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ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

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

 למען ביטחונךס בנץ החדשה שלך.את המרצד

כב, מלאהאישי ולמען חיי שירות ארוכים של הר

ה המצויים בספראחר הוראות והערות האזהר

כבנהג זה. התעלמות מהן עשויה להוביל לנזק לר

או לפציעות אישיות.

כבך עשוי להיותהציוד או תיאור המוצר של ר

שונה בהתאם:

לדגם£

להזמנה£

סת המדינהלגר£

לזמינות£

כב בעל הגההאיורים בספר נהג זה מציגים ר

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

ת לעצמה את הזכות להכניסה שומרהחבר
שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

כבך עשוי להיות שונה מהמוצגלפיכך, הציוד בר

באיורים ובתיאורים.

כב:הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהר

פסמודספר נהג £

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

כב  והעברשמור מסמכים אלה תמיד בתוך הר

תאותם לרשות הבעלים החדשים במעמד מכיר

כב.הר

באפשרותך ללמוד ולהכיר את התכונות

כבך בספרהבולטות העיקריות של ר

הנהג הזמין באינטרנט בשפות אנגלית

מנית באתר:וגר

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

ריכיםבאפשרותך להשתמש גם ביישומי המד

ס בנץ:של מרצד

ריכים שלב כי ייתכן שאפליקציות המדנא שים ל

ם זמינות במדינתך.ס בנץ טרמרצד
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פוס בע“מ. הפקה: מידע טכני ד
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4.................................................אינדקס

23......................................................מבוא

31..........................................במבט חטוף

44..................................................בטיחות

84......................................הפתיחה וסגיר

110...............בים, גלגל הגה ומראותמוש

126..........מיתה ומגבי שמשה הקדתאור

136.......................................ת אקליםבקר

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

228............................ך ותצוגותרב דמחש

292.................................אחסון ומאפיינים

310....................................טיפול ותחזוקה

326............................................ךרתיקוני ד

345....................................גלגלים וצמיגים

375.............................................מידע טכני
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אאאאא  

כתבה � מעראזעקה נגד גני

83........................................האזעקה נגד גריר

83..........................כבחיישן תנועה בתוך הר

83...........................................................נטרול�

�ATA82.....בה)כת אזעקה נגד גני (מער

82...........(אימובילייזר)שולל התנעה �

292..........................................איזורי אחסון

292.....................................הנחיות להעמסה

292.......................................תאי אחסון

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

אבטחת מטען באמצעות ווים של

297.........................................רשת תא מטען

297..................................מכסה תא מטען�

294...................ב האחוריתאי אחסון במוש

תאי אחסון מתחת לרצפת תא

298..........................................................המטען

תא אחסון/טלפון מתחת למשענת

294.................................................................... יד

295..תא אחסון במשענת הגב האחורית

293............................................תא משקפיים

293..................................מייםתאי אחסון קד

295............................................רשתות אחסון

295.............................(Coupe)תיק סקי 

297....................................ת תיק סקיהסר�

הוצאת המגלשיים וקיפול תיק�

296.........................................................הסקי

פתיחת תיק הסקי והכנסת�

296...............................................המגלשיים

297..................פתח מעבר לתא המטען�

375..............................כבאלקטרוניקת הר

375.................כבטיפול באלקטרוניקת הר

מכשירי קשר וטלפונים ניידים

RF(..........375ר ת (משדבהתקנה מאוחר

בבבבב  

בטיחות

כות לנהיגה בטוחה)(ראה מער

46.......................................בטיחות נוסעים

חגורות בטיחות (ראה גם חגורות

46............................................................בטיחות

61.......כב)כב (ראה גם ילדים ברילדים בר

48.................................ת בטיחותהידוק חגור

46...........................הערות בטיחות חשובות

45..............כת ריסוןה של מערנורית אזהר

נורית חיווי של כרית אוויר של

45...............................................מיהנוסע הקד

47...................ת בטיחותשימוש נכון בחגור

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

49...........................הערות בטיחות חשובות

49............................................................מההקד

הפעלה של מותחני חגורות בטיחות

58.........................................ושל כריות האוויר

58........................................................הפעלה�

51..............................כי הנהגברכרית אוויר ל

52...................כרית אוויר להגנה על הראש

52..............................................כרית אוויר וילון

51................................................כרית אוויר צד

50.....................................מיותכריות אוויר קד

כת נטרולהפעלה של מער�

אוטומטי של כרית האוויר של

53...........................................מיהנוסע הקד

נטרול אוטומטי של כרית האוויר�

52...................................מישל הנוסע הקד

כת נטרולתקלות אפשריות במער�

אוטומטי של כרית האוויר של

57...........................................מיהנוסע הקד

55..............................................בדיקה עצמית

57..........................................קשת התהפכות
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175.................................בלם חניה חשמלי

175............................................הערות כלליות

175..............................הפעלה אוטומטית�

175...................הפעלה או שחרור ידניים�

בלמים

73..............................................................בלמים

80..........................................בלימה מותאמת

77..................................סייען בלימה מותאם

כת סיוע לנהיגה ברוחות צדמער

)Magic Body Control( .......................................79

82.......(STEER CONTROL)ת היגוי בקר

 למניעת נעילתABSכת מער

73..............................................................גלגלים

 BAS(תגבור בלימה)..................................73

 BAS PLUSתגבור בלימה פלוס)

73.............................עם סייען תנועה חוצה)

EBD )חלוקת כוח בלימה

79...................................................)תינורטקלא

136........................................ת אקליםבקר

136............ת אקליםכת בקרת מערסקיר

136.......................................הערות כלליות�

ת אקליםה עבור  בקרלוח בקר

137...............................................אוטומטית

תהערות על השימוש בבקר

138..............................האקלים האוטומטית

138..................ת אקלים אוטומטיתבקר�

ECO Start / Stop...............139תפקוד �

139.......ת אקלים � הפעלהכת בקרמער

139.....ת אקליםבוי של בקרהפעלה/כי�

םע רוריקתפקוד  לש יוביכ/הלעפה

139.....................................................ריווא שוביי

םע רוריק” דוקפתב הלקת�

140..............................................“ריווא שוביי

141.............................ת חלוקת האוויררהגד

142..........................ת זרימת האוויררהגד�

141..................................הת טמפרטוררהגד

ה באזורת טמפרטוררהגד�

141....................................................הרגליים

141.................................ת מצב אקליםרהגד

142..........ןורכנס דוקפת הלעפה/הקספה

142............................ת החלונותשרפה

143.....אדים בצד החיצוני של החלונות�

142.....אדים בצד הפנימי של החלונות�

142.................מיתת השמשה הקדשרפה

143...............................חימום החלון האחורי

תקלות אפשריות בחימום�

144........................................החלון האחורי

ת אקלים למצבביעת בקרק

140...................................................אוטומטי

145..............חימום שיורי � הפעלה/נטרול

בוי של מצב מיחזורהפעלה/כי

143...............................................................אוויר

143..........................................בויהפעלה/כי�

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר

143..................................לחצן מיחזור האוויר

147........................(Coupe) חימום עזר 

147...................הערות בטיחות חשובות�

148...........................................לפני הפעלה�

בוי של חימום עזר/הפעלה/כי�

אוורור באמצעות מתג הנדנד

148............................כזיתבקונסולה המר

בוי של חימום עזר/הפעלה/כי�

149...........חוקאוורור באמצעות שלט ר

מגבר חימום, הפעלה�

150...................................והפסקת פעולה

151........חוקהחלפת סוללה בשלט הר�

כתבמער תוירשפאתקלות �

152.............................חימום/אוורור העזר

147............................................יוניזציה

145.....................................מטהר אוויר

145...........................הפעלת מטהר אוויר�



אינדקס6

147..ריווא רהטמ םע תוירשפאתקלות �

152..........................כוונון פתחי אוורור

153..כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות�

154............כוונון פתחי אוורור האחוריים�

153............כוונון פתחי  אוורור הצדדיים�

153.............כזייםכוונון פתחי  אוורור מר�

ת עוצמת המאוורר של פתחירהגד

AIRSCARF.......................................154

180............................................ת שיוטבקר

180.......................................הערות כלליות�

182.....................................ת מהירותרהגד�

181.............................ת שיוטת בקרבחיר�

183............................ת השיוטנטרול בקר�

181..................................ת שיוטידית בקר�

קריאה למהירות האחרונה�

182.................................................השנשמר

181.......בועהת מהירות ונהיגה קשמיר�

ה באמצעות מתג הגגפתיחה/סגיר

104................................................................ךהר

104...ה באמצעות המפתחפתיחה/סגיר

107...................ךתקלות אפשריות בגג הר

118...............................................גלגל הגה

119....................................חימום גלגל ההגה

119...............................כוונון של גלגל ההגה

120....................מאפיין כניסה קלה/יציאה

ב נהגמיקום גלגל הגה ומוש�

בעת שמאפיין  כניסה קלה/

120..................................יציאה קלה פועל

ב הנהגמיקום גלגל ההגה ומוש�

121..........................................במצב נהיגה

מאפיין יציאה קלה כתגובה�

121.............................................להתנגשות

120.................תקלות בחימום גלגל ההגה

35.............................ב תפקודיגלגל הגה ר

גלגל � החלפה

353....................................................צמיג נקור

354.............................................אחסון גלגלים

354..............................................התקנת גלגל

355..תורדרדתה דגנכ בכרה תא חטבא�

354...........................................כבהכנת הר�

358........................................כבהנמכת הר�

355..........................................כבמת הרהר�

357............................................ת גלגלהסר�

357..............................התקנת גלגל חדש�

354................................................בב גלגליםס

354....................................................בובכיוון סי

359...................שילוב צמיגים וגלגלים

359...................הערות בטיחות חשובות�

371.........................................(AMG)גלגל חלופי 

371...................הערות בטיחות חשובות�

372.......................הוצאת הגלגל החלופי�

372......ניפוח הגלגל החלופי המתקפל�

374.......................................נתונים טכניים�

גגגגג

107................................(Coupe)מי גג פנור

107....ימרונפה גגה לש ללגנ ןוליוו תלעפה

Magic SKYControl) (109...........גג זכוכית

Magic SKYControl.................109הפעלת �

109.............................סכנת התחשמלות�

איפוס ווילון השמש הנגלל של

108..............................................מיהגג הפנור

ה של וילון שמשפתיחה וסגיר

108...............................................................נגלל

ה של וילוןתפקוד הגנה בעת סגיר

107...........................................השמש הנגלל

103 ...................(Cabriolet) ך מתקפל גג ר

105......ה של תא המטעןמחיצת ההפרד

106.........(AIRCAP)מסיט רוח אוטומטי 

105..........................ך מחדשנעילת הגג הר
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דלק

170...........................................................תדלוק

170...................הערות בטיחות חשובות�

171.........קלד יולימ חתפ הסכמ החיתפ�

172...........קלד יולימ חתפ הסכמ הריגס�

173..................תקלות של דלק ומיכל דלק

90......................................................דלתות

90......................הערות בטיחות חשובות�

ותתלדה תחיתפו הליענ לוטיב

91............................................................םינפבמ

תשחרור נעילה בדלת הנהג בעזר

92.................................................מפתח חירום

93.........םוריח חתפמ תרזעב בכרה תליענ

כזיתנעילה וביטול נעילה מר

91...........................................................מבפנים

92..........................מאפיין נעילה אוטומטית

92............................................ה מוחלטתסגיר

94............................מכסה תא המטען

גילוי מכשולים באמצעות תפקוד�

ה של מכסהההגנה בעת סגיר

94................................................תא המטען

339.........................הה והתנעה בגרירגריר

83........................................האזעקה נגד גריר

עונמ תענתה( הרירגב הענתה

341..............................................)םוריחמצב ב

הגריר

 339.......................הערות בטיחות חשובות

341...............................................כבהובלת הר

4MATIC...........341כב עם הערות לכלי ר

340............הה לולאת הגרירהתקנה/הסר

340................עם שני הסרנים על הקרקע

ההההה 

מנגנון לשחרור חירום של מכסה תא

99...............................(Cabriolet)מטען  

98...................ת של תא מטעןנעילה נפרד

95.....פתיחה ידנית של מכסה תא מטען

97......ה אוטומטית מבפניםפתיחה/סגיר

96........................................פתיחה ללא ידיים

95......)ץוחבמ( תיטמוטוא הריגס/החיתפ

ביטול נעילה של דלת תא המטען

98.............................................(מפתח חירום)

דדדדד
הגבלת המהירות

SPEEDTRONICראה 

35.................ב תפקודיהגה � גלגל הגה ר

23.........................................בהביהגנת הס

23...........................כב משומשגריטת כלי ר

23...............................................הערות כלליות

23...................סחלפים מקוריים של מרצד

341.........................................כבהובלת הר

248...................................הודעות בתצוגה

248.......................................הערות כלליות�

248....................ת הודעות תצוגההסתר�

248.........................................זיכרון הודעות�

249..................................כות בטיחותמער�

262..........................................................מנוע�

265......................................כות נהיגהמער�

279......................................................מפתח�

273......................................................צמיגים�

275............................................................כבר�

260......................................................התאור�

החלפת גלגל

353....................................................צמיג נקור

354.............................................אחסון גלגלים

354..............................................התקנת גלגל
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355...תורדרדתה דגנכ בכרה תא חטבא�

354............................................כבהכנת הר�

358........................................כבהנמכת הר�

355..........................................כבמת הרהר�

357.............................................ת גלגלהסר�

357..............................התקנת גלגל חדש�

354.................................................בב גלגליםס

354....................................................בובכיוון סי

359...................שילוב צמיגים וגלגלים

359...................הערות בטיחות חשובות�

132........................................החלפת נורות

345...................................................הפעלה

345...................הערות בטיחות חשובות�

345..................................הערות על נהיגה�

ת צמיגים, התקנתםבחיר

346....................................................והחלפתם

ת תקופתית לגלגליםביקור

346.......................................................ולצמיגים

סוליית הצמיג � הערות בטיחות

346........................................................חשובות

MOExtended...........346 צמיגי אל�תקר

155.......................1,500 הק“מ הראשונים

155............................הערות להרצת המנוע

156...............................................מצבי מפתח

Start-Stop.............................156לחצן �

Start-Stop.....157מצבי מפתח בלחצן �

158......................................התנעת המנוע

התנעה באמצעות לחצן�

 Start-Stop....................................158

158...................ת המפתחהתנעה בעזר�

158..................בת הילוכים אוטומטיתתי�

159............................................תחילת נסיעה

159.....................................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop....................159תפקוד 

160.......ממה אוטומטית של המנועהד�

בוי/הפעלת תפקודכי�

 ECO Start-Stop............................161

162..........................................תקלות מנוע�

160..............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

46..................................................חגורות בטיחות

61.......כב)כב (ראה גם ילדים ברילדים בר

48.................................ת בטיחותהידוק חגור

46...........................הערות בטיחות חשובות

45..............כת ריסוןה של מערנורית אזהר

נורית חיווי של כרית אוויר של

45...............................................מיהנוסע הקד

47...................ת בטיחותשימוש נכון בחגור

322.....................................חיישנים � ניקוי

147..............................(Coupe) חימום עזר 

147...................הערות בטיחות חשובות�

148...........................................לפני הפעלה�

בוי של חימום עזר/הפעלה/כי�

אוורור באמצעות מתג הנדנד

148............................כזיתבקונסולה המר

בוי של חימום עזר/הפעלה/כי�

149...........חוקאוורור באמצעות שלט ר

מגבר חימום, הפעלה�

150...................................והפסקת פעולה

151........חוקהחלפת סוללה בשלט הר�

כתבמער תוירשפאתקלות �

152.............................חימום/אוורור העזר

חחחחח 

זזזזז 

124..................................זיכרון � תפקודים

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

124.........................רות בזיכרוןה והגדשמיר

125.......רות שמורות בזיכרוןקריאה להגד
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72...................................כבחיות מחמד בר

חלונות צד

99.......................� הערות בטיחות חשובות

102...................................איפוס חלונות הצד

100..................ה חלונות הצדפתיחה/סגיר

ה של כל חלונותפתיחה/סגיר

101................................(Cabriolet)הצד 

101........(Coupe) מאפיין פתיחת נוחות 

102...........(Coupe) ת נוחותמאפיין סגיר

102....................................שימוש במפתח�

KEYLESS-GO.............102שימוש ב� �

ת חלוןתפקוד הגנה בעת סגיר

100................................................................הצד

103.........תקלות אפשריות בחלונות הצד

23.................ס בנץחלפים מקוריים מרצד

173......................................................חניה

173...................הערות בטיחות חשובות�

175.....................................בלם חניה חשמלי

175.......................................הערות כלליות�

176.........................................בלימת חירום�

175...............................� הפעלה אוטומטית

176....................................� שחרור אוטומטי

175...................� הפעלה או שחרור ידניים

176..................כב לזמן ממושךהחניית הר

174.........................................ממת המנועהד

174...................הערות בטיחות חשובות�

Start-Stop..............174שימוש בלחצן �

174....................................שימוש במפתח�

317.............................כבטיפול (טיפוח) הר

320...טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט�

319...................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה�

319................................ניקוי משטחי צבע�

318.........................................שטיפה ידנית�

ייייי
טטטטט 

320............................כבניקוי חלקי הר

321......................................................גלגלים�

323....................................................חיישנים�

322......................................................חלונות�

322............................................להבי מגבים�

323.........................360°מצלמת �

323.......................מצלמת נסיעה לאחור�

320..............(Cabriolet)ך ניקוי הגג הר�

AIRCAP (Cabriolet)..............321ניקוי �

322.......פנסי איתות במראות חיצוניות�

322.....................................פנסים חיצוניים�

323...................................צינורות הפליטה�

324........כבניקוי (טיפוח) של פנים הר

גלגל ההגה וידית או בורר�

325.................................................ההילוכים

325........................................דיפון פלסטיק�

325..............................דיפון עץ ופסי דיפון�

326.....................................חגורות בטיחות�

325.........................................ביםכיסוי מוש�

324............................................מסך תצוגה�

324..........................סייען ראיית יום ולילה�

326..........................ריפוד הגג והשטיחים�

239.....................................טלפון � תפריט

239...........................................בלת שיחהק�

239...........................חיית או סיום שיחהד�

240.....םינופלטה רפס ךותמ רפסמ גויח�

240...................................................חוזר גויח�

61..............................................כבבר ילדים

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

כת ריסון לילד מסוגאבטחת מער

63...........................(Cabriolet)איזופיקס 

כת ריסון לילד מסוגאבטחת מער

i-Size (Coupe)................63איזופיקס או 
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כת לנטרולכב ללא מערכלי ר

אוטומטי של כרית האוויר של

66...............................................מיהנוסע הקד

66....................כות ריסון הפונה לפניםמער

66.........כות ריסון לילד הפונה לאחורמער

62.................................כות ריסון לילדיםמער

כות ריסוןמיקום נכון עבור מער�

67.....................(Cabriolet)/(Coupe) לילד 

71.............כות ריסון לילדים מומלצותמער

סלית/ברכות ריסון אוניהמלצה למער�

ISOFIX.........72סלית מסוג בר   חצי�אוני

כות ריסון לילד מומלצותמער�

תהמותקנות באמצעות חגור

71...................................כבבטיחות של הר

בים המתאימים להתקנהמוש

כות ריסון לילד באמצעותשל מער

69..............................................ת בטיחותחגור

בים המתאימים להתקנה שלמוש

69......כות ריסון לילד מסוג איזופיקסמער

בים המתאימים להתקנה שלמוש

כות ריסון לילד מסוגמער

 i-Size (Coupe)...................................69

ב הנוסעכות ריסון לילד במושמער

65..............................................................מיהקד

64............(Coupe)ה עילית רצועת קשיר

65.....ה עיליתעיגונים של רצועת קשיר�

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

49...........................הערות בטיחות חשובות

49............................................................מההקד

הפעלה של מותחני חגורות בטיחות

58.........................................ושל כריות האוויר

58........................................................הפעלה�

51..............................כי הנהגברכרית אוויר ל

52...................כרית אוויר להגנה על הראש

52..............................................כרית אוויר וילון

51................................................כרית אוויר צד

50.....................................מיותכריות אוויר קד

כת נטרולהפעלה של מער�

אוטומטי של כרית האוויר של

53...........................................מיהנוסע הקד

נטרול אוטומטי של כרית האוויר�

52...................................מישל הנוסע הקד

כת נטרולתקלות אפשריות במער�

אוטומטי של כרית האוויר של

57...........................................מיהנוסע הקד

55..............................................בדיקה עצמית

57..........................................קשת התהפכות

כככככ

ללללל

להבי מגבים

133........................מיתמגבי השמשה הקד

133...............................החלפת להבי מגבים

134..............................ת להבי מגביםהסר�

134........................התקנת להב המגבים�

בוי של מגבי השמשההפעלה/כי

133.......................................................מיתהקד

תקלות אפשריות במגבי השמשה

135.......................................................מיתהקד

42...........................ה בדלת הנהגלוח בקר

33..........................................לוח המחוונים

229..............................ךרב הדהפעלת מחש

ה של נוזל קירורמד טמפרטור

229............................................................המנוע

228......................................................מד סל“ד

34......................................ה וחיווינוריות אזהר

228................................ת לוח מחווניםתאור

31.........................................................תא הנהג
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228.................ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

230................................ב תכליתיתתצוגת ר

231.........................(Head-up Display)תצוגה עילית 

231...................הערות בטיחות חשובות�

231.......................................הערות כלליות�

231..........................................תצוגה והפעלה

233..................................הראפשריות הגד�

40........................................ה עילילוח בקר

348...............................לחץ אוויר בצמיגים

ת לחץכת בקראתחול של מער

352.........................................האוויר בצמיגים

בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר

351.......................................................בצמיגים

348.......מפרטים של לחצי אוויר בצמיגים

בוד לחץ אווירה של  איכת אזהרמער

352.......................................................בצמיגים

350...................הערות בטיחות חשובות�

350....ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרמער

כתה של מערהודעות אזהר

351.................ת לחץ האוויר בצמיגיםבקר

301.................................מצית סיגריות

301...................הערות בטיחות חשובות�

303......................שימוש בתא הקירור

304.............הוצאת תא קירור והתקנתו�

303.................................טיפול בתא קירור�

308.....................................................שטיחונים

304.חוק לפתיחת שער החניהשלט ר

306......................................ריםמחיקת תד�

306......ה של שער החניהפתיחה/סגיר�

306.......................................................ריםתד�

304.......................................................תכנות�

309.................ביתפלקטימית רשמשה קד

302............שקעים חשמליים 12 וולט

302.............................ב אחורישקע במוש�

מיתשקע בקונסולה הקד�

302.................................................כזיתהמר

303..................................שקע בתא מטען�

301...................................................המאפר

301.........................................מיתה קדמאפר

24.......................................................................מבוא

29............................................אחריות מקיפה

23.......................כב משומשיםגריטת כלי ר

23........................................בהביהגנה על הס

25..........................................ת תאימותהצהר

25...........................................................מגבה�

27....................................כה לתיקון נקר� ער

23............סחלפים מקוריים של של מרצד

30......................................מידע זכויות יוצרים

28...................................כת אבחון עצמימער

28...........סכז שירות מורשה של מרצדמר

24...............................................נסיעה בטוחה

24.........................................................כבספר ר

28...................................................כברישום הר

29.....................................................שימוש נכון

מממממ

299...............................................מאפיינים

299...................הערות בטיחות חשובות�

301..וילון שמש נגלל על חלון האחורי

301............ב הנהגפרישה/גלילה ממוש�

300.......................................מגני שמש

300.......................................בעת סנוון מהצד

300...................מראת איפור במגן השמש

299..................................מחזיק כוסות

299...................הערות בטיחות חשובות�

299.....................במשענת היד האחורית�

299............מיתכזית הקדבקונסולה מר�



אינדקס12

29...................... עבור כרטיס חילוץQRקוד 

24.......................................................כבציוד הר

25.........................תאימות אלקטרומגנטית

29....................................................תיעוד מידע

מגבה

327..............................................אחסון

25...............................ת תאימותהצהר

355...........................................שימוש במגבה

133......................מיתמגבי השמשה הקד

133...............................החלפת להבי מגבים

134..............................ת להבי מגביםהסר�

134........................התקנת להב המגבים�

בוי של מגבי השמשההפעלה/כי

133.......................................................מיתהקד

תקלות אפשריות במגבי השמשה

135.......................................................מיתהקד

300.............................................מגני שמש

300.......................................בעת סנוון מהצד

300...................מראת איפור במגן השמש

378.........................בוליםמוצרי שירות וקי

378...................הערות בטיחות חשובות�

378................................................................דלק

379...........................................................בנזין�

379....................................בול מיכל דלקקי�

380....................................................תוספים�

380...................מידע על תצרוכת הדלק�

382..................................................נוזל בלמים

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

382...................הערות בטיחות חשובות�

383.................................................נוזל שטיפה

383...................הערות בטיחות חשובות�

381.....................................................שמן מנוע

381.......................................הערות כלליות�

382................................צמיגות שמן מנוע�

381.....................................................בוליםקי�

381....................................................תוספים�

116...................................בים אחורייםמוש

116...................................מייםבים קדמוש

111..................................................ביםמוש

117............בבוי של אוורור מושהפעלה/כי

AIRSCARF.......................................118

118..........................בתקלות באוורור המוש�

117....................בתקלות בחימום המוש�

110..........................גב של הנהכוונון מוש

112..............................................ביםכוונון מוש

112..........ב הנהגכוונון חשמלי של מוש�

במי ממושב הנוסע הקדכוונון מוש

112..............................................................הנהג

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

113................מיב הנוסע הקדכוונון מוש�

113........................כוונון משענת ראש

כוונון מכני של גובה משענות ראש�

110...........................(Coupe)אחוריות 

113..........מיתכוונון משענת ראש הקד�

ביםכוונון משענות ראש של המוש�

114.................................................האחוריים

מיותקיפול משענות הראש הקד

114..............................................לפנים/לאחור

115.......קיפול של משענת הגב לפנים�

115.......קיפול של משענת הגב לאחור�

115.............ב מתארים פעילב רכוונון מוש

115.......................תמיכת הגב ל� 4 כיוונים

110...........בה נכונה של הנהגתנוחות ישי

299.........................................מחזיק כוסות

299...................הערות בטיחות חשובות�

299........................במשענת היד אחורית�

299............מיתכזית הקדבקונסולה מר�

ךרב הדמחש

229.................................ךרב דהפעלת מחש

233..............תפריטים ותפריטי משנה

233...........................................ת תפריטסקיר

Trip......................233) תפריט נסיעה (
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235..........................................כיםאיפוס ער�

234..............................מד מהירות דיגיטלי�

From startב נסיעה מחש�

(מתחילת הנסיעה) או

From reset (מאיפוס).........................234

תצוגת טווח ותצרוכת הדלק�

233...................................................הנוכחית

233...............................רטיתתצוגה סטנד�

ECO..................................234תצוגת �

Settings...............241  רותתפריט הגד

247......................רותרות הגדאיפוס הגד�

241.............................תפריט משנה סיוע�

תפריטי משנה

245........................התפריט משנה תאור�

246..............תפריט משנה לוח מחוונים�

246..............................כבתפריט משנה ר�

AMG..........247כב  בכלי רAMGתפריט 

247.....................................................רותהגד�

כת סייעןהפעלת/ניתוק מער�

243......................ב פעילה על נתילשמיר

הפעלת/ניתוק של סייען שטחים�

243........................................................מתים

244..................תפריט של תצוגת עילית�

239..................................תפריט טלפון

239...........................................בלת שיחהק�

239...........................חיית או סיום שיחהד�

240.....םינופלטה רפס ךותמ רפסמ גויח�

240...................................................חוזר גויח�

237..........כת שמע)תפריט רדיו (מער

237.....................(Media)תפריט מדיה 

237.......................החלפת מקורות מדיה�

238....עמש תיידמ וא עמש ןגנהפעלה �

DVD........................238הפעלה וידיאו �

Navigation.................235תפריט ניווט 

235.................הנחיית מסלול לא פעילה�

236........................הנחיית מסלול פעילה�

237....כת ניווטחיוויים נוספים של מער�

235..........................תצוגות הוראות ניווט�

240.....................פיתתפריט תצוגה גר

241.................................תפריט שירות

327.......................................בוי אשמטף כי

310..................................מכסה תא המנוע

310.....................מכסה תא המנוע פעיל�

311..................ה מכסה תא המנועסגיר�

310................פתיחת מכסה תא המנוע�

286....................................................................מנוע

286.............................................אבחון מנוע�

287................................................נוזל קירור�

287............................................ת דלקעתוד�

162..........................................תקלות מנוע�

160..............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

72.........................כות לנהיגה בטוחהמער

72....כות לנהיגה בטוחהת המערסקיר�

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

75.............................................חקת  מראזהר

73..............................................................בלמים

80..........................................בלימה מותאמת

72.......................................כבחיות מחמד בר

77..................................סייען בלימה מותאם

כת סיוע לנהיגה ברוחות צדמער

)Magic Body Control( .......................................79

82.......(STEER CONTROL)ת היגוי בקר

 למניעת נעילתABSכת מער

73..............................................................גלגלים

 BAS(תגבור בלימה)..................................73

 BAS PLUSתגבור בלימה פלוס)

73.............................עם סייען תנועה חוצה)

EBD )חלוקת כוח בלימה

79...................................................)תינורטקלא

ESP® )78.......)תינורטקלא תוביצי תינכות

ESP®....................................78מאפייני ה� �
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ESP®..........78 תלועפ תקספה/הלעפה�

ECO Start-Stop........................76תפקוד �

ETS/4ETSת אחיזהכת בקר (מער

78..................................................אלקטרונית)

PRE-SAFE Brake...............................80

80......................הערות בטיחות חשובות�

81.........................................................תפקוד�

בהכות אזעקה נגד גנימער

83........................................האזעקה נגד גריר

83..........................כבחיישן תנועה בתוך הר

83...........................................................נטרול�

�ATA82.....בה)כת אזעקה נגד גני (מער

82............................................שולל התנעה�

77..............................פנסי בלימה מותאמים

כת מניעת מניעת התנגשותמער

75.................................................................פלוס

כות נהיגהמער

4MATIC )200..)םילגלג �4ל העובק הענה

Airmatic...........................................199

199.......................................הערות כלליות�

199..............................................כבגובה הר�

200...........................................מצב ספורט�

200...................................................כוונון מתלים�

200.......................................פיצוי על עומס�

ASSYST PLUS................................316

316.......................................הודעת  שירות�

316......................ת הודעת שירותהסתר�

316...........................מידע אודות השירות�

317.....................רישות שירות מיוחדותד�

317...........................................נהיגה בחו“ל�

316.............................תצוגת הודעות שירות

180.....................................ת שיוטבקר

180.......................................הערות כלליות�

182.....................................ת מהירותרהגד�

181.............................ת שיוטת בקרבחיר�

183............................ת השיוטנטרול בקר�

181..................................ת שיוטידית בקר�

קריאה למהירות האחרונה�

182.................................................השנשמר

181.......בועהת מהירות ונהיגה קשמיר�

כת לזיהוי עייפות נהגמער

)ATTENTION ASSIST(..........................215

216.....ב תכליתיתאזהרות בתצוגה הר�

כת לזיהויהפעלה של מער�

216..............................................עייפות נהג

215...................הערות בטיחות חשובות�

216..................מת העייפותתצוגה של ר�

ביתכת מתלים אקטימער

 Magic Body Control  (Coupe).............196

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

�Road Surface Scan) תסקיר

198..............................................ך)רפנה הד

197..............(ABC) כב פעילהת מרבקר�

PARKTRONIC..................................201

201...................הערות בטיחות חשובות�

201.......................טווח פעולת החיישנים�

203.......נטרול/הפעלה של פרקטרוניק�

בות ברוחותת היציסייען לשמיר�

197...............................................................צד

202.......................................התצוגת אזהר�

203.................................תקלות אפשריות�

DISTRONIC PLUS...........................185

187....................ת דיסטרוניק פלוסבחיר�

דיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי�

Stop&Go Pilot.................193כת ומער

186...................הערות בטיחות חשובות�

190..................................ת המהירותרהגד�

190.................חק המינימלית המררהגד�

186...................הערות בטיחות חשובות�

185.......................................הערות כלליות�

187..................הפעלת דיסטרוניק פלוס�

הפעלת המהירות הנוכחית/�
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188...............המהירות אחרונה שנשמר

187..................................ת שיוטידית בקר�

188..............נהיגה עם דיסטרוניק פלוס�

192..............נטרול של דיסטרוניק פלוס�

עצות לנהיגה עם דיסטרוניק�

192..........................................................פלוס

191...................תצוגות דיסטרוניק פלוס�

Speedtronic....................................183

183.......................................הערות כלליות�

183...................הערות בטיחות חשובות�

�Speedtronic184.......................... משתנה

�Speedtronic185................................בוע ק

סתוכנית נהיגה חכמה של מרצד

180.................................................................בנץ

203.............................סייען חניה פעיל

206.......................ביטול סייען חניה פעיל�

203...................הערות בטיחות חשובות�

204..............................זיהוי מקומות חניה�

205..........................................................חניה�

206............................יציאה ממקום חניה�

217......................סייען לזהוי תמרורים

217.......................................הערות כלליות�

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

217..הפעלה של סייען לזהוי תמרורים�

218.....................תצוגות בלוח המחוונים�

222............סייען נהיגה פלוס � חבילה

אזהרות התנגשות חזותיות�

224......................................................וקוליות

224............בהפעלת בלמים לתיקון נתי�

223...................הערות בטיחות חשובות�

223...........................................חיישני רדאר�

223........................כתטווח יעילות המער�

223...........................................חיישני רדאר�

הפעלת סייען שטחים מתים�

225..........................................................פעיל

225...................ב פעילת נתיסייען שמיר�

219.................סייען ראיית לילה פלוס

219.......................................הערות כלליות�

219...................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה ונטרול של סייען ראיית�

221...........................................................לילה

220........זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים�

221.....................................תפקוד הזרקור�

222...סולפ הליל תייאר ןעייס םע הלקת�

HOLD.................................195תפקוד 

HOLD..................196הפעלת תפקוד �

195...................הערות בטיחות חשובות�

HOLD.....................196נטרול תפקוד �

196.........................................תנאי הפעלה�

בהכות אזעקה נגד גנימער

83........................................האזעקה נגד גריר

83.........................כבחיישן תנועה בתוך הר

83...........................................................נטרול�

�ATA82.....בה)כת אזעקה נגד גני (מער

82............................................שולל התנעה�

כת מיזוג אווירמער

ת אקליםראה בקר

בלימהכת סיוע למער

בלימה)כת תגבור ל (מערBASראה 

84......................................................מפתח

85..........כזיתנעילה או ביטול נעילה מר�

85........................................תפקודי מפתח�

KEYLESS-GO....................................85

תפקוד התנעה באמצעות�

KEYLESS-GO................................86

87................................................מפתח חירום

87........הוצאת / הכנסת מפתח חירום�

87............................................סוללת המפתח

87........................................בדיקת הסוללה�

88.....................................החלפת הסוללה�

86...............כת הנעילהרות מערשינוי הגד

89......................תקלות אפשריות במפתח
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332.......................................................כב)(רמצבר 

332...................הערות בטיחות חשובות�

334..........................טעינת המצבר 12 וולט

336................התנעה באמצעות כבלי עזר

301.......................................מצית סיגריות

301...................הערות בטיחות חשובות�

207..........................מצלמת נסיעה לאחור

208...................הערות בטיחות חשובות�

בוי של מצלמת נסיעההפעלה/כי�

208.......................................................לאחור

211........................................זיהוי מכשולים�

208......כת המולטימדיהתצוגות במער�

209...........תפקוד חניה בנסיעה לאחור�

211..................180°חבה  תפקוד זווית ר�

211........................................................................................................................(מבט היקפי)(מבט היקפי)(מבט היקפי)(מבט היקפי)(מבט היקפי)     360°מצלמה 

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

 באמצעות360°הפעלת מצלמה 

213...............................................לחצן תפקוד

כת ומער360°הפעלת מצלמה 

213..................................................מולטימדיה

 באמצעות360°הפעלת מצלמה 

213.................................הילוך נסיעה לאחור

215.....360°הפסקת תצוגה של מצלמה 

212..............................................תנאי הפעלה

213..............כת מולטימדיהתצוגות במער

213.........תצוגות מסך מפוצל ומסך מלא

215....................חבהתפקוד תצוגת זווית ר

מראות

121.............מראה פנימית לראייה מאחור

121....................................מראות חיצוניות

122..................איפוס המראה החיצונית�

121.........................כוונון מראות חיצוניות�

122.........מראה חיצונית מחוץ למיקום�

מצב חניה של מראה החיצונית�

123..............................מיבצד הנוסע הקד

122............................נוגד סינוור אוטומטי�

פתיחה/קיפול אוטומטי של�

122.............................המראות החיצוניות

קיפול חשמלי של המראות�

122.................החיצוניות פנימה והחוצה

124..קריאה למצב חניה שמור בזיכרון�

ת שח ציפוי נגדהתקנה מאוחר

309..............................................................סנוור

28.............................................כז שירותמר

326......................................המשולש אזהר

326.........ההוצאה/החלפת משולש אזהר

326............................ההצבת משולש אזהר

משענות ראש

113..................................כוונון משענת ראש

כוונון מכני של גובה משענות ראש�

110...........................(Coupe)אחוריות 

113..........מיתכוונון משענת ראש הקד�

ביםכוונון משענות ראש של המוש�

114.................................................האחוריים

מיותקיפול משענות הראש הקד

114..............................................לפנים/לאחור

115.......קיפול של משענת הגב לפנים�

115.......קיפול של משענת הגב לאחור�

384........................................כבמשקלי הר

155......................................................נהיגה

155...................הערות בטיחות חשובות�

155.......................1,500 הק“מ הראשונים

155............................הערות להרצת המנוע

156...............................................מצבי מפתח

Start-Stop.............................156לחצן �

Start-Stop.....157מצבי מפתח בלחצן �

158..........................................התנעת המנוע

התנעה באמצעות לחצן�

 Start-Stop....................................158

נננננ
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158...................ת המפתחהתנעה בעזר�

158..................בת הילוכים אוטומטיתתי�

159.................................תחילת נסיעה

159..........................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop....................159תפקוד 

160.......ממה אוטומטית של המנועהד�

בוי/הפעלת תפקודכי�

 ECO Start-Stop............................161

162..........................................תקלות מנוע�

160..............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

177........................................נהיגה � עצות

177.......................................הערות כלליות�

178...........................................................בלמים

178.....בלימה בכבישים שטופלו במלח�

AMG.............179מיים של  בלמים קר�

178.....................................כבישים רטובים�

178........................מטענים קלים וכבדים�

178........................................נהיגה בירידות�

179........פידות ודיקות בלמים חדשותר�

179........................בהיגה בכבישים רטובים

179..........................................................ציפה�

179................נהיגה על כבישים מוצפים�

180.................................................ףנהיגת חור

ECO................................................177תצוגת 

347.........................................ףנהיגת בחור

347................................נהיגה עם צמיגי קיץ

M+S........................................347 צמיגי

348.........................................שרשראות שלג

132.....................................נורות � החלפה

280...ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

281.........................................................בטיחות

281......................................ת בטיחותחגור�

282.......................................כות בטיחותמער

�ABS...............................................283

�ESP...............................................284

�ESP OFF......................................285

284.......................................................בלמים�

286................................בלם חניה חשמלי�

286...............................................כרית אוויר�

286...............................................................מנוע

286.............................................אבחון מנוע�

287................................................נוזל קירור�

287............................................ת דלקעתוד�

289...........................................כות נהיגהמער

289.......................................חקת מראזהר�

290......................................................צמיגים�

290.................כת לניטור לחץ אווירמער�

291.................................................................כבר

291...................................................הגה כוח�

317................................כבניקו (טיפוח) הר

320...טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט�

319...................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה�

319................................ניקוי משטחי צבע�

318.........................................שטיפה ידנית�

320............................כבניקוי חלקי הר

321......................................................גלגלים�

323....................................................חיישנים�

322......................................................חלונות�

322............................................להבי מגבים�

323.........................360°מצלמת �

323.......................מצלמת נסיעה לאחור�

320..............(Cabriolet)ך ניקוי הגג הר�

AIRCAP (Cabriolet)..............321ניקוי �

322.......פנסי איתות במראות חיצוניות�

322.....................................פנסים חיצוניים�

323...................................צינורות הפליטה�

324........כבניקוי (טיפוח) של פנים הר

גלגל ההגה וידית או בורר�

325.................................................ההילוכים

325........................................דיפון פלסטיק�

325..............................דיפון עץ ופסי דיפון�
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206.......................ביטול סייען חניה פעיל�

203...................הערות בטיחות חשובות�

204..............................זיהוי מקומות חניה�

205..........................................................חניה�

206............................יציאה ממקום חניה�

217............................סייען לזהוי תמרורים

217.......................................הערות כלליות�

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

217..הפעלה של סייען לזהוי תמרורים�

218.....................תצוגות בלוח המחוונים�

222..................סייען נהיגה פלוס � חבילה

אזהרות התנגשות חזותיות�

224......................................................וקוליות

224............בהפעלת בלמים לתיקון נתי�

223...................הערות בטיחות חשובות�

223...........................................חיישני רדאר�

223........................כתטווח יעילות המער�

223...........................................חיישני רדאר�

הפעלת סייען שטחים מתים�

225..........................................................פעיל

225...................ב פעילת נתיסייען שמיר�

219........................סייען ראיית לילה פלוס

219.......................................הערות כלליות�

219...................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה ונטרול של סייען ראיית�

221...........................................................לילה

220........זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים�

221......................................תפקוד הזרקור�

222...סולפ הליל תייאר ןעייס םע הלקת�

HOLD...................................195תפקוד 

HOLD..................196הפעלת תפקוד �

195...................הערות בטיחות חשובות�

HOLD.....................196נטרול תפקוד �

196.........................................תנאי הפעלה�

326.....................................חגורות בטיחות�

325.........................................ביםכיסוי מוש�

324............................................מסך תצוגה�

324..........................סייען ראיית יום ולילה�

326..........................ריפוד הגג והשטיחים�

91....................................................כזיתנעילה מר

כזיתנעילה וביטול נעילה מר

91...........................................................מבפנים

92..........................מאפיין נעילה אוטומטית

92............................................ה מוחלטתסגיר

342..................................נתיכים חשמליים

342........................הערות בטיחות חשובות

342...................................לפני החלפת נתיך

342...........בת נתיכים בלוח המכשיריםתי

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי

343............................................מיהנוסע הקד

343...................בת נתיכים בתא המטעןתי

343....................בת נתיכים בתא המנועתי

375.......................................נתונים טכניים

375.................................כבאלקטרוניקת הר

375.................כבטיפול באלקטרוניקת הר

מכשירי קשר וטלפונים ניידים

RF(..........375ר ת (משדבהתקנה מאוחר

כב מספר זיהוילוחית זיהוי הר

VIN.........................................377כב הר

VIN......................377כב מספר זיהוי הר

378.............................................מספר המנוע

383.........................................כבנתוני ר

383.......................................הערות כלליות�

384.............................מידות ומשקלים

ססססס

77..............................סייען בלימה מותאם

כת סיוע לנהיגה ברוחות צדמער

203........................................סייען חניה פעיל
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328............... ................................פיטכת טיירער

327.....................................כבכת כלי הרער

327.......................................הערות כלליות�

327.............................ה ראשונהכת עזרער

358........................................כבהנמכת הר�

355..........................................כבמת הרהר�

357.............................................ת גלגלהסר�

357..............................התקנת גלגל חדש�

354.................................................בב גלגליםס

354....................................................בובכיוון סי

374............................................נתונים טכניים

348.........................................................צמיגי שלג

359...................שילוב צמיגים וגלגלים

359...................הערות בטיחות חשובות�

עעעעע

פפפפפ

צצצצצ

ה) (ראה תאורפנסים

152.............................פתחי אוורור � כוונון

153..כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות�

154............כוונון פתחי אוורור האחוריים�

153............כוונון פתחי  אוורור הצדדיים�

153.............כזייםכוונון פתחי  אוורור מר�

צמיג נקור

328........כב עם גלגל חלופי חירוםכלי ר�

כהכב עם גלגל חלופי וערכלי ר�

328.............................................לתיקון נקר

328................................................כבהכנת הר

331...................פיט לתיקון נקרכת טיירער

331.......................ג לחץ אוויר בצמיגהוש�

331................ג לחץ אוויר בצמיגלא הוש�

MOExtended.....................329צמיגי אל תקר 

צמיגים

החלפת גלגל

353....................................................צמיג נקור

354.............................................אחסון גלגלים

354..............................................התקנת גלגל

355...תורדרדתה דגנכ בכרה תא חטבא�

354............................................כבהכנת הר�

קקקקק

ררררר

37.....................................כזיתקונסולה מר

378..................................................בוליםקי

237....................................................................רדיו

כבר   

29.............................................אחריות עקיפה

354..............רותרדכב נגד הידאבטחת הר

92...................................ביטול נעילה בחירום

85................................ביטול נעילה (מפתח)

241.........................................רות אישיותהגד

341............................................................הובלה

173...............................................................חניה

176..........................................יציאה מחניה�

358.............................................כבהנמכת הר

355...............................................כבמת הרהר

339..........................................ההתנעה בגריר

363........................................מידות ומשקלים

93................................................נעילה בחירום

85.............................................נעילה (מפתח)

383............................................נתונים טכניים
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24.......................................................כבציוד הר

28...................................................כברישום הר

29.....................................................שימוש נכון

159............................................תחילת נסיעה

129..............חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

129.............................ה פעילהתפקוד תאור

129..............................ת פניותתפקוד תאור

126.....................................ה חיצוניתתאור

131............אדים בתוך הפנסים הראשיים
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ת דימלר מגנה עלת של חברהמדיניות המוצהר
בה בכל התחומים.ביהס

מטרותינו הן להבטיח כי השימוש במשאבים
בעיים, אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פניהט

ב הןכדור הארץ, יעשה בחסכנות ובאופן המתחש
כי האנושות.בע והן בצורכי הטבצור

באפשרותך גם לתרום את חלקך בסיוע בהגנת
כבך באופן אחראיבה באמצעות הפעלת רביהס
בה.בילס

בת ההילוכים, בלאיצריכת הדלק, בלאי המנוע, תי
מים הבאים:הבלמים והצמיגים תלויים בשני הגור

כבך תנאי התפעול של ר£
 סגנון הנהיגה האישי שלך£

מים אלה נמצאים בשליטתך.שני גור

ב בנקודות הבאות:לכן, עליך להתחש

כב:תנאי התפעול של הר
הימנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את£

צריכת הדלק.
וודא לחץ אוויר תקין בצמיגים.£
אל תישא מטען מיותר.£
כבך.ב לצריכת הדלק של רשים ל£
ך בו.הסר את הגגון, כאשר אין לך יותר צור£
תי יתרום להגנהגרבוע ושכב המטופל באופן קר£

בצע את טיפוליבה. לכן, הקפד לביעל איכות הס
ם המתוכנן.השרות במועד

בצע את טיפולי שרות התחזוקההקפד ל£
כזבד. לדוגמה, מרבמוסכי מומחים מורשים בל

ס, מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

סגנון הנהיגה האישי שלך:
אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת£

המנוע.
כב עומדאל תחמם את המנוע כאשר הר£

במקומו.
חק מספיקנהג בזהירות, והקפד לשמור על מר£

כב שלפניך.מהר
המנע מהאצות פתע תכופות.£

בהביהגנה על הס

בהביה על איכות הס הער    

החלף הילוך בזמן והשתמש בהילוך רק עד �£
בית שלו.2/3 ממהירות המנוע המר

דומם את המנוע בפקקי תנועה.£
כבך.ב לצריכת הדלק של רשים ל£

כב משומשים    גריטת כלי ר

בד:מדינות האיחוד האירופי בל

כבך הישןה את רבל בחזרס בנץ תקת מרצדחבר
בה, בהתאםביכדי לסלקו באופן אחראי לס

כב.) לגריטת כלי רEUלתקנות האיחוד האירופי (

ה ושל מתקניקיימת רשת של נקודות החזר
כבך באופן אחראיפירוק היכולים למחזר את ר

כב למתקנים אלהבה. ניתן להחזיר את הרבילס
ם תרומה גדולה לתהליךללא עלות. בכך אתה תור

בעיים.ה על המשאבים הטהמחזור ולשמיר

בלתםכבים ישנים, קמידע נוסף על מחזור ר
ה ותנאי המדיניות ניתן למצוא באתר הביתבחזר

ס בנץ.של מרצד

הערות כלליות  

ס בנץחלפים מקוריים של מרצד  

בהביה על איכות הס הער    

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

זהים לאלו של החלקים החדשים.

יתכן שהותקנו כריות אוויר, מותחני חגורותי
ה וחיישנים שלבטיחות, וכן יחידות בקר

כב הבאים:כות ריסון אלה באזורי הרמער
דלתות£
עמודי דלתות£
ספי דלתות£
ביםמוש£
לוח מכשירים£
לוח מחוונים£
כזיתקונסולה מר£

כת שמע באזוריםאל תתקין אביזרים כגון מער
אלה. אל תבצע תיקונים או עבודות ריתוך. אתה
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ה אזהר  

נסיעה בטוחה 

  הערות בטיחות חשובות

כב במוסך מוסמך,בצע תמיד את העבודות על הר
כת. בפרט אםכדי להימנע מתקלות ומכשלי מער

בטיחות או מתבצעת עלה לה קשורהעבוד
ת, קיימת סכנהבטיחות. אחרכות הקשורות למער

לתאונה.

כזבצע תמיד את הטיפולים/שירותי התחזוקה במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

כותעלול לפגוע ביעילות ההפעלה של מער
הריסון.

כז שירות שלבצע התקנה של אביזרים במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כבך,אתה עלול לסכן את בטיחות ההפעלה של ר
אם תשתמש בחלקים, צמיגים ובגלגלים וכן

בטיחות שלא אושרו על ידיבאביזרים הקשורים ל
ס בנץ. כמו כן, השימוש בחלקיםת מרצדחבר

כות בטיחות כגוןאלה עלול לגרום תקלות במער
כת הבלמים. השתמש רק בחלקי חילוףמער

ס בנץ או בחלקים באיכותמקוריים של מרצד
זהה. השתמש רק בצמיגים, בגלגלים ובאביזרים

כבך.שאושרו במיוחד עבור ר

ס בנץ בודקת את אמינותם, אתת מרצדחבר
בטיחותם ואת התאמתם של כל חלקי החילוף

ה והאביזרים שאושרוהמקוריים ושל חלקי ההמר
כב שלך. למרות מחקר השוקבמיוחד לכלי הר

ס בנץהמתמשך, אין באפשרותה של מרצד
ה אינהלהעריך חלקים אחרים. לפיכך, החבר

נוטלת כל אחריות בגין השימוש בחלקים מסוג
בר נכון גם אם החלקיםס בנץ. הדכבי מרצדזה בר

אושרו באופן עצמאי או באופן רשמי.

מניה חלקי חילוף מסוימים מאושריםבגר
להתקנה או לשינויים באופן רשמי רק אם הם

רישות החוק. תנאי האישור תקפיםעומדים בד
גם במדינות מסוימות אחרות. כל החלקים

רישותס בנץ עומדים בדהמקוריים של מרצד
החוק. השימוש בחלקי חילוף בלתי מאושרים

כב.ביטול של רישיון הפעלת הרעלול לגרום ל

בר נכון אם:הד

כבמים לשינוי בסוג הרהחלקים גור£
כב.בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הר

ך אחרים.ראם נשקפת סכנה למשתמשי ד£

עותמות הפליטה או הרעש נפגאם ר£
בות השינוי.באופן חמור בעק

)VINכב (ספק תמיד את מספר הזיהוי של הר
 עמוד 377) בעת הזמנת חלקים מקוריים«(

ס בנץ.של מרצד

ה אזהר  
בשיםב או ענפים יחומרים דליקים כגון עלים, עש

כתביה של מערכיע עם רעלולים להתלקח במג

הפליטה החמה. קיימת סכנת שריפה.

כים לא סלולות בדוקרלאחר נהיגה בשטח או בד

כב. בפרט, הסר צמחייהדיר את גחון הרבאופן ס

םאו חומרים דליקים אחרים שנתפסו בגחון. אם נגר

ס מורשהכז שירות של מרצדכב, פנה למרנזק לר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ספר נהג 

כב  ציוד הר

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים ואת כל הציוד
כבך, הזמין בעתרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו שינויים בהתאם למדינתהבאתו לד
כבך לא צויידב כי ייתכן שרהיצוא. אנא שים ל

בר נכון גםבכל הציוד המתואר בספר זה. הד
בטיחות. לכן,כות ולפונקציות הקשורות ללמער

כבך עשוי להיות שונה מזה המוצגהציוד בר
ברים הניתנים בספר זה.באיורים ובהס

כבך מפורטותכות המותקנות ברכל המער
כבך.כישה המקורי של רבהסכם הר

ע לציוד והפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג
ס מורשה מטעםכז שירות מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.
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כת האלקטרונית שלאם תבצע שינויים במער

כב.בוטל הרישיון הכללי להפעלת הרכב, יהר

כב אם:ם נזק לרעלול להיגר

כה גבוהה אורכב נתקע (בשפת מדהר£
ך לא סלולה)רבד

ך מכשול במהירות גבוההראתה נוהג ד£
ה או פס האטה)מדי (בור או מהמור

ה.ב השלדכיע בגחון  או ברחפץ כבד פוג£

ה,כב, הגחון, השלדבמצבים מעין אלה המר
הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק, אפילו אם

ך זורבים שנפגמו בדכיהנזק בלתי נראה לעין. בר
ביםכיעלולות להופיע תקלות פתאומיות, או שר

מיםאלה עלולים לא לעמוד בעומסים הנגר
בתאונה.

ם נזק ללוחות הגחון, חומרים דליקים כגוןאם נגר

בר ביןבים או ענפים עלולים להצטעלים, עש

הגחון ללוחות שלו. חומרים אלה עשויים להידלק

בים חמים שלכיע עם ראם הם באים במג

כת הפליטה במשך פרק זמן ארוך.מער

כב ולתקן אותובדוק את הרבמצבים אלה דאג ל
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ. אם יש פגיעה בבטיחות ההפעלה
ךם האפשרי בעודבזמן הנסיעה, עצור בהקד

ך. פנהרב לתנאי התנועה והדמקדיש תשומת ל
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדלמר

בע“מ.

בים אלחוטייםכיר

כב זהבים של רכיהמידע הבא מתייחס לכל הר

ביםת המשולכות המנוע והתקני תקשורולמער

רים גלי רדיו:כב הקולטים/או משדבר

רים גלי רדיוכב הקולטים ו/או משדבים ברכיהר
בעורישות הרלוונטיות שנקתואמים לכל הד

בל מידע נוסף. ניתן לקEC / 5 / 1999בהנחיה 
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבכל מר

כלמוביל בע“מ.

תאימות אלקטרומגנטית

כבבי הרכיהתאימות האלקטרומגנטית של ר

ה בהתאם לתקנה הנוכחיתנבדקה ואושר

.ECE-R10 התקפה 

ת תאימותהצהר ה אזהר  
בים אלקטרוניים, בתוכנה או בחיווטכישינוי בר

ם ו/או בהפעלה שלשלהם עלול לפגוע בתפקוד
בים הקשורים אליהם, בפרט אם מדוברכיר

כות בטיחות עלולותכות בטיחות. מערבמער
להפסיק לפעול ולסכן את בטיחות ההפעלה של

ת לתאונה.כב. קיימת סכנה מוגברהר
בים חשמליים, בחיווטכיבצע שינויים בראל תנסה ל

בצע עבודות אלהאו בתוכנה שלהם. תמיד תדאג ל
כז שירות מוסמך.במר

בים אלקטרונייםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה של מרצדמרב

בע“מ

מגבה

ת התאימותעתק ותרגום של הצהרה
המקורית:

ECת תאימות הצהר
החותם הוא נציג היצרן:1

BRANO a.s.
74741 Hradec nad Moravici, Opavska

1000 ,Czech Republic
Id.-No.: 64-387-5933

MSt.-Id.-No.: CZ64-387-5933
מצהיר בזאת באחריותנו הבלעדית כי

המוצר:
2א  תיאור:
מגבה

סוג, מספר:
(AA 164 580 02 18, A 166 580 01 18
(BA 240 580 00 18
(CA 639 580 02 18

2015שנת ייצור: 

עומד בכל התנאים הרלוונטיים

EC / 42 / 2006 ’תקן מס

ת שימוש:תיאור ומטר ב

כב המפורטמת הרהמגבה מיועד להר
פותבהתאם להוראות ההפעלה המצור

למגבה.
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נתוני ייחוס של תקנים ומפרטים מתואמים3

(AISO 4063, EN ISO 14341-A, DBL

7382.20, MBN 10435, AS 2693

(BISO4063, ISO 14341-A, DBL7392.10,

MBN 10435

(CDBL 7392.10, DBL 8230.10

התיעוד הטכני של המוצרים נשמרים אצל
ב את התיעודכיהיצרנים. נציג שהר

’הטכני:מנהל המחלקה הטכנית בחב
Brano a.s.

4Hradec nad Moravici

עיר

505.05.2015

תאריך

ת איכותחתום על ידי מנהל בקר



27 מבוא

TIREFITכה לתיקון נקר ער

ת התאימות המקורית:עתק ותרגום של הצהרה

CE

 המתייחס לתקןEC בהתאם לתקן ECת תאימות הצהר

II B  בגין ציוד מכונות, נספח EC / 42 / 2006 ’מס

הציוד/מכונות

בתכה משולערמוצר

10�300�0002סוג/דגם:

מספרים סידוריים:

שנת ייצור

ECפיתוח, עיצוב וייצור בהתאם לתקנות 

ע לתאימות אלקטרו�   בנוג EC /108 / 2004 ’עות לציוד מכונות ו�מס הנוג EC / 42 / 2006 ’מס
)EMCמגנטית (

Tools Europe GmbHבאחריות בלעדית של תקנות פעילות 

Otto-Hahn-Str. 72

32108 Bad Salzuflen, Germany

נעשה שימוש בתקנים המותאמים הבאים:

המהדורתאורייעוד

IEC 61000-1) תאימות אלקטרו�מגנטיתEMC2005), חסינות הפרעות

IEC 61000-2) תאימות אלקטרו�מגנטיתEMC2005), חסינות הפרעות

EN ISO 12100-12009בטיחות מכונות

DIN EN 1012-12010חסיםרישות בטיחות חלק 1: מדחסים ומשאבות ואקום � דמד

DIN EN 894-1רישות ארגונומיות לעיצוב תצוגות ובקריבטיחות מכונות � ד
2008הפעלה � חלק 1: עקרונות כלליים

DIN EN 894-2רישות ארגונומיות לעיצוב תצוגות ובקריבטיחות מכונות � ד
2008הפעלה � חלק 2: תצוגות

DIN EN 55014-1רישות למכשירי חשמל ביתיים,תאימות אלקטרו�מגנטית � ד
2011כלים חשמליים ולהתקנים דומים � חלק 1: פליטות

DIN EN 55014-2רישות למכשירי חשמל ביתיים,תאימות אלקטרו�מגנטית � ד
2008כלים חשמליים ולהתקנים דומים � חלק 2: חסינות

רישות הבטיחות והגנת הבריאות התקפות לעיצוב ולמבנה המכונות מבוססותת בדכה עומדהער
עות לציוד המכונות. של התקנות הנוגIעל נספח 

תיעוד טכני מלא זמין

סה מקוריתבגר

הוראות ההפעלה עבור המכונות/החלקים המכניים זמינים
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כת אבחון עצמי  מער

בור ציודת לחיכת האבחון העצמי מיועדמער
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים
להגביל את תנועת הדוושות או לחסום דוושה
לחוצה. מצב זה מסכן את בטיחות ההפעלה

כב. קיימת סכנת תאונה.והנהיגה בר

כב מאוחסנים כהלכהוודא שכל החפצים בר
ושאינם יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג.
התקן תמיד את השטיחונים באופן בטוח ומפורט
כדי לספק לדוושות מרווח תמרון גדול דיו. אל
תשתמש בשטיחונים משוחררים ואל תערום כמה

שטיחונים אחד על גבי השני.

אם מפסיקים את פעולת המנוע כאשר
כת האבחון העצמימחוברים התקנים למער

ונעשה בהם שימוש, המצבר עלול להתרוקן.

כת האבחון העצמי יכול,בור התקנים למערחי
לדוגמה, לגרום לאיפוס מידע הפיקוח על
הפליטות. כתוצאה מכך קיימת אפשרות

רישותכב לא תעמוד בדשפליטת המזהמים בר
כב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.החוק והר

האזהר  
כב, הואכת אבחון בראם אתה מחבר ציוד למער

כב,כות הריכול להשפיע על הפעולה של מער
בות זאת גם על הפעלתו הבטוחה. קיימתובעק

סכנת תאונה.

חבר לשקע האבחון רק את הציוד המאושר על ידי
ת מרדצס בנץ.חבר

סכז שירות של מורשה מרצד מר

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר
כלמוביל בע“מ יש מומחיות, כלים ומיומנות

כבבצע את העבודות על הררשים להנד
רטים גבוהים. בייחוד בנושא הבטיחות.בסטנד

ת התחזוקה.ב להערות בחוברשים ל

כזבצע את העבודות הבאות במרדאג תמיד ל
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ:

בטיחותעות לעבודות הנוג£

עבודות שירות ותחזוקה£

עבודות תיקונים£

שינויים כגון התקנות או המרות£

בים אלקטרונייםכיעבודות על ר£

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

כב  רישום הר

כזי שירותרוש ממרס בנץ עשוייה לדת מרצדחבר
כב מסוימיםבצע בדיקות בכלי רמורשים שלה ל

על מנת לשפר את איכותם או את בטיחותם.

ס בנץ מסוגלת ליידע אותך אודותת מרצדחבר
כב, רק אם שמך שמור ורשוםביקורות ר

כת.במער

כבך לא רשום עדיין בשמך אם:ייתכן כי ר

כש מסוכנות מורשית.כבך לא נרר£

כז שירות שלכבך לא נבדק עדיין במרר£
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

מניתזמינים בשפת המשתמש:גר

,Tools Europe GmbHכב בוצעו שינויים במכונות/ציוד שלא אושרו על ידי ת הראם לאחר מסיר
ת תאימות זו.בוטל תוקפה של הצהרי

.CEנציג/ים רשמי/ים של הכנסת המסמכים הטכניים, פקחי 

[חותמת]ם החותם][ש22.6.2015

חתימההחותם ופרטיו האישייםתאריך
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ה, אתה ואחרים עלוליםבקות אזהראם תסיר מד
להיפצע, בגלל אי יכולת לזהות סכנות מסוימות.

ב למידע הבא במהלך נסיעה:שים ל

להערות הבטיחות בספר נהג זה£

לפרק “מידע טכני“ בספר נהג זה£

ה המקומיותלתקנות התעבור£

כבעים לכלי רלחוקים ולתקנים הנוג£

  שימוש נכון

כז שירות שלכבך במרמומלץ לרשום את ר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ס מורשה מטעםשירות של מרצדכז הודע למר

על שינוי בכתובת או בבעלות עלכלמוביל בע“מ 

כזניתן לעשות זאת במרם האפשרי.  כב בהקדהר
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ, לדוגמה.

בספר נהג זה אודותציית להוראות ש

כבך, וכן אודות נזקהפעלה נכונה של ר

כבךם לרכבך. נזק העלול להיגראפשרי לר

ה במזיד של הוראות אלה, לאמתוך הפר

ס בנץ ולאיכוסה באחריות מקיפה של מרצד

כב חדש או משומש.באחריות לר

אחריות מקיפה 

כבך מכילים זיכרונותבים ברבים אלקטרוניים רכיר

נתונים.

בוע זיכרונות אלה מאחסניםבאופן זמני או ק

מידע טכני על:

כבמצב ההפעלה של הר£

אירועים£

תקלות£

ב,כיך כלל מתעד מצב של ררמידע טכני זה בד

בה.ביכת או סה, מעריחיד

להלן דוגמאות:

כת, לדוגמהבי מערכיתנאי ההפעלה של ר£

מפלסי נוזלים.

ביוכיכב ושל רהודעות המצב של הר£

בובי גלגלים/הנפרדים, לדוגמה, מספר סי

מהירות, האטה, האצה צדדית, מצב

דוושת האצה.

כותבים של מערכיתקלות וכשלים בר£

ה או בלמים.חשובות כגון תאור

כב בתנאי נהיגה מיוחדים:תגובת הר£

כותבות של מערפתיחת כרית אוויר, התער

ייצוב.

בתיים כגון טמפרטורותביתנאים ס£

חיצוניות.

בד ומשמשים למטרותנתונים אלה טכניים בל

הבאות:

סיוע בגילוי ובתיקון תקלות ופגמים£

כב, לדוגמה לאחרניתוח תפקודי הר£

תאונה

כבבי של תפקודי רשיפור מיט£

ב אחר תנועותהמידע לא יכול לשמש למעק

חוק.כב מרהר

בעת ביצוע טיפולי שירות, ניתן לקרוא את המידע

הזה מזיכרון האירועים והתקלות.

טיפולי השירות כוללים:
תיקונים£

תיעוד מידע

 עבור כרטיס חילוץQRקוד 

 מופיע בתוך מכסה מילוי הדלק ובצדQRקוד 

. אם ארעה תאונה, שירותיBהנגדי על עמוד ה�

, כדי למצואQRהצלה יכולים להשתמש בקוד 

כבך. כרטיסמהר את כרטיס החילוץ המתאים לר

כבךהחילוץ הנוכחי מכיל את המידע החשוב על ר

תו התמציתית), לדוגמה, ניתוב כבלי(בצור

החשמל. מידע נוסף תמצא באתר:

information under http://
portal.aftersales.i.daimler.com/public/ content/

asportal/en/communication/

informationen_fuer/QRCode.html.
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תהליכי שירות£
תביעות אחריות£
ת איכותבקר£

כזהקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משירות של מרצד

(או היצרן) באמצעות התקני אבחון מיוחדים.

בל מידעך תוכל לפנות אליהם לקה הצורבמקר

נוסף.

לאחר תיקון תקלה, המידע בזיכרון התקלות

בוע.ס באופן קרנמחק או נד

בהםכב ישנם מצבים שבמהלך השימוש בר
מידע טכני זה ביחד עם נתונים אחרים (אם צריך,

ם מוסמך) יכול לסייעלאחר התייעצות עם גור
ם מסוים.באיתור אד

דוגמאות כוללות:

ת תאונהחקיר£

כבנזקים לר£

הצהרות עדי ראייה£

כישהמאפיינים נוספים הכלולים בהסכם הר

כב.מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הר

כבמאפיינים אלה כוללים את מיקום הר

ה חירום, לדוגמה.במקר

ניתן למצוא מידע על רישיונות עבור תוכנה

ביוכיכבך וברחופשית ופתוחה המותקנת בר

האלקטרוניים באתר אינטרנט:

http://www.mercedes-benz.com/opensource

מידע זכויות יוצרים

הערות כלליות 
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 עמודתפקוד

156מתג התנעה
Start/Stop156לחצן 

118כוונון ידני לגלגל ההגה
119חימום גלגל הגה

181ת שיוטידית בקר

175בלם חניה חשמלי

28שקע אבחון

פתיחת מכסה תא

311המנוע

126המתג תאור

ה עבור:לוח בקר

כתהפעלת סייען היגוי ומער

Stop&Go Pilot193

225בת נתיהפעלת סייען שמיר

200ביטול פעולת פרקטרוניק

360°211הפעלת מצלמה 

219הפעלת סייען תצוגת לילה

230הפעלת התצוגה העילית

  עמודתפקוד

167ת הילוכים    ידיות להעבר    

            בגלגל ההגה

128ב מתג משול

צופר

33לוח מחוונים

DIRECT SELECT163 ידית

40ה עילילוח בקר

ה עבור:לוח בקר
 הנמכת משענות

114הראש האחוריות

: פתיחה/Coupe דגמי 

300ה וילון שמש אחוריסגיר

הזזה לפנים של מגיש

48חגורות הבטיחות

PASSENGERנורית חיווי 

 AIRBAG OFF45

תכוונון הבהירות של תאור
כתהמחוונים ושל צג מער

המולטימדיה

136ת אקליםכות בקרמער

תא הנהג 

תא הנהג 
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תא הנהג הגה ימני

כב עם הגה בצד ימיןכלי ר

לא ישים בארץ

תא הנהג 
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לוח המחוונים 

תצוגות

לוח המחוונים 

  לוח מחוונים עם מד מהירות (קמ“ש)

תפקוד                                  עמוד

מד מהירות

230ב תכליתיצג ר

228)ד“לס( עונמ יבוביס דמ

תפקוד                                  עמוד

229ת נוזל קירורטמפרטור

מד דלק

חיווי מיקום פתח מילוי דלק

 מכסה מילוי הדלק:
כב.נמצא בצדו הימני של הר

ה החיצונית מידע על הצגת הטמפרטור 

ב�תכליתית נמצא בנושאבתצוגה הר

ה חיצונית““תצוגת טמפרטור
 עמוד 228).«(
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 עמודתפקוד

בלם חניה חשמלי,

286(צהוב)

בלם חניה חשמלי,

286(אדום)

286אבחון מנוע

291הגה כוח

282אדום)( בלמים 

282צהוב)( בלמים 

280ת בטיחותחגור

45כת ריסוןמער

290ת לחץ אווירבקר 

  עמודתפקוד

  ABS283

ESP® OFF284

 ESP®284

128 לפנייה, שמאליתותיא 

 אור נמוך בפנסים

127ראשיים

128אור גבוה בפנסים

127פל אחוריפנס ער

תפנסי צד, תאור

127םינווחמ חולו יושיר תיחול

128 לפנייה, ימניתותיא 

289חקת  מרתפקוד אזהר

לוח המחוונים 

ה וחיווינוריות אזהר
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ב תפקודיגלגל הגה ר

פקודי

ב תפקודי  גלגל הגה ר

 עמוד תפקוד עמוד תפקוד

230ב�תכליתיתתצוגה ר

תכוונון בהירות של תאור
כתהמכשירים ותצוגת מער

228מולטימדיה

כת מולטימדיהצג מער

/DVDמחליף תקליטורי 

DVDנגן 

כת של מערבקרים ולחצנים

מולטימדיה

חייה או סיום של שיחתד

239טלפון

יציאה מספר הטלפונים /

זיכרון חיוג חוזר

בלת שיחהחיוג או ק

מעבר לזיכרון חיוג חוזר

כוונון עוצמת קול

השתקה

מתג הפעלת

LINGUATRONIC
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 עמודתפקוד

פתיחה של רשימת התפריטים

ת תפריט או תפריטבחיר

229משנה או גלילה ברשימות

229האישור בחיר

248ת הודעת תצוגההסתר

229החזר

LINGUATRONIC בוי מתג כי

ב תפקודיגלגל הגה ר 

כת מולטימדיהכב המצוידים במערבכלי ר
COMAND Onlineבאפשרותך למצוא את 

המידע הבא:

כת המולטימדיה בספר הנהגעל מער£
הדיגיטלי

DVD או על נגן DVDעל מחליף תקליטורי £

בספר הנהג הדיגיטלי

 בהוראותLINGUATRONICכת על מער£
ההפעלה הנפרדות
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כזיתקונסולה מר

 עמודתפקוד

כתבוי מערמתגי הפעלה/כי
(ראה הוראותמולטימדיה 

הפעלה נפרדות)

כוונון עוצמת הקול / השתקה
(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

ECO start / stop161 תפקוד 

(ראה הוראותע משטח מג

הפעלה נפרדות)

 (ראהלוח מקשי טלפון 

הוראות הפעלה נפרדות)

198כבכוונון גובה הר 

198רות המתליםכוונון הגד

ת תוכנית נהיגה/בחיר

166ת תוכניתבחירלחצן ל

ת תוכנית נהיגה/בחיר
166ת תוכניתבחירלחצן ל

)AMGכב (כלי ר

(ראה הוראותה לחצן חזר

הפעלה נפרדות)

כזיתקונסולה מר 

 עמודתפקוד

בלחצן לכוונון מוש

(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

(ראהכת ניווט לחצן מער

הוראות הפעלה נפרדות)

(ראה הוראותלחצן רדיו 

הפעלה נפרדות)

128ת חירוםפנסי אזהר 

(ראה הוראותלחצן  מדיה 

הפעלה נפרדות)

לחצן טלפון, פנקס כתובות

(ראה הוראות הפעלהואינטרנט 

נפרדות)

רות של תפקודילחצן הגד

(ראה הוראותכת כב ומערר

הפעלה נפרדות)

כת מולטימדיהבקר מער

(ראה הוראות הפעלה

נפרדות)

Coupe
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 עמודתפקוד

כתבוי מערמתגי הפעלה/כי
(ראה הוראותמולטימדיה 

הפעלה נפרדות)

כוונון עוצמת הקול / השתקה
(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

ECO start / stop161 תפקוד 

(ראה הוראותע משטח מג

הפעלה נפרדות)

 (ראהלוח מקשי טלפון 

הוראות הפעלה נפרדות)

103ת הגג המתקפלפתיחה וסגיר

99ת חלונות צדפתיחה וסגיר

AIRCAP106

198כבכוונון גובה הר 

198רות המתליםכוונון הגד

ת תוכנית נהיגה/בחיר

166ת תוכניתבחירלחצן ל

 עמודתפקוד

ת תוכנית נהיגה/בחיר
166ת תוכניתבחירלחצן ל

)AMGכב (כלי ר

(ראה הוראותה לחצן חזר

הפעלה נפרדות)

בלחצן לכוונון מוש

(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

(ראהכת ניווט לחצן מער

הוראות הפעלה נפרדות)

(ראה הוראותלחצן רדיו 

הפעלה נפרדות)

128ת חירוםפנסי אזהר 

(ראה הוראותלחצן מדיה 

הפעלה נפרדות)

לחצן טלפון, פנקס כתובות

(ראה הוראות הפעלהואינטרנט 

נפרדות)

Cabriolet

כזיתקונסולה מר
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כזיתקונסולה מר

 עמודתפקוד

רות של תפקודילחצן הגד

(ראה הוראותכת כב ומערר

הפעלה נפרדות)

 עמודתפקוד

כת מולטימדיהבקר מער

(ראה הוראות הפעלה

נפרדות)
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ה עילילוח בקר

 עמודתפקוד

293תא לאחסון משקפיים

 לחצן להפעלה של

MAGIC SKY CONTROL108

כב ללאכלי ר

MAGIC SKY CONTROL:

הפעלת וילון שמש נגלל של
107מיהגג הפנור

הפעלת וילון שמש נגלל של
107מיהגג הפנור

  עמודתפקוד

בוימתגים להדלקה/כי

131ת הקריאה השמאליתמנור

תיטמוטוא יוביכ/הקלדה

132ה הפנימיתשל התאור

בוי שלהדלקה/כי

132מיתת הפנים הקדתאור

בוי שלהדלקה/כי 

132ת הפנים האחוריתתאור

בוי שלהדלקה/כי

131ת הקריאה הימניתמנור

ה עילילוח בקר

Coupe
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 עמודתפקוד

תיטמוטוא יוביכ/הקלדה

132ה הפנימיתשל התאור

293תא אחסון למשקפיים

בוי שלהדלקה/כי

132מיתת הפנים הקדתאור

  עמודתפקוד

בוימתגים להדלקה/כי

131ת הקריאה השמאליתמנור

בוי שלהדלקה/כי 

132ת הפנים האחוריתתאור

בוי שלהדלקה/כי

131ת הקריאה הימניתמנור

Cabriolet

ה עילילוח בקר
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ה בדלת הנהגלוח בקר

 עמודתפקוד

ת חלוןתיחת/סגירפ

99הצד הימני האחורי

 מכסהתפתיחת/סגיר

97תא המטען

ת החלוןתיחת/סגירפ 

99הצד השמאלי האחורי

91ידית לפתיחת הדלת

 נעילה/ביטול

כבנעילת הר
91

ת החלוןתיחת/סגירפ

99השמאלי

  עמודתפקוד

ה בדלת הנהגלוח בקר

117באוורור מוש

115בחימום מוש

ב הנוסעכוונון  מוש  

112ב הנהגמי ממושהקד

רות  עבורהגד תרימש
ב והמראות החיצוניותהמוש

124וגלגל הגה

112בכוונון חשמלי של המוש

כוונון וקיפול/פתיחה חשמליים
121של המראות החיצוניות

ת חלוןתיחת/סגירפ

99הצד הימני
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  עמודתפקוד עמודתפקוד

בים אחורייםמוש

בת אחסון במשענת תי

295בהמוש

: כיסוי עבור תיקCoupeדגמי 
295מגלשי סקי

Coupeבת קירור: תי

Cabrioletפתח מעבר :
297לתא מטען

בת אחסון במשענת הידתי
294האחורית

299 מחזיקי כוסות

295כזיתתא אחסון בקונסולה המר

302שקע חשמלי

בים אחורייםמוש

Coupeאיור של 
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בטיחות הנוסעים

  מידע שימושי

ספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיורטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמינים בזמן הבאתו של הספר לד
הבדלים בהתאם למדינות הייצוא. נא זכור כי

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםייתכן שר
כותבר נכון גם למערהמתוארים. הד

בטיחות.עים לותפקודים הנוג

סכזי שירות של מרצדקרא את המידע על מר
 עמוד«מורשים מטעם כלמוביל בע“מ (

.(28

 אזעקת מצוקה 

 למשך  לחץ על לחצן להפעלה:¿
כשנייה.

כתאזעקה חזותית וקולית יפעלו, אם מער
רוכה.האזעקה ד

 שוב. לחץ על לחצן לנטרול: ¿

או

הכנס את המפתח למנעול ההצתה.¿

או

.Start / Stopלחץ על לחצן ¿

כב.ב להיות בתוך הרהמפתח חיי

אזעקת המצוקה זמינה רק במדינות מסוימות.

בטיחות הנוסעים

כת ריסוןמה על מער הקד

היא מסוגלת גם להפחית את הכוחות
הפועלים על הנוסעים במהלך תאונה.

כת הריסון כוללת:מער
כת חגורות הבטיחותמער£
כריות אוויר£
כת ריסון לילדיםמער£
ב בטיחות לילדכת אבטחת מושמער£

כת הריסון פועלים בשיתוףביה של מערכיר
פעולה. הם יכולים לספק את מלוא פוטנציאל

ההגנה שלהן, אם:

ה כהלכהת הבטיחות נחגרחגור£
 עמוד 47).« (

ב ומשענת הראש מכווננים כהלכההמוש£
 עמוד 111).« (

גלגל ההגה מכוונן כהלכה.כנהג עליך לוודא ש
בה הנכונההקפד על המידע על תנוחת הישי

 עמוד 110).«עבור הנהג (

בנוסף, עליך לוודא שכרית האוויר תתנפח בלא
 עמוד 49).« (ך מפריע בעת הצור

כריות אוויר משלימות חגורות בטיחות החגורות
כהלכה ומגבירות את בטיחות הנוסעים במצבי
תאונה מסוימים. כריות האוויר לא מופעלות

בהן חגורות הבטיחות מעניקות הגנהבתאונות ש
מספקת. בנוסף, יופעלו רק כריות האוויר
הרלוונטיות שיעניקו הגנה נוספת במצב תאונה

ת הבטיחות וכריות האווירמסוים. עם זאת, חגור
רים מבחוץ.לא מספקות הגנה כנגד עצמים החוד

כת הריסון ניתןמידע על אופן הפעולה של מער
למצוא בסעיף “הפעלה של מותחני חגורות

 עמוד 58).«בטיחות וכריות אוויר“ (

כב“ למידע נוסף עלראה סעיף “ילדים בר
כות ריסון לילדיםכב ועל מערהסעת ילדים בר

 עמוד 61).«(

ה אזהר  
כת הריסון עלול להובילביצוע שינויים במער

כת הריסון כברה. במצב זה, מערלליקויים בתפקוד
הכב כפי שנועדלא מעניקה הגנה לנוסעי הר

ה שללעשות. היא עלולה לדוגמה לא לפעול במקר

  הערות בטיחות חשובות

כת הריסון מפחיתה את סיכון הנוסעיםמער
כב הפנימיים בעת תאונה.ע מחלקי הרלהיפג
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דירכת הריסון נבדקים באופן סתפקודיה של מער
לאחר הפעלתו של מתג ההתנעה, וכאשר

המנוע פועל. לכן ניתן לגלות תקלות בזמן.

,םינווחמה חולב תקלדנ ה רהזא תירונ
ה להיכבותכאשר ההצתה מופעלת. היא אמור
כתבי מערכיכמה שניות לאחר התנעת המנוע. ר

SRS  .מוכנים לפעולה

:ה ארעה תקלה אם נורית אזהר

 אתה מפעיל אתאינה נדלקת כאשר£
ההצתה.

אינה כבית כמה שניות לאחר התנעת£
המנוע.

נדלקת שוב בעת שהמנוע פועל.£

כת הריסוןמערה של נורית אזהר

ה אזהר  
ביה עלוליםכיכת הריסון, ראם קיימת תקלה במער

ה או לא לפעול כלל בעת תאונה עםלפעול במקר
תאוטה עזה. במצב זה מותחני חגורות הבטיחות
וכריות האוויר עשויים להינזק, לדוגמה. קיימת

סכנת פציעות חמורות או אף קטלניות.

סכז שירות של מרצדכת הריסון במרבדוק את מער

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

PASSENGER AIRBAG נורית חיווי 

ונורית  PASSENGER AIRBAG OFFנורית חיווי 
הן חלק  PASSENGER AIRBAG ONחיווי 

כת הנטרול של כרית האוויר של הנוסעממער
מי.הקד

נוריות החיווי מציגות את מצב ההפעלה של כרית
מי.האוויר של הנוסע הקד

  נדלקת:PASSENGER AIRBAG OFFנורית £
מי מנוטרלת.כרית האוויר של הנוסע הקד
היא לא תתנפח בעת תאונה.

 נדלקת:PASSENGER AIRBAG ONנורית £
מי מוכנהכרית האוויר של הנוסע הקד

לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים כל
תנאי ההפעלה של הכרית, תתנפח כרית

מי.האוויר של הנוסע הקד

יש להכשיר לפעולה את כרית האוויר של הנוסע
ב הנוסעב במושם היושמי בהתאם לאדהקד
בדוק את מצבה של כרית האווירמי. עליך להקד

לפני נסיעה ובמהלכה.

עלכת ריסון הפונה לאחור: ילדים במער£
PASSENGER AIRBAG OFFנורית החיווי 

מילדלוק. כרית האוויר של הנוסע הקד
מנוטרלת. הקפד תמיד על המידע בסעיף

“נטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע
כב“ עמוד 52) ובסעיף “ילדים בר«מי (הקד

 עמוד 61).«(

כת ריסון הפונה לפנים:ילדים במער£
כת הריסון המותקנת לגילובהתאם למער

ולמידותיו של הילד יש לנטרל את כרית האוויר
ה לפעולה. לכן,מי או להכשירשל הנוסע הקד

הקפד תמיד על המידע בסעיף ”נטרול
מיאוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקד

תאונה או להתחיל לפעול באופן בלתי צפוי.
קיימת סכנת פציעות.

כתלעולם אל תבצע שינויים בחלקים של מער
תמות חיווט,בצע שינויים ברהריסון. אל תנסה ל

בים אלקטרוניים ובתוכנות שלהם.כיבר

כת כריות האוויראם יש להתאים את מער
כזלאנשים עם מוגבלויות. למידע נוסף, פנה למר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.
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חגורות בטיחות  

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ה כהלכה אינה יכולהת בטיחות שאינה חגורחגור

תמת ההגנה המתוכננת. כמו כן, חגורלספק את ר
ה כהלכה עלולה לגרום לפציעותבטיחות שלא חגור

נוספות בעת תאונה, בלימת פתע או שינוי חד
בכיוון. קיימת סכנת פציעות חמורות ואף קטלניות.

וודא שכל הנוסעים חוגרים את חגורות הבטיחות
בים בתנוחה נכונה.כהלכה ויוש

ה אזהר  

«כב“ ( עמוד 52) ובסעיף “ילדים בר«(
עמוד 61).

יאנשים אחרים: £ וו על נורית החי
PASSENGER AIRBAG ON לדלוק. כרית

מי מוכנה לפעולה.האוויר של הנוסע הקד
מי,בהתאם למבנה גופו של הנוסע הקד

PASSENGERייתכן כי תידלק הנורית 
AIRBAG  OFFכרית האוויר של הנוסע .

מי מנוטרלת. היא לא תתנפח בעתהקד
בה זה אין להשתמש במושתאונה. במקר

מי.הנוסע הקד

כתבנושא “מערהקפד תמיד על הנתונים ש
אוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 52) בנושא “חגורות«מי“ (הקד
 עמוד 46) ובנושא “כריות«בטיחות“ (

 עמוד 49). בסעיפים אלה אף«אוויר“ (
בה נכונה.תמצא מידע על תנוחת ישי

מההקד

ה כהלכה היא האמצעית בטיחות שחגורחגור
היעיל להגבלת תנועותיו של הנוסע במהלך

כב. היא מפחיתה אתהתנגשות או התהפכות הר
ע עם חלקי פניםבואו במגהסיכוי שהנוסעים י

ת הבטיחותכב. כמו כן, חגורכב או ייזרקו מהרהר
בה עדיפה ביחס לכריתת על תנוחת ישישומר

אוויר מתנפחת.

כת חגורות הבטיחות כוללת:מער
חגורות בטיחות£
מותחני חגורות הבטיחות ומגבילי כוח£

ת הבטיחות נמשכה מהר או באופןאם חגור
ת הבטיחות, מסילתפתאומי על מגיש חגור

האינרציה ננעלת. לא ניתן למשוך עוד את רצועת
ה.החגור

ת הבטיחות מהדק אתבעת פגיעה, מותחן חגור
ה על הגוף. עם זאת, הוא לא מושך אתהחגור

הנוסע בכיוון משענת הגב.

ת הבטיחות לא יכול לפצותבנוסף, מותחן חגור
ת בטיחותבה לא נכונה או על חגורעל תנוחת ישי

ה לא נכון.שחגור

בעת הפעלתם עוזרים מגבילי הכוח של חגורות
בטיחות להפחית את כוח השיא שמפעילה

ת הבטיחות על הנוסע.חגור

מיים מסונכרנים עםבים הקדמגבילי הכוח במוש
מיות הסופגות חלק מכוחכריות האוויר הקד

התאוטה. הסכנרון עוזר להפחית את הכוחות
הפועלים על הנוסעים במהלך תאונה.

מי אינו תפוס, אלב הנוסע הקדאם מוש
ה באבזם שלה.ב את לשונית החגורתשל
ה במהלךת, ייתכן כי יופעל מותחן החגוראחר

ך להחליפו.תאונה, ויהיה צור

ת הבטיחות לא תספק את ההגנה הייעודיתחגור
שלה אם לא תיישר את משענת הגב למצב זקוף
כמעט. בעת בלימה או תאונה אתה עלול להחליק

ת הבטיחות ולספוג פגיעות באזורמתחת לחגור
תהבטן והצוואר, לדוגמה. קיימת סכנה מוגבר

לפציעות חמורות ואף קטלניות.

ב נכון לפני תחילת נסיעה. וודאכוונן את המוש
תמיד שמשענת הגב במצב זקוף כמעט ושרצועת

כז הכתף שלך.ת במרה עוברהכתף של החגור

ה אזהר  
 לא יכולים לחגור נכון’אנשים נמוכים מ� 1.50 מ

כת ריסון נוספת.ת הבטיחות ללא מעראת חגור
ת הבטיחות לא יכולה לספק את ההגנהחגור

ה כהלכה. כמו כן,הייעודית שלה אם היא לא חגור
ה נכון עלולה לגרוםת בטיחות שלא חגורחגור

פציעות נוספות בעת תאונה, בלימת פתע או שינוי
ת לפציעות חמורותכיוון חד. קיימת סכנה מוגבר

או אף קטלניות.
כת ריסון במער’אבטח אנשים נמוכים מ� 1.50 מ

מתאימה.
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גילו עד 12 או גובהו עדאם אתה מסיע ילד ש
:’1.50 מ

כת ריסון מתאימהאבטח אותו תמיד במער£
כת הריסון להתאים לגילו שלכבך. על מערלר

הילד, למשקלו ולמידותיו.
הקפד על הוראות ההפעלה ועל הערות£

כת לנטרול אוטומטי שלהבטיחות של המער
 עמוד«מי ( של הנוסע הקדכרית האוויר

.(52
הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£

כב“ בספר נהגבסעיף “ילדים ברהבטיחות ש
 עמוד 61) ולהוראות ההתקנה של«זה (

כת הריסון לילדים.יצרן מער

ה אזהר  
בצע את תפקידןחגורות בטיחות אינן יכולות ל

כמתוכנן אם:

בנו או נצבעו; או אם הןהן ניזוקו, שונו, הול£
מלוכלכות מאוד

ה ניזוק או מלוכלך מאודאבזם החגור£

בוצעו שינויים במותחני חגורות הבטיחות או£
בעיגוני החגורות

ה של תאונה, חגורות בטיחות עשויות לספוגבמקר
סיסי זכוכית, לדוגמה).נזק שאינו נראה לעין  (מר

בוצע בהןחגורות בטיחות פגומות או חגורות ש
השינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במקר

של תאונה. מותחני החגורות עשויים להתחיל
ע בלתי צפוי או לא לפעול כלל. טמונהלפעול ברג

ת להיפצע פציעות חמורות אובכך סכנה מוגבר
אף קטלניות.

לעולם אל תבצע שום שינויים בשום חלק של
ה עצמה,מכלול חגורות הבטיחות (החגור

מותחנים, עיגונים או גוללים). וודא שחגורות
הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.  לאחר

כזתאונה בדוק מיד את חגורות הבטיחות במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

שימוש נכון בחגורות בטיחות

עות לחגורותהקפד על הערות הבטיחות הנוג
 עמוד 46).« (הבטיחות 

כב לחגור נכון את חגורותעל כל נוסעי הר
הבטיחות לפני תחילת הנסיעה. כמו כן, עליך
לוודא שכל הנוסעים חגורים נכון במהלך הנסיעה.

ת הבטיחות וודא כי:ה של חגורבעת החגיר

ה נעולה באבזם השייך לאותולשונית החגור£
ב.מוש

בשת הבטיחות הדוקה על הגוף. אל תלחגור£
ף.בגדים גדולים כגון מעיל חור

ת הבטיחות אינה מפותלת. רק אםחגור£
ה הכוחות הפועלים מחולקיםה ישרהחגור

על פניה.

כזת במרה עובררצועת הכתף של החגור£
הכתף שלך. אסור שרצועת הכתף תבוא

ך או תעבור מתחת לזרועע עם צווארבמג
שלך.

כיים נמוך ככלת על היררצועת החיק עובר£
האפשר.

כיים ולאך היררעל רצועת החיק תמיד לעבור ד
בות להקפידך הבטן, נשים הרות בפרט חיירד

חוף את רצועת החיק לכיווןעל כך. אם צריך, ד
ת רצועת הכתפיים.כיים והדק אותה בעזרהיר

ךרת הבטיחות דאסור להעביר את חגור£
בירים.חפצים חדים, מחודדים או ש

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

כב.בתאי האחסון בר

תם אחד בחגורמותר לאבטח רק אד£
בטיחות אחת בכל זמן נתון.

כיים של נוסעיםאסור להסיע ילדים על הבר
אחרים. בעת תאונה הם עלולים להימחץ בין

ת הבטיחות.הנוסע לחגור

ת בטיחות כדיאסור להשתמש בחגור£
לאבטח חפצים אם אחד הנוסעים משתמש

בה.

אסור להניח חפצים כגון כריות בין נוסע
ב.למוש

בד.ם אחד בלחגורות הבטיחות נועדו לאבטח אד 

המומלץ לך להשתמש בחגורות בטיחות שאשר
ת,כבך. אחרס בנץ במיוחד עבור רת מרצדחבר

כבך עלול להישלל.רישיון הפעלת ר
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הקפד תמיד על “הנחיות העמסה“ בעת
 עמוד 292).«( האבטחת חפצים, מטען או כבוד

הידוק חגורות בטיחות

עות לחגורותהקפד על הערות הבטיחות הנוג

עותועל ההערות הנוג עמוד 46) «(בטיחות 

 עמוד 47).«(לשימוש הנכון בחגורות הבטיחות 

ה אזהר  
ך במהלךם מגיש החגורות הבטיחות מתארא

ת הבטיחות לא מונחת נכון על גופך.הנסיעה, חגור
ת הבטיחות לא יכולה לספק אתבמצב זה חגור

ההגנה הייעודית שלה. קיימת סכנת פציעות
חמורות או אף קטלניות.

במהלך נסיעה וודא שמגיש חגורות הבטיחות חזר
למקומו.

תבאמצעות לחצן מגיש החגור הבטיחות 
.הבטיחות 

לחץ על הלחצן של מגיש חגורות הבטיחות¿
ך.מתאר  מגיש חגורות הבטיחות .

 נסוג לאחור אם:מגיש חגורות הבטיחות 
בת באבזם שלה.ה משוללשונית החגור£
בת באבזם שלהה לא משוללשונית החגור£

תוך 60 שניות.
ה זה, יש להאריך את מגיש חגורותבמקר

 שוב. לחץ שוב על לחצןהבטיחות 
.ת הבטיחות המגיש חגור

אתה פותח את הדלת הרלוונטית.£
 במתג ההתנעה.0המפתח מסובב למצב  £
אתה משחרר את משענת הגב ומקפל£

אותה לפנים.
מי נותר פנוי כעבור 5ב הנוסע הקדמוש£

ך.שניות לער

תאם תלחץ שוב על לחצן  מגיש חגור
תך מגיש חגור לא יתאר,הבטיחות 
 .הבטיחות 

 עבור הנהג ועבורמגיש חגורות בטיחות 
תה של חגורמי מקלים על החגירהנוסע הקד

ךמתאר ת הבטיחות הבטיחות. מגיש חגור
כאשר אתה סוגר את הדלת הרלוונטית ומסובב

 במתג ההתנעה.2 או 1את המפתח למצב 

איור בסיסי

עמוד 110).« ב (כוונן את המוש¿
על משענת הגב להיות במצב זקוף כמעט.

ת הבטיחות בזהירות מהמגישהוצא את חגור¿
באבזם ה ב את לשונית החגורושל 

. חגורות הבטיחות של הנהג ושלשלה 
מי נמתחות אוטומטית; ראההנוסע הקד

 עמוד«ת הבטיחות“ (סעיף “כוונון חגור
.(49 באפשרותך להפעיל את מגיש חגורות
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ה אזהר  

אם צריך, משוך את רצועת הכתף של¿
ב על גופך.ה כדי להדקה היטהחגור

ת הבטיחותשחרור חגור
ת הבטיחות נגללה במלואה.וודא שחגור

ה או לשוניתה עשויותת, רצועת החגוראחר
ב. במצב זהלהילכד בדלת או במנגנון המוש

ם נזק לדלת, ללוח הדיפון שלעשוי להיגר
ת הבטיחות. חגורות בטיחותהדלת ולחגור

שניזוקו לא מסוגלות לספק את ההגנה
כזהייעודית שלהן ויש להחליפן. פנה למר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

ת הבטיחות,לחץ על לחצן השחרור של חגור¿
ה והנחה אתב את לשונית החגורהחזק היט

ה לתוך המנגנון.ת הבטיחות בחזרחגור

כוונון חגורות הבטיחות

הכוונון של חגורות הבטיחות הוא חלק אינטגרלי
. תפקוד זה מכוונןPRE-SAFEמתפקוד נוחות 

ת הבטיחות של הנהג ושל הנוסעאת חגור
מי לפי פלג הגוף העליון של הנוסע.הקד

ה נמתחת מעט במצבים הבאים:רצועת החגור
ה באבזם, ומגישבה לשונית החגורשול£

ה נסוג ו�החגור
ההצתה מופעלת£

ה אםכוונון חגורות הבטיחות ימתח את החגור
ת הבטיחות.יזוהה מרווח מסוים בין הנוסע לחגור

ת הבטיחות בעתאל תאחוז חזק את חגור
כוונונה.

באפשרותך להפעיל או לנטרל את תפקוד הכוונון
כתת הבטיחות באמצעות מערשל חגור

המולטימדיה. מידע על הפעלה ונטרול של
ת הבטיחות ניתן למצואתפקוד הכוונון של חגור
בספר הנהג הדיגיטלי.

ת בטיחות עבור הנהג ועבורת חגורתזכור
מיהנוסע הקד

של חגורות הבטיחות בלוח ה נורית האזהר
תכב לחגור את חגורה לנוסעי הרהמחוונים מזכיר

הבטיחות שלהם. הנורית עשויה לדלוק ברציפות
או להבהב. כמו כן, עשוי להישמע צליל התרעה.

ת הבטיחות כביתשל חגור ה נורית האזהר
ע שהנהג והנוסעוצליל ההתרעה מופסק ברג

ים את חגורות הבטיחות שלהם.מי חוגרהקד

  כריות אוויר

מההקד

המיקום של כריות האוויר מצוין באמצעות הסמל
AIR BAG.

הת בטיחות שחגורכרית אוויר משלימה חגור
כהלכה ומספקת הגנה נוספת במצבי תאונה

מסוימים.

לא כל כריות האוויר נפתחות בתאונה; כריות
האוויר השונות פועלות בנפרד זו  מזו

 עמוד 58).«(

כת בטיחות שזמינה כיום לאעם זאת, שום מער
יכולה למנוע לחלוטין פציעות ומקרי מוות.

כמו כן, לא ניתן למנוע את סכנת הפציעות
הנובעת מכריות אוויר, בגלל מהירות ההתנפחות

שלה.

הערות בטיחות חשובות

ב נכון כרית האוויר לא יכולה לספקאם אינך יוש
את ההגנה הייעודית שלה ועלולה אף לגרום
לפציעות נוספות בהפעלתה. קיימת סכנה

ת לפציעות חמורות ואף קטלניות.מוגבר

כדי להימנע מסכנות אלה, וודא תמיד שכל נוסעי
כב:הר

בותחוגרים נכון את חגורות הבטיחות שלהם, לר£
נשים הרות

ביחק מרבים בתנוחה נכונה ושומרים על מריוש£
מכריות האוויר

מקפידים על ההערות הבאות£
וודא תמיד כי שום חפץ לא נמצא בין הנוסע

לכרית האוויר.

בים לפני תחילתכוונן נכון את המוש£
הנסיעה. וודא תמיד שמשענת הגב זקופה

כזה של משענת הראשכמעט. על מר
ך.לתמוך בראשך בגובה העיניים לער

ב הנוסעב הנהג ואת מושהזז את מוש£
מי לאחור ככל האפשר. יש למקם אתהקד
כבב הנהג באופן שיאפשר לו לנהוג ברמוש

בבטחה.
החזק את גלגל ההגה בצד החיצוני של£

בד, כדי לאפשר התנפחות מלאההחישוק בל
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ה אזהר  

של כרית האוויר.
הישען תמיד על משענת הגב במהלך£

כון לפנים ואל תישען עלהנסיעה. אל תר
ת, אתה עשויהדלת או על חלון הצד. אחר

להימצא באזור הפתיחה של כרית האוויר.
החזק תמיד את רגליך באזור הרגליים שלפני£

ב. אל תניח את רגליך על לוחהמוש
ת, הן עשויותהמכשירים, לדוגמה. אחר

להימצא באזור הפתיחה של כרית האוויר.
גובהם נמוך מ� 1.50אבטח תמיד אנשים ש£

כת ריסון מתאימה. אנשים במער’מ
שנמוכים מגובה זה לא יכולים לחגור כהלכה

.ת הבטיחות שלהםאת חגור

אם אתה מסיע ילדים הקפד תמיד על
נקודות הבאות:

גילם מתחת ל� 12אבטח תמיד ילדים ש£
כת ריסון במער’וגובהם מתחת ל�  1.50 מ

מתאימה.
בכות ריסון לילדים במושיש להתקין מער£

האחורי.
בדכת ריסון לילד הפונה לאחור בלהתקן מער£

מי, ורק אם כרית האוויר שלב הקדבמוש
ב מנוטרלת. אם נורית החיוויהמוש

PASSENGER AIR BAG OFFכרית אוויר)  
ביעות,מי מנוטרלת) דולקת בקשל נוסע קד

מי מנוטרלתכרית האוויר של הנוסע הקד
 עמוד 45).« (

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£
כת נטרולעות למערהבטיחות הנוג

אוטומטית של כרית האוויר של הנוסע
 עמוד 52) ולהערות בסעיף«מי (הקד

 עמוד 61) ולהוראות«כב“ (“ילדים בר
כת הריסון.התקנה של יצרן מער

כב עשויים למנוע מכריתחפצים בתוך הר
לפני תחילת הנסיעה וכדיהאוויר לתפקד נכון. 

למנוע סכנות אפשריות הנובעות ממהירות
הפתיחה של כרית האוויר, וודא כי:

אנשים, בעלי חיים או חפצים לא נמצאים£
כב לכריות האוויר.בין נוסעי הר

אל תניח חפצים על לוח המכשירים מעל
מי.כרית האוויר של הנוסע הקד

. Bב, לדלת לעמוד�אין חפצים בין המוש£

ב מעיליםאין חפצים קשיחים כגון קול£
שתלויים על ידיות אחיזה או על וויי תלייה.

שום אביזרים כגון מחזיקי כוסות לא מחוברים£
באזור הפתיחה של כרית האוויר, לדוגמה
בדלתות, חלונות צד, דיפון צד אחורי או קירות

צד.
ביריםאין שום חפצים כבדים, חדים או ש£

בכיסי בגדיך. אחסן חפצים מעין אלה במקום
אחסון מתאים.

אם אתה מבצע שינויים במכסה כרית האוויר או
בקות, כרית האוויר לא תתפקד נכון.ביק עליו מדמד

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

לעולם אל תבצע שינויים במכסה של כרית אוויר
בקות.ביק עליו מדואל תד

ה אזהר  
חיישנים המבקרים את כריות האוויר מותקנים

בוצעו לא נכון בדלתותה שבדלתות. שינויים או עבוד
או בלוחות שלהן ודלתות שניזוקו עלולים לגרום

ם של החיישנים. לפיכך, ייתכן כיבוש בתפקודלשי
בות זאת,ישובש תפקודן של כריות האוויר. בעק

לא יספקו כריות האוויר את ההגנה הייעודית שלהן.
ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ביהן.כילעולם אל תבצע שינויים בדלתות, או בר
כז שירותבצע עבודות בדלתות במרדאג תמיד ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

מיותכריות אוויר קד

ב הנוסעאל תניח חפצים כבדים על מוש
כתמי, מכיוון שהם עשויים לגרום למערהקד

כותב כתפוס. ייתכן כי מערלזהות את המוש
ךהריסון יופעלו במהלך תאונה ויהיה צור

להחליפן.
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 מתנפחת לפני גלגלרית האוויר של הנהג כ
,מי ההגה. כרית האוויר של הנוסע הקד

מתנפחת לפני תא הכפפות ומעליו.

מיות מתוכננות להגביר אתכריות האוויר הקד
ההגנה על החזה והראש של הנהג והנוסע

מי.הקד

מינוריות החיווי של כרית האוויר של הנוסע הקד
PASSENGER AIR BAG OFF/ONמציגות את 

 עמוד 45).«מצב ההפעלה של הכרית(

תתנפח מי כרית האוויר של הנוסע הקד
אם:

כת הנטרול האוטומטית של כריתמער£
במי זיהתה שמושהאוויר של הנוסע הקד

 עמוד 52). נורית«מי תפוס (הנוסע הקד
 נדלקתPASSENGER AIR BAG ONהחיווי 

 עמוד 53).«(
בה כיכת הריסון חישה של מערת הבקריחיד£

פתיחת כרית האוויר תספק הגנה נוספת
לנוסע.

כי הנהגברכרית אוויר ל

ה אזהר  

מתנפחת מתחת כי הנהג ברכרית אוויר ל
לעמוד ההגה. היא מופעלת ביחד עם כרית האוויר

מית.הקד

כי הנהג מציע הגנה נוספתברכרית האוויר ל
כיים ולשוקיים.ברכיים, לליר

כריות אוויר צד

בים לא מתאימים עשויים לחסום אוויי מושכיס
אפילו למנוע את פתיחתן של כריות האוויר

בים. כמו כן, ייתכן כי כריותבות בתוך המושהמשול

האוויר לא יגנו על הנוסעים כפי שנועדו. כמו כן,
כת הנטרולייתכן כי תוגבל פעולתה של מער

מי.האוטומטית של כרית האוויר של הנוסע הקד

ת לפציעות חמורות ואףקיימת סכנה מוגבר
קטלניות.

’השתמש רק בכיסויים המאושרים על�ידי חב
ס בנץ.מרצד

ואחוריות  מיות כריות אוויר צדדיות קד
ביםמתנפחות בסמוך למשענות הגב של המוש

הצדדיים. בעת פתיחתן כריות האוויר מציעות
הגנה נוספת לפלג הגוף העליון ולאזור האגן של

מיים.בים הקדהנוסעים במוש

עם זאת, הכריות אינן מגנות על:

ראש£

צוואר£

זרועות£

בעת התנגשות צד, יתנפחו כריות האוויר בצד
בו ארעה הפגיעה.ש

כת לנטרול אוטומטי שלכב המצוידים במערכלי ר
מי: כרית האוויר שלכרית האוויר של הנוסע הקד

מי מתנפחת בתנאים הבאים:הנוסע הקד

מי אוב הנוסע הקדנוסע זוהה במוש£

בתת הבטיחות משולהלשונית של חגור£
מיב הנוסע הקדה של מושבאבזם החגור

הבת באבזם החגורה משולאם לשונית החגור
מי, תתנפח כרית האווירב הנוסע הקדשל מוש

מי בתחילת התנגשות צדדית.של הנוסע הקד
ה זה תתנפח כרית האוויר של הנוסעבמקר

ב תפוס ובין אם לא.מי בין אם המושהקד
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כריות אוויר להגנה על הראש

כריות  אוויר להגנה על הראש זמינות בדגם
Cabriolet.

נטרול אוטומטי של כרית האוויר

מישל הנוסע הקד

מההקד

ב הנוסעכת ריסון לילד במושכדי לזהות מער
כת לנטרול אוטומטי של כריתמי, המערהקד

מי מסווגת את הנוסעהאוויר של הנוסע הקד
ב זה. בהתאם לתוצאות הסיווג כרית האווירבמוש
ת לפעולה או מנוטרלת. אםמית מוכשרהקד
כת ריסון לילדים הפונה לאחור מותקנת עלמער
מי, על נורית החיוויב הנוסע הקדמוש

PASSENGER AIR BAG OFF להידלק ולהישאר
דלוקה לאחר בדיקה עצמית. כרית האוויר של

מי מנוטרלת.הנוסע הקד

כת לא מנטרלת את:המער
כריות הצד£
£Coupe:

כריות אוויר ווילון
£Cabriolet:

כריות אוויר להגנת הראש
ת הבטיחותמותחן חגור£

כתת עליך להתקין מערה אחרר ברירואם בהיעד
מי, הקפד עלב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

כת הריסון. לעולם אלהמיקום הנכון של מער
כתתניח חפצים (לדוגמה, כרית) מתחת למער

בהריסון או מאחוריה. הזז לאחור את כרית המוש
בכת הריסון מונח היטבמלואה. ודא כי בסיס מער

מי. ודא כיב הנוסע הקדעל הכרית של מוש
בכת הריסון נשענת היטמשענת הגב של מער

מי. אסורב הנוסע הקדעל משענת הגב של מוש
ע בגג או שמשענת הראשכת הריסון תיגשמער

תפעיל עליה עומס. כוונן את משענת הגב ואת

 נפתחות באזור החלונות הצדדייםכריות ראש 
מיים.הקד

ה כרית האוויר את ההגנהבהתנפחותה מגביר
שהיא מעניקה לראש הנוסע. עם זאת, הכריות

אינן מגנות על:

החזה£

הזרועות£

בעת התנגשות צדדית תתנפח כרית ראש בצד
בו ארעה ההתנגשות.ש

כת קובעת שהתנפחותן של כריותאם המער
הראש יכולה לספק הגנה נוספת לזו שמעניקה

ת הבטיחות, היא עשויה להתנפח בסוגיםחגור
 עמוד 58).«(מסוימים של תאונות 

כריות אוויר וילון

.Coupeכריות  אוויר לווילון זמינות בדגם 

בפתיחתן מציעות כריות האוויר וילון הגנה נוספת
לראש הנוסע. עם זאת, אין הן מגנות על אזור

החזה או הזרועות.

בעת התנגשות צדדית תתנפח כרית האוויר וילון
בו ארעה ההתנגשות.בצד ש

כת קובעת שהתנפחותן של כריותאם המער
אוויר וילון יכולה לספק הגנה נוספת לזו שמעניקה

ת הבטיחות, היא עשויה להתנפח בסוגיםחגור
 עמוד 58).«מסוימים של תאונות (

ת הגגבות לתוך מסגרמשול כריות  אוויר וילון 
 עד עמודAהצדדית, ומתנפחות באזור מעמוד 

C.
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משענת הראש בהתאם. רק במצב זה ניתן
כתלהבטיח את הפעולה התקינה של המער

האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע
ע למיקוםמי.  הקפד תמיד על המידע הנוגהקד

 עמוד 66)«כת הריסון לילד  (המתאים למער
כותבנוסף על הוראות ההתקנה של יצרן מער

הריסון.

הפעלה של נטרול אוטומטי של כרית אוויר

מישל הנוסע הקד

מנוטרלת. היא לא תתנפח בעת תאונה.

אם מצב ההפעלה של כרית האוויר משתנה
במהלך הנסיעה, תופיע הודעת תצוגה של

 עמוד 258). אם«כרית אוויר בלוח המחוונים (
ב תמידמי תפוס, שים לב הנוסע הקדמוש

/ PASSENGER AUR BAG OFFלנוריות חיווי 
PASSENGER AIR BAG ON .דע את מצבה של

כרית האוויר לפני הנסיעה ובמהלכה.

מי, עליו:ב הנוסע הקדב במושאם נוסע יוש
ת הבטיחות.לחגור כהלכה את חגור£
ליישר את משענת הגב ולהישען עליה.£
להניח רגליים על הרצפה, אם אפשר.£

מי אינו מקפיד על נקודות אלה,אם הנוסע הקד
כת האוטומטית לנטרולייתכן כי תושפע המער

מי, מכיווןמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
מי:שהנוסע הקד

מעביר את משקלו בעת שהוא נשען על£
כב.משענת הזרוע של הר

ב.ם מכרית המושב כך שמשקלו מוריוש£

מיייתכן כי תנוטרל כרית האוויר של הנוסע הקד
הבות פעולות אלה או דומות. במקרבשוגג בעק

PASSENGER AIR BAGזה תדלוק נורית החיווי 
OFF מית שלבוע. כרית האוויר הקדבאופן ק

מי לא תופעל בעת תאונה.הנוסע הקד

PASSENGER AIR BAG ON נורית

PASSENGER AIR BAG OFFנורית חיווי 

נוריות החיווי מיידעות אותך אם כרית האוויר

ת לפעולהמי מוכשרמית של הנוסע הקדקדה
או מנוטרלת.

ממה)(התנעה/הד Start/Stopלחץ על לחצן ¿
פעם אחת או פעמיים או סובב את המפתח

 במתג ההתנעה. 2 או1למצב 

כת מבצעת אבחון עצמי.המער

 ועלPASSENGER AIR BAG OFFעל נורית החיווי 
להידלק בו PASSENGER AIR BAG ONנורית 

ך.זמנית למשך 6 שניות לער

נוריות החיווי מציגות את מצב הפעלתה של כרית
מי:מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

 נדלקת:PASSENGER AIR BAG ON נורית£
מי מוכנהכרית האוויר של הנוסע הקד

לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים כל
תנאי ההפעלה, תתנפח כרית האוויר של

מי.הנוסע הקד
PASSENGER AIR BAG OFF נורית£

מינדלקת:כרית האוויר של הנוסע הקד

ה אזהר  
PASSENGER AIR BAG OFF אם נורית החיווי

מיביעות, כרית האוויר של הנוסע הקדדולקת בק
מנוטרלת. היא לא תתנפח במהלך תאונה ולא
תמלא את תפקוד ההגנה הייעודי שלה. נוסע

כב,ע עם פנים הרבוא במגמי עשוי לב הקדבמוש
ב קרוב מדי ללוחלדוגמה, בפרט אם הוא יוש

ת של פציעותהמכשירים. קיימת סכנה מוגבר
חמורות או אף קטלניות.

מי תפוס, עליך לוודא כי:ב הנוסע הקדכאשר מוש

מי נכוןב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד£
ת לפעולהב מוכשרוכי כרית האוויר של המוש

או מנוטרלת בהתאם.

מי מוזז לאחור ככלב הנוסע הקדמוש£
האפשר.

ב בתנוחה נכונה.הנוסע יוש£
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ה אזהר  

ה אזהר  

כת ריסון הפונה לאחורב ילד במעראם אתה מושי
מי ונורית החיוויב הנוסע הקדשמותקנת על מוש

PASSENGER AIR BAG ONדולקת, כרית 
מי עלולה להתנפחב הנוסע הקדהאוויר של מוש

בתאונה. כרית האוויר עלולה לחבוט בילד. קיימת
ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר

קטלניות.

במצבים אלה תמיד ודא שכרית האוויר של הנוסע
PASSENGER AIRמי מנוטרלת. נורית החיווי הקד

BAG OFFבת להידלק. חיי

PASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי 
PASSENGERת כבויה ו/או נורית החיווי נשאר

AIR BAG ON כת ריסוןנדלקת, אל תתקין מער
מי. למידעב הנוסע הקדהפונה לאחור על מוש

כת האוטומטיתנוסף עיין בנושא “תקלות במער
 עמוד«מי“ (לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקד

.(57

כת ריסון הפונה לפניםב ילד במעראם אתה מושי
כתמי והמערב הנוסע הקדשהותקנה על מוש

קרובה מדי ללוח המכשירים, בעת תאונה הילד
עלול:

כב, אם נוריתע עם חלקי פנים הרבוא במגל£
PASSENGER AIR BAG OFF החיווי

דולקת, לדוגמה.

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

ת של פציעות חמורות אוקיימת סכנה מוגבר
אף קטלניות.

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז תמיד את מוש
ב. וודא תמיד כיהאפשר וקצר את כרית המוש

ת הבטיחות מנותבתרצועת הכתף של חגור
ך נתב רצועת הכתףרכב ודברכהלכה מפתחה ש

כת הריסון לילד. יש להוציא את רצועתבמערש
הכתף מפתחה ולנתב אותה לפנים ולמטה. אם

ת הבטיחות ואת מיקומוצריך, כוונן את פתח חגור
ע למיקוםב. הקפד תמיד על המידע הנוגשל המוש

כת האוטומטית לנטרול כרית האוויראם המער
מי מזהה כי:מית של הנוסע הקדהקד

מי פנוי, נורית החיוויב הנוסע הקדמוש£
PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר

ת דלוקה. המצב מצייןאבחון עצמי ונשאר
מי מנוטרלת.שכרית האוויר של הנוסע הקד

כתמי מותקנת מערב הנוסע הקדעל מוש£
ריסון לילד הפונה לאחור, נורית החיווי

PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר
ת דלוקה. המצב מצייןאבחון עצמי ונשאר

מי מנוטרלת.שכרית האוויר של הנוסע הקד
כת ריסוןב מותקנת מעראך אם על המוש

PASSENGER AIRהפונה לפנים, נורית החיווי 
BAG ON עשויה להידלק לאחר אבחון עצמי

ולהישאר לדלוק. המצב מציין שכרית האוויר
ת לפעולה. תוצאתמי מוכשרשל הנוסע הקד

כתמים, במערהסיווג תלויה, בין שאר הגור
הריסון ובמבנה הפיזי של הילד. מומלץ

ב אחוריכת ריסון על מושלהתקין מער
מתאים.

כת ריסון הפונה לאחור תופס אתילד במער£
מי, נורית החיוויב הנוסע הקדמוש

PASSENGER AIR BAG ON או נורית החיווי
PASSENGER AIR BAG OFF תידלק לאחר

אבחון ותישאר דלוקה, בהתאם לתוצאות
הסיווג. תוצאת הסיווג תלויה, בין שאר

כת הריסון ובמבנה הפיזימים, במערהגור
שלהילד.

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש
האפשר. הקפד תמיד על המידע בנושא

ב הנוסעכות ריסון לילד על מוש“מער
 עמוד 65) ובנושא “מיקום«מי“ (הקד

 עמוד«כת הריסון לילד“ (מתאים למער
66). לחלופין, באפשרותך להתקין את

ב אחורי מתאים.כת הריסון לילד על מושמער

ם בעל מבנהב אדמי יושב הנוסע הקדבמוש£
גוף קטן (ילד, נער או מבוגר קטן ממדים),

 או PASSENGER AIR BAG ONנורית החיווי 

ודא כי לפני הנסיעה ובמהלכה כרית האוויר
מי נמצאת במצבמית של הנוסע הקדהקד

ההפעלה הנכון.

כת הריסון לילד המצוין בספר נהגמתאים של מער
כותזה בנוסף על הוראות ההתקנה של יצרן מער

הריסון.
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ה אזהר  
/ PASSENGER BAG ONאם שתי נוריות החיווי 

PASSENGER BAG OFF לא נדלקות במהלך 
כת. כרית האוויראבחון עצמי, ישנה תקלה במער

PASSENGER AIR BAG OFFתידלק לאחר 
אבחון עצמי, בהתאם לתוצאות הסיווג.

PASSENGER AIR אם נדלקה הנורית�
BAG ON מיב הנוסע הקד, הזז את מוש

ם קטןלאחור ככל האפשר. לחלופין, אד
ב אחורי.בת במושממדים יכול לש

PASSENGER AIR BAG אם נורית החיווי�
OFF ם קטן מימדים אינו יכולדולקת, אד

מי.ב הנוסע הקדלהשתמש במוש

מי תפוס בידי מבוגר אוב הנוסע הקדמוש£
ם בעל מבנה גוף של מבוגר, נוריתאד

  נדלקתPASSENGER AIR BAG ONהחיווי 
ת דלוקה. המצבלאחר אבחון עצמי ונשאר

מימציין שכרית האוויר של הנוסע הקד
ת לפעולה.מוכשר

כב, הקפד על ההערותאם ילדים נוסעים בר
 עמוד 61).«כב“ (בנושא “ילדים בר

כת האוטומטית לנטרולאם ישנה תקלה במער
מי, תידלקמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

בלוח המחוונים ה האדומה נורית האזהר
PASSENGER AIRובו זמנית תידלק נורית החיווי 

BAG OFFמית של. במצב זה כרית האוויר הקד
מי מנוטרלת ולא תיפתח במהלךהנוסע הקד

ם האפשריכת בהקדתאונה. בדוק את המער
כז שירות שלבמוסך מוסמך, מומלץ לפנות למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. יש לתקןמרצד
כז שירות שלמי במרב הנוסע הקדאת המוש

בד.ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ בלמרצד

מי, לריפודב הנוסע הקדם נזק למושאם נגר
כז שירותב, פנה למרב או לכרית המושהמוש

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משל מרצד
לתיקון התקלה.

כתמטעמי בטיחות מומלץ להשתמש במער
סת מרצדה בידי חברריסון לילדים שנבחנה ואושר

כת האוטומטית לנטרולבנץ בשילוב עם המער
.מימית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

ה אזהר  
PASSENGER AIRBAG OFFאם נורית החיווי 

דולקת לאחר אבחון עצמי, כרית האוויר של הנוסע
מי מנוטרלת. היא לא תופעל בעת תאונה.הקד

מי לא יכולהבמצב זה כרית האוויר של הנוסע הקד
להעניק את ההגנה הייעודית שלה, לדוגמה, אם

מי.ב הנוסע הקדישנו נוסע במוש

עבוא במגמי עשוי לב הקדב במושכך הנוסע שיוש
ב קרובכב, לדוגמה, בפרט אם הוא יושעם פנים הר

ת שלמדי ללוח המכשירים. קיימת סכנה מוגבר
פציעות חמורות או אף קטלניות.

מי תפוס, עליך לוודא כי:ב הנוסע הקדכאשר מוש

מי נכון וכיב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד£
מית פעילה או מנוטרלתכרית האוויר הקד

בהתאם.

ב בתנוחה נכונה וחגור כהלכההנוסע יוש£
ת הבטיחות.בחגור

מי מוזז לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדמוש£

PASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי אם 

ה לדלוק, אסור להשתמשדולקת והיא לא אמור

כת ריסון לילדמי. אל תתקין מערב הנוסע הקדבמוש

כתמי. בדוק את המערב הנוסע הקדעל מוש

מית שלהאוטומטית לנטרול כרית האוויר הקד

ס מורשהכז שירות של מרצדמי במרהנוסע הקד

מטעם כלמוביל בע“מ.

בדיקה עצמית

מית עלולה לפעול בשוגג או לא לפעול כללהקד
בעת תאונה בעלת תאוטה בעצמה גבוהה. קיימת

ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר
קטלניות.

מי.ב הנוסע הקדה זה אין להשתמש במושבמקר
ב הנוסעכת ריסון לילד על מושאל תתקין מער

כת האוטומטית לנטרולמי. בדוק את המערהקד
כזמי במרמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

ה אזהר  
כת הריסון לילדבין מערב לחפצים בין פני המוש

כת האוטומטיתה של המערעשויה לפגוע בתפקוד

מי.מית של הנוסע הקדלנטרול כרית האוויר הקד

מית של הנוסעב כך, ייתכן כי כרית האוויר הקדעק

מי לא תתפקד כהלכה בעת תאונה.הקד

»»
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ת של פציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר

קטלניות.

