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אינטרנט

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

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

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

בכתובת:

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

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

Daimler AG ובכתב מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

הערות להגנת הסביבה מספקות מידע אודות פעולות 
שיש לנקוט לשמירה על הסביבה או לסילוק נכון של 

מוצרים משומשים.

הערות אודות נזק לחומר, מתריאות בפניך אודות   
הסכנות העלולות להוביל לנזק לרכבך.

סמלים אלה מציינים הוראות שימושיות או מידע נוסף,   
היכולים לעזור לך.

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

סמל זה מפנה אותך לעמוד בו ניתן מידע נוסף  ) עמוד( 
אודות הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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



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£

ה את מכוניותיהכנת בהתמדס בנץ מעדמרצד
מת ביותר.מה הטכנולוגית המתקדלר

ת לעצמה את הזכות להכניסה שומרהחבר
שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

כבך עשוי להיות שונה מהמוצג, הציוד ברכןל

הניתנים בספר זה.באיורים ובתיאורים 

כב:הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהר

ספר נהג דיגיטלי£

פסספר נהג מוד£

ת שירותחובר£

כב  והעברשמור מסמכים אלה תמיד בתוך הר

תאותם לרשות הבעלים החדשים במעמד מכיר

כב.הר

נספחים בהתאם לציוד המותקן

עליך לשמור את המסמכים האלה בתוך
ם לרשות הבעליםכב תמיד ולהעבירהר

כבך.החדשים כאשר אתה מוכר את ר

ספרי הנהג שלך:

כבספר נהג דיגיטלי � בר

חבספר הנהג הדיגיטלי מספק מידע מור
כבל ועלוייחודי על הציוד המותקן בר

כת המולטימדיה. אתה תמצא בומער
תבחירסרטונים שימושיים, אפשרויות ל

שפה ותפקודי חיפוש מותאמים.

כבפס � ברספר נהג מוד

ת ההפעלהבנוסף של ספר הנהג, חובר
כת המולטימדיה זמינההמלאה של מער

ס מטעםכז שירות של מרצדבכל מר
כלמוביל בע“מ.

ספר נהג דיגיטלי � באינטרנט

סה המקוונת של ספר הנהג הדיגיטליהגר
חב וייחודי על הציודמספק מידע מור

כת המולטימדיה.כבך ועל מערהמותקן בר
הוא גם כולל סרטונים שימושיים, מידע

מעניין ואפשרויות חיפוש שונות.

ת יישומוןספר נהג דיגיטלי � בצור

חב עלבל גישה למידע נרבאפשרותך לק
כת המולטימדיה שלו באופןכבך ועל מערר

מקוון תוך כדי נסיעה או להוריד אותו אפילו
במצב לא מחובר. היישומון מותאם

בי לוח.לטלפונים ניידים ולמחש

ריכים שלב כי ייתכן שאפליקציות המדנא שים ל

ם זמינות במדינתך.ס בנץ טרמרצד
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55.............................הערות בטיחות חשובות

ASSYST PLUS(שירות) .................................244

�244.........................................הודעת  שירות

�244........................ת הודעת שירותהסתר

�244.............................מידע אודות השירות

�245.......................רישות שירות מיוחדותד

ATA 62...........בה)כת אזעקה נגד גני(מער

61..............................................ההגנה נגד גריר

�61..............................................שולל התנעה

PARKTRONIC......................................153
�153.................הערות בטיחות חשובות
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262..............הה לולאת הגרירהתקנה/הסר

263..................עם שני הסרנים על הקרקע

עונמ תענתה( הרירגב הענתה

265................................................)םוריחמצב ב

265..........................הערות בטיחות חשובות

285......................................................................דלק

�285.....................הערות בטיחות חשובות

�286..................................בול מיכל הדלקקי

286.................................................................בנזין

�287...............................................תוספי בנזין

287.................................................................סולר

AdBlue..............................................288

288...............................................................טיהור

�288...........טמפרטורות חיצוניות נמוכות

�288......................................................תוספים

�288......................................................בוליםקי

131.............................................................תדלוק

�131.....................הערות בטיחות חשובות

�132..........קלד יולימ חתפ הסכמ החיתפ

�132.............קלד יולימ חתפ הסכמ הריגס

133...................תקלות של דלק ומיכל דלק

69.......................................................דלתות

�69........................הערות בטיחות חשובות

ותתלדה תחיתפו הליענ לוטיב

70..............................................................םינפבמ

ביטול נעילה/נעילה של דלת הנהג

71............................באמצעות מפתח חירום

כזיתנעילה וביטול נעילה מר

70.............................................................מבפנים

71............................מאפיין נעילה אוטומטית

71..........................דלת/מכסה תא המטען

72..................ת של תא המטעןנעילה נפרד

72................................................הפתיחה וסגיר

72........................כב חרץוחמ הריגס/החיתפ

ביטול נעילה של תא המטען

73.........................באמצעות מפתח החירום

דדדדד
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זזזזז  

78..............ה של תא המטעןמחיצת הפרד

22...........................................בהביהגנת הס

22............................כב משומשת כלי רהחזר

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

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

264...........................................כבהובלת הר

185.....................................הודעות בתצוגה

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

�185......................ת הודעות תצוגההסתר

�185...........................................זיכרון הודעות

�186....................................כות בטיחותמער

�198............................................................מנוע

�201........................................כות נהיגהמער

�198........................................................מפתח

�205........................................................צמיגים

�208..............................................................כבר

�197........................................................התאור

ראה גלגל)החלפת גלגל (

99.............................ראה נורות)החלפת נורות (

� לפניהחלפת נתיך .......................................266

168...................הפעלה � תצוגות והפעלה

169...ה של נוזל קירור מנועמד טמפרטור

168...............................ת לוח המחווניםתאור

168....................................מד מהירות דיגיטלי

168........................................................מד סל“ד

168...................ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

114............................הרצת מנוע � הערות

114.....................1,500 הק“מ הראשונים

262.......................................ההתנעה בגריר

התנעת מנוע

116............................................התנעת המנוע

�116.....................הערות בטיחות חשובות

�117..............התנעה באמצעות המפתח

� התנעת המנוע באמצעות

KEYKESS-GO.......................117כת מער

�117....................בת הילוכים אוטומטיתתי

116..............................בת הילוכים ידניתתי�ההההה 

DYNAMIC SELECT.................121לחצן 

117..............................................תחילת נסיעה

117.......................................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop.....................118תפקוד 

�118.....................הערות בטיחות חשובות

�118.........ממה אוטומטית של המנועהד

�הפעלה/הפסקת פעולה של

ECO Start-Stop.................119תפקוד 

�119................ההתנעת מנוע  אוטומטית

120.........................תקלות אפשריות במנוע

261................התנעה באמצעות כבלי עזר

92.....................................זיכרון � תפקודים

92..............................רות בזיכרוןה והגדשמיר

חחחחח 

93............רות שמורות בזיכרוןקריאה להגד

36........................................חגורות בטיחות

38.................................הידוק חגורות בטיחות

37.............................הערות בטיחות חשובות

ת בטיחות עבורת חגורתזכור

39....................................מיהנהג והנוסע הקד

39...............................כוונון  חגורות הבטיחות

39...............................שחרור חגורות בטיחות

48....................שימוש נכון בחגורות בטיחות

249.................................. (הוראות ניקוי)חיישנים

חימום/אוורור

ת אקליםראה בקר

54....................................כבחיות מחמד בר

חלונות צד

� הערות בטיחות חשובות.........................73

75........................................איפוס חלונות הצד
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74...............ה של חלונות הצדפתיחה/סגיר

ה של חלונות הצדפתיחה/סגיר

74...........................................................מייםהקד

כתת נוחות ומערמאפיין סגיר

KEYLESS-GO.....................................75

ת חלוןתפקוד הגנה בעת סגיר

73.....................................................................הצד

76..............תקלות אפשריות בחלונות הצד

22..................ס בנץחלפים מקוריים מרצד

133.......................................................חניה

�133.....................הערות בטיחות חשובות

134.......................................בלם חניה חשמלי

�134.........................................הערות כלליות

�136...........................................בלימת חירום

� שילוב אוטומטי........................................135

� שחרור אוטומטי......................................135

� הפעלה או שחרור ידניים.....................135

136....................כב לזמן ממושךהחניית הר

134...........................................ממת המנועהד

�134.....................הערות בטיחות חשובות

�םיכוליה תבית םע בכר ילכ

134.................................................אוטומטית

�134......תינדי םיכוליה תבית םע בכר ילכ

157.................................תפקוד הנחיית חניה

�158................ביטול תפקוד הנחיית חניה

�157.....................................זיהוי מקום חניה

�157............................................................חניה

232........חוק לפתיחת שער החניהשלט ר

�232.....................הערות בטיחות חשובות

�.................................................................תכנות

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

�234.......................................מחיקת הזיכרון

�234..ה של שער החניהפתיחה או סגיר

�247.....טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט

�מתקן אוטומטי לשטיפת כלי

246..............................................................כבר

�247.....................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

�247..................................ניקוי משטחי צבע

�246...........................................שטיפה ידנית

248.........................................כבניקוי חלקי הר

�248........................................................גלגלים

�248.....................ראוליהגג האלקטרו�היד

�249......................................................חיישנים

�248........................................................חלונות

�249..............................................להבי מגבים

�250.........................מצלמת נסיעה לאחור

�249.........פנסי איתות במראות חיצוניות

�249.......................................פנסים חיצוניים

�250.....................................צינורות הפליטה

231...............................................טלפון נייד

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

�232.........................................הערות כלליות

�232..............................הפעלת הטלפון נייד

�232................................שימוש בטלפון נייד

 49..............................................כבבר ילדים

�50...............................כות ריסון לילדיםמער

�51........כת ריסון לילד הפונה לאחורמער

�51........כת ריסון לילד הפונה לפניםמער

�בכת ריסון לילד על מושמער

50.............................................מיהנוסע הקד

54.........................................כבחיות מחמד בר

35................כת ריסוןה של מערנורית אזהר

נורית חיווי של כרית אוויר של

טטטטט 

�234.........................................................ריםתד

245..............................כבטיפול (טיפוח) הר

245...............................הערות אודות הטיפול

ייייי
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36.................................................מיהנוסע הקד

252..............................כבה של הרכלי עבוד

כריות אוויר

�39.........................................................מההקד

44................................................בדיקה עצמית

39.............................הערות בטיחות חשובות

הפעלה של מותחני חגורות בטיחות

46...........................................ושל כריות האוויר

41.....................כרית אוויר להגנה על הראש

41..................................................כרית אוויר צד

40.......................................מיותכריות אוויר קד

�כת נטרולהפעלה של מער

אוטומטי של כרית האוויר של

42.............................................מיהנוסע הקד

�כת אוטומטיתכב ללא מערכלי ר

לנטרול כרית האוויר של  הנוסע

51...........................................................מיהקד

�נטרול אוטומטי של כרית האוויר

42.....................................מישל הנוסע הקד

�כת נטרולתקלות אפשריות במער

אוטומטי של כרית האוויר של

274.................................לחץ האוויר בצמיגים

229................................................מאפיינים

231.......................................................טלפון נייד

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

�232.........................................הערות כלליות

�232..............................הפעלת הטלפון נייד

�232................................שימוש בטלפון נייד

230.....................................................מגני שמש

230........................................בוקיםמחזיקי בק

229................................................מחזיק כוסות

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

�230..............מיתכזית הקדבקונסולה מר

231...............................................מצית סיגריות

232........חוק לפתיחת שער החניהשלט ר

46.............................................מיהנוסע הקד

להבי מגבים

101.................................החלפת להבי מגבים

�102................................ת להבי מגביםהסר

�102..........................התקנת להב המגבים

103........................................תקלות אפשריות

29...........................................לוח המחוונים

169...ה של נוזל קירור מנועמד טמפרטור

168...............................ת לוח המחווניםתאור

168....................................מד מהירות דיגיטלי

168........................................................מד סל“ד

168...................ה חיצוניתתצוגת טמפרטור

28.......................................התא הנהג � סקיר

�30...............................ב תפקודיגלגל הגה ר

�34............................ה בדלת הנהגלוח בקר

�33...........................................ה עילילוח בקר

284......................................כבלוחית זיהוי ר

270................................לחץ אוויר בצמיגים

הכת האזהרהפעלה מחדש של מער

272......................מפני לחץ האוויר בצמיגים

270.........מפרטים של לחצי אוויר בצמיגים

בוד לחץ אווירה של  איכת אזהרמער

272.........................................................בצמיגים

�272.....................הערות בטיחות חשובות

273........כת ניטור לחץ אוויר בצמיגיםמער

�273.....................הערות בטיחות חשובות

�בדיקה אלקטרונית של לחץ

274.......................................האוויר בצמיגים

כתה של מערהודעות אזהר

274.....................ניטור לחץ האוויר בצמיגים

כת ניטורהפעלה מחדש של מער

כככככ

ללללל

מממממ
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�232.....................הערות בטיחות חשובות

�232.........................................................תכנות

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

�234.......................................מחיקת הזיכרון

�234..ה של שער החניהפתיחה או סגיר

�234.........................................................ריםתד

230....................................................המאפר

21...................................................מה � הקדמבוא

26..............................................אחריות מקיפה

22.........................כב משומשיםגריטת כלי ר

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

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

24............................................ת תאימותהצהר

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

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

25.....................................כת אבחון עצמימער

26.............סכז שירות מורשה של מרצדמר

25..........................................כה לתיקון נקרער

23............................................פסספר נהג מוד

21............................................ספר נהג דיגיטלי

23.........................................................כבציוד הר

26......................עבור כרטיס חילוץ QR קוד 

26.....................................................כברישום הר

26.......................................................שימוש נכון

26..................................כבתיעוד מידע של הר

מגבה

252...............................................מיקום ואחסון

276.............................................................שימוש

101.......................מיתמגבי השמשה הקד

101.................................החלפת להבי מגבים

�102................................ת להבי מגביםהסר

�102..........................התקנת להב המגבים

101.................................................בויהפעלה/כי

103........................................תקלות אפשריות

230..............................................מגני שמש

169..........ת נוזל קירור מנועמד טמפרטור

168.................................מד מהירות אנלוגי

172...............................מד מהירות דיגיטלי

168.................................................מד סל“ד

26.................כז שירות מורשה � ראה מרמוסך

221..............................כתמוטימדיה � מער

�221.....................הערות בטיחות חשובות

�221..................................כתמגבלות המער

225....................................בור הטלפון הניידחי

�226....................מעבר בין טלפונים ניידים

221..........................................כת הפעלהמער

�222............................................הוראות ניקוי

�כתבוי של מערהפעלה/כי

222............................................המולטימדיה

�222...................................................תפקודים

222.........................................................פיםמועד

�223....................................פיםהוספת מועד

226.....................................................מצב מדיה

�SD........226ה של כרטיס הכנסה/הסר

�226..................שימוש ברשימת התקנים

223.......................................................מצב ניווט

�224............................................הזנת כתובת

�224...........................................חישוב מסלול

230....................................בוקיםמחזיק בק

229..........................................מחזיק כוסות

� תצוגות והפעלהךרב דמחש ....................168

�168.....................הערות בטיחות חשובות

�169...........................ךרב הדהפעלת מחש

�ה של נוזל קירורמד טמפרטור

169.........................................................המנוע

�168....................................................מד סל“ד

�168..............ת חיצוניתתצוגת טמפרטור

�170......................................ב תכליתיתצג ר

171........................תפריטים ותפריטי משנה

�171........................................ת תפריטסקיר

Trip.........................171) תפריט נסיעה (

�172............................................כיםאיפוס ער

�172................................מד מהירות דיגיטלי

�תצוגת טווח ותצרוכת הדלק

172.....................................................הנוכחית

�ECO...................................171תצוגת 
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Settings...................177  רותתפריט הגד

�182......................רות המפעלאיפוס להגד

�ת האור הנמוך בפנסיםרהגד

הראשיים עבור נהיגה בצד ימין/

179.........................................................שמאל

�הת הבהירות של התאוררהגד

179...................................................החיצונית

�הת הצבע של התאוררהגד

179...................................................החיצונית

�הכת התאורבוי של מערהפעלה/כי

178......................................................החכמה

�177..............................................לוח מחוונים

�177...........................בועהת תצוגה קבחיר

�178.........................................................פנסים

�180................................כבתפריט משנה ר

�181...........................................................נוחות

176..........................פיתהצגה של תצוגה גר

177...............................................תפריט שירות

�180................................כבתפריט משנה ר

SLC 43 AMG......182) (דגם AMGתפריט 

�182.........................................................חימום

�183.......................................................רותהגד

�RACETIMER............................183תפקוד 

�RACETIMER.......184הפסקת תפקוד 

�184.........................................כה כוללתהער

�184..........................................בובכת סיהער

175................................................תפריט טלפון

�175.............................................בלת שיחהק

�175.............................חיית או סיום שיחהד

�רפס ךותמ ת רשומהבחיר

175...................................................םינופלטה

�176.....................................................חוזר גויח

174.................כת שמע)תפריט אודיו (מער

�174........עמש תיידמ וא עמש ןגנ לועפת

�TV......................174 הטלוויזיה לועפת

�DVD..........................174 וידיאו לועפת

Navigation.....................172תפריט ניווט 

�172...................הנחיית מסלול לא פעילה

�173..........................הנחיית מסלול פעילה

�כתמחווני מצב אחרים של מער

173..........................................................הניווט

285..........................בוליםמוצרי שירות וקי

285..................................................................דלק

�285.....................הערות בטיחות חשובות

�286..................................בול מיכל הדלקקי

286..................................................................בנזין

�287...............................................תוספי בנזין

287.................................................................סולר

AdBlue...............................................288

288...............................................................טיהור

�288...........טמפרטורות חיצוניות נמוכות

�288......................................................תוספים

�288.......................................................בוליםקי

241, 288...........................................שמן מנוע

�288.........................................הערות כלליות

�289.......................................................בוליםקי

�289......................................................תוספים

�בדיקה של מפלס שמן המנוע

241.................   באמצעות מדיד שמן מנוע

�241..................................הוספת שמן מנוע

הוספת נוזל שטיפה של שמשה

243, 290.............................................מיתהקד

289....................................................נוזל בלמים

290...........................................נוזל קירור מנוע

83.....................................................ביםמוש

�83........................הערות בטיחות חשובות

�83.............בה נכונה של הנהגתנוחת ישי

86................בבוי של חימום מושהפעלה/כי

� AIRSCARF(חימום אזור הראש).......86

� AIRSCAR ,87............ תקלות אפשריות

�86.........................בתקלות בחימום המוש

251........................................בוי אשמטף כי

291................................................כבנתוני ר

�291.........................................הערות כלליות

291..........................................מידות ומשקלים
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286............................................בול � קימיכל דלק

מכשירי קשר וטלפונים ניידים

283...........................תבהתקנה מאוחר

מנוע

239...............................................תא המנוע

239...........................מכסה תא המנוע פעיל

239.......................................מכסה תא המנוע

�240....................ה מכסה תא המנועסגיר

�240..................פתיחת מכסה תא המנוע

בדיקה של מוצרי שירות אחרים

242.......................................................והוספתם

�242..................בדיקת מפלס נוזל הקירור

240.................................................................מצנן

241.......................................................שמן מנוע

�בדיקה של מפלס שמן המנוע

241.................   באמצעות מדיד שמן מנוע

�241..................................הוספת שמן מנוע

הוספת נוזל שטיפה של שמשה

243.........................................................מיתהקד

243.....................................ת תא המנועסקיר

 (ראה נתונים טכניים)כבמספר זיהוי ר

54..........................כות לנהיגה בטוחהמער

�54......כות לנהיגה בטוחהת המערסקיר

�55........................הערות בטיחות חשובות

56...............................................חקת  מראזהר

62..........................................האזעקה נגד גריר

54.........................................כבחיות מחמד בר

 למניעת נעילתABSכת מער

55................................................................גלגלים

 BAS(תגבור בלימה)....................................55

בלימה

�56.....................................סייען בלימה פעיל

�57.........................תפקוד בלימה עצמאית

�57.............................תגבור בלימה מותאם

61............................................בלימה מותאמת

58................................פנסי בלימה מותאמים

EBD )61...........................חלוקת כוח בלימה

ESP )58............)תינורטקלא תוביצי תינכות

� �ESP..............................59מאפייני ה

�ESP...........59 תלועפ תקספה/הלעפה

�ECO Start-Stop..........................59תפקוד 

ETS/4ETSת אחיזהכת בקר (מער

58....................................................אלקטרונית)

62..........................................האזעקה נגד גריר

63............................כבחיישן תנועה בתוך הר

�63.............................................................נטרול

61........................................בהכות נגד גנימער

�ATA62.......בה)כת אזעקה נגד גני (מער

�61..............................................שולל התנעה

כות נהיגהמער

140...................................................ת שיוטבקר

�תהאחסון מהירות בזיכרון, שמיר

141....................................................    והעלתה

�141...............................ת שיוטת בקרבחיר

�140.....................הערות בטיחות חשובות

�141.......................................ת מהירותרהגד

�140....................................ת שיוטידית בקר

�141..............................ת השיוטנטרול בקר

149..............................................מגביל מהירות

�149.....................הערות בטיחות חשובות

�149.......................מגביל מהירות משתנה

153..........................כת שיכוך מותאמתמער

�153.........................ת תוכנית ספורטבחיר

�153..............ת תוכנית ספורט פלוסבחיר

ASSYST PLUS(שירות) ..........................244

�244.........................................הודעת  שירות

�244........................ת הודעת שירותהסתר

�244.............................מידע אודות השירות

�245.......................רישות שירות מיוחדותד

�245.............................................נהיגה בחו“ל

AdBlue..........................245מחוון שירות 

244..............................תצוגת הודעות שירות

כת לזיהוי עייפות הנהגמער

)ATTENTION ASSIST(............................162

�162.....................הערות בטיחות חשובות

�ההודעות תצוגה ואזהר

162.............ב�תכליתיהמופיעות בצג הר

PARKTRONIC...................................153
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�153.....................הערות בטיחות חשובות

�154........................טווחי פעולת החיישנים

�155.........נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

�155.........................................התצוגת אזהר

�156...................................תקלות אפשריות

Distance Pilot DISTRONIC

142.............................................חק)(מר

�143....................חקת דיסטרוניק מרבחיר

�146....................................ת המהירותרהגד

�146...................חק המינימלית המררהגד

�142.....................הערות בטיחות חשובות

�142.........................................הערות כלליות

�חקהפעלת דיסטרוניק מר

תהואחסון מהירות בזיכרון, שמיר

144.....................................................והעלתה

�הפסקת פעולה של דיסטרוניק

147.........................................................חקמר

�143....................................ת שיוטידית בקר

�עצות לנהיגה בדיסטרוניק

148.........................................................חקמר

�חק בלוחתצוגות דיסטרוניק מר

146...................................................   המחוונים

158..............................מצלמת נסיעה לאחור

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

�בוי של מצלמת נסיעההפעלה/כי

159.........................................................לאחור

�159........כת המולטימדיהתצוגות במער

�160.............תפקוד חניה בנסיעה לאחור

�162................180°חבה תפקוד זווית ר

163..................................סייען לזהוי תמרורים

�163.........................................הערות כלליות

�163.....................הערות בטיחות חשובות

�164....הפעלה של סייען לזהוי תמרורים

�164.......................תצוגות בלוח המחוונים

164..................................בת נתיחבילת שמיר

�164.....................הערות בטיחות חשובות

�165.......................טווח ניטור של חיישנים

�164..............................סייען שטחים מתים

166.....................................בת נתיסייען שמיר

�166.....................הערות בטיחות חשובות

176..................(Assistance)תפריט סיוע 

�הפעלה/נטרול של סייען בלימה

176............................................................פעיל

�כת לזיהוי עייפותה של מעררהגד

177...........................................................הנהג

�176..............................סייען זיהוי תמרורים

�הפעלה/נטרול של סייען שטחים

177..........................................................מתים

�תהפעלה/נטרול של סייען שמיר

177.............................................................בנתי

HOLD....................................151תפקוד 

�HOLD...................152הפעלת תפקוד 

�151.....................הערות בטיחות חשובות

�HOLD......................152נטרול תפקוד 

62......................הכת אזעקה נגד גרירמער

63............................כבחיישן תנועה בתוך הר

�63.............................................................נטרול

61...................................בהכות נגד גנימער

�ATA62.......בה)כת אזעקה נגד גני (מער

�61..............................................שולל התנעה

כת מיזוג אווירמער

ת אקליםראה בקר

בלימהכת סיוע למער

בלימה)כת תגבור ל (מערBASראה 

97.............................ה חכמהכת תאורמער

97.................................................הערות כלליות

97............................................מצב כביש מהיר

97...................חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

97..................................ה פעילהתפקוד תאור

97...................................ת פניותתפקוד תאור

64.......................................................מפתח

KEYLESS-GO.....................................65

66...................................................מפתח חירום

�66..........הוצאת / הכנסת מפתח חירום

66..............................................סוללת המפתח

�67..........................................בדיקת הסוללה

�67........................................החלפת הסוללה

65..................כת הנעילהרות מערשינוי הגד
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64...............................................תפקודי מפתח

68........................תקלות אפשריות במפתח

257.........................................................כב)(רמצבר 

�257.....................הערות בטיחות חשובות

259.............................................טעינת המצבר

260..................התנעה באמצעות כבלי עזר

231........................................מצית סיגריות

158...........................מצלמת נסיעה לאחור

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

�בוי של מצלמת נסיעההפעלה/כי

159.........................................................לאחור

�159........כת המולטימדיהתצוגות במער

�160.............תפקוד חניה בנסיעה לאחור

�162................180°חבה תפקוד זווית ר

מראות

89................מראה פנימית לראייה מאחור

89.......................................מראות חיצוניות

�90.......................איפוס המראה החיצונית

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

�91..............מראה חיצונית מחוץ למיקום

�מצב חניה של מראה החיצונית

91...................................מיבצד הנוסע הקד

�91.................................נוגד סינוור אוטומטי

�פתיחה/קיפול אוטומטי של

90..................................המראות החיצוניות

�קיפול חשמלי של המראות

90......................החיצוניות פנימה והחוצה

�92.......קריאה למצב חניה שמור בזיכרון

�92..............................שימוש בלחצן הזיכרון

26..............................................כז שירותמר

251.......................................המשולש אזהר

251...........ההוצאה/החלפת משולש אזהר

251..............................ההצבת משולש אזהר

משענות ראש

NECK-PRO........................48משענת ראש 

�48......................איפוס משענות שהופעלו

�48........................הערות בטיחות חשובות
PRE-SAFE ®

49...........................כת הגנה מקדימה)(מער

�49.......הנואת רחאל םייטמוטוא םיעצמא

114.......................................................נהיגה

�114.....................הערות בטיחות חשובות

114.........................1,500 הק“מ הראשונים

114..............................הערות להרצת המנוע

115.................................................מצבי מפתח

�KEYKESS-GO......................115כת  מער

�כתמצבי מפתח במער

 KEYKESS-GO.......................................115

116............................................התנעת המנוע

�116.....................הערות בטיחות חשובות

�117..............התנעה באמצעות המפתח

� התנעת המנוע באמצעות

KEYKESS-GO.......................117כת מער

�117....................בת הילוכים אוטומטיתתי

�116..............................בת הילוכים ידניתתי

DYNAMIC SELECT..................121לחצן 

117..............................................תחילת נסיעה

117.......................................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop.....................118תפקוד 

�118.....................הערות בטיחות חשובות

�118.........ממה אוטומטית של המנועהד

�הפעלה/הפסקת פעולה של

ECO Start-Stop.................119תפקוד 

�119................ההתנעת מנוע  אוטומטית

120.........................תקלות אפשריות במנוע

126....................................תוכנית נהיגה

)� בורר תוכניות נהיגה SLC 180(......126

�127.....................תוכנית נהיגה אישית

�C.............................126תוכנית נהיגה 

�E.............................127תוכנית נהיגה 

�S.............................127תוכנית נהיגה 

�S+...........................127תוכנית נהיגה 

136.........................................נהיגה � עצות

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

137.............................................................בלמים

�138............................................הנהיגה ביריד

נננננ
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�138..........................מטענים כבדים וקלים

�138.......................................כבישים רטובים

�138.......בלימה בכבישים שטופלו במלח

�138..........פידות ודיקות בלמים חדשותר

כת בלמים חזקיםמער

)(SLC 43 AMG...................................138

139...........................נהיגה בכבישים רטובים

�139............................................................ציפה

139...................................................ףנהיגת חור

270...........................................שרשראות שלג

ECO..........................................................................................................................................................................................................................................................136תצוגת 

245...........................................נהיגה בחו“ל

94.........אור נמוך סימטרי בפנסים רשאיים

139, 269.................................ףנהיגת בחור

269..................................נהיגה עם צמיגי קיץ

M+S.........................................269 צמיגי

270...........................................שרשראות שלג

99........................................נורות � החלפה

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

�100........ ראשייםLEDכב עם פנסי כלי ר

�100...................ה של החלפת נורותסקיר

100....................מיותהחלפת נורות קד

�ת כיסוי של קשתהתקנה/הסר

100.................................................מיגלגל קד

�אור גבוה בפנסים ראשיים

כת(הלוגן)/פנסי פניות (מער

100........................................ה חכמה)תאור

�אור נמוך בפנסים ראשיים

100........................................................(הלוגן)

213....ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

213...........................................................בטיחות

�213........................................ת בטיחותחגור

214.........................................כות בטיחותמער

�ABS................................................214

�ESP................................................215

�ESP OFF.......................................216

�216..................................בלם חניה חשמלי

�216.................................................כרית אוויר

217.................................................................מנוע

�217...............................................אבחון מנוע

�218..................................................נוזל קירור

�217..............................................ת דלקעתוד

219............................................כות נהיגהמער

�219.........................................חקת מראזהר

�220........................................................צמיגים

265...................................נתיכים חשמליים

266.....................................לפני החלפת נתיך

266....................בת נתיכים בתא המטעןתי

266......................בת נתיכים בתא המנועתי

283........................................נתונים טכניים

283...................................כבאלקטרוניקת הר

283...................כבטיפול באלקטרוניקת הר

מכשירי קשר וטלפונים ניידים

RF(...........283ר ת (משדבהתקנה מאוחר

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי הר

VIN..........................................284כב הר

VIN.......................285כב מספר זיהוי הר

285...............................בוליםמוצרי שירות וקי

285..................................................................דלק

�285.....................הערות בטיחות חשובות

�286..................................בול מיכל הדלקקי

286.................................................................בנזין

�287...............................................תוספי בנזין

287.................................................................סולר

AdBlue..............................................288

288...............................................................טיהור

�288...........טמפרטורות חיצוניות נמוכות

�288......................................................תוספים

�288......................................................בוליםקי

241, 288..........................................שמן מנוע

�288.........................................הערות כלליות

�289......................................................בוליםקי

�289......................................................תוספים

�בדיקה של מפלס שמן המנוע

241.................   באמצעות מדיד שמן מנוע

�241..................................הוספת שמן מנוע
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הוספת נוזל שטיפה של שמשה

243, 290.............................................מיתהקד

289....................................................נוזל בלמים

290...........................................נוזל קירור מנוע

291................................................כבנתוני ר

�291.........................................הערות כלליות

291..........................................מידות ומשקלים

252........................................פיטכת טיירער

252......................................כבכת כלי הרער

252..........כב עם גלגל חלופי מתקפלכלי ר

�252....................כה לתיקון נקר בצמיגער

251..............................ה ראשונהכת עזרער

ססססס

252...............................................צמיג נקור

�254.....................הערות בטיחות חשובות

252..................................................כבהכנת הר

254.....................פיט לתיקון נקרכת טיירער

�254.....................הערות בטיחות חשובות

�256.........................ג לחץ אוויר בצמיגהוש

�255..................ג לחץ אוויר בצמיגלא הוש

�254................כת לתיקון נקרשימוש בער

66........................................סוללת המפתח

�67..........................................בדיקת הסוללה

�67........................................החלפת הסוללה

97.................סייען אור גבוה מותאם פלוס

� הפעלה/הפסקה של סייען

98...........................   אור גבוה מותאם פלוס

163.............................סייען לזהוי תמרורים

�163.........................................הערות כלליות

�163.....................הערות בטיחות חשובות

�164....הפעלה של סייען לזהוי תמרורים

�164.......................תצוגות בלוח המחוונים

164.....................................בת נתיסייען שמיר

�164.....................הערות בטיחות חשובות

�165.......................טווח ניטור של חיישנים

�164..............................סייען שטחים מתים

117..................................סייען זינוק בעליה

176................תפריט סיוע     (Assistance)     סיוע

�הפעלה/נטרול של סייען בלימה

176............................................................פעיל

�כת לזיהוי עייפותה של מעררהגד

177...........................................................הנהג

�176..............................סייען זיהוי תמרורים

�הפעלה/נטרול של סייען שטחים

177..........................................................מתים

�תהפעלה/נטרול של סייען שמיר

177.............................................................בנתי

עעעעע

פפפפפ

פנסים

�95.....................אור נמוך בפנסים ראשיים

�כוונון טווח הפנסים הראשיים

96................................................(פנסי הלוגן)

� מצב אוטומטי בפנסים ראשיים...........95

� פנסי חניה....................................................95

� פנסי צד.........................................................95

95.......................................פל אחורי� פנס ער

96.....................................................במתג משול

�96..............................................מחווני איתות

96........................................ת חירוםפנס אזהר

97.......................ה חכמהכת תאורמער

97.................................................הערות כלליות

97............................................מצב כביש מהיר

97...................חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

ת אקלים)(ראה בקרפתחי אוורור 

צצצצצ
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MOExtended.......................252צמיגי אל תקר 

צמיגים

268...םתפלחהו םתנקתה ,םיגימצ תריחב

ת תקופתית לגלגליםביקור

267...........................................................וצמיגים

268.........................הערות על סוליית הצמיג

גלגל � החלפה

276...............................................אחסון גלגלים

276................................................התקנת גלגל

275......................................................בובכיוון סי

275...................................................בב גלגליםס

276.........................................ת גלגלד לעצירס

275......................................................צמיג נקור

279...............................שילוב צמיגים וגלגלים

�279.........................................הערות כלליות

גלגל � התקנה

276..........רותרדכב כנגד הדאבטח את הר

276..................................................כבהכנת הר

278...................................................ת גלגלהסר

279...............................................כבהנמכת הר

277.................................................כבמת הרהר

278....................................התקנת גלגל חדש

�MOExtended........................269צמיגי 

241...............................................שמן מנוע

�בדיקה של מפלס שמן המנוע

241.................   באמצעות מדיד שמן מנוע

�241..................................הוספת שמן מנוע

231.........................................שקע 12 וולט

231...כזיתמית המרשקע בקונסולה הקד

270......................................שרשראות שלג

61....................שולל התנעה (אימובילייזר)

237................................................שטיחונים

232........חוק לפתיחת שער החניהשלט ר

�232.....................הערות בטיחות חשובות

�.................................................................תכנות

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

�234.......................................מחיקת הזיכרון

�234..ה של שער החניהפתיחה או סגיר

�234.........................................................ריםתד

מיתשמשה קד

ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

238................................................................סנוור

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

30...................................ב תפקודיגלגל הגה ר

34................................ה בדלת הנהגלוח בקר

33................................................ה עילילוח בקר

29..................................................לוח המחוונים

(ראה גם לוח המחוונים)

31............................................כזיתקונסולה מר

94.........................................ה חיצונתתאור

94.................................................הערות כלליות

94....................................................נהיגה בחו“ל

�כבהערות כלליות עבור כלי ר

94............ ראשייםLEDהמצוידים בפנסי 

�כבהערות כלליות עבור כלי ר

94...........המצוידים בפנסי הלוגן ראשיים

�הכת תאורכב עם מערכלי ר

94............................................................חכמה

94...................ה החיצוניתרות התאורהגד

�95.....................אור נמוך בפנסים ראשיים

�כוונון טווח הפנסים הראשיים

96................................................(פנסי הלוגן)

94.................................................ה� מתג תאור

� מצב אוטומטי בפנסים ראשיים...........95

� פנסי חניה....................................................95

� פנסי צד.........................................................95

95.......................................פל אחורי� פנס ער

96.......................................במתג משול

�96..............................................מחווני איתות

96........................................ת חירוםפנס אזהר

ששששש

תתתתת
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97.......................ה חכמהכת תאורמער

97.................................................הערות כלליות

97............................................מצב כביש מהיר

97...................חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

97..................................ה פעילהתפקוד תאור

97...................................ת פניותתפקוד תאור

97...........סייען אור גבוה מותאם פלוס

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

� הפעלה/הפסקה של סייען

98...........................   אור גבוה מותאם פלוס

99.........................................ה פנימיתתאור

�99....................ה פנימיתה של תאורסקיר

99..................................ה פנימיתה תאורבקר

�הה אוטומטית של תאורבקר

99..........................................................פנימית

227.....................תאי אחסון � אזורי אחסון

�227.....................הערות בטיחות חשובות

�228................................דלתותב ןוסחא את

�228...תימדקה דיה תנעשמב ןוסחא את

�228..........כזיתתא אחסון בקוסולה המר

�תא אחסון/תא טלפון מתחת

227...........................................למשענת היד

�227................................................תא כפפות

�228..........................................תא משקפיים

�בת אחסון בדופן האחורית ביןתי

228.....................בים האחורייםשני המוש

229...............לוח רצפה הפיך בתא המטען

229...................................................רשת אחסון

71..................................................תא מטען

72..................ת של תא המטעןנעילה נפרד

72................................................הפתיחה וסגיר

72........................כב חרץוחמ הריגס/החיתפ

ביטול נעילה של תא המטען

73.........................באמצעות מפתח החירום

78..............ה של תא המטעןמחיצת הפרד

239...............................................תא המנוע

239...........................מכסה תא המנוע פעיל

239.......................................מכסה תא המנוע

�240....................ה מכסה תא המנועסגיר

�240..................פתיחת מכסה תא המנוע

בדיקה של מוצרי שירות אחרים

242.......................................................והוספתם

�242..................בדיקת מפלס נוזל הקירור

240.................................................................מצנן

241.......................................................שמן מנוע

�בדיקה של מפלס שמן המנוע

241.................   באמצעות מדיד שמן מנוע

�241..................................הוספת שמן מנוע

הוספת נוזל שטיפה של שמשה

243.........................................................מיתהקד

243.....................................ת תא המנועסקיר

131.....................................................תדלוק

�131.....................הערות בטיחות חשובות

�132...........קלד יולימ חתפ הסכמ החיתפ

�132.............קלד יולימ חתפ הסכמ הריגס

133....................תקלות של דלק ומיכל דלק

122.....................בת הילוכים אוטומטיתתי

122..........................הערות בטיחות חשובות

�122............................................בורר הילוכים

�125...............בת ההילוכיםמצבים של תי

�124..................שילוב הילוך נסיעה לאחור

�123...................................שילוב הילוך סרק

�123....................................שילוב מצב חניה

�שילוב מצב חניה באופן

123.....................................................אוטומטי

�123..................................שילוב מצב נהיגה

�בתתצוגה של מצב תי

123............ההילוכים ושל תוכניות נהיגה

125................................................עצות לנהיגה

�125.............................מצב דוושת ההאצה

�125...........................................ת הילוךהעבר

�126......................................................קיקדאון

126....................................תוכנית נהיגה

)� בורר תוכניות נהיגה SLC 180(......126

�127.....................תוכנית נהיגה אישית

�C.............................126תוכנית נהיגה 

�E.............................127תוכנית נהיגה 

�S.............................127תוכנית נהיגה 

�S+...........................127תוכנית נהיגה 
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127..............................ת הילוכים ידניתהעבר

�128...........................................ה זמניתרהגד

�128.........................................בועהה קרהגד

�SLC 180בועה (דגם ה קרהגד

DIRECT SELECT(...........128ללא לחצן 

�128......................................................קיקדאון

122..............................בת הילוכים ידניתתי

122.......................ת הילוכיםהמלצת להעבר

122..................שילוב הילוך נסיעה לאחור

131.......בת הילוכיםתקלות אפשריות בתי

171.....................תפריטים ותפריטי משנה

�171........................................ת תפריטסקיר

Trip.........................171) תפריט נסיעה (

�172............................................כיםאיפוס ער

�172................................מד מהירות דיגיטלי

�תצוגת טווח ותצרוכת הדלק

172.....................................................הנוכחית

�ECO...................................171תצוגת 

Settings...................177  רותתפריט הגד

�182......................רות המפעלאיפוס להגד

�ת האור הנמוך בפנסיםרהגד

הראשיים עבור נהיגה בצד ימין/

179.........................................................שמאל

�הת הבהירות של התאוררהגד

179...................................................החיצונית

�הת הצבע של התאוררהגד

179...................................................החיצונית

�הכת התאורבוי של מערהפעלה/כי

178......................................................החכמה

�177..............................................לוח מחוונים

�177...........................בועהת תצוגה קבחיר

�178.........................................................פנסים

�180................................כבתפריט משנה ר

�181...........................................................נוחות

176..........................פיתהצגה של תצוגה גר

177...............................................תפריט שירות

�180................................כבתפריט משנה ר

SLC 43 AMG......182) (דגם AMGתפריט 

�182.........................................................חימום

�183.......................................................רותהגד

�RACETIMER............................183תפקוד 

�RACETIMER.......184הפסקת תפקוד 

�184.........................................כה כוללתהער

�184..........................................בובכת סיהער

175................................................תפריט טלפון

�175.............................................בלת שיחהק

�175.............................חיית או סיום שיחהד

�רפס ךותמ ת רשומהבחיר

175...................................................םינופלטה

�176.....................................................חוזר גויח

174.................כת שמע)תפריט אודיו (מער

�174........עמש תיידמ וא עמש ןגנ לועפת

�TV......................174 הטלוויזיה לועפת

�DVD..........................174 וידיאו לועפת

Navigation.....................172תפריט ניווט 

�172...................הנחיית מסלול לא פעילה

�173..........................הנחיית מסלול פעילה

�כתמחווני מצב אחרים של מער

173..........................................................הניווט

177...............................................תפריט שירות

ת ומולטימדיהתקשור

221..............................כתמוטימדיה � מער

�221.....................הערות בטיחות חשובות

�221..................................כתמגבלות המער

225....................................בור הטלפון הניידחי

�226....................מעבר בין טלפונים ניידים

221..........................................כת הפעלהמער

�222............................................הוראות ניקוי

�כתבוי של מערהפעלה/כי

222............................................המולטימדיה

�222...................................................תפקודים

222.........................................................פיםמועד

�223....................................פיםהוספת מועד

226.....................................................מצב מדיה

�SD........226ה של כרטיס הכנסה/הסר

�226..................שימוש ברשימת התקנים

223.......................................................מצב ניווט

�224............................................הזנת כתובת

�224...........................................חישוב מסלול
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פס מספק מידע אודותספר  נהג המוד
כבך.הפעלה בטוחה של ר

חבספר הנהג הדיגיטלי מספק מידע מור
כתכבך ועל מערוייחודי על הציוד המותקן בר

המולטימדיה. ניתן לגשת לספר הנהג הדיגיטלי
כת המולטימדיה.ך מעררד

בורספר הנהג הדיגיטלי אינו דורש חי
לאינטרנט.

כי גישה לספר הנהג הדיגיטלי:רישנן שלוש ד

חיפוש חזותי£

החיפוש החזותי מעניק לך סיור “וירטואלי“
כבך. בין אם תתחיל ממראהו החיצוני אובר

מהמבט הפנימי, באפשרותך לגשת
בים המתוארים בספר הנהגלנושאים ר

כב, בחרהדיגיטלי. כדי לחקור את פנים הר
כב). (פנים הרVehicle interiorתצוגה 

חיפוש לפי מילת מפתח£

בצע חיפוש שלתפקוד זה מאפשר לך ל
ת תווים.מילת מפתח באמצעות הקלד

תוכן עניינים£

בחור נושאים נפרדים מתוךבאפשרותך ל
תוכן העניינים.

ספר הנהג הדיגיטלי אינו פעיל במהלך נהיגה
מטעמי בטיחות.

מההקד

הפעלה

  הפעלת ספר הנהג הדיגיטלי

קריאה לספר נהג דיגיטלי  

כזית,בקונסולה המר לחץ על לחצן ¿
כב.ת הרכדי להציג את סקיר

כדי  או לחץ על בקר סובב בקר ¿
 (ספר נהג).Owner‘s Manualבחור תפריט ל

אשר את הודעות באמצעות הבקר ¿
ה ואת הודעות הבטיחות.האזהר

התפריט הבסיסי של ספר הנהג הדיגיטלי
יופיע על הצג.

הערות כלליות

 עמוד«ב למידע על הפעלת הבקר (נא שים ל
.(222

עמודי תוכן

באפשרותך לגשת לעמודי התוכן באמצעות
חיפוש חזותי, חיפוש לפי מילת מפתח או

באמצעות תוכן העניינים.

 סובב אתכדי לגלול לפנים/לאחור:¿
.הבקר 

כדי להציג תמונה או סרטון במסך¿
. שמאלה החלק את הבקר מלא: 

בחור מידע או לשמור סימניות:כדי ל¿
. ימינה החלק את הבקר 

 החלק את הבקר בחור קישור:כדי ל¿
.למטה 

 בחר אתכדי לצאת מעמוד התוכן:¿

. הסמל 

כדי להעלות את התפריט הבסיסי של¿
בחר את הסמלספר הנהג הדיגיטלי: 

  .

כתכדי להפעיל תפקודים של מער¿
המולטימדיה באמצעות הלחצנים

לחץ על לחצןכזית: בקונסולה המר

. או , , 

בצג יופיע התפריט שנבחר כאשר ספר
הנהג הדיגיטלי נשאר פתוח ברקע.
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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. לכן, עליךשני גור
ב בנקודות הבאות:להתחש

כב:תנאי התפעול של הר
הימנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את£

צריכת הדלק.
וודא כי לחץ האוויר תקין בצמיגים.£
אל תישא מטען מיותר.£
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.£
£�החלף הילוך בזמן והשתמש בהילוך רק עד 

בית שלו.2/3 ממהירות המנוע המר

בהבי  הגנה על הס

בהביה על איכות הס הער    

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

כותעלול לפגוע ביעילות ההפעלה של מער
הריסון.

כז שירות שלבצע התקנה של אביזרים במר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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ה אזהר  

הפעלה 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

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 284) 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.

ת השירות הם מסמכיםספר הנהג וחובר
כב.יש לשמורחשובים, ויש לשמור אותם תמיד בר

כב.ת הטיפולים תמיד בראת ספר הנהג וחובר
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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 עלולים 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.

כבךבים אלחוטיים של רכיר

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 בחיווטכישינויים בר

ם ו/או בהפעלה שלשלהם עלולים 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

או בתוכנה שלהם.

בים אלקטרונייםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה של מרצדמרב

בע“מ
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TIREFITכה לתיקון נקר ער

ת התאימות המקורית:עתק ותרגום של הצהרה

 אנו מצהירים בזאת כי ייעוד המוצר הוא: ECת תאימות הצהר

יעוד/דגם

משאבת אוויר חשמלית דיימלרמוצר

DT/UW200016,0852סוג/דגם:

A 000 583 22 02 :’ס בנץ מסחלק מרצד

רישות של התקנים הרלוונטיים:עומד בד

EMC 72/245/EC

תכנים מותאמים ישימים, בפרט:

:ISO 7637-2

Dunlop Tech GmbHיצרן:

Birkenhainerstrasse 77, 63450כתובת:

 Hanau

IMS departmentנציג מורשה

June 2011תאריך:

IMS-AM, IMS-AE-Lחתימה:

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

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

כב מאוחסנים בבטחהוודא 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 אשר
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
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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. במיוחד 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 מורשיתכבך לא נרר£

כז שירות שלכבך לא נבדק עדיין במרר£
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“ממרצד

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.

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

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 

 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.

כבך מכילים זיכרונותבים ברבים אלקטרוניים רכיר

נתונים.

בוע זיכרונות אלה מאחסניםבאופן זמני או ק

מידע טכני על:

כבמצב ההפעלה של הר£

כבתיעוד מידע של הר
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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£
שירותטיפולי  £
תביעות אחריות£
ת איכותבקר£

כזהקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“משירות של מרצד

(או היצרן) באמצעות התקני אבחון מיוחדים.

בל מידע מפורטבאפשרותך לקך ה הצורבמקר

יותר מהתקנים אלה.

לאחר תיקון תקלה, המידע בזיכרון התקלות

בוע.נמחק או מוחלף באופן ק

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£

כישהתפקודים נוספים הכלולים בהסכם ר
כב.מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הר

התפקודים הנוספים כוללים לדוגמה מיקום
ה חירום.כב במקרהר

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

87כוונון ידני לגלגל ההגה

87כוונון חשמלי של גלגל ההגה

140ת שיוטידית בקר

134בלם חניה חשמלי

25שקע אבחון

פתיחת מכסה תא

240המנוע

94המתג תאור

כוונון טווח הפנסים

96הראשיים

  עמודתפקוד

ת הילוכיםידיות להעבר
127             בגלגל ההגה

96ב מתג משול

39לוח מחוונים

צופר

ה שלתצוגת אזהר
153פרקטרוניק

33ה עילילוח בקר

104ת אקליםכות בקרמער

115מתג התנעה

Start/Stop115לחצן 

תא הנהג 

תא הנהג      
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לוח המחוונים 

לוח המחוונים 

  לוח מחוונים עם מד מהירות (קמ“ש)

תפקוד                                  עמוד

168מד מהירות אנלוגי

ה וחיווי:נוריות אזהר

בלם חניה חשמלי
216(אדומה)

בלם חניה חשמלי
216(צהובה)

214בלמים (צהובה)

219חקת המראזהר

ESP OFF215

ABS214

214בלמים (אדומה)

95אור נמוך (מעבר)

95פנסי צד

96ך)ראור גבוה (ד

ESP215

96 מחווני איתות

170ב תכליתיצג ר

תפקוד                                  עמוד

הב�תכליתי נמצא בנושא “תצוגת טמפרטורה החיצונית בצג הר מידע על הצגת הטמפרטור 

 עמוד 168).«(חיצונית“ 

168בובי מנועמד סי

ה וחיווי:נוריות אזהר

SLC 43 AMG216מצב ספורט 

217םמנוע דיזל: חימום קד

95פל אחוריפנס ער

ללא תפקוד

117אבחון מנוע

220 בצמיגיםריווא ץחל תרקב

35כת ריסוןמער

213חגורות בטיחות

169ת נוזל קירורמד טמפרטור

ה וחיווי:נוריות אזהר

217נוזל קירור

תצוגת מד דלק

ה וחיווי:נוריות אזהר

חתפ םוקימו קלד תדותע 
217)בכרה לש ןימי דצב( קלד יולימ

168ת לוח מחווניםתאור
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ב תפקודיגלגל הגה ר

תפקודי

ב תפקודי  גלגל הגה ר

 עמוד תפקוד עמוד תפקוד

170ב�תכליתירצג 

כת מולטימדיהצג מער

ה קוליתמפעיל בקר 
כת הניווט או שלשל מער

LINGUATRONIC

השתקה

כוונון של עוצמת הקול

175חייה או סיום של שיחתד
טלפון

יציאה מספר הטלפונים /
זיכרון חיוג חוזר

בלת שיחהחיוג או ק
מעבר לזיכרון חיוג חוזר

169ת תפריטבחיר

תפריט משנה או גלילה

169ברשימות

169האישור בחיר

185ת הודעת תצוגההסתר

169החזר
ה קולית שלמפסיק בקר

כת הניווט או שלמער
LINGUATRONIC

כת מולטימדיהכב המצוידים במערבכלי ר
COMAND Onlineבאפשרותך למצוא את 

המידע הנוסף הבא:
כת המולטימדיה בספר הנהגעל מער£

הדיגיטלי
 בהוראותLINGUATRONICכת על מער£

ההפעלה הנפרדות
כת מולטימדיהכב המצוידים במערבכלי ר

Audio 20באפשרותך למצוא את המידע 
הנוסף הבא:

כת המולטימדיה בספר הנהגעל מער£
הדיגיטלי

כת הניווטה קולית של מערעל בקר£
כתבהוראות ההפעלה של יצרן המער
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כזיתקונסולה מר

 עמודתפקוד

222כת מולטימדיהמער

86בימום מושח

AIRSCARF86כת מער

153פרקטרוניק

ECO start/stop118 תפקוד 

כזית, חלק עליוןקונסולה מר 

 עמודתפקוד

ת חירוםפנסי אזהר 

PASSENGERנורית חיווי 

 AIRBAG ON/OFF36

ESP59

חבילת נהיגה דינמית

152במצב ספורט

כת מולטימדיהכב המצוידים במערבכלי ר
COMAND Onlineבאפשרותך למצוא את 

המידע הנוסף הבא:
כת המולטימדיה בספר הנהגעל מער£

הדיגיטלי
 בהוראותLINGUATRONICכת על מער£

ההפעלה הנפרדות
כת מולטימדיהכב המצוידים במערבכלי ר

Audio 20באפשרותך למצוא את המידע 
הנוסף הבא:

כת המולטימדיה בספר הנהגעל מער£
הדיגיטלי

כת הניווטה קולית של מערעל בקר£
כתבהוראות ההפעלה של יצרן המער
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 עמודתפקוד

228תא אחסון

230המאפר

231מצית

231שקע חשמלי

122בורר הילוכים

תא אחסון

229מחזיקי כוסות

 עמודתפקוד

כזיתקונסולה מר

כזית, חלק תחתון קונסולה מר

227תא אחסון עם ממשק מדיה

77מכסה של מתג הפעלת הגג

כת מולטימדיהת מערבקר

127בורר תכנית הנהיגה
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ה עילילוח בקר

 עמודתפקוד

228תא לאחסון משקפיים

כתנטרול של מער 

62ההגנה נגד גריר

89מראה פנימית לראייה לאחור

234לחצני פתיחה של שער החניה

נטרול חיישן תנועה 

63פנימית

  עמודתפקוד

בוימתגים להדלקה/כי

99ת הקריאה השמאליתמנור

בוי שלהדלקה/כי

מיתת הפנים הקדתאור

 לחצן להפעלה של

MAGIC SKY CONTROL81

בוי שלהדלקה/כי

99ת הקריאה הימניתמנור

תיטמוטוא יוביכ/הקלדה

99ה הפנימיתשל התאור

ה עילילוח בקר
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ה בדלת הנהגלוח בקר

 עמודתפקוד

ת המראה החיצוניתבחיר
89הימנית

ת חלוןתיחת/סגירפ

73הצד הימני

ת החלוןתיחת/סגירפ

73הצד השמאלי

כוונון המראות

89החיצוניות

ת המראהבחיר

89החיצונית השמאלית

  עמודתפקוד

ה בדלת הנהגלוח בקר

70ידית לפתיחת הדלת

 נעילה/ביטול

70כבנעילת הר

85ביםכוונון חשמלי של המוש  

רות  עבורהגד תרימש
ב והמראות החיצוניותהמוש

92וגלגל הגה

קיפול פנימה/החוצה

90של המראות החיצוניות
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 אזעקת חירום 

 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

כת של מערStart/Stopלחץ על לחצן ¿
KEYLESS-GO.

