגוף של הילד. מומלץ 

להתקין את מושב הבטיחות לילד במושב אחורי 
מתאים.

• מושב הנוסע הקדמי תפוס על ידי ילד היושב 	
במושב בטיחות לילד הפונה לפנים, נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 

פועלת( או PASSENGER AIR BAG OFF )כרית 
אוויר נוסע מנוטרלת( נדלקת לאחר הבדיקה 

העצמית של המערכת ונשארת דלוקה בהתאם 
לתוצאת הסיווג. תוצאת הסיווג תלויה, בין היתר, 

במושב הבטיחות לילד ובמבנה הגוף של הילד.

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל 
האפשר. קרא תמיד את המידע שבסעיף "מושבי 

בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי" 
) עמוד 71( ושבסעיף "מיקום נכון של מושב 

הבטיחות לילד" ) עמוד 73(. לחלופין, 
באפשרותך להתקין את מושב הבטיחות לילד 

במושב אחורי מתאים.
• מושב הנוסע הקדמי תפוס על ידי נוסע בעל 	

מבנה גוף קטן )לדוגמה נער או מבוגר קטן(, 
נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 

 אוויר נוסע פועלת( או
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( נדלקת לאחר הבדיקה העצמית של 

המערכת ונשארת דלוקה בהתאם לתוצאת 
הסיווג.

-  PASSENGER AIR BAG ON אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע פועלת( דולקת, הזז את 

מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל הניתן. 
לחלופין, אדם בעל מבנה גוף קטן יכול לשבת 

במושב האחורי.
-  PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת, אדם בעל 
מבנה גוף קטן לא ישב במושב הנוסע הקדמי.

• מושב הנוסע הקדמי תפוס על ידי אדם מבוגר או 	
אדם בעל מבנה גוף המתאים לזה של מבוגר, 

נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 
אוויר נוסע פועלת( נדלקת לאחר הבדיקה 

העצמית של המערכת ונשארת דלוקה. הדבר 
מציין שכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

מופעלת.

אם ילדים יושבים בתוך הרכב, זכור לקרוא את 
ההערות שבסעיף "ילדים ברכב" ) עמוד 68(.

אם יש תקלה במערכת הנטרול האוטומטית 
לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, נורית 

האזהרה האדומה של מערכת הריסון 6 שבלוח 
 המחוונים ונורית החיווי

PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( יידלקו בו-זמנית. במקרה זה כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת ולא 
תתנפח במקרה של תאונה. הבא בהקדם האפשרי 

את המערכת לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך. פנה 
למרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ. 
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יש לתקן את מושב הנוסע הקדמי רק במרכז 
שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

אם מושב הנוסע הקדמי, כיסוי המושב או כר 
המושב ניזוקו, בצע את עבודת התיקון הדרושה 

במרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.
מטעמי בטיחות, חברת מרצדס-בנץ ממליצה 
לך להשתמש רק במושב בטיחות לילד שנבדק 

ואושר על ידי מרצדס-בנץ לרכב עם מערכת נטרול 
אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי.

בדיקה עצמית של המערכת

$ סכנה

 אם שתי נוריות החיווי
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 

 PASSENGER AIR BAG ON-מנוטרלת( ו
)כרית אוויר נוסע פועלת( לא דולקות במהלך 
הבדיקה העצמית של המערכת - יש תקלה 
במערכת. כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי עלולה לפעול באופן פתאומי או לא 

לפעול כלל במקרה של תאונה כאשר תאוטת 
הרכב גבוהה מאוד. הדבר מהווה סכנה גדולה 
ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

במקרה זה אין להשתמש במושב הנוסע הקדמי. 
אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע 

הקדמי. בדוק את מערכת הנטרול האוטומטית 
לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, ותקן 

אותה מיד במרכז שירות מורשה.

$ אזהרה

 PASSENGER AIRBAG OFF אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( ממשיכה לדלוק 
לאחר הבדיקה העצמית של המערכת, כרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. 

היא לא תפעל במקרה של תאונה. במקרה זה 
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי לא 

תבצע את פעולתה כהלכה כאשר נוסע יושב 
במושב הנוסע הקדמי.

נוסע זה עלול לדוגמה לבוא במגע עם חלקיו 
הפנימיים של הרכב, במיוחד אם הוא יושב קרוב 

ללוח המכשירים. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 
לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

כאשר מושב הנוסע הקדמי תפוס, ודא תמיד ש:
• סיווג הנוסע במושב הנוסע הקדמי הוא נכון 	

וכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
מופעלת או מנוטרלת בהתאם לנוסע 

שבמושב הנוסע הקדמי.
• הנוסע יושב כהלכה וחוגר את חגורת 	

הבטיחות.
• מושב הנוסע הקדמי הוזז לאחור ככל הניתן.	

 PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת כאשר היא 

אמורה לכבות, אין להשתמש במושב הנוסע 
הקדמי. אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב 

הנוסע הקדמי. בדוק את מערכת הנטרול 
האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי, ותקן אותה מיד במרכז שירות מורשה.

$ אזהרה

חפצים שבין המושב למושב הבטיחות לילד 
עלולים להשפיע על פעולתה של מערכת 

הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי. הדבר עלול לגרום לכך שכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי לא תפעל 

כהלכה במקרה של תאונה. הדבר מהווה סכנה 
גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 

קטלנית.
אל תניח חפצים כלשהם בין המושב למושב 

הבטיחות לילד. בסיס מושב הבטיחות לילד חייב 
תמיד לשבת על כר מושב הנוסע הקדמי. 

משענת הגב של מושב הבטיחות לילד הפונה 
לפנים חייבת ליצור מגע מלא עם משענת הגב 

הנטויה של המושב האחורי ככל שהדבר 
מתאפשר. ציית תמיד להוראות ההתקנה של 

יצרן מושב הבטיחות לילד.

לאחר הבדיקה העצמית של המערכת, נורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 

מנוטרלת( או PASSENGER AIR BAG ON )כרית 
אוויר נוסע פועלת( תציג את מצב כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 60(.
ניתן למצוא מידע נוסף בסעיף "בעיות במערכת 
הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של 

הנוסע הקדמי" ) עמוד 64(.
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בעיות בנטרול האוטומטי לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי

זכור לקרוא את ההערות שבסעיף "הבדיקה העצמית של המערכת" ) עמוד 63(.

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

נורית החיווי 
 PASSENGER AIR BAG

OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( נדלקת 

ונשארת דולקת גם 
כאשר מושב הנוסע 
הקדמי תפוס על ידי 

מבוגר או על ידי אדם בעל 
מבנה גוף של אדם 

מבוגר.

סיווג הנוסע במושב הנוסע הקדמי שגוי.
e  ודא שהתנאים לסיווג נכון של הנוסע במושב הנוסע הקדמי מתקיימים

) עמוד 60(.
e  כרית אוויר נוסע( PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

מנוטרלת( ממשיכה לדלוק, אין להשתמש במושב הנוסע הקדמי.
e  בדוק את מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של

הנוסע הקדמי בהקדם במרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

נורית החיווי 
 PASSENGER AIR BAG

OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( אינה נדלקת 

ו/או אינה נשארת דלוקה.
מושב הנוסע הקדמי:

• ריק	
• תפוס על ידי מושב 	

בטיחות לילד הפונה 
לאחור

יש תקלה במערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי.

e .ודא שאין חפצים כלשהם בין המושב למושב הבטיחות לילד
e  ודא שכל בסיס מושב הבטיחות לילד נמצא על כר מושב הנוסע

הקדמי.
e  .בעת התקנת מושב הבטיחות לילד, ודא שחגורת הבטיחות מהודקת

אל תמשוך את חגורת הבטיחות על ידי כוונון מושב הנוסע הקדמי. 
הדבר עלול לגרום להידוק חזק מדי של חגורת הבטיחות ומושב 

הבטיחות לילד.
e .בדוק שמושב הבטיחות לילד מותקן כהלכה
e .ודא שאין חפצים כלשהם המפעילים עומס נוסף על המושב
e  כרית אוויר נוסע( PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

 מנוטרלת( נשארת כבויה ו/או נורית החיווי
 PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע פועלת( נדלקת, אל 

תתקין מושב בטיחות לילד הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי. 
מומלץ להתקין את מושב הבטיחות לילד במושב אחורי מתאים.

e  בדוק את מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של
הנוסע הקדמי בהקדם במרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

הפעלת מותחני החגורות וניפוח כריות 
האוויר

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

לאחר התנפחותן, כריות האוויר חמות מאוד. 
הדבר עלול לגרום לחבלה.

אל תיגע בחלקי כרית האוויר. החלף את כרית 
האוויר שהתנפחה במרכז שירות מורשה 

בהקדם האפשרי.
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$ אזהרה

חגורות בטיחות פירוטכניות שהופעלו אינן 
שימושיות עוד ואינן יכולות לבצע את פעולתן 

כהלכה. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 
לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

לכן יש להחליף מיד את חגורות הבטיחות 
הפירוטכניות שהופעלו במרכז שירות מורשה.

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך לגרור רכב שעבר 
תאונה למרכז שירות מורשה מטעמה. קח זאת 

בחשבון במיוחד אם אחד ממותחני חגורות 
הבטיחות הופעל או אם אחת מכריות האוויר 

התנפחה.
מערכת ה- ®PRE-SAFE  מצוידת במנוע חשמלי 
המהדק את חגורת הבטיחות במקרי סכנה. זהו 

תהליך הפיך.
אם מותחני החגורה מופעלים או אם כרית אוויר 

התנפחה, תוכל לשמוע קול נפץ וכמות קטנה של 
אבקה תתפזר. נורית האזהרה של מערכת הריסון 

6 תידלק.
קול הנפץ ישפיע על שמיעתך רק במקרים נדירים. 

באופן כללי האבקה המתפזרת אינה מסוכנת 
לבריאותך, אולם היא עלולה לגרום לקשיי נשימה 

קלים לאנשים הסובלים מאסתמה או מבעיות 
נשימתיות אחרות. אם הדבר אפשרי מבחינה 

בטיחותית, עליך לצאת מיד מהרכב או לפתוח את 
החלון כדי למנוע קשיי נשימה.

פעולה

במהלך השלב הראשון בתאונה, יחידת הבקרה של 
מערכת הריסון מנתחת נתונים פיזיקליים חשובים 

הקשורים לתאוטת הרכב או לתאוצתו, כגון:
• משך זמן	
• כיוון	
• עוצמה	

על בסיס ניתוח נתונים אלו, יחידת הבקרה של 
מערכת הריסון מפעילה את מותחני חגורות 
הבטיחות במקרה של התנגשות חזיתית או 

אחורית.

מותחן חגורת הבטיחות יפעל רק אם:
• מתג ההצתה פתוח	
• רכיבי מערכת הריסון פעילים; ראה "נורית 	

אזהרת מערכת הריסון" ) עמוד 51(
• לשונית החגורה משולבת בתוך אבזם המושב 	

הקדמי המתאים

מותחני חגורות הבטיחות שבמושבים האחוריים 
מופעלים בלי קשר למצב חגורות הבטיחות.

אם יחידת הבקרה של מערכת הריסון מזהה שיעור 
גבוה של תאוטה או תאוצה, היא מפעילה בתאונות 

חזיתיות מסוימות רכיבים נוספים שאינם קשורים 
זה לזה במערכת הריסון:

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

יכול לספק הגנה נוספת לזו המתקבלת מחגורת 
הבטיחות

בכלי רכב עם מערכת נטרול אוטומטית לכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי: יש לנטרל 

או להפעיל את כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי בהתאם לאדם היושב במושב הנוסע 

הקדמי. כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
יכולה להתנפח במקרה של תאונה רק כאשר 

נורית החיווי PASSENGER AIR BAG ON )כרית 
אוויר נוסע פועלת( דולקת. קרא את המידע בנוגע 

לנוריות החיווי PASSENGER AIR BAG )כרית אוויר 
נוסע( ) עמוד 52(.

רכבך מצויד בכריות אוויר קדמיות דו-שלביות. 
בשלב ההפעלה הראשון, כרית האוויר הקדמית 
מתמלאת בגז כדי להפחית את הסיכוי לחבלות. 

כרית האוויר הקדמית מתנפחת במלואה תוך כמה 
אלפיות השנייה בשלב השני.

סף הפעלת מותחני חגורות הבטיחות וכריות 
האוויר נקבע על בסיס שיעור תאוטת הרכב או 

תאוצתו בנקודות שונות ברכב. בעיקרון זהו תהליך 
מונע. תהליך ההפעלה/הניפוח אמור להתבצע 

בתחילת ההתנגשות.
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שיעור תאוטת הרכב או תאוצתו וכיוון הכוח נקבעים 
בעיקר על ידי:

• חלוקת הכוחות במהלך ההתנגשות	
• זווית ההתנגשות	
• מאפייני העיוות של הרכב	
• המאפיינים של העצם שבו פגע הרכב	

גורמים שניתן לראות ולמדוד לאחר התנגשות 
לא משפיעים על התנפחות כרית האוויר, והם לא 
מספקים כל חיווי בנוגע להתנפחות כרית האוויר.
הרכב עלול להתעוות בצורה משמעותית גם בלי 

שכרית האוויר תתנפח, במקרה שבהתנגשות 
נפגעו חלקים המתעוותים בקלות יחסית ושיעור 
התאוטה אינו גבוה. לחלופין, כרית האוויר עשויה 

להתנפח גם אם הרכב ספג עיוות קל בלבד. 
במקרה שנפגעו חלקים קשיחים מאוד של הרכב, 
כגון קורות הגוף האורכיות, ושיעור תאוטת הרכב 

עובר את סף ההפעלה.
אם יחידת הבקרה של מערכת הריסון מזהה 

התנגשות צדדית או אם הרכב מתהפך, הרכיבים 
המתאימים במערכת הריסון מופעלים בלי קשר זה 

לזה בהתאם לסוג התאונה.
• כריות האוויר הצדדיות בצד שבו אירעה 	

ההתנגשות פועלות בלי קשר למותחן חגורות 
הבטיחות ולשימוש בחגורת הבטיחות

כלי רכב עם מערכת נטרול אוטומטית לכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי: כרית האוויר 
הצדדית בצד הנוסע הקדמי מתנפחת בתנאים 

שלהלן:
המערכת מזהה שיש נוסע במושב הנוסע  -

הקדמי, או
לשונית החגורה משולבת בתוך אבזם החגורה  -

של מושב הנוסע הקדמי
• כרית האוויר לחלון בצד שבו אירעה התאונה, 	

פועלת בלי קשר לשימוש בחגורת הבטיחות ובין 
שמושב הנוסע הקדמי תפוס ובין שלא

• מותחני חגורות בטיחות, אם המערכת קובעת 	
שבמקרה זה הפעלתם יכולה לספק הגנה 

נוספת לנוסעי הרכב

• כריות אוויר לחלון בצד הנהג ובצד הנוסע 	
הקדמי מתנפחות במקרים מסוימים אם הרכב 

מתהפך ואם המערכת קובעת שהפעלתן יכולה 
לספק הגנה נוספת על זו המתקבלת מחגורת 

הבטיחות

לא כל כריות האוויר מתנפחות בכל תאונה.  +
מערכות כריות האוויר השונות פועלות בנפרד זו 

מזו.
אופן פעולת מערכת כריות האוויר נקבע על ידי 
חומרת התאונה ובמיוחד על ידי שיעור תאוטת 

הרכב או תאוצתו ועל ידי סוג התאונה:
• התנגשות חזיתית	
• התנגשות צדדית	
• התהפכות	

 ®PRE-SAFE  )הגנת נוסעים מונעת(

הקדמה

 במצבים מסוכנים מסוימים, מערכת 
ה- ®PRE-SAFE נוקטת אמצעים מונעים כדי להגן 

על נוסעי הרכב.

הערות בטיחות חשובות

ודא שאין חפצים בחלל הרגליים מתחת   
למושבים או מאחוריהם. נזק עלול להיגרם 

 למושבים ו/או לחפצים כאשר מערכת 
ה- ®PRE-SAFE  מופעלת.

למרות שרכבך מצויד במערכת  ®PRE-SAFE , לא 
ניתן למנוע את האפשרות לחבלה במקרה של 

תאונה. התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 
הדרך ומזג האוויר ושמור על מרחק ביטחון מהרכב 

שלפניך. נהג בזהירות.
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פעולה

מערכת ה- ®PRE-SAFE  מתערבת:
• 	 BAS במקרים של בלימת חירום, לדוגמה כאשר

מופעלת
• בתנאי נהיגה קריטיים, לדוגמה כאשר הרכב 	

עובר את המגבלות הפיזיקליות שלו והוא נמצא 
במצב של תת-היגוי או היגוי יתר קיצוני

• 	 :Driving Assistance בכלי רכב עם חבילת
כאשר BAS PLUS מתערבת בעוצמה או כאשר 

מערכת חיישן הרדאר מזהה סכנת התנגשות 
במקרים מסוימים

מערכת ה- ®PRE-SAFE  נוקטת את האמצעים 
שלהלן בהתאם למצב המסוכן שזוהה:

• חגורות הבטיחות הקדמיות נמתחות.	
• אם הרכב מחליק, חלון הגג וחלונות הצד נסגרים 	

כמעט עד הסוף. חלון הגג הפנורמי נסגר במלואו.
• כלי רכב בעלי פעולת זיכרון: המערכת מכווננת 	

את מושב הנוסע הקדמי אם הוא נמצא במצב 
אחר.

• כלי רכב עם מושב מתכוונן: לחץ האוויר 	
שבתמיכות הצדדיות של משענת הגב עולה.

אם מצב הסכנה חולף בלי שאירעה תאונה, 
מערכת ה- ®PRE-SAFE  משחררת את מותחני 

חגורות הבטיחות. בכלי רכב בעלי מושבים 
מתכווננים, לחץ האוויר בתמיכות הצדדיות יורד 

שוב. בשלב זה ניתן לבטל את כל הפעולות שבוצעו 
. PRE-SAFE® -על ידי מערכת ה

אם מותחן חגורת הבטיחות לא משתחרר:
e  הזז את משענת הגב או את המושב מעט

 לאחור כאשר בטוח לעשות זאת.
מתיחות חגורת הבטיחות יורדת ומנגנון הנעילה 

משתחרר.
כוונון חגורת הבטיחות הוא חלק בלתי נפרד 

מפעולת הנוחות  ®PRE-SAFE. ניתן למצוא מידע 
בנוגע לפעולת הנוחות בסעיף "כוונון חגורה" 

) עמוד 56(.

PRE-SAFE® PLUS  )הגנת נוסעים מונעת 
פלוס(

הקדמה

מערכת ה-PRE-SAFE® PLUS זמינה רק בכלי 
.Driving Assistance רכב בעלי חבילת

מערכת ה-PRE-SAFE® PLUS מסוגלת, תוך 
שימוש במערכת חיישן הרדאר, לזהות מצבים 

שבהם תאונה חזיתית או תאונה אחורית עומדת 
להתרחש. במצבים מסוכנים מסוימים, מערכת 

ה-PRE-SAFE® PLUS נוקטת אמצעים מונעים 
כדי להגן על נוסעי הרכב.

הערות בטיחות חשובות

התערבות מערכת ה-PRE-SAFE® PLUS לא 
יכולה למנוע את ההתנגשות.

 הנהג לא מקבל אזהרה לפני שמערכת 
ה-PRE-SAFE® PLUS מתערבת.

מערכת ה-PRE-SAFE® PLUS אינה מתערבת:
• אם הרכב נוסע לאחור	
• כאשר הרכב גורר גרור ויש סכנת התנגשות 	

מאחור

מערכת ה-PRE-SAFE® PLUS אינה מפעילה את 
הבלמים כאשר הרכב בתנועה או כאשר מערכת 

העזר לחניה פועלת.

פעולה

מערכת ה-PRE-SAFE® PLUS מתערבת במצבים 
מסוימים אם מערכת חיישן הרדאר מזהה שתאונה 

חזיתית או תאונה אחורית עומדת להתרחש.
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מערכת ה- PRE-SAFE® PLUS נוקטת את 
האמצעים שלהלן בהתאם למצב המסוכן שזוהה:

• אם מערכת חיישן הרדאר מזהה שתאונה 	
חזיתית עומדת להתרחש, היא מותחת את 

חגורות הבטיחות
• אם מערכת חיישן הרדאר מזהה שתאונה 	

אחורית עומדת להתרחש:

מהבהבי החירום האחוריים מופעלים  -
ומהבהבים בתדירות גבוהה יותר

לחץ מערכת הבלמים עולה אם הנהג מפעיל  -
את הבלמים כאשר הרכב עומד במקומו

חגורות הבטיחות נמתחות -
 הפעלת הבלמים על ידי מערכת 

ה-PRE-SAFE® PLUS מתבטלת:
• אם הנהג לוחץ על דוושת ההאצה כאשר אחד 	

ההילוכים משולב
• אם סכנת התאונה חלפה או אינה מזוהה עוד	
• אם המערכת DISTRONIC PLUS מצביעה על 	

כוונה להתחיל בנסיעה

אם מצב הסכנה חולף בלי שאירעה תאונה, 
ההגדרות המקוריות משוחזרות.

פעולות המתבצעות אוטומטית לאחר 
תאונה

מיד לאחר תאונה, הפעולות שלהלן עשויות 
להתבצע, בהתאם לסוג התאונה ולעוצמתה:

• מהבהבי החירום מופעלים	
• תאורת החירום מופעלת	
• נעילת דלתות הרכב משתחררת	
• חלונות הצד הקדמיים נפתחים	
• כלי רכב בעלי פעולת זיכרון: גלגל ההגה 	

המתכוונן החשמלי עולה
• המנוע מודמם ואספקת הדלק מנותקת	
• כלי רכב בעלי מערכת החירום של מרצדס-בנץ: 	

שיחת חירום אוטומטית
• כלי רכב עם מערכת הינע היברידית: המערכת 	

ההיברידית ומערכת החשמל במתח גבוה 
מנוטרלות

ילדים ברכב

הערות בטיחות חשובות

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים שישבו 
במושבים האחוריים היו בטוחים יותר בהשוואה 
לילדים שישבו במושב הנוסע הקדמי. מסיבה זו, 

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך מאוד להתקין את 
מושב הבטיחות לילד במושב האחורי. הילדים יהיו 

מוגנים יותר במושב זה.
אם ילד שגילו אינו עולה על 12 שנים וגובהו אינו 

עולה על 1.50 מ' נוסע ברכב:
• אבטח תמיד את הילד בעזרת מושב בטיחות 	

לילד המתאים לשימוש בכלי רכב מתוצרת 
מרצדס-בנץ. מושב הבטיחות לילד חייב להתאים 

לגילו, למשקלו ולגודלו של הילד.
• זכור לקרוא את ההוראות ואת הערות הבטיחות 	

שבסעיף זה נוסף על הוראות ההתקנה של יצרן 
מושב הבטיחות לילד.

• שים לב תמיד להוראות ולהערות הבטיחות בנוגע 	
למערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 59(.

$ אזהרה

אם אתה משאיר ילדים בתוך הרכב ללא 
השגחה, הם עלולים לגרום לו לנוע על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע	

בנוסף, הם עלולים להפעיל את ציוד הרכב 
ולהילכד בתוכו. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.



ילדים ברכב

ת
חו

טי
ב

69

$ אזהרה

אנשים )במיוחד ילדים( החשופים לחום או לקור 
לפרק זמן ממושך עלולים להיפגע בצורה קשה 

או אף קטלנית. לעולם אל תשאיר אנשים 
)במיוחד ילדים( ללא השגחה בתוך הרכב.

$ אזהרה

אם מושב הבטיחות לילד נחשף לקרני שמש 
ישירות, חלקיו עלולים להתחמם מאוד. ילדים 

עלולים להיכוות בעת יצירת מגע עם חלקים אלו, 
במיוחד מחלקי המתכת של מושב הבטיחות 

לילד. הדבר עלול לגרום לחבלה.
אם אתה וילדך יוצאים מהרכב, ודא שמושב 

הבטיחות לילד אינו נחשף לקרני שמש ישירות. 
כסה אותו בעזרת שמיכה לדוגמה. אם מושב 

הבטיחות לילד נחשף לקרני שמש ישירות, 
אפשר לו להתקרר לפני הושבת הילד בתוכו. 
לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך 

הרכב.

ודא תמיד שכל נוסעי הרכב חוגרים את חגורות 
הבטיחות שלהם כהלכה ושהם יושבים כהלכה. 

חובה לשים לב במיוחד לילדים.
קרא את הערות הבטיחות בנוגע לחגורת הבטיחות 

) עמוד 53( ואת ההערות בנוגע לשימוש נכון 
בחגורות הבטיחות ) עמוד 54(.

מושב בטיחות לילד

אם אתה מתקין מושב בטיחות לילד הפונה לאחור 
במושב האחורי האמצעי, משענת היד האחורית 

חייבת להיות מקופלת במלואה.
קרא את ההוראות בנוגע לשימוש נכון במושב 

הבטיחות לילד ) עמוד 73(.
מטעמי בטיחות, חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך 

להשתמש רק במושב בטיחות לילד שאושר על ידה 
) עמוד 77(.

$ אזהרה

אם מושב הבטיחות לילד אינו מותקן כהלכה, 
הוא לא יוכל לבצע את פעולתו. הילד לא יהיה 
מאובטח במקרה של תאונה, בלימה חדה או 

שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה. הדבר מהווה סכנה 
גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 

קטלנית.
קרא את הוראות ההתקנה והשימוש של יצרן 

מושב הבטיחות לילד. ודא שמושב הבטיחות לילד 
יוצר מגע מלא עם המושב. לעולם אל תניח 

חפצים כגון כריות מתחת למושב הבטיחות לילד 
או מאחוריו. השתמש במושבי הבטיחות לילדים 

רק עם הכיסוי המקורי שלהם. החלף כיסויים 
פגומים בכיסויים מקוריים בלבד.

$ אזהרה

אם מושב הבטיחות לילד לא מותקן כהלכה או 
לא מאובטח, הוא עלול להשתחרר במקרה של 

תאונה, בלימת חירום או שינוי פתאומי בכיוון 
הנסיעה. מושב הבטיחות לילד עלול להתעופף 
ולפגוע בנוסעי הרכב. הדבר מהווה סכנה גדולה 

ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
התקן תמיד את מושב הבטיחות לילד כהלכה, 
גם אם הוא אינו בשימוש. זכור לפעול בהתאם 

להוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות 
לילד.

תוכל למצוא מידע נוסף אודות אחסון חפצים 
ואבטחת מטענים בסעיף "הנחיות לנשיאת מטען" 

) עמוד 408(.

$ אזהרה

מושבי בטיחות לילדים או מערכות אבטחתם 
שניזוקו או נחשפו לעומס במקרה של תאונה לא 
יכולים לבצע את פעולתם כהלכה. הילד לא יהיה 

מאובטח במקרה של תאונה, בלימה חדה או 
שינוי פתאומי בכיוון הנסיעה. הדבר מהווה סכנה 

גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 
קטלנית.

החלף מיד מושבי בטיחות לילדים שניזוקו או 
נחשפו לעומס במקרה של תאונה. בדוק את 

מושבי הבטיחות לילדים במרכז שירות מורשה 
לפני שתתקינם שוב.
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מערכות אבטחת מושבי הבטיחות לילדים הן:
• מערכת חגורת הבטיחות	
• 	ISOFIX טבעות אבטחה
• נקודות עיגון לרצועת הקשירה העליונה	

אם אתה חייב להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי, 
זכור לקרוא את המידע שבסעיף "מושבי בטיחות 

לילדים במושב הנוסע הקדמי" ) עמוד 71(.
קרא את המידע שעל מדבקות האזהרה שבתוך 

הרכב ושעל מושב הבטיחות לילד.
 מומלץ להשתמש במוצרי טיפוח של  +

מרצדס-בנץ כדי לנקות את מושבי הבטיחות 
לילדים שהומלצו על ידי חברת מרצדס-בנץ. 
תוכל לקבל מידע נוסף בנושא זה בכל מרכז 

שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

מערכת אבטחת מושב בטיחות לילד 
ISOFIX

$ אזהרה

מושבי בטיחות לילדים מסוג ISOFIX אינם 
מציעים הגנה מספקת לילדים שמשקלם עולה 
על 22 ק"ג המאובטחים בעזרת חגורת בטיחות 

המשולבת במושב בטיחות לילד. הילד עלול שלא 
להיות מאובטח כהלכה במקרה של תאונה 

לדוגמה. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 
לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

אם משקלו של הילד עולה על 22 ק"ג, השתמש 
 ISOFIX רק במושבי בטיחות לילדים מסוג

בשילוב חגורת הבטיחות של הרכב. בנוסף, 
אבטח את מושב הבטיחות לילד בעזרת רצועת 

הקשירה העליונה, אם קיימת.

בעת התקנת מושב בטיחות לילד, זכור לקרוא את 
הוראות ההתקנה, ההפעלה והשימוש של יצרן 

מושב הבטיחות לילד ) עמוד 73(.
לפני כל נסיעה, ודא שמושב הבטיחות לילד 

מסוג ISOFIX מקובע כהלכה בתוך שתי טבעות 
.ISOFIX האבטחה

בעת התקנת מושב בטיחות לילד, ודא   
שחגורת הבטיחות של המושב האמצעי לא 

נלכדת. אחרת, הדבר עלול לגרום נזק לחגורת 
הבטיחות.

ISOFIX טבעות אבטחה :
e  בתוך ISOFIX התקן את מושב הבטיחות לילד

.: ISOFIX שתי טבעות האבטחה
ISOFIX היא מערכת אבטחה תקנית המיועדת 

במיוחד למושבי בטיחות לילדים המותקנים 
במושבים האחוריים. המושבים האחוריים השמאלי 

 : ISOFIX והימני מצוידים בטבעות אבטחה
.ISOFIX לחיבור מושבי הבטיחות לילדים מסוג

ניתן להשתמש גם במושבי ילדים שאינם בעלי 
מנגנון נעילה )ISOFIX(, ולהתקינם בעזרת 

חגורת הבטיחות של הרכב. בעת התקנת מושב 
בטיחות לילד, זכור לקרוא את הוראות ההתקנה, 
ההפעלה והשימוש של יצרן מושב הבטיחות לילד 

) עמוד 73(.

רצועת קשירה עליונה

הקדמה

רצועת הקשירה העליונה מספקת חיבור נוסף בין 
 ISOFIX מושב הבטיחות לילד המאובטח בעזרת

לרכב. היא מסייעת בהפחתת הסיכוי לחבלה. 
אם מושב הבטיחות לילד מצויד ברצועת קשירה 

עליונה, עליך להשתמש בה תמיד.
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הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם משענות הגב של המושבים האחוריים לא 
נעולות, הן עלולות להתקפל לפנים במקרה של 

תאונה, בלימה חדה או שינוי פתאומי בכיוון 
הנסיעה. כתוצאה מכך, מושבי הבטיחות לילדים 

לא יבצעו את פעולתם כהלכה. משענות גב 
במושבים האחוריים שאינן נעולות עלולות גם 

לגרום לחבלות נוספות במקרה של תאונה 
לדוגמה. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 

לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
נעל תמיד את משענות הגב של המושבים 
האחוריים לאחר התקנת רצועת הקשירה 

העליונה. כוונן את משענות הגב של המושבים 
האחוריים כך שהן יהיו במצב אנכי.

ודא שמשענת הגב נעולה היטב ומחוברת אל תא 
המטען. כדי לעשות כן, משוך בחוזקה את משענת 

הגב של המושב.

נקודות עיגון לרצועת הקשירה העליונה

נקודות העיגון לרצועת הקשירה העליונה ? 
ממוקמות בצדן האחורי של משענות הגב בשני 

המושבים האחוריים החיצוניים.

e .הרם את משענת הראש = למעלה
e  בעזרת ISOFIX התקן את מושב הבטיחות לילד

רצועת הקשירה העליונה. ציית תמיד להוראות 
ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות לילד.

e  מתחת B העבר את רצועת הקשירה העליונה
למשענת הראש = בין שתי רגלי משענת 

הראש.
e  כלפי B העבר את רצועת הקשירה העליונה

מטה בין כיסוי תא המטען : ומשענת הגב של 
המושב האחורי ;.

e  של A חבר את וו רצועת הקשירה העליונה
רצועת הקשירה העליונה B אל נקודת העיגון 

של רצועת הקשירה העליונה ?.
ודא ש:

• וו רצועת הקשירה העליונה A מחובר אל 	
נקודת עיגון רצועת הקשירה העליונה ?, 

כמתואר
• רצועת הקשירה העליונה B לא מפותלת	
• רצועת הקשירה העליונה B עוברת בין 	

משענת הגב של המושב האחורי ; ובין 
כיסוי תא המטען : אם כיסוי תא המטען 

: מותקן
• רצועת הקשירה העליונה B עוברת בין 	

משענת הגב של המושב האחורי ; ובין 
רשת הבטיחות אם רשת הבטיחות מותקנת

e  ציית .B מתח את רצועת הקשירה העליונה
תמיד להוראות ההתקנה של יצרן מושב 

הבטיחות לילד.
e  אם יש צורך בכך, הורד מעט את משענת

הראש = ) עמוד 128(. ודא שהדבר אינו 
מפריע לניתובה הנכון של רצועת הקשירה 

.B העליונה

מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי

הערות כלליות

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים שישבו 
במושבים האחוריים היו בטוחים יותר בהשוואה 
לילדים שישבו במושב הנוסע הקדמי. מסיבה זו, 

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך מאוד להתקין את 
מושב הבטיחות לילד במושב האחורי.
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כלי רכב עם מערכת נטרול אוטומטית לכרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי: אם אתה חייב 

להתקין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי, 
קרא תמיד את המידע שבסעיף "מערכת נטרול 

אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי" ) עמוד 59(.

תוכל להימנע מסכנות העלולות להופיע כתוצאה 
מ:
• מושב בטיחות לילד שאינו מזוהה על ידי מערכת 	

הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי

• נטרול בשוגג של כרית האוויר הקדמית של 	
הנוסע הקדמי

• מיקום לא נכון של מושב הבטיחות לילד, כלומר 	
הוא קרוב מדי ללוח המכשירים

נא קרא את הערת האזהרה שעל מגן השמש של 
הנוסע הקדמי, ראה איור.

$ אזהרה

אם אתה מאבטח ילד במושב הנוסע הקדמי 
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור ונורית החיווי 
PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 
פועלת( דולקת, כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
עלולה להתנפח במקרה של תאונה. הילד עלול 

להיפגע מכרית האוויר. הדבר מהווה סכנה גדולה 
ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.

במקרה זה, ודא תמיד שכרית האוויר של הנוסע 
 הקדמי מנוטרלת. נורית החיווי

 PASSENGER AIRBAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( חייבת לדלוק.

לעולם אל תשתמש במושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור על מושב המוגן על ידי כרית אוויר פעילה 

הנמצאת לפניו. הדבר עלול לגרום למוות או 
לפציעה קשה של הילד.

 PASSENGER AIR BAG ON אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע פועלת( דולקת, כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי מופעלת ) עמוד 52(.

בכלי רכב ללא מערכת נטרול אוטומטית 
לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי

אם מושב הנוסע הקדמי של רכבך אינו מצויד 
במערכת נטרול אוטומטית לכרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי, תוכל להבחין במדבקה מיוחדת 

שמציינת זאת. המדבקה מודבקת על דופן לוח 
המכשירים בצד הנוסע הקדמי. ניתן להבחין 
במדבקה בעת פתיחת דלת הנוסע הקדמי.

אם אתה מסובב את המפתח בתוך מתג ההצתה 
 למצב 2, נוריות החיווי

PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 
מנוטרלת( ו-PASSENGER AIR BAG ON )כרית 

אוויר נוסע פועלת( נדלקות לזמן קצר. מכל מקום, 
אין להן פעולה והן אינן מצביעות על קיומה של 

מערכת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי.

התקן תמיד את מושב הבטיחות לילד הפונה 
לאחור במושב אחורי מתאים ) עמוד 73(.

קרא את המידע שבסעיפים "מושב בטיחות לילד 
הפונה לאחור" ו"מושב בטיחות לילד הפונה לפנים" 

כמו גם את המידע בנוגע למיקום נכון של מושב 
הבטיחות לילד ) עמוד 73(.
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מושב בטיחות לילד הפונה לאחור

אם אתה חייב להתקין מושב בטיחות לילד הפונה 
לאחור במושב הנוסע הקדמי, ודא תמיד שכרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. כרית 
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת רק 

 PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי
)כרית אוויר נוסע מנוטרלת( דולקת באופן קבוע 

) עמוד 52(.
קרא תמיד את המידע העוסק במיקום נכון של 

מושב הבטיחות לילד ) עמוד 73( נוסף על 
הוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן מושב 

הבטיחות לילד.

מושב בטיחות לילד הפונה לפנים

אם אתה חייב להתקין מושב בטיחות לילד הפונה 
לפנים במושב הנוסע הקדמי, הזז תמיד את מושב 

הנוסע הקדמי לאחור ככל הניתן. בסיס מושב 
הבטיחות לילד חייב תמיד לשבת על כר מושב 

הנוסע הקדמי. משענת הגב של מושב הבטיחות 
לילד חייבת ליצור מגע מלא עם משענת הגב של 

מושב הנוסע הקדמי ככל שהדבר מתאפשר. אסור 
שמושב הבטיחות לילד ייגע בגג או יפעיל לחץ על 
משענת הראש. כוונן את זווית משענת הגב ואת 

משענת הראש בהתאם. ודא תמיד שחגורת הכתף 
מנותבת כהלכה מיציאת החגורה אל מוביל חגורת 

הכתף שעל מושב הבטיחות לילד. ודא כי רצועת 
הכתף נמוכה ככל הניתן. כוונן את יציאת החגורה 
שברכב ואת מושב הנוסע הקדמי בהתאם אם יש 

צורך בכך.
קרא תמיד את המידע העוסק במיקום נכון של 

מושב הבטיחות לילד ) עמוד 73( נוסף על 
הוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן מושב 

הבטיחות לילד.

מיקום נכון של מושב הבטיחות לילד

הקדמה

ברכב זה מותר להשתמש רק במושבי הבטיחות 
.ECE R44 לילדים המאושרים בהתאם לתקן
במושבי בטיחות מסוימים לילדים בקטגוריות 
המשקל II או III משמעות הדבר היא שתחום 

השימוש שלהם יהיה מוגבל. לא ניתן יהיה 
להשתמש במושב הבטיחות לילד עד למשקלו 

המרבי כיוון שהוא עלול לבוא במגע עם הגג.
ניתן לזהות מושבי בטיחות לילדים "אוניברסליים" 

לפי מדבקת האישור הכתומה שלהם והכיתוב 
."Universal"

דוגמה: מדבקת אישור על מושב הבטיחות לילד
ניתן להשתמש במושבי בטיחות לילדים 

 IUF-ו UF , U אוניברסליים" במושבים מסוג"
בהתאם לטבלאות "התאמת המושבים לחיבור 

מושבי בטיחות לילדים בעזרת חגורת בטיחות" או 
"התאמת המושבים לחיבור מושב בטיחות לילד 

."ISOFIX מסוג
מושבי הבטיחות לילדים מסוג "אוניברסלי חלקי" 

 נושאים מדבקת אישור ועליה הכיתוב 
"Semi-universal". ניתן להשתמש בהם אם הרכב 

והמושב מפורטים ברשימת דגמי הרכב של יצרן 
מושב הבטיחות לילד. למידע נוסף, צור קשר עם 

יצרן מושב הבטיחות לילד או בקר באתר האינטרנט 
שלו.
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מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי - 
אם אתה חייב להושיב ילד במושב בטיחות לילד 

המותקן במושב הנוסע הקדמי:
e  שים לב תמיד להוראות שבסעיף "מושב

בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי" 
 ) עמוד 71(.

שם תוכל למצוא הוראות בנוגע לניתוב נכון של 
חגורת הכתף מיציאת החגורה שברכב אל 

מוביל חגורת הכתף שבמושב הבטיחות לילד 
) עמוד 73(.

e  הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל
האפשר.

e .הזז את משענת הגב למצב כמעט אנכי
בסיס מושב הבטיחות לילד חייב תמיד לשבת 
על כר מושב הנוסע הקדמי. משענת הגב של 

מושב הבטיחות לילד הפונה לפנים חייבת ליצור 
מגע מלא עם משענת הגב של מושב הנוסע 

הקדמי ככל שהדבר מתאפשר. אסור שמושב 
הבטיחות לילד ייגע בגג או יפעיל לחץ על 

משענת הראש. כוונן את זווית משענת הגב 
ואת משענת הראש בהתאם. קרא גם את 
הוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות 

לילד.
e  כוונן את זווית כר המושב לנקודה הגבוהה

ביותר.
התקנת מושב בטיחות לילד במושב אחורי

e  הזז את משענת הגב של המושב האחורי למצב
כמעט אנכי ) עמוד 129(.
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התאמת המושבים לחיבור מושבי בטיחות לילדים בעזרת חגורת בטיחות

אם אתה משתמש בסל-קל בקטגוריה 0 או +0 או במושב בטיחות לילד הפונה לאחור מקטגוריה I במושב 
האחורי, חובה עליך לכוונן את מושב הנהג או את מושב הנוסע הקדמי כך שהמושב לא יבוא במגע עם 

מושב הבטיחות לילד.
אם אתה משתמש במושב בטיחות לילד הפונה לפנים מקטגוריה I, עליך להסיר את משענת הראש של 
המושב המתאים ) עמוד 126(, אם הדבר אפשרי. משענת הגב של מושב הבטיחות לילד חייבת ליצור 

מגע מלא עם משענת הגב של המושב ככל שהדבר מתאפשר.
קרא תמיד את ההערות שבסעיף "מושב הבטיחות לילד" ) עמוד 69( ואת הוראות ההתקנה של יצרן 

מושב הבטיחות לילד.
בעת הסרת מושב הבטיחות לילד עליך להתקין מיד בחזרה את משענות הראש ) עמוד 126(. כל נוסעי 

הרכב חייבים לכוונן את משענת הראש שלהם כהלכה לפני התחלת הנסיעה.
מקרא לטבלה:

מושב שאינו מתאים לילדים בקטגוריית משקל זו.  X
מתאים למושבי בטיחות לילדים בקטגוריה "אוניברסליים" שאושרו לשימוש בקטגוריית משקל זו.  U

מתאים למושבי בטיחות לילדים הפונים לפנים בקטגוריה "אוניברסליים" שאושרו לשימוש   UF
בקטגוריית משקל זו.

מתאים למושבי בטיחות לילדים בהתאם להמלצות; ראה את הטבלה "מושבי בטיחות מומלצים   L
לילד" שלהלן ) עמוד 77(.

מושב הנוסע הקדמי

כרית האוויר קטגוריית משקל
הקדמית של הנוסע 

הקדמי מופעלת

כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע 

הקדמי מנוטרלת

 X 1U, 1Lעד 10 ק"ג0

 X1 U, 1Lעד 13 ק"ג+0

I9 ק"ג עד 18 ק"גUFU, L

II15 ק"ג עד 25 ק"גUFU, L

III22 ק"ג עד 36 ק"גUFU, L

מושבים אחוריים

מרכזשמאל, ימיןקטגוריית משקל

U2Uעד 10 ק"ג0

U2Uעד 13 ק"ג+0

I9 ק"ג עד 18 ק"גU2U

הרכב מצויד במערכת נטרול אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. נורית החיווי  1 
 PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע מנוטרלת( חייבת לדלוק.

מושבי בטיחות לילדים בעלי מסגרת תמיכה אינם מתאימים למושב זה.  2
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מרכזשמאל, ימיןקטגוריית משקל

II15 ק"ג עד 25 ק"גUU

III22 ק"ג עד 36 ק"גUU

ISOFIX התאמת המושבים לחיבור מושבי בטיחות לילדים מסוג

אם אתה משתמש בסל-קל בקטגוריה 0 או +0 או במושב בטיחות לילד הפונה לאחור מקטגוריה I במושב 
האחורי, חובה עליך לכוונן את מושב הנהג או את מושב הנוסע הקדמי כך שהמושב לא יבוא במגע עם 

מושב הבטיחות לילד.
אם אתה משתמש במושב בטיחות לילד הפונה לפנים מקטגוריה I, עליך להסיר את משענת הראש של 
המושב המתאים ) עמוד 126(, אם הדבר אפשרי. משענת הגב של מושב הבטיחות לילד חייבת ליצור 

מגע מלא עם משענת הגב של המושב ככל שהדבר מתאפשר.
קרא תמיד את ההערות שבסעיף "מושב הבטיחות לילד" ) עמוד 69( ואת הוראות ההתקנה של יצרן 

מושב הבטיחות לילד.
בעת הסרת מושב הבטיחות לילד עליך להתקין מיד בחזרה את משענות הראש ) עמוד 126(. כל נוסעי 

הרכב חייבים לכוונן את משענת הראש שלהם כהלכה לפני התחלת הנסיעה.
מקרא לטבלה:

מושב ISOFIX שאינו מתאים למושבי בטיחות לילדים מסוג ISOFIX בקטגוריית משקל זו ו/או   X
בקטגוריית גודל זו.

מתאים למושבי בטיחות לילדים מסוג ISOFIX הפונים לפנים בקטגוריה "אוניברסליים" שאושרו   IUF
לשימוש בקטגוריית משקל זו.

מתאים למושבי בטיחות לילדים מסוג ISOFIX בהתאם להמלצות; ראה את הטבלה "מושבי בטיחות   IL
מומלצים לילדים" שלהלן ) עמוד 77(.

היצרן גם ימליץ על מושב בטיחות מתאים לילד מסוג ISOFIX. רכבך והמושב חייבים להופיע ברשימת   
הדגמים של יצרן מושב הבטיחות לילד. למידע נוסף, צור קשר עם יצרן מושב הבטיחות לילד או בקר 

באתר האינטרנט שלו.
ז

מושב אחורי ציודקטגוריית גודלקטגוריית משקל
שמאלי, ימני

FISO/L1Xסל-קל

GISO/L2X

עד 10 ק"ג0
עד כ- 6 חודשים

EISO/R1IL

עד 13 ק"ג+0
עד כ- 15 חודשים

EISO/R1IL

DISO/R2IL

CISO/R33IL

אם אתה משתמש במושב בטיחות לילד מקטגוריית המשקל C  (ISO/R3), עליך להרים את המושב הקדמי לנקודה   3
הגבוהה ביותר ולהעביר את משענת הגב של המושב הקדמי למצב אנכי. ודא שמשענת הגב של המושב הקדמי אינה באה 

במגע עם מושב הבטיחות לילד.
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מושב אחורי ציודקטגוריית גודלקטגוריית משקל
שמאלי, ימני

I9 ק"ג עד 18 ק"ג
כ- 9 חודשים עד 4 שנים

DISO/R2IL

CISO/R33 IL

BISO/F2IUF

B1ISO/F2XIUF

AISO/F3IUF

אסור שמושב הבטיחות לילד ייגע בגג או שמשענות הראש יפעילו עליו לחץ. כוונן את זווית משענת הגב 
ואת משענת הראש בהתאם. קרא גם את הוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות לילד.

מושבי בטיחות מומלצים לילדים

הערות כלליות

קרא תמיד את המידע שבסעיף "מושבי בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי" ) עמוד 71( ושבסעיף 
"מיקום נכון של מושב הבטיחות לילד" ) עמוד 73(.

תוכל לקבל מידע נוסף אודות מושב בטיחות לילד מתאים במרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

מושבי בטיחות לילדים מומלצים להתקנה בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב

מספר אישור סוגיצרןקטגוריות משקל
)... E1(

 מספר הזמנה 
4)... A 000(

קטגוריה 0:
עד 10 ק"ג

עד כ- 6 חודשים

 Britax
Römer

BABY SAFE plus 03 301146

 04 301146  

 970 10 00

 BABY SAFE plus
II

04 301146 970 20 00

 970 36 00

קטגוריה +0:
עד 13 ק"ג

עד כ- 15 חודשים

 Britax
Römer

BABY SAFE plus 03 301146

 04 301146  

 970 10 00

 BABY SAFE plus
II

04 301146 970 20 00

 970 36 00

אם אתה משתמש במושב בטיחות לילד מקטגוריית המשקל C  (ISO/R3), עליך להרים את המושב הקדמי לנקודה   3
הגבוהה ביותר ולהעביר את משענת הגב של המושב הקדמי למצב אנכי. ודא שמשענת הגב של המושב הקדמי אינה באה 

במגע עם מושב הבטיחות לילד.

.9H95 קוד צבע  4



ילדים ברכב
ת

חו
טי

ב
78

מספר אישור סוגיצרןקטגוריות משקל
)... E1(

 מספר הזמנה 
4)... A 000(

:I קטגוריה
9 ק"ג עד 18 ק"ג

כ- 9 חודשים עד 4 
שנים

 Britax
Römer

DUO plus 03 301133

 04 301133  

 970 11 00

 970 16 00

 970 21 00

 970 37 00

:III/II קטגוריה
15 ק"ג עד 36 ק"ג

כ- 4 שנים עד 12 שנים

 Britax
Römer

5KIDFIX04 301198 970 18 00

 970 19 00

 970 22 00

 970 38 00

מושבי בטיחות מומלצים לילדים מקטגוריית "אוניברסליים"/"אוניברסליים חלקית" מסוג 
ISOFIX

קטגוריות 
משקל

קטגוריית 
גודל

 מספר אישור סוגיצרן
)... E1(

מספר הזמנה4

קטגוריה +0:
עד 13 ק"ג

E Britax
Römer

 BABY
SAFE plus

 03 301146

 04 301146  

B6 6 86 8224

:I קטגוריה
 9 ק"ג עד

18 ק"ג

B1 Britax
Römer

DUO plus 03 301133

 04 301133  

A 000 970 11 00

A 000 970 16 00

A 000 970 21 00

A 000 970 37 00

.9H95 4  קוד צבע

עיין תמיד בהוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות לילד לפני התקנת מושב בטיחות לילד מסוג KIDFIX בתוך הרכב. הן   5
כוללות גם הערות בנושא אפשרויות הקיבוע.
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מנעולי בטיחות לילדים

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם ילדים יושבים בתוך הרכב, הם עלולים:
• לפתוח את הדלתות ולסכן אנשים או 	

משתמשים אחרים בדרך
• לצאת מהרכב ולהיפגע מכלי רכב אחרים	
• להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד בתוכו לדוגמה	

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 
ולחבלה.

הפעל תמיד את מנעולי הבטיחות לילדים ואת 
פעולת הנטרול אם יש ילדים בתוך הרכב. קח 

תמיד את המפתח איתך בעת היציאה מהרכב 
ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה 

בתוך הרכב.

פעולת הנטרול מנטרלת את:
• הדלתות האחוריות ) עמוד 79(	
• חלונות הצד האחוריים ) עמוד 80(	

$ אזהרה

אם אתה משאיר ילדים בתוך הרכב ללא 
השגחה, הם עלולים לגרום לו לנוע על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע	

בנוסף, הם עלולים להפעיל את ציוד הרכב 
ולהילכד בתוכו. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.

$ אזהרה

אנשים )במיוחד ילדים( החשופים לחום או לקור 
לפרק זמן ממושך עלולים להיפגע בצורה קשה 

או אף קטלנית. לעולם אל תשאיר אנשים 
)במיוחד ילדים( ללא השגחה בתוך הרכב.

$ אזהרה

אם מושב הבטיחות לילד נחשף לקרני שמש 
ישירות, חלקיו עלולים להתחמם מאוד. ילדים 

עלולים להיכוות בעת יצירת מגע עם חלקים אלו, 
במיוחד מחלקי המתכת של מושב הבטיחות 

לילד. הדבר עלול לגרום לחבלה.
אם אתה וילדך יוצאים מהרכב, ודא שמושב 

הבטיחות לילד אינו נחשף לקרני שמש ישירות. 
כסה אותו בעזרת שמיכה לדוגמה. אם מושב 

הבטיחות לילד נחשף לקרני שמש ישירות, 
אפשר לו להתקרר לפני הושבת הילד בתוכו. 
לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך 

הרכב.

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

מנעולי הבטיחות לילדים בדלתות האחוריות 
מאבטחים את כל אחת מהדלתות בנפרד. לא ניתן 
לפתוח דלת המאובטחת בעזרת מנעול הבטיחות 

לילדים מתוך הרכב. כאשר נעילת הרכב משוחררת, 
ניתן לפתוח את הדלת מבחוץ.

e  להפעלה: הרם את לחצן מנעול הבטיחות
לילדים בכיוון החץ :.

e .ודא שמנעולי הבטיחות לילדים פועלים כהלכה
e  להפסקת הפעולה: הורד את לחצן מנעול

הבטיחות לילדים בכיוון החץ ;.
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פעולת נטרול חלונות הצד האחוריים

e .: להפעלה/כיבוי: לחץ על הלחצן
אם נורית החיווי ; דולקת, פעולת חלונות הצד 

האחוריים מנוטרלת. הפעלתם אפשרית רק 
באמצעות המתגים שבדלת הנהג. אם נורית 
החיווי ; כבויה, הפעלתם אפשרית בעזרת 

המתגים שבמושבים האחוריים.

בעלי חיים ברכב

$ אזהרה

בעלי חיים הנשארים ללא השגחה או לא 
מאובטחים בתוך הרכב עלולים ללחוץ על אחד 

הלחצנים או המתגים.
הם עלולים:

• להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד בתוכו לדוגמה	
• להפעיל או לכבות את מערכות הרכב ולסכן 	

את משתמשי הדרך האחרים

במקרה של תאונה, בלימה פתאומית או שינוי 
חד בכיוון התנועה, בעלי חיים לא מאובטחים 
עלולים להיזרק בתוך הרכב ולפגוע בנוסעיו. 

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 
ולחבלה.

לעולם אל תשאיר בעלי חיים ללא השגחה בתוך 
הרכב. הובל תמיד בעלי חיים כהלכה במהלך 

הנסיעה; השתמש בתיבה מיוחדת להובלת בעלי 
חיים לדוגמה.

מערכות בטיחות נהיגה

סקירת מערכות בטיחות נהיגה

בסעיף זה תוכל למצוא מידע אודות מערכות 
בטיחות הנהיגה שלהלן:

•  ABS  )מערכת למניעת נעילת גלגלים -	
( )Anti-lock Braking System עמוד 81(

•  BAS )מערכת עזר לבלימה -	
( )Brake Assist System עמוד 81(

• BAS PLUS עם Cross-Traffic Assist  )מערכת 	
 Brake Assist System - עזר לבלימה פלוס
PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה חוצה( 

) עמוד 82(
• 	 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( 
) עמוד 83(

• פנסי בלימה אדפטיביים ) עמוד 86(	
•  ®ESP )בקרת יציבות אלקטרונית - 	

( )Electronic  Stability Program עמוד 87(
•  EBD )חלוקת בלימה אלקטרונית -	

 )electronic brake force distribution
) עמוד 89(

• ADAPTIVE BRAKE )בלם אדפטיבי( 	
) עמוד 89(

• בלם  ®(     PRE-SAFE עמוד 89(	
• STEER CONTROL )בקרת היגוי( ) עמוד 91(	

הערות בטיחות חשובות

מערכות בטיחות הנהיגה לא יוכלו להפחית את 
הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם 

לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם לא תהיה 
מרוכז בנהיגה. מערכות בטיחות הנהיגה הן בעיקרן 
מערכות שתוכננו לסייע לך במהלך הנהיגה. אתה 
אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, למהירות 

הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על נתיב 
הנסיעה. התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך 

לתנאי הדרך ומזג האוויר ושמור על מרחק ביטחון 
מהרכב שלפניך. נהג בזהירות.

מערכות בטיחות הנהיגה מתוארות כפועלות 
ביעילות כאשר הצמיגים יוצרים מגע במידה 

מספקת עם פני שטח הכביש. 
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נא שים לב במיוחד להערות בנוגע לצמיגים, לעומקי 
חריצי השחיקה המומלצים וכו' ) עמוד 472(.
במהלך חודשי החורף, השתמש תמיד בצמיגי 

חורף )צמיגי M+S( ואם יש צורך בכך, בשרשראות 
שלג. רק בצורה זו מערכות בטיחות הנהיגה 

שבסעיף זה יפעלו ביעילות.

ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים(

הערות כלליות

ABS מווסתת את לחץ הבלימה כך שהגלגלים 
לא ננעלים במהלך הבלימה. הדבר מאפשר לך 

להמשיך להשתמש במערכת ההיגוי תוך כדי 
בלימה.

 נורית האזהרה ! של ה-ABS שבלוח 
המחוונים נדלקת כאשר מתג ההצתה פתוח. היא 

כבה כאשר המנוע פועל.
ABS מתחילה לפעול ממהירות של 8 קמ"ש 
ומעלה, ללא קשר לתנאי הדרך. ABS פועלת 
בכבישים חלקים גם אם אתה בולם בעדינות.

הערות בטיחות חשובות

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
) עמוד 80(.

$ אזהרה

אם יש תקלה במערכת ה-ABS, הגלגלים 
עלולים להינעל במהלך בלימה. הדבר עלול 

להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל 
מאפייני הבלימה. בנוסף, מערכות בטיחות 

הנהיגה האחרות לא יפעלו. הדבר מגדיל את 
הסיכוי להחלקה ולתאונות.

נהג בזהירות. בדוק מיד את ה-ABS במרכז 
שירות מורשה.

אם יש תקלה ב-ABS, גם מערכות בטיחות נהיגה 
אחרות לא יפעלו. קרא את המידע הקשור לנורית 
האזהרה ( ABS עמוד 396( ולהודעות העשויות 

להופיע בלוח המחוונים ) עמוד 351(.

בלמים

e  פועלת: המשך ללחוץ ABS-אם מערכת ה
על דוושת הבלמים בכוח עד לסיום תהליך 

הבלימה.
e  כדי להפעיל את הבלמים בצורה מלאה: לחץ

על דוושת הבלמים בעוצמה מלאה.
אם ABS נכנסת לפעולה במהלך הבלימה, תוכל 

להרגיש בדפיקות בדוושת הבלם.
הדפיקות בדוושת הבלם מזהירות אותך מפני 

תנאי דרך מסוכנים, ועל כך שעליך להיזהר במיוחד 
במהלך הנסיעה.

ABS בנסיעת שטח

מערכת 4ETS המותאמת במיוחד לנהיגת שטח 
מופעלת אוטומטית בעת הפעלת תוכנית שטח:

• 	  Off-Road Engineering כלי רכב ללא חבילת
) עמוד 295(

• 	  Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת
) עמוד 296(

במהירויות עד 30 קמ"ש, הגלגלים הקדמיים 
ננעלים במהלך בלימה. אפקט ההתחפרות של 
הגלגלים המתקבל במצב זה מקצר את מרחק 
העצירה בנהיגת שטח. הדבר מגביל את יכולת 

ההיגוי.

BAS )עזר לבלימה(

הערות כלליות

BAS פועלת בעת בלימות חירום. אם אתה לוחץ 
על דוושת הבלמים במהירות, BAS מגבירה 

אוטומטית את כוח הבלימה ובצורה זו מקצרת את 
מרחק הבלימה.

הערות בטיחות חשובות

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
) עמוד 80(.
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$ אזהרה

אם יש תקלה במערכת ה-BAS, מרחק הבלימה 
בבלימת חירום יגדל. הדבר עלול לגרום לתאונה.
במצב בלימת חירום, לחץ על דוושת הבלמים 
בעוצמה מלאה. מערכת ה-ABS מונעת את 

נעילת הגלגלים.

בלימה

e  המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים עד
 שמצב בלימת החירום יסתיים. 

ABS מונעת את נעילת הגלגלים.

הבלמים יפעלו כהלכה לאחר שחרור דוושת 
הבלמים. BAS מנוטרלת.

BAS PLUS )מערכת עזר לבלימה פלוס( 
עם עזר לזיהוי תנועה חוצה

הערות כלליות

מערכת BAS PLUS יכולה לסייע לך להפחית 
את הסיכוי לתאונה עם רכב אחר או עם הולך רגל 

 BAS PLUS ולהפחית את חומרת התאונה. אם
מזהה סכנת התנגשות, היא תסייע לך במהלך 

הבלימה.
שים לב להערות הבטיחות החשובות שבסעיף  +

"מערכות בטיחות הנהיגה" ) עמוד 80(.
מערכת ה-BAS PLUS זמינה רק בכלי רכב בעלי 

.Driving Assistance חבילת
כדי שמערכת ה-BAS PLUS תסייע לך במהלך 

הנהיגה, מערכת חיישן הרדאר ומערכת המצלמה 
חייבות לפעול.

בעזרת מערכת החיישן ומערכת המצלמה, מערכת 
ה-BAS PLUS יכולה לזהות מכשולים:

• הנמצאים בנתיב נסיעתך לפרק זמן ממושך	
• החוצים את נתיב נסיעתך	

בנוסף, המערכת יכולה לזהות הולכי רגל הנמצאים 
בנתיב נסיעתך.

BAS PLUS מזהה הולכי רגל בעלי מאפיינים רגילים 
כגון קווי מתאר ויציבה של אדם העומד זקוף.

אם יש תקלה במערכת חיישן הרדאר או במערכת 
המצלמה, פעולות BAS PLUS יוגבלו או שהן לא 

יהיו זמינות כלל. מערכת הבלמים עדיין תפעל כמו 
.BAS-גם מערכת תגבור הבלימה ו

קרא את ההגבלות המתוארות בסעיף "הערות  +
בטיחות חשובות" ) עמוד 82(.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

BAS PLUS לא יכולה תמיד לזהות בבירור 
עצמים ומצבי תנועה מורכבים.

במקרים אלו, BAS PLUS עלולה:
• להתחיל לפעול שלא לצורך	
• לא להיכנס לפעולה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום. 
סיים את התערבות המערכת במצבי נהיגה לא 

מסוכנים.

$ אזהרה

BAS PLUS אינה יכולה לזהות תמיד בבירור 
 BAS PLUS .אנשים, במיוחד כאשר הם בתנועה

לא יכולה להתערב בכל המקרים. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.

$ אזהרה

BAS PLUS לא מגיבה:
• לאנשים נמוכים, לדוגמה ילדים	
• לבעלי חיים	
• לכלי רכב המתקרבים אליך	
• בעת פנייה	

לכן BAS PLUS עשויה לא להיכנס לפעולה בכל 
המצבים המסוכנים. הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.

מערכת הזיהוי עשויה שלא לפעול כהלכה במקרה 
של שלג או גשם כבד.

זיהוי מערכת חיישן הרדאר מושפע גם במקרה של:
• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	
• הפרעה הנגרמת על ידי מקורות רדאר אחרים	
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• החזרות רדאר חזקות, לדוגמה בחניוני רכב 	
סגורים או בקומות

• רכב צר הנע לפניך, לדוגמה אופנוע	
• רכב הנע לפניך בקו תנועה אחר	
• כלי רכב הנעים במהירות בתוך טווח הזיהוי של 	

מערכת חיישן הרדאר

זיהוי מערכת המצלמה מושפע גם במקרה של:
• לכלוך על המצלמה או אם המצלמה מכוסה	
• סנוור מערכת המצלמה, לדוגמה על ידי אור 	

השמש במהלך הזריחה או השקיעה
• חושך	
• אם:	

הולכי רגל נעים במהירות, לדוגמה אל תוך  -
נתיב הרכב

מערכת המצלמה לא מזהה יותר הולך רגל  -
כאדם בגלל בגדים מיוחדים או חפצים אחרים

הולך רגל מוסתר על ידי עצמים אחרים -
לא ניתן להבדיל בין קווי המתאר הרגילים של  -

אדם מסוים ובין הרקע שמאחוריו
במקרה של נזק לחלקו הקדמי של הרכב, יש לבדוק 
את כוונוני חיישן הרדאר ואת פעולתו במרכז שירות 

מורשה. הנחיה זו מתייחסת לתאונות במהירויות 
נמוכות כאשר לא נראה שיש נזק לחלקו הקדמי 

של הרכב.
במקרה של נזק לשמשה הקדמית, יש לבדוק את 

תצורת מערכת המצלמה ואת פעולתה במרכז 
שירות מורשה.

פעולה

 BAS PLUS-כדי למנוע התנגשות, מערכת ה
מחשבת את כוח הבלימה הדרוש אם:

• אתה מתקרב למכשול ו-	
• BAS PLUS זיהתה סכנת התנגשות	

 בעת נהיגה במהירות עד 30 קמ"ש: 
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים, מערכת 

 BAS מופעלת. סיוע הבלימה של BAS PLUS-ה
PLUS מתבצע ברגע האחרון.

 בעת נהיגה במהירות שמעל 30 קמ"ש: 
 BAS ,אם תלחץ על דוושת הבלמים בצורה חדה

PLUS תגביר אוטומטית את לחץ הבלמים לרמה 
המתאימה למצב התנועה.

BAS PLUS מספקת תגבור לבלימה במצבים 
מסוכנים כאשר כלי הרכב שלפניך נעים במהירות 

שבין 7 קמ"ש ל- 250 קמ"ש.
 במהירויות עד 70 קמ"ש, BAS PLUS יכולה 

להגיב ל:
• עצמים נייחים בנתיב נסיעתך, לדוגמה כלי רכב 	

שעצרו או כלי רכב חונים
• הולכי רגל בנתיב נסיעתך	
• מכשולים החוצים את נתיב הנסיעה שלך, הנעים 	

בטווח הזיהוי של החיישנים והחיישנים מזהים 
אותם

אם מערכת ה-BAS PLUS דורשת כוח בלימה  +
גבוה במיוחד, אמצעי הגנה מונעים לנוסעים 

) ®PRE-SAFE ( מופעלים בו-זמנית.
e  המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד שמצב

 בלימת החירום יסתיים.
ABS מונעת את נעילת הגלגלים.

BAS PLUS מפסיקה את פעולתה והבלמים 
פועלים שוב כרגיל אם:

• אתה משחרר את דוושת הבלמים	
• אין עוד סכנת התנגשות	
• המערכת לא מזהה מכשול לפני רכבך	
• אתה לוחץ על דוושת ההאצה	
•  אתה מוריד הילוך בעזרת דוושת ההאצה 	

)"קיק-דאון"(

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס(

הערות כלליות

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( מורכבת 

מאזהרת מרחק ומבלימה אוטונומית עם עזר 
לבלימה אדפטיבית.

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS-ה
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( יכולה לסייע 

לך להפחית את הסיכוי לתאונה חזיתית עם רכב 
שלפניך או להפחית את חומרת התאונה.
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 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS אם
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( מזהה 

סכנת התנגשות, היא תזהיר אותך בצורה חזותית 
וקולית. אם לא תגיב לאזהרת ההתנגשות החזותית 
והקולית, המערכת עשויה להתחיל בפעולת בלימה 
אוטונומית במצבים קריטיים. אם אתה מפעיל את 

הבלמים בעצמך במצב קריטי, תגבור הבלימה 
 COLLISION PREVENTION-האדפטיבי של ה

ASSIST PLUS )מערכת עזר למניעת התנגשות 
פלוס( יסייע לך.

הפעלת/ביטול פעולה

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( מופעלת 

לאחר פתיחת מתג ההצתה. באפשרותך להפעיל 
 COLLISION PREVENTION-ולבטל את ה

ASSIST PLUS )מערכת עזר למניעת התנגשות 
פלוס( דרך מחשב הדרך ) עמוד 339(. בעת 
נטרול המערכת, גם פעולת אזהרת המרחק 

ופעולת הבלימה האוטונומית מנוטרלות.
 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS אם

)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( כבויה, 
הסמל æ מופיע בתצוגת גרפיקת העזר.

הערות בטיחות חשובות

זיהוי המכשולים עשוי להיות מושפע בעיקר 
בתנאים שלהלן:

• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	
• שלג או גשם כבד	
• הפרעה הנגרמת על ידי מקורות רדאר אחרים	
• החזרות רדאר חזקות, לדוגמה בחניוני רכב 	

סגורים או בקומות
• רכב צר הנע לפניך, לדוגמה אופנוע	
• רכב הנע לפניך בקו תנועה אחר	
•  מערכת	

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( בכלי 

רכב חדשים או בכלי רכב שעברו שירות

נא שים לב למידע שבסעיף הרצת הרכב 
) עמוד 186(.

במקרה של נזק לחלקו הקדמי של הרכב, יש לבדוק 
את תצורת חיישן הרדאר ואת פעולתו במרכז 
שירות מורשה. הנחיה זו מתייחסת לתאונות 

במהירויות נמוכות כאשר לא נראה שיש נזק לחלקו 
הקדמי של הרכב.

פעולת אזהרת מרחק

הערות כלליות

פעולת אזהרת המרחק יכולה לסייע לך להפחית 
את הסיכוי לתאונה חזיתית עם הרכב שלפניך או 

להפחית את חומרת התאונה. אם פעולת אזהרת 
המרחק מזהה סכנת התנגשות, היא תזהיר אותך 

בצורה חזותית וקולית.

הערות בטיחות חשובות

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
בנוגע למערכות בטיחות הנהיגה ) עמוד 80(.

$ אזהרה

פעולת אזהרת המרחק אינה מגיבה:
• לאנשים או בעלי חיים	
• לכלי רכב המתקרבים אליך	
• לתנועה חוצה	
• בעת פנייה	

לכן פעולת אזהרת המרחק לא יכולה לספק 
אזהרה בכל המצבים המסוכנים. הדבר עלול 

לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.

$ אזהרה

פעולת אזהרת המרחק לא יכולה תמיד לזהות 
בבירור עצמים ומצבי תנועה מורכבים.

במקרים אלו פעולת אזהרת המרחק עלולה:
• לתת אזהרות שלא לצורך	
• לא לתת אזהרה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה; אל תסמוך רק על 

פעולת אזהרת התנועה.
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פעולה

פעולת אזהרת המרחק מפיקה אזהרה במהירויות:
• של 30 קמ"ש ומעלה, אם במשך כמה שניות, 	

המרחק בינך ובין הרכב שנע לפניך אינו מספיק. 
נורית אזהרת המרחק · שבלוח המחוונים 

תידלק.
• של כ- 7 קמ"ש ומעלה, אם אתה מתקרב 	

במהירות לרכב שלפניך. צליל אזהרה קצר 
יישמע ונורית אזהרת המרחק · שבלוח 

המחוונים תידלק.

e  בלום מיד כדי להגדיל את המרחק בינך ובין
הרכב שלפניך.

או

e .בצע פעולת התחמקות אם הדבר בטוח
בשל אופיה של המערכת, תנאי נהיגה מורכבים 
במיוחד אך לא קריטיים עלולים לגרום למערכת 

להציג אזהרה.
בעזרת מערכת חיישן הרדאר, יכולה פעולת אזהרת 
המרחק לזהות מכשולים הנמצאים בנתיב נסיעתך 

לפרק זמן ממושך.
עד מהירות של כ- 70 קמ"ש, יכולה גם פעולת 

אזהרת המרחק להגיב למכשולים נייחים, כגון כלי 
רכב שעצרו או שחנו.

פעולת בלימה אוטונומית

אם הנהג לא מגיב לאות אזהרת המרחק במצב 
 COLLISION PREVENTION ASSIST-קריטי, ה

PLUS )מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( 
יכולה לסייע בפעולת הבלימה האוטונומית.

פעולת הבלימה האוטונומית:
• נותנת לנהג יותר זמן להגיב למצבי נהיגה 	

קריטיים
• יכולה לסייע לנהג במניעת תאונה או	
• להפחית את השפעות התאונה	

פעולת הבלימה האוטונומית זמינה בטווחי 
המהירויות שלהלן:

• מ- 7 קמ"ש עד כ- 105 קמ"ש לעצמים נעים	
• מ- 7 קמ"ש עד כ- 50 קמ"ש לעצמים נייחים	

אם פעולת הבלימה האוטונומית דורשת כוח 
בלימה גבוה במיוחד, אמצעי ההגנה המונעים 
לנוסעים ) ®PRE-SAFE ( מופעלים בו-זמנית.

מערכת עזר לבלימה אדפטיבית

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
) עמוד 80(.

מערכת העזר לבלימה אדפטיבית מסייעת בבלימה 
במצבים מסוכנים במהירויות שמעל 7 קמ"ש. היא 

משתמשת בטכנולוגיית חיישן רדאר כדי להעריך 
את מצב התנועה.

$ אזהרה

מערכת העזר לבלימה אדפטיבית לא יכולה 
תמיד לזהות בבירור עצמים ומצבי תנועה 

מורכבים.
במקרים אלו מערכת העזר לבלימה אדפטיבית 

עלולה:
• להתחיל לפעול שלא לצורך	
• לא להיכנס לפעולה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום. 
סיים את התערבות המערכת במצבי נהיגה לא 

מסוכנים.

$ אזהרה

מערכת העזר לבלימה אדפטיבית לא מגיבה:
• לאנשים או בעלי חיים	
• לכלי רכב המתקרבים אליך	
• לתנועה חוצה	
• בעת פנייה	

לכן מערכת העזר לבלימה אדפטיבית עשויה לא 
להיכנס לפעולה בכל המצבים הקריטיים. הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.
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בשל אופיה של המערכת, תנאי נהיגה מורכבים 
במיוחד אך לא קריטיים עלולים לגרום למערכת 

העזר לבלימה להיכנס לפעולה.
אם מערכת העזר לבלימה אדפטיבית אינה זמינה 

כתוצאה מתקלה במערכת חיישן הרדאר, מערכת 
.BAS-הבלמים תמשיך לפעול עם תגבור מלא ו

בעזרת מערכת העזר לבלימה אדפטיבית, יכולה 
פעולת אזהרת המרחק לזהות מכשולים הנמצאים 

בנתיב נסיעתך לפרק זמן ממושך.
אם מערכת העזר לבלימה אדפטיבית מזהה סכנת 

התנגשות עם הרכב שלפניך, היא מחשבת את כוח 
הבלימה הדרוש כדי למנוע התנגשות זו. אם אתה 
מפעיל את הבלמים בכוח, מערכת העזר לבלימה 

אדפטיבית מגבירה אוטומטית את כוח הבלימה 
לעוצמה המתאימה לתנאי התנועה.

e  המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד שמצב
 בלימת החירום יסתיים.

ABS מונעת את נעילת הגלגלים.

הבלמים יפעלו שוב כרגיל אם:
• אתה משחרר את דוושת הבלמים	
• אין עוד סכנת התנגשות	
• המערכת לא מזהה מכשול לפני רכבך	

מערכת העזר לבלימה אדפטיבית מפסיקה את 
פעולתה.

אם מערכת העזר לבלימה אדפטיבית דורשת 
כוח בלימה גבוה במיוחד, אמצעי ההגנה מונעים 

לנוסעים ) ®PRE-SAFE ( מופעלים בו-זמנית.
עד מהירות של כ- 250 קמ"ש, מערכת העזר 

לבלימה אדפטיבית מסוגלת להגיב לעצמים נעים 
שכבר זוהו ככאלה לפחות פעם אחת במהלך 

תקופת האיתור.
עד מהירות של כ- 70 קמ"ש, מערכת העזר 
לבלימה אדפטיבית מגיבה למכשולים נייחים.

פנסי בלימה אדפטיביים

פנסי הבלימה האדפטיביים מזהירים את התנועה 
מפני מצב בלימת חירום:

• על ידי הבהוב פנסי הבלימה	
• מהבהבי החירום מופעלים	

אם אתה בולם בצורה חדה ממהירות העולה 
על 50 קמ"ש או אם מערכת ה-BAS PLUS או 

מערכת ה-BAS מסייעות בבלימה, פנסי הבלימה 
מהבהבים במהירות. בצורה זו כלי רכב הנמצאים 

מאחוריך מקבלים אזהרה ברורה יותר.
אם אתה בולם בצורה חדה ממהירות העולה על 

70 קמ"ש למצב עצירה מלאה, מהבהבי החירום 
מופעלים אוטומטית. אם הבלמים מופעלים שוב, 

פנסי הבלימה דולקים באופן קבוע. מהבהבי 
החירום כבים אוטומטית כאשר מהירות הנסיעה 

עולה על 10 קמ"ש. באפשרות לכבות את 
מהבהבי החירום בעזרת לחצן מהבהבי החירום 

) עמוד 145(.

מערכת  ®ESP )בקרת יציבות אלקטרונית(

הערות כלליות

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
) עמוד 80(.

מערכת ה- ®ESP מנטרת את יציבות הנהיגה 
והאחיזה, כלומר העברת הכוח בין הצמיגים לכביש.
אם מערכת ה- ®ESP מזהה שהרכב סוטה מכיוון 
התנועה כפי שנבחר על ידי הנהג, הבלמים בגלגל 

אחד או יותר מופעלים כדי לייצב את הרכב. גם 
הספק המנוע משתנה כדי לשמור על מסלול 
תנועת הרכב במסגרת המגבלות הפיזיקליות. 
מערכת ה- ®ESP מסייעת לנהג בעת התחלת 
נסיעה בכבישים רטובים או חלקלקים. מערכת 

ה- ®ESP יכולה גם לייצב את הרכב במהלך בלימה.

ראה ETS/4ETS )מערכת אחיזה אלקטרונית(

 . ESP®  היא חלק ממערכת ETS בקרת האחיזה
. ESP® -4 היא רכיב בETS , 4MATIC בכלי רכב עם
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בקרת האחיזה בולמת את כל אחד מהגלגלים 
המניעים בנפרד אם הם מסתחררים. פעולה 
זו מאפשרת לך להתחיל את הנסיעה ולהאיץ 

בכבישים חלקלקים, לדוגמה אם פני שטח הכביש 
חלקלקים רק בצד אחד. בנוסף, יותר מומנט 

מועבר לגלגל או לגלגלים עם האחיזה.
בקרת האחיזה ממשיכה לפעול אם אתה מנטרל 

.ESP® -את פעולת מערכת ה
הפעל את תוכניות השטח במצבי נהיגה מתאימים:

e   Off-Road Engineering כלי רכב ללא חבילת
) עמוד 295(

e   Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת
) עמוד 296(

4ETS לשטח )מערכת אחיזה אלקטרונית(

מערכת 4ETS המותאמת במיוחד לנהיגת שטח 
מופעלת אוטומטית בעת הפעלת תוכנית שטח:

• 	  Off-Road Engineering כלי רכב ללא חבילת
) עמוד 295(

• 	  Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת
) עמוד 296(

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם יש תקלה במערכת ה- ®ESP, היא לא יכולה 
לייצב את הרכב.  בנוסף, גם מערכות בטיחות 
נהיגה אחרות כבות. הדבר מגדיל את הסיכוי 

להחלקה ולתאונה.
נהג בזהירות. בדוק את מערכת ה- ®ESP במרכז 

שירות מורשה.

הפעל את הרכב על דינמומטר בלמים   
למשך 10 שניות לכל היותר. סגור את מתג 

ההצתה.
 ESP® -הפעלת הבלמים על ידי מערכת ה
עלולה לגרום נזק כבד למערכת הבלמים.

בדיקת פעולה או ביצועים תתבצע רק על   
דינמומטר המאפשר בדיקת שני סרנים. אם 

עליך להפעיל את הרכב על דינמומטר מסוג זה, 
נא התייעץ מראש עם מרכז שירות מורשה. 

אחרת אתה עלול לגרום נזק למערכת העברת 
הכוח או למערכת הבלמים.

כאשר מערכת ה- ®ESP מנוטרלת, נורית האזהרה 
ESP®  OFF   å דולקת באופן קבוע.

אם נוריות האזהרה ÷ ו-å דולקות באופן 
קבוע, מערכת ה- ®ESP אינה זמינה בגלל תקלה.

קרא את המידע הקשור לנוריות האזהרה 
) עמוד 399( ולהודעות העשויות להופיע בלוח 

המחוונים ) עמוד 351(.
השתמש רק בגלגלים ובצמיגים במידות  +

 ESP® -המומלצות. רק במקרה זה מערכת ה
תפעל כהלכה.

ESP® -מאפייני מערכת ה

הערות כלליות

אם נורית האזהרה ÷ ESP כבה לפני התחלת 
הנסיעה, מערכת ה- ®ESP מופעלת אוטומטית.

אם מערכת ה- ®ESP נכנסת לפעולה, נורית 
האזהרה ÷  ®ESP שבלוח המחוונים מהבהבת.

אם מערכת ה- ®ESP נכנסת לפעולה:
e  בשום מקרה אין לנטרל את פעולת מערכת

.ESP® -ה
e  בעת התחלת הנסיעה, לחץ על דוושת ההאצה

ככל שנדרש.
e  התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך ומזג

האוויר.

ECO start/stop פעולת

פעולת ECO start/stop מדוממת אוטומטית את 
המנוע כאשר הרכב נעצר. המנוע מניע אוטומטית 

 ESP® -כאשר הנהג מתחיל שוב לנוע. מערכת ה
תישאר במצבה הקודם. דוגמה: אם מערכת 
ה- ®ESP נוטרלה לפני שהמנוע הודמם, היא 

תמשיך להיות מנוטרלת כאשר המנוע שוב יידלק.
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ESP® -נטרול/הפעלת מערכת ה

הערות בטיחות חשובות

 ESP® -באפשרותך לבחור בין מצבי מערכת ה
שלהלן:

• מערכת ה- ®ESP מופעלת	
• מערכת ה- ®ESP מנוטרלת	

$ אזהרה

 ,ESP® -אם אתה מנטרל את פעולת מערכת ה
המערכת לא תייצב עוד את הרכב. הדבר מגדיל 

את הסיכוי להחלקה ולתאונה.
נטרל את מערכת ה- ®ESP רק במצבים שלהלן.

 ESP® -ייתכן שכדאי יהיה לנטרל את מערכת ה
במצבים שלהלן:

• בעת שימוש בשרשראות שלג	
• בשלג עמוק	
• על חול או חצץ	

הפעל את מערכת ה- ®ESP מיד לאחר היציאה  +
ממצבים אלו. אחרת מערכת ה- ®ESP לא תוכל 

לייצב את הרכב אם הרכב מתחיל להחליק או 
אם אחד הגלגלים מסתחרר.

ESP® -נטרול/הפעלת מערכת ה

e .: להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן 
נורית האזהרה ESP®  OFF å שבלוח 

המחוונים נדלקת.
e .: להפעלה: לחץ על הלחצן 

נורית האזהרה ESP®  OFF å שבלוח 
המחוונים כבה.

 ESP® -מאפייני פעולה כאשר מערכת ה
מנוטרלת

 אם מערכת ה- ®ESP מנוטרלת ואחד הגלגלים 
 )או יותר( מתחיל להסתחרר, נורית האזהרה

÷  ®ESP שבלוח המחוונים תהבהב.  במקרים 
אלו מערכת ה- ®ESP לא תייצב את הרכב.

:ESP® -אם אתה מנטרל את פעולת מערכת ה
• מערכת ה- ®ESP אינה משפרת עוד את יציבות 	

הנהיגה
• מומנט המנוע אינו מוגבל עוד והגלגלים המניעים 	

יכולים להסתחרר
סחרור הגלגלים גורם לפעולת ניתוק המשפרת 

את האחיזה בעת נהיגה בכבישים משובשים.
• בקרת האחיזה עדיין מופעלת	
• מערכת ה- ®ESP עדיין תומכת בך כאשר אתה 	

בולם

מערכת ה- ®ESP לשטח )כלי רכב בעלי 
חבילת Engineering לשטח(

מערכת  ®ESP המותאמת במיוחד לנהיגת שטח 
מופעלת אוטומטית בעת הפעלת תוכנית שטח:

• 	  Off-Road Engineering כלי רכב ללא חבילת
) עמוד 295(

• 	  Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת
) עמוד 296(

מערכת ה- ®ESP לשטח מתערבת עם השהיה 
במקרה של היגוי יתר או תת-היגוי ובכך משפרת 

את האחיזה.

מערכת  ®ESP לייצוב גרור

הערות כלליות

אם הרכב הגורר והגרור מתחילים לסטות מהדרך, 
מערכת ה- ®ESP יכולה לסייע לך במצב זה. 

מערכת ה- ®ESP מאטה את הרכב על ידי בלימה 
והגבלת כוח המנוע עד שהרכב הגורר והגרור ייצבו 

את עצמם.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם תנאי הדרך ומזג האוויר קשים, ייצוב הגרור 
לא יוכל למנוע את סטיית הרכב הגורר והגרור. 
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גרורים בעלי מרכז כובד גבוה עלולים להתהפך 
לפני שמערכת ה- ®ESP תוכל לזהות זאת.  הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
התאם תמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 

הדרך ומזג האוויר.

אם הרכב הגורר והגרור מתחילים לסטות, 
באפשרותך לייצב אותו רק על ידי לחיצה על דוושת 

הבלמים בחוזקה.
ייצוב הגרור פעיל במהירויות גבוהות מכ- 60 קמ"ש.
ייצוב הגרור על ידי מערכת ה- ®ESP אינו פועל אם 
מערכת ה- ®ESP מנוטרלת או אינה פועלת בגלל 

תקלה.

מערכת עזר לרוחות צד

הערות כלליות

רוחות צד חזקות עלולות להשפיע על התנהגות 
רכבך במהלך נסיעה בקו ישר. מערכת העזר 
 ESP® -לרוחות צד המשולבת עם מערכת ה
מפחיתה בצורה משמעותית השפעות אלו.

מערכת ה- ®ESP מופעלת אוטומטית בהתאם 
לכיוון רוח הצד ועוצמתה.

מערכת ה- ®ESP נכנסת לפעולה ומבצעת פעולת 
בלימה כדי לסייע לך בשמירה על נתיב הנסיעה.

מערכת העזר לרוחות צד פועלת במהירויות שמעל 
80 קמ"ש ובעת נסיעה בקו ישר או בפנייה קלה.

הערות בטיחות חשובות

מערכת העזר לרוחות צד אינה פועלת אם מערכת 
ה- ®ESP מנוטרלת או אינה פועלת בגלל תקלה.

EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(

הערות כלליות

מערכת ה-EBD מנטרת ושולטת בלחץ הבלמים 
שבגלגלים האחוריים כדי לשפר את יציבות הרכב 

במהלך בלימה.

הערות בטיחות חשובות

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
בנוגע למערכות בטיחות הנהיגה ) עמוד 80(.

$ אזהרה

אם יש תקלה במערכת ה-EBD, הגלגלים 
האחוריים עלולים להינעל, לדוגמה במהלך 
הפעלת כוח בלימה מלא. הדבר מגדיל את 

הסיכוי להחלקה ולתאונה.
לכן עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך 

למאפייני ההתנהגות השונים. בדוק את מערכת 
הבלמים במרכז שירות מורשה.

קרא את המידע העוסק בנוריות החיווי והאזהרה 
) עמוד 396( כמו גם הודעות התצוגה 

) עמוד 355(.

ADAPTIVE BRAKE )בלם אדפטיבי(

ADAPTIVE BRAKE )בלם אדפטיבי( משפר את 
בטיחות הבלימה ומציע נוחות בלימה מוגברת. 

 ADAPTIVE BRAKE-נוסף על פעולת הבלימה, ל
 HOLD בלם אדפטיבי( יש גם פעולת(

) עמוד 255( ומערכת עזר לזינוק בעלייה 
) עמוד 191(.

PRE-SAFE®  בלם

הערות כלליות

בלם ה- ®PRE-SAFE  יכול לסייע לך להפחית את 
הסיכוי לתאונה עם רכב הנמצא לפניך ולהפחית 
  PRE-SAFE® -את חומרת התאונה. אם בלם ה

זיהה סכנת התנגשות, המערכת תפעיל אזהרה 
חזותית וקולית ובנוסף היא תבצע בלימה 

אוטומטית. בלם ה- ®PRE-SAFE  לא יכול למנוע 
תאונה ללא התערבותך.

שים לב להערות הבטיחות החשובות שבסעיף  +
"מערכות בטיחות הנהיגה" ) עמוד 80(.

מערכת ה- ®PRE-SAFE  זמינה רק בכלי רכב עם 
.Driving Assistance Plus חבילת

כדי שבלם ה- ®PRE-SAFE  יסייע לך במהלך 
הנהיגה, מערכת חיישן הרדאר חייבת לפעול.
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 בעזרת מערכת חיישן הרדאר יכול בלם 
ה- ®PRE-SAFE  לזהות מכשולים הנמצאים לפני 

רכבך לפרק זמן ממושך.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

בלם ה- ®PRE-SAFE  יתחיל לבלום את רכבך על 
ידי הפעלה חלקית של הבלמים אם המערכת 

מזהה סכנת התנגשות. הרכב עלול להיות 
מעורב בתאונה אלא אם גם אתה תבלום 

בעצמך. בלימת חירום אוטומטית לא יכולה 
למנוע תאונה. הדבר עלול לגרום לתאונה.

הפעל תמיד את הבלמים בעצמך ונסה לבצע 
פעולת התחמקות.

במקרה של הפעלה חלקית של הבלמים, הרכב 
נבלם בעוצמה של 50% ביחס לעוצמת הבלימה 

המלאה.

$ אזהרה

בלם ה- ®PRE-SAFE  לא יכול תמיד לזהות 
בבירור עצמים ומצבי תנועה מורכבים.

במקרים אלו בלם ה- ®PRE-SAFE  עלול:
• לתת אזהרה שלא לצורך ולאחר מכן לבלום 	

את הרכב
• לא לתת אזהרה ולא להיכנס לפעולה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב במיוחד ותמיד למצב התנועה והיה מוכן 
לבלום במיוחד אם בלם ה-  ®PRE-SAFE   מזהיר 

אותך. סיים את התערבות המערכת במצבי 
נהיגה לא מסוכנים.

כדי לשמור על מרווח מתאים עם הרכב שלפניך 
ובכך למנוע תאונה, אתה חייב להפעיל את 

הבלמים בעצמך.
  PRE-SAFE® -במהירות עד כ- 70 קמ"ש, בלם ה
יכול גם לזהות עצמים נייחים. כלי רכב שעומדים 
במקומם או חונים הם דוגמאות לעצמים נייחים.

$ אזהרה

בלם ה- ®PRE-SAFE  אינו מגיב:
• לאנשים או בעלי חיים	
• לכלי רכב המתקרבים אליך	
• לתנועה חוצה	
• בעת פנייה	

לכן בלם ה- ®PRE-SAFE  עשוי שלא לספק 
אזהרות ולא להיכנס לפעולה בכל המצבים 

הקריטיים. הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.

מערכת הזיהוי עשויה שלא לפעול כהלכה במקרה 
של שלג או גשם כבד.

זיהוי מערכת חיישן הרדאר מושפע גם במקרה של:
• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	
• הפרעה הנגרמת על ידי מקורות רדאר אחרים	
• החזרות רדאר חזקות, לדוגמה בחניוני רכב 	

סגורים או בקומות
• רכב צר הנע לפניך, לדוגמה אופנוע	
• רכב הנע לפניך בקו תנועה אחר	

במקרה של נזק לחלקו הקדמי של הרכב, יש לבדוק 
את כוונוני חיישן הרדאר ואת פעולתו במרכז שירות 

מורשה. הנחיה זו מתייחסת לתאונות במהירויות 
נמוכות כאשר לא נראה שיש נזק לחלקו הקדמי 

של הרכב.

פעולה

e  להפעלה/כיבוי: הפעל או כבה את בלם
ה- ®PRE-SAFE  שבמחשב הדרך 

 ) עמוד 339(.
אם בלם ה- ®PRE-SAFE  אינו מופעל, הסמל 

æ יופיע בצג הרב-תפקודי.
אם הפעלת את ה-(  DSR עמוד 294(, גם בלם 

ה- ®PRE-SAFE  מנוטרל.
פעולה זו תציג אזהרה אם:

• במהירות של כ- 30 קמ"ש ומעלה המרחק 	
בינך ובין הרכב שלפניך אינו מספיק למשך כמה 

שניות.
נורית אזהרת המרחק · שבלוח המחוונים 

תידלק.
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• במהירות של כ- 7 קמ"ש ומעלה, אתה מתקרב 	
במהירות גבוהה אל רכב הנמצא לפניך או אל 

הולך רגל.

צליל אזהרה קצר יישמע ונורית אזהרת המרחק 
· שבלוח המחוונים תידלק.

e .בלום מיד כדי לצאת ממצב זה
או

e .בצע פעולת התחמקות אם הדבר בטוח

בלם ה- ®PRE-SAFE  יכול גם לבלום את הרכב 
אוטומטית בתנאים שלהלן:

• הנהג והנוסע הקדמי חגרו את חגורות הבטיחות 	
שלהם

וגם
• מהירות הרכב היא בין 7 קמ"ש ל- 200 קמ"ש	

אם הסכנה לתאונה עולה, אמצעי ההגנה  +
המונעים לנוסעים ) ®PRE-SAFE ( מופעלים.

אם סכנת ההתנגשות עם הרכב שלפניך קיימת 
ואתה לא בולם, נוקט פעולת התחמקות או מאיץ 

בצורה משמעותית, הרכב עלול לבצע בלימת חירום 
אוטומטית עד להפעלה מלאה של הבלמים. בלימת 
חירום אוטומטית לא מתבצעת לפני שההתנגשות 

עומדת להתרחש.
 באפשרותך למנוע את התערבות בלם 

ה- ®PRE-SAFE  בכל שלב על ידי:
• לחיצה נוספת על דוושת ההאצה	
•  הורדת הילוך באמצעות דוושת ההאצה 	

)"קיק-דאון"(
• שחרור דוושת הבלמים	

  PRE-SAFE® -פעולת הבלימה של בלם ה
מסתיימת אוטומטית אם:

• אתה מתמרן כדי לא לפגוע במכשול	
• אין עוד סכנת התנגשות	
• המערכת לא מזהה מכשול לפני רכבך	

STEER CONTROL )בקרת היגוי(

הערות כלליות

בקרת ההיגוי מסייעת לך על ידי ביצוע פעולת היגוי 
בכיוון הדרוש לצורך ייצוב הרכב.

פעולת היגוי תומכת זו מתבצעת במיוחד אם:
• שני הגלגלים הימניים או שני הגלגלים 	

השמאליים נמצאים על כביש רטוב או חלקלק 
כאשר אתה בולם

• הרכב מתחיל להחליק	

הערות בטיחות חשובות

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות"  +
) עמוד 80(.

פעולת בקרת ההיגוי לא תפעל אם:
• 	ESP® -יש תקלה במערכת ה
• יש תקלה במערכת ההיגוי	

מכל מקום, מערכת הגה הכוח תמשיך לפעול.

הגנה מפני גנבה

משבת מנוע )אימובילייזר(

e  :כדי להפעיל את המערכת עם המפתח
הוצא את המפתח ממתג ההצתה.

e  סגור את :KEYLESS-GO כדי להפעיל עם
מתג ההצתה ופתח את דלת הנהג.

e .להפסקת הפעולה: פתח את מתג ההצתה

משבת המנוע )אימובילייזר( מונע את התנעת 
הרכב בעזרת מפתח לא מתאים.

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה מהרכב 
ונעל אותו. אם מפתח תקין נשאר בתוך הרכב, כל 

אחד יכול להתניע את המנוע.
משבת המנוע מנוטרל תמיד כאשר אתה מניע  +

את המנוע.
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ATA )מערכת אזעקה נגד גנבה(

e  כדי לדרוך: נעל את הרכב בעזרת המפתח או
.KEYLESS-GO בעזרת 

נורית החיווי : מהבהבת. מערכת האזעקה 
נדרכת לאחר כ- 15 שניות.

e  כדי לכבות בעזרת המפתח: שחרר את
נעילת הרכב בעזרת המפתח.

או

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה
e  שחרר :KEYLESS-GO-כדי לכבות בעזרת ה

.KEYLESS-GO-את נעילת הרכב בעזרת ה
או

e  לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה שעל לוח
המכשירים. המפתח חייב להיות בתוך הרכב.

אזעקה חזותית וקולית מופעלת אם מערכת 
האזעקה דרוכה ואתה פותח:

• דלת	
• את הרכב בעזרת מפתח החירום	
• את דלת תא המטען	
• את מכסה המנוע	

e  :כדי לכבות את האזעקה בעזרת המפתח
 לחץ על הלחצן % או & שעל המפתח.

האזעקה מנוטרלת.
או

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה 
האזעקה מנוטרלת.

e כדי לנטרל את האזעקה בעזרת 
KEYLESS-GO: אחוז בידית הדלת החיצונית. 

 המפתח חייב להיות מחוץ לרכב. 
האזעקה מנוטרלת.

או

e  לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה שעל לוח
 המכשירים. המפתח חייב להיות בתוך הרכב.

האזעקה מנוטרלת.
האזעקה לא כבה גם אם אתה סוגר את הדלת 

הפתוחה שהפעילה אותה לדוגמה.
אם האזעקה ממשיכה לפעול למשך יותר  +

מ- 30 שניות, מערכת החירום של מרצדס-בנץ 
שולחת אוטומטית הודעה למרכז שירות 

הלקוחות. פעולה זו מתבצעת באמצעות הודעת 
טקסט או חיבור נתונים. מערכת החירום שולחת 

הודעה או יוצרת חיבור נתונים בתנאי ש:
• יש לך מנוי למערכת החירום של מרצדס-בנץ	
• מערכת החירום של מרצדס-בנץ הופעלה 	

כהלכה
• רשת הטלפון הנייד זמינה	

הגנה מפני גרירה

פעולה

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הטיית 
הרכב משתנה במהלך גרירה. המערכת מופעלת 

אם הרכב מורם באחד הצדדים לדוגמה.

הפעלה

e :ודא ש
• הדלתות סגורות	
• דלת תא המטען סגורה	

רק במקרה זה ההגנה מפני גרירה נדרכת.
e  נעל את הרכב בעזרת המפתח או בעזרת

.KEYLESS-GO 
ההגנה מפני גרירה נדרכת לאחר כ- 60 שניות.
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כיבוי

e  שחרר את נעילת הרכב בעזרת המפתח או
.KEYLESS-GO בעזרת

או

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה
ההגנה מפני גרירה כבה אוטומטית.

נטרול

e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה
e .: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי ; נדלקת לזמן קצר.
e  נעל את הרכב בעזרת המפתח או בעזרת

.KEYLESS-GO 
ההגנה מפני גרירה מנוטרלת.

ההגנה מפני גרירה נשארת כבויה עד אשר:
• תשחרר שוב את נעילת הרכב וגם	
• אחת הדלתות תיפתח ותיסגר שוב וגם	
• הרכב יינעל שוב	

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את ההגנה מפני 
גרירה אם אתה נועל את רכבך והוא:

• מובל	
• עולה על מעבורת או על גרר לדוגמה	
• חונה על משטח נע כגון חניון דו-מפלסי	

חיישן תנועה בתוך תא הנוסעים

פעולה

כאשר חיישן התנועה בתוך תא הנוסעים נדרך, 
אזעקה חזותית וקולית מופעלת אם הוא מזהה 

תנועה בתוך הרכב. מקרה זה מתרחש אם מישהו 
נכנס אל תוך הרכב לדוגמה.

הפעלה

e :ודא ש
• חלונות הצד סגורים	
• חלון הגג/חלון הגג הפנורמי סגור	
• אין קמעות התלויים על המראה המרכזית או 	

על ידיות האחיזה שבדיפון הגג, לדוגמה
הדבר ימנע אזעקות שווא.

e :ודא ש
• חלון הגג/חלון הגג הפנורמי סגור	
• הדלתות סגורות	
• דלת תא המטען סגורה	

 חיישן התנועה בתוך תא הנוסעים יידרך רק 
במקרה זה.

e  נעל את הרכב בעזרת המפתח או בעזרת
.KEYLESS-GO 

חיישן התנועה בתוך תא הנוסעים נדרך לאחר 
כ- 30 שניות.
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כיבוי

e  שחרר את נעילת הרכב בעזרת המפתח או
.KEYLESS-GO בעזרת

או

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה 
חיישן התנועה בתוך תא הנוסעים מנוטרל 

אוטומטית.

נטרול

e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה
e .: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי ; מהבהבת כמה פעמים 
במהירות.

e  נעל את הרכב בעזרת המפתח או בעזרת
.KEYLESS-GO 

חיישן התנועה בתוך תא הנוסעים מנוטרל.
חיישן התנועה בתוך תא הנוסעים נשאר מנוטרל 

עד אשר:
• תשחרר שוב את נעילת הרכב וגם	
• אחת הדלתות תיפתח ותיסגר שוב וגם	
• הרכב יינעל שוב	

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את חיישן התנועה 
בתוך תא הנוסעים אם אתה נועל את רכבך כמו כן:

• אנשים או בעלי חיים נשארים בתוך הרכב	
• חלון הגג/חלון הגג הפנורמי נשאר פתוח	
• חלונות הצד נשארים פתוחים	
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מידע  שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

 למידע אודות מרכזי שירות מורשים:  +
) עמוד 29(.

מפתח

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם ילדים נשארים בתוך הרכב ללא השגחה, הם 
עלולים:

• לפתוח את הדלתות ולסכן אנשים או 	
משתמשים אחרים בדרך

• לצאת החוצה ולהיפגע מהתנועה	
• להפעיל את ציוד הרכב וללכוד את עצמם 	

לדוגמה.
ילדים עלולים גם לגרום לרכב להתחיל לנוע, 

לדוגמה על ידי:
• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע.	

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 
ולחבלה.

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב. הרחק תמיד את המפתח 

מהישג ידם של ילדים.

$ אזהרה

אנשים )במיוחד ילדים( החשופים לחום או לקור 
לפרק זמן ממושך עלולים להיפגע בצורה קשה 

או אף קטלנית. לעולם אל תשאיר אנשים 
)במיוחד ילדים( ללא השגחה בתוך הרכב.

$ אזהרה

אם אתה מחבר חפצים כבדים או גדולים אל 
המפתח, הם עלולים לסובב אותו בטעות כאשר 

הוא נמצא בתוך מתג ההצתה. הדבר עלול לגרום 
להדממת המנוע. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אל תחבר חפצים כבדים או גדולים אל המפתח. 
הסר מחזיקי מפתחות עמוסים לפני הכנסת 

המפתח אל תוך מתג ההצתה.

הרחק את המפתח משדות מגנטיים חזקים.   
אחרת, הדבר עלול להשפיע על פעולת השלט 

רחוק.
שדות מגנטיים חזקים עלולים להופיע בקרבת 

תחנות חשמל חזקות.
אל תציב את המפתח:

• ליד מכשירים אלקטרוניים, לדוגמה טלפון נייד או 	
מפתח אחר

• ליד חפצים מתכתיים, לדוגמה מטבעות או פח	
• בתוך חפצים מתכתיים, לדוגמה תיבת מתכת	

הדבר עלול לפגוע בפעולת המפתח.
אל תשאיר את מפתח ה-KEYLESS-GO או 

ה-KEYLESS-START במחזיק הכוסות המקורר/
המחומם. אחרת, מפתח ה-KEYLESS-GO או 

ה-KEYLESS-START לא יזוהה.
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 :KEYLESS-START כלי רכב בעלי פעולת 
אל תשאיר את המפתח בתוך תא המטען. אחרת 

לא ניתן יהיה לזהות את המפתח בעת התנעת 
המנוע בעזרת לחצן ההתנעה/ההדממה לדוגמה.

פעולות המפתח

& נעילת הרכב  :

;  F פתיחת/סגירת דלת תא המטען

% שחרור נעילת הרכב  =

e  כדי לשחרר את הנעילה המרכזית: לחץ על
הלחצן =.

אם לא תפתח את הרכב תוך כ- 40 שניות 
מרגע שחרור הנעילה:

• הרכב יינעל שוב	
• הגנה מפני גנבה מופעלת שוב	
e  כדי לנעול את הנעילה המרכזית: לחץ על

הלחצן :.
המפתח נועל ומשחרר את נעילת הפריטים 

שלהלן:
• הדלתות	
• דלת תא המטען	
• דלתית מילוי הדלק	

בעת שחרור הנעילה, פנסי האיתות מהבהבים 
פעם אחת. בעת הנעילה הם מהבהבים שלוש 

פעמים.

באפשרותך גם לבחור להשמיע אות קולי כדי לאשר 
שהרכב ננעל. ניתן להפעיל או לבטל את האות 

הקולי בעזרת מחשב הדרך ) עמוד 344(.
אם כל הפריטים ננעלו, המערכת תשמיע ותציג 

אות אישור קולי וחזותי.
 אם תאורת האיתור מופעלת דרך 

COMAND Online או Audio 20, היא נדלקת 
בחשכה )ראה הוראות הפעלה נפרדות(.

KEYLESS-GO

הערות כלליות

זכור שכל אחד מנוסעי הרכב יכול להתניע את 
המנוע אם יש מפתח KEYLESS-GO בתוך הרכב.

נעילה ושחרור הנעילה המרכזית

באפשרותך להתניע, לנעול ולשחרר את נעילת 
הרכב בעזרת ה-KEYLESS-GO. כדי לבצע 

פעולות אלה, כל שעליך לעשות הוא לשאת את 
המפתח איתך. באפשרותך לשלב את פעולות 

ה-KEYLESS-GO עם פעולות מפתח הנוחות. 
 KEYLESS-GO-שחרר את נעילת הרכב בעזרת ה

לדוגמה, ונעל אותו בעזרת הלחצן & שעל 
המפתח.

 בעת נעילה או שחרור נעילה בעזרת
KEYLESS-GO, המרחק שבין המפתח לידית 

הדלת המופעלת לא יעלה על מטר אחד.
המערכת מבצעת מעת לעת בדיקה בין הרכב 

למפתח כדי לקבוע אם יש מפתח מתאים בתוך 
הרכב. הדבר מתבצע:

• כאשר אתה נוגע בידיות הדלתות החיצוניות	
• בעת התנעת המנוע	
• במהלך הנסיעה	
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e  כדי לשחרר את נעילת הרכב: גע בחלקה
הפנימי של ידית הדלת.

e .: כדי לנעול את הרכב: גע במשטח החיישן
e  ; סגירת נוחות: גע במשטח החיישן השקוע

לפרק זמן ממושך.
למידע נוסף אודות סגירת הנוחות ) עמוד 113(.
אם אתה מושך את הידית שעל דלת תא המטען, 

רק נעילת תא המטען תשתחרר.

כיבוי והפעלה

אם אינך מתכנן להשתמש במפתח לפרק 
זמן ממושך, באפשרותך לנטרל את מערכת 

ה-KEYLESS-GO. במקרה זה המפתח יצרוך מעט 
מתח וישמור על הסוללה. הרכב לא צריך להיות 

לידך כדי לבצע את פעולת ההפעלה/הנטרול.
e  להפסקת הפעולה: לחץ שתי לחיצות מהירות

 על הלחצן & שעל המפתח.
נורית חיווי הסוללה שעל המפתח 

) עמוד 100( תהבהב פעמיים לזמן קצר 
ותידלק פעם אחת, ולאחר מכן מערכת 

ה-KEYLESS-GO מנוטרלת.
e  להפעלה: לחץ על אחד הלחצנים שעל השלט

או הכנס את מפתח השלט אל תוך מתג 
 ההצתה.

מערכת ה-KEYLESS-GO ומאפייניה השונים 
שוב יפעלו.

KEYLESS-START פעולת התנעה בעזרת

זכור שכל אחד מנוסעי הרכב יכול להתניע את 
המנוע אם יש מפתח בתוך הרכב.

שינוי הגדרות מערכת הנעילה

באפשרותך לשנות את הגדרות מערכת הנעילה. 
משמעות הדבר היא שרק נעילת דלת הנהג ונעילת 

דלתית מילוי הדלק ישתחררו בעת שחרור נעילת 
הרכב. זו פעולה שימושית אם אתה נוסע לבדך 

לעתים קרובות.
e  כדי לשנות את ההגדרה: לחץ על הלחצנים

% ו-& בו-זמנית והחזק אותם לחוצים 
למשך 6 שניות עד שנורית החיווי של הסוללה 

תהבהב פעמיים ) עמוד 100(.
אם הגדרת מערכת הנעילה משתנה בתוך  +

טווח הקליטה של הרכב, לחיצה על הלחצן 
& או %:

• נועלת או	
• משחררת את נעילת הרכב	

כעת המפתח יפעל כדלקמן:
e  כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג: לחץ פעם

אחת על הלחצן %.
e  כדי לשחרר את הנעילה המרכזית: לחץ

פעמיים על הלחצן %.
e  כדי לנעול את הנעילה המרכזית: לחץ על

הלחצן &.
פעולת ה-KEYLESS-GO משתנה כדלקמן:

e  :כדי לשחרר את נעילת דלת הנהג 
גע בחלקה הפנימי של ידית דלת הנהג.

e  :כדי לשחרר את הנעילה המרכזית 
גע בחלקה הפנימי של ידית דלת הנוסע הקדמי 

או ידית הדלת האחורית.
e  כדי לנעול את הנעילה המרכזית: גע במשטח

החיישן החיצוני שעל אחת מידיות הדלתות 
) עמוד 97(.

e  כדי לשחזר את הגדרות המפעל: לחץ על
הלחצנים % ו-& בו-זמנית והחזק 

אותם לחוצים למשך 6 שניות עד שנורית החיווי 
של הסוללה תהבהב פעמיים ) עמוד 100(.
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מפתח החירום

הערות כלליות

אם לא ניתן עוד לנעול או לשחרר את נעילת הרכב 
בעזרת המפתח, באפשרותך להשתמש במפתח 

החירום.
אם אתה משתמש במפתח החירום כדי לשחרר 

את נעילת דלת הנהג ולפתוח אותה, מערכת 
האזעקה נגד גנבה תפעל ) עמוד 92(.

יש כמה דרכים לנטרל את האזעקה:
e  :כדי לכבות את האזעקה בעזרת המפתח

לחץ על הלחצן % או & שעל המפתח.
או

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה
או

e כדי לכבות את האזעקה בעזרת 
KEYLESS-GO: לחץ על לחצן ההתנעה/
ההדממה שבמתג ההצתה. המפתח חייב 

להיות בתוך הרכב.
או

e  נעל את הרכב או שחרר את נעילתו בעזרת
KEYLESS-GO. המפתח חייב להיות מחוץ 

לרכב.
אם אתה משחרר את נעילת הרכב בעזרת מפתח 

החירום, נעילת דלתית מילוי הדלק לא תשתחרר 
אוטומטית.

e  :כדי לשחרר את נעילת דלתית מילוי הדלק
הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה.

הסרת מפתח החירום

e  הסט את התפס : בכיוון החץ ובמקביל הסר
את מפתח החירום ; מהמפתח.

למידע נוסף אודות:
• שחרור נעילת דלת הנהג ) עמוד 106(	
• שחרור נעילת תא המטען ) עמוד 111(	
• נעילת הרכב ) עמוד 107(	

הכנסת מפתח החירום

e  הכנס את מפתח החירום ; במלואו אל תוך
המפתח עד לנעילתו ועד שתפס השחרור : 

יחזור למצבו ההתחלתי.

סוללת המפתח

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

סוללות מכילות חומרים רעילים ומאכלים. בליעת 
סוללות עלולה לגרום לבעיות בריאותיות קשות. 

קיימת סכנה לפגיעה גופנית קטלנית.
הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים. במקרה של 

בליעת סוללה, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
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%   הערת הגנה על הסביבה
סוללות מכילות חומרים 

מזהמים. חל איסור להשליך 
אותן לאשפה הביתית הרגילה. 

חובה לאסוף אותן ולהשליכן 
בנפרד אל מערכת המחזור 

באופן ידידותי לסביבה.
השלך סוללות תוך שמירה על 
הסביבה. הבא סוללות ריקות 

אל מרכז שירות מורשה או אל 
נקודת איסוף של סוללות 

משומשות.

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך להחליף את 
הסוללות במרכז שירות מורשה.

בדיקת הסוללה

e .% לחץ על הלחצן & או 
הסוללה פועלת כהלכה אם נורית חיווי הסוללה 

 : נדלקת לזמן קצר.
הסוללה ריקה אם נורית חיווי הסוללה : אינה 

נדלקת לזמן קצר.
e .)100 עמוד ( החלף את הסוללה
אם סוללת המפתח נבדקת כאשר המפתח  +

נמצא בתוך טווח הקליטה של הרכב, לחיצה על 
הלחצן & או %:

• נועלת או	
• משחררת את נעילת הרכב	
באפשרותך לקנות סוללה במרכז שירות  +

מורשה.

החלפת הסוללה

יש להשתמש בסוללה מסוג CR 2025 , 3 וולט.
e  הוצא את מפתח החירום מהמפתח

) עמוד 99(.

e  הכנס את מפתח החירום ; אל תוך הפתח
שבמפתח בכיוון החץ עד לפתיחת מכסה תא 

הסוללה :. במהלך ביצוע פעולה זו, אל תחזיק 
את מכסה תא הסוללה :.

e .: הסר את מכסה תא הסוללה

e  הכה את המפתח בתוך כף ידך עד שהסוללה
= תצא החוצה.

e  הכנס סוללה חדשה כך שהדקה החיובי פונה
מעלה. השתמש במטלית נטולת סיבים בעת 

ביצוע פעולה זו.
e  ודא שפני שטח הסוללה נקיים מסיבים, גריז וכל

לכלוך אחר.
e  הכנס את הלשוניות הקדמיות של מכסה תא

הסוללה : אל תוך הבית ולחץ עליו כדי לסגור 
אותו.
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e .הכנס את מפתח החירום ; אל תוך המפתח
e .בדוק את פעולת כל לחצני המפתח עם הרכב
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בעיות במפתח

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

אין באפשרותך לנעול או 
לשחרר את נעילת הרכב 

בעזרת המפתח.

סוללת המפתח ריקה או עומדת להתרוקן.
e  נסה שוב :KEYLESS-START או KEYLESS-GO כלי רכב ללא

לנעול/לשחרר את נעילת הרכב בעזרת פעולת השלט רחוק של 
המפתח. הצב את קצה המפתח קרוב לידית דלת הנהג, ולחץ על 

הלחצן % או &.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה:

e  בדוק את סוללת המפתח והחלף אותה אם יש צורך בכך
) עמוד 100(.

e  עמוד 106( או שחרר את נעילת הרכב ( נעל את הרכב
) עמוד 107( בעזרת מפתח החירום.

יש תקלה במפתח.
e  עמוד 106( או שחרר את נעילת הרכב ( נעל את הרכב

) עמוד 107( בעזרת מפתח החירום.
e .בדוק את המפתח במרכז שירות מורשה

אין באפשרותך עוד לנעול 
או לשחרר את נעילת 
הרכב בעזרת מערכת 

.KEYLESS-GO-ה

מערכת ה-KEYLESS-GO כובתה.
e .)97 עמוד ( KEYLESS-GO-הפעל מחדש את מערכת ה

סוללת המפתח ריקה או עומדת להתרוקן.
e  עמוד 100( והחלף אותה אם יש צורך ( בדוק את סוללת המפתח

בכך ) עמוד 100(.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה:

e  עמוד 106( או שחרר את נעילת הרכב ( נעל את הרכב
) עמוד 107( בעזרת מפתח החירום.

יש הפרעה ממקור גלי רדיו חזקים.
e  עמוד 106( או שחרר את נעילת הרכב ( נעל את הרכב

) עמוד 107( בעזרת מפתח החירום.
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גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

.KEYLESS-GO-יש תקלה במערכת ה
e .נעל/שחרר את נעילת הרכב בעזרת פעולת השלט רחוק של המפתח
e .בדוק את הרכב והמפתח במרכז שירות מורשה

אם לא ניתן לנעול/לשחרר את נעילת הרכב גם בעזרת פעולת השלט 
רחוק:
e  עמוד 106( או שחרר את נעילת הרכב ( נעל את הרכב

) עמוד 107( בעזרת מפתח החירום.
e .בדוק את הרכב והמפתח במרכז שירות מורשה

נטרל את המפתח במרכז שירות מורשה. eאחד המפתחות אבד.
e .דווח על כך מיד לחברת הביטוח
e .החלף גם את המנעולים אם יש צורך בכך

איבדת את מפתח 
החירום.

e .דווח על כך מיד לחברת הביטוח
e .החלף גם את המנעולים אם יש צורך בכך

לא ניתן להתניע את 
המנוע בעזרת המפתח.

מתח הרכב נמוך מדי
e  כבה מערכות חשמליות לא נחוצות, לדוגמה חימום מושבים או תאורה

פנימית ונסה שוב להתניע את המנוע.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה:

e .)460 עמוד ( בדוק את מצבר המתנע וטען אותו אם יש צורך בכך
או

e .)462 עמוד ( התנע את המנוע בעזרת כבלים
או

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

כלי רכב עם 
KEYLESS-GO או עם 

:KEYLESS-START 
לא ניתן להתניע את 
המנוע בעזרת לחצן 

ההתנעה/ההדממה. 
המפתח בתוך הרכב.

הרכב נעול.
e .שחרר את נעילת הרכב ונסה שוב להתניע את המנוע

סוללת המפתח ריקה או עומדת להתרוקן.
e  עמוד 100( והחלף אותה אם יש צורך ( בדוק את סוללת המפתח

בכך ) עמוד 100(.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה:

e .התנע את המנוע על ידי הכנסת המפתח אל תוך מתג ההצתה

יש הפרעה ממקור גלי רדיו חזקים.
e .התנע את המנוע על ידי הכנסת המפתח אל תוך מתג ההצתה
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דלתות

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אם ילדים נשארים בתוך הרכב ללא השגחה, הם 
עלולים:

• לפתוח את הדלתות ולסכן אנשים או 	
משתמשים אחרים בדרך

• לצאת החוצה ולהיפגע מהתנועה	
• להפעיל את ציוד הרכב וללכוד את עצמם 	

לדוגמה.

ילדים עלולים גם לגרום לרכב להתחיל לנוע, 
לדוגמה על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע.	

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 
ולחבלה.

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב. הרחק תמיד את המפתח 

מהישג ידם של ילדים.

$ אזהרה

אנשים )במיוחד ילדים( החשופים לחום או לקור 
לפרק זמן ממושך עלולים להיפגע בצורה קשה 

או אף קטלנית. לעולם אל תשאיר אנשים 
)במיוחד ילדים( ללא השגחה בתוך הרכב.

מומלץ לאחסן מטען או חפצים בתא המטען. קרא 
את ההנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408(.
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שחרור נעילת הדלתות ופתיחתן מתוך 
הרכב

באפשרותך לפתוח את אחת הדלתות מתוך הרכב 
גם אם הוא ננעל. באפשרותך לפתוח רק את 

הדלתות האחוריות מתוך הרכב אם הן לא ננעלו על 
ידי מנעולי הבטיחות לילדים ) עמוד 79(.

אם הרכב ננעל מבחוץ, פתיחת אחת הדלתות 
מתוך הרכב תפעיל את מערכת האזעקה נגד 

גנבה. נטרל את האזעקה ) עמוד 92(.

e .; משוך את ידית הדלת 
אם הדלת נעולה, לחצן הנעילה : יקפוץ 

למעלה. נעילת הדלת משוחררת וניתן לפתוח 
אותה.

הפעלת הנעילה המרכזית ושחרורה מתוך 
הרכב

באפשרותך להפעיל את הנעילה המרכזית או 
לשחרר אותה מתוך הרכב. הלחצנים ממוקמים על 

שתי הדלתות הקדמיות.

e .: כדי לשחרר את הנעילה: לחץ על הלחצן
e .; כדי לנעול: לחץ על הלחצן 

אם דלת הנוסע הקדמי סגורה, הרכב ננעל.
פעולה זו אינה נועלת או משחררת את נעילת 

דלתית מילוי הדלק.
אין באפשרותך לשחרר את הנעילה המרכזית של 

הרכב מתוכו אם הוא ננעל מבחוץ.
באפשרותך לפתוח את אחת הדלתות מתוך הרכב 

גם אם הוא ננעל.
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בעת פתיחת דלת נעולה מתוך הרכב, תהליך 
שחרור הנעילה שהוזכר קודם לכן יתבצע אם 

הרכב:
• ננעל בעזרת לחצן הנעילה המרכזית או	
• ננעל אוטומטית	

נעילת הרכב תשתחרר במלואה אם היא שוחררה 
במלואה קודם לכן. רק נעילת הדלת שנפתחה 

מבפנים תשתחרר אם נעילת דלת הנהג שוחררה 
קודם לכן.

נעילה אוטומטית

e  להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן : והחזק
אותו לחוץ למשך כ- 5 שניות עד להישמע צליל 

אישור.
e  להפעלה: לחץ על הלחצן ; והחזק אותו לחוץ

למשך כ- 5 שניות עד להישמע צליל אישור.

אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים ולא  +
נשמע צליל אישור, ההגדרה הרלוונטית כבר 

נבחרה.
הרכב ננעל אוטומטית כאשר מתג ההצתה פתוח 

והגלגלים מסתובבים.
לכן, אתה עלול להינעל אם:

• הרכב נדחף.	
• הרכב נגרר.	
• הרכב נבדק על דינמומטר.	

באפשרותך גם להפעיל או לבטל את פעולת 
הנעילה האוטומטית דרך מחשב הדרך 

) עמוד 344(.

סגירה חשמלית

הסגירה החשמלית סוגרת אוטומטית את הדלתות 
ואת דלת תא המטען גם אם הן סגורות חלקית.

e  כדי לסגור חשמלית את אחת הדלתות: סגור
 את הדלת עד למצב השילוב הראשון.

הסגירה החשמלית תסגור את הדלת במלואה.
e  :כדי לסגור חשמלית את דלת תא המטען

 משוך בעדינות את דלת תא המטען למטה.
הסגירה החשמלית תסגור את דלת תא המטען 

במלואה.

שחרור נעילת דלת הנהג )מפתח חירום(

אם לא ניתן עוד לשחרר את נעילת הרכב בעזרת 
המפתח או בעזרת ה-KEYLESS-GO, באפשרותך 

להשתמש במפתח החירום.
אם אתה משתמש במפתח החירום כדי לשחרר 

את נעילת דלת הנהג ולפתוח אותה, מערכת 
האזעקה נגד גנבה תפעל ) עמוד 92(.

e  הוצא את מפתח החירום מהמפתח
) עמוד 99(.

e  הכנס את מפתח החירום במלואו אל תוך
מנעול דלת הנהג.

e  סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון למצב
.1 

נעילת הדלת משתחררת.
e .סובב את מפתח החירום בחזרה והסר אותו
e .הכנס את מפתח החירום אל תוך המפתח
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נעילת הרכב )מפתח חירום(

אם לא ניתן עוד לנעול את הרכב בעזרת המפתח 
או בעזרת ה-KEYLESS-GO, באפשרותך 

להשתמש במפתח החירום.
e .פתח את דלת הנהג
e  סגור את דלת הנוסע הקדמי, הדלתות

האחוריות ודלת תא המטען.
e .)105 עמוד ( לחץ על לחצן הנעילה
e  בדוק אם עדיין ניתן לראות את לחצני הנעילה

שבדלת הנוסע הקדמי ובדלתות האחוריות. 
לחץ על לחצני הנעילה בעזרת ידך אם יש צורך 

בכך.
e .סגור את דלת הנהג
e  הוצא את מפתח החירום מהמפתח

) עמוד 99(.
e  הכנס את מפתח החירום במלואו אל תוך

מנעול דלת הנהג.

e  סובב את מפתח החירום עם כיוון השעון
במלואו עד למצב 1.

e .סובב את מפתח החירום בחזרה והסר אותו
e .ודא שהדלתות ודלת תא המטען נעולות
e .הכנס את מפתח החירום אל תוך המפתח

דלתית מילוי הדלק לא ננעלת אם אתה נועל  +
את הרכב כמתואר לעיל. מערכת האזעקה נגד 

גנבה לא נדרכת.

תא מטען

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אנשים )במיוחד ילדים( החשופים לחום או לקור 
לפרק זמן ממושך עלולים להיפגע בצורה קשה 

או אף קטלנית. לעולם אל תשאיר אנשים 
)במיוחד ילדים( ללא השגחה בתוך הרכב.

$ אזהרה

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון 
פחמן חד-חמצני. אם דלת תא המטען פתוחה 

כאשר המנוע פועל, ובמיוחד כאשר הרכב 
בתנועה, גזי הפליטה עלולים להיכנס אל תוך תא 

הנוסעים. הדבר עלול לגרום להרעלה.
דומם את המנוע לפני פתיחת דלת תא המטען. 

לעולם אל תנהג עם דלת תא מטען פתוחה.

$ אזהרה

חפצים או מטענים שאינם מאובטחים או שאינם 
מאובטחים כהלכה עלולים להחליק, להתהפך או 

להיזרק ולפגוע בנוסעי הרכב. הדבר עלול לגרום 
לחבלה, במיוחד בעת בלימה או שינויים 

פתאומיים בכיוון הנסיעה.
אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו. אבטח 

חפצים או מטענים כדי למנוע החלקתם או 
התהפכותם לפני התחלת הנסיעה.

בעת פתיחתה, דלת תא המטען עולה כלפי   
מעלה ולאחור. לכן ודא שיש מספיק מקום מעל 

דלת תא המטען ומאחוריה.
מידות פתיחת דלת תא המטען ) עמוד 515(. +

מומלץ לאחסן מטען או חפצים בתא המטען. קרא 
את ההנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408(.

אל תשאיר את המפתח בתוך תא המטען. הדבר 
עלול לגרום לנעילת הרכב.
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 כלי רכב ללא דלת תא המטען מסוג
EASY-PACK: את דלת תא המטען ניתן:

• לפתוח ולסגור בצורה ידנית מבחוץ	
• לשחרר את הנעילה מבפנים בעזרת התקן 	

השחרור בחירום

 כלי רכב עם דלת תא המטען מסוג
EASY-PACK: באפשרותך:

• לסגור את דלת תא המטען בצורה ידנית מבחוץ	
• לפתוח ולסגור את דלת תא המטען בצורה 	

אוטומטית מבחוץ
• לפתוח ולסגור את דלת תא המטען בצורה 	

אוטומטית מבפנים
• לשחרר את נעילת דלת תא המטען מבפנים 	

בעזרת התקן השחרור בחירום
• להגביל את זווית הפתיחה של דלת תא המטען	

פעולת פתיחה חוזרת של דלת תא המטען

בכלי רכב בעלי פעולת סגירה מרחוק של דלת תא 
המטען: דלת תא המטען מצוידת בזיהוי מכשולים 

אוטומטי עם פעולת פתיחה חוזרת. אם עצם קשיח 
חוסם או מגביל את דלת תא המטען במהלך 

פתיחתה או סגירתה האוטומטית, פעולתה נעצרת. 
אם דלת תא המטען נעצרת במהלך פעולת 

הסגירה, היא תיפתח שוב אוטומטית. המערכת 
האוטומטית לזיהוי מכשולים עם פעולת פתיחה 
חוזרת היא מערכת עזר בלבד. היא אינה תחליף 

לערנותך בעת פתיחת דלת תא המטען וסגירתה.

$ אזהרה

פעולת הפתיחה החוזרת לא מגיבה:
• לעצמים רכים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעות 	

קטנות
• במהלך 8 המ"מ האחרונים לסגירה	

משמעות הדבר היא שפעולת הפתיחה החוזרת 
לא יכולה למנוע לכידה במצבים אלו. הדבר עלול 

לגרום לחבלה.
בעת הסגירה ודא שאין חלקי גוף באזור הסגירה.

אם מישהו נלכד:
• לחץ על הלחצן F שעל המפתח או	
• משוך את מתג ההפעלה מרחוק שבדלת 	

הנהג או לחץ עליו, או
• לחץ על לחצן הסגירה או הנעילה שעל דלת 	

תא המטען, או
• משוך את הידית שעל דלת תא המטען	

פתיחה וסגירה ידנית מבחוץ

פתיחה

e .לחץ על הלחצן % שעל המפתח
e .: משוך את הידית
e .הרם את דלת תא המטען

 כלי רכב עם דלת תא המטען מסוג
EASY-PACK: אם אתה מושך את הידית : 

ולאחר מכן משחרר אותה, דלת תא המטען 
נפתחת אוטומטית.
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סגירה

e  משוך את דלת תא המטען למטה בעזרת
הפתח :.

e .הנח לדלת תא המטען לרדת ולהינעל
e  נעל את הרכב אם יש צורך בכך בעזרת הלחצן

.KEYLESS-GO שעל המפתח או בעזרת &

+  KEYLESS-GO אם המערכת מזהה מפתח
בתוך תא המטען, דלת תא המטען לא תינעל.

פתיחה/סגירה אוטומטית מבחוץ

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

חלקי גוף עלולים להילכד במהלך הסגירה 
האוטומטית של דלת תא המטען. בנוסף, ייתכן 
שאנשים )ילדים לדוגמה( יעמדו באזור הסגירה 

של הדלת או שהם עלולים להיכנס לאזור 
הסגירה של הדלת במהלך תהליך סגירתה. הדבר 

עלול לגרום לחבלה.
ודא שאין אף אחד בקרבת אזור הסגירה במהלך 

תהליך הסגירה.
בצע את אחת מהפעולות שלהלן כדי לעצור את 

תהליך הסגירה:
• לחץ על הלחצן F שעל המפתח	
• משוך את מתג ההפעלה מרחוק שבדלת 	

הנהג או לחץ עליו
• לחץ על לחצן הסגירה או הנעילה שעל דלת 	

תא המטען
• משוך את הידית שעל דלת תא המטען	

בעת פתיחתה, דלת תא המטען עולה כלפי   
מעלה ולאחור. לכן ודא שיש מספיק מקום מעל 

דלת תא המטען ומאחוריה.
מידות פתיחת דלת תא המטען ) עמוד 515(. +
הערות בנוגע לפתיחה החוזרת האוטומטית  +

של דלת תא המטען ) עמוד 108(.

פתיחה אוטומטית של דלת תא המטען

באפשרותך לפתוח אוטומטית את דלת תא 
המטען בעזרת המפתח או הידית שבדלת תא 

המטען.
e  שעל המפתח, והחזק F לחץ על הלחצן

אותו לחוץ עד לפתיחת דלת תא המטען.
או

e  משוך את הידית כאשר נעילת דלת תא המטען
משוחררת, ואפשר לה לפעול שוב.
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סגירה אוטומטית של דלת תא המטען

$ אזהרה

חלקי גוף עלולים להילכד במהלך הסגירה 
האוטומטית של דלת תא המטען. בנוסף, ייתכן 
שאנשים )ילדים לדוגמה( יעמדו באזור הסגירה 

של הדלת או שהם עלולים להיכנס לאזור 
הסגירה של הדלת במהלך תהליך סגירתה. הדבר 

עלול לגרום לחבלה.
ודא שאין אף אחד בקרבת אזור הסגירה במהלך 

תהליך הסגירה.
בצע את אחת מהפעולות שלהלן כדי לעצור את 

תהליך הסגירה:
• לחץ על הלחצן F שעל המפתח	
• משוך את מתג ההפעלה מרחוק שבדלת 	

הנהג או לחץ עליו
• לחץ על לחצן הסגירה או הנעילה שעל דלת 	

תא המטען
• משוך את הידית שעל דלת תא המטען	

לחצן סגירה ולחצן נעילה )לדוגמה: כלי רכב עם דלת תא 
)KEYLESS-GO-ו EASY-PACK המטען מסוג

e  כדי לסגור: לחץ על לחצן הסגירה : שעל
דלת תא המטען.

או

e  שעל המפתח, והחזק F לחץ על הלחצן
אותו לחוץ עד לסגירת דלת תא המטען.

 EASY-PACK כלי רכב עם דלת תא המטען מסוג
 ו-KEYLESS-GO: באפשרותך לסגור ולנעול 

בו-זמנית את דלת תא המטען.
e  לחץ על לחצן הסגירה ; שעל דלת תא

המטען.

 KEYLESS-GO אם המערכת מזהה שמפתח
נמצא מחוץ לרכב, דלת תא המטען נסגרת וננעלת. 

כל הדלתות חייבות להיות סגורות והמפתח חייב 
להיות בקרבת דלת תא המטען.

פעולת פתיחת או סגירת דלת תא המטען  +
באמצעות המפתח אינה אפשרית כאשר 

המפתח נמצא במתג ההצתה. 
אם דלת תא המטען נוגעת בעצם כלשהו 

במהלך סגירתה, פעולת הסגירה נעצרת ודלת 
תא המטען נפתחת מחדש.

+  KEYLESS-GO אם המערכת מזהה מפתח
בתוך תא המטען, דלת תא המטען לא תינעל.

פתיחה/סגירה אוטומטית מבפנים

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

חלקי גוף עלולים להילכד במהלך הסגירה 
האוטומטית של דלת תא המטען. בנוסף, ייתכן 
שאנשים )ילדים לדוגמה( יעמדו באזור הסגירה 

של הדלת או שהם עלולים להיכנס לאזור 
הסגירה של הדלת במהלך תהליך סגירתה. הדבר 

עלול לגרום לחבלה.
ודא שאין אף אחד בקרבת אזור הסגירה במהלך 

תהליך הסגירה.
בצע את אחת מהפעולות שלהלן כדי לעצור את 

תהליך הסגירה:
• לחץ על הלחצן F שעל המפתח	
• משוך את מתג ההפעלה מרחוק שבדלת 	

הנהג או לחץ עליו
• לחץ על לחצן הסגירה או הנעילה שעל דלת 	

תא המטען
• משוך את הידית שעל דלת תא המטען	

בעת פתיחתה, דלת תא המטען עולה כלפי   
מעלה ולאחור. לכן ודא שיש מספיק מקום מעל 

דלת תא המטען ומאחוריה.
מידות פתיחת דלת תא המטען ) עמוד 515( +
הערות בנוגע לפתיחה החוזרת האוטומטית  +

של דלת תא המטען ) עמוד 108(.
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פתיחה וסגירה

באפשרותך לפתוח ולסגור את דלת תא המטען 
ממושב הנהג כאשר הרכב עומד במקומו והוא אינו 

נעול.
e  כדי לפתוח: משוך את מתג ההפעלה מרחוק

: של דלת תא המטען עד לפתיחת דלת תא 
המטען.

e  כדי לסגור: סובב את המפתח במתג ההצתה
למצב 1 או 2.

e  לחץ על מתג ההפעלה מרחוק של דלת תא
המטען : עד לסגירתה המלאה.

להגביל את זווית הפתיחה של דלת תא 
המטען

הערות בטיחות חשובות

ודא שיש מספיק מקום לפתיחת דלת תא   
המטען במלואה בעת כוונון זווית הפתיחה. 

אחרת הדבר עלול לגרום נזק לדלת תא המטען. 
מומלץ לכוונן את זווית הפתיחה במקום פתוח.

הפעלה

באפשרותך להגביל את זווית הפתיחה של דלת תא 
המטען. ניתן לבצע זאת בטווח הפתיחה העליון, עד 

כ- 10 ס"מ לפני העצירה.
הדבר יכול להיות שימושי אם אין מספיק מקום 

מעל דלת תא המטען לדוגמה.
e  כדי לפתוח את דלת תא המטען: משוך את

הידית שעל דלת תא המטען.

e  כדי לעצור את פעולת הפתיחה במצב
הרצוי: לחץ על לחצן הסגירה שבדלת תא 
המטען ) עמוד 109(, או משוך שוב את 

הידית שבחלקה החיצוני של דלת תא המטען.
e  כדי לשמור את המצב: לחץ על לחצן הסגירה

שבדלת תא המטען, והחזק אותו לחוץ עד 
 להישמע צליל צפצוף קצר.

מגביל זווית הפתיחה מופעל. לאחר מכן דלת 
תא המטען נעצרת במצב שנשמר בזיכרון בעת 

פתיחתה.

כיבוי

e  לחץ על לחצן הסגירה שבדלת תא המטען
) עמוד 109(, והחזק אותו לחוץ עד להישמע 

שני צלילי צפצוף קצרים.

התקן השחרור בחירום של דלת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

בעת פתיחתה, דלת תא המטען עולה כלפי   
מעלה ולאחור. לכן ודא שיש מספיק מקום מעל 

דלת תא המטען ומאחוריה.
מידות פתיחת דלת תא המטען ) עמוד 515( +

אם לא ניתן עוד לשחרר את נעילת דלת תא המטען:
• בעזרת המפתח, או	
• בעזרת מתג ההפעלה מרחוק שבלוח בקרת 	

הדלת:

השתמש בהתקן השחרור בחירום.

פתיחה
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e  הוצא את מפתח החירום מהמפתח
) עמוד 99(.

e  הכנס את מפתח החירום ; אל תוך הפתח
שבגימור :.

e  סובב את מפתח החירום ; 90° עם כיוון
השעון.

e  דחוף את מפתח החירום ; בכיוון החץ, ופתח
את דלת תא המטען.

e .הכנס את מפתח החירום אל תוך המפתח

חלונות צד

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

במהלך פתיחת חלונות הצד, חלקי גוף עלולים 
להילכד בין חלון הצד למסגרת הדלת. הדבר עלול 

לגרום לחבלה.
ודא שאף אחד לא נוגע בחלון הצד במהלך 

פתיחתו. אם מישהו נלכד, שחרר את המתג או 
משוך את המתג כדי לסגור בחזרה את חלון הצד.

$ אזהרה

במהלך סגירת חלונות הצד, חלקי גוף עלולים 
להילכד באזור הסגירה. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
בעת הסגירה ודא שאין חלקי גוף באזור הסגירה. 

אם מישהו נלכד, שחרר את המתג או לחץ על 
המתג כדי לפתוח בחזרה את חלון הצד.

$ אזהרה

ילדים המפעילים את חלונות הצד עלולים 
להילכד, במיוחד אם הם נשארים ברכב ללא 

השגחה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
הפעל את פעולת נטרול חלונות הצד האחוריים. 

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 

השגחה בתוך הרכב.

פתיחה חוזרת של חלונות הצד

חלונות הצד מצוידים בפעולת פתיחה חוזרת 
אוטומטית. אם עצם קשיח חוסם או מגביל את 

סגירתו של חלון הצד במהלך תהליך סגירתו, חלון 
הצד נפתח שוב אוטומטית. מכל מקום, פעולת 
הפתיחה החוזרת האוטומטית היא פעולת עזר 

בלבד, והיא אינה פוטרת אותך מלהסב את תשומת 
לבך בעת סגירת חלון הצד.

$ אזהרה

פעולת הפתיחה החוזרת לא מגיבה:
• לעצמים רכים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעות 	

קטנות
• במהלך 4 המ"מ האחרונים לסגירה	
• במהלך איפוס	
• בעת סגירת חלון הגג שוב בצורה ידנית מיד 	

לאחר הפתיחה האוטומטית

משמעות הדבר היא שפעולת הפתיחה לא יכולה 
למנוע לכידה במצבים אלו. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
בעת הסגירה ודא שאין חלקי גוף באזור הסגירה. 

אם מישהו נלכד, לחץ על המתג כדי לפתוח 
בחזרה את חלון הצד.

פתיחת חלונות הצד וסגירתם

מתגי כל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג. יש גם 
מתג בכל אחת מהדלתות הפותח את חלון הצד 

של אותה דלת.
למתגים שבדלת הנהג עדיפות על פני שאר 

המתגים.
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שמאלי קדמי  :

ימני קדמי  ;
ימני אחורי  =

שמאלי אחורי  ?