כתבין מערב לאל תניח שום חפצים בין המוש

כת עומד במלואוהריסון לילד. ודא כי בסיס המער

מי. ודא גם שהגבב הנוסע הקדעל הכרית של מוש

ב ככל האפשר עלכת הריסון נשען היטשל מער

ב. הקפד תמיד על הוראותמשענת הגב של המוש

כת הריסון לילדי.ההתקנה של יצרן מער

כת תציג נוריתלאחר האבחון העצמי של המער

 או PASSENGER AIR BAG OFFהחיווי 

PASSENGER AIR BAG ONאת מצב ההפעלה  

מי.מית של הנוסע הקדשל כרית האוויר הקד

 עמוד 53).«(

כתלמידע נוסף עיין בנושא “תקלות במער

האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 57).«(מי“ הקד
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מיכת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקדתקלות אפשריות במער

 עמוד 55).«(בסעיף “אבחון עצמי“  הקפד על ההערות ש

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות   תקלה                       סי

מי לא נכון:ב הנוסע הקדב במושם היוש סיווג האד

מיוודא כי מתקיימים כל התנאים לסיווג נכון של הנוסע הקד¿
 עמוד 53).«(

ת דלוקה, אסור נשארPASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי ¿
מי.ב הנוסע הקדלהשתמש במוש

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסעבדוק את המער¿
םס מטעם כלמוביל בע“מ בהקדכז שירות של מרצדמי במרהקד

האפשרי.

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסעישנה תקלה במער
מי.הקד

כת הריסון לילד.ב למערוודא אין שום חפץ בין המוש¿

ב.ב על כרית המושכת הריסון עומד היטבסיסה של מערוודא ש¿

ב מוזזת לאחור במלואה.וודא כי כרית המוש¿

ת הבטיחותכת הריסון לילד וודא שחגורבעת ההתקנה של מער¿
ת הבטיחות באמצעות הכוונון שלהדוקה. אל תהדק את חגור

כת הריסוןת אתה עשוי להדק את מערמי, אחרב הנוסע הקדמוש
ה.ת הבטיחות יתר על המידואת חגור

כת הריסון לילד מותקנת כהלכה.בדוק שמער ¿

ב.וודא ששום חפץ לא מפעיל משקל נוסף על המוש¿

ת כבויה ו/או נשארPASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי ¿
 נדלקת, אל תתקיןPASSENGER AIR BAG ONנורית החיווי 

מי. מומלץב הנוסע הקדכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושמער
ב אחורי מתאים.כת הריסון במושלהתקין את מער

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסעבדוק את המער¿
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מכז שירות של מרצדמי במרהקד

ם האפשרי.בהקד

נורית החיווי
PASSENGER AIR

BAG OFFנדלקת 

ת דלוקה, אפילוונשאר

ב הנוסעאם במוש

םב אדמי יושהקד

ם בעלמבוגר או אד

מבנה גוף של מבוגר.

נורית החיווי
PASSENGER AIR

BAG OFFלא נדלקת 

תו/או לא נשאר

דלוקה.

מי:ב הנוסע הקדמוש

ריק£

מותקנת עליו£

כת ריסוןמער

לילד הפונה

לאחור

סכנה   

)Cabriolet( קשת התהפכות   

אם התפתחה תקלה בקשת התהפכות, היא
עלולה לא לתפקד בעת תאונה. במקרים אלה
קשתות ההתהפכות עלולות לא לספק את ההגנה

תכב. קיימת סכנה מוגברהייעודית שלהן לנוסעי הר
של פציעות חמורות או אף קטלניות. בדוק מיד

כז שירות שלאת קשתות ההתהפכות במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

האזהר   
קיימת סכנת פציעות אם הופעלה קשת
התהפכות. ודא כי אזור התנועה של קשתות
ההתהפכות שמאחורי משענות הראש האחוריות

נותר פנוי.

»»
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הפעלה של מותחני חגורות

הבטיחות ושל כריות אוויר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ביהכילאחר שכרית האוויר מתנפחת, ר

מתחממים. קיימת סכנת פציעות.

בי כריות האוויר. החלף את כריתכיע בראל תיג
סכז שירות של מרצדהאוויר שהופעלה במר

ם האפשרי.מורשה מטעם כלמוביל בע“מ בהקד

ה אזהר  
מותחני חגורות בטיחות פירוטכניים מופעלים פעם

בד ואחריה לא מסוגלים לספק את ההגנהאחת בל
ת של פציעותהייעודית שלהם. קיימת סכנה מוגבר

חמורות או אף קטלניות. לכן, החלף מיד את
כזמותחני החגורות הפירוטכניים שהופעלו במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

כבךס בנץ ממליצה לך לגרור את רת מרצדחבר
כז שירות מוסמך לאחר תאונה. בפרט אםלמר

הופעלו מותחני החגורות והתנפחו כריות האוויר.

 משתמשת במנוע חשמליPRE-SAFEכת מער
ת הבטיחות במצבי תאונהכדי להדק את חגור

מסוכנים. זהו תהליך הפיך.

אם הופעלו מותחני חגורות הבטיחות או
התנפחה כרית אוויר, יישמע צליל חבטה
ותשתחרר כמות קטנה של אבקה. נורית

נדלקת. כת הריסון ה של מערהאזהר

ע צליל החבטהרק במקרים נדירים מאוד יפג
ת לאך כלל, האבקה שמשתחרררבשמיעתך. בד

בעיות נשימהבריאות, אך עשויה לגרום למזיקה ל
אצל אנשים הסובלים מאסטמה או ממחלות

כי הנשימה. אם בטוח, עליך לצאתראחרות בד
ם האפשרי או לפתוח חלונות, כדיכב בהקדמהר

למנוע בעיות נשימה אפשריות.

הפעלה

תב הראשון של התנגשות, יחידבמהלך השל
כה שלכת הריסון מבצעת הערה של מערהבקר

נתונים פיזיקאליים חשובים הקשורים לתאוטת
כב או לתאוצתו כגון:הר

משך£
כיוון£
עוצמה£

כתה של מערת הבקרכות אלה יחידעל סמך הער
הריסון מפעילה את מותחני חגורות הבטיחות

בעת התנגשות חזיתית או אחורית.

ניתן להפעיל מותחני חגורות בטיחות רק אם:
ההצתה מופעלת£
כת הריסון פעילים; ראהביה של מערכיר£

 עמוד«כת ריסון“ (ה של מער“נורית אזהר
.(45

בת בתוך האבזם שלה משוללשונית החגור£
ב המדובר.המוש

ה אזהר  
אם אתה מניח חפצים או פריטי ביגוד על כיסוי

בש אתקשת ההתהפכות, הם עלולים לש
כתה של הקשת ההתהפכות. במקרים אלההאר

קשתות ההתהפכות עלולות לא לספק את ההגנה
כב. בנוסף, החפציםהייעודית שלהן לנוסעי הר

כב כאשר קשתותעלולים לסכן את נוסעי הר
כות.ההתהפכות מתאר

ת של פציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר
קטלניות. ודא שאזור התנועה של כיסויי קשת
ההתהפכות פנוי. אחסן כהלכה את כל החפצים

כב.בר

קשתות התהפכות נמצאות מתחת לכיסויים
שמאחורי משענות הראש האחוריות. הן

כב נמצאכות מזהות שהרכות אם המערמתאר
בסכנת התהפכות.

כו, לא ניתן לסגוראם קשתות התהפכות התאר
סכז שירות של מרצדה זה, פנה למרך. במקרגג ר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.



59 בטיחות הנוסעים
ת

חו
טי

ב

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

הבטיחות.

כת הריסון מסווגתה של מערת הבקראם יחיד
ה, בהתנגשויות מסוימותאת התאונה כחמור

כת הריסוןבים נוספים של מערכימופעלים מר
ללא קשר ביניהם:

כיברמיות וכרית אוויר לכריות אוויר קד£
הנהג

£:Coupe
כת קובעת שכריתכרית וילון, אם המער£

אוויר זו יכולה לספק הגנה נוספת לזו של
חגורות הבטיחות.

£:Cabriolet

כתכרית אוויר להגנת הראש, אם המער
קובעת שכרית אוויר זו יכולה לספק הגנה

נוספת לזו של חגורות הבטיחות.

כת לנטרול אוטומטיכב המצוידים במערבכלי ר
מי: כרית האווירשל כרית האוויר של הנוסע הקד

םמוכנה לפעולה או מנוטרלת בהתאם לאד
מי. כרית האוויר שלב הנוסע הקדב במושהיוש

מי תופעל בתאונה רק אם דולקתהנוסע הקד
. הקפדPASSENGER AIR BAG ONנורית החיווי 

PASSENGERע לנוריות החיווי על המידע הנוג
AIR BAG)  ».(45 עמוד 

ביות.מיות דו�שלכבך מצויד בכריות אוויר קדר
מיתב ההפעלה הראשון כרית האוויר הקדבשל

ף המפחית את סכנתמתמלאת בגז הד
מית מתנפחתהפציעות. כרית האוויר הקד

ב השני מופעל תוך כמהבמלואה אם השל
אלפיות שנייה.

סף ההפעלה של מותחני חגורות הבטיחות ושל
כה של שיעורבע על סמך ההערכריות האוויר נק

כבהתאוטה או של שיעור התאוצה של הר
בנקודותיו השונות. זהו תהליך מקדים. הפעלה/

חש בזמן בתחילתבת להתרהתנפחות חיי
ההתנגשות.

כב וכיוון הכוחשיעור התאוטה או התאוצה של הר
בעים על ידי:נק

חלוקת הכוחות במהלך ההתנגשות£
זווית ההתנגשות£
כבת ההתעוותות של הרמיד£

ב בהתנגשותכב השני שמעורתכונות הר£

מים שניתן לראות או למדוד אותם רק לאחרלגור
התנגשות אין תפקיד חשוב בהתנפחות של כרית
אוויר, ואין הם מספקים אינדיקציה להתנפחותה.

ת מבליה ניכרכב עלול להתעוות במידכב הרמר
עיםה, אם נפגשייפתחו כריות אוויר. זה המקר

בים שמתעוותים בקלות ואם שיעורכירק ר
התאוטה לא גבוה. לחילופין, כרית אוויר עלולה

בד. זהכב התעוות קלות בללהיפתח אם הר
עו חלקים קשיחיםה, לדוגמה, אם נפגהמקר

בות זאתכיים, ובעקכב אורמאוד כגון חלקי מר
חלה האטה חזקה דיה.

כת הריסון מזההה של מערת הבקראם יחיד
בים הרלוונטייםכיהתנגשות צד או התהפכות, הר

כת הריסון מופעלים באופן עצמאישל מער
בהתאם לסוג התאונה.

בו ארעה פגיעה, בנפרדכריות אוויר צד בצד ש£
ממותחני חגורות הבטיחות ומחגורות

הבטיחות
כת לנטרול אוטומטי שלכב עם מערכלי ר

מי: כריות אווירכרית האוויר של הנוסע הקד
מי מתנפחות בתנאיםצד של הנוסע הקד

הבאים:
מי זוהה כתפוס אוב הנוסע הקדמוש�
מיב הנוסע הקדהלשונית של מוש�

בת באבזם שלה.משול
£:Coupe
בו ארעה ההתנגשות,כרית אוויר וילון בצד ש£

ת הבטיחות וללאללא קשר לשימוש בחגור
ב הנוסעקשר למצב התפוסה של מוש

מי.הקד
£:Cabriolet
בו ארעה ההתנגשות,כרית אוויר וילון בצד ש£

ת הבטיחות וללאללא קשר לשימוש בחגור
ב הנוסעקשר למצב התפוסה של מוש

מי.הקד
כתמותחני חגורות בטיחות, אם המער£

קובעת שהפעלתם יכולה להציע הגנה
כב במצב זה.נוספת לנוסעי הר

£:Coupe

כריות אוויר וילון בצד הנהג ובצד הנוסע
כבמי במצבים מסוימים, אם הרהקד
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ודא כי אין חפצים באזור הרגליים ומאחורי
בים ו/אובים. קיימת סכנת נזק למושהמוש

-PREכת לחפצים בעת הפעלתה של מער
SAFE.

,®PRE-SAFE תכרעמב דיוצמ ךבכרש יפ לע ףא
ה שללא ניתן לשלול את סכנת הפציעות במקר

תאונה.  תמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך
חק בטוחך ומזג האוויר, ושמור על מררלתנאי הד

כב שלפניך. נהג בזהירות.מהר

פעולה

בת: מתער®PRE-SAFEכת ה� מער
כתבעת בלימות חירום. לדוגמה אם מער£

 מופעלת.BASתגבור בלימה 

       PRE-SAFE®

(הגנה מקדימה לנוסעים)

במצבי נהיגה מסוכנים, לדוגמה אם אירע£
היגוי יתר או תת היגוי משמעותי.

 אם כב עם חבילת סיוע לנהיגה:בכלי ר£
בת בחוזקה אוכת סיוע לנהג מתערמער
כת חיישן רדאר מזהה סכנה מיידיתמער

להתנגשות במצבים מסוימים.

 נוקטת את האמצעיםPRE-SAFEכת מער
הבאים בהתאם לסכנה שזוהתה:

מיות.מותחת את חגורות הבטיחות הקד£

ת אתכת סוגרכב מחליק, המעראם הר£
חלונות הצד, כך שרק רווח קטן נשאר.

בת את מצבו של המושכת משפרהמער£
מי.הקד

ב מתאריים: לחץבים רכב עם מושכלי ר£
האוויר בכריות הצד של משענת הגב

מוגבר.

כתאם המצב המסוכן חולף ללא תאונה, מער
PRE-SAFE®ת את מותחני חגורות משחרר

ב מתאריים:בים רכב עם מושהבטיחות.  בכלי ר
לחץ האוויר בכריות הצד של משענת הגב
מופחת שוב. ניתן לאחר מכן, להחזיר את כל

בותה שלרות למצבן המקורי לפני התערההגד
.®PRE-SAFEכת ה� מער

אם חגורות הבטיחות אינן משתחררות:

ב עצמוהזז את משענת הגב או את המוש¿
כב נייח. מתחמעט לאחור, אך רק אם הר

ה יופחת ומנגנון הנעילה ישוחרר.החגור

כוונון חגורות הבטיחות הוא חלק אינטגרלי של
.®PRE-SAFEתפקוד הנוחות של 

מידע נוסף על כוונון חגורות הבטיחות מופיע
 עמוד 49).«בסעיף “כונון חגורות הבטיחות“ (

מההקד

 נוקטת אמצעים מקדימים®PRE-SAFEכת מער
כדי להגן על הנוסעים במצבים מסוכנים

מסוימים.

הערות בטיחות חשובות

 PRE-SAFE® PLUSהגנה)

)מקדימה לנוסע פלוס

הערות כלליות

PRE-SAFE® PLUS כב עם זמינה רק בכלי ר
.חבילת סיוע לנהיגה

PRE-SAFE® PLUSבאמצעות חיישן רדאר, 
מזהה סכנת התנגשות חזיתית או אחורית.

כת קובעת שפתיחתמתהפך ואם המער
כריות אלה עשויה לספק הגנה נוספת לזו

של חגורות הבטיחות.
£:Cabriolet

כרית אוויר להגנת הראש, צד הנהג ובצד
כבמי במצבים מסוימים, אם הרהנוסע הקד

כת קובעתמתהפך ואם המער
שהתנפחותה יכולה להציע הגנה נוספת לזו

ת הבטיחות.שמעניקה חגור

לא כל כריות האוויר מתנפחות בתאונה.
כות כריות האוויר השונות פועלות באופןמער

עצמאי.

בעכת כריות האוויר נקאופן הפעולה של מער
לפי עוצמת התאונה, בפרט לפי תאוטת

כב או תאוצתו, וכן לפי סוג התאונה:הר
התנגשות חזיתית£
התנגשות צדדית£
התהפכות£
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PRE-SAFE® PLUSבמצבים מסוכנים מסוימים 
כב ונוסעיו.מבצעת צעדי מנע להגנת הר

הערות בטיחות חשובות

 אינה יכולהPRE-SAFE® PLUSבות של התער
למנוע סכנת התנגשות.

PRE-SAFE® PLUSכת הנהג אינו מוזהר אם מער
בת.מתער

PRE-SAFE® PLUSכב נוסעאם הר ב, לא תתער
לאחור.

PRE-SAFE® PLUSאינה מבצעת פעולות בלימה 
כב נכנס למקום חניהבמהלך נהיגה או בעת שהר

או יוצא ממנו.

פעולה

PRE-SAFE® PLUS בת במצבים מסוימים מתער
כת חיישן הרדאר מזהה סכנה מיידיתאם  מער

להתנגשות חזיתית או חזית אחורית.

PRE-SAFE® PLUS נוקטת בצעדים הבאים 
בהתאם לסכנה שזוהתה:

כת חיישן רדאר מזהה סכנה מיידיתאם מער£
להתנגשות חזיתית חגורות הבטיחות

נמתחות.

כת חיישן רדאר מזהה סכנה מיידיתאם מער£
להתנגשות אחורית:

ת חירום מופעלים ומהבהביםפנסי אזהר�
בקצב מהיר יותר.

לחץ הבלימה מוגבר אם הנהג לוחץ על�
כב נייח.הבלמים בעוד שהר

חגורות הבטיחות נמתחות.�

 מבוטל PRE-SAFE® PLUSיישום בלימה של 
במצבים הבאים:

אם דוושת ההאצה נלחצת בעוד שהילוך£
ב.משול

אם סכנת ההתנגשות חלפה או אינה מזוהה£
יותר.

אם דיסטרוניק פלוס מודיע על כוונה לנוע.£

אם המצב המסוכן עבר מבלי לגרום לתאונה,
רות המקוריות.ת להגדכת חוזרהמער

  צעדים אוטומטיים לאחר תאונה

מיד לאחר תאונה, ננקטים האמצעים הבאים
ת ההתנגשות:בהתאם לסוג ולחומר

ת חירום מופעלים.פנסי אזהר£

ת החירום מופעלת.תאור£

כב משוחררות מנעילה.דלתות הר£

מיים נפתחים.חלונות הצד הקד£

גלגל ההגה המתכוונן חשמלית מתרומם.£

המנוע דומם ואספקת הדלק מופסקת£

כת שיחת חירום שלכב עם מערכלי ר£

ס בנץ: מתבצעת שיחת חירוםמרצד

אוטומטית.

כבילדים בר

הערות בטיחות חשובות 

סטטיסטיקת תאונות מראה שילדים

בים האחוריים בטוחים יותרשמאובטחים במוש

מי. לכן,ב הנוסע הקדמהילדים הישובים במוש

כתס בנץ ממליצה להתקין מערת מרצדחבר

ב אחורי. ילדים מוגנים יותרריסון לילד על מוש

ב האחורי.במוש

גילו עד 12 שנים וגובהואם אתה מסיע ילד ש

:’עד 1.50 מ

כת ריסוןאבטח תמיד את הילד במער£

כתס בנץ. על מערכבי מרצדשמתאימה לר

הריסון להתאים לגילו, למשקלו ולממדיו

של הילד.

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות£

המופיעות בסעיף זה בנוסף על הוראות

כת הריסון.ההתקנה של יצרן מער

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות£

כת לנטרול אוטומטי שלעות למערהנוג

 עמוד 52).«(כת הריסון לילד מער
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ה אזהר  

ה אזהר  
כת הריסון לילד אינה יכולה לספק את ההגנהמער

היעודית שלה, אם היא אינה מותקנת באופן נכון
כב מתאים. הילד לא יהיה מרוסן בעתב רלמוש

שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזה או תאונה. קיימת
ת של פציעות חמורות ואף קטלניות.סכנה מוגבר

כת ריסון לילד, שיםלכן, כאשר אתה מתקין מער
ב להוראות ההתקנה של היצרן ולשימוש הנכוןל

כת ריסון לילד.במער

כת הריסון לילד מונח במלואובסיס מערהקפד ש
ב. לעולם אל תניח חפצים, לדוגמהעל כרית המוש

כת הריסון לילד.כרית, מתחת למער

השתמש רק בכיסויים המקוריים שעוצבו במיוחד
כת הריסון. החלף כיסויים פגומים רקלמער

בכיסויים מקוריים.

ה אזהר  
כת הריסון לילד הותקנה לא נכון או לאאם מער

אובטחה, היא עלולה להשתחרר בתאונה, בלימה
כת הריסון לילדעזה או שינוי כיוון פתאומי. מער

כב ולפגוע בנוסעים אחרים.עשויה להיזרק בתוך הר
ת לפציעות חמורות או אףקיימת סכנה מוגבר

קטלניות.

כת הריסון לילד, גם אםתמיד התקן נכון את מער
ע. וודא שאתה פועל לפילא משתמשים בה כרג

הוראות ההתקנה של היצרן.

ה אזהר  
אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

ה אזהר  
כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים
ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

חלקים מתכתיים. קיימת סכנת פציעות

כתכב, וודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד
הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. אתה

כתיכול לכסות אותה בשמיכה, לדוגמה. אם מער
הריסון התחממה בכל זאת, אפשר לה להתקרר

ך. לעולם אללפני שאתה מאבטח בה את ילד
גחה.כב ללא השתשאיר ילדים בר

כות ריסון לילדיםמער 

ביםכב, במיוחד ילדים, יושוודא שכל נוסעי הר
בתנוחה נכונה וחוגרים נכון את חגורות הבטיחות

שלהם.

תעות לחגורהקפד על הערות הבטיחות הנוג
ת עמוד 46) ולשימוש הנכון בחגור«הבטיחות (
 עמוד 47).«הבטיחות (

עות לשימוש הנכוןהקפד על ההוראות הנוג
 עמוד 66).«כת הריסון לילד (במער

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות חבר
כת ריסון שהומלצה על ידילהשתמש במער

 עמוד 71).«ה (החבר

ה ומטעןמידע נוסף על אחסון חפצים, כבוד
 עמוד 292).«נמצא בסעיף “הנחיות העמסה“ (

בור שלהן שניזוקוכות ריסון לילד או מנגנוני חימער
ב בתאונה לא יכולת להעניקאו היו נתונים לעומס ר

את ההגנה הייעודית שלהם. ייתכן שהילד לא
יאובטח בבטחה בעת תאונה, בלימה עזה או שינוי

ת לפציעותכיוון פתאומי. קיימת סכנה מוגבר
חמורות ואף קטלניות.

כת ריסון לילדים שניזוקה אוהחלף מיד מער
שהופעל עליה עומס בעת תאונה. בדוק את

סכז שירות של מרצדכת הריסון לילד במרמער

ה אזהר  
כב, הם יכוליםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:לגרום לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
.Pחניה 

מתניעים את המנוע.£

כב ולהילכד.בנוסף, הם יכולים להפעיל את ציוד הר
קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כבכב תמיד קח את מפתחות הרבעת יציאה מהר
כבכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברעמך ונעל את הר

גחה.ללא הש
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ה אזהר  

כת ריסון לילד מסוגאבטחת מער
(Cabriolet)     איזופיקס 

כת ריסון לילד המאובטחת באמצעותמער
כות מסוג איזופיקס אינן מספקות הגנהמער

לילדים שמשקלם מעל 22 ק“ג והם מאובטחים
כת הריסון. הילד לאת הבטיחות של מערבחגור

מאובטח כהלכה בעת תאונה, לדוגמה. קיימת
ת להיפצע בפציעות חמורות ואףסכנה מוגבר

קטלניות. אם משקל הילד הוא מעל 22 ק“ג,
ת חגורותכת הריסון לילד בעזראבטח את מער
כב.בטיחות של הר

תכת הריסון לילד בעזרבנוסף, אבטח את מער
רצועה עילית, אם היא קיימת.

ביםבמוש בעות אבטחה לאיזופיקס ט
תהנסגר ת האחוריים מכוסות ברצועה מרופד

ת רצועת וולקרו.בעזר

כלפי ת משוך את הרצועה המרופד¿
מעלה.

90°.  סובב את התומך ¿

ת למעלה.נשאר ת הרצועה המרופד

כת הריסון לילד על שתיהתקן את מער¿
.בעות האבטחה של איזופיקס ט

כת הריסון מסוגלאחר שאתה מוציא את מער
כב, עליך שוב לסובב את התומךאיזופיקס מהר

. לאחר מכן קפל90°ב�  ברצועת הריפוד ש 
.ת למטה את הרצועה המרופד

רטיתכת אבטחה סטנדאיזופיקס היא מער
כות ריסון לילדיםת להתקנה של מערהמיועד

בים האחוריים.במוש

בים האחוריים השמאלי והימני מותקנותבמוש
כות ריסון.עבור שתי מער בעות אבטחה ט

בור איזופיקסכות ריסון לילד ללא חיאבטח מער
כב. בעתת הבטיחות של הרבאמצעות חגור
כת ריסון לילד הקפד על הוראותהתקנה של מער

כת, על הוראותההתקנה של יצרן המער
כתההפעלה ועל ההוראות לשימוש נכון במער

 עמוד 66).«הריסון לילד (

כת ריסון לילד מסוגאבטחת מער
i-Size          (Coupe)איזופיקס או 

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ לפני התקנתה
בשנית.

כות ריסון לילדים:כות ההתקנה של מערמער
כת חגורות הבטיחותמער£
 (דגמיi-Sizeבעות אבטחה איזופיקס או ט£

Coupe(
)Coupeבעות אבטחה איזופיקס (דגמי ט£
)Coupeה עליונה (דגמי רצועת קשיר£

בת יש להסיע ילד במושה אחרר ברירם בהיעדא
מי, הקפד על המידע בסעיףהנוסע הקד

«מי“ (ב הנוסע הקדכות ריסון לילד במוש“מער

עמוד 65).

כב ועלבתוך הרה שהקפד על תוויות אזהר
כת הריסון לילד.מער

מומלץ להשתמש במוצרי הטיפוח של
כת ריסון לילדס בנץ, כדי לנקות מערמרצד

בלה. באפשרותך לקהמומלצת בידי החבר
סכז שירות של מרצדמידע על כך בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

כת הריסון לילד, וודאכאשר אתה מתקין את מער
שההתקנה מתבצעת לפי הוראות יצרן ושאתה

 עמוד 66).«משתמש  בה כהלכה. (

כת הריסון לילד מסוגלפני כל נסיעה ודא שמער
בעותבת נכון בתוך שתי טאיזופיקס משול

האבטחה של איזופיקס.

כת ריסון לילד המאובטחת באמצעותמער
אינן מספקות i-Size כות מסוג איזופיקס אומער

הגנה לילדים שמשקלם מעל 22 ק“ג והם
כת הריסון.ת הבטיחות של מערמאובטחים בחגור
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כת ריסון לילד הקפד עלבעת התקנה של מער
הוראות ההתקנה וההפעלה של היצרן ועל

כת הריסון לילדההנחיות לשימוש הנכון במער
 עמוד 66).«(

כת הריסון לילד מסוגלפני כל נסיעה ודא כי מער
בת נכון בתוך שתי משולi-Sizeאיזופיקס או 

בעות האבטחה של איזופיקס.ט

 המתאים להתקנתi-Sizeסמל זה מציין מיקום 
. סמל דומה ניתןi-Sizeכת ריסון לילד מסוג מער

.i-Sizeכת הריסון לילד מסוג למצוא על מער

הילד לא מאובטח כהלכה בעת תאונה, לדוגמה.
ת להיפצע בפציעות חמורותקיימת סכנה מוגבר

ואף קטלניות.
אם משקל הילד גבוה מ� 22 ק“ג, השתמש

בה הילדש i-Sizeכת ריסון מסוג איזופיקס או במער
כב.ת הבטיחות של הרמאובטח גם באמצעות חגור

תכת הריסון לילד בעזרבנוסף, אבטח את מער
ה העליונה, אם קיימת.רצועת הקשיר

סמל זה מציין מיקום איזופיקס המתאים
כת ריסון לילד מסוג איזופיקס.להתקנת מער

כת הריסון לילדסמל דומה ניתן למצוא על מער
מסוג איזופיקס.

ביםבמוש  או איזופיקס i-Sizeבעות אבטחה ט
תהנסגר ת האחוריים מכוסות ברצועה מרופד

ת בצמדן (רצועת וולקרו).בעזר

כלפי ת משוך את הרצועה המרופד¿
מעלה.

90°.  סובב את התומך ¿

ת למעלה.נשאר ת הרצועה המרופד

כת הריסון מסוג איזופיקסהתקן את מער¿
או בעות האבטחה איזופיקס על שתי ט

. i-Sizeבעות על ט

או

 עלi-Sizeכת הריסון מסוג התקן את מער¿
. i-Sizeבעות האבטחה שתי ט

כות התקנה הן מערi-Sizeאיזופיקס ו� 
כותת להתקנה של מעררטיות המיועדסטנד

כת ריסון לילד מסוגריסון מיוחדות. מער
-ECE Rת לפי תקן אירופי איזופיקס מאושר

ת מאושרi-Sizeכת ריסון לילד . מער44
.ECE R-129לשימוש לפי תקן אירופי 

בעות אבטחה איזופיקס ניתן להתקין רקעל ט
.ECE R-44כות ריסון שאושרו לפי תקן מער
 שאושרו בהתאםi-Sizeכות ריסון מסוג מער

 ניתןECE R-129 ולפי תקן ECE R-44לתקן 
בעות. טi-Sizeבעות האבטחה להתקין על ט

 מותקנות i-Size או אבטחה איזופיקס 
בים האחוריים.משמאל ומימין למוש

)Coupeה עליונה (רצועת קשיר
מההקד

בור נוסף ביןה עליונה מספקת חירצועת קשיר
כת הריסון לילד המותקנת באמצעותמער
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השל רצועת הקשיר חבר את וו הרצועה ¿
. לתוך עיגון הרצועה העילית העילית 

אינה ה העילית וודא שרצועת הקשיר
מפותלת.

הה של רצועת הקשירמתח את החגור¿
. הקפד תמיד על הוראותהעילית 

ך עושהכת בעודההתקנה של יצרן המער
זאת.

 של עיגוני רצועותקפל מטה את המכסה ¿
.ה העילית הקשיר

הקלות בחזר הורד את משענת הראש ¿
 עמוד 114). וודא שאינך«ך (ת הצורבמיד

המפריע לניתוב הנכון של רצועת הקשיר
.העילית 

 עמוד 114).«( ם את משענת הראש הר¿

 של עיגוני רצועתקפל את המכסה ¿
.ה העילית הקשיר

כת הריסון לילד מסוג איזופיקסבע את מערק¿
ה העילית. תמיד פעלת רצועת הקשירבעזר

לפי הוראות ההתקנה של היצרן בעת
כת הריסון.התקנת מער

מתחת ה העבר את רצועת הקשיר¿
 בין שני המוטות שללמשענת הראש  

משענת הראש.

ת להפחית אתכב. היא עוזרבין הראיזופיקס ל
כת הריסון לילדסכנת הפציעות. אם מער

מותקנת באמצעות רצועה עליונה, יש
להשתמש בה תמיד.

ה עליונהנקודות עיגון של רצועת קשיר

ה העליונהנקודות העיגון של רצועת הקשיר
מותקנות בתא האחורי, מאחורי משענות הראש

ף תא המטען.על מד

ב הנוסעכת ריסון לילד במושמער

מיהקד

הערות כלליות

טטיסטיקת תאונות מראה שילדיםס
ביםכות ריסון במוששמאובטחים במער

האחוריים בטוחים יותר מילדים המאובטחים
ס בנץת מרצדמי. לכן, חברב הנוסע הקדבמוש

בכת ריסון לילד במושממליצה להתקין מער
האחורי.

כת לנטרול אוטומטי של כריתכב עם מערכלי ר
הר ברירמי: אם בהיעדהאוויר של הנוסע הקד

ב הנוסעכת ריסון על מושת יש להתקין מעראחר
בסעיףמי, הקפד תמיד על המידע שהקד

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של“מער
 עמוד 52).«מי“ (הנוסע הקד

בכך ניתן להימנע מסכנות שעולות כתוצאה מ:

כתכת ריסון לילד בידי המעראי זיהוי של מער£
לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע

מי.הקד

נטרול בשוגג של כרית האוויר של הנוסע£
מי.הקד

כת הריסון לילד,מיקום לא נכון של מער£
לדוגמה אם היא קרובה מדי ללוח המכשירים.
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ה שמופיעות עלנא הקפד על הערות האזהר

מי, ראה איור.מגן השמש של הנוסע הקד

ה אזהר  
כת ריסון הפונהב במעראם אתה מסיע ילד במוש

מי ונוריתב הנוסע הקדלאחור שמותקנת על מוש
 נדלקת,PASSENGER AIR BAG ONהחיווי 

מי תופעלייתכן כי כרית האוויר של הנוסע הקד
במהלך תאונה. היא עלולה לחבוט בילד. קיימת

ת לפציעות חמורות ואף קטלניות.סכנה מוגבר

ה זה ודא תמיד שכרית האוויר של הנוסעבמקר
PASSENGER AIRמי מנוטרלת. נורית החיווי הקד

BAG OFFבת להידלק. חיי

כת ריסון לילד הפונהאל תתקין מערלעולם 
מי שמוגן בידי כריתב הנוסע הקדלאחור על מוש

מית פעילה. הילד עלול להיפצע בפציעותאוויר קד
חמורות או קטלניות.

PASSENGER AIR BAG ONאם נורית החיווי 
מי מוכנהדולקת, כרית האוויר של הנוסע הקד

 עמוד 45).«לפעולה (

כת לנטרול אוטומטי שלכב ללא מערכלי ר
מיכרית האוויר של הנוסע הקד

כבך אינו מצוידמי ברב הנוסע הקדאם מוש

כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר, ישנהבמער

בקהת שמציינת זאת. המדבקה מיוחדמד

בקת על הצד של לוח המכשירים בצד הנוסעמוד

בקה בעת פתיחתמי. ניתן לראות את המדהקד

הדלת.

כת ריסון לילד הפונהה זה, התקן מערבמקר

 עמוד 66).«(בים אחוריים לאחור על אחד המוש

כת ריסוןהקפד על המידע המופיע בסעיף “מער
כת ריסון לילדלילד הפונה לאחור“ ובסעיף “מער

הפונה לפנים“ ועל המידע על המיקום הנכון של
 עמוד 66).«כת הריסון לילד (מער

כת ריסון לילד הפונה לאחורמער

כתת יש להתקין מערר חלופה אחראם בהיעד
מי,ב הנוסע הקדריסון לילד הפונה לאחור על מוש

מי. אםנטרל את כרית האוויר של הנוסע הקד
 דולקתPASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי 

 עמוד 45) כרית האוויר של הנוסע«ביעות (בק
מי מנוטרלת.הקד

הקפד תמיד על המידע על המיקום הנכון של
 עמוד 66) ועל הוראות«כת הריסון לילד (מער

כת הריסון.ההתקנה וההפעלה של יצרן מער

כת ריסון הפונה לפניםמער

כת ריסון הפונה לפניםאם אתה מסיע ילד במער
מי, הזז אתב הנוסע הקדשהותקנה על מוש

ב לאחור ככל האפשר. קצר את כריתהמוש
כת הריסוןב במלואה. כל הבסיס של מערהמוש

ב. משענת הגבב על כרית המושב לעמוד היטחיי
בילהבת להיות מקכת הריסון חיישל מער

ב, ככל האפשר. אסורלמשענת הגב של המוש
כב או שמשענתע בגג הרכת הריסון תיגשמער

ב תפעיל עליה עומס. כוונן אתהראש של המוש
ב ואת מצבההזווית של משענת הגב של המוש

של משענת הראש בהתאם. ודא תמיד שרצועת
ת הבטיחות מנותבת נכון ביןהכתף של חגור

בין מוביל רצועת הכתףת הבטיחות למגיש חגור
כת הריסון. יש לנתב את רצועת הכתףשעל מער

ת הבטיחות של הנוסעלפנים מתוך מגיש חגור
מי.הקד
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כתבסעיף “מערפעל תמיד לפי ההוראות ש¿
«מי“ (ב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

עמוד 65).

 הוראות אלה מורות כיצד לנתב נכון את
ת הבטיחות מתוךרצועת הכתף של חגור

המגיש שלה או כיצד לנתב נכון את הרצועות
כת הריסון לילדת הבטיחות של מערשל חגור

 עמוד 66).«(

בנושא זה תמצא הוראות לניתוב הנכון של
ה אל מובילרצועת הכתף מפתח החגור

 עמוד 66).«כת ריסון לילד (במערה שהחגור

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש¿
ך כריתהאפשר וקצר במלואו את אור

ב.המוש

כת ריסון הפונהאם אתה מאבטח ילד במער
ב ככל הניתן.לפנים, הנמך את המוש

כוונן את משענת הגב למצב זקוף כמעט.¿

ב עלכת הריסון מונח היטודא כי בסיס מער
מי. ודא כיב הנוסע הקדהכרית של מוש

כת הריסון נשענתמשענת הגב של מער
ב הנוסעב על משענת הגב של מושהיט
ע בגב אוכת הריסון תיגמי. אסור שמערהקד

שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן
את משענת הגב ואת משענת הראש
בהתאם. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה

כת הריסון לילד.של יצרן מער

ב למצבוכוונן את הזווית של כרית המוש¿
הגבוה והמאונך.

ע למיקום נכון עבורהקפד תמיד על המידע הנוג
 עמוד 66) ועל הוראות«כת הריסון לילד (מער

כת הריסון.ההתקנה וההפעלה של יצרן מער

כת הריסון לילד  מיקום נכון עבור מער

(Cabriolet)מה הקד

ת לפי תקן אירופיכת ריסון לילד המאושרמער
ECE R44כבך.ת לשימוש ברבד מותר בל

כות מסוימותבר שאזור השימוש במערפירוש הד
 הנו מוגבל. לא ניתןIII או IIבקטגוריית משקל 

ביכת הריסון לילד בגודל המרלהשתמש במער
כב.ע האפשרי עם גג הרבגלל המג

סלית“ מזוהותברכות ריסון מקטגוריה “אונימער
באמצעות תווית אישור כתומה הנושאת סימון

universalסלי).בר (אוני

כת הריסון לילדדוגמה: תווית אישור על מער

כת ריסון לילד מקטגוריהניתן להתקין במער
U, UFבים המסווגים באות סלית על מושבראוני
ביםבלה “תאימות המוש בהתאם לטIUFאו 

כות ריסון לילד באמצעותלהתקנה של מער
ביםבלה “תאימות המושת בטיחות“ או לטחגור

כת ריסון מסוג איזופיקס“.להתקנת מער

סליות מצוינותברכות ריסון חצי אונימער
 על תוויתSemi-universalבאמצעות הכיתוב 

בכב והמושהאישור. ניתן להשתמש בהן אם הר
כב המאושרים שלמופיעים ברשימת דגמי הר

כת הריסון. למידע נוסף פנה ליצרןיצרן מער
כת הריסון או בקר באתר האינטרנט שלו.מער

כתת עליך להתקין מערה אחרר בריראם בהיעד
מי:ב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

)Coupeמה (דגמי הקד

כות ריסון לילדיםכבך מותר להתקין רק מערבר

ECE R 129או  ECE R44שאושרו בהתאם לתקן 

).i-Sizeכות ריסון מסוג (מער

כת ריסוןבר שאזור השימוש במערפירוש הד

 הנו מוגבל.III או IIמסוימות מקטגוריות משקל 

כת הריסון לילד בגודללא ניתן להשתמש במער

כב.ע האפשרי עם גג הרבי בגלל המגהמר

סלית“ מזוהותברכות ריסון מקטגוריה “אונימער

.Universalבאמצעות תווית אישור כתומה וכיתוב 
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כת הריסון לילדדוגמה: תווית אישור על מער

כת ריסון לילד מקטגוריהניתן להתקין במער

U,בים המסווגים באות סלית“ על מושבר“אוני

UF ,IUF  אוi-U בלאות הבאות: בהתאם לט

כות ריסון לילדתאימות להתקנה של מער£

ת בטיחותבאמצעות חגור

כת ריסוןבים להתקנת מערתאימות המוש£

מסוג איזופיקס

כת ריסוןבים להתקנת מערתאימות המוש£

 .i-Sizeמסוג 

סליות מסומנותברכת ריסון חצי אונימער

 על תוויתsemi-universalבאמצעות הכיתוב 

האישור.

ב מופיעיםכב והמושניתן להשתמש בהן אם הר

סם יצרןכב המומלצים שפרברשימת דגמי הר

כתכות הריסון. למידע נוסף פנה ליצרן מערמער

הריסון לילד או כנס לאתר האינטרנט שלו.

כתת עליך להתקין מערה אחרר בריראם בהיעד

מי, הקפד תמידב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

בכת ריסון לילד על מושבנושא “מערעל המידע ש

 עמוד 65).«(מי“ הנוסע הקד

בנושא זה תמצא הוראות לניתוב הנכון של¿

ת הבטיחות אלרצועת הכתף ממגיש חגור

כת ריסון לילדב מערה שמוביל החגור

 עמוד 66).«(

בנושא זה תמצא הוראות לניתוב הנכון של

ה אל מובילרצועת הכתף מפתח החגור

 עמוד 66).«(כת ריסון לילד במערה שהחגור

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש¿

ב במלואה.האפשר וקצר את כרית המוש

כת ריסון הפונהאם ברצונך להתקין מער

מי, עליך להזיזב הנוסע הקדלפנים על מוש

ב למצבו הנמוך ביותר.את המוש

הזז את משענת הגב למצב כמעט זקוף.¿

ב עלכת הריסון מונח היטודא כי בסיס מער

מי. ודא כיב הנוסע הקדהכרית של מוש

כת הריסון נשענתמשענת הגב של מער

ב הנוסעב על משענת הגב של מושהיט

ע בגב אוכת הריסון תיגמי. אסור שמערהקד

שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן

את משענת הגב ואת משענת הראש

בהתאם. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה

כת הריסון לילד.של יצרן מער

ב למצבוכוונן את הזווית של כרית המוש¿

הגבוה והמאונך.
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ב אחורי                       מושמיב הנוסע הקד                                  מושבוצות משקל               ק 

   שמאל, ימיןכרית אוויר שלכרית אוויר של

מיהנוסע הקדמיהנוסע הקד

1מנוטרלתפעילה

ת בטיחותכת ריסון לילד באמצעות חגורבים המתאימים להתקנה של מערמוש

, עליךIבוצה כת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 0 או 0+ או במעראם אתה משתמש בסל�קל מק
כת הריסון.ע עם מערמי כך שלא יהיה מגב הנוסע הקדב הנהג או את מושלכוונן את מוש

 עמוד 62) ועל הוראות ההתקנה של«כת ריסון לילדים“ (הקפד תמיד על ההערות בנושא “מער
.כתיצרן המער

מקרא:

Xבוצת משקל זו.ב שלא מתאים להסעת ילדים בקמוש

Uבוצת משקל זו.ת לשימוש בקסלית המאושרברכת ריסון אוניב מתאים להתקנה של מערמוש

UFת לשימושסלית המאושרברכת ריסון הפונה לפנים מקטגוריה אוניב מתאים להתקנה של מערמוש
בוצת משקל זו.בק

Lכות ריסון מומלצות“בלה “מערכות ריסון כפי שהומלץ; עיין בטב מתאים להתקנה של מערמוש
כת הריסון כלולות ברשימתכב ומערסלית אם הרברכת ריסון חצי אוניב מתאים למער עמוד 71). מוש«(

כת הריסון.כבה בידי יצרן מערכב המומלצים שהורדגמי הר

XU ,LUעד  10 ק“גבוצה 0:ק

XU ,LUעד  13 ק“גבוצה 0+:ק

9UF ,LU ,LU עד 18 ק“ג:Iבוצה ק

15UF ,LU ,LU עד 25 ק“ג:IIבוצה ק

22UF ,LU ,LU עד 36 ק“ג:III / IIבוצה ק

כת ריסון לילד מסוג איזופיקסבים המתאימים להתקנה של מערמוש

, עליךIבוצה כת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 0 או 0+ או במעראם אתה משתמש בסל�קל מק
כת הריסון.ע עם מערמי כך שלא יהיה מגב הנוסע הקדב הנהג או את מושלכוונן את מוש

 עמוד 62) ועל הוראות ההתקנה של«כת ריסון לילדים“ (הקפד תמיד על ההערות בנושא “מער
כת.יצרן המער

מקרא:

Xבוצת גודלבוצת משקל זו ו/או בקכת ריסון לילד מסוג איזופיקס בקמיקום איזופיקס שאינו מתאים למער
זו.

UFסליתברכת ריסון מסוג איזופיקס הפונה לפנים מהקטגוריה האוניב מתאים להתקנה של מערמוש
בוצת משקל זו.ת לשימוש בקהמאושר

ILכות ריסוןבלה “מערכות ריסון לילדים מסוג איזופיקס כפי שהומלץ; ראה טב מתאים למערמוש
 עמוד 71).«מומלצות“ (

בים להיכללבך חייכבך ומושם כך, רכת ריסון מתאימה מסוג איזופיקס לשהיצרן אף ממליץ על מער
כת הריסוןכות ריסון לילדים. למידע נוסף פנה ליצרן מערברשימת היצרן של הדגמים המתאימים למער

לילד או כנס לאתר האינטרנט שלו.

PASSENGER AIR BAGמי. נורית החיווי כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדכב מצויד במערהר1
OFFבת להידלק.  חיי
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ב האחורי,מושציודהקטגוריית מידבוצותק   

שמאל וימין   משקל

FISO / L1Xסלקל

GISO / L2X

EISO / R1ILעד  10 ק“גבוצה 0:ק
ךעד 6 חודשים בער

EISO / R1ILעד  13 ק“גבוצה 0+:ק
DISO / R2ILךעד 15 חודשים בער

CISO / R3IL2

9DISO / R2IL עד 18 ק“ג, 9 חודשים:Iבוצה ק

CISO / R3IL2ך  ו� 4 שנים בער

BISO / F2IUF

B1ISO / F2XIUF

AISO / F3IUF

מי למצבו הגבוה ביותרב הקד, הזז את המושC (ISO/R3)כת ריסון לילד מקטגוריית גודל אם אתה משתמש במער2

כת הריסון לילד.מי אינו נשען על מערב הקדב למצב זקוף. וודא שהמושואת משענת הגב של המוש

כב או שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן את משענתע בגג הרכת הריסון תיגאסור שמער

כת הריסון לילד.הראש בהתאם. הקפד תמיד על הוראות ההתקנה של יצרן מער

i-Size (Coupe)   כת ריסון לילד מסוג איזופיקס ו� בים המתאימים להתקנה של מערמוש

ב במושIבוצה כת ריסון הפונה לאחור מקבוצה 0 או 0+ או במער אם אתה משתמש בסל�קל מק
כת הריסון.עו במערמי כך שלא ייגב הנוסע הקדב הנהג או את מושהאחורי, עליך לכוונן את מוש

ב.בת להישען, ככל האפשר, על משענת הגב של המושכת הריסון חיימשענת הגב של מער

 עמוד 62) ועל הוראות ההתקנה של יצרן«כת ריסון לילדים“ (הקפד תמיד על ההערות בנושא “מער
כת.המער

בים לכוונן את משענת הראש שלהם כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כב חייכל נוסעי הר

מקרא:

Xסלית מסוגברכת ריסון אוניב אינו מתאים להתקנת מערהמוש i-Size.

i-Uסלית מסוגברכת ריסון אונימתאים למערמ i-Size.הפונה לפנים או לאחור 

ב                                                                                                 מוש 

ב אחורי                                      מושבמוש

ימיןשמאלמיהנוסע הקד

i-SizeXi-Ui-Uב בטיחות לילד  מוש
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                  מס‘  אישור            מס‘ הזמנהבוצות                               יצרן                        סוגק 

3(...A000)(...E1)  משקל

Britax  RomerBABY04 301146970 20 00בוצה 0:ק

SAFE PLUS II970 36 00עד  10 ק“ג

עד 6 חודשים

ךבער

Britax  RomerBABY04 301146970 20 00בוצה 0+:ק

SAFE PLUS II970 36 00עד  13 ק“ג

עד 15 חודשים

ךבער

I:Britax  RomerDUO04 301133970 16 00בוצה ק

9PLUS970 21 00 עד 18 ק“ג

4�00 37 9970 חודשים ל

ךשנים בער

III / II:Britax  RomerKIDFIX4 04 301198 970 19 00בוצה ק

00 22 15970 עד 36 ק“ג

12�00 38 970בין 4 ל

ךשנים בער

כות מומלצות לריסון ילדים  מער

הערות כלליות

 עמוד 65)«מי“ (ב הנוסע הקדכות ריסון לילד על מושהקפד תמיד על המידע בנושא “מער

 עמוד 66).«כת הריסון לילד“ (ובנושא ”מיקום מתאים למער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדכת הריסון הנכונה לילד בכל מרבל מידע נוסף על מערניתן לק

כלמוביל בע“מ.

כבכות ריסון מומלצות המותקנות באמצעות חגורות הבטיחות של הרמער

.9H95קוד צבע 3

כת, כולל הערות על אפשרויותכב, עיין תמיד בהוראות ההתקנה של יצרן המער ברKIDFIXכת לפני התקנת מער4

ההתקנה.
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כות לנהיגה בטוחהמער

כות לנהיגה בטוחהת המער סקיר

כות הבאותבפרק זה תמצא מידע על המער
לנהיגה בטוחה:

£ABSכת למניעת נעילת גלגלים) (מער
עמוד 73). «(

£BASעמוד 73). « (כת תגבור בלימה)  (מער
£BAS PLUSכת תגבור בלימה פלוס) (מער

עמוד 73). «(עם סייען תנועה חוצה 

כבחיות מחמד בר

הערות בטיחות חשובות  

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם
כות לנהיגה בטוחה אינן יכולותאינך מרוכז, המער

בטל את חוקילהפחית סכנת תאונה או ל
כות לנהיגה בטוחה הן רק אמצעיהפיזיקה. המער

תהמיועד לסייע לך בנהיגה. אתה האחראי לשמיר
כבכב שלפניך, למהירות הרחק מהרהמר

בלימה בזמן. התאם תמיד את סגנון הנהיגהול
שלך לתנאי מזג האוויר, לתנאי הכביש ולתנאי

כב שלפניך.חק בטוח מהרהתנועה. שמור מר
נהג בזהירות.

כות הבטיחות המתוארות פועלות באופןמער
ע בין הצמיגים לפנייעיל רק כאשר יש מספיק מג
ת למידעב מיוחדהכביש. הקדש תשומת ל

צמיגים המתייחס לצמיגים, לעומק סוליות

 עמוד 345).« (’ וכומינימלי מומלץ

ה אזהר  
כב,גחה בראם אתה משאיר בעלי חיים ללא הש

הם עשויים ללחוץ על לחצן או על מתג, לדוגמה.

הם אף עלולים:

כב ולהילכד, לדוגמה.להפעיל את ציוד הר£

כב או להפסיק אתכות הרלהפעיל את מער£
ך אחרים.רפעולתן ובכך לסכן משתמשי ד

בעת תאונה, בלימת פתע או שינוי כיוון חד בעלי
כבחיים לא מרוסנים עלולים להיזרק בתוך הר

ולפצוע את הנוסעים. קיימת סכנת תאונה
ופציעות.

גחה.כב ללא השלעולם אל תשאיר חיות מחמד בר
אבטח אותם כהלכה במהלך הנסיעה, לדוגמה

בה או כלוב להובלת חיות מחמד.בתי

עמוד «(סייען למניעת התנגשות פלוס  £
.(75

עמוד 77). «(פנסי בלימה מותאמים £
£ESP©עמוד «(בות אלקטרונית) ת יצי (בקר

.(78
£EBD(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית) 

עמוד 79). «(
עמוד 80). «(בלימה מותאמת £
£PRE-SAFE )» .(80 עמוד
£STEER CONTROL ת היגוי) (בקר

עמוד 82). «(

סליות מסוג איזופיקסברסליות/חצי�אוניברכות ריסון אוניהמלצה למער

מס‘ הזמנהמס‘  אישורסוגה                 יצרן                  מידבוצותק

3(...A000)(...E1)משקל

EBritax RomerBABY SAFE04 301146B6 6 86 8224
Plus

B1Britax RomerDUO Plus04 301133A 000 970 16 00
A 000 970 21 00
A 000 970 37 00

בוצה 0+:ק

עד  13 ק“ג

:Iבוצה ק

9 עד 18 ק“ג

.9H95קוד צבע 3
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ABS  כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 72).«(

ה אזהר  
, הגלגלים עלוליםABSכת אם קיימת תקלה במער

להינעל בעת בלימה. יכולת ההיגוי והבלימה של
כות בטיחותעו. בנוסף פעילותן של מערכב יפגהר

אחרות עלולה להיות מנוטרלות. קיימת סכנה
ת של החלקה ותאונה.מוגבר

ABSכת ה�המשך לנהוג בזהירות. בדוק את מער
סכז שירות של מרצדם האפשרי במרבהקד

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

 מווסתת את לחץ הבלמים כךABSכת ה� מער
שהגלגלים אינם ננעלים בעת בלימה. במצב זה

בצע פעולות היגוי תוך כדי בלימה.באפשרותך ל

 בלוח המחווניםABS  ה נורית האזהר
תידלק, בעת הדלקת מתג ההתנעה. היא תיכבה

לאחר התנעת המנוע.

 פועל החל ממהירות של כ� 8 קמ“שABSה� 
 פועלABSומעלה, ללא קשר לתנאי הכביש. ה� 

על פני שטח חלקים, גם אם אתה בולם בעדינות.

בת במהלך הבלימה, מתערABSכת אם מער
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.

תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על תנאי
ת לכך שישכביש מסוכנים ומתפקדות כתזכור

בה.לנהוג בזהירות ר

כות, מערABSכת ה�אם קיימת תקלה במער
כות לנהיגה בטוחה, יוצאו מכללאחרות כולל מער

ABSה פעולה. הקפד על המידע על נורית אזהר
 עמוד 283) ועל הודעות התצוגה העשויות«(

 עמוד 249).«להופיע על לוח המחוונים (

בלמים

המשךבת:  מתערABSכת ה� אם מער¿
ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה , עד

שיחלוף מצב הבלימה.

לחץ על דוושתלהפעלת בלמים מלאה: ¿
הבלמים בכל הכוח.

ה אזהר  
חק, יגדל מרBASכת ה�ה של תקלה במערבמקר

הבלימה בעת בלימת חירום. קיימת סכנת תאונות.

במצב של בלימת חירום, לחץ על דוושת הבלמים
 תמנע את נעילתABSכת ה�בכל הכוח. מער

הגלגלים.

המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים¿
ABSכת עד שיחלוף מצב החירום. מער

מונעת את נעילת הגלגלים.

הבלמים יתפקדו כרגיל מיד לאחר שתשחרר את
 תופסק. BASדוושת הבלמים. פעולת

בלימה

הערות בטיחות חשובות

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 72).«(

  BAS(תגבור בלימה) 

הערות כלליות

 פועלת במצבי בלימת חירום.BASה� כת מער
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים במהירות,

ה באופן אוטומטי את מגבירBASכת ה� מער
חק הבלימה.ת את מרכוח הבלימה ובכך מקצר

ף (צמיגיף, השתמש תמיד בצמיגי חורבחור
M+Sך בשרשראות שלג. באופןת הצור), ובמיד

כות לנהיגה בטוחה  המתוארותבד המערזה בל
בית.המרביעילות בפרק זה תפעלנה 

 BAS PLUSתגבור בלימה פלוס)

עם סייען תנועה חוצה)

הערות כלליות

 BAS PLUSיכול לסייע במזעור סכנת התנגשות
כב או בהולך רגל ולהפחית את ההשפעות שלבר

 מזהה סכנתBAS PLUSהתנגשות מעין זו. אם 
התנגשות, הוא מסייע לך בעת בלימה.

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“  בפרק
 עמוד 72).« (כות לנהיגה בטוחה““מער
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ה אזהר  
BAS PLUSאינו יכול לזהות במדויק עצמים ומצבי 
כבים.תנועה מור

 עשוי:BAS PLUSבמקרים אלה 

ךב שלא לצורלהתער£

ב כלללא להתער£

קיימת סכנת תאונה.

בלום.היה ערני במיוחד לתנאי התנועה והיה מוכן ל
בות במצבי נהיגה שאינםהפסק את ההתער

מסוכנים.

ה אזהר  
BAS PLUSב: לא יגי

לאנשים נמוכים, למשל ילדים£

בעלי חייםל£

ביםכבים מתקרלר£

בעת ביצוע פנייה£

ב בכל עשוי לא להתערBAS PLUSכתוצאה מכך 
המצבים המסוכנים .

ה והיה מוכןלתנאי התנועב הקדש תמיד תשומת ל
בלום.ל

ם כבד.ע בגלל שלג או גשהזיהוי עלול להיפג
ע גםכת חיישן הרדאר נפגהזיהוי של מער

ה של:במקר

החיישנים מלוכלכים או חסומים£

הפרעה של מקורות רדאר אחרים.£
בי קומות,החזרי אותות רדאר, בחניונים ר£

לדוגמה.
כב צרים, לדוגמה אופנוע.כלי ר£
ב אחר.כב נע לפניך בנתיר£
כבים החוצים במהירות את אזור הזיהוי שלר£

כת חיישני הרדאר.מער

כת המצלמות עשוי גם הואזיהוי באמצעות מער
ה של:ע במקרלהיפג

המצלמה מלוכלכת או מכוסה£

כת המצלמה, לדוגמה משמשסנוור מער£
נמוכה בשמיים.

חושך£

אם:£
בהולכי רגל חוצים במהירות את נתי�

התנועה,
כת המצלמה אינה מזהה יותר הולךמער�

ם בשל ביגוד או חפצים אחרים,רגל כאד
הולך הרגל מוסתר ע“י חפצים אחרים,�
ם נטמעיםקווי המתאר של האד�

בה.ביבס

בות נזק מתאונה,כב בעקלאחר תיקון בחזית הר
כזרות ופעולת החיישן  במרבדוק את הגדדאג ל

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בר נכון גם לתאונות במהירות נמוכהבע“מ. הד

בהן אין נזק נראה לעין.ש

BAS PLUSכב עם חבילת עזר זמין רק בכלי ר
לנהיגה.

  יפעל בעת נהיגה, חיישןBAS PLUSכדי שסיוע 
בים לפעול.כת הרדאר והמצלמה חיימער

BASכת הרדאר והמצלמה, באמצעות חיישן מער
PLUS:יכול לגלות מכשולים  

כבך, במשך פרק זמןב רהנמצאים בנתי£
ארוך.

כבך.ב הנסיעה של רהחוצים את נתי£

כמו כן הוא עשוי לגלות הולכי רגל החוצים את
ב נסיעתך.נתי

BAS PLUSמזהה הולכי רגל באמצעות מאפיינים 
ם זקוף.בה של אדכגון מתאר הגוף והיצי

כת הרדאר והמצלמה,אם יש תקלה בחיישן מער
 מוגבלים או אינם זמינים יותר.BAS PLUSתפקודי 

תכת הבלימה עדיין פעילה עם תפקוד הגברמער
.BASבלימה ו�

הקפד על המגבלות המתוארות   “הערות
בטיחות חשובות“.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

 BAS PLUS לא תמיד יזהה אנשים בבירור, בפרט

ב במקרים לא יתער BAS PLUSאם הם נעים. 

אלה. קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והיה מוכןהקדש תמיד תשומת ל

בלום.ל
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בדוקמית, דאג ללאחר החלפת השמשה הקד
כזרות ופעולת החיישן  במרכב את הגדאת הר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

תפקוד

ב את כוח מחשBAS PLUSלמניעת התנגשות, 
רש אם:הבלימה הנד

ב למכשולאתה מתקר£
£ BAS PLUS.זיהה סכנת התנגשות

בעת נהיגה במהירות מתחת מ�30 קמ“ש:
BAS PLUS אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים, 

 מתבצעBAS PLUSבלימה של מופעל. סיוע ל
ע האחרון האפשרי.ברג

 אםבעת נהיגה במהירות מעל 30 קמ“ש:
תלחץ על דוושת הבלמים בחוזקה,

BAS PLUSיגביר את עוצמת הבלימה לעוצמה 
רושה במצב זה  באופן אוטומטי.הד

BAS PLUSמספק סיוע בבלימה במצבים 
כב מלפנים בטווחבים כלי רבהם מעורמסוכנים ש
בין 7 קמ“ש ל� 250 קמ“ש.מהירות ש

ב: מגיBAS PLUSבמהירויות שעד 70 קמ“ש, 
ב הנסיעה, לדוגמה כלילעצמים נייחים בנתי£

כב עוצרים או חונים,ר
ב הנסיעה,להולכי רגל בנתי£
ב הנסיעהלעצמים החוצים את נתי£

שנעים בטווח הזיהוי של החיישנים
ם.ושמזוהים על�יד

 עוצמתBAS PLUS רשת לפעולת אם נד
בלימה גבוהה במיוחד, ננקטות בו�זמנית

(®PRE-SAFE)  פעולות מנע להגנת נוסעים
 עמוד 60).«(

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד¿
שמצב בלימת חירום הסתיים.

 ABS.יימנע את נעילת הגלגלים 

BAS PLUSתכת הבלמים חוזר מנוטרל ומער
ה הרגיל, אם:לתפקוד

אתה משחרר את דוושת הבלמים£
חלפה סכנת התנגשות£
לא זוהה שום מכשול לפני מכוניתך£
אתה לוחץ על דוושת ההאצה£
אתה מפעיל קיק�דאון£

סייען מניעת התנגשות פלוס

הערות כלליות

כב מתפקודסייען מניעת התנגשות פלוס מור
חק עם תפקוד בלימת חירום עצמאית  מראזהר

בלימה מותאמת.כת סיוע לוממער

סייען למניעת התנגשות פלוס יכול לסייע לך
כבלהפחית את סכנת ההתנגשות החזיתית בר

שלפנים או להפחית את ההשלכות של
התנגשות זו.

אם סייען למניעת התנגשות פלוס מזהה
ה חזותיתבל אזהרשקיימת סכנת התנגשות, תק

וקולית. ללא תגובתך להתראות ההתנגשות
החזותיות והקוליות, ניתן להפעיל בלימה
עצמאית במצבי חירום. אם תפעיל את הבלמים

בל סיוע מסייען בלימהבעצמך במצב חירום, תק
מותאם של סייען למניעת התנגשות פלוס.

הערות בטיחות חשובות

פעולת הזיהוי של המכשולים עלולה להיפגם

ב:בעיקר עק

חיישנים מלוכלכים או חסומים£
ם כבדשלג או גש£
הפרעה ממקורות רדאר אחרים£
בי�החזרי רדאר חזקים, לדוגמה בחניונים ר£

קומות
כב צר, לדוגמה אופנוע, הנוסע לפניךר£
ב אחרכב שנוסע לפניך, אך בנתיר£
כב חדשים או לאחר טיפול בסייעןכלי ר£

מניעת התנגשות פלוס

כבע להרצת הרנא הקפד על המידע הנוג
 עמוד 155).«(

כב, בדוק אתמת הרם לקדבות נזק שנגרבעק
כזתו של חיישן הרדאר ואת הפעלתו במרתצור

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ, גם אם ארעה התאונה במהירות נמוכה

והנזק אינו נראה לעין.

הפעלה / נטרול

סייעות מניעת ההתנגשות פלוס מופעלת
אוטומטית לאחר הפעלת ההצתה.
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אפשרותך להפעיל את הסייען למניעתב
«ך (רב הדההתנגשות או לנטרל אותו במחש

עמוד 242). כאשר הסייען מנוטרל, מנוטרלים
חק ותפקוד הבלימהת המראיתו תפקוד אזהר

העצמאית.

אם פעולת הסייען למניעת התנגשות מופסקת,
פית.בתצוגת הסיוע הגר יופיע הסמל 

חקת מרתפקוד אזהר

הערות כלליות

קרפב תובושחה תוחיטבה תורעה לע דפקה
.)72 דומע «( “החוטב הגיהנל תוכרעמ”

חק יכול לסייע לך להפחיתת המרתפקוד אזהר
כב שלפנים אואת סכנת ההתנגשות בר

להפחית את ההשלכות של התנגשות זו.

כת חיישן הרדאר תפקודתה של מערבעזר
חק מסוגל לזהות מכשוליםת המראזהר

בך במשך פרק זמן ארוך.הנמצאים בנתי

חק מזהה שקיימתת המראם תפקוד אזהר
ה חזותית וקולית.בל אזהרסכנת התנגשות, תק

תויוריהמב הרהזא קפסת קחרמ תרימש  תרהזא
:הבאות

חקבות 30 קמ“ש או יותר, אם המרביבס£
כב הנוסע שלפניך קצר יחסית למהירותלר
בה אתה נוהג במשך כמה שניות, תידלקש

בלוח המחוונים. חק ת מרנורית  אזהר
ב� 7 קמ“ש או במהירות גבוהה יותר, אם£

כב שלפניך.ב מהר מאוד לראתה מתקר
ה לסירוגיןבמצב זה יושמע צליל אזהר

תה של תפקוד אזהרותידלק נורית האזהר
בלוח המחוונים. חק המר

חקת המרבמהירות עד 70 קמ“ש תפקוד אזהר
כבב גם למכשולים נייחים כגון כלי ריכול להגי

עומדים או חונים.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
חק לא תמיד יכול לזהותת המרתפקוד אזהר

כבים.עצמים ומצבי תנועה מור

במקרים כאלה התפקוד עשוי:

תה מיותרלתת אזהר£

ה בכלללא לתת אזהר£

קיימת סכנת תאונה.

ב לתנועה. אל תסתמך על תפקודתמיד שים ל

בד.חק בלת המראזהר

ה אזהר  
בה:חק אינה מגית מרת שמיראזהר

לאנשים או חיות£
כב הבאים לקראתךלכלי ר£
בךלתנועה החוצה את נתי£
בעת ביצוע פניות£

חק אינה יכולה לספקת מרת שמירלכן, אזהר
ה בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנתאזהר

תאונה.

ב למצבי התנועה, והייההקדש תמיד תשומת ל
בלום.מוכן ל

כבחק בינך לרבלום מיד כדי להגדיל את המר¿
שלפניך.

או

נקוט פעולת התחמקות בתנאי שאינה¿
מסכנת אותך ואחרים.

כת, בתנאי נהיגהב אופייה של המערעק
כת עשויה להציגמסובכים אך לא מסוכנים המער

התראות שווא.

תפקוד בלימה עצמאית

חק במצבת המרב לאזהראם הנהג אינו מגי
ב סייען למניעת התנגשות פלוסמסוכן, יתער

באמצעות תפקוד הבלימה העצמאית.

תפקוד הבלימה העצמאי זמין במהירויות
הבאות:

7 � 105 קמ“ש עבור מכשולים נעים£

7 � 50 קמ“ש עבור מכשולים נייחים£

כת, בתנאי נהיגהב אופייה של המערעק
במסובכים מאוד אך לא מסוכנים ייתן כי יתער

תפקוד הבלימה העצמאית.

אם תפקוד הבלימה העצמאית דורש כוח בלימה
בעוצמה גבוהה במיוחד, יופעלו אמצעי מנע

) בו�PRE-SAFEכת להגנה על הנוסעים (מער
 עמוד 60).«זמנית (
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סייען בלימה מותאם

הערות כלליות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל
 עמוד 72).« (

תו של סייען בלימה מותאם האות שלבעזר
חק מסוגל לזהות מכשוליםת המרתפקוד אזהר

בך במשך פרק זמן ארוך.הנמצאים בנתי

אם סייען בלימה מותאם מזהה סכנת התנגשות
ב את כוח הבלימהכב שלפנים, הוא מחשבר
רוש כדי להימנע מהתנגשות. אם אתה מפעילהד

את הבלמים בכוח, יגדיל סייען בלימה מותאם
מהאת כוח הבלימה באופן אוטומטי לר

המתאימה לתנאי התנועה.

סייען בלימה מותאם מספק סיוע בבלימה
במצבים מסוכנים במהירויות גבוהות מ� 7
קמ“ש. הוא משתמש בחיישני הרדאר כדי

להעריך את מצב התנועה.

עד למהירות של 250 קמ“ש סייען בלימה
ב לעצמים נעים שזוהו כברמותאם מסוגל להגי

ב.ככאלה פעם אחת לפחות בתקופת המעק

ך, סייען בלימהבמהירויות עד 70 קמ“ש לער
ב לעצמים נייחים.מותאם מסוגל להגי

אם סייען בלימה מותאם דורש כוח בלימה
בעוצמה גבוהה במיוחד, יופעלו אמצעי מנע

) בו�PRE-SAFEכת להגנה על הנוסעים (מער
 עמוד 60).«זמנית (

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד שיחלוף¿
מצב בלימת החירום.

 תמנע את נעילת הגלגלים.ABSכת מער
הבלמים יפעלו שוב כרגיל, אם:

תשחרר את דוושת הבלמים£
חלפה סכנת התנגשות£
כבךלא זוהה שום מכשול לפני ר£

פעולתו של תגבור בלימה מותאם מנוטרלת
במצבים אלה.

ה אזהר  

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

ייען בלימה מותאם לא תמיד יכול לזהות עצמיםס
כבים.ומצבי תנועה מור

במקרים כאלה סייען בלימה מותאם עשוי:

ךב שלא לצורלהתער£

ב:סייען בלימה מותאם אינו מגי

בעלי חייםלאנשים או ל£

כב הנוסעים לקראתךלכלי ר£

בךכב החוצים את נתילכלי ר£

בעת ביצוע פניות£

בב כך, סייען בלימה מותאם עלול לא להתערעק
בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והיה מוכןהקדש תמיד תשומת ל

בלום.ל

פנסי בלימה מותאמים מזהירים משתמשי
ך אחרים במהלך בלימת חירום באופן הבא:רד
באמצעות הבהוב פנסי בלימה£
ת מצוקה מופעלים.פנסי אזהר£

אם אתה מפעיל את הבלמים בחוזקה במהירות
תמעל 50 קמ“ש או אם הבלימה מוגבר

, יהבהבוBAS PLUS או BASכת באמצעות מער
פנסי הבלימה במהירות. באופן זה הנהגים

ה בולטת יותר.בלים אזהרמאחוריך מק
אם אתה בולם בחוזקה במהירות העולה על 70

ת חירוםת אזהרה מלאה, תאורקמ“ש עד לעציר
מופעלת באופן אוטומטי. אם הבלמים מופעלים
שוב, ידלקו  פנסי הבלימה ברציפות. פעולת

ת חירום תיכבה אוטומטית, אםת אזהרתאור
תנהג במהירות גבוהה מ� 10 קמ“ש.

ת חירום,ת אזהרבאפשרותך לכבות תאור
 עמוד«ת חירום (ת אזהרבאמצעות מתג תאור

.(128

פנסי בלימה מותאמים  

בלא להתער£

קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והיה מוכןהקדש תמיד תשומת ל
בות במצבי נהיגה לאבלום. הפסק את ההתערל

מסוכנים.

כת, בתנאי נהיגהב אופייה של המערעק
במסובכים מאוד אך לא מסוכנים, ייתכן כי יתער

סייען בלימה מותאם.
ב תקלהאם תגבור בלימה מותאם אינו זמין עק

תכת הבלמים נותרכת חיישן הרדאר, מערבמער
.BASזמינה עם תגבור בלימה מלא ועם 
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 ESP®בות אלקטרונית)ת יצי (בקר

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 72).«(

בות הנהיגה ואתת את יצימבקר®ESP כת מער
ת כוח בין הצמיגיםאחיזת הכביש, לדוגמה העבר

לפני השטח של הכביש.

כב סוטה מהכיוון הרצוי מזהה שהר®ESPאם 
לנהג, גלגל אחד או יותר נבלמים כדי לייצב את

ך גם הספק המנוע מותאם,ת הצורכב. במידהר
ב הרצוי במגבלותכב בנתיכדי לשמור על הר

 מסייע לנהג בתחילת נהיגה®ESPהפיזיקליות. 
®ESPכת ה� כים רטובות וחלקות. מעררעל פני ד

כב במהלך בלימה.מייצבת את הר

ETS/4ETS )תינורטקלא הזיחא תרקב תכרעמ(

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 72).«(

ETSך אלקטרוניתרת אחיזת דבקרכת ל מער
4ETS ,4MATIC כב עם . כלי ר®ESPהיא חלק מ� 

.®ESPבים של ה� כיהם ר

 בולמת את הגלגלים המניעיםETSכת ה� מער
באופן נפרד, אם הם מסתחררים. מצב זה
מאפשר לך להתחיל בנסיעה ולהאיץ על פני
משטחים חלקים, לדוגמה, אם הכביש חלק בצד
אחד. בנוסף, מומנט גדול יותר מועבר לגלגל או

 נותר פעיל לאחרETSלגלגלים עם אחיזה. 
.ESPשאתה מפסיק את פעולת 

ת פעילה,  גם לאחר נותרETSכת ה� מער
.®ESPשאתה מפסיק את פעולת 

הערות בטיחות חשובות

הערות כלליות

ה אזהר  
היא לא תוכל®ESP, כת אם קיימת תקלה במער

כב. בנוסף, תופסק פעולתן שללייצב את הר
תכות בטיחות אחרות. קיימת סכנה מוגברמער

להחלקה ולתאונה.

כז במרESPכת ה�נהג בזהירות. בדוק את מער
ס בנץ מטעם כלמובילשירות מורשה של מרצד

בע“מ.

 ESP OFF ו�  ESPה אם נוריות האזהר
 אינה זמינהESPכת בוע, מערדולקות באופן ק

ב תקלה.עק

 עמוד 284)  ועל«ה (עיין במידע על נורית אזהר
הודעות תצוגה העשויות להופיע בלוח המחוונים

 עמוד 249).«(

השתמש בגלגלים ובצמיגים במידות המומלצות
ESPכת ה זה תתפקד מערבד. רק במקרבל

כהלכה.

 �®ESP  מאפייני ה

הערות כלליות
כבית לפני תחילת   ®ESP ת אם נורית אזהר
 מופעלת באופן®ESPכת ה� הנסיעה, מער

אוטומטי.

ה ב, נורית האזהר מתער®ESPאם ה� 
מהבהבת בלוח המחוונים.

בת: מתער®ESPכת אם מער

 בשום פנים ואופן.®ESPאל תנטרל את ה� ¿

בתחילת הנסיעה, לחץ על דוושת ההאצה¿
ה מספקת.במיד

התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הכביש¿
ומזג האוויר.

ECO Start /stop     תפקוד

מדומם את המנוע באופן ECO start/stopתפקוד 
כב עוצר. המנוע מותנעאוטומטי אם הר

אוטומטית, כאשר הנהג מתחיל שוב בנסיעה.
 תשמור על מצב ההפעלה®ESPכת ה�מער
ם; לדוגמה, היא תישאר מנוטרלת לאחרהקוד

ממתו.התנעת המנוע אם נוטרלה לפני הד

®ESPהפעלת/הפסקת פעולת 

הערות בטיחות חשובות

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 72).«(

כת הבאים:בחור בין מצבי המערבאפשרותך ל
 מופעלת®EPSכת ה� מער£
 מנוטרלת®EPSכת ה� מער£

דולקת  ESP OFFה של אם נורית האזהר
 מנוטרלת.ESPכת בוע, מערבאופן ק

ה אזהר  
, היא לאESPכת ה�אם אתה מנטרל את מער

ת שלכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר

החלקה ותאונה.
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 תמשיך לספק תמיכה בעת®ESP כת מער£
בלימה.

כת ה�ב לנטרל את מערבמצבים הבאים מוט
ESP:

בעת שימוש בשרשראות שלג£
בשלג עמוק£
על חול או על חצץ£

בסוב הגלגלים יגרום לפעולת חיתוך לשיפורס
בה.האחיזה על קרקע בלתי יצי

ע שחולף ברגESPכת ה�הפעל את מער
ESPכת ת, מערהמצב המתואר לעיל. אחר

כבך אם הוא יתחיל להחליקלא תייצב את ר
או אם יסתחררו הגלגלים.

ESPנטרול / הפעלה של 

 ולהפסיק את פעולתהESPבאפשרותך להפעיל 
 עמוד 241).«ך (רב הדכת במחששל המער

ESPה  נורית האזהר מנוטרלת:ESPכת מער
OFF .נדלקת בלוח המחוונים 

ה  נורית האזהר מופעלת:ESPכת מער
ESP® OFF.כבית בלוח המחוונים 

®ESPכת ה�מאפיינים לאחר נטרול של מער

 מנוטרלת וגלגל אחד או®ESPכת ה� אם מער
היותר מתחיל להסתחרר, תהבהב נורית האזהר

  ESP®בלוח המחוונים. במקרים כאלה 
כב.כת לא תייצב את הרהמער

:®ESPאם אתה מנטרל את פעולת ה� 
בות הנהיגה. לא תשפר את יצי®ESPכת מער£
מומנט מנוע לא יוגבל וגלגלים מניעים עשויים£

להסתחרר.
ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£
סייען למניעת התנגשות לא זמין יותר; ולא£

ניתן להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה
.®ESPת ב� הנעזר

 לא זמין יותר. לא ניתן®PRE-SAFEתפקוד £
להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב�הנעזר

 לא זמין יותר.®PRE-SAFE תפקוד בלימה£
לא ניתן להפעיל אותו באמצעות בלימה

.®ESPת ב�חזקה הנעזר

 רק במצביםESPכת ה�נטרל את מער

המתוארים בהמשך.

ה אזהר  
, הגלגלים האחורייםEBDאם קיימת תקלה ב� 

עלולים להינעל לדוגמה בבלימה מלאה. מצב זה
מגביר את סכנת ההחלקה ואת סכנת התאונה.
לכן, עליך להתאים את סגנון נהיגתך למאפייני

כז שירותכת במרשליטה שונים. בדוק את המער
ת כלמוביל בע“מ.ס מורשה מטעם חברשל מרצד

 EBD (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית)

הערות כלליות

 מנטר ומבקר את לחץ הבלמים עלEBDה� 
בות הנהיגה בעתהגלגלים האחוריים לשיפור יצי

בלימה.

הערות בטיחות חשובות

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“

 עמוד 72).«(

בות בעת רוחותת היציכת סיוע לשמירמער
צד

הערות כלליות

MAGIC BODY CONTROL) Coupeכב עם כלי ר
בותת היציכת סיוע לשמירבד): מידע על מערבל

 עמוד 196).«בעת רוחות צד  (

בים חזקים של רוח צד יכולים להשפיע לרעהמש
כב בעת נהיגה בקו ישר. תפקודעל השליטה בר

בבות בעת רוחות צד המשולת היציסייען שמיר
 מפחית באופן משמעותי את®ESPכת במער

ההשפעות השליליות.

®ESPבהתאם לכיוון של רוח הצד ולעוצמתו, 

פועל באופן אוטומטי.

ESP®ב באמצעות בלימה מייצבת לסיוע מתער
ב.כב בנתיה על הרבשמיר

בות בעת רוחות צד מופעלת היציסייען שמיר
כב במהירות העולה על 80 קמ“ש בעת נהיגהבר

בקו ישר או פנייה מתונה.

הערות בטיחות חשובות

בות בעת רוחות צד אינו פועלת היציסייען שמיר
 מנוטרל או אינו פועל בשל תקלה.®ESPאם 
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PRE-SAFE® Brake

הערות כלליות

 בלימה מותאמת

ה את בטיחות הבלימהבלימה מותאמת מגביר
בלימהת. בנוסף,  לומעניקה נוחות בלימה מוגבר

עמוד HOLD) » (195מותאמת יש תפקוד 
עמוד 159). «וסייען זינוק בעלייה  (

ה אזהר  
PRE-SAFE®  Brake  אינו יכול לזהות במדויק

כבים.עצמים או מצבי תנועה מור

 עשוי:  PRE-SAFE®  Brakeבמקרים אלה
בלוםלתת אזהרות מיותרות ל£
בה ולא להתערלא לתת אזהר£

קיימת סכנה לתאונה.

בלום,ב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לשים ל
®PRE-SAFEבלת התרעה מ� בפרט אם קי

Brakeבות במצבים . סיים את פעולת ההתער
שאינם מסוכנים.

 עמוד«ה (ראה מידע לגבי נוריות חיווי ואזהר
 עמוד 251).«283) ולגבי הודעות תצוגה (

PRE-SAFE®  Brakeיכול לסייע לך להפחית את 
כב או עם הולך רגלהסכנה של התנגשות עם ר

ולהפחית את התוצאות של בלימה כזאת. אם
PRE-SAFE®  Brakeמזהה סכנת התנגשות הוא 

יזהיר אותך באות חזותי וקולי, ובאמצעות בלימה
אוטומטית.

קרפב תובושחה תוחיטבה תורעה לע דפקה
עמוד 72).« כות לנהיגה בטוחה“ (“מער

PRE-SAFE® Brakeכב עם זמין רק בכלי ר
.חבילת סייען נהיגה

 תסייע לך בעתPRE-SAFE® Brakeכת כדי שמער
כת המצלמהכת חיישן הרדאר ומערנהיגה, מער

בות לפעול.חיי

-PREכת המצלמה, כת החיישן ומערת מערבעזר
SAFE® Brakeב הנסיעה מזהה מכשולים בנתי

ב.כבך במשך זמן רשל ר

ב הנסיעה שלבנוסף ניתן לגלות הולכי רגל בנתי
כבך.ר

PRE-SAFE® Brakeמזהה הולכי רגל באמצעות 
מאפיינים טיפוסיים כגון קווי מתאר של הגוף

ם עומד זקוף.בה של אדוהיצי

הקפד על המגבלות המתוארות סעיף
.)8 0דומע «( “תובושח תוחיטב תוארוה“

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
PRE-SAFE®  Brake   כבךתבלום בתחילה את ר

בלימה חלקית אם זוהתה סכנת התנגשות. עלולה
חש התנגשות, אלא אם תפעיל את הבלמיםלהתר

בעצמך. אפילו לאחר הפעלה מלאה של הבלמים,
ייתכן שלא ניתן יהיה למנוע התנגשות, בייחוד בעת

בה מדי.בות במהירות רהתקר

קיימת סכנת תאונה.

הפעל תמיד את הבלמים בעצמך ונסה לנקוט
פעולת התחמקות אם בטוח לעשות זאת.

כב נבלםאם הבלמים מופעלים באופן חלקי, הר

בכוח העומד על  50% מלחץ הבלימה המלא.

ה אזהר  

כב שלפניך ובכךחק נכון מהרכדי לשמור על מר
למנוע התנגשות, עליך להפעיל את הבלמים

בעצמך.

PRE-SAFE® Brake לא תמיד יכול לזהות בבירור 
-PRE אנשים, במיוחד אם הם נעים. במקרים אלה

SAFE® Brake ב. קיימת סכנת עשוי להתער
.תאונה

ב תמיד למצב התנועה והיה מוכןהקפד לשים ל
-PREבלת התרעה מ� בלום, בפרט אם קיל

SAFE® Brake .

כב שלפנים ובכךחק הנכון מהרכדי לשמור על המר
למנוע התנגשות, עליך להפעיל את הבלמים

בעצמך.

ה אזהר  
 PRE-SAFE®  Brake באינו מגי:

לאנשים נמוכים, לדוגמה ילדים£
בעלי חייםל£
כבים הבאים ממוללר£
לתנועה חוצה£
בעת פנייה£
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 אינו מופעל הסמלPRE-SAFE®  Brakeאם 
ב תכליתית.מופיע בתצוגה הר 

התפקוד יפיק התרעה:

במהירות של כ� 30 קמ“ש במשך מספר£
כב שנע לפניךכבך לרחק בין רשניות המר

אינו מספיק.

תידלק בלוח חק ת מרנורית אזהר
המחוונים.

במהירות של כ� 7 קמ“ש ויותר אתה£
כב שלפניך או להולךב במהירות לרמתקר

רגל.
ה לסירוגין ונוריתמצב זה יושמע צליל אזהרב

חק ת המרה של תפקוד אזהרהאזהר
תידלק בלוח המחוונים.

בלום מיד למניעת התנגשות.¿

או

נקוט פעולת התחמקות אם בטוח לעשות¿
זאת.

PRE-SAFE® Brakeכב באופןבלום את הר עשוי ל
:אוטומטי גם במצבים הבאים

מי חוגרים את חגורותנהג והנוסע הקד£
הבטיחות שלהם.

בין 7 קמ“שכב נמצאת בטווח שמהירות הר£
ל� 200 קמ“ש

PRE-SAFE® Brakeבמהירות עד 70 קמ“ש 
עשוי לזהות גם:

 הנסיעה שלֲבעצמים נייחים הנמצאים בנתי£
כביםכב שעצרו או רכבך, לדוגמה כלי רר

חונים
הולכי רגל הנמצאים במסלול נסיעתך£

בירות גבוהה להתנגשות,אם יש ס
מופעלים צעדים להגנה מקדימה לנוסעים

(PRE-SAFE®)  )».(60 עמוד 

כבאם עדיין קיימת סכנה להתנגשות עם הר
לפניך ואינך בולם נוקט צעדי התחמקות או מאיץ

בצע בלימת חירוםכב יתכן שהרבאופן ניכר, יי

עד למצב של הפעלה מלאה של הבלמים. בלימת

חירום אוטומטית רק לפני זיהוי סכנה מוחשית

לתאונה.

®PRE-SAFEבות אתה יכול למנוע את התער

 אינו יכול PRE-SAFE®  Brakeכתוצאה מכך
ב בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנהלהתער

לתאונה.

בלום.ב תמיד למצב התנועה והיה מוכן לשים ל

ם כבדים, עשויים לפגוע בזיהוי.שלג או גש

ע גם במקרים הבאים:ייתכן שהזיהוי ייפג
חיישנים מלוכלכים או חסומים£
בות של מקורות רדאר אחריםהתער£
ביהחזרי רדאר חזקים, לדוגמה בחניונים ר£

קומות
כב צרים נעים לפניך, לדוגמה אופנועכלי ר£
ב שונהכב נע לפניך בנתיכלי ר£

עכת המצלמות יכול גם להיפגזיהוי של מער
אם:

המצלמה מלוכלכת או מכוסה£
ת, לדוגמהכת המצלמות מסונוורמער£

משמש נמוכה בשמיים
חשוך£
אם:£

הולכי רגל נעים במהירות, לדוגמה�
ב הנסיעה.לתוך נתי

המצלמה אינה מזהה יותר הולכי רגל�
בשל בגדים מיוחדים או עצמים אחרים

הולכי רגל מוסתרים על ידי עצמים�
אחרים

ם אינם בולטיםקווי המתאר של האד�
בהביעל רקע הס

כב, בדוק אתמת הרם לקדבות נזק שנגרבעק
רות ואת התקינות של חיישני הרדארההגד
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ. בצע את הבדיקה אפילו אם
םההתנגשות ארעה במהירות נמוכה והנזק הנגר

אינו גלוי לעין.

מית, בדוקם לשמשה הקדבות נזק שנגרבעק
כתרות ואת התקינות של מעראת ההגד

ס מורשהכז שירות של מרצדהמצלמות במר
מטעם כלמוביל בע“מ.

תפקוד

הפעל אולהפעלה/ הפסקת פעולה: ¿
PRE-SAFE®  Brakeהפסק את פעולת 

 עמוד 242).«ך (רב הדבמחש
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Brake:בכל עת באמצעות 
לחיצה חזקה יותר על דוושת האצה£
הפעלת קיקדאון£
שחרור דוושת הבלמים.£

PRE-SAFE®  Brakeפעולת הבלימה של 
מופסקת אוטומטית אם:

אתה עוקף את המכשול£
חלפה סכנת התנגשות£
ב נסיעתךאין זיהוי של מכשול בנתי£

(STEER CONTROL)     ת היגוי  בקר

הערות כלליות

ת ההיגוי מסייעת לך להעביר כוח היגויבקר
רש לייצובמשמעותי לגלגל ההגה בכיוון הנד

כב.הר

סיוע בהיגוי זה מסופק בעיקר אם:
שני הגלגלים הימניים או שני הגלגלים£

ך רטובים אורהשמאליים נמצאים על פני ד
ך בולם.חלקים, בעוד

כב מתחיל להחליק.הר£

הערות בטיחות חשובות

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 72).«(

כתת היגוי לא מספקת תמיכה למערבקר
ההיגוי אם:

מנוטרל ESPה�£
ESPישנה תקלה ב�£
ישנה תקלה בהיגוי£

עם זאת, ימשיך היגוי כוח לתפקד כרגיל.

בהכות אזעקה נגד גנימער

 שולל התנעה (אימובילייזר)

כבך ללאשולל ההתנעה מונע את התנעת ר
המפתח המתאים.

הוצא אתלהפעלה באמצעות מפתח: ¿
המפתח ממתג ההתנעה.

:KEYLESS-GOלהפעלה באמצעות ¿
הפסק את ההצתה ופתח את דלת תא

הנהג.

הפעל את ההצתה.לנטרול: ¿

כב קח תמיד את המפתח עמךביציאה מן הר
כב. כל אחד יכול להתניע אתונעל את הר

כב.המנוע, אם המפתח הנכון נשאר בתוך הר

שולל ההתנעה תמיד מפסיק את פעולתו
.עם התנעת המנוע

      ATA בה)כת אזעקה נגד גני (מער

כב באמצעות נעל את הרריכה:לד¿
.KEYLESS-GOהמפתח או 

כת האזעקהמהבהבת. מער נורית חיווי 
כת לאחר כ� 10 שניות.רנד

כב באמצעות בטל את נעילת הרבוי:לכי¿
.KEYLESS-GOהמפתח או 

או

הכנס את המפתח  למנעול ההצתה.¿

כתאזעקה קולית וחזותית מופעלת אם מער
כה ופתחת:רהאזעקה נד

דלת£
כב באמצעות מפתח החירום.את הר£
את מכסה תא המטען£
את מכסה תא המנוע£

לחץלנטרול האזעקה באמצעות מפתח: ¿
 במפתח. או על לחצן 

פעולת האזעקה מופסקת.
או

בתוך מתג Stop/Start לחץ על לחצן¿
ההתנעה.
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ה אזעקה נגד גריר

להפעלה

וודא כי:¿
 כל הדלתות סגורות.£
ה. דלת תא המטען סגור£

רוך.רק אז חיישן תנועת הפנים ד

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
KEYLESS-GOךר. חיישן תנועת הפנים נד

באופן אוטומטי לאחר כ� 60 שניות.

תפקוד

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הנטיה
הכב משתנה, כאשר אזעקה נגד גרירשל הר

כב על מגבהכה. לדוגמה, אם מרימים את הררנד
בצד אחד, לדוגמה.

הכנס את המפתח לתוך מתג ההתנעה.¿
האזעקה מופסקת.

כדי להפסיק את האזעקה באמצעות¿
KEYLESS-GO :אחוז בידית החיצונית של

הדלת. על המפתח להיות מחוץ לדלת.
האזעקה מופסקת.

או

בלוח המכשירים. Start/Stopלחץ על מתג ¿
כב. פעולתב להיות בתוך לרהמפתח חיי

האזעקה מופסקת.

האזעקה לא תנוטרל, אפילו אם תסגור את
הדלת הפתוחה שהפעילה אותה, לדוגמה.

אם האזעקה ממשיכה לפעול במשך 30
כת קריאת החירום שלשניות או יותר, מער

כזס בנץ תשלח פניה אוטומטית למרמרצד
לסיוע ללקוח.

ת הודעת טקסט אוהפניה נשלחת בצור
באמצעות שידור נתונים.

כת קריאת החירום שולחת הודעה אומער
ת נתונים אם:רמשד

אתה מנוי לשירות קריאת החירום של£
ס בנץ.מרצד

ס בנץרצדכת קריאת החירום של ממער£

הופעלה כראוי.

בוילכי

כב באמצעות המפתח.בטל את נעילת הר¿
.KEYLESS-GOאו 

או
הכנס את המפתח  למנעול ההצתה.¿

כב ינוטרל באופןחיישן תנועה פנים הר
אוטומטי.

כבחיישן תנועה בתוך הר

רוך, אזעקהכב דאם חיישן התנועה בתוך הר
חזותית וקולית מופעלת אם מתגלית תנועה

ה לדוגמה אם מישהו מנסהכב. זה קורבתוך הר
כב.לפרוץ לתוך הר

להפעלה

וודא כי:¿
 כל חלונות הצד סגורים.£
הגג הנפתח סגור.£
לא תלויים חפצים, לדוגמה,  קמיע על£

המראה הפנימית או על ידית של הגג
הנפתח.

זה ימנע אזעקות שווא.

וודא כי:¿
 כל הדלתות סגורות.£
ה. דלת תא המטען סגור£

רוך.כב דרק אז חיישן התנועה בתוך הר

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
KEYLESS-GO.

ך באופןרנדכב  חיישן התנועה בתוך הר
אוטומטי לאחר כ� 10 שניות.

להפסקת פעולה

כב באמצעות המפתחבטל את נעילת הר¿
.KEYLESS-GOאו 

לנטרול

האתה יכול לנטרל את האזעקה נגד גריר
תכת מולטימדיה. (ראה בחוברבאמצעות מער

כת מולטימדיה).הוראות ההפעלה של מער
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  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מפתח

  מידע שימושי

ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיהרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס.זמין בזמן הבאתו של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ותפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“משל מורשים מרצד

 עמוד 28).«(

כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארים ללא הש

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן אנשים או£
ך אחרים.רמשתמשי ד

כב ולהיפצע מהתנועה.לצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמה.להפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, הם עשויים להניע את הר
לדוגמה:

משחררים את בלם החניה.£

חק משדות מגנטייםשמור על המפתח הר
חוק עלולת תפקוד השלט הרחזקים. אחר

להיפגם.

בתשדות מגנטיים חזקים עשויים להיווצר בקר

מתקני חשמל גדולים.

אל תשמור את המפתח יחד עם:

התקנים אלקטרוניים, לדוגמה טלפון נייד או£
מפתח אחר.

בעות או פסחפצים מתכתיים, לדוגמה מט£
מתכת.

תיקבתוך חפצים מתכתיים, לדוגמה נר£
מתכתי.

בר עלול להשפיע על תפקוד המפתח.הד

 אל:KEYLESS-GOכב בתפקוד התנעה לכלי ר

ביםף מאחורי המושתחזיק אותו על המד

ת, ייתכן כשלהאחוריים או בתא המטען. אחר

בזיהוי המפתח, לדוגמה בעת התנעת המנוע

.Start/Stopבאמצעות תפקוד 

ה אזהר  
אם תחבר מחזיקי מפתחות כבדים וגדולים

ה במתגלמפתח � המפתח עשוי להסתובב במקר

ההתנעה ולדומם את המנוע. קיימת סכנת תאונה.

אל תחבר מחזיקי מפתחות גדולים או כבדים

כב. הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפנילמפתח הר

הכנסתו של המפתח לתוך מתג ההתנעה.

או

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

נוטרל באופןכב יחיישן התנועה בתוך הר
אוטומטי.

נטרול

 חיישן התנועה בתוךבאפשרותך לנטרל את

(ראה. כת מולטימדיה באמצעות מערכבהר

כתמערת הוראות ההפעלה של בחובר

.מולטימדיה)

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי£
.Pממצב 

מתניעים את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלהרבך את בעז
כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי חייםאת הר

גחה. תמיד שמור על המפתח מחוץכב ללא השבר
ם של ילדים.ג ידלהיש
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  תפקודי מפתח

כבנעילת הר 

ה של מכסה תא המטעןפתיחה/סגיר 

כבביטול נעילת הר 

. לחץ על לחצן כזית:ביטול נעילה מרל¿
כב תוך כ� 40 שניותאם אינך פותח את הר

מביטול הנעילה:

כב ננעל שוב.הר£
כת שוב.רבה נדכת האזעקה נגד גנימער£

. לחץ על לחצן כזית:לנעילה מר¿

כזית:המפתח נועל/משחרר מנעילה מר
את הדלתות.£
את דלת תא המטען.£
£Cabriolet : : : : :תא הכפפות
את מכסה פתח מילוי הדלק.£

אם אתה מבטל את הנעילה, פנסי האיתות
כב,מהבהבים פעם אחת. אם אתה נועל את הר

פנסי האיתות מהבהבים שלוש פעמים.

באפשרותך להגדיר גם  אות קולי לאישור הנעילה

כב.  ניתן להפעיל ולהפסיק את האותשל הר

כלליות הערות

זכור שכל נוסע יכול להתניע את המנוע, אם

 עמוד 158).«(כב מפתח נמצא בר

כזיתנעילה או ביטול נעילה מר

בטלכב, לנעול או לבאפשרותך להתניע את הר
.KEYLESS-GOכת את נעילתו באמצעות מער

כדי לעשות זאת, עליך לשאת את המפתח איתך.
כת ה�ב את תפקודי מערבאפשרותך לשל

KEYLESS-GO.עם תפקודי המפתח הרגיל 
כב באמצעותלדוגמה, בטל את נעילת הר

KEYLESS-GO ונעל אותו באמצעות לחצן 
במפתח.

בותדלת הנהג ודלת שהידית שלה בשימוש חיי
כב.ב להיות מחוץ לרלהיות סגורות. המפתח חיי

כתבעת נעילה או ביטול נעילה באמצעות מער
KEYLESS-GOחק בין המפתח לידית הדלת המר
ב להיות 1 מטר לכל היותר.הרלוונטית חיי

כבבור רדיו בין הרת מדי פעם חיבדיקה היוצר
כב.למפתח קובעת האם מפתח תקף נמצא בר

חש, לדוגמה:בר מתרהד

     KEYLESS GO

כת מולטימדיה (ראההקולי באמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות).

רק לאחר נעילת כל הפתחים יופק אות אישור
הנעילה האופטי או האקוסטי.

כתבה הופעלה במערבית הסאם תאור
המולטימדיה, היא תידלק אם חשוך ובוטלה

חוק. מידע עלכב באמצעות השלט הרנעילת הר
בהבית הסהפעלה או על ביטול פעולה של תאור

נמצא בהוראות הפעלה נפרדות.

לפתיחה אוטומטית של מכסה תא¿
 לחץ והחזק את לחצןכב:המטען מחוץ לר

 עד שנפתח תא המטען.

ה אוטומטית של דלת תא המטעןלסגיר¿
בהאם המפתח נמצא בקרכב: מחוץ לר

כב, לחץ על הלחצן המידית לר
במפתח.

כאשר מכסה תא המטען נסגר אתה יכול
לשחרר את הלחצן.

כבת רדיו בין הרבדיקה תקופתית של תקשור
כב.למפתח קובעת אם מפתח תקף נמצא בר

הבדיקה מתבצעת לדוגמה:
בעת התנעת המנוע£
במהלך נהיגה£
בעת השימוש בתפקוד פתיחה ללא ידיים£
בעת נגיעה בידיות החיצוניות של הדלת£
במהלך פתיחת נוחות£
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כתרות של מערבאפשרותך לשנות את ההגד
הנעילה, כדי שרק דלת הנהג ומכסה מילוי דלק

ה זו יעילהרכב. הגדישוחררו מנעילה ביחד עם הר
ך לעתים תכופות.בדבמיוחד אם אתה נוסע ל

 לחץ על הלחצנים  ה:רלשינוי ההגד¿
 בו זמנית במשך כשש שניות עדו� 

שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים
 עמוד 87).«(

כת הנעילה שונתה בתוךה של מערראם ההגד
כב, לחיצה עלטווח קליטת האיתות של ר

 : או הלחצנים 
כב, אותנעל את הר£
תשחרר אותו מנעילה.£

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:

לחץ עלביטול נעילה של דלת הנהג: ל¿
 פעם אחת.הלחצן 

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿
 פעמיים.

 פעם אחת. לחץ על הלחצן  לנעילה:¿

 מתבצע באופן הבא:KEYLESS-GO שינוי תפקוד

הע בצד גלשחרור דלת הנהג מנעילה:¿
הפנימי של ידית דלת הנהג.

ה הפנימיע בצד גכזית:ביטול הנעילה מרל¿
מי.של ידית דלת הנוסע הקד

ע בצדו החיצוני שלגכזית: לנעילה מר¿
החיישן על אחת מידיות הדלתות.

: לחץ על הלחצניםרות המפעל שחזור הגד¿
 בו זמנית, במשך כשש שניות, ו� 

עד שתהבהב פעמיים נורית בדיקת הסוללה
 עמוד 87).«(

כת הנעילהרות מער שינוי הגד

ע בצד הפנימיגכב מנעילה: לשחרור הר¿
של ידית הדלת.

.או  ע בשטח החיישן  גכב:לנעילת הר¿

הקפד לא בצד הפנימי של ידית הדלת.

ע בשטח חיישןגת נוחות: תפקוד סגיר¿
 במשך זמן ארוך.השקוע 

ת נוחותלמידע נוסף על תפקוד סגיר
 עמוד 102).«(

לפתיחה של מכסה תא המטען (דגמי¿
Cabriolet:(חוף את החלק העליון של ד

הכוכב שעל מכסה תא המטען.

מכסה תא המטען נפתח.

נטרול

כב במשך פרקאם אין בכוונתך להשתמש בר
זמן ארוך, באפשרותך לנטרל את תפקוד

KEYLESS-GOלאחר נטרול התפקוד, ינצל .
המפתח כוח מועט מאוד ובכך יישמר את טעינת

-KEYLESSך הפעלה/נטרול של הסוללה. לצור
GOכב.חק מהר יש להתר

 פעמייםלחץ על הלחצן לנטרול: ¿
ברצף.

 עמוד 87) נדלקת«נורית בדיקת הסוללה (
KEYLESS-GOה, ותפקוד פעמיים בקצר

מנוטרל.

לחץ על לחצן כלשהו במפתח.להפעלה: ¿

או

בעת התנעת המנוע£
במהלך נהיגה£

בעת שימוש בתפקוד הפתיחה ללא ידיים£
בעת נגיעה בידיות הדלת החיצוניות£
ת נוחותבמהלך סגיר£

הכנס את המפתח לתוך מתג ההתנעה.¿
 KEYLESS-GO .על כל מאפייניו זמין שוב

KEYLESS-GO תפקוד התנעה 

הערות כלליות

נא זכור כי כל אחד מהנוסעים יכול להתניע את

 עמוד«(כב המנוע, אם מפתח נמצא בתוך הר
.(158
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  מפתח חירום

הערות כלליות

כב או לשחררואם לא ניתן יותר לנעול את הר
-KEYLESSבאמצעות המפתח או באמצעות 

GO.השתמש במפתח החירום ,

ביטולאם אתה משתמש במפתח החירום ל
כתנעילה ופתיחת דלת הנהג, תופעל מער

 עמוד 82).«בה (האזעקה נגד גני

כב באמצעותאם אתה מבטל את נעילת הר
מפתח החירום, לא תבוטל נעילת מכסה פתח

מילוי הדלק באופן אוטומטי.

ביטול נעילה של מכסה פתח מילוי דלק:ל¿
הכנס את המפתח למתג ההתנעה.

הוצאת מפתח החירום

בכיוון החץ ובו חוף את תפס השחרור ד¿
 מתוךזמנית הוצא את מפתח החירום 

המפתח.

למידע נוסף על:

.) 92דומע «( גהנה תלד לש הליענה לוטיב£

ביטול הנעילה של מכסה תא המטען£
 עמוד 98).«(

 עמוד 93).«כב (נעילת הר£

הכנסת מפתח החירום

במלואו לתוך חוף את מפתח החירום ד¿

תו שלהמפתח עד לשילובו ועד להחזר

 למצבו המקורי.תפס השחרור 

ה אזהר  
סוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה

שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.

קיימת סכנת פציעה קטלנית.

ם של ילדים.ג ידחק סוללות מהישלכן, הר

בלת טיפולאם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לק

פואי.ר

  סוללת המפתח

הערות בטיחות חשובות

 סוללות מכילות מזהמים. השלכתן עם

ה על החוק.האשפה הביתית היא עביר

חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן

בה.ביבאופן אחראי הס

.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל

כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מורשה מטעםשירות של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ, או לנקוד

ות.ת לסוללות ישנמיוחד

תוללוסה תא ףילחהל הצילממ ץנב סדצרמ
ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמב
.מ“עב

בדיקת הסוללה

 . או לחצן לחץ על לחצן ¿

סוללת המפתח פועלת כהלכה אם נורית

ה.נדלקת בקצר החיווי 

בהביה על איכות הס הער    
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 לאהסוללה מרוקנת אם נורית החיווי 

נדלקת לזמן קצר.

 עמוד 88).«החלף את סוללת המפתח (¿

אם אתה בודק את סוללת המפתח בטווחי

או כב, לחיצה על לחצן הקליטה של הר

: 

כב אותנעל את הר£

תבטל את נעילתו.£

כז שירותכוש סוללות בכל מרביכולתך לר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

החלפת הסוללה

  3 וולט. CR2025סוג הסוללה הוא: 

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿

 עמוד 87).«(

לתוך הפתח חוף את  מפתח החירום ד¿

במפתח בכיוון החץ, עד שייפתח מכסה

. אל תחזיק את המכסההסוללה תא

במצב סגור כאשר אתה עושה זאת.

.הסר את מכסה תא הסוללה ¿

ך,טפח טפיחות חוזרות על המפתח בכף יד¿

 תיפול החוצה.עד שהסוללה 

ב החיוביהכנס סוללה חדשה בעוד שהקוט¿

שלה פונה כלפי מעלה. השתמש במטלית

ם כך.בים לשכה ללא סיר

בים, גריזוודא שפני שטח הסוללה נקיים מסי¿

או כל מזהם אחר.

מיים של מכסה מגשהכנס את הזיזים הקד¿

 תחילה, ולאחר מכן לחץ עליההסוללה 

ה.לסגיר

 לתוך המפתחהכנס את מפתח החירום ¿

 עמוד 87).«(

ם של כל לחצני המפתחבדוק את תפקוד¿

כב.על הר
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תקלות אפשריות במפתח

אין באפשרותך לנעול

בטל אתכב או לאת הר

נעילתו באמצעות

המפתח.

אין באפשרותך לנעול

בטל אתכב או לאת הר

נעילתו באמצעות

.KEYLESS-GO כתמער

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
ת עמוד 87)  והחלף אותה במיד«בדוק את סוללת המפתח (¿

 עמוד 88).«ך (הצור

אם זה לא עוזר:
 עמוד 93)« עמוד 92)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
 עמוד 93)« עמוד 92)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת תקלה במפתח.
 עמוד 93)« עמוד 92)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

  KEYLESS-GO.מנוטרלת
 עמוד KEYLESS-GO) ».(85הפעל מחדש את ¿

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
ת עמוד 87)  והחלף אותה במיד«בדוק את סוללת המפתח (¿

 עמוד 88).«ך (הצור

אם זה לא עוזר:
 עמוד 93)« עמוד 92)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
 עמוד 93)« עמוד 92)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

.KEYLESS-GO קיימת תקלה ב� 
בטל את נעילתו באמצעות מפתחכב או לנסה לנעול את הר¿

חוק.השלט הר
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

חוק:כב  באמצעות השלט הרבטל את נעילת הראם לא ניתן גם לנעול/ ל
 עמוד 93)« עמוד 92)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  

  הערות בטיחות חשובות

דלתות

כב עשויים:גחה ברילדים שנשארו ללא הש

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או£
נהגים אחרים.

כב ולהיפצע מהתנועה.לצאת מהר£

כב, לדוגמה, ולהילכד.להפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, ילדים עשויים לגרום לתזוזת הר
לדוגמה:

ישחררו את בלם החניה.£

בת הילוכיםיוציאו את בורר ההילוכים (תי£
 (חניה).Pאוטומטית) ממצב 

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

המפתח.

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

,Start/Stopהלחצן 

כב.המפתח בר

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

כב נמוך מדי.מתח ברה

ב אוכנים שאינם חיוניים, לדוגמה חימום מושהפסק פעולת צר¿
ה פנימית ונסה להתניע את המנוע שוב.תאור

אם זה לא עוזר:

 עמוד 334).«בדוק את מצבר ההתנעה והטען אותו אם צריך (¿

או

.)363 דומע «( הענתהל רזע ילבכ תועצמאב בכרה תא ענתה¿

או

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

כב נעול.הר

כב.כב ונסה שוב להתניע את הרבטל את נעילת הר¿

סוללת המפתח התרוקנה במלואה או התרוקנה כמעט.

 והחלף אותה אם צריך)87 דומע «(בודק את סוללת המפתח ¿
.)88 דומע «(

אם זה לא עוזר:

בוב המפתח במתג ההתנעה.כבך באמצעות סיהתנע את ר¿

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו:

כב באמצעות מפתח במתג ההתנעה.התנע את הר¿

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדדאג לנטרל את המפתח במר¿

כלמוביל בע“מ.

כב.ת הביטוח המבטחת את הרדווח מיד על אובדן המפתח לחבר¿

אם צריך דאג להחלפת המנעולים.¿

כב.ת הביטוח המבטחת את הרדווח מיד על אובדן המפתח לחבר¿

אם צריך דאג  להחלפת המנעולים.¿
מפתחת את בדאי

החירום

ת מפתחבדאי
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ביטול נעילה ופתיחת הדלתות

מבפנים

.משוך את ידית הדלת ¿

 קופץאם הדלת נעולה, כפתור הנעילה 

ת מנעילה וניתןלמעלה. הדלת משתחרר

לפתוח אותה.

כזיתנעילה וביטול נעילה מר 

מבפנים

כזית אוכב בנעילה מראתה יכול לנעול את הר

כזית מבפנים. הלחצניםלשחררו מנעילה מר

נמצאים על שתי הדלתות.

יתניעו את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלבצאתך מהר

כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי חייםאת הר

גחה. תמיד שמור על המפתח מחוץכב ללא השבר

ם של ילדים.ג ידלהיש

אם דלת נפתחת, חלון הצד בצד של הדלת

ת הדלת נסגר חלוןנפתח מעט. בעת סגיר

הצד שוב.

חלונות הצד לא ייפתחו/ייסגרו אם המצבר

ח. במצב זההתרוקן או אם הם התכסו בקר

לא ניתן לסגור את הדלת. אל תנסה לסגור

ם נזקת, עשוי להיגראת הדלת בכוח, אחר

לדלת או לחלון הצד.

כב גם אם היאבאפשרותך לפתוח דלת מתוך הר

כב ננעל, באמצעות מפתח אוננעלה. אם הר

KEYLESS-GOפתיחת דלת מבפנים תפעיל את ,

 עמוד«(בה. כבה את האזעקה האזעקה נגד גני
.(82

.לחץ על לחצן ביטול נעילה: ל¿

.לחץ על לחצן לנעילה: ¿

כב ננעל.ה, הרמית סגוראם דלת קד

אם דלת הנהג נפתחת, הדלתות יישארו

משוחררות מנעילה.

Coupe :פעולה זו לא נועלת/מבטלת נעילה של

מכסה מילוי הדלק.

Cabriolet :פעולה זו לא נועלת/מבטלת נעילה

של מכסה מילוי הדלק או של תא הכפפות.

כזית מתוךבטל את הנעילה המראינך יכול ל

כב ננעל באמצעות מפתח אוכב, אם הרהר

KEYLESS-GO.
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מאפיין נעילה אוטומטית 

 למשך: לחץ והחזק את לחצן  לנטרול¿
כחמש שניות עד להישמע אות קולי.

לחץ והחזק את לחצן  להפעלה: ¿
למשך כחמש שניות עד להישמע אות קולי.

אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים ואינך
ה.ה הרלוונטית כבר נבחררשומע צליל, ההגד

כב ננעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההצתההר
.וכאשר הגלגלים מתחילים להסתובב

כב כאשר:לכן קיימת סכנה שתישאר  מחוץ לר

חףכב נדהר£

כב נגררהר£

כב נבחן בדינמומטרהר£

באפשרותך גם להפעיל/לנטרל את הנעילה

כת מולטימדיהמער האוטומטית באמצעות 

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

באפשרותך לפתוח דלת מבפנים.

כב ננעל באמצעות המפתח אואם לפני כן הר
, פתיחתKEYLESS-GO כתבאמצעות המער

בה.דלת מבפנים תפעיל את האזעקה נגד גני
 עמוד 82).«הפסק את האזעקה (

ה מוחלטת  סגיר

ה מוחלטת של הדלתות ומכסה תא המטעןסגיר
נועלת אותן  באופן אוטומטי אפילו אם הן סגורות

חלקית.

חוף את דה מוחלטת של דלת:לסגיר¿
ההדלת אל המנעול עד לעצר הראשון. סגיר
המוחלטת תמשוך את הדלת לסגיר

מוחלטת.

ה מוחלטת של מכסה תא מטען:לסגיר¿
חוף קלות את מכסה תא המטען.ד

ה מוחלטת ימשוך את מכסהמאפיין סגיר
ה מוחלטת.תא המטען למצב סגיר

שחרור נעילה בדלת תא הנהג
ת מפתח חירום)(בעזר

כב באמצעותאם לא ניתן לשחרר את נעילת הר
, השתמש במפתחKEYLESS-GOהמפתח או 

החירום.

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(

הכנס את מפתח החירום לתוך הפתח ¿
בכיסוי המגן.

משוך והחזק את ידית דלת הנהג.¿

 את כיסוי המגן שעל מפתח החירוםמשוך¿

כב עדחק מהרישר ככל האפשר הר

לשחרורו.

שחרר את ידית דלת הנהג.¿
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הכנס את מפתח החירום למנעול בדלת¿
הנהג פנימה ככל האפשר.

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון עד¿
 והחזק אותו במקומו.הסוף למצב 

 מעלה ונעילת הדלת לחצן הנעילה קופץ
מבוטלת.

החזר את מפתח החירום למצבו המקורי¿
והוצא אותו.

«הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח  (¿
עמוד 87).

לחץ בזהירות על כיסוי המגן המכסה את¿
ב. אלב היטר המנעול עד שהוא משתלצילינד

תמשוך את ידית הדלת תוך כדי פעולה זו.

ה/אם אתה משתמש במפתח החירום לסגיר
בהכת אזעקה נגד גניפתיחת דלת הנהג, מער

 עמוד 82).«מופעלת. כבה את האזעקה (

ת מפתחכב  (בעזרנעילת הר
חירום)

כב באמצעות המפתחאם לא ניתן לנעול את הר
, השתמש במפתחKEYLESS-GOאו ב� 
החירום.

פתח את דלת הנהג.¿

מי ואת מכסה תאסגור את דלת הנוסע הקד¿
המטען.

 עמוד 91).«לחץ על לחצן הנעילה (¿

בדוק  שכפתור הנעילה בדלת הנוסע¿
מי עדיין גלוי לעין. לחץ ידנית עלהקד

ך.ת צורכפתור הנעילה במיד

סגור את דלת הנהג.¿

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(

הכנס את מפתח החירום לתוך הפתח ¿
בכיסוי המגן.

משוך את ידית דלת הנהג והחזק אותה.¿

משוך את כיסוי המגן שעל מפתח החירום¿
כב עדחק מהרישר ככל האפשר הר

לשחרורו.

שחרר את ידית הדלת.¿

הכנס את מפתח החירום למנעול בדלת¿
הנהג פנימה ככל האפשר.

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון עד¿
.הסוף למצב 

לחצן הנעילה בדלתות יורד למטה ודלת הנהג
ננעלת.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(
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מכסה תא המטען

מכסה תא המטען

   הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אם חפצים, מטען או ציוד אינם מאובטחים כהלכה
הם יכולים להחליק, להתהפך או להיזרק ולפגוע

כב. קיימת סכנת פציעות במיוחד  בעתבנוסעי הר
בלימה או שינויי כיוון פתאומיים.

אחסן תמיד חפצים כך שהם לא יוכלו להיזרק.
אבטח חפצים, מטען וציוד כנגד החלקה או

התהפכות לפני הנסיעה.

תא המטען נפתח כלפי מעלה. לכןמכסה 
תאמכסה וודא שיש מספיק מרווח מעל 

המטען.

ניתן להגביל את זווית הפתיחה: Coupeדגמי 

כת המולטימדיהך מעררשל מכסה תא המטען ד

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

מידות הפתיחה של מכסה תא המטען ניתן

 עמוד 383).«(כב“ למצוא בנושא “נתוני ר

ת,אל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר

כב.אתה עלול לנעול את עצמך מחוץ לר

ה אזהר  
ב:ה) אינו מגיתפקוד היפוך תנועה (הגנה בעת סגיר

כים ודקים, לדוגמה אצבעות קטנותלעצמים ר£

ה משמעותב� 8 ס“מ האחרונים של הסגיר£

בר שתפקוד היפוך תנועה אינו יכול למנועהד
ה של מישהו במצב זה.לכיד

קיימת סכנת פציעה.

ה ודא שאף חלק של הגוף לא נמצאבעת הסגיר
ה.בטווח אזור הסגיר

אם מישהו נלכד:

 במפתח, אולחץ על לחצן £

חוק בדלת הנהג אולחץ על מתג הפעלה מר£

ה או נעילה במכסה תאלחץ על לחצן סגיר£
המטען או

לחץ על החלק העליון של הכוכב שעל מכסה£
תא המטען.

לחץ בזהירות על כיסוי המגן המכסה את¿
ב. אלב היטר המנעול עד שהוא משתלצילינד

תמשוך את ידית הדלת תוך כדי פעולה זו.

,ליעל ראותש ךילהתב בכרה תא לעונ התא םא
תכרעמ .לעננ וניא קלדה יולימ חתפ הסכמ
.הכרדנ אל הקעזאה

ה אזהר  
ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמןמנוע בעיר

חד�חמצני. כאשר המנוע פועל, גזי פליטה עלולים

כב אם מכסה תא המטען פתוח.לחדור לר

קיימת סכנת הרעלה.

דומם תמיד את המנוע לפני פתיחתו של מכסה

תא המטען. לעולם אל תתחיל לנסוע אם מכסה

תא המטען פתוח.

ה או מטענים בתא המטען.מומלץ לאחסן כבוד

 עמוד 292).«הקפד על הנחיות ההעמסה (

גילוי מכשולים באמצעות תפקוד

ה של מכסה תאההגנה בעת סגיר

המטען

חוק שלה מרכב המצוידים בתפקוד סגירכלי ר

מכסה תא המטען: מכסה תא המטען מצויד

בתפקוד אוטומטי לגילוי מכשולים ובתפקוד

ה. אם חפץ קשיח חוסם אוההגנה בעת סגיר

מגביל את מכסה תא המטען בעת פתיחה או

ת. אםה אוטומטית, תנועת המכסה נעצרסגיר

תו של מכסה תא המטען, הואת סגירנעצר

ייפתח שוב אוטומטית. תפקוד גילוי המכשולים

ה הם כליהאוטומטי ותפקוד ההגנה בעת סגיר

בך בעתבד. הם לא תחליף לתשומת לעזר בל

ה/פתיחה של מכסה תא המטען.סגיר

תפקוד  הלחיצה על החלק העליון: Coupeדגמי 

של הכוכב שעל מכסה תא המטען לא זמין.

בנוסף,כב עם תפקוד פתיחה ללא ידיים: כלי ר

ה באמצעות ביצועניתן לעצור את תנועת הסגיר

תנועת בעיטה מתחת לפגוש האחורי.
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ה אזהר  

ה אוטומטית מבחוץ פתיחה/סגיר

הערות בטיחות חשובות

ה אוטומטיתאברי גוף עלולים להילכד במהלך סגיר
של מכסה תא המטען. בנוסף ייתכן שאנשים,

ה או ייכנסולדוגמה ילדים, יעמדו בטווח הסגיר
ה. קיימתה במהלך תהליך הסגירלטווח הסגיר
סכנת פציעה.

ה במהלךודא שאף אחד אינו נמצא בטווח הסגיר
ה.הסגיר

ת התהליך:השתמש באפשרויות הבאות לעציר

 במפתח.לחץ על לחצן £

חוק בדלת הנהג.לחץ על מתג שליטה מר£

ה או נעילה בדלת תאלחץ על לחצן סגיר£
המטען.

משוך את הידית במכסה  תא המטען.£

מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה.
 וודא כי המרווח לפתיחתו גדול דיו.לכן,

מידות הפתיחה של מכסה תא המטען ניתן
 עמוד 383).«כב“ (למצוא בנושא “נתוני ר

פתיחה

באפשרותך לפתוח את מכסה:  Coupeדגמי 
תא המטען אוטומטית באמצעות המפתח.

באפשרותך לפתוח אוטומטית: Cabrioletדגמי 
את מכסה תא המטען באמצעות המפתח או
באמצעות לחיצה על החלק העליון של הכוכב

שעל מכסה תא המטען.

במפתח עדלחץ ארוכות על הלחצן ¿
שייפתח מכסה תא המטען.

או

אם מכסה תא המטען לא:  Cabrioletדגמי ¿
נעול, לחץ על החלק העליון של הכוכב.

תא הסכמשל  תינדיה חיתפ
(Cabriolet)מטען 

 במפתח.לחץ על לחצן ¿

או

לחץ על החלק העליון של הכוכב שעל¿
מכסה תא המטען.

מכסה תא המטען נפתח.

כאשר מצלמת הנסיעה לאחור מופעלת:¿

משוך את הכוכב הפונה כלפי חוץ.
מכסה תא המטען נפתח.

בנוסף, ניתןכב עם פתיחה ללא ידיים: כלי ר
ה באמצעות ביצועלעצור את תנועת הסגיר

תנועת בעיטה מתחת לפגוש האחורי.

ה אזהר  
ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמןמנוע בעיר

חד�חמצני. כאשר המנוע פועל, גזי פליטה עלולים
כב אם מכסה תא המטען פתוח.לחדור לר

קיימת סכנת הרעלה.

דומם תמיד את המנוע לפני פתיחתו של מכסה
תא המטען. לעולם אל תתחיל לנסוע אם מכסה

תא המטען פתוח.