כב.ב להיות בתוך לר חייKEYLESS-GOמפתח 

בד.אזעקת חירום זמינה במדינות מסוימות בל

בטיחות הנוסעים

כת ריסוןמה על מער הקד

 עמוד 83).« (

גלגל ההגה מכוונן כהלכה.כנהג עליך לוודא ש
בה הנכונההקפד על המידע על תנוחת הישי

 עמוד 83).«עבור הנהג (

בנוסף, עליך לוודא שכרית האוויר תתנפח בלא
 עמוד 39).«ך  (מפריע בעת הצור

כריות אוויר משלימות, חגורות בטיחות החגורות
כהלכה מגבירות 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 46).«בטיחות וכריות אוויר“ (

כב“ למידע נוסף עלראה סעיף “ילדים בר
כות ריסון לילדיםכב ועל מערהסעת ילדים בר

 עמוד 49).«(

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
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

  הערות בטיחות חשובות

כת הריסון מפחיתה את סיכון הנוסעיםמער
כב הפנימיים בעת תאונה. היאע מחלקי הרלהיפג

מסוגלת גם להפחית את הכוחות הפועלים על
הנוסעים במהלך תאונה.

כת הריסון כוללת:מער
כת חגורות הבטיחותמער£
כריות אוויר£

כת הריסון פועלים בשיתוףביה של מערכיר
פעולה. הם יכולים לספק את מלוא פוטנציאל

ההגנה שלהן, אם:
ה כהלכהת הבטיחות נחגרחגור£

 עמוד 38).« (
ב ומשענת הראש מכווננים כהלכההמוש£

כת כריות האוויראם יש להתאים את מער
כזלאנשים עם מוגבלויות. למידע נוסף, פנה למר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

כת הריסון נבדקים לאחרתפקודיה של מער
דיר כאשר המנועהפעלת ההצתה ובאופן ס

פועל.  לכן, ניתן לגלות תקלות בזמן.

כת הריסוןמערה של נורית אזהר
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ה אזהר  
ביה עלוליםכיכת הריסון, ראם קיימת תקלה במער

ה או לא לפעול כלל בעת תאונה עזה.לפעול במקר
במצב זה מותחני חגורות הבטיחות וכריות האוויר
עלולות 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

וריות החיווי מציגות את מצב ההפעלה של כריתנ
מי.האוויר של הנוסע הקד

 נדלקת:PASSENGER AIRBAG ONנורית £
מי מוכנהכרית האוויר של הנוסע הקד

לפעולה. אם בעת תאונה מתקיימים כל
תנאי ההפעלה של הכרית, תתנפח כרית

לוחבכת הריסון ה של מערורית האזהרנ
המחוונים נדלקת לאחר הפעלת ההצתה. היא

ביהכיכבית מספר שניות לאחר התנעת המנוע. ר
כת הריסון מוכנים לפעולה.של מער

החשת אם נורית האזהרכת מתרתקלה במער
כת הריסון:של מער 

לא נדלקת לאחר הפעלת ההצתה.£

לא כבית מספר שניות לאחר התנעת£
המנוע.

נדלקת שוב בעת שהמנוע פועל.£

מי.האוויר של הנוסע הקד
  נדלקת:PASSENGER AIRBAG OFFנורית £

מי מנוטרלת.כרית האוויר של הנוסע הקד
היא לא תתנפח בעת תאונה.

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 42) ובסעיף “ילדים בר«מי (הקד
 עמוד 49).«(

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

«כב“ ( עמוד 42) ובסעיף “ילדים בר«(
עמוד 49).

על נורית החיוויכל הנוסעים האחרים: £
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 42) בנושא “חגורות«מי“ (הקד
 עמוד 36) ובנושא “כריות«בטיחות“ (

 עמוד 39). בסעיפים אלה אף«אוויר“ (
בה נכונה.תמצא מידע על תנוחת ישי

חגורות בטיחות  

מההקד

ה כהלכה היא האמצעית בטיחות שחגורחגור
היעיל להגבלת תנועותיו של הנוסע במהלך

כב. היא מפחיתה אתהתנגשות או התהפכות הר
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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 ושהם יוש

ה אזהר   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
פתאומי, מסילת האינרציה ננעלת. לא ניתן

ה.למשוך עוד את רצועת 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

מגבילי הכוח  מסונכרנים עם כריות האוויר
מיות הסופגות חלק מכוח ההאטה. הסכנרוןהקד

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

מת ההגנהת הבטיחות אינה מעניקה את רחגור
הייעודית שלה אלא אם משענת הגב נמצאת
במצב זקוף כמעט. בעת בלימה או תאונה אתה

ת הבטיחות ולהיפצעעלול להחליק מתחת לחגור
בצוואר או באזור הבטן, לדוגמה. קיימת סכנה

ת של פציעות חמורות או אף קטלניות.מוגבר

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.

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

.(42

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£

כב“ בספר נהגבסעיף “ילדים ברהבטיחות ש

 עמוד 49) ולהוראות ההתקנה של«זה (

כת הריסון לילדים.יצרן מער
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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 בסלילים הפנימייםבעיגוני החגורות 

במהלך תאונה חגורות הבטיחות עלולות לספוג

סיסי זכוכית. לדוגמה,נזק בלתי נראה לעין מר

בוצע בהןחגורות בטיחות פגומות או חגורות ש

שינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במהלך

תאונה. מותחני חגורות בטיחות ששונו עלולים

לפעול בשוגג או לא לפעול כלל. קיימת סכנה

ת של פציעות חמורות או אף קטלניות.מוגבר

לעולם אל תבצע שינויים בחגורות בטיחות,

במותחני חגורות, בעיגונים ובסלילים פנימיים. ודא

שחגורות הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.

בדוק את חגורות הבטיחותלאחר תאונה דאג ל

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר

בע“מ.

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.

כייםך אגן היררעל רצועת החיק תמיד לעבור ד
בותך הבטן, נשים הרות בפרט חיירולעולם לא ד

להקפיד על כך. אם צריך, הצמד את רצועת
ומשוך חזק את רצועתכיים החיק לכיוון אגן היר

הכתף

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

ם אחדחגורות הבטיחות נועדו לאבטח אד 
בד.הקפד תמיד על “הנחיות העמסה“ בעתבל

 עמוד 227).«( האבטחת חפצים, מטען או כבוד

הידוק חגורות בטיחות

עות לחגורותהקפד על הערות הבטיחות הנוג

עותועל ההערות הנוג עמוד 37) «(בטיחות 

 עמוד 38).«(לשימוש הנכון בחגורות הבטיחות 

המומלץ לך להשתמש בחגורות בטיחות שאישר
ת,כבך. אחרס בנץ במיוחד עבור רת מרצדחבר

כבך עלול לפקוע.רישיון הפעלת ר

שימוש נכון בחגורות בטיחות

עות לחגורותהקפד על הערות הבטיחות הנוג
 עמוד 37).« (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

בת באבזםת הבטיחות משוללשונית חגור£
שלה.

בשת הבטיחות הדוקה על הגוף. אל תלחגור£
ף.בגדים גדולים כגון מעיל חור

ת הבטיחות אינה מפותלת.חגור£

ה הכוחות הפועליםה ישררק אם החגור
מחולקים על פניה.
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עמוד 83).« ב (כוונן את המוש¿
על משענת הגב להיות במצב זקוף כמעט.

ת הבטיחות בזהירות מפתחההוצא את חגור¿
באבזם ה ב את לשונית החגורושל 

.שלה 

ת הנוסעת הבטיחות של הנהג וחגורחגור
מי מתהדקות אוטומטית; עיין בנושאהקד

 עמוד 49).«ת הבטיחות“ (“כוונון חגור

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,  ו�בה לשונית החגורשול£
ההצתה מופעלת£

ת הבטיחות יפעיל כוחתפקוד הכוונון של חגור
ביןפיון בין הנוסע להידוק מסוים אם הוא יזהה ר

תת הבטיחות. אל תאחז בחוזקה בחגורחגור
הבטיחות בעת כוונונה.

באפשרותך להפעיל את הכוונון או להפסיק את
 עמוד 181).«ך (רב הדפעולתו במחש

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

מי חוגרים את חגורות הבטיחות שלהם.הקד

ה אזהר  
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

  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 46).«(

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
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ה אזהר  

הקפד תמיד על ההוראות ועל הערות£
כת נטרולעות למערהבטיחות הנוג

אוטומטית של כרית האוויר של הנוסע
 עמוד 42) ולהערות בסעיף«מי (הקד

 עמוד 49) ולהוראות«כב“ (“ילדים בר
כת הריסון.התקנה של יצרן מער

כב עלולים 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

. Bב, לדלת ולעמוד�אין חפצים בין המוש£
אין אביזרים כגון מחזיקי כוסות שמחוברים£

,כב בטווח הפתיחה של כרית אוויר לר
לדוגמה, דלתות וחלונות צד.

בירים בכיסיאין חפצים כבדים, חדים או ש£
בגדיך. אחסן חפצים מעין אלה במקום אחסון

מתאים.

אם אתה מבצע שינויים  בכיסויי כרית האוויר או
בקות, כרית האוויר לא תתפקד נכון.ביק עליו מדמד

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

לעולם אל  תבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר ואל
תצמיד אליהם שום חפצים.

מיותכריות אוויר קד

ב הנוסעאל תניח חפצים כבדים על מוש
כתמי, מכיוון שהם עלולים לגרום למערהקד

כותב כתפוס. ייתכן כי מערלזהות את המוש

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
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 שלהם.את 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.
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 36).« (

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
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ה אזהר  

 מתנפחת לפני גלגלכרית האוויר של הנהג 
,מי ההגה. כרית האוויר של הנוסע הקד

מתנפחת לפני תא הכפפות ומעליו.

מיות בהתנפחותן מספקות כריות האוויר הקד
הגנה נוספת לראש ולפלג הגוף העליון של

מיים. נורית החיוויבים הקדהנוסעים במוש
PASSENGER AIR BAG OFFונורית 

PASSENGER AIR BAG ONמיידעות אותך על 
מימצבה של כרית האוויר של הנוסע הקד

 עמוד 36).«(

מי  תתנפח אם:כרית האוויר של הנוסע הקד

כת הנטרול האוטומטית של כריתמער£
במי זיהתה שמושהאוויר של הנוסע הקד

 עמוד 42). נורית«מי תפוס (הנוסע הקד
 נדלקתPASSENGER AIR BAG ONהחיווי 

 עמוד 42).«(

כת הריסון צופהה של מערת הבקריחיד£
ה.תאונה חמור

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

 מתנפחות בסמוך לקצהכריות אוויר צדדיות 
החיצוני של משענת הגב.

בעת פתיחתן כריות האוויר הצדדיות מציעות
הגנה נוספת לפלג הגוף העליון. עם זאת, הכריות

אינן מגנות על:
ראש£
צוואר£
זרועות£

בעת התנגשות צד, יתנפחו כריות האוויר בצד
בו ארעה הפגיעה.ש

מי מתנפחתכרית האוויר של הנוסע הקד
בתנאים הבאים:

כת האוטומטית לנטרול כרית האווירהמער£
ב הנוסעמי זיהתה את מוששל הנוסע הקד

מי כתפוסהקד
בת באבזםת הבטיחות משוללשונית חגור£

מי.ב הנוסע הקדה של מושהחגור

בתת הבטיחות משולאם הלשונית של חגור
ה, תיפתח כרית האוויר הצדדיתבאבזם החגור

מי בתנאי תאונה מסוימים.של הנוסע הקד
חשתה זה פתיחתה של כרית האוויר מתרבמקר

מי ובין אם לא.ב הנוסע הקדבין אם תפוס מוש

כריות אוויר להגנה על הראש

ךהריסון יופעלו במהלך תאונה ויהיה צור
להחליפן.



42

ת
חו

טי
ב

בטיחות הנוסעים

 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 46)«מסוימים של תאונות (

נטרול אוטומטי של כרית האוויר

מישל הנוסע הקד

מההקד

ב הנוסעכת ריסון לילד במוש לזהות מערכדי
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
כרית האוויר הצדדית£
מיכרית ראש של הנוסע הקד£
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

משענת הראש בהתאם. רק במצב זה ניתן
כתלהבטיח את הפעולה התקינה של מער

האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע
ע למיקוםמי.  הקפד תמיד על המידע הנוגהקד

 עמוד 52)«כת הריסון לילד  (המתאים למער
כותבנוסף על הוראות ההתקנה של יצרן מער

הריסון.

הפעלה של נטרול אוטומטי של כרית אוויר

מישל הנוסע הקד

PASSENGER AIR BAG ON נורית

PASSENGER AIR BAG OFFנורית חיווי 

וריות החיווי מיידעות אותך אם כרית האווירנ
ת לפעולהמי מוכשרמית של הנוסע הקדהקד

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
מנוטרלת. היא לא תתנפח בעת תאונה.
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אם מצב ההפעלה של כרית האוויר משתנה
במהלך הנסיעה, תופיע הודעת תצוגה של כרית

ב עמוד 195). אם מוש«אוויר בלוח המחוונים (
ב תמיד לנוריות חיווימי תפוס, שים להנוסע הקד

PASSENGER AUR BAG OFF / 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

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 עלול 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£

ודא כי לפני הנסיעה ובמהלכה כרית האוויר
מי נמצאת במצבמית של הנוסע הקדהקד

ההפעלה הנכון.

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

.(46

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 ככל האפשר.ב הנוסע הקדהזז את מוש
ת הבטיחותודא תמיד כי רצועת הכתף של חגור

כב אל נתב רצועתברמנותבת כהלכה מפתחה ש
כת הריסון. יש להוציא את רצועתבמערהכתף ש

הכתף מפתחה ולנתב אותה לפנים ולמטה. הקפד
כת הריסוןתמיד על הוראות ההתקנה של יצרן מער

לילד.

כת האוטומטית לנטרול כריתאם המער
מי מזהה כי:מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

מי פנוי, נורית החיוויב הנוסע הקדמוש£
PASSENGER AIR BAG OFF נדלקת לאחר
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ה אזהר  

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 OFFנדלקת 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 ONעשויה 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. ודא
שמתקיימים תנאים עבור סיווג נכון. אם נורית

ת נשארPASSENGER AIR BAG ONהחיווי 
כת ריסון לילד עלדלוקה, אל תתקין מער

מי.ב הנוסע הקדמוש

כת ריסון הפונה לאחור תופס אתילד במער£
מי, נורית החיוויב הנוסע הקדמוש

PASSENGER AIR BAG ON או נורית החיווי
PASSENGER AIR BAG OFF תידלק לאחר

אבחון ותישאר דלוקה, בהתאם לתוצאות
הסיווג. תוצאת הסיווג תלויה, בין שאר

כת הריסון ובמבנה הפיזי שלמים, במערהגור
הילד.

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש
האפשר. הקפד תמיד על המידע בנושא

ב הנוסעכות ריסון לילד על מוש“מער
ובנושא “מיקום עמוד 50) «(מי“ הקד

 עמוד«(כת הריסון לילד“ מתאים למער
(52.

ם בעלב אדמי יושב הנוסע הקדאם במוש£
מבנה גוף קטן (ילד, נער או מבוגר קטן

PASSENGER AIRממדים), נורית החיווי 
BAG ON או  PASSENGER AIR BAG OFF

תידלק לאחר אבחון עצמי, בהתאם לתוצאות
הסיווג.

�PASSENGER AIR אם נדלקה הנורית
BAG ON מיב הנוסע הקד, הזז את מוש

לאחור ככל האפשר.

�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 49).«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

כת בדיקה עצמיתמער

/ PASSENGER BAG ONאם שתי נוריות החיווי 
PASSENGER BAG OFF לא נדלקות במהלך 

כת. כרית האוויראבחון עצמי, ישנה תקלה במער
מית עלולה לפעול בשוגג או לא לפעול כללהקד

בעת תאונה בעלת האטה 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



45 בטיחות הנוסעים
ת

חו
טי

ב

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 עלול 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 לוודאב הנוסע הקדכאשר מוש
כי:

מי נכוןב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד£
מית פעילה או מנוטרלתוכי כרית האוויר הקד

בהתאם.

ב בתנוחה נכונה וחגור כהלכההנוסע יוש£
ת הבטיחות.בחגור

מי מוזז לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדמוש£

PASSENGER AIR BAG OFFנורית החיווי אם 

ה לדלוק, אסור להשתמשדולקת והיא לא אמור

כת ריסוןמי. אל תתקין מערב הנוסע הקדבמוש

כתמי. בדוק את המערב הנוסע הקדלילד על מוש

מית שלהאוטומטית לנטרול כרית האוויר הקד

ס מורשהכז שירות של מרצדמי במרהנוסע הקד

מטעם כלמוביל בע“מ.

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 42).«(

כתלמידע נוסף עיין בנושא “תקלות במער

האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע

 עמוד 46).«(מי“ הקד

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 המערעלולים 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

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 לילדים.ההתקנה של יצרן מער
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מיכת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקדתקלות אפשריות במער

 עמוד 44).«(בסעיף “אבחון עצמי“ הקפד על ההערות ש

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות   תקלה                             סי

מי לא נכון:ב הנוסע הקדב במושם היושסיווג האד
מיוודא כי מתקיימים כל התנאים לסיווג נכון של הנוסע הקד¿

 עמוד 42).«(
ת דלוקה, נשארPASSENGER AIR BAG OFFאם נורית החיווי ¿

מי.ב הנוסע הקדאסור להשתמש במוש
מיתכת האוטומטית לנטרול כרית האוויר הקדבדוק מיד את המער¿

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמי במרשל הנוסע הקד
כלמוביל בע“מ.

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר של הנוסעקיימת 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¿
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

OFF ,נדלקת ולא כבית

ב הנוסעאפילו אם במוש

ם מבוגרב אדמי יושהקד

ם שמבנה גופואו אד

םמתאים לממדי אד

מבוגר.

נורית החיווי

PASSENGER AIR BAG

OFF לא נדלקת ו/או לא

בת דלוקה. מושנשאר

מי:הנוסע הקד

פנוי£

תפוס: מותקנת עליו£

כת ריסון לילדמער

הפונה לאחור

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.
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 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 להאטת
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
.(35

בת בתוך האבזם שלה משוללשונית החגור£
מי המתאיםב הקדהמוש

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

הבטיחות.

כת הריסון מזההה של מערת הבקראם יחיד
תאונה בעוצמה גבוהה כגון התנגשויות

בים נוספים שלכיחזיתיות מסוימות, יופעלו ר
כת הריסון באופן עצמאי:מער

מיותכריות אוויר קד£

מי, יש להכשיר אתב הקדבהתאם לנוסע במוש
מית לפעולה או לנטרל אותה.כרית האוויר הקד
מי מופעלתמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

PASSENGER AIRבתאונה רק אם נורית החיווי 
BAG ONע לנוריות דולקת. הקפד על המידע הנוג

 עמוד PASSENGER AIR BAG)  ».(36החיווי 

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

כבהאטה או של שיעור התאוצה של הר
בנקודותיו השונות. זהו תהליך מקדים. הפעלה/

חש בזמן בתחילתבת להתרהתנפחות חיי
ההתנגשות.

כב וכיוון הכוחשיעור ההאטה 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 לאחרגור
התנגשות ואין תפקיד חשוב בהתנפחות של

כרית אוויר, אין הם מצביעים על הפעלתה.

ת מבליה ניכרכב עלול להתעוות במידכב הר מר
עיםה, אם נפגשייפתחו כריות אוויר. זה המקר

בים שמתעוותים בקלות ואם שיעורכירק ר
ההאטה 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 ארעהכריות אוויר צדדיות בצד ש£
התנגשות, בנפרד ממותחני החגורות

ומהשימוש בחגורות הבטיחות.
מיכרית האוויר הצדדית בצד הנוסע הקד

מתנפחת בתנאים הבאים:
�מי זוהה כתפוס אוב הנוסע הקדמוש
�מיב הנוסע הקדהלשונית של מוש

בת באבזם שלה.משול
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בו ארעה ההתנגשותכרית ראש בצד ש£
בנפרד מהשימוש בחגורות הבטיחות וללא

ב הנוסעקשר למצב התפוסה של מוש
מי.הקד

כתמותחני חגורות בטיחות, אם המער£
קובעת שהפעלתם יכולה להציע הגנה

כב במצב זה.נוספת לנוסעי הר

מיכריות ראש בצד הנהג ובצד הנוסע הקד£
כב מתהפך ואםבמצבים מסוימים, אם הר

כת קובעת שפתיחת כריות אלההמער
עשויה לספק הגנה נוספת לזו של חגורות

הבטיחות

לא כל כריות האוויר מתנפחות בתאונה.
כות כריות האוויר השונות פועלות באופןמער

עצמאי.

בעכת כריות האוויר נקאופן הפעולה של מער
תהאטלפי עוצמת התאונה, בפרט לפי 

כב או תאוצתו, וכן לפי סוג התאונה:הר
התנגשות חזיתית£
התנגשות צדדית£
התהפכות£

NECK-PRO       משענות ראש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בוש בפעולתה של משענת הראש, אםייתכן שי 

אתה:

ביםמצמיד אליה חפצים כגון קול£

משתמש בכיסוי משענות ראש בלתי מתאימים£

במקרים אלה משענות הראש לא מסוגלות לספק
את ההגנה הייעודית שלהן בעת תאונה. בנוסף,
חפצים המחוברים למשענות הראש עלולים לסכן

ת.כב אחרים. קיימת סכנת פציעות מוגברנוסעי ר

אל תחבר שום חפצים למשענות הראש והשתמש
בכיסויים המתאימים.

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדפנה למר
ע לזמינות הכיסוייםכלמוביל בע“מ בנוג

בים או למשענות הראש.המתאימים למוש

הפעלה

 מפחיתות אתNECK-PROמשענות ראש מסוג 
הסיכוי להיפצע בפציעות ראש ובחזה. משענות

 בצד הנהג ובצד הנוסעNECK-PROראש מסוג 
מי נעות לפנים ולמעלה בעת תאונה אחוריתהקד

ה מסוימת, כדי לספק תמיכה טובהמת חומרבר
יותר לראש הנוסע.

ב של מושNECK-PROאם משענות הראש מסוג 
מי הופעלו בתאונה,ב הנוסע הקדהנהג ומוש

ת, הן לא עמוד 48). אחר«עליך לאפס אותן (
יספקו הגנה נוספת בהתנגשות אחורית נוספת.

NECK-PROבאפשרותך לזהות משענת ראש 
שהופעלה מכיוון שהיא נעה לפנים וכבר לא ניתן

בדוקס בנץ ממליצה לת מרצדלכוונן אותה. חבר
-NECKאת הפעלתן של משענות הראש מסוג 

PROס מורשה מטעםכז שירות של  מרצד במר
כלמוביל בע“מ לאחר התנגשות אחורית.

 שהופעלוNECK-PROאיפוס משענות ראש 

אל תכניס את אצבעותיך בין הריפוד של משענת
תב מיוחדב. הקדש תשומת לבין המושהראש ל

-NECKבעת איפוסן של משענות הראש מסוג 
PRO.

הטה את החלק העליון של משענת הראש¿
NECK-PRO לפנים בכיוון חץ .

NECK-PROחוף את משענת הראש ד¿
.למטה עד סוף מהלכה בכיוון החץ 

-NECKחוף בחוזקה את משענת הראש ד¿
PRO עד שהיא לאחור בכיוון החץ 

ב.תשתל

חזור על תהליך זה עבור משענת הראש¿
NECK-PRO.השנייה 

NECK-PROאיפוס משענות הראש מסוג 

ב. אם אתה מתקשה לאפסדורש כוח פיזי ר
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הערות בטיחות חשובות 

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 42).«(כת הריסון לילד מער

, פנהNECK-PROאת משענות הראש 
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר

ה זו.ביצוע עבודכלמוביל בע“מ ל

 PRE-SAFE  (הגנה מקדימה לנוסעים)

PRE-SAFEכת במצבים מסוכנים מסוימים מער
כב.נוקטת אמצעי מנע כדי להגן על נוסעי הר

 תנקוט את האמצעיםPRE-SAFEכת מער
הבאים בנפרד:

מתיחה מקדימה של חגורות הבטיחות של£
מי.הנהג ושל הנוסע הקד

ת חלונות הצד.סגיר£
רות שלכב עם תפקוד זיכרון: כוונון הגדכלי ר£

מי.ב הנוסע הקדמוש

ודא כי אין חפצים באזור הרגליים ומאחורי
בים ו/או לחפצים עלולבים. למושהמוש
כתם נזק בעת הפעלתה של מערלהיגר

PRE-SAFE.

ה ואין תאונה, מתבטלות פעולות המנע.במיד
רות מסוימותה זה עליך להגדיר הגדבמקר

בעצמך.

ם של חגורות הבטיחות לאאם מתיחת הקד¿
משתחרר, הזז את משענת הגב מעט לאחור.

.תת בטיחות משתחררם של חגורמתיחת קד

גילו עד 12 שנים וגובהו אם אתה מסיע ילד ש

:’עד 1.50 מ

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

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 הרבך את הרבעז
כבכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברעמך ונעל את הר

גחה.ללא הש

  אמצעים אוטומטיים לאחר תאונה

מיד לאחר תאונה מיושמים האמצעים הבאים
תה:בהתאם לסוג הפגיעה ולחומר

ת החירום מופעליםפנסי אזהר£
ת החירום מופעלתתאור£
כב משוחררות מנעילהדלתות הר£
מיים מונמכיםחלונות הצד הקד£
כב עם תפקוד זיכרון: גלגל הגהכלי ר£

םמורחשמלי 
המנוע דומם ואספקת דלק מופסקת£
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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.

כות ריסון לילדיםמער 

כב, בפרט ילדים, חגרווודא תמיד שנוסעי הר
כהלכה את חגורות הבטיחות שלהם ושהם

בים בתנוחה הנכונה.יוש

תעות לחגורהקפד על הערות הבטיחות הנוג
ת עמוד 37) ולשימוש הנכון בחגור«הבטיחות (
 עמוד 38).«הבטיחות (

עות לשימוש הנכוןהקפד על ההוראות הנוג
 עמוד 52).«כת הריסון לילד (במער

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות חבר
כת ריסון שהומלצה על ידילהשתמש במער

 עמוד 53).«ה (החבר

ה ומטעןמידע נוסף על אחסון חפצים, כבוד
 עמוד 227).«נמצא בסעיף “הנחיות העמסה“ (

בור שלהן שניזוקוכות ריסון לילד או מנגנוני חימער
ב בתאונה לא יכולות להעניקאו היו נתונים לעומס ר

את ההגנה הייעודית שלהן. 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
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ לפני התקנתה

בשנית.

כת הריסון לילד היאכת האבטחה של מערמער
כב.ת הבטיחות של הרחגור

מי,ב הנוסע הקדאם עליך להסיע ילד במוש
כות ריסוןהקפד על המידע בנושא “מער

 עמוד«מי“(ב הנוסע הקדלילדים על מוש
50). בנושא זה תמצא גם  מידע על נטרול

מי.כרית האוויר של הנוסע הקד

כבה הפזורות בפנים הרב לתוויות האזהרשים ל
כת הריסון.בקות על מערומוד

מומלץ להשתמש במוצרי הטיפוח של
כת הריסוןס בנץ כדי לנקות את מערמרצד

ס בנץ. מידע נוסףלילד המומלצת בידי מרצד
סכז שירות של מרצדבל בכל מרניתן לק

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

בכת ריסון לילד על מושמער
מיהנוסע הקד

הערות כלליות

כת האוטומטית לנטרולכב המצוידים במערכלי ר
מי: אםמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
ב הנוסעכת ריסון לילד על מושעליך להתקין מער

בנושאמי, הקפד תמיד על המידע שהקד
כת אוטומטית לנטרול כרית אוויר של נוסע“מער

 עמוד 42).«מי“ (קד

בכך באפשרותך להימנע מהסיכונים העשויים
לנבוע:

כת ריסון לילד על�ידימאי זיהוי של מער£
כת האוטומטית לנטרול כרית האווירהמער

מי.של הנוסע הקד
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ה אזהר  

מיתמנטרול מקרי של כרית האוויר הקד£
מי.של הנוסע הקד

כת הריסוןממיקום לא מתאים של מער£
לילד, לדוגמה, אם היא קרובה מדי ללוח

המכשירים.

ה הנמצאת על מגן השמשנא קרא את האזהר
מי; ראה איור.של הנוסע הקד

כת ריסון הפונה לאחורב ילד במעראם אתה מושי

מי ונורית החיוויב הנוסע הקדשמותקנת על מוש

PASSENGER AIR BAG ON דולקת, כרית

מי עלולה להיפתחב הנוסע הקדהאוויר של מוש

בתאונה. כרית האוויר עלולה לחבוט בילד. קיימת

ת של פציעות חמורות או אףסכנה מוגבר

קטלניות.

במצבים אלה תמיד ודא שכרית האוויר של הנוסע

PASSENGER AIRמי מנוטרלת. נורית החיווי הקד

BAG OFF בת להידלק.חיי

כת ריסון לילד הפונהלעולם אל תתקין מער
ב שמוגן בכרית אוויר פעילה לפניו.לאחור על מוש

הילד עלול להיפצע בפציעות חמורות או
קטלניות.

PASSENGER AIR BAG ONאם נורית החיווי 

מימית של הנוסע הקדדולקת, כרית האוויר הקד
 עמוד 36).«מוכנה לפעולה (

כת האוטומטית לנטרולכב ללא המערכלי ר
מימית של הנוסע הקדכרית האוויר 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 לילדה זה, לעולם אל תתקין מערבמקר
 עמוד 52).«מי (ב הקדהפונה לאחור על מוש

כת ריסוןהקפד על המידע הבא בנושא “מער
כת ריסון לילדלילד הפונה לאחור“ ובנושא “מער

ע למיקוםהפונה לפנים“, וכן על המידע הנוג
 עמוד 52).«כות הריסון לילדים (המתאים למער

כת ריסון לילדים הפונה לאחורמער

כת ריסון הפונה לאחוראם אתה מסיע ילד במער
מי, ודא תמידב הנוסע הקדשהותקנה על מוש

מימית של הנוסע הקדשכרית האוויר הקד
PASSENGER AIRמנוטרלת. רק אם נורית החיווי 

BAG OFFעמוד 36),«בוע (  דולקת באופן ק 
מית מנוטרלת.כרית האוויר הקד

ע למיקום נכון שלהקפד תמיד על מידע הנוג
 עמוד 52) בנוסף על«כת הריסון לילד (מער

כותהוראות ההתקנה וההפעלה של יצרן מער
הריסון.

כת ריסון לילדים הפונה לפניםמער

כת ריסון הפונה לפניםאם אתה מסיע ילד במער
תמיד הזזמי, ב הנוסע הקדשהותקנה על מוש

ב לאחור ככל האפשר. ודא כי בסיסאת המוש
בב על הכרית של מושכת הריסון מונח היטמער

מי.הנוסע הקד
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בת להישעןכת הריסון חיימשענת הגב של מער
בב, ככל האפשר, על משענת הגב של מושהיט

ע בגבכת הריסון תיגמי. אסור שמערהנוסע הקד
או שמשענת הראש תפעיל עליה עומס. כוונן
את משענת הגב ואת משענת הראש בהתאם.

ת הבטיחותודא תמיד כי רצועת הכתף של חגור
ך נתברכב דברמנותבת כהלכה מפתחה ש

כת הריסון. יש להוציא אתבמעררצועת הכתף ש
רצועת הכתף מפתחה ולנתב אותה לפנים

ולמטה.

ע למיקום הנכון שלהקפד תמיד על המידע הנוג
כת הריסון לילד בנוסף על הוראות ההתקנהמער

כות הריסון.וההפעלה של יצרן מער

כת הריסון לילדת למערדוגמה: תווית אישור המוצמד

סלית“ברכות ריסון לילדים מקטגוריה “אונימער
 בהתאםUF או Uבים המסומנים באותיות במוש

מיב הנוסע הקדבלה “התאמה של מושלט
תכת ריסון ליד באמצעות חגורלהתקנה של מער

בטיחות“.

סליות מסומנותברכת ריסון חצי אונימער
 על תוויתsemi-universalבאמצעות הכיתוב 

כות אלה אםהאישור. ניתן להשתמש במער
כבב כלולים ברשימת דגמי הרכב והמושהר

כת הריסון. למידעסם יצרן מערהמומלצים שפר
כת הריסון לילד או כנסנוסף פנה ליצרן מער
לאתר האינטרנט שלו.

בכת ריסון לילד על מושאם אתה מתקין מער
מי:הנוסע הקד

כתבנושא “מערב תמיד להוראות ששים ל¿
«מי“ (ב הנוסע הקדריסון לילד על מוש

עמוד 50).

בנושא זה תמצא הוראות כיצד לנתב באופן¿
ת הבטיחותנכון את רצועת הכתף של חגור

ה עלה אל מוביל החגורמפתח החגור
 עמוד 51).«כת ריסון לילד (מער

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש¿
האפשר וכוונן אותו למצבו הגבוה ביותר.

הזז את משענת הגב למצב 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 בגג.כת הריסון תיגמי. אסור שמערהקד

כוונן את הזווית של משענת הגב בהתאם.
הקפד תמיד על הוראות ההתקנה של יצרן

כת הריסון לילד.מער

ב למצבהכוונן את הזווית של כרית המוש¿
הגבוה והמאונך ביותר.

כתמיקום מתאים עבור מער
הריסון לילד

מההקד

כות ריסון לילדיםכבך מותר להתקין רק מערבר
.ECE R44שאושרו בהתאם לתקן 

סליתברכות ריסון מקטגוריה אוניניתן לזהות מער
באמצעות תווית האישור הכתומה שלהם

.Universalוהכיתוב 
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כרית אוויר שלכרית אוויר של

מיהנוסע הקדמיהנוסע הקדבוצות משקל            ק

1מנוטרלתפעילה

ת בטיחותכת ריסון לילד באמצעות חגורבים המתאימים להתקנה של מערמוש

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

Lבכות ריסון מומלצות“. מושבלה “מערכות ריסון כפי שהומלץ; עיין בטב מתאים להתקנה של מערמוש
כבכת הריסון כלולים ברשימת דגמי הרכב ומערסלית אם הרברכת ריסון חצי אונימתאים למער

כת הריסון.כבה בידי יצרן מערהמומלצים שהור

מיב הנוסע הקדמוש

XU ,Lעד  10 ק“גבוצה 0:ק

XU ,Lעד  13 ק“גבוצה 0+:ק

9UF ,LU ,L עד 18 ק“ג:Iבוצה ק

15UF ,LU ,L עד 25 ק“ג:IIבוצה ק

22UF ,LU ,L עד 36 ק“ג:IIIבוצה ק

כות ריסון לילדים מומלצות  מער

הערות כלליות

 ובנושא עמוד 50)«(מי“ ב הנוסע הקדכות ריסון לילד על מושהקפד תמיד על המידע בנושא “מער
. עמוד 52)«(כת הריסון לילד“ ”מיקום מתאים למער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדכת הריסון הנכונה לילד בכל מרבל מידע נוסף על מערניתן לק
כלמוביל בע“מ.

PASSENGER AIR BAGמי. נורית החיווי כת האוטומטית לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדכב מצויד במערהר1
OFFבת להידלק.  חיי
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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 55). «(

£BASעמוד 55). « (כת תגבור בלימה)  (מער
עמוד 56). «(  סייען בלימה פעיל£
עמוד 58). «(פנסי בלימה מותאמים £
£ESP©עמוד «(בות אלקטרונית) ת יצי (בקר

.(58

כבחיות מחמד בר

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

                  מס‘  אישור            מס‘ הזמנהבוצות                               יצרן                        סוגק 

2(...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

9plus04 301133970 21 00 עד 18 ק“ג

00 37 9970 חודשים ל�4

ךשנים בער

III / II:Britax  RomerKIDFIX 04 301198 970 18 00בוצה ק

00 22 15970 עד 36 ק“ג

00 19 301198970 04בין 4 ל�12

00 38 970ךשנים בער

Britax  RomerKIDFIX XP 04 301304 970 61 00

כבכות ריסון מומלצות המותקנות באמצעות חגורות הבטיחות של הרמער

אבטח אותם כהלכה במהלך הנסיעה, לדוגמה
בה או כלוב להובלת חיות מחמד.בתי

.9H95קוד צבע 2
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ABS  כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

הערות כלליות

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.

הערות בטיחות חשובות

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“.

כות, מערABSכת ה�אם קיימת תקלה במער
כות לנהיגה בטוחה, יוצאו מכללאחרות כולל מער

ABSה פעולה. הקפד על המידע על נורית אזהר
 עמוד 214) ועל הודעות התצוגה העשויות«(

 עמוד 186).«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.

בת במהלך הבלימה, מתערABSכת אם מער
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.

תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על תנאי
ת לכך שישכביש מסוכנים ומתפקדות כתזכור

בה.לנהוג בזהירות ר

ה אזהר  
חק, יגדל מרBASכת ה�ה של תקלה במערבמקר

הבלימה בעת בלימת חירום. קיימת סכנת תאונות.

במצב של בלימת חירום, לחץ על דוושת הבלמים

הערות בטיחות חשובות

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“.

  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

£EBD(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית) 
עמוד 61). «(

עמוד 61). «(בלימה מותאמת £

  הערות בטיחות חשובות

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם
כות לנהיגה בטוחה לא יכולותאינך מרוכז, המער

בטל את חוקילהפחית את סכנת התאונה או ל
כות לנהיגה בטוחה הן רק אמצעיהפיזיקה. המער

המיועד לסייע לך בנהיגה. באחריותך לשמור על
כב,כב שלפניך ועל מהירות הרחק מהרהמר

ב הנסיעה. התאםבלום בזמן ולהישאר בנתיל
ך ולמזגרתמיד את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

כב שלפניך.חק בטוח מהרהאוויר, ושמור על מר
נהג בזהירות.

כות לנהיגה בטוחה המתוארות כאןהמער
ע מספיקבית, רק אם ישנו מגפועלות ביעילות מר

בבין הצמיגים לפני הכביש. הקדש תשומת ל
ת למידע המתייחס לצמיגים, לעומקמיוחד

 בנושא’מינימלי מומלץ של סוליות צמיגים וכד
 עמוד 267).«“גלגלים וצמיגים“ (

ף (צמיגיף תמיד השתמש בצמיגי חורבחור
M+Sך התקן שרשראות שלג.ה הצור), ובמקר

כות לנהיגה בטוחהבד המערבאופן זה בל
בית.המתוארות בפרק זה תפעלנה ביעילות מר
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ה אזהר  

 תמנע את נעילתABSכת ה�בכל הכוח. מער
הגלגלים.

בלימה

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

נא הקפד על הערות הבטיחות החשובות
 עמוד 114).«כב“ (בנושא “הרצת ר

כב, בדוק אתמת הרם לקדבות נזק שנגרבעק
הקונפיגורציה ואת ההפעלה של חיישן הרדאר

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר
כלמוביל בע“מ. בצע את הבדיקה אפילו אם
ההתנגשות ארעה במהירות נמוכה והנזק

ם אינו גלוי לעין.שנגר

הפעלה / הפסקת פעולה

סייען בלימה פעיל מופעל באופן אוטומטי לאחר
הפעלת ההצתה.

באפשרותך להפעיל סייען בלימה פעיל או
ךרב הדלהפסיק את פעולתו באמצעות מחש

 עמוד 176). כאשר הסייען מנוטרל,«(
חק ותפקודת המרמנוטרלים איתו תפקוד אזהר

הבלימה העצמאית.

אם פעולת הסייען מופסקת, יופיע הסמל 
פית.בתצוגת הסיוע הגר

חקת מרתפקוד אזהר

הערות כלליות

חק יכול לסייע לך להפחיתת המרתפקוד אזהר
כב שלפנים או להפחיתאת סכנת ההתנגשות בר

את ההשלכות של התנגשות זו. אם תפקוד
חק מזהה שקיימת סכנתת המראזהר

ה חזותית וקולית.בל אזהרהתנגשות, תק

הערות בטיחות חשובות

ב:חק אינו מגית המרתפקוד אזהר
בעלי חייםלאנשים או ל£
כב הנוסעים לקראתךלכלי ר£
בךכב החוצים את נתילכלי ר£
בעת ביצוע פניות£

חק אינו יכול לספקת המרלכן, תפקוד אזהר
ה בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנתאזהר

תאונה.

ב לתנאי התנועה והיהמת להקדש תמיד תשו

בלום.מוכן ל

  סייען בלימה פעיל

הערות כלליות

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 55).«(

חקת מרכב מתפקוד אזהרסייען בלימה פעיל מור
עם תפקוד בלימה עצמאי ומסייען בלימה

מותאם.

סייען בלימה פעיל יכול לסייע לך להפחית סכנת
כב שלפנים או להפחית אתהתנגשות בר

ההשלכות של התנגשות זו.

אם סייען בלימה פעיל מזהה שקיימת סכנת
ה חזותית וקולית.בל אזהרהתנגשות, אתה תק

ללא תגובתך לאזהרות ההתנגשות החזותיות
והקוליות, ניתן להפעיל בלימה עצמאית במצבי
חירום. אם תפעיל את הבלמים בעצמך במצב

בל סיוע מסייען בלימה מותאם שלחירום, תק
סייען הבלימה הפעיל.

הערות בטיחות חשובות

פעולת הזיהוי של המכשולים עלולה להיפגם
ב:בעיקר עק

חיישנים מלוכלכים או חסומים£
ם כבדשלג או גש£
הפרעה ממקורות רדאר אחרים£
החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה£

ב�קומותבחניון ר
כב צר כגון אופנוע נוסע לפניךכלי ר£
ב אחרכב נוסע לפניך בנתיר£
כב חדשים או לאחר טיפול בסייעןכלי ר£

בלימה פעיל

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“ עבור
 עמוד 55).«כות לנהיגה בטוחה (מער
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ה אזהר  
חק לא תמיד יכול לזהותת המרתפקוד אזהר

כבים.עצמים ומצבי תנועה מור

במקרים כאלה עשוי התפקוד:

להפיק התראת שווא£

לא להפיק התראה כלל£

קיימת סכנת תאונה.

ת לתנאי התנועה. אלב מיוחדהקדש תשומת ל
חק.ת המרתסתמך רק על תפקוד אזהר

תפקוד

חק יספק התראהת המרתפקוד אזהר
במהירויות הבאות:

ך או במהירות גבוהה יותרב � 30 קמ“ש בער£
כבחק מהרבמשך כמה שניות, אם המר

ה שלשלפניך אינו גדול דיו. נורית האזהר

נדלקת בלוח חק ת המרתפקוד אזהר
המחוונים.

ב� 7 קמ“ש או במהירות גבוהה יותר, אם£
כב שלפניך.ב מהר מאוד לראתה מתקר

ה לסירוגיןבמצב זה יושמע צליל אזהר
תה של תפקוד אזהרותידלק נורית האזהר

בלוח המחוונים. חק המר

כבחק מהרבלום מיד כדי להגדיל את המר¿
שלפניך.

או

נקוט פעולת התחמקות, אם בטוח לעשות¿
זאת.

כביםכת, בתנאי נהיגה מורב אופייה של המערעק
כת עשויה להציג התראותאך לא מסוכנים המער

כת חיישני הרדאר תפקודתה של מערשווא. בעזר
חק מסוגל לזהות מכשוליםת המראזהר

בך במשך פרק זמן ארוך.הנמצאים בנתי

חקת המרבמהירות עד 70 קמ“ש תפקוד אזהר
כבב גם למכשולים נייחים כגון כלי ריכול להגי

עומדים או חונים.

תפקוד בלימה העצמאית

חק במצבת המרב לאזהראם הנהג אינו מגי
ב סייען בלימה פעיל באמצעותמסוכן, יתער

תפקוד הבלימה העצמאית.

אם תפקוד הבלימה העצמאית דורש כוח בלימה
בעוצמה גבוהה במיוחד, יופעלו בו�זמנית אמצעי

).®PRE-SAFEכת מנע להגנה על הנוסעים (מער

חק מרDISTRONICכת כב ללא מערכלי ר
)Distance Pilot DISTRONIC :(תפקוד הבלימה

העצמאית זמין בטווח המהירויות הבאות:

7 קמ“ש עד 105 קמ“ש עבור עצמים נעים£

7 קמ“ש עד 50 קמ“ש עבור עצמים נייחים£

Distanceחק ( מרDISTRONICכב עם כלי ר
Pilot DISTRONIC:(תפקוד הבלימה העצמאית 

זמין בטווח המהירויות הבאות:

7 קמ“ש עד � 200 קמ“ש עבור עצמים נעים£

7 קמ“ש עד � 50 קמ“ש עבור עצמים נייחים£

כת, בתנאי נהיגהבשל אופייה של המער
כבים מאוד אך לא מסוכנים תפקוד הבלימהמור

ב.העצמאית עשוי להתער

אם תפקוד הבלימה העצמאית דורש כוח בלימה
בעוצמה גבוהה במיוחד, יופעלו בו�זמנית אמצעי

)®PRE-SAFEכת מנע להגנה על הנוסעים (מער
 עמוד 48).«(

תגבור בלימה מותאם

הערות כלליות

«הקפד על “הערות בטיחות חשובות“ (
עמוד 55).

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 בחוזקה, 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 שזוהומותאם מסוגל להגי

כבר ככאלה פעם אחת לפחות בתקופת
ב.המעק

ך, סייען בלימהבמהירויות עד 70 קמ“ש לער
ב לעצמים נייחים. אם סייעןמותאם מסוגל להגי
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בלימה מותאם דורש כוח בלימה בעוצמה גבוהה
כת מנע להגנהבמיוחד, תופעל בו�זמנית מער

 עמוד«) (PRE-SAFEכת על הנוסעים (מער
.(48

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 סייען בלימה מותאם מנוטרלת
במצבים אלה.

הערות בטיחות חשובות

ייען בלימה מותאם לא תמיד יכול לזהות עצמיםס
כבים.ומצבי תנועה מור

במקרים כאלה סייען בלימה מותאם עשוי:

ךב שלא לצורלהתער£

בלא להתער£

קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה והיה מוכןהקדש תמיד תשומת ל
בות במצבי נהיגה לאבלום. הפסק את ההתערל

מסוכנים.

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

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 

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 55).«(

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

.(96

פנסי בלימה מותאמים  

 ESP®בות אלקטרונית)ת יצי (בקר

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 55).«(

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 55).«(

ETS ת אחיזה אלקטרונית היאבקרכת למער
�.®ESPחלק מ

הערות כלליות
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 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

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.

כבךת ר בעת גרירESPהקפד על ההערות על 
 עמוד 264) .«ם (בסרן אחורי מור

דולקת  ESP® OFFה של אם נורית האזהר
 מנוטרלת.ESPכת בוע, מערבאופן ק

ESP® OFF ו�  ESPה אם נוריות האזהר
 אינה®ESPכת בוע, מערדולקות באופן ק 

ב תקלה.זמינה עק

 עמוד 215)  ועל«ה (עיין במידע על נורית אזהר
הודעות תצוגה העשויות להופיע בלוח המחוונים

 עמוד 186).«(

השתמש בגלגלים ובצמיגים במידות
ה זה תתפקדבד. רק במקרהמומלצות בל

 כהלכה.ESPכת מער

®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

בד (מל®ESPהפסקת פעולה/הפעלה של 
)SLC43 AMGדגם 

הערות בטיחות חשובות

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 55).«(

בחור בין המצבים הבאים שלבאפשרותך ל
:®ESPכת מער

 מופעלת®ESPכת מער£

 מנוטרלת.®ESPכת מער£

, היא לא®ESPכת ה�אם אתה מנטרל את מער

ת שלכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר

החלקה ותאונה.

 רק במצבים®ESPכת ה�נטרל את מער

המתוארים בהמשך.

כת ה�ב לנטרל את מערבמצבים הבאים מוט
ESP®:

בעת שימוש בשרשראות שלג£

בשלג עמוק£

בנסיעה על חול או על חצץ£

תסחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך המשפר
את אחיזת הצמיג על פני שטח רופפים.

ע שחולף ברגESPכת ה�הפעל את מער
ESPכת ת, מערהמצב המתואר לעיל. אחר

כבך אם הוא יתחיל להחליקלא תייצב את ר
או אם הגלגלים יסתחררו.
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.לחץ על לחצן לנטרול: ¿

נדלקת  ESP® OFFה נורית האזהר
בלוח המחוונים.

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

תיכבה בלוח  ESP® OFFה נורית האזהר
המחוונים.

 מנוטרל®ESPמאפיינים בעת ש�

 מנוטרל וגלגל אחד או כמה גלגלים®ESPאם 
 ®ESPה מתחילים להסתחרר, נורית האזהר

מהבהבת בלוח המחוונים. במצבים כאלה
כב.כת לא תייצב את הרהמער

:®ESPאם אתה מנטרל 
בות הנהיגה. לא תשפר את יצי®ESPכת מער£
מומנט מנוע לא יוגבל וגלגלים מניעים עלולים£

להסתחרר.
ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£
סייען בלימה פעיל לא זמין יותר, ולא ניתן£

להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה
.®ESPת ב�הנעזר

 לא זמין יותר, ולא ניתן®PRE-SAFEתפקוד £
להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב�הנעזר
£ESP® ממשיך לספק סיוע כאשר אתה בולם 

בחוזקה

 (דגם®ESPהפסקת פעולה/הפעלה של 
SLC43 AMG(

הערות בטיחות חשובות

הקפד על ”הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 55).«(

בחור בין המצבים הבאים שלבאפשרותך ל
:®ESPכת מער

 מופעלת®ESPכת מער£

מצב נהיגה ספורט מופעל.£
 מנוטרלת.®ESPכת מער£

 מופעלת בכל התנעת המנוע,®ESPכת מער
ממתו ובין אם לא.בין אם היא נוטרלה לפני הד

®ESPנטרול/הפעלה של 

אם מצב נהיגה ספורט מופעל, קיימת סכנה
ת של החלקה ותאונות.מוגבר

הפעל את מצב הנהיגה ספורט רק במצבים
המתוארים בהמשך.

ה אזהר  
, היא לא®ESPכת ה�אם אתה מנטרל את מער

ת שלכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר
החלקה ותאונה.

 רק במצבים®ESPכת ה�נטרל את מער
המתוארים בהמשך.

ב להפעיל מצב נהיגהבמצבים הבאים מוט
:ESPספורט או לנטרל את 

בעת שימוש בשרשראות שלג£
בשלג עמוק£
בנסיעה על חול או על חצץ£
רשיםכים ייעודיות, בעת שנדרעל ד£

מאפיינים של היגוי יתר ושל תת�היגוי של
כבהר

תסחרור הגלגלים יגרום לפעולת החיתוך המשפר
את אחיזת הצמיג על פני שטח רופפים.

 דורשת מיומנותESPנהיגה במצב ספורט או ללא 
גבוהה וניסיון.

ע שחולף המצב ברגESPכת ה�הפעל את מער
 לא תייצבESPכת ת, מערהמתואר לעיל. אחר

כבך אם הוא יתחיל להחליק או אם הגלגליםאת ר
יסתחררו.

®ESPנטרול/הפעלה של 
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 שולל התנעה (אימובילייזר)

הוצא אתלהפעלה באמצעות מפתח: ¿
המפתח ממתג ההתנעה.

 לחץלהפעלה של מצב נהיגה ספורט:¿
.ה על לחצן לחיצה קצר

ה של מצב נהיגה ספורט נורית האזהר
SPORTנדלקת בלוח המחוונים. ההודעה 

handling mode(מצב נהיגה ספורט) תופיע 
ב�תכליתי.בצג הר

לחץ לחיצהלהפסקה של מצב ספורט: ¿
.ה על לחצן קצר

ה של מצב נהיגה ספורט נורית האזהר
כבית בלוח המחוונים.

לחץ על הלחצן : ESPכת לנטרול מער¿
 ESP® OFFה עד שתידלק נורית האזהר

בלוח המחוונים.

ESPכת  (מערOFF  ההודעה 
ב�תכליתי.מנוטרלת) תופיע בצג הר

ה על לחצןלחץ לחיצה קצר: ®ESPלהפעלת ¿
 כבית   ESP® OFF  ה  נורית האזהר.

ESP ON בלוח המחוונים. ההודעה 
ב� מופעלת) תופיע בצג הר®ESPכת (מער

תכליתי.

מאפיינים של מצב נהיגה ספורט פעיל:

 מופעל וגלגל אחד אוSPORTאם מצב נהיגה 
כמה גלגלים מתחילים להסתחרר, תהבהב נורית

ESPבלוח המחוונים.   ®ESPה האזהר
בות הנהיגה באופן מוגבל.ת את יצימשפר

 פעיל:SPORTבמצב נהיגה 
£ESP®בות הנהיגה באופןת את יצי משפר

מוגבל.
ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£
מומנט מנוע לא יוגבל וגלגלים מניעים עלולים£

להסתחרר.
£ESP®ממשיך לספק סיוע כאשר אתה בולם 

בחוזקה

 מנוטרלESPמאפיינים בעת ש�

 מנוטרל וגלגל אחד או כמה גלגלים®ESPאם 
 ®ESPה מתחילים להסתחרר, נורית האזהר

מהבהבת בלוח המחוונים. במצבים כאלה
כב.כת לא תייצב את הרהמער

:ESPאם אתה מנטרל 
בות הנהיגה. לא תשפר את יציESP®כת מער£
מומנט מנוע לא יוגבל והגלגלים המניעים£

עלולים להסתחרר.
ת אחיזה פעילה עדיין.כת בקרמער£
סייען בלימה פעיל לא זמין יותר, ולא ניתן£

ה אזהר  

 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“ עבור
 עמוד 55).«כות לנהיגה בטוחה (מער

להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה
.®ESPת ב�הנעזר

 לא זמין יותר, ולא ניתן®PRE-SAFEתפקוד £
להפעיל אותו באמצעות בלימה חזקה

.®ESPת ב�הנעזר
£ESP®ממשיך לספק סיוע כאשר אתה בולם 

בחוזקה

, הגלגלים האחורייםEBDם ישנה תקלה ב�א
עלולים להינעל, לדוגמה, במהלך בלימה מלאה.

ת לסחרור גלגלים ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

לכן, עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך למאפייני
כת הבלמיםהשליטה השונים. בדוק את מער

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר
בע“מ.

 בלימה מותאמת

ה את בטיחות הבלימהבלימה מותאמת מגביר
בלימהת. בנוסף,  לומעניקה נוחות בלימה מוגבר

עמוד HOLD) » (151מותאמת יש תפקוד 
עמוד 117). «וסייען זינוק בעלייה  (

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
 עמוד 55).«(

«ה (ראה מידע על נוריות חיווי ואזהר
 עמוד«עמוד 214) ועל הודעות התצוגה (

.(188
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בהכת אזעקה נגד גנימער

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� 30 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.

      ATA בה)כת אזעקה נגד גני (מער

כב באמצעות נעל את הרריכה:לד¿
-KEYLESSכת המפתח או באמצעות מער

GO.

כת האזעקהמהבהבת. מער נורית חיווי 
כת לאחר כ� 15 שניות.רנד

כב באמצעות בטל את נעילת הרבוי:לכי¿
.KEYLESS-GOהמפתח או 

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£
תא הכפפות£
את תא האחסון שמתחת למשענת£

הזרוע

לחץלנטרול האזעקה באמצעות מפתח: ¿
 במפתח. או על לחצן 

פעולת האזעקה מופסקת.
או

:KEYLESS-GOלהפעלה באמצעות ¿
הפסק את ההצתה ופתח את דלת תא

הנהג.

הפעל את ההצתה.לנטרול: ¿

כבך ללאשולל ההתנעה מונע את התנעת ר
המפתח הנכון.

כב תמיד קח את המפתח עמךבך את הרבעז
כב.ונעל את הר

שולל ההתנעה תמיד מפסיק את פעולתו
עם התנעת המנוע.

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

פעולת האזעקה מופסקת.