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
או 2.

e .כדי לפתוח: לחץ על המתג המתאים
e .כדי לסגור:  משוך את המתג המתאים
אם אתה לוחץ על המתג או מושך אותו מעבר  +

לנקודת ההתנגדות, הפעולה האוטומטית 
מופעלת בכיוון המתאים. באפשרותך לעצור את 

הפעולה האוטומטית על ידי לחיצה/משיכה 
נוספת.

באפשרותך להמשיך להפעיל את חלונות הצד  +
לאחר הדממת המנוע או הוצאת המפתח. 

פעולה זו ממשיכה לפעול למשך 5 דקות או עד 
לפתיחת דלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי.

לא ניתן להפעיל את חלונות הצד מהמושבים  +
האחוריים כאשר פעולת נטרול חלונות הצד 

מופעלת ) עמוד 80(.

פתיחת נוחות

הערות כלליות

באפשרותך לאוורר את הרכב לפני התחלת 
הנסיעה. כדי להשתמש בפעולה זו עליך להשתמש 
במפתח כדי לבצע בו-זמנית את הפעולות שלהלן:

• משחרר את נעילת הרכב	
• פתיחת חלונות הצד	

• פתיחת חלון הגג או חלון הגג הפנורמי ווילונות 	
הגלילה

• הפעלת אוורור מושב הנהג	

ניתן להפעיל את פתיחת הנוחות רק בעזרת  +
המפתח. המפתח חייב להיות קרוב לרכב. בכלי 
רכב ללא KEYLESS-GO, המפתח חייב להיות 

ליד ידית דלת הנהג.
פעולת פתיחת הנוחות זמינה גם בכלי רכב שאינם 

נעולים.

פתיחת נוחות

e  הפנה את קצה :KEYLESS-GO כלי רכב ללא
המפתח לעבר ידית דלת הנהג.

e  לחץ על הלחצן % והחזק אותו לחוץ עד
שחלונות הצד וחלון הגג או חלון הגג הפנורמי 

 יגיעו למצב הרצוי.
אם וילונות הגלילה של חלון הגג הפנורמי 

סגורים, הם ייפתחו תחילה.
e  לחץ שוב על הלחצן % והחזק אותו לחוץ עד

שחלון הגג הפנורמי יגיע למצב הרצוי.
e  כדי לעצור את פתיחת הנוחות: שחרר את

הלחצן %.

סגירת נוחות

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

בעת הפעלת סגירת הנוחות, חלקי גוף עלולים 
להילכד באזור הסגירה של חלון הצד ושל חלון 

הגג. הדבר עלול לגרום לחבלה.
שים לב לתהליך הסגירה בעת השימוש בפעולת 
סגירת הנוחות. בעת הסגירה ודא שאין חלקי גוף 

באזור הסגירה.
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כאשר אתה נועל את הרכב, אתה יכול בו-זמנית:
• לסגור את חלונות הצד	
• לסגור את חלון הגג או חלון הגג הפנורמי	

בכלי רכב בעלי חלון גג פנורמי, באפשרותך לסגור 
את וילונות הגלילה.

פעל בהתאם להנחיות שלהלן אם מישהו נלכד:
• שחרר את הלחצן & כדי להפסיק את פעולת 	

הסגירה.
• לחץ על הלחצן % והחזק אותו לחוץ כדי 	

לפתוח.

:KEYLESS-GO כלי רכב עם
• שחרר את פני שטח החיישן שעל ידית הדלת 	

החיצונית כדי להפסיק את פעולת הסגירה.
• כדי לפתוח, משוך מיד את אותה ידית דלת 	

והחזק אותה. חלונות הצד וחלון הגג ייפתחו כל 
עוד ידית הדלת מוחזקת במצב זה והדלת לא 

נפתחת.

הערות בנוגע לפתיחה החוזרת האוטומטית  +
של:
• החלונות הצדדיים ) עמוד 112(	
• חלון הגג ) עמוד 117(	

שימוש במפתח

המפתח חייב להיות קרוב לרכב. בכלי רכב ללא 
KEYLESS-GO, המפתח חייב להיות ליד ידית דלת 

הנהג.
e  הפנה את קצה :KEYLESS-GO כלי רכב ללא

המפתח לעבר ידית דלת הנהג.
e  לחץ על הלחצן & והחזק אותו לחוץ עד

שחלונות הצד וחלון הגג הפנורמי ייסגרו 
במלואם.

e .ודא שחלונות הצד וחלון הגג הפנורמי סגורים

בכלי רכב עם חלון גג פנורמי:
e  לחץ על הלחצן & והחזק אותו לחוץ עד

שווילון הגלילה של חלון הגג הפנורמי ייסגר.
e  כדי לעצור את סגירת הנוחות: שחרר את

הלחצן &.

KEYLESS-GO-השימוש ב

e  גע בפני שטח החיישן השקוע : שעל ידית
הדלת עד שחלונות הצד וחלון הגג או חלון הגג 

הפנורמי ייסגרו במלואם.
 ודא שאתה נוגע רק בפני שטח החיישן  +

השקוע :.
e  ודא שחלונות הצד וחלון הגג או חלון הגג

הפנורמי נסגרים.
e  כלי רכב עם חלון גג פנורמי: גע שוב בפני

שטח החיישן השקוע : שעל ידית הדלת עד 
שווילונות הגלילה של חלון הגג הפנורמי ייסגרו.

e  כדי לעצור את סגירת הנוחות: שחרר את פני
שטח החיישן השקוע : שעל ידית הדלת.

איפוס חלונות הצד

אם לא ניתן עוד לסגור את אחד מחלונות הצד 
במלואו, עליך לאפס אותו.

e .סגור את כל הדלתות
e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 

או 2.
e  משוך את המתג המתאים בלוח הבקרה

שבדלת עד שחלון הצד ייסגר במלואו 
) עמוד 112(.

e .החזק את המתג במצב זה לשנייה נוספת
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אם חלון הצד נפתח מעט שוב:
e  משוך מיד את המתג המתאים בלוח הבקרה

שבדלת עד שחלון הצד ייסגר במלואו 
) עמוד 112(.

e .החזק את המתג במצב זה לשנייה נוספת
e  אם חלון הצד המתאים נשאר סגור לאחר

שחרור הלחצן, חלון הצד אופס כהלכה. אם לא 
זה המקרה, חזור על השלבים המתוארים לעיל.
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בעיות בחלונות הצד

$ אזהרה

אם אתה סוגר את אחד מחלונות הצד שוב לאחר שהוא נחסם או אופס, חלון הצד נסגר בכוח מוגבר או 
מרבי. פעולת הפתיחה החוזרת לא תפעל. חלקי הגוף עלולים להילכד באזור הסגירה. הדבר מהווה סכנה 

גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
ודא שאין חלקי גוף באזור הסגירה. כדי לעצור את תהליך הסגירה, שחרר את המתג או לחץ שוב על 

המתג כדי לפתוח בחזרה את חלון הצד.

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן לסגור חלון צד 
כיוון שהוא חסום על ידי 

עצמים, כגון עלים במוביל 
החלון לדוגמה.

e .הסר את העצמים
e .סגור את חלון הצד

לא ניתן לסגור את חלון 
הצד, ואתה לא יכול 

לזהות את הגורם לכך.

אם חלון צד חסום במהלך הסגירה והוא נפתח מעט שוב:
e  משוך שוב את המתג המתאים מיד לאחר חסימת החלון עד לסגירת

 חלון הצד.
חלון הצד נסגר בכוח גדול יותר.

אם חלון צד נחסם שוב במהלך הסגירה והוא נפתח מעט שוב:
e  משוך שוב את המתג המתאים מיד לאחר חסימת החלון עד לסגירת

 חלון הצד.
חלון הצד נסגר בלי פעולת מניעת הלכידה.

חלון גג נפתח

הערות בטיחות חשובות

ייתכן שרכבך מצויד בחלון גג או בחלון גג פנורמי. 
בסעיף זה המונח "חלון גג" מתייחס לשני הסוגים.

$ אזהרה

במהלך פתיחת חלון הגג וסגירתו, חלקי גוף 
קרובים עלולים להילכד. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
ודא שאין חלקי גוף קרובים במהלך פעולות 

הפתיחה והסגירה.
אם מישהו נלכד:

• שחרר את המתג מיד, או	
• במהלך ההפעלה האוטומטית, לחץ לחיצה 	

קצרה על המתג באחד הכיוונים

פעולת הפתיחה או הסגירה תיעצר.

$ אזהרה

ילדים המפעילים את חלונות הצד עלולים 
להילכד, במיוחד אם הם נשארים ברכב ללא 

השגחה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.
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פתח את חלון הגג הפנורמי רק אם אין עליו   
שלג וקרח. אחרת הדבר עלול לגרום לתקלות.
אל תוציא דבר דרך חלון הגג. אחרת, החפץ 

עלול לגרום נזק לאטמים.

רעשי תהודה עלולים להופיע נוסף על רעשי  +
הרוח כאשר חלון הגג פתוח. הם נגרמים על ידי 

תנודות קלות בלחץ שבתוך הרכב. שנה את מצב 
חלון הגג או פתח מעט את אחד מחלונות הצד. 

הדבר יפחית או ימנע את הרעש.

פתיחה חוזרת של חלון הגג

חלון הגג מצויד בפעולת פתיחה חוזרת אוטומטית. 
אם חפץ כלשהו חוסם את חלון הגג או מגביל את 

תנועתו במהלך תהליך הסגירה, חלון הגג נפתח 
שוב אוטומטית. מכל מקום, פעולת הפתיחה 

החוזרת האוטומטית היא פעולת עזר בלבד, והיא 
אינה פוטרת אותך מלהסב את תשומת לבך בעת 

סגירת חלון הגג.

$ אזהרה

פעולת הפתיחה החוזרת לא מגיבה:
• לעצמים רכים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעות 	

קטנות
• במהלך 4 המ"מ האחרונים לסגירה	
• במהלך איפוס	
• בעת סגירת חלון הגג שוב בצורה ידנית מיד 	

לאחר הפתיחה האוטומטית

משמעות הדבר היא שפעולת הפתיחה החוזרת 
לא יכולה למנוע לכידה במצבים אלו. הדבר עלול 

לגרום לחבלה.
בעת הסגירה ודא שאין חלקי גוף באזור הסגירה.

אם מישהו נלכד:
• שחרר את המתג מיד, או	
• לחץ על המתג באחד הכיוונים במהלך תהליך 	

הסגירה האוטומטית

תהליך הסגירה נעצר.

הפעלת חלון הגג

פתיחה וסגירה

לוח בקרה עילי

כדי להרים  :

כדי לפתוח  ;

כדי לסגור/להוריד  =

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
או 2.

e  לחץ על המתג 2 או משוך אותו בכיוון
המתאים.

אם אתה לוחץ על המתג 2 מעבר לנקודת  +
ההתנגדות, פעולת הפתיחה/הסגירה 
האוטומטית מופעלת בכיוון המתאים. 

באפשרותך לעצור את הפעולה האוטומטית על 
ידי לחיצה/משיכה נוספת.

כיסוי מגן השמש נפתח אוטומטית עם חלון הגג. 
באפשרותך לפתוח או לסגור ידנית את כיסוי מגן 

השמש כאשר חלון הגג מורם או סגור.
באפשרותך להמשיך להפעיל את חלון הגג  +

לאחר הדממת המנוע או הוצאת המפתח. 
פעולה זו ממשיכה לפעול למשך 5 דקות או עד 

לפתיחת דלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי.

סגירה בגשם

כאשר המפתח שבתוך מתג ההצתה במצב 0 או 
לאחר הסרתו, חלון הגג נסגר אוטומטית:

• אם מתחיל לרדת גשם.	
• במזג אוויר קיצוני.	
• לאחר 6 שעות.	
• אם מתח המצבר נמוך.	
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במקרה זה חלקו האחורי של חלון הגג מורם כדי 
לאוורר את פנים הרכב.

אם חלון הגג חסום בעת סגירתו על ידי פעולת  +
הסגירה בגשם, הוא נפתח שוב מעט. במקרה 

זה פעולת הסגירה בגשם מנוטרלת.
חלון הגג לא נסגר אם:

• חלקו האחורי מוגבה.	
• הוא חסום.	
• לא יורד גשם בחלקה של השמשה הקדמית 	

המנוטר על ידי חיישן הגשם, לדוגמה כאשר 
הרכב נמצא מתחת לגשר או בחניון.

איפוס

אם עדיין לא ניתן לפתוח את חלון הגג או לסגור   
אותו במלואו לאחר איפוסו, צור קשר עם מרכז 

שירות מורשה.
אפס את חלון הגג אם הוא אינו פועל בצורה חלקה.

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
או 2.

e  הרם את חלקו האחורי של חלון הגג במלואו
) עמוד 117(.

e  המשך ללחוץ על המתג 2 למשך שנייה
נוספת.

e  ודא שניתן לפתוח ולסגור את חלון הגג במלואו
שוב ) עמוד 117(.

e  אם לא זה המקרה, חזור על השלבים
המתוארים לעיל.

הפעלת חלון הגג הפנורמי

פתיחה וסגירה

לוח בקרה עילי

כדי להרים  :

כדי לפתוח  ;

כדי לסגור/להוריד  =

ניתן להפעיל את חלון הגג הפנורמי רק כאשר 
וילונות הגלילה פתוחים ) עמוד 119(.

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
או 2.

e  לחץ על המתג 2 או משוך אותו בכיוון
המתאים.

אם אתה לוחץ על המתג 2 מעבר לנקודת  +
ההתנגדות, פעולת הפתיחה/הסגירה 
האוטומטית מופעלת בכיוון המתאים. 

באפשרותך לעצור את הפעולה האוטומטית על 
ידי לחיצה/משיכה נוספת.

פעולת ההרמה האוטומטית זמינה רק כאשר 
חלון הגג סגור.

סגירה בגשם

כאשר המפתח שבתוך מתג ההצתה במצב 0 או 
לאחר הסרתו, חלון הגג הפנורמי נסגר אוטומטית:

• אם מתחיל לרדת גשם.	
• במזג אוויר קיצוני.	
• לאחר 6 שעות.	
• אם מתח המצבר נמוך.	
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חלקו האחורי של חלון הגג הפנורמי נשאר מוגבה 
כדי לאפשר אוורור פנים הרכב.

אם חלון הגג הפנורמי חסום בעת סגירתו על  +
ידי פעולת הסגירה בגשם, הוא נפתח שוב מעט. 

במקרה זה פעולת הסגירה בגשם מנוטרלת.
חלון הגג הפנורמי לא נסגר אם:

• חלקו האחורי מוגבה.	
• הוא חסום.	
• לא יורד גשם בחלקה של השמשה הקדמית 	

המנוטר על ידי חיישן הגשם, לדוגמה כאשר 
הרכב נמצא מתחת לגשר או בחניון.

הפעלת וילונות הגלילה של חלון הגג 
הפנורמי

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

בעת פתיחה אוטומטית של וילון הגלילה או 
סגירתו, חלקי גוף עלולים להילכד בין וילון הגלילה 
למסגרת או לחלון הגג. הדבר עלול לגרום לחבלה.

בעת הפתיחה או הסגירה ודא שאין חלקי גוף 
באזור וילון הגלילה.

אם מישהו נלכד:
• שחרר את המתג מיד, או	
• לחץ על המתג באחד הכיוונים במהלך תהליך 	

הפתיחה/הסגירה האוטומטית

תהליך הפתיחה/הסגירה נעצר.

וילונות הגלילה מגנים על פנים הרכב מפני קרני 
השמש. ניתן לפתוח ולסגור את וילונות הגלילה 

ביחד רק כאשר חלון הגג הפנורמי סגור.

פתיחה חוזרת של וילון הגלילה

וילונות הגלילה מצוידים בפעולת פתיחה חוזרת 
אוטומטית. אם חפץ קשיח כלשהו חוסם את 

וילון הגלילה או מגביל את תנועתו במהלך תהליך 
הסגירה, וילון הגלילה נפתח שוב אוטומטית. מכל 
מקום, פעולת הפתיחה החוזרת האוטומטית היא 

פעולת עזר בלבד, והיא אינה פוטרת אותך מלהסב 
את תשומת לבך בעת סגירת וילון הגלילה.

$ אזהרה

פעולת הפתיחה החוזרת אינה מגיבה לעצמים 
רכים, קלים ודקים, כגון אצבעות קטנות. 

משמעות הדבר היא שפעולת הפתיחה החוזרת 
לא יכולה למנוע לכידה במצבים אלו. הדבר עלול 

לגרום לחבלה.
בעת סגירת וילון הגלילה ודא שאין חלקי גוף 

באזור הסגירה.
אם מישהו נלכד:

• שחרר את המתג מיד, או	
• לחץ על המתג באחד הכיוונים במהלך תהליך 	

הסגירה האוטומטית

תהליך הסגירה נעצר.

פתיחת וילונות הגלילה וסגירתם

לוח בקרה עילי

כדי לפתוח  :

כדי לפתוח  ;

כדי לסגור  =

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
או 2.

e  לחץ על המתג 2 או משוך אותו בכיוון
המתאים.

אם אתה לוחץ על המתג 2 או מושך אותו  +
מעבר לנקודת ההתנגדות, הפעולה האוטומטית 
מופעלת בכיוון המתאים. באפשרותך לעצור את 

הפעולה האוטומטית על ידי לחיצה/משיכה 
נוספת.
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איפוס חלון הגג הפנורמי ווילונות הגלילה

אם עדיין לא ניתן לפתוח את חלון הגג הפנורמי   
ואת וילונות הגלילה או לסגור אותם במלואם 

לאחר איפוסם, צור קשר עם מרכז שירות 
מורשה.

אפס את חלון הגג הפנורמי ואת וילונות הגלילה 
אם חלון הגג הפנורמי או אם וילונות הגלילה אינם 

פועלים בצורה חלקה.
e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 

או 2.
e  משוך שוב ושוב את המתג 2 עד לנקודת

ההתנגדות בכיוון החץ = עד לסגירתו המלאה 
של חלון הגג הפנורמי.

e  החזק את המתג 2 במצב זה לשנייה
נוספת.

e  משוך שוב ושוב את המתג 2 עד לנקודת
ההתנגדות בכיוון החץ = עד לסגירתם 

המלאה של וילונות הגלילה.
e  החזק את המתג 2 במצב זה לשנייה

נוספת.
e  ודא שניתן לפתוח שוב את חלון הגג הפנורמי

) עמוד 118( ואת וילונות הגלילה 
) עמוד 119( במלואם.

e  אם לא זה המקרה, חזור על השלבים
המתוארים לעיל.
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בעיות עם חלון הגג

ייתכן שרכבך מצויד בחלון גג או בחלון גג פנורמי. בסעיף זה המונח "חלון גג" מתייחס לשני הסוגים.

$ אזהרה

אם אתה סוגר שוב את חלון הגג שוב לאחר שהוא נחסם או אופס, חלון הגג נסגר בכוח מוגבר או מרבי. 
פעולת הפתיחה החוזרת לא תפעל. חלקי הגוף עלולים להילכד באזור הסגירה. הדבר מהווה סכנה 

גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או קטלנית.
ודא שאין חלקי גוף באזור הסגירה.

אם מישהו נלכד:
• שחרר את המתג מיד, או	
• לחץ על המתג באחד הכיוונים במהלך תהליך הסגירה האוטומטית	

תהליך הסגירה נעצר.

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן לסגור את חלון 
הגג, ואתה לא יכול לזהות 

את הגורם לכך.

אם חלון הגג נחסם במהלך הסגירה והוא נפתח מעט שוב:
e  מיד לאחר חסימת חלון הגג, משוך את המתג 2 שבלוח הבקרה

העילי עד לנקודת ההתנגדות והחזק אותו במצב זה עד לסגירת חלון 
 הגג.

חלון הגג נסגר בכוח גדול יותר.

אם חלון הגג נחסם שוב במהלך הסגירה והוא נפתח מעט שוב:
e  מיד לאחר חסימת חלון הגג, משוך את המתג 2 שבלוח הבקרה

העילי עד לנקודת ההתנגדות והחזק אותו במצב זה עד לסגירת חלון 
 הגג.

חלון הגג נסגר בלי פעולת מניעת הלכידה.

הערות בנוגע לפתיחה החוזרת האוטומטית של חלון הגג ) עמוד 117(. +
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

תנוחת ישיבה נכונה של הנהג

$ אזהרה

אתה עלול לאבד שליטה ברכב במהלך הנהיגה 
אם אתה:

• מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או את 	
המראות

• חוגר את חגורת הבטיחות	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
כוונן את מושב הנהג, משענת הראש, גלגל 
ההגה והמראות, וחגור את חגורת הבטיחות 

שלך כשהרכב נייח בלבד.

e  קרא את הערות הבטיחות בנוגע לכוונון המושב
) עמוד 125(.

e .)126 עמוד ( ודא שהמושב = מכוונן כהלכה
כוונון מושב חשמלי ) עמוד 126(

בעת כוונון המושב, ודא תמיד ש:
• אתה רחוק ככל הניתן מכרית האוויר של הנהג	
• אתה יושב במצב אנכי רגיל	
• אתה יכול לחגור את חגורת הבטיחות כהלכה	
• הזזת את משענת הגב למצב כמעט אנכי	
•  כווננת את זווית המושב כך שהוא תומך 	

בירכיים שלך
• אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה	

e  בדוק אם משענת הראש מכווננת כהלכה
) עמוד 126(.

במהלך ביצוע פעולה זו, ודא שמשענת הראש 
מכווננת כך שחלקו האחורי של ראשך בגובה 

העיניים נתמך על ידי מרכז משענת הראש.
e  קרא את הערות הבטיחות בנוגע לכוונון עמוד

ההגה ) עמוד 132(.
e .ודא שגלגל ההגה : מכוונן כהלכה

כוונון ידני של גלגל ההגה ) עמוד 132(
כוונון חשמלי של גלגל ההגה ) עמוד 133(

בעת כוונון עמוד גלגל ההגה, ודא ש:
• אתה יכול לאחוז בגלגל ההגה כאשר זרועותיך 	

מעט כפופות
• באפשרותך להזיז את רגליך בצורה חופשית	
• באפשרותך לראות את כל התצוגות שבלוח 	

המחוונים בצורה ברורה

e  קרא את הערות הבטיחות בנוגע לחגורות
הבטיחות ) עמוד 53(.

e  ; בדוק אם חגרת את חגורת הבטיחות
כהלכה ) עמוד 54(.
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חגורת הבטיחות אמורה:
• להיות צמודה לגופך	
• לעבור במרכז הכתף שלך	
• לעבור על מותניך באזור אגן הירכיים	

e  לפני התחלת הנסיעה, כוונן את המראה
המרכזית ואת מראות הצד כדי שתוכל לזהות 

את התנועה בקלות ) עמוד 135(.
e  כלי רכב בעלי פעולת זיכרון: שמור את כוונוני

המושב, גלגל ההגה ומראות הצד בעזרת 
פעולת הזיכרון ) עמוד 138(.

מושבים

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

ילדים המכווננים את המושבים עלולים להילכד 
במיוחד אם הם מבצעים פעולה זו ללא השגחה. 

הדבר עלול לגרום לחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.

ניתן עדיין לכוונן את המושבים כאשר אין מפתח 
במתג ההצתה.

$ אזהרה

בעת כוונון המושב, אתה או נוסעי הרכב האחרים 
עלולים להילכד על ידי מסילת ההובלה של 
המושב לדוגמה. הדבר עלול לגרום לחבלה.

ודא שאין חלקי גוף באזור תנועת המושב במהלך 
כוונונו.

עיין בהוראות הבטיחות שבסעיפים "כריות אוויר" 
) עמוד 57( ו"ילדים ברכב" ) עמוד 68(.

$ אזהרה

אתה עלול לאבד שליטה ברכב במהלך הנהיגה 
אם אתה:

• מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או את 	
המראות

• חוגר את חגורת הבטיחות	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
כוונן את מושב הנהג, משענת הראש, גלגל 
ההגה והמראות, וחגור את חגורת הבטיחות 

שלך כשהרכב נייח בלבד.

$ אזהרה

כוונון גובה המושב בלי לשים לב לכך עלול לגרום 
ללכידתך או ללכידת נוסעי הרכב האחרים 

וכתוצאה מכך לחבלה. ילדים במיוחד עלולים 
ללחוץ בטעות על לחצני כוונון המושב החשמלי 

ולהילכד. הדבר עלול לגרום לחבלה.
ודא בעת הזזת המושבים שידיך או חלקי גופך 

האחרים לא נתפסים מתחת למכלל הידית של 
מערכת כוונון המושב.

$ אזהרה

משענות הראש לא יכולות לספק הגנה 
מתאימה אלא אם כן הן מותקנות ומכווננות 

כהלכה. סכנת חבלה בראש ובצוואר במקרה של 
תאונה או בלימה פתאומית לדוגמה.

נהג תמיד כאשר משענות הראש מותקנות. ודא 
שמרכז משענת הראש תומך בחלקו האחורי של 

ראש הנוסע בגובה העיניים לפני התחלת 
הנסיעה.
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$ אזהרה

חגורת הבטיחות אינה מציעה הגנה ברמה 
המתאימה אם משענת הגב לא נמצאת במצב 
כמעט אנכי. בעת בלימה או במקרה של תאונה 

אתה עלול להחליק מתחת לחגורת הבטיחות 
ולהיפגע בבטן או בצוואר לדוגמה. הדבר מהווה 

סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 
קטלנית.

כוונן את המושב כהלכה לפני התחלת הנסיעה. 
ודא תמיד שמשענת הגב נמצאת במצב כמעט 

אנכי ושחגורת הכתפיים עוברת במרכז הכתף 
שלך.

קרא את המידע שלהלן כדי לא לגרום נזק   
למושבים ולחימום המושבים:

• אל תשפוך נוזלים על המושבים. אם נוזל נשפך 	
על המושבים, יבש אותם בהקדם האפשרי.

• אל תפעיל את חימום המושבים אם כיסויי 	
המושבים לחים או רטובים. בנוסף, אין 

להשתמש בחימום המושבים כדי לייבש את 
המושבים.

• נקה את כיסויי המושבים בהתאם להמלצות; 	
ראה "טיפוח המראה הפנימי".

• אל תניח חפצים כבדים על המושבים. אל תניח 	
חפצים חדים כגון סכינים, מסמרים או כלי עבודה 

על כרי המושבים. המושבים נועדו להסעת 
נוסעים בלבד.

• אל תכסה את המושבים בחומרים מבודדים כגון 	
שמיכות, מעילים, תיקים, כיסויי מושבים, מושבי 

ילדים או מושבי הגבהה )בוסטר( כאשר חימום 
המושבים פועל.

ודא שאין חפצים בחלל הרגלים מתחת   
למושבים או מאחוריהם בעת הזזת המושבים 

לאחור. נזק עלול להיגרם למושבים ו/או לחפצים.
לא ניתן להסיר את משענות הראש  +

מהמושבים הקדמיים. מכל מקום, ניתן להסיר 
את משענות הראש של המושבים האחוריים 

) עמוד 128(.
למידע נוסף צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

נושאים קשורים נוספים: +
• הגדלת תא המטען )קיפול הספסל האחורי 	

למטה( ) עמוד 411(

כוונון חשמלי למושבים

: גובה משענת הראש
; זווית כר המושב

= גובה המושב
? כוונון המושב קדימה ואחורה

A זווית משענת הגב

 כלי רכב בעלי פעולת זיכרון: אם מערכת +
 ®PRE-SAFE מופעלת, מושב הנוסע הקדמי ינוע 

למצב טוב יותר אם הוא היה במצב אחר פחות 
טוב .

כלי רכב עם פעולת זיכרון: כאשר המושב נע  +
לפנים או לאחור, משענת הראש נעה אוטומטית 

למעלה או למטה.

כוונון משענות הראש

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אתה עלול לאבד שליטה ברכב במהלך הנהיגה 
אם אתה:

• מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או את 	
המראות

• חוגר את חגורת הבטיחות	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
כוונן את מושב הנהג, משענת הראש, גלגל 
ההגה והמראות, וחגור את חגורת הבטיחות 

שלך כשהרכב נייח בלבד.
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$ אזהרה

משענות הראש לא יכולות לספק הגנה 
מתאימה אלא אם כן הן מותקנות ומכווננות 

כהלכה. סכנת חבלה בראש ובצוואר במקרה של 
תאונה או בלימה פתאומית לדוגמה.

נהג תמיד כאשר משענות הראש מותקנות. ודא 
שמרכז משענת הראש תומך בחלקו האחורי של 

ראש הנוסע בגובה העיניים לפני התחלת 
הנסיעה.

אין להחליף בין משענות הראש של המושבים 
הקדמיים והאחוריים. אחרת, לא תוכל לכוונן את 

גובה וזווית משענות הראש למצב המתאים.
כוונן את משענת הראש והזז אותה לפנים ולאחור 
כך שהיא תהיה קרובה ככל הניתן לחלקו האחורי 

של ראשך.
קרא את הערות הבטיחות החשובות בנוגע 

למושבים ) עמוד 125(.

כוונון ידני של משענות הראש

כוונון גובה משענת הראש

e  כדי להרים: משוך את משענת הראש למעלה
למצב הרצוי.

e  כדי להוריד: לחץ על תפס השחרור : בכיוון
החץ והורד את משענת הראש למטה למצב 

הרצוי.

כוונון של משענת הראש קדימה ואחורה

פעולה זו מאפשרת לך לכוונן את המרווח שבין 
משענת הראש לחלקו האחורי של ראשך.

e  כדי להזיז קדימה: משוך את משענת הראש
קדימה בכיוון החץ עד לנעילתה.

יש כמה מצבי שילוב.
e  : כדי להזיז לאחור: לחץ על לחצן השחרור

החזק אותו לחוץ ודחוף את משענת הראש 
לאחור.

e  שחרר את הלחצן כאשר משענת הראש מגיעה
למצב הרצוי, וודא שמשענת הראש נעולה 

במקומה.
כוונן את משענת הראש כך שחלקו האחורי  +

של ראשך נמצא קרוב ככל הניתן למשענת 
הראש.

כוונון חשמלי של משענות הראש

e  כדי לכוונן את גובה משענת הראש: הזז את
מתג כוונון משענת הראש ) עמוד 126( 

למעלה או למטה בכיוון החץ.
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כוונון משענות ראש יוקרתיות

שורת המושבים הראשונה מצוידת במשענות ראש 
יוקרתיות.

e  כדי לכוונן את התמיכות הצדדיות של
משענת הראש: דחוף או משוך את התמיכה 

הימנית ו/או השמאלית : למצב הרצוי.
e  כדי לכוונן את משענת הראש לפנים

ולאחור: משוך או דחוף את משענת הראש 
בכיוון החץ ;.

כוונן את משענת הראש כך שחלקו האחורי  +
של ראשך נמצא קרוב ככל הניתן למשענת 

הראש.

משענות ראש במושבים האחוריים

כוונון גובה משענת הראש במושב האחורי

e  אם משענת הראש הורדה במלואה, יש ללחוץ
על לחצן השחרור :.

e  כדי להרים: משוך את משענת הראש למעלה
לגובה הרצוי.

e  כדי להוריד: לחץ על תפס השחרור : והורד
את משענת הראש למצב הרצוי.

כוונון זווית משענת הראש במושב האחורי

באפשרותך לכוונן רק את שתי משענות הראש 
החיצוניות.

e  משוך את משענת הראש בצדדים בעזרת שתי
ידיך.

e  משוך את חלקה התחתון של משענת הראש
לפנים או לאחור עד למצב הרצוי.

התקנה והסרת משענות הראש של המושבים 
האחוריים

e  כדי להסיר: משוך את משענת הראש למעלה
עד לעצירתה.

e  לחץ על תפס השחרור : ומשוך את משענת
הראש אל מחוץ למובילים.

e  כדי להתקין בחזרה: הכנס את משענת
הראש כך שהזיזים שעל המוט יפנו שמאלה 

בעת התבוננות בכיוון הנסיעה.
e  הורד את משענת הראש עד לנעילתה

במקומה.
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כוונון משענות הגב האחוריות

באפשרותך לכוונן את זווית משענות הגב שבשורת 
המושבים השנייה. יש כמה מצבי שילוב.

e  משוך את ידית השחרור השמאלית או הימנית
; למעלה בכיוון החץ עד לשחרור משענת 

הגב המתאימה : במלואה.
e  ,משוך את משענת הגב : קדימה בכיוון החץ

והנח לה להינעל.
e  הישען בחוזקה כנגד משענת הגב : כדי לוודא

שהיא נעולה.

כוונון המושב המתכוונן

באפשרותך לכוונן את המושב המתכוונן בעזרת 
COMAND Online או Audio 20 )ראה הוראות 

הפעלה נפרדות(.

כוונון תמיכת המותניים ב- 4 כיוונים

כדי להרים את תמיכת משענת הגב  :

כדי לרכך את תמיכת משענת הגב  ;

כדי להוריד את תמיכת משענת הגב  =

כדי להקשיח את תמיכת משענת הגב  ?

באפשרותך לכוונן את תמיכת משענות הגב של 
המושבים הקדמיים בנפרד כדי לתמוך בגבך בצורה 

אופטימלית.

הפעלת/כיבוי חימום המושב

הפעלה/כיבוי

$ אזהרה

הפעלה ממושכת של חימום המושב עלולה 
לגרום לריפוד כר המושב ולמשענת הגב 
להתחמם מאוד. הדבר עלול להשפיע על 

בריאותם של נוסעים בעלי רגישות יתר 
לטמפרטורה או בעלי יכולת מוגבלת להגיב 

לטמפרטורות גבוהות במיוחד, והם עלולים אף 
לספוג חבלות דמויות כוויות. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
לכן, אין להפעיל את חימום המושבים לזמן 

ממושך.
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מושב נהג ומושב נוסע קדמי

מושבים אחוריים

שלוש נוריות החיווי האדומות שבתוך הלחצן 
מציינות את עוצמת החימום שבחרת.

המערכת עוברת אוטומטית מעוצמה 3 לעוצמה 2 
לאחר כ- 8 דקות.

המערכת עוברת אוטומטית מעוצמה 2 לעוצמה 1 
לאחר כ- 10 דקות.

המערכת כבה אוטומטית לאחר כ- 35 דקות 
מהרגע שבו היא עוברת לעוצמה 1.

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 1 או
) עמוד 187(.

e  כדי להפעיל: לחץ שוב ושוב על הלחצן : עד
לבחירה בעוצמה הרצויה.

e  כדי לכבות: לחץ שוב ושוב על הלחצן : עד
שכל נוריות החיווי יכבו.

אם מתח המצבר נמוך, חימום המושבים עשוי  +
לא לפעול.
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בעיות בחימום המושב

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

חימום המושב כבה לפני 
הזמן או לא ניתן 

להפעלה.

מתח המערכת נמוך מדי כיוון שיותר מדי צרכנים חשמליים פועלים.
e  כבה צרכנים חשמליים שאינך צריך, כגון חימום השמשה האחורית או

 התאורה הפנימית.
חימום המושב יפעל שוב אוטומטית לאחר שהמצבר ייטען במידה 

מספקת.

הפעלת/כיבוי אוורור המושב

הפעלה/כיבוי

שלוש נוריות החיווי הכחולות שבתוך הלחצנים 
מציינות את עוצמת האוורור שבחרת.

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 1 או
) עמוד 187(.

e  כדי להפעיל: לחץ שוב ושוב על הלחצן : עד
לבחירה בעוצמת האוורור הרצויה.

e  כדי לכבות: לחץ שוב ושוב על הלחצן : עד
שכל נוריות החיווי יכבו.

אם מתח המצבר נמוך, אוורור המושבים עשוי  +
לא לפעול.

באפשרותך לפתוח את החלונות הצדדיים ואת  +
חלון הגג בעזרת פתיחת הנוחות ) עמוד 113(. 

אוורור מושב הנהג פועל אוטומטית בעוצמה 
הגבוהה ביותר.
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בעיות באוורור המושב

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

אוורור המושב כבה לפני 
הזמן או לא ניתן 

להפעלה.

מתח המערכת נמוך מדי כיוון שיותר מדי צרכנים חשמליים פועלים.
e  כבה צרכנים חשמליים שאינך צריך, כגון חימום השמשה האחורית או

 התאורה הפנימית.
אוורור המושב יפעל שוב אוטומטית לאחר שהמצבר ייטען במידה 

מספקת.

גלגל הגה

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

אתה עלול לאבד שליטה ברכב במהלך הנהיגה 
אם אתה:

• מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או את 	
המראות

• חוגר את חגורת הבטיחות	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
כוונן את מושב הנהג, משענת הראש, גלגל 
ההגה והמראות, וחגור את חגורת הבטיחות 

שלך כשהרכב נייח בלבד.

$ אזהרה

ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה במהלך 
כוונונו. הדבר עלול לגרום לחבלה.

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 

השגחה בתוך הרכב.

ניתן עדיין לכוונן את גלגל ההגה החשמלי כאשר אין 
מפתח במתג ההצתה.

כוונון ידני של גלגל ההגה

$ אזהרה

גלגל ההגה עלול לזוז באופן פתאומי אם אתה 
מכוונן אותו תוך כדי נהיגה. הדבר עלול לגרום 

לאיבוד השליטה ברכב. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

ודא שגלגל ההגה נעול לפני התחלת הנסיעה. 
לעולם אל תשחרר את נעילת גלגל ההגה כאשר 

הרכב בתנועה.

ידית שחרור  :
כדי לכוונן את גובה גלגל ההגה  ;

כדי לכוונן את גלגל ההגה )לפנים ולאחור(  =

e .הורד את ידית השחרור : במלואה 
נעילת עמוד ההגה תשתחרר.

e .כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי
e  הרם את ידית השחרור ; למעלה עד

 לעצירתה.
עמוד ההגה ננעל.

e  ,ודא שעמוד ההגה נעול. במהלך ביצוע פעולה זו
נסה לדחוף את גלגל ההגה למעלה או למטה, 

או נסה להזיזו קדימה ואחורה.
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כוונון חשמלי של גלגל ההגה

כדי לכוונן את גובה גלגל ההגה  :

כדי לכוונן את גלגל ההגה )לפנים ולאחור(  ;

ניתן לכוונן את גלגל ההגה גם כאשר המפתח אינו 
בתוך מתג ההצתה.

נושאים קשורים נוספים: +
• מערכת כניסה/יציאה קלה ) עמוד 134(	
• שמירת כוונונים ) עמוד 138(	

גלגל הגה מחומם

הפעלה/כיבוי

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e  כדי להפעיל/לכבות: סובב את הידית בכיוון
 החץ : או ;.

נורית החיווי = נדלקת או כבה.

כלי רכב בעלי KEYLESS-GO: כאשר אתה סוגר 
את מתג ההצתה ופותח את דלת הנהג, חימום 

גלגל ההגה כבה.
כלי רכב ללא KEYLESS-GO: כאשר אתה מוציא 

את המפתח ממתג ההצתה, חימום גלגל הגה 
כבה.
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בעיות בחימום גלגל ההגה

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

חימום המושב כבה לפני 
הזמן או לא ניתן 

להפעלה.

מתח המערכת נמוך מדי כיוון שיותר מדי צרכנים חשמליים פועלים.
e  כבה צרכנים חשמליים שאינך צריך, כגון חימום השמשה האחורית או

התאורה הפנימית.

מערכת הכניסה/היציאה הקלה

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

כאשר מערכת הכניסה/היציאה הקלה מכווננת 
את גלגל ההגה, אתה ונוסעי הרכב האחרים, 

במיוחד ילדים, עלולים להילכד. הדבר עלול לגרום 
לחבלה.

ודא שאין חלקי גוף באזור גלגל ההגה כאשר 
מערכת הכניסה/היציאה הקלה מבצעת 

כוונונים.
הזז את ידית כוונון גלגל ההגה אם גלגל ההגה 

עלול ללכוד חלקי גוף. תהליך הכוונון נעצר.

לחץ על אחד מלחצני מצבי הזיכרון. פעולה זו זמינה 
רק בכלי רכב עם פעולת זיכרון.

$ אזהרה

אם ילדים מפעילים את מערכת הכניסה/היציאה 
הקלה, הם עלולים להילכד, במיוחד אם הם 

נשארים ללא השגחה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.

$ אזהרה

אם אתה מתחיל בנסיעה כאשר מערכת 
הכניסה/היציאה הקלה מבצעת כוונונים, אתה 

עלול לאבד את השליטה ברכב. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

המתן תמיד עד שתהליך הכוונון יסתיים לפני 
התחלת הנסיעה.

מערכת הכניסה/היציאה הקלה מקלה את הכניסה 
אל הרכב והיציאה ממנו.

באפשרותך להפעיל ולבטל את מערכת הכניסה/
היציאה הקלה דרך מחשב הדרך ) עמוד 345(.

מצב גלגל ההגה כאשר מערכת הכניסה/
היציאה הקלה פעילה

גלגל ההגה עולה למעלה אם אתה:
• מוציא את המפתח ממתג ההצתה	
• 	 KEYLESS-GO-פותח את דלת הנהג כאשר ה

במצב 1
• פותח את דלת הנהג כאשר המפתח במתג 	

ההצתה במצב 0 או 1

גלגל ההגה נע למעלה רק אם הוא עדיין לא  +
הגיע לעצירה העליונה.

מצב גלגל ההגה במהלך נהיגה

גלגל ההגה נע למצבו הקודם אם:
• דלת הנהג נסגרת ו-	
• אתה מכניס את המפתח אל תוך מתג ההצתה	

או
• אתה לוחץ פעם אחת על לחצן ההתנעה/	

KEYLESS-GO ההדממה בכלי רכב עם

אם אתה אתה סוגר את דלת הנהג בזמן 
שהמפתח נמצא בתוך מתג ההצתה, גלגל ההגה 

נע אוטומטית למצבו הקודם.
מצבו האחרון של עמוד ההגה נשמר כאשר אתה:

• סוגר את מתג ההצתה.	
•  שומר את הכוונון בעזרת פעולת הזיכרון 	

) עמוד 138(.
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מערכת יציאה קלה לאחר תאונה

אם מערכת היציאה הקלה לאחר תאונה מופעלת 
במקרה של תאונה, עמוד ההגה ינוע למעלה בעת 

פתיחת דלת תא הנהג. הדבר מתבצע בלי קשר 
למצב המפתח במתג ההצתה. הדבר מקל את 

היציאה מהרכב וחילוץ הנוסעים.
מערכת היציאה הקלה לאחר תאונה פועלת רק 

אם מערכת הכניסה/היציאה הקלה מופעלת דרך 
מחשב הדרך ) עמוד 345(.

מראות

מראה מרכזית

e  מצב למניעת סנוור: הסט את המתג למניעת
סנוור : לפנים או לאחור.

מראות צד

כוונון מראות הצד

$ אזהרה

אתה עלול לאבד שליטה ברכב במהלך הנהיגה 
אם אתה:

• מכוונן את מושב הנהג, את גלגל ההגה או את 	
המראות

• חוגר את חגורת הבטיחות	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
כוונן את מושב הנהג, משענת הראש, גלגל 
ההגה והמראות, וחגור את חגורת הבטיחות 

שלך כשהרכב נייח בלבד.

$ אזהרה

מראות הצד מקטינות את גודל העצמים. 
העצמים המופיעים במראות קרובים יותר אליך 
מכפי שהם נראים. שיקול דעתך בנוגע למרחק 
שבינך ובין משתמשי הדרך האחרים הנמצאים 
מאחוריך עלול להיפגע בעת מעבר בין נתיבים 

לדוגמה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
לפיכך עליך להתבונן תמיד מעבר לכתפך כדי 

לקבוע את המרחק הממשי בינך ובין משתמשי 
הדרך האחרים הנמצאים מאחוריך.

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 1 או
) עמוד 187(.

e  לחץ על הלחצן : כדי לכוונן את מראת הצד
השמאלית או על הלחצן ; כדי לכוונן את 

 מראת הצד הימנית.
נורית החיווי האדומה שבתוך הלחצן המתאים 

 תידלק.
נורית החיווי כבה לאחר פרק זמן מסוים. 

באפשרותך לכוונן את המראה שנבחרה בעזרת 
לחצן הכוונון = כל עוד נורית החיווי דולקת.

e  ,לחץ על לחצן הכוונון = העליון, התחתון
השמאלי או הימני עד לכוונון מראת הצד למצב 

הרצוי. ודא ששדה הראייה שלך מאפשר לך 
לזהות בבירור את התנועה שסביבך.
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מראות הצד הקמורות מספקות שדה ראייה גדול 
יותר.

מראות הצד מתחממות אוטומטית אם חימום 
השמשה האחורית הופעל והטמפרטורה החיצונית 

נמוכה.

קיפול ופתיחה חשמליים של מראות הצד

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 1 או
) עמוד 187(.

e .: לחץ לחיצה קצרה על הלחצן 
שתי מראות הצד יתקפלו או ייפתחו.

ודא שמראות הצד פתוחות תמיד במהלך  +
הנסיעה. אחרת הן עלולות לרעוד.

אם מהירות הנסיעה עולה על 47 קמ"ש, לא  +
תוכל עוד לקפל את מראות הצד.

איפוס מראות הצד

חובה לאפס את מראות הצד אם המצבר נותק או 
התרוקן לגמרי. אחרת מראות הצד לא יתקפלו אם 

 אתה בוחר בפעולה
"Fold in mirrors when locking" )קפל מראות 
בעת נעילה( דרך מחשב הדרך ) עמוד 346(.

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .: לחץ לחיצה קצרה על הלחצן

קיפול ופתיחה אוטומטיים של מראות הצד

 "Fold in mirrors when locking" כאשר הפעולה
)קפל מראות בעת נעילה( מופעלת במחשב הדרך: 

) עמוד 346(
• מראות הצד מתקפלות אוטומטית מיד לאחר 	

נעילת הרכב מבחוץ
• מראות הצד נפתחות שוב אוטומטית בעת 	

שחרור נעילת הרכב וכאשר אתה פותח את דלת 
הנהג או את דלת הנוסע הקדמי

מראות הצד נדחפו

בצע את הפעולות שלהלן אם מראות הצד נדחפו 
)לפנים או לאחור(:

e  :כלי רכב ללא מראות צד עם קיפול חשמלי
החזר את מראות הצד למקומן המתאים בצורה 

ידנית.
e  :כלי רכב עם מראות צד עם קיפול חשמלי

לחץ על לחצן קיפול המראות : והחזק אותו 
לחוץ עד להישמע נקישת נעילה ולנעילת 

 המראה במקומה.
בית המראה ננעל שוב ובאפשרותך לכוונן את 

מראות הצד כרגיל ) עמוד 135(.

מראות עם עמעום אוטומטי

$ אזהרה

תמיסת אלקטרוליט עלולה לדלוף אם הזכוכית 
של מראה בעלת עמעום אוטומטי נשברת. 

תמיסת האלקטרוליט מסוכנת וגורמת לגירוי. 
אסור לה לבוא במגע עם עורך, עיניך, מערכת 

הנשימה שלך או בגדיך ואין לבלוע אותה. הדבר 
עלול לגרום לחבלה.

אם אתה בא במגע עם תמיסת אלקטרוליט, 
פעל בהתאם להנחיות שלהלן:

• שטוף מיד את תמיסת האלקטרוליט מעורך 	
בעזרת מים.

• שטוף מיד והיטב את תמיסת האלקטרוליט 	
מהעיניים בעזרת מים נקיים.

• אם בלעת תמיסת אלקטרוליט, שטוף מיד 	
והיטב את פיך. אל תגרום להקאה.
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• אם תמיסת אלקטרוליט באה במגע עם העור 	
או העיניים, או במקרה של בליעה, פנה מיד 

לקבלת טיפול רפואי.
• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם תמיסת 	

האלקטרוליט.
• אם אתה מזהה תגובה אלרגית, פנה מיד 	

לקבלת טיפול רפואי.

המראה המרכזית ומראת הצד שבצד הנהג עוברות 
אוטומטית למצב עמעום אם כל התנאים שלהלן 

מתקיימים:
• מתג ההצתה נפתח ו-	
• אור המגיע מפנסים ראשיים של רכב אחר פוגע 	

בחיישן שבמראה המרכזית

המראות לא נוטות בעת שילוב להילוך אחורי או אם 
תאורת הפנים דולקת.

מראת הצד שבצד הנוסע הקדמי במצב 
חניה

כוונון ושמירת מצב חניה

שימוש בהילוך אחורי

לחצן למראת הצד שבצד הנהג  :

לחצן למראת הצד שבצד הנוסע הקדמי  ;

לחצן כוונון  =

M לחצן זיכרון  ?

באפשרותך לכוונן את מראת הצד של הנוסע 
הקדמי כך שתוכל לראות את הגלגל האחורי בעת 
שילוב להילוך אחורי. באפשרותך לשמור מצב זה.

e .עצור את הרכב
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  לחץ על הלחצן ; של מראת הצד של הנוסע

הקדמי.
e .שלב להילוך אחורי 

מראת הצד של הנוסע נעה למצב החניה 
שהוגדר מראש.

e  השתמש בלחצן הכוונון = כדי לכוונן את
מראת הצד למצב שיאפשר לך לראות את 

 הגלגל האחורי ואת המדרכה.
מצב החניה נשמר.

אם אתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב  +
אחר, מראת הצד של הנוסע הקדמי חוזרת 

למצב נסיעה.
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השימוש בלחצן הזיכרון

באפשרותך לכוונן את מראת הצד של הנוסע 
הקדמי כך שתוכל לראות את הגלגל האחורי בעת 
שילוב להילוך אחורי. ניתן לשמור כוונון זה בעזרת 

.? M לחצן הזיכרון
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  השתמש בלחצן הכוונון = כדי לכוונן את

מראת הצד כאשר מראת הצד שבצד הנוסע 
הקדמי מופעלת. הגלגל האחורי והמדרכה 

אמורים להופיע במראת הצד.
e  ועל אחד מחצי ? M לחץ על לחצן הזיכרון

 לחצן הכוונון = בתוך 3 שניות.
מצב החניה נשמר אם מראת הצד לא זזה.

e .חזור על שלבים אלו אם מראת הצד זזה

בחירה במצב החניה השמור בזיכרון

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e  כוונן את מראת הצד של הנוסע הקדמי בעזרת
הלחצן ;.

e .שלב להילוך אחורי 
מראת הצד של הנוסע הקדמי נעה למצב 

החניה שנשמר קודם לכן.
מראת הצד של הנוסע הקדמי חוזרת למצבה 

המקורי:
• כאשר מהירות הרכב מגיעה ל- 15 קמ"ש	
• אם אתה לוחץ על לחצן : של מראת הצד של 	

הנהג.

זיכרון

שמירת הכוונונים

$ אזהרה

אם אתה משתמש בפעולת הזיכרון בצד הנהג 
במהלך הנהיגה, פעולות הכוונון עלולות לגרום לך 

לאבד את השליטה ברכב. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

השתמש בפעולת הזיכרון בצד הנהג רק כאשר 
הרכב עומד במקומו.

$ אזהרה

כאשר פעולת הזיכרון מכווננת את המושב או 
את גלגל ההגה, אתה ונוסעי הרכב האחרים, 

במיוחד ילדים, עלולים להילכד. הדבר עלול לגרום 
לחבלה.

ודא שאין חלקי גוף באזור המושב או גלגל ההגה 
כאשר פעולת הזיכרון מבצעת כוונונים. אם 

מישהו נלכד, שחרר מיד את לחצן מצב פעולת 
הזיכרון. תהליך הכוונון נעצר.

$ אזהרה

ילדים המפעילים את פעולת הזיכרון עלולים 
להילכד במיוחד אם הם מבצעים פעולה זו ללא 

השגחה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.

ניתן להשתמש בפעולת הזיכרון בכל עת, גם אם 
המפתח אינו בתוך מתג ההצתה.

בעזרת פעולת הזיכרון באפשרותך לשמור עד 
שלושה כוונונים שונים לשלושה אנשים שונים.

הכוונונים שלהלן נשמרים תחת כל אחד מלחצני 
הזיכרון השונים:

• מצב המושב, משענת הגב ומשענת הראש	
• צד הנהג: מצב גלגל ההגה	
• צד הנהג: מצב מראות הצד שבצד הנהג והנוסע 	

הקדמי
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e .)126 עמוד ( כוונון המושב
e  )133 עמוד ( בצד הנהג, כוונן את גלגל ההגה

ואת מראות הצד ) עמוד 135(.
e  ולאחר מכן לחץ על לחצן M לחץ על לחצן זיכרון

 מצב זיכרון 1, 2 או 3 בתוך 3 שניות.
הכוונונים נשמרים במצב הנבחר. בסיום 

השמירה יישמע צליל אישור.
ניתן עדיין להשתמש בפעולת הזיכרון לאחר הוצאת 

המפתח.

בחירה בכוונון השמור בזיכרון

e  לחץ על לחצן מצב הזיכרון 1 , 2 או 3. המשך
ללחוץ עד שהמושב, גלגל ההגה ומראות הצד 

יהיו במצב הרצוי.
פעולת הכוונון נעצרת ברגע שבו אתה משחרר את 

לחצני מצב הזיכרון.
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

תאורה חיצונית

הערות כלליות

מטעמי בטיחות, מרצדס-בנץ ממליצה לך להדליק 
אורות גם במהלך הנהיגה ביום. במדינות מסוימות 

הפעלת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם 
לדרישות החוק.

נהיגה בחו"ל

הערות כלליות

אם אתה נוסע למדינות שבהן כלי הרכב נעים בצדו 
האחר של הכביש בהשוואה למדינה שבה רכבך 

רשום, עליך להעביר את אורות המעבר של הפנסים 
הראשיים למצב סימטרי מיד לאחר חציית הגבול. 

הדבר ימנע סנוור כלי רכב המתקרבים אליך. פנסים 
סימטריים מאירים את שני צדי הכביש בצורה זהה 

ומונעים סנוור.

כלי רכב עם פנסי הלוגן

e  סובב את המכסה : נגד כיוון השעון, והסר
אותו.

e .לחץ על מנוף ההחלפה ; כלפי מטה
e  התקן את המכסה : וסובב אותו עם כיוון

השעון.
העבר את הפנסים הראשיים בחזרה למצב 

אסימטרי בהקדם האפשרי לאחר חציית הגבול 
בחזרה.

ILS כלי רכב עם מערכת תאורה חכמה

e  לפני חציית הגבול, עליך להגדיר את תאורת
המעבר למצב סימטרי. בחזרתך לגבולות הארץ 

Dipped- החזר למצב אסימטרי דרך הפעולה
 beam headlamps for driving on the right/left
)אורות מעבר ראשיים לנסיעה בצד ימין/שמאל( 

שבמחשב הדרך ) עמוד 343(.
בעת הגדרה למצב אורות מעבר סימטריים, 

הפעולות "מצב דרך מהירה" ו-"פנסי ערפל לטווח 
מוגדל" אינן זמינות.

הגדרת התאורה החיצונית

אפשרויות הגדרה

ניתן להגדיר את התאורה החיצונית בעזרת:
• שימוש במתג האורות 	
• בקרת גובה הפנסים הראשיים )כלי רכב בעלי 	

פנסי הלוגן ראשיים( ) עמוד 144(
• שימוש במתג המשולב ) עמוד 145(	
• שימוש במחשב הדרך ) עמוד 343(	
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מתג אורות

פעולה

W פנסי חניה שמאליים  1
X פנסי חניה ימניים  2

T פנסי צד, תאורת לוחית רישוי ותאורת    3
לוח מחוונים  

Ã פנסים ראשיים במצב אוטומטי,    4
נשלטים על ידי חיישן תאורה  

L אורות מעבר/אורות דרך גבוהים  5

R פנס ערפל אחורי   B

אם אתה שומע צליל אזהרה בעת היציאה מהרכב, 
ייתכן שהאורות דולקים.

e .Ã סובב את מתג האורות למצב
התאורה החיצונית )למעט נורות הצד/החניה( כבה 

אוטומטית אם אתה:
• מוציא את המפתח ממתג ההצתה	
• פותח את דלת הנהג כאשר המפתח במצב 0.	

פנסים ראשיים במצב אוטומטי

 .Ã מומלץ להעביר את מתג האורות למצב
מצב הפנסים משתנה אוטומטית בהתאם 

לעוצמת תאורת הסביבה )יוצא מן הכלל: תנאי 
ראות קשים כתוצאה מתנאי מזג אוויר חריגים כגון 

ערפל, שלג או גשם(:
• המפתח בתוך מתג ההצתה במצב 1: פנסי הצד 	

נדלקים או כבים אוטומטית בהתאם לתאורת 
הסביבה

• כאשר המנוע פועל: בהתאם לתנאי תאורת 	
הסביבה, פנסי תאורת היום או פנסי החניה 

ואורות המעבר יידלקו או יכבו באופן אוטומטי

e  כדי להפעיל את הפנסים הראשיים
האוטומטיים: סובב את מתג האורות למצב 

.Ã

$ אזהרה

כאשר מתג האורות נמצא במצב Ã, ייתכן 
שאורות המעבר לא יפעלו אוטומטית אם יש 

ערפל, שלג או כל מצב אחר הפוגע בראות 
כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים. הדבר עלול 

לגרום לתאונה.
במקרים אלו העבר את מתג האורות למצב 

.L

פעולת הפנסים הראשיים האוטומטיים היא פעולת 
עזר בלבד. הנהג אחראי תמיד להפעלת אורות 

הרכב.
פנסי תאורת היום משפרים את נראות רכבך 

במהלך היום.
כאשר פנסי הצד ואורות המעבר דולקים, נוריות 

החיווי הירוקות T )פנסי צד( ו-L )אורות 
מעבר( שבלוח המחוונים נדלקות.

אורות מעבר

כאשר מתג ההצתה פתוח ומתג האורות במצב 
L, נורות הצד ואורות המעבר דולקים גם אם 

חיישן התאורה לא מזהה שהסביבה חשוכה. פעולה 
זו שימושית בתנאי ערפל או גשם.

e  כדי להפעיל את אורות המעבר: סובב את
המפתח שבתוך מתג ההצתה למצב 2 או 

התנע את המנוע.
e .L סובב את מתג האורות למצב 

נורית החיווי הירוקה L שבלוח המחוונים 
נדלקת.

פנס ערפל אחורי

פנס הערפל האחורי משפר את נראות רכבך 
בערפל כבד. נא ציית להוראות החוק במדינתך 

בנוגע לשימוש בפנסי ערפל אחוריים.
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e  כדי להפעיל את פנס הערפל האחורי: סובב
את המפתח שבתוך מתג ההצתה למצב 2 או 

התנע את המנוע.
e .Ã או L סובב את מתג האורות למצב
e .R לחץ על הלחצן 

נורית החיווי הצהובה R שבלוח המחוונים 
נדלקת.

e  כדי לכבות את פנס הערפל האחורי: לחץ על
.R הלחצן 

נורית החיווי הצהובה R שבלוח המחוונים 
כבה.

פנסי צד

אם המצבר התרוקן לגמרי, פנסי הצד או פנסי   
החניה כבים אוטומטית כדי שתוכל להתניע שוב 

את המנוע. החנה תמיד את הרכב בצורה בטוחה 
כאשר הוא מואר במידה מספקת בהתאם 

לדרישות החוק. הימנע משימוש ממושך בפנסי 
 X הפעל את פנס החניה הימני .T הצד

או השמאלי W אם הדבר אפשרי.
e  כדי להפעיל: סובב את מתג האורות למצב

.T 
נורית החיווי הירוקה T שבלוח המחוונים 

נדלקת.

פנסי חניה

הפעלת פנסי החניה מפעילה גם את פנסי הצד 
המתאימים של הרכב.

e  כדי להפעיל את פנסי החניה: המפתח אינו
בתוך מתג ההצתה או במצב 0.

e  כדי( W סובב את מתג האורות למצב
להפעיל את הפנסים השמאליים( או למצב 

X )כדי להפעיל את הפנסים הימניים(.

כוונון גובה אלומת הפנסים הראשיים )פנסי 
הלוגן(

מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי מאוישים  g

מושב הנהג, מושב הנוסע הקדמי והמושבים   1
האחוריים מאוישים

מושב הנהג, מושב הנוסע הקדמי והמושבים   2
האחוריים מאוישים, והרכב נושא את המשקל 
המרבי המותר על הסרן האחורי כאשר הרכב 

מועמס
מושב הנהג מאויש, והרכב נושא את המשקל   3
המרבי המותר על הסרן האחורי כאשר הרכב 

מועמס
בקרת גובה הפנסים הראשיים מאפשרת לך לכוונן 

את גובה אלומת הפנסים הראשיים כך שיתאים 
לעומס שעל הרכב.

e .התנע את המנוע
e  העבר את בקרת גובה הפנסים הראשיים למצב

המתאים לעומס שעל רכבך.
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מתג משולב

פנסי איתות

אור דרך גבוה  :

פנס איתות ימני  ;

הבהוב באור גבוה  =

פנס איתות שמאלי  ?

e  כדי לאותת איתות קצר: הזז את המתג
המשולב לזמן קצר עד לנקודת הלחץ בכיוון 

 החץ ; או ?.
פנסי האיתות המתאימים יהבהבו 3 פעמים.

e  כדי לאותת: הזז את המתג המשולב מעבר
לנקודת הלחץ בכיוון החץ ; או ?.

אורות דרך גבוהים

e  כדי להפעיל ידנית: סובב את המפתח במתג
ההצתה למצב 2 או התנע את המנוע.

e  כלי רכב ללא מערכת העזר לפנסים אדפטיביים
פלוס: סובב את מתג האורות למצב L או 

.Ã
e  כלי רכב עם מערכת העזר לפנסים האדפטיביים

.L פלוס: סובב את מתג האורות למצב
e  הזז את המתג המשולב לזמן קצר מעבר

 לנקודת הלחץ בכיוון החץ :.
במצב Ã אורות הדרך הגבוהים דולקים רק 

 בחשכה וכאשר המנוע פועל.
נורית החיווי הכחולה K שבלוח המחוונים 

נדלקת כאשר אור הדרך הגבוה דולק.
e  כדי לכבות: הסט את המתג המשולב בחזרה

 למצבו הרגיל.
נורית החיווי הכחולה K שבלוח המחוונים 

כבה.

כלי רכב עם מערכת העזר לפנסים האדפטיביים 
פלוס: כאשר מערכת עזר לפנסים אדפטיביים 

פלוס פועלת, היא שולטת אוטומטית על הפעלת 
אורות הדרך הגבוהים וכיבוים ) עמוד 147(.

הבהוב באור גבוה

e  כדי להפעיל:  סובב את המפתח שבתוך מתג
ההצתה למצב 1 או 2, או התנע את המנוע. 

e .= משוך את המתג המשולב בכיוון החץ

מהבהבי חירום

e  כדי להפעיל את מהבהבי החירום: לחץ על
 הלחצן :.

כל מהבהבי החירום מהבהבים. אם תפעיל 
כעת את פנסי האיתות בעזרת המתג המשולב, 

רק פנסי האיתות בצד המתאים יהבהבו.
e  כדי לכבות את מהבהבי החירום: לחץ על

הלחצן :.
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מהבהבי החירום פועלים אוטומטית אם:
• אחת מכריות האוויר מתנפחת או	
•  הרכב מאט במהירות ממהירות העולה על 	

70 קמ"ש ונעצר

מהבהבי החירום כבים אוטומטית אם מהירות 
הרכב עולה שוב על 10 קמ"ש לאחר בלימה מלאה.

מהבהבי החירום ממשיכים לפעול גם אם מתג  +
ההצתה סגור.

ILS מערכת תאורה חכמה

הערות כלליות

מערכת התאורה החכמה ILS היא מערכת 
המכווננת אוטומטית את הפנסים הראשיים כך 

שיתאימו לתנאי הנסיעה ולמזג האוויר. היא מבצעת 
פעולות מתקדמות לשיפור תאורת הכביש בהתאם 

למהירות הרכב או לתנאי מזג האוויר לדוגמה. 
המערכת כוללת פנסים אקטיביים, תאורה בפנייה, 

מצב דרך מהירה ופנסי ערפל לטווח מוגדל. 
המערכת פעילה רק בחשכה.

באפשרותך להפעיל או לבטל את "מערכת 
התאורה החכמה )ILS(" דרך מחשב הדרך 

) עמוד 343(.

פנסים אקטיביים

הפנסים האקטיביים הם למעשה מערכת המזיזה 
את הפנסים הראשיים בהתאם לסיבוב גלגל ההגה 

והגלגלים הקדמיים. בצורה זו ניתן להאיר את 
האזורים המתאימים תוך כדי נהיגה. המערכת 

מאפשרת לך לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים ובעלי 
חיים.

פעילים: כאשר האורות דולקים.
כלי רכב עם מערכת עזר לשמירה על נתיב: 

הפנסים האקטיביים מעריכים את הנתיב שבו אתה 
נוסע ושולטים מראש על מצבם.

תאורה בפנייה

התאורה בפנייה משפרת את תאורת הדרך בפניות 
רחבות בכיוון שאליו אתה פונה, והיא משפרת את 
הראות בפניות הדוקות לדוגמה. היא יכולה לפעול 

רק כאשר אורות המעבר דולקים.
פעילה: 

• אם מהירות הנסיעה אינה עולה על 40 קמ"ש 	
ואתה מפעיל את פנס האיתות או מסובב את 

גלגל ההגה.
• אם אתה נוהג במהירויות שבין 40 ל- 70 קמ"ש 	

ומסובב את גלגל ההגה.

תאורת הפנייה עשויה להמשיך לפעול לפרק זמן 
קצר, אולם היא כבה אוטומטית לאחר 3 דקות לכל 

היותר.
תאורה בפנייה עם פעולת כיכר:

פעולת התאורה בפנייה מופעלת בשני הצדדים 
לפני כניסה לכיכר על בסיס הערכת מיקומו הנוכחי 

של הרכב בעזרת מערכת ה-GPS. היא ממשיכה 
לפעול עד שהרכב יוצא מהכיכר. בצורה זו רכבך 

יאיר במועד הולכי רגל החוצים את הכביש לדוגמה.
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מצב דרך מהירה

מצב דרך מהירה מגדיל את טווח אלומת האור.
 פעילה: אם אתה נוהג במהירות העולה על

110 קמ"ש ולא מבצע פעולות היגוי משמעותיות 
תוך כדי נהיגה למרחק של 1,000 מ' או אם אתה 

נוהג במהירות העולה על 130 קמ"ש.
אינה פעילה: אם אתה נוהג במהירויות שמתחת 

ל- 80 קמ"ש לאחר ההפעלה.

פנסי ערפל לטווח מוגדל

פנסי הערפל לטווח מוגדל מפחיתים את הסנוור 
ומשפרים את תאורת שולי הכביש.

 פעילים: אם אתה נוהג במהירויות שמתחת 
ל-70 קמ"ש ואתה מפעיל את פנס הערפל 

האחורי.
אינם פעילים: אם, לאחר ההפעלה, אתה נוהג 
במהירויות העולות על 100 קמ"ש או אם אתה 

מכבה את פנס הערפל האחורי.

פנסי שטח

פנסי השטח מאפשרים לך לזהות במועד עצמים/
מכשולים בעת נסיעה בשטח כיוון שהם מפזרים 

את האור בצורה סימטרית, רחבה ובהירה יותר.
פעילים: בעת נהיגה במהירויות עד 50 קמ"ש 

וכאשר בורר תוכנית נהיגת השטח נמצא במצב 1 
או 2.

 אינם פעילים: בעת נהיגה במהירויות שמעל 
ל- 50 קמ"ש.

כאשר אורות השטח פועלים, פעולת תאורת 
הפנייה מופעלת באופן זמני, פעולת הפנסים 
האקטיביים מנוטרלת ובקרת גובה הפנסים 

הראשיים עוברת למצב סטטי.

מערכת עזר לפנסים אדפטיביים פלוס

הערות כלליות

עם מערכת העזר לפנסים אדפטיביים פלוס 
באפשרותך לעבור אוטומטית בין אורות מעבר, 

אורות דרך גבוהים חלקיים ואורות דרך מלאים.
אורות דרך גבוהים חלקיים דולקים כך שהם אינם 
מופנים ישירות לעבר משתמשי הדרך האחרים. 
משתמשי הדרך האחרים נמצאים מחוץ לטווח 

פעולת אורות הדרך. הדבר מונע סנוור. אם יש רכב 
לפניך לדוגמה, אורות הדרך הגבוהים מאירים את 
האזורים שמימינו ומשמאלו, והרכב שלפניך יואר 

בעזרת אורות המעבר.
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המערכת מתאימה אוטומטית את טווח פעולת 
אורות המעבר בהתאם למרחק שבינך ובין הרכב 

האחר. כאשר המערכת מזהה שאין עוד כלי 
רכב אחרים, היא מפעילה שוב את אורות הדרך 

הגבוהים.
אם אורות הדרך או אורות הדרך הגבוהים החלקיים 

גורמים להחזרת אור גדולה מדי משלטי הדרך, 
האורות מעומעמים אוטומטית ובצורה זו הם 

מונעים את סנוור הנהג.
החיישן האופטי של המערכת מוקם מאחורי 

השמשה הקדמית ליד לוח הבקרה העילי.
 :(Sport Plus)   S+  כלי רכב עם תוכנית נהיגה

המהירות שבה מערכת העזר לפנסים אדפטיביים 
פלוס עוברת בין אורות דרך גבוהים לאורות מעבר  

עולה כאשר תוכנית הנהיגה מופעלת.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

מערכת העזר לפנסים האדפטיביים פלוס אינה 
מזהה משתמשים בדרך:

• ללא פנסים, לדוגמה הולכי רגל	
• בעלי תאורה בעוצמה חלשה, לדוגמה רוכבי 	

אופניים
• שאמצעי התאורה שלהם חסום, לדוגמה על 	

ידי מחסום

במקרים נדירים מערכת העזר לפנסים 
האדפטיביים פלוס לא תזהה משתמשים בדרך 

בעלי אמצעי תאורה או שהיא עלולה לזהות 
אותם במועד מאוחר מדי. במקרה זה או במקרים 

דומים אורות הדרך הגבוהים האוטומטיים לא 
יפסיקו לפעול או יופעלו למרות הימצאותם של 

משתמשים אחרים בדרך. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

שים לב תמיד לתנאי הדרך וכבה את אורות הדרך 
הגבוהים במועד.

מערכת העזר לפנסים האדפטיביים פלוס לא יכולה 
להתחשב בתנאי הדרך, מזג האוויר או התנועה. 
מערכת העזר לפנסים האדפטיביים פלוס היא 

מערכת עזר בלבד. אתה אחראי להפעיל את 
תאורת הרכב בהתאם לתנאי האור, הראות 

והתנועה.

זיהוי המכשולים עלול להיות מוגבל בעיקר בתנאים 
שלהלן:

• ראות לקויה, לדוגמה ערפל, גשם כבד או שלג	
• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	

הפעלת/כיבוי מערכת העזר לפנסים 
האדפטיביים פלוס

e  כדי להפעיל: סובב את מתג האורות למצב
.Ã

e  הזז את המתג המשולב לזמן קצר מעבר
 לנקודת הלחץ בכיוון החץ :.

נורית החיווי _ שבצג הרב-תפקודי נדלקת 
בחשכה, וחיישן התאורה מפעיל את אורות 

המעבר.
אם אתה נוהג במהירויות שמעל לכ- 25 קמ"ש:

טווח הפנסים הראשיים מכוונן אוטומטית 
בהתאם למרחק שבין הרכב והמשתמשים 

האחרים בדרך.
אם אתה נוהג במהירויות שמעל לכ- 30 קמ"ש 
והמערכת לא מזהה משתמשים אחרים בדרך:
אורות הדרך הגבוהים נדלקים אוטומטית. גם 
נורית החיווי K שבלוח המחוונים נדלקת.

אם אתה נוהג במהירויות שמעל לכ- 45 קמ"ש 
והמערכת מזהה משתמשים אחרים בדרך:

אורות הדרך הגבוהים החלקיים מופעלים 
אוטומטית. גם נורית החיווי K שבלוח 

המחוונים נדלקת.
 אם אתה נוהג במהירויות שמתחת 

לכ- 40 קמ"ש:
אורות הדרך הגבוהים החלקיים כבים 

אוטומטית. אם המערכת לא מזהה משתמשים 
אחרים בדרך, אורות הדרך הגבוהים נדלקים.

 אם אתה נוהג במהירויות שמתחת 
לכ- 25 קמ"ש או אם הכבישים מוארים במידה 

מספקת:
אורות הדרך הגבוהים כבים אוטומטית. נורית 

החיווי K שבלוח המחוונים כבה. נורית 
החיווי _ שבצג הרב-תפקודי ממשיכה 

לדלוק.
e  כדי לכבות: העבר את המתג המשולב למצבו

 הרגיל או העבר את מתג האורות למצב אחר.
נורית החיווי _ שבצג הרב-תפקודי כבה.



תאורה פנימית

ת
מי

קד
ה 

ש
מ

ש
מגבי 

ם ו
סי

פנ

149

הצטברות אדים בתוך הפנסים הראשיים

בתנאי אקלים מסוימים עלולה להצטבר לחות בתוך 
הפנסים הראשיים. לחות זו לא משפיעה על פעולת 

הפנסים הראשיים.

תאורה פנימית

סקירת התאורה הפנימית

לוח בקרה עילי

: p הפעלת/כיבוי תאורת המפות 
השמאלית הקדמית

; c הפעלת התאורה הקדמית הפנימית

= v הפעלת/כיבוי התאורה האחורית 
הפנימית

? | כיבוי התאורה הפנימית הקדמית/בקרת 
תאורה פנימית אוטומטית

p A הפעלת/כיבוי תאורת המפות הימנית 
הקדמית

B הפעלת בקרת התאורה הפנימית האוטומטית

בקרת תאורה פנימית

הערות כלליות

כדי למנוע את התרוקנות מצבר הרכב, התאורה 
הפנימית כבה אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים, 
אלא אם כן המפתח שבתוך מתג ההצתה נמצא 

במצב 2.
ניתן לשנות את צבע התאורה ואת הבהירות של 

 תאורת הסביבה דרך COMAND Online או 
Audio 20 )ראה הוראות הפעלה נפרדות(.

בקרת תאורה פנימית אוטומטית

e  כדי להפעיל: העבר את המתג למצבו 
.B האמצעי

e .| כדי לכבות: העבר את המתג למצב
התאורה הפנימית נדלקת אוטומטית אם אתה:

• משחרר את נעילת הרכב	
• פותח דלת	
• מוציא את המפתח ממתג ההצתה	

התאורה הפנימית מופעלת לפרק זמן קצר לאחר 
הוצאת המפתח ממתג ההצתה. ניתן לשנות את 
פרק הזמן עד לכיבויה דרך COMAND Online או 

Audio 20 )ראה הוראות הפעלה נפרדות(.

בקרת תאורה פנימית ידנית

e  כדי להפעיל את התאורה הקדמית
.c הפנימית: העבר את המתג למצב

e  כדי לכבות את תאורת הפנים: העבר את
המתג למצב | או )אם הדלת סגורה( 

למצבו האמצעי.
e  כדי להפעיל/לכבות את התאורה הפנימית

.u האחורית: לחץ על הלחצן
e  :כדי להפעיל/לכבות את תאורת המפות

.p לחץ על הלחצן
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תאורת חירום המופעלת במקרה של 
תאונה

התאורה הפנימית מופעלת אוטומטית אם הרכב 
מעורב בתאונה.

e  כדי לכבות את תאורת החירום המופעלת
במקרה של תאונה: לחץ על לחצן מהבהבי 

החירום.
או

e .נעל ושחרר את נעילת הרכב בעזרת המפתח

 LED החלפת נורות )כלי רכב בעלי פנסי
ראשיים(

יחידות התאורה הקדמית והאחורית של רכבך 
מצוידות בנורות מסוג LED. אל תחליף את הנורות 

בעצמך. צור קשר עם מרכז שירות מורשה בעל 
הידע, המומחיות והכלים הדרושים לבצע עבודה 

מסוג זה.
פנסים הם רכיב בטיחותי חשוב ברכבך. לכן חובה 

לוודא שהם פועלים כהלכה בכל עת. בדוק את כוונון 
הפנסים הראשיים באופן קבוע.

החלפת נורות )כלי רכב בעלי פנסי הלוגן 
ראשיים(

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

הנורות, הפנסים והמחברים עלולים להתחמם 
מאוד במהלך השימוש. רכיבים אלו עלולים לגרום 

לך לכווייה בעת החלפת נורה. הדבר עלול לגרום 
לחבלה.

הנח לרכיבים אלו להתקרר לפני החלפת הנורה.

אין להשתמש בנורה שנפלה או אם שפופרת 
הזכוכית נשרטה.

הנורה עלולה להתפוצץ אם:
• אתה נוגע בה	
• היא חמה	
• היא נפלה	
• היא שרוטה	

הפעל את הנורות רק כאשר הן בתוך הפנסים 
המתאימים לכך. התקן נורות חדשות מאותו הסוג 

ובאותו המתח.
סימנים על שפופרת הזכוכית מקצרים את חיי 

השירות של הנורות. אל תיגע בחלק הזכוכית של 
הנורה באצבעותיך החשופות. אם יש צורך בכך, 

נקה את שפופרת הזכוכית כאשר היא קרה בעזרת 
אלכוהול או ספירט ומטלית נטולת סיבים.

הגן על הנורות מפני לחות במהלך הפעלתן. אל 
תאפשר לנורות לבוא במגע עם נוזלים.

החלף רק את הנורות המפורטות ) עמוד 150(. 
החלף נורות שאינך יכול להחליף בעצמך במרכז 

שירות מורשה.
אם אתה זקוק לעזרה בהחלפת נורות, פנה למרכז 

שירות מורשה.
אם הנורה החדשה עדיין לא נדלקת, פנה למרכז 

שירות מורשה.
נורות ופנסים הם רכיבים בטיחותיים חשובים 

ברכבך. לכן חובה לוודא שהם פועלים כהלכה בכל 
עת. בדוק את כוונון הפנסים הראשיים באופן קבוע.

סקירת החלפת נורות

באפשרותך להחליף את הנורות שלהלן. תוכל 
למצוא פרטים אודות סוג הנורה במקרא.

פנסי הלוגן ראשיים

H7 55 W :אורות מעבר  :

H7 55 W :אורות דרך גבוהים  ;

W 5 W BV :פנס איתות  =
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התקנת/הסרת כיסוי קשת הגלגל הקדמי

חובה להסיר את כיסוי בית הגלגל הקדמי לפני 
החלפת הנורות הקדמיות.

e .כדי להסיר: כבה את האורות
e .סובב את הגלגלים הקדמיים פנימה
e .הסר את פין האבטחה ; בעזרת כלי מתאים
e .הסט את המכסה : למעלה והסר אותו
e  ,כדי להתקין: הכנס את המכסה : בחזרה

והסט אותו כלפי מטה עד לנעילתו.
e .; הכנס את פין האבטחה

אורות מעבר

e  הסר את כיסוי קשת הגלגל הקדמי
) עמוד 151(.

e  סובב את כיסוי הבית : נגד כיוון השעון, והסר
אותו.

e  סובב את בית הנורה ; נגד כיוון השעון, והוצא
אותו החוצה.

e .; הוצא את הנורה מבית הנורה
e  הכנס את הנורה החדשה אל תוך בית 

הנורה ;.
e  הכנס את בית הנורה ; וסובב אותו עם כיוון

השעון.
e .לחץ את כיסוי הבית : וסובב אותו ימינה
e  התקן את כיסוי קשת הגלגל הקדמי

) עמוד 151(.

אורות דרך גבוהים

e .כבה את האורות
e .פתח את מכסה המנוע
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e  סובב את כיסוי הבית : נגד כיוון השעון, והסר
אותו.

e  משוך את המנוף = למעלה )פנסים ראשיים
בצד שמאל בכיוון הנסיעה( או לחץ עליו למטה 
)פנסים ראשיים בצד ימין בכיוון הנסיעה(, והסר 

את בית הנורה ;.
e .; הוצא את הנורה מבית הנורה
e  הכנס את הנורה החדשה אל תוך בית 

הנורה ;.
e  = לחץ בו-זמנית על בית הנורה ; והמנוף

למטה )פנסים ראשיים בצד שמאל בכיוון 
הנסיעה( או למעלה )פנסים ראשיים בצד ימין 

בכיוון הנסיעה(.
e .לחץ את כיסוי הבית : וסובב אותו ימינה

פנסי איתות

e .כבה את האורות
e .פתח את מכסה המנוע
e  ,סובב את כיסוי הבית : נגד כיוון השעון 

והסר אותו.
e  סובב את בית הנורה ; נגד כיוון השעון, והוצא

אותו החוצה.
e .; הוצא את הנורה מבית הנורה
e  הכנס את הנורה החדשה אל תוך בית 

הנורה ;.
e  הכנס את בית הנורה ; וסובב אותו עם כיוון

השעון.
e .לחץ את כיסוי הבית : וסובב אותו ימינה

מגבי השמשה הקדמית

הפעלת/כיבוי מגבי השמשה הקדמית

אל תפעיל את מגבי השמשה הקדמית כאשר   
השמשה הקדמית יבשה כיוון שהדבר עלול 
לגרום נזק ללהבי המגבים. יתר על כן, אבק 

שהצטבר על השמשה הקדמית עלול לשרוט 
את הזכוכית בעת הפעלת המגבים על שמשה 

יבשה.
אם עליך להפעיל את מגבי השמשה הקדמית 

במזג אוויר יבש, הפעל אותם תמיד תוך כדי 
הפעלת המתזים.

אם מגבי השמשה הקדמית משאירים לכלוך   
המרוח על השמשה לאחר שטיפת הרכב 

במכונת שטיפה אוטומטית, ייתכן שהדבר נגרם 
כתוצאה משאריות שעווה או לכלוך אחר. נקה 
את השמשה הקדמית בעזרת נוזל ניקוי לאחר 

שטיפת הרכב במכונת שטיפה אוטומטית.
ניגוב לסירוגין עם חיישן גשם: מגבי השמשה   

הקדמית עלולים לפעול בשוגג בגלל ההשפעות 
האופטיות ולכלוך השמשה הקדמית במזג אוויר 

יבש. הדבר עלול לגרום נזק ללהבי מגבי השמשה 
הקדמית או לשרוט את השמשה הקדמית.
לכן עליך לכבות תמיד את מגבי השמשה 

הקדמית במזג אוויר יבש.

מתג משולב

1 $ כיבוי מגבי השמשה הקדמית

Ä ניגוב לסירוגין, מהירות אטית )רגישות   2
חיישן הגשם נמוכה(

Å 3 ניגוב לסירוגין, מהירות גבוהה )רגישות 
חיישן הגשם גבוהה(

4 ° ניגוב רציף, אטי
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5̄  ניגוב רציף, מהיר

í B ניגוב בודד

î C כדי להפעיל את המגב ואת המתז

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 1 או
) עמוד 187(.

e .סובב את המתג המשולב למצב המתאים
במצב Ä או Å תדירות הניגוב משתנה 

 Å אוטומטית בהתאם לעוצמת הגשם. במצב
חיישן הגשם רגיש יותר מאשר במצב Ä, ומגבי 

השמשה הקדמית פועלים בתדירות גבוהה יותר.
כלי רכב עם MAGIC VISION CONTROL: בעת 

הפעלת המגבים והמתזים בעזרת î, נוזל 
השטיפה יוצא ישירות דרך להבי המגבים.

אם להבי המגבים שחוקים, הם לא ינגבו את 
השמשה הקדמית כהלכה. הדבר עלול לפגוע 

בשדה הראייה שלך.

הפעלת/כיבוי מגב השמשה האחורית

מתג משולב

: è מתג מגב השמשה האחורית

b 2 הפעלת המגב והמתז

I 3 הפעלת הניגוב לסירוגין
4 0 כיבוי הניגוב לסירוגין

ô 5 הפעלת המגב והמתז

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 1 או
) עמוד 187(.

e  סובב את המתג : שעל המתג המשולב
 למצב המתאים.

הסמל מופיע בלוח המחוונים כאשר מגב החלון 
האחורי פועל.

החלפת להבי המגבים

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

זרוע המגב עלולה ללכוד אותך אם מגבי 
השמשה הקדמית מתחילים לנוע בעת החלפת 

להבי המגבים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
כבה תמיד את מגבי השמשה הקדמית וסגור 
את מתג ההצתה לפני החלפת להבי המגבים.

כדי לא לגרום נזק ללהבי מגבי השמשה   
הקדמית, גע רק בזרוע מגב השמשה הקדמית.
לעולם אל תפתח את מכסה המנוע/דלת תא   

המטען אם זרוע המגב נפתחת ומרוחקת 
מהשמשה הקדמית/האחורית.

לעולם אל תקפל בחזרה את זרוע מגב השמשה 
הקדמית בלי להציב את להב המגב בחזרה על 

השמשה הקדמית/האחורית.
אחוז בזרוע מגב השמשה הקדמית בחוזקה 

בעת החלפת להב המגב. אם אתה משחרר את 
זרוע המגב ללא להב מגב והיא נופלת על 

השמשה הקדמית/האחורית, היא עלולה לפגוע 
בשמשה הקדמית/האחורית ולגרום לה נזק.

חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך להחליף את 
להבי המגבים במרכז שירות מומחה.
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החלפת להבי מגבי השמשה הקדמית

העברת להבי המגבים למצב אנכי

:KEYLESS-GO בכלי רכב ללא
e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  העבר את מגבי השמשה הקדמית 

למצב °.
e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

כאשר זרועות המגבים מאונכים למכסה המנוע 
) עמוד 187(.

e .הוצא את המפתח
e  הרחק את זרועות המגב מהשמשה הקדמית

עד לנעילתן במקומן.
:KEYLESS-GO בכלי רכב עם

e .דומם את המנוע
e .הסר את רגלך מדוושת הבלמים
e  העבר את מגבי השמשה הקדמית למצב

.°
e  לחץ שוב ושוב על לחצן ההתנעה/ההדממה עד

שמגבי השמשה הקדמית יתחילו לפעול.
e  ,כאשר זרועות המגבים מגיעות למצב אנכי

לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה שוב ושוב עד 
שמגבי השמשה הקדמית יעצרו.

e  הרחק את זרועות המגב מהשמשה הקדמית
עד לנעילתן במקומן.

הסרת להבי המגבים

e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה
e .הרחק את זרוע המגב מהשמשה הקדמית

e  לחץ בחוזקה על לחצן השחרור : ומשוך את
להב המגב ; למעלה בכיוון החץ.

התקנת להבי המגבים

e  הצב להב מגב חדש : בתוך המחזיק שעל
 זרוע המגב, והכנס אותו למקומו בכיוון החץ.

להב המגב ישמיע נקישת נעילה.
e .ודא שלהב המגב יושב כהלכה
e  הצב את זרוע המגב בחזרה על השמשה

הקדמית.

 החלפת להבי המגבים 
)MAGIC VISION CONTROL(

העברת להבי המגבים למצב אנכי

:KEYLESS-GO בכלי רכב ללא
e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  העבר את מגבי השמשה הקדמית 

למצב °.
e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
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e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
כאשר זרועות המגבים מאונכים למכסה המנוע 

) עמוד 187(.
e .הוצא את המפתח
e  הרחק את זרועות המגב מהשמשה הקדמית

עד לנעילתן במקומן.
:KEYLESS-GO בכלי רכב עם

e .דומם את המנוע
e .הסר את רגלך מדוושת הבלמים
e  העבר את מגבי השמשה הקדמית למצב

.°
e  לחץ שוב ושוב על לחצן ההתנעה/ההדממה עד

שמגבי השמשה הקדמית יתחילו לפעול.
e  ,כאשר זרועות המגבים מגיעות למצב אנכי

לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה שוב ושוב עד 
שמגבי השמשה הקדמית יעצרו.

e  הרחק את זרועות המגב מהשמשה הקדמית
עד לנעילתן במקומן.

הסרת להבי המגבים

e  :כדי להעביר את להב המגב למצב הסרה
אחוז בזרוע המגב בחוזקה בעזרת יד אחת. 

סובב את להב המגב בעזרת היד השנייה בכיוון 
 החץ : מעבר לנקודת ההתנגדות.

להב המגב ננעל במצב הסרה תוך השמעת 
נקישת נעילה.

e  כדי להסיר את להב המגב: לחץ בחוזקה על
לחצן השחרור ; ומשוך את להב המגב כלפי 

מעלה =.

התקנת להבי המגבים

e  דחוף את להב המגב החדש בכיוון החץ : על
זרוע המגב עד לנעילת הזיז ;.

e  דחוף את להב המגב בכיוון החץ = מעבר
לנקודת ההתנגדות כדי להוציא אותו ממצב 

 ההסרה.
להב המגב משתחרר תוך השמעת נקישה 

והוא שוב חופשי לנוע.
e .ודא שלהב המגב יושב כהלכה
e  הצב את זרוע המגב בחזרה על השמשה

הקדמית.

החלפת להב מגב השמשה האחורית

הסרת להבי המגבים

e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה
e  הרחק את זרוע המגב : מהשמשה האחורית

עד לנעילתה.
e  הצב את להב המגב ; בזווית ישרה לזרוע

המגב :.
e  ; אחוז בזרוע המגב : ולחץ את להב המגב

בכיוון החץ עד לשחרורו.
e .; הסר את להב המגב
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התקנת להב מגב

e .: הצב להב מגב חדש ; על זרוע המגב
e  ; אחוז בזרוע המגב : ולחץ על להב המגב

בכיוון המנוגד לכיוון החץ עד לנעילתו.
e .ודא שלהב המגב ; יושב כהלכה
e  הצב את להב המגב ; במקביל לזרוע המגב

.:
e  קפל בחזרה את זרוע המגב : והחזר אותה

אל השמשה האחורית.
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בעיות במגבי השמשה הקדמית

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

מגבי השמשה הקדמית 
תקועים.

עלים או שלג לדוגמה עלולים לחסום את תנועת מגבי השמשה הקדמית. 
מנוע המגבים עלול להפסיק לפעול.

e .מטעמי בטיחות עליך להסיר את המפתח ממתג ההצתה
או

e  דומם את המנוע בעזרת לחצן ההתנעה/ההדממה, ופתח את דלת
הנהג.

e .הסר את המכשול
e .הפעל שוב את מגבי השמשה הקדמית

מגבי השמשה הקדמית 
לא פועלים כלל.

תקלה בהינע מגבי השמשה הקדמית.
e .בחר במהירות ניגוב אחרת בעזרת המתג המשולב
e .בדוק את מגבי השמשה הקדמית במרכז שירות מורשה
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

סקירת מערכות בקרת אקלים

הערות כלליות

שים לב לכוונונים המומלצים המפורטים בעמודים 
הבאים. אחרת עלולים להצטבר אדים על החלונות.

כדי למנוע הצטברות אדים על החלונות:
• כבה את בקרת האקלים לפרק זמן קצר בלבד	
• הפעל את מצב מחזור האוויר לפרק זמן קצר 	

בלבד
• הפעל את פעולת "קירור עם ייבוש אוויר"	
• הפעל את פעולת הסרת האדים מהשמשה 	

הקדמית לפרק זמן קצר אם יש צורך בכך

בקרת האקלים מווסתת את הטמפרטורה ואת 
הלחות באוויר שבתוך הרכב ומסננת חומרים לא 

רצויים מהאוויר.
בקרת האקלים פועלת רק כאשר המנוע פועל. 
בקרת האקלים פועלת בצורה אופטימלית רק 

כאשר חלונות הצד והגג סגורים.
ניתן להפעיל או לבטל את פעולת החום השיורי רק 

כאשר מתג ההצתה סגור ) עמוד 171(.

אוורר את הרכב לפרק זמן קצר כאשר מזג  +
האוויר חם על ידי שימוש בפעולת פתיחת 

הנוחות לדוגמה ) עמוד 113(.
הדבר יאיץ את תהליך הקירור ויאפשר לך להגיע 

מהר יותר לטמפרטורה הרצויה.

המסנן המובנה מסנן את רוב חלקיקי האבק  +
והפיח ואת כל סוגי האבקנים. הוא גם מפחית 

את כמות הגזים המסוכנים והריחות הרעים 
בתוך הרכב. מסנן סתום מפחית את כמות 

האוויר הנכנס אל תוך הרכב. לכן עליך תמיד 
להחליף את המסנן במועד המתאים כמפורט 

בחוברת השירות. כיוון שהדבר תלוי בתנאים 
הסביבתיים, לדוגמה זיהום אוויר כבד, ייתכן 

שמועד ההחלפה יתקצר בהשוואה לזה המופיע 
בספר השירות.

כלי רכב עם חבילת AIR-BALANCE: בנוסף  +
לפעולת היוניזציה, הרכב מצויד גם במסנן אוויר 

בעל מאפיינים אנטי-אלרגניים המשפר את 
רמת סינון האוויר.

בתנאים סביבתיים מסוימים, פעולת החימום  +
השיורי עשויה לפעול אוטומטית שעה לאחר 

הוצאת המפתח כדי לייבש את בקרת האקלים 
 האוטומטית. במקרה זה הרכב מאוורר למשך

30 דקות.
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לוח בקרה לבקרת האקלים האוטומטית THERMATIC )דו-אזורית(

לוח בקרה קדמי  
כדי לכוונן את הטמפרטורה בצד שמאל ) עמוד 167(  :

כדי להסיר אדים מהשמש הקדמית ) עמוד 168(  ;

כדי להפעיל/לכבות את הפעולה הדו-אזורית ) עמוד 168(  =

כדי להפעיל/לכבות את הקירור עם ייבוש האוויר ) עמוד 165(  ?

כדי להפעיל/לכבות את החום השיורי ) עמוד 171(  
כדי להפעיל/לכבות את חימום השמשה האחורית ) עמוד 169(  A

כדי לכוונן את הטמפרטורה בצד ימין ) עמוד 167(  B

כדי להפעיל/לכבות את מצב מחזור האוויר ) עמוד 170(  C

כדי לבחור בפתח יציאת האוויר ) עמוד 167(  D

כדי להגביר את עוצמת המפוח ) עמוד 168(  E

כדי להנמיך את עוצמת המפוח ) עמוד 168(  F

כדי להפעיל/לכבות את מיזוג האוויר ) עמוד 164(  G

כדי להעביר את בקרת האקלים למצב אוטומטי ) עמוד 166(  H
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לוח בקרה אחורי  
כדי לשלוט על בקרת האקלים האחורית בצורה   :

אוטומטית
כדי להפעיל/לכבות את בקרת האקלים   ;

האחורית
כדי להפנות את זרם האוויר דרך פתחי האוורור   =

האחוריים
כדי להפעיל/לכבות את חימום המושב הימני  ?

כדי להפנות את זרם האוויר דרך פתחי האוויר   A
שבחלל הרגליים

כדי להפעיל/לכבות את חימום המושב   B
השמאלי

מידע אודות השימוש בבקרת האקלים 
THERMATIC האוטומטית

התכנים שלהלן כוללים הערות והמלצות לשימוש 
אופטימלי בבקרת האקלים האוטומטית 

.THERMATIC
• הפעל את בקרת האקלים בעזרת הלחצנים 	

Ã ו-Á. נוריות החיווי שבתוך הלחצנים 
Ã ו-Á תידלקנה.

• 	. 22°C  -כוונן את הטמפרטורה ל
• השתמש בפעולת "הסרת האדים מהשמשה 	

הקדמית" רק לזמן קצר עד להסרת האדים 
מהשמשה.

• השתמש במצב מחזור האוויר לזמן קצר בלבד, 	
לדוגמה אם יש ריחות לא נעימים מחוץ לרכב או 

במהלך נסיעה במנהרה. אחרת עלולים להצטבר 
אדים על החלונות כיוון שבמצב מחזור אוויר לא 

נכנס אוויר טרי אל תוך הרכב.
•  השתמש בפעולה הדו-אזורית כדי לכוונן 	

בו-זמנית את הטמפרטורה בצד הנהג ובצד 
 á הנוסע הקדמי. נורית החיווי שמעל הלחצן

כבה.
• אם אתה משנה את הגדרות מערכת בקרת 	

האקלים, תצוגת מצב האקלים מופיעה 
למשך כ- 3 שניות בתחתית צג ה-Audio או 

ה-COMAND )ראה הוראות הפעלה נפרדות(. 
תוכל לראות את ההגדרות הנוכחיות של פעולות 

בקרת האקלים השונות.

תפוקת בקרת האקלים יורדת במהלך ההדממה 
האוטומטית של המנוע. אם ברצונך להפעיל את 

בקרת האקלים בתפוקה מלאה, באפשרותך 
לכבות את פעולת ECO  start/stop על ידי לחיצה 

על לחצן (  ECO עמוד 193(.
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לוח בקרה לבקרת האקלים האוטומטית THERMOTRONIC )תלת-אזורית(

 לוח בקרה קדמי
כדי לכוונן את הטמפרטורה בצד שמאל ) עמוד 167(  :

כדי להסיר אדים מהשמש הקדמית ) עמוד 168(  ;

כדי להפעיל/לכבות את פעולת החום השיורי ) עמוד 171(  =

כדי להפעיל/לכבות את פעולת הקירור עם ייבוש האוויר ) עמוד 165(  ?

כדי להפעיל/לכבות את חימום השמשה האחורית ) עמוד 169(  A

כדי לכוונן את הטמפרטורה בצד ימין ) עמוד 167(  B

כדי להפעיל/לכבות את הפעולה הדו-אזורית ) עמוד 168(  C

כדי להפעיל/לבטל את פעולת מיזוג האוויר ) עמוד 164(  D

כדי לבחור בפתח יציאת האוויר ) עמוד 167(  E

כדי להגביר את עוצמת המפוח ) עמוד 168(  F

G כדי להנמיך את עוצמת המפוח ) עמוד 168(
H צג

I כדי לבחור במצב האקלים ) עמוד 166(
J כדי להפעיל/לכבות את מצב מחזור האוויר ) עמוד 170(

K כדי להעביר את בקרת האקלים למצב אוטומטי ) עמוד 166(

  לוח בקרה אחורי
כדי להגביר את עוצמת המפוח ) עמוד 168(  L

כדי לכוונן את הטמפרטורה ) עמוד 167(  M

כדי לשלוט על בקרת האקלים האחורית בצורה אוטומטית ) עמוד 166(  N

כדי להפנות את זרם האוויר דרך פתחי האוורור האחוריים ) עמוד 167(  O

כדי להפעיל/לכבות את חימום המושב הימני ) עמוד 129(  P

כדי להפנות את זרם האוויר דרך פתחי האוורור בחלל הרגליים ) עמוד 167(  Q
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כדי להפעיל/לכבות את בקרת האקלים האחורית ) עמוד 164(  R

כדי להנמיך את עוצמת המפוח ) עמוד 168(  S

כדי להפעיל/לכבות את חימום המושב השמאלי ) עמוד 129(  T

מידע אודות השימוש בבקרת האקלים 
THERMOTRONIC האוטומטית

התכנים שלהלן כוללים הוראות והמלצות שיאפשרו 
לך להפיק את המרב מבקרת האקלים האוטומטית 

.THERMOTRONIC
• הפעל את בקרת האקלים בעזרת הלחצנים 	

Ã ו-¿. נוריות החיווי שמעל הלחצנים 
Ã ו-¿ תידלקנה.

• במצב אוטומטי, באפשרותך גם להשתמש 	
בלחצן ñ כדי לבחור במצב האקלים 
)FOCUS/MEDIUM/DIFFUSE(. מומלץ 

.MEDIUM להשתמש במצב
• 	. 22°C  -כוונן את הטמפרטורה ל
• השתמש בפעולת "הסרת האדים מהשמשה 	

הקדמית" רק לזמן קצר עד להסרת האדים 
מהשמשה.

• השתמש במצב מחזור האוויר לזמן קצר בלבד, 	
לדוגמה אם יש ריחות לא נעימים מחוץ לרכב או 

במהלך נסיעה במנהרה. אחרת עלולים להצטבר 
אדים על החלונות כיוון שבמצב מחזור אוויר לא 

נכנס אוויר טרי אל תוך הרכב.
•  השתמש בפעולה הדו-אזורית כדי לכוונן 	

בו-זמנית את הטמפרטורה בצד הנהג, בצד 
הנוסע הקדמי ובתא האחורי. נורית החיווי שמעל 

הלחצן á כבה.
• השתמש בפעולת החום השיורי אם ברצונך 	

לחמם או לאוורר את פנים הרכב כאשר מתג 
ההצתה סגור. ניתן להפעיל או לבטל את פעולת 

החום השיורי רק כאשר מתג ההצתה סגור.
• אם אתה משנה את הגדרות מערכת בקרת 	

האקלים, תצוגת מצב האקלים מופיעה 
למשך כ- 3 שניות בתחתית צג ה-Audio או 

ה-COMAND )ראה הוראות הפעלה נפרדות(. 
תוכל לראות את ההגדרות הנוכחיות של פעולות 

בקרת האקלים השונות.

תפוקת בקרת האקלים יורדת במהלך ההדממה 
האוטומטית של המנוע. אם ברצונך להפעיל את 

בקרת האקלים בתפוקה מלאה, באפשרותך 
לכבות את פעולת ECO  start/stop על ידי לחיצה 

על לחצן (  ECO עמוד 193(.

הפעלת מערכת בקרת האקלים

הפעלת/כיבוי בקרת האקלים

הערות כלליות

כאשר בקרת האקלים כבויה, גם פעולות אספקת 
האוויר ומחזור האוויר כבויות. אדים עלולים להצטבר 

על החלונות. לכן כבה את בקרת האקלים לפרק 
זמן קצר בלבד.

הפעל את בקרת האקלים בעזרת הלחצן  +
(  Ã עמוד 166(.

באפשרותך גם להפעיל/לכבות את בקרת האקלים 
. בתא האחורי בעזרת הלחצנים Ã ו-̂ 

הפעלת/ביטול פעולה

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .Ã להפעלה: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שבתוך הלחצן Ã תידלק. 

עוצמת המפוח ופתחי יציאת האוויר עוברים 
למצב אוטומטי.

או

e .  לחץ על הלחצן̂ 
נורית החיווי שבתוך הלחצן̂  כבה. 

הכוונונים שבוצעו קודם לכן מופעלים מחדש.
e  ̂להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי שבתוך הלחצן̂  תידלק.



ם
קלי

ת א
קר

ב

165הפעלת מערכת בקרת האקלים

הפעלת/כיבוי פעולת הקירור עם ייבוש 
אוויר

הערות כלליות

אם אתה מבטל את הפעולה "קירור עם ייבוש 
אוויר", האוויר שבתוך הרכב לא יקורר. האוויר 

שבתוך הרכב גם לא יתייבש. אדים עלולים להצטבר 
על החלונות תוך זמן קצר יותר. לכן כבה את 

הפעולה "קירור עם ייבוש אוויר" לזמן קצר בלבד.
הפעולה "קירור עם ייבוש אוויר" זמינה רק כאשר 
המנוע פועל. האוויר שבתוך הרכב מקורר ומיובש 

בהתאם לטמפרטורה שנבחרה.
נוזלים עשויים לטפטף מתחתית הרכב כאשר מצב 
הקירור פועל. זו תופעה רגילה, והיא אינה מצביעה 

על תקלה.

הפעלת/ביטול פעולה

e .Á להפעלה: לחץ על הלחצן ¿ או 
 Á נורית החיווי שבתוך הלחצן ¿ או

תידלק.
e  להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן ¿ או

.Á 
 Á נורית החיווי שבתוך הלחצן ¿ או
כבה. פעולת הקירור עם ייבוש האוויר כבה 

לאחר השהיה.
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בעיות בפעולה "קירור עם ייבוש אוויר"

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

נורית החיווי ¿ או 
Á שבתוך הלחצן 

מהבהבת שלוש פעמים 
או נשארת כבויה. לא ניתן 

להפעיל את פעולת 
הקירור עם ייבוש אוויר.

הפעולה קירור עם ייבוש אוויר אינה פעילה בגלל תקלה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

כוונון בקרת האקלים למצב אוטומטי

הערות כלליות

אם אתה מבטל את הפעולה "קירור עם ייבוש 
אוויר", האוויר שבתוך הרכב לא יקורר. האוויר 

שבתוך הרכב גם לא יתייבש. אדים עלולים להצטבר 
על החלונות תוך זמן קצר יותר. לכן כבה את 

הפעולה "קירור עם ייבוש אוויר" לזמן קצר בלבד.
במצב אוטומטי הטמפרטורה שכווננה נשמרת 

אוטומטית ברמה קבועה. המערכת מווסתת 
אוטומטית את טמפרטורת האוויר, את עוצמת 

המפוח ואת פתחי האוורור.
המצב האוטומטי יפעל בצורה אופטימלית אם גם 
פעולת הקירור עם ייבוש האוויר תפעל. ניתן לבטל 

את פעולת הקירור עם ייבוש האוויר אם יש צורך 
בכך.

באפשרותך גם להעביר את בקרת האקלים של 
המושבים האחוריים שבתא האחורי למצב אוטומטי 

.Ã בעזרת הלחצן

בקרה אוטומטית

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .כוונן את הטמפרטורה הרצויה
e .Ã להפעלה: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי שבתוך הלחצן Ã תידלק. 
יציאת האוויר ועוצמת המפוח עוברות למצב 

אוטומטי.

e ._ כדי לעבור למצב ידני: לחץ על הלחצן
או
• 	.K או I לחץ על הלחצן 

נורית החיווי שבתוך הלחצן Ã כבה.

 :THERMOTRONIC בקרת אקלים אוטומטית
כאשר מצב אוטומטי מופעל, באפשרותך לבחור 

במצב אקלים ) עמוד 166(.

כוונון מצב האקלים

במצב אוטומטי באפשרותך לבחור במצבי האקלים 
שלהלן:

עוצמת מפוח גבוהה ומעט קרה יותר  FOCUS

עוצמת מפוח בינונית, כוונון רגיל  MEDIUM

עוצמת מפוח נמוכה ומעט חמה ללא    DIFFUSE
רעשי רוח  

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .Ã לחץ על הלחצן
e  שוב ושוב עד להופעת ñ לחץ על הלחצן

מצב האקלים הרצוי בצג.
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כוונון הטמפרטורה

THERMATIC בקרת אקלים אוטומטית

ניתן לכוונן טמפרטורות שונות לנהג ולנוסע הקדמי.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  כדי להעלות או להוריד: סובב את כפתור

הבקרה : או B עם כיוון השעון או נגד כיוון 
 השעון ) עמוד 161(.

שנה את כוונון הטמפרטורה בקפיצות קטנות 
. 22°C -בלבד. התחל ב

THERMOTRONIC בקרת אקלים אוטומטית

THERMOTRONIC אזורי בקרת אקלים אוטומטית

באפשרותך לשנות את הגדרות הטמפרטורה של 
הנהג ושל הנוסע הקדמי כמו גם של המושב 

האחורי.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  כדי להגביר או להנמיך את הטמפרטורה

בתא הקדמי: סובב את כפתור הבקרה : או 
B עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון 

 ) עמוד 163(.
שנה את כוונון הטמפרטורה בקפיצות קטנות 

. 22°C -בלבד. התחל ב
e  כדי להגביר או להנמיך את הטמפרטורה

במושבים האחוריים בעזרת לוח הבקרה 
.á הקדמי: לחץ על הלחצן 

 נורית החיווי שבתוך הלחצן á כבה.
כוונון הטמפרטורה שבצד הנהג מותאמת לזו 

שבצד הנוסע הקדמי ובמושב האחורי.
e  סובב את כפתור הבקרה : עם כיוון השעון או

 נגד כיוון השעון ) עמוד 163(.

שנה את כוונון הטמפרטורה בקפיצות קטנות 
. 22°C -בלבד. התחל ב

e  כדי להגביר או להנמיך את הטמפרטורה
בתא האחורי בעזרת לוח הבקרה האחורי: 
סובב את כפתור הבקרה M שבלוח הבקרה 

האחורי עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון 
 ) עמוד 163(.

שנה את כוונון הטמפרטורה בקפיצות קטנות 
. 22°C -בלבד. התחל ב

כוונון יציאת אוויר

כוונוני יציאת אוויר

לוח בקרה קדמי
האוויר יוצא דרך פתחי האוורור המרכזיים  P

האוויר יוצא דרך פתחי האוויר שבחלל   O
הרגליים

האוויר יוצא דרך פתחי האוויר המרכזיים   S
ואלו שבחלל הרגליים

האוויר יוצא דרך פתחי מסיר האדים  ̄
האוויר יוצא דרך פתחי מסיר האדים ופתחי   b

האוורור המרכזיים
האוויר יוצא דרך פתחי האוויר שבחלל   a

הרגליים ומסיר האדים
האוויר יוצא דרך פתחי מסיר האדים, פתחי   _

האוורור המרכזיים ואלו שבחלל הרגליים
לוח בקרה אחורי

האוויר יוצא דרך פתחי האוורור המרכזיים   M
והצדדיים האחוריים

האוויר יוצא דרך פתחי האוויר שבחלל   O
הרגליים

בעזרת לוח הבקרה האחורי באפשרותך גם  +
לבחור בשתי יציאות האוויר בו-זמנית. כדי לבצע 
זאת, לחץ על שני לחצני יציאת האוויר. במקרה 

זה האוויר יכול לצאת דרך כל פתחי האוורור 
האחוריים.

בלי קשר ליציאת האוויר שהוגדרה, אוויר תמיד  +
מועבר לפתחי האוורור הצדדיים. ניתן לסגור את 
פתחי האוורור הצדדיים רק בעת סיבוב בקרות 

פתחי האוורור הצדדיים למטה.
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כוונון

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e  לחץ על הלחצן _ עד להופעת הסמל הרצוי
בצג.

כוונון עוצמת המפוח

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .K כדי להגדיל: לחץ על הלחצן
e .I כדי להנמיך: לחץ על הלחצן

באפשרותך להשתמש בבקרת האקלים  +
האוטומטית THERMOTRONIC כדי לכוונן 

בנפרד את עוצמת המפוח בתא האחורי.

 כדי להפעיל/לכבות את הפעולה 
הדו-אזורית

e .á להפעלה: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שמעל הלחצן á תידלק.

בקרת אקלים אוטומטית THERMATIC: כוונון 
הטמפרטורה שבצד הנהג אינה מותאמת לזו 

שבצד הנוסע הקדמי.
 :THERMOTRONIC בקרת אקלים אוטומטית

כוונון הטמפרטורה שבצד הנהג אינה מותאמת 
לזו שבצד הנוסע הקדמי ובמושב האחורי.

e .á להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שמעל הלחצן á כבה.

בקרת אקלים אוטומטית THERMATIC: כוונון 
הטמפרטורה שבצד הנהג מותאמת לזו שבצד 

הנוסע הקדמי.
 :THERMOTRONIC בקרת אקלים אוטומטית
כוונון הטמפרטורה שבצד הנהג מותאמת לזו 

שבצד הנוסע הקדמי ובמושב האחורי.

הסרת אדים מהשמשה הקדמית

הערות כלליות

באפשרותך להשתמש בפעולה זו כדי להפשיר 
קרח מהשמשה הקדמית או כדי להסיר אדים 

מחלקם הפנימי של השמשה הקדמית ושל חלונות 
הצד.

כבה את פעולת הסרת האדים מהשמשה הקדמית 
מיד לאחר הסרת האדים מהשמשה.

הפעלת/ביטול פעולה

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .¬ להפעלה: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שבתוך הלחצן ¬ תידלק.

מערכת בקרת האקלים מפעילה את הפעולות 
שלהלן:

• עוצמת מפוח גבוהה	
• טמפרטורה גבוהה	
• פתח יציאת האוויר של השמשה הקדמית 	

ושל חלונות הצד הקדמיים
• כיבוי מצב מחזור האוויר	
e .¬ להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי שבתוך הלחצן ¬ כבה. 
הכוונונים שבוצעו קודם לכן מופעלים מחדש. 

מצב מחזור האוויר לא מופעל.
או

e .Ã לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שבתוך הלחצן ¬ כבה. עוצמת 

המפוח ופתחי יציאת האוויר עוברים למצב 
אוטומטי.

או

e  עם כיוון B סובב את כפתורי הבקרה : או
השעון או נגד כיוון השעון:

 THERMATIC בקרת האקלים האוטומטית
) עמוד 161(

בקרת האקלים האוטומטית 
( THERMOTRONIC עמוד 163(

או

e .I או K לחץ על הלחצן
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הסרת אדים מהחלונות

הצטברות אדים בחלקם הפנימי של 
החלונות

e  ¿ הפעל את פעולת הקירור עם ייבוש אוויר
.Á או

e .Ã הפעל את המצב האוטומטי
e  ,אם אדים ממשיכים להצטבר על החלונות

הפעל את פעולת "מסיר האדים מהשמשה 
הקדמית" ) עמוד 168(.

עליך לבחור במצב זה רק עד שהחלונות  +
מתנקים שוב מאדים.

הצטברות אדים בחלקם החיצוני של 
החלונות

e  לחץ שוב ושוב על הלחצן _ עד להופעת
הסמלים P או O בצג.

עליך לבחור במצב זה רק עד שהחלונות  +
מתנקים שוב מאדים.

חימום שמשה אחורית

הערות כלליות

חימום השמשה האחורית צורך זרם גבוה. לכן עליך 
לכבותו מיד לאחר הסרת האדים מהחלון. אחרת 

הוא כבה אוטומטית לאחר כמה דקות.
אם מתח המצבר נמוך, חימום השמשה האחורית 

עשוי לא לפעול.

הפעלת/ביטול פעולה

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .¤ לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שבתוך הלחצן ¤ נדלקת או 

כבה.
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בעיות בחימום השמשה האחורית

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

חימום השמשה 
האחורית כבה באופן 

קבוע או לא ניתן 
להפעלה.

המצבר אינו טעון במלואו.
e  כבה צרכנים חשמליים שאינך צריך כגון תאורת המפות, התאורה

 הפנימית או חימום המושבים.
ניתן יהיה להפעיל שוב את חימום השמשה האחורית לאחר טעינת 

המצבר.

הפעלת/כיבוי מצב מחזור האוויר

הערות כלליות

באפשרותך לבטל את כניסת האוויר הטרי אם 
ריחות לא נעימים נכנסים אל תוך הרכב מבחוץ. 
במקרה זה המערכת תמחזר את האוויר שבתוך 

הרכב.
אם אתה מפעיל את מצב מחזור האוויר, אדים 
יצטברו על החלונות במהירות, במיוחד כאשר 

הטמפרטורות נמוכות. השתמש במצב מחזור 
האוויר רק לזמן קצר כדי למנוע הצטברות אדים על 

החלונות.

הפעלת/ביטול פעולה

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .d להפעלה: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי שבתוך הלחצן d תידלק.

במקרה של רמות זיהום גבוהות )בקרת  +
האקלים האוטומטית THERMOTRONIC בלבד( 

או כאשר הטמפרטורה החיצונית גבוהה, מצב 
מחזור האוויר מופעל אוטומטית. כאשר מצב 
מחזור האוויר מופעל אוטומטית, נורית החיווי 

שבתוך הלחצן d לא מופעלת.
 המערכת מכניסה אוויר מבחוץ לאחר 

כ- 30 דקות.
• 	.d להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן 

נורית החיווי שבתוך הלחצן d כבה.

מצב מחזור האוויר מבוטל אוטומטית: +
• לאחר כ- 5 דקות כאשר הטמפרטורה 	

 5 °C -החיצונית מתחת ל
• לאחר כ- 5 דקות אם הפעולה קירור עם ייבוש 	

אוויר מבוטלת
• לאחר כ- 30 דקות כאשר הטמפרטורה 	

החיצונית מעל  5°C  אם הפעולה "קירור עם 
ייבוש אוויר" מופעלת

פתיחת/סגירת הנוחות בעזרת לחצן 
מחזור האוויר

אזהרה $

בעת הפעלת סגירת הנוחות, חלקי גוף עלולים 
להילכד באזור הסגירה של חלון הצד ושל חלון 

הגג. הדבר עלול לגרום לחבלה.
שים לב לתהליך הסגירה בעת השימוש בפעולת 
סגירת הנוחות. בעת הסגירה ודא שאין חלקי גוף 

באזור הסגירה.

אזהרה $

במהלך פתיחת הנוחות חלקי גוף עלולים להילכד 
בין חלון הצד למסגרת החלון. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
במהלך הפתיחה, ודא שאף אחד לא נוגע בחלון 

 W הצד. אם מישהו נלכד, לחץ מיד על המתג
כדי לפתוח/לסגור את חלון הצד שבדלת. חלון 

הצד נעצר. כדי להמשיך בסגירת חלון הצד, 
.W משוך את המתג
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e  סגירת נוחות )כלי רכב עם חלון גג או חלון גג
פנורמי(: לחץ על הלחצן d והחזק אותו 

לחוץ עד שחלונות הצד וחלון הגג הפנורמי 
 ייסגרו.

נורית החיווי שבתוך הלחצן d תידלק. מצב 
מחזור האוויר מופעל.

e  סגירת נוחות )כלי רכב ללא חלון גג או חלון
גג פנורמי(: לחץ על הלחצן d והחזק אותו 

 לחוץ עד שחלונות הצד ייסגרו.
נורית החיווי שבתוך הלחצן d תידלק. מצב 

מחזור האוויר מופעל.
אם חלקי גוף נמצאים באזור הסגירה במהלך 

סגירת הנוחות, בצע את הפעולות שלהלן:
e  כדי לעצור את חלונות W לחץ על הלחצן

 הצד.
חלונות הצד נעצרים.

e  כדי לפתוח לאחר מכן את חלונות הצד, לחץ
.W שוב על הלחצן

או

e  והחזק אותו לחוץ d לחץ שוב על הלחצן
 למשך 2 שניות לפחות.

חלונות הצד נעים בכיוון הנגדי.
e  רק לכלי רכב בעלי חלון גג או חלון גג

פנורמי: לחץ על המתג 2 כדי לעצור את 
 חלון הגג או את חלון הגג הפנורמי.

חלון הגג או חלון הגג הפנורמי נעצר.
e  כדי לפתוח לאחר מכן את חלון הגג או חלון הגג

הפנורמי, משוך את הלחצן 2.
אם חלון הגג נמצא במצב מורם ונסגר, לחץ על  +

המתג 2 כדי לעצור אותו. במקרה זה, אל 

תמשוך את המתג 2 לאחור. חלון הגג 
נסגר תחילה לפני שהוא נפתח.

הערות בנוגע לפתיחה האוטומטית של: +
• החלונות הצדדיים ) עמוד 112(	
• חלון הגג הפנורמי ) עמוד 117(	
• חלון הגג ) עמוד 117(	
e  פתיחת נוחות )כלי רכב עם חלון גג או חלון

גג פנורמי(: לחץ על הלחצן d והחזק אותו 
לחוץ עד שחלונות הצד וחלון הגג הפנורמי 
ייפתחו. חלונות הצד וחלון הגג או חלון הגג 

 הפנורמי חוזרים למצבם המקורי.
נורית החיווי שבתוך הלחצן d כבה. מצב 

מחזור האוויר מבוטל.
e  פתיחת נוחות )כלי רכב ללא חלון גג או חלון

גג פנורמי(: לחץ על הלחצן d והחזק אותו 
לחוץ עד שחלונות הצד ייפתחו. חלונות הצד 

 חוזרים למצבם המקורי.
נורית החיווי שבתוך הלחצן d כבה. מצב 

מחזור האוויר מבוטל.

אם אתה פותח את חלונות הצד או את חלון  +
הגג או חלון הגג הפנורמי בצורה ידנית לאחר 
סגירתם בעזרת סגירת הנוחות, הם יישארו 

במצב זה בעת פתיחתם בעזרת פתיחת 
הנוחות.

הפעלת/כיבוי פעולת החימום השיורי

הערות כלליות

ניתן להשתמש בחום השיורי של המנוע כדי 
להמשיך לחמם את הרכב העומד במקומו למשך 

כ- 30 דקות לאחר הדממת המנוע. זמן החימום 
תלוי בטמפרטורת תא הנוסעים שכווננה.
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הפעלת/ביטול פעולה

e .Á או Ì להפעלה: לחץ על הלחצן 
 Á או Ì נורית החיווי שבתוך הלחצן

תידלק.
המפוח יפעל במהירות נמוכה בלי קשר לכוונון  +

עוצמת המפוח.

אם אתה מפעיל את פעולת החום השיורי  +
בטמפרטורות גבוהות, רק פעולת האוורור 

תפעל. המפוח פועל במהירות בינונית.
e  או Ì להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן

.Á 
 Á או Ì נורית החיווי שבתוך הלחצן

כבה.
החימום השיורי מבוטל אוטומטית:

• לאחר כ- 30 דקות	
• כאשר מתג ההצתה פתוח	
• אם מתח המצבר יורד	
• כאשר חימום העזר מופעל	

יוניזציה

יוניזציה משמשת לטיהור האוויר בתוך הרכב ולצורך 
שיפור האקלים שבתוכו.

לפעולת יינון האוויר שבתוך הרכב אין ריח ולא ניתן 
להבחין בה.

באפשרותך להפעיל או לכבות את פעולת היוניזציה 
דרך Audio 20 או COMAND Online )ראה הוראות 

הפעלה נפרדות(.
ניתן להפעיל את היוניזציה רק כאשר בקרת 

האקלים האוטומטית פועלת. פתח האוויר הצדדי 
שבצד הנהג חייב להיות פתוח.

הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים 
באמצעות מפתח

הערות כלליות

"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים באמצעות 
 מפתח" זמינה רק בכלי רכב היברידיים מסוג 

פלאג-אין.

ניתן לחמם או לאוורר מעט את פנים הרכב וכן 
לקרר את האוויר שיוצא מפתחי האוורור לפני 

הכניסה לרכב.
מצבר המתח הגבוה חייב להיות טעון דיו כדי שניתן 

יהיה להפעיל מראש את בקרת האקלים באמצעות 
המפתח.

כאשר הרכב מקורר מראש, הפעולות שלהלן 
מופעלות בהתאם לצורך:

• בקרת אקלים אוטומטית	
• מפוח	
• אוורור מושב	

כאשר הרכב מחומם מראש, הפעולות שלהלן 
מופעלות בהתאם לצורך:

• בקרת אקלים אוטומטית	
• מפוח	
• חימום מושב	

אם הפעלת את היוניזציה דרך ה-Audio 20 או 
COMAND Online, הפעולה מופעלת יחד עם 

ההפעלה המוקדמת של בקרת האקלים.
הפעל את היוניזציה )ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(.

הפעלת/כיבוי ה"הפעלה מוקדמת של בקרת 
האקלים באמצעות מפתח"

לפני שתוכל להפעיל מראש את בקרת האקלים 
באמצעות המפתח, עליך להפעיל את הפעולה 

בעזרת מחשב הדרך.
e  כדי להפעיל את ה"הפעלה מוקדמת של

בקרת האקלים באמצעות מפתח": שחרר 
את נעילת הרכב בעזרת המפתח או בעזרת 

.KEYLESS-GO

פעולות החימום והקירור המוקדמות של בקרת 
האקלים מופעלות עד 5 דקות.

כדי לכבות את ה"הפעלה מוקדמת של בקרת 
האקלים באמצעות מפתח": "הפעלה מוקדמת 

של בקרת האקלים באמצעות מפתח" כבה 
אוטומטית בעת התנעת המנוע.
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הפעולות שלהלן ממשיכות לפעול לאחר התנעת 
המנוע:

• חימום מושב )חימום(	
• אוורור מושב )אוורור(	
• יוניזציה	

ניתן לכבות את ה"הפעלה מוקדמת של בקרת 
האקלים באמצעות מפתח" בעזרת הלחצן 

) עמוד 175(.
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בעיות ב"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים באמצעות מפתח"

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן להפעיל את 
ה"הפעלה מוקדמת של 

בקרת האקלים 
באמצעות מפתח" או 

שהפעולה כובתה.

רמת הטעינה של מצבר המתח הגבוה נמצאת מתחת למינימום הנדרש.
e .התנע את המנוע כאשר הרכב עומד במקומו 

מנוע הבערה הפנימית מניע את המנוע החשמלי. המנוע החשמלי 
פועל כאלטרנטור. מצבר המתח הגבוה נטען.

מידע נוסף אודות טעינת מצבר המתח הגבוה דרך:
• שקע חשמל ) עמוד 216(	
• עמדת טעינה ) עמוד 220(	
• עמוד טעינה ) עמוד 219(	

"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים באמצעות מפתח" הופעלה 
לפחות פעמיים כאשר המנוע מודמם.

e .התנע את המנוע ואפשר לו לפעול למשך 10 שניות לפחות
e  נסה להפעיל שוב את ה"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים

באמצעות מפתח".

הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים 
בשעת היציאה

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אנשים )במיוחד ילדים( החשופים לחום או לקור 
לפרק זמן ממושך עלולים להיפגע בצורה קשה 

או אף קטלנית. לעולם אל תשאיר אנשים 
)במיוחד ילדים( ללא השגחה בתוך הרכב.

הערות כלליות

"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה" זמינה רק בכלי רכב היברידיים מסוג 

פלאג-אין.
באפשרותך להשתמש ב"הפעלה מוקדמת של 

בקרת האקלים בשעת היציאה" כדי לקרר או 
לחמם את פנים הרכב אם המנוע לא פועל.

ניתן להפעיל מראש את בקרת האקלים בשעת 
היציאה בין שהרכב מחובר אל רשת החשמל ובין 

שלא. מכל מקום, רמת הטעינה של מצבר המתח 
הגבוה חייבת להיות מעל המינימום הנדרש.

כאשר הרכב מחובר אל רשת החשמל, ניתנת 
עדיפות לטעינת מצבר המתח הגבוה עד לרמת 

הטעינה המינימלית הנדרשת. "הפעלה מוקדמת 
של בקרת האקלים בשעת היציאה" אפשרית רק 

לאחר מכן.
משך הזמן של ה"הפעלה מוקדמת של בקרת 

האקלים בשעת היציאה" עשוי להתקצר אם:
• הרכב אינו מחובר לרשת החשמל וגם	
• מצבר המתח הגבוה אינו טעון במלואו	

בעת הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה, רמת טעינת מצבר המתח הגבוה עשויה 

לרדת, גם אם כבל הטעינה מחובר.
כאשר הרכב מקורר, הפעולות שלהלן מופעלות 

בהתאם לצורך:
• בקרת אקלים אוטומטית	
• מפוח	
• אוורור מושב	

כאשר הרכב מחומם, הפעולות שלהלן מופעלות 
בהתאם לצורך:

• בקרת אקלים אוטומטית	
• מפוח	
• חימום מושב	
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אם הפעלת את היוניזציה דרך ה-Audio 20 או 
COMAND Online, הפעולה מופעלת יחד עם 

ה"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה".

הפעל את היוניזציה )ראה הוראות הפעלה 
נפרדות(.

כוונון שעת היציאה

באפשרותך לכוונן את שעת היציאה בעזרת מחשב 
 הדרך או בעזרת היישום

Mercedes connect me web. ניתן לקשר את 
ה"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 

היציאה" לשעת יציאה זו. רכבך יקורר או יחומם עד 
לטמפרטורה הרצויה בזמן שהוגדר לשעת היציאה. 

ה"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה" תפעל 55 דקות לכל היותר לפני שעת 
היציאה. אם היציאה מתעכבת, הרכב יחומם או 

יקורר למשך 5 דקות נוספות.
e  כדי לכוונן את שעת היציאה: כוונן את שעת

היציאה בעזרת מחשב הדרך )  עמוד 341(. 
כוונן את שעת היציאה בעזרת היישום 
 Mercedes connect me web בכתובת

.http://www.mercedes.me

e  כדי להפעיל או לכבות את ה"הפעלה
מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה": הפעל או כבה את ה"הפעלה 

מוקדמת של בקרת האקלים בשעת היציאה" 
בעזרת מחשב הדרך. הפעל או כבה את 

ה"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
 Mercedes connect היציאה" בעזרת היישום

.http://www.mercedes.me בכתובת me web

"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה" כבה אוטומטית בעת התנעת הרכב. 

הפעולות שלהלן ממשיכות לפעול:
• חימום מושב	
• אוורור מושב	
• יוניזציה	

כדי לכבות את ה"הפעלה מוקדמת של בקרת 
האקלים בשעת היציאה": ניתן לכבות את 

ה"הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים בשעת 
היציאה" בעזרת הלחצן ) עמוד 175(.

הפעלת/כיבוי ה"הפעלה מוקדמת מידית 
של בקרת האקלים" באמצעות הלחצן

באפשרותך להפעיל את ה"הפעלה מוקדמת 
מידית של בקרת האקלים" גם כאשר טמפרטורת 
פנים הרכב בטמפרטורה הרצויה. משמעות הדבר 
שפנים הרכב ממשיך להתקרר או להתחמם אם 

הנסיעה נפסקת עד ל-50 דקות והמערכת שומרת 
על טמפרטורה קבועה.

e  כדי להפעיל או לכבות את ה"הפעלה
 מוקדמת מידית של בקרת האקלים": 

 לחץ על הלחצן :.
נורית החיווי הכחולה או האדומה שבתוך הלחצן 

נדלקת או כבה.
 להלן משמעות צבעי נוריות החיווי שבתוך 

הלחצן ::
• כחול: קירור מופעל	
• אדום: חימום מופעל	
• צהוב: שעת יציאה נבחרה מראש	
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חימום עזר

הערות בטיחות חשובות

סכנה $

אם צינור המפלט סתום או אם מקום חניית 
הרכב אינו מאוורר דיה, גזי פליטה רעילים, 

במיוחד פחמן חד-חמצני, עלולים לחדור אל תוך 
הרכב. הדבר יכול להתרחש כאשר הרכב חונה 

במקומות סגורים או תקוע בשלג לדוגמה. קיימת 
סכנה לפגיעה גופנית קטלנית.

עליך לכבות את חימום העזר כאשר הרכב עומד 
במקומות סגורים שאינם מצוידים במערכת 

אוורור מתאימה, לדוגמה חניה סגורה. אם הרכב 
תקוע בשלג ואתה חייב להשאיר את חימום 

העזר פועל, ודא שהאזור שסביב צינור הפליטה 
והרכב נקי משלג. כדי להבטיח אספקת אוויר טרי 

בכמות מספקת, פתח את אחד מחלונות הצד 
של הרכב בצד המנוגד לצד הרוח.

אזהרה $

חלקי הרכב עלולים להתחמם מאוד כאשר 
חימום העזר פועל.

חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים קטנים 
עלולים להידלק אם הם באים במגע עם:

• חלקיה החמים של מערכת הפליטה	
• גזי הפליטה עצמם	

הדבר עלול לגרום לשרפה.
כאשר חימום העזר מופעל ודא ש:

• חומרים דליקים לא באים במגע עם חלקי רכב 	
חמים

• גזי הפליטה יכולים לצאת מצינור הפליטה ללא 	
הפרעה

• גזי הפליטה לא באים במגע עם חומרים 	
דליקים.

חימום העזר מותקן מתחת לכנף הקדמית 
השמאלית. יציאת גזי הפליטה נמצאת מאחורי 

הגלגל הקדמי השמאלי.

הפעלת אוורור/חימום העזר צורכת מתח   
ממצבר הרכב. לאחר חימום הרכב או אוורורו 
פעמיים לכל היותר עליך לנהוג למרחק ארוך 

יותר.
 הפעל את חימום העזר פעם בחודש למשך 

כ- 10 דקות.
חימום העזר מחמם את האוויר שבתוך הרכב 

לטמפרטורה שכווננה. הוא פועל בלי להשתמש 
בחום המנוע הפועל. חימום העזר מופעל ישירות 

תוך שימוש בדלק של הרכב. מסיבה זו מפלס מכל 
הדלק חייב להיות בגובה מפלס הדלק הרזרבי 

לפחות כדי שחימום העזר יפעל כהלכה.
חימום העזר או אוורור העזר מתכוונן אוטומטית 

לשינויים בתנאי מזג האוויר והטמפרטורה. לכן 
חימום העזר יכול לעבור ממצב אוורור למצב חימום 

או ממצב חימום למצב אוורור.
חימום העזר כבה כאשר המנוע מודמם. אוורור 

 העזר כבה כאשר אתה מסובב את המפתח 
למצב ( 2 עמוד 187(.

חימום העזר כבה אוטומטית לאחר 50 דקות. ניתן 
לשנות פרק זמן זה. לשם כך פנה למרכז שירות 

מורשה.
אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר כדי 
לקרר את פנים הרכב לטמפרטורה הנמוכה 

מהטמפרטורה החיצונית.

לפני ההפעלה

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e .כוונן את הטמפרטורה הרצויה
ניתן להפעיל את אוורור/חימום העזר גם כאשר 

בקרת האקלים הידנית הופעלה. המערכת תפעל 
בצורה האופטימלית כאשר היא במצב אוטומטי. 

. 22°C  -כוונן את הטמפרטורה ל
ניתן להפעיל/לכבות את חימום העזר או את אוורור 
העזר בעזרת הלחצן שעל הקונסולה המרכזית או 

על השלט רחוק.
ניתן להשתמש במחשב הדרך כדי להגדיר עד שלוש 

שעות יציאה. אחת מהן ניתנת לבחירה מראש 
) עמוד 344(.
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הפעלת או כיבוי אוורור/חימום העזר בעזרת 
הלחצן שעל הקונסולה המרכזית

הערות כלליות

 להלן משמעות צבעי נוריות החיווי שבתוך 
הלחצן ::

• כחול: אוורור העזר פועל	
• אדום: חימום עזר מופעל	
• צהוב: שעת יציאה נבחרה מראש 	

) עמוד 344(.

הפעלת/ביטול פעולה

e  כדי להפעיל את חימום העזר או את אוורור
 העזר: לחץ על הלחצן :.

נורית החיווי האדומה או הכחולה שבתוך הלחצן 
: תידלק.

e  כדי לכבות את חימום העזר או את אוורור
 העזר: לחץ על הלחצן :.

נורית החיווי האדומה או הכחולה שבתוך הלחצן 
: כבה.

הפעלה או כיבוי של אוורור/חימום העזר 
בעזרת השלט רחוק

הערות כלליות

רכבך מגיע עם שלט רחוק אחד. באפשרותך 
להשתמש בשני שלטים רחוקים נוספים לרכבך. 

למידע נוסף, נא צור קשר עם מרכז שירות מורשה.
שמור את השלט רחוק המפעיל את חימום העזר 

כך שלא יפעיל את חימום העזר בשוגג. ודא במיוחד 
שהשלט המפעיל את חימום העזר נמצא הרחק 

מהישג ידם של ילדים.

טווח השלט רחוק הוא כ- 300 מטרים. טווח זה יורד 
במקרה של:

• מקורות הפרעות רדיו	
• עצמים קשיחים בין השלט לרכב	
• השלט רחוק לא מכוון לעבר הרכב	
• הפעלתו מתוך מקום סגור	

אם סוללת השלט רחוק חלשה, סמל סוללה ריקה 
יופיע בצדו השמאלי של הצג. החלף את סוללת 

השלט רחוק וקרא את הערות הבטיחות החשובות 
בעת ההחלפה ) עמוד 179(.

הפעלת וכיבוי חימום העזר או אוורור העזר

שלט רחוק

צג  :

u הפעלת חימום העזר או אוורור העזר  ;

בדיקת המצב   
. כוונון שעת היציאה  =

^ כיבוי חימום העזר או אוורור העזר  ?

, כוונון שעת היציאה  A

e  והחזק u כדי להפעיל: לחץ על הלחצן
 אותו לחוץ.

הכיתוב "ON" מופיע על צג השלט רחוק.
e  כדי לכבות: לחץ על הלחצן̂  והחזק אותו

 לחוץ.
הכיתוב "OFF" מופיע על צג השלט רחוק.
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בדיקת מצב חימום העזר או אוורור העזר

e .u לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
ההודעות שלהלן עשויות להופיע בצג:

משמעותצג

חימום העזר או אוורור 
העזר כבוי.

אוורור העזר פועל. המספר 
שבצג מראה את הזמן 

שנותר )בדקות( לפעולת 
אוורור העזר.

חימום העזר פועל. המספר 
שבצג מראה את הזמן 

שנותר )בדקות( לפעולת 
חימום העזר.

שעת היציאה הופעלה. 
שעת היציאה מופיעה בצג.

שעת היציאה הופעלה. 
אוורור העזר פועל. המספר 

שבצג מראה את הזמן 
שנותר )בדקות( לפעולת 

אוורור העזר. אם הרכב לא 
מותנע לאחר פרק זמן זה, 

 זמן ההפעלה גדל 
ב- 5 דקות.

שעת היציאה הופעלה. 
חימום העזר פועל. המספר 

שבצג מראה את הזמן 
שנותר )בדקות( לפעולת 

חימום העזר. אם הרכב לא 
מותנע לאחר פרק זמן זה, 

 זמן ההפעלה גדל 
ב- 5 דקות.

אם המנוע לא הגיע לטמפרטורת העבודה לאחר 
התנעתו, זמן חימום העזר גדל. חימום העזר 

ממשיך לפעול עד שהמנוע מגיע לטמפרטורת 
העבודה. במקרה זה, הסמל y מופיע בצג 

השלט רחוק וזמן ההפעלה יהיה אפס דקות.

כוונון שעת היציאה

ודא שהשעה ברכב מכווננת כהלכה לפני כוונון 
שעת היציאה )ראה הוראות הפעלה נפרדות(. 

אחרת, חימום העזר יפעל בשעה הלא נכונה 
ובמקום לא מתאים. בעת כוונון שעת היציאה, קרא 
גם את הערות הבטיחות החשובות ) עמוד 176(.

e .u לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
e  לחץ שוב ושוב על הלחצן . או , עד

שהשעה שברצונך לשנות תופיע בצג.
e .^-ו u לחץ בו-זמנית על הלחצנים 

הסמל Î שבצג השלט רחוק יהבהב.
e  לחץ על הלחצן . או , כדי לכוונן את

שעת היציאה הרצויה.
ככל שתלחץ יותר על הלחצן . או ,,  +

כך תשתנה השעה במהירות.
e .^-ו u לחץ בו-זמנית על הלחצנים

שעת היציאה החדשה נשמרת.
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הפעלת שעת היציאה שכווננה

e .u לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
e  לחץ שוב ושוב על הלחצן . או , עד

להופעת שעת היציאה הרצויה בצג.
e .u לחץ על הלחצן 

 C או B , A שעת היציאה והאותיות Í הסמל
)תלוי בשעת היציאה שנבחרה( יופיעו בצג.

ביטול שעת היציאה שכווננה

e .u לחץ לחיצה קצרה על הלחצן 
מצב חימום העזר מופיע בצג.

e .. לחץ על הלחצן 
שעת היציאה הראשונה שנשמרה מופיעה בצג.

e .  לחץ על הלחצן̂ 
הכיתוב "OFF" מופיע על צג השלט רחוק.

החלפת סוללת השלט רחוק

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

סוללות מכילות חומרים רעילים ומאכלים. בליעת 
סוללות עלולה לגרום לבעיות בריאותיות קשות. 