תפקוד הלחיצה על החלק העליון: Coupeדגמי 
של הכוכב שעל מכסה תא המטען לא זמין.

הסגיר

תא המטען באופןמכסה באפשרותך לפתוח את 
אוטומטי באמצעות המפתח או באמצעות לחצן

 תא המטען.במכסהה שהסגיר
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ה אזהר  

  פתיחה ללא ידיים

הערות בטיחות חשובות

-KEYLESS אם המפתח באזור הזיהוי של

GO ,במצבים הבאים, לדוגמה, דלת תא
המטען עשויה להיפתח בשוגג:

חיצהכב במתקן רחיצת רר בעת£

בעת שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה£

’חק של  3 מוודא שהמפתח נמצא במר
כב.לפחות מהר

הערות כלליות

 ופתיחה ללא ידייםKEYLESS-GOבאמצעות 
אתה יכול לפתוח ולסגור את דלת תא המטען
ללא שימוש בידיים. תפקוד זה שימושי אם ידיך
תפוסות. להפעלה, בצע תנועת בעיטה מתחת

לפגוש.
הקפד על הנקודות הבאות:

.KEYLESS-GOהחזק ברשותך את המפתח £
ב להימצא בטווח הזיהוי האחוריהמפתח חיי

כב.של הר
בעת ביצוע תנועת הבעיטה, ודא שאתה£

חק מספיקבה ושיש מרעומד על קרקע יצי
ת אתה עלול לאבד שיוויכב. אחרמאחורי הר

ח.משקל, לדוגמה על קר

וודא תמיד שאתה מבצע את פעולת£
.הבעיטה בטווח הזיהוי של החיישנים 

כבחק של 30 ס“מ לפחות מהרעמוד במר£
בעת ההפעלה.

ת,ע בפגוש בעת ביצוע הבעיטה. אחראל תיג£
ייתכן שהחיישנים לא יפעלו כראוי.

פתיחה ללא ידיים אינה פועלת כאשר המנוע£
פועל.

כב עשויה להיות חמהכת הפליטה של הרמער
כת פתיחה ללאמאוד. אם אתה משתמש במער

כתע במערידיים, אתה עלול להיכוות אם תיג

במכסה תא ה לחץ את הלחצן סגיר¿
המטען ושחרר אותו. או

כב:בה מידית לראם המפתח נמצא בקר¿
במפתח.ש לחץ על לחצן 

ע שיתחילאתה יכול לשחרר את הלחצן ברג
להיסגר מכסה תא המטען.

ה:כדי לעצור את תהליך הסגיר¿

 שעל המפתח.לחץ על הלחצן £

 לחץ על החלק העליון:Cabrioletדגמי £
של הכוכב שעל מכסה תא המטען.

או את לחצן ה לחץ את לחצן הסגיר£
במכסה תא המטען, אוש הנעילה 

חוק בדלתלחץ את מתג ההפעלה מר£
הנהג או

כב עם פתיחה ללא ידיים: בצע אתכלי ר£
תנועת הבעיטה בטווח זיהוי התנועה

שמתחת לפגוש האחורי.

 במפתח אואם לחצת על הלחצן 
הפעלת את מצב הפתיחה ללא ידיים אחרי

ה נעצר, ייפתח מכסה תאשתהליך הסגיר
המטען.

ת תא המטען בשלטכב עם מאפיין סגירכלי ר
 כאשר כל:KEYLESS-GOכת חוק ומערר

הדלתות סגורות, באפשרותך לסגור את מכסה
כב. יש לכווןתא המטען ובו זמנית לנעול את הר

כב.את המפתח אל החלק האחורי של הר

 שעל מכסה תאלחץ על לחצן הנעילה ¿
המטען ושחרר אותו.

 נמצא מחוץKEYLESS-GOאם מפתח 
כב ננעל.ת והרכב, דלת תא המטען נסגרלר

 מזהה מפתח בדלת תאKEYLESS-GOאם 
תה. אםהמטען, היא נפתחת שוב לאחר סגיר

כב, דלת תאהוא מזהה מפתח נוסף מחוץ לר
ה.ת סגורהמטען נשאר

הפליטה. קיימת סכנת פציעה. ודא תמיד שאתה
מבצע תנועת רגל רק באזור הזיהוי של החיישנים.
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 התכסו במלח כביש, ייתכןאם חיישנים £
כי תוגבל פעולתם.

ייתכן כי השימוש ברגל תותבת יגביל את£
תפקוד הפתיחה ללא ידיים.

 נמצא באזורKEYLESS-GOאם מפתח £
, ניתןKEYLESS-GOהזיהוי האחורי של 

להפעיל את פתיחה ללא ידיים. דלת תא
המטען יכולה להיפתח באופן לא מכוון,

לדוגמה אם:

ב על קצה מכסה תא המטעןמתייש�

כבמניח משהו או מרים משהו מאחורי הר�

כבמבריק את החלק האחורי של הר�

KEYLESS-GO במצבים אלה אל תחזיק מפתח
ברשותך, כדי למנוע פתיחה לא מכוונת של דלת

תא המטען.

הפעלה

 במפתח.לחץ על לחצן £

ה של מכסה תא המטען:אם נעצר הליך הסגיר
בעט שוב מתחת לפגוש ודלת תא המטען£

תיפתח.

אם נעצר הליך הפתיחה מכסה תא המטען:
בעט שוב מתחת לפגוש ודלת תא המטען£

תיסגר.

ה אזהר  
ב:ה אינו מגיתפקוד ההגנה בעת סגירה

כים, קלים ודקים כגון אצבעותלעצמים ר£

הב� 8 המ“מ האחרונים של מסלול הסגיר£

ה לא ימנע הילכדותתפקוד ההגנה בעת סגיר
במצבים אלה בפרט. קיימת סכנת פציעות.

ה פנוי לחלוטין.ה ודא שטווח הסגירבעת הסגיר

אם מישהו נלכד:

 במפתח.לחץ על הלחצן £

חוק על דלת הנהגלחץ על מתג ההפעלה מר£
או משוך אותו. או

ה או הנעילה במכסה תאלחץ על לחצן הסגיר£
המטען.

בצע תנועת בעיטה ברגלךה: לפתיחה/סגיר¿
 מתחת לפגוש.באזור הזיהוי של החיישן 

ה בעת שיפתח או יסגריישמע צליל אזהר
מכסה תא המטען.

אם מכסה תא המטען אינו נפתח לאחר¿
המתן כעשר שניות ואזמספר ניסיונות: 

העבר שוב את רגלך מתחת לפגוש.

אם תחזיק את רגלך מתחת לפגוש למשך זמן
ב מדי, מכסה  תא המטען לא יפתח או יסגר.ר

ה זה, חזור על תנועת הרגל מהר יותר.במקר

ה:ת תהליך הפתיחה או הסגירלעציר
ר הזיהוי בצע תנועת בעיטה באזו£

מתחת לחיישן.
לחץ על החלק העליון של: Cabrioletדגמי £

הכוכב שעל מכסה תא המטען.
ה בדלת תא המטען.לחץ על לחצן הסגיר£

ה אוטומטית מבפנים פתיחה/סגיר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

תפקוד הלחיצה על החלק: Coupeדגמי 
העליון של הכוכב שעל מכסה תא המטען לא

זמין.

 ניתןכב עם תפקוד פתיחה ללא ידיים:כלי ר
ה גם באמצעות ביצועלעצור את תנועת הסגיר

תנועת בעיטה מתחת לפגוש האחורי.

ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמןמנוע בעיר
חד�חמצני. כאשר המנוע פועל, בפרט במהלך

כב אם מכסהנסיעה, גזי פליטה עלולים לחדור לר
תא המטען פתוח. קיימת סכנת הרעלה.

דומם תמיד את המנוע לפני פתיחתו של מכסה
תא המטען. לעולם אל תתחיל לנסוע אם מכסה

תא המטען פתוח.

מכסה תא המטען נפתח למעלה. לכן,
ודא שיש מרווח גדול דיו מעל מכסה תא
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ביטול נעילה של מכסה תא
המטען (מפתח חירום)

מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה.
לכן, וודא שיש מרווח גדול דיו לפתיחתו.

בטל את נעילתו של מכסה תאאם לא ניתן ל
המטען:

באמצעות המפתח או£
באמצעות תפקוד הפתיחה ללא ידיים£
הבאמצעות מתג ההפעלה בלוח הבקר£

של הדלת:

השתמש במנגנון לשחרור החירום.

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(

רית.פתח את משענת היד האחו¿

הפתיחה וסגיר

חוקמשוך את מתג ההפעלה מרלפתיחה: ¿
 עד לפתיחה שלשל מכסה תא המטען 

מכסה תא המטען.

חוק לחץ את מתג ההפעלה מרה : לסגיר¿
 עד שייסגר, עבור מכסה תא המטען

במלואה.

ב הנהגניתן לפתוח את מכסה תא המטען ממוש
כב נייח ולא נעול.כאשר הר

סגור את מכסה תא המטען.¿

פתח את תא הכפפות.¿

.הזז את המתג למצב ¿

כזית, תאכב משוחרר מנעילה מראם הר
המטען יישאר נעול.

באפשרותך לנעול את תא הכפפות
 עמוד 293).«(

ת של תא המטען:נטרול הנעילה הנפרד

פתח את תא הכפפות¿

.הזז את המתג למצב ¿

כב מתבטלת, גםכזית של הראם נעילה מר
נעילת תא המטען תבוטל.

ת של תא המטען  נעילה נפרד

ת של תא המטען זמיןתפקוד הנעילה הנפרד
רק במדינות מסוימות.

באפשרותך לנעול את תא המטען בנפרד. אם
כב,כזית של הראתה מבטל את הנעילה המר

תא המטען יישאר נעול ולא יהיה ניתן לפתוח
אותו.

המטען.

מידות הפתיחה של מכסה תא המטען ניתן
 עמוד 383).«( כב“ מצוא בנושא “נתוני רל

ת של תאלהפעלת תפקוד נעילה נפרד
המטען:

 ומשוך מטה אתמשוך את הידית ¿
.הכיסוי  
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חלונות צד

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

הכנס את קצהו של מפתח החירום לתוך¿
.םרומ לוענמה הסכמ .ותוא בבוסו  חתפ

מצב בסיסי ֹ

ביטול נעילה

הכנס את מפתח החירום לתוך פתח המנעןל¿
ה.לעצירעד 

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון¿
. ככל שניתן למצב ממצב 

נעילת מכסה תא המטען מבוטלת והדלת
נפתחת מעט.

ה למצב סובב את מפתח החירום בחזר¿
והוצא אותו.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(

סגור את כיסוי המנעול.¿

למעלה עד לשילובו. ם את הכיסוי הר¿

סגור את משענת הזרוע האחורית.¿

ברי גוף עלוליםבעת פתיחת חלונות הצד, אי
ת הדלת כאשר החלונותלהילכד בין החלון למסגר

נעים. קיימת סכנת פציעה.

»»

מנגנון לשחרור חירום של מכסה
)Cabrioletתא המטען (דגמי 

הערות כלליות

מכסה תא המטען נפתח למעלה. לכן,
ודא שיש מרווח גדול דיו מעל מכסה תא

המטען.

מידות הפתיחה של מכסה תא המטען ניתן
 עמוד 383).«כב“ (למצוא בנושא “נתוני ר

בטל את נעילתו של מכסה תאאם לא ניתן ל
המטען:

באמצעות המפתח או£

באמצעות תפקוד הפתיחה ללא ידיים£

הבאמצעות מתג ההפעלה בלוח הבקר£
של הדלת:

השתמש במנגנון לשחרור החירום.

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(

 שעללחץ על החלק העליון של הכוכב ¿
מכסה תא המטען. הכיסוי נפתח.

הכנס את מפתח החירום בעוד שהידית שלו¿
פונה כלפי מעלה לתוך המנעול במכסה תא

ה.המטען עד לעציר

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון ממצב¿
. עד הסוף למצב 

מכסה תא המטען משוחרר מנעילה ונפתח
מעט.

 והוצאהחזר את מפתח החירום למצב ¿
אותו.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח¿
 עמוד 87).«(

כב גם מכסה תא המטען ננעלבעת נעילת הר
 עמוד 93).«(
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ת החלונות וודא ששום חלק בגוף לאבעת סגיר
בת החלון ונתון לסכנת הילכדות.נמצא בקר

קיימת סכנה לפציעות.

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר את
חלונות הצד. אם נלכד מישהו, שחרר את המתג

.שדחמ דצה ןולח תחיתפל ,בוש גתמה תא ץחל וא

ה אזהר  

דצה ןולח תריגס תעב הנגה דוקפת

החלונות הצד הותקן תפקוד הגנה בעת סגירב
אוטומטי. אם חפץ כלשהו חוסם או מגביל את

ה, החלון נפתח שובתנועת החלון במהלך סגיר
ה הידנית נפתח חלוןאוטומטית. במהלך הסגיר

בות שחרור המתגהצד באופן אוטומטי רק בעק
ההרלוונטי. עם זאת, תפקוד ההגנה בעת סגיר

בד ולא תחליףהאוטומטי הוא כלי עזר בל
ה של חלוןבך המלאה לתהליך הסגירלתשומת ל

הצד.

ה אזהר  
ילדים עלולים להיפצע, אם הם יפעילו את חלונות

גחה.כב ללא השהצד, במיוחד אם הושארו בר
קיימת סכנה לפציעות.

הפעל את מאפיין השליטה בחלונות האחוריים.
כב, תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר
גחה.הש

ע בחלונות הצד במהלךוודא שאף אחד אינו נוג
פתיחתם. אם נלכד מישהו, שחרר את המתג או

ת של חלון הצד.ה חוזרמשוך שוב את המתג לסגיר

ה אזהר  
ב:ה אינו מגיתפקוד ההגנה בעת סגיר

כים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעותלגופים ר£
קטנות

במהלך איפוס£

הבר היא שתפקוד ההגנה בעת סגירמשמעות הד
אינו יכול למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.

קיימת סכנת  פציעות.

ת חלון וודא ששום חלק בגוף לא נמצאבעת סגיר
בסמוך לחלון. אם מישהו נלכד, לחץ על המתג

כדי לפתוח את החלון שוב.

 במתג2או  1 סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

לחץ לחיצה ארוכה עללפתיחה ידנית: ¿
המתג הרלוונטי.

 לחץ את המתג הרלוונטילפתיחה מלאה:¿
ת ההתנגדות ושחרר אותו.מעבר לנקוד

הפעולה האוטומטית התחילה.

 משוך את הלחצן הרלוונטיה ידנית:לסגיר¿
והחזק אותו במצב זה.

ה מלאה של חלונות הצדלסגיר¿
תמשוך את הלחצן מעבר לנקודמיים: הקד

ההתנגדות ושחרר אותו.
הפעולה האוטומטית התחילה.

כדי לעצור את הפעולה האוטומטית:¿
משוך את המתג הרלוונטי או לחץ עליו.

באפשרותך להמשיך להפעיל את חלונות הצד
ממת המנוע או הוצאת המפתח.לאחר הד

תפקוד זה נשאר פעיל במשך חמש דקות או עד
שתפתח דלת.

מי שמאליקד

מי ימניקד

אחורי ימני

אחורי שמאלי

ה של חלונות הצד  פתיחה וסגיר

מתגים לכל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג.
מי ישנו מתג עבור חלוןכמו כן, בדלת הנוסע הקד

מי.הצד של הנוסע הקד

למתגים בדלת הנהג יש עדיפות.
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(Coupe)  מאפיין פתיחת נוחות 

כלליות הערות

כב, תפקודבת הראם המפתח נמצא בקר
פתיחת הנוחות זמין.

כב לפני תחילתבאפשרותך לאוורר את הר
הנסיעה.

ביצוע בו�כדי לעשות זאת השתמש במפתח ל
ת הבאות:זמני של הפעולו

כבביטול נעילת הר£
פתיחת חלונות הצד£
ב הנהגהפעלת אוורור למוש£

לפני שחלונות הצד נפתחים או נסגרים מתבצע
כב. החיפוש מתבצעחיפוש של מפתח תקף בר

במקום Start/Stopאם  אתה משתמש בלחצן 
במתג ההתנעה ואם אתה לוחץ על לחצן או
מושך אותו כאשר המנוע דומם. הפעולה

ה ביןת רדיו קצרת הודות לתקשורמתאפשר
כב למפתח.הר

ה של כל חלונותפתיחה/סגיר
)Cabriolet (דגמי הצד

כזיתבאמצעות המתג בקונסולה המר

ה אזהר  
ה של חלונות הצד עלולים חלקי גוףבמהלך הסגיר

ה של החלונות. קיימת סכנתלהילכד באזור הסגיר
פציעות.

ה ודא שאף חלק גוף אינו נמצא בטווחבעת הסגיר
ה. אם מישהו נלכד, שחרר את המתג אוהסגיר

לחץ עליו, כדי לפתוח שוב את חלון הצד.

 בתא המטען שמתחתהשתמש במתג 
למשענת הזרוע או פתח את כל חלונות הצד בו

זמנית.

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

קפל את משענת הזרוע שמאלה או ימינה¿
 עמוד 294).«(

 לחץלפתיחה של כל חלונות הצד:¿
תעד לנקוד ארוכות על הלחצן 

ההתנגדות.

 לחץלפתיחה מלאה של כל חלונות הצד:¿
ת ההתנגדות.מעבר לנקוד על הלחצן 

משוךלפתיחה של כל חלונות הצד: ¿

.ארוכות לחצן 

KEYLESS-GOכת באמצעות מער

ה אזהר  
ת נוחות אתה עלולאם אתה משתמש בסגיר

להילכד בתוך טווח התנועה של החלון הנסגר.
קיימת סכנת פציעות.

ה המלא בעת השימושב לתהליך הסגירשים ל
ה ודא שאף חלק גוףבתפקוד נוחות. בעת הסגיר

ה.אינו נמצא בטווח הסגיר

כב. כל הדלתותב להיות מחוץ לרהמפתח חיי
בות להיות סגורות.חיי

ע במשטחגת נוחות: מאפיין סגיר¿
 על ידית הדלת, עד שייסגרוהחיישן 

במלואם כל חלונות הצד.

.עת רק במשטח החיישן הקפד לג

עתהפסק לגת נוחות: כדי לעצור סגיר¿
בידית הדלת. בפני החיישן השקועים 
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(Coupe)ת נוחות   מאפיין סגיר

ה אזהר  
ת נוחות, חלקי גופךבעת השימוש במאפיין סגיר

עלולים להילכד במסלול התנועה של חלון הנסגר.
קיימת סכנת פציעות.

ה המלא בעת השימושב לתהליך הסגירשים ל
ה ודא שאף חלקבתפקוד נוחות. בעת הסגיר

ה.בגוף אינו נמצא בטווח הסגיר

בטיחות חשובות הערות

אפשרותך לסגור את חלונות הצד בעת נעילתב
כב.הר

במצב זה באפשרותך לסגור את הווילונות
הנגללים.

ה של:הערות על תפקוד ההגנה בעת סגיר
 עמוד 100).«חלונות הצד  (£
 עמוד 107).«וילון השמש הנגלל (£

שימוש במפתח

כבמאפיין פתיחת הנוחות זמין גם כאשר הר
לא נעול.

מאפיין פתיחת נוחות

 עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן ¿
שיגיעו חלונות הצד למצב הרצוי.

 שחררכדי להפסיק את פתיחת הנוחות:¿
.את הלחצן 

 עד שייסגרולחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
חלונות הצד ווילון השמש במלואם.

וודא שכל חלונות הצד סגורים.¿

לחץ לחיצה ארוכה נוספת על לחצן ¿
עד שייסגרו וילונות השמש של הגג

הנפתח.

ת נוחות:ת סגירלעציר¿
 .שחרר את הלחצן 

איפוס חלונות הצד  

אם חלון צד לא נסגר במלואו יש לאפס אותו.

סגור את כל הדלתות.¿

 במתג2או 1 סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

ךסגור את הגג הר: Cabrioletדגמי ¿
 עמוד 104).«(

המשוך את המתג המתאים בלוח הבקר¿
בדלת, עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.

 עמוד 100).«(

החזק את המתג משוך למשך שניה אחת¿
נוספת.

אם חלון הצד נפתח מעט שוב:

המשוך מיד את המתג המתאים בלוח הבקר¿
בדלת, עד שייסגר חלון הצד באופן מלא.

 עמוד 100).«(

החזק את המתג לחוץ למשך שניה נוספת.¿

אם חלון הצד הרלוונטי נותר סגור לאחר¿
ת,שחרור הלחצן, חלון הצד אופס נכון. אחר

בים הנזכרים לעיל שוב.חזור על השל

על ידית הדלת, עד ע במשטח החיישן ג¿
שייסגרו במלואם כל חלונות הצד ווילון

השמש של הגג הנפתח.

. ע רק במשטח החיישן וודא שאתה נוג

וודא שכל חלונות הצד סגורים.¿

בידית הדלת ע בפני החיישן השקועים ג¿
עד שייסגר וילון השמש הנגלל של הגג

הנפתח.

 שחרר את משטחת נוחות:ת סגירלעציר¿
 על ידית הדלת.החיישן 

�KEYLESS-GO שימוש ב

כב וכל הדלתותב להיות מחוץ לרהמפתח  חיי

בות להיות סגורות.חיי
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פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� תקלה                               סי

ה אזהר  

תקלות אפשריות בחלונות הצד 

ה זהבי. במקראם אתה סוגר את חלון הצד מיד לאחר חסימה או איפוס, חלון הצד נסגר בכוח מוגבר או מר
ת שלה. קיימת סכנה מוגברה וחלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירלא יפעל תפקוד ההגנה בעת סגיר

פציעות חמורות או אף קטלניות.

ה, שחרר את המתג או לחץה פנוי לחלוטין. כדי לעצור את תהליך הסגירה ודא שטווח הסגירבעת הסגיר
עליו שוב כדי לפתוח את חלון הצד.

בת החסימה.הסר את סי¿

סגור את חלון הצד.¿

ה ונפתח מעט:אם חלון צד נחסם במהלך סגיר

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג המתאים שוב עד¿
ת חלון הצד.לסגיר

חלון הצד ייסגר בכוח מוגבר.

ה, ונפתח מעט שוב:אם חלון הצד נחסם שוב במהלך הסגיר

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג המתאים שוב עד¿
שייסגר חלון הצד.

.הההגנה בעת סגירחלון הצד נסגר ללא תפקוד 

לא ניתן לסגור חלון צד
מכיוון שמסילת החלון
חסומה על�ידי עצמים

זרים, כגון, עלים.

לא ניתן לסגור חלון צד
ואתה לא יכול להבחין

בה.בסי

ך ודאתו של הגג הרבעת פתיחתו או סגיר
כי:

ךקיים מרווח גדול דיו מעליו, מכיוון שהגג הר£
נפתח למעלה.

המטען בתא המטען נמצא מתחת למפריד£
תא המטען.

המטען לא מפעיל לחץ על מפריד תא£
המטען.

מכסה תא המטען סגור.£
אין שום חפצים על כיסוי תא האחסון של£

ך.הגג הר
אריג הגג לא מלוכלך או קפוא.£

ך, לתאת, אתה עלול לגרום נזק לגג הראחר
כב האחרים.המטען ולחלקי הר

ה שלכב בעת פתיחה/סגירב לגובה הרשים ל
 עמוד 383).«ך (הגג הר

  הערות בטיחות חשובות

)Cabriolet ימגד( לפקתמ ךר גג

ה אזהר  

ך במלואו,אם אינך פותח/סוגר את הגג הר

ראולי שלו מאבד לחץ לאחר זמןהמנגנון ההיד

ת באופןך עלול לרדבות זאת, הגג הרקצר. בעק

בלתי צפוי וללכוד אותו ונוסעים אחרים.

קיימת סכנת פציעות.

ך במלואו תמיד.פתח או סגור את הגג הר

ב על כיסוי תא האחסון שללעולם אל תש
ת,הגג ואל תאחסן בו חפצים כבדים. אחר

ך ולכיסוי תאאתה עלול לגרום נזק לגג הר
האחסון שלו.
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ה אזהר  

ת,תו. אחרבש ונקי לפני סגירך יודא כי הגג הר
כב אומים או לכלוך עלולים לחדור לתוך הר

לתוך תא המטען.

ךבאפשרותך לפתוח או סגור את הגג הר
במצבים הבאים:

כב נייח אוהר£
מהירות הנסיעה לא חורגת מ� 50 קמ“ש.£

(60 קמ“ש לכל היותר, כדי לא להפריע
ה בעת חריגה קטנה ממגבלתלתהליך הסגיר

המהירות).

בת רוח חזיתית חזקה, ייתכן כי לא תוכלאם נוש
ה זה, האט אתלסגור את הגג במלואו. במקר

מהירותך או עצור כדי לסגור את הגג במלואו.

ך אומטעמי בטיחות, מומלץ לפתוח את הגג הר
בד.כב במצב נייח בללסגור אותו כאשר הר

ך לא נפתח או לא נסגר במלואו,אם הגג הר
ךבד לחץ והגג הרראולי של הגג איהמנגנון ההיד

מונמך:

תלעפומ התצהה םא ,ךרעל תוקד 7 רובעכ£

התצהה םא ,ךרעל תוינש 20 רובעכ£
תקספומ

ה באמצעות מתג הגגפתיחה/סגיר
ךהר

הערות בטיחות חשובות

הפתיחה וסגיר

ה של תא המטעןודא שמחיצת ההפרד¿
 עמוד 105).«ה (סגור

סגור את מכסה תא המטען.¿

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

קפל את משענת הזרוע שמאלה או ימינה¿
 עמוד 294).«(

ך משוך ארוכות את מתג הגג הרלפתיחה:¿
ב�עד שיאוחסן הגג בתא המטען. הצג הר 

מות הפתיחה של הגגתכליתי יציג את התקד
ך.הר

אם בעת הפתיחה אתה נוהג במהירות
גבוהה מ� 60 קמ“ש, תיעצר פתיחתו שלש

Open/close topך. ההודעה הגג הר
completely(פתח/סגור גג במלואו) תוצג 

ךב�תכליתי. כדי לפתוח את הגג הרבצג הר
במלואו, האט את מהירותך אל מתחת ל�

ך.60 קמ“ש ומשוך שוב את מתג הגג הר

ךאם אתה מושך ארוכות את מתג הגג הר
, נסגרים חלונות הצד.

ךמשוך ארוכות את מתג הגג הרה: לסגיר¿
תו המלאה של הגג.עד לסגיר 

מותב�תכליתי יציג את התקדהצג הר
ך.ה של הגג הרהסגיר

ה אתה נוהג במהירותאם בעת הסגיר
תו שלגבוהה מ� 60 קמ“ש, תיעצר סגירש

Open/close topך. ההודעה הגג הר
completely(פתח/סגור גג במלואו) תוצג 

ךב�תכליתי. כדי לסגור את הגג הרבצג הר
במלואו, האט את מהירותך אל מתחת ל�

ך.60 קמ“ש ולחץ שוב על מתג הגג הר

ךאם אתה לוחץ ארוכות על מתג הגג הר
נסגרים חלונות הצד., 

ך חלקי גוףתו של הגג הרבעת פתיחתו או סגיר
עלולים להילכד בחלקיו הנעים כגון מנגנון הגג
ומכסה תא המטען או בחלונות הצד. קיימת סכנת

פציעות.

ך ודא שטווחה או הפתיחה של הגג הרבעת הסגיר
התנועה של החלקים הנעים פנוי וריק לחלוטין.

אם מישהו נלכד, שחרר את המתג.

ה אזהר  
כב גבוהה מ� 60 קמ“ש, תיעצראם מהירות הר

ך, והוא יחסום אתתו של הגג הרפתיחתו או סגיר
ה הראייה האחורי שלך. קיימת סכנת תאונה.שד

האט את מהירותך אל מתחת ל� 60 קמ“ש או
כב בהתאם לתנאי התנועה. לחץ שובעצור את הר

ך כדי לסגור או לפתוח אותועל מתג הגג הר
במלואו.



105
יר

סג
 ו

ה
ח

תי
פ

ה
)Cabriolet  ימגד( לפקתמ ךר   גג 

ה באמצעות המפתח פתיחה וסגיר

הערות בטיחות חשובות

ה במשך 10 שניותאתה שומע צליל אזהר£
בעת תחילת נהיגה או במהלכה.

נעילה

ך שוב, אם הואבאפשרותך לנעול את הגג הר
לא נעול במלואו.

םכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ב לתנאיך מקדיש תשומת להאפשרי בעוד

ך והתנועה.רהד

.הענתהה גתמב 2 בצמל חתפמה תא בבוס¿

 עמוד 104).«ך (לחץ על מתג הגג הר¿

ה אזהר  
ך חלקי גוףתו של הגג הרבעת פתיחתו או סגיר

עלולים להילכד בחלקיו הנעים כגון מנגנון הגג
ומכסה תא המטען או בחלונות הצד. קיימת סכנת

פציעות.

ך ודא שטווחה או הפתיחה של הגג הרבעת הסגיר
התנועה של החלקים הנעים פנוי וריק לחלוטין.

אם מישהו נלכד, שחרר את המתג.

הפתיחה וסגיר

ה של תא המטעןסגור את מחיצת ההפרד¿
ת, ייפתחו חלונות הצד עמוד 105). אחר«(

בד.בל

ב את המפתח אל דלת הנהג.קר¿

 לחץ ארוכות על הלחצן לפתיחה:¿
ך.במפתח עד לפתיחתו המלאה של הגג הר

מותב�תכליתי יציג את התקדהצג הר
ב מופעל.ך. אוורור המושהפתיחה של הגג הר

חלונות הצד האחוריים נפתחים.

לחץ ארוכות על הלחצן ה: לסגיר¿
ך.תו המלאה של הגג הרבמפתח עד לסגיר

מותב�תכליתי יציג את התקדהצג הר
ך וחלונות הצדך. הגג הרה של הגג הרהסגיר

נסגרים.

ך מחדש  נעילת הגג הר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ך במלואו, תיתכןאם אינך פותח/סוגר את הגג הר

ראולי תוך זמן קצר.ה בלחץ במנגנון ההידיריד
ת באופן בלתיך עלול לרדבות זאת, הגג הרבעק

צפוי וללכוד אותך ונוסעים אחרים. קיימת סכנת
פציעות.

ך במלואו תמיד.פתח או סגור את הגג הר

ך לא נעול אם:הגג הר

Open/close top completely ההודעה£
ב�(פתח/סגור גג במלואו) תוצג בצג הר

תכליתי.

ה של תא המטען מחיצת ההפרד

הערות כלליות

ך או למטעניםכדי לא לגרום נזק לגג הר
מאוחסנים, נא ציית להוראות הבאות בעת

ך פתוח:שהגג הר

אל תניח חפצים ארוכים בתוך רשתות£
האחסון הצדדיות או מאחוריהן כאשר

ה של תא המטען פתוחה.מחיצת ההפרד
חפצים אלה עלולים לחסום את מחיצת

ך הפתוח.ה או לגרום נזק לגג הרההפרד

ודא שהמטען לא דוחף את מחיצת£
ה למעלה.ההפרד

תה של תא המטען מצוידמחיצת ההפרד
ה. אם גובהבתפקוד הגנה אוטומטי בעת סגיר

החפצים בתא המטען גבוהה מדי והחפצים
תה האוטומטית של מחיצתמונעים את סגיר

ה באופןה, תיפתח שוב מחיצת ההפרדההפרד
 (סגורClose boot separatorאוטומטי. ההודעה 

ה של תא מטען) מופיעה בצגמחיצת הפרד
ך רק אםב�תכליתי. ניתן לפתוח את הגג הרהר

ה.ה של תא המטען סגורמחיצת ההפרד

הפתיחה וסגיר
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.לחץ על לחצן ה: לסגיר¿

ת אוטומטית.נסגר ה מחיצת ההפרד

. לחץ שוב על לחצן לפתיחה:¿

 נפתחת אוטומטית. ה מחיצת ההפרד

AIRCAP     (מסיט רוח אוטומטי)

הערות בטיחות חשובות

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

קפל את משענת הזרוע שמאלה או ימינה¿
 עמוד 294).«(

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

מסיט הרוח האחורי שמאחורי משענות
מיהראש האחוריות ומסיט הרוח הקד

ת הגג נפתחים בו זמנית. שתי נוריותבמסגר

.חיווי נדלקות בלחצן 

. לחץ שוב על לחצן לנטרול:¿

מסיט הרוח האחורי שמאחורי משענות
מיהראש האחוריות ומסיט הרוח הקד

ת הגג נסגרים בו זמנית. שתי נוריותבמסגר

 כבות.החיווי בלחצן 

ך שלוכבך בעת שהגג הראם אתה מחנה את ר
מקופל ומוציא את המפתח ממתג ההתנעה,

מי והאחורי נסגרים אוטומטית.מסיט הרוח הקד
כב חנה,אם אתה מתניע את המנוע לאחר שהר

מי והאחורי באופןנפתחים שוב מסיט הרוח הקד
אוטומטי.

 או לסגור אותו אםAIRCAPלא ניתן לפתוח 
כב גבוהה מ� 160 קמ“ש.מהירות הר

ה אזהר  
 אנשים עלולים להילכדAIRCAPת בעת סגיר

במנגנון הנע.

קיימת סכנת פציעות.

ת העליונה שלודא שאיש לא מחזיק את המסגר
ע במסיט הרוחמית ואל תיגהשמשה הקד

AIRCAP.

בעה אנשים יכולים לנסוע ארAIRCAPהודות ל�
ך פתוח. מסיט הרוחכב בנוחות בעת שהגג הרבר

AIRCAPמפחית את רוחות הפרצים שמרגישים 
מיים והאחורייםבים הקדהנהג והנוסעים במוש

ך שלו מונמך.כב שהגג הרבכלי ר

AIRCAPכב מהחלקים הבאים: מור

מיתמי מעל השמשה הקדמסיט רוח קד£

מסיט רוח אחורי שנמצא מאחורי שתי£
משענות הראש האחוריות

 מופעל, עולה מסיט הרוח האחוריAIRCAPכאשר 
בין שתי משענות הראש האחוריות. בו זמנית יוצא

מית. ניתןך השמשה הקדמסיט הרוח לאור
 או לנטרל אותו במהירויות עדAIRCAPלהפעיל 

ך.160 קמ“ש לער

AIRCAPנטרול והפעלה של 
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ימרונפה גגה לש ללגנ ןוליוו תלעפה 

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ביןה של וילון השמש, בינו לבעת פתיחה או סגיר

ת עשויים להילכד חלקי גוף.המסגר

קיימת סכנת פציעות.

בת האזורוודא ששום חלקי גוף לא נמצאים בקר
ה של הגג הנפתח.בזמן הפתיחה או הסגיר

אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מיד או£

במהלך פעולה אוטומטית, לחץ על הלחצן£
ה ייעצרו.בכל כיוון שהוא. הפתיחה או הסגיר

ה של וילוןתפקוד ההגנה בעת סגיר
השמש הנגלל

וילון שמש נגלל מצויד בתפקוד ”הגנה בעת
ה“ אוטומטי. אם חפץ חוסם או מגביל  אתסגיר

תו, הווילון נפתח שובהווילון הנגלל בעת סגיר
באופן אוטומטי. עם זאת, תפקוד ההגנה בעת

בד, ולכן עליך להקדיש אתה הוא כלי עזר בלסגיר
ה של וילוןבך לתהליך הסגירמלוא תשומת ל

השמש הנגלל.

ה אזהר  
כים,לגופים ר בה אינו מגיתפקוד ההגנה בעת סגיר

קלים ודקים, לדוגמה אצבעות קטנות. משמעות
ה אינו יכולבר היא שתפקוד ההגנה בעת סגירהד

למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.

קיימת סכנת פציעות.

ה וודא ששום חלק בגוף לא נמצאבעת הסגיר
ה של וילונות השמש.בסמוך לאזור הסגיר

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� תקלה                            סי

ך המתקפלתקלות אפשריות בגג הר 

ך לא נפתחהגג הר
או לא נסגר.

כת ההצתה לא מופעלת.מער

 במתג ההתנעה.2ודא שהמפתח נמצא במצב ¿

מכסה תא המטען פתוח.

 עמוד 95).«סגור את מכסה תא המטען (¿

ה.ה של תא המטען לא סגורמחיצת ההפרד

 עמוד 105).«ה של תא המטען (סגור את מחיצת ההפרד¿

קשת ההתהפכות  הופעלה.

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

ה שלו.כת הבקרך או במערקיים פגם במנגנון הגג הר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

ךך נפתח ונסגר כמה פעמים ברצף. מנגנון ההנעה של הגג הרהגג הר
מנוטרל אוטומטית מטעמי בטיחות.

ך שוב כעבור 10 דקות.באפשרותך לפתוח ולסגור את הגג הר

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

ה. או הסגירחזור על תהליך הפתיחה¿

כב מאורוילון השמש הנגלל מגן על פנים הר

השמש.
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 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

 או משוך בכיוון לחץ את המתג ¿
.את המתג בכיוון 

וילון השמש הנגלל נפתח.

. בכיוון משוך את המתג ¿

וילון השמש הנגלל נסגר.

 או מושך אותואם אתה לוחץ על  המתג 
ת ההתנגדות, מתחיל תהליךמעבר לנקוד
ה אוטומטית, בכיוון הרצוי. ניתןפתיחה/סגיר

להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה או
משיכה נוספת.

ה של וילון שמש נגללפתיחה וסגיר

של פוס וילון השמש הנגללאי
מיהגג הפנור

:MAGIC SKY CONTROLכב ללא כלי ר
באפשרותך להתחיל הפעלה אוטומטית או

.להפסיקה באמצעות לחצן 

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

.לחץ על לחצן ¿

אם וילון השמש סגור לגמרי, הוא נפתח£
במלואו באופן אוטומטי.

אם וילון השמש לא סגור במלואו, הוא£
נסגר במלואו באופן אוטומטי.

אם וילון השמש נמצא בתנועה, מתבטלת£
ההפעלה האוטומטית.

אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מיד או£

במהלך פעולה אוטומטית, לחץ על הלחצן£
ה בכל כיוון שהוא.בקצר

אפס את וילון השמש הנגלל אם אינו פועל באופן
חלק.

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

ת עדמשיכה חוזר משוך את המתג ¿
עד שווילון ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

השמש נסגר במלואו.

 משוך לשניה נוספת.החזק את מתג ¿

וודא שווילון השמש הנגלל ניתן לפתיחה¿
מלאה.

בים לעיל.ת, חזור על השלאחר¿

אם וילון השמש הנגלל עדיין לא פועל¿
סכז שירות של מרצדכהלכה, אנא פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
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MAGIC SKY CONTROL

הערות כלליות

MAGIC SKY CONTROLזהו גג זכוכית שאת 

שקיפותו ניתן לשנות באמצעות הפעלת מתח

חשמלי.

 שני מצבים: כההMAGIC SKY CONTROLל� 

ושקוף.

MAGIC SKY CONTROLמתכהה אוטומטית זמן 

 במתג0בוב המפתח למצב קצר לאחר סי

ההתנעה או לאחר הוצאת המפתח.

סכנת התחשמלות

ה אזהר  

MAGIC SKY CONTROL .מופעל במתח גבוה

אם הריפוד שמאחורי הגג הנפתח פגום או

ע עםבים חשמליים חשופים. מגכימוסר, יהיו ר

בים אלה עלול לגרום להתחשמלות.כיר

קיימת סכנת פציעות קטלניות.

לעולם אל תסיר ריפוד שמאחורי הגג הנפתח.£

ביםכיע בראם הריפוד ניזוק, לעולם אל תיג£

החשמליים שנמצאים מתחתיו.

MAGIC SKYבצע עבודות ב� דאג תמיד ל£

CONTROLסכז שירות של מרצד במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

MAGIC SKY CONTROLהפעלה של 

 שנתוניםMAGIC SKY CONTROLבים של כיהר

למתח גבוה מוגנים בריפוד הגג.

 מסומןMAGIC SKY CONTROLשנאי המתח של 

בסמל המתח הגבוה המזהיר אותך מפניו. חוטי

החשמל של אזור המתח הגבוה הם בצבע כתום.

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

MAGIC SKY CONTROLמופעל במצב 

ממת המנוע.ההפעלה האחרון שלפני הד

לחץרגת השקיפות: כדי לשנות את ד¿

.על לחצן 

, שינוי השקיפות0° בטמפרטורות מתחת ל�

חש לאט יותר ובאופן לא שווה. כל התהליךמתר

עשוי להימשך זמן מה.



110

ש
מו

ת
או

מר
 ו

ה
הג

ל 
לג

 ג
ם,

בי

ב הנהגכוונון נכון של מוש

בה נכונה של הנהגתנוחת ישי

 עמוד«מכוונן נכון ( ב וודא שהמוש¿
.(112

ב, וודא כי:ך מכוונן את המושבעוד
חוק ככל האפשר מכרית האוויראתה ר£

של הנהג.
בה זקופה רגילה.ב בתנוחת ישיאתה יוש£
ת הבטיחותאתה מסוגל להדק את חגור£

כהלכה.
כווננת את משענת הגב למצב זקוף£

כמעט.
כיךב כך שירבעת את זווית המושק£

נתמכות בעדינות.
אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.£

בדוק שמשענת הראש מכווננת כהלכה.¿

בבדיקתך זו, וודא שכווננת את משענת
כז משענת הראש תומךהראש כך שמר

בחלק האחורי של ראשך בגובה העיניים.

הקפד על הערות הבטיחות אודות כוונון¿
 עמוד 118).«גלגל הגה (

מכוונן כהלכה גלגל ההגה וודא ש¿
 עמוד 119).«(

כאשר אתה מכוונן את גלגל ההגה וודא כי:
אתה יכול לאחוז בגלגל ההגה בעוד£

שזרועותיך כפופות מעט.
אתה יכול להזיז את רגליך בחופשיות.£
אתה יכול לראות בבירור את התצוגות£

בלוח המחוונים.

הקפד על הערות הבטיחות אודות חגורות¿
 עמוד 46).«הבטיחות (

ת הבטיחותת כהלכה את חגורבדוק  שחגר¿
 עמוד 48).«( 

ת הבטיחות:על חגור
להיות הדוקה על גופך£
ך אמצע הכתףרלעבור ד£
כייםך אזור אגן היררלעבור ד£

לפני תחילת הנסיעה, כוונן את המראה¿
הפנימית ואת המראות החיצוניות, כדי

ך ושלרשתהיה לך ראות טובה של הד
 עמוד 121).«התנועה (

ב, גלגלרות המוששמור בזיכרון את הגד¿
 עמוד 124).«ההגה והמראות החיצוניות (

ה אזהר  
כב במהלך הנהיגהאתה עשוי לאבד שליטה בר

אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות

ת הבטיחות.חוגר את חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
תאת גלגל ההגה והמראות ולחגור את חגור

הבטיחות שלך לפני התנעת המנוע.

  מידע שימושי

ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיהוהאופציונלי של ררטיהסטנד

ייתכנופוס.זמין בזמן הבאתו של הספר לד
 זכורהבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםכי ייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מורשים  מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

 עמוד 28).«(

עות לכוונוניערות הבטיחות הנוגהקפד על ה
 עמוד 111).«ב (מוש
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 הערות בטיחות חשובות

בים, הם עלוליםאם ילדים מכוונים את המוש
כב.גחה ברלהילכד, בפרט אם הושארו ללא הש

קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר
כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

ה אזהר  

ה אזהר  
ב אתה או נוסע אחר עלולים להילכדבעת כוונון מוש

ב, לדוגמה. קיימת סכנת פציעות.במסילת המוש

ב פנוי לגמרי בעת כוונוןוודא שאזור תזוזת המוש
ב.המוש

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.

ת לפציעה באזור הראשקיימת סכנה מוגבר
ה של תאונה או בלימת פתע,והצוואר במקר

לדוגמה.

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש. לפני
כז המשענת תומך בחלקתחילת נסיעה וודא שמר

האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.
בים,בים ולחימום המושכדי למנוע נזק למוש

ה במידע הבא:עיין בקפיד

בים. אם נשפכואל תשפוך נוזלים על המוש£
םבש אותם בהקדבים, יינוזלים על המוש

האפשרי.

בים לחים או רטובים, אלאם כיסויי המוש£
בים. אין להשתמשתפעיל את חימום המוש

בים.בוש המושבים לייבחימום מוש

כב במהלך הנהיגהאתה עשוי לאבד שליטה בר
אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£
או את המראות

ת בטיחות.חוגר את חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
תאת גלגל ההגה והמראות, וכן לחגור את חגור

הבטיחות לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  

ב ברשלנות, אתהאם אתה מכוונן את גובה המוש
או נוסעים אחרים עלולים להילכד ולהיפצע

בות זאת. ילדים  במיוחד עלולים ללחוץ ללאבעק
ביםכוונה על לחצני הכוונון החשמלי של המוש

ולהילכד. קיימת סכנת פציעות.
בים וודא שידיך או חלקי גוףבעת הזזת המוש

אחרים אינם נמצאים מתחת למכלול הידית של

ב.כת כוונון המושמער

ה אזהר  

ה אזהר  
ת הבטיחות לא מספקת את ההגנה הייעודיתחגור

שלה אם משענת הגב לא נמצאת במצב זקוף.
בעת בלימה או תאונה, אתה עלול להחליק מתחת

ה ולספוג פגיעה באזור הבטן או הצוואר,לחגור
למשל. קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

ב כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כוונן את המוש
תמיד וודא שמשענת הגב נמצאת במצב זקוף,

תת הבטיחות עוברושרצועת הכתף של חגור
כז הכתף.במר

בים אם אין מפתח במתגניתן לכוונן את המוש
ההתנעה.

בנושא “כריותהקפד על הערות הבטיחות ש
«כב“ ( עמוד 49) ובנושא “ילדים בר«אוויר“ (

עמוד 61).

ביםאל תחליף בין משענות הראש של המוש
ביםבין משענות הראש של המושמיים להקד

ת, לא תוכל לכוון את גובההאחוריים. אחר
משענות הראש ואת הזווית שלהם למצב הנכון.

הזז את משענת הראש לפנים או לאחור כדי
ף שלך ככל האפשר.ב אותה אל העורלקר
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גובה משענת הראש
גובה משענת הראש

בגובה המוש
בזווית כרית המוש

בך המושאור
ב לפנים ולאחורכוונון המוש

זווית משענת הגב

ברות המושלשמור את הגדבאפשרותך 

 עמוד 124).«באמצעות תפקוד זיכרון (

ב הנוסע מופעל , מוש®PRE-SAFEאם 

מי ינוע למצב טוב יותר, אם הוא היההקד

ם לכן במצב פחות טוב או לא בטוחקוד

 עמוד 60).«(

ביםכוונון  המוש 

ב הנהגכוונון חשמלי של מוש

בים כפי המומלץ בפרקנקה את כיסויי המוש£
כב“.“טיפול בפנים הר

בים. אלאל תוביל מטענים כבדים על המוש£
בים,ב עצמים חדים על כריות המושתצי

לדוגמה סכינים, מסמרים או כלים. על
בד,בת נוסעים בלבים יכולים לשהמוש
ת האפשר.במיד

ב פועל, אל תכסה אתכאשר חימום המוש£
ב בחומרי בידוד, לדוגמה שמיכות,המוש

ב ילדיםב, מושמעילים, תיקים, כיסויי מוש
בי הגבהה.או מוש

בים, וודא שאיןאם אתה מזיז את המוש
בים.חפצים באזור הרגליים או מאחורי המוש

בים ו/אות, אתה עלול לגרום נזק למושאחר
ם.לחפצי

חברות הרכדי להבטיח את טווח ההגד

ב, תפקודי כוונון מסוימיםביותר של המוש

יפעילו תפקודי כוונון אחרים.

ב מוזז לפנים או לאחור, גובהכאשר מוש

משענת הראש מתכוונן באופן אוטומטי.

מיב הנוסע הקדכוונון מוש

ב הנהגממוש

הערות בטיחות חשובות

מי לפנים במלואוב הנוסע הקדאל תזיז את מוש

אם יש חפצים ברשת המטען או באזור הרגליים

ת החפצים עלוליםמי. אחרשל הנוסע הקד

להינזק.

ה אזהר  
מיים ממוקמים קרוב מידי ללוחבים הקדאם המוש

מיותהמכשירים או לגלגל ההגה, כריות האוויר הקד
מיים.עשויות לגרום לפציעה נוספת לנוסעים הקד

ת לפציעה ואף לפציעהקיימת סכנה מוגבר
קטלנית.

מיים כך שיהיובים הקדכוונן תמיד את המוש
מיות.חוקים ככל האפשר מכריות האוויר הקדר

בנוסף, הקפד על הוראות הכוונן הנכון של
בים.המוש

ה אזהר  
ב אתה או נוסע אחר עלולים להילכדבעת כוונון מוש

ב, לדוגמה. קיימת סכנת פציעות.במסילת המוש

ב פנוי לגמרי בעת כוונוןוודא שאזור תזוזת המוש
ב.המוש

ה אזהר  
ב הם עלולים להילכד,אם ילדים מכוונים את המוש

כב. קיימת סכנתגחה ברבייחוד אם נשארו ללא הש
פציעה.

כב קח תמיד את המפתח איתךבת הרבעת עזי
כב. לעולם, אל תשאיר ילדים ללאונעל את הר

כב.גחה ברהש

בנושא “כריותהקפד על הערות הבטיחות ש
כב“ עמוד 49) ובנושא “ילדים בר«אוויר“ (

 עמוד 61).«(
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מיב הנוסע הקדכוונון מוש

יש להכניס את המפתח למתג ההתנעה ולסובב
ב הנוסעבחור את מוש, כדי ל2 או 1אותו למצב 

 עמוד 156).«מי (הקד

לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
 עד שנדלקתלחיצות חוזרות על לחצן 

נורית החיווי בלחצן.

ב הנוסעכאשר נורית החיווי בלחצן כוונון מוש
נדלקת, אתה יכול לכוונן את: מי הקד

 עמוד 112).«ב (המוש£
 עמוד 115).«ב (חימום המוש£
 עמוד 117).«ב (אוורור המוש£
רות אותפקוד זיכרון לקריאה  להגד£

 עמוד 124).«ה שלהן (לשמיר

  כוונון משענת הראש

ה אזהר  
כב במהלך הנהיגה אם:אתה עשוי לאבד שליטה בר

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£
או את המראות

ת בטיחות.אתה חוגר את חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
תאת גלגל ההגה והמראות ולחגור את חגור

הבטיחות לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.

כוונון ידני של משענות הראש

בטיחות חשובות הערות

מיותכוונון משענות הראש הקד

ת לפציעה באזור הראשקיימת סכנה מוגבר
והצוואר בעת תאונה או בלימת פתע, לדוגמה.

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש. לפני
כז המשענת תומך בחלקתחילת נסיעה וודא שמר

האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.

חק ביןהתפקוד מאפשר לך לכוונן את המר
משענת הראש לאחורי הראש.

 משוך את משענת הראשלהזזה קדימה:¿
בתקדימה בכיוון החץ עד שהיא משתל

במיקום הרצוי.

 לחץ והחזק את לחצןלהזזה לאחור:¿
.השחרור 

חוף את משענת הראש לאחור.ד¿

שחרר את לחצן השחרור כאשר משענת¿
הראש נמצאת במצב הרצוי.

בה כהלכה.וודא שמשענת הראש השתל¿

ביםאל תחליף בין משענות הראש של המוש
ביםבין משענות הראש של המושמיים להקד

ת, לא תוכל לכוונן את גובההאחוריים. אחר
משענות הראש ואת הזווית שלהם למצב הנכון.

הזז את משענת הראש לפנים או לאחור כדי
ף שלך ככל האפשר.ב אותה אל העורלקר

הקפד על הערות הבטיחות החשובות
 עמוד 111).«(
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כוונון חשמלי של משענות הראש

מיותהקד

ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים או

מיותלאחור של משענות הראש הקד

 עמוד 112).«(ב באמצעות לחצן כוונון המוש

ביםכוונון משענות ראש של המוש
האחוריים

(Coupe)הנמכה חשמלית מקדימה 

 במתג 2 או1 סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

.לחץ קלות על לחצן ¿

משענות הראש מונמכות.

(Cabriolet)הגבהה חשמלית מלפנים 

 במתג 2 או1 סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

 שוב.לחץ קלות על לחצן ¿

משענות הראש מוגבהות.

כוונון מכני של גובה משענות ראש אחוריות
(Coupe)

 משוך את משענת הראש למעלהלהגבהה:¿
למיקום הרצוי.

חוףוד  לחץ על לחצן השחרור להנמכה:¿
את משענת הראש מטה למיקום הרצוי.

כוונון אוטומטי של גובה משענת ראש
(Cabriolet)אחורית 

חגור את חגורותלהגבהת משענת הראש: ¿
הבטיחות.

משענת הראש עולה באופן אוטומטי.

שחרר אתלהנמכת משענת הראש: ¿
חגורות הבטיחות.

משענת הראש מונמכת למצבה המקורי
באופן אוטומטי.

ה אזהר  
בת, היא עשויהאם משענת הגב לא משול

להתקפל לפנים בעת בלימה או תאונה, לדוגמה.
חוף משענת הגב את הנוסע כנגדבמצב זה, תד

ת הבטיחות אינהת הבטיחות שלו. חגורחגור
מסוגלת לספק את ההגנה הייעודית שלה ועשויה
אף לגרום לפציעות נוספות. קיימת סכנת פציעות.

ב.בת היטלפני כל נסיעה וודא שמשענת הגב משול

ה אזהר  
ת הבטיחות לא יכולה להציע את ההגנהחגור

הייעודית שלה אם לא כווננת את משענת הגב
למצב זקוף. בעת בלימה או תאונה אתה עלול

ת הבטיחות ולספוג פגיעותלהחליק מתחת לחגור
באזור הבטן ובאזור הצוואר, לדוגמה. קיימת סכנת

פציעות חמורות ואף קטלניות.

ב כהלכה לפני תחילת הנסיעה. וודאכוונן את המוש
תמיד שמשענת הגב נמצאת במצב זקוף כמעט

תת הבטיחות עוברושרצועת הכתף של חגור

כז הכתף שלך.במר

מיותקיפול משענות הראש הקד
לפנים/לאחור

הערות בטיחות חשובות
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בבוי של חימום מוש הפעלה/כי

בויהפעלה/כי

ה אזהר  
ב כמה פעמיםאם אתה מפעיל את חימום המוש

ב ומשענת הגב עשויותברצף, כרית המוש
ה. עלולה להיות לכךלהתחמם יתר על המיד

השפעה על נוסעים הרגישים לחום או על נוסעים
בים באופן שלילי  לטמפרטורות גבוהות מאוד.המגי

נוסעים אלה אף עלולים להיכוות. טמונה בכך סכנת
פציעות.

ב כמה פעמיםלפיכך, אל תפעיל את חימום המוש
ברצף .

כב המצוידים בחבילת החימום: ניתן לחמםלכלי ר

את משענת היד בדלת ואת משענת היד

האחורית, אם אתה מפעיל את החימום של אחד

מיים או האחוריים. אתה יכולבים הקדהמוש

כת המולטימדיה.להגדיר באמצעות מער

שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן מציינות את
ה.מת החימום שנבחרר

2מה  לר3מה ת אוטומטית מרכת עוברהמער

לאחר כשמונה דקות.

ה אזהר  
כב האחריםב, אתה ונוסעי הרבעת כוונון מוש

עלולים להילכד, לדוגמה על ידי המסילות או
ב. קיימת סכנת פציעה.המוש

ב, וודא שאף אחד אינו נמצאבעת כוונון המוש

ב.במסלול התנועה של המוש

בנושא “כריותהקפד על הערות הבטיחות ש
«כב“ ( עמוד 49) ובנושא “ילדים בר«אוויר“ (

עמוד 61).

קיפול של משענת הגב לפנים

כת הכניסה הנוחהכבך מצויד במעראם ר

)EASY-ENTRYעב נע לפנים ברג), המוש

שמשענת הגב שלו מקופלת לפנים.

מאפיין זה מקל על הנוסעים להיכנס לתא

הנוסעים האחורי ולצאת ממנו. משענת הראש

ב מוזז לפנים.מונמכת תוך כדי והמוש

 לפנים וקפלמשוך את ידית השחרור ¿

את משענת הגב לפנים עד סוף מהלכה.

מי ביותר.ב זז אוטומטית למצבו הקדהמוש

קיפול לאחור של משענת הגב

החזר את משענת הגב למצב זקוף עד¿

ב במקומה.שתשתל

בת,אם משענת הגב האחורית לא משול
ב�תכליתי של לוחבר בצג הריוצג הד

ה.המחוונים. בנוסף, נשמע צליל אזהר

ב זז למצבו האחרון באופן אוטומטי.המוש

בעה כיווניםתמיכת הגב לאר 

תמיכת הגב ל� 4 כיווניםאתה יכול לכוונן את 

ראה הוראות(כת מולטימדיה. באמצעות מער

).הפעלה נפרדות

ב�מתארים הפעילב הררות עבור המושההגד
מופעלות רק אם:

ב תפוסהמוש£
הת הבטיחות חגורחגור£

בה:כב המצוידים בחבילת נוחות הישיכלי ר
ב�מתאריםבים הרבאפשרותך לכוונן את המוש

כתך מעררמי דשל הנהג ושל הנוסע הקד
).ראה הוראות הפעלה נפרדות( המולטימדיה.

ב מתארים פעילב ר כוונון מוש
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 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(ההתנעה 

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿
.מת החימום הרצויה בחר רעד שתי

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן בוי: לכי¿
עד שייכבו כל נוריות החיווי.

באם מתח המצבר נמוך מדי, חימום המוש

עשוי להיפסק.

מייםבים קדמוש

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(ההתנעה 

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿
.מת החימום הרצויהבחר רעד שתי

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן בוי: לכי¿
עד שייכבו כל נוריות החיווי.

באם מתח המצבר נמוך מדי, חימום המוש

עשוי להיפסק.

בים אחורייםמוש

מה לר2מה ת באופן אוטומטי מרכת יורדהמער
 לאחר כעשר דקות.1

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטי כ� 20המער
.1מה דקות לאחר שהיא פעלה בר

להגדיר את חלוקת החימום שלבאפשרותך 

מייםבים  הקדהכריות ומשענות הגב של המוש

ראה הוראות(כת המולטימדיה. באמצעות מער

).הפעלה נפרדות
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בבוי של אוורור מוש   הפעלה/כי

מייםבים קדמוש

שלוש נוריות החיווי הכחולות בלחצן, מציינות את

ת בה.בחרמת האוורור שר

במתג2  או 1סובב את המפתח למצב ¿

עמוד 156).« ההתנעה (

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿

מת האוורור הרצויה.ג רעד שתוש

לחץ  לחיצות חוזרות על לחצן בוי:  לכי¿

עד שתיכבנה כל נוריות החיווי.

באם מתח המצבר נמוך מדי, אוורור המוש

עלול להיפסק.

אתה יכול לפתוח את חלונות הצד ואת

הגג הנפתח באמצעות מאפיין ”פתיחת

ב שלעמוד 101). אוורור המוש« נוחות“ (

מה הגבוהההנהג יעבור באופן אוטומטי לר

ביותר.

כב נייח ייתכן שתופחת באופןבעת שהר

אוטומטי מהירות המאוורר, כדי להפחית

ב.את רעשי אוורור המוש

בחימום המוש

נפסק באופן

בוע או לאק

ניתן להפעילו.

ב בחימום המוש אפשריות תקלות

 פתרונות¿בה/תוצאה אפשרית סיתקלה

בים מדי.כני חשמל רב הפעלה של צרכב נמוך מדי עקמתח הר

הכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורכבה את צר¿

פנימית.

ב באופן אוטומטי.ע שהמצבר טעון דיו, יופעל שוב חימום המושברג
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גלגל ההגה

 הערות בטיחות חשובות

כב במהלך הנהיגהתה עשוי לאבד שליטה ברא
אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  

ה אזהר  
ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה אם הם מכוונים

אותו. קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר
כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

באוורור המוש

נפסק באופן

בוע או לאק

ניתן להפעילו.

בבאוורור המוש אפשריות תקלות

 פתרונות¿בה/תוצאה אפשרית סיתקלה

כני חשמלב הפעלה של צרכב נמוך מדי עקכת חשמל של הרמתח במער
בים מדי.ר

הכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורכבה את צר¿
פנימית.

ב שוב באופן אוטומטי.ע שהמצבר טעון דיו, יופעל אוורור המושברג

ה אזהר  

 AIRSCARF דגמי) Cabriolet(

 מופעלת, אוויר חםAIRSCARFכת  כאשר מער
מאוד יוצא מתוך פתחי האוורור המותקנות
במשענות הראש. אוויר זה עלול לגרום כוויות

בה מיידית לפתחי האוורור.לאנשים הנמצאים בקר

קיימת סכנת פציעות. הפחת את עוצמת החימום
ה.לפני שהאוויר מתחמם יתר על המיד

 מחמם את אזור הראשAIRSCARFתפקוד 
כב באמצעות אוויר חם.והצוואר של נוסע הר

במשענותם מפתחי האוורור שהאוויר החם זור
האוורור.

שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן מציינות את
ה.מת החימום שנבחרר

 במתג2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

. לחץ על לחצן להפעלה:¿

.ןצחלב וקלדיי תומודאה יוויחה תוירונ שולש
ב חימוםהחימום יתחיל לפעול לאחר של

ם בן 7 שניות.הקד

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

מת החימום הרצויה .בחר רשתי

 לחץ לחיצות חוזרות על לחצן בוי:לכי¿
עד שייכבו כל נוריות החיווי.

מי לא חסום.ודא שפתח היציאה הקד

המאוורר ימשיך לפעול במשך 7 שניות
בי המחמם.כינוספות כדי לקרר את ר

אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן כי ייכבה
.AIRSCARFתפקוד 

ניתן לכוונן את גלגל ההגה באופן חשמלי כאשר
אין מפתח במתג ההתנעה.
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 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 156).«(

: סובב את הידיתלהפעלה/הפסקת פעולה¿

. או בכיוון החץ 

 תידלק או תיכבה.נורית החיווי 

כאשר אתה מנתק את ההצתה, חימום גלגל

ההגה מופסק.

  חימום גלגל ההגה

הפעלה/הפסקת פעולה

  כוונון גלגל ההגה

לכוונון מיקומו של גלגל ההגה (כוונון לפנים
לאחור).

לכוונון הגובה של גלגל ההגה.

נושאים רלוונטיים נוספים:

.)021 דומע «( הלק האיצי/הסינכ ןייפאמ£

 עמוד 124).«רות בזיכרון (ת הגדשמיר£

.
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ה אזהר  

  מאפיין כניסה / יציאה קלה

בעוד שמאפיין כניסה/יציאה קלה מכוונן את גלגל
ב הנהג, אתה ונוסעים אחרים,ההגה ואת מוש

בפרט ילדים, עשויים להילכד. קיימת סכנת
פציעות.

בעוד שמאפיין כניסה/יציאה קלה מבצע כוונון, וודא
ב ושל גלגל ההגה פנוישאזור הפעולה של המוש

לחלוטין.

אם קיימת סכנת הילכדות:

בגלגל ההגה: הזז את ידית הכוונון של גלגל£
ההגה.

ב.ב: לחץ את מתג הכוונון של המושמהמוש£

הכוונון נפסק.

בחימום גלגל ההגהאפשריות תקלות 

 פתרונות¿בה/תוצאה אפשרית      סיתקלה

חימום גלגל ההגה

בה את עצמו אוכי

לא ניתן להפעילו.

כני חשמלב הפעלה של צרכב נמוך מדי, עקכת החשמל ברהמתח של מער
בים מדי.ר

הכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורכבה את צר¿
פנימית.

ה אזהר  
אם ילדים יפעילו את מאפיין כניסה/יציאה קלה,
הם עלולים להילכד, בייחוד אם הושארו ללא

גחה. קיימת סכנת פציעות.הש
כב קח תמיד את המפתח אתך ונעלבצאתך מהר

גחהכב. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השאת הר
כב.בר

ה אזהר  
אם תתחיל בנסיעה בעוד שמאפיין כניסה/יציאה

כב.קלה מבצע כוונון, אתה עלול לאבד שליטה בר
קיימת סכנת תאונה.

המתן תמיד עד שיסתיים הליך הכוונון  לפני
סוע.שתתחיל לנ

מאפיין  כניסה/יציאה קלה מאפשר לך להיכנס
כב ולצאת ממנו בקלות.לר

/קלהניתן להפעיל או להפסיק את פעולת כניסה 
ראה כת המולטימדיה (יציאה, באמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות).

בטיחות חשובות הערות

ב הנהג בעתמיקומי גלגל ההגה ומוש

.שמאפיין כניסה/יציאה קלה פועל

ב הנהג נע לאחורגלגל ההגה מונף למעלה ומוש
אם אתה:

מוציא את המפתח ממתג ההתנעה.£

פתח את דלת: KEYLESS-GO     באמצעות£
.1 להיות במצב KEYLESS-GOהנהג, על 

פותח את דלת הנהג,מפתח:      באמצעות£
על המפתח במתג ההתנעה להיות במצב

 עמוד 156).« ( במתג ההתנעה1או 0 

פותח את דלת הנהג כשההצתה מופסקת.£

ב נע לאחורגלגל ההגה נע למעלה והמוש
רק אם מיקום במצב נהיגה נשמר בזיכרון

ב או גלגל ההגה.המושלאחר כוונון

ב נשמרהמיקום האחרון עבור גלגל ההגה והמוש
אם:

ההצתה מופסקת£

המיקום נשמר באמצעות תפקוד הזיכרון£
 עמוד 124).«(

גלגל ההגה נע למעלה רק אם לא הגיע

ב הנהג נע לאחור אםלקצה מהלכו. מוש

הוא לא הגיע עדיין למיקום האחורי ביותר.

לחץ על אחד ממתגי הזיכרון. הכוונון נפסק.
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מראות

מראה פנימית לראייה מאחור 

מראות חיצוניות  

כב במהלך הנהיגהאתה עשוי לאבד שליטה בר
אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות

ת הבטיחות.חוגר את חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  

בטיחות חשובות הערות

ב הנהג במצבמיקום גלגל ההגה ושל מוש
נהיגה

רב הנהג נעים למצב שהוגדגלגל ההגה ומוש
ם לכן אם:קוד

ה ואתה מכניס את המפתחדלת הנהג נסגר£
למתג ההתנעה.

אתה סוגר את דלת הנהג בעוד שההצתה£
פועלת.

Start/Stopאתה לוחץ פעם אחת על לחצן £
.KEYLESS-GOכב עם בכלי ר

ב נע לאחורגלגל ההגה נע למעלה והמוש
רק אם מצב הנהיגה נשמר לאחר כוונון

ב או גלגל ההגה.המוש

ב נשמרהמיקום האחרון עבור גלגל ההגה והמוש
אם:

ההצתה מופסקת£
המיקום נשמר באמצעות תפקודי הזיכרון£

 עמוד 124).«(

מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות

אם מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות
מופעל בתאונה, ינוע עמוד ההגה למעלה
כשתיפתח דלת הנהג או כשיוצא המפתח
ממתג ההתנעה. מצב זה מקל על היציאה

כב ועל הצלת הנוסעים.מהר

מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות פעיל
ת כניסה/יציאה קלהרלאחר תאונה רק אם הגד
(ראה כת המולטימדיההופעלה באמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות).

ה אזהר  
המראות החיצוניות מקטינות את גודלו של העצם.
עצמים הנראים במראה הינם קרובים יותר ממה

חקכת המרגות בהערמה. אתה יכול לששנד
ך הנוסעים מאחוריך, לדוגמה בעתרממשתמשי ד

ב. קיימת סכנת תאונה.החלפת נתי

בועלכן, עליך תמיד להביט מעבר לכתפך כדי לק
ך הנוסעיםרחק האמיתי של משתמשי דאת המר
מאחוריך.

כוונון מראות חיצוניות

ת בתפקוד נוגדהמראה הפנימית המצויד
בד. בלCoupeהסנוור הידני זמינה בדגמי 

 הזז את המתג מצב מניעת סנוור:¿
לפנים או לאחור.

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (
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מי: לחץהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד¿
.על לחצן 

.המראה החיצונית בצד הנהג: לחץ על לחצן 

נורית החיווי נדלקת בלחצן שנלחץ.

נורית החיווי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.
הבאפשרותך לכוונן את המראה שנבחר

 כל עוד דולקת נוריתבאמצעות לחצן הכוונון 
החיווי.

 למעלה, למטה,לחץ על לחצן הכוונון ¿
ימינה או שמאלה עד להצבת המראה במקום

ה ראייה טובהנכון. על המראה לספק לך שד
של התנועה מאחוריך.

ההמראות החיצוניות הקמורות מספקות שד
ראייה גדול יותר.

לאחר התנעת המנוע, המראות החיצוניות
מחוממות באופן אוטומטי, אם הופעל חימום

ה החיצונית נמוכה.החלון האחורי והטמפרטור

קיפול חשמלי של המראות החיצוניות
פנימה והחוצה

איפוס המראות החיצוניות

אם המצבר נותק או התרוקן, חובה לאפס את
ת, הן לא תתקפלנההמראות החיצוניות. אחר

כאשר תבחר את התפקוד “קיפול מראות
ך.רב הדכב“ במחשחיצוניות בנעילת ר

 במתג 2 או1סובב את המפתח למצב  ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר¿

פתיחה/קיפול אוטומטי של המראות
החיצוניות

Automatic mirror - foldingאשר תפקוד כ
function(תפקוד קיפול מראות אוטומטי) 
כת המולטימדיה (ראה הוראותך מעררמופעל ד

הפעלה נפרדות):
 המראות החיצוניות מתקפלות פנימה באופן£

כבאוטומטי, מיד לאחר שאתה נועל את הר
מבחוץ.

המראות החיצוניות נפתחות שוב כלפי חוץ£
באופן אוטומטי, מיד לאחר שאתה מבטל

כב.את נעילת הר

המראות אינן נפתחות החוצה אם הן
קופלו פנימה ידנית.

מראה חיצונית מחוץ למיקומה

חפה מחוץ למיקומה, פעלאם מראה חיצונית נד
באופן הבא:

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן  קיפול¿
, עד שתשמע את המראההמראה 

 עמוד 122).«בת במקומה (משתל

ב שוב ואתה יכול לכוונוןבית המראה משול
 עמוד«כרגיל את המראות החיצוניות (

.(121
 במתג 2 או1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 156).«ההתנעה (

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

שתי המראות החיצוניות מתקפלות כלפי
פנים או כלפי חוץ.

וודא שהמראות החיצוניות פתוחות במלואן
ת, הן עלולותתמיד במהלך הנסיעה, אחר

לרעוד.

אם מהירותך עולה על 47 קמ“ש, לא ניתן
לקפל פנימה את המראות החיצוניות.

ת במצב נוגד הסנוורה המראה שמצוידבראם נש
האוטומטי, האלקטרוליט שלה עלול לדלוף.

ם לגירויים. אסורגוראלקטרוליט הוא חומר רעיל ש
כי הנשימהרך, עיניך, דע עם עורבוא במגשהוא י

בלוע אותו. קיימת סכנתשלך או בגדיך ואסור ל
פציעות.

ה אזהר  

  נוגד סנוור אוטומטי
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מצב חניה של המראה החיצונית
מיבצד הנוסע הקד

תו בזיכרוןה של מצב חניה ושמיררהגד

שימוש בהילוך נסיעה לאחור

Mלחצן זיכרון 

לחצן כוונון

מילחצן למראה החיצונית בצד הנוסע הקד

לחצן למראה החיצונית בצד הנהג

 במתג ההתנעה2  סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 156).«(

. לחץ על לחצן ¿

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
ת מחדל.בע מראש כברירלמצב החניה שנק

, לכוונון המראההשתמש בלחצן הכוונון ¿
החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את

כה.רהגלגל האחורי ואת שפת המד

מצב החניה יישמר בזיכרון.

אם אתה מעביר את בורר ההילוכים להילוך
אחר, תחזור המראה החיצונית בצד הנוסע

ך.מי למצב נהיגה כעבור 10 שניות לערהקד

שימוש בלחצן הזיכרון

באפשרותך לשמור בזיכרון את מצב החניה

ב הילוך אין לשל. M באמצעות לחצן הזיכרון

ת מצב החניהנסיעה לאחור במהלך שמיר
בזיכרון.

 במתג ההתנעה2 סובב את המפתח למצב  ¿

 עמוד 156).«(

.לחץ את לחצן ¿

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג

עוברות למצב נוגד סינוור, אם מתקיימים בו �

זמנית התנאים הבאים:

ההצתה מופעלת£

ע בחיישן המראהכב אחרים פוגאור מכלי ר£

הפנימית.

בהמראות אינן עוברות למצב נוגד סינוור, אם שול

ה הפנימיתהילוך נסיעה לאחור או אם התאור

דולקת.

באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד

מי כך שתראה את הגלגל האחוריהנוסע הקד

בצד זה מיד לאחר שילוב של הילוך נסיעה לאחור.

ניתן לשמור את המצב הזה בזיכרון.

ע עם אלקטרוליט, בצע פעולותאם באת במג

הבאות:

ך במים.שטוף מיד את האלקטרוליט מעור£

שטוף אלקטרוליט מעיניך מיד וביסודיות במים£

נקיים.

אם בלעת אלקטרוליט, שטוף את פיך מיד£

ביסודיות. אל תנסה לגרום להקאות.

ך או עם עיניךע עם עוראם אלקטרוליט בא במג£

בלת טיפולאו אם בלעת אותו, פנה מיד לק

פואי.ר

ע עםבאו במגהחלף מיד פרטי ביגוד ש£

האלקטרוליט.

בלת טיפולאם חלה תגובה אלרגית, פנה מיד לק£

פואי.ר
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תפקודי זיכרון

ה אזהר  

באמצעות תפקוד זיכרון ניתן לשמור עד שלוש
רות שונות, לדוגמה, עבור שלושה נהגיםהגד

שונים.

הררות הבאות שמורות בזיכרון כהגדההגד
ת:נפרד

ב, משענת הגב ומשענת הראשמיקום המוש£
ומתאר המשענת באזור קשת הגב.

ב מתארים פעיל: כריות הצד שלב רמוש£

משענת הגב, שוליים של משענת הגב,

מת תפקודמתאר של משענת הגב, ר

דינמית

בים: חלוקת אזורי החימום שלחימום מוש£

ב ומשענת הגב.כרית המוש

בצד הנהג: מצב המראה החיצונית בצד£

מי.הנהג ובצד הנוסע הקד

מיקום תצוגה עילית£

תפקודי זיכרון

הערות בטיחות חשובות 

ם אתה משתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהגא

בעת נהיגה, הכוונון עלול לגרום לך לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

השתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק אם

כב נייח.הר

ה אזהר  

ה אזהר  
אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון הם עשויים

גחה.כב ללא השלהילכד, במיוחד אם הושארו בר
קיימת סכנת פציעות.

, נעל אותו וקח את המפתח עמך.כבבך את הרבעז
גחה.כב ללא השלעולם אל תשאיר ילדים בר

 כדי לכוון אתהשתמש בלחצן הכוונון ¿
המראה החיצונית למקום שיאפשר לך

כה.רלראות את הגלגל האחורי ואת המד

 ועל אחד Mלחץ על לחצן הזיכרון ¿
, בתוך 3 שניות.החצים בלחצן הכוונון 

מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה
החיצונית לא זזה.

אם המראה החיצונית זזה ממקומה, בצע¿
בים.שוב את כל השל

קריאה למצב חניה שמור בזיכרון

 במתג2 סובב את המפתח למצב  ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע¿
.מי באמצעות הלחצן הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
למצב החניה השמור.

תמי חוזרהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
למצבה המקורי:

מיד לאחר שמהירותך עולה על 15 קמ“ש.£

בת הילוך אחרכ�10 שניות לאחר ששיל£
בד הילוך נסיעה לאחור.מל

 עבור המראהאם אתה לוחץ על לחצן £
החיצונית בצד הנהג.

רות בזיכרוןת הגד  שמיר

בים ואתבעת שתפקוד הזיכרון מכוונן את המוש
כב אחרים � בייחוד ילדיםגלגל ההגה, אתה ונוסעי ר

� עלולים להילכד. קיימת סכנת פציעות.

בעת שתפקוד הזיכרון מבצע כוונון, וודא שאף אחד
ב או גלגל ההגה.ב התנועה של המושאינו בנתי

אם מישהו נלכד, שחרר מיד את לחצן המיקום
של תפקוד הזיכרון. הליך הכוונון מופסק.

ניתן להשתמש בתפקוד הזיכרון בכל עת, אפילו
אם המפתח לא נמצא בתוך מתג ההתנעה.
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ב האחוריתפקודי זיכרון במוש

 עמוד 112).«ב (כוונן את המוש¿

בצד הנהג, כוונן רק את גלגל ההגה¿

 עמוד 119) ואת המראות החיצוניות«(

 עמוד 121).«בצד הנהג (

 ולחץ על לחצןMלחץ על לחצן הזיכרון ¿

בתוך 3 שניות.  3  ו�1, 2ה בזיכרון השמיר

רות נשמרות במצב שנבחר מראש.ההגד

ה הושלמה.ריושמע צליל כאשר ההגד

ה בזיכרוןה שמורר  קריאה להגד

1,ה בזיכרון המתאים לחץ על לחצן השמיר¿
 עד שנשמר בזיכרון מצבם של:  3 ו�2

בהמוש£

גלגל ההגה£

המראה החיצונית£

תצוגה עילית£

ה יופסק מיד כשתשחרר אתרתהליך ההגד
בב ררות מושה בזיכרון. הגדלחצן השמיר

 או תמיכת הגב ב�4 כיוונים עדייןמתארים
בוצעו.י
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ה חיצוניתתאור

 נהיגה בחו“ל

ה חיצוניתתאור

 הערות כלליות

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
להדליק אורות גם ביום. במדינות מסוימות
הדלקת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם

בויות אישיות.רישות החוק ולמחוילד

אור נמוך סימטרי בפנסים ראשיים

אם אתה נוסע למדינה שהתנועה בה נעה בצד
המנוגד לזה הנהוג במדינתך, עליך להעביר את
הפנסים הראשיים שלך לאור סימטרי. פעולה זו
תמנע את סנוור התנועה בצד הנגדי. אור סימטרי

ב.אינו מאיר אזור כה גדול של שולי הנתי

ם האפשרי לפניהפעל אור נמוך סימטרי בהקד
 עמוד 245).«חציית הגבול למדינות אלה (

פנסי חניה שמאליים

פנסי חניה ימניים

ת לוחית רישוי ולוחפנסי צד, תאור
מחוונים

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים,
השמבוקר על�ידי חיישן תאור

אור נמוך ואור גבוה בפנסים
הראשיים

יפל אחורפנס ער

ה כשאתה עומדאם אתה שומע צליל אזהר

כב, ייתכן כי הפנסים עדיין דולקים.לצאת מהר

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

בד פנסי צד / פנסי חניה)ה החיצונית (מלהתאור

כבית אוטומטית אם אתה:

מוציא את המפתח ממתג ההתנעה.£

פותח את דלת הנהג והמפתח נמצא במצב£

 במתג ההתנעה.0

המתג תאור

ה החיצוניתרות התאור הגד

הראפשרויות הגד

ה החיצונית באמצעות:ניתן להגדיר את התאור
המתג התאור£
 עמוד 128)«ב (המתג המשול£
 עמוד 244)«ך (רב הדמחש£

הפעלה

אור נמוך אסימטרי בפנסים ראשיים

החזר את הפנסים הראשיים למצב האור
ם האפשרי לאחר חציית הגבולהאסימטרי בהקד

 עמוד 245).«(

אם מצב הפנסים הראשיים מוחלף לאור נמוך
חב של פנסיסימטרי, מצב כביש מהיר וטווח מור

ה חכמה לא זמינים.כת תאורפל במערער

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
 זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדליםהבאתו של הספר לד
זכור כי ייתכןבהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםשר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 28).«(
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ה אזהר  

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים הוא כלי עזר
כב בכל עת.ת הרבד. הנהג אחראי על תאורבל

ת היום, נהגים אחרים יכוליםתה של תאורבעזר
כבך ביתר קלות בשעות יום. כאשרלהבחין בר

האור הנמוך בפנסים הראשיים מופעל, נורית
אור נמוך( פנסי צד) ו� ( החיווי הירוקה 

בפנסים ראשיים) דולקות בלוח המחוונים.

פת.ה המועדת התאוררהוא הגד מצב 
ה נבחרות אוטומטית בהתאםרות תאורהגד

בהירות האור החיצוני (יוצאים מן הכלל: ראותל
פל, שלג אולקויה בגלל תנאי מזג אוויר כגון ער

סס):ר
 במתג1כאשר המפתח נמצא במצב £

ההתנעה: פנסי הצד מופעלים או מופסקים
בהירות האורבאופן אוטומטי, בהתאם ל

החיצוני.
ה לנהיגה ביום אוכשהמנוע פועל: התאור£

פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים
מופעלים או כבים באופן אוטומטי בהתאם

בהירות האור החיצוני.ל

כדי להפעיל מצב אוטומטי בפנסים¿
ה למצב: סובב את מתג התאורראשיים

.

את המנוע.

.ה למצב סובב את מתג התאור¿

 תידלק בלוחנורית החיווי ירוקה 
המחוונים.

פל אחוריפנס ער
כב שמאחוריךפל האחורי מסייע לכלי רפנס הער

פל כבד. נא צייתלהבחין בך ביתר קלות בתנאי ער
פלעים לשימוש בפנסי ערלחוקי מדינתך הנוג

אחוריים.

 סובב אתפל אחורי:להדלקת פנס ער¿
, או2המפתח במתג ההתנעה למצב 

התנע את המנוע.

.או  ה למצב סובב את מתג התאור¿

.לחץ על לחצן ¿

 תידלק בלוחנורית החיווי הצהובה 
המחוונים.

 לחץ על לחצןפל האחורי:בוי פנס הערלכי¿
.

 כבית בלוחנורית החיווי הצהובה 
המחוונים.

פנסי צד
אם המצבר התרוקן לחלוטין, פנסי הצד או
פנסי החניה כבים אוטומטית כדי לאפשר את

כבךהתנעת המנוע. תמיד החנה את ר
במקום בטוח ומואר לפי תקנות החוק.
הימנע משימוש ממושך (לכמה שעות)

. אם אפשר, הדלק פנסבפנסי הצד 
. או פנס חניה שמאלי חניה ימני 

ה למצב סובב את מתג התאורלהדלקה:¿
 תידלק  בלוח. נורית החיווי הירוקה 

המחוונים.

פנסי חניה
הדלקה של פנסי החניה מבטיחה שהצד

כב מואר.הרלוונטי של הר

בהמפתח לא חיילהדלקת פנסי חניה: ¿
.0להיות במתג ההתנעה או במצב 

(הצד ה למצב סובב את מתג התאור¿
(הצד הימני של כב) או השמאלי של הר

כב).הר

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

 ייתכן כי,ה נמצא במצב אם מתג התאור

פל,האור הנמוך לא יידלק אוטומטית בתנאי ער

מות לראות לקויהבות אחרות הגורשלג או סי

סס מים. קיימת סכנתהנובעת ממזג האוויר כגון ר

תאונה.

ה למצבבמצבים אלה סובב את מתג התאור

.

אור נמוך בפנסים הראשיים

,ה במצב כשההצתה מופעלת ומתג התאור
פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים

ה לא מבחיןנדלקים אפילו אם חיישן התאור
בחושך חיצוני. למצב הנ“ל יתרונות במזג אוויר

פילי.גשום או ער

להדלקת האור הנמוך בפנסים הראשיים:¿
 או התנע2סובב את מתג ההתנעה למצב 
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במתג משול

מחווני איתות

אור גבוה בפנסים ראשיים

איתות ימינה

מהבהב פנסים ראשיים

איתות שמאלה.

בלחץ על המתג המשוללאיתות קצר: ¿
ת ההתנגדות בכיוון החץ ה לנקודבקצר

.או 
פנסי האיתות המתאימים יהבהבו שלוש

פעמים.

ב מעברלחץ על המתג המשוללאיתות : ¿
.או  ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

ב למצבו הרגיל.החזר את המתג המשול

 בלוח המחווניםנורית החיווי הכחולה 
כבית.

כב המצוידים בסייען אור גבוה מותאם:כלי ר
אם סייען אור גבוה מותאם פלוס מופעל, הוא
שולט בהפעלה של האור הגבוה בפנסים

 עמוד 130).«בוי שלו (הראשיים ובכי

אור גבוה בפנסים הראשיים

 סובב את מתג ההתנעהלהפעלה ידנית:¿
 או התנע את המנוע.2למצב 

כב ללא סייען אור גבוה מותאם פלוס:כלי ר¿
או למצב ה למצב סובב את מתג התאור

.

כב המצוידים בסייען אור גבוה מותאםכלי ר¿
.ה למצב פלוס: סובב את מתג התאור

תב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.ההתנגדות בכיוון חץ 

 האור הגבוה בפנסים הראשייםבמצב 
מופעל, רק אם חשוך והמנוע פועל.

 נדלקת בלוחנורית החיווי הכחולה 
המחוונים עם הדלקה של האור הגבוה

בפנסים הראשיים.

בוי האור הגבוה בפנסים הראשיים:לכי¿

ת חירום  פנסי אזהר

מהבהב פנסים ראשיים

סובב את המפתח במתגלהפעלה: ¿
 או התנע את המנוע.2 או 1ההתנעה למצב 

.ב בכיוון החץ משוך את המתג המשול¿

לחץ עלת חירום: להפעלת פנסי אזהר¿
.לחצן 

כל פנסי האיתות מהבהבים. אם אתה
מפעיל כעת פנס איתות באמצעות המתג

ב, יהבהבו רק פנס האיתות בכיווןהמשול
כב.המתאים של הר

 לחץ על לחצןת חירום:בוי פנסי אזהרלכי¿
.

ת חירום נדלקים באופן אוטומטי אם:פנסי אזהר

כרית אוויר מתנפחת או£

כב מאט בזמן קצר מאוד ממהירותהר£
ה מלאה.העולה על 70 קמ“ש לעציר

ת חירום יפסיקו לפעול באופן אוטומטיפנסי אזהר
כב מגיע שוב למהירות העולה על 10אם הר

קמ“ש  לאחר בלימת חירום.

ת חירום יפעלו גם אם מתג ההתנעהפנסי אזהר
כבוי.
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ה חכמהכת תאור  מער

הערות כלליות

כתה החכמה היא מערכת התאורמער
המכווננת את הפנסים הראשיים באופן אוטומטי
בהתאם לתנאי הנהיגה ומזג האוויר הקיימים.

המים לתאורהיא מפעילה תפקודים מתקד
ך, לדוגמה בהתאםרת של פני הדמשופר

כת כוללתכב ומזג האוויר. המערלמהירות הר
תה פעילה, תאורהתפקודים הבאים: תאור

חב.פל מורפניות, מצב כביש מהיר וטווח פנסי ער
כת פעילה רק בעת חשיכה.המער

הכת התאורבאפשרותך להפעיל את מער
החכמה או להפסיק את פעולתה באמצעות

 עמוד 244).« (ךרב הדמחש

ה פעילהתפקוד תאור

ת פניותתפקוד תאור

תת הפניות משפר את תאורתפקוד תאור
חבה בכיוון הפנייה ומאפשר ראותהכביש בזווית ר

טובה יותר בעיקולים חדים, לדוגמה. ניתן להפעיל
ת הפניות, רק אם דולק האוראת תפקוד תאור

הנמוך בפנסים הראשיים.

פעיל:
אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ� £40

קמ“ש ומפעיל את האיתות או מסובב את
גלגל ההגה.

אם אתה נוהג במהירויות בין 40 ל� £70
קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.

ת הפניות עשויה להישאר דולקת למשךתאור
זמן קצר, אך תיכבה באופן אוטומטי לאחר

משלוש דקות לכל היותר .

מצב כביש מהיר

ה הפעילה מזיז את הפנסיםפקוד התאורת
הראשיים בהתאם לתנועות ההיגוי של הגלגלים

מיים. באופן זה, אזורים רלוונטיים נשאריםהקד
מוארים בעת הנהיגה. מצב זה מאפשר לך לזהות

הולכי רגל, רוכבי אופניים ובעלי חיים.

כאשר הפנסים הראשיים מופעלים.פעיל: 

Coupeדוגמה:  

Coupeדוגמה:  

אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ�110פעיל: 
קמ“ש ואינך מבצע פעולות היגוי גדולות במשך
1000 מטרים. או אם אתה נוהג במהירויות

גבוהות מ�130 קמ“ש.

Coupeדוגמה:  
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 אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ�לא פעיל:
80 קמ“ש לאחר הפעלה.

חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

חב מפחיתים אתפל בעלי טווח מורפנסי ער
ת שוליהסנוור שהנהג חווה ומשפר את תאור

ך.רהד

 אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ� 70פעיל:
פל האחורי.קמ“ש ומפעיל את פנס הער

אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ�לא פעיל: 
פל100 קמ“ש או אם אתה מכבה את פנס הער

האחורי.

הערות כלליות

באמצעות סייען אור גבוה מותאם פלוס תוכל
לעבור בפנסים הראשיים בין אלומות אור נמוך

לאלומות אור גבוה חלקי ולאלומות אור גבוה.

בו אלומותה שאור גבוה חלקי הוא אופן תאור
ךרהאור הגבוה מכוונות מעבר למשתמשי ד

כבבר מונע סנוור. אם לדוגמה יש ראחרים. הד
לפניך, אלומות האור הגבוה יאירו מימין ומשמאל

כב לפניך יואר באלומות אור נמוך.לו והר

כת תתאים באופן אוטומטי את טווח האורהמער
כב אחרים. מיד לאחרחק מכלי רהנמוך למר

כב אחרים, היאכת לא תזהה כלי רשהמער
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים

הראשיים.

מיםאם האור הגבוה או האור הגבוה החלקי גור
להחזרים חזקים מדי מתמרורים, האור מעומעם

םת הסנוור שנגראוטומטית כדי להפחית את מיד
לנהג.

כת נמצאיםהחיישנים האופטיים של המער
המית בסמוך ללוח הבקרמאחורי השמשה הקד

העילי.

 סייען אור גבוה מותאם פלוס

Coupeדוגמה:  

Coupeדוגמה:  

סייען אור גבוה מותאם פלוס בפנסים הראשיים

ך, תנועה או מזג אוויר.רב בתנאי דאינו מתחש

בד. באחריותך להתאיםהסייען הוא כלי עזר בל

ה אזהר  
ךרסייען אור גבוה עלול לא לזהות משתמשי ד

הבאים:

יכלוה המגודל ,הרואת אללך רד ישמתשמ£
לגר

ה מועטה, לדוגמהך עם תאוררמשתמשי ד£
רוכבי אופניים

תם חסומה באמצעותך שתאוררמשתמשי ד£
 מעקה בטיחות, לדוגמה.

במקרים נדירים מאוד, סייען אור גבוה מותאם
ך מוארים מאוחר מדירפלוס מזהה משתמשי ד

או לא מזהה אותם כלל. במקרים כאלה או דומיהם,
לא יופעל או ייכבה אור גבוה בפנסים הראשיים.

קיימת סכנת תאונה.

הקפד על  תנאי התנועה וכבה את האור הגבוה
בזמן.

הערות בטיחות חשובות
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הפעלה/הפסקה של סייען אור גבוה מותאם
פלוס

אור גבוה בפנסים הראשיים

איתות ימינה

מהבהב פנסים ראשיים

איתות שמאלה.

ה למצבסובב את מתג התאורלהפעלה: ¿
.

תב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.ההתנגדות בכיוון החץ 

ב�תידלק בתצוגה הר נורית החיווי 
ה מדליקתכליתית, אם חשוך וחיישן התאור

את האור הנמוך בפנסים הראשיים.

אם אתה נוהג במהירות מעל 25 קמ“ש:

בע באופןטווח הפנסים הראשיים נק
כבחק בין הראוטומטי, בהתאם למר

ך אחרים.רלמשתמשי ד

,אם אתה נוהג במהירויות מעל 30 קמ“ש
ך אחרים,ראם לא מזוהים משתמשי ד£

האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל
באופן אוטומטי.

ך אחרים,ראם לא מזוהים משתמשי ד£
אור גבוה חלקי בפנסים הראשיים מופעל

באופן אוטומטי.

 נדלקת בלוח המחוונים.נורית החיווי 

ת הראות והתנועהכב לתנאי תאורת הראת תאור
הנוכחיים.

זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:
ם כבד או שלגפל, גשה בגלל ערראות ירוד£
חיישנים מלוכלכים או חסומים£

אם אתה נוהג במהירות מתחת ל� 25
ה מספקת שלקמ“ש אם ישנה תאור

הכביש:

האור גבוה החלקי בפנסים הראשיים כבה£
באופן אוטומטי.

האור  הגבוה בפנסים הראשיים כבה£
באופן אוטומטי.

 כבית בלוח המחוונים. נוריתנורית החיווי 
תב�תכליתית נשארבתצוגה הר החיווי 

דלוקה.

ב למצבוהחזר את המתג המשולבוי: לכי¿
ה למצבהרגיל או העבר את מתג התאור

אחר.

ב תכליתיתבתצוגה הר נורית החיווי 
כבית.

ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי
מית.השמאלית הקד

תת תאורבוי של בקרהדלקה/כי
פנים האוטומטית

הבוי של התאור הדלקה/כי 
מיתהפנימית הקד

ה פנימיתתאור

ת פניםה של תאור סקיר

(Coupe)מי ה עילי קדלוח בקר

אדים בתוך הפנסים הראשיים

בתנאי אקלים מסוימים בתוך הפנסים הראשיים

בר אדים. אדים אלה לא משפיעיםעשויים להצט

על תפקוד הפנסים.
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החלפת נורות

הבוי של התאורהדלקה/כי
הפנימית האחורית

ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי
מיתהימנית הקד

(Cabriolet)מי ה עילי קדלוח בקר

ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי
מית.השמאלית הקד

הבוי של התאורהדלקה/כי
הפנימית האחורית

ת הקריאהבוי של מנור הדלקה/כי 
מית הימניתהקד

הבוי של התאורהדלקה/כי
הפנימית האוטומטית

הבוי של התאורהדלקה/כי
מיתהפנימית הקד

ה פנימיתת תאורבקר

הערות חשובות

הכדי למנוע את פריקת המצבר, תפקודי התאור
הפנימית מופסקים באופן אוטומטי לאחר זמן

 במתג2מסוים, אלא אם המפתח נמצא במצב 
ההתנעה.

הניתן להגדיר את הצבע ואת בהירות התאור
כת המולטימדיה (ראה הוראותבאמצעות מער

נפרדות). הפעלה  

ה הפנימית ניתן להפעילת התאוראת בקר
מי.ה העילי הקדבאמצעות לוח הבקר

ה פנימיתה  אוטומטית של תאורבקר

. לחץ על לחצן בוי:להפעלה/כי¿

החלפת נורות  

ה הפנימית פועלת,ת התאורבקרבעת ש
ה העילי.הלחצן מיושר עם לוח הבקר

ה הפנימית נדלקת אוטומטית,  אם אתה:התאור
כבמבטל את נעילת הר£
פותח דלת£
ממתג ההתנעהמוציא את המפתח £

התאש ירחא רצק ןמזל תקלוד תימינפה הרואתה
ןנווכל ןתינ .הענתהה גתממ חתפמה תא איצומ
תכרעמ תועצמאב ההשומה יוביכה תא
ימדיה (ראה הוראות הפעלה נפרדות).טלומה

ה הפנימיתה ידנית של התאורבקר

ה הפנימיתבוי של התאורלהדלקה/כי¿
בלוח לחץ על הלחצן מית: הקד

ה העילי.הבקר

ה הפנימיתבוי של התאורלהדלקה/כי¿
בלוח  לחץ על הלחצן האחורית:

ה העילי.הבקר

 לחץבוי של מנורות הקריאה:להדלקה/כי¿
ה העילי.בלוח הבקר על הלחצן 

ת חירום בעת תאונה  תאור

כבת הפנים מופעלת אוטומטית אם הרתאור
ב בתאונה.מעור

לחץת החירום בעת תאונה: בוי תאורלכי¿
ת חירום.ת אזהרעל הלחצן של תאור

או
כב ולאחר מכן בטל את הנעילהנעל את הר¿

באמצעות המפתח.

כבךמיים והאחוריים ברמכלולי הפנסים הקד
. אל תחליף את הנורותLEDכוללים נורות 

ס מורשהכז שירות של מרצדפנה למרבעצמך. 
מטעם כלמוביל בע“מ בעל הידע המקצועי

רשת.ה הנדביצוע העבודרושים לוהכלים הד

לנורות ולפנסים יש תפקיד חשוב בבטיחות
ב לוודא שהם יתפקדו כראויכב. לכן אתה חייהר

בדוק את הפנסים הראשיים באופןכל הזמן. דאג ל
דיר.ס
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מיתמגבי השמשה הקד

בוי של מגבי השמשההפעלת/כי
מיתהקד

מית אםל תפעיל את מגבי השמשה הקדא
ת, עלולבשה, אחרמית יהשמשה הקד

ם נזק ללהבי המגבים. בנוסף, לכלוךלהיגר
מית עלול לשרוטבר על השמשה הקדשהצט

בשה.את הזכוכית בעת ניגוב של שמשה י

ך להפעיל את מגבי השמשהאם יש צור
בש, הפעל אותםמית בתנאי מזג אוויר יהקד

תמיד עם שטיפה בנוזל שטיפה.

מית משאירים סימניאם מגבי השמשה הקד
כבמית לאחר שהרמריחה על השמשה הקד

כב,נשטף במתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר
ייתכן כי נשארו על השמשה שאריות של

שעווה או של חומרים אחרים.

מית בנוזל שטיפהנקה את השמשה הקד
כב במתקן אוטומטי.לאחר שטיפת הר

ם: אם השמשהכב עם חיישן גשכלי ר
בש,מית מלוכלכת בתנאי מזג אוויר יהקד

מית עשויים להיותמגבי השמשה הקד
מופעלים בשוגג. מצב כזה, עלול לגרום נזק
ללהבי המגבים או לשרוט את השמשה

מית.הקד

בה זו, עליך תמיד לכבות את מגבימסי
בש.מית במזג אוויר יהשמשה הקד

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, מהיר
בע לרגישות גבוהה).נק

ניגוב רציף, איטי

ניגוב רציף, מהיר

 לניגוב השמשהניגוב בודד/
מית עם נוזל שטיפה.הקד

הפעל את אספקת המתח באמצעות¿
 עמוד 156).« או המפתח ( Start/Stopלחצן

ב למצב המתאים.סובב את המתג המשול¿

 תדירות הניגוב הנכונה או במצבים 
ם.בעת באופן אוטומטי בהתאם לעוצמת הגשנק

ם רגיש יותר מאשר במצבחיישן הגש במצב 
מית יפעלו בתדירותולכן מגבי השמשה הקד 

בה יותר.ר

ך להבי המגבים ובעת ניגוברנוזל השטיפה מותז ד
 נוזל השטיפה יוצא ישירותעם נוזל שטיפה 

מהלהבים.

ב מעבראם אתה לוחץ את המתג המשול
ומחזיק אותו ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

במצב זה, מופעלת תכנית השטיפה הידנית.

תב מעבר לנקודה של המתג המשוללחיצה קצר
 מפעילה את תכניתההתנגדות בכיוון החץ 
השטיפה האוטומטית.

מית לאאם להבי המגבים התבלו, השמשה הקד
תנוגב כהלכה. משמע שלא יהיה באפשרותך

כז בתנאי התנועה.להתר

מית כבויים.מגבי השמשה הקד

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, איטי
בע לרגישות נמוכה).נק

ה אזהר  

 החלפת להבי המגבים

הערות בטיחות חשובות

ךמית מתחילים לנוע בעודאם מגבי השמשה הקד
מחליף את הלהבים, אתה עלול להילכד בזרוע

המגב. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את הפעולה של המגבים ואת
ההצתה לפני החלפת הלהבים.

כדי למנוע נזק ללהבי המגבים של השמשה 
ע רק בזרוע שלמית, וודא שאתה נוגהקד

מית.מגב השמשה הקד
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לעולם אל תפתח את מכסה המנוע, אם
מית.חקה זרוע המגב מהשמשה הקדהור

אחוז את זרוע המגב בחוזקה, כאשר אתה
מחליף להב מגב. אם אתה משחרר את זרוע
המגב ללא להב והיא נופלת על השמשה

ם נזק לשמשהמית, עלול להיגרהקד
מית מכוח החבטה.הקד

ס בנץ ממליצה לך להחליף מגבית מרצדחבר
סכז שירות של מרצדמית במרשמשה קד

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

מקם תמיד את זרועות מגבי השמשה
שהחקתן מהשממית אנכית לפני הרהקד
מית, כדי למנוע נזק למכסה תא המנוע.הקד

החלפת להבי מגבים

הזזת להבי המגבים למצב אנכי

KEYLESS-GO. כב ללא כלי ר

סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב¿
 156). עמוד«( 0

.בע את המגבים למצב ק¿

סובב את המפתח במתגה התנעה למצב¿
 עמוד 156).« (1

מיד לאחר שזרועות המגב אנכיות למכסה¿
המנוע, סובב את המפתח במתג ההתנעה

 עמוד 156).« (0למצב 

הוצא את המפתח.¿

ם את זרועות המגבים מהשמשההר¿
מית עד להישמע נקישת נעילה במקום.הקד

KEYLESS-GO. כתכב המצוידים במערכלי ר

כבה את המנוע.¿
הסר את רגלך מדוושת הבלמים.¿

.בע את מגבי השמשה למצב ק¿

  עדStart/Stop לחץ לחיצות חוזרות על לחצן¿
מית.שיתחילו לפעול מגבי השמשה הקד

אחרי שהמגבים מגיעים למצב אנכי, לחץ¿
  עדStart/Stopלחיצות חוזרות על לחצן 
מית.שיעצרו מגבי השמשה הקד

ם את זרועות המגבים מהשמשההר¿
מית עד להישמע נקישת נעילה במקום.הקד

ת להבי המגביםהסר

ה:להכנת להבי המגבים למצב הסר¿
החזק את זרוע המגב בחוזקה ביד אחת,

וביד השנייה סובב את להב המגב בכיוון
ת ההתנגדות.מעבר לנקוד החץ 

ב בנקישה במצבלהב המגב משתל
ה.ההסר

 לחץ בחוזקה עלת להב המגב:להסר¿
 ומשוך את להב המגבלחצן השחרור 

.כלפי מעלה 

התקנת להבי מגבים

חוף את להב המגב החדש בכיוון החץ ד¿
ב.תשתל על זרוע המגב עד שלשונית 

הממצב הסר חוף את להב המגב ד¿
ת ההתנגדות.מעבר לנקוד בכיוון החץ 

בתישמע נקישה כאשר להב המגב ישתל
במקומו ושוב ניתן להזיזו.

 מחוברים נכון.וודא שלהבי המגבים ¿

קפל את זרוע המגב על השמשה¿
מית.הקד
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מגבי השמשה
מית חסומיםהקד

מגבי השמשה
מית אינםהקד

פועלים

 פיתרונות¿בה אפשרית/תוצאות סי תקלה

מיתתקלות אפשריות במגבי השמשה הקד

ייתכן שעלים או שלג, לדוגמה, חוסמים  את תנועת המגב על פני השמשה
מית.  פעולת מנוע המגבים מופסקת.הקד

 ופתח את דלת הנהג.Start/Stop  דומם את המנוע באמצעות לחצן¿

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל שוב את מגבי השמשה הקד¿

מית.תקלה בפעולת מגבי השמשה הקד

ב.ת במתג המשולבחר מהירות מגבים אחר¿

סכז שירות של מרצדמית במרבדוק את מגבי השמשה הקד לדאג¿
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

פעולת מנוע המגבים הופסקה.

ופתח את דלת הנהג.Start/Stop  כבה את המנוע באמצעות לחצן¿

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל שוב את מגבי השמשה הקד¿
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ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

כב לזמן קצר במזג אוויר חם,אוורר את הר

לדוגמה באמצעות השימוש במאפיין פתיחת

 עמוד 101). באופן זה תזרז את«נוחות (

ה הרצויה בתוךתהליך הקירור, והטמפרטור

ג מהר יותר.כב תושהר

ביתב מסוגל לסנן את מרהמסנן המשול
חלקיקי האבק והפיח ומסנן אבקנים באופן
מלא. הוא גם מפחית את הגזים המזהמים
ואת עוצמת הריחות. מסנן חסום מפחית את

כב.כמות האוויר הנכנסת לר

בה זו, עליך להקפיד תמיד על מרווח הזמןמסי
ת השירות.להחלפת המסנן המפורט בחובר

מאחר שמועדי ההחלפה תלויים בתנאים
בתיים כגון זיהום אוויר כבד, תדירותביס

ההחלפה עשויה להיות גבוהה מזו המפורטת
ת השירות.בחובר

ייתכן שהמפוח יפעל באופן אוטומטי 60

דקות לאחר שהוסר המפתח בהתאם

המים מסוימים, לדוגמה הטמפרטורלגור

כב מאוורר למשךהחיצונית. לאחר מכן, הר

ת האקלים.כת בקרבוש מער30 דקות ליי

כת מיזוג אווירת מערסקיר

 הערות כלליות

רות המומלצות בעמודים הבאים.עיין בהגד

ת, החלונות עשויים להתכסות באדים.אחר

ברות האדים על החלונות:כדי למנוע את הצט

תכת בקרהפסק את הפעולה של מער£

בדהאקלים לזמן קצר בל

הפעל את מצב מיחזור האוויר לזמן קצר£

בדבל

בוש האווירהפעל את תפקוד הקירור ויי£

ה של השמשההפעל את תפקוד ההפשר£

ך.ה הצורה, במקרמית בקצרהקד

ה ואתת אקלים, מווסתת את הטמפרטורבקר

כב ומסננת חומרים לאלחות האוויר בתוך הר

רצויים מהאוויר.

בוש אוויר זמין רק כאשרתפקוד קירור עם יי

גת רק אםהמנוע פועל.  פעולה אופטימלית מוש

חלונות הצד והגג סגורים.

ניתן להפעיל את תפקוד החום השיורי או להפסיק

בוי מתג ההתנעהאת פעולתו רק לאחר כי

 עמוד 145).«(

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדליםהבאתו של הספר לד
זכור כי ייתכןבהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםשר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 28).«(
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ת אקלים אוטומטיתה עבור בקרלוח בקר

בד) בלCoupe(בחימום עזר המצוידים כב כלי ר

 עמוד 140)«ת אקלים למצב אוטומטי, שמאל (כת בקרת מעררלהגד

 עמוד 141)«ה, שמאל  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 142)«ת זרימת האוויר, שמאל (רלהגד

 עמוד 144)«בוי/הפעלה ידנית של מצב מיחזור אוויר (לכי 

 עמוד 142)«מית (ת השמשה הקדלהפשר 

 (ראה הוראות הפעלה נפרדות) כת המולטימדיהת אקלים במערלקריאה לתפריט בקר 

 עמוד 145)«בוי/הפעלה של תפקוד החום השיורי (לכי

 עמוד 143)«בוי/הפעלה של חימום החלון האחורי (לכי 

 עמוד 147)«בוי/הפעלה של חימום עזר (לכי

 עמוד 142)«ת זרימת האוויר, ימין (רלהגד 

 עמוד 141)«ה, ימין  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 140)«ת האקלים למצב אוטומטי, ימין (כת בקרת מעררלהגד 
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ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

כב ללא חימום עזרכלי ר

 עמוד 140)«ת אקלים למצב אוטומטי, שמאל (כת בקרת מעררלהגד

 עמוד 141)«ה, שמאל  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 142)«ת זרימת האוויר, שמאל (רלהגד

 עמוד 144)«בוי/הפעלה ידנית של מצב מיחזור אוויר (לכי 

 עמוד 142)«מית (ת השמשה הקדלהפשר 

(ראה הוראות הפעלה נפרדות) כת המולטימדיהת אקלים במערלקריאה לתפריט בקר 

 עמוד 143)«בוי/הפעלה של חימום החלון האחורי (לכי 

 עמוד 139)«בוש אוויר (בוי/הפעלה של קירור עם ילכי

 עמוד 145)«בוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי  (לכי

 עמוד 142)«ת זרימת האוויר, ימין (רלהגד 

 עמוד 141)«ה, ימין  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 140)«ת האקלים למצב אוטומטי, ימין (כת בקרת מעררלהגד 

תהערות על השימוש בבקר
האקלים האוטומטית

ת אקלים אוטומטיתבקר

להלן הערות והמלצות על השימוש האופטימלי
ת אקליםבבקר

 מתגתועצמאבת האקלים בקר תא לעפה£
  נדלקת.. נוריות החיווי במתג 

.C 22°ה ל�בע את הטמפרטורק£

ת האדים רק לזמןהשתמש בתפקוד הסר£

מית.קצר, עד שתתבהר שוב השמשה הקד

השתמש במצב מיחזור אוויר רק לזמן קצר,£
לדוגמה אם קיימים ריחות לא נעימים

ת,ה. אחרכב או בנהיגה במנהרמחוץ לר
ב מחסור באוויר צח.החלונות יכוסו באדים עק

השתמש בתפקוד החום השיורי, אם אתה£
כב בעתרוצה לחמם או לאוורר את פנים הר

שמתג ההתנעה כבוי. ניתן להפעיל/להפסיק
את פעולת תפקוד החום השיורי רק אם מתג
ההתנעה כבוי. תפקוד חום שיורי מופסק

כאשר מתג ההתנעה מופעל.
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םילקאה תרקב תכרעמ תלעפה

ת האקליםבוי של בקר הפעלה/כי

תכת בקרכאשר מופסקת פעולתה של מער

האקלים, אספקת האוויר וחלוקת האוויר

מופסקות אף הן. החלונות עשויים להתכסות

כת לזמןבאדים. לכן, הפסק את פעולת המער

בד.קצר בל

ת האקלים בעיקר באמצעות מתגהפעל את בקר
 עמוד 140).«( נפרד 

בויהפעלה / כי

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

 או  לחץ על מתג להפעלה: ¿
מעלה או מטה.

ת האקלים נפתח.תפריט בקר

ת האקלים באמצעות סרגלהפעל את בקר¿
כת המולטימדיהבמעררות מיזוג האוויר הגד

(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

 או  לחץ על מתג להפסקה: ¿
מעלה או מטה.

ת האקלים נפתח.תפריט בקר

ת האקלים באמצעות סרגלהפעל את בקר¿
כת המולטימדיהבמעררות מיזוג האוויר הגד

(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

כתממת המנוע האוטומטית, מערבמהלך הד
ת האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. אםבקר

כת,ברצונך ליהנות מעוצמתה המלאה של המער
ECOביכולתך להפסיק את פעולת התפקוד 

start/stop  באמצעות לחיצה על לחצןECO )  »

עמוד 161).

הערות כלליות

בוי של תפקוד קירורהפעלה/כיECO start/stopתפקוד 

רבוש האוויעם יי

הערות כלליות

בושם אתה מכבה את תפקוד “קירור עם ייא
כב (במזג אווירהאוויר“,  לא יקורר האוויר בתוך הר

חם) ולא תופחת הלחות. החלונות עלולים
להתכסות באדים מהר מאוד. מצב זה עלול

בות זאת לגרום לתאונה.בש את הראיה ובעקלש
בוש אוויר“לכן, הפסק את פעולת ”קירור עם יי

בד.לזמן קצר בל

בוש האוויר זמין רק אם המנועתפקוד קירור עם יי
כב מקורר והלחותפועל. האוויר בתוך הר

ה.ה שנבחרמיובשת, בהתאם לטמפרטור

כב, כאשרהתעבות מים עשויה לנזול מתחת לר
כת הקירור פעילה. תופעה זו היא רגילה ואיןמער

היא מציינת תקלה.

בויהפעלה / כי

בד) בלCoupeכב עם חימום עזר (כלי ר

בוש אוויר“הפעל את התפקוד ”קירור עם יי¿
(ראה כת המולטימדיהבאמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות)

כב ללא חימום עזרכלי ר

 מעלה או לחץ על מתג להפעלה:¿
מטה.

נורית החיווי במתג נדלקת.

או

בוש אוויר“הפעל את התפקוד ”קירור עם יי¿
(ראה כת המולטימדיהבאמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות)

מעלה או מטה.  לחץ על מתג בוי:לכי¿

נורית החיווי במתג כבית.

או

בוש אוויר“כבה את התפקוד ”קירור עם יי¿
(ראה כת המולטימדיהבאמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות)
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בוש האוויר“תקלות בתפקוד ”קירור עם יי

ת אקלים למצבביעת בקרק

אוטומטי

הערות כלליות

תה נשמררה שהוגדבמצב אוטומטי הטמפרטור
כת מווסתתבועה באופן אוטומטי. המערמה קבר

ה של האווירבאופן אוטומטי את הטמפרטור
המסופק, את זרימת האוויר ואת חלוקת האוויר.

ךכת מזהה אם הגג הר: המערCabrioletדגמי 
פתוח או סגור באופן אוטומטי ומכוונת את

ת האקלים בהתאם באופן אוטומטירות בקרהגד
גם כן.

בושבמצב הפעלה אוטומטי תפקוד הקירור עם יי
האוויר מופעל באופן אוטומטי.

Coupeכב עם חימום עזר (כלי ר

לא ניתן להפעיל אתבד): בל

בוש האוויר“התפקוד “קירור עם יי

 (ראהCOMAND Onlineבאמצעות 

הוראות הפעלה נפרדות).

נוריתכב ללא חימום עזר: כלי ר

 מהבהבתהחיווי בלחצן 

ת כבויה.שלוש פעמים או נשאר

כמו כן, לא ניתן להפעיל כבר את

בוש האוויר“התפקוד “קירור עם יי

 (ראהCOMAND Onlineבאמצעות 

הוראות הפעלה נפרדות).

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו� הבעיה                                          סי

ת אקלים למצב אוטומטית בקררהגד

 עמוד«  (2סובב את מתג ההתנעה למצב ¿
.(156

ה הרצויה באמצעותבע את הטמפרטורק¿
.מתג 

או

ה הרצויה באמצעותבע את הטמפרטורק¿
(ראה הוראות כת המולטימדיהמער

הפעלה נפרדות)

 מעלהלחץ על מתג נדנד להפעלה: ¿
או מטה.

 תידלק.נורית החיווי במתג 

 לחץ על מתג נדנדלמעבר למצב ידני:¿
 מעלה או מטה.

או

כתר את זרימת האוויר באמצעות מערהגד¿
(ראה הוראות הפעלה המולטימדיה

נפרדות)

או

כתר את חלוקת האוויר באמצעות מערהגד¿
(ראה הוראות הפעלה נפרדות) המולטימדיה

ב תקלה.בוש האוויר“ הופסק עקהתפקוד ”קירור עם יי

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר¿
כלמוביל בע“מ.
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הת הטמפרטוררהגד  

הערות כלליות

הת טמפרטוררהגד

 עמוד«  (2מתג ההתנעה למצב סובב את ¿
.(156

לחץ על מתג הנדנדה/הנמכה: להגבר¿
 מעלה או מטה.

או

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
(ראה הוראות הפעלה כת המולטימדיהמער

נפרדות)

ה במרווחיםרות הטמפרטורשנה את הגד
.C° 22קטנים. התחל ב�

ה באזור הרגלייםת טמפרטוררהגד

ה בנפרד באזור הרגלייםבוע טמפרטורניתן לק

COMANDבאמצעות  מי  עבור הנהג והנוסע הקד

Online .(ראה הוראות הפעלה נפרדות)

ת חלוקת האווירר  הגד

ת חלוקת האוויררהגד

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ה.ההפשר

ך פתחי האוויררמכוון את זרימת האוויר ד
כזיים והצדדיים.המר

ך פתחי האוויררמכוון את זרימת האוויר ד
באזור הרגליים.

ך פתחי האוויררמכוון את זרימת האוויר ד
ך פתחי האוויררכזיים והצדדיים, וכן דהמר

באזור הרגליים.
ך פתחי האוויררמכוון את זרימת האוויר ד

ה.ך פתחי ההפשררבאזור הרגליים, וד
ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד

כזייםך פתחי האוויר המררה, דההפשר

ך פתחי האוויר באזוררוהצדדיים וכן ד

הרגליים.

ך פתחי האוויררמכוון את זרימת האוויר ד

ה.ך פתחי ההפשררכזיים והצדדיים ודהמר

מכוון את זרימת האוויר לאוטומטית.

רות מצב אקליםהגד  

רותבחור את הגדמצב אוטומטי אתה יכול לב
זרימת האוויר הבאות לאזורי הנהג והנוסע

מי:הקד

FOCUSזרימת אוויר חזקה שהיא קצת
הקריר(ממוקד)

MEDIUMהרזרימת אוויר בינונית, הגד
רטית.סטנד(בינוני)

DIFFUSEזרימת אוויר חלשה שהיא קצת
ב אוויר.מעט חמה ועם פחות מש (פיזור)

םילקאה בצמ תא רדגה :הרדגהל¿
(ראה כת המולטימדיה מערתועצמאב

הוראות הפעלה נפרדות)

Coupeדוגמה: 

ה בנפרד עבוריתן להגדיר את הטמפרטורנ
האזורים הבאים:

מיים שמאלי או ימניאזורי רגליים קד£

מיקדאזור הנהג והנוסע ה£

 כבית.נוריות החיווי במתג נדנד 

אם אתה מכוונן ידנית את זרימת האוויר או את
חלוקת האוויר במצב הפעלה אוטומטי, כבית

ת עם זאת, בקר.נורית החיווי במתג נדנד 
התפקוד ששונה באופן ידני מתבצעת באופן

ר ידנית חוזר למצבאוטומטי. אם תפקוד שהוגד
הפעלה אוטומטי, תידלק שוב נורית החיווי במתג

.הנדנד 
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ה של חלוקת האוויר בתא הנוסעיםרהגד

כתמי/האחורי באמצעות מערהקד

המולטימדיה

ניתן לכוון את חלוקת האוויר בצד השמאלי

כתוהימני של תא הנוסעים באמצעות מער

המולטימדיה (ראה הוראות הפעלה נפרדות).

מיתת השמשה הקד הפשר

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה, כדי להפשיר
מית או כדי להסיר אדיםאת השמשה הקד

מית וחלונותמהצד הפנימי של השמשה הקד
הצד.

ה מיד כאשרהפסק את תפקוד ההפשר
מית שוב נקייה.השמשה הקד

2סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב ¿
 עמוד 156).«(

הבלוח הבקר  לחץ על מתג להפעלה:¿
מי מעלה או מטה.הקד

 נדלקת.נורית החיווי במתג 

ת האקלים מפעילה אתכת בקרמער
התפקודים הבאים:

זרימת אוויר בעוצמה גבוהה£
ה גבוההטמפרטור£
מית ולחלונותחלוקת אוויר לשמשה הקד£

מייםהקד
בוי של מצב מיחזור אווירכי£
מצב מיחזור אוויר מופסק£
מית פעילחימום השמשה הקד£

מעלה או מטה. לחץ על מתג בוי: לכי¿
רותכבית. ההגד נורית החיווי במתג 

מות מופעלות שוב. מצב מיחזור אווירהקוד
נשאר כבוי.

או

 מעלה או מטה.לחץ על מתג ¿

או

 כדי או  השתמש בלחצן נדנד ¿
ת האקליםלהעלות את תפריט בקר

דיה.כת המולטימבמער

ת החלונות  הפשר

אדים בצד הפנימי של החלונות

בד): בלCoupeכב עם חימום עזר (כלי ר¿

בוש אוויר“הפעל את התפקוד ”קירור  יי

(ראה כת המולטימדיהבאמצעות  מער

הוראות הפעלה נפרדות)

ה של זרימת האוויררהגד  

הערות כלליות

ביעות שונות עבור זרימתבחור קבאפשרותך ל

מי.אוויר בצד הנהג ובצד הנוסע הקד

ת זרימת האוויררהגד

2סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב ¿

 עמוד 156).«(

 לחץ על חלקו העליוןה/הפחתה:להגבר¿

.או התחתון של מתג הנדנד 

או

כתר את זרימת האוויר באמצעות מערהגד¿

(ראה הוראות הפעלה המולטימדיה

נפרדות)

 הפסקה/הפעלה תפקוד סנכרון

כבת האקלים לכל הרניתן להגדיר את בקר

ה,רות טמפרטורבאמצעות תפקוד סנכרון. הגד

חלוקת אוויר וזרימת אוויר בצד הנהג מיושמות

מי.גם לצד הנוסע הקד

הפעל הפסק אתלהפעלה/הפסקה: ¿

כת המולטי�תפקוד הסנכרון באמצעות מער

מדיה (ראה הוראות הפעלה נפרדות).

תפקוד הסנכרון מופסק אם משנים את

מי.רות לצד הנוסע הקדההגד
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הפעל אתכב ללא חימום עזר: כלי ר¿

בוש אוויר“ באמצעותהתפקוד ”קירור  יי

.המתג הנדנד 

או

בוש אוויר“הפעל את התפקוד ”קירור  יי¿

(ראה כת המולטימדיהבאמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות)

הפעל מצב אוטומטי באמצעות המתג¿

.

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים:¿

מיתת שמשה הקדהפעל את תפקוד הפשר

. חימום השמשהבאמצעות מתג 

מופעל.