-KEYLESS     לנטרול האזעקה באמצעות¿
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.
רושה זמינה.הרשת הסלולרית הד£
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בוילכי

כב באמצעותבטל את נעילת הרבוי: לכי¿
.KEYLESS-GOהמפתח או 

ה מנוטרלת אוטומטית.הגנה נגד גריר

נטרול

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

.לחץ על לחצן ¿

 נדלקת לזמן קצר.נורית החיווי 

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
. אזעקהKEYLESS-GOכת באמצעות מער

ה מנוטרלת.נגד גריר

ה מנוטרלת עד:אזעקה נגד גריר
כבשתבוטל שוב נעילת הר£
שדלת תיפתח ותיסגר שוב£
כב יינעל שובשהר£

כתכדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את מער
כבךה אם אתה נועל את רהאזעקה נגד גריר

והוא:
מובל על גבי משאית£
ת או על משאיתמועמס על מעבור£

כבלהובלת כלי ר
ב�חונה על משטח נע, לדוגמה בחניון ר£

מפלסי

כב  חיישן תנועה בתוך הר

ריכהד

וודא כי:¿
חלונות הצד סגורים £
הגג סגור £
תא האחסון שמתחת למשענת הזרוע £

סגור

באופן זה תמנע אזעקות שווא.

וודא כי:¿
הדלתות סגורות£
מכסה תא המטען סגור.£

ך חיישן התנועהררק לאחר מכן נד
הפנימית.

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
. חיישןKEYLESS-GOכת באמצעות מער

ך לאחר כ� 30 שניות.רהתנועה הפנימית נד

בוילכי

כב באמצעות המפתחבטל את נעילת הר¿
.KEYLESS-GOכת או באמצעות מער

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל באופן
אוטומטי.

תפקוד

רוך ומזהה תנועהאם חיישן התנועה הפנימית ד
כב, תופעל אזעקה חזותית וקולית. זהבתוך הר

כב.ה, לדוגמה אם מישהו מנסה לפרוץ לרהמקר

נטרול

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

.לחץ על לחצן ¿

 מהבהבת כמה פעמיםנורית חיווי 
במהירות.

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
.KEYLESS-GOכת באמצעות מער
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  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מפתח

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 עלולים להניע את הר
לדוגמה:

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי£
בת ההילוכיםאו יעבירו את תי Pממצב 

.Nהידנית למצב סרק 

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

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.

אחסון מהסוג המפורט לעיל עלול לפגוע
.בתפקוד המפתח

ה אזהר  
אם תחבר מחזיקי מפתחות כבדים וגדולים

ה במתגלמפתח � המפתח עלול להסתובב במקר

ההתנעה ולדומם את המנוע. קיימת סכנת תאונה.

אל תחבר מחזיקי מפתחות גדולים או כבדים

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל.

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את חיישן
כבךהתנועה הפנימית אם אתה נועל את ר

כאשר:

כב,אנשים או חיות מחמד נשארו בר£

חלונות הצד נשארים פתוחים£

חיישן התנועה הפנימית מנוטרל עד:

כבביטול הבא של נעילת הרל£

ה של דלתלפתיחה וסגיר£

כבת של הרלנעילה חוזר£

  תפקודי מפתח

כבנעילת הר 

ביטול נעילה של מכסה תא המטען 

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£

כב. הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפנילמפתח הר

הכנסתו של המפתח לתוך מתג ההתנעה.
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כלליות הערות

נא זכור כי כל אחד מהנוסעים יכול להתניע את
 נמצא בתוךKEYLESS-GOהמנוע, אם מפתח 

 עמוד 117).«( כבהר

     KEYLESS GO

. לחץ על לחצן כזית:לנעילה מר¿

כזית:המפתח נועל/משחרר מנעילה מר
את הדלתות.£

מכסה תא מטעןאת £

כזיתתא האחסון בקונסולה המר £
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 נעילת
כב. ניתן להפעיל את האות הקולי או להפסיקהר

 עמוד 180).«ך (רב הדאת פעולתו במחש

ה ההיקפית תידלק אם חשוך ואםהתאור
 עמוד 179).«ך (רב הדהתפקוד מופעל במחש

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.

בידית שלה משתמשיםדלת הנהג והדלת ש
ב להיות מחוץבות להיות סגורות. המפתח חייחיי
כב. בעת נעילה או ביטול נעילה באמצעותלר

חק בין המפתח המרKEYLESS-GOכת מער
ב להיות 1 מטר לכללידית הדלת הרלוונטית חיי

היותר.

כבבור רדיו בין הרת מדי פעם חיבדיקה היוצר
כב.למפתח קובעת האם מפתח תקף נמצא בר

חש, לדוגמה:בר מתרהד
בעת התנעת המנוע£
במהלך נהיגה£
בעת נגיעה בידיות הדלת החיצוניות£

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 75).«(

נטרול והפעלה

אם אין בכוונתך להשתמש במפתח במשך
תקופה ארוכה, באפשרותך לנטרל את התפקוד

KEYLESS-GOשל המפתח. במצב זה יצרוך 
המפתח כמות מתח קטנה מאוד ובכך תישמר

כת או הנטרולטעינת הסוללה. הפעלת המער
כב.בת הרבים להתבצע בקרשלה לא חיי

לחץ פעמיים על הלחצן במפתחלנטרול: ¿
 ברצף.

 עמוד 67) נדלקת«נורית בדיקת הסוללה (
KEYLESS-GOה, ותפקוד פעמיים בקצר

מנוטרל.

לחץ על לחצן כלשהו במפתח.להפעלה: ¿

או

הכנס את המפתח לתוך מתג ההתנעה.¿
 KEYLESS-GO .על כל מאפייניו זמין שוב

כתרות של מערבאפשרותך לשנות את ההגד
הנעילה. משמע שרק דלת הנהג ומכסה מילוי

בות ביטול הנעילההדלק ישתחררו מנעילה בעק

כת הנעילהרות מער שינוי הגד
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ה זו שימושית מאוד אם אתהרכב. הגדשל הר
בד.בה לנסוע למר

 לחץ על הלחצניםה:רכדי לשנות את ההגד¿
 � בו זמנית במשך כשש שניות ו

עד שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים
 עמוד 67).«(

כת הנעילה מתבצערות של מעראם שינוי ההגד
כב, לחיצה על לחצניםבטווח הקליטה של הר

 : או 

כב, אותנעל את הר£

תבטל את נעילתו£

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 עלרות המפעללשחזור הגד¿
 בו זמנית, במשך ו� הלחצנים 

כשש שניות, עד שתהבהב פעמיים נורית
 עמוד 67).«בדיקת הסוללה (

  מפתח חירום

הערות כלליות

כב או לשחררואם לא ניתן יותר לנעול את הר
-KEYLESSבאמצעות המפתח או באמצעות 

GO.השתמש במפתח החירום ,

בטל אם אתה משתמש במפתח החירום כדי ל
את הנעילה בדלת הנהג או במכסה תא המטען

בה.וכדי לפתוח אותם, תופעל האזעקה נגד גני
 עמוד 62).«(הפסק את האזעקה 

הוצאת מפתח החירום

בכיוון החץ ובו חוף את תפס השחרור ד¿
 מתוךזמנית הוצא את מפתח החירום  

המפתח.

למידע נוסף על:

 עמוד 71).«ביטול נעילה של דלת הנהג (£

ביטול נעילה של מכסה תא המטען£
 עמוד 73).«(

 עמוד 71).«כב (נעילת הר£

הכנסת מפתח החירום

עד הסוף לתוך חוף את מפתח החירום  ד¿
ב ועד שיחזורכב עד שישתלמפתח הר

ם.למצבו הקוד התפס 

ה אזהר  
סוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה
שנבלעה עלולה 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
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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 

 לאהסוללה מרוקנת אם נורית החיווי 
נדלקת לזמן קצר.

 עמוד 67).«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. CR 2025סוג הסוללה הוא: 

 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

ת לסוללות ישנות.מיוחד

בהביה על איכות הס הער    
הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿

 עמוד 66).«(

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 66).«(

ם של כל לחצני המפתחבדוק את תפקוד¿

כב.על הר
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מפתח

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�       סיתקלה

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
ת עמוד 67)  והחלף אותה במיד«בדוק את סוללת המפתח (¿

 עמוד 67).«ך (הצור

אם זה לא עוזר:
 עמוד 71)« עמוד 71)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
 עמוד 71)« עמוד 71)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת תקלה במפתח.
 עמוד 71)« עמוד 71)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המפתח במרדאג ל¿

כלמוביל בע“מ.

 מנוטרלת.KEYLESS-GOכת המער

 עמוד KEYLESS-GO) ».(65כת המערהפעל מחדש את ¿

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
ת עמוד 67)  והחלף אותה במיד«בדוק את סוללת המפתח (¿

 עמוד 67).«ך (הצור

אם זה לא עוזר:
 עמוד 71)« עמוד 71)  או נעל אותו («כב (בטל את נעילת הר¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
 עמוד 71)« עמוד 71)  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 71)« עמוד 71)  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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דלתות

ה אזהר  

  הערות בטיחות חשובות

דלתות

כב, הם עלולים: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£
בתאו יעבירו את תי (חניה) Pאוטומטית) ממצב 

.N ההילוכים הידנית למצב סרק

לא ניתן להתניע את

המנוע באמצעות

המפתח.

לא ניתן להתניע את
המנוע באמצעות

-KEYLESSכת מער

GOהמפתח נמצא .
כב.בתוך הר

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 259).«בדוק את מצבר ההתנעה והטען אותו אם צריך (¿

או

.)260 דומע «( הענתהל רזע ילבכ תועצמאב בכרה תא ענתה¿

או

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה 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)67 דומע «(בדוק את סוללת המפתח ¿
.)67 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.

אם דלת נפתחת, החלון בצד של הדלת נפתח
ת הדלת נסגר חלון הצד שוב.מעט. בעת סגיר

כזיתנעילה וביטול נעילה מר

מבפנים

בטל את נעילתוכב או לבאפשרותך לנעול את הר
בטל אתכזי. לדוגמה, ניתן למבפנים באופן מר

מי מבפנים או לנעולהנעילה בדלת הנוסע הקד
כב לפני תחילת נסיעה.את הר

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

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, עלול 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
.(62

.לחץ על לחצן ביטול נעילה: ל¿

.לחץ על לחצן לנעילה: ¿

כב ננעל.ה, הרמית סגוראם דלת קד

כזית לא נועל/מבטל נעילהלחצן הנעילה המר
של מכסה מילוי הדלק או של תא האחסון

כזית.בקונסולה המר

כזית מבפנים,בטל את הנעילה המרלא ניתן ל
כב ננעל באמצעות המפתח או באמצעותאם הר

.KEYLESS-GOכת מער

באפשרותך לפתוח את הדלת מבפנים גם אם
כב נעול.הר

אם דלת נעולה נפתחת מבפנים, יופעל המנגנון
ביטול נעילה במקרים הבאים:ם להקוד

כב ננעל באמצעות לחצן הנעילהאם הר£
כזית אוהמר

כב ננעל אוטומטיתאם הר£

כב ישוחרר מנעילה במלואו אם לפני כן הואהר
לא היה נעול כלל. רק הדלת שנפתחה מבפנים
תשוחרר מנעילה, אם רק דלת הנהג לא הייתה

נעולה לפני כן.
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מאפיין נעילה אוטומטית 

 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 להפעיל את מאפיין הנעילה
בהאוטומטית או להפסיק את פעולתו במחש

 עמוד 180).«( ך רהד

ביטול נעילה / נעילה של דלת
הנהג באמצעות מפתח חירום

כב, לחץכדי לנעול את כל המנעולים בר
כב מבפנים בעתתחילה על לחצן נעילת הר

שדלת הנהג פתוחה. לאחר מכן, בטל נעילה
של דלת הנהג באמצעות מפתח החירום.

סובב את מפתח החירוםביטול נעילה: ל¿
.נגד כיוון השעון עד סוף מהלכו למצב 

 סובב את מפתח החירום בכיווןלנעילה:¿
.השעון עד הסוף למצב 

בטלאם אתה משתמש במפתח החירום כדי ל
את הנעילה בדלת הנהג וכדי לפתוח אותה,

בה. הפסק את האזעקהתופעל האזעקה נגד גני
 עמוד 62).«(

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.

אבטח 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.

סגור את מכסה תא המטען רק כאשר הגג
ת, אתה עלול לגרוםמונמך לחלוטין. אחר

נזק לגג.

מידות הפתיחה של מכסה תא המטען ניתן
 עמוד 290).«(כב“ למצוא בנושא “נתוני ר
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מכסה תא המטען

ת,אל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר
כב.אתה עלול לנעול את עצמך מחוץ לר

מכסה תא המטען:

ניתן לפתוח ולסגור מבחוץ£

לפתוח מבחוץ באופן אוטומטי£

לנעול בנפרד£

לשחרר מנעילה באמצעות מפתח החירום£

ה בתא המטען.מומלץ לאחסן חפצים וכבוד

כבה  מחוץ לר פתיחה / סגיר

פתיחה

 במפתח. לחץ על הלחצן ¿

. משוך ידית ¿

 פתח את מכסה תא המטען.¿

משוך את מכסה תא המטען למטה¿

.באמצעות שקע 

כב באמצעות הלחצןאם צריך, נעל את הר¿

כתבמפתח או באמצעות מערש 
KEYLESS-GO.

 מזהה מפתח בתאKEYLESS-GOכת אם מער

המטען, לא יינעל מכסה תא המטען.

הסגיר

ת של תא המטען זמיןתפקוד הנעילה הנפרד

בד.במדינות מסוימות בל

באפשרותך לנעול את תא המטען בנפרד. אם

כב,כזית של הראתה מבטל את הנעילה המר

תא המטען יישאר נעול ולא יהיה ניתן לפתוח

אותו.

 סגור את מכסה תא המטען.¿

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿

 עמוד 66).«(

ןת של תא המטע  נעילה נפרד

הכנס את מפתח החירום לתוך המנעול¿

במכסה תא המטען עד סוף מהלכו.

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון¿

. למצב ממצב 

הוצא את מפתח החירום מהמנעול.¿

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.¿
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חלונות צד

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ברי גוף עלוליםבעת פתיחת חלונות הצד, אי

ת הדלת כאשר החלונותלהילכד בין החלון למסגר
נעים. קיימת סכנת פציעה.

»»

ביטול נעילה של תא המטען
באמצעות מפתח החירום

מכסה תא המטען נפתח למעלה. לכן, ודא
שיש מרווח גדול דיו מעל מכסה תא המטען.

בטל את נעילתו של מכסה תאאם לא ניתן ל
המטען באמצעות המפתח או באמצעות

 השתמש במפתח,KEYLESS-GOכת מער
החירום. אם אתה משתמש במפתח החירום כדי

בטל את הנעילה של מכסה תא המטען וכדיל
בה. הפסקלפתוח אותו, תופעל האזעקה נגד גני

 עמוד 62).«את האזעקה (

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 66).«(

הכנס את מפתח החירום לתוך המנעול¿
במכסה תא המטען עד סוף מהלכו.

 נגדסובב את מפתח החירום ממצב ¿
. תוךכיוון השעון עד סוף מהלכו למצב 

כדי פעולה זו משוך את הידית של מכסה
תא המטען.

הנעילה של מכסה תא המטען מבוטלת.

 והוצאהחזר את מפתח החירום למצב ¿
אותו.

המפתח.הכנס את מפתח החירום לתוך ¿

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
אוטומטית. 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 הסגיר

בד ולא תחליףאוטומטית 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.

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 אצבעותלעצמים ר£
קטנות

ה.ב� 4 מ“מ האחרונים של הסגיר£

במהלך איפוס.£

ה ידנית של החלון מיד לאחר שהופעלבעת סגיר£

האוטומטית.תפקוד ההגנה בעת סגיר

הבר היא שתפקוד ההגנה בעת סגירמשמעות הד
אינו יכול למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.

קיימת סכנת  פציעות.
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ה אזהר  

 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. תפקוד זה נשאר פעיללאחר הד

 שנפתחת אחתבמשך חמש דקות או עד
מיות.הדלתות הקד

מי שמאליקד

מי ימניקד

ה של חלונות הצדפתיחה וסגיר
מייםהקד

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.

ת חלון וודא ששום חלק בגוף לא נמצאבעת סגיר
בסמוך לחלון. אם מישהו נלכד, לחץ על המתג

כדי לפתוח את החלון שוב.

ה של כל חלונות הצד פתיחה וסגיר

כזיתבאמצעות המתג בקונסולה המר

כאשר חלון צד נסגר חלקי גוף עלולים להילכד 

ה. קיימת סכנת פציעות.בטווח הסגיר

ה של חלונות הצדה ודא שאזור הסגירבעת הסגיר

ריק לחלוטין. אם מישהו נלכד, שחרר את המתג

או לחץ עליו, כדי לפתוח שוב את חלון הצד.

כזית מאפשר לך לסגורהמתג בקונסולה המר
את כל החלונות בו�זמנית.

כזיתפתח את מכסה הקונסולה המר¿
התחתונה. המתג השולט בכל חלונות הצד

נמצא מתחת למכסה.

 לחץ עללפתיחה של כל חלונות הצד:¿

ת ההתנגדות.עד לנקוד הלחצן 

לפתיחה מלאה של כל חלונות הצד:¿

תמעבר לנקוד לחץ על הלחצן 
ההתנגדות.

משוך לחצןה של כל חלונות הצד: לסגיר¿

�. כל חלונות הצד מתחילים להיסגר בו
זמנית. חלונות הצד האחוריים נסגרים

מיים.אחרי החלונות הקד

אם אתה סוגר את אחד החלונות באמצעות
ה של הדלת אחרי שפתחתהמתג בלוח הבקר

את כל החלונות:

מי נסגר תחילהחלון הצד הקד£

ואחריו ייסגר חלון הצד האחורי הרלוונטי.£
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ה אזהר  

כתת נוחות ומערמאפיין סגיר
KEYLESS-GO

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 חלק בגוףבתפקוד נוחות. בעת הסגיר

ה.אינו נמצא בטווח הסגיר

אם מישהו נלכד פעל באופן הבא:

עת בפני החיישן השקועים בידיתהפסק לג¿
הדלת.

משוך מיד את ידית הדלת והחזק אותה¿
במצב זה.

חלון הצד נפתח.

 ניתן לסגור את כלKEYLESS-GOבאמצעות 
ב חייKEYLESS-GOהחלונות בו�זמנית. מפתח 

בות להיותכב. כל הדלתות חיילהיות מחוץ לר
סגורות.

השקוע על ידית ע במשטח החיישן  ג¿
הדלת, עד שייסגרו במלואם כל חלונות

הצד.

עת בפני החיישן השקועים הקפד לג
בד.בל

עתהפסק לגת נוחות: כדי לעצור סגיר¿

 בידית הדלת.בפני החיישן השקועים 

איפוס חלונות הצד  

אם חלון צד לא נסגר במלואו יש לאפס אותו.

סגור את כל הדלתות.

 במתג2 או  1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

המשוך את המתג הרלוונטי בלוח הבקר¿
תו המלאה של חלון הצדבדלת עד לסגיר

 עמוד 74).«(

החזק את המתג במשך שנייה אחת נוספת.¿

אם חלון הצד נפתח מעט שוב:

המשוך מיד את המתג הרלוונטי בלוח הבקר¿
תו המלאה של חלון הצדבדלת עד לסגיר

 עמוד 74).«(

החזק את המתג במשך שנייה אחת נוספת.¿

אם חלון הצד הרלוונטי נשאר סגור לאחר
שחרור המתג שלו, חלון הצד אופס כהלכה.

בים המתואריםאם לא, חזור שוב על השל
למעלה.



76

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

גג

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� תקלה                               סי

ה אזהר  

תקלות אפשריות בחלונות הצד 

בת החסימה. הסר את סי¿

סגור את חלון הצד¿

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

הגג. קיימת סכנת פציעות.

כזך באופן ידני פנה למרכדי לסגור את הגג הר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות של מרצד   הערות בטיחות חשובות

גג 

ה אזהר  
ך במלואו, המנגנוןאם אינך פותח/סוגר את הגג הר

ראולי שלו מאבד לחץ לאחר זמן קצר.ההיד
ת באופן בלתיך עלול לרדבות זאת, הגג הרבעק

צפוי וללכוד אותו ונוסעים אחרים.

קיימת סכנת פציעות.

ך במלואו תמיד.פתח או סגור את הגג הר

הבי. במקראם אתה סוגר את חלון הצד מיד לאחר חסימה או איפוס, חלון הצד נסגר בכוח מוגבר או מר
תה. קיימת סכנה מוגברה וחלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירזה לא יפעל תפקוד ההגנה בעת סגיר
של פציעות חמורות או אף קטלניות.

ה, שחרר את המתג או לחץנוי לחלוטין. כדי לעצור את תהליך הסגירה פה ודא שטווח הסגירבעת הסגיר

עליו שוב כדי לפתוח 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 

ה אזהר  
כבתך היא פעולה מורה ידנית של הגג הרסגיר

ת מבחינה טכנולוגית הדורשת להשקיעומאתגר
בים מסוימים של התהליך. אתהמאמץ ניכר בשל

תאו אנשים אחרים עלולים להילכד במהלך סגיר

ף האחורי ואלב על המדעולם אל תשל
ת, אתהתאחסן עליו חפצים כבדים. אחר

כבך.ף האחורי של רעלול לגרום נזק לגג למד

נא זכור כי מזג אוויר נוטה להשתנות באופן
בך אתפתאומי. לכן, ודא שהגג סגור בעז

כב עלולהת, אלקטרוניקת הרכב. אחרהר
כב.רו לפנים הרלהינזק אם המים יחד

תו של הגג ודא כי:בעת פתיחתו או סגיר

כב, מכיוון שהגגקיים חלל גדול דיו מעל הר    £
נפתח למעלה.

כב, מכיווןקיים חלל גדול דיו מאחורי הר    £
שמכסה תא המטען נפתח לאחור, מעבר

לפגוש.
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ה אזהר  

ניתן לאחסון מטענים בתא המטען מתחת£
בד.ה בללמחיצת ההפרד

ההמטען לא דוחף את מחיצת ההפרד£
למעלה.

ה.ה של תא המטען סגורמחיצת ההפרד£

מכסה תא המטען סגור.£

.15°C-ה החיצונית גבוהה מ� הטמפרטור£

ת, אתה עלול לגרום נזק לגג, למכסה תאאחר
כב.המטען ולחלקים אחרים בר

מידות הפתיחה של הגג ניתן למצוא בפרק
 עמוד 290).«כב“ (“נתוני ר

בשים ונקיים לפניודא שהגג והחלון האחורי י
ת, מים או לכלוךשאתה פותח את הגג. אחר

א המטען.כב או לתוך תעלולים לחדור לתוך הר

ה באמצעות מתגפתיחה/סגיר
הפעלה של הגג

הערות בטיחות חשובות

הפתיחה וסגיר

ה חצי�כב ללא מחיצת הפרדכלי ר¿
ה סגור את מחיצת ההפרדאוטומטית:

 עמוד 78).«(של תא המטען 

.)17 דומע «( ןעטמה את הסכמ תא רוגס¿

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

כזיתפתח את מכסה הקונסולה המר¿

נמצא התחתונה. מתג ההפעלה של הגג 
מתחת למכסה.

משוך את מתג ההפעלה של הגגלפתיחה: ¿

 עד לאחסון המלא של הגג בתוך תא
המטען.
Vario-roofב�תכליתי תופיע הודעה בצג הר

in operation היד�ראולי מופעל).(גג אלקטרו
בתום תהליך הפתיחה תיעלם ההודעה

מייםויישמע אות קולי. חלונות הצד הקד
נסגרים.

ב�אם אתה מפעיל את מתג הגג ובצג הר
Close boot תכליתי מופיעה ההודעה

separator ה), מחיצת(סגור מחיצת הפרד
ה כהלכה.ה של תא המטען לא נסגרההפרד

סגור את מכסה תא המטען.¿

ךמשוך ארוכות את מתג הגג הרה: לסגיר¿
תו המלאה של הגג.עד לסגיר 

Vario-roof ב�תכליתי תופיע הודעהבצג הר
in operation היד�ראולי מופעל).(גג אלקטרו

בתום תהליך הפתיחה תיעלם ההודעה
ויישמע אות קולי.

כל חלונות הצד נסגרים.

ודא שכל חלונות הצד סגורים במלואם.¿

תו של הגג, חלקי גוף עלוליםבעת פתיחתו או סגיר
להילכד במנגנון הגג ובמכסה תא המטען או

בחלונות הצד, לדוגמה. קיימת סכנת פציעות.

ה או הפתיחה של הגג, ודא שטווחבעת הסגיר
התנועה של החלקים הנעים פנוי וריק לחלוטין.

אם מישהו נלכד, שחרר את המתג.

מטעמי בטיחות, ניתן לפתוח את הגג או לסגור
בד.כב נייח בלאותו בעת שהר

הפעלת הגג בתחילת נסיעה:

בך.ביב למצב התנועה מסשים ל£

אל תנהג במהירות גבוהה מ� 40 קמ“ש.£

הימנע מבלימה עזה ומתמרונים חטופים.£

כיםראל תפעיל את הגג בפניות, בנהיגה בד
ת,משובשות או אם ישנם רוחות חזקות. אחר

כב.ם נזק לרעלול להיגר

ה של הגג התחילאם תהליך הפתיחה/הסגיר
במצב נייח ועליך להתחיל לנסוע בהתאם
לתנאי התנועה, ניתן להמשיך את התהליך

ך.במהירויות שאינן עולות על 40 קמ“ש לער
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ה באמצעות המפתח פתיחה וסגיר

הערות בטיחות חשובות

ת באופן בלתיך עלול לרדבות זאת, הגג הרבעק
צפוי וללכוד אותך ונוסעים אחרים. קיימת סכנת

פציעות.

תמיד פתח או סגור את הגג במלואו .
ה אזהר  

תו של הגג חלקי גוף עלוליםבעת פתיחתו או סגיר
להילכד בחלקיו הנעים כגון מנגנון הגג ומכסה תא

המטען או בחלונות הצד, לדוגמה.

קיימת סכנת פציעות.

ה או הפתיחה של הגג ודא שטווחבעת הסגיר
התנועה של החלקים הנעים פנוי וריק לחלוטין.

אם מישהו נלכד, שחרר את המתג.

הפתיחה וסגיר

כתכב המצוידים במערתפקוד זה זמין רק בכלי ר
KEYLESS-GO.או בתפקוד נוחות הגג 

. )17 דומע «(  ןעטמה את הסכמ תא רוגס¿

כווןכב המצוידים בתפקוד נוחות: כלי ר¿
את קצה המפתח לידית דלת הנהג.

-KEYLESS     כתכב המצוידים במערכלי ר¿
GO :חק של 2 מב להיות במרהמפתח חיי’

כב.מהר

  לחץ ארוכות על הלחצן לפתיחה:¿
במפתח עד לפתיחתו המלאה של הגג.

הגג וחלונות הצד האחוריים נפתחים. חלונות
מיים נסגרים.הצד הקד

 שחררכדי לעצור את תהליך הפתיחה:¿
.את הלחצן 

 לחץמיים:לפתיחה של חלונות הצד הקד¿
 במפתח.שוב על לחצן 

 לחץ ארוכות על הלחצן ה:לסגיר¿
תו המלאה של הגג.במפתח עד לסגיר

הגג וחלונות הצד נסגרים.

שחרר אתה: כדי לעצור את תהליך הסגיר¿
.הלחצן 

ה אזהר  

ה.אזהר

ה במשך 10 שניות בעתאתה שומע צליל אזהר
תחילת נהיגה או במהלכה.

נעילה

באפשרותך לנעול את הגג שוב, אם הוא 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 77).«לחץ על מתג הגג (¿

ת של  הגג  נעילה חוזר

הערות בטיחות חשובות

ך במלואו, תיתכןאם אינך פותח/סוגר את הגג הר
ראולי תוך זמן קצר.ה בלחץ במנגנון ההידיריד

הגג לא ננעל אם:

Vario-roof in וההודעה הסמל £
operation היד�ראולי בפעולה)(גג אלקטרו

ב�תכליתי.מופיעים בצג הר

-Open/close vario  וההודעההסמל £
roof completely� (פתח/סגור גג אלקטרו

ראולי במלואו) מופיעים בצג ונשמע צלילהיד

ה של תא המטען מחיצת הפרד

הערות כלליות

כדי למנוע נזק לגג או למטען בעת קיפול
הגג, עליך:

הלאחסן חפצים מתחת למחיצת ההפרד£
בד.בל

ה אולא להניח חפצים על מחיצת ההפרד£
לפניה.

לא להניח חפצים על הכיסוי שמאחורי£
מוטות הגלילה.

חוף את מחיצתלא לאפשר למטען לד£
ה למעלה.ההפרד

ה כדי לכסותניתן להשתמש במחיצת ההפרד
ה בתא המטען.חפצים וכבוד
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הפתיחה וסגיר

האחוז בידית של מחיצת ההפרדלפתיחה: ¿
.

לחץ על לחצן השחרור בידית של מחיצת¿
.ה ההפרד

מבוטלת. ה נעילתה של מחיצת ההפרד

למעלה מתוך ה משוך מחיצת הפרד¿
בקצה תא המטען.הלולאות ש

לפנים ה חף את מחיצת ההפרדד¿
באמצעות הידית, נגד הכיוון של החץ.

ה משוך לאחור את מחיצת ההפרדה:לסגיר¿
ב אתבאמצעות הידית בכיוון החץ ושל 

ני הצדדים.הלולאות בקצה תא המטען בש

ה אזהר  

מסיט רוח 

הערות בטיחות חשובות

אם אתה משתמש במסיט רוח בחושך או בתנאי
ה הראיה האחורי שלךראות לקויה אחרים, שד

נפגם יותר מהרגיל. קיימת סכנת תאונה.

בד.השתמש במסיט הרוח בתנאי ראות טובים בל

מסיט הרוח מגן מפני רוחות במהלך הנהיגה
בעת שהגג פתוח.

ניתן להתקין את מסיט הרוח או להסירו מצד
מי.הנהג או מצד הנוסע הקד

בצע פעולות הכרוכות במסיט הרוח בצדמומלץ ל
כבת את הרחוק מהתנועה, אחרי שעצרהר

ב לתנאיבמקום פתוח תוך הקדשת תשומת ל
ך והתנועה.רהד

ה אזהר  
אם מסיט הרוח לא מותקן כהלכה, הוא עלול

ךרלהשתחרר במהלך הנסיעה ולסכן משתמשי ד
אחרים. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

התקן את מסיט הרוח לפי ההוראות.

התקן את מסיט הרוח או הסר אותו רק
ת, אתה עלול לגרוםכאשר הגג פתוח. אחר

כב.נזק למסיט הרוח או לפנים הר

ה של מסיט הרוחהתקנה והסר

הכנות לפני התקנה

מסיט רוח
לשונית לא נעולה

לשונית נעולה

קיים את תנאי ההתקנה הבאים:¿
 פונים בכיווןL ו�Rלחצני ביטול נעילה £

הנסיעה.
 הפונה כלפיך לא נעולה.לשונית £
חק ממך נעולה.הפונה הר לשונית £

ביטול נעילת הלשונית: לחץ על לחצניל¿
 בלשונית הנעולה.L או Rביטול 

חוף את הלשונית הלאלנעילת הלשונית: ד¿
ב.נעולה למעלה ביד עד שתשתל

התקנה
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הוצא את מסיט הרוח מתא המטען.¿

 עמוד 79).«התכונן להתקנה (¿

 בזווית והחלק אותוהחזק את מסיט הרוח ¿
 לתוך בכיוון החץ בלשונית הנעולה 

בת במוט הגלילה הנגדי.התוש

למטה בכיוון החץ חוף את מסיט הרוח ד¿
ב.עד שישתל 

 נכנסו והלשונית ודא שהפינים 
בות המתאימות.לתוש

 נכנס במלואו לתוךבדוק שמסיט הרוח ¿
בות ושהוא מותקן בבטחה.בע התושכל אר

 וחזור שובאם לא, הסר את מסיט הרוח ¿
בים המתוארים למעלה.על השל

ההסר

 בו בזמן, Lלחץ על לחצן ביטול נעילה ¿
 למעלה והטהמשוך את מסיט הרוח 

אותו.

בתמהתוש משוך את מסיט הרוח ¿
במוט הגלילה הנגדי בכיוון החץ.ש

 לרצפת תאקשור את מסיט הרוח ¿
 עמוד«המטען באמצעות רצועות גומי (

.(229

ה אזהר  

ניתן למקם את מגן הרוח באופן נכון
בד. לא ניתןתו בלבאמצעות פתיחתו או סגיר

לפרק את מגן הרוח. אל תנסה להוציא את
מגן הרוח מהעיגון שלו. אם לא, אתה עלול

כב.לגרום נזק למגן רוח או לר

ניתן לפתוח את מגן הרוח או להזיז אותו לאחור
מצד הנהג או מצד הנוסע.

כבבעת הפעלת מגן הרוח  מומלץ לעמוד בצד הר
ת במקום בטוחחוק מהתנועה, אחרי שעצרשר

ך והתנועה.רב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

הפעלת מגן רוח

מגן רוח 

הערות בטיחות חשובות

כב אם תפתח/תסגוראתה עלול לאבד שליטה בר

את מגן הרוח במהלך נהיגה. קיימת סכנת תאונה.

כב נייח.פתח/סגור את מגן הרוח רק כאשר הר

בכיוון סובב דיסק לפתיחת מגן הרוח: ¿
ה.כב עד לעצירכז הרהחץ כלפי מר

.חזור על הפעולה בדיסק ¿

 ודיסקסובב דיסק לקיפול מגן הרוח: ¿
ה.ה מאחורי מוט הגלילה, עד לעצירבחזר 

 בנפרד אם ו� ניתן להשתמש בדיסקים 
כב, לדוגמה.בד בראתה נוסע ל
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 במתג2 או  1סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה.

 MAGIC SKY CONTROLמופעל במצב
ממתבע לפני הדההפעלה האחרון שנק

המנוע.

 לחץרגת השקיפות:כדי לשנות את ד¿

.על לחצן 

  �שינוי השקיפות C° 0בטמפרטורות נמוכות מ
חש לאט יותר ובאופן לא שווה. כל התהליךמתר

עשוי להימשך זמן מה.

MAGIC SKY CONTROL     הפעלת MAGIC SKY CONTROL  גג 

הערות כלליות

 MAGIC SKY CONTROL זהו גג זכוכית שאת
שקיפותו ניתן לשנות באמצעות הפעלת מתח

חשמלי.

 � שני מצבים: כההMAGIC SKY CONTROLל
ושקוף.

 MAGIC SKY CONTROL מתכהה אוטומטית זמן
 במתג0בוב המפתח למצב קצר לאחר סי

ההתנעה או לאחר הוצאת המפתח.

סכנת התחשמלות

ה אזהר  

 מופעל במתח גבוה.MAGIC SKY CONTROLגג 

ה העילי פגום אואם הריפוד שמאחורי לוח הבקר

עבים חשמליים חשופים. אם תיגכימוסר, יהיו ר

בים אלה, אתה עלול להתחשמל. קיימתכיבר

סכנת פציעות קטלניות.

לעולם אל תסיר את הריפוד שמאחורי לוח£

ה העילי.הבקר

ביםכיע בראם הריפוד פגום, לעולם אל תיג£

החשמליים הנמצאים מאחוריו.

בצע את העבודות על הגגדאג תמיד ל£

MAGIC SKY CONTROL כז שירותבמר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

MAGIC SKYבים החשמליים של כיהר

CONTROLה מוגנים בכיסוי מאחורי לוח הבקר
העילי.

MAGIC SKY CONTROLה של ת הבקריחיד

ה צהובה של מתח גבוה.בקת אזהרנושאת מד
כבלי המתח הגבוה צבועים בצבע כתום.



82

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

גג

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� תקלה                            סי

ך המתקפלתקלות אפשריות בגג הר 

ך לא נפתחהגג הר
או לא נסגר.

בת כהלכה.ה ולא משולה של תא המטען לא סגורמחיצת ההפרד

 עמוד 78).«ה של תא המטען (סגור את מחיצת ההפרד¿

מכסה תא המטען פתוח.

 עמוד 72).«סגור את מכסה תא המטען (¿

כב נמוך מדי.המתח בר

אל תדומם את המנוע.¿

ך נפתח ונסגר כמה פעמים ברצף. מנוע הגג נכבה באופןהגג הר
אוטומטי.

ך.באפשרותך לפתוח ולסגור את הגג שוב כעבור 10 דקות לער

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

ה.חזור על תהליך הפתיחה או הסגיר¿

כת הגג האוטומטית.קיימת תקלה במער

.כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מפנה למר¿
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אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.£בה נכונה של הנהגתנוחת ישי

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 87).«גלגל הגה (

מכוונן כהלכה גלגל ההגה וודא ש¿

 עמוד 87).«כוונון ידני של גלגל ההגה (

 עמוד 88).«כוונון חשמלי של גלגל ההגה (

כאשר אתה מכוונן את עמוד 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 37).«הבטיחות (

ת הבטיחותת כהלכה את חגורבדוק  שחגר¿
 עמוד 38).«( 

ת הבטיחות:על חגור
ב על גופךלהיות הדוקה היט£
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 89).«התנועה (

שמור אתכב עם תפקוד זיכרון: כלי ר¿
רות המראותב ואת הגדרות המושהגד

 עמוד 92).«החיצוניות (

ה אזהר  
כב במהלך הנהיגהאתה עלול 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.

עות לכוונוניהקפד על הערות הבטיחות הנוג¿
 עמוד 83).«ב (מוש

מכוונן נכון ב וודא שהמוש¿

85). עמוד«בים ידני (כוונון מוש

 עמוד 85).«בים חשמלי (כוונון מוש

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.

ביםמוש

 הערות בטיחות חשובות

בים, הם עלוליםאם ילדים מכוונים את המוש
כב.גחה ברלהילכד, בפרט אם הושארו ללא הש

קיימת סכנת פציעות.

ה אזהר  
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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 כל ראש הנוסע בגובה העניים.

כב במהלך הנהיגהלאבד שליטה ברעלול אתה 
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

בטיחות 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  

בנושא “כריותהקפד על הערות הבטיחות ש
«כב“ ( עמוד 39) ובנושא “ילדים בר«אוויר“ (

עמוד 49).

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

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

-NECKכת משענות הראש מצוידות במער

PRO) »עמוד 48). לכן, לא ניתן להסיר 
בים.את משענות הראש מהמוש

סכז שירות של מרצדלמידע נוסף פנה למר
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

כב תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר
כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

בים אם אין מפתח במתגניתן לכוונן את המוש
ההתנעה.

ה אזהר  
ב כהלכה, הוא עלול לזוזב הנהג לא משולאם מוש

באופן פתאומי במהלך הנסיעה, ואתה עלול לאבד
כב. קיימת סכנת תאונה.שליטה בר

ב במקומו לפניב הנהג משולודא תמיד שמוש
התנעת המנוע.



85
ש

מו
ת

או
מר

 ו
ה

הג
ל 

לג
 ג

ם,
בי

ביםמוש

 זווית של משענת הגב
ב לפנים ולאחורכוונון המוש

בזווית של כרית המוש
בגובה המוש

ביםכוונון  חשמלי של המוש 

ברות המושלשמור את הגדבאפשרותך 

 עמוד 92).«באמצעות תפקוד זיכרון (
ביםכוונון  ידני של המוש  

ם ידית ב לפנים ולאחור:הרכוונון המוש¿
ב לפנים או לאחור.והחלק את המוש

.שחרר שוב את הידית ¿

ב ושנשמעה נקישתב משולודא שהמוש
שילוב.

אל תישעןלכוונון הזווית של משענת הגב: ¿
על משענת הגב.

 והזז את משענת הגב לזוויתמשוך ידית ¿
הרצויה.

.שחרר שוב את הידית ¿

ב בנקישה.בת להשתלמשענת הגב חיי

או משוך ידית ב: לכוונון גובה המוש¿
חוף אותה למטה באופן חוזר עד שיגיעד

ב לגובה הרצוי.המוש

  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.

מת המתאר של משענת הגבלהר
לריכוך המתאר של משענת הגב

להנמכת המתאר של משענת הגב
 להקשחת המתאר של משענת הגב

חוף את משענת הראשדמה/הנמכה: להר¿
למעלה או משוך אותה למטה למצב הרצוי.

כוונון תמיכת קשת הגב בת 4 מצבים
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בבוי של חימום מוש הפעלת/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 .

מיב הנוסע הקדב הנהג ומושמוש

שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן מציינות את
ה.מת החימום שנבחרר

2מה  לר3מה ת אוטומטית מרכת עוברהמער

לאחר כשמונה דקות.

מה לר2מה ת באופן אוטומטי מרכת יורדהמער
 לאחר כעשר דקות.1

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטי כ� 20המער
.1מה דקות לאחר שהיא פעלה בר

 במתג2 או 1ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

לחץ לחיצות חוזרות על לחצןלהפעלה: ¿

מת החימום הרצויה .בחר רעד שתי 

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן בוי: לכי¿
עד שייכבו כל נוריות החיווי.

באפשרותך לכוונן את המתאר של משענות הגב
בית לגבך.בנפרד כדי לספק תמיכה מר

בתקלות אפשריות בחימום המוש

ב הפסיק לפעול או לא ניתןחימום המוש
כב נמוך מדי מכיווןלהפעילו. המתח בר

בים מדי.כני חשמל רשפועלים צר

כני החשמל הלא נחוצים כגוןכבה את צר¿
ה פנימית.חימום חלון אחורי או תאור

ע שהמצבר טעון דיו יופעל שוב חימוםברג¿
ב באופן אוטומטי.המוש

   AIRSCARF

הפעלה/הפסקת פעולה

ה אזהר  
 מופעלת, אוויר חםAIRSCARFכת  אשר מערכ

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
הראש.

מתשלוש נוריות החיווי בלחצן מציינות את ר
ה.החימום שנבחר

 במתג2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

שלוש נוריות החיווי האדומות יידלקו בלחצן.
ב חימוםהחימום יתחיל לפעול לאחר של

ם בן 7 שניות.הקד
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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

ניתן לכוונן את גלגל ההגה באופן חשמלי כאשר
אין מפתח במתג ההתנעה.

 עד לחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
מת החימום הרצויה .בחר רשתי

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן בוי: לכי¿
עד שייכבו כל נוריות החיווי.

החימום ימשיך לפעול במשך 7 שניות
בי המחמם.כינוספות כדי לקרר את ר

אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן כי ייכבה
.AIRSCARFתפקוד 

AIRSCARFתקלות בתפקוד 

 הפסיק לפעול באופןAIRSCARFתפקוד 
כבפתאומי או לא ניתן להפעלה. המתח בר

כני חשמלנמוך מדי מכיוון שפועלים צר
בים מדי.ר

כני החשמל הלא נחוצים כגוןכבה את צר¿
ה פנימית.חימום חלון אחורי או תאור

 שוב.AIRSCARFהפעל תפקוד ¿

כוונון ידני גלגל ההגה  

ה אזהר  
גלגל ההגה עלול לנוע אופן פתאומי אם אתה

מכוונן אותו במהלך הנסיעה. אתה עלול לאבד

כב. קיימת סכנת תאונה.שליטה בר

גלגל ההגה נעול לפני תחילת הנסיעה.ודא ש

לעולם אל תשחרר את גלגל ההגה מנעילה במהלך

הנסיעה.

ידית שחרור

כוונון גובה של גלגל ההגה

כוונון המצב של גלגל ההגה (כוונון לפנים
ולאחור)

למטה בכיוון חוף את ידית השחרור ד¿
החץ.

עמוד ההגה משוחרר מנעילה.

כוונן את גלגל ההגה למצב הרצוי.¿

למעלה חוף את ידית השחרור ד¿
במלואה.

עמוד ההגה נעול.

בדוק שעמוד ההגה נעול. נסה להזיז את¿
גלגל ההגה למעלה או למטה או לפנים

ולאחור.
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  כוונון חשמלי של גלגל ההגה

כוונון הגובה של גלגל ההגה.

כוונון מיקומו של גלגל ההגה (כוונון לפנים

לאחור).

נושאים רלוונטיים נוספים:

.)88 דומע «( הלק האיצי/הסינכ ןייפאמ£

 עמוד 92).«רות בזיכרון (ת הגדשמיר£

ה אזהר  

  מאפיין כניסה / יציאה קלה

בטיחות חשובות הערות

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

ה אזהר  

אם מאפיין כניסה/יציאה קלה מכוונן את גלגל

ההגה, אתה או נוסעים אחרים, בפרט ילדים,

עלולים להילכד. קיימת סכנת פציעות. בעת

שמאפיין כניסה/יציאה קלה מבצע כוונון, ודא

ב ושל גלגל ההגה פנוישאזור הפעולה של המוש

לחלוטין.

אם מישהו נלכד:

לחץ על אחד מלחצני הזיכרון או£

הזז את מתג הכוונון של גלגל ההגה בכיוון£

הנגדי לתנועתו.

פעולת הכוונון מופסקת.

בעוד שמאפיין כניסה/יציאה קלה מכוונן את גלגל

ב הנהג, אתה ונוסעים אחרים,ההגה ואת מוש

בפרט ילדים, עלולים להילכד. קיימת סכנת פציעות.

בעת שמאפיין כניסה/יציאה קלה מבצע כוונון, ודא

ב ושל גלגל ההגה פנוישאזור הפעולה של המוש

לחלוטין.

אם מישהו נלכד:

לחץ על אחד מלחצני כוונון המצב של תפקוד£

הזיכרון, או

לחץ על אחד מלחצני הזיכרון של תפקוד£

הזיכרון או

הזז את מתג הכוונון של גלגל ההגה בכיוון£

הנגדי לתנועתו.

פעולת הכוונון מופסקת.

ה אזהר  
כב או בחלקיםאם אתה משתמש בפתחי המר

רגות, אתה עלול:מתפרקים בתור מד

למעוד ו/או ליפול£

כב וליפול.לגרום נזק לר£

קיימת סכנת פציעות.

השתמש תמיד באמצעי טיפוס בטוחים כגון

סולם מתאים.

כבמאפיין כניסה / יציאה קלה מסייע לכניסה לר
כב.וליציאה מהר

באפשרותך להפעיל את המאפיין או לנטרל אותו
 עמוד 180).«ך (רב הדבמחש
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מראות

מראה פנימית לראייה מאחור 

מראות חיצוניות  

כב במהלך הנהיגהאתה עלול 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

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.

מצבו של גלגל ההגה כאשר מאפיין
כניסה/יציאה קלה פעיל

גלגל ההגה מוטה למעלה אם אתה:

הוצאת את המפתח ממתג ההתנעה.£

כתפתחת את דלת הנהג בעת שמער£
KEYLESS-GO 1 נמצאת במצב

פתחת את דלת הנהג והמפתח נמצא£
 במתג ההתנעה1או 0 במצב 

גלגל ההגה נע למעלה רק אם לא הגיע
לקצה מהלכו.

מצבו של גלגל ההגה לנהיגה

ר לפני כן, אם:גלגל ההגה חוזר למצב שהוגד

ה.דלת הנהג סגור£

הכנסת את המפתח למתג ההתנעה.£

או

Start/Stopאתה לוחץ פעם אחת על לחצן £

-KEYLESSכת כב המצוידים במערבכלי ר

GO

אם אתה סוגר את דלת הנהג בעת שהמפתח
נמצא במתג ההתנעה, גלגל ההגה זז למצב

ר באופן אוטומטי.האחרון שהוגד

ר עבור גלגל ההגה נשמרהמצב האחרון שהוגד
כאשר אתה מכבה את מתג ההתנעה או כאשר

ה בתפקוד הזיכרוןראתה שומר את ההגד
. עמוד 92) «(

מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות

אם מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות
מופעל בתאונה, ינוע עמוד ההגה למעלה
כשתיפתח דלת הנהג. עמוד ההגה ינוע ללא
תלות במצב המפתח במתג ההתנעה. מצב זה

כב ועל הצלת הנוסעים.מקל על היציאה מהר

מאפיין זה פעיל רק אם מאפיין כניסה/יציאה קלה
. עמוד 180)« (ך רב הדמופעל במחש

הזז את המתג הכוונוןמצב מניעת סנוור: ¿

 לפנים או לאחור.
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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
 עמוד«ך (רב הדכב“ במחשחיצוניות בנעילת ר

.(181

 במתג1ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר¿

פתיחה/קיפול אוטומטי של המראות
החיצוניות

Fold in mirrors when locking אם התפקוד 
ךב הד(קיפול מראות בנעילה) מופעל במחש

 עמוד 181):«(
 המראות החיצוניות מתקפלות פנימה באופן£

כבאוטומטי, מיד לאחר שאתה נועל את הר
מבחוץ.

המראות החיצוניות נפתחות אוטומטית בעת£
כב ופתיחת דלת הנהג אוביטול נעילת הר
מי.דלת הנוסע הקד

מתג ב2 או 1ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

 כדי לכוונן את המראהלחץ על לחצן ¿
 כדיהחיצונית השמאלית או על לחצן 

לכוונון את המראה החיצונית הימנית.

נורית החיווי בלחצן המתאים תידלק
באדום.

נורית החיווי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.
הניתן לכוונן את המראה שנבחר

 כל עוד דולקתבאמצעות לחצן הכוונון 
נורית החיווי.

 למעלה, למטה,לחץ על לחצן הכוונון ¿
ימינה או שמאלה.

ב את המראה החיצונית באופןיש להצי
בו היא תספק לך מבט טוב עלבמצב ש

תנאי התנועה.

ה ראייהמראות חיצוניות קמורות מספקות שד
גדול יותר.

לאחר התנעת המנוע, המראות החיצוניות
מחוממות באופן אוטומטי, אם הופעל חימום

ה החיצונית נמוכה.החלון האחורי והטמפרטור
חימום המראה נמשך 10 דקות לכל היותר.

ניתן להפעיל את חימום המראות החיצוניות
באופן ידני באמצעות הפעלת החימום של

החלון האחורי.

 במתג2 או 1ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר¿

שתי המראות החיצוניות מתקפלות או
נפתחות.

ודא כי המראות החיצוניות פתוחות במלואן
ת, הן עלולות לרעוד.בעת נהיגה. אחר
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מצב חניה של המראה החיצונית
מיבצד הנוסע הקד

תו בזיכרוןה של מצב חניה ושמיררהגד

שימוש בהילוך נסיעה לאחור

באפשרותך לשמור בזיכרון את מצב החניה של
מי באמצעותהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

ב הילוך נסיעה לאחור אין לשל. Mלחצן הזיכרון 

ת מצב החניה בזיכרון.במהלך שמיר

כב נייח וכי המפתח נמצא במצבודא כי הר¿
 במתג ההתנעה.2

 עבור המראה החיצוניתלחץ על לחצן ¿
מי.בצד הנוסע הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿
מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

בע מראש.למצב החניה שנק

 כדי לכוון את המראההשתמש בלחצן ¿
החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את

כה.רהגלגל האחורי ואת שפת המד
מצב החניה נשמר בזיכרון.

אם המראות החיצוניות קופלו ידניות, הן לא
נפתחות באופן אוטומטי.

מראה חיצונית מחוץ למיקומה

חפה מחוץ למיקומה, פעלאם מראה חיצונית נד
באופן הבא:

כב ללא קיפול חשמלי של מראותכלי ר¿
 הזז את המראה החיצוניתהחיצוניות:

למצבה באופן ידני.

כב עם קיפול חשמלי של מראותכלי ר¿
 לחץ לחיצות חוזרות על לחצןהחיצוניות:

, עד שתשמע את המראהקיפול המראה 
 עמוד 90).«בת במקומה (משתל

ב שוב ואתה יכול לכוונןבית המראה משול
 עמוד 89).«את המראות החיצוניות כרגיל (

ה אזהר  

  נוגד סנוור אוטומטי

ה המראהברתיתכן בריחת אלקטרוליט אם נש

ת במצב נוגד הסנוור האוטומטי.שמצויד

ם לגירויים. אסורגוראלקטרוליט הוא חומר רעיל ש

ך, עיניך, אברי הנשימהע עם עורבוא במגשהוא י

בלוע אותו. קיימת סכנת פציעות.או בגדיך ואסור ל

ע עם אלקטרוליט, בצע פעולותאם באת במג

הבאות:

ך במים.שטוף מיד את האלקטרוליט מעור£

שטוף אלקטרוליט מעיניך מיד וביסודיות£

במים נקיים.

אם בלעת אלקטרוליט, שטוף את פיך מיד£

ביסודיות. אל תנסה לגרום להקאות.

ך או עםע עם עוראם אלקטרוליט בא במג£

בלתעיניך או אם בלעת אותו, פנה מיד לק

פואי.טיפול ר

ע עםבאו במגהחלף מיד פרטי ביגוד ש£

האלקטרוליט.

בלתאם חלה תגובה אלרגית, פנה מיד לק£

פואי.טיפול ר

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג
עוברות אוטומטית למצב נגד סנוור אם התנאים

הבאים מתקיימים בו זמנית:

ההצתה מופעלת£

ע בחיישן המראהכב אחרים פוגאור מכלי ר£
הפנימית

בהמראות אינן עוברות למצב נוגד סנוור, אם שול
ה הפנימיתהילוך נסיעה לאחור או אם התאור

דולקת.
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ה אזהר  

תפקוד זיכרון

רותת הגדשמיר 

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  

אם תעביר את בורר ההילוכים למצב אחר,
מיהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

תחזור למצב הנהיגה.

שימוש בלחצן הזיכרון

באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד
מי באופן שיאפשר לך לראות אתהנוסע הקד

בע שתשלמי ברגהגלגל האחורי בצד הנוסע הקד
הרהילוך נסיעה לאחור. ניתן לשמור את ההגד

. Mבאמצעות לחצן הזיכרון 

 במתג2ודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

מיבעת שהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד¿
 כדי לכוונן אתמופעלת, השתמש בלחצן 

המראה החיצונית. עליך לראות את הגלגל
כה במראהרהאחורי ואת שפת המד

החיצונית.

 ועל אחד החצים Mלחץ על לחצן הזיכרון ¿
 תוך שלוש שניות.שעל לחצן הכוונון 

מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה
החיצונית לא נעה.

אם המראה החיצונית יצאה ממצבה, חזור¿
בים.על השל

קריאה למצב חניה שמור בזיכרון

 במתג2 סובב את המפתח למצב  ¿
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.£

 עבור המראהאם אתה לוחץ על לחצן  £
החיצונית בצד הנהג.

בים ואתבעת שתפקוד הזיכרון מכוונן את המוש
,םידלי דוחייב  ,םירחא בכר יעסונו התא ,הגהה לגלג

עלולים להילכד. קיימת סכנת פציעות.
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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.

ה אזהר  
אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון הם עלולים

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

ניתן להשתמש בתפקוד הזיכרון בכל עת, אפילו
אם המפתח לא נמצא בתוך מתג ההתנעה.

רות שונות באמצעותניתן לשמור עד שלוש הגד
תפקוד הזיכרון, לדוגמה, עבור שלושה נהגים

שונים.

ה אחת:ררות הבאות שמורות בזיכרון כהגדההגד

ב, משענת הגבהמיקום של המוש£
ומשענת הראש

בצד הנהג: מצבו של גלגל ההגה£

בצד הנהג: מיקום המראות החיצוניות בצד£
מי.הנהג ובצד הנוסע הקד

 עמוד 85).«ב (כוונן את המוש¿

בצד הנהג, כוונן רק את גלגל ההגה¿

 עמוד 88) ואת המראות החיצוניות«(

 עמוד 89).«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

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הזיכרון הרלוונטי¿
2 ,1�ב והמראות עד שיוצבו המוש  3 ו

החיצוניות במצב השמור בזיכרון.