קיימת סכנה לפגיעה גופנית קטלנית.
הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים. במקרה של 

בליעת סוללה, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

% הערת הגנה על הסביבה

סוללות מכילות חומרים 
מזהמים. חל איסור להשליך אותן 

לאשפה הביתית הרגילה. חובה 
לאסוף אותן ולהשליכן בנפרד אל 

מערכת המחזור באופן ידידותי 
לסביבה.

השלך סוללות תוך שמירה על 
הסביבה. הבא סוללות ריקות אל 

מרכז שירות מורשה או אל 
נקודת איסוף של סוללות 

משומשות.

החלפת הסוללה

אם יש להחליף את הסוללה, סמל סוללה ריקה 
יופיע בצדו השמאלי של הצג. החלף את הסוללה 

.CR2450 בסוללת ליתיום
e .: הכנס חפץ חד אל תוך המגרעת
e .הסט את מכסה הסוללה ; לאחור בכיוון החץ
e .= הסר את הסוללה הישנה
e  הכנס את הסוללה החדשה כך שהאותיות

פונות מעלה.
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e  הסט את מכסה הסוללה ; בכיוון הנגדי לחץ
שעל השלט רחוק עד לנעילתו.

e  השתמש בשלט רחוק כדי לבדוק את פעולות
חימום העזר של הרכב.
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בעיות באוורור/חימום העזר

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

 FAIL¨ .תקלה בתשדורת האותות בין המשדר והרכב
e .שנה את מיקומך ביחס לרכב והתקרב אליו אם יש צורך בכך
e  נסה שוב להפעיל או לכבות את אוורור/חימום העזר בעזרת השלט

רחוק.

FAIL.לא ניתן להפעיל את חימום העזר או חימום העזר כיבה את עצמו
מצבר המתנע אינו טעון דיו.

e .טען את מצבר המתנע
e .נסה שוב להפעיל את אוורור/חימום העזר בעזרת השלט רחוק

לא ניתן להפעיל את חימום העזר או חימום העזר כיבה את עצמו.
מפלס מכל הדלק נמוך ממפלס מכל הדלק הרזרבי.

e .תדלק בתחנת הדלק הקרובה
e .נסה שוב להפעיל את חימום העזר בעזרת השלט רחוק

לא ניתן להפעיל את אוורור/חימום העזר או אוורור/חימום העזר כיבה את 
עצמו.

תקלה בחימום העזר או באוורור העזר.
e .בדוק את חימום העזר או את אוורור העזר במרכז שירות מורשה

כוונון פתחי האוורור

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אוויר חם מאוד או קר מאוד עלול לצאת מפתחי 
האוורור. הדבר עלול לגרום לכוויות חום או קור 

אם אתה נמצא ליד יציאות פתחי האוורור. הדבר 
עלול לגרום לחבלה.

ודא שכל נוסעי הרכב נמצאים במרחק בטוח 
מפתחי האוורור. הפנה את פתחי האוורור לאזור 

אחר אם יש צורך בכך.

כדי להבטיח זרימת אוויר טרי דרך פתחי האוורור אל 
תוך הרכב, נא קרא את ההערות שלהלן:

• אל תחסום את סורג )גריל( כניסת האוויר שעל 	
מכסה המנוע ואת תא המנוע בצד הנוסע 

הקדמי וודא שאין עליהם קרח, שלג או עלים
• לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את סורגי 	

האוורור שבתוך הרכב

כדי להפעיל את מערכת האוורור ללא רעש,  +
כוונן את פתחי האוורור למצב אמצעי.
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כוונון פתחי האוורור המרכזיים

פתח אוורור מרכזי, שמאלי  :

פתח אוורור מרכזי, ימני  ;

כפתור עגול, פתח אוורור מרכזי ימני  =

כפתור עגול, פתח אוורור מרכזי שמאלי  ?

e  כדי לפתוח או לסגור: סובב את הכפתורים
העגולים = ו-? שמאלה או ימינה.

כוונון פתחי האוורור הצדדיים

פתח הסרת אדים מהחלון הצדדי  :
פתח אוורור צדדי  ;

כפתור עגול לפתח אוורור צדדי  =

e  כדי לפתוח או לסגור: סובב את הכפתור
העגול = למעלה או למטה.

כוונון פתחי האוורור של תא הכפפות

סגור את פתחי האוורור בעת חימום הרכב.  
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות, פתח את פתחי 

האוורור והפעל את הפעולה "קירור עם ייבוש 
אוויר". אחרת, חפצים רגישים לטמפרטורה 

המאוחסנים בתוך תא הכפפות עלולים להיפגע.

כפתור עגול, פתח אוורור  :

פתח אוורור  ;

כאשר בקרת אקלים אוטומטית מופעלת, ניתן 
לאוורר את תא הכפפות לצורך קירור תכולתו 

לדוגמה. עוצמת זרם האוויר תלויה בעוצמת המפוח 
ובכוונוני יציאת האוויר.

e  כדי לפתוח או לסגור: סובב את הכפתור
העגול : שמאלה או ימינה.

כוונון פתחי האוורור של המושבים 
האחוריים

כוונון פתחי האוורור המרכזיים בתא האחורי

דוגמה: פתחי האוורור המרכזיים בלוח הבקרה האחורי

כפתור עגול, פתח אוורור אחורי  :
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פתח אוורור אחורי, ימני  ;
לוח בקרה אחורי  =

פתח אוורור אחורי, שמאלי  ?

כדי לפתוח או לסגור: סובב את הכפתור העגול  
: למעלה או למטה.

כוונון פתחי האוורור הצדדיים בתא האחורי

: פתח אוורור צדי בתא האחורי
; כפתור עגול, פתח אוורור צדדי אחורי

e  כדי לפתוח או לסגור: סובב את הכפתור
העגול ; שמאלה או ימינה.
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

 למידע אודות מרכזי שירות מורשים:  +
) עמוד 29(.

הערות לגבי הרצה

הערות בטיחות חשובות

החיישנים בחלק ממערכות הנהיגה ומערכות 
בטיחות הנהיגה מתאפסים אוטומטית לאחר 

נהיגה למרחק מסוים מרגע קבלת הרכב או לאחר 
ביצוע תיקונים. המערכת אינה פועלת ביעילות 

מלאה עד לסיום תהליך לימוד זה.
רפידות בלמים וצלחות חדשות או שהוחלפו 

מספקות ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר 
כמה מאות קילומטרים של נסיעה. התגבר על 

יעילות בלימה נמוכה זו על ידי הפעלת כוח גדול 
יותר על דוושת הבלמים.

1,500 הק"מ הראשונים

אם תשמור על המנוע החל מיומו הראשון, תוכל 
להאריך את חיי השירות שלו ולהגן על ביצועיו 

המצוינים.
• נהג במהירות מנוע ומהירות נסיעה שונות 	

ב- 1,500 הק"מ הראשונים.
• הימנע מהעמסת הרכב במהלך פרק זמן זה, 	

לדוגמה אין לפתוח את המצערת עד הסוף.
• החלף הילוכים במועד לפני שמחט מד מהירות 	

המנוע מגיעה ל-Ô ממהלכה עד לאזור האדום.
• אל תוריד הילוך ידנית כדי לבלום.	
• נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה מעבר 	

לנקודת ההתנגדות )"קיק-דאון"(.

לאחר 1,500 ק"מ אתה יכול להאיץ בהדרגה את 
הרכב למהירויות נסיעה ומנוע גבוהות יותר.

 הערות נוספות אודות ההרצה בדגמי
:Mercedes-AMG

• אל תנהג במהירויות העולות על 140 קמ"ש 	
במהלך 1,500 הק"מ הראשונים.

•  הפעל את המנוע במהירות מרבית של	
4,500 סל"ד לזמן קצר בלבד.

• מומלץ לנהוג ב-1,500 הק"מ הראשונים במצב 	
Comfort )נוחות(.

עליך לציית להערות אלו בנוגע להרצה גם לאחר 
החלפת המנוע או חלקים במערכת העברת הכוח 

ברכבך.

נהיגה

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

חפצים בחלל הרגליים של הנהג עלולים להגביל 
את המרווח שסביב הדוושות או למנוע את 

הפעלתן. דבר זה הוא סכנה תפעולית ויפגע 
בבטיחות הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אחסן את כל החפצים בצורה בטוחה בתוך הרכב 
כך שהם לא יגיעו לחלל הרגליים של הנהג. 

אבטח תמיד שטיחונים כהלכה וכמפורט כדי 
לוודא שיהיה מספיק מקום להפעלת הדוושות. 

אין להשתמש בשטיחונים שאינם מהודקים, ואין 
לערום כמה שטיחונים זה על גבי זה.

אזהרה $

נעליים לא מתאימות עלולות להפריע בהפעלת 
הדוושות, לדוגמה:

• נעליים עם סוליות עבות	
• נעליים עם עקבים גבוהים	
• נעלי בית	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
נעל נעליים מתאימות כדי שתוכל להפעיל את 

הדוושות כהלכה.
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אזהרה $

אם תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה, 
מערכות הבטיחות לא יפעלו כלל או יפעלו בצורה 

מוגבלת. הדבר עלול להשפיע לדוגמה על 
מערכת הגה הכוח ועל יעילות מגבר הבלמים. 

יהיה עליך להשתמש בכוח גדול יותר כדי לסובב 
את גלגל ההגה וכדי לבלום. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
אל תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה.

אזהרה $

אם בלם החניה לא השתחרר במלואו בעת 
הנהיגה, הוא עלול:

• להתחמם ולגרום לשרפה	
• להפסיק לפעול.	

הדבר עלול לגרום לשרפה ולתאונה. שחרר את 
בלם החניה במלואו לפני התחלת הנסיעה.

אל תחמם את המנוע כאשר הרכב עומד   
במקומו. התחל מיד בנסיעה. הימנע מהפעלת 

המנוע במהירויות גבוהות ומנהיגה תוך כדי 
פתיחה מלאה של המצערת עד שהמנוע הגיע 

לטמפרטורת העבודה שלו.
העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב 

הרצוי רק כאשר הרכב עומד במקומו.
הימנע מסבסוב הגלגלים המניעים בעת התחלת 

הנסיעה בכבישים חלקלקים. אחרת הדבר עלול 
לגרום נזק למערכת העברת הכוח.

דגמי Mercedes-AMG: בטמפרטורות שמן   
מנוע נמוכות )מתחת ל- 20°C+(, מהירות 

המנוע המרבית מוגבלת כדי להגן על המנוע. 
הימנע מנהיגה תוך כדי פתיחה מלאה של 

המצערת כאשר המנוע קר כדי להגן על המנוע 
וכדי לאפשר לו לפעול בצורה חלקה.

קרא את הערות הבטיחות החשובות בנוגע לכלי 
רכב היברידיים מסוג פלאג-אין ) עמוד 48(.

מצבי המפתח

מפתח

כדי להוציא את המפתח  g

אספקת מתח לצרכנים מסוימים כגון מגבי   1
השמשה הקדמית

מתג הצתה )אספקת מתח לכל הצרכנים(   2
ומצב נהיגה

כדי להתניע את המנוע  3

אם המפתח לא שייך לרכב זה, ניתן עדיין  +
לסובב את מתג ההצתה. מכל מקום, הוא לא 

יכול לפתוח את מתג ההצתה. לא ניתן יהיה 
להתניע את המנוע.

KEYLESS-GO

הערות כלליות

כלי רכב עם KEYLESS-GO מצוידים בפעולת 
KEYLESS-GO מובנית ולחצן התנעה/הדממה 

מתפרק.
המערכת מבצעת מעת לעת בדיקת קשר בין 

הרכב והמפתח כדי לקבוע אם יש מפתח מתאים 
בתוך הרכב. פעולה זו מתבצעת בעת התנעת 

המנוע לדוגמה.
כאשר אתה מכניס את לחצן ההתנעה/ההדממה 

 אל תוך מתג ההצתה, המערכת זקוקה 
לכ- 2 שניות כדי לזהות את הפעולה. לאחר מכן 

באפשרותך להשתמש בלחצן ההתנעה/ההדממה.
כמה לחיצות רצופות על לחצן ההתנעה/ההדממה 

מקבילות למצביו השונים של המפתח במתג 
ההצתה. התנאי הוא שאתה לא לוחץ על דוושת 

הבלמים.
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אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים ועל לחצן 
ההתנעה/ההדממה, המנוע מניע מיד.

כדי להתניע את הרכב בלי להשתמש בפועל 
במפתח:

• חובה להכניס את לחצן ההתנעה/ההדממה אל 	
תוך מתג ההצתה

• המפתח חייב להיות בתוך הרכב	
• אין לנעול את המפתח בעזרת המפתח או 	

בעזרת (  KEYLESS-GO עמוד 97(

אל תציב את המפתח:
• ליד מכשירים אלקטרוניים, לדוגמה טלפון נייד או 	

מפתח אחר
• ליד חפצים מתכתיים, לדוגמה מטבעות או פח	
• בתוך חפצים מתכתיים, לדוגמה תיבת מתכת	

.KEYLESS-GO-הדבר עלול להשפיע על מפתח ה
אל תשאיר את מפתח ה-KEYLESS-GO במחזיק 
הכוסות המקורר/המחומם ) עמוד 420(. אחרת, 

 מפתח ה-KEYLESS-GO או 
ה-KEYLESS-START לא יזוהה.

אם אתה נועל את הרכב בעזרת השלט רחוק או 
בעזרת ה-KEYLESS-GO לאחר פרק זמן קצר:

• לא תוכל לפתוח את מתג ההצתה בעזרת לחצן 	
ההתנעה/ההדממה

• לא תוכל להתניע את המנוע בעזרת לחצן 	
ההתנעה/ההדממה עד שתשחרר שוב את 

נעילת הרכב

אם אתה נועל את הנעילה המרכזית של הרכב 
בעזרת לחצן הנעילה שעל הדלת הקדמית 

) עמוד 105(, באפשרותך להתניע את המנוע 
בעזרת לחצן ההתנעה/ההדממה.

ניתן לדומם את המנוע כאשר הרכב בתנועה על 
ידי לחיצה על לחצן ההתנעה/ההדממה והחזקתו 

לחוץ למשך 3 שניות. פעולה זו אינה קשורה 
.)ECO( לפעולת ההתנעה/ההדממה האוטומטית

KEYLESS-GO מצבי מפתח עם

לחצן התנעה/הדממה  :

מתג הצתה  ;

כאשר אתה פותח את מתג ההצתה, כל נוריות 
החיווי שבלוח המחוונים נדלקות. למידע נוסף 

אודות המצבים שבהם נורית החיווי לא כבה לאחר 
 התנעת המנוע או נדלקת במהלך הנסיעה 

) עמוד 394(.
אם עדיין לא לחצת על לחצן ההתנעה/ההדממה 
:, מתג ההצתה נמצא במצב הזהה למצב שבו 

המפתח הוסר.
e  כדי להפעיל את אספקת המתח: לחץ פעם

 אחת על לחצן ההתנעה/ההדממה :.
אספקת המתח תפעל. כעת באפשרותך 

להפעיל את מגבי השמשה הקדמית לדוגמה.
אספקת המתח כבה שוב אם:

• דלת הנהג נפתחת וכן	
• אתה לוחץ פעמיים על לחצן התנעה/הדממה 	

: במצב זה

e  כדי להפעיל את מתג ההצתה: לחץ פעמיים
 על לחצן ההתנעה/ההדממה :.

מתג ההצתה פתוח.
אם אתה לוחץ פעם אחת על לחצן ההתנעה/

ההדממה : במצב זה, מערכת ההצתה שוב 
כבה.
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הסרת לחצן ההתנעה/ההדממה

באפשרותך להסיר את לחצן ההתנעה/ההדממה 
ממתג ההצתה ולהתניע את הרכב כרגיל בעזרת 

המפתח.
ניתן לעבור ממצב KEYLESS-GO למצב הפעלה 

בעזרת המפתח רק כאשר תיבת ההילוכים נמצאת 
.P במצב

e  הסר את לחצן ההתנעה/ההדממה : ממתג
ההצתה ;.

אינך צריך להסיר את לחצן ההתנעה/ההדממה 
ממתג ההצתה בעת היציאה מהרכב. מכל מקום, 

עליך לקחת תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב. כל עוד המפתח בתוך הרכב:

• ניתן להתניע את המנוע בעזרת לחצן ההתנעה/	
ההדממה

• ניתן להפעיל ציוד חשמלי	

התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם ילדים נשארים בתוך הרכב ללא השגחה, הם 
עלולים:

• לפתוח את הדלתות ולסכן אנשים או 	
משתמשים אחרים בדרך

• לצאת החוצה ולהיפגע מהתנועה	
• להפעיל את ציוד הרכב וללכוד את עצמם 	

לדוגמה.

ילדים עלולים גם לגרום לרכב להתחיל לנוע, 
לדוגמה על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע.	

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 
ולחבלה.

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב. הרחק תמיד את המפתח 

מהישג ידם של ילדים.

אזהרה $

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון 
פחמן חד-חמצני. שאיפת גזי פליטה אלו גורמת 
להרעלה. קיימת סכנה לפגיעה גופנית קטלנית. 

לכן לעולם אל תשאיר את המנוע פועל 
במקומות סגורים ללא אוורור נאות.

אזהרה $

חומרים דליקים הבאים במגע עם מערכת 
הפליטה או עם חלקיו החמים של המנוע עלולים 

לעלות באש. הדבר עלול לגרום לשרפה.
בצע בדיקות תקופתיות כדי לוודא שאין חומרים 
זרים דליקים בתא המנוע או במערכת הפליטה.

אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת   
המנוע.

הערות כלליות

כלי רכב עם מנוע בנזין: הממיר הקטליטי מחומם 
למשך עד 30 שניות לאחר התנעת מנוע קר. צליל 

המנוע עשוי להשתנות במקרה זה.

תיבת הילוכים אוטומטית

e   P העבר את תיבת ההילוכים למצב
 ) עמוד 197(.

מחוון מצב תיבת ההילוכים שבצג הרב-תפקודי 
יציג את האות (  P עמוד 197(.

באפשרותך להתניע את המנוע כאשר תיבת  +
.N-ו P ההילוכים במצב
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התנעה עם המפתח

e  כדי להתניע מנוע דיזל: סובב את המפתח
 במתג ההצתה למצב ( 2 עמוד 187(.

נורית החיווי % של מצתי הלהט שבלוח 
המחוונים נדלקת.

e  ,3 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
ושחרר אותו מיד לאחר התנעת המנוע 

) עמוד 187(.

כלי רכב עם מנוע דיזל: אם המנוע חם,  +
באפשרותך להתניעו בלי להשתמש במצתי 

הלהט.

השימוש ב-KEYLESS-GO לצורך התנעת 
המנוע

ניתן להשתמש בלחצן ההתנעה/ההדממה כדי 
להתניע את המנוע בלי להכניס את המפתח אל 

תוך מתג ההצתה. המפתח חייב להיות בתוך הרכב 
ולחצן ההתנעה/ההדממה חייב להיות בתוך מתג 

ההצתה. מצב התנעה זה אינו קשור לפעולת 
ההתנעה ECO start/stop האוטומטית.

e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  לחץ פעם אחת על לחצן ההתנעה/ההדממה

 ) עמוד 187(.
 כלי רכב עם מנוע בנזין: המנוע מניע.

כלי רכב עם מנוע דיזל: מצתי הלהט מופעלים 
והמנוע מניע.

התחלת הנסיעה

הערות כלליות

אזהרה $

אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק 
 ,R או D ואתה משלב את תיבת ההילוכים למצב

הרכב עלול להתחיל לנוע באופן פתאומי. הדבר 
עלול לגרום לתאונה.

בעת שילוב תיבת ההילוכים למצב D או R, לחץ 
תמיד בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תלחץ על 

דוושת ההאצה.

לחץ על דוושת ההאצה בעדינות בעת התחלת 
הנסיעה.

הנעילה המרכזית מופעלת מיד לאחר התחלת 
הנסיעה. לחצני הנעילה שבדלתות יורדים למטה.

באפשרותך לפתוח את הדלתות מתוך הרכב בכל 
עת.

באפשרותך גם לבטל את פעולת הנעילה 
האוטומטית ) עמוד 344(.

ניתן להעביר את תיבת ההילוכים ממצב P למצב 
הרצוי רק בעת לחיצה על דוושת הבלמים. רק 
במקרה זה נעילת החניה משתחררת. אם לא 

תלחץ על דוושת הבלמים, תוכל עדיין להעביר את 
ידית ה-DIRECT SELECT, אולם מנעול החניה לא 

ישתחרר.

לאחר התנעת מנוע קר, החלפות ההילוכים  +
מתבצעות במהירויות מנוע גבוהות יותר. הדבר 
מאפשר לממיר הקטליטי להגיע לטמפרטורת 

העבודה שלו מהר יותר.
מידע אודות שחרור אוטומטי של בלם החניה 

החשמלי ) עמוד 224(.

התחלת נסיעה עם גרור

הפעל את בלם החניה החשמלי כדי שהרכב והגרור 
לא יתדרדרו לאחור בעת התחלת נסיעה בעלייה.

e .לחץ על הידית : והחזק אותה לחוצה 
בלם החניה החשמלי ממשיך לבלום את הרכב 

 ומונע ממנו להתדרדר לאחור.
נורית החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים 

ממשיכה לדלוק.
e .לחץ על דוושת ההאצה
e  שחרר את הידית : מיד לאחר שהרכב הגורר

 והגרור מוחזקים על ידי כוח המנוע.
 בלם החניה החשמלי משתחרר

נורית החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים 
כבה.
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עזר לזינוק בעלייה

מערכת העזר לזינוק בעלייה מסייעת לך להתחיל 
לנוע לפנים או לאחור כאשר הרכב עומד בעלייה. 

היא עוצרת את הרכב לפרק זמן קצר לאחר שחרור 
דוושת הבלמים. היא נותנת לך מספיק זמן להעביר 

את רגלך מדוושת הבלמים אל דוושת ההאצה 
וללחוץ עליה לפני שהרכב מתחיל להתדרדר.

אזהרה $

לאחר פרק זמן קצר, מערכת העזר לזינוק 
בעלייה תפסיק לבלום את הרכב והוא עלול 

להתדרדר. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 
לתאונה ולחבלה.

לכן העבר במהירות את רגלך מדוושת הבלמים 
אל דוושת ההאצה. לעולם אל תעזוב את הרכב 

כאשר הוא מוחזק במקומו על ידי מערכת העזר 
לזינוק בעלייה.

מערכת העזר לזינוק בעלייה אינה פעילה אם:
• אתה מתחיל את הנסיעה בכביש ישר או בירידה	
• 	N תיבת ההילוכים במצב
• בלם החניה החשמלי מופעל	
• 	ESP® -יש תקלה במערכת ה

ECO start/stop פעולת

הקדמה

סעיף זה מתאר את פעולת ECO start/stop לכל 
הדגמים מלבד כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין. 

מידע אודות פעולת ECO start/stop בכלי רכב 
היברידיים מסוג פלאג-אין ) עמוד 312(.

פעולת ECO start/stop מדוממת אוטומטית את 
המנוע כאשר הרכב נעצר בתנאים מסוימים.

המנוע מניע אוטומטית כאשר הנהג מתחיל שוב 
לנוע. פעולת ECO start/stop מסייעת לך להפחית 

את תצרוכת הדלק ואת פליטת המזהמים של 
רכבך.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם המנוע מודמם אוטומטית ואתה יוצא 
מהרכב, הוא מונע שוב אוטומטית. הרכב עלול 
להתחיל לנוע. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
אם ברצונך לצאת מהרכב, סגור תמיד את מתג 

ההצתה ואבטח את הרכב מפני תנועה.

הערות כלליות

ECO start/stop צג  :

פעולת ECO start/stop מופעלת כאשר אתה 
מתניע את המנוע בעזרת המפתח או לחצן 

ההתנעה/ההדממה.
 ECO אם המנוע הודמם אוטומטית על ידי פעולת

 start/stop, הסמל הירוק è מופיע בצג 
הרב-תפקודי.

אם התנאים להדממה אוטומטית של המנוע לא 
מתקיימים, הסמל è הצהוב יופיע.

 ECO start/stop פעולת :Mercedes-AMG דגמי
.Slippery-ו Comfort זמינה רק בתוכניות הנהיגה
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הדממת מנוע אוטומטית

 ,N או D אם הרכב נבלם עד לעצירה מלאה במצב
פעולת ECO start/stop מדוממת אוטומטית את 

המנוע.
פעולת ECO start/stop פועלת כאשר:

• נורית החיווי שבתוך הלחצן ECO דולקת בצבע 	
ירוק

• הטמפרטורה החיצונית נמצאת בטווח הפעולה 	
של המערכת

• המנוע הגיע לטמפרטורת העבודה הרגילה שלו	
• טמפרטורת פנים הרכב הגיעה לערך שהוגדר	
• המצבר טעון דיו	
• המערכת מזהה שאין אדים על השמשה 	

הקדמית כאשר מערכת מיזוג האוויר פועלת
• מכסה המנוע סגור	
• דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות של הנהג 	

חגורה

כל מערכות הרכב ממשיכות לפעול בעת הדממה 
אוטומטית של המנוע.

ניתן להפעיל את פעולת HOLD אם המנוע הודמם 
אוטומטית. במקרה זה אין צורך להמשיך ולהפעיל 
את הבלמים במהלך שלב ההדממה האוטומטית. 

בעת לחיצה על דוושת ההאצה, המנוע מניע 
 HOLD אוטומטית ופעולת הבלימה במצב

מתבטלת.
 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי

המערכת יכולה לדומם את המנוע אוטומטית 
 למשך 4 פעמים לכל היותר )עצירה ולאחר מכן 

3 עצירות נוספות( ברציפות.
דגמי Mercedes-AMG: מספר הדממות המנוע 

האוטומטיות הרצופות אינו מוגבל.

התנעת מנוע אוטומטית

המנוע מותנע אוטומטית אם:
• אתה מכבה את פעולת ECO start/stop על ידי 	

ECO לחיצה על הלחצן
• תיבת ההילוכים במצב D או N, דוושת הבלמים 	

משוחררת ופעולת HOLD אינה פועלת
• אתה לוחץ על דוושת ההאצה	
• 	R אתה משלב להילוך אחורי
• 	P אתה מוציא את תיבת ההילוכים ממצב
• אתה מפעיל את תוכנית הנהיגה Sport Plus או 	

)Mercedes-AMG דגמי( Sport
• אתה מחליף הילוכים בצורה ידנית )דגמי 	

)Mercedes-AMG
• אתה מפעיל את תוכנית הנהיגה Off-road )כלי 	

רכב עם תוכנית שטח(.
• אתה מפעיל את תוכנית הנהיגה Off-road או 	

 Off-road Plus )כלי רכב עם חבילת
)Off-Road Engineering

• אתה משחרר את חגורת הבטיחות שלך או 	
פותח את דלת הנהג

• הרכב מתחיל להתדרדר	
• מערכת הבלמים דורשת זאת	
• הטמפרטורה בתוך הרכב שונה מהטמפרטורה 	

שכווננה
• המערכת מזהה אדים על השמשה הקדמית 	

כאשר מערכת מיזוג האוויר פועלת
• טעינת המצבר נמוכה מדי	

העברת תיבת ההילוכים למצב P אינה מתניעה את 
המנוע.
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ECO start/stop ביטול או הפעלת פעולת

)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי

e .: ECO כדי לכבות: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; כבה.

e .: ECO כדי להפעיל: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; נדלקת.

 ECO כבויה, פעולת ECO אם נורית החיווי שבלחצן
start/stop נוטרלה ידנית או כתוצאה מתקלה.

Mercedes-AMG דגמי

e  להפסקת הפעולה: בתוכנית הנהיגה
.: ECO לחץ על הלחצן ,Comfort

או

e  הפעל את החלפת ההילוכים הידנית 
) עמוד 201(.

או

e  או Sport Plus הפעל את תוכנית הנהיגה
 ( Sport עמוד 195(.

נורית החיווי ; כבה.

e .: ECO כדי להפעיל: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; נדלקת. כאשר תוכנית הנהיגה 

Sport Plus או Sport מופעלת, תיבת 
ההילוכים האוטומטית עוברת לתוכנית הנהיגה 

.Comfort

 ECO כבויה, פעולת ECO אם נורית החיווי שבלחצן
start/stop נוטרלה ידנית או כתוצאה מתקלה.
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בעיות במנוע

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

המנוע לא מניע. ניתן 
לשמוע את מנוע 

המתנע.

• יש תקלה באלקטרוניקת המנוע.	
• יש תקלה באספקת הדלק.	

לפני הניסיון להתניע שוב את המנוע:
e .0 סובב את המפתח במתג ההצתה בחזרה למצב
או

e  לחץ שוב ושוב על לחצן ההתנעה/ההדממה עד שכל נוריות החיווי
שבלוח המחוונים כבות.

e  עמוד 189(. הימנע מניסיונות ארוכים ( נסה שוב להתניע את המנוע
ותכופים להתניע את המנוע כיוון שהם עלולים לגרום להתרוקנות 

המצבר.
אם המנוע לא מניע לאחר כמה ניסיונות:

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

המנוע לא מניע. ניתן 
לשמוע את מנוע המתנע. 

נורית האזהרה של מכל 
הדלק הרזרבי נדלקת, 
ומד הדלק נמצא ב- 0.

מכל הדלק ריק.
e .תדלק את הרכב

המנוע לא מניע. אינך 
שומע את מנוע המתנע.

מתח המערכת נמוך מדי כיוון שהמצבר חלש מדי או ריק.
e .)462 עמוד ( התנע את המנוע בעזרת כבלים

אם המנוע לא מניע למרות שניסית להתניע אותו בעזרת כבלים:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

מנוע המתנע נחשף לעומס תרמי גבוה מדי.
e .הנח למנוע המתנע להתקרר למשך כ- 2 דקות
e .נסה שוב להתניע את המנוע

המנוע עדיין לא מניע:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

כלי רכב עם מנוע בנזין:
המנוע אינו פועל בצורה 

חלקה, ומערכת ההצתה 
לא מציתה כהלכה את 
תערובות הדלק והאוויר.

יש תקלה באלקטרוניקת המנוע או ברכיב מכני במערכת ניהול המנוע.
e .לחץ קלות בלבד על דוושת ההאצה 

אחרת, דלק שלא נשרף עלול להיכנס אל הממיר הקטליטי ולגרום לו 
נזק.

e .תקן מיד את הגורם לתקלה במרכז שירות מורשה
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גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

צג טמפרטורת נוזל 
הקירור מראה 

שהטמפרטורה עולה על 
 120°C . ייתכן שגם נורית 
האזהרה של נוזל הקירור 

תידלק וצליל אזהרה 
יישמע.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי, והמנוע לא מקורר 
בצורה יעילה.

e .עצור בהקדם האפשרי והנח למנוע ולנוזל הקירור להתקרר
e  עמוד 437(. שים לב להערות ( בדוק את מפלס נוזל הקירור

האזהרה במהלך ביצוע פעולה זו ומלא נוזל קירור אם יש צורך בכך.

אם מפלס נוזל הקירור תקין, ייתכן שהתקלה במאוורר המצנן. נוזל 
הקירור חם מדי, והמנוע לא מקורר בצורה יעילה.

e  120° , נהג למרכז שירותC  אם טמפרטורת נוזל הקירור אינה עולה על
מורשה, לדוגמה מרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

e  הימנע מהפעלת עומס כבד על המנוע, לדוגמה נהיגה בדרך הררית או
בעומסי תנועה.

DYNAMIC SELECT בקר

 DYNAMIC SELECT פרק זה מתאר את הבקר
 לכל הדגמים מלבד כלי רכב היברידיים מסוג 

 DYNAMIC SELECT פלאג-אין. מידע אודות הבקר
בכלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין ) עמוד 310(.

השתמש בבקר DYNAMIC SELECT כדי לשנות 
תוכנית נהיגה. מאפייני הרכב שלהלן ישתנו 

בהתאם לתוכנית הנהיגה שנבחרה:
• ההינע )ניהול מנוע ותיבת הילוכים(	
• תיבת ההילוכים	
• המתלה	
• ההיגוי	
• 	ECO start/stop זמינות פעולת

 אם מתג ההצתה סגור לפרק זמן שאינו עולה על
4 שעות, תוכנית הנהיגה האחרונה שנבחרה תהיה 

פעילה לאחר התנעת המנוע הבאה. אם מתג 
ההצתה סגור לפרק זמן העולה על 4 שעות, 

תוכנית הנהיגה Comfort תהיה פעילה לאחר 
התנעת המנוע הבאה.

e  :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי
סובב את הבקר DYNAMIC SELECT  : עד 

 לבחירה בתוכנית הנהיגה הרצויה.
 תוכנית הנהיגה שנבחרה תופיע בצג 

הרב-תפקודי. לאחר 5 שניות הצג כבה.
בנוסף, הגדרות תוכנית הנהיגה הנוכחית 

 מופיעות בצג ה-Audio 20 או 
.COMAND Online-ה

תוכניות נהיגה זמינות )כל הדגמים מלבד דגמי 
:)Mercedes-AMG

Individualהגדרות אישיות

Sportמאפייני נהיגה ספורטיביים

DYNAMIC SELECT בקר
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Comfort מאפייני נהיגה נוחים
וחסכוניים

Slippery מאפייני נהיגה אופטימליים
על כבישים חלקים או 

מכוסים בשלג

Off-road מאפייני נהיגה אופטימליים
לעבירות קלה בשטח

 Off-road Plus
)כלי רכב עם 

חבילת 
 Off-Road

)Engineering

מאפייני נהיגה אופטימליים 
לשטח קשה

מידע נוסף אודות:
• 	 Comfort , Sport ,Individual תוכניות הנהיגה

ו-( Slippery עמוד 200(
• תוכנית הנהיגה Off-road )כלי רכב עם תוכנית 	

שטח( ) עמוד 295(
• 	 Off-road Plus-ו Off-road תוכניות הנהיגה

  )Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת(
) עמוד 296(

e  סובב את הבקר :Mercedes-AMG דגמי
DYNAMIC SELECT  : עד לבחירה בתוכנית 

הנהיגה הרצויה.
תוכנית הנהיגה שנבחרה תופיע בצג הרב-

תפקודי. לאחר 5 שניות הצג כבה.
בנוסף, הגדרות תוכנית הנהיגה הנוכחית 

 COMAND-או ה Audio 20-מופיעות בצג ה
.Online

 תוכניות נהיגה זמינות )בדגמי
:)Mercedes-AMG 

Individualהגדרות אישיות

Comfort מאפייני נהיגה נוחים
וחסכוניים

Sportמאפייני נהיגה ספורטיביים

Sport Plus מאפייני נהיגה ספורטיביים
במיוחד

Slippery מאפייני נהיגה אופטימליים
על כבישים חלקים או 

מכוסים בשלג

מידע נוסף אודות תוכניות הנהיגה ) עמוד 200(.

תיבת הילוכים אוטומטית

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק 
 ,R או D ואתה משלב את תיבת ההילוכים למצב

הרכב עלול להתחיל לנוע באופן פתאומי. הדבר 
עלול לגרום לתאונה.

בעת שילוב תיבת ההילוכים למצב D או R, לחץ 
תמיד בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תלחץ על 

דוושת ההאצה.

אזהרה $

 N )תיבת ההילוכים עוברת למצב סרק )ניוטרל
כאשר אתה מדומם את המנוע. הרכב עלול 

להתדרדר. הדבר עלול לגרום לתאונה.
העבר תמיד למצב חניה P לאחר הדממת 
המנוע. מנע את התדרדרות הרכב על ידי 

הפעלת בלם החניה.

קרא את הסעיף הערות בטיחות חשובות בנוגע 
לכלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין ) עמוד 48(.
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DIRECT SELECT ידית

סקירת מצבי תיבת ההילוכים

מצב חניה עם נעילת חניה  j

הילוך אחורי  k

סרק )ניוטרל(  i

נסיעה  h

ידית DIRECT SELECT נמצאת מימין לעמוד 
ההגה.

ידית DIRECT SELECT חוזרת תמיד למצבה 
 N , R ,P המקורי. מצבה הנוכחי של תיבת ההילוכים

 או D מופיע בצג מצב תיבת ההילוכים שבצג 
הרב-תפקודי ) עמוד 197(.

תצוגת מצב תיבת ההילוכים ותוכנית 
הנהיגה

מצבן הנוכחי של תיבת ההילוכים ושל תוכנית 
הנהיגה מופיע בצג הרב-תפקודי.

מצב תיבת ההילוכים  :

הילוך  ;

תוכנית נהיגה  =

החצים שבצג מצב תיבת ההילוכים מראים כיצד 
ולאילו מצבים אתה יכול לעבור בעזרת הידית 

.DIRECT SELECT

 אם תצוגת מצב תיבת ההילוכים שבצג 
הרב-תפקודי אינה עובדת, עליך לעצור בצד 

בזהירות כדי לבדוק אם תיבת ההילוכים נמצאת 
במצב הרצוי. מומלץ להעביר את תיבת ההילוכים 

.D למצב

P שילוב למצב חניה

אם מהירות המנוע גבוהה מדי, אל תעביר את   
 D  תיבת ההילוכים האוטומטית ישירות ממצב

 .P או ישירות למצב D למצב R ממצב ,R למצב
אחרת, הדבר עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים 

האוטומטית.

j מצב חניה עם נעילת חניה
k הילוך אחורי

i סרק )ניוטרל(
h נסיעה

e .P בכיוון החץ DIRECT SELECT לחץ על ידית

P שילוב אוטומטי למצב חניה

מצב החניה P משתלב אוטומטית אם:
• אתה מדומם את המנוע בעזרת המפתח ומוציא 	

את המפתח
• אתה מדומם את המנוע בעזרת המפתח או 	

לחצן ההתנעה/ההדממה, ופותח את דלת הנהג 
או את דלת הנוסע הקדמי

• אתה פותח את דלת הנהג כאשר הרכב עומד 	
במקומו או נוהג במהירות נמוכה מאוד ותיבת 

.R או D ההילוכים במצב
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בתנאים מסוימים, תיבת ההילוכים האוטומטית 
 HOLD-אם פעולת ה P תשתלב אוטומטית למצב
או DISTRONIC PLUS מופעלת. עיין במידע אודות 

 DISTRONIC-עמוד 256( ו ( HOLD פעולת
(  PLUS עמוד 245(.

R שילוב להילוך אחורי

העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב   
R רק כאשר הרכב עומד במקומו.

e  הזז את :N או D אם תיבת ההילוכים במצב
הידית DIRECT SELECT למעלה מעבר 

לנקודת ההתנגדות הראשונה.
e  לחץ על דוושת :P אם תיבת ההילוכים במצב

 DIRECT SELECT הבלמים, והזז את הידית
למעלה מעבר לנקודת ההתנגדות הראשונה.

 שילוב תיבת ההילוכים למצב סרק 
N )ניוטרל(

אזהרה $

אם ילדים נשארים בתוך הרכב ללא השגחה, הם 
עלולים:

• לפתוח את הדלתות ולסכן אנשים או 	
משתמשים אחרים בדרך

• לצאת החוצה ולהיפגע מהתנועה	
• להפעיל את ציוד הרכב וללכוד את עצמם 	

לדוגמה.

ילדים עלולים גם לגרום לרכב להתחיל לנוע, 
לדוגמה על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע.	

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 
ולחבלה.

קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 
מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב. הרחק תמיד את המפתח 

מהישג ידם של ילדים.

e  הזז את :R או D אם תיבת ההילוכים במצב
הידית DIRECT SELECT למעלה או למטה אל 

נקודת ההתנגדות הראשונה.
e  לחץ על דוושת :P אם תיבת ההילוכים במצב

 DIRECT SELECT הבלמים, והזז את הידית
למעלה או למטה אל נקודת ההתנגדות 

הראשונה.
אם אתה מדומם את המנוע כאשר תיבת ההילוכים 
במצב R או D, תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת 

.N אוטומטית למצב
עם המפתח: אם אתה פותח את דלת הנהג או 
את דלת הנוסע הקדמי, או מוציא את המפתח 

ממתג ההצתה, תיבת ההילוכים האוטומטית 
.P עוברת אוטומטית למצב

עם לחצן ההתנעה/ההדממה: אם אתה פותח 
את דלת הנהג או את דלת הנוסע הקדמי, תיבת 

.P ההילוכים האוטומטית עוברת אוטומטית למצב
אם ברצונך להשאיר את תיבת ההילוכים 

האוטומטית במצב סרק )ניוטרל( N, לדוגמה בעת 
שטיפת הרכב במכונת שטיפה אוטומטית עם 

מסוע:
עם המפתח:

e .פתח את מתג ההצתה
e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  העבר את תיבת ההילוכים למצב סרק 

.N )ניוטרל(
e .שחרר את דוושת הבלמים
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e  סגור את מתג ההצתה והשאר את המפתח

במתג ההצתה.
עם לחצן ההתנעה/ההדממה:

e  הסר את לחצן ההתנעה/ההדממה ממתג
ההצתה.

e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה
e .פתח את מתג ההצתה
e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  העבר את תיבת ההילוכים למצב סרק 

.N )ניוטרל(
e .שחרר את דוושת הבלמים
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e  סגור את מתג ההצתה והשאר את המפתח

במתג ההצתה.
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D שילוב למצב נסיעה

e  הזז את :N או R אם תיבת ההילוכים במצב
הידית DIRECT SELECT למטה מעבר לנקודת 

ההתנגדות הראשונה.
e  לחץ על דוושת :P אם תיבת ההילוכים במצב

 DIRECT SELECT הבלמים, והזז את הידית
למטה מעבר לנקודת ההתנגדות הראשונה.

מצבי תיבת הילוכים

Bמצב חניה
מצב זה מונע את התדרדרות הרכב 

כאשר הוא עומד במקומו. העבר את 
תיבת ההילוכים למצב P רק כאשר 
הרכב עומד במקומו ) עמוד 262(.

מצב החניה P משתלב אוטומטית אם:
• אתה מדומם את המנוע בעזרת 	

המפתח ומוציא את המפתח
• אתה מדומם את המנוע בעזרת 	

המפתח או לחצן ההתנעה/
ההדממה, ופותח את דלת הנהג או 

את דלת הנוסע הקדמי
• אתה פותח את דלת הנהג כאשר 	

הרכב עומד במקומו או נוהג 
במהירות נמוכה מאוד ותיבת 

R או D ההילוכים במצב

Cהילוך אחורי
העבר את תיבת ההילוכים למצב R רק 

כאשר הרכב עומד במקומו.

A)סרק )ניוטרל
 N אל תעביר את תיבת ההילוכים למצב

במהלך הנהיגה. אחרת, הדבר עלול 
לגרום נזק לתיבת ההילוכים 

האוטומטית.
כוח המנוע לא יעבור אל הגלגלים 

המניעים.
שחרור הבלמים יאפשר לרכב לנוע 

בצורה חופשית, לדוגמה בעת דחיפתו 
או גרירתו.

אם מערכת ה- ®ESP מנוטרלת או אם 
יש בה תקלה: העבר את תיבת 

ההילוכים למצב N אם הרכב בסכנת 
החלקה, לדוגמה בכבישים קפואים.
אם אתה מדומם את המנוע כאשר 

תיבת ההילוכים במצב R או D, תיבת 
ההילוכים האוטומטית עוברת 

.N אוטומטית למצב
התדרדרות הרכב במצב N עלולה   

לגרום נזק לתיבת ההילוכים.

נסיעה7
תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 

הילוכים אוטומטית. היא יכולה 
להשתלב לכל ההילוכים הקדמיים.

עצות לנהיגה

החלפת הילוכים

תיבת ההילוכים האוטומטית משתלבת להילוכים 
 .D השונים בצורה אוטומטית בעת העברתה למצב

החלפת ההילוכים נקבעת על ידי:
• תוכנית הנהיגה שנבחרה ) עמוד 195(	
• מצב דוושת ההאצה ) עמוד 199(	
• מהירות הנסיעה	

מצב דוושת ההאצה

סגנון הנהיגה שלך משפיע על האופן שבו תיבת 
ההילוכים האוטומטית מחליפה הילוכים:

• לחיצה קלה על המצערת: העלאת הילוכים 	
במועד מוקדם יותר

• לחיצה מלאה על המצערת: העלאת הילוכים 	
במועד מאוחר יותר
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הורדת הילוך בעזרת דוושת ההאצה 
)"קיק-דאון"(

השתמש בפעולה זו כדי להאיץ במהירות מרבית:
e .לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת הלחץ

תיבת ההילוכים תשתלב להילוך נמוך יותר 
בהתאם למהירות המנוע.

e  שחרר את דוושת ההאצה לאחר שהגעת
 למהירות הרצויה.

תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך.

מצב החלקה

מצב החלקה מתאפיין ב:
• מנוע הבעירה מנותק ממערכת העברת הכוח	
• מהירות המנוע זהה למהירות הסרק של המנוע	
• מספר ההילוך שמופיע אחרי האות D נעלם 	

מהצג הרב-תפקודי ) עמוד 197(.

ניתן להפעיל את מצב ההחלקה בתנאים שלהלן:
• 	 "ECO" אתה מעביר את מערכת ההינע למצב

 .Individual ניהול מנוע( בתוכנית הנהיגה(
באפשרותך למצוא מידע נוסף בספר הנהג 

הדיגיטלי.
• המהירות היא בטווח המתאים	
• סוג הכביש מתאים, לדוגמה השיפוע לא גדול 	

מדי
• אתה לא לוחץ על דוושת ההאצה	

ניתן לנטרל את מצב ההחלקה בתנאים שלהלן:
• אתה לוחץ על דוושת ההאצה	
• אתה לוחץ על דוושת הבלמים	
• אתה משתמש בידית DIRECT SELECT כדי 	

לשנות את מצב תיבת ההילוכים ) עמוד 197)
• השתמש בבקר ה-DYNAMIC SELECT כדי 	

לשנות את תוכנית הנהיגה ) עמוד 195(.
•  אתה מפעיל את החלפת ההילוכים הידנית 	

) עמוד 201(
• אתה יוצא מטווח המהירות המתאים	

גרירת גרור

e  בעת נהיגה בעליות, הפעל את המנוע בטווח
המהירות הבינוני.

e  הורד להילוך 3 או 2 בהתאם לשיפוע העלייה או
הירידה, בעזרת ידית החלפת ההילוכים 

השמאלית בגלגל ההגה ) עמוד 201( גם אם 
בקרת השיוט, ה-DISTRONIC PLUS או 

ה-SPEEDTRONIC מופעלות.

תוכניות נהיגה

Slippery תוכנית נהיגה

:Slippery להלן מאפייני תוכנית הנהיגה
• הפחתה בכוח המנוע ותיבת ההילוכים לקבלת 	

הנעה אופטימלית על כבישים חלקים או 
מושלגים.

• 	 ESP® -בקרת יציבות אופטימלית של מערכת ה
על כבישים חלקים או מושלגים.

• לרכב יציבות נהיגה משופרת בעת נסיעה על 	
כבישים חלקלקים או מכוסים בשלג לדוגמה.

Comfort תוכנית נהיגה

:Comfort להלן מאפייני תוכנית הנהיגה
• פעולת מנוע ותיבת הילוכים נוחה.	
• תצרוכת הדלק אופטימלית תודות להחלפת 	

ההילוכים המוקדמת.
• סחיבת הרכב עדינה יותר אלא אם כן אתה לוחץ 	

על דוושת ההאצה במלואה.
• תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך 	

במועד מוקדם יותר. הדבר מאפשר נהיגה ברכב 
במהירויות מנוע נמוכות והקטנת הסיכוי לסחרור 

הגלגלים.
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Sport תוכנית נהיגה

:Sport להלן מאפייני תוכנית הנהיגה
• פעולת מנוע ותיבת הילוכים ספורטיבית.	
• תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך במועד 	

מאוחר יותר.
• כתוצאה מהחלפות ההילוכים המאוחרות, 	

תצרוכת הדלק עשויה להיות גבוהה יותר.
• המתלה מתאפיין בשיכוך ספורטיבי )כלי רכב עם 	

.)AIRMATIC

תוכנית נהיגה Sport Plus )בדגמי 
:)Mercedes-AMG

:Sport Plus להלן מאפייני תוכנית הנהיגה
• לרכב מאפייני נהיגה ספורטיביים במיוחד.	
• הרכב מתחיל לנוע בהילוך ראשון.	
• תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוך במועד 	

מאוחר יותר.
• כתוצאה מהחלפות ההילוכים המאוחרות, 	

תצרוכת הדלק עשויה להיות גבוהה יותר.
• המתלים מתאפיינים בכוונון שיכוך קשה במיוחד 	

.)AIRMATIC כלי רכב עם(
• פעולת ECO start/stop מנוטרלת, אולם 	

  ECO ניתן להפעילה שוב בעזרת הלחצן
) עמוד 193(.

Individual תוכנית נהיגה

בתוכנית הנהיגה Individual ניתן לבחור במאפייני 
תוכנית הנהיגה שלהלן:

• ההינע )ניהול מנוע ותיבת הילוכים(	
• תיבת ההילוכים	
• המתלה	
• 	 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי

ההיגוי
• 	 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי

ECO start/stop זמינות פעולת

כדי לבחור באופן קבוע בהילוכים בתוכנית הנהיגה 
Individual בעזרת ידיות החלפת ההילוכים שעל 

גלגל ההגה, בחר בתוכנית החלפת ההילוכים 
הידנית הקבועה.

ניתן למצוא מידע אודות בחירת תוכנית הנהיגה 
 Individual בעזרת COMAND Online או 

Audio 20 בספר הנהג הדיגיטלי.

החלפת הילוכים ידנית

הערות כלליות

באפשרותך להחליף הילוכים בעצמך בעזרת ידיות 
החלפת ההילוכים בגלגל ההגה. תיבת ההילוכים 

.D חייבת להיות במצב
תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה או מורידה 

הילוך אחד אם הדבר אפשרי ובהתאם לידית 
החלפת ההילוכים שהופעלה.

כדי להשתמש בהחלפת הילוכים ידנית, עומדות 
בפניך שתי אפשרויות:

• מצב זמני	
• מצב קבוע	

אם אתה מפעיל את החלפת ההילוכים הידנית, 
הצג הרב-תפקודי יראה את ההילוך הנוכחי במקום 

.D מצב תיבת ההילוכים
אם החלפת ההילוכים הידנית מבוטלת, תיבת 

ההילוכים תחליף הילוכים אוטומטית.
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מצב זמני

e  DIRECT SELECT להפעלה: העבר את הידית
.D למצב

e  משוך את ידית החלפת ההילוכים בגלגל ההגה
: או ;.

מידע נוסף אודות החלפת הילוכים ידנית )כלי רכב 
היברידיים מסוג פלאג-אין( ) עמוד 310(.

המצב הזמני יהיה פעיל לפרק זמן מסוים. בתנאים 
מסוימים ניתן להאריך פרק זמן זה, לדוגמה במקרה 

של תאוצה צדית, במהלך גלישה חופשית או בעת 
נהיגה בכביש משופע.

e  להפסקת הפעולה: משוך את ידית החלפת
ההילוכים ; והחזק אותה במצב זה.

או

e  כדי לשנות DIRECT SELECT השתמש בידית
את מצב תיבת ההילוכים.

או

e  כדי DYNAMIC SELECT השתמש בבקר
לשנות תוכנית נהיגה.

הגדרה קבועה )כל הדגמים מלבד דגמי 
:)Mercedes-AMG

e  DIRECT SELECT להפעלה: העבר את הידית
.D למצב

e .: לחץ על הלחצן
e .: להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן
או

e  כדי DYNAMIC SELECT השתמש בבקר
לשנות תוכנית נהיגה.

)Mercedes-AMG הגדרה קבועה )דגמי

e  DIRECT SELECT להפעלה: העבר את הידית
.D למצב

e .: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; נדלקת.

e .: להפסקת הפעולה: לחץ על הלחצן
או

e  כדי DYNAMIC SELECT השתמש בבקר
.Individual לבחור בתוכנית הנהיגה 

נורית החיווי ; כבה.
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החלפת הילוכים

דגמי Mercedes-AMG: תיבת ההילוכים   
האוטומטית לא מעלה הילוכים אוטומטית גם 

כאשר מהירות המנוע מגיעה למהירות המרבית 
המותרת להילוך הנוכחי. כאשר המנוע מגיע 

למהירותו המרבית, אספקת הדלק מנותקת כדי 
למנוע ממנו לפעול במהירות גבוהה מדי. ודא 

תמיד שמהירות המנוע לא מגיעה לאזור האדום 
שבמד מהירות המנוע. אחרת הדבר עלול לגרום 

נזק למנוע.

e  כדי להעלות הילוך: משוך את ידית החלפת
 ההילוכים בגלגל ההגה ;.

תיבת ההילוכים האוטומטית תעלה הילוך אחד.
 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי

אם המנוע מגיע למהירות המנוע המרבית 
בהילוך הנוכחי ואתה ממשיך להאיץ, תיבת 
ההילוכים האוטומטית תעלה הילוך באופן 

אוטומטי כדי לא לגרום נזק למנוע.
e  כדי להוריד הילוך: משוך את ידית החלפת

 ההילוכים בגלגל ההגה :.
תיבת ההילוכים האוטומטית תוריד הילוך אחד.
הורדת הילוכים אוטומטית מתבצעת במהלך 

שיוט.
אם מהירות המנוע עולה על המהירות המרבית 
בעת הורדת הילוך, תיבת ההילוכים האוטומטית 

לא תוריד הילוך כדי להגן על המנוע.

המלצה להחלפת הילוך

המלצות להחלפת הילוכים מסייעות לך בשמירה 
על נהיגה חסכונית. ההילוך המומלץ מופיע בצג 

הרב-תפקודי.
e  שלב להילוך ; בהתאם להמלצת החלפת

ההילוך : המופיע בצג הרב-תפקודי שבלוח 
המחוונים.

)Mercedes-AMG העלאת הילוך )דגמי

תיבת ההילוכים האוטומטית לא מעלה הילוכים   
אוטומטית גם כאשר מהירות המנוע מגיעה 
למהירות המרבית המותרת להילוך הנוכחי. 

כאשר המנוע מגיע למהירותו המרבית, אספקת 
הדלק מנותקת כדי למנוע ממנו לפעול במהירות 

גבוהה מדי. ודא תמיד שמהירות המנוע לא 
מגיעה לאזור האדום שבמד מהירות המנוע. 

אחרת הדבר עלול לגרום נזק למנוע.

מחוון הילוך  :

מחוון העלאת הילוך  ;

מחוון העלאת הילוך יופיע בצג הרב-תפקודי לפני 
שמהירות המנוע מגיעה לאזור האדום.

e  ,מופיעה בצג הרב-תפקודי UP אם ההודעה
משוך את ידית החלפת ההילוכים הימנית 

בגלגל ההגה.
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הורדת הילוך בעזרת דוושת ההאצה 
)"קיק-דאון"(

דגמי Mercedes-AMG: פעולת "קיק-דאון" 
אפשרית רק במצב זמני.

e  כדי להאיץ בעוצמה מרבית, לחץ על דוושת
 ההאצה מעבר לנקודת הלחץ.

תיבת ההילוכים תשתלב להילוך נמוך יותר 
בהתאם למהירות המנוע.

e .העלה הילוך כאשר הגעת למהירות הרצויה
במהלך פעולת "קיק-דאון", אין באפשרותך 

להחליף הילוכים בעזרת ידיות החלפת ההילוכים 
בגלגל ההגה.

אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה במלואה, תיבת 
ההילוכים האוטומטית תשתלב להילוך הבא כאשר 

מהירות המנוע מגיעה למהירות המרבית. הדבר 
ימנע מהמנוע לפעול במהירות גבוהה מדי.
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בעיות בתיבת ההילוכים

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

חסר שמן בתיבת ההילוכים.בעיות בהחלפת הילוכים.
e .בדוק את תיבת ההילוכים במרכז שירות מורשה

:7G-TRONIC

ירידה ביכולת ההאצה.
תיבת ההילוכים אינה 
מחליפה עוד הילוכים.

תיבת ההילוכים במצב חירום.
ניתן לשלב רק להילוך שני או אחורי.

e .עצור
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .דומם את המנוע
e .המתן 10 שניות לפחות לפני התנעת המנוע מחדש
e .R או D העבר את תיבת ההילוכים למצב 

אם בחרת במצב D, תיבת ההילוכים תשתלב להילוך שני; אם בחרת 
במצב R, תיבת ההילוכים תשתלב להילך אחורי.

e .בדוק את תיבת ההילוכים במרכז שירות מורשה

:9G-TRONIC

ירידה ביכולת ההאצה.
תיבת ההילוכים אינה 
מחליפה עוד הילוכים.

תיבת ההילוכים במצב חירום.
.N ניתן להעביר הילוכים בצורה חלקית או שתיבת ההילוכים עוברת למצב

e .עצור
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .דומם את המנוע
e .המתן 10 שניות לפחות לפני התנעת המנוע מחדש
e .R או D העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .בדוק את תיבת ההילוכים במרכז שירות מורשה

בעיות בפעולת המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין ) עמוד 314(.

תדלוק

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

דלק הוא נוזל דליק במיוחד. טיפול לא נכון בדלק 
עלול לגרום לשרפה או לפיצוץ.

מנע שרפה, יצירת ניצוצות, עישון ושימוש 
בלהבות גלויות. דומם את המנוע ואת חימום 

העזר, אם קיים, לפני התדלוק.

אזהרה $

דלקים הם חומרים רעילים ומסוכנים לבריאות. 
הדבר עלול לגרום לחבלה.

אל תבלע דלק ואל תאפשר לו לבוא במגע עם 
העור, העיניים או הבגדים. אל תשאף את אדי 

הדלק. הרחק דלקים מהישג ידם של ילדים.
אם אתה או מישהו אחר באים במגע עם דלק, 

פעל בהתאם להנחיות שלהלן:
• שטוף מיד את הדלק ואת האזורים בעור 	

שזוהמו בעזרת מים וסבון.
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• אם דלק בא במגע עם עיניך, שטוף אותן היטב 	
ומיד במים נקיים. פנה מיד לקבלת עזרה 

רפואית.
• במקרה של בליעת דלק, פנה מיד לקבלת 	

עזרה רפואית. אל תגרום להקאה.
• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם דלק.	

אזהרה $

מטען אלקטרוסטטי עלול ליצור ניצוצות ולהצית 
את אדי הדלק. הדבר עלול לגרום לשרפה 

ולפיצוץ.
גע תמיד בגוף הרכב לפני פתיחת דלתית מילוי 
הדלק או לפני הנגיעה בצינור משאבת הדלק. 

פעולה זו תביא לפריקת המטען האלקטרוסטטי 
שעשוי להיווצר.

אזהרה $

כלי רכב עם מנוע דיזל:
אם אתה מערבב סולר עם בנזין, נקודת ההבזקה 

של תערובת דלק זו תהיה נמוכה יותר מזו של 
סולר טהור בלבד. כאשר המנוע פועל, רכיבי 

מערכת הפליטה עלולים להתחמם. הדבר עלול 
לגרום לשרפה.

לעולם אל תתדלק בבנזין. לעולם אל תוסיף בנזין 
לסולר.

אין לתדלק כלי רכב עם מנוע דיזל בבנזין. אין   
לפתוח את מתג ההצתה אם תדלקת בטעות 
את הרכב בדלק לא מתאים. אחרת, דלק עלול 

להיכנס אל תוך מערכת הדלק. גם כמות קטנה 
של דלק לא מתאים עלולה לגרום נזק למערכת 

הדלק ולמנוע. עלויות התיקון יהיו גבוהות. צור 
קשר עם מרכז שירות מורשה ונקז לגמרי את 

מכל הדלק ואת צינורות הדלק.
אין לתדלק כלי רכב עם מנוע בנזין בסולר. אין   
לפתוח את מתג ההצתה אם תדלקת בטעות 

את הרכב בדלק לא מתאים. אחרת, הדלק עלול 
להיכנס אל תוך מערכת הדלק. גם כמות קטנה 
של דלק לא מתאים עלולה לגרום נזק למערכת 

הדלק ולמנוע. צור קשר עם מרכז שירות מורשה 
ונקז לגמרי את מכל הדלק ואת צינורות הדלק.

מילוי מכל הדלק יותר מדי עלול לגרום נזק   
למערכת הדלק.

היזהר לא לשפוך דלק על המשטחים הצבועים.   
אחרת הדבר עלול לגרום נזק לצבע.

השתמש במסנן בעת מילוי דלק מפחית דלק.   
אחרת חלקיקים שבתוך פחית הדלק עלולים 

לגרום לסתימת צינורות הדלק ו/או מערכת 
הזרקת הדלק.

אל תיכנס שוב לרכב במהלך תהליך התדלוק. 
אחרת הדבר עלול ליצור שוב מטען אלקטרוסטטי.

אם תמלא את מכל הדלק יתר על המידה, דלק 
עלול להינתז החוצה בעת הוצאת צינור משאבת 

הדלק.
מידע נוסף אודות הדלק ואיכות הדלק 

) עמוד 507(.

תדלוק

הערות כלליות

קרא את הערות הבטיחות החשובות 
) עמוד 205(.

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: חובה 
לשחרר את הלחץ במכל הדלק לפני התדלוק.
מלבד כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: 

דלתית מילוי הדלק ננעלת/משתחררת אם אתה 
נועל/משחרר את נעילת הרכב מבחוץ.

מיקום מכסה מילוי הדלק 8 מוצג בלוח 
המחוונים. החץ שליד סמל משאבת הדלק מראה 

את צד הרכב שבו הוא נמצא.
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הכנה לתדלוק

e .דומם את המנוע
e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה

:KEYLESS-GO או בכלי רכב בעלי
e .פתח את דלת הנהג 

כעת המערכות האלקטרוניות כבויות )מצב 0(. 
 מצב זה זהה למצב שבו המפתח הוסר.

ניתן לסגור את דלת הנהג.

פתיחת דלתית מילוי דלק )מלבד כלי רכב 
היברידיים מסוג פלאג-אין(

לחץ פנימה כדי לפתוח את דלתית מילוי   :
הדלק

תפס למכסה פתח התדלוק  ;

מדבקת הוראות המסבירה איזה דלק יש למלא  =

טבלת לחץ ניפוח הצמיגים  ?

e .: לחץ על דלתית מילוי הדלק בכיוון החץ 
דלתית מילוי הדלק נפתחת.

e  סובב את מכסה מילוי הדלק נגד כיוון השעון
והסר אותו.

e  הצב את מכסה מילוי הדלק בתוך המחזיק
שבחלקה הפנימי של דלתית מילוי הדלק.

e  הכנס את צינור משאבת הדלק במלואו אל תוך
המכל, ודא שהוא נעול במקומו ותדלק.

e  מלא את המכל רק עד שצינור המשאבה
מפסיק לפעול.

אל תוסיף עוד דלק לאחר שהמשאבה עוצרת 
את הפעולה בפעם הראשונה. אחרת דלק עלול 

להישפך.

כלי רכב עם מנוע דיזל: פתח המילוי מיועד 
לתדלוק בעזרת משאבות סולר.

פתיחת דלתית מילוי דלק )כלי רכב 
היברידיים מסוג פלאג-אין(

e .; משוך את המתג 
 נורית החיווי : מהבהבת וההודעה

 Please wait Depressurising tank 
)נא המתן. שחרור לחץ מכל( מופיעה בצג 

 הרב-תפקודי.
אם נעילת מכסה מילוי הדלק משוחררת, נורית 

החיווי : נדלקת.
 Tank is depressurised Ready for ההודעה

refuelling )לחץ המכל השתחרר, מוכן 
לתדלוק( מופיעה בצג הרב-תפקודי.

נא זכור לקרוא את המידע אודות התדלוק שעל 
דלתית מילוי דלק.

אירעה תקלה אם:
• נורית החיווי : תחילה מהבהבת ולאחר מכן 	

כבה
• נורית האזהרה הצהובה של מערכת אבחון 	

המנוע דולקת

לא ניתן לפתוח את מכסה מילוי הדלק כאשר  +
מהירות הרכב מגיעה ל-2 קמ"ש.

תהליך שחרור הנעילה של מכסה מילוי הדלק  +
עשוי להימשך עד 15 דקות.
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כדי לפתוח את דלתית מילוי הדלק  :

כדי להכניס את מכסה מילוי הדלק  ;

מדבקת הוראות המסבירה איזה דלק יש למלא  =

טבלת לחץ ניפוח הצמיגים  ?

e .: לחץ על דלתית מילוי הדלק בכיוון החץ 
דלתית מילוי הדלק נפתחת.

e  סובב את מכסה מילוי הדלק נגד כיוון השעון
והסר אותו.

e  הצב את מכסה מילוי הדלק בתוך המחזיק
שבחלקה הפנימי של דלתית מילוי הדלק.

e  הכנס את צינור משאבת הדלק במלואו אל תוך
המכל, ודא שהוא נעול במקומו ותדלק.

e  מלא את המכל רק עד שצינור המשאבה
מפסיק לפעול.

אל תוסיף עוד דלק לאחר שהמשאבה עוצרת 
את הפעולה בפעם הראשונה. אחרת דלק עלול 

להישפך.

סגירת דלתית מילוי הדלק

e  הכנס את המכסה אל תוך פתח המילוי וסובב
אותו עם כיוון השעון עד להישמע נקישת נעילה.

e .סגור את דלתית מילוי הדלק
סגור את דלתית מילוי הדלק לפני נעילת הרכב.
אם אתה נוהג במהירויות העולות על 2 קמ"ש 

 כאשר דלתית מילוי הדלק פתוחה, ההודעה
Fuel filler flap open מופיעה בצג הרב-תפקודי.

מידע נוסף אודות נוריות החיווי והאזהרה  +
שבלוח המחוונים ) עמוד 403(.
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בעיות בדלק ובמכל הדלק

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

אזהרה $דלק נוזל מהרכב.

תקלה בצינור הדלק או במכל הדלק.
הדבר עלול לגרום לשרפה או לפיצוץ.

e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .דומם את המנוע
e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה

 או בכלי רכב עם פעולת התנעה KEYLESS-START או עם
:KEYLESS-GO

e .פתח את דלת הנהג 
כעת המערכות האלקטרוניות כבויות )מצב 0(. מצב זה זהה למצב 

שבו המפתח הוסר.
e .בשום מקרה אין להניע שוב את המנוע
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

מכל הדלק של רכב בעל מנוע דיזל התרוקן לגמרי.המנוע לא מניע.
e .תדלק את הרכב ב- 5 ליטרים של סולר לפחות
e .)187 עמוד ( פתח את מתג ההצתה למשך כ- 10 שניות
e  התנע את המנוע ברציפות למשך 10 שניות לכל היותר עד שהוא

יפעל בצורה חלקה.
אם המנוע לא מניע:

e  פתח שוב את מתג ההצתה למשך כ- 10 שניות לכל היותר
) עמוד 187(.

e  התנע שוב את המנוע ברציפות למשך 10 שניות לכל היותר עד שהוא
יפעל בצורה חלקה.

אם המנוע לא מניע לאחר שלושה ניסיונות:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

לא ניתן לפתוח את 
דלתית מילוי הדלק.

נעילת דלתית מילוי הדלק לא משוחררת.
e .)97 עמוד ( שחרר את נעילת הרכב
e  כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: שחרור לחץ ממכל הדלק

) עמוד 206(.

סוללת המפתח ריקה או עומדת להתרוקן.
e .)99 עמוד ( שחרר את נעילת הרכב בעזרת מפתח החירום

נעילת דלתית מילוי הדלק משוחררת, אולם מנגנון הפתיחה תקוע.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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 ®AdBlue  )כלי רכב בעלי BlueTEC בלבד(

הערות שימוש חשובות

 כאשר כמות ה- ®AdBlue שבמכל יורדת 
 כ-3.8 ליטרים, ההודעה

 Refill AdBlue See Owner's Manual 
 )מלא AdBlue, ראה ספר נהג( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.
e .AdBlue®  הוסף 3.8 ליטרים לפחות של
e  פתח את מתג ההצתה למשך 60 שניות

לפחות.
e .התנע את המנוע

+  AdBlue® -באפשרותך גם למלא את מכל ה
במרכז שירות מורשה.

אם אתה יוצא לנסיעה ארוכה מחוץ למדינתך, בדוק 
את מפלס ה- ®AdBlue במרכז שירות מורשה.
תוכל לקבל מידע נוסף אודות מערכת הטיפול 

בגזי הפליטה BlueTEC ו- ®AdBlue במרכז שירות 
ומכירה מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

הערות בטיחות חשובות

 ®AdBlue הוא נוזל הנמס במים המיועד למערכת 
הטיפול בגזי הפליטה של מנועי דיזל. הוא:

• לא רעיל	
• חסר צבע	
• אינו דליק	

אם אתה פותח את מכל ה- ®AdBlue, כמות קטנה 
של אדי אמוניה עלולה להשתחרר.

לאדי אמוניה יש ריח חריף והם גורמים לגירוי העור, 
קרומי ריר והעיניים. ייתכן שתחוש גירוי בעיניים, 
באף ובגרון. ייתכן גם שתשתעל ושעיניך ידמעו.

אל תשאף את אדי האמוניה המשתחררים. מלא 
את מכל ה- ®AdBlue רק במקומות מאווררים 

היטב.

אל תבלע  ®AdBlue ואל תאפשר לו לבוא במגע עם 
 AdBlue® -העור, העיניים או הבגדים. הרחק את ה

מהישג ידם של ילדים.
 ,AdBlue®  אם אתה או מישהו אחר באים במגע עם

פעל בהתאם להנחיות שלהלן:
• שטוף מיד את ה- ®AdBlue מעורך בעזרת סבון 	

ומים.
• אם  ®AdBlue בא במגע עם העיניים, שטוף אותן 	

מיד והיטב במים נקיים. פנה מיד לקבלת טיפול 
רפואי.

• אם בלעת  ®AdBlue, שטוף מיד והיטב את פיך 	
במים. שתה כמות גדולה של מים. פנה מיד 

לקבלת טיפול רפואי.
• 	.AdBlue®  החלף מיד בגדים שבאו במגע עם

השתמש רק ב- ®AdBlue שעומד בדרישות   
התקן ISO 22241. אל תערבב תוספים כלשהם 
עם ה- ®AdBlue, ואל תדלל את ה- ®AdBlue עם 

מים. הדבר עלול לפגוע במערכת הטיפול בגזי 
.BlueTEC הפליטה

בעת מילוי מכל ה- ®AdBlue, הרכב חייב לעמוד   
 AdBlue® -על משטח ישר. ניתן למלא את מכל ה

כהלכה רק כאשר הרכב חונה על משטח ישר. 
בצורה זו ניתן למנוע שינויים בגובה המפלס. אין 
למלא את המכל כאשר הרכב עומד על משטח 

לא ישר. הדבר עלול לגרום לשפיכת הנוזל 
וכתוצאה מכך נזק לרכיבי מערכת הטיפול בגזי 

.BlueTEC הפליטה
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יש לשטוף מיד אזורים שעליהם נשפך   
 ®AdBlue במהלך המילוי בעזרת מים או לנקות 
את שאריות ה- ®AdBlue בעזרת מטלית לחה 

ומים קרים. אם ה- ®AdBlue כבר התקשה, 
השתמש בספוג ובמים קרים כדי לנקות את 

האזור. שאריות  ®AdBlue מתקשות לאחר זמן 
מסוים, והן מלכלכות את האזורים הנגועים.

  ®AdBlue אינו תוסף דלק, ואין להוסיפו למכל 
הדלק. אם תוסיף  ®AdBlue למכל הדלק, הדבר 

עלול לגרום נזק למנוע.
מלא את מכל ה- ®AdBlue במרכז שירות 

מורשה. מכל מקום, באפשרותך למלא את מכל 
:AdBlue® -ה

• 	AdBlue®  בתחנת דלק שבה יש משאבת מילוי
• 	AdBlue®  בעזרת בקבוקי
• 	AdBlue®  בעזרת מכל מילוי

כאשר צינור המשאבה כבה אוטומטית במהלך 
המילוי בתחנת הדלק, מכל ה- ®AdBlue מלא. אל 
תמלא עוד  ®AdBlue. ה- ®AdBlue עלול להישפך.
כדי לא להוביל מכלים שכבר נפתחו בתוך הרכב, 

רוקן את הבקבוקים או את המכלים בעת מילוי מכל 
ה- ®AdBlue אם הדבר אפשרי.

מידע נוסף אודות ה- ®(  AdBlue עמוד 510(.

AdBlue® -פתיחת מכסה מילוי ה

דלתית מילוי הדלק משתחררת או ננעלת 
אוטומטית בעת שחרור נעילת הרכב או בעת 

.KEYLESS-GO נעילתו בעזרת מפתח או
e .סגור את מתג ההצתה
e .: לחץ על דלתית מילוי הדלק בכיוון החץ 

דלתית מילוי הדלק נפתחת.
e  ; הכחול AdBlue® -סובב את מכסה מילוי ה

 נגד כיוון השעון והסר אותו.
מכסה מילוי ה- ®AdBlue ; מאובטח בעזרת 

רצועת פלסטיק.

AdBlue®  מכלי מילוי

אל תהדק את צינור המילוי בכוח רב מדי. הדבר   
עלול לפגוע בצינור המילוי.
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e  פתח את המכסה שבחלקו העליון של מכל
.; AdBlue® -מילוי ה

e  חבר את צינור המילוי : אל פתח מכל מילוי
ה- ®AdBlue ; וסובב אותו עם כיוון השעון עד 

להידוקו.
צינור המילוי : נשאר סגור עד שתחבר אותו  +

: אל פתח מילוי ה- ®AdBlue שברכב.

e  חבר את צינור המילוי : אל פתח המילוי
שברכב, וסובב אותו עם כיוון השעון בידך עד 

להידוקו. צינור המילוי : מחובר כהלכה כאשר 
אתה מרגיש התנגדות.

e  והטה ; AdBlue® -הרם את מכל מילוי ה
אותו.

+  AdBlue® -תהליך המילוי נעצר כאשר מכל ה
מלא. אל תמלא עוד  ®AdBlue. ניתן להסיר את 
מכל מילוי ה- ®AdBlue ; גם כאשר הוא לא 

התרוקן לגמרי.
e  סובב את צינור המילוי : שבתוך פתח המילוי

שברכב נגד כיוון השעון והסר אותו.

e  סובב את צינור המילוי : המחובר אל מכל
מילוי ה- ®AdBlue ; נגד כיוון השעון והסר 

אותו.
e  בעזרת ; AdBlue® -סגור את מכל מילוי ה

המכסה.
תוכל לקנות מכלי מילוי  ®AdBlue בתחנות דלק 

רבות או במרכז שירות ומכירה מורשה של חברת 
מרצדס-בנץ. מכלי מילוי  ®AdBlue רבים נמכרים 

עם צינור מילוי. צינור מילוי שאינו מתאים בדיוק 
למכל ה- ®AdBlue של הרכב אינו מגן עליו מפני 

מילוי יתר. ה- ®AdBlue עלול לנזול כתוצאה ממילוי 
יתר. מרצדס-בנץ מציעה צינור מילוי מיוחד המגן 

 מפני מילוי יתר. באפשרותך לקבל מידע נוסף 
 בכל מרכז שירות מורשה של חברת 

מרצדס-בנץ. ה- ®AdBlue מגיע במגוון מכלים 
ובקבוקים. השתמש רק בצינור המילוי של מכלי 

מילוי ה- ®AdBlue של מרצדס-בנץ.

AdBlue®  בקבוק מילוי

הברג את בקבוק מילוי ה- ®AdBlue בעזרת ידך   
בלבד. אחרת הוא עלול להיהרס.

e  פתח את המכסה המגן של בקבוק מילוי
.: AdBlue® -ה

e  על פתח : AdBlue® -הצב את בקבוק מילוי ה
המילוי כמתואר באיור, וסגור אותו עם כיוון 

השעון בעזרת ידך.
e  לעבר : AdBlue® -דחוף את בקבוק מילוי ה

 פתח המילוי.
מכל ה- ®AdBlue מתמלא. הפעולה עשויה 

להימשך עד כדקה אחת.
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+  AdBlue® -אם לא תלחץ על בקבוק מילוי ה
:, פעולת המילוי תיעצר ובאפשרותך להסיר 

את הבקבוק גם אם הוא לא התרוקן לגמרי.
e .: AdBlue® -שחרר את בקבוק מילוי ה
e  נגד כיוון : AdBlue® -סובב את בקבוק מילוי ה

השעון והסר אותו.
e  סגור בחזרה את המכסה המגן על בקבוק מילוי

.: AdBlue® -ה
תוכל לקנות בקבוקי מילוי  ®AdBlue בתחנות דלק 
רבות או במרכז שירות ומכירה מורשה של חברת 
מרצדס-בנץ. בקבוקי מילוי ללא אטם בעל תבריג 

 לא מספקים הגנה מפני מילוי יתר. 
ה- ®AdBlue עלול לנזול כתוצאה ממילוי יתר. 

מרצדס-בנץ מציעה בקבוקי מילוי מיוחדים עם 
מכסה בעל תבריג. הם זמינים בכל מרכז שירות 

מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

AdBlue® -סגירת מכסה מילוי ה

e  בתוך ; AdBlue® -הצב את מכסה מילוי ה
פתח המילוי וסובב אותו עם כיוון השעון.

e  כדי לסגור את דלתית מילוי הדלק, לחץ עליה
בכיוון החץ :.

e .נהג במהירות העולה על 15 קמ"ש 
 Refill AdBlue See Owner's ההודעה

Manual )מלא AdBlue, ראה ספר נהג( תיעלם 
לאחר כדקה אחת.

 אם ההודעה +
Refill AdBlue See Owner's Manual )מלא 
AdBlue, ראה ספר נהג( ממשיכה להופיע בצג 

.AdBlue®  הרב-תפקודי, אתה חייב למלא עוד

טעינת מצבר המתח הגבוה

הערות בטיחות חשובות

סכנה $

במערכת החשמל של הרכב הפועלת במתח 
גבוה עובר מתח גבוה. אם אתה משנה רכיבים 

במערכת החשמל במתח גבוה של הרכב או נוגע 
ברכיבים פגומים, עתה עלול להתחשמל. נזק 

עלול להיגרם לרכיבים שבמערכת החשמל 
במתח גבוה במקרה של תאונה גם אם לא ניתן 

להבחין בנזק. קיימת סכנה לפגיעה גופנית 
קטלנית.

אל תיגע ברכיבי המתח הגבוה לאחר תאונה 
ולעולם אל תשנה את מערכת החשמל במתח 

גבוה של הרכב. גרור את הרכב לאחר תאונה 
ובדוק את מערכת החשמל במתח גבוה של 

הרכב במרכז שירות מורשה.

אזהרה $

במקרה של שרפה ברכב, הלחץ הפנימי 
שבמצבר המתח הגבוה עלול להיות קריטי. 

במקרה זה, גזים דליקים יוצאים דרך שסתום 
האוורור שבתחתית הרכב. הגז עלול להידלק. 

הדבר עלול לגרום לחבלה.
צא מיד מאזור הסכנה. אבטח את אזור הסכנה 

ממרחק מתאים תוך ציות לדרישות החוק.

סכנה $

חיבור כבל הטעינה אל רשת החשמל באמצעות 
שקעי חשמל שאינם מותקנים בצורה נכונה או 

באמצעות מתאמים, כבלים מאריכים או 
אמצעים דומים עלולים לגרום לשרפה או 

להתחשמלות. קיימת סכנה לפגיעה גופנית 
קטלנית.

קרא את ההנחיות שלהלן כדי להימנע מסכנות 
מסוג זה:

• חבר את כבל הטעינה רק אל שקעי חשמל:	

שהותקנו בצורה נכונה וגם -
שנבדקו על ידי חשמלאי מוסמך -
• מטעמי בטיחות, השתמש רק בכבלי טעינה 	

שסופקו עם הרכב או שאושרו לרכב זה.
• לעולם אל תשתמש בכבל טעינה פגום.	
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• אין להשתמש ב:	

כבלים מאריכים -
תופי כבלים מאריכים -
מפצלי מתח -
• לעולם אין להשתמש במתאמים לחיבור כבל 	

הטעינה אל שקע המתח. יוצא מהכלל היחיד 
הוא אם המתאם נבדק ואושר על ידי היצרן 
לטעינת מצבר המתח הגבוה לרכב חשמלי.

• קרא את הערות הבטיחות שבהוראות 	
ההפעלה של מתאם השקע.

סכנה $

חיבור כבל הטעינה אל עמוד הטעינה באמצעות 
עמוד טעינה שאינו מותקן בצורה נכונה או 
באמצעות מתאם, כבל מאריך או אמצעים 

דומים עלולים לגרום לשרפה או להתחשמלות. 
קיימת סכנה לפגיעה גופנית קטלנית.

קרא את ההנחיות שלהלן כדי להימנע ממצבים 
מסוכנים:

• חבר את כבל הטעינה רק אל עמוד טעינה:	

שהותקן בצורה נכונה וגם -
שנבדק על ידי חשמלאי מוסמך -
• מטעמי בטיחות, השתמש רק בכבלי טעינה 	

שנבדקו ואושרו על ידי היצרן לטעינת מצבר 
המתח הגבוה לרכב חשמלי.

• לעולם אל תשתמש בכבלי טעינה פגומים.	
• אל תמתח את כבל הטעינה.	
• לעולם אל תשתמש במתאמים.	
• קרא את הערות הבטיחות שבהוראות 	

ההפעלה של עמוד הטעינה.

במערכת החשמל של הרכב הפועלת במתח גבוה 
עובר מתח גבוה.

• אל תיגע ברכיבי המתח הגבוה או בכבלים 	
הכתומים של מערכת החשמל במתח גבוה של 

הרכב.
• אל תיגע ברכיבי המתח הגבוה או בכבלים 	

הכתומים של מערכת החשמל במתח גבוה 
כאשר הרכב היה מעורב בתאונה.

• אל תיגע ברכיבים פגומים או בכבלים כתומים 	
פגומים של מערכת החשמל במתח גבוה של 

הרכב.
• אל תסיר את המכסים של רכיבי מערכת 	

החשמל במתח גבוה המסומנים במדבקת 
אזהרה.

הערות כלליות

פעולה

הרכב מצויד במצבר מתח גבוה המשמש להנעתו. 
מצבר המתח הגבוה אוגר בתוכו את האנרגיה 

הדרושה להפעלת המנוע החשמלי.
המנוע החשמלי משתמש באנרגיה שאגורה 

במצבר המתח הגבוה בעת התחלת הנסיעה, 
בהאצה ובמהלך הנסיעה.

במצב בלימת מנוע, האנרגיה הקינטית מומרת 
באמצעות מנגנון טעינת אנרגיה אל אנרגיה 

חשמלית הנאגרת במצבר המתח הגבוה.
ניתן לטעון את מצבר המתח הגבוה בשיטות 

שלהלן:
• באמצעות טעינת אנרגיה כאשר הרכב בתנועה.	
• 	CHARGE במהלך הנסיעה במצב פעולה
• בעזרת כבל טעינה מתאים ושקע חשמל כאשר 	

הרכב עומד במקומו
• בעזרת כבל טעינה מתאים ועמוד טעינה כאשר 	

הרכב עומד במקומו
• בעזרת כבל טעינה מתאים ועמדת טעינה כאשר 	

הרכב עומד במקומו
ניתן לטעון את מצבר המתח הגבוה בעזרת מתח 

נומינלי בטווח שבין 100 וולט ל-240 וולט.
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טמפרטורות חיצוניות גבוהות ונמוכות

טמפרטורות סביבה נמוכות
ביצועי מצבר המתח הגבוה יורדים בצורה 

משמעותית בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד. 
במקרה זה מצבר המתח הגבוה אינו מסוגל עוד 

לספק מתח חשמלי כמצופה.
טמפרטורות חיצוניות גבוהות

כדי למנוע נזק למצבר המתח הגבוה כתוצאה 
מטמפרטורות חיצוניות גבוהות מאוד, הספקו 
המרבי של מצבר המתח הגבוה מוגבל על ידי 

הרכב.

תצרוכת אנרגיה וטווח נסיעה חשמלי

התנאים המפחיתים בדרך כלל את טווח הנסיעה 
החשמלי המרבי:

• טמפרטורות חיצוניות גבוהות ונמוכות	
• שימוש במיזוג אוויר או בחימום	
• הפעלת צרכנים	

המאפיינים הפיזיים של המצבר גורמים לכך 
שחניית הרכב לפרקי זמן ממושכים כאשר 

הטמפרטורות החיצוניות נמוכות בלי לטעון אותו 
עלולה לגרום ל:

• ירידה בביצועי המצבר	
• זמני טעינה ארוכים יותר	

הערות לגבי טיפול במצבר

הימנע מאחסון או מהובלת הרכב בטמפרטורות 
גבוהות או נמוכות מאוד לפרק זמן ממושך 

)לדוגמה, הובלה בתוך מכולה(.
אם אתה מחנה את הרכב ומשאיר אותו במקומו 

לפרקי זמן ממושכים, חבר אותו אל אספקת מתח.

תנאי שימוש

נא שים לב למידע בנוגע ליוצאים מהכלל ולהגבלות 
שבמסמכי האחריות ובחוברת השירות.

הטיפול בכבל הטעינה ובבקר כבל הטעינה

אל תשאיר את קופסת בקר כבל הטעינה 
) עמוד 216( תלויה על שקע החשמל. אחרת 

הדבר עלול לגרום לרפיון במגע עם שקע החשמל 
ולתקלות בעת טעינת הרכב.

כדי לוודא שכבל הטעינה והבקר לא ייחשפו 
לעומסים, שים לב להערות שלהלן:

• אל תניף אף פעם את קופסת בקר כבל הטעינה 	
כשאתה אוחז בכבל או במחבר החשמלי.

• אל תישא אף פעם את קופסת בקר כבל 	
הטעינה כשאתה אוחז בכבל או במחבר 

החשמלי. 

חום הנוצר על ידי כבל הטעינה והמחבר

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 213(.

במהלך תהליך הטעינה, כבל הטעינה והמחבר 
עשויים להתחמם.

כבל הטעינה והמחבר יתחממו רק במסגרת 
המגבלות המותרות בתנאי ש:

• אספקת מתח החשמל וכבל הטעינה לא ניזוקו	
• פעלת בהתאם להוראות הטיפול בכבל הטעינה 	

ויחידת הבקר שעל כבל הטעינה

אם כבל הטעינה או התקע מתחממים יותר מדי, 
בדוק את אספקת מתח החשמל.

התקן הגנה מפני מתח גבוה מדי

קפיצות מתח ברשת החשמל עלולות לגרום   
נזק לרכב. לכן הרכב מצויד בהתקן המגן עליו 

מפני קפיצות מתח ברשת החשמל. התקן זה 
עשוי לפעול במהלך סופות רעמים גדולות 

לדוגמה, והוא עלול לגרום להפלת נתיך הבניין 
ולהפסקת אספקת המתח. פעולות אלה מגנות 

על הרכב. לאחר הפעלת נתיך הבניין מחדש, 
תהליך הטעינה יתחדש אוטומטית. ייתכן 

שיחלפו עד 10 דקות מרגע הפסקת אספקת 
המתח או הפלת נתיך הבניין עד לחידוש 

האוטומטי של הטעינה.
הפעל שוב את מערכת ההגנה של הבניין לאחר 
הפלתה. אחרת, לא ניתן יהיה להמשיך בתהליך 

הטעינה.
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מידע כללי אודות תהליך הטעינה

שים לב לסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 213(.

דלתית שקע הטעינה ננעלת/משתחררת אם אתה 
נועל/משחרר את נעילת הרכב מבחוץ.

דלתית שקע הטעינה ממוקמת בפינתו הימנית של 
הפגוש האחורי מתחת לפנס האחורי.

טעינת מצבר המתח הגבוה באמצעות 
שקע החשמל

כבל טעינה לשקעי חשמל

הערות בטיחות חשובות

השתמש בכבל הטעינה רק לטעינת מצבר   
המתח הגבוה. אל תשתמש בכבל הטעינה 

למטרות אחרות. אחרת הוא עלול להיפגע.

הרכב מצויד בכבל טעינה לחיבור אל שקע חשמל. 
השתמש רק בכבל הטעינה המגיע עם הרכב או 

בכבל טעינה שאושר לרכב.
תהליך הטעינה עשוי להשתנות בהתאם  +

לאספקת המתח החשמלי. לכן קרא תמיד את 
המידע המקומי.

 כדי לקצר את תהליך הטעינה )טעינה עם +
16 אמפר(, חבר את כבל הטעינה המהירה אל 
עמוד הטעינה/עמדת הטעינה. באפשרותך גם 

 להשתמש בכבל הטעינה האופציונלי עם 
.CE תקע

ניתן למצוא מידע אודות טעינה דרך עמוד טעינה 
) עמוד 219(.

ניתן למצוא מידע אודות טעינה דרך עמדת טעינה 
) עמוד 220(.

אחסון כבל הטעינה

ניתן לאחסן את כבל הטעינה בתיק הנמצא בתא 
המטען של הרכב, המוחזק במקומו בעזרת רצועת 

צמדן )סקוץ'(.

בקרות על כבל הטעינה

מחוון מצב זרם חילופין  :

מחוון מערכת בקרה/הגנה  ;

מחוון זרם טעינה  =

לחצן הגדרת זרם טעינה  ?

כאשר התצוגות : ו-; שעל בקר כבל הטעינה 
דולקות:

תצוגה :

דולקת בצבע 
ירוק

חיבור אספקת המתח 
החיצונית פועל כהלכה. ניתן 

לטעון את מצבר המתח 
הגבוה.

מהבהבת 
בצבע באדום

זוהתה תקלה באספקת 
המתח החיצונית. מצבר 

המתח הגבוה נטען מיד לאחר 
שהחשמל חוזר לערכים 

רגילים.

דולקת בצבע 
אדום

יש תקלה. חובה להסיר את 
כבל הטעינה משקע החשמל 

ולהכניסו שוב.
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תצוגה ;

דולקת בצבע 
ירוק

אין תקלות. ניתן לטעון את 
מצבר המתח הגבוה.

דולקת בצבע 
אדום

זרם לא תקין מגיע אל יחידת 
הבקרה. לא ניתן לטעון את 

מצבר המתח הגבוה.

לקבלת מידע אודות בעיות הקשורות לתהליך  +
הטעינה, ראה ) עמוד 221(.

הגדרת זרם הטעינה המרבי

אזהרה $

אם זרם הטעינה היוצא משקע החשמל גבוה 
מדי במהלך תהליך הטעינה, אספקת המתח 
החיצונית עלולה להתחמם. הדבר עלול לגרום 

לשרפה.
בדוק את זרם הטעינה המרבי המותר באתר 
לפני הטעינה. אם יש צורך בכך, צור קשר עם 

חשמלאי מוסמך לקבלת עזרה.
שנה את הגדרות רכבך אם יש צורך בכך.

אם זרם הטעינה גבוה מדי, הנתיך עלול לפעול   
או שאספקת המתח החיצונית עלולה להתחמם. 

בדוק אם אספקת המתח החיצונית מסוגלת 
להתמודד עם זרם הטעינה שתוכנת. הקטן את 

זרם הטעינה שתוכנת אם יש צורך בכך או 
השתמש בשקע חשמל אחר.

באפשרותך להגביל את ערכי זרם הטעינה 
המשמשים לטעינת מצבר המתח הגבוה. בצורה 

זו באפשרותך למנוע את התחממות אספקת 
המתח. באפשרותך להגדיר הגבלה זו בעזרת 

הבקר שעל כבל הטעינה או דרך תפריט מחשב 
הדרך. הגדר את זרם הטעינה המרבי דרך תפריט 

מחשב הדרך רק אם לא הגדרת זרם טעינה על כבל 
הטעינה.

ערך ברירת המחדל שברכב זהה לערך הטעינה 
המרבי.

ערך ברירת המחדל שעל כבל הטעינה הוא ההגדרה 
המינימלית. הוא מתאים לזרם הטעינה המינימלי 
של אספקת המתח. ניתן להגדיל את הערך שעל 

כבל הטעינה כמתואר להלן.

הערך של ההגדרה המרבית וערך הכוונון  +
עשויים להשתנות ממדינה למדינה.

לפני טעינת מצבר המתח הגבוה, בדוק את זרם 
הטעינה המרבי המותר לשקע המתח הרלוונטי.

e  ? כדי לכוונן את ההגדרה: לחץ על הלחצן
שוב ושוב עד להופעת ההגדרה הרצויה בצג =.

• שתי נוריות ה-LED מהבהבות: הגדרה 	
מינימלית

• כל נוריות ה-LED מהבהבות: הגדרה מרבית	
אם, לאחר תהליך הטעינה, כבל הטעינה:

• נשאר מחובר אל שקע המתח, הערכים שנבחרו 	
יהיו בשימוש בתהליך הטעינה הבא.

• נותק משקע המתח, הערכים יתאפסו להגדרה 	
המינימלית בתהליך הטעינה בא. במקרה זה 

עליך יהיה לאפס את ערכי זרם הטעינה המרבי.

אם הטעינה נמשכת יותר זמן מהרגיל, בדוק  +
את הגדרות זרם הטעינה המרבי בעזרת נורות 

הבקרה שעל כבל הטעינה או דרך תפריט מחשב 
הדרך.

נוריות חיווי על שקע הרכב

כאשר נוריות החיווי שעל שקע הרכב נדלקות:

נורית חיווי 
שמאלית 

Ì

נדלקת בצבע 
לבן

ניתן להסיר או לחבר את כבל 
הטעינה.

מהבהבת 
בצבע לבן

מחבר כבל הטעינה לא חובר 
כהלכה.



טעינת מצבר המתח הגבוה 218
ה

חני
ה ו

היג
נ

נורית חיווי 
 ימנית
Ý 

מהבהבת 
לאט בצבע 

כתום

החיבור שבין הרכב ומקור 
הזרם נוצר לפני שהטעינה 

החלה.

מהבהבת 
לאט בצבע 

ירוק

מצבר המתח הגבוה נטען.

מהבהבת 
מהר בצבע 

אדום

אירעה תקלה במהלך 
הטעינה.

נדלקת בצבע 
כתום

טעינת מצבר המתח הגבוה 
הופסקה זמנית.

דולקת בצבע 
ירוק

מצבר המתח הגבוה טעון 
במלואו.

אם נוריות החיווי כבויות, נעל או שחרר את  +
נעילת הרכב בעזרת המפתח. נוריות החיווי יציגו 

את מצבו הנוכחי של תהליך הטעינה.
באפשרותך להציג את מצב הטעינה של מצבר  +

המתח הגבוה בצג הרב-תפקודי )ראה "טעינת 
מצבר המתח הגבוה כאשר הרכב עומד 

במקומו" בסעיף "תצוגת זרימת אנרגיה" 
) עמוד 306((.

חיבור כבל הטעינה

e  כדי להעביר DIRECT SELECT השתמש בידית
.P את תיבת ההילוכים למצב

e .סגור את מתג ההצתה
e .: לחץ על דלתית שקע הטעינה בכיוון החץ 

דלתית שקע הטעינה נפתחת.
e .; פתח את דלתית שקע הרכב
e  חבר את תקע החשמל אל שקע החשמל עד

לעצירתו.
e  הכנס את מחבר כבל הטעינה אל תוך שקע

 הרכב A עד לעצירתו.
 מצבר המתח הגבוה נטען.

נורית החיווי הימנית Ý ? שעל שקע הרכב 
A מהבהבת לאט בצבע ירוק.

אין להזיז את הרכב במהלך הטעינה או כאשר  +
כבל הטעינה מחובר.

מאוורר הקירור ומערכת קירור המצבר עשויים  +
להתחיל לפעול במהלך תהליך הטעינה; הדבר 

תלוי בטמפרטורה.
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כאשר תצוגת רמת הטעינה מגיעה ל-100% בצג 
הרב-תפקודי, המצבר טעון במלואו ) עמוד 306(.

לאחר ניתוק כבל הטעינה, נוריות החיווי שעל  +
שקע הרכב נשארות דלוקות למשך זמן מה לפני 

שהן כבות.
כאשר המצבר טעון במלואו:

e .שחרר את נעילת הרכב 
נורית החיווי הימנית Ý ? שעל שקע הרכב 

A דולקת בצבע ירוק. נורית החיווי השמאלית 
Ì = שעל שקע הרכב A דולקת בצבע 

לבן.
e  בתוך A נתק את כבל הטעינה משקע הרכב

30 שניות. אחרת הרכב שוב יינעל.
e .; סגור את דלתית שקע הרכב
e .: סגור את דלתית שקע הטעינה
e .הסר את כבל הטעינה משקע החשמל
e  אחסן את כבל הטעינה בצורה בטוחה בתוך

הרכב ) עמוד 216(.

טעינת מצבר המתח הגבוה באמצעות 
עמוד הטעינה

הערות כלליות

מומלץ לטעון את רכבך בעזרת עמוד טעינה או 
עמדת טעינה.

השתמש בכבל טעינה מהירה אופציונלי בעת 
טעינת רכבך בעזרת עמוד טעינה. כבל הטעינה 

מאוחסן בתוך תיק הנמצא בתא המטען.
השתמש רק בכבלי טעינה שנבדקו ואושרו על ידי 
היצרן לטעינת מצבר המתח הגבוה לרכב חשמלי.

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 213(.

חיבור כבל הטעינה

e  כדי להעביר DIRECT SELECT השתמש בידית
.P את תיבת ההילוכים למצב

e .סגור את מתג ההצתה
e .: לחץ על דלתית שקע הטעינה בכיוון החץ 

דלתית שקע הטעינה נפתחת.
e .; פתח את דלתית שקע הרכב
e  הכנס את מחבר כבל הטעינה אל תוך שקע

הרכב A עד לעצירתו.
e  עמוד טעינה ללא כבל המותקן מראש: הכנס

את מחבר כבל הטעינה אל תוך שקע המתח 
 שבעמוד הטעינה עד לעצירתו.

 מצבר המתח הגבוה נטען.
נורית החיווי הימנית Ý ? שעל שקע הרכב 

A מהבהבת לאט בצבע ירוק.

אין להזיז את הרכב במהלך הטעינה או כאשר  +
כבל הטעינה מחובר.

מאוורר הקירור ומערכת קירור המצבר עשויים  +
להתחיל לפעול במהלך תהליך הטעינה; הדבר 

תלוי מטמפרטורה.
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כאשר תצוגת רמת הטעינה מגיעה ל-100% בצג 
הרב-תפקודי, המצבר טעון במלואו ) עמוד 306(.

לאחר ניתוק כבל הטעינה, נוריות החיווי שעל  +
שקע הרכב נשארות דלוקות למשך זמן מה לפני 

שהן כבות.
כאשר המצבר טעון במלואו:

e .שחרר את נעילת הרכב 
נורית החיווי הימנית Ý ? שעל שקע הרכב 

A דולקת בצבע ירוק. נורית החיווי השמאלית 
Ì = שעל שקע הרכב A דולקת בצבע 

לבן.
e  בתוך A נתק את כבל הטעינה משקע הרכב

30 שניות. אחרת הרכב שוב יינעל.
e .; סגור את דלתית שקע הרכב
e .: סגור את דלתית שקע הטעינה
e  עמוד טעינה ללא כבל המותקן מראש: נתק

את כבל הטעינה מעמוד הטעינה ואחסן אותו 
בבטחה בתוך הרכב בהתאם לצורך.

טעינת מצבר המתח הגבוה באמצעות 
עמדת הטעינה

חיבור הרכב אל עמדת טעינה זהה לחיבורו לעמוד 
טעינה. קרא את הסעיף "טעינת מצבר מתח גבוה 

באמצעות עמוד טעינה" ) עמוד 219(.
חובה להפעיל את עמדת הטעינה לפני התחלת 

תהליך הטעינה בעמדת טעינה ללא יכולות 
תקשורת. באפשרותך לעשות זאת בעזרת כרטיס 

RFID או באמצעות הפעלה טלפונית. שים לב 
להוראות המפעיל באתר בעמדת הטעינה.
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בעיות בתהליך הטעינה

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן לפתוח את 
דלתית שקע הטעינה.

נעילת דלתית שקע הטעינה לא משוחררת.
e .)97 עמוד ( שחרר את נעילת הרכב

סוללות המפתח ריקות.
e .)99 עמוד ( שחרר ידנית את נעילת הרכב בעזרת המפתח
e .)105 עמוד ( שחרר את נעילת הרכב המרכזית מבפנים

נעילת דלתית שקע הטעינה משוחררת, אולם מנגנון הפתיחה תקוע.
e .נעל ושחרר את נעילת הרכב

אם לאחר ביצוע פעולה זו מנגנון הפתיחה עדיין תקוע:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

לא ניתן לחבר את כבל 
הטעינה אל שקע הרכב.

שקע הרכב נעול.
e .)97 עמוד ( שחרר את נעילת הרכב
e  כדי להעביר את תיבת ההילוכים DIRECT SELECT השתמש בידית

.P האוטומטית למצב

מצבר המתח הגבוה אינו 
נטען. נורית החיווי 

האדומה Ý שעל 
שקע הרכב מהבהבת.

ארעה תקלה במהלך אתחול תהליך הטעינה.
e .ודא שכבל הטעינה מחובר אל שקע החשמל
e  נתק את מחבר כבל הטעינה משקע הרכב, וחבר אותו שוב אל שקע

הרכב.
e .אם הבעיה נמשכת, פנה מיד למרכז שירות מורשה

מצבר המתח הגבוה אינו 
נטען במהלך תהליך 
הטעינה כאשר הוא 

מחובר אל שקע החשמל. 
נורית החיווי Ý שעל 

שקע הרכב אינה נדלקת 
לאחר חיבור מחבר כבל 
הטעינה אל שקע הרכב.

תקלה בשקע החשמל.
e .בדוק את שקע החשמל כדי לוודא שהוא פועל כהלכה
או

e .השתמש בשקע חשמל אחר
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גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן לנתק את מחבר 
כבל הטעינה משקע 

הרכב.

נעילת מחבר כבל הטעינה לא שוחררה.
e  לחץ על הלחצן % שעל המפתח. נעילת מחבר כבל הטעינה שעל

שקע הרכב משתחררת.
e .נתק את מחבר כבל הטעינה משקע הרכב

מחבר כבל הטעינה נעול.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

חניה

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים קטנים 
עלולים להידלק אם הם באים במגע עם חלקיה 

החמים של מערכת הפליטה או עם גזי הפליטה. 
הדבר עלול לגרום לשרפה.

החנה את הרכב כך שחומרים דליקים לא יבואו 
במגע עם רכיבי הרכב החמים. במיוחד אל תחנה 

את הרכב על עשב יבש או בשדות תבואה 
שנקצרו.

אזהרה $

אם תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה, 
מערכות הבטיחות לא יפעלו כלל או יפעלו בצורה 

מוגבלת. הדבר עלול להשפיע לדוגמה על 
מערכת הגה הכוח ועל יעילות מגבר הבלמים. 

יהיה עליך להשתמש בכוח גדול יותר כדי לסובב 
את גלגל ההגה וכדי לבלום. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
אל תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה.

אזהרה $

אם אתה משאיר ילדים בתוך הרכב ללא 
השגחה, הם עלולים לגרום לו לנוע על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע	

בנוסף, הם עלולים להפעיל את ציוד הרכב 
ולהילכד בתוכו. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.

אבטח תמיד את הרכב כהלכה מפני   
התדרדרות. אחרת, הדבר עלול לגורם נזק לרכב 

או למערכת העברת הכוח.
כדי לוודא שהרכב מאובטח מפני התדרדרות 

בשוגג:
• חובה להפעיל את בלם החניה החשמלי	
• תיבת ההילוכים חייבת להיות במצב P, וחובה 	

להוציא את המפתח ממתג ההצתה
• חובה להפנות את הגלגלים הקדמיים לעבר 	

המדרכה בעת חניה בעלייה או בירידה
• חובה לאבטח את הרכב הריק על ידי הצבת 	

סד גלגל או עצם דומה בסרן הקדמי בעת חניה 
בעלייה או בירידה

• חובה לאבטח רכב עמוס גם על ידי הצבת סד 	
גלגל או עצם דומה בסרן האחורי בעת חניה 

בעלייה או בירידה
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הדממת המנוע

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

 N )תיבת ההילוכים עוברת למצב סרק )ניוטרל
כאשר אתה מדומם את המנוע. הרכב עלול 

להתדרדר. הדבר עלול לגרום לתאונה.
העבר תמיד למצב חניה P לאחר הדממת 
המנוע. מנע את התדרדרות הרכב על ידי 

הפעלת בלם החניה.

שימוש במפתח

e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

 והוצא אותו.
משבת המנוע )אימובילייזר( מופעל.

אם אתה מדומם את המנוע כאשר תיבת ההילוכים 
במצב R או D, תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת 

.N אוטומטית למצב
אם אתה פותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע 

הקדמי, או מוציא את המפתח ממתג ההצתה, 
.P תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת למצב

אם ברצונך להשאיר את תיבת ההילוכים 
האוטומטית במצב סרק )ניוטרל( N, לדוגמה בעת 

שטיפת הרכב במכונת שטיפה אוטומטית עם 
מסוע:
e .פתח את מתג ההצתה
e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  העבר את תיבת ההילוכים למצב סרק 

.N )ניוטרל(
e .שחרר את דוושת הבלמים
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e  סגור את מתג ההצתה והשאר את המפתח

במתג ההצתה.

KEYLESS-GO-השימוש ב

e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e  לחץ על לחצן ההתנעה/ההדממה

 ) עמוד 187(.
המנוע מודמם וכל נוריות החיווי שבלוח 

המחוונים כבות.
אם אתה מדומם את המנוע כאשר תיבת ההילוכים 
במצב R או D, תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת 

.N אוטומטית למצב
אם אתה פותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע 

 הקדמי, תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת 
.P למצב

אם ברצונך להשאיר את תיבת ההילוכים 
האוטומטית במצב סרק )ניוטרל( N, לדוגמה בעת 

שטיפת הרכב במכונת שטיפה אוטומטית עם 
מסוע:
e  הסר את לחצן ההתנעה/ההדממה ממתג

ההצתה.
e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה
e .פתח את מתג ההצתה
e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  העבר את תיבת ההילוכים למצב סרק 

.N )ניוטרל(
e .שחרר את דוושת הבלמים
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e  סגור את מתג ההצתה והשאר את המפתח

במתג ההצתה.
ניתן לדומם את המנוע כאשר הרכב בתנועה  +

על ידי לחיצה על לחצן ההתנעה/ההדממה 
והחזקתו לחוץ למשך כ- 3 שניות. פעולה זו אינה 

קשורה לפעולת ההתנעה/ההדממה 
.)ECO( האוטומטית
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בלם חניה חשמלי

הערות כלליות

אזהרה $

אם אתה משאיר ילדים בתוך הרכב ללא 
השגחה, הם עלולים לגרום לו לנוע על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• העברת תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב 	

חניה P למצב אחר
• התנעת המנוע	

בנוסף, הם עלולים להפעיל את ציוד הרכב 
ולהילכד בתוכו. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול 

לגרום לתאונה ולחבלה.
קח תמיד את המפתח איתך בעת היציאה 

מהרכב ונעל אותו. לעולם אל תשאיר ילדים ללא 
השגחה בתוך הרכב.

פעולת בלם החניה החשמלי תלויה במתח 
המערכת. אם מתח המערכת נמוך מדי או אם יש 

תקלה במערכת, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל את 
בלם החניה.

e  במקרה זה החנה את הרכב על משטח ישר
ואבטח אותו כדי למנוע את התדרדרותו.

e  העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 
.P למצב

ייתכן שלא ניתן יהיה לשחרר את בלם החניה 
המופעל אם מתח המערכת נמוך או אם יש תקלה 

במערכת. צור קשר עם מרכז שירות מורשה.
בלם החניה החשמלי מבצע בדיקת פעולה  +

במועדים קבועים כאשר המנוע מודמם. הרעשים 
הנשמעים הם תופעה רגילה.

הפעלה או שחרור ידני

e .: כדי להפעיל: לחץ על הידית 
כאשר בלם החניה החשמלי מופעל, נורית 

החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים נדלקת.
ניתן גם להפעיל את בלם החניה החשמלי  +

לאחר הוצאת המפתח.
e .: כדי לשחרר: משוך את הידית 

נורית החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים 
כבה.

ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי רק: +
•  כאשר המפתח במתג ההצתה נמצא 	

במצב ( 1 עמוד 187( או
• אם מתג ההצתה נפתח בעזרת לחצן 	

ההתנעה/ההדממה
הפעל את בלם החניה החשמלי כדי שהרכב 

לא יתדרדר לאחור בעת התחלת נסיעה בעלייה 
) עמוד 190(.

הפעלה אוטומטית

בלם החניה החשמלי מופעל אוטומטית כאשר 
תיבת ההילוכים במצב P ו:

• המנוע מודמם או	
• הנהג אינו חוגר חגורת בטיחות ודלת הנהג 	

פתוחה.

משוך את הידית : כדי למנוע את הפעלתו 
האוטומטית של בלם החניה החשמלי.
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גם בלם החניה החשמלי מופעל אוטומטית אם:
• מערכת ה-DISTRONIC PLUS עוצרת את 	

הרכב או
• פעולת HOLD עוצרת את הרכב במקומו	
• מערכת העזר לחניה אקטיבית עוצרת את הרכב 	

במקומו

בנוסף, לפחות אחד מהתנאים שלהלן חייב 
להתקיים:

• יש תקלה במערכת	
• אספקת המתח אינה תקינה	
• הרכב עומד במקומו לפרק זמן ממושך	

נורית החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים 
נדלקת.

בלם החניה החשמלי אינו מופעל אוטומטית אם 
.ECO start/stop המנוע מודמם על ידי פעולת

שחרור אוטומטי

בלם החניה החשמלי משתחרר אוטומטית כאשר 
כל התנאים שלהלן מתקיימים:

• המנוע פועל	
• 	R או D תיבת ההילוכים במצב
• חגורת הבטיחות חגורה	
• אתה לוחץ על דוושת ההאצה	

אם תיבת ההילוכים במצב R, דלת תא המטען 
חייבת להיות סגורה.

אם אינך חוגר את חגורת הבטיחות שלך, התנאים 
שלהלן חייבים להתקיים כדי שבלם החניה החשמלי 

ישתחרר אוטומטית:
• דלת הנהג סגורה	
• הוצאת את תיבת ההילוכים ממצב P או נסעת 	

במהירות העולה על 3 קמ"ש

שים לב לא ללחוץ על דוושת ההאצה בשוגג.  +
אחרת בלם החניה ישתחרר והרכב יתחיל לנוע.

בלימת חירום

ניתן גם לבלום את הרכב במקרה חירום על ידי 
שימוש בבלם החניה החשמלי.

e  לחץ על הידית : של בלם החניה החשמלי
 תוך כדי נסיעה.

הרכב נבלם כל עוד אתה לוחץ על ידית בלם 
החניה החשמלי. כוח הבלימה יגדל ככל 

שתמשיך ללחוץ על ידית בלם החניה החשמלי.
במהלך הבלימה:

• יישמע צליל אזהרה	
• ההודעה Release park. brake )שחרר בלם 	

חניה( תופיע
• נורית החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים 	

תהבהב

בלם החניה החשמלי מופעל לאחר שהרכב מגיע 
לעצירה מלאה.

חניית הרכב לפרק זמן ממושך

 אם החנית את הרכב לפרק זמן העולה על
4 שבועות, המצבר עלול להתרוקן ולהינזק.

 אם אתה מחנה את הרכב לפרק זמן העולה על
6 שבועות, הדבר עלול לפגוע בפעולתו.

e  צור קשר עם מרכז שירות מורשה לקבלת
עזרה.

באפשרותך לקבל מידע בנוגע למטענים בעלי  +
וסת זרם במרכז שירות מורשה.

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: קרא את 
הערות הבטיחות החשובות בנוגע למצבר המתח 

הגבוה ) עמוד 459(.
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עצות לנהיגה

הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה, 
מערכות הבטיחות לא יפעלו כלל או יפעלו בצורה 

מוגבלת. הדבר עלול להשפיע לדוגמה על 
מערכת הגה הכוח ועל יעילות מגבר הבלמים. 

יהיה עליך להשתמש בכוח גדול יותר כדי לסובב 
את גלגל ההגה וכדי לבלום. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
אל תסגור את מתג ההצתה תוך כדי נהיגה.

נהג בתבונה - חסוך דלק

קרא את העצות שלהלן שיעזרו לך לחסוך בדלק:
e  יש לנפח תמיד את הצמיגים בהתאם ללחץ

הניפוח המומלץ.
e .הסר מטענים שאינם נחוצים
e .הסר גגונים אם הם אינם נחוצים
e .חמם את המנוע במהירויות מנוע נמוכות
e .הימנע מהאצות ומבלימות תכופות
e  שים לב למועדי השירות המפורטים בחוברת

השירות או בתצוגת מועד השירות. בצע את כל 
עבודות הטיפול השוטף בהתאם להנחיות 

.Daimler AG חברת
תצרוכת הדלק עולה גם בעת נהיגה במזג אוויר קר, 

בעומסי תנועה ובעת נהיגה בשטח הררי.

ECO צג

צג ה-ECO מראה עד כמה סגנון הנהיגה שלך 
חסכוני. צג ה-ECO מסייע לך לאמץ סגנון נהיגה 

חסכוני בהתאם להגדרות שנבחרו ולתנאים 
הקיימים. סגנון הנהיגה שלך יכול להשפיע בצורה 

משמעותית על תצרוכת הדלק.

האצה  :

שיוט  ;

קבוע  =

הגדלת הטווח  ?

 Bonus fr. start הטווח ? המופיע ליד הכיתוב
מתייחס לערך שבו גדל הטווח מתחילת הנסיעה 

הודות לשינוי סגנון הנהיגה.
אם מפלס הדלק הגיע למכל הרזרבי, ההודעה 

Reserve fuel מופיעה בצג הרב-תפקודי במקום 
הטווח ?. בנוסף, נורית האזהרה 8 שבלוח 

המחוונים תידלק ) עמוד 403(.
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צג ה-ECO מורכב משלושה חלקים בעלי אזור 
פנימי ואזור חיצוני. החלקים מתייחסים לשלוש 

הקטגוריות שלהלן:

האצה )הערכת כל פעולות ההאצה(::
• האזור החיצוני מתמלא והאזור 	

הפנימי נדלק בצבע ירוק: האצה 
מתונה, במיוחד במהירויות גבוהות

• האזור החיצוני מתרוקן והאזור 	
הפנימי נדלק בצבע אפור: האצה 

ספורטיבית

שיוט )הערכת כל פעולות ההאטה(:;
• האזור החיצוני מתמלא והאזור 	

הפנימי נדלק בצבע ירוק: נהיגה 
מחושבת, שמור מרחק ושחרר את 

דוושת ההאצה מראש. הרכב יכול 
לשייט בלי להשתמש בבלמים.

• האזור החיצוני מתרוקן והאזור 	
הפנימי נדלק בצבע אפור: בלימה 

חדה תכופה

קבוע )הערכה מתמשכת במהלך כל =
הנסיעה(:

• האזור החיצוני מתמלא והאזור 	
הפנימי נדלק בצבע ירוק: מהירות 

קבועה והימנעות מהאצות 
ומהאטות לא נחוצות

• האזור החיצוני מתרוקן והאזור 	
הפנימי נדלק בצבע אפור: תנודות 

במהירות

שלושת האזורים הפנימיים מציגים את סגנון 
הנהיגה הנוכחי, והם נדלקים בצבע ירוק כאשר 

אתה נוהג בסגנון נהיגה חסכוני במיוחד. שני אזורים 
לכל היותר יכולים להידלק בו-זמנית, והדבר תלוי 

במצב הנהיגה.
בתחילת הנסיעה שלושת אזורים חיצוניים אלו 

ריקים, והם מתמלאים ככל שסגנון הנהיגה הופך 
חסכוני. מפלס גבוה מציין סגנון נהיגה חסכוני יותר. 

 אם שלושת האזורים החיצוניים מלאים לגמרי 
בו-זמנית, הנהג נוהג בסגנון החסכוני ביותר 

להגדרות שנבחרו ולתנאים הקיימים. גבול צג 
ה-ECO נדלק.

צג ה-ECO אינו מראה את תצרוכת הדלק 
הממשית. הטווח הנוסף שהתקבל המופיע ליד 

הכיתוב Bonus fr. start אינו מציין ירידה קבועה 
בתצרוכת הדלק.

תצרוכת הדלק הממשית מושפעת מגורמים 
אחרים, נוסף על סגנון הנהיגה, כגון:

• מטען	
• לחץ ניפוח הצמיגים	
• התנעה קרה	
• בחירת הנתיב	
• השימוש בצרכנים חשמליים	

.ECO-גורמים אלו אינם כלולים בצג ה
סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות מנוע 

בינונית.
כדי לקבל ערך גבוה יותר בקטגוריות "האצה" 

ו-"נהיגה חלקה":
• שים לב להמלצות החלפת ההילוכים	
• 	.Comfort נהג בתוכנית הנהיגה

בנסיעות ארוכות במהירות קבועה, לדוגמה בעת 
נסיעה בדרך מהירה, רק האזור החיצוני של החלק 

"קבוע" ישתנה.
צג ה-ECO מתייחס לסגנון הנהיגה מתחילת 

הנסיעה עד לסיומה. לכן יהיו יותר שינויים באזורים 
החיצוניים בתחילת הנסיעה. במהלך נסיעות 

ארוכות, שינויים אלו יהיו קטנים יותר. כדי להציג עוד 
שינויים, בצע איפוס ידני ) עמוד 334(.

מידע נוסף אודות צג ה-( ECO עמוד 333(.
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בלמים

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

הורדת הילוך בעת נסיעה בכביש חלקלק בניסיון 
להגביר את אפקט בלימת המנוע עלולה לגרום 

לגלגלים המניעים לאבד את אחיזתם. הדבר 
מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונה.

אל תוריד הילוך כדי להגביר את בלימת המנוע 
בעת נסיעה בכביש חלקלק.

ירידות

אל תלחץ על דוושת הבלמים באופן קבוע כאשר 
הרכב בתנועה, לדוגמה לעולם אל תפעיל את 

הבלמים על ידי הפעלת לחץ קל על הדוושה. הדבר 
גורם לשחיקה מוגברת ומוקדמת של רפידות 

הבלמים.
השתמש בידית החלפת ההילוכים השמאלית 

כדי לשלב להילוך נמוך יותר בעת נסיעה בירידות 
ארוכות ותלולות. שים לב במיוחד להנחיה זו בעת 

נהיגה ברכב עמוס.
הנחיה זו תקפה גם כאשר אתה מפעיל את  +

בקרת השיוט, את ה-SPEEDTRONIC או את 
.DISTRONIC PLUS-ה

פעולה זו תאפשר לך להשתמש באפקט בלימת 
המנוע כדי שתצטרך להפעיל פחות את הבלמים 

כדי לשמור על מהירות הרכב. פעולה זו מקלה 
את העומס על מערכת הבלמים ומונעת את 
התחממות הבלמים ואת שחיקתם המהירה.

מטענים כבדים וקלים

אזהרה $

מערכת הבלמים עלולה להתחמם אם אתה 
ממשיך ללחוץ על דוושת הבלמים במהלך 

הנהיגה. הדבר יגדיל את מרחק הבלימה ואף 
עלול לגרום לכשל מערכת הבלמים. הדבר עלול 

לגרום לתאונה.
לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים כמשענת 
לרגל. אין ללחוץ במקביל על דוושת הבלמים ועל 

דוושת ההאצה תוך כדי נהיגה.

לחיצה קבועה על דוושת הבלמים גורמת   
לשחיקה מוגברת ומוקדמת של רפידות 

הבלמים.
אם אימצת באופן קיצוני את הבלמים, אל תחנה 

מיד לאחר מכן את הרכב. נהג לזמן קצר. הדבר 
יאפשר לאוויר לקרר את הבלמים מהר יותר.

אם אתה מפעיל את הבלמים בצורה מתונה, עליך 
לבדוק מעת לעת את יעילותם. כדי לעשות כן, בלום 

בצורה חדה יותר במהירות גבוהה יותר. פעולה זו 
משפרת את אחיזת הבלמים.

כבישים רטובים

אם אתה נוהג לפרק זמן ממושך בגשם כבד בלי 
לבלום, תיתכן השהיה בתגובת הבלמים בעת 

הבלימה הראשונה. תופעה זו עשויה להופיע גם 
לאחר שטיפת הרכב או לאחר חציית מים עמוקים.

עליך ללחוץ על דוושת הבלמים בעוצמה חזקה 
יותר. שמור על מרחק גדול יותר מהרכב שלפניך.

לאחר נהיגה בכביש רטוב או לאחר שטיפת הרכב, 
בלום בחוזקה; שים לב לתנאי התנועה. פעולה זו 

תחמם את צלחות הבלמים ותייבש אותן מהר יותר 
ובנוסף, תגן עליהן מפני שיתוך )קורוזיה(.

ביצועי בלימה מוגבלים בכבישים המכוסים 
במלח

אם אתה נוהג בכבישים שכוסו במלח, שכבת מלח 
עלולה להצטבר על צלחות הבלמים ועל רפידות 

הבלמים. הדבר עלול להגדיל משמעותית את 
מרחק הבלימה.

• הפעל את הבלמים מעת לעת כדי למנוע 	
הצטברות של מלח. ודא שאתה לא מסכן את 

 משתמשי הדרך האחרים במהלך ביצוע 
פעולה זו.

• לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בסוף הנסיעה 	
ובעת התחלת הנסיעה הבאה.

• שמור על מרחק גדול הרבה יותר מהרכב 	
שלפניך.
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רפידות בלמים חדשות

רפידות בלמים וצלחות חדשות או שהוחלפו 
מספקות ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר 
כמה מאות קילומטרים של נסיעה. התגבר על 

יעילות בלימה נמוכה זו על ידי הפעלת כוח גדול 
יותר על דוושת הבלמים.

מטעמי בטיחות, חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך 
להשתמש רק ברפידות בלמים שאושרו לכלי רכב 

מתוצרת מרצדס-בנץ או באיכות זהה. רפידות 
 בלמים שלא אושרו לכלי רכב מתוצרת 

מרצדס-בנץ או שאינן באיכות זהה עלולות 
להשפיע על בטיחות רכבך.

מערכת בלימה עתירת ביצועים )דגמי 
)Mercedes-AMG

מערכת הבלמים עתירת הביצועים מיועדת 
לעומסים גבוהים. הדבר עלול לגרום להופעת רעש 

בבלימה. הדבר תלוי ב:
• מהירות	
• כוח בלימה	
• תנאי סביבה, כגון טמפרטורה ולחות	

שחיקת הרכיבים השונים של מערכת הבלמים, כגון 
רפידות הבלמים או צלחות הבלמים, תלויה בסגנון 

הנהיגה האישי ובתנאי הפעולה.
לכן לא ניתן לציין מועד החלפה המתאים לכל 
המצבים. סגנון נהיגה אגרסיבי יביא לשחיקה 

מואצת. תוכל לקבל מידע נוסף בנושא זה במרכז 
השירות המורשה שלך של חברת מרצדס-בנץ.

רפידות בלמים וצלחות חדשות או שהוחלפו 
מספקות ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר 
כמה מאות קילומטרים של נסיעה. התגבר על 

יעילות בלימה נמוכה זו על ידי הפעלת כוח גדול 
יותר על דוושת הבלמים. זכור זאת תמיד, והתאם 
את סגנון הנהיגה והבלימה שלך בהתאם במהלך 

ההרצה.
בלימה חזקה במיוחד גורמת לשחיקה גבוהה. 

שים לב לנורית אזהרת שחיקת הבלמים שבלוח 
המחוונים # ולהודעות מצב מערכת הבלמים 

בצג הרב-תפקודי. אם אתה נוהג באופן קבוע 
במהירויות גבוהות, חשוב במיוחד שתבדוק 

ושתתחזק את מערכת הבלמים באופן קבוע.

נהיגה בכבישים רטובים

החלקת הרכב על כביש רטוב

אם מים הצטברו על הכביש בעומק מסוים, הרכב 
עלול להחליק גם אם:

• אתה נוהג במהירויות נמוכות	
• עומק סוליית הצמיג תקין	

לכן נהג בהתאם להנחיות שלהלן במקרה של גשם 
כבד או במקרים שבהם הרכב עלול להחליק על 

המים:
• האט את מהירות הרכב	
• הימנע מנסיעה בחריצי צמיגים	
• הימנע מביצוע תנועות היגוי פתאומיות	
• בלום בזהירות	

נהיגה בכבישים מוצפים

זכור שכלי רכב הנעים מלפניך או בכיוון הנגדי   
יוצרים גלים. הדבר עלול לגרום לגובה המים 

לעבור את גובה המים המרבי המותר.
חובה לציית להערות אלו בכל המקרים. אחרת 

אתה עלול לגרום נזק למנוע, למערכות 
האלקטרוניות או לתיבת ההילוכים.

אם אתה חייב לנהוג לאורך קטעים ארוכים 
המוצפים במים, נא זכור ש:

• במקרה של מים עומדים: מפלס המים לא יהיה 	
גבוה מהקצה התחתון של גוף הרכב

• מהירות הנהיגה לא תעלה על קצב מהירות 	
הליכה רגילה
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חציית מים בשטח

בשום אופן אין להאיץ לפני הכניסה למים. הגל   
שנוצר עלול לגרום למים לחדור אל תוך המנוע 

ולגרום לו נזק ולמכללים אחרים.

אל תפתח את אחת מדלתות הרכב במהלך   
חציית מים. אחרת, המים עלולים להיכנס אל 

תוך הרכב ולגרום נזק למערכות האלקטרוניות 
ולציוד שבתוכו.

• בדוק מהם עומק המים ומאפייני הזרימה לפני 	
החציה.

• בחר בגובה הרכב הגבוה ביותר האפשרי.	
• שלב להילוך נמוך בעזרת ידית החלפת ההילוכים 	

השמאלית בגלגל ההגה.
• הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות.	
• היכנס למים וצא מהם במקום ישר ובקצב 	

הליכה קבוע.
• נהג לאט ובמהירות קבועה בעת חציית המים.	
• ודא שלא נוצר גל במהלך הנסיעה.	
• אל תעצור ואל תדומם את המנוע. למים 	

התנגדות גבוהה והקרקע חלקלקה ובמקרים 
מסוימים לא יציבה. לכן קשה ומסוכן להתחיל 

את הנסיעה בתוך המים.
• נקה שאריות בוץ מסוליות הצמיגים לאחר חציית 	

המים.
• הפעל את הבלמים כדי לייבש אותם לאחר 	

חציית המים.

שים לב תמיד לערכי עומק חציית המים 
) עמוד 516(.

נהיגה בחורף

אזהרה $

הורדת הילוך בעת נסיעה בכביש חלקלק בניסיון 
להגביר את אפקט בלימת המנוע עלולה לגרום 

לגלגלים המניעים לאבד את אחיזתם. הדבר 
מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונה.

אל תוריד הילוך כדי להגביר את בלימת המנוע 
בעת נסיעה בכביש חלקלק.

סכנה $

אם צינור הפליטה סתום או אם אין אפשרות 
לאוורר את המקום כהלכה, גזים רעילים כגון 

פחמן חד-חמצני )CO( עלולים להיכנס אל תוך 
הרכב. הדבר יכול להתרחש כאשר הרכב תקוע 

בשלג לדוגמה. קיימת סכנה לפגיעה גופנית 
קטלנית.

אם אתה משאיר את המנוע או את חימום העזר 
פועלים, ודא שצינור הפליטה והאזור שסביב 

הרכב נקיים משלג. כדי להבטיח אספקת אוויר 
טרי בכמות מספקת, פתח את אחד מחלונות 

הצד של הרכב בצד המנוגד לצד הרוח.

היזהר לא לגרום נזק לרצועת האטימה   
ולקישוט שבחלון הצד האחורי בעת גירוד קרח 

מהחלון האחורי.
הבא את הרכב לבדיקת חורף במרכז שירות 
מורשה לפחות פעם אחת בתחילת החורף.

עליך לנהוג בזהירות במיוחד בעת נהיגה בכבישים 
חלקים. הימנע מהאצות, פעולות היגוי ובלימות 

פתאומיות. אל תשתמש בבקרת השיוט או 
.DISTRONIC PLUS-ב

אם הרכב עומד להחליק או אם לא ניתן לעצור אותו 
בעת נסיעה במהירות נמוכה:

e .N העבר את תיבת ההילוכים למצב
e  נסה להחזיר את השליטה על הרכב על ידי

ביצוע פעולות היגוי מתקנות.
בעת נהיגה בשלג עם או ללא שרשראות שלג, בחר 

בתוכנית הנהיגה ( Slippery עמוד 195(.
מחוון הטמפרטורה החיצונית אינו מיועד לשמש 
כאמצעי אזהרה מפני קרח ולכן הוא אינו מיועד 

למטרה זו. שינויים בטמפרטורה החיצונית מוצגים 
לאחר השהיה קצרה.

גם אם המחוון מציג טמפרטורות הגבוהות מעט 
מנקודת הקפיאה, אין הדבר מבטיח שהכביש 

אינו קפוא. הכביש עדיין עלול להיות מכוסה בקרח 
במיוחד באזורים מיוערים או על גשרים. עליך לשים 

לב במיוחד לתנאי הכביש כאשר הטמפרטורות 
סביב נקודת הקפיאה.
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מידע נוסף אודות נהיגה עם שרשראות שלג, ראה 
) עמוד 475(.

מידע נוסף אודות נהיגה עם צמיגי קיץ, ראה 
) עמוד 474(.

קרא את ההערות המתוארות בסעיף "פעולה 
בחורף" ) עמוד 474(.

נהיגה בשטח

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה נוהג בשיפוע בזווית או אם אתה 
מסתובב בשיפוע, הרכב עלול להחליק הצדה, 

לנטות ולהתהפך. הדבר עלול לגרום לתאונה.
בעת נסיעה בשיפוע, נהג בכיוון קו הנפילה 
)למעלה או למטה בקו ישר( ואל תסתובב.

אזהרה $

חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים קטנים 
עלולים להידלק אם הם באים במגע עם חלקיה 
החמים של מערכת הפליטה. הדבר עלול לגרום 

לשרפה.
בדוק באופן קבוע את תחתית הרכב בעת נהיגה 

בשטח או בכבישים לא סלולים. הסר במיוחד 
שאריות צמחים או חומרים דליקים אחרים 

שנלכדו ברכב. צור קשר עם מרכז שירות מורשה 
במקרה של נזק.

אזהרה $

מרכז הכובד של הרכב עולה עם עליית גובה 
הרכב. הדבר עלול לגרום להתהפכות הרכב 

בקלות רבה יותר בעת נסיעה בעליות או בירידות. 
הדבר עלול לגרום לתאונה.

בחר בגובה הרכב הנמוך ביותר האפשרי.

נזק עלול להיגרם לרכב אם:  
• הרכב נתקע, לדוגמה במדרכה גבוהה או 	

בכביש לא סלול
• אתה נוהג מהר מדי ופוגע במכשול, לדוגמה 	

מדרכה או בור בכביש
• חפץ כבד פוגע בתחתית המרכב או בחלקי 	

השלדה
במקרים אלו, הגוף, תחתית המרכב, חלקי 

השלדה, הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק 
וייתכן שלא תוכל להבחין בנזק. רכיבים שניזוקו 

בצורה זו עלולים להיכשל באופן פתאומי או 
שבמקרה של תאונה, לא לעמוד במאמץ שאליו 

הם תוכננו.
אם מגני תחתית המרכב נפגעו, חומרים דליקים 

כגון עלים, עשב או ענפים קטנים עלולים 
להצטבר בין תחתית המרכב למגני תחתית 

המרכב. אם חומרים אלו באים במגע עם חלקיה 
החמים של מערכת הפליטה, הם עלולים לעלות 

באש.
במקרים אלו, הבא את הרכב מיד לבדיקה 

ולתיקון במרכז שירות מורשה. אם אתה ממשיך 
בנסיעה ואתה מבחין שבטיחות הנהיגה נפגעה, 

עצור מיד את הרכב תוך תשומת לב לתנאי הדרך 
והתנועה. במקרים אלו, התייעץ עם מרכז שירות 

מורשה.
במהלך הנהיגה בשטח, חומרים שונים כגון חול, 

בוץ ומים או מים מעורבבים עם שמן עלולים לחדור 
אל תוך הבלמים. הדבר עלול לגרום לירידה בביצועי 

הבלמים או לכשל כללי של מערכת הבלמים 
כתוצאה משחיקה מואצת. מאפייני הבלימה ישתנו 

בהתאם לחומרים החודרים אל תוך הבלמים. נקה 
את הבלמים לאחר נסיעה בשטח. אם אתה מזהה 

רעשי שחיקה או ירידה בביצועי הבלמים, בדוק 
מיד את מערכת הבלמים במרכז שירות מורשה. 
התאם את סגנון הנהיגה שלך למאפייני הבלימה 

המשתנים.
נהיגת שטח מגדילה את הסיכוי לגרימת נזק 

לרכב, וכתוצאה מכך לגרום לכשל במכללים או 
במערכותיו. התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי 
השטח. נהג בזהירות. תקן מיד את הרכב במרכז 

שירות מורשה.
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אל תעביר את תיבת ההילוכים למצב N במהלך 
הנהיגה בשטח. אתה עלול לאבד את השליטה 

ברכב אם אתה מנסה לבלום את הרכב בעזרת בלם 
השירות. אם השיפוע תלול מדי לרכבך, שלב להילוך 

אחורי וסע לאחור.

הערות כלליות

% הערת הגנה על הסביבה
הגנה על הסביבה היא נושא בעל חשיבות עליונה. 
התייחס לטבע בכבוד. שים לב לכל שלטי האיסור.

קרא סעיף זה לפני הנהיגה בשטח. התאמן על ידי 
נהיגה תחילה בשטח פשוט יותר.

מערכות הנהיגה שלהלן מותאמות במיוחד לנהיגת 
שטח:

• תוכנית נהיגה Off-road )כלי רכב עם תוכנית 	
שטח( ) עמוד 295(

• 	 Off-road Plus-ו  Off-road תוכניות נהיגה
 . )Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת(

) עמוד 296(
• הילוך נמוך )LOW( לשטח )כלי רכב עם חבילת 	

( ) Off-Road Engineering עמוד 297(
•  נעילת דיפרנציאל )כלי רכב עם חבילת	

 ( ( Off-Road Engineering עמוד 296(
• ABS לשטח ) עמוד 81(	
• 4ETS לשטח ) עמוד 87(	
•  ®ESP  לשטח ) עמוד 88(	

• חבילת AIRMATIC )גובה רכב( ) עמוד 256(	
• DSR )ויסות מהירות נסיעה במורד( 	

) עמוד 294(

שים לב להערות שלהלן:
• עצור את הרכב לפני הנהיגה בשטח. אם יש צורך 	

בכך, בחר בתוכנית השטח ) עמוד 296( או 
שלב להילוך שטח נמוך )(  )LOW עמוד 297(.

• בחר בגובה רכב המתאים לנסיעה בשטח. כדי 	
למנוע נזק לרכב, ודא שיש תמיד מרווח גחון 

מספיק גדול.
• ודא שחפצי מטען מאוחסנים בצורה בטוחה 	

ומאובטחים כהלכה ) עמוד 413(.
• ודא תמיד שהמנוע פועל ושתיבת ההילוכים 	

משולבת להילוך במהלך הנסיעה בירידה. הפעל 
את ה-(  DSR עמוד 294(.

• נהג לאט ובמהירות קבועה, בקצב הליכה אם יש 	
צורך בכך.

• ודא שהגלגלים יוצרים תמיד מגע עם פני 	
הקרקע.

• נהג בזהירות רבה בעת נסיעה בשטח לא מוכר 	
כאשר הראות לקויה. מטעמי בטיחות, צא 
מהרכב ובדוק את הנתיב הנסיעה בשטח.

• היזהר ממכשולים כגון סלעים, בורות, גזעי עצים 	
כרותים ותלמים.

• היזהר בעת פנייה בירידה או בעלייה, או 	
בעת חציית שיפוע. אחרת הדבר עלול לגרום 

להתהפכות הרכב.
• ודא שהדלתות, דלת תא המטען וחלון הגג 	

סגורים במהלך הנסיעה.
• אל תסטה ממסלולים או מנתיבים מסומנים.	
• קרא את ההערות בנוגע לחציית מים בשטח 	

) עמוד 230(.

מידע אודות התקנת צמיגי שטח מיוחדים זמין  +
בכל מרכז שירות מורשה.

אל תשתמש בפעולת ה-HOLD בעת נהיגה  +
בשטח, בעלייה או בירידה תלולה או בשטח 

חלקלק או משובש. פעולת ה-HOLD לא יכולה 
לעצור את הרכב על שטח כזה.

רשימת נושאים לבדיקה לפני הנהיגה בשטח

e  מפלס שמן מנוע: בדוק את שמן המנוע ומלא
אותו אם יש צורך בכך.

בעת נהיגה בשיפועים תלולים, מפלס השמן 
חייב להיות גבוה דיו כדי שאספקת השמן תהיה 

תקינה.
e  בדוק את :)BlueTEC דגמי(  AdBlue®  מכל

המפלס ומלא אם יש צורך בכך ) עמוד 210(.
e  ערכת כלים להחלפת צמיג: בדוק שהמגבה

עובד, וודא שמפתח הגלגלים, כבל גרירה חזק 
ואת חפירה מתקפל נמצאים בתוך הרכב.

e  גלגלים וצמיגים: בדוק את עומק סוליית
הצמיג ואת לחץ ניפוח הצמיג.
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e  אתר פגמים והסר עצמים זרים כגון אבנים
קטנות מהגלגלים/הצמיגים.

e .התקן מכסי שסתומים אם הם חסרים
e .החלף גלגלים עקומים או פגומים
e  גלגלים: גלגלים עקומים או מכופפים עלולים

לגרום לירידת לחצי ניפוח הצמיגים ולנזק לפני 
שטח אטימת הצמיג. בדוק את הגלגלים לפני 
נהיגה בשטח, והחלף אותם אם יש צורך בכך.