ה רק עדבחור בתפקוד ההפשרעליך ל

מית נקייה מאדים.שתהייה השמשה הקד

אדים בצד החיצוני של החלונות

מית.הפעל את מגבי השמשה הקד¿

.עבור למצב אוטומטי באמצעות מתג ¿

ביעות הם לאאם תנקה את החלונות בק

בה כל כך.יתכסו באדים במהירות ר

  חימום החלון האחורי

הערות כלליות

בה של חשמל.ך כמות רחימום החלון האחורי צור

לכן, עליך להפסיק את החימום מיד לאחר

שהחלון מתנקה. חימום החלון האחורי מופסק

באופן אוטומטי לאחר כמה דקות.

אם המתח במצבר נמוך מדי, ייתכן שיופסק

חימום החלון האחורי.

בויהפעלה/כי

2המפתח במתג ההתנעה למצב סובב את ¿

 עמוד 156).«(

נורית מעלה או מטה. לחץ על מתג ¿

 תידלק או תיכבה.החיווי במתג 
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האזהר  

תקלות אפשריות בחימום החלון האחורי

המצבר אינו טעון דיו.

כני חשמל אחרים, לדוגמה מנורות קריאה אוכבה צר¿
ב.ה פנימית או חימום מושתאור

כאשר המצבר טעון דיו, ניתן להפעיל שוב את חימום החלון
האחורי.

חימום החלון האחורי נפסק
ם עת או אינו ניתן להפעלה.בטר

ת פתרונו¿בה אפשרית/תוצאות הבעיה                                              סי

בוי של מצב מיחזור אווירהפעלה/כי

בויהפעלה/כי

2סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב ¿
 עמוד 156).«(

 מעלה אולחץ על מתג להפעלה: ¿
מטה.

 תידלק.נורית החיווי במתג 

מצב מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי:

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות£
מת הזיהום החיצוני גבוהה.אם ר£

הבמנהר£

  בלחצן אינה נדלקת, כאשר  נורית החיווי 
מצב מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי. לאחר
כ� 30 דקות פעולת מיחזור האוויר נפסקת ואוויר

כב.טרי נכנס לתוך הר

מעלה או מטה.  לחץ על  מתג בוי:לכי¿

במתג  כבית.  נורית החיווי

מצב מיחזור אוויר מופסק באופן אוטומטי:

ה חיצוניתלאחר כחמש דקות בטמפרטור£
ך.לער C° 5נמוכה מ�

לאחר כחמש דקות אם הופסקה פעולת£
בוש אוויר“.תפקוד ”קירור ויי

ה חיצוניתלאחר כ� 30 דקות בטמפרטור£
בושך, אם תפקוד ”קירור עם יי לערC° 5 מעל 

אוויר“ מופעל.

הערות כלליות

ם האוויר הטרי,אתה יכול להפסיק ידנית את זר
כב מבחוץ.רים ריחות לא נעימים לראם חוד

כב.במצב זה ימוחזר האוויר הקיים בתוך הר
אם אתה מפעיל את מצב מיחזור האוויר,
החלונות עשויים להתכסות באדים מהר יותר,
במיוחד בטמפרטורות נמוכות. לכן, השתמש

בד, כדי למנועבמצב מיחזור האוויר לזמן קצר בל

ברות האדים על החלונות.את הצט

ך פתוח, יופסקכאשר הגג הר: Cabrioletדגמי 
מצב מיחזור האוויר ולא יהיה ניתן להפעלה

ת נוחות, חלקי גוף עלולים להילכדבמהלך סגירידנית.
ה של החלונות.באזור הסגיר

קיימת סכנת פציעות.

ה המלא אם הפעלת אתעקוב אחר תהליך הסגיר
ה וודא שאזורת נוחות“. בעת הסגירהתפקוד “סגיר

ה של חלונות הצד ושל הגג הנפתח פנויהסגיר
לגמרי.

האזהר  
במהלך פתיחת נוחות עלולים חלקי גוף להימשך

ת החלוןבין חלון הצד למסגרפנימה אל האזור ש
ם.או להילכד ש

קיימת סכנת פציעות.

ע בחלון הצד.בעת הפתיחה וודא שאף אחד לא נוג
 מיד כדיאם מישהו נלכד, לחץ על המתג 

לסגור/לפתוח את חלון הצד. החלון נעצר. כדי
ה, משוך את המתגלהמשיך את פעולת הסגיר

.

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר
לחצן מיחזור אוויר
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ה אזהר  

לחץ והחזק את מתגת נוחות: מאפיין סגיר¿

תםעד לסגיר מעלה או מטה  הנדנד 
המלאה של חלונות הצד.

  תידלק.נורית החיווי מעל במתג הנדנד 
מצב מיחזור אוויר פועל.

ה במהלךאם חלקי גוף נמצאים באזור הסגיר
ת הנוחות, בצע את הפעולות הבאות:סגיר

.שחרר את המתג ¿

חלון הצד נעצר.

 כדי לפתוח/לסגורלחץ על הלחצן ¿
את חלונות הצד.

הקפד על ההערות על תפקוד ההגנה בעת
. עמוד 100)«(ה עבור חלונות הצד סגיר

 לחץ לחיצהמאפיין פתיחת נוחות:¿

 למעלה או למטה עדארוכה על מתג 
לפתיחתם המלאה של חלונות הצד.

 כבית. מצבנורית החיווי במתג 
מיחזור האוויר מופסק

  חימום שיורי, הפעלה ונטרול

הערות כלליות

ניתן להשתמש בחום השיורי של המנוע כדי
להמשיך ולחמם או לאוורר את תא הנוסעים

ממתמי במשך 30 דקות נוספות לאחר הדהקד
המנוע.

הזמן החימום או האוורור תלוי בטמפרטור
בעה.הפנימית שנק

ה גבוהה, יופעל רק האוורור. המאוורררטור
יפעל במהירות בינונית.

או   לחץ על מתג הנדנד בוי:לכי¿
למעלה או למטה.

 תיכבה. או נורית החיווי במתג 

פעולת החום השיורי מופסקת באופן אוטומטי:

לאחר כ� 30 דקות£

כאשר ההצתה מופעלת£

אם מתח המצבר יורד£

כאשר הופעל חימום עזר£

ם, הם עלוליםבוקון הבושאם ילדים יפתחו את בק

ע עם עיניהם.בוא במגלשתות אותו או שהוא עשוי ל

קיימת סכנת פציעות. אל תשאיר ילדים ללא

כב.גחה ברהש

םם, יש להיוועץ ברופא. אם הבושאם נבלע הבוש

ך, שטוף אזורים אלהע עם עיניך או עורבא במג

ביסודיות במים נקיים. אם אתה ממשיך לחוות

פואי.בלת טיפול רקשיים, פנה לק

בויהפעלה / כי

 במתג0סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה או הוצא אותו (

 לחץכב עם חימום עזר):הפעלה (כלי ר¿
 למעלה או למטה. או על מתג 

 תידלק. או נורית החיווי במתג 

המאוורר יפעל במהירות נמוכה ללא קשר
רות של זרימת האוויר.להגד

אם תפעיל את תפקוד החום השיורי בטמפ�

  מטהר אוויר

הפעלת מטהר אוויר

בהביה למען איכות הס  הער 

ם מלאיםבוקוני בושאין לסלק בק

באשפה ביתית. יש לאסוף אותם

בנפרד ולסלקם באופן אחראי

בה במתקן מיחזור.בילס

ם מלאים באופןבוקוני בושסלק בק

בה. הבא אותם למתקןביאחראי לס

איסוף מיוחד.
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םמכסה הבוש
םבוקון הבושבק

מטהר אוויר עוזר לשפר את הנוחות בנהיגה.

באפשרותך: כת המולטימדיהבאמצעות במער

להפעיל את מטהר האוויר או להפסיק את£

פעולתו

בקר את עצמת הבישום (ראה הוראותל£

הפעלה נפרדות)

מים הבאים עשויים להשפיע על האופןהגור

בו מרגישים את עצמת הבישום:ש

ת האקלים אוטומטימצב הפעלה של בקר£

כבה בתוך הרטמפרטור£

עונת השנה / יום£

לחות£

מצב פיזיולוגי של נוסעים כגון עייפות או£

רעב

תניתן להפעיל את מטהר האוויר רק אם בקר
האקלים האוטומטית מופעלת וכאשר תא

הכפפות סגור.

ם מלא.בוקון בושמטהר האוויר מסופק עם בק
בוקוניםבחור ממגוון הבקכמו כן, באפשרותך ל

בוקון ריק שאותו אתה ממלא בעצמך.או בק

בוקון ריק, הקפדאם אתה ממלא מחדש בק

בוקון.בקף לף המצורבדעל המידע ש

אם אינך משתמש בבשמי אוויר מקוריים של
ס בנץ, הקפד למלא אחר הוראותמרצד

פסות על גביהבטיחות של היצרן המוד
האריזה.

בוקון שמולא מראשאל תמלא מחדש את הבק
בוקון המשומש.והתרוקן. סלק את הבק

 פתחם:בוקון הבושכדי להכניס את בק¿
 עמוד 293).«את תא הכפפות (

בוקון לתוך המחזיק למקומו.החלק את הבק¿

שלוף אתם: בוקון הבושכדי להסיר את בק¿
בוקון.הבק

פתח אתם: בוקון הבושכדי למלא את בק¿
בוקון כדי למלאמכסה ההברגה של הבק

ם.אותו בבוש

בי שלם בנפח מרבוקון בבושמלא את הבק¿
15 מ“ל

בוקון.הברג את המכסה על הבק¿

בד, ולאכב בלבוקון מחוץ לרמלא את הבק
ם נוזלי עשוי לטפטף על הריפוד� בוש

הפנימי וללכלך אותו.

ב�פעמייםבוקונים הרתמיד מלא את הבק

ם, ולא � מטהר האוויר עשוי לאבאותו בוש

ביים שלו.ביצועים המרלהגיע ל
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בד) בלCoupe(דגמי   חימום עזר 

הערות בטיחות חשובות

  סכנה 
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר

כב כהלכה, אדי פליטה רעילים כגון פחמןאת הר
כב. מצב זהחד�חמצני עלולים לחדור לתוך הר

כב תקוע בשלג,אפשרי בחללים סגורים או אם הר
לדוגמה. קיימת סכנת פציעות קטלניות.

ה אזהר  
כב מסוימיםאם מופעל חימום העזר, חלקי ר

ת.ה ניכרעשויים להתחמם במיד

ב אובשים, עשחומרים דליקים (כגון עלים י
ע עם:ענפים) עלולים להתלקח במג

כת הפליטההחלקים החמים של מער£

גזי פליטה£

קיימת סכנת שריפה.

אם חימום העזר מופעל, וודא כי:

ע עםשום חומרים דליקים לא באים במג£
כב חמיםחלקי ר

גזי הפליטה יכולים להיפלט מצינור הפליטה£
והוא אינו חסום

ע עם חומריםגזי הפליטה לא באים במג£

דליקים.

עליך להפסיק את פעולתו של חימום העזר בחללים
כת אוורור כגון חניוניםסגורים שאין בהם מער

ב להפעילכב תקוע בשלג ואתה חיימקורים. אם הר
כבב לרביאת חימום העזר, שמור על האזור שמס

כב, פתח חלוןנקי משלג. כדי להכניס אוויר טרי לר
בצד המוסתר מהרוח.

כב לאפנים הר

ם, אף על פימבוש

שמטהר האוויר

מופעל.

תקלות אפשריות עם מטהר האוויר

 ופתרונות אפשריים¿בות/תוצאות אפשריות              תקלה               סי

ם אינו מוכנס לתוך המחזיק עד הסוף.בוקון הבושבק

בוקון לתוך המחזיק עד הסוף.החלק את הבק¿

במלואו.בוקון לא מולא הבק

בוקון הריק. סלק את הבקבוקונים שמולאו מראש:בק¿

בוקון חדש.השתמש בבק¿

ם בנפחבוקון באותו בושמלא את הבקב�פעמיים: בוקונים רבק¿
עד 15 מ“ל.

תקלה במטהר האוויר.

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה מרצדבדוק את מטהר האוויר במר¿
כלמוביל בע“מ.

  יוניזציה

באפשרותך להשתמש בתפקוד היוניזציה כדי
כב וכדי ליהנותלטהר את האוויר בתוך הר

מאקלים נוח יותר.

ת ריח ולא ניתן להרגישיוניזציית האוויר היא חסר
כב.אותה ישירות בפנים הר

באפשרותך להפעיל את התפקוד ולהפסיק את
כת המולטימדיה (ראהפעולתו באמצעות מער

הוראות הפעלה נפרדות).

ת האקליםניתן להפעיל את התפקוד רק אם בקר
מית מופעלת. פתח האוורורהאוטומטית הקד

ב להיות פתוח.הצדדי בצד הנהג חיי

פתחי היציאה של חימום העזר ושל גז הפליטה
מי הימני.נמצאים מאחורי הגלגל הקד
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 עמוד 149).«חוק  (באמצעות שלט ר£

ך כדי להגדיררב הדניתן להשתמש במחש
בחורשלושה זמני יציאה. את אחד מהם ניתן ל

מראש:

 עמוד 149).«חוק  (באמצעות שלט ר£

כת המולטימדיהבאמצעות מער£
(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

בוי של חימום/אוורור עזרהפעלה/כי
כזיתבאמצעות מתג הנדנד בקונסולה המר

פק הכוח של חימום / אוורור העזר הואס
כב. אחרי שתי הפעלות של החימוםמצבר הר

חקכב לכל היותר סע למראו האוורור של הר
ארוך יותר.

דיר פעם אחתהפעל את חימום העזר באופן ס
בחודש למשך כ�10 דקות.

כבחימום העזר מחמם את האוויר בתוך הר
בעה. הפעולה לא משתמשתה שנקלטמפרטור

בחום של המנוע הפועל. חימום העזר מופעל
כב. לכן, מיכל הדלקישירות באמצעות דלק הר

ה לפחות כדיצריך להיות מלא במפלס העתוד
להבטיח את פעולתו של חימום העזר.

חימום/אוורור העזר מותאם אוטומטית לשינויים
כת יכולהה ובמזג האוויר. לכן, המערבטמפרטור

לעבור ממצב אוורור למצב חימום ולהיפך.

ממתפעולתו של חימום העזר מופסקת עם הד
המנוע. פעולתו של אוורור העזר מופסקת

בוב המפתח במתג ההתנעה למצבבות סיבעק
 עמוד 156).«  (2

חימום העזר נכבה אוטומטית לאחר 30 דקות.
ניתן לשנות זמן זה במוסך מוסמך.

אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר כדי
ה נמוכה יותרכב לטמפרטורלקרר את פנים הר

ה החיצונית.מהטמפרטור

לפני הפעלה

 במתג ההתנעה2 סובב את המפתח למצב  ¿
 עמוד 156).«(

ה הרצויה באמצעותבע את הטמפרטורק ¿
מי או באמצעותה קדבלוח בקר מתג 
כת המולטימדיה (ראה הוראות הפעלהמער

נפרדות).

ה לפני ההפעלהאם לא תשנה את הטמפרטור
הם הטמפרטורשל חימום העזר, תיוש

ה.רהאחרונה שהוגד

ניתן להפעיל את חימום / אוורור העזר גם כאשר
ת האקלים נמצאת במצב הפעלהכת בקרמער

ביתידני. ניתן להשיג את הנוחות המר
כת נמצאת במצב הפעלה אוטומטי.כשהמער

.C° 22 ה ל� בע את הטמפרטורק

ניתן להפעיל/לכבות את חימום/אוורור העזר:

בקונסולהבאמצעות מתג הנדנד ש£
כזית (כמתואר בעמוד זה).המר

צבע נורית החיווי על הלחצן משתנה בהתאם
למצב הנבחר:

אוורור עזר הופעלכחול:£

חימום עזר הופעלאדום:£

זמן יציאה נבחר מראשצהוב:£

לחץלהפעלה של חימום/אוורור עזר:  ¿
 מעלה או מטה.על מתג 

נורית החיווי האדומה או הכחולה במתג 
נדלקת.

הפעלה: כדי להגדיר את הטמפרטור¿
חימום / אוורור עזר.

 מופעלת למשך דקהכת המולטימדיהמער
ך.אחת לער

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
(ראה הוראות כת המולטימדיהמער

הפעלה נפרדות).

ה בכלבנוסף, באפשרותך לשנות את הטמפרטור

כת המולטימדיה, אם חימום/עת באמצעות מער

כתוורור עזר פעיל. כדי לעשות זאת קרא למערא
 בקונסולהבאמצעות לחצן  המולטימדיה

כזית.המר
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כדי להפסיק את חימום/אוורור העזר:¿
 למעלה או למטה.לחץ על מתג הנדנד  

נורית החיווי האדומה או הכחולה במתג
 תיכבה.הנדנד 

בוי של חימום/אוורור עזרהפעלה/כי

חוקבאמצעות שלט ר

הערות כלליות

חוק אחד. באפשרותךכבך מצויד בשלט רר
חוקים נוספים. למידעלהשתמש בשני שלטים ר

ס מורשהכז שירות של מרצדנוסף פנה למר
מטעם כלמוביל בע“מ.

חוק של חימום העזר באופןאחסן את השלט הר
שלא יאפשר הפעלה מקרית של חימום העזר.

חוק של חימום העזרחק את שלט הרבפרט, הר
ם של ילדים.ג ידמהיש

.  טווח’חוק טווח פעילות של כ�300 מלשלט ר
בות:זה מצטמצם בעק

מקור הפרעה של גלי רדיו£
גופים גדולים ומוצקים הנמצאים בין השלט£

כבבין הרל
חוק נמצא במיקום לא טוב ביחסהשלט הר£

כבלר
השידור מתבצע מתוך מקום סגור£

חוקמת הטעינה של סוללת השלט הראם ר
נמוכה, יופיע סמל הסוללה הריקה בצדו השמאלי

חוק תוךשל הצג. החלף את הסוללה בשלט הר
 עמוד«ה על הערות בטיחות חשובות (הקפד
.(151

בוי של חימום עזר או אוורור עזרהפעלה/כי

צג
הפעלה של חימום/אוורור עזר

ובדיקת מצב
ת זמן יציאהרהגד

בוי של חימום/אוורור עזרכי
ת זמן יציאהרהגד

.פירוש        צג

חימום/אוורור העזר כבוי.

חוקשלט ר

 לחץ לחיצה ארוכה על הלחצןלהפעלה:¿
.

מופיעה על צג השלט. ON המילה

. לחץ על הלחצן בוי:לכי¿

 מופיעה על צג השלט. OFFהמילה

בדיקת המצב של חימום/אוורור העזר

.ה על הלחצן לחץ בקצר¿

ההודעות הבאות עשויות להופיע על הצג:

אוורור העזר מופעל. המספר
על הצג מראה את הזמן
הנותר (בדקות) לפעולת

אוורור העזר.

חימום העזר מופעל.
המספר על הצג מראה את

הזמן הנותר (בדקות)
לפעולת חימום העזר.

זמן יציאה הופעל. זמן היציאה
מופיע על הצג.
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פירוש        צג

זמן יציאה הופעל. אוורור
העזר מופעל כעת. המספר
על הצג מראה את הזמן
הנותר (בדקות) לפעולת

כב לאהאוורור. אם הר
מותנע בתום הזמן הזה, זמן
הפעולה של התפקוד

ך בחמש דקות.מואר

זמן יציאה הופעל. חימום
העזר מופעל כעת. המספר
על הצג מראה את הזמן
הנותר (בדקות) לפעולת

כב לאהחימום. אם הר
מותנע בתום הזמן הזה, זמן
הפעולה של התפקוד

ך בחמש דקות.מואר

ת ההפעלה שלואם המנוע לא הגיע לטמפרטור
ך זמן ההפעלה של חימוםבעודו מותנע, מואר

עההעזר. חימום העזר ממשיך לפעול עד להג
ת הפעולה של המנוע. במצב זה יופיעלטמפרטור

וזמן ההפעלה חוק הסמל  על צג השלט הר
0 דקות.

ת זמן היציאהרהגד
כב מכוון נכון לפני שאתהוודא כי השעון של הר

מגדיר את זמן היציאה; ראה ספר נהג דיגיטלי.
ת, חימום העזר עשוי להתחיל לפעול בזמןאחר

ך מגדיר את זמןלא נכון ובמקום לא נכון. בעוד
היציאה הקפד על הערות הבטיחות החשובות

 עמוד 147).«(

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

לחץ לחיצות חוזרות על הלחצנים ¿

 עד שהשעה שיש לשנותה מופיעה או

על הצג.

 . ו� לחץ בו זמנית על הלחצנים ¿

חוק.יהבהב על הצג של השלט הר הסמל 

 כדי להגדיר  אולחץ על הלחצנים ¿
את זמן היציאה הרצוי.

 או לחיצה ממושכת על הלחצנים 
משנה את הזמן בקצב מהיר יותר.

 . ו� לחץ בו זמנית על הלחצנים ¿

זמן היציאה החדש נשמר.

רהפעלה של זמן היציאה המוגד

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

 או לחץ על אחד הלחצנים ¿
ברציפות עד שזמן היציאה הרצוי מופיע על

הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

C או B ,A, זמן היציאה והאות הסמל 

ר יופיעו על הצג.בהתאם לזמן שהוגד

רביטול זמן היציאה המוגד

.ה על הלחצן ללחץ לחיצה קצר¿

מצב חימום העזר יופיע על הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

זמן היציאה הראשון ששמור מופיע על הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

.חוק תופיע על צג השלט הרOFFהמילה 

מגבר חימום, הפעלה והפסקת פעולה

ב החימום מגבר החימום עוזר למנוע להגיעבשל
ת ההפעלה שלו מהר יותר. בכךלטמפרטור

התפקוד עוזר לחמם את תא הנוסעים מהר יותר.
ה החיצוניתמגבר החימום מופעל אם הטמפרטור

ה של נוזל הקירור נמוכה. כמו כן,והטמפרטור
באפשרותך להפעיל את מגבר החימום באופן

ידני.
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בהביה למען איכות הס  הער 

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

התנע את המנוע.¿

ה על מתג הנדנד לחץ לחיצה קצרלהפעלה:¿
 מעלה או מטה.

 נדלקת.נורית החיווי האדומה במתג 

ה עללחץ לחיצה קצרלהפסקת פעולה: ¿
.מתג הנדנד 

 כבית.נורית החיווי האדומה במתג 

המת העתודב להיות מלא עד לרמיכל הדלק חיי
לכל הפחות.

החלפת הסוללה

אם יש להחליף את הסוללה, בפינה השמאלית

של הצג יופיע סמל הסוללה הריק. סוג סוללה

.ACR 2450רש: ליתיום נד

.הכנס חפץ מחודד לתוך שקע ¿

 לאחור בכיווןהחלק את מכסה הסוללה ¿

החץ.

.הוצא את הסוללה הישנה ¿

הכנס את הסוללה החדשה בעוד שהכיתוב¿

עליה פונה כלפי מעלה.

 בכיוון המנוגדהחלק את מכסה הסוללה ¿

לזה של החץ עד לשילובו.

בדוק אתחוק כדי להשתמש בשלט הר¿

כב.התפקודים של חימום העזר של הר

חוקהחלפת סוללה בשלט הר

סוללות כוללות חומרים רעילים ומאכלים.

פואיותבעיות רבליעה של סוללות עשויה להוביל ל

חמורות. קיימת סכנת פציעה קטלנית.

ם שלג ידחק מהישתמיד שמור על הסוללות הר

ילדים. אם מישהו בלע סוללה, יש לפנות מיד

פואי.בלת טיפול רלק

סוללות כוללות מזהמים. סילוקן עם

האשפה הביתית אינו חוקי. יש לאסוף

אותן בנפרד ולסלק באופן אחראי

בה.ביכלפי איכות הס

בה.ביסלק סוללות באופן אחראי לס

כז שירותקח סוללות מרוקנות למר

ס מורשה  מטעם כלמובילשל מרצד

ת איסוף לסוללותבע“מ או לנקוד

משומשות.
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כוונון פתחי אוורור

 הערות בטיחות חשובות

ך פתחירה של אוויר טרי דכדי להבטיח זרימה ישיר

ב להערותכב, שים להאוורור לתוך פנים הר

הבאות:
שמור על פתח  יניקת האוויר בין השמשה£

בין מכסה תא המנוע פנוימית להקד

ח, שלג או עלים.מחסימות כגון קר

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את£

כב.סורגי יציאת האוויר בפנים הר

ה אזהר  
אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום

מפתחי האוויר. אוויר זה  עלול לגרום כוויות חום או

בת פתחי האוורור.כוויות קור לעור חשוף בקר

קיימת סכנת פציעה.

תחק  חלקי גוף חשופים מפתחי האוורור. במידהר

ם האוויר למקום אחר בתאך כוון את זרהצור

הנוסעים.

 כוונון פתחי אוורור

כת חימום/אוורור העזרתקלות אפשריות במער

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות                     סי      הודעות צג

כבבין הרר לר בין המשדת השדתקלה בהעבר

ך.ה הצורב אליו במקרכב, התקרשנה את מיקומך ביחס לר¿ 

נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום/אוורור העזר באמצעות השלט¿ 

חוק.הר

בה את עצמו.לא ניתן להפעיל את חימום העזר או התפקוד כי

כב אינו טעון דיו.מצבר הר

טען את המצבר.¿ 

חוק.נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום העזר באמצעות השלט הר¿ 

חימום העזר אינו מופעל או מכבה את עצמו.

ה.מפלס הדלק הוא מתחת למפלס העתוד

מלא דלק בתחנת הדלקה הקרובה. ¿

חוק.נסה פעם נוספת להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט ר ¿

חימום/אוורור  העזר אינו מופעל או מכבה את עצמו.

יש תקלה בחימום העזר

בדיקת חימום העזר במוסך מוסמך.דאג ל ¿

FAIL

כשל

כשל

כשל
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כזיים  כוונון פתחי אוורור מר

בועכזי, קפתח אוורור מר

כזי, ימיןפתח אוורור מר

כזי, ימיןגלגלת כוונון של פתח אוורור מר

כזי, שמאלגלגלת כוונון של פתח אוורור מר

כזי, שמאלפתח אוורור מר

גלגלת הכוונוןלחץ אתה: לפתיחה/סגיר¿
. או 

קופצת החוצה.גלגלת ה

, נגד או או סובב את גלגלת הכוונון ¿
בכיוון השעון.

החזק את פתחם האוויר:  לכוונון זר¿
כזיבסורג המר או  האוורור האחורי 

והזז מעלה או מטה או ימינה או שמאלה.

  כוונון פתחי האוורור הצדדיים

. הבקרלחץ אתה: לפתיחה/סגיר¿

קופץ החוצה.הבקר 

, נגד או בכיווןהכוונון בקר  סובב את ¿
השעון.

החזק את פתחם האוויר:  לכוונון זר¿

כזי והזזבסורג המר האוורור האחורי 

למעלה או למטה או ימינה או שמאלה.

 סגור את פתח האוורור של תא הכפפות,
ה חיצוניתכב. בטמפרטורבעת חימום הר

גבוהה פתח את פתח האוורור והפעל את
תבוש האוויר. אחרתפקוד הקירור עם יי

ם נזק לפריטים הרגישים לחוםעלול להיגר
המאוחסנים בתא הכפפות.

ת אקלים אוטומטית פועל, ניתןבעת שמצב בקר

לאוורר את תא הכפפות, למשל לקירור התכולה

שלו. השיעור של זרימת האוויר תלוי בזרימת

רות חלוקת אוויר.ת בהגדרהאוויר המוגד

  כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות

ת חלון צדפתח אוורור להפשר

פתח אוורור צד

בקר של פתח אוורור שמאלי

 אוורורגלגלת כוונון של פתח 

פתח אוורור

גלגלת כוונון סובב את  ה: לפתיחה/סגיר¿
 ימינה או שמאלה.
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כוונון פתחי אוורור

כוונון פתחי האוורור האחוריים

גלגלת כוונוןלחץ על ה: לפתיחה/סגיר¿

. או 

הבקר קופץ החוצה.

 בכיוון או נגדגלגלת הכוונון סובב את ¿
כיוון השעון.

החזק את פתחם האוויר:  לכוונון זר¿

כזיבסורג המר או  האוורור האחורי 
והזז אותו מעלה או מטה או ימינה או

שמאלה.

ת עוצמת המאוורר של פתחירהגד
AIRSCARF דגמי) Cabriolet(

ה אזהר  
 מופעלת, אוויר חםAIRSCARFכת  כאשר מער

מאוד יוצא מתוך פתחי האוורור המותקנות
במשענות הראש. אוויר זה עלול לגרום כוויות

בה מיידית לפתחי האוורור.לאנשים הנמצאים בקר
קיימת סכנת פציעות. הפחת את עוצמת החימום

ה.לפני שהאוויר מתחמם יתר על המיד

באפשרותך לכוונן את עוצמת המאוורר של
AIRSCARF באמצעות לחצן AIRSCARFפתחי 

 עמוד 118).«(
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הערות להרצת המנוע

 1,500 הק“מ הראשונים

כות בטיחות מסוימותכות נהיגה ומערבמער
החיישנים מתכווננים אוטומטית תוך כדי נסיעה

כב או לאחרת הרחק מסוים לאחר מסירלמר
גתכת מושתיקונו. היעילות המלאה של המער

ה זה.רק בתום תהליך למיד

פידות בלמים ודיסקיםפידות בלמים חדשות /רלר
שהוחלפו ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר
כמה מאות קילומטרים. עד אז ניתן לפצות על

ב יותר.כך בהפעלת דוושת הבלמים בכוח ר

 הערות בטיחות חשובות

ב במנוע מההתחלה, אתהאם אתה מטפל היט
ך כל חיי השירותביצועים מעולים לאורתזכה ל

של המנוע.
עליך לנהוג במהירויות נסיעה ומנוע משתנות£

ך 1,500 ק“מ ראשונים.לאור
כב,הימנע מהפעלת עומס יתר על הר£

ת מלאה.לדוגמה נהיגה במצער
החלף הילוך בזמן, לכל היותר כאשר מחוג£

הסל“ד נמצא ב� 2/3 החוגה לפני האזור
האדום בתצוגת מד הסל“ד.

בלום.אל תוריד הילוך באופן ידני כדי ל£
נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה£

ת התנגדות  (קיקדאון).מעבר לנקוד
: ב� AMG(1,500בד כב (מלכל כלי הר£

Eהק“מ הראשונים נהג בתכנית נהיגה 
בעיקר.

 נהיגה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

חפצים באזור הרגליים של הנהג עשויים להגביל
את תנועת הדוושות או לחסום דוושה לחוצה.
חפצים אלה מסכנים את ההפעלה הבטוחה של

כבך. קיימת סכנת תאונה.ר

כב מאוחסנים כהלכה וכיוודא כי כל החפצים בר
הם אינם יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג.

הנח תמיד את השטיחונים בבטחה כפי שמפורט
חב פעולה גדול דיו לדוושות.בספר זה, כדי לספק מר

אל תשתמש בשטיחונים משוחררים ואל תערום
כמה שטיחונים אחד על גבי השני.

  מידע שימושי

ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד
כבך שהיהרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנוזמין בזמן הבאתו של הספר לד
 זכורהבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםכי ייתכן שר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מטעם כלמוביל בע“ממורשים של מרצד

 עמוד 28).«(

:AMGכבי הערות הרצה נוספות לר

אל תעלה את מהירות הנסיעה מעל £140
קמ“ש ב� 1,500 הק“מ הראשונים.

בית שלהאץ את המנוע למהירותו המר£
בד.4,500 סל“ד לזמן קצר בל

ב� 1,500 הק“מ הראשונים נהג בתכנית£
 בעיקר.Cנהיגה 

לאחר 1,500 הק“מ הראשונים ניתן להגדיל
כב והמנוע.רגה את מהירות הרבהד

עליך להקפיד על ההערות  להרצה אם הוחלפו
כב.כת ההנעה של הרהמנוע או חלקים ממער

ביתהקפד תמיד על מגבלות המהירות המר
ת.המותר

ה אזהר  
הנעלה בלתי מתאימה עשויה להשפיע  בהפעלה

כבך, לדוגמה:נכונה של ר

נעליים עם סוליות עבות£

בים גבוהיםנעליים עם עק£

כפכפים£

קיים סיכון לתאונה.

נעל נעליים מתאימות להפעלה נכונה של דוושות
ומנע סיכון לתאונות.
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ת המפתחלהסר
כנים מסוימים, כגוןם חשמלי לצראספקת זר

מיתמגבי השמשה הקד
כנים) ומצבם לכל הצרהצתה (אספקת זר

נהיגה.
התנעת המנוע.

ניתן לסובב את המפתח במתג ההתנעה גם אם
כב. אולם ההצתה לא תופעלהוא אינו שייך לר

ולא ניתן יהיה להתניע את המנוע.

מפתח

ה אזהר  
אם בלם החניה לא משוחרר במלואו במהלך

נסיעה הוא עלול:

ה ולגרום לשריפהלהתחמם יתר על המיד£

לאבד את תפקוד האחיזה שלו.£

קיימת סכנת שריפה ותאונה. שחרר את בלם

החניה במלואו לפני תחילת נסיעה.

Start/stopלחצן 

הערות כלליות

 נשלף.Start/stopכב מצוידים בלחצן כלי ר

 לתוךStart/Stopלאחר שאתה מכניס את הלחצן 
כת נמשך כשתימתג ההתנעה, זיהויו במער

שניות. לאחר מכן, אתה יכול להשתמש בלחצן
Start/Stop.

 כמה פעמים ברצףStart/Stopלחיצה על הלחצן 
בילה למצבים השונים של המפתח בתוךמק

ה רק אם אינך לוחץמתג ההתנעה. זה המקר
על דוושת הבלמים.

אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים ועל הלחצן
Start/Stop.המנוע מותנע מיד ,

ת אלחוטית ביןת תקשורבדיקה שוטפת שיוצר
כב.כב למפתח קובעת שישנו מפתח תקף ברהר

המנוע,בדיקה זו מתבצעת בעת התנעת 

לדוגמה.

ה אזהר  
אם אתה מנתק את ההצתה בזמן נהיגה, תפקודי
בטיחות זמינים באופן חלקי או בלתי זמינים כלל.
מצב זה עלול להשפיע, לדוגמה, על היגוי כוח ועל

ב יותר בהיגויך להפעיל כוח רתגבור בלימה. תצטר
ובבלימה. קיימת סכנת תאונות.

אל תנתק את מתג ההתנעה במהלך נסיעה.

 מצבי מפתח 

חמם מהר את המנוע. אל תשתמש בביצועי

תמנוע מלאים, לפני שהוא מגיע לטמפרטור

הפעולה שלו.

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את בורר תי

כב נייח.למצב נהיגה מתאים, רק אם הר

אם אפשר, הימנע מסחרור הגלגלים

המניעים בתחילת נסיעה על כביש חלק.

כתת, אתה עלול לגרום נזק למעראחר

ההנעה.

ת אם טמפרטור:::::Mercedes-AMG     כבלכלי ר

 �),C° 20+שמן המנוע נמוכה (מתחת ל

בית של המנוע מוגבלת כדיהמהירות המר

להגן עליו. כדי להגן על המנוע ולשמור על

תהפעלתו התקינה, הימנע מפתיחת מצער

מלאה כל עוד המנוע קר.
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כב ללא מפתח:כדי להתניע את הר
 לתוך מתגStart/Stopיש להכניס את הלחצן £

ההתנעה.
כב.ב להיות ברהמפתח חיי£
כב יהיה נעול באמצעות מפתחאסור שהר£

 � עמוד KEYLESS-GO) ».(85או ה

אל תשמור את המפתח:
ביחד עם מכשירים אלקטרוניים כגון טלפון£

נייד או מפתח אחר.
בעות אוביחד עם חפצים ממתכת כגון מט£

סרט מתכתי.
תיק מתכת.בתוך חפצים מתכתיים כגון נר£

אחסון מהסוג המפורט לעיל עשוי לפגוע בתפקוד
המפתח.

כב באמצעות השלטאם אתה נועל את הר
, לאחר זמןKEYLESS-GO חוק או באמצעותהר

קצר:
לא יהיה באפשרותך להפעיל את ההצתה£

.Start/Stopבאמצעות הלחצן 
לא יהיה באפשרותך להתניע את המנוע£

כב מנעילה.עד לשחרור הר

כב באמצעות לחצן הנעילהאם תנעל את הר
 עמוד 91), אתה«מית (בדלת הקדכזית שהמר

/Startיכול להתניע את המנוע באמצעות לחצן 
Stop.

ניתן לדומם את המנוע במהלך נסיעה באמצעות
.Start/Stopלחיצה ממושכת (3 שניות) על לחצן 

:ECO start/stopתפקוד זה פועל בנפרד מתפקוד 
ממה אוטומטית של המנוע.להתנעה והד

Start/Stop     מצבי מפתח בלחצן

מתג התנעה

ך מפעיל את ההצתה כל נוריות החיוויבעוד
נדלקות בלוח המחוונים. אם נורית חיווי לא כבית
לאחר התנעת המנוע או נדלקת שוב במהלך

 עמוד 282).«נסיעה, ראה (

, מצב Start/Stopאם לא לחצן עדיין על לחצן 
ביל להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.זה מק

 לחץ לחיצהלהפעלת אספקת החשמל:¿
. Start/Stopאחת על לחצן 

מופעלת אספקת החשמל. כעת
באפשרותך להפעיל את מגבי השמשה

מית, לדוגמה.הקד

אספקת החשמל מופסקת שוב אם:
דלת הנהג נפתחת£
 Start/Stopלחצת פעמיים על לחצן £

במצב זה.

בוי/לחץ על לחצן כילהפעלת ההצתה:¿
 פעמיים.הנעה 

ההצתה מופעלת.

ההצתה מופסקת שוב אם:
לא התנעת את המנוע תוך 15 דקות במצב£

זה.
 Start/Stopלחצת פעם אחת על לחצן £

במצב זה.

אספקת החשמל מופסקת שוב אם:

פתחת את דלת הנהג£

 כאשרStart/Stopלחצת פעמיים על לחצן £
הוא נמצא במצב זה

Start/Stopת הלחצן הסר
Start/Stopבאפשרותך להסיר את הלחצן 

כב באמצעות המפתח כרגיל.ולהתניע את הר

Start/Stopניתן לעבור בין מצב הפעלה בלחצן 
בין השימוש במפתח רגיל, רק אם בוררל

.Pההילוכים נמצא במצב חניה 

 ממתג Start/Stopהוצא את לחצן ¿
.ההתנעה

 ממתגStart/Stopך להסיר את הלחצן אין צור
כב. עם זאת, תמיד קחבך את הרההתנעה בעז

כב. כל עודאת המפתח עמך בצאתך מהר
כב ניתן:המפתח נמצא בר

Start/Stopמתג 
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ה אזהר  
ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמןמנוע בעיר

חד�חמצני. שאיפת גזים אלה עלולה להוביל

להרעלה. קיימת סכנת פציעות קטלניות. לכן,

לעולם אל תשאיר מנוע פועל בחללים סגורים ולא

מאווררים כהלכה.

הערות כלליות

המנוע פועל במהירות גבוהה יותר במהלך
ה, כדי לאפשר לממיר הקטליטיהתנעה קר

בותת הפעולה שלו. בעקלהגיע מהר לטמפרטור
זאת רעש המנוע עשוי להשתנות.

בת הילוכים אוטומטיתתי

 עמוד« (Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿
.(163

בת ההילוכים בתצוגהתצוגת מצב של תי
 עמוד P) ».(165ב�תכליתית מציגה הר

בתלהתניע את המנוע אם תיבאפשרותך 
.Nאו P ההילוכים נמצאת במצב 

ת המפתחהתנעה בעזר

כדי להתניע את המנוע באמצעות המפתח ולא
, שלוף את הלחצן ממתגStart/Stopלחצן 

ההתנעה.

 במתג3סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156) ושחרר אותו מיד«ההתנעה (

לאחר התנעת המנוע.

start/stopן התנעה באמצעות הלחצ

 כדי להתניע אתstart/stopניתן להשתמש בלחצן 
כב באופן ידני ללא הכנסת המפתח למתגהר

כב ועל הלחצןההתנעה. על המפתח להיות בר
start/stopלהימצא בתוך מתג ההתנעה. מצב 

הפעלה זה להתנעת המנוע פועל בנפרד
 להתנעת מנועECO start/stop מהתפקוד
אוטומטית.

באפשרותך להתניע את המנוע אם מפתח תקף
כב תמיד קחבך את הרכב. בעזנמצא בתוך הר

את המפתח עמך, אפילו אם אתה יוצא לזמן
ב להערות בטיחות חשובות.בד. נא שים לקצר בל

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה במצב¿
זה.

start/stopלחץ פעם אחת על הלחצן ¿

 עמוד 156).«(

המנוע מותנע.

ה אזהר  

  התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארים ללא הש

לפתוח דלתות, וכך לסכן אנשים ומשתמשי£
ך אחרים.רד

כב ולהיפצע מהתנועה החולפת.לצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמה.להפעיל את הציוד בר£
כב לנוע אם,בנוסף ילדים עלולים לגרום לר

הם לדוגמה:

משחררים את בלם החניה£

מעבירים את בורר ההילוכים ממצב חניה£
P.

מתניעים את המנוע£

קיימת סכנה של תאונה ופציעה.

כב תמיד קח אתך תמיד את  המפתחבצאתך מהר
כב. לעולם אל תשאיר ילדים וחיותעמך ונעל את הר

כב. שמור את המפתחות מחוץגחה ברללא הש
ם של ילדים.ג ידלהיש

ה אזהר  
בתי עלולים להידלקביחומרים דליקים ממקור ס

ע עם החלקים החמים שלאם הם באים במג

כת הפליטה או  המנוע. קיימת סכנת שריפה.מער

דירות כדי לוודא שאין חומרים זריםבצע בדיקות ס

כת הפליטה.דליקים בתא המנוע או במער

/Startכב באמצעות הלחצן להתניע את הר£
Stop

כני חשמללהפעיל צר£
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ה אזהר  

  תחילת נסיעה

הערות כלליות

אם מהירות המנוע היא מעל למהירות הסרק
,R או Dבת ההילוכים למצב ואתה מעביר את תי

כב יכול להתחיל לנוע בפתאומיות. קיימת סכנתהר
תאונה.

, לחץ תמיד בחוזקהR או Dה למצב בעת העבר
על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו�זמנית.

חילת הנסיעה לחץ בזהירות על דוושתבת
ההאצה.

כזית בתחילת הנסיעה.כב ננעל בנעילה מרהר
כפתורי הנעילה בדלתות יורדים למטה.

ניתן לפתוח את הדלתות מבפנים בכל זמן נתון.
כמו כן, ניתן לנטרל את מאפיין הנעילה

 עמוד 92).«האוטומטית  (
  למצבPבת ההילוכים ממצב ניתן להעביר את תי

הרצוי, רק אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים.
ת. אם דוושת אז נעילת החניה משתחרררק

הבלמים אינה נלחצת, ניתן עדיין להפעיל את
, אך נעילת החניהDirect selectידית  ההילוכים  

לא מתבטלת.

העלאת הילוכים תתבצע במהירויות מנוע
ה. מצב זהגבוהות יותר, לאחר התנעה קר

מאפשר לממיר הקטליטי להגיע
ת הפעולה שלו מהר יותר.לטמפרטור

למידע נוסף אודות בלם החניה החשמלי, ראה
 עמוד 176).«(

סייען זינוק בעלייה

סייען זינוק בעלייה עוזר לך להתחיל לנסוע לפנים
כברון. הוא מחזיק את הראו לאחור במעלה מד

במקומו לאחר שאתה מסיר את רגלך מדוושת
הבלמים. מצב זה נותן לך מספיק זמן להעביר
את רגלך מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה

ררדכב מתחיל להידוללחוץ עליה לפני שהר
לאחור.

ה אזהר  
בלוםלאחר זמן קצר סייען זינוק בעלייה מפסיק ל

ר. קיימת סכנת תאונותרדכב. הוא עשוי להידאת הר

או פציעות.

לכן, העבר את רגלך  מהר מדוושת הבלמים

כב שמוחזקלדוושת ההאצה. לעולם אל תצא מר

על ידי סייען זינוק בעלייה.

סייען זינוק בעלייה לא פעיל אם:
ך מישורית אוראתה מתחיל בנסיעה על ד£

ה.ביריד
.Nבת ההילוכים נמצאת במצב תי£
בלם החניה החשמלי מופעל.£
.®ESPקיימת תקלה ב� £

ECO Start / Stop     תפקוד

מההקד

 מדומם את המנוע ECO Start/Stopהתפקוד

כב מפסיק לנוע בתנאיםבאופן אוטומטי, אם הר

מסוימים.

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה

ECO Start/stopמתחיל לנוע שוב. לפיכך, תפקוד 

מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלק ואת

כבך.פליטת המזהמים של ר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כב,אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהר

כב עשויהמנוע מותנע שוב באופן אוטומטי. הר

להתחיל לנוע. קיימת סכנת תאונות או פציעות.

כב, תמיד כבה את ההצתהאם ברצונך לצאת מהר

רות.רדואבטח אותו נגד היד
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הערות כלליות

ECO Start/Stop תצוגת 

 מופעל בכל התנעתECO start/stop תפקוד
המנוע באמצעות המפתח או באמצעות לחצן

Start/Stop.

ב�תכליתי,מופיע בצג הר אם סמל 
מדומם את המנוע ECO start/stopהתפקוד 

כב מפסיק לנוע.באופן אוטומטי כאשר הר

 מופסק ידנית ECO Start/stopאם תפקוד
מה לנטרול עמוד 161) או אם תקלה גר«(

אינו מוצג.  או כת, הסמל המער

 זמין רק בתוכנית נהיגה ECO Start/Stopתפקוד
E תוכנית נהיגה) Cכב  רק לכלי ר(AMG.

ממה אוטומטית של מנועהד

בוררה בעוד שכב נבלם עד לעציראם הר
ECO, ידומם תפקוד Nאו      Dההילוכים שלו במצב 

Start/Stop.את המנוע באופן אוטומטי 

 פעיל והסמל  ECO Start/Stopהתפקוד
ב�תכליתית, אם:מופיע בירוק בתצוגה הר

 דולקת בירוק ECOנורית החיווי בלחצן £
ה החיצונית נמצאת בטווחהטמפרטור£

כתהמתאים למער
ת פעולה תקינההמנוע נמצא בטמפרטור£
בעה עבור פניםה שנקגה הטמפרטורהוש£

כבהר
המצבר טעון דיו£
מית אינהכת מזהה כי השמשה הקדהמער£

כת מיזוג האווירמכוסה באדים, כאשר מער
מופעלת

מכסה תא המנוע סגור£
ת הבטיחות של הנהגה וחגורדלת הנהג סגור£

מהודקת

ממת מנועאם לא מתקיימים כל התנאים להד
 בתצוגה, כלאוטומטית , יופיע הסמל 

בותכב נותרות פעילות בעקכות הרמער
ממה האוטומטית של המנוע.ההד

, אםHOLDבאפשרותך להפעיל את התפקוד 
פעולת המנוע הופסקה באופן אוטומטי. במהלך

ך להפעיל אתה האוטומטי אין צורב העצירשל
דוושות הבלמים. לחיצה על דוושת ההאצה,
תתניע אוטומטית את המנוע ותנטרל את

.HOLDהבלימה של תפקוד 

 ניתן לדומם את ):AMG בדכב (מלכל כלי הר
בע פעמים ברצף לכלהמנוע באופן אוטומטי אר

ה ראשונית ושלוש עצירות ברצףהיותר (עציר
ב�מופיע בתצוגה הר לאחר מכן). הסמל 

תכליתית לאחר שהמנוע הותנע באופן אוטומטי
 יופיע ביעית. לאחר שהסמל בפעם הר

ממת המנועב תכליתית, הדבתצוגה הר
האוטומטית שוב אפשרית.

ממות המנוע מספר הד:::::AMG     כבלכלי ר
האוטומטיות אינו מוגבל.

התנעת מנוע אוטומטית

הערות כלליות

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:
ECOאתה מפסיק את פעולתו של תפקוד £

Start/Stopבאמצעות לחיצה על לחצן ה� 
ECO.

בורראתה משחרר את הבלמים בעוד ש£
, ותפקודN או Dההילוכים נמצא במצב 

HOLD.אינו פעיל 
אתה לוחץ על דוושת ההאצה.£
ב הילוך נסיעה לאחוראתה משל£
אתה מוציא את בורר ההילוכים ממצב חניה£

P.
.M או Sאתה עובר לתכנית נהיגה £
ת הבטיחות שלך אואתה משחרר את חגור£

פותח את דלת הנהג.
כב מתחיל לנועהר£
כת הבלימה דורשת זאתמער£

ב שונה מהטווחכה בתוך הרהטמפרטור£
ה.בע עבורשנק

כת מבחינה בלחות על השמשההמער£
בות ההפעלה של מיזוג האוויר.מית בעקהקד
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טעינת המצבר נמוכה מדי.£

 אינו מתניע אתPבת ההילוכים במצב שילוב תי
המנוע.

 ל�R בת ההילוכים מ�אם אתה מעביר את תי
Dתפקוד ,ECO Start/Stop זמין שוב מיד לאחר 

ב�תכליתית.מופיע בתצוגה הר שסמל 

ECO  Start/Stopתפקודבוי/הפעלת כי

):AMG בדכל הדגמים (מל

.  ECOלחץ על לחצןבוי : לכי¿

)  (ECO   או  וסמל נורית החיווי 
ב�תכליתית כבים.בתצוגה הר

.  ECOלחץ על לחצןלהפעלה: ¿

 נדלקת. אם מולאו כלנורית החיווי 
«ממת מנוע אוטומטית (התנאים להד

ב�מוצג בתצוגה הר עמוד 160), סמל 
תכליתית.

בוי מנועאם לא מולאו כל התנאים לכי
 עמוד 160), יופיע סמל «אוטומטי (

ה זה,ב�תכליתית.  במקרבצהוב בתצוגה הר
אינו זמין. ECO Start/Stop תפקוד

/ECO Start כבויה, נוטרל אם נורית החיווי 
Stopבאופן ידני או כתוצאה מתקלה. פעולת 

המנוע לא תופסק באופן אוטומטי במצב זה,
כב יעצור.כאשר הר

ECO, תפקוד M או Sה תכנית נהיגה אם נבחר
start/stop.מנוטרל תמיד 

 בעוד ECO Start/Stopאם תפעיל את התפקוד
,Sבת ההילוכים נמצאת בתכנית נהיגה שתי

 באופן אוטומטי.Eת למצב תכנית הנהיגה עובר

AMG כבלי רכ

, לחץ עלCבתוכנית נהיגה : לנטרול¿

.  ECOלחצן

או

 עמוד«( M או Sעבור לתכנית נהיגה ¿

 או  וסמל. נורית החיווי 166)

ב�תכליתית כבים.בתצוגה הר 

.  ECOלחץ על לחצן: להפעלה¿

S נדלקת. אם תכנית נהיגה נורית החיווי 
בת ההילוכים האוטומטית פעילה, תיMאו 

.Cת לתכנית נהיגה עובר

בוי מנוע אוטומטיאם מולאו כל התנאים לכי
 מוצג בירוק עמוד 163), סמל «(

ב�תכליתית.בתצוגה הר

ממת מנועאם  לא מולאו כל התנאים להד
ECO  עמוד 160), יופיע סמל «אוטומטית (

ה זה,ב�תכליתית.  במקר בתצוגה הר 
אינו זמין. ECO Start/Stop תפקוד

 כבויה, הופסקה פעולתאם נורית החיווי 
 באופן ידני או כתוצאהECO Start/Stopתפקוד 

מתקלה. פעולת המנוע לא תופסק באופן
כב יעצור.אוטומטי במצב זה, כאשר הר

ECO, תפקוד M או Sה תכנית נהיגה אם נבחר

start/stop.מנוטרל תמיד 

 בעוד  ECO Start/Stopתפקוד אם תפעיל את ה

,Sבת ההילוכים נמצאת בתכנית נהיגה שתי

 באופן אוטומטי.Cת למצב תכנית הנהיגה עובר
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המנוע אינו מתניע.

ניתן לשמוע את

המתנע.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.£
קיימת תקלה באספקת הדלק.£

לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב: 

0סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב ¿
 או

 עד שכל נוריות החיוויStart/Stopלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
בלוח המחוונים כבות.

 עמוד 158). הימנע מניסיונות«נסה להתניע את המנוע שוב (¿
ארוכים ותכופים להתניע את המנוע, כיוון שהמצבר עלול

להתרוקן.

אם המנוע לא מתניע לאחר מספר ניסיונות:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.ות של מרצדכז שירפנה למר¿

מיכל הדלק ריק

כב.תדלק את הר¿

המנוע אינו מתניע. ניתן
לשמוע את המתנע.

ה של מיכלנורית האזהר
הדלק דולקת ומד הדלק

ה.מת העתודנמצא בר

            תקלה

המנוע אינו מתניע. אינך
יכול לשמוע את המתנע.

כב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי או מרוקן.המתח החשמלי בר
 עמוד 336).«התנע את המנוע בכבלי עזר להתנעה (¿

אם המנוע אינו מתניע בכבלי עזר למרות הניסיונות להתנעתו:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

המתנע היה חשוף לעומס חום גבוה מדי.

נסה להתניע את המנוע שוב.¿

אם המנוע עדיין אינו מתניע:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

כתב מכני של מערכיקיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע או תקלה בר
ניהול המנוע.

 לחץ בעדינות על דוושת ההאצה.¿

.קזנ ול םורגלו יטילטקה ריממל עיגהל לולע ףורש אל קלד ,תחרא

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדדאג לתקן מיד במר¿
כלמוביל בע“מ.

המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.

   תקלות מנוע
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בת הילוכים אוטומטיתתי

 הערות בטיחות חשובות

האזהר  
אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק ואתה

כב, הרR או Dב את בורר ההילוכים למצב משל
עשוי להתחיל לנוע בפתאומיות. קיימת סכנת

תאונה.

,R או Dב את בורר ההילוכים במצב ך משלבעוד
לחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו�

זמנית.

האזהר  

DIRECT SELECT  ידית הילוכים 

בת ההילוכיםת מצבי תיסקיר

בת בהילוך סרקבת ההילוכים האוטומטית משולתי

Nר.רדכב עלול להידך מדומם את המנוע. הר בעוד

קיימת סכנת תאונה.

ב את מצב החניהממת המנוע, תמיד שללאחר הד

Pכב חונה באמצעותרותו של ררד. מנע את היד

בלם החניה.

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק
נהיגה

 נמצאת בצד DIRECT SELECTידית ההילוכים 
ימין של גלגל ההגה.

ת תמיד חוזרDIRECT SELECTידית ההילוכים 
בת ההילוכים הנוכחילמיקומה המקורי. מצב תי

P ,R ,N  אוDבת, מופיע בתצוגת המצב של תי
ב� עמוד 165) בתצוגה הר«ההילוכים (

תכליתית.

ה של נוזלהטמפרטור

.C° 120הקירור עולה מעל 

ייתכן כי תידלק נורית

ה של נוזל הקירורהאזהר

ה.ויישמע צליל אזהר

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו
מקורר דיו.

ם האפשרי ואפשר למנוע ולנוזל הקירור להתקרר.עצור בהקד¿

 עמוד 314). הקפד על הערות«בדוק את מפלס נוזל הקירור (¿
ך. הצורתך עושה זאת. הוסף נוזל קירור במידה בעודהאזהר

אם מפלס נוזל הקירור תקין, תיתכן תקלה במאוורר המצנן. נוזל
הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר דיו.

, סעC° 120 ת נוזל הקירור היא מתחת ל� אם טמפרטור¿
כז שירות  שללמוסך המוסמך הקרוב ביותר, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ך עושההימנע מהפעלת עומסים כבדים על המנוע בעוד¿
כים הרריות או בפקק תנועה.רזאת, לדוגמה בנהיגה בד
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Pשילוב מצב חניה 

אם מהירות המנוע גבוהה מדי, אל תעביר
D בת ההילוכים האוטומטית ממצבאת תי

ת,אחר. P או ישירות ל� ,D ל� R מ�,  R ל�
בת ההילוכיםם נזק לתיעלול להיגר
האוטומטית.

מצב חניה עם נעילת חניה

הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק

נהיגה

 בכיוון החץDIRECT SELECT חוף את ידית ד¿
P.

Rשילוב הילוך נסיעה לאחור 

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי
כב נייח. רק כאשר הרRלמצב 

 (חניה) באופן אוטומטיPשילוב מצב 

ב באופן אוטומטי, אם: משולPמצב 
אתה מדומם את המנוע באמצעות המפתח£

ומוציא אותו ממתג ההתנעה.

אתה מדומם את המנוע באמצעות המפתח£
 ופותח אתStart/Stopאו באמצעות לחצן 

מי.דלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

כבאתה פותח את דלת הנהג בעוד שהר£
נייח או נע במהירות נמוכה מאוד ובורר

.R או Dההילוכים נמצא במצב 

בת ההילוכיםב תיבתנאים מסוימים, תשל
 באופן אוטומטי,Pהאוטומטית את מצב החניה 

 או דיסטרוניק פלוס.HOLDאם מופעלים תפקוד 
« (HOLDב למידע על תפקוד הקדש תשומת ל

 עמוד 189).«עמוד 196) ועל דיסטרוניק פלוס (

:N או Dבת במצב בת ההילוכים משולאם תי¿
DIRECT SELECTחוף את ידית ההילוכים ד

ת ההתנגדותלמעלה, מעבר לנקוד
הראשונה.

: לחץPבת במצב בת ההילוכים משולאם תי¿
חוף את ידית ההילוכיםעל דוושת הבלם וד

DIRECT SELECTת  למעלה, מעבר לנקוד
ההתנגדות הראשונה.

ב אינו זמין, אם משול ECO Start/Stopתפקוד
הילוך נסיעה לאחור. למידע נוסף אודות תפקוד

ECO Start/Stop ) עמוד 159).« , ראה 

Nה להילוך סרק העבר

ה אזהר  
כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארים ללא הש

לפתוח דלתות, ובכך לסכן אנשים ומשתמשי£
ך אחרים.רד

כב.כב ולהיפצע בתנועת כלי רלצאת מהר£

כב ולהילכד, לדוגמה.להפעיל את הציוד בר£

כב לנוע אם,בנוסף, ילדים עלולים לגרום לר
לדוגמה הם:

משחררים את בלם החניה£

.Pמעבירים את בורר ההילוכים ממצב חניה £

מתניעים את המנוע.£

קיימת סכנה של תאונה ופציעה.

כב תמיד קח את  המפתח אתךבעת יציאה מהר
כב. לעולם אל תשאיר ילדים וחיות ללאונעל את הר

גחוץ להישכב. שמור את המפתחות מגחה ברהש
ם של ילדים.יד

:D או Rבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי¿
 למעלה אוDIRECT SELECTהזז את הידית 

ת ההתנגדות הראשונה.למטה עד לנקוד

: לחץPבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי¿
על דוושת הבלמים והזז את הידית

DIRECT SELECTלמעלה או למטה עד 
ת ההתנגדות הראשונה.לנקוד

אם אתה מדומם את המנוע וידית ההילוכים
בת ההילוכים, תיD או Rנמצאת במצב 
 באופן אוטומטי.Nת למצב האוטומטית עובר

אם אתה פותח את דלתבאמצעות המפתח: 
מי או מוציא אתהנהג או את דלת הנוסע הקד

בתב תיהמפתח ממתג ההתנעה, תשל
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הילוך

תכנית נהיגה

החצים בתצוגה מראים כיצד להעביר את
 ולאיזה מצב נהיגהDIRECT SELECTהידית 

אתה מעביר אותה.
בת ההילוכים בלוחאם תצוגת המצב של תי

המחוונים אינה פועלת, עליך לעצור בבטחה בצד
בתב בתיבדוק שהמצב הרצוי משולכדי ל

 ובתכנית נהיגהDבחור במצב ההילוכים. מומלץ ל
.S או Eאוטומטית 

בת ההילוכיםמצב תי
תכנית נהיגה

Mercedes-AMG דגמי

בת ההילוכים מוצגהמצב הנוכחי של תי
ב�תכליתית.בתצוגה הר

 באופןPההילוכים האוטומטית את מצב החניה 
אוטומטי.

אם אתה פותח: Start/Stopבאמצעות לחצן 
במי, תשלאת דלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

Pבת ההילוכים האוטומטית את מצב החניה תי
באופן אוטומטי.

בת ההילוכים האוטומטיתאם אתה מעוניין שתי
, לדוגמה, במהלך שטיפהNתישאר במצב סרק 

ה:חיצה אוטומטי בעל מסילת גרירבמתקן ר

באמצעות המפתח:

הפעל את ההצתה.¿

.הצוחל התוא קזחהו םימלבה תשווד לע ץחל¿

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

:Start/Stopבאמצעות לחצן 

ממתג ההתנעה. Start/Stopהסר לחצן ¿

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

D שילוב מצב נהיגה 

: הזזN או Rאם בורר ההילוכים נמצא במצב ¿
 למטה מעברDIRECT SELECTאת הידית 

ת ההתנגדות הראשונה.לנקוד

: לחץ עלPאם בורר ההילוכים נמצא במצב ¿
DIRECTדוושת הבלמים והזז את הידית 

SELECTת ההתנגדות למטה מעבר לנקוד
הראשונה.

בת ההילוכים תצוגת מצב של תי

):AMG בדכל הדגמים (מל

בת ההילוכים מוצג בתצוגההמצב הנוכחי של תי

ב�תכליתית.הר

ב�בת ההילוכים בצג הראם תצוגת המצב של תי
בדוק בזהירותתכליתי אינה פועלת, עליך ל
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בת ההילוכים  מצבי תי

מצב חניה
תו. אל תעבירכב לנוע לאחר עצירמונע מהר

, אלא אם הואPבת ההילוכים למצב את תי
עמוד 163).«ה מוחלטת (עצר עציר

ב באופן אוטומטי אם: משתלPמצב חניה 

אתה מדומם את המנוע ומוציא את£
המפתח

אתה מדומם את המנוע באמצעות£
/Startהמפתח או באמצעות לחצן 

Stop ופותח את דלת הנהג או את
מי.דלת הנוסע הקד

כבאתה פותח את דלת הנהג כאשר הר£
בתנייח או נוהג במהירות אטית מאוד ותי

.  Dאו Rבת במצב ההילוכים משול

הילוך נסיעה לאחור
כברק אם הר R ב הילוך נסיעה לאחורשל

נייח.

הילוך סרק

ת,  בעת נהיגה. אחרNב להילוך אל תשל
בת ההילוכיםם נזק לתיעלול להיגר
האוטומטית.

 או®ESPכת אם הופסקה פעולת המער
בת ההילוכיםחלה בה תקלה: העבר את תי

כב נמצא בסכנת רק אם הרNלמצב 
החלקה, לדוגמה על כבישים מכוסים

ח.בקר

אם אתה מדומם את המנוע וידית ההילוכים
בת ההילוכים, תי D אוRנמצאת במצב 

 באופןNת למצב האוטומטית עובר
י.אוטומט

  עלולה לגרום נזקNבהילוך סרק שיוט 

בת ההילוכים.לתי

נהיגה

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
הילוכים באופן אוטומטי. כל ההילוכים

לפנים זמינים.

  עצות לנהיגה

ת הילוךהעבר

ה אתבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
בת ההילוכיםההילוכים באופן אוטומטי, כאשר תי

בעת  ההילוכים  נק. אופן העברDנמצאת במצב 
על ידי:

 עמוד 166)«ה (תוכנית הנהיגה שנבחר£
 עמוד 166)«מצב דוושת ההאצה (£
כבמהירות הר£

מצב דוושת ההאצה

בתבו תיסגנון נהיגתך משפיע על האופן ש
ה הילוכים:ההילוכים האוטומטית מעביר

ת פתוחה מעט: העלאות הילוכיםמצער£
מות.מוקד

ת פתוחה יותר: העלאות הילוכיםמצער£
מאוחרות.

קיקדאון

בית:השתמש בקיקדאון עבור האצה מר
תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿

הלחץ.
בת ההילוכים תעביר להילוך נמוך יותר,תי

בהתאם למהירות המנוע.
שחרר את הלחץ מדוושת ההאצה, מיד¿

גה המהירות הרצויה.לאחר שהוש
ךוליהת לחוזר תיטמוטואה םיכוליהה תבית

.םהקוד

ת תוכנית  לחצן בחיר

 לחץ על לחצן ):AMG בדכב (מלכל כלי הר¿
  להחלפת תוכנית נהיגה.בורר תוכנית 

בת ההילוכים.בת את המצב הרצוי בתיששיל
 ואת תכנית הנהיגהDבחור את המצב מומלץ ל

C או S.
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ב�ה תופיע בתצוגה הרהתוכנית שנבחר
תכליתית.

כמו כן, באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה
ת הילוכים של גלגלת ידיות להעברבעזרM הידנית 
M עמוד 168). בתכנית נהיגה ידנית «ההגה (

ת הידיותאתה יכול להעביר הילוכים בעצמך בעזר
של גלגל ההגה.

AMG) בדכב (מללי רכל כ

Cנהיגה נוחה וחסכוניתת  בקר

    יעילות

Sביסגנון נהיגה ספורטי  ספורט

Mת הילוכים ידניתהעבר  חיסכון

, ראהMלמידע נוסף על תוכנית נהיגה רציפה 
 עמוד 169).« (

כמו כן, באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה
ת הילוכים של גלגלת ידיות להעברבעזרM הידנית 
M עמוד 168) .  בתכנית נהיגה ידנית «ההגה (

ת הידיותאתה יכול להעביר הילוכים בעצמך בעזר
של גלגל ההגה.

למידע נוסף על תוכנית נהיגה אוטומטית, ראה
 עמוד 167).« (

Mercedes-AMG כבלי רכ

לחץ: Mercedes-AMG כבכל כלי הר¿
לחיצות חוזרות על לחצן בורר תוכנית 

עד שהאות של התוכנית הרצויה תופיע
ב�תכליתית.בתצוגה הר

לחצן בורר התוכנית משפיע על:
תוכנית הנהיגה£
ניהול מנוע£

 נקראת תכניתE תכנית נהיגה AMGכב בכלי ר
.Cנהיגה 

ת לתוכניתבת ההילוכים האוטומטית עוברתי
 בכליC (תוכנית נהיגה Eנהיגה אוטומטית 

) בכל פעם שהמנוע מותנע. AMGכבר

ת הילוכים בגלגל ההגהידיות להעבר

באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה הידנית
M תוך כדי שימוש בתוכניות נהיגה אוטומטית E

 באמצעותS) או  AMGכב בכלי רC(תוכנית נהיגה 
 עמוד«  ( או  ת הילוכים הידיות להעבר

168M) של גלגל ההגה.  בתכנית נהיגה ידנית 
ת הידיותאתה יכול להעביר הילוכים בעצמך בעזר

של גלגל ההגה.

באפשרותך אף לעבור: Mercedes-AMG כבלי רכ
 באמצעות הלחצןMלתכנית נהיגה ידנית 

 עמוד 169). בתכנית«ת תכניות נהיגה  (בחירל
 באפשרותך להחליף הילוכים בעצמךMנהיגה 

ת הילוכים בגלגל ההגה.באמצעות הידיות להעבר

  תוכנית נהיגה אוטומטית

Eתוכנית נהיגה אוטומטית 

בכר ילכב C הגיהנ תינכות( E הגיהנ תינכות

AMG(:מתאפיינת בפרטים הבאים 

רות המנוע מכוונות לנהיגה נוחה.הגד£

תאלעהמ תעבונה תילמיטפוא קלד תכורצת£
בת הילוכים אוטומטיתבתימת הילוכים מוקד

Eנהיגה נוחה וחסכונית  חסכוני

Sביסגנון נהיגה ספורטי  ספורט

כב, זמינה רק בכלי רMתוכנית נהיגה רציפה 
AMG.
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בת הילוכים אוטומטיתתי

בה יותרכב מתחיל בנסיעה בעדינות רהר£
בהילוכים לפנים ולאחור, אלא אם דוושת

ההאצה לחוצה במלואה.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£
לדוגמה.

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי£
בות זאת, מהירות המנועם יותר. בעקמוקד

כב נמוכה יותר וסיכוי נמוך יותרשל הר
לסחרור גלגלים.

Sתוכנית נהיגה אוטומטית 

 המאפיינים הבאים:Sלתוכנית נהיגה 
ביות.רות מנוע ספורטיהגד£
התחלת נסיעה בהילוך ראשון.£
העברות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות£

בות העלאת הילוכיםמאוחר יותר. בעק
ת יותר ייתכן כי תעלה תצרוכת הדלק.מאוחר

Mתוכנית נהיגה ידנית 

הערות כלליות
  באפשרותך להעבירMבתוכנית הנהיגה הידנית 

הילוך בעצמך באמצעות הידיות בגלגל ההגה.
.Dבת להיות במצב בת ההילוכים חיים כך, תילש

, אםMאתה יכול להפעיל תוכנית נהיגה ידנית 
C הגיהנ תינכות(  Eאתה נוסע בתוכנית נהיגה 

.S ותוכנית נהיגה אוטומטית )AMG בכר ילכב

באפשרותך להפעיל את תכנית     :::::AMG     בכר ילכ
 באופן זמני או באופן רציף כאחד.Mהנהיגה 

, ראהMלמידע נוסף על תוכנית נהיגה רציפה 
 עמוד 169).«(

הפעלה

.Dהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

ת ההילוכים הימנית אומשוך את ידית העבר¿
 עמוד 167).«השמאלית בגלגל ההגה (

  מופעלת זמנית.Mתוכנית נהיגה ידנית 

ההילוך הנבחר והאות     :::::AMG     בד מלבכר ילכ
Mב תכליתית. מופיעים בתצוגה הר

ת הילוכיםהעבר

ת ההילוכים הימניתאם תמשוך את ידית העבר
בת ההילוכיםאו השמאלית בגלגל ההגה, תי

Mהאוטומטית תעבור לתוכנית נהיגה ידנית  

לפרק זמן מוגבל. בהתאם לידית שנמשכה,
בת ההילוכים האוטומטית מיד תעלה הילוךתי

בר אפשרי.או תוריד הילוך אחד, אם הד

משוך את ידית החלפתהעלאת הילוך: ¿
 עמוד«ההילוכים הימנית בגלגל ההגה (

בת ההילוכים האוטומטית תעלה167).  תי
הילוך להילוך הבא.

בית בהילוךגת מהירות המנוע המראם מוש
בתב כעת ואתה ממשיך להאיץ, תיהמשול

ההילוכים האוטומטית תעלה הילוך כדי
למנוע נזק למנוע.

בת ההילוכים האוטומטיתתי: AMGכב כלי ר
לא תעלה הילוך, אם מהירות המנוע נמוכה

מדי.

 משוך את הידית השמאליתת הילוך:להורד¿
«ת הילוכים בגלגל ההגה, ראה (להעבר

עמוד 167).

בת ההילוכים האוטומטית תוריד הילוךתי
להילוך הבא.

ביתאם המנוע חורג ממהירות המנוע המר
בת ההילוכיםת הילוך, תיבעת הורד

האוטומטית מגנה על המנוע מפני נזק ולא
ה הילוך.מוריד

ת הילוכים אוטומטית.בזמן שיוט חלה הורד

ת הילוךהמלצות להעבר

ת הילוך עוזרות לך לאמץ סגנוןההמלצות להעבר
נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מוצג בתצוגה

ב תכליתית.הר

לפי ההמלצות ב להילוך המומלץ של¿
כאשר הן מוצגות ת הילוך להעבר

ב�תכליתית בלוח המחוונים.בתצוגה הר
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, אתה יכול להעבירM בתוכנית  הנהיגה הידנית 
תהילוכים בעצמך באמצעות ידיות להעבר

בתבת ההילוכים חייההילוכים בגלגל ההגה. תי
.Dלהיות במצב 

 מכמהS שונה מתכנית נהיגה Mתכנית נהיגה 
בחינות: ספונטניות, מהירות תגובה והעברות

הילוכים חלקות.

 באופןMבאפשרותך להפעיל את תכנית הנהיגה 
 עמוד 168).«זמני או באופן רציף כאחד  (

)))))AMGכב כלי רתוכנית נהיגה ידנית (

הערות כלליות

הפסקת פעולה
 היא,,,,,Mאם הפעלת את תוכנית נהיגה ידנית  

ת פעילה למשך זמן מסוים. בתנאיםנשאר
מסוימים פרק הזמן המינימלי גדל, לדוגמה

ה של האצה צדית, במהלך מהירויות מנועבמקר
גבוהות ובנהיגה בעלייה תלולה.

בת, תיMאם הופסקה תוכנית נהיגה ידנית 
ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכנית הנהיגה

ה.האחרונה שנבחר

אפשרותך גם להפסיק בעצמך את תוכניתב
M:הנהיגה 

ת ההילוכים הימניתמשוך את ידית העבר¿
בגלגל ההגה והחזק אותה במקומה

 עמוד 167).«(

או

DIRECT SELECTהשתמש בידית ההילוכים ¿
בת ההילוכים.ת מצב בתילהעבר

או

ת תוכנית נהיגה, כדיבחירהשתמש בלחצן ל¿
 עמוד 166).«להחליף את תוכנית הנהיגה (

בתהופסקה. תיM תוכנית הנהיגה הידנית 
ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכנית

  (תוכניתEה שנבחרהנהיגה האחרונה 
.S) או  AMGכב בכלי רCנהיגה 

Dב תכליתית.. ההילוך שנבחר מופיע בתצוגה הר

 עמוד 166)«ת תוכנית (לחץ על לחצן בחיר¿
  בתצוגהMת עד שתופיע האות לחיצה חוזר

ב�תכליתית.הר

העלאת הילוכים

בת ההילוכים תיMתכנית נהיגה ידנית ב
האוטומטית לא מעלה הילוך באופן אוטומטי

ביתגה מהירות המנוע המראפילו אם הוש
להילוך הנוכחי. אם אתה מגיע למהירות

בית, מופסקת אספקת הדלתהמנוע המר
בובי יתר של המנוע. עליך לוודאכדי למנוע סי

שמהירות המנוע לא מגיעה לאזור האדום
ם נזק למנוע.ת, עלול להיגרבמד סל“ד. אחר

מחוון הילוכים

מחוון להעלאת הילוך

לפני שמהירות המנוע מגיע לאזור האדום, יופיע
ב�תכליתית.מחוון להעלאת הילוך בתצוגה הר

 מופיעה בתצוגה, העלהכאשר הודעה ¿
תהילוך באמצעות הידית הימנית להעבר

הילוכים בגלגל ההגה.

הורדות הילוכים

תמשוך את הידית השמאלית להעבר¿

 עמוד 167).«(הילוכים בגלגל ההגה 

ה הילוך,בת ההילוכים האוטומטית מורידתי
אם אפשר.

ביתהאצה מר
תמשוך את הידית השמאלית להעבר¿

בתהילוכים בגלגל ההגה עד שתבחר תי
ההילוכים את ההילוך הטוב עבור המהירות

הנוכחית.

הפעלת תוכנית הנהיגה הידנית

 אתה יכול להעבירMבתוכנית הנהיגה הידנית 
ת הילוכיםהילוך בעצמך, באמצעות ידיות להעבר

בת ההילוכים נמצאת במצבבגלגל ההגה, אם תי
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תדלוק

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
דלק הוא חומר דליק מאוד. קיימת סכנת שריפה

גוי בדלק.ופיצוץ בשל טיפול ש

חיק מהדלק אש, להבות חשופות,עליך להר
ניצוצות וסיגריות דולקות. לפני תדלוק דומם את
המנוע והפסק את חימום העזר, אם הוא פועל.

בת ההילוכיםתי

מתקשה בהעברות

הילוכים.

יכולת ההאצה

ת.ררדמיד

בת ההילוכיםתי

ה יותראינה מעביר

לכל ההילוכים.

ה אזהר  
בריאות. קיימת סכנתדלק הוא חומר רעיל ומזיק ל

פציעה.

ע עם עור,בוא במגאל תבלע דלק או תאפשר לו ל
עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. שמור על

ם של ילדים.ג ידחק מהישדלק הר

ע עם דלק, בצעאם אתה או אחרים באים במג
מיד את הפעולות הבאות:

יש לשטוף מיד את האזורים הנגועים במים£
בון.וס

אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מיד במים£
פואי.בלת טיפול רנקיים ביסודיות. פנה מיד לק

ת שמן.בת ההילוכים מאבדתי

ס מורשהכז שירות של מרצדבת ההילוכים במרבדוק את תידאג מיד ל¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

בת ההילוכים נמצאת במצב חירום.תי

7G-TRONC בד.או להילוך לנסיעה לאחור בלשני : ניתן להחליף להילוך

:9G-TRONICבד או בורר ההילוכים נמצאב הילוכים באופן חלקי בל ניתן לשל
.Nבמצב 

כב.עצור את הר¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

דומם את המנוע.¿

המתן לפחות 10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש.¿

.R או Dהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿
7G-TRONC אם נבחר מצב :Dבת ההילוכים את ההילוךב תי תשל

בת ההילוכים הילוך נסיעה לאחור.ב תי תשלRהשני, אם נבחר מצב 

ס מורשהכז שירות של מרצדבת ההילוכים במרבדוק את תידאג מיד ל¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

הפסקת פעולה של תוכנית נהיגה ידנית

ת תוכניתבחירלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ל¿
Sאו  C עמוד 166) עד שתוצג האות «(

ב�תכליתית.בתצוגה הר

בתת הילוכים, תיאם אתה מאט או עוצר ללא הורד
ה הילוכים באופןההילוכים האוטומטית מוריד

אוטומטי.

בת ההילוכים תקלות בתי 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות            סי  תקלה
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פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מיד לק£
אל תנסה להקיא.

ע עם דלק.בא במגהחלף מיד כל בגד ש£

ה אזהר  
חשמל סטטי עשוי ליצור גצים ובכך להצית אדי

דלק. קיימת סכנת שריפה ופיצוץ.

כב לפני פתיחת מכסה מילויכב הרע במרתמיד ג
ח משאבת הדלק. מצבהדלק או הוצאה של אקד

בר.זה פורק חשמל סטטי שעשוי היה להצט

ת,כב בעת התדלוק. אחרל תיכנס שוב לרא
בר שוב.חשמל סטטי עשוי להצט

כב עם מנוע בנזין. אל תמלא סולר בכלי ר
אם תדלקת בטעות דלק לא נכון, אל תתניע

ת הדלק עלול להיכנסאת המנוע. אחר
כת הדלק. אפילו כמות קטנה שללמער

כתהדלק הלא נכון עשויה לגרום לנזק למער
הדלק ולמנוע. עלות התיקונים גבוהה. פנה

ס  מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר
כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל הדלק ואת

צינורות הדלק במלואם.

מילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק
כת הדלק.למער

היזהר לא לשפוך דלק על משטחים
כב.צבועים. אתה עלול לפגום בצבע הר

בעת מילוי דלק ממיכל מתכת, השתמש
ת, חלקיקים מהמיכל עשוייםבמסנן. אחר

כתליצור חסימה בצינורות הדלק ו/או במער
הזרקת הדלק.

ה,אם אתה ממלא את מיכל הדלק יתר על המיד
חדלק עשוי להישפך בעת ההוצאה של אקד

תדלוק.

 עמוד«מידע נוסף על “דלק ואיכות הדלק“ (
.(378

 תדלוק

הערות כלליות

 עמוד«הקפד על הערות הבטיחות החשובות (
.(170

פתיחת מכסה מילוי דלק

הכנסה של פקק מילוי דלק

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

בקת סוג הדלק המתאיםמד

דומם את המנוע.¿

פתח את דלת הנהג¿

 “מפתח הוסר“.:0ביל למצב בר מקהד

או, אם המפתח נמצא בתוך מתג ההתנעה:

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

.לחץ את מכסה מילוי הדלק בכיוון החץ ¿

מכסה מילוי הדלק נפתח.

סובב את הפקק נגד כיוון השעון והסר אותו.¿

בצד הפנימי שלהכנס את הפקק למחזיק ש¿
.מכסה מילוי הדלק 

ח משאבת הדלקהכנס באופן מלא את אקד¿
לתוך צוואר מילוי הדלק ותדלק.

חבו אקדע שמלא את המיכל רק עד לרג¿
משאבת הדלק מתנתק.

אל תוסיף יותר דלק לאחר שמשאבת הדלק

הפסיקה למלא את המיכל בפעם הראשונה,

ת הדלק עלול לדלוף החוצה.אחר

)Coupe פתיחת מכסה מילוי הדלק (דוגמה:

מכסה מילוי דלק משוחרר מנעילה או ננעל באופן
אוטומטי, כאשר אתה נועל או מבטל את נעילת

כב.הר

המיקום של מכסה מילוי הדלק מצויין בלוח
. החץ הסמוך למשאבת הדלקהמחוונים 

בו נמצא פתח התדלוק.כב שמציין את צד הר

פתיחת מכסה מילוי דלק
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ה של מכסה מילוי דלקסגיר

החזר את הפקק למקום וסובב אותו בכיוון¿

השעון עד להישמע נקישה.

סגור את מכסה מילוי הדלק.¿

אם אתה נוהג במהירות גבוהה מ� 2 קמ“ש
Fuelומכסה מילוי הדלק פתוח, תופיע ההודעה 

filler flap open (מכסה מיכל דלק פתוח) בצג
ב�תכליתי.הר
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ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

ם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפיםא
ע ממושך עם החלקים החמים שלחשופים למג

כת הפליטה, הם עשויים להתלקח.מער

קיימת סכנת שריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כתהחומרים הדליקים לחלקים החמים של מער

בש אומיוחד מחניה על דשא י הימנע בהפליטה.
ב קצור.עש

 תקלות של דלק ומיכל הדלק 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

כבדלק דולף מהר

צינור הדלק או מיכל הדלק פגומים.

קיימת סכנת שריפה ופיצוץ.

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

דומם את המנוע.¿

 עמוד 156).«(ודא שמתג ההתנעה כבוי ¿

או

 במתג0כאשר אתה משתמש במפתח, סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה והוצא אותו (

בשום פנים ואופן אין להתניע שוב את המנוע.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה לייעוץ למר¿

מכסה מילוי הדלק אינו משתחרר מנעילה.

 עמוד 85).«כב (בטל את נעילת הר¿

סוללת המפתח מרוקנת.

 עמוד 87).«כב באמצעות מפתח החירום  (בטל את נעילת הר¿

מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה, אך מנגנון הפתיחה תקוע.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה לייעוץ למר¿

ה אזהר  

לא ניתן לפתוח את

מכסה מילוי הדלק.

ה אזהר  
כב עשויים לגרוםגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
P(חניה) 

מתניעים את המנוע£

כב ולהילכד.בנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר
קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב קח תמיד את המפתח עמך ונעלבצאתך מהר
כב ללאכב. לעולם אל תשאיר הילדים בראת הר

גחה.הש

רות באופןרדכב כנגד הידתמיד אבטח את הר
כתכב או למערת, ייתכן נזק לרנכון. אחר

.ההנעה שלו



עניינים לפי  א�ב

174

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

חניה

ה אזהר  
Nת למצב בת ההילוכים האוטומטית עוברתי

ר.רדכב עלול להידכשאתה מדומם את המנוע. הר
קיימת סכנת תאונה.

ממת המנוע, תמיד העבר את בוררלאחר הד
כב החונה. מנע מכלי הרPההילוכים למצב 

ר באמצעות הפעלת בלם החניה.רדלהיד

ממת המנוע הד

הערות בטיחות חשובות

Start/Stopשימוש בלחצן 

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 עמוד Start/Stop) ».(156לחץ על לחצן ¿
המנוע דומם וכל נוריות החיווי בלוח המחוונים

כבות.

בילה, המצב מקכאשר דלת הנהג סגור
 במתג ההתנעה. אם דלת הנהג1למצב 

: “המפתח0ביל למצב פתוחה, המצב מק
מוסר“

בת ההילוכיםאם אתה מדומם את המנוע, עם תי
בת ההילוכים, תיD או R  האוטומטית במצב 

.Nב באופן אוטומטי למצב האוטומטית תשל

אם תפתח במצב זה את דלת הנהג או דלת
בת ההילוכים האוטומטיתמי, תיהנוסע הקד

P.ב באופן אוטומטי למצב תשל
בת ההילוכים האוטומטיתאם ברצונך בתי

, לדוגמה בעת כניסה למתקןNלהעביר למצב 
בצעחיצה אוטומטי בעל מסוע, באפשרותך לר

את הפעולות הבאות:

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

 ממתג ההתנעה.Start/Stopהסר לחצן ¿

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

כב במהלך נסיעהניתן לדומם את מנוע הר
באמצעות לחיצה ממושכת (שלוש שניות) על

. תפקוד זה פועל בנפרד מתפקודStart/Stopמתג 
. ניתןECO start/stop ממה האוטומטיתההד

כב מפני תזוזה מקרית:פעולות לאבטחת הר

בבלם חניה החשמלי משול£

Pב את בורר ההילוכים במצב חניה יש לשל£
ולהוציא את המפתח ממתג ההתנעה.

מיים כלפי שפתיש לסובב את הגלגלים הקד£
כה בעליות או ירידות תלולותרהמד

מי שלוכב הריק בסרן הקדיש לאבטח את הר£
ה או חפצים דומים,די עצירבאמצעות ס

לדוגמה, בעליות או בירידות.

כב מועמס יש לאבטח בסרן האחורי שלור£
ה או חפץ דומה, לדוגמה,ד עצירבאמצעות ס

בעליות או ירידות.

שימוש במפתח

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו.

שולל ההתנעה (האימובילייזר) מופעל.

בת ההילוכיםאם אתה מכבה את המנוע ותי
בת ההילוכים, תיD או Rנמצאת במצב 

ת באופן אוטומטי למצבהאוטומטית עובר
N.

אם לאחר מכן נפתחת דלת הנהג או דלת
מי או המפתח מוצא ממתגהנוסע הקד

בת ההילוכים האוטומטיתההתנעה, תי
.Pת למצב עובר

בת ההילוכים האוטומטיתאם ברצונך שתי
, לדוגמה, במהלך שטיפהNתישאר במצב סרק 

ה:חיצה אוטומטי בעל מסילת גרירבמתקן ר

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את מתג ההתנעה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.
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ה אזהר  
כב עשויים לגרוםגחה ברלדים שנשארו ללא השי

כב אם הם, לדוגמה:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£

P.(חניה) 

מתניעים את המנוע.£

כב ולהילכד.בנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב  תמיד קח את המפתח עמך ונעלבצאתך מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים בראת הר

גחה.הש

תפקודו של בלם החניה החשמלי תלוי במתח

כב. אם המתח נמוך או אם ישנה תקלההר

כת, ייתכן כי לא ניתן להפעיל את בלםבמער

החניה המשוחרר.

כבך על קרקעה, החנה את ראם זה המקר¿

רות.רדבד ואבטח אותו כנגד הידה בלישר

בת ההילוכים בתיPב מצב חניה של¿

האוטומטית.

כב נמוך או אם ישנה תקלהאם המתח בר

כת, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך לשחררבמער

כז שירות מורשהב. פנה למרבלם חניה משול

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

בלם החניה החשמלי מבצע בדיקות תפקוד

תקופתיות בעת שהמנוע דומם. רעשים

שנשמעים הם תופעה רגילה.

  בלם חניה חשמלי

הערות כלליות

הפעלה או שחרור ידניים

.חוף את ידית דלהפעלה: ¿

מיד לאחר הפעלה של בלם החניה החשמלי
 בלוחתידלק נורית חיווי אדומה 

המחוונים.

ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי אם
המפתח אינו במתג ההתנעה.

. משוך ידית לשחרור:¿

 כבית בלוחנורית החיווי האדומה 
המחוונים.

ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי רק
במקרים הבאים:

 במתג ההתנעה2 או 1המפתח במצב £
 עמוד 156). או«(

/Start ההצתה הופעלה באמצעות הלחצן £
Stop.

הפעלה אוטומטית

בלם החניה החשמלי מופעל באופן אוטומטי
בתבת ההילוכים האוטומטית משולכאשר תי

 ו�:Pבמצב 
המנוע מכובה. או£
הנהג לא חגור ודלת הנהג פתוחה.£

כדי למנוע הפעלה אוטומטית של בלם החניה
.החשמלי משוך ידית 

בלם החניה החשמלי מופעל גם באופן אוטומטי
אם:

הכב עד לעצירדיסטרוניק פלוס בולם את הר£
מלאה. או

כב במצב נייח. מחזיק את הרHOLDתפקוד £
כב במצב נייח.סייען חניה פעיל מחזיק את הר£

לדומם את המנוע במהלך הנסיעה, בלחיצה
  למשך שלוש שניות.Start/Stopרצופה על לחצן 

ECOתפקוד זה פועל באופן עצמאי מתפקוד 

Start/Stop.
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כב לזמן ממושך החניית הר

כב בחניה למשך זמןם אתה משאיר את הרא
ם נזקבועות, עלול להיגרבעה שהעולה על אר

רגתית.ב פריקה הדלמצבר עק

כב בחניה לפרק זמןאם אתה משאיר את הר
כבם נזק לרבועות, עלול להיגרארוך משישה ש

ב אי שימוש.עק

סכז שירות של מרצדפנה לייעוץ למר¿
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

כב חונה במשך פרקאם הר: Cabrioletדגמי 
הזמן ארוך, המצבר שלו עלול להתפרק. במקר

זה, חבר מטען איטי לשקע בתא המטען. ניתן
סכז שירות של מרצדכוש מטען זה במרלר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

במו כן, אחד התנאים הבאים לפחות חייכ
להתקיים:

המנוע דומם.£
הנהג לא חגור ודלת הנהג פתוחה.£
כת.קיימת תקלה במער£
אספקת החשמל אינה מספקת.£
כב נייח במשך פרק זמן ארוך.הר£

 נדלקת בלוחנורית החיווי האדומה 
המחוונים.

בלם החניה החשמלי אינו מופעל אוטומטית אם
מדומם את המנוע. ECO start/stopתפקוד 

שחרור אוטומטי

בלם החניה החשמלי משוחרר אוטומטית, אם
מתקיימים כל התנאים הבאים:

המנוע פועל£
.....R או Dבורר ההילוכים במצב £

ה.ת הבטיחות חגורחגור£
אתה לוחץ על דוושת ההאצה.£

, מכסהRבת ההילוכים האוטומטית במצב אם תי
בת להיות סגור.תא המטען חיי

ת הבטיחות, על התנאיםת חגוראם לא חגר
הבאים להתקיים כדי לשחרר אוטומטית את בלם

החניה החשמלי:
ה.דלת הנהג סגור£
 או לפניPהוצאת את בורר ההילוכים ממצב £

כן נהגת במהירות העולה על 3 קמ“ש.

היזהר לא ללחוץ בטעות על דוושת החניה.
כבת, בלם החניה עלול להשתחרר והראחר

יתחיל לנוע.

בלימת חירום

כב באמצעותבלום את הרה חירום ניתן לבמקר
בלם החניה החשמלי.

של בלם חוף את ידית במהלך נהיגה, ד¿
 עמוד 175).«החניה החשמלי (

כב נבלם כל עוד אתה ממשיך ללחוץ עלהר
 של בלם החניה החשמלי. ככלידית 

שארוכה הלחיצה על ידית בלם החניה
, חזק יותר כוח הבלימההחשמלי 

המופעל.

במהלך הבלימה:
הץנשמעים צלילי אזהר£

Release parking brake מופיעה הודעה£
(שחרר בלם חניה).

 מהבהבת בלוחנורית החיווי האדומה £
המחוונים.

ה מוחלטת מופעלכב נבלם לעצירלאחר שהר
בלם החניה החשמלי.

כבה את מתג ההתנעה.¿

פתח את מכסה תא המטען.¿

.ה ראשונה כת עזרהוצא ער¿
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ECO  תצוגת 

 מציינת עד כמה הנהיגה שלךECOתצוגת 
ת לך להגיע עוזרECOחסכונית. תצוגת ה�

רות שנבחרו ובתנאיבי בנהיגה בהגדלחסכון המר
בותך הקיימים. סגנון הנהיגה שלך משפיע ררהד

על תצרוכת דלק.

 מכילה 3 פסים:ECOתצוגת ה�
£Acceleration.(האצה) 
£Constant.(נהיגה חלקה) 
£Coasting.(שיוט) 

ך הממוצע של שלושתת האחוזים היא הערספיר
כים של שלושתכים בשלושת הפסים. הערהער

הפסים ושל הממוצע מתחילים ב� 50%. אחוז
גבוה יותר מציין סגנון נהיגה חסכוני יותר.

 לא מציינת את תצרוכת הדלקECOתצוגת ה�
 אינו מצייןECOבוע בתצוגת בפועל. האחוז הק

בוע.ך תצרוכת קער

ביםמים רבנוסף על סגנון הנהיגה שלך, ישנם גור
המשפיעים על התצרוכת כגון:

מטען£
לחץ אוויר בצמיגים£
ההתנעה קר£
ת מסלולבחיר£
כני חשמלשימוש בצר£

.ECOמים אלה אינם כלולים בתצוגת גור

בוןכה של סגנון הנהיגה שלך מביאה בחשההער
את שלוש הקטגוריות הבאות:

£Accel. כה של כל תהליכי � האצה (הער
ההאצה).

הפס מתמלא: האצה מתונה, במיוחד�
במהירויות גבוהות יותר

ביתהפס מתרוקן: האצה ספורטי�
£Constant כה של � נהיגה חלקה (הער

התנהגות הנהיגה בכל עת).
בועההפס מתמלא: מהירות ק�

תוהימנעות מהאצה או האטה מיותר
הפס מתרוקן: תנודות במהירות�

£Coasting כה של כל תהליכי � שיוט (הער
האטה)

תה, שמירהפס מתמלא: נהיגה זהיר�
ם של דוושתחק, שחרור מוקדמר

כב יכול לשייט ללא השימושההאצה. הר
בבלמים.

הפס מתרוקן: בלימה תכופה�
סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות מנוע

מתונה.

כים גבוהים יותר בקטגוריותכדי להגיע לער
Accel. צה) ו�  (האConstant :(נהיגה חלקה) 

עצות לנהיגה

ה אזהר  

הערות כללית 

חבר את כבל המתאם למטען האיטי.¿

. עייןחבר את הכבל המתאם לשקע ¿
בהוראות ההפעלה של היצרן להנחיות

מדויקות.

 בצדV 12אם אתה מחבר את המטען לשקע 
הימין של תא המטען, לא ייטען המצבר

 ניתןV 12בטעינה איטית. לשקע חשמלי 
בות קירור. למידעלחבר רק אביזרים כגון תי

 עמוד« ראה ( V 12נוסף על שקע חשמלי 
.(302

ניתן לסגור את מכסה תא המטען אפילו אם
המטען האיטי מחובר. ודא שהתקע של שני

כב.הכבלים נמצא מחוץ לר

אם תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה, יהיו
כות בטיחות (כגון היגוי כוח או מגבר בלימה)מער

בד או לא זמינות כלל. מצבזמינות באופן חלקי בל
זה עלול להשפיע על היגוי הכוח ועל תגבור

ך להשקיע מאמציםהבלימה, לדוגמה. לכן, תצטר
כות אלה. קיימת סכנתבים יותר בהפעלת מערר

תאונה.

אל תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה.
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ה אזהר  

נהיגה בירידות

רונות ארוכיםב הילוך נמוך יותר בזמן במדשל
כבותלולים.  הקפד על כך במיוחד בנסיעה בר

עמוס.
ת שיוטבר נכון גם אם הפעלת את בקרהד

SPEEDTRONIC או  DISTRONIC PLUS.

כב ינצל את אפקט הבלימה של המנוע, ובכךהר
ך להשתמש בבלמים כדי לשמריפחית את הצור
כב. מצב זה יקל את העומס עלאת מהירות הר

כת הבלמים, וימנע מהבלמים חימום יתרמער
די.ובלאי מהיר מ

מטענים כבדים וקלים

הכת הבלמים עלולה להתחמם יתר על המידמער
אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן

חק הבלימה. מצבנסיעה. בכך אתה מגדיל את מר
כת הבלמים.זה עשוי אפילו לגרום לתקלה במער

קיימת סכנת תאונה.

ה אזהר  

ת הילוכים.מלא אחר ההמלצות להעבר£

 .Eהשתמש בתכנית נהיגה £
בועה על כבישבנסיעות ארוכות במהירות ק

מהיר, לדוגמה, ישתנה רק הפס של “נהיגה
חלקה“.

 מסכמת את מאפייני הנהיגהECOתצוגת ה�
מתחילת הנסיעה ועד לסיומה. לפיכך, ישנם

שינויים דינמיים בפסים בתחילת הנסיעה.
במהלך נסיעה ממושכת, השינויים הם קטנים

יותר. לשינויים דינמיים נוספים, בצע איפוס ידני.
 עמוד« ראה (ECO,למידע נוסף על תצוגת ה�

.(234

בלמים 

הערות בטיחות חשובות

אם אתה מוריד הילוך על כביש חלק, כדי להגיע
לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים המניעים
עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה מגביר את

סכנת החלקה ותאונה.

אל תוריד הילוכים בכביש חלק.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור
משענת לרגל. אל תלחץ בו�זמנית על דוושת

הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.

בועה על דוושת הבלמים עשויהלחיצה ק
פידותם של רבלאי מוקדלגרום לנזק ול

הבלמים.

אם הבלמים עמדו בעומס כבד, אל תעצור את
כב מיד, אלא המשך לנהוג לזמן מה. באופןהר

ם האוויר לקרר את הבלמים מהרזה תאפשר לזר
יותר.

בחון מדיאם נעשה שימוש מתון בבלמים, עליך ל
פעם את יעילותם. כדי לעשות זאת, בלום חזק

בר משפר אתיותר במהירות גבוהה יותר. הד
האחיזה של הבלמים.

כבישים רטובים

ם כבד ללא בלימה,בעת נהיגה ממושכת בגש
ת כאשר תשתמשתיתכן תגובת בלמים מאוחר

ת תיתכן גםבהם לראשונה. התגובה המאוחר
כב במתקן האוטומטי אולאחר שטיפת הר

בנהיגה במים עמוקים.

בה יותר.עליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה ר
כב שלפנים.חק גדול יותר מהרשמור מר

לאחר נהיגה בכבישים רטובים או לאחר שטיפת
ה על תנאי התנועה.כב, בלום קלות תוך הקפדהר

בשבאופן זה תחמם את דיסקות הבלמים ותיי
ר יותר ותגן עליהם מפני קורוזיה.את הבלמים מה

ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים שטופלו
במלח

אם אתה נוהג בכבישים שטופלו במלח, שכבת
פידותמלח עשויה להיווצר על הדיסקים ועל ר

חק בלימההבלמים. שכבה כזו עלולה להוביל למר
ארוך יותר באופן ניכר.

בלום מדי פעם כדי להסיר שאריות מלח£
אפשריות. וודא שאינך מסכן משתמשי כביש

אחרים בעת הבלימה.
לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בתחילת£

נסיעה ובסופה.

כבחק גדול יותר מכלי הרשמור על מר£
שלפניך.
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פידות ודיסקות בלמים חדשותר

פידות בלמים חדשות מגיעות ליעילות הבלימהר
ך כמההאופטימלית שלהן רק לאחר נהיגה לאור

מאות קילומטרים. לפני שאפקט בלימה
ג, עליך לפצות על אפקטאופטימלי זה מוש

הבלימה המופחת בהפעלת לחץ גדול יותר על
דוושת הבלימה.

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
פידות/בלמי הדיסק הבאים:להתקין את הר

תבלמי דיסק שאושרו לשימוש בידי חבר£
ס בנץ.מרצד

תפידות  שאושרו לשימוש בידי חברבלמים/ר£
ס בנץ או אלה באיכות זהה.מרצד

פידות בלמים אחרים עלולים לסכןבלמי דיסק או ר
כבך.את בטיחות ר

החלף תמיד בו זמנית את כל בלמי הדיסק ואת
פידות הבלמים על אותו סרן. התקן תמידכל ר

בות החלפת בלמיפידות בלמים חדשות בעקר
הדיסק.

כבך מצויד בבלמי דיסק קלים שאליהם מותאםר
בור הברגה.מכלול הגלגל עם חישוק וחי

בד אלה המאושרים בידישימוש בבלמי דיסק מל
חק ביןס בנץ עשוי לשנות את המרמרצד

ך. העמסהת הצורהגלגלים ונתון לאישור, במיד
פתאומית בעת טיפול בבלמי דיסק (כגון החלפת

ה, אם מותקניםגלגלים) עלולה לגרום לנוחות ירוד
כב בלמי דיסק קלים. הימנע מהפעלתבר

עומסים כבדים ופתאומיים על בלמי דיסק קלים,
בפרט על לוחית הבלמים.

AMGמיים של בלמי ביצוע קר

.AMGכבי בלמי ביצוע זמינים רק בר

ה לעמוד נועדAMGכת הבלמים של מער
בעומסים כבדים, ובגלל זה עשויים להישמע

רעשים בעת בלימה. הרעשים תלויים:
במהירות£
בכוח הבלימה£
ה ולחותבה כגון טמפרטורביבתנאי הס£

כת הבלימה,בים הנפרדים של מערכיבלאי הר
פידות בלמים או בלמי דיסק, תלוי בסגנוןכגון ר

נהיגה אישי ובתנאי הפעלה.

 נהיגה בכבישים רטובים

ציפה

ברו מים בעומק מסוים על פני הכביש,אם הצט
קיימת סכנת הציפה גם אם:

תנהג במהירויות נמוכות.£
לצמיגים יש סוליה עמוקה דיה.£

לכן, עליך לאמץ המלצות הבאות בעת נסיעה
בהם עשויה להיווצרם כבד או בתנאים שבגש

ציפה:
האט את מהירותך£
הימנע מנסיעה בתלמי צמיגים£
הימנע מפעולות היגוי פתאומיות£

בלום בזהירות£

נהיגה על כבישים מוצפים

כב הנוסעים לפניך ובכיווןנא זכור כי כלי הר
המנוגד יוצרים גלים. הגלים עלולים ליצור

בי המותרחריגה מעל עומק המים המר
לחצייה.

בות.חובה לציית להוראות אלה בכל הנסי
ת, אתה תגרום נזק למנוע,אחר

בת ההילוכים.כב או לתילאלקטרוניקת הר

לכן, בלתי אפשרי לנקוב בנסועה (חיי שירות)
בות. סגנון נהיגהשתהייה תקפה בכל הנסי

בל מידע נוסףבלאי מוגבר. ניתן לקם לבי גורסיאגר
ס מורשהכז שירות של מרצדעל בלאי בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

פידות בלמים ובלמי דיסק חדשים או מוחלפיםר
בי שלהם רקמגיעים לאפקט הבלימה המיט

ך כמה מאות קילומטרים. ניתןלאחר נסיעה לאור
לפצות על אפקט בלימה מופחת באמצעות

ב יותר על דוושת הבלמים. זכורהפעלת כוח ר
את זה תמיד והתאם את סגנון הנהיגה שלך ואת

כוח הבלימה בתקופת ההרצה.

בלאי בלמים מוגבר.מת לבלימה חזקה מדי גור
ת הבלמיםריות אזהרהקפד על ההתרעות של נו

הנדלקות בלוח המחוונים ועל הודעות המצב
ב�תכליתית. אם אתההמופיעות בתצוגה הר

בדוקך כלל, דאג לרנוהג במהירות גבוהה בד
כת הבלמים.ביעות את מערבק
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ה אזהר  
אם צינור הפליטה חסום  או אם לא ניתן לאוורר

כב לכוד בשלג), גזיםכב כהלכה (אם הראת הר
 עשויים)COרעילים (דוגמת פחמן חד�חמצני 

כב . קיימת סכנת פציעותלחדור לתוך כלי הר
קטלניות.

אם המנוע או חימום העזר פועלים, וודא שהאזור
כב נקי משלג. כדי לוודא שיש אספקתב לרבימס

כב שאינו חשוף לרוח.אוויר טובה, פתח חלון בצד הר

ה אזהר  

כזף בתחילת העונה במרכבך לחורהכן את ר
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

ת בכבישים חלקים.עליך לנהוג בזהירות מיוחד
הימנע מהאצות פתאומיות, מתמרוני היגוי

ובלימה.

כב עומד להחליק או לא ניתן לעצור אותואם הר
במהירות נסיעה איטית:

.Nהעבר את בורר ידית ההילוכים למצב ¿

כב לשליטה באמצעותנסה להביא את הר¿
תיקוני היגוי.

מחוון טמפרטורות חיצוניות לא נועד להיות התקן
הח. שינויים בטמפרטורה מפני קראזהר

החיצונית מוצגים לאחר זמן השהייה מסוים.
תטמפרטורות הנמצאות מעט מעל נקוד

כים אינן מכוסותרהקיפאון אינן מבטיחות שד
ח, במיוחדח. הכביש עשוי להיות מכוסה בקרבקר

כות נהיגהמער

סתוכנית נהיגה חכמה של מרצד
בנץ

ס בנץוכנית הנהיגה החכמה של מרצדת
בטיחות ולסיועכות חדשניות למשמעותה מער

לנהג שמגבירות את הנוחות ומסייעות לנהג
כות חכמותבמצבים קריטיים. באמצעות מער

ך לקראתרבה את אבן הדס בנץ הציאלה מרצד
נהיגה אוטונומית.

ס בנץ כוללתתוכנית הנהיגה החכמה של מרצד
ביתבי הבטיחות הפעילה והפסיכיאת כל מר

בטיחותב � לכת אחת מתוכננת היטבמער
ך.רכב וזו של משתמשים אחרים בדהנוסעים בר

כות בטיחות בנהיגהמידע נוסף על מער
 עמוד 72).«(

באזורים מיוערים ועל גשרים.
הך אם הטמפרטוררכז בתנאי דעליך להתר

ת הקיפאון.ב נקודביהחיצונית נעה ס
למידע נוסף על נהיגה עם שרשראות שלג,

 עמוד 348).«ראה (
למידע נוסף על נהיגה עם צמיגי קיץ, ראה

 עמוד 347).«(
ף“ ראהב להערות על ”נהיגה בחורשים ל

 עמוד 347).«(

ת שיוט  בקר

הערות כלליות

ך על מהירות נסיעהת עבורת שיוט שומרבקר
בועה. היא בולמת באופן אוטומטי כדי למנועק

בעה. הורד הילוך בזמןחריגות מהמהירות שנק
בנהיגה בירידות ארוכות ותלולות. הקפד על כך

כבך עמוס במטען. פעולה זובמיוחד אם ר
תאפשר לך להשתמש באפקט הבלימה של

כת הבלמיםהמנוע, להפחית את העומס על מער
ולמנוע את חימום היתר של הבלמים ואת הבלאי

המואץ שלהם.

ת שיוט רק אם תנאי הכבישהשתמש בבקר
בועהת מהירות קוהתנועה מאפשרים שמיר

במשך פרק זמן ארוך. ניתן לשמור בזיכרון כל
מהירות נסיעה מעל 30 קמ“ש.

ף   נהיגה בחור

אם אתה מוריד הילוך על כביש חלק כדי להגיע
לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים המניעים
עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה מגביר את

סכנת ההחלקה ותאונה.

בלימה נוספת שלבכביש חלק, אל תוריד הילוכים ל
המנוע.

ברו בהם מים,ך שהצטראם עליך לנהוג בקטעי ד
נא זכור:

אסור שמפלס המים העומדים יעלה על£
כב.כב הרהקצה התחתון של מר

אסור לנהוג במהירות העולה על “קצב£
ההליכה“.
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ת שיוטידית בקר

ת השיוט מציינת איזו בידית בקרLIMנורית חיווי 
ה:כת נבחרמער

ת שיוט.ה בקר נבחר כבויה:LIMנורית חיווי £
 נבחר ספידטרוניק דולקת:LIMנורית חיווי £

משתנה.
הת שיוט מופעלת, המהירות השמורכאשר בקר

ב�תכליתית במשך 5בזיכרון מוצגת בתצוגה הר
תו  נדלק  המקטעשניות. כמו כן, במד המהיר

בית.בין המהירות המרה לבין המהירות השמורש

ת שיוטת בקרבחיר

הערות בטיחות חשובות

תאם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, בקר
השיוט לא יכולה להפחית את סכנת התאונה או

ת שיוט לא יכולהלגבור על חוקי הפיזיקה. בקר
ב בתנאי כביש, תנועה ומזג האוויר.להתחש

בד. אתה אחראי עלת שיוט היא כלי עזר בלבקר
כב,כב שלפניך, על מהירות הרחק מכלי הרהמר

ב.ת הנתיעל הבלימה בזמן ועל שמיר

ת שיוט:אל תפעיל בקר
בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£

בועה, לדוגמה בעומסלשמור על מהירות ק
תנועה או בכבישים מפותלים.

בנהיגה על כבישים חלקים. בלימה או האצה£
עשויה לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים

כב.המניעים ולהחלקה של  הר
ם או שלגפל, גשה בגלל ערבתנאי ראות ירוד£

כבד.

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר

LIM נורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית או לקריאהלשמיר 
הלמהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
נמוכה יותר

ת שיוט לספידטרוניק משתנהמעבר בין בקר

ת שיוטנטרול של בקר 

קינורטדיפסהו טוישה תרקבאת  ליעפהל ןתינ
ת השיוט.המשתנה באמצעות ידית בקר

 כבויה או דולקת. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿
ה.ת שיוט כבר נבחראם היא כבויה, בקר

תאם היא אינה כבויה, לחץ על ידית בקר
.שיוט בכיוון החץ 

ת השיוט בידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה.ת שיוט נבחרתיכבה. בקר

בועהת מהירות ונהיגה במהירות קשמיר

באפשרותך לשמור את המהירות הנוכחית

בזיכרון אם היא עולה על  30 קמ“ש.

כב למהירות הרצויה.ץ את הרהא¿

ת השיוט למעלהה על ידית בקרלחץ בקצר¿
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. או למטה 
הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כב שומר עלת השיוט מופעלת. הרבקר
המהירות באופן אוטומטי.

ת השיוט לא תהייה מסוגלתבקרייתכן ש
ה בזיכרוןלשמור על המהירות השמור

בעליות. המהירות המאוחסנת בזיכרון
ת השיוטמתחדשת ביציאה מהעלייה. בקר

ת על המהירות המאוחסנת בזיכרוןשומר
ה באמצעות הפעלה אוטומטית שלביריד

הבלמים.

הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ה אזהר  

בלימתו אוע קצר עד לכור כי ייתכן שיחלוף רגז
בעה.כב למהירות שנקהאצתו של הר

ת השיוט כלפי מעלה לחץ את ידית בקר¿
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 

למהירות נמוכה יותר.

ת השיוט לחוצה עדשמור את ידית בקר¿
ג המהירות הרצויה.שתוש

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

ת במרווחים שלרלשינוי המהירות המוגד¿
ת השיוטלחץ את ידית בקר 1 קמ“ש:

עד  או מטה  ה כלפי מעלה בקצר
ת ההתנגדות.לנקוד

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
ת או מופחתת ב� 1 קמ“ש.מוגבר

לשינוי המהירות במרווחים של 10¿
ת השיוט כלפי לחץ את ידית בקרקמ“ש:
ה.ת עצירמעבר לנקוד או מטה  מעלה 

תה בזיכרון מוגברהמהירות האחרונה השמור
או מופחתת במרווחים של 10 קמ“ש.

ת שיוט לא מנוטרלת, אם אתה לוחץבקר
על דוושת ההאצה. אם אתה מאיץ כדי

ת שיוט מתאימה את מהירותלעקוף, בקר
ה בזיכרוןכב למהירות האחרונה שנשמרהר

בתום העקיפה.

אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא
כב בולם. אםנמוכה מהמהירות הנוכחית, כלי הר

כבאינך יודע מהי המהירות המאוחסנת, כלי הר
בלום בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.עשוי ל

בלפני קריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון שים ל
ב לתנאי התנועה. אם אינך יודע מהי המהירותל

המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה שוב.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿
.

סר את רגלך מדוושת ההאצה.ה¿
ת השיוט היאבהפעלה הראשונה של בקר

תשמור בזיכרון את המהירות הנוכחית או
כב למהירות האחרונהתווסת את מהירות הר

ה בזיכרון.שנשמר

ת מהירותרהגד
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ת השיוטנטרול בקר

ת שיוט:כים לנטרל בקררישנן כמה ד

.ת השיוט לפנים לחץ קלות על ידית בקר¿
או
בלום.¿
או
ת השיוט בכיוון החץאת ידית בקרהזז קלות ¿

.

LIMנבחר ספידטרוניק משתנה. נורית חיווי 
ת השיוט נדלקת.בידית בקר 

ת השיוט מופסקת באופן אוטומטי אם:בקר
ב את בלם החניה החשמלי.אתה משל£
אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.£
בת או אתה מפסיק מתער®ESPכת מער£

.®ESPכת את פעולת מער
Nאתה מעביר את ידית ההילוכים למצב £

במהלך נסיעה.

ה.ת שיוט מנוטרלת, יישמע צליל אזהראם בקר
Cruise control offניתן לראות את ההודעה 

ב�) בתצוגה הרמנוטרלתת השיוט (פעולת בקר
תכליתית למשך כחמש שניות.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
נמחקת, כאשר אתה מדומם את המנוע.

ותמנע מהבלמים חימום ובלאי מואץ.

הערות בטיחות חשובות

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך,
SPEEDTRONICלא יכול להפחית את סכנת 
בטל את חוקי הפיזיקה.התאונה או ל
SPEEDTRONICב בתנאי כביש, לא יכול להתחש

 הוא כלי עזרSPEEDTRONICתנועה ומזג אוויר. 
כבחק מכלי הרבד. אתה אחראי על המרבל

כב, על הבלימה בזמןשלפניך, על מהירות הר
ב.ת הנתיועל שמיר

אם מתחלף הנהג, יידע אותו על המהירות
המאוחסנת בזיכרון.

(Speedtronic) ספידטרוניק 

הערות כלליות

ספידטרוניק בולם באופן אוטומטי, כדי שלא
הילוך בזמןבעה. הורד תחרוג מהמהירות שנק

כב עמוס.בירידות תלולות וארוכות בעיקר אם הר
כך תשתמש באפקט הבלימה של המנוע. באופן

כת הבלמיםזה אתה תקל את העומס על מער

ספידטרוניק משתנה

הערות כלליות

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר בזיכרון

LIM נורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר 
ה בזיכרוןקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר 
נמוכה יותר בזיכרון

ת שיוט, דיסטרוניק פלוסמעבר בין בקר
וספידטרוניק משתנה

ספידטרוניק משתנה לנטרול 

ת השיוט ניתן להפעילבאמצעות ידית בקר
ת שיוט, דיסטרוניק פלוס וספידטרוניקבקר

משתנה.

ת השיוט מציינת באיזו בידית בקרLIMנורית חיווי 
ת:כת בחרמער

ת שיוט או בקר כבויה:LIMנורית חיווי £
דיסטרוניק פלוס נבחרו.
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ספידטרוניק דולקת: LIMנורית חיווי £
משתנה נבחר.

ת השיוט כדי להגבילניתן להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“ש, בעתאת המהירות לכל ער

שהמנוע פועל.

ת ספידטרוניק משתנהבחירל

ת בזיכרון ומוצגתהמהירות הנוכחית נשמר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

השנתות מוארות במד המהירות, מתחילת
ה.רהחוגה ועד למהירות שנשמ

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר
הרקריאה למהירות האחרונה שנשמ

אם מתחלף הנהג, יידע אותו על הגבלת
המהירות המאוחסנת בזיכרון.

 דולקת. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿
אם היא דולקת, ספידטרוניק משתנה נבחר

כבר.
תאם היא אינה דולקת, לחץ על ידית בקר

.השיוט לכיוון החץ 
ת השיוטבידית בקר  LIMנורית חיווי 

תידלק. ספידטרוניק משתנה נבחר.

ת המהירות הנוכחית בזיכרוןשמיר

ת השיוט כדיבאפשרותך להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“שלהגביל את המהירות לכל ער

כל עוד המנוע פועל.

 כלפיטוישה תרקב תידי לע הרצקב ץחל¿
. או כלפי מטה  הלעמ

ה אזהר  
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא

כב בולם. אם אינךנמוכה מהמהירות הנוכחית, הר
כב עשוייודע מהי המהירות המאוחסנת, כלי הר

בלום בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.ל

ב לתנאי הכביש והתנועה לפני קריאהשים ל
למהירות המאוחסנת בזיכרון. אם אינך יודע מהי
המהירות המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה

שוב.

ת השיוטה את ידית בקרמשוך בקצר¿

.כלפיך 

ת מהירותרהגד

שינוי המהירות במרווחים של 10 קמ“ש:¿
ת השיוט מעברלחץ קלות על ידית בקר

ת ההתנגדות כלפי מעלה לנקוד
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למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 
למהירות נמוכה יותר.

או
ת השיוט לחוצה מעברהחזק את ידית בקר¿

גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד
ת השיוטה על ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

 למהירות גבוהה יותר אוכלפי מעלה 
 למהירות נמוכה יותר.כלפי מטה 

:ש“מק 1 לש םיחוורמב  תוריהמה יוניש¿
ת השיוט  כלפילחץ קלות על ידית בקר

 למהירות גבוהה יותר או כלפימעלה 
 למהירות נמוכה יותר.מטה 

או
ת השיוט לחוצההחזק את ידית בקר¿

גת המהירותת ההתנגדות, עד להשבנקוד
ת השיוטה על ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

 למהירות גבוהה יותר אוכלפי מעלה 
 למהירות נמוכה יותר.כלפי מטה 

בית ספידטרוניק למצב פסיעברה
תאם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

ההתנגדות (קיקדאון), ספידטרוניק עובר למצב
ב�תכליתית תופיע ההודעהבי.  בתצוגה הרפסי

 (ספיד�SPEEDTRONIC passiveהבאה: 
בי).טרוניק פסי

לאחר מכן באפשרותך לחרוג מהמהירות
ה.השמור

ספידטרוניק הופך שוב לפעיל אם אתה:

ה ללאנוהג לאט יותר מהמהירות השמור£
קיקדאון.

מגדיר מהירות חדשה. או£

ה.קורא למהירות האחרונה שנשמר£

SPEEDTROIC suspendedההודעה 
ב(ספידטרוניק מושהה) תיעלם מהתצוגה הר

תכליתית.

נטרול של ספידטרוניק משתנה

לא ניתן לנטרל  ספידטרוניק משתנה
באמצעות בלימה.

כים להפסיק את פעולתו שלרישנן כמה ד
הספידטרוניק המשתנה:

ת השיוט לפניםלחץ קלות על ידית בקר¿

.

או

ת השיוטה על ידית בקרלחץ לחיצה קצר¿

. בכיוון החץ

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 

כבית. ספידטרוניק משתנה מנוטרל.

ת שיוט או דיסטרוניק פלוס נבחרים.בקר

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
נמחקת כאשר אתה מדומם את המנוע.

בועספידטרוניק  ק

ך  להגבלת מהירותרב הדניתן להשתמש במחש
בועה בין 160 קמ“ש (לדוגמה עבור נהיגה עםק

 עמוד 246).«בית (ף) למהירות המרצמיגי חור

גת,ה בזיכרון מושמעט לפני שהמהירות השמור
ב�תכליתית.היא מופיעה בתצוגה הר

בוע נשאר פעיל, גם אם מופסקתספידטרוניק ק
פעולתו של ספידטרוניק משתנה.

ה בזיכרון,אינך יכול לחרוג מעל המהירות השמור
תגם אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

ההתנגדות (קיקדאון).

 דיסטרוניק פלוס 

הערות כלליות

דיסטרוניק פלוס מווסת את המהירות ומסייע לך

כב שלפניך.חק מהרבאופן אוטומטי לשמור מר
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כת חיישן הרדאר.כבים מזוהים באמצעות מערהר
דיסטרוניק פלוס בולם באופן אוטומטי, כך שלא

בעה.תתבצע חריגה מהמהירות שנק
עליך להוריד הילוך בזמן בנהיגה בירידות ארוכות

כב עמוס. בכך תשתמשותלולות, בפרט אם הר
כתבבלימת המנוע שתפחית את העומס על מער

הבלמים ותמנע התחממות יתר של הבלמים ואת
הבלאי המואץ שלהם.

מזהה סכנת DISTRONIC PLUSכת אם מער
ה חזותית וקולית.בל אזהרהתנגשות, תק

כת אינה יכולה למנוע התנגשות ללאהמער
ה יישמע לסירוגין ותידלקבותך. צליל אזהרהתער

חק בלוחת המרה של שמירנורית האזהר
כבחק מהרהמחוונים. בלום מיד כדי להגדיל מר

שלפניך או נקוט פעולת התחמקות אם בטוח
לעשות זאת.

דיסטרוניק פלוס פועלת בטווח מהירות בין 0 ל�
200 קמ“ש.

אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס בנהיגה בכבישים
עם שיפועים תלולים.

הערות בטיחות חשובות 

ה אזהר  
ב: לא תגיDISTRONIC PLUSכת מער

לאנשים או בעלי חיים.£

ך, לדוגמה כלירלמכשולים נייחים בד£
כב נייחים או חונים.ר

בך.לתנועה הבאה לקראתך וחוצה את נתי£

ה או לאכת עשויה לא לתת אזהרלכן, המער
ב במצבים מסוג זה. קיימת סכנת תאונה.להתער

ב לתנאי התנועה והייה מוכןתמיד הקדש תשומת ל
בלום.ל

ה אזהר  
 לא תמיד יכולהDISTRONIC PLUSכת מער

לזהות בבירור משתמשי כביש אחרים או מצבי
כבים.תנועה מור

כת:במקרים כאלה עשויה המער

בלום אתת ולאחר מכן לה מיותרלהפיק אזהר£
כב.הר

ב.ה ולא להתערלא להפיק אזהר£

להאיץ בפתאומיות.£

ה אזהר  

קיימת סכנת תאונה.