המעבר למצב השמור בזיכרון ייפסק מיד
לאחר שחרור לחצן הזיכרון.
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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

כב המצוידיםהערות כלליות עבור כלי ר
 ראשייםLEDבפנסי 

ם האפשרי לאחר חצייתשנה לאור סימטרי בהקד
גבול עם מדינה שהתנועה בה נעה בצד המנוגד
לזה הנהוג במדינתך. פעולה זו תמנע את סנוור
התנועה בצד הנגדי. אור סימטרי אינו מאיר אזור

ב.כה גדול של שולי הנתי

כב המצוידיםהערות כלליות עבור כלי ר
בפנסי הלוגן ראשיים

ך לשנות את הפנסים הראשיים שלך לאוראין צור
נמוך סימטרי בנסיעה במדינות שהתנועה בהן

במדינתך. ללא שינוי הפנסיםבצד המנוגד לזה ש
הראשיים לאור נמוך סימטרי אתה עומד

רישות החוק.בד

ה חכמהכת תאורכב עם מערכלי ר

בע אור נמוךלפני שאתה חוצה את הגבול, ק
סימטרי, וכשאתה חוצה את הגבול שוב, החזר
את הפנסים למצב המקורי באמצעות התפקוד
Dipped-beam headlamps for driving on the

right/left אור נמוך בפנסים ראשיים לנהיגה בצד)
 עמוד 179).«ך (רב הדימין/שמאל) במחש

אם מצב הפנסים הראשיים מוחלף לאור נמוך
(מצב כביש motorway modeסימטרי, תפקוד 
extended range foglampsמהיר) ותפקוד 

פל) לא זמינים.חב של פנסי ער(טווח מור

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
פל אחוריפנס 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£

כב עםבקר טווח של פנסים ראשיים (כלי ר£
 עמוד 96)«(בד) פנסי הלוגן בל

 עמוד 96)«ב (המתג המשול£
 עמוד 178)«ך (רב הדמחש£

הפעלה
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ה אזהר  

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים הוא כלי עזר
כבת הרבד. הנהג אחראי על תאורבל

בכל עת.

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 ביוםכאשר המנוע פועל: התאור£

או 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

.

ה לנהיגה ביום נהגיםתו של תפקוד התאורבעזר
כבך ביתר קלות בשעותאחרים יכולים להבחין בר

ה לנהיגההיום. יש להפעיל את תפקוד התאור
 עמוד 178).«ך (רב הדהיום במחש

לאחר שנדלק האור הנמוך בפנסים הראשיים
הירוקה נדלקת בלוחנדלקת נורית החיווי 
ה לנהיגה ביום כבית אוהמחוונים והתאור

ה במצבכאשר ההצתה 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 

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¿
, או התנע2המפתח במתג ההתנעה למצב 

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

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 אזהר  
 ייתכן כי,ה נמצא במצב אם מתג התאור

פל,האור הנמוך לא יידלק אוטומטית בתנאי ער
בות אחרות לראות לקויה הנובעת ממזגשלג או סי

סס מים. קיימת סכנת תאונה.האוויר כגון ר

ה למצבבמצבים אלה סובב את מתג התאור
.
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במתג משול

מחווני איתות

אור גבוה בפנסים הראשיים
איתות ימינה

ת חירום  פנסי אזהר

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¿

.

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

כוונון טווח הפנסים הראשיים (פנסי הלוגן)

תת הטווח של הפנסים הראשיים מאפשרבקר
לך לכוונן את אלומות האור בפנסים הראשיים

כב.בהתאם לעומס המטען בר

התנע את המנוע.¿

סובב את בקר הטווח של הפנסים¿
 למצב התואם את העומסהראשיים 

כבך.בר

מי תפוסיםב הנוסע הקדב הנהג ומושמוש0

בב הנהג ומושב הנהג תפוס או מושמוש1
מי תפוסים ויש מטען בתאהנוסע הקד

המטען

רישה למצבים אלה2/3 אין ד

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

להדלקת אור גבוה בפנסים הראשיים:¿
או למצב ה למצב סובב את מתג התאור

.

תב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.ההתנגדות בכיוון החץ 

 האור הגבוה נדלק רק אם חשוךבמצב 
והמנוע פועל.

 בלוח המחווניםנורית החיווי הכחולה 
בות הדלקת האור הגבוהנדלקת בעק

בפנסים הראשיים.

בוי האור הגבוה בפנסים הראשיים:לכי¿
ב למיקומו הרגיל.החזר את המתג המשול

 בלוח המחווניםנורית החיווי הכחולה 
כבית.
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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 מתגפנסי אזהר
ההתנעה כבוי.

פעיל:
£40 �אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ

קמ“ש ומפעיל את האיתות או מסובב את
גלגל ההגה.

£70 �אם אתה נוהג במהירויות בין 40 ל
קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.

ת הפניות עשוי להישאר דולקתתפקוד תאור
למשך זמן קצר, אך ייכבה באופן אוטומטי לאחר

משלוש דקות לכל היותר .

ת פניות עם תפקוד נסיעהתפקוד תאור
במעגל תנועה

ת הפניות יופעל בשני הצדדים שלתפקוד תאור
בותכב לפני הכניסה למעגל תנועה בעקהר

כב. הנוכחי של הרGPSכת מיקום ה�הער
התפקוד נותר פעיל עד אחרי היציאה ממעגל

כבך להאירהתנועה. תפקודים אלה מסייעים לר
בזמן הולכי רגל שחוצים את הכביש, לדוגמה.

מצב כביש מהיר

ה מגדיל את הטווח של אלומותך מהיררמצב ד
האור

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.

 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 מפעיל את פנס הער

כבךאם לאחר ההפעלה מהירות רפעיל:  לא
עולה על 100 קמ“ש או אם אתה מכבה את

פל האחורי.פנסי הער

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 178).«ך (רב הדמחש

ה פעילהתפקוד תאור

ה הפעילה מזיז את הפנסיםתפקוד התאור
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: 

ב: תפקודת נתיכב המצוידים בסייען שמירכלי ר
בךה הפעיל מעריך את מסלול נתיהתאור

כב.ת הרתאים אליו את תאורומ

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.

הערות כלליות

באמצעות סייען אור גבוה מותאם פלוס
באפשרותך לשנות אור נמוך לאור גבוה חלקי או
לאור גבוה מלא בפנסים הראשיים באופן

 סייען אור גבוה מותאם פלוס
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אוטומטי.

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.

בית (ספורטי+Sכב עם תוכנית נהיגה  כלי ר
בה סייען אור גבוה פעילפלוס): המהירות ש

משנה את האור הגבוה המלא לאור הנמוך עולה
כאשר תכנית נהיגה זו מופעלת.

ב בתנאיסייען אור גבוה מותאם אינו מתחש
ך, מזג האוויר או התנועה. סייען אור גבוהרהד

בד. אתה אחראימותאם פלוס הוא כלי עזר בל
ה,כב לתנאי התאורה של הרעל התאמת התאור

הראות והתנועה.

ה אזהר  
ך הבאים:רסייען אור גבוה אינו מזהה משתמשי ד

שלא מוארים כגון הולכי רגל£

שמוארים חלקית כגון רוכבי אופניים£

תם חסומה ע“י מעקה בטיחות, לדוגמה.שתאור£

במקרים נדירים מאוד סייען אור גבוה מותאם פלוס
ך מאוחר מדי או לא מזהה כלל.רמזהה משתמשי ד

במצבים אלה או דומיהם, לא ייכבה האור הגבוה
האוטומטי בפנסים הראשיים או יידלק למרות

ך אחרים. קיימת סכנתרנוכחותם של משתמשי ד
תאונה.

קיימת סכנת תאונה.

הקפד על  תנאי התנועה וכבה את האור הגבוה
בזמן.

הערות בטיחות חשובות

זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:

ם כבד או שלגפל, גשה בגלל ערראות ירוד£

חיישנים מלוכלכים או חסומים£

הפעלה/הפסקת פעולה של סייען אור גבוה
מותאם פלוס

ה למצבסובב את מתג התאורלהפעלה: ¿
.

תב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.ההתנגדות בכיוון החץ 

ב�תכליתי,תידלק בצג הר נורית החיווי 
ה מדליק את האוראם חשוך וחיישן התאור

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, האורראם מזוהים משתמשי ד£
הגבוה החלקי בפנסים הראשיים מופעל

באופן אוטומטי.

 נדלקת בלוח המחוונים.נורית החיווי 

אם אתה נוהג במהירות מתחת ל� 25
קמ“ש אם והכביש מואר דיו:

האור הגבוה החלקי בפנסים הראשיים£
כבה באופן אוטומטי.

האור  הגבוה בפנסים הראשיים כבה£
באופן אוטומטי.

 כבית בלוח המחוונים.נורית החיווי 

תב�תכליתי נשארבצג הר נורית החיווי 
דלוקה.

החזר את המתגלהפסקת פעולה: ¿
ב למצבו הרגיל או העבר את מתגהמשול
ה למצב אחר.התאור

ב�תכליתי כבית.בצג הר נורית החיווי 
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החלפת נורות

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.

האורניתן להגדיר את הצבע ואת בהירות הת
 עמוד 179).«(כת המולטימדיה באמצעות מער

ה פנימיתה  אוטומטית של תאורבקר

. לחץ על לחצן בוי:להפעלה/כי¿
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 £

ה הפנימית נדלקת לזמן קצר בעתהתאור
הוצאת המפתח ממתג ההתנעה. באפשרותך

בבוי במחשלהפעיל את תפקוד השהיית הכי
 עמוד 180).«ך (רהד

החלפת נורות  

ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי
השמאלית
הת התאורבוי של בקרהדלקה/כי

הפנימית האוטומטית
ת הקריאהבוי של מנורהדלקה/כי

הימנית
הבוי של התאור מתגי הדלקה/כי 

הפנימית

ה פנימיתתאור

ת פניםה של תאור סקיר

ה עילילוח בקר

 נורות הלוגן

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
הבורים עלולים להתחמם במידנורות, פנסים וחי

ה אתהבה במהלך השימוש. בעת החלפת נורר
בים אלה. קיימת סכנתכיע עם רעלול להיכוות ממג

פציעות.

ה.בים אלה להתקרר לפני החלפת נורכיאפשר לר

ה שנפלה או שהזכוכיתאל תשתמש בנור
שלה נשרטה.

ה עלולה להתפוצץ אם:הנור
ע בהאתה נוג£
היא חמה£
אתה מפיל אותה£
אתה שורט אותה£

הפעל נורות רק בפנסים סגורים המיועדים
ה זו. התקן נורות חלופיות מאותו סוג ומתחלמטר

מפורט.

ה מקצר את חיי השירותלכלוך על זכוכית הנור
ה בידיים חשופות.ה. אל תחזיק את הנורשל הנור

ה באלכוהול אואם צריך, נקה את זכוכית הנור
בים.ת מטלית ללא סיבכוהל והסר לכלוך בעזר

הגן על נורות מפני לחות במהלך הפעלתן. אל
ע עם נוזלים.בוא במגתרשה לנורות ל

«החלף רק את הנורות המופיעות ברשימה (
עמוד 100). דאג להחליף את הנורות שאינך יכול

ס בנץלהחליף בעצמך במוסך מוסמך. מרצד
סכז שירות של מרצדממליצה לעשות זאת במר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

אם אתה זקוק לסיוע בהחלפת נורות, פנה
למוסך מוסמך.

ה החדשה לא נדלקת, פנה למוסךאם הנור
ס מורשה מטעם כלמובילמוסמך של מרצד

בע“מ.

כב.בט חשוב בבטיחות הרנורות ופנסים הם הי
ב לוודא שהם מתפקדים כהלכה בכללכן אתה חיי
רות הפנסים הראשייםבדוק את הגדעת. דאג ל

דיר.באופן ס
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החלפת נורות

 ראשייםLEDכב המצוידים בפנסי כלי ר

כבךמיים והאחוריים בראשכולי הפנסים הקד
. אל תחליף נורות אלהLEDמצוידים בנורות 
ס מורשהכז שירות של מרצדבעצמך. פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ בעל הידע המקצועי
רשת.ה הנדביצוע העבודרושים לוהכלים הד

ה של החלפת נורות � נורות סקיר 

נורות הלוגן בפנסים ראשיים

H7 55 Wאור נמוך: 

H7 55 Wאור גבוה: 

מיות  החלפת הנורות הקד

ת כיסוי של קשת הגלגלהתקנה/הסר
מיהקד

אור נמוך בפנסים ראשיים (פנסי הלוגן)

כבה את כל הפנסים.ה: להסר¿

מיים פנימה.סובב את הגלגלים הקד¿

 למעלה והסר אותו.החלק מכסה ¿

 והחלקהכנס שוב מכסה להתקנה: ¿
ב.אותו למטה עד שישתל

מיים.הסר את הכיסוי בבית הגלגלים הקד¿

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿
השעון והוצא אותו החוצה.

למעלה. חוף מוט ד¿

ה.ביחד עם הנור הסר מחבר ¿

.ה מתוך המחבר משוך את הנור¿

ה החדשה לתוך המחברהכנס את הנור¿
.בת המוט ב אותו בתושושל 

ה נמצאת במצב זקוף.ודא שהנור

למטה. חוף מוט ד¿

וסובב אותו ה הנח מכסה בית הנור¿
בכיוון השעון עד לשילובו.

החזר למקומו את הכיסוי בבית הגלגלים¿
מי.הקד

אור גבוה בפנסים ראשיים (פנסי הלוגן) /
ה חכמה)כת תאורפנסי פניות (מער

כבה את הפנסים.¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿
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101מיתמגבי השמשה הקד

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 קיימותניגוב לסירוגין עם חיישן גש
מיתהשפעות אופטיות ואם השמשה הקד

בש, ייתכן כי יופעלוהתלכלכה במזג אוויר י
מית. במצב זהבשוגג מגבי השמשה הקד

ם נזק ללהבי המגבים או שריטותעלול להיגר
מית.לשמשה הקד

מיתלכן, כבה תמיד את מגבי השמשה הקד
בש.במזג אוויר י

מית כבויים.מגבי השמשה הקד

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, איטי
בע לרגישות נמוכה).נק

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, מהיר
בע לרגישות גבוהה).נק

ניגוב רציף, איטי

ניגוב רציף, מהיר

 לניגוב השמשהניגוב בודד/
מית עם נוזל שטיפה.הקד

מיתאם להבי המגבים התבלו, השמשה הקד
בותה ראייתך נפגם בעקלא תנוגב כהלכה. שד

זאת.

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 להבי המגבים.

נגד כיוון ה סובב את מכסה בית הנור¿
השעון והוצא אותו החוצה.

ה למעלה באמצעות מחזיקחוף את הנורד¿
ה, נתק אותה ומשוך אותה מחוץהנור

.למחזיק 

ה החדשה לתוך מחזיקהכנס את הנור¿
חוף אותה למטהמלמעלה, ד ה הנור

ואבטח אותה במקום.

וסובב אותו ה הנח מכסה בית הנור¿
בכיוון השעון עד לשילובו.

במתג משול

כדי למנוע נזק ללהבי המגבים של השמשה 
ע רק בזרוע שלמית, וודא שאתה נוגהקד

מית.מגב השמשה הקד

לעולם אל תפתח את מכסה המנוע, אם
מית.חקה זרוע המגב מהשמשה הקדהור
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מיתמגבי השמשה הקד

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

ת להבי המגביםהסר
סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב¿

 עמוד 115).«( 2או 1 

.בע את המגבים למצב ק¿

לאחר שזרועות המגבים מגיעות למצב¿
 והוצא0מאונך, סובב את המפתח למצב 

 עמוד 115).«אותו ממתג ההתנעה  (

ם את זרועות המגבים מהשמשההר¿
מית.הקד

התקנת להבי מגבים

.לחץ על שני תפסי השחרור ¿

 בכיוון החץקפל את להב המגב ¿
.חק מזרוע המגב רה

. בכיוון החץ הסר את להב המגב ¿

 על עם גומחה מקם להב מגב חדש ¿
.הזיז 

 על בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿
זרוע המגב עד לשילובם של התפסים 

.בסגר 

 ממוקם כהלכה.ודא שלהב המגב ¿

החזר את זרועות המגבים לשמשה¿
מית.הקד
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103מיתמגבי השמשה הקד

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

מטעמי בטיחות עליך להוציא את המפתח ממתג ההתנעה.¿

או

 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 במנוע מגבי השמשה הקדקיימת 

ב.ת במתג המשולבחר מהירות מגבים אחר¿

סכז שירות של מרצדמית במרבדוק את מגבי השמשה הקד לדאג¿
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

מית לא מיושרים.מתזי השמשה הקד

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדדאג לכוון את המתזים במר¿
כלמוביל בע“מ.

נוזל השטיפה היוצא
עמהמתזים אינו פוג

כז השמשה.במר
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ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

כת מיזוג אווירת מערסקיר

 הערות כלליות

רות המומלצות בעמודים הבאים.עיין בהגד

ת, החלונות עלולים להתכסות באדים.אחר

ברות האדים על החלונות:כדי למנוע את הצט

תכת בקרהפסק את הפעולה של מער£

בדהאקלים לזמן קצר בל

הפעל את מצב מחזור 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.

ת אקלים פעילה רק כאשר המנוע פועל.בקר
גת רקכת מושהפעולה האופטימלית של המער

אם חלונות הצד והגג סגורים.

ה בעונה החמה.כב בקצראוורר את הר
פעולה זו תזרז את תהליך הקירור,

ג מהר יותר.כב תושה הרצויה ברוהטמפרטור

בית חלקיקיב מסנן את מרהמסנן המשול
האבק והפיח ומסנן אבקנים באופן מלא. הוא
גם מפחית את הגזים המזהמים ואת עוצמת
הריחות. מסנן חסום מפחית את כמות האוויר

כב. לכן, עליך תמיד להקפיד עלהנכנס לר
המועדים להחלפת המסנן המפורטים

ת השירות. מאחר שמועדי ההחלפהבחובר
בתיים כגון זיהום אווירביתלויים בתנאים ס

כבד, תדירות ההחלפה עשויה להיות גבוהה
ת השירות.מזו המפורטת בחובר
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כת מיזוג אווירה עבור מערלוח בקר

 עמוד 108)«ה (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 112)«בוי/הפעלה של תפקוד החום השיורי (לכי

 עמוד 109)«ת חלוקת אוויר (רלהגד

 עמוד 109)«מית (ת השמשה הקדלהפשר

 עמוד 107)« (בוש אווירבוי של קירור עם יילהפעלה/כי 

 עמוד 111)«(הפעלה/הפסקה של מצב מחזור האוויר  

 עמוד 109)«ת זרימת האוויר, ימין (רלהגד

 עמוד 110)« (בוי/הפעלה של חימום החלון האחורי לכי

ביעות לשימוש המיטלהלן הערות והמלצות הנוג
כת מיזוג האוויר.במער

בוש האוויר באמצעותהפעל את קירור עם יי£
.  נורית החיווי בלחצן הלחצן 
נדלקת.

C 22°.ה ל� בע את הטמפרטורק£

בע קף:המלצות לחלוקת אוויר בחור£
 .  ו� למצב 

בע למצבקהמלצות לחלוקת אוויר בקיץ: 
.

כתעות לשימוש במערהערות הנוג
מיזוג אוויר

כת מיזוג אווירמער

ת השמשההשתמש בתפקוד הפשר£
בד עד שיוסרו כלמית לזמן קצר בלהקד

האדים מהשמשה.

השתמש במצב מחזור האוויר לזמן קצר£
בד, לדוגמה, אם יש ריחות לא נעימיםבל

ת,ה. אחרכב או בנסיעה במנהרמחוץ לר
החלונות עלולים להתכסות באדים מכיוון

כב.שלא נכנס אוויר טרי לר

ECO start/stop     תפקוד

כתבוי האוטומטי של המנוע מערבמהלך הכי
ת האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. אםבקר

כת,ברצונך ליהנות מעוצמתה המלאה של המער
ECPOביכולתך להפסיק את פעולת התפקוד  

start/stop באמצעות לחיצה על לחצן ECO

 עמוד 119).«(
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ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

ת אקליםמידע על השימוש בבקר
מטרוניקאוטומטית מסוג תר

ת אקלים אוטומטיתבקר

בלהלן הוראות והמלצות שיסייעו לך לנצל היט
מוטרוניק.ת האקלים תרכת בקראת מער

ת האקלים באמצעותהפעל את בקר£

ה שלבלוח הבקר  ו� הלחצנים 

נדלקות  ו� כת. נוריות החיווי המער
בלחצנים אלה.

.C 22°ה ל�בע את הטמפרטורק£

ת האדים רק לזמןהשתמש בתפקוד הסר£
מית.קצר, עד שתתבהר שוב השמשה הקד

השתמש במצב מחזור האוויר לזמן קצר£
בד, לדוגמה, אם יש ריחות לא נעימיםבל

ת,ה. אחרכב או בנסיעה במנהרמחוץ לר
החלונות עלולים להתכסות באדים מכיוון

כב.שלא נכנס אוויר טרי לר

 כדי להתאים אתZONEהשתמש בתפקוד  £
רותה בצד הנהג להגדרות הטמפרטורהגד

מי. נורית החיווי בלחצןבצד הנוסע הקד

 כבית.

מוטרוניק (דו�אזורית)מסוג תרת אקלים אוטומטית ה של בקרלוח בקר

 עמוד 108)«(ה, שמאל ביעת הטמפרטורלק 
 עמוד 109)« (מית ת השמשה הקדלהפשר 

 עמוד ZONE ) »(109 להפעלה/הפסקה של תפקוד  

 עמוד 107)«(בוש אוויר להפעלה/הפסקת תפקוד קירור עם יי 

 עמוד 112)«(בוי של תפקוד החום השיורי להפעלה/כי

 עמוד 110)«(בוי של חימום החלון האחורי להפעלה/כי 

 עמוד 108)«(ה, ימין ביעת הטמפרטורלק 

 עמוד 111)«( להפעלה/הפסקה של מצב מחזור האוויר 

 עמוד 109)« (ביעת חלוקת האווירלק

 עמוד 109)« (ת זרימת האוויר להגבר

 עמוד 109)« (להפחתת זרימת האוויר 

 עמוד 107)« (ת האקלים בוי של בקרלהפעלה/כי

 עמוד 108)«(ת האקלים למצב אוטומטי ביעת בקרלק
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ת אקליםכת בקרהפעלת מער

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 עלולים להתכסות

כת לזמןבאדים. לכן, הפסק את פעולת המער
בד.קצר בל

ת האקלים בעיקר באמצעותהפעל את בקר
 עמוד 108).«( מתג נפרד 

כת מיזוג אווירמער

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

 בכיווןסובב בקר זרימת אוויר להפעלה: ¿
«) (0בד המצב השעון למצב הרצוי (מל

עמוד 105).

סובב את בקר עוצמתלהפסקת פעולה: ¿
0 נגד כיוון השעון למצב  האוויר  

 עמוד 105).«(

ECO start/stopתפקוד 

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 119).

הערות כלליות

השתמש בתפקוד החום השיורי כד לחמם£
כב או כדי לאווררו בעת שההצתהאת הר

מופסקת. ניתן להפעיל את תפקוד החום
השיורי או להפסיק את פעולתו רק אם

ההצתה מופסקת.

COMAND     כתכב המצויד במערכלי ר£
Online:רות של אם אתה משנה את ההגד

ת האקלים, תופיע תצוגתכת בקרמער
ת האקלים במשך שלושהמצב של בקר

.COMANDשניות בתחתית המסך בתצוגת 
רות הנוכחיות עבוראתה תראה את ההגד

ת האקלים.תפקודים השונים של בקר

בוי של תפקוד קירורהפעלה/כי

רבוש האוויעם יי

הערות כלליות

בושאם אתה מכבה את תפקוד “קירור עם יי
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.

הפעלה/הפסקת פעולה

. או לחץ על הלחצן להפעלה: ¿

נדלקת.  או נורית החיווי בלחצן 

לחץ על הלחצן להפסקת פעולה: ¿

.או 

 כבית. או נורית החיווי בלחצן 
בוש אוויר“ ישנולתפקוד “קירור עם יי

בוי.מאפיין השהיית כי

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר
מוטרוניקתר

 במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה (

. לחץ על הלחצן להפעלה:¿

 נדלקת. עוצמתנורית החיווי בלחצן 
האוויר וחלוקת האוויר מופעלות במצב

אוטומטי, או

.לחץ על לחצן ¿

ביעותכבית. הק נורית החיווי בלחצן 
מות מופעלות שוב.הקוד

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

 נדלקת.נורית החיווי בלחצן 
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בוש האוויר“תקלות בתפקוד ”קירור עם יי

ת אקלים למצבביעת בקרק

אוטומטי

הערות כלליות

כתמצב הפעלה אוטומטי זמין במער
בד.מוטרוניק בלתר

בעהה שנקבמצב הפעלה אוטומטי הטמפרטור
כתבועה. המערמה קת אוטומטית ברנשמר

ת האווירמווסתת אוטומטית את טמפרטור
ם האוויר ואתהמסופק, את עוצמתו של זר

חלוקתו.

בי בעתהמצב האוטומטי מתפקד באופן מיט
בוש האוויר“ פועל. אםשתפקוד “הקירור עם יי

רצוי, ניתן להפסיק את פעולת התפקוד “קירור
בוש אוויר“.עם יי

אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד “קירור
כב.בוש האוויר“, לא יקורר האוויר בתוך הרעם יי

כב.בתוך הרכמו כן, לא תופחת הלחות ש
החלונות עלולים להתכסות באדים מהר יותר.

בושלפיכך, הפסק את התפקוד “קירור עם יי
בד.האוויר“ לפרקי זמן קצרים בל

ה אוטומטיתבקר

  במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

ה הרצויה.בע את הטמפרטורק¿

.לחץ על הלחצן להפעלה: ¿

 נדלקת. חלוקתנורית החיווי בלחצן 
אוויר ועוצמת זרימת אוויר מופעלות באופן

אוטומטי.

 אונורית החיווי בלחצן 
 מהבהבת שלוש פעמים

ת כבויה. לא ניתןאו נשאר
להפעיל את התפקוד “קירור עם

בוש האוויר“.יי

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות ו� תקלה                                          סי

. לחץ על הלחצן למעבר למצב ידני:¿

או

. או  לחץ על לחצן ¿

 כבית.נורית החיווי בלחצן 

הת הטמפרטוררהגד  

כת מיזוג אווירמער

ב תקלה.בוש האוויר“ הופסק עקהתפקוד ”קירור עם יי

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר¿
כלמוביל בע“מ.

  במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה  (

 סובב את הבקר ה/הפחתה:להגבר¿
 עמוד 105).«בכיוון או נגד כיוון השעון (

ה בהפרשיםרות הטמפרטורשנה את הגד
.C 22°בד. התחל ב� קטנים בל

 נגד כיווןאם אתה מסובב את הבקר 
ה הנמוכה ביותר, ייתכןהשעון לטמפרטור

כי יופעל מצב מחזור האוויר באופן
.ה החיצוניתאוטומטי בהתאם לטמפרטור

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר
מוטרוניקתר

בוע טמפרטורות שונות עבור צד הנהגניתן לק
מי.וצד הנוסע הקד

  במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה  (

או  סובב בקר ה/הפחתה: להגבר¿
 עמוד 106).«בכיוון או נגד כיוון השעון  (

ה בהפרשיםרות הטמפרטורשנה את הגד
.C° 22בד. התחל ב�קטנים בל
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ביעת עוצמה של זרימת האוויר ק

כת מיזוג אווירמער

  במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה (

 סובב את הבקר ה/הפחתה:להגבר¿
 עמוד 105).«(בכיוון או נגד כיוון השעון 

ת אקלים אוטומטית מסוגבקר
מוטרוניקתר

  במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה (

או לחץ על לחצן ה/הפחתה: להגבר¿
.

  נגד כיוון או אם אתה מסובב בקר 
ה הנמוכה ביותר, ייתכןהשעון לטמפרטור

כי יופעל מצב מחזור האוויר באופן
ה החיצונית.אוטומטי בהתאם לטמפרטור

רות חלוקת האוויר  הגד

כת מיזוג אווירמער

  במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

לחץ על לחצן אחד או על כמה לחצנים¿
. או , הבאים: 

נורית החיווי הרלוונטית נדלקת.

ניתן להגדיר את חלוקת האוויר למצבים הבאים:

ך פתחירם האוויר דמכוון את זר
ה.ההפשר

ך פתחי האוויררם האוויר דמכוון את זר
באזור הרגליים.

ך פתחי האוויררם האוויר דמכוון את זר
כזיים והצדדיים.המר

רותבאפשרותך להפעיל בו זמנית מספר הגד
ם כך לחץ על מספרשל חלוקת אוויר. לש

ךרלחצנים של חלוקת האוויר. האוויר יזרום ד
פתחי אוורור שונים.

קינורטומרת גוסמ תיטמוטוא םילקא תרקב

  במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
שיופיע על הצג הסמל הרצוי.

ניתן להגדיר את חלוקת האוויר למצבים הבאים:

ך פתחי האוויררמכוון את זרימת האוויר ד
כזיים והצדדיים.המר

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
האוויר באזור הרגליים.

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ךרכזיים והצדדיים, וכן דהאוויר המר

פתחי האוויר באזור הרגליים.

ך פתחירם האוויר דמכוון את זר
ה.ההפשר

ם האוויר פתחי האווירמכוון את זר
ך פתחירכזיים, הצדדיים וכן, דהמר

ה.ההפשר

ך פתחי האוויררם האוויר דמכוון את זר
הך פתחי ההפשררבאזור הרגליים וד

ך פתחירם האוויר דמכוון את זר
כזיים והצדדייםה, הפתחים המרההפשר

ך פתחי האוויר באזור הרגלייםרוד

ביעות חלוקת האוויר, האווירללא קשר לק
ך פתחי האוורור הצדדיים.רם תמיד דזור

ת פתחי האוויר הצדדייםבאפשרותך לסגור א
ה המלאה של בקר הכוונוןבאמצעות הסגיר

 עמוד 113).«(בד שלהם בל

הפעלה/הפסקת פעולת של תפקוד
ZONE

ת אקלים אוטומטיתתפקוד זה זמין רק בבקר
מוטרוניקמסוג תר

.לחץ על הלחצן להפעלה: ¿

תרנדלקת. הגד נורית החיווי בלחצן 
בלתה עבור צד הנהג אינה מתקהטמפרטור

מי.בצד הנוסע הקד

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

ביעותכבית. ק נורית החיווי בלחצן 
בלותה עבור צד הנהג מתקהטמפרטור

מי.בצד הנוסע הקד
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מיתת השמשה הקד הפשר

הערות כלליות

תבאפשרותך להשתמש בתפקוד זה להפשר
ת אדים מהצדמית או להסרהשמשה הקד

מית ושל חלונות הצד.הפנימי של השמשה הקד

ה מיד כאשרהפסק את תפקוד ההפשר
מית שוב נקייה.השמשה הקד

תהפעלה/הפסקת פעולת תפקוד הפשר
מיתהשמשה הקד

2סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב ¿
 עמוד 115).«(

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 ואלחלוקת אוויר אל השמשה הקד£

חלונות הצד
בוי של מצב מחזור אווירכי£

 מעלה לחץ על מתג להפסקת פעולה:¿
 כבית.או מטה. נורית החיווי במתג 

מות מופעלות שוב. מצברות הקודההגד
מיחזור אוויר נשאר כבוי.

או

מוטרוניק:ת אקלים אוטומטית מסוג תרבקר¿
.לחץ על הלחצן 

 כבית. זרימת האווירנורית החיווי בלחצן 
וחלוקת האוויר מופעלות במצב אוטומטי.

ת החלונות  הפשר

אדים בצד הפנימי של החלונות

 כדי להפעיל או לחץ על הלחצן ¿
בוש אוויר.את תפקוד הקירור עם יי

כתמצב מיזוג אוויר אוטומטי במער¿
.מוטרוניק: לחץ על הלחצן תר

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,¿
.ה הפעל את תפקוד ההפשר

עליך להפעיל תפקוד זה עד שיוסרו כל
מית.האדים מהשמשה הקד

אדים בצד החיצוני של החלונות

מית.הפעל את מגבי השמשה הקד¿

כת מיזוג אוויר: לחץ על הלחצן מער¿

.או 

כתמצב מיזוג אוויר אוטומטי במער¿
עד שיופיע מוטרוניק: לחץ על לחצן תר

. או בצג סמל 

עליך להפעיל תפקוד זה עד שיוסרו כל
מית.האדים מהשמשה הקד

  חימום החלון האחורי

הערות כלליות

בה של חשמל.ך כמות רחימום החלון האחורי צור
לכן, עליך להפסיק את פעולתו מיד לאחר שהחלון

ת, יופסק חימום החלון האחורימופשר. אחר
באופן אוטומטי כעבור מספר דקות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, ייתכן כי יופסק
חימום החלון האחורי.

הפעלה/הפסקת פעולה

2סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב ¿
 עמוד 115).«(

.לחץ על הלחצן ¿

 נדלקת או כבית.נורית החיווי בלחצן 
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האזהר  

תקלות אפשריות בחימום החלון האחורי

בים מדי.כני חשמל רכב נמוך מדי מכיוון שפועלים צרהמתח בר

כנים הלא נחוצים כגון מנורות קריאה,כבה את כל הצר¿
ב.ה פנימית או חימום המושתאור

.ירוחאה ןולחה םומיח תא ליעפהל ןתינ ,ויד ןועט רבצמה רשאכ

הגג פתוח.

סגור את הגג.¿

אם הגג סגור, ניתן להפעיל שוב את חימום החלון האחורי.

נורית החיווי בלחצן 

מהבהבת. חימום החלון
האחורי הפסיק לפעול

ם או לא ניתןמוקד
להפעילו.

ת פתרונו¿בה אפשרית/תוצאות הבעיה                                              סי

בוי של מצב מחזור אווירהפעלה/כי

בויהפעלה/כי

סובב את המפתח במתג ההתנעה למצב¿
 עמוד 115).«(2

 מעלה אולחץ על מתג להפעלה: ¿
מטה.

 תידלק.נורית החיווי במתג 

מצב מחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי
מוטרוניקכת תרמות זיהום גבוהות (במערבר
בד) או בטמפרטורות חיצוניות גבוהות.בל

אם מצב מחזור האוויר מופעל אוטומטית,
 לא נדלקת. לאחרנורית החיווי בלחצן 

כב.כ� 30 דקות נכנס אוויר טרי לתוך הר

לחץ על  מתג להפסקת פעולה:¿
מעלה או מטה.

במתג  כבית.  נורית החיווי

מצב מחזור אוויר מופסק באופן אוטומטי:

ה חיצוניתלאחר כ� 5 דקות בטמפרטור£
ך.לער C° 5נמוכה מ�

לאחר כ� 5 דקות אם הופסקה פעולת£
בוש אוויר“.תפקוד ”קירור ויי

ה חיצוניתכעבור כ� 30 דקות בטמפרטור£
בושך, אם תפקוד ”קירור עם יי לערC° 5 מעל 

אוויר“ מופעל.

הערות כלליות

אם תפעיל מצב מחזור אוויר, החלונות עלולים
להתכסות באדים מהר מאוד, במיוחד
בטמפרטורות נמוכות. הפעל את מצב מחזור

בד, כדי למנועהאוויר לפרקי זמן קצרים בל
ברות אדים על החלונות.הצט

האזהר  

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 חלק בגוףבתפקוד נוחות. בעת הסגיר

ה.אינו נמצא בטווח הסגיר

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר
לחצן מיחזור אוויר

במהלך פתיחת נוחות חלקי גוף עלולים להימשך
תו. קיימתבין מסגרפנימה או להילכד בין חלון הצד ל

סכנת פציעות.

ע בחלון הצד.בעת הפתיחה ודא שאף אחד אינו נוג

 בדלת,אם מישהו נלכד, לחץ מיד על המתג 
כדי לעצור את תנועת החלון. כדי להמשיך את

.ה של חלון הצד, משוך את המתג הסגיר
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 הערות בטיחות חשובות

 מופעלת, אוויר חםAIRSCARFכת  כאשר מער
מאוד יוצא מתוך פתחי האוויר המותקנות
במשענות הראש. אוויר זה עלול לגרום כוויות

בה מיידית לפתחי האוויר.לאנשים הנמצאים בקר
קיימת סכנת פציעות. הפחת את עוצמת החימום

ה.לפני שהאוויר מתחמם יתר על המיד

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.

חק גדול דיוכב שומרים על מרוודא שכל נוסעי הר
ם האוויר אלמפתחי האוויר. אם צריך, כוונן את זר

מקום אחר בתא הנוסעים.

 כוונון פתחי אוורור

לחץ על לחצן ת נוחות: מאפיין סגיר¿
תם המלאהוהחזק אותו במצב זה עד לסגיר

של חלונות הצד.

 נדלקת. מצב מחזורנורית החיווי בלחצן 
אוויר מופעל.

ה במהלךאם חלקי גוף נמצאים בטווח הסגיר
ת נוחות, פעל באופן הבא:סגיר

.שחרר את הלחצן ¿

חלון הצד נעצר.

כדי לפתוח/לסגור את חלונות הצד, לחץ על¿
.לחצן 

ה עבורהערות על תפקוד ההגנה בעת סגיר

 עמוד 73).«חלונות הצד  (

לחץ על לחצן מאפיין פתיחת נוחות: ¿
והחזק אותו במצב זה עד לפתיחתם המלאה
של חלונות הצד. חלונות הצד חוזרים למצבם

המקורי.

 כבית. מצב מחזורנורית החיווי בלחצן 
האוויר מנוטרל.

אם אתה פותח ידנית את חלונות הצד לאחר
ת הנוחות, הםת אותם באמצעות סגירשסגר

יישארו במצב זה כאשר ייפתחו באמצעות
מאפיין פתיחת הנוחות.

בוי של חימום שיורי  הדלקה/כי
הערות כלליות

ניתן להשתמש בחום השיורי של המנוע כדי
כב במשך 30 דקותלהמשיך ולחמם את הר

ממת המנוע. זמן החימום תלוינוספות לאחר הד
בעה.ה הפנימית שנקבטמפרטור

הפעלה/הפסקת פעולה

 במתג0סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה או הוצא אותו (

. או  לחץ על הלחצן להפעלה:¿
 נדלקת. או נורית החיווי בלחצן 

המאוורר יפעל במהירות נמוכה ללא קשר
ביעות של זרימת האוויר.לק

אם תפעיל את החום השיורי בטמפרטורות
גבוהות, יופעל רק האוורור. המאוורר יפעל

במהירות בינונית.

 לחץ על הלחצן להפסקת פעולה:¿
.או 

 כבית. או נורית החיווי בלחצן 

תפקוד החום השיורי מופסק באופן אוטומטי:
לאחר כ� 30 דקות£
בעת הפעלת ההצתה£
ה במתח המצבראם ישנה יריד£

ה אזהר  

ךרה של אוויר טרי דכדי להבטיח זרימה ישיר

בכב, שים לפתחי האוורור לתוך פנים הר

להערות 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
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ה אזהר  

כזיים  כוונון פתחי אוורור מר

כזי:כדי לפתוח את פתח האוויר המר¿
סובב שמאלה את בקר הכוונון של פתח

.כזי אחד אוויר מר

כזי:כדי לסגור את פתח האוויר המר¿
סובב ימינה את בקר הכוונון של פתח אוויר

ב.עד שישתל כזי אחד מר

הזז את בקרי הכוונון של פתחי האוויר באופן
ם האוויר.אופקי או אנכי כדי לכוון זר

גת האקלים מושבי של בקרהתפקוד המיט
באמצעות פתיחה מלאה של פתחי האוויר
ובאמצעות הזזת בקרי הכוונון למיקום

האמצעי.

כדי לפתוח את פתח האוויר הצדדי: סובב¿
 של פתחשמאלה את בקר הכוונון 

אוויר צדדי.

כדי לסגור פתח אוויר צדדי: סובב ימינה¿
 של פתח אוויר צדדי עדאת בקר הכוונון 

ב.שישתל

ת חלון צדפתח אוורור להפשר
פתח אוורור צדדי

  כוונון פתחי האוורור הצדדיים

צמת המאוורר שלת עורהגד

AIRSCARF פתחי

 מופעלת, אוויר חםAIRSCARFכת  כאשר מער

מאוד יוצא מתוך פתחי האוויר המותקנות

במשענות הראש. אוויר זה עלול לגרום כוויות

בה מיידית לפתחי האוויר.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 86).«(
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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 מציגים ביצועי בלימה אופטימליים רק
לאחר כמה מאות קילומטרים. עד אז ניתן לפצות

ב יותר.על 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£

:בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר£
נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה

ת ההתנגדות (קיק�דאון).מעבר לנקוד

הק“מ הראשונים ניתן להגדיל1,500 לאחר 
כב והמנוע.רגה את מהירות הרבהד

עליך גם להקפיד על ההערות להרצה אם הוחלף
כב.כת ההנעה של הרהמנוע או חלקים ממער

 נהיגה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

חפצים באזור הרגליים של הנהג עלולים להגביל
את תנועת הדוושות או לחסום דוושה לחוצה.

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.

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.

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.

ה אזהר  
אם אתה מנתק את ההצתה בזמן נהיגה, תפקודי
בטיחות זמינים באופן חלקי או לא 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.

כב נייח.אל תחמם את המנוע בעת שהר
התחל לנסוע מיד. הימנע מנהיגה במהירות

ת מלאה לפני שהגיעמנוע גבוהה ובמצער
ת ההפעלה שלו.המנוע לטמפרטור

בת ההילוכים האוטומטית למצבהעבר את תי
אפשר, אם כב נייח.הנהיגה הרצוי רק אם הר
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מפתח

ת המפתחלהסר
כנים מסוימים, כגוןם חשמלי לצראספקת זר

מיתמגבי השמשה הקד
כנים) ומצבם לכל הצרהצתה (אספקת זר

נהיגה.
נוע.התנעת המ

כב, ניתן לסובבואף על פי שהמפתח אינו שייך לר
במתג ההתנעה. אולם, הוא לא יפעיל את

כת ההצתה ולא יתניע את המנוע.מער

KEYLESS-GOכת מער

הערות כלליות

 מצוידיםKEYLESS-GOכת כב עם מערכלי ר
KEYLESS-GOבים תפקוד במפתחות המשל

 נשלף. יש להכניס את הלחצןStart/Stopולחצן 
Start/Stopב לתוך מתג ההתנעה, והמפתח חיי

כב. כאשר אתה מכניס לחצןלהיות בתוך הר
Start/Stopלתוך מתג ההתנעה, הזיהוי שלו 

ך. כעבור זמן זהנמשך שתי שניות לער
.Start/Stopבאפשרותך להשתמש במתג 

Start/Stopלחיצות חוזרות ורצופות על לחצן 

בילות למצבי המפתח השונים במתגמק
ההתנעה, רק אם אינך לוחץ 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

בדיקה זו מתבצעת בעת התנעת המנוע,
לדוגמה.

כדי להתניע את המנוע ללא המפתח:
 למתגStart/Stopיש להכניס את הלחצן £

ההתנעה.
כב.ב להיות בתוך לרהמפתח חיי£
כב יהיה נעול באמצעות המפתחאסור שהר£

 עמוד KEYLESS-GO) ».(65כת או המער

אל תשמור את המפתח:
ביחד עם התקנים אלקטרוניים כגון טלפון£

נייד או מפתח אחר
בעות אוביחד עם חפצים מתכתיים כגון מט£

פס מתכת
תיק מתכתיבתוך חפצים מתכתיים כגון נר£

כתבר עלול להפריע לתפקוד של מערהד
KEYLESS-GO.

כב מבחוץ באמצעות מפתחאם נעלת את הר
-KEYLESSכת חוק או באמצעות מערהשלט הר

GO:כעבור זמן קצר ,
לא יהיה באפשרותך להפעיל את ההצתה£

.Start/Stopבאמצעות הלחצן 
לא יהיה באפשרותך להתניע את המנוע£

, אם לא תבטלStart/Stopבאמצעות לחצן 
כב.תחילה את נעילת הר

כב במהלך נסיעהניתן לדומם את מנוע הר
באמצעות לחיצה ממושכת (שלוש שניות) על

. תפקוד זה פועל בנפרדStart/Stopהלחצן 
סרקממת המנוע האוטומטי במצב מתפקוד הד

ECO start/stop.

KEYLESS-GOכת מצבי מפתח במער

Start/Stop לחצן 

הימנע מסחרור הגלגלים המניעים בתחילת
ת, אתה עלולנסיעה על כביש חלק. אחר

כת ההנעה.לגרום נזק למער

 מצבי מפתח 
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 מתג התנעה

עת הפעלת ההצתה נדלקות כל נוריות החיוויב
בלוח המחוונים.

בהם לא נדלקות נוריותלמידע נוסף על מצבים ש
חיווי לאחר התנעת המנוע או נדלקות במהלך

 עמוד 214).«נהיגה ראה (

ביל, מצב זה מקStart/Stopם נלחץ הלחצן אם טר
להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.

 לחץ פעםלהפעלה של אספקת החשמל:¿
. Start/Stopאחת על הלחצן 

אספקת החשמל מופעלת. כעת
באפשרותך להפעיל את מגבי השמשה

מית, לדוגמה. אספקת החשמלהקד
מופסקת שוב אם:

פתחת את דלת הנהג£

 Start/Stopולחצת פעמיים על הלחצן £
כאשר הוא נמצא במצב זה

 לחץ פעמיים על הלחצןלהפעלת ההצתה:¿
Start/Stop .

כת ההצתה מופעלת.מער

Start/Stopאם תלחץ פעם אחת על הלחצן 

 במצב זה, תופסק שוב פעולת ההצתה.

Start/Stopת הלחצן הסר

 ממתגStart/Stopבאפשרותך להסיר את הלחצן 
ההתנעה ולהתניע את המנוע כרגיל באמצעות

המפתח.

 ממתג  Start/Stopהסר את הלחצן ¿
.ההתנעה 

Start/Stopב להסיר את הלחצן אתה לא חיי

כב. אולם,בת הרממתג ההתנעה בעת עזי
כב קח תמיד את המפתח עמך.בצאתך מהר

כב:כל עוד המפתח נמצא בתוך הר

ניתן להתניע את המנוע באמצעות לחצן£
Start/ Stop.

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.

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 אתבצאתך מהר
כב. לעולם אל תשאירהמפתח עמך ונעל את הר

כב. שמור אתגחה ברילדים וחיות ללא הש
ם של ילדים.ג ידהמפתחות מחוץ להיש

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

המנוע פועל במהירותכב עם מנוע בנזין: כלי ר
ה, כדי לאפשרמנוע גבוהה במהלך התנעה קר

ת ההפעלהלממיר הקטליטי להגיע לטמפרטור
בות זאת עשוי להשתנותשלו מהר יותר. בעק

רעש המנוע.

בת הילוכים ידניתתי

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.
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בת הילוכים אוטומטיתתי

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

ב�תכליתי. מופיע בצג הרPמצב החניה 

בתבאפשרותך להתניע את המנוע אם תי
.N או במצב Pבת במצב ההילוכים משול

התנעה באמצעות המפתח

כדי להתניע את המנוע באמצעות המפתח ולא
, שלוף אתKEYLESS-GOכת באמצעות המער

 ממתג ההתנעה.Start/Stopהלחצן

 סובב את המפתחלהתנעת מנוע דיזל:¿
 עמוד 115).« במתג ההתנעה (2למצב 

ם נדלקתשל חימום קד נורית החיווי 
בלוח המחוונים.

 במתג3סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115) ושחרר אותו מיד«ההתנעה (

לאחר התנעת המנוע.

באפשרותךכב עם מנוע דיזל: כלי ר
ם, אםלהתניע את המנוע ללא חימום קד

המנוע חם.

כתהתנעת המנוע באמצעות מער
KEYLESS-GO

 כדי להתניעStart/ Stopניתן להשתמש בלחצן 
את המנוע באופן ידני ללא הכנסת המפתח

ב להיות בתוךלמתג ההתנעה. המפתח חיי
 למתגStart/Stopכב, ויש להכניס את הלחצן הר

ה לתפקודההתנעה. שיטת התנעה זו אינה קשור
ECO start/stop.האוטומטי 

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

Start/Stopלחץ פעם אחת על הלחצן ¿

 עמוד 115).«(

המנוע מותנע.כב עם מנוע בנזין: כלי ר

םחימום הקדכב עם מנוע דיזל: כלי ר
מופעל והמנוע מותנע.

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.¿

.Nב הילוך סרק של¿
  תחילת נסיעה

הערות כלליות

ה אזהר  
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.

החלףבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר
ת,הילוך בזמן והימנע מסחרור הגלגלים. אחר

כב.אתה עלול לגרום נזק לר

לחץ בזהירות על דוושת ההאצה בעת תחילת
נהיגה.

כזית בתחילת הנסיעה.כב ננעל בנעילה מרהר
כפתורי הנעילה בדלתות יורדים למטה.
באפשרותך לפתוח את הדלתות מבפנים בכל

עת.

כמו כן, באפשרותך לנטרל את מאפיין הנעילה
 עמוד 180).«האוטומטית (

ניתןבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר
 לכל מצבPלהעביר את בורר ההילוכים ממצב 

אחר רק אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים. רק
ת נעילת החניה.ה זה משתחררבמקר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר

חשת במהירויות מנועהעלאת הילוכים מתר
ה. אופן פעולהגבוהות יותר לאחר התנעה קר

תזה עוזר לממיר הקטליטי להגיע לטמפרטור
ההפעלה שלו מהר יותר.

למידע על שחרור אוטומטי של בלם החניה
 עמוד 135).«החשמלי ראה (

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.
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ה אזהר  
בלוםלאחר זמן קצר סייען זינוק בעלייה מפסיק ל

ר. קיימת סכנתרדכב. הוא עלול להידאת הר
תאונות 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
בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיבכלי ר£

.Nב במצב בורר הילוכים משול
בלם החניה החשמלי מופעל.£
.®ESPקיימת תקלה ב� £

ECO Start/Stop תצוגת 

 מופעל בכל התנעתECO start/stop תפקוד
המנוע באמצעות המפתח או באמצעות לחצן

Start/Stop.

ב�תכליתי, התפקודמופיע בצג הר אם סמל 
ECO start/stop מדומם את המנוע באופן אוטומטי

כב מפסיק לנוע.כאשר הר

 מופסק ידנית ECO Start/stopאם תפקוד
מה לנטרול עמוד 119) או אם תקלה גר«(

אינו מוצג. או  כת, הסמל המער

ממה אוטומטית של מנועהד

 פעיל והסמל  ECO Start/Stopהתפקוד
ב�תכליתי, אם:מופיע בירוק בצג 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

ה אזהר  
ממת מנועאם לא מתקיימים כל התנאים להד

 בתצוגה, כלאוטומטית , יופיע הסמל 
בותכב נותרות פעילות בעקכות הרמער
ממה האוטומטית של המנוע.ההד

בע פעמיםניתן לדומם אוטומטית את המנוע אר
ה ראשונית ושלוש עצירותברצף לכל היותר (עציר

 מופיע בצג ECOברצף לאחר מכן). הסמל 
ב�תכליתי לאחר שהמנוע מותנע באופןהר

ECOביעית. כאשר הסמל אוטומטי בפעם הר
ממתב�תכליתי, הדמופיע בירוק בצג הר 

מנוע אוטומטית אפשרית שוב.

, 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 

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

כב,אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהר
כב עלולהמנוע 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

הערות כלליות
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התנעת מנוע אוטומטית 

פעלהה

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:
ECO start/stopאתה מנטרל תפקוד £

ECOבאמצעות לחיצה על לחצן ה� 

.....Rב הילוך נסיעה לאחור אתה משל£

ת הבטיחות שלך אואתה משחרר את חגור£
פותח את דלת הנהג

כב מתחיל לנועהר£

כת הבלמים דורשת זאתמער£

כב חורגת מהטווחה בתוך הרהטמפרטור£
בעשנק

מיתכת מזהה לחות על השמשה הקדהמער£
כת מיזוג האוויר מופעלתכאשר מער

מת הטעינה של המצבר נמוכה מדיר£

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ב הילוך רק כאשר דוושת המצמד לחוצה.של

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:

תלחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.£

האצה.תלחץ על דוושת ה£

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

 מדומם אוטומטית אתECO start/stopתפקוד 
המנוע במהירויות נמוכות.

כב.בלום את הר¿

 (בהתאם להוראות המחווןNב הילוך סרק של¿
.), אם צריךלהחלפת הילוכים 

שחרר את דוושת המצמד.¿
המנוע כבה באופן אוטומטי.

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

בתה בעת שתיכב בולם עד מצב עציראם הר
, ידומם תפקודN או Dבת במצב ההילוכים משול
ECO start/stopמטי. את המנוע באופן אוטו

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:
בתתשחרר את דוושת הבלמים בעוד שתי£

 ותפקודN או Dבת במצב  ההילוכים משול
HOLDלא פעיל 

תלחץ על דוושת ההאצה.£
Pתוציא את בורר ההילוכים מצב £

כב עם לחצן (כלי רSתעבור לתכנית נהיגה +£
DYNAMIC SELECT(

 לא מתניעה אתPת בורר ההילוכים למצב העבר
המנוע.

 ל�Rאם אתה מעביר את בורר ההילוכים ממצב 
D  יהיה התפקוד ,ECO start/stopזמין שוב מיד 

ב�תכליתי.בצג הר לאחר שיופיע הסמל 

ECOהפעלה/הפסקת פעולה של התפקוד 

start/stop

. ECOלחץ על לחצן להפסקת פעולה: ¿
ECOאו סמל   והסמל נורית חיווי 

ב�תכליתי כבים.בצג הר 

. נורית ECOלחץ על לחצן להפעלה: ¿
 נדלקת.החיווי 

ממת המנועאם מתקיימים כל התנאים להד
 עמוד 118), יופיע הסמל«האוטומטית (

ECO  ב�תכליתי.בצג הר
ממתאם לא מתקיימים כל התנאים להד

 עמוד 118), יופיע«המנוע האוטומטית (
ב�תכליתי.בצג הר  ECOהסמל 

 אינוECO start/stopה זה התפקוד במקר
זמין.

/ECO start כבויה, התפקוד אם נורית החיווי 
stop.מנוטרל ידנית או הפסיק לפעול בגלל תקלה 

בעתבמצב זה המנוע לא יכובה באופן אוטומטי 
תו.עציר
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המנוע אינו מתניע.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי

חק מופעלים. או דיסטרוניק מרHOLDתפקוד 

חק עמוד 151) או דיסטרוניק מר« (HOLDנטרל תפקוד ¿
 עמוד 147).«(

נסה שוב להתניע את המנוע.¿

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 116). 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¿

המנוע אינו מתניע. ניתן
לשמוע את המתנע.

            תקלה

המנוע אינו מתניע לא
ניתן לשמוע את המתנע.

כב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי או מרוקן.המתח החשמלי בר
 עמוד 260).«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.

אפשר למתנע להתקרר במשך כשתי דקות.¿

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.

כב עם מנוע בנזין:כלי ר
המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.

  תקלות אפשריות במנוע
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DYNAMIC SELECT לחצן 

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 242). 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

במהלך הנהיגה למוסך המוסמך, הימנע מהפעלת עומסים¿
כיםרך עושה זאת, לדוגמה בנהיגה בדכבדים על המנוע בעוד

הרריות או בפקק תנועה.

DYNAMIC SELECT  לחצן 

 כדיDYNAMIC SELECTהשתמש בלחצן 
להחליף את תכנית הנהיגה. בהתאם לתכנית

כב הבאים:ת, ישתנו מאפייני הרבחרהנהיגה ש

בת הילוכים)ההנעה (ניהול מנוע ותי£

כב עם שיכוך מתכוונן מותאםהמתלים (כלי ר£
)AMGביים מסוג או מתלים ספורטי

ההיגוי£

ECO start/stopזמינותו של תפקוד £

כת ההצתה הייתה כבויה במשך פחותאם מער
מ�4 שעות, בהתנעת המנוע הבאה תופעל

כתה. אם מערתכנית נהיגה האחרונה שנבחר
ההצתה הייתה כבויה במשך 4 שעות ויותר,

.Cבהתנעת המנוע הבאה תופעל תכנית נהיגה 

 DYNAMIC SELECTלחץ על הבקר ¿

ת תכניתבחיררוש למספר הפעמים הד
הנהיגה הרצויה.