רשימת נושאים לבדיקה לאחר הנהיגה 
בשטח

אם אתה מזהה נזק לרכב לאחר נהיגה בשטח,   
הבא מיד את הרכב לבדיקה במרכז שירות 

מורשה.
נהיגה בשטח משובש מציבה דרישות גבוהות יותר 

מרכבך בהשוואה לנהיגה בכבישים רגילים. בדוק 
את הרכב לאחר נהיגה בשטח. הדבר יאפשר לך 
לאתר נזק בהקדם ולהפחית את הסיכוי לתאונה 

ופגיעה בך ובמשתמשים אחרים בדרך.
e או Off-road אם תוכנית הנהיגה 

Off-road Plus נבחרה: בחר בתוכנית הנהיגה 
 Slippery או Comfort ,Sport , Individual

) עמוד 195(.
e  ) LOW( בטל את הילוך השטח הנמוך

) עמוד 297(.
e .)294 עמוד (  DSR-בטל את ה
e  הורד שוב את גובה הרכב לגובה המתאים

לתנאי הדרך, לדוגמה לגובה רגיל.
e  נקה את הפנסים הראשיים ואת הפנסים

האחוריים וודא שהם אינם פגומים.
e .נקה את לוחיות הרישוי הקדמית והאחורית
e  נקה את הגלגלים ואת הצמיגים בעזרת סילון

מים והסר עצמים זרים.
e  נקה את הגלגלים, את קשתות הגלגלים ואת

תחתית המרכב בעזרת סילון מים; אתר עצמים 
זרים ונזק.

e  .בדוק אם ענפים או חלקי צמחים נלכדו ברכב
הם מגדילים את הסיכוי לשרפה ועלולים לגרום 

נזק לצינורות הדלק, לבלמים או לגומיות ההגנה 
של מפרקי הסרנים וגלי ההינע.

e  ,לאחר הנסיעה, בדוק את כל תחתית המרכב
הגלגלים, הצמיגים, הבלמים, מבנה הגוף, 

מערכת ההיגוי, השלדה ומערכת הפליטה ואתר 
נזקים.

e  לאחר נהיגה ממושכת בחול, בוץ, חצץ, מים או
תנאים דומים אחרים, בדוק את צלחות 

הבלמים, הגלגלים, רפידות הבלמים ומפרקי 
הסרנים ונקה אותם.

e  אם אתה מבחין ברעידות חזקות לאחר נהיגה
בשטח, אתר עצמים זרים בגלגלים ובמערכת 
העברת הכוח, והסר אותם אם יש צורך בכך. 

עצמים זרים עלולים לפגוע באיזון ולגרום 
לרעידות.

נהיגה בחול

שים לב לכללים שלהלן בעת נהיגה בחול:
• בחר בתוכנית הנהיגה Off-road )כלי רכב עם 	

חבילת Off-Road Engineering או תוכנית נהיגת 
שטח( ) עמוד 296(.

• בחר בגובה רכב גבוה יותר.	
• הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות.	
• השתמש בידית החלפת ההילוכים השמאלית 	

בגלגל ההגה כדי לבחור בהילוך נמוך המתאים 
לשטח.

• נהג במהירות כדי להתגבר על ההתנגדות 	
לגלגול. אחרת הרכב עלול להתחפר בתוך החול.

• נהג על העקבות של כלי רכב אחרים אם הדבר 	
אפשרי. ודא ש:

החריצים שהשאירו הצמיגים בשטח לא  -
עמוקים מדי

החול מהודק דיו -
מרווח הגחון של רכבך גבוה דיו -
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חריצים שהשאירו צמיגים בשטח ודרכים 
מכוסות חצץ

בדוק שהחריצים לא עמוקים מדי ושהמרווח   
מספיק גדול. אחרת, הדבר עלול לגרום נזק 
לרכבך, תחתית המרכב תיפגע והוא ייתקע.

שים לב לכללים שלהלן בעת נהיגה בחריצי צמיגים 
בשטח או בדרכים המכוסות חצץ:

• בחר בתוכנית הנהיגה Off-road )כלי רכב עם 	
חבילת Off-Road Engineering או תוכנית נהיגת 

שטח( ) עמוד 296(.
• בחר בגובה רכב גבוה יותר.	
• הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות.	
• שלב להילוך נמוך בעזרת ידית החלפת ההילוכים 	

השמאלית בגלגל ההגה.
• נהג לאט.	
• כאשר החריצים עמוקים מדי, נהג כאשר 	

הגלגלים בצד אחד של הרכב על התלולית שבין 
החריצים, אם הדבר אפשרי.

נהיגה על מכשולים

מכשולים עלולים לגרום נזק לרצפת הרכב או   
לרכיבי השלדה. בקש מהנוסעים לסייע לך בעת 
נסיעה על מכשולים גדולים. כל נזק לרכב מגדיל 

תמיד את הסיכון לתאונה.
שים לב לכללים שלהלן בעת נהיגה על גזעי עצים 

כרותים, סלעים גדולים ומכשולים אחרים:
• בחר בתוכנית הנהיגה Off-road )כלי רכב עם 	

חבילת Off-Road Engineering או תוכנית נהיגת 
שטח( ) עמוד 296( או בהילוך שטח נמוך 

)(  )LOW עמוד 297(.
• הרם את גובה הרכב.	
• הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות.	
• שלב להילוך נמוך בעזרת ידית החלפת ההילוכים 	

השמאלית בגלגל ההגה.
• נהג לאט מאוד.	
• נהג בקו ישר על מרכז המכשולים.	

נסיעה בעלייה

זווית גישה/נטישה

אזהרה $

אם אתה נוהג בשיפוע בזווית או אם אתה 
מסתובב בשיפוע, הרכב עלול להחליק הצדה, 

לנטות ולהתהפך. הדבר עלול לגרום לתאונה.
בעת נסיעה בשיפוע, נהג בכיוון קו הנפילה 
)למעלה או למטה בקו ישר( ואל תסתובב.

• קרא את האזהרות בנוגע לנהיגת שטח 	
) עמוד 231(.

• עקוב אחר קו הנפילה בעת נסיעה בשיפועים 	
תלולים.

• בחר בתוכנית הנהיגה Off-road )כלי רכב עם 	
חבילת Off-Road Engineering או תוכנית נהיגת 

שטח( ) עמוד 296( או בהילוך שטח נמוך 
)(  )LOW עמוד 297(.

• נהג לאט.	
• האץ בעדינות וודא שלגלגלים יש אחיזה.	
• הימנע מהפעלת המנוע במהירויות גבוהות, 	

למעט מצבי נהיגה בחול ובבוץ שבהם 
ההתנגדות לנסיעה גבוהה.

• השתמש בידית החלפת ההילוכים השמאלית 	
בגלגל ההגה כדי לבחור בהילוך נמוך המתאים 

לשיפוע.
• השתמש בידית החלפת ההילוכים השמאלית 	

כדי לשלב להילוך נמוך יותר בעת נסיעה בירידות 
ארוכות ותלולות.

מערכת העזר לזינוק בעלייה תסייע לך בעת 
התחלת הנסיעה בעלייה. מידע נוסף אודות מערכת 

העזר לזינוק בעלייה ) עמוד 191(.
אל תעביר את תיבת ההילוכים למצב N במהלך 
הנהיגה בשטח. אתה עלול לאבד את השליטה 

ברכב אם אתה מנסה לבלום את הרכב בעזרת בלם 
השירות. אם השיפוע תלול מדי לרכבך, שלב להילוך 

אחורי וסע לאחור.
שים לב תמיד לערכי זוויות הגישה/הנטישה 

) עמוד 517(.
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יכולת נסיעה בשיפוע מרבי

שים לב תמיד לערכים המרביים המותרים לנסיעה 
בשיפוע ) עמוד 518(.

פסגות

בעת נסיעה בעלייה, שחרר מעט את דוושת 
ההאצה מיד לפני ההגעה לפסגת הגבעה. 

השתמש בכוח הדחף של הרכב כדי לעבור את 
הפסגה.

סגנון נהיגה זה מונע מהרכב:
• להתרומם מעל פני הקרקע בהגעה לפסגת 	

הגבעה
• לרדת מהר מדי מהצד השני	

נסיעה בירידה

• נהג לאט.	
• אל תנהג לרוחב מדרונות תלולים. סובב את 	

ההגה בכיוון קו הנפילה ונהג כאשר הגלגלים 
הקדמיים במצב ישר לפנים. אחרת הרכב עלול 

להחליק הצדה, לנטות ולהתהפך.
• לפני התחלת הנסיעה בירידה, השתמש בידית 	

החלפת ההילוכים השמאלית בגלגל ההגה כדי 
לשלב להילוך נמוך.

• הפעל את ה-DSR. אם הוא לא מספיק, בלום 	
בעדינות. במהלך ביצוע פעולה זו, ודא שהרכב 

פונה לכיוון קו הנפילה.
• בדוק שהבלמים פועלים כהלכה לאחר נסיעה 	

בירידה ארוכה.

+  ABS-בעת בחירה בתוכנית שטח, מערכת ה
עוברת למצב שטח.

במהירויות עד 30 קמ"ש, הגלגלים הקדמיים 
ננעלים במהלך בלימה. אפקט ההתחפרות של 
הגלגלים המתקבל במצב זה מקצר את מרחק 
העצירה בנהיגת שטח. יכולת ההיגוי של הרכב 

נפגעת בצורה משמעותית אם הגלגלים ננעלים.

מערכות נהיגה

מערכת נהיגה חכמה

מערכת הנהיגה החכמה של מרצדס-בנץ כוללת 
מערכות בטיחות ועזר לנהג חדשניות המשפרות 
את נוחות הנסיעה ואת התמיכה בנהג במצבים 
קריטיים. בעזרת מערכות משולבות חכמות אלו, 
קבעה מרצדס-בנץ ציון דרך בנתיב לעבר נהיגה 

אוטונומית.
הנהיגה החכמה של מרצדס-בנץ משלבת את 

כל רכיבי הבטיחות האקטיבית והפסיבית אל תוך 
מערכת חכמה אחת - למען בטיחות נוסעי הרכב 

ומשתמשי הדרך האחרים.
מידע נוסף אודות מערכות בטיחות הנהיגה 

) עמוד 80(.

בקרת שיוט

הערות כלליות

בקרת השיוט שומרת על מהירות נסיעה קבועה. 
היא בולמת אוטומטית כדי למנוע מהרכב לנוע 
במהירות הגבוהה מהמהירות שהוגדרה. בעת 

נסיעה בירידות ארוכות ותלולות, במיוחד כאשר יש 
מטען ברכב או כאשר הוא גורר גרור, חובה לבחור 

בהילוך נמוך במועד. בצורה זו תוכל להשתמש 
באפקט בלימת המנוע. פעולה זו מקלה את 

העומס על מערכת הבלמים ומונעת את 
התחממות הבלמים ואת שחיקתם המהירה.
השתמש בבקרת השיוט רק אם תנאי הדרך 

והתנועה מאפשרים שמירה על מהירות קבועה 
לאורך זמן. באפשרותך לשמור על כל מהירות מעל 

30 קמ"ש.
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הערות בטיחות חשובות

בקרת השיוט לא תוכל להפחית את הסיכוי לתאונה 
או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם לא תתאים 

את סגנון הנהיגה שלך. בקרת השיוט לא יכולה 
להתחשב בתנאי הדרך, במזג האוויר או בתנועה. 

בקרת השיוט היא מערכת עזר בלבד. אתה אחראי 
לשמור מרחק מהרכב שלפניך, למהירות הנסיעה, 

לבלימה במועד ולשמירה על נתיב הנסיעה.
אל תשתמש בבקרת השיוט:

• אם תנאי הדרך והתנועה לא מאפשרים לך 	
לשמור על מהירות נסיעה קבועה )לדוגמה 

עומסי תנועה או רוחות(
• בעת נסיעה בכבישים חלקלקים. בלימה או 	

האצה עלולות לגרום לגלגלים המניעים לאבד 
אחיזה והרכב עלול להחליק

• במקומות שבהם הראות לקויה, לדוגמה ערפל, 	
גשם כבד או שלג

אם נהג אחר מחליף אותך, עדכן אותו בנוגע 
למהירות השמורה בזיכרון.

ידית בקרת שיוט

כדי להפעיל או להגביר את המהירות  :

LIM נורית חיווי  ;

כדי להפעיל את המערכת במהירות הנוכחית/  =
במהירות האחרונה שנשמרה

כדי להפעיל או להאט את המהירות  ?

 SPEEDTRONIC-כדי לעבור מבקרת שיוט ל  A
משתנה וחזרה

כדי לכבות את בקרת השיוט  B

באפשרותך להפעיל את בקרת השיוט ואת 
ה-SPEEDTRONIC המשתנה בעזרת ידית בקרת 

השיוט.

נורית החיווי LIM ; שעל ידית בקרת השיוט 
מציינת באיזו פעולה בחרת:

• נורית החיווי LIM ; כבויה: בקרת שיוט 	
נבחרה.

• 	 SPEEDTRONIC :דולקת ;  LIM נורית החיווי
משתנה נבחרה.

בעת הפעלת בקרת השיוט, המהירות השמורה 
מופיעה בצג הרב-תפקודי למשך 5 שניות. בנוסף, 

הסמל é יופיע בצג הרב-תפקודי.
מד מהירות עם מקטעים: כאשר בקרת השיוט 

מופעלת, המקטעים של המהירות השמורה 
בזיכרון עד המהירות המרבית המותרת נדלקים.

בחירת בקרת השיוט

e .: כבויה LIM בדוק אם נורית החיווי
אם היא כבויה, בקרת השיוט כבר נבחרה.

אם לא, הזז את ידית בקרת השיוט בכיוון החץ 
.; 

נורית החיווי LIM : שבידית בקרת השיוט 
תכבה. בקרת שיוט נבחרה.

תנאי הפעלה

כדי להפעיל את בקרת השיוט, כל התנאים שלהלן 
חייבים להתקיים:

• חובה לשחרר את בלם החניה החשמלי.	
• אתה נוהג במהירות העולה על 30 קמ"ש.	
• מערכת ה- ®ESP חייבת לפעול אך לא להתערב.	
• 	.D תיבת ההילוכים חייבת להיות במצב
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• 	.DSR-חובה לנטרל את ה
• חובה לנטרל את תוכניות שטח+ )כלי רכב עם 	

)Off-Road Engineering חבילת
• חובה לבחור בפעולת בקרת השיוט 	

) עמוד 236(

שמירה בזיכרון, שמירה ואחסון מהירות

שמירה ושינוי המהירות

e .האץ את הרכב למהירות הרצויה
e  הזז לזמן קצר את ידית בקרת השיוט למעלה

: או למטה ;.
e .הסר את רגלך מדוושת ההאצה 

בקרת שיוט הופעלה. הרכב שומר אוטומטית 
על מהירות הנסיעה שנשמרה בזיכרון.

ייתכן שבקרת השיוט לא תוכל לשמור על  +
המהירות שנשמרה בעת נסיעה בעלייה. הרכב 

ישוב לנוע במהירות שנשמרה לאחר סיום 
העלייה. בקרת השיוט שומרת על המהירות 

שנשמרה בעת נסיעה בירידות על ידי הפעלה 
אוטומטית של הבלמים.

שמירה או אחזור המהירות

אזהרה $

אם אתה מאחזר את המהירות שנשמרה והיא 
שונה מהמהירות הנוכחית, הרכב יאיץ או יבלום. 

אם אתה לא יודע מהי המהירות שנשמרה, 
הרכב עלול להאיץ או לבלום באופן פתאומי. 

הדבר עלול לגרום לתאונה.
התחשב בתנאי התנועה לפני אחזור המהירות 

שנשמרה. אם אתה לא יודע מהי המהירות 
שנשמרה, שמור שוב את המהירות הרצויה.

e  : משוך לזמן קצר את ידית בקרת השיוט
בכיוונך.

e .הסר את רגלך מדוושת ההאצה 
מערכת בקרת השיוט פעילה וכאשר היא 

מופעלת בפעם הראשונה, היא מקבלת את 
המהירות הנוכחית או מכווננת את מהירות 

הרכב למהירות שנשמרה.

הגדרת מהירות

זכור שלרכב ייקח מעט זמן להאיץ או לבלום עד 
למהירות שהוגדרה.

e  הזז את ידית בקרת השיוט : למעלה כדי
להגביר את המהירות או למטה ; כדי להאט 

את המהירות.
e  החזק את ידית בקרת השיוט במצב זה עד

להצגת המהירות הרצויה.
e .שחרר את ידית בקרת השיוט 

המהירות החדשה נשמרה.
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e  כדי לשנות את המהירות שהוגדרה
בקפיצות של 1 קמ"ש: הזז את ידית בקרת 
השיוט לזמן קצר למעלה : או למטה ; עד 

 לנקודת הלחץ.
המהירות האחרונה שנשמרה גדלה או קטנה 

בקפיצות של 1 קמ"ש.
e  כדי לשנות את המהירות שהוגדרה

בקפיצות של 10 קמ"ש: הזז את ידית בקרת 
השיוט לזמן קצר למעלה : או למטה ; 

 מעבר לנקודת הלחץ.
המהירות האחרונה שנשמרה גדלה או קטנה 

בקפיצות של 10 קמ"ש.

בקרת השיוט אינה מבוטלת אם אתה לוחץ על  +
דוושת ההאצה. לדוגמה, אם אתה מאיץ לזמן 
קצר כדי לעקוף, בקרת השיוט מתאימה את 

מהירות הנסיעה למהירות שנשמרה בתום 
העקיפה.

כיבוי בקרת השיוט

יש כמה דרכים לכבות את בקרת השיוט:
e  הזז לזמן קצר את ידית בקרת השיוט 

קדימה =.
או

e .בלום
או

e .; הזז את ידית בקרת השיוט בכיוון החץ 
SPEEDTRONIC משתנה נבחרה. נורית החיווי 

LIM : שבידית בקרת השיוט תידלק.

בקרת השיוט כבה אוטומטית אם:
• אתה מפעיל את בלם החניה החשמלי	
• אתה נוהג במהירות שאינה עולה על 30 קמ"ש	

• מערכת ה- ®ESP מתערבת או שאתה מכבה 	
ESP® -את מערכת ה

• 	DSR-אתה מפעיל את ה
• אתה מפעיל את תוכנית השטח+ )כלי רכב עם 	

)Off-Road Engineering חבילת
• 	 N אתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב

במהלך הנהיגה
בעת כיבוי בקרת השיוט, המערכת תשמיע צליל 

אזהרה. ההודעה Cruise control off )בקרת 
 השיוט כבויה( תופיע בצג הרב-תפקודי למשך 

כ- 5 שניות.
המהירות האחרונה שנשמרה תימחק בעת  +

הדממת המנוע.

SPEEDTRONIC

הערות כלליות

מערכת ה-SPEEDTRONIC מפעילה אוטומטית 
את הבלמים כדי שלא תעבור את המהירות 

שהוגדרה. בעת נסיעה בירידות ארוכות ותלולות, 
במיוחד כאשר יש מטען ברכב או כאשר הוא גורר 

גרור, חובה לבחור בהילוך נמוך במועד. בצורה זו 
תוכל להשתמש באפקט בלימת המנוע. פעולה זו 

מקלה את העומס על מערכת הבלמים ומונעת את 
התחממות הבלמים ואת שחיקתם המהירה.

באפשרותך להגדיר הגבלת מהירות משתנה או 
קבועה:

• משתנה להגבלות מהירות בעת נהיגה בשטחים 	
עירוניים לדוגמה 

• קבועה להגבלות מהירות לטווח הארוך, לדוגמה 	
בעת נהיגה עם צמיגי חורף ) עמוד 240(

המהירות המופיעה במד המהירות עשויה  +
להיות שונה במעט מהגבלת המהירות השמורה 

בזיכרון.

הערות בטיחות חשובות

מערכת ה-SPEEDTRONIC לא תוכל להפחית את 
הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם 

לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך. 
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מערכת ה-SPEEDTRONIC לא יכולה להתחשב 
בתנאי הדרך, מזג האוויר או התנועה. מערכת 

ה-SPEEDTRONIC היא מערכת עזר בלבד. אתה 
אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, למהירות 

הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על נתיב 
הנסיעה.

אם נהג אחר מחליף אותך, עדכן אותו בנוגע 
למהירות השמורה בזיכרון.

SPEEDTRONIC משתנה

ידית בקרת שיוט

כדי להפעיל או להגביר את המהירות  :

LIM נורית חיווי  ;

כדי להפעיל את המערכת במהירות הנוכחית/  =
במהירות האחרונה שנשמרה

כדי להפעיל או להאט את המהירות  ?

 DISTRONIC כדי לעבור מבקרת השיוט או  A
PLUS ל-SPEEDTRONIC משתנה

כדי לבטל את ה-SPEEDTRONIC המשתנה  B

בעזרת ידית בקרת השיוט באפשרותך להפעיל 
את בקרת השיוט או את DISTRONIC PLUS ואת 

ה-SPEEDTRONIC המשתנה.
נורית החיווי LIM ; שעל ידית בקרת השיוט 

מציינת באיזו פעולה בחרת:
• נורית החיווי LIM ; כבויה: בקרת שיוט או 	

DISTRONIC PLUS נבחרה.
• 	 SPEEDTRONIC :דולקת ;  LIM נורית החיווי

משתנה נבחרה.

באפשרותך להשתמש בידית בקרת השיוט כדי 
להגביל את המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ"ש 

כאשר המנוע פועל.

SPEEDTRONIC-בחירה ב

אם נהג אחר מחליף אותך, עדכן אותו בנוגע 
להגבלת המהירות השמורה בזיכרון.

e .: דולקת LIM בדוק אם נורית החיווי
אם היא דולקת, ה-SPEEDTRONIC המשתנה 

כבר נבחרה.
אם לא, הזז את ידית בקרת השיוט בכיוון החץ 

.; 
נורית החיווי LIM : שבידית בקרת השיוט 
תידלק. SPEEDTRONIC משתנה נבחרה.

שמירת המהירות הנוכחית

באפשרותך להשתמש בידית בקרת השיוט כדי 
להגביל את המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ"ש 

כאשר המנוע פועל.
e  הזז לזמן קצר את ידית בקרת השיוט למעלה

 : או למטה ?.
המהירות הנוכחית נשמרת ומופיעה בצג 

הרב-תפקודי.
מד מהירות עם מקטעים: המקטעים שבין 

התחלת הסקלה להגבלת המהירות שנשמרה 
נדלקים.

המקטעים שבין התחלת הסקלה למהירות 
שנשמרה נדלקים בצג הרב-תפקודי.

שמירת המהירות הנוכחית או הצגת המהירות 
האחרונה שנשמרה

אזהרה $

אם אתה מאחזר את המהירות שנשמרה והיא 
נמוכה מהמהירות הנוכחית, הרכב יאט. אם 

אתה לא יודע מהי המהירות שנשמרה, הרכב 
עלול להאט באופן פתאומי. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
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שים לב לתנאי הדרך והתנועה לפני אחזור 
המהירות שנשמרה. אם אתה לא יודע מהי 

המהירות שנשמרה, שמור שוב את המהירות 
הרצויה.

e  = משוך לזמן קצר את ידית בקרת השיוט
בכיוונך.

הגדרת מהירות

e  כדי לשנות את המהירות שהוגדרה
בקפיצות של 10 קמ"ש: הזז לזמן קצר את 
ידית בקרת השיוט : למעלה מעבר לנקודת 
הלחץ כדי להגביר את המהירות או למטה ? 

כדי להאט את המהירות.
או

e  החזק את ידית בקרת השיוט מעבר לנקודת
הלחץ עד לשמירת המהירות הרצויה. הזז את 
ידית בקרת השיוט : למעלה כדי להגביר את 

המהירות או למטה ? כדי להאט את 
המהירות.

e  כדי לשנות את המהירות שהוגדרה
בקפיצות של 1 קמ"ש: הזז לזמן קצר את 

ידית בקרת השיוט : למעלה עד לנקודת 
הלחץ כדי להגביר את המהירות או למטה ? 

כדי להאט את המהירות.
או

e  החזק את ידית בקרת השיוט עד לנקודת הלחץ
עד לשמירת המהירות הרצויה. הזז את ידית 

בקרת השיוט : למעלה כדי להגביר את 
המהירות או למטה ? כדי להאט את 

המהירות.

העברת ה-SPEEDTRONIC למצב פסיבי

לחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקודת הלחץ 
 SPEEDTRONIC-קיק-דאון"( תעביר את ה"(

למצב פסיבי. ההודעה שלהלן תופיע בצג 
  SPEEDTRONIC passive :הרב-תפקודי

)SPEEDTRONIC במצב פסיבי(.
כעת באפשרותך לעבור את המהירות שנשמרה. 

ה-SPEEDTRONIC תפעל שוב אם אתה:
• נוהג במהירות הנמוכה מהמהירות שנשמרה בלי 	

ללחוץ על דוושת ההאצה במלואה )"קיק-דאון"(
• מגדיר מהירות חדשה או	
• מאחזר שוב את המהירות האחרונה שנשמרה	

ההודעה SPEEDTRONIC passive המופיעה 
בצג הרב-תפקודי תיעלם.

כיבוי ה-SPEEDTRONIC המשתנה

 SPEEDTRONIC-יש כמה דרכים לכבות את ה
המשתנה:

e  הזז לזמן קצר את ידית בקרת השיוט קדימה
.B

או

e .A הזז את ידית בקרת השיוט בכיוון החץ 
נורית החיווי LIM ; שבידית בקרת השיוט 

 תכבה. ה-SPEEDTRONIC המשתנה כבויה.
בקרת השיוט או DISTRONIC PLUS נבחרו.

לא ניתן לכבות את ה-SPEEDTRONIC המשתנה 
על ידי בלימה.

המהירות האחרונה שנשמרה תימחק בעת  +
הדממת המנוע.

SPEEDTRONIC קבועה

באפשרותך להשתמש במחשב הדרך כדי להגביל 
את המהירות באופן קבוע לערך שבין 160 קמ"ש 

)לדוגמה בעת נהיגה עם צמיגי חורף( ועד המהירות 
המרבית ) עמוד 344(.

זמן קצר לפני שהרכב מגיע למהירות שנשמרה, 
היא מופיעה בצג הרב-תפקודי.

ה-SPEEDTRONIC הקבועה ממשיכה לפעול גם 
אם ה-SPEEDTRONIC המשתנה כבויה.

אין אפשרות לעבור את הגבלת המהירות שנשמרה 
גם אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר 

לנקודת הלחץ )"קיק-דאון"(.

DISTRONIC PLUS

הערות כלליות

מערכת ה-DISTRONIC PLUS מווסתת את 
המהירות ומסייעת לך אוטומטית לשמור על 

המרחק בינך ובין הרכב שנמצא לפניך. המערכת 
מצוידת בחיישן הרדאר המסייע לה לזהות את כלי 

הרכב. מערכת ה-DISTRONIC PLUS בולמת 
אוטומטית כדי שמהירות הרכב לא תעבור את 

המהירות שהוגדרה.
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בעת נסיעה בירידות ארוכות ותלולות, במיוחד 
כאשר יש מטען ברכב או כאשר הוא גורר גרור, 

חובה לבחור בהילוך נמוך במועד. בצורה זו תוכל 
להשתמש באפקט בלימת המנוע. פעולה זו מקלה 

את העומס על מערכת הבלמים ומונעת את 
התחממות הבלמים ואת שחיקתם המהירה.

אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS מזהה סכנת 
התנגשות, היא תזהיר אותך בצורה חזותית וקולית. 

מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא יכולה למנוע 
תאונה ללא התערבותך. צליל אזהרה קצר יישמע 
ונורית אזהרת המרחק שבלוח המחוונים תידלק. 
בלום מיד כדי להגדיל את המרחק בינך ובין הרכב 

שלפניך או בצע פעולת התחמקות, בתנאי שהדבר 
בטוח.

כדי שמערכת ה-DISTRONIC PLUS תסייע לך, 
מערכת חיישן הרדאר חייבת לפעול.

 DISTRONIC PLUS-אם אין רכב לפניך, מערכת ה
תפעל באופן הזהה לזה של בקרת השיוט בטווח 

המהירויות שבין 30 קמ"ש ובין 200 קמ"ש. אם רכב 
 נע לפניך, היא תפעל בטווח המהירויות שבין

0 קמ"ש ובין 200 קמ"ש.
אין להשתמש ב-DISTRONIC PLUS בעת נהיגה 

בכבישים בעלי שיפוע תלול.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא מגיבה ל:
• אנשים או בעלי חיים	
• מכשולים נייחים הנמצאים בכביש, לדוגמה 	

כלי רכב עומדים או חונים
• תנועה מתקרבת או חוצה	

לכן מערכת ה-DISTRONIC PLUS עשויה שלא 
לספק אזהרות ולא להיכנס לפעולה במצבים 

אלו. הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לבלום.

אזהרה $

מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא יכולה תמיד 
לזהות בבירור משתמשי דרך אחרים ומצבי 

תנועה מורכבים.

 DISTRONIC PLUS-במקרים אלו, מערכת ה
עלולה:

• לתת אזהרה שלא לצורך ולאחר מכן לבלום 	
את הרכב

• לא לתת אזהרה ולא להיכנס לפעולה	
• להאיץ או לבלום באופן פתאומי	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
המשך לנהוג בזהירות והיה מוכן לבלום, במיוחד 
כאשר מערכת ה-DISTRONIC PLUS מזהירה 

אותך לעשות כן.

אזהרה $

מערכת ה-DISTRONIC PLUS בולמת את 
רכבך בעוצמה השווה ל- 50% מעוצמת 

התאוטה המרבית. אם תאוטה זו אינה מספיקה, 
מערכת ה-DISTRONIC PLUS מתריעה בפניך 

בעזרת אזהרה חזותית וקולית. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

הפעל את הבלמים בעצמך במצבים אלו, ונסה 
לבצע פעולת התחמקות.

כאשר מערכת DISTRONIC PLUS או פעולת   
HOLD מופעלת, הרכב בולם אוטומטית במצבים 

מסוימים.
כדי למנוע נזק לרכב, כבה את פעולת 

 HOLD ואת פעולת DISTRONIC PLUS-ה
במצבים שלהלן או במצבים דומים אחרים:

• בעת גרירה	
• בעת שטיפת הרכב	

מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא תוכל להפחית 
את הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה 

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך. מערכת 
ה-DISTRONIC PLUS לא יכולה להתחשב 

בתנאי הדרך, מזג האוויר או התנועה. מערכת 
ה-DISTRONIC PLUS היא מערכת עזר בלבד. 

אתה אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, 
למהירות הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על 

נתיב הנסיעה.
:DISTRONIC PLUS-אל תשתמש במערכת ה

• אם תנאי הדרך והתנועה לא מאפשרים לך 	
לשמור על מהירות נסיעה קבועה, לדוגמה 

עומסי תנועה או רוחות



מערכות נהיגה 242
ה

חני
ה ו

היג
נ

• בעת נסיעה בכבישים חלקלקים. בלימה או 	
האצה עלולות לגרום לגלגלים המניעים לאבד 

אחיזה והרכב עלול להחליק
• במקומות שבהם הראות לקויה, לדוגמה ערפל, 	

גשם כבד או שלג

מערכת ה-DISTRONIC PLUS עשויה שלא לזהות 
כלי רכב צרים הנעים לפניך, לדוגמה אופנועים או 

כלי רכב הנעים בקו אחר.
זיהוי המכשולים עשוי להיות מושפע בעיקר 

בתנאים שלהלן:
• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	
• שלג או גשם כבד	
• הפרעה הנגרמת על ידי מקורות רדאר אחרים	
• האפשרות להחזרות רדאר חזקות, לדוגמה 	

בחניוני רכב סגורים או בקומות

אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS אינה מזהה 
עוד כלי רכב לפניך, היא עלולה להאיץ בטעות את 

הרכב למהירות שנשמרה.
מהירות זו יכולה:

• להיות גבוהה מדי לנתיב המאפשר פנייה בלבד 	
או לכביש חלקלק

• להיות גבוהה מדי כאשר אתה נוסע בנתיב הימני 	
ועוקף כלי רכב אחרים הנעים בצד השמאלי

• להיות גבוהה מדי כאשר אתה נוסע בנתיב 	
השמאלי ועוקף כלי רכב אחרים הנעים בצד 

הימני

אם נהג אחר מחליף אותך, עדכן אותו בנוגע 
למהירות השמורה בזיכרון.

ידית בקרת שיוט

כדי להפעיל או להגביר את המהירות  :

כדי להגדיר מרחק מינימלי ספציפי  ;

LIM נורית חיווי  =

כדי להפעיל את המערכת במהירות הנוכחית/  ?
במהירות האחרונה שנשמרה

כדי להפעיל או להאט את המהירות  A

 DISTRONIC PLUS כדי לעבור בין  B
ל-SPEEDTRONIC משתנה

DISTRONIC PLUS כדי לכבות את  C

 DISTRONIC PLUS-באפשרותך להפעיל את ה
ואת ה-SPEEDTRONIC המשתנה בעזרת ידית 

בקרת השיוט.
נורית החיווי LIM = שעל ידית בקרת השיוט 

מציינת באיזו פעולה בחרת:
• 	 DISTRONIC :כבויה =  LIM נורית החיווי

PLUS נבחרה.
• 	 SPEEDTRONIC :דולקת =  LIM נורית החיווי

משתנה נבחרה.

DISTRONIC PLUS-בחירה ב

e .: כבויה LIM בדוק אם נורית החיווי
אם היא כבויה, ה-DISTRONIC PLUS כבר 

נבחרה.
אם לא, הזז את ידית בקרת השיוט בכיוון החץ 

.; 
נורית החיווי LIM : שבידית בקרת השיוט 

תכבה. DISTRONIC PLUS נבחרה.
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DISTRONIC PLUS-הפעלת ה

תנאי הפעלה

כדי להפעיל את ה-DISTRONIC PLUS, התנאים 
שלהלן חייבים להתקיים:

• המנוע חייב לפעול. ייתכן שעליך יהיה לנהוג 	
 לפרק זמן של עד שתי דקות כדי 

שה-DISTRONIC PLUS תהיה מוכנה לפעולה.
• חובה לשחרר את בלם החניה החשמלי.	
• מערכת ה- ®ESP חייבת לפעול אך לא להתערב.	
• 	.D תיבת ההילוכים חייבת להיות במצב
• דלת הנהג חייבת להיות סגורה בעת העברת 	

תיבת ההילוכים ממצב P למצב D או שאתה 
חייב לחגור את חגורת הבטיחות שלך.

• דלת הנוסע הקדמי והדלתות האחוריות חייבות 	
להיות סגורות.

• חובה לנטרל את תוכנית שטח+ )כלי רכב עם 	
)Off-Road Engineering חבילת

• 	.DSR-חובה לנטרל את ה
• אסור שהרכב יחליק.	
• 	  DISTRONIC PLUS-חובה לבחור בפעולת ה

) עמוד 242(.

הפעלה

e  משוך לזמן קצר את ידית בקרת השיוט בכיוונך
.A או הזז אותה למעלה : או למטה ? 

DISTRONIC PLUS מופעלת.

e  הזז את ידית בקרת השיוט שוב ושוב למעלה
: או למטה A עד להגדרת המהירות הרצויה.

e .הסר את רגלך מדוושת ההאצה 
רכבך מתאים את מהירותו לזו של הרכב 
שלפניך, אולם רק עד למהירות הרצויה 

שנשמרה.

אם אינך משחרר את דוושת ההאצה במלואה,  +
  DISTRONIC PLUS inactive ההודעה

)DISTRONIC PLUS אינה פעילה( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי. במקרה זה לא ניתן יהיה לשמור 

על המרחק שהוגדר בינך ובין הרכב שלפניך הנע 
במהירות נמוכה יותר. אתה תנוע במהירות 

שקבעת בהתאם למצב דוושת ההאצה.

 DISTRONIC PLUS-באפשרותך גם להפעיל את ה
כאשר הרכב עומד במקומו. המהירות הנמוכה 

ביותר שניתן להגדיר היא 30 קמ"ש.
e  משוך לזמן קצר את ידית בקרת השיוט בכיוונך

.A או הזז אותה למעלה : או למטה ? 
DISTRONIC PLUS מופעלת.

הפעלת המערכת במהירות הנוכחית/במהירות 
האחרונה שנשמרה

אזהרה $

אם אתה מאחזר את המהירות שנשמרה והיא 
שונה מהמהירות הנוכחית, הרכב יאיץ או יבלום. 

אם אתה לא יודע מהי המהירות שנשמרה, 
הרכב עלול להאיץ או לבלום באופן פתאומי. 

הדבר עלול לגרום לתאונה.
התחשב בתנאי התנועה לפני אחזור המהירות 

שנשמרה. אם אתה לא יודע מהי המהירות 
שנשמרה, שמור שוב את המהירות הרצויה.

e  ? משוך לזמן קצר את ידית בקרת השיוט
בכיוונך.

e .הסר את רגלך מדוושת ההאצה 
מערכת ה-DISTRONIC PLUS פעילה וכאשר 

היא מופעלת בפעם הראשונה, היא מקבלת 
את המהירות הנוכחית או מכווננת את מהירות 

הרכב למהירות שנשמרה.

DISTRONIC PLUS נהיגה עם

התחלת נסיעה ונהיגה

e  אם אתה רוצה להתחיל את הנסיעה עם
DISTRONIC PLUS: הסר את רגלך מדוושת 

הבלמים.
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e  : משוך לזמן קצר את ידית בקרת השיוט
בכיוונך.

או

e .האץ לזמן קצר 
רכבך יתחיל לנוע ויתאים את מהירותו לזו של 
הרכב שלפניך. אם אין רכב לפניך, רכבך יאיץ 

למהירות שהוגדרה.

הרכב יכול גם להתחיל לנוע כאשר הוא מזהה  +
מכשול לא מוגדר או בעת נהיגה בקו שונה מזה 

של הרכב האחר. במקרה זה הרכב בולם 
אוטומטית. הדבר עלול לגרום לתאונה. היה מוכן 

לבלום בכל רגע.
 DISTRONIC PLUS-אם אין רכב לפניך, מערכת ה

תפעל באופן הזהה לזה של בקרת השיוט.
אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS מזהה שהרכב 
שלפניך האט, היא בולמת את רכבך. בצורה זו היא 

שומרת על המרחק שבחרת.
אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS מזהה לפניך 
רכב הנע במהירות גבוהה יותר, היא מגבירה את 
מהירות הנסיעה. מכל מקום, הרכב מאיץ רק עד 

למהירות ששמרת.

בחירת תוכנית הנהיגה

מערכת ה-DISTRONIC PLUS תומכת בסגנון 
 Sport נהיגה ספורטיבי אם בחרת בתוכנית הנהיגה
או (  Sport Plus עמוד 200(. האצה בעת נסיעה 

מאחורי הרכב שלפניך או אל המהירות שהוגדרה 
מתבצעת בצורה דינמית יותר. אם בחרת בתוכנית 
הנהיגה Comfort, הרכב מאיץ בצורה עדינה יותר. 
מומלץ להשתמש בהגדרה זו בעת נסיעה בעומסי 

תנועה.

מעבר בין נתיבים

מערכת ה-DISTRONIC PLUS תומכת בך אם 
אתה עובר לנתיב העקיפה אם:

• אתה נוהג במהירות העולה על 70 קמ"ש	
• אתה מפעיל את פנסי האיתות המתאימים	
• מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא מזהה סכנת 	

התנגשות

אם תנאים אלו מתקיימים, רכבך מאיץ. ההאצה 
תיפסק אם החלפת הנתיב נמשכת יותר מדי זמן 

או אם המרחק בינך ובין הרכב שלפניך קטן מדי.

כלי רכב עם COMAND Online: כאשר אתה  +
 DISTRONIC PLUS-עובר בין נתיבים, מערכת ה

מנטרת את הנתיב הימני )תנועה בצד שמאל 
של הכביש( או את הנתיב השמאלי )תנועה בצד 

ימין של הכביש(.
כלי רכב עם Audio 20: כאשר אתה עובר בין 

נתיבים, מערכת ה-DISTRONIC PLUS מנטרת 
את הנתיב השמאלי )בכלי רכב בעלי הגה 

שמאלי( או את הנתיב הימני )בכלי רכב בעלי 
הגה ימני(.

COMAND Online כלי רכב עם

הפעולה שלהלן זמינה רק בכלי רכב עם חבילת  +
.Driving Assistance Plus

הפעולה אינה פועלת בכל המדינות.
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מערכת ה-DISTRONIC PLUS משתמשת במידע 
נוסף המתקבל ממערכת הניווט שלך כדי להתאים 

את עצמה למצבי תנועה מסוימים. לדוגמה בעת 
 DISTRONIC-נסיעה אחרי רכב כאשר מערכת ה

PLUS פועלת ואתה:
• מתקרב לכיכר או נוסע בה	
• 	T מתקרב לצומת
• יורד מדרך מהירה	
• מתקרב למחסום	

גם אם הרכב שלפניך יוצא מטווח הזיהוי, מערכת 
ה-DISTRONIC PLUS ממשיכה זמנית לשמור על 
מהירות נסיעה קבועה והיא לא מאיצה את הרכב. 

המערכת מתבססת על נתוני המפה הנוכחית 
שבמערכת הניווט.

לאחר מכן, הרכב מאיץ בחזרה למהירות שהגדרת.
המערכת לוקחת בחשבון את העובדה שאסור 

 לעקוף מימין בדרכים מהירות או בכבישים 
 בין-עירוניים ראשיים בעת נהיגה במהירויות שמעל

80 קמ"ש. מהירות הנסיעה מותאמת למהירות כלי 
הרכב הנעים בנתיב השמאלי הסמוך.

האיסור לעקוף מימין מתייחס למדינות שבהן  +
הנסיעה מתבצעת בצדו הימני של הכביש. 

במדינות שבהן הנסיעה מתבצעת בצדו 
השמאלי של הכביש, אסור לעקוף משמאל.

עצירה

אזהרה $

בעת היציאה מהרכב, גם אם הוא נבלם רק על 
ידי מערכת ה-DISTRONIC PLUS, הוא עלול 

להתדרדר אם:
• יש תקלה במערכת או באספקת המתח.	
• מערכת ה-DISTRONIC PLUS כובתה 	

בעזרת ידית בקרת השיוט, לדוגמה על ידי 
אחד מנוסעי הרכב או מחוץ לרכב.

• בוצעו שינויים במערכת החשמל שבתא 	
המנוע, במצבר או בנתיכים.

• המצבר מנותק.	
• אחד מנוסעי הרכב לחץ על דוושת ההאצה.	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
אם ברצונך לצאת מהרכב, כבה תמיד את 

מערכת ה-DISTRONIC PLUS ואבטח את 
הרכב מפני תנועה.

אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS מזהה שהרכב 
שלפניך עוצר, היא בולמת את רכבך עד לעצירה 

מלאה.
לאחר שרכבך נעצר עצירה מלאה, הוא נשאר 

במצב זה ואינך צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.
לאחר פרק זמן קצר, המערכת מפעילה את בלם 

החניה החשמלי ומשחררת את בלם השירות.
רכבך יגיע לעצירה מלאה תוך שמירה על מרחק 
מסוים מהרכב שלפניך. מרחק זה תלוי במרחק 
המינימלי הספציפי. הגדרת המרחק המינימלי 
הספציפי מתבצעת בעזרת ידית בקרת השיוט.

כאשר הרכב עומד במקומו ומערכת 
ה-DISTRONIC PLUS מופעלת, תיבת ההילוכים 

עוברת אוטומטית למצב P אם:
• דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות של הנהג 	

אינה חגורה
• המנוע מודמם, אלא אם כן הוא מודמם 	

ECO start/stop אוטומטית על ידי פעולת

בלם החניה החשמלי מאבטח אוטומטית את 
הרכב אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS מופעלת 

כאשר הרכב עומד במקומו ו:
• יש תקלה במערכת	
• אספקת המתח אינה תקינה	

בעלייה או בירידה תלולה או במקרה של תקלה, 
.P תיבת ההילוכים עלולה לעבור אוטומטית למצב
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הגדרת מהירות

זכור שלרכב ייקח מעט זמן להאיץ או לבלום עד 
למהירות שהוגדרה.

e  הזז את ידית בקרת השיוט : למעלה כדי
להגביר את המהירות או למטה ; כדי להאט 

את המהירות.
e  החזק את ידית בקרת השיוט במצב זה עד

להצגת המהירות הרצויה.
e .שחרר את ידית בקרת השיוט 

המהירות החדשה נשמרה. מערכת 
ה-DISTRONIC PLUS מופעלת ומתאימה את 

מהירות הרכב למהירות החדשה שנשמרה.
e  כדי לשנות את המהירות שהוגדרה

בקפיצות של 1 קמ"ש: הזז את ידית בקרת 
השיוט לזמן קצר למעלה : או למטה ; עד 

 לנקודת הלחץ.
המהירות האחרונה שנשמרה גדלה או קטנה 

בקפיצות של 1 קמ"ש.
e  כדי לשנות את המהירות שהוגדרה

בקפיצות של 10 קמ"ש: הזז את ידית בקרת 
השיוט  לזמן קצר למעלה : או למטה ; 

 מעבר לנקודת הלחץ.
המהירות האחרונה שנשמרה גדלה או קטנה 

בקפיצות של 10 קמ"ש.

אם אתה מאיץ כדי לעקוף, מערכת  +
ה-DISTRONIC PLUS מתאימה את מהירות 
הנסיעה למהירות האחרונה שנשמרה בתום 

העקיפה.

הגדרת מרחק מינימלי ספציפי

באפשרותך להגדיר מרחק מינימלי ספציפי 
למערכת ה-DISTRONIC PLUS על ידי שינוי מרווח 

הזמן ובחירה בשנייה אחת או שתי שניות. בעזרת 
פעולה זו באפשרותך להגדיר את המרחק המינימלי 
 DISTRONIC PLUS-אל הרכב שלפניך שמערכת ה

תשמור בהתאם למהירות הרכב. באפשרותך 
לראות מרחק זה בצג הרב-תפקודי ) עמוד 248(.

e .= כדי להגדיל: סובב את הבקרה ; בכיוון 
 DISTRONIC PLUS-במקרה זה מערכת ה
תשמור על מרחק גדול יותר בינך ובין הרכב 

שלפניך.
e .: כדי להקטין: סובב את הבקרה ; בכיוון 

 DISTRONIC PLUS-במקרה זה מערכת ה
תשמור על מרחק קטן יותר בינך ובין הרכב 

שלפניך.

ודא שאתה שומר על מרחק מספיק ובטוח  +
מהרכב שלפניך. התאם את המרחק בינך ובין 

הרכב שלפניך אם יש צורך בכך.
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DISTRONIC PLUS-כיבוי ה

:DISTRONIC PLUS-יש כמה דרכים לכבות את ה
e  הזז לזמן קצר את ידית בקרת השיוט 

קדימה :.
או

e .בלום, אלא אם כן הרכב עומד במקומו
או

e  הזז את ידית בקרת השיוט בכיוון החץ = לזמן
 קצר.

SPEEDTRONIC משתנה נבחרה. נורית החיווי 
LIM ; שבידית בקרת השיוט תידלק.

 כאשר אתה מכבה את מערכת 
 ה-DISTRONIC PLUS, ההודעה

 DISTRONIC PLUS(  DISTRONIC PLUS off
כבויה( תופיע בצג הרב-תפקודי למשך כ- 5 שניות.

המהירות האחרונה שנשמרה תישמר בזיכרון  +
עד להדממת המנוע.

מערכת ה-DISTRONIC PLUS אינה כבה אם  +
אתה לוחץ על דוושת ההאצה. אם אתה מאיץ 

 DISTRONIC PLUS-כדי לעקוף, מערכת ה
מתאימה את מהירות הנסיעה למהירות 

האחרונה שנשמרה בתום העקיפה.
מערכת ה-DISTRONIC PLUS כבה אוטומטית 

אם:
• אתה מפעיל את בלם החניה החשמלי או אם 	

הרכב נבלם אוטומטית בעזרת בלם החניה 
החשמלי

• אתה נוהג במהירות הנמוכה מ- 25 קמ"ש ואין 	
רכב לפניך או אם המערכת אינה מזהה עוד את 

הרכב שלפניך

• מערכת ה- ®ESP מתערבת או שאתה מכבה 	
ESP® -את מערכת ה

• 	N או R ,P תיבת ההילוכים במצב
• אתה מושך את ידית בקרת השיוט לעברך כדי 	

להתחיל בנסיעה, ודלת הנוסע הקדמי או אחת 
מהדלתות האחוריות פתוחה

• 	DSR-אתה מפעיל את ה
• אתה מפעיל את תוכנית השטח+ )כלי רכב עם 	

)Off-Road Engineering חבילת
• הרכב החליק	

אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS כבה, תוכל 
 לשמוע  צליל אזהרה. ההודעה

 DISTRONIC PLUS(  DISTRONIC PLUS off
כבויה( תופיע בצג הרב-תפקודי למשך כ- 5 שניות.

תצוגות בלוח המחוונים

תצוגות במד המהירות

דוגמה: תצוגות מערכת ה-DISTRONIC PLUS במד 
המהירות

כאשר מערכת ה-DISTRONIC PLUS מופעלת, 
מקטע אחד או שני מקטעים ; בטווח המהירות 

שהוגדרה נדלקים.
אם מערכת ה-DISTRONIC PLUS מזהה רכב 

לפניך, המקטעים ; שבין מהירות הרכב שלפניך 
= ובין המהירות שנשמרה : נדלקים.

מטעמים טכניים, המהירות המופיעה במד  +
המהירות עשויה להיות שונה במעט מהמהירות 

.DISTRONIC PLUS-שהוגדרה למערכת ה
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 תצוגת גרפיקת עזר כאשר 
ה-DISTRONIC PLUS כבויה

רכב לפניך, אם מזוהה  :

מחוון מרחק: המרחק הנוכחי אל הרכב   ;
שלפניך

מרחק מינימלי ספציפי בינך ובין הרכב   =
שלפניך; ניתן לכוונון

רכבך  ?

e  גרפיקת( Assistance graphic בחר בפעולה
עזר( בעזרת מחשב הדרך ) עמוד 338(.

 תצוגת גרפיקת עזר כאשר 
ה-DISTRONIC PLUS מופעלת

רכב לפניך, אם מזוהה  :

מרחק מינימלי ספציפי בינך ובין הרכב   ;
שלפניך; ניתן לכוונון

רכבך  =

DISTRONIC PLUS מופעלת  ?

e  גרפיקת( Assistance graphic בחר בפעולה
עזר( בעזרת מחשב הדרך ) עמוד 338(.

בעת הפעלת מערכת ה-DISTRONIC PLUS תוכל 
לראות את המהירות שנשמרה למשך כ- 5 שניות.

DISTRONIC PLUS עצות לנהיגה עם

הערות כלליות

שים לב במיוחד בעת הנהיגה במצבי התנועה 
שלהלן:

• פנייה, כניסה לעקומה ויציאה ממנה	
• כלי רכב שאינם נעים במרכז הנתיב	
• כלי רכב אחרים המחליפים נתיב	
• כלי רכב צרים	
• מכשולים וכלי רכב שעומדים במקומם	
• כלי רכב חוצים	

בלום במצבים אלו אם יש צורך בכך. במקרים אלו 
ה-DISTRONIC PLUS כבה.

פנייה, כניסה לעקומה ויציאה ממנה

יכולתה של מערכת ה-DISTRONIC PLUS לזהות 
כלי רכב במהלך פנייה מוגבלת. רכבך עלול לבלום 

באופן פתאומי או מאוחר.
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כלי רכב שאינם נעים במרכז הנתיב

ייתכן שמערכת ה-DISTRONIC PLUS לא תזהה 
כלי רכב שאינם נעים במרכז הנתיב. המרחק אל 

הרכב שלפניך יהיה קצר מדי.

כלי רכב אחרים המחליפים נתיב

מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא מזהה את 
הרכב הנכנס בזמן. המרחק אל רכב זה יהיה קצר 

מדי.

כלי רכב צרים

מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא זיהתה עדיין 
את הרכב שלפניך הנמצא בשולי הנתיב כיוון 

שרוחבו צר. המרחק אל הרכב שלפניך יהיה קצר 
מדי.

מכשולים וכלי רכב שעומדים במקומם

מערכת ה-DISTRONIC PLUS אינה בולמת כאשר 
היא מזהה מכשולים או כלי רכב שעומדים 

במקומם. אם לדוגמה הרכב שזוהה פונה וחושף 
 מכשול או רכב עומד אחר, מערכת 
ה-DISTRONIC PLUS לא תבלום.

כלי רכב חוצים

מערכת ה-DISTRONIC PLUS עשויה לזהות 
בטעות כלי רכב החוצים את נתיב נסיעתך. הפעלת 

ה-DISTRONIC PLUS בעת עמידה ברמזור 
לדוגמה עלולה לגרום לרכבך להתחיל לנוע בשוגג.
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מערכת DISTRONIC PLUS עם מערכת עזר 
Stop&Go Pilot-להיגוי ו

הערות כלליות

מערכת ה-DISTRONIC PLUS עם מערכת עזר 
להיגוי ו-Stop&Go Pilot מסייעת בשמירת הרכב 

במרכז נתיב הנסיעה על ידי ביצוע פעולות היגוי 
קלות בעת נהיגה במהירות של 0 עד 200 קמ"ש.

המערכת מנטרת את האזור שלפני רכבך 
באמצעות מערכת המצלמה : הממוקמת 

בחלקה העליון של השמשה הקדמית.
במהירויות שבין 0 ל- 60 קמ"ש מערכת 

ה-Stop&Go Pilot מתמקדת בכלי הרכב שלפניך, 
תוך התחשבות בסימוני הנתיב, לדוגמה בעת 

נסיעה אחרי כלי רכב אחרים בעומס תנועה.
במהירויות העולות על 60 קמ"ש, מערכת העזר 

להיגוי מתמקדת בזיהוי סימוני הנתיב )שמאל 
וימין(; המערכת מתמקדת רק ברכב שלפניך אם 

סימוני הנתיב לא קיימים.
אם תנאים אלו לא מתקיימים, מערכת העזר להיגוי 

ו-Stop&Go Pilot לא יכולה לסייע לך.
מערכת ה-DISTRONIC PLUS חייבת לפעול כדי 

שפעולה זו תתבצע.

הערות בטיחות חשובות

מערכת ה-DISTRONIC PLUS עם מערכת העזר 
להיגוי ו-Stop&Go Pilot לא תוכל להפחית את 

הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם 
לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך. היא לא יכולה 
להתחשב בתנאי הדרך, מזג האוויר או התנועה. 

מערכת DISTRONIC PLUS עם מערכת עזר להיגוי 
ו-Stop&Go Pilot הן מערכות עזר בלבד. אתה 

אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, למהירות 
הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על נתיב 

הנסיעה.
מערכת DISTRONIC PLUS עם מערכת עזר להיגוי 

ו-Stop&Go Pilot אינה מזהה את תנאי הדרך 
והתנועה ואינה מגיבה לכל משתמשי הדרך. אם 
אתה נוסע אחרי רכב הנוסע בשולי הדרך, רכבך 

עלול לפגוע במדרכה או בגדר הפרדה אחרת. היזהר 
במיוחד ממשתמשי הדרך האחרים כגון רוכבי 

אופניים, הנמצאים בקרבת רכבך.
המערכת לא מזהה מכשולים כגון קונוסים על 

הנתיב או לידו.
המערכת יכולה לבצע פעולת תיקון היגוי בכל עת, 

לדוגמה במקרה שבו אתה עובר על סימון נתיב 
בצורה יזומה, על ידי הפניה קלה של גלגל ההגה 

בכיוון הנגדי.
מערכת DISTRONIC PLUS עם מערכת עזר להיגוי 
ו-Stop&Go Pilot לא יכולה לשמור את רכבך בתוך 

הנתיב באופן קבוע. במקרים מסוימים פעולת 
ההיגוי לא תאפשר החזרת הרכב אל תוך הנתיב. 

במקרים אלו עליך להפנות את גלגל ההגה בעצמך 
כדי לוודא שאינך יוצא מהנתיב.

פעולת המערכת עשויה להשתבש אם:
• הראות לקויה, כתוצאה מתאורת כביש חלשה או 	

במקרה של שלג, גשם, ערפל או מים המותזים 
על הכביש

• במקרה של סנוור, לדוגמה מתנועה מתקרבת, 	
מהשמש או מהשתקפות כלי רכב אחרים 

)לדוגמה כאשר הכביש רטוב(
• השמשה הקדמית מלוכלכת, מכוסה אדים, 	

פגומה או מכוסה על ידי מדבקה הקרובה 
למצלמה לדוגמה

• אין סימונים על הנתיב או אם חלק מסימוני 	
הנתיב לא ברורים, לדוגמה באזור שבו הכביש 

עובר שיפוץ
• סימוני הנתיב דהו, התכהו או כוסו בלכלוך או 	

בשלג לדוגמה
• המרחק אל הרכב שלפניך קטן מדי, ולא ניתן 	

לזהות את סימוני הנתיב
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• סימוני הנתיב משתנים במהירות, לדוגמה פיצול 	
נתיבים, כאשר נתיב מסוים חוצה נתיב אחר או 

בעת מיזוג נתיבים
• הכביש צר או מפותל	
• צלליות על הכביש משתנות בתדירות גבוהה	

המערכת עוברת למצב פסיבי ולא מסייעת לך 
בביצוע תיקוני היגוי אם:

• אתה משנה נתיב בעצמך	
• אתה מפעיל את פנס האיתות	
• אתה מוריד את ידיך מגלגל ההגה או לא מבצע 	

פעולת היגוי במשך זמן ממושך

בסיום החלפת הנתיב, מערכת העזר להיגוי  +
ו-Stop&Go Pilot תשוב לפעול אוטומטית.

מערכת העזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot לא יכולה 
לסייע לך:

• בפניות חדות מאוד	
• בעת גרירת גרור	
• כאשר המערכת מזהה ומציגה ירידה בלחץ 	

ניפוח הצמיג או במקרה שאחד הצמיגים פגום

שים לב גם להערות הבטיחות החשובות בנוגע 
ל-(  DISTRONIC PLUS עמוד 241(.

פעולות ההיגוי שהמערכת מבצעת מתבצעות תוך 
הפעלת כוח היגוי מוגבל. המערכת דורשת שהנהג 

יחזיק את גלגל ההגה ויבצע פעולות היגוי בעצמו.
אם אתה לא מבצע פעולות היגוי בעצמך או מוריד 

את ידיך מגלגל ההגה לפרק זמן ממושך, המערכת 
תתריע תחילה על כך בפניך בעזרת אזהרה חזותית. 

סמל גלגל הגה יופיע בצג הרב-תפקודי. אם עדיין 
לא ביצעת פעולת היגוי ולא החזקת בגלגל ההגה 
לאחר 5 שניות לכל היותר, המערכת תשמיע גם 

צליל אזהרה כדי להזכיר לך לשלוט ברכב. מערכת 
העזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot עוברת למצב פסיבי. 

מערכת ה-DISTRONIC PLUS ממשיכה לפעול.

Stop&Go Pilot-הפעלת מערכת עזר להיגוי ו

e  עם DISTRONIC PLUS הפעל את מערכת
מערכת עזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot בעזרת 

 מחשב הדרך ) עמוד 339(.
 DTR+: steering assistant On ההודעה

)מערכות DTR ועזר להיגוי פועלות( תופיע בצג 
 Stop&Go-הרב-תפקודי. מערכת עזר להיגוי ו

Pilot פעילות.

מידע בצג הרב-תפקודי

 Stop&Go Pilot-אם מערכת העזר להיגוי ו
מופעלות אולם הן לא מוכנות לבצע פעולת היגוי, 
סמל גלגל ההגה : האפור יופיע. אם המערכת 

תומכת בך ומבצעת פעולות היגוי, הסמל הירוק : 
יופיע.

Stop&Go Pilot-כיבוי מערכת עזר להיגוי ו

e  עם DISTRONIC PLUS נטרל את מערכת
מערכת עזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot בעזרת 

 מחשב הדרך ) עמוד 339(.
 DTR+: steering assistant Off ההודעה

)מערכות DTR ועזר להיגוי כבויות( תופיע בצג 
 הרב-תפקודי. מערכת עזר להיגוי 

ו-Stop&Go Pilot כבויות.
כאשר מערכת ה-DISTRONIC PLUS כבויה או 

 Stop&Go Pilot-אינה זמינה, מערכת העזר להיגוי ו
כבות אוטומטית.

 בקרת גובה )כלי רכב עם חבילת
) Off-Road Engineering

הערות בטיחות חשובות

בקרת הגובה מתאימה אוטומטית את גובה הרכב 
למצב הפעולה והנהיגה הנוכחי. הדבר מביא לירידה 

בתצרוכת הדלק ולשיפור ההתנהגות.
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שנה את גובה הרכב תוך כדי נסיעה. הדבר יאפשר 
לרכב להתכוונן לגובה החדש מהר ככל הניתן.
גובה הרכב עשוי להשתנות באופן שיאפשר 
לך להבחין בשינוי אם אתה מחנה את הרכב 

והטמפרטורה החיצונית משתנה. אם הטמפרטורה 
יורדת, גובה הרכב יורד; אם הטמפרטורה עולה, 

גובה הרכב עולה.
אם אתה משחרר את נעילת הרכב או פותח דלת, 

הרכב מתחיל לאזן את עצמו כתוצאה מהעומס 
עליו במהלך החניה. מכל מקום, כדי לבצע שינויי 
גובה משמעותיים, לדוגמה לאחר שהרכב עמד 
במקומו לפרק זמן ממושך, חובה להתניע את 

המנוע. מטעמי בטיחות, הורדת הרכב מתבצעת 
רק כאשר הדלתות סגורות. פעולת ההורדה 

נפסקת אם אחת הדלתות נפתחת; הפעולה 
תתחדש לאחר סגירת הדלת.

 למידע נוסף אודות "נהיגת שטח", ראה 
) עמוד 231(.

אזהרה $

אברי אנשים עלולים להילכד אם הם נמצאים 
מתחת לרכב או בין גוף הרכב והצמיגים בעת 

הורדת הרכב. הדבר עלול לגרום לחבלה.
בעת הורדת הרכב, ודא שאין אף אחד מתחת 

לרכב או בקרבת קשתות הגלגלים.

אזהרה $

בעת נהיגה ברכב מוגבה, מאפייני הנהיגה 
עשויים להשתנות בצורה משמעותית מעליית 
מרכז הכובד של הרכב. נטיית הרכב להתהפך 
במהלך פנייה לדוגמה תהיה גדולה יותר. הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
בחר תמיד בגובה הנמוך ביותר האפשרי, והתאם 

את סגנון הנהיגה שלך.

אזהרה $

בעת נהיגה במצב נמוך או גבוה, מאפייני הנהיגה 
והבלימה עשויים להשתנות בצורה משמעותית. 

שלדה מוגבהת עשויה גם להעלות את גובה 
הרכב המותר. הדבר עלול לגרום לתאונה.

כוונן את גובה הנהיגה לפני התחלת הנסיעה.

אזהרה $

כתוצאה ממרכז הכובד הגבוה, הרכב עלול 
להתחיל להחליק ולהתהפך במקרה של ביצוע 

תמרוני היגוי חדים ו/או כאשר מהירות הרכב 
אינה מותאמת לתנאי הדרך. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
התאם תמיד את מהירותך ואת סגנון נהיגתך 

למאפייני הנהיגה של הרכב ולתנאי הדרך ומזג 
האוויר.

בעת נהיגה בשטח משובש במיוחד, הרם את   
גובה הרכב במועד. ודא שמרווח הגחון גדול דיו. 

אחרת אתה עלול לגרום נזק לרכב.
• כלי רכב לשטח נוטים להתהפך יותר מכלי רכב 	

אחרים.
אם לא תנהג ברכב זה בצורה בטוחה, הדבר עלול 

לגרום לתאונה, להתהפכות הרכב, ולחבלה 
קשה ואף קטלנית.

• במקרה של תאונה והתהפכות הרכב, הסיכוי 	
למוות בקרב נוסעים שאינם חוגרים את חגורת 

הבטיחות שלהם גבוה משמעותית בהשוואה 
לנוסעים שחוגרים את חגורת הבטיחות שלהם.
אתה וכל נוסעי הרכב צריכים לחגור תמיד את 

חגורות הבטיחות שלכם.

הגדרות בסיסיות

גובה הרכב תלוי במצב הבסיסי שנבחר.
בחירה:

• תוכנית הנהיגה Comfort או Sport לנהיגה 	
בכבישים רגילים

• תוכנית הנהיגה Offroad לנהיגה בשטח בעל 	
עבירות קלה

• תוכנית הנהיגה Offroad Plus לנהיגה בשטח	
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• גובה שטח 1 לנהיגה בשטח בעל עבירות קלה	
• גובה שטח 2 לנהיגה בשטח רגיל	
• גובה שטח 3 לנהיגה בשטח קשה במהירויות 	

נמוכות

להלן ההפרשים בין גובהי הרכב:
• 	Sport 15–  מ"מ בתוכנית הנהיגה
• 	Comfort 0–/+  מ"מ בתוכנית הנהיגה
• 	Offroad 30+  מ"מ בתוכנית הנהיגה
• 	Offroad Plus 60+  מ"מ בתוכנית הנהיגה
• 30+  מ"מ בגובה שטח 1	
• 60+  מ"מ בגובה שטח 2	
• 90+  מ"מ בגובה שטח 3	

כוונון גובה הרכב

ודא שמרווח הגחון גדול דיו בעת הורדת הרכב.   
אחרת הרכב עלול לפגוע בפני הקרקע ולגרום 

נזק לתחתית המרכב.

כוונן את גובה הרכב בעזרת גלגל הבורר.
e .התנע את המנוע
e .: לחץ על גלגל הבורר 

גלגל הבורר : נפתח.
e  כדי להגביה את הרכב: סובב את גלגל הבורר

 : עם כיוון השעון ;.
הרכב מתרומם.

e  : כדי להוריד את הרכב: סובב את גלגל הבורר
 נגד כיוון השעון ?.

הרכב יורד.

במהלך הכוונון ההודעה Lowering )הורדה( 
לדוגמה מופיעה בצג הרב-תפקודי.

אם אתה לוחץ על הלחצן % או a שעל 
גלגל ההגה הרב-תפקודי, ההודעה תיעלם. כאשר 
הרכב מגיע לגובה רגיל, כל נוריות החיווי = כבות.

הרכב עובר אוטומטית לגובה רגיל אם אתה:
• נוהג במהירויות שמעל 115 קמ"ש או	
• נוהג במהירויות שבין 100 קמ"ש ל- 115 קמ"ש 	

למשך כ- 20 שניות.

הרכב יורד לגובה נמוך אם אתה נוהג במהירויות 
גבוהות יותר.

גובה רגיל

כוונון גובה הרכב לגובה רגיל:
e .התנע את המנוע
e .: לחץ על גלגל הבורר 

גלגל הבורר : נפתח.
e  : כדי להוריד את הרכב: סובב את גלגל הבורר

 נגד כיוון השעון ?.
הרכב יורד.

אם אחת נורית החיווי )או יותר( = דולקת:
e  סובב את גלגל הבורר : נגד כיוון השעון ? עד

 שכל נורית החיווי = שדולקות יתחילו להבהב.
הרכב יורד לגובה רגיל. כאשר הרכב מגיע לגובה 

הנמוך ביותר, נורית החיווי מפסיקה להבהב 
וכבה.
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גובהי שטח

הערות כלליות

בחר בגובה שטח רק אם תנאי הדרך מתאימים. 
אחרת הדבר עלול להגדיל את תצרוכת הדלק 

ולהשפיע על ביצועי ההתנהגות.
באפשרותך לבחור באפשרויות שלהלן:

• גובה שטח 1 במהירויות עד 100 קמ"ש	
• גובה שטח 2 במהירויות עד 65 קמ"ש	
• גובה שטח 3 במהירויות עד 20 קמ"ש	

אם אתה בוחר בגובה שטח במהלך נהיגה 
 Please reduce במהירות גבוהה מדי, ההודעה

 speed )נא האט מהירות( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

גובה שטח 3 מתאים רק לנהיגה בשטח קשה 
מאוד בתנאים קשים במיוחד.

• התאם את סגנון הנהיגה שלך למאפייני 	
ההתנהגות המשתנים.

• אל תנהג במהירות העולה על 20 קמ"ש.	

נוריות החיווי = של גובה השטח שנבחר 
מהבהבות:

• נורית החיווי התחתונה מהבהבת, גובה שטח 1 	
נבחר

• נוריות החיווי התחתונה והאמצעית מהבהבות, 	
גובה שטח 2 נבחר

• כל שלוש נוריות החיווי מהבהבות, גובה שטח 3 	
נבחר

הרכב מתכוונן לגובה השטח שנבחר. כאשר 
הרכב מגיע לגובה שטח, נורית החיווי המתאימה 

מפסיקה להבהב ודולקת באופן קבוע.

הגבהת הרכב

כוונן את גובה הרכב בעזרת גלגל הבורר.
e  כדי להגביה את הרכב: סובב את גלגל הבורר

 : עם כיוון השעון ;.
הרכב מתרומם לגובה שטח 1 ב- 30 מ"מ 

בהשוואה לגובה הרגיל.
במהלך הכוונון ההודעה Vehicle rising )רכב 
מתרומם( לדוגמה, מופיעה בצג הרב-תפקודי.

אם אתה לוחץ על הלחצן % או a שעל 
גלגל ההגה הרב-תפקודי, ההודעה תיעלם.

עד לגובה שטח 2 באפשרותך להסתיר את  +
ההודעה בעזרת הלחצן % או a שעל 

גלגל ההגה הרב-תפקודי.
במהלך המעבר מגובה שטח 2 לגובה שטח 3, 

הודעת הדוגמה שלהלן תופיע בצג הרב-תפקודי: 
Vehicle rising Max. speed 20 km/h )הרכב 

מתרומם, מהירות מרבית 20 קמ"ש(.
ההודעה Max. speed 20 km/h )מהירות מרבית 

20 קמ"ש( מזכירה לך מהי המהירות המרבית 
המותרת בגובה שטח 3.

אם אתה נוהג במהירות העולה על 20 קמ"ש 
 בגובה שטח 3, ההודעה שלהלן תופיע בצג 

 Lowering Max. :הרב-תפקודי בצבע אדום
 speed 20 km/h )הורדה, מהירות מרבית 

20 קמ"ש(.
אין אפשרות להסתיר הודעות אלה. +

תוכל גם לשמוע צליל אזהרה. הרכב יורד וגובה 
שטח 3 מבוטל.

אם תמשיך להגביר את מהירות נסיעתך, ההודעה 
האדומה תמשיך להופיע בצג הרב-תפקודי. הגובה 

החדש שנבחר לא מוצג עד שהרכב מגיע לגובה 
המתאים למהירות הנוכחית.
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הורדת הרכב

אם אתה נוהג במהירות העולה על 20 קמ"ש 
במהלך ירידת גובה הרכב, ההודעה שלהלן תופיע 

 בצג הרב-תפקודי בצבע לבן:
Lowering Max. speed 20 km/h )הורדה, 

מהירות מרבית 20 קמ"ש(.
הרכב יורד לגובה שטח 2.

תוכל לראות הודעה בצג הרב-תפקודי, לדוגמה: 
Lowering )הורדה(.

גובה שטח 2 מתבטל והרכב יורד לגובה שטח 1 אם 
אתה:

• נוהג במהירויות שמעל 80 קמ"ש או	
• נוהג במהירויות שבין 65 קמ"ש ל- 80 קמ"ש 	

למשך כ- 20 שניות לפחות.

גובה שטח 1 מבוטל. הרכב יורד אוטומטית לגובה 
רגיל או לגובה נמוך בהתאם למהירותו ולתוכנית 

הנהיגה שנבחרה אם אתה:
• נוהג במהירויות שמעל 115 קמ"ש או	
• נוהג במהירויות שבין 100 קמ"ש ל- 115 קמ"ש 	

למשך כ- 20 שניות לפחות.

HOLD פעולת

הערות כלליות

פעולת HOLD יכולה לסייע לנהג במצבים שלהלן:
• בעת התחלת נסיעה, במיוחד בשיפועים תלולים	
• בעת ביצוע תמרון בשיפועים תלולים	
• בעת עמידה בעומס תנועה	

המערכת עוצרת את הרכב במקומו בלי שהנהג 
צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.

פעולת הבלימה מופסקת ופעולת HOLD מבוטלת 
כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה כדי להתחיל 

בנסיעה.
אל תשתמש בפעולת ה-HOLD בעת נהיגה  +

בשטח, בעלייה או בירידה תלולה או בשטח 
חלקלק או משובש. פעולת ה-HOLD לא יכולה 

לעצור את הרכב על שטח כזה.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

הרכב עדיין יכול להתדרדר על אף שהוא נבלם על 
ידי פעולת HOLD כאשר אתה יוצא מהרכב אם:

• יש תקלה במערכת או באספקת המתח	
• פעולת HOLD מבוטלת על ידי לחיצה על 	

דוושת ההאצה על ידי אחד מנוסעי הרכב 
לדוגמה

• בוצעו שינויים במערכת החשמל שבתא 	
המנוע, במצבר או בנתיכים

• המצבר מנותק	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
לפני היציאה מהרכב, בטל תמיד את פעולת 

HOLD ואבטח את הרכב מפני התדרדרות.

כאשר מערכת DISTRONIC PLUS או פעולת   
HOLD מופעלת, הרכב בולם אוטומטית במצבים 

מסוימים.
כדי למנוע נזק לרכב, כבה את פעולת 

 HOLD ואת פעולת DISTRONIC PLUS-ה
במצבים שלהלן או במצבים דומים אחרים:

• בעת גרירה	
• בעת שטיפת הרכב	

נטרל את פעולת ה-(  HOLD עמוד 256(.

תנאי הפעלה

באפשרותך להפעיל את פעולת HOLD אם:
• הרכב עומד במקומו	
• המנוע פועל או אם הוא הודמם אוטומטית על ידי 	

ECO start/stop פעולת
• דלת הנהג סגורה או חגורת הבטיחות שלך 	

חגורה
• בלם החניה החשמלי משתחרר	
• 	N או R , D תיבת ההילוכים במצב
• DISTRONIC PLUS כבויה	
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HOLD הפעלת פעולת

e .ודא שתנאי ההפעלה מתקיימים
e .לחץ על דוושת הבלמים
e  לחץ במהירות על דוושת הבלמים עד שהסמל

 : יופיע בצג הרב-תפקודי.
פעולת HOLD מופעלת. באפשרותך לשחרר 

את דוושת הבלמים.

אם לחיצה על דוושת הבלמים בפעם  +
 ,HOLD הראשונה אינה מפעילה את פעולת

המתן מעט ונסה שוב.

HOLD כיבוי פעולת

פעולת HOLD כבה אוטומטית אם:
• 	.R או D אתה מאיץ ותיבת ההילוכים במצב
• 	.P אתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב
• אתה לוחץ שוב על דוושת הבלמים בכוח מסוים 	

עד שהסמל : שבצג הרב-תפקודי כבה.
• אתה מאבטח את הרכב בעזרת בלם החניה 	

החשמלי.
• 	.DISTRONIC PLUS-אתה מפעיל את ה

לאחר פרק זמן קצר, המערכת מפעילה  +
את בלם החניה החשמלי ומשחררת את בלם 

השירות.

כאשר פעולת HOLD מופעלת, תיבת ההילוכים 
משתלבת אוטומטית למצב P אם:

• דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות של הנהג 	
אינה חגורה

• המנוע מודמם, אלא אם כן הוא מודמם 	
ECO start/stop אוטומטית על ידי פעולת

בלם החניה החשמלי מאבטח אוטומטית את 
הרכב אם פעולת HOLD מופעלת, הרכב עומד 

במקומו ו:
• יש תקלה במערכת	
• אספקת המתח אינה תקינה	

בעלייה או בירידה תלולה או במקרה של תקלה, 
.P תיבת ההילוכים עלולה לעבור אוטומטית למצב

AIRMATIC חבילת

הערות כלליות

AIRMATIC היא מערכת מתלה אוויר בעלת שיכוך 
משתנה המשפרת את נוחות הנסיעה. מערכת 

הבקרה שומרת על מרווח גחון קבוע ומספקת את 
פעולת השיכוך הטובה ביותר, גם כאשר הרכב 

עמוס. בעת נהיגה במהירות גבוהה, גובה הרכב 
יורד אוטומטית כדי לשפר את בטיחות הנהיגה וכדי 
להפחית את תצרוכת הדלק. באפשרותך גם לכוונן 

ידנית את גובה הרכב.
 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי

מערכת ה-AIRMATIC מורכבת מ:
• הגדרות גובה	
•  בקרת גובה וגם	

.)ADS( מערכת שיכוך אדפטיבית
 AIRMATIC-מערכת ה :Mercedes-AMG דגמי

מורכבת מ:
• הגדרות גובה	
•  בקרת גובה וגם	

.)ADS PLUS( מערכת שיכוך אדפטיבית
מערכת ה-AIRMATIC מורכבת מ:

• הגדרות גובה	
•  בקרת גובה וגם	

.)ADS( מערכת שיכוך אדפטיבית
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ייתכן שרכבך יהיה מצויד גם במערכת הייצוב 
האקטיבית ) עמוד 258(.

קרא את ההערות בנוגע לגרירת גרור 
) עמוד 316(.

ניתן לכוונן את גובה הרכב בעזרת הבקר 
(  DYNAMIC SELECT עמוד 195( או לחצן 
הגובה ) עמוד 258(. הכוונון מתייחס תמיד 

לפעולה האחרונה שנבחרה.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אברי אנשים עלולים להילכד אם הם נמצאים 
מתחת לרכב או בין גוף הרכב והצמיגים בעת 

הורדת הרכב. הדבר עלול לגרום לחבלה.
בעת הורדת הרכב, ודא שאין אף אחד מתחת 

לרכב או בקרבת קשתות הגלגלים.

אם אתה משחרר את נעילת הרכב או פותח דלת, 
הרכב מתחיל לאזן את עצמו כתוצאה מהעומס 
עליו במהלך החניה. מכל מקום, כדי לבצע שינויי 
גובה משמעותיים, לדוגמה לאחר שהרכב עמד 
במקומו לפרק זמן ממושך, חובה להתניע את 

המנוע. מטעמי בטיחות, הורדת הרכב מתבצעת 
רק כאשר הדלתות סגורות. פעולת ההורדה 

נפסקת אם אחת הדלתות נפתחת; הפעולה 
תתחדש לאחר סגירת הדלת.

ADS PLUS )מערכת שיכוך אדפטיבית(

הערות כלליות

מערכת ה-ADS PLUS שולטת אוטומטית בכיול 
המשככים. מאפייני השיכוך מתאימים את עצמם 

לתנאי הפעולה והנהיגה הנוכחיים.
המערכת מכיילת את כל אחד ממשככי הגלגלים 

בנפרד בהתאם ל:
• סגנון הנהיגה שלך, לדוגמה ספורטיבי	
• תנאי הכביש	
• תוכנית הנהיגה שנבחרה	
• מצב גובה הרכב	

Comfort בחירה במצב

מאפייני הנהיגה של רכבך בתוכנית Comfort יהיו 
נוחים יותר. לכן בחר בתוכנית נהיגה זו אם אתה 

מעדיף סגנון נהיגה נוח יותר. בחר בתוכנית הנהיגה 
Comfort גם בעת נהיגה מהירה בכבישים ישרים 
ללא עקומות, לדוגמה קטעים ישרים בדרך מהירה.

e  בעזרת הבקר Comfort בחר בתוכנית הנהיגה
.:  DYNAMIC SELECT 
הרכב מתכוונן לגובה רגיל.

 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי
גובה הרכב יורד ב-15 מ"מ בתוכנית הנהיגה 

Comfort אם אתה:
• נוהג במהירויות שמעל 140 קמ"ש או	
• נוהג במהירויות שבין 120 קמ"ש ל- 140 קמ"ש 	

למשך כ- 20 שניות לפחות.

הרכב עולה שוב אם אתה:
• נוהג במהירויות שמתחת ל-40 קמ"ש או	
• נוהג במהירויות שבין 40 קמ"ש ל- 70 קמ"ש 	

למשך כ- 20 שניות לפחות.

דגמי Mercedes-AMG: בתוכנית הנהיגה 
Comfort הרכב:

• יורד ב-10 מ"מ אם אתה נוהג במהירויות שמעל 	
180 קמ"ש.

• עולה שוב אם אתה נוהג במהירויות שמתחת 	
ל-140 קמ"ש.



מערכות נהיגה 258
ה

חני
ה ו

היג
נ

Sport בחירה במצב

 Sport כיול המתלה הקשיח יותר בתוכנית הנהיגה
מבטיח אחיזה טובה יותר בכביש. בחר בתוכנית 
נהיגה זו בעת נהיגה בסגנון ספורטיבי, לדוגמה 

בעת נסיעה בדרכים מפותלות.
ה-DSR אינה זמינה בעת בחירה בתוכנית הנהיגה 
Sport. למידע נוסף אודות ה-( DSR עמוד 294(.

e  בעזרת הבקר Sport בחר בתוכנית הנהיגה
.:  DYNAMIC SELECT 

 :)Mercedes-AMG כל הדגמים )מלבד דגמי
הרכב יורד ב- 15 מ"מ בהשוואה לגובה הרגיל.

דגמי Mercedes-AMG: הרכב נשאר בגובה 
הרגיל.

 בחירה בכיול Sport Plus )דגמי
)Mercedes-AMG

 Sport Plus מצב המתלה הקשיח ביותר במצב
מבטיח את אחיזת הכביש הטובה ביותר. בחר 

במצב זה בעת נהיגה בסגנון ספורטיבי, לדוגמה 
בעת נסיעה בדרכים מפותלות או בעיקר בעת 

נהיגה במסלולי מירוצים סגורים.
ה-DSR אינה זמינה בעת בחירה בתוכנית 

 DSR-למידע נוסף אודות ה .Sport Plus הנהיגה
) עמוד 294(.

e  בעזרת Sport Plus בחר בתוכנית הנהיגה
.:  DYNAMIC SELECT הבקר 

הרכב יורד ב- 10 מ"מ בהשוואה לגובה הרגיל.

מערכת הייצוב האקטיבית

מערכת הייצוב האקטיבית משתמשת במייצבים 
אקטיביים כדי לשפר את נוחות הנסיעה ואת 
היכולות הדינמיות של הרכב. מערכת הייצוב 
האקטיבית משנה גם את הגדרתה בהתאם 

לתוכנית הנהיגה שנבחרה ) עמוד 257(.
:Comfort אם בחרת בתוכנית הנהיגה

• תנועת הגלגול מופחתת במקרה של גלים בפני 	
השטח.

• זווית הגלגול בעת פנייה מופחתת.	
• הנהיגה הופכת לנהיגה דינמית.	

:Sport אם בחרת בתוכנית הנהיגה
• זווית הגלגול מופחתת בצורה משמעותית	
• סגנון הנהיגה הוא דינמי יותר.	

:Sport Plus אם בחרת בתוכנית הנהיגה
• זווית הגלגול מופחתת שוב בצורה משמעותית	
• הנהיגה מותאמת לדינמיות מרבית.	

גובה הרכב

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אברי אנשים עלולים להילכד אם הם נמצאים 
מתחת לרכב או בין גוף הרכב והצמיגים בעת 

הורדת הרכב. הדבר עלול לגרום לחבלה.
בעת הורדת הרכב, ודא שאין אף אחד מתחת 

לרכב או בקרבת קשתות הגלגלים.
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אזהרה $

בעת נהיגה ברכב מוגבה, מאפייני הנהיגה 
עשויים להשתנות בצורה משמעותית מעליית 
מרכז הכובד של הרכב. נטיית הרכב להתהפך 
במהלך פנייה לדוגמה תהיה גדולה יותר. הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
בחר תמיד בגובה הנמוך ביותר האפשרי, והתאם 

את סגנון הנהיגה שלך.

אזהרה $

בעת נהיגה במצב נמוך או גבוה, מאפייני הנהיגה 
והבלימה עשויים להשתנות בצורה משמעותית. 

שלדה מוגבהת עשויה גם להעלות את גובה 
הרכב המותר. הדבר עלול לגרום לתאונה.

כוונן את גובה הנהיגה לפני התחלת הנסיעה.

אזהרה $

כתוצאה ממרכז הכובד הגבוה, הרכב עלול 
להתחיל להחליק ולהתהפך במקרה של ביצוע 

תמרוני היגוי חדים ו/או כאשר מהירות הרכב 
אינה מותאמת לתנאי הדרך. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
התאם תמיד את מהירותך ואת סגנון נהיגתך 

למאפייני הנהיגה של הרכב ולתנאי הדרך ומזג 
האוויר.

בעת נהיגה בשטח משובש במיוחד, הרם את   
גובה הרכב במועד. ודא שמרווח הגחון גדול דיו. 

אחרת אתה עלול לגרום נזק לרכב.
• כלי רכב לשטח נוטים להתהפך יותר מכלי רכב 	

אחרים.
אם לא תנהג ברכב זה בצורה בטוחה, הדבר עלול 

לגרום לתאונה, להתהפכות הרכב, ולחבלה 
קשה ואף קטלנית.

• במקרה של תאונה והתהפכות הרכב, הסיכוי 	
למוות בקרב נוסעים שאינם חוגרים את חגורת 

הבטיחות שלהם גבוה משמעותית בהשוואה 
לנוסעים שחוגרים את חגורת הבטיחות שלהם.

אתה וכל נוסעי הרכב צריכים לחגור תמיד את 
חגורות הבטיחות שלכם.

הערות כלליות

בחר במצב גבוה רק אם תנאי הדרך מתאימים. 
אחרת הדבר עלול להגדיל את תצרוכת הדלק 

ולהשפיע על ההתנהגות.
שנה את גובה הרכב תוך כדי נסיעה. הדבר יאפשר 

לרכב להתכוונן לגובה החדש מהר ככל הניתן.
גובה הרכב עשוי להשתנות באופן שיאפשר 
לך להבחין בשינוי אם אתה מחנה את הרכב 

והטמפרטורה החיצונית משתנה. אם הטמפרטורה 
יורדת, גובה הרכב יורד; אם הטמפרטורה עולה, 

גובה הרכב עולה.
אם אתה משחרר את נעילת הרכב או פותח דלת, 

הרכב מתחיל לאזן את עצמו כתוצאה מהעומס 
עליו במהלך החניה. מכל מקום, כדי לבצע שינויי 
גובה משמעותיים, לדוגמה לאחר שהרכב עמד 
במקומו לפרק זמן ממושך, חובה להתניע את 

המנוע. מטעמי בטיחות, הורדת הרכב מתבצעת 
רק כאשר הדלתות סגורות. פעולת ההורדה 

נפסקת אם אחת הדלתות נפתחת; הפעולה 
תתחדש לאחר סגירת הדלת.

כלי רכב ללא גרור: ניתן לבחור בין גובה רגיל 
למוגבה בעת נסיעה במהירות שאינה עולה על 
65 קמ"ש. בחר בגובה רגיל לתנאי כביש רגילים 
ובגובה מוגבה בעת שימוש בשרשראות שלג או 
כאשר תנאי הדרך קשים מאוד. בחירתך תישמר 
בזיכרון גם אם אתה מוציא את המפתח ממתג 

ההצתה. אם אתה מנסה לבחור בגובה מוגבה בעת 
נהיגה במהירות העולה על 65 קמ"ש, ההודעה 

Please reduce speed )נא האט( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

 כלי רכב עם גרור: בעת נהיגה במהירות עד
30 קמ"ש, באפשרותך לבחור בין גובה רגיל לגובה 

מוגבה.



מערכות נהיגה 260
ה

חני
ה ו

היג
נ

הגבהת גובה הרכב

e .התנע את המנוע
אם נורית החיווי ; אינה נדלקת:

e .: לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; מהבהבת כאשר הרכב עולה 
ונדלקת באופן קבוע כאשר הוא מגיע לגובה 
הרצוי. הרכב מתרומם ב- 60 מ"מ בהשוואה 

לגובה הרגיל.
ההודעה Vehicle rising )הרכב מתרומם( תופיע 

בצג הרב-תפקודי.
ההודעה ממשיכה להופיע עד שהרכב מגיע לגובה 

הרצוי.
אם אתה לוחץ על הלחצן % או a שעל 

גלגל ההגה הרב-תפקודי, ההודעה תיעלם.
לאחר שהרכב הגיע לגובה הרצוי, נורית החיווי ; 

דולקת באופן קבוע.
פעולת ההרמה מתבטלת אם אתה:

• נוהג במהירות העולה על 80 קמ"ש )כל הדגמים 	
)Mercedes-AMG למעט דגמי

נוהג במהירות העולה על 70 קמ"ש )דגמי 
)Mercedes-AMG

• נוהג במהירויות שבין 65 קמ"ש ל- 70 קמ"ש 	
למשך כ- 20 שניות

• נוהג במהירויות שמעל 30 קמ"ש עם גרור.	

פעולת ההרמה נשמרת אם אתה לא נוהג בטווחי 
מהירות אלה.

חזרה לגובה הרכב הרגיל

ודא שמרווח הגחון גדול דיו בעת הורדת הרכב.   
אחרת הרכב עלול לפגוע בפני הקרקע ולגרום 

נזק לתחתית המרכב.

e .התנע את המנוע
אם נורית החיווי ; נדלקת:

e .: לחץ על הלחצן
כלי רכב ללא גרור: נורית החיווי ; מהבהבת 
כאשר הרכב יורד וכבה כאשר הוא מגיע לגובה 

הרצוי. גובה הרכב משתנה לגובה תוכנית 
הנהיגה שנבחרה ) עמוד 195(.

כלי רכב עם גרור: נורית החיווי ; מהבהבת 
כאשר הרכב יורד וכבה כאשר הוא מגיע לגובה 

הרצוי. גובה הרכב משתנה לגובה רגיל 
) עמוד 195( בלי קשר לתוכנית הנהיגה 

שנבחרה. הרכב נשאר בגובה רגיל גם אם אתה 
משנה את תוכניות הנהיגה.

במהלך הכוונון ההודעה Lowering )הורדה( 
מופיעה בצג הרב-תפקודי.

אם אתה לוחץ על הלחצן % או a שעל 
גלגל ההגה הרב-תפקודי, ההודעה תיעלם.

כאשר הרכב מגיע לגובה הרגיל, נורית החיווי ; 
כבה.
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AMG RIDE CONTROL

הערות כלליות

מערכת השיכוך האלקטרונית פועלת באופן קבוע. 
היא משפרת את בטיחות הנהיגה ואת נוחות 

הנסיעה.
המערכת מכיילת את כל אחד ממשככי הגלגלים 

בנפרד בהתאם ל:
• סגנון הנהיגה שלך, לדוגמה ספורטיבי	
• תנאי הדרך, לדוגמה מהמורות	
• בחירתך האישית בספורט, בספורט+ או בנוחות	

כוונון המתלה מתבצע בעזרת הלחצן המתאים 
שבקונסולה המרכזית.

ניתן לשנות את המצב גם בעזרת בקר  +
ה-(  DYNAMIC SELECT עמוד 195(.

הדבר אפשרי רק אם:
• בחרת בתוכנית נהיגה I או	
• אותו מצב מתלה כוונן בעזרת הלחצן 	

שבקונסולה המרכזית ובעזרת בקר 
ה-DYNAMIC SELECT. הדבר קורה כאשר שתי 

האפשרויות במצב נוחות לדוגמה.

 אם מתג ההצתה סגור לפרק זמן שאינו עולה על
4 שעות, תוכנית הנהיגה האחרונה שנבחרה תהיה 

פעילה לאחר התנעת המנוע הבאה. אם מתג 
ההצתה סגור לפרק זמן העולה על 4 שעות, מצב 

הנוחות יהיה פעיל לאחר התנעת המנוע הבאה.

מצב ספורט

מצב המתלה הקשיח יותר במצב ספורט מבטיח 
אחיזה טובה יותר בכביש. בחר במצב זה בעת 
נהיגה בסגנון ספורטיבי, לדוגמה בעת נסיעה 

בדרכים מפותלות.

e .: לחץ פעם אחת על הלחצן 
 נורית החיווי = נדלקת. בחרת במצב ספורט.

  AMG Ride Control SPORT  ההודעה
 ) AMG בקרת נסיעה  SPORT( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.

מצב ספורט+

מצב המתלה הקשיח ביותר במצב ספורט+ 
מבטיח את אחיזת הכביש הטובה ביותר. בחר 

במצב זה רק בעת נהיגה במסלולי מירוצים.
אם נוריות החיווי ; ו-= כבויות:

e .: לחץ פעמיים על הלחצן 
נוריות החיווי ; ו-= דולקות. בחרת במצב 

 ספורט+.
  AMG Ride Control SPORT +  ההודעה

) AMG בקרת נסיעה  +SPORT( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

אם נורית החיווי = נדלקת:
e .: לחץ פעם אחת על הלחצן 

נורית החיווי השנייה ; נדלקת. בחרת במצב 
 ספורט+.

 AMG Ride Control SPORT+  ההודעה
) AMG בקרת נסיעה  +SPORT( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.
במצב  "+ Sport" הרכב יורד ב- 10 מ"מ בהשוואה 

לגובה הרגיל.

מצב נוחות

מאפייני הנהיגה של רכבך במצב נוחות יהיו נוחים 
יותר. בחר במצב זה אם אתה מעדיף סגנון נהיגה 
נוח יותר, אולם גם בעת נהיגה מהירה על כבישים 

ישרים, כגון דרכים מהירות.
e  לחץ על הלחצן : שוב ושוב עד שנוריות החיווי

 ; ו-= כבות.
 בחרת במצב נוחות.

  AMG Ride Control COMFORT  ההודעה
) AMG בקרת נסיעה  COMFORT( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.
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PARKTRONIC

הערות בטיחות חשובות

PARKTRONIC היא מערכת עזר אלקטרונית 
לחניה בעלת חיישנים על-קוליים. היא מנטרת את 

האזור שסביב רכבך בעזרת 6 חיישנים בפגוש 
הקדמי ו- 6 חיישנים בפגוש האחורי. מערכת 

ה-PARKTRONIC מציינת בצורה חזותית וקולית 
את המרווח שבין רכבך ובין עצם אחר כלשהו.

מערכת ה-PARKTRONIC היא מערכת עזר בלבד. 
היא אינה פוטרת אותך מלשים לב לסביבתך. 

האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת שלך. 
ודא שאין אנשים, בעלי חיים או חפצים בסביבתך 

בעת ביצוע תמרון ובעת חניה.
במהלך החניה שים לב במיוחד לעצמים   
הנמצאים מעל החיישנים או מתחתיהם, 

לדוגמה אדניות פרחים או מוט גרירה של גרורים. 
מערכת ה-PARKTRONIC אינה מזהה עצמים 
מסוג זה כאשר הם קרובים מאוד לרכבך. אתה 

עלול לפגוע ברכב או בהם.
החיישנים עשויים שלא לזהות שלג וחפצים 

הסופגים אותות על-קוליים.
מקורות על-קוליים, כגון מכונת שטיפה 

אוטומטית, בלמי אוויר של משאיות או מקדחה 
פניאומטית עלולים לפגוע בפעולת מערכת 

.PARKTRONIC-ה
ייתכן שמערכת ה-PARKTRONIC לא תפעל 

כהלכה בעת נהיגה בשטח משובש.
מערכת ה-PARKTRONIC מופעלת אוטומטית 

כאשר אתה:
• סוגר את מתג ההצתה	
• 	N או R , D מעביר את תיבת ההילוכים למצב
• שחרר את בלם החניה החשמלי	

מערכת ה-PARKTRONIC כבה במהירויות שמעל 
18 קמ"ש. היא מחדשת את פעולתה במהירויות 

נמוכות יותר.

טווח החיישנים

הערות כלליות

מערכת ה-PARKTRONIC אינה מתחשבת 
במכשולים הממוקמים:

• מתחת לטווח הזיהוי, לדוגמה אנשים, בעלי חיים 	
או חפצים

• מעל טווח הזיהוי, לדוגמה חפצים תלויים, 	
חלקים אחוריים או רמפות העמסה של כלי רכב 

מסחריים

דוגמה: החיישנים בפגוש הקדמי, צד שמאל  :

החיישנים חייבים להיות נקיים מלכלוך, קרח ובוץ. 
אחרת הם עלולים שלא לפעול כהלכה. נקה את 

החיישנים באופן קבוע והיזהר לא לשרוט אותם או 
לא לגרום להם נזק ) עמוד 444(.
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טווח

חיישנים קדמיים

כ- 100 ס"ממרכז

כ- 60 ס"מפינות

חיישנים אחוריים

כ- 120 ס"ממרכז

כ- 80 ס"מפינות

מרווח מינימלי

כ- 20 ס"ממרכז

כ- 15 ס"מפינות

אם יש מכשול בטווח זה, תצוגות האזהרה 
המתאימות יידלקו והמערכת תשמיע צליל אזהרה. 

אם המרווח מגיע למרווח המינימלי, ייתכן 
שהמערכת לא תציג אותו יותר.

תצוגות אזהרה

מקטעים בצדו השמאלי של הרכב  :

מקטעים בצדו הימני של הרכב  ;

= מקטעים המציינים שהמערכת מוכנה לפעולה
תצוגות האזהרה מראות את המרווח בין החיישנים 

והמכשול. תצוגת האזהרה של האזור הקדמי 
ממוקמת בלוח המכשירים מעל פתחי האוורור 
המרכזיים. תצוגת האזהרה של האזור האחורי 

נמצאת בדיפון הגג באזור המושב האחורי.
תצוגת האזהרה בכל אחד מצדי הרכב מחולקת 

לחמישה מקטעים צהובים ושני מקטעים אדומים. 
מערכת ה-PARKTRONIC פועלת אם המקטעים 

הצהובים = המצביעים על מוכנות המערכת 
לפעולה, נדלקים.

מצב תיבת ההילוכים שנבחר וכיוון תנועת הרכב 
קובעים איזו תצוגת אזהרה תפעל כאשר המנוע 

פועל.

מצב תיבת 
ההילוכים

תצוגת אזהרה

Dהאזור הקדמי מופעל

N , R או כאשר הרכב 
מתדרדר לאחור

האזור האחורי והאזור 
הקדמי מופעלים

Pאף אזור לא מופעל

מקטע אחד או יותר נדלקים כאשר הרכב מתקרב 
למכשול; הדבר תלוי במרחק הרכב מהמכשול.
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החל מ:
• המקטע השישי ואילך, תוכל לשמוע צליל אזהרה 	

מקוטע למשך כ- 2 שניות.
• המקטע השביעי ואילך, תוכל לשמוע צליל 	

אזהרה למשך כ- 2 שניות. הדבר מציין שהגעת 
למרחק המינימלי.

PARKTRONIC -הפעלת/כיבוי מערכת ה

נורית חיווי  :

PARKTRONIC -הפעלת/כיבוי מערכת ה  ;

מערכת ה-PARKTRONIC כבויה כאשר נורית 
החיווי : דולקת. במקרה זה גם מערכת העזר 

לחניה האקטיבית כבה.
מערכת ה-PARKTRONIC מופעלת  +

אוטומטית בעת סיבוב המפתח שבתוך מתג 
ההצתה למצב 2.
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PARKTRONIC-בעיות במערכת ה

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

רק המקטעים האדומים 
שבתצוגות האזהרה של 

מערכת 
 PARKTRONIC-ה

דולקים. בנוסף, אתה 
שומע צליל אזהרה למשך 

כ- 2 שניות.
ה-PARKTRONIC כבה 
לאחר כ- 5 שניות ונורית 

החיווי שבלחצן 
 PARKTRONIC-ה

נדלקת.

יש תקלה במערכת ה-PARKTRONIC והיא כבה.
e  במרכז PARKTRONIC-אם הבעיה נמשכת, בדוק את מערכת ה

שירות מורשה.

רק המקטעים האדומים 
שבתצוגות האזהרה של 

מערכת 
 PARKTRONIC-ה

דולקים. מערכת 
ה-PARKTRONIC כבה 

לאחר כ- 5 שניות.

חיישני ה-PARKTRONIC מלוכלכים או יש הפרעה.
e .)444 עמוד (  PARKTRONIC-נקה את חיישני ה
e .פתח שוב את מתג ההצתה

 ייתכן שהגורם לבעיה הוא מקור חיצוני המשדר גלי רדיו או גלים 
על-קוליים.

e .פועלת במקום אחר PARKTRONIC-בדוק אם ה

מערכת עזר לחניה אקטיבית

הערות כלליות

מערכת העזר לחניה אקטיבית היא מערכת עזר 
אלקטרונית המצוידת בחיישנים על-קוליים. היא 

בודקת את מצב הכביש משני צדי הרכב. סמל חניה 
מציין שהמערכת איתרה מקום חניה מתאים. 
פעולת ההיגוי ומערכת הבלמים מסייעות לך 

להחנות את הרכב. באפשרותך גם להשתמש 
במערכת ה-(  PARKTRONIC עמוד 262(.

הערות בטיחות חשובות

מערכת העזר לחניה האקטיבית היא מערכת עזר 
בלבד. היא אינה פוטרת אותך מלשים לב לסביבתך. 

האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת שלך. 
ודא שאין אנשים, בעלי חיים או חפצים באזור 

התמרון.
כאשר מערכת ה-PARKTRONIC כבויה, גם 

מערכת העזר לחניה אקטיבית אינה זמינה.

אזהרה $

בעת כניסה לחניה או יציאה ממנה, הרכב בולט 
ועלול להיכנס לנתיב הנגדי. הדבר עלול לגרום 

לפגיעה במשתמשים אחרים בדרך. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

שים לב למשתמשים האחרים בדרך. עצור את 
הרכב אם יש צורך בכך או בטל את פעולת 
החניה של מערכת העזר לחניה אקטיבית.

אם הדבר בלתי נמנע, עלה על מכשולים כגון   
מדרכות לאט ולא בזווית חדה. אחרת, אתה עלול 

לגרום נזק לגלגלים או לצמיגים.
מערכת העזר לחניה אקטיבית עשויה גם למצוא 

מקומות שאינם מתאימים לחניה, לדוגמה:
• מקומות שבהם אסור לחנות או לעצור.	
• כניסות לבתים או לכבישים פרטיים.	
• כבישים לא מתאימים.	
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עצות לחניה:
• בכבישים צרים, נהג קרוב ככל הניתן למקום 	

החניה.
• המערכת עלולה שלא לזהות או למדוד כהלכה 	

מקומות חניה מלוכלכים או המכוסים בצמחייה.
• המערכת עלולה שלא לזהות או למדוד כהלכה 	

מקומות חניה התפוסים חלקית על ידי מוטות 
הגרירה של גרורים.

• שלג או גשם כבד עלולים לפגוע בדיוק המדידה.	
• שים לב להודעות האזהרה של מערכת 	

ה-(  PARKTRONIC עמוד 263( בעת החניה.
• באפשרותך להתערב בכל שלב ההיגוי ולתקנו. 	

במקרה זה מערכת העזר לחניה האקטיבית 
כבה.

• אין להשתמש במערכת העזר לחניה אקטיבית 	
בעת הובלת מטען הבולט אל מחוץ לרכבך.

• לעולם אל תשתמש במערכת העזר לחניה 	
אקטיבית בעת התקנת שרשראות שלג.

• ודא תמיד שלחצי ניפוח הצמיגים תקינים. יש 	
להם השפעה ישירה על מאפייני החניה של 

הרכב.

השתמש במערכת העזר לחניה אקטיבית כדי 
לחנות במקומות חניה:

• המקבילים או הנמצאים בניצב לכיוון הנסיעה	
• הנמצאים בכבישים ישרים, לא בפניות.	
• הנמצאים בגובה הכביש, לדוגמה לא על 	

המדרכה.

זיהוי מקומות חניה

עצמים הממוקמים מעל טווח הפעולה של מערכת 
העזר לחניה אקטיבית לא יזוהו במהלך מדידת 

מקום חניה. המערכת לא תתחשב בעצמים כגון 
חפצים תלויים, חלקים אחוריים או רמפות העמסה 

של כלי רכב מסחריים, בעת חישוב פעולת החניה.

אזהרה $

אם יש עצמים מעל טווח הזיהוי:
• מערכת העזר להיגוי אקטיבי עלולה להפעיל 	

את מערכת ההיגוי מוקדם מדי
• ייתכן שהרכב לא יעצור לפני עצמים אלה.	

הדבר עלול לגרום להתנגשות. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

אם יש עצמים מעל טווח הזיהוי, עצור וכבה את 
מערכת העזר לחניה אקטיבית.

למידע נוסף אודות טווח הזיהוי ) עמוד 262(.
מערכת העזר לחניה אקטיבית אינה מסייעת לך 

בעת חניה במקומות חניה הנמצאים בניצב לכיוון 
הנסיעה אם:

• שני מקומות חניה ממוקמים זה בצמוד לזה	
• מקום החניה נמצא ליד מכשול נמוך כגון מדרכה 	

נמוכה
• אתה חונה תוך כדי נסיעה קדימה	

מערכת העזר לחניה אקטיבית אינה מסייעת לך 
בעת חניה במקומות חניה הנמצאים במקביל או 

בניצב לכיוון הנסיעה אם:
• מקום החניה נמצא על המדרכה	
• המערכת מזהה שמקום החניה חסום, לדוגמה 	

על ידי עלים או רצפות המאפשרות גידול צמחייה
• האזור קטן מדי ואינו מאפשר לרכב להיכנס אליו	
• אזור החניה תחום על ידי מכשול, לדוגמה עץ, 	

עמוד או גרור

מקום חניה אותר בצד שמאל  :

סמל חניה  ;

מקום חניה אותר בצד ימין  =

מערכת העזר לחניה אקטיבית מופעלת אוטומטית 
בעת נסיעה קדימה. המערכת פועלת במהירויות 

עד כ- 35 קמ"ש. כאשר המערכת פועלת היא 
מאתרת ומודדת מקומות חניה בשני צדי הרכב.
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מערכת העזר לחניה אקטיבית תזהה רק מקומות 
חניה:

• המקבילים או הנמצאים בניצב לכיוון הנסיעה	
• המקבילים לכיוון הנסיעה ושרוחבם הוא 1.5 מ' 	

לפחות
• המקבילים לכיוון הנסיעה ושאורכם גדול 	
• ב- 1.0 מ' לפחות מרכבך	
• הנמצאים בניצב לכיוון הנסיעה ושרוחבם גדול 	

ב- 1.0 מ' לפחות מרוחב רכבך

שים לב שמערכת העזר לחניה אקטיבית לא  +
יכולה למדוד את גודל מקום החניה אם הוא 

נמצא בניצב לכיוון הנסיעה. עליך להפעיל את 
שיקול דעתך ולהחליט אם רכבך יכול להיכנס 

למקום החניה.
בעת נהיגה במהירויות שמתחת ל- 30 קמ"ש, 

תוכל לראות את סמל החניה ; בלוח המחוונים. 
כאשר המערכת מזהה מקום חניה, היא מציגה חץ 

הפונה לכיוון ימין או שמאל. מערכת העזר לחניה 
אקטיבית מציגה רק מקומות חניה בצד מושב 

הנוסע הקדמי כסטנדרט. המערכת מציגה 
מקומות חניה בצד הנהג רק כאשר פנסי האיתות 

שבצד הנהג מופעלים. חובה להפעילם בעת חניית 
הרכב בחניה הנמצאת בצד הנהג עד שתאשר את 

השימוש במערכת העזר לחניה אקטיבית על ידי 
לחיצה על הלחצן a שעל גלגל ההגה 

הרב-תפקודי. המערכת קובעת אוטומטית אם 
מקום החניה מקביל או ניצב לכיוון הנסיעה.

מקום החניה מוצג כאשר אתה חולף לידו ועד 
שאתה נמצא במרחק של כ- 15 מ' ממנו.

חניה

אזהרה $

הרכב עלול להתדרדר אם אתה יוצא ממנו כאשר 
הוא נבלם רק על ידי מערכת העזר לחניה 

אקטיבית אם:
• יש תקלה במערכת או באספקת המתח.	
• בוצעו שינויים במערכת החשמל שבתא 	

המנוע, במצבר או בנתיכים.
• המצבר מנותק.	
• הרכב מאיץ, לדוגמה על ידי אחד הנוסעים.	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
אבטח תמיד את הרכב מפני התדרדרות לפני 

היציאה ממנו.

כאשר מערכת ה-PARKTRONIC מזהה  +
מכשולים, מערכת העזר לחניה אקטיבית בולמת 

אוטומטית במהלך תהליך החניה. אתה אחראי 
לבלימה במועד.

e  עצור את הרכב כאשר סמל החניה מראה
שנמצא מקום חניה מתאים בלוח המחוונים.

e .R העבר את תיבת ההילוכים למצב 
 ההודעה

 Start Park Assist? Yes: OK No: %
)להפעיל מערכת עזר לחניה? כן/לא( מופיעה 

בצג הרב-תפקודי.
e  % כדי לבטל פעולה זו: לחץ על הלחצן

שעל גלגל ההגה הרב-תפקודי או התחל 
בנסיעה.

או

e  כדי להחנות בעזרת מערכת העזר לחניה
אקטיבית: לחץ על הלחצן a שעל גלגל 

 ההגה הרב-תפקודי.
 Park Assist active Accelerate ההודעה

 and brake Observe surroundings
)מערכת העזר לחניה אקטיבית מאיצה 

ובולמת. שים לב לסביבתך( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

e .שחרר את גלגל ההגה הרב-תפקודי
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e  סע לאחור, והיה מוכן לבלום בכל רגע. בעת
 נסיעה לאחור, נהג במהירות שלא תעלה על

10 קמ"ש. אחרת מערכת העזר לחניה 
האקטיבית תכבה.

מערכת העזר לחניה אקטיבית בולמת את 
הרכב עד לעצירה מלאה כאשר הוא מתקרב 

 לגבול האחורי של מקום החניה.
ייתכן שיהיה עליך לבצע תמרון במקומות חניה 

צפופים.
 Park Assist active Select D ההודעה

Observe surroundings )מערכת עזר לחניה 
אקטיבית. בחר במצב D. שים לב לסביבתך( 

מופיעה בצג הרב-תפקודי.
e  כאשר D העבר את תיבת ההילוכים למצב

 הרכב עומד במקומו.
מערכת העזר לחניה אקטיבית מסובבת מיד 

 את ההגה בכיוון הנגדי.
 Park Assist active Accelerate ההודעה

 and brake Observe surroundings
)מערכת העזר לחניה אקטיבית מאיצה 

ובולמת. שים לב לסביבתך( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

התוצאות הטובות ביותר יתקבלו אם תמתין  +
עד לסיום פעולת ההיגוי לפני שתתחיל בנסיעה.

e .נהג קדימה, והיה מוכן לבלום בכל רגע 
מערכת העזר לחניה אקטיבית בולמת את 

הרכב במקומו.
 Park Assist active Select R ההודעה

Observe surroundings )מערכת עזר לחניה 
אקטיבית. בחר במצב R. שים לב לסביבתך( 

מופיעה בצג הרב-תפקודי.
 Park מיד לאחר סיום תהליך החניה, ההודעה

Assist switched off )מערכת העזר לחניה כבה( 
תופיע בצג הרב-תפקודי והמערכת תשמיע אות 

אזהרה קולי. כעת הרכב חונה. המערכת עוצרת את 
הרכב במקומו בלי שהנהג צריך ללחוץ על דוושת 
הבלמים. פעולת הבלימה מבוטלת כאשר אתה 

לוחץ על דוושת ההאצה.
מערכת העזר לחניה אקטיבית אינה תומכת בך עוד 

ואינה מבצעת פעולות היגוי ובלימה. בסיום פעולת 
מערכת העזר לחניה אקטיבית, עליך לסובב את 

גלגל ההגה ולהפעיל את הבלמים בעצמך. מערכת 
ה-PARKTRONIC עדיין פעילה.

עצות לחניה:
• האופן שבו ממוקם רכבך במקום החניה בסיום 	

החניה תלוי בגורמים שונים. גורמים אלו כוללים 
את המיקום והצורה של כלי הרכב החונים לפניך 

ומאחוריך ואת תנאי המקום. ייתכן שמערכת 
העזר לחניה אקטיבית תנחה אותך להיכנס יותר 
מדי או פחות מדי אל תוך מקום החניה. במקרים 

מסוימים היא גם עלולה לגרום לך לעלות על 
המדרכה. עליך לבטל את פעולת החניה של 

מערכת העזר לחניה אקטיבית אם יש צורך בכך.
• באפשרותך גם להעביר את תיבת ההילוכים 	

למצב D. הרכב משנה את כיוון נסיעתו ואינו 
נכנס יותר מדי אל תוך מקום החניה. אם שינוי 

מצב תיבת ההילוכים מתבצע מוקדם מדי, 
פעולת החניה תתבטל. במצב זה לא ניתן יהיה 

להחנות את הרכב כהלכה.

יציאה ממקום חניה

כדי שמערכת העזר לחניה אקטיבית תתמוך בך 
כאשר אתה יוצא ממקום החניה:

• גבול מקום החניה מלפנים ומאחור חייב להיות 	
מספיק גבוה. אבן המדרכה קטנה מדי, לדוגמה.

• אסור שגבול מקום החניה יהיה רחב מדי, כך 	
שזווית היציאה מהחניה לא גדולה מ-45 מעלות, 

כפי שהרכב נכנס למקום החניה.
• חייב להיות מרווח תמרון של 1.0 מ' לפחות.	

מערכת העזר לחניה אקטיבית יכולה לסייע לך 
ביציאה ממקום החניה רק אם אתה מחנה את 

הרכב במקביל לכיוון הנסיעה בעזרתה.

אם מערכת ה-PARKTRONIC מזהה  +
מכשולים, מערכת העזר לחניה אקטיבית בולמת 
אוטומטית במהלך היציאה ממקום החניה. אתה 

אחראי לבלימה במועד.
e .התנע את המנוע
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e .הפעל את פנס האיתות בכיוון הנסיעה
e .R או D העבר את תיבת ההילוכים למצב 

 ההודעה
 Start Park Assist? Yes: OK No:  %

)להפעיל מערכת עזר לחניה? כן/לא( מופיעה 
בצג הרב-תפקודי .
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e  % כדי לבטל פעולה זו: לחץ על הלחצן
שעל גלגל ההגה הרב-תפקודי או התחל 

בנסיעה.
או

e  כדי לצאת ממקום חניה בעזרת מערכת
 a העזר לחניה אקטיבית: לחץ על הלחצן

 שעל גלגל ההגה הרב-תפקודי.
 Park Assist active Accelerate ההודעה

 and brake Observe surroundings
)מערכת העזר לחניה אקטיבית מאיצה 

ובולמת. שים לב לסביבתך( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

e .שחרר את גלגל ההגה הרב-תפקודי
e  התחל בנסיעה, והיה מוכן לבלום בכל רגע. אל

תנהג במהירות העולה על 10 קמ"ש בעת 
היציאה ממקום חניה. אחרת מערכת העזר 

לחניה האקטיבית תכבה.
e  R או D העבר את תיבת ההילוכים למצב

כנדרש או בהתאם להודעה כאשר הרכב עומד 
 במקומו.

מערכת העזר לחניה אקטיבית מסובבת מיד 
 Park Assist את ההגה בכיוון הנגדי. ההודעה
 active Accelerate and brake Observe

surroundings )מערכת העזר לחניה 
אקטיבית מאיצה ובולמת. שים לב לסביבתך( 

מופיעה בצג הרב-תפקודי.
התוצאות הטובות ביותר יתקבלו אם תמתין  +

עד לסיום פעולת ההיגוי לפני שתתחיל בנסיעה.
אם אתה נוסע לאחור לאחר הפעלתה, גלגל 

ההגה ינוע למצב ישר לפנים.
e  סע לפנים ולאחור כמה פעמים אם יש צורך בכך

בהתאם להודעות האזהרה של מערכת 
.PARKTRONIC-ה

לאחר היציאה ממקום החניה, גלגל ההגה עובר 
למצב ישר לפנים. המערכת תשמיע צליל אישור, 
וההודעה Park Assist switched off )מערכת 

 העזר לחניה כבה( תופיע בצג 
הרב-תפקודי. במקרה זה עליך יהיה לסובב את 
גלגל ההגה ולהשתלב בתנועה בעצמך. מערכת 

ה-PARKTRONIC עדיין פעילה. באפשרותך 
להשתלט על ההגה לפני שהרכב יצא לגמרי 

ממקום החניה. הדבר שימושי כאשר אתה מזהה 
שכבר ניתן להתחיל לצאת ממקום החניה לדוגמה.

ביטול מערכת העזר לחניה אקטיבית

e  עצור את תנועת גלגל ההגה הרב-תפקודי או
 סובב אותו בעצמך.

מערכת העזר לחניה האקטיבית תכבה מיד. 
ההודעה Park Assist cancelled )מערכת 

 העזר לחניה מבוטלת( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

או

e  PARKTRONIC-לחץ על לחצן ה
 ) עמוד 264(.

מערכת ה-PARKTRONIC כבויה, ופעולת 
מערכת העזר לחניה אקטיבית מתבטלת מיד. 

ההודעה Park Assist cancelled )מערכת 
 העזר לחניה מבוטלת( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.
מערכת העזר לחניה האקטיבית כבה אוטומטית 

אם:
• בלם החניה החשמלי מופעל	
• 	P בחרת במצב
• לא ניתן עוד להחנות את הרכב בעזרת מערכת 	

העזר לחניה אקטיבית
• אתה נוהג במהירות העולה על 10 קמ"ש	
• 	 ESP®-אחד הגלגלים מסתחרר, ומערכת ה

מתערבת או שיש בה תקלה. נורית האזהרה 
÷ שבלוח המחוונים תידלק.

יישמע צליל אזהרה. סמל החניה נעלם וההודעה 
Park Assist cancelled )מערכת העזר לחניה 

מבוטלת( מופיעה בצג הרב-תפקודי.
כאשר פעולת מערכת העזר לחניה אקטיבית 

מבוטלת, עליך לסובב את גלגל ההגה ולהפעיל את 
הבלמים בעצמך.

אם יש תקלה במערכת, הרכב נבלם עד לעצירה 
מלאה. כדי להתחיל בנסיעה, לחץ שוב על דוושת 

ההאצה.
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מצלמה אחורית

הערות כלליות

המצלמה האחורית : היא אמצעי עזר אופטי 
לביצוע חניה ותמרונים. היא מציגה את האזור 
/Audio 20-שמאחורי רכבך עם הנחיות בצג ה

.COMAND Online

האזור שמאחורי הרכב מוצג כתמונת מראה, כמו 
במראה המרכזית.

+ /Audio 20-המלל המופיע בצג ה 
COMAND Online תלוי בהגדרת השפה. 

להלן דוגמאות להודעות המצלמה האחורית 
.COMAND Online-המופיעות בצג ה

הערות בטיחות חשובות

המצלמה האחורית היא אמצעי עזר בלבד. היא 
אינה פוטרת אותך מלשים לב לסביבתך. האחריות 

על תמרון וחניה בטוחים נשארת שלך. ודא שאין 
אנשים, בעלי חיים או חפצים בסביבתך בעת ביצוע 

תמרון ובעת חניה.
במקרים שלהלן המצלמה האחורית לא תפעל או 

תפעל בצורה מוגבלת:
• אם דלת תא המטען פתוחה	
• במקרה של גשם, שלג או ערפל כבד	
• בלילה או במקומות חשוכים	
• אם המצלמה חשופה לאור חזק מאוד	
• 	 LED האזור מואר על ידי נורות פלואורסצנט או

)הצג עלול להבהב(
• כאשר הטמפרטורה משתנה באופן פתאומי, 	

לדוגמה בעת נסיעה אל תוך חניה מקורה 
מחוממת בחורף

• אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה. קרא 	
את הערות הניקוי ) עמוד 444(

• אם חלקו האחורי של רכבך ניזוק. במקרה זה, 	
בדוק את מצב המצלמה והגדרותיה במרכז 

שירות מורשה.

שדה הראייה ופעולותיה האחרות של המצלמה 
האחורית עלולים להיות מוגבלים על ידי אביזרים 

נוספים הנמצאים בחלקו האחורי של רכבך 
)לדוגמה, תושבת לוחית רישוי, מתקן אופניים(.
מטעמים טכניים, השארת הגובה הרגיל עלולה 

לגרום לאי-דיוקים בקווי ההנחיה בכלי רכב בעלי 
שלדה עם כוונון גובה.

המצלמה האחורית מוגנת מפני גשם ואבק  +
בעזרת מכסה. כאשר המצלמה האחורית 

מופעלת, המכסה נפתח.
המכסה נסגר שוב כאשר:

• סיימת את תהליך התמרון	
• אתה מדומם את המנוע	
• אתה פותח את תא המטען	

קרא את הערות הניקוי ) עמוד 444(.
מסיבות טכניות, הדלתית עלולה להישאר 

פתוחה לזמן קצר לאחר כיבוי המצלמה 
האחורית.

הפעלת/כיבוי המצלמה האחורית

e  להפעלה: ודא שהמפתח נמצא בתוך מתג
ההצתה במצב 2.

e  Activation by R gear ודא שהפעולה
 )הפעלה על ידי הילוך אחורי( נבחרה 

ב-Audio 20/COMAND Online; ראה את ספר 
הנהג הדיגיטלי.
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e .שלב להילוך אחורי 
מכסה המצלמה האחורית נפתח. האזור 

 שמאחורי הרכב מופיע עם קווי הנחיה בצג 
.Audio 20/COMAND Online-ה

התמונה מהמצלמה האחורית מוצגת לאורך כל 
תהליך התמרון.

e  כדי לשנות את מצב הפעולה לכלי רכב עם
/Audio 20-וו גרירה: השתמש בבקר ה

COMAND, בחר בסמל : כדי לחנות בעת 
 נסיעה לאחור או בסמל ; בעת חיבור גרור.

סמל הפעולה שנבחרה יודגש.
 ,Audio 20/COMAND-למידע נוסף אודות בקר ה

ראה את ספר הנהג הדיגיטלי.
להפסקת הפעולה: המצלמה האחורית כבה אם 

אתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב P או לאחר 
נסיעה קדימה לזמן קצר.

Audio 20/COMAND Online תצוגות בצג

המצלמה האחורית עלולה להציג מכשולים בצורה 
לא ברורה, להציג אותם בצורה שגויה או לא להציגם 

כלל. המצלמה האחורית לא מציגה מכשולים 
הנמצאים במקומות שלהלן:

• קרוב מדי לפגוש האחורי	
• מתחת לפגוש האחורי	
• באזור שמעל ידית דלת תא המטען	

עצמים שאינם נמצאים בגובה פני הקרקע   
עשויים להיות קרובים יותר מאשר הם נראים, 

לדוגמה:
• הפגוש של רכב חונה	
• מוט הגרירה של הגרור	
• חיבור וו הגרירה	
• חלקה האחורי של משאית	
• עמוד נטוי	

השתמש בהנחיות רק לצורך התמצאות. 
התקרב לעצמים עד לקו ההנחיה התחתון 

ביותר.

קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 4 מ'   :
מחלקו האחורי של הרכב

קו הנחיה לבן ללא סיבוב גלגל ההגה, רוחב   ;
הרכב כולל מראות הצד )סטטי(

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   =
מראות צד בזווית הנוכחית של גלגל ההגה 

)דינמי(
נתיב צהוב המסמן את המסלול שבו ינועו   ?

הצמיגים בהתאם לזווית גלגל ההגה הנוכחית 
)דינמי(

קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 1 מ'   A
מחלקו האחורי של הרכב

ציר מרכז הרכב )סימון עזר(  B

פגוש  C

קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של   D 
כ- 0.3 מ' מחלקו האחורי של הרכב

קווי ההנחיה מופיעים בעת שילוב תיבת ההילוכים 
.R למצב

המרחקים מתייחסים רק לעצמים הנמצאים בגובה 
פני הקרקע.
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תצוגת אזהרה קדמית  :

מחוון PARKTRONIC נוסף המציין שהמערכת   ;
מוכנה לפעולה

תצוגת אזהרה אחורית  =

כלי רכב עם PARKTRONIC: כאשר מערכת 
ה-PARKTRONIC פועלת ) עמוד 263(, מחוון 

נוסף המציין שהמערכת מוכנה לפעולה ; מופיע 
בצג ה-Audio 20/COMAND Online. אם תצוגות 

האזהרה של מערכת ה-PARKTRONIC פעילות או 
נדלקות, גם תצוגות האזהרה : ו-= פעילות או 

/Audio 20-נדלקות בהתאם בצג ה 
.COMAND Online

פעולת חניה בנסיעה לאחור

נסיעה לאחור בקו ישר אל תוך מקום החניה 
בלי לסובב את גלגל ההגה

קו הנחיה לבן ללא סיבוב גלגל ההגה, רוחב   :
הרכב כולל מראות הצד )סטטי(

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   ;
מראות צד בזווית הנוכחית של גלגל ההגה 

)דינמי(
קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 1 מ'   =

מחלקו האחורי של הרכב
קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של   ? 

כ- 0.3 מ' מחלקו האחורי של הרכב
e  ודא שהמצלמה האחורית פועלת

 ) עמוד 270(.
קווי הנתיב וההנחיה מופיעים.

e  בדוק בעזרת קו ההנחיה הלבן : אם הרכב
יכול להיכנס אל תוך מקום החניה.

e  ,השתמש בקו ההנחיה הלבן : כקו הנחיה
 וסע לאחור בזהירות עד הסוף.

קו ההנחיה האדום ? יהיה במצב זה בסוף 
מקום החניה. הרכב עומד במקביל למקום 

החניה.
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נסיעה לאחור בניצב למקום החניה כאשר גלגל 
ההגה בזווית כלשהי

סימון מקום חניה  :

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   ;
מראות צד בזווית הנוכחית של גלגל ההגה 

)דינמי(
e .עבור את מקום החניה ועצור את הרכב אחריו
e  ודא שהמצלמה האחורית פועלת

 ) עמוד 270(.
קווי הנתיב וההנחיה מופיעים.

e  לאחר עצירת הרכב, סובב את גלגל ההגה בכיוון
מקום החניה עד שקו ההנחיה הצהוב ; יגיע 

לסימון מקום החניה :.
e  השאר את גלגל ההגה במצב זה וסע לאחור

בזהירות.

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   :
מראות צד בזווית הנוכחית של גלגל ההגה 

)דינמי(
e  עצור את הרכב כאשר הוא נמצא ממש לפני

 מקום החניה.
הנתיב הלבן אמור להיות מקביל ככל הניתן 

לסימן מקום החניה.

קו הנחיה לבן בזווית הנוכחית של גלגל ההגה  :

סימון מקום חניה  ;

e  סובב את גלגל ההגה למצב ישר לפנים כאשר
הרכב עומד במקומו.

 : קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של 
כ- 0.3 מ' מחלקו האחורי של הרכב

; קו הנחיה לבן בלי לסובב את גלגל ההגה
= קצה מקום החניה

e  סע לאחור בזהירות עד שתגיע לקצה מקום
 החניה.

קו ההנחיה האדום : יהיה במצב זה בסוף 
מקום החניה =. הרכב עומד במקביל למקום 

החניה.
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בעת חיבור גרור

נקודת מרכז הרכב על קו ההנחיה הצהוב   :
הנמצא במרחק של כ- 1 מ' מחלקו האחורי 

של הרכב
מוט גרירה  ;

פעולה זו זמינה רק בכלי רכב בעלי וו גרירה.
e  לפני חיבור הגרור, כוונן את גובה מוט הגרירה

; כך שיהיה גבוה במעט מחיבור וו הגרירה.
e .; הצב את מרכז הרכב לפני מוט הגרירה

קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של   : 
כ- 0.3 מ' מחיבור וו הגרירה

עזר למיקום מוט הגרירה  ;

מוט גרירה  =

סמל הפעולה "בעת חיבור גרור"  ?

חיבור וו הגרירה  A

מטעמים טכניים, חיבור וו הגרירה של וו הגרירה  +
בצג ה-Audio/COMAND מופיע רק בצורה 

מוגבלת או לא מופיע כלל.

e .בחר בסמל ? בעזרת הבקר 
הפעולה "בעת חיבור הגרור" נבחרה. כעת 

המרחק מתייחס רק לעצמים הנמצאים בגובה 
חיבור וו הגרירה.

e  סע לאחור בזהירות וודא שקו מיקום מוט
הגרירה ; פונה לכיוון מוט הגרירה =.

e  סע לאחור בזהירות עד שמוט הגרירה = מגיע
 לקו ההנחיה האדום.

כעת המרחק שבין מוט הגרירה לקו ההנחיה 
האדום הוא כ- 0.3 מ'.

e .)316 עמוד ( חבר את הגרור

תצוגת 180°

סמל לפעולת תצוגה 180°  :

רכבך  ;

PARKTRONIC-תצוגות אזהרה של ה  =

באפשרותך להשתמש גם במצלמה האחורית כדי 
להציג תצוגה בזווית של 180°.

כאשר מערכת ה-PARKTRONIC פועלת 
 ) עמוד 263(, סמל רכבך מופיע בצג 

ה-Audio 20/COMAND Online. אם תצוגות 
האזהרה של מערכת ה-PARKTRONIC פעילות, 

 תצוגות האזהרה = נדלקות בצג 
ה-Audio 20/COMAND Online בצבע צהוב או 

אדום בהתאם.
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מצלמת 360°

הערות כלליות

מצלמת ה- 360° היא למעשה מערכת המורכבת 
מארבע מצלמות.

המערכת מקבלת תמונות מהמצלמות שלהלן:
• המצלמה האחורית	
• המצלמה הקדמית	
• שתי מצלמות במראות הצד	

המצלמות מכסות את סביבתו הקרובה של הרכב. 
המערכת מסייעת לך בעת חניית הרכב או בעת 

יציאה מחניה במקומות שבהם שדה הראייה 
מוגבל. 

באפשרותך להציג את תמונת מצלמת ה- 360° 
במצב מסך מלא או בתצוגת שבעה מסכים 

 COMAND או Audio 20-מפוצלים נפרדים בצג ה
Online. תצוגת המסך המפוצל כוללת גם מבט 

על של הרכב. תצוגה זו מוצגת על בסיס הנתונים 
המתקבלים מהמצלמות האחרות )מצלמה 

וירטואלית(.
תצוגת שבעת המסכים המפוצלים כוללת:

• מבט על ותמונת המצלמה האחורית )זווית 	
צפייה של 130°(

• מבט על ותמונת המצלמה הקדמית )זווית 	
צפייה של 130° בלי הצגת זווית גלגל ההגה 

המרבית(
• מבט על ותצוגה אחורית מוגדלת	
• מבט על ותצוגה קדמית מוגדלת	
• מבט על ותצוגת הגרור )כלי רכב עם וו גרירה(	
• מבט על ותמונות לאחור ממצלמות מראות הצד 	

)תצוגת גלגל אחורי(
• מבט על ותמונות לפנים ממצלמות מראות הצד 	

)תצוגת גלגל קדמי(

מבט העל ותצוגת הגרור זמינים בכלי רכב עם  +
וו גרירה.

כאשר הפעולה מופעלת ואתה מעביר את תיבת 
ההילוכים ממצב D או R למצב N, קווי ההנחיה 

הדינמיים נעלמים.
כאשר אתה מעביר את תיבת ההילוכים בין 

המצבים D ו-R, אתה רואה את התצוגה הקדמית 
או האחורית האחרונה שנבחרה.

 PARKTRONIC-גם המרחקים הנמדדים על ידי ה
יופיעו בצג:

• סוגריים אדומים או צהובים סביב סמל הרכב 	
במבט על במסך מפוצל 

או
• סוגריים אדומים או צהובים סביב סמל הרכב 	

שבפינה הימנית התחתונה במצב מסך מלא

עובי הקו וצבע הסוגריים מראים עד כמה רחוק 
הרכב מהעצם.

• סוגריים צהובים עם קווים דקים: מערכת 	
ה-PARKTRONIC פעילה

• סוגריים צהובים עם קווים רגילים: עצם כלשהו 	
נמצא בקרבת הרכב

• קו אדום: עצם כלשהו נמצא קרוב מאוד אל 	
הרכב

המצלמה האחורית מוגנת מפני גשם ואבק על  +
ידי מכסה. כאשר המצלמה מופעלת, המכסה 

נפתח.
המכסה נסגר שוב כאשר:

• סיימת את תהליך התמרון	
• אתה מדומם את המנוע	
• אתה פותח את תא המטען	

קרא את הערות הניקוי ) עמוד 444(.
מסיבות טכניות, הדלתית עלולה להישאר 

פתוחה לזמן קצר לאחר כיבוי המצלמה.

הערות בטיחות חשובות

מצלמת ה- 360° היא אמצעי עזר בלבד, והיא 
עלולה להציג מכשולים בצורה לא ברורה, להציג 
אותם בצורה שגויה או לא להציגם כלל. מצלמת 

ה- 360° אינה פוטרת אותך מלהתרכז בנהיגה.
האחריות על תמרון וחניה בטוחים נשארת שלך. 
ודא שאין אנשים, בעלי חיים או חפצים בסביבתך 

בעת ביצוע תמרון ובעת חניה.
אתה תמיד אחראי לבטיחותך; אתה חייב לשים 

לב לסביבתך במהלך החניה והתמרון. הנחיה 
זו מתייחסת לאזורים שמאחורי הרכב, מלפניו 

ומצדדיו. אחרת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.
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מצלמת ה- 360° לא תפעל או תפעל רק בצורה 
מוגבלת:

• אם הדלתות פתוחות	
• אם מראות הצד מקופלות	
• אם דלת תא המטען פתוחה	
• במקרה של גשם, שלג או ערפל כבד	
• בלילה או במקומות חשוכים	
• אם המצלמות חשופות לאור חזק מאוד	
• 	 LED האזור מואר על ידי נורות פלואורסצנט או

)הצג עלול להבהב(
• כאשר הטמפרטורה משתנה באופן פתאומי, 	

לדוגמה בעת נסיעה אל תוך חניה מקורה 
מחוממת בחורף

• אם עדשות המצלמות מלוכלכות או מכוסות	
• אם רכיבי הרכב שבהם מותקנות המצלמות 	

נפגעו. במקרה זה, בדוק את מצב המצלמה ואת 
הגדרותיה במרכז שירות מורשה.

אל תשתמש במצלמת ה- 360° במקרים אלה. 
אחרת אתה עלול לפגוע באחרים או לגרום נזק 

לעצמים בעת חניית הרכב.
קווי ההנחיה מופיעים תמיד בגובה הדרך. במצב 

גרור, קווי ההנחיה מופיעים בגובה וו הגרירה.
בכלי רכב עם אפשרות לכוונון גובה השלדה, 

בהתאם לתנאים הטכניים, מעבר מהגובה הרגיל 
עלול לגרום ל:

• אי-דיוקים בקווי ההנחיה	
• אי-דיוקים בהצגת התמונות )מבט על(	

תנאי הפעלה

ניתן להציג את תמונת מצלמת ה- 360° אם:
• רכבך מצויד במצלמת 360°	
• המפתח בתוך מתג ההצתה במצב 2	
• COMAND Online או Audio 20 מופעלת	

הפעלת מצלמת ה-360° 

e  שבקונסולה המרכזית Ø לחץ על הלחצן
 למשך שתי שניות לפחות.

התצוגה שלהלן מופיעה בהתאם למצב תיבת 
:R או D ההילוכים

• מסך מפוצל עם מבט על ותמונה מהמצלמה 	
הקדמית או

• מסך מפוצל עם מבט על ותמונה מהמצלמה 	
האחורית

או

e .שבקונסולה המרכזית Ø לחץ על הלחצן 
תפריט הרכב מופיע.

e  7 360°  ולחץ על camera בחר באפשרות
 לאישור.

התצוגה שלהלן מופיעה בהתאם למצב תיבת 
:R או D ההילוכים

• מסך מפוצל עם מבט על ותמונה מהמצלמה 	
הקדמית או

• מסך מפוצל עם מבט על ותמונה מהמצלמה 	
האחורית

הפעלת מצלמת ה-360°  בעזרת הילוך 
אחורי

באפשרותך להציג אוטומטית את תמונות מצלמת 
ה- 360° על ידי שילוב להילוך אחורי.

e  ודא שהמפתח נמצא בתוך מתג ההצתה
במצב 2.

e  Activation by R gear ודא שהפעולה
)הפעלה בעת שילוב להילוך אחורי( מופעלת 

דרך COMAND Online או Audio 20 )ראה 
 COMAND Online-הוראות הפעלה נפרדות ל

.)Audio 20-או ל
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e  :360° -כדי להציג את תמונת מצלמת ה
 שלב להילוך אחורי.

 Audio 20-האזור שמאחורי הרכב יופיע בצג ה
או ה-COMAND במצב מסך מפוצל. תוכל 
לראות את תצוגת מבט העל ואת התמונה 

מהמצלמה אחורית.

בחירה במסכים המפוצלים או בתצוגת 
ה-180°

בחירה בתצוגת מסך מפוצל
e  כדי לעבור אל הקו עם סמלי הרכב: הזז את

הבקר 5.
e .3 כדי לבחור בסמלי רכב: סובב את הבקר
e  :)180° 180° )תצוגת view-כדי לעבור ל

סובב את הבקר 3 כדי לבחור ב- 180° 
view, ולחץ על 7 לאישור.

אפשרות view 180° זמינה רק בתצוגות  +
שלהלן:

• תצוגת מבט על עם תמונת המצלמה 	
האחורית

• תצוגת מבט על עם תמונת המצלמה 	
הקדמית

COMAND או Audio 20 תצוגות בצג

הערות בטיחות חשובות

מערכת המצלמה עלולה להציג מכשולים בצורה 
לא ברורה, להציג אותם בצורה שגויה או לא להציגם 

כלל. המערכת לא מציגה מכשולים הנמצאים 
במקומות שלהלן:

• מתחת לפגושים הקדמי והאחורי	
• קרוב מדי לפגושים הקדמי והאחורי	
• באזור שמעל ידית דלת תא המטען	
• קרוב מאוד למראות הצד	
• באזורים שבין המצלמות השונות בתצוגה 	

הווירטואלית של מבט העל

עצמים שאינם נמצאים בגובה פני הקרקע   
עשויים להיות קרובים יותר מאשר הם נראים, 

לדוגמה:
• הפגוש של רכב חונה	
• מוט הגרירה של הגרור	
• חיבור וו הגרירה	
• חלקה האחורי של משאית	
• עמוד נטוי	

השתמש בהנחיות רק לצורך התמצאות. 
התקרב לעצמים עד לקו ההנחיה התחתון 

ביותר.

תצוגת מבט על עם תמונת המצלמה האחורית

קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 4 מ'   :
מחלקו האחורי של הרכב

סמל להגדרת המסך המפוצל עם מבט על   ;
ועם תמונת המצלמה האחורית

קו הנחיה לזווית גלגל ההגה המרבית  =

נתיב צהוב המסמן את המסלול שבו ינועו   ?
הצמיגים בהתאם לזווית גלגל ההגה הנוכחית 

)דינמי(
קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   A

מראות צד בזווית הנוכחית של גלגל ההגה 
)דינמי(
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ציר מרכז הרכב )סימון עזר(  B

קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 1 מ'   C
מחלקו האחורי של הרכב

פגוש  D

קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של   E 
כ- 0.3 מ' מחלקו האחורי של הרכב

קווי ההנחיה מופיעים בעת שילוב תיבת ההילוכים 
.R למצב

המרחקים מתייחסים רק לעצמים הנמצאים בגובה 
פני הקרקע.