בלום, במיוחדהמשך לנהוג בזהירות והייה מוכן ל
DISTRONICכת ה ממערבלת אזהרלאחר ק

PLUS.

כבך  בולמת את רDISTRONIC PLUSכת מער
בי לכל היותר. אם כוחעד 50% מכוח הבלימה המר

DISTRONICכת הבלימה אינו מספיק, מער
PLUSה קולית וחזותית. קיימת מפיקה אזהר

סכנת תאונה.

במקרים אלה, הפעל בעצמך את הבלמים ונסה
בצע פעולת התחמקות.ל

HOLD או תפקוד DISTRONIC PLUSם  א

כב בולם אוטומטית במצביםמופעלים, הר
כב, נטרל אתמסוימים. כדי למנוע נזק לר

DISTRONIC PLUSואת תפקוד ה� HOLD
במצבים הבאים או דומים:

כב.ת הרבעת גריר£
כב.במתקן לשטיפת הר£

כתאם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, מער
DISTRONIC PLUSאינה יכולה להפחית את 

בטל את חוקי הפיזיקה.סכנת התאונה או ל
DISTRONIC PLUSב בתנאי אינה יכולה להתחש

כת היא כלי עזרכביש, תנועה או מזג אוויר. המער
כב שלפניך,חק מהרבד. אתה אחראי על המרבל

תעל המהירות, על הבלימה בזמן ועל שמיר
ב.הנתי

DISTRONIC PLUS כת אל תשתמש במער
בתנאים הבאים:

בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£
בועה (עומס תנועה אולשמור על מהירות ק

כבישים מפותלים).

כים חלקות. בלימה או האצהרבנהיגה בד£

עלולה לגרום לאבדן האחיזה בגלגלים

כב.המניעים ולהחלקת הר

ם כבד אופל, גשבתנאי ראות לקויה (ער£
שלג).

 עשויה לא לזהותDISTRONIC PLUS כת מער
כב צרים הנוסעים מלפנים, לדוגמהכלי ר

ב אחר.כב הנוסעים בנתיאופנועים או כלי ר
פעולת הזיהוי של המכשולים עלולה להיפגם



מפתח עניינים

187
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
כות נהיגה מער

בעיקר בשל:
חיישנים מלוכלכים או חסומים.£
ם כבד.שלג או גש£
הפרעה ממקורות רדאר אחרים.£
החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה£

ב�קומות.בחניון ר

 הפסיקה לזהותDISTRONIC PLUS כתאם מער
כב שלפנים, היא עשויה להאיץאת הר

בפתאומיות כדי להגיע למהירות שאוחסנה
בזיכרון.

מהירות זו עלולה:

ךרב פנייה או יציאה מדלהיות גבוהה מדי לנתי£

המהיר

ב השמאלי, שתעקוףלהיות כה גבוהה בנתי£

ב הימניכב בנתיכלי ר

ב השמאלי עד כדילהיות גבוהה בנהיגה בנתי£
ב הימני.כב בנתיכך שאתה עוקף כלי ר

אם נהגים מתחלפים, יידע את הנהג החדש על
המהירות שאוחסנה בזיכרון.

ת שיוטידית בקר

להפעלה או להעלאת מהירות.
חק המינימלי המפורט.ביעת המרלק

.LIMנורית חיווי 

להפעלה במהירות הנוכחית/המהירות.

ה.האחרונה שנשמר

להפעלה או להפחתת מהירות.

למעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק
משתנה.

לנטרול דיסטרוניק פלוס.

ת שיוט ניתן להפעילבאמצעות ידית בקר
דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק משתנה.

ת השיוט מציינתבידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה:כת נבחראיזו מער

 נבחר דיסטרוניק כבויה: LIMנורית חיווי £
פלוס.

 נבחרדולקת:  LIMנורית חיווי £
ספידטרוניק משתנה.

ת דיסטרוניק פלוסבחיר

 כבויה. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿

אם היא כבויה, דיסטרוניק פלוס כבר נבחר.

תאם היא אינה כבויה, לחץ על ידית בקר
.השיוט בכיוון החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
תיכבה. דיסטרוניק פלוס נבחר.

הפעלת דיסטרוניק פלוס

תנאי הפעלה

כדי להפעיל את דיסטרוניק פלוס, התנאים

בים להתקיים:הבאים חיי

ב להיות מותנע. ייתכן כי עליך לנהוגהמנוע חיי£

במשך כשתי דקות לפני שיהיה דיסטרוניק

פלוס מוכן להפעלה.

יש לשחרר את בלם החניה החשמלי.£

 להיות מופעלת אך ללא®ESPכת על מער£

בות.התער

אין להפעיל סייען חניה פעיל.£
.D בצמב תויהל םיכוליהה תבית לע£
התא רשאכ הרוגס תויהל תבייח גהנה תלד£
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תרוגח וא D בצמל P בצממ ךוליה ריבעמ
.תקדוהמ תויהל תבייח תוחיטבה

תוירוחאה תותלדהו ימדקה עסונה תלד£
.תורוגס תויהל תובייח

סולפ קינורטסיד דוקפתב רוחבל שי£
.)781 דומע «( טוישה תרקב תידי תועצמאב

הפעלה

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿
. או מטה  או לחץ אותה מעלה 
דיסטרוניק פלוס מופעל.

ת השיוט לחוצה כלפיהחזק את ידית בקר¿
 עד שהמהירות או כלפי מטה מעלה 

בעת.הרצויה נק
הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כבכבך מתאים את מהירותו לזו של הרר
שלפנים, אך רק עד למהירות שאוחסנה

בזיכרון.

אם אינך משחרר באופן מלא את דוושת
DISTRONIC PLUS ההאצה, ההודעה

suspended(דיסטרוניק פלוס מושהה) 
הב�תכליתית. במקרמופיעה בתצוגה הר

כב האיטי הנעחק מהרכזה לא יישמר מר
בעלפניך. אתה תנהג במהירות שתק

באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה.
כבךניתן להפעיל את הדיסטרוניק פלוס, אם  ר

בוע היאהמהירות המינימלית שניתן לק  נייח.
30 קמ“ש.

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרמשוך בקצר¿
 או כלפי, או  לחץ אותה כלפי מעלה 

.מטה 

דיסטרוניק פלוס מופעל.

הפעלה במהירות הנוכחית/מהירות
האחרונה שנשמר

ה אזהר  
ה בזיכרון והיאאם אתה קורא למהירות השמור

כב מאיץ או מאט.שונה מהמהירות הנוכחית, הר
כב עשויה, הראם אינך יודע מה המהירות השמור

להאיץ או להאט באופן בלתי צפוי. קיימת סכנת
תאונה.

בוןה, הבא בחשלפני הקריאה למהירות השמור
את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהי המהירות

ה, אחסן מחדש את המהירות הרצויה.השמור

.ה כלפיך ה את ידית הבקרמשוך בקצר¿

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

 מופעלת. בעתDISTRONIC PLUS כתמער
ת המהירותהפעלתה הראשונה, נשמר

ה את מהירותת, היא מגדירהנוכחית. אחר
ך האחרון שנשמר.כב לערהשיוט של הר

DISTRONIC PLUS     נהיגה עם

התחלת נסיעה ונהיגה

אם ברצונך להתחיל לנסוע בסיוע¿
DISTRONIC PLUS:הסר את רגלך מדוושת 

הבלמים.
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ת השיוט כלפיךה את ידית בקרמשוך בקצר¿
.

או

כבך מתחיל לנסוע ומתאיםה. רהאץ בקצר¿
כב שלפניך.את מהירותו לזו של הר

כבך מאיץכב אינו מזוהה לפניך, ראם שום ר
בעה מראש.למהירות שנק

כב יכול להתחיל לנסוע כאשר הוא פונה אלהר
במכשול בלתי מזוהה או כאשר הוא נוסע בנתי

כב בולם אוטומטית. קיימתאחר. במצב זה הר
בלום בכל עת.סכנת תאונה. הייה מוכן ל

DISTRONICכת כב לפניך, מעראם אין שום ר
PLUSת שיוט. פועלת כמו בקר

כב מזהה שהרDISTRONIC PLUSכת אם המער
ך זורכבך. בדשלפניך האט, היא בולמת את ר

ת.בחרחק שנשמר המר

כב מזהה שהרDISTRONIC PLUSכת אם המער
כבךה את מהירות רשלפניך מאיץ, היא מגביר

עד למהירות המאוחסנת בזיכרון.

ת תכנית הנהיגהבחיר

:AMG) בדכב (מללי רכל כ
 תומכת בסגנון נהיגהDISTRONIC PLUS כתמער

«  (S בי כשאתה בוחר בתכנית נהיגה  ספורטי
כבבות זאת ההאצה לרעמוד 166).  בעק

בעה מראש היאשלפנים או למהירות שנק
כב, הרEת בתכנית נהיגה דינמית יותר. אם בחר

מאיץ באופן חלק יותר. מומלץ להשתמש
ה זו בנהיגה בעומס תנועה.רבהגד

 דיסטרוניק פלוס תומך בסגנון נהיגה:AMGכבי ר
Mאו S בי כשאתה בוחר תכנית נהיגה  ספורטי

כב שלפנים או עמוד 166). האצה עד לר«(
בעה מראש היא דינמית יותר.למהירות שנק

כב מאיץ, הרCכאשר אתה בוחר תכנית נהיגה 
באופן חלק יותר. מומלץ להפעיל תכנית זו

בנהיגה בעומסי תנועה.

ביםהחלפת נתי

ב עקיפה, דיסטרוניקאם ברצונך לעבור לנתי
פלוס תסייע לך אם:

מהירות נסיעתך עולה על 70 קמ“ש.£

אתה מפעיל את מחווני האיתות המתאימים.£

דיסטרוניק פלוס אינה מגלה סכנה של£
התנגשות.

כבך.אם מתקיימים התנאים  הנ“ל, יאיץ ר
בים נמשכתההאצה תיקטע אם החלפת הנתי

חקב מדי או אם התקצר באופן ניכר המרזמן ר
כב שלפנים.כבך לרבין ר

כת דיסטרוניקבים מערבעת החלפת נתי
כבב השמאלי (לכלי רת את הנתיפלוס מנטר

כבב הימני לכלי רעם הגה שמאלי), ואת הנתי
עם הגה ימני.

ך ותנועהרתנאי ד

.תונידמה לכב םינימז םניא םיאבה םידוקפתה

DISTONIC PLUS משתמש במידע נוסף
כת הניווט שלך כדי להתאים את פעולתוממער

בר נכון אם אתה נוסעלמצבי תנועה שונים. הד
 פעיל ואתה:DISTONIC PLUSכב, אחרי ר

ב או נכנס לכיכר.מתקר£
.Tב לצומת מתקר£
פונה ליציאה מכביש מהיר.£

DISTONICכב לפניך יצא מטווח הזיהוי, גם אם הר
PLUSממשיך לשמור באופן זמני על מהירות 

כב. תגובההנסיעה הנוכחית ואינו מאיץ את הר
כתזו מבוססת על נתוני המפה הנוכחיים ממער

הניווט.

ת.רכב מאיץ למהירות שהגדלאחר מכן, הר

הבון שעקיפה מימין אסורכת מביאה בחשהמער
בהןכים בין�עירוניות שרבכבישים מהירים ובד

המהירות היא מעל 80 קמ“ש. מהירות הנהיגה
במותאמת למהירות של טור המכוניות בנתי

משמאל.
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ה אזהר  

העציר

כתכב שנבלם באמצעות המעראם אתה יוצא מהר
DISTRONIC PLUSבד, הוא עשוי להתחיל לנוע בל

אם:

כת או באספקת החשמל.קיימת תקלה במער£

 נוטרלהDISTRONIC PLUSכת המער£
ת השיוט על ידי נוסע אובאמצעות ידית בקר

כב, לדוגמה.מחוץ לר

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

נוסע לוחץ על דוושת ההאצה לחוצה, למשל.£

קיימת סכנת תאונה.

כב, נטרל את דיסטרוניקאם ברצונך לעזוב את הר
רות.רדכב כנגד הידפלוס, ואבטח את הר

למידע נוסף על נטרול  של דיסטרוניק פלוס, ראה
 עמוד 191).«(

כב שלפניךאם דיסטרוניק פלוס מזהה כי הר
כבך עד למצב נייח.בלום את רעוצר, הוא י

כבך עצר, הוא נשאר נייח ואינךמיד לאחר שר
צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.

כב באמצעותתוך זמן קצר יש לאבטח את הר
בלם החניה החשמלי ולשחרר את בלמי השירות.

כבךר, רחק המינימלי שהוגדבהתאם למר
חק מספיק מאחוריה מלאה במריגיע לידי עציר

חק מינימלי זהת מררכב שלפנים. הגדהר
ת השיוט.בעת באמצעות בקר בידית בקרנק

בת ההילוכיםכאשר דיסטרוניק פלוס מופעל, בתי
 באופן אוטומטי אם:Pב מצב החניה ישול

תת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£
ודלת הנהג פתוחה.

המנוע דומם, אלא אם נכבה באופן£
.ECO start/stop אוטומטי בידי התפקוד

בהןמניעת עקיפה מימין תקפה במדינות ש
נוהגים בצד ימין. במדינות בהן נוהגים בצד

ה עקיפה משמאל.שמאל אסור

כת.קיימת תקלה במער£
מתח החשמל נמוך מדי.£

אם קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי, ייתכן
 באופן אוטומטי.Pב מצב כי ישול

ת מהירותרהגד

כדי ת השיוט למעלה לחץ על ידית בקר¿
 כדי להפחיתלהגביר מהירות או למטה 

מהירות.

גת המהירותה עד להשת הבקרהחזק את ידי¿
הרצויה.

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿
DISTRONICה. המהירות החדשה נשמר

PLUSמופעל והוא מתאים את מהירות 
ה בזיכרון.כב למהירות החדשה שנשמרהר

בעהכדי לכוונן את המהירות שנק¿
הלחץ לחיצה קצרבמרווחים של 1 קמ“ש: 

או ת השיוט כלפי מעלה  ידית בקרעל
ת ההתנגדות.עד לנקוד כלפי מטה 

ת אוה מוגברהמהירות האחרונה שנשמר
מוקטנת ב�1 קמ“ש.

בעהכדי לכוונן את המהירות שנק¿
לחץ לחיצהבמרווחים של 10 קמ“ש: 

ת השיוט כלפי מעלה  ידית בקרה עלקצר
ת ההתנגדות.מעבר לנקוד או כלפי מטה 

ת אוה מוגברהמהירות האחרונה שנשמר
מוקטנת ב�10 קמ“ש.

אם אתה מאיץ כדי לעקוף, דיסטרוניק פלוס
כב למהירות האחרונהמחזיר את מהירות הר

ה לאחר שסיימת את העקיפה.שנשמר

חק המינימלית המררהגד

חק המינימלי עבורבוע את המרניתן לק
כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר

אוטומטי אם דיסטרוניק פלוס מופעל ואם:
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ה. המקטעים נדלקים גםבין המהירות השמורל
ב המהיר.כב מלפנים מתגלה בנתיאם הר

מטעמי התכנון, המהירות המוצגת במד
המהירות עשויה להיות שונה מעט

ר דיסטרוניק פלוס.בעה עבומהמהירות שנק

 מנוטרלDISTRONIC PLUSתצוגה בעת ש� 

 DISTRONIC PLUS בדפעיל (טקסט בל
ת השיוט מופעלת)מופיע כאשר ידית בקר

כב מלפנים, אם זוההר

כב שלפנים, ניתן לכוונוןחק מינימלי לרמר
כבךר

דיסטרוניק פלוס באמצעות שינוי טווח הזמן בין
שנייה אחת לשתיים. באמצעות תפקוד זה ניתן

חק המינימלי, אשר דיסטרוניקבוע את המרלק
כב שלפניך, בהתאםפלוס תשמור עליו מהר

חקכב. באפשרותך לראות אם המרלמהירות הר
 עמוד  190).«ב�תכליתית (בתצוגה הר

כבחק המינימלי מהרהקפד לשמור את המר
רש בחוק. התאם אתשלפניך כפי שנד

כב שמלפנים, אם צריך.חק לרהמר

. בכיוון סובב את הבקר להגדלה: ¿

חקלאחר מכן ישמור  דיסטרוניק פלוס על מר
כב שלפניך.כבך לרגדול יותר בין ר

. בכיוון סובב את הבקר להקטנה:  ¿

חקלאחר מכן ישמור דיסטרוניק פלוס על  מר
כב שלפניך.כבך לרקטן יותר בין ר

םינווחמה חולב DISTRONIC PLUS לש תוגוצת

 במד המהירותDISTRONIC PLUS תצוגות 

לאחר שדיסטרוניק פלוס מופעל, המשולש 
ה.מציג את המהירות שנשמר

כב מלפנים, מזהה רDISTRONIC PLUS אם 
כב שלפנים נדלקים מקטעים בין מהירות הר

כב מלפנים, אם זוההר
כב שלפניםחק נוכחי לרחק: מרמחוון מר

כב שלפנים, ניתןר לרחק מינימלי מוגדמר
לכוונון

כבךר

ב עמוד 241) במחש« (Assistanceבתפריט 
פית.בחור תצוגת עזר גרך באפשרותך לרהד

הגוצת( Assistance graphic דוקפת רחב¿ 
.)042  דומע «( ךרד בשחמ תועצמאב )תיפרג

מופעל DISTRONIC PLUSתצוגה בעת ש� 
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בבמחש עמוד Assistance )» (241בתפריט 

פית.בחור תצוגת עזר גרך באפשרותך לרהד

(תצוגה Assistance graphicבחר תפקוד ¿ 
 עמוד«ך (רב הדפית) באמצעות מחשגר

.(240

ה תופיע למשך 5 שניות בעתהמהירות השמור
.DISTRONIC PLUS הפעלת

,N ,Pבת ההילוכים האוטומטית במצב תי£
.Rאו 

ת שיוט כלפיך,אתה מושך את ידית בקר£
מי אוכדי להתחיל בנסיעה ודלת הנוסע הקד

אחת הדלתות האחוריות פתוחה.
כב החליק.הר£
אתה מפעיל סייען חניה פעיל.£

אם מנוטרל ה�דיסטרוניק פלוס, יישמע צליל
(פעולת DISTRONIC PLUS offה. ההודעה  אזהר

ב�דיסטרוניק פלוס מופסקת) תופיע בתצוגה הר
תכליתית למשך כחמש שניות.

עצות לנהיגה עם דיסטורניק פלוס

הערות כלליות
ת לתנאי הכבישב מיוחדהקדש תשומת ל

והתנועה הבאים:
פניות, נסיעה בעיקולים או יציאה מהם£
בכז הנתיכב שאינם נוסעים במרכלי ר£
בכב אחרים המחליפים נתיכלי ר£
כב צריםכלי ר£
כב נייחיםמכשולים וכלי ר£
ב הנסיעהכב החוצים את נתיכלי ר£

אלה, בלום אם צריך. דיסטרוניק פלוסבמצבים 
מנוטרל.

DISTRONIC PLUSנטרול של 

כים ללנטרל דיסטרוניק פלוס:רקיימות מספר ד
ת השיוט קדימהלחץ קלות את ידית בקר¿

. או
כב נייח. אובלום, אלא אם הר¿
ת השיוט בכיוון החץלחץ קלות את ידית בקר¿

.
נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי

LIM  ת השיוט נדלקת.בידית בקר
כאשר אתה מנטרל דיסטרוניק פלוס, תופיע

 (פעולתDISTRONIC PLUS offההודעה 
ב�תצוגה הרדיסטרוניק פלוס מופסקת) ב

תכליתית למשך כחמש שניות.

המהירות האחרונה שאוחסנה בזיכרון
ת, עד שאתה מדומם את המנוע.נשמר

�לא מנוטרל אם אתה  DISTRONIC PLUSה

לוחץ על דוושת ההאצה.

ביצוע פניות, כניסה לעיקול או יציאה ממנו

דיסטרוניק פלוס מנוטרל באופן  אוטומטי אם:

ב את בלם החניה החשמלי או אםאתה משל£
כב מאובטח באופן אוטומטי ע“י בלםהר

החניה החשמלי.
בת או אם אתה מנטרל מתער®ESPכת מער£

.®ESPכת את מער

לדיסטרוניק פלוס יכולת מוגבלת לזהות כלי
בלום באופןכבך עלול לכב בעת ביצוע פנייה. רר

בלתי צפוי או מאוחר מדי.
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כב שלאדיסטרוניק פלוס עלול לא לזהות כלי ר
כבחק לרב שלהם. המרכז הנתינוסעים במר

שלפנים עלול להיות קצר מדי.

בכב אחרים המחליפים נתיכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס עלול לא לזהות כלי ר
כב מלפנים עלולחק עד לרהנכנסים לפניך. המר

להיות קצר מדי.

כב צריםכלי ר

כב נייחיםמכשולים וכלי רב שלהםכז הנתיכב שלא הנוסעים במרכלי ר

כב חוציםכלי ר

כב החוציםדיסטרוניק פלוס  לזהות בטעות כלי ר
בך בטעות. הפעלת דיסטרוניק פלוס לפניאת נתי

מזור עם תנועה חוצה לפניך, לדוגמה, עלולהר
כבך להתחיל לנוע בשוגג.לגרום לר

כתדיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי ומער

Stop&Go Pilot

הערות כלליות

כבהדיסטרוניק פלוס אינו יכול לזהות את כלי הר
ב הרוחבב, עקהנוסעים מלפנים או בקצוות הנתי

כב שלפנים עלולחק לכלי הרהצר שלהם. המר
להיות קצר מדי.

דיסטרוניק פלוס אינו בולם לפני מכשולים או כלי
כב שהתגלה מבצעכב חונים. לדוגמה, אם רר

כב חונה,פנייה או אם זוהה מכשול או ר
בלום בגללם.הדיסטרוניק פלוס לא י



עניינים לפי  א�ב

194

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

כות נהיגהמער

כתדיסטרוניק פלוס עם סייען ההיגוי ומער
Stop&Go Pilotכב מסייע לך לשמור את הר

ב הנסיעה באמצעות תיקוני היגויכז נתיבמר
זעירים במהירויות של 0 � 200 קמ“ש.

כבךב מבקר את האזור שלפני רת נתיסייען שמיר
המותקנת ב�תפקודית באמצעות מצלמה ר

מית.בחלקה העליון של השמשה הקד

Stop&Go Pilotבמהירויות של 0 � 60 קמ“ש 
ב,ב, בסימוני נתיכב מלפנים ומתחשמתמקד בר

לדוגמה, בעת נסיעה בפקק תנועה.

במהירויות גבוהות מ� 60 קמ“ש, סייעו היגוי
ב הנראים מימין ומשמאלמתמקד בסימוני הנתי

יםכב שלפנים אם לא קיימתוך התמקדות בר
ב מזוהים.סימוני נתי

אם תנאים אלה לא מתקיימים, סייען היגוי
לא יספקו סיוע. Stop&Go Pilotכת ומער

ב להיות מופעל כדי שיהיודיסטרוניק פלוס חיי
תפקודיו זמינים.

הערות בטיחות חשובות

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך,
כתדיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי ומער

Stop&Go Pilot לא יכול להפחית את סכנת
בטל את חוקי הפיזיקה. דיסטרוניקהתאונה או ל

ך, מזג האוויר אורב בתנאי הדפלוס אינו מתחש
כתהתנועה. דיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי ומער

Stop&Go Pilot בד. באחריותךהוא כלי עזר בל
כב שלפניך ועל מהירותחק מהרלשמור על המר

ב הנסיעה.בלום בזמן ולהישאר בנתיכב, להר

כתדיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי ומער
Stop&Go Pilot ך ותנועה, ולאר לא מזהה תנאי ד

ך. אם אתה נוסערמזהה את כל משתמשי הד
כבך עלולך, ררכב הנוסע לעבר שולי הדאחר ר

בכה או מעקרע עם שפת המדבוא במגל
בה מידיתבטיחות. נהג במשנה זהירות בקר

ך אחרים דוגמת רוכבי אופניים.רלמשתמשי ד

במכשולים כגון קונוסי סימון המוצבים על הנתי
ב אינם מזוהים.או בולטים לתוך הנתי

כשולים כגון קונוסים לסימון המוצבים עלמ
ב אינם מזוהים.ב או בולטים לתוך הנתיהנתי

גויה, לדוגמה לאחר נהיגהבות היגוי שהתער
ב ניתנת לתיקון בכל עתמכוונת על סימוני הנתי

אם תזיז מעט את גלגל ההגה לכיוון המנוגד.

Stop&Go Pilotדיסטרוניק פלוס עם סייען ההיגוי  

בוע.ב באופן קכבך בנתיאינו יכול להשאיר את ר
בות ההיגוי אינהבמקרים מסוימים, התער
ב. במקריםכב לנתימספיקה כדי להחזיר את הר

רשותבצע את פעולות ההיגוי הנדאלה, עליך ל
ב.כבך בנתית רלשמיר

כת עלולה לא לפעול כראוי או לא לפעולהמער
אם:

ך לקויה, שלג,רת דהראות גרועה בגלל תאור£
סספל או רם, ערגש

קיים סנוור מהתנועה הנגדית, מהשמש£
כב אחרים (לדוגמה, אםשמשתקפת בכלי ר

הכביש רטוב).
מית באזור המצלמההשמשה הקד£

מלוכלכת, מכוסה אדים, פגומה או מכוסה,
בקה.למשל במד

ב אחד או יש כמה סימונים,אין סימון של נתי£
ך.רלדוגמה בשל עבודות בד

ב שחוקים, כהים או מכוסים,סימוני הנתי£
לדוגמה בשלג או בלכלוך.

כב מלפנים קצר מדי ולכן סימוניחק לרהמר£
ב אינם נראים.הנתי

ב משתנים במהירות, לדוגמהסימוני הנתי£
ךרת לדך מתפצלת, חוצה או מתחבררהד

ת.אחר
הכביש צר ומפותל.£
ישנם אזורים של הצללה חזקה על הכביש.£

בי ואינה מסייעת לךת למצב פסיכת עוברהמער
יותר בביצוע תיקוני היגוי אם:

ב בעצמך.אתה מחליף נתי£
אתה מפעיל את מחווני האיתות.£
אתה מוריד את ידיך מגלגל ההגה או אינך£

ב.מבצע פעולת היגוי במשך זמן ר
ב, סייעןלאחר שאתה מסיים להחליף נתי

 הופך שוב לפעיל.Stop&Go Pilotההיגוי 
 � אינם מספקיםStop&Go Pilotסייען ההיגוי ו

סיוע:
בפניות חדות.£
אם זוהה והוצג אובדן לחץ אוויר בצמיגים או£

צמיג פגום.

הקפד על הוראות הבטיחות החשובות של
 עמוד 185).«דיסטרוניק פלוס (

תיקוני ההיגוי מבוצעות במומנט היגוי מוגבל.

כת דורשת שישאיר הנהג את ידיו על  גלגלהמער
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בצע פעולות היגוי בעצמו.ההגה וי

אם לא תבצע את פעולת ההיגוי בעצמך או אם

תוריד את ידיך מגלגל ההגה למשך פרק זמן

כת  על כך בהתרעהארוך, ראשית תתריע המער

בחזותית. סמל של גלגל הגה יופיע בתצוגה הר

תכליתית. אם לא ביצעת פעולת היגוי או לא

אחזת בגלגל הגה תוך חמש שניות, יישמע  צליל

כב. סייעןה כדי להזכיר לך לקחת שליטה בראזהר

 �בי. עוברים למצב פסיStop&Go Pilotההיגוי ו

דיסטרוניק פלוס נשאר פעיל.

Stop&Go Pilot הפעלת סייען  היגוי ו�

.לחץ על לחצן ¿

נדלקת. ההודעה נורית החיווי 
DTR+: steering assist On :DTR+)סייען 

ב תכליתית.היגוי פועל) תופיע בתצוגה הר
 �פעילים.Stop&Go Pilot סייען ההיגוי ו

ב תכליתיתמידע בתצוגה הר

� מופעלים אך לאStop&Go Pilotאם סייען היגוי ו

מוכנים לספק סיוע בהיגוי, יופיע הסמל של גלגל

כת מוכנה למתן אם המערבאפור.  ההגה 
 בירוק.סיוע בהיגוי יופיע הסמל 

Stop&Go      �ו יוגיהה ןעייס תלועפ תקספה

Pilot

.לחץ על לחצן ¿

 כבית. ההודעהנורית החיווי 
DTR+: steering assist Off DTR+)סייען 

בהיגוי אינו פועל) תופיע בתצוגה הר
�Stop&Go Pilotתכליתית. סייען היגוי  ו

אינם פעילים.

כאשר מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס,
�Stop&Go Pilotפעולתם של  סייען ההיגוי  ו

מופסקת באופן אוטומטי.

HOLD  תפקוד 

הערות כלליות

 יכול לסייע לנהג במצבים הבאים:HOLDתפקוד 

רונות תלולים.בתחילת נסיעה, במיוחד במד£

רונות תלולים.בעת תמרון על מד£

בעת נסיעה בפקק תנועה.£

ך בלחיצה על דוושת הבלמים.כב נייח ללא צורהר

�HOLDאפקט הבלימה מבוטל ותפקוד ה

מנוטרל כשאתה לוחץ על דוושת ההאצה כדי
להתחיל לנסוע.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כב, הוא עשוי להתחיל לנועאחרי שאתה יוצא מהר

 אם:HOLDאף על פי שנבלם באמצעות תפקוד 

כת או באספקת החשמל.קיימת תקלה במער£

 נוטרל באמצעות לחיצה עלHOLDתפקוד £
דוושת ההאצה על�ידי נוסע, לדוגמה.

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

קיימת סכנת תאונה.

כב תמיד נטרל את תפקוד ה�לפני יציאה מהר
HOLDכב במקום. ואבטח את הר

�HOLDלמידע נוסף על נטרול תפקוד ה

עמוד 196).«(
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 או התפקודDISTRONIC PLUS כתאם המער
HOLDכב בולם אוטומטית מופעלים, הר

כב, נטרלבמצבים מסוימים. כדי למנוע נזק לר
 ואת תפקוד ה�DISTRONIC PLUSאת 

HOLD:במצבים הבאים או דומים 
כבת הרבעת גריר£
במתקן לשטיפת מכוניות£

תנאי הפעלה

 � אםHOLDניתן להפעיל את תפקוד ה
מתקיימים כל התנאים הבאים:

כב נייח.הר£
המנוע פועל או אם פעולתו הופסקה באופן£

ECO start/stopאוטומטי, באמצעות תפקוד 

ת הבטיחות של הנהגה וחגורדלת הנהג סגור£
ה.נחגר

בלם החניה משוחרר.£
.N  או D ,Rבורר הילוכים במצב £

הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס.£

HOLDהפעלת תפקוד 

וודא שמתקיימים תנאי ההפעלה.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

לחץ מהר על דוושת הבלמים עד שיופיע¿
HOLDב�תכליתי. תפקוד בצג הר 

מופעל. ניתן לשחרר את דוושת הבלמים.

 אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים
, המתןHOLDאינה מפעילה את התפקוד 

מעט ונסה שוב.

HOLD     נטרול תפקוד

 מופסקת באופן אוטומטי אם:HOLDפעולת 
בת הילוכים אוטומטית במצבאתה מאיץ  ותי£

D או       R.
.Pאתה מעביר את בורר ההילוכים למצב £
אתה לוחץ על דוושת הבלמים בכוח מסוים£

ב�תכליתי.נעלם מהצג הר עד שסמל 
כב באמצעות בלםאתה מאבטח את הר£

החניה החשמלי.
אתה מפעיל דיסטרוניק פלוס.£

כב בבלם החניהזמן קצר לאחר אבטחת הר
החשמלי משוחררים בלמי השירות. תפקוד

HOLD.מנוטרל 

בת ההילוכים מופעל, בתיHOLDכאשר תפקוד 

 באופן אוטומטי אם:Pב מצב החניה ישול

ת ודלתת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£

הנהג פתוחה.

המנוע דומם, אלא אם נכבה באופן£

.ECO start/stopאוטומטי בידי התפקוד 

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר

 מופעל ומתקיימיםHOLDאוטומטי, אם תפקוד 

תנאים הבאים:

כת.אירעה תקלת מער£
אספקת החשמל אינה מספקת.£

אם ישנה תקלה בבלם החניה החשמלי, ייתכן

 באופן אוטומטי.Pב מצב כי ישול

MAGICבית כת מתלים אקטימער 

BODY CONTROL דגמי) Coupe(

הערות כלליות

Magic Body Controlכבת המרכב מבקר מור
ךרדה), סריקת פני Active Body Controlהפעילה (

)ROAD SURFACE SCAN(, תוינפ דוקפת
)CURVEבות ברוחותת היצי) וכן מסייען לשמיר

צד.
כב שלו כדיכבך מכוון אוטומטית את גובה המרר

להפחית את תצרוכת הדלק. מצב המתלים
בית, נהיגתה שלך (נהיגה ספורטיבחירמותאם ל

),CURVEכים מפותלות רנוחות או נהיגה בד
ב�כב. מצלמה רך ולמטען הררלתנאי הד

כבתכליתית מזהה מהמורות בכביש לפני שהר

ה.חולף על פניהן. בכך מופחתות תזוזות השלד
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הערות בטיחות חשובות

כב רקהלך נסיעה ניתן להגביה את הרבמ
במהירויות מתחת ל� 120 קמ“ש.

כבת הגובה של הררהגד

. נורית החיווילחץ על לחצן להגבהה: ¿
 נדלקת.

. נורית לחץ שוב על לחצן להנמכה:¿
 כבית.החיווי 

תך תישמר בזיכרון אפילו לאחר הוצאתבחיר
המפתח ממתג ההתנעה.

רות מתליםהגד
ת באופן אלקטרו� המבוקרABCכת מתלים מער
ת אתראולי פועלת באופן רציף. היא משפרהיד

כת מזהההבטיחות ואת הנוחות בנהיגה. המער
כב ואת העומס שלו ומכווננת אתאת גובה הר

בחור ביןרות בהתאם. כמו כן, באפשרותך לההגד
בין כוונון נוחות עםבי במיוחד לכוונון ספורטי
.(CURVE)תפקוד פניות 

 מתכווננת בנפרד לכל גלגלABCכת מתלים מער
ותלויה:

בי לדוגמה.בסגנון הנהיגה שלך � ספורטי£

.’ך, מהמורות וכדרתנאי הד£

בית או נוחה.תך האישית, נהיגה ספורטיבחיר£

כב.מטען הר£

כוחן של רוחות הצד.£

ת גם לאחר הוצאת המפתח מתגתך נשמרבחיר
ההתנעה.

ה אזהר  
כב גפיים של אנשיםבמהלך הנמכתו של הר

כב אועשויים להילכד אם הם נמצאים מתחת לר

כב לצמיגים. קיימת סכנת פציעות.בין המר

כבכב וודא שאין איש מתחת לרבעת הנמכת הר

או בסמוך לקשתות הגלגלים.

בות ברוחות צדת היציסייען לשמיר

כב בעת רוחות צד פועל באמצעות שינויייצוב הר
ת בולמי הזעזועים שלעומס על גלגלים בעזר

ABCהתפקוד מתקן טעויות היגוי קטנות בנהיגה .
בקו ישר ומסייע במהלך היגוי נגד.

סייען לנהיגה ברוחות צד פעיל בטווח המהירות
80 קמ“ש עד 210 קמ“ש בנסיעה בקו ישר או

בעיקולים עדינים.

)ABCכב פעילה (ת מרבקר

כבגובה הר

כב בהתאם לגובה הר:AMGבד כב מללכל כלי ר
כב מכוונן אוטומטית את גובהובע, כלי הרשנק

כב מונמך ב� 15 מ“מלפי המהירות הנוכחית. הר
כב עולה. בעודלכל היותר ככל שמהירות הר

בעכב מתרומם לגובה שנקת, הרשהמהירות יורד
עבורו.

ם באופן אוטומטיכב מורכים משובשות הררבד

ב� 10 מ“מ לכל היותר ונבחר מצב שיכוך קשיח

יותר.

כב שנבחר, בהתאם לגובה  הר:AMGכב לכלי ר
כב מכוון את גובהו אוטומטית למהירותהר

כב מונמך ב�10 מ“מ לכל היותרהנוכחית. הר
מתחת לגובהו הרגילה ככל שמהירותו עולה.

ם לגובהכב מורת, הרבעוד שמהירותו יורד
בע עבורו.שנק

ך רגיליםר לנהיגה על פני דNormalה רבחר הגד
 לנהיגה עם שרשראות שלגRaisedה רובחר הגד

כים משובשות מאוד.רמותקנות או לנהיגה בד

כב מתבטלת אם:מת הרהר

ך.מהירותך עולה על 120 קמ“ש לער£

מהירותך עולה על 80 קמ“ש במשך שלוש£
ך.דקות לער
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ת המתלים הקשיחה יותר של במצב ספורטרהגד
ע טוב יותר עם פני הכביש. תגובתמבטיחה מג

בית. בחר מצב זה כשאתהההיגוי היא ספורטי
כים כפריותרבי עם דנוהג בסגנון ספורטי

ומפותלות או כביש מהיר.

בי של המתלים:כוונון ספורטי

לחץ לחיצות כבויה: אם נורית חיווי ¿
 עד שתידלק נורית חיוויחוזרות על לחצן 

.

בית.ת במתלים לנהיגה ספורטיבחר

ב�  בתצוגה הר:AMGבד כל הדגמים מל
Active Bodyתכליתית תופיע הודעה 

Control SPORT ביתכב אקטית מר(בקר
בי).במצב ספורטי

AMG Ride  ההודעה:AMGכב  כלי ר
Control SPORTת נסיעה  (בקרAMGבמצב 

SPORTב�תכליתית.) תופיע בתצוגה הר
כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה בר

במיוחד. תגובות ההיגוי מאוזנות. בחר במצב זה
אם אתה מעדיף סגנון נהיגה נוח.

:םילתמ ןונווכל יטרדנטסה תוחונה בצמ תריחבל

לחץ לחיצות כבויה: אם נורית חיווי ¿
 עד שתידלק נורית חיוויחוזרות על לחצן 

.

ת במצב מתלים לנהיגה נוחה.בחר

ב�  בתצוגה הר:AMGבד כל הדגמים מל
Active Bodyתכליתית תופיע הודעה 

Control COMFORT כב פעילהת מר(בקר
במצב נוחות).

AMG Ride  ההודעה:AMGכב  כלי ר
Control COMFORT ת נסיעה   (בקרAMG

ב�תכליתית.במצב נוחות) תופיע בתצוגה הר

כב מוטה באופן פעיל הרCURVEבמצב נהיגה 
בפניות. תפקוד ההטיה וכוונון המתלים במצב
נוחות מגבירים את נוחות הנהיגה בפניות. מצב

בין 40 קמ“ש זמין במהירויות שCURVEנהיגה 
כיםרבין 180 קמ“ש. בחר תפקוד זה בדל

מפותלות במיוחד. מחוץ לטווח המהירות המצוין
ביל למצב הנוחות. מקCURVEלעיל מצב נהיגה 

CURVEת מצב בחיר

 עד שיידלקולחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
CURVE מצב נהיגה .ו�  שתי הנוריות 

נבחר.

 מצב נהיגה):AMGכבי בד רכל הדגמים (מל
CURVE נבחר. ההודעה Active Body

Control CURVEביתכב אקטית מר (בקר
ב�תכליתי.במצב פניות) תופיע בצג הר

AMG Ride Control : ההודעהAMGכבי ר
CURVEת גובה  (בקרAMG(במצב פניות 

ב�תכליתי.תופיע בצג הר

ROAD SURFACE SCAN ך)ר(סריקת פני הד

תפקוד זה אינו זמין בכל המדינות.

, תפקוד סריקתCURVEת מצב נהיגה אם בחר

ך זמין במהירויות של עד 60 קמ“ש.רפני הד
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ך לפנירך סורק את הדרתפקוד סריקת פני הד
ב�תכליתית המותקנתת מצלמה רכב בעזרהר

מית. תפקודבחלקה העליון של השמשה הקד
זה מופעל באופן אוטומטי אם אתה בוחר כוונון

כת פעילה במהירויותנוחות עבור המתלים.המער
עד 130 קמ“ש.

כבך לפני שהרר תפקוד זה מזהה מהמורות בד
חולף על פניהן. במצב זה מופעלים סלילי

ההקפיצים, והם מפחיתים את תזוזות השלד
באופן ניכר בנהיגה מעל המהמורות.

כת מופסקת לאחר שאתה בוחרפעולת המער
ם, מצב ספורט או תפקודכב המורבגובה הר

פניות דינמי.

כת לאכת יהיה לקוי או שהמערתפקוד המער
תתפקד כלל, אם:

ך לא מאורים די.רפני הד£
פלם, ערהראות גרועה, לדוגמה בשלג, גש£

סס.או ר
קיים סנוור מהשמש או מהתנועה בכיוון£

הנגדי.
מית מלוכלכת, מכוסההשמשה הקד£

בקה כלשהי באזורבאדים או במד
המצלמה.

ך אין מרקם או שהם מחזיריםרלפני הד£
אור, לדוגמה לאחר הנחת שכבה חדשה

של אספלט, גושי בטון או שלוליות.

 מדי.כב שלפניך קצרחק מהרהמר£

ב אחדים רדיוס עיקול קטן מדי.לחלקי נתי£

אתה מאיץ או בולם בחוזקה.£

)Airmaticמטיק (  אייר

הערות כלליות

מטיק הוא מתלה אוויר בעל בלימת זעזועיםאייר
תת הנוחות בנהיגה. בקרת להגברשונה המיועד

ת על מצב המתלים הטובגובה מקיפה שומר
כבבוע מהקרקע, אפילו אם הרביותר ועל גובה ק

כב מונמךעמוס. אם אתה נוהג מהר, הר
אוטומטית כדי להגביר את הבטיחות בנהיגה
ולהפחית את תצרוכת הדלק. באפשרותך לכוונן

תרמטיק כולל הגדכב. איירידנית את גובה הר
כת (מערADS  PLUSכת ת גובה ומערגובה, בקר

).שיכוך מותאמת

ה אזהר  
כב גפיים של אנשיםבמהלך הנמכתו של הר

כב אועלולים להילכד אם הם נמצאים מתחת לר

כב לצמיגים. קיימת סכנת פציעות.בין המר

כבכב וודא שאין איש מתחת לרבעת הנמכת הר

או בסמוך לקשתות הגלגלים.

הערות בטיחות חשובות

ם“.מורבין “כב “הרגיל“ לבחור בין גובה הרניתן ל
ך רגילים ובמצברבחר במצב “רגיל“ לפני ד

ם“, בנהיגה עם שרשראות שלג או על פני“מור
תך תישמר בזיכרון גם אםך משובשים. בחיררד

תסיר את המפתח ממתג ההתנעה.

התנע את המנוע.¿

 אינה דולקת:אם נורית החיווי 

.לחץ על לחצן ¿

ם בעודכב מורנדלקת.  הר נורית חיווי 
30 מ“מ בהשוואה למפלס הרגיל.

כב מתרומם) (הרVehicle risingההודעה 
מופיעה בתצוגה.

ההודעה נעלמת לאחר 10 שניות בין אם
םכב מורם או לא. אם צריך, הרכב מורהר

אף יותר.

ם“ מתבטלת, אם:כב מורת “גובה ררהגד

£120  �אתה נוהג במהירות גבוהה מ
קמ“ש.

אתה נוהג במהירויות מעל 80 קמ“ש,£
במשך שלוש דקות או יותר.

ם“ת ”גובה מוררהגד

כבגובה הר
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ת מפלס גובה רגילרהגד

התנע את המנוע.¿

 דולקת:אם נורית החיווי 

.לחץ על לחצן ¿

כב מתכוונןכבית.  גובה הר נורית חיווי 
למפלס גובה רגיל.

כוונון מתלים

הערות כלליות

)ADS PLUSכת השיכוך המותאמת (מער
ת אוטומטית את כיול המשככים.מבקר

השיכוך מכוונן באופן נפרד לכל גלגל ותלוי:

בי.בסגנון הנהיגה שלך, לדוגמה ספורטי£

ך לדוגמה מהמורות.רבמצב פני הד£

ה האישית שלך, כלומר מצבבבחיר£
ספורט או מצב נוחות.

ת בזיכרון,  גם אם אתה מסיר אתתך נותרבחיר
המפתח ממתג ההתנעה.

בצמבין בחור בין מצב ספורט לבאפשרותך ל
.דימת ליעפ םיבצמה ינשמ דחא .תוחונ

מצב ספורט
כוונון המתלים הקשוח יותר במצב ספורט מבטיח

ע טוב יותר עם הקרקע.  בחר במצב זה, כאשרמג
בי, לדוגמהברצונך לנהוג בסגנון נהיגה ספורטי

כים כפריות מתפתלות.רבד

:AMGכבי בד רכל הדגמים מל

: לחץ על לחצן כבויהאם נורית החיווי ¿
.

.טרופס בצמב תרחב .תקלדנ  יוויח תירונ

מטיק(איר AIRMATIC SPORTההודעה 
ב תכליתית.ספורט) מופיעה בתצוגה הר

:AMGכב כלי ר

לחץ על לא דולקת: אם נורית החיווי ¿
.לחצן 

ת מצב ספורט.נדלקת. בחר נורית החיווי 
כבך מונמך בהשוואה לגובה הרגיל.ר

חשת במהירויות שונותההנמכה מתר
בהתאם למדינה.

AMG Ride Control SPORTההודעה 
בי) תופיע במצב ספורטיAMGת נסיעה (בקר

ב�תכליתית.בתצוגה הר

כב אם מהירות הר:AMGבד כל הדגמים מל
כב מונמך ב�10עולה על 160 קמ“ש, גובה הר

מ“מ נוספים במצב ספורט.

מצב נוחות

כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה של ר
יותר. בחר במצב זה אם אתה מעדיף סגנון נהיגה

כיםרנוח יותר, או כאשר אתה נוהג מהר בד
ישרות, לדוגמה בקטעים ישרים בכבישים מהירים.

לחץ על לחצן כבויה: אם נורית חיווי ¿

ת במתלים נדלקת. בחר נורית חיווי 
במצב נוחות.

:AMGבד כל הדגמים מל

AIRMATIC COMFORTההודעה 
במטיק נוחות) מופיעה בתצוגה הר(אייר

תכליתית.

AMG Rideההודעה : AMGכב כלי ר
Control COMFORTת נסיעה  (בקרAMG.

ב�מצב נוחות) תופיע בתצוגה הר
תכליתית.

כב אם מהירות הר:AMGבד כל הדגמים מל
כב מונמךעולה עמ�160 קמ“ש, מפלס הר

אוטומטית ב�10 מ“מ נוספים.

פיצוי על עומס

כב יכול לפצות על הבדלים בגבהיו באמצעותהר

מת הסרנים או הנמכתם.הר

  4MATICבועה בכל הגלגלים)(הנעה ק

4MATICמבטיח שכל הגלגלים מונעים באופן 
בותת יציכת בקרבוע. יחד עם מערק
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 הוא משפר את האחיזה של (ESP)אלקטרונית
ב בשל אחיזהכבך כאשר גלגל מונע מסתבסר

לא מספקת.

 אינו4MATICאם לא תתאים את סגנון נהיגתך, 
יכול להפחית סכנת התאונה או להתגבר על חוקי

ך,רבון תנאי ד אינו מביא בחש4MATICהפיזיקה. 
 הוא רק אמצעי עזר.4MATICמזג אוויר ותנועה. 

כב שלפניך,חק מהראתה האחראי הבלעדי למר
ה עלבלימה בזמן ולשמירכב, ללמהירות הר

ב.הנתי
אם גלגל מונע מסתובב בשל אחיזה לקויה:

בעת התחלת נסיעה, לחץ על דוושת האצה£
רוש.רק עד לשיעור ההאצה הד

האץ פחות בעת נהיגה£

כב אם אחד הסרניםלעולם אל תגרור את הר
ה. נזקבת ההעברבר יכול להזיק לתים. הדמור

סמסוג זה אינו מכוסה באחריות של מרצד
ת כלמוביל בע“מ. יש לגרור אתושל חבר

ע עם הקרקעכב כאשר כל הגלגלים במגהר
מים מהקרקע. הקפד עלאו כולם מור

כב כאשר כל הגלגליםת הרההוראות לגריר
על הקרקע.

ף ניתן להינות ממלוא פעולתו שלבתנאי חור
4MATICף רק אם אתה משתמש בצמיגי חור
רוש.) עם שרשראות שלג, אם דM+S(צמיגי 

(Parktronic)פרקטרוניק   

הערות בטיחות חשובות

PARKTRONICהוא סייען חניה אלקטרוני המצויד 
בחיישני רדאר. פרקטרוניק מבקר את האזור

כבך באמצעות 6 חיישנים בפגושב לרבישמס
מי ו� 6 חיישנים בפגוש האחורי. פרקטרוניקהקד

בין מכשול באופןכבך לחק בין רמציין את המר
חזותי וקולי.

PARKTRONIC בד ואינו תחליף הוא כלי עזר בל
בה המיידית שלך. בכל זמןביבך לסלתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהנתון אתה אחראי ל
למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע
פעולות אלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או עצמים

לא נמצאים בטווח התמרון שלך.

תב מיוחדבעת החניה, הקדש תשומת ל
לעצמים מעל או מתחת לחיישנים כגון

ת גרורים.חים או התקני גריראדניות פר

פרקטרוניק אינו מזהה עצמים כאלה אם הם
כב. אתה עלול לגרוםבה המיידית של הרבקיר

כב או לעצמים.נזק לר

החיישנים עלולים לא לזהות שלג ועצמים
הסופגים מקורות על�קוליים.

מקורות על�קוליים כגון מתקנים אוטומטיים
כב, בלמי אוויר של משאיותלשטיפת כלי ר

חים פנאומטיים עלולים לגרוםאו מקד
לתקלה בפרקטרוניק.

פרקטרוניק עלול לא לתפקד כהלכה על פני
שטח משובשים.

 פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי אם אתה:

מפעיל את מתג ההתנעה.£

N. או D ,Rבת ההילוכים למצב מעביר את תי£

פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות גבוהות
מ� 18 קמ“ש. פעולתו מתחדשת במהירויות

נמוכות יותר.

טווח הזיהוי של החיישנים

הערות כלליות

PARKTRONICב במכשולים הבאים: אינו מתחש

מכשולים שנמצאים מתחת לטווח הזיהוי,£

לדוגמה אנשים, בעלי חיים או עצמים.

מכשולים שנמצאים מעל טווח הזיהוי, כגון£

מפותמטענים בולטים, מרווחים אחוריים או ר

העמסה של משאיות.

מי, בצד שמאלחיישנים בפגוש הקד

(דוגמה)
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ח ובוץ,בים להיות נקיים מלכלוך, קרהחיישנים חיי
ם עלול להיפגם. נקה אתת תפקודאחר

דיר, היזהר לא לשרוט אותםהחיישנים באופן ס
 עמוד 322).«(ולא לגרום להם נזק 

חיישנים אחוריים

Coupeדוגמה: 

כ� 100 ס“מכזבמר

כ� 60 ס“מבפינות

כ� 120 ס“מכזבמר

כ� 80 ס“מבפינות

חק מינימלימר

כ� 20 ס“מכזבמר

כ� 15 ס“מבפינות

כבמקטעים בצד שמאל של הר

כבמקטעים בצד ימין של הר

המציגים מוכנות לפעולהמקטעים 

חק ביןה מראות את המרצוגות האזהרת
ה עבורבין המכשול. תצוגות האזהרהחיישנים ל
מי נמצאות בלוח המחוונים. בדגמיהאזור הקד

Coupeה עבור האזור האחורי, תצוגת האזהר
בריפוד הגג בתא הנוסעים האחורי.נמצאת 

ה עבור האזור תצוגת האזהרCabrioletבדגמי 
בים האחוריים.האחורי נמצאת בין המוש

כב מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעים צהובים ושני מקטעים
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם נדלק מחוון מוכנות

.לפעולה 

בת ההילוכים וכיוון הנסיעה שלמצבה של תי
ה תהיה פעילהכב קובעים איזו תצוגת אזהרהר

כאשר המנוע פועל. מייםחיישנים קד

אם קיים מכשול בטווח זה, תידלקנה תצוגות
ה. אםה הרלוונטיות ויישמע צליל אזהרהאזהר

חק יורד מתחת למינימום, ייתכן שהאזהרותהמר
לא תוצגנה יותר.

התצוגות אזהר

התצוגת אזהרבת הילוכיםמצב תי

Dמי מופעלהאזור הקד

N ,Rמיהאזורים הקדכב או הר

והאחורי מופעליםר לאחוררדמיד

Pאף אזור אינו מופעל

כבקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הרמ
כבחק הרב למכשול בהתאם למרמתקר

מהמכשול.
החל ממקטע החיווי השישי ואילך יישמע£

ה לסירוגין במשך כשתי שניות.צליל אזהר

ביעי ואילך יישמעהחל ממקטע החיווי הש£
ה רציף במשך שתי שניות. הצלילצליל אזהר
חק המינימלי.עת למרמציין שהג
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הפעלה/נטרול של פרקטרוניק
 נורית חיווי.

 נטרול/הפעלה של פרקטרוניק.

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר
 במתג2אתה מסובב את המפתח למצב  

ההתנעה.

כת.חלה תקלה בפרקטרוניק והופסקה פעולת המער

כזבדוק את פרקטרוניק במראם התקלות אינן נפתרות, דאג ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד

רק המקטעים האדומים
ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק דולקים. בנוסף
ה לשתינשמע צליל אזהר

ך.שניות בער

לאחר מכן פרקטרוניק
מנוטרל ונורית החיווי בלחצן

.פרקטרוניק נדלקה

רק המקטעים האדומים

ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק דולקים.

לאחר מכן פרקטרוניק

.מנוטרל

פתרון תקלות של פרקטרוניק

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות     תקלה                                    סי

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.

 עמוד 322).«נקה את חיישני פרקטרוניק (¿

הפעל שוב את ההצתה.¿

.םיילוק�לע םילג וא ינוציח וידר רוקמ ידי לע המרגנתקלה  יכ ןכתיי

בדוק אם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.¿

 סייען חניה פעיל

הערות כלליות

סייען חניה פעיל הוא סייען חניה אלקטרוני עם
גלים על�קוליים. הגלים העל�קוליים משמשים

כב. מקום חניהת הכביש משני צדי הרלמדיד
בותמתאים יצוין באמצעות סמל חניה. התער

היגוי פעילה יכולה לסייע לך במהלך החניה. אתה
 עמוד 200).«יכול גם להשתמש בפרקטרוניק (

פרקטרוניק מנוטרל. דולקת, אם נורית החיווי 

סייען חניה פעיל מנוטרל אף הוא.

הערות בטיחות חשובות

בד ואינו תחליףסייען חניה פעיל הוא כלי עזר בל

בה המיידית שלך. בכל זמןביבך לסלתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהנתון אתה אחראי ל

למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע

הפעולות האלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או

עצמים לא נמצאים בטווח התמרון שלך.

אם פרקטרוניק מנוטרל, גם סייען חניה פעיל

לא זמין.
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ה אזהר  

בעת כניסה למקום חניה או בעת יציאה ממנו

בות זאתב הנגדי. בעקכב עלול להיכנס לנתיהר

ך אחרים. קיימתראתה עלול להתנגש במשתמשי ד

סכנת תאונה.

ך אחרים. עצוררב למשתמשי דהקדש תשומת ל

כב, אם צריך, או הפסק את תמרון החניהאת הר

שמבצע סייען חניה פעיל.

ת, עליך לנהוג מעלר חלופה אחרבהיעד
כות, בזהירות ולא בזוויתרמכשולים  כגון מד

ה. אתה עלול לגרום נזק לגלגלים אוחד
לצמיגים.

סייען חניה פעיל עשוי להציג מקומות שאינם

מתאימים לחניה, לדוגמה:

באזורים שאסור לעצור או לחנות בהם.£
בילי גישה, בכניסה לחניה או ביציאהלפני ש£

ממנה.
על פני שטח לא מתאימים.£

עצות חניה:
כים צרות, נהג קרוב ככל האפשר למקוםרבד£

החניה.
ייתכן כי מקומות  חניה עם  אשפה או צמחיה£

עבותה יזוהו או יימדדו לא נכון.
ייתכן כי מקומות חניה תפוסים חלקית£

ה לא יזוהו כמקומות חניהעל�ידי ציוד גריר
או לא יימדדו נכון.

הם כבד עלולים לגרום למדידשלג או גש£
גויה של מקום החניה.ש

ה של פרקטרוניקב להודעות האזהרשים ל£
 עמוד 202).«במהלך תהליך החניה (

ב בתהליךבכל זמן נתון, אתה יכול להתער£
בוטל.ההיגוי ולתקן אותו. סייען חניה פעיל י

כבך,כאשר אתה מוביל מטען הבולט מר£
אסור לך להשתמש בסייען חניה פעיל.

לעולם אל תשתמש בסייען חניה פעיל כאשר£
כבך שרשראות שלג.מותקנות בר

וודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.£
ה על מאפייני החניהיש לכך השפעה ישיר

כב.של הר

השתמש בסייען חניה פעיל עבור מקומות חניה:
הבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרהמק£

לכיוון הנסיעה.
חובות ישרים ולא בעיקולים.בר£

ביש, לדוגמה לא עלשהם בגובה הכ£
כה.רהמד

זיהוי מקומות חניה

עצמים הנמצאים מעל טווח הזיהוי של סייען חניה

ת מקום החניה. בעתפעיל לא יזוהו בעת מדיד

בון מטעניםחישוב של הליך החניה לא יובאו בחש

מפות העמסה שלבולטים, חלקים אחוריים או ר

משאיות, לדוגמה.

ה אזהר  
אם עצמים נמצאים מעל טווח הזיהוי:

סייען חניה פעיל עשוי להיכנס למקום החניה£
ם מדי.מוקד

כב לא יעצור לפני עצמים אלה.ייתכן כי הר£

כתוצאה מכך אתה עשוי לגרום להתנגשות.

קיימת סכנת תאונה.

כבאם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי, עצור את הר

.והפסק סייען חניה פעיל

 עמוד 201).«(למידע נוסף על טווח הזיהוי, ראה 

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה במקומות
ה לכיוון הנסיעה אם:החניה הנמצאים בזווית ישר

שני מקומות חניה צמודים אחד לשני.£

מקום החניה צמוד למכשול נמוך כגון שפת£
כה נמוכה.רמד

אתה נכנס למקום חניה תוך שימוש בהילוך£
נסיעה לפנים.

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בעת חניה
ה לכיוון הנסיעה אם:בילה או בזווית ישרמק

מקום החניה נמצא על אבן השפה.£

מקום החניה נראה חסום על�ידי עלים או£
דשא.

טווח התנועה קטן מדי.£

מקום החניה גובל במכשול שלא זוהה.£
בבירור כגון עץ או גרור.
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בים להישאר דלוקים עד שתאשר אתהם חיי
השימוש  בסייען חניה פעיל בלחיצה על לחצן

ב�תפקודי.בגלגל ההגה הר 

כת קובעת באופן אוטומטי אם מקוםהמער
ביל לכיוון הנסיעה או נמצא בזוויתהחניה מק

ה אליו.ישר

ך חולף על פניו ועדמקום חניה מוצג בעוד
 ממנו.’חק של כ�15 מלמר

חניה
התגלה מקום חניה בצד שמאל

סמל חניה

התגלה מקום חניה בצד ימין

סייען חניה פעיל מופעל אוטומטית בנהיגה
כת פעילה במהירויות עד 35לפנים. המער

ת באופןכת מאתרקמ“ש. בעת פעולתה המער
ת אותם בשניעצמאי את מקומות החניה ומודד

כב.צדי הר

חניה פעיל יזהה את מקומות החניה הבאיםסייען 

בד:בל

בילים לכיוון הנסיעה או נמצאיםהמק£
ה לכיוון הנסיעה.בזווית ישר

’בילים לכיוון הנסיעה וברוחב 1.5 ממק£
לפחות.

כבך ב�בילים לכיוון הנסיעה וארוכים מרמק£
 לפחות.’1.0 מ

ה לכיוון הנסיעההנמצאים בזווית ישר£
 לפחות.’כבך ב� 1.0 מחבים מרור

ב שסייען חניה פעיל אינו מסוגל למדודשים ל
כו של מקום חניה, אם הוא נמצאאת אור

ה לכיוון הנסיעה.עליך להחליט אםבזווית ישר
כבך נכנס למקום החניה.ר

במהירויות נמוכות מ� 30 קמ“ש, ניתן לראות
כת בלוחהמציין את מצב המער סמל חניה  

המחוונים לאחר זיהוי מקום החניה יופיע בתצוגה
חץ המצביע ימינה או שמאלה.

רט רק מקומותסייען חניה פעיל מציג כסטנד
מי. מקומות חניה בצדחניה בצד הנוסע הקד

בו מופעלים פנסי האיתותע שהנהג מוצגים ברג
בבצד הנהג. כדי להחנות בצד הנהג, אתה חיי

להשאיר את פנסי האיתות בצד הנהג מופעלים.

ה אזהר  
כב שנבלם בידי סייען חניה פעילאם אתה יוצא מר

ר אם:רדבד, הוא עשוי להידבל

כת או באספקתקיימת תקלה במער£
החשמל.

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים נפגמו.

המצבר מנותק.£

כב מואץ בידי נוסע, לדוגמה.הר£

קיימת סכנת תאונה.

כב אבטח אותו כנגדלפני שאתה יוצא מהר
רות.רדהיד

אם פרקטרוניק מזהה מכשולים, סייען
חניה פעיל בולם אוטומטית במהלך החניה.

בלום בזמן.עליך ל

כב, כאשר סמל החניה מראהעצור את הר¿
את מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.

.Rב הילוך נסיעה לאחור של¿

:Start Park Assist? Yes: OK No העדוהה
 לאOKהפעל סייען חניה פעיל? כן: ( 
ב�תכליתית.  תופיע בתצוגה הר)

בגלגל לחץ על לחצן  : ביטול ההליךל ¿
אוב�תפקודי או התחל בנסיעה. ההגה הר

 לחץ על לחצןת סייען החניה:לחנייה בעזר ¿
ב�תפקודי.בגלגל ההגה הר 

Park assist active, Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundingsסייען)  

בתך),ביגח על סחניה פעיל, האץ ובלום והש
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר
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ב�תפקודי.שחרר את גלגל ההגה הר¿

ךבלום בכל עת. בעודסע לאחור והייה מוכן ל¿
נוהג לאחור אל תחרוג ממהירות של 10

ת, יפסיק סייען החניה הפעילקמ“ש. אחר
לפעול.

הכב עד לעצירסייען חניה פעיל בולם את הר
ב אל הגבולכב מתקרמלאה כאשר הר

האחורי של מקום החניה. במקומות צרים
בצע כמה תמרונים.רש לייתכן כי תיד

Park Assist active select D ההודעה 
Observe surroundingsסייען חניה פעיל, בחר) 

 �ב�בתך) תופיע בתצוגה הרביב לסשים לD ב
תכליתית.

כבבת הילוכים בעת שהר בתיDבחר במצב  ¿ 
נייח.

סייען חניה פעיל מבצע פעולת היגוי מידית
בכיוון השני.

Park Assist active Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundingsסייען) 

בתך)ביב לסחניה פעיל, האץ ובלום. שים ל
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

ביות אם תמתיןאתה תשיג תוצאות מר
להשלמת תהליך ההיגוי, לפני תחילת

הנסיעה.

בלום בכל זמן נתון.נהג לפנים והייה מוכן ל  ¿ 

כב עדסייען חניה פעיל בולם את הר
ה מוחלטת.לעציר

Park Assist active select R  ההודעה
Observe surroundingsסייען חניה פעיל, בחר) 

  �ב�בתך) תופיע בתצוגה הרביב לסשים לR ב
תכליתית.

מיד לאחר השלמת תהליך החניה תופיע
 (סייען חניהPark Assist switched off ההודעה

ב תכליתית וישמע צלילמופסק)  בתצוגה הר
ה.אזהר

כב עומד במקום חניה. הוא מוחזק במקוםהר
מבלי שהנהג לוחץ על דוושת הבלמים. אפקט
הבלימה מבוטל לאחר לחיצה על דוושת הבלמים.

ב בהיגויסייען חניה פעיל מפסיק להתער
בצעובבלימה. בסיום פעולתו של התפקוד עליך ל

בלום בעצמך. פרקטרוניק עדייןפעולות היגוי ול
זמין.

עצות חניה:
מיםכבך במקום החניה תלוי בגורמיקום ר£

כבה של כלי הרשונים, וביניהם מיקום וצור
החונים מלפנים ומאחור ותנאי המקום. ייתכנו

בהם סייען החניה הפעיל ינחהמקרים ש
אותך להיכנס עמוק מדי לתוך מקום החניה
או לא מספיק עמוק. הסייען אף עשוי להוביל

ךה הצורכה. במקרראותך לחנות על המד
בטל את תהליך החניה עם סייען חניה פעיל.

בתבתיD בחור מראש מצב באפשרותך גם ל£
כב משנה כיוון ואינו נכנס עמוקההילוכים. הר

מדי לתוך מקום החניה. אם הילוך מוחלף
ם מדי, תהליך החניה מבוטל. ממיקוםמוקד

זה כבר לא ניתן להגיע למצב חניה אופטימלי.

יציאה ממקום חניה

על מנת לאפשר לסייען חניה פעיל לספק לך
תמיכה בעת יציאה ממקום חניה:

על גבול מקום החניה להיות גבוה מספיק.£
אבן השפה היא קטנה מדי, לדוגמה.

חב מדי,גבול מקום החניה יהיה ראסור ש£
כב יחרוג מזוויתמכיוון שאסור שמיקום הר

 ביחס למיקומו התחלתי בכניסה45°של 
למקום החניה.

 לפחות.’חק התמרון להיות 1.0 מעל מר£

סייען חניה פעיל יכול לסייע לך ביציאה ממקום

החניה רק אם השתמשת בתפקוד זה כדי

ביל לכיוון הנסיעה.כבך במקאת רלהחנות 

אם פרקטרוניק מזהה מכשולים, סייען חניה
פעיל בולם אוטומטית במהלך יציאתו של

בלום בזמן.כב ממקום החניה. עליך להר

התנע את המנוע.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

הפעל את פנס האיתות בצד הפונה ליציאה.¿

.D או Rהעבר את הבורר ההילוכים למצב 

ב�תכליתית תופיע הודעהעל התצוגה הר
Start Park Assist? Yes: OK No:

(להפעיל סייען חניה?)

לחץ על לחצן בטל את התהליך: כדי ל¿
ב�תפקודי או התחל לנסוע.בגלגל ההגה הר

או
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ת סייעןכדי לצאת ממקום החניה בעזר¿
 בגלגל ההגה לחץ על לחצן חניה פעיל:

ב�תכליתיתב�תפקודי. על התצוגה הרהר
Park Assist activeתופיע הודעה 

Accelerate and Brake Observe
surroundings.סייען חניה פעיל. האץ ובלום) 

בה).ביב לסשים ל

שחרר את גלגל ההגה.¿

בלום בכלסע לאחור או לפנים והייה מוכן ל¿
בית של כ�עת. אל תחרוג מהמהירות המר

ת,10 קמ“ש כשאתה יוצא מהחניה. אחר
ינוטרל סייען החניה הפעיל.

 (לפיD או Rהעבר את בורר ההילוכים למצב  ¿
כב נייח. סייען חניה פעילך) כשהרהצור

ב�מתחיל היגוי בכיוון ההפוך. בתצוגה הר
Park Assist activeתכליתית תופיע הודעה 

Accelerate and Brake Observe
surroundings.סייען חניה פעיל. האץ ובלום) 

בה).ביב לסשים ל

תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם
תמתין להשלמת תהליך ההיגוי לפני

התחלת נסיעה.

אם אתה נוסע לאחור אחרי הפעלה, גלגל
ההגה מסובב למצב ישר.

סע לפנים או לאחור בהתאם להנחיות של¿
.PARKTRONICה של תצוגות האזהר

ע שיצאת ממקום החניה, גלגל ההגה מסובבברג
ב�ה ובתצוגה הרלמצב ישר. תשמע צליל אזהר

Park Assist switchedתכליתית תופיע הודעה 
off ך לשלוט בהיגוי(סייען חניה מופסק). תצטר

ב בתנועה בכוחות עצמך.ולהשתל
PARKTRONICעדיין זמין. באפשרותך להתחיל 

כבם יצא הראת פעולות ההיגוי העצמאיות בטר
ממקום החניה. אפשרות זו שימושית כאשר

אתה רואה שניתן כבר לצאת ממקום החניה.

 בקונסולהPARKTRONICלחץ על לחצן  ¿
 עמוד 202).«כזית (המר

פרקטרוניק מופסק וסייען חניה פעיל
Park Assistמתבטל מיד. ההודעה 

cancelled(סייען חניה התבטל) תופיע 
ב�תכליתית.בתצוגה הר

סייען חניה פעיל מתבטל באופן אוטומטי אם:
ב.בלם החניה החשמלי משול£
P.בורר הילוכים נמצא במצב £

כבר לא ניתן לחנות באמצעות סייען חניה£
פעיל.

מהירותך עולה על 10 קמ“ש.£
£ �ב או נכשל. מתערESPגלגל מסתחרר ו

נדלקת בלוח ה נורית האזהר
המחוונים.

ה. סמל מקום החניה נעלםנשמע צליל אזהר
ב�תכליתית מציגה את ההודעהוהתצוגה הר

Park Assist cancelled  .(סייען חניה התבטל)

כאשר סייען חניה מתבטל, עליך לשלוט שוב
בלום בכוחות עצמך.בהיגוי ול

כב עדכת, נבלם הראם חלה תקלה במער
ה מוחלטת. כדי להתחיל בנסיעה, לחץ שובלעציר

על דוושת ההאצה.

ביטול סייען חניה פעיל

עצור את תנועת גלגל ההגה או בצע פעולות¿
היגוי בעצמך. סייען חניה פעיל ינוטרל מיד.

 (סייען חניה Park Assist canceledההודעה 
ב�תכליתית.התבטל) תופיע בתצוגה הר

או

  מצלמת נסיעה לאחור

הערות כלליות

)Coupeמצלמת נסיעה לאחור (דוגמה 

 ממוקמת בידיתמצלמת נסיעה לאחור 
הדלת של תא המטען.

 היא כלי עזר אופטימצלמת נסיעה לאחור 
ביצוע חניות. היא מראה את האזור מאחוריל

כת המולטימדיה.כב בתצוגת מערהר
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כב מוצג כהשתקפות ראי כמוהאזור מאחורי הר
במראה הפנימית.

טקסט ההודעות המופיעות בתצוגת
COMAND רות שפה. להלןתלוי בהגד

עות למצלמתדוגמאות של הודעות הנוג
נסיעה לאחור בתצוגת המולטימדיה.

הערות בטיחות חשובות

בד ואינהמצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר בל
בה המיידית שלך. בכלביבך לסתחליף לתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהזמן נתון אתה אחראי ל
למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע פעולות
אלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או עצמים לא

נמצאים בטווח התמרון שלך.
מצלמת הנסיעה לאחור לא תתפקד  או תתפקד

באופן חלקי בתנאים הבאים:
אם מכסה תא המטען פתוח.£
פל.ם כבד, שלג או ערבגש£
בלילה או במקומות חשוכים מאוד.£
אם המצלמה חשופה לאור בהיר מאוד.£
 אם האזור מואר בפנס פלורוסנט או£

 (התצוגה עלולה להבהב).LEDת תאור
ה פתאומי, לדוגמה.אם חל שינוי טמפרטור£

ף.ה ומחוממת בחורנסיעה לתוך חניה מקור
אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.£
הכבך ניזוק. במקראם החלק האחורי של ר£

רותיהזה בדוק את מיקום המצלמה ואת הגד
ס בנץ ממליצה לךבמוסך מוסמך. מרצד

כז שירות מורשה שללהשתמש במר
ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ה הראייה של מצלמת נסיעה לאחורשד
ותפקודיה האחרים עשויים להיות מוגבלים בגלל
אביזרים נוספים שהותקנו בחלקו האחורי של

בת ללוחית רישוי, מנשא אופנייםכב (תושהר
).’וכד

מציגים אתכת המולטימדיה  במערקווי ההנחיה 
חקים אלה נמדדיםכבך. מרחקים עד לרהמר

בד.ביחס לגובה פני הקרקע בל

ם או אבקמצלמת נסיעה לאחור מוגנת מגש
באמצעות מכסה.  כאשר המצלמה

מופעלת, המכסה נפתח.

המכסה נסגר שוב אם:

התמרון הושלם.£

המנוע  דומם.£

מכסה תא מטען נפתח.£

 עמוד 322).«הקפד על הערות הניקוי (

מטעמים טכניים, המכסה עשוי להישאר פתוח
בוי המצלמה.רק לזמן קצר לאחר כי

בוי של מצלמת הנסיעה לאחורהפעלה/כי

2וודא שהמפתח נמצא במצב להפעלה: ¿
במתג ההתנעה.

Activation by R gear   וודא שנבחר תפקוד¿
(הפעלה באמצעות הילוך נסיעה לאחור)

ראה הוראות(כת המולטימדיה כת מערבמער

).הפעלה נפרדות

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

של מצלמת נסיעה לאחור נפתח.מכסה 

כת המולטימדיה מראה את האזורמער

כב ביחד עם קווי הנחיה.שמאחורי הר

התמונה ממצלמת הנסיעה לאחור זמינה
ך כל תהליך החניה.לאור

מצלמת נסיעה לאחור כבית אם אתהבוי: לכי
 או נוסעPמעביר את בורר ההילוכים למצב 

חק קצר.לפנים למר

כת המולטימדיהתצוגות במער

מצלמת הנסיעה לאחור עלולה לעוות את הצגת
גויה או לאה שהעצמים, להראותם בצור

להראותם כלל. מצלמת הנסיעה לאחור אינה
מראה עצמים המופיעים באזורים הבאים:

בסמיכות קרובה לפגוש האחורי.£

מתחת לפגוש האחורי.£

במכסה תאבאזור הנמצא מעל הסמל ש£

המטען.

 עצמים שאינם בגובה פני הקרקע עשויים
חקם בפועל.חוקים יותר ממרלהיראות ר

עצמים אלה כוללים:

כב חונה.פגוש של ר£

ת גרור.התקן גריר£

ה.ה של התקן הגרירתפוח הגריר£

החלק האחורי של משאית.£

עמודים נטויים.£
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בד.הקווים משמשים להתמצאות בל
בי המצוין על�חק מרב אל עצמים למרהתקר

ידי קו ההנחיה הנמוך ביותר.

חק של כ� 4 מטריםקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

בוב של גלגל ההגה,בן ללא סיקו הנחיה ל
כב כולל מראות חיצוניות (סטטי).רוחב הר

כב הכוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
את המראות החיצוניות, בזווית הנוכחית

של גלגל ההגה (דינמי).

ב צהובים המסמנים את מסלולסימוני נתי
הצמיגים בזווית הנוכחית של גלגל ההגה

(דינמי).

חק של כ� 1 מטרקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

כזי (סמן איתור).כב מרציר ר
פגוש.

חק של כ� 0.30.קו הנחיה אדום במר
כב.מטרים מהחלק האחורי של הר

ב הילוךקווי ההנחיה מוצגים רק אם אתה משל
.Rנסיעה לאחור 

חק מתייחס רק לעצמים הנמצאיםפירוט המר
בגובה הקרקע.

מיתה קדתצוגת אזהר
 נוסף המציין מוכנותPARKTRONICמחוון  

לפעולה.
ה אחורית.תצוגת אזהר

אם פרקטרוניק: PARKTRONICכב עם כלי ר
 עמוד 202), יופיע מחוון מוכנות לפעולה«פעיל (
. אם תצוגותכת המולטימדיהבמער נוסף 
ה של פרקטרוניק פעילות או נדלקות, גםאזהר

פעילות או נדלקות ו�  ה תצוגות האזהר
כת המולטימדיה.במערבהתאמה 

תפקוד “חניה בנסיעה לאחור“

נסיעה לאחור הישר לתוך מקום החניה ללא
בוב גלגל ההגהסי

בוב גלגל ההגה, רוחבבן ללא סיקו הנחיה ל

 (סטטי).כב כולל המראות החיצוניותהר
כב הכולל אתקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

המראות החיצוניות, בזווית הנוכחית של גלגל
ההגה  (דינמי).

חק של כ� 1 מטרקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

חק של כ� 0.30קו הנחיה אדום מסמן מר
כב.מטרים מהחלק האחורי של הר
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סימון מקום חניה.
כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

המראות החיצוניות, בזווית הנוכחית של
גלגל ההגה (דינמי).

כבנהג מעבר למקום החניה והבא את הר¿
ה מלאה.לעציר

וודא שמצלמת הנסיעה לאחור מופעלת.¿

המסלול וקווי ההנחיה מוצגים.

ה מלאה, סובבכב נמצא בעצירבעת שהר¿
את גלגל ההגה בכיוון מקום החניה, עד

 לסימון מקום החניהשיגיע הקו הצהוב 
.

שמור את גלגל ההגה במצב זה וסע לאחור¿
בזהירות.

וודא שמצלמת הנסיעה לאחור הופעלה.¿

מסלול הנסיעה וקווי ההנחיה מוצגים.

כב בדוק אם הר,בן ת קו ההנחיה הלבעזר¿
מתאים למקום החניה.

כדי לנסוע לאחור בן היעזר בקו הנחיה ל¿

קו הנחיה אדום בזהירות עד סוף החניה. 

כבמסמן כעת את קצה מקום החניה. הר

ביל כמעט במקום החניה.נמצא במצב מק

חניה אנכית בנסיעה לאחור עם גלגל הגה

בזווית
כב הכוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

את המראות החיצוניות, בזווית הנוכחית
של גלגל ההגה (דינמי).

כב כאשר הוא נמצא כמעטעצור את הר¿
ב להיותבן חייב הללפני מקום החניה. הנתי

ביל לסימוןסמוך ככל האפשר לקו מק
מקום החניה.

כבבן מציין את מסלול הרקו הנחיה ל
בזווית הנוכחית של גלגל ההגה.

סימון מקום החניה.

כזי בעתסובב את גלגל ההגה למצב המר¿
כב נייח.שהר

חק של כ� 0.30 מטרקו הנחיה אדום במר
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כב.מהחלק האחורי של הר
בן המציין מסלול מבלי לסובבקו הנחיה ל

את גלגל ההגה.
קצה מקום החניה.

סע לאחור בזהירות עד שתגיע למצב ¿ 
הסופי.

 נמצא בקצה מקוםקו ההנחיה האדום 
בילכב נמצא כמעט מק הר.החניה 

.בתוך מקום החניה

180°     חבהתפקוד זווית ר

  (מבט היקפי)360°  מצלמת 

הערות כלליות

כת הכוללת 4 מצלמות. היא מער360°מצלמת 

כת מעריכה תמונות מהמצלמות הבאות:המער

מצלמת נסיעה לאחור.£

מית.מצלמה קד£

שתי מצלמות במראות החיצוניות.£

בה המידית שלביהמצלמות מכסות את הס
כב. המצלמה מסייעת לך למשל בעת חניההר

.לקויהאו יציאה ממקום החניה עם ראות 

 במצב360°אתה יכול להציג תמונות ממצלמת 
מסך מלא או בשישה מצבים שונים של מסך

. תצוגת מסך מפוצלCOMANDמפוצל בתצוגת 
בתכב. תצוגה זו מחושכוללת גם מבט על של הר

ממידע שסיפקו המצלמות שהותקנו (מצלמה
וירטואלית).

שישה מצבי המסך המפוצל הם:
מבט על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור£

.130°)(זווית צפייה 

מית (זוויתמבט על ותמונה מהמצלמה הקד£
 ללא הצגת זווית גלגל הגה130°צפייה 

בית).מר
מבט על ותצוגה מוגדלת מאחור.£
מבט על ותצוגה מוגדלת מלפנים.£
ה).כב עם וו גרירמבט על ותצוגת גרור (כלי ר£
מבט על ותמונות מהמצלמות הפונות£

לאחור במראות החיצוניות (מבט לגלגל
האחורי).

מבט על ותמונה מהמצלמות הפונות לפנים£
מי).במראות החיצוניות (מבט לגלגל הקד

בעת שהתפקוד פעיל ואתה מעביר את בורר
 �, יוסתרו קוויN  ל� R או Dההילוכים ממצב מ

כת המולטימדיה.ההנחיה המוצגים במער

כאשר אתה מעביר את בורר ההילוכים ממצב
D למצב Rמי או את, תראה את המבט הקד

המבט האחורי שנבחר לפני כן.

חקים שמדד פרקטרוניק יוצגו גם באופן הבא:מר

ב לסמלביכסוגריים אדומים או צהובים מס£

כב במבט על במצב מסך מפוצל אוהר

בפינה הימנית התחתונה כסוגריים אדומים£

. 180°חבה“ סמל של תפקוד “זווית ר

כבך.ר

ה של פרקטרוניק.תצוגות אזהר

חבהבחור את תפקוד הזווית הרבאפשרותך ל
 במצלמת הנסיעה לאחור. 180°

 עמוד 202), סמלו«בעוד שפרקטרוניק פעיל (
כת המולטימדיה. אםכבך מופיע במערשל ר

ה של פרקטרוניק פעילות,הודעות האזהר
כתנדלקות במער ה תצוגות אזהר

המולטימדיה בצהוב ובאדום בהתאמה.

זיהוי מכשולים

מצלמת נסיעה לאחור יכולה לזהות מכשולים
ניידים ונייחים. אם המצלמה מזהה הולך רגל או

כב אחר, הם מסומנים באמצעות קווים.ר
כת מסוגלת לזהות ולסמן מכשולים נייחים,המער

כתכבך נמצא בתנועה. לחילופין, המעררק אם ר
מסוגלת לזהות ולסמן מכשולים נעים בעת

כב נייח.שהר

כדי לוודא שאתה יכול להשתמש בתפקוד זה,
כת המולטימדיה (ראה הוראותהפעל אותו במער
הפעלה נפרדות).
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כב במצב מסךב לסמל הרביאו צהובים מס

מלא.

חקעובי הקו וצבע הסוגריים מייצגים את המר

כב מהמכשול.של הר

סוגריים צהובים וקוים דקים: פרקטרוניק£

פעיל.

סוגריים צהובים וקוים בעובי רגיל: מכשול£

כב.נמצא בסמוך לר

כב.בה מידית לרקו אדום: מכשול נמצא בקר£

הערות בטיחות חשובות

בד והיא עלולה היא כלי עזר בל360°מצלמת 
להציג מכשולים באופן מעוות ובלתי נכון, או לא

 אינה תחליף לנהיגה360°להציגם כלל.מצלמת 
ה.זהיר

אתה האחראי הבלעדי לתמרון ולחניה. ודא שאין
אנשים, בעלי חיים או מכשולים בטווח התמרון

כב בעת החנייתו.של הר

באתה תמיד אחראי על הבטיחות ואתה חיי
בתך, כאשרביב לסלהמשיך להקדיש תשומת ל

אתה מחנה או מבצע תמרוני היגוי. הוראה זו
כב, לפניו אומתייחסת לאזורים מאחורי הר

ת, אתה עלול לסכן את עצמךבסמוך לו. אחר
ואחרים.

 עשויה לא לפעול או לפעול באופן360°מצלמת 
חלקי:

אם הדלתות פתוחות.£
אם המראות החיצוניות מקופלות.£
אם מכסה תא המטען פתוח.£
פל כבד.ם, שלג או ערבגש£
בלילה או במקומות חשוכים מאוד.£
אם המצלמות חשופות לאור בהיר מאוד.£
תאם האזור מואר בפנס פלורוסנט או בתאור£

LED.(התצוגה עשויה להבהב) 
ה, לדוגמהאם חל שינוי פתאומי בטמפרטור£

ף.ה ומחוממת בחורבכניסה לתוך חניה מקור

אם עדשות המצלמה מלוכלכות או מכוסות,£

 עמוד 322).«(הקפד על הערות על ניקוי 

בהם מותקנתכב שבי הרכיאם ניזוקו ר£
בדוק את מיקוםה זה דאג להמצלמה במקר

כז שירות שלרותיה במרהמצלמה ואת הגד
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

במקרים אלה. 360°אל תשתמש במצלמת 
ת, אתה עלול לפצוע אנשים אחרים או לגרוםאחר

כב. קווי ההנחיהנזק לחפצים בעת החניית הר
חקים עדכת המולטימדיה מציגים את המרבמער

חקים אלה נמדדים ביחס לגובה פניכבך. מרלר
בד.הקרקע בל

ם או אבקמצלמת נסיעה לאחור מוגנת מגש

באמצעות כיסוי. כיסוי זה נפתח בהפעלה של

360°.מצלמת 

המכסה נסגר שוב במקרים הבאים:
בצע את התמרונים.סיימת ל£
אתה מדומם את המנוע.£
אתת פותח את מכסה תא המטען.£

 עמוד 322).«הקפד על ההערות על ניקוי (

מטעמים טכניים הכיסוי עשוי להישאר פתוח זמן
360°.בוי מצלמת קצר לאחר כי

כת המצלמות ותפקודיהה הראייה של מערשד
האחרים עלולים להיות מוגבלים בגלל אביזרים

כבנוספים שהותקנו בחלקו האחורי של הר
).’בת ללוחית רישוי, מנשא אופניים וכד(תוש

כבך מצויד במתלים מתכווננים ואתהאם ר
רטי, בגלל תנאיםמשאיר את הגובה הסטנד

טכניים ייתכנו:

אי דיוקים בקווי הנחיה.£

בלותאי דיוקים בתצוגת התמונות המתק£
(מבט על).

תנאי הפעלה

 אם:360° ניתן להציג את התמנות ממצלמת

כת המולטימדיה מופעלת.מער£

מופעלת.360° מצלמת £

 מופעלת במהירות מעל360°אם מצלמת 
ה.30 קמ“ש מופיעה הודעת אזהר

ה נעלמת אם:הודעת האזהר

ת מתחת ל�30 קמ“ש,כב יורדמהירות הר£

.360°בותיה מופעלת מצלמת ובעק

.ת בלחיצה על הלחצן ההודעה מאושר£
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(הפעלה באמצעות הילוך נסיעה לאחור)
כת המולטימדיה (ראה הוראותפעילה במער

הפעלה נפרדות).

ב הילוךשל: 360°להצגת תמונה ממצלמת ¿
להסיעה לאחור.

כתכבך מוצג במערהאזור שמאחורי ר
המולטימדיה  במצב מסך מפוצל. אתה רואה

כב ותמונה ממצלמתאת מבט העל של הר
הנסיעה לאחור.

ת תצוגות מסך מפוצל ומסך מלאבחיר

למעבר בין תצוגות מסך מפוצל:

כב: החלקה עם סמלי הרכדי לעבור לשור¿
.את הבקר 

כב: סובב את בקר.בחור סמל רכדי ל¿

למעבר למצב מסך מלא:

¿ 180° view סובב את הבקרחב(מבט ר :(
.ולחץ עליו

 זמינה רק באפשרויות180° האופציה של
הבאות:

מבט על עם תמונה ממצלמת נסיעה£
לאחור.

מית.מבט על עם תמונה ממצלמה קד£

כת המולטימדיהתצוגות במער

הערות בטיחות חשובות

כת המצלמות עלולה להציג מכשולים באופןמער
מעוות ובלתי נכון או אף עלולה לא להציגם כלל.

כתמכשולים אינם מוצגים על ידי המער
במיקומים הבאים:

מי או האחורי.מתחת לפגוש הקד£
מי או האחורי.קרוב מאוד לפגוש הקד£
באזור שמעל ידית מכסה תא המטען.£
קרוב מאוד למראות החיצוניות.£
באזורי מעבר בין המצלמות בתצוגת העל£

הווירטואלית.

עצמים שאינם בגובה הקרקע עלולים
חוקים יותר מאשר הם באמת,להיראות ר

לדוגמה:
פגוש של מכונית חונה.£
ה של גרור.מוט גריר£
ה.תפוח של וו הגריר£

 באמצעות לחצן360°הפעלת מצלמת 
תפקוד

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿
R או Dהתצוגות הבאות מתאימות למצב 

בת ההילוכים:שנבחר בתי
תצוגת מסך מלא עם תמונה ממצלמה£

מית.הקד
תצוגת מסך מלא עם תמונה ממצלמה£

הנסיעה לאחור.

שוב . לחץ על לחצן בוי: כי¿

360° אין באפשרותך לכבות את מצלמת 
ב הילוךבלחיצה על הלחצן, אם משול

הנסיעה לאחור.

כת מולטימדיה ומער360°הפעלת מצלמת 

כזית.בקונסולה המר לחץ על לחצן ¿

.מוצגכב תפריט הר

סובב את 360°: כדי להפעיל את מצלמת ¿
הבקר ולחץ עליו.

R או Dהתצוגות הבאות מתאימות למצב  
בת ההילוכים:שנבחר בתי

מסך מפוצל הכולל מבט על ותמונה£
מית.ממצלמה קד

מסך מפוצל הכולל מבט על ותמונה£
ממצלמה אחורית.

 באמצעות הילוך360°הפעלת מצלמת 

נסיעה לאחור

 באופן360°אתה יכול להציג תמונות ממצלמת 
אוטומטי באמצעות שילוב הילוך נסיעה לאחור.

 במתג ההתנעה.2וודא שהמפתח במצב ¿

Activation by R gearוודא שנבחר תפקוד ¿
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ה.החלק האחורי של משאית כבד£
עמוד נטוי.£

ביל התמצאות,השתמש בקווי ההנחיה רק בש
הנמוךחק קו ההנחיה ב לעצמים עד מרהתקר

ביותר.

מבט על עם תמונה ממצלמת הנסיעה
לאחור

’חק של כ� 4.0 מקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

ת מסך מפוצל עם מבטרסמל עבור הגד
על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור.

בית.קו הנחיה צהוב לזווית ההיגוי המר
ב צהוב למסלול שהצמיגים יעשוסימון נתי

בזווית גלגל ההגה הנוכחית (דינמית).
כב הכוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

את המראות החיצוניות, לזווית גלגל ההגה
הנוכחית (דינמית).

כב (סימון עזר).כזי של הרהציר  המר
’חק של כ� 1.0 מקו הנחיה צהוב במר

כב.מהחלק האחורי של הר
פגוש.

’חק של כ� 0.30 מקו הנחיה אדום במר
כב.מהחלק האחורי של הר

בת ההילוכיםקווי ההנחיה מוצגים כאשר תי
.Rבמצב 

חק תקפות רק לעצמים בגובהרות המרהגד
הקרקע.

מיתמבט על עם תמונה ממצלמה הקד

ת מסך מפוצל עם מבטרסמל עבור הגד
מית.על ותמונה מהמצלמה הקד

’חק של כ� 4.0 מקו הנחיה צהוב במר
כב.מחזית הר

כב הכוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
את המראות החיצוניות, לזווית גלגל ההגה

הנוכחית (דינמית).

ב צהוב למסלול שהצמיגים יעשוסימון נתי
בזווית גלגל ההגה הנוכחית (דינמית)

’חק של כ� 0.30 מקו הנחיה אדום במר
כב..מחזית הר

’חק של כ� 1.0 מקו הנחיה צהוב במר
כב.מחזית הר

מבט על עם תצוגה אחורית מוגדלת

ת מסך מפוצל עם מבטרסמל עבור הגד
על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור.
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מבט על עם תצוגה מהמצלמות הצדדיות

רות עבורת מסך מפוצל והגדרסמל עבור הגד
מצלמות מראה הפונה לפנים.

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
כב).המראות החיצוניות, (צד ימין של הר

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
כב).המראות החיצוניות, (צד שמאל של הר

ה מצלמת המראהרבחור את הגדאתה יכול ל
לתצוגה אחורית.

180°חבה תפקוד תצוגת זווית ר

’חק של כ� 0.30 מקו הנחיה אדום במר

כב.החלק האחורי של הר

חקתצוגה זו מסייעת לך להעריך את המר

כב שמאחוריך.לר

בחור גם תצוגהה זו ניתן לרבאמצעות הגד

מית מוגדלת.קד

רות מסך מלא עם תמונהסמל להגד
ממצלמת נסיעה לאחור.

כבך.ר

ה פרקטרוניק.תצוגת אזהר

חבהבחור את תפקוד הזוית הרניתן ל
מית.כתצוגה קד

הבחר תצוגה זו כאשר אתה יוצא מחניון ושד
הראייה על התנועה החוצה מוגבל, לדוגמה.

360°הפסקת תצוגה של מצלמת 

 מופסקת:360°התצוגה של מצלמת 
, אוPב מצב חניה כאשר אתה משל£
כאשר אתה נוהג במהירויות מתונות.£

360°התצוגה שהייתה פעילה לפני מצלמת 
כת המולטימדיה. באפשרותךתופיע שוב במער

ה באמצעות בחיר360°גם לעצור תצוגת מצלמת 
COMAND בצג ובלחיצה על בקר הסמל 

שור.לאי

כת לזיהוי עייפות הנהג  מער

מההקד

כת לזיהוי עייפות הנהג מסייעת לך בנסיעותמער
ארוכות ומונוטוניות לדוגמה, בכבישים מהירים

כת פעילה בטווחאו בין�עירוניים. המער
בין 60 קמ“ש ל� 200 קמ“ש. אםהמהירויות ש

כת לזיהוי עייפות הנהג  מזהה   סימני עייפותמער
בודי ריכוז חוזרים, היא תציעטיפוסיים או אי

לעשות הפסקה בנהיגה.

הערות בטיחות חשובות

.דבלב רזע ילכ איה גהנה תופייע יוהיזל תכרעמ
זוכירה רסוח תא וא ךתופייע תא תוהזל היושע איה
תכרעמה .ללכ םתוהזל אל וא ידמ רחואמ ךלש
.גהנה תונריעלו ןמזב החונמל ףילחת הניא איה

כת לזיהוי עייפות הנהגה של המערפקודת
מוגבל, וייתכן כי אזהרותיה יופקו מאוחר או לא

יופקו בכלל אם:

משך הנסיעה אינו עולה על 30 דקות.£
ך משובשת עםרך גרועים, לדוגמה דרתנאי ד£

בליטות ומהמורות.

יש רוח צד עזה.£
בי הכוללאימצת סגנון נהיגה ספורטי£

מהירויות פנייה גבוהות או שיעורי האצה
גבוהים.

בה במהירות נמוכהאתה נוהג בתדירות ר£
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מ� 60 קמ“ש או גבוהה מ� 200 קמ“ש.
הפעלת סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס£
הזמן לא כוונן נכון.£
 במצבי נהיגה פעילים, לדוגמה, כאשר אתה£

בים או משנה את מהירותמחליף נתי
הנסיעה.

כת לזיהוי עייפות הנהג מתאפסת ומתחילהמער
להעריך את סימני העייפות שלך מחדש בהמשך

נסיעתך אם אתה:
מדומם את המנוע.£
ת הבטיחות שלך ופותחמשחרר את חגור£

את דלת הנהג כדי שיתחלפו נהגים או כדי
לעשות הפסקה.

מת העייפות של רהגוצת

אתה יכול להציג את מידע המצב הנוכחי
כב.ב הר עמוד 241) במחש«בתפריט סיוע (

כת לזיהוי עייפותפית למערבחר תצוגת גר¿
 עמוד«ך (רב הדהנהג באמצעות מחש

.(240

המידע הבא מוצג:

ך הנסיעה מאז ההפסקה האחרונה.אור£

כת לזיהויבעת על ידי מערמת הערנות הנקר£
עייפות הנהג, מוצגת בתצוגת סרגל בחמש

מות מגבוה לנמוך.ר

כת לזיהוי עייפות הנהג אינה יכולהאם מער£
מת הערנות ולא יכולה להפיקלהעריך את ר

System  suspendedה, תוצג הודעה אזהר
כת מושהית).  לדוגמה אם אתה נוהג(מער

במהירות שמתחת ל�60 קמ“ש או מעל
200 קמ“ש.

כת לזיהוי עייפות הנהגהמערהפעלה של 

כת לזיהוי עייפות הנהגפעל את המערה
 עמוד 243).«ך (רב הדבאמצעות מחש

מת הערנות של הנהגכת קובעת את רהמער
רות שנבחרו:בהתאם להגד

 (מצב רגיל): הרגישות שעלStandardאם נבחר 
ת לרגיל.רכת את הערנות מוגדפיה קובעת המער

הרגישות  (מצב רגיש):Sensativeאם נבחר 
מת הערנות המזוההמה גבוהה יותר. רת לררמוגד

כת לזיהוי עייפות הנהג מותאמתעל ידי מער
ם יותר.והנהג מוזהר מוקד

כת לזיהוי עייפות הנהג מופסקת,כאשר מער
ב תכליתיתמופיעים בתצוגה הר הסמל 

פית של הסייען בעת שהמנוע פועל.בתצוגת הגר

כת לזיהוילאחר שהופסקה פעולתה של מער
עייפות הנהג, היא תחודש אוטומטית לאחר

ת תואמתממת המנוע. הרגישות הנבחרהד
ה האחרונה שהופעלה (רגיל/רגיש).בחירל

ב תכליתיתאזהרות בתצוגה הר

אם  מזוהים עייפות או חוסר ריכוז גובר, מופיעה
Attension Asistב תכליתית: ה בתצוגה הראזהר

Take a break!כת לזיהוי עייפות הנהג: צא (מער
להפסקה).

ב תכליתיתבנוסף להודעה המוצגת בתצוגה הר
ה.יישמע צליל אזהר

ך בצע הפסקה בנהיגה.ת הצורבמיד¿

 לאישור ההודעה.לחץ על לחצן ¿

דירות בזמןבנסיעות ארוכות, בצע הפסקות ס
ואפשר לעצמך מנוחה נכונה. אם אינך עושה

כת לזיהוי עייפות הנהג עדיין מזהההפסקה ומער
ה נוספתעייפות או חוסר ריכוז הולך וגדל. אזהר

ה תופיע כהלאחר 15 דקות לכל הפחות. אזהר
כת עדיין מזהה סממניםם, רק אם המערמוקד

של עייפות ושל חוסר ריכוז.

ב�תכליתית,אם הודעה מופיעה בתצוגה הר
כת המולטימדיה מבצעת חיפוש של תחנתמער

דלק/רענון הקרובה. לאחר שתבחר תחנת דלק,
יתחיל הניווט אליה. ניתן להפעיל תפקוד זה או

כת המולטימדיה .לנטרל אותו במער
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  סייען לזיהוי תמרורים

הערות כלליות

סייען לזיהוי תמרורים מציג את המהירות
ת ומגבלות עקיפה לנהג בלוחבית המותרהמר

המחוונים. נהיגה לקטע כביש בכיוון לא נכון
ה. סייען לזיהוי תמרורים מזההתפעיל אזהר

כת המצלמות תמרורים באמצעות מער
מית. הנתוניםבקצה העליון של השמשה הקדש

כתותקנות התנועה הכלליות השמורות במער
ביעת מגבלתהניווט משמשות גם הן לק

המהירות הנוכחית.

כבך,אם חלפת על פני תמרור שמתייחס לר
כן התצוגה של מגבלות המהירותתתעד

והעקיפה.

כן את התצוגה ללא תמרור אם:ניתן לעד
כב עובר לכביש אחר (יציאה מכבישהר£

מהיר או מחלף).
כב מגיע לגבול של עיר או כפר ששמורהר£

במפה הדיגיטלית.
התמרור האחרון שזוהה על ידי המצלמה£

לא חזר על עצמו.

הצק למסמה רורמת ינפ לע ףלוח בכרה םא
גצומ רורמתה ,)הפיקע וא תוריהמ תלבגמ( רוסיא
המישיה הרובעתה תנקת .תוינש שמח ךשמב
.)042 דומע «( תיפרגה הגוצתב העיפומ

המצלמה מזהה גם תמרורים הכוללים מגבלה
המצוינת באמצעות תמרור נוסף (לדוגמה כביש

רטוב).

התמרורים מוצגים עם המגבלות רק אם:
יש לציית לתקנת ביחד עם המגבלה, או£

בוע האםסייען לזיהוי תמרורים אינו מסוגל לק£
המגבלה תקפה.

בוע אתאם סייען לזיהוי תמרורים אינו מסוגל לק
ת משום מקור  מידעבית המותרהמהירות המר

זמין, לא תוצג מגבלת מהירות בלוח המחוונים.

סייען לזיהוי תמרורים אינו זמין בכל המדינות.
מוצג במד המהירות. ה זה, הסמל במקר

הערות בטיחות חשובות

בד, והוא לאסייען זיהוי תמרורים הוא כלי עזר בל
תמיד מסוגל להציג מגבלות מהירות ועקיפה

בלים עדיפותך תמיד מקרבאופן נכון. תמרורי ד
ים.על פני התצוגה של סייען זיהוי תמרור

ע או שהיא לאכת עלול להיפגתפקוד המער

תהיה זמינה באופן זמני, אם:

ב שלג,בתנאי ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות.ם, ערגש

 סנוור בגלל המיקום הנמוך של השמשקיים£

בשמיים.

ח או אדים על השמשהקיים לכלוך, קר£
מית באזור המצלמה.הקד

 קשה לזהות את תמרורי התנועה (בגלל£
ח או שלג).לכלוך, קר

תמרורי התנועה אינם מוארים דיו בלילה.£

תמרורים דו�משמעיים (לדוגמה, תמרורים£

בים סמוכים).באתרי בנייה או בנתי

חובות הדיגיטלית שלהמידע במפת הר£
כן.כת הניווט אינו נכון או אינו מעודמער

הפעלה של סייען לזיהוי תמרורים

הפעל את סייען לזיהוי תמרורים באמצעות¿

 עמוד 242).«ך (רב הדמחש
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אם הפעלת את התצוגה של סייען זיהוי תמרורים
ך, יוצגו תקנות התנועה (מגבלותרב הדבמחש

מהירות ועקיפה) בלוח המחוונים במשך 5 שניות
ת הנסיעה בכיוון הנגדי ותצוגתבהתאמה. אזהר

התמרורים עבור מגבלות מהירות ועקיפה יישארו
פעילות, אפילו אם כובה הצג.

תצוגה בלוח המחוונים

מגבלת מהירות עם מגבלות עקיפה

ת היא 60 קמ“ש בית מותרמהירות מר

 תקפה.ומגבלת עקיפה 

מגבלת מהירות עם מגבלה לא ידועה

ת.בית מותרמהירות מר

םכב שעבורת לכלי רבית מותרמהירות מר

תקפה המגבלה בתמרור הנוסף .

תמרור נוסף של מגבלה לא ידועה. 

ת היא 80 קמ“שבית מותרמהירות מר

ומגבלת מהירות של 60 קמ“ש תקפות עם

מגבלה לא ידועה.

ת.בית מותרמהירות מר

תמרור נוסף עבור כביש רטוב.

ת של 80 קמ“ש תקפהבית מותרמהירות מר

בכביש רטוב ובעת שסייען הגבלת מהירות

בע שיש לציית למגבלה.ק

מגבלת מהירות בכביש רטוב

.ת היא 60  קמ“ש בית מותרמהירות מר

. תמרוראיסור העקיפה אינו בתוקף יותר 

מגבלת עקיפה עם קו מוחק מוצג למשך חמש

שניות.

סיום איסור עקיפה
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.מגבלת המהירות אינה תקפה יותר 

היחידות למגבלת המהירות (קמ“ש)

ך כללרבה אתה נוהג. בדתלויות במדינה ש

ה אינן מוצגות על התמרוריחידות המדיד

ולא בלוח המחוונים, אבל יש להביא אותן

ביתה על מהירות מרבון בעת הקפדבחש

ת.מותר

גוי)ת כיוון נסיעה שאין כניסה (אזהר

סיום מגבלת המהירות

תה בלוח המחוונים (אזהרהודעת אזהר

נסיעה בכיוון לא נכון).

אם אתה עובר על פני תמרורי אין כניסה או מעגל
ה מוצגת בלוח המחוונים,תנועה, הודעת אזהר

אם סייען לזיהוי תמרורים מזהה שאתה נוהג נגד
ה קולי. עליךכיוון התנועה. יישמע גם אות אזהר

בדוק מיד את כיוון נסיעתך כדי למנוע סכנה לךל
ך אחרים.רמשתמשי דול

ה של הפנסים הראשיים, סייעןנוסף על התאורב
ה אינפרא�ראיית לילה פלוס משתמש בתאור

של ך. המצלמה ראדומה כדי להאיר את הד
סייען ראיית לילה פלוס קולטת את האור
האינפרא�אדום ומציגה תמונה חד�גונית

ךרב�תכליתית. התמונה מציגה דבתצוגה הר
ת בפנסים הראשיים. התצוגה הנ“לשמואר

ךרת לך לראות בזמן את המשך הדמאפשר
ומכשולים אפשריים. אם התפקוד של זיהוי הולכי

כתהרגל פעיל, הולכי הרגל שמזוהים במער
ת קטנות בתצוגהמודגשים בצבע עם פינות מסגר

של סייען ראיית הלילה פלוס.

בת בסורגמשול מית כמו כן, מצלמה תר
ת לזהות הולכי רגל ובעליהמצנן. המצלמה עוזר

חיים. הקפד על הוראות הניקוי של המצלמה
 עמוד 323).«מית (התר

�עין אנושית לא מסוגלת לראות אור אינפרא
אדום, ולכן הוא אינו מסנוור אנשים. לפיכך,
סייען ראיית לילה פלוס יכול להישאר פעיל

כבים בכיוון הנגדי.גם אם יש תנועת ר

הערות בטיחות חשובות

בד ואינוסייען ראיית לילה פלוס הוא כלי עזר בל
תחליף לריכוז בנהיגה. אל תסמוך על תצוגת

כבחק מהרהסייען. באחריותך לשמור על מר
בלום בזמן. נהגכב ולשלפניך, על מהירות הר

בזהירות ותמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך
ך והתנועה.רלתנאי הד

כת או שהיא עשויה להפסיקתיתכן תקלה במער
לתפקד במקרים הבאים:

  סייען ראיית לילה פלוס

הערות כלליות
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סס.פל או רם, ערראות לקויה בגלל שלג, גש£

מית מלוכלכת, מכוסה באדיםהשמשה הקד£
בקה באזור המצלמה.או במד

מית בסורג המצנןאם המצלמה התר£
מלוכלכת או מכוסה באדים או בחומר אחר.

בעיקולים, בראשי גבעות או בירידות.£

ה חיצונית גבוהה.בטמפרטור£

סייען ראיית לילה פלוס אינו יכול להציג מכשולים
כב או בצדדיו.שנמצאים ישירות לפני הר

ייתכן כי מכשולים או חפצים אחרים יודגשו או
יסומנו ביחד עם הולכי רגל או בעלי חיים.

זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים

הערות כלליות

זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים עשוי להיות לקוי
או להפסיק לתפקד אם:

הולכי רגל או בעלי חיים מוסתרים בחלקם£
כבאו במלואם בחפצים אחרים כגון כלי ר

חונים.

הצללית של הולך הרגל או של בעל החיים£
בתצוגה של סייען ראיית לילה פלוס אינה
מלאה או משובשת בגלל השתקפויות אור

חזקות.

ביןאין ניגוד בין הולכי רגל ובעלי חיים ל£
בה.ביהס

כת המצלמות אינה מזהה הולכי רגלמער£
בתור אנשים בגלל ביגוד מיוחד או בגלל

חפצים אחרים.

בים,הולכי רגל אינם זקופים, כלומר הם יוש£
בים או שוכבים.מתייש

בעלי חיים אינם מזוהים בשל גודלם או£
תם.צור

זיהוי הולכי הרגל ובעלי החיים מנוטרל
בוי. תפקוד הזרקור וכיC° 32ה מעל בטמפרטור

מושהה לא פעילים יותר.

זיהוי הולכי רגל

תצוגה של סייען ראיית לילה פלוס.
כת מוכנה לזיהוי פעיל של הולכיסימן שהמער

רגל.

הדגשה.

כת.הולך רגל מזוהה במער

סייען ראיית לילה פלוס יכול לזהות הולכי רגל

ת מאפיינים טיפוסיים כגון קווי המתאר שלבעזר

ם העומד זקוף.בה של אדהגוף ויצי

תפקוד הזיהוי מופעל אוטומטית אם:

סייען ראיית לילה פלוס מופעל.£

מהירותך עולה על 10 קמ“ש.£

חשוך.£

מוכנות אם תפקוד הזיהוי פעיל, יופיע סימן 

בתצוגה. אנשים שזוהו מודגשים באמצעות

 אם תפקוד הזיהוי הדגיש הולך רגל.ת מסגר

מית כדיבך, הבט מעבר לשמשה הקדלתשומת ל

להעריך את המצב. על הצג לא ניתן להעריך נכון

חק האמיתי עד להולכי רגל או מכשולים.את המר

זיהוי בעלי חיים

ניתן לזהות בעלי חיים במצבים הבאים:

חושך.£

מחוץ לאזורים בנויים.£

.C° 32ה החיצונית מתחת ל� הטמפרטור£

סייען ראיית לילה פלוס מסוגל לזהות בעלי חיים

גדולים כגון איילים, פרות או סוסים באמצעות

מאפיינים טיפוסיים שלהם.



מפתח עניינים

221
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
כות נהיגה מער

כת אינה מזהה:המער

בים וחתולים.בעלי חיים קטנים יותר כגון כל£

ה.בעלי חיים שהצללית שלהם אינה ברור£

לאחר שזוהו, מסומנים בעלי חיים בפינות
ת צבעוניות קטנות. להבדיל מזיהוי הולכימסגר

ב�רגל, אין סימן מוכנות נפרד בתצוגה הר
תכליתית.

הפעלה ונטרול של סייען ראיית לילה

תנאי הפעלה

באפשרותך להפעיל סייען ראיית לילה אם
מתקיימים כל התנאים הבאים:

 עמוד 156) או«ההצתה מופעלת (£
המנוע מותנע.

.או  ה נמצא במצב מתג התאור£

ב.הילוך נסיעה לאחור לא משול£

הפעלה של סייען ראיית לילה פלוס

.לחץ על לחצן ¿

ב�תצוגת הסייען מופיעה בתצוגה הר
תכליתית.

אור אינפרא�אדום בפנסים הראשיים נדלק
בחושך רק במהירות העולה על 10 קמ“ש.

ה הראייה שלך אינו מלאבר ששדפירוש הד
בדוק שסייעןבמצב נייח ושאין באפשרותך ל

ראיית לילה פעיל. האור האינפרא�אדום
נכבה במהירות מתחת ל�5 קמ“ש. התמונה
של סייען ראיית לילה מוצגת עד שתבטל

.אותה באמצעות לחיצה על לחצן 

הפעלה אוטומטית
Night View Assistבחור אופציה באפשרותך ל

Automatic activationהפעלה אוטומטית של) 
ך תפריט הסייען. תפקודרסייען ראיית לילה) ד

החיפוש של הולכי רגל ושל בעלי חיים נשאר פעיל
אפילו אם סייען ראיית לילה אינו מוצג. בחושך
במהירות מעל 60 קמ“ש תוצג תמונה של סייען

ב�תכליתיתראיית לילה אוטומטית בתצוגה הר
כת מזהה הולך רגל או בעל חיים.ע שהמערברג

בתפריט העזר בחר הפעלה אוטומטית של¿

 עמוד 242).« (סייען ראיית לילה פלוס 

נטרול של סייען ראיית לילה פלוס

.לחץ על לחצן ¿

ב�תצוגת הסייען נעלמת מהתצוגה הר
תכליתית. סייען ראיית לילה מנוטרל.

תפקוד הזרקור

הערות כלליות
בתנאים מסוימים תפקוד הזרקור משתמש
בפנסים הראשיים, כדי להבהב אל הולכי רגל

שזוהו.

תפקוד הזרקור פעיל אם:
זיהוי הולכי רגל פעיל.£
ך לא מוארים.רפני הד£
כב 60 קמ“ש לפחות.מהירות הר£
תפקוד “סייען אור גבוה מותאם פלוס“£

 עמוד 129).«מופעל (

בדתפקוד הזרקור לא פעיל או פעיל חלקית בל
אם:

אתה נוהג בעיר.£
כב שנוסע בכיווןישנם הולכי רגל באזור הר£

כב שלפניך.הנגדי או באזור הר

הפעלה של תפקוד הזרקור
זיהוי הולכי רגל ותפקוד הזרקור פועלים ברקע.
אם מתקיימים התנאים המקדימים, תפקוד

בצעהזרקור משתמש בפנסים הראשיים כדי ל
בעה הבהובים קצרים אל הולך הרגל שזוההאר
ך או בסמוך אליהם.רבד

ה בחר את תפקוד הזרקורבתפריט התאור¿
 עמוד 245).«של סייען ראיית לילה (

.םייחה יבעל לא בהבהמ וניא רוקרזה דוקפת
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פיקה מצביעבסייען הגר סמל של הולך רגל פיקהתצוגה בסייען גר

על מצבו של תפקוד הזרקור. אם הסמל לא

ממולא, התפקוד מופעל. אם הסמל ממולא,

מתקיימים התנאים להפעלת תפקוד הזרקור.

פיקהתמונה בסייען הגר

.Assistance Graphicבחר תפריט ¿

 עמוד 240).«(ך רב הדבמחש

ה באיכותיריד

התמונה של סייען

ראיית לילה פלוס.

תפקוד הזיהוי של

הולכי רגל או בעלי

חיים אינו זמין.

תקלות עם סייען ראיית לילה

מית מכוסה באדים.הצד הפנימי של השמשה הקד

 עמוד 323).«קפל את כיסוי המצלמה (¿

 עמוד 142).«מית (הפשר את השמשה הקד¿

ח.מית מכוסה בקרהשמשה הקד

 עמוד 142).«מית (ח מהשמשה הקדהפשר את הקר¿

חים לכלוך עליה.מית מורמגבי השמשה הקד

 עמוד 133).«החלף את להבי המגבים (¿

חיצהכב נוקה במתקן הרמית אחרי שהרישנן מריחות על השמשה הקד
האוטומטי.

 עמוד 321).«מית (נקה את השמשה הקד¿

ה הראיה של המצלמה.מית מפגיעת אבן בשדם נזק לשמשה הקדנגר

מית.החלף את השמשה הקד¿

המצלמה האינפרא�אדומה בסורג המצנן מלוכלכת.

כה ובמים כדי לנקות את המצלמה.השתמש במטלית ר¿

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�            תקלה             סי

  חבילת סייען נהיגה פלוס

הערות כלליות

חבילת סייען נהיגה פעיל פלוס כוללת  דיסטרוניק
 עמוד 185), סייען שטחים מתים פעיל«פלוס (

«ב פעיל (ת נתי עמוד 222) וסייען שמיר«(
עמוד 225).

סייען שטחים מתים פעיל

הערות כלליות
סייען שטחים מתים פעיל מבקר את האזורים

כבך שאינם נראים לנהג באמצעותהצדדים של ר
תצוגתשני חיישני רדאר הצדדים הפונים לאחור.

ה במראות החיצוניות מושכת את תשומתאזהר

כב שזוהו באזור המבוקר.בך לכלי הרל



מפתח עניינים

223
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
כות נהיגה מער

אם תפעיל את פנסי האיתות המתאים בו בזמן
תבל גם אזהרב, תקכדי לאותת על שינוי נתי

התנגשות חזותית וקולית. אם מתגלית סכנה של
התנגשות צדדית, בלימה מתקנת עשויה לסייע
לך למנוע תאונה. סייען שטחים מתים פעיל
מעריך את השטח הפנוי בכיוון הנסיעה ובצדדים

ם כך סייען שטחיםלפני ביצוע בלימת תיקון. לש
מיים.מתים פעיל עושה שימוש בחיישני רדאר קד

סייען שטחים מתים פעיל מסייע לך במהירות
של 30 קמ“ש לכל הפחות.

הערות בטיחות חשובות

בדסייען שטחים מתים פעיל הוא אמצעי עזר בל
ואינו תחליף לערנות הנהג.

ה אזהר  
כב:ב לכלי רסייען שטחים מתים פעיל לא יגי

חק קטן, ולאחר מכןאשר עוקפים אותך במר£
הם נכנסים לשטח מת.

אם ההבדל בין מהירות הגישה למהירות£
העקיפה גדול מדי.

כתוצאה מכך, סייען שטחים מתים פעיל עלול לא
ב במצבים אלה. קיימתלתת אזהרות ולא להתער

סכנת תאונה.

ך ושמוררב למצבי התנועה והדב היטתמיד שים ל
כב.חק בטוח בצדי הרמר

חיישני רדאר

חיישני רדאר של סיען שטחים מתים פעיל
מי והאחורי ומאחוריבים בפגושים הקדמשול

מכסה סורג המצנן. וודא שהפגושים וסורג המצנן
ח או בוץ בסמוך לחיישנים.נקיים מלכלוך, קר

אסור שיהיו חיישני הרדאר האחוריים  מכוסים,
לדוגמה על ידי מנשא אופניים או מטענים תלויים.

ה או נזק לפגושים, דאגאם ארעו התנגשות חמור
בדוק את תפקוד חיישני הרדאר במוסך מוסמך,ל

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלדוגמה במר
ת, סייען שטחים מתים פעילכלמוביל בע“מ. אחר

עלול לא לפעול כהלכה.

כתטווח יעילות המער

ה אזהר  
סייען שטחים מתים פעיל אינו יכול לזהות את כל

ך.רמצבי התנועה ואת כל משתמשי הד

קיימת סכנת תאונה.

כב בינךחק מספיק בצדי הרודא תמיד כי יש מר
ך אחרים או מכשולים.רבין משתמשי דל

סייען שטחים מתים פעיל מפקח על אזור של
כבך,כבך ובסמיכות מידית לרעד 3.0 מ‘ מאחורי ר

כפי שמוצג בתרשים.

כת עלולה להשתבש או לאפעולת המער
לתפקד, אם:

החיישנים מלוכלכים או חסומים.£

ב שלג,קיימת ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות מים.ם, ערגש

כב באזור המפוקח יזוהו באיחור או לא יזוהוכלי ר
כלל.

סייען שטחים מתים פעיל עלול לא לזהות כלי
כב צרים, כגון אופנועים או אופניים, או לזהותםר

רק מאוחר מדי

כת לא תהיהבים צרים, ייתכן שהמעראם הנתי
ב שמאחוריו,ב סמוך לנתימסוגלת להבדיל בין נתי

בכב לא נוסעים באמצע הנתיבפרט, אם כלי ר
כב נוסעים בקצהה אם כלי רשלהם. זה המקר

כבך.ב הקרוב לרהנתי

כת:בעה של המערב טעק

גויות, כאשר נוהגיםעשויות להופיע אזהרות ש£
ב מוצקיםסמוך למעקי בטיחות או גבולות נתי

דומים.

אזהרות עלולות להיפסק בעת נהיגה במשך£
כב ארוכים, לדוגמהזמן ממושך לצד כלי ר

משאיות.
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התצוגת אזהר

התצוגת אזהר

ייען שטחים מתים פעיל אינו מתפקדס
במהירויות נמוכות מ�30  קמ“ש.  במקרים אלה,

כב בטווח הפעיל.לא יוצגו כלי ר

כב בתוך האזור המבוקר של סייעןאם זוהה ר
שטחים מתים במהירות  מעל 30 קמ“ש, תידלק

בצד המתאים באור אדום. ה נורית האזהר
כב נכנס לאזורה זו תופק תמיד כאשר ראזהר

המבוקר של השטח המת, מאחור או מהצד.
ה מופקת רק אםכב, האזהרכאשר אתה עוקף ר

ההבדל במהירויות הוא פחות מ�12  קמ“ש.

ב הילוך נסיעה לאחור, לא יפעל סייעןאם תשל
שטחים מתים פעיל.

ה מותאמתהבהירות של נוריות האזהר
בתן.ביאוטומטית לאור בס

אזהרות התנגשות חזותיות וקוליות
אם אתה מפעיל את פנסי האיתות המתאימים

כב באזור הניטור הצדדי,ב, וזוהה רכדי לשנות נתי
ת התנגשות חזותית וקולית. אתהבל אזהרתק

לאחר הפעלתו של סייען שטחים מתים פעיל,
גלי רדאר אפורים המפוזרים מאחור מופיעים

ב�כב בתצוגת עזר של התצוגה הרבצמוד לר
תכליתית. במהירות מעל 30 קמ“ש ישתנה צבע

. סייען שטחים מתים מוכןהגלים מאפור לירוק 
לפעולה.

ה ה כפול, ונורית אזהרתשמע צליל אזהר
אדומה תהבהב. אם פנסי האיתות מוסיפים

כב שהתגלו מצוינים באמצעותלפעול, כלי ר
ה אין צלילי אזהר.ה אדומה הבהוב נורית אזהר

נוספים.

בהפעלת בלמים לתיקון נתי

אם סייען שטחים מתים פעיל מזהה סכנה של
פגיעת צד, מתבצעת בלימה לתיקון מסלול

תה לעזור לך למנוע התנגשות.שמטר

ה אזהר  
תפקוד בלימה לתיקון מסלול אינו יכול תמיד למנוע

תאונה. קיימת סכנת תאונה.

תמיד בצע תמרוני היגוי, בלימה והאצה בעצמך,
בייחוד אם סייען שטחים מתים פעיל מזהיר אותך
או מבצע פעולת בלימה לתיקון מסלול. שמור תמיד

חק בטוח בצדדים.על מר

ה ם מתבצעת בלימת תיקון, נורית אזהרא
המהבהבת במראה החיצונית ונשמע צליל אזהר

ב�תכליתיתכפול. בנוסף, תופיע בתצוגה הר
 המדגישה את הסכנה של התנגשותתמונה 

צד.