ב�ה תופיע בצג הרתכנית הנהיגה שנבחר
תכליתי. כעבור זמן קצר ייכבה הצג ויופיע

ה.סמל המצב של תכנית הנהיגה שנבחר

רות של תכניתה ההגדבנוסף, יוצגו בקצר
כת המולטימדיה.הנהיגה הנוכחית  במער

ECO start/stopבמדינות מסוימות תפקוד 
מנוטרל במפעל בגלל איכות הדלק הזמין.

 לאECO start/stopה זה, תפקוד במקר
זמין באף תכנית נהיגה, ללא קשר לתצוגה

כת המולטימדיה.המופיע במער

תוכניות נהיגה זמינות:

Cמאפייני נהיגה נוחים וחסכוניים נוחות

Sבייםמאפייני נהיגה ספורטי ספורט

S+ בייםמאפייני נהיגה ספורטיספורט

במיוחדפלוס

Iרות אישיותהגד אישית

Eנהיגה חסכוניים במיוחדמאפייני  חיסכון

.)621 דומע «( הגיהנ תוינכות לע ףסונ עדימל



עניינים לפי  א�ב

122

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

בת הילוכים אוטומטיתתי

בת הילוכים אוטומטיתתי

 הערות בטיחות חשובות

האזהר  
אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק ואתה

כב, הרR או Dב את בורר ההילוכים למצב משל
עלול 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  
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.

בת הילוכים ידניתתי

 ידית הילוכים

.הצוחל דמצמה תשווד רשאכ קר ךוליה בלש

ךילע ישיש ךוליהל  ישימח ךוליהמ רובעל ידכ
.ףוסה דע הנימי םיכוליהה תידי תא ףוחדל
וא ישילש ךוליה בלשל לולע התא ,תרחא
.םיכוליהה תביתל קזנ םורגלו גגושב יעיבר

אם אתה מוריד הילוך במהירות גבוהה מדי
בת הילוכים), אתה(בלימה באמצעות תי

בובי יתר ובכךעלול לגרום למנוע לפעול בסי
לגרום נזק למנוע.

אל תשתמש בדוושת המצמד, כדי להחזיק
ת, אתהכב במצב נייח בעלייה. אחראת הר

עלול לגרום נזק למצמד.

הילוך נסיעה לאחור

 כל הילוכי נסיעה לפנים � 

  שילוב של הילוך נסיעה לאחור

כב רק אם הרRב הילוך נסיעה לאחור של
כב.ת, אתה עלול לגרום נזק לרנייח. אחר

כב.עצור את הר¿

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד.¿

.Nב מצב סרק של¿

הזז את ידי ההילוכים שמאלה בחוזקה¿
ת ההתנגדות, ולאחר מכן, הזזמעבר לנקוד
אותה לפנים.

ב לא זמין כאשר משולECO start/stopתפקוד 
ECOהילוך נסיעה לאחור. למידע נוסף על תפקוד 

start/stop  עמוד 118).«(ראה 

ת הילוכים המלצות להעבר

ת הילוכים יסייעו לך לאמץ סגנוןההמלצות להעבר
ב�נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מופיע בצג הר

תכליתי.

 בהתאם להמלצההעבר להילוך מומלץ ¿

ב�המופיעה בצג הר ת הילוכים להעבר
תכליתי של לוח המחוונים.

בורר הילוכים 

בת ההילוכיםת מצבים של תיסקיר

כבאם מהירות המנוע גבוהה מדי או אם הר 
משייט, אל תעביר את בורר ההילוכים ממצב
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מצב חניה

הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק

נהיגה

בורר ההילוכים תמיד חוזר למקום המוצא שלו.
Dאו      R, P, Nבת ההילוכים המצב הנוכחי של תי

ב�תכליתי.מופיע בצג הר

בת ההילוכים ושלתצוגה של מצב תי
תכנית נהיגה

)SLC 43 AMG כבי בד רכל הדגמים (מל

בת ההילוכיםמצב בתי

הילוך

תכנית נהיגה

בת ההילוכים ותכניתהמצב הנוכחי של תי
ב�תכליתי.הנהיגה הנוכחית מוצגים בצג הר

SLC 43 AMG     דגם

בת ההילוכיםמצב תי

תכנית נהיגה

בת ההילוכים ותכניתהמצב הנוכחי של תי
ב�תכליתי.הנהיגה הנוכחית מוצגים בצג הר

Pשילוב של מצב חניה 

 (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 145).«עמוד 152) ועל דיסטרוניק פלוס (

כב נייח.לחץ על דוושת הבלמים בעת שהר¿

.לחץ על לחצן ¿

D ישירות למצב R מ� ,Rל� D או ישירות 
.Pלמצב חניה 

אל תפתח את דלת הנהג במהלך נהיגה.
 אוR ,Dת, במהירויות נמוכות מצבים אחר

Pבים באופן אוטומטי. משתל

בת ההילוכים.קיימת סכנת נזק לתי
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Rשילוב הילוך נסיעה לאחור 

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי
כב נייח. רק כאשר הרRלמצב 

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

חוף את בורר ההילוכים לפנים מעברד¿
ת ההתנגדות הראשונה.לנקוד

ב אינו זמין, אם משול ECO Start/Stopתפקוד
הילוך נסיעה לאחור. למידע נוסף אודות תפקוד

ECO Start/Stop ) עמוד 118).« , 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

גכב. שמור את המפתחות מחוץ להישגחה ברהש

ם של ילדים.יד

כב נייח.לחץ על דוושת הבלמים בעת שהר¿

חוף את בורר ההילוכים לפנים או לאחורד¿
ת ההתנגדות הראשונה.מעבר 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

 באופןPההילוכים האוטומטית את מצב החניה 
אוטומטי.

אם אתה: KEYLESS-GOבאמצעות לחצן 
מי,פותח את דלת הנהג או את דלת הנוסע הקד

בת ההילוכים האוטומטית את מצבב תיתשל
 באופן אוטומטי.Pהחניה 

בת ההילוכים האוטומטיתאם אתה מעוניין שתי
, לדוגמה, במהלך שטיפהNתישאר במצב סרק 

ה:י בעל מסילת גרירחיצה אוטומטבמתקן ר

:KEYLESS-GOכת כב בעלי מערכלי ר¿
ממתג ההתנעה. Start/Stopהסר לחצן 

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

הפעל את ההצתה. כל הדגמים:¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

.Nב הילוך סרק של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

כבה את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

Dשילוב מצב נהיגה 

כב נייח.לחץ על דוושת הבלמים בעת שהר¿

ה מעברחוף את בורר ההילוכים בחזרד¿
ת ההתנגדות הראשונהלנקוד
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בת ההילוכים  מצבים של תי

מצב חניה

תו.כב לנוע לאחר עצירמונע מהר

כב נייח רק כאשר הרPב מצב חניה של

עמוד 122). אין להשתמש בנעילת«(

כב. כדיהחניה בתור בלם בעת החניית הר

כב השתמש תמיד בבלםלאבטח את הר

החניה החשמלי בנוסף על נעילת החניה.

בת ההילוכים ננעלת לאחר הוצאתתי

המפתח ממתג ההתנעה.

ת למצבבת ההילוכים האוטומטית עוברתי

 באופן אוטומטי:Pחניה 

כאשר המפתח מוצא ממתג ההתנעה.£

בת ההילוכיםכאשר המנוע מכובה ותי£

 ואחת הדלתותDאו  Rבת במצב משול

נפתחת

כב,אם ארעה תקלה באלקטרוניקת הר

בת ההילוכים עלולה להינעל במצב חניהתי

Pכבבדוק את אלקטרוניקת הר. דאג ל

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

הילוך נסיעה לאחור
כברק אם הר R ב הילוך נסיעה לאחורשל

נייח.

  עצות לנהיגה

ת הילוךהעבר

ה אתבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
בת ההילוכיםההילוכים באופן אוטומטי, כאשר תי

בעת  ההילוכים  נק. אופן העברDנמצאת במצב 
על ידי:

התוכנית הנהיגה שנבחר£
מצב דוושת ההאצה£
כבמהירות הר£

מצב דוושת ההאצה

בתבו תיסגנון נהיגתך משפיע על האופן ש
ה הילוכים:ההילוכים האוטומטית מעביר

ת פתוחה מעט: העלאות הילוכיםמצער£
מות.מוקד

ת פתוחה יותר: העלאות הילוכיםמצער£
מאוחרות.

הילוך סרק

ת,  בעת נהיגה. אחרNב להילוך אל תשל

בת ההילוכיםם נזק לתיעלול להיגר

האוטומטית.

הכוח לא מועבר מהמנוע לגלגלים

המניעים.

כבשחרור הבלמים יאפשר לך להזיז את הר

חוף אותו או לגרור.באופן חופשי, כלומר לד

 מנוטרלת או לא תקינה:®ESPכת אם מער

 רק אםNב את בורר ההילוכים במצב של

כב נמצא בסכנת החלקה, לדוגמה,הר

ח.בכבישים מכוסים בקר

  עלולה לגרום נזקNשיוט בהילוך סרק 

בת ההילוכים.לתי

נהיגה

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

הילוכים באופן אוטומטי. כל הילוכי הנסיעה

לפנים זמינים.
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קיקדאון

בית:השתמש בקיקדאון עבור האצה מר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿
ההתנגדות

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

)SLC 180  בורר תכניות נהיגה (

כב ללא לחצןבורר תוכניות הנהיגה מותקן בר
DYNAMIC SELECTבד בדגם  בלSLC 180.

בחורבורר תכניות הנהיגה מאפשר לך ל
מאפייני נהיגה שונים.

ת תכניותת על לחצן בחירלחץ לחיצה חוזר¿
 עד שתופיע אות התכנית הרצויה בצג

ב�תכליתי.הר

Eנהיגה נוחה וחסכונית  חיסכון

Sביסגנון נהיגה ספורטי  ספורט

Mת הילוכים ידניתהעבר  ידני

ת לתכניתבת ההילוכים האוטומטית עוברתי
 בכל התנעת המנוע.Eנהיגה אוטומטית 

 המאפיינים הבאים:Eלתכנית נהיגה 

בת ההילוכיםרות של מנוע ושל תיהגד£
הותאמו לנהיגה נוחה.

תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת מהעלאת£
בת הילוכים אוטומטית.מת בתיהילוכים מוקד

כב מתחיל לנסוע לפנים או לאחורהר£
בה יותר, אלא אם דוושת ההאצהבעדינות ר

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.

 המאפיינים הבאים:Sלתכנית נהיגה 

בתביות של המנוע ושל תירות ספורטיהגד£
ההילוכים

התחלת נסיעה בהילוך ראשון.£

בת הילוכים.ת בתיעלאת הילוכים מאוחר£
ת יותרבות העלאת הילוכים מאוחרבעק

ייתכן כי תעלה תצרוכת הדלק.

 עמוד«מידע נוסף על תוכנית הנהיגה הידנית (
.(127

  תוכניות נהיגה

הערות כלליות

בנושא שלהלן מתוארות תוכניות הנהיגה
SLC 180הקיימות בכל הדגמים למעט הדגם 

 למידע על.DYNAMIC SELECTללא לחצן 
  ללא לחצן SLC 180תוכניות הנהיגה בדגם 

DYNAMIC SELECT. עמוד 126).«( ראה 

 (נוחות)Cתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Cלתכנית נהיגה 

כב מציג מאפייני נהיגה נוחים וחסכוניים.הר£

כב מתחיל לנסוע לפנים או לאחורהר£
בה יותר, אלא אם דוושת ההאצהבעדינות ר

לחוצה במלואה.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£
לדוגמה.

תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת מהעלאת£
בת הילוכים אוטומטיתמת בתיהילוכים מוקד

כב נוסע בטווח הנמוך של מהירויותהר
המנוע, וקיים סיכוי נמוך שהגלגלים יסתחררו.

רות שיכוך נוחות (כליהמתלים מציגים הגד£
כב עם שיכוך מתכוונן מותאם או מתליםר

)AMGביים מסוג ספורטי
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כת ההיגוי מציגה עקומת היגוי נוחה.מער£

בית) (ספורטיSתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Sלתכנית נהיגה 

ביים.כב מציג מאפייני נהיגה ספורטיהר£

התחלת נסיעה בהילוך ראשון.£

בת ההילוכיםת בתיהעלאת הילוכים מאוחר£
בות העלאת הילוכיםהאוטומטית. בעק

ת יותר ייתכן כי תעלה תצרוכת הדלק.מאוחר

רות שיכוך קשיחותהמתלים מציגים הגד£
כב עם שיכוך מתכוונן מותאם או(כלי ר

).AMGביים מסוג מתלים ספורטי

כת ההיגוי מציגה עקומת היגוימער£
בית.ספורטי

בית+) (ספורטיSתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:+Sלתכנית נהיגה 

ביים.כב מציג מאפייני נהיגה ספורטיהר£

התחלת נסיעה בהילוך ראשון.£

בת ההילוכיםת בתיהעלאת הילוכים מאוחר£
בות העלאת הילוכיםהאוטומטית. בעק

ת יותר ייתכן כי תעלה תצרוכת הדלק.מאוחר

רות שיכוך קשיחותהמתלים מציגים הגד£
כב עם שיכוך מתכוונן מותאםבמיוחד (כלי ר

).AMGביים מסוג או מתלים ספורטי

כת ההיגוי מציגה עקומת היגוימער£
בית.ספורטי

 אינו זמיןECO start/stop תפקוד£

 (אישית)Iתוכנית נהיגה 

בחור את התכונות ניתן לIבתוכנית נהיגה 
הבאות:

בת הילוכים).ההנעה (ניהול מנוע ותי£

כב עם שיכוך מתכוונן מותאםהמתלים (כלי ר£
).AMGביים מסוג או מתלים ספורטי

ההיגוי.£

 ומידע עלECO start/stopזמינות התפקוד£
כת במערIרותיה של תכנית נהיגה הגד

המולטימדיה ניתן למצוא בספר הנהג
הדיגיטלי.

ת הילוכים ידנית  העבר

הערות כלליות

באפשרותך להעביר הילוכים בעצמך באמצעות
ב את בורר ההילוכיםהידיות בגלגל ההגה. יש להצי

.Dבמצב 

בת ההילוכיםבהתאם לידית שנמשכה, תי
האוטומטית תעלה הילוך או תוריד הילוך אחד.

ת הילוכים ידנית:לרשותך שתי אפשרויות להעבר

ה זמניתרהגד£

בועהה קרהגד£

ת הילוכים ידנית, בצגאם אתה מפעיל העבר
ב במקום מצבב�תכליתי יופיע ההילוך המשולהר

.Dנהיגה 

בחרות הילוכים ידנית מופסקת, ייאם העבר
ההילוכים באופן אוטומטי.

 (חסכונית)Eתוכנית נהיגה 

 המאפיינים הבאים:Eלתכנית נהיגה 

כב מציג מאפייני נהיגה חסכונייםהר£
במיוחד.

כב מתחיל לנסוע לפנים או לאחורהר£
בה יותר, אלא אם דוושתבעדינות ר

ההאצה לחוצה במלואה.

כים חלקות,רת בדבות נהיגה משופריצי£
לדוגמה.

תצרוכת דלק אופטימלית הנובעת£
בתמת בתימהעלאת הילוכים מוקד

כב נוסע בטווחההילוכים האוטומטית. הר
הנמוך של מהירויות המנוע, וקיים סיכוי

נמוך שהגלגלים יסתחררו.

רות שיכוך נוחות (כליהמתלים מציגים הגד£
כב עם שיכוך מתכוונן מותאם או מתליםר

).AMGביים מסוג ספורטי

כתבמהלך האטה המנוע מנותק ממער£
כב משתמש באנרגיה קינטיתההינע. הר

ך פחות דלק (במצב גלישה).וצור

כת ההיגוי מציגה עקומת היגוי נוחה.מער£



עניינים לפי  א�ב

128

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

בת הילוכים אוטומטיתתי

ה זמניתרהגד

העבר את בורר ההילוכים למצבלהפעלה: ¿
D.

. או משוך ידית גלגל הגה ¿

ה הזמנית תפעל במשך פרק זמןרההגד
מסוים.בתנאים מסוימים גדל פרק הזמן
המינימלי, לדוגמה, בעת האצה צדדית,

כים תלולות.רבמהלך עקיפה או בנהיגה בד

 משוך את ידית גלגללהפסקת פעולה:¿
 והחזק אותה במצב זה.ההגה 

או

השתמש בבורר כדי לשנות את מצב הנהיגה¿
בת ההילוכים.בתי

או

כדי DYNAMIC SELECTהשתמש בלחצן ¿
להחליף את תכנית הנהיגה.

או

החלף את תכנית הנהיגה באמצעות בורר¿
ללא לחצן SLC 180תכניות הנהיגה (דגם 

DYNAMIC SELECT.(

בועהה קרהגד

 בגלגלמשוך ידית להעלאת הילוך: ¿
הגה.

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי
אחד.

בית בהילוךעת למהירות המנוע המראם הג
בתב ואתה ממשיך להאיץ, תעלה תיהמשול

ההילוכים האוטומטית את ההילוך באופן
אוטומטי כדי למנוע נזק למנוע.

 העבר את בורר ההילוכים למצבלהפעלה:¿
D.

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
ב�תכליתי. בצג הרMשתופיע האות 

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

ת הילוכיםהעבר

)SLC 43 Mercedes-AMGבד כל הדגמים (מל

העבר את בורר ההילוכים למצבלהפעלה: ¿
D.

.לחץ על לחצן ¿

. לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

ללא לחצן     SLC180בועה (דגם ה קרהגד
DYNAMIC SELECT.(
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ת הילוכים יסייעו לך לאמץההמלצות להעבר

סגנון נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מופיע בצג

ב�תכליתי.הר

לפי ההמלצה ב את ההילוך המומלץ של¿

כאשר הוא מוצג בצג ת הילוכים להעבר

ב�תכליתי של לוח המחוונים.הר

מנגנון קיק�דאון

בית לחץ על דוושת ההאצהלהאצה מר¿

בת ההילוכיםת ההתנגדות. תימעבר לנקוד

ה הילוך בהתאם למהירות המנוע.מוריד

עת למהירותהעלה הילוך שוב לאחר שהג¿

הרצויה.

במהלך הקיק�דאון אין באפשרותך להעביר

הילוכים באמצעות הידיות בגלגל ההגה.

בגלגל הגה. משוך ידית ת הילוך: להורד¿

ה הילוךבת ההילוכים האוטומטית מורידתי
אחד.

ת הילוכים אוטומטית.בזמן שיוט חלה הורד

ביתאם המנוע חורג ממהירות המנוע המר
בת ההילוכיםת הילוך, תיבעת הורד

האוטומטית מגנה על המנוע מפני נזק ולא
ה הילוך.מוריד

SLC 43 Mercedes-AMG     דגם

ת הילוכים ידנית מופעלת באופןאם העבר
בת ההילוכים האוטומטית לאבוע, תיק

מעלה הילוך באופן אוטומטי, אפילו אם
גה מגבלת מהירות המנוע עבור ההילוךהוש

גה מגבלת מהירותהנוכחי.כאשר הוש
המנוע, אספקת הדלק מופסקת כדי למנוע

בובי היתר של המנוע. עליך לוודא תמידאת סי
שמהירות המנוע לא מגיעה לאזור האדום

ת, קיימת סכנת נזקבמד הסל“ד. אחר
למנוע.

ת הילוכיםהמלצות להעבר

)SLC 43 Mercedes-AMG     בדכל הדגמים (מל

ת הילוכים יסייעו לך לאמץההמלצות להעבר

סגנון נהיגה חסכוני. ההילוך המומלץ מופיע בצג

ב�תכליתי.הר

לפי ההמלצה ב את ההילוך המומלץ של¿

כאשר היא מוצגת בצג ת הילוכים להעבר

ב�תכליתי של לוח המחוונים.הר

     SLC 43 Mercedes-AMG

 בגלגלמשוך ידית להעלאת הילוך: ¿
הגה.

בת ההילוכים האוטומטית מעלה הילוךתי
אחד.

בגלגל הגה. משוך ידית ת הילוך: להורד¿

ה הילוךבת ההילוכים האוטומטית מורידתי
אחד.

ת הילוכים אוטומטית.בזמן שיוט חלה הורד

בית בעתאם המנוע חורג ממהירות המנוע המר
בת ההילוכים האוטומטית מגנהת הילוך, תיהורד

ה הילוך.על המנוע מפני נזק ולא מוריד
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בת הילוכים אוטומטיתתי

בתת מלאה, תעלה תיאם אתה פותח מצער

עתה למהירותההילוכים האוטומטית הילוך בהג

בית.המנוע המר

בובי היתר של המנוע.בכך תמנע את סי
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 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
הולכת ונחלשת.

בת ההילוכיםתי

ה יותראינה מעביר

הילוכים.

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

.Nבד או בורר ההילוכים נמצא במצב ב הילוכים באופן חלקי בלניתן לשל

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 ¿

ס מורשהכז שירות של מרצדבת ההילוכים במרבדוק את תידאג מיד ל¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

בת ההילוכים תקלות אפשריות בתי 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות            סי  תקלה

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 עלול 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

ה אזהר  
כב עם מנוע דיזל:כלי ר

ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער
של התערובת נמוכה מזו של סולר נקי. בעוד

כת הפליטהבים במערכישהמנוע פועל הר
ב. קיימת סכנתעלולים להתחמם מבלי לשים ל

שריפה.

כבך בבנזין. לעולם אללעולם אל תתדלק את ר

תוסיף בנזין לסולר.
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תדלוק

 תדלוק

הערות כלליות

מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה או ננעל
כבאוטומטית בעת נעילה/ביטול של הר
כתבאמצעות המפתח או באמצעות מער

KEYLESS-GO.

 מוצג בלוחמיקומו של מכסה מילוי הדלק 
המחוונים. החץ הסמוך למשאבת הדלק מציין

בו נמצא מכסה מילוי הדלק.כב שאת צד הר

פתיחת מכסה מילוי דלק

הכנסה של פקק מילוי דלק

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

בקת סוג הדלק המתאיםמד

דומם את המנוע.¿

הסר את המפתח ממתג ההתנעה.¿

.לחץ על 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.

כב עם מנוע דיזל: צוואר המילוי מיועדכלי ר
בד.ח תדלוק של משאבות סולר בללאקד

אל תוסיף יותר דלק לאחר שמשאבת הדלק
הפסיקה למלא את המיכל בפעם הראשונה,

ת הדלק עלול לדלוף החוצה.אחר

ה של מכסה מילוי דלקסגיר

החזר את הפקק למקום וסובב אותו בכיוון¿

השעון עד להישמע נקישה.

סגור את מכסה מילוי הדלק.¿

כב.סגור את מכסה מילוי הדלק לפני נעילת הר

פתיחת מכסה מילוי דלק כב בעלי מנועי דיזל.אל תמלא בנזין בכלי ר
אל תפעיל את ההצתה אם תדלקת בטעות

ת, הדלק עלול להיכנסגוי. אחרבדלק ש
כת הדלק. אפילו כמויות קטנות שללמער

כתגוי עלולות לגרום נזק למערהדלק הש
הדלק ולמנוע. עלות התיקונים גבוהה. פנה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר
כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל הדלק ואת

צינורות הדלק במלואם.

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 צבועים.
כב.אתה עלול לפגום בצבע הר

בעת מילוי דלק ממיכל מתכת, השתמש
ת, חלקיקים מהמיכל עלוליםבמסנן. 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“ (
.(285
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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 עלולים להתלקח.מער

קיימת סכנת שריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כתהחומרים הדליקים לחלקים החמים של מער

 תקלות הקשורות בדלק ובמיכל הדלק 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

דלק דולף

כבמהר

קיימת סכנת שריפה ופיצוץ.
 עמוד 115).« במתג ההתנעה והוצא אותו (0סובב את המפתח למצב ¿
בשום פנים ואופן אל תתניע שוב את המנוע.¿
כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

כב עם מנוע דיזל התרוקן לחלוטין.מיכל הדלק של ר
כב ב� 5  ליטרים של סולר לפחות.תדלק את הר¿
 עמוד 115).«הפעל את ההצתה למשך כ� 10 שניות (¿
 שניות לכל היותר, עד שהוא10התנע את המנוע ברציפות שוב למשך ¿

יפעל באופן חלק.

אם המנוע לא מתניע:
 עמוד 115).«הפעל את ההצתה שוב למשך כ� 10 שניות לכל היותר(¿
התנע את המנוע ברציפות שוב למשך 10 שניות לכל היותר, עד שהוא¿

יפעל באופן חלק.

אם המנוע לא מותנע לאחר שלושה ניסיונות:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

מכסה מילוי הדלק אינו משתחרר מנעילה.

 עמוד 64).«כב (בטל את נעילת הר¿

סוללת המפתח מרוקנת.

 עמוד 66).«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 למר¿

ה אזהר  

לא ניתן לפתוח

את מכסה

מילוי הדלק.

ה אזהר  
כב עלולים 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 עלולים להפעיל את ציוד הר
קיימת סכנת תאונה ופציעות.

המנוע אינו
מתניע

קיימת תקלה בצינור הדלק או במיכל הדלק.

בש אומיוחד מחניה על דשא י הימנע בהפליטה.
ב קצור.עש

»»
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ה אזהר  
ת להילוך סרקבת ההילוכים האוטומטית עוברתי

Nבאופן אוטומטי לאחר שאתה מדומם את 

כב עלול להתחיל לנוע. קיימת סכנתהמנוע. הר

תאונה.

ב תמיד את מצב החניהממת המנוע, שללאחר הד

Pכב נגד תזוזה באמצעות הפעלת. אבטח את הר

בלם החניה.

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

ב הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.של¿

 במתג0סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה והוצא אותו.

שולל ההתנעה מופעל כעת.

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

בת הילוכים אוטומטיתכב עם תיכלי ר

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

Pהעבר את בורר ההילוכים למצב חניה ¿

 עמוד 123).«(

סובב את המפתחבאמצעות המפתח: ¿
 במתג ההתנעה והוצא אותו.0למצב 

שולל ההתנעה מופעל כעת.

לחץ: KEYLESS-GOכת באמצעות מער¿
 עמוד Start/Stop) ».(115על לחצן 

המנוע דומם וכל נוריות החיווי בלוח המחוונים
כבות.

ביל למצבה המצב מקכאשר דלת הנהג סגור
 במתג ההתנעה. אם דלת הנהג פתוחה,1

 עמוד 115).« (0ביל למצב המצב מק

כב במהלך נסיעהניתן לדומם את מנוע הר
באמצעות לחיצה ממושכת (שלוש שניות) על

. תפקוד זה פועל בנפרדStart/Stopלחצן 
.ECO start/stopממה האוטומטית מתפקוד ההד

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

כב מפני תזוזה מקרית:פעולות לאבטחת הר

בבלם חניה החשמלי משול£

בבת הילוכים ידנית: שלכב עם תיבכלי ר£
הילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

.Pב את בורר ההילוכים במצב חניה יש לשל£

הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.£

מיים כלפי שפתיש לסובב את הגלגלים הקד£
כה בעליות או ירידות תלולותרהמד

ממת המנוע הד

הערות בטיחות חשובות

  בלם חניה חשמלי

הערות כלליות

ה אזהר  
לגרוםעלולים כב גחה ברלדים שנשארו ללא השי

כב אם הם, לדוגמה:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£

P (חניה) בת ההילוכים הידניתאו יעבירו את תי

.N למצב סרק

מתניעים את המנוע.£

כב ולהילכד.הפעיל את ציוד הרעלולים בנוסף, הם 

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךהרבך את בעז

כבכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.ללא הש
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התפקוד של בלם החניה החשמלי תלוי במתח
כב נמוך או אם ישנהכב. אם המתח ברבר

כת, ייתכן כי לא יהיה באפשרותךתקלה במער
להפעיל את בלם החניה המשוחרר.

כבך על קרקעה זה החנה את רבמקר¿
בד ואבטח אותו נגד תזוזה.ה בלישר

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

בבת הילוכים ידנית: שלכב עם תיכלי ר¿
הילוך ראשון.

ב אםייתכן כי לא תוכל לשחרר בלם חניה משול
כב נמוך מדי או אם ישנה תקלההמתח בר

ס מורשהכז שירות של מרצדכת. פנה למרבמער
מטעם כלמוביל בע“מ.

בלם החניה החשמלי מבצע בדיקת תפקוד
תקופתיות כאשר המנוע דומם. הרעשים שאתה

שומע הם תופעה רגילה.

הפעלה או שחרור ידניים

.חוף ידית דלהפעלה: ¿

ב,כאשר בלם החניה החשמלי משול
בלוח ה האדומה תידלק נורית האזהר

המחוונים.

ב את בלם החניה החשמלי אםניתן לשל
המפתח מוצא ממתג ההתנעה.

.משוך ידית לשחרור: ¿

 בלוח המחווניםנורית החיווי האדומה 
כבית.

ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי רק:

 במתג1כאשר המפתח נמצא במצב או £
 עמוד 115) או«ההתנעה (

אם ההצתה הופעלה באמצעות לחצן£
Start/Stop

שילוב אוטומטי

בלם החניה החשמלי מופעל באופן אוטומטי
בתבת ההילוכים האוטומטית משולכאשר תי

:Pבמצב 

והמנוע מכובה. או£

הנהג לא חגור ודלת הנהג פתוחה.£

כדי למנוע הפעלה אוטומטית של בלם החניה

.החשמלי משוך ידית 

בלם החניה החשמלי מופעל גם באופן אוטומטי
אם:

כב עדחק בולם את הראם דיסטרוניק מר£
ה מלאה. אולעציר

כב במצב מחזיק את הרHOLDאם תפקוד £
נייח.

בכמו כן, אחד התנאים הבאים לפחות חיי
להתקיים:

המנוע דומם£

הנהג לא חגור ודלת הנהג פתוחה£

כתקיימת תקלה במער£

אספקת החשמל אינה מספקת£

כב נייח במשך פרק זמן ארוךהר£

 נדלקת בלוחנורית החיווי האדומה 
המחוונים.

בלם החניה החשמלי לא מופעל אוטומטית אם
 דומם את המנוע.ECO start/stopהתפקוד 

שחרור אוטומטי

ניתן לשחרר אוטומטית את בלם החניה החשמלי
בת הילוכים אוטומטית.כב עם תירק בכלי ר

כבך משוחרר באופןבלם החניה החשמלי בר
אוטומטי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

המנוע פועל.£

.R או Dבת ההילוכים במצב תי£

ה.ת הבטיחות של הנהג חגורחגור£

אתה לוחץ על דוושת ההאצה.£

, מכסהRבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי
ב להיות סגור.תא המטען חיי



עניינים לפי  א�ב

136

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

עצות לנהיגה

כב לזמן ממושך החניית הר

כב בחניה למשך זמןאם אתה משאיר את הר
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.

בלמידע נוסף על מטעני מצברים ניתן לק
כז שירות שלבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ECO  תצוגת 

 מציינת עד כמה הנהיגה שלךECOתצוגת 
ת לך להגיע לחסכון עוזרECOחסכונית. תצוגת ה�

ךררות שנבחרו ובתנאי הדבי בנהיגה בהגדהמר
בות עלהקיימים. סגנון הנהיגה שלך משפיע ר

תצרוכת דלק.

עצות לנהיגה

ה אזהר  

הערות כללית 

אם תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה, יהיו
כות בטיחות (כגון היגוי כוח או מגבר בלימה)ערמ

בד או לא זמינות כלל. מצבזמינות באופן חלקי בל
זה עלול להשפיע על היגוי הכוח ועל תגבור הבלימה,

בים יותרך להשקיע מאמצים רלדוגמה. לכן, תצטר
כות אלה. קיימת סכנת תאונה.בהפעלת מער

אל תפסיק את פעולת ההצתה בזמן נהיגה.

הערות בטיחות חשובות

נהג בחוכמה � חסוך בדלק

הקפד על העצות הבאות, כדי לחסוך בדלק:

בים להיות מנופחים בלחץהצמיגים חיי£
האוויר המומלץ.

הוצא מטענים מיותרים.£
חמם את המנוע בנסיעה במהירויות מנוע£

נמוכות.
הימנע מהאצות ומבלימות תכופות.£
תהקפד על מרווחי השירות המובאים בחובר£

בצע אתהשירות או בתצוגת השירות. דאג ל
כל פעולות התחזוקה בהתאם לתקנות של

ת דיימלר.חבר

תצרוכת דלק עולה בנסיעה במזג אוויר קר,
כיםרבעומסי תנועה, בנסיעות קצרות ובד

הרריות.

ה, התנאיםת הבטיחות שלך לא חגוראם חגור
בים להתקיים למען שחרור אוטומטיהבאים חיי

של בלם החניה החשמלי:

ה.דלת הנהג סגור£

 אוPבת ההילוכים ממצב הוצאת את תי£
לפני כן נסעת במהירות העולה על 3

קמ“ש.

ודא כי אינך לוחץ בשוגג על דוושת ההאצה.
כב יתחיל לנוע.ת, ישוחרר בלם החניה והראחר

בלימת חירום

כב גם במהלך מצב חירוםבלום את הריתן לנ
באמצעות בלם החניה החשמלי.

בלם חוף את ידית במהלך נהיגה ד¿
החניה החשמלי.

כב נבלם כל עוד אתה ממשיך ללחוץהר
על ידית של בלם החניה החשמלי. ככל
שארוכה הלחיצה על ידית בלם החניה

החשמלי, חזק יותר כוח הבלימה המופעל.

במהלך הבלימה:

ה.נשמע צליל אזהר£

Release parking brake מופיע ההודעה£
(שחרר בלם חניה).

 מהבהבת בלוחנורית החיווי האדומה £
המחוונים.

ב בלםה, משולכב נבלם למצב עצירכאשר הר
החניה החשמלי.
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האצה
שיוט

בועק
גטווח נוסף מוש

Bonus fr. startת מוצג תחת כותר טווח 
(בונוס מהתחלה) ומייצג את הטווח הנוסף

ג מתחילת הנסיעה כתוצאה מסגנון נהיגהשהוש
חדש.

ה, תוצגמת העתודאם מפלס הדלק ירד לר
ב�ת דלק) בצג הר(עתוד Reserve fuelההודעה 

. בנוסף, תידלק נוריתתכליתי במקום טווח 
 עמוד 217).«בלוח המחוונים ( ה האזהר

כבות כוללת שלוש גזרות המורECOתצוגת ה�
בילותמאזורים פנימיים וחיצוניים. הגזרות מק

לשלוש הקטגוריות הבאות:

 Acceleration כה של כל תהליכי (הער
ההאצה):

קלדנ ימינפה רוזאהו אלמתמ ינוציחה רוזאה£
תויוריהמב דחוימב ,הנותמ הצאה :קוריב
תוהובג

האזור החיצוני מתרוקן והאזור הפנימי£
ביתנצבע באפור: האצה ספורטי

Coasting      כה של כל תהליכי האטה):(הער

האזור החיצוני מתמלא והאזור הפנימי£
חק,ת מרה, שמירנדלק בירוק: נהיגה זהיר

ם של דוושת ההאצה.שחרור מוקד

כב יכול לשייט ללא השימוש בבלמים.הר

האזור החיצוני מתרוקן והאזור הפנימי£
ה בתדירותנצבע באפור: בלימה כבד

גבוהה

Constantכה רציפה של כל הנסיעה): (הער

האזור החיצוני מתמלא והאזור הפנימי£
בועה והימנעותנדלק בירוק: מהירות ק

תמהאצה או מהאטה מיותר

האזור החיצוני מתרוקן והאזור הפנימי£
נצבע באפור: תנודות במהירות

ה אזהר  

בלמים  

הערות בטיחות חשובות

אם אתה מוריד הילוך בנסיעה בכביש חלק כדי

להגביר את אפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים

המניעים עלולים לאבד את אחיזתם.

שלושת האזורים הפנימיים מציגים את סגנון
הנהיגה הנוכחי ונדלקים בירוק אם סגנון הנהיגה
חסכוני במיוחד. בהתאם למצב הנהיגה יכולים

להידלק שני אזורים בו�זמנית לכל היותר.

בתחילת הנסיעה שלושת האזורים החיצוניים
ריקים, והם מתמלאים כתוצאה מנסיעה

מה גבוהה יותר מציינת סגנון נהיגהחסכונית. ר
חסכוני יותר. אם שלושת האזורים החיצוניים
מלאים לגמרי בו זמנית, אימץ הנהג את סגנון

רות שנבחרו ועבורהנהיגה החסכוני עבור ההגד
 נדלק.ECOהתנאים הקיימים. קצה תצוגת ה�

 לא מציינת את תצרוכת הדלקECOתצוגת ה�
תג המוצג תחת כותרבפועל. הטווח הנוסף שהוש

Bonus fr. startבועה בתצרוכת.ה ק אינו מציין יריד

ביםמים רבנוסף על סגנון הנהיגה שלך, ישנם גור
המשפיעים על תצרוכת הדלק כגון:

מטען£
לחץ אוויר בצמיגים£
ההתנעה קר£
ת מסלולבחיר£
כני חשמלשימוש בצר£

.ECOמים אלה אינם כלולים בתצוגת ה�גור

סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות מנוע
מתונה.

כים גבוהים יותר בקטגוריותכדי להגיע לער
Accelerationו�  Constantבועה): (נהיגה ק

ת הילוכיםהקפד על ההמלצות להעבר£
כב עם (כלי רE או Cהפעל תכנית נהיגה £

).DYNAMIC SELECTלחצן 

ה,ך מהיררבועה בדבנסיעות ארוכות במהירות ק
הלדוגמה, ישתנה רק האזור החיצוני של הגזר

Constant.

 מסכמת את מאפייני הנהיגהECOתצוגת ה�
מתחילת הנסיעה ועד לסיומה. לכן, ישנם שינויים

בים יותר באזורים החיצוניים בתחילתדינמיים ר
נסיעה. במהלך נהיגה ממושכת שינויים אלה
קטנים יותר. לשינויים דינמיים נוספים בצע איפוס

 עמוד 172).«ידני (

 ראהECOלמידע נוסף על התצוגה ה�
 עמוד 171).«(
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ה אזהר  

נהיגה בירידות

רונות ארוכיםב הילוך נמוך יותר בזמן במדשל
כבותלולים.  הקפד על כך במיוחד בנסיעה בר

עמוס.

ת שיוט, מגבילבר נכון גם אם הפעלת בקרהד
חק.מהירות או דיסטרוניק מר

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 עלול אפילו לגרום לתקלה במער

קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור
משענת לרגל. אל תלחץ בו�זמנית על דוושת

הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.

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
את הבלמים מהר יותר ותגן עליהם מפני קורוזיה.

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.

כדי להסיר שאריות מלח, בלום מדי פעם£
ב לתנאי התנועה.ך מקדיש תשומת לבעוד

לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בסוף£
הנסיעה ובתחילתה של נסיעה הבאה.

כב שלפנים.חק גדול יותר מהרשמור מר£

פידות ודיסקות בלמים חדשותר

פידות בלמים ודיסקיםפידות בלמים חדשים / רר
ביים רקשהוחלפו מציגים ביצועי בלימה מיט

ך כמה מאות קילומטרים. ניתןלאחר נהיגה לאור
לפצות על אפקט הבלימה המופחת באמצעות

ב יותר על דוושת הבלמים.הפעלת כוח ר

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
פידות בלמים מאושרות לכליכבך רק רלהתקין בר

ס בנץ או בעלות תו איכות זהה.כב של מרצדר
כבפידות בלמים שלא אושרו לשימוש בכלי רר

ס בנץ או שאינן באיכות זהה עלולותשל מרצד
כבך.להשפיע על בטיחות ההפעלה של ר

)SLC 43 AMGכת בלמים חזקים (דגם מער

 הותאמוAMGדנת כות בלמים של סמער
ביהן תכונותכילעומסים כבדים, לכן נושאים ר

מתאימות,שעלולות לגרום לרעשים בעת בלימה.
הרעשים תלויים:

במהירות£

בכוח בלימה£

ה חיצונית לדוגמה טמפרטורבה,ביבתנאי ס£
ולחות

ת לסחרור גלגלים ולתאונה.קיימת סכנה מוגבר

אל תוריד הילוכים בכביש חלק למען בלימת מנוע

נוספת.

בועה על דוושת הבלמים עלולהלחיצה 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.

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.
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ה אזהר  

כת הבלימה, כגוןבים הנפרדים של מערכיבלאי הר
פידות בלמים או בלמי דיסק, תלוי בסגנון נהיגהר

אישי ובתנאי הפעלה.

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�תכליתי. אם אתה נוהגהמופיעות בצג הר
ביעותבדוק בקך כלל, דאג לרבמהירות גבוהה בד

כת הבלמים.את מער

בות.חובה לציית להוראות אלה בכל הנסי

ת, אתה עלול לגרום נזק למנוע,אחר
בת ההילוכים.כב או לתילאלקטרוניקת הר

ברו בהם מים,ך שהצטראם עליך לנהוג בקטעי ד
נא זכור:

אסור שמפלס המים העומדים יעלה על הקצה
כב.כב הרהתחתון של מר

אסור לנהוג במהירות העולה על “קצב ההליכה

 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 עלולה 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.

ה אזהר  
אם צינור הפליטה חסום  או אם לא ניתן לאוורר

כב לכוד בשלג), גזיםכב כהלכה (אם הראת הר
 עלולים)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 חשוףאוויר טובה, פתח חלון בצד הר
לרוח.

כזף בתחילת העונה במרכבך לחורהכן את ר
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

כים חלקות.רבה במיוחד בדעליך לנהוג בזהירות ר
הימנע מהאצות פתאומיות ומתמרוני היגוי

ת השיוט.ובלימה פתאומיים. אל תפעיל את בקר

ף   נהיגה בחור

אם אתה מוריד הילוך על כביש חלק כדי להגיע
לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים המניעים
עלולים לאבד את אחיזתם. מצב זה מגביר את

סכנת ההחלקה ותאונה.

בלימה נוספתבכביש חלק, אל תוריד הילוכים ל
של המנוע.
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כות נהיגהמער

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.

הערות בטיחות חשובות

תאם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, בקר
השיוט לא יכולה להפחית את סכנת התאונה או

ת שיוט אינה בקרלגבור על חוקי הפיזיקה.
ך, מזג האוויר או התנועה.רבת בתנאי הדמתחש

באחריותך לשמורבד.  ת שיוט היא כלי עזר בלבקר
כב,כב שלפניך ועל מהירות הרחק מהרעל המר

ב הנסיעה.בלום בזמן ולהישאר בנתיל

ת השיוט במצבים הבאים:אל תפעיל את 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 כבד אופל, גשב ערה עקבתנאי ראות ירוד£

שלג.

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור

ת שיוטידית בקר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר.
.LIMנורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית או לקריאה.לשמיר
ה.למהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
נמוכה יותר.

.הנתשמ קינורטדיפסל טויש תרקב ןיב רבעמל
ת שיוט.לנטרול של בקר

כב עומד להחליק או אם לא ניתן לעצוראם הר
אותו במהירות נסיעה אטית:

בשלבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿
הילוך סרק.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.Nהעבר את ידית ההילוכים למצב 

כב באמצעות תיקונינסה להשתלט על הר¿
היגוי.

תה החיצונית אינו נועד לשרמחוון הטמפרטור
ח על הכביש, ולכן אינו מתאיםה מפני קרכאזהר
ה החיצונית מוצגיםה זו. שינויים בטמפרטורלמטר

בעיכוב קל.

ת הקיפאוןה הנמצאת מעט מעל נקודטמפרטור
ח. ייתכןך לא מכוסה בקרראינה ערובה לכך שהד

ח, במיוחד באזוריםכי הכביש מכוסה בקר
כב עלול להסתחרר אםמיוערים ועל גשרים. הר

לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך. התאם את
ך ומזג האוויר.רסגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

ך,רת לתנאי הדב מיוחדעליך להקדיש תשומת ל
ת הקיפאון.ה חיצונית קרובה לנקודאם טמפרטור

למידע נוסף על נהיגה עם שרשראות שלג, ראה
 עמוד 270).«(

למידע נוסף על נהיגה עם צמיגי קיץ, ראה
 עמוד 269).«(

ף“הקפד על ההערות בנושא “הפעלה בחור
 עמוד 269).«(
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בת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר

נהג תמיד במהירויות מנוע מתאימות£
ולא חריגות

העבר הילוך בזמן.£

ואם אפשר, אל תוריד כמה הילוכים ב£
זמנית.

הה או קריאה למהירות שנשמרשמיר

קינורטדיפסהו טוישה תרקבאת  ליעפהל ןתינ
ת השיוט.המשתנה באמצעות ידית בקר

ת השיוט מציינתבידית בקר  LIMנורית חיווי 
ה:כת נבחראיזו מער

תה בקר נבחרכבויה:  LIMנורית חיווי £
שיוט.

 נבחרדולקת:  LIMנורית חיווי £
ספידטרוניק משתנה.

ת שיוט, תוצג המהירותכאשר אתה מפעיל בקר
5ב�תכליתי במשך ה בזיכרון בצג הרהשמור

בועשניות. לאחר מכן, תוצג המהירות באופן ק
במחוון המצב ביחד עם הסמל )איור).

כב המצוידים בחוגה בתוך מד המהירות,בכלי ר
בין המהירותיידלקו שנתות החוגה בקטע ש

ה כעת לקצה החוגה.השמור

ת מהירותבוע ושמראם הפעלת את המגביל הק
הבזיכרון, יידלקו השנתות עד למהירות השמור

בזיכרון.

ת שיוטת בקרבחיר

 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

תה והעלתהאחסון מהירות בזיכרון, שמיר

ה עליהאחסון המהירות הנוכחית ושמיר

כב למהירות הרצויה.האץ את הר¿

ת השיוט למעלהה על ידית בקרלחץ בקצר¿
. או למטה 

ת שיוטהסר את רגלך מדוושת ההאצה. בקר¿
כב שומר על המהירותמופעלת. הר

המאוחסנת בזיכרון באופן אוטומטי.

ניתן לאחסן בזיכרון את המהירות הנוכחית
אם היא גבוהה מ� 30 קמ“ש.

ת השיוט לא תשמור עלייתכן כי בקר
בעה בנסיעה בעליות. נסיעההמהירות שנק

ה בזיכרון תחודש ביציאהבמהירות השמור
ת עלת שיוט שומרמהעלייה. בירידות בקר

המהירות המאוחסנת בזיכרון באמצעות
הפעלת בלמים אוטומטית.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿
.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿
ת השיוט היאבהפעלה הראשונה של בקר

תשמור בזיכרון את המהירות הנוכחית או
 למהירות האחרונהכבתווסת את מהירות הר

ה בזיכרון.שנשמר

ת מהירותרהגד

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.מוגבר

לשינוי המהירות במרווחים של 10¿
ת השיוט כלפי לחץ את ידית בקרקמ“ש:
ה.ת עצירמעבר לנקוד או מטה  מעלה 

ה אזהר  
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא

כב בולם אונמוכה מהמהירות הנוכחית, כלי הר
מאיץ. אם אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת,

בלום בפתאומיות. קיימת סכנתכב עלול לכלי הר
תאונה.

בלפני קריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון שים ל
ב לתנאי התנועה. אם אינך יודע מהי המהירותל

המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה שוב.
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תה בזיכרון מוגברהמהירות האחרונה השמור
או מופחתת.

ייתכן כי המהירות המוצגת במד המהירות
הנמוכה  במקצת מהמהירות שנשמר

בזיכרון.

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.

ת השיוטנטרול בקר

ה אזהר  

חקדיסטרוניק מר
)Distance Pilot DISTRONIC(

הערות כלליות

חק מווסת את המהירות ומסייעדיסטרוניק מר
כב שלפניך באופןחק מהרלך לשמור על המר

כתכב מזוהים באמצעות מעראוטומטי. כלי ר
חק בולם באופןחיישני הרדאר. דיסטרוניק מר

ה אואוטומטי כדי לא לחרוג מהמהירות השמור
כב שלפנים.ר מהרחק המוגדכדי לשמור על המר

הורד הילוך בזמן בנהיגה בירידות ארוכות ותלולות.
כב עמוס. פעולההקפד על כך במיוחד בנסיעה בר

זו תאפשר לך להשתמש באפקט הבלימה של
כת הבלמיםהמנוע, להפחית את העומס על מער

ולמנוע את חימום היתר של הבלמים ואת הבלאי
המואץ שלהם.

חק מזהה שקיימת סכנתאם דיסטרוניק מר
ה חזותית וקולית.בל אזהרהתנגשות, אתה תק

חק אינובותך תפקוד דיסטרוניק מרללא התער
יכול למנוע התנגשות. במצב זה יושמע צליל

ה של תפקודה לסירוגין ונורית האזהראזהר
חק תידלק בלוח המחוונים. בלוםת המראזהר

כב שלפניך אוחק מהרמיד כדי להגדיל את המר
נקוט פעולת התחמקות, אם בטוח לעשות זאת.

חק יסייע לך בעת נהיגה,כדי שדיסטרוניק מר
בות לפעול.כת חיישני הרדאר והמצלמה חיימער

בין 0 קמ“שחק פועל במהירויות שדיסטרוניק מר
בין 200 קמ“ש.ל

כיםרחק בנהיגה בדאל תשתמש בדיסטרוניק מר
בעלות שיפועים תלולים.

הערות בטיחות חשובות

ת שיוט:כים לנטרל בקררישנן כמה ד

.ת השיוט לפנים לחץ קלות על ידית בקר¿
או
בלום.¿
או
ת השיוט בכיוון החץהזז קלות את ידית בקר¿

.
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
בת הילוכים ידנית אתהכב עם תיבכלי ר£

בות זאת מהירותב הילוך גבוה מדי ובעקמשל
המנוע נמוכה מדי.

ב.סייען בלימה מתער£
.Dאתה מוציא את בורר ההילוכים ממצב £

ה.ת שיוט מנוטרלת, יישמע צליל אזהראם בקר
Cruise control offניתן לראות את ההודעה 

ב�תכליתית השיוט מנוטרלת) בצג הר(בקר
למשך כחמש שניות.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
נמחקת, כאשר אתה מדומם את המנוע.

חק אינו מזהה:דיסטרוניק מר
אנשים או בעלי חיים£
כב נייחים אוך כגון כלי ררמכשולים נייחים בד£

חונים
כב חוציםכב הנוסעים בכיוון הנגדי או כלי רכלי ר£

חק עלול לא להפיקתוצאה מכך, דיסטרוניק מרכ
ב במצבים אלה. קיימת סכנתהתרעות או להתער

ב לתנאי התנועה והיה מוכןתאונה. תמיד שים ל
בלום.ל
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חק לא תמיד יכול לזהות בבירורדיסטרוניק מר
כבים.ך אחרים או מצבי תנועה מוררמשתמשי ד

חק עלול:במקרים אלה דיסטרוניק מר
בלום אתת שווא ולאחר מכן ללהפיק אזהר£

כבהר
בה ולא להתערלא להפיק אזהר£
בלום בפתאומיותלהאיץ או ל£

קיימת סכנת תאונה.
בלום, במיוחדהמשך לנהוג בזהירות והיה מוכן ל

חק.בות האזהרות של דיסטרוניק מרבעק

כבך בכוח שהוא 50%חק בולם את רדיסטרוניק מר
בי. אם כוח האטהלכל היותר מכוח ההאטה המר

חק התרעהזה אינו מספיק, יפיק דיסטרוניק מר
קולית וחזותית. קיימת סכנת תאונה.

הפעל בעצמך את הבלמים במצבים אלה ונסה
לנקוט פעולות התחמקות.

HOLDחק או תפקוד  דיסטרוניק מראם

כב בולם באופן אוטומטימופעלים, הר
במצבים מסוימים.

חקכב, נטרל דיסטרוניק מרכדי למנוע נזק לר
 במצבים הבאים או דומים:HOLDותפקוד 

כבת רבעת גריר£

חיצת מכוניותבמתקן לר£

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך,
חק לא יכול להפחית את סכנתדיסטרוניק מר

בטל את חוקי הפיזיקה. דיסטרוניקהתאונה או ל
ך, מזג האוויררב בתנאי הדחק אינו מתחשמר

בד.חק הוא כלי עזר בלאו התנועה. דיסטרוניק מר
כב שלפניךחק מהרבאחריותך לשמור על המר

בבלום בזמן ולהישאר בנתיכב, לועל מהירות הר
הנסיעה.

חק במצביםאל תשתמש בדיסטרוניק מר
הבאים:

ך ותנועה שלא מאפשרים לךרבתנאי ד£
בועה כגון עומס תנועהלשמור על מהירות ק

כים מפותלות.ראו ד

כים חלקות. בלימה או האצהרבנהיגה בד£
עלולה לגרום לאבדן האחיזה בגלגלים

כב.המניעים ולהחלקת הר

ם כבדפל, גשב ערכאשר הראות לקויה עק£
או שלג.

כב צריםחק עלול לא לזהות כלי רדיסטרוניק מר
כבהנוסעים מלפנים כגון אופנועים, או כלי ר

ב אחר.הנוסעים בנתי

פעולת הזיהוי של המכשולים עלולה להיפגם
ב:בעיקר עק

חיישנים מלוכלכים או חסומים.£

ם כבד.שלג או גש£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים.£

החזרים חזקים של קרינת רדאר, לדוגמה£
ב�קומות.בחניון ר

כבחק מפסיק לזהות כלי ראם דיסטרוניק מר
מלפנים, הוא עלול להאיץ בפתאומיות כדי להגיע

ה בזיכרון.למהירות השמור

מהירות זו עלולה:

ךרב פנייה או יציאה מדלהיות גבוהה מדי לנתי£
ה.מהיר

ב הימני, שתעקוף כלילהיות כה גבוהה בנתי£
ב השמאלי.כב בנתיר

ב השמאלי, שתעקוףלהיות כה גבוהה בנתי£
ב הימני.כב בנתיכלי ר

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור

ת השיוטידית בקר

ת השיוטידית בקר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר.

חק המינימלי.ביעת המרלק
.LIMנורית חיווי 

לאחסון המהירות הנוכחית ולהעלאת
המהירות האחרונה שאוחסנה.
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לאחסון המהירות הנוכחית או נמוכה יותר. 

חק למגביללמעבר בין דיסטרוניק מר
משתנה.

חק.להפסקת פעולה של דיסטרוניק מר

חק ומגבילבאפשרותך להפעיל דיסטרוניק מר
ת השיוט.משתנה באמצעות ידית בקר

ת השיוט מציינתבידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה:כת נבחראיזו מער

חקדיסטרוניק מרכבויה:   LIMנורית חיווי £
ה.נבחר

 המגביל דולקת: LIMנורית חיווי £
המשתנה נבחר.

חקת דיסטרוניק מרבחיר

 כבויה. אם היא LIMבדוק אם נורית החיווי ¿
חק נבחר כבר.כבויה, דיסטרוניק מר

ת השיוט בכיווןאם לא, לחץ על ידית בקר
.החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה.חק נבחרכבית. דיסטרוניק מר

חק ואחסוןהפעלה של דיסטרוניק מר
תה והעלתהמהירות בזיכרון, שמיר

הערות בטיחות חשובות

HOLDחק או תפקוד אם דיסטרוניק מר

כב בולם באופן אוטומטי במצביםמופעלים, הר
מסוימים.