תצוגת מבט על עם תמונת המצלמה הקדמית

סמל להגדרת המסך המפוצל עם מבט על   :
ועם תמונת המצלמה הקדמית

קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 4 מ'   ;
מחלקו הקדמי של הרכב

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   =
מראות צד בזווית הנוכחית של גלגל ההגה 

)דינמי(
נתיב צהוב המסמן את המסלול שבו ינועו   ?

הצמיגים בהתאם לזווית גלגל ההגה הנוכחית 
)דינמי(

קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של   A 
כ- 0.3 מ' מחלקו הקדמי של הרכב

קו ההנחיה הצהוב נמצא במרחק של כ- 1 מ'   B
מחלקו הקדמי של הרכב

מבט על ותצוגה אחורית מוגדלת

סמל להגדרת המסך המפוצל עם מבט על   :
ועם תמונה מוגדלת של המצלמה האחורית

קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של   ; 
כ- 0.3 מ' מחלקו האחורי של הרכב

תצוגה זו מסייעת לך בהערכת המרחק אל הרכב 
שמאחוריך.

ניתן לבחור גם בהגדרה זו בתצוגה קדמית  +
מוגדלת.
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מבט על ותמונה מהמצלמה שבמראות הצד

סמל לכוונון מבט העל ותמונה מהמצלמה   :
הקדמית שבמראות הצד

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   ;
מראת הצד )צדו הימני של הרכב(

קו הנחיה צהוב המתייחס לרוחב הרכב כולל   =
מראת הצד )צדו השמאלי של הרכב(

באפשרותך גם לבחור בהגדרות המצלמה  +
שבמראות הצד הפונות לאחור.

מבט על ותצוגת גרור

סמל לכוונון תצוגת הגרור  :

עזר למיקום מוט הגרירה  ;

חיבור וו הגרירה  =

קו ההנחיה האדום נמצא במרחק של  ? 
 כ- 0.3 מ' מחיבור וו הגרירה

קווי ההנחיה מופיעים בגובה וו הגרירה.
מטעמים טכניים, תצוגת חיבור וו הגרירה של וו  +

.COMAND-או ה Audio-הגרירה מוגבלת בצג ה

תצוגת 180°

סמל למצב מסך מלא עם תמונת המצלמה   :
האחורית

רכבך  ;

PARKTRONIC-תצוגות אזהרה של ה  =

ניתן לבחור גם בתצוגת 180° כתצוגה  +
הקדמית.

בחר בתצוגה זו כאשר אתה יוצא מחניה לדוגמה 
ושדה הראייה שלך מוגבל ואינך יכול לראות את 

התנועה החוצה.

עצירת תצוגת מצלמת ה-360° 

תצוגת מצלמת ה- 360° נעצרה:
•  כאשר אתה מעביר את תיבת ההילוכים 	

למצב P, או
• כאשר אתה נוהג במהירויות בינוניות	

התצוגה הקודמת מופיעה בצג ה-COMAND או 
ה-Audio 20. באפשרותך גם להפעיל את הצג 

על ידי בחירה בסמל & שבצג ועל ידי לחיצה על 
הבקר.

מערכת לזיהוי עייפות הנהג

הערות כלליות

המערכת לזיהוי עייפות הנהג מסייעת לך במהלך 
נסיעות ארוכות ומונוטוניות כגון דרכים מהירות 
וכבישים ראשיים. היא פועלת בטווח המהירויות 

שבין 60 קמ"ש ל- 200 קמ"ש. אם המערכת לזיהוי 
עייפות הנהג מזהה סימני עייפות או ירידה ברמת 

הריכוז של הנהג, היא ממליצה לו לעצור להפסקה.
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הערות בטיחות חשובות

המערכת לזיהוי עייפות הנהג היא מערכת עזר 
בלבד. היא לא תמיד מזהה עייפות או ירידה בריכוז 

בזמן או שייתכן ולא תזהה אותן כלל. המערכת 
אינה תחליף למנוחת ולריכוז הנהג.

פעולת המערכת לזיהוי עייפות הנהג מוגבלת, 
וייתכן שהאזהרות יופיעו לאחר השהיה או לא יופיעו 

כלל:
• אם אורכה של הנסיעה אינו עולה על כ- 30 דקות	
• אם מצב הכביש ירוד, לדוגמה כביש משובש או 	

עם בורות
• אם יש רוח צד חזקה	
• אם אתה נוהג בסגנון ספורטיבי תוך כדי פנייה 	

במהירויות גבוהות או האצות חדות
•  אתה נוהג בעיקר במהירות שאינה עולה על	

60 קמ"ש או מעל 200 קמ"ש
• אם אתה נוהג כאשר מערכת העזר להיגוי 	

אקטיבי של ה-DISTRONIC PLUS פועלת
• אם השעון לא מכוונן כהלכה	
• במצבי נהיגה אקטיבית, כגון בעת החלפת נתיב 	

או שינוי המהירות

הערכת רמת הערנות נמחקת ומתבצעת מחדש 
כאשר אתה ממשיך בנסיעה אם:

• אתה מדומם את המנוע	
• אתה משחרר את חגורת הבטיחות שלך ופותח 	

את דלת הנהג, לדוגמה בעת החלפת נהגים או 
בהפסקה

הצגת רמת הערנות

באפשרותך להציג מידע אודות המצב הנוכחי 
בתפריט העזר) עמוד 338( של מחשב הדרך.

e  בחר בתצוגת גרפיקת העזר של המערכת
לזיהוי עייפות הנהג בעזרת מחשב הדרך 

) עמוד 338(.
המערכת תציג את המידע שלהלן:

• אורך הנסיעה מההפסקה האחרונה	
• רמת הערנות כפי שנקבעה על ידי המערכת 	

לזיהוי עייפות הנהג מוצגת באמצעות פס בעל 
חמש רמות מהרמה הגבוהה עד לרמה הנמוכה

• אם המערכת לזיהוי עייפות הנהג אינה יכולה 	
לחשב את רמת הערנות ולא יכולה להציג 
 System suspended אזהרה, ההודעה

)המערכת אינה פועלת( תופיע בצג. תצוגת 
הפס מתחלפת כאשר אתה נוהג במהירות 
שמתחת ל- 60 קמ"ש או מעל 200 קמ"ש 

לדוגמה.

הפעלת המערכת לזיהוי עייפות הנהג

e  הפעל את המערכת לזיהוי עייפות הנהג בעזרת
 מחשב הדרך ) עמוד 340(.

המערכת קובעת את רמת ריכוז הנהג בהתאם 
להגדרות שנבחרו:

בחירה ב-Standard )רגילה(: רמת הרגישות 
שבאמצעותה המערכת קובעת את רמת הריכוז 

היא רגילה.
בחירה ב-Sensitive )רגישה(: רגישות גבוהה 

יותר. המערכת לזיהוי עייפות הנהג מזהה את רמת 
הריכוז בהתאם ומציגה לנהג אזהרה במועד מוקדם 

יותר.
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כאשר המערכת לזיהוי עייפות הנהג כבויה, הסמל 
À והכיתוב OFF מופיעים בתצוגת גרפיקת 
העזר שבצג הרב-תפקודי כאשר המנוע פועל.
אם המערכת לזיהוי עייפות הנהג כובתה, היא 
תפעל שוב אוטומטית לאחר הדממת המנוע. 

הרגישות שתיבחר זהה לרגישות האחרונה 
שנבחרה )רגילה/רגישה(.

אזהרה בצג הרב-תפקודי

אם המערכת מזהה עייפות או ירידה ברמת הריכוז, 
 היא מציגה אזהרה בצג הרב-תפקודי:
Attention Assist: Take a break!

תוכל גם לשמוע צליל אזהרה נוסף על ההודעה 
המוצגת בצג הרב-תפקודי.

e .עצור להפסקה אם יש צורך בכך
e  אשר את ההודעה על ידי לחיצה על הלחצן

a שעל גלגל ההגה.
עצור להפסקות קבועות במועד במהלך נסיעות 

ארוכות כדי שתוכל לנוח. אם לא תעצור להפסקה, 
המערכת תציג לך שוב אזהרה לאחר 15 דקות 

לכל הפחות. הדבר יתבצע רק אם המערכת לזיהוי 
עייפות הנהג ממשיכה לזהות סימני עייפות או 

ירידה ברמת הריכוז.
כלי רכב עם COMAND Online: אם המערכת 

מציגה אזהרה בצג הרב-תפקודי, מערכת 
ה-COMAND Online תתחיל לחפש תחנת דלק. 

באפשרותך לבחור תחנת דלק ולהתחיל את 
הניווט אליה. ניתן להפעיל ולבטל פעולה זו דרך 

.COMAND Online-ה

מערכת עזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך

הערות כלליות

מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך מציגה 
לנהג את המהירות המרבית המותרת והגבלות 

עקיפה בלוח המחוונים. המערכת מציגה אזהרה 
בעת נהיגה נגד כיוון התנועה. מערכת העזר לזיהוי 
תמרורים ושלטי דרך מזהה את התמרורים בעזרת 

מערכת מצלמה : הנמצאת מאחורי חלקה 
העליון של השמשה הקדמית. המערכת גם 

משתמשת בנתונים ובתקנות תעבורה כלליות 
השמורות במערכת הניווט כדי לקבוע את מגבלת 

המהירות הנוכחית.
אם אתה חולף על פני תמרור הרלוונטי לרכבך, 

המערכת מעדכנת את מגבלות המהירות 
והעקיפה.

המערכת עשויה לעדכן את התצוגה גם בלי לזהות 
תמרור:

• בעת מעבר לכביש אחר )לדוגמה יציאה מדרך 	
מהירה או מחלף(

• בעת יציאה מגבולות כפר או עיר בהתאם למידע 	
השמור במפה הדיגיטלית

• כאשר אין חזרה על התמרור האחרון שהמצלמה 	
זיהתה

אם אתה חולף על תמרור המציין את סיום ההגבלה 
)הגבלת מהירות או עקיפה(, התמרור מוצג למשך 

5 שניות. תקנת התעבורה הנוכחית התקפה 
ממשיכה להופיע בתצוגת גרפיקת העזר.
המצלמה מזהה גם תמרורים עם הגבלה 

המפורטת על ידי תמרור נוסף )לדוגמה כביש 
רטוב(.
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התמרורים מוצגים עם הגבלות רק אם:
• חובה לציית לתקנה עם הגבלה או	
• מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך לא 	

יכולה לקבוע אם ההגבלה תקפה

מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך לא יכולה 
לקבוע את המהירות המרבית המותרת מכל 

המקורות הזמינים, היא לא תציג מגבלת מהירות 
בלוח המחוונים.

מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך אינה 
זמינה בכל המדינות. במקרה זה הסמל : מופיע 

בתצוגת גרפיקת העזר ) עמוד 338(.

הערות בטיחות חשובות

מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך היא 
מערכת עזר בלבד, והיא אינה יכולה תמיד להציג 

כהלכה את מגבלות המהירות והעקיפה. לתמרורים 
תמיד תהיה עדיפות על פני תצוגת מערכת העזר 

לזיהוי תמרורים ושלטי דרך.
המערכת עלולה שלא לפעול כהלכה או לא לפעול 

זמנית אם:
• תנאי הראות קשים, כאשר יורד שלג, גשם, יש 	

ערפל או מים מותזים על הכביש לדוגמה
• היא מסונוורת, לדוגמה על ידי אור השמש 	

במהלך הזריחה או השקיעה
• יש לכלוך, קרח או אדים על השמשה הקדמית 	

ליד המצלמה
• היא מתקשה בזיהוי תמרורים )לכלוך, קרח, 	

שלג(
• התמרורים לא מוארים דיים במהלך הלילה	
• הסימנים לא ברורים )לדוגמה שלטים באתרי 	

בנייה או בנתיבים סמוכים(
• המידע שבמפת הרחובות הדיגיטלית של 	

מערכת הניווט אינו נכון או אינו מעודכן

כדי להפעיל/לכבות את פעולת ההודעות

אם הפעלת את תצוגת מערכת העזר לזיהוי 
תמרורים ושלטי דרך דרך מחשב הדרך, תקנות 
התעבורה )הגבלות המהירות והעקיפה( יופיעו 

בלוח המחוונים למשך 5 שניות בהתאמה. אזהרת 
אין כניסה ותצוגת תמרור הגבלת מהירות ועקיפה 

נשארים פעילים גם לאחר כיבוי התצוגה.
e  הפעל את מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי

דרך בעזרת מחשב הדרך ) עמוד 339(.

תצוגת לוח המחוונים

הצגת גרפיקת העזר

e  הצג את תצוגת גרפיקת העזר בעזרת מחשב
הדרך ) עמוד 338(.

e  בחר בתצוגת מערכת העזר לזיהוי תמרורים
 ושלטי דרך.

תמרורים שזוהו מוצגים בלוח המחוונים.

הגבלת מהירות עם הגבלת עקיפה

המהירות המרבית המותרת היא 60 קמ"ש :, 
ויש מגבלת עקיפה ;.
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הגבלת מהירות עם הגבלה לא ידועה

מהירות מרבית מותרת  :

מהירות מרבית מותרת לכלי רכב שאליהם   ;
מתייחס התמרור הנוסף

תמרור נוסף להגבלה לא ידועה  =

 המהירות המרבית המותרת היא 80 קמ"ש 
ו- 60 קמ"ש עם הגבלה לא ידועה.

הגבלות מהירות בנסיעה בגשם

מהירות מרבית מותרת  :

תמרורים נוספים לנסיעה בגשם  ;

מהירות מרבית מותרת של 80 קמ"ש תקפה בעת 
נסיעה בגשם וכאשר מערכת העזר לזיהוי תמרורים 

ושלטי דרך קובעת שאתה חייב לציית להגבלה.

סיום הגבלת עקיפה

הגבלת המהירות המרבית המותרת ל- 60 קמ"ש 
: תקפה. הגבלת העקיפה אינה תקפה עוד ;. 
תמרור המסמל סיום הגבלת עקיפה מופיע למשך 

5 שניות.

סוף הגבלת מהירות

הגבלת המהירות אינה תקפה עוד :.
יחידות הגבלת המהירות )קמ"ש או מל"ש(  +

תלויות במדינה שבה אתה נוהג. הן בדרך כלל 
אינן מופיעות על התמרור או בלוח המחוונים, 
אולם עליך להתחשב בהן בעת ציות להגבלת 

המהירות המרבית.

אין כניסה )אזהרת נהיגה בכיוון הנגדי(
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אם אתה חולף על פני תמרורי אין כניסה ומערכת 
העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך מזהה שאתה 

נוהג בכיוון הנגדי, היא מציגה הודעת אזהרה בלוח 
המחוונים. תוכל גם לשמוע צליל אזהרה. עליך 

לבדוק מיד את כיוון הנסיעה כדי לא לסכן את עצמך 
ואת משתמשי הדרך האחרים.

פעולה זו אינה זמינה בכל המדינות. +

חבילת שמירת נתיב

הערות כלליות

חבילת שמירת הנתיב מורכבת ממערכת עזר 
לזיהוי נקודות "מתות" ) עמוד 284( ומערכת עזר 

לשמירה על נתיב ) עמוד 286(.

מערכת עזר לזיהוי נקודות "מתות"

הערות כלליות

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" מנטרת את 
האזורים בשני צדי הרכב שהנהג לא רואה בעזרת 

שני חיישני רדאר צדדיים הפונים לאחור. המערכת 
מציגה תצוגת אזהרה במראות הצד כדי להסב את 

תשומת לבך לרכב שזוהה באזור המנוטר. אם אתה 
מפעיל במקרה זה את פנסי האיתות המתאימים 

כדי לעבור נתיב, המערכת תשמיע צליל אזהרה 
ותציג אות אזהרה חזותי.

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" פועלת 
במהירויות שמעל כ- 30 קמ"ש.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" אינה 
מגיבה לכלי רכב:

• נעקפים הקרובים מדי לצד הרכב כאשר הם 	
נמצאים באזור הנקודה המתה

• כאשר הפרש המהירות גדול מדי	

במקרים אלו מערכת העזר לזיהוי נקודות 
"מתות" לא תוכל להזהיר את הנהגים. הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה ושמור על מרחק 

ביטחון בינך ובין הרכב שלצדך.

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" היא מערכת 
עזר בלבד. ייתכן שהיא לא תוכל לזהות כלי רכב 

מסוימים, והיא אינה פוטרת אותך מלהתרכז 
בנהיגה. ודא תמיד שיש מרווח גדול מספיק בצד 

הרכב בינך ובין משתמשי הדרך האחרים ומכשולים 
אחרים.

חיישני רדאר

חיישני הרדאר של מערכת העזר לזיהוי נקודות 
"מתות" נמצאים בתוך הפגוש האחורי. ודא 

שהפגושים נקיים מלכלוך, מקרח או מבוץ. אין 
לכסות את החיישנים על ידי מתקנים לנשיאת 
אופניים או מטענים תלויים לדוגמה. בדוק את 

פעולת חיישני הרדאר במרכז שירות מורשה לאחר 
פגיעה קשה או במקרה של נזק לפגושים. ייתכן 

שמערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" לא תפעל 
עוד כהלכה.

טווח הניטור של החיישנים

זיהוי המכשולים עשוי להיות מושפע בעיקר 
בתנאים שלהלן:

• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	
• ראות לקויה, לדוגמה ערפל, גשם כבד או שלג	
• כלי רכב צרים, כגון אופנועים או אופניים	

במקרים אלו המערכת לא תזהה כלי רכב 
הנמצאים בטווח הזיהוי.
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מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" מנטרת שטח 
עד 3 מ' מאחורי רכבך וצמוד לו כמתואר באיור.

אם הנתיבים צרים, המערכת עשויה לזהות כלי רכב 
הנעים בנתיב שליד הנתיב הקרוב אליך, במיוחד אם 

כלי הרכב אינם נעים במרכז הנתיב שלהם. מקרה 
זה עלול להתרחש אם כלי הרכב נעים בצד הנתיב 

שלהם בצד הקרוב לרכבך.
בנתיבים רחבים מאוד, ייתכן שכלי רכב בנתיב 

הסמוך לא יופיעו אם הם רחוקים מדי.
בגלל אופיה של המערכת:

• היא עשויה להציג אזהרות שווא בעת נהיגה 	
קרוב לגדרות הפרדה או לאמצעים קשיחים 

אחרים להפרדה בין נתיבים
• האזהרות עלולות להיקטע בעת נהיגה לפרק זמן 	

ממושך ליד כלי רכב ארוכים, לדוגמה משאיות

תצוגת אזהרה

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" אינה פועלת 
במהירויות שמתחת לכ- 30 קמ"ש. במקרים אלו 

המערכת לא תזהה כלי רכב הנמצאים בטווח 
הזיהוי.

נורית חיווי צהובה/נורית אזהרה אדומה  :

אם מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" מופעלת, 
נורית החיווי : הצהובה שבמראות הצד נדלקת 

 עד מהירות של 30 קמ"ש. במהירויות שמעל
30 קמ"ש, נורית החיווי כבה ומערכת העזר לזיהוי 

נקודות "מתות" פעילה.
אם מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" מזהה 

רכב בטווח הניטור בעת נהיגה במהירויות שמעל 
30 קמ"ש, נורית האזהרה האדומה : שבצד 

המתאים תידלק. אזהרה זו מופיעה תמיד כאשר 
רכב מסוים נכנס לטווח ניטור הנקודות ה"מתות" 

מאחור או מהצד. כאשר אתה עוקף רכב אחר, 
האזהרה מופיעה רק כאשר הפרש המהירות אינו 

עולה על 12 קמ"ש.
נורית החיווי הצהובה כבה אם אתה משלב להילוך 

אחורי. במקרה זה מערכת העזר לזיהוי נקודות 
"מתות" מפסיקה את פעולתה.

עוצמת נוריות החיווי/האזהרה מתכווננת 
אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה.

אזהרה מפני התנגשות

אם מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" מזהה 
רכב אחר בטווח הניטור ואתה מפעיל את פנסי 

האיתות המתאימים, היא משמיעה צליל אזהרה 
כפול. נורית האזהרה האדומה : מהבהבת. אם 
פנסי האיתות ממשיכים לפעול, נורית האזהרה 
האדומה : ממשיכה להבהב. לא יישמעו צלילי 

אזהרה נוספים.

הפעלת מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות"

e  "ודא שמערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות
מופעלת במחשב הדרך ) עמוד 340(.



מערכות נהיגה 286
ה

חני
ה ו

היג
נ

e .2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
נוריות האזהרה האדומות : שבמראות הצד 

יידלקו למשך כ- 1.5 שניות ולאחר מכן ישנו את 
צבען לצהוב.

גרירת גרור

אם אתה מחבר גרור, ודא שהחיבור החשמלי 
מחובר כהלכה. תוכל לעשות זאת על ידי בדיקת 
תאורת הגרור. במקרה זה מערכת העזר לזיהוי 
נקודות "מתות" מפסיקה את פעולתה. נורית 

החיווי הצהובה שבמראות הצד תידלק וההודעה 
 Blind Spot Assist not available when
 towing a trailer See Owner's Manual

)מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" אינה זמינה 
בעת גרירת גרור. ראה ספר נהג( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.
באפשרותך לבטל את פעולת נוריות החיווי  +

שבמראות הצד.
כדי לעשות כן, עליך לבטל את פעולת מערכת 

העזר לזיהוי נקודות "מתות" אם:
• המפתח בתוך מתג ההצתה במצב 2 	
• המנוע אינו פועל	

מערכת עזר לשמירה על נתיב

הערות כלליות

: מצלמת עזר לשמירה על נתיב

מערכת העזר לשמירה על נתיב מנטרת את האזור 
שלפני רכבך באמצעות המצלמה : הממוקמת 

בחלקה העליון של השמשה הקדמית. מערכת 
העזר לשמירה על נתיב מזהה את סימוני הנתיב 

שעל הכביש, ויכולה להזהיר אותך לפני שאתה 
סוטה מהנתיב שלך בשוגג.

 פעולה זו פועלת במהירויות שבין 60 קמ"ש 
ל- 200 קמ"ש.

המערכת עשויה להציג אזהרה אם אחד הגלגלים 
הקדמיים עולה על סימון הנתיב. היא תזהיר אותך 

באמצעות הרעדה זמנית של גלגל ההגה לפרק זמן 
מקסימלי של 1.5 שניות.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מערכת העזר לשמירה על נתיב לא יכולה לזהות 
תמיד בצורה ברורה את סימוני הנתיב.

במקרים אלו מערכת העזר לשמירה על נתיב 
עלולה:

• לתת אזהרות שלא לצורך	
• לא לתת אזהרה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב במיוחד ותמיד למצב התנועה ושמור על 

נתיב נסיעתך במיוחד כאשר מערכת העזר 
לשמירה על נתיב מזהירה אותך.

אזהרה $

אזהרת מערכת העזר לשמירה על נתיב אינה 
מחזירה את הרכב לתוך הנתיב. הדבר עלול 

לגרום לתאונה.
בצע תמיד פעולת היגוי, הפעל את הבלמים או 

האץ את הרכב בעצמך, במיוחד אם מערכת 
העזר לשמירה על נתיב מזהירה אותך.

מערכת העזר לשמירה על נתיב לא תוכל להפחית 
את הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה 

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך. מערכת 
העזר לשמירה על נתיב לא יכולה להתחשב בתנאי 

הדרך, מזג האוויר או התנועה. מערכת העזר 
לשמירה על נתיב היא מערכת עזר בלבד. אתה 

אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, למהירות 
הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על נתיב 

הנסיעה.
מערכת העזר לשמירה על נתיב לא משאירה את 

רכבך בתוך נתיב הנסיעה.
פעולת המערכת עשויה להשתבש או לא לפעול 

כלל אם:
• הראות לקויה, כתוצאה מתאורת כביש חלשה או 	

במקרה של שלג, גשם, ערפל או מים המותזים 
על הכביש
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• במקרה של סנוור, לדוגמה מתנועה מתקרבת, 	
מהשמש או מהשתקפות כלי רכב אחרים 

)לדוגמה כאשר הכביש רטוב(
• השמשה הקדמית מלוכלכת, מכוסה אדים, 	

פגומה או מכוסה על ידי מדבקה הקרובה 
למצלמה לדוגמה

• אין סימונים על הנתיב או אם חלק מסימוני 	
הנתיב לא ברורים, לדוגמה באזור שבו הכביש 

עובר שיפוץ
• סימוני הנתיב דהו, התכהו או כוסו בלכלוך או 	

בשלג לדוגמה
• המרחק אל הרכב שלפניך קטן מדי, ולא ניתן 	

לזהות את סימוני הנתיב
• סימוני הנתיב משתנים במהירות, לדוגמה פיצול 	

נתיבים, כאשר נתיב מסוים חוצה נתיב אחר או 
בעת מיזוג נתיבים

• הכביש צר או מפותל	
• צלליות על הכביש משתנות בתדירות גבוהה	

הפעלת מערכת עזר לשמירה על נתיב

e  הפעל את מערכת העזר לשמירה על נתיב
בעזרת מחשב הדרך; כדי לעשות כן, בחר 

 Adaptive רגילה( או( Standard באפשרות
 )אדפטיבית( ) עמוד 340(.

אם אתה נוהג במהירויות שמעל 60 קמ"ש 
והמערכת מזהה את סימוני הנתיב, היא תציג 

את הקווים בתצוגת גרפיקת העזר 
) עמוד 338( בצבע ירוק. מערכת העזר 

לשמירה על נתיב מוכנה לשימוש.

Standard )רגילה(

אם בחרת באפשרות Standard )רגילה(, 
המערכת לא תפעיל את אזהרת הרטט אם:

• הפעלת את פנסי האיתות. במקרה זה, 	
המערכת תשהה את האזהרות לפרק זמן 

מסוים.
• 	 BAS , ABS אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון

או  ®ESP נכנסת לפעולה.

Adaptive )אדפטיבית(

בעת בחירה באפשרות Adaptive )אדפטיבית(, 
המערכת לא תפעיל את אזהרת הרטט אם:

• הפעלת את פנסי האיתות. במקרה זה, המערכת 	
תשהה את האזהרות לפרק זמן מסוים.

• 	 BAS , ABS אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון
או  ®ESP נכנסת לפעולה.

• אתה מאיץ בצורה חדה, לדוגמה בעת הורדת 	
הילוך בעזרת דוושת ההאצה )"קיק-דאון"(.

• אתה בולם בחוזקה.	
• אתה מבצע פעולת היגוי חדה, לדוגמה כדי 	

להימנע מפגיעה במכשול או לעבור במהירות 
מנתיב לנתיב.

• אתה "חותך" את הפנייה בעת נסיעה בפנייה 	
חדה.

כדי שהמערכת תזהיר אותך רק בעת הצורך 
ובזמן, אם אתה חוצה את סימון הנתיב, והמערכת 
מזהה את התנאים המסוימים, היא מזהירה אותך 

בהתאם.
אזהרת הרטט מופיעה במועד מוקדם יותר אם:

• אתה מתקרב לסימון הנתיב החיצוני בעת נסיעה 	
בעקומה

• לכביש יש נתיבים רחבים מאוד, לדוגמה בעת 	
נסיעה בדרך מהירה

• המערכת מזהה סימוני נתיב ברורים	

אזהרת הרטט מופיעה במועד מאוחר יותר אם:
• לכביש יש נתיבים צרים	
• אתה "חותך" את הפנייה בעת נסיעה בפנייה	

Active Driving Assistance חבילת

הערות כלליות

חבילת Active Driving Assistance מורכבת 
מ-(  DISTRONIC PLUS עמוד 240(, 

מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
) עמוד 287( ומערכת עזר אקטיבית לשמירה על 

נתיב ) עמוד 290(.

מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות"

הערות כלליות

מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
מנטרת את האזורים שבשני צדי הרכב שהנהג 

לא רואה ישירות בעזרת שני חיישני רדאר צדדיים 
הפונים לאחור. 
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נוריות האזהרה שבמראות הצד נדלקות כדי להסב 
את תשומת לבך לרכב שזוהה באזור המנוטר. 

אם אתה מפעיל במקרה זה את פנסי האיתות 
המתאימים כדי לעבור נתיב, המערכת תשמיע 

צליל אזהרה ותציג אות אזהרה חזותי. אם המערכת 
מזהה סכנת התנגשות צדדית, היא עשויה להפעיל 

את הבלמים כדי לסייע לך להימנע מתאונה. 
מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 

מחשבת את המרווח בכיוון הנסיעה ובצדדים 
לפני הפעלת הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה. 

כדי לעשות זאת מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" משתמשת בחיישני הרדאר 

הפונים לפנים.
מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 

פועלת במהירויות שמעל כ- 30 קמ"ש.

הערות בטיחות חשובות

מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
היא מערכת עזר בלבד, והיא אינה פוטרת אותך 

מלהתרכז בנהיגה.

אזהרה $

מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
אינה מגיבה לכלי רכב:

• עוקפים הקרובים מדי לצד הרכב כאשר הם 	
נמצאים באזור הנקודה המתה

• אם הפרש המהירות גדול מדי	

לכן מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" עשויה שלא לספק אזהרות ולא להיכנס 
לפעולה במצבים אלו. הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד למצב התנועה ושמור על מרחק 

ביטחון בינך ובין הרכב שלצדך.

חיישני רדאר

חיישני הרדאר של מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" נמצאים בתוך הפגושים הקדמי 

והאחורי ומאחורי כיסוי שבסורג המצנן )גריל(. ודא 
שהפגושים והמכסה שבסורג המצנן נקיים מלכלוך, 

מקרח או מבוץ. אין לכסות את החיישנים על ידי 
מתקנים לנשיאת אופניים או מטענים תלויים 

לדוגמה. בדוק את פעולת חיישני הרדאר במרכז 
שירות מורשה לאחר תאונה או במקרה של נזק 

לפגושים. ייתכן שמערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" לא תפעל עוד כהלכה.

טווח ניטור

אזהרה $

מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
לא מזהה את כל משתמשי הדרך ואת כל מצבי 

התנועה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
ודא תמיד שיש מרווח גדול מספיק בצד הרכב 
בינך ובין משתמשי הדרך האחרים ומכשולים 

אחרים.

מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
מנטרת שטח עד 3 מ' מאחורי רכבך וצמוד לו 

כמתואר באיור.
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זיהוי המכשולים עשוי להיות מושפע בעיקר 
בתנאים שלהלן:

• לכלוך על החיישנים או חיישנים חסומים	
• ראות לקויה, לדוגמה גשם, שלג או מים 	

המותזים על הכביש

במקרים אלו המערכת לא תזהה כלי רכב 
הנמצאים בטווח הזיהוי.

מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
עשויה שלא לזהות כלי רכב צרים, לדוגמה 

אופנועים או אופניים, או שהיא עלולה לזהות אותם 
במועד מאוחר מדי.

אם הנתיבים צרים, המערכת עשויה לזהות כלי רכב 
הנעים בנתיב שליד הנתיב הקרוב אליך, במיוחד אם 

כלי הרכב אינם נעים במרכז הנתיב שלהם. מקרה 
זה עלול להתרחש אם כלי הרכב נעים בצד הנתיב 

שלהם.
בגלל אופיה של המערכת:

• היא עשויה להציג אזהרות שווא בעת נהיגה 	
קרוב לגדרות הפרדה או לאמצעים קשיחים 

אחרים להפרדה בין נתיבים
• האזהרות עלולות להיקטע בעת נהיגה לפרק 	

זמן ממושך במיוחד ליד כלי רכב ארוכים, לדוגמה 
משאיות

תצוגת אזהרה וחיווי

: נורית חיווי צהובה/נורית אזהרה אדומה
מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
אינה פועלת במהירויות שמתחת לכ- 30 קמ"ש. 

במקרים אלו המערכת לא תזהה כלי רכב 
הנמצאים בטווח הזיהוי.

אם מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" מופעלת, נורית החיווי : הצהובה 

שבמראות הצד נדלקת עד מהירות של 30 קמ"ש. 

במהירויות שמעל 30 קמ"ש, נורית החיווי כבה 
ומערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 

פעילה.
אם מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" מזהה 

רכב בטווח הניטור בעת נהיגה במהירויות שמעל 
30 קמ"ש, נורית האזהרה האדומה : שבצד 

המתאים תידלק. נורית אזהרה זו תמיד נדלקת 
כאשר רכב מסוים נכנס לטווח ניטור הנקודות 

המתות מאחור או מהצד. כאשר אתה עוקף רכב 
אחר, האזהרה מופיעה לאחר השהיה רק כאשר 

הפרש המהירות אינו עולה על 12 קמ"ש.
נורית החיווי הצהובה כבה אם אתה משלב להילוך 
אחורי. במקרה זה מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 

נקודות "מתות" אינה פועלת.
עוצמת תאורת נוריות החיווי/האזהרה משתנה 

אוטומטית בהתאם לתאורת הסביבה.

אזהרת התנגשות חזותית וקולית

אם אתה מפעיל את פנסי האיתות כדי לעבור נתיב 
והמערכת מזהה רכב אחר בטווח הניטור, היא 

תפעיל אזהרת התנגשות חזותית וקולית. במקרה 
זה המערכת תשמיע צליל אזהרה כפול, ונורית 

האזהרה האדומה : תהבהב. אם פנסי האיתות 
ממשיכים לפעול, נורית האזהרה האדומה : 

ממשיכה להבהב. לא יישמעו צלילי אזהרה נוספים.

הפעלת בלמים לתיקון מסלול הנסיעה

אם מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" מזהה סכנת התנגשות צדדית בטווח 

הניטור, היא מבצעת בלימה כדי לתקן את מסלול 
הנסיעה. מטרתה של פעולה זו היא לסייע לך למנוע 

תאונה.

אזהרה $

הפעלת הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה לא 
יכולה תמיד למנוע תאונה. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
בצע תמיד פעולת היגוי, הפעל את הבלמים או 

האץ את הרכב בעצמך, במיוחד אם מערכת 
העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" מזהירה 

אותך או מפעילה את הבלמים לתיקון מסלול 
הנסיעה. שמור תמיד על מרחק ביטחון בצדדים.
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אם המערכת מפעילה את הבלמים לתיקון מסלול 
הנסיעה, נורית האזהרה האדומה : שבמראת 

הצד תהבהב והמערכת תשמיע צליל אזהרה כפול. 
בנוסף, התצוגה ; המדגישה את סכנת 

ההתנגשות הצדדית תופיע בצג הרב-תפקודי.
במקרים נדירים מאוד המערכת תפעיל את 

הבלמים שלא לצורך. הפניה קלה של גלגל ההגה 
בכיוון הנגדי או האצה בכל עת תפסיק את פעולת 

הבלימה לצורך תיקון מסלול הנסיעה.
הפעלת הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה פועלת 

במהירויות שבין 30 קמ"ש ועד 200 קמ"ש.
הפעלת הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה תתבצע 

בין אם היא מתאימה למצב הנסיעה או לא, אם:
• יש כלי רכב או מכשולים בשני צדי רכבך, לדוגמה 	

גדרות הפרדה
• רכב אחר קרוב מדי לצד	
• אתה נוהג בסגנון ספורטיבי תוך כדי פנייה 	

במהירויות גבוהות
• אתה בולם או מאיץ בצורה חדה	
• אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון  ®ESP או 	

בלם ה- ®PRE-SAFE  נכנסת לפעולה
• מערכת ה- ®ESP מנוטרלת	
•  תוכנית השטח מופעלת )כלי רכב ללא חבילת	

)Off-Road Engineering
• תוכנית שטח 1 או 2 מופעלת )כלי רכב עם 	

)Off-Road Engineering חבילת
• הילוך שטח נמוך )LOW( נבחר )כלי רכב עם 	

)Off-Road Engineering חבילת
• המערכת זיהתה ירידה בלחץ ניפוח הצמיג או 	

במקרה שאחד הצמיגים פגום

הפעלת מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות"

e  ודא שמערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות
"מתות" מופעלת במחשב הדרך 

) עמוד 340(.
e .2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 

נוריות האזהרה האדומות : שבמראות הצד 
יידלקו למשך כ- 1.5 שניות ולאחר מכן ישנו את 

צבען לצהוב.

גרירת גרור

אם אתה מחבר גרור, ודא שהחיבור החשמלי 
מחובר כהלכה. תוכל לעשות זאת על ידי 

בדיקת תאורת הגרור. במקרה זה מערכת העזר 
האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" מפסיקה את 
פעולתה. נורית החיווי הצהובה שבמראות הצד 
 Active Blind Spot Assist נדלקת וההודעה
 not available when towing a trailer See
Owner's Manual )מערכת העזר האקטיבית 
לזיהוי נקודות "מתות" אינה זמינה בעת גרירת 

גרור, ראה ספר נהג( מופיעה בצג הרב-תפקודי.

מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב

הערות כלליות

מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב 
מנטרת את האזור שלפני רכבך באמצעות 

המצלמה הרב-תפקודית : הממוקמת בחלקה 
העליון של השמשה הקדמית. מערכת חיישן 
הרדאר מנטרת גם אזורים שונים לפני הרכב, 

מאחוריו ומצדדיו. 
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מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב מזהה 
את סימוני הנתיב שעל הכביש ויכולה להזהיר אותך 

לפני שאתה סוטה מהנתיב שלך בשוגג. כשאתה 
לא מגיב לאזהרה, המערכת תפעיל את הבלמים 
כדי לתקן את מסלול הנסיעה ולהחזיר את הרכב 

למסלולו המקורי.
 פעולה זו פועלת במהירויות שבין 60 קמ"ש 

ל- 200 קמ"ש.
כדי שמערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב 
תסייע לך במהלך הנהיגה, מערכת חיישן הרדאר 

חייבת לפעול.

הערות בטיחות חשובות

מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב לא 
תוכל להפחית את הסיכוי לתאונה או להתגבר על 

חוקי הפיזיקה אם לא תתאים את סגנון הנהיגה 
שלך. מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב 

לא יכולה להתחשב בתנאי הדרך, מזג האוויר או 
התנועה. מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 

נתיב היא מערכת עזר בלבד. אתה אחראי לשמור 
מרחק מהרכב שלפניך, למהירות הנסיעה, לבלימה 

במועד ולשמירה על נתיב הנסיעה.
מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב לא 

יכולה להשאיר באופן קבוע את רכבך בתוך נתיב 
הנסיעה.

אזהרה $

מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב לא 
יכולה לזהות תמיד בצורה ברורה את סימני 

הנתיב.
במקרים אלו מערכת העזר האקטיבית לשמירה 

על נתיב עלולה:
• לתת אזהרה שלא לצורך ולאחר מכן להפעיל 	

את הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה של הרכב
• לא לתת אזהרה ולא להיכנס לפעולה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב במיוחד ותמיד למצב התנועה ושמור על 

נתיב נסיעתך במיוחד כאשר מערכת העזר 
האקטיבית לשמירה על נתיב מזהירה אותך. 

סיים את התערבות המערכת במצבי נהיגה לא 
מסוכנים.

פעולת המערכת עשויה להשתבש או לא לפעול 
כלל אם:

• הראות לקויה, כתוצאה מתאורת כביש חלשה או 	
במקרה של שלג, גשם, ערפל או מים המותזים 

על הכביש
• במקרה של סנוור, לדוגמה מתנועה מתקרבת, 	

מהשמש או מהשתקפות כלי רכב אחרים 
)לדוגמה כאשר הכביש רטוב(

• השמשה הקדמית מלוכלכת, מכוסה אדים, 	
פגומה או מכוסה על ידי מדבקה הקרובה 

למצלמה לדוגמה
• אין סימונים על הנתיב או אם חלק מסימוני 	

הנתיב לא ברורים, לדוגמה באזור שבו הכביש 
עובר שיפוץ

• סימוני הנתיב דהו, התכהו או כוסו בלכלוך או 	
בשלג לדוגמה

• המרחק אל הרכב שלפניך קטן מדי, ולא ניתן 	
לזהות את סימוני הנתיב

• סימוני הנתיב משתנים במהירות, לדוגמה פיצול 	
נתיבים, כאשר נתיב מסוים חוצה נתיב אחר או 

בעת מיזוג נתיבים
• הכביש צר או מפותל	
• צלליות על הכביש משתנות בתדירות גבוהה	
• המערכת לא מזהה כלי רכב בנתיב הסמוך 	

וסימוני הנתיב מקווקווים

אזהרה באמצעות הרעדת גלגל ההגה

המערכת עשויה להציג אזהרה אם אחד הגלגלים 
הקדמיים עולה על סימון הנתיב. היא תזהיר אותך 

באמצעות הרעדה זמנית של גלגל ההגה לפרק זמן 
עד 1.5 שניות.

כדי שהמערכת תזהיר אותך רק בעת הצורך 
ובזמן, אם אתה חוצה את סימון הנתיב, והמערכת 
מזהה את התנאים המסוימים, היא מזהירה אותך 

בהתאם.
אזהרת הרטט מופיעה במועד מוקדם יותר אם:

• אתה מתקרב לסימון הנתיב החיצוני בעת נסיעה 	
בעקומה

• לכביש יש נתיבים רחבים מאוד, לדוגמה בעת 	
נסיעה בדרך מהירה

• המערכת מזהה סימוני נתיב ברורים	
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אזהרת הרטט מופיעה במועד מאוחר יותר אם:
• לכביש יש נתיבים צרים	
• אתה "חותך" את הפנייה בעת נסיעה בפנייה	

הפעלת בלמים לצורך השארת הרכב בנתיב

אזהרה $

הפעלת הבלמים לצורך השארת הרכב בנתיב 
לא יכולה להחזיר תמיד את הרכב אל תוך הנתיב 

המקורי. הדבר עלול לגרום לתאונה.
בצע תמיד פעולת היגוי, הפעל את הבלמים או 

האץ את הרכב בעצמך במיוחד אם מערכת 
העזר האקטיבית לשמירה על נתיב מזהירה 

אותך או מפעילה את הבלמים לצורך השארת 
הרכב בנתיב.

אזהרה $

מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב לא 
מזהה את משתמשי הדרך או את מצבי התנועה. 

במקרים נדירים במיוחד, המערכת מפעילה את 
הבלמים שלא כהלכה, לדוגמה לאחר נהיגה על 

סימון קו רצוף בכוונה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
הפניה קלה של גלגל ההגה בכיוון הנגדי בכל עת 
תפסיק את פעולת הבלימה לצורך תיקון מסלול 
הנסיעה. ודא תמיד שיש מרווח גדול מספיק בצד 

הרכב בינך ובין משתמשי הדרך האחרים 
ומכשולים אחרים.

אם אתה סוטה מנתיב הנסיעה שלך בתנאים 
מסוימים, הרכב יפעיל את הבלמים בצד אחד לזמן 

קצר. הדבר יסייע לך להחזיר את הרכב לנתיבו 
המקורי.

בעת הפעלת הבלמים לצורך השארת הרכב 
בנתיב, התצוגה : מופיעה בצג הרב-תפקודי.

הפעלת הבלמים לצורך השארת הרכב בנתיב 
יכולה להתבצע לאחר נסיעה על סימון נתיב רצוף 

או מקווקו. לפני הפעלתם, המערכת חייבת להזהיר 
אותך באמצעות הרעדה של גלגל ההגה. בנוסף, 
המערכת חייבת לזהות את הנתיב עם סימונים 

בשני צדיו.
במקרה שבו המערכת מזהה סימון נתיב מקווקו, 

הפעלת הבלמים לצורך השארת הרכב בנתיב 
תתבצע רק אם המערכת זיהתה רכב אחר בנתיב 

הסמוך. כלי הרכב שלהלן יכולים להשפיע על 
הפעלת הבלמים: תנועה המתקרבת אליך, כלי רכב 
שעוקפים אותך וכלי רכב שנוסעים במקביל לרכבך.

המערכת יכולה להפעיל שוב את הבלמים  +
לצורך השארת הרכב בנתיב רק אם רכבך חזר 

לנתיבו המקורי.
המערכת לא תפעיל את הבלמים לצורך השארת 

הרכב בנתיב אם:
• אתה מסובב את גלגל ההגה, מפעיל את 	

הבלמים או את המצערת בצורה ברורה
• אתה "חותך" את הפנייה בעת נסיעה בפנייה 	

חדה
• הפעלת את פנס האיתות	
• 	 ,ESP®  אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון

בלם ה- ®PRE-SAFE  או מערכת העזר 
האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" נכנסת 

לפעולה
• אתה נוהג בסגנון ספורטיבי תוך כדי פנייה 	

במהירויות גבוהות או האצות חדות
• מערכת ה- ®ESP מנוטרלת	
• 	D תיבת ההילוכים אינה במצב
• בכלי רכב עם וו גרירה: החיבור החשמלי חובר 	

כהלכה
•  תוכנית השטח מופעלת )כלי רכב ללא חבילת	

)Off-Road Engineering
• תוכנית השטח או השטח+  מופעלת )כלי רכב 	

)Off-Road Engineering עם חבילת
• הילוך שטח נמוך )LOW( נבחר )כלי רכב עם 	

)Off-Road Engineering חבילת
• המערכת זיהתה מכשול בנתיב שבו אתה נוסע	
• כאשר המערכת מזהה ומציגה ירידה בלחץ 	

ניפוח הצמיג או במקרה שאחד הצמיגים פגום
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יש אפשרות שמערכת העזר האקטיבית לשמירה 
על נתיב לא תנתח כהלכה את מצב התנועה 

הנתון. ניתן להפסיק בכל עת את הפעלת הבלמים 
במקרה שבו המערכת מפעילה אותם שלא לצורך 

אם:
• אתה מסובב קלות את גלגל ההגה בכיוון הנגדי	
• אתה מפעיל את פנס האיתות	
• אתה בולם או מאיץ בבירור	

הפעלת הבלמים לצורך השארת הרכב בנתיב 
מפסיקה אוטומטית אם:

• 	 ,ESP®  אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון
בלם ה- ®PRE-SAFE  או מערכת העזר 

האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" נכנסת 
לפעולה

• המערכת אינה מזהה עוד את סימוני הנתיב	

הפעלת מערכת עזר לשמירה על נתיב

e  הפעל את מערכת העזר האקטיבית לשמירה
על נתיב בעזרת מחשב הדרך; כדי לעשות כן, 

בחר באפשרות Standard )רגילה( או 
Adaptive )אדפטיבית( ) עמוד 340(.

אם אתה נוהג במהירויות שמעל 60 קמ"ש 
והמערכת מזהה את סימוני הנתיב, היא תציג 

את הקווים בתצוגת גרפיקת העזר 
) עמוד 338( בצבע ירוק. מערכת העזר 

האקטיבית לשמירה על נתיב מוכנה לשימוש.
אם בחרת במצב Standard )רגילה(, המערכת 

לא תפעיל את אזהרת הרטט אם:
• הפעלת את פנסי האיתות. במקרה זה, 	

המערכת תשהה את האזהרות לפרק זמן 
מסוים.

• 	 , ABS אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון
BAS או  ®ESP נכנסת לפעולה.

בעת בחירה במצב Adaptive )אדפטיבית(, 
המערכת לא תפעיל את אזהרת הרטט אם:

• הפעלת את פנסי האיתות. במקרה זה, 	
המערכת תשהה את האזהרות לפרק זמן 

מסוים.
• 	 , ABS אחת ממערכות בטיחות הנהיגה כגון

BAS או  ®ESP נכנסת לפעולה.
• אתה מאיץ בצורה חדה, לדוגמה בעת הורדת 	

הילוך בעזרת דוושת ההאצה )"קיק-דאון"(.
• אתה בולם בחוזקה.	

• אתה מבצע פעולת היגוי חדה, לדוגמה כדי 	
להימנע מפגיעה במכשול או לעבור במהירות 

מנתיב לנתיב.
• אתה "חותך" את הפנייה בעת נסיעה בפנייה 	

חדה.

גרירת גרור

אם אתה מחבר גרור, ודא שהחיבור החשמלי 
מחובר כהלכה. תוכל לעשות זאת על ידי בדיקת 
תאורת הגרור. הפעלת הבלמים לצורך השארת 

הרכב בנתיב לא מתבצעת בעת גרירת גרור. 
מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב אינה 

מופעלת והקווים שבגרפיקת העזר מופיעים בצבע 
אפור.

מערכות נהיגה בשטח

4MATIC )הינע קבוע בכל הגלגלים(

מערכת ה- 4MATIC מניעה את כל ארבעת 
 ESP® -הגלגלים באופן קבוע. בשילוב מערכת ה

ו- 4ETS היא משפרת את אחיזת רכבך במקרה של 
סבסוב הגלגלים כתוצאה מאיבוד האחיזה.

מערכת ה- 4MATIC לא תוכל להפחית את 
הסיכוי לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם 

 4MATIC -לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך. ה
לא יכולה להתחשב בתנאי הדרך, מזג האוויר או 
התנועה. מערכת ה- 4MATIC היא מערכת עזר 

בלבד. אתה אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, 
למהירות הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על 

נתיב הנסיעה.
לעולם אל תגרור את הרכב כאשר רק סרן אחד   

מורם. הדבר עלול לגרום נזק לתיבת ההעברה. 
נזק מסוג זה לא מכוסה במסגרת האחריות של 
מרצדס-בנץ. כל הגלגלים חייבים להיות על פני 
הקרקע או מורמים במלואם. קרא את הוראות 

גרירת רכב כאשר כל הגלגלים על הכביש.
בדיקת פעולה או ביצועים תתבצע רק על   

דינמומטר המאפשר בדיקת שני סרנים. אם 
עליך להפעיל את הרכב על דינמומטר מסוג זה, 

נא התייעץ מראש עם מרכז שירות מורשה. 
אחרת אתה עלול לגרום נזק למערכת העברת 

הכוח או למערכת הבלמים.
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מערכת ה- 4MATIC פועלת במהלך החורף  +
ביעילות מרבית רק בעת שימוש בצמיגי חורף 

)צמיגי M+S( עם שרשראות שלג, אם יש צורך 
בכך.

מידע נוסף אודות "נהיגת שטח" ) עמוד 231(.

DSR )ויסות מהירות נסיעה במורד(

הערות כלליות

DSR מסייעת לך בעת נסיעה בירידה. היא שומרת 
על מהירות הנסיעה בהתאם למהירות שהוגדרה 
במחשב הדרך. ככל ששיפוע הירידה תלול יותר, 

כך כוח הבלימה שמפעילה ה-DSR יהיה גדול 
יותר. בעת נהיגה בכבישים ישרים או בעלייה, כוח 

הבלימה של ה-DSR הוא מינימלי או לא קיים כלל.
מערכת ה-DSR שולטת על מהירות הרכב כאשר 

היא פועלת וכאשר תיבת ההילוכים האוטומטית 
במצב R , D או N. על ידי האצה או בלימה 

באפשרותך לנהוג תמיד במהירות גבוהה או נמוכה 
יותר מהמהירות שהוגדרה במחשב הדרך.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם יש סטייה בין מהירות הנסיעה למהירות 
שהוגדרה ואתה מפעיל את ה-DSR על כביש 
חלקלק, הגלגלים עלולים לאבד אחיזה. הדבר 

מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונה.
לפני הפעלת ה-DSR, התחשב בתנאי הכביש 

ובהבדל שבין מהירות הנסיעה למהירות 
שהוגדרה.

מערכת ה-DSR לא תוכל להפחית את הסיכוי 
לתאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה אם לא 

תתאים את סגנון הנהיגה שלך. ה-DSR לא יכולה 
להתחשב בתנאי הדרך, מזג האוויר או התנועה. 
מערכת ה-DSR היא מערכת עזר בלבד. אתה 

אחראי לשמור מרחק מהרכב שלפניך, למהירות 
הנסיעה, לבלימה במועד ולשמירה על נתיב 

הנסיעה.
אתה תמיד אחראי לשלוט ברכב ולהעריך אם 
ניתן להתמודד עם הירידה. ה-DSR לא יכולה 

תמיד לשמור על המהירות שהוגדרה והדבר תלוי 
בפני שטח הכביש ובתנאי הצמיג. הגדר מהירות 

המתאימה לתנאים הקיימים, והפעל את הבלמים 
בצורה ידנית כאשר יש צורך בכך.

DSR-הפעלת ה

e .: לחץ על הלחצן 
 נורית החיווי ; נדלקת.

סמל ה-Ã  DSR מופיע בצג הרב-תפקודי.
באפשרותך להפעיל את ה-DSR רק בעת נהיגה 

במהירויות עד 40 קמ"ש.
אם מהירות הנסיעה הנוכחית גבוהה מדי, סמל 
ה-Ã  DSR יופיע בצג הרב-תפקודי בשילוב 

ההודעה Max. speed 40 km/h )מהירות מרבית 
40 קמ"ש(.

אם הפעלת את ה-DSR ואתה משנה את תוכניות 
הנהיגה, ה-DSR כבה. אם אתה עובר בין תוכניות 

 DSR-ה ,off-road plus-ו off-road הנהיגה
ממשיכה לפעול.

DSR-כיבוי ה

e .: לחץ על הלחצן 
 נורית החיווי ; כבה.

סמל ה-Ã  DSR וההודעה off )כבוי( 
מופיעים בצג הרב-תפקודי.

ה-DSR כבה אוטומטית אם אתה נוהג במהירות 
 Ã  DSR-העולה על 45 קמ"ש. סמל ה

וההודעה off )כבוי( מופיעים בצג הרב-תפקודי. 
נורית המצב שבצג הרב-תפקודי כבה. תוכל גם 

לשמוע צליל אזהרה.
בכלי רכב עם חבילת Off-Road Engineering: אם 

אתה בוחר בתוכנית נהיגה אחרת, גם מערכת 
ה-DSR מנוטרלת. אם אתה עובר בין תוכניות 

השטח, DSR ממשיכה לפעול.
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שינוי המהירות שהוגדרה

e  כדי להגדיל או להקטין את המהירות
שהוגדרה בקפיצות של 1 קמ"ש: הזז לזמן 

קצר את ידית בקרת השיוט : למעלה כדי 
להגביר את המהירות המוגדרת או למטה ; 

 כדי להאט אותה.
המהירות שהוגדרה מופיעה בצג הרב-תפקודי 

.Ã  DSR עם הסמל
כאשר ה-DSR מופעלת, באפשרותך לשנות את 

המהירות שהוגדרה ולבחור בערך שבין 2 קמ"ש עד 
ל-18 קמ"ש.

מהירות ה-DSR שנשמרה משתנה תמיד  +
בקפיצות של 1 קמ"ש. הדבר בתוקף בין אם 

אתה לוחץ על ידית בקרת השיוט עד או מעבר 
לנקודת הלחץ.

תוכנית Offroad )כלי רכב ללא חבילת 
) Off-Road Engineering

הערות כלליות

בחר בתוכנית Off-road כדי לנהוג בשטח בעל 
עבירות קלה, לדוגמה שבילי עפר, חצץ או חול. 
מומנט המנוע מוגבל לרמה מסוימת והגלגלים 

המניעים יכולים להסתחרר. סחרור הגלגלים גורם 
לפעולת ניתוק המשפרת את האחיזה. תוכניות 

ה-ABS , ה- ®ESP וה- 4ETS המותאמות במיוחד 
לנהיגת שטח, מופעלות. המערכת בוחרת גם 

בעקומת דוושת האצה עדינה, כלומר יש ללחוץ על 
דוושת ההאצה במלואה כדי להאיץ.

 Off-road באפשרותך לבחור בתוכנית הנהיגה
בעת נהיגה במהירויות עד 100 קמ"ש. ההודעה 

 Drive program "Offroad" Max. speed 100
 km/h )תוכנית נהיגה "שטח", מהירות מרבית

100 קמ"ש( מופיעה בצג הרב-תפקודי. אם אתה 
נוהג במהירויות העולות על 100 קמ"ש ובוחר 

 Please reduce ההודעה ,Offroad בתוכנית
speed )נא האט( מופיעה בצג הרב-תפקודי. 
תוכנית הנהיגה האחרונה שפעלה תיבחר שוב.

אין להשתמש בתוכנית Off-road בכבישים 
המכוסים בשלג או בקרח, או אם התקנת 

שרשראות שלג ברכבך.

Off-road בחירה בתוכנית

בחירה בתוכנית שטח
e  מופעל: לחץ : DYNAMIC SELECT בקר

.: DYNAMIC SELECT קלות על הבקר 
בקר DYNAMIC SELECT : נפתח.

e  כדי לבחור בתוכנית נהיגה: סובב את הבקר
DYNAMIC SELECT : עד שנורית החיווי ; 

 נדלקת.
 Drive program "Offroad1" Max. ההודעה
speed 100 km/h )תוכנית נהיגה "שטח 1", 

מהירות מרבית 100 קמ"ש( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

הרכב מתרומם ב- 30 מ"מ.
הרכב עובר מתוכנית נהיגת השטח לתוכנית נהיגת 

הנוחות אם אתה:
• נוהג במהירות העולה על 115 קמ"ש, או	
• נוהג במהירות העולה על 100 קמ"ש למשך 	

כ- 20 שניות לפחות.

ההודעה Please reduce speed )נא האט( 
מופיעה בצג הרב-תפקודי.

מידע אודות נהיגת שטח ) עמוד 231(.
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תוכניות Offroad )כלי רכב עם חבילת 
) Off-Road Engineering

הערות כלליות

 Offroad Plus-ו Offroad תוכניות הנהיגה
מסייעות לך בעת נהיגת שטח. לצורך כך, מאפייני 

ביצועי המנוע ומאפייני החלפת ההילוכים של תיבת 
 , ABS-ההילוכים האוטומטית מותאמים. תוכניות ה

ה- ®ESP וה- 4ETS המותאמות במיוחד לנהיגת 
שטח, מופעלות. המערכת בוחרת בעקומת דוושת 

האצה המתאימה לשטח, כלומר יש ללחוץ על 
דוושת ההאצה במלואה כדי להאיץ.

אין להשתמש בתוכניות הנהיגה Offroad או 
Offroad Plus בכבישים המכוסים בשלג או בקרח, 

או אם התקנת שרשראות שלג ברכבך.

Off-road תוכנית נהיגה

בחר בתוכנית הנהיגה Offroad כדי לנהוג בשטח 
בעל עבירות קלה, לדוגמה שבילי עפר, חצץ או חול. 

מומנט המנוע מוגבל לרמה מסוימת והגלגלים 
המניעים יכולים להסתחרר. סחרור הגלגלים גורם 

לפעולת ניתוק המשפרת את האחיזה. תוכניות 
ה-ABS , ה- ®ESP וה- 4ETS המותאמות במיוחד 

לנהיגת שטח, מופעלות. המערכת בוחרת גם 
בעקומת דוושת האצה עדינה, כלומר יש ללחוץ על 

דוושת ההאצה במלואה כדי להאיץ.
 Offroad באפשרותך לבחור בתוכנית הנהיגה

בעת נהיגה במהירויות עד 100 קמ"ש. ההודעה 
 Drive program "Offroad" Max. speed 100

km/h )תוכנית נהיגה "שטח", מהירות מרבית 100 
קמ"ש( מופיעה בצג הרב-תפקודי. אם אתה נוהג 
במהירויות העולות על 100 קמ"ש ובוחר בתוכנית 

 Please reduce ההודעה ,Offroad הנהיגה
speed )נא האט( מופיעה בצג הרב-תפקודי. 
תוכנית הנהיגה האחרונה שפעלה תיבחר שוב.

Offroad בחירה בתוכנית הנהיגה

e  מופעל: לחץ על : DYNAMIC SELECT בקר
.: DYNAMIC SELECT הבקר 

בקר DYNAMIC SELECT : נפתח.
e  כדי לבחור בתוכנית נהיגה: סובב את הבקר

DYNAMIC SELECT : עד שנורית החיווי ; 
 נדלקת.

 Drive program "Offroad" Max. ההודעה
speed 100 km/h )תוכנית נהיגה "שטח", 

 מהירות מרבית 100 קמ"ש( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

הרכב מתרומם ב- 30 מ"מ.
הרכב עובר מתוכנית נהיגה Offroad לתוכנית 

נהיגה Comfort אם אתה:
• נוהג במהירויות שמעל 115 קמ"ש או	
• נוהג במהירויות העולות על 100 קמ"ש למשך 	

כ- 20 שניות לפחות.

ההודעה Please reduce speed )נא האט( 
מופיעה בצג הרב-תפקודי. 

Offroad Plus תוכנית נהיגה

בחר בתוכנית נהיגה Offroad Plus בעת נהיגה 
בשטח קשה, לדוגמה שטח תלול ו/או משובש או 

בעת נהיגה בשטח מסולע.
רכבך מפעיל אוטומטית את נעילת הדיפרנציאל 
של תיבת ההעברה. היא שולטת על האיזון שבין 

הסרן הקדמי לסרן האחורי.
נעילת הדיפרנציאל משפרת את אחיזת הרכב. 

מערכת ה- (  4ETS עמוד 87( שולטת על האיזון 
שבין שני הגלגלים שעל אותו הסרן.
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Offroad Plus בחירה בתוכנית הנהיגה

e  מופעל: לחץ על : DYNAMIC SELECT בקר
.: DYNAMIC SELECT הבקר 

בקר DYNAMIC SELECT : נפתח.
e  כדי לבחור בתוכנית נהיגה: סובב את הבקר

DYNAMIC SELECT : עד שנורית החיווי ; 
 נדלקת.

 Drive program "Offroad Plus" ההודעה
Max. speed 40 km/h )תוכנית נהיגה "שטח 

פלוס", מהירות מרבית 100 קמ"ש( מופיעה 
בצג הרב-תפקודי.

• תוכנית הנהיגה Offroad Plus נבחרת 	
והרכב מתרומם ב-30 ס"מ בהשוואה 

.Offroad לתוכנית הנהיגה
• מערכת ה-DSR מופעלת.	
• נעילת הדיפרנציאל נסגרת.	

 Offroad Plus באפשרותך לבחור בתוכנית הנהיגה
בעת נהיגה במהירויות עד 40 קמ"ש.

תוכנית הנהיגה Offroad Plus משתנה אוטומטית 
לתוכנית הנהיגה Offroad אם אתה נוהג במהירות 
 Please reduce העולה על 45 קמ"ש. ההודעה

speed )נא האט( מופיעה בצג הרב-תפקודי.
מידע אודות נהיגת שטח ) עמוד 231(.

הילוך שטח נמוך )LOW( )כלי רכב עם חבילת 
)Off-Road Engineering

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה בוחר בהילוך שטח נמוך )LOW( בעת 
נהיגה על כביש חלקלק, הגלגלים עלולים לאבד 

את האחיזה:
• אם אתה משחרר את דוושת ההאצה כאשר 	

הרכב בתנועה
• אם מערכת ה-ABS לשטח נכנסת לפעולה 	

במהלך בלימה

אם הגלגלים מאבדים אחיזה, לא ניתן עוד לשלוט 
על כיוון תנועת הרכב בעזרת גלגל ההגה. הדבר 

מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונה.
 )LOW( לעולם אל תבחר בהילוך שטח נמוך

בעת נהיגה על כבישים חלקלקים.

אזהרה $

אם לא תמתין עד שתיבת ההעברה תסיים את 
תהליך החלפת ההילוכים, היא עלולה להישאר 

במצב סרק. במקרה זה העברת הכוח אל 
הגלגלים המניעים תופסק. הרכב עלול להתדרדר 

בשוגג. הדבר עלול לגרום לתאונה.
המתן עד שתהליך שילוב תיבת ההעברה 

יסתיים.

אל תדומם את המנוע בעת החלפת הילוך ואל 
תעביר את תיבת ההילוכים האוטומטית להילוך 

אחר.

הערות כלליות

)LOW( לחצן הילוך נמוך לנסיעת שטח :
)LOW( נורית חיווי הילוך נמוך לנסיעת שטח ;
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 HIGH
 RANGE

)הילוך גבוה(

מתאים לכל תנאי הנהיגה 
הרגילים בכביש.

 LOW
 RANGE

)הילוך נמוך(

מצב שטח לנהיגה בשטח 
וחציית מים.

יחס תיבת ההילוכים בין 
המנוע והגלגלים שווה 

לכשליש מזה שבמצב הילוך 
 .)HIGH( גבוה לכביש

כתוצאה מכך מומנט ההינע 
גבוה בצורה משמעותית.

אל תשתמש במצב נמוך 
:)LOW(

• בעת נהיגה על כבישים 	
חלקלקים, לדוגמה בוץ

• על כבישים המכוסים שלג 	
או קרח

• אם התקנת שרשראות 	
שלג על רכבך

הילוך השטח הנמוך )LOW( מסייע לך בעת נהיגת 
שטח וחציית מים. לצורך כך, בעת שילוב למצב 

נמוך )LOW(, מאפייני ביצועי המנוע ומאפייני 
החלפת ההילוכים של תיבת ההילוכים האוטומטית 

מותאמים.
מידע נוסף אודות "נהיגת שטח" ) עמוד 231(. 

תוכל למצוא מידע אודות מערכות בטיחות הנהיגה 
הפועלות במצב נמוך )LOW( בסעיף "בטיחות" 

) עמוד 80(.

)LOW( למצב נמוך )HIGH( ממצב גבוה

 )LOW( למצב נמוך )HIGH( עבור ממצב גבוה  
רק אם:

• המנוע פועל	
• 	N תיבת ההילוכים במצב
• אתה נוהג במהירויות שמתחת לכ- 40 קמ"ש	

e .: )נמוך( LOW RANGE לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; מהבהבת.

בתום החלפת ההילוך, נורית החיווי ; נדלקת. 
מחוון ההילוך הנמוך )LOW( מופיע בצג 

הרב-תפקודי ובמחוון המצב.
כאשר נורית החיווי ; מהבהבת, באפשרותך 

לבטל את החלפת ההילוך על ידי לחיצה נוספת 
.: )LOW( על לחצן ההילוך הנמוך

אין באפשרותך להפעיל את ההילוך נמוך  +
 .SPORT בעת הפעלת תוכנית הנהיגה )LOW(

 LOW RANGE Not in במקרה זה ההודעה
drive program SPORT )הילוך נמוך לא 

 בתוכנית נהיגה ספורט( תופיע בצג 
הרב-תפקודי.

)HIGH( למצב גבוה )LOW( ממצב נמוך

 )LOW( למצב נמוך )HIGH( עבור ממצב גבוה  
רק אם:

• המנוע פועל	
• 	N תיבת ההילוכים במצב
• אתה נוהג במהירויות שמתחת לכ- 70 קמ"ש	

e .: )נמוך( LOW RANGE לחץ על הלחצן 
נורית החיווי ; מהבהבת.

בתום החלפת ההילוך, נורית החיווי ; כבה. 
ההודעה LOW RANGE Off )מצב נמוך כבוי( 

מופיעה בצג הרב-תפקודי ומחוון המצב = 
כבה.

כאשר נורית החיווי ; מהבהבת, באפשרותך 
לבטל את החלפת ההילוך על ידי לחיצה נוספת 

.: )LOW( על לחצן ההילוך הנמוך
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הודעות בצג הרב-תפקודי

אם תהליך החלפת ההילוך לא בוצעה בהצלחה, ההודעות שלהלן עשויות להופיע בצג הרב-תפקודי:

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

LOW RANGE Max. 
speed 40 km/h

נסעת במהירות העולה על 40 קמ"ש. בנוסף, נורית החיווי שעל הלחצן 
שבקונסולה המרכזית מהבהבת.

e .נהג לאט יותר כדי להחליף הילוך

LOW RANGE Shift to 
position N briefly

תיבת ההילוכים במצב D ואתה נוהג במהירות שאינה עולה על 40 קמ"ש.
e  כדי להשלים את תהליך החלפת N העבר את תיבת ההילוכים למצב

ההילוך.

LOW RANGE 
Shifting cancelled 
Please reactivate

תהליך החלפת ההילוך לא התבצע.
e .ודא שכל תנאי החלפת ההילוך מתקיימים והחלף שוב הילוך

LOW RANGE Stop 
Apply parking brake

בנוסף יישמע צליל אזהרה. תהליך החלפת ההילוך לא הושלם. תיבת 
ההעברה במצב סרק. אין חיבור בין המנוע לגלגלים המניעים.

אל תמשיך בנסיעה. אחרת הדבר עלול לגרום נזק למערכת העברת   
הכוח של רכבך.

e  עצור את הרכב. התחשב בתנאי הדרך והתנועה במהלך ביצוע 
פעולה זו.

e .)224 עמוד ( הפעל את בלם החניה החשמלי
e .חזור על תהליך החלפת ההילוך 

 אם תהליך החלפת ההילוך בוצע בהצלחה, ההודעה
 LOW RANGE Stop Apply parking brake )הילוך נמוך, עצור 

והפעל את בלם החניה( נעלמת.

תצוגת יכולות הנהיגה הדינמיות שבצג 
 Off-Road כלי רכב עם חבילת( COMAND-ה

)Engineering

הערות כלליות

תצוגת יכולות הנהיגה הדינמיות מאפשרת לך 
לראות את תוכנית הנהיגה שנבחרה ומידע נוסף 

.COMAND-אודות מצב הפעולה של הרכב בצג ה

תוכנית הנהיגה שנבחרה  :

מצב נעילת הדיפרנציאל בתיבת ההעברה  ;

מצב דוושת ההאצה ב-%  =

מצב דוושת הבלמים ב-%  ?

)LOW( מצב הילוך שטח נמוך  A



פעולת המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין 300
ה

חני
ה ו

היג
נ

זווית השיפוע  B

זווית גלגל הגה  C

שיפוע עלייה או ירידה באחוזים  D

בקרת גובה  E

מצפן עם שנת זווית  F

הפעלת תצוגת יכולות הנהיגה הדינמיות

e  ראה הוראות ;COMAND Online הפעל את
.COMAND Online-הפעלה נפרדות של ה

e .: לחץ על הלחצן 
תצוגת יכולות הנהיגה הדינמיות מופיעה בצג 

.COMAND-ה

פעולת המערכת ההיברידית מסוג 
פלאג-אין

נקודות שעליך לזכור

הערות כלליות

טכנולוגיה היברידית משלבת מנוע בעירה פנימית 
חסכוני בדלק עם מנוע חשמלי עוצמתי. במצב 

HYBRID המערכת ההיברידית בוחרת אוטומטית 
במצב הפעולה היעיל ביותר לכל אחד ממצבי 

הנהיגה. נהג ברכב בצורה רגילה.
כדי לחסוך בדלק, במצב HYBRID המערכת 

ההיברידית מדוממת את מנוע הבעירה הפנימית 
במהלך הנסיעה כאשר דרישות הכוח נמוכות. 
כאשר דרישות הכוח נמוכות, המנוע החשמלי 

מניע את הרכב. כאשר דרישות הכוח גבוהות, מנוע 
הבעירה מותנע, גם תוך כדי נסיעה. כאשר הרכב 
עומד במקומו, מנוע הבעירה בדרך כלל מודמם. 

לכן, בדרך כלל המנוע לא יפעל במצב סרק בדומה 
לכלי רכב אחרים עם מנוע בעירה.

בעת התחלת נסיעה והאצה, המנוע החשמלי 
תומך במנוע הבעירה הפנימית באמצעות הכוח 

השמור במצבר המתח הגבוה. בנוסף, הכוח 
משמש להפעלת המנוע החשמלי, מדחס המזגן 

החשמלי ואספקת מתח 12 וולט למערכת 
החשמל של הרכב. בצורה זו ההינע ההיברידי 

מסייע בהפחתת תצרוכת הדלק של רכבך.
קרא את העצות לנהיגה בעת הפעלת המערכת 

ההיברידית מסוג פלאג-אין ) עמוד 311(.

מערכת בלימה רגנרטיבית

אם אתה משחרר את דוושת ההאצה כאשר 
הרכב בתנועה, פעולת טעינה במצב בלימת מנוע 
מתחילה. המנוע החשמלי מתחיל לפעול כגנרטור 

במצב בלימת מנוע וכאשר אתה בולם. הטכנולוגיה 
ההיברידית ממירה את האנרגיה הקינטית של 

הרכב לחשמל ואוגרת אותו במצבר המתח הגבוה.
שים לב להערות הבטיחות החשובות בנוגע 

למערכת הבלימה הרגנרטיבית ) עמוד 50(.

הערות בטיחות חשובות

אם פעולת ECO start/stop מדוממת את המנוע, 
אתה פותח את דלת הנהג ומשחרר את חגורת 

הבטיחות שלך:
• הודעה מופיעה בצג הרב-תפקודי וגם	
• יישמע צליל אזהרה	

מידע נוסף ) עמוד 374(.
כל מערכות הרכב נשארות פעילות, אם:

• הרכב עומד במקומו	
• מנוע הבעירה מודמם	
• המחוון READY שבלוח המחוונים דולק	
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אם אתה מסיר את רגלך מדוושת הבלמים כאשר 
תיבת ההילוכים במצב D או R, הרכב עלול להתחיל 

לנוע אוטומטית.
פעל בהתאם להערות שבצג READY של פעולת 

( ECO start/stop עמוד 312(.

כלי רכב עם מנוע חשמלי שקטים יותר באופן 
משמעותי בהשוואה לכלי רכב עם מנועי בעירה 

פנימית. לכן ייתכן שמשתמשי הדרך האחרים לא 
ישמעו את רכבך במצבים מסוימים. לדוגמה, כאשר 

אתה מחנה את רכבך ומשתמשי הדרך האחרים 
אינם מבחינים בו.

הדבר דורש ממך להתאים את סגנון הנהיגה שלך, 
כיוון שעליך להתכונן לאפשרות שמשתמשי הדרך 

האחרים יפעלו בצורה בלתי צפויה.
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סקירת המערכת ההיברידית

מטען מצבר וממיר מתח  :

שקע טעינה  ;

אלקטרוניקת מערכת הכוח  =

מצבר 12 וולט  ?

כבלי מערכת החשמל במתח גבוה  A

תיבת הילוכים עם מנוע חשמלי  B

מצבר מתח גבוה  C

מחמם חשמלי  D

מערכת בלימה רגנרטיבית  E

מדחס קרר חשמלי  F

באפשרותך לכבות ידנית את המערכת ההיברידית. מידע נוסף אודות התקן ניתוק המתח הגבוה 
) עמוד 48(.
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לוח מחוונים

: טווח נסיעה חשמלי
; נורית אזהרת מערכת בלימה רגנרטיבית ) עמוד 394(

= תצוגת כוח מנוע חשמלי ) עמוד 303(
? תצוגת מצב נהיגה ) עמוד 304(

תצוגות ופעולה

תצוגת כוח מנוע חשמלי

תצוגת הכוח של המנוע החשמלי נמצאת בצדו 
הימני של לוח המחוונים.

• 	:)E-DRIVE( ; אזור : עד 
מראה את ההספק החשמלי היוצא מהמנוע 

החשמלי, לדוגמה במהלך נסיעה חשמלית או 
 במצב תגבור.

כאשר המנוע מופעל, המחט נמצאת בקצה :. 
עם עליית הלחץ על דוושת ההאצה, המחט נעה 

מאזור : אל ;.
נהיגה עם המנוע החשמלי: כאשר המחט 
מגיעה לגבול ; מנוע הבעירה מופעל. אם 

התצוגה מגיעה לגבול ; ואתה משחרר את 
דוושת ההאצה, המחט שוב יורדת. מנוע הבעירה 

אינו מופעל. במהירויות נמוכות באפשרותך 
לשלוט על השימוש במנוע החשמלי כך 

שהנסיעה תתבצע רק במצב חשמלי.
נהיגה עם מנוע הבעירה: המנוע החשמלי 

תומך במנוע הבעירה על ידי העברת מומנט הינע 
נוסף )מצב תגבור( עד שהמחט מגיעה לגבול 

.; 
באפשרותך גם לבחור במצב הפעולה של 

המערכת ההיברידית ) עמוד 304(.
• 	:)CHARGE( ? אזור = עד 

מראה את המרת האנרגיה הקינטית הנאגרת 
 במצבר המתח הגבוה כאנרגיה חשמלית.
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כאשר המחט מגיעה לגבול ?, כוח הבלימה 
הרגנרטיבי הגיע לערכו המרבי. הבלמים המכניים 

מופעלים.

בחירת מצב הפעולה

הלחצן : מאפשר לך לבחור בין מצבי הפעולה 
השונים.

e  לחץ על הלחצן : כדי לשנות את מצב
 הפעולה.

מצב הפעולה שנבחר מופיע בלוח המחוונים 
 ) עמוד 303(.

אם לא ניתן לשנות את מצבי הפעולה, הודעת 
 Change the current drive התצוגה

 program before changing the operating
mode )שנה את תוכנית הנהיגה הנוכחית 
 Exit manual לפני שינוי מצב הפעולה( או

 drive program M before changing the
operating mode )צא מתוכנית הנהיגה 

הידנית M לפני שינוי מצב הפעולה( מופיעה 
בצג הרב-תפקודי. מידע נוסף אודות "הודעות 

התצוגה" ) עמוד 374(.

מצב פעולה שנבחר  :

מצב פעולה אינו זמין  ;

מצב פעולה זמין  =

HYBRID• מצב נהיגה חשמלית או 	
נהיגה עם מנוע בעירה 

פנימית אפשריים
• בחירה אוטומטית של 	

מצב הינע עם מצב נהיגה 
חשמלית ככל שהדבר 

מתאפשר
• מצבר המתח הגבוה 	

מתרוקן עד כ- 15%.
• כדי לשמור על מצב 	

טעינת מצבר המתח 
הגבוה, ההספק החשמלי 
מופחת. כל פעולות הרכב 
כגון מצב נהיגה חשמלית, 

טעינת אנרגיה או מצב 
תגבור, עדיין זמינות.

E-MODE• נהיגה חשמלית בלבד עד 	
שהמנוע החשמלי מגיע 

למגבלת הביצועים

E-SAVE• מצב נהיגה חשמלית או 	
נהיגה עם מנוע בעירה 

פנימית אפשרי
• בחירה אוטומטית של 	

מצב ההינע עם מצב 
נהיגה חשמלית ככל 

שהדבר מתאפשר
• מצב הטעינה הנוכחי של 	

מצבר המתח הגבוה 
נשמר כך שניתן 

להשתמש מאוחר יותר 
באנרגיה החשמלית.

CHARGE• אין אפשרות לנהוג במצב 	
נהיגה חשמלית

• טעינת מצבר המתח 	
הגבוה במהלך הנהיגה 

תוך שימוש במנוע 
הבעירה
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בתוכנית הנהיגה (  Sport עמוד 310( ובמהלך 
החלפת הילוכים ידנית ) עמוד 310(, רק מצב 

הפעולה HYBRID זמין.
אם אתה עובר מתוכנית הנהיגה Sport לתוכנית 
הנהיגה Comfort המערכת עדיין נשארת במצב 

.HYBRID הפעולה
אם החלפת ההילוכים הידנית מבוטלת, תיבת 

ההילוכים האוטומטית עוברת:
• לתוכנית הנהיגה האחרונה שנבחרה וגם	
• למצב הפעולה האחרון שנבחר	

אם אתה משנה את תוכנית הנהיגה, מצב הפעולה 
האחרון שנבחר נשמר למשך כ-60 שניות. לאחר 
פרק זמן זה, המערכת בוחרת אוטומטית במצב 

.HYBRID הפעולה

הפעלת מחשב הדרך

באפשרותך להציג את מצב הפעולה הנוכחי של 
המערכת ההיברידית בצג הרב-תפקודי ובצג 

ה-Audio 20 או COMAND Online כתצוגת זרימת 
אנרגיה )ראה הוראות הפעלה נפרדות(.

 ,COMAND Online או Audio 20-בתצוגת ה
באפשרותך גם להציג את תצרוכת הדלק ואת 
יצירת החשמל בתצוגה גרפית ) עמוד 309(.

תפריטים ותפריטי משנה

בחירה בהודעות בתצוגת ה-Audio 20 או 
COMAND Online

e  או Audio 20-שב Ø לחץ על הלחצן
.COMAND Online 

תפריט הרכב מופיע.
e  זרימת( Energy flow כדי לבחור באפשרות

 אנרגיה(: סובב את הבקר ולחץ עליו.
זרימת האנרגיה מוצגת.

e  סובב :Consumption כדי לבחור באפשרות
 את הבקר ולחץ עליו.

תצרוכת הדלק והאנרגיה החשמלית הנוצרת 
מוצגות.

e  % כדי לצאת מהתצוגה: לחץ על הלחצן
שעל הבקר.

בחירה בתצוגת זרימת האנרגיה בצג 
הרב-תפקודי

e  לחץ על הלחצן ;  או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.

e  השתמש בלחצן : או 9 כדי לבחור
באפשרות Energy flow )זרימת אנרגיה(.

e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על 
הרכיבים ההיברידיים הפעילים מודגשים 

בתצוגת זרימת האנרגיה.
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תצוגת זרימת אנרגיה

סקירה

מנוע בעירה פנימית  :

מנוע חשמלי  ;

מצב טעינת מצבר מתח גבוה  =
מצבר מתח גבוה  ?

זרימת אנרגיה  A

הרכיבים ההיברידיים הפעילים מודגשים.
חצים מסמלים את זרימת האנרגיה. החצים 

מופיעים בצבעים שונים בהתאם למצב הפעולה.

הדממת מנוע אוטומטית

מנוע הבעירה הפנימית והמנוע החשמלי מודממים.
חצי זרימת האנרגיה לא מופיעים.

מצב טעינת מצבר המתח הגבוה מופיע כאשר 
המפתח בתוך מתג ההצתה במצב 2.

פעולת המנוע כאשר הרכב עומד במקומו

מנוע הבעירה פועל כאשר הרכב עומד במקומו 
מצבר המתח הגבוה אינו נטען.

חצי זרימת האנרגיה לא מופיעים. מנוע הבעירה 
מודגש.

טעינה כאשר הרכב עומד במקומו

מנוע הבעירה הפנימית מניע את המנוע החשמלי. 
המנוע החשמלי פועל כגנרטור. מצבר המתח 

הגבוה נטען.
החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 

בצבע לבן.



307פעולת המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין

ה
חני

ה ו
היג

נ

נהיגה תוך שימוש במנוע הבעירה הפנימית

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב.
החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 

בצבע לבן.

נהיגה תוך שימוש במנוע הבעירה הפנימית 
ובמצב תגבור

אם ברצונך להאיץ את הרכב במהירות, המנוע 
החשמלי תומך במנוע הבעירה על ידי העברת 

מומנט הנעה נוסף.
החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 

בצבע אדום.

נהיגה תוך שימוש במנוע הבעירה הפנימית 
ובטעינת אנרגיה

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב. המנוע 
החשמלי מתחיל לפעול כאלטרנטור, לדוגמה 
במצב בלימת מנוע ובבלימה ) עמוד 312(. 

האנרגיה הקינטית של הרכב מומרת לאנרגיה 
חשמלית. מצבר המתח הגבוה נטען.

החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 
בצבע ירוק.

נהיגה תוך שימוש במנוע הבעירה הפנימית 
וטעינת מצבר המתח הגבוה

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב. מנוע 
הבעירה הפנימית מניע גם את המנוע החשמלי. 

המנוע החשמלי פועל כגנרטור. מצבר המתח 
הגבוה נטען.

החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 
בצבע לבן.
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נהיגה תוך שימוש במנוע הבעירה הפנימית 
ופריקת מצבר המתח הגבוה

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב. אם הרכב 
מתקרב לירידה בעלת פוטנציאל לטעינת אנרגיה, 

מצב הטעינה של מצבר המתח הגבוה נשאר נמוך 
או מופחת בכוונה.

החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 
בצבע לבן.

מידע נוסף אודות ניהול אנרגיה מבוסס מפה 
) עמוד 312(.

מצב נהיגה חשמלית

המנוע החשמלי מניע את הרכב. מצבר המתח 
הגבוה מספק אנרגיה חשמלית למנוע החשמלי.
החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 

בצבע ירוק.

מצב הפעולה החשמלי וטעינת מצבר המתח 
הגבוה

המנוע החשמלי מתחיל לפעול כגנרטור, לדוגמה 
במצב בלימת מנוע ובבלימה. האנרגיה הקינטית 

של הרכב מומרת לאנרגיה חשמלית. מצבר המתח 
הגבוה נטען.

החצים המתייחסים לזרימת האנרגיה מופיעים 
בצבע ירוק.

טעינת מצבר המתח הגבוה כאשר הרכב עומד 
במקומו

מנוע הבעירה הפנימית והמנוע החשמלי מודממים.
חצי זרימת האנרגיה לא מופיעים.

מידע נוסף אודות טעינת מצבר המתח הגבוה דרך:
• שקע חשמל ) עמוד 216(	
• עמדת טעינה ) עמוד 220(	
• עמוד טעינה ) עמוד 219(	
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הצגת טווח הנסיעה הכולל והחשמלי

הטווח המשוער מבוסס על סגנון הנהיגה הנוכחי.
e  לחץ על הלחצן ;  או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.
e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בטווח הכולל המשוער ובטווח הנסיעה 
החשמלי.

הצגת תצרוכת הדלק והאנרגיה החשמלית 
שנוצרה

תצרוכת דלק  :

אנרגיה חשמלית שנוצרה  ;

כל עמודה בגרף מציגה את הערך הממוצע של 
דקה אחת.

מחוון תצרוכת הדלק : עשוי להיות שונה 
מהמחוון From start שבתפריט Trip של מחשב 

הדרך.
כדי לאפס את הערכים: הערכים מתאפסים 

עם הערך From start של מחשב הדרך 
) עמוד 332(.

e  סובב :Consumption כדי לבחור באפשרות
 את הבקר ולחץ עליו.

צג ה-Audio 20 או COMAND Online מציג את 
תצרוכת הדלק : ואת האנרגיה החשמלית 

שנוצרה ; במהלך 15 הדקות האחרונות של 
הנסיעה.

התנעת המנוע

הרכב מתחיל לנוע במצב חשמלי ללא מנוע 
הבעירה הפנימית )התחלת נסיעה שקטה(. מנוע 

הבעירה הפנימית מתחיל לפעול רק לאחר 
שדרישת הכוח של הנהג עולה על הכוח הזמין של 

המנוע החשמלי.
התחלת הנסיעה השקטה תלויה בטמפרטורה 
החיצונית ובטמפרטורת פעולת מנוע הבעירה 

הפנימית. אם לא כל התנאים להתחלת נסיעה 
שקטה התקיימו, הרכב מתחיל את הנסיעה עם 

מנוע הבעירה הפנימית.

e .פתח את מתג ההצתה
e .לחץ על דוושת הבלמים
e  פעל בהתאם להוראות התחלת הנסיעה

) עמוד 189(.
e .)190 עמוד ( התנע את המנוע 

 : READY הרכב מוכן לפעולה כאשר המחוון
דולק.

התחלת הנסיעה

e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e .R או D העבר את תיבת ההילוכים למצב
e  Apply brake to אם הודעת התצוגה

deselect Park (P) position )הפעל את 
הבלמים כדי לצאת ממצב חניה( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי, לחץ על דוושת הבלמים בעוצמה 
גדולה יותר, ובחר במצב תיבת ההילוכים הרצוי.
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e .שחרר את דוושת הבלמים
e .לחץ בעדינות על דוושת ההאצה

מידע נוסף אודות התחלת הנסיעה ) עמוד 190(.

נהיגה

DYNAMIC SELECT בקר

תוכניות נהיגה

השתמש בבקר DYNAMIC SELECT כדי לשנות 
את תוכנית הנהיגה. מאפייני הרכב שלהלן ישתנו 

בהתאם לתוכנית הנהיגה שנבחרה:
• ההינע )ניהול מנוע ותיבת הילוכים(	
• המתלה	
• ההיגוי	
• ניהול אנרגיה	

אם מתג ההצתה סגור לפרק זמן שאינו עולה 
על 4 שעות, תוכנית הנהיגה האחרונה שנבחרה 

תהיה פעילה לאחר התנעת המנוע הבאה. אם 
מתג ההצתה סגור לפרק זמן העולה על 4 שעות, 

תוכנית הנהיגה Comfort תהיה פעילה לאחר 
התנעת המנוע הבאה.

e  עד :  DYNAMIC SELECT סובב את הבקר
 לבחירה בתוכנית הנהיגה הרצויה.

סמל המצב של תוכנית הנהיגה שנבחרה 
 מופיע בצג הרב-תפקודי.

בנוסף, הגדרות תוכנית הנהיגה הנוכחית 
 מופיעות לזמן קצר בצג ה-Audio 20 או 

.COMAND Online-ה

תוכניות נהיגה זמינות:

Individual• הגדרות אישיות	

Sport• סגנון נהיגה ספורטיבי עם 	
מצב תגבור מוגבר

• אין אפשרות להנעה 	
חשמלית בלבד

Comfort• סגנון נהיגה נוח וחסכוני	
• יש אפשרות להנעה 	

חשמלית בלבד

Slippery• מאפייני נהיגה 	
אופטימליים על כבישים 
חלקים או מכוסים בשלג

• יש אפשרות להנעה 	
חשמלית בלבד

מידע נוסף אודות תוכניות הנהיגה ) עמוד 200(.
באפשרותך להחליף הילוכים בעצמך ובאופן זמני 

בעזרת ידיות החלפת ההילוכים בגלגל ההגה. מידע 
נוסף אודות תוכנית הנהיגה הידנית ) עמוד 310(.

החלפת הילוכים ידנית

באפשרותך להחליף הילוכים בעצמך ובאופן זמני 
בעזרת ידיות החלפת ההילוכים בגלגל ההגה. תיבת 

ההילוכים חייבת להיות במצב D. מנוע הבעירה 
מופעל תמיד במהלך החלפת הילוכים ידנית.

הפעלה בעת נהיגה עם המנוע החשמלי:
e  משוך את ידית החלפת ההילוכים הימנית או

 השמאלית בגלגל ההגה ) עמוד 201(.
מנוע הבעירה מופעל. המערכת מאפשרת 
החלפת הילוכים ידנית באופן זמני. ההילוך 
שנבחר והאות M יופיעו בצג הרב-תפקודי.
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הפעלה בעת נהיגה עם מנוע הבעירה:
e  משוך את ידית החלפת ההילוכים הימנית או

 השמאלית בגלגל ההגה ) עמוד 201(.
המערכת מאפשרת החלפת הילוכים ידנית 

 באופן זמני. ההילוך שנבחר והאות M יופיעו בצג 
הרב-תפקודי.

פעולת ECO start/stop אינה זמינה בעת החלפת 
הילוכים ידנית.

מידע נוסף אודות תוכנית הנהיגה הידנית 
) עמוד 201(.

עצות לנהיגה

עצות כלליות לנהיגה

נהג בזהירות ושמור על מרחק בטוח מכלי הרכב 
שלפניך. הימנע מהאצה תדירה ופתאומית 

ומבלימה חדה.
במהלך נהיגה חשמלית חלקית, התחלת נסיעה 

והאצה, המנוע החשמלי תומך במנוע הבעירה 
הפנימית.

 במהלך בלימת מנוע כאשר תיבת ההילוכים 
במצב D והבלמים מופעלים, המנוע החשמלי פועל 

כאלטרנטור.
 ECO start/stop מידע נוסף אודות פעולת

) עמוד 312(.
עצות נהיגה נוספות ) עמוד 226(.

רכב עומד במקומו

אם הרכב נעצר, מנוע הבעירה מודמם על פי רוב. 
בקרת האקלים האוטומטית ממשיכה לפעול. 

תיבת ההגה החשמלית-מכנית מאפשרת שימוש 
במערכת הגה הכוח בלי לפגוע ברמת הנוחות.

האצה

בהתאם למצב הפעולה, התחלת נסיעה וכן נהיגה 
בתנאי עומס נמוכים מתבצעות:

• כולן תוך כדי הנעה חשמלית	
• בשילוב עם מנוע הבעירה הפנימית	

בעת האצה מהירה בעומס עולה או מלא, המערכת 
משתמשת במצב תגבור מוגבר. המנוע החשמלי 

תומך במנוע הבעירה על ידי העברת מומנט הנעה 
נוסף.

מצב בלימת מנוע או בלימה

יש שלושה מצבי פעולה אפשריים כאשר הרכב 
ההיברידי מאט:

• בעת שיוט והאטה, מתבצעת טעינת אנרגיה 	
) עמוד 300(. המנוע החשמלי פועל 

כאלטרנטור ואוגר את אנרגיית הטעינה במצבר 
המתח הגבוה.

• בעת בלימה עדינה, המנוע החשמלי מגביר 	
את האטת הרכב. טעינת האנרגיה גדלה 

) עמוד 300(. המנוע החשמלי פועל 
כאלטרנטור ואוגר את אנרגיית הטעינה במצבר 

המתח הגבוה.
• במהלך בלימה חזקה, גם בלם השירות פועל כדי 	

להאט את הרכב. שתי המערכות פועלות יחד.

נהיגה בתוך העיר

במהלך נסיעה עירונית, טעינת אנרגיה מתבצעת 
בשלבי ההאטה.

הרכב מונע על ידי המנוע החשמלי בלבד רק כאשר 
כל התנאים להדממה האוטומטית של המנוע 

מתקיימים.
מידע נוסף אודות הדממת המנוע האוטומטית 

) עמוד 312(.

נהיגה בכבישים בין-עירוניים

השלבים שלהלן מתבצעים בעת נהיגה בכבישים 
בין-עירוניים:

• האצה מהירה )מצב תגבור(	
• טעינת אנרגיה	
• מצב נהיגה חשמלית	

הרכב יכול להגיע עד למהירות של כ-120 קמ"ש 
באמצעות המנוע החשמלי בלבד.

ייתכן שטעינת האנרגיה תהיה רבה - הדבר תלוי 
במאפייני המסלול. הדבר מפחית את תצרוכת 

הדלק ואת פליטת המזהמים.
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נהיגה בדרך מהירה

להדממת מנוע הבעירה בעת נהיגה בדרך מהירה 
יש השפעה חיובית על תצרוכת הדלק ועל פליטת 

המזהמים.
אם הנהג מוריד את רגלו מדוושת ההאצה בתוכנית 

הנהיגה Comfort ומהירות הרכב אינה עולה על 
130 קמ"ש, מנוע הבעירה מודמם אוטומטית.

מידע נוסף אודות הדממת המנוע האוטומטית 
) עמוד 312(.

ECO start/stop פעולת

הערות כלליות

פעולת ECO start/stop מדוממת אוטומטית 
את מנוע הבעירה כאשר הרכב נעצר ובמהירויות 

שמתחת ל-130 קמ"ש ) עמוד 312(.
כל מערכות הרכב ממשיכות לפעול, לדוגמה בקרת 

האקלים האוטומטית.
פעולת ECO start/stop אינה זמינה בתוכנית 

הנהיגה Sport או במהלך החלפת הילוכים ידנית.

הדממת מנוע אוטומטית

מנוע הבעירה הפנימית מודמם אוטומטית אם:
• הנהג מוריד את רגלו מדוושת ההאצה בתוכנית 	

הנהיגה Comfort ומהירות הרכב אינה עולה על 
130 קמ"ש ) עמוד 312(

• מנוע הבעירה הפנימית הגיע לטמפרטורת 	
העבודה שלו

• הנהג לוחץ קלות על דוושת ההאצה כדי לשמור 	
על המהירות הנוכחית למרחק מוגבל לדוגמה

• מכסה המנוע סגור ונעול כהלכה	
• מצבר המתח הגבוה טעון במידה מספקת	
• אין תקלות במערכת ההיברידית	

מנוע הבעירה הפנימית לא יודמם אוטומטית אם:
• פעולת האבחון העצמי של מערכת ניהול המנוע 	

פועלת
• יש תקלה במערכת ההיברידית	
• בקרת האקלים של הרכב דורשת זאת	
• מצבר המתח הגבוה בטעינה ) עמוד 306(.	

התנעת מנוע אוטומטית

מנוע הבעירה הפנימית, שהודמם אוטומטית, נדלק 
אוטומטית במצבים מסוימים, כאשר:

• דרישת הכוח של הנהג באמצעות דוושת 	
ההאצה גדולה יותר ממה שהמנוע החשמלי יכול 

לספק לבדו
• הנהג מפעיל את תוכנית הנהיגה Sport או 	

מחליף הילוכים בצורה ידנית
• רמת הטעינה של מצבר המתח הגבוה הגיעה 	

לגבול התחתון
• 	.CHARGE הנהג בחר במצב הפעולה

מצב שיוט

במצב שיוט מנוע הבעירה מודמם ומנותק 
ממערכת העברת הכוח. המנוע החשמלי:

• יוצר כוח דחף בעוצמה נמוכה, המתאים למצב 	
השיוט שבו מנוע הבעירה פעיל

• פועל כאלטרנטור ומפיק את האנרגיה הדרושה 	
לצרכני העזר ולטעינת מצבר המתח הגבוה

 Comfort מצב שיוט זמין בתוכנית הנהיגה
במהירויות עד 130 קמ"ש.

ניהול אנרגיה מבוסס מפה

בעת שימוש בניהול אנרגיה מבוסס מפה, 
המערכת מתחשבת בנתונים אודות המסלול 

הצפוי כאשר הנחיית נסיעה פעילה.
מערכת ה-COMAND Online מספקת את 

הנתונים הקשורים לנתיב הכוללים:
• סוג כביש	
• הגבלות מהירות	

השימוש באנרגיה החשמלית מתחלק בצורה 
אופטימלית ואוטומטית מתחילת הנסיעה ועד 

סופה, תוך שימוש בנתוני הנסיעה. חלוקה זו היא 
חלוקה מונעת והיא לוקחת בחשבון:

• את קטעי הנסיעה שלפניך	
• את תצרוכת האנרגיה לאורך כל הנסיעה	



313פעולת המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין

ה
חני

ה ו
היג

נ

לפיכך מצב הטעינה של מצבר המתח הגבוה 
מבוקר בצורה שיטתית. בנוסף, פעולת הבקרה 

לוקחת בחשבון ש:
• החיסכון בדלק באמצעות השימוש באנרגיה 	

החשמלית עשוי להשתנות בהתאם לדרך 
)לדוגמה, דרך עירונית, דרך בין-עירונית או דרך 

מהירה(
• השימוש באנרגיה החשמלית מיועד להנעת 	

המנוע החשמלי, במיוחד בדרכים עירוניות.

הרכב בוחר אוטומטית במצב הנהיגה האופטימלי 
בהתאם לדרך.

ניהול אנרגיה מבוסס מפה זמין בתנאים שלהלן:
• 	Individual בעת בחירה בתוכנית הנהיגה
• 	 ECO-הגדרת ה Individual בתוכנית הנהיגה

Drive-נבחרת ב
• מצב הנהיגה HYBRID נבחר	
• הנחיית נסיעה פעילה הופעלה	
• נתוני מפה מתאימים זמינים	

בעת הפעלת ניהול אנרגיה מבוסס מפה, האזור 
שלפני הרכב יופיע בצבע ירוק בצג הרב-תפקודי.

חניה

e .הפעל את בלם החניה החשמלי 
נורית החיווי האדומה ! שבלוח המחוונים 

נדלקת.
e  כדי להעביר DIRECT SELECT השתמש בידית

.P את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב
e .סגור את מתג ההצתה 

המחוון READY שבלוח המחוונים כבה.
מידע נוסף אודות חניה והדממת מנוע הבעירה 

הפנימית ) עמוד 223(.
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בעיות בפעולת המערכת ההיברידית מסוג פלאג-אין

מנוע בעירה פנימית

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן להתניע את מנוע 
הבעירה הפנימית. לא 

מופיעות הודעות תצוגה 
בצג הרב-תפקודי. 

המחוון READY שבצג 
הרב-תפקודי כבוי.

לדוגמה, האבחון העצמי עדיין לא הסתיים או שיש תקלה במערכת 
ההיברידית.

e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .נסה שוב להתניע את מנוע הבעירה הפנימית

מנוע הבעירה הפנימית עדיין לא מניע:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

ברצונך להתחיל בנסיעה, 
ECO start/ אולם פעולת
stop אינה מתניעה את 
מנוע הבעירה הפנימית. 

המחוון READY שבצג 
הרב-תפקודי כבוי.

תקלה בפעולת ECO start/stop. נוריות האזהרה והחיווי שבלוח המחוונים 
נדלקות.

e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .התנע את המנוע

תקלה במערכת ההיברידית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

מערכת בלימה רגנרטיבית

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

ההתנגדות לבלימה יורדת 
ומהלך דוושת הבלמים 

ארוך מהרגיל.

סכנת תאונה $

תקלה במערכת הבלימה הרגנטיבית.
e  קרא את הודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי

) עמוד 350(.
e  קרא את המידע אודות נוריות החיווי והאזהרה שבלוח המחוונים

) עמוד 394(.
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מערכת היברידית

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

המערכת ההיברידית 
כובתה אוטומטית.

היית מעורב בתאונה.
המערכת ההיברידית נשארת כבויה אם:

• לא ניתן להתניע את מנוע הבעירה הפנימית לאחר כמה שניות.	
• נורית האזהרה האדומה של מערכת הריסון 6 שבלוח המחוונים 	

נדלקת.

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

המערכת ההיברידית 
כובתה אוטומטית. 

בנוסף, הודעת תצוגה 
 מופיעה בצג 

הרב-תפקודי.

קצר חשמלי במערכת ההיברידית או חיבור חשמלי התנתק.
e  קרא את הודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי

) עמוד 350(.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

גרירת גרור

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

כלי רכב עם בקרת גובה:
גובה הרכב יכול להשתנות בשוגג, לדוגמה כאשר 
אדם אחר משנה אותו. אם אתה מחבר או מנתק 

גרור במקרה זה, אתה עלול להילכד. חלקי גוף 
עלולים להילכד בין גוף הרכב לצמיגים או 

בתחתית הרכב. הדבר עלול לגרום לחבלה.
בעת חיבור או ניתוק, ודא שאף אחד לא:

• פותח או סוגר את הדלתות או את דלת תא 	
המטען

• מפעיל את בקרת הגובה או לוחץ על לחצן 	
ADS-ה

• נועל או משחרר את נעילת הרכב.	

אזהרה $

אתה עלול לאבד את השליטה ברכב הגורר 
והגרור אם הם מתחילים לסטות. הרכב הגורר 
והגרור עלולים אף להתהפך. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
בשום אופן אין לנסות לייצב את הרכב הגורר 

והגרור על ידי הגברת המהירות. האט את 
מהירות הנסיעה ואל תבצע פעולת היגוי נגדית. 

בלום אם יש צורך בכך.

אזהרה $

אם העומס על מערכת הנשיאה עובר את 
העומס המרבי המותר, היא עלולה להשתחרר 

מהרכב ולסכן את משתמשי הדרך האחרים. 
הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לתאונה 

ולחבלה.
לעולם אל תעבור את העומס המרבי המותר 

בעת השימוש במערכת נשיאה.

נשיאת מטען באופן שבו העומס על ראש וו הגרירה 
עולה על המותר עלול לגרום נזק ל:

• רכבך	
• גרור	
• חיבור וו הגרירה	
• מוט וו הגרירה	

הרכב הגורר והגרור עלולים לאבד את יציבותם.
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אם העומס על ראש וו הגרירה נמוך מהעומס 
המינימלי המותר, הרכב הגורר והגרור עלולים גם 

לאבד מיציבותם.
כדי למנוע מצבים מסוכנים:

• זכור לבדוק את העומס שעל ראש וו הגרירה לפני 	
כל נסיעה

• ודא שהעומס על ראש וו הגרירה קרוב ככל הניתן 	
לערכו המרבי

• אל תעבור את העומס המרבי המותר על ראש 	
וו הגרירה

• אין להשתמש בעומס הנמוך מהעומס המינימלי 	
על ראש וו הגרירה

ודא שאין אף אחד בין הרכב ובין הגרור בעת נסיעה 
לאחור לעבר הגרור.

חבר ושחרר את הגרור בזהירות. אם אתה לא 
מחבר את הגרור אל הרכב הגורר כהלכה, הגרור 

עלול להתנתק ממנו.
ודא שהערכים שלהלן אינם עוברים את הערכים 

המרביים המותרים:
• העומס המרבי המותר על ראש וו הגרירה	
• העומס המרבי המותר על הגרור	
• העומס המרבי המותר על הסרן האחורי של 	

הרכב הגורר
• המשקל הכולל המותר של הרכב הגורר והגרור	

ניתן למצוא את הערכים המותרים הרלוונטיים:
• במסמכי רכבך	
• על לוחיות הזיהוי שעל וו הגרירה ועל הגרור	
• על לוחית הזיהוי של הרכב	

אם הערכים שונים, הערך הנמוך תקף.
תוכל למצוא את הערכים שאושרו על ידי היצרן על 

לוחיות הזיהוי של הרכב, ואת ערכי הרכב הגורר 
בפרק "נתונים טכניים" ) עמוד 520(.

מאפייני ההתנהגות של רכבך ישתנו בעת גרירת 
גרור בהשוואה לנהיגה ללא גרור.

הרכב הגורר והגרור:
• כבדים יותר	
• מוגבלים בכל הקשור ליכולת ההאצה והנסיעה 	

בעלייה
• בעלי מרחק בלימה גדול יותר	
• מושפעים בצורה גדולה יותר מרוחות צד חזקות	

• דורשים הפעלה רגישה יותר של ההגה	
• בעלי רדיוס סיבוב גדול יותר	

הדבר עלול להשפיע על מאפייני ההתנהגות של 
הרכב. התאם את סגנון הנהיגה שלך בהתאם. 

שמור על מרחק ביטחון. נהג בזהירות.
בעת גרירת גרור, התאם תמיד את מהירותך 

לכביש ולתנאי מזג האוויר הנוכחיים. אל תעבור את 
המהירות המרבית המותרת לרכבך ולגרור.

הערות בעת גרירת גרור

הערות כלליות

בדוק את לחצי ניפוח הצמיגים בעת גרירת גרור. 
תוכל למצוא את הערכים בטבלת לחצי ניפוח 

הצמיגים שבתוך דלתית מילוי הדלק של הרכב 
) עמוד 476(.

נא זכור שבעת גרירת גרור, פעולתן של מערכות 
הנהיגה שלהלן מוגבלת או שהן אינן זמינות כלל.

•  (  PARKTRONIC עמוד 262(	
• מערכת עזר לזיהוי נקודות "מתות" 	

) עמוד 284(
• מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב 	

) עמוד 290(
• מערכת עזר לחניה אקטיבית ) עמוד 265(	

בכלי רכב ללא בקרת גובה, גובה חיבור וו הגרירה 
ישתנה בהתאם לעומס שעל הרכב. השתמש 

בגרור עם מוט גרירה בעל אפשרות לכוונון הגובה 
אם יש צורך בכך.

תוכל למצוא את מידות ההתקנה והעומסים בפרק 
"נתונים טכניים" ) עמוד 518(.

עצות לנהיגה

שים לב למידע העוסק במערכת ה- ®ESP לייצוב 
הגרור ) עמוד 88( ובהתחלת נסיעה עם גרור 

) עמוד 190(.
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בחר בתוכנית הנהיגה Comfort בעזרת הבקר 
(   DYNAMIC SELECT עמוד 195(.

המהירות המרבית המותרת לרכב הגורר והגרור 
תלויה בסוג הגרור. לפני התחלת הנסיעה, בדוק את 

מסמכי הגרור כדי לדעת מהי המהירות המרבית 
המותרת. ציית להגבלת המהירות המרבית 

התקפה במדינתך.
בכלי רכב מסוימים של מרצדס-בנץ, העומס 

המרבי המותר על הסרן האחורי עולה בעת גרירת 
גרור. עיין בפרק "נתונים טכניים" כדי לדעת אם 

הדבר חל על רכבך ) עמוד 520(. מטעמים 
הקשורים לאישור תפעול הרכב, אם אתה 

מעמיס את הרכב כך שהעומס המרבי המותר 
על הסרן האחורי מגיע לערכו המרבי בעת גרירת 
גרור, המהירות המרבית של הרכב הגורר והגרור 

לא תעלה על 100 קמ"ש. הנחיה זו תקפה גם 
במדינות שבהן המהירות המרבית המותרת לרכב 

גורר וגרור עולה על 100 קמ"ש.
מאפייני ההתנהגות של רכבך ישתנו בעת גרירת 
גרור בהשוואה לנהיגה ללא גרור, ותצרוכת הדלק 

תעלה.
השתמש בידית החלפת ההילוכים השמאלית 

כדי לשלב להילוך נמוך יותר בעת נסיעה בירידות 
ארוכות ותלולות.

הנחיה זו תקפה גם כאשר אתה מפעיל את 
בקרת השיוט, את ה-SPEEDTRONIC או את 

.DISTRONIC PLUS-ה
פעולה זו תאפשר לך להשתמש באפקט בלימת 
המנוע כדי שתצטרך להפעיל פחות את הבלמים 

כדי לשמור על מהירות הרכב. פעולה זו מקלה 
את העומס על מערכת הבלמים ומונעת את 

התחממות הבלמים ואת שחיקתם המהירה. אם 
אתה זקוק לכוח בלימה גדול יותר, לחץ על דוושת 

הבלמים לסירוגין ולא באופן קבוע.

עצות לנהיגה

אם הגרור סוטה מצד לצד:
e .אל תאיץ
e .אל תבצע פעולת היגוי נגדית
e .בלום אם יש צורך בכך

• שמור על מרחק גדול יותר מהרכב שלפניך 	
בהשוואה למרחק שנשמר ללא גרור.

• הימנע מבלימה חדה. בלום תחילה בעדינות כדי 	
לאפשר לגרור לעצור. לאחר מכן הגבר את כוח 

הבלימה במהירות.
• הערכים המתייחסים לכושר הנסיעה בעלייה 	

ממצב עמידה מתייחסים לגובה פני הים. בעת 
נסיעה באזורים הרריים, שים לב שהספק המנוע 

ויכולת הנסיעה שלו בעלייה יורדים עם העלייה 
בגובה.

פתיחת חיבור וו הגרירה

אזהרה $

אם חיבור וו הגרירה אינו נעול כהלכה, הגרור עלול 
להתנתק. הדבר עלול לגרום לתאונה.

נעל תמיד את חיבור וו הגרירה כמפורט.

אזהרה $

אם אתה משחרר את חיבור וו הגרירה או אם הוא 
אינו נעול כהלכה בעת קיפולו, הוא עלול לצאת 

החוצה. סיבוב חיבור וו הגרירה עלול לגרום 
לתאונה ולחבלה.

שחרר את חיבור וו הגרירה רק אם הוא אינו 
חסום. ודא תמיד שחיבור וו הגרירה ננעל כהלכה 

בעת קיפולו.

חובה לפתוח את חיבור וו הגרירה לפני גרירת גרור 
בעזרת רכבך.

e .ודא שהרכב עומד במקומו
חובה לפתוח את חיבור וו הגרירה לפני גרירת גרור 

בעזרת רכבך.
e .ודא שהרכב עומד במקומו
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e .פתח את דלת תא המטען
e  משוך את הכפתור : עד לשחרור חיבור וו

 הגרירה.
חיבור וו הגרירה נפתח מתחת לפגוש האחורי.
נורית החיווי שעל כפתור השחרור מהבהבת. 

שקע הגרור נפתח אוטומטית.

e  משוך את חיבור וו הגרירה בכיוון החץ עד
 לנעילתו במצב אנכי.

 נורית החיווי שעל כפתור השחרור כבה.
ההודעה Check trailer hitch lock )בדוק את 

נעילת וו הגרירה( תופיע בצג הרב-תפקודי עד 
לחיבור וו הגרירה.

e  הסר את הכיסוי המגן מחיבור וו הגרירה ואחסן
אותו במקום בטוח.

פתיחת חיבור וו הגרירה

אזהרה $

אם חיבור וו הגרירה אינו נעול, הגרור עלול 
להשתחרר. הדבר עלול לגרום לתאונה.

ודא שחיבור וו הגרירה מחובר כהלכה ונעול 
במקומו.

אל תנסה להאיץ תהליך זה על ידי הפעלת כוח   
נוסף בעזרת רגלך. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 

מכני למערכת.
יש שתי דרכים לפתיחת חיבור וו הגרירה:

• שימוש במתג שבדלת הנהג )כל הדגמים מלבד 	
כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין(

• שימוש במתג שבדלת תא המטען	

שקע המתח של הגרור מובנה בתוך חיבור וו 
הגרירה ויוצא החוצה יחד איתו.

שחרר את חיבור וו הגרירה רק כאשר תנועתו אינה 
חסומה.

פתיחה תוך שימוש במתג שבדלת הנהג )כל 
הדגמים מלבד כלי רכב היברידיים מסוג 

פלאג-אין(:
e .ודא שהרכב עומד במקומו
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .פתח את מתג ההצתה
e .: משוך קלות את המתג 

זמן קצר לאחר מכן חיבור וו הגרירה נפתח 
 מתחת לפגוש האחורי. יכולות לחלוף עד

7 שניות לפני יציאת חיבור וו הגרירה.
e  הסר את הכיסוי המגן מחיבור וו הגרירה ואחסן

אותו במקום בטוח.
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עד שחיבור וו הגרירה משתלב וננעל במצב אנכי:
• נורית החיווי ; מהבהבת	
• 	 Trailer coupling הודעת התצוגה

 ...extending )חיבור גרור נפתח( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

חיבור וו הגרירה נסגר בחזרה למצבו המקורי כאשר:
• אתה מושך שוב את המתג : לזמן קצר 	

במהלך פעולתו
• אתה מתחיל בנסיעה לפני שהודעת התצוגה 	

Trailer coupling extending )חיבור גרור 
נפתח( נעלמת מהצג הרב-תפקודי

• חיבור וו הגרירה נתקל במכשול בטווח פעולתו	

פתח באמצעות המתג שבדלת תא המטען:
e .ודא שהרכב עומד במקומו
e .פתח את דלת תא המטען
e .: משוך קלות את המתג 

זמן קצר לאחר מכן חיבור וו הגרירה נפתח 
 מתחת לפגוש האחורי. יכולות לחלוף עד

7 שניות לפני יציאת חיבור וו הגרירה.
e  הסר את הכיסוי המגן מחיבור וו הגרירה ואחסן

אותו במקום בטוח.
עד שחיבור וו הגרירה משתלב וננעל במצב אנכי:

• נורית החיווי ; מהבהבת	
• 	 Trailer coupling הודעת התצוגה

 ...extending )חיבור גרור נפתח( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

חיבור וו הגרירה נסגר בחזרה למצבו המקורי כאשר:
• אתה מושך שוב את המתג : לזמן קצר 	

במהלך פעולתו
• אתה מתחיל בנסיעה לפני שהודעת התצוגה 	

Trailer coupling extending )חיבור גרור 
נפתח( נעלמת מהצג הרב-תפקודי

• חיבור וו הגרירה נתקל במכשול בטווח פעולתו	

מידע נוסף:
• הודעות תצוגה בעת גרירת גרור ) עמוד 386(	
• בעיות בעת הפעלת חיבור וו הגרירה 	

) עמוד 325(

חיבור גרור

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

כלי רכב עם בקרת גובה:
אם אתה מנתק את כבל הגרור, גובה הרכב יורד. 

הדבר עלול ללכוד אותך או אחרים בין גוף הרכב 
לצמיגים או בתחתית הרכב. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
ודא שאין אף אחד בסביבת קשת הגלגל או 

מתחת לרכב בעת ניתוק כבל הגרור.

כלי רכב עם מתלה פלדה

e .P מעביר את תיבת ההילוכים למצב
e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .מקם את הגרור מאחורי הרכב בצורה אופקית
e .חבר את הגרור
e .חבר את החיבור החשמלי בין הרכב לגרור
e .בדוק שמערכת התאורה של הגרור פועלת
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AIRMATIC כלי רכב עם חבילת

לפני התחלת הנסיעה, ודא שגלגל התמיכה   
של הגרור מורם במלואו. אחרת, גלגל התמיכה 

המורד של הגרור עלול לגרום נזק לגרור או לרכב 
במהלך הנסיעה.

e .P מעביר את תיבת ההילוכים למצב
e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .התנע את המנוע
e .)251 עמוד ( העבר את הרכב לגובה רגיל
e  בעזרת הבקר Comfort בחר בתוכנית הנהיגה

(   DYNAMIC SELECT עמוד 257(.

e .דומם את המנוע
e .סגור את הדלתות ואת דלת תא המטען
e .מקם את הגרור מאחורי הרכב בצורה אופקית
e .חבר את הגרור
e .חבר את החיבור החשמלי בין הרכב לגרור
e .בדוק שמערכת התאורה של הגרור פועלת
e  הזז את המתג המשולב למעלה ולמטה, ובדוק

אם פנסי האיתות המתאימים שבגרור 
מהבהבים.

הרכב יזהה את הגרור רק אם החיבור החשמלי 
מחובר כהלכה ואם מערכת התאורה פועלת 

כהלכה. גם פעולתן של מערכות אחרות תלויה 
בכך, לדוגמה:

• 	 ESP® 

• 	PARKTRONIC
• מערכת עזר לחניה אקטיבית	
• מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות"	
• מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב	

כלי רכב עם חבילת AIRMATIC: אם אתה  +
מחבר גרור, הרכב נשאר תחילה בגובה שנבחר 

לתוכנית הנהיגה שהוגדרה. שים לב להנחיות 
שלהלן בעת חיבור גרור:

• אם לא בחרת קודם לכן בגובה הרגיל, הרכב 	
עובר אוטומטית לגובה הרגיל החל ממהירות של 
30 קמ"ש. הוא לא יורד מתחת לגובה הרגיל גם 

במהירויות גבוהות.
• גובהי הרכב מתחת לגובה הרגיל אינם זמינים.	
• הגובה המוגבה זמין עד מהירות של 30 קמ"ש.	

• הדבר תקף גם בעת שימוש באביזרים 	
המחוברים אל תוך שקע וו הגרירה )לדוגמה 

מתקן לנשיאת אופניים(.
• לפני הנהיגה עם גרור, נא עיין במידע אודות גלגל 	

התמיכה של הגרור ) עמוד 319(.

שחרור גרור

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה משחרר את הגרור כאשר בלם 
ה-overrun מופעל, ידך עלולה להילכד בין הרכב 

ובין מוט הגרירה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
 overrun-אל תשחרר את הגרור כאשר בלם ה

מופעל.

אזהרה $

כלי רכב עם בקרת גובה:
אם אתה מנתק את כבל הגרור, גובה הרכב יורד. 

הדבר עלול ללכוד אותך או אחרים בין גוף הרכב 
לצמיגים או בתחתית הרכב. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
ודא שאין אף אחד בסביבת קשת הגלגל או 

מתחת לרכב בעת ניתוק כבל הגרור.

 overrun-אל תנתק את הגרור כאשר בלם ה  
מופעל. אחרת הדבר עלול לגרום נזק לרכב 

.overrun-כתוצאה מקפיצת בלם ה
הסר את כבל המתאם לפני קיפול חיבור וו   
הגרירה. אחרת אתה עלול לגרום נזק לפגוש 

האחורי ולכבל המתאם.
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כלי רכב עם מתלה פלדה

e .P מעביר את תיבת ההילוכים למצב
e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .אבטח את הגרור מפני התדרדרות
e .הסר את כבל הגרור ונתק את הגרור

AIRMATIC כלי רכב עם חבילת

e .P מעביר את תיבת ההילוכים למצב
e .הפעל את בלם החניה החשמלי
e .התנע את המנוע
e .סגור את הדלתות ואת דלת תא המטען
e .אבטח את הגרור מפני התדרדרות
e .הסר את כבל הגרור ונתק את הגרור
e .דומם את המנוע

סגירת חיבור וו הגרירה

אזהרה $

אם אתה משחרר את חיבור וו הגרירה או אם 
הוא אינו נעול כהלכה בעת קיפולו, הוא עלול 

לצאת החוצה. סיבוב חיבור וו הגרירה עלול לגרום 
לתאונה ולחבלה.

שחרר את חיבור וו הגרירה רק אם הוא אינו 
חסום. ודא תמיד שחיבור וו הגרירה ננעל כהלכה 

בעת קיפולו.

קפל וסגור את חיבור וו הגרירה אם אינך משתמש 
בו.
e  ודא שהרכב עומד במקומו ושכבלי הגרור

מנותקים.
e .התקן את הכיסוי המגן על חיבור וו הגרירה
e .פתח את דלת תא המטען

e  משוך את כפתור השחרור : עד לשחרור
 חיבור וו הגרירה.

חיבור וו הגרירה נכנס מתחת לפגוש האחורי. 
נורית החיווי שעל כפתור השחרור מהבהבת.

אל תנסה להאיץ תהליך זה על ידי הפעלת כוח  +
נוסף בעזרת רגלך. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 

מכני למערכת.

e  לחץ על חיבור וו הגרירה בכיוון החץ עד
 שתשמע נקישת נעילה מאחורי הפגוש.

נורית החיווי שעל כפתור השחרור תכבה, 
וההודעה שבצג הרב-תפקודי תיעלם.

סגירת חיבור וו הגרירה

אל תנסה להאיץ תהליך זה על ידי הפעלת כוח   
נוסף בעזרת רגלך. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 

מכני למערכת.
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קפל וסגור את חיבור וו הגרירה אם אינך משתמש 
בו. יש שתי דרכים לסגירת חיבור וו הגרירה:

• שימוש במתג שבדלת הנהג )כל הדגמים מלבד 	
כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין(

• שימוש במתג שבדלת תא המטען	

שחרר את חיבור וו הגרירה רק כאשר תנועתו אינה 
חסומה.

סגירה תוך שימוש במתג שבדלת הנהג )כל 
הדגמים מלבד כלי רכב היברידיים מסוג 

פלאג-אין(:
e  ודא שהרכב עומד במקומו ושכבלי הגרור

מנותקים.
e .התקן את הכיסוי המגן על חיבור וו הגרירה
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .פתח את מתג ההצתה
e .: משוך קלות את המתג 

זמן קצר לאחר מכן חיבור וו הגרירה נסגר 
 מתחת לפגוש האחורי. יכולות לחלוף עד

7 שניות לפני סגירת חיבור וו הגרירה.
עד שחיבור וו הגרירה משתלב וננעל מתחת לפגוש:

• נורית החיווי ; מהבהבת	
• 	 Trailer coupling הודעת התצוגה

 ...extending )חיבור גרור נפתח( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

חיבור וו הגרירה נסגר בחזרה למצבו המקורי כאשר:
• אתה מושך שוב את המתג : לזמן קצר 	

במהלך פעולתו
• אתה מתחיל בנסיעה לפני שהודעת התצוגה 	

 ...Trailer coupling extending )חיבור גרור 
נפתח( נעלמת מהצג הרב-תפקודי

• חיבור וו הגרירה נתקל במכשול בטווח פעולתו	

סגירה באמצעות המתג שבדלת תא המטען:
e  ודא שהרכב עומד במקומו ושכבלי הגרור

מנותקים.
e .התקן את הכיסוי המגן על חיבור וו הגרירה
e .פתח את דלת תא המטען
e .: משוך קלות את המתג 

זמן קצר לאחר מכן חיבור וו הגרירה נסגר 
 מתחת לפגוש האחורי. יכולות לחלוף עד

7 שניות לפני סגירת חיבור וו הגרירה.
עד שחיבור וו הגרירה משתלב וננעל מתחת לפגוש:

• נורית החיווי ; מהבהבת	
• 	 Trailer coupling הודעת התצוגה

 ...extending )חיבור גרור נפתח( מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.
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חיבור וו הגרירה נסגר בחזרה למצבו המקורי כאשר:
• אתה מושך שוב את המתג : לזמן קצר 	

במהלך פעולתו
• אתה מתחיל בנסיעה לפני שהודעת התצוגה 	

 ...Trailer coupling extending )חיבור גרור 
נפתח( נעלמת מהצג הרב-תפקודי

• חיבור וו הגרירה נתקל במכשול בטווח פעולתו	

מידע נוסף:
• הודעות תצוגה בעת גרירת גרור ) עמוד 386(	
• בעיות בעת הפעלת חיבור וו הגרירה 	

) עמוד 325(

אספקת מתח לגרור

באפשרותך לחבר אביזרים בעלי הספק נקוב   
של 180 ואט אל אספקת המתח הקבועה, 

ואביזרים בעלי הספק נקוב של 180 ואט אל 
אספקת המתח המופעלת על ידי מתג ההצתה.

ייתכן שמצבר הגרור לא ייטען דרך אספקת 
המתח.

שקע הגרור של רכבך צויד במפעל באספקת מתח 
קבועה ובאספקת מתח המופעלת על ידי מתג 

ההצתה.
אספקת המתח הקבועה מגיעה לפין 9 בשקע 

הגרור.
אספקת המתח המתקבלת באמצעות מתג 

ההצתה מגיעה לפין 10 בשקע הגרור.
אספקת המתח הקבועה לגרור מנותקת אם מתח 

הרכב נמוך ולאחר 6 שעות לכל היותר.
באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות החיבורים 

החשמליים במרכז שירות מורשה.
e  :כדי לחבר או לנתק את אספקת המתח

סובב את המפתח למצב 2 או ( 0 עמוד 187(.

LED-בדיקת תקלה בנורות ה

אם הגרור מצויד בנורות LED, הודעת תקלה עלולה 
להופיע בצג הרב-תפקודי גם אם אין תקלה. 

הסיבה להופעת הודעת התקלה עשויה להיות 
 נעוצה בעובדה שעוצמת הזרם ירדה מתחת 

ל- 50 מילי-אמפר.
כדי לוודא שחיווי התקלה פועל כהלכה, צריכת 

 LED-הזרם המינימלית בכל אחד מענפי נורות ה
בתאורת הגרור חייבת להיות 50 מילי-אמפר.

גרור עם מחבר 7 פינים

הערות כלליות

גרור עם מחבר 7 פינים: באפשרותך לחבר את 
שקע ה- 13 פינים אל חיבור וו הגרירה בעזרת 
מתאם או כבל מתאם אם יש צורך בכך. תוכל 

להשיג את שניהם במרכז שירות מורשה.

התקנת המתאם

ודא שהכבל ארוך דיו כדי שהוא לא יתנתק   
במהלך פנייה.

הסר את כבל המתאם לפני קיפול חיבור וו   
הגרירה. אחרת אתה עלול לגרום נזק לפגוש 

האחורי ולכבל המתאם.

e .פתח את מכסה השקע
e  הכנס את המחבר כאשר הזיז : נמצא בתוך

החריץ = שבשקע.
e  סובב את המחבר ; עם כיוון השעון עד

לעצירתו.
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e .אפשר למכסה להינעל
e  אם אתה משתמש בכבל מתאם, אבטח את

הכבל אל הגרור בעזרת אזיקונים.
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בעיות בגרירת גרור

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

לא ניתן לנעול את חיבור 
וו הגרירה המשוחרר.

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

חיבור וו הגרירה לא 
משתחרר גם כאשר:

• הרכב עומד במקומו	
• כבל הגרור אינו מחובר	
• כפתור שחרור חיבור וו 	

הגרירה נמשך למשך 
יותר משנייה

מתח הרכב נמוך מדי.
e .התנע את המנוע

אם חיבור וו הגרירה עדיין לא משתחרר:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

 למידע אודות מרכזי שירות מורשים:  +
) עמוד 29(.

הערות בטיחות חשובות

$ אזהרה

הפעלת מערכות המידע המובנות וציוד 
התקשורת שבתוך הרכב במהלך הנהיגה תסיח 

את דעתך מתנאי התנועה. במקרה זה אתה 
עלול לאבד את השליטה ברכב. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
הפעל התקנים אלו רק אם תנאי התנועה 

והכביש מאפשרים זאת. אם אינך בטוח בנוגע 
לתנאים הסביבתיים, עצור במקום בטוח ובצע 

את פעולותיך רק כאשר הרכב עומד במקומו.

חובה לציית לדרישות החוק התקפות במדינה שבה 
אתה נוהג בעת הפעלת מחשב הדרך.

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין בלבד:

$ אזהרה

אם יש תקלה בלוח המחוונים, ייתכן שלא תוכל 
לדעת שיש הגבלות על פעולות בטיחותיות 
מסוימות. הדבר עלול להשפיע על בטיחות 

השימוש ברכבך. הדבר עלול לגרום לתאונה.
עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי 

התנועה, ופנה למרכז שירות מורשה.

כל הדגמים, מלבד כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין:

$ אזהרה

במקרה של תקלה בלוח המחוונים, ייתכן שלא 
תוכל לזהות הגבלות הקשורות לבטיחות. הדבר 

עלול להשפיע על בטיחות השימוש ברכבך. 
הדבר עלול לגרום לתאונה.

נהג בזהירות. בדוק את הרכב במרכז שירות 
מורשה.

אם בטיחותו התפעולית של רכבך נפגעת, החנה 
את הרכב בהקדם האפשרי. צור קשר עם מרכז 

שירות מורשה.
מחשב הדרך מראה בצג הרב-תפקודי רק הודעות 
או אזהרות של מערכות מסוימות. לכן עליך לוודא 

שרכבך פועל בצורה בטוחה בכל עת.
לסקירה, ראה את איור לוח המחוונים ) עמוד 36(.

תצוגות ופעולה

תאורת לוח מחוונים

ניתן לכוונן את עוצמת התאורה שבלוח המחוונים, 
בתצוגות ובבקרות שבתוך הרכב בעזרת כפתור 

בקרת הבהירות.
כפתור בקרת הבהירות ממוקם בחלקו השמאלי 

התחתון של לוח המחוונים ) עמוד 36(.
e  סובב את כפתור בקרת הבהירות עם כיוון

 השעון או נגד כיוון השעון.
אם מתג האורות נמצא במצב T , Ã או 

L, הבהירות תלויה בעוצמת תאורת 
הסביבה.

חיישן התאורה שבלוח המחוונים שולט  +
אוטומטית בבהירות הצג הרב-תפקודי.

במהלך היום, התצוגות שבלוח המחוונים לא 
יוארו.
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מד מהירות עם מקטעים

מד המהירות מחולק למקטעים רק בכלי רכב עם 
.DISTRONIC PLUS מערכת

המקטעים שבתוך מד המהירות מציינים את טווח 
המהירות שבו הרכב נע.

• מערכת SPEEDTRONIC משתנה מופעלת 	
) עמוד 238(:

המקטעים שבין התחלת הסקלה ועד הגבלת 
המהירות שנבחרה נדלקים.

• מערכת DISTRONIC PLUS מופעלת 	
) עמוד 240(:

מקטע אחד או שני מקטעים בטווח המהירות 
שהוגדרה נדלקים.

• DISTRONIC PLUS מזהה רכב הנע לפניך 	
במהירות נמוכה יותר מהמהירות השמורה 

בזיכרון:

המקטעים שבין מהירות הרכב שמלפנים 
והמהירות שנשמרה נדלקים.

מד מהירות מנוע

אל תפעיל את המנוע בטווח המהירות האדום.   
הדבר יגרום נזק למנוע.

האזור האדום שבמד מהירות המנוע מציין את טווח 
מהירות היתר של המנוע.

 אספקת הדלק מופסקת כדי להגן על המנוע 
בטווח זה.

תצוגת טמפרטורה חיצונית

עליך לשים לב במיוחד לתנאי הכביש כאשר 
הטמפרטורות סביב נקודת הקפיאה.

זכור שצג הטמפרטורה החיצונית מראה את 
טמפרטורת האוויר שנמדדה ולא את טמפרטורת 

הכביש.
 תצוגת הטמפרטורה החיצונית מופיעה בצג 

הרב-תפקודי ) עמוד 331(.
 שינוי בטמפרטורה החיצונית מופיע בצג 

הרב-תפקודי לאחר השהיה.

מד טמפרטורת נוזל קירור

$ אזהרה

אם אתה פותח את מכסה המנוע כאשר המנוע 
חם או כאשר יש שרפה בתא המנוע, גזים חמים 
או מוצרי שירות נוזליים אחרים עלולים לפגוע בך. 

הדבר עלול לגרום לחבלה.
הנח למנוע החם להתקרר לפני פתיחת מכסה 
המנוע. אם יש שרפה בתא המנוע, השאר את 
מכסה המנוע סגור וצור קשר עם שירותי כיבוי 

האש.

כל הדגמים, מלבד כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: מד טמפרטורת נוזל הקירור נמצא בצדו 

הימני של לוח המחוונים ) עמוד 36(.
כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: טמפרטורת 
 Coolant נוזל הקירור מופיעה בתפריט המשנה

שבצג הרב-תפקודי ) עמוד 341(.
בתנאי פעולה רגילים וכאשר מפלס נוזל הקירור 

תקין, טמפרטורת נוזל הקירור יכולה להגיע 
. 120°C  -ל

כאשר טמפרטורות הסביבה החיצוניות גבוהות 
ובעת נהיגה בעלייה, טמפרטורת נוזל הקירור 

עשויה לעלות לקצה הסקלה.
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הפעלת מחשב הדרך

סקירה

צג רב-תפקודי  :

לוח בקרה ימני  ;

לוח בקרה שמאלי  =

e  כדי להפעיל את מחשב הדרך: סובב את
המפתח במתג ההצתה למצב 1.

באפשרותך לשלוט בצג הרב-תפקודי ובהגדרות 
של מחשב הדרך בעזרת הלחצנים שעל גלגל ההגה 

הרב-תפקודי.

לוח בקרה שמאלי

=

;

• הצגת התפריט וסרגל התפריטים	

9

:

לחץ לחיצה קצרה:
• גלילת הרשימות	
• בחירה בתפריט משנה או בפעולה	
• כלי רכב עם Audio 20: בתפריט 	

Audio, בחירה בתחנה השמורה 
הקודמת/הבאה, כאשר רשימת 

התחנות פעילה, או בהאזנה לרצועת 
שמע

• 	 :COMAND Online כלי רכב עם
בתפריט Audio, בחירה בתחנה 
הקודמת/הבאה, כאשר רשימת 

התחנות פעילה, או בהאזנה לרצועת 
שמע או סצנת וידאו

• בתפריט Tel )טלפון(: מעבר לספר 	
הטלפונים ובחירה בשם או במספר 

טלפון

9

:

לחץ והחזק לחוץ:
• כלי רכב עם Audio 20: בתפריט 	

Audio, בחירה בתחנה הקודמת או 
הבאה, כאשר רשימת התחנות 

פעילה, בחירה ברצועת שמע בעזרת 
הגלילה המהירה או בחירה בסצנת 

וידאו
• 	 :COMAND Online כלי רכב עם

בתפריט Audio, בחירה ברשימת 
תחנות בתחום התדרים הרצוי או 

ברצועת שמע או בסצנת וידאו 
בעזרת הגלילה המהירה

• בתפריט Tel )טלפון(: התחלת גלילה 	
מהירה אם ספר הטלפונים פתוח

a• אישור הבחירה או הודעת התצוגה	
• בתפריט Tel )טלפון(: מעבר לספר 	

הטלפונים וחיוג למספר שנבחר
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לחץ לחיצה קצרה:%
• הקודם	
• 	:Audio 20 כלי רכב עם

כיבוי הבקרה הקולית כדי לנווט )עיין 
בהוראות ההפעלה של היצרן(

• 	:COMAND Online כלי רכב עם
כיבוי LINGUATRONIC )ראה 

הוראות הפעלה נפרדות(
• הסתרת הודעת התצוגה או הצגת 	

פעולת תפריט Trip )נסיעה( 
האחרונה שבשימוש

• יציאה מספר הטלפונים/זיכרון החיוג 	
החוזר

לחץ והחזק לחוץ:%
• הצגת התצוגה הרגילה שבתפריט 	

Trip )נסיעה(

לוח בקרה ימני

~• דחייה או סיום שיחה	
• יציאה מספר הטלפונים/זיכרון החיוג 	

החוזר

6• ייזום או קבלת שיחה	
• מעבר לזיכרון החיוג החוזר	

 W
X

• כוונון עוצמת השמע	

8• השתקה	

?• 	:Audio 20 כלי רכב עם
הפעל את הבקרה הקולית כדי לנווט 

)עיין בהוראות ההפעלה של היצרן(
• 	:COMAND Online כלי רכב עם

הפעלת LINGUATRONIC )ראה 
הוראות הפעלה נפרדות(

צג רב-תפקודי

צג קבוע: טמפרטורה חיצונית או מהירות   :
) עמוד 342(

שעה  ;

שדה טקסט  =

סרגל תפריט  ?

תוכנית הנהיגה ) עמוד 197(  A

מצב תיבת ההילוכים ) עמוד 197(  B

e  כדי להציג את סרגל התפריטים ?: לחץ על
 הלחצן ; או = שעל גלגל ההגה.

אם לא תלחץ עוד על אחד מהלחצנים, סרגל 
התפריט ? ייעלם לאחר כמה שניות.

שדה הטקסט = מראה את התפריט שנבחר 
או את תפריט המשנה ואת הודעות התצוגה.

 באפשרותך לכוונן את השעה בעזרת +
Audio 20 או COMAND Online; ראה הוראות 

הפעלה נפרדות.
ההודעות שלהלן עשויות להופיע בצג הרב-תפקודי:

המלצת החלפת הילוך     Z
בעת החלפת הילוכים   

בצורה ידנית) עמוד 210(
מערכת עזר לחניה     XjY

אקטיבית ) עמוד 265(
בקרת שיוט ) עמוד 235(  ̄

( SPEEDTRONIC עמוד 238(  LIM
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פעולה היברידית מסוג פלאג-אין   READY
מופעלת )כלי רכב היברידיים 

מסוג פלאג-אין( ) עמוד 309(
מצב פעולה, תצוגות מצב   HYBRID

פעולה נוספות )כלי רכב 
היברידיים מסוג פלאג-אין( 

) עמוד 303(
טווח נסיעה על המנוע החשמלי   è

) עמוד 303(
תצוגת רמת טעינת מצבר   Ý 100%

המתח הגבוה ) עמוד 303(
  LOW RANGE הילוך שטח  LOW RANGE

) עמוד 297(
מערכת עזר לפנסים אדפטיביים   _

פלוס  ) עמוד 147(
 ECO start/stop פעולת  è

) עמוד 191(
פעולת ( HOLD עמוד 255(  ë

מערכת עזר להיגוי  a 
 DISTRONIC PLUS 

ו-(  Stop&Go Pilot עמוד 250(
מהירות הנסיעה עברה את    120 km/h! 

המהירות המרבית המותרת 
)במדינות מסוימות בלבד(

ויסות מהירות נסיעה במורד    DSR
) עמוד 294(

תפריטים ותפריטי משנה

סקירת התפריט

לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל ההגה 
כדי להציג את סרגל התפריטים וכדי לבחור 

בתפריט.
הפעלת מחשב הדרך ) עמוד 330(.

באפשרותך להציג את התפריטים שלהלן, בהתאם 
לציוד המותקן ברכב:

• תפריט Trip )נסיעה( ) עמוד 332(	
• תפריט Navi )הוראות ניווט( ) עמוד 334(	
• תפריט Audio )שמע( ) עמוד 335(	
• תפריט Tel )טלפון( ) עמוד 337(	
• תפריט  .Assist )עזרה( ) עמוד 338(	

• תפריט  .Serv )שירות( ) עמוד 340(	
• תפריט Settings )הגדרות( ) עמוד 341(	
• תפריט ON&OFFROAD )כביש ושטח( 	

) עמוד 347(
• 	 )Mercedes-AMG בדגמי( AMG תפריט

) עמוד 347(

תפריט Trip )נסיעה(

תצוגה רגילה

• לחץ על הלחצן % שעל גלגל ההגה, והחזק 	
אותו לחוץ עד להצגת התפריט Trip )נסיעה( 

עם מד המרחק המתאפס : ומד המרחק 
המצטבר ;.