כת עשויה לזהות סכנתבמקרים נדירים המער
כב בשוגג.בלום את הרהתנגשות שלא קיימת, ול

אתה יכול להפסיק בלימת תיקון מסלול בכל עת
ת קלה או תאיץ.אם תבצע פעולת היגוי נוגד

הפעלת בלימה לתיקון מסלול זמינה בטווחי
מהירות של 30 קמ“ש עד 200 קמ“ש.

הפעלת בלימה לתיקון מסלול התואמת לתנאי
הנהיגה, עשויה להתבצע או לא תתבצע כלל,

אם:
כב או מכשולים, לדוגמה מעקותישנם כלי ר£

כבך.בטיחות, משני צדי ר
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הערות בטיחות חשובות

תאם לא תתאים את סגנון נהיגתך, סייען שמיר
ב פעיל אינו יכול להפחית את סכנת התאונהנתי

בת נתיאו להתגבר על חוקי הפיזיקה. סייען שמיר
ך, מזג אוויררבון תנאי דפעיל אינו יכול להביא בחש

ב פעיל הוא רקת נתיאו תנועה. סייען שמיר
חקאמצעי עזר. אתה האחראי הבלעדי למר

בלימה בזמןכב, לכב שלפניך, למהירות הרמהר
ב.ה על הנתיולשמיר

ב פעיל אינו יכול לשמור אתת נתיסייען שמיר
ב באופן מתמשך.כב שלך בנתיהר

ב קרוב מדי מהצד.כב מתקרר£
בי עםאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£

מהירות פניות גבוהה.
אתה בולם או מאיץ בעוצמה.£
  או®ESP כת בטיחות נהיגה, כגון מער£

 PRE-SAFE®בת. מתער
£  �.®ESPהופסקה פעולת ה
התגלה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג פגום.£

הפעלת סייען שטחים מתים פעיל

 עמוד«וודא שסייען שטחים מתים פעיל (¿
ך.רב הד243) הופעל במחש

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

במראות החיצונית תידלקנה ה נוריות האזהר

באדום למשך כ� 1.5 שניות. גלי רדאר אפורים

כב בתצוגתהמפוזרים מאחור מופיעים בצמוד לר

ב�תכליתית.עזר של התצוגה הר

ב פעילת נתיסייען שמיר

הערות כלליות

כבךב מבקר את האזור שלפני רת נתיסייען שמיר

המותקנת ב�תפקודית באמצעות מצלמה ר

מית. אזוריםבחלקה העליון של השמשה הקד

כבך גם מבוקריםנוספים מלפנים, מאחור ובצדי ר

תכת חיישני הרדאר. סייען שמירבאמצעות מער

ב על הכביש ומזהירב פעיל מזהה סימוני נתינתי

ב שלא בכוונה. אם אינךאותך לפני יציאה מהנתי

ב יכולה להחזירה, בלימה לתיקון נתיב לאזהרמגי

ב המקורי. תפקוד זה פעיל בטווחכב לנתיאת הר

בין 60 קמ“ש ל� 200 קמ“ש.מהירויות ש

ה אזהר  
ב פעיל אינו יכול תמיד לזהותת נתיסייען שמיר
ב.סימוני נתי

ב פעיל יכול:ת נתיבמקרים אלה, סייען שמיר

בצע פעולת בלימהלתת אזהרות מיותרות ול£
כב.ב של הרלתיקון נתי

בצע פעולת תיקון.לא להזהיר ולא ל£

קיימת סכנת תאונה.

ת לתנאי התנועהב מיוחדהקדש תמיד תשומת ל
בת נתיבך, בפרט אם סייען שמירושמור על נתי

בות במצבימפיק התרעות. הפסק את ההתער
.מסוכניםנהיגה לא 

כת עלולה לא לפעול כראוי או לא לפעולהמער
בכלל בתנאים הבאים:

פלם, ערב שלג, גשראות לקויה, לדוגמה עק£
או התזות מים.

כב בכיוון הנגדי,אור מסנוור, לדוגמה מכלי ר£
כב אחריםמהשמש או אור חוזר מכלי ר

(לדוגמה, אם הכביש רטוב).
מית מלוכלכת, מכוסה באדיםהשמשה הקד£

בתבקה למשל, בקראו מכוסה במד
המצלמה.

מי והאחורי אוחיישני הרדאר בפגושים הקד£
בסורג המצנן מלוכלכים, לדוגמה חסומים על

ידי שלג.
בך עבור אותו הנתירקיימים כמה סימוני ד£

ך כלל, לדוגמה באתרי בנייה.ראו אין סימוני ד
ך שחוקים, כהים או מכוסים,רסימוני הד£

לדוגמה בבוץ או בשלג.

בכב לפניך קטן מדי, ולא ניתן עקחק לרהמר£
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ה אזהר  
ך.רכך לזהות את סימוני הד

ך משתנים במהירות, לדוגמהרסימוני הד£
בים חוצים זה אתבים, הנתיהתפצלות נתי

זה או מתמזגים.

ה ומתפתלת.ך צררהד£

ך.רישנם גוונים שונים של צל על הד£

ב הסמוך וסימוניכב בנתיאם לא מזוהה אף ר
ך הם מקוטעים, לא תתבצע פעולת בלימהרהד

ב.לתיקון נתי

ת רעידות בגלגל ההגהאזהר
מי עוברה כאשר גלגל קדעשויה להינתן אזהר

ה תינתן לך באמצעותב. האזהרמעל סימון נתי
רעידות לסירוגין בגלגל ההגה למשך עד  1.5

שניות לכל היותר.

בל התראות חיוניות בזמן בעת שאתהכדי לק

כת מזהה תנאיםב, המערחוצה את סימוני הנתי

מסוימים ומפיקה התראה בהתאם.

ם יותר אם:התראת הרעידות מופקת מוקד

ב החיצוניב לסימון הנתיאתה מתקר£

בנסיעה בעיקול.

ךרחבים מאוד, לדוגמה בדבים רהנתי£

ה.מהיר

ב רצופים.כת מזהה סימוני נתיהמער£

התראת הרעידות מופקת מאוחר יותר אם:

בי הכביש צרים.נתי£

אתה חותך פינה בעיקול.£

בפעולת בלימה לתיקון סטייה מהנתי
כבבות מסוימות, הרבך בנסיאם אתה יוצא מנתי

ה לסייע לךבלם קלות בצד אחד. פעולה זו נועדיי
ב המקורי.כב לנתילהחזיר את הר

ה אזהר  
ב אינה יכולה תמידפעולת בלימה לתיקון נתי

ב המקורי. קיימת סכנתכבך לנתילהחזיר את ר
תאונה.

בצע תמיד פעולות היגוי, בלימה או האצה בעצמך,
ב מזהיר אותך או מבצעת נתיבייחוד אם סייען שמיר

ב.פעולת בלימה לתיקון נתי

ב פעיל לא מזהה תנאי תנועה אות נתיסייען שמיר

כתך. במקרים נדירים מאוד המעררמשתמש ד

ך, לדוגמה לאחרעלולה להפעיל בלמים שלא לצור

ה רצוף. קיימת סכנתנהיגה מכוונת מעל קו הפרד

תאונה.

ניתן להפסיק הפעלת בלמים מסוג זה בכל עת

באמצעות תנועות היגוי קלות בכיוון הנגדי. ודא

בין משתמשיכב בינך לחק בצדי הרתמיד כי המר

ך אחרים או מכשולים הוא גדול דיו.רד

ב�בצג הר במהלך בלימת תיקון תופיע תצוגה 
תכליתי. פעולת הבלימה מפחיתה מעט את

כב.מהירות הר

כב חצה סימוןבצע בלימת תיקון לאחר שהרניתן ל
הב רציף או מקוטע.  לפני כן, ניתנת אזהרנתי

באמצעות רעידות לסירוגין של גלגל ההגה.
בב בשני צדדיו חייב עם סימוני נתיבנוסף, נתי

להיות מזוהה.

ב מקוטעים, פעולת בלימהאם זוהו סימוני נתי
כבב יכולה להתבצע רק אם התגלה רלתיקון נתי

כב הבאים עשויים להשפיעב הסמוך.  כלי הרבנתי
כבעל הפעלת הבלמים: תנועה בכיוון נגדי, כלי ר

כבך.ביל לרכב שנוסעים במקעוקפים וכלי ר

ב נוספת יכולהפעולת בלימה לתיקון נתי
בכבך חזר לנתילהתבצע רק לאחר שר

המקורי.

ב אם:לא תתבצע פעולת בלימה לתיקון נתי
אתה מבצע פעולות היגוי ברורות, בולם או£

מאיץ.
ה.אתה חותך פונה בפנייה חד£

אתה מפעיל את פנסי האיתות.£
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-ESP®  PRE,כת בטיחות נהיגה, כגון מער£
SAFE® brakeאו סייען שטחים מתים פעיל 

בת.מתער
בי עםאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£

מהירות פניות גבוהה.
£ ESP®.מנוטרל
.Dב במצב בורר ההילוכים לא משול£
זוהה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג פגום.£
ב שאתה נוהג בו.התגלה מכשול בנתי£

ב פעיל לא יזההת נתיייתכן שסייען שמיר
ך ומצבי תנועה. ניתן להפסיקרמשתמשי ד

גויה בכל זמן נתון, אם אתה:פעולת בלימה ש

מבצע פעולת היגוי קלה בכיוון המנוגד.£

מפעיל את מחווני האיתות.£

בולם או מאיץ באופן ברור.£

ב מופסקת באופןפעולת בלימה לתיקון נתי
אוטומטי, אם:

-ESP®  PRE,כת בטיחות נהיגה, כגון מער£
SAFE® brakeאו סייען שטחים מתים פעיל 

בת.מתער

ך.רלא ניתן יותר לזהות את סימוני הד£

ב פעילת נתיהפעלה של סייען שמיר

פעיל מוכן לפעולה.

. לחץ על לחצן לנטרול: ¿

ב פעילת נתיכבית. סייען שמיר נורית החיווי 
Lane Keeping Assist off מנוטרל. ההודעה

ב מנוטרל) מופיע על הצג.ת נתי(סייען שמיר

רטי או מותאםסייען סטנד

ב בתפריטת נתיבחר סייען שמיר ¿
Assistanceךרב הד (סיוע) באמצעות מחש

 עמוד 243).«(

רטית) או (סטנדStandardה רבחר הגד¿
Adaptive.(מותאמת) 

, לא תופקStandardת במצב אם בחר
התראת רעידות אם:

ה זההדלקת את פנסי האיתות במקר£
חות לזמן מה.ההתראות נד

®ESP או ABS, BASכת בטיחות כגון מער£

בה.התער

 לא תופק התראה אם:Adaptiveאם נבחר מצב 
ה זההדלקת את פנסי האיתות במקר£

חות לזמן מה.ההתראות נד
®ESP או ABS, BASכת בטיחות כגון מער£

בה.התער
£�האצת בחוזקה, לדוגמה השתמשת בקיק

דאון.
אתה בולם בחוזקה.£
אתה מבצע פעולות היגוי דינמיות, לדוגמה,£

סוטה כדי להימנע ממכשול או כדי להחליף
ב במהירות.נתי

אתה חותך פינה בעיקול חד.£

בל התראות חיוניות בזמן בעת שאתהכדי לק
כת מזהה תנאיםב, המערחוצה את סימוני הנתי

מסוימים ומפיקה התראה בהתאם:

ם יותר אם:התראת הרעידות מופקת מוקד
ב החיצוניב לסימון הנתיאתה מתקר£

בנסיעה בעיקול.

.הריהמ ךרדב המגודל ,דואמ םיבחר םיביתנה£
ב רצופים.כת מזהה סימוני נתיהמער£

התראת הרעידות מופקת מאוחר יותר אם:
בי הכביש צרים.נתי£
אתה חותך פינה בעיקול חד.£

. לחץ על לחצן ¿

Lane נדלקת. ההודעה נורית החיווי 
Keeping Assist on בת נתי(סייען שמיר

ב�תכליתי. אםמופעל) מופיע על הצג הר
מתקיימים כל התנאים, ייתכן כי יישמע צליל

בות בהיגוי.ה או תתבצע התעראזהר

אם מהירותך גבוהה מ� 60 קמ“ש וזוהו
 עמוד«(פיקה ב, הקווים בסייען גרסימוני נתי

בת נתימופיעים בירוק. סייען שמיר240) 
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ה אזהר  

תצוגות והפעלה

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ה של תקלה בלוח המחוונים או אם הוא אינובמקר

פועל, קיימת סכנה שלא תוצגנה הוראות והודעות
בטיחות.הקשורות ל

קיימת סכנת תאונה.

כז שירותכב במרבדוק את הרנהג בזהירות דאג ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

ת רק אם תנאיכות מידע ותקשורהשתמש במער
ת, תוסחך והתנועה מאפשרים זאת. אחררהד

ב בנהיגה. קיימתכז היטדעתך ולא תוכל להתר
סכנת תאונה.

הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה
בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

עצור במקום בטוח ובצע פעולות במכשירים כל
כב נייח.עוד הר

  מד סל“ד

בובי היתר. אם תעשהאל תנהג בטווח סי

זאת, תגרום נזק למנוע.

התחום האדום במד הסל“ד מציין שהמנוע
פועל בטווח מהירויות מנוע גבוהות מדי.

כאשר המנוע מגיע לתחום האדום, אספקת

הדלק מופסקת כדי להגן על המנוע.

כבך, החנהעה בטיחות ההפעלה של ראם נפג
ם האפשרי. פנהכבך במקום בטוח בהקדאת ר
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדלמר

בע“מ.

ך מציג רק הודעות ואזהרותרב הדמחש
ב�תכליתי. לכן, עליךכות מסוימות בצג הרממער

כבך מופעל באופן בטוח בכל עת.לוודא שר

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדליםהבאתו של הספר לד
זכור כי ייתכןבהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםשר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ותפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע על מר
ס מורשים מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

 עמוד 28).«(

רישות החוק במדינה שאתה נוהגעליך לציית לד

ךרב הדבה בעת הפעלת מחש

 עמוד«ה, ראה את איור לוח המחוונים (לסקיר
.(33

ת לוח מחוונים  תאור
חיישן האור בלוח המחוונים מבקר את בהירות

ב�תכליתי באופן אוטומטי. באור יוםהצג הר
התצוגות בלוח המחוונים אינן מוארות. תפקוד

העמעום לא זמין באור יום.

ה של לוח המחוונים, שלניתן לכוונן את התאור
התצוגות ושל הבקרים באמצעות בקר הבהירות.
בקר הבהירות נמצא בין לוח המחוונים לצג

 עמוד 35).«כת המולטימדיה (מער

סובב את בקר הבהירות בכיוון או נגד כיוון¿
השעון.

ב עמוד 126) משול«ה (אם מתג התאור
, הבהירות או , במצב 

תלויה בעוצמת האור החיצוני.

ך,רת לתנאי הדב מיוחדעליך להקדיש תשומת ל

ת הקיפאון.ה חיצונית קרובה לנקודאם טמפרטור

ת האווירנא זכור, כי על הצג מוצגת טמפרטור

ת הכביש.ולא טמפרטור

ב�תכליתיה החיצונית בצג הרתצוגת הטמפרטור

 עמוד 230).«(

הך הטמפרטורקיים עיכוב קל לפני שער

ב�תכליתי.החיצונית מופיע בצג הר

ה חיצונית  תצוגת טמפרטור
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ךרב הדהפעלת מחש

ב�תכליתיתתצוגה ר

ה ימנילוח בקר

ה שמאלילוח בקר

 סובב את המפתחך:רב הדלהפעלת מחש¿

במתג ההתנעה.1  למצב

ה שמאלי לוח בקר

פותח את רשימת התפריטים.£

הלחיצה קצר

גלילה ברשימות.£

ת תפריט או תפקוד.בחיר£

: פותחRadio/Mediaבתפריט £

את הרשימה של התחנות או של

הרצועות ובוחר ברצועת שמע או

בסצינת ווידיאו.

 (טלפון):Telephoneבתפריט £

םעובר לספר הטלפונים ובוחר בש

או מספר טלפון.

לחיצה ארוכה

ה בכל הרשימות.גלילה מהיר£

: בוחרRadio/Mediaבתפריט £
מת/הבאה ובוחר רצועתתחנה קוד

שמע או סצינת ווידיאו, באמצעות
ה.בגלילה מהיר

 (טלפון):Telephoneבתפריט £
ה בספרמתחיל גלילה מהיר

הטלפונים, אם הוא פתוח.

בכל התפריטים: מאשר את£

ה מתוך הרשימה.הרשומה שנבחר

:Radio/Mediaבתפריט £

פותח את הרשימה של מקורות
רדיו / מדיה זמינים.

 (טלפון):Telephoneבתפריט £
עובר לספר הטלפונים ובוחר

ומחייג למספר שנבחר.

,LINGUATRONICמפסיק את £
ראה הוראות הפעלה נפרדות.

עונמה רוריק לזונ לש הרוטרפמט דמ 

ה אזהר  
אם תפתח את מכסה המנוע כאשר המנוע

ה או בעוד שפרצה שריפההתחמם יתר על המיד
ע עם גזים ונוזליבוא במגבתא המנוע, אתה עלול ל

שירות אחרים שדלפו. קיימת סכנת פציעה.

ה להתקרראפשר למנוע שהתחמם יתר לעל המיד
לפני פתיחת מכסה המנוע. אם פרצה שריפה
במנוע, השאר את מכסה המנוע סגור והזעק את

מכבי האש.

יבוביס דמב םג תגצומ רוריקה לזונ תרוטרפמט
 עמוד 33).«המנוע  (

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות ובעת נהיגה
ת נוזל הקירור עשויה לעלות.בעליה, טמפרטור

בתנאי הפעלה רגילים בעוד שנוזל הקירור
ת נוזל הקירור יכולהבמפלס המומלץ, טמפרטור

.C° 124לעלות עד 

ב תכליתיתבאפשרותך לשלוט בתצוגה הר

ך באמצעות הלחצניםרב הדרות במחשובהגד

ב תפקודי.בגלגל ההגה הר
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הלחיצה קצר

ה.חזר£

: ביטולRadio/Mediaבתפריט £
ה של רצועה או של תחנהבחיר

או של מקורות רדיו/מדיה זמינים.

ה של הודעות בתצוגה.הסתר£

יציאה מספר הטלפונים /מחייג£
מחדש מהזיכרון.

לחיצה ארוכה
רטיתקורא לתצוגה סטנד£

 (נסיעה).Tripבתפריט 

דוחה שיחה או מסיים אותה.£

יוצא מספר הטלפונים /זיכרון£
חיוגים חוזרים.

בל שיחה.מבצע או מק£

עובר לזיכרון חיוגים חוזרים.£

מכוונן את עוצמת השמע.£

ה ימנילוח בקר

השתקה.£

,LINGUATRONICמפעיל את £
ראה הוראות הפעלה נפרדות.

ב תכליתית  תצוגה ר

ת מצב עליונה.שור

צג.

ת מצב תחתונה.שור

 יופיעו התפריטים או תפריטי המשנהבצג 

ת והודעות תצוגה.בחרש

לחץ על לחצן לפתיחת התפריט: ¿

בגלגל ההגה.

.התפריט יופיע בצג 

ת המצב העליונה:תצוגות אפשריות בשור

£ �� °C228 דומע «(ה חיצונית  טמפרטור (.

 228). דומע «(איתות פניה, שמאלה  £

אור נמוך בפנסים הראשיים£

 127). דומע «(

 אור גבוה בפנסים הראשיים £ 

 128). דומע «(

 127). דומע «(פל אחורי  פנס ער  £

ת לוחית רישויפנסי צד ותאור  £

 127). דומע «(

 128). דומע «(איתות פניה, ימינה £

ת המצבתצוגות אפשריות בשור

התחתונה:

 159). דומע «( ECO start/stopתפקוד  £

 195). דומע «( HOLDתפקוד  £

 203). דומע «( סייען חניה פעיל £
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 סייען אור גבוה מותאם פלוס £

 246). דומע «(

של Stop&Go Pilot סייען היגוי ותפקוד  £

 193). דומע «(דיסטרוניק פלוס 

£  ���mph  246). דומע «(מד מהירות נוסף 

אם ישנו אור שמש חזק, חלקי התצוגה עשויים

הות. ניתן לעצור את התהליך באמצעותלד

בוי התצוגה והדלקתה בשנית.כי

כב המצוידים בתצוגה העיליתבכלי ר

ת. אם יהיהמית מיוחדמותקנת שמשה קד

כז שירותבצע בה תיקונים, פנה למרך לצור

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

תצוגות והפעלה

בויההפעלת התצוגה העילית וכי

. לחץ על לחצן  ¿ 

אם התצוגה העילית מופעלת, התוכן

ה הראייה של הנהג.מופיע בשד

)Head-up Display תצוגה עילית (

הערות כלליות

כת הניווטהתצוגה העילית מקרינה מידע ממער

הומסייען נהיגה מעל לוח המכשירים בשד

תהראייה של הנהג. התצוגה העילית מאפשר

לנהג לראות את כל המידע מבלי להסיר את

ך.רהעיניים מהד

כדי להציג תוכן בתצוגה העילית כל אחד

ב להיות זמין ומופעל.מהתפקודים הבאים חיי

ת שיוט וספידטרוניקבקר£

דיסטרוניק פלוס£

סייען זיהוי תמרורים£

כת ניווטמער£

הערות בטיחות חשובות

בד ולא תחליףהתצוגה העילית היא כלי עזר בל

לערנות הנהג.

מגבלות מהירות והגבלות עקיפה לא תמיד

ך עדיפות על פנירמוצגות נכון. לתמרורי ד

התצוגה של סייען הגבלת מהירות.

מיםראות התצוגה העילית מושפעת מגור

הבאים:

ב הנהג.מצב של מוש£

מיקום של תמונה.£

ה כלליים.תנאי תאור£

משקפי שמש עם מסנני קיטוב.£

ך רטובים.רפני ד£

חסימת אור השמש באמצעות חפצים£

שעל כיסוי התצוגה.
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רטיות בתצוגה עיליתתצוגות סטנד

הודעות ניווט.

מהירות נוכחית.

דיסטרוניק פלוס  או ספידטרוניק , ת שיוטבעה עבור בקרמהירות שנק

הוראות ותמרורים שזוהו. 

 בתצוגה עיליתAMGתצוגות 

בד. בלAMGכבי  זמינות ברAMGתצוגות 

התצוגה העילית מציגה את התכנים ואת המידע הבאים:

מחוון העלאת הילוך:

ת הילוכים ידנית .הילוך נוכחי, אפשרויות להעבר

מהירות מנוע נוכחית .

מהירות נוכחית.
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תפריטים ותפריט משנה

ת תפריט סקיר

לפתיחת בגלגל ההגה לחץ על לחצן 

רשימת התפריטים.

עמוד 229). «ך (רב הדהפעלת מחש

כב, ביכולתך לקרואתלוי בציוד המותקן בר
לתפריטים הבאים:

עמוד 233). « (נסיעה) (Tripתפריט £

עמוד 235). « (הוראות ניווט) (Naviתפריט £

עמוד 237). « (רדיו) (Radioתפריט £

עמוד 239). « (טלפון) (Telephoneתפריט £

 (תצוגהAssistance graphicתפריט £
עמוד 240). «פית) (גר

עמוד 241). « (שירות) (Serviceתפריט £

עמוד 241). «רות) ( (הגדSettingsתפריט £

)AMGכב  (בכלי רAMGתפריט £
עמוד 246). «(

 (נסיעה)Trip  תפריט 

רטיתתצוגה סטנד

 בגלגללחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
 עםTripההגה, עד שיופיע תפריט נסיעה 

.חק   ומד מר מונה נסיעה 

תצוגת טווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

הראפשרויות הגד

רות הבאותבאפשרותך להגדיר את ההגד
:Head-up Displayבתפריט משנה 

כוונון המיקום של התצוגה העילית על£
.) 244דומע «מית  (השמשה הקד

כוונון בהירות התמונה המוצגת בתצוגה£
.) 244דומע «העילית (

ת תצוגות להעלאה בתצוגה העיליתבחיר£
.) 243דומע « (

(הצג תוכן) Display contentבאמצעות תפקוד 
בחורכב, באפשרותך לובהתאם לציוד המותקן בר

רטיות. התוכן שנבחרבע תצוגות סטנדאחת מאר
יופיע בתצוגה העילית.

בחור אחת משתי באפשרותך לAMGכבי בר
, תציגAMG. אם אתה בוחר תצוגת AMGתצוגות 

.AMGהתצוגה העילית תוכן מיוחד הקשור לדגמי 

אם תבחר תצוגת תמרורים, יופיעו בתצוגה
לזיהויהעילית תמרורי תנועה שזיהה סייען 

תמרורים.

בד.בל : התפריט מציג טווח משוער AMGכבי ר

בגלגל ההגה כדי ש לחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿
בגלגל ההגה.ש

ת וטווחבחירל או  לחץ על לחצן ¿
.   ותצרוכת דלק נוכחיתמשוער 

ב בהתאם לסגנוןמחוש הטווח המשוער 
הנהיגה הנוכחי שלך ולכמות הדלק במיכל. אם

ה רק כמות דלק קטנה במיכל הדלק,נותר
כב התצוגה תראה שיש לתדלק את הר

.ולא את הטווח 

 מראה אם במצב הפעלהתצוגת שיקום 
ת אנרגיה מהאנרגיה הקינטיתמתמשך נצבר
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מהירות ממוצעת.

עת.תצרוכת דלק ממוצ

בגלגל ההגה כדי ש השתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿
בגלגל ההגה.

Fromה בחירל או  לחץ על לחצן ¿
start(מתחילת נסיעה) או  From reset

(מאיפוס).

בים מחושFrom startכים בתפריט משנה ער
כים בתפריטמתחילת הנסיעה, בעוד שהער

בים החל (מאיפוס), מחושFrom reset משנה
 עמוד«מהאיפוס האחרון של תפריט המשנה (

.(235

 מתאפס באופןFrom startב נסיעה מחש
אוטומטי אם:

בע שעות.ההצתה הופסקה ליותר מאר£

חלפו מעל 999 שעות.£

נסעו 9,999 קילומטרים.£

 מתאפס באופןFrom resetב נסיעה מחש
אוטומטי,  אם זמן הנסיעה עולה מעל 9,999

חק הנסיעה עולה על 99,999שעות או אם מר
קילומטרים.

מד מהירות דיגיטלי

ECOתצוגת 

.AMGכבי  לא זמינה ברECOתצוגת 

  בגלגל ההגההשתמש בלחצן ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן  ¿
 (נסיעה).TRIPת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿
בגלגל ההגה.ש

Ecoת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
display תצוגת)  Eco.(

ת מנותקת למשך למעלה מ�אם ההצתה נשאר
 באופן אוטומטי.4Eco שעות, תתאפס  תצוגת 

 עמוד 177).«, ראה (Ecoלמידע נוסף על תצוגת 

” (מתחילת נסיעה)From startב נסיעה “מחש

” (מאיפוס)From resetאו “

ת במצבר.תצוגת השיקום ואם היא נשמר
תלויה בסוג מנוע, ולכן לא זמינה בכל הדגמים.

חק.מר

זמן נהיגה.

בגלגל ההגה כדי ש השתמש בלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל
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, יאופסוECOאם תאפס את הנתונים בתצוגת 
. אםFrom startב הנסיעה כים במחשגם הער

,From startב הנסיעה תאפס את הנתונים במחש
.ECOכים בתצוגת ה�עריאופסו גם ה

 (ניווט)Navigation תפריט 

תצוגת הוראות ניווט

ב� יופיעו הוראות ניווט בצג הרNavi בתפריט

כת הניווט, ראהתכליתי. למידע נוסף על מער

הוראות הפעלה נפרדות.

כת המולטימדיה; ראההפעל את מער¿

הוראות הפעלה נפרדות.

בגלגל ההגה כדי ש השתמש בלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או  לחץ על לחצן  ¿

 (ניווט).Naviת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

בגלגל ההגה.

ההנחיית מסלול לא פעיל

בגלגל ההגה כדי ש השתמש בלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

בגלגל ההגה.

בחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿

ברצונך לאפס.את התפקוד ש

.לחץ על הלחצן ¿

 (כן) ולחץYesת בחירל לחץ על לחצן ¿

 לאישור.על 

םידוקפתב םיכרעה תא ספאל  ךתורשפאב
:םיאבה
מד נסיעה.£
 .From start  ב נסיעהמחש£

 .From reset ב נסיעה מחש£

.ECOתצוגת £

, יאופסוECOאם תאפס את הנתונים בתצוגת 
. אםFrom startב הנסיעה כים במחשגם הער

,From startב הנסיעה תאפס את הנתונים במחש
.ECOכים בתצוגת ה�יאופסו גם הער

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

בגלגל ההגה.

ת מדבחירל או  לחץ על לחצן ¿

מהירות דיגיטלי.

כיםאיפוס ער

כיוון הנסיעה.

ך הנוכחית.רהד
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חק ליעד הבא.מר

עה משוער.זמן הג

חק לשינוי הכיוון הבא.מר

ך נוכחית.רד

בשינוי כיוון הוכרז עם המלצת נתי

הנחיית מסלול פעילה

לא הוכרז שינוי כיוון

כים אשר שינוי הכיוון מוביל אליהן.רד 

.תיתוזח קחרמ תגוצתו ןוויכ יוניש דע קחרמ 

סמל של שינוי כיוון.

רש לשנות כיוון נסיעה, יופיע סמלכאשר אתה נד

עד השינוי. ככל חק של שינוי כיוון והמר 

חקב אל מקום הפניה, יתקצר המרשתתקר

באיור כלפי מעלה. שינוי הכיוון מתחיל כאשר

.)0חק מגיעה לאפס (תצוגת המר

שינוי כיוון עם המלצת מסלול

ך שאליה מוביל שינוי הכיוון.רד

חק לשינוי כיוון הבא.מר

סמל עבור שינוי הכיוון.

ב לא מומלץ (אפור כהה).נתי

ב (אפור בהיר).המלצת נתי 

בן).ב מומלץ חדש במהלך שינוי כיוון (לנתי

ב חדשבים, המלצת הנתיכים מרובות נתירדב
עשויה להיות מוצגת עבור שינוי הכיוון הבא, רק

אם המידע הרלוונטי זמין במפה הדיגיטלית.
בים נוספים.בעת פניה,ייתכן כי יוצגו נתי

בצעב זה לא ניתן ל מנתי:ב לא מומלץ נתי
את שינוי הכיוון  הבא.

בצע את שינוי הכיוון ניתן ל:ב אפשרי נתי
ב זה.הבאה רק מנתי

בצע אתב זה ניתן ל מנתי:ב מומלץ נתי

שינוי הכיוון  הבא ואת הבא אחריו.

שינוי כיוון ללא המלצת מסלול

ך שאליה מוביל שינוי הכיוון.רד

חקחק עד שינוי הכיוון ותצוגת מרמר
חזותית.

סמל של שינוי הכיוון.

ב.המלצת נתי



מפתח עניינים

237
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
תפריטים ותפריט משנה

מידע נוסף.

מידע אפשרי נוסף:
£New route... or Calculating route

(מסלול חדש... או חישוב מסלול):
ב.מסלול חדש מחוש

£ Road not mapped)הפמב עיפומ אל שיבכ(
כב נמצא בתוך תחום המפה הדיגיטלית,הר

אך הכביש אינו מזוהה. למשל מיקום בשטח.

£ No route:(אין מסלול) 
ב שום מסלול ליעד הנבחר.לא ניתן לחש

ד ביניים.עת ליעד או ליע הג:£

כת שמע) (מערRadio  תפריט 

ה בזיכרון.ה, רק אם היא שמורמוצג לצד
כתבאפשרותך לשמור תחנות רדיו בזיכרון מער

המולטימדיה.

ראה (כת המולטימדיההפעל את מער¿
הוראות הפעלה נפרדות).

בגלגל ההגה כדיש לחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (רדיו).Radioת תפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

במופיעה בתצוגה הר התחנה הנוכחית 
תכליתי.

לחץ לחיצהלפתיחת רשימת תחנות: ¿
.או  ה על לחצן קצר

ת תחנה מתוך רשימת התחנות:בחירל¿
.או  ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

ת תחנה מרשימת התחנותבחירל¿
 לחץ לחיצהה:באמצעות גלילה מהיר

. או ארוכה על הלחצן 

רים או תחנהת תחום תדבחירל¿
.ה על לחץ לחיצה קצרמהזיכרון: 

תבחירל או  לחץ על הלחצן  ¿
רים או תחנה.תחום תד

  לאישור.לחץ על הלחצן  ¿

מתפקד כרדיו רגיל. SIRIUS XMרדיו לווייני  

מידע נוסף על הפעלת הרדיו ניתן למצוא
כתבהוראות ההפעלה הנפרדות של מער

המולטימדיה.

כת הניווטחיוויים נוספים של מער

רים.תחום תד

ר התחנה ומיקומה בזיכרון.תד
ם האמן.ש
ם הרצועה.ש

סוגה (ז‘אנר).

םר שלה או שמוצגת ביחד עם התד תחנה 
ב�תכליתי. מספר התחנה התחנה בצג הר

Media  תפריט 

החלפת מקור המדיה
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באפשרותך להחליף את מקור המדיה ואת מצב
) בכל עת בתפריטTVהניגון (שמע, וידאו או 

Media.(מדיה)

כת המולטימדיה  (ראההפעל את מער¿
הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿
את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
.Mediaבחור את התפריט כדי ל

התך באמצעות לחיצה קצראשר את בחיר¿
.על לחצן 

ה של רשימת מקורותלפתיחה/סגיר¿
.ה על  לחץ לחיצה קצרהמדיה: 

הרשימה כוללת מקורות שמע הבאים,
לדוגמה:

).CD/DVDתקליטור (£
).SDכרטיס זיכרון (£
£MEDIA REGISTER.

.USBהתקן אחסון £

.®Bluetoothהתקן שמע £

נא עיין במידע נוסף על תמיכת מדיה ועל הפעלת
כת המולטימדיה (ראהאמצעי שמע שונים במער

בהוראות הפעלה נפרדות).

הפעלה של נגן שמע או מדיית שמע

כת המולטימדיה (ראהמער הפעל את¿
הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿
את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (מדיה).Mediaת תפריט בחירל

.אשר באמצעות לחיצה על ¿
 לחץת נגן שמע או התקן מדיה:בחירל¿

כדי לפתוח את ה על לחיצה קצר
רשימת מקורות השמע.

ת נגןבחירל או  לחץ על לחצן ¿
השמע או התקן המדיה המתאימים.

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
לחץ לחיצהלפתיחת רשימת הרצועות: ¿

.או  ה על קצר
מתת הרצועה הבאה/קודבחירל¿

ה על לחץ לחיצה קצרמרשימת הרצועות:
. או 

תועוצרה תמישר ךותמ העוצרה תריחבל¿
או  לחץ על ה:באמצעות גלילה מהיר

 והחזק אותו לחוץ עד שתגיע אל
הרצועה הרצויה.

אם תלחץ על הלחצן ותחזיק אותם לחוצים,
תעלה מהירות הגלילה. לא כל מכשירי שמע או

התקני מדיה תומכים בתפקוד זה.
אם המידע על הרצועה שמור בכונן השמע או

בבהתקני מדיה, יתכן שיופיעו בתצוגה הר
תכליתית הנתונים הבאים:

מספר הרצועה.£
ם הרצועה.ש£
אמן.£
בום.אל£

 (מצבAUXמידע על הרצועה אינו מופיע במצב 
AUX.(מקור שמע חיצוני מחובר :

DVDהפעלת וידאו 

.ןגנתמה רוטילקתה םש לשמל ,הידמ רוקמ

רצועה נוכחית.

ם אמן.ש

בום.ם האלש

ם התיקייה.ש

ניתן לנגן קובצי שמע מנגני שמע שונים או
כב.מהתקני מדיה, בהתאם לציוד המותקן בר
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(ראה כת המולטימדיהמער הפעל את¿
הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿
את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (מדיה).Mediaת תפריט בחירל

.אשר באמצעות לחיצה על ¿

 לחץ: DVD או מדיית DVDת נגן בחירל¿
. כדי להציג אתה על לחיצה קצר

רשימת מקורות המדיה.

ת נגןבחירל או  לחץ על לחצן ¿
DVD �ה תיידמ וא םיאתמה �DVDה

המתאימה.

  לאישור.לחץ על ¿

לחץ לחיצהלפתיחת רשימת הסצנות: ¿
. או  ה על קצר

מת מתוךת הסצנה באה או הקודבחירל¿
ה עללחץ לחיצה קצררשימת הסצנות: 

 . או 

ת סצנה מתוך רשימת הסצנותבחירל¿
 לחץ על ה:באמצעות גלילה מהיר

  והחזק אותו לחוץ עד שתגיעאו 
.לסצנה הרצויה 

  לאישור.לחץ על ¿

ה אזהר  

  תפריט טלפון

מההקד

בותת המשולכות המידע והתקשורהפעלת מער
בךכב בעת נהיגה עלולה להסיח את תשומת לבר

כבך. אתה עלול לאבד שליטה בררמהתנועה בד
ולגרום לתאונה.

ךרהפעל את ההתקנים האלה רק אם תנאי הד
בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

עצור בצד במקום בטוח ובצע פעולות רק בעת
כב נייח.שהר

כת  המולטימדיה (ראההפעל את מער¿
הוראות תפעול נפרדות).

כת  המולטי�מערל ©Bluetooth רוביחצור ¿
מדיה (ראה הוראות תפעול נפרדות).

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל או השתמש בלחצן ¿
Telephoneת התפריט בחירההגה ל
(טלפון).

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

באחת ההודעות הבאות תוצג בתצוגה הר
תכליתית:

£Telephone ready ם של(טלפון מוכן) או ש
ת זמינה.ספק השירות. נמצאה תקשור

£Telephone No Service,(אין שירות טלפון) 
ת זמינה או הטלפון הניידאין רשת תקשור

מחפש רשת.

בלת שיחהק

כב, צייתכאשר אתה משתמש בטלפון הנייד בר
לתקנות החוק התקפות על השימוש בטלפון

בה אתה נוהג.הנייד, במדינה ש

 ראה הוראות;הפעל את הטלפון  הנייד¿
תפעול נפרדות.

אם מישהו מתקשר אליך ואתה נמצא בתפריט
Telephoneב, תופיע הודעה בתצוגה הר

תכליתית.

, אתהTelephoneגם אם אינך נמצא בתפריט 
בל שיחה.יכול לק

בלת שיחהבגלגל ההגה לק לחץ על ¿
נכנסת.

חייה או סיום שיחהד

חות/בגלגל ההגה, כדי לד לחץ על לחצן ¿
לסיים שיחה נכנסת.
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חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן  ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
(טלפון).Telephone בחור בתפריט  כדי ל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 או על לחצן או לחץ על לחצן ¿
, כדי לעבור לספר הטלפונים.

םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
הרצוי. או

לחץ לחיצהה: להתחלת גלילה מהיר¿
 ליותר משנייה או רצופה על לחצן 

אחת.

השמות בספר הטלפונים מוצגים במהירות
אחד אחרי השני.

 במשך או אם תלחץ על הלחצן 
ם המתחיל באותיותר מ� 5 שניות, יופיע הש

מת באלף�בית.הבאה או הקוד

ה תיעצר כאשר תשחרר אתגלילה מהיר
הלחצן או תגיע לסוף הרשימה.

ם מסוים שמור מספר טלפון אחדאם בש¿
כדי או   לחץ על הלחצן בד:בל

לחייג. או

ם מסוימת שמורים כמהאם ברשומת ש¿
 אולחץ על הלחצן מספרי טלפון: 

  כדי להציג את המספרים.

בחור אתכדי ל או  לחץ על ¿
ברצונך לחייג.המספר ש

  כדי לחייג. או או לחץ על הלחצן ¿

לחץ על כדי לצאת מספר הטלפונים: ¿
.או 

חיוג חוזר

ך שומר את השמות או המספריםרב הדמחש
האחרונים שחויגו, בזיכרון חיוג חוזר.

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Telephoneבחור בתפריט כדי ל

 , בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 לעבור לזיכרון חיוג חוזר.לחץ על ¿

םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
או המספר הרצוי.

 לתחילת או על לחצן לחץ על ¿
החיוג.

לחץ עלכדי לצאת מזיכרון החיוג החוזר: ¿
. או 

פית  תפריט תצוגה גר

 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿
את רשימת התפריטים.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 Assistance graphic פית).(תצוגה גר

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

חק של דיסטרוניק פלוס תופיעתצוגת מר
פית.ב תכליתית של תצוגה גרבתצוגה הר

פית יכול להציג את המצב ו/אוהתצוגה גר
כות נהיגה אחרות אואת המידע ממער

כות הבטיחות:ממער
.) 185דומע  «(דיסטרוניק פלוס £
תפקוד הזרקור של סייען ראיית לילה פלוס£

)Night View Assist Plus( )»  245 דומע(.
כת בלימהחק ומערת מרתפקוד אזהר£

אוטונומית של סייען למניעת התנגשות פלוס
 .) 75דומע «(

.) 80דומע «( PRE-SAFE® Brake תפקוד£
.) 222דומע «(סייען שטחים מתים פעיל £
.) 215דומע «(כת לזיהוי עייפות הנהג מער£

.) 225דומע «(ב פעיל ת נתיסייען שמיר£

 כדי להציג את הנתוניםלחץ על לחצן ¿

כת לזיהוי עייפות הנהג.של המער
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 תפריט שירות

כב, עומדות לרשותךבהתאם לציוד המותקן בר
:Serviceהאפשרויות הבאות בתפריט 

) 248דומע «(לקרוא להודעות בתצוגה £
בזיכרון ההודעות.

ת אובדן לחץכת אזהרלאפס את מער£
 עמוד 353)«אוויר בצמיגים (

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר£
 עמוד 350).«בצמיגים (

דומע  «( אבה תורישההצגה של מועד £
316(.

ךרב הדבדיקה של מפלס השמן במחש£
.)בד בלS65  AMG עבור דגמי(  עמוד 313) «(

מההקד

רות)(הגד          Settings   תפריט

מההקד

כב, עומדות לרשותךבהתאם לציוד המותקן בר
:Settingsהאפשרויות הבאות בתפריט 

.) 241דומע «(רות סיוע  שינוי הגד£
דומע «(רות של התצוגה העילית שינוי הגד£

)Assistanceתפריט משנה סיוע (

®ESPניתוק/הפעלת 

הקפד על הערות הבטיחות החשובות  בתיאור
ESP®) »(78 עמוד 

243(.

.) 244דומע «(ה רות תאורשינוי הגד£
דומע «(רות של לוח מחוונים שינוי הגד£

245(.

.) 246דומע «(כב רות הרשינוי הגד£
.) 246דומע «(רות המפעל ה להגדחזר£

ה אזהר  
, היא לא®ESPכת ה� אם אתה מנטרל את מער

ת של החלקהכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר
ותאונה.

 רק במצבים ®ESPכת ה�נטרל את מער
המתוארים בהמשך.

 במצבים הבאים:®ESPייתכן שעדיף לנטרל את 
בעת שימוש בשרשראות שלג.£
בשלג כבד.£
על חול או חצץ.£

 עמוד 78).« ראה (®ESPלמידע נוסף על 
התנע את המנוע.¿
 בגלגל ההגה כדילחץ על הלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.
  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל
 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿

ההגה.
תבחיר ל או  לחץ על לחצן   ¿

 (סיוע).Assistanceתפריט משנה 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
.ESPת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר

 לחץ שוב על לחצן להפעלה/ניתוק:¿
. 

ESP®בלוח ה  מנוטרל אם נורית האזהר
.ביעות בעת שהמנוע פועלהמחוונים דולקת בק

®ESPביעות, דולקת בק ה אם נורית האזהר
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Traffic Sign Assist.(סייען זיהוי תמרורים) 
לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר
 לחץ שוב על הלחצןלהפעלה או לנטרול: ¿

.
תמרורים ונתונים נוספים יוצגו בחלקו
התחתון של מד המהירות, אם תפקוד זה

מופעל.
למידע נוסף על סייען זיהוי תמרורים ראה

 עמוד 216)«(

הפעלה/נטרול של סייען מניעת התנגשות
פלוס

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה  כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿

Collision Prevention סייען מניעת)
התנגשות).

.לחץ על לחצן ¿
ה הנוכחית תוצג.הבחיר

.לחץ שוב על לחצן  להפעלה/נטרול: ¿

,לרטונמ סולפ תושגנתה תעינמ ןעייס םא
ב�תכליתיתבתצוגה הר יופיע הסמל 

 (תצוגהAssistance graphicבתפריט 
פית).גר

 פלוס,תושגנתה תעינמ ןעייסלמידע נוסף על 
 עמוד 75).«ראה  (

PRE-SAFE®  brake תלועפנטרול /תלעפה

כב עםזמין רק בכלי ר PRE-SAFE® brakeתפקוד 
דיסטרוניק פלוס.

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

אינו זמין בשל תקלה.

 עמוד«ה (הקפד על מידע על נוריות האזהר
.(284

 עמוד«הקפד על מידע על הודעות בתצוגה (
.(249

הפעלה האוטומטית של סייען ראיית לילה
)Night View Assist Plusפלוס (

 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿
את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

תבחיר ל או  לחץ על לחצן   ¿
 (סיוע).Assistanceתפריט המשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
Nightת בחירל או  לחץ על לחצן  ¿

View Assist .(סייען ראיית לילה)
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר
 לחץ שוב על הלחצןלהפעלה/נטרול: ¿

.
אם ההפעלה האוטומטית של סייען ראיית הלילה

ת עצם או גוף,כת מאתרפלוס מופעלת, והמער
ב תכליתיתופיע תמונת ראיית לילה על הצג הר

באופן אוטומטי.
«למידע נוסף על סייען ראיית לילה פלוס, ראה (

עמוד 220).

הודעות תצוגת של סייען מגבלת מהירות

באמצעות סייען זיהוי תמרורים ניתן להציג
תמרורים ומידע על התנועה בחלקו התחתון של

מד המהירות בתנאים מסוימים.
 בגלגל ההגה כדילחץ על הלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.
  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל
 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿

ההגה.
תבחירל או  השתמש בלחצנים  ¿

.Assistanceתפריט המשנה 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
תבחיר ל או  לחץ על הלחצן ¿
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  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה  כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או   לחץ על לחצן ¿
 PRE-SAFE  Brake.

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

.לחץ שוב על לחצן  להפעלה/נטרול: ¿

 מנוטרל, יוצג®PRE-SAFEכאשר תפקוד 
פית בתצוגהבסייען התצוגה הגר הסמל 

ב תכליתית.הר

, ראהPRE-SAFE®  brakeלמידע נוסף על  תפקוד 
 עמוד 80).«(

הפעלת/ניתוק של סייען שטחים מתים

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Blind   תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿
spot assist..(סייען שטחים מתים) 

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

. לחץ שוב על לחצן :להפעלה/ניתוק¿

לאחר הפעלה של סייען שטחים מתים גלי
רדאר אפורים המפוזרים מאחור מופיעים

Assistance graphicכב בתפריט בסמוך ר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

למידע נוסף על סייען שטחים מתים פעיל, ראה
 עמוד 222).«(

ת עירנות הנהגכת לשמירה של מעררהגד

 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿
את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה  כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Attention Assist. תכת לשמיר    (מער

עירנות נהג).

.לחץ על לחצן  ¿

ביעתלק או  לחץ על לחצן ¿
וא Standard ,Deactivatedמת הרגישות בר

Sensitive )או רגיש).יטרדנטס ,קספומ 

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן  ¿

 מנותק, הסמלATTENTION ASSIST כאשר 
ב תכליתית, בסייען תצוגהיופיע בתצוגה הר 

פית.גר

«, ראה (ATTENTION ASSISTלמידע נוסף על  
עמוד 215).

ב פעילת נתיהפעלה/ניתוק של סייען שמיר

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 בגלגל או השתמש בלחצן ¿
בחור בתפריט משנהההגה, כדי ל

Assistance.

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Laneת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
Keep Assistב).ת נתי (סייען שמיר

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Adaptive או Standard ה הנוכחית רההגד
רטי או מותאם) תוצג.(סטנד

.לחץ שוב על לחצן ה: רלשינוי ההגד ¿

ב פעיל ראהת נתילמידע נוסף על סייען שמיר
 עמוד 225).«(
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 (תצוגהHead-up Displayפריט משנה של ת
עילית)

ת תצוגות אחרותבחיר

כב. תצוגת מהירות הר

כב והנחיות ניווט.תצוגה של מהירות הר

כב וסייען זיהוי תמרורים.תצוגת מהירות הר

 (הצגת התוכן) מעניקDisplay contentתפקוד 
לך 4 אפשרויות הצגה שונות לכל היותר, בהתאם

כב. התוכן שנבחר יופיע בתצוגה העילית.לציוד הר

בחור אחת משתי באפשרותך לAMGכבי בר
.AMGתצוגות 

, תציג התצוגהAMGאם אתה בוחר תצוגת 
.AMGהעילית תוכן מיוחד הקשור לדגמי 

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
Head-upבחור בתפריט המשנה כדי ל

display.(תצוגה עילית) 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה מוצגת.פית שנבחררשימה גר
  כדי את או לחץ על לחצן ¿

התצוגה הרצויה.
ה.לאישור הבחיר לחץ על הלחצן ¿

למידע נוסף על הצגת התמרורים, עיין בנושא
 עמוד 216).«“סייען זיהוי תמרורים“  (

למידע נוסף על תצוגות ניווט, ראה הוראות
כת המולטימדיה.הפעלה  נפרדות של מער

ת מיקוםרהגד

באפשרותך להתאים את מיקומה של התצוגה
ב.העילית, כדי לפצות על הבדלים במצבי המוש

.)132 דומע «( תיליעה הגוצתה תא לעפה¿
 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿

את רשימת התפריטים.
  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל
 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿

ההגה.
בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿

 (תצוגהHead-up displayתפריט המשנה 
עילית).

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿

 (מיקום).Positionתפקוד 
רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
בוע אתכדי לק או  לחץ על לחצן ¿

 (גבוהה)Level +5מה מיקום התצוגה מר
  (נמוכה).Level -5מה עד ר

תלשמיר או  לחץ על לחצן ¿
רות.ההגד

באמצעות תפקוד הזיכרון באפשרותך לשמור את
מיקומה של התצוגה העילית ולהעלות אותו

 עמוד 124).«ת (ביעת זיכרון בודדכק

כוונון הבהירות
בהירותה של התצוגה העילית מכוונת אוטומטית

ה החיצוניים. כמו כן,בהתאם לתנאי התאור
באפשרותך לכוונן את בהירות התצוגה בנפרד.

.)231 דומע «( תיליעה הגוצתה תא לעפה¿
 בגלגל ההגה כדי להעלותלחץ על לחצן ¿

את רשימת התפריטים.
  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל
 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿

ההגה.
בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿

 (תצוגהHead-up displayתפריט המשנה 
עילית).

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿

 (בהירות).Brightnessתפקוד 

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על ¿
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בוע אתכדי לק או  לחץ על לחצן ¿
 (בהיר) עדLevel +5מה בהירות התצוגה מר

  (חשוך).Level -5מה ר
תלשמיר או  לחץ על לחצן ¿

רות.ההגד

התפריט משנה תאור

ה החכמהכת התאורבוי של מערהפעלה/כי
 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsבחור תפריט כדי ל
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿

ה) (תאור Lightהמשנה 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Intelligent Light Sys. הכת תאור(מער
חכמה).

.Intelligent  Light Sysאם הופעל תפקוד 
ה חכמה),  אלומת האור והסמל (תאור

בן.ב תכליתית מוצגים בלבתצוגה הר
ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

Intelligent Lightאם אתה מפעיל את תפקוד 
Sys.:אתה מפעיל את התפקודים הבאים ,

מצב כביש מהיר.£
ה פעיל.תפקוד תאור£
ת פניות.תפקוד תאור£
כת טווח הפנסים הראשיים.האר£

אם הדלקת אור נמוך לנהיגה בצד ימין/שמאל,
ב תכליתית את ההודעהתציג התצוגה הר

Inactive for left-side traffic or Inactive for
right-side trafficה לא פעילהכת תאור (מער

ה לאכת תאורעבור התנועה בצד שמאל או מער
Intelligent Lightפעילה בצד ימין) במקום הודעה 

Systemה חכמה  בתפריטכת תאור (מער
 עמוד 245). הודעה זו תופיע« ( Lightמשנה

ת הנהיגה בצד שמאל/רעל הצג, רק כאשר הגד
כב עבור המדינה שלך.סה של הרימין הפוכה לגר

ה חכמה, ראהכת תאורלמידע נוסף על מער
 עמוד 129).«(

בוי של תפקוד הזרקורהפעלה/כי

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.
  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל
 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿

ההגה.
 בגלגל או השתמש בלחצן ¿

.Lightבחור בתפריט משנה ההגה, כדי ל
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

 (זרקור).Spotlightהתפקוד 
ה.רת ההגדלשמיר לחץ על הלחצן ¿

לאחר הפעלתו של תפקוד הזרקור יופיע
פי סמל של הולך רגל.בתצוגת הסייען הגר

למידע נוסף על תפקוד הזרקור, ראה
 עמוד 221).«(

ת האור הנמוך בפנסים הראשיים עבוררהגד
נהיגה בצד ימין/שמאל

הכת תאורכב עם מערתפקוד זה זמין רק בכלי ר
חכמה.

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי לעבור בין
אור סימטרי לאור אסימטרי בפנסים הראשיים

 עמוד 126).«(
 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsבחור בתפריט כדי ל
 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿

ההגה.
ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿

ה) (תאור Lightמשנה 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Dipped beams Settings  for תר(הגד
ת נהיגת יום עבור).תאור

-Rightת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד
side traffic or Left-side traffic תנועה בצד)

ימין או תנועה בצד שמאל).

ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿
ה, תתבצעראם אתה משנה את ההגד

כב.ה הבאה של הרה רק בעצירההמר

אם אתה קובע את האור הנמוך בפנסים
ךרהראשיים עבור נהיגה בצד ימין/שמאל, מצב ד

פל  אינםכת טווח בפנסי הערראשית ומצב האר
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הרה שההגדזמינים. הם ינוטרלו רק במקר
סה שללנהיגה בצד ימין/שמאל תהיה הפוכה לגר

כב עבור המדינה שלך.הר

בוע את אלומות האור הנמוךאתה יכול לק
בפנסים הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל

כז שירות שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

לוח המחוונים תפריט משנה

חקה עבור מרת המדידת יחידבחיר

Display unit Speed-/odometerתפקוד זה :
ה (ק“מ או מייל)בחור יחידות מדידמאפשר לך ל

ב�תכליתית.שיוצגו בתצוגה הר
 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

להעלות את רשימת התפריטים.
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsבחור בתפריט כדי ל
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿

 (תפריט משנה Instrument clusterמשנה 
לוח המחוונים).

 לאישור.לחץ על לחצן  ¿
ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Display unit Speed-/odometerת (יחיד
חק).תצוגה במד מהירות/מר
kmת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד

 (מיילים).miles(ק“מ) או 
ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

:רלוונטית עבור קחרמל תרחבנה הדידמה תדיחי

מד מהירות.£
 (נסיעה).Tripמד מהירות דיגיטלי בתפריט £
בר כללי ומד נסיעה.חק מצטמונה מר£
מד מהירות נוסף באזור המצב בתצוגה.£

ב תכליתית.הר
ה במד המהירות הנוסף תהיהת המידיחיד

ה.ה שנבחרת המידהפוכה ליחיד
חק כולל בתצוגת מונה נסיעה.מד מר£
ב נסיעה.מחש£
תצרוכת נוכחית וטווח נסיעה.£
.Naviהנחיות ניווט בתפריט £
ת שיוט.בקר£
ספידטרוניק.£
דיסטרוניק פלוס.£
דיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי ו�£

Stop&Go Pilot.

.ASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות £

בוי של מד המהירות הנוסףהפעלה/כי

כדי Digital speedo [km/h]השתמש בתפקוד 
להציג את המהירות באופן דיגיטלי באזור המצב

ה במד המהירותת המידב תכליתי. יחידבצג הר
במד המהירות העיקרי.הנוסף תמיד הפוכה לזו ש

 בגלגל ההגה כדילחץ על לחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירב תפקודי, להר

 בגלגלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (לוחInstrument clusterתפריט משנה 

המחוונים).
 לאישור.לחץ על לחצן ¿
תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

.Digital speedo [km/h]תפקוד 

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר
לחץ על לחצןלהפעלה/הפסקת פעולה: ¿

.

כבתפריט משנה ר

בועת ספידטרוניק קרהגד

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפריטבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿

כב). (רVehicleמשנה 

 אישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿

:Limit speed (Winter tyres)מגבלת) 
ף).מהירות � צמיגי חור

ה הנוכחית.ראתה תראה את ההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
 לכוונון ספיד� או לחץ על לחצן ¿

 (240 קמ“שבוע בקפיצות של 10טרוניק ק
 מפסיקה אתOffת ר. הגדל� 160 קמ“ש)

בוע.פעולת ספידטרוניק ק
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ה.רת ההגד לשמיר לחץ על לחצן  ¿

בוע, ראהלמידע נוסף על ספידטרוניק ק
 עמוד 185).«(

רות המפעלאיפוס להגד

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

 אישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפריטבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿

רות המפעל).(הגד Factory settingsמשנה 
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

(לאפס את ?Reset all settingsההודעה 
רות?) מופיעה.כל ההגד

Noת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (כן).Yes(לא) או 

ה.לאישור הבחיר לחץ על לחצן ¿

ב�, התצוגה הרYesאם אתה בוחר ב� 
תכליתית תציג הודעת אישור.

מטעמי בטיחות לא כל התפקודים ניתנים
לאיפוס: את תפקוד הגבלת מהירות (צמיגי

בוע, ניתן להגדיר רקף) בספידטרוניק קחור
כב.בתפריט משנה ר

AMG כב בכלי ר AMG  תפריט 

AMGתצוגות 

ה של שמן מנוע.טמפרטור

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

תך.לאישור בחיר לחץ על לחצן ¿
מחוון העלאתמחוון העלאת הילוך: 

 מציין שמנוע הגיע לתחום UPהילוכים 
בובי היתר בתכנית הנהיגה הידנית.סי

בתה של שמן מנוע/ תיטמפרטור
בתאם שמן המנוע ושמן תיהילוכים: 

ת ההפעלהההילוכים נמצאים בטמפרטור
ה כי הטמפרטורהרגילה שלהם, יוצגו ער

ב�תכליתי.בן בצג הרבצבע ל ו�
תה של טמפרטורכים הטמפרטוראם הער

 מופיעים בכחול, המנוע ו�השמנים 
ם לא הגיעו לטמפ�בת ההילוכים טראו תי
ת ההפעלה הרגילה שלהם. אלרטור

תשתמש בהספק המלא של המנוע במהלך
התחממותו.

SETUPרות) (הגד

מד מהירות דיגיטלי.

מחוון הילוך.

מחוון העלאת הילוך.

בת ההילוכים.ה של שמן תיטמפרטור

 .C / S / Mתכנית נהיגה 

.ESP®  (ON / OFF)מצב

.SPORT / COMFORTמתלים כוונון 

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

.AMGבחור תפריט כדי ל

תך.לאישור בחיר לחץ על לחצן ¿

 עד או לחץ לחיצות חוזרות על ¿

.SETUPלהופעתה של תצוגת 
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 בגלגל ההגה, כדי  להסתיר אתז הודעות התצוגה.או על לחצן   לחץ על לחצן¿
הודעות התצוגה נמחקות.

הודעות תצוגה בעדיפות גבוהה מוצגת באדום. אינך יכול להסתיר הודעות תצוגה מסוימות
מיםב תכליתית מציגה הודעות אלה ללא הפסקה, עד לתיקון של הגורבעדיפות גבוהה. התצוגה הר

להודעה.

ת הודעות תצוגה הסתר

הודעות בתצוגה

זיכרון הודעות

. אתה יכול לקרוא להודעות תצוגה.בזיכרון הודעהך שומר הודעות תצוגה מסוימות רב הדמחש

  בגלגל ההגה כדי להעלות רשימת התפריטים.בלחצן השתמש ¿

 (שירות).Service ת תפריט בחירבגלגל ההגה, ל או  לחץ על לחצן ¿

 בגלגל ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

).message memoryת זיכרון ההודעות (בחירל או   לחצן לחץ על¿

ב תכליתית. (אין הודעות) בתצוגה הרNo messagesאם אין הודעות להצגה, יופיע הכיתוב 

אם יש הודעות להצגה, יוצג מספר ההודעות.

  לאישור.לחץ על ¿

 כדי לגלול את ההודעות להצגה. או  לחץ על הלחצן¿

מההקד

הערות כלליות

ב תכליתית.הודעות תצוגה מופיעות בתצוגה הר

פיים מתוארים בפשטות בספר הנהג ועשויים להיות שונים מהסמליםהודעות תצוגה עם סמלים גר

ב תכליתית.המוצגים בתצוגה הר

נא פעל בהתאם להודעות התצוגה וציית להוראות נוספות בספר נהג זה.

ה קולי.הודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהר

ם ההודעהה זה ההודעות נשמרות בזיכרון ההודעות. תקן את גורניתן להסתיר את ההודעות. במקר

ם האפשרי.בהקד

ב להערות אודות:כב, נא שים לכאשר אתה עוצר ומחנה את הר

) 195דומע «( HOLDתפקוד £

 עמוד 173).«חניה (£
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

ABS )םילגלג תליענ תעינמל תכרעמ(, ESP® )תינורטקלא תוביצי תרקב(,
BAS ,(תגבור בלימה) PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLD,סייען זינוק בעלייה ,
בות בעת רוחות צד, פנסי בלימה מותאמים,ת היציכת לסיוע שמירמער
ב פעיל וסייען שטחים מתים אינם זמיניםת נתית היגוי, סייען שמירבקר

באופן זמני.
®PRE-SAFE ובסייען תנועה חוצה, ב� BAS PLUSייתכן שיש תקלה גם ב� 

PRE-SAFE®brake  PLUS.ובסייען למניעת התנגשות פלוס 

נדלקות בלוח המחוונים.  ו�  ה בנוסף, נוריות האזהר

ת עירנות נהג מנוטרלת.כת לשמירמער

כב אינו מספיק.ייתכן שהמתח החשמלי בר לדוגמה,

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

ה אזהר  

 התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה, לדוגמה.

חקכב. מרמצב זה עשוי לפגוע ביכולת ההיגוי ובמאפייני הבלימה של הר
הבלימה במצב חירום עשוי לגדול.

כב. אינה פעילה, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות.¿
נהג בזהירות על כביש מתאים, תוך ביצוע פעולות היגוי קלות במהירות

העולה על 20 קמ“ש.
כאשר ההודעה המוצגת נעלמת, התפקודים המפורטים למעלה

זמינים שוב.

אם ההודעה לא נעלמת מהתצוגה:

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ABS ,ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLD,סייען זינוק בעלייה ,
בות בעת רוחות צד, פנסי בלימה מותאמים,ת היציכת לסיוע שמירמער
ב פעיל וסייען שטחים מתים אינם זמיניםת נתית היגוי, סייען שמירבקר

בגלל תקלה.

PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® PLUS, ב� BAS PLUSיתכן שיש תקלה גם ב� 

Brake.ובסייען למניעת התנגשות פלוס 

נדלקות בלוח המחוונים.   ו� ֿ ,ה בנוסף, נוריות האזהר

ת עירנות נהג מנוטרלת.כת לשמירמער

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער
הנזכרים לעיל. לדוגמה, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חקכב. מרמצב זה עשוי לפגוע ביכולת ההיגוי ובמאפייני הבלימה של הר

הבלימה במצב חירום עשוי לגדול.

כב. מנותקת, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDכת, סייען זינוק בעלייה, מער

ת היגוי,בות בעת רוחות צד, פנסי בלימה מותאמים, בקרת היצילסיוע שמיר

ב פעיל וסייען שטחים מתים אינם זמינים באופן זמני.ת נתיסייען שמיר

, עם סייען תנועה חוצה,BAS PLUSיתכן שיש תקלה גם ב� 

 ובסייען למניעת התנגשותPRE-SAFE® Brake ,PRE-SAFE® PLUSב� 

פלוס.

 נדלקת בלוח המחוונים. ה בנוסף, נורית האזהר

ת עירנות נהג מנוטרלת.כת לשמירמער

ה אזהר  
התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

הנזכרים לעיל.

חק הבלימה בעת בלימת חירום עשוי לגדול.לכן מר

כב. אינה פעילה, היא אינה יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ה אזהר  

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDכת לסיוע, סייען זינוק בעלייה, מער
ת היגוי, סייעןבות בעת רוחות צד, פנסי בלימה מותאמים, בקרת היצישמיר
ב פעיל וסייען שטחים מתים אינם זמינים בגלל תקלה.ת נתישמיר

 עם סייען תנועה חוצה,BAS PLUSיתכן שיש תקלה גם ב� 
 ובסייען למניעת התנגשות פלוס.PRE-SAFE® Brake ,PRE-SAFE® PLUSב� 

 נדלקת בלוח המחוונים. ה בנוסף, נורית האזהר

ייתכן כי לא הושלם האבחון העצמי, לדוגמה.

ת עירנות נהג מנוטרלת.כת לשמירמער

ה אזהר  
כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודים  הנזכריםמער

לעיל. לדוגמה, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר

כב. אינה פעילה, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות על כביש מתאים תוך ביצוע פעולות היגוי קלות במהירות¿
העולה על 20 קמ“ש.

כאשר ההודעה המוצגת נעלמת, התפקידים המפורטים למעלה זמינים
שוב.

אם ההודעה לא נעלמת מהתצוגה:

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

Currently
unavailable See
Owner‘s Manual
(לא פעיל זמנית

ראה ספר נהג)

EBD ,(חלוקת כוח בלמים אלקטרונית) ABS, ESP® )תוביצי תרקב
, סייען זינוקHOLD, תפקוד  ®PRE-SAFE (תגבור בלימה), BAS ,)תינורטקלא

בות בעת רוחות צד, פנסי הבלימהת היציכת לסיוע שמירבעלייה, מער
ב פעיל וסייען שטחים מתים אינםת נתית היגוי, סייען שמירמותאמים, בקר

זמינים בגלל תקלה.
®PRE-SAFE עם סייען תנועה חוצה, ב� BAS PLUSייתכן שיש תקלה גם ב� 

PRE-SAFE®brake  PLUS.ובסייען למניעת התנגשות פלוס 

 נדלקות בלוח המחוונים,   ו�1ה בנוסף לכך, נוריות האזהר

.הונשמע צליל אזהר

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)

ה אזהר  
התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם לדוגמה תבלום בחוזקה.

ע. במצב חירוםכב עלולים להיפגבמצב זה מאפייני ההיגוי והבלימה של הר
 אינו פעיל, מנותק או חלה תקלה,®ESPחק הבלימה עלול לגדול. אם ה� מר

כב.הוא אינו יכול לייצב את הר

ת להחלקה ולגרימת תאונה.קיימת סכנה מוגבר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

 נדלקת.נורית החיווי האדומה 

ניסית לשחרר את בלם החניה החשמלי בעת שמתג ההתנעה היה כבוי.

הפעל את ההצתה.¿

Release parking
brake

(שחרר את בלם
החניה)

Parking brake
 See Owner‘s

Manual
(בלם חניה ראה

ספר נהג)

Turn on the
ignition to release
the parking brake

(הפעל את ההצתה

לשחרור בלם החניה)

ה.מהבהבת ונשמע צלילי אזהר נורית החיווי האדומה 

תנאי לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי אינו מתקיים
.) 175דומע «(

ב.אתה מתחיל לנהוג ובלם החניה החשמלי משול
שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

ה.מהבהבת ומושמע צליל אזהר נורית החיווי האדומה 

.) 175דומע «(ת בלם החניה החשמלי ת חירום בעזראתה מבצע עציר

נדלקת. ה הצהובה נורית האזהר

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

להפעלה:

נתק את ההצתה.¿

לחץ על ידית בלם החניה החשמלי למשך עשר שניות לפחות.¿

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

האדומה דולקות. ונורית החיווי  ה הצהובה נורית האזהר

חלה תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

נתק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

או

.) 175דומע «(שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן אוטומטי ¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החנייה החשמלי:

אל תמשיך לנהוג.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿



מפתח עניינים

253
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה הצהובה מהבהבת ונורית האזהר נורית החיווי האדומה 
דולקת.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

נתק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

להפעלה:

נתק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

 ממשיכה להבהב:אם נורית החיווי האדומה 

אל תמשיך לנהוג.¿

.) 354דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

כה.רמיים לכיוון המדסובב את הגלגלים הקד¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

נדלקת. נורית החיווי האדומה  ה הצהובה נורית האזהר
מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר הפעלה או שחרור של בלם החניה

החשמלי. לאחר מכן היא כבית או ממשיכה לדלוק.

חלה תקלה בבלם החניה החשמלי.

נתק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

אם לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

.)  175דומע «(שחרר את בלם החניה החשמלי באופן אוטומטי ¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

נדלקת. אם אתה מפעיל או משחרר את ה הצהובה נורית האזהר
 מהבהבת.בלם החניה החשמלי באופן ידני, נורית החיווי האדומה 

חלה תקלה בבלם החניה החשמלי. לא ניתן להפעיל את בלם החניה
החשמלי באופן ידני.

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿
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נדלקת. נורית החיווי האדומה  ה הצהובה נורית האזהר
מהבהבת במשך כ� 10 שניות לאחר הפעלה או שחרור של בלם החניה

החשמלי. לאחר מכן היא כבית או ממשיכה לדלוק.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי, למשל בגלל מתח גבוה או נמוך
מדי.

ם למתח גבוה או נמוך מדי, למשל באמצעות טעינתתקן את הגור¿
המצבר, או התנעת המנוע.

הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החניה החשמלי:

נתק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

Parking brake
inoperative

בלם חניה לא פעיל

ה הצהובה מהבהבת ונורית האזהר נורית החיווי האדומה 
דולקת.

לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

Check brake
fluid level

(בדוק את מפלס

נוזל בלמים)

Check brake
wear

(בדוק בלאי בלמים)

אין מספיק נוזל במיכל נוזל הבלמים.

נדלקת  בלוח המחוונים ונשמע ה האדומה בנוסף, נורית האזהר
ה.צליל אזהר

ה אזהר  
ייתכן כי יעילות הבלימה נפגמה.

קיימת סכנת תאונה.
ב לתנאיך, תוך מתן תשומת לרכב בבטחה בשולי הדעצור את הר¿

ך והתנועה. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.רהד

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

אל תוסיף נוזל בלמים, זה לא יפתור את התקלה.¿

פידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהן.דיסק/ר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿
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בות אפשריות:סייען למניעת התנגשות פלוס לא פועל זמנית. סי
כת חיישני הרדאר לא פעילה זמנית בגלל קרינה אלקטרו�מגנטיתמער£

שנפלטת מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או ממקורות אחרים.
ת הפעולה שלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
כב נמוך מדי.המתח בר£

בות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג.ר הסיבהיעד

סייען למניעת התנגשות פעיל שוב.

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדיש תשומתם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 173דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

התנע את המנוע שוב.¿

סייען למניעת התנגשות לא פועל זמנית בגלל תקלה. ייתכן כי יש כשל גם
בסייען בלימה מותאם.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

כות בטיחות נוסעים חשובים. מער®PRE-SAFEקיימת תקלה בתפקודי 
אחרות כגון כריות אוויר, נותרו זמינות.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

PRE-SAFE
Functions currently

limited See
Owner‘s Manual

-PRE (תפקודיו של
SAFE מוגבלים 

כעת. ראה ספר נהג)

PRE-SAFE

PRE-SAFE PLUS  או PRE-SAFE Brakeלא זמינים בגלל תקלה. ייתכן כי 
 עם סייען תנועה חוצה. BAS PLUSקיימת תקלה גם ב�

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

Collision Prevention
Assist Plus
currently

unavailable See

Owner‘s Manual

(סייען למניעת

התנגשות פלוס אינו

זמין כעת. ראה ספר

נהג)

Collision Prevention
Assist Plus

inoperative

PRE-SAFE
inoperative See
Owner‘s Manual

PRE-SAFE כת(מער
לא פועלת. ראה ספר

נהג)

PRE-SAFE® PLUS או PRE-SAFE® Brake.לא פעילים זמנית 

בות אפשריות:סי
ם כבד או שלג.ע בגלל גשהתפקוד נפג£
כת חיישני הרדאר לא פעילה זמנית בגלל קרינה אלקטרו�מגנטיתמער£

שנפלטת מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או ממקורות אחרים.
ת הפעולה שלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
כב נמוך מדי.המתח בר£

בות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג.ר הסיבהיעד

PRE-SAFE® PLUS  או� PRE-SAFE® Brake.תקינים שוב 

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדיש תשומתם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 173דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

התנע את המנוע שוב.¿
Functions limited

See Owner‘s
Manualתפקודיו של) 

PRE-SAFE.מוגבלים 
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כות בטיחות מוגבלת או לאכות נהיגה או ממערלפחות אחת ממער
פעילה:

£PRE-SAFE PLUS
£PRE-SAFE Brake
סייען למניעת התנגשות פלוס£
ב פעילת נתיסייען שמיר£
סייען שטחים מתים פעיל£
Stop&Go Pilotדיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי ו�£

מית מלוכלכת, סייען שטחים מתיםכת חיישני הרדאר הקדאם מער
ב.בצע בלימה לתיקון נתיפעיל לא י

בות אפשריות:סי
החיישנים בסורג המצנן ו/או בפגושים מלוכלכים£
כות הבטיחות נפגם בגללכות הנהיגה ו/או של מערתפקודן של מער£

ם או שלג כבדיםגש

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כותבות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג. כל מערר הסיבהיעד
כות הבטיחות פעילות שוב.הנהיגה ומער

אם ההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:

ך.רב לתנאי התנועה והדעצור במקום בטוח תוך הקדשת תשומת ל¿

.) 173דומע «(רות רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

דומם את המנוע.¿

 שממוקמים:) 322דומע «(נקה את החיישנים ¿
בסורג המצנן£
מיבפגוש הקד£
כז הפגוש האחוריבפגוש האחורי, במיוחד במר£

התנע שוב את המנוע.¿

ההודעה נעלמת מהתצוגה.

נדלקת בלוח ה כת ריסון . גם נורית האזהרקיימת תקלה במער

המחוונים.

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה
לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

.) 44דומע «(כת הריסון, ראה למידע נוסף על מער

Radar sensors
dirty. See Owner‘s

Manual
(חיישני רדאר

מלוכלכים. ראה ספר
נהג)

Restraint sys.
Malfunction.

Consult workshop
כת(תקלה במער

ריסון. התייעץ במוסך

מוסמך)

ה  אזהר 
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ה  אזהר 

מית השמאלית או הימנית. נוריתכת הריסון הקדקיימת תקלה במער
גם נדלקת בלוח המחוונים. ה האזהר

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת
תאונה לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

Rear left malfunction
Consult workshop or

Rear right malfunction
Consult workshop
(תקלה בכרית אוויר

אחורית שמאלית או ימנית.
כז שירות)פנה למר

Front left malfunction
Consult workshop or

Front right
malfunction Consult

workshopתקלה) 
מיתבכרית אוויר קד

שמאלית או ימנית. פנה
כז שירות)למר

כת הריסון האחורית השמאלית או הימנית. נוריתקיימת תקלה במער

גם נדלקת בלוח המחוונים. ה האזהר

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה

לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

קיימת תקלה בכרית הווילון השמאלית או הימנית.

קיימת תקלה בכרית הראש השמאלית או הימנית.

גם נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

ייתכן כי כרית הווילון השמאלית או הימנית יופעלו בשוגג או בעת

תאונה לא יופעלו כלל.

ייתכן כי כרית הראש השמאלית או הימנית יופעלו בשוגג או בעת

תאונה לא יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

Left windowbag
malfunction Consult
workshop or Right

windowbag
malfunction Consult

workshopקיימת תקלה) 
בכרית וילון שמאלית או

כז שירות)ימנית. פנה למר

ה  אזהר 

ה  אזהר 

ה  אזהר 

Malfunction Consult
workshopתקלה. פנה) 

כז שירות)למר

קיימת תקלה בקשת ההתהפכות.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿
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Front-passenger
airbag disabled
See Owner‘s

Manual
(כרית אוויר של נוסע

מי מנוטרלת. ראהקד

ספר נהג)

מי מנוטרלת במהלך הנסיעה אףמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
ב:מי יושב הנוסע הקדבמושעל פי ש

מבוגר, או£
ם בעל ממדים גדולים מהמפורטאד£

ב, ייתכן שהמשקל שמזההאם כוחות נוספים פועלים על המוש
כת הוא נמוך מדי.המער

מי לא מתנפחת בעת תאונה.כרית האוויר של הנוסע הקד

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ך.רב לתנאי התנועה והדך מקדיש תשומת לעצור במקום בטוח בעוד¿

.) 173דומע «(רות  רדכבך כנגד הידאבטח את ר¿

נתק את ההצתה.¿

.ימדקה עסונה בשוממ דליל ןוסירה תכרעמ תא רסהו דליה תא אצוה¿

מי והפעל אתב פנוי, סגור את דלת הנוסע הקדוודא שהמוש¿
ההצתה.

כזית בקונסולה המרPASSENGER AIR BAGב לנוריות החיווי שים ל¿
ב�תכליתי ובדוק:ובצג הר
כת ההצתה פועלת:ב פנוי ושמערשהמוש

PASSENGER AIR BAG OFFאבחון עצמי מתבצע. נורית החיווי £
 נדלקות בו זמנית למשךPASSENGER AIR BAG ONונורית החיווי 
ך.6 שניות לער

 להידלקPASSENGER AIR BAG OFFלאחר מכן, על נורית החיווי £
כתולהישאר דלוקה. אם נורית החיווי דולקת, נטרלה המער

מי את כריתלנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקד
.) 53דומע «(מי  האוויר של הנוסע הקד

Front-passenger airbag enabled See Owner‘s העדוהש רוסא£
Manual )לפעולה. ראה ספרהנכומ ימדקה עסונה לש ריוואה תירכ 

Front-passenger airbag disabled See נהג) או הודעה
Owner‘s Manualמי מנוטרלת. ראה (כרית האוויר של הנוסע הקד

ב�תכליתית.ספר נהג) תופיע בתצוגה הר

כת הנחוצות.המתן כ�60 שניות להשלמתן של בדיקות המער¿

ב�תכליתית.וודא שהודעות התצוגה אינן מופיעות בתצוגה הר¿

מי.ב הנוסע הקדבת שוב במושאם תנאים אלה מתקיימים, ניתן לש

PASSENGER AIR BAG ON או PASSENGER AIR BAG OFFנורית חיווי 
כת לנטרול אוטומטי שלנדלקת או כבית בהתאם לסיווג הנוסע בידי המער

מי.כרית האוויר של הנוסע הקד
גוי.כת פועלת באופן שאם התנאים לא מתקיימים, המער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסעלמידע נוסף על המער
.) 52דומע «(מי, ראה  הקד

ה  אזהר 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Front-passenger
airbag enabled
See Owner‘s

Manual
(כרית אוויר של נוסע

מי מנוטרלת. ראהקד

ספר נהג)

מי מנוטרלת במהלך הנסיעה אףמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
ב:מי יושב הנוסע הקדבמושעל פי ש

אף על פי שילד, מבוגר קטן ממדים או חפץ משקלו נמוך מזה£
ב הנוסעכת תופסים את מושר כי סף ההפעלה של המערהמוגד

מי. אוהקד
מי ריקב הנוסע הקדמוש£

כת עלולה לזהות חפצים או כוחות שמוסיפים למשקל המופעל עלהמער
ב.המוש

מי עלולה להיפתח בשוגג.כרית האוויר של הנוסע הקד

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ך.רב לתנאי התנועה והדך מקדיש תשומת לעצור במקום בטוח בעוד¿

.) 173דומע «(רות  רדכבך כנגד הידאבטח את ר¿

נתק את ההצתה.¿

מי.פתח את דלת הנוסע הקד¿

.ימדקה עסונה בשוממ דליל ןוסירה תכרעמ תא רסהו דליה תא אצוה¿

ת,ב. אחרודא כי שום חפץ נוסף אינו מפעיל משקל על המוש¿
כת עלולה לזהות את הכוח הנוסף ולפרש את משקל הנוסעהמער

כגבוה יותר ממשקלו האמיתי.

מי והפעל את ההצתה.ב פנוי, סגור את דלת הנוסע הקדוודא שהמוש¿

כזית בקונסולה המרPASSENGER AIR BAGב לנוריות החיווי שים ל¿
ב�תכליתי ובדוק:ובצג הר
כת ההצתה פועלת:ב פנוי ושמערשהמוש

PASSENGER AIR BAG OFFאבחון עצמי מתבצע. נורית החיווי £
 נדלקות בו זמנית למשךPASSENGER AIR BAG ONונורית החיווי 
ך.6 שניות לער

 להידלקPASSENGER AIR BAG OFFלאחר מכן, על נורית החיווי £
כתולהישאר דלוקה. אם נורית החיווי דולקת, נטרלה המער

מי את כריתלנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקד
.) 53דומע «(מי  האוויר של הנוסע הקד

Front-passenger airbag enabled See Owner‘s העדוהש רוסא£
Manual )לפעולה. ראה ספרהנכומ ימדקה עסונה לש ריוואה תירכ 

Front-passenger airbag disabled See נהג) או הודעה
Owner‘s Manualמי מנוטרלת. ראה (כרית האוויר של הנוסע הקד

ב�תכליתית.ספר נהג) תופיע בתצוגה הר

כת הנחוצות.המתן כ�60 שניות להשלמתן של בדיקות המער¿

ב�תכליתית.וודא שהודעות התצוגה אינן מופיעות בתצוגה הר¿

מי.ב הנוסע הקדבת שוב במושאם תנאים אלה מתקיימים, ניתן לש

PASSENGER AIR BAG ON או PASSENGER AIR BAG OFFנורית חיווי 
כת לנטרול אוטומטי שלנדלקת או כבית בהתאם לסיווג הנוסע בידי המער

מי.כרית האוויר של הנוסע הקד

ה  אזהר 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

גוי.כת פועלת באופן שאם התנאים לא מתקיימים, המער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסעלמידע נוסף על המער
.) 52דומע «(מי, ראה  הקד

 במכלולי הפנסים:LEDכב המצוידים בנורות כלי ר
LEDs.הודעת תצוגה זו תופיע רק אם כשלו כל נורות ה� 

התאור  

Left/right cornering
light

(פנס פנייה שמאלי או ימני)

פנס פנייה שמאלי או ימני כשל.

פנה למוסך מוסמך.¿

Left/right dipped beam
 נמוך שמאלי  או ימני)אור(

אור נמוך בפנס ראשי שמאלי או ימני כשל.

ך.פנה למוסך מוסמ¿

Rear left / right indicator
(פנס איתות אחורי שמאלי

או ימני)

פנס האיתות האחורי שמאלי או האחורי ימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 Left / right mirror indicator
תינוציח הארמב תותיא סנפ

תינמי וא תילאמש

Front left / right indicator
מי שמאלי(פנס איתות קד

או ימני)

פנס איתות במראה חיצונית שמאלית או ימנית פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

 Left / right brake lamp

פנס בלימה ימני/שמאלי

פנס בלימה ימני או שמאלי פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

מי ימני פגום.מי שמאלי או הקדפנס האיתות הקד

פנה למוסך מוסמך.¿
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הפנס האחורי/פנס הבלימה השמאלי או הימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿
Left / right tail lamp/

brake lamp /פנס אחורי) 
פנס בלימה שמאלי /ימני)

 Third brake lamp

פנס בלימה שלישי

פנס בלימה שלישי פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

Number plate lamp
פנס לוחית רישוי

האור הגבוה בפנס הראשי השמאלי או הימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿
Left main beam or
 right main beam

(אור גבוה שמאלי או אור
גבוה ימני)

לוחית רישוי שמאלי או ימני פגום.פנס 

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס אחורי שמאלי או ימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿ Left/right tail lamp
(פנס אחורי ימני או שמאלי)

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Front left / right
parking lamp

מי שמאלי/ימני פנס חניה קד  

 Reversing light
פנס נסיעה לאחור

מי ימני פגום.מי שמאלי או קדפנס חניה קד

פנה למוסך מוסמך.¿

Rear fog lamp
פל אחוריפנס ער

פל אחורי פגום.פנס ער

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס נסיעה לאחור כשל.

פנה למוסך מוסמך.¿

ת נהיגת יום השמאלי או הימני כשל.פנס תאור

פנה למוסך מוסמך.¿ Left/right  daytime
driving lamp
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה מותאמת לא זמינה.כת תאורמער

פנה למוסך מוסמך. ¿ Active Light System
inoperative

Intell. Light System
inoperative

AUTO lights inoperative

Malfunction See
 Owners Manual
(תקלה ראה ספר נהג)

ה החיצונית כשלה.התאור

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה פגום.חיישן תאור

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה עדיין זמינה ללאה חכמה כשלה. התאורכת תאורמער
ה חכמה.כת תאורמער

פנה למוסך מוסמך. ¿

Adaptive Main Beam
Assist  plus inoperative
See Owner‘s Manual

סייען אור גבוה מותאם פלוס כשל.

פנה למוסך מוסמך. ¿

ען אור גבוה מותאם פלוס מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.סיי
בות אפשריות:סי

מית מלוכלכת באזור הראות של המצלמה.השמשה הקד£
פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות לקויה עק£

מית.נקה את השמשה הקד¿

כת מזהה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא, מוצגתאם המער
Adaptive Main-beam Assist Plus available againההודעה 

(סייען אור גבוה מותאם פלוס זמין שוב).

Adaptive Main Beam
Assist plus currently

unavailable. See Owner‘s
Manual

(סייען אור גבוה מותאם/פלוס

אינו זמין כעת. ראה ספר נהג)

Switch off lights

(כבה את האורות)

הכב. צליל אזהרב את הרהפנסים נותרו דולקים כאשר אתה עוז
נשמע.

.סובב את מתג האורות ל�  ¿

(סייען אור גבוה מותאם פלוס אינו זמין. ראה ספר נהג)

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

כתהימנע מנסיעות ארוכות אם כמות נוזל הקירור במער

ם נזק למנוע.ת, ייגרהקירור של המנוע קטנה מדי. אחר
Top up coolant See

Owner’s Manual

מנוע  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

קירור. הוסף נוזל      (

          ראה ספר נהג)

ה.הוסף נוזל קירור. לפני כן, הקפד על הערות האזהר¿
.) 314דומע «(

אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות:

כת קירור המנוע במוסך מוסמך, אם צריךבדוק את מער¿
להוסיף נוזל קירור לעתים קרובות יותר מהרגיל.

Top up coolant See

Owner’s Manual

קיימת תקלה במנוע המאוורר.

, אתה יכולC° 125ת נוזל הקירור היא פחות מ�אם טמפרטור¿
להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

במהלך הנהיגה למוסך המוסמך הימנע מהפעלת עומסים¿
כים הרריות ובפקקירכבדים על המנוע, לדוגמה נהיגה בד

תנועה.

נוזל הקירור חם מדי.

ה.נשמע גם צליל אזהר

ה.כב שהמנוע שלו התחמם יתר על המידלעולם אל תנהג בר

ה במהלך נסיעה עלול לגרוםמנוע שהתחמם יתר על המיד

להתלקחות הנוזלים שדלפו לתוך תא המנוע.

בנוסף, קיטור מתוך תא המנוע עלול לגרום כוויות חמורות מעצם
הפתיחה של מכסה תא המנוע.

קיימת סכנת פציעות.

ךרב לתנאי הדכב מיד, תוך הקדשת תשומת לעצור את הר ¿
והתנועה ודומם את המנוע.

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

המתן, עד שיתקרר המנוע. ¿

וודא שאספקת האוויר למצנן לא נחסמה על ידי לכלוך או ¿
שלג לדוגמה.

אל תתניע את המנוע שוב עד שלא תיעלם הודעת התצוגה,¿
ת,. אחרC° 125ת נוזל הקירור תהיה מתחת ל�וטמפרטור
ם נזק למנוע.עלול להיגר

ת נוזל הקירור.ב לתצוגת טמפרטורהקדש תשומת ל¿

ה עולה שוב:אם הטמפרטור

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל דימ הנפ¿

בתנאי הפעלה רגילים ובמפלס נוזל הקירור המפורט,

.C° 124 ה של נוזל הקירור יכולה לעלות עדהטמפרטור

ה  אזהר  Coolant Stop vehicle
Switch engine off

תא רוצע .רוריק לזונ(

)עונמה תא םמודו בכרה
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

See Owner’s

Manual

ראה ספר נהג)      (

Stop vehicle See
Owner‘s Manual

כב. ראה ספר(עצור את הר

נהג)

המצבר אינו נטען.
ה.נשמע גם צליל אזהר

בות אפשריות:סי
אלטרנטור פגום£
 קרועהVרצועת מנוע £
כבתקלה באלקטרוניקת הר£

.הדימה לע רתי םמחתהל לולע עונמה תרחא .גוהנל ךישמת לא

ךרב לתנאי הדכב מיד, תוך הקדשת תשומת לעצור את הר ¿
והתנועה ודומם את המנוע.

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

פנה למוסך מוסמך.¿

המצבר לא נטען יותר וטעינת המצבר חלשה מאוד.

ה.כמו כן, נשמע צליל אזהר

ב לתנאי התנועהכב מיד תוך הקדשת תשומת לעצור את הר¿
ך ודומם את המנוע.רוהד

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

See Owner‘s  בהודעת התצוגה הקפד על ההוראות ש¿
Manual.

פנה למוסך מוסמך.¿

המנוע דומם וטעינת המצבר חלשה מדי.

כני החשמלי הבלתי נחוצים כגון חימום החלוןכבה את כל צר¿
ה פנימית.האחורי ותאור

חק ארוך יותר.הנח למנוע לפעול כמה דקות או סע למר¿

המצבר נטען.

מפלס שמן המנוע ירד למפלס מינימלי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

נוזל הקירורהימנע מנסיעות ארוכות אם ישנה כמות קטנה של 
ם נזק למנוע.ת, עלול להיגרכת. אחרבמער

בדוק את מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 312דומע«(

.) 313דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות:

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המנוע במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

כז שירות מורשהבל בכל מרמידע על שמני מנוע מאושרים ניתן לק
ס של  כלמוביל בע“מ או באינטרנט  בכתובת:מרצד

http://bevo.mercedes-benz.com

Check eng. oil lev.
when next refuelling

(בדוק שמן מנוע

בתדלוק הבא)

Start engine See
Owner‘s Manual

התנע מנוע. ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Add 1 litre engine oil
when next  refuelling

(הוסף 1 ליטר שמן
מנוע בתדלוק הבא)

Engine oil level Stop
vehicle

Switch engine off
(מפלס שמן מנוע. עצור

כב ודומם אתאת הר
המנוע)

Reserve fuel level
ת דלק)(מפלס עתוד

:AMGכבי ר

מפלס שמן מנוע ירד למפלס המינימלי.

כת הקירורהימנע מנסיעות ארוכות אם כמות נוזל הקירור במער
ם נזק למנוע.ת, ייגרשל המנוע קטנה מדי. אחר

בדוק את מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 312דומע«(

.) 313דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

אם עליך למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות:

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המנוע במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

כז שירות מורשהבל בכל מרמידע על שמני מנוע מאושרים ניתן לק
ס של  כלמוביל בע“מ או באינטרנט  בכתובת:מרצד

http://bevo.mercedes-benz.com

:AMGכבי ר

מפלס שמן מנוע נמוך מדי. קיים סיכון לנזק למנוע.

ב לתנאי התנועה והכביש ודומם את המנוע.עצור מיד, שים ל¿

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

.) 312דומע «(בדוק את מפלס שמן המנוע ¿

.) 313דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

ת הדלק.מפלס הדלק ירד לטווח עתוד

פעולתו של חימום העזר מופסקת, אם מפלס הדלק יורד לטווח
ה.העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

מפלס הדלק במיכל הדלק נמוך מדי.

לא ניתן להפעיל את חימום העזר.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

כות נהיגהמער  

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת עירנות הנהג מזהה כיעל סמך קריטריונים מסוימים, סייען לשמיר
ה נשמע.הנהג עייף או מרגיש פחות עירני. גם צליל אזהר

ך בצע הפסקה בנהיגה.ת הצורבמיד¿

דירות בזמן, כדי שתנוחבמהלך נסיעות ארוכות בצע הפסקות ס
ה מספקת.במיד

ת עירנותסייען לשמיר(
הנהג עשה הפסקה)

Attention Assist
Take a brake!
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 לא פעיל.ת עירנות הנהג הסייען לשמיר 

פנה למוסך מוסמך.¿

לא פעיל)הסייען  (

Attention Assist
inoperative

כב נייח. יישמע גם צלילכב נמוך מדי כאשר הרמפלס גובה הר
ה.אזהר

אל תתחיל בנסיעה.¿

ר לאחר שתיעלם הודעת התצוגה.כב יוגדגובה הר

Vehicle rising
כב מתרומם)(ר

Vehicle rising
 Please wait

כב מתרומם נא המתן)(ר

Stop vehicle Vehicle
too low

כב נמוךכב. הר(עצור את הר

מדי)

ת.בחרכבך מכוונן  למפלס הגובה שר

כב עדיין נמוך מדי.התחלת לנסוע בעת שמפלס גובה הר

כב למפלס הגובה שנבחר לאחר זמן קצר.מטיק מכוונן את הראייר

בם האפשרי, תוך מתן תשומת לעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רלתנאי הד

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

המתן עד שתיעלם הודעת התצוגה, לפני שתתחיל בנסיעה.¿

ה.מטיק. יישמע צליל אזהרקיימת תקלה באייר

אל תיסע במהירות מעל 80 קמ“ש.¿

ת, פעולות היגוי גדולות מדיבד. אחרבצע פעולות היגוי קלות בל¿
מיות של הצמיגים.עשויות לגרום נזק לכנפיים הקד

האזן כדי להבחין ברעשי שפשוף.¿

ב לתנאיך מקדיש תשומת לכבך בבטחה בצד בעודעצור את ר¿
כב גבוה יותר.ך והתנועה. בחר מפלס ררהד

כב.בהתאם לתקלה, ייתכן כי יהיה באפשרותך להגביה את הר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

ע.כב עשויים להיפגמטיק מוגבל. מאפייני השליטה בראייר

אל תיסע במהירות מעל 80 קמ“ש.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

בד: בלCoupeדגמי 

כב נמוך מידי.של הר ABC (Active Body Control)מפלס ה�

בך מקדיש תשומת לם האפשרי, בעודעצור בצד בבטחה בהקד¿
ך והתנועה.רלמצב הד

כב מותאם וההודעה המוצגתלאחר מספר שניות מפלס הר
נעלמת.

ABC Malfunction Stop
vehicle

 עצור אתABS(תקלת 

כב)הר

Malfunction
(תקלה)
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ABC
 vehicle rising

Please wait briefly
ABC) מתרומם 

אנא המתן מעט)

ABC Malfunction
)ABC(תקלת 

ב�תכליתי.בוע  בצג הרהודעת תצוגה מוצגת באופן ק

). Active Body Control) ABCקיימת תקלה ב�

אל תנהג במהירות גבוהה מ� 80 קמ“ש.¿

ת, פעולות היגוי גדולותבד. אחרבצע פעולות היגוי קלות בל¿
מיות של הצמיגים.מדי עשויות לגרום נזק לכנפיים הקד

האזן כדי להבחין ברעשי שפשוף.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

כב.ב�תכליתי. יש נזילת שמן ברבוע בצג הרההודעה מוצגת באופן ק

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה. בשום אופן, אל תמשיךרב לתנאי הדתשומת ל

לנסוע.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Active Lane Keeping
Assist currently
unavailable See
Owner‘s Manual

ב פעילת נתי(סייען שמיר

אינו זמין כעת. ראה ספר

נהג)

ב פעיל מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.ת נתיסייען שמיר

בות אפשריות:סי
.תכלכולמ המלצמה לשיה ארה הדש רוזאב תימדקה השמשה£
פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות לקויה עק£
ך פרק זמן ארוך.ב לאוראין סימוני נתי£
.גלשב וא ץובב המגודל ,םיסוכמ וא םיהכ ,םייוהד ביתנה ינומיס£

בות המפורטות לעיל אינן קיימות, תיעלם  ההודעהמיד לאחר שהסי
מהתצוגה.

ב פעיל שוב.ת נתיסייען שמיר

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

ךם האפשרי, בעודך בהקדרכב בבטחה בשולי הדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

בד: בלCoupeדגמי 

ה.כב הנייח נמוך מדי. ובנוסף מושמע גם אות אזהרגובהו של הר

אל תתחיל בנסיעה.¿
ר כאשר ההודעה נעלמת מהתצוגה.כב מוגדגובה הר

בד: בלCoupeדגמי 

ע.כב עלולים להיפג מוגבל. מאפייני השליטה ברABCתפקוד 

אל תנהג במהירות גבוהה מ� 80 קמ“ש.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב.ת נתיקיימת תקלה בסייען שמיר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

 Active Lane Keeping
Assist  Inoperative

ב פעילת נתי(סייען שמיר
אינו פעיל)

Active Blind Spot
Assist currently
unavailable See
Owner‘s Manual

(סייען שטחים מתים פעיל

אינו זמין כעת, ראה ספר

נהג)

.ינמז ןפואב ןימז וניא ליעפ םיתמ םיחטש ןעייס
:תוירשפא תוביס

תכת חיישן הרדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורמער£
הפעולה.

כת חיישני הרדאר לא פעילה זמנית בגלל קרינה אלקטרו�מער£
מגנטית שנפלטת מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או

ממקורות אחרים.

בות שלעיל לא קיימות כבר, תיעלם ההודעה מהתצוגה.אם הסי

 שוב. ןימז ליעפ םיתמ םיחטש ןעייס

אם ההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:

ךם האפשרי, בעודך בהקדרכב בבטחה בשולי הדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

התנע מחדש את המנוע. ¿

קיימת תקלה בסייען שטחים מתים.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

דלת הנהג פתוחה.

ת הבטיחותחזור על תהליך החניה אחרי שתחגור את חגור ¿
ותסגור את דלת הנהג.

בות היגויב תפקודי בעת התערה בגלגל ההגה הרעת במקרנג
פעילה.

עת בגלגל ההגהבות היגוי פעילה, הקפד לא לגבעת שהתער ¿
ב�תפקודי.הר

ב. התערEPSכב התחיל להחליק ו�הר

.) 203דומע «(השתמש בסייען חניה פעיל שוב מאוחר יותר  ¿

פרקטרוניק כשל או קיימת בו תקלה.

בנושא ”תקלות בפרקטרוניק“פעל לפי ההוראות וההמלצות ש¿

 עמוד 203).«(

אם ההודעה לא נעלמת מהתצוגה.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

  Park Assist cancelled

(סייען חניה מבוטל)

Active Blind Spot
Assist inoperative

(סייען שטחים מתים פעיל
אינו פעיל)

Park Assist inoperative
  (סייען חניה אינו פעיל)



מפתח עניינים

269
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
הודעות בתצוגה

 מנוטרל, ואינו פעיל)Night View Assist Plus(סייען ראיית לילה פלוס 
באופן זמני.

בות אפשריות:סי
ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת בתחום שדהשמשה הקד¿

המצלמה בסורג המצנן מלוכלכת£
פלם כבד, שלג או ערהראות לקויה בשל גש£
ה החיצונית גבוהה מידיהטמפרטור£

מית.נקה את השמשה הקד¿

בסורג המצנן.נקה את המצלמה ש¿

ה גבוהה מאוד, היא תידלק שובב טמפרטורכת כבתה עקאם המער
ה.באופן אוטומטי לאחר שתרד הטמפרטור

ה לתפעול, תיעלם ההודעהכת מזהה שהמצלמה כשיראם המער
המוצגת.

סייען ראיית הלילה פלוס שוב פעיל.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

סייען חניה פעיל לא זמין או כשל.

דומם את המנוע והתנע אותו מחדש.¿

 לא מוצג אם סייען חניה פעיל מוסיף לא להיות זמין (הסמל

ב תכליתית):בתצוגה הר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

Park Assist
switched off

(סייען חניה מופסק)

ה.כב עומד במקום חניה. בנוסף, נשמע צליל אזהרהר

הודעת התצוגה נעלמת באופן אוטומטי.

.קיימת תקלה בסייען ראיית לילה פלוס

בקר במוסך מוסמך.¿

סייען ראיית לילה פלוס מנוטרל ואינו פעיל באופן זמני.
בות אפשריות:סי

ה הראייה של המצלמהמית מלוכלכת בתחום שדהשמשה הקד£
המצלמה בסורג המצנן מלוכלכת£
פלם כבד, שלג או ערהראות לקויה בשל גש£
ה בחוץ גבוהה מידיהטמפרטור£

מית.נקה את השמשה הקד¿

נקה את המצלמה בסורג המצנן.¿

ה גבוהה מאוד, היא תידלק שובב טמפרטורכת כבתה עקאם המער
ה.באופן אוטומטי לאחר שתרד הטמפרטור

ה לתפעול, תיעלם ההודעהכת מזהה שהמצלמה כשיראם המער
המוצגת.

Night View Assist
currently unavailble
(סייען ראיית הלילה

אינו זמין כעת)

Night View Assist
inoperative

(סייען ראיית הלילה
לא פעיל)

Spotlight
inoperative

(תפקוד זרקור לא
פעיל)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

סייען ראיית הלילה פלוס שוב פעיל.

.קיימת תקלה בסייען ראיית לילה פלוס

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

מנוטרל ואינו פעיל) Traffic Sign Assist (  סייען לזיהוי תמרורים
בות אפשריות:באופן זמני. סי

ה הראייה שלמית מלוכלכת בתחום שדהשמשה הקד£
המצלמה.

פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בשל גש£

מית.נקה את השמשה הקד¿

ה לתפעול, תיעלם ההודעהכת מזהה שהמצלמה כשיראם המער
המוצגת.

סייען  לזיהוי תמרורים שוב פעיל.

קיימת תקלה בסייען  לזיהוי תמרורים.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

Traffic Sign Assist
currently Unavailable
See Owner‘s Manual
(סייען לזיהוי תמרורים אינו

ע ראה ספר נהג)זמין כרג

Traffic Sign Assist
inoperative סייען)

מגבלת מהירות אינו פועל)

כב מחליק.הר מנוטרל. HOLDתפקוד 

ה.נשמע צליל אזהר

 עמוד 195).« מאוחר יותר (HOLDהפעל שוב את תפקוד ¿
Off

 מופסק)HOLD(תפקוד 

DISTRONIC PLUS off
(דיסטרוניק פלוס מופסק)

 עמוד 185).«הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס (

ה.אם היא לא הופסקה בידי הנהג, יישמע גם צליל אזהר

דיסטרוניק פלוס אינו פעיל באופן זמני.
 אינם פעילים באופן זמני.Stop&Go Pilot סייען היגוי ו�

בות אפשריות:סי
בכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£

קרינה אלקטרו�מגנטית הנפלטת מתחנת טלוויזיה או תחנת
רדיו סמוכה או ממקורות קרינה אלקטרו�מגנטית אחרים

ת ההפעלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
כב נמוך מדי.מתח החשמל בר£

ה.נשמע גם צליל אזהר

כת מזהה כי החיישנים פעילים באופן מלא, ההודעהאם המער
נעלמת מהתצוגה.

(דיסטרוניק פלוס אינו זמין

כעת. ראה ספר נהג)

DISTRONIC PLUS
currently unavailable.
See Owner’s Manual

 DISTRONIC PLUS
available again

(דיסטרוניק פלוס זמין שוב)

דיסטרוניק פלוס פעיל שוב לאחר שהוא לא היה זמין באופן זמני.

 עמוד«אתה יכול כעת להפעיל מחדש את דיסטרוניק פלוס (

.(185
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

דיסטרוניק פעיל שוב.

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ם האפשרי,ך בהקדרכב בבטחה בשולי הדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדך מקדיש תשומת לבעוד

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

התנע שוב את המנוע.¿

קיימת תקלה בדיסטרוניק פלוס.

כות הבאות לא תיפעלנה:גם המערייתכן ש
£BAS PLUS עם סייען תנועה חוצה
£PRE-SAFE® Brake

 של דיסטרוניק פלוסStop&Go Pilotסייען היגוי ו� £

ה.נשמע גם צליל אזהר

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ ¿

לחצת על דוושת ההאצה. דיסטרוניק פלוס אינו מבקר יותר את
כב.מהירות הר

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

אחד מתנאי הפעלה עבור דיסטרוניק פלוס לא התקיים.

 עמוד«בדוק את תנאי ההפעלה עבור דיסטרוניק פלוס (¿
.(185

DISTRONIC PLUS
inoperative.

(דיסטרוניק פלוס אינו

פעיל)

DISTRONIC PLUS
suspended

מושהה)דיסטרוניק פלוס (

DISTRONIC PLUS
 - - -km/h

 � � �קמ“ש)דיסטרוניק פלוס(

קיימת תקלה בדיסטרוניק פלוס וספידטרוניק.
ה.נשמע גם צליל אזהר

 גם לא זמינים.Stop&Go Pilotלכן, סייען היגוי ו� 

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ ¿

DISTRONIC PLUS and
SPEEDTRONIC

inoperative

 של דיסטרוניק פלוס אינם פעיליםStop&Go Pilotסייען היגוי ו� 
בות אפשריות:זמנית. סי

ה הראייה של המצלמה.מית בשדלכלוך על השמשה הקד£
פל.ם או ערראות לקויה בשל שלג, גש£
ב במשך זמן ארוך.אין סימוני נתי£
ב מטושטשים, כהים או מכוסים, לדוגמה בלכלוךסימוני הנתי£

או בשלג.

בות הנ“ל לא תהיינה קיימותתיעלם הודעת התצוגה, לאחר שהסי
יותר.

 של דיסטרוניק פלוס פעילים שוב.Stop&Go Pilotסייען היגוי ו� 

אם ההודעה לא נעלמת:

DTR+: steering assist.
currently unavailable
See Owner‘s manual

(דיסטרוניק פלוס: סייען היגוי

עאינו פעיל כרג

ראה ספר נהג)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

בם האפשרי, תוך מתן תשומת לעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רלתנאי הד

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

 של דיסטרוניק פלוס.Stop&Go Pilotקיימת תקלה בסייען היגוי ו� 

עם זאת, תפקודי דיסטרוניק פלוס עדיין זמינים.

ה.יישמע גם צליל אזהר

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ ¿

ת הלחץ (קיקדאון),בעת לחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקוד
ת שיוט וספידטרוניק.קיימת תקלה בבקר

מגבלת המהירות לא פעילה.

.ןואד�קיקב שמתשת לאו הרומשה תוריהמהמ רתוי טאל גהנ ¿

ה.העלה שוב את המהירות האחרונה שנשמר ¿

או

ר מהירות חדשה.הגד ¿

.בוש הליעפ תוריהמה תלבגמ היהת ,הגוצתה תעדוה םלעית רשאכ

ת שיוט וספידטרוניק.קיימת תקלה בבקר

ה נשמע.גם צליל אזהר

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ ¿

Cruise control and
SPEEDTRONIC

inoperative
ת שיוט וספידטרוניק(בקר

לא פעילים)

DTR+: steering assist.
inoperative

(דיסטרוניק פלוס: סייען היגוי

אינו פעיל)

  (מגבלת  ����קמ“ש)  

SPEEDTRONIC
Limit ---km/h

ת שיוט לא התקיים.אחד התנאים להפעלת בקר£

לדוגמה, ניסית לשמור על מהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.
ESP OFFה הצהובה  מנוטרלת. נורית האזהרESPכת ה�מער£

דולקת.

אם התנאים מאפשרים, נהג במהירות העולה על 30 קמ“ש¿
ושמור את המהירות בזיכרון.

 עמוד 180). או«ת השיוט (בדוק את תנאי ההפעלה של בקר¿

 עמוד 241).« שוב  (ESPהפעל ¿

ת שיוט מנוטרלת.בקר

ת שיוט מנוטרלת באופן אוטומטיה, בקראם נשמע גם צליל אזהר
 עמוד 180).«(

Cruise control ---km/h

ת שיוט ����קמ“ש)(בקר

SPEEDTRONIC
suspended
(ספידטרוניק

מושהה)

Cruise control off
ת שיוט מופסקת)(בקר

לא ניתן להפעיל  את ספידטרוניק, מכיוון שלא מתקיימים כל תנאי

ההפעלה.

 עמוד 183).« (בדוק את תנאי ההפעלה של ספידטרוניק ¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

(בדוק לחץ אוויר בצמיגים)

ה של אובדן לחץ אוויר בצמיגים זיהתה אובדן לחץכת האזהרמער
אוויר ניכר.

ה.נשמע גם צליל אזהר

בות אפשריות:סי
שינית מיקום גלגלים וצמיגים או התקנת צמיגים וגלגלים£

חדשים.
לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר אינו נכון.£

צמיגים   

(בדוק לחץ אוויר  בצמיגים.
לאחר מכן הפעל את מחוון

של אובדן לחץ אוויר)

Tyre pressure
Check tyres

Check tyres pressure
then restart Run Flat

indicator

ה אזהר  

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

או שההפרשים בין לחץ האוויר באחד הצמיגים לפחות נמוך מדי
לחצי האוויר בצמיגים גדולים מדי.

 עמוד 350).«ם (בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקד¿

ך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

.)153 דומע «( םיגימצב ריווא ץחל תרקב תכרעמ תא בוש לעפה¿

בים את הסיכונים הבאים:צמיגים שמצויים בתת�לחץ, מצי
הצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על£

כב ומהירות הנסיעה.הר
ה לא שווה, מצבה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£

ך שלהם.רבה באחיזת הדה רשיפגום במיד
בה.ה רמאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים להיפגם במיד£

קיימת סכנת תאונה.
כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומיים,עצור את הר¿

ב לתנועה.תוך הקדשת תשומת ל
.) 173דומע «(רות רדכבך, כנגד הידאבטח את ר¿
בדוק את הצמיגים, ואם צריך, מלא אחר ההנחיות להחלפת¿

.) 328דומע «(צמיג נקור 
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ותקן אותו, אם צריך.¿
ה של אובדן לחץ אווירכת האזהרהפעל שוב את מער¿

 עמוד 353).«בצמיגים, לאחר תיקון לחץ האוויר בצמיג (

ה הודעת תצוגהה של אובדן לחץ אוויר בצמיגים יצרכת האזהרמער
ופעולתה לא חודשה מאז.

בעת הצמיגים.בע לחץ אוויר נכון בכל ארק¿

ה של אובדן לחץ אוויר בצמיגיםכת האזהראתחל את מער¿
 עמוד 353).«(

לחץ אוויר בצמיגים.אובדן ה של כת האזהרקיימת תקלה במער Run Flat indicator
inoperative

(מחוון של אובדן לחץ
אוויר אינו פעיל)

Rectify tyre pressure

(תקן לחצי אוויר)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  הודעות בתצוגה

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן משמעותי. מיקום
ב�תכליתית.הגלגל מופיע בתצוגה הר

ה.נשמע צליל אזהר

אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי, קיימות הסכנות הבאות:
כבהצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על הר£

ומהירות הנסיעה.
ה לא שווה. הבלאיה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£

בה.ה רהחריג עלול לפגוע באחיזת הכביש שלהם במיד
בה.ה רע במידמאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים להיפג£

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿

ה.ב לתנאי התנועה תוך כדי העצירשים ל

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ך, עקוב אחר ההנחיות להחלפתת הצורבדוק את הצמיגים, ובמיד¿
.) 328דומע «(צמיג נקור 

 עמוד 350).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

ך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

Warning tyre defect

(זהירות צמיג פגום)

מופיע לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד בפתאומיות. מיקום הגלגל
ב�תכליתית.בתצוגה הר

ה אזהר  

ה אזהר  

Check tyres

(בדוק צמיגים)

כב עם צמיג נקור, קיימות הסכנות הבאות:אם אתה נוהג בר
ע ביכולת היגוי ובלימה.צמיג נקור פוג£
כב.לאבד שליטה ברעלול אתה £
כב עם צמיג נקור תגרום להתחממות יתרנהיגה מתמשכת בר£

ועלולה להוביל לשריפה.

קיימת סכנת תאונה.
כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿

ה.ב לתנאי התנועה תוך כדי העצירשים ל

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ך תקן צמיג נקורה הצורבדוק את כל הצמיגים ובמקר¿
 עמוד 328).«(

בגלל הפרעות ממקור גלי רדיו, לא ניתן לקלוט שום אות מחיישני
האוויר בצמיגים. ת לחץכת בקרהגלגלים. קיימת תקלה זמנית במער

המשך לנהוג.¿

עה מתחילה לפעול שוב באופן אוטומטי ברגכת הבקרמער
בת ההפרעה.שנעלמת סי

Tyre press. monitor
currently unavailable

ת לחץכת בקרמער(

האוויר בצמיגים אינה

)זמינה כעת
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כבר   

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

בל אות מחיישן לחץ אוויר של גלגל אחד או של כמה גלגלים.לא מתק
ב� תכליתית.לחץ האוויר בצמיג הפגום אינו מוצג בתצוגה הר

סכז שירות של מרצדדאג להחליף את החיישן הפגום במר¿
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

Wheel sensor(s)
missing

(חסר/ים חיישן/י גלגל) 

Tyre press. monitor
inoperative No
wheel sensors

Tyre press. monitor
inoperative

ת לחץ אווירבקרכת ל(מער
בצמיגים אינה פעילה)

.D או Rבת ההילוכים במצב ניסית להתניע את המנוע בעוד שתי

.N או Pבת ההילוכים למצב  העבר את תי ¿

To srart engine, shift to
 either  P or N

(להתנעת המנוע, העבר

)P או Nהילוך למצב 

אוויר ת לחץכת בקרמער(
בצמיגים אינה פעילה,

אין חיישן בגלגלים)

ת לחץ האוויר בצמיגים.כת בקרתקלה במער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

הגלגלים שהותקנו אינם כוללים חיישן מתאים של לחץ אוויר בצמיגים.
ת לחץ האוויר בצמיגים.כת בקרהופסקה פעולתה של המער

התקן גלגלים הכוללים את חיישני לחץ האוויר המתאימים.¿
ה מופעלת אוטומטית לאחר נהיגה של כמה דקות.כת הבקרמער

, מבליN או D, Rניסית להעביר את בורר ההילוכים למצבים 

ללחוץ על דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת הבלמים.¿

Apply brake to deselect
Park (P) position

(הפעל את דוושת הבלמים

))Pלהוצאה ממצב (

To shift out of P or N,
depress brake and

start engine כדי להוציא) 
Pאת בורר ההילוכים ממצב 

ולהתניע את המנוע) Nאו 

 אוPבעת שהמנוע דומם ניסית להעביר את בורר ההילוכים ממצב 
N.למצב אחר 

לחץ על דוושת הבלמים.¿

התנע את המנוע.¿

 Risk of vehicle rolling
Transmission not in P

כברות הררד(סכנת היד

בת ההילוכים לאתי

)(P)נמצאת במצב 

ה אזהר  

.D או R, Nבת ההילוכים נמצאת במצב דלת הנהג פתוחה ותי

ה נשמע.גם צליל אזהר

ר.רדכב עלול להידהר

קיימת סכנת תאונה.
.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿
 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿
סגור את דלת הנהג במלואה.¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב תקלה.בת ההילוכים עקאינך יכול לשנות את מצב תי

ה.נשמע צליל אזהר

:Dבת הילוכים במצב אם תי

.Dנהג למוסך מוסמך והימנע מהוצאת הבורר ממצב   ¿

:P או N ,Rבת במצב  בת ההילוכים משולאם תי

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

Transmission Mal-
function. Stop

בת הילוכים.(תקלת תי

עצור)

כב נע.הר

תוך מתן תשומת ,ירשפאה םדקהבכב בבטחה עצור את הר¿
.העונתהו ךרדה בצמל בל

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

Without changing
 gear consult

 workshop
(אין אפשרות להעביר

הילוך פנה למוסך מוסמך)

Only select Park (P)
when vehicle is

stationary
 רק כאשר(P)(בחר במצב 

כב נייח)הר

בת ההילוכים.בים מכניים של תיכיארעה תקלה בר

.Nבת אוטומטית מצב בת ההילוכים משלה. תינשמע צליל אזהר

תוך מתן ,ירשפאה םדקהבכב בבטחה עצור את הר¿
.העונתהו ךרדה בצמל בלתשומת 

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

Reversing not poss.
Consult workshopאין) 

אפשרות לנסוע לאחור.

ב תקלה.בת ההילוכים עק בתיRב מצב אין באפשרותך לשל 

 נותרו זמינים.D או P ,N מצבים 

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

Stop vehicle. Leave
engine running. Wait
Transmission cooling

כב. אל תדומם(עצור את הר
בתאת המנוע. אפשר לתי
הילוכים להתקרר)

 Auxiliary battery
malfunction

(תקלה במצבר עזר)

ברידיים:כב היכלי ר

ה. ייתכן כי תחילת נסיעהבת ההילוכים התחממה יתר על המידתי
תהיה קשה או בלתי אפשרית.

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר ¿
ך והתנועה. בשום אופן, אל תמשיךרב לתנאי הדתשומת ל

לנסוע.

 שתיעלם הודעת התצוגה לפני שתתחיל בנסיעה.המתן עד ¿

בת ההילוכים אינו נטען עוד.מצבר העזר של תי

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

 לפני שאתה מדומםPבת ההילוכים במצב ב את תיבינתיים, של ¿
את המנוע.

ב את בלם החניה החשמלי.כב שללפני שאתה יוצא מהר ¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה.לפחות דלת אחת פתוחה. נשמע גם צליל אזהר

סגור את כל הדלתות.¿

בת.מי לא משולמשענת הגב של הנהג או של הנוסע הקד

ה.נשמע צליל אזהר

חוף את משענת הגב לאחור עד לשילובה.ד¿

ה אזהר  

Front left seat backrest
not locked or Front right
seat backrest not  locked

מית שמאלית(משענת גב קד
או ימנית לא נעולה במקומה)

מכסה תא המטען פתוח.

סגור את מכסה תא המטען.¿

ה.מכסה תא המנוע פתוח. נשמע צליל אזהר

Active bonnet malfunction
See Owner‘s Manual

עונמה  הסכמב הלקת(
). ראה ספר נהגליעפ

מכסה תא מנוע פתוח עלול לחסום את הראות שלך במהלך
הנסיעה.

קיימת סכנת תאונה.

 תוך מתן,ירשפאה םדקהבכב בבטחה עצור את הר¿
.העונתהו ךרדה בצמל בלתשומת 

 עמוד 178).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

סגור את מכסה תא המנוע.¿

בה את עצמוכב נמוך מדי. חימום העזר כיהמתח החשמלי בר
 עמוד 147).«או לא ניתן להפעילו (

חק ארוך יותר.סע למר¿

כבע שיהיה ברהמצבר נטען. חימום העזר יהיה פעיל שוב ברג
מתח גבוה מספיק.

(חימום עזר לא פעיל.

מתח מצבר נמוך)

inoperative Battery low

יש כמות קטנה מאוד של דלק במיכל. לא ניתן להפעיל

 עמוד 147).«את חימום העזר (

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

כב)(לא פעיל. תדלק את הר

inoperative Refuel
vehicle

מכסה תא מנוע פעיל (המגן על הולכי רגל) אינו פעיל בשל תקלה
או כי הוא הופעל כבר.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  הודעות בתצוגה

כבך נמצא מחוץ לטווח שידור/קליטה של ספק הרשת שלך.ר

המתן עד להופעת סמל מוכנות לפעולה של הטלפון הנייד¿
ב תכליתית.שלך בתצוגה הר

 Telephone No service
(טלפון אין קליטה)

(תקלת הגה כוח ראה

ספר נהג)

Power steering mal-
function.See Owner’s

Manual

.בסיוע בהיגוי הכוחקיימת תקלה 

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

ה  אזהר 
ב לתמרוני היגוי.רש כוח רנד

קיימת סכנת תאונה.

רש.בדוק שאתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הנד¿

בצע פעולות היגוי בבטחה:אם אתה מסוגל ל
בזהירותנהג¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

בצע פעולות היגוי בבטחה:אם אינך מסוגל ל
אל תמשיך לנהוג.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

קיימת תקלה זמנית בחימום העזר או שהוא פגום.

ה  והמנוע שלו התקרר, בצעכב נמצא על קרקע ישרבעוד שהר¿
בעה ניסיונות להפעיל את חימום העזר. המתן כמהעד אר

 עמוד 147).«דקות בין כל ניסיון (

אם חימום העזר לא מופעל.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿
(לא פעיל ראה ספר נהג)

inoperative See
 Owner‘s Man.

Close boot separator
ה בתא(סגור מחיצת הפרד

המטען)

ה של תא המטען פתוחה.מחיצת ההפרד

גובה החפצים בתא המטען גבוהה מדי, והחפצים מונעים את
ה.תה האוטומטית של מחיצת ההפרדסגיר

תה של מחיצתאחסן את החפצים באופן שיאפשר את סגיר¿
חף למעלה.ה מבלי שתידההפרד

.) 105דומע «(ה של תא המטען סגור את מחיצת ההפרד¿

ך.במהירויות מעל 60 קמ“ש לא ניתן לפתוח או לסגור את הגג הר

גבוהות מ� 60 קמ“ש.אל תנהג במהירויות ש

.) 104דומע «(ך במלואו פתח או סגור את הגג הר

ראולי מאבד לחץ.ך לא נפתח או נסגר במלואו. המנגנון ההידהגג הר

.) 104דומע «(ך במלואופתח או סגור את הגג הר

Convertible Top
Operation possible to

35 mphניתן להפעיל גג) 
מתקפל עד 55 קמ“ש)

Top lowering
ך)(הנמכת גג ר
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מפתח   

Key does not belong to
vehicle

כב)(המפתח לא שייך לר 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

גוי למתג ההתנעה.הכנסת מפתח ש

השתמש במפתח הנכון.¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ך לא נעול.הגג הר

במהירויות מעל 60 קמ“ש לא ניתן לפתוח או לסגור את הגג
ך.הר

ךם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמקדיש תשומת ל

ך בהפעלה ארוכה, כדי לפתוח אוהפעל את מתג הגג הר¿
 עמוד 104).«לסגור אותו במלואו (

Open/close top
completelyה/ (סגיר

פתיחה מלאה של הגג)

מפלס נוזל השטיפה במיכל ירד מתחת למינימום.

 עמוד 341).«הוסף נוזל שטיפה (¿

כב נמוך מדי.המתח בר

התנע את המנוע. Start engine See
Owner‘s Manualהתנע) 

מנוע. ראה ספר נהג)

(הוסף נוזל שטיפה)

Top up washer fluid

(החלף מפתח)
Replace key

Change key batteries
(החלף סוללות במפתח)

יש להחליף את המפתח.

פנה למוסך מוסמך.¿

הסוללות של המפתח ריקות.

 עמוד 88).«(החלף סוללות ¿

Key not detected
(לא התגלה מפתח)

בנה)(הודעה בתצוגה ל

ע.המפתח אינו מזוהה כרג

כב.שנה את המיקום של המפתח בר¿

אם עדיין לא ניתן לזהות את המפתח.

הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב הרצוי.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כב.המפתח אינו נמצא בר

ה.יישמע צליל אזהר

כב באמצעות נעילהאם המנוע דומם, לא ניתן יותר לנעול את הר
כזית או להתניע את המנוע.מר

בם האפשרי, תוך מתן תשומת לעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רלתנאי הד

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

אתר את המפתח.¿

  בגלגל ההגה לאישור הודעת התצוגה.לחץ ¿

המפתח לא זוהה בעת שהמנוע פועל בגלל הפרעה ממקור חזק
של גלי רדיו.

ה.יישמע צליל אזהר

בם האפשרי, תוך מתן תשומת לעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רלתנאי הד

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

.הענתהה גתמב חתפמ תועצמאב בכרה תא לעפה ,שורד םא¿

Key not detected
(לא התגלה מפתח)

(הודעה בתצוגה אדומה)

Remove starting
button,  then insert

key  הסר לחצן התנעה)
ולאחר מכן הכנס

מפתח)

ב.לא ניתן לזהות את המפתח במשך זמן ר

ה.תפקוד זיהוי המפתח אינו פועל זמנית או פגום. יישמע צליל אזהר

הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו בכיוון הרצוי.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדפנה מיד למר¿
בע“מ.

ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

הערות כלליות  

הבות זאת, נוריות חיווי ואזהרכות מסוימות מבצעות אבחון עצמי בעת הפעלת ההצתה. בעקמער

ה וחיווי אלה מצביעותאחדות נדלקות לזמן קצר או מהבהבות. זוהי התנהגותן הרגילה. נוריות אזהר

על תקלה רק אם הם נדלקות או מהבהבות לאחר התנעת המנוע או במהלך נסיעה.
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ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

ת בטיחותחגור

בטיחות  

ת בטיחות האדומה נדלקתה של חגורבד: נורית אזהרבמדינות מסוימות בל¿¿¿
למשך 6 שניות לאחר התנעת המנוע.

מי לחגור את חגורותה לנהג ולנוסע הקדת בטיחות מזכירה של חגורנורית אזהר
הבטיחות.

 עמוד 48).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה האדומה שלבד: לאחר התנעת המנוע, נורית אזהרבמדינות מסוימות בל¿¿¿
ה נשמע למשך 6 שניות.ת בטיחות נדלקת. בנוסף, צליל אזהרחגור

ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור

 עמוד 48).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה מופסק.צליל האזהר

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

ת הבטיחות נדלקת לאחר התנעת המנוע,ה האדומה של חגורנורית האזהר¿¿¿
מי.ת דלת הנהג או דלת הנוסע הקדע שנסגרברג

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם.הנהג או הנוסע הקד

 עמוד 48).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה כבית.נורית האזהר

מי.ב הנוסע הקדחפצים מונחים על מוש

מי ואחסן אותם במקום בטוח.ב הנוסע הקדהסר חפצים מהמוש¿

ה כבית.נורית האזהר

ה נשמעת הבטיחות מהבהבת וצליל אזהרה האדומה של חגורנורית האזהר¿¿¿
לסירוגין.

מי לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם. בו בזמן אתה נוהגהנהג או הנוסע הקד
במהירות גבוהה מ� 25 קמ“ש או בפרק זמן קצר נהגת במהירות שעלתה על

מהירות זו.

 עמוד 48).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה נפסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר

מי. בו בזמן אתה נוהג במהירות גבוהה מ�ב הנוסע הקדחפצים מונחים על מוש
25 קמ“ש או בפרק זמן קצר נהגת במהירות שעלתה על מהירות זו.

מי ואחסן אותם במקום בטוח.ב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

ה נפסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר
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ת בלמים צהובה נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית אזהר¿¿¿

ה  אזהר 

כות בטיחות מער

קיימת תקלה בתגבור בלימה, ומאפייני הבלימה עלולים להיות מושפעים לרעה.

קיימת סכנת תאונה.

ךרב לתנאי הדם האפשרי, תוך מתן תשומת לעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
בות שהן.והתנועה. אל תוסיף לנהוג בשום נסי

.) 173דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ב תכליתית.ת תצוגה נוספות בתצוגה הרהקפד על הודעו¿

ע.כת הבלמים, ומאפייני הבלימה עלולים להיפגיימת תקלה במערק

קיימת סכנת תאונה.

ב תכליתית, אם הן מופיעות.הקפד על הודעות תצוגה נוספות בתצוגה הר¿

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ת בלמים אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית אזהר¿¿¿
נשמע.הגם צליל אזהר

ה  אזהר 

הת בלמים אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל. גם צליל אזהרנורית אזהר¿¿¿
נשמע.

אין מספיק נוזל בלמים במיכל נוזל הבלמים.

ה  אזהר 

יעילות הבלימה עלול להיפגם.

קיימת סכנת תאונה.

ם האפשרי, תוך מתןכב בבטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿
בות שהן.ך והתנועה. אל תוסיף לנהוג בשום נסירב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

אל תוסיף נוזל בלמים. זה לא יתקן את התקלה.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ב תכליתית.הקפד על הודעות תצוגה נוספות בתצוגה הר¿

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי
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  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

 הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.ABSת נורית אזהר¿¿¿

ב תקלה. לכן,כת למניעת נעילת גלגלים), עק (מערABSהופסקה פעולת 
 עם סייען תנועה חוצה, סייעןBAS PLUS (תגבור בלם), BASמופסקים גם 

-PRE-SAFE®  ,PREבות אלקטרונית), ת יצי (בקר  ®ESPלמניעת התנגשות פלוס,
SAFE® PLUS , PRE-SAFE® Brakeתפקוד  , HOLD ,(החזק), סייען זינוק בעליה

בות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים, סייעןת היציכת לסיוע שמירמער
ב וסייען שטחים מתים.ת נתיהיגוי, סייען שמיר

מנוטרלת אף היא.סייען לזיהוי עייפות הנהג 

ה  אזהר 
כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.מער

לכן הגלגלים עלולים להינעל לדוגמה, אם תבלום בחוזקה.

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה. מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

ת להחלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב תכליתית.הקפד על הודעות תצוגה נוספות בתצוגה הר¿

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

כות האחרות כגון, ייתכן כי המערABSה של ת הבקראם ישנה תקלה ביחיד
בת ההילוכים האוטומטית לא תהיינה זמינות.כת הניווט או תימער

 הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.ABSת נורית אזהר ¿¿¿

הנשמע גם צליל אוזהר

EBD ב תקלה, לכן, מופסקים גם  לא זמין עקABS ,BAS ,(תגבור בלם) BAS PLUS
בותת יצי (בקר  ®ESPעם סייען תנועה חוצה, סייען למניעת התנגשות פלוס,

HOLD ,  תפקוד PRE-SAFE®  ,PRE-SAFE® PLUS , PRE-SAFE® Brakeאלקטרונית), 
בות בעת רוחות צד ופנסית היציכת לסיוע שמיר(החזק), סייען זינוק בעליה, מער

ב וסייען שטחים מתים.ת נתיהבלימה המותאמים, סייען היגוי, סייען שמיר

סייען לזיהוי עייפות הנהג מנוטרל אף הוא.

כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל, אך ללא התפקודים הרשומים לעיל.מער
לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה. מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

ת להחלקה ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

ה  אזהר 
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 חיווי

ב תכליתית.הקפד על הודעות תצוגה נוספות בתצוגה הר¿

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ה ונורית אזהר®ESPה צהובה ת בלמים האדומה, נורית אזהרנורית אזהר¿¿¿
 דולקות בעת שהמנוע פועל.ABSצהובה  

ABS ו�  ESP®ב תקלה. לכן, מופסקים גם  לא זמינים עקABS ,BAS,(תגבור בלם) 
BAS PLUS,עם סייען תנועה חוצה, סייען למניעת התנגשות פלוס EBD    ,PRE-

SAFE®  ,PRE-SAFE® PLUS , PRE-SAFE® Brakeתפקוד  , HOLD (החזק), סייען
בות בעת רוחות צד ופנסי הבלימהת היציכת לסיוע שמירזינוק בעליה, מער

ב וסייען שטחים מתים.ת נתיהמותאמים, סייען היגוי, סייען שמיר

סייען לזיהוי עייפות הנהג מנוטרל אף הוא.

הנזכרים לעיל. םידוקפתה אלל ךא ,ליגר ןפואב דקפתל הפיסומ םימלבה תכרעמ
לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה לדוגמה.

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה. מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

ת להחלקה ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב תכליתית.הקפד על הודעות תצוגה נוספות בתצוגה הר¿

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

כב נמצא בתנועה. מהבהבת בעת שהר®ESPה הצהובה של נורית האזהר

ESP®ב סכנת החלקה או שלפחות גלגל אחדבות עקך מתעררת אחיזת ד או בקר
החל להסתחרר.

ת שיוט או דיסטרוניק פלוס.הופסקה פעולת בקר

ך, כאשר אתה מתחילת הצורלחץ בעדינות על דוושת ההאצה, רק במיד¿
בנסיעה.

האץ בזהירות במהלך הנסיעה.¿

ך ומזג האוויר.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

.®ESPאל תנטרל  ¿

®ESP., עדיף לנטרל את ) 78דומע «(במקרים חריגים: 

.) 78דומע «( ESPכת עות למערהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג

ה  אזהר 
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 חיווי

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

כות בטיחות נוספות דוגמת סייען שטחים מתיםכות נהיגה או מערלכן, יוגבלו מער

ב.כת לא מבצעת בלימה לתיקון נתיפעיל. המער

ת להחלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

.®ESPהפעל מחדש את ¿

®ESP., עדיף לנטרל ) 78דומע «(במקרים חריגים: 

ך ומזג האוויר.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

:®ESPאם לא ניתן להפעיל  

נהג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדמרב  ®ESPבדוק את ה� דאג ל¿

בע“מ.

ה  אזהר 

דולקת בעת שהמנוע פועל. ESP® OFFה הצהובה  נורית האזהר¿¿¿

 ESP®.מנוטרל

 הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.®ESPת נורית אזהר¿¿¿

ESP® ,BAS ,BAS PLUS,עם סייען חוצה תנועה, סייען למניעת התנגשות פלוס 

PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® brake תפקוד ,HOLDסייען זינוק ,

בות בעת רוחות צד ופנסי בלימה מותאמים,ת היציכת לסיוע שמירבעליה, מער

ב תקלה.ב וסייען שטחים מתים אינם זמינים עקת נתיסייען היגוי, סייען שמיר

סייען לזיהוי עייפות הנהג מופסק.

ה  אזהר 
כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.מער

ך בבלימת חירום.חק הבלימה עלול להתארמר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

ת להחלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב תכליתית.הקפד על הודעות תצוגה נוספות בתצוגה הר¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿
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 חיווי

כת הריסון דולקת בעת שהמנוע פועל.ה אדומה של מערנורית האזהר¿¿¿

כת ריסון.קיימת תקלה במער

ה אזהר  

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה לא
יופעלו כלל.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ב�תכליתי.ב להודעות נוספות בצג הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדכת הריסון במרבדוק את מערדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

 עמוד 44).«, ראה (SRSכת למידע נוסף אודות מער

נורית החיווי האדומה של בלם החניה החשמלי מהבהבת או דולקת, ו/או¿¿¿

ה הצהובה של בלם החניה החשמלי דולקת.נורית האזהר

ב תכליתית.קרא את ההודעות הנוספות המוצגות בתצוגה הר¿

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

מנוע   

ה הצהובה של אבחון מנוע דולקת בעת שהמנוע פועל.נורית האזהר¿¿¿

ייתכן כי ארעה תקלה, לדוגמה:

בניהול המנוע.£

כת הזרקת דלק.במער£

כת הפליטה.במער£

כב עם מנועי בנזין).כת ההצתה (בכלי רבמער£

כת הדלק.במער£

כת הפליטה ושהמנוע פועל במצב חירום.כי מערייתכן כי קיימת חריגה מער

ס מורשהכז שירות של מרצדבמרם האפשרי כב  בהקדבדוק את הר דאג ל¿

מטעם כלמוביל בע“מ.
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 חיווי

ת דלק דולקת בעת שהמנוע פועל.ה הצהובה של עתודנורית האזהר¿¿¿

בה).ה (רזרמפלס הדלק ירד לטווח העתוד

ה, לא ניתן להפעיל את חימום העזר.כאשר מפלס הדלק יורד אל טווח העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

ת נוזל הקירור נדלקת כאשר המנוע פועלה האדומה של טמפרטורנורית האזהר

ה של נוזל הקירור נמצא בתחילת סרגל התצוגה.ומד הטמפרטור

ת נוזל הקירור.ה של מד טמפרטורקיימת תקלה בחיישן הטמפרטור

ת כעת. קיימת סכנת נזק למנוע, אםת נוזל הקירור לא מבוקרטמפרטור

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.טמפרטור

 תוך הקדשתם האפשרי,כב בבטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿

ך והתנועה. אל תוסיף לנהוג בשום אופן.רב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿
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 חיווי

ה האדומה של נוזל קירור נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית אזהר¿¿¿

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

אם מפלס נוזל הקירור תקין, ייתכן כי חסומה זרימת האוויר אל המקרן או כי
קיימת תקלה במניפת המקרן של המנוע החשמלי.

נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר דיו.

ב תכליתית.ב להודעות התצוגה הנוספות בתצוגה הרשים ל¿

ב לתנאים האפשרי, תוך הקדשת תשומת לכב בבטחה בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה. דומם את המנוע.רהד

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

כב, עד שיתקרר המנוע.חק בטוח מהרכב ושמור מרצא מהר¿

הב להערות האזהרבדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור. שים ל¿
 עמוד 314).«(

בדוק אתמהרגיל, דאג לך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿
כת קירור המנוע.מער

וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה, לדוגמה בידי שלג, לכלוך¿
ח.או קר

,C° 125ת נוזל הקירור מתחת ל�  אל תתניע את המנוע עד שתרד טמפרטור¿
ם נזק למנוע.ת עלול להיגראחר

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.¿

כים הרריות אורהימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים, כגון נהיגה בד¿
בעומסי תנועה.

ה אדומה של נוזל קירור נדלקת בעת שהמנוע פועל. נשמע גםנורית האזהר¿¿¿
ה.צליל אזהר

. ייתכן כי זרימת האוויר למצנן נחסמה,C° 124ת נוזל הקירור חרגה מ� טמפרטור
או שמפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

ה אזהר  
ם לו נזק.המנוע אינו מקורר דיו ועלול להיגר

ה. אתה עלול לגרוםלעולם אל תוסיף לנהוג אם המנוע מחומם יתר על המיד
לנוזלים מסוימים לדלוף לתוך תא המנוע ולגרום שריפה.

ה עלול לגרום לכוויות חמורות,בנוסף, גם קיטור ממנוע מחומם יתר על המיד
בות פתיחה של מכסה תא המנוע.בעק

קיימת סכנת פציעות.

ב תכליתית.הקפד על הודעות התצוגה הנוספות בתצוגה הר¿

ךרב לתנאי הדם האפשרי, תוך מתן תשומת לכב בבטחה בהקדעצור את הר¿
והתנועה, ודומם את המנוע.
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 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

חק בטוח ממנו, עד שיתקרר המנוע.כב ושמור מרצא מהר¿

הבדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור. הקפד על הערות האזהר¿
 עמוד 314).« (

בדוק אתמהרגיל, דאג לך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿
כת קירור המנוע.מער

וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה, לדוגמה בידי שלג, לכלוך¿
ח.או קר

, אתה יכול להמשיך לנהוג C° 125ת נוזל הקירור מתחת ל�אם טמפרטור¿
למוסך המוסמך הקרוב.

כים הרריות אורהימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים, כגון נהיגה בד¿
בעומסי תנועה.

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

כות נהיגהמער   

כב בתנועה.חק אדומה נדלקת בעת שהרת מרנורית אזהר¿¿¿

ה.כב לפנים קטן מדי עבור המהירות שנבחרחק לרהמר

חק.הגדל את המר¿

חק אדומה נדלקת במהלך הנסיעה. נשמע גם צלילת מרנורית אזהר¿¿¿
ה.אזהר

כב שלפניך או למכשול נייח במהירות גבוהה מדי.ב לראתה מתקר

בלום מיד.הייה מוכן ל¿

בלום או לנקוט פעולתב למצב התנועה. ייתכן שיהיה עליך להקדש תשומת ל¿
התחמקות.

 עמוד PRE-SAFE® brake)  ».(80למידע נוסף על  

חק  של סייען למניעת התנגשות פלוסת מרלמידע נוסף על  תפקוד אזהר

 עמוד 75).«(

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי
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  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

צמיגים   

בודת לחץ האוויר בצמיגים (איכת בקרה הצהובה של מערנורית האזהר¿¿¿
לחץ/תקלה) דולקת.

ת לחץ האוויר בצמיגים גילתה אובדן לחץ אוויר בצמיג אחד אוכת בקרהמער
יותר.

אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מדי, קיימות הסכנות הבאות:
כב ומהירותהצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על הר£

הנסיעה.
ה לא שווה. הבלאי החריגה חריגה ו/או במידהצמיגים עלולים להתבלות במיד£

בה.ה רעלול לפגוע באחיזת הכביש שלהם במיד
בה.ה רמאפייני הנהיגה, וכן, ההיגוי והבלימה עלולים להיפגם במיד£

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא ביצוע תמרוני היגוי או בלימה חדים.עצור את הר¿

ך עושה זאת.ב לתנאי התנועה בעודשים ל

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ב�תכליתי.ב להודעות נוספות בצג הרשים ל¿

עות לצמיג נקורך, פעל לפי ההנחיות הנוגה הצורבדוק את הצמיגים, ובמקר¿
 עמוד 328).«המופיעות בספר נהג זה (

 עמוד 350).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

ך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

האזהר  

בודת לחץ האוויר בצמיגים (איכת בקרה הצהובה של המערנורית האזהר¿¿¿

ת לדלוק.לחץ/תקלה) מהבהבת במשך דקה ונשאר

ת לחץ האוויר בצמיגים.כת בקרקיימת תקלה במער

כת אינה מסוגלת לזהות לחץ אוויר נמוך בצמיגים או לתעד אותו.ייתכן כי המער

קיימת סכנת תאונה.

ב�תכליתית.ב להודעות התצוגה הנוספות המופיעות בתצוגה הרשים ל¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

האזהר  
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  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ה האדומה של הגה הכח דולקת כאשר המנוע פועל.נורית האזהר¿¿¿

יש תקלה בסייען הגה הכח.

ה.בנוסף נשמע צליל אזהר

כבר   

בצע פעולות היגוי.ב יותר כדי ליהיה עליך להפעיל כח ר

קיימת סכנה לתאונה.

רוש.בדוק שאתה מסוגל להפעיל את הכח הנוסף הד¿

אם אתה מסוגל לתפעל את גלגל ההגה באופן בטוח:

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

אם אינך מסוגל לתפעל את גלגל ההגה באופן בטוח:

אל תמשיך לנהוג.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ה אזהר  
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ה אזהר  
אם חפצים לא מאוחסנים כהלכה בתא הנוסעים,
הם עלולים להחליק או להיזרק בתוך התא ולפגוע
בנוסעים. בנוסף, מחזיקי כוסות, תאי אחסון

בות לטלפונים ניידים לא תמידפתוחים ותוש
סן את החפצים שהם מכילים. קיימתמסוגלים לר

סכנת פציעות, בפרט בעת בלימה עזה או שינוי
כיוון חד.

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו£
במקרים המוזכרים לעיל או במצבים דומים.

וודא תמיד שחפצים אינם בולטים מתאי£
אחסון, מרשתות מטען או מרשתות אחסון.

  תאי אחסון

הערות בטיחות חשובות

אזורי אחסון

ה אזהר  
ה פנימית פולט גזי פליטה רעילים כגוןמנוע בעיר

פחמן חד�חמצני. גזי הפליטה עשויים לחדור לתוך

כב אם דלת תא המטען פתוחה והמנוע פועל,הר

כב נמצא בתנועה. קיימת סכנתבמיוחד אם הר

הרעלה.

דומם תמיד את המנוע לפני שאתה פותח את דלת

כב שמכסה תאתא המטען. לעולם אל תנהג בר

המטען שלו פתוח.

ה אזהר  
אם חפצים או מטענים אינם מאובטחים כהלכה,

כב ולפגועהם עלולים להחליק או להיזרק בר

הבנוסעים. קיימת סכנת פציעות, במיוחד במקר

של בלימת פתע או שינוי חד בכיוון.

כב.תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו בר

אבטח חפצים או מטענים לפני תחילת הנסיעה.

  הנחיות להעמסה

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
כבך שהיה זמין בזמןוהאופציונלי של ר

פוס.הבאתו של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ולתפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מורשים מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

 עמוד 28).«(

ה אזהר  
צינור הפליטה והדיפון שלו עשויים להתחמם.

ע עם חלקים אלה.אתה עשוי להיכוות במג

קיימת סכנת פציעות.

בתו של צינור הפליטהנהג במשנה זהירות בקר

ושל הדיפון שלו. אפשר לחלקים אלה להתקרר

ע בהם.לפני שאתה נוג

כב עמוס במטען תלוייםני השליטה ברמאפיי
בה זו עליךכב. מסיבחלוקת העומס בתוך הר

לציית להוראות הבאות  כאשר אתה מוביל
מטען:

כב הכולללעולם אל תחרוג ממשקל הר£
בי או מהעומס המותר על הסרנים (כוללהמר

נוסעים).
ף להובלתתא המטען הוא המקום המועד£

מטענים.
מקם את המטענים הכבדים מלפנים ככל£

האפשר ונמוך ככל האפשר בתא המטען.
בלוט מעל הקצה העליון שלאסור שהמטען י£

משענות הגב.
: אל תעמיס מטענים בהתקןCabrioletדגמי £

ב האחורי אם מחיצתהטעינה במוש
ת,ה של תא המטען מונמכת. אחרההפרד

קיימת סכנת נזק.
ת האפשר, הצב תמיד מטען מאחוריבמיד£

בים שאינם תפוסים.מוש
ה חזקיםעי קשיראבטח את המטען באמצ£

פד קצוות חדים להגנה.בלאי. רועמידים ל

כז שירות שלה זמינים בכל מראמצעי קשיר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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  ופתח אתמשוך את הידית לפתיחה:  ¿
.דלת תא הכפפות 

חוף את דלת תא הכפפות דה: לסגיר¿
ב.כלפי מעלה, עד שתשתל

 עמוד 153).«(א הכפפות ניתן לקרר את ת

תא הכפפות מכיל:

בעות.מחזיק מט£

מחזיק עטים.£

שלושה מחזיקים לכרטיסי אשראי.£

כתחוק של מערמחזיק עבור השלט הר£

המולטימדיה.

 עמוד 292).«( . הקפד על הנחיות להעמסה

מייםתאי אחסון קד

תא כפפות

תא משקפיים

. לחץ על סימון לפתיחה: ¿

תא האחסון למשקפיים נפתח כלפי מטה.

.לחץ שוב על סימון ה: לסגיר¿

תא האחסון למשקפיים חוזר למעלה
ב במקומו. וישתל

וודא תמיד שתא האחסון למשקפיים סגור
במהלך הנסיעה.

כזיתתא אחסון בקונסולה המר

.לחץ קלות על סימון לפתיחה: ¿

חוף את מכסה תא האחסוןדה:  לסגיר¿

 בכיוון החץ עד לשילובו.

בטל את נעילת תא הכפפות רקניתן לנעול ול

 עמוד 87).«(באמצעות מפתח החירום 

.העיסנה  ךלהמב םילעננה ןוסחאה יאת תא רוגס£

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשיחים, חדים,£
בירים או גדולים מדי בתא המטען.ש

 הכנס את מפתח החירום לתוךלנעילה:¿
 בכיוון השעון90°המנעול וסובב אותו 

.למצב 

 הכנס את מפתח:ביטול הנעילהל¿
 נגד כיוון90°החירום לתוך המנעול וסובב אותו 

.ֹהשעון למצב 

: תא הכפפות ננעל ומשוחררCabrioletדגמי 

כזי באמצעות המפתח.מנעילה באופן מר
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בורכבך, מותקן בתא האחסון חיהתאם לציוד ברב

USB שקע ,AUX-IN או ממשק מדיה. ממשק

סלי לציוד שמע נייד,ברמדיה הוא ממשק אוני

 (ראהMP3 או נגן ®iPhone®  ,iPODלדוגמה

כתהוראות הפעלה נפרדות של מער

המולטימדיה).

לחץ קלות על פס הקישוט לפתיחה: ¿
.ואפשר לכיסוי להחליק לאחור

הגסה על פס הקישוט לחץ בקצרה: לסגיר¿

. שמתחת לחלק כרום 

היד תנעשמל תחתמ ןופלט/ןוסחא את

 וקפל או  לחץ על לחצנים לפתיחה:¿
.את משענת היד ימינה או שמאלה

תאי אחסון בדלתות

אתה יכול לאחסן פריטים כגון אפוד זוהר מגולגל

בדלתות. ומטרייה קטנה בתא האחסון 

בוקים בתכולה של עד 1.0 ליטרניתן לאחסן בק

.בדלתות 

ב האחוריבמושתאי אחסון 

בתא אחסון במשענת היד של המוש

האחורי

 קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה: ¿

ב.היד של המוש

ם את משענת היד.והר משוך את ידית ¿

לפני שאתה מחזיק את משענת הזרוע

למקומה, ודא כי כיסוי משענת הזרוע של

ת, קיימתב האחורי נסגר כהלכה. אחרהמוש

סכנת נזק.



מפתח עניינים

295 אזורי אחסון
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א

בכזית של המושתא אחסון בקונסולה המר

האחורי

ם את משענת הידאם צריך, הרלפתיחה: ¿

ב האחורי.של המוש

 בכיוון החץ.החלק מכסה ¿

בת אחסון במשענת הגב האחוריתתי

קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה: ¿

ב האחורי.היד של המוש

. ופתח מכסה משוך ידית ¿

: אם אתה מקפל את הכיסויCabrioletדגמי 
בגב תא האחסון, באפשרותךהחיצוני ש

להשתמש בתא האחסון בתור חלון מעבר
 עמוד 297).«(

ה אזהר  

בצדו הימני והשמאלי של תא המטען£

 עמוד 292) ועל«הקפד על הנחיות ההעמסה (
ע למקומות אחסוןהערות הבטיחות בנוג

 עמוד 292).«(

(Coupe)  תיק סקי 

הערות בטיחות חשובות

  רשתות אחסון

רשתות אחסון נמצאות:

מיבאזור הרגליים של הנוסע הקד£

ב הנהג ושלמאחורי משענת הגב של מוש£

מיב הנוסע הקדמוש

סןה אינו יכול לרתיק הסקי יחד עם רצועות הקשיר
בד מגלשי סקי.חפצים אחרים מל

ה שלכב יכולים להיחבט, לדוגמה במקרנוסעי הר
בלימת פתע או תאונה אם:

אתה מוביל חפצים כבדים או חדים אחרים£
בתיק הסקי.

אינך מאבטח את תיק הסקי באמצעות£
ה.רצועות הקשיר

קיימת סכנת תאונה ופציעה.

אחסן רק מגלשי סקי בתיק הסקי. אבטח תמיד
ה, כךאת תיק הסקי באמצעות רצועות קשיר

שהוא אינו יכול לזוז.

בעת שימוש בתיק הסקי הקפד על הנקודות
הבאות:

אל תאחסן יותר משלושה זוגות מגלשיים£
בתיק הסקי.

ך מכניס את המגלשיים לתוך התיקבעוד£
או מוציא אותם ממנו, עשה זאת בזהירות

ב לקצוות החדים ולפינותתוך תשומת ל
של המגלשיים.

אחסן את המגלשיים באופן הבא:£ 

ך הכנסת המגלשיים הצמד אותםלצור�
לפי זוגות בחלק התחתון של המגלשיים

(סוליה אל סוליה).

הנח זוג מגלשיים אחד למטה, רק אם�
קצות המגלשיים פונים החוצה.

הנח את שני זוגות המגלשיים הנוספים�
מימין ומשמאל, מעל הזוג התחתון.

קצות המגלשיים צריכים להיות מונחים
ביחס למגלשיים 90°בזווית של 

התחתונים.
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פתח את משענת הזרוע האחורית.¿

. ופתח מכסה משוך ידית ¿

פתיחת תיק הסקי והכנסת המגלשיים

.בעת האבטחה בט ב את הוו של¿

 בחוזקהמשוך את רצועת ההידוק ¿
בקצה המשוחרר שלה.

הוצאת המגלשיים וקיפול תיק הסקי

.ה שחרר את רצועת הקשיר¿

.שחרר את רצועת ההידוק ¿

.בעת האבטחה מט הסר את הוו ¿

הוצא את המגלשיים מתיק הסקי בזהירות,¿
ך תא המטען.רד

סגור את המכסה שנמצא בתא המטען.¿

קפל את תיק הסקי וסגור אותו באמצעות¿
צמדנים.

הכנס את תיק הסקי אל משענת הגב.¿

ה למקומו.ם את המכסה בחזרהר¿

אם אינך צריך את תיק הסקי, כדאי שתסגור את
גישה בלתיבתא המטען. כך תמנע המכסה ש

רצויה אל תא המטען מתא הנוסעים.

.שחרר את הצמדנים שעל תיק הסקי ¿

כב ופתחלתוך הר משוך את תיק הסקי ¿
אותו.

פתח את מכסה תא המטען.¿

משוך את הידית על המכסה.¿

ה עד שיוחזקהסט את המכסה הצד¿
במקומו באמצעות מגנט.

החלק את המגלשיים לתוך התיק מתוך¿
תא המטען.

 בחוזקה בקצהמשוך את הרצועה ¿
המשוחרר שלה, כדי למנוע את תזוזת

המגלשיים בתוך התיק.
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בשניתן להסיר את תיק הסקי כדי לנקות או ליי

אותו.

פתח את מכסה תא המנוע.¿

.פתח מכסה ¿

 והוצאשחרר את תיק הסקי מתפס ¿

את התיק.

תו של תיק הסקי באפשרותךאחרי הסר

להשתמש בחלון המעבר בתא הנוסעים

האחורי לאחסון חפצים.

ת תיק הסקיהסר

פתח מעבר לתא המטען
(Cabriolet)

ך, משוך למעלה את הכיסויבעת הצור¿
 וקפל אותו כלפי מטה.החיצוני 

אם ברצונך להשתמש בחלון המעבר בתור¿
תא אחסון שוב: משוך למעלה כיסוי חיצוני

. על ווים  וחבר תפסי מתכת 

 עמוד 292).«הקפד על הנחיות ההעמסה (

אבטחת מטען באמצעות ווים של

רשת מטען

הערות כלליות

עות לאבטחתהקפד על ההערות הבאות הנוג
מטענים:

אבטח את המטען באמצעות ווי רשת£
המטען.

אל תשתמש ברצועות  או ברשתות£
אלסטיות כדי לאבטח מטען. אמצעים אלה

מיועדים להגן על מטענים קלים מפני
בד.החלקה בל

ה על קצוות חדיםאל תנתב חומרי קשיר£
או על פינות.

פד קצוות חדים, כדי להגן על הרצועות.ר£

קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה: ¿

הזרוע האחורית.

. ופתח מכסה משוך ידית ¿
Cabriolet דגמי

מכסה תא המטען

באל תעמיס מטענים בחלון המעבר במוש

ה של תא המטעןהאחורי אם מחיצת ההפרד

ך.ם נזק לגג הרת, עלול להיגרמונמכת. אחר
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Coupeדגמי  

בתא המטען יש שני ווי רשת מטען

).Cabriolet(דגמי 

בעה ווי רשת מטעןבתא המטען יש אר

).Coupe(דגמי 

תא אחסון מתחת לרצפת תא

המטען

Coupe דגמי 

. אל תוך החריץ הצמד את הוו ¿

.מהחריץ   שחרר את הוו ה:לסגיר¿

בתו, שנמצאתאל תוש הדק את הוו ¿

בחלק התחתון של רצפת תא המטען.

החזר את רצפת תא המטען למקומה.¿

Cabrioletדגמי 

סגור את מכסה תא המטען.לפתיחה: ¿

 למטה.החזק את הסרט ולחץ על ידית ¿

 מתקפלת למעלה.ידית 

תבעזר ם את רצפת תא המטען הר¿

, עד שהיא תישען על מחיצת תאידית 

המטען.

שנמצא בחלק התחתון ם את הוו הר¿

של רצפת תא המטען.

סגור את מכסה תא המטען.לפתיחה: ¿

באמצעות ם את רצפת תא המטען הר¿

.לולאה 
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ה אזהר  

מחזיק כוסות  

מאפיינים

הערות בטיחות חשובות

 עמוד 292).«(הקפד על הנחיות ההעמסה 

ההנח במחזיקי הכוסות רק מיכלים במיד

ת, המשקאותהנכונה ובעלי מכסה. אחר

עלולים להישפך.

בוקים שמאוחסנים במחזיקיאל תחשוף בק

כזית לאור שמשמולה המרהכוסות בפור

ת, אורישיר וחזק לפרק זמן ממושך. אחר

בוקים עלולשמש חזק המשתקף מהבק

לגרום נזק לתא הנוסעים ולקונסולה

כזית.המר

אם חפצים לא מאוחסנים כהלכה בתא הנוסעים,

הם עלולים להחליק או להיזרק בתוך התא ולפגוע

בנוסעים. בנוסף, מחזיקי כוסות, תאי אחסון

בות לטלפונים ניידים לא תמידפתוחים ותוש

סן את החפצים שהם מכילים. קיימתמסוגלים לר

סכנת פציעות, בפרט בעת בלימה עזה או שינוי

כיוון חד.

אחסן תמיד חפצים כהלכה כדי למנוע את£

תזוזתם במצבים המתוארים לעיל או במקרים

דומים.

וודא תמיד שחפצים לא בולטים מתאי אחסון,£

מרשתות מטען או מרשתות אחסון.

סגור תאי אחסון ננעלים במהלך הנסיעה.£

אחסן ואבטח כהלכה חפצים כבדים, חדים,£

בירים או גדולים בתא המטען.מחודדים, ש

תימדקה תיזכרמה הלוסנוקב תוסוכ קיזחמ

 עמוד«פתח את תא האחסון (לפתיחה: ¿
.(293

פתח את מכסה המגן, אם צריך.¿

לפנים, החלק את התפס ה: להסר¿
ומשוך את מחזיק הכוסות כלפי מעלה.

ה הראשית וודא שמכסה היחידלהכנסה: ¿
סגור.

הכנס את מחזיק הכוסות והחלק את תפס¿
ה.בחזר 

ניתן להוציא את מחזיק הכוסות ואת משטח
הגומי, על מנת לנקות אותם. נקה אותם במים

בד.נקיים פושרים בל

מחזיק כוסות במשענת היד האחורית

סגור את מחזיק הכוסות לפני שאתה מקפל
ת, עלולאת משענת הזרוע האחורית. אחר

ם נזק למחזיק הכוסות.להיגר

Coupeדגמי 

פתח את משענת הזרוע האחורית.¿

מי שללחץ על החלק הקדלפתיחה: ¿
. או מחזיק הכוסות 

 נפתח או מחזיק הכוסות 
אוטומטית.
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  מגני שמש

הסקיר

ת מראה.תאור

בת.תוש

ת כרטיס חניה.תפס, למשל להצמד

מראת איפור.

כיסוי מראה.

מראת איפור במגן השמש

פועלת רק אם מגן השמש ת המראה תאור
ם.מור וכיסוי המראה  בת מונח בתוך התוש

בעת סנוור מהצד

 כלפי מטה.משוך את מגן השמש ¿

.בתו מתוש הוצא את מגן השמש ¿

ה.הצד הטה את מגן השמש ¿

 באופן אופקיהחלק את מגן השמש ¿

למצב הרצוי.

הנח מיכל במחזיקלקיפול כלפי חוץ: ¿
הכוסות.

מחזיק הכוסות מתקפל מטה באופן
אוטומטי.

הוצא את המיכל.לקיפול פנימה: ¿

מחזיק הכוסות מתקפל פנימה באופן
אוטומטי.

או  החלק את מחזיק הכוסות ה:לסגיר¿
.ה, עד לשילובובחזר 

Cabrioletדגמי 

פתח את משענת הזרוע האחורית.¿

ם את הכיסוי של משענת הרלפתיחה:¿

הזרוע האחורית.

.לחץ על תפס שחרור ¿

 נפתח לפנים.מחזיק כוסות ¿

קפל את הכיסוי של משענת הזרוע¿

האחורית לאחור, אם צריך.

לפני שאתה מחזיר את משענת הזרוע

למקומה, ודא כי כיסוי משענת הזרוע של

ת,ב האחורי נסגר כהלכה. אחרהמוש

קיימת סכנת נזק.

ם את הכיסוי של משענתהרה: לסגיר¿

הזרוע האחורית.

ה, עדבחזר החלק את מחזיק הכוסות 

לשילובו.
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וילון שמש נגלל בחלון האחורי

הערות בטיחות חשובות

במהלך פרישה או גלילה של וילון השמש הנגלל,
עלולים להילכד בתוכו חלקי גוף. סכנת פציעה.

חיקבעת פרישה וגלילה של הוילון השמש , יש להר
את כל חלקי הגוף מטווח הגלילה של הווילון. אם

ה על המתגמישהו נלכד, לחץ שוב לחיצה קצר
ה ייפסק. לאחר מכן,שוב. תהליך הפתיחה/סגיר

חוזר וילון השמש למקומו המקורי.

ב הנהגפרישה/גלילה ממוש

ה  מאפר

מיתה קדמאפר

ה אזהר  

  מצית סיגריות

נגיעה בגוף החימום או בשקע מצית הסיגריות
עלולה לגרום לכוויה.

בנוסף, חומרים דליקים עלולים להתלקח אם:

מצית הסיגריות החם נופל.£

ילד מצמיד מצית סיגריות חם לחפצים.£

סכנת שריפה ופציעה.

הקפד לאחוז את מצית הסיגריות בידית שלו.

םג ידהקפד שמצית הסיגריות יהיה מחוץ להיש
כבשל ילדים. לעולם אל תשאיר ילדים בתוך הר

גחה.ללא הש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

וודא שהווילון הנגלל יכול לנוע בחופשיות.
ם נזק  לו או לחפציםת עלול להיגראחר

אחרים.

� לא ניתן להפעיל20°Cבטמפרטורות נמוכות מ� 
את ווילון השמש הנגלל.

וילון השמש עבור החלון האחורי זמין בדגמי

Coupeבד. בל

 במתג2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

ה עללחץ לחיצה קצרלפרישה או גלילה: ¿
.לחצן 

הוילון הנגלל ייפרש פרישה מלאה או ייגלל
במלואו.

ה נוספת עללחץ לחיצה קצרה: לעציר¿

ע הווילון השמש הנגלל נעצר לרג.לחצן 

ונגלל אל מצב “לא בשימוש“.

.ה על סימון לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 נפתח.תא האחסון 

האחוז בצדי המאפרה: להוצאת המאפר¿
חוף אותה קדימה ומשוך אותה כלפי ד,

.מעלה 

ה חוף את מאפר דה:להכנסת המאפר¿
ה, עד לשילובה.אל תוך המגיר

עד  לחץ על תא האחסון ה:לסגיר¿
תו ונעילתו.לסגיר

כז תמיד בתנאי התנועה. השתמשעליך להתר

ך והתנועהרבמצית הסיגריות רק אם תנאי הד

מאפשרים זאת.
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מימצית סיגריות בתא הנוסעים הקד

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 156).«(

.ה על סימון לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 נפתח.תא האחסון 

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ החוצה באופןמצית הסיגריות 
אוטומטי, לאחר שיתלהט גוף החימום.

תולסגיר  לחץ על תא האחסון ה:לסגיר¿
ונעילתו.

שקעים חשמליים 12 וולט  

הערות כלליות

 במתג ההתנעה1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 159).«(

ניתן להשתמש בשקעים החשמליים עבור
בית של 180מכשירים בעלי צריכת חשמל מר

, כגון נורות או מטענים של טלפונים)15A(וואט 
ניידים.

שימוש בשקעים לפרקי זמן ארוכים בזמן
המצבר עלול להתרוקן.שהמנוע כבוי, 

ניתוק מתח אוטומטי מבטיח שהמתח החשמלי

כבכב לא ירד נמוך מידי. אם מתח החשמל ברבר

נמוך מידי, אספקת החשמל לשקעים מנותקת

באופן אוטומטי. פעולה זו מבטיחה מתח חשמלי

מספיק להתנעת המנוע.

כזיתמית המרשקע בקונסולה הקד

ה על סימון לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

.

 ייפתח.תא אחסון 

.ם את מכסה השקע הר¿

תולסגיר  לחץ על תא אחסון ה:לסגיר¿

ונעילתו.

ב האחורישקע במוש

פתח את תא האחסולפתיחה: ¿

 עמוד 295).«(

. או פתח את מכסה השקע ¿

סגור את כיסוי תא האחסון.ה: לסגיר¿
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 תא קירור בתא הנוסעים  האחורי
)Coupe(דגמי 

הערות בטיחות חשובות

שימוש בתא הקירור שקע בתא המטען

.ם את מכסה השקע הר¿

ה אזהר  
אם אתה מכסה את פתח האוורור של תא הקירור,

ה. סכנתתא הקירור עלול להתחמם יתר על המיד
שריפה.

ח האוורור אינו מכוסה.וודא תמיד שפת

פתח האוורור של תא הקירור נמצא בתא המטען.

בי עד 3.5 ק“ג.תא הקירור יכול להכיל משקל מר

בוק,בחלק העליון של תא הקירור ניתן לאחסן בק
שנפחו אינו עולה על 0.5 ליטר.

בוקיבחלק העליון של תא הקירור אחסן רק בק
פלסטיק.

ב האחורי:כב עם משענת יד במושכלי ר¿
ב האחורי.פתח את משענת היד של המוש

. ופתח את הכיסוי משוך את הידית ¿

 שעל המכסה.משוך את הידית לפתיחה: ¿

משוך את המכסה לפנים.¿

 לחץ עלמת הקירור הנמוכה:להפעלת ר¿
 פעם אחת.הלחצן 

בלחצן תידלק נורית חיווי.

לחץ עלמת קירור גבוהה: למעבר לר¿
 פעמיים.הלחצן 

יידלקו שתי נוריות החיווי שעל הלחצן.

עד לחץ על הלחצן בוי הקירור: לכי¿
שנוריות החיווי תכבינה.

תפוקת הקירור של תא הקירור תלויה
ה.מת הקירור שנבחרבה וברבית הסבטמפרטור

תא הקירור מפחית את עוצמת הקירור או כבה,
כאשר:

בים.כני חשמל רמחוברים צר£

מצבר המתנע אינו טעון דיו.£

מצב זה מצוין באמצעות נורית חיווי מהבהבת
בלחצן.  תפקוד הקירור יופעל שוב באופן אוטומטי

כב.ע שיעלה המתח ברברג

טיפול בתא הקירור

ך בתאאם במשך פרק זמן ארוך אין לך צור
הקירור, כבה, הפשר ונקה אותו. לאחר מכן,

השאר את המכסה פתוח לזמן מה.
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הוצאת תא הקירור והתקנתו

ניתן להוציא את תא הקירור כדי לנקות אותו,
 עמוד 295).«או כדי להתקין את תיק הסקי (

כבה את תא הקירור.להוצאה: ¿

 למטה והחוצה.משוך את התקע ¿

.שחרר את שני הברגים ¿

משוך החוצה את תא הקירור.¿

.סגור את מכסה ¿

ה,הצד החלק את מכסה להתקנה: ¿
עד שיינעל במקומו על יד המגנטים.

הכנס את תא הקירור.¿

.הדק את שני הברגים ¿

.חבר את התקע ¿

חוק לפתיחת שער החניה  שלט ר

הערות כלליות

 לפתיחת®HomeLinkחוק באמצעות השלט הר

ב במראה הפנימית, ניתןשער חניה המשול

להפעיל שלושה שערים או דלתות שונים לכל

היותר.

חוק של שער החניהלאחר התכנות, השלט הר

בל תפקודים שלב במראה הפנימית יקהמשול

חוק לפתיחת שער החניה הנפרד. נאהשלט הר

כת שערקרא גם את הוראות ההפעלה של מער

החניה.

כבך מחוץ לחניה ודומםבעת התכנות החנה את ר

את המנוע.

ה אזהר  

חוק לפתיחת שער חניה זמין רקהשלט הר
רישות החוק במדינהבמדינות מסוימות. ציית לד

שאתה נוהג בה.

 לפתיחת דלת חניה®HomeLinkחוק השלט הר
מתאים לרוב שערי החניות באירופה. מידע נוסף

 ו/או על מוצרים תואמים ניתןHomeLinkעל 
בל:לק

ס מורשהכז שירות של מרצדבמר£
®HomeLinkך הקו החם של רד£

http://www.homelink.comבאתר האינטרנט £

הערות בטיחות חשובות

בחוק המשולבעת הפעלה או תכנות של השלט הר
של שער חניה, אנשים שנמצאים בטווח התנועה
של שער החניה עלולים להילכד או להיחבט משער

החניה. קיימת סכנת פציעות.

ב לפתיחת דלתחוק המשולבעת שימוש בשלט ר
החניה, וודא תמיד שאף אחד אינו נמצא סמוך

לטווח התנועה של דלת החניה.

ה אזהר  
ה פנימית פולט גזים רעילים כגון פחמן מנוע בעיר

חד�חמצני. שאיפת גזים רעילים אלה עלולה לגרום
להרעלה. קיימת סכנת פציעות קטלניות. לכן,
לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים ולא

מאווררים.

תכנות

תכנות הלחצנים

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“ לעיל.



מפתח עניינים

305 מאפיינים
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א

 אינו חלק,חוק לפתיחת שער החניה שלט ר
ב לפתיחת שער החניה.חוק המשולמהשלט הר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(

 כדי לשלוט עד בחר את אחד הלחצנים ¿
בכונן של שער החניה.

 לחץ על אחדלהפעלת מצב תכנות:¿
חוקשעל השלט הר עד  הלחצנים 

ב לפתיחת שער החניה, והחזק אותוהמשול
לחוץ.

ב נמצא כעת במצבחוק המשולהשלט הר
תכנות.לאחר זמן מה , תידלק נורית החיווי

 בצהוב.

מיד לאחר התכנות הראשון של הלחצנים
 בצהוב., נדלקת נורית החיווי  או , 

אם הלחצן הנבחר כבר תוכנת בעבר, תידלק
 בצהוב רק לאחר עשר שניות.נורית החיווי 

. נורית החיווי או , שחרר את הלחצן ¿
 תהבהב בצהוב.

 כוון את השלטחוק:לתכנות השלט הר¿
כלפי חוק לפתיחת שער החניה הר

 שעל המראה הפנימית, עד לחצנים 
חק של 5 עד 20 ס“מ.ממר

 והחזק,חוק בשלט הרש לחץ על לחצן ¿
אותו לחוץ עד שתידלק נורית החיווי 

 נדלקת בירוק, תםבירוק. אם נורית החיווי 
תהליך התכנון.

 מהבהבת בירוק, הסתייםאם נורית החיווי 
ב הבא יש לסנכרן.התכנות בהצלחה. בשל

את הקוד המתחלף .

של כונן חוק בשלט ר שחרר את לחצן ¿
שער החניה.

 נדלקת באדום: חזור עלאם נורית החיווי 
תהליך התכנות עבור הלחצן המתאים שעל

המראה הפנימית.בעשותך כן, שנה את
בין המראהל חוק חק בין השלט רהמר

הפנימית.

לשלט חוק רש בין השלט רחק הנדהמר
כת ההנעה שלב תלוי במערחוק המשולהר

שער החניה.

בחוןרשו מספר ניסיונות. עליך לייתכן שייד
כל מיקום במשך 25 שניות לפחות, לפני

שתנסה מיקום שונה.

סנכרון הקוד המתחלף

 עמוד«הקפד על “הערות בטיחות חשובות“ (
.(304

כת שער החניה משתמשת בקודאם מער
ך לסנכרן אותה עם השלטמתחלף, תצטר

ם כךב במראה הפנימית.לשחוק המשולהר
ה שלבלוח הבקרתשתמש בלחצן התכנות ש

כת השער. מיקום הלחצן עשוי להיות שונהמער
ך כלל, הוארכות של יצרנים שונים. בדבמער

תת ההנעה של השער שעל תקרנמצא ביחיד
החניה. הכר את הוראות ההפעלה של שער

חוקיםבנושא “תכנות שלטים רהחניה ש
בים הבאים.נוספים“ לפני ביצוע של

ב להימצא בטווח הפעולה של שערכב חייהר
כבךכת ההנעה שלו. ודא שרהחניה או של מער

ב התנועה שלם/חפץ אינם ניצבים בנתיואף אד
השער.

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(

כב.צא מהר¿

לחץ על לחצן התכנות של השער.¿

ך כלל, עומדות כעת לרשותך 30 שניותרבד
ב הבא.ביצוע השלל

כב.כנס לתוך הר¿

 של או , לחץ על הלחצן המתוכנת ¿
ב לפתיחת שער החניה,חוק המשולהשלט ר

עד שייסגר השער.

סנכרון הקוד המתחלף הושלם.

בעיות בעת התכנות

אם אתה מתנסה בבעיות בעת תכנות השלט
ב במראהחוק לפתיחת שער החניה המשולהר

ב לנקודות הבאות:הפנימית, שים ל

חוקר של השלט רר המשדבדוק את תד£
כתוודא שהמער לפתיחת שער החניה 

ך כלל בחלקרתומכת בו. ניתן למצוא אותו בד
.חוק האחורי של השלט ר
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חוק לפתיחתהחלף את סוללות השלט הר£
. בכך תגדיל את האפשרותשער החניה 

חוק לפתיחת שער החניה שהשלט ר
בחוק המשולישלח אות חזק ומדויק לשלט ר

במראה הפנימית.ש
חוקבעת התכנות אחוז את השלט ר£

חקיםבזוויות ובמר לפתיחת שער החניה 
 שאתה עד שונים מהלחנים 

חקים של 5מתכנת.נסה זוויות שונות ממר
חקיםעד 30 ס“מ, או באותה זווית אך ממר

שונים.

אחר עבור אותו שער חוק אם יש שלט ר£
בי התכנות גם בשלטהחניה, בצע את של

בים לפני שאתה מבצע את השל.הנוסף 
האלה, וודא שהותקנו סוללות חדשות בשלט

.חוק לפתיחת שער החניה ר

ריםחוקים המשדב כי ישנם שלטים רשים ל£
רק לפרק זמן מוגבל (נורית החיווי בשלט

בשלט חוק כבית). לחץ שוב על לחצן הר
לפני שהשידור מסתיים. חוק הר

ת פתיחתיישר את כבל האנטנה של יחיד£
שער החנייה. בכך תשפר את הקליטה/שידור

האות.

ה של שער החניהפתיחה או סגיר

ב ימלאחוק המשולמיד לאחר התכנות, השלט ר
חוק של שער החניה.את תפקידו של השלט הר

כת שערקרא גם את הוראות ההפעלה של מער
החניה.

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(

 שאותו תיכנתת או , לחץ על לחצן ¿
כת שער החניהלהפעלת שער החניה. מער

תידלק בצבע בוע: נורית החיווי עם קוד ק
ירוק.

כת שער החניה עם קוד מתחלף: נוריתמער
 תהבהב בירוק.החיווי 

ר אות כל עוד הלחצן לחוץ. השידורר ישדהמשד
יופסק לאחר 10 שניות לכל היותר, ונורית

 תהבהב בצהוב.החיווי 

, אם צריך. או , לחץ שוב על לחצן  ¿

מחיקת הזיכרון

חוקהקפד למחוק את הזיכרון של השלט הר
ב לפתיחת שער החניה לפני שאתההמשול

כב.מוכר את הר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(

. ו� לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים ¿

נורית החיווי תידלק בצבע צהוב ולאחר מכן
בירוק.

. ו� שחרר את הלחצנים  ¿

ב במראהחוק המשולהזיכרון של השלט הר
הפנימית נמחק.

ריםתד



מפתח עניינים

307 מאפיינים
ם

ני
יי

פ
א

מ
 ו

ון
ס

ח
א



עניינים לפי  א�ב

מאפיינים308

ם
ני

יי
פ

א
מ

 ו
ון

ס
ח

א

ה אזהר  

  שטיחונים

חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים

להגביל את תנועת הדוושות או לחסום דוושה

לחוצה.

מצב זה מסכן את בטיחות ההפעלה והנהיגה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

כב מאוחסנים נכון ושאינםודא שכל החפצים בר

יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג. התקן תמיד

את השטיחונים באופן בטוח ומפורט כדי לספק
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מי:ב הנוסע הקדב הנהג ומושמוש¿

ב הרלוונטי לאחור.החלק את המוש

ב הזז את המושבים אחוריים:מוש¿

מי לפנים.הקד

הנח את השטיחון באזורלהתקנה: ¿

הרגליים.

 אל תוך המחזיקיםלחץ את הפינים ¿

., עד להישמע נקישת נעילה

משוך את השטיחון המחזיקיםה: להסר¿

.

הסר את השטיחונים.¿

ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

סנוור

ת של ציפוי נגד סנוור בצד הפנימיהתקנה מאוחר

של החלונות עלולה להפריע לקליטת רדיו/

סלולרית בעיקר אם הציפוי מוליך חשמל או

מצופה במתכת. ניתן להשיג מידע על ציפוי נגד

ס מורשהכז שירות של מרצדסנוור, בכל מר

מטעם כלמוביל.

ביתפלקטימית ר  שמשה קד

בית מונעת התחממותפלקטיהזכוכית הר
מופרזת של תא הנוסעים. בנוסף, היא חוסמת

יגה הרץ.’קליטת גלי רדיו בטווח הג

על מנת שניתן יהיה להשתמש בציוד שמופעל
כת רישום בכבישבאמצעות גלי רדיו, כגון מער

מיתשעל השמשה הקד ה, האזורים אגר
חדירים לגלי רדיו. באזורים אלו ניתן להתקין

מכשירים שנשלטים באמצעות גלי רדיו.

ניתן להבחין בקלות באזורים אלה מבחוץ כי

ה אור.מית מחזירבהם השמשה הקד

לדוושות מרווח תמרון גדול דיו. אל תשתמש

בשטיחונים משוחררים ואל תערום כמה שטיחונים

אחד על גבי השני.
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 מכסה תא המנוע

ה אזהר  

ה אזהר  

פתיחת מכסה תא המנוע

ה אזהר  

מכסה תא מנוע שאינו נעול עלול להיפתח במהלך
ה הראייה שלך. קיימת סכנתנסיעה ולחסום את שד

תאונה.

לעולם אל תבטל את נעילתו של מכסה תא המנוע
במהלך נסיעה.

תו של מכסה תא המנוע, הואבעת פתיחתו וסגיר
עשוי ליפול למצב סגור בפתאומיות. קיימת סכנת
פציעות לאנשים הנמצאים בטווח תנועתו של

מכסה תא המנוע.

פתח את מכסה תא המנוע וסגור אותו רק אם אין
אף אחד בטווח תנועתו.

אם אתה פותח את מכסה תא המנוע בעוד
ה או בעתשהמנוע מחומם יתר על המיד

בואשמתחוללת שריפה בתא המנוע, אתה עלול ל
ע עם גזים חמים או נוזלי שירות דולפים. קיימתבמג

סכנת פציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה פותח את
מכסה תא המנוע. אם מתחוללת שריפה בתוך תא
המנוע, השאר את מכסה תא המנוע סגור והזעק

בוי אש.שירותי כי

תא המנוע מכיל חלקים נעים. חלקים מסוימים,
ממתכגון מאוורר המצנן, ממשיכים לנוע לאחר הד

המנוע והם אף עשויים להתחיל לנוע שוב
בפתאומיות. קיימת סכנת פציעות.

אם עליך לגשת לתא המנוע:

נתק את ההצתה.£

ב לאזור החלקים הנעים (אזורלעולם אל תתקר£
בוב של מאוורר המצנן).הסי

הסר תכשיטים ושעונים.£

בוש מהחלקים הנעים.חק פרטי להר£

ה אזהר  
כת הזרקת הדלק מופעלותכת ההצתה ומערמער

ביכיע במרבאמצעות מתח גבוה. לכן, אל תיג
כות האלה כדי לא להתחשמל. קיימת סכנתהמער

התחשמלות.

כתכת ההצתה או מערבי מערכיע ברלעולם אל תיג
הזרקת הדלק אם ההצתה מופעלת.

מכסה תא המנוע פעיל (הגנה על הולכי רגל)

עיקרון הפעלה

לאחר הפעלתו יש לאפס את מכסה תא
סכז שירות של מרצדהמנוע הפעיל במר

מורשה מטעם  כלמוביל בע“מ. לאחר מכן
יהיה מכסה תא המנוע זמין שוב, ותחודש
ההגנה הנוספת על הולכי הרגל שמספק

מכסה תא המנוע הפעיל.

מכסה תא המנוע הפעיל זמין במדינות
בד.מסוימות בל

המכסה הפעיל עשוי להפחית את הסיכון לפגיעה
בהולכי רגל בסוגי תאונות מסוימים.

מה של מכסה המנוע הפעיל מגדילה אתהר
בים קשיחים כגון המנוע.כיהמרווח לר

מ“מם בכ�85 אם הופעל המכסה הפעיל, הוא יור

ב לצירים.ביבחלקו האחורי מס

כז השירות, אפס את המכסהכדי להגיע למר

שהופעל. אם הופעל מכסה תא המנוע הפעיל,

ההגנה להולכי רגל עשויה להיות מוגבלת.

ה אזהר     מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדליםהבאתו של הספר לד
זכור כי ייתכןבהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםשר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מורשים  מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

 עמוד 28).«(
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איפוס

ה אזהר   
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג

בד.המתוארים בל

ה אזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג
בד.המתוארים בל

חקומית לא הורוודא שמגבי השמשה הקד

ת אתה עלול לגרום נזקמית. אחרמהשמשה הקד

מית או למכסה תא המנוע.למגבי השמשה הקד

פתיחת מכסה המנוע

אם מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה
מית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועותהקד

המגבים. קיימת סכנת פציעה.

מית ואתכבה תמיד את מגבי השמשה הקד
ההצתה לפני שאתה פותח את מכסה תא המנוע.

ך לתוך הרווח, משוך את ידיתהכנס את יד¿
ם את מכסה המנוע.מעלה והר התפס 

אם אתה מרים את מכסה המנוע ב� 40
ך, מכסה תא המנוע פתוח ומוחזקס“מ בער

במקומו באופן אוטומטי באמצעות תומך
מופעל גז.

מית לא פועלים.וודא שמגבי השמשה הקד¿

 של מכסה תאמשוך את ידית השחרור ¿
המנוע.

מכסה תא המנוע משוחרר.

.פתח את מכסה תא המנוע ¿

) עד 45°ם את המכסה בזהירות (לכ�הר¿

להישמע נקישת שילוב הצירים.

.סגור את מכסה תא המנוע ¿

ה אזהר  
ת מכסה תא המנועסגיר

הנמך את מכסה תא המנוע והנח לו ליפול¿
מגובה של כ� 20 ס“מ.

ב.ב היטבדוק שמכסה תא המנוע השתל¿

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,
ב. פתח אותו שוב וסגורב היטהוא לא השתל

ב יותר.אותו פעם נוספת בכוח מעט ר
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 שמן מנוע

הערות כלליות

ך עד  0.8 ליטרכב צורבהתאם לסגנון נהיגתך, הר
שמן לכל 1,000 קילומטרים. תצרוכת השמן

כב חדש או אם אתהעשויה להיות גבוהה יותר, בר
נוהג במהירויות מנוע גבוהות לעתים קרובות.

בהתאם למנוע, מדיד השמן עשוי להיות מותקן

במיקום שונה.

בעת בדיקה של מפלס השמן:

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר£

ב להיות כבוי למשך 5 דקות, אםהמנוע חיי£

ת פעולה רגילה.המנוע פעל בטמפרטור

ת פעולהאם המנוע לא פעל בטמפרטור£

רגילה, לדוגמה אם המנוע הותנע רק לזמן

קצר: המתן 30 דקות לפני ביצוע פעולת

ה.המדיד

בדיקה של מפלס שמן המנוע באמצעות
מדיד שמן מנוע

) S65  Mercedes-AMGבד דגם(מל

האזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד

כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג

בד.המתוארים בל

דוגמה

 מחוץ לצינור מדידמשוך את מדיד השמן ¿

השמן.

.נגב את מדיד השמן ¿

 לתוךהכנס באטיות את מדיד השמן ¿

ה והוצא אותוצינור מדיד השמן עד לעציר

שוב.

MIN  מפלס השמן נכון אם הוא בין הסימון 

. (מקסימלי) MAX לסימון (מינימלי) 

 או MINאם מפלס השמן ירד לסימון ¿

 הוסף 1 ליטר שמן מנוע.מתחת,

  מצנן

אל תכסה את המצנן. אל תשתמש בשטיחים

ברמיים, בכיסויי מגן נגד חרקים או בכל דתר

כתדומה. פעולה כזאת עשויה לגרום למער

גויים. החוקכים שכב להציג ערהאבחון של הר

כים מסוימים, ולכן עליהם להיותב לשמור ערמחיי

נכונים.
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)S65  Mercedes-AMGך (דגם רב הדת מחשבדיקת המפלס של שמן המנוע בעזר

 במתג ההתנעה.2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 בגלגל ההגה כדי להעלות את רשימת התפריטים.השתמש בלחצן ¿

 (שירות).Serviceבחור את התפריט בגלגל ההגה כדי ל או  לחץ על הלחצן ¿

 בגלגל ההגה.אשר באמצעות לחיצה על לחצן ¿

 (מפלס שמןEngine oil levelבחור את תפריט המשנה כדי ל או  השתמש בלחצן ¿
מנוע).

ה. לאישור הבחירלחץ ¿

Engine oil level Measuring now Measurementב�תכליתית תופיע ההודעה בתצוגה הר
accurate only if vehicle is levelה מדויקת רק (מפלס שמן מנוע. מבצע בדיקה כעת. המדיד

ה).כב על קרקע ישראם ר

כליתית אתה תראה אחת מהודעות הבאות:ב�תה נמשכת כמה שניות. בתצוגה הרהמדיד

Engine oil level OK
ר)ד(מפלס שמן מנוע בס

Add 1 litre engine oil
when next refueling

 של שמן מנוע’(הוסף 1 ל
בתדלוק הבא)

Engine oil level
Reduce oil level

(מפלס שמן מנוע. הפחת
מפלס שמן מנוע)

For engine oil level
turn on ignition

(כדי למדוד מפלס שמן
מנוע הפעל הצתה)

Waiting period for
engine oil level not

observed
(לא הוקפד על תקופת

תרושה למדידהמתנה הד
מפלס של שמן מנוע)

Engine oil level
 Not with the engine

running
ה של מפלס שמן(מדיד

מנוע. לא בעוד המנוע
פועל)

המפלס של שמן המנוע נכון.

מפלס שמן המנוע נמוך מדי.

 של שמן מנוע.’הוסף 1 ל¿

מפלס שמן המנוע גבוה מדי.

פי שמן המנוע.נקז עוד¿

ההצתה מנותקת.

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

רושה.לא הוקפד על תקופת ההמתנה הד

ת ההפעלה הרגישה שלו: חזור עלאם המנוע נמצא בטמפרטור¿
המדידות לאחר כחמש דקות.

ת ההפעלה שלו לאחר שהופעלאם המנוע לא בטמפרטור
לאחרונה: חזור על המדידות לאחר כ� 30 דקות.

המנוע פועל. לא ניתן למדוד את שמן המנוע.

דומם את המנוע.¿

ת ההפעלה הרגישה שלו: חזור עלאם המנוע נמצא בטמפרטור¿
המדידות לאחר כחמש דקות.

ת ההפעלה שלו לאחר שהופעלאם המנוע לא בטמפרטור
לאחרונה: חזור על המדידות לאחר כ� 30 דקות.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות       הודעות תצוגה             סי
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ה אזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג

בד.המתוארים בל

אל תוסיף יותר מדי שמן. אם מפלס השמן
 במדיד שמן מנוע, עלולMAXעולה מעל סימן 

ם נזק למנוע או לממיר הקטליטי. דאגלהיגר
ת.לנקז את הכמות המיותר

ך מוסיף שמן מנוע, היזהר לא לשפוך אותו.בעוד

מה או למאגרית, שמן מנוע עלול לחדור לאדאחר

בה.בימים ולזהם את הס

השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן

כת שירות.כב המצוידים במערשאושרו לכלי ר

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבכל מר

בל רשימה שלכלמוביל בע“מ באפשרותך לק

שמני מנוע ושל מסנני שמן שנבחנו ואושרו

סכבך בהתאם למפרטי מרצדלשימוש בר

בנץ עבור מוצרי שירות.

כתמים הבאים מזיקים למנוע או למערהגור
הפליטה:

שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא£
אושרו על ידי היצרן.

החלפת שמן מנוע ומסנן שמן לאחר שחלף£
כתרש על ידי מערמועד ההחלפה שנד

השירות.

שימוש בתוספי שמן מנוע.£

םירחא תוריש מוצרי 

בדיקת מפלס נוזל הקירור

ה אזהר  
כת הקירור נתונה בלחץ גבוה, במיוחד כאשרמערמ

המנוע חם. אם אתה פותח את המכסה, אתה עלול
להיכוות מפליטת נוזל הקירור החם. קיימת סכנת

פציעות.

בהביה למען איכות הס  הער 

ה אזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג
בד.המתוארים בל

הוספת שמן מנוע

ה אזהר  
בי המנוע החמים,כיע עם ראם שמן המנוע בא במג

הוא עלול להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות.

ודא ששמן מנוע אינו נשפך מצוואר המילוי. אפשר
באובים שכילמנוע להתקרר ונקה ביסודיות את הר

ע עם שמן המנוע לפני שאתה מתניע אתבמג
המנוע.

הדוגמ

  נגד כיוון השעון והסרסובב את המכסה ¿
אותו.

רשת.הוסף את כמות השמן הנד¿

 על מדידMINאם מפלס השמן ירד עד לסימון 
השמן או מתחת לסימון זה, הוסף 1 ליטר

של שמן מנוע.

  על צוואר המילוי וסובבהנח את המכסה ¿
אותו בכיוון השעון.

וודא שהמכסה סגור בחוזקה במקומו.

בדוק את מפלס השמן שוב באמצעות מדיד¿
 עמוד 312).«השמן (

 עמוד 381).«(ה למידע נוסף על שמן מנוע, רא
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ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר¿

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק אם הר
ה והמנוע התקרר.ניצב על קרקע ישר

במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«ההתנעה  (

או

Start/Stopלחץ פעמיים על לחצן ¿
 עמוד 156).«(

ה של נוזלבדוק את תצוגת הטמפרטור¿
הקירור בלוח המחוונים.

בת להיות מתחתת נוזל הקירור חייטמפרטור
.C 70°ל� 

  במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(

או

 ממתגStart/Stopהוצא את הלחצן ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

בוב נגדחצי סי סובב לאט את המכסה ¿
כיוון השעון והנח ללחץ להשתחרר.

  נגד כיווןהמשך לסובב את המכסה ¿
השעון והסר אותו.

מת קו הסימון אם נוזל הקירור נמצא בר
נוזלבצוואר המילוי כאשר הוא קר, יש די

 של נוזלקירור במיכל ההתפשטות 
הקירור.

אם מפלס הנוזל נמצא כ�1.5 ס“מ מעל
 בצוואר המילוי במצב חם,קו הסימון 

.יש די נוזל קירור במיכל ההתפשטות 

מית/הוספת נוזל לשטיפת השמשה הקד
ניקוי הפנסים הראשיים

ה אזהר  
עמית בא במגאם נוזל שטיפה של השמשה הקד

כתבי מערכיבי המנוע החמים או עם רכיעם ר
הפליטה, הוא עלול להתלקח. קיימת סכנת שריפה

ופציעות.

היזהר לא לשפוך את נוזל השטיפה של השמשה
מית בסמוך לצוואר המילוי של המיכל.הקד

ה אזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג
בד.המתוארים בל

 כלפי משוך את המכסה לפתיחה:¿
מעלה בלשונית.

 על קצה צוואר המילויהנח מכסה ¿
בו במקום.ושל

בב.הוסף נוזל שטיפה מעור¿

על צוואר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿
ב.המילוי עד שיישתל

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה פותח את
כב משקפי מגן.בש כפפות והרמכסה המיכל. ל

פתח את המכסה לאט כדי לשחרר את הלחץ.

ך, הוסף נוזל קירור אשר נבחןת הצורבמיד¿
ס בנץ.ואושר בידי מרצד

 למקומו וסובב אותוהחזר את המכסה ¿
בכיוון השעון עד סוף מהלכו.

 עמוד«למידע נוסף על נוזל הקירור, ראה (
.(382
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ASSYST PLUSתצוגה של מרווחי שירות 

מספקת מידע על מועד השירות הבא. למידע

על סוג השירות ועל המרווחים בין מועדי השירות

ת).ת שירות נפרד(עיין בחובר

סכזי שירות של מרצדבל מידע נוסף במרניתן לק

מורשים מטעם כלמוביל בע“מ.

ASSYST PLUS
תוריש הודעות 

 אינהASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות 

מציגה שום מידע על מפלס שמן המנוע.

ראה את ההערות על שמן המנוע

 עמוד 312).«(

ב תכליתיתהודעת שירות מוצגת בתצוגה הר
למשך מספר שניות,  לדוגמה:

£Service A in XX days
ימים).xx  בעוד A(טיפול שירות 

£Service A due
).A(הגיע מועד טיפול שירות 

£Service A overdue by XX days
 ימים).xx לפני A(חלף מועד שירות 

כב, מוצג הזמןבהתאם לתנאי ההפעלה של הר
שנשאר עד מועד השירות הבא.

Aהאות מציינת את סוג השירות הבא. האות 
 מציינתBמציינת טיפול שירות קטן, ואילו האות 

טיפול שירות גדול. ייתכן כי לאחר האות יוצג

ת.מספר או אות אחר

Aבד: המקום אחרי האות במדינות מסוימות בל

בצע. מציין עבודות תחזוקה נוספות שיש לBאו 

בלכז שירות מורשה, תקאם תתאר תצוגה זו למר

כת מחיר של עלות השירות.הער

ב את אינו מחשASSYST PLUSמחוון שירות 
בהם המצבר היה מנותק.פרקי הזמן ש

תחזוקה בהתאם ללוח הזמנים לשירות:
רשום את מועד השירות הבא, לפני שאתה¿

מנתק את המצבר.
או

לאחר התקנת המצבר החסר את תקופת¿

הניתוק של המצבר ממועד הטיפול הקרוב

המופיע בתצוגה.

ת הודעת שירות  הסתר

 בגלגל ההגה. או לחץ על ¿

  תצוגת הודעות שירות

הפעל את ההצתה.¿

  בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

להציג את רשימת התפריטים.

תבחירבגלגל ההגה ל או  לחץ על ¿

 (שירות) ואשר בלחיצה עלServiceתפריט 

.

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

 ואשר בלחיצה עלASSYST PLUSמשנה 

.

ב�תכליתית תציג את מועדהתצוגה הר

השירות הבא.

  מידע אודות השירות

ASSYST PLUSאיפוס מחוון שירות 

ASSYST PLUSאם מחוון מרווחי שירות 

כזרותיו במראופס בשוגג, ניתן לתקן את הגד
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

תת השירות כמתואר בחוברביצוע עבודדאג ל
ם בלאי מוגבר,ת עלול להיגרהשירות. אחר

כב או למכלולים העיקריים שלו.ונזק לר

כז שירות שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ, יאפסומרצד

לאחר ASSYST PLUSאת תצוגת מרווחי השירות 

אם המפלס של נוזל שטיפה יורד מתחת
למינימום של 1 ליטר, תופיע הודעה בתצוגה

ב�תכליתית המבקשת ממך  להוסיף את נוזלהר
 עמוד 279).«השטיפה (

למידע נוסף על נוזל שטיפה/נוגד קיפאון של
 עמוד 383).«מית, ראה (השמשה הקד
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בהביה למען איכות הס   הער 

כבטיפוח הר

 הערות אודות הטיפול

סלק אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי
בה.בילס

ניקוי משטחי הצבעכב ו שטיפת הר

כבמתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

ה אזהר  
כב.יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הר

קיימת סכנת תאונה.

ך מקדישכב, בלום בזהירות בעודלאחר שטיפת הר
ב את יעילותב לתנאי התנועה כדי להשיתשומת ל

בית.הבלימה המר

בלביצוע עבודות השירות. כמו כן, באפשרותך לק
מידע נוסף על עבודות תחזוקה, לדוגמה.

רישות שירות מיוחדותד

מועדי השירות הנקובים מבוססים על הפעלת
בצערש לכב בתנאים רגילים. ייתכן כי תידהר

כבך מופעלטיפולי שירות תכופים יותר אם ר
בים, לדוגמה:בתנאים קשים או בעומסים ר

בנהיגה עירונית רגילה המאופיינת בעצירות£
קצרות ותכופות.

כב משמש לנסיעות קצרות בעיקר.אם הר£
כים הרריות אורבנסיעות תכופות בד£

משובשות.
אם המנוע מופעל בהילוך סרק לפרקי זמן£

ארוכים לעתים קרובות.

במקרים המתוארים לעיל או בדומים, החלף
לעתים תכופות את מסנני האוויר, את שמן
המנוע ואת מסנני השמן. כמו כן, אם הופעל

כב, בדוק לעתים קרובות אתב על הרעומס ר
בל במוסך מוסמךהצמיגים. מידע נוסף ניתן לק

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדאו במר
כלומביל בע“מ.

נהיגה בחו“ל

ס בנץכזי שירות של מרצדחבה של מרהרשת הר
זמינה גם במדינות אחרות. את מספרי הטלפון
הנוכחיים של שירות הקו החם לשימוש בחו“ל,

ס בנץ שירות 24ניתן למצוא בפרק ”מרצד
ת השירות.שעות“ בחובר

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

אל תשפשף.

ע במשטחים או בציפויי מגן בחפציםאל תיג
ת,ח. אחרבעת או מגרד קרקשיחים כגון ט

אתה עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח
ולציפוי המגן.

כב לפרקי זמן ארוכים מידאל תחנה את הר
לאחר ניקויו, בפרט לאחר שניקית את
הגלגלים בחומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי
לגלגלים עלולים לגרום לשיתוך מוגבר בבלמי

בה זו, עליךפידות הבלמים. מסידיסק ובר
לנהוג מספר דקות לאחר הניקוי.

פידותהבלימה מחממת את בלמי הדיסק ור
בשת אותן. רק לאחרהבלמים, ובאופן זה מיי

כב.מכן ניתן להחנות את הר

ת איכותוכבך הוא תנאי לשמירדיר ברטיפול ס
לטווח ארוך.

השתמש במוצרי טיפוח וחומרי ניקוי המומלצים
ס בנץ.ומאושרים על ידי מרצד

כבך אין להשתמש במוצריםבעת ניקוי ר
הבאים:

בשות, גסות או קשות.מטליות י£

חומרי ניקוי שוחקים.£

ממיסים.£

 או דיסטרוניק פלוסHOLDאם תפקוד 
כב נבלם באופן אוטומטימופעלים, הר

כב,במצבים מסוימים. לכן למניעת נזק לר
HOLD הפסק את פעולת תפקוד 

ודיסטרוניק פלוס, במצבים הבאים או דומים:
כב.ת הרבעת גריר£
חיצה אוטומטי.במתקן ר£

חיצהמומלץ להשתמש במתקני ר
חיצה בלחץ גבוההמשתמשים במתזי ר

מתכווננים בשטיפה מקדימה. המלצה זו
. אםCabrioletמתאימה למפרטים עבור דגמי 

חיצהחיצה משתמש במכשירי רמתקן הר
בלחץ גבוה, כמות קטנה של מים עלולה

.כבלחדור לתוך הר
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הפעלה באמצעות המפתח:

וודא שההצתה מופעלת.¿

כב נייח.וודא שהר¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

.Nב מצב סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי, אם צריך.¿

הפסק את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

: Start/Stopהפעלה באמצעות לחצן

וודא שההצתה מופעלת.¿

כב נייח.וודא שהר¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

.Pב את מצב החניה של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

 ממתג ההתנעהStart/Stopהוצא את הלחצן ¿
 עמוד 156).«(

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה במצב¿
זה.

.Nב מצב סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי אם צריך.¿

הפסק את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

חיצתכב במתקן אוטומטי לרניתן לשטוף את הר
כב.בלת הרכב החל מקכלי ר

כב מלוכלך, שטוף אותו בשטיפה מקדימהאם הר
לפני ניקויו במתקן שטיפה אוטומטי.

לאחר השימוש במתקן האוטומטי לשטיפת כלי
מיתכב, נגב את השעווה מהשמשה הקדר

ומלהבי המגבים. באופן זה תמנע  סימני מריחות
מיםגורעל השמשה ותפחית את רעשי הניגוב ש

מית.המשקעים על השמשה הקד

שטיפה ידנית

בצע שטיפה ידניתבמדינות מסוימות יש ל

רישות החוקבד. ציית לדבמפרצים ייעודיים בל

בשום אופן אין למרוח את: Cabrioletדגמי 

כב בשעווה חמה.הר

הוצא את המפתח ממתג: Cabrioletדגמי 
כב, כדי לוודאההתנעה בעת שטיפת הר

ת, עלולשמסיט הרוח לא ייפתח. אחר
ם נזק למסיט הרוח.להיגר

 וודא כי:

חלונות הצד סגורים במלואם.£

OFFמאוורר האוורור/חימום כבוי (לחצן £
לחוץ).

מית נמצאהמתג של מגבי השמשה הקד£
.0במצב 

או מצלמת נסיעה לאחור360° מצלמת £
כבויות.

כב.ם נזק לרת עלול להיגראחר

אם המפתח נמצא באזור הזיהוי האחורי של
KEYLESS-GO,המצבים הבאים לדוגמה ,

יכולים לגרום לפתיחה לא מכוונת של דלת
תא המטען:

כב.חיצת הרשימוש במתקן לר£

שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.£

חק שלוודא שהמפתח נמצא לפחות במר
כב. לפחות מהר’3 מ

כב עםבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר
בת ההילוכים האוטומטיתמסוע וודא שתי

ם נזקת עלול להיגר. אחרNבת במצב משול
כב.לר

הפעלה באמצעות המפתח:£
אל תוציא את המפתח ממתג ההתנעה. אל
תפתח את דלת הנהג בעוד שהמנוע דומם

ת, אם בורראו במהירויות נמוכות מאוד. אחר
בת, תיR או Dההילוכים נמצא במצב 

 באופןPההילוכים האוטומטית תעבור למצב 
אוטומטי ותחסום את הגלגלים.

:Start/Stopהפעלה באמצעותלחצן £
אל תפתח את דלת הנהג בעוד שהמנוע

ת, אםדומם או במהירויות נמוכות מאוד. אחר
בת, תיR או Dבורר ההילוכים נמצא במצב 

 באופןPההילוכים האוטומטית תעבור למצב 
אוטומטי ותחסום את הגלגלים.

בתהקפד על ההוראות הבאות כדי להבטיח שתי
:Nההילוכים האוטומטית תישאר במצב 
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ה אזהר  

במדינה שאתה נוהג בה.

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את¿
כב מתחת לקרני שמש ישירות.הר

ך.השתמש בספוג ר¿

השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי¿
ס בנץ.כב המאושר על ידי מרצדר

כב באמצעות צינורשטוף באופן יסודי את הר¿
ם סילון עדין.בעל זר

ם הסילון ישירות לפתחיאל תכוון את זר¿
האוורור.

השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף ¿
את הספוג פעמים תכופות.

בש אותוכב ביסודיות ויישטוף את הר¿
במטלית מעור צבי.

בש עלאל תאפשר לחומר הניקוי להתיי¿
משטחי הצבע.

ף, הסר את כל המשקעיםלאחר נסיעות בחור
ם האפשרי.של מלח הכבישים בזהירות ובהקד

סמים סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרזר
ה שלאלכלוך)  עלול לגרום נזק לצמיגים ולשלד

ניתן להבחין בו מבחוץ. ייתכנו תקלות בלתי צפויות
ך זו. קיימת סכנת תאונה.רבים שניזוקו בדכיבר

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי
כבך. החלף מידסילון מעוגלים כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיאת הצמיגים או את ר

בים חשמלייםכיר£
מצבר£
מחברים£
פנסים£
אטמים£
בי דיפוןכיר£
פתחי אוורור£

בים חשמליים שניזוקו, עלוליםכיאטמים או ר
לגרום לתקלות או לדליפות.

חק מינימלי של 30 ס“משמור תמיד על מר
כב. מידעבין הרבין המתז של מכשיר הניקוי ל

בל מיצרןחק הנכון ניתן לקנוסף על המר
הציוד.

כב.הזז את המתז תוך כדי ניקוי הר

אל תכוון את המתז ישירות לחלקים הבאים:
צמיגים£
’בורים וכדמרווחי דלתות, גג, חי£
בים חשמלייםכיר£
מצבר£
מחברים£
פנסים£
אטמים£
בי דיפוןכיר£
פתחי אוורור£

בים חשמליים שניזוקו עלוליםכיאטמים או ר
לגרום תקלות או דליפות.

אם המפתח נמצא באזור הזיהוי האחורי
 , המצבים הבאיםKEYLESS-GOשל 

לדוגמה, יכולים לגרום לפתיחה לא מכוונת
של דלת תא המטען:

כב.שימוש במתקן לשטיפת ר£

שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.£

’חק של 3 מוודא שהמפתח נמצא המר
כב.לפחות מהר

ניקוי משטחי הצבע

ביק:אל תד

בקותמד£

סרטים£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים על£
ת אתה עלול לגרוםמשטחי הצבע. אחר

נזק לצבע.

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

חק של 30 ס“מ לפחותתמיד שמור על מר
כב למתז של מכשיר הניקוי. מידעבין הר

בל מיצרןחק הנכון ניתן לקלגבי המר
המכשיר.

הזז את מתז מכשיר הניקוי בלחץ גבוה,
כב.כאשר אתה מנקה בו את הר

אל תכוון אותו ישירות לחלקים הבאים:
צמיגים.£
בורים וכד‘.מרווחי הדלתות, מרווחי גג, חי£
).Cabrioletך (דגמי גג ר£
).Cabrioletרשת של מסיט רוח (דגמי £
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כב  ניקוי חלקי הר

לא תמיד ניתן לתקן שריטות, שאריות של חומרים
םה ונזק שנגרעו מחלודמשתכים, אזורים שנפג

ב טיפול לא נאות. במקרים אלה פנה למוסךעק
סכז שירות של מרצדמוסמך, לדוגמה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

הסר לכלוך מיד מכל מקום אפשרי, אך¿
הימנע משפשוף חזק מדי.

תה שאריות חרקים בחומר להסרהשר¿
חרקים ושטוף את האזורים שטופלו במים.

ה לשלשת ציפורים במים ולאחר מכןהשר¿
שטוף את האזורים שטופלו.

ף עצים,הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שר¿
שמנים, דלקים וגריז בשפשוף עדין של
מטלית ספוגה בנפט או בנוזל מילוי למציתים.

ת כתמי זפת.השתמש במסיר זפת להסר¿

ת שעווה.השתמש במסיר סיליקון להסר¿

טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט

כב או את גלגלילעולם אל תלטש את הר
הסגסוגת הקלה. הליטוש יגרום למשטחי

הצבע להבריק.

הפעולות הבאות עשויות לגרום לצבע
להבריק, ולגרום לו לאבד את אפקט המט

שלו:
שפשוף נמרץ בחומרים שאינם£

מתאימים.
שימוש מרובה במתקנים אוטומטיים£

כב.לשטיפת כלי ר
כב תחת קרני שמששטיפת הר£

ישירות.

לעולם אל תשתמש בחומר לניקוי צבע,
במוצרי ליטוש והברקה או במשמרי ברק
לדוגמה. מוצרים אלה מתאימים רק למשטחי

כב עםצבע מבריקים. השימוש בהם בכלי ר
גימור מט יגרום לנזקים ניכרים לצבע (אזורים

מבריקים, מוכתמים).

בצע תמיד את תיקוני הצבע במוסך
סכז שירות של מרצדמוסמך, לדוגמה במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

אל תשתמש בתכנית שטיפה עם טיפול
בות שהן.בשעווה חמה בשום נסי

כבך גימור מט. הןהקפד על הערות אלה אם לר
גוי.יעזרו לך למנוע נזק לצבע בשל טיפול ש

הערות אלה חלות גם על גלגלי סגסוגת קלה בעלי
גימור מט.

ך, שמפוכב ביד בספוג רמומלץ לשטוף את הר
בה מים.כב והרלר

כב ממגווןהשתמש במסיר חרקים ובשמפו לר
המוצרים המומלצים והמאושרים לשימוש בידי

ס בנץ.ת מרצדחבר

Cabriolet) (ךניקוי הגג הר

לעולם אל תשתמש במוצרים הבאים לניקוי
ך:הגג הר

בנזין.£
  מדלל .£
  מסיר כתמים או מסיר פיח.£
  ממסים אורגניים אחרים.£

הסר לשלשת ציפורים מיד לאחר הופעתה,
מכיוון שהיא מכילה חומרים משתכים
העלולים לגרום דליפות באריג הגג. אל

חיצה בלחץ גבוה לניקויתשתמש במכשיר ר
תכב. אל תשתמש בכלים חדים להסרהר
ח ושלג.קר

בש אוך בעודו ינקה את הגג הרלכלוך קל: ¿
שטוף אותו במים נקיים.

נקה את הגג במברשתלכלוך רגיל עד כבד: ¿
ובמים נקיים. נקה כתמים ולכלוך אחר
במברשת ובחומרי ניקוי המומלצים

ס בנץ. הברש תמידוהמאושרים על ידי מרצד
מלפנים לאחור בכיוון האריג.

ניקוי תדיר מפחית את עמידות הגג ללכלוך.

כדי להחזיר את העמידות ללכלוך, נקה את הגג
ך שהומלצו ואושרו עלך בחומרי ניקוי לגג הרהר

ס בנץ.ידי מרצד

גוייםייתכנו נזילות בתפרי הגג בגלל ניקוי וטיפול ש
ךובגלל הזדקנות. אטום את התפרים של הגג הר

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר
בע“מ.

ב, אם בכוונתךך היטכסה את הגג הר

כבך בחניה חיצונית למשךלהשאיר את ר

תקופה ארוכה.
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ניקוי הגלגלים

)Cabriolet(דגמי      AIRCAPניקוי 

ניקוי מסיט הרוח

חיצה בלחץ גבוהאל תשתמש במכשיר ר
לניקוי הרשת.

מיתנקה את מסיט הרוח של השמשה הקד
ך סגור.כאשר הגג הר

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 156).«(

כזיתפתח את מכסה הקונסולה המר¿
 נמצא מתחתAIRCAPהתחתונה. לחצן 

למכסה.

. AIRCAPחץ על לחצן ל¿
מיתנפתח מסיט הרוח בין השמשה הקד

ך.בין הגג הרל

 של מסיט הרוחנקה את הרשת רשת ¿
כה או במטלית לחה. לכלוך כבדבמברשת ר

וחב בחומרי ניקוי וטיפיש לנקות היט

ס בנץ.שהומלצו ואושרו על ידי מרצד

AIRCAPניקוי מסיט הרוח של 

 כאשר הגגAIRCAPקה את מסיט הרוח של  נ
ך פתוח.הר

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 156).«ההתנעה (

 עמוד 104).«ך (פתח את הגג הר¿

כזיתפתח את מכסה הקונסולה המר¿
 נמצא מתחתAIRCAPהתחתונה. לחצן 

למכסה.

. AIRCAPלחץ על לחצן ¿

 נע למעלה.AIRCAPמסיט הרוח של 

 של מסיט הרוח האחורינקה את הרשת ¿
 במטלית לחה ובמוצרי ניקויAIRCAPשל 

ס בנץ.וטיפוח שהומלצו ואושרו על ידי מרצד

ה אזהר  
סמים סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרזר

לכלוך) עלול לגרום נזק בלתי נראה לצמיגים או
ביםכיה. ייתכנו תקלות בלתי צפויות ברלשלד

ך זו. קיימת סכנת תאונה.רשניזוקו בד

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי
כבך. החלף מידסילון מעוגלים, כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיאת הצמיגים או את ר

אל תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים לניקוי
גלגלים, כדי להסיר אבק בלמים. השימוש
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ניקוי חלונות

ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבי המגבים,מנקה את השמשה הקד
אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.

בשות, בחומריםאל תשתמש במטליות י
קשיחים, בממסים או בחומרי ניקוי שמכילים
ממסים כדי לנקות את הצד הפנימי של
החלונות. אל תשתמש בחפצים קשיחים
לניקוי הצד הפנימי של החלונות, לדוגמה

םת, עלול להיגרבעת. אחרח או טמגרד קר
מית.נזק לחלונות/לשמשה הקד

נקה את תעלות ניקוז המים של השמשה
דיר.מית או של החלון האחורי באופן סהקד

ת או אבקנים עלוללכלוך כגון עלים, עלי כותר
למנוע את ניקוז המים במצבים מסוימים.
מים לא מנוקזים עלולים לגרום קורוזיה ונזק

בים אלקטרוניים.כילר

נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית¿
לחה ובחומר ניקוי מומלץ ומאושר על ידי

ס בנץ.מרצד

ניקוי להבי המגבים

ביכיבורגי הגלגלים ולרבהם עלול לגרום נזק ל
הבלמים.

כב לפרקי זמן ארוכים לאחראל תחנה את הר
ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים
בחומר לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים
עלולים לגרום לשיתוך מוגבר בבלמי דיסק,

בה זו, עליך לנהוגפידות הבלמים. מסיובר
מספר דקות לאחר הניקוי. הבלימה מחממת

פידות הבלמים,את בלמי הדיסק ואת ר
בשת אותן. רק לאחר מכן ניתןובאופן זה מיי

כב.רניתן להחנות את ה

ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבי המגבים,מנקה את השמשה הקד
אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.

ת עלול אל תמשוך את להב המגב. אחר
ם נזק ללהב המגב.יגרלה

בה אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות ר
תמדי ואל תשפשף אותם חזק מדי, אחר

פיט ויישמע רעש במהלךם נזק לציפוי הגרייגר
הניגוב.

תו אחוז את זרוע המגב בבטחה בעת החזר
למקום. אם זרוע המגב נופלת פתאום על

ם נזקמית, עלול להיגרהשמשה הקד
לזכוכית.

חק את זרועות המגבים מהשמשההר¿
 עמוד 133).«מית (הקד

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית¿
לחה.

מית,החזר את זרועות המגבים לשמשה הקד¿
לפני הפעלת ההצתה.

ניקוי פנסים חיצוניים

השתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי
מתאימים לעדשות פלסטיק. חומרי ניקוי או
בדי ניקוי שאינם מתאימים עלולים לשרוט
ולגרום נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים

החיצוניים.

נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים¿
החיצוניים בספוג לח וחומר ניקוי עדין, לדוגמה

ס בנץ או מטליות ניקוי.כב של מרצדשמפו ר

ניקוי פנסי איתות במראות החיצוניות

השתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי
שמתאימים לניקוי עדשות פלסטיק. חומרים
או בדים לא מתאימים עלולים לשרוט את
עדשות הפלסטיק של פנסי האיתות
במראות החיצוניות או לגרום להם נזק אחר.

נקה את עדשות הפלסטיק של פנסי  איתות¿
במראות החיצוניות בספוג לח ובחומר ניקוי

כב או בדי ניקויעדין, לדוגמה שמפו לניקוי ר
ס בנץ.של מרצד
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ניקוי החיישנים

ם אתה מנקה את החיישנים במכשירא
חקבלחץ גבוה, וודא שאתה שומר על מר

ביןשל 30 ס“מ לפחות בין מתז המכשיר ל
בל מיצרןחק נכון ניתן לקכב. מידע לגבי מרהר

המכשיר.

כות הנהיגהשל מער נקה את החיישנים  ¿
ך.כב ובבד רבמים, בשמפו לר

ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

אל תנקה את העדשה של מצלמת הנסיעה
בה במכשיר ניקויבילאחור ואת האזור מס

בלחץ גבוה.

כב נייח ושהמפתח נמצא במצבוודא שהר¿
 במתג ההתנעה.2

פתח את מכסה המצלמה כדי לנקות¿
כת המולטימדיהאותה באמצעות מער

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

השתמש במים נקייםלניקוי המצלמה: ¿
.כה לניקוי עדשת המצלמה ובמטלית ר

360°     ניקוי מצלמת

ואת 360°אל תנקה את עדשת המצלמת 
ר ניקוי בלחץ גבוה.בה במכשיביהאזור מס

כב נייח ושהמפתח נמצא במצבוודא שהר¿

 במתג ההתנעה.2

פתח את מכסה המצלמה כדי לנקות¿
כת המולטימדיהאותה באמצעות מער

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

השתמש במים נקייםלניקוי המצלמה: ¿
.כה לניקוי עדשת המצלמה ובמטלית ר

אם אתה נוהג במהירות שמעל 30 קמ“ש או

 במתג ההתנעה, 1או0 שהמפתח נמצא במצב 

360 נסגר אוטומטית.°הכיסוי של מצלמה 

ניקוי צינורות הפליטה

ה אזהר  
צינור הפליטה והציפוי שלו עשויים להתחמם

ע בחלקים אלה, אתה עלולבה. אם תיגה רבמיד

להיכוות. קיימת סכנת פציעות.

בת צינור הפליטה והציפויביהיה זהיר במיוחד בס

עשלו. אפשר לחלקים אלה להתקרר לפני שתיג

בהם.

אל תנקה את צינור הפליטה בחומר ניקוי

חומצי כגון חומרי ניקוי סניטריים או חומר
ניקוי לגלגלים.
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מיםכים וגוררלכלוך עם שאריות של אבק ד
בתיים משתכים עשויים לגרום להיווצרות שלביס

ב את הברקה על הצינור. באפשרותך להשיחלוד
דירהמקורי של צינור הפליטה באמצעות ניקוי ס

כב.חיצת רף ולאחר רשלו, במיוחד בחור

נקה את צינור הפליטה במוצר ניקוי שנבחן¿
ס�בנץ. מרצד’ואושר בידי חב

כב  טיפוח של פנים הר

ניקוי מסך התצוגה

אין לנקות בחומרים הבאים:

מדלל המכיל אלכוהול או בננזן.£

חומרי ניקוי משתכים.£

י ניקוי לשימוש ביתי.חומר£

השימוש במוצרים הנ“ל עלול להזיק למסך. אל

תתפעיל לחץ על משטח המסך בעת ניקויו. אחר

ם לו נזק בלתי הפיך.עלול להיגר

לפני ניקוי המסך, וודא שהוא כבוי וקר.¿

ברת מטלית מיקרופינקה את המסך בעזר¿

.TFT/LCDוחומר ניקוי למסכי 

ברת  מטלית מיקרופיבש את המסך בעזריי¿

בשה.י

ניקוי של סייען ראיית יום ולילה

ניקוי המצלמה שמאחורי השמשה
מיתהקד

לעולם אל תנקה את עדשות המצלמה.
כותה הראייה של מערך מנקה את שדבעוד

סס את החומר לניקויהנהיגה וודא כי אינך מר
זכוכית על עדשת המצלמה. אם עדשת
המצלמה התלכלכה, פנה למוסך מוסמך

ס מורשה מטעםכז שירות מרצדכגון מר
כלמוביל בע“מ.

קפל את מכסה המצלמה באמצעות¿
.השקע 

כב כדי לנגב אתהשתמש במטלית ר¿
מית באזור שלפני המצלמההשמשה הקד

.

ניקוי המצלמה בסורג המצנן

 מתנקה במרווחי זמןעדשת המצלמה 
כת השטיפהבות ההפעלה של מערדירים בעקס

מית.של השמשה הקד

כה כדיהשתמש במים נקיים ובמטלית ר¿
שהתלכלכה לנקות את עדשת המצלמה 

מאוד.
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ביק את הפריטים הבאים על משטחי אל תד
פלסטיק:

בקות.מד£

סרטים.£

מטהרי אוויר או פריטים דומים.£

ת, אתה עלול לגרום נזק למשטח פלסטיק.אחר

אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה, דוחי
ע עםבוא במגחרקים או מסנן קרינה, ל

דיפון פלסטיק כדי לשמר את המראה
תי של הגימור.היוקר

נגב את דיפון הפלסטיק במטלית לחה¿
בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿
ס בנץ.כב המומלצים על ידי מרצדלר

המשטח עשוי לשנות את צבעו באופן זמני.
בש שוב.המתן עד שיתיי

יקוי גלגל ההגה וידית ההילוכים או בוררנ
ההילוכים

ת מטלית לחה אונגב ביסודיות בעזר¿
השתמש בחומרי ניקוי לעור שהומלצו ואושרו

ס בנץ.בידי מרצד

ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון

אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים
ת זפת, חומרי ניקויכגון חומרים להסר

ת,לגלגלים, חומרי ליטוש או שעווה. אחר
ם נזק למשטחים.ייגר

נגב את דיפון העץ ופסי הדיפון במטלית¿
בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿
ס בנץ.כב המומלצים בידי מרצדלר

ביםניקוי כיסויי המוש

הערות כלליות

בר לניקוי עוראל תשתמש בבד מיקרופי
.DINAMICAבעי, עור מלאכותי וכיסויי ט

בר עשוי לגרוםשימוש תכוף בבד מיקרופיי
נזק לכיסויים.

ה על איכותדיר חיוני לשמירב כי טיפוח סשים ל
ך זמן.הכיסויים לאור

בעיבים מעור טכיסויי מוש

בעית של העור,כדי לשמור על החזות הט
מלא אחר הוראות ניקוי הבאות:

נקה כיסויים מעור אמיתי בזהירות במטלית£
בשה.בש אותם במטלית ילחה ולאחר מכן יי

ת, הואוודא שהעור אינו ספוג במים, אחר£
דק.עשוי להתקשות ולהיס

השתמש במוצרי טיפוח שנבדקו ואושרו על�£
ס בנץ. ניתן להשיג את המוצריםידי מרצד

ס מורשהכזי שירות של מרצדהאלה במר
מטעם כלמוביל בע“מ.

בעי.עור הוא חומר ט

בעיים כגון:הוא מציג תכונות של פני שטח ט
הבדל במרקם.£
סימני מתיחה.£
הבדלים קלים בצבע.£

אלה תכונות של עור ולא פגם בחומר.

בים מחומרים אחריםכיסויי מוש

מלא אחר ההוראות הבאות בזמן הניקוי:
נקה עור מלאכותי במטלית לחה ותמיסה£

,המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה
לדוגמה).

בר ותמיסהנקה כיסויי בד במטלית מיקרופיי£
המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה).
בשפשף בזהירות ותמיד נגב את כל המוש

כדי לא להשאיר סימנים. לאחר מכן אפשר
בש. התוצאות תלויות בסוגב להתיילמוש

הלכלוך ובפרק הזמן שלא נוקה.

ה אזהר  
מוצרי ניקוי וטיפוח המכילים ממיסים עשויים לגרום
נזק למשטחים בתא הנהג. כתוצאה מכך חלקי

בר ולהיזרק בעת פתיחתןפלסטיק עלולים להיש
של כריות האוויר. קיימת סכנת פציעות.

אל תשתמש במוצרי ניקוי וטיפוח המכילים
ממיסים ולניקוי תא הנהג.

ניקוי דיפון פלסטיק
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היכן אמצא...?

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדליםהבאתו של הספר לד
זכור כי ייתכןבהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםשר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מורשים מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

 עמוד 25).«(

במטלית לחה. נגב DINAMICA נקה כיסויי£

ב כדי לא להשאיר סימנים.את כל המוש

ניקוי חגורות בטיחות

ה אזהר  
בנה או צביעה עלולות להחליש חגורות בטיחותהל

באופן משמעותי. כתוצאה מכך הן עשויות להיקרע

ת שלולא לפעול בזמן תאונה. קיימת סכנה מוגבר

פציעות, אפילו קטלניות.

בין או תצבע חגורות בטיחות.לעולם אל תל

אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי ניקוי

בש את חגורות הבטיחותכימיים. אל תיי

או בחשיפתן לקרני C° 80בטמפרטורות מעל 

שמש ישירות.

השתמש במים נקיים ופושרים ובתמיסת¿

בון.ס

ניקוי ריפוד הגג והשטיחים 

 אם הוא מלוכלך מאוד, השתמשריפוד הגג:¿

בש.כה או בשמפו יבמברשת ר

השתמש בחומרי ניקוי לשטיחים :שטיחים¿

סואריגים  המומלצים ומאושרים על ידי מרצד

בנץ.

הה של משולש האזהרהוצאה/החזר

פתח את דלת תא המטען.להוצאה: ¿

 בכיוון החץלחץ את מחזיק המשולש ¿
ופתח.

והוצא את משולש ם את התפס הר¿
.ה האזהר

 הכנס את משולשה למקום:להחזר¿
.לתוך מחזיק  ה האזהר

חוף אותוה ודסגור את מחזיק משולש האזהר¿
כלפי מעלה כדי לאבטחו.

ההצבת משולש האזהר

ה משולש אזהר

 למטה ולצדדים.הוצא את הרגליים ¿

 כלפימשוך את מחזירי האור הצדדיים ¿

מעלה, כדי ליצור את המשולש. נעל אותם

.בחלק העליון בתפס הלחיצה 



מפתח עניינים

327
 ד

ני
קו

תי
ךר

היכן אמצא...?

ה ראשונהכת עזרער  

ה הראשונה כת העזרער: Coupeדגמי 

נמצאת בתא המטען בכיס הרשת הימני.

ה הראשונה כת העזרער: Cabrioletדגמי 
נמצאת בתא המטען בכיס הרשת השמאלי.

פתח את דלת תא המטען.¿

.ה הראשונה כת העזרהוצא את ער¿

הכת העזרבדוק את תאריך התפוגה של ער
הראשונה לפחות פעם אחת בשנה. החלף

והשלם פריטים חסרים.

בוי אש  מטף כי

שמור את תא האחסון סגור במהלך
ם לו נזק.ת, עלול להיגרהנסיעה, אחר

בוי ממוקם בתא האחסון שמתחתמטף הכי
ב הנהג.למוש

 כלפי מעלה וקפל לפניךמשוך את הידית ¿
.את המכסה 

בוי האש.הוצא את מטף כי¿

בוי האש לאחר כל שימוש,דאג למלא את מטף כי
ת, הוא עלולובדוק אותו מדי שנה או שנתיים. אחר

ה חירום.לא לתפקד במקר

בה אתהרישות החוק במדינה שב לדשים ל
נוהג.

כבכת הכלים של הרער

 הערות כלליות

למעט דגמים מסוימים המיועדים לייצוא למדינות
כת כליםכב אינם מצוידים בערמסוימות, כלי הר

כת כליםכב מצויד בערלהחלפת גלגל. אם הר
להחלפת גלגל, היא תימצא בתא האחסון
שמתחת לרצפת תא המטען. כלים מסוימים

כב. למידע נוסףלהחלפת גלגל הם ייחודיים לר
על הכלים הנחוצים והמאושרים להחלפת גלגל

ס מורשהכז שירות של מרצדכבך פנה למרבר
מטעם כלמוביל בע“מ.

חיים להחלפת גלגל יכולים לכלול,כלים הכר
לדוגמה:

מגבה.£
ת גלגלים.ד לעצירס£
מפתח אומים.£
מפתח גביע.£
כוז.פין מר£

המגבה שוקל כ� 3.4 ק“ג.

בי של המגבה מצויןמה המרכושר ההר
בקת למגבה.בתווית המוד
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ה מתקפל.ד עצירס

כה לתיקון נקרכב עם גלגל חלופי וערכלי ר

 (לתיקון נקר)TIREFITכת ער

חס לניפוח צמיג.מד

ה.לולאת גריר

בוק המכיל חומר איטום.בק

פתח את דלת תא המטען.¿

 עמוד«ם את רצפת תא המטען (הר¿
.(298

 עמוד«כת לתיקון נקר (השתמש בער¿
.(329

חס לניפוח צמיג שוקל כ� 1.2 ק“ג.המד

חס לניפוח צמיג הוא מכשיר נטולהמד
כזתחזוקה. אם ארעה תקלה, פנה למר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

המגבה אינו מצריך תחזוקה. אם ארעה
סכז שירות של מרצדתקלה, פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

מפתח.

בוק חומר איטום.בק

חס לניפוח צמיג.מד
ה.לולאת גריר

מפתח ברגים.
מגבה.

כוז.פין מיר

כת הכלים להחלפת גלגל נמצאת במגש בתאער
האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.

פתח את דלת תא המטען.¿

 עמוד«ם את רצפת המטען מעלה (הר¿
.(298

דוגמה: ייתכנו הבדלים בציוד בהתאם למדינת
ייצוא.

כב הכנת הר

צמיג נקור  

כבך מצויד בפריטים הבאים:ייתכן כי ר

 עמוד«(MOExtended צמיגי אל�תקר £
.(329

כב עםכב אינה נחוצה בכלי רהכנת הר
 (צמיגי אל�תקר).MOExtendedצמיגי 

)TIREFIT(נקר  ןוקיתל הכרע£

בד)גלגל חלופי (במדינות מסוימות בל£

.)371 דומע «(

כב שמותקנים בהם צמיגי אל�תקר לאכלי ר
 במפעל. לכן, מומלץTIREFITכת מצוידים בער
כה זו אם אתה מתקין צמיגים ללאלהצטייד בער

כושף. ניתן לרתכונות אל�תקר כגון צמיגי חור
ס מורשהכז שירות של מרצד במרTIREFITכת ער

מטעם כלמוביל בע“מ.

דומע «(מידע על החלפה/התקנה של גלגלים
353(.

חק מהתנועה ככלכב הרעצור את הר¿
ה.בה, לא חלקה וישרהאפשר, על קרקע יצי

ת חירום.הפעל את פנסי אזהר¿

 עמוד«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿
.(173
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מיים לפנים, אםיישר את הגלגלים הקד¿
אפשר.

דומם את המנוע.¿

פתח את דלת הנהג.¿

,0כב נמצאת במצב אלקטרוניקת הר

ת המפתח ממתג ההתנעה.כמו בהסר

 ממתגStart/stopהוצא את הלחצן ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

או, אם המפתח בתוך מתג ההתנעה:

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

כב. וודאבים לצאת מהרכל הנוסעים חיי¿
שאין הם מסתכנים כאשר הם עושים זאת.

וודא שאף אחד אינו נמצא סמוך לאזור
םהסכנה, בעת החלפת הגלגל. כל אד

בשאינו מסייע ישירות בהחלפת הגלגל, חיי
לעמוד, לדוגמה, מאחורי מעקה הבטיחות.

ב לתנאי התנועהכב. שים לצא מהר¿
כאשר אתה עושה זאת.

סגור את דלת הנהג.¿

 עמוד 326)«ה (הצב את משולש האזהר¿
רישות החוק.ב לדחק מתאים. שים לבמר

צמיגי אל�תקר) MOExtended (צמיג

הערות כלליות

(צמיגי אל�תקר) מאפשרים MOExtendedצמיגי 
בוד רוב  לחץכבך להמשיך בנסיעה גם לאחר אילר

האוויר בגלגל אחד או בכמה גלגלים אם אין
עליהם סימני נזק נראים לעין.

ניתן לזהות צמיגי אל�תקר באמצעות סימון
MOExtendedהמופיע על דופן הצמיג. הסימון 
ך הגודל, העומס וקוד המהירות שלנמצא ליד ער

הצמיג.

,MOExtended רקת�לא יגימצב שמתשהל ןתינ
ה של אובדן לחץכת האזהררק בשילוב עם מער

ת לחץ אווירכת בקראוויר בצמיגים או מער
בצמיגים.

בוד לחץ אווירה של איאם הודעת האזהר
ב�תכליתית:בצמיגים מופיעה בתצוגה הר

 עמוד 273).«פעל לפי ההנחיות בתצוגה (£
ם לצמיג.בדוק את הנזק שנגר£

אם אתה ממשיך לנהוג, הקפד על הערות£
הבאות.

כבבי המותר הוא � 80 ק“מ אם הרחק המרהמר
כב עמוסעמוס חלקית או כ�30 ק“מ אם הר

במלואו.

חק הנהיגה האפשריכב, מרבנוסף על עומס הר
תלוי:

במהירות.£
ך.רבתנאי הד£
ה החיצונית.בטמפרטור£

תנאי נהיגה קשים או תמרונים פתאומיים
חק הנהיגה עם צמיגעלולים לקצר את מר

נקור, ואילו סגנון נהיגה מתון עשוי להאריך את
חק הנהיגה.מר

בו ניתן לנהוג בהפעלת חירוםבי שהטווח המר
בודה על איבה הודעת האזהרע שנמדד מהרג

ב�תכליתית.לחץ אוויר מופיעה בתצוגה הר

בית של 80 קמ“ש.אסור לחרוג מהמהירות המר

בעת החלפת צמיג אחד או כל הצמיגים, ודא
כבך ב�:שאתה משתמש  ר

ת הצמיג.מיד£
סוג הצמיג.£
”.MOExtendedצמיג עם סימון “£

אם צמיג נקור ולא ניתן להחליפו בצמיג
MOExtendedניתן להתקין צמיג רגיל באופן ,

הזמני. וודא שאתה משתמש בצמיג במיד
ף או קיץ).ובסוג הנכונים (צמיג חור

אינם מצוידים MOExtended כב עם צמיגיכלי ר
ומלץ לצייד מהמפעל. לכןTIREFITכת בער

, אם אתה מתקיןTIREFITכת כבך בעראת ר
לדוגמה צמיגיצמיגים שאינם צמיגי אל�תקר,

תוריש זכרמב  TIREFITתכרע שוכרל ןתינ .ףרוח
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

עים, לדוגמה,במצב חירום, מאפייני הנהיגה נפג
בעת ביצוע פנייה, בהאצת מהירות או בלימת פתע.

קיימת סכנת תאונה.

בעה. הימנעבית שנקאל תחרוג מהמהירות המר
מתמרוני היגוי ונהיגה פתאומיים ומנהיגה מעל

כה, בורות, נהיגת שטח),רמכשולים (שפות מד

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

»»
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)TIREFITכה לתיקון נקר (  ער

הערות בטיחות חשובות

TIREFIT.הוא חומר איטום לצמיגים 

ניתן להשתמש בו לאיטום נקרים קטנים עד 4
מ“מ, בפרט נקרים בסוליית הצמיג. ניתן

פיט בטמפרטורותכת טיירלהשתמש בער
�C° 20 חיצוניות עד .

מצבים הבאים חומר האיטום לצמיגים אינו יכולב
לתקן את הצמיג ולאטום אותו כהלכה:

אם קיימים חתכים או נקרים בצמיג הגדולים£
מאלה המצוינים לעיל.

אם חישוק הגלגל ניזוק.£
נסעת כאשר הצמיגים היו בתת�לחץ£

משמעותי או עם נקר בצמיג.

קיימת סכנת תאונה.

כב. התייעץ במוסך מוסמך.אל תמשיך לנסוע בר

ה אזהר  

כב עמוס במטען.בפרט אם ר

אל תמשיך לנהוג במצב חירום אם:

אתה שומע רעשי חבטה.£

כב מתחיל לרעוד.הר£

אתה רואה עשן ומריח גומי שרוף.£

בוע.בת באופן ק מתער®ESPכת מער£

פנות הצמיג.ישנם קרעים בד£

בדוק אתלאחר נהיגה במצב חירום, עליך ל
ע לשימושו העתידי.הצמיגים במוסך מוסמך בנוג

החלף את הצמיג הפגום.

ם לגירויים. אסורהחומר לאיטום צמיגים מזיק וגור
ך, עיניך או בגדיך, ואיןע עם עורבוא במגשהוא י

. שמור אתTIREFITבלוע אותו. אל תשאף אדי ל
ם של ילדים. קיימתג ידחק מהישחומר האיטום הר

סכנת פציעות.

ע עם חומר לאיטום צמיג, הקפדאם אתה בא במג
על הפרטים הבאים:

ך במים.שטוף מיד את חומר האיטום מעור£

ע עם עיניך אואם חומר האיטום בא במג£
ך, שטוף אותם מיד ביסודיות במים.עור

ה אזהר  

ה של בליעת חומר האיטום, שטוף מידבמקר£
הפה כלפי חוץ במים נקיים ושתה כמויותאת

אל תנסה לעורר הקאות. פנה גדולות של מים.
פואי.בלת טיפול רמיד לק

חומר םע עגמב ואבש ךידגב תא דימ ףלחה£
.וםטהאי

בלת טיפול לקדימפנה  ,תיגרלא הבוגת הלח םא£
.יאופר

חס לניפוח צמיג לזמןאל תפעיל את המד
ארוך  מ� 10 דקות ברצף ללא הפסקה.

ה.ת הוא עלול להתחמם יתר על המידאחר

חס לניפוח צמיגניתן להפעיל את המד
פעם נוספת לאחר שיתקרר.

הקפד על הוראות הבטיחות של היצרן המופיעות
חס ניפוח הצמיגים.על מד

TIREFITכת שימוש בער

רו לתוך הצמיג,אל תוציא עצמים זרים שחד¿
לדוגמה ברגים או מסמרים.

בקתהוצא את חומר האיטום, את מד¿
 TIREFITחס הניפוח מתוך אזורואת מד

האחסון מתחת לרצפת תא המטען
 עמוד 328).«(

הבקה  בתוך שדשל המד בק חלק הד¿
הראייה של הנהג.

םותסשל ךומס הקבדמה לש  קלח קבדה¿
הגלגל של הצמיג הפגום.
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 בצמיגהסר את המכסה השסתום ¿
הפגום.

םותסשה לע  יולימה רוניצ תא גרבה¿
.

ילמשח  לתוך שקע הכנס את התקע ¿
.)302 דומע «( ךבכרב טלוו 21 לש

 במתג1סובב את המפתח למצב ¿
. עמוד 156)«ההתנעה (

חסבמד בוי לחץ את מתג הפעלה/כי¿
.Iהניפוח למצב 

חס הניפוח מופעל. הצמיג מנופח.מד

תחילה, חומר האיטום נשאב לתוך הצמיג.
למשך (psi 73)הלחץ יכול לעלות ל�5 בר 

זמן קצר.

אל תפסיק את ניפוח הצמיג במהלך
ב זה.של

 עם הכבל וצינור הוצא את התקע ¿
חס לניפוח צמיגים.מתוך בית המד

בת לתוך התוש הברג את צינור המילוי ¿
.בוק חומר האיטום לצמיג של בק

כשראשו בוק חומר האיטום הכנס את בק ¿
חסשל המד כלפי מטה לתוך השקע 

לניפוח צמיג.

חמש דקות.הנח למשאבה לפעול במשך¿
ב לשמור על לחץ של לפחות 1.8הצמיג חיי

.(psi 26)בר 

 לאחר חמש (psi 26)ג לחץ של 1.8 בראם הוש
ג לחץ אוויר בצמיג“.דקות, ראה ”הוש

.  לאחר(psi 26)ג לחץ על 1.8 בר אם לא הוש
.“גימצב ריווא ץחל גשוה אל” האר ,תוקדחמש 

אם קיימת דליפת חומר איטום, הקפד לנקות
ם האפשרי. מומלץאת האזור המזוהם בהקד

להשתמש במים נקיים.

םתוא הקנ ,ךידגב לעחומר איטום  חרמנ םא
כלורואתילן .בפר ירשפאה םדקהב

האזהר 
,ררוש, לאחר הזמן המוגדג הלחץ הדאם לא הוש

 חומר האיטום אינו יכול.רומח ןפואב קוזינ גימצה
לתקן את הצמיג כעת. צמיגים פגומים וחוסר לחץ
אוויר בצמיגים עשויים לפגוע באופן משמעותי

כב.  קיימתבמאפייני הבלימה והנהיגה של הר
סכנת תאונה.

כב. פנה למוסך מוסמך.אל תמשיך לנהוג בר

האזהר 
ע במאפייניצמיג שטופל זמנית בחומר איטום פוג

הנהיגה ולא מתאים לנסיעה במהירות גבוהה.
קיימת סכנת תאונה.

לכן, עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך ולנהוג
תבית המותרבזהירות. אל תחרוג מהמהירות המר

כבך תוקן באמצעות חומראם אחד הצמיגים בר
איטום.

ג לחץ אוויר בצמיגלא הוש

ג לחץ של 1.8אם לאחר חמש דקות לא הוש
:(psi 26)בר 

חס לניפוח צמיג.כבה את המד¿

נתק את צינור משאבת האוויר מהשסתום.¿

ב כי חומר האיטום עלול לדלוףנא שים ל
בעת ניתוק של צינור המילוי.

נהג באיטיות לפנים או לאחור כ�10 מטר.¿

נפח את הצמיג שוב.¿

בלאחר 5 דקות לכל היותר, לחץ הצמיג חיי
.(psi 26)להגיע לפחות ל� 1.8 בר 

ג לחץ אוויר בצמיגהוש
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בוק חומר האיטום המשומשדאג לסלק את בק
כז שירותבה, לדוגמה במרביבאופן אחראי לס
ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

בהביה למען איכות הס  הער 

ג לחץ של  1.8 בראם לאחר 5 דקות  הוש
(26 psi):

חס הניפוח.כבה את מד¿

נתק את צינור המילוי מהשסתום של¿
הצמיג הפגום.

חסבוק חומר האיטום, המדאחסן את בק¿
ה.לניפוח הצמיג ואת משולש האזהר

התחל מיד בנסיעה.¿

עצור לאחר נהיגה של כעשר דקות ובדוק¿
חסאת לחץ האוויר בצמיג באמצעות המד

ניפוח הצמיג.

ב להיות כעת לפחות 1.3 ברלחץ האוויר חיי
.(19 psi)

בית של צמיג שתוקן באמצעותהמהירות המר
חומר איטום היא 80 קמ“ש. את חלקה העליון

ביק על לוח יש להדTIREFITבקת של מד
ה הראיה של הנהג.במחוונים בשד

ף עלוללאחר השימוש, חומר איטום עוד
להיפלט מצינור המילוי. מצב זה עלול לגרום

 הכנס את צינור המילוי לשקיתלכתמים. לכן
.TIREFIT כתהפלסטיק שהכילה את ער

האזהר 
רוש במהלך נסיעהג לחץ האוויר הדאם לא הוש

ע חומרה, הצמיג פגום באופן חמור. כרגקצר
האיטום לצמיגים אינו יכול לתקן את הצמיג.
צמיגים פגומים. חוסר לחץ אוויר בצמיגים עשויים
לפגוע באופן משמעותי במאפייני הבלימה והנהיגה

כב. קיימת סכנת תאונה.של הר

כב. פנה למוסך מוסמך.אל תמשיך לנהוג בר

בקה עם טלפון שלכבך מדאתה תמצא בר
שירות 24 שעות של כלמוביל בע“מ לדוגמה

.Bה על קור

אם לחץ האוויר הוא עדיין 1.3 בר, תקן אותו¿
כי הניפוח נמצאתבקה המכילה את ער(מד

.)קלדה יולימ חתפ תיתלד לש ימינפה הדצב

 הפעל אתלהגדלת לחץ האוויר בצמיג:¿
חס ניפוח הצמיגים.מד

לחץ עללהפחתת לחץ האוויר בצמיג: ¿
 שליד מד הלחץלחצן שחרור הלחץ 

.

אם לחץ האוויר תקין, נתק את צינור המילוי¿
משסתום הצמיג המתוקן.

הברג את מכסה שסתום הצמיג על הצמיג¿
המתוקן..

בוק חומר האיטום מחוץמשוך את בק¿
חס ניפוח הצמיג.למד

בוק חומר איטום.צינור המילוי נשאר בבק

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר ודאג¿
להחליף את הצמיג.

םבוק חומר האיטום בהקדהחלף את בק¿
האפשרי במוסך מוסמך.

בוק חומר האיטוםדאג להחליף את בק¿
בע שנים במוסך מוסמך.לצמיגים כל אר

כבמצבר הר

 הערות בטיחות חשובות

עת ביצוע עבודות על המצבר, כגון ניתוקב

רשים כלים מיוחדים ומומחיות. לכן,והתקנה, נד

בצע את כל העבודות על המצבר במוסךיש ל

מוסמך.

האזהר 
ה על המצבר המתבצעת באופן לא נכון,עבוד

עלולה, לדוגמה, לגרום לקצרים חשמליים. מצב
ABSכות הבטיחות כגון בש את מערכזה עלול לש

»»
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ת (בקרESPכת למניעת נעילת גלגלים) או (מער
בות אלקטרונית).יצי

ע, ואתה עשוי לאבדכבך עלולה להיפגבטיחות ר
כב במקרים הבאים:שליטה בר

בעת בלימה.£
בעת ביצוע פעולות היגוי פתאומיות ו/או בעת£

נסיעה במהירות לא מתאימה.

קיימת סכנת תאונה.

ה של קצר חשמלי או במצב דומה יידע אתבמקר
כב.המוסך המוסמך מיד. אל תמשיך לנהוג בר

בצע את כל העבודות הקשורות למצברעליך ל
במוסך מוסמך.

ESP ועל  עמוד ABS )»(73למידע נוסף על 

. עמוד 78)«(

:AMG ו� Cabrioletsכל הדגמים למעט דגמי 

חשמל סטטי עשוי ליצור גצים שעלולים להצית
גזי מצבר דליקים מאוד. קיימת סכנת פיצוץ.

כב כדי להסירכב הרע במרלפני הטיפול במצבר, ג

את החשמל הסטטי שנצבר.

ת בעת טעינתתערובת גזים דליקה מאוד נוצר
כב באמצעות כבליהמצבר ובעת התנעת הר

עזר.

וודא תמיד שאין עליך או על המצבר חשמל
בות:סטטי. החשמל הסטטי נוצר בעק

בישת בגדים סינטטיים.ל£
ב.חיכוך הבגדים כנגד המוש£
משיכה או החלקה של מצבר על שטיחים£

או על חומרים סינטטיים אחרים.
שפשוף המצבר במטלית.£

ה  אזהר 

בתהליך הטעינה מצבר מייצר גז מימן. אם נוצר
קצר חשמלי או ניצוץ, הוא עלול להצית את גז

המימן. קיימת סכנת פיצוץ.

עב החיובי של מצבר מחובר אינו נוגוודא שהקוט£
כב.בחלקי הר

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלים.£

בור או הניתוק שלר החידעל סלהקפיד חשוב £
בי המצבר כמתואר בספר זה.קט

ה  אזהר 

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא£
ביות זהה מחובריםבי המצבר בעלי קוטשקוט

ביניהם.

בורר המתואר של חידחשוב מאוד לשמור על הס£
או ניתוק כבלי עזר.

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£
כשהמנוע פעול.

ה  אזהר 
המצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת

פציעות.

ע עם העור, העיניים או הבגדים. אל תשאףמנע מג
חק מצבריםכון מעל המצבר. הרגזי מצבר. אל תר

ם של ילדים. שטוף מייד חומצת מצברג ידמהיש
בלת טיפול רופאי.במים ופנה לק

בהביה למען איכות הס  הער 
המצברים מכילים מזהמים.

הסילוקם באשפה הביתית היא עביר
על החוק.

ש לאסוף אותם בנפרד ולסלקםי
בה במתקן מחזור.ביבאופן אחראי לס

בה.ביסלק מצברים באופן אחראי לס
כזהבא סוללות משומשות למר

ס מורשה מטעםשירות של מרצד
ת איסוףכלמוביל בע“מ או לנקוד

ת.מיוחד

ביעות במוסך מוסמך.בדוק את המצבר בק
תהקפד על מרווחי השירות המצוינים בחובר

כז שירות מורשה שלהשירות או פנה למר
ס מטעם כלמוביל בע“מ למידע נוסף.מרצד

עות למצברבצע את כל העבודות הנוגיש  ל
בהם עליךבמוסך מוסמך. במקרים חריגים ש

לנתק את המצבר בעצמך, הקפד על
הפעולות הבאות:

רות.רדכב כנגד הידאבטח את הר£
נתק את ההצתה.£

ב השלילי ולאחריונתק תחילה את הקוט£
ב החיובי.נתק את הקוט

כבכל כלי הר
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 לאחר ניתוקPבת ההילוכים נעולה במצב תי
המצבר.

בתום העבודות התקן כהלכה את המצבר ואת
ב החיובי.כיסוי הקוט

הקפד על אזהרות הבטיחות ונקוט אמצעי הגנה
בעת הטיפול במצבר.

סכנת פיצוץ

כב משקפי מגן.הר

חק ילדים.הר

ציית לספר נהג זה.

ב אש ולהבות גלויות ואיןאסור לקר
לעשן כאשר אתה מטפל במצבר.

.ניצוצותת הימנע מיציר

חומצת מצבר היאאלקטרוליט או 

ע עם עיניים,חומר מאכל. מנע מג

עור ובגדים.

בש ציוד מגן מתאים, בפרטל
כפפות, סינר ומשקפי מגן.

אותה ףוטש ,הצמוח הזתוה םא
אפורב ץעייתה .םייקנ םימב דימ
.ךרוצה תדימב

ס בנץ ממליצה לךמטעמי בטיחות, מרצד
הה בחנה ואישרלהשתמש במצברים שהחבר

בה בעתכבך. למצברים אלה עמידות רעבור ר
כב להיכוותהתנגשות, המונעת מנוסעי הר

בכוויות כימיות בעת תאונה.

כםכדי שחיי השירות של המצבר יגיעו לאור
הבי האפשרי, עליו להיות תמיד טעון במידהמר

מספקת.

כב עלולבדומה לסוללות אחרות, מצבר הר
כב.להתרוקן עם הזמן, אם לא תשתמש בר

כזבמקרים כאלה דאג לנתק את המצבר במר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

באפשרותך גם לטעון את המצבר באמצעות
ס בנץ. למידע נוסףמטען שהומלץ על�ידי מרצד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר
כלמוביל בע“מ.

בהבדוק את טעינת המצבר בתכיפות רדאג ל
כב בעיקר לנסיעותיותר, אם אתה משתמש בר

כב ללא פעולה למשךקצרות או משאיר את הר
כז שירות מורשהפרקי זמן ארוכים. התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, אם אתה צריךמרצד
כב חונה למשך פרק זמן ארוך.להשאיר את הר

כב, הוצא את המפתחכאשר אתה מחנה את הר
כני חשמל כלשהם. כךך להזין צראם אין צור
כב במעט מאוד אנרגיה ויישמר מתחישתמש הר

המצבר.

ה  אזהר 

12Vטעינת מצבר 

במהלך הטעינה רגילה או טעינה בכבלי עזר, גזים
נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת

פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש, להבות,
גצים ועישון. וודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר

כון מעלב. אל תרמתבצעת במקום מאוורר היט
המצבר.

ה  אזהר 
מצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת פציעות.

בין העור,ע בין חומצות המצבר ללכן יש למנוע מג
העיניים או הבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל

םג ידחק מצברים מהישכון מעל המצבר. הרתר
רבצמה תצמוע, שטוף את חשל ילדים. לאחר המג

פואי.ר  לופיט תלבקל דיימ הנפו םימב

:Mercedes-AMG או Cabrioletsדגמי 

השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח
.14.4Vבי של טעינה מר

כל הדגמים האחרים:
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ה  אזהר 
ה נמוכהמצבר מרוקן יכול לקפוא בטמפרטור

ת קיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזרמנקוד

או בעת הטענת המצבר, גזים עשויים להיפלט

מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני הטענתו או לפני

ת כבלי עזר.התנעת המנוע בעזר

השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח

בי של 14.8 וולט.טעינה מר

תטען את המצבר רק באמצעות נקוד

כבלי העזר.בור שלהחי

בור להתנעה בכבלי עזר נמצאת בתאת החינקוד

 עמוד 336).«המנוע (

פתח את מכסה תא המנוע.¿

ב החיובי חבר את מטען המצבר לקוט¿

ר שמחבריםדת ההארקה באותו הסולנקוד

מצבר עזר אחר להתנעה בכבלי עזר

 עמוד 336).«(

כון מעלחק אש ולהבות חשופות. אל תרהר
כב, אלאהמצבר. אין לטעון מצבר שמותקן בר

ס בנץ. מטעןאם המטען נבחן ואושר על ידי מרצד
ס בנץכבי מרצדמצברים שמותאם במיוחד לר

כישה בתורה וזמין לרנבדק ואושר בידי החבר
אביזר. המכשיר מאפשר לטעון את המצבר בעת

בדיקת זמינותכב. למידע נוסף ולשהוא מותקן בר
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ. קרא את הוראות ההפעלה של
מטען המצברים לפני הפעלתו.

 ו�Cabrioletsכל הדגמים למעט דגמי 
Mercedes-AMG :ה לאאם נורית החיווי/אזהר

נדלקת בלוח המחוונים בטמפרטורות נמוכות,
ה זה,ניתן להניח שהמצבר המרוקן קפא. במקר

כב בכבלי עזר אואין באפשרותך להתניע את הר
לטעון את המצבר. חיי השירות של המצבר
שהופשר עשויים להיות קצרים יותר. תכונות

ע, במיוחד בטמפרטורותההתנעה עלולות להיפג
כזנמוכות. בדוק את המצבר המופשר במר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

:Mercedes-AMG ו� Cabrioletsדגמי 
בטמפרטורות נמוכות אין לטעון מצבר מנותק

באמצעות מטען מצברים. אפשר למצבר
ת, חיילהתחמם מעט תחילה, אם צריך. אחר

השירות של מצבר שהפשיר עלולים להיות
קצרים יותר, ומאפייני ההתנעה עלולים

ע במיוחד בטמפרטורות נמוכות.להיפג
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ה  אזהר 
קיימת סכנת פציעות.מצבר מכיל חומצה מאכלת. 

כוןבין העור, העיניים או הבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תרע בין חומצות המצבר ל לכן יש למנוע מג

ע, שטוף את חומצת המצבר במים ופנה מידם של ילדים. לאחר מגג ידחק מצברים מהישמעל המצבר. הר

בלת טיפול רופאי.לק

ה  אזהר 
במהלך טעינה רגילה או התנעה בכבלי עזר, עשויים גזים נפיצים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש, להבות, גצים ועישון. וודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר מתבצעת

כון מעל המצבר.ב. אל תרבמקום מאוורר היט

ה  אזהר 
ה של קצר חשמלי או גצים, הגז עשוי להתלקח. קיימת סכנתבתהליך הטעינה המצבר מייצר גז מימן. במקר

פיצוץ.

כב.ע עם חלקי הרב החיובי של מצבר מחובר אינו בא במגוודא שהקוט£

לעולם אל תניח חפצים או כלים ממתכת על המצבר.£

בור וניתוק המצבר.בי המצבר בעת חיבורי קוטר המתואר של חידחשוב מאוד להקפיד על הס£

ביות זהה.בי מצבר בעלי קוטבעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא שאתה מחבר קוט£

בור או ניתוק של  כבלי עזר.ר המתואר בעת חידחשוב לשמור על הס£

בי המצבר כשהמנוע פועל.לעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

ה  אזהר 
ת הקיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזר או בעתה נמוכה מנקודמצבר מרוקן יכול לקפוא בטמפרטור

טעינת המצבר, גזים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

ת כבלי עזר.אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני טעינתו או לפני התנעת המנוע בעזר

ביר להניח שהמצבר הפרוק קפא.ה אינן נדלקות בטמפרטורות נמוכות, סאם נוריות חיווי/אזהר

ך חיי השירותכב בכבלי עזר ואל תטען  את המצבר. ייתכן שיתקצר אורה זה, אל תתניע את הרבמקר

ע, בייחוד בטמפרטורות נמוכות.של מצבר שהופשר. מאפייני ההתנעה של המצבר עשויים להיפג

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצד המצבר המופשר במרבדיקת דאג ל

תב חיובי ונקודבור של כבלי העזר שהן קוטבתהליך ההתנעה בכבלי עזר השתמש רק בנקודות החי

הארקה בתא המנוע.

:Mercedes-AMG ו� Cabrioletsכל הדגמים למעט דגמי 
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כב:כל כלי ר

ף עלול לגרום נזק לממירת דלק שלא נשרהימנע מניסיונות התנעה חוזרים וארוכים.  אחר
הקטליטי.

כב, ניתן להתניע אתה להתנעת המנוע. אם נפרק מצבר הר אל תשתמש במטען לטעינה מהיר
כב אחר באמצעות כבלי עזר.המנוע ממצבר של ר

הקפד על נקודות הבאות:
כבכב האחר, התנע את הרכב יש גישה למצבר. אם אין גישה למצבר הרלא בכל כלי הר£

באמצעות מצבר שני או באמצעות התקן להתנעה באמצעות כבלי עזר.
כת הפליטה קרים.כב באמצעות כבלי עזר רק כאשר המנוע ומערניתן להתניע את הר£
אל תתניע את המנוע אם המצבר: Mercedes-AMG ו� Cabriolets הדגמים למעט דגמי £

קפוא. הפשר את המצבר תחילה.
כב באמצעות כבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.ניתן להתניע את הר£
השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב גדול דיו ובעלי צבתים מבודדים.£
אם המצבר התרוקן לחלוטין, השאר את המצבר העזר מחובר כמה דקות לפני שאתה מנסה£

להתניע. באופן זה תטעין מעט את המצבר הריק.
כב.ע בין שני כלי הרוודא שאין מג£

וודא כי:
כבלי העזר לא פגומים.£
עים בחלקי מתכת אחרים בעוד שכבלי העזרבים אינם נוגהחלקים החשופים של צבת הקט£

מחוברים למצבר.
 או מאוורר כאשר המנועVע עם חלקים נעים כגון רצועת הינע בואו במגאסור שכבלי העזר י£

פועל.

כב באמצעות הפעלת בלם החניה החשמלי.אבטח את הר¿

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿

בות להיות כבויות. אם אתה משתמשההצתה מנותקת. כל נוריות החיווי בלוח המחוונים חיי¿
 עמוד 156).« במתג ההתנעה והסר אותו (0במפתח, סובב אותו למצב 

.’ה וכוכני החשמל, לדוגמה חימום חלון אחורי, תאורכבה את כל צר¿

פתח את  מכסה המנוע.¿

ת הארקהמכסה נקוד
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.והסרבוב בע סיר סובב את התפסים ¿

 של מיכל נוזל שטיפת שמשה.הסר את הכיסוי ובו זמנית לחץ מטה את לוח הכיסוי ¿

כב האחר או התקן להתנעה בכבלי עזר.מציין את מצבר הר מיקום מספר 

בכיוון החץ. ב החיובי של הקוט החלק את המכסה ¿

,כב המסייע של מצבר הר ב החיובי כבך לקוטשל ר ב החיובי חבר את הקוט¿

כב שלך.של מצבר הר ב החיובי באמצעות כבל עזר. התחל תמיד בקוט

כב המסייע, והנח לו לפעול במהירות סרק.התנע את מנוע הר¿

כבךהר ת ההארקה לנקוד כב המסייע של מצבר הר ב השלילי חבר את הקוט¿

.כב המסייע באמצעות כבל עזר. תחילה, חבר את כבל העזר למצבר הר

התנע את המנוע.¿

לפני שאתה מנתק את כבלי העזר, אפשר למנועים לפעול כמה דקות.¿

 לאחר מכן מהצבת,ב השלילי ומהקוט ת ההארקה תחילה הסר את כבל העזר מנקוד¿
 בכל פעם שאתה מנתק את הכבלים, התחל תמיד במצבר.ב החיובי ומהקוט החיובי 

כבך.ר

.ב החיובי של הקוט ת את כבלי העזר להתנעה, סגור את מכסה אחרי שהסר¿
בות עבור התפסים נמצאים בדיוקת הארקה למקומו. וודא שכל התושהחזר את מכסה נקוד¿

מתחת לשקע התואם בשקע.

בבוב כדי לשלבע סיבים.סובב את התפסים רבות עד שהם משתללתוש חוף את התפסים ד¿
אותם.

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המצבר במוסך מוסמך, לדוגמה במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

בת לתנאי הפעלה רגילים.התנעה בכבלי עזר אינה נחש
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הה והתנעה בגרירגריר

 הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 
תפקודי בטיחות מוגבלים או לא זמינים אם:

המנוע אינו מופעל.£

כת הבלמים או בהגה הכוח.קיימת תקלה במער£

כתקיימת תקלה באספקת מתח למער£
כב.החשמל של הר

כבך נגרר, יש להפעיל כוח גדול יותר באופןאם ר
משמעותי בהיגוי בבלימה. קיימת סכנת תאונה.

ה. וודא כי גלגלה זה השתמש במוט גרירבמקר
ה.ההגה נע בחופשיות לפני גריר

כב אחרכב אחר או התנעת רת רבעת גריר
ה, אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכוללבגריר

כבך:המותר של ר

כב.ה עלולה להתנתק מהרלולאת הגריר£

עלול לסטות או אפילוכב/גורר שילוב ר£

להתהפך.

קיימת סכנה לתאונה.

כב אחר,ה של רה או התנעה בגרירבעת גריר

אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכולל המותר

כבך.של ר

ה  אזהר 

כב.ת הרבעת גריר£

כב.במתקן לשטיפת הר£

אםבלם החניה החשמלי משוחרר.וודא ש
קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי, פנה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר
כלמוביל בע“מ.

הה או את מוט הגרירחבר את כבל הגריר

ת עלולבד, אחרה בלאל לולאות הגריר

כב.ם נזק לרלהיגר

כבת רהקפד על הנקודות הבאות בעת גריר

ה:ת כבל גרירבעזר

ה לאותו צד בשני כליחבר את כבל הגריר£

כב.הר

ךכו של הכבל אינו עולה על האורוודא שאור£

המאושר בחוק. סמן את האמצע של כבל

xבן, לדוגמה (30 ה באמצעות בד להגריר
30 ס“מ). כך משתמשי כביש אחרים יודעים

כב נגרר.שר

ה.ה רק ללולאת הגרירחבר את כבל הגריר£

כב הגורר בזמןב לפנסי הבלימה של הרשים ל£

חק מספיק כדינסיעה. תמיד שמור על מר

פוי.יהיה רשהכבל לא 

ה או בשרשראותאל תשתמש בכבלים מפלד£

ת עשויכבך. אחרה כדי לגרור את רפלד

כבך.ם נזק לרלהיגר

ה כדי לחלץ אתאל תשתמש בלולאת הגריר

כב. אםכב, מאחר שזה עלול לגרום נזק לרהר

ת מנוף.כב בעזריש לך ספקות, חלץ את הר

ה, התחלאם אתה גורר או מתניע בגריר

לנסוע באיטיות. אם המשיכה חזקה מדי,

כב.ם נזק לכלי הרעלול להיגר

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי

 ואל תפתח את דלת הנהג או אתNלמצב 

ת,ה. אחרמי במהלך הגרירדלת הנוסע הקד

 באופןPבת ההילוכים עשויה לעבור למצב תי

ם נזקבות זאת עשוי להיגראוטומטי. בעק

בת ההילוכים.לתי

ניתן להשיג כבלי עזר ומידע נוסף אודות
סכז שירות של מרצדכבלי עזר בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

כבך נמצא בלוחיתמידע על המשקל הכולל של ר
 עמוד 377).«(כב זיהוי הר

DISTRONICאם סייען התנגשות פלוס, 

PLUS או תפקוד HOLDכב מופעלים, הר

בולם אוטומטית במצבים מסוימים.

כב, נטרל אתכדי למנוע נזק לר

DISTRONIC PLUS�  ואת תפקוד ה 

HOLD:במצבים הבאים או דומים 
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ביחק מרכב למראתה רשאי לגרור את הר

השל 50 ק“מ. אסור לחרוג מעל מהירות גריר

של 50 קמ“ש.

ה עולה על 50 ק“מ, ישחק גריראם מר

כב ולהובילו.להרים את כל הר

ה ולהתנעהעות לגריררישות החוק הנוגציית לד
ה הקיימות במדינות שאתה נוהג בהן.בגריר

כב מאשר לגרור אותו.עדיף להוביל את הר

כב ניזוקה, הובל אותובת ההילוכים של הראם תי

כב הובלה או על נגרר.על ר

בת הילוכים, דאג להוביל אתם נזק לתיאם נגר
בת בתיNב מצב כב גרר. יש לשלכב על גבי רהר

כב.ההילוכים כדי לגרור את הר

בת ההילוכיםאם לא ניתן להעביר את תי
כבכב על ר, הובל את הרNהאוטומטית למצב 

הובלה או גרר.

ת:ב להיות מחובר וטעון. אחרהמצבר חיי

לא תוכל לסובב את המפתח במתג£

2.ההתנעה למצב 

לא תוכל לשחרר את בלם החניה£

החשמלי.

בת ההילוכיםאת תיבלא תוכל לשל£

.....Nבמצב האוטומטית 

נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית לפני

ת, אתהאחר עמוד 92). «כב (ת הרגריר
כב נעול בעתעלול להימצא מחוץ לר

תו.חיפתו או גרירד

 עמוד«ה (נטרל את האזעקה נגד גריר

כב.ת הר83) לפני גריר

הה של לולאת הגריר  התקנה/הסר

ההתקנה של לולאת הגריר

ה הניתנותנקודות ההתקנה עבור לולאות הגריר
ה בפגושה נמצאות בפגושים. לולאות הגרירלהסר
.מי והאחורי נמצאות מתחת למכסה הקד

כת הכלים/מגשה מערהוצא את לולאת הגריר¿
 עמוד 327).«האחסון (

 פנימהלחץ את הסימון של המכסה ¿
בכיוון החץ.

 מעל הפתח.הסר את המכסה ¿

ה בכיוון השעון עדהברג את לולאת הגריר¿
ה והדק אותה.לעציר

הת לולאת הגרירהסר

ה מההברגה.שחרר את לולאת הגריר¿

 לפגוש ולחץ עליוהצמד את המכסה ¿
ב.עד שיישתל

כת הכלים/ה לערהחזר את לולאת הגריר¿
במגש האחסון.

כב כאשר שני הסרנים עלת רגריר
הקרקע

חשוב להקפיד על הוראות בטיחות אלה בעת 
 עמוד 339).«כבך ת רגריר

ת באופןבת ההילוכים האוטומטית עוברתי
, אם אתה פותח את דלת הנהגPאוטומטי למצב 

מי או מוציא את המפתחאו את דלת הנוסע הקד
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בת ההילוכיםממתג ההתנעה. כדי להבטיח שתי
כב,ת הר בעת גרירNהאוטומטית תישאר במצב 

ב להקפיד על הנקודות הבאות:אתה חיי

עליך  להשתמש במפתח במקום בלחצן¿
Start/Stop) ».(156 עמוד 

כב נייח וסובב את המפתח במתגוודא שהר¿
.0ההתנעה למצב 

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿
.Nלמצב 

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

 במתג2השאר את המפתח במצב ¿
ההצתה.

 עמוד«ת מצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(128

ת מצוקה שלוכב ופנסי אזהראם גוררים ר
ב כדי לאותתדולקים, השתמש במתג המשול

ה זה, יהבהבו רק פנסיכרגיל לכיוון מסוים. במקר
תהאיתות עבור הכיוון הרצוי. מיד לאחר החזר

תב למקומו, יתחילו פנסי אזהרהמתג המשול
המצוקה להבהב שוב.

כבהובלת הר  

בתכב בעלי תי/ כלי ר4MATIC כב עם כלי ר

הילוכים אוטומטית

בתכב עם תיה כלי ראסור להתניע בגריר
ת, אתה עלול לגרוםהילוכים אוטומטית. אחר

כל הדגמים:

כב רק בגלגלים, ולאאבטח את הר
כב כגון סרן אובחלקים אחרים של הר

כב.ם נזק לרת עלול להיגרבי היגוי. אחרכיר

ה  כדי להעמיס אתניתן להשתמש בלולאות גריר
כב על גרר או על מוביל, אם ברצונך להובילהר

אותו.

סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב¿
2.

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿
.....Nלמצב 

כב הועמס:מיד לאחר שהר
כב באמצעות הפעלהרות הררדמנע את היד¿

של בלם החניה החשמלי.

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו מהמתג.

כב.אבטח את הר¿

כב מועמס על גבי משאית, הסרןכאשר הר
בים להיות נייחים ולהימצאמי והאחורי חייהקד

כבכב הובלה. אסור להעמיד את הרעל אותו ר
ת,כב ההובלה. אחרבור של רת החימעל נקוד

כת הינע.ם נזק למערעלול להיגר

4MATIC כב עם  הערות לכלי ר

ה (התנעת מנוע במצב התנעה בגריר
חירום)

אם רק 4MATICכב עם כלי רלגרור אסור 
ת,מים; אחרמי או האחורי מורהסרן הקד
בת ההילוכים.ם נזק לתיעלול להיגר

 יש לגרור עם שני הסרנים4MATICכב עם כלי ר
כב הובלה.על הקרקע או להובילם על ר

מי או האחוריבת ההילוכים או הסרן הקדאם תי
כב הובלה או עלכב על רניזוקו, דאג להובלת הר

נגרר.

 אם יש תקלהכת החשמל:ם נזק למעראם נגר
בת ההילוכים האוטומטית תינעלבמצבר, תי

בת ההילוכים. כדי להעביר את תיPבמצב 
םב לספק זר, אתה חייNהאוטומטית למצב 

כב באותו אופן שלכת החשמל של הרלמער
 עמוד 336).«התנעה בכבלי עזר (

לה או על נגרר.כב הובכב על רהובל את הר
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בת ההילוכים האוטומטית.נזק לתי

למידע על “התנעה באמצעות כבלי עזר“ ראה
 עמוד 336).«(

ה  אזהר 

 הערות בטיחות חשובות

אם אתה מטפל, מגשר או מחליף נתיך שרוף

בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר, ייתכן עומס

יתר על כבלי החשמל. מצב זה עשוי להוביל

לשריפה. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

החלף תמיד נתיכים שרופים בנתיכים חדשים בעלי

שיעור אמפר נכון.

נתיכים חשמליים 

חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי אותו
ך.שיעור אמפר, אשר ניתן לזיהוי לפי הצבע והער

בלת מיקומי הנתיכים.כי הנתיכים רשומים בטער

תרשים מיקומי הנתיכים נמצאת: Coupeדגמי 
.) 343דומע «( בת הנתיכים בתא המטען על תי

תרשים מיקומי הנתיכים נמצא: Cabrioletדגמי 
כב.במסמכי הר

בה ותקןף, אתר את הסיאם נתיך חדש נשר
כז שירותאותה במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה של מרצד

כבהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר
ס בנץ, ושיש להם שיעורי אמפרשל מרצד

ת עלולכות רלוונטיות. אחררושים עבור מערד
כות.בים או למערכים  נזק לרלהיגר

כבך משמשים לניתוק מעגליםהנתיכים בר
ביםכיף נתיך, ייכשלו כל הרפגומים. אם נשר

במעגל ותפקודיהם.

  לפני החלפת נתיך

דומם את המנוע.¿

כני החשמל.כבה את צר¿

.) 156דומע «(וודא שההצתה מנותקת ¿
או

בעת שימוש במפתח, סובב את המפתח¿
במתג ההתנעה והסר אותו0 למצב 

.) 156דומע «(

דומע «(רות רדכב נגד הידאבטח את הר¿
173(.

בות להיותכל נוריות החיווי בלוח המחוונים חיי
כבויות.

בות נתיכים שונות:הנתיכים ממוקמים בתי

בת נתיכים בצד לוח המכשירים  בצדתי£
הנהג.

בת נתיכים באזור הרגליים של הנוסעתי£
מי.הקד

בת נתיכים בתא המנוע בצד שמאל שלתי£
כב, במבט בכיוון הנסיעה.הר

בת נתיכים בתא המטען.תי£

בת נתיכים בלוח המכשירים  תי

אל תשתמש בחפץ חד כגון מברג לפתיחת

לוח המכשירים. אתה עלול לגרום נזק ללוח

המכשירים או למכסה.

בתוודא שלחות אינה יכולה לחדור לתי

הנתיכים כאשר המכסה פתוח.

ב להתאיםת המכסה הוא חייבעת סגיר

ת לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון, אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

פתח את דלת הנהג.¿

כלפי חוץ ם את המכסה  הרלפתיחה:¿
בכיוון החץ והסר אותו.

למקומו החזר את המכסה ה: לסגיר¿
בחזית לוח המכשירים.
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מי.פתח את דלת הנוסע הקד¿

 מטה והסר אותו.קפל את המכסה ¿

בתוודא שלחות אינה יכולה לחדור לתי

הנתיכים, אם המכסה פתוח.

ב להתאיםת המכסה הוא חייבעת סגיר

ת לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון, אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

 עמוד 311).«ע (ונמה את הסכמ תא חתפ¿

 והסר שחרר את התפסים לפתיחה:¿
.את המכסה 

 פנימה עד שהואקפל את המכסה ¿

ב במקומו.ישתל

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי

מיהנוסע הקד

בתוודא שלחות אינה יכולה לחדור לתי

הנתיכים, כאשר המכסה פתוח.

ב להתאיםת המכסה הוא חייבעת סגיר

ת לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון, אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

ה  אזהר 
ם מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשהא

מית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועותהקד
המגבים. קיימת סכנת פציעות. תמיד הפסק את

התאש ינפל התצהה תלועפ תאו םיבגמה תלועפ
פותח את מכסה המנוע.

בת נתיכים בתא המנוע  תי

בת הנתיכים,בש את הלחות מעל תייי¿
בשה.ת מטלית יבעזר

.בת הנתיכים פתח את בורגי תי¿

בת נתיכים לפנים.תי הסר את המכסה ¿

 בדוק שאטם הגומי ממוקם נכוןה:לסגיר¿
.במכסה 

 לקצה האחורי שלהכנס את המכסה ¿
בת הנתיכים לתוך הסגר.תי

  והדק אתקפל מטה את המכסה ¿
.הברגים 

תואבטח בעזר הכנס את המכסה ¿
.התפסים 

.סגור את מכסה תא המנוע¿

בת נתיכים בתא המטעןתי

Coupe דגם  Sתרדס

בת  הנתיכים,וודא  שלחות לא תחדור לתי
אם המכסה פתוח.
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ת המכסה עליו להתאיםבעת סגיר
ת, לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון. אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

פתח את דלת תא המטען.¿

 בצדדים הימנישחרר את המכסה ¿

והשמאלי של החלק העליון באמצעות חפץ

שטוח.

 כלפי מטה  בכיוון החץ.פתח את המכסה ¿

בלת מיקומי הנתיכים ממוקמת בשקעט

בלת מיקומיבת הנתיכים. בטבצד של תי

ך הנתיךהנתיכים תוכל למצוא את ער

התואם ואת סוג הנתיך.

Cabriolet דגם Sת רדס

בת הנתיכים נמצאת מאחורי מכסה מאחוריתי
בים.משענות הגב של המוש

סכז שירות של מרצדלמידע נוסף פנה למר
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
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הערות בטיחות חשובות 

האזהר  

 הערות על נהיגה

כב מטען כבד, בדוק את לחץאם הועמס בר
האוויר בצמיגים ותקן אותו לפני תחילת הנסיעה.

ב לרעידות, רעשים ולקשייבמהלך הנסיעה שים ל
כב כגון משיכה לצד אחד. מצביםשליטה בר

כאלה עלולים להצביע על נזק בגלגלים או
בצמיגים. אם אתה חושד שצמיג אחד פגום,

םכב בהקדהאט את מהירותך מיד. עצור את הר
ם נזק לצמיגיםבדוק שלא נגרהאפשרי, כדי ל

ולגלגלים. נזק בלתי נראה בצמיג עלול לגרום
כב. אם לא מצאת סימני נזק,לחריגה בשליטה בר

בדוק את הצמיגים ואת הגלגלים במוסך מוסמך,
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלדוגמה במר

כלמוביל בע“מ.

הפעלה

האזהר  

לגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויים לגרוםג
בי המתלים.כיבי הבלמים בגלגלים או לרכינזק לר

קיימת סכנת תאונה.

החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים בהתאם
למפרטים המקוריים.

בעת החלפת גלגלים, וודא כי אתה מתקין גלגל
מאותו:

 ייעוד.£
סוג.£

בעת החלפת צמיגים, וודא כי אתה מתקין צמיג
מאותו:

ייעוד.£
 יצרן.£
 סוג.£

כבך בידיביזרים שאינם מאושרים עבור רא
ס בנץ או  כאלה שלא נעשה בהם שימושמרצד

נכון, עלולים לפגום בבטיחות בהפעלה.

לפני שאתה רוכש או משתמש באביזרים שאינם
סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ וברר פרטים על:
תאימות.£
רישות החוק.לד£
המלצות המפעל.£

מידע על מידות וסוגים של גלגלים וצמיגים עבור
כבך מופיע בסעיף ”שילובי צמיגים וגלגלים “ר
 עמוד 358).«(

כבך נמצא:מידע על לחץ אוויר בצמיגים עבור ר

בתווית לחצי אוויר בצמיגים במכסה מילוי£
 עמוד 171).«(דלק 

 עמוד 348).«(בנושא “לחץ אוויר בצמיג“ £

כת הבלמים והגלגלים.בצע שינויים במעראסור ל
כמו כן, אסור להשתמש בלוחות מרווח או במגיני

בטל את רישיוןבלמים. השימוש בהם יאבק ל
כב.הר

בל מידע נוסף אודות צמיגיםניתן לק
סכז שירות של מרצדוגלגלים  בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

צמיג נקור פוגם באופן חמור במאפייני הנהיגה,
כב. קיימת סכנתבהיגוי ובמאפייני הבלימה של הר

תאונה.

צמיגים ללא מאפייני אל�תקר:

אל תנהג עם צמיג נקור.£

החלף מיד את הצמיג הנקור בגלגל החלופי£
כז שירותאו בגלגל חלופי או התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

צמיגי אל�תקר:

הב למידע ולהערות האזהרהקדש תשומת ל£
 (צמיגי אל�תקר).MOExtendedאודות צמיגי 

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדליםהבאתו של הספר לד
זכור כי ייתכןבהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכל התפקודיםשר
כותעים גם למערהמתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.ולתפקודים הרלוונטיים ל

כזי שירותנא קרא את המידע אודות מר
ס מורשים מטעם כלמוביל בע“משל מרצד

 עמוד 28).«(
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הפעלה

פנותכב הקפד לא למחוץ את דבעת החניית הר
הצמיג. אם לא ניתן להימנע מכך, נהג לאט מעל

בד.כה, ובזווית קהה בלרמכשולים כגון שפות מד

םילגלגה יקושיחל קזנ םורגל לולע התא ,תרחא
ולצמיגים.

סוליית הצמיג � הערות בטיחות
חשובות

עומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הכביש
של הצמיג. הצמיג לא יהיה מסוגל יותר לפזר מים.

ת סכנתלפיכך, בנהיגה בכבישים רטובים מוגבר
הציפה, בפרט כאשר המהירות אינה תואמת את

תנאי הנהיגה. קיימת סכנת תאונה.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי,
מות שונות של שחיקההצמיגים עשויים להציג ר

במיקומים שונים של סוליית הצמיג. לכן, עליך
דיר את עומק סוליית הצמיג ואתבדוק באופן סל

מצב הסוליות של כל הצמיגים.

עומק סוליה מינימלי:

צמיגי קיץ: 3 מ“מ.£

 4 מ“מ.M+S:צמיגי £

ם להחליף את הצמיגים לפנימטעמי בטיחות הקד
רשת לפי חוק לעומק סוליהמגבלת הזמן הנד

מינימלי.

ה אזהר  

ב להערות על הגלגל החלופישים ל
 עמוד 371).«(

ך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמהאור
מים, וביניהם:גור

סגנון נהיגה.£
לחץ אוויר בצמיגים.£
חק נסיעה (קילומטרז‘).מר£ ת תקופתית לגלגליםביקור

ולצמיגים

ה אזהר  
בוד לחץ אווירצמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאי

בצמיגים. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את
כב. קיימת סכנת תאונה.השליטה בר

חפש סימני נזק בצמיגים והחלף מיד צמיגים
פגומים.

דיר את הגלגלים והצמיגים שלבדוק באופן ס
כבך לנזק פעם בחודש לפחות או מיד לאחרר

כים משובשות.רנהיגה בשטח או נסיעה בד
בוד לחץ אווירגלגלים שניזוקו עלולים לגרום לאי

בצמיגים.

ת לנזקים הבאים:ב מיוחדהקדש תשומת ל
חתכים בצמיגים.£
תקרים.£
קרעים בצמיגים.£
בליטות על צמיגים.£
התעוותות או שיתוך חמור של גלגלים.£

דיר את עומק סוליית הצמיג ואתבדוק באופן ס
 עמוד 346).«(מצב הסוליה לכל רוחב הצמיג 

מיים למצבאם צריך, סובב את הגלגלים הקד
בחון את הצד הפנימי שלנעילה מלאה, כדי ל

הצמיג.

בים להיות מותקנים מכסיעל כל הגלגלים חיי
שסתומים כדי להגן על השסתום מפני לכלוך

בד מכסהבר על השסתום מלולחות. אל תתקין ד
רטי או מכסי שסתומים אחריםהשסתום הסטנד

כבך. אלה לשימוש ברס בנץ אישרת מרצדשחבר
כות אחרות כגוןתתקין מכסים אחרים או מער

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים.מער

דיר את לחץ האוויר בכל הצמיגים,בדוק באופן ס
כולל בצמיג החלופי, בפרט לפני נסיעות ארוכות.

 עמוד«ך (ת הצורתקן את לחץ האוויר במיד
.(348

ת צמיגים, התקנתםבחיר
והחלפתם

ה אזהר  
חריגה ממגבלות העומס של הצמיג ומהמהירות

ת עשויה לגרום נזק לצמיג אובית המאושרהמר
להתפוצצותו. קיימת סכנת תאונה.

לכן, השתמש בצמיגים מסוגים ובמידות
בד. הקפד על שיעוריהמאושרים לדגם שלך בל

כבך.רושים לרהעומס ועל שיעורי המהירות הד

רישות מיוחדות שלת לדב מיוחדהקדש תשומת ל
רישות אלהכל מדינה החלות על אישור צמיגים. ד
הכבך. יתרעשויות לציין סוג צמיגים ספציפי לר
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ףנהיגת חור

ףנהיגת חור

 הערות כלליות

ף במוסךכבך לחורף הכן את רבתחילת החור
כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה, במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ב להערות בפרק “החלפת גלגל“שים ל
 עמוד 353).«(

MOExtendedצמיגי אל�תקר 

 מאפשרים לךMOExtendedצמיגי אל�תקר 
להמשיך לנהוג, גם אם אחד הצמיגים או יותר

מאבדים את רוב לחץ האוויר שלהם.

MOExtendedניתן להשתמש בצמיגי אל�תקר 
כת ניטור לחץ האוויר בצמיגיםרק יחד עם מער

סועם גלגלים שנבחנו באופן מיוחד על ידי מרצד
בנץ.

עות לנהיגה עם צמיגיב להערות הנוגשים ל
 עמוד MOExtended) ».(328אל�תקר 

MOExtendedכב עם  צמיגי אל�תקר כלי ר
 במפעל. לכןTIREFIT תכרעב םידיוצמ םניאש

TIREFITכת כב בערבנוסף תצייד את רמומלץ ש
כבך צמיגים שאינו אל�כאשר אתה מתקין בר
 זמינהTIREFITכת ף. ערתקר, לדוגמה צמיגי חור

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבכל מר
כלמוביל בע“מ.

נהיגה עם צמיגי קיץ  
 �, צמיגי קיץ7°C+בטמפרטורות נמוכות מ

מאבדים גמישות, ולכן הם מאבדים גם את
אחיזת הכביש ואת כוח הבלימה. החלף את

. השימוש בצמיגיM+Sכבך לצמיגי הצמיגים בר
קיץ בטמפרטורות קרות מאוד עלול לגרום

ה, ובאופן זה לגרום להם לנזקלקרעים ועיוות צור
ס בנץ אינה נוטלת אחראיתת מרצדבוע. חברק

לנזק זה.

מזאת, לשימוש בצמיגים מסוגים מסוימים
באזורי הפעלה מסוימים עשויים להיות יתרונות

כזיםבל מידע נוסף על צמיגים במרבים. ניתן לקר
להחלפת צמיגים, במוסכים מוסמכים או בכל

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדמר
בע“מ.

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג וייצור.£

יוצא מן הכלל: מותר להתקין צמיג מסוג או
מדגם אחר כדי לחליף צמיג נקור.

”MOExtendedעיין  בסעיף “צמיגי אל תקר 
 עמוד 328).«(

ההתקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי מיד£
נכונה.

לאחר התקנת צמיגים חדשים, הרץ אותם£
במהירויות מתונות ב� 100 הקילומטרים

חק זה הםהראשונים, מאחר ורק לאחר מר
ביצועים המלאים שלהם.יגיעו ל

אל תשתמש בצמיגים בעלי עומק סוליה קטן£
מדי, מאחר וזה יפחית באופן משמעותי את
אחיזת הכביש על כבישים רטובים (ציפה).

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,£
ת הבלאי.ללא קשר למיד

 עמוד«הקפד על ההערות על הגלגל החלופי ( 
.(371

ה אזהר  
צמיגים שניזוקו עשויים לגרום לאבדן לחץ אוויר

בותיו אתה עלול לאבד שליטהבצמיגים. בעק

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

דיר ומידבדוק את סימני הנזק בצמיגים באופן ס

החלף צמיגים פגומים.

M+S  צמיגי 

ה אזהר  
 שעומק הסוליה שלהם קטן מ� M+S4 צמיגי 

ף, מכיוון שאינםמ“מ אינם מתאימים לשימוש בחור
יכולים לספק אחיזת כביש טובה דיו.

קיימת סכנת תאונה.

  שעומק הסוליה שלהםM+Sחובה להחליף צמיגי 
.קטן מ� 4 מ“מ

 �, השתמש7°C+בטמפרטורות נמוכות מ
ף או בצמיגים לכל עונות השנה. שניבצמיגי חור

סוגי הצמיגים הללו מזוהים באמצעות הסימון
M+S.
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לחץ אוויר בצמיג

(פתית ף, הנושאים את סמל רק צמיגי חור
, מספקים את אחיזתM+S השלג) בנוסף לסימון

ף. רק צמיגים אלההכביש הטובה ביותר בחור
®ESP ו� ABSכות בטיחות מאפשרים למער

ף, מאחר שהםלתפקד באופן אופטימלי בחור
תוכננו באופן מיוחד לנהיגה על שלג.

 מאותו סוג ובעלי אותהM+S השתמש בצמיגי
הסוליה על כל הגלגלים, כדי לשמור על הפעלה

כבך.בטוחה של ר

תבית המותרהקפד תמיד על המהירות המר
 שהתקנת.M+Sלצמיגי 

בית שהמהירות המרM+S אם תתקין צמיגי 
כב, הצמדת שלהם נמוכה מזו של הרהמותר

ה הראייה של הנהג.ה מתאימה בשדתווית אזהר
סכז שירות של מרצדניתן להשיג אותה במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

בות אלה, עליך להגביל גם את המהירותבנסי
בועכב באמצעות  ספידטרוניק קבית של הרהמר

ת לצמיגיבית המותרבהתאם למהירות המר
M+S) ».(185 עמוד 

:M+Sמיד לאחר שהתקנת צמיגי 

 עמוד«בדוק את לחצי האוויר בצמיגים (¿
.(348

ה מפניכת האזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 353).«בוד לחץ אוויר בצמיגים (אי

כת ניטור לחץ אווירהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 351).«בצמיגים (

זכור את הנקודות הבאות:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£
שילובי גלגל/צמיג.  ראה את השילובים

 עמוד 358).«המותרים (

השתמש בשרשראות שלג רק בכבישים£
המכוסים בשלג לחלוטין. הסר את

עם האפשרי ברגשרשראות השלג בהקד
שאתה מתחיל לנהוג בכביש נקי משלג.

תקנות מקומיות עשויות להגביל שימוש£
בשרשראות שלג. ציית לתקנות הרלוונטיות

אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.

ת שלבית המותראל תחרוג מהמהירות המר£
50 קמ“ש.

כב עםאם הותקנו שרשראות שלג, בכלי ר£
כבת מר עמוד 198) או ”בקר«מטיק (אייר

 עמוד 196), ניתן לנהוג«)”  (MBCפעילה (
כב.מה של מפלס ררק עם הר

כב עםאם הותקנו שרשראות שלג בכלי ר£
, עליך להגביה עמוד 198)«(מטיק אייר

כב לנהיגה.את הר

אם התקנת שרשראות שלג, אל תשתמש£
. עמוד 203)«(בסייען חניה פעיל 

כדי להתחיל לנסוע לאחר ההתקנה של
 עמוד«( ESPשרשראות השלג, עליך לנטרל 

 יאפשר לגלגלים להסתחררESP.  נטרול 78)
באופן מבוקר ולזכות בכוח הנעה מוגבר (פעולת

חיתוך).

אם שרשראות שלג מותקנות על הגלגלים
כבכב הרמיים, הן עשויות להתחכך כנגד מרהקד
כב אוה. החיכוך עלול לגרום נזק לרבי השלדכיאו ר

לצמיגים. קיימת סכנת תאונה.

כדי להימנע ממצבים מסוכנים:
לעולם אל תתקין שרשראות שלג על הגלגלים£

מיים.הקד
תמיד התקן שרשראות שלג בזוגות על הגלגלים£

האחוריים.

 שרשראות שלג 

ה אזהר  

ס בנץ ממליצהמטעמי בטיחות, מרצד
הלהשתמש רק בשרשראות שלג שהיא אישר

רט איכות זהה.כבך או בעלות סטנדלשימוש ר

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, נא

לחץ אוויר בצמיגים

 מפרטים של לחצי אוויר בצמיגים

ה אזהר  
צמיגים שלחץ האוויר בהם נמוך מדי או גבוה מדי,

מים לסיכונים הבאים:גור

כב עמוסהם עלולים להתפוצץ, בפרט אם הר£
בכבדות או אם נוהגים בו במהירויות גבוהות.

הצמיגים עלולים להתבלות באופן חריג ו/או£
באופן בלתי שווה ובכך לפגוע באחיזת הכביש

של הצמיגים.
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ה אזהר  
אם אתה מתקין אביזרים בלתי מתאימים על
שסתומי האוויר של הצמיגים, תיתכן תקלה
בשסתומים שנובעת מעומס יתר על השסתומים

ם,ושתגרום לאובדן לחץ אוויר בצמיגים. בגלל ייעוד
כישתמנטרי לחץ אוויר בצמיגים שהותקנו אחרי ר

כב צריכים ששסתום הצמיג יהיה פתוח. קיימתהר
סכנת תאונה.

רטיים או מכסיהברג רק מכסי שסתומים סטנד
ס בנץ עבורשסתומים המסופקים על ידי מרצד

כבך.שסתום הצמיג בר

ה אזהר  
אם לחץ האוויר בצמיג יורד לעתים קרובות, ייתכן

ם נזק לגלגל, לשסתום או לצמיג. לחץ האווירכי נגר
בצמיג עלול להיות נמוך מדי ולגרום לפיצוץ צמיג.

קיימת סכנת תאונה.

בדוק אם ישנם בצמיג גופים זרים.£

בדוק אם חסר אוויר בצמיג או אם דולף אוויר£
מהשסתום.

כז שירותאם אינך מסוגל לתקן את הנזק, פנה למר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ה בתכונות נהיגה, היגויתיתכן פגיעה חמור£
ובלימה.

קיימת סכנת תאונה.

ציית להמלצות לחץ האוויר בצמיגים ובדוק את
לחצי האוויר בכל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:

בועיים לפחות.מדי ש£

אם עומס המטען משתנה.£

לפני תחילת נסיעה ארוכה.£

אם השתנו תנאי הפעלה בנהיגה בשטח,£
לדוגמה.

 לחצי האוויר בצמיגים.ך, תקן אתת הצורבמיד

דיר לפחות כלבדוק את לחץ האוויר באופן ס£

.14 יום

בהביה למען איכות הס  הער 

בלה של לחצי אוויר בצמיגים עבור מצביט
בקת בצד הפנימי של מכסההפעלה שונים מוד

 עמוד 171).«(מילוי הדלק 

כב לאחר התקנת גלגל חלופי:הפעלת הר

כב לאחר התקנת גלגללמידע על הפעלת הר
חלופי עיין בהערות הכלליות בנושא “גלגל חלופי“

 עמוד 371).«(

בנוסף, תווית לחצי האוויר עשויה לציין את
הלחצים המומלצים בתנאי עומס שונים. לחצי

בלה בהתאם למספררים בטאוויר אלה מוגד
בים בפועלנוסעים ולעומס המטען. מספר המוש

עשוי להשתנות. למידע נוסף עיין במסמכי הרישוי
כב.של הר

אם מידות צמיגים לא מפורטות, לחצי האוויר
בצמיגים המפורטים בתווית לחצי האוויר
מתאימים לכל סוגי צמיגים המאושרים לשימוש

כבך.בר

ת צמיג מקדימה לחץ אוויר בצמיג,אם מיד
תהמידע הבא על לחץ אוויר תקף רק למיד

הצמיג הנקובה.

בדוק אתהשתמש במד לחץ אוויר מתאים כדי ל
לחץ האוויר בצמיגים. המראה החיצוני של הצמיג

בר לחץאינו מאפשר להסיק מסקנות אמינות בד
הכת הבקרכב המצוידים במערהאוויר בו. בכלי ר

בדוקהאלקטרונית של לחץ אוויר בצמיגים, ניתן ל
ך.רב הדאת לחץ האוויר באמצעות מחש

אם אפשר, תקן לחצי אוויר רק בצמיגים קרים.

הצמיגים קרים:
כב חנה וצמיגיו לא נחשפו לקרניאם הר£

שמש ישירות במשך שלוש שעות לפחות.
חק העולה על 1.6 ק“מ.כב לא נסע למרהר£

ה החיצונית, מהירותבהתאם לטמפרטור
ת הצמיגיםהנסיעה ועומס הצמיגים, טמפרטור

1.5וכן לחץ האוויר עשויים להשתנות ב� 0.1 בר (
psi �בון בעת בדיקת. הבא זאת בחשC° 10) ל

לחץ האוויר בצמיגים חמים. תקן את לחץ האוויר
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לחץ גבוה מדי או נמוך מדי בצמיגים עלול:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים.£

לגרום לנזק ניכר לצמיג.£

לפגוע במאפייני השליטה ובבטיחות הנהיגה£
(לדוגמה ציפה).

כי לחץ האוויר בצמיגים הניתנים עבור משקלער
כים המינימליים המספקיםמטען נמוך, הם הער

לך נסיעה טובה ונוחה.

כיםעם זאת, באפשרותך להשתמש גם בער
כים אלה מותריםעבור עומסים גבוהים יותר. ער

ולא תהיה להם השפעה שלילית על הפעלת
כב.הר

כים על תווית המידע של לחצי האווירהער
כב עםבצמיגים (מכסה פתח מילוי דלק) בר

“עומס חלקי“ ו“עומס מלא“ חלים בנהיגה
בית.במהירות המר

בלת לחצי האוויר,כים הנקובים בטלמרות הער
ומהירותו נמוכה עמוס חלקית כבאם  הר

, ניתן להפחית את� 210 קמ“ש: מ
כים באופן הבא מבלי לפגוע בבטיחות:הער

0.2� בר (£psi.לכל הדגמים (�3 

כבך; ייתכןבר משפר את נוחות הנסיעה של רהד
שצריכת הדלק תעלה מעט.

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים מער

הערות כלליות

כת ניטור לחץ אווירכבך מותקנת מעראם בר
כב מצוידים בחיישניםבצמיגים, גלגלי הר

בעת הצמיגים.המבקרים את לחץ האוויר בכל אר
ה אותך אם יורד לחץ האווירכת מזהירהמער

כת פועלתבצמיג אחד או בכמה צמיגים. המער
רק אם הותקנו החיישנים המתאימים בכל

הגלגלים.

מידע על לחץ אוויר בצמיגים מופיע בתצוגה
ב�תכליתית. לאחר כמה דקות מתחילתהר

הנסיעה, יוצג לחץ האוויר בצמיגים בתפריט
Serviceתכליתית, ראה איורל התצוגה הר ש�ב
(דוגמה).

למידע נוסף על הצגת הודעה זו, עיין בפרק
“בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר

 עמוד 350).«בצמיגים“(

הערות בטיחות חשובות

באחריות הנהג למלא את האוויר בצמיגים
בהתאם ללחצי אוויר המומלצים למצבי הפעלה

 עמוד 348). יש לציין כי תחילה«מתאימים (
כתיש להזין את לחצי האוויר הנכונים אל המער

בוד לחץניטור לחץ האוויר בצמיגים. אם חל אי
גת סףניכר, תופיע הודעת התצוגה לאחר הש

כי הייחוס שהוזנו לתוךמסוים התואם לער
ה לאחרכת הבקרכת. אתחל את מערהמער

כי הלחצים המומלציםתיקון לחצי האוויר לער
 עמוד 351). לחצי האוויר«עבור צמיגים קרים (

כי ייחוס חדשים.הנוכחיים נשמרים בתור ער
פעולה זו מבטיחה שהודעת התצוגה תופיע רק

ת.ת לחץ ניכרלאחר יריד

ה אותך מפני לחציה אינה מזהירכת הבקרמער
עות ללחציגויים. הקפד על הערות הנוגאוויר ש

 עמוד 348).«האוויר המומלצים (

ה אינה מסוגלת להתריע בעתכת הבקרמער
ר לצמיג,בוד לחץ פתאומי (אם גוף זר חודאי

בוד לחץ פתאומי, עצור אתלדוגמה). אם ישנו אי
כב בזהירות. הימנע מפעולות היגוי חדות.הר

כת לניטור לחץ האוויר בצמיגים ישנה נוריתלמער
ה להתריעה צהובה בלוח המחוונים שנועדאזהר

בוד לחץ אוויר או תקלות. בהתאם לאופןמפני אי
פעולתה של הנורית (הבהוב או הפעלה רציפה)
ניתן לזהות שלחץ האוויר נמוך מדי או שקיימת

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים:תקלה במער

בוע, לחץה דולקת באופן קאם נורית האזהר£
האוויר בצמיג אחד או יותר נמוך מדי. אין

ה.כת הבקרתקלה במער

בצמיגים רק אם הוא נמוך מדי עבור תנאי
ההפעלה הנוכחיים.

)Coupeתצוגה של לחץ אוויר (בדגמי 
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ה מהבהבת במשך כדקהאם נורית האזהר£
ולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן רציף,

ה.כת הבקרישנה תקלה במער

ה מופיעה הודעהבנוסף על נורית האזהר
ב�תכליתית. למידע נוסףבתצוגה הר

 עמוד 273).«(

כת ניטור לחץ האוויר איתור תקלה של מער
בצמיגים עשוי להימשך כ� 10 דקות. כדי לציין

הכת, תהבהב נורית האזהראת תקלת המער
ה במשך כדקה ולאחר מכןכת הבקרשל מער

תישאר דלוקה. לאחר תיקון התקלה תיכבה
ה כעבור  כמה דקות של נהיגה.נורית האזהר

ךרב הדכים של לחצי האוויר המצוינים במחשהער
עשויים להיות שונים מאלו שנמדדים בתחנת

ת מד לחץ. לחצי האוויר המוצגיםדלק בעזר
ך מתייחסים לאלה המוצגים בגובהרב הדבמחש

ב, לחץ האוויר בצמיגים הנמדדפני הים. בגובה ר
באמצעות מד הלחץ גבוה מלחץ האוויר המוצג

ה זה אין להפחית את לחץך. במקררב הדבמחש
האוויר בצמיגים.

ר גלי רדיו (אוזניות אלחוטיות, מכשיריציוד המשד
בתו עשוי לפגועכב או בקרקשר) הפועל בר

כת ניטור לחץ האווירבהפעלתה של המער
בצמיגים.

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר בצמיגים

 במתג2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 156).«ההצתה  (

כדי הגהה לגלגב  ןצחל לע ץחל¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
 (שירות).Serviceת התפריט בחירל

.לחץ על הלחצן  ¿

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
(לחץ אוויר Tyre pressureהתפריט 
בצמיגים).

.לחץ על הלחצן  ¿

לחץ האוויר שנבחר עבור כל צמיג יוצג כעת
ב�תכליתית.בתצוגה הר

כב היה נייח במשך למעלה מ�20 דקות,אם הר
Tyre pressures will beתופיע ההודעה 

displayed after a few minutes of driving
(לחצי אוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה

דקות).

הכת הבקרה, מערלאחר תקופת למיד
האוטומטית מזהה גלגלים או חיישנים חדשים.

כי לחץ האוויר לגלגליםאם לא ניתן לייחס את ער
Tyre pressure monitorנפרדים, תופיע ההודעה 

active כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים פעילה)(מער
במקום תצוגת הלחצים. לחצי האוויר בצמיגים

כבר מבוקרים.

כת עשויה להמשיךאם מותקן גלגל חלופי המער
כי הלחץ עבור הגלגל שהוסר.ולהציג את ער

ך המוצג עבור הגלגלב שהערה זה, שים לבמקר
ך הלחץ הנוכחיהחלופי שמותקן לא זהה לער

בגלגל החלופי.

כת ניטור לחץ האווירה של מערהודעות אזהר
בצמיגים

בוד לחץ אווירה מזהה איכת הבקראם מער
הבצמיג אחד או בכמה צמיגים, הודעת אזהר

ב�תכליתית ונדלקת נוריתמופיעה בתצוגה הר
ה הצהובה.האזהר

ב�תכליתית מופיעה ההודעהאם בתצוגה הר£
Please correct tyre pressureנא תקן) 

לחץ אוויר בצמיגים), לחץ אוויר בצמיג אחד
מנותלפחות נמוך מדי ויש לתקנו בהזד

הראשונה.

ב�תכליתית מופיעה ההודעהאם בתצוגה הר£
Check tyre(s)(בדוק  צמיג/ים), לחץ האוויר 

בצמיג אחד או בכמה צמיגים ירד באופן ניכר,
בדוק את הצמיגים.ויש ל

ב�תכליתית מופיעה ההודעהאם בתצוגה הר£
Caution tyre defectזהירות. תקלה) 

ה פתאומית בלחץ האווירבצמיג), חלה יריד
בדוק אתבצמיג אחד או בכמה צמיגים, ויש ל

הצמיגים.

הקפד על הנחיות והערות הבטיחות בהודעות
 עמוד 273).«בפרק “צמיגים“ (התצוגה ש

כב הוחלפו ביניהם, יתכןאם מיקומי הגלגלים בר
כי לזמן קצר יוצגו לחצי אוויר עבור המיקומים
הלא נכונים. מצב זה מתוקן לאחר כמה דקות

המיקומים הנכוניםשל נהיגה ולחצי האוויר עבור 

מוצגים תצוגה.
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כת ניטור לחץ האוויראתחול של מער

בצמיגים

כת לניטור לחץאם אתה מאתחל את המער
ה הקיימותהאוויר בצמיגים, כל הודעות האזהר

כתה כבות. המערנמחקות ונוריות האזהר
בעו זה עתה בתורמשתמשת בלחצי אוויר שנק

ה תבחיןכת הבקרכי ייחוס. ברוב המקרים מערער
כי הייחוס החדשים לאחר שינויאוטומטית בער

לחץ האוויר בצמיגים. עם זאת, באפשרותך
כי ייחוס באופן ידני כפי שמתואר בספרלהגדיר ער

ת את לחציכת מנטרנהג זה. לאחר מכן המער
רו.האוויר החדשים שהוגד

בלה הנמצאת בצדו הפנימי שלהשתמש בט¿
מכסה מילוי דלק כדי לוודא שלחץ אוויר בכל

הצמיגים נכון עבור תנאי הפעלה נוכחיים.

כמו כן, הקפד על ההערות הכלולות בפרק
 עמוד«ע ללחץ האוויר בצמיגים  (הנוג

.(348

 במתג2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

כדי הגהה לגלגב  ןצחל לע ץחל¿
להעלות את רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן  ¿
.Serviceת תפריט בחירל

.לחץ על הלחצן  ¿

Tyreת בחירל או  לחץ על הלחצן  ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על הלחצן  ¿

ב�תכליתית מציגה את לחץהתצוגה הר
האוויר הנוכחי בכל צמיג בנפרד או את

Tyre pressures will be displayedההודעה 
after a few minutes of drivingלחץ האוויר) 

בצמיגים יוצג לאחר כמה דקות של נהיגה).

.לחץ על הלחצן  ¿

Useב�תכליתית תופיע ההודעה בתצוגה הר
current pressures as new reference

valuesהשתמש בלחצים הנוכחיים בתור) 
כי ייחוס חדשים).ער

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על הלחצן  ¿

Tyreב�תכליתית תופיע ההודעה בתצוגה הר

press. monitor restarted כת לניטור(מער
ה אתחול).לחץ אוויר בצמיגים עבר

כתלאחר נהיגה של כמה דקות, המער
בודקת שהלחצים הנוכחיים נמצאים בטווח

ר. לאחר מכן לחצי האוויר החדשיםהמוגד
הכי ייחוס ומתחילה הבקרבלים כערמתק

שלהם.

בטל את האתחול:אם ברצונך ל

.לחץ על הלחצן  ¿

כיםה לפי הערבצע בקרכת תמשיך להמער
שנשמרו באתחול האחרון.

בוד לחץה של  איכת אזהרמער
אוויר בצמיגים

הערות כלליות

בוד לחץה של איכת האזהרבמהלך נסיעה, מער
בעת את לחץ האוויר שנקאוויר בצמיגים מבקר

בוב של הגלגלים.בצמיגים באמצעות מהירות הסי
בוד אוויר ניכר בצמיג. אםכת מזהה איכך המער

בודב איבוב של הגלגל משתנה עקמהירות הסי
ה מתאימהלחץ אוויר בצמיג, הודעת אזהר

ב�תכליתית.מופיעה בתצוגה הר

ת אובדן הלחץבאפשרותך לזהות את אזהר
Run Flat Indicator activeבאמצעות ההודעה 

Restart with OKמחוון אל תקר פעיל. אתחל)  
Service) המוצגת בתפריט OKבאמצעות 
ב תכליתית.בתצוגה הר

מידע נוסף על הודעת התצוגה נמצא בפרק
בוד לחץ אווירה של איכת האזהר“אתחול מער

 עמוד 353).«בצמיגים“ (

הערות בטיחות חשובות

בוד לחץ האוויר בצמיגיםה של איכת האזהרמער
ביעת לחץ אוויראינה יכולה להזהיר אותך מפני ק

לא נכון בצמיג. הקפד על ההערות על ההמלצות
 עמוד 348).«ללחצי האוויר בצמיגים (

בוד לחץ האוויר בצמיגיםה של איכת האזהרמער
דירותך בביצוע בדיקות סאינה מחליפה את הצור

בוד שווהשל לחץ האוויר בצמיגים, מאחר שאי
כבך בו�זמנית לא מזוההשל לחץ אוויר בצמיגי ר

ה.כת האזהרבידי מער
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.לחץ על לחצן ¿

Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
Run Flat Indicator activeתכליתית:

Restart with OK ץחל אלל(מחוון נהיגה
.) OKםע לוחתא רשא ,ליעפ ריווא

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
?Tyre pressure now OKתכליתית:

ר כעת?).ד(האם לחץ האוויר בס

.Yesת בחירל או  לחץ על ¿

.לחץ על לחצן ¿

ב�תופיע  ההודעה הבאה בתצוגה הר
Run Flat Indicator restartedתכליתית: 

(מחוון נהיגה ללא לחץ אוויר אותחל).

כתלאחר זמן לימוד עצמי, תנטר מער
בוד לחץ אוויר בצמיגים, אתה של איהאזהר

בעת הצמיגים.בעו בכל ארלחצי האוויר שנק

בטל אתחול:אם ברצונך ל

.לחץ על הלחצן ¿
או

?Tyre pressure now OK אם תופיע הודעה¿
ר כעת?),ד(לחץ האוויר בצמיגים בס

בחורכדי ל או  השתמש בלחצנים 
Cancel.(ביטול) 

.לחץ על לחצן ¿

כי הלחציםכת תמשיך לנטר את ערהמער

שנשמרו בפעם האחרונה.

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים אינה יכולהמער
בוד לחץ אוויר פתאומי, לדוגמהך מפני אילהזהיר
ר לצמיג גוף זר.אם חד

כבךבוד לחץ אוויר פתאומי, עצור את ראם חל אי
ה. אל תבצע תנועות היגויבבלימה זהיר

פתאומיות.

בוד לחץה של איכת האזהרהתפקוד של מער
אוויר בצמיגים מוגבל או מושהה אם:

הותקנו שרשראות שלג.£
פיים.תנאי הכביש חור£
אתה נוהג על חול או חצץ.£
בי (ביצועאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£

פניות במהירויות גבוהות או  שיעורי האצה
גבוהים).

כב או על גגאתה נוהג עם מטען כבד (בר£
כב).הר

בוד לחץ אווירה של איכת האזהראתחול מער
בצמיגים

בוד לחץ אווירה של איכת האזהראתחל את מער
בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיג.£

החלפת גלגלים או צמיגים.£

התקנת גלגלים וצמיגים חדשים.£

לפני האתחול, וודא שלחץ האוויר בכל¿
בע באופן נכון עבור תנאיבעת הצמיגים נקאר

ההפעלה הרלוונטיים. לחץ האוויר המומלץ
בלה בצדו הפנימי של מכסה פתחנמצא בט

מילוי הדלק.

בוד לחץ אווירה של  איכת האזהרמער
בצמיגים יכולה להפיק אזהרות אמינות, רק

בעת את לחצי האוויר הנכוניםאם ק
בע לחץ אוויר לא נכון בצמיג,בצמיגים. אם נק

כים הבלתי נכונים האלה.בוקרו הערי

בסעיף לחצי האווירהקפד על ההערות ש¿
 עמוד 348).«בצמיגים (

 עמוד«(2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
156) במתג ההתנעה.

כדי הגהה לגלגב  ןצחל לע ץחל¿
להעלות את רשימת התפריטים.

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿
Service.(שירות) 

החלפת גלגל  

  צמיג נקור

ה של צמיגידע על הצעדים שיש לנקוט במקרמ

 עמוד 328).«ך“ (רנקור, מופיע בפרק ”תיקוני ד

כמו גם הוראות עבור נהיגה עם צמיגי

MOExtended )».(328 עמוד 
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ה אזהר  

בב גלגלים  ס

מיים לאחוריים עלולה לפגוםהחלפה בין גלגלים קד

באופן חמור במאפייני הנהיגה, אם לגלגלים

בלמים נזק לולצמיגים יש מידות שונות. עלול להיגר

בי המתלים. קיימת סכנת תאונה.כיהגלגל וגם לר

מיים באחוריים רק אםהחלף את הגלגלים הקד

הם בעלי מידות זהות.

כת ניטור לחץכב המצוידים במערכלי רב
בים אלקטרונייםכיאוויר בצמיגים, ר

ממוקמים בגלגל.

אין להשתמש בכלים להחלפת גלגל באזור
בים האלק�כיהשסתום כדי לא לגרום נזק לר

טרוניים.
בד,דאג להחליף צמיגים במוסך מוסמך בל

סכז שירות מורשה מרצדלדוגמה במר
מטעם כלמוביל בע“מ.

מיים ואחוריים בעלי מידות שונותבב גלגלים קדס
ביטול תוקף הרישוי.עלול לגרום ל

הקפד על ההנחיות ועל הערות הבטיחות
 עמוד 354).«בסעיף התקנת גלגל (ש

מיים והאחורייםתבניות הבלאי על הצמיגים הקד
בב גלגליםשונות, ותלויות בתנאי הפעולה. ערוך ס

ה על הצמיגים.ת תבנית בלאי ברורלפני שנוצר
מיים מתבלים יותרך כלל, הצמיגים הקדרבד

כז.בשולי הצמיג, והצמיגים האחוריים � במר

בב גלגלים כל 5,000 עד 10,000 ק“מערוך ס
רגת הבלאי של הצמיג, בתנאיבהתאם לד

מיים והאחוריים הם באותהשהצמיגים הקד
בוב של הצמיגים.ה. אל תהפוך את כיוון הסימיד

ע של הגלגל ושל בלמי דיסקנקה את שטחי המג
באופן יסודי, בכל פעם שמוחלף מיקומו של גלגל.

ך,ת הצורבדוק את לחץ האוויר בצמיג, ובמיד
בוד לחץ אווירה של איכת האזהראתחל את מער

כת עמוד 353) או אתחל את מער«בצמיגים  (
 עמוד 351)«ניטור לחץ אוויר בצמיגים (

בוב  כיוון סי

בוב מסוים יש יתרונותלצמיגים בעלי כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה. אתה

תזכה ביתרונות האלה רק אם תקפיד על כיוון
בוב הנכון של הצמיגים.הסי

בוב הנכון.חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסי

  אחסון גלגלים

בשאחסן גלגלים שאינם בשימוש במקום קר, י
ועדיף חשוך. הגן על הצמיגים נגד שמן, גריז, בנזין

וסולר.

ה ולאכב על קרקע מוצקה, ישרעצור את הר¿
חלקה.

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

כבת מרמטיק או עם בקרכב עם איירכלי ר¿
בד): ודא שנבחר גובה בלCoupeפעילה (דגמי 
 עמוד« עמוד 198) או («כב (רגיל עבור הר

.(196

דומם את המנוע.¿

פתח את דלת הנהג.¿

.0כב נמצאת במצב אלקטרוניקת הר
פעולה זו זהה להוצאת המפתח ממתג

ההתנעה.

 ממתגStart/Stopהסר את הלחצן ¿
 עמוד 156).«ההתנעה (

או אם המפתח נמצא בתוך מתג ההתנעה:

הסר את מפתח ממתג ההתנעה.¿

כת הכלים להחלפתכבך מצויד בעראם ר¿
כב.גלגל, הוצא אותה מהר

רות.רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

בד דגמים ספציפיים למדינת יצוא, כלימל
כב אינם מצוידים בכלים להחלפת צמיג.הר

בצערשים לע לכלים הנדלמידע נוסף בנוג
כז שירותכבך, התייעץ במרהחלפת צמיג בר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

לגלג תנקתה

כבהכנת הר
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רושים להחלפת צמיג עשוייםהכלים הד
להיות לדוגמה:

מגבה.£

ת גלגלים.ד לעצירס£

ברגי גלגלים.מפתח ל£

כוז.פין מר£

רותרדכב כנגד התדאבטח את הר

ת גלגל, ניתן למצואד לעצירכבך מצויד בסאם ר
 עמוד 327).«כב (כת הכלים של הראותו בער

ת גלגל הוא אמצעי נוסףד המתקפל לעצירהס
כב, לדוגמה בעת החלפתרות הררדלמניעת היד

גלגל.

.קפל את שני הלוחות כלפי מעלה ¿

.קפל החוצה את הלוח התחתון ¿

הנחה את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא¿
.לתוך הפתחים בלוח הבסיס 

)Coupe כב כנגד תזוזה (דוגמה: דגמיאבטחת הר

או פריטים דומיםת גלגלים ד לעצירסהצב ¿
אצמנש לגלגהמי והאחורי של בחלקו הקד

 להחליף.ךנוצרבש לגלגל ינוסכלא וקב

כבמת הרהר

ה אזהר  
תב את המגבה באופן נכון ובנקודאם אינך מצי

כב, המגבה עלול ליפולההגבהה המתאימה של הר
ם.כב מורכאשר הר

קיימת סכנת פציעות.

ת ההגבהה המתאימההצב את המגבה רק בנקוד
ב להיות ממוקםכב. בסיס המגבה חיישל הר

מתהקפד על הנקודות הבאות בעת הר
כב:הר

כב השתמש רק במגבהמת הרלהר£
כב, אשר נבחן ואושר בידיהספציפי של הר

ס בנץ. אם ייעשה בו שימוש לא נכון,מרצד
ם.כב המורהמגבה עלול ליפול כשהר

כבהמגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הר£
ם רק לזמן קצר, בעת החלפת גלגל.המור

ביצוע עבודות תחזוקההוא אינו מתאים ל
כב.מתחת לר

ה.הימנע מהחלפת גלגל בעלייה או ביריד£

כב הפעל את בלם החניהמת הרלפני הר£
ה בגלגלים כדי למנוע אתדי עצירוהצב ס

רותו. לעולם אל תשחרר את בלםרדהיד
ם.כב מורהחניה כאשר הר

ב את המגבה על קרקע מוצקה,יש להצי£
שטוחה ולא חלקה. על קרקע שאינה מוצקה
יש להשתמש בלוח גדול מידות ועמיד
לעומס. על פני שטח חלקים יש להניח
משטח המונע החלקה, לדוגמה שטיחי גומי.

אל תשתמש בגזעי עצים או בעצמים דומים£
ת המגבה לאלהצבה מתחת למגבה. אחר

יהיה מסוגל להגיע ליכולת נשיאת העומס
ב גובה מוגבל.שלו, עק

םחק בין תחתית הצמיג המורוודא שהמר£
לקרקע אינו עולה על 3 ס“מ.

ב את ידיך או את רגליך מתחתלעולם אל תצי£
ם.כב המורלר

ם.כב המוראל תשכב מתחת לר£

ם.כב מוראל תתניע את המנוע כשהר£

לעולם אל תפתח או תסגור דלתות או מכסה£
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ם.כב מורתא המטען, כאשר הר

ם.כב בעודו  מורוודא שאף נוסע לא נמצא בר£

כיסוי וכיסויי גלגל: AMGכב עם גלגלי כלי ר

הגלגל מכסה את בורגי הגלגל. לפני שתשחרר

אותם מהברגה, עליך להסיר את הכיסוי הגלגל .

סאות שונות.ניתן להתקין שתי גר

 וכיסוי גלגלAMGכב עם גלגלי כלי ר
מפלסטיק:

כזי שלסובב את המכסה המרה: להסר¿
 נגד כיוון השעון והסר אותו.הכיסוי 

לפני ההתקנה סובב את כיסוילהתקנה: ¿
  נגד כיוון השעון כדי לוודא שהואהגלגל 

נמצא  במצב פתוח. כדי לעשות זאת, סובב
כזי נגד כיוון השעון.את הכיסוי המר

 וסובב את הכיסוימקם את כיסוי הגלגל ¿
כזי שלה נגד כיוון השעון עד להישמעהמר

.נקישת נעילה של כיסוי הגלגל 

 מותקן בבטחה.וודא שכיסוי הגלגל ¿

 וכיסויי אלומיניוםAMGכב עם גלגלי כלי ר

ומפתח ברגים  הוצא שקע ה: להסר¿
 עמוד 327).«(כב כת הכלים של הרמער

. על כיסוי הגלגל הצב שקע ¿

. אל השקע חבר את מפתח הברגים ¿

 סובב את כיסויבאמצעות מפתח הברגים ¿
  נגד כיוון השעון והסר אותה.הגלגל 

לפני ההתקנה בדוק שכיסוילהתקנה: ¿
 ואזור התקנתו על הגלגל נקייםהגלגל 

מלכלוך. נקה אותם, אם צריך.

 וסובב אותה למצבהצב את כיסוי הגלגל ¿
הנכון.

. על כיסוי הגלגל הצב את השקע ¿

 והדק לשקע חבר את מפתח הגלגלים ¿
.את כיסוי הגלגל 

.Nm 25מומנט ההידוק הוא 

ב: יש להדק את כיסוי הגלגל למומנטשים ל
ס בנץת מרצד. חבר Nm 25הידוק של

כז שירותממליצה להתקין כיסויי גלגל במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

 שחרר אתבאמצעות מפתח ברגים ¿
בוב מלאברצונך להחליף סיהברגים בגלגל ש
ם. אל תשחרר את הברגיםאחד כדי לשחרר

לחלוטין.

Coupe)קודות ההגבהה (דוגמה דגמי  נ



מפתח עניינים

357
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

החלפת גלגל

קודות ההגבהה ממקומות מיד לאחר קשתותנ
מיים, ומיד לפני קשתות הגלגליםהגלגלים הקד

האחוריים (חצים).

כת הכליםהוצא את מפתח הגביע מער¿

כב והכנס אותו באום המשושהשל הר

 חשופות.AUFשל המגבה כך שהאותיות 

.ת ההגבהה בנקוד מקם את המגבה ¿

בסיס המגבה מוצב ישירות מתחתוודא ש¿

ת ההגבהה.לנקוד

 עד שהמגבהסובב את מפתח הגביע ¿

,ת ההגבהה יוצמד באופן מלא לנקוד 

ובסיס המגבה יהיה מוצב באופן שווה על

הקרקע.

מת הצמיג עד להר,סובב את מפתח גביע ¿

בי של 3 ס“מ מעל הקרקע.לגובה מר

ת גלגלהסר

ת הגלגל והתקנתור: במהלך הסAMGכבי ר
כיסוי הגלגל עשויה לחבוט בבלמי הדיסק

מיים ולגרום להם נזק. לכן, נקוט אמצעיהקר
ם נוסף. לחילופין,ה מאדזהירות ובקש עזר

כוז שני.באפשרותך להשתמש בפין מר

ה אזהר  

התקנת גלגל חדש

רגי גלגל משומנים או מגורזים או הברגה פגומהב
ברגי הגלגל להשתחרר. כתוצאהעלולים לגרום ל

מכך אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי נהיגה. קיימת
סכנת תאונה.

ה שללעולם אל תשמן או תגרז ברגי גלגל. במקר
כז שירות מורשהנזק להברגות, פנה מיד למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ. דאג להחליף/מרצד
בור הגלגל. אללחדש את ברגי הגלגל או הברגת ט

תמשיך בנהיגה.

אל תשים את ברגי הגלגל על חול או על
ם נזק להברגותת, עלול להיגרלכלוך. אחר

של בורגי הגלגל וכיסוי הגלגל, בעת הידוק
הברגים.

ת גלגלים, וכל זמן שהגלגליםבעת התקנה/הסר
מוסרים, הימנע מהפעלת כוח חיצוני כלשהו על

מת הנוחותבר עלול לפגוע ברבלמי הדיסק. הד
בעת בלימה.

שחרר את הבורג העליון של הגלגל¿
במלואו.

כוז במקום בורג הגלגל הברג פין מר¿
להברגה.

שחרר את שאר בורגי הגלגל מההברגות¿
באופן מלא.

הסר את הגלגל.¿

ה אזהר  
אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל בעוד

ם, המגבה עלול להתהפך. קיימתכב מורשהר
סכנת פציעות.
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ב להוראות ולהערותהקדש תמיד תשומת ל
 עמוד«הבטיחות בפרק  “החלפת גלגל“ (

.(386

כבך.השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל בר

ס בנץ ממליצה לךמטעמי בטיחות, מרצד
להשתמש רק בברגי גלגל שאושרו לשימוש בכלי

ס בנץ, ובגלגלים התואמים.כב של מרצדר

ת הגלגל והתקנתו: במהלך הסרAMGכבי ר
כיסוי הגלגל עשויה לחבוט בבלמי הדיסק

מיים ולגרום להם נזק. לכן, נקוט אמצעיהקר
ם נוסף. לחילופין,ה מאדזהירות ובקש עזר

י.כוז שנבאפשרותך להשתמש בפין מר

כב האומים , רק אם הרהדק את הברגים או את

מוצב על הקרקע.

ע שלנקה את הגלגל ואת משטחי המג¿
כיסוי הגלגל.

כוזהחלק את הגלגל החלופי על פין המר¿
חוף אותו עליו.וד

הדק את בורגי הגלגל, עד שלא ניתן יותר¿
להדקם ביד.

כוז.שחרר מהברגה את פין המר¿

הדק את בורג הגלגל האחרון עד שלא ניתן¿
יותר להדקם ביד.

נפח עם גלגל חלופי מתקפל: AMGכבי ר
 עמוד«( «את הגלגל החלופי המתקפל 

.(372

כב לאחר מכן.הנמך את הר

  סכנת תאונה 
הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי הגלגל או אומי

הגלגל אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי

המפרט. קיימת סכנת תאונה.

כזבדוק את מומנט הידוק הברגים במרדאג מיד ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

לאחר החלפת גלגל.

כבהנמכת הר

הדק את ברגי הגלגל באופן שווה באופן¿

 �. מומנט) עד אלכסוני, כפי שמצוין (מ
.Nm 150     ב להיותההידוק חיי

החזר את המגבה למצבו ההתחלתי.¿

האחסן את המגבה ואת שאר כלי העבוד¿
בתא המטען.

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל¿
ך.ת הצורהחדש שהותקן, ותקן אותו במיד

הקפד על לחץ האוויר המומלץ בהצמיגים
 עמוד 348).«(

כת ניטור לחץ אוויר בצמיג:כב עם מערכלי ר
כתיש להתקין חיישנים תקינים של מער

ניטור לחץ האוויר בצמיגים בכל הגלגלים
החדשים.

לפני עם גלגל חלופי מתקפל: AMGכבי ר
כב נפח את הגלגל החלופיהנמכת הר

ת,חס הניפוח. אחרת מדהמתקפל בעזר
קיימת סכנת נזק לגלגל.

הכנס את מפתח הגביע באום המשושה של¿
 נראות.ABהמגבה כך שהאותיות 

כב יעמודסובב את מפתח הגביע עד שהר¿
ב על הקרקע.שוב יצי

הנח את המגבה בצד אחד.¿
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שילובי צמיגים וגלגלים

  הערות כלליות

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
להשתמש בצמיגים ובגלגלים שאושרו במיוחד

כבך.עבור ר

ה כגוןכות הבקרהם הותאמו במיוחד למער
ABS או ESP:ומסומנים באופן הבא 

£MOמרצד �ס בנץ מקורי. 

£MOEמרצד �חב מקורי (צמיגיס בנץ מור 
אל�תקר).

£MO1מרצד �AMGס בנץ מקורי (רק צמיגי  

מסוימים).

חבים מקוריים, ניתןס בנץ מורצמיגי מרצד
להתקין רק על גלגלים שאושרו במיוחד על ידי

ס בנץ.מרצד

יש להשתמש רק בצמיגים, בגלגלים או באביזרים
ת, עלוליםס בנץ. אחרשנבדקו ואושרו בידי מרצד

ע מאפיינים מסוימים כגון מאפייני שליטה,להיפג
רעשים או תצרוכת דלק. בנוסף, בעת הובלת
מטען שינויים במידות הצמיגים עלולים לגרום

ביכיכב ועם רע עם המרבוא במגלצמיגים ל
ם נזק לצמיגיםע עלול להיגרבות המגסרנים. בעק

כב.או לר

ס בנץ אינה נוטלת כל חבות בגיןת מרצדחבר
בות השימוש בצמיגים,מו בעקנזקים שנגר

בד אלו שנבחנו ואושרובגלגלים או באביזרים מל
ה.ביד

למידע נוסף אודות צמיגים,  גלגלים או שילובים
סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ.

�צמיגים ממוחזרים לא נבחנו ולא אושרו על
ס בנץ, כיוון שלא תמיד ניתן לגלותידי מרצד

ס בנץ לאם. לכן, מרצדבהם את הנזק הקוד
כב לאחריכולה להבטיח את בטיחות הר

התקנה של צמיגים ממוחזרים. אל תתקין
צמיגים משומשים אם אין לך כל מידע לגבי

ם בהם.השימוש הקוד

חבים: ככל שרוחב החלק התחתוןגלגלים ר
ת גלגל מסוימת, כךנמוך יותר עבור מיד

נוחות הנסיעה פחותה יותר על כבישים
משובשים. נוחות הנהיגה ונוחות המתלים
מופחתת, וסכנת הנזק לצמיגים ולגלגלים

בנהיגה מעל מכשולים גדלה.

בלאות הצמיגיםת קיצורים המשמשים בטסקיר
הבאות:

£BA.שני הסרנים :

£FAמי.: סרן קד

£RA.סרן אחורי :

בלה של לחצי אוויר בצמיגים נמצאת בצדט
כבך. למידעהפנימי של מכסה מילוי הדלק בר

 עמוד«נוסף על לחצי אוויר בצמיגים ראה (
דיר348). בדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן ס

ורק אם הצמיגים קרים.

כב:כב � תמיד התקן ברהערות על ציוד הר
ה על סרן נתוןצמיגים בעלי אותה המיד£

(שמאל/ימין).

אותו סוג של צמיגים בזמן נתון (צמיגי קיץ,£
).MOExtentded ף, צמיגיצמיגי חור

תיוצא מהכלל: מותר להתקין סוג או תוצר
ה של צמיג נקור.שונה במקר

”MOExtendedעיין בסעיף “צמיגי אל תקר 
 עמוד 328).«(

אינם מצוידים MOExtentdedכב עם צמיגי כלי ר
 במפעל. לכן מומלץ לך לציידTIREFITכת בער

,TIREFITכת לתיקון נקר כבך בנוסף בעראת ר
אם אתה מתקין צמיגים שאינם אל�תקר, כגון

TIREFITכת ף. אתה יכול להשיג ערצמיגי חור

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבכל מר
כלמוביל.

לא כל שילובי גלגל/צמיג ניתנים להתקנה
במפעל בכל המדינות.
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צמיגים   

MOExtendedזמין כצמיגי אל�תקר 5

אסור השימוש בשרשראות שלג. הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.6

 (קוד 950).AMGרק בשילוב עם קו 7

Coupe

ףצמיגי חור

צמיגי קיץ

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

S 400 4MATIC
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                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

S 500
צמיגי קיץ

MOExtendedזמין כצמיגי אל�תקר 5

אסור השימוש בשרשראות שלג. הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.6

 (קוד 950).AMGרק בשילוב עם קו 7
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                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

S 500 4MATIC

צמיגי קיץ

ףצמיגי חור

MOExtendedזמין כצמיגי אל�תקר 5

אסור השימוש בשרשראות שלג. הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.6

 (קוד 950).AMGרק בשילוב עם קו 7
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MOExtentded זמין לצמיגי5

אסור השימוש בשרשראות שלג. הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.6

 (קוד 950).AMGרק בשילוב עם קו 7
מית.כת בלמים קרלא בשילוב עם מער8
רק במדינות מסוימות.9

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

צמיגי קיץ

ףצמיגי חור

Mercedes-AMG S 63
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                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

                   חישוקים סגסוגת קלה                                                 צמיגים

ףצמיגי חור

אסור השימוש בשרשראות שלג. הקפד על ההערות בנושא “שרשראות שלג“.6
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ה אזהר  

)AMGכבי   גלגל חלופי (ר

  הערות בטיחות חשובות

ייתכנו הבדלים בין מידות הגלגל/צמיג והסוג של
ביןהצמיג החלופי/הצמיג החלופי המתקפל ל

הגלגל המיועד להחלפה. התקנת גלגל חלופי/גלגל
חלופי מתקפל עלולה לפגוע באופן חמור במאפייני

הנהיגה. קיימת סכנת תאונה.

כדי למנוע מצבים מסוכנים:

התאם את סגנון הנהיגה שלך ונהג בזהירות.£

לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי/גלגל חלופי£
מתקפל אחד, אם מידותיו שונות מאלה של

הגלגל המוחלף.

השתמש בגלגל חלופי/גלגל חלופי מתקפל£
בד, אם מידותיו שונות מאלהאחד לזמן קצר בל

של הגלגל המוחלף.

.ESPאל תפסיק את פעולת £

דאג להחליף את הגלגל החלופי/גלגל חלופי£
ס מורשהכז שירות של מרצדמתקפל במר

מטעם כלמוביל בע“מ. ודא שמידות הגלגל/
צמיג ושסוג הצמיג נכונים.

אם אתה משתמש בגלגל חלופי או בגלגל חלופי
ה שונה, אסור לחרוג מהמהירותמתקפל במיד

בית של 80 קמ“ש.המר

אין להתקין שרשראות שלג על גלגל חלופי.

  הערות כלליות

דיר את לחץ האוויר בכלבדוק באופן סעליך ל
בות הגלגל החלופי, בפרט לפניהגלגלים, לר

ךנסיעות ארוכות, ולתקן את לחץ האוויר לפי הצור
ך על הגלגל תקף. בנוסף, הער  עמוד 348). «(

לחץ האוויר עבור הגלגל החלופי מופיע בנושא
 עמוד 374).«(“נתונים טכניים“ 
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בוב. הקפדניתן להתקין גלגל חלופי נגד כיוון הסי

על מגבלת זמן לשימוש ועל מגבלות המהירות

שחלות לאחר התקנת גלגל חלופי. החלף

בות גלגל חלופי, לאחר שש שנים לכלצמיגים, לר

ת הבלאי.היותר, ללא קשר למיד

כתאם אתה משתמש בגלגל החלופי, מער

בוד לחץ אוויר בצמיגים אוה של איהאזהר

ת לחץ אוויר בצמיגים לאכת בקרמער

כות אלהמתפקדות באופן אמין. הפעל מער

מחדש רק לאחר שהחלפת את הגלגל הניזוק

בגלגל חדש.

ת לחץ האווירכת בקרכב עם מערכלי ר

 לאחר התקנת גלגל חלופי ייתכן כיבצמיגים:

כת תציג את הלחץ של הגלגל המוחלףהמער

ך המוצג עבור הגלגלבמשך כמה דקות. הער

ך הלחץ הנוכחיהחלופי שמותקן לא זהה לער

בגלגל החלופי.

  הוצאת הגלגל החלופי

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות בנושא

 עמוד 354).«“התקנת גלגל“ (

 יש לאחסן את הגלגל החלופיAMGכבי בר

בתיק הגלגל החלופי שהנמצא באזורמתקפל ה

מי.ב הנוסע הקדהרגליים מאחורי מוש

  ניפוח הגלגל החלופי המתקפל

תבעזר מתקפלנפח את הגלגל החלופי ה

ת,כב. אחרחס הניפוח לפני הנמכת הרמד

ם נזק לחישוק הגלגל.עלול להיגר

חס לזמן ארוך מ� 8אל תפעיל את המד

ת, הוא עלולדקות בלי לעשות הפסקה. אחר

ה. ניתן להפעיל אתלהתחמם יתר על המיד

חס לניפוח צמיגים אחר שיתקרר.המד

 כפימתקפלהתקן את הגלגל החלופי ה¿

 עמוד 354).«שמתואר (

לפנימתקפל יש להתקין את הגלגל החלופי ה

הניפוח.

בת.ואת הצינור מהתוש משוך את התקע ¿

הסר את מכסה השסתום של הגלגל החלופי¿

.המתקפל

 של הצינור על השסתום.הברג בורג איחוד ¿

חס נמצאשל המד ודא שמתג ההפעלה ¿

. 0במצב 

 לתוך השקע של מציתהכנס את התקע ¿

12V עמוד 301) או לתוך שקע «הסיגריות  (

 עמוד 302).«כבך  (ברש

 במתג ההתנעה1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 156).«(

חס הניפוחשל מד לחץ על מתג הפעלה ¿

.Iלמצב 

חס הניפוח מופעל. הצמיג מנופח. לחץמד¿

.האוויר בצמיג מוצג במד לחץ 

נפח את הצמיג ללחץ האוויר המפורט. לחץ¿

פס על התווית הצהובההאוויר בצמיגים מוד

.מתקפלשל הגלגל החלופי ה

ךכאשר לחץ האוויר בגלגל מגיע לער¿

חסהמפורט, לחץ על מתג ההפעלה של מד

. 0הניפוח למצב 

חס הניפוח מכובה.מד

 במתג ההתנעה.0סובב את המפתח למצב ¿

חס הניפוח מאזור האחסוןהוצא את מד¿

 עמוד«שמתחת לרצפת תא המטען (

.(327
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ךאם לחץ האוויר בצמיג גבוהה מהער¿

המפורט, לחץ על לחצן לשחרור לחץ

ך הלחץ הנכון.בשסתום עד שתגיע לער

 של הצינור מהשסתום.נתק בורג איחוד ¿

הברג את מכסה השסתום על הגלגל החלופי¿

.מתקפלה

חסואת הצינור בתחתית מד אחסן תקע ¿

הניפוח.

כב.חס לניפוח צמיגים בראחסן את המד¿
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נתונים טכניים

גלגל חלופי

גלגלצמיגים

T 185 / 55 R20 100 P6.0 B x 20 H2 ET 36

(3.5 בר) 51psiלחץ אוויר: 
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ה  אזהר 

מידע על נתונים טכניים

ה  אזהר 

מכשירי קשר וטלפונים ניידים
)RFר (משד תבהתקנה מאוחר

בעו על פי תקניהנתונים הטכניים נק
האיחוד האירופי. כל הנתונים תקפים לציוד

כב. לכן, הנתונים עשוייםרטי של הרהסטנד
כב עם ציוד אופציונלי.להשתנות בכלי ר

כזי שירות שלבל מידע נוסף במרניתן לק
ס מורשים מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

טיפול באלקטרוניקת המנוע

כבאלקטרוניקת הר

 או אם הםRFרי אם מתבצע טיפול לא נכון במשד

לא הותקנו כהלכה, הקרינה האלקטרו�מגנטית

כב.שהם פולטים עשויה להפריע לאלקטרוניקת הר

הפרעות אלה מסכנות את בטיחות ההפעלה של

קיימת סכנת תאונה.כבך.  ר

בים החשמלייםכיבצע את כל העבודות ברעליך ל
והאלקטרוניים במוסך מוסמך.

כב באופן לא ברRFר אם אתה משתמש במשד
תקין, הקרינה האלקטרומגנטית שלו עלולה

כב, אם:לדוגמה, להפריע לאלקטרוניקת הר

 אינו מחובר לאנטנה חיצונית.RFר משד£

האנטנה החיצונית מותקנת לא נכון או אינה£
אנטנה בעלת החזר נמוך.

כב.בר עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של הרהד
קיימת סכנת תאונה.

.ךמסומ ךסומב תינוציח ךומנ רזחה תנטנא ןקתה
RFר כב, חבר תמיד את משדבעת הפעלת הר

ת.לאנטנת החזר נמוך חיצוני

כב עלול לאבד אתרישיון ההפעלה של הר
תוקפו, אם לא מולאו ההוראות עבור

.RF ריההתקנה והפעלה של משד

בפרט יש לעמוד בתנאים הבאים:

רים מאושרים.ניתן להשתמש רק בתחומי תד£

בי המותר של תחומיהקפד על ההספק המר£
רים אלה.תד

חובה למקם את האנטנה רק במקומות£
המאושרים.

קרינה אלקטרו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק
בריאותם של אחרים. שימוש באנטנהבריאותך ולל

כנייםחיצונית מבוסס על מחקרים מדעיים עד
הדנים בסיכוני בריאות אפשריים הנובעים משדות

אלקטרו�מגנטיים.

  מידע שימושי

רטיספר זה מתאר את כל הציוד הסטנד
זמין בזמןכבך שהיהוהאופציונלי של ר

פוס.הבאתו של הספר לד
ייתכנו הבדלים בהתאם למדינת הייצוא. נא

כבך אינו מצויד בכלזכור כי ייתכן שר
עיםהתפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

כות ולתפקודים הרלוונטייםגם למער
בטיחות.ל

כזי שירות שלנא קרא את המידע על מר
ס מורשים  מטעם כלמוביל בע“ממרצד

 עמוד 28).«(

בצע את עבודות התחזוקה עלדאג ל

אלקטרוניקת המנוע ועל החלקים הקשורים

בורה, חיישנים וכבלי חיאליה, כגון יחידות בקר

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כב עלוליםבי הרכית, רכלמוביל בע“מ. אחר

להתבלות מהר יותר, ותוקף האחריות של

כב עלולים לפקוע.כבך ורישיון הרר

אמצעים לניהול מנוע שננקטו כדי לשפר

בלאי מוגבראת הביצועים עשויים לגרום ל

כת ההנעה.וקרעים או נזקים למער
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כבאלקטרוניקת הר

הספק השידורריםתד

בי  (שיא)המר

100Wגלים קצרים
(3 - 54 MHz)

30Wרים 4 מ‘תחום תד
(74 - 78 MHz)

50Wרים 2 מ‘תחום תד
(144 - 174 MHz)

10Wהרדיו עורקי דיגיטלי/טטר
(380 - 460 MHz)

7035W ס“מְרים תחום תד
(400 - 460 MHz)

10Wטלפונים ניידים

(2G / 3G /4G)

Coupe : : : : :מיקומי האנטנה מאושרים

מי.אזור הגג הקד

אזור הגג האחורי.

כנף אחורית.
מכסה תא המטען.

Cabriolet : : : : :מיקומי האנטנה מאושרים

כנף אחורית.

מי,  אסור להתקיןכב עם גג נפתח פנורבכלי ר
מי או האחורי שלאנטנה חיצונית באזור הקד

הגג.

אם מתקינים את האנטנה על הכנף
ב את האנטנההאחורית, מומלץ להצי

כב הקרוב לאמצעהחיצונית על חלק הר
הכביש.

ISO/TS 21609השתמש במפרטים טכניים 
עות להתקנה הנוגEMCכב כביש � תקנות (כלי ר

ת של ציוד רדיו) כאשר אתה מתקיןמאוחר
רישותרי רדיו). חובה לציית לד (תדRFרי משד

עות לתוספות.החוק הנוג

בות התקנה למכשירי קשר,כבך יש תושאם לר
בורי אנטנההשתמש באספקת חשמל או בחי

המיועדים לשימוש עם חיווט בסיסי. הקפד על

ההוראות הנוספות של היצרן בעת ההתקנה.

בי אורים, הספק שידור מרסטיות בתחומי תד
בים להיות מאושרים על ידימיקומי אנטנה חיי

ס בנץ.מרצד

ביאסור שהספק השידור המר: Coupeדגמי 
כים הבאים:(שיא) בבסיס האנטנה יחרוג מהער

הספק השידורריםתד

בי  (שיא)המר

30Wגלים קצרים
(3 - 54 MHz)

15Wרים 4 מ‘תחום תד
(74 - 78 MHz)

25Wרים 2 מ‘תחום תד
(144 - 174 MHz)

10Wהרדיו עורקי דיגיטלי/טטר
(380 - 460 MHz)

7015W ס“מְרים תחום תד
(400 - 460 MHz)

10Wטלפונים ניידים

(2G / 3G /4G)

ביאסור שהספק השידור המר: Coupeדגמי 
כים הבאים:(שיא) בבסיס האנטנה יחרוג מהער
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כבלוחיות זיהוי הר

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי הר
)VIN(כב הר

כבלוחיות זיהוי הר

כב (דוגמה: דגמימיקום של לוחית זיהוי ר
Coupe(

מית.פתח את הדלת הימנית הקד¿

.כב אתה תראה את לוחית זיהוי הר

כב ללא התקןכב (דוגמה: כלי רלוחית זיהוי הר
ה)גריר

).AGכב (דיימלר יצרן הר

 (רק במדינותEUאישור הפעלה כללי  של 
מסוימות).

).VINכב (מספר זיהוי ר

.)ג“ק(בי מותר כב כולל מרמשקל ר

 .)ג“ק(מי בי מותר על סרן קדמשקל מר

.)ג“ק(בי מותר על סרן אחורי משקל מר

קוד צבע

כב הוא מידעהמידע המוצג בלוחית זיהוי הר
כב, ועשויכב ורלדוגמה. מידע זה שונה בכל ר

לסטות מהמידע המוצג כאן. אתה יכול
כבך בלוחית הזיהוילמצוא מידע מתאים לר

כבך.ברש

כב ללאבמכשירים הבאים ניתן להשתמש בכלי ר
הגבלות:

.mW 100בי של עד  עם הספק מרRFרי משד£

רים הפועלים בתחום תדRFרי משד£
380 - 410 MHzבי עד בעלי הספק שידור מר

2 W ה)(רדיו עורקי/טטר

2G/3G/4G)דור (טלפונים ניידים £

אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני
כב עבור תחומי הגלים הבאים:של הר

ה.רדיו דיגיטלי/טטר£

רים 70 ס“מ.תחום תד£

£2G/3G/4G

)VIN(כב מספר זיהוי ר 

מית.פתח את הדלת הימנית הקד¿

 כלפי מטה והסר אותו.קפל את המכסה ¿

).VINכב  (ניתן לראות את מספר זיהוי הר
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בוליםמוצרי שירות וקי

 הערות בטיחות חשובות

בוליםמוצרי שירות וקי 

ה  אזהר 

) ניתן למצוא גםVINכב (את מספר זיהוי הר
 עמוד 377).«כב (בלוחית זיהוי ר

  מספר מנוע

כובה. מידעבת הארבע על תימספר המנוע מוט
סכז שירות של מרצדנוסף ניתן להשיג בכל מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

בהביה למען איכות הס  הער 

ה  אזהר 

ה  אזהר 

הערות בטיחות חשובות

מוצרי שירות עלולים להיות רעילים ומסוכנים
בריאות. קיימת סכנת פציעות.ל

הקפד על ההוראות הנמצאות על המיכלים
המקוריים של המוצרים בעת השימוש במוצרי
השירות ובעת אחסנתם וסילוקם. אחסן את מוצרי

ב. שמורה היטהשירות באריזתם המקורית שסגור
ם של ילדים.ג ידחק מהישאת מוצרי השירות הר

בה.ביסלק מוצרי שירות באופן אחראי לס

מוצרי שירות כוללים:
דלקים.£
בתחומרי סיכה (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£

הילוכים).
נוזל קירור המנוע.£
נוזל בלמים.£
מית.נוזל לשטיפת השמשה הקד£
ת אקלים.כת בקרקרר מער£

כב וחומרי הסיכה.בי הרכייש להתאים בין ר
ס בנץ ממליצה להשתמש רק במוצרים,מרצד

ס בנץ.אשר נבחנו ואושרו במיוחד על ידי מרצד
ס בנץ בפרקהם רשומים בספר הנהג של מרצד

הרלוונטי:

ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי
ס בנץ לפי הכיתוב על האריזות:מרצד

£MB Freigabe )המגודל, MB Freigabe 229.51(.

).MB Approval   229.51(לדוגמה,MB אישור £

מתתיאורים אחרים או המלצות המתייחסים לר
MBהאיכות או למפרטים בהתאם למספר גיליון 

ח להיותבים בהכר), לא חייMB 229.5 (כגון 
ס בנץ.מאושרים על ידי מרצד

סימני זיהוי אחרים לדוגמה:

0 W-30

5 W-30

5 W-40

כז שירות שלבל מידע נוסף בכל מרניתן לק
או באתרס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ מרצד

http://bevo.mecedes-benz.comהאינטרנט:  

דלק

דלק הוא חומר דליק מאוד. קיימת סכנת שריפה

או פיצוץ אם בוצע טיפול לא נכון בדלק.

עליך למנוע חשיפה לאש, ללהבות חשופות, לגצים

ולעישון. דומם את המנוע וכבה את חימום העזר

(אם קיים) לפני תדלוק.

בריאות.דלקים הם חומרים רעילים ומזיקים ל

קיימת סכנת פציעות.

ע עם עור,בוא במגאל תבלע דלק או אפשר לו ל

עיניים או בגדים. אל תשאב אדי דלק. שמור על

ם של ילדים.ג ידחק מהישדלקים הר

ע עם דלק, הקפדאם אתה או אחרים באים במג
על הנחיות הבאות:

בון מאזורי עורשטוף מיד את הדלק במים וס£
נגועים.

אם דלק נכנס לעיניך, שטוף אותן מיד£
בלת טיפולביסודיות במים נקיים. פנה לק

פואי.ר

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מיד לק £
אל תנסה לעורר הקאות.

ע עם דלק.בא במגהחלף מיד כל בגד ש £
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בול מיכל הדלק (בליטרים)קי

בול סה“כ קי דגם

Mercedes-AMG S 6380 ליטרים
(Cabriolet)

Mercedes-AMG S 63
 4MATIC (Cabriolet)

Mercedes-AMG S 65
(Cabriolet)

Mercedes-AMG80 ליטרים
(Coupe)

80 ליטריםהאחריםכל הדגמים 

בנזין

דירוג דלק

כב בעלי מנועי בנזין.אל תמלא סולר בכלי ר
אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות

ת, הדלק עלול להיכנסבדלק לא נכון. אחר
כת הדלק. אפילו כמויות קטנות שללמער

כתדלק לא נכון עלולות לגרום נזק למער
סכז שירות של מרצדהדלק ולמנוע. פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל
הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

פסתהנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד
הספר.

ת דלק עתוד דגם

בול הנ“למהקי

Mercedes-AMG S 63ך12 ליטרים בער
(Cabriolet)

Mercedes-AMG S 63
 4MATIC (Cabriolet)

Mercedes-AMG S 65
(Cabriolet)

Mercedes-AMGך12 ליטרים בער
(Coupe)

ך8 ליטרים בערהאחריםכל הדגמים 

ת בדירוג פרימיוםתדלק רק בבנזין נטול עופר
 95 RON / 85 MON ,התואם לתקן האירופי
 EN 228  או E DIN 51626-1 .או מפרט זהה

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.

 עלול EN 228  ןקתל םאות וניאש דלק 

כתם ונזק למנוע ולמערבלאי מוקדלגרום ל
הפליטה.

בד. שימושהשתמש בדלק מומלץ בל
כתבדלקים אחרים עלול לגרום נזק למער

כת הפליטה.הדלק, למנוע ולמער

אל תשתמש בדלקים הבאים:
£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 מתכתיים£
סולר£

בב דלקים אלה עם הדלק המומלץאל תער
כבך.לשימוש בר

ך כלל, סוג הדלק מצוין על משאבת התדלוק.רבד
אם אינך מוצא את התווית על משאבת הדלק,
פנה לעובדי תחנת הדלק. אם הדלק המומלץ
לא זמין, כאמצעי זמני ניתן להשתמש בדלק

.RON 91ת רגיל שדירוג האוקטן שלו  נטול�עופר
שימוש בדלק זה עלול להפחית את ביצועי המנוע
ולהגדיל את צריכת הדלק. הימנע מנהיגה

ת מלאה ומהאצות פתאומיות. לעולם אלבמצער
תמלא דלק שדירוג האוקטן שלו נמוך מהמצוין

לעיל.

במדינות מסוימות תכולת הגופרית בדלקים
עשויה לא להיות נמוכה דיה. באופן זמני דלק

זה עלול לייצר ריחות לא נעימים, במיוחד
בנסיעות קצרות. כאשר תחזור להשתמש

ת (תכולת גופריתבדלק נטול עופר
<10 ppm .ייחלשו הריחות ,(

 עמוד 171).«(למידע על תדלוק 
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תוספים

הפעלת המנוע עם תוספי דלק עשויה לגרום
לכשל מנוע. רשימת התוספים אינה כוללת
תוספים שנועדו לסילוק משקעים ולמניעת

בב בנזין רק עם תוספיםהיווצרותם. ניתן לער
ס בנץ.  פעל לפיהמומלצים על�ידי מרצד

הוראות השימוש הנמצאות על אריזת
המוצר. מידע נוסף  לגבי תוספים מומלצים

סכז שירות של מרצדבל בכל מרניתן לק
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

תגי דלקס בנץ ממליצה להשתמש במומרצד

המכילים תוספים.

איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עשויה

ברה. כתוצאה מכך, עשויים להצטלהיות ירוד

כת הדלק. במקרים כאלהמשקעים במער

Mercedes-AMGכבי ר

מיוםת באיכות פרתדלק רק בנזין נטול עופר
 לפחות, התואם לתקןROZ 98בדירוג אוקטן 

  או למפרט זהה.EN 228אירופאי 

ת, אתה עלול לפגוע בהספק המנוע אואחר
לגרום נזק למנוע.

דלק במפרט זה יכול להכיל עד  10% אתנול.
 .E10כבך ניתן להשתמש בדלק בר

.E10כבך בדלק באפשרותך לתדלק את ר

אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני
ת רגילניתן להשתמש בדלק נטול�עופר

. שימוש בדלקRON 95שדירוג האוקטן שלו 
זה עלול להפחית את ביצועי המנוע ולהגדיל

תאת צריכת הדלק. הימנע מנהיגה במצער
פתוחה ככל האפשר.

אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני
ת בדירוגניתן להשתמש בדלק נטול�עופר

.RON 91אוקטן 

ת בצריכתם לעלייה ניכרשימוש בדלק זה גור
ת בהספק המנוע. הימנעת ניכרהדלק וביריד

ת מלאה.מנהיגה במצער

91אם הדלק הזמין היחיד הוא דלק בדירוג   
RONאו בדירוג נמוך מזה, עליך להתאים את 

כז שירותכבך להפעלה בדלק זה במרר
מורשה.

ס מורשהכז שירות של מרצדמרובהתייעצות עם 

בב בנזין עם, ניתן לערמטעם כלמוביל בע“מ

ס בנץ.תוסף ניקוי מאושר על�ידי מרצד

בוב המצויים עלהקפד על ההנחיות ויחסי הער

אריזת המוצר.

בהביה למען איכות הס  הער 

מידע על תצרוכת דלק

 (פחמן דו�חמצני)CO2מדענים מאמינים כי גז 
הוא האחראי  העיקרי להתחממות כדור הארץ

כבך קשורות של ר CO2(אפקט החממה). פליטות
באופן ישיר לתצרוכת הדלק, ולכן הן תלויות:

בשימוש יעיל בדלק על ידי המנוע.£

בסגנון נהיגה.£

מים אחרים שאינם טכניים, כגון השפעותבגור£
בתיות או תנאי כביש או תנועה.ביס

כבך של רCO2אתה יכול להפחית את פליטות 
דיר.ה וטיפול סבאמצעות נהיגה זהיר

תצרוכת הדלק תגדל במצבים הבאים:
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד.£
בתנועה עירונית.£
בנסיעות קצרות.£
באזורים הרריים.£

רק במדינות מסוימות: אתה יכול למצוא את
כניים של תצרוכת הדלק ושלכים העדהער

ת תאימות של (תעודCOCהפליטה במסמכי 
האיחוד האירופי). מסמכי אלה מסופקים לך

כבך.ביחד עם ר

כים של תצרוכת הדלק התבססו עלער
כנית עבור:סה עדהגר

כב העומדים בתקנים עד וכוללכלי ר£
 בהתאם לתקנתEURO 4התקן   
.EEC / 1268 / 80האירופי האיחוד

 אוEURO 5כב העומדים בתקן  כלי ר£
ECבתקן גבוה יותר בהתאם לתקנה 

.2007 / 715מס‘ 

כים אלה בתנאי הפעלהייתכנו סטיות מער
רגילים.
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 השתמש בשמן מנועMercedes-AMGכבי בר
SAE 0W-40 או בשמן SAE 5W-40

אם שמני המנוע המופיעים ברשימה אינם
זמינים, אתה יכול להוסיף את שמני המנוע

הבאים, עד להחלפת השמן הבאה:
229.1ACEA, 229.3 או  ס בנץ אישור מרצד£

A3.

בדאת השמן הנ“ל ניתן להוסיף פעם אחת בל
בית של 1.0 ליטר.בכמות מר

בוליםקי

כים הבאים מתייחסים להחלפת שמן כוללהער
מסנן שמן.

פסתהנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד
הספר.

MB אישור מנועי בנזין

229.5כל הדגמים

בעת הטיפול בשמן מנוע הקדש הקפד על
עות למוצריההערות הבטיחות החשובות הנוג

 עמוד 378).«שירות (

האיכות של שמני המנוע חשובה מאוד לתפקוד
ך חיי השירות של המנוע. לאחר בדיקותולאור

ת שמני מנועס בנץ מאשרת מרצדחבות, חברנר
התואמים לתקן הטכני הנוכחי.

ס בנץ ניתן להשתמש רקלכן, במנועי מרצד
ס בנץ.בשמני מנוע שאושרו על�ידי מרצד

מידע נוסף על שמני מנוע שנבחנו ואושרו, ניתן
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשיג בכל מר

ס בנץ ממליצהת מרצדכלמוביל בע“מ. חבר
כז שירות מורשהבצע את החלפת השמן במרל

סס מטעם  כלמוביל בע“מ. אישור מרצדמרצד
MB Approvalבנץ מצוין על מיכל השמן בכיתוב 

ס בנץ) ובמספר המתאים, לדוגמה(אישור מרצד
MB Approval 229.51.

ה של שמני מנועאתה יכול למצוא סקיר
מאושרים באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.comבאמצעות 
ת המספר לדוגמה 229.5.הקלד

בלה מציגה את שמני המנוע שאושרו עבורהט
כבך.ר

                    כמות להחלפה(Coupe) דגם 

S 400 4MATIC6.5 ליטרים

Mercedes-AMG S 638.5 ליטרים

Mercedes-AMG S 63
 4MATIC

Mercedes-AMG S 6510.5 ליטרים

8 ליטריםהאחריםכל הדגמים 

 שמן מנוע

הערות כלליות

                 כמות להחלפה(Cabriolet) דגם 

Mercedes-AMG S 638.5 ליטרים

Mercedes-AMG S 63
 4MATIC

Mercedes-AMG S 65

8 ליטריםהאחריםכל הדגמים 

תוספים

ל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע. השימושא

בהם עלול לגרום נזק למנוע.
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צמיגות שמן מנוע

ת את מאפייני הזרימה של נוזל.צמיגות מתאר
אם לשמן מנוע צמיגות גבוהה � זרימתו איטית.

ה.ככל שצמיגותו נמוכה, זרימתו מהיר

הת שמן מנוע מבוססת על הטמפרטורבחיר
SAEהחיצונית המתאימה ובהתאם למפרטי 

(צמיגות).

רגות הצמיגות שישבלה מציגה לך את דהט
ה הנמוכה שלכי הטמפרטורלהשתמש בהן.  ער

שמני המנוע עלולים להיפגם באופן משמעותי
ב  הזדקנות, פיחבמהלך ההפעלה עק

והתפשטות דלק. לכן מומלץ להקפיד על
דירות להשתמש רק בשמני מנועהחלפות שמן ס

 מתאים.SAEמאושרים בסיווג 

   נוזל בלמים

נוזל הבלמים סופח לחות מהאוויר עם הזמן. לכן,
תיחהת הרת. אם נקודתיחה שלו יורדת הרנקוד

של נוזל הבלמים נמוכה מדי, עלולים להיווצר כיסי
בותב על הבלמים. בעקאדים בעת הפעלת עומס ר

עת יעילות הבלימה. קיימת סכנת תאונה.זאת נפג
דאג לחדש את נוזל הבלמים במרווחי זמן מומלצים.

הערות בטיחות חשובות

  נוזל קירור

ה  אזהר 
ע עם חלקי מנוע חמים,אם נוגד קיפאון בא במג

הוא עשוי להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני הוספה של נוגד

הקיפאון. וודא שנוגד הקיפאון אינו נשפך על צוואר

המילוי. נקה את נוגד הקיפאון ביסודיות מהחלקים

לפני התנעת המנוע.

בעת הטיפול בנוזל הבלמים הקפד על הערות
הבטיחות החשובות על מוצרי השירות

 עמוד 378).«(

מרווחי הזמן המומלצים להחלפת נוזל הבלמים
כבך.ת השירות של רכלולים בחובר

סהשתמש בנוזל הבלמים שמאושר בידי מרצד
MB או MB-Freigabeבנץ בהתאם למפרט 

Approval .331.0

בב מראש עםהוסף רק נוזל קירור שעור
ת, אתה עלולנוגד הקיפאון הרצוי. אחר

לגרום נזק למנוע.

מידע נוסף על נוזל קירור, ניתן למצוא

ס בנץ עבור מוצרי שירות,במפרטי מרצד

המספר גיליון 310.1, או באתר החבר
 http://bevo.mercedes-benz.com

ס מורשהכז שירות של מרצדאו בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

השתמש תמיד בתערובת נוזל קירור

מתאימה, אפילו במדינות בעלות אקלים
כת הקירור של המנוע לאת, מערחם. אחר

מוגנת דיה מפני שיתוך ומפני חימום יתר.

כת הקירור לא תהייה מוגנתת מעראחר

ה מספקת מפני שיתוך וחימום יתר.במיד

דאג להחליף את נוזל הקירור במוסך
תמוסמך ולתעד את ההחלפה בחובר

השירות.

נוזל הקירור הוא תערובת של מים ונוגד קיפאון/
מעכב שיתוך. תחומי אחריותו:

מידע אודות נוזל בלמים מאושר, ניתן להשיג בכל

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדמר

בע“מ או  באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.com.

דירדאג להחליף את נוזל הבלמים באופן ס
במוסך מוסמך, ולתעד את ההחלפה

ת השירות.בחובר

ה  אזהר 
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הגנה מפני שיתוך.£

הגנה מפני קיפאון.£

תיחה.ת הרהעלאת נקוד£

אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים בריכוז

תיחה של נוזל הקירור תהיהת הרהנכון, נקוד

 130 °Cךבער. 

כתריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במער

ב:הקירור חיי

כתלהיות לפחות 50%. כך תהייה מער£

הרוטרפמטל דע ןואפיק דגנכ תנגומ רוריקה

ך.לער� C° 37של 

לא לחרוג מעל ריכוז של 55% (הגנה נגד£

ת, החום לא), אחר�C° 45קיפאון עד 

ייספג באופן יעיל.

ס בנץ ממליצה לך להשתמש בנוגדמרצד

ס בנץ.קיפאון/מעכב שיתוך, שאושר על ידי מרצד

תוריש ירצומ רובע MB  יטרפמל םאתהבבריכוז 

1.013.

כב נמסר לראשונה הוא כולל נוזלכאשר הר

בטיח הגנה נאותה מפניקירור, אשר י

קיפאון ושיתוך.

מפלס נוזל הקירור נבדק בכל טיפול
סכז שירות מורשה מרצדתחזוקה במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

ה  אזהר 

כת שטיפה של השמשהמער 
מיתהקד

מית הוא חומר דליקנוזל שטיפה של השמשה הקד

בי מנוע חמים אוכיע עם רמאוד. אם הוא בא במג

כת הפליטה הוא עשוי להידלק.עם מער

קיימת סכנת שריפה ופציעות.

היזהר לא לשפוך נוזל שטיפה ליד צוואר המילוי

של המיכל.

MBבב את נוזל השטיפה ניתן לער
SummerFit ו� MB WinterFitת, המתזים. אחר

לולים להיחסם.ע

אל תשתמש במים מזוקקים או במים לא
ת,מסוננים כדי למלא את מיכל השטיפה. אחר

גויה.חיישן הגובה עלול להציג קריאה ש

ת הקיפאון:בטמפרטורות מעל נקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של ¿
..MB SummerFit מים ונוזל שטיפה, לדוגמה

עם מים הוא MB WinterFit בוב של יחס ער
.100 :1

ת הקיפאון:בטמפרטורות מתחת לנקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת¿
MB.של מים ונוזל שטיפה, לדוגמה 

WinterFit.

בוב הנכון עיין במידע על מיכל נוגדליחס הער
הקיפאון.

SummerFitהוסף נוזל שטיפה מרוכז דוגמת  

ך כל לנוזל השטיפה לאורMB WinterFitאו 
השנה.

כב המפורט:ב למידע הרנא שים ל

הערות בטיחות חשובות

כב  נתוני ר

 הערות כלליות 

הגבהים המפורטים משתנים כתוצאה:£

� מצמיגים.

� מעומס מטען.

� ממצב המתלים.

מציוד אופציונלי.�

ציוד אופציונלי  מוריד את משקל המטען£

כב.שאותו ניתן להעמיס בר

כב הספציפי מופיעמידע על משקל הר£

 עמוד 377).«(כב בלוחית זיהוי הר

רק במדינות מסוימות: תוכל למצוא מידע£

).COCכב ספציפי במסמכי תאימות (ר

כבך.מסמכים אלה מסופקים עם ר
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(Coupe)  מידות ומשקלים 

 גובה בפתיחה                   כבדגם הר

1,755 מ“מAMG כב כלי ר

1,746 מ“מכל הדגמים האחרים

Mercedes-AMG  כבכלי ר 

כל הדגמים האחרים 

5,044 מ“מכבך ראור

כב כוללרוחב ר
2,108 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,913 מ“מ מראות חיצוניות

1,422 מ“מכבגובה הר

2,945 מ“מבסיס גלגלים

בי בתאעומס מר

המטען
100 ק“ג

5,027 מ“מכבך ראור

כב כוללרוחב ר
2,108 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,899 מ“מ מראות חיצוניות

1,411 מ“מכבגובה הר

2,945 מ“מבסיס גלגלים

בי בתאעומס מר

המטען
100 ק“ג

(Cabriolet)  מידות ומשקלים 

 גובה בפתיחה                   כבדגם הר

Mercedes-AMG S 631,663 מ“מ

Mercedes-AMG S 63
 4MATIC

Mercedes-AMG S 65

1,663 מ“מהאחריםכל הדגמים 

פסתהנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד
הספר.
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Mercedes-AMG S 65  כבכלי ר 

כבך ראור

כב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר

מראות חיצוניות

כבגובה הר

בסיס גלגלים

בי בתאעומס מר

המטען

כל הדגמים האחרים 

5,027 מ“מכבך ראור

כב כוללרוחב ר
2,108 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,899 מ“מ מראות חיצוניות

1,417 מ“מכבגובה הר

2,945 מ“מבסיס גלגלים

בי בתאעומס מר

המטען
100 ק“ג
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פוס (1997) בע“מ.הפקה: מידע טכני ד