חקכב, נטרל דיסטרוניק מרכדי למנוע נזק לר
 במצבים הבאים או דומים:HOLDותפקוד 

כבת רבעת גריר£

חיצת מכוניותבמתקן לר£

חק, התנאים הבאיםכדי להפעיל דיסטרוניק מר
בים להתקיים:חיי

ב לפעול. ייתכן כי יהיה עליך לנהוגהמנוע חיי£
במשך כשתי דקות לפני שיהיה דיסטרוניק

חק מוכן לפעולה.מר

יש לשחרר את בלם החניה החשמלי.£

בת להיות פעילה אך לא חייESPכת מער£
ב.להתער

אין להפעיל סייען חניה פעיל.£

.Dב את בורר ההילוכים במצב יש להצי£

ה כאשר אתהבת להיות סגורדלת הנהג חיי£
D ל� Pמעביר את בורר ההילוכים ממצב 

ה.בת להיות חגורת הבטיחות שלך חייוחגור

ה.בת להיות סגורמי חיידלת הנוסע הקד£

כב יסתחרר.אסור שהר£

הפעלה

ת השיוטה את ידית בקרמשוך משיכה קצר¿
. או למטה , למעלה כלפיך 

חק נבחר.דיסטרוניק מר

ת השיוט לחוצה למעלההחזק את ידית בקר¿
גת המהירותעד להש או למטה  

הרצויה.

כבךהסר את רגלך מדוושת ההאצה. ר¿
כב מלפנים,מתאים את מהירותו לזו של הר

ה הרצויה.אך רק עד למהירות השמור

אם אינך משחרר את דוושת ההאצה באופן
Distance Pilot passiveמלא, תופיע ההודעה 

ב�חק לא פעיל) בצג הר(דיסטרוניק מר
חקה זה לא יישמר המרתכליתי.במקר

כב האיטי שנוסע לפניך. מצבהבע מהרשנק
בע את המהירות.של דוושת ההאצה יק

כב נייח.חק בעת שהרניתן להפעיל דיסטרוניק מר
בוע היא 30המהירות המינימלית שניתן לק

קמ“ש.

הפעלה במהירות הנוכחית/מהירות האחרונה
השנשמר

ה אזהר  
ה בזיכרון והיאאם אתה מעלה את מהירות השמור

כב מאיץ או בולם.שונה מהמהירות הנוכחית, הר
כב עלולה, הראם אינך יודע מהי המהירות השמור

בלום או להאיץ בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.ל

ה בזיכרון, הבאלפני העלאת המהירות השמור
בון את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהיבחש

ה, שמור את המהירות הרצויההמהירות השמור
שוב.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿
.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה. בהפעלה¿
חק הוא ישמורהראשונה של דיסטרוניק מר
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בזיכרון את המהירות הנוכחית או יווסת את
הכב למהירות האחרונה שנשמרמהירות הר

בזיכרון.

תחילת נהיגה והמשכה

אם ברצונך להתחיל לנסוע בסיוע של¿
הסר את רגלך מדוושתחק: דיסטרוניק מר

הבלמים.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿
.

או

ה.חק מופעל: האץ בקצראם דיסטרוניק מר¿
כבך מתחיל לנסוע ומתאים את מהירותור

כב לא זוההכב שלפניך. אם שום רלזו של הר
בעהכבך מאיץ למהירות שנקמלפנים, ר

מראש.

כב יכול להתחיל לנסוע אם הוא פונה אלהר
ב אחר.מכשול בלתי מזוהה או אם הוא נוסע בנתי

כב בולם אוטומטית. היה מוכןה זה הרבמקר
בלום בכל עת.ל

חק מתפקדכב לפניך, דיסטרוניק מראם אין כלי ר
ת שיוט.בקרבאופן זהה ל

כב איטי מלפנים,חק מזהה ראם דיסטרוניק מר
ת.בחרחק שכבך. כך נשמר המרבלום את רהוא י

כב שלפניךחק מזהה שהראם דיסטרוניק מר
מאיץ, הוא יגביר את מהירות הנסיעה. עם זאת,

בד.ה בזיכרון בלכבך מאיץ עד למהירות ששמורר

ת תכנית הנהיגהבחיר

ביחק תומך בסגנון נהיגה ספורטידיסטרוניק מר
 עמוד« (+S או Sאם אתה בוחר תכנית הנהיגה 

כב שלפנים או למהירות121). האצה עד לר
תבעה מראש היא דינמית יותר. אם בחרשנק

כב מאיץ באופן חלק, הרC או Eתכנית נהיגה 
יותר. מומלץ להפעיל תכנית זו בנהיגה בעומסי

תנועה.

ביםהחלפת נתי

ךראם ברצונך לעבור למסלול העקיפה בנהיגה בד
חק יתמוך בךבים, דיסטרוניק מרבת נתיר

במקרים הבאים:

מהירות נסיעתך גבוהה מ� 70 קמ“ש£

כבחק מהרחק שומר על המרדיסטרוניק מר£
שלפנים

אתה מפעיל את מחווני האיתות הנכונים£

חק לא מזהה כעת סכנתדיסטרוניק מר£
התנגשות

כב מאיץ. האצהאם תנאים אלה מתקיימים, הר
ב מדיבים תימשך זמן רתיקטע אם החלפת נתי

כב שלפניך.כבך לרחק בין ראו אם יקטן המר

העציר

כב שנבלם באמצעות סייעןאם אתה יוצא מהר
בד, הוא עלול להתחיל לנועחק בלדיסטרוניק מר

אם:

כת או באספקת החשמלקיימת תקלה במער£

חק מופסק באמצעות ידיתדיסטרוניק מר£
ת השיוט בידי נוסע או מבחוץ, לדוגמה.בקר

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

כבנוסע, לדוגמה, מאיץ את הר£

קיימת סכנת תאונה.

כב תמיד נטרל דיסטרוניקלפני היציאה מהר
כב נגד תזוזה.חק ואבטח את הרמר

למידע נוסף על הפסקת פעולה של דיסטרוניק
 עמוד 147).«חק, ראה (מר

כב לפניךאם דיסטרוניק פלוס מזהה שהר
ה מלאה.כבך עד לעצירבלום את רעוצר, הוא י

כבך עצר, הוא נשאר נייח ואינך צריךלאחר שר
ללחוץ על דוושת הבלמים.

לאחר פרק זמן קצר מופעל בלם החניה
החשמלי שמשחרר את בלמי השירות.

כבךר יגיע רחק המינימלי שהוגדבהתאם למר
חק גדול דיו מאחוריה מלאה במרלעציר

בעחק המינימלי נקכב שלפנים. המרהר
ת השיוט.באמצעות הבקר שעל ידית בקר
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ב מצבחק מופעל, ישולק מרכאשר דיסטרוני
 באופן אוטומטי אם:Pהחניה 

ת ודלתת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£
הנהג פתוחה.

המנוע דומם, אלא אם נכבה באופן אוטומטי£
ECO start/stopבידי התפקוד 

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר
חק מופעל כאשראוטומטי, אם דיסטרוניק מר

כב נייח ומתקיימים התנאים הבאים:הר

כתקיימת תקלה במער£

אספקת החשמל אינה מספקת£

Pב מצב החניה אם ארעה תקלה, ייתכן כי ישתל
באופן אוטומטי.

ת מהירותרהגד

בעהזכור כי האצה או בלימה עד למהירות שנק
ע קט.עלולה להימשך רג

כדי ת השיוט למעלה לחץ על ידית בקר¿
 כדי להפחיתלהגביר מהירות או למטה 

מהירות.

לחץ לחיצה רצופה ארוכה או לחיצות חוזרות¿
ת השיוט עד שתגיעקצרות על ידית בקר

למהירות הרצויה.

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה נשמר
חק מופעל ומתאים אתדיסטרוניק מר

ך החדש שנשמר בזיכרון.כב לערמהירות הר

ה במרווחים שלשינוי המהירות השמור¿
תה על ידית בקר לחץ לחיצה קצר1 קמ“ש:

ת ההתנגדות כדיעד לנקוד השיוט למעלה 
 כדי להפחיתלהגביר מהירות או למטה 

מהירות.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
ת או מופחתת.מוגבר

ה במרווחים שללשינוי המהירות השמור¿
ה על ידיתלחץ לחיצה קצר10 קמ“ש: 

תמעבר לנקוד ת השיוט למעלה בקר
ההתנגדות כדי להגביר מהירות או למטה 

כדי להפחית מהירות.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
ת או מופחתת.מוגבר

חק המינימלית המררהגד

חק המינימלי עבוראפשרותך להגדיר את המרב
חק באמצעות שינוי טווח הזמן ביןדיסטרוניק מר

שנייה אחת לשתי שניות. באמצעות תפקוד זה
חק המינימלי שישמורבוע את המרניתן לק

כב שלפניך בהתאםחק מהרדיסטרוניק מר
חק זהכב. באפשרותך לראות מרלמהירות הר

 עמוד 146).«ב�תכליתי (בצג הר

ר כאשרחק המינימלי המוגדניתן לשנות את המר
חק מופעל או מנוטרל.דיסטרוניק מר

חק בטוחהקפד לנהוג בזהירות ולשמור על מר
כבחק לרכב שלפניך. התאם את המרמהר

שמלפנים, אם צריך.

ת השיוטידית בקר

. דיסטרוניק בכיוון סובב בקר להגדלה: ¿
כבךחק גדול יותר בין רחק ישמור על מרמר

כב שמלפנים.בין הרל

. דיסטרוניק בכיוון סובב בקר להקטנה: ¿
כבךחק קטן יותר בין רחק ישמור על מרמר

כב שמלפנים.בין הרל

חק בלוחתצוגות של דיסטרוניק מר
המחוונים

תצוגה במד המהירות
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חק מופעל, מקטע אחדבעת שדיסטרוניק מר
בעה.נדלקים בטווח המהירות שנק או שניים  

כב מלפנים,חק מזהה ראם דיסטרוניק מר
כבבין המהירות של הר נדלקים מקטעים 

.ה בין המהירות השמורל שלפניך 

מטעמי התכנון, המהירות המוצגת במד
המהירות עשויה להיות שונה במקצת

בעה עבור דיסטרוניקמהמהירות שנק
חק.מר

חק מנוטרלתצוגה כאשר דיסטרוניק מר

כב מלפנים, אם זוהה.ר
כבחק הנוכחי עד לרחק: המרמחוון מר
מלפנים.

כב מלפנים,ר עד לרחק מינימלי מוגדמר
מתכוונן.

כבך.ר

פיתבחר את תפקוד התצוגה הגר¿
 עמוד 176).«ך (רב הדבאמצעות מחש

חק מופעלתצוגה כאשר דיסטרוניק מר

כב מלפנים, אם זוהה.ר

כב שלפנים,חק מינימלי מפורט עד לרמר
מתכוונן.

ת השיוטידית בקר

כים להפסיק את פעולתו שלרקיימות כמה ד
חק:דיסטרוניק מר

ת השיוט לפניםלחץ קלות על ידית בקר¿
. או

כב נייח. אובלום, אלא אם הר¿

ת השיוטה על ידית בקרלחץ לחיצה קצר¿
.בכיוון החץ 

LIMהמגביל המשתנה נבחר. נורית החיווי 
ת השיוט נדלקת.בידית בקר 

בעת נטרול של דיסטרוניק פלוס תראה את
חק(דיסטרוניק מר Distance Pilot offההודעה 

ב�תכליתי למשך כחמש שניות.מנוטרל) בצג הר

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
ממת המנוע.נמחקת בעת הד

חק לא מנוטרל אם אתה לוחץדיסטרוניק מר
על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם אתה מאיץ

חק מתאים אתכדי לעקוף, דיסטרוניק מר
הכב למהירות האחרונה שנשמרמהירות הר

בזיכרון בתום העקיפה.

חק מנוטרל אוטומטית אם:דיסטרוניק מר

אתה מפעיל את בלם החניה החשמלי או£
 באופן אוטומטי.אם הוא מופעל

כבך.ר

חק מופעל.דיסטרוניק מר

פיתבחר את תפקוד התצוגה הגר¿
 עמוד 176).«ך (רב הדבאמצעות מחש

חק תופיע המהירותבעת הפעלת דיסטרוניק מר
ה בזיכרון בתצוגה במשך חמש שניותהשמור

ך.לער

חקהפסקת פעולה של דיסטרוניק מר
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בת או אתה מנטרל מתערESPכת מער£
ESP

N או P ,Rב מצב בת ההילוכים משולבתי£

ת השיוט כלפיךאתה מושך את ידית בקר£
מיכדי להתחיל לנסוע ודלת הנוסע הקד

פתוחה

כב החליקהר£

חק מנוטרל באופן אוטומטי,אם דיסטרוניק מר
Distance Pilot offה. ההודעה יישמע צליל אזהר

ב�חק מנוטרל) תופיע בצג הר(דיסטרוניק מר
תכליתי למשך כחמש שניות.

חק בנהיגהעצות לשימוש בדיסטרוניק מר

הערות כלליות

ך ותנועהרת לתנאי דב מיוחדהקדש תשומת ל
המתוארים בהמשך. במצבים אלה בלום, אם

חק.צריך. במקרים אלה ינוטרל דיסטרוניק מר

לוקיעמ האיצי וא לוקיעל הסינכ ,תוינפ עוציב

כבחק יכולת מוגבלת לזהות כלי רלדיסטרוניק מר
בלום בפתאומיותכבך עשוי לבעת ביצוע פנייה. ר

או מאוחר.

בכב שאינם נוסעים באמצע הנתיכלי ר

כבחק עלול לא לזהות כלי רדיסטרוניק מר
כבחק מהרשנכנסים (“חותכים“) לפניך. המר

שלפניך יהיה קצר מדי.

כב צריםכלי ר

כב שאינםדיסטרוניק פלוס עלול לא לזהות כלי ר
כבחק מהרב שלהם. המרנוסעים באמצע הנתי

שלפניך יהיה קצר מדי.

בכב אחרים המחליפים נתיכלי ר

כבם זיהה את כלי הרחק טרדיסטרוניק מר
ב בשל מימדיושלפנים אם הוא נוסע בקצה הנתי

כב שלפניך יהיה קצר מדי.חק מהרהצרים. המר

כב נייחיםמכשולים וכלי ר

חק לא בולם לפני מכשולים או לפנידיסטרוניק מר
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כב המזוההכב נייחים. לדוגמה, אם הרכלי ר
כב חונה,מבצע פנייה וחושף מכשול או ר

בלום לפניהם.חק לא ידיסטרוניק מר

כב חוציםכלי ר

גוי כליחק עלול לזהות באופן שדיסטרוניק מר
בך.כב החוצים את נתיר

אם אתה מפעיל דיסטרוניק פלוס במצבים
כב עלול להתחיל לנסוע שלאהבאים, הר

במכוון:

בצמתים מרומזרים, לדוגמה.£

כב מלפנים בצדו השני שלאם ישנו ר£
 מופעל.HOLDהצומת ותפקוד 

  מגביל מהירות

הערות כלליות

המגביל בולם אוטומטית כדי לא לחרוג
בעה. בירידות ארוכות ותלולות,מהמהירות שנק

כב עמוס, עליך להוריד הילוך בזמן.בפרט אם הר
פעולה זו תאפשר לך להשתמש באפקט
הבלימה של המנוע, להפחית את העומס על

כת הבלמים ולמנוע את חימום היתר שלמער
הבלמים ואת הבלאי המואץ שלהם.

בוע מגבלת מהירות משתנה אובאפשרותך לק
בועה:ק

תבית מותר� לנהיגה במהירות מרמשתנה £
באזורים בנויים, לדוגמה

� להגבלת מהירות לטווח ארוךבועה ק£
ף, לדוגמהלנהיגה לאחר התקנת צמיגי חור

 עמוד 151).«(

ייתכן כי המהירות המוצגת במד המהירות
נמוכה  במקצת מהגבלת המהירות

ה בזיכרון.שנשמר

הערות בטיחות חשובות

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך, מגביל
המהירות לא יכול להפחית את סכנת התאונות

בטל את חוקי הפיזיקה. המגביל אינואו ל
ך, מזג האוויר או התנועה.רב בתנאי הדמתחש

בד. אתה אחראימגביל המהירות הוא כלי עזר בל
כב שלפניך, על מהירותחק מהרת המרעל שמיר

כב ועל הבלימה בזמן.הר

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על
ה.המהירות השמור

מגביל מהירות משתנה

ת השיוטידית בקר

ת השיוטידית בקר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר
LIMנורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית או להעלאתלשמיר
ההמהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
נמוכה יותר

חקת שיוט לדיסטרוניק מרלמעבר בין בקר
למגביל משתנה

לנטרול מגביל משתנה

ת שיוט או דיסטרוניקבאפשרותך להפעיל בקר
תחק ומגביל משתנה באמצעות ידית בקרמר

השיוט.

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
ה:כת נבחרמציינת איזו מער

ת שיוט אובקרכבויה:   LIMנורית חיווי £
דיסטרוניק פלוס נבחרו.

המגביל דולקת:  LIMנורית חיווי £
המשתנה נבחר.
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ה אזהר  

ת השיוט כדי להגבילניתן להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“ש בעתאת המהירות לכל ער

שהמנוע פועל.

ת מגביל המהירות המשתנהבחיר

 דולקת. אם LIMבדוק אם נורית החיווי ¿
היא דולקת, המגביל המשתנה נבחר כבר.

ת השיוט בכיווןאם לא, לחץ על ידית בקר
.החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
דולקת. המגביל המשתנה נבחר.

ת המהירות הנוכחית בזיכרוןשמיר

ת השיוט למעלהה על ידית בקרלחץ בקצר¿
. או למטה 

ה בזיכרון. המהירותהמהירות הנוכחית נשמר
ה תופיע למשך חמש שניות בצגשנשמר

ב�תכליתי.הר

הת שיוט: המהירות השמורכב עם בקרכלי ר
מוצגת במחוון המצב.

חק: המקטעיםכב עם דיסטרוניק מרכלי ר
נדלקים במד המהירות מתחילת החוגה עד

ה.למגבלת המהירות שנבחר

ת השיוט כדי להגבילניתן להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“ש בעתאת המהירות לכל ער

שהמנוע פועל.

ת המהירות הנוכחית בזיכרון והעלאתשמיר
ההמהירות האחרונה שנשמר

ה בזיכרוןאם אתה מעלה את המהירות השמור
כב מאט. אםוהיא נמוכה מהמהירות הנוכחית, הר

כב עלולה, הראינך יודע מהי המהירות השמור
בלום בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.ל

ך והתנועה לפני העלאתרב לתנאי הדשים ל
ה בזיכרון. אם אינך יודע מהיהמהירות השמור
ה, שמור את המהירות הרצויההמהירות השמור

שוב.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿
.

ת מהירותרהגד

ה במרווחים שלשינוי המהירות השמור¿
ה על ידיתלחץ לחיצה קצר10 קמ“ש: 

תמעבר לנקוד ת השיוט למעלה בקר
ההתנגדות כדי להגביר מהירות או למטה 

כדי להפחית מהירות.

או

תהחזק את הידית לחוצה מעבר לנקוד¿
גת המהירות הרצויה.ההתנגדות עד להש

כדי ת השיוט למעלה לחץ על ידית בקר
 כדי להפחיתלהגביר מהירות או למטה 

מהירות.

ה במרווחים שלשינוי המהירות השמור¿
תה על ידית בקרלחץ לחיצה קצר1 קמ“ש: 

 כדי להגביר מהירות אוהשיוט למעלה 
 כדי להפחית מהירות.למטה 

או

תת השיוט לחוצה בנקודהחזק את ידית בקר¿
גת המהירות הרצויה.ההתנגדות עד להש

כדי ת השיוט למעלה לחץ על ידית בקר
 כדי להפחיתלהגביר מהירות או למטה 

מהירות.

ת מגביל המהירות למצב לא פעילהעבר

תאם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד
הלחץ (קיק�דאון), מגביל המהירות עובר למצב

ב�לא פעיל. ההודעה הבאה תופיע בצג הר
 (מגביל מהירות לאLimiter passive תכליתי
פעיל).

לאחר מכן, באפשרותך לחרוג מהמהירות
ה בזיכרון. מגביל המהירות מופעל שובהשמור

אם אתה:

ה ללאנוהג לאט יותר מהמהירות השמור£
קיק�דאון

מגדיר מהירות חדשה£

המעלה את המהירות האחרונה שנשמר£

ב�תיעלם מהצג הר Limiter passiveההודעה 
תכליתי.
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ה אזהר  

בוע נשאר פעיל אפילו אם מנוטרלהמגביל הק
המגביל המשתנה. מהירות הנהיגה תהיה נמוכה

ה בזיכרון, אפילו בעת הפעלתמהמהירות השמור
הקיק�דאון.

הפסקת פעולה של מגביל המהירות

ת השיוטידית בקר

כים להפסיק את פעולתו שלרקיימות כמה ד
מגביל המהירות המשתנה:

ת השיוט לפניםלחץ קלות על ידית בקר¿
. או

ת השיוט בכיווןה על ידית בקרלחץ בקצר¿
.החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
כבית. מגביל המהירות המשתנה מנוטרל.

חק נבחרו.ת שיוט או דיסטרוניק מרבקר

בת הילוכים ידנית: מגביל המהירותכב עם תיכלי ר
המשתנה מפסיק לפעול אם אתה מעלה הילוך

ת באופןוכתוצאה מכך, מהירות המנוע יורד
פתאומי. לא ניתן לנטרל את המגביל המשתנה

באמצעות בלימה.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
ממת המנוע.נמחקת בעת הד

בועמגביל מהירות ק

בית שלאם ברצונך להגביל את המהירות המר
כב למשך תקופה ארוכה (לדוגמה, בנהיגההר

ף), ניתן להגדיר את המהירותעם צמיגי חור
בית הרצויה באמצעות מגביל המהירותהמר

בוע.הק

ך כדי להגביל אתרב הדהשתמש במחש
ך בין 160 קמ“ש ל�240 קמ“שהמהירות לכל ער

 עמוד 180).«(

ה, היאגת המהירות השמורע קט לפני השרג
ב�תכליתי. כאשר אתה לוחץ עלתוצג בצג הר

 לאישור, לא יוצגו כבר הודעות או 
ממת המנוע. המהירות תוצג שובתצוגה בעת הד

רק בעת התנעת המנוע מחדש.

HOLD   תפקוד

הערות כלליות

 יכול לסייע לנהג במצבים הבאים:HOLDתפקוד 

רונות תלולים.בתחילת נסיעה, במיוחד במד£

בתמרונים על מדורונות תלולים.£

בנסיעה בעומס תנועה.£

ך בלחיצה על דוושתכב נשאר נייח ללא צורהר
הבלמים.

 מנוטרלHOLDאפקט הבלימה בוטל ותפקוד 
כאשר אתה לוחץ על דוושת ההאצה כדי להתחיל

לנסוע.

הערות בטיחות חשובות

כב הוא עלול להתחיל לנועאחרי שאתה יוצא מהר
 אם:HOLDאף על פי שנבלם בידי תפקוד 

כת או באספקת החשמלקיימת תקלה במער£

 מנוטרל באמצעות לחיצה עלHOLDתפקוד £
דוושת ההאצה על�ידי נוסע, לדוגמה

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

קיימת סכנת תאונה.

HOLDכב תמיד נטרל תפקוד לפני היציאה מהר
כב נגד תזוזה.ואבטח את הר

HOLD דוקפת וא קחרמ קינורטסיד םא

יטמוטוא ןפואב םלוב בכרה ,םילעפומ
.םימיוסמ םיבצמב

קינורטסיד לרטנ ,בכרל קזנ עונמל ידכ
וא םיאבה םיבצמב HOLD דוקפתו קחרמ
:םימוד

כב.ת רבעת גריר£

חיצת מכוניות.במתקן לר£

 עמוד HOLD) ».(152נטרל תפקוד 
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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 £

חק מנוטרל.דיסטרוניק מר£

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 הילוכיםכב עם תיאתה מאיץ כלי ר£

בבת ההילוכים משולאוטומטית: רק אם בתי
.R או Dמצב 

בת הילוכים אוטומטית: אתהכב עם תיכלי ר£
.Pמעביר את בורר ההילוכים למצב 

אתה לוחץ על דוושת הבלמים בכוח מסוים£
ב� נעלמת מהצג הרHOLDעד אשר המילה 

תכליתי.
כב באמצעות בלםאתה מאבטח את הר£

החניה החשמלי.
חק.אתה מפעיל דיסטרוניק מר£

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 אוטומטי£
ECO start/stopבידי התפקוד 

כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר
 מופעל ומתקיימיםHOLDאוטומטי, אם תפקוד 

התנאים הבאים:
כת.אירעה תקלת מער£
אספקת החשמל אינה מספקת.£

אם ישנה תקלה בבלם החניה החשמלי, ייתכן כי
 באופן אוטומטי.Pב מצב ישול

בת הילוכים ידניתכב עם תיכלי ר

בלם החניה החשמלי מופעל באופן אוטומטי, אם
 מופעל ומתקיימים התנאיםHOLDתפקוד 
הבאים:

ת ודלתת הבטיחות של הנהג משוחררחגור£
הנהג פתוחה.

המנוע דומם, אלא אם נכבה באופן אוטומטי£
ECO start/stopבידי התפקוד 

כת.ישנה תקלה במער£
אספקת החשמל אינה מספקת£

 (בלוםBrake immediatelyייתכן כי ההודעה 
ב�תכליתי.מיד) תופיע בצג הר

לחץ מיד על דוושת הבלמים בחוזקה עד¿
שתיעלם ההודעה.

 מנוטרל.HOLDתפקוד 

דירים אם אתה מדומםיישמע צופר במרווחים ס
ת הבטיחות שלךאת המנוע, משחרר את חגור

HOLDאו פותח את דלת הנהג כל עוד תפקוד 
HOLDמופעל. הצופר מתריע בפניך כי תפקוד 

כב, הצלילמופעל עדיין. אם תנסה לנעול את הר
מושמע בעוצמה גבוהה יותר. ניתן לנעול את

.HOLDתפקוד כב רק לאחר הנטרול של הר

ממת המנוע ניתן להתניעו שובלאחר הד
.HOLDרק לאחר נטרול של תפקוד 
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כת שיכוך מותאמת  מער

הערות כלליות

 השיכוך המתכוונן:SLC 43 AMG     דגם
ביים. ספורטיAMGהמותאם מכונה מתלי 

כת השיכוך המותאמתמתלה המצויד במער
ת ומבקר את כיולמספק נוחות נהיגה משופר

המשככים ברציפות. מאפייני השיכוך מותאמים
להפעלה ולתנאי הנהיגה הקיימים.

מיםהשיכוך מכוון בנפרד בכל גלגל והוא תלוי בגור
הבאים:

יביטרופס ןונגס ,המגודל ,ךלש הגיהנה ןונגס£
ך.רהמצב של פני הד£

עמוד 121). «ה (תכנית הנהיגה שנבחר£

ת תוכנית נוחות או תוכנית נהיגהבחיר
חסכונית

מאפייניהחסכונית ובתכנית הנוחות בתכנית 
כבך נוחים יותר. לכן, בחר באחתהנהיגה של ר

מתכניות נהיגה אלה  אם אתה מעדיף לנהוג
בסגנון נוח יותר. כמו כן, בחר תכניות נהיגה אלה

כים ישרות, לדוגמה בקטעיםרה בדבנהיגה מהיר
כים מהירות.רישרים של ד

DYNAMICלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
SELECTבחר תכנית הנוחות או עד שתי

התכנית החסכונית.

ת תכנית ספורטבחיר

ספורטת המתלים הקשיחה יותר במצב רהגד
ע טוב יותר עם פני הכביש. בחרמבטיחה מג

תכנית נהיגה זו אם ברצונך לאמץ סגנון נהיגה
בי יותר בכבישים בין�עירוניים מפותלים,ספורטי
לדוגמה.

רפסמ  DYNAMIC SELECT ןצחל לע ץחל¿
.טרופס תינכת תריחבל שורדה םימעפה

ת תכנית ספורט פלוסבחיר

ספורטת המתלים הקשיחה יותר במצב רהגד
ע טוב יותר עם פני הכביש.מבטיחה מגפלוס 

בחר מצב זה כאשר אתה מאמץ סגנון נהיגה
כים בין�עירוניותרבי, לדוגמה, בדספורטי

מפותלות או בנהיגה במסלול מרוצים סגור.

 DYNAMIC SELECTלחץ על הבקר ¿
ת תכניתבחיררוש למספר הפעמים הד

.ספורט פלוסהנהיגה 

  PARKTRONIC

הערות בטיחות חשובות

PARKTRONICהוא סייען חניה אלקטרוני המצויד 
בחיישני רדאר. פרקטרוניק מבקר את האזור

כבך באמצעות 6 חיישנים בפגושב לרבישמס
מי ו� 4 חיישנים בפגוש האחורי. פרקטרוניקהקד

בין מכשול באופןכבך לחק בין רמציין את המר
חזותי וקולי.

PARKTRONIC בד ואינו תחליף הוא כלי עזר בל
בה הקרובה שלך. באחריותךביבך לסלתשומת ל

בצע תמרוני חניה בטוחים. ודא שאין אנשים,ל
כבבעלי חיים או מכשולים בטווח התמרון של הר

בעת החנייתו.

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£
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N או D ,Rבת ההילוכים למצב מעביר את תי£

משחרר את בלם החניה החשמלי.£

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 שמאל  חיישנים בפגוש הקד

(דוגמה).

ח ובוץ,בים להיות נקיים מלכלוך, קרהחיישנים חיי
ם עלול להיפגם. נקה את החיישניםת תפקודאחר

דיר, היזהר לא לשרוט אותם ולא לגרוםבאופן ס
 עמוד 249).«(להם נזק 

טווח החיישנים

מייםחיישנים קד

כ� 100 ס“מכזבמר

כ� 60 ס“מבפינות

חיישנים אחוריים

כ� 120 ס“מכזבמר

כ� 80 ס“מבפינות

חק מינימלימר

כ� 20 ס“מכזבמר

כ� 15 ס“מבפינות

אם קיים מכשול בטווח זה, תידלקנה תצוגות
ה. אםה הרלוונטיות ויישמע צליל אזהרהאזהר

חק יורד מתחת למינימום, ייתכן שהאזהרותהמר
לא תוצגנה יותר.
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התצוגות אזהר

מיה עבור האזור הקדתצוגת אזהר

כבמקטעים בצד שמאל של הר

כבמקטעים בצד ימין של הר

המציגים מוכנות לפעולהמקטעים 

חק ביןה מראות את המרתצוגות האזהר
ה עבורבין המכשול. תצוגת האזהרהחיישנים ל
מי ממוקמת על לוח המכשירים מעלהאזור הקד

ה עבורכזיים. תצוגת האזהרפתחי האוורור המר
האזור האחורי ממוקמת בין מוטות הגלגול.

כב מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעים צהובים ושני מקטעים
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם נדלקים
המקטעים הצהובים המציגים מוכנות לפעולה

.

בת ההילוכיםמצבו של בורר ההילוכים בתי
כב קובעים איזו תצוגתהאוטומטית וכיוון הר

ה תופעל בעת שהמנוע פועל.אזהר

בת הילוכים ידנית:תי

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

התצוגת אזהרמצב ידית הילוכים

מי מופעלהאזור הקדהילוך נסיעה לפנים
או

הילוך סרק

מיהאזורים הקידהילוך נסיעה לאחור
והאחורי מופעליםררדכב מידאו הר
לאחור

בת הילוכים אוטומטית:תי

הפעלה/נטרול של פרקטרוניק

הפעלה / הפסקת פעולה של פרקטרוניק

נורית חיווי

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר
 במתג2אתה מסובב את המפתח למצב  

ההתנעה.

פרקטרוניק מנוטרל. דולקת, אם נורית החיווי 

תפקוד הנחיית חניה מנוטרל גם הוא.
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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

םימודאה םיעטקמה קר
לש הרהזאה תוגוצתב םיקלוד
עמשנ ,ףסונב .קינורטקרפ
יתשכ ךשמב הרהזא לילצ
.תוינש

02 רובעכ לרטונמ קינורטקרפ
יוויחה תירונו ,ךרעל תוינש
.תקלדנ PARKTRONIC ןצחלב

רק המקטעים האדומים
הדולקים בתצוגות האזהר

של פרקטרוניק.
פרקטרוניק מנוטרל כעבור

ך.5 שניות לער

תקלות אפשריות של פרקטרוניק

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות     תקלה                                    סי

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.

 עמוד 249).«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.¿

 תפקוד הנחיית חניה

הערות בטיחות חשובות

הנחיית חניה היא עזר חניה אלקטרוני הכולל גלים
תעל�קוליים. הגלים העל קוליים משמשים למדיד

כב. מקום חניה מתאים מצויןהכביש משני צדי הר
כבבאמצעות סמל החניה. במהלך החניית הר

בל הנחיות היגוי. באפשרותך גםאתה מק
 עמוד 153).«(להשתמש בפרקטרוניק 

בד. הוא לאתפקוד הנחיית חניה הוא כלי עזר בל
בה הקרובה.ביב שלך לסתחליף לתשומת הל

בצע תמרוני חניה בטוחים. ודא שאיןבאחריותך ל
אנשים, בעלי חיים או מכשולים בטווח התמרון

כב בעת החנייתו.של הר

ה אזהר  
אם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי, תפקוד הנחיית

כבךם עת. רהחניה עלול לספק הוראות היגוי בטר

עלול להתנגש בעצמים אלה. קיימת סכנת תאונה.

אם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי של סייען חניה,

כב והפסק את סייען החניה.עצור את הר

ת עליך לנהוג מעלר חלופה אחראם בהיעד
כה, נהג לאט ולארמכשולים כגון שפות מד

ת, אתה עלול לגרום נזקה. אחרבזווית חד
לגלגלים ולצמיגים.

אם פרקטרוניק מנוטרל, הנחיית חניה גם לא
זמינה.

תפקוד הנחיית חניה עשוי להציג מקומות שאינם
מתאימים לחניה, לדוגמה:

ה או לחניהבאזורים שאסורים לעציר£
בילי גישה, בכניסה לחניה או ביציאהלפני ש£

ממנה
על פני שטח בלתי הולמים£

השתמש בתפקוד הנחיית החניה עבור מקומות
חניה:

בילים לכיוון הנסיעהשמק£
חובות ישרים ולא בעיקוליםבר£
כהרשהם בגובה הכביש, לדוגמה לא על מד£

תפקוד הנחיית חניה עלול  לא לזהות שפות
כה שטוחות.רמד

עצות חניה:
כים צרות נהג קרוב ככל האפשר למקוםרבד£

החניה.
ת בהם אשפה אומקומות חניה שמפוזר£
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קיימת צמחיה עבותה ייתכן כי יזוהו או יימדדו
באופן לא נכון.

ייתכן כי מקומות חניה שתפוסים חלקית בידי£
ה לא יזוהו כמקומות חניה או לאציוד גריר

יימדדו כהלכה.

הם כבד עלולים לגרום למדידשלג או גש£
גויה של מקום החניה.ש

ה של פרקטרוניקב להודעות האזהרשים ל£

 עמוד 155) במהלך תמרוני החניה.« (

כב,בולט מחוץ לראם אתה מוביל מטען ש£
אל תשתמש בתפקוד עזר החניה.

אסור בהחלט להשתמש בתפקוד הנחיית£
כב שרשראות שלגהחניה אם מותקנות בר

או גלגל חלופי.

ודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.£
ה עלללחצי אוויר בצמיגים השפעה ישיר

הנחיות ההיגוי.

כבך במקום החניה בתום החנייתומיקום ר£
מים אלה כולליםמים שונים. גורתלוי בגור

כבךכב החונה לפני רתו של הרמיקומו וצור
ואחריו ובתנאי המקום. במקרים אחרים,
התפקוד עלול לתת הנחיה שתכניס אותך
עמוק מדי לתוך מקום החניה או לא עמוק
מספיק. במקרים אחדים הוא עלול להוביל

כה או עליה. אם צריך,ראותך אל שפת המד
ת תפקודבטל את תהליך ההחניה בעזר

הנחיה חניה.

זיהוי מקומות חניה

מקום חניה זוהה בצד שמאל

סמל חניה

מקום חניה זוהה בצד ימין

תפקוד הנחיית חניה מופעל באופן אוטומטי
כת פעילה במהירויות עדבנהיגה לפנים. המער

תכת מאתר35 קמ“ש. בעת פעולתה המער
ת אותםבאופן עצמאי את מקומות החניה ומודד

כב. במהירויות נמוכות מ� 30 קמ“שבשני צדי הר
 כמחוון מצב בלוחאתה תראה סמל חניה 

המחוונים.
אם זוהה מקום חניה, יופיע חץ המצביע לצד

כב. תפקודשל הר או לצד ימין  שמאל 
הנחיית חניה פעיל יציג מקומות חניה רק בצד

בד. מקומות החניה בצד הנהגמי בלהנוסע הקד
מוצגים לאחר הפעלת פנס האיתות בצד הנהג.

כב במקום חניה בצד הנהג,כדי להחנות את הר
ב הילוךעליך להפעיל את האיתות כאשר ישול

הנסיעה לאחור.
תפקוד הנחיית חניה יזהה את מקומות החניה

בד:הבאים בל

בילים לכיוון הנסיעהמק£

 לפחות’ברוחב 1.5 מ£

 לפחות’כבך ב� 1.3 מארוכים מר£

מקום חניה מוצג תוך כדי שאתה חולף על פניו
 ממנו.’חק של כ� 15 מועד למר

חניה

הכב למצב עצירהזזת הר

כב אם סמל החניה מציג אתעצור את הר¿
מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.

בבת הילוכים ידנית: שלכב עם תיכלי ר¿
הילוך נסיעה לאחור.

בבת הילוכים אוטומטית: שלכב עם תיכלי ר
.Rמצב 

Beware ב�תכליתי מופיעה ההודעהבצג הר
of obstacles near the vehicle. Confirm

with OKכב.ב לעצמים הקרובים לר. (שים ל

 לאישור).OKלחץ על 

בבגלגל ההגה הר לחץ על לחצן ¿
תפקודי לאישור.

ב�תכליתי עובר לתפקוד הנחייתהצג הר
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חניה.
חק שלך ממקום החניה, תופיעבהתאם למר

(נא סע לאחור) Please reverseההודעה 
ב�תכליתי.בצג הר

ך, סע לאחור אל מקום החניה,ת הצורבמיד¿
כפי שמציין החץ המצביע לאחור.

המשך לנוסע לאחור עד שתשמע אות קולי.
עת למצב החניה המיועד. החץעצור � הג

בן.הופך לל
או Please steer to the rightההודעה 

Please steer to the left  סובב את גלגל)
ב�ההגה ימינה או שמאלה) תופיע בצג הר

תכליתי.

נסיעה לאחור לתוך מקום חניה

כב נייח סובב את גלגל ההגה בכיווןבעת שהר¿
בן ויישמע צלילהמפורט עד שיהפוך החץ לל

ה.אזהר

כדי לנסוע לאחור לתוך מקום החניה:¿
שמור על זווית גלגל ההגה וסע לאחור

בזהירות.

כב הגיעה. הרעצור מיד בהישמע צליל אזהר¿
בצע היגוי בכיוון השני.בו עליך ללמצב ש

או Please steer to the rightההודעה 
Please steer to the left סובב את גלגל)

ב�ההגה ימינה או שמאלה) תופיע בצג הר
תכליתי.

כב נייח סובבבעת שהרלהיגוי בכיוון הנגדי: ¿
את גלגל ההגה בכיוון המפורט עד שיהפוך

ה.בן ויישמע צליל אזהרהחץ לל

כדי לנסוע לאחור לתוך מקום החניה:¿
שמור על זווית גלגל ההגה וסע לאחור

בזהירות.

ה. עצור, לכלעצור מיד בהישמע צליל אזהר¿
המאוחר כאשר פרקטרוניק משמיע צליל

ה רציף.אזהר

Parking Guidance finishedההודעה 
(תפקוד הנחיית חניה סיים את תפקידו)

ה.ב�תכליתי ויישמע צליל אזהרתופיע בצג הר
בצע היגוי בכיוון שונהייתכן כי תתבקש ל

ה זה,ולאחר מכן, להחליף הילוך. במקר
ב�תכליתי יכוונו אותךתצוגות נוספות בצג הר

אל המיקום הסופי.

בצע תמרונים אם צריך.¿

ה שמציגהקפד תמיד על הודעות האזהר¿
 עמוד 155).«פרקטרוניק (

ביטול של תפקוד הנחיית חניה

 בקונסולהPARKTRONICלחץ על לחצן ¿
 עמוד 155).«כזית (המר

תפקוד הנחיית חניה מבוטל באופן מידי
ופרקטרוניק מנוטרל.

תפקוד הנחיית חניה מבוטל באופן אוטומטי, אם
בלתי אפשרי להנחות אותך לתוך מקום החניה

או אם ארעה תקלה.

ה.סמל החניה כבה ונשמע צלילי אזהר

  מצלמת נסיעה לאחור

הערות כלליות

 היא כלי עזר אופטימצלמת נסיעה לאחור 
ותמרונים. היא מראה את האזורביצוע חניות ל

כתכב ביחד עם קווי הנחיה במערשמאחורי הר
המולטימדיה.

כב מוצג כהשתקפות ראי כמוהאזור מאחורי הר
במראה הפנימית.

כת המולטימדיההטקסט המופיע במער
רות שפה. להלן דוגמאות שלתלוי בהגד

עות למצלמת נסיעה לאחורהודעות הנוג
כת המולטימדיה.במער
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הערות בטיחות חשובות

בד. היאמצלמת הנסיעה לאחור היא כלי עזר בל
בהביב שלך לסלא תחליף את תשומת הל

בצע תמרוני חניה בטוחים.הקרובה. באחריותך ל
ודא שאין אנשים, בעלי חיים או מכשולים בטווח

כב בעת החנייתו. מצלמתהתמרון של הר
הנסיעה לאחור לא תתפקד בתנאים הבאים או

תתפקד באופן חלקי:

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, לדוגמהאם חל שינוי טמפרטור£

ף.ה ומחוממת בחורנסיעה לתוך חניה מקור
אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה£

 עמוד«עות לניקוי  (הקפד על ההערות הנוג
.(249

הכבך ניזוק. במקראם החלק האחורי של ר£
רותיהזה בדוק את מיקום המצלמה ואת הגד

ס בנץכז שירות מורשה של מרצדבמר
מטעם כלמוביל בע“מ.

ה הראייה של מצלמת נסיעה לאחורשד
ותפקודיה האחרים עשויים להיות מוגבלים בגלל
אביזרים נוספים שהותקנו בחלקו האחורי של

בת ללוחית רישוי, מנשא אופניים).כב (תושהר

כב נשאר בגובהמטעמים טכניים, אם הר
רטי ייתכנו אי דיוקים בקווי ההנחיה בכליסטנד

ה המתכוונת לגובה.כב המצוידים בשלדר

ם או אבקמצלמת נסיעה לאחור מוגנת מגש
באמצעות כיסוי. לאחר הפעלת המצלמה

נפתח כיסוי זה.

הכיסוי נסגר שוב אם:
התמרון הושלם.£
המנוע  דומם.£
מכסה תא מטען נפתח.£

 עמוד 249).«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)

כת המולטימדיה (ראה ספר נהגבמער
דיגיטלי).

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מכסה של מצלמת נסיעה לאחור נפתח.
כת המולטימדיה מראה את האזורמער

כב ביחד עם קווי הנחיה.שמאחורי הר

מצלמת הנסיעה לאחור מציגה את התמונה
במהלך כל התמרון.

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:

לפגוש האחוריקרוב מאוד £
מתחת לפגוש האחורי£

באזור שמעל ידית מכסה תא המטען£

עצמים שאינם בגובה פני הקרקע עלולים 
חקם בפועל.חוקים יותר ממרלהיראות ר

לדוגמה:
כב חונהפגוש של ר£
ת גרורהתקן גריר£
הה של התקן הגרירתפוח הגריר£
החלק האחורי של משאית£
עמודים נטויים£

בד.הקווים משמשים להתמצאות בל
בי המצוין על�חק מרב אל עצמים למרהתקר

ידי קו ההנחיה הנמוך ביותר.
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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

כבקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
הכולל 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� 0.30קו 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 אחוריתתצוגת אזהר

אם פרקטרוניק: PARKTRONICכב עם כלי ר
 עמוד 155), 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

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
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חניה אנכית בנסיעה לאחור עם גלגל הגה

בזווית

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¿
 עמוד 159).«(

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.

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

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
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

ביל לסימוןסמוך ככל האפשר לקו מק
מקום החניה.
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180°     חבהתפקוד זווית ר

180°חבה“ סמל של תפקוד “זווית ר

כבךר

ה של פרקטרוניקתצוגות אזהר

חבהבחור את תפקוד הזווית הרבאפשרותך ל
 במצלמת הנסיעה לאחור. 180°

 עמוד 155), סמלו«בעוד שפרקטרוניק פעיל (
כת המולטימדיה. אםכבך מופיע במערשל ר

ה של פרקטרוניק פעילות, תצוגותהודעות האזהר
כת המולטימדיהנדלקות במער ה אזהר

בצהוב ובאדום בהתאמה.

ה המופיעות בצגהודעות תצוגה ואזהר
ב�תכליתיהר

כת לזיהוי עייפות הנהגהפעל את המער¿
 עמוד 177).«ך (רב הדבאמצעות מחש

כת לזיהוי עייפות הנהג פעילה, תתחילאם המער
ה 20 דקות לאחר תחילתבל הודעות אזהרלק

בד. לאחר מכן, תשמע שני צליליהנסיעה בל
ה לסירוגין ותראה את ההודעהאזהר

ATTENTION ASSIST: Take a break! כת(מער
לזיהוי עייפות הנהג. עשה הפסקה!) מופיעה בצג

ב�תכליתי.הר

ך, עצור למנוחה.אם יש צור¿

 לאישוראו  לחץ על הלחצן ¿
ההודעה.

רות בזמןבנסיעות ארוכות צא להפסקות מסוד
ב. אם לא תצא להפסקה בעתכדי לנוח היט

בודי ריכוז תכופים,כת ממשיכה לזהות אישהמער
ת כעבור 15 דקות לכלה חוזרבל אזהרתק

ם.המוקד

כת לזיהוי עייפות הנהג מתאפסת ומתחילההמער
בחון את העייפות שלך שוב בהמשך נסיעתך,ל

אם:

דוממת את המנוע.£

ת הבטיחות שלך ופתחתת את חגורשחרר£
את דלת הנהג, לדוגמה, בעת החלפת

כת לזיהוי עייפות הנהג  מער

הערות בטיחות חשובות

כת לזיהוי עייפות הנהג תעזור לך בנסיעות המער
ארוכות ומונוטוניות בכבישים מהירים ובין�

ביןכת פעילה בטווח המהירויות שעירוניים. המער
80 קמ“ש ל� 180 קמ“ש.

כת לזיהוי עייפות הנהג מזהה סימניאם המער
בודי ריכוז חוזרים, היא תציעעייפות טיפוסיים או אי

לעשות הפסקה בנהיגה.

מתכת לזיהוי עייפות הנהג מעריכה את רהמער
העייפות או את חוסר הערנות באמצעות

מים הבאים:הגור

סגנון הנהיגה האישי שלך, לדוגמה, מאפייני£
היגוי .

משתנים הקשורים לנסיעה כגון זמן ביום ואור£
הנסיעה.

כת לזיהוי עייפות הנהג מוגבל,ה של המערתפקוד
וייתכן כי אזהרותיה יופקו מאוחר או לא יופקו

בכלל:

ךרך גרועים, לדוגמה אם פני הדראם תנאי הד£

משובשים או אם ישנם מהמורות.

אם ישנה רוח צד חזקה.£

בי המאופייןאם אימצת סגנון נהיגה ספורטי£
בפניות במהירויות גבוהות או בשיעורי האצה

גבוהים.

בה לנהוג במהירות שנמוכה מ�אם אתה מר£
גבוהה מ� 80180 קמ“ש או במהירות ש

קמ“ש .

COMANDכת אם אתה משתמש כעת במער£
Onlineאו מבצע שיחת טלפון באמצעותה 

ה באופן נכון.ראם השעה לא הוגד£

במצבי נהיגה פעילים, לדוגמה, בעת החלפת£
בים או שינוי מהירות.נתי

בד.כת לזיהוי עייפות הנהג היא כלי עזר בלהמער
בבודי ריכוז בשלהיא עלולה לזהות עייפות או אי

כתמאוחר מדי או לא לזהות אותם כלל. המער
ב.היא לא תחליף לנהג מרוכז שנח היט
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נהגים או יציאה להפסקה.

כת מנוטרלת, יופיע הסמל כאשר המער
ב�תכליתי.בצג הר

אם בתצוגה: COMAND Onlineכב עם כלי ר
כתה, תחפש מערב�תכליתית מופיעה אזהרהר

המולטימדיה תחנות רענון קרובות. באפשרותך
בחור תחנת רענון ולהתחיל ניווט אליה.ל

כתניתן להפעיל תפקוד זה או לנטרל אותו במער
המולטימדיה.

  סייען לזיהוי תמרורים

הערות כלליות

סייען לזיהוי תמרורים מציג את המהירות
ת ומגבלות עקיפה לנהג בלוחבית המותרהמר

המחוונים. נהיגה בקטע 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

 עמוד 176).«(

הערות בטיחות חשובות

בד, והוא לאסייען זיהוי תמרורים הוא כלי עזר בל
תמיד מסוגל להציג מגבלות מהירות ועקיפה

בלים עדיפותך תמיד מקרבאופן נכון. תמרורי ד
על פני התצוגה של סייען זיהוי תמרורים.

ע או שהיא לאכת עלול להיפגתפקוד המער
תהיה זמינה באופן זמני, אם:

ב שלג,בתנאי ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות.ם, ערגש

קיים סנוור בגלל המיקום הנמוך של השמש£
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 דים 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
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הפעלה/הפסקת פעולה של תפקוד
ההודעות

אם הפעלת את התצוגה של סייען זיהוי תמרורים
ך, יוצגו חוקי התנועה (מגבלותרב הדבמחש

מהירות ועקיפה) בלוח המחוונים במשך 5 שניות
ת הנסיעה בכיוון הנגדי ותצוגתבהתאמה. אזהר

התמרורים למען מגבלות מהירות ועקיפה יישארו
פעילות, אפילו אם כובה הצג.

הפעל את התצוגה של סייען זיהוי תמרורים¿
 עמוד 176).«ך (רב הדבאמצעות מחש

תצוגת לוח המחוונים

פיתהצגה של תצוגה גר

פיתבחר את תפקוד התצוגה הגר¿
 עמוד 176).«ך  (רב הדבאמצעות מחש

בחר את התצוגה של סייען זיהוי¿
התמרורים. תמרורים שזוהו מוצגים בלוח

המחוונים.

מגבלת מהירות עם מגבלה לא ידועה

תבית מותרמהירות מר
םכב שעבורת לכלי רבית מותרמהירות מר

תקפה המגבלה בתמרור הנוסף
 תמרור נוסף של מגבלה לא ידועה

ת היא 80 קמ“ש ומגבלתבית מותרמהירות מר
מהירות של 60 קמ“ש תקפות עם מגבלה לא

ידועה.

גוי)ת כיוון שאין כניסה (אזהר

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

תפקוד זה אינו זמין בכל המדינות.

בת נתי  חבילת שמיר

הערות כלליות

ב כוללת סייען שטחים מתיםת נתיחבילת שמיר

 עמוד«ב (ת נתי עמוד 164) וסייען שמיר«(

.(166

הערות כלליות
סייען שטחים מתים משתמש בחיישני רדאר כדי

כב שלא גלוייםלנטר את האזורים משני צדי הר
ה במראות החיצוניות מושכתלנהג. תצוגת אזהר

כב שזוהו באזורבך לכלי הראת תשומת ל
בות זאת תפעיל את פנסהמנוטר. אם בעק

בל גםב, תקהאיתות הרלוונטי כדי להחליף נתי
ת התנגשות חזותית וקולית.אזהר

סייען שטחים מתים מספק תמיכה החל
ך.ממהירות של 30 קמ“ש לער

כדי שסייען שטחים מתים יסייע לך בעת נהיגה,
בת לפעול.כת חיישני הרדאר והמצלמה חיימער

אזהרות בטיחות חשובות

ה הראייה)סייען שטחים מתים (בשד

ה אזהר  
כב כאשר:ב לכלי רסייען שטחים מתאים לא מגי

חק קרוב מדי לצדהעקיפה מתבצעת ממר£
כב העוקף נמצא בשטח המת.כב, לכן הרהר

בות למהירותההבדל בין מהירות ההתקר£
העקיפה גדול מדי.

במצבים אלה סייען שטחים מתים לא מסוגל
להזהיר את הנהגים. קיימת סכנת תאונה.

ב לתנאי התנועה ושמורהקדש תמיד תשומת ל
כב.חק בטוח בצדי הרעל מר
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בד. הוא עלולסייען שטחים מתים הוא כלי עזר בל
כב מסוימים, והוא אינו תחליףלא לזהות כלי ר

כבחק בצדי הרלנהיגה ערנית. ודא תמיד כי המר
ך אחרים ולמכשולים.רגדול דיו למשתמשי ד

חיישני רדאר

ביםחיישני הרדאר של סייען שטחים מתים משול
בפגוש האחורי. ודא שהפגושים נקיים מלכלוך,

ח או בוץ. אסור לכסות את החיישנים, לדוגמהקר
במנשא אופניים או במטענים בולטים. לאחר

ם נזק לפגושים, בדוקהתנגשות חזקה או אם נגר
כז שירות שלם של החיישנים במראת תפקוד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. סייעןמרצד
שטחים מתים עלול לא לתפקד כהלכה.

טווח ניטור של חיישנים

פעולת הזיהוי של המכשולים עלולה להיפגם
ב:בעיקר עק

חיישנים מלוכלכים או חסומים£

ם כבד או שלגפל, גשהראות גרועה בגלל ער£

כב צר שנוסע לפניך כגון אופנועכלי ר£

חבים מאודבים רנתי£

בים צריםנתי£

בכב שאינם נוסעים באמצע הנתיכלי ר£
שלהם

מחסומים או מכשולי כביש אחרים£

כב בטווח הניטור אינו מצויןבמקרים אלה כלי ר
בתצוגה.

סייען שטחים מתים מנטר את האזור בגודל עד
כבך,כבך ובסמיכות מידית לר3 מטרים מאחורי ר

ם כך סייען שטחים מתיםכפי שמוצג  באיור. לש
פעיל עושה שימוש בחיישני רדאר בפגוש האחורי.

כב הנוסעיםבים צרים ייתכן כי יזוהו כלי ראם הנתי
בך, במיוחד אםבים מנתיחק של שני נתיבמר

ה אםב. זה המקרהם לא נוסעים באמצע הנתי
כבך.ב הקרוב לרכב נוסעים בקצה הנתיכלי ר

כת:בעה של המערב ט עק

ייתכן כי יופקו אזהרות שווא אם אתה נוהג£
בסמיכות למעקה בטיחות או למחסומים

ב.אחרים שתוחמים את הנתי

ה אם אתה נוהג לצדייתכן כי תופסק אזהר£
כב ארוך מאוד כגון משאית במשךכלי ר

פרק זמן ארוך.

התצוגת אזהר

ה אדומהנורית חיווי צהובה / נורית אזהר

סייען שטחים מתים לא פועל במהירויות נמוכות
ך. במקרים אלה, לא יוצגו כלימ� 30 קמ“ש לער

כב בטווח הפעילות של החיישנים.ר

אם סייען שטחים מתים מופעל, נורית החיווי 
במראות החיצוניות נדלקת בצהוב עד שיגיע

כב למהירות של 30 קמ“ש. במהירויות גבוהותהר
מ� 30 קמ“ש, כבית נורית החיווי וסייען שטחים

מתים הופך לפעיל.

כב מזוהה בטווח פעילותו של סייען שטחיםאם ר
מתים במהירויות הגבוהות מ� 30 קמ“ש, תידלק

הבאדום בצד הרלוונטי. אזהר ה נורית האזהר
כב נכנס לטווח פעילותותמיד מופקת כאשר ר

של הסייען מאחור או מהצד. כאשר אתה עוקף
ה רק אם הפרש המהירותכב, תופק האזהרר

קטן מ� 12 קמ“ש.
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ב הילוךנורית החיווי הצהובה תיכבה אם משול
נסיעה לאחור. במצב זה ינוטרל סייען שטחים

מתים.

ה מותאמתבהירותן של נוריות החיווי והאזהר
ה החיצונית.אוטומטית לתאור

ת התנגשותאזהר

כב זוהה בטווח הפעילות של סייען שטחיםאם ר
מתים ואתה מפעיל את פנס האיתות הרלוונטי,

ה האדומהה כפול. נורית האזהריישמע צליל אזהר
 תתחיל להבהב. אם פנס האיתות ממשיך

כב המזוהים מוצגים בתור נוריתלפעול, כלי הר
מהבהבת. לא יישמעו צלילי ה אדומה אזהר
ה נוספים.אזהר

הפעלת סייען שטחים מתים

בשסייען שטחים מתים מופעל במחשוודא ¿
 עמוד 177).« (ךרהד

.במתג ההתנעה  2סובב את המפתח למצב¿

במראות החיצוניות יידלקו ה נוריות אזהר
ך ויחליפו אתשניות לער1.5 באדום למשך 

צבען לצהוב.

בת נתיסייען שמיר

הערות כלליות

כבךב מבקר את האזור שלפני רת נתיסייען שמיר

המותקנת   ב�תפקודית באמצעות מצלמה ר
מית. סייעןבחלקה העליון של השמשה הקד

ב בכביש ויזהירב מזהה סימוני נתית נתישמיר
בך מבלי שהתכוונת לכך.אותך אם תסטה מנתי

Display unit (ק“מ) בתפקוד kmת אם בחר
Speed-/odometer: ך, יופעל סייעןרב הדבמחש

ב במהירות של 60 קמ“ש.ת נתישמיר

מי עולה עלהתפקוד יפיק התראה אם גלגל קד
בל התראה באמצעותב. אתה תקסימון נתי

רעידות מקוטעות של גלגל ההגה שיימשכו עד
1.5 שניות.

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

ב לא תמיד יכול לזהות סימונית נתיסייען שמיר
ב בבירור.נתי

ב עשוי:ת נתיבמקרים כאלה סייען שמיר

ת שוואלתת אזהר£

ה כלללא לתת אזהר£

קיימת סכנת תאונה.

ת למצב התנועהב מיוחדתמיד הקדש תשומת ל
הבלת אזהרב שלך, בפרט לאחר קושמור על הנתי

ב.ת נתימסייען שמיר

ה אזהר  
ה אתב אינה מחזירת נתיהתראה של סייען שמיר

ב הנסיעה שלו. קיימת סכנת תאונה.כב לנתיהר

בצע פעולות היגוי, השתמש בבלמים או האץ
בלת התראה של סייעןבעצמך, בפרט אם קי

ב.ת נתישמיר

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, סייען

ב לא יכול להפחית את סיכון התאונהת נתישמיר

בטל את חוקי הפיזיקה.או ל

ב בתנאיב אינו יכול להתחשת נתיסייען שמיר

בת נתיתנועה, כביש או מזג אוויר. סייען שמיר

חקת מרבד. אתה אחראי לשמירהוא כלי עזר בל

ה עלבלימה בזמן ולשמירכב שלפניך, למכלי הר

ב הנסיעה.נתי

בכבך בתוך נתיב אינו שומר על רת נתיסייען שמיר

הנסיעה שלו.

כת עשויה להיפגם או לא לתפקד אם:המער

ך לקויה, שלג,רת דהראות גרועה בגלל תאור£
סס.פל או רם, ערגש

קיים סנוור מהתנועה הנגדית, מהשמש£
כב אחרים (לדוגמה,שמשתקפת בכלי ר

אם הכביש רטוב).
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מית מלוכלכת, מכוסההשמשה הקד£
בת המצלמה מכוסהביבאדים, ניזוקה או ס

בקה.במד

ב חסרים סימונים או ישנם סימוניםלנתי£
בת אתרי בנייהלא ברורים, לדוגמה בקר

הויים, כהים או מכוסים בבוץב דסימוני נתי£
או בשלג, לדוגמה.

כב שמלפנים קטן מדי, לכןחק עד הרהמר£
ב.לא ניתן לזהות את סימוני הנתי

ב משתנים במהירות, לדוגמה,סימוני הנתי£
בים אחרים אוהם מתפצלים, חוצים נתי

מתמזגים.

ה ומפותלת.ך צררהד£

הצללת הכביש משתנה במהירות.£

בת נתיהפעלת סייען שמיר

בב במחשת נתיהפעל את סייען שמיר¿
Standard Adaptive orך. בחר רהד

 עמוד 177).«רטי או מותאם) ((סטנד

ב�תכליתית בתצוגה הרמופיע  הסמל 

ם מהירותך גבוהה מ� 60 קמ“ש וזוהוא
ב, יופיעו הסימונים בתצוגהסימוני נתי

 עמוד 176) בצבע ירוק.«פית (הגר

Standardמצב 

ה לא ניתנת אזהרStandardכאשר נבחר מצב 
ברעידות אם:

ה זההפעלת את מחווני הכיוון. במקר£
האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

בות (כגון:כות בטיחות בנהיגה מתערמער£
ABS, BAS או ESP.(

Adaptiveמצב 

ה לא ניתנת אזהר Adaptiveכאשר נבחר מצב 
ברעידות אם:

ה זההפעלת את מחווני הכיוון. במקר£
האזהרות מופסקות לפרק זמן מסוים.

ABS,בת (כגון: כת בטיחות נהיגה מתערמער£

BAS או ESP.(

אתה מאיץ חזק, לדוגמה קיקדאון.£

אתה בולם בחוזקה.£

אתה מבצע פעולות היגוי ערות, לדוגמה£
אתה מבצע סטייה כדי להתחמק ממכשול,

ב במהירות.או מחליף נתי

אתה “חותך“ פינה בעיקול חד.£

ך ובזמן, אם אתהה הצורה במקרבל אזהרכדי לק
כת מזהה מצביםב, המערחוצה סימון נתי
ה אותך בהתאם.מסוימים ומזהיר

ם אם:חשת מוקדת הרעידות מתראזהר

ב חיצוני בעיקול.ב לסימון נתיאתה מתקר£

חבים מאוד (לדוגמהבים רלכביש יש נתי£
כביש ראשי מהיר).

ב רצופים.כת מזהה סימוני נתיהמער£

חשת מאוחר יותר אם:ה ברעידות מתראזהר

בים צרים.ך יש נתירלד£

אתה חותך פנייה בעיקול חד.£
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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

ך מציג רק הודעות ואזהרותרב הדמחש
ב�תכליתי. לכן, עליךכות מסוימות בצג הרממער

כבך מופעל באופן בטוח בכל עת.לוודא שר

כבך, החנהעה בטיחות ההפעלה של ראם נפג
כזם האפשרי. פנה למרכבך בבטחה בהקדאת ר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
.) 29דומע «ת לוח המחוונים (בע“מ. ראה סקיר

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 29).«כת המולטימדיה (מער

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

ה חיצונית  תצוגת טמפרטור

סובב את בקר הבהירות בכיוון או נגד כיוון¿
השעון.

ב עמוד 94) משול«ה (אם מתג התאור
, הבהירות או , במצב 

תלויה בעוצמת האור החיצוני.

חיישן האור בלוח המחוונים מבקר את
ב�תכליתי באופן אוטומטי.בהירות הצג הר

באור יום התצוגות בלוח המחוונים כבויות.

רישות החוק במדינה שאתה נוהגעליך לציית לד
ך.רב הדבה בעת הפעלת מחש

  מד מהירות אנלוגי
המקטעים מציינים איזה טווח מהירות זמין.

 עמוד 140):«ת שיוט מופעלת (בקר£

ה עדהשנתות נדלקות מהמהירות השמור
בית.למהירות המר

 עמוד«מגביל מהירות משתנה מופעל (£
:(149

שנתות נדלקות מתחילת החוגה עד
ה.למגבלת המהירות שנבחר

 עמוד 142):«חק מופעל (דיסטרוניק מר£

שנת אחת או שתי שנתות בטווח המהירות
ר נדלקים.המוגד

כב מלפנים שנעחק מזהה רדיסטרוניק מר£
הבמהירות נמוכה מהמהירות השמור

בזיכרון:

כבבין מהירות הרנדלקות השנתות ש
ה.מלפנים למהירות השמור

בובי היתר. אם תעשה תנהג בטווח סיאל
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.
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ב�תכליתיה החיצונית בצג הרתצוגת הטמפרטור

 עמוד 170).«(

הך הטמפרטורקיים עיכוב קל לפני שער

ב�תכליתי.החיצונית מופיע בצג הר

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 על המיד
לפני פתיחת מכסה המנוע. אם פרצה שריפה
במנוע, השאר את מכסה המנוע סגור והזעק את

מכבי האש.

ה של נוזל הקירור נמצא בצדומד הטמפרטור
 עמוד 29).« (הימני של לוח המחוונים

 בתנאי הפעלה רגילים ובמפלס נוזל הקירור
ה של נוזל הקירור יכולההמפורט, הטמפרטור

.C° 120לעלות עד 

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות ובנהיגה בעלייה,
ת נוזל הקירור עלולה לעלות לקצהטמפרטור

הגבוה של המד.

ךרב הדהפעלת מחש

ב�תכליתיתצג ר

ה ימנילוח בקר

ה שמאלילוח בקר

 סובב את המפתחך:רב הדלהפעלת מחש¿

במתג ההתנעה.1  למצב

ב תכליתיתבאפשרותך לשלוט בתצוגה הר

ך באמצעות הלחצניםרב הדרות במחשובהגד

ב תפקודי.בגלגל ההגה הר

ה שמאלילוח בקר

לגרסו טירפתה תאלעה£

.םיטירפתה

הלחיצה קצר

גלילה ברשימות.£

ת תפריט או תפקוד.בחיר£

ה של תחנת: בחיר Audioבתפריט£
מת, כאשרהרדיו הבאה או הקוד

רשימת הזיכרון או רשימת התחנות
פעילה, או של רצועת שמע או קטע

וידאו.

 (טלפון): עובר לספרTelבתפריט £
ם או מספרהטלפונים ובוחר ש

טלפון.

הסקיר
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 לחיצה ארוכה

ת רשימת בחיר: Audioבתפריט £
זיכרון או רשימת תחנות בתחום

ת רצועתרים הרצוי או בחירהתד
שמע או קטע וידאו באמצעות

ה.גלילה מהיר
ה (טלפון): גלילה מהירTelבתפריט £

אם ספר הטלפונים פתוח.

ה או הודעת תצוגה.אישור הבחיר£
 (טלפון): עובר לספרTelבתפריט £

הטלפונים ובוחר ומחייג למספר
שנבחר.

הלחיצה קצר
החזר£
ה קוליתהפסקת פעולה של בקר£

כת הניווט אועבור מער
LINGUATRONIC.

ת הודעות תצוגה או העלאתהסתר£
.Tripהתפקוד האחרון בתפריט 

יציאה מספר הטלפונים/זיכרון חיוג£
חוזר.

לחיצה ארוכה

Tripבתפריט הרגילה קורא לתצוגה £
(נסיעה).

דוחה שיחה או מסיים אותה.£

יוצא מספר הטלפונים /זיכרון חיוג£
חוזר.

בל שיחה.מחייג או מק£

עובר לזיכרון חיוגים חוזרים.£

ה ימנילוח בקר

השתקה.£

ה קולית עבורהפעלה של בקר£
.LINGUATRONICכת הניווט או מער

-LINGUAבאפשרותך למצוא מידע נוסף על 
TRONICכב בהוראות הפעלה נפרדות בכלי ר

COMANDכת מולטימדיה המצוידים במער

Online.

ב תכליתית  צג ר

) 123 דומע «(תכנית נהיגה 
) 123 דומע «(בת הילוכים מצב תי

ה טקסטשד
סרגל תפריטים

זמן
ה חיצונית או מהירותטמפרטור

) 178 דומע «(

במקום מצבבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר
יופיעו בצג ותכנית נהיגה  בת הילוכים תי

ה החיצוני או המהירות.הזמן והטמפרטור

כת המולטימדיהר את הזמן באמצעות מערהגד
(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

לחץ: כדי להציג את סרגל התפריטים ¿
 בגלגל ההגה. או על לחצן  

אם אתה מפסיק ללחוץ על הלחצנים, ייעלם
 כעבור מספר שניות.סרגל התפריטים 

מציג את התפריט או את ה הטקסט שד
תפריט המשנה הנבחר ואת הודעות

התצוגה.

:ב�תכליתי  בצג הרתצוגות אפשריות 

בת הילוכיםת הילוך עבור תיהמלצה להעבר£
 או להחלפה ידנית 122) דומע «(ידנית 

. 129) דומע «(בת הילוכים אוטומטית בתי

מכוונן את עוצמת השמע.£

ה קולית שלבאפשרותך למצוא מידע נוסף בקר
ת הוראות ההפעלה שלכת הניווט בחוברמער

.Audio 20כת כב המצוידים במערהיצרן בכלי ר
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תפריטים ותפריט משנה

ת תפריט סקיר

 בגלגל ההגה כדי או השתמש בלחצן 
לפתוח את סרגל התפריטים.

עמוד 169). «ך (רב הדהפעלת מחש

כב, ביכולתך לקרואתלוי בציוד המותקן בר
לתפריטים הבאים:

 (נסיעה).Tripתפריט £
עמוד 172). « (הוראות ניווט) (Naviתפריט £
עמוד 174). « (שמע) (Audioתפריט £
עמוד 175). « (טלפון) (Telתפריט £
פית) (תצוגה גר Assistתפריט£

עמוד 176). «(
עמוד 177). « (שירות) ( Servתפריט£
עמוד 177). «רות) ( (הגדSettingsתפריט £
)SLC 43 AMG (בדגמי AMGתפריט £

עמוד 182). «(

 (נסיעה)Trip  תפריט 

רטיתתצוגה סטנד

” (מתחילת נסיעה)From startב נסיעה “מחש

” (מאיפוס)From resetאו “

 156). דומע «(תפקוד הנחיית חניה  £

 140) דומע «(ת שיוט בקר£

 149) דומע «(מגביל מהירות £ 

סייען אור גבוה מותאם פלוס £
 97) דומע «(

 118) דומע «( ECO start/stopתפקוד  £

 151) דומע «( HOLDתפקוד  £

 בגלגללחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
 עםTripההגה, עד שיופיע תפריט נסיעה 

.חק כולל   ומד מר מונה נסיעה 

חקמר

זמן נהיגה

מהירות ממוצעת

עתתצרוכת דלק ממוצ

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

Fromה בחירל או  לחץ על לחצן ¿
start(מתחילת נסיעה) או  From reset

(מאיפוס).

בים מחושFrom startכים בתפריט משנה ער
כים בתפריטמתחילת הנסיעה, בעוד שהער

בים החל (מאיפוס), מחושFrom reset משנה
 עמוד«מהאיפוס האחרון של תפריט המשנה (

.(172

 מתאפס באופןFrom startב נסיעה מחש
אוטומטי כאשר:

ההצתה הופסקה ליותר מ� 4 שעות.£

 על 999 שעות.זמן הנסיעה עולה£

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.

ECOתצוגת 

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן  ¿
 (נסיעה). .TRIPת תפריט בחירל

Ecoת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
display תצוגת)  Eco.(

ת מנותקת למשך למעלה מ�אם ההצתה נשאר
 באופן אוטומטי.4Eco שעות, תתאפס  תצוגת 

 עמוד 136).« ראה (Ecoלמידע נוסף על תצוגת 
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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

 (ניווט)Navigation תפריט 

הצגת הוראות ניווט

ב� יופיעו הוראות ניווט בצג הרNavi בתפריט

תכליתי.

כת הניווט, ראהב למידע נוסף על מערשים ל

כתהוראות הפעלה נפרדות של מער

המולטימדיה.

כת המולטימדיה; ראההפעל את מער¿

הוראות הפעלה נפרדות.

בגלגל ההגה,  או  לחץ על לחצן  ¿

 (ניווט).Naviת תפריט בחירל

ההנחיית מסלול לא פעיל

כיםאיפוס ער

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

הצגת הטווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

בגלגל ההגה  או לחץ על לחצן ¿
 ותצרוכת דלקכדי להציג טווח משוער 

.נוכחית 

ב בהתאםמחוש טווח הנסיעה המשוער 
לסגנון הנהיגה הנוכחי שלך ולכמות הדלק במיכל.

ה כמות דלק קטנה, תראהאם במיכל הדלק נותר
ולא את כב התצוגה שיש לתדלק את הר

 מראה אם האנרגיה. תצוגת שיקום הטווח 
מתחדשת מהאנרגיה הקינטית במצב

ת במצבר. תצוגת השיקום מות ונשמרהתקד
כב, ולכן לא זמינה בכלתלויה במנוע המותקן בר

הדגמים.

מד מהירות דיגיטלי

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

בחור מדכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
מהירות דיגיטלי.

המלצה להחלפת הילוך עשויה גם להופיע
בצג.

ת הילוך עיין במידע על המלצה להעבר
 או עמוד 122)«(בת הילוכים ידנית בתי
ה ידנית)בת הילוכים אוטומטית (העברבתי

 עמוד 129).«(

ת הילוך: המלצה להעברSLC 43 AMGדגם 
ב�תכליתימופיעה בסרגל המצב בצג הר

ולא במד המהירות הדיגיטלי.

כיוון הנסיעה

ך הנוכחיתרהד
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ב חדש במהלך שינוי כיווןב מומלץ ונתינתי

 סמל שינוי כיוון

בים ניתן להציג המלצותבי נתיבכבישים ר
בים חדשים עבור שינוי הכיוון הבא, אםלנתי

המפה הדיגיטלית תומכת בנתונים אלה. במהלך
בבים חדשים. נתישינוי הכיוון, ייתכן שיתווספו נתי

: אין באפשרותך להשלים אתאינו מומלץ 
ב זה.שינוי הכיוון הבא אם תישאר בנתי

:ב חדש במהלך שינוי כיוון ב מומלץ ונתינתי
ב זה באפשרותך להשלים את שני שינוייבנתי

ב.הכיוון הבאים מבלי להחליף נתי

כת הניווטאחרים של מערמחווני מצב 

חק ליעד הבאמר

חק לשינוי הכיוון הבאמר

ך נוכחיתרד

סמל המציין “סע לפי כיוון הכביש“

שינוי כיוון ללא המלצת מסלול

הנחיית מסלול פעילה

לא הוכרז שינוי כיוון

כים אשר שינוי הכיוון מוביל אליהןרד 

חק חזותיתחק עד שינוי כיוון ותצוגת מרמר 

סמל של שינוי כיוון

רש לשנות כיוון נסיעה, יופיע סמלכאשר אתה נד
חקעד השינוי. המר חק של שינוי כיוון והמר 

ךמתקצר בחלק העליון של התצוגה בעוד
ת שינוי הכיוון שמוכרזת.ב אל נקודמתקר

בשינוי כיוון הוכרז עם המלצת נתי

ך שאליה מוביל שינוי הכיווןרד

חק חזותיתחק עד שינוי כיוון ותצוגת מרמר

ביםאין המלצה לנתי

כת הניווט תציג מידע נוסף ואת מצבערמ

כב.הר

תצוגות אפשריות

£New route... or Calculating route

(מסלול חדש... או חישוב מסלול):

ב.מסלול חדש מחוש

£ Road not mapped)הפמב עיפומ אל שיבכ(

כב נמצא באזור המצוין במפה הדיגיטלית,הר
כת לא מזהה את הכביש, מכיווןאך המער

שמדובר בכביש חדש, בחניון או בשטח

 פרטי.

£ No route:(אין מסלול) 

ב שום מסלול ליעד הנבחר.לא ניתן לחש

ד ביניים.עעת ליעד או לי הג:£

עת ליעד או ליעד ביניים.הג
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רשימת תחנות פעילות

 תחנות רדיו השמורות בזיכרון

םר שלה או שמוצגת ביחד עם התד תחנה 
ב�תכליתי. מספר התחנה התחנה בצג הר

ה בזיכרון.ה, רק אם היא שמורמוצג לצד

ראה (כת המולטימדיההפעל את מער¿
הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט בחירל

בחור רשימת זיכרונות או רשימתכדי ל¿
 או לחץ על הלחצן תחנות: 

והחזק אותו לחוץ במשך זמן קצר עד
שתופיע רשימת הזיכרונות או רשימת

רים הרצוי.התחנות בתחום התד

או  לחץ קלות על ת תחנה:בחירל¿
.

הפעלה של נגן שמע או של התקן מדיה

 (שמע)Audio  תפריט 

ת תחנת רדיובחיר

ניתן לנגן קובצי שמע מנגני שמע שונים או
כב.מהתקני מדיה, בהתאם לציוד המותקן בר

כת המולטימדיה (ראההפעל את מער¿
 אוCDהוראות הפעלה נפרדות) ובחר מצב 

.MP3מצב 

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט בחירל

מת:בחור את הרצועה הבאה/הקודכדי ל¿
.או  ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

בחור רצועה מרשימת הרצועותכדי ל¿
לחץ ארוכות על הלחצןה): (גלילה מהיר

 עד שתופיע הרצועה הרצויה. או 

, או אם תלחץ לחיצה ארוכה על 
תוגבר מהירות הגלילה. לא כל נגני שמע או
התקני מדיה תומכים בתפקוד זה. אם בנגן
שמע או בהתקן מדיה שמור מידע על

ב�תכליתי יוצג מספררצועה, בצג הר
ם שלה.הרצועה והש

DVDהפעלת וידאו 

COMAND Onlineכת כב המצוידים במערכלי ר
 כדיAudioבד: באפשרותך להשתמש בתפריט בל

לנגן תקליטורי וידיאו.

DVDכת המולטימדיה ובחר מצב הפעל מער¿
(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט בחירל

ם:בחור את המקטע הבא או הקודכדי ל¿
.או  ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

בחור מקטע מרישמת המקטעיםכדי ל¿
לחץ ארוכות על הלחצןה): (גלילה מהיר

 עד שיופיע המקטע הרצוי. או 

הפעלת טלוויזיה

COMAND Onlineכת כב המצוידים במערכלי ר
בחור ערוץ כדי לAudioבד: השתמש בתפריט בל

.טלוויזיה 
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  תפריט טלפון

מההקד

£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

אם מישהו מתקשר אליך ואתה נמצא בתפריט
Telב תכליתית., תופיע הודעה בתצוגה הר

בל, אתה יכול לקTelגם אם אינך נמצא בתפריט 
שיחה.

בלת שיחהבגלגל ההגה לק לחץ על ¿
נכנסת.

חייה או סיום שיחהד

חות/בגלגל ההגה, כדי לד לחץ על לחצן ¿
לסיים שיחה נכנסת.

ת רשומה מספר הטלפוניםבחיר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (טלפון).Telת התפריט בחירל

 כדי  או  או לחץ על הלחצן ¿
לעבור לספר הטלפונים.

כב.אשר גישה לספר הטלפונים בטלפון הר¿

בחור אתכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
השמות אחד אחרי השני. או

לחץ לחיצהה: להתחלת גלילה מהיר¿
 ליותר משנייה או רצופה על לחצן 

אחת.
השמות בספר הטלפונים מוצגים במהירות

אחד אחרי השני.
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¿
 או  לחץ על הלחצן מספרי טלפון:

כדי להציג את המספרים.

בחור אתכדי ל או  לחץ על ¿
ברצונך לחייג אליו.המספר ש

, אם הואמצב הזיכרון יוצג ביחד עם ערוץ 
נשמר בזיכרון. באפשרותך לשמור ערוצים

כת המולטימדיה.במער

TVכת המולטימדיה ובחר מצב הפעל מער¿
(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (שמע).Audioת תפריט בחירל

ה עלת ערוץ שמור: לחץ לחיצה קצרבחירל¿
 . או לחצן 

בחור ערוץ מרשימת הערוצים:כדי ל¿
 והחזק אותו או לחץ על לחצן 

מעט.

ר שידורי טלוויזיה דיגיטליים,בהתאם לגוף המשד
ב�תכליתיניתן גם לקלוט תחנות רדיו. בצג הר

.TV ) (Radioתופיע ההודעה

ה אזהר  
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

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.

כת  המולטימדיה (ראההפעל את מער¿
 עמוד 222).« (הוראות תפעול נפרדות) 

כת  המולטי�מערל ©Bluetooth רוביחצור ¿
 עמוד 224).« (מדיה 

 בגלגל ההגה או  לחץ על לחצן¿
 (טלפון).Telת התפריט בחירל

באחת ההודעות הבאות תוצג בתצוגה הר
תכליתית:
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 כדי לחייג. או או לחץ על הלחצן ¿

 לחץ עלכדי לצאת מספר הטלפונים:¿
. או לחצן 

חיוג חוזר

ך שומר את השמות או את המספריםרב הדמחש
האחרונים שחויגו בזיכרון החיוג החוזר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (טלפון).Telבחור תפריט כדי ל

 כדי לעבור לזיכרוןלחץ על הלחצן ¿
החיוג החוזר.

םבחור את השכדי ל או  לחץ על ¿
ברצונך לחייג אליו.או את המספר ש

 כדי לחייג. או לחץ על הלחצן ¿

או

לחץ עלכדי לצאת מזיכרון החיוג החוזר: ¿
. או לחצן 

 (סיוע)Assistance  תפריט 

מההקד

. כוללAssistכב, תפריט בהתאם לציוד המותקן בר
את האפשרויות הבאות:

פיתהצגת התצוגה הגר£
הפעלה/נטרול של סייען זיהוי תמרורים£
הפעלה/נטרול של סייען בלימה פעיל£
כת לזיהוי עייפותהפעלה/נטרול של מער£

) 177דומע «הנהג (
הפעלה/נטרול של סייען שטחים מתים£

) 177דומע «(
בת נתיהפעלה/נטרול של סייען שמיר£

) 177דומע «(

פיתהצגה של התצוגה הגר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע)..Assistבחור תפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 Assist. graphic פית).(תצוגה גר

 לאישור.לחץ על ¿

חק של דיסטרוניק תופיע בתצוגהתצוגת מר
ב תכליתית.הר

פית יכולה להציג את המצב ו/אוהתצוגה גר
כות נהיגה אחרות אואת המידע ממער

כות הבטיחות:ממער

) 163דומע  «(סייען זיהוי תמרורים £

) 142דומע  «(חק דיסטרוניק מר£

) 56דומע  «(סייען בלימה פעיל £

כת לזיהוי עייפות הנהגמער£
) 162דומע  «(

) 166דומע «(ב ת נתיסייען שמיר£

סייען זיהוי תמרורים

בתפריט של סייען זיהוי תמרורים באפשרותך
להפעיל או לנטרל את תפקוד הצגת ההודעות.
כאשר תפקוד ההודעות מופעל, יופיעו התמרורים

ב�תכליתי במשך חמששזוהו ומידע נוסף בצג הר
שניות.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע)..Assistבחור תפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Traffic Sign Assist..(סייען זיהוי תמרורים) 

 לאישור.לחץ על ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

כדי להפעיל/לנטרל את תפקוד¿
.לחץ שוב על לחצן ההודעות: 

למידע נוסף על סייען זיהוי תמרורים, ראה
.) 163דומע «(

הפעלה/נטרול של סייען בלימה פעיל

באפשרותך להשתמש בתפקוד זה כדי להפעיל
או לנטרל סייען בלימה פעיל.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע)..Assistבחור תפריט כדי ל

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (סייען בלימה).Brake Assistתפריט 

 לאישור.לחץ על ¿
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כדי להגדיר  או לחץ על לחצן ¿
Standard (מצב כבוי) Offמצב 

 (מותאם).Adaptiveרטי) או (סטנד

רות. כאשרת ההגד לשמירלחץ על ¿
ב�ב מופעל, בצג הרת נתיסייען שמיר

ב בתור קוויםתכליתי יופיעו סימוני נתי
פית.בהירים בתצוגה הגר

ב, ראהת נתילמידע נוסף על סייען שמיר
.) 166דומע «(

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

. ןצחל לע בוש ץחל :לורטנ/הלעפהל¿
אם פעולת הסייען מופסקת, יופיע הסמל

פית.בתצוגת הסיוע הגר 

למידע נוסף על סייען בלימה פעיל, ראה
.) 56דומע «(

כת לזיהוי עייפות הנהגה של מעררהגד

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע)..Assistבחור תפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Attention Assist. כת לזיהוי עייפות (מער

הנהג).

 לאישור.לחץ על ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

. ןצחל לע בוש ץחל :לורטנ/הלעפהל¿

כת מנוטרלת, יופיע הסמלכאשר המער
ב�תכליתי.פית בצג הרבתצוגה הגר 

כת לזיהוי עייפות הנהג,למידע נוסף על המער
.) 162דומע «(ראה 

הפעלה/נטרול של סייען שטחים מתים

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע)..Assistבחור תפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Blind Spot Assist .(סייען שטחים מתים)

 לאישור.לחץ על ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

. ןצחל לע בוש ץחל :לורטנ/הלעפהל¿

למידע נוסף על סייען שטחים מתים, ראה
.) 164דומע «(

בת נתיהפעלה/נטרול של סייען שמיר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
 (סיוע)..Assistבחור תפריט כדי ל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 Lane Keeping Assist )ביתנ תרימש ןעייס.(

 לאישור.לחץ על ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

. ןצחל לע בוש ץחל¿

 תפריט שירות

כב, עומדות לרשותךבהתאם לציוד המותקן בר
:Servהאפשרויות הבאות בתפריט 

) 185דומע «(לקרוא להודעות בתצוגה £
בזיכרון ההודעות.

ת אובדן לחץכת אזהרלאפס את מער£
 עמוד 272).«אוויר בצמיגים (

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר£
 עמוד 272).«בצמיגים (

דומע  «( אבה תורישההצגה של מועד £
244(.

רות)(הגד          Settings   תפריט

מההקד

Settingכב, בתפריט בהתאם לציוד המותקן בר
עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

רות של לוח מחוונים.שינוי הגד£

.) 178דומע «(ה רות תאורשינוי הגד£

.) 180דומע «(כב רות הרשינוי הגד£

.) 180דומע «(רות הנוחות שינוי הגד£
.) 181דומע «(רות המפעל ה להגדחזר£

לוח המחוונים

חקת מרת יחידבחיר

Display unit Speed-/odometerתפקוד זה :
ה (ק“מ או מייל)בחור יחידות מדידמאפשר לך ל

ב�תכליתית.שיוצגו בתצוגה הר
 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

.Settingsבחור בתפריט כדי ל
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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

 (נסיעה)Tripמד מהירות דיגיטלי בתפריט £
בר כללי ומד נסיעהחק מצטמונה מר£
ב נסיעהמחש£
תצרוכת נוכחית וטווח נסיעה£
Naviהנחיות ניווט בתפריט £
ת שיוטבקר£
מגביל מהירות£
חקדיסטרוניק מר£
ASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות £

בוי של מד המהירות הנוסףהפעלה/כי

בת הילוכים ידנית מצוידיםכב עם תירק כלי רה
בתפקוד זה.

אם מד המהירות הנוסף מופעל, בסרגל המצב
ב�תכליתי תוצג המהירות ולאשל הצג הר

ה החיצונית.הטמפרטור

תצוגת המהירות הפוכה למד המהירות שלך.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירב תפקודי, להר

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (לוח המחוונים).Instrument clusterמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

 (כבוי),off (מופעל) או onה הנוכחית, רההגד¿
תוצג.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על ¿

בועהת תצוגה קבחיר

בועה) (תצוגה קPermanent displayהתפקוד 
ה החיצוניתמאפשר לך להציג את הטמפרטור

ב�תפקודי.בוע בצג הראו את המהירות באופן ק

תצוגת המהירות הפוכה למד המהירות שלך.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירב תפקודי, להר

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (לוח המחוונים).Instrument clusterמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
 (תצוגה Permanent displayתפקוד

בועה).ק

outside temperatureה הנוכחית, רההגד
Dig. speedoה חיצונית) או  (טמפרטור

[mph].יופיע :

 לחץ שוב עלה:רכדי לשנות את ההגד¿
.לחצן 

פנסים

ה לנסיעה ביוםתאור

ה לנהיגה ביוםניתן להפעיל את תפקוד התאור
בד.כאשר המנוע דומם בל

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירב תפקודי, להר

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
ה(תאור Daytime driving lightsתפקוד 

לנהיגה ביום).
 מופעל, אלומת האורDRLאם תפקוד ה�

ב�תכליתי בצבעיוצגו בצג הר והסמל 
כתום.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על ¿

ה לנהיגה ביום, ראהלמידע נוסף על התאור

 עמוד 94).«(

ה החכמהכת התאורבוי של מערהפעלה/כי

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירב תפקודי, להר

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
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בחור את תפקודכדי ל או  לחץ על ¿
Intell. Light System הכת תאור(מער

חכמה).

הרבן: ההגדכב המצוידים בצג שחור�לכלי ר
 (מכובה), תוצג.off (מופעל) או onהנוכחית, 

ב�תפקודי צבעוני: אםכב עם צג רכלי ר
ה החכמה מופעלת, בצגכת התאורמער

ב�תכליתי יופיע סמל אלומת האור והסמלהר
 בכתום.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על ¿

הכת התאורכאשר אתה מפעיל את מער
החכמה, אתה מפעיל את התפקודים הבאים:

מצב כביש מהיר£

ה פעילהתפקוד תאור£

ת פניותתפקוד תאור£

פלחב של פנסי ערטווח מור£

אם הדלקת אור נמוך לנהיגה בצד ימין/שמאל,
Intel .Lightב תכליתי את ההודעה יציג הצג הר

System: System Inoperative Inactive for
left-side traffic  אוInactive for right-side

traffic ה לא פעילה עבור התנועהכת תאור(מער
Lightבצד שמאל או בצד ימין) בתפריט משנה 

דומע «(  Intell.Sys. Lightבמקום התפקוד 
תר הודעה זו תופיע על הצג, רק כאשר הגד .)179

כבסה של הרהנהיגה בצד שמאל/ימין הפוכה לגר
עבור המדינה שלך.

«(ה חכמה, ראה כת תאורלמידע נוסף על מער

.) 97דומע

ת האור הנמוך בפנסים הראשיים עבוררהגד
נהיגה בצד ימין/שמאל

כתכב המצוידים במערתפקוד זה זמין רק בכלי ר
ה חכמה.תאור

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי לעבור בין
אור סימטרי לאור אסימטרי בפנסים הראשיים

.) 94דומע «(

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחורכדי ל או  לחצן לחץ על ¿
:Dipped beams Setting forתפקוד 

רות אור נמוך עבור).(הגד
(תנועה Right-side trafficה הנוכחית רההגד

(תנועה בצד Left-side trafficבצד ימין) או 
שמאל) תופיע בצג.

רות. אם אתהת ההגדלשמיר לחץ על ¿
ה מתבצעת רקה, ההמררמשנה את ההגד

כב.ה הבאה של הרבעציר

אם אתה קובע את האור הנמוך בפנסים
ךרהראשיים עבור נהיגה בצד ימין/שמאל, מצב ד

פל אינםכת טווח בפנסי הערראשית ומצב האר
ה לנהיגה בצדרזמינים. הם ינוטרלו רק אם ההגד

כב עבורסה של הרימין/שמאל תהיה הפוכה לגר
המדינה שלך.

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

ה החיצוניתת הבהירות של התאוררהגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור תפקודכדי ל או  לחץ על ¿
Amb. light �/+ ה חיצונית +/�).(תאור

ה הנוכחית תוצג.רההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

כדי לכוונן את  או לחץ על לחצן ¿
Offרגה החל ממצב בהירות התצוגה לכל ד

ה). (בהירLevel 5(כבויה) עד 

רות.ת ההגדלשמיר או  לחץ על ¿

ה החיצוניתת הצבע של התאוררהגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
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כבתפריט משנה ר

בועת מגביל המהירות הקרהגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleתפריט משנה 

ה הנוכחית תוצג.רההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿

:Limit speed (Winter tyres)מגבלת) 
ף).מהירות � צמיגי חור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור תפקודכדי ל או  לחץ על ¿
Amb. light col. ה חיצונית).(צבע תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור צבעכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
to SOLAR, SOLAR כתום או SOLAR

אדום.

רות.ת ההגדלשמיר או  לחץ על ¿

ה ההיקפית והשהייתהפעלה/נטרול ל התאור
ה חיצוניתבוי של תאורכי

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
ה (תאורSurround lightingתפקוד 
היקפית).

ה ההיקפית מופעל, בצגאם תפקוד התאור
ב�תכליתי תופיע אלומת האור והאזורהר
כב בצבע כתום.ב לרבימס

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על ¿

הבוי של התאורנטרול זמני של השהיית הכי
החיצונית:

כב סובב את המפתחלפני היציאה מהר¿
 במתג ההתנעה.0למצב 

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿
ה החיצוניתבוי של התאורהשהיית הכי

מנוטרלת.

בוי תופעל שוב בהתנעת המנועהשהיית הכי
ה ההיקפיתהבאה. אם הפעלת את התאור
, יופעלווסובבת את מתג ההתנעה למצב 

התפקודים הבאים בחושך:

ה החיצונית דולקתהתאורה היקפית: תאור£
במשך 40 שניות לאחר ביטול נעילה
באמצעות המפתח. אם תתניע את המנוע,

ה ההיקפית ויופעל המצבתיכבה התאור
.) 94דומע «(האוטומטי בפנסים הראשיים 

ה החיצונית:בוי התאורהשהיית כי£
ה החיצונית דולקת במשך 60 שניותהתאור

לאחר ביטול נעילה באמצעות המפתח. אם

אתה סוגר את כל הדלתות ואת מכסה תא
ה החיצונית כעבור 15המטען, תיכבה התאור

שניות.

כבך, כאשר מופעלותבהתאם לציוד המותקן בר
הבוי של התאורה ההיקפית והשהיית הכיהתאור

החיצונית, נדלקים הפנסים הבאים:
פנסי צד£
אור נמוך בפנסים ראשיים£
ה לנסיעת יוםתאור£
ה היקפית במראות החיצוניותתאור£

הפעלה/הפסקת פעולה של תפקוד השהיית
ה הפנימיתבוי של התאורהכי

בוי,אם אתה מפעיל את תפקוד השהיית הכי
ה הפנימית תישאר דלוקה במשך 20התאור

שניות לאחר הוצאת המפתח ממתג ההתנעה.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ה). (תאורLightsמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור אתכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
Lighting delayed sw.-off בוי(השהיית כי

ה).תאור

ה מופעל,בוי התאורכאשר תפקוד השהיית כי
ב�כב מוצג בצבע כתום בצג הרפנים הר
תכליתי.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿
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 לכוונון מגביל או לחץ על לחצן ¿
 (240בוע בקפיצות של 10המהירות הק

Offת ר. הגדקמ“ש ל� 160 קמ“ש)
בוע.מפסיקה את מגביל המהירות הק

ה.רת ההגד לשמיר לחץ על לחצן  ¿

בוע, ראהלמידע נוסף על  מגביל המהירות הק
 עמוד 151).«(

הפעלה/נטרול של מאפיין הנעילה
האוטומטית

אם אתה מפעיל את תפקוד הנעילה האוטומטי,
כזית בנסיעה במהירותכב ננעל בנעילה מרהר

ך.גבוהה מ� 15 קמ“ש לער

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
(נעילת Automatic door locksתפקוד 

דלתות אוטומטית).

 מופעל,Automatic door locksאם התפקוד 
ב�תכליתי יופיעו בצבעהדלתות בצג הר

כתום.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

מידע נוסף על תפקוד הנעילה האוטומטית, ראה
 עמוד 71).«(

הפעלה/נטרול של אישור הנעילה הקולי

  (אישור Acoustic Lockאם תפעיל את התפקוד 
נעילה קולי), יישמע צליל אישור בעת נעילת

כב.הר

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (נעילהAcoustic Lockתפריט המשנה 

קולית).

 מופעל, יידלקAcoustic Lockאם התפקוד 
ב�תכליתי.בכתום בצג הר הסמל 

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

נוחות

ת מאפיין כניסה / יציאה קלהרהגד

ה אזהר  
אם תפקוד יציאה�קלה מכוונן את גלגל ההגה,
אתה או נוסעים אחרים, בפרט ילדים, עלולים

להילכד. קיימת סכנת פציעות.

בעת שמאפיין כניסה/יציאה קלה מבצע כוונון, ודא
ב ושל גלגל ההגה פנוישאזור הפעולה של המוש

לחלוטין.

אם מישהו נלכד:

לחץ על אחד מלחצני הזיכרון או£

הזז את מתג הכוונון של גלגל ההגה בכיוון הנגדי£
לתנועתו.

פעולת הכוונון מופסקת.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceתפריט המשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
(כניסה/יציאה Easy Entry/ Exitהתפקוד 

קלה).

אם תפקוד כניסה/יציאה קלה מופעל, יופיע
ב�סמל גלגל ההגה בצבע כתום בצג הר

תכליתי.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

למידע נוסף על תפקוד כניסה/יציאה קלה, ראה
 עמוד 88).«(

ההפעלה/הפסקה של כוונון חגור

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceתפריט המשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור אתכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
ת (כוונון חגורBelt adjustmentהתפקוד 
בטיחות).
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ה מופעל, סמלכאשר תפקוד כוונון החגור
ב�ת הבטיחות מוצג בצבע כתום בצג הרחגור

תכליתי.

רות.ת ההגדשמיר לחץ על לחצן ¿

ת הבטיחות, ראהלמידע נוסף על כוונון חגור
.) 39דומע «(

הפעלה/נטרול של תפקוד קיפול המראות
בעת נעילה

תפקוד זה זמין רק בדגמים המצוידים בתפקוד
הקיפול החשמלי. כאשר אתה מפעיל את

 המראותAuto. fold-in mirrorsהתפקוד 
כב.החיצוניות מתקפלות בעת נעילת הר

אם תפקוד הקיפול האוטומטי פעיל ואתה מקפל
דומע «את המראות באמצעות הלחצן בדלת (

 המראות לא ייפתחו באופן אוטומטי.,)90

ה זה, ניתן לפתוח את המראות החיצוניותבמקר
בד.באמצעות הלחצן בדלת בל

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
 (נוחות).Convenienceתפריט המשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

בחור את כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
(קיפול Auto. fold-in mirrorsהתפקוד 

מראות אוטומטי).

אם תפקוד הקיפול האוטומטי פעיל, יוצגו
ב�תכליתי בצבעהמראות החיצוניות בצג הר

כתום.

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

רות מפעלאיפוס להגד

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת תפריט בחירל

בחור את ככדי ל או  לחץ על לחצן ¿
רות(הגד Factory settingתפריט המשנה 

מפעל).
 לאישור.לחץ על לחצן ¿

?Reset all settingsבצג יופיע תפקוד  
רות?).(לאפס את כל ההגד

Noבחור כדי ל או  לחץ על לחצן ¿
.Yesאו 

ה.לאישור הבחיר לחץ על לחצן ¿

ב�תכליתי תופיע, בצג הרYesת אם בחר
הודעת אישור.

מטעמי בטיחות לא כל התפקודים
Limit(מתאפסים: ניתן להגדיר את התפקוד 

speed (winter tyres של מגביל המהירות 
בד. אם בלVehicleבוע בתפריט המשנה הק

ה לנהיגה ביוםברצונך לאפס את התאור
, עליך לסובב אתLightsבתפריט המשנה 

במתג ההתנעה.1 המפתח למצב 

)))))SLC 43 AMG (דגם  (דגם  (דגם  (דגם  (דגם AMG  תפריט 

חימום

מד מהירות דיגיטלי

מחוון הילוך

מחוון העלאת הילוך

ה של שמן מנועטמפרטור

ת נוזל קירורטמפרטור

בת הילוכיםה של שמן תיטמפרטור

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

מחוון העלאת הילוכיםמחוון העלאת הילוך: 
UP  בובימציין שמנוע הגיע לתחום סי

היתר בתכנית הנהיגה הידנית.
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.
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SETUPרות) (הגד

/+ Eco/Comfort/Sport/ Sport מצב מנוע
Manual מצב) ECO/נוחות/ספורט/

ספורט+/ידני)

 (מצבComfort/Sportכת היגוי מצב מער
נוחות/ספורט)

SPORT or ESP® On/Off כת  (מערESP®

פעילה/כבוי) או מצב ספורט פעיל

 מציג את המידע ואת התפקודיםSETUPתפריט 
הבאים:

מד מהירות דיגיטלי£
מחוון הילוך£
מצב המנוע£
רות ההיגויהגד£
ECO start/stopת התפקוד רהגד£

כת ייצוב אלקטרונית) (מער®ESPמצב £

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

.AMGבחור תפריט כדי ל

 עד להופעתהלחץ לחיצות חוזרות על ¿

.SETUPשל תצוגת 

RACETIMER תפקוד 

 והפעלתוRACETIMERהצגת 

 מיועד לשימוש במסלולRACETIMERתפקוד 
בד. אין להשתמש בתפקודמרוצים סגור בל

בוריים.בכבישים צי

RACETIMER

 כאשרRACETIMERבאפשרותך להפעיל 
2המנוע פועל או אם המפתח נמצא במצב 

במתג ההתנעה.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

.AMGבחור תפריט כדי ל

 עד להופעתלחץ לחיצות חוזרות על ¿
.RACETIMERתפקוד 

 להפעלת לחץ על הלחצן להפעלה:¿
RACETIMER.

הצגת זמן ביניים

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿
Interm. Time .(זמן ביניים)

 לאישור.לחץ על ¿

זמן הביניים מוצג במשך חמש שניות.

בוב חדשהתחלת סי

RACETIMER

בוב הטוב)בוב המהיר ביותר (הסיזמן הסי
בובמספר סי

בוב (סיNew Lapלאישור  לחץ על ¿
חדש).

בובים לכל היותר. ניתןניתן לשמור בזיכרון 16 סי
בוב ה� 16 רק באמצעותלהשלים את הסי

בוב סופי).(סי Finish Lapתפקוד  

בובסי
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תפריטים ותפריט משנה

כה כוללתהערRACETIMERהפסקת 

 בגלגל ההגה.לחץ על לחצן ¿

. בלחיצה על Yesאשר ¿

 מפסיק למדוד זמן, אםRACETIMERתפקוד 
כב ומסובב את המפתח למצבאתה עוצר את הר

 במתג ההתנעה. אם אתה מסובב את המפתח1
Start לאישור  ולאחר מכן לוחץ על 3למצב 

ת הזמן.(הפעלה), תימשך מדיד

בוב הנוכחיאיפוס הסי

.RACETIMERעצור ¿

בחורכדי ל או  לחץ על הלחצן ¿
בוב). (אפס סיReset Lapתפקוד 

בוב. כדי לאפס את זמן הסי לחץ על ¿

בוביםמחיקה של כל הסי

אם אתה מדומם את המנוע, יתאפס תפקוד ה�
RACETIMERבובים כעבור 30 שניות. כל הסי

נמחקו.

בובים שמורים בודדים.אין באפשרותך למחוק סי
ך לאפס אתבובים אין צורת 16 סיאם שמר

בוב הנוכחי.הסי

בוב הנוכחי.אפס את הסי¿

 (איפוס).Reset לאישור לחץ על ¿

(לאפס שעון Reset Race Timer ?ההודעה
ב�תכליתי.מרוץ?) תופיע בצג הר

 ועל Yesבחור  כדי ל,לחץ על ¿
לאישור.

בובים נמחקו.כל הסי

RACETIMERכה כוללת של הער

זמן נהיגה כולל
מהירות ממוצעת

חק נסיעהמר
ביתמהירות מר

בוב אחד לפחות ועוצראם אתה שומר בזיכרון סי
כה), ההערRACETIMERאת שעון המרוץ (

ך.הכללית תהיה זמינה עבור
 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

.AMGבחור תפריט כדי ל
  עד שתופיעלחץ לחיצות חוזרות על ¿

כה הכללית.על הצג ההער

בובכת סיהער

בובסי
בובזמן סי

בוב ממוצעתמהירות סי
בובך סיאור

בובבית במהלך הסימהירות מר

בוביםת שני סיפקוד זה זמין רק אם שמרת
.RACETIMERת את לפחות ועצר

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.AMGבחור תפריט כדי ל

  עד שתופיעלחץ לחיצות חוזרות על ¿
בוב.כת הסיהער

בובבוב מוצג בתפריט משנה נפרד. הסיכל סי
 מהבהב.המהיר מצוין באמצעות סמל 

בחור מסךכדי ל או  לחץ על הלחצן¿
בוב אחר.כה עובר סיהער
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ת הודעות תצוגה הסתר

הודעות בתצוגה

 בגלגל ההגה, כדי  להסתיר את הודעות התצוגה.או על לחצן   לחץ על לחצן¿

הודעות תצוגה בעדיפות גבוהה מוצגות באדום. אינך יכול להסתיר הודעות תצוגה מסוימות
בעדיפות גבוהה.

בה להודעה אינה קיימת עוד.ב�תכליתי מציג הודעות אלה באופן רצוף עד שהסיהצג הר

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.

כב,ה או צליל רצוף. בעת שאתה עוצר ומחנה את הרהודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהר
ב להערות הבאות על:שים ל

) 151דומע «( HOLDתפקוד £

 עמוד 133).«חניה (£

זיכרון הודעות

. אתה יכול לקרוא את הודעותבזיכרון הודעהך שומר הודעות תצוגה מסוימות רב הדמחש
.התצוגה באופן הבא:

 (שירות).Service ת תפריט בחירבגלגל ההגה, ל או  לחץ על לחצן  ¿

 (2 הודעות).messages 2ב�תכליתי הודעה, לדוגמה  אם ישנן הודעות תצוגה, יציג הצג הר

 (2 הודעות).messages 2בחור את הרשומה, לדוגמה  די לכאו   לחצן לחץ על¿

 לאישור.לחץ על ¿

 כדי לגלול בין הודעות התצוגה. או  לחצן לחץ על¿

בד מספר הודעות תצוגה בעדיפותכאשר ההצתה מופסקת כל הודעות התצוגה נמחקות, מל
בה להודעות בעדיפות הגבוהה אינה קיימת עוד, הודעות אלה גם נמחקות.גבוהה. כאשר הסי
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

ת (בקרESPכת כת למניעת נעילת גלגלים) ומער (מערABSכת מער
בות אלקטרונית) לא זמינות באופן זמני.יצי

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

נדלקו בלוח המחוונים. ו�   , הבנוסף, נוריות האזהר

בות אפשריות:סי
ם הושלםאבחון עצמי טר£

כב לא גבוהה דיהמת המתח ברר£

ה אזהר  
כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרומער

לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל בעת בלימה עזה, לדוגמה.

חקע באופן חמור. מרכב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
 לא תקינה, היאESPכת הבלימה עלול לגדול בעת בלימת חירום. אם מער

ת של החלקה ותאונה.כב. קיימת סכנה מוגברלא תייצב את הר

 נהג בזהירות בקטע כביש מתאים במהירות גבוהה מ� 20 קמ“ש¿
ובצע תנועות היגוי קלות.

אם הודעת התצוגה נעלמה, התפקודים המוזכרים כאן זמינים שוב.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

.EPS וב�ABSקיימת תקלה ב�

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

נדלקות בלוח ו�   , , ה בנוסף, נוריות האזהר

המחוונים.

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ה אזהר  ראה ספר נהג)
כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרומער

לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל בעת בלימה עזה, לדוגמה.

חקע באופן חמור. מרכב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
 לא תקינה, היאESPכת הבלימה עלול לגדול בעת בלימת חירום. אם מער

ת של החלקה ותאונה.כב. קיימת סכנה מוגברלא תייצב את הר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 לא זמינה באופן זמני.ESPכת מער

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

נדלקות בלוח המחוונים. ו�  ה בנוסף, נוריות האזהר

ייתכן כי לא הושלם האבחון העצמי, לדוגמה.

ה אזהר  

ה אזהר  

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרומער
לעיל.

חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר

כב. קיימת סכנה לא תקינה, היא לא תייצב את הרESPכת אם מער
ת של החלקה ותאונה.מוגבר

נהג בזהירות בקטע כביש מתאים במהירות גבוהה מ� 20 קמ“ש¿
ובצע תנועות היגוי קלות.

אם הודעת התצוגה נעלמה, התפקודים המוזכרים כאן זמינים שוב.

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

.ESPכת קיימת תקלה במער

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

נדלקות בלוח המחוונים. ו�  ה בנוסף, נוריות האזהר

כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרומער
לעיל.

חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר

כב. קיימת סכנה לא תקינה, היא לא תייצב את הרESPכת אם מער
ת של החלקה ותאונה.מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)

ה אזהר  

Turn on the ignition
to release the
parking brake

(הפעל את ההצתה

לשחרור בלם החניה)

ABS (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית), ב�EBDכת קיימת תקלה במער
כות לנהיגהכות נהיגה ובמער. ייתכן כי קיימת תקלה במערESPוב�

בטוחה אחרות.

נדלקו בלוח המחוונים ונשמע ו�   ,ה בנוסף, נוריות האזהר
ה.צליל אזהר

כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרומער
מיים והאחוריים עלולים להינעל בעת בלימה עזה,לעיל. לכן, הגלגלים הקד

לדוגמה.

חקע באופן חמור. מרכב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
הבלימה עלול לגדול בעת בלימת חירום.

כב. קיימת סכנה לא תקינה, היא לא תייצב את הרESPכת אם מער
ת של החלקה ותאונה.מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

האדומה. ה נדלקה נורית האזהר

כת ההצתה כבויה.ניסית לשחרר את בלם החניה בעת שהייתה מער

 במתג ההתנעה.1 סובב את המפתח למצב מפתח:¿

 הפעל את ההצתה.:KEYLESS-GOכת מער¿

םייקתמה. לא האדומה מהבהבת ונשמע צליל אזהר ה נורית האזהר
 עמוד 134).«(תנאי לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי 

ב.אתה מתחיל לנהוג ובלם החניה החשמלי משול

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

ה.האדומה מהבהבת ונשמע צלילי אזהר ה נורית האזהר

.)431 דומע «( ילמשחה הינחה םלב תועצמאב םוריח תריצע עצבמ התא

הצהובה נדלקת. ה נורית האזהר

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

להפעלה:

כבה את ההצתה.¿

לחץ על הידית של בלם החניה החשמלי במשך 10 שניות לפחות.¿

ב הילוך ראשון.שלבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿

ב את בורר ההילוכיםשלבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר¿
.Pבמצב חניה 

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

Release parking
brake  שחרר בלם)

חניה)

Parking brake
See Owner‘s

Manual בלם) 
חניה. ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

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

בת הילוכים אוטומטית (שחרור אוטומטי במצבכב עם תיכלי ר¿
ה והאץ מעט חזקת הבטיחות באבזם החגורב את חגור שלחירום):

יותר בתחילת נהיגה.

שחרר את בלם החניהבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר¿
.) 134דומע «(האלקטרוני באופן אוטומטי 

אם בכל זאת לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

אל תמשיך לנהוג.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

הצהובה ה האדומה מהבהבת ונורית האזהר נורית החיווי 
דולקת.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

לשחרור:

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

להפעלה:

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

 האדומה ממשיכה להבהב:אם נורית החיווי 

אל תמשיך לנהוג.¿

.) 276דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

ב הילוך ראשון. שלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

ב את בורר ההילוכים שלבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.Pבמצב חניה 

כה.רמיים כלפי שפת המדסובב את הגלגלים הקד¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿
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האדומה הצהובה נדלקת. נורית החיווי  ה נורית האזהר
ך לאחר שהופעל או שוחרר בלם החניהמהבהבת במשך 10 שניות לער

החשמלי. לאחר מכן, היא תיכבה או תמשיך לדלוק.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי.

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

.) 276דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

אם לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:

ב הילוך ראשון. שלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿

ב את בורר ההילוכים שלבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.Pבמצב חניה 

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדלמרפנה ¿

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

בת הילוכים אוטומטית (שחרור אוטומטי במצבכב עם תיכלי ר¿
ה והאץ מעט חזקת הבטיחות באבזם החגורב את חגורשלחירום): 

יותר בתחילת נהיגה.

שחרר את בלם החניהבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר¿
.) 134דומע «(האלקטרוני באופן אוטומטי 

אם בכל זאת לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדלמרפנה ¿

הצהובה נדלקת. אם אתה מפעיל את בלם החניה ה נורית האזהר

החשמלי או משחרר אותו באופן ידני, תהבהב נורית החיווי 
האדומה.

קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי. לא ניתן לשחרר את בלם החניה
החשמלי באופן ידני.

כבה את ההצתה.בת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿

בלם החניה החשמלי יופעל באופן אוטומטי.

ב את בורר ההילוכיםשלבת הילוכים אוטומטית: כב עם תיכלי ר¿
בלם החניה החשמלי לא מופעל באופן, מכיוון שPבמצב חניה 

אוטומטי.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדלמרפנה ¿

אם אינך מעוניין להפעיל את בלם החניה החשמלי, אל תכבה את ההצתה,
כב.ת רכב במתקן שטיפה אוטומטי או בעת גרירלדוגמה, בעת שטיפת הר

מת הסרן האחוריכב נגרר באמצעות הריוצא מן הכלל: כאשר הר
.) 264דומע «(
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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

האדומה הצהובה נדלקת ונורית החיווי  ה נורית האזהר
מהבהבת.

לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

Check brake
fluid level

(בדוק את מפלס

נוזל 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

.) 133דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

אל תוסיף נוזל בלמים, זה לא יפתור את התקלה.¿
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 היה פעיל.HOLDארעה תקלה בעת שתפקוד 

בועים. אם תנסה לנעולה במרווחים קבנוסף, ייתכן כי יישמע צליל אזהר
כב, הצליל מושמע בעוצמה גבוהה יותר.את הר

אתה לא יכול להתניע את המנוע.

ב לתנאי התנועה, לחץ מיד על דוושת הבלמים בחוזקה ואלשים ל¿
תשחרר אותה לפני שתיעלם ההודעה מהתצוגה.

.) 133דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

באפשרותך להתניע שוב את המנוע.

פידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהן.דיסק/ר

כז שירות מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.פנה למר¿

.סייען בלימה פעיל לא פעיל באופן זמני

בות אפשריות:סי
כת חיישני הרדאר לא פעילה זמנית בגלל קרינה אלקטרו�מער£

מגנטית 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 בלימה פעיל זמין שוב.

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 133דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

התנע את המנוע שוב.¿

PRE-SAFE
inoperative See
Owner‘s Manual

)PRE-SAFEאינו 
פעיל. ראה ספר נהג)

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¿

Brake
immediately

(בלום מיד)

Check brake
wear

(בדוק בלאי בלמים)

Active Brake
Assist Functions
currently limited

See Owner‘s
Manual  תפקודי)

סייען בלימה פעיל
מוגבלים כעת. ראה

ספר נהג)

סייען בלימה פעיל לא זמין בשל תקלה.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

Active Brake
Assist Functions

limited See
Owner‘s Manual
תפקודי סייען בלימה
פעיל מוגבלים. ראה

ספר נהג)
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כת חיישני הרדאר.קיימת תקלה במער

בות אפשריות:סי
לכלוך על חיישנים£
ם כבדשלג או גש£
כים בין�עירוניות ללא תנועה או תשתיות, לדוגמה,רבנהיגה בד£

בר.מויי מדבאזורים ד

כת לנהיגה בטוחה אחת לפחותכת נהיגה או במערקיימת תקלה במער
או שהיא לא זמינה באופן זמני:

סייען בלימה פעיל£
חקדיסטרוניק מר£

כות לנהיגהכת הנהיגה והמערבה לתקלה, יהיו מערלאחר הטיפול בסי
בטוחה זמינות שוב. הודעת התצוגה נעלמת.

אם ההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 133דומע «(רות רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

דומם את המנוע.¿

.) 249דומע «(נקה את החיישנים ¿

התנע שוב את המנוע.¿

ההודעה נעלמת מהתצוגה.

Radar sensors dirty
See Owner‘s Manual
(חיישני רדאר מלוכלכים.

ראה ספר נהג)

Restraint sys.
Malfunction. Consult

workshop
כת ריסון.(תקלה במער

התייעץ במוסך מוסמך)

ה  אזהר 

Front left malfunc-
tion Consult

workshop or Front
right malfunction

Consult workshop
(תקלה בכרית אוויר

מית שמאלית או ימנית.קד

כז שירות)פנה למר

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¿

.) 35דומע «(כת הריסון, ראה למידע נוסף על מער

ה  אזהר 

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¿

נדלקת בלוח ה כת ריסון . גם נורית האזהריימת תקלה במערק
המחוונים.

מית השמאלית או הימנית. נוריתכת הריסון הקדקיימת תקלה במער
גם נדלקת בלוח המחוונים. ה האזהר
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ה  אזהר 

הקיימת תקלה בכרית הראש השמאלית או הימנית. נורית האזהר
 גם נדלקת בלוח המחוונים.

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 ימנית. פנה
כז שירות)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¿

.) 133דומע «(רות  רדכבך כנגד הידאבטח את ר¿

נתק את ההצתה.¿

כב.מי לצאת מהרבקש מהנוסע הקד¿

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
.) 42דומע «(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
.) 42דומע «(מי, ראה  הקד

ה  אזהר 
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Front-
passenger

airbag
enabled See

Owner‘s
Manual

(כרית אוויר של

מוכנהמי נוסע קד

ראהלפעולה. 

ספר נהג)

כיים מוכנותברמי וכרית האוויר למית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
לפעולה במהלך הנסיעה:

רדגומה הזמ ךומנ ולקשמש ץפח וא םידממ ןטק רגובמ ,דליש יפ לע ףא£
מי. אוב הנוסע הקדכת תופסים את מושכי סף ההפעלה של המער

מי ריקב הנוסע הקדמוש£

כת עלולה לזהות חפצים או כוחות שמוסיפים למשקל המופעל עלהמער
ב.המוש

כרית האוויר עלולה להיפתח בשוגג.

ת.קיימת סכנת פציעות מוגבר

ך.רב לתנאי התנועה והדך מקדיש תשומת לעצור במקום בטוח בעוד¿

.) 133דומע «(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¿

כתת, המערב. אחרודא כי שום חפץ נוסף אינו מפעיל משקל על המוש¿
עלולה לזהות את הכוח הנוסף ולפרש את משקל הנוסע 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¿
כת ההצתה פועלת:ב פנוי ושמערב�תכליתי ובדוק: שהמושובצג הר

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 £
כת לנטרולולהישאר דלוקה. אם נורית החיווי דולקת, נטרלה המער

מי את כרית האוויר שלאוטומטי של כרית האוויר של הנוסע הקד
.) 42דומע «(מי  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

 נדלקתPASSENGER AIR BAG ON או PASSENGER AIR BAG OFFנורית חיווי 
כת לנטרול אוטומטי של כריתאו כבית בהתאם לסיווג הנוסע בידי המער

מי.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¿

ה  אזהר 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כת לנטרול אוטומטי של כרית האוויר שללמידע נוסף על המער
.) 42דומע «(מי, ראה הנוסע הקד

התאור  

ה הרלוונטית.קיימת תקלה בנור

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

או

.) 99דומע «(ה בעצמך בדוק אם אתה רשאי להחליף את הנור ¿

: הודעת התצוגה עבור הפנס הרלוונטי תופיע רק אםLEDנורות 
 בפנס.LEDקיימת תקלה בכל נורות ה�

Left dipped beam
 נמוך שמאלי, לדוגמה)אור(

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Intell, Light System
inoperative    כת(מער

ה חכמה לא זמינה)תאור

AUTO lights
inoperativeתפקוד) 

AUTOה אינו פעיל) של תאור

Malfunction See
 Owners Manual
(תקלה ראה ספר נהג)

ה החיצונית כשלה.התאור

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

ה פגום.חיישן תאור

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

ה עדיין זמינה ללאה חכמה כשלה. התאורכת תאורמער
ה חכמה.כת תאורמער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

Adaptive  Highbeam
Assist  plus currently

unavailable
  See Owner‘s Manual

(סייען אור גבוה מותאם
פלוס לא זמין כעת. ראה

ספר נהג)

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).

Switch off lights
(כבה את האורות)

הכב. צליל אזהרב את הרהפנסים נותרו דולקים כאשר אתה עוז
נשמע.

.סובב את מתג האורות ל�  ¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Adaptive Highbeam
Assist Plus inoperative
(סייען אור גבוה מותאם פלוס

לא תקין)

קיימת תקלה בסייען אור גבוה מותאם.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

 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

ה.הוסף נוזל קירור. לפני כן, הקפד על הערות האזהר¿
.) 242דומע «(

אם יש למלא את נוזל הקירור לעתים קרובות מהרגיל, דאג¿
סכז שירות של מרצדכת קירור המנוע במרבדוק את מערל

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

מנוע  

קירור. הוסף נוזל(

 ראה ספר נהג)

Top up coolant See
Owner’s Manual

קיימת תקלה במנוע המאוורר.

, אתה יכולC° 120ת נוזל הקירור היא פחות מ�אם טמפרטור¿
להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

במהלך הנהיגה למוסך המוסמך הימנע מהפעלת עומסים כבדים¿
כים הרריות ובפקקי תנועה.רעל המנוע, לדוגמה נהיגה בד

נוזל הקירור חם מדי.
ה.נשמע גם צליל אזהר

ה. מנועכב שהמנוע שלו התחמם יתר על המידלעולם אל תנהג בר
ה במהלך נסיעה עלול לגרום להתלקחותשהתחמם יתר על המיד

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 133).«כב מפני תזוזה (אבטח את הר¿

חק בטוח ממנו עד שיתקרר המנוע.כב ושמור על מרצא מהר ¿

ח ודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה על ידי קר¿
נמס, לדוגמה.

אל תתניע את המנוע לפני שתיעלם הודעת התצוגה ותרד¿
םת, עלול להיגר. אחר C° 120ת נוזל הקירור מתחת ל�טמפרטור

נזק למנוע.

Coolant Stop vehicle
Switch engine off

תא רוצע .רוריק לזונ(

)עונמה תא םמודו בכרה

ה  אזהר 
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה של נוזל קירור המנוע והקפד עלב על מד הטמפרטורשים ל¿
 עמוד 242).« (ה הודעות האזהר

סכז שירות של מרצדה עולה שוב, פנה מיד למראם הטמפרטור¿
ת כלמוביל בע“מ.מורשה מטעם חבר

הבתנאי הפעלה רגילים ובמפלס נוזל הקירור המפורט, הטמפרטור
.C° 120של נוזל הקירור יכולה לעלות עד 

המצבר אינו נטען.
ה.נשמע גם צליל אזהר

בות אפשריות:סי
אלטרנטור פגום£
 קרועהVרצועה 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 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

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 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

See Owner‘s  בהודעת התצוגה הקפד על ההוראות ש¿
Manual.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

מפלס שמן המנוע ירד למפלס מינימלי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

הימנע מנסיעות ארוכות אם ישנה כמות קטנה של נוזל
ם נזק למנוע.ת, עלול להיגרכת. אחרהקירור במער

בדוק את מפלס שמן המנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 241דומע«(

.) 241דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

אם יש למלא את שמן המנוע לעתים קרובות מהרגיל, דאג¿
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבדוק את המנוע במרל

כלמוביל בע“מ.

See Owner’s

Manual

ראה ספר נהג)      (

Stop vehicle See
Owner‘s Manual

כב. ראה ספר(עצור את הר

נהג)

Check eng. oil lev.
when next refuelling

(בדוק שמן מנוע

בתדלוק הבא)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

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

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)

:SLC 43 AMGדגם 

מפלס שמן המנוע נמוך מדי.

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¿
.) 241דומע«(

.) 241דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

בדוקאם יש למלא את שמן המנוע לעתים קרובות מהרגיל, דאג ל¿
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדאת המנוע במר

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

:SLC 43 AMGדגם 

קיימת סכנת נזק למנוע.מפלס שמן מנוע נמוך מדי. 

ב לתנאי התנועה והכביש ודומם את המנוע.עצור מיד, שים ל¿

 עמוד 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

.) 241דומע «(בדוק את מפלס שמן המנוע ¿

.) 241דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

Reserve fuel level
ת דלק)(מפלס עתוד

ת הדלק.מפלס הדלק ירד לטווח עתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

מפלס הדלק במיכל הדלק נמוך מדי.

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

כב עם מנוע דיזל:כלי ר

מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובה להחליפו.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

כב עם מנוע דיזל:כלי ר

רו למסנן הדלק. יש לנקז את המים.מים חד

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

Replace air cleaner
(החלף מסנן אוויר)

Clean the fuel filter
(נקה את מסנן הדלק)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות נהיגהמער  

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

על סמך קריטריונים מסוימים, סייען לזיהוי עייפות הנהג מזהה כי
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

לזיהוי עייפותסייען (
הנהג עשה הפסקה)

Attention Assist
Take a brake!

Refill AdBlue See
Owner‘s Manual מלא) 

AdBlue(ראה ספר נהג .

 ירד מתחת לטווחAdBlueה. מפלס ה� בנוסף, נשמע צליל אזהר
ה.העתוד

כז שירות מורשה שלם האפשרי במר בהקדAdBlueדאג למלא ¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

 תספיק לנהיגהAdBlueה. כמות ה�בנוסף, נשמע צליל אזהר
בד. לאחר מכן לא יותנע המנוע.חק במצוין בללמר

כז שירות מורשה  שלם האפשרי במר בהקדAdBlueדאג למלא ¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

 ריק. אם תדומם אתAdBlueה. מיכל בנוסף, נשמע צליל אזהר
המנוע, הוא לא יותנע מחדש.

כז שירות מורשהם האפשרי במר בהקדAdBlueדאג למלא ¿
סכז שירות של מרצדמטעם כלמוביל בע“מ או פנה לייעוץ למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

.AdBlueכת ה. ישנה תקלה במערבנוסף, נשמע צליל אזהר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה  של מרצדפנה למר¿

Refill AdBlue No start
 in .. km  )אלמ AdBlue.

)מ“ק ... דועב ענתוי אל בכרה

Refill AdBlue Eng.
start not possible

. לא ניתןAdBlue(מלא 
להתניע את המנוע)

Check AdBlue See
Owner‘s Manual

 ראה ספרAdBlue(בדוק 
נהג)

 במשךAdBlueכת ה. קיימת תקלה במערבנוסף, נשמע צליל אזהר
בד. בסוף המקטע לאחק המוצג בלב. באפשרותך לנהוג למרזמן ר

ניתן להתניע את המנוע.

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל דימ הנפ¿

Eng. start not
possible in ..km  לא)

תתאפשר התנעה מנוע
בעוד .. ק“מ)

 עודנה קיימת.AdBlueכת ה. התקלה במערבנוסף, נשמע צליל אזהר
אם תדומם את המנוע, הוא לא יותנע מחדש.

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל דימ הנפ¿
Eng. start not

possible לא ניתן) 
להתניע מנוע)
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 לא פעיל.הנהג לזיהוי עייפות הסייען  

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

לא פעיל)הסייען  (

Attention Assist
inoperative

Traffic Sign Assist
currently unavailable
See Owner‘s Manual

(סייען זיהוי תמרורים לא זמין
כעת. ראה ספר נהג)

סייען זיהוי תמרורים מנוטרל ולא פעיל באופן זמני.

בות אפשריות:סי
ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת בשדהשמשה הקד£
פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בגלל גש£

מית.נקה את השמשה הקד¿

ה לתפקוד מלא, תיעלם הודעתכת מזהה שהמצלמה חזראם המער
התצוגה.

סייען זיהוי תמרורים פעיל שוב.

קיימת תקלה בסייען זיהוי תמרורים.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

Traffic Sign Assist
inoperative סייען זיהוי) 

תמרורים לא פעיל)

HOLD) (מופסק 

כב מחליק. מנוטרל. הרHOLDתפקוד 

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

.) 151דומע «( מחדש מאוחר יותר HOLDהפעל תפקוד ¿

 מנוטרל. אם דוושת הבלמים לחוצה בחוזקה, לאHOLDתפקוד 
מתקיים תנאי הפעלה.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

.) 151דומע «( HOLDבדוק את תנאי ההפעלה של תפקוד ¿

ב מנוטרל ואינו פעיל זמנית.ת נתיסייען שמיר

בות אפשריות:סי
ה הראייה של המצלמה.מית מלוכלכת בשדהשמשה הקד£
פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בגלל גש£
ך פרק זמן ארוך.ב לאוראין סימוני נתי£
הויים, כהים או מכוסים בבוץ או בשלג, לדוגמה.ב דסימוני נתי£

בות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג.ר הסיבהיעד

ב פעיל שוב.ת נתיסייען שמיר

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 133דומע «(כב מפני תזוזה אבטח את הר¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

Lane Keeping Assist
currently unavailable
See Owner‘s Manual

ב אינו זמיןת נתי(סייען שמיר
כעת. ראה ספר נהג)
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Lane Keeping Assist
inoperative סייען) 

ב לא פעיל)ת נתישמיר

.ינמז ןפואבפועל  וניא םיתמ םיחטש ןעייס
:תוירשפא תוביס

ם כבד או שלג.ע בגלל גשהתפקוד נפג£
תכת חיישני הרדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורמער£

הפעולה שלה.
כת חיישני הרדאר לא פעילה זמנית בגלל קרינה אלקטרו�מער£

מגנטית שנפלטת מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או ממקורות
אחרים.

 גם נדלקות במראות החיצוניות.נוריות החיווי הצהובות 
בות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג.ר הסיבהיעד

שוב. 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

.) 133דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

.) 249דומע «(נקה את החיישנים ¿

התנע מחדש את המנוע. ¿

Blind Spot Assist
currently unavailable
See Owner‘s Manual
(סייען שטחים מתים אינו
זמין כעת, ראה ספר נהג)

Blind Spot Assist
inoperative סייען) 

שטחים מתים אינו פעיל)

קיימת תקלה בסייען שטחים מתים.

 גם נדלקות במראות החיצוניות.נוריות החיווי הצהובות 

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר ¿

ב.ת נתיקיימת תקלה בסייען שמיר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

.) 156דומע «(קיימת תקלה בתפקוד הנחיית חניה 

התנע את המנוע שוב. ¿

אם הודעת התצוגה אינה נעלמת:

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר ¿

Parking Guidance
inoperative תפקוד) 

הנחיית חניה אינו פעיל)

תפקוד הנחיית חניה מנוטרל.

בות אפשריות:סי
כב מחליק.הר£
החיישנים מלוכלכים.£
ארעה תקלה.£

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

.)651 דומע «( רתוי רחואמ בוש הינחה תייחנה דוקפת תא לעפה ¿

ב�תכליתי לא מציג את סמל החניה במהירויות נמוכותאם הצג הר
מ� 30 קמ“ש:

Parking Guidance
cancelled תפקוד) 

הנחיית חניה מבוטל)
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.) 249דומע «(נקה את החיישנים  ¿

התנע את המנוע שוב. ¿

ב�תכליתי בכל זאת לא מציג את סמל החניה במהירויותאם הצג הר
נמוכות מ� 30 קמ“ש:

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ¿

תפקוד הנחיית החניה מנוטרל, מכיוון שהפסקת לנסוע במסלול
המומלץ.

ה על הודעות התצוגה בצגכבך שוב תוך הקפדהחנה את ר¿
ב�תכליתי.הר

Parking Guidance
finished תפקוד הנחיית) 

חניה סיים לפעול)

חק לא פעיל באופן זמני.דיסטרוניק מר

בות אפשריות:סי
כת חיישני הרדאר לא פעילה זמנית בגלל קרינה אלקטרו�מער£

מגנטית שנפלטת מתחנות טלוויזיה או רדיו קרובות או ממקורות
אחרים.

ת הפעולה שלה.כת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
כב נמוך מדי.המתח בר£

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

בות המוזכרות לעיל, תיעלם ההודעה מהצג.ר הסיבהיעד

חק פעיל שוב.דיסטרוניק מר

אם הודעת התצוגה לא נעלמת:

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 133דומע «(כב מפני תזוזה  אבטח את הר¿

התנע את המנוע שוב.¿

חק.קיימת תקלה בדיסטרוניק מר

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר ¿

ה.כב עומד במקום חניה. בנוסף, נשמע צליל אזהרהר

הודעת התצוגה נעלמת באופן אוטומטי.

 Distance Pilot off
חק כבוי)(סייען מר

:) 142דומע «(חק מנוטרל דיסטרוניק מר

ה.חק נוטרל באופן אוטומטי, יישמע גם צליל אזהראם דיסטרוניק מר

Distance Pilot
available again

חק זמין שוב)(סייען מר
Distance Pilot

currently unavailable
See Owner‘s Manual

חק לא זמין כעת.(סייען מר
ראה ספר נהג)

חק פעיל שוב לאחר שהוא לא היה זמין באופן זמני.דיסטרוניק מר
.) 142דומע «(חק כעת ניתן להפעיל מחדש את דיסטרוניק מר

 Distance Pilot
inoperative דיסטרוניק) 

חק לא פעיל)מר

חק מפסיק לשלוט במהירותלחצת על דוושת האצה. דיסטרוניק מר
כב.הר

הסר את רגלך מדוושת ההאצה. ¿

Distance Pilot passive
חק במצב(דיסטרוניק מר

המתנה)
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 Distance Pilot—-
km/h דיסטרוניק) 

חק ��� ק“מ)מר

חק ובמגביל מהירות.קיימת תקלה בדיסטרוניק מר

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ¿

חק לא התקיים.אחד התנאים להפעלת דיסטרוניק מר

.) 142דומע «(חק בדוק את תנאי ההפעלה של דיסטרוניק מר¿

Distance Pilot and
Limiter inoperative

חק ומגביל(דיסטרוניק מר
מהירות לא פעילים)

Limiter - - - km/h
(מגביל מהירות ���

קמ“ש)

לא ניתן להפעיל את מגביל המהירות, מכיוון שלא מתקיימים כל תנאי
ההפעלה.

.) 142דומע «(בדוק את תנאי ההפעלה של מגביל המהירות ¿

Limiter passive
(מגביל מהירות במצב

המתנה)

ף. לא ניתן לחרוגה עבור צמיגי חורעת למגבלת המהירות השמורהג
ממהירות זו. באפשרותך לחסום את הצגת ההודעה באמצעות לחיצה

. ההודעה תופיע רק בהפעלת ההצתה הבאה.על הלחצן 

Speed limit (winter
tyres) - - - km/h

(מגביל מהירות (צמיגי
ף) � � � קמ“ש)חור

ת הלחץ (קיק�דאון),אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד
.) 150דומע «(בי  מגביל המהירות עובר למצב פסי

ת שיוט מנוטרלת.בקר

ת שיוט מנוטרלת באופן אוטומטיה, בקראם נשמע גם צליל אזהר
.) 140דומע «(

Cruise control off
ת שיוט מופסקת)(בקר

ת השיוט, מכיוון שלא מתקיימים כל תנאילא ניתן להפעיל את בקר
ההפעלה.

.) 140דומע «(ת שיוט בדוק את תנאי ההפעלה של בקר¿

ת שיוט ובמגביל מהירות.קיימת תקלה בבקר

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

.מ“עב ליבומלכ םעטמ השרומ סדצרמ לש תוריש זכרמל הנפ¿

Cruise control - - -
km/h

ת שיוט ��� קמ“ש)(בקר

Cruise control and
Limiter inoperative

ת שיוט ומגביל(בקר
מהירות לא פעילים)

צמיגים   

 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.£

Tyre pressure
Check tyres
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

(בדוק לחץ אוויר  בצמיגים.
לאחר מכן הפעל את המחוון

של אובדן לחץ אוויר)

Check tyres pressure
then restart Run Flat

indicator

ה אזהר  
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
.) 133דומע «(רות רדכבך, כנגד הידאבטח את ר¿
בדוק את הצמיגים, ואם צריך, מלא אחר ההנחיות להחלפת¿

.) 252דומע «(צמיג נקור 
בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ותקן אותו, אם צריך.¿
ה של אובדן לחץ אווירכת האזהרהפעל שוב את מער¿

 עמוד 272).«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 272).«(

Run Flat indicator
inoperative

(מחוון של אובדן לחץ
אוויר אינו פעיל)

Rectify tyre pressure
(תקן לחצי אוויר)

בוד לחץ אוויר בצמיגים.ה של איכת האזהרקיימת תקלה במער

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 272).«ם (בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקד¿
ך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

.)274 דומע «( םיגימצב ריווא ץחל תרקב תכרעמ תא בוש לעפה¿

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן משמעותי. מיקום
ה.ב�תכליתית. נשמע צליל אזהרהגלגל מופיע בתצוגה הר

Check tyres
(בדוק צמיגים)

אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי, קיימות הסכנות הבאות:
הצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט ככל שעולים העומס על£

כב ומהירות הנסיעה.הר
ה לא שווה.ה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£

בה.ה רהבלאי החריג עלול לפגוע באחיזת הכביש שלהם במיד
בה.ה רע במידמאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים להיפג£

קיימת סכנת תאונה.

ה אזהר  
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Warning tyre defect

(זהירות צמיג פגום)

מופיע לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד בפתאומיות. מיקום הגלגל
ב�תכליתית.בתצוגה הר

ה אזהר  
כב עם צמיג נקור, קיימות הסכנות הבאות:אם אתה נוהג בר

בלוםבצע פעולות היגוי או ביכולת לע ביכולת לצמיג 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 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ך תקן צמיג נקורה הצורבדוק את כל הצמיגים ובמקר¿
 עמוד 252).«(

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

בל אות מחיישן לחץ אוויר של גלגל אחד או של כמה גלגלים.לא מתק
ב� תכליתית.לחץ האוויר בצמיג הפגום אינו מוצג בתצוגה הר

ס מורשהכז שירות של מרצדדאג להחליף את החיישן הפגום במר¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

הגלגלים שהותקנו אינם כוללים חיישן מתאים של לחץ אוויר בצמיגים.
ת לחץ האוויר בצמיגים.כת בקרהופסקה פעולתה של מער

התקן גלגלים הכוללים את חיישני לחץ האוויר המתאימים.¿
ה מופעלת אוטומטית לאחר נסיעה של כמה דקות.כת הבקרמער

Tyre press. monitor
currently unavailable

ת לחץכת בקר(מער
האוויר בצמיגים אינה

זמינה כעת)

כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿

ה.ב לתנאי התנועה תוך כדי העצירשים ל

 עמוד 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ך, עקוב אחר ההנחיות להחלפתת הצורבדוק את הצמיגים, ובמיד¿
.) 252דומע «(צמיג נקור 

 עמוד 272).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

ך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

Wheel sensor(s)
missing

(חסר/ים חיישן/י גלגל) 

Tyre press. monitor
inoperative No
wheel sensors

Tyre press. monitor
inoperative

כת אינה פעילה)(המער

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 ¿
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כבר   

.D או Rבת ההילוכים במצב ניסית להתניע את המנוע בעוד שתי

.N או P העבר את בורר ההילוכים למצב  ¿

To srart engine, shift to
 either  P or N

(להתנעת המנוע, העבר

)P או Nהילוך למצב 

, 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

כב עלול להתחיל לנוע.הר

קיימת סכנת תאונה.
.Pכב, העבר את בורר ההילוכים למצב בעת החניית הר¿

Without changing
 gear consult

 workshop
(אין אפשרות להעביר

הילוך פנה למוסך מוסמך)

Only select Park (P)
when vehicle is

stationary
 רק(P)(בחר במצב 

כב נייח)כאשר הר

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

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר ¿

כב נע.הר

תוך מתן תשומת ,ירשפאה םדקהבכב בבטחה עצור את הר¿
.העונתהו ךרדה בצמל בל

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

Apply brake to select
R הפעל את הבלם כדי) 

)Rב מצב לשל

.R למצב Dניסית להעביר את בורר ההילוכים ממצב 

לחץ על דוושת הבלמים.¿

.Rב את בורר ההילוכים במצב של¿

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 ¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Transmission Mal-
function. Stop

בת הילוכים.(תקלת תי

עצור)

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 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

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)

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.

המתן עד שתיעלם הודעת התצוגה לפני שתתחיל בנסיעה. ¿

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 ¿

For engine start
depress clutch

(להתנעת מנוע לחץ על
דוושת המצמד)

בד:עבור מנועים מסוימים בל

ניסית להתניע את המנוע מבלי ללחוץ על דוושת המצמד.

לחץ לחיצה מלאה על דוושת המצמד. ¿

התנע את המנוע שוב. ¿

ת את דוושת המנוע משתהה בתחילת נהיגה, לדוגמה, אם שחרר
המצמד מהר מדי.

לחץ שוב על דוושת המצמד. ¿

המנוע מותנע אוטומטית.

שחרר לאט את דוושת המצמד כדי להתחיל לנסוע. ¿

תמופעל עומס ניכר על המצמד וקיימת חריגה מטמפרטור
ה.ת. בנוסף, נשמע צליל אזהרההפעלה המותר

הימנע מהתחלות נהיגה תכופות ומנהיגה ארוכה בקצב הליכה.¿

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

אל תדומם את המנוע.¿

המצמד יתקרר מהר יותר בעת שהמנוע פועל.

או

בועה.אם אפשר, המשך לנהוג במהירות ק¿

Clutch overheated
Avoid pulling away If
necessary, quickly

release and engage
the clutch מצמד) 

התחמם מדי. אל תתחיל
לנהוג. אם צריך, שחרר את

ב אותוהמצמד ושל
במהירות)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה.פחות דלת אחת פתוחה. נשמע גם צליל אזהרל

סגור את כל הדלתות.¿

ה אזהר  

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 133).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

סגור את מכסה תא המנוע.¿

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 ¿

הסר את רגלך מדוושת המצמד ואל תאפשר למצמד להחליק.¿

ייתכן כי המצמד יתקרר גם במהלך הנסיעה.

התקררות המצמד עשויה להימשך כמה דקות. אחרי שהמצמד
רו.דב לפעול כסמתקרר, תיעלם הודעת התצוגה. המצמד ש

(תקלת הגה כוח. ראה

ספר נהג)

Power steering mal-
function.See Owner’s

Manual

קיימת תקלה בסיוע בהיגוי הכוח.

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

ב יותר כדי לסובב את גלגל ההגה.עליך להפעיל כוח ר

קיימת סכנת תאונה.

רש.בדוק שאתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הנד¿

 נהג בזהירותבצע פעולות היגוי בבטחה:אם אתה מסוגל ל¿
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדלמר

 אל תמשיךבצע פעולות היגוי בבטחה:אם אינך מסוגל ל¿
כז שירות מורשה מטעם כלמוביללנהוג. צור קשר עם מר

בע“מ הקרוב אליך.

ה  אזהר 

ב מדי.ה פתוחה או המטען מועמס לגובה רמחיצת ההפרד

תה של מחיצתאחסן את החפצים באופן שיאפשר את סגיר¿
חף למעלה.ה מבלי שתידההפרד

 עמוד 79).«ה של תא המטען (סגור את מחיצת ההפרד¿

Close boot separator
ה בתא(סגור מחיצת הפרד

המטען)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  הודעות בתצוגה

תא האחסון שמתחת למשענת הזרוע פתוח. חיישן התנועה
רוך.הפנימית לא ד

.) 227דומע «(סגור את תא האחסון שמתחת למשענת היד ¿

 Telephone No service
(טלפון אין קליטה)

Close centre com-
partment  סגור תא)
כזי)מר

הגג לא נעול.

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

הפעל את מתג הגג בהפעלה ארוכה, כדי לפתוח או לסגור אותו¿
.) 77דומע «(במלואו 

כבך נמצא מחוץ לטווח שידור/קליטה של ספק הרשת שלך.ר

המתן עד שיופיע סמל מוכנות לפעולה של הטלפון הנייד שלך¿
ב�תכליתי.בצג הר

ניסית לפתוח את הגג במהלך נסיעה.

ך מקדישם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתשומת ל

.) 77דומע «(פתח את הגג ¿

ראולי מאבד לחץ.הגג לא נפתח או נסגר במלואו. המנגנון ההיד

.) 77דומע «(פתח או סגור את הגג במלואו ¿

כב נמוך מדי.המתח בר

התנע את המנוע.¿

ההמתן כעשר שניות, חזור על תהליך הפתיחה או הסגיר¿
.) 77דומע «(

הגג נפתח ונסגר כמה פעמים ברצף. מנוע הגג נכבה באופן
אוטומטי מטעמי בטיחות.

ך.באפשרותך לפתוח ולסגור את הגג שוב כעבור 10 דקות לער

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

.) 77דומע «(ה חזור על תהליך הפתיחה או הסגיר¿

Vario-roof lowering
הנמכת גג אלקטרו�

ראולי)היד

Decrease speed
(האט)

Open/close vario- roof
completely פתח/סגור גג) 
ראולי במלואו)אלקטרו�היד

Start engine See
Owner‘s Manual התנע) 

מנוע. ראה ספר נהג)

כב וחלון צד אחורי אחד לפחות פתוח.אתה יוצא מהר

.) 74דומע «(סגור את חלונות הצד ¿

מפלס נוזל השטיפה במיכל ירד מתחת לקו המינימום.

.) 243דומע «(הוסף את נוזל השטיפה ¿

מית פגומים.מגבי השמשה הקד

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

ת חירום פגומים.פנסי אזהר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

Close rear side
windows סגור חלונות צד) 

אחוריות)

Top up washer
 fluid זל שטיפה) (מלא נו

Wiper malfunctioning
(תקלה במגבים)

Hazard warning lamps
malfunctioning תקלה) 

ת חירום)בפנסי אזהר
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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.¿

(החלף מפתח)
Replace key

Change key batteries
(החלף סוללות במפתח)

יש להחליף את המפתח.

פנה למוסך מוסמך.¿

הסוללות של המפתח ריקות.

 עמוד 67).«(החלף סוללות ¿

Key not detected
(לא התגלה מפתח)

(הודעה בתצוגה אדומה)

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

ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 133דומע «(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
ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדל
.) 133דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿
הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב¿

המפתח.

ע.המפתח אינו מזוהה כרג
כב.שנה את מיקום המפתח בר¿

אם בכל זאת לא ניתן לאתר את המפתח:
הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב הרצוי.¿

לא ניתן לאתר את המפתח באופן מתמשך.

. בנוסף,KEYLESS-GOכת קיימת תקלה זמנית או פגם במער
ה.נשמע צליל אזהר

הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב הרצוי.¿
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה למר¿

Key not detected
(לא התגלה מפתח)

בנה)(הודעה בתצוגה ל

Remove starting button,
then insert key הסר את) 

לחצן ההתנעה והכנס מפתח)
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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 הן נדלקות או מהבהבות לאחר התנעת המנוע או במהלך נסיעה.

ת בטיחותחגור

בטיחות  

ת בטיחות האדומה נדלקתה של חגורבד: נורית האזהרבמדינות מסוימות בל¿¿¿
למשך 6 שניות לאחר התנעת המנוע.

מי לחגור את חגורותה לנהג ולנוסע הקדת בטיחות מזכירה של חגורנורית אזהר
הבטיחות.

 עמוד 38).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה האדומה שלבד: לאחר התנעת המנוע, נורית האזהרבמדינות מסוימות בל¿¿¿
ה נשמע למשך 6 שניות.ת בטיחות נדלקת. בנוסף, צליל אזהרחגור

ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור

 עמוד 38).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה מופסק.צליל האזהר

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

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 38).«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 38).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה נפסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר
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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

כת הבלמים נדלקת בעת שהמנוע פועל.ה האדומה של מערנורית האזהר¿¿¿
ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

כות בטיחות מער

מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך מדי.

עה.ייתכן כי יעילות הבלימה נפג

קיימת סכנת תאונה.

בך מקדיש תשומת לם האפשרי בעודכב במקום בטוח בהקדעצור את הר¿
ך והתנועה. בשום אופן, אל תמשיך לנסוע.רלתנאי הד

.) 133דומע «(רות רדכב מפני הידאבטח את הר¿

אל תמלא את נוזל הבלמים. מילוי נוזל הבלמים לא יפתור את התקלה.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

ב�תכליתי.ב להודעות נוספות בצג הרשים ל¿

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ה  אזהר 

ה  אזהר 

 דולקת כאשר המנוע פועל.ABSכת ה הצהובה של מערנורית האזהר¿¿¿

כת למניעת נעילת גלגלים). (מערABSכת קיימת תקלה במער

 (חלוקת כוח בלימהEBDה נוסף מציין כי קיימת תקלה ב� צליל אזהר
אלקטרונית).

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרו לעיל. לכן,מער
מיים והאחוריים עלולים להינעל בעת בלימה עזה, לדוגמה.הגלגלים הקד

חק הבלימה עלולע באופן חמור. מרכב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
לגדול בעת בלימת חירום.

כב. לא תקינה, היא לא תייצב את הרESPכת אם מער

ת של החלקה ותאונה.קיימת סכנה מוגבר

ב�תכליתי.ב להודעות נוספות בצג הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדפנה מיד למר¿

כתכות אחרות כגון מער, ייתכן כי מערABSה של ת הבקראם ישנה תקלה ביחיד
בת ההילוכים האוטומטית לא יהיו זמינות גם כן.הניווט או תי



מפתח עניינים

215
ש

ח
מ

 ד
ב

ר
ת

גו
צו

ת
 ו

ך
ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ה הצהובות שלכת הבלמים ונוריות האזהרה האדומה של מערנורית האזהר¿¿¿
ABS, ESP® ו� ESP® OFF.דולקות בעת שהמנוע פועל 

.®ESP וב�ABSקיימת תקלה ב�

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

ה  אזהר 
כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.מער

לכן הגלגלים עלולים להינעל לדוגמה, אם תבלום בחוזקה.

חק הבלימהע באופן חמור. מרכב עלולה להיפגיכולת ההיגוי והבלימה של הר
עלול לגדול בעת בלימת חירום.

כב. לא תקינה, היא לא תייצב את הר®ESP  כת מעראם 

ת של החלקה 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¿

 דולקות כאשר המנוע פועל. קיימתESP OFF ו� ESPה הצהובה נוריות האזהר¿¿¿
.ESPכת תקלה במער

כות לנהיגה בטוחה אחרות.כות נהיגה ובמערייתכן כי קיימת תקלה במער

ה  אזהר 

 מהבהבת במהלך נהיגה.®ESP ה הצהובה של  נורית האזהר¿¿¿

 ESP®בו, מכיוון שקיימת סכנת החלקה או גלגל אחדת אחיזה התער או בקר
לפחות התחיל להסתחרר.

חק מנוטרלים.ת שיוט או דיסטרוניק מרבקר
ה הנחוצה להתחלת הנסיעה.לחץ על דוושת ההאצה רק במיד¿
בה יותר במהלך נסיעה.האץ בזהירות ר¿
ך ומזג האוויר.רהתאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד¿
.®ESP אל תנטרל ¿

.®ESP  מומלץ לנטרל ) 60דומע «(במקרים נדירים 

.) 59דומע «( ®ESP כת עות למערהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג

כת הבלמים ממשיכה לתפקד כרגיל, אך ללא התפקודים שהוזכרו לעיל.מער
חק הבלימה עלול לגדול במצב בלימת חירום.מר

כב. לא תקינה, היא לא תייצב את הרESPכת אם מער
ת של החלקה 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¿
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  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 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 ) 60דומע «(במקרים חריגים: 

.) 59דומע «( ®ESPכת עות למערהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג

ך ומזג האוויר.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

:®ESPאם לא ניתן להפעיל  

המשך לנהוג בזהירות.¿

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר  ®ESPבדוק את ה� דאג ל¿
בע“מ.

ה  אזהר 

דולקת בעת שהמנוע פועל  או בעת ESP® OFFה הצהובה  נורית האזהר¿¿¿
 מופעל.ECO start/stopשתפקוד

 ESP®.מנוטרל

בד: בלSLC 43 AMGדגם ¿¿¿

 דולקת כאשר המנוע פועל. מצבSPORTה הצהובה של מצב נורית האזהר
 מופעל.SPORTנהיגה 

כב. קיימת לא מסוגלת לייצב את הרESPכת כאשר מצב ספורט מופעל, מער
ת של החלקה ותאונה.סכנה מוגבר

הפעל את מצב הספורט בהתאם לתנאים המתוארים בנושא “הפעלה/נטרול¿
.) 60דומע «(” ESPכת של מער

ה  אזהר 

ה האדומה של בלם החניה החשמלי מהבהבת או דולקת ו/אונורית האזהר¿¿¿
ה הצהובה שלו דולקת.נורית האזהר

ב�תכליתי.ב להודעות נוספות בצג הרשים ל¿

כת הריסון דולקת בעת שהמנוע פועל.ה האדומה של מערנורית האזהר¿¿¿

כת הריסון.ישנה תקלה במער

ייתכן כי כריות האוויר או מותחני החגורות יופעלו בשוגג או בעת תאונה לא יופעלו
כלל.

ה  אזהר 
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  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

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 35).«, ראה (SRSכת למידע נוסף אודות מער

  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 דלקבמער£

כת הפליטהבמער£

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.

 עמוד 133).« (כב עם מנוע דיזל: מיכל הדלק התרוקן לחלוטין כלי ר

בע פעמים אחרי התדלוק.התנע את המנוע שלוש או אר ¿

בדוקך לה הצהובה כבית, תבוטל מתכונת החירום. אין צוראם נורית האזהר
כב.את הר

ת דלק דולקת בעת שהמנוע פועל.ה הצהובה של עתודנורית האזהר¿¿¿

בה).ה (רזרמפלס הדלק ירד לטווח העתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿
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  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר
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ה האדומה של נוזל הקירור נדלקת בעת שהמנוע פועל והמחוגנורית האזהר¿¿¿
ה שלו נמצא בתחילת החוגה.של מד 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

ך והתנועה, ודומםרב לתנאי הדך מקדיש תשומת לכב מיד בעודעצור את הר¿
את המנוע. בשום אופן, אל תמשיך לנסוע.

 עמוד 173).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה של מרצדפנה למר¿

ה האדומה של נוזל קירור נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית האזהר¿¿¿

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 133).«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 242).«(

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° 120ת נוזל הקירור מתחת ל�  אל תתניע את המנוע עד שתרד טמפרטור¿
ם נזק למנוע.ת עלול להיגראחר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ הקרוב.כז שירות של מרצדנהג למר¿

כים הרריות אורהימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים, כגון נהיגה בד¿
בעומסי תנועה.

ה האדומה של נוזל קירור נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית האזהר¿¿¿

. ייתכן כי זרימת האוויר למצנן נחסמה,C° 120ת נוזל הקירור חרגה מ� טמפרטור
או שמפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
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ה אזהר  
ם לו נזק.המנוע אינו מקורר דיו ועלול להיגר

ה. מנוע שהתחמםכב שהמנוע שלו התחמם יתר על המידלעולם אל תנהג בר
ה במהלך נסיעה עלול לגרום להתלקחות הנוזלים שדלפו לתוך תאיתר על המיד

המנוע.
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.
 עמוד 133).«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 242).« (
בדוק אתמהרגיל, דאג לך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿

כת קירור המנוע.מער
ח נמס, לדוגמה.ודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה על ידי קר¿
, באפשרותך להמשיךC° 120ה של נוזל הקירור נמוכה מ� אם הטמפרטור¿

ס מורשהכז שירות של מרצדבנסיעה למוסך מוסמך הקרוב, לדוגמה למר
מטעם כלמוביל בע“מ.

במהלך הנהיגה למוסך המוסמך הימנע מהפעלת עומסים כבדים על המנוע¿
כים הרריות ובפקקי תנועה.רכגון נהיגה בד

כות נהיגהמער   

חק נדלקת במהלך הנסיעה.ת המרהנורית האדומה של אזהר¿¿¿

ה.כב מלפנים קצר מדי ביחס למהירות שנבחרחק מהרהמר

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¿

  סוג הסימן¿¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי
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בלום או לנקוט פעולתב למצב התנועה. ייתכן שיהיה עליך להקדש תשומת ל¿
התחמקות.

 עמוד 142).«(חק, ראה למידע נוסף על דיסטרוניק מר

 עמוד 56).«(מידע נוסף על סייען בלימה פעיל ראה 

בודת לחץ האוויר בצמיגים (איכת בקרה הצהובה של מערנורית האזהר¿¿¿
לחץ/תקלה) דולקת.

בוד לחץ אוויר בצמיג אחד לפחות.ת לחץ האוויר בצמיגים זיהתה איכת בקרמער

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 133).«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 252).«המופיעות בספר נהג זה (

 עמוד 272).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

ך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

אובדןת לחץ האוויר בצמיגים (כת 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¿

ה אזהר  

ה אזהר  
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הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ה אזהר  

  הערות כלליות

בנושא הבא מתוארים עקרונות פעולה בסיסיים
כת המולטימדיה. למידע נוסף עלשל מער

כת ראה את ספר הנהג הדיגיטלי.המער

בות וציודכות המידע המשולהפעלת מער
כב בעת נהיגה עלולה להסיח אתת ברהתקשור

ך והתנועה. אתה עלולרבך מתנאי הדתשומת ל
כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

ךרהפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה והד
בה אינם בטוחים,בימאפשרים זאת. אם תנאי הס

רות רק בעתעצור במקום בטוח ובצע את ההגד
כב נייח.שהר

רישות החוק במדינה שאתה נוהגליך לציית לדע
כת המולטימדיה.בה בעת הפעלת מער

בת את המסלול ליעדכת המולטימדיה מחשמער
ברים הבאים, לדוגמה:ב בדמבלי להתחש

מזוריםר£
תמרורי עצור ותן זכות קדימה£
ה וחניהמגבלות עציר£
ךרת דהצר£
חוקי תנועה וכללים אחרים£

כת המולטימדיה עלולה להפיק המלצותמער
גויות אם הנתונים במפה הדיגיטליתנהיגה ש

ך בפועל.ראינם תואמים לתנאי התנועה/הד

לדוגמה:
מסלול מעקף£
ך חד�סטריתרך או הכיוון של דרמתווה הד£

השתנה

בה זאת, חובה לציית תמיד לכללים ולתקנותמסי
ה בעת נסיעה. לכללים ולתקנותהתעבור
ה יש קדימות על הוראות הנהיגה שלהתעבור

כת המולטימדיה.מער

תפקידן של הודעות הניווט הוא לכוון אותך
במהלך הנסיעה מבלי להסיח את דעתך מתנאי

התנועה או מנהיגה.

השתמש תמיד בתפקוד זה ולא בתצוגת המפה.
הסמלים או תצוגת המפה עלולים להסיח את

דעתך מתנאי התנועה ומנהיגה ולהגביר את
סכנת התאונה.

בים אלקטרוניים, בתוכנה או בחיווטכישינויים בר 
ם ו/או בהפעלה שלשלהם עלולים לפגוע בתפקוד

בים הקשורים אליהם, בפרט אם מדוברכיר
כות בטיחות עלולותכות בטיחות. מערבמער

להפסיק לפעול ו/או לסכן את בטיחות ההפעלה
ת.כב. קיימת סכנת תאונה ופציעות מוגברשל הר

בים חשמליים, בחיווטכיבצע שינויים בראל תנסה ל
או בתוכנה שלהם. בצע תמיד עבודות ושינויים

כז שירות שלבים חשמליים ואלקטרוניים במרכיבר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כת האלקטרונית שלאם תבצע שינויים במער
כב.כב, יפקע תוקפו של רישיון הפעלת הרהר

כתמגבלות המער 

כת הפעלה  מער

כתטעמי בטיחות, מספר תפקודי מערמ
מסוימים  מוגבלים או בלתי זמינים במהלך נהיגה.

בחורתבחין בכך, לדוגמה, מכיוון שלא תוכל ל
תפקודים מסוימים או שתראה הודעה המודיעה

על כך.

אל תשתמש באזור שלפני הצג לאחסון.
חפצים  שיונחו במקום זה עלולים לגרום נזק

ע ישיר עםבש את פעולתו. מנע מגלצג ולש
פני הצג. לחץ שמופעל על פני הצג עלול

לגרום נזק לצג, שעלול להיות בלתי הפיך.

בותכבת משקפי שמש עם עדשות מקוטהר
עלולה להשפיע לרעה על היכולת לקרוא את

התצוגה.

בוי אוטומטי מבוקרהתצוגה כוללת מאפיין כי
ה.טמפרטור

ההבהירות מופחתת אוטומטית אם הטמפרטור
רוש, הצג עשוי להיכבות לגמריגבוהה מדי. אם ד

באופן זמני.



עניינים לפי  א�ב

כת הפעלהמער222

ער
מ

ה
די

מ
טי

ול
מ

ת 
כ

הוראות ניקוי

ע בצג. לצג פני שטח רגישיםאל תיג
ומבריקים מאוד.  קיימת סכנת שריטות. אם

ך לנקות את המסך, השתמש בחומריש צור
בים.כה נטולת סיניקוי עדין ובמטלית ר

לפני ניקוי הצג יש לכבות אותו ולהמתין
להתקררותו. אל תפעיל לחץ על פני הצג בעת
הניקוי, מכיוון שהוא עלול לגרום נזק בלתי הפיך.

כת המולטימדיהבוי של מערהפעלה/כי

.לחץ על בקר ¿

כוונון עוצמת השמע

.סובב את הבקר ¿

עוצמת השמע מכווננת:
עבור מקור המדיה המתנגן כעת£
במהלך הודעות ניווט ותצוגה£
בורית, במהלך שיחה פעילהעבור די£

הפעלת שמע/השתקה

ה. אםבלוח הבקר לחץ על הלחצן ¿
 בסרגלהשמע מושתק, יופיע הסמל 

המצב. אם אתה משנה את מקור המדיה
או משנה את עוצמת השמע, יופעל השמע

באופן אוטומטי.

הודעות הניווט יושמעו אפילו אם השמע
מושתק.

תפקודים

כת המולטימדיה כוללת את התפקודיםמער
הבאים:

מצב רדיו£
מצב מדיה עם חיפוש מדיה£
כות שמעמער£
כת ניווט:מער£

ך הדיסקר: ניווט דCOMAND Onlineכת מער
הקשיח

 :Audio 20 ך כרטיס רניווט דSD
תתפקודי תקשור£
כתרות מערכב עם הגדתפקודי ר£
פיםתפקודים מועד£

בקר

כזית מאפשר לך:הבקר בקונסולה המר
בחור פריטי תפריט בתצוגהל£
להזין תווים£
להכניס יעד במפה£
כיםלשמור ער£

את הבקר ניתן:
לסובב £
להזיז שמאלה או ימינה £
להזיז לפנים או לאחור £
להזיז באלכסון £
ה או ארוכה ללחוץ לחיצה קצר£

הלחצן חזר

ליציאהאתה יכול להשתמש בלחצן 
מתפריט או להעלאת התצוגה הבסיסית של

מצב ההפעלה הנוכחי.

ה על לחץ לחיצה קצרליציאה מתפריט:¿
.הלחצן 

טירפתה תמרל תרבוע הידמיטלומה תכרעמ
.יחכונה הלעפהה בצמב רתוי ההובגה

לחץ עללהעלאת התצוגה הבסיסית: ¿
 במשך יותר משתי שניות.הלחצן 

ת לתצוגהכת המולטימדיה עוברמער
הבסיסית של מצב ההפעלה הנוכחי.

פים  מועד

פים ויציאה ממנוהעלאת תפריט המועד

 בבקר.לחץ על הלחצן להעלאה: ¿

כב). (רVehicleפת כגון בחר רשומה מועד¿

פים המוצגים.המועד

.לחץ שוב על הלחצן ליציאה: ¿
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ף חדשהוספת פריט מועד

ף נבחרם של פריט מועדשינוי ש

ף נבחרהזזת פריט מועד

ף נבחרמחיקת פריט מועד

.לחץ על הלחצן ¿

.הזז את הבקר ¿

סרגל התפריטים מוצג.

 (שנה מיקום).Reassignבחר ¿

הקטגוריות מוצגות.

בחר קטגוריה.¿

פים מוצגים.הפריטים המועד

ף.בחר פריט מועד¿

ף במיקום הרצוי.הוסף פריט מועד

ף במיקום זה,אם נוסף כבר פריט מועד
הוא יימחק.

ף שלךהוספת הפריט המועד

כב > (רVehicle → Climate controlבחר ¿
ת אקלים).בקר

 עדלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ¿
פים.שתופיע רשימת המועד

ף במיקום הרצוי.הוסף פריט מועד¿

ף במיקום זה,אם נוסף כבר פריט מועד
הוא יימחק.

רישות החוק במדינה שאתה נוהגליך לציית לדע
כת המולטימדיה.בה בעת הפעלת מער

הערות כלליות

כת הניווט תלוי, בין השאר,תפקוד תקין של מער
. בתנאים מסוימים ייתכן שקליטתGPSבקליטת 

GPSתהיה מוגבלת, ייתכן שתהיינה הפרעות 
בקליטה או שלא תהיה קליטה בכלל, לדוגמה

בי קומות.במנהרות או בחניונים ר

Garmin MAPת בתוכנת  מצוידAudio 20כת מער
PILOT(ראה הוראות הפעלה נפרדות). הוראות 

 שמוריםGarmin MAP PILOTההפעלה של 
. אריזת כרטיסSD בכרטיס הזיכרון PDFכקובץ 

ריך הפעלה מקוצר. מכיל מדSDה�

התיאורים הבאים מתייחסים לניווט באמצעות
. למידע נוסף עייןCOMAND Onlineכת מער

בספר הנהג הדיגיטלי.

ת סוג מסלול ואפשרויות מסלולבחיר

כת מולטימדיה:מער

>Navi כת (מער Navi → Navigationבחר ¿
ניווט).

המפה מציגה את המיקום הנוכחי של
כב.הר

.הזז את הבקר ¿

Options → Route settingsבחר ¿
רות מסלול).(אפשרויות > הגד

הערות על סוגי מסלולים:
£ Eco route (מסלול חסכוני)
£ Dynamic route מסלול דינמי, זמין)

פיםהוספת מועד

ר מראשף שהוגדהוספת פריט מועד
  מצב ניווט

ה אזהר  
בות וציודכות המידע המשולהפעלת מער

כב בעת נהיגה עלולה להסיח אתת ברהתקשור
ך והתנועה. אתה עלולרבך מתנאי הדתשומת ל

כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

ךרהפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה והד
בה אינם בטוחים,בימאפשרים זאת. אם תנאי הס

רות רק בעתבטוח ובצע את ההגדעצור במקום 
כב נייח.שהר

הערות בטיחות חשובות
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בד)ה בלה“ב ובקנדבאר

בוןדיווחי תנועה במסלול מובאים בחש
בעת הנחיית המסלול.

£Dynamic route only after request
בד � זמין(מסלול דינמי לאחר