מחשב דרך - "מהתנעה" או "מאיפוס"

מרחק  :

זמן נסיעה  ;

מהירות ממוצעת  =

תצרוכת דלק ממוצעת  ?

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
 From מהתנעה( או( From start באפשרות

reset )מאיפוס(.
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הערכים שבתפריט המשנה From start מחושבים 
מהתחלת הנסיעה בעוד שהערכים שבתפריט 

המשנה From reset מחושבים מהפעם האחרונה 
שתפריט המשנה אופס ) עמוד 334(.

מחשב הדרך From start )מהתנעה( מתאפס 
אוטומטית אם:

• מתג ההצתה סגור למשך יותר מ- 4 שעות	
• 999 שעות חלפו	
• הרכב עבר 9,999 ק"מ	

מחשב הדרך From reset )מאיפוס( מתאפס 
 אוטומטית אם הערך עובר 9,999 שעות או

99,999 ק"מ.

ECO צג

.Mercedes-AMG אינו זמין בדגמי ECO-צג ה
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

.)ECO צג( ECO DISPLAY-ב
אם מתג ההצתה נשאר סגור לפרק זמן העולה על 

4 שעות, צג ה-ECO יתאפס אוטומטית.
מידע נוסף אודות צג ה-( ECO עמוד 226(.

הצגת הטווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

דגמי Mercedes-AMG: התפריט מציג רק את 
הטווח המשוער :.

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: התפריט מציג 
את תצרוכת הדלק הנוכחית ;. 

בהודעה מופיעה לאחר מכן, הצג הרב-תפקודי 
מציג את טווח הנסיעה המשוער על המנוע 

החשמלי ואת טווח הנסיעה הכולל ) עמוד 309(.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי להציג את

הטווח המשוער : ואת תצרוכת הדלק 
הנוכחית ;.

הטווח המשוער : שניתן לעבור מחושב בהתאם 
לסגנון הנהיגה הנוכחי שלך ובהתאם לכמות הדלק 

שנותרה במכל. אם יש רק כמות קטנה של דלק 
במכל הדלק, במקום הטווח המשוער : יופיע 

.C סמל של רכב מתודלק
תצוגת הטעינה = מראה לך אם האנרגיה 

הקינטית מומרת במצב בלימת מנוע וטוענת את 
המצבר. תצוגת הטעינה = תלויה במנוע המותקן 

ברכב ולכן אינה זמינה בכל כלי הרכב.

מד מהירות דיגיטלי

e  לחץ על הלחצן; או = שעל גלגל ההגה
כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור במד
 המהירות הדיגיטלי.

ייתכן שתופיע גם המלצה Z להחלפת הילוך.
שים לב להמלצת החלפת ההילוך Z בעת 

החלפת הילוכים ידנית ) עמוד 201(.
דגמי Mercedes-AMG: המלצת החלפת הילוך 

מופיעה בסרגל המצב של הצג הרב-תפקודי 
ולא בצג מד המהירות הדיגיטלי.
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איפוס הערכים

e  לחץ על הלחצן; או = שעל גלגל ההגה
כדי לבחור בתפריט Trip )נסיעה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
בפעולה שברצונך לאפס.

e .כדי לאשר את בחירתך a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : כדי לבחור באפשרות

Yes )כן(, ולחץ על הלחצן a כדי לאשר.

באפשרותך לאפס את הערכים של הפעולות 
שלהלן:

• מד מרחק מתאפס	
• 	"From start" מחשב הדרך
• 	"From reset" מחשב הדרך
• 	ECO צג

+  ,ECO-אם אתה מאפס את הערכים שבצג ה
הערכים במחשב הדרך "From start" גם 

יתאפסו. אם אתה מאפס את הערכים במחשב 
הדרך "From start", הערכים שבצג ה-ECO גם 

יתאפסו.

תפריט ניווט

הצגת הוראות ניווט

בתפריט Navi )ניווט(, הצג הרב-תפקודי מראה 
את הוראות הניווט.

קרא את המידע הנוסף על הניווט בהוראות 
ההפעלה הנפרדות של Audio 20 או של 

.COMAND Online

e  ,COMAND Online או את Audio 20 הפעל את
ראה הוראות הפעלה נפרדות.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Navi )ניווט(.

הנחיית נסיעה לא פעילה

כיוון הנסיעה  :

כביש נוכחי  ;

הנחיית נסיעה פעילה

לא הוכרז שינוי בכיוון

המרחק עד ליעד  :

המרחק אל שינוי הכיוון הבא  ;

כביש נוכחי  =

סמל המציין "עליך להמשיך במסלול הנסיעה"  ?

הוכרז שינוי כיוון ללא המלצת נתיב

הכביש שאליו מוביל שינוי הכיוון  :

המרחק אל שינוי הכיוון ותצוגה חזותית של   ;
המרחק

סמל שינוי כיוון  =

כאשר יש לבצע שינוי כיוון, תוכל לראות את 
הסמל = של שינוי הכיוון וגרפיקת המרחק ;. 

הוא מתקצר לעבר חלקו העליון של הצג עם 
התקרבותך אל נקודת שינוי הכיוון. שינוי הכיוון 

מתחיל ברגע שתצוגת המרחק היא אפס.
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הוכרז שינוי כיוון עם המלצת נתיב

הכביש שאליו מוביל שינוי הכיוון  :

המרחק אל שינוי הכיוון ותצוגה חזותית של   ;
המרחק

נתיבים לא מומלצים  =

נתיב מומלץ ונתיב חדש במהלך שינוי כיוון  ?

סמל שינוי כיוון  A

בכבישים עם כמה נתיבים, ניתן להציג המלצות 
לנתיב החדש בשינוי הכיוון הבא אם המפה 

הדיגיטלית תומכת במידע זה. הנתיבים החדשים 
יתווספו במהלך שינוי הכיוון.

נתיב לא מומלץ =: לא תוכל לבצע את שינוי הכיוון 
הבא אם תישאר בנתיב זה.

נתיב מומלץ ונתיב חדש במהלך שינוי כיוון ?: 
בנתיב זה תוכל לבצע את שני שינויי הכיוון הבאים 

בלי לעבור לנתיב אחר.

חיוויי מצב אחרים של מערכת הניווט

מערכת הניווט מציגה מידע נוסף ואת מצב הרכב.
תצוגות אפשריות

• 	 Calculating מסלול חדש( או(  New route... 
 ...route )מחשב מסלול(

מחשב מסלול חדש.
• Road not mapped )הכביש לא ממופה(	

הרכב נמצא בתוך המפה הדיגיטלית, אולם 
המערכת לא מזהה את הכביש, כבישים חדשים, 

חניוני רכב או שטח פרטי.
• No route )אין מסלול(	

לא ניתן לחשב מסלול אל היעד שנבחר.
• 	O

הגעת ליעד או ליעד ביניים.

תפריט Audio )שמע(

בחירת תחנת רדיו

רשימת תחנות פעילה  :

תחנה והמקום בזיכרון שבו היא שמורה  ;

התחנה ; מוצגת בשילוב תדר התחנה או  +
שם התחנה. המקום בזיכרון שבו היא שמורה 

מוצג עם התחנה ; בצג הרב-תפקודי רק אם 
היא נשמרה בזיכרון.

e  COMAND Online או את Audio 20 הפעל את
ובחר ב-Radio )רדיו( )ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Audio )שמע(.
:Audio 20 כלי רכב עם

e  :כדי לבחור בתחנה מתוך רשימת התחנות
לחץ לחיצה קצרה על הלחצן 9 או :.

e  :כדי לבחור בתחנה מתוך רשימת התחנות
לחץ על הלחצן 9 או : והחזק אותו 

לחוץ לזמן קצר.
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:COMAND Online כלי רכב עם
e  :כדי לבחור ברשימה מתוך רשימת התחנות

לחץ על הלחצן : או 9 והחזק אותו 
לחוץ לזמן קצר עד להצגת רשימת התחנות 

בתחום התדרים הרצוי בצג הרב-תפקודי.
e  : כדי לבחור בתחנה: לחץ על 9 או

לזמן קצר.

רדיו DAB  (Digital Audio Broadcasting) הוא  +
תקן שידור דיגיטלי המיועד לקליטת שידורי רדיו 

על ידי מכשירים ניידים.

הפעלת נגן שמע או מדיית שמע

קובצי שמע מנגני שמע שונים או אפשרות לנגן 
מדיה - תלוי בציוד המותקן ברכב.

e או את Audio 20 הפעל את 
 ,MP3 או CD ובחר במצב ,COMAND Online 

ראה הוראות הפעלה נפרדות.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Audio )שמע(.
e  כדי לבחור ברצועה הבאה/הקודמת: לחץ

לחיצה קצרה על הלחצן 9 או :.
e  כדי לבחור ברצועה מתוך רשימת הרצועות

)גלילה מהירה(: לחץ על הלחצן 9או 
: והחזק אותו לחוץ עד שתגיע לרצועה 

הרצויה :.
אם תלחץ על הלחצן : או 9 ותחזיק 
אותו לחוץ, מהירות הגלילה תגבר. לא כל נגני 

השמע או המדיה תומכים בפעולה זו.
אם נתוני הרצועה מאוחסנים על נגן השמע או על 

המדיה, הצג הרב-תפקודי יציג את מספר הרצועה 
ואת כותרתה.

DVD צפייה בווידאו מתוך תקליטור

e  DVD ובחר בסרט ,COMAND Online הפעל את
)ראה הוראות הפעלה נפרדות(.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Audio )שמע(.

e  כדי לבחור בסצנה הבאה או הקודמת: לחץ
לחיצה קצרה על הלחצן 9 או :.

e  כדי לבחור בסצנה מתוך רשימת הסצנות
)גלילה מהירה(: לחץ על הלחצן 9 או 

: והחזק אותו לחוץ עד שתגיע לסצנה 
הרצויה :.

הפעלת הטלוויזיה

המקום בזיכרון שבו היא שמורה מוצג עם התחנה 
: בצג הרב-תפקודי רק אם היא נשמרה בזיכרון.

e  TV-ובחר ב COMAND Online הפעל את
)טלוויזיה(, ראה הוראות הפעלה נפרדות.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Audio )שמע(.

e  כדי לבחור בתחנה השמורה בזיכרון: לחץ
לחיצה קצרה על הלחצן 9 או :.

e  :כדי לבחור בתחנה מתוך רשימת התחנות
לחץ על הלחצן 9 או : והחזק אותו 

לחוץ לזמן קצר.

באפשרותך לשמור ערוצי טלוויזיה  +
ב-COMAND Online; ראה הוראות הפעלה 

נפרדות.
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ניתן גם לקלוט תחנות רדיו - הדבר תלוי  +
בתחנת שידור הטלוויזיה הדיגיטלית. הצג 

 TV (RADIO)  הרב-תפקודי מראה 
)טלוויזיה - רדיו(.

תפריט טלפון

הקדמה

$ אזהרה

הפעלת מערכות המידע המובנות וציוד 
התקשורת שבתוך הרכב במהלך הנהיגה תסיח 

את דעתך מתנאי התנועה. במקרה זה אתה 
עלול לאבד את השליטה ברכב. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
הפעל התקנים אלו רק אם תנאי התנועה 

והכביש מאפשרים זאת. אם אינך בטוח בנוגע 
לתנאים הסביבתיים, עצור במקום בטוח ובצע 

את פעולותיך רק כאשר הרכב עומד במקומו.

חובה לציית לדרישות החוק התקפות במדינה שבה 
אתה נוהג בעת השימוש בטלפון.

e  הפעל את הטלפון הנייד )ראה הוראות
ההפעלה של היצרן(.

e  ,COMAND Online או את Audio 20 הפעל את
ראה הוראות הפעלה נפרדות.

e  הכנס את הטלפון הנייד אל תוך התושבת
) עמוד 424(.

או

e  COMAND Online או Audio 20-התחבר אל ה
בעזרת חיבור ה- ®Bluetooth, ראה הוראות 

הפעלה נפרדות.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Tel )טלפון(.
תוכל לראות את אחת מהודעות התצוגה שלהלן 

בצג הרב-תפקודי:
• Telephone ready )הטלפון מוכן( או שם 	

מפעיל הרשת: הטלפון הנייד מצא רשת והוא 
מוכן לפעולה.

• Telephone No service )אין שירות(: אין רשת 	
זמינה או הטלפון הנייד מחפש רשת.

באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות טלפונים  +
ניידים מתאימים וחיבור טלפונים ניידים 

:Bluetooth®  באמצעות ממשק
• במרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ	
•  באינטרנט באתר	

http://www.mercedes-benz.com/connect

קבלת שיחה

אם מישהו מתקשר אליך כאשר אתה בתוך 
התפריט Tel )טלפון(, הודעת תצוגה תופיע בצג 

הרב-תפקודי.
באפשרותך לקבל שיחה בכל עת גם אם אינך 

בתפריט Tel )טלפון(.
e  לחץ על הלחצן 6 שעל גלגל ההגה כדי

לקבל שיחה נכנסת.

דחייה או סיום שיחה

באפשרותך לסיים או לדחות שיחה גם אם אינך 
בתפריט Tel )טלפון(.

e  לחץ על הלחצן ~ שעל גלגל ההגה כדי
לדחות שיחה נכנסת או כדי לסיים אותה.

בחירה ברשומה מתוך ספר הטלפונים

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Tel )טלפון(.

e  כדי a לחץ על הלחצן 9, : או
לעבור לספר הטלפונים.

e  הגישה אל ספר הטלפונים של הטלפון
מאושרת.
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e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור בשם
הרצוי.

או

e  כדי להתחיל בגלילה מהירה: לחץ על הלחצן
9 או : והחזק אותו לחוץ למשך שנייה 

 אחת לפחות.
הגלילה המהירה נעצרת כאשר אתה משחרר 

את הלחצן או מגיע לסוף הרשימה.
e  :אם רק מספר טלפון אחד שמור תחת השם

לחץ על הלחצן 6 או a כדי להתחיל 
בחיוג.

או

e  אם יותר ממספר טלפון אחד שמור תחת
 a שם מסוים: לחץ על הלחצן 6 או

כדי להציג את המספרים.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

במספר שאליו ברצונך לחייג.
e  כדי להתחיל a לחץ על הלחצן 6 או

בחיוג.
או

e  כדי לצאת מספר הטלפונים: לחץ על הלחצן
~ או %.

חיוג חוזר

מחשב הדרך שומר בזיכרון את השמות או 
המספרים האחרונים שאליהם חייגת.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Tel )טלפון(.

e  לחץ על הלחצן 6 כדי לעבור לזיכרון החיוג
החוזר.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור בשם
או במספר הרצוי.

e  כדי להתחיל a לחץ על הלחצן 6 או
בחיוג.

או

e  כדי לצאת מזיכרון החיוג החוזר: לחץ על
הלחצן ~ או %.

תפריט עזר

הקדמה

בהתאם לציוד המותקן ברכבך, תוכל לראות את 
האפשרויות שלהלן בתפריט  .Assist )עזרה(:

• הצגת גרפיקת העזר ) עמוד 338(	
• הפעלת/כיבוי צג מערכת עזר לזיהוי תמרורים 	

ושלטי דרך ) עמוד 339(
•  הפעלת/כיבוי מערכת עזר להיגוי 	

ו-(  Stop&Go Pilot עמוד 339(
• הפעלת/כיבוי בלם  ®(     PRE-SAFE עמוד 339(	
•  הפעלת/כיבוי	

 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( 

) עמוד 339(
• הפעלת/נטרול ATTENTION ASSIST )מערכת 	

לזיהוי עייפות נהג( ) עמוד 340(
• הפעלת/כיבוי מערכת העזר לזיהוי נקודות 	

"מתות" או מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" ) עמוד 340(

• הפעלת/כיבוי מערכת העזר לשמירה על נתיב 	
או מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב 

) עמוד 340(

הצגת גרפיקת העזר

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist )עזרה(.
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e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Assistance graphic )גרפיקת 

עזר(.
e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על

הצג הרב-תפקודי מראה את תצוגת מרחק 
ה-DISTRONIC PLUS בעזרת גרפיקת עזר.
גרפיקת העזר מראה לך את המצב ו/או את 

המידע ממערכות הנהיגה או ממערכות 
בטיחות הנהיגה שלהלן:

• מערכת עזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך 	
) עמוד 281(

• מערכת ( DISTRONIC PLUS עמוד 248(	
• בלם  ®(     PRE-SAFE עמוד 89(	
• מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס 	

) עמוד 83(
• מערכת לזיהוי עייפות הנהג ) עמוד 279(	
• מערכת עזר לשמירה על נתיב ) עמוד 286( 	

או מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב 
) עמוד 290(

• (  DSR עמוד 294(	
• 	 Off-Road תוכנית שטח )כלי רכב עם חבילת

(  Engineering עמוד 296(
• מגב שמשה אחורית ) עמוד 153(	
e  לחץ על הלחצן : כדי להציג את הערכת

המערכת לזיהוי עייפות הנהג.

הפעלת/כיבוי צג מערכת עזר לזיהוי 
תמרורים ושלטי דרך

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist )עזרה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Traffic Sign Assist )מערכת עזר 

לזיהוי תמרורים ושלטי דרך(.
e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על

הבחירה הנוכחית מוצגת.
e .a להפעלה/כיבוי: לחץ שוב על הלחצן 

כאשר התצוגה מופעלת, התמרורים המזוהים 
מוצגים בצג הרב-תפקודי למשך 5 שניות.

מידע נוסף אודות מערכת העזר לזיהוי תמרורים 
ושלטי דרך ) עמוד 281(.

 הפעלת/כיבוי מערכת עזר להיגוי 
Stop&Go Pilot-ו

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist )עזרה(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
.DTR+: steer. asst.  באפשרות

e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על
הבחירה הנוכחית מוצגת.

e .a להפעלה/כיבוי: לחץ שוב על הלחצן 
 Stop&Go Pilot-כאשר מערכת עזר להיגוי ו

 DTR+: steering מופעלות, ההודעה
assistant On מופיעה בצג הרב-תפקודי.

 DISTRONIC PLUS מידע נוסף אודות מערכת
 Stop&Go Pilot-עם מערכת עזר להיגוי ו

) עמוד 250(.

 PRE-SAFE® -הפעלת/כיבוי בלם ה

מערכת ה- ®PRE-SAFE זמינה רק בכלי רכב בעלי 
.Driving Assistance חבילת

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist )עזרה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
.) PRE-SAFE®  בלם( PRE-SAFE Brake-ב

e .לאישור a לחץ על 
הבחירה הנוכחית מוצגת.

e .a להפעלה/כיבוי: לחץ שוב על הלחצן 
 æ כבוי, הסמל PRE-SAFE®  כאשר בלם

מופיע בצג הרב-תפקודי.
למידע נוסף אודות בלם ה- ®PRE-SAFE, ראה 

) עמוד 89(.

 הפעלת/כיבוי
 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS 

)מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס(

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist)עזרה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
 Collision Prevent. Assist באפשרות

)מערכת עזר למניעת התנגשות(.
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e .לאישור a לחץ על 
הבחירה הנוכחית מוצגת.

e .a להפעלה/כיבוי: לחץ שוב על הלחצן 
 COLLISION PREVENTION ASSIST כאשר

PLUS )מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( 
כבויה, הסמל æ מופיע בתצוגת גרפיקת 

העזר שבצג הרב-תפקודי.
 מידע נוסף אודות 

 COLLISION PREVENTION ASSIST-ה
PLUS )מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס(, 

) עמוד 83(.

הפעלת/נטרול המערכת לזיהוי עייפות נהג

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist )עזרה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Attention Assist )מערכת לזיהוי 

עייפות הנהג(.
e .a לחץ על הלחצן 

הבחירה הנוכחית מוצגת.
e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

באפשרות Off )כיבוי(, Standard )רגילה( או 
Sensitive )רגישה(.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן 
כאשר המערכת לזיהוי עייפות הנהג כבויה, 
הסמל é מופיע בתצוגת גרפיקת העזר 

שבצג הרב-תפקודי.
למידע נוסף אודות המערכת לזיהוי עייפות הנהג, 

ראה ) עמוד 279(.

 הפעלת/כיבוי מערכת העזר לזיהוי 
נקודות "מתות"

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist)עזרה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Blind Spot Assist )מערכת עזר 

לזיהוי נקודות "מתות"(.
e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על 

הבחירה הנוכחית מוצגת.
e .a להפעלה/כיבוי: לחץ שוב על הלחצן

מידע נוסף אודות מערכת העזר לזיהוי נקודות 
"מתות" ) עמוד 284(.

למידע נוסף אודות מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות", ראה ) עמוד 287(.

הפעלת/כיבוי מערכת העזר לשמירה על 
נתיב

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט  .Assist )עזרה(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Lane Keeping Assist )מערכת 

העזר לשמירה על נתיב(.
e .לאישור a לחץ על 

הבחירה הנוכחית מוצגת.
e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

באפשרות Off )כבויה(, Standard )רגילה( או 
 Adaptive )אדפטיבית(.

כאשר מערכת העזר לשמירה על נתיב או 
מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב 

 פועלת, סימוני הנתיב מופיעים בצג 
הרב-תפקודי בצבע בהיר בגרפיקת העזר.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן
למידע נוסף אודות מערכת העזר לשמירה על נתיב, 

ראה ) עמוד 286(.
מידע נוסף אודות מערכת העזר האקטיבית 

לשמירה על נתיב ) עמוד 290(.

תפריט שירות

הקדמה

 Serv.  האפשרויות שלהלן מופיעות בתפריט
)שירות( בהתאם לציוד המותקן ברכב:

• הצגת הודעות השמורות בזיכרון ההודעות 	
) עמוד 350(
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• הפעלה מחדש של מערכת אזהרת ירידת 	
לחץ ניפוח הצמיגים ) עמוד 478( או בדיקה 

 אלקטרונית של לחץ ניפוח הצמיגים 
) עמוד 479(

• הצגת מועד השירות ) עמוד 439(	
• תצוגת טמפרטורת נוזל קירור )כלי רכב 	

היברידיים מסוג פלאג-אין( ) עמוד 341(

הצגת טמפרטורת נוזל הקירור

התפריט Coolant )נוזל קירור( זמין רק בכלי רכב 
היברידיים מסוג פלאג-אין.

קרא את ההערות בנוגע לטמפרטורת נוזל הקירור 
) עמוד 329(.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה  .Serv )שירות(.

e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בתפריט המשנה Coolant )נוזל קירור(.
e .כדי לאשר את בחירתך a לחץ על 

טמפרטורת נוזל הקירור מוצגת בתצוגת פס.

תפריט הגדרות

הקדמה

באפשרותך להציג את האפשרויות שלהלן מתוך 
תפריט Settings )הגדרות(, בהתאם לציוד 

המותקן ברכב:
• שינוי הגדרות המערכת ההיברידית )כלי רכב 	

היברידיים מסוג פלאג-אין( ) עמוד 341(
• שינוי הגדרות לוח המחוונים ) עמוד 342(	
• שינוי הגדרות התאורה ) עמוד 343(	
• שינוי הגדרות הרכב ) עמוד 344(	
• שינוי הגדרות החימום ) עמוד 344(	

• שינוי הגדרות הנוחות ) עמוד 345(	
• שחזור הגדרות המפעל ) עמוד 346(	

תפריט משנה של המערכת ההיברידית )כלי 
רכב היברידיים מסוג פלאג-אין(

הגדרת זרם הטעינה המרבי

לפני טעינת מצבר המתח הגבוה, בדוק את זרם 
הטעינה המרבי המותר לשקע המתח הרלוונטי.
 Maximum charge current בעזרת הפעולה
)זרם טעינה מרבי( באפשרותך להגביל את ערך 

זרם הטעינה שבו ייטען מצבר המתח הגבוה.
אם אין הגדרות זרם טעינה על כבל הטעינה, כוונן 
את זרם הטעינה המרבי באמצעות מחשב הדרך 

) עמוד 217(.
אם יש הגדרות זרם טעינה על כבל הטעינה, 

כוונן את זרם הטעינה המרבי לפי כבל הטעינה 
) עמוד 217(.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Hybrid )המערכת 

ההיברידית(.
e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על 
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בפעולה  :Maximum charge current )זרם 
 טעינה מרבי(.

תוכל לראות את ההגדרה שנבחרה.
e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן 

ערכי זרם הטעינה המרבי במחשב הדרך עשויים 
להיות שונים מהערכים שעל כבל הטעינה.

מידע נוסף אודות טעינת מצבר המתח הגבוה )כלי 
רכב היברידיים מסוג פלאג-אין( ) עמוד 214(.

כוונון שעת היציאה

בעזרת הפעולה Departure time )שעת יציאה( 
באפשרותך להגדיר את השעה שבה תופעל מראש 
בקרת האקלים ומצבר המתח הגבוה ייטען במלואו.
בצורה זו עומדת בפניך האפשרות לטעון את מצבר 
המתח הגבוה כאשר החשמל זול יותר. באפשרותך 

לעשות זאת בעזרת תחנת טעינה חכמה או 
בתעריף לילה שהוגדר מראש. אם לא כווננת שעת 

יציאה, תהליך הטעינה יתחיל מיד.
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הפעלה מוקדמת של בקרת האקלים תלויה 
בשעת היציאה שכווננה. מידע נוסף אודות הפעלה 

מוקדמת של בקרת האקלים ) עמוד 174(.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בתפריט המשנה Hybrid )המערכת 
ההיברידית(.

e .שעל גלגל ההגה a אשר על ידי לחיצה על 
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

 בפעולה  :Departure time )שעת יציאה(.
תוכל לראות את ההגדרה שנבחרה.

e  כדי לבטל את כוונון שעת היציאה ולטעון
מיד: לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור 

באפשרות No preselection )ללא בחירה 
מראש(.

e .לאישור a לחץ על
או

e  כדי לכוונן שעת יציאה: לחץ על : או
B ,A 9 או C כדי לבחור בערך הרצוי.

e .כדי לאשר את הבחירה a לחץ על
e .לחץ על : או 9 כדי לכוונן את השעות
e .לאישור a לחץ על
e .לחץ על : או 9 כדי לכוונן את הדקות
e .לאישור a לחץ על 

אם ידית הבורר מועברת למצב P ומחבר כבל 
הטעינה מחובר, הצג הרב-תפקודי יציג את 

הזמן הדרוש לטעינה מלאה לאחר כמה רגעים.
מידע נוסף אודות טעינת מצבר המתח הגבוה )כלי 

רכב היברידיים מסוג פלאג-אין( ) עמוד 214(.

תפריט המשנה לוח מחוונים

בחירת יחידות המרחק

 Display unit Speed-/odometer: הפעולה
)יחידות תצוגת מד מהירות/מד מהירות מנוע( 

מאפשרת לך לבחור אם להציג את התצוגות בצג 
הרב-תפקודי ביחידות קילומטרים או מיילים.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Instrument cluster )לוח 

מחוונים(.
e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

 Display unit Speed-/odometer בפעולה
 )יחידות תצוגת מהירות/מרחק נסיעה(.

  km :תוכל לראות את ההגדרה שנבחרה
)ק"מ( או miles )מיילים(.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן
יחידות המרחק שנבחרו יחולו על:

• מד המהירות הדיגיטלי שבתפריט Trip )נסיעה( 	
• מד המרחק המצטבר ומד המרחק המתאפס	
• מחשב דרך	
• תצרוכת הדלק הנוכחית והטווח	
• 	Navi הוראות הניווט שבתפריט
• בקרת שיוט	
• 	SPEEDTRONIC
• 	DISTRONIC PLUS
• 	ASSYST PLUS תצוגת מועדי השירות

בחירה בתצוגה קבועה

ניתן להציג את הטמפרטורה החיצונית או את 
מד המהירות הנוסף בצג הרב-תפקודי בעזרת 

הפעולה  :Permanent display )תצוגה קבועה(.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בתפריט המשנה Instrument cluster )לוח 
מחוונים(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בפעולה  :Permanent display )תצוגה 
 קבועה(.

 outside temperature הבחירה הנוכחית
 )טמפרטורה חיצונית( או

Dig. speedo [km/h] )מד מהירות דיגיטלי 
]קמ"ש[( מופיעה.
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הצג הרב-תפקודי מציג את היחידות במד  +
המהירות הנוסף בהתאם ליחידות שנבחרו בלוח 

המחוונים.
e  כדי לשנות את ההגדרה: לחץ שוב על הלחצן

.a

תפריט המשנה תאורה

הגדרת פנסי תאורת היום

 ניתן להפעיל את הפעולה
Daytime driving lights )פנסי תאורת היום( רק 

כאשר המנוע מודמם.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בתפריט המשנה Lights )אורות(.
e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בפעולה Daytime driving lights )פנסי 
 תאורת היום(.

אם הפעולה Daytime driving lights )פנסי 
תאורת היום( הופעלה, אלומת האור והסמל 

W שבצג הרב-תפקודי יופיעו בצבע כתום.
e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן

מידע נוסף אודות פנסי תאורת היום 
) עמוד 143(.

)ILS( הפעלת/כיבוי מערכת התאורה החכמה

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Lights )אורות(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

בפעולה  Intell. Light System )מערכת 
.)ILS תאורה חכמה 

אם הפעולה Intell. Light System )מערכת 
תאורה חכמה ILS( הופעלה, אלומת האור 

והסמל L שבצג הרב-תפקודי יופיעו בצבע 
כתום.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן
 כאשר אתה מפעיל את הפעולה

Intell. Light System )מערכת תאורה חכמה 
ILS(, אתה מפעיל את הפעולות שלהלן:

• מצב דרך מהירה	
• פנסים אקטיביים	
• תאורה בפנייה	
• פנסי ערפל לטווח מוגדל	
• פנסי שטח	

אם אתה מפעיל את אורות המעבר לנסיעה בצד 
 Intell. Light ימין/שמאל של הכביש, ההודעה

 System: system inoperative Inactive for
 Intell. Light System: או left-side traffic

 System inoperative Inactive for right-side
traffic )מערכת תאורה חכמה ILS לא פועלת 

בצד שמאל/ימין( תופיע בצג הרב-תפקודי במקום 
הפעולה Intell. Light System )מערכת תאורה 
חכמה ILS( שבתפריט המשנה Lights  )אורות( 

) עמוד 343(.
 ILS מידע נוסף אודות מערכת התאורה החכמה

) עמוד 146(.

כוונון אורות המעבר לנהיגה בצד שמאל/ימין

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Lights )אורות(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

בפעולה  :Dipped beams Setting for )כוונון 
 אורות מעבר(.

 תוכל לראות את ההגדרה שנבחרה:
 Right-side traffic )תנועה בצד ימין( או
Left-side traffic )תנועה בצד שמאל(.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן 
אם אתה משנה את ההגדרה, ההחלפה לא 

תתבצע עד שתעצור את הרכב בפעם הבאה.
פעולה זו זמינה רק בכלי רכב עם מערכת תאורה 

.ILS חכמה
באפשרותך להשתמש בפעולה זו כדי לעבור 

בין אורות מעבר סימטריים ואסימטריים 
) עמוד 142(.

אם אתה משנה את אורות המעבר לנהיגה בצד 
ימין/שמאל, מצב הנהיגה בדרך מהירה ומצב פנסי 
ערפל לטווח מוגדל לא יפעלו. מצבים אלו לא יפעלו 
רק אם הגדרת הנהיגה בצד שמאל/ימין שונה מזו 

המתאימה למדינתך.
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מרכז שירות מורשה יכול לשנות את הגדרת אורות 
המעבר לנהיגה בצד שמאל/ימין.

תפריט משנה רכב

הגדרת SPEEDTRONIC קבועה

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Vehicle )רכב(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בפעולה  :Limit speed (winter tyres) )הגבל 
 מהירות - צמיגי חורף(.

תוכל לראות את ההגדרה הנוכחית.
e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לכוונן את

ה-SPEEDTRONIC הקבועה בקפיצות של 10 
 Off 160 (. ההגדרה km/h 240  עד km/h(
.SPEEDTRONIC-מכבה באופן קבוע את ה

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן
מידע נוסף אודות ה-SPEEDTRONIC הקבועה 

) עמוד 240(.

הפעלת/ביטול פעולת הנעילה האוטומטית

 Automatic door אם אתה מפעיל את הפעולה
locks  )נעילת דלתות אוטומטית(, הנעילה 

המרכזית של הרכב נועלת את הדלתות כאשר 
מהירות הרכב עולה על 15 קמ"ש.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Vehicle )רכב(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בפעולה Automatic door locks )נעילת 
 דלתות אוטומטית(.

 Automatic door locks כאשר הפעולה
)נעילת דלתות אוטומטית( מופעלת, דלתות 

הרכב מופיעות בצג הרב-תפקודי בצבע כתום.
e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן

למידע נוסף אודות פעולת הנעילה האוטומטית, 
ראה ) עמוד 106(.

הפעלת/ביטול אישור הנעילה הקולי

 Acoustic Lock אם אתה מפעיל את הפעולה
)נעילה קולית(, המערכת תשמיע אות קולי כאשר 

אתה נועל את הרכב.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בתפריט המשנה Vehicle )רכב(.
e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

 בפעולה  Acoustic Lock )נעילה קולית(.
אם הפעולה Acoustic Lock )נעילה קולית( 

מופעלת, הסמל & שבצג הרב-תפקודי 
יופיע בצבע כתום.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן

תפריט משנה Heating )חימום(

חימום עזר - שעת יציאה

$ סכנה

אם צינור המפלט סתום או אם מקום חניית 
הרכב אינו מאוורר דיה, גזי פליטה רעילים, 

במיוחד פחמן חד-חמצני, עלולים לחדור אל תוך 
הרכב. הדבר יכול להתרחש כאשר הרכב חונה 

במקומות סגורים או תקוע בשלג לדוגמה. קיימת 
סכנה לפגיעה גופנית קטלנית.

עליך לכבות את חימום העזר כאשר הרכב עומד 
במקומות סגורים שאינם מצוידים במערכת 

אוורור מתאימה, לדוגמה חניה סגורה. אם הרכב 
תקוע בשלג ואתה חייב להשאיר את חימום 

העזר פועל, ודא שהאזור שסביב צינור הפליטה 
והרכב נקי משלג. כדי להבטיח אספקת אוויר טרי 

בכמות מספקת, פתח את אחד מחלונות הצד 
של הרכב בצד המנוגד לצד הרוח.

$ אזהרה

חלקי הרכב עלולים להתחמם מאוד כאשר 
חימום העזר פועל.

חומרים דליקים כגון עלים, עשב או ענפים קטנים 
עלולים להידלק אם הם באים במגע עם:

• חלקיה החמים של מערכת הפליטה	
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• גזי הפליטה עצמם	

הדבר עלול לגרום לשרפה.
כאשר חימום העזר מופעל ודא ש:

• חומרים דליקים לא באים במגע עם חלקי רכב 	
חמים

• גזי הפליטה יכולים לצאת מצינור הפליטה ללא 	
הפרעה

• גזי הפליטה לא באים במגע עם חומרים 	
דליקים.

הפעלת אוורור/חימום העזר צורכת מתח   
ממצבר הרכב. לאחר חימום הרכב או אוורורו 
פעמיים לכל היותר עליך לנהוג למרחק ארוך 

יותר.
רק כלי רכב עם חימום עזר מצוידים בפעולה זו.

באפשרותך לבחור בשעת היציאה שנשמרה או 
לשנות את שעת היציאה דרך תפריט המשנה 

Heating )חימום(.
פעולת שעון העצר )טיימר( של חימום העזר 

מחשבת את שעת ההפעלה בהתאם לטמפרטורה 
החיצונית כך שהרכב יהיה חם בשעת היציאה. 

כאשר שעת היציאה מגיעה, חימום העזר 
ממשיך לפעול למשך 5 דקות נוספות ולאחר מכן 

כבה. חימום העזר מתאים את עצמו להגדרת 
הטמפרטורה של מערכת ה-THERMATIC או 

.THERMOTRONIC-ה
באפשרותך לכבות את חימום העזר בעזרת השלט 

רחוק או לחצן חימום העזר שבקונסולה המרכזית.

הפעל את חימום העזר פעם בחודש למשך  +
כ- 10 דקות.

מידע נוסף אודות חימום עזר  ) עמוד 176(.

בחירת שעת היציאה או ביטול שעת היציאה 
שנבחרה

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Heating )חימום(.

e .לאישור a לחץ על 
תוכל לראות את ההגדרה שנבחרה.

e .לאישור a לחץ על

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
באחת משלוש שעות היציאה או באפשרות 
Timer off )כיבוי טיימר - הטיימר לא יפעל(.

e .לאישור a לחץ על 
אם בחרת בשעת יציאה, נורית החיווי הצהובה 

שבלחצן חימום העזר תידלק.

שינוי שעת היציאה

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Heating )חימום(.

e .לאישור a לחץ על 
תוכל לראות את ההגדרה שנבחרה.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
.Change C או B , A באפשרות

e .לאישור a לחץ על 
כעת באפשרותך לשנות את שעת היציאה.

e  לחץ על הלחצן ; או = כדי לבחור
בתצוגה שברצונך לשנות: שעות, דקות.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לשמור את
התצוגה שנבחרה.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן 
נורית החיווי הצהובה שבתוך לחצן חימום העזר 

תידלק.

תפריט משנה Convenience )נוחות(

הפעלת/ביטול פעולת מערכת הכניסה/
היציאה הקלה

$ אזהרה

כאשר מערכת הכניסה/היציאה הקלה מכווננת 
את גלגל ההגה, אתה ונוסעי הרכב האחרים, 

במיוחד ילדים, עלולים להילכד. הדבר עלול לגרום 
לחבלה.

ודא שאין חלקי גוף באזור גלגל ההגה כאשר 
מערכת הכניסה/היציאה הקלה מבצעת 

כוונונים.
אם מישהו נלכד:

• לחץ על אחד מלחצני מצבי הזיכרון או	
• הזז את מתג כוונון גלגל ההגה בכיוון המנוגד 	

לכיוון תנועת גלגל ההגה.
תהליך הכוונון נעצר.
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e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Convenience )נוחות(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

בפעולה  Easy Entry/Exit )כניסה/יציאה 
 קלה(.

כאשר הפעולה Easy Entry/Exit )כניסה/
יציאה קלה( מופעלת, גלגל ההגה של הרכב 

מופיע בצג הרב-תפקודי בצבע כתום.
e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן

מידע נוסף אודות מערכת הכניסה/היציאה הקלה 
) עמוד 134(.

הפעלת/כיבוי כוונון החגורה

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Convenience )נוחות(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

 בפעולה  Belt adjustment )כוונון חגורה(.
אם הפעולה Belt adjustment )כוונון חגורה( 
מופעלת, חגורת הבטיחות של הרכב מופיעה 

בצג הרב-תפקודי בצבע כתום.
e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן

למידע נוסף אודות כוונון החגורה, ראה 
) עמוד 56(.

הפעלת/כיבוי פעולת קיפול מראות הצד בעת 
נעילה

פעולה זו זמינה רק כאשר הרכב מצויד בפעולת 
הקיפול החשמלית.

 Auto. fold in-  כאשר אתה מפעיל את הפעולה
mirrors )קיפול אוטומטי של מראות הצד(, מראות 

הצד מתקפלות בעת נעילת הרכב. מראות הצד 
נפתחות אוטומטית שוב מיד לאחר שחרור נעילת 

הרכב.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בתפריט המשנה Convenience )נוחות(.

e .לאישור a לחץ על
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בפעולה  Auto. fold-in mirrors )קיפול 
 אוטומטי של מראות הצד(.

אם הפעולה Auto. fold-in mirrors )קיפול 
אוטומטי של מראות הצד( מופעלת, הצג 

הרב-תפקודי מציג את מראות הצד בצבע 
כתום.

e .כדי לשמור את ההגדרה a לחץ על הלחצן

 Auto. fold-in mirrors אם הפעלת את הפעולה
)קיפול אוטומטי של מראות הצד( ואתה מקפל את 

מראות הצד בעזרת הלחצן :, הן לא תיפתחנה 
אוטומטית ) עמוד 136(.

במקרה זה באפשרותך לפתוח את מראות הצד רק 
בעזרת הלחצן :.

שחזור הגדרות המפעל

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Settings )הגדרות(.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
בתפריט המשנה Factory setting )הגדרות 

המפעל(.
e .לאישור a לחץ על 

ההודעה  ?Reset all settings )לאפס את כל 
ההגדרות?( תופיע.

e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור
באפשרות No )לא( או Yes )כן(.

e .כדי לאשר את הבחירה a לחץ על הלחצן
הודעת אישור תופיע בצג הרב-תפקודי אם 

בחרת באפשרות Yes )כן(.
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מטעמי בטיחות, לא כל הפעולות יאופסו: ניתן 
 לאפס את הפעולה

Limit speed (winter tyres) )הגבל מהירות - 
צמיגי חורף( שב-SPEEDTRONIC הקבועה רק 

דרך תפריט המשנה Vehicle )רכב(.

תפריט ON&OFFROAD )כביש ושטח(

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
.ON&OFFROAD ההגה כדי לבחור בתפריט

באפשרותך להציג את הגדרות תוכנית 
  ON&OFFROAD השטח הנוכחית בתפריט

) עמוד 296(.

)Mercedes-AMG דגמי( AMG תפריט

AMG תצוגות

מד מהירות דיגיטלי  :

מחוון הילוך  ;

מחוון העלאת הילוך  =

טמפרטורת שמן מנוע  ?

טמפרטורת נוזל קירור  A

טמפרטורת שמן תיבת הילוכים  B

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
.AMG ההגה כדי לבחור בתפריט

 מחוון העלאת הילוך: מחוון העלאת הילוך
UP  = מציין שהמנוע הגיע לתחום המהירות 
הגבוהה בעת בחירה בתוכנית הנהיגה הידנית.

טמפרטורת שמן מנוע/תיבת הילוכים: כאשר 
המנוע ותיבת ההילוכים בטמפרטורת עבודה 

רגילה, טמפרטורות השמן ? ו-B מופיעות בצג 
הרב-תפקודי בצבע לבן.

אם טמפרטורות השמן ? ו-B מופיעות בצג 
הרב-תפקודי בצבע כחול, המנוע או תיבת 

ההילוכים עדיין לא הגיעו לטמפרטורת העבודה 
הרגילה שלהם. הימנע מהפעלת המנוע בשיא 

עוצמתו בשלב זה.

SETUP )הגדרה(

)Comfort/Sport/Sport + ( מצב מנוע  :

Comfort/Sport/Sport +  כוונון מתלים  ;

D/M מצב תיבת הילוכים  =

)ON/OFF(  ESP®  מצב  ?

מצב SETUP )הגדרות( מציג את המידע/הפעולות 
שלהלן:

• מד המהירות הדיגיטלי	
• מחוון ההילוך	
• מצב המנוע	
• כוונון המתלים	
• מצב תיבת ההילוכים	
• מצב מערכת ה- ®ESP  )בקרת יציבות 	

אלקטרונית(

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
.AMG ההגה כדי לבחור בתפריט

e  לחץ שוב ושוב על הלחצן 9 עד להופעת
האפשרות SETUP )הגדרה(.
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RACETIMER )שעון עצר למירוצים(

הצגת שעון העצר למירוצים והפעלתו

שעון העצר למירוצים מיועד רק לשימוש במסלול 
מירוצים סגור. אל תשתמש בפעולה זו בכבישים 

ציבוריים.

הקפה  :

RACETIMER )שעון עצר למירוצים(  ;

באפשרות להפעיל את שעון העצר למירוצים 
כאשר המנוע פועל או כאשר המפתח נמצא בתוך 

מתג ההצתה במצב 2.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

.AMG ההגה כדי לבחור בתפריט
e  לחץ שוב ושוב על הלחצן 9 עד להופעת

האפשרות RACETIMER )שעון עצר 
למירוצים(.

e  כדי a כדי להפעיל: לחץ על הלחצן
להפעיל את ה-RACETIMER )שעון עצר 

למירוצים(.

הצגת זמן הביניים

e  לחץ על הלחצן ; או = כדי לבחור
באפשרות Interm. Time )זמן ביניים(.

e .לאישור a לחץ על 
זמן הביניים מוצג למשך 5 שניות.

התחלת הקפה חדשה

RACETIMER )שעון עצר למירוצים(  :

זמן ההקפה המהירה ביותר )ההקפה הטובה   ;
ביותר(
הקפה  =

e  New Lap-כדי לאשר את ה a לחץ על
)הקפה חדשה(.

ניתן לשמור 16 הקפות לכל היותר. ההקפה  +
ה- 16 מוגדרת כ-Finish Lap )הקפה אחרונה(.

עצירת שעון העצר למירוצים

e .לחץ על הלחצן % שעל גלגל ההגה
e  כן( בעזרת הלחצן( Yes אשר את האפשרות

.a
שעון העצר למירוצים מפסיק לפעול אם אתה 
עוצר את הרכב, ומסובב את המפתח שבמתג 

ההצתה למצב 1. אם אתה מסובב את המפתח 
למצב 3 ולאחר מכן לוחץ על a כדי לאשר את 

האפשרות Start, פעולת שעון העצר למירוצים 
תתחדש.

איפוס ההקפה הנוכחית

e .עצור את שעון העצר למירוצים
e  לחץ על הלחצן ; או = כדי לבחור

באפשרות Reset Lap )אפס הקפה(.
e  כדי לאפס את זמן ההקפה a לחץ על

ל-"  0".
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מחיקת כל ההקפות

אם אתה מדומם את המנוע, שעון העצר למירוצים 
מתאפס לאחר 30 שניות. כל ההקפות נמחקות.

אין אפשרות למחוק הקפות שמורות בודדות. אם 
מחקת את 16 ההקפות, אין צורך למחוק את 

ההקפה הנוכחית.
e .אפס את ההקפה הנוכחית
e  Reset לאישור האפשרות a לחץ על

 )איפוס(.
ההודעה  ?Reset Race Timer )אפס שעון 

עצר מירוצים?( תופיע בצג הרב-תפקודי.
e  לחץ על הלחצן : כדי לבחור באפשרות

 Yes )כן(, ולחץ על הלחצן a כדי לאשר.
כל ההקפות נמחקות.

הערכה כללית

הערכה כללית של שעון העצר למירוצים  :

סה"כ זמן נסיעה  ;

מהירות ממוצעת  =

המרחק שהרכב עבר  ?

מהירות מרבית  A

פעולה זו מופיעה אם שמרת לפחות הקפה אחת 
ועצרת את שעון העצר למירוצים.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
.AMG ההגה כדי לבחור בתפריט

e  לחץ שוב ושוב על הלחצן 9 עד להופעת
ההערכה הכללית.

הערכת הקפה

: הקפה
זמן הקפה  ;

מהירות הקפה ממוצעת  =

אורך הקפה  ?
מהירות מרבית בהקפה  A

פעולה זו זמינה רק אם שמרת לפחות שתי הקפות 
ועצרת את שעון העצר למירוצים.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
.AMG ההגה כדי לבחור בתפריט

e  לחץ שוב ושוב על הלחצן 9 עד להופעת
 הערכת הקפה.

כל הקפה מופיעה בתפריט משנה נפרד. בעת 
הצגת ההקפה המהירה ביותר, הסמל : 

יהבהב.
e  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור

בהערכת הקפה אחרת.
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הקדמה

הערות כלליות

הודעות תצוגה מופיעות בצג המידע הרב-תפקודי.
הסבר בנוגע להודעות התצוגה בשילוב סמלים גרפיים מופיע בספר הנהג. הודעות וסמלים אלו עשויים 

להיות שונים מאלו המופיעים בצג הרב-תפקודי.
נא פעל בהתאם להודעות התצוגה ועקוב אחר ההערות הנוספות שבספר נהג זה.

הודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהרה קולי או בצליל קבוע.
כאשר אתה עוצר ומחנה את הרכב, נא שים לב להערות בנושא:

•  פעולת ( HOLD עמוד 255(	
• חניה ) עמוד 222(	

הסתרת הודעות התצוגה

e .או % שעל גלגל ההגה a לחץ על הלחצן 
הצג הרב-תפקודי מעמעם את הודעת התצוגה.

הודעות תצוגה בעלות עדיפות גבוהה מופיעות בצג הרב-תפקודי בצבע אדום. לא ניתן להסתיר חלק 
מהודעות התצוגה בעלות העדיפות הגבוהה.

הודעות אלו יופיעו באופן קבוע בצג הרב-תפקודי עד לתיקון הגורמים להופעתן.

זיכרון הודעות

מחשב הדרך שומר הודעות תצוגה מסוימות בזיכרון ההודעות. באפשרותך להציג את הודעות התצוגה:
e .)שירות( Serv.  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל ההגה כדי לבחור בתפריט 

אם יש הודעות תצוגה, הצג הרב-תפקודי יציג את הכיתוב messages  2 )2 הודעות( לדוגמה.
e .)2  ) 2 הודעות messages  לחץ על הלחצן : או 9 כדי לבחור ברשומה, לדוגמה
e .לאישור a לחץ על
e .לחץ על הלחצן : או 9 כדי לגלול את הודעות התצוגה

כאשר מתג ההצתה סגור, כל הודעות התצוגה נמחקות מלבד הודעות התצוגה בעלות העדיפות הגבוהה. 
לאחר תיקון הגורם להופעת הודעות התצוגה בעלות העדיפות הגבוהה, גם הודעות תצוגה אלה תימחקנה.
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!÷
currently unavailable 
See Owner's Manual

ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים(, BAS  )מערכת עזר לבלימה(, 
 ,ESP®  בקרת יציבות אלקטרונית(, מערכת ייצוב גרור( ESP® 

  ®PRE-SAFE  , פעולת HOLD, מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר 
לרוחות צד, בקרת היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת 

עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" אינן זמינות באופן זמני.
ייתכן שיש גם תקלה בפנסי הבלימה האדפטיביים, במערכת העזר 

למניעת התנגשות פלוס, ב- BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה 
  . PRE-SAFE ובבלם PRE-SAFE® PLUS-חוצה, ב

בנוסף, נוריות האזהרה ÷, å ו-! שבלוח המחוונים יידלקו.
המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

הגורמים האפשריים:
• האבחון העצמי לא הסתיים	
• ייתכן שמתח המערכת נמוך מדי	

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימת חירום לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e  נהג בזהירות ובצע פעולות היגוי קלות בעת נהיגה במהירות העולה על

 20 קמ"ש.
אם הודעת התצוגה נעלמת, הפעולות שהוזכרו לעיל יהיו זמינות שוב.

אם הצג הרב-תפקודי עדיין מראה את הודעת התצוגה:
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

!÷
inoperative See 
Owner's Manual

 , PRE-SAFE®  , ESP®  בקרת ייצוב גרור ,ESP® -מערכת ה ,  BAS , ABS
פעולת HOLD, מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, 
בקרת היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר 

אקטיבית לזיהוי נקודות “מתות" אינן זמינות בגלל תקלה.
ייתכן שיש גם תקלה בפנסי הבלימה האדפטיביים, במערכת העזר 

למניעת התנגשות פלוס, ב- BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה 
. PRE-SAFE ובבלם PRE-SAFE® PLUS-חוצה, ב
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בנוסף, נוריות האזהרה å ,÷ , J ו-! שבלוח המחוונים 
יידלקו.

המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימת חירום לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .נהג בזהירות
e .בקר מיד במרכז שירות מורשה
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÷
currently unavailable 
See Owner's Manual

 ,HOLD פעולת , PRE-SAFE®  , BAS , ESP®  בקרת ייצוב גרור ,ESP® 
מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, בקרת היגוי, מערכת 

עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" אינן זמינות בגלל תקלה.

ייתכן שיש גם תקלה בפנסי הבלימה האדפטיביים, במערכת העזר 
למניעת התנגשות פלוס, ב- BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה 

 .  PRE-SAFE®   חוצה ובבלם
בנוסף, נוריות האזהרה ÷ ו-å שבלוח המחוונים יידלקו.

פעולת האבחון העצמי לדוגמה לא תושלם.
המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימת חירום לדוגמה.

מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e  נהג בזהירות ובצע פעולות היגוי קלות בעת נהיגה במהירות העולה על

 20 קמ"ש.
אם הודעת התצוגה נעלמת, הפעולות שהוזכרו לעיל יהיו זמינות שוב.

אם הצג הרב-תפקודי עדיין מראה את הודעת התצוגה:
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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÷
inoperative See 
Owner's Manual

 ,HOLD פעולת , PRE-SAFE®  , BAS , ESP®  בקרת ייצוב גרור ,ESP® 
מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, בקרת היגוי, מערכת 

עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 
"מתות" אינן זמינות בגלל תקלה.

ייתכן שיש גם תקלה בפנסי הבלימה האדפטיביים, במערכת העזר 
למניעת התנגשות פלוס, ב- BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה 

 .  PRE-SAFE®   חוצה ובבלם
בנוסף, נוריות האזהרה ÷ ו-å שבלוח המחוונים יידלקו.

המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימת חירום לדוגמה.

מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה



הודעות תצוגה

ם
צגי

שב דרך ו
ח

מ

355

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

T! 
÷
inoperative See 
Owner's Manual

EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(, ESP®  , ABS , בקרת ייצוב גרור 
 ®PRE-SAFE®  , BAS , ESP , פעולת HOLD, מערכת עזר לזינוק בעלייה, 

מערכת עזר לרוחות צד, בקרת היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על 
נתיב ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" אינן זמינות בגלל 

תקלה.
ייתכן שיש גם תקלה בפנסי הבלימה האדפטיביים, במערכת העזר 

למניעת התנגשות פלוס, ב- BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה 
 .  PRE-SAFE®   חוצה ובבלם

בנוסף, נוריות האזהרה ÷, å ו-! שבלוח המחוונים יידלקו 
וצליל אזהרה יישמע.

המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימת חירום לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .נהג בזהירות
e .בקר מיד במרכז שירות מורשה

!
Turn on the ignition 
to release the 
parking brake

נורית החיווי האדומה ! נדלקת.
אתה מנסה לשחרר את בלם החניה החשמלי כאשר מתג ההצתה סגור.

e .1 מפתח: סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
e .פתח את מתג ההצתה :KEYLESS-GO

!
Release parking 
brake

נורית החיווי האדומה ! תהבהב וצליל אזהרה יישמע. התנאי לשחרור 
אוטומטי של בלם החניה החשמלי לא התקיים ) עמוד 224(.

אתה נוהג כאשר בלם החניה החשמלי מופעל.
e .שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי

נורית החיווי האדומה ! תהבהב וצליל אזהרה יישמע.
אתה מבצע בלימת חירום בעזרת בלם החניה החשמלי ) עמוד 224(.



הודעות תצוגה
ם

צגי
שב דרך ו

ח
מ

356

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

!
Parking brake See 
Owner's Manual

נורית האזהרה הצהובה ! נדלקת.
תקלה בבלם החניה החשמלי.

כדי להפעיל:
e .סגור את מתג ההצתה
e .לחץ על ידית בלם החניה החשמלי למשך 10 שניות לפחות
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

נורית האזהרה הצהובה ! ונורית החיווי האדומה ! דולקות.
תקלה בבלם החניה החשמלי.

כדי לשחרר:
e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי
או

e .)224 עמוד ( שחרר את בלם החניה החשמלי בצורה אוטומטית
אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

e .אל תנהג
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

נורית החיווי האדומה ! מהבהבת ונורית האזהרה הצהובה ! 
דולקת.

תקלה בבלם החניה החשמלי.
כדי לשחרר:

e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי

כדי להפעיל:
e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .הפעל ידנית את בלם החניה החשמלי

אם נורית החיווי האדומה ! ממשיכה להבהב:
e .אל תנהג
e .)483 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .הפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה



הודעות תצוגה

ם
צגי

שב דרך ו
ח

מ

357

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

נורית האזהרה הצהובה ! נדלקת. נורית החיווי ! האדומה 
מהבהבת למשך כ- 10 שניות לאחר הפעלת בלם החניה החשמלי או 

שחרורו. לאחר מכן היא כבה או נשארת דלוקה.
תקלה בבלם החניה החשמלי.

e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .הפעל את בלם החניה החשמלי

אם לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
e .)224 עמוד ( שחרר את בלם החניה החשמלי בצורה אוטומטית

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

נורית האזהרה הצהובה ! נדלקת. אם אתה מפעיל או משחרר ידנית 
את בלם החניה החשמלי, נורית החיווי האדומה ! מהבהבת.

תקלה בבלם החניה החשמלי. אין אפשרות להפעיל את בלם החניה 
החשמלי בצורה ידנית.

e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

!
Parking brake 
inoperative

נורית האזהרה הצהובה ! נדלקת. נורית החיווי ! האדומה 
מהבהבת למשך כ- 10 שניות לאחר הפעלת בלם החניה החשמלי או 

שחרורו. לאחר מכן היא כבה או נשארת דלוקה.
תקלה בבלם החניה החשמלי לדוגמה כתוצאה ממתח גבוה או נמוך מדי.

e  תקן את הגורם למתח הגבוה או הנמוך, לדוגמה על ידי טעינת המצבר
או התנעת המנוע.

e .הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי
אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החניה החשמלי:

e .סגור את מתג ההצתה ופתח אותו שוב
e .הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

אם עדיין לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה



הודעות תצוגה
ם

צגי
שב דרך ו

ח
מ

358

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

נורית האזהרה הצהובה ! דולקת, ונורית החיווי האדומה ! 
מהבהבת.

אין אפשרות להפעיל את בלם החניה החשמלי בצורה ידנית.
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

J
Check brake fluid 
level

 J אין מספיק נוזל בלמים במכל נוזל הבלמים. בנוסף, נורית האזהרה
שבלוח המחוונים נדלקת וצליל אזהרה יישמע.

$ אזהרה

ייתכן שיעילות הבלימה תיפגע.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה. אל תמשיך בנהיגה בתנאים אלו.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
e .אל תמלא נוזל בלמים. הדבר לא יפתור את התקלה

#
Check brake pad 
wear

רפידות הבלמים הגיעו לגבול השחיקה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

G
Inoperative

תקלה במאפיין ראשי אחד או יותר של מערכת ה-Connect של 
מרצדס-בנץ.

e .בדוק את המערכת במרכז שירות מורשה
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Collision Prevention 
Assist Plus currently 
unavailable See 
Owner's Manual

מערכת העזר למניעת התנגשות פלוס אינה פועלת זמנית. הגורמים 
האפשריים:

• מערכת חיישן הרדאר אינה פועלת זמנית בגלל קרינה אלקטרומגנטית 	
הנפלטת על ידי תחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או מקורות קרינה 

אלקטרומגנטית אחרים
• טמפרטורת המערכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורות העבודה	
• מתח הרכב נמוך מדי	

ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד.
מערכת העזר למניעת התנגשות פלוס שוב פועלת.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התנע שוב את המנוע

Collision Prevention 
Assist Plus 
inoperative

מערכת העזר למניעת התנגשות פלוס אינה פועלת זמנית בגלל תקלה. 
גם מערכת העזר לבלימה אדפטיבית עשויה לא לפעול.

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

PRE-SAFE 
inoperative see 
Owner's Manual

תקלה בפעולות החשובות של מערכת ה- ®PRE-SAFE . כל שאר 
מערכות הבטיחות האחרות, כגון כריות האוויר, ממשיכות לפעול.

e .בקר מיד במרכז שירות מורשה
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PRE-SAFE 
Functions currently 
limited See Owner's 
Manual

PRE-SAFE® PLUS או  בלם ה- ®PRE-SAFE אינם פועלים זמנית. 
הגורמים האפשריים:

• הפעולה מושפעת מגשם או שלג כבד	
• מערכת חיישן הרדאר אינה פועלת זמנית בגלל קרינה אלקטרומגנטית 	

הנפלטת על ידי תחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או מקורות קרינה 
אלקטרומגנטית אחרים

• דגמי Mercedes-AMG: מערכת ה- ®ESP מנוטרלת	
• טמפרטורת המערכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורות העבודה	
• מתח הרכב נמוך מדי	

ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד.
PRE-SAFE® PLUS או  בלם ה- ®PRE-SAFE שוב פועלים.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התנע שוב את המנוע
e   ESP® -הפעל שוב את מערכת ה :Mercedes-AMG דגמי 

) עמוד 88(.

PRE-SAFE 
Functions limited 
See Owner's Manual

PRE-SAFE® PLUS או  בלם ה- ®PRE-SAFE אינם פועלים בגלל תקלה. 
ייתכן שיש תקלה גם במערכת ה-BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי 

תנועה חוצה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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Radar sensors dirty 
See Owner's Manual

לפחות אחת ממערכות הנהיגה או ממערכות בטיחות הנהיגה שלהלן 
מוגבלת או אינה פועלת זמנית:

• 	PRE-SAFE PLUS
• 	PRE-SAFE®  בלם
• COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS )מערכת עזר למניעת 	

התנגשות פלוס(
• 	Stop&Go Pilot-עם מערכת עזר להיגוי ו DISTRONIC PLUS מערכת
• מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב	
• מערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות"	

אם מערכת חיישן הרדאר הקדמית מלוכלכת, מערכת העזר האקטיבית 
לזיהוי נקודות "מתות" לא תוכל להפעיל את הבלמים לצורך תיקון סטייה 

מהנתיב.
הגורמים האפשריים:

• החיישנים בסורג המצנן )גריל( ו/או בפגושים מלוכלכים	
• גשם כבד או שלג משפיעים על פעולת מערכת הנהיגה ו/או מערכת 	

בטיחות הנהיגה

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד. כל 

מערכות הנהיגה ומערכות בטיחות הנהיגה שוב פועלות.
אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .דומם את המנוע
e :עמוד 444( שבמיקומים שלהלן ( נקה את החיישנים

• בסורג המצנן )גריל(	
• בפגוש הקדמי	
• בפגוש האחורי, במיוחד במרכז הפגוש האחורי	
e .התנע שוב את המנוע 

הודעת התצוגה נעלמת.

ü:בלבד Mercedes-AMG דגמי
אם סמל זה מופיע בצג הרב-תפקודי, לשונית חגורת הבטיחות הוכנסה 

אל תוך אבזם חגורת הבטיחות האחורית.
קרא את המידע הנוסף בנוגע למחוון מצב חגורת הבטיחות האחורית 

) עמוד 56(.
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ý:בלבד Mercedes-AMG דגמי
אם סמל זה מופיע בצג הרב-תפקודי, לשונית חגורת הבטיחות הוכנסה 

אל תוך אבזם חגורת הבטיחות האחורית.

$ אזהרה

חגורת בטיחות שלא נחגרה כהלכה או שלא חוברה כהלכה אל האבזם לא 
יכולה לספק הגנה מתאימה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e  בקש מהנוסעים מאחור לחגור את חגורות הבטיחות שלהם אם יש

צורך בכך ) עמוד 54(.
קרא את המידע הנוסף בנוגע למחוון מצב חגורת הבטיחות האחורית 

) עמוד 56(.

6
Restraint sys. 
malfunction Consult 
workshop

תקלה במערכת הריסון.
גם נורית האזהרה 6 שבלוח המחוונים תידלק.

$ אזהרה

כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או לא יפעלו במקרה של 
תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

קרא את המידע הנוסף אודות מערכת הריסון ) עמוד 50(.

6
Front left malfunction 
Consult workshop 
 Front right או 
malfunction Consult 
workshop

תקלה במערכת הריסון הקדמית השמאלית או הימנית. גם נורית 
האזהרה 6 שבלוח המחוונים תידלק.

$ אזהרה

כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או לא יפעלו במקרה של 
תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

6
Rear left malfunction 
Consult workshop 
 Rear right או
malfunction Consult 
workshop

תקלה במערכת הריסון האחורית השמאלית או הימנית. גם נורית 
האזהרה 6 שבלוח המחוונים תידלק.

$ אזהרה

כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או לא יפעלו במקרה של 
תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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6
Rear centre 
malfunction Consult 
workshop

תקלה במערכת הריסון האחורית האמצעית. גם נורית האזהרה 6 
שבלוח המחוונים תידלק.

$ אזהרה

כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או לא יפעלו במקרה של 
תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

6
Left windowbag 
malfunction Consult 
workshop או Right 
windowbag 
malfunction Consult 
workshop

תקלה בכרית האוויר לחלון השמאלית או הימנית. גם נורית האזהרה 
6 שבלוח המחוונים תידלק.

$ אזהרה

כרית האוויר לחלון השמאלית או הימנית תפעל בשוגג או לא תפעל 
במקרה של תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה



הודעות תצוגה
ם

צגי
שב דרך ו

ח
מ

364

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

Front passenger 
airbag disabled See 
Owner's Manual

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת במהלך הנסיעה 
למרות ש:

• מבוגר	
או

• נוסע בעל מבנה גוף מתאים יושב במושב הנוסע הקדמי	

אם כוחות נוספים פועלים על המושב, המשקל שהמערכת מזהה עלול 
להיות נמוך מדי.

$ אזהרה

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי אינה מתנפחת במקרה של 
תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .סגור את מתג ההצתה
e .בקש מהנוסע במושב הנוסע הקדמי לצאת מהרכב
e .ודא שהמושב פנוי, סגור את הדלת הקדמית ופתח את מתג ההצתה
e  שבקונסולה המרכזית PASSENGER AIRBAG שים לב לנוריות החיווי

ושבצג הרב-תפקודי ובדוק:
המושב פנוי ומתג ההצתה פתוח:

• נוריות החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 	
מנוטרלת( ו-PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 

פועלת( חייבות להידלק בו-זמנית למשך כשש שניות.
• נורית החיווי PASSENGER AIRBAG OFF )כרית אוויר נוסע 	

מנוטרלת( חייבת לדלוק ולהישאר דלוקה. אם נורית החיווי דולקת, 
מערכת נטרול אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

נטרלה את כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 60(
•  אסור שהודעות התצוגה	

 Front-passenger airbag enabled See Owner's Manual
 Front-passenger airbag disabled See Owner's או

Manual )כרית האוויר לנוסע הקדמי מופעלת/מנוטרלת, ראה 
ספר נהג( יופיעו בצג הרב-תפקודי

e .המתן 60 שניות לפחות עד לסיום בדיקות המערכת הדרושות
e .ודא שהודעות התצוגה לא מופיעות בצג הרב-תפקודי

אם תנאים אלו מתקיימים, הנוסע יכול לשבת שוב במושב הנוסע הקדמי. 
נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF או ON נדלקת או כבה 

בהתאם לאופן שבו מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי מזהה את הנוסע.
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אם התנאים לא מתקיימים, המערכת לא פועלת כהלכה.
e .בקר מיד במרכז שירות מורשה

עיין במידע הנוסף אודות פעולת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 59(.

Front-passenger 
airbag enabled See 
Owner's Manual

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מופעלת במהלך הנסיעה למרות 
ש:
• ילד, מבוגר קטן או חפץ השוקל פחות ממשקל הסף של המערכת 	

נמצא על מושב הנוסע הקדמי
או

• מושב הנוסע הקדמי אינו תפוס	

מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
עשויה לזהות חפצים או כוחות המתווספים למשקל הפועל על המושב.

$ אזהרה

כרית האוויר עלולה לפעול בשוגג.
הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .סגור את מתג ההצתה
e .פתח את דלת הנוסע הקדמי
e .הסר את הילד ואת מושב הבטיחות לילד ממושב הנוסע הקדמי
e .ודא שאין חפצים כלשהם המפעילים עומס נוסף על המושב 

אחרת המערכת עלולה לזהות ת הכוח הנוסף ולחשוב שמשקל 
הנוסע גדול ממשקלו בפועל.

e .ודא שהמושב פנוי, סגור את הדלת הקדמית ופתח את מתג ההצתה
e  שבקונסולה המרכזית PASSENGER AIRBAG שים לב לנוריות החיווי

ושבצג הרב-תפקודי ובדוק:
המושב פנוי ומתג ההצתה פתוח:

• נוריות החיווי PASSENGER AIR BAG OFF )כרית אוויר נוסע 	
מנוטרלת( ו-PASSENGER AIR BAG ON )כרית אוויר נוסע 

פועלת( חייבות להידלק בו-זמנית למשך כשש שניות.
• נורית החיווי PASSENGER AIRBAG OFF )כרית אוויר נוסע 	

מנוטרלת( חייבת לדלוק ולהישאר דלוקה. אם נורית החיווי דולקת, 
מערכת נטרול אוטומטית לכרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

נטרלה את כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 60(
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•  אסור שהודעות התצוגה	
 Front-passenger airbag enabled See Owner's Manual

 Front-passenger airbag disabled See Owner's או
Manual )כרית האוויר לנוסע הקדמי מופעלת/מנוטרלת, ראה 

ספר נהג( יופיעו בצג הרב-תפקודי
e .המתן 60 שניות לפחות עד לסיום בדיקות המערכת הדרושות
e .ודא שהודעות התצוגה לא מופיעות בצג הרב-תפקודי

אם תנאים אלו מתקיימים, הנוסע יכול לשבת שוב במושב הנוסע הקדמי. 
נורית החיווי PASSENGER AIR BAG OFF או ON נדלקת או כבה 

בהתאם לאופן שבו מערכת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר הקדמית 
של הנוסע הקדמי מזהה את הנוסע.

אם התנאים לא מתקיימים, המערכת לא פועלת כהלכה.
e .בקר מיד במרכז שירות מורשה

עיין במידע הנוסף אודות פעולת הנטרול האוטומטית לכרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי ) עמוד 59(.

אורות

כלי רכב עם נוריות LED בלוח המחוונים: +
הודעת התצוגה לפנס המתאים תופיע רק אם יש תקלה בכל נוריות ה-LED של הפנס.

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

b
Left cornering light 
 Right cornering או 
light

תקלה בנורת האיתות השמאלית או הימנית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Left dipped beam 
 Right dipped או
beam

תקלה באורות המעבר השמאליים או הימניים.
e .)150 עמוד ( פנס הלוגן ראשי: החלף את הנורה
e .ראשיים: התייעץ עם מרכז שירות מורשה LED פנסי

b
Trailer left tail lamp 
Trailer right tail lamp או 

תקלה בנורת הגרור האחורית השמאלית או הימנית.
e .שים לב להוראות ההתקנה של היצרן
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b
Trailer left indicator 
 Trailer right או 
indicator

תקלה בנורת האיתות השמאלית או הימנית של הגרור.
e .שים לב להוראות ההתקנה של היצרן

b
Trailer brake lamp

תקלה בנורת הבלם של הגרור.
e .שים לב להוראות ההתקנה של היצרן

b
Rear left indicator 
 Rear right או
indicator

תקלה בפנס האיתות האחורי השמאלי או הימני.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Front left indicator 
 Front right או
indicator

תקלה בפנס האיתות הקדמי השמאלי או הימני.
e .)150 עמוד ( פנס הלוגן ראשי: החלף את הנורה
e .ראשיים: התייעץ עם מרכז שירות מורשה LED פנסי

b
Left mirror indicator 
 Right mirror או
indicator

תקלה בפנס האיתות במראת הצד השמאלית או הימנית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Third brake lamp

תקלה בנורת הבלם השלישית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Left brake lamp 
Right brake lamp או

תקלה בנורת הבלם השמאלית או הימנית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Left-hand tail lamp/
brake lamp 
 Right-hand tail או
lamp/brake lamp

תקלה בנורה האחורית/נורת הבלם השמאלית או הימנית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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b
Left main beam 
Right main beam או

תקלה באורות הדרך הגבוהים השמאליים או הימניים.
e .)150 עמוד ( פנס הלוגן ראשי: החלף את הנורה
e .ראשיים: התייעץ עם מרכז שירות מורשה LED פנסי

b
Number plate lamp

תקלה בנורת לוחית הרישוי השמאלית או הימנית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Rear foglamp

תקלה בנורת פנס הערפל האחורי.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Front left parking 
lamp או Front right 
parking lamp

תקלה בנורת פנס החניה הקדמי השמאלי או הימני.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Reversing light

תקלה בפנס הנסיעה לאחור.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Left tail lamp 
Right tail lamp או

תקלה בנורה האחורית השמאלית או הימנית.
או

תקלה בפנס האיתות האחורי השמאלי או הימני.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Left daytime driving 
lamp או Right 
daytime driving lamp

תקלה בנורת פנסי תאורת היום השמאלית או הימנית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Intell. Light System 
inoperative

תקלה במערכת התאורה החכמה ILS. האורות ממשיכים לפעול אולם 
.ILS ללא מערכת התאורה החכמה

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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b
Malfunction See 
Owner's Manual

תקלה בתאורה החיצונית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

כלי רכב עם וו גרירה: ייתכן שאחד הנתיכים נשרף.
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .)467 עמוד ( בדוק את הנתיכים
e  החלף את הנתיך השרוף אם יש צורך בכך. שים לב להערות האזהרה

בעת ביצוע פעולה זו.
אם הודעת התצוגה ממשיכה להופיע:

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
AUTO lights 
inoperative

תקלה בחיישן התאורה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

b
Switch off lights

אתה יוצא מהרכב והאורות עדיין דולקים. בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .Ã סובב את מתג האורות למצב

b
Switch on 
headlamps

אתה נוהג בלי להפעיל את אורות המעבר.
e .Ã או L סובב את מתג האורות למצב

Adaptive Highbeam 
Assist Plus currently 
unavailable See 
Owner's Manual

מערכת העזר לפנסים אדפטיביים פלוס מנוטרלת ואינה פועלת זמנית. 
הגורמים האפשריים:

• לכלוך על השמשה הקדמית חוסם את שדה הראייה של המצלמה	
• גשם כבד, שלג או ערפל משפיע על הראות	

e .נקה את השמשה הקדמית
 אם המערכת מזהה שהמצלמה שוב פועלת, הודעת התצוגה

Adaptive Highbeam Assist Plus available again )מערכת העזר 
לפנסים אדפטיביים פלוס זמינה שוב( תופיע.

מערכת העזר לפנסים אדפטיביים פלוס שוב תפעל.

Adaptive Highbeam 
Assist Plus 
inoperative

תקלה במערכת העזר לפנסים אדפטיביים פלוס.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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+
Top up coolant See 
Owner's Manual

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
הימנע מנסיעה למרחקים ארוכים כאשר כמות נוזל הקירור   

שבמערכת קירור המנוע נמוכה. אחרת הדבר עלול לגרום נזק למנוע.
e  מלא נוזל קירור וקרא את הערות האזהרה לפני שתעשה כן 

) עמוד 437(.
e  אם עליך למלא נוזל קירור לעתים תכופות, בדוק את מערכת קירור

המנוע במרכז שירות מורשה.

תקלה במנוע המאוורר.?
e  120° , באפשרותךC  -אם טמפרטורת נוזל הקירור היא מתחת ל

להמשיך ולנהוג אל מרכז השירות המורשה הקרוב ביותר.
e  הימנע מהפעלת עומס כבד על המנוע, לדוגמה נהיגה בדרך הררית או

בעומסי תנועה.

?
Coolant Stop vehicle 
Switch engine off

נוזל הקירור חם מדי.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

לעולם אל תנהג ברכב כאשר המנוע מתחמם. נהיגה ברכב כאשר המנוע 
מתחמם עלולה לגרום לנוזלים מסוימים הנוזלים בתא המנוע לעלות 

באש.
בנוסף, אדים מהמנוע שהתחמם עלולים לגרום לכוויות קשות בעת 

פתיחת מכסה המנוע.
הדבר עלול לגרום לחבלה.

e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את
המנוע.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .המתן עד להתקררות המנוע
e  ודא שאספקת האוויר אל מצנן המנוע לא חסומה, לדוגמה על ידי בוץ

שהתייבש.
e  אל תתניע שוב את המנוע עד להיעלמות ההודעה ועד שטמפרטורת

נוזל הקירור לא תרד מתחת ל-  120°C . אחרת הדבר עלול לגרום נזק 
למנוע.

e .שים לב לצג טמפרטורת נוזל הקירור
e .אם הטמפרטורה שוב עולה, פנה מיד למרכז שירות מורשה

בתנאי פעולה רגילים וכאשר מפלס נוזל הקירור תקין, טמפרטורת נוזל 
. 120°C  -הקירור יכולה להגיע ל
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#
See Owner's Manual

המצבר אינו נטען.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

הגורמים האפשריים:

• תקלה באלטרנטור	
• תקלה במערכות אלקטרוניות )כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין(	
• רצועת V קרועה	
• תקלה במערכות האלקטרוניות	

אל תמשיך בנסיעה. אחרת הדבר עלול לגרום להתחממות המנוע.  
e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את

המנוע.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

#
Stop vehicle See 
Owner's Manual

המצבר אינו נטען ומתח המצבר נמוך.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את
המנוע.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e # קרא את ההוראות המתייחסות להודעת התצוגה 

.See Owner's Manual
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

4
Check eng. oil lev. 
when next refuelling

מפלס שמן המנוע ירד לגובה המפלס המינימלי. הוסף 1 ליטר שמן מנוע.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

הימנע מנסיעות ארוכות אם יש מעט נוזל קירור במערכת הקירור.   
אחרת, הדבר עלול לגרום נזק למנוע.

e .)436 עמוד ( בדוק את מפלס השמן בתדלוק הבא לכל המאוחר
e .)437 עמוד ( מלא שמן מנוע אם יש צורך בכך
e  אם עליך למלא שמן מנוע לעתים תכופות יותר מהרגיל, בדוק את

המנוע במרכז שירות מורשה.
תוכל למצוא מידע אודות שמני המנוע המאושרים בכל מרכז שירות 

.http://bevo.mercedes-benz.com מורשה או באתר האינטרנט
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4
Add 1 litre engine oil 
when next refuelling

דגמי Mercedes-AMG: מפלס שמן המנוע נמוך מדי.
הימנע מנסיעות ארוכות אם יש מעט נוזל קירור במערכת הקירור.   

אחרת, הדבר עלול לגרום נזק למנוע.
e .)436 עמוד ( בדוק את מפלס השמן בתדלוק הבא לכל המאוחר
e .)437 עמוד ( מלא שמן מנוע אם יש צורך בכך
e  אם עליך למלא שמן מנוע לעתים תכופות יותר מהרגיל, בדוק את

המנוע במרכז שירות מורשה.
תוכל למצוא מידע אודות שמני המנוע המאושרים בכל מרכז שירות 

.http://bevo.mercedes-benz.com מורשה או באתר האינטרנט

4
Engine oil level Stop 
vehicle Switch 
engine off

דגמי Mercedes-AMG: מפלס שמן המנוע נמוך מדי.
הדבר עלול לגרום נזק למנוע.

e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את
המנוע.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .)436 עמוד ( בדוק את מפלס שמן המנוע
e .)437 עמוד ( מלא שמן מנוע אם יש צורך בכך

8
Reserve fuel level

מפלס הדלק ירד מתחת למפלס המכל הרזרבי.
אם מפלס הדלק מגיע למפלס זה, לא ניתן יהיה להפעיל את חימום העזר.

e .תדלק בתחנת הדלק הקרובה

C.יש מעט מאוד דלק במכל הדלק
לא ניתן להפעיל את חימום העזר.

e .תדלק מיד בתחנת הדלק הקרובה

¸
Replace air cleaner 

כלי רכב עם מנוע דיזל: מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובה להחליפו.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

!
Clean the fuel filter

כלי רכב בעלי מנוע דיזל: יש מים במסנן הדלק. חובה לנקז את המים.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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Ø
Refill AdBlue See 
Owner’s Manual

מפלס ה- ®AdBlue ירד מתחת למפלס המכל הרזרבי. בנוסף יישמע צליל 
אזהרה.

e .בהקדם האפשרי במרכז שירות מורשה AdBlue®  מלא
או

e .)210 עמוד (  AdBlue®  הוסף מיד 3.8 ליטרים לפחות של

Ø
Refill AdBlue No start 
in ... km

מפלס ה- ®AdBlue מספיק רק לטווח שצוין. בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .בהקדם האפשרי במרכז שירות מורשה AdBlue®  מלא
או

e .)210 עמוד (  AdBlue®  הוסף מיד 3.8 ליטרים לפחות של

Ø
Refill AdBlue Eng. 
start not possible

מכל ה- ®AdBlue ריק. בנוסף יישמע צליל אזהרה. אין אפשרות להתניע 
את המנוע.

e .בקר מיד במרכז שירות מורשה
או

e .)210 עמוד (  AdBlue®  הוסף מיד 3.8 ליטרים לפחות של

Ø
Check AdBlue See 
Owner’s Manual

תקלה במערכת ה- ®AdBlue. בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Ø
Eng. start not 
possible in… km

תקלה במערכת ה- ®AdBlue. בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .בקר מיד במרכז שירות מורשה

Ø
Eng. start not 
possible

תקלה במערכת ה- ®AdBlue. בנוסף יישמע צליל אזהרה. אין אפשרות 
להתניע את המנוע.

e .בקר מיד במרכז שירות מורשה
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d
Vehicle is operational 
Switch off the 
ignition before exiting

אתה יוצא מהרכב כאשר הוא במצב מוכן לנסיעה. המחוון READY שבצג 
הרב-תפקודי דולק. בנוסף יישמע צליל אזהרה.

אם אתה יוצא מהרכב:

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .סגור את מתג ההצתה והוצא את המפתח

אם אתה לא יוצא מהרכב:
e  כבה צרכנים חשמליים, לדוגמה בקרת האקלים האוטומטית, חימום

המושב.
נא שים לב: הצרכנים החשמליים מחוברים אל מצבר ה-12 וולט. אם 

אתה משאיר את הרכב במצב מוכן לנסיעה לפרק זמן ממושך, הוא כבה 
כאשר מצבר ה-12 וולט כמעט ריק. ניתן יהיה להתניע את הרכב בעזרת 

מצבר עזר בלבד )התנעה בעזרת כבלים(.

Change the current 
drive program before 
changing the 
operating mode או 
Exit manual drive 
program M before 
changing the 
operating mode

ניסית לשנות מצב פעולה כאשר הרכב בתוכנית הנהיגה האוטומטית 
.M או תוכנית הנהיגה הידנית )Sport עם מאפייני( Individual , Sport

e  עם מאפייני( Individual או Slippery , Comfort בחר בתוכנית הנהיגה
Comfort או ( )Eco עמוד 195(.

e  או E-SAVE , E-MODE , HYBRID בחר במצב הפעולה המועדף
( CHARGE עמוד 304(.

E-MODE currently 
unavailable

רמת הטעינה של מצבר המתח הגבוה הגיעה לגבול התחתון ומצב 
הפעולה E-MODE כבה. נהיגה כאשר מנוע הבערה הפנימית מופעל 

ומצב הפעולה משתנה למצב HYBRID בסיסי.
e .נהג תוך שימוש במנוע הבערה הפנימית 

אם יש צורך בכך, באפשרותך לשנות את מצב הפעולה למצב 
E-SAVE או ( CHARGE עמוד 304(.

אם אתה בוחר במצב הפעולה CHARGE, מצבר המתח הגבוה נטען.
כאשר צג רמת הטעינה של מצבר המתח הגבוה עולה במעט, 

.E-MODE באפשרותך לחזור למצב הפעולה



הודעות תצוגה

ם
צגי

שב דרך ו
ח

מ

375

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

Only E-MODE 
available Power 
limited Refuel 
immediately

מכל הדלק התרוקן ומנוע הבערה מודמם.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

הרכב יופעל על ידי אנרגיה חשמלית בלבד. הביצועים מוגבלים והרכב עלול 
להאיץ לאט יותר מהרגיל.

e .תדלק מיד בתחנת הדלק הקרובה
התפריט "Total range and electric range" )טווח כולל וחשמלי( מאפשר 

לך להציג את טווח הנסיעה המשוער של הרכב ) עמוד 309(.

Without starting 
engine again, 
consult workshop

אין באפשרותך להתניע שוב את המנוע בגלל תקלה.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

אם המנוע פועל:
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

אם אתה מדומם את המנוע:
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Towing not permitted 
See Owner's Manual

תקלה במערכת ההיברידית.
e  הובל את הרכב על מוביל או גרור אותו למרכז השירות המורשה

הקרוב ביותר.

Û
Malfunction Visit 
workshop

תקלה במערכת ההיברידית.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Û
Malfunction

תקלה במערכת ההיברידית.
e  גרור את הרכב למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר בעזרת חברת

חילוץ מקצועית.

d
Malfunction

תקלה במערכת ההינע.
.ECO start/stop ייתכן שיש תקלה בפעולת

כוח ההינע מוגבל.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

ï
Charger cable 
connected

מחבר כבל הטעינה מחובר אל שקע הרכב.
אינך יכול להתחיל בנסיעה כל עוד מחבר כבל הטעינה מחובר.

לפני התחלת הנסיעה:
e .)219 עמוד ( הסר את מחבר כבל הטעינה משקע הרכב
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À
Attention Assist: 
Take a break!

המערכת לזיהוי עייפות נהג מזהה עייפות או חוסר ריכוז מצד הנהג על פי 
קריטריונים מסוימים. בנוסף יישמע צליל אזהרה.

e .עצור להפסקה אם יש צורך בכך
עצור להפסקות קבועות במועד במהלך נסיעות ארוכות כדי שתוכל לנוח 

כהלכה.

À
Attention Assist 
inoperative

המערכת לזיהוי עייפות הנהג אינה פועלת.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Á
Please reduce speed

אינך יכול לשנות את גובה הרכב. הגורמים האפשריים:
• אתה נוהג במהירות גבוהה מדי לגובה הרכב שנבחר.	
• אתה גורר גרור.	
• שקע חיבור הגרור בשימוש, לדוגמה על ידי מתקן לנשיאת אופניים.	

e .)258 עמוד ( נהג לאט יותר ולאחר מכן בחר שוב בגובה הרכב הרצוי
e .)316 עמוד ( קרא את ההערות בנוגע לגרירת גרור

Á
Compressor is 
cooling

בחרת בגובה רכב גבוה יותר. המדחס צריך תחילה להתקרר בגלל שינויי 
הגובה התכופים.

e .נהג באופן המתאים לגובה הרכב הנוכחי
e .ודא שמרווח הגחון גדול דיו
e .הנח למדחס להתקרר 

לאחר התקררות המדחס, הודעת התצוגה תיעלם. לאחר מכן הרכב 
ממשיך להתרומם לגובה שנבחר.

Á
Malfunction

.AIRMATIC-תקלה במערכת ה
e .נהג בהתאם לגובה הרכב הנוכחי, אולם לא מעל 80 קמ"ש
e .ודא שמרווח הגחון גדול דיו
e .הבא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה
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Á
Max. speed 20 km/h

מהירות הנסיעה עולה על המהירות המרבית המותרת לגובה השטח 
שנבחר.

בנוסף, תצוגת גובה הרכב מופיעה בין סמל הרכב והודעת התצוגה וצליל 
אזהרה נשמע.

$ אזהרה

הרכב עלול לנטות ולהתהפך.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e .התאם את סגנון הנהיגה שלך למאפייני ההתנהגות המשתנים
e .בצע רק פעולות היגוי קלות והימנע מביצוע תנועות היגוי מהירות
e  אל תנהג במהירות העולה על 20 קמ"ש עד שהרכב הגיע לגובה 

שטח 2.

ACTIVE CURVE 
SYSTEM 
malfunctioning

תקלה במערכת הייצוב האקטיבית. הדבר עלול להשפיע על מאפייני 
ההתנהגות של הרכב.

e .אל תנהג במהירויות שמעל ל- 80 קמ"ש
e .הבא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה

ACTIVE CURVE 
SYSTEM 
malfunctioning see 
Owner's Manual

תקלה במערכת הייצוב האקטיבית. הדבר משפיע בצורה משמעותית על 
מאפייני ההתנהגות של הרכב. בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

הדבר עלול לגרום לתאונה.
e .נהג בזהירות
e .התאם את סגנון הנהיגה שלך למאפייני ההתנהגות המשתנים
e .הימנע מהאצה פתאומית בפניות חדות ומביצוע תמרוני היגוי מהירים
e .אל תנהג במהירויות שמעל ל- 80 קמ"ש
e .בקר מיד במרכז שירות מורשה

Á
Raising Max. speed 
20 km/h

הרכב מתכוונן לגובה שטח 3. הודעת התצוגה מעדכנת אותך בנוגע 
למהירות המרבית המותרת לגובה שטח 3.

e .אל תנהג במהירויות שמעל ל- 20 קמ"ש

g
Lowering Max. 
speed 20 km/h

הרכב יורד מגובה שטח 3 לגובה שטח 2. הודעת התצוגה מעדכנת אותך 
בנוגע למהירות המרבית המותרת לגובה שטח 3.

e  אל תנהג במהירות העולה על 20 קמ"ש עד שהרכב הגיע לגובה 
שטח 2.
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ý
Different. lock sys. 
Malfunction

תקלה בנעילת הדיפרנציאל.
e .אל תנהג במהירויות שמעל ל- 80 קמ"ש
e .הבא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה

ý
Different. locking 
sys. cooling down 
Please wait

נעילת הדיפרנציאל חמה מדי ושוחררה.
e .נהג בזהירות
e .הנח לנעילת הדיפרנציאל להתקרר 

נעילת הדיפרנציאל ננעלת מחדש לאחר התקררותה.

LOW RANGE Stop 
Apply parking brake

תהליך שילוב ההילוך בוטל. תיבת ההעברה במצב סרק.  אין חיבור בין 
המנוע לגלגלים המניעים.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה.

e .הפעל את בלם החניה החשמלי. אל תמשיך בנהיגה בתנאים אלו
e .חזור על תהליך החלפת ההילוך

LOW RANGE 
Malfunction To park, 
apply parking brake

.)LOW( תקלה בהילוך הנמוך
e .אל תנהג במהירויות שמעל ל- 80 קמ"ש
e  אבטח את הרכב בעת החניה כדי למנוע את התדרדרותו

) עמוד 222(.
e .הבא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה

LOW RANGE max. 
speed 40 km/h

עברת את המהירות המרבית להחלפת הילוכים.
e .נהג לאט יותר 

החלפת ההילוך התבצעה.

LOW RANGE max. 
speed 70 km/h

עברת את המהירות המרבית להחלפת הילוכים.
e .נהג לאט יותר 

החלפת ההילוך התבצעה.

LOW RANGE Shift to 
position N briefly

 האטת את מהירות הרכב אולם תיבת ההילוכים האוטומטית אינה 
.N במצב

e .לזמן קצר N העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב

LOW RANGE 
Shifting cancelled 
Please reactivate

תהליך שילוב ההילוך בוטל.
e .חזור על תהליך החלפת ההילוך

Ã
Inoperative

מערכת ה-DSR )ויסות מהירות נסיעה במורד( מנוטרלת כתוצאה 
מתקלה.

e .במרכז שירות מורשה DSR-בדוק את מערכת ה
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Traffic Sign Assist 
currently unavailable 
See Owner's Manual

מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך אינה פועלת זמנית.
הגורמים האפשריים:

• לכלוך על השמשה הקדמית חוסם את שדה הראייה של המצלמה	
• גשם כבד, שלג או ערפל משפיע על הראות	

e .נקה את השמשה הקדמית
אם המערכת מזהה שהמצלמה פועלת כהלכה, הודעת התצוגה נעלמת.

מערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך שוב פועלת.

Traffic Sign Assist 
inoperative

תקלה במערכת העזר לזיהוי תמרורים ושלטי דרך.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

ë
Off

פעולת HOLD מנוטרלת, הרכב מתדרדר
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

e .)255 עמוד ( HOLD הפעל שוב מאוחר יותר את פעולת

Lane Keeping Assist 
currently unavailable 
See Owner's Manual 
 Active Lane או
Keeping Assist 
currently unavailable 
See Owner's Manual

מערכת העזר לשמירה על נתיב או מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 
נתיב מנוטרלת ואינה פועלת באופן זמני. הגורמים האפשריים:

• לכלוך על השמשה הקדמית חוסם את שדה הראייה של המצלמה	
• גשם כבד, שלג או ערפל משפיע על הראות	
• לא היו סימוני נתיב לפרק זמן ממושך	
• סימוני הנתיב דהו, התכהו או כוסו על ידי לכלוך או שלג לדוגמה	

ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד.
מערכת העזר לשמירה על נתיב או מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 

נתיב שוב פועלת.
אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .נקה את השמשה הקדמית

Lane Keeping Assist 
inoperative או Active 
Lane Keeping Assist 
inoperative

תקלה במערכת העזר לשמירה על נתיב או במערכת העזר האקטיבית 
לשמירה על נתיב.

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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Blind Spot Assist 
currently unavailable 
See Owner's Manual 
 Active Blind Spot או
Assist currently 
unavailable See 
Owner's Manual

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" או מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" אינה פעילה זמנית. הגורמים האפשריים:

• טמפרטורת מערכת חיישן הרדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורות 	
העבודה

• מערכת חיישן הרדאר אינה פועלת זמנית בגלל קרינה אלקטרומגנטית 	
הנפלטת על ידי תחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או מקורות קרינה 

אלקטרומגנטית אחרים

גם נוריות החיווי הצהובות 9 שבמראות הצד תידלקנה.
ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד.

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" או מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" שוב פועלת.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התנע שוב את המנוע

Blind Spot Assist not 
available when 
towing a trailer See 
Owner's Manual  
 Active Blind Spot או
Assist not available 
when towing a trailer 
See Owner's Manual

מערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" או מערכת העזר האקטיבית לזיהוי 
נקודות "מתות" מנוטרלת בעת גרירת גרור.

חיברת את החיבור החשמלי בין הגרור לרכבך.
e  שעל גלגל ההגה כדי לאשר את הודעת a לחץ על הלחצן

התצוגה.

Blind Spot Assist 
inoperative או Active 
Blind Spot Assist 
inoperative

תקלה במערכת העזר לזיהוי נקודות "מתות" או במערכת העזר 
האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות".

גם נוריות החיווי הצהובות 9 שבמראות הצד תידלקנה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Park Assist 
cancelled

דלת הנהג פתוחה.
e .חזור על מדידת מקום החניה ותהליך החניה כאשר דלת הנהג סגורה

נגעת בטעות בגלגל ההגה הרב-תפקודי כאשר בוצעה פעולת היגוי.
e  שים לב לא לגעת בגלגל ההגה הרב-תפקודי במהלך ביצוע פעולת

היגוי.
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הרכב התחיל להחליק ומערכת ה- ®ESP נכנסה לפעולה.
e  השתמש שוב מאוחר יותר במערכת העזר לחניה אקטיבית

) עמוד 265(.

Park Assist 
inoperative

.PARKTRONIC-תקלה במערכת ה
e  פעל בהתאם להוראות ולעצות שבסעיף "בעיות במערכת

ה-( " PARKTRONIC עמוד 265(.
אם הצג הרב-תפקודי עדיין מראה את הודעת התצוגה:

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

תקלה במערכת העזר לחניה האקטיבית או המערכת אינה זמינה.
e .סגור את מתג ההצתה והתנע שוב את המנוע

 j אם מערכת העזר לחניה אקטיבית ממשיכה לא להיות זמינה )הסמל
לא מופיע בצג הרב-תפקודי(:

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Park Assist  
switched off

הרכב חונה. בנוסף יישמע צליל אזהרה.
הודעת התצוגה נעלמת אוטומטית.

DISTRONIC PLUS 
off

מערכת DISTRONIC PLUS נוטרלה ) עמוד 240(.
אם היא נוטרלה אוטומטית, יישמע גם צליל אזהרה.

DISTRONIC PLUS 
available again

מערכת ה-DISTRONIC PLUS שוב פועלת לאחר שלא הייתה זמינה 
  DISTRONIC PLUS-באופן זמני. כעת באפשרותך להפעיל שוב את ה

) עמוד 240(.
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DISTRONIC PLUS 
currently unavailable 
See Owner's Manual

מערכת ה-DISTRONIC PLUS אינה פועלת באופן זמני.
מערכת העזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot אינן פועלות באופן זמני.

הגורמים האפשריים:
• הפעולה מושפעת מגשם או שלג כבד	
• מערכת חיישן הרדאר אינה פועלת זמנית בגלל קרינה אלקטרומגנטית 	

הנפלטת על ידי תחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או מקורות קרינה 
אלקטרומגנטית אחרים

• טמפרטורת המערכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורות העבודה	
• מתח הרכב נמוך מדי	

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד.

ה-DISTRONIC PLUS שוב פועלת.
אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התנע שוב את המנוע

DISTRONIC PLUS 
inoperative

.DISTRONIC PLUS-תקלה ב
ייתכן שגם המערכות שלהלן לא יפעלו:

• מערכת ה-BAS PLUS עם מערכת עזר לזיהוי תנועה חוצה	
• 	PRE-SAFE®  בלם
• 	Stop&Go Pilot-מערכת עזר להיגוי ו

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

DISTRONIC PLUS 
suspended

לחצת על דוושת ההאצה. מערכת ה-DISTRONIC PLUS אינה שולטת 
עוד במהירות הרכב.

e .הסר את רגלך מדוושת ההאצה

DISTRONIC PLUS
  - - - km/h

תנאי הפעלת מערכת ה-DISTRONIC PLUS לא התקיים.
e   DISTRONIC PLUS-בדוק את תנאי ההפעלה של מערכת ה

) עמוד 240(.

DISTRONIC PLUS 
and SPEEDTRONIC 
inoperative

.SPEEDTRONIC-וה DISTRONIC PLUS-תקלה במערכות ה
גם מערכת העזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot אינן זמינות.

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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DTR+: steering 
assist. currently 
unavailable See 
Owner's Manual

מערכת העזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot אינן פועלות באופן זמני. הגורמים 
האפשריים:

• לכלוך על השמשה הקדמית חוסם את שדה הראייה של המצלמה	
• גשם כבד, שלג או ערפל משפיע על הראות	
• לא היו סימוני נתיב לפרק זמן ממושך	
• סימוני הנתיב דהו, התכהו או כוסו על ידי לכלוך או שלג לדוגמה	

ההודעה שבצג נעלמת ברגע שהגורמים שלעיל אינם מתקיימים עוד.
מערכת העזר להיגוי ו-Stop&Go Pilot שוב פועלות.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .נקה את השמשה הקדמית

DTR+: steering 
assistant inoperative

.Stop&Go Pilot-תקלה במערכת עזר להיגוי וב
מכל מקום פעולות ה-DISTRONIC PLUS ממשיכות לפעול.

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Cruise control and 
SPEEDTRONIC 
inoperative

תקלה במערכות ה-SPEEDTRONIC ובקרת השיוט.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

SPEEDTRONIC 
Limit
  - - - km/h

לא ניתן להפעיל את מערכת ה-SPEEDTRONIC בעת לחיצה על דוושת 
ההאצה מעבר לנקודת הלחץ )"קיק-דאון"(.

e  נהג במהירות העולה על 30 קמ"ש ושמור על המהירות אם התנאים
מאפשרים זאת.

Cruise control
  - - - km/h

התנאי להפעלת בקרת השיוט לא התקיים.
ניסית לשמור מהירות הנמוכה מ- 30 קמ"ש לדוגמה.

e  נהג במהירות העולה על 30 קמ"ש ושמור על המהירות אם התנאים
מאפשרים זאת.

e .)235 עמוד ( בדוק את תנאי ההפעלה של מערכת בקרת השיוט

 120 km/h! 
Maximum speed 
exceeded

רק במדינות מסוימות: המהירות עברה את המהירות המרבית המותרת.
בנוסף, ההודעה  !km/h 120  מופיעה בצג הרב-תפקודי.

e .נהג לאט יותר
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Tyre pressure Check 
tyres

מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים זיהתה ירידה משמעותית 
בלחץ.

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
הגורמים האפשריים:

• שינית את מיקום הגלגלים והצמיגים או התקנת גלגלים וצמיגים 	
חדשים

• לחץ ניפוח הצמיג באחד הצמיגים או ביותר ירד בצורה משמעותית	

$ אזהרה

לחץ נמוך מדי עלול לגרום לסכנות שלהלן:

• הצמיגים עלולים להתפוצץ במיוחד עם עליית העומס ומהירות הרכב	
• הצמיגים עלולים להישחק בצורה קיצונית ו/או לא שווה, באופן שישפיע 	

משמעותית על אחיזת הצמיג
• ירידה משמעותית במאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
e  עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי ובלימה פתאומיות. שים לב

לתנאי התנועה במהלך ביצוע פעולה זו.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e  בדוק את הצמיגים ופעל בהתאם להוראות המתייחסות לנקר בצמיג

אם יש צורך בכך ) עמוד 452(.
e  בדוק את לחצי ניפוח הצמיגים ותקן את לחץ ניפוח הצמיג אם יש

צורך בכך.
e  הפעל מחדש את מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים כאשר

לחץ ניפוח הצמיגים תקין ) עמוד 478(.

Check tyre pressures 
then restart Run Flat 
Indicator

מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים מציגה הודעה והיא לא 
הופעלה מחדש מאז.

e .התאם את לחץ הניפוח בכל ארבעת הצמיגים
e  הפעל מחדש את מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים

) עמוד 478(.

Run Flat Indicator 
inoperative

תקלה במערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Rectify tyre pressure לחץ ניפוח הצמיג בצמיג אחד לפחות נמוך מדי, או הפרש הלחצים בין
הגלגלים גדול מדי.

e .)478 עמוד ( בדוק את לחצי ניפוח הצמיגים בהזדמנות הבאה
e .תקן את לחץ ניפוח הצמיג אם יש צורך בכך
e .)480 עמוד ( הפעל מחדש את ניטור לחץ ניפוח הצמיגים



הודעות תצוגה

ם
צגי

שב דרך ו
ח

מ

385

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

Check tyre(s) .לחץ ניפוח הצמיג באחד הצמיגים )או יותר( ירד בצורה משמעותית
מיקום הגלגל מופיע בצג הרב-תפקודי.

בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

לחץ נמוך מדי עלול לגרום לסכנות שלהלן:

• הצמיגים עלולים להתפוצץ במיוחד עם עליית העומס ומהירות הרכב	
• הצמיגים עלולים להישחק בצורה קיצונית ו/או לא שווה, באופן שישפיע 	

משמעותית על אחיזת הצמיג
• ירידה משמעותית במאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.
e  עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי ובלימה פתאומיות. שים לב

לתנאי התנועה במהלך ביצוע פעולה זו.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e  בדוק את הצמיגים ופעל בהתאם להוראות המתייחסות לנקר בצמיג

אם יש צורך בכך ) עמוד 452(.
e .)478 עמוד ( בדוק את לחץ ניפוח הצמיג
e .תקן את לחץ ניפוח הצמיג אם יש צורך בכך

Warning tyre defect לחץ ניפוח הצמיג באחד הצמיגים או ביותר ירד באופן פתאומי. מיקום
הגלגל מופיע בצג הרב-תפקודי.

$ אזהרה

אם אתה נוהג עם צמיג נקור, הדבר עלול לגרום לסכנות שלהלן:
• נקר בצמיג משפיע על יכולת ההיגוי או הבלימה של הרכב	
• אתה עלול לאבד את השליטה על הרכב	
• נהיגה ממושכת עם נקר בצמיג תגרום להתחממות הצמיג ולסכנת 	

שרפה

הדבר עלול לגרום לתאונה.
e  עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי ובלימה פתאומיות. שים לב

לתנאי התנועה במהלך ביצוע פעולה זו.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e  בדוק את הצמיגים ופעל בהתאם להוראות המתייחסות לנקר בצמיג

אם יש צורך בכך ) עמוד 452(.
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 Tyre press. monitor
currently unavailable

לא ניתן לקלוט אותות מחיישני לחץ ניפוח הצמיגים בגלל הפרעת רדיו. 
תקלה זמנית בניטור לחץ ניפוח הצמיג.

e .המשך בנסיעה 
מערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים תתחיל לפעול אוטומטית מיד 

לאחר תיקון הגורם.

Wheel sensor(s) 
missing

לא מתקבל אות מחיישן לחץ ניפוח הצמיג באחד הגלגלים או יותר. הלחץ 
בצמיג זה לא מוצג בצג הרב-תפקודי.

e .החלף את חיישן לחץ ניפוח הצמיג הפגום במרכז שירות מורשה

Tyre press. monitor 
inoperative No wheel 
sensors

הגלגלים המותקנים אינם מצוידים בחיישני לחץ ניפוח צמיגים מתאימים. 
המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים מנוטרלת.

e .התקן גלגלים עם חיישני לחץ ניפוח צמיגים מתאימים 
מערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים מופעלת אוטומטית לאחר כמה 

דקות של נסיעה.

Tyre press. monitor 
inoperative

תקלה במערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

רכב

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

To start engine, shift 
to either P or N

.D או R אתה מנסה להתניע את המנוע כאשר תיבת ההילוכים במצב
e .N או P העבר את תיבת ההילוכים למצב

Apply brake to 
deselect Park (P) 
position

ניסית להעביר את בורר תיבת ההילוכים למצב R , D או N בלי ללחוץ על 
דוושת הבלמים.

e .לחץ על דוושת הבלמים

To shift out of P or N, 
depress brake and 
start engine

ניסית להעביר את ידית הבורר ממצב P או N למצב אחר כאשר המנוע 
מודמם.

e .לחץ על דוושת הבלמים
e .התנע את המנוע
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Risk of vehicle rolling 
Transmission not in 
P

.D או N , R דלת הנהג פתוחה/לא סגורה היטב ותיבת ההילוכים במצב
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

הרכב עלול להתדרדר.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .סגור את דלת הנהג היטב

Only select Park (P) 
when vehicle is 
stationary 

הרכב בתנועה.
e  עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי, ושים לב לתנאי הדרך

והתנועה.
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב

Without changing 
gear, consult 
workshop

אין באפשרותך להחליף הילוכים בגלל תקלה.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

:D אם בחרת במצב
e .D נהג למרכז שירות מורשה והשאר את תיבת ההילוכים במצב

:P או N , R אם בחרת במצב
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Reversing not poss. 
Consult workshop

אין באפשרותך עוד להעביר את תיבת ההילוכים למצב R בגלל תקלה.
מצבי תיבת ההילוכים N , P ו-D עדיין זמינים.

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Transmission 
Malfunction Stop

תקלה ברכיביה המכניים של תיבת ההילוכים.
 בנוסף יישמע צליל אזהרה. תיבת ההילוכים עוברת אוטומטית למצב 

.N סרק
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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Auxiliary battery 
malfunction

מצבר העזר של הממסרה האוטומטית אינו נטען יותר.
e .פנה למרכז שירות מורשה בהזדמנות הקרובה
e  לפני הדממת P עד אז, העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב

המנוע.
e .הפעל את בלם החניה החשמלי לפני היציאה מהרכב
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו

A.דלת תא המטען פתוחה

$ אזהרה

גזי הפליטה עלולים לחדור אל תוך הרכב אם דלת תא המטען פתוחה 
כאשר המנוע פועל.

הדבר עלול לגרום להרעלה.
e .סגור את דלת תא המטען

מכסה המנוע פתוח.?
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

מכסה המנוע הפתוח עלול לחסום את שדה הראייה שלך כאשר הרכב 
בתנועה.

הדבר עלול לגרום לתאונה.
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .סגור את מכסה המנוע

Active bonnet 
malfunction See 
Owner's Manual

מכסה המנוע האקטיבי )הגנת הולכי רגל( אינו פעיל בגלל תקלה או בגלל 
שהוא כבר הופעל.

e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

C.דלת אחת לפחות פתוחה
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

e .סגור את כל הדלתות
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j
Check trailer hitch 
lock

וו הגרירה אינו פעיל.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

אם חיבור וו הגרירה אינו במצב נעול, הגרור עלול להשתחרר. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את
המנוע.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .שחרר את הגרור, ואבטח אותו מפני התדרדרות
e .)318 עמוד ( התחל פעולת סיבוב חדשה
e .חבר מחדש את הגרור כאשר הודעת התצוגה נעלמת

אם הודעת התצוגה ממשיכה להופיע:
e .אל תחבר מחדש את הגרור
e .בדוק את מרווח הגחון, והמשך לנהוג ללא הגרור
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

j
Trailer coupling 
extending

חיבור וו הגרירה מסתובב החוצה או פנימה.
סובב את חיבור וו הגרירה פנימה או החוצה רק כאשר הרכב עומד 

במקומו. אין לחבר גרור במהלך פעולת הסיבוב. אל תנסה להאיץ, להאט 
או להתחיל את פעולת הסיבוב בעזרת ידך, רגלך או בעזרת כל אמצעי 

אחר.
e .)318 עמוד ( העבר את חיבור וו הגרירה של הגרור למצב פעולה

&
Pre-entry climate 
control (via key) 
available again after 
engine start

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין:
ניסית להפעיל מראש את בקרת האקלים יותר מפעמיים כאשר המנוע 

מודמם.
e .הנח למנוע לפעול במשך 10 שניות 

לאחר הפעלת המנוע, ההפעלה המוקדמת של בקרת האקלים שוב 
אפשרית.

&
Pre-entry climate 
control (via key) 
inoperative HV-
battery low

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין:
מתח הרכב נמוך מדי לא ניתן להפעיל את ההפעלה המוקדמת של בקרת 

האקלים.
e .נהג למרחק משמעותי 

המצבר נטען. כאשר מצב הטעינה של מצבר המתח הגבוה גבוה 
ממצב הטעינה המינימלי, ההפעלה המוקדמת של בקרת האקלים 

שוב פעילה.



הודעות תצוגה
ם

צגי
שב דרך ו

ח
מ

390

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

&
inoperative Battery 
low

מתח הרכב נמוך מדי
חימום העזר כיבה את עצמו או לא ניתן להפעלה ) עמוד 176(.

e .נהג למרחק משמעותי 
המצבר נטען. חימום העזר יפעל שוב מיד לאחר שמתח מערכת 

החשמל ברכב יעלה לרמה מספקת.

&
inoperative Refuel 
vehicle

 יש מעט מאוד דלק במכל הדלק. לא ניתן להפעיל את חימום העזר 
) עמוד 176(.

e .תדלק בתחנת הדלק הקרובה

&
inoperative See 
Owner's Man.

תקלה בחימום העזר או חימום העזר אינו פועל זמנית.
e  כאשר הרכב עומד על משטח ישר והמנוע התקרר: בצע עד 4 ניסיונות

 להפעיל את חימום העזר והמתן כמה דקות בין ניסיון לניסיון 
) עמוד 176(.

e .אם חימום העזר לא נדלק, פנה למרכז שירות מורשה

Ð
Power steering 
malfunction See 
Owner's Manual

תקלה בתגבור הגה הכוח.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

$ אזהרה

עליך להשתמש בכוח רב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e .בדוק אם אתה יכול להפעיל את הכוח הנוסף הדרוש
e  אם אתה יכול לסובב את גלגל ההגה בצורה בטוחה: נהג בזהירות

למרכז שירות מורשה.
e  .אם אתה לא יכול לסובב את גלגל ההגה בצורה בטוחה: אל תנהג

צור קשר עם מרכז שירות מורשה הקרוב ביותר.

Telephone No 
service

רכבך נמצא מחוץ לטווח הקליטה/השידור של מפעיל הרשת.
e  המתן עד שהסמל המציין שהטלפון מוכל לפעולה יופיע בצג

הרב-תפקודי.

¥
Top up washer fluid

מפלס נוזל שטיפת השמשה שבמכל נוזל השטיפה ירד מתחת למפלס 
המינימלי.

e .)438 עמוד ( מלא נוזל שטיפה
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Wiper malfunctioning.תקלה במגבי השמשה הקדמית
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

Hazard warning 
lamps 
malfunctioning

תקלה במהבהבי החירום.
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

מפתח

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותהודעות תצוגה

Â
Key does not belong 
to vehicle

הכנסת אל תוך מתג ההצתה מפתח שגוי.
e .השתמש במפתח המתאים

Â
Replace key

יש להחליף את המפתח.
e .בקר במרכז שירות מורשה

Â
Change key 
batteries

סוללת המפתח ריקה.
e .)100 עמוד ( החלף את הסוללה

Â
Key not detected  
)הודעה בצבע לבן(

לא ניתן לזהות את המפתח.
e .שנה את מיקום המפתח בתוך הרכב

אם עדיין לא ניתן לזהות את המפתח:
e  הפעל את הרכב על ידי הכנסת המפתח אל תוך מתג ההצתה אם יש

צורך בכך.

Â
Key not detected  
)הודעה בצבע אדום(

המפתח אינו בתוך הרכב.
בנוסף יישמע צליל אזהרה.

אם המנוע מודמם, אין באפשרותך עוד לנעול את הרכב בעזרת הנעילה 
המרכזית או להתניע את המנוע.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .אתר את המפתח
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לא ניתן לאתר את המפתח כאשר המנוע פועל בגלל הפרעות ממקורות 
גלי רדיו חזקים.

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי

הדרך והתנועה.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה, והעבר אותו למצב מפתח

Â
Remove starting 
button, then insert 
key

• תקלה קבועה או זמנית בפעולת זיהוי המפתח.	
• לא ניתן לזהות את המפתח.	

בנוסף יישמע צליל אזהרה.
e .הכנס את המפתח אל תוך מתג ההצתה וסובב אותו למצב הרצוי
e .בקר במרכז שירות מורשה

נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים

הערות כלליות

חלק מהמערכות מבצעות בדיקה עצמית בעת פתיחת מתג ההצתה. לכן נוריות אזהרה וחיווי מסוימות 
עשויות להידלק או להבהב באופן זמני. תופעה זו אינה קריטית. יש תקלה רק כאשר נוריות אזהרה וחיווי 

אלה דולקות או מתחילות להבהב לאחר התנעת המנוע או במהלך נסיעה.
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חגורות בטיחות

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

ü

רק במדינות מסוימות: 
נורית האזהרה האדומה 

של חגורת הבטיחות 
נדלקת למשך 6 שניות 

לאחר התנעת המנוע.

נורית האזהרה של חגורת הבטיחות מזכירה לנהג ולנוסע הקדמי לחגור 
את חגורות הבטיחות שלהם.

e .)54 עמוד ( חגור את חגורת הבטיחות שלך

ü

רק במדינות מסוימות: 
נורית האזהרה האדומה 

של חגורת הבטיחות 
נדלקת לאחר התנעת 
המנוע. בנוסף יישמע 

 צליל אזהרה למשך
 6 שניות.

חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה.
e .)54 עמוד ( חגור את חגורת הבטיחות שלך 

צליל האזהרה ייפסק.

ü

נורית האזהרה האדומה 
של חגורת הבטיחות 

נדלקת לאחר התנעת 
המנוע, מיד לאחר סגירת 
דלת הנהג או דלת הנוסע 

הקדמי.

הנהג או הנוסע לא חגרו את חגורת הבטיחות שלהם.
e .)54 עמוד ( חגור את חגורת הבטיחות שלך 

נורית האזהרה כבה.

יש חפצים על מושב הנוסע הקדמי.
e .הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם במקום בטוח 

נורית האזהרה כבה.

ü

נורית האזהרה האדומה 
של חגורת הבטיחות 

מהבהבת וצליל אזהרה 
מקוטע נשמע.

הנהג או הנוסע לא חגרו את חגורת הבטיחות שלהם. במקביל, אתה נוהג 
במהירות העולה על 25 קמ"ש או נוהג במהירות העולה על 25 קמ"ש 

לזמן קצר.
e .)54 עמוד ( חגור את חגורת הבטיחות שלך 

נורית האזהרה כבה וצליל האזהרה המקוטע נפסק.

יש חפצים על מושב הנוסע הקדמי. במקביל, אתה נוהג במהירות העולה 
על 25 קמ"ש או נוהג במהירות העולה על 25 קמ"ש לזמן קצר.

e .הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם במקום בטוח 
נורית האזהרה כבה וצליל האזהרה המקוטע נפסק.
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J

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין:

נורית האזהרה הצהובה 
RBS  )מערכת בלימה 

רגנרטיבית( דולקת. 
בנוסף יישמע צליל 

אזהרה.

$ סכנת תאונה

יש תקלה במערכת ה-RBS. מהלך הדוושה עלול להיות ארוך יותר 
מהרגיל והדבר עלול להשפיע על ביצועי הבלימה. ייתכן גם שפעולת 

ההדממה האוטומטית של המנוע תנוטרל.
e .)350 עמוד ( קרא את ההודעות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

J

נורית האזהרה הצהובה 
של מערכת הבלמים 
נדלקת כאשר המנוע 

פועל.
כלי רכב היברידיים מסוג 

פלאג-אין: נורית 
האזהרה הצהובה של 

מערכת הבלמים מופיעה 
.READY במצב נהיגה

$ אזהרה

יש תקלה במערכת הבלמים ומאפייני הבלימה השתנו.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e .אם מופיעה הודעת התצוגה בצג הרב-תפקודי, פעל על פיה
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

J

נורית האזהרה האדומה 
של מערכת הבלמים 
דולקת. בנוסף יישמע 

צליל אזהרה.

$ סכנת תאונה

יש תקלה במערכת ה-RBS. מהלך הדוושה עלול להיות ארוך יותר 
מהרגיל והדבר עלול להשפיע על ביצועי הבלימה.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה. אל תמשיך בנהיגה בתנאים אלו.

e .בקר מיד במרכז שירות מורשה
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
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J

נורית האזהרה האדומה 
של מערכת הבלמים 
נדלקת כאשר המנוע 

פועל.
כלי רכב היברידיים מסוג 

פלאג-אין: נורית 
האזהרה האדומה של 

מערכת הבלמים מופיעה 
.READY במצב נהיגה

בנוסף יישמע צליל 
אזהרה.

$ אזהרה

יש תקלה במגבר הבלמים ומאפייני הבלימה השתנו.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה. אל תמשיך בנהיגה בתנאים אלו.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי

אין מספיק נוזל בלמים במכל נוזל הבלמים.

$ אזהרה

ייתכן שיעילות הבלימה תיפגע.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e  עצור את הרכב בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ושים לב לתנאי
הדרך והתנועה. אל תמשיך בנהיגה בתנאים אלו.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .אל תמלא נוזל בלמים. מילוי לא יתקן את התקלה
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
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!

נורית האזהרה הצהובה 
 ABS-של מערכת ה

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נורית האזהרה 

הצהובה של מערכת 
ה-ABS מופיעה במצב 

.READY נהיגה

מערכת ה-ABS )מערכת למניעת נעילת גלגלים( נוטרלה בגלל תקלה. 
  BAS PLUS-מערכת עזר לבלימה(, מערכת ה( BAS-לכן גם מערכת ה
עם מערכת העזר לזיהוי תנועה חוצה, מערכת העזר למניעת התנגשות 

 , ESP®  בקרת יציבות אלקטרונית(, מערכת ייצוב גרור(  ESP®  ,פלוס
PRE-SAFE® PLUS, בלם  ®PRE-SAFE , פעולת HOLD, מערכת עזר 

לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, פנסי בלימה אדפטיביים, בקרת 
היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית 

לזיהוי נקודות "מתות" אינן פועלות.
בנוסף, נוריות האזהרה ÷ ו-å שבלוח המחוונים עשויות להידלק.

המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימת חירום לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

תקלה ביחידת בקרת ה-ABS, ייתכן שגם מערכות אחרות כגון מערכת 
הניווט ותיבת ההילוכים האוטומטית לא יהיו זמינות.
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נורית האזהרה הצהובה 
 ABS-של מערכת ה

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נורית האזהרה 

הצהובה של מערכת 
ה-ABS מופיעה במצב 

.READY נהיגה

מערכת ה-ABS אינה זמינה באופן זמני. לכן גם מערכת ה-BAS, מערכת 
ה-BAS PLUS  עם מערכת העזר לזיהוי תנועה חוצה, מערכת העזר 

 , ESP®  מערכת ייצוב גרור , ESP®  , EBD ,למניעת התנגשות פלוס
PRE-SAFE® PLUS, בלם  ®PRE-SAFE , פעולת HOLD, מערכת עזר 

לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, פנסי בלימה אדפטיביים, בקרת 
היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית 

לזיהוי נקודות "מתות" אינן פועלות.
בנוסף, נוריות האזהרה ÷ ו-å שבלוח המחוונים עשויות להידלק.

המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.
הגורמים האפשריים:

• האבחון העצמי לא הסתיים	
• ייתכן שמתח המערכת נמוך מדי	

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל אם אתה בולם 

בחוזקה לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר עלול לגרום לתאונה.
e  נהג בזהירות ובצע פעולות היגוי קלות בעת נהיגה במהירות העולה על

 20 קמ"ש.
הפעולות שהוזכרו לעיל זמינות שוב כאשר נורית האזהרה כבה.

אם נורית האזהרה עדיין דולקת:
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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נורית האזהרה הצהובה 
 ABS-של מערכת ה

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נורית האזהרה 

הצהובה של מערכת 
ה-ABS מופיעה במצב 

.READY נהיגה
בנוסף יישמע צליל 

אזהרה.

 ,ABS-אינה זמינה בגלל תקלה. לכן גם מערכת ה EBD-מערכת ה
מערכת ה-BAS, מערכת ה-BAS PLUS  עם מערכת העזר לזיהוי תנועה 
חוצה, מערכת העזר למניעת התנגשות פלוס,  ®ESP, מערכת ייצוב גרור 
 ®PRE-SAFE® PLUS , ESP, בלם  ®PRE-SAFE , פעולת HOLD, מערכת 

עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, פנסי בלימה אדפטיביים, 
בקרת היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר 

אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" אינן זמינות.
בנוסף, נוריות האזהרה ÷ ו-å שבלוח המחוונים עשויות להידלק.

המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל אם אתה בולם 

בחוזקה לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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J å ÷ !
נורית האזהרה האדומה 

של מערכת הבלמים, 
נורית האזהרה הצהובה 

 ,ESP® -של מערכת ה
 ESP® OFF נורית האזהרה

ונורית האזהרה הצהובה 
 ABS-של מערכת ה

דולקות כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נורית האזהרה 

האדומה של מערכת 
הבלמים, נורית האזהרה 

הצהובה של מערכת 
ה- ®ESP, נורית האזהרה 

ESP® OFF ונורית 
האזהרה הצהובה של 

מערכת ה-ABS מופיעות 
.READY במצב הנהיגה

 ,BAS-לכן גם מערכת ה .ESP® -ובמערכת ה ABS-תקלה במערכת ה
מערכת ה-BAS PLUS  עם מערכת העזר לזיהוי תנועה חוצה, מערכת 

 PRE-SAFE® , ESP®  העזר למניעת התנגשות פלוס, מערכת ייצוב גרור
PLUS, בלם  ®PRE-SAFE , פעולת HOLD, מערכת עזר לזינוק בעלייה, 
מערכת עזר לרוחות צד, פנסי בלימה אדפטיביים, בקרת היגוי, מערכת 
עזר אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות 

"מתות" אינן זמינות.
המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל. הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל אם אתה בולם 

בחוזקה לדוגמה.
הדבר עלול להשפיע בצורה משמעותית על כושר ההיגוי ועל מאפייני 

הבלימה. מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה

÷

נורית האזהרה הצהובה 
 ESP® -של מערכת ה

מהבהבת כאשר הרכב 
בתנועה.

מערכת ה- ®ESP או בקרת האחיזה נכנסה לפעולה בגלל סכנת החלקה 
או בגלל שאחד הגלגלים החל להסתחרר.

בקרת השיוט או DISTRONIC PLUS נוטרלה.
e .לחץ על דוושת ההאצה רק כנדרש בעת התחלת הנסיעה
e .האץ בעדינות כאשר הרכב בתנועה
e .התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך ומזג האוויר
e .ESP® -אל תנטרל את פעולת מערכת ה

במקרים נדירים ) עמוד 88(, ייתכן שיהיה טוב יותר לבטל את 
.ESP® -מערכת ה

  ESP®  -קרא את הערות הבטיחות החשובות בנוגע למערכת ה
) עמוד 87(.
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נורית האזהרה הצהובה 
 ESP® OFF -של ה

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נורית 

 ESP® האזהרה הצהובה
OFF מופיעה במצב 

.READY נהיגה

מערכת ה- ®ESP מנוטרלת.

$ אזהרה

אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 
לפיכך מערכות נהיגה או מערכות בטיחות נהיגה נוספות מוגבלות, 

לדוגמה מערכת העזר האקטיבית לזיהוי נקודות "מתות". המערכת אינה 
מבצעת בלימה לצורך תיקון סטייה מהנתיב.
הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.

e .ESP® -הפעל שוב את מערכת ה
במקרים נדירים ) עמוד 88(, ייתכן שיהיה טוב יותר לבטל את 

.ESP® -מערכת ה
  ESP®  -קרא את הערות הבטיחות החשובות בנוגע למערכת ה

) עמוד 87(.
e .התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך ומזג האוויר

:ESP® -אם לא ניתן להפעיל את מערכת ה
e .במרכז שירות מורשה ESP® -בדוק את מערכת ה

å÷

נוריות האזהרה הצהובות 
 ESP®  OFF-ו ESP®

נדלקות כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נוריות 

 ESP®  האזהרה הצהובות
ו-ESP® OFF מופיעות 
.READY במצב נהיגה

גם מערכת ה- ®ESP, מערכת ה-BAS, מערכת ה-BAS PLUS  עם 
מערכת העזר לזיהוי תנועה חוצה, מערכת העזר למניעת התנגשות 

 , PRE-SAFE®  בלם ,PRE-SAFE® PLUS , ESP®  פלוס, מערכת ייצוב גרור
פעולת HOLD, מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, פנסי 
בלימה אדפטיביים, בקרת היגוי, מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב 

ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" אינן זמינות בגלל תקלה.
המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל.

מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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å÷

נוריות האזהרה הצהובות 
 ESP®  OFF-ו ESP®

נדלקות כאשר המנוע 
פועל.

כלי רכב היברידיים מסוג 
פלאג-אין: נוריות 

 ESP® האזהרה הצהובות
ו-ESP® OFF מופיעות 
.READY במצב נהיגה

 ,HOLD פעולת , PRE-SAFE®  , ESP®  בקרת ייצוב גרור , BAS , ESP® 
מערכת עזר לזינוק בעלייה, מערכת עזר לרוחות צד, מערכת עזר 

אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 
אינן זמינות באופן זמני.

פנסי הבלימה האדפטיביים, מערכת ה-BAS PLUS  עם מערכת העזר 
 לזיהוי תנועה חוצה, מערכת העזר למניעת התנגשות פלוס,

PRE-SAFE® PLUS, בלם  ®PRE-SAFE , בקרת היגוי, מערכת עזר 
אקטיבית לשמירה על נתיב ומערכת עזר אקטיבית לזיהוי נקודות "מתות" 

אינן זמינות.
המערכת לזיהוי עייפות הנהג תכבה.

האבחון העצמי לא הסתיים

$ אזהרה

מערכת הבלמים תמשיך לפעול כרגיל, אולם בלי הפעולות המפורטות 
לעיל.

מרחק הבלימה עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ה- ®ESP אינה פועלת, היא לא יכולה לייצב את הרכב. 

הדבר מגדיל את הסיכוי להחלקה ולתאונות.
e  נהג בזהירות ובצע פעולות היגוי קלות בעת נהיגה במהירות העולה על

 20 קמ"ש.
הפעולות שהוזכרו לעיל זמינות שוב כאשר נורית האזהרה כבה.

אם נורית האזהרה עדיין דולקת:
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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!

נורית החיווי האדומה של 
בלם החניה החשמלי 

מהבהבת או נדלקת ו/או 
נורית האזהרה הצהובה 

של בלם החניה החשמלי 
דולקת.

e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי

6

נורית האזהרה האדומה 
של מערכת הריסון 

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

תקלה במערכת הריסון.

$ אזהרה

כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או לא יפעלו במקרה של 
תאונה.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .נהג בזהירות
e .בדוק מיד את מערכת הריסון במרכז שירות מורשה

למידע נוסף אודות מערכת הריסון, ראה ) עמוד 50(.
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;

נורית האזהרה הצהובה 
של מערכת אבחון המנוע 

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

ייתכן שיש תקלה, לדוגמה:

• במערכת ניהול המנוע	
• במערכת הזרקת הדלק	
• במערכת הפליטה	
• במערכת ההצתה )בכלי רכב בעלי מנועי בנזין(	
• במערכת הדלק	

ערכי גזי הפליטה עברו את הערכים המותרים, והמנוע פועל במצב חירום.
e .הבא את הרכב לבדיקה בהקדם האפשרי במרכז שירות מורשה

כלי רכב בעלי מנוע דיזל: מכל הדלק התרוקן ) עמוד 209(.
e .התנע את המנוע 3 או 4 פעמים לאחר התדלוק 

נורית האזהרה הצהובה של מערכת אבחון המנוע כבה, מצב החירום 
מבוטל. אין צורך לבדוק את הרכב.

8

נורית האזהרה הצהובה 
של מפלס הדלק הרזרבי 

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

מפלס הדלק ירד מתחת למפלס המכל הרזרבי.
אם מפלס הדלק מגיע למפלס זה, לא ניתן יהיה להפעיל את חימום העזר.

e .תדלק בתחנת הדלק הקרובה

?

נורית האזהרה האדומה 
של נוזל הקירור נדלקת 

כאשר המנוע פועל, ומד 
טמפרטורת נוזל הקירור 
נמצא בתחילת הסקלה.

תקלה בחיישן הטמפרטורה של מד טמפרטורת נוזל הקירור.
טמפרטורת נוזל הקירור אינה מנוטרת עוד. סכנת נזק למנוע אם 

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.
e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את

המנוע. אל תמשיך בנהיגה בתנאים אלו.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .התייעץ עם מרכז שירות מורשה
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?

נורית האזהרה האדומה 
של נוזל הקירור נדלקת 

כאשר המנוע פועל.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
הימנע מנסיעה למרחקים ארוכים כאשר כמות נוזל הקירור   

שבמערכת קירור המנוע נמוכה. אחרת הדבר עלול לגרום נזק למנוע.
אם מפלס נוזל הקירור תקין, ייתכן שזרימת האוויר אל מצנן המנוע 

חסומה או שיש תקלה במאוורר החשמלי של מצנן המנוע.
נוזל הקירור חם מדי, והמנוע לא מקורר בצורה יעילה.

e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את

המנוע.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .צא מהרכב ושמור על מרחק ביטחון ממנו עד להתקררות המנוע
e  בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא נוזל קירור, קרא את הערות

האזהרה ) עמוד 437(.
e  אם אתה ממלא נוזל הקירור לעתים תכופות, בדוק את מערכת קירור

המנוע.
e  ודא שאספקת האוויר אל מצנן המנוע לא חסומה, לדוגמה על ידי בוץ

שהתייבש.
e  אל תתניע שוב את המנוע עד שטמפרטורת נוזל הקירור לא תרד

מתחת ל-  120°C . אחרת הדבר עלול לגרום נזק למנוע.
e .סע למרכז שירות מורשה הקרוב ביותר
e  הימנע מהפעלת עומס כבד על המנוע, לדוגמה נהיגה בדרך הררית או

בעומסי תנועה.

?

נורית האזהרה האדומה 
של נוזל הקירור נדלקת 

כאשר המנוע פועל. 
בנוסף יישמע צליל 

אזהרה.

טמפרטורת נוזל הקירור עולה על  120°C . ייתכן שזרימת האוויר אל מצנן 
המנוע חסומה או שמפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

$ אזהרה

המנוע לא מתקרר ביעילות ועלול להינזק.
לעולם אל תנהג ברכב כאשר המנוע מתחמם. נהיגה ברכב כאשר המנוע 

מתחמם עלולה לגרום לנוזלים מסוימים הנוזלים בתא המנוע לעלות 
באש.
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בנוסף, אדים מהמנוע שהתחמם עלולים לגרום לכוויות קשות בעת 
פתיחת מכסה המנוע.

הדבר עלול לגרום לחבלה.
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e  עצור מיד את הרכב תוך התחשבות בתנאי הדרך והתנועה, ודומם את

המנוע.
e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .צא מהרכב ושמור על מרחק ביטחון ממנו עד להתקררות המנוע
e  בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא נוזל קירור, קרא את הערות

האזהרה ) עמוד 437(.
e  אם אתה ממלא נוזל הקירור לעתים תכופות, בדוק את מערכת קירור

המנוע.
e  ודא שאספקת האוויר אל מצנן המנוע לא חסומה, לדוגמה על ידי בוץ

שהתייבש.
e  120° , באפשרותךC  -אם טמפרטורת נוזל הקירור היא מתחת ל

להמשיך ולנהוג אל מרכז השירות המורשה הקרוב ביותר.
e  הימנע מהפעלת עומס כבד על המנוע, לדוגמה נהיגה בדרך הררית או

בעומסי תנועה.

מערכות נהיגה

גורמים אפשריים/השלכות P ופתרונותבעיה

·

נורית האזהרה האדומה 
של פעולת אזהרת 

המרחק נדלקת כאשר 
הרכב בתנועה.

המרחק אל הרכב שלפניך קטן מדי למהירות שנבחרה.
e .הגדל את המרחק

·

נורית האזהרה האדומה 
של פעולת אזהרת 

המרחק נדלקת כאשר 
הרכב בתנועה. בנוסף 

יישמע צליל אזהרה.

אתה מתקרב לרכב, להולך רגל או למכשול נייח הנמצא בקו התנועה 
שלך במהירות גבוהה מדי.

e .התכונן לבלום מיד
e  שים לב במיוחד למצב התנועה. ייתכן שעליך יהיה לבלום או לבצע

פעולת התחמקות.
 DISTRONIC PLUS-קרא את המידע הנוסף אודות מערכת ה

) עמוד 240(.
קרא את המידע הנוסף אודות בלם ה- ®(  PRE-SAFE עמוד 89(.

 COLLISION PREVENTION ASSIST-קרא את המידע הנוסף אודות ה
PLUS )מערכת עזר למניעת התנגשות פלוס( ) עמוד 339(.
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h

נורית האזהרה הצהובה 
של מערכת ניטור לחץ 
ניפוח הצמיגים )ירידת 

לחץ/תקלה( דולקת.

מערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים זיהתה ירידת לחץ בצמיג אחד לפחות.

$ אזהרה

לחץ נמוך מדי עלול לגרום לסכנות שלהלן:
• הצמיגים עלולים להתפוצץ במיוחד עם עליית העומס ומהירות הרכב	
• הצמיגים עלולים להישחק בצורה קיצונית ו/או לא שווה, באופן שישפיע 	

משמעותית על אחיזת הצמיג
•  ירידה משמעותית במאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה	

הדבר עלול לגרום לתאונה.

e  עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי ובלימה פתאומיות. שים לב
לתנאי התנועה במהלך ביצוע פעולה זו.

e .)222 עמוד ( אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e  בדוק את הצמיגים ופעל בהתאם להוראות המתייחסות לנקר בצמיג

אם יש צורך בכך ) עמוד 452(.
e .)478 עמוד ( בדוק את לחץ ניפוח הצמיג
e .תקן את לחץ ניפוח הצמיג אם יש צורך בכך

h

נורית האזהרה הצהובה 
של מערכת ניטור לחץ 
ניפוח הצמיגים )ירידת 

לחץ/תקלה( מהבהבת 
למשך כדקה אחת 

ולאחר מכן דולקת באופן 
קבוע.

תקלה במערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים.

$ אזהרה

המערכת לא יכולה לזהות או להציג את לחץ ניפוח הצמיג הנמוך.
הדבר עלול לגרום לתאונה.

e .שים לב להודעות התצוגה הנוספות שבצג הרב-תפקודי
e .בקר במרכז שירות מורשה
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

אזורי אחסון

הנחיות לנשיאת מטען

אזהרה $

חפצים או מטענים שאינם מאובטחים או שאינם 
מאובטחים כהלכה עלולים להחליק, להתהפך או 

להיזרק ולפגוע בנוסעי הרכב. הדבר עלול לגרום 
לחבלה, במיוחד בעת בלימה או שינויים 

פתאומיים בכיוון הנסיעה.
אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו. אבטח 

חפצים או מטענים כדי למנוע החלקתם או 
התהפכותם לפני התחלת הנסיעה.

אזהרה $

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון 
פחמן חד-חמצני. אם דלת תא המטען פתוחה 

כאשר המנוע פועל, ובמיוחד כאשר הרכב 
בתנועה, גזי הפליטה עלולים להיכנס אל תוך תא 

הנוסעים. הדבר עלול לגרום להרעלה.
דומם את המנוע לפני פתיחת דלת תא המטען. 

לעולם אל תנהג עם דלת תא מטען פתוחה.

אזהרה $

צינור המפלט וגימור צינור המפלט עלולים 
להתחמם מאוד. יצירת מגע עם חלקים אלה 

עלולה לגרום לכווייה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
היזהר במיוחד כאשר אתה בסביבת צינור 

המפלט וגימור צינור המפלט. הנח לרכיבים אלו 
להתקרר לפני שתיגע בהם.

מאפייני ההתנהגות של רכב המוביל מטען תלויים 
באופן פיזור המטען בתוך הרכב. לכן עליך לשים לב 

להערות שלהלן בעת הובלת מטען:
• לעולם אל תעבור את המשקל המרבי המותר או 	

את המשקל המרבי המותר על הסרנים )כולל 
הנוסעים(.

• מומלץ לאחסן חפצים בתוך תא המטען.	
• מקם מטענים כבדים בתוך תא המטען כמה 	

שיותר קדימה וכמה שיותר נמוך.
• המטען לא יבלוט מעל לקצה העליון של 	

משענות הגב של המושבים.
• הצב תמיד את המטען כנגד משענות הגב של 	

המושבים האחוריים או הקדמיים. ודא שמשענות 
הגב של המושבים נעולות במקומן.

• הצב תמיד את המטען מאחורי מושבים לא 	
תפוסים, אם הדבר אפשרי.

• השתמש בלולאות הקשירה וברשתות מטען כדי 	
להוביל מטענים.

• השתמש רק בלולאות קשירה ובמהדקים 	
המתאימים למשקל המטען ולגודלו.

• השתמש ברשת המטען.	
• אבטח את המטען בעזרת חומר קשירה חזק 	

ועמיד בפני שחיקה. כסה קצוות חדים והגן 
מפניהם.

תוכל להשיג רצועות קשירה למטען בכל מרכז  +
שירות מורשה של מרצדס-בנץ.

תאי אחסון

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם לא תאחסן חפצים כהלכה בתוך הרכב, הם 
עלולים להחליק או להתעופף בתוך הרכב ולפגוע 
בנוסעיו. הדבר עלול לגרום לחבלה, במיוחד בעת 

בלימה או שינויים פתאומיים בכיוון הנסיעה.
• אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו בתוך 	

הרכב במצבים אלו או במצבים דומים.
• ודא תמיד שהחפצים לא יוצאים מתאי 	

האחסון, רשתות המטען או רשתות האחסון.
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• סגור את תאי האחסון הננעלים במהלך 	
הנהיגה.

• אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשים, חדים, 	
שבירים או גדולים מדי בתוך תא המטען.

קרא את ההנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408(.

תא כפפות

e  כדי לפתוח: משוך את הידית : ופתח את
דלת תא הכפפות ;.

e  ; כדי לסגור: הרם את דלת תא הכפפות
כלפי מעלה עד לנעילתה.

ניתן לקרר את תא הכפפות ) עמוד 182(. +

תא הכפפות לא נעול  1

2 תא הכפפות נעול
ניתן לנעול ולשחרר את נעילת תא הכפפות בעזרת 

מפתח החירום.

המחיצה : המאפשרת אחסון חפצים שטוחים 
ממוקמת בחלקו העליון של תא הכפפות. ניתן 
להסירה כדי להגדיל את חלל האחסון של תא 

הכפפות.
e  כדי להסיר: משוך את המחיצה : קדימה

והחוצה.
e  כדי להתקין: הכנס את המחיצה : ודחוף

אותה בחזרה עד לנעילתה.
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תא אחסון/תא טלפון מתחת למשענת היד

כלי רכב ללא משטח מגע
e .כדי לפתוח: משוך את הידית : למעלה 

משענת היד נפתחת.

COMAND Online-כלי רכב עם משטח מגע ו
e .כדי לפתוח: לחץ על הלחצן : שמלפנים 

משענת היד ; נפתחת.
תוכל למצוא את הפריטים שלהלן בתוך תא 

האחסון, בהתאם לציוד שברכב:
• מחבר מולטימדיה עם 2 חיבורי USB )ממשק 	

 iPhone® , iPod®  מדיה(, לדוגמה לחיבור מכשיר
או נגן MP3 )ראה הוראות הפעלה נפרדות(

• תושבת לטלפון נייד ) עמוד 424(	

בתוך תא האחסון תוכל למצוא מגש אחסון  +
הניתן להסרה, שבו ניתן לאחסן חפצים שונים 

.iPod®  כגון

תא למשקפיים

e .: כדי לפתוח: לחץ על הסימן 
תא המשקפיים יורד למטה ונפתח.

e  כדי לסגור: לחץ שוב על הסימן :, ותא
המשקפיים יעלה למעלה וייסגר.

ודא שתא המשקפיים תמיד סגור במהלך הנסיעה.

תא אחסון בקונסולה המרכזית הקדמית

e .כדי לפתוח: הזז את המכסה : לפנים 
תא אחסון ; מופיע.

e  כדי לסגור: משוך את הכיסוי : לאחור עד
לעצירתו.
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תא אחסון בקונסולה המרכזית האחורית

e  כדי לפתוח: לחץ קלות על הסימון שעל תא
 אחסון.

תא האחסון נפתח.

בהתאם לציוד המותקן ברכב, ייתכן שיהיו חללי  +
אחסון פתוחים מעל תא האחסון ומתחתיו.

רשת אחסון

רשתות אחסון נמצאות בחלל הרגליים של הנוסע 
הקדמי ובחלקו האחורי של מושב הנהג ומושב 

הנוסע הקדמי.
שים לב להנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408( 

ולהערות הבטיחות בנושא חללי אחסון 
) עמוד 408(.

פתח מטען בתא האחורי

חפצים או מטענים שאינם מאובטחים במהלך 
הובלתם בפתח המטען עלולים להחליק או להיזרק 

ולפגוע בנוסעי הרכב.
שים לב להנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408( 

ולהערות הבטיחות בנושא חללי אחסון 
) עמוד 408(.

פתח המטען נפתח מתוך תא המטען.
e  שחרר את משענות הגב של המושבים

שבשורת המושבים השנייה, והטה אותן במצב 
מטען ) עמוד 129(.

e .פתח את משענת היד של המושב האחורי
e  משוך את משענת הראש המרכזית של

הספסל האחורי, והצב אותה במצב הגבוה 
ביותר ) עמוד 126(.

e  הסט את התפס : שמאלה, וסובב את
הדלתית ; שמאלה עד שתיצמד לחלקו 

האחורי של הספסל האחורי.

e  דחוף את המכסה = קדימה עד להצמדתו אל
משענת היד של המושב האחורי.

הגדלת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם המושב האחורי ומשענת הגב של המושב 
האחורי אינם נעולים, הם עלולים להתקפל 

לפנים, לדוגמה במהלך בלימה פתאומית או 
במקרה של תאונה.
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• נוסע הרכב עלול להילחץ כנגד חגורת 	
הבטיחות על ידי המושב האחורי או על ידי 
משענת הגב של המושב האחורי. חגורת 

הבטיחות לא יכולה להגן על הנוסע כהלכה 
במקרה זה, והדבר עלול לגרום לחבלה נוספת.

• משענת הגב של המושב אינה יכולה לאבטח 	
חפצים או מטענים הנמצאים בתוך תא 

המטען.

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה.
לפני כל נסיעה ודא שמשענות הגב של 

המושבים האחוריים ושהמושבים האחוריים 
נעולים.

ודא שמשענת הגב של המושב ושכר המושב 
נעולים כהלכה במקומם.

קפל את כר המושב לפנים לפני קיפול הספסל   
האחורי לפנים. אחרת, הדבר עלול לגרום נזק 

למשענות הגב.
כאשר משענת הגב מקופלת לפנים, לא ניתן 

להזיז את המושבים הקדמיים לאחור במלואם. 
אחרת, המושבים הקדמיים והספסל האחורי 

עלולים להיפגע.
משענת הגב כבדה. לכן היזהר בעת קיפולה.   
ודא שמשענות הראש הוכנסו במלואן כדי לא 

לגרום נזק למשענות הגב ולכרי המושבים.
קרא את ההנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408(.

ניתן לקפל בנפרד את משענות הגב הימנית 
והשמאלית של המושבים האחוריים לפנים כדי 

להגדיל את קיבולת תא המטען.

קיפול הספסל האחורי לפנים

אם מושב הנהג או מושב הנוסע הקדמי מכווננים 
לנוסע בעל מידות גדולות, ייתכן שלא ניתן יהיה 

לקפל את הספסל האחורי לפנים. במקרה זה, הזז 
את המושבים הקדמיים לפנים ככל שניתן.

e  הורד את משענות הראש למצבן הנמוך ביותר
) עמוד 128(.

e .קפל את כר המושב : למעלה

e  משוך את ידית השחרור ; למעלה בכיוון החץ
עד לשחרור משענת הגב במלואה.

e  משוך את ידית השחרור ; למעלה בכיוון החץ
עד לשחרור משענת הגב : במלואה.

e  קפל את משענת הגב לפנים עד שהיא תגיע
למצב תא המטען.
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e  העבר את חגורות הבטיחות ; מתחת
לתפסים המתאימים :.

קיפול הספסל האחורי לאחור

e  קפל את משענת הגב של המושב ; לאחור
עד לנעילתה. שים לב לא ללכוד את חגורת 

הבטיחות במהלך ביצוע פעולה זו.
e .סובב את כר המושב : לאחור
e  משוך למעלה וכוונן את משענות הראש אם יש

צורך בכך ) עמוד 128(.

אבטחת מטען

לולאות קשירה

הערות כלליות
אזהרה $

נקודות העיגון לרצועת הקשירה העליונה לא 
יכולות לאבטח מטען. אם אתה מאבטח מטען 

בעזרת נקודות העיגון לרצועת הקשירה 
העליונה, הן עלולות להימשך החוצה במהלך 

בלימה, שינוי כיוון פתאומי או במקרה של תאונה. 

המטען עלול להחליק, להתהפך או להשתחרר 
ולפגוע בנוסעי הרכב. הדבר עלול לגרום לחבלה.
השתמש רק בלולאות הקשירה בעת אבטחת 

מטען.

שים לב להערות שלהלן בנוגע לאבטחת מטענים:
• אבטח את המטען בעזרת לולאות קשירה.	
• פזר את המטען בין לולאות הקשירה בצורה 	

שווה.
• אל תשתמש ברצועות או ברשתות אלסטיות 	

כדי לאבטח את המטען. הן מיועדות רק למניעת 
החלקתם של מטענים קלים.

• אל תעביר את אביזרי הקשירה על קצוות חדים 	
או על פינות.

• כסה קצוות חדים והגן מפניהם.	

תא מטען

בתוך תא המטען יש 4 לולאות קשירה :.
חובה להוריד את רשת המטען לפני השימוש 
בלולאות הקשירה בצדו הימני של שפת תא 

המטען.

וו שקיות

אזהרה $

ווי השקיות לא יכולים להחזיק חפצים כבדים או 
פרטי מטען. חפצים או פרטי מטען עלולים 

להתעופף ולפגוע בנוסעי הרכב בעת בלימה או 
שינוי כיוון חד. הדבר עלול לגרום לחבלה.

תלה על ווי השקיות רק חפצים קלים. לעולם אל 
תתלה על ווי השקיות חפצים קשים, בעלי קצוות 

חדים או שבירים.
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וו השקיות יכול לשאת משקל מרבי של 3 ק"ג.   
אל תשתמש בו כדי לאבטח מטען.

בצדו השמאלי של תא המטען תוכל למצוא וו 
שקיות.

e .: לחץ על הסימון שעל וו השקיות
e .סובב את וו השקיות : עד לנעילתו

ווי אבטחה

יש וו אבטחה אחד : בכל אחד מצדי תא המטען.
 אבטח אל ווי האבטחה רק פריטי מטען קלים 

)4 ק"ג לכל היותר(.

כיסוי תא מטען

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

כיסוי תא המטען אינו יכול לאבטח או להחזיק 
בעצמו חפצים, פריטי מטען או עומסים כבדים. 

מטען מאובטח עלול לפגוע בך במקרה של שינוי 
כיוון פתאומי, בלימה או תאונה. 

הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה 
גופנית קשה או קטלנית.

אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו. אבטח 
חפצים או מטענים כדי למנוע החלקתם או 
התהפכותם, לדוגמה על ידי שימוש בחומרי 
קשירה, גם אם אתה משתמש בכיסוי תא 

המטען.

בעת העמסת הרכב, ודא שגובהו של המטען   
שבתא המטען אינו עולה על גובה הקצה 

התחתון של חלונות הצד. אל תניח חפצים 
כבדים בחלקו העליון של כיסוי תא המטען.

כיסוי תא מטען או כיסוי מטען ורשת משולבים 
)כיסוי תא מטען עם רשת בטיחות( מותקנים, 

בהתאם לציוד, מאחורי משענת הגב של הספסל 
האחורי.

פתיחת כיסוי תא המטען וסגירתו

e  כדי לפתוח: משוך את כיסוי תא המטען
בעזרת ידית האחיזה :, וחבר אותו אל 
המחזיקים ; שבצד שמאל ובצד ימין.

e  כדי לסגור: שחרר את כיסוי תא המטען
מהמחזירים שבצד שמאל וימין ;.

e  הובל את כיסוי תא המטען לפנים בעזרת ידית
האחיזה : עד לגלילתו המלאה.
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התקנת/הסרת כיסוי תא המטען )ללא רשת 
בטיחות מובנית(

e .כדי להסיר: ודא שכיסוי תא המטען : סגור
e  לחץ על מכסה הקצה הימני והשמאלי = של

תא המטען : בכיוון החץ.
e  דחוף את כיסוי תא המטען : אל תוך העוגן

הנגדי ;.
e .: הסר את כיסוי תא המטען
e  כדי להתקין: הסר את המכסים המגנים

מהפנלים הצדדיים של שורת המושבים שבה 
מותקן כיסוי תא המטען, אם קיימים. השתמש 

בחפץ מתאים, לדוגמה מטבע.
e  התקן את המכסה המגן על פנל הגימור הצדדי

בשורת המושבים השנייה.
e  הכנס את כיסוי תא המטען : אל תוך העוגן

הימני או השמאלי ;.
e  דחוף את מכסה הקצה הנגדי = של כיסוי תא

המטען : בכיוון החץ, והכנס את כיסוי תא 
המטען : אל תוך העוגן הנגדי ;.

התקנת/הסרת כיסוי המטען והרשת 
המשולבים )כיסוי תא מטען עם רשת 

בטיחות משולבת(

באפשרותך להתקין ולהסיר את כיסוי המטען 
והרשת המשולבים מתא המטען.

e  ודא שרשת הבטיחות וכיסוי תא המטען
מקופלים.

e .; כדי להסיר: לחץ על הלחצן
e  משוך את כיסוי המטען והרשת המשולבים

בכיוון החץ.
e  תחילה נתק את כיסוי המטען והרשת

המשולבים מהתפס השמאלי : ולאחר מכן 
הסר אותם מהתושבת הימנית =.

e  כדי להתקין: הרם את כיסוי המטען והרשת
המשולבים למעלה עד לעצירתם אל תוך 

התושבת הימנית =.
e  הצב את כיסוי המטען והרשת המשולבים בתוך

התושבת השמאלית והכנס אותם אל תוך 
התפס : עד שכיסוי המטען והרשת 

המשולבים יינעלו.
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e  ודא שמחוון אימות הנעילה האדום ? אינו
מופיע עוד. אחרת כיסוי המטען והרשת 

המשולבים לא יינעלו במקומם.

רשת בטיחות בכיסוי המטען והרשת 
המשולבים

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

רשת הבטיחות אינה יכולה לאבטח או להחזיק 
בעצמה חפצים, פריטי מטען או עומסים כבדים. 
מטען מאובטח עלול לפגוע בך במקרה של שינוי 

כיוון פתאומי, בלימה או תאונה. הדבר מהווה 
סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 

קטלנית.
אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו. אבטח 

חפצים או מטענים כדי למנוע את החלקתם או 
את התהפכותם, לדוגמה על ידי שימוש בחומרי 
קשירה, גם אם אתה משתמש ברשת בטיחות.

חשוב להשתמש ברשת בטיחות אם אתה מעמיס 
את הרכב בחפצים קטנים מעל גובה משענות הגב 

של המושבים. מטעמי בטיחות, השתמש תמיד 
ברשת הבטיחות בעת הובלת מטען.

רשתות בטיחות פגומות לא יוכלו לבצע את פעולתן 
כהלכה וחובה להחליפן. בקר במרכז שירות מורשה.

חיבור רשת הבטיחות

e  משוך את רשת הבטיחות באמצעות הלשונית
: ונעל אותה בתוך לולאות הקשירה ; 

בעזרת שתי ידיך.

ווי מעילים על דלת תא המטען

: וו מעילים

EASY-PACK ערכת אבטחת מטען

הערות כלליות

ערכת אבטחת המטען EASY-PACK מאפשרת 
לך להשתמש בתא המטען שלך בדרכים שונות. 
האביזרים שלהלן ממוקמים מתחת לרצפת תא 

המטען:
• מוט טלסקופי	
• שתי תושבות	
• שתי רגלי החזקה	

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה נוהג כאשר רצפת תא המטען פתוחה, 
חפצים עלולים להיזרק ולפגוע בנוסעי הרכב. 

הדבר עלול לגרום לחבלה, במיוחד בעת בלימה 
או שינויים פתאומיים בכיוון הנסיעה.

סגור תמיד את רצפת תא המטען לפני נסיעה.
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התקנה

e .)417 עמוד ( ; פתח את רצפת תא המטען
e  חבר את רגל ההחזקה : במצב הרצוי לאחד

מצדי רצפת תא המטען ;.
e .; סגור את רצפת תא המטען

e .= סובב את התושבות = למצב
e  הכנס את התושבות = אל תוך רגל ההחזקה

.:
e .? פרק את המוט הטלסקופי
e  הכנס את המוט הטלסקופי ? אל תוך

התושבות =.
e  סובב את שתי התושבות = למצב & עד

שתרגיש שהן ננעלו.

תא אחסון מתחת לרצפת תא המטען

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה נוהג כאשר רצפת תא המטען פתוחה, 
חפצים עלולים להיזרק ולפגוע בנוסעי הרכב. 

הדבר עלול לגרום לחבלה, במיוחד בעת בלימה 
או שינויים פתאומיים בכיוון הנסיעה.

סגור תמיד את רצפת תא המטען לפני נסיעה.

 EASY-PACK חלקי ערכת אבטחת המטען
נמצאים בתוך תיבה הניתנת להסרה, הנמצאת 
מתחת לרצפת תא המטען. TIREFIT וערכת כלי 

החלפת הגלגל נמצאים מתחת לתיבה זו.

פתיחת/סגירת רצפת תא המטען

e .; כדי לפתוח: לחץ את הידית : למטה 
הידית : מתקפלת למעלה.

e  פתח את רצפת תא המטען בכיוון מעלה
בעזרת הידית : עד שתבוא במגע עם כיסוי 

תא המטען.
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e  פתח את הוו = שבתחתית רצפת תא המטען
בכיוון החץ.

e  חבר את הוו = אל האטם העליון של תא
המטען ?.

e  כדי לסגור: שחרר את הוו = מהאטם העליון
של תא המטען ?.

e  חבר את הוו = אל התושבת שבחלקה
התחתון של רצפת תא המטען.

e .סגור את רצפת תא המטען
e  לחץ על רצפת תא המטען כלפי מטה ; עד

לנעילתה.

כדי להסיר את רצפת תא המטען, שחרר את  +
הפינים שמתחת לרצפת תא המטען. בעת 

התקנה מחדש של רצפת תא המטען, הדק 
אותה בעזרת הפינים.

נעילת ושחרור נעילת רצפת תא המטען

1 רצפת תא המטען, משוחררת
2 רצפת תא המטען, נעולה

ניתן לנעול ולשחרר את נעילת רצפת תא המטען 
בעזרת מפתח החירום.

גגון

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

בעת הובלת מטען על הגג, מרכז הכובד של 
הרכב עולה וההתנהגות שלו משתנה. אם 

העומס על הגג עובר את העומס המרבי המותר, 
התנהגות הרכב, מאפייני ההיגוי והבלימה ישתנו 

בצורה משמעותית. הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב תמיד לעומס המרבי על הגג והתאם את 

סגנון הנהיגה שלך.

מרצדס-בנץ ממליצה לך להשתמש רק   
בגגונים שנבדקו ואושרו לשימוש בכלי רכב 
מתוצרתה. הדבר יסייע במניעת נזק לרכב.

מקם את העומס על הגגון כך שהוא לא יגרום 
נזק לרכב גם כאשר הוא בתנועה.
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בהתאם לציוד הרכב, ודא שבעת התקנת הגגון 
באפשרותך:

• להרים את חלון הגג במלואו	
• לפתוח את חלון הגג הפנורמי במלואו	
• לפתוח את דלת תא המטען במלואה	

תוכל למצוא מידע אודות העומס המרבי על הגג 
בסעיף "נתונים טכניים" ) עמוד 515(.

אבטחה לקויה של הגגון עלולה לגרום למטען 
להשתחרר מהרכב. לכן אתה חייב לפעול בהתאם 

להוראות ההתקנה של יצרן הגגון.

חיבור הגגון

e  אבטח את הגגון אל מסילות הגג :. במהלך
ביצוע פעולה זו, שים לב להוראות ההתקנה של 

היצרן.

מאפיינים

מחזיקי כוסות

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם לא תאחסן חפצים כהלכה בתוך הרכב, הם 
עלולים להחליק או להתעופף בתוך הרכב ולפגוע 
בנוסעיו. הדבר עלול לגרום לחבלה, במיוחד בעת 

בלימה או שינויים פתאומיים בכיוון הנסיעה.
• אחסן תמיד חפצים כך שלא ייזרקו בתוך 	

הרכב במצבים אלו או במצבים דומים.
• ודא תמיד שהחפצים לא יוצאים מתאי 	

האחסון, רשתות המטען או רשתות האחסון.
• סגור את תאי האחסון הננעלים במהלך 	

הנהיגה.
• אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשים, חדים, 	

שבירים או גדולים מדי בתוך תא המטען.

קרא את ההנחיות לנשיאת מטען ) עמוד 408(.
השתמש במחזיקי הכוסות רק עם מכלים   
בגודל המתאים ומכלים עם מכסים. אחרת 

המשקאות עלולים להישפך.
אין לחשוף לאורך זמן בקבוקי משקה בתוך   
מחזיק הכוסות שבקונסולה המרכזית לקרני 

שמש חזקות וישירות. אחרת תא הנוסעים 
שבאזור הקונסולה המרכזית עלול להינזק 

כתוצאה מהשתקפות קרני השמש ומריכוזן.
אל תשאיר את מפתח ה-KEYLESS-GO במחזיק 
הכוסות המקורר/המחומם ) עמוד 420(. אחרת, 

 מפתח ה-KEYLESS-GO או 
ה-KEYLESS-START לא יזוהה.

תאי האחסון בדלתות מאשרים אחסון בקבוקים 
בנפח עד 1.0 ל'.

הבקבוקים אינם מאובטחים והם עלולים להתהפך. 
לכן, אל תניח מכלי משקה פתוחים בתוך תאי 

האחסון.
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מחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית הקדמית

מחזיקי כוסות  :

כיסוי  ;

e .כדי לפתוח: הזז את הכיסוי ; קדימה במלואו
e  כדי לסגור: משוך את הכיסוי ; לאחור עד

לעצירתו.
באפשרותך להסיר את שטיחון הגומי של מחזיק 
הכוסות ולנקותו. שטוף אותו בעזרת מים נקיים 

ופושרים בלבד.

מחזיק כוסות מקורר/מחומם בקונסולה 
המרכזית הקדמית

מחזיקי כוסות  :

נורית חיווי חום שיורי  ;

לחצן  =

ניתן להשתמש במחזיק הכוסות המקורר/
המחומם כדי לקרר משקאות קרים או לחמם 

משקאות חמים.

e .2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
e  כדי להפעיל את פעולת הקירור: לחץ על

הלחצן = שוב ושוב עד שנורית החיווי הכחולה 
שעל הלחצן תידלק.

e  כדי להפעיל את פעולת החימום: לחץ על
הלחצן = שוב ושוב עד שנורית החיווי האדומה 

שעל הלחצן תידלק.
e  = כדי לכבות את הפעולה: לחץ על הלחצן

שוב ושוב עד שנורית החיווי שעל הלחצן כבה.
בעת השימוש בפעולת החימום, חלקו המתכתי 

של מחזיק הכוסות מתחמם. כאשר הטמפרטורה 
מגיעה לרמה מסוימת, נורית החיווי של החום 

השיורי ; נדלקת. משמעות הדבר היא שהחלק 
המתכתי של מחזיק הכוסות חם. לכן אין לגעת 

בחלקו המתכתי של מחזיק הכוסות.
אין להשתמש בחפצים קשים או חדים כדי לנקות 

את מחזיק הכוסות. השתמש רק במטלית רכה 
בעת הניקוי.

מחזיק כוסות במשענת היד האחורית

אל תשב על משענת היד של המושב האחורי   
ואל תתמוך את משקל גופך עליה כאשר היא 

פתוחה, אחרת אתה עלול לגרום לה נזק.

e .פתח את משענת היד של המושב האחורי
מחזיק הכוסות : ממוקם במשענת היד של 

המושב האחורי.
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מגני שמש

סקירה

תאורת מראה  :

תפס  ;

תפס החזקה לכרטיס חניה לדוגמה  =

מראת איפור  ?

מכסה מראה  A

מראת איפור במגן השמש

תאורת המראה : פועלת רק כאשר מגן השמש 
נעול בתפס ; ומכסה המראה A פתוח.

סנוור מהצד

e .: פתח את מגן השמש
e .= משוך את מגן השמש : מהתפס
e .סובב את מגן השמש : הצדה

כלי רכב בעלי מגן שמש נוסף:
e .הזז את מגן השמש : אופקית כנדרש
e  פתח את מגן השמש הנוסף ; והורד אותו

למטה אל השמשה הקדמית.

וילונות בחלונות הצד האחוריים

הובל תמיד את וילונות הגלילה בעזרת ידך. אל   
תאפשר להם לחזור בפתאומיות כיוון שהדבר 

עלול לגרום נזק למנגנון הגלילה האוטומטי.
אל תנהג ברכב כאשר וילון הגלילה מחובר אל   

הווים וחלונות הצד פתוחים. וילון הגלילה עלול 
להשתחרר מהתפסים ולהיפתח בפתאומיות 

בעת נהיגה במהירויות גבוהות, לדוגמה במהלך 
נסיעה בכביש מהיר. הדבר עלול לגרום נזק 
למנגנון הגלילה. לכן, סגור את חלון הצד או 

שחרר את וילון הגלילה לפני נהיגה במהירויות 
גבוהות.

e  כדי לפתוח: משוך את וילון הגלילה בעזרת
הלשונית : וחבר אותה אל התפס ; 

שבחלקו האחורי של החלון.

ניתן לחבר את וילון הגלילה בחזרה למקומו אם הוא 
יוצא מחלקה העליון של מסילת ההובלה.

e .הטה את הפרופיל : החוצה כמתואר באיור
e  החלק את תותב ההובלה ; אל תוך האזור

הפתוח של מסילת ההובלה =.
e .: יישר בחזרה את הפרופיל
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מאפרה

מאפרה קדמית

המחזיק שמתחת למאפרה אינו עמיד בפני   
חום. ודא שהמאפרה נעולה כהלכה לפני הנחת 

סיגריות דולקות בתוכה. אחרת, הדבר עלול 
לגרום נזק למחזיק.

e .כדי לפתוח: הזז את הכיסוי : קדימה במלואו
e .קפל את הכיסוי של החלק הפנימי = למעלה
e  כדי להסיר את החלק הפנימי: דחוף את

 החלק הפנימי = שמאלה ?.
חלקה הפנימי של המאפרה = יוצא מעט 

ימינה.
e .; הרם את החלק הפנימי = למעלה והחוצה
e  כדי להתקין את החלק הפנימי: הכנס את

החלק הפנימי = אל תוך המחזיק, ולחץ עליו 
כלפי מטה בצדו הימני עד לנעילתו.

e  כדי לסגור: משוך את הכיסוי : לאחור עד
לעצירתו.

מאפרה אחורית

סגור את המאפרה כאשר היא אינה בשימוש   
ולפני קיפול המושבים האחוריים לפנים. אחרת 

אתה עלול לגרום נזק למאפרה.

כלי רכב ללא מערכת בידור למושבים האחוריים 
מצוידים במאפרה בקונסולה המרכזית בתא 

האחורי.
e  כדי לפתוח: לחץ קלות על חלקו העליון של

 הכיסוי ;.
המאפרה נפתחת.

e  כדי להסיר את החלק הפנימי: לחץ על
 המגרעת = מצד ימין.

חלקה הפנימי של המאפרה : יוצא מעט 
ימינה.

e .הרם את החלק הפנימי : למעלה והחוצה
e  כדי להתקין את החלק הפנימי: הכנס את

החלק הפנימי : אל תוך המחזיק, ולחץ עליו 
כלפי מטה בצדו הימני עד לנעילתו.

מצית סיגריות

אזהרה $

אתה עלול לגרום לעצמך כוויות אם תיגע בגוף 
החימום או בשקע מצית הסיגריות.

בנוסף, חומרים דליקים עלולים לעלות באש אם:
• מצית הסיגריות נופל	
• ילד מקרב מצית סיגריות חם אל חפץ כלשהו 	

לדוגמה
הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום לשרפה 

ולחבלה.
החזק תמיד את מצית הסיגריות בכפתור. הרחק 
תמיד את מצית הסיגריות מהישג ידם של ילדים. 

לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך 
הרכב.
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מצית הסיגריות שבקונסולה המרכזית   
הקדמית אינו מיועד להפעלת מדחס ניפוח 

הצמיג.

התמקד תמיד בתנאי התנועה. השתמש במצית 
הסיגריות רק כאשר תנאי הדרך והתנועה 

מאפשרים זאת.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e .כדי לפתוח: הזז את הכיסוי : קדימה במלואו
e .; לחץ על מצית הסיגריות 

מצית הסיגריות ; יקפוץ החוצה אוטומטית 
כאשר גוף החימום התחמם.

e  כדי לסגור: משוך את הכיסוי : לאחור עד
לעצירתו.

שקעי 12 וולט

הערות כלליות

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

ניתן להשתמש בשקעים כדי להפעיל אביזרים 
בעלי הספק מרבי של 240 ואט )20 אמפר( למעט 

השקע שבקונסולה המרכזית הקדמית. ניתן 
להשתמש בשקע שבקונסולה המרכזית הקדמית 

 כדי להפעיל אביזרים בעלי הספק מרבי של
180 ואט )15 אמפר(. אביזרים אלו כוללים מטענים 

לטלפונים ניידים.
אם אתה משתמש בשקעים לפרקי זמן ממושכים 

כאשר המנוע מודמם, אתה עלול לגרום לפריקת 
המצבר.

ניתוק מתח בחירום מבטיח שמתח הרכב לא  +
ירד יותר מדי. אם מתח הרכב נמוך מדי, המתח 

אל השקעים מנותק אוטומטית. הדבר יבטיח 
שמתח המצבר יאפשר את התנעת המנוע.

שקע בקונסולה המרכזית הקדמית

השקע אינו מיועד להפעלת מדחס ניפוח   
הצמיג.

e .כדי לפתוח: הזז את הכיסוי : קדימה במלואו
e .; הרם את מכסה השקע
e  כדי לסגור: משוך את הכיסוי : לאחור עד

לעצירתו.

שקע בקונסולה המרכזית האחורית

כלי רכב עם מערכת בידור למושבים האחוריים 
מצוידים בשני שקעים בקונסולה המרכזית בתא 

האחורי.
e .: הרם את מכסה השקע
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שקע בתא המטען

e .: הרם את מכסה השקע

מערכת חירום של מרצדס-בנץ

המערכת זמינה במדינות מסוימות בלבד.
ניתן למצוא מידע אודות דרישות אלו בהוראות 

.COMAND Online ההפעלה הנפרדות של

e .כדי לפתוח: לחץ על המכסה : לזמן קצר
e  כדי לבצע שיחת חירום: לחץ על לחצן

 ה-SOS  ; לזמן קצר.
נורית החיווי שבלחצן ה-SOS  ; תהבהב עד 

לסיום שיחת החירום.
e  המתן עד ליצירת קשר קולי עם מרכז החירום

של מרצדס-בנץ.
e .סגור את המכסה : בתום שיחת החירום

הודעה תופיע אם:
•  לא ניתן להתחבר אל מרכז החירום של 	

מרצדס-בנץ

• השיחה לא הועברה אוטומטית למוקד 	
 החירום הציבורי

במקרה זה חייג את מספר החירום 112 
בעזרת הטלפון הנייד שלך.

באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות מערכת 
החירום של מרצדס-בנץ בהוראות ההפעלה 

.COMAND Online הנפרדות של

טלפון נייד

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

הפעלת ציוד תקשורת נייד במהלך הנהיגה 
מסיחה את דעתך מתנאי התנועה. הדבר עלול 

לגרום גם לאיבוד השליטה ברכב. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

השתמש בהתקן זה רק כאשר הרכב עומד 
במקומו.

חובה לציית לדרישות החוק התקפות במדינה שבה 
אתה נוהג בעת הפעלת ציוד תקשורת נייד בתוך 

הרכב.
אם מותר על פי החוק להפעיל את ציוד התקשורת 

כאשר הרכב בתנועה, עליך לעשות כן רק אם 
תנאי התנועה מאפשרים זאת. אחרת דעתך 

תוסח מתנאי התנועה ואתה עלול לגרום לתאונה, 
להיפצע ולפצוע אחרים.

רמות גבוהות מדי של קרינה אלקטרומגנטית 
עלולות לפגוע בבריאותך ובבריאותם של אחרים. 
השימוש באנטנה חיצונית מסתמך על מחקרים 

מדעיים המתייחסים לסכנות הבריאותיות 
האפשריות הטמונות בחשיפה לשדות 

אלקטרומגנטיים.
מרצדס-בנץ ממליצה להשתמש באנטנה חיצונית 

מאושרת. הדבר מבטיח:
• קליטה אופטימלית של הטלפון הנייד ברכב	
• הפחתה למינימום של ההפרעות ההדדיות שבין 	

רכיבי הרכב האלקטרוניים והטלפון הנייד
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לאנטנה חיצונית היתרונות שלהלן:
• היא מעבירה את השדות האלקטרומגנטיים 	

הנוצרים על ידי ההתקן האלחוטי החוצה
• עוצמת השדה בתוך הרכב נמוכה יותר מאשר 	

במצב שבו לרכב אין אנטנה חיצונית

מידע אודות התקנת מכשירי קשר וטלפונים ניידים 
)משדרי רדיו( ) עמוד 504(.

הערות כלליות

ניתן להתקין ברכבך תושבות שונות לטלפון הנייד; 
במקרים מסוימים הדבר ספציפי למדינתך.

תוכל למצוא מידע נוסף אודות טלפונים ניידים 
מתאימים, תושבות לטלפונים ניידים וטלפונים 

ניידים התומכים בממשק  ®Bluetooth והמתחברים 
:COMAND Online/Audio 20-אל ה

• במרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ	
•  באינטרנט באתר	

http://www.mercedes-benz.com/connect

הפעולות והשירותים הזמינים בעת השימוש 
בטלפון הנייד שלך תלויים בדגם הטלפון הנייד שלך 

ובמפעיל הרשת.

השימוש בטלפון נייד

כדי לחבר את הטלפון הנייד אל האנטנה החיצונית 
וכדי לטעון אותו, עליך להכניס אותו אל תוך 

התושבת.
e .)410 עמוד ( פתח את תא הטלפון
e  ,הצב את תושבת הטלפון הנייד בתוך ההכנה

ראה את הוראות ההתקנה הנפרדות של 
ההכנה לטלפון הנייד.

e  הכנס את הטלפון הנייד לתוך תושבת הטלפון
הנייד; ראה הוראות התקנה נפרדות של ההכנה 

לטלפון הנייד.

ניתן להפעיל את הטלפון הנייד גם בלי לחברו  +
אל התושבת. מכל מקום, פעולת הטעינה 

ופעולת האנטנה לא יפעלו.

כדי להשתמש בממשק   ®Bluetooth  )פרופיל 
SAP(, חובה להכניס תחילה את הטלפון אל 

התושבת. הדבר יחבר אותו אל האנטנה החיצונית. 
אם ברצונך לטעון את הטלפון הנייד, עליך לחברו אל 

.USB חיבור
תוכל למצוא מידע נוסף אודות ממשק 

ה-  ®Bluetooth  )פרופיל SAP( בספר הנהג 
הדיגיטלי.

הפעלת הטלפון הנייד

באפשרותך להפעיל את הטלפון הנייד בעזרת 
 הלחצנים 6 ו-~ שעל גלגל ההגה 

הרב-תפקודי. באפשרותך להפעיל את פעולותיו 
 האחרות של הטלפון הנייד דרך מחשב הדרך 

) עמוד 337(.
כאשר אתה מוציא את המפתח ממתג ההצתה, 

הטלפון הנייד מתנתק מהרכב. לא תוכל עוד לבצע 
שיחות בעזרת מערכת הדיבורית.

אם אתה מוציא את המפתח ממתג ההצתה 
באמצע שיחה, השיחה תועבר לטלפון הנייד. תוכל 

להמשיך את השיחה בטלפון הנייד.

פותח שערים

הערות כלליות

באפשרותך להשתמש בפותח השערים המובנה 
 ®HomeLink שבמראה הפנימית כדי לתפעל עד 3 

שערים נפרדים.
לאחר תכנותו, פותח השערים המובנה שבמראה 

המרכזית יחליף את פעולת השלט רחוק של 
השער. קרא גם את הוראות ההפעלה של השער.
החנה את הרכב מחוץ לחניה בעת תכנות פותח 
השערים. אל תפעיל את המנוע במהלך התכנות.
פותח השערים זמין רק במדינות מסוימות. ציית 

לדרישות החוק במדינתך.
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פותח השערים  ®HomeLink תומך ברוב 
מערכות השערים האירופאיים. מידע נוסף אודות 

 ®HomeLink ו/או המוצרים הנתמכים זמין:
• במרכז שירות מורשה	
•  במוקד השירות של ®HomeLink בטלפון	

65 354 466 08000 )0(  או 6838 )0( 49+  
907-277

•  באתר האינטרנט	
http://www.homelink.com

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

כאשר אתה מפעיל או מתכנת את השער 
בעזרת פותח השערים המובנה, אנשים 

הנמצאים בטווח פעולת השער עלולים להילכד 
או להיפגע על ידי השער. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
בעת השימוש בפותח השערים המובנה, ודא 

תמיד שאין אף אחד בטווח התנועה של השער.

אזהרה $

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון 
פחמן חד-חמצני. שאיפת גזי פליטה אלו גורמת 
להרעלה. קיימת סכנה לפגיעה גופנית קטלנית. 

לכן לעולם אל תשאיר את המנוע פועל 
במקומות סגורים ללא אוורור נאות.

תכנות

לחצני תכנות

שים לב לסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 426(.

השלט רחוק של השער A אינו חלק מפותח 
השערים המובנה.

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e  בחר באחד הלחצנים ; עד ? שישלוט
בשער.

e  כדי לעבור למצב תכנות: לחץ על אחד
הלחצנים ; עד ? של פותח השערים 

 המובנה, והחזק אותו לחוץ.
פותח השערים נמצא כעת במצב תכנות. 

לאחר פרק זמן קצר, נורית החיווי : הצהובה 
 תידלק.

נורית החיווי הצהובה : נדלקת מיד לאחר 
תכנות הלחצן ;, = או ?. אם הלחצן 

שנבחר כבר תוכנת, נורית החיווי הצהובה : 
תידלק בחלוף 10 שניות.

e  שחרר את הלחצן ;, = או ?. נורית החיווי
הצהובה : מהבהבת.

e  כדי לתכנת את השלט רחוק: הפנה את
השלט רחוק של השער A לעבר הלחצנים ; 

עד ? שבמראה המרכזית, והצב אותם 
במרחק של 5 עד 20 ס"מ זה מזה.

e  ,A שעל השלט רחוק B לחץ על הלחצן
והחזק אותו לחוץ עד שנורית החיווי הירוקה : 

 נדלקת.
כאשר נורית החיווי הירוקה : נדלקת: התכנות 

 הסתיים.
כאשר נורית החיווי הירוקה : מהבהבת: 
התכנות בוצע בהצלחה. השלב הבא הוא 

סנכרון הקוד המתגלגל ) עמוד 427(.
e  של A של השלט רחוק B שחרר את הלחצן

 השער.
אם נורית החיווי האדומה : נדלקת: חזור על 

תהליך תכנות הלחצן המתאים שבמראה 
המרכזית. בעת ביצוע פעולה זו, שנה את 
המרחק שבין השלט הרחוק A למראה 

המרכזית.
המרחק שבין השלט הרחוק A לפותח 

השערים המובנה תלוי במערכת ההינע של 
השער. ייתכן שתידרש לבצע כמה ניסיונות. 
 עליך לבדוק את כל אחד מהמצבים למשך 

25 שניות לפני שתנסה מצב אחר.
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סנכרון הקוד המתגלגל

קרא את הסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 426(.

אם מערכת השער מצוידת בקוד מתגלגל, עליך 
יהיה לסנכרן את השער עם פותח השערים 

המובנה שבמראה הפנימית. כדי לבצע פעולה זו 
עליך יהיה להשתמש בלחצן התכנות שבלוח 

הבקרה של הינע השער. ייתכן שלחצן התכנות 
ימוקם בנקודות שונות; הדבר תלוי ביצרן. הוא 
ממוקם בדרך כלל על יחידת השער שבתקרת 

החניה.
דע כיצד להפעיל את השער בעזרת הוראות 

ההפעלה של השער שבסעיף "תכנות שלטים 
נוספים" לפני ביצוע הפעולות שלהלן.

רכבך חייב להיות בטווח הפעולה של השער. ודא 
שרכבך או אנשים/עצמים כלשהם אינם נמצאים 

בטווח פעולת השער.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e .צא מהרכב
e .לחץ על לחצן התכנות שעל יחידת השער 

בדרך כלל עומדות לרשותך 30 שניות לעבור 
לשלב הבא.

e .היכנס אל תוך הרכב
e  לחץ על הלחצן הקודם שתכנתת ;, = או

? שעל פותח השערים המובנה עד לסגירת 
 השער.

כעת סנכרון הקוד המתגלגל בוצע.

בעיות בתכנות

אם אתה נתקל בבעיות בעת תכנות פותח 
השערים המובנה, נא שים לב להערות שלהלן:

• בדוק את תדירות המשדר של השלט רחוק של 	
השער A ואם המערכת תומכת בו. בדרך כלל 

ניתן למצוא את תדר המשדר בחלקו האחורי של 
השלט רחוק שער החניה.

• החלף את הסוללות שבשלט רחוק של השער 	
A. פעולה זו תאפשר לשלט רחוק שער החניה 

A לשדר אות חזק ומדויק יותר אל פותח 
השערים המובנה שבמראה המרכזית.

• במהלך התכנות, אחוז בשלט רחוק A בזוויות 	
ובמרחקים משתנים ביחס ללחצן שאותו אתה 
מתכנת. נסה לאחוז אותו בזוויות ובמרחק שבין 

5 ועד 30 ס"מ או באותה זווית אך במרחקים 
משתנים.

• אם יש שלט רחוק נוסף לאותו השער, בצע שוב 	
את שלבי התכנות בעזרת שלט זה. לפני ביצוע 

שלבים אלה, ודא שסוללות חדשות הותקנו 
.A בשלט רחוק שער החניה

• שים לב שחלק מהשלטים משדרים רק לפרק 	
זמן מוגבל )נורית החיווי של השלט רחוק כבה(. 
 A שעל השלט רחוק B לחץ שוב על הלחצן

לפני שהשידור מסתיים.
• ישר את כבל האנטנה של השער. פעולה זו יכולה 	

לשפר את שידור/קליטת האות.
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פתיחת השער או סגירתו

לאחר תכנותו, פותח השערים המובנה יחליף 
את פעולת השלט רחוק של השער. קרא גם את 

הוראות ההפעלה של השער.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  לחץ על הלחצן ;, = או ? שתכנתת כדי

 להפעיל את השער.
שער עם קוד קבוע: נורית החיווי הירוקה : 

 נדלקת.
שער עם קוד מתגלגל: נורית החיווי הירוקה : 

מהבהבת.
המשדר ישדר אות כל עוד הלחצן לחוץ. השידור 
ייפסק לאחר 10 שניות לכל היותר, ונורית החיווי 

הצהובה : תידלק.
e  לחץ שוב על הלחצן ;, = או ? אם יש צורך

בכך.

מחיקת זיכרון

זכור למחוק את זיכרון פותח השערים המובנה לפני 
מכירת הרכב.

e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e  לחץ על הלחצנים ; ו-?, והחזק אותם
 לחוצים.

נורית החיווי נדלקת תחילה בצבע צהוב, ולאחר 
מכן משנה את צבעה לירוק.

e .?-שחרר את הלחצנים ; ו 
זיכרון פותח השערים המובנה שבמראה 

המרכזית נמחק.

תדרים

אירופה

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

20 ביולי AD2005 )אנדורה(
MHz: 27, 30, 40, 433, 868

 סעיף 6 של ההנחיהAT )אוסטריה(
 1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהBE )בלגיה(
  1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05

MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהBG )בולגריה(
  1999/5/EC R&TTE  

12 באפריל 07
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהCH )שווייץ(
   1999/5/EC R&TTE  14357  

27 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהCY )קפריסין(
   1999/5/EC R&TTE 

5 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

רישיון כללי CZ GL-30/R/2000 )צ'כיה(
מס' רישום 844  

13 במאי 05
MHz: 27, 40, 433

סעיף 6 של ההנחיהDK )דנמרק(
  1999/5/EC R&TTE  

 20 באפריל 05

MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהDE )גרמניה(
  1999/5/EC R&TTE  7519301  

29 באפריל 05
MHz: 27, 40, 433, 868
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מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

 סעיף 6 של ההנחיהEE )אסטוניה(
 1999/5/EC R&TTE  

11 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

,ES 000438/2005 )ספרד(
000439/2005,

 000440/2005

 000441/2005,
000445/2005,

 000446/2005

000447/2005

MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהFI )פינלנד(
 1999/5/EC R&TTE  10668  

13 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהFR )צרפת(
  1999/5/EC R&TTE  10668  

13 במאי 05
868 ,433 ,40 ,30 ,27

סעיף 6 של ההנחיהGI )גיברלטר(
  1999/5/EC R&TTE  10668  

13 במאי 05 )בריטניה(
MHz: 27, 40, 418, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהGR )יוון(
  1999/5/EC R&TTE
 11409/18/4/2005 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

 HR
)קרואטיה(

SDR 224/06

MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהHU )הונגריה(
 1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

IC )האיים 
הקנריים(

000438/2005,

 000439/2005

000440/2005,

 000441/2005

000445/2005,

 000446/2005

000447/2005,

3  ביוני 2005
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהIE )אירלנד(
 1999/5/EC R&TTE

18  במאי 05

MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהIS )איסלנד(
  1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

/ITDGPGSR/II/347487 )איטליה(
FOR/15347

DGPGSR/II/347487/
FOR/15348

DGPGSR/II/347487/
FOR/15350

DGPGSR/II/347487/
FOR/15357

DGPGSR/II/347487/
FOR/15358

DGPGSR/II/347487/
FOR/15359

MHz: 27, 40, 433, 868

 LI
)ליכטנשטיין(

סעיף 6 של ההנחיה
 1999/5/EC R&TTE  14357  

27 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868
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מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

סעיף 6 של ההנחיהLT )ליטא(
 1999/5/EC R&TTE 27.4-1B-

1609

6 במאי 05

MHz: 27, 40, 433, 868

 LU
)לוקסמבורג(

סעיף 6 של ההנחיה
  1999/5/EC R&TTE

 150405/9538
24 במאי 05

MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהLV )לטביה(
 1999/5/EC R&TTE 27.4-1B-

 1609

26 באפריל 06
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהMC )מונקו(
  1999/5/EC R&TTE  10668  

13 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהMT )מלטה(
  1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהNL )הולנד(
 1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהNO )נורווגיה(
   1999/5/EC R&TTE

05/02424-SA644 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהPL )פולין(
 1999/5/EC R&TTE  

21 באפריל 05
MHz: 27, 40, 433, 868

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

PTANCOM-S08399/05 )פורטוגל(

868 ,433 ,40 ,27

סעיף 6.4 של ההנחיהRO )רומניה(
 1999/5/EC R&TTE 

MHz: 27, 30, 40, 433, 868

 RU  POCC DE.MJ05.H00015 )רוסיה(
13 במאי 05

MHz: 433

סעיף 6 של ההנחיהSE )שוודיה(
 1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהSI )סלובניה(
  1999/5/EC R&TTE 500-

 1/2005-437 

9 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהSK )סלובקיה(
 1999/5/EC R&TTE 

סלובקיה
 206/11/2005

4 במאי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהUK )בריטניה(
  1999/5/EC R&TTE 

18 במאי 05
MHz: 27, 40, 418, 433, 868

אפריקה

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

W-KLE-17 /08 מרץ EG06 )מצרים(

 MHz: 27, 30, 40, 418, 433,
868
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מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

סעיף 6 של ההנחיהRE )ריוניון(
 1999/5/EC R&TTE 

11 ביולי 05
MHz: 27, 40, 433, 868

ZA )דרום 
אפריקה(

11 באוקטובר 2005
MHz: 27, 40, 433

אמריקה

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

אין צורך ברישוםBB )ברבדוס(
MHz: 27, 40, 433, 868

F-23/38447 מס' CL3.3634 )צ'ילה(

MHz: 40, 433
3943/DFRS05165/F-50

MHz: 280 עד 433

GF )גיאנה 
הצרפתית(

סעיף 6 של ההנחיה
  1999/5/EC R&TTE  10668  

13 במאי 05
MHz: 27, 30, 40, 433, 868

סעיף 6 של ההנחיהGP )גוואדלופ(
  1999/5/EC R&TTE  10668  

13 במאי 05
MHz: 27, 30, 40, 433, 868

 MQ
)מרטיניק(

סעיף 6 של ההנחיה
  1999/5/EC R&TTE 

11 ביולי 05
MHz: 27, 30, 40, 433, 868

MHz: 280 עד MX390 )מקסיקו(

אסיה

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

AE )איחוד 
האמירויות(

1623/5/10-2/26/76
MHz: 433

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

JOTRC/LPD/2005/23 )ירדן(

MHz: 27, 30, 40, 433, 868

5 באוקטובר KW2005 )כווית(
 MHz: 27, 30, 40, 418, 433,

868

SA )ערב 
הסעודית(

11_02_05/5024-5-6
MHz: 418, 433

279/4/14 /  05 במרץ SY06 )סוריה(

אישור ארצי 23 ביולי TR07 )טורקיה(
MHz: 433

אוסטרליה

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה
טווח תדרים )מגה הרץ(

 AU
)אוסטרליה(

28 ביוני 2005
MHz: 27, 30, 40, 433, 868

20 במרץ NZ06 )ניו-זילנד(
MHz: 27, 30, 40, 433

שטיחוני רצפה

אזהרה $

חפצים בחלל הרגליים של הנהג עלולים להגביל 
את המרווח שסביב הדוושות או למנוע את 

הפעלתן. דבר זה הוא סכנה תפעולית ויפגע 
בבטיחות הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אחסן את כל החפצים בצורה בטוחה בתוך הרכב 
כך שהם לא יגיעו לחלל הרגליים של הנהג. 

אבטח תמיד שטיחונים כהלכה וכמפורט כדי 
לוודא שיהיה מספיק מקום להפעלת הדוושות. 

אין להשתמש בשטיחונים שאינם מהודקים, ואין 
לערום כמה שטיחונים זה על גבי זה.
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e  מושב נהג ומושב נוסע קדמי: הזז את
המושב המתאים לאחור.

e  מושבים אחוריים: הזז את המושב הקדמי
המתאים לפנים.

e  כדי להתקין: הנח את שטיחון הרצפה בחלל
הרגליים.

e .; הכנס את הטבעות : אל תוך הבליטות
e  כדי להסיר: משוך את שטיחון הרצפה, ונתק

אותו מהבליטות ;.
e .הסר את שטיחוני הרצפה

התקנה מחדש של הציפוי למניעת סנוור

התקנה מחדש של הציפוי למניעת סנוור בחלקם 
הפנימי של החלונות עלולה להפריע לקליטת רדיו/

טלפון נייד. הדבר מתייחס במיוחד לציפויים מוליכים 
או מכוסי מתכת. באפשרותך לקבל מידע בנוגע 

לציפוי למניעת סנוור במרכז שירות מורשה.
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

תא המנוע

מכסה מנוע

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מכסה מנוע לא נעול עלול להיפתח כאשר הרכב 
בתנועה ולחסום את שדה הראייה שלך. הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
לעולם אל תשחרר את מכסה המנוע במהלך 
הנהיגה. לפני כל נסיעה, ודא שמכסה המנוע 

נעול.

אזהרה $

מכסה המנוע עלול להיסגר באופן פתאומי בעת 
פתיחתו וסגירתו. סכנת פגיעה באנשים 

הנמצאים באזור תנועתו של מכסה המנוע.
פתח וסגור את מכסה המנוע רק כאשר אין אף 

אחד באזור תנועתו.

אזהרה $

אם אתה פותח את מכסה המנוע כאשר המנוע 
חם או כאשר יש שרפה בתא המנוע, גזים חמים 
או מוצרי שירות נוזליים אחרים עלולים לפגוע בך. 

הדבר עלול לגרום לחבלה.
הנח למנוע החם להתקרר לפני פתיחת מכסה 
המנוע. אם יש שרפה בתא המנוע, השאר את 
מכסה המנוע סגור וצור קשר עם שירותי כיבוי 

האש.

אזהרה $

תא המנוע מכיל רכיבים נעים. רכיבים מסוימים 
עלולים להמשיך לנוע או להתחיל שוב לנוע 

באופן פתאומי גם לאחר סגירת מתג ההצתה, 
לדוגמה מאוורר המצנן. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
אם עליך לבצע עבודות בתא המנוע:

• סגור את מתג ההצתה	
• לעולם אל תיגע באזורים שסביב החלקים 	

הנעים, לדוגמה האזור שבו מסתובב המאוורר
• הסר תכשיטים ושעונים	
• הרחק פריטי לבוש ושיער לדוגמה מהחלקים 	

הנעים.

אזהרה $

מערכת ההצתה ומערכת הזרקת הדלק פועלות 
במתח גבוה. אם אתה נוגע בחלקים המוליכים 

מתח, אתה עלול להתחשמל. הדבר עלול לגרום 
לחבלה.

לעולם אל תיגע ברכיבי מערכת ההצתה או 
מערכת הזרקת הדלק כאשר מתג ההצתה 

פתוח.

מכסה מנוע אקטיבי )הגנת הולכי רגל(

עקרון פעולה

חובה לתקן מכסה מנוע אקטיבי שהופעל   
במרכז שירות מורשה. לאחר מכן פעולת מכסה 

המנוע האקטיבי תהיה שוב זמינה. ההגנה 
הנוספת על הולכי הרגל המתקבלת על ידי 

מכסה המנוע האקטיבי שוב תפעל.

מכסה המנוע האקטיבי זמין רק במדינות  +
מסוימות. הוא זמין בכל הדגמים מלבד 

.Mercedes-AMG GL 63

מכסה המנוע האקטיבי זמין רק במדינות  +
מסוימות. הוא זמין בכל הדגמים מלבד 

.Mercedes-AMG GLE 63
מכסה המנוע האקטיבי יכול להפחית את סכנת 
הפגיעות בהולכי רגל בתאונות מסוימות. הרמת 

מכסה המנוע האקטיבי מגדילה את המרווח שבינו 
לבין רכיבים קשים כגון המנוע.
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אם מכסה המנוע האקטיבי הופעל, חלקו האחורי 
הנמצא באזור שסביב הצירים מתרומם לגובה של 

כ- 100 מ"מ. מכסה המנוע האקטיבי מופעל על ידי 
אמצעים פירוטכניים.

כדי לנסוע למוסך, אפס את מכסה המנוע 
האקטיבי בעצמך. לאחר האיפוס, אזור הצירים 
של מכסה המנוע האקטיבי יושב על האטמים 
והצירים לא נעולים. מסיבה זו אנו ממליצים לא 

לנהוג במהירות המרבית המותרת של 130 קמ"ש 
בדרכך למרכז השירות והמכירה. אם מכסה המנוע 

האקטיבי הופעל, ההגנה על הולכי הרגל תהיה 
מוגבלת.

איפוס

e  לחץ בעזרת כפות ידיך הפתוחות על מכסה
המנוע האקטיבי : כלפי מטה באזור שסביב 
הצירים בשני הצדדים )חצים( עד להתיישבותו 

על האטמים.

פתיחת מכסה המנוע

אזהרה $

רכיבים מסוימים בתוך תא המנוע עלולים להיות 
חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המצנן וחלקי 

מערכת הפליטה. הם עלולים לגרום לחבלה בעת 
הגישה אל תא המנוע.

אפשר למנוע להתקרר ככל שהדבר אפשרי וגע 
רק ברכיבים המתוארים להלן.

אזהרה $

אתה עלול להיפגע ממוטות המגבים כאשר 
מכסה המנוע פתוח ומגבי השמשה הקדמית 

מופעלים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
כבה תמיד את מגבי השמשה הקדמית וסגור 
את מתג ההצתה לפני פתיחת מכסה המנוע.

ודא שמגבי השמשה הקדמית לא פתוחים.   
אחרת הדבר עלול לגרום נזק למגבי השמשה 

הקדמית או למכסה המנוע.

e .ודא שמגבי השמשה הקדמית כבויים
e .משוך את ידית השחרור : שעל מכסה המנוע 

מכסה המנוע משתחרר.

e  משוך את ידית התפס  ; למעלה דרך המרווח
שנוצר והרם את מכסה המנוע.

אם אתה מרים את מכסה המנוע לגובה של 
כ- 40 ס"מ, מכסה המנוע נפתח ומחזיק את 

עצמו פתוח אוטומטית בעזרת בולמי גז.
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סגירת מכסה המנוע

e  הורד את מכסה המנוע והנח לו ליפול מגובה
של כ- 20 ס"מ.

e .ודא שמכסה המנוע ננעל כהלכה 
אם ניתן להרים מעט את מכסה המנוע, הוא לא 

נעול כהלכה. פתח אותו שוב וסגור אותו תוך 
הפעלת כוח מעט גדול יותר.

מצנן )רדיאטור(

כלי רכב עם מנוע דיזל: אל תכסה את המצנן. אין 
להשתמש בשטיחונים תרמיים, כיסויי הגנה מפני 

חרקים או כל אמצעי דומה אחר. הדבר עלול לגרום 
למערכת האבחון המבנית להציג ערכים שגויים. 

חלק מערכים אלו דרושים על פי חוק, והם חייבים 
להיות נכונים.

שמן מנוע

הערות כלליות

המנוע צורך עד 0.8 ליטר של שמן לכל 1,000 ק"מ; 
הדבר תלוי בסגנון הנהיגה שלך. תצרוכת השמן 

עלולה להיות גבוהה מכך כאשר הרכב חדש או אם 
אתה נוהג לעתים תכופות במהירויות מנוע גבוהות.
מדיד השמן עשוי להיות במקום אחר - תלוי במנוע.

בעת בדיקת מפלס השמן:
• החנה את הרכב על משטח ישר.	
• דומם את המנוע למשך כ- 5 דקות אם הוא פעל 	

בטמפרטורת העבודה שלו.
• אם המנוע לא בטמפרטורת העבודה שלו, 	

לדוגמה המנוע הותנע רק לזמן קצר, המתן 
להתחממות שמן המנוע )הפעל את המנוע 

כ-30 דקות(. דומם את המנוע והמתן 5 דקות 
לפני ביצוע המדידה.

בדיקת מפלס השמן בעזרת מדיד השמן

אזהרה $

רכיבים מסוימים בתוך תא המנוע עלולים להיות 
חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המצנן וחלקי 

מערכת הפליטה. הם עלולים לגרום לחבלה בעת 
הגישה אל תא המנוע.

אפשר למנוע להתקרר ככל שהדבר אפשרי וגע 
רק ברכיבים המתוארים להלן.

דוגמה: כלי רכב עם מנוע בנזין

דוגמה: כלי רכב עם מנוע דיזל
e  משוך והוצא את מדיד השמן : מתוך צינורית

מדיד השמן.
e .: נקה את מדיד השמן
e  הכנס לאט את מדיד השמן : אל תוך הצינור

 המוביל עד לעצירתו, והוצא אותו שוב החוצה.
מפלס השמן תקין אם המפלס הוא בין הסימון 

.;  MAX ובין הסימון =  MIN

e  או =  MIN אם מפלס השמן נמצא ליד הסימון
מתחתיו, מלא 1 ל' של שמן מנוע.
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הוספת שמן מנוע

אזהרה $

רכיבים מסוימים בתוך תא המנוע עלולים להיות 
חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המצנן וחלקי 

מערכת הפליטה. הם עלולים לגרום לחבלה בעת 
הגישה אל תא המנוע.

אפשר למנוע להתקרר ככל שהדבר אפשרי וגע 
רק ברכיבים המתוארים להלן.

אזהרה $

אם שמן מנוע בא במגע עם חלקי המנוע החמים 
שבתא המנוע, הוא עלול להידלק. הדבר מהווה 

סכנה גדולה ועלול לגרום לשרפה ולחבלה.
ודא ששמן המנוע לא נשפך על צוואר המילוי. 
הנח למנוע להתקרר ונקה היטב את הרכיבים 

שהתלכלכו בשמן מנוע לפני התנעת המנוע.

% הערת הגנה על הסביבה

היזהר לא לשפוך שמן בעת מילוי השמן. אם שמן 
ניקוז  נשפך על הקרקע או חודר אל תוך פתחי 

מים, הוא עלול להזיק לסביבה.

השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן   
שאושרו לשימוש בכלי רכב בעלי מערכת שירות. 
תוכל לקבל רשימה של שמני המנוע ושל מסנני 

השמן שנבדקו ואושרו בהתאם למפרטי 
מרצדס-בנץ למוצרי שירות במרכז שירות 

מורשה של חברת מרצדס-בנץ.
הגורמים שלהלן עלולים לגרום נזק למנוע או   

למערכת הפליטה:
• שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא אושרו 	

במיוחד למערכת השירות
• החלפת שמן מנוע ומסנן שמן לאחר שמועד 	

השירות חלף כנדרש על ידי מערכת השירות
• שימוש בתוספי שמן מנוע	

אין להוסיף יותר מדי שמן. מילוי יותר מדי שמן   
מנוע עלול לגרום נזק למנוע או לממיר הקטליטי. 

נקז את עודפי שמן המנוע.

דוגמה: מכסה מילוי שמן מנוע
e  סובב את המכסה : נגד כיוון השעון, והסר

אותו.
e .מלא שמן מנוע 

אם מפלס השמן נמצא ליד הסימון MIN  שעל 
מדיד השמן או מתחתיו, מלא 1 ל' של שמן 

מנוע.
e  התקן את המכסה : על צוואר המילוי וסובב

 אותו עם כיוון השעון.
ודא שהמכסה ננעל כהלכה במקומו.

e  בדוק שוב את מפלס השמן בעזרת מדיד השמן
) עמוד 436(.

למידע נוסף אודות שמן המנוע, ראה 
) עמוד 511(.

מוצרי שירות אחרים

בדיקת מפלס נוזל הקירור

אזהרה $

רכיבים מסוימים בתוך תא המנוע עלולים להיות 
חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המצנן וחלקי 

מערכת הפליטה. הם עלולים לגרום לחבלה בעת 
הגישה אל תא המנוע.

אפשר למנוע להתקרר ככל שהדבר אפשרי וגע 
רק ברכיבים המתוארים להלן.
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אזהרה $

מערכת קירור המנוע פועלת בלחץ, במיוחד 
כאשר המנוע חם. נוזל קירור חם היוצא מפתח 
המכסה עלול לגרום לכוויות. הדבר עלול לגרום 

לחבלה.
הנח למנוע להתקרר לפני פתיחת המכסה. לבש 

כפפות ומגן עיניים בעת הפתיחה. סובב לאט 
את המכסה לכדי חצי סיבוב כדי לאפשר ללחץ 

להשתחרר.

e .החנה את הרכב על משטח ישר
בדוק את מפלס נוזל הקירור רק אם הרכב 

עומד על משטח ישר והמנוע קר.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
בכלי רכב עם KEYLESS-GO: לחץ פעמיים על 

לחצן ההתנעה/ההדממה ) עמוד 187(.
e  בדוק את מד טמפרטורת נוזל הקירור בצג

 הרב-תפקודי.
טמפרטורת נוזל הקירור חייבת להיות מתחת 

. 70°C -ל
e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  סובב לאט את המכסה : לכדי חצי סיבוב נגד

כיוון השעון, ואפשר ללחץ להשתחרר.
e  המשך לסובב את המכסה : נגד כיוון השעון

 והסר אותו.
אם נוזל הקירור נמצא בגובה הסימון = שבתוך 
צוואר המילוי כאשר המנוע קר, יש מספיק נוזל 

 קירור במכל ההתפשטות ;.
אם נוזל הקירור נמצא כ- 1.5 ס"מ מעל הסימון 
= שבתוך צוואר המילוי כאשר המנוע חם, יש 

מספיק נוזל קירור במכל ההתפשטות ;.

e  אם יש צורך בכך, מלא נוזל קירור שנבדק ואושר
על ידי מרצדס-בנץ.

e  התקן את המכסה : וסובב אותו עם כיוון
השעון עד לעצירתו.

למידע נוסף אודות נוזל הקירור, ראה ) עמוד 513(.
יש להשתמש רק בנוזל הקירור המאושר על ידי   

מרצדס. אם הנוזל אינו זמין, הוסף מים וגש מיד 
למרכז שירות מורשה. נוזל קירור לא מאושר 

יגרום נזק למערכת

מילוי מערכת שטיפת השמשה הקדמית

אזהרה $

רכיבים מסוימים בתוך תא המנוע עלולים להיות 
חמים מאוד, לדוגמה המנוע, המצנן וחלקי 

מערכת הפליטה. הם עלולים לגרום לחבלה בעת 
הגישה אל תא המנוע.

אפשר למנוע להתקרר ככל שהדבר אפשרי וגע 
רק ברכיבים המתוארים להלן.

אזהרה $

אם נוזל שטיפת השמשה הקדמית בא במגע 
עם רכיביו החמים של המנוע או של מערכת 

הפליטה, הוא עלול להידלק. הדבר מהווה סכנה 
גדולה ועלול לגרום לשרפה ולחבלה.

ודא שנוזל שטיפת השמשה הקדמית אינו בא 
במגע עם צוואר המילוי.

דוגמה: מכל נוזל שטיפה

e  כדי לפתוח: משוך את המכסה : למעלה
בעזרת הלשונית.

e .מלא נוזל שטיפה מוכן לשימוש
e  כדי לסגור: לחץ את המכסה : כנגד צוואר

המילוי עד לנעילתו.
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אם מפלס נוזל השטיפה יורד מתחת למפלס 
המינימלי המומלץ )פחות מ- 1 ל'(, תופיע הודעה 

בצג הרב-תפקודי המבקשת ממך למלא נוזל 
שטיפה ) עמוד 390(.

מידע נוסף אודות נוזל שטיפת השמשה הקדמית 
) עמוד 514(.

ASSYST PLUS

הודעת שירות

תצוגת מועד השירות ASSYST PLUS מודיעה לך 
מתי מועד השירות הבא.

מידע אודות סוג השירות ומועדי השירות )ראה 
חוברת שירות נפרדת(.

תוכל לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות מורשה 
של חברת מרצדס-בנץ.

+  ASSYST PLUS תצוגת מועד השירות
אינה מציגה מידע בנוגע למפלס שמן המנוע. 
קרא את ההערות בנוגע למפלס שמן המנוע 

) עמוד 436(.

הצג הרב-תפקודי מציג את הודעת השירות למשך 
כמה שניות, לדוגמה:

• Service A in .. days )שירות A בעוד ... ימים( 	
• Service A due )שירות A הגיע(	
• 	 A שירות( Service A overdue by .. days

עבר לפני ... ימים(

המערכת תציג את הזמן או המרחק שנותר עד 
לשירות הבא, בהתאם לתנאי פעולת הרכב.

האותיות מתייחסות לסוג השירות. A מתייחסת 
לשירות קטן, ו-B מתייחסת לשירות גדול. ייתכן 

שמספר או אות נוספים יופיעו אחרי האות.
 B או A רק במדינות מסוימות: התו שאחרי האות

מציין עבודות טיפול שוטף נוספות שיש לבצע. אם 
תעדכן את מרכז השירות המורשה בנוגע לתצוגה 
זו, תוכל לקבל הערכת מחיר לגבי העלויות הנלוות.

תצוגת מועד השירות ASSYST PLUS לא 
מתחשבת בפרקי זמן שבהם המצבר היה מנותק.

שמירת מועד שירות התלוי בזמן:
e  רשום את מועד השירות המופיע בצג

הרב-תפקודי לפני ניתוק המצבר.

או

e  לאחר חיבור מחדש של המצבר, החסר את
מספר הימים שבהם המצבר היה מנותק 

מהתאריך שמופיע בצג.

הסתרת הודעות שירות

e  שעל גלגל a לחץ על הלחצן % או
ההגה.

הצגת הודעות שירות

e .פתח את מתג ההצתה
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט  .Serv )שירות(.
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

בתפריט המשנה ASSYST PLUS, ולחץ על 
 a לאישור.

תאריך מועד השירות מופיע בצג הרב-תפקודי.

מידע אודות השירות

ASSYST PLUS איפוס תצוגת מועד השירות

 ASSYST PLUS אם תצוגת מועד השירות  
אופסה, ניתן לכווננה במרכז שירות מורשה.
בצע את עבודת השירות כמפורט בחוברת 
השירות. אחרת הדבר עלול לגרום לשחיקה 
מואצת ולנזק למכללים העיקריים או לרכב.
מרכז שירות מורשה כגון מרכז שירות מורשה 

של חברת מרצדס-בנץ יאפס את תצוגת מועד 
השירות ASSYST PLUS לאחר ביצוע עבודת 

השירות. באפשרותך גם לקבל מידע נוסף אודות 
עבודת הטיפול השוטף לדוגמה.
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דרישות שירות מיוחדות

מועד השירות המפורט מבוסס על פעולה רגילה 
של הרכב. יש לבצע את עבודת השירות בתדירות 

גבוהה יותר אם הרכב פועל בתנאים קשים או 
בעומסים גבוהים, לדוגמה:

• נהיגה קבועה בתוך העיר עם עצירות תכופות	
• אם הרכב משמש בעיקר לנסיעה למרחקים 	

קצרים
• אם הרכב פועל לעתים קרובות באזורים הרריים 	

או בכבישים משובשים
• אם המנוע פועל לפרקי זמן ארוכים במצב סרק	

אם הרכב פועל בתנאים אלו או בתנאים דומים, 
החלף את מסנן האוויר, את שמן המנוע ואת מסנן 
השמן, לדוגמה, בתדירות גבוהה יותר. חובה לבדוק 
את הצמיגים בתדירות גבוהה יותר אם הרכב פועל 

בעומסים גדולים יותר. תוכל לקבל מידע נוסף 
במרכז שירות מורשה, לדוגמה במרכז שירות 

מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

נהיגה בחו"ל

רשת מרכזי השירות של מרצדס-בנץ זמינה גם 
במדינות אחרות. תוכל לקבל מידע נוסף בכל מרכז 

שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

טיפוח

הערות כלליות

% הערת הגנה על הסביבה

השלך אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן ידידותי 
לסביבה.

בעת ניקוי רכבך, אל תשתמש בפריטים   
שלהלן:

• מטליות יבשות, גסות או קשות	
• חומרי ניקוי קשים	

• חומרי ניקוי ממסים	
• חומרי ניקוי המכילים חומרים ממסים	

אין לשפשף.
אל תיגע בפני השטח או בציפויי הגנה בעזרת 

חפצים חדים כגון מגרדת קרח. אחרת אתה עלול 
לשרוט או לגרום נזק לפני השטח ולציפוי ההגנה.
אל תחנה את הרכב לפרק זמן ממושך מיד   
לאחר ניקויו, במיוחד אם ניקית את הגלגלים 

בעזרת חומר ניקוי לגלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים 
עלולים לגרום לשיתוך צלחות הבלמים ורפידות 

הבלמים. מסיבה זו עליך לנהוג ברכב למשך כמה 
דקות לאחר ניקויו. פעולת הבלימה מחממת את 
צלחות הבלמים ואת רפידות הבלמים ומייבשת 

אותם. לאחר מכן ניתן להחנות את הרכב.
טיפוח קבוע של רכבך הוא חיוני לשמירה על איכותו 

לטווח הארוך.
השתמש במוצרי טיפוח וחומרי ניקוי שהומלצו 

ואושרו על ידי מרצדס-בנץ.

שטיפת הרכב וניקוי הצבע

מתקן שטיפה אוטומטי לרכב

אזהרה $

יעילות הבלימה יורדת לאחר שטיפת הרכב. 
הדבר עלול לגרום לתאונה.

בלום בזהירות לאחר שטיפת הרכב ושים לב 
לתנאי התנועה כדי להשיב לרכב את יכולת 

הבלימה המלאה.
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לפני שטיפת הרכב במכונת שטיפה   
אוטומטית, ודא שמכונת השטיפה מתאימה 

למידות הרכב. ודא במיוחד:
• שיש מספיק מרווח בין תחתית מרכב הרכב 	

למסילות מכונת השטיפה האוטומטית.
• שרוחב מכונת השטיפה האוטומטית גדול דיו, 	

במיוחד רוחב מסילות ההובלה
• שאתה נכנס למכונת השטיפה האוטומטית 	

במצב ישר לפנים ובמרכז מסילות ההובלה כדי 
לא לגרום נזק לצמיגים או לחישוקי הגלגלים.

קפל את מראות הצד לפני שטיפת הרכב. אחרת 
עלול להיגרם נזק למראות הצד.

כאשר מערכת DISTRONIC PLUS או פעולת   
HOLD מופעלת, הרכב בולם אוטומטית במצבים 

 מסוימים.
כדי למנוע נזק לרכב, כבה את פעולת 

 HOLD ואת פעולת DISTRONIC PLUS-ה
במצבים שלהלן או במצבים דומים אחרים:

• בעת גרירה	
• בעת שטיפת הרכב	

ודא ש:  
• חלונות הצד וחלון הגג סגורים לגמרי.	
• מפוח מערכת האוורור/החימום כבוי )לחץ על 	

.)OFF לחצן
• מתג מגבי השמשה הקדמית נמצא במצב 0.	

אחרת הדבר עלול לגרום נזק לרכב.
בעת שימוש במכונות שטיפה עם מנגנון   

גרירה, ודא שתיבת ההילוכים האוטומטית במצב 
N אחרת הדבר עלול לגרום לרכב נזק.

•  כלי רכב עם מפתח:	
אל תוציא את המפתח ממתג ההצתה. אל 

תפתח את דלת הנהג או את דלת הנוסע 
הקדמי כאשר המנוע מודמם. אחרת תיבת 
ההילוכים האוטומטית תשתלב אוטומטית 

למצב P )חניה( ותנעל את הגלגלים. 
באפשרותך למנוע מצב זה על ידי העברת 

תיבת ההילוכים האוטומטית למצב N מראש.

• 	:KEYLESS-GO כלי רכב עם 
אל תפתח את דלת הנהג או את דלת הנוסע 

הקדמי כאשר המנוע מודמם. אחרת תיבת 
 ההילוכים האוטומטית תשתלב אוטומטית 

למצב P )חניה( ותנעל את הגלגלים.
שים לב להנחיות שלהלן כדי לוודא שתיבת 

:N ההילוכים האוטומטית נשארת במצב
e  ודא שהרכב עומד במקומו ושמתג ההצתה

סגור.
e  2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

 ) עמוד 187(.
השתמש במפתח במקום בלחצן ההתנעה/

.KEYLESS-GO ההדממה בכלי רכב עם
e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 

.N למצב
e .שחרר את דוושת הבלמים
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e  סגור את מתג ההצתה והשאר את המפתח

במתג ההצתה.
באפשרותך לשטוף את הרכב במכונת שטיפה 

אוטומטית.
נקה לכלוך קשה לפני הכנסת הרכב למכונת 

שטיפה אוטומטית.
לאחר השימוש במכונת שטיפה אוטומטית, נקה 

שעווה מהשמשה הקדמית ומלהבי המגבים. 
פעולה זו תמנע את מריחת השעווה ותפחית 

את רעשי הניגוב הנגרמים על ידי משקעים שעל 
השמשה הקדמית.

שטיפה ידנית

במדינות מסוימות, שטיפה ידנית מותרת רק 
בתנאי שטיפה מיוחדים. ציית לדרישות החוק 

במדינתך.
e  אין להשתמש במים חמים ואין לשטוף את

הרכב תחת קרני שמש ישירות.
e .השתמש בספוג רך בעת הניקוי
e  השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לרכב

שאושר על ידי מרצדס-בנץ.
e  שטוף היטב את הרכב בעזרת סילון עדין של

מים.
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e  אל תפנה את סילון המים ישירות לעבר כניסות
האוויר.

e  השתמש בכמות גדולה של מים ושטוף את
הספוג באופן קבוע.

e  שטוף את הרכב בעזרת מים נקיים ויבש אותו
היטב בעזרת מטלית העשויה מעור צבי 

)ג'ילדה(.
e .אל תאפשר לחומר הניקוי להתייבש על הצבע

במהלך הנהיגה בחודשי החורף, הסר את שאריות 
משקעי מלח הכביש בזהירות ובהקדם האפשרי.

ציוד ניקוי בלחץ גבוה

אזהרה $

סילון המים עלול לגרום נזק שאינו נראה לחלקם 
החיצוני של הצמיגים או לחלקי השלדה. נזק 

הנגרם לרכיבים בצורה זו עלול לגרום להם לכשל 
בלתי צפוי. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אין להשתמש במכונות שטיפה בלחץ גבוה כדי 
לנקות את הרכב. החלף מיד צמיגים או רכיבי 

שלדה פגומים.

שמור תמיד על מרחק של 30 ס"מ לפחות   
מהרכב בעת שימוש במכונת שטיפה בלחץ 

גבוה. תוכל לקבל מידע מעודכן בנוגע למרחק 
הדרוש מיצרן הציוד.

הזז את מכונת השטיפה בלחץ גבוה סביב רכבך 
בעת ניקויו.

אל תכוון ישירות אל המקומות שלהלן:
• צמיגים	
• מרווחי דלתות, מרווחי גג, חיבורים וכו'.	
• רכיבים חשמליים	
• מצבר	
• מחברים	
• פנסים	
• אטמים	
• חלקי גימור	
• פתחי אוורור	

אטמים או רכיבים חשמליים פגומים עלולים 
לגרום לנזילות או לתקלות.

ניקוי הצבע

אל תדביק:  
• מדבקות	
• ציפויים	
• לוחות מגנטיים או פריטים דומים	

על המשטחים הצבועים. אחרת הדבר עלול 
לגרום נזק לצבע.

לא תמיד ניתן לתקן שריטות, משקעי שיתוך 
)קורוזיה(, אזורים שנפגעו על ידי שיתוך ונזק 

שנגרם על ידי היעדר טיפוח. במקרים אלו, פנה 
למרכז שירות מורשה.

e  הסר לכלוך מיד ככל שהדבר אפשרי בלי
לשפשף אותו יותר מדי.

e  נקה שאריות חרקים בעזרת מסיר חרקים
ושטוף לאחר מכן את האזורים שנוקו.

e  נקה לשלשת ציפורים בעזרת מים ושטוף לאחר
מכן את האזורים שנוקו.

e  ,הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שרף עצים
שמנים, דלקים וגריז על ידי שפשוף עדין בעזרת 

מטלית הטבולה באתר פטרוליום או נוזל עדין 
יותר.

e .השתמש במסיר זפת כדי להסיר כתמי זפת
e .השתמש במסיר סיליקון כדי להסיר שעווה

טיפוח וטיפול במשטחים הצבועים בצבע 
מט

לעולם אל תמרק )פוליש( את הרכב או את   
גלגלי הסגסוגת הקלה. מירוק גורם לצבע 

להבריק.
הפעולות שלהלן עלולות לגרום לצבע להבריק   

ולפגוע באפקט המט שלו:
• שפשוף נמרץ בעזרת חומרים לא מתאימים.	
• שימוש תכוף במכונות שטיפה.	
• שטיפת הרכב תחת קרני שמש ישירות.	
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לעולם אל תשתמש בחומר ניקוי לצבע, במוצרי   
מירוק )פוליש( או בחומרי הגנה על הברק, 
לדוגמה שעווה. מוצרים אלו מתאימים רק 

למשטחים מבריקים. שימוש במוצרים אלו בכלי 
רכב בגימור מט יפגע בצורה משמעותית בפני 

השטח )אזורים מסוימים יהיו מבריקים(.
בצע תמיד תיקוני צבע במרכז שירות מורשה.

בשום מקרה אין להשתמש בתוכניות שטיפה   
הכוללות טיפול בשעווה חמה.

שים לב להערות אלו אם לרכבך  גימור מט. הדבר 
יסייע לך למנוע נזק לצבע כתוצאה מטיפול לא נכון.

הערות אלו מתייחסות גם לגלגלי סגסוגת קלה 
בעלי גימור מט.

מומלץ לשטוף את הרכב בצורה ידנית בעזרת  +
ספוג רך, שמפו לרכב וכמות גדולה של מים.

השתמש רק במסיר חרקים או בשמפו לרכב  +
מתוך מגוון מוצרי הטיפוח המומלצים 

והמאושרים של מרצדס-בנץ.

ניקוי חלקי הרכב

ניקוי הגלגלים

אזהרה $

סילון המים עלול לגרום נזק שאינו נראה לחלקם 
החיצוני של הצמיגים או לחלקי השלדה. נזק 

הנגרם לרכיבים בצורה זו עלול לגרום להם לכשל 
בלתי צפוי. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אין להשתמש במכונות שטיפה בלחץ גבוה כדי 
לנקות את הרכב. החלף מיד צמיגים או רכיבי 

שלדה פגומים.

אין להשתמש במוצרי ניקוי לגלגלים המכילים   
חומצה כדי להסיר את אבק הבלמים. הדבר עלול 

לגרום נזק לבורגי הגלגל ולרכיבי הבלם.

אל תחנה את הרכב לפרק זמן ממושך מיד   
לאחר ניקויו, במיוחד אם ניקית את הגלגלים 

בעזרת חומר ניקוי לגלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים 
עלולים לגרום לשיתוך צלחות הבלמים ורפידות 

הבלמים. מסיבה זו עליך לנהוג ברכב למשך כמה 
דקות לאחר ניקויו. פעולת הבלימה מחממת את 
צלחות הבלמים ואת רפידות הבלמים ומייבשת 

אותם. לאחר מכן ניתן להחנות את הרכב.

ניקוי החלונות

אזהרה $

אתה עלול להילכד אם מגבי השמשה הקדמית 
נעים במהלך ניקוי השמשה הקדמית או להבי 

המגבים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
כבה תמיד את מגבי השמשה הקדמית וסגור 

את מתג ההצתה לפני ניקוי השמשה הקדמית 
ולהבי המגבים.

אין להשתמש במטליות יבשות, חומרי ניקוי   
קשים, ממסים או חומרי ניקוי המכילים חומרים 
ממסים בעת ניקוי חלקם הפנימי של החלונות. 
אין לגעת בחלקם הפנימי של החלונות בעזרת 

חפצים קשים כגון מגרדת קרח. הדבר עלול 
לגרום נזק לחלונות.

נקה את תעלות ניקוז המים שבשמשה   
הקדמית ובשמשה האחורית במועדים קבועים. 

משקעים כגון עלים ואבקנים עלולים בתנאים 
מסוימים למנוע את ניקוז המים. הדבר עלול 

לגרום לשיתוך )קורוזיה( ולנזק לרכיבים 
החשמליים.

e  נקה את חלקם הפנימי והחיצוני של החלונות
בעזרת מטלית לחה וחומר ניקוי מומלץ ומאושר 

על ידי מרצדס-בנץ.

ניקוי להבי המגבים

אזהרה $

אתה עלול להילכד אם מגבי השמשה הקדמית 
נעים במהלך ניקוי השמשה הקדמית או להבי 

המגבים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
כבה תמיד את מגבי השמשה הקדמית וסגור 

את מתג ההצתה לפני ניקוי השמשה הקדמית 
ולהבי המגבים.



טיפוח
ח

פו
טי

ף ו
ט

שו
פול 

טי
444

אל תמשוך את להב המגב. אחרת, הדבר עלול   
לגרום נזק ללהב המגב.

אל תנקה את להבי המגבים בתדירות גבוהה   
מדי ואל תשפשף אותם חזק מדי. אחרת, הדבר 

עלול לגרום נזק לציפוי הגרפיט. הדבר עלול 
לגרום למגב להרעיש.

אחוז בזרוע המגב בחוזקה בעת החזרתה   
למקומה. אם זרוע המגב פוגעת בשמשה 

הקדמית באופן פתאומי, היא עלולה לגרום לה 
נזק.

e .הרחק את זרועות המגב מהשמשה הקדמית
e  נקה את להבי המגבים בזהירות בעזרת מטלית

לחה.
e  השב את מגבי השמשה הקדמית בחזרה

למקומם לפני שתפתח את מתג ההצתה.

ניקוי הפנסים החיצונים

השתמש רק בחומרי ניקוי או במטליות ניקוי   
המתאימים לעדשות פלסטיק. חומרי ניקוי או 
מטליות ניקוי לא מתאימים עלולים לשרוט או 

לגרום נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים 
החיצוניים.

e  נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים
החיצוניים בעזרת ספוג רטוב וחומר ניקוי עדין, 

לדוגמה שמפו לרכב של מרצדס-בנץ או 
מטליות ניקוי.

ניקוי פנס האיתות שבמראה

השתמש רק בחומרי ניקוי או במטליות ניקוי   
המתאימים לעדשות פלסטיק. חומרי ניקוי או 
מטליות ניקוי לא מתאימים עלולים לשרוט או 

לגרום נזק לעדשות הפלסטיק של פנסי האיתות 
שבמראות.

e  נקה את עדשות הפלסטיק של פנסי האיתות
שבבית מראות הצד בעזרת ספוג רטוב וחומר 

 ניקוי עדין, לדוגמה שמפו לרכב של 
מרצדס-בנץ או מטליות ניקוי.

ניקוי לוח צד

אל תנקה את חלקי האלומיניום שבלוח הצד   
בעזרת חומרי ניקוי חומציים או אלקליים כגון 

חומר ניקוי לגלגלים. אין להשתמש במוצרי ניקוי 
לגלגלים המכילים חומצה כדי להסיר את אבק 
הבלמים. אחרת הדבר עלול לגרום נזק לחלקי 

האלומיניום.

ניקוי החיישנים

בעת ניקוי החיישנים בעזרת מתקן ניקוי בלחץ   
גבוה, זכור לשמור על מרחק של 30 ס"מ לפחות 

בין הרכב ובין צינור מתקן הניקוי בלחץ גבוה. 
תוכל לקבל מידע מעודכן בנוגע למרחק הדרוש 

מיצרן הציוד.

e  נקה את החיישנים : של מערכות הנהיגה
בעזרת מים, שמפו לרכב ומטלית רכה.

ניקוי המצלמה האחורית

אל תנקה את עדשת המצלמה ואת האזור   
שסביב המצלמה האחורית בעזרת מתקן ניקוי 

בלחץ גבוה.
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e  ודא שהרכב עומד במקומו ושהמפתח נמצא
בתוך מתג ההצתה במצב 2.

e  פתח את כיסוי המצלמה כדי לנקותה
 Audio 20 או COMAND Online באמצעות

)ראה הוראות הפעלה נפרדות(.
e  :כדי לנקות את המצלמה האחורית

השתמש במים נקיים ובמטלית רכה כדי לנקות 
את עדשת המצלמה :.

ניקוי מצלמת ה-360° 

אל תנקה את עדשת המצלמה ואת האזור   
שסביב מצלמת ה- 360° בעזרת מכונת ניקוי 

בלחץ גבוה.

e  ודא שהרכב עומד במקומו ושהמפתח נמצא
בתוך מתג ההצתה במצב 2.

e  פתח את כיסוי המצלמה כדי לנקותה
 Audio 20 או COMAND Online באמצעות

)ראה הוראות הפעלה נפרדות(.
e  :כדי לנקות את המצלמה האחורית

השתמש במים נקיים ובמטלית רכה כדי לנקות 
את עדשת המצלמה :.

ניקוי צינור המפלט

אזהרה $

צינור המפלט וגימור צינור המפלט עלולים 
להתחמם מאוד. יצירת מגע עם חלקים אלה 

עלולה לגרום לכווייה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
היזהר במיוחד כאשר אתה בסביבת צינור 

המפלט וגימור צינור המפלט. הנח לרכיבים אלו 
להתקרר לפני שתיגע בהם.

דגמי Mercedes-AMG GLE 63 עם צינורות   
פליטה שחורים: אין להבריק צינורות פליטה 
שחורים מצופים כרום בעזרת חומר הברקה 
לכרום. אחרת הם יאבדו את הברק השחור 

שלהם. יש לנקות את הצינורות בעזרת מטלית 
טבולה במעט שמן לאחר שטיפת הרכב, כדי 

להגן עליהם בצורה אופטימלית. לשם כך תוכל 
להשתמש בשמני מנוע וטיפוח מסחריים.

אם הם מלוכלכים מאוד, באפשרותך למרוח 
שכבה דקה של חומר מירוק )פוליש( בעזרת 

מטלית מיקרו-סיבים. הסר את שאריות חומר 
המירוק לאחר מכן.

לכלוך בשילוב השפעות שיש לאבני הכביש וגורמים 
סביבתיים מאכלים עלולים לגרום להצטברות 
חלודה על פני השטח. באפשרותך לשמור על 

הברק המקורי של צינור המפלט על ידי ניקויו באופן 
קבוע, במיוחד בחודשי החורף ולאחר שטיפה.

e  נקה את צינור הפליטה בעזרת חומר טיפוח
לכרום שנבדק ואושר על ידי מרצדס-בנץ.

ניקוי מוט וו הגרירה

% הערת הגנה על הסביבה

באופן  ובגריז  בשמן  המלוכלכות  מטליות  השלך 
ידידותי לסביבה.

אל תנקה את חיבור וו הגרירה בעזרת מתקן   
ניקוי בלחץ גבוה. אין להשתמש בחומרים 

ממסים.
נא שים לב להוראות הטיפוח שבהוראות יצרן וו   

הגרירה.
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חובה לנקות את חיבור וו הגרירה אם הוא מלוכלך 
או אם יש עליו סימני שיתוך )קורוזיה(.

e  הסר חלודה מחיבור וו הגרירה בעזרת מברשת
פלדה לדוגמה.

e  הסר לכלוך בעזרת מטלית נטולת סיבים או
בעזרת מברשת.

e  לאחר הניקוי, שמן או גרז מעט את חיבור וו
הגרירה :.

e .בדוק שוו הגרירה של הרכב פועל כהלכה

באפשרותך לבצע את עבודת הטיפול השוטף  +
של חיבור וו הגרירה ושל וו הגרירה במרכז שירות 

מורשה.

טיפוח המראה הפנימי

ניקוי הצג

בעת הניקוי, אל תשתמש בפריטים שלהלן:  
• מדלל צבע על בסיס אלכוהול או בנזין	
• חומרי ניקוי קשים	
• חומרי ניקוי ביתיים מסחריים	

הם עלולים לגרום נזק למשטח הצג. אל תפעיל 
לחץ על הצג בעת ניקויו. הדבר עלול לגרום נזק 

בלתי הפיך לצג.
e .לפני ניקוי הצג, ודא שהוא כבוי וקר
e  נקה את משטח הצג בעזרת מטלית 

 מיקרו-סיבים מסחרית וחומר ניקוי לצגי
.TFT/LCD

e  יבש את משטח הצג בעזרת מטלית 
מיקרו-סיבים יבשה.

ניקוי גימור הפלסטיק

אזהרה $

מוצרי טיפוח וחומרי ניקוי המכילים חומרים 
ממסים עלולים לגרום נזק למשטחים שבתוך 

תא הנוסעים. הם עלולים לגרום לשבירת חלקי 
הפלסטיק בעת ניפוח כריות האוויר. הדבר עלול 

לגרום לחבלה.
אין להשתמש במוצרי טיפוח ובחומרי ניקוי 

המכילים חומרים ממסים בעת ניקוי תא 
הנוסעים.

אין להדביק את הפריטים שלהלן אל משטחי   
הפלסטיק:

• מדבקות	
• ציפויים	
• בקבוקוני בושם או פריטים דומים	

אחרת הדבר עלול לגרום נזק לפלסטיק.
אל תאפשר למוצרים קוסמטיים, קוטלי חרקים   
או קרם הגנה מפני קרינה לבוא במגע עם גימור 

הפלסטיק. פעולות אלו יאפשרו לך לשמור על 
מראה המשטחים.

e  נגב את גימור הפלסטיק בעזרת מטלית לחה
נטולת סיבים, לדוגמה מטלית מיקרו-סיבים.

e  לכלוך קשה: השתמש במוצרי טיפוח וחומרי
 ניקוי לרכב שהומלצו ואושרו על ידי 

 מרצדס-בנץ.
המשטח עלול לשנות את צבעו באופן זמני. 

המתן עד להתייבשות המשטח.

ניקוי גלגל ההגה וידית או בורר ההילוכים

e  נקה היטב בעזרת מטלית לחה או השתמש
במוצרי טיפוח לעור שאושרו והומלצו על ידי 

מרצדס-בנץ.
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ניקוי גימור עץ וחלקי גימור

אין להשתמש בחומרי ניקוי על בסיס חומרים   
ממסים, כגון מסיר זפת, חומרי ניקוי לגלגלים, 

חומרי מירוק )פוליש( או שעווה. הדבר עלול 
לגרום נזק למשטח.

e  נגב את גימור העץ ואת חלקי הגימור בעזרת
מטלית לחה נטולת סיבים, לדוגמה מטלית 

מיקרו-סיבים.
e  לכלוך קשה: השתמש במוצרי טיפוח וחומרי

 ניקוי לרכב שהומלצו ואושרו על ידי 
מרצדס-בנץ.

ניקוי כיסויי המושבים

הערות כלליות

אין להשתמש במטליות מיקרו-סיבים כדי   
לנקות עור אמיתי, משטחי דמוי עור וכיסויי 

DINAMICA. הם עלולים לגרום נזק לכיסוי אם 
הם בשימוש תכוף.

שים לב שטיפוח קבוע הוא חיוני כדי לשמור על  +
מראה הכיסויים ונוחיותם לאורך זמן.

כיסויי מושבים מעור אמיתי

כדי לשמור על המראה הטבעי של העור, שים   
לב להוראות הניקוי שהלהן:

• נקה את כיסויי העור האמיתי בזהירות בעזרת 	
מטלית לחה ולאחר מכן נגב אותם בעזרת 

מטלית יבשה.
• ודא שהעור לא מוצף מים. אחרת הוא עלול 	

להתקשות ולהיסדק.
• השתמש רק בחומרי טיפוח לעור שנבדקו 	

ואושרו על ידי מרצדס-בנץ. באפשרותך 
לנקותם במרכז שירות מורשה.

עור הוא מוצר טבעי.
יש לו מאפיינים טבעיים כגון:

• מבנה לא אחיד	
• סימני גדילה ופגיעה	
• הבדלים קלים בגוון	

אלו הם מאפייני העור, והם אינם פגמים בחומר.

כיסויי מושבים העשויים מחומרים אחרים

שים לב להנחיות שלהלן בעת הניקוי:  
• נקה כיסויים דמויי עור בעזרת מטלית הטבולה 	

בתמיסה המכילה 1% חומר ניקוי )כגון נוזל 
הדחת כלים(.

•  נקה כיסויים מבד בעזרת מטלית 	
מיקרו-סיבים הטבולה בתמיסה המכילה 1% 

חומר ניקוי )כגון נוזל הדחת כלים(. שפשף 
בזהירות ונגב תמיד את כל חלקי המושב כדי 

לא להשאיר קווים. לאחר מכן הנח למושב 
להתייבש. תוצאות הניקוי תלויות בסוג הלכלוך 

וכמה זמן חלף מרגע הופעתו.
• נקה כיסויי DINAMICA בעזרת מטלית לחה. 	

זכור לנגב את כל חלקי המושב כדי לא 
להשאיר קווים.

ניקוי חגורות הבטיחות

אזהרה $

חגורות בטיחות עלולות להיחלש בצורה 
משמעותית במקרה של הלבנתן או שינוי צבען. 
הדבר עלול לגרום לקריעת חגורות הבטיחות או 
לכשל במקרה של תאונה לדוגמה. הדבר מהווה 

סכנה גדולה ועלול לגרום לחבלה גופנית קשה או 
קטלנית.

לעולם אל תלבין ואל תצבע את חגורות 
הבטיחות.

אל תנקה את חגורות הבטיחות בעזרת חומרי   
ניקוי כימיים. אל תייבש את חגורות הבטיחות 

בטמפרטורות העולות על  80°C  או תחת קרני 
שמש ישירות.

e .השתמש במים נקיים ופושרים ובתמיסת סבון

ניקוי דיפון הגג והשטיחים

e  דיפון הגג: אם הוא מלוכלך מאוד, השתמש
במברשת רכה או בשמפו יבש.

e  שטיחים: השתמש בחומרי ניקוי לשטיחים
ולבד שהומלצו ואושרו על ידי מרצדס-בנץ.
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

 למידע אודות מרכזי שירות מורשים:  +
) עמוד 29(.

היכן אני אמצא את...?

משולש אזהרה

הסרת משולש האזהרה

דוגמה: מיקום אחסון משולש האזהרה

משולש האזהרה : ממוקם בחלל האחסון 
שמתחת לרצפת תא המטען.

e .פתח את דלת תא המטען
e  הרם את רצפת תא המטען למעלה

) עמוד 417(.
בהתאם לציוד המותקן ברכב, משולש  +

האזהרה : עשוי להיות ממוקם גם במקומות 
אחרים מתחת לרצפת תא המטען.

e .: הסר את משולש האזהרה

התקנת משולש האזהרה

e .קפל את הרגל = ופתח אותה לצדדים
e  קפל את מחזירי האור ; למעלה כדי ליצור

 משולש ונעל אותם בחלק העליון בעזרת 
הפין :.

ערכת עזרה ראשונה

e .פתח את דלת תא המטען
e  הוצא את ערכת העזרה הראשונה : מרשת

המטען.
בדוק את תאריך התפוגה של ערכת העזרה  +

הראשונה פעם בשנה לפחות. החלף את 
תכולתה אם יש צורך בכך והשלם פריטים 

חסרים.
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מטפה כיבוי אש

e .משוך את הלשונית : כלפי מעלה
e .; הסר את מטפה כיבוי האש
מלא את מטפה כיבוי האש ; לאחר כל  +

שימוש, ובדוק אותו כל שנה עד שנתיים. אחרת 
הוא עלול שלא לפעול במקרה חירום.

ציית לדרישות החוק במדינתך.

ערכת כלי הרכב

הערות כלליות

ניתן למצוא את ערכת כלי הרכב בחלל האחסון 
שמתחת לרצפת תא המטען.

הרכב אינו מצויד בכלים להחלפת צמיג, למעט  +
גרסאות למדינות מסוימות. כלים מסוימים 

להחלפת גלגל יהיו ספציפיים לרכב. למידע נוסף 
אודות הכלים הדרושים להחלפת גלגל ברכבך, 

פנה למרכז שירות מורשה.
הכלים הדרושים להחלפת גלגל יכולים לכלול 

לדוגמה:
• מגבה	
• סד גלגל	
• מפתח גלגלים	
• מפתח סגור חד-כיווני )רצ'ט(	
• פין מרכוז	

TIREFIT כלי רכב עם ערכת

דוגמה: ערכת כלי הרכב

מגבה  :

משולש אזהרה  ;

סד גלגל מתקפל  =

עינית גרירה  ?

פין מרכוז  A

B  מדחס לניפוח צמיגים

מפתח גלגלים  C

מפתח סגור חד-כיווני )רצ'ט(  D

בקבוק למילוי חומר אטימת הצמיג  E

e  הרם את רצפת תא המטען למעלה
) עמוד 417(.

e .)453 עמוד ( TIREFIT-השתמש בערכת ה

כלי רכב עם גלגל חלופי קומפקטי למקרה 
חירום

דוגמה: כלי רכב עם גלגל חלופי קומפקטי למקרה חירום 
AIRMATIC-ו

סד גלגל מתקפל  :

מפתח גלגלים  ;
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=   מרכוז
עינית גרירה  ?

מגבה  A

מפתח סגור חד-כיווני )רצ'ט(  B

e  הרם את רצפת תא המטען למעלה
) עמוד 417(.

e  הוצא את הגלגל החלופי הקומפקטי למקרה
חירום ) עמוד 499(.

נקר בצמיג

הכנת הרכב

ייתכן שרכבך יהיה מצויד ב:
• צמיגי MOExtended )צמיגים המאפשרים 	

נסיעה במקרה של נקר( 
אין צורך להכין את הרכב אם הוא מצויד בצמיגי 

.MOExtended
• 	 TIREFIT ערכת
• גלגל חלופי למקרה חירום )במדינות מסוימות 	

בלבד( 

מידע אודות החלפת/התקנת גלגל ) עמוד 481(.
e  עצור את הרכב רחוק ככל הניתן מהתנועה על

משטח ישר, לא חלק ויציב.
e .הפעל את מהבהבי החירום
e  אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו

) עמוד 222(.
e  הצב את הגלגלים הקדמיים במצב ישר לפנים

אם הדבר אפשרי.
e  ודא שגובה :AIRMATIC כלי רכב עם חבילת

הרכב הרגיל נבחר ) עמוד 258(.
e  Off-Road כלי רכב עם חבילת

Engineering : ודא שגובה הרכב הרגיל נבחר 
) עמוד 251(.

e .דומם את המנוע
e  הוצא את :KEYLESS-GO כלי רכב ללא

המפתח ממתג ההצתה.
e  פתח את דלת :KEYLESS-GO כלי רכב עם

 הנהג.
כעת המערכות האלקטרוניות כבויות )מצב 0(. 

מצב זה זהה למצב שבו המפתח הוסר.

e  הסר את לחצן :KEYLESS-GO כלי רכב עם
ההתנעה/ההדממה ממתג ההצתה 

) עמוד 187(.
e  ודא שלא נשקפת לנוסעים כל סכנה כאשר הם

עושים זאת. ודא שאין אף אחד באזור הסכנה 
במהלך החלפת הגלגל. כל מי שאינו מסייע לך 

באופן ישיר בהחלפת הגלגל צריך לעמוד 
מאחורי גדר הפרדה לדוגמה.

e  צא מהרכב. שים לב לתנאי התנועה במהלך
ביצוע פעולה זו.

e .סגור את דלת הנהג
e  הצב את משולש האזהרה במרחק מתאים

) עמוד 450(. שים לב לדרישות החוק.
e .פרוק מטען כבד

הפעל את מדחס ניפוח הצמיג רק בעזרת  +
שקע 12 וולט, גם אם מתג ההצתה סגור 

) עמוד 423(.
ניתוק מתח בחירום מבטיח שמתח הרכב לא 

ירד יותר מדי. אם מתח הרכב נמוך מדי, המתח 
אל השקעים מנותק אוטומטית. הדבר יבטיח 

שמתח המצבר יאפשר את התנעת המנוע.

צמיגי MOExtended )צמיגים המאפשרים 
נסיעה במקרה של נקר(

הערות כלליות

בעזרת צמיגי MOExtended )צמיגים המאפשרים 
נהיגה עם נקר( באפשרותך להמשיך לנהוג ברכבך 
גם אם לחץ הניפוח באחד הצמיגים או יותר נמוך. 

אסור שיופיעו פגמים ברורים כלשהם בצמיג 
המדובר.

 MOExtended באפשרותך לזהות את צמיגי
באמצעות סימון ה-MOExtended שעל דופן 
הצמיג. תוכל למצוא סימון זה ליד נתוני מידות 

הצמיג, כושר ההעמסה וקוד המהירות.
ניתן להשתמש בצמיגי MOExtended רק עם 

מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח צמיגים פעילה או 
עם מערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים.



נקר בצמיג

ה
קל

ת
של 

ה 
קר

מ
ה ב

עזר

453

אם הודעת אזהרה לירידת לחץ מופיעה בצג 
הרב-תפקודי:

• קרא את ההוראות שבהודעות התצוגה 	
) עמוד 384(

• אתר פגמים בצמיג. 	
נפח אוויר בתחנת הדלק הקרובה ללחץ האוויר 
המקסימלי הרשום בטבלת לחצי האוויר שבגב 

דלתית פתח התדלוק.
• אם אתה ממשיך בנסיעה, קרא את ההערות 	

שלהלן

 מרחק הנסיעה המרבי עם צמיג נקור הוא 
 כ- 80 ק"מ כאשר העומס על הרכב חלקי 
וכ- 30 ק"מ כאשר העומס על הרכב מלא.

נוסף על העומס על הרכב, מרחק הנסיעה 
האפשרי תלוי גם ב:

• מהירות הרכב	
• תנאי הדרך	
• טמפרטורה חיצונית	

מרחק הנסיעה האפשרי עם צמיג נקור עשוי 
להתקצר בעת נהיגה בתנאים/בתמרונים קיצוניים; 

הוא גם עשוי להתארך בעת נהיגה בסגנון מתון.
מרחק הנסיעה עם צמיג נקור מבוסס על הרגע 

 שבו אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיג מופיעה בצג 
הרב-תפקודי.

אין לנהוג במהירות העולה על 80 קמ"ש.

בעת החלפת צמיג אחד או כל הצמיגים, שים  +
לב למפרטי הצמיגים של רכבך שלהלן:

• המידה	
• סוג וגם	
• 	."MOExtended" הסימון

אם יש נקר באחד הצמיגים ולא ניתן להחליפו 
בצמיג MOExtended, ניתן להשתמש בצמיג 
רגיל באופן זמני. ודא שאתה משתמש בצמיג 

בעל המידות הנכונות ומהסוג הנכון )צמיגי קיץ 
או חורף(.

כלי רכב עם צמיגי MOExtended אינם מצוידים  +
בערכת TIREFIT. לכן אם אתה מתקין צמיגים 

שאינם מאפשרים נהיגה עם צמיג נקור, לדוגמה 
צמיגי חורף, מומלץ לצייד את רכבך בערכת 

TIREFIT. תוכל להשיג ערכת TIREFIT במרכז 
שירות מורשה.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

בעת נהיגה במצב חירום, מאפייני הנהיגה 
נפגעים, לדוגמה בעת פנייה, בהאצה מהירה 

ובמהלך בלימה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
אל תעבור את המהירות המרבית המותרת. 

הימנע מביצוע פעולות היגוי ותמרוני נהיגה חדים 
ומנהיגה על מכשולים )מדרכות, בורות, נסיעה 

בשטח(. הנחיה זו מתייחסת במיוחד לרכב 
עמוס.

עצור במקרה חירום אם:
• אתה שומע רעשי חבטה.	
• הרכב מתחיל לרעוד.	
• אתה רואה עשן ומריח גומי.	
• מערכת ה- ®ESP נכנסת לפעולה באופן 	

קבוע.
• אתה מזהה אגלי טיפות בדפנות הצמיג.	

בדוק את חישוקי הגלגלים במרכז שירות מורשה 
לאחר נהיגה במצב חירום כדי לדעת אם ניתן 
להמשיך להשתמש בהם. חובה להחליף את 

הצמיג הפגום.

TIREFIT ערכת

הערות בטיחות חשובות

TIREFIT הוא חומר אטימה לצמיג.

באפשרותך להשתמש ב-TIREFIT כדי לאטום 
נקרים בקוטר עד 4 מ"מ, במיוחד אלו שבסוליית 

הצמיג. באפשרותך להשתמש ב-TIREFIT כאשר 
.Ò20 °C הטמפרטורה החיצונית היא עד
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אזהרה $

במצבים שלהלן חומר האטימה לא יוכל לספק 
את העזרה המתאימה כיוון שהוא לא מסוגל 

לאטום את הצמיג כהלכה:
• יש חתכים או נקרים בצמיג הגדולים 	

מהמפורט לעיל.
• חישוק הגלגל ניזוק.	
• נהגת כאשר לחצי ניפוח הצמיגים היו נמוכים 	

מאוד או כאשר יש נקר בצמיג.

הדבר עלול לגרום לתאונה.
אל תמשיך בנסיעה. צור קשר עם מרכז שירות 

מורשה.

אזהרה $

חומר אטימת הצמיג הוא חומר מזיק ועלול 
לגרום לגירוי. אסור לו לבוא במגע עם עורך, עיניך 

או בגדיך ואין לבלוע אותו. אל תשאף את אדי 
ה-TIREFIT. הרחק את חומר האטימה מהישג 

ידם של ילדים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
אם חומר אטימת הצמיג בא איתך במגע, בצע 

את הפעולות שלהלן:
• שטוף מיד את חומר אטימת הצמיג במים.	
• אם חומר אטימת הצמיג בא במגע עם 	

העיניים, שטוף אותן מיד והיטב במים נקיים.
• אם בלעת את חומר אטימת הצמיג, שטוף 	

את פיך מיד והיטב במים, ושתה כמות גדולה 
של מים. אל תגרום להקאה, ופנה מיד לקבלת 

עזרה רפואית.
• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם חומר 	

אטימת הצמיג.
• אם אתה מזהה תגובה אלרגית, פנה מיד 	

לקבלת טיפול רפואי.

אל תפעיל את מדחס ניפוח הצמיג לפרק זמן   
העולה על 8 דקות ברציפות. אחרת הוא עלול 

להתחמם.
ניתן להפעיל שוב את מדחס ניפוח הצמיג 

לאחר התקררותו.
פעל בהתאם להוראות הבטיחות של היצרן 

המופיעות על המדבקה שעל מדחס ניפוח הצמיג.

TIREFIT-השימוש בערכת ה

e  ,אל תסיר עצמים זרים שחדרו אל הצמיג
לדוגמה ברגים או מסמרים.

e  הוצא את בקבוק חומר אטימת הצמיג, את
מדבקת ה-TIREFIT המצורפת ואת מדחס 

ניפוח הצמיג מתא האחסון שמתחת לרצפת 
תא המטען ) עמוד 451(.

e  על לוח : TIREFIT-הדבק את חלק מדבקת ה
המחוונים באזור שדה הראייה של הנהג.

e  ליד ; TIREFIT-הדבק את חלק מדבקת ה
שסתום הגלגל שעליו נמצא הצמיג הפגום.

e  אל A משוך את התקע ? עם הכבל והצינור
מחוץ לבית.

e  של בקבוק B אל האוגן A הברג את הצינור
חומר אטימת הצמיג :.

e  הפנה את ראש בקבוק חומר אטימת הצמיג
: כלפי מטה אל תוך המגרעת ; של מדחס 

ניפוח הצמיג.
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e  של הצמיג C הסר את המכסה מהשסתום
הפגום.

e .C אל השסתום D הברג את צינור המילוי
e .חבר את המחבר ? אל שקע שברכבך

שקע מצית הסיגריות: ) עמוד 422(
שקעי 12 וולט: ) עמוד 423(

קרא את ההערות בנוגע למצית הסיגריות 
) עמוד 422(. קרא את ההערות בנוגע 

לשקעים ) עמוד 423(.
e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

) עמוד 187(.
e  לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי = שעל מדחס

.I ניפוח הצמיג, והעבר אותו למצב 
מדחס ניפוח הצמיג מופעל. הצמיג מתנפח.
תחילה, חומר אטימת הצמיג נשאב אל תוך 

 הצמיג. ייתכן שהלחץ יעלה לזמן קצר 
.  500 kPa  ) 5 bar/73 psi(-לכ

 אל תכבה את מדחס ניפוח הצמיג במהלך 
שלב זה.

e הנח למדחס ניפוח הצמיג לפעול למשך 
5 דקות. לאחר מכן הצמיג אמור להגיע ללחץ 

של )kPa )1.8 bar/26 psi 180  לפחות.
   180 kPa אם לאחר 5 דקות הלחץ הוא של 

)bar/26 psi 1.8(, ראה סעיף "לחץ ניפוח הצמיג 
הגיע לערכו" ) עמוד 455(.

   180 kPa אם לאחר 5 דקות לחץ ניפוח הצמיג אינו 
)bar/26 psi 1.8 (, ראה סעיף "לחץ ניפוח הצמיג 

לא הגיע לערכו" ) עמוד 455(.
אם חומר אטימת הצמיג דולף, הנח לו להתייבש. 

לאחר מכן ניתן להסירו בקילוף.

אם יש על בגדיך שאריות חומר אטימת הצמיג, 
נקה אותם בהקדם האפשרי בעזרת פרכלורו-אתילן 

)בניקוי יבש(.

לחץ ניפוח הצמיג לא הגיע לערכו

   180 kPa -אם לאחר 5 דקות הלחץ לא הגיע ל 
:) 1.8 bar/26 psi(

e .כבה את מדחס ניפוח הצמיג
e  שחרר את צינור המילוי משסתום הצמיג

הפגום.
e  נהג לאט מאוד קדימה או אחורה למרחק של

כ- 10 מ'.
e .נפח שוב את הצמיג

לאחר 5 דקות לכל היותר, לחץ ניפוח הצמיג 
חייב להיות ) kPa  ) 1.8 bar/26 psi 180  לפחות.

אזהרה $

אם לחץ ניפוח הצמיג לא הגיע ללחץ הדרוש 
לאחר הזמן המפורט, הצמיג פגום מדי. חומר 

אטימת הצמיג לא יכול לתקן את הצמיג במקרה 
זה. צמיגים פגומים ולחץ ניפוח נמוך מדי עלולים 

להשפיע משמעותית על מאפייני הבלימה 
והנהיגה של הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אל תמשיך בנסיעה. צור קשר עם מרכז שירות 
מורשה.

לחץ ניפוח הצמיג הגיע לערכו

אזהרה $

צמיג שעבר תיקון זמני עם חומר אטימה משפיע 
על מאפייני הנהיגה ואינו מתאים לנהיגה 

במהירויות גבוהות. הדבר עלול לגרום לתאונה.
לכן עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך ולנהוג 

בזהירות. אל תעבור את המהירות המרבית 
המותרת בעת נהיגה עם צמיג שעבר תיקון 

בעזרת חומר אטימת הצמיג.

המהירות המרבית המותרת לצמיג שנאטם בעזרת 
חומר אטימה היא 80 קמ"ש. חובה להדביק את 

חלקה העליון של מדבקת ה-TIREFIT על לוח 
המחוונים באזור שבו הנהג יכול לראות אותה 

בקלות.
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ייתכן שעודפי חומר אטימת הצמיג יצאו מצינור   
המילוי בתום השימוש. הדבר עלול לגרום 

לכתמים.
לכן הצב את צינור המילוי בתוך שקית הניילון 

.TIREFIT-שבתוך ערכת ה

% הערת הגנה על הסביבה

באופן  הצמיג  אטימת  חומר  בקבוק  את  השלך 
אחראי לסביבה, לדוגמה במרכז שירות מורשה.

   180 kPa -אם לאחר 5 דקות הלחץ הגיע ל 
:) 1.8 bar/26 psi(

e .כבה את מדחס ניפוח הצמיג
e  שחרר את צינור המילוי משסתום הצמיג

הפגום.
e  אחסן את בקבוק חומר אטימת הצמיג, את

מדחס ניפוח הצמיג ואת משולש האזהרה.
e .עצור מיד
e  עצור את הנסיעה לאחר כ- 10 דקות, ובדוק את

 לחץ ניפוח הצמיג בעזרת מדחס ניפוח הצמיג.
  130 kPa  לחץ ניפוח הצמיג חייב להיות 

 ) bar/19 psi 1.3 ( לפחות.

אזהרה $

אם לחץ ניפוח הצמיג לא הגיע ללחץ הדרוש 
לאחר זמן קצר, הצמיג פגום מדי. חומר אטימת 

הצמיג לא יכול לתקן את הצמיג במקרה זה. 
צמיגים פגומים ולחץ ניפוח נמוך מדי עלולים 

להשפיע משמעותית על מאפייני הבלימה 
והנהיגה של הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.

אל תמשיך בנסיעה. צור קשר עם מרכז שירות 
מורשה.

ברכבך תוכל למצוא מדבקה עם מספר הטלפון  +
של שירות 24 שעות של מרצדס-בנץ, לדוגמה 

על קורה B בצד הנהג.
e תקן את לחץ האוויר בצמיג אם הוא עדיין 

) kPa  ) 1.3 bar/19 psi 130   לפחות. לקבלת 
הערכים, הסתכל בדלתית מילוי הדלק.

e  כדי להגדיל את לחץ ניפוח הצמיג: הפעל
את מדחס ניפוח הצמיג.

e  כדי להקטין את לחץ ניפוח הצמיג: לחץ על
לחצן שחרור הלחץ E שעל הצינור.

e .F לחץ ניפוח הצמיג מופיע במד הלחץ
e  שחרר את צינור המילוי משסתום הצמיג

האטום אם לחץ ניפוח הצמיג תקין.
e  סגור את מכסה השסתום על שסתום הצמיג

האטום.
e  הוצא את בקבוק חומר האטימה ממדחס ניפוח

הצמיג.
צינור המילוי נשאר על בקבוק חומר אטימת 

הצמיג.
e  נהג אל מרכז שירות מורשה הקרוב ביותר

והחלף שם את הצמיג.
e  החלף את בקבוק חומר אטימת הצמיג בהקדם

האפשרי במרכז שירות מורשה.
e  החלף את בקבוק חומר האטימה כל 4 שנים

במרכז שירות מורשה.

מצבר )רכב(

מצבר 12 וולט - הערות בטיחות חשובות

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין מצוידים במצבר 
12 וולט ובמצבר מתח גבוה. ההערות שלהלן 

מתייחסות למצבר 12 וולט. ניתן למצוא הערות 
בנוגע למצבר המתח הגבוה בפרק "מצבר מתח 
גבוה - הערות בטיחות חשובות" ) עמוד 459(.

העבודה על המצבר, לדוגמה הסרתו או התקנתו, 
דורשת ידע וכלים מיוחדים. לכן, בצע תמיד את 

העבודה על המצבר במרכז שירות מורשה.
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אזהרה $

עבודה במצבר שלא בוצעה כהלכה עלולה לגרום 
לקצר ולנזק למערכות האלקטרוניות של הרכב 

לדוגמה. הדבר עלול להגביל את פעולתן של 
מערכות הבטיחות, לדוגמה מערכת התאורה, 

מערכת ה-ABS )מערכת למניעת נעילת 
גלגלים( או מערכת ה- ®ESP )בקרת יציבות 

אלקטרונית(. הדבר עלול להגביל את בטיחות 
השימוש ברכבך.

אתה עלול לאבד את השליטה ברכב לדוגמה:
• בעת בלימה	
• במקרה של ביצוע תמרוני היגוי חדים ו/או 	

כאשר מהירות הרכב אינה מותאמת לתנאי 
הדרך

הדבר עלול לגרום לתאונה.
במקרה של קצר חשמלי או תקלה דומה, צור 

קשר מיד עם מרכז שירות מורשה. אל תמשיך 
בנסיעה. בצע תמיד את העבודה על המצבר 

במרכז שירות מורשה.

+   ESP® -עמוד 81( ו ( ABS למידע נוסף אודות
) עמוד 86(.

אזהרה $

מטען אלקטרוסטטי עלול לגרום להופעת 
ניצוצות, העלולים להצית את הגזים הנפיצים 

שבתוך המצבר. הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
גע בגוף הרכב לפני הטיפול במצבר כדי לפרוק 

את המטען האלקטרוסטטי.

במהלך טעינת המצבר והתנעה בעזרת כבלים 
נוצרת תערובת של גז דליק מאוד.

ודא תמיד שהמטען האלקטרוסטטי שלך ושל 
המצבר פרוקים. מטען אלקטרוסטטי נוצר לדוגמה:

• בעת לבישת בגדים עם סיבים סינתטיים	
• כתוצאה מחיכוך בין הבגדים למושב	
• כאשר אתה מושך או דוחף את המצבר על 	

שטיחון או חומרים סינתטיים אחרים
• כאשר אתה משפשף את המצבר בעזרת 	

מטלית

אזהרה $

המצבר מייצר גז מימן במהלך תהליך הטעינה. 
במקרה של קצר או הופעת ניצוצות, גז המימן 

עלול להידלק. הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
• ודא שההדק החיובי המחובר אל המצבר אינו 	

בא במגע עם חלקי הרכב.
• לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלים על 	

המצבר.
• חשוב לפעול בהתאם להוראות המפורטות 	

המתייחסות לחיבור המצבר וניתוקו.
• בעת התנעה בעזרת כבלים, ודא שהדקי 	

המצבר מחוברים בקוטביות הנכונה.
• חשוב מאוד לפעול בהתאם לסדר הפעולות 	

המפורט בעת חיבור הדקי המצבר וניתוקם.
• לעולם אל תחבר או תנתק את המצבר כאשר 	

המנוע פועל.

אזהרה $

חומצת המצבר היא חומר מאכל. הדבר עלול 
לגרום לחבלה.

הימנע מיצירת מגע עם העור, העיניים או 
הבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תישען 

על המצבר. הרחק את המצברים מהישג ידם של 
ילדים. שטוף היטב ומיד את חומצת המצבר 

בעזרת כמות גדולה של מים ופנה מיד לקבלת 
טיפול רפואי.

% הערת הגנה על הסביבה

סוללות מכילות חומרים 
מזהמים. חל איסור להשליך אותן 

לאשפה הביתית הרגילה. חובה 
לאסוף אותן ולהשליכן בנפרד אל 

מערכת המחזור באופן ידידותי 
לסביבה.

השלך סוללות תוך שמירה על 
הסביבה. הבא סוללות ריקות אל 

מרכז שירות מורשה או אל 
נקודת איסוף של סוללות 

משומשות.
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בדוק את המצבר באופן קבוע במרכז שירות   
מורשה.

שים לב למועדי השירות שבחוברת השירות או 
צור קשר עם מרכז שירות מורשה למידע נוסף.

עליך לבצע את כל העבודות על המצבר במרכז   
שירות מורשה. אם במקרים יוצאי דופן אתה חייב 
לנתק את המצבר בעצמך, נא הקפד לבצע את 

הפעולות שלהלן:
• דומם את המנוע והוצא את המפתח. בכלי 	

רכב עם KEYLESS-GO, ודא שמתג ההצתה 
סגור. בדוק שכל נוריות החיווי שבלוח 

המחוונים כבויות. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 
לרכיבים אלקטרוניים כגון האלטרנטור.

• הסר תחילה את ההדק השלילי ולאחר מכן 	
את ההדק החיובי. לעולם אל תחליף בין הדקי 

המצבר. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 
למערכת האלקטרונית שברכב.

• תיבת ההילוכים נעולה במצב P לאחר ניתוק 	
המצבר. הרכב מאובטח מפני התדרדרות. אין 

אפשרות להזיז את הרכב.
המצבר וכיסוי ההדק החיובי חייבים להיות 

מותקנים כהלכה במהלך הפעולה.
ציית להערות הבטיחות ונקוט את אמצעי ההגנה 

המתאימים בעת הטיפול במצברים.

אזהרה

אין להשתמש באש 
ובלהבות גלויות ואין לעשן 
בעת הטיפול במצבר. אין 

ליצור ניצוצות.
חומצת המצבר היא חומר 

מאכל. הימנע מיצירת 
מגע עם העור, העיניים או 

הבגדים.
לבש ביגוד מגן מתאים, 

במיוחד כפפות, סינר ומגן 
פנים.

שטוף מיד חומצה בעזרת 
מים נקיים. פנה לרופא 

אם יש צורך בכך.

הרכב מגן עיניים.

הרחק ילדים.

פעל כמפורט בספר זה.

מטעמי בטיחות, מרצדס-בנץ ממליצה להשתמש 
רק במצברים שנבדקו ואושרו לרכבך על ידי 

מרצדס-בנץ. מצברים אלו מספקים הגנה נוספת 
במקרה של התנגשות כדי למנוע חשיפת נוסעי 

הרכב לכוויות חומצה במקרה של נזק למצבר בזמן 
תאונה.

המצבר חייב להיות תמיד טעון במלואו כדי להאריך 
את חיי השירות שלו.

בדומה למצברים אחרים, גם מצבר הרכב נפרק 
עם הזמן אם אתה לא משתמש ברכב. במקרים 

אלו, נתק את המצבר במרכז שירות מורשה. 
באפשרותך גם לטעון את המצבר בעזרת מטען 

המומלץ על ידי מרצדס-בנץ. למידע נוסף, נא צור 
קשר עם מרכז שירות מורשה.
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בדוק את טעינת המצבר בתדירות גבוהה יותר אם 
אתה משתמש ברכב בעיקר לנסיעות קצרות או 

אם אתה משאיר אותו פועל במצב סרק לפרקי זמן 
ממושכים. התייעץ עם מרכז שירות מורשה אם 

אתה מתכנן להחנות את רכבך לפרק זמן ממושך.
הוצא את המפתח כאשר אתה מחנה את רכבך 

ואינך משתמש במערכות חשמליות כלשהן. 
במקרה זה הרכב יצרוך מעט מתח וישמור על 

המצבר.
כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: אם רמת 

טעינת המצבר גבוהה מספיק, מצבר המתח 
הגבוה יכול לטעון גם את מצבר ה-12 וולט. הדבר 

 מתבצע רק אם יש צורך בטעינת מצבר 
ה-12 וולט, לדוגמה לאחר שימוש בצרכני חשמל 

לפרק זמן ממושך כאשר המנוע מודמם. כיוון 
שהמערכת מנטרת באופן קבוע את המתח, הדבר 

יכול להתבצע גם כאשר המנוע מודמם. הדבר 
 מאפשר שמירה על יציבות טעינת מצבר 

ה-12 וולט ועל מתח הרכב לפרק זמן ממושך.

אם אספקת המתח נותקה, לדוגמה כתוצאה  +
מהתרוקנות המצבר, עליך יהיה:

• לכוונן את השעון. ניתן למצוא מידע בנוגע 	
לכוונון השעון בספר הנהג הדיגיטלי.

• בכלי רכב עם COMAND Online ומערכת ניווט 	
השעון מתכוונן אוטומטית.

• לאפס את פעולת הקיפול/הפתיחה 	
האוטומטית של מראות הצד על ידי פתיחת 

המראות פעם אחת ) עמוד 136(.

מצבר מתח גבוה - הערות בטיחות 
חשובות

רק כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין מצוידים 
במצבר מתח גבוה.

סכנה $

במערכת החשמל של הרכב הפועלת במתח 
גבוה עובר מתח גבוה. אם אתה משנה רכיבים 

במערכת החשמל במתח גבוה של הרכב או נוגע 
ברכיבים פגומים, עתה עלול להתחשמל. נזק 

עלול להיגרם לרכיבים שבמערכת החשמל 
במתח גבוה במקרה של תאונה גם אם לא ניתן 

להבחין בנזק. קיימת סכנה לפגיעה גופנית 
קטלנית.

אל תיגע ברכיבי המתח הגבוה לאחר תאונה 
ולעולם אל תשנה את מערכת החשמל במתח 

גבוה של הרכב. גרור את הרכב לאחר תאונה 
ובדוק את מערכת החשמל במתח גבוה של 

הרכב במרכז שירות מורשה.

אזהרה $

במקרה של שרפה ברכב, הלחץ הפנימי 
שבמצבר המתח הגבוה עלול להיות קריטי. 

במקרה זה, גזים דליקים יוצאים דרך שסתום 
האוורור שבתחתית הרכב. הגז עלול להידלק. 

הדבר עלול לגרום לחבלה.
צא מיד מאזור הסכנה. אבטח את אזור הסכנה 

ממרחק מתאים תוך ציות לדרישות החוק.

אזהרה $

אם בית מצבר המתח הגבוה ניזוק, תמיסת 
האלקטרוליט וגזים עלולים לדלוף החוצה. הם 

רעילים ומאכלים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
הימנע מיצירת מגע עם העור, העיניים או 
הבגדים. שטוף מיד תמיסת האלקטרוליט 
בעזרת מים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

הפעלת הרכב במצב סרק לפרק זמן ממושך   
עלולה לגרום נזק למצבר המתח הגבוה. אם 

הרכב פעל במצב סרק לפרק זמן ממושך, חבר 
את מצבר המתח הגבוה לעמדת טעינה.
התייעץ עם מרכז שירות מורשה של חברת 

מרצדס-בנץ אם אתה מתכנן להחנות את רכבך 
לפרק זמן ממושך.
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טעינת מצבר ה-12 וולט

אזהרה $

גזים נפיצים עלולים לצאת מהמצבר במהלך 
טעינתו והתנעה בעזרת כבלים. הדבר עלול 

לגרום לפיצוץ.
מנע שרפה, יצירת ניצוצות, עישון ושימוש 

בלהבות גלויות. ודא שהמקום מאוורר היטב 
במהלך הטעינה וההתנעה בעזרת כבלים. אל 

תישען על המצבר.

אזהרה $

חומצת המצבר היא חומר מאכל. הדבר עלול 
לגרום לחבלה.

הימנע מיצירת מגע עם העור, העיניים או 
הבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תישען 

על המצבר. הרחק את המצברים מהישג ידם של 
ילדים. שטוף היטב ומיד את חומצת המצבר 

בעזרת כמות גדולה של מים ופנה מיד לקבלת 
טיפול רפואי.

אזהרה $

מצבר פרוק עלול לקפוא בטמפרטורות שמתחת 
לנקודת הקפיאה. גזים עלולים לצאת מהמצבר 
בעת התנעה בעזרת כבלים או טעינת המצבר. 

הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
אפשר למצבר הקפוא להפשיר לפני טעינתו או 

התנעתו בעזרת כבלים.

השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח   
טעינה מרבי של 14.8 וולט.

טען את המצבר רק בעזרת נקודת חיבור   
הכבלים.

אם נוריות החיווי/האזהרה אינן נדלקות 
בטמפרטורות נמוכות, קרוב לוודאי שהמצבר 

הפרוק קפא. במקרה זה אתה יכול להתניע את 
המנוע בעזרת כבלים או לטעון את המצבר. אורך 
חיי השירות של מצבר שהפשיר עלול להתקצר. 

מאפייני ההתנעה עלולים להיפגע, במיוחד 
בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר שהופשר 

במרכז שירות מורשה.
לעולם אל תטען את המצבר אם הוא עדיין מותקן 

ברכב, אלא אם כן אתה משתמש במטען מצברים 
שנבדק ואושר על ידי מרצדס-בנץ. 

יחידת מטען מצבר המותאמת במיוחד לכלי רכב 
מתוצרת מרצדס-בנץ שנבדקה ואושרה על ידי 

מרצדס-בנץ, זמינה כאביזר. התקן זה מאפשר את 
טעינת המצבר כאשר הוא נמצא במקומו. למידע 
נוסף וזמינות, צור קשר עם מרכז שירות מורשה 

של חברת מרצדס-בנץ. טען את המצבר בהתאם 
להוראות ההפעלה של מטען המצבר.

 נקודת חיבור הכבלים נמצאת בתא המנוע 
) עמוד 462(.

קרא את הוראות ההפעלה של מטען המצבר לפני 
טעינת המצבר.

e .פתח את מכסה המנוע
e  חבר את מטען המצבר אל ההדק החיובי ואל

נקודת ההארקה בהתאם לסדר החיבור 
המפורט בסעיף המתאר את חיבור מצבר העזר 

בעת התנעה בעזרת כבלים ) עמוד 462(.
כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: אם רמת 

טעינת המצבר גבוהה מספיק, מצבר המתח 
הגבוה יכול לטעון גם את מצבר ה-12 וולט. הדבר 

 מתבצע רק אם יש צורך בטעינת מצבר 
ה-12 וולט, לדוגמה לאחר שימוש בצרכני חשמל 

לפרק זמן ממושך כאשר המנוע מודמם. כיוון 
שהמערכת מנטרת באופן קבוע את המתח, הדבר 

יכול להתבצע גם כאשר המנוע מודמם. הדבר 
 מאפשר שמירה על יציבות טעינת מצבר 

ה-12 וולט ועל מתח הרכב לפרק זמן ממושך.

טעינת מצבר המתח הגבוה כאשר הרכב 
עומד במקומו

רק כלי רכב היברידיים מצוידים במצבר מתח גבוה.

אזהרה $

מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים כגון 
פחמן חד-חמצני. שאיפת גזי פליטה אלו גורמת 
להרעלה. קיימת סכנה לפגיעה גופנית קטלנית. 

לכן לעולם אל תשאיר את המנוע פועל במקומות 
סגורים ללא אוורור נאות.
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טען את מצבר המתח הגבוה רק במצב   
"טעינה כאשר הרכב עומד במקומו". אל תחבר 
מטען מצברים אל מצבר המתח הגבוה. אחרת 

הדבר עלול לגרום נזק למערכת החשמל במתח 
גבוה שברכב.

e  עצור את הרכב אם מנוע הבעירה הפנימית
 פועל.

מנוע הבעירה הפנימית מניע את המנוע 
החשמלי. המנוע החשמלי פועל כאלטרנטור. 

מצבר המתח הגבוה נטען.
אם מצבר המתח הגבוה התרוקן לגמרי, טען אותו 

כ- 60% לפחות מקיבולתו. במצב הפעולה "טעינה 
כאשר הרכב עומד במקומו", באפשרותך לראות 
את מצב טעינת מצבר המתח הגבוה עד לשיעור 

 של 70% בצג ה-COMAND ובצג 
הרב-תפקודי ) עמוד 306(.
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התנעה בעזרת כבלים

בעת התנעה בעזרת כבלים, השתמש רק בנקודת החיבור להתנעה בעזרת כבלים הכוללת את הדקו 
החיובי של המצבר ונקודת הארקה בתא המנוע.

אזהרה $

חומצת המצבר היא חומר מאכל. הדבר עלול לגרום לחבלה.
הימנע מיצירת מגע עם העור, העיניים או הבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תישען על המצבר. 

הרחק את המצברים מהישג ידם של ילדים. שטוף היטב ומיד את חומצת המצבר בעזרת כמות גדולה 
של מים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

אזהרה $

גזים נפיצים עלולים לצאת מהמצבר במהלך טעינתו והתנעה בעזרת כבלים. הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
מנע שרפה, יצירת ניצוצות, עישון ושימוש בלהבות גלויות. ודא שהמקום מאוורר היטב במהלך הטעינה 

וההתנעה בעזרת כבלים. אל תישען על המצבר.

אזהרה $

המצבר מייצר גז מימן במהלך תהליך הטעינה. במקרה של קצר או הופעת ניצוצות, גז המימן עלול 
להידלק. הדבר עלול לגרום לפיצוץ.

• ודא שההדק החיובי המחובר אל המצבר אינו בא במגע עם חלקי הרכב.	
• לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלים על המצבר.	
• חשוב לפעול בהתאם להוראות המפורטות המתייחסות לחיבור המצבר וניתוקו.	
• בעת התנעה בעזרת כבלים, ודא שהדקי המצבר מחוברים בקוטביות הנכונה.	
• חשוב מאוד לפעול בהתאם לסדר הפעולות המפורט בעת חיבור הדקי המצבר וניתוקם.	
• לעולם אל תחבר או תנתק את המצבר כאשר המנוע פועל.	

אזהרה $

מצבר פרוק עלול לקפוא בטמפרטורות שמתחת לנקודת הקפיאה. גזים עלולים לצאת מהמצבר בעת 
התנעה בעזרת כבלים או טעינת המצבר. הדבר עלול לגרום לפיצוץ.

אפשר למצבר הקפוא להפשיר לפני טעינתו או התנעתו בעזרת כבלים.

כלי רכב עם מנוע בנזין: הימנע מניסיונות התנעה חוזרים וארוכים. אחרת, הדלק שלא נשרף עלול   
לגרום נזק לממיר הקטליטי.

אם נוריות החיווי/האזהרה אינן נדלקות בטמפרטורות נמוכות, קרוב לוודאי שהמצבר הפרוק קפא. במקרה 
זה אתה יכול להתניע את המנוע בעזרת כבלים או לטעון את המצבר. אורך חיי השירות של מצבר שהפשיר 

עלול להתקצר. מאפייני ההתנעה עלולים להיפגע, במיוחד בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר 
שהופשר במרכז שירות מורשה.
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אין להשתמש בהתקן טעינה מהיר כדי להתניע את הרכב. אם מצבר הרכב ריק, ניתן להתניע את 
המנוע בעזרת כבלים מרכב אחר או בעזרת מצבר נוסף וכבלי התנעה. שים לב להערות שלהלן:

• המצבר אינו נגיש בכל כלי הרכב. אם מצבר רכב העזר אינו נגיש, השתמש במצבר נוסף או בהתקן 	
התנעה.

• כלי רכב עם מנוע בנזין: התנע את המנוע בעזרת כבלים רק כאשר המנוע ומערכת הפליטה קרים.	
• אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא. הנח למצבר להפשיר תחילה.	
• התנעה בעזרת כבלים תתבצע רק עם מצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.	
• השתמש רק בכבלים בעלי שטח חתך מתאים ומלחציים מבודדים.	
• אם המצבר פרוק לגמרי, השאר את מצבר העזר מחובר למשך כמה דקות לפני שתנסה להתניע את 	

המנוע. הדבר יטען מעט את המצבר הריק.
• ודא ששני כלי הרכב לא נוגעים זה בזה.	

ודא ש:
• כבלי ההתנעה לא פגומים.	
• חלקי ההדקים שאינם מבודדים לא באים במגע עם חלקי מתכת אחרים בעת חיבור כבלי ההתנעה אל 	

המצבר.
• כבלי ההתנעה לא יכולים לבוא במגע עם חלקים נעים כאשר המנוע פועל, כגון גלגל רצועת V או מאוורר.	

e .אבטח את הרכב על ידי הפעלת בלם החניה החשמלי
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e  ,KEYLESS-GO עמוד 187(. בכלי רכב עם ( סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 0 והסר אותו

ודא שמתג ההצתה סגור ) עמוד 187(. כל נוריות החיווי שבלוח המחוונים חייבות להיות כבויות.
e .'כבה את כל צרכני החשמל, לדוגמה חימום השמשה האחורית, התאורה וכו
e .פתח את מכסה המנוע

)דוגמה(
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פריט B מתייחס למצבר הטעון של רכב העזר או התקן התנעה דומה אחר.
e .הסט את הכיסוי : של ההדק החיובי ; בכיוון החץ
e  בעזרת כבל B חבר את ההדק החיובי ; של מצבר הרכב שלך אל הדקו החיובי = של מצבר העזר

ההתנעה; התחל תמיד בהדקו החיובי ; של המצבר שלך.
e .התנע את המנוע של רכב העזר והנח לו לפעול במצב סרק למשך כמה דקות
e  ;שברכבך בעזרת כבל ההתנעה A אל נקודת הארקה B חבר את ההדק השלילי ? של מצבר העזר

.B חבר תחילה את הכבל אל מצבר העזר
e .התנע את המנוע
e .לפני ניתוק כבלי ההתנעה, הנח למנועים לפעול למשך כמה דקות
e  ומההדק השלילי ?, ולאחר מכן מההדקים החיוביים A נתק תחילה את הכבלים מנקודת ההארקה

; ו-=. התחל תמיד במגעים שברכבך.
e .סגור את הכיסוי : של ההדק החיובי ; לאחר הסרת כבלי ההתנעה
e .בדוק את המצבר במרכז שירות מורשה

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: אם התנעת את המנוע בעזרת כבלים, ייתכן שלא תוכל להשתמש 
בהינע החשמלי למשך כ-30 דקות.

התנעה בעזרת כבלים אינה נחשבת כפעולה רגילה.

ניתן לקבל מידע נוסף אודות כבלי ההתנעה ואודות תהליך ההתנעה במרכז שירות מורשה. +

גרירה והתנעה בגרירה

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מערכות בטיחות מוגבלות או לא זמינות אם:
• המנוע אינו פועל.	
• יש תקלה במערכת הבלמים או בהגה הכוח	
• יש תקלה באספקת המתח או במערכת 	

החשמל ברכב.

בעת גרירת רכב, ייתכן שעליך יהיה להשתמש 
בכוח רב יותר כדי להפעיל את ההגה או את 

הבלמים. הדבר עלול לגרום לתאונה.
במקרים אלו השתמש במוט גרירה. ודא שגלגל 

ההגה מסתובב בצורה חופשית לפני הגרירה.

אזהרה $

אם מנעול ההגה ננעל, לא תוכל לסובב את 
ההגה. הדבר עלול לגרום לתאונה.

פתח תמיד את מתג ההצתה בעת גרירת הרכב 
בעזרת כבל או מוט גרירה.

אזהרה $

בעת גרירת רכב אחר או התנעתו בגרירה, 
ומשקלו עולה על המשקל המרבי המותר של 

רכבך:
• עינית הגרירה עלולה להישבר	
• הרכב הגורר והגרור עלולים לסטות או אף 	

להתהפך

הדבר עלול לגרום לתאונה.
בעת גרירת רכב אחר או התנעתו בגרירה, 

משקלו לא יעלה על המשקל המרבי המותר של 
רכבך.

תוכל למצוא פרטים אודות המשקל המרבי  +
המותר של רכבך בלוחית זיהוי הרכב 

) עמוד 506(.
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כאשר מערכת DISTRONIC PLUS או פעולת   
HOLD מופעלת, הרכב בולם אוטומטית במצבים 

מסוימים.
כדי למנוע נזק לרכב, כבה את פעולת   

 HOLD ואת פעולת DISTRONIC PLUS-ה
במצבים שלהלן או במצבים דומים אחרים:

• בעת גרירה	
• בעת שטיפת הרכב	

ודא שבלם החניה החשמלי משוחרר. אם יש   
תקלה בבלם החניה החשמלי, פנה למרכז 

שירות מורשה.
אבטח את כבל הגרירה או את מוט הגרירה רק   
אל עיניות הגרירה. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 

לרכב.
שים לב לנקודות שלהלן בעת גרירה בעזרת   

כבל גרירה:
• אבטח את כבל הגרירה באותו הצד בשני כבלי 	

הרכב.
• ודא שאורכו של כבל הגרירה אינו עולה על 	

המותר. סמן את כבל הגרירה במרכזו, לדוגמה 
בעזרת מטלית לבנה )30X30 ס"מ(. הדבר 

יאפשר למשתמשי הדרך האחרים לזהות את 
הרכב הנגרר.

• אבטח את כבל הגרירה רק על עינית הגרירה.	
• שים לב לפנסי הבלימה של הרכב הגורר 	

במהלך הנסיעה. שמור תמיד על מרחק מסוים 
כדי שכבל הגרירה לא יצנח.

• אין להשתמש בשרשראות או בכבלי פלדה כדי 	
לגרור את רכבך. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 

לרכב.
אין להשתמש בוו הגרירה לחילוץ או לגרירה. אין   

להשתמש בעינית הגרירה לחילוץ. הדבר עלול 
לגרום נזק לרכב. במקרה של ספק, חלץ את 

הרכב בעזרת מנוף.
בעת הגרירה, עצור בצד לאט ובצורה חלקה.   

משוך את הרכב הנגרר בקו ישר ככל שניתן ולא 
בזווית. אם כוח הגרירה גבוה מדי, הדבר עלול 

לגרום נזק לכלי הרכב.

בעת הגרירה, מומלץ להשתמש במוט גרירה  +
קשיח במקום בכבל גרירה. מוט גרירה קשיח 

מסייע בהפחתת כוח הגרירה.
השתמש במפתח במקום בלחצן ההתנעה/  

 .KEYLESS-GO ההדממה כדי לגרור כלי רכב עם
אחרת תיבת ההילוכים האוטומטית תעבור 

למצב P כאשר אתה פותח את דלת הנהג או 
את דלת הנוסע הקדמי, והדבר עלול לגרום לה 

נזק.
כלי רכב עם נעילות דיפרנציאלים: ודא שנעילות   

הדיפרנציאלים במצב אוטומטי. בעת הגרירה, 
נעילות הדיפרנציאלים חייבות להיות כבויות. 

אחרת הדבר עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים.
באפשרותך לגרור את הרכב למרחק מרבי של   

50 ק"מ. אין לגרור את הרכב במהירות העולה על 
50 קמ"ש.

כדי לגרור את הרכב למרחק העולה על 50 ק"מ 
יש להרים את כל הרכב ולהובילו.

שים לב לדרישות החוק במדינות הרלוונטיות בעת 
הגרירה.

מומלץ להוביל את הרכב במקום לגרור אותו.
אם תיבת ההילוכים של הרכב נפגמה, הובל אותו 

על גורר.
 N תיבת ההילוכים האוטומטית חייבת להיות במצב

בעת גרירת הרכב.
המצבר חייב להיות מחובר וטעון. אחרת:

• לא תוכל לסובב את המפתח במתג ההצתה 	
למצב 2

• לא תוכל לשחרר את בלם החניה החשמלי	
• לא תוכל להעביר את תיבת ההילוכים 	

N האוטומטית למצב

נטרל את פעולת הנעילה האוטומטית לפני  +
גרירת הרכב ) עמוד 344(. אחרת הרכב עלול 

להינעל במהלך דחיפתו או גרירתו.
נטרל את פעולת ההגנה מפני גרירה לפני גרירת 

הרכב ) עמוד 92(.
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כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין:
אין לגרור כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין אלא 

להובילם, אם:
• הצג הרב-תפקודי אינו עובד או	
• 	 Towing not permitted See ההודעה

Owner's Manual  )אין לגרור, ראה ספר נהג( 
מופיעה בצג הרב-תפקודי.

אם הרכב נמצא במקום מסוכן, ניתן לגרור אותו 
ולהוציא אותו מאזור הסכנה כאשר שני הסרנים על 
פני הקרקע. במקרה זה מרחק הגרירה לא יעלה על 

50 מ' ומהירות הגרירה לא תעלה על 10 קמ"ש. 
למרחקים גדולים יותר העמס את הרכב והובל 

אותו.

התקנת/הסרת עינית הגרירה

התקנת עינית הגרירה

דוגמה: כיסוי לתושבות עינית הגרירה

התושבות לחיבור עיניות הגרירה הניתנות להסרה 
ממוקמות בתוך הפגושים. הן נמצאות מלפנים 

ומאחור מתחת למכסים.
e  הסר את עינית הגרירה מערכת כלי הרכב

) עמוד 451(.
e  כדי לפתוח את המכסה הקדמי: לחץ על

סימון המכסה : פנימה בכיוון החץ.

e  כדי לפתוח את המכסה האחורי: הכנס חפץ
שטוח וקהה אל תוך הפתח והוצא את המכסה 

; מהפגוש.
e .הוצא את המכסה : או ; מהפתח
e  הברג את עינית הגרירה במלואה עם כיוון

השעון, והדק אותה.

הסרת עינית הגרירה

e .שחרר את עינית הגרירה והסר אותה
e  חבר את המכסה : או ; אל הפגוש, ולחץ

עליו עד לנעילתו.
e .החזר את עינית הגרירה אל ערכת כלי הרכב

גרירת הרכב כאשר שני הסרנים על 
הקרקע

חשוב שתקרא את הוראות הבטיחות בעת גרירת 
רכבך ) עמוד 464(.

תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת למצב P כאשר 
אתה פותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע 

הקדמי, או כאשר אתה מוציא את המפתח ממתג 
ההצתה.

כדי לוודא שתיבת ההילוכים האוטומטית נשארת 
במצב N בעת גרירת הרכב, חובה עליך לציית 

להנחיות שלהלן:
e  ודא שהרכב עומד במקומו ושהמפתח נמצא

בתוך מתג ההצתה במצב 0.
e .2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב

השתמש במפתח במקום בלחצן ההתנעה/
  KEYLESS-GO ההדממה בכלי רכב עם

) עמוד 187(.
e .לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה
e  העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 

.N למצב
e .שחרר את דוושת הבלמים
e .שחרר את בלם החניה החשמלי
e .2 השאר את המפתח במתג ההצתה במצב
e .)145 עמוד ( הפעל את מהבהבי החירום
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השתמש במתג המשולב כרגיל כדי לאותת על  +
שינוי כיוון בעת גרירת הרכב בעזרת מהבהבי 
חירום פועלים. במקרה זה רק פנסי האיתות 
הנמצאים בצד שנבחר יהבהבו. בעת החזרת 

המתג המשולב למצבו המקורי, מהבהבי 
החירום יתחילו שוב להבהב.

הובלת הרכב

כלי רכב היברידיים מסוג פלאג-אין: הובלת 
הרכב תתבצע רק על ידי חברת חילוץ מקצועית.

באפשרותך לאבטח את הרכב רק בעזרת   
הגלגלים ולא בעזרת חלקי הרכב האחרים, כגון 
הסרנים או חלקי מערכת ההיגוי. אחרת, הדבר 

עלול לגרום נזק לרכב.
ניתן להשתמש בעינית הגרירה כדי למשוך את 

הרכב ולהעלותו על גורר אם ברצונך להובילו.
e .2 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
e  העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 

.N למצב
מיד לאחר העלאת הרכב:

e  מנע את התדרדרות הרכב על ידי הפעלת בלם
החניה החשמלי.

e  העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 
.P למצב

e  0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
והסר אותו.

e .אבטח את הרכב

4MATIC מידע בנוגע לכלי רכב עם

אין לגרור כלי רכב עם 4MATIC כאשר הסרן   
הקדמי או האחורי מוגבה; אחרת הדבר עלול 

לגרום נזק לתיבת ההילוכים.
אם תיבת ההילוכים של הרכב נפגמה, או אם הסרן 

הקדמי או הסרן האחורי ניזוקו, הובל אותו על גורר.

במקרה של נזק למערכת החשמל
אם המצבר פגום, תיבת ההילוכים האוטומטית 

תינעל במצב P. כדי להעביר את תיבת ההילוכים 
האוטומטית למצב N, אתה חייב לחבר את מערכת 

החשמל של הרכב למקור מתח בדומה לאופן 
חיבורו בעת התנעה בעזרת כבלים ) עמוד 462(.

הובל את הרכב על גורר.

התנעה בגרירה )התנעת המנוע במקרה 
חירום(

אל תניע בגרירה כלי רכב עם תיבת הילוכים   
אוטומטית. אחרת הדבר עלול לגרום נזק לתיבת 

ההילוכים האוטומטית.

מידע אודות "התנעה בעזרת כבלים"  +
) עמוד 462(.

נתיכים חשמליים

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה משנה, מגשר או מחליף נתיך פגום 
בנתיך בעל ערך זרם גבוה יותר, הדבר עלול לגרום 

לעומס יתר על כבלי החשמל. הדבר עלול לגרום 
לשרפה. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 

לתאונה ולחבלה.
החלף תמיד נתיכים פגומים בנתיכים חדשים 

בעלי ערך הזרם הנכון.

 "S" השתמש רק בנתיכים המסומנים באות  
בתיבת הנתיכים שבתא המנוע ושמתחת 

לספסל האחורי. אחרת, הדבר עלול לגרום נזק 
לרכיבים או למערכות.

הנתיכים שברכבך מנתקים מעגלים שבהם יש 
תקלה. אם אחד הנתיכים נשרף, כל הרכיבים 

המחוברים למעגל זה לא יפעלו.
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חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי אותו 
דירוג זרם. תוכל לזהות את דירוג הזרם לפי צבע 

הנתיך. דירוג הזרם מפורט בטבלת הנתיכים.
אם נתיך נשרף שוב ושוב, הבא את הרכב למרכז 

שירות מורשה לצורך איתור התקלה ותיקונה, 
 לדוגמה מרכז שירות מורשה של חברת 

מרצדס-בנץ.

לפני החלפת נתיך

קרא את הערות הבטיחות החשובות 
) עמוד 467(

e  אבטח את הרכב כדי למנוע את התדרדרותו
) עמוד 222(.

e .דומם את המנוע
e .כבה את כל צרכני החשמל
e .הוצא את המפתח ממתג ההצתה

KEYLESS- או בכלי רכב עם פעולת התנעה
:KEYLESS-GO או עם START

e .פתח את דלת הנהג 
כעת המערכות האלקטרוניות כבויות )מצב 0(. 

 מצב זה זהה למצב שבו המפתח הוסר.
ניתן לסגור את דלת הנהג.

כל נוריות החיווי שבלוח המחוונים חייבות להיות 
כבויות.

הנתיכים נמצאים בתוך תיבות הנתיכים השונות:
• תיבת נתיכים הנמצאת בלוח המכשירים בצד 	

הנוסע הקדמי
• תיבת נתיכים הנמצאת בתא המנוע, בצדו הימני 	

של הרכב )בכיוון הנסיעה(
• תיבת נתיכים מתחת לספסל האחורי	

טבלת הנתיכים נמצאת בתוך תיבת הנתיכים 
שמתחת לספסל האחורי ) עמוד 469(.

תיבת נתיכים בלוח המכשירים

שים לב לסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 467(.

אין להשתמש בכלי חד כגון מברג כדי לפתוח   
את המכסה שבלוח המכשירים. אתה עלול 

לגרום נזק ללוח המכשירים או למכסה.

ודא שלחות לא חודרת אל תוך תיבת הנתיכים   
כאשר המכסה פתוח.

בעת סגירת המכסה, ודא שהוא מותקן כהלכה   
על תיבת הנתיכים. לחות או לכלוך עלולים 

להשפיע על פעולת הנתיכים.

e .פתח את דלת הנוסע הקדמי
e  כדי לפתוח: משוך את המכסה : החוצה

בכיוון החץ והסר אותו.
e  כדי לסגור: התקן את המכסה : בחלקו

הקדמי של לוח המכשירים.
e .סגור את המכסה : פנימה עד לנעילתו

תיבת נתיכים בתא המנוע

שים לב לסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 467(.

אזהרה $

אתה עלול להיפגע ממוטות המגבים כאשר 
מכסה המנוע פתוח ומגבי השמשה הקדמית 

מופעלים. הדבר עלול לגרום לחבלה.
כבה תמיד את מגבי השמשה הקדמית וסגור 
את מתג ההצתה לפני פתיחת מכסה המנוע.

ודא שלחות לא חודרת אל תוך תיבת הנתיכים   
כאשר המכסה פתוח.

בעת סגירת המכסה, ודא שהוא מותקן כהלכה   
על תיבת הנתיכים. לחות או לכלוך עלולים 

להשפיע על פעולת הנתיכים.



נתיכים חשמליים

ה
קל

ת
של 

ה 
קר

מ
ה ב

עזר

469

e .פתח את מכסה המנוע
e  נקה שאריות לחות מתיבת הנתיכים בעזרת

מטלית יבשה.
e .; כדי לפתוח: פתח את התפסים
e  הרם את המכסה : למעלה בכיוון החץ והסר

אותו.
e  כדי לסגור: בדוק אם האטם ממוקם כהלכה

על המכסה :.
e  הכנס את המכסה : אל תוך המחזיקים

שבצדה של תיבת הנתיכים.
e .; סגור את המכסה : ואת התפסים
e .סגור את מכסה המנוע

תיבת נתיכים מתחת לספסל האחורי

שים לב לסעיף "הערות בטיחות חשובות" 
) עמוד 467(.

ודא שלחות לא חודרת אל תוך תיבת הנתיכים   
כאשר המכסה פתוח.

בעת סגירת המכסה, ודא שהוא מותקן כהלכה   
על תיבת הנתיכים. אחרת, לחות או לכלוך 

עלולים להשפיע על פעולת הנתיכים או 
שהספסל האחורי יגרום נזק למכסה.

e  קפל את הספסל האחורי הימני לפנים
) עמוד 411(.

e  כדי לפתוח: הרם את השטיחון : בכיוון החץ
וקפל אותו.

e  שחרר את התפסים ; על ידי לחיצתם בכיוון
החץ.

e  הרם את המכסה = למעלה בכיוון החץ והסר
אותו.

טבלת הנתיכים נמצאת מתחת למכסה =. +
e  כדי לסגור: הכנס את המכסה = אל תוך

המחזיקים שבצדה של תיבת הנתיכים.
e  סגור את המכסה = עד להישמע נקישת

נעילה של התפסים ;.
e  קפל את הספסל האחורי הימני לאחור

) עמוד 411(.
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

 למידע אודות מרכזי שירות מורשים:  +
) עמוד 29(.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם אתה משתמש בגלגלים ובצמיגים במידות 
שגויות, אתה עלול לגרום נזק לבלמי הגלגלים 

ולרכיבי המתלה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים באלו 

העומדים במפרטי החלקים המקוריים.
בעת החלפת גלגלים, זכור להשתמש בגלגלים 

הנכונים בכל הקשור ל:
• כינוי	
• סוג	

בעת החלפת צמיגים, זכור להשתמש בצמיגים 
הנכונים בכל הקשור ל:

• כינוי	
• יצרן	
• סוג	

אזהרה $

צמיג נקור משפיע בצורה משמעותית על 
מאפייני הנהיגה, על ההיגוי ועל הבלימה של 

הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.
צמיגים שאינם מאפשרים נסיעה במקרה של 

נקר:
• אל תנהג עם צמיג נקור.	
• החלף מיד את הצמיג הנקור בגלגל החלופי 	

למקרה חירום או בגלגל החלופי, או פנה 
למרכז שירות מורשה.

צמיגים המאפשרים נסיעה במקרה של נקר:
• שים לב למידע ולהערות האזהרה שעל צמיגי 	

MOExtended )צמיגים המאפשרים נסיעה 
במקרה של נקר(.

אביזרים שלא אושרו לרכבך על ידי מרצדס-בנץ או 
שהשימוש בהם אינו מתבצע כהלכה עלולים 

להשפיע על בטיחות רכבך.
לפני רכישת אביזרים לא מאושרים ולפני השימוש 

בהם, בקר במרכז שירות מורשה כדי שתוכל לקבל 
מידע אודות:

• התאמה	
• תנאי החוק	
• המלצות המפעל	

תוכל למצוא מידע אודות המידות והסוגים של 
הגלגלים והצמיגים המתאימים לרכבך בסעיף 

"שילובי גלגלים וצמיגים" ) עמוד 486(.
תוכל למצוא מידע אודות לחצי ניפוח הצמיגים:

• במדבקת לחצי ניפוח הצמיגים שבדלתית מילוי 	
הדלק 

• בסעיף "לחצי ניפוח הצמיגים"	

אין לבצע שינויים במערכת הבלמים ובגלגלים. אין 
להשתמש בספייסרים לגלגלים או במגני אבק 

בלמים. אמצעים אלו מבטלים את אישור הפעלת 
הרכב.
תוכל לקבל מידע נוסף אודות הגלגלים  +

והצמיגים בכל מרכז שירות מורשה.

פעולה

מידע אודות הנהיגה

בדוק את לחצי ניפוח הצמיגים כאשר העומס על 
הרכב גבוה, ושנה אותם לפני התחלת הנסיעה.

שים לב במהלך הנהיגה לרעידות, רעשים או 
התנהגות חריגה, לדוגמה משיכה לאחד הצדדים. 

במקרים אלו הדבר עשוי להצביע על פגמים 
בגלגלים או בצמיגים. אם אתה חושד שאחד 

הצמיגים פגום, האט מיד את מהירות נסיעתך. 
עצור את הרכב בהקדם האפשרי כדי לבדוק אם 
הגלגלים והצמיגים פגומים. גם נזק נסתר בצמיג 

עלול לפגוע במאפייני ההתנהגות. 
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אם אתה לא מגלה סימני נזק, בדוק את הצמיגים 
ואת הגלגלים במרכז שירות מורשה.

בעת חניית רכבך, ודא שהמדרכה או מכשולים 
אחרים לא מעוותים את הצמיגים. אם עליך לעלות 

על מדרכות, פסי האטה או אמצעים מוגבהים 
אחרים, נסה לעבור אותם לאט ובזווית קהה. 

אחרת אתה עלול לגרום נזק לצמיגים, במיוחד 
לדופנותיהם.

בדיקה תקופתית של הגלגלים והצמיגים

אזהרה $

פגם בצמיג עלול לגרום לירידת לחץ הניפוח. 
כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה 

ברכבך. הדבר עלול לגרום לתאונה.
בדוק את הצמיגים באופן קבוע ואתר סימני נזק; 

החלף מיד צמיגים פגומים.

בדוק באופן קבוע את הגלגלים ואת הצמיגים של 
רכבך לפחות פעם בחודש ולאחר נסיעת שטח או 

בכבישים משובשים כדי לאתר פגמים. גלגלים 
פגומים עלולים לגרום לירידת לחץ ניפוח הצמיג. 

שים לב מיוחד לנזקים כגון:
• חתכים בצמיגים	
• נקרים	
• קרעים בצמיגים	
• בליטות בצמיגים	
• עיוות או שיתוך )קורוזיה( בגלגלים	

בדוק באופן קבוע את עומק סוליית הצמיג ואת 
מצב הסוליה לרוחב הצמיג ) עמוד 473(. אם יש 
צורך בכך סובב את הגלגלים הקדמיים כדי לבדוק 

את חלקם הפנימי.
כל אחד משסתומי הגלגלים חייב להיות סגור 
בעזרת מכסה שסתום המגן עליו מפני לכלוך 

ולחות. אל תתקין כל דבר אחר על השסתום מלבד 
מכסה השסתום הרגיל או מכסי שסתומים אחרים 

שאושרו לרכבך על ידי מרצדס-בנץ. אל תתקין 
מכסי שסתומים אחרים או מערכות אחרות, 
לדוגמה מערכות לניטור לחץ ניפוח הצמיגים.

בדוק באופן קבוע את לחץ הניפוח בכל הצמיגים, 
במיוחד לפני נסיעות ארוכות. תקן את לחץ ניפוח 

הצמיג בהתאם לצורך ) עמוד 476(.

קרא את ההערות בנוגע לגלגל החלופי למקרה 
חירום ) עמוד 498(.

אורך חיי השירות של הצמיגים תלוי בגורמים שונים, 
הכוללים:

• סגנון נהיגה	
• לחץ ניפוח הצמיגים	
• מרחק	

הערות לגבי סוליית הצמיג

אזהרה $

אחיזת הצמיג תרד אם סוליית הצמיג שחוקה. 
הצמיג אינו מסוגל עוד לנקז את המים. בעת 

נסיעה בכבישים רטובים, סכנת החלקת הרכב 
על פני המים עולה, במיוחד אם המהירות אינה 

מתאימה לתנאי הנהיגה. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

אם לחץ ניפוח הצמיג גבוה מדי או נמוך מדי, 
שחיקת הצמיגים על פני סוליות הצמיג עשויה 

להשתנות. לכן עליך לבדוק באופן קבוע את 
עומק הסוליה ואת מצב הסוליה לרוחב כל 

הצמיגים.
עומק סוליה מינימלי ל:

• צמיגי קיץ: 3 מ"מ	
• צמיגי M+S: 4 מ"מ	

מטעמי בטיחות, החלף את הצמיגים לפני 
שעומק הסוליה מגיע לערכו המינימלי.

בחירת צמיגים, התקנתם והחלפתם

אזהרה $

העמסת הרכב מעבר לכושר נשיאת העומס של 
הצמיג ונהיגה במהירות העולה על המהירות 

המרבית המותרת לצמיג עלולה לגרום נזק 
לצמיג או להתפוצצותו. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
לכן השתמש רק בצמיגים מהסוגים ובמידות 

שאושרו לדגם רכבך. שים לב לדירוג עומס הצמיג 
ולדירוג המהירות של רכבך.
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שים לב לדרישות החוק המיוחדות התקפות 
במדינתך בכל הקשור לאישור הצמיג. דרישות 
אלו יכולות להתנות שימוש בסוג צמיג מסוים 

ברכבך. יתר על כן, השימוש בסוגי צמיגים מסוימים 
באזורי פעולה מסוימים עשוי להיות יעיל במיוחד. 

באפשרותך למצוא מידע נוסף בנוגע לצמיגים אצל 
צמיגאי מוסמך, במרכז שירות מורשה של חברת 

מרצדס-בנץ או בכל מרכז שירות מורשה.
• התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג ומאותו 	

יצרן.
יוצא מן הכלל: מותר להתקין צמיג או גלגל מסוג 

אחר או מיצרן אחר במקרה של נקר. קרא את 
הסעיף "צמיגי MOExtended )צמיגים 
המאפשרים נסיעה במקרה של נקר(" 

) עמוד 452(.
• התקן על הגלגלים רק צמיגים במידות הנכונות.	
• הרץ צמיגים חדשים במהירויות בינוניות למשך 	

100 הק"מ הראשונים. ביצועיהם מגיעים 
לרמתם המלאה רק לאחר מרחק זה.

• אל תנהג עם צמיגים שעומק הסוליה שלהם 	
קטן מיד. הדבר מפחית משמעותית את אחיזתם 

בכבישים רטובים )החלקה(.
• החלף את הצמיגים לאחר 6 שנים לכל המאוחר, 	

בלי קשר לשחיקתם.

קרא את ההערות בנוגע לגלגל החלופי למקרה 
חירום ) עמוד 498(.

צמיגי MOExtended )צמיגים המאפשרים 
נסיעה במקרה של נקר(

בעזרת צמיגי MOExtended )צמיגים המאפשרים 
נהיגה עם נקר( באפשרותך להמשיך לנהוג ברכבך 

גם אם לחץ הניפוח באחד הצמיגים או יותר ירד 
לגמרי.

ניתן להשתמש בצמיגי MOExtended רק עם 
מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח צמיגים פעילה או 

עם מערכת ניטור לחץ ניפוח צמיגים ועם גלגלים 
שנבדקו במיוחד על ידי מרצדס-בנץ.

 MOExtended הערות בנוגע לנהיגה עם צמיגי
וצמיג נקור ) עמוד 452(.

כלי רכב בעלי צמיגי MOExtended אינם  +
מצוידים בערכת TIREFIT. לכן אם אתה מתקין 

צמיגים שאינם מאפשרים נהיגה עם צמיג נקור, 
לדוגמה צמיגי חורף, מומלץ לצייד את רכבך 

 TIREFIT תוכל להשיג ערכת .TIREFIT בערכת
במרכז שירות מורשה.

פעולה בחורף

הערות כלליות

הבא את הרכב לבדיקת חורף במרכז שירות 
מורשה בתחילת החורף.

קרא את ההערות המתוארות בסעיף "החלפת 
גלגל" ) עמוד 481(.

נהיגה עם צמיגי קיץ

בטמפרטורות שמתחת ל- 7°C+ , צמיגי הקיץ 
מאבדים את האלסטיות שלהם וכתוצאה מכך גם 

את אחיזתם ואת יכולת הבלימה שלהם. החלף את 
הצמיגים שברכבך לצמיגי M+S. השימוש בצמיגי 

קיץ בטמפרטורות נמוכות מאוד עלול לגרום 
לקרעים ולנזק בלתי הפיך לצמיגים. מרצדס-בנץ 

לא תישא באחריות לסוג כזה של נזק.

אזהרה $

פגם בצמיג עלול לגרום לירידת לחץ הניפוח. 
כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את השליטה 

ברכבך. הדבר עלול לגרום לתאונה.
בדוק את הצמיגים באופן קבוע ואתר סימני נזק; 

החלף מיד צמיגים פגומים.

M+S צמיגי

אזהרה $

צמיגי M+S בעלי עומק סוליה קטן מ-4 מ"מ 
אינם מתאימים לשימוש בחורף כיוון שהם אינם 

מספקים אחיזה מתאימה. הדבר עלול לגרום 
לתאונה.

חובה להחליף צמיגי M+S שבהם עומק הסוליה 
אינו עולה על 4 מ"מ.
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בטמפרטורות שמתחת ל- 7°C+  , יש להשתמש 
בצמיגי חורף או בצמיגים לכל עונות השנה. שני 

.M+S סוגי הצמיגים נושאים את הסימון
רק צמיגי חורף הנושאים את סמל פתית השלג 

i נוסף על הסימון M+S, מספקים את 
האחיזה הטובה ביותר בעת נהיגה בחורף. רק 

צמיגים אלו יאפשרו למערכות בטיחות הנהיגה כגון 
ABS ו-® ESP לפעול בצורה אופטימלית במהלך 
החורף.  צמיגים אלו פותחו במיוחד לנהיגה בשלג.

השתמש בצמיגי M+S בעלי אותה סוליה ושל אותו 
יצרן בכל הגלגלים כדי לשמור על מאפייני התנהגות 

בטיחותיים.
שים לב תמיד למהירות המרבית המותרת 

המתאימה לצמיגי ה-M+S שהתקנת.
אם אתה מתקין צמיגי M+S בעלי מהירות מרבית 
מותרת נמוכה יותר מזו של הרכב, הדבק מדבקת 

אזהרה מתאימה בשדה הראייה של הנהג. תוכל 
להשיג אותה במרכז שירות מורשה.

במקרים אלו עליך גם להגביל את המהירות 
 SPEEDTRONIC-המרבית של הרכב בעזרת ה

הקבועה כדי שהרכב לא יעבור את המהירות 
המרבית המותרת לצמיגי ה-(  M+S עמוד 240(.

:M+S כאשר אתה מתקין צמיגי
e .)476 עמוד ( בדוק את לחצי ניפוח הצמיגים
e  הפעל מחדש את ניטור לחץ ניפוח הצמיגים

) עמוד 480(.
e  הפעל מחדש את מערכת אזהרת ירידת לחץ

ניפוח הצמיגים ) עמוד 478(.
מידע אודות נהיגה עם גלגל חלופי למקרה חירום 

) עמוד 498(.

שרשראות שלג

אזהרה $

אם התקנת שרשראות שלג בגלגלים הקדמיים, 
הן עלולות לשפשף את גוף הרכב או את רכיבי 

השלדה. הדבר עלול לגרום נזק לרכב או לצמיגים. 
הדבר עלול לגרום לתאונה.

כדי למנוע מצבים מסוכנים:
• לעולם אל תתקין את שרשראות השלג על 	

הגלגלים הקדמיים

• התקן את שרשראות השלג על הגלגלים 	
האחוריים בזוגות.

חובה לנהוג ברכב במצב מוגבה אם התקנת   
שרשראות שלג. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 

לרכב. שים לב למידע שבסעיף "חבילת 
."AIRMATIC

אל תשתמש במצב הספורט של מערכת   
השיכוך האדפטיבית )ADS( אם התקנת 

שרשראות שלג. אחרת הדבר עלול לגרום נזק 
לרכב.

בצמיגים בעלי מידות מסוימות אין מספיק   
מקום לשרשראות שלג. כדי למנוע נזק לרכב או 

לצמיגים, עיין בסעיף "שילובי צמיגים וגלגלים" 
שבפרק "צמיגים וגלגלים".

מטעמי בטיחות חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך 
להשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו במיוחד 

לרכבך על ידי מרצדס-בנץ או העומדות באותם 
תקני איכות. למידע נוסף, נא צור קשר עם מרכז 

שירות מורשה.
אם אתה מתכנן להתקין שרשראות שלג, נא שים 

לב להערות שלהלן:
• השתמש רק בשרשראות שלג אם הכביש 	

כולו מכוסה בשלג. הסר את שרשראות השלג 
בהקדם האפשרי אם אתה מגיע לכביש שאינו 

מכוסה בשלג.
• אל תעבור את המהירות המרבית המותרת של 	

50 קמ"ש.
• התקנות המקומיות עשויות להגביל את 	

השימוש בשרשראות שלג. שים לב לתקנות 
המתאימות אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.

• לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל שילובי 	
הגלגלים-הצמיגים. שילובי גלגלים-צמיגים 

מאושרים ) עמוד 486(.

אם ברצונך לנטרל את מערכת ה- ®ESP בעת 
נסיעה עם שרשראות שלג ) עמוד 88(. בצורה 
זו תוכל לאפשר לגלגלים לסבסב בצורה מבוקרת 

ולשפר את כוח התנועה )פעולת חיתוך(.
מידע אודות נהיגה עם גלגל חלופי למקרה חירום 

) עמוד 498(.
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לחץ ניפוח הצמיגים

מפרטי לחצי ניפוח הצמיגים

אזהרה $

לחץ ניפוח נמוך מדי או גבוה מדי בצמיגים עלול 
לגרום לסכנות שלהלן:

• הצמיגים עלולים להתפוצץ במיוחד עם עליית 	
העומס ומהירות הרכב.

• הצמיגים עלולים להישחק בצורה קיצונית ו/או 	
לא שווה, באופן שישפיע משמעותית על 

אחיזת הצמיג.
• הדבר עלול להשפיע משמעותית על מאפייני 	

הנהיגה, ההיגוי והבלימה.

הדבר עלול לגרום לתאונה.
שים לב ללחצי הניפוח המומלצים ובדוק את 
לחץ ניפוח כל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:

• לפחות פעם בשבועיים	
• בעת שינוי העומס	
• לפני היציאה לנסיעה ארוכה	
• כאשר תנאי הנסיעה משתנים, לדוגמה בעת 	

נהיגה בשטח

תקן את לחץ ניפוח הצמיג אם יש צורך בכך.

אזהרה $

התקנת אביזרים לא מתאימים על שסתומי 
הצמיגים עלולה לגרום לתקלה וכתוצאה מכך 

לירידת לחץ ניפוח הצמיגים. התקני ניטור ללחץ 
אוויר לא מקוריים משאירים את שסתום הצמיג 

פתוח במהלך פעולתם. הדבר עלול לגרום לירידת 
לחץ האוויר באופן פתאומי. הדבר עלול לגרום 

לתאונה.
התקן על שסתומי הצמיגים רק מכסי שסתומים 
סטנדרטיים או מכסי שסתומים שתוכננו במיוחד 

לרכבך על ידי מרצדס-בנץ.

אזהרה $

אם לחץ ניפוח הצמיג יורד שוב ושוב, ייתכן 
שהגלגל, השסתום או הצמיג פגומים. לחץ ניפוח 
צמיג נמוך מדי עלול לגרום לפיצוץ הצמיג. הדבר 

עלול לגרום לתאונה.
• בדוק את הצמיג ואתר עצמים זרים.	
• בדוק אם הגלגל מאבד אוויר או שהשסתום 	

דולף.

אם אינך יכול לתקן את התקלה, צור קשר עם 
מרכז שירות מורשה.

% הערת הגנה על הסביבה

בדוק את לחץ ניפוח הצמיגים באופן קבוע, לפחות 
פעם ב- 14 יום.

תוכל למצוא את טבלת לחצי הניפוח המומלצים 
לתנאי הפעולה השונים על מדבקת לחצי ניפוח 

הצמיגים בחלקה הפנימי של דלתית מילוי הדלק 
) עמוד 207(.

נהיגה עם גלגל חלופי למקרה חירום: ניתן 
למצוא מידע אודות נהיגה עם גלגל חלופי למקרה 

חירום בהערות הכלליות שבסעיף "גלגל חלופי 
למקרה חירום" ) עמוד 498(.

נהיגה עם גרור: הערך התקף לצמיגים האחוריים 
הוא הלחץ המרבי המופיע בטבלה שבחלקה 

הפנימי של דלתית מילוי הדלק.
ייתכן שיופיעו בטבלת לחצי ניפוח הצמיגים לחצים 

שונים לתנאי עומס שונים. ערכים אלו משתנים 
בהתאם למספר הנוסעים ולכמות המטען. מספר 

המושבים בפועל עשוי להשתנות; למידע נוסף, נא 
עיין במסמכי הרישוי של הרכב.

אם מידות הצמיגים אינן מופיעות, לחצי ניפוח 
הצמיגים המופיעים על מדבקת הלחצים 

מתייחסים לכל הצמיגים המאושרים לרכב זה.
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אם לחץ ניפוח הצמיג מופיע אחרי מידות הצמיג, 
לחץ זה תקף רק לאותו צמיג.

השתמש במד לחץ מתאים כדי לבדוק את לחץ 
ניפוח הצמיג. מראהו החיצוני של הצמיג אינו 

מאפשר קביעה מהימנה של תקינות לחץ ניפוח 
הצמיג. בכלי רכב עם מערכת אלקטרונית לניטור 

לחץ ניפוח הצמיג: ניתן לבדוק את לחץ ניפוח 
הצמיג בעזרת מחשב הדרך.

התאם את לחצי ניפוח הצמיגים כאשר הצמיגים 
קרים, ככל שהדבר אפשרי.

הצמיגים קרים:
• אם הרכב חנה כאשר הצמיגים אינם תחת קרני 	

שמש ישירות למשך 3 שעות לפחות וגם
• אם הרכב לא נסע למרחק העולה על 1.6 ק"מ	

בהתאם לטמפרטורת הסביבה, מהירות הרכב 
והעומס על הצמיגים, טמפרטורת הצמיגים ולחץ 

   10 kPa-ניפוח הצמיגים משתנים בכ 
 (bar/1.5 psi 0.1)   על כל  10°C . עליך להתחשב 

בהנחיה זו בעת בדיקת לחץ ניפוח הצמיגים 
החמים. שנה את לחץ ניפוח הצמיג רק אם הוא 

נמוך מדי לתנאי הפעולה הנוכחיים.
נהיגה עם לחץ ניפוח צמיג גבוה מדי או נמוך מדי 

עלולה:
• לקצר את חיי השירות של הצמיגים	
• לגרום נזק לצמיג	
• להשפיע באופן שלילי על מאפייני ההתנהגות 	

ולפגוע בבטיחות הנהיגה )לדוגמה החלקת 
הרכב על כביש רטוב(

ערכי לחצי ניפוח הצמיגים המתייחסים לעומסים 
נמוכים הם הערכים המינימליים המציעים מאפייני 

נוחות נהיגה טובים.

מכל מקום, באפשרותך להשתמש גם בערכים 
המתייחסים לעומסים גבוהים יותר. אלו ערכים 
מותרים והם לא ישפיעו בצורה משמעותית על 

פעולת הרכב.

מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים

הערות כלליות

כאשר הרכב בתנועה, מערכת אזהרת ירידת לחץ 
ניפוח הצמיגים מנטרת את לחץ ניפוח הצמיגים 

בעזרת מהירות סיבוב הגלגלים. הדבר מאפשר 
 למערכת לזהות ירידת לחץ משמעותית בצמיג. 
אם מהירות הסיבוב של אחד הגלגלים משתנה 
כתוצאה מירידת לחץ, הודעת אזהרה מתאימה 

תופיע בצג הרב-תפקודי.
באפשרותך לזהות את אזהרת ירידת לחץ ניפוח 

 Run Flat Indicator הצמיג בעזרת ההודעה
active Restart with OK )מחוון צמיג נקור 

פעיל, הפעל מחדש בעזרת OK( המופיעה 
בתפריט Service )שירות( שבצג הרב-תפקודי. 

תוכל למצוא מידע אודות תצוגת ההודעות בסעיף 
"הפעלה מחדש של המערכת לאזהרת ירידת לחץ 

ניפוח הצמיגים" ) עמוד 478(.

הערות בטיחות חשובות

מערכת אזהרת לחץ ניפוח הצמיגים אינה מזהירה 
אותך אם לחץ ניפוח הצמיג אינו תקין. קרא את 

ההערות בנוגע ללחץ ניפוח הצמיג המומלץ 
) עמוד 476(.

אזהרת ירידת לחץ הניפוח בצמיג אינה פוטרת 
אותך מבדיקה קבועה של לחצי ניפוח הצמיגים. 

מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים לא תוכל 
לזהות ירידת לחץ שווה בכמה צמיגים במקביל.

המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים אינה מסוגלת 
להזהיר אותך במקרה של ירידה פתאומית בלחץ 

הניפוח, לדוגמה בעת חדירת עצם זר לצמיג. 
במקרה של ירידה פתאומית בלחץ, בלום בזהירות 
ועצור את הרכב. הימנע מביצוע תמרוני היגוי חדים.
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פעולת מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים 
תוגבל או תושהה אם:

• אתה מתקין שרשראות שלג על צמיגי הרכב 	
שלך.

• אתה נוהג בתנאי חורף קשים.	
• אתה נוהג על חול או על חצץ.	
• אתה נוהג בסגנון ספורטיבי במיוחד )פנייה 	

במהירויות גבוהות או האצות חדות מאוד(.
• אתה גורר גרור כבד או גדול.	
• אתה נוהג עם עומס כבד )בתוך הרכב או על 	

הגג(.

הפעלה מחדש של מערכת אזהרת ירידת 
הלחץ בצמיגים

הפעל מחדש את מערכת אזהרת ירידת הלחץ 
בצמיגים אם:

• שינית את לחץ ניפוח הצמיג	
• החלפת גלגלים או צמיגים	
• התקנת גלגלים או צמיגים חדשים	

e  לפני ההפעלה מחדש, ודא שלחצי ניפוח
הצמיגים מכווננים כהלכה בכל ארבעת 

הצמיגים ובהתאם לתנאי הפעולה המתאימים. 
תוכל למצוא את לחצי ניפוח הצמיגים 

המומלצים בטבלה שבדלתית מילוי הדלק.
מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים 

יכולה לנפק אזהרות אמינות רק אם כווננת את 
לחץ ניפוח הצמיג הנכון. אם כווננת לחץ ניפוח 
צמיג שגוי, המערכת תנטר ערכים שגויים אלו.

e  קרא את ההערות שבסעיף לחצי ניפוח
הצמיגים ) עמוד 476(.

e  ודא שהמפתח נמצא בתוך מתג ההצתה
במצב ( 2 עמוד 187(.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Service )שירות(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Tyre pressure )לחץ ניפוח צמיג(.

e .a לחץ על הלחצן 
 Run Flat Indicator active Restart ההודעה
with OK )מחוון צמיג נקור פעיל, הפעל מחדש 

בעזרת OK( מופיעה בצג הרב-תפקודי.

אם ברצונך לאשר את ההפעלה מחדש:
e .a לחץ על הלחצן 

ההודעה  ?Tyre press. now OK  )לחץ ניפוח 
הצמיג תקין כעת?( מופיעה בצג המידע 

הרב-תפקודי.
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

באפשרות Yes )כן(.
e .a לחץ על הלחצן 

 Run Flat Indicator restarted ההודעה
)מחוון צמיג נקור הופעל מחדש( מופיעה בצג 

 הרב-תפקודי.
לאחר תהליך לימוד, מערכת אזהרת ירידת לחץ 
ניפוח הצמיגים תנטר את לחצי ניפוח הצמיגים 

שכווננו בכל ארבעת הצמיגים.
אם ברצונך לבטל את ההפעלה מחדש:

e .% לחץ על הלחצן
או

e  לחץ( Tyre press. now OK?  כאשר ההודעה
ניפוח הצמיג תקין כעת?( מופיעה, לחץ על 

הלחצן 9 או : כדי לבחור באפשרות 
Cancel )ביטול(.

e .a לחץ על הלחצן 
המערכת תמשיך לנטר את ערכי לחצי ניפוח 
הצמיגים שנשמרו בהפעלה מחדש האחרונה.

ניטור לחץ ניפוח צמיג

הערות כלליות

אם מערכת ניטור לחץ ניפוח הצמיגים מותקנת 
ברכבך, גלגלי רכבך מצוידים בחיישנים המנטרים 

את לחצי הניפוח של כל ארבעת הצמיגים. מערכת 
ניטור לחץ ניפוח הצמיגים מזהירה אותך אם הלחץ 

באחד הצמיגים או יותר יורד. המערכת לניטור 
לחץ ניפוח הצמיגים פועלת רק אם החיישנים 

המתאימים מותקנים בכל הגלגלים.
לחצי ניפוח הצמיגים מופיעים בצג הרב-תפקודי. 

לאחר כמה דקות של נהיגה, לחץ ניפוח הצמיג 
העדכני בכל אחד מהצמיגים מופיע בתפריט 

Service )שירות( שבצג הרב-תפקודי, ראה איור 
)דוגמה(.
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למידע נוסף אודות תצוגת הודעה זו, עיין בסעיף 
"בדיקה אלקטרונית של לחץ ניפוח הצמיגים" 

) עמוד 479(.

הערות בטיחות חשובות

האחריות על בדיקת לחץ ניפוח הצמיג והתאמתו 
ללחץ הניפוח הקר המומלץ ולתנאי הפעולה 

מוטלת על הנהג ) עמוד 476(. שים לב שעליך 
ללמד תחילה את המערכת לניטור לחץ ניפוח 
הצמיגים מהו לחץ ניפוח הצמיג הנכון לתנאי 

הפעולה הנוכחיים. במקרה של ירידה משמעותית 
בלחץ, סף הופעת הודעת האזהרה משתנה 

בהתאם לערכי הייחוס. הפעל מחדש את המערכת 
לניטור לחץ ניפוח הצמיגים לאחר שינוי לחץ ניפוח 

הצמיגים ללחץ הקר ) עמוד 480(. הלחצים 
הנוכחיים נשמרים כערכי ייחוס חדשים. הדבר 

יבטיח שהודעת האזהרה תופיע רק אם לחץ ניפוח 
הצמיג יורד באופן משמעותי.

המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים אינה מזהירה 
אותך אם לחץ ניפוח הצמיג אינו תקין. קרא את 

ההערות בנוגע ללחץ ניפוח הצמיג המומלץ 
) עמוד 476(.

המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים אינה מסוגלת 
להזהיר אותך במקרה של ירידה פתאומית בלחץ 

הניפוח, לדוגמה בעת חדירת עצם זר לצמיג. 
במקרה של ירידה פתאומית בלחץ, בלום בזהירות 
ועצור את הרכב. הימנע מביצוע תמרוני היגוי חדים.
למערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים נורית אזהרה 

צהובה בלוח המחוונים המציינת ירידה בלחץ או 
תקלה. המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים 

מציינת את מצב לחץ ניפוח הצמיג, ומראה אם 
הוא נמוך מדי או שיש תקלה במערכת על פי מצב 

נורית האזהרה )מהבהבת או דולקת(:
• אם נורית האזהרה דולקת באופן קבוע, לחץ 	

ניפוח הצמיג באחד הצמיגים או יותר נמוך מאוד. 
המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים אינה 

פועלת.

• אם נורית האזהרה מהבהבת למשך כדקה אחת 	
ולאחר מכן דולקת באופן קבוע, המערכת לניטור 

לחץ ניפוח הצמיגים אינה פועלת.

 נוסף על נורית האזהרה, תופיע הודעה בצג 
הרב-תפקודי. קרא את המידע בנוגע להודעות 

התצוגה ) עמוד 384(.
ייתכן שיחלפו עד 10 דקות עד שהמערכת לניטור 

לחץ ניפוח הצמיגים תציג את התקלה. נורית 
האזהרה תעדכן אותך על הימצאות תקלה על ידי 
הבהוב למשך כדקה אחת שלאחריה היא תישאר 

דלוקה. לאחר תיקון התקלה, נורית האזהרה תכבה 
לאחר נהיגה לפרק זמן של כמה דקות.

ערכי לחצי ניפוח הצמיגים המופיעים במחשב הדרך 
עשויים להיות שונים מאלו המופיעים בשעון הלחץ 
שבתחנת הדלק. לחצי ניפוח הצמיגים המופיעים 

במחשב הדרך מתייחסים ללחצים הנמדדים בגובה 
פני הים. כאשר אתה נמצא במקומות גבוהים, 

ערכי לחצי ניפוח הצמיגים המופיעים בשעון הלחץ 
גבוהים יותר מאלו המופיעים במחשב הדרך. 

במקרה זה, אל תוריד את לחצי ניפוח הצמיגים.
פעולת המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים 

עשויה להיות מושפעת מהפרעות המגיעות מציוד 
משדר גלי רדיו )לדוגמה אוזניות אלחוטיות, מכשירי 

קשר( הפועל בתוך הרכב או בקרבתו.

בדיקה אלקטרונית של לחץ ניפוח הצמיג

e  ודא שהמפתח נמצא בתוך מתג ההצתה
במצב ( 2 עמוד 187(.

e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל
ההגה כדי לבחור בתפריט Service )שירות(.

e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור
באפשרות Tyre pressure )לחץ ניפוח צמיג(.

e .a לחץ על הלחצן 
לחץ ניפוח הצמיגים הנוכחי בכל אחד 

מהגלגלים יופיע בצג הרב-תפקודי.
אם הרכב חנה במקומו לפרק זמן העולה על 

 Tyre pressures will be 20 דקות, ההודעה
 displayed after a few minutes of driving

)לחצי ניפוח הצמיגים יוצגו לאחר כמה דקות של 
נסיעה( תופיע.
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לאחר שלב הלימוד, המערכת לניטור לחץ ניפוח 
הצמיגים מזהה אוטומטית גלגלים או חיישנים 
חדשים. כל עוד המערכת אינה מסוגלת לזהות 

בדיוק איזה לחץ קשור לאיזה גלגל, ההודעה 
Tyre pressure monitor active )ניטור לחץ 

ניפוח צמיגים בפעולה( תופיע במקום לחץ ניפוח 
הצמיגים. לחצי ניפוח הצמיגים כבר נבדקים.

אם מותקן גלגל חלופי למקרה חירום ברכב,  +
המערכת תמשיך להראות במשך כמה דקות 

את לחץ ניפוח הצמיג שהוסר. במקרה זה שים 
לב שהערך המוצג עבור הגלגל שבו מותקן 

הגלגל החלופי אינו זהה ללחץ ניפוח הצמיג של 
הגלגל החלופי למקרה חירום המותקן כעת.

הודעות אזהרה של המערכת לניטור לחץ 
ניפוח הצמיגים

אם המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים מזהה 
ירידת לחץ בצמיג אחד או יותר, הודעת אזהרה 

תופיע בצג הרב-תפקודי, ונורית האזהרה הצהובה 
של המערכת תידלק.

• 	 Please correct tyre pressure אם ההודעה
 )נא תקן את לחץ ניפוח הצמיג( מופיעה בצג 

הרב-תפקודי, לחץ ניפוח הצמיג בצמיג 
אחד לפחות הוא נמוך ואתה חייב לתקן אותו 

בהזדמנות הקרובה.
• אם ההודעה  Check tyre(s )  )בדוק צמיג/ים( 	

מופיעה בצג הרב-תפקודי, לחץ ניפוח הצמיג 
בצמיג אחד או יותר ירד בצורה משמעותית, 

וחובה לבדוק את הצמיגים.
• אם ההודעה Warning tyre defect )אזהרה 	

צמיג פגום( מופיעה בצג הרב-תפקודי, לחץ 
ניפוח הצמיג בצמיג אחד או יותר ירד באופן 

פתאומי, וחובה לבדוק את הצמיגים.

אם אתה משנה את מיקומי הגלגלים ברכב,  +
ייתכן שהמערכת תציג את לחצי ניפוח הצמיגים 
הקודמים לפרק זמן קצר. לאחר כמה דקות של 

נסיעה המערכת תתעדכן, ולחצי ניפוח הצמיגים 
המתאימים יוצגו.

הפעלה מחדש של המערכת לניטור לחץ 
ניפוח הצמיגים

כאשר אתה מפעיל מחדש את המערכת לניטור 
לחץ ניפוח הצמיגים, כל הודעות האזהרה הקיימות 

נמחקות ונוריות האזהרה כבות. המערכת 
משתמשת בלחצי ניפוח הצמיגים הנוכחיים כערכי 

ייחוס לצורך הבדיקה. ברוב המקרים המערכת 
לניטור לחץ ניפוח הצמיגים תזהה אוטומטית את 

ערכי הייחוס החדשים לאחר שינוי לחץ ניפוח 
הצמיג. מכל מקום, באפשרותך גם להגדיר ערכי 

ייחוס בצורה ידנית כמתואר כאן. לאחר מכן 
המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים מנטרת את 

ערכי הלחץ החדשים.
e  השתמש בטבלה שבחלקה הפנימי של דלתית

מילוי הדלק כדי לוודא שלחץ ניפוח הצמיג 
מכוונן כהלכה בכל ארבעת הצמיגים, ושהוא 

 מתאים לתנאי הפעולה הנוכחיים.
קרא גם את ההערות שבסעיף לחצי ניפוח 

הצמיגים ) עמוד 476(.
e  ודא שהמפתח נמצא בתוך מתג ההצתה

במצב 2.
e  לחץ על הלחצן ; או = שעל גלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט Service )שירות(.
e  לחץ על הלחצן 9 או : כדי לבחור

באפשרות Tyre pressure )לחץ ניפוח צמיג(.
e .a לחץ על הלחצן 

לחצי הניפוח הנוכחיים של הצמיגים השונים או 
 Tyre pressures will be displayed ההודעה
after a few minutes of driving )לחצי ניפוח 

הצמיגים יוצגו לאחר כמה דקות של נסיעה( 
יופיעו בצג הרב-תפקודי.

e .: לחץ על הלחצן 
 Use current pressures as new ההודעה

reference values )השתמש בלחצים 
הנוכחיים כערכי ייחוס חדשים( תופיע בצג 

הרב-תפקודי.
אם ברצונך לאשר את ההפעלה מחדש:

e .a לחץ על הלחצן 
 Tyre pressure monitor restarted ההודעה
)המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים הופעלה 

מחדש( מופיעה בצג המידע הרב-תפקודי.
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לאחר נסיעה של כמה דקות, המערכת בודקת 
אם לחצי ניפוח הצמיגים הנוכחיים נמצאים 

בטווח המפורט. לחצי ניפוח הצמיגים החדשים 
נשמרים כערכי ייחוס והמערכת מנטרת אותם.

אם ברצונך לבטל את ההפעלה מחדש:
e .% לחץ על הלחצן 

המערכת תמשיך לנטר את ערכי לחצי ניפוח 
הצמיגים שנשמרו בהפעלה מחדש האחרונה.

אישור מכשיר רדיו למערכת לניטור לחץ 
ניפוח הצמיגים

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה

MW2433Aארגנטינה
H-12337

GG4
H-12338

2770-12-8001ברזיל
MW2433A :דגם
0381-13-8001

GG4 :דגם

אבו-דאבי
דובאי

 TRA, Registered NO
ER0092100/12

 TRA, Registered NO
ER0099792/12

 TRA, Registered NO
ER0076990/11

מס' מרכז שירות ומכירה: 
DA0047074/10

דגם: Gen Alpha Wal 2 TPMS ירדן
transmitter

TRC/ :מספר אישור סוג
LPD/2012/114

 Gen Gamma Gen 4 433.92 :דגם
Mhz.

TRC/ :מספר אישור סוג
LPD/2012/190

Corax 3 MRXMC34MA4 :דגם
TRC/ :מספר אישור סוג

LPD/2011/158
LPD :מספר סוג

מספר אישור סוג מכשיר רדיומדינה

/MR7319 ANRT 2012 מרוקו
11/07/2012

 MR7672 ANRT 2012/
23/11/2012

MR6706 ANRT 2011

1024מולדובה

מס': ESD-1206394Cפיליפינים
ESD-1306871C :'מס

И 011 12סרביה

Compliance with IDA Standard סינגפור
DA- 103365

דרום 
אפריקה

TA-2012/719
TA-2012/1540
TA-2011/1370

החלפת גלגל

נקר בצמיג

באפשרותך למצוא מידע נוסף בנוגע לדברים 
שעליך לעשות במקרה של נקר בצמיג בסעיף 

"עזרה במקרה של תקלה" ) עמוד 452(. תוכל 
למצוא מידע אודות הנהיגה עם צמיגי 

MOExtended במקרה של נקר בצמיג בסעיף 
"עזרה במקרה של תקלה" ) עמוד 452(.

כלי רכב בעלי גלגל חלופי למקרה חירום: 
במקרה של נקר בצמיג, יש להתקין את הגלגל 

החלופי למקרה חירום בהתאם להוראות 
המפורטות בסעיף "התקנת גלגל" ) עמוד 482(.

סבב גלגלים

אזהרה $

החלפה בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולה 
להשפיע באופן משמעותי על מאפייני הנהיגה 

אם המידות של הגלגלים או הצמיגים שונות. 
הדבר עלול לגרום נזק גם לבלמי הגלגלים או 

לרכיבי המתלה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
החלף בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים רק אם 

מידות הגלגלים והצמיגים זהות.
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בכלי רכב עם מערכת לניטור לחץ ניפוח   
הצמיגים: הרכיבים האלקטרוניים נמצאים בתוך 

הגלגל.
אין להשתמש בכלי התקנת צמיגים באזור 

השסתום כיוון שהדבר עלול לגרום נזק לרכיבים 
האלקטרוניים.

החלף צמיגים רק במרכז שירות מורשה או אצל 
צמיגאי מוסמך.

החלפה בין הגלגלים הקדמיים והאחוריים בעלי 
מידות שונות עלולה לגרום נזק למרכב ולשלילת 

רישיון הרכב.
קרא את ההוראות ואת הערות הבטיחות שבסעיף 

"התקנת גלגל" ) עמוד 482(.
אופן שחיקת הצמיגים הקדמיים שונה מזה של 

האחוריים; הדבר תלוי בתנאי הפעולה. החלף בין 
הגלגלים לפני שמתגלה שחיקה על פני הצמיגים. 
הצמיגים הקדמיים נוטים להישחק יותר בכתפיים 

והצמיגים האחוריים במרכז.
בכלי רכב עם גלגלים קדמיים ואחוריים בעלי מידות 

 זהות, באפשרותך להחליף את הגלגלים כל
5,000 עד 10,000 ק"מ, בהתאם למידת שחיקת 

הצמיג. ודא שכיוון הסיבוב נשמר.
נקה את פני שטח המגע של הגלגל ואת צלחת 

הבלם היטב בכל החלפת גלגלים. בדוק את לחצי 
ניפוח הצמיגים, והפעל מחדש את מערכת אזהרת 
ירידת לחץ ניפוח הצמיגים או את המערכת לניטור 

לחץ ניפוח הצמיגים אם יש צורך בכך.

כיוון הסיבוב

לצמיגים בעלי כיוון סיבוב מסוים יתרונות נוספים, 
לדוגמה היכולת להתמודד טוב יותר עם החלקת 

הרכב על כביש רטוב. ניתן לנצל את היתרונות רק 
אם הצמיגים מותקנים בכיוון הסיבוב הנכון.

על דופן הצמיג תוכל למצוא חץ המראה את כיוון 
הסיבוב הנכון.

אחסון גלגלים

אחסן גלגלים שאינם בשימוש במקום קריר, יבש 
וחשוך. הגן על הצמיגים מפני שמן, גריז, בנזין 

וסולר.

התקנת גלגל

הכנת הרכב

e  כלי רכב עם גלגל חלופי למקרה חירום: בעת
התקנת הגלגל החלופי למקרה חירום במקרה 

של נקר בצמיג, שים לב להערות הנוספות 
בנוגע להכנת הרכב שבסעיף "נקר בצמיג" 

) עמוד 452(.
e .עצור את הרכב על משטח יציב, לא חלק וישר
e .פרוק מטען כבד
e .הפעל ידנית את בלם החניה החשמלי
e  הצב את הגלגלים הקדמיים במצב "ישר

לפנים".
e .P העבר את תיבת ההילוכים למצב
e  ודא שגובה :AIRMATIC כלי רכב עם חבילת

הרכב הרגיל נבחר ) עמוד 258(.
e  Off-Road כלי רכב עם חבילת

Engineering : ודא שגובה הרכב הרגיל נבחר 
) עמוד 251(.

e .דומם את המנוע
e  הוצא את :KEYLESS-GO כלי רכב ללא

המפתח ממתג ההצתה.
e  פתח את דלת :KEYLESS-GO כלי רכב עם

 הנהג.
כעת המערכות האלקטרוניות כבויות )מצב 0(. 

מצב זה זהה למצב שבו המפתח הוסר.
e  הסר את לחצן :KEYLESS-GO כלי רכב עם

ההתנעה/ההדממה ממתג ההצתה 
) עמוד 187(.

e  הוצא את ערכת הכלים להחלפת צמיג מהרכב
)אם היא חלק מציוד הרכב(.

e .אבטח הרכב מפני התדרדרות

הרכב אינו מצויד בערכת כלים להחלפת צמיג,  +
למעט גרסאות למדינות מסוימות. למידע אודות 

הכלים הדרושים להחלפת גלגל ברכבך, פנה 
למרכז שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.
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הכלים הדרושים להחלפת גלגל יכולים לכלול 
לדוגמה:

• מגבה	
• סד גלגל	
• מפתח גלגלים	

אבטחת הרכב מפני התדרדרות

אם רכבך מצויד בסד לגלגל, תוכל למצוא אותו 
בערכת כלי החלפת הגלגל ) עמוד 451(.

סד הגלגל המתקפל הוא אמצעי אבטחה נוסף 
המונע את התדרדרות הרכב בעת החלפת גלגל 

לדוגמה.
e .: פתח את שתי הלוחיות כלפי מעלה
e .; פתח את הלוחית התחתונה
e  הכנס את הזיזים שעל הלוחית התחתונה אל

תוך הפתחים שבלוחית הבסיס =.

e  על משטח ישר: הצב את הסדים או את
האמצעים המתאימים האחרים מתחת לגלגל 

הקדמי או האחורי הנמצא באלכסון לגלגל 
שברצונך להחליף.

e  בירידה קלה: הצב את הסדים או את
האמצעים המתאימים האחרים לפני הגלגלים 

של הסרנים הקדמי והאחורי.

הגבהת הרכב

אזהרה $

אם לא תמקם את המגבה כהלכה בנקודת 
ההגבהה המתאימה שברכב, המגבה עלול ליפול 

כאשר הרכב מוגבה. הדבר עלול לגרום לחבלה.
מקם את המגבה רק בנקודת ההגבהה 

המתאימה שברכב. בסיס המגבה חייב להיות 
אנכי וישירות מתחת לנקודת ההגבהה של 

הרכב.

שים לב למידע שלהלן בעת הגבהת הרכב:
• כדי להגביה את הרכב, השתמש רק במגבה 	

הספציפי של הרכב שנבדק ואושר על ידי 
מרצדס-בנץ. שימוש לא נכון במגבה עלול לגרום 

לנפילתו כאשר הרכב מוגבה.
• המגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הרכב רק 	

לפרק זמן קצר הדרוש להחלפת הגלגל. הוא 
אינו מתאים לביצוע עבודות טיפול שוטף מתחת 

לרכב.
• הימנע מהחלפת גלגל בשיפוע.	
• לפני הגבהת הרכב, אבטח אותו כדי למנוע 	

התדרדרותו על ידי הפעלת בלם החניה והצבת 
סדי גלגלים. אין לשחרר את בלם החניה כאשר 

הרכב מוגבה.
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• המגבה חייב לעמוד על משטח יציב, ישר ולא 	
חלק. אם הוא עומד על משטח לא יציב, יש 

להשתמש בבסיס גדול ושטוח מתחתיו. אם הוא 
עומד על משטח חלק, יש להשתמש בבסיס 

מונע החלקה, לדוגמה שטיחון גומי.
• אין להשתמש בסדי עץ או באמצעים דומים 	

כבסיס למגבה. אחרת המגבה לא יגיע לכושר 
ההרמה שלו בגלל הגובה המוגבל.

• ודא שהמרווח שבין חלקם התחתון של הצמיגים 	
ופני הקרקע לא יעלה על 3 ס"מ.

• אל תציב את ידיך או את רגליך מתחת לרכב 	
המוגבה.

• אל תשכב מתחת לרכב.	
• אל תתניע את המנוע כאשר הרכב מוגבה.	
• אל תפתח ואל תסגור את אחת הדלתות או את 	

דלת תא המטען כאשר הרכב מוגבה.
• ודא שאין אנשים בתוך הרכב כאשר הוא מוגבה.	

e  השתמש במפתח הגלגלים :, ושחרר את
הברגים שעל הגלגל שברצונך להחליף כסיבוב 

אחד מלא. אל תשחרר לגמרי את הברגים.

נקודות ההגבהה ממוקמות מאחורי קשתות 
הגלגלים הקדמיים ולפני קשתות הגלגלים 

האחוריים )חצים(.
e  הוצא את המפתח החד-כיווני )רצ'ט( מערכת

כלי הרכב, והכנס אותו אל תוך האום המשושה 
של המגבה כך שניתן יהיה להבחין באותיות 

.AUF

e .; מקם את המגבה = בנקודת ההגבהה 
חובה להכניס את פין המרכוז של המגבה אל 

תוך הפתח היעודי שבנקודת ההגבהה.

e  ודא שבסיס המגבה ממוקם אנכית מתחת
לנקודת ההגבהה.
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e  סובב את המפתח החד-כיווני )רצ'ט( ? עד
שהמגבה = ישב במלואו בתוך נקודת 

ההגבהה ;, ובסיס המגבה ישב על פני 
הקרקע.

e  סובב את המפתח החד-כיווני )רצ'ט( ? עד
שהמרווח בין הצמיג לפני הקרקע יהיה 3 ס"מ 

לכל היותר.

הסרת גלגל

אל תניח את בורגי הגלגל על חול או על לכלוך.   
תבריגי בורגי הגלגל וטבורי הגלגל עלולים להינזק 

בעת הידוק הברגים.

e .שחרר לגמרי את בורג הגלגל הגבוה ביותר
e  הברג את פין המרכוז : אל תוך התבריג

במקום בורג הגלגל.
e .שחרר לגמרי את שאר הברגים
e .הסר את הגלגל

התקנת גלגל חדש

אזהרה $

בורגי גלגל משומנים או מגורזים או בורגי גלגל/
תבריגי טבור פגומים עלולים לגרום להשתחררות 
בורגי הגלגל. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד גלגל 

במהלך הנסיעה. הדבר עלול לגרום לתאונה.
לעולם אל תשמן או תגרז את בורגי הגלגל. 

במקרה של נזק לתבריגים, צור קשר מיד עם 
מרכז שירות מורשה. החלף את בורגי הגלגלים 

או את תבריגי הטבור הפגומים. אל תמשיך 
בנסיעה.

אזהרה $

אם אתה מהדק את בורגי הגלגל או את אומי 
הגלגל כאשר הרכב מוגבה, המגבה עלול 

להתהפך. הדבר עלול לגרום לחבלה.
הדק את בורגי הגלגל או את אומי הגלגל רק 

כאשר הרכב על פני הקרקע.

שים לב תמיד להוראות ולהערות הבטיחות 
שבסעיף "החלפת גלגל" ) עמוד 481(.

השתמש רק בבורגי גלגל שתוכננו לגלגל ולרכב. 
מטעמי בטיחות, חברת מרצדס-בנץ ממליצה 

לך להשתמש רק בבורגי גלגל שאושרו לכלי רכב 
מתוצרתה ובגלגל המתאים.

השתמש תמיד בבורגי הגלגל ; בעת התקנת   
הגלגל החלופי המתקפל למקרה חירום. 

השימוש בבורגי גלגל אחרים לצורך התקנת 
הגלגל החלופי המתקפל למקרה חירום עלול 

לגרום נזק למערכת הבלמים.

בורגי הגלגלים לכל הגלגלים המותקנים   :
במפעל ולגלגל החלופי המתקפל למקרה 

(Mercedes-AMG GLE 63) חירום
בורגי גלגלים לגלגל חלופי קומפקטי למקרה   ;

חירום
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e  נקה את הגלגל ואת פני שטח המגע של טבור
הגלגל.

e  הצב את הגלגל שברצונך להתקין על פין
המרכוז, ודחוף אותו עליו.

e .הדק את בורגי הגלגל בעזרת ידך
e .שחרר את פין המרכוז
e .הדק את בורג הגלגל האחרון בעזרת ידך
e  עם גלגל Mercedes-AMG GLE 63 דגמי

חלופי מתקפל למקרה חירום: נפח את 
הגלגל החלופי המתקפל למקרה חירום 

 ) עמוד 500(.
רק לאחר מכן הורד את הרכב.

הורדת הרכב

אזהרה $

הגלגלים עלולים להשתחרר אם אומי ובורגי 
הגלגל לא מהודקים במומנט ההידוק המפורט. 

הדבר עלול לגרום לתאונה.
בדוק מיד את מומנט ההידוק במרכז שירות 

מורשה לאחר החלפת גלגל.

e  הנח את המפתח החד-כיווני )רצ'ט( על האום
המשושה של המגבה כך שניתן יהיה להבחין 

.AB באותיות
e  סובב את המפתח החד-כיווני )רצ'ט( עד

שהרכב שוב ירד על פני הקרקע.
e .סובב את המגבה לאחד הצדדים
e  הדק את בורגי הגלגל בצורה שווה ובהצלבה לפי

הסדר המפורט ): עד A(. מומנט ההידוק 
חייב להיות 150 ניוטון-מטר.

e .החזר את המגבה למקומו המקורי
e  אחסן את המגבה ואת שאר כלי החלפת הצמיג

בחלל האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.
e  בדוק את לחץ הניפוח של הגלגל החדש ושנה

אותו בהתאם.
שים לב ללחץ ניפוח הצמיג המומלץ 

) עמוד 476(.

כלי רכב עם מערכת בקרת לחץ ניפוח צמיגים:  +
כל הגלגלים המותקנים חייבים להיות מצוידים 

בחיישנים פעילים.

שילובי גלגלים וצמיגים

הערות כלליות

מטעמי בטיחות, חברת מרצדס-בנץ ממליצה   
לך להשתמש רק בצמיגים ובגלגלים שאושרו על 

ידה ספציפית לרכבך.
הם מותאמים ספציפית למערכות הבקרה כגון   

ABS או  ®ESP  והם מסומנים כדלקמן:
• MO = חלק מקורי של מרצדס-בנץ	
• MOE = חלק מקורי משופר של מרצדס-בנץ 	

)צמיגים המאפשרים נסיעה עם נקר(
• MO1 = חלק מקורי של מרצדס-בנץ )צמיגי 	

AMG מסוימים בלבד(

ניתן להשתמש בצמיגים המשופרים המקוריים 
של מרצדס-בנץ רק על גלגלים שאושרו במיוחד 

על ידי מרצדס-בנץ.
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השתמש רק בצמיגים, גלגלים או אביזרים 
שנבדקו ואושרו על ידי מרצדס-בנץ. אחרת, 

הדבר עלול להשפיע משמעותית על מאפיינים 
מסוימים כגון התנהגות, פליטת הרעש של הרכב 
או תצרוכת הדלק. בנוסף, בעת נהיגה עם עומס, 
שינויים במידות הצמיגים עלולים לגרום לצמיגים 

לבוא במגע עם גוף הרכב ורכיבי הסרן. הדבר 
עלול לגרום נזק לצמיגים או לרכב.

מרצדס-בנץ לא תישא בכל אחריות לנזק 
שנגרם כתוצאה משימוש בצמיגים, גלגלים או 

אביזרים שלא נבדקו ולא אושרו.
תוכל לקבל מידע נוסף אודות הגלגלים, הצמיגים 
והשילובים המאושרים בכל מרכז שירות מורשה.

צמיגים מחודשים לא נבדקו והם אינם   
מומלצים על ידי מרצדס-בנץ כיוון שלא תמיד 

ניתן לזהות פגמים בצמיג. לכן מרצדס-בנץ לא 
תוכל לערוב לבטיחות הרכב בעת התקנת 

צמיגים מחודשים. אל תתקין צמיגים משומשים 
אם אין לך מידע בנוגע לאופן שבו הם היו 

בשימוש בעבר.
גלגלים גדולים: איכות הנסיעה בכבישים   

משובשים יורדת ככל שחתך הצמיג יורד. נוחות 
הנסיעה ונוחות המתלה יורדות וסכנת גרימת 

נזק לגלגלים ולצמיגים עולה בעת נסיעה על 
מכשולים.

סקירת הקיצורים שבשימוש בטבלאות הצמיגים 
שלהלן:

• BA: שני הסרנים	
• FA: סרן קדמי	
• RA: סרן אחורי	

תוכל למצוא את טבלת לחצי ניפוח הצמיגים 
המומלצים לתנאי הפעולה השונים בחלקה הפנימי 

של דלתית מילוי הדלק. למידע נוסף אודות לחצי 
ניפוח הצמיגים, ראה ) עמוד 476(. בדוק את 

לחצי ניפוח הצמיגים באופן קבוע, ורק כאשר 
הצמיגים קרים.

הערות בנוגע לציוד הרכב - התקן תמיד על הרכב:
•  צמיגים בעלי אותן מידות על אותו הסרן 	

)שמאל/ימין(
• צמיגים מאותו הסוג )צמיגי קיץ, צמיגי חורף, 	

)MOExtended צמיגי

כלי רכב בעלי צמיגי MOExtended אינם מצוידים 
בערכת TIREFIT. לכן אם אתה מתקין צמיגים 

שאינם מאפשרים נהיגה עם צמיג נקור, לדוגמה 
צמיגי חורף, מומלץ לצייד את רכבך בערכת 

TIREFIT. תוכל להשיג ערכת TIREFIT במרכז 
שירות מורשה.

לא ניתן תמיד להתקין במפעל את כל שילובי  +
הגלגלים/הצמיגים לכל המדינות.
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צמיגים

GLE 250 d Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 WBA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

BA:  255/55 R 18 105 WBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

7 ,6BA:  265/45 R 20 104 Y BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
 9 ,8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגים לכל עונות השנה

R 17

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  235/65 R 17 104 H M+ SBA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+SBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".  7

קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".  8
רק בכלי רכב עם מתלה אוויר.  9
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צמיגי חורף

R 17

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  235/65 R 17 104 H M+S i BA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+S i BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

 7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S iBA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

GLE 250 d 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 WBA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

BA:  255/55 R 18 105 WBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".  7
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R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7 ,6BA:  265/45 R 20 104 YBA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
9 , 8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגים לכל עונות השנה

R 17

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  235/65 R 17 104 H M+ SBA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

צמיגי חורף

R 17

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  235/65 R 17 104 H M+S i BA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+S i BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S iBA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".  7

קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".  8
רק בכלי רכב עם מתלה אוויר.  9
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GLE 320 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 WBA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

BA:  255/55 R 18 105 WBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
7 ,6BA:  265/45 R 20 104 Y BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 9  ,8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגים לכל עונות השנה

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+SBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

צמיגי חורף

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+S i BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7

8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
9  רק בכלי רכב עם מתלה אוויר.
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R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S i BA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

GLE 350 d 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 WBA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

BA:  255/55 R 18 105 WBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
7 ,6BA:  265/45 R 20 104 Y BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

.MOExtended זמינים כצמיגי   6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7
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R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 9 ,8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגים לכל עונות השנה

R 17

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  235/65 R 17 104 V M+SBA: 7.5 J x 17 H2 ET 53

צמיגי חורף

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+S i BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

BA:  255/55 R 18 105 H M+S i BA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

 7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S i BA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

GLE 400 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 WBA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

BA:  255/55 R 18 105 WBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7

8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
9  רק בכלי רכב עם מתלה אוויר.
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R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
7 ,6BA:  265/45 R 20 104 Y BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 9 ,8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגים לכל עונות השנה

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+SBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

BA:  255/55 R 18 105 V M+SBA:  8.0 J x 18 H2 ET 56.5

צמיגי חורף

R 18

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/55 R 18 105 H M+S i BA: 8.0 J x 18 H2 ET 56

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7

8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
9  רק בכלי רכב עם מתלה אוויר.
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R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S i BA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

GLE 500 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

 7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7 ,6BA:  265/45 R 20 104 Y BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 9 ,8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגי חורף

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

 7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

 7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S iBA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7

8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
9  רק בכלי רכב עם מתלה אוויר
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GLE 500 e 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 103 WBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 103 W BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים
7 ,6BA:  265/45 R 20 104 Y BA: 9.0 J x 20 H2 ET 57

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 9 ,8 ,7BA:  265/40 R 21 105 Y XLBA: 9.0 J x 21 H2 ET 53

צמיגי חורף

R 19

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S iBA: 8.0 J x 19 H2 ET 56

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5 J x 19 H2 ET 59

7 ,6BA:  255/50 R 19 107 H XL M+S i BA: 8.5  J x 19 H2 ET 62

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 R 20 108 V XL M+S i BA: 9.0 J x 20 H2 ET 52

.MOExtended זמינים כצמיגי  6
אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7

8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
9  רק בכלי רכב עם מתלה אוויר.
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Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 ZR 20 108 Y XLBA: 9.0 J x 20 H2 ET 41

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 8 ,7BA:  295/35 ZR 21 107 Y XLBA: 10.0 J x 21 H2 ET 56

צמיגי חורף

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/45 R 20 105 V XL M+S i BA:  9.0 J x 20 H2 ET 41

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 8 ,7BA:  295/35 R 21 107 V XL M+S iBA: 10.0 J x 21 H2 ET 56

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Sport Utility Vehicle

צמיגי קיץ

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 7BA:  265/45 ZR 20 108 Y XLBA:  9.0 J x 20 H2 ET 41

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 8 ,7BA:  295/35 ZR 21 107 Y XLBA: 10.0 J x 21 H2 ET 56

אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".  7
8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
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צמיגי חורף

R 20

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

BA:  255/45 R 20 105 V XL M+S i BA:  9.0 J x 20 H2 ET 41

R 21

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 8 ,7BA:  295/35 R 21 107 V XL M+S iBA: 10.0 J x 21 H2 ET 56

גלגל חלופי למקרה חירום

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מידות הגלגל/הצמיג, סוג הצמיג של הגלגל 
החלופי/הגלגל החלופי למקרה חירום והגלגל 

להחלפה עשויים להשתנות. התקנת גלגל 
חלופי/גלגל חלופי למקרה חירום עשויה להשפיע 

משמעותית על מאפייני הנהיגה. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

כדי למנוע מצבים מסוכנים:
• התאם את סגנון הנהיגה שלך ונהג בזהירות.	
• לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי/גלגל 	

חלופי למקרה חירום אחד אם המידות שונות 
מאלו של הגלגל המוחלף.

• השתמש בגלגל חלופי/גלגל חלופי למקרה 	
חירום לזמן קצר בלבד אם המידות שונות 

מאלו של הגלגל המוחלף.
• 	.ESP® -אל תכבה את מערכת ה
• החלף את הגלגל החלופי/הגלגל החלופי 	

למקרה חירום שבנידון במרכז שירות מורשה 
הקרוב ביותר. ודא שמידות הגלגל/הצמיג וסוג 

הצמיג נכונים.

אין לנהוג במהירות העולה על 80 קמ"ש בעת 
שימוש בגלגל חלופי למקרה חירום או בגלגל חלופי 

בעל מידות שונות.
אין להתקין שרשראות שלג על הגלגל החלופי 

למקרה חירום.

הערות כלליות

התקנת הגלגל החלופי למקרה חירום מתוארת 
בסעיף "התקנת גלגל" ) עמוד 482(.

עליך לבדוק באופן קבוע את לחץ הניפוח 
בגלגל החלופי למקרה חירום, במיוחד לפני 

נסיעות ארוכות, ולהתאים את הלחץ כנדרש 
) עמוד 476(. הערך המופיע על הגלגל או 
בסעיף "גלגלים וצמיגים" הוא הערך התקף 

) עמוד 502(.
ניתן להתקין את הגלגל החלופי למקרה חירום 
גם בכיוון הסיבוב הנגדי. שים לב למגבלת הזמן 

ולמגבלת המהירות המופיעות על הגלגל החלופי 
למקרה חירום.

החלף את הצמיגים לאחר 6 שנים לכל המאוחר, 
בלי קשר לשחיקתם. הנחיה זו מתייחסת גם לגלגל 

החלופי למקרה חירום.
אם אתה נוהג כאשר הגלגל החלופי למקרה  +

חירום מותקן, מערכת אזהרת ירידת לחץ 
ניפוח הצמיגים או המערכת לניטור לחץ ניפוח 
הצמיגים לא תפעל כהלכה. הפעל מחדש את 
מערכת אזהרת ירידת לחץ ניפוח הצמיגים או 

המערכת לניטור לחץ ניפוח הצמיגים לאחר 
החלפת הגלגל הפגום בגלגל חדש.

כלי רכב עם מערכת לניטור לחץ ניפוח 
הצמיגים: לאחר התקנת הגלגל החלופי למקרה 
חירום, המערכת עשויה להמשיך להציג את לחץ 

ניפוח הצמיג שהוסר למשך כמה דקות. הערך 
המוצג עבור הגלגל שבו מותקן הגלגל החלופי 

למקרה חירום, אינו מתייחס ללחץ הגלגל 
החלופי למקרה חירום המותקן כעת.

אין להשתמש בשרשראות שלג. קרא את ההערות שבסעיף "שרשראות שלג".   7
8  קרא את ההערות שבסעיף "גלגלים גדולים" ב"הערות כלליות" שבסעיף "שילובי גלגלים וצמיגים".
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הסרת הגלגל החלופי למקרה חירום

כלי רכב עם גלגל חלופי קומפקטי למקרה 
חירום

ניתן למצוא את הגלגל החלופי הקומפקטי למקרה 
חירום בחלל האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.

 ,Bang & Olufsen בכלי רכב עם מערכת שמע
הגלגל החלופי הקומפקטי למקרה חירום נמצא 

בתוך תיק הגלגל החלופי למקרה חירום. תיק 
הגלגל החלופי למקרה חירום מאובטח אל לולאות 

הקשירה שבתא המטען.
קרא את ההוראות ואת הערות הבטיחות שבסעיף 

"התקנת גלגל" ) עמוד 482(.

כלי רכב עם גלגל חלופי קומפקטי למקרה חירום 
הנמצא מתחת לרצפת תא המטען

e  כדי להוציא את הגלגל החלופי למקרה
חירום: הרם את רצפת תא המטען למעלה 

) עמוד 417(.
e  סובב את מחזיק הגלגל החלופי למקרה חירום

; נגד כיוון השעון והסר אותו.
e  הסר את הגלגל החלופי הקומפקטי למקרה

חירום :.

Bang & Olufsen כלי רכב עם מערכת שמע

e  כדי להוציא את הגלגל החלופי למקרה
חירום: שחרר את רצועות ההידוק ;.

e  שחרר את ווי קפיצי ההחזקה : ו-= של
רצועות ההידוק ; מלולאות הקשירה.

e  הסר את תיק הגלגל החלופי למקרה חירום עם
הגלגל החלופי הקומפקטי למקרה חירום.

e  ,פתח את תיק הגלגל החלופי למקרה חירום
והסר את הגלגל החלופי הקומפקטי למקרה 

חירום.
e  כדי לאחסן את הגלגל החלופי למקרה

חירום: הצב את הגלגל החלופי הקומפקטי 
למקרה חירום בתוך תיק הגלגל החלופי למקרה 

חירום, וסגור את התיק.
e  הנח את תיק הגלגל החלופי למקרה חירום עם

הגלגל הקומפקטי למקרה חירום בתוך תא 
המטען כך שרצועת הנשיאה פונה לאחור.

e  חבר את ווי קפיצי ההחזקה : ו-= של
רצועות ההידוק ; אל לולאות הקשירה.

e .; הדק את רצועות ההידוק

גלגל חלופי מתקפל למקרה חירום 
)Mercedes-AMG GLE 63(

בדגמי Mercedes-AMG GLE 63 עם מערכת שמע 
Bang & Olufsen, הגלגל החלופי המתקפל למקרה 

חירום נמצא בתוך תיק הגלגל החלופי למקרה 
חירום. תיק הגלגל החלופי למקרה חירום מאובטח 

אל לולאות הקשירה שבתא המטען.
קרא את ההוראות ואת הערות הבטיחות שבסעיף 

"התקנת גלגל" ) עמוד 482(.
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e  כדי להוציא את הגלגל החלופי למקרה
חירום: שחרר את ווי קפיצי ההחזקה : של 

רצועת ההידוק ; מלולאות הקשירה.
e  הסר את תיק הגלגל החלופי למקרה חירום עם

הגלגל החלופי המתקפל למקרה חירום.
e  ,פתח את תיק הגלגל החלופי למקרה חירום

והסר את הגלגל החלופי המתקפל למקרה 
חירום.

e  כדי לאחסן את הגלגל החלופי למקרה
חירום: הצב את הגלגל החלופי המתקפל 

למקרה חירום בתוך תיק הגלגל החלופי למקרה 
חירום וסגור את התיק.

e  הנח את תיק הגלגל החלופי למקרה חירום עם
הגלגל המתקפל למקרה חירום בתוך תא 
המטען כך שרצועת הנשיאה פונה לאחור.

e  חבר את ווי קפיצי ההחזקה : של רצועת
המתיחה ; אל לולאות הקשירה.

e .; הדק את רצועת ההידוק

נפח את הגלגל החלופי המתקפל במקרה 
)Mercedes-AMG GLE 63( חירום

נפח את הגלגל החלופי המתקפל למקרה   
חירום בעזרת מדחס ניפוח הצמיג לפני הורדת 

הרכב. אחרת הדבר עלול לגרום נזק לחישוק 
הגלגל.

אל תפעיל את מדחס ניפוח הצמיג לפרק זמן   
העולה על 8 דקות ברציפות. אחרת הוא עלול 

להתחמם.
ניתן להפעיל שוב את מדחס ניפוח הצמיג 

לאחר התקררותו.

e  התקן את הגלגל החלופי המתקפל למקרה
חירום כמתואר בסעיף "התקנת גלגל" 

 ) עמוד 482(.
חובה להתקין את הגלגל החלופי המתקפל 

למקרה חירום לפני ניפוחו.
e  אל מחוץ B משוך את המחבר ? ואת הצינור

לבית.
e  הסר את המכסה מהשסתום של הגלגל

החלופי המתקפל למקרה חירום.
e .אל השסתום B הדק את האום ; של הצינור
e  שעל מדחס A ודא שמתג ההפעלה/הכיבוי

ניפוח הצמיג נמצא במצב 0.
e  הכנס את המחבר ? אל תוך השקע

שבקונסולה המרכזית האחורית ) עמוד 423( 
או אל תוך השקע שבתא המטען 

 ) עמוד 424(.
הפעל את מדחס ניפוח הצמיג רק בעזרת 

השקע האחורי או השקע שבתא המטען, גם 
אם מתג ההצתה סגור.

ניתוק מתח בחירום מבטיח שמתח הרכב לא 
ירד יותר מדי. אם מתח הרכב נמוך מדי, המתח 

אל השקעים מנותק אוטומטית. הדבר יבטיח 
שמתח המצבר יאפשר את התנעת המנוע.

e  1 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
) עמוד 187(.

e  שעל מדחס A לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי
.I ניפוח הצמיג והעבר אותו למצב 

מדחס ניפוח הצמיג מופעל. הצמיג מתנפח. 
לחץ ניפוח הצמיגים מופיע במד הלחץ =.
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e .נפח את הצמיג ללחץ ניפוח הצמיג המפורט
לחץ ניפוח הצמיג המפורט מופיע על המדבקה 

הצהובה של הגלגל החלופי למקרה חירום.
e  כאשר לחץ ניפוח הצמיג מגיע ללחץ ניפוח

הצמיג המפורט, לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי 
A שעל משאבת האוויר החשמלית, והעבר 

 אותו למצב 0.
מדחס ניפוח הצמיג כבה.

e .0 סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
e  ,אם לחץ ניפוח הצמיג גבוה מהלחץ המפורט

לחץ על לחצן שסתום שחרור הלחץ : עד 
לקבלת הלחץ הנכון.

e .מהשסתום B שחרר את האום ; של הצינור
e  סגור שוב את מכסה השסתום על שסתום

הגלגל החלופי למקרה חירום.
e  בחלקו B אחסן את המחבר ? ואת הצינור

התחתון של מדחס ניפוח הצמיג.
e .אחסן את מדחס ניפוח הצמיג בתוך הרכב

אחסון הגלגל החלופי המתקפל למקרה 
)Mercedes-AMG GLE 63( חירום

הצב את הגלגל החלופי המתקפל למקרה   
חירום בתוך הרכב רק כאשר הוא יבש. אחרת 

הלחות עלולה לחדור אל תוך הרכב.
בצע את הפעולות שלהלן בעת אחסון גלגל חלופי 

מתקפל למקרה חירום. אחרת הוא לא ייכנס 
אל תוך חלל הגלגל החלופי. חברת מרצדס-בנץ 

ממליצה לך לבצע עבודה זו במרכז שירות מורשה 
של חברת מרצדס-בנץ.

e .פתח את מכסה השסתום שעל השסתום
e  שחרר את חלקו הפנימי של השסתום

מהשסתום, ושחרר את האוויר אם הדבר 
אפשרי.

שחרור כל האוויר מהצמיג נמשך כמה דקות. +
e  הברג את חלקו הפנימי של השסתום אל תוך

השסתום.
e .הברג בחזרה את מכסה השסתום
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נתונים טכניים

)Mercedes-AMG GLE 63-ו GLE 500 4MATIC Sport Utility Vehicle כל הדגמים )מלבד

גלגל חלופי קומפקטי למקרה חירום

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

T 155/90 R18 113 M

 420 kPa (4.2 bar/61 psi)  :לחץ ניפוח בצמיג
4.0 B x 18 H2 ET 40

10 T 155/80 R19 114 M

 420 kPa (4.2 bar/61 psi)  :לחץ ניפוח בצמיג
4.5 B x 19 H2 ET 40

כלי רכב היברידיים אינם מצוידים במפעל בגלגל חלופי למקרה חירום. במקרה של נקר, עומדת  +
.TIREFIT לרשותך ערכת תיקון צמיג

GLE 500 4MATIC Sport Utility Vehicle

גלגל חלופי קומפקטי למקרה חירום

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

T 155/80 R19 114 M

 420 kPa (4.2 bar/61 psi)  :לחץ ניפוח בצמיג
4.5 B x 19 H2 ET 40

Mercedes-AMG GLE 63

גלגל חלופי מתקפל למקרה חירום

גלגלי סגסוגת קלהצמיגים

 195/65 R20 108 P

 350 kPa (3.5 bar/51 psi)  :לחץ ניפוח בצמיג
 6.0 B x 20 H2 ET 36

רק בכלי רכב עם מתלה אוויר )קוד 489(.  10
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מידע שימושי

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים, הסדרות  +
והציוד האופציונלי לרכבך הזמינים ביום פרסומו. 
ייתכנו גרסאות מיוחדות לשווקים מסוימים. שים 
לב, ייתכן שרכבך לא יהיה מצויד בכל המאפיינים 

המפורטים. הערה זו מתייחסת גם למערכות 
ולפעולות בטיחותיות.

למידע אודות מרכזי שירות מורשים מרצדס:  +
) עמוד 29(.

מידע אודות הנתונים הטכניים

באפשרותך למצוא את הנתונים הטכניים 
העדכניים באינטרנט בדף הבית שלנו.

הנתונים הטכניים נקבעו בהתאם להנחיות  +
האיחוד האירופי. כל הנתונים מתייחסים לציוד 
הסטנדרטי של הרכב. לכן בכלי רכב בעלי ציוד 
אופציונלי, הנתונים עשויים להשתנות. תוכל 

לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות מורשה של 
חברת מרצדס-בנץ.

אלקטרוניקה ברכב

שינוי אלקטרוניקה במנוע

העבודה על אלקטרוניקה במנוע ועל החלקים   
הקשורים אליה כגון יחידות בקרה, חיישנים, 

רכיבי הפעלה והדקי מחברים תבוצע רק במרכז 
שירות מורשה. אחרת רכיבי הרכב עלולים 

להתבלות מהר יותר, והדבר יביא לשלילת רישיון 
הרכב.

התקנת מכשירי קשר וטלפונים ניידים 
)משדרי רדיו(

אזהרה $

שינוי או התקנה לא נכונה של משדרי רדיו עלולה 
לגרום לקריאה האלקטרומגנטית שהם פולטים 
להפריע לאלקטרוניקה ברכב. הדבר עלול לסכן 

את בטיחות הרכב. הדבר עלול לגרום לתאונה.
בצע את העבודה על רכיבים חשמליים 

ואלקטרוניים במרכז שירות מורשה.

אזהרה $

אם אתה משתמש במשדרי רדיו RF ברכב 
בצורה לא נכונה, הקרינה האלקטרומגנטית שלו 

עלולה להפריע לאלקטרוניקה ברכב לדוגמה:
• אם משדר הרדיו לא מחובר לאנטנה חיצונית	
• האנטנה החיצונית אינה מותקנת כהלכה או 	

היא אינה אנטנת השתקפות נמוכה

הדבר עלול לסכן את בטיחות הרכב. הדבר עלול 
לגרום לתאונה.

התקן אנטנה חיצונית בעלת השתקפות נמוכה 
במרכז שירות מורשה. בעת הפעלת משדרי רדיו 

RF בתוך הרכב, חבר אותם תמיד אל אנטנה 
חיצונית בעלת השתקפות נמוכה.

אי-ציות להוראות ההתקנה והשימוש של   
משדרי הרדיו עלול להביא לשלילת הרישיון.

חובה לציית במיוחד לתנאים שלהלן:  
• יש להשתמש רק בתחומי תדרים מאושרים.	
• יש לשים לב להספק המרבי המותר בתחומי 	

תדרים אלו.
• ניתן להשתמש רק במיקומי אנטנה מאושרים.	

רמות גבוהות מדי של קרינה אלקטרומגנטית 
עלולות לפגוע בבריאותך ובבריאותם של אחרים. 
השימוש באנטנה חיצונית מסתמך על מחקרים 

מדעיים המתייחסים לסכנות הבריאותיות 
האפשריות הטמונות בחשיפה לשדות 

אלקטרומגנטיים.
קרא את ההערות בנוגע להפעלת טלפונים ניידים 

) עמוד 424(.
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 )RF( ניתן להתקין את האנטנה של משדרי רדיו
במקומות שלהלן:

מיקומי אנטנה מאושרים

אזור הגג האחורי  :

כנף אחורית  ;

מומלץ למקם את האנטנה על הכנף האחורית  +
בצד הרכב, קרוב ככל הניתן למרכז הכביש.

השתמש במפרט הטכני ISO/TS 21609 )כלי רכב 
מנועיים, הנחיות להתקנת ציוד רדיו לאחר קבלת 

הרכב( בעת התקנת משדרי רדיו. ציית לכל דרישות 
החוק המתייחסות לתוספות.

אם רכבך מצויד בהכנה לציוד רדיו, השתמש 
בחיבורי אספקת המתח או האנטנה המיועדים 

לשימוש עם החיווט הבסיסי. זכור לציית להוראות 
הנוספות של היצרן במהלך ההתקנה.

חובה לאשר סטיות הקשורות לתחומי התדרים, 
הספקי השידור המרביים או מיקומי האנטנה על ידי 

מרצדס-בנץ.

הספק השידור המרבי )PEAK( בבסיס האנטנה לא 
יעלה על הערכים שלהלן:

הספק שידור תחום תדרים
מרבי

גלים קצרים
3 - 54 MHz

100 ואט

תחום תדרים 4 מ'
74 - 88 MHz

30 ואט

תחום תדרים 2 מ'
144 - 174 MHz

50 ואט

מכשיר קשר נייח/נייד
380 - 460 MHz

10 ואט

תחום תדרים 70 ס"מ
400 - 460 MHz

35 ואט

מכשירי קשר ניידים 
)2G/3G/4G(

10 ואט

ניתן להשתמש ברכב באמצעים שלהלן ללא 
הגבלה:

•  משדרי רדיו עם הספק שידור מרבי עד	
100 מילי-ואט

•  משדרי RF עם תדרי שידור בטווח של	
 380-410 מגה הרץ והספק שידור מרבי של

2 ואט )מכשיר קשר נייח/נייד(
• 	)2G/3G/4G( טלפונים ניידים

אין מגבלות בכל הקשור למיקום האנטנה בחלקו 
החיצוני של הרכב לתחומי התדרים שלהלן:

• מכשיר קשר נייח/נייד	
• תחום תדרים 70 ס"מ	
• 	2G/3G/4G
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לוחיות זיהוי

)VIN( לוחית זיהוי רכב עם מספר זיהוי רכב

e .פתח את הדלת הקדמית הימנית 
תוכל לראות את לוחית זיהוי הרכב :.

דוגמה: לוחית זיהוי רכב

לוחית זיהוי רכב  :

)Daimler AG( יצרן הרכב  ;
מספר אישור דגם האיחוד האירופי )רק   =

במדינות מסוימות(
)VIN( מספר זיהוי הרכב  ?

משקל רכב כולל מרבי מותר )ק"ג(  A

משקל כולל מרבי מותר של הרכב הגורר   B
והגרור )ק"ג(

העומס המרבי המותר על הסרן הקדמי )ק"ג(  C

העומס המרבי המותר על הסרן האחורי )ק"ג(  D

קוד צבע  E

הנתונים המופיעים על לוחית זיהוי הרכב הם  +
נתונים לדוגמה. הנתונים משתנים מרכב לרכב 
ועשויים להיות שונים מהנתונים המופיעים כאן. 

תוכל למצוא את הנתונים המתייחסים לרכבך 
על לוחית הזיהוי של הרכב.

)VIN( מספר זיהוי רכב

e .פתח את הדלת הקדמית הימנית
e .פתח את המכסה : בכיוון החץ, והסר אותו 

.VIN-ניתן לראות את מספר ה
ניתן למצוא את מספר ה-VIN גם על לוחית זיהוי 

הרכב ) עמוד 506(.

מספר מנוע

מספר המנוע מוטבע על בלוק המנוע. באפשרותך 
לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות מורשה.

מוצרי שירות וקיבולות

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

מוצר השירות עלול להיות רעיל ומסוכן לבריאות. 
הדבר עלול לגרום לחבלה.

קרא את ההוראות שעל האריזה המקורית בעת 
השימוש, האחסון או השלכת מוצרי השירות 

לאשפה. אחסן תמיד את מוצרי השירות במכל 
המקורי האטום. הרחק תמיד את מוצרי השירות 

מהישג ידם של ילדים.
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% הערת הגנה על הסביבה

השלך את מוצרי השירות באופן ידידותי לסביבה.

מוצרי השירות כוללים:
• דלקים	
• 	AdBlue®  תוספים לטיפול בגזי הפליטה כגון
• חומרי סיכה )לדוגמה שמן מנוע, שמן תיבת 	

הילוכים(
• נוזל קירור	
• נוזל בלמים	
• נוזל ניקוי לשמשה הקדמית	
• קרר מערכת בקרת אקלים	

הרכיבים חייבים להתאים למוצרי השירות. השתמש 
רק במוצרים המומלצים על ידי מרצדס-בנץ. נזק 

שנגרם בעקבות שימוש במוצרים שלא הומלצו אינו 
מכוסה במסגרת האחריות או המחוות של רצון 

טוב של מרצדס-בנץ. הם מפורטים בספר נהג זה 
בפרק המתאים.

תוכל לזהות את מוצרי השירות שאושרו על ידי 
מרצדס-בנץ על פי הכיתובים שלהלן שעל האריזה:

• 	)MB-Freigabe 229.51 לדוגמה( MB-Freigabe
• 	)MB Approval 229.51 לדוגמה( MB Approval

המלצות או כיתובים אחרים מתייחסים לרמת 
 MB האיכות או למפרט בהתאם למספר הדף של

)לדוגמה MB 229.5(. הם לא בהכרח אושרו על ידי 
מרצדס-בנץ.

אמצעי זיהוי אחרים, לדוגמה:
• 	0 W-30
• 	5 W-30
• 	5 W-40

ניתן לקבל מידע נוסף בכל מרכז שירות מורשה של 
חברת מרצדס-בנץ או באתר האינטרנט בכתובת 

.http://bevo.mercedes-benz.com

דלק

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

דלק הוא נוזל דליק במיוחד. טיפול לא נכון בדלק 
עלול לגרום לשרפה או לפיצוץ.

מנע שרפה, יצירת ניצוצות, עישון ושימוש 
בלהבות גלויות. דומם את המנוע ואת חימום 

העזר, אם קיים, לפני התדלוק.

אזהרה $

דלקים הם חומרים רעילים ומסוכנים לבריאות. 
הדבר עלול לגרום לחבלה.

אל תבלע דלק ואל תאפשר לו לבוא במגע עם 
העור, העיניים או הבגדים. אל תשאף את אדי 

הדלק. הרחק דלקים מהישג ידם של ילדים.
אם אתה או מישהו אחר באים במגע עם דלק, 

פעל בהתאם להנחיות שלהלן:
• שטוף מיד את הדלק ואת האזורים בעור 	

שזוהמו בעזרת מים וסבון.
• אם דלק בא במגע עם עיניך, שטוף אותן היטב 	

ומיד במים נקיים. פנה מיד לקבלת עזרה 
רפואית.

• במקרה של בליעת דלק, פנה מיד לקבלת 	
עזרה רפואית. אל תגרום להקאה.

• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם דלק.	

נפח מכל דלק

קיבולת דגם
כוללת

 GLE 500 e 4MATIC Sport
Utility Vehicle

80.0 ל'

93.0 ל'כל שאר הדגמים
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מתוכם נפח דגם
רזרבי

 GLE 500 e 4MATIC Sport
Utility Vehicle

כ-  10.0 ל'

Mercedes-AMG כ- 14.0 ל'דגמי

כ-  12.0 ל'כל שאר הדגמים

בנזין

איכות הדלק

אין לתדלק כלי רכב בעלי מנוע בנזין בסולר. אין   
לפתוח את מתג ההצתה אם תדלקת בטעות 

את הרכב בדלק לא מתאים. אחרת, הדלק עלול 
להיכנס אל תוך מערכת הדלק. גם כמות קטנה 
של דלק לא מתאים עלולה לגרום נזק למערכת 

הדלק ולמנוע. צור קשר עם מרכז שירות מורשה 
ונקז לגמרי את מכל הדלק ואת צינורות הדלק.

תדלק רק בנזין נטול עופרת איכותי  
ROZ/85 MOZ 95, העומד בתקן האירופי 

EN 228 או E DIN 51626–1 או מפרט זהה 
אחר.

הדלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.
 דלק שאינו עומד במפרט EN 228 או

E DIN 51626–1 עלול לגרום לשחיקה מוגברת 
ונזק למנוע ולמערכת הפליטה.

השתמש רק בדלק המומלץ. הפעלת הרכב   
עם דלקים אחרים עלולה לגרום לכשל המנוע.

אל תשתמש ב:  
• E85 )בנזין עם 85% אתנול(	
• E100  )100% אתנול(	
• M15 )בנזין עם 15% מתנול(	
• M30 )בנזין עם 30% מתנול(	
• M85 )בנזין עם 85% מתנול(	
• M100  )100% מתנול(	
• בנזין עם תוספים המכילים מתכת	
• סולר	

אל תערבב דלקים מסוג זה עם הדלק המומלץ 
לרכבך. אין להשתמש בתוספים. אחרת הדבר 

עלול לגרום נזק למנוע. תוספים אלו אינם 
כוללים תוספי ניקוי להסרת משקעים ולמניעת 

הצטברותם. יש לערבב את הבנזין רק עם 
תוספים שאושרו על ידי מרצדס-בנץ; ראה 

"תוספים". תוכל לקבל מידע נוסף בכל מרכז 
שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

בדרך כלל דירוג הדלק מופיע על המשאבה. אם 
אינך יכול למצוא את הסימון על משאבת הדלק, 

פנה לעובדי תחנת הדלק.
E10 מכיל עד 10% ביו-אתנול. רכבך מתאים  +

לשימוש עם דלק E10. אתה יכול לתדלק את 
.E10 רכבך בדלק

אם הדלק המומלץ אינו זמין, אתה יכול, כפתרון 
זמני, להשתמש גם בבנזין נטול עופרת רגיל מסוג 

RON/82 MON  91. הדבר יפחית את ביצועי המנוע 
ויגדיל את תצרוכת הדלק. הימנע מנהיגה תוך כדי 

לחיצה מלאה על המצערת ומהאצה פתאומית. 
 RON/MON לעולם אל תשתמש בדלק בעל דירוג

נמוך יותר.
במדינות מסוימות ריכוז הגופרית בדלק אינו  +

נמוך מספיק. דלק זה יכול לגרום לריחות רעים, 
במיוחד בנסיעות קצרות. בעת שימוש בדלק 

נטול גופרית )תכולת הגופרית >   ppm 10 ( בעת 
התדלוק, עוצמת הריחות יורדת.
מידע אודות תדלוק ) עמוד 206(.

Mercedes-AMG GLE 63

תדלק רק בנזין נטול עופרת איכותי  
RON/88 MON 98 , העומד בתקן האירופי 

EN 228 או מפרט זהה אחר.

אחרת הדבר ישפיע על הספק המנוע או יגרום 
נזק למנוע.

אם הדלק המומלץ אינו זמין, ניתן להשתמש,   
 כפתרון זמני, בבנזין נטול עופרת איכותי מסוג
 RON/85 MON 95 . הדבר יפחית את ביצועי 

המנוע ויגדיל את תצרוכת הדלק. הימנע מנהיגה 
תוך כדי פתיחה מלאה של המצערת ככל 

שהדבר אפשרי.
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אם הדלק המומלץ אינו זמין, ניתן להשתמש,   
 כפתרון זמני, גם בבנזין נטול עופרת מסוג

. 91 RON/82.5 MON 

הדבר יגרום לתצרוכת דלק גבוהה יותר בצורה 
משמעותית ולירידה משמעותית בהספק 

המנוע. הימנע מנהיגה תוך כדי פתיחה מלאה 
של המצערת.

אם באפשרותך להשתמש רק בבנזין נטול 
 עופרת רגיל בעל דירוג אוקטן

RON/82.5 MON 91  או נמוך יותר, חובה עליך 
להתאים את הרכב לדלק זה במרכז שירות 

מורשה.

E10 מכיל עד 10% ביו-אתנול. רכבך מתאים  +
לשימוש עם דלק E10. אתה יכול לתדלק את 

.E10 רכבך בדלק

ML 350 4MATIC

תדלק רק בנזין נטול עופרת, נטול גופרית  
RON/85 MON 95 , העומד בתקן האירופי 

EN 228 או מפרט זהה אחר.

אחרת הדבר ישפיע על הספק המנוע או יגרום 
נזק למערכת בקרת הפליטה.

במדינות מסוימות ריכוז הגופרית בדלק אינו  +
נמוך מספיק. דלק זה יכול לגרום לריחות רעים, 

במיוחד בנסיעות קצרות. בעת שימוש בדלק 
נטול גופרית )תכולת הגופרית >   ppm 10 ( בעת 

התדלוק, עוצמת הריחות יורדת.

תוספים

שימוש בתוספי דלק עלול לגרום לכשל במנוע.   
אל תערבב את הדלק עם תוספי דלק. תוספים 

אלו אינם כוללים תוספים להסרת משקעים 
ולמניעת הצטברותם. יש לערבב את הבנזין רק 
עם תוספים שאושרו על ידי מרצדס-בנץ. קרא 

את הוראות השימוש שעל המוצר. תוכל למצוא 
מידע נוסף אודות התוספים המומלצים במרכז 

שירות מורשה של חברת מרצדס-בנץ.

חברת מרצדס-בנץ ממליצה להשתמש בדלק 
המכיל תוספים.

ייתכן שאיכות הדלק במדינות מסוימות לא תהיה 
גבוהה מספיק. כתוצאה מכך עלולים להצטבר 
משקעים במערכת ההזרקה. במקרה זה ייתכן 

שיהיה עליך להתייעץ עם מרכז שירות מורשה של 
חברת מרצדס-בנץ ולערבב את הבנזין עם תוסף 

ניקוי המומלץ על ידי מרצדס-בנץ. קרא תמיד את 
ההערות ושים לב ליחסי הערבוב המופיעים על 

המכל.

סולר

איכות הדלק

אזהרה $

אם אתה מערבב סולר עם בנזין, נקודת ההבזקה 
של תערובת דלק זו תהיה נמוכה יותר מזו של 

סולר טהור בלבד. כאשר המנוע פועל, רכיבי 
מערכת הפליטה עלולים להתחמם. הדבר עלול 

לגרום לשרפה.
לעולם אל תתדלק בבנזין. לעולם אל תוסיף בנזין 

לסולר.

בעת התדלוק, השתמש רק בסולר העומד   
בתקן האירופי EN 590 או בסולר באיכות זהה. 

סולר שאינו עומד בתקן EN 590 עלול להאיץ את 
השחיקה ועלול לגרום לנזק למנוע ולמערכת 

הפליטה.
אל תשתמש ב:  

• סולר למנועים ימיים	
• סולר לחימום	
• ביו-דיזל	
• שמן צמחי	
• בנזין	
• פראפין	
• נפט	

אל תערבב דלקים מסוג זה עם סולר ואל 
תשתמש בתוספים מיוחדים כלשהם. אחרת 

הדבר עלול לגרום נזק למנוע.
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כלי רכב בעלי מסנני חלקיקים במנוע דיזל:   
במדינות מחוץ לאיחוד האירופי השתמש רק 

בסולר בעל רמת גופרית נמוכה שאינה עולה על 
ppm 50 . אחרת, הדבר עלול לגרום נזק למערכת 

בקרת פליטת המזהמים.
כלי רכב ללא מסנן חלקיקים במנוע דיזל:   
במדינות שבהן יש רק סולר בעל ריכוז גופרית 
גבוה, עליך להחליף את שמן המנוע בתדירות 

גבוהה יותר. תוכל לקבל מידע נוסף אודות 
החלפת השמן במרכז שירות מורשה.

בדרך כלל דירוג הדלק מופיע על המשאבה. אם 
אינך יכול למצוא את הסימון על משאבת הדלק, 

פנה לעובדי תחנת הדלק.
מידע אודות תדלוק ) עמוד 206(.

טמפרטורות סביבה נמוכות

בחודשי החורף ניתן להשתמש בסולר בעל עמידות 
 משופרת לטמפרטורות נמוכות. התקן האירופי

EN 590 מגדיר קטגוריות טמפרטורה שונות 
בהתאם לסוג האקלים באירופה. ניתן למנוע 

תקלות על ידי תדלוק בסולר המתאים למפרטי 
האקלים המפורטים בתקן EN 590. בטמפרטורות 
סביבה נמוכות מאוד ייתכן שמאפייני הזרימה של 

הסולר ייפגעו. לכן ייתכן שסולר מאזורים חמים יותר 
לא יהיה מתאים לשימוש בתנאי אקלים קרים יותר.

תוכל לקבל מידע נוסף אודות מאפייני הדלק  +
במדינתך וסוגי הדלק העמידים לטמפרטורות 

נמוכות בתחנות הדלק.

נתוני תצרוכת דלק

% הערת הגנה על הסביבה

CO2 )פחמן דו-חמצני( הוא גז שלדעת מדענים 

)אפקט  הגלובלית  להתחממות  בעיקר  אחראי 
קשורות  רכבך  של   CO2-ה פליטות  החממה(. 

באופן ישיר לתצרוכת הדלק ולכן הן תלויות ב:
• שימוש יעיל של המנוע בדלק	
• סגנון נהיגה	

• גורמים שונים אחרים שאינם טכניים, כגון 	
השפעות סביבתיות, תנאי הדרך או התנועה

באפשרותך להפחית את פליטות ה-CO2 של 
רכבך על ידי נהיגה בצורה זהירה ועל ידי טיפול 

ברכב באופן קבוע.

הרכב יצרוך יותר דלק מהרגיל במצבים שלהלן:
• כאשר טמפרטורות הסביבה נמוכות מאוד	
• בעומסי תנועה	
• בנסיעות קצרות	
• בשטח הררי	
• בעת גרירת גרור	

במדינות מסוימות: באפשרותך למצוא את  +
ערכי תצרוכת הדלק הנוכחית ופליטת המזהמים 

במסמכי ה-COC )אישור תאימות של האיחוד 
האירופי(. מסמכים אלו מגיעים עם רכבך.

נתוני תצרוכת הדלק מבוססים על הגרסה 
התקפה הנוכחית:

• לכלי רכב העומדים בתקן EURO 4 כולל, 	
 בהתאם להנחיית האיחוד האירופי

 80/1268/EEC 
• לכלי רכב העומדים בתקן EURO 5 כולל, 	

 715/2007   (EC) בהתאם לתקנה

תיתכן סטייה מערכים אלו בתנאי פעולה רגילים.

 AdBlue® 

הערות בטיחות חשובות

ציית להערות הבטיחות החשובות למוצרי השירות 
בעת הטיפול ב- ®( AdBlue עמוד 506(.

 ®AdBlue הוא נוזל הנמס במים המיועד למערכת 
הטיפול בגזי הפליטה של מנועי דיזל. הוא:

• לא רעיל	
• חסר צבע	
• אינו דליק	

אם אתה פותח את מכל ה- ®AdBlue, כמות קטנה 
של אדי אמוניה עלולה להשתחרר.

לאדי אמוניה יש ריח חריף והם גורמים לגירוי העור, 
קרומי ריר והעיניים. ייתכן שתחוש גירוי בעיניים, 
באף ובגרון. ייתכן גם שתשתעל ושעיניך ידמעו.

אל תשאף את אדי האמוניה המשתחררים. מלא 
את מכל ה- ®AdBlue רק במקומות מאווררים 

היטב.



מוצרי שירות וקיבולות

ם
טכניי

ם 
תוני

נ

511

טמפרטורות סביבה נמוכות

 . -11°C  -קופא בטמפרטורה  של כ AdBlue® 
הרכב יוצא משערי המפעל כשהוא מצויד במערכת 
חימום ל- ®AdBlue. לפיכך ניתן להבטיח את פעולת 

. -11°C  -המערכת גם בטמפרטורות שמתחת ל

תוספים

השתמש רק ב- ®AdBlue שעומד בדרישות   
התקן ISO 22241. אל תשתמש בתוספים 

כלשהם עם ה- ®AdBlue ואל תדלל את 
ה- ®AdBlue עם מים. הדבר עלול לפגוע 

.BlueTEC במערכת הטיפול בגזי הפליטה

טוהר

ירידה ברמת טיהור ה- ®AdBlue )לדוגמה   
כתוצאה משימוש במוצרי שירות אחרים, חומרי 

ניקוי או אבק( גורמת ל:
• עלייה בערכי פליטת המזהמים	
• נזק לממיר הקטליטי	
• נזק למנוע	
• תקלות במערכת הטיפול בגזי הפליטה 	

BlueTEC

שמירה על ניקיון ה- ®AdBlue היא חשובה במיוחד 
בכל הקשור למניעת תקלות במערכת הטיפול בגזי 

.BlueTEC הפליטה
 AdBlue® -נשאב אל מחוץ למכל ה AdBlue® - אם

במהלך עבודת תיקון, אין להשתמש בנוזל זה כדי 
למלא את המכל. לא ניתן עוד להבטיח את טוהר 

הנוזל.

קיבולות

קיבולת כוללתדגם

 GLE 250 d Sport Utility
Vehicle

 GLE 250 d 4MATIC
Sport Utility Vehicle

 GLE 350 d 4MATIC
Sport Utility Vehicle

28.4 ל'

שמן מנוע

הערות כלליות

בעת הטיפול בשמן מנוע, קרא את הערות 
הבטיחות החשובות שעל מוצרי השירות 

) עמוד 506(.
לאיכות שמן המנוע השפעה מכרעת על פעולתו 

ועל אורך חיי השירות של המנוע. לאחר ביצוע 
בדיקות מחמירות, חברת מרצדס-בנץ מאשרת 
את שמני המנוע העומדים בתקן הטכני הנוכחי.
לכן, ניתן להשתמש עם מנועי מרצדס-בנץ רק 

בשמני מנוע שאושרו על ידי מרצדס-בנץ.
תוכל לקבל מידע נוסף אודות שמני המנוע שנבדקו 

 ואושרו במרכז שירות מורשה של חברת 
מרצדס-בנץ. חברת מרצדס-בנץ ממליצה לך 

להחליף את השמן במרכז שירות מורשה. האישור 
של חברת מרצדס-בנץ מופיע על מכל השמן 

בצורת הכיתוב "MB Approval" והמספר המתאים 
 לדוגמה

.MB Approval 229.51

באפשרותך לעיין בסקירת שמני המנוע המאושרים 
 באינטרנט בכתובת

http://bevo.mercedes-benz.com על ידי הזנת 
המספר 229.5 לדוגמה.

בטבלה תוכל לראות אילו שמני מנוע אושרו לרכבך.
באפשרותך למצוא את הערכים הנכונים לדגם 

שלך בעזרת מספר ה-VIN שעל לוחית זיהוי הרכב 
) עמוד 506(.
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מנועי בנזין: במדינות מסוימות ניתן להשתמש 
בשמני מנוע שונים בתנאי שמועדי הטיפול השוטף 

מתקצרים. למידע נוסף, נא צור קשר עם מרכז 
שירות מורשה. ערכים חסרים אינם זמינים במועד 

ההבאה לדפוס.

אישור MBמנועי בנזין

229.5כל הדגמים

מנועי דיזל עם מסנן 
חלקיקים במנוע דיזל

MB אישור

 GLE 250 d Sport Utility
Vehicle

 GLE 250 d 4MATIC
Sport Utility Vehicle

 GLE 350 d 4MATIC
 Sport Utility Vehicle

)166.024(

 ,228.51
 ,229.31

229.52 ,229.51

מנועי דיזל ללא מסנן 
חלקיקים במנוע דיזל

MB אישור

 GLE 250 d 4MATIC
Sport Utility Vehicle

 ,228.5 ,228.31
 ,229.3 ,228.51
  ,229.5 ,229.31
229.52 ,229.51

 GLE 350 d 4MATIC
 Sport Utility Vehicle

)166.023(

דגמי Mercedes-AMG: השתמש רק בשמני 
.SAE 5W-40 או SAE 0W-40 מנוע

אם שמני המנוע המפורטים בטבלה אינם  +
זמינים, באפשרותך להוסיף את שמני המנוע 

שלהלן עד להחלפת השמן הבאה:
• 	  MB Approval 229.1, :כלי רכב עם מנוע בנזין

ACEA A3 229.3 או
• 	 MB Approval 229.1, :כלי רכב עם מנוע דיזל

ACEA C3 229.5 ,229.3 או

ניתן להוסיף שמן זה רק פעם אחת ובכמות שלא 
תעלה על 1 ל'.

קיבולות

הערכים שלהלן מתייחסים להחלפת שמן, כולל 
מסנן שמן.

כמות להחלפהדגם

 GLE 250 d 4MATIC
Sport Utility Vehicle

6.5 ל'

 GLE 350 d 4MATIC
Sport Utility Vehicle

8.0 ל'

 GLE 500 4MATIC
Sport Utility Vehicle

8.5 ל'

Mercedes-AMG 8.5 ל'דגמי

7.0 ל'כל שאר הדגמים

תוספים

אין להשתמש בתוספים כלשהם עם שמן   
המנוע. הדבר עלול לגרום נזק למנוע.
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צמיגות שמן מנוע

הצמיגות מתייחסת למאפייני הזרימה של נוזל 
מסוים. אם לשמן המנוע יש דירוג צמיגות גבוה, הוא 
זורם לאט; ככל שדירוג הצמיגות נמוך יותר, כך הוא 

זורם מהר יותר.
בחירת שמן המנוע מבוססת על טמפרטורות 

הסביבה ובהתאם לדירוג SAE )צמיגות(. הטבלה 
שלהלן מראה באילו דירוגי SAE ניתן להשתמש. 

מאפייני שמן המנוע המסייעים להתמודד עם 
טמפרטורות נמוכות עלולים לרדת באופן משמעותי 

במהלך השימוש בגלל הזדקנות השמן, פיח או 
ערבוב בדלק. לכן מומלץ מאוד להחליף את השמן 
במועדים קבועים ולהשתמש בשמן מנוע מאושר 

בעל דירוג SAE מתאים.

נוזל בלמים

אזהרה $

נוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר באופן קבוע. 
הדבר גורם להורדת נקודת הרתיחה של נוזל 

הבלמים. אם נקודת הרתיחה של נוזל הבלמים 
נמוכה מדי, עלולים להיווצר כיסי אוויר בעת 

הפעלתם בעומס גבוה. הדבר משפיע על יעילות 
הבלימה. הדבר עלול לגרום לתאונה.

החלף את נוזל הבלמים במועדים המפורטים.

ציית להערות הבטיחות החשובות למוצרי השירות 
בעת הטיפול בנוזל בלמים ) עמוד 506(.

תוכל למצוא את מועדי החלפת נוזל הבלמים 
בחוברת השירות.

 השתמש רק בנוזל בלמים שאושר על ידי 
.MB Approval 331.0-מרצדס-בנץ בהתאם ל

תוכל למצוא מידע אודות נוזל הבלמים המאושר 
בכל מרכז שירות מורשה או באתר האינטרנט 

.http://bevo.mercedes-benz.com

החלף את נוזל הבלמים באופן קבוע במרכז  +
שירות מורשה ותעד את ההחלפה בחוברת 

השירות.

נוזל קירור

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם הנוזל למניעת קפיאה בא במגע עם חלקיו 
החמים של המנוע שבתא המנוע, הוא עלול 

להידלק. הדבר מהווה סכנה גדולה ועלול לגרום 
לשרפה ולחבלה.

הנח למנוע להתקרר לפני מילוי הנוזל למניעת 
קפיאה. ודא שהנוזל למניעת קפיאה לא נשפך 
על צוואר המילוי. נקה היטב את שאריות הנוזל 

למניעת קפיאה מהרכיבים לפני התנעת המנוע.

הוסף רק נוזל קירור שעורבב מראש עם נוזל   
למניעת קפיאה המאושר על ידי מרצדס-בנץ. 

אחרת הדבר עלול לגרום נזק למנוע.

אין למהול את נוזל הקירור במוצרים שאינם   
מאושרים על ידי היצרן. במקרה הצורך הוסף 

מים וגש למרכז שירות מורשה.
תוכל למצוא מידע נוסף אודות נוזלי קירור 

במפרטי מרצדס-בנץ למוצרי שירות, לדוגמה 
מפרטי MB למוצרי שירות 310.1, באתר 

 .http://bevo.mercedes-benz.com האינטרנט
או צור קשר עם מרכז שירות מורשה.

השתמש תמיד בתערובת מתאימה של נוזל   
קירור גם במדינות שבהן הטמפרטורות גבוהות.

אחרת, לא תוכל לספק הגנה מתאימה למערכת 
קירור המנוע מפני שיתוך )קורוזיה( והתחממות.

החלף את נוזל הקירור באופן קבוע במרכז  +
שירות מורשה ותעד את ההחלפה בחוברת 

השירות.
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ציית להערות הבטיחות החשובות למוצרי השירות 
בעת הטיפול בנוזל קירור ) עמוד 506(.

נוזל הקירור הוא למעשה תערובת של מים ונוזל 
למניעת קפיאה/מעכב שיתוך )קורוזיה(. הוא 

אחראי ל:
• הגנה מפני שיתוך	
• הגנה מפני קפיאה	
• העלאת נקודת הרתיחה	

אם ריכוז הנוזל למניעת קפיאה/מעכב השיתוך 
הוא נכון, נקודת הרתיחה של נוזל הקירור במהלך 

. 130°C  -הפעולה תהיה כ
ריכוז הנוזל למניעת קפיאה/מעכב השיתוך 

במערכת קירור המנוע אמור להיות:
• 50% לפחות. הדבר יגן על מערכת קירור המנוע 	

. -37°C  -מפני קפיאה עד לטמפרטורה של כ
• עד 55% )הגנה מפני קפיאה עד לטמפרטורה 	

של  C° 45- (. מעבר לכך המערכת לא תוכל 
לפזר את החום בצורה יעילה.

חברת מרצדס-בנץ ממליצה להשתמש בריכוז 
הנוזל למניעת קפיאה/מעכב השיתוך בהתאם 

למפרטי MB למוצרי שירות 310.1.
בעת מסירת הרכב, מערכת הקירור מלאה  +

בנוזל קירור המבטיח הגנה מתאימה מפני 
קפיאה ושיתוך.

נוזל הקירור נבדק כל מועד שירות במרכז  +
שירות מורשה.

מערכת לניקוי השמשה הקדמית ומערכת 
לניקוי הפנסים הראשיים

הערות בטיחות חשובות

אזהרה $

אם נוזל שטיפת השמשה הקדמית בא במגע 
עם רכיביו החמים של המנוע או של מערכת 

הפליטה, הוא עלול להידלק. הדבר מהווה סכנה 
גדולה ועלול לגרום לשרפה ולחבלה.

ודא שנוזל שטיפת השמשה הקדמית אינו בא 
במגע עם צוואר המילוי.

השתמש רק בנוזל שטיפה המתאים לעדשות   
פנסים מפלסטיק, לדוגמה MB SummerFit או 

MB WinterFit. נוזל שטיפה לא מתאים עלול 
לגרום נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים 

הראשיים.
אין להשתמש במים מזוקקים או במים שעברו   

תהליך יוניזציה כדי למלא את מכל נוזל השטיפה. 
אחרת, הדבר עלול לגרום נזק לחיישן המפלס.

ניתן לערבב רק את נוזלי השטיפה  
SummerFit ו-WinterFit. אחרת, המתזים 

עלולים להיסתם.
בעת הטיפול בנוזל השטיפה, קרא את הערות 

הבטיחות החשובות שעל מוצרי השירות 
) עמוד 506(.

בטמפרטורות שמעל טמפרטורת הקפיאה:
e  מלא את מכל נוזל השטיפה בתערובת של מים

.MB SummerFit ונוזל שטיפה, לדוגמה
 ערבב חלק אחד של MB SummerFit עם 

100 חלקים של מים.
בטמפרטורות שמתחת לטמפרטורת הקפיאה:

e  מלא את מכל נוזל השטיפה בתערובת של מים
.MB WinterFit ונוזל שטיפה, לדוגמה 

לקבלת יחס הערבוב הנכון, עיין במידע שעל 
מכל הנוזל למניעת קפיאה.

+  MB SummerFit הוסף נוזל שטיפה, לדוגמה
או MB WinterFit למכל נוזל השטיפה לאורך כל 

השנה.
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נתוני רכב

הערות כלליות

נא שים לב לנתוני הרכב המסוימים:
• הגבהים המפורטים עשויים להשתנות בהתאם ל:	

צמיגים -
מטען -
מצב המתלה -
ציוד אופציונלי -
• ציוד אופציונלי מפחית את העומס המרבי 	

המותר.
• ניתן למצוא מידע אודות משקל הרכב על לוחית 	

זיהוי הרכב ) עמוד 506(.
• במדינות מסוימות בלבד: באפשרותך למצוא את 	

נתוני הרכב הספציפיים במסמכי COC )אישור 
תאימות(. מסמכים אלו מגיעים עם רכבך.

קרא את המידע בנוגע לבקרת הגובה:
•  חבילת ( AIRMATIC עמוד 258(	
• חבילת ( Off-Road Engineering עמוד 296(	

מידות ומשקלים

:דגם

גובה פתיחה
;

גובה מרבי

דגמי 
Mercedes-

AMG

2,157 מ"מ - 
2,159 מ"מ

1,949 מ"מ - 
1,950 מ"מ

כל שאר 
הדגמים עם:

:

גובה פתיחה
;

גובה מרבי

מתלה פלדה
 GLE 250 d(

 Sports
 Utility

)Vehicle

 GLE 250 d(
 4MATIC
 Sports
 Utility

)Vehicle

1,980 מ"מ2,187 מ"מ

מתלה פלדה 
)כל שאר 
הדגמים(

1,987 מ"מ2,195 מ"מ

חבילת 
AIRMATIC

2,140 מ"מ - 
2,215 מ"מ

1,931 מ"מ - 
2,006 מ"מ

 חבילת
&ON 

OFFROAD

2,140 מ"מ - 
2,245 מ"מ

1,931 מ"מ - 
2,036 מ"מ

באפשרותך למצוא את הערכים הנכונים לדגם שלך 
בעזרת מספר ה-VIN שעל לוחית זיהוי הרכב 

) עמוד 506(.
ערכים חסרים אינם זמינים במועד ההבאה לדפוס.

Mercedes-AMG דגמי

4,852 מ"מאורך הרכב

2,141 מ"מרוחב הרכב כולל מראות צד

רוחב הרכב ללא מראות צד 
ומדרגות צד

1,970 מ"מ

רוחב הרכב ללא מראות צד 
ועם מדרגות צד

גובה רכב מרבי
)Mercedes-AMG GLE 63(

1,762 מ"מ

גובה רכב מרבי
)Mercedes-AMG GLE 63 S(

1,760 מ"מ

2,915 מ"מבסיס גלגלים
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Mercedes-AMG דגמי

מרווח גחון מינימלי
)Mercedes-AMG GLE 63(

182 מ"מ

מרווח גחון מינימלי
)Mercedes-AMG GLE 63 S(

180 מ"מ

100 ק"געומס מרבי על הגג

כל שאר הדגמים

4,819 מ"מאורך הרכב

2,141 מ"מרוחב הרכב כולל מראות צד

רוחב הרכב ללא מראות צד 
ומדרגות צד

1,935 מ"מ

רוחב הרכב ללא מראות צד 
ועם מדרגות צד

1,951 מ"מ

גובה רכב מרבי )מתלה 
פלדה(

 GLE 250 d Sports Utility(
)Vehicle

 GLE 250 d 4MATIC(
)Sports Utility Vehicle

1,788 מ"מ

גובה רכב מרבי )מתלה 
פלדה(

)כל שאר הדגמים(

1,796 מ"מ

גובה רכב מרבי )חבילת 
)AIRMATIC

1,818 מ"מ

גובה רכב מרבי )חבילת 
)ON&OFFROAD

1,848 מ"מ

גובה רכב מינימלי )גובה 
נסיעה בדרך מהירה(

1,758 מ"מ

2,915 מ"מבסיס גלגלים

כל שאר הדגמים

מרווח גחון מרבי )מתלה 
פלדה(

 GLE 250 d Sports Utility(
)Vehicle

 GLE 250 d 4MATIC(
)Sports Utility Vehicle

191 מ"מ

מרווח גחון מרבי )מתלה 
פלדה(

)כל שאר הדגמים(

202 מ"מ

מרווח גחון מרבי )חבילת 
)AIRMATIC

255 מ"מ

מרווח גחון מרבי )חבילת 
)ON&OFFROAD

285 מ"מ

מרווח גחון מינימלי
)AIRMATIC חבילת(

)ON&OFFROAD חבילת(

180 מ"מ

100 ק"געומס מרבי על הגג

נתוני רכב לנהיגת שטח

עומק חציית מים

עומק המים לא יעלה על הערך המפורט   
בטבלה. שים לב שעומק החציה המותר למים 

זורמים נמוך יותר.
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הטבלה מתארת את עומק החציה : כאשר 
הרכב מועמס ומוכן לנסיעה.

מועמס ומוכן לנסיעה משמעותו: מכל דלק מלא, 
כל הנוזלים מלאים והנהג בתוך הרכב.

 בכלי רכב עם חבילת AIRMATIC או חבילת
Off-Road Engineering: לעומסים עד לעומס 

המרבי המותר אין השפעה על יכולת חציית מים.
ערכים חסרים אינם זמינים במועד ההבאה לדפוס.

עומק 
חציית מים

50 ס"מכלי רכב עם מתלה פלדה

כלי רכב עם חבילת 
AIRMATIC

50 ס"מגובה מוגבה

 Off-Road כלי רכב עם חבילת
 Engineering

50 ס"מגובה נסיעת שטח 1

50 ס"מגובה נסיעת שטח 2

60 ס"מגובה נסיעת שטח 3

Mercedes-AMG דגמי

50 ס"מגובה מוגבה

 מידע נוסף אודות חציית מים בשטח 
) עמוד 230(.

זווית גישה/נטישה

הטבלה מתארת את זוויות הגישה והנטישה : 
ו-; כאשר הרכב מועמס ומוכן לנסיעה.

בכלי רכב בעלי קפיצי פלדה, רכב מועמס ומוכן 
לנסיעה משמעותו: מכל דלק מלא, כל הנוזלים 

מלאים והנהג בתוך הרכב.
 בכלי רכב עם חבילת AIRMATIC או חבילת

Off-Road Engineering: לעומסים עד לעומס 
המרבי המותר אין השפעה על זוויות הגישה 

והנטישה.
)AMG כל כלי הרכב )מלבד דגמי

:;

כלי רכב עם מתלה 
פלדה

26°26°

כלי רכב עם חבילת 
AIRMATIC

23°24°גובה רגיל

29°28°גובה מוגבה

כלי רכב עם חבילת 
 Off-Road

 Engineering

23°24°גובה רגיל

26°26°גובה נסיעת שטח 1

29°28°גובה נסיעת שטח 2

30°29°גובה נסיעת שטח 3
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:;

 דגמי
Mercedes-AMG

גובה רגיל )במצב 
 AMG ספורט עם

)RIDE CONTROL

21°24°

23°24°גובה מוגבה

AMG דגמי

:;

כלי רכב עם מתלה 
פלדה

23°26°

כלי רכב עם חבילת 
AIRMATIC

22°24°גובה רגיל

26°28°גובה מוגבה

כלי רכב עם חבילת 
 Off-Road

 Engineering

22°24°גובה רגיל

24°26°גובה נסיעת שטח 1

26°28°גובה נסיעת שטח 2

28°29°גובה נסיעת שטח 3

למידע נוסף אודות זוויות הגישה/הנטישה, ראה 
) עמוד 234(.

יכולת נסיעה בשיפוע מרבי

שים לב שיכולת הנסיעה של הרכב בשיפוע תלויה 
בתנאי השטח והדרך.

 : Off-Road Engineering כלי רכב עם חבילת
יכולת הנסיעה בשיפוע עליה המרבי הוא 100% 

.)LOW( בעת שילוב להילוך שטח נמוך
דגמי Mercedes-AMG: יכולת נסיעה מרבית 

בשיפוע היא 80%.

 : Off-Road Engineering כלי רכב ללא חבילת
יכולת נסיעה מרבית בשיפוע היא 80%.

 :GLE 550 e 4MATIC Sport Utility Vehicle
יכולת נסיעה מרבית בשיפוע היא 50%.

לחץ בזהירות על דוושת ההאצה וודא שהגלגלים 
לא מסתחררים בעת נסיעה בשיפוע תלול.

אם העומס שעל הסרן הקדמי יורד בעת  +
התחלת הנסיעה בעלייה תלולה, הגלגלים 

 4ETS -הקדמיים נוטים להסתחרר. מערכת ה
מזהה מצב זה ובולמת את הגלגלים בהתאם. 
המומנט העובר אל הגלגלים האחוריים עולה, 

וקל יותר להתחיל בנסיעה.
למידע נוסף אודות יכולת הנסיעה המרבית 

בשיפוע, ראה ) עמוד 235(.

מוט וו גרירה

מידות התקנה

אם אתה מתקין וו גרירה, ייתכן שיהיה עליך   
לבצע שינויים במערכת קירור המנוע ובמערכת 

העברת הכוח, תלוי בסוג הרכב.
אם אתה מתקין וו גרירה, עליך לשים לב לנקודות 

העיגון במסגרת השלדה.
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: נקודות חיבור וו הגרירה
; מידת השלוחה

= קו ציר הסרן האחורי
בעת התקנת וו גרירה במפעל, מידת השלוחה כולל 

המכסה המגן היא 1,122 מ"מ.
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עומסי גרור

ודא שהעומס על ראש וו הגרירה קרוב ככל הניתן לערכו המרבי המותר. העומס המינימלי על ראש וו   
הגרירה חייב להיות 50 ק"ג לפחות, אחרת הגרור עלול להשתחרר.

שים לב שכושר ההעמסה והעומס על הסרן האחורי מופחתים מכושר ההעמסה הממשי.
ערכים חסרים בדגם GLE 320 4MATIC Sport Utility Vehicle אינם זמינים במועד ההבאה לדפוס.

עומס גרור מותר, ללא בלמים

GLE 320 4MATIC Sport Utility Vehicle

GLE 400 4MATIC Sport Utility Vehicle750 ק"ג

GLE 500 4MATIC Sport Utility Vehicle750 ק"ג

 Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Sport
Utility Vehicle

750 ק"ג

 Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Sport
Utility Vehicle

750 ק"ג

GLE 250 d 4MATIC Sport Utility Vehicle750 ק"ג

GLE 250 d Sport Utility Vehicle750 ק"ג

GLE 350 d 4MATIC Sport Utility Vehicle750 ק"ג

GLE 500 e 4MATIC Sport Utility Vehicle750 ק"ג

עומס גרור מותר, עם בלמים )בשיפוע )עלייה( מינימלי של 12% ממצב עמידה במקום(

דגמים עם קפיצי פלדה ללא 
AMG עיצוב

דגמים עם קפיצי פלדה עם 
AMG עיצוב

 GLE 320 4MATIC Sport
Utility Vehicle

 GLE 400 4MATIC Sport
Utility Vehicle

2,900 ק"ג3,500 ק"ג

 GLE 500 4MATIC Sport
Utility Vehicle

2,950 ק"ג3,500 ק"ג

Mercedes-
 AMG GLE 63 4MATIC

Sport Utility Vehicle

—3,050 ק"ג

Mercedes-
 AMG GLE 63 S 4MATIC

Sport Utility Vehicle

—3,050 ק"ג
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 GLE 250 d 4MATIC Sport
Utility Vehicle

2,950 ק"ג )כלי רכב עם וו 
גרירה(

3,500 ק"ג )כלי רכב עם וו 
גרירה שהותקן במפעל או עם 
)Off-Road Engineering חבילת

2,950 ק"ג

 GLE 250 d Sport Utility
Vehicle

2,500 ק"ג2,500 ק"ג

 GLE 350 d 4MATIC Sport
Utility Vehicle

2,950 ק"ג3,500 ק"ג

 GLE 500 e 4MATIC Sport
Utility Vehicle

2,000 ק"ג2,000 ק"ג

העומס על ראש וו הגרירה )אינו כלול בעומס הגרור(

דגמים עם קפיצי פלדה ללא 
AMG עיצוב

דגמים עם קפיצי פלדה עם 
AMG עיצוב

 GLE 320 4MATIC Sport
Utility Vehicle

 GLE 400 4MATIC Sport
Utility Vehicle

120 ק"ג140 ק"ג

 GLE 500 4MATIC Sport
Utility Vehicle

120 ק"ג140 ק"ג

Mercedes-
 AMG GLE 63 4MATIC

Sport Utility Vehicle

—140 ק"ג

Mercedes-
 AMG GLE 63 S 4MATIC

Sport Utility Vehicle

—140 ק"ג

 GLE 250 d 4MATIC Sport
Utility Vehicle

120 ק"ג )כלי רכב עם וו גרירה(
140 ק"ג )כלי רכב עם וו גרירה 
שהותקן במפעל או עם חבילת 

)Off-Road Engineering

120 ק"ג

 GLE 250 d Sport Utility
Vehicle

100 ק"ג100 ק"ג

 GLE 350 d 4MATIC Sport
Utility Vehicle

120 ק"ג140 ק"ג

 GLE 500 e 4MATIC Sport
Utility Vehicle

80 ק"ג80 ק"ג
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העומס המרבי המותר על הסרן האחורי בעת גרירת גרור

GLE 320 4MATIC Sport Utility Vehicle

GLE 400 4MATIC Sport Utility Vehicle1,700 ק"ג

GLE 500 4MATIC Sport Utility Vehicle1,700 ק"ג

 Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Sport
Utility Vehicle

1,750 ק"ג

 Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Sport
Utility Vehicle

1,750 ק"ג

GLE 250 d 4MATIC Sport Utility Vehicle)1,750 ק"ג )כלי רכב עם וו גרירה
1,700 ק"ג )כלי רכב עם וו גרירה שהותקן במפעל 

)Off-Road Engineering או עם חבילת

GLE 250 d Sport Utility Vehicle1,700 ק"ג

GLE 350 d 4MATIC Sport Utility Vehicle1,700 ק"ג

GLE 500 e 4MATIC Sport Utility Vehicle1,780 ק"ג

העומס הממשי על וו הגרירה לא יעלה על הערך הנתון. ניתן למצוא את הערך על לוחית הזיהוי שעל מוט 
הגרירה או על לוחית הזיהוי של הגרור. הערך הנמוך יותר הוא התקף.

באפשרותך לחבר מערכות נשיאה, כגון מערכת להובלת אופניים על ראש וו הגרירה. העומס המרבי על 
ראש וו הגרירה בעת השימוש במערכות נשיאה לא יעלה על 75 ק"ג.
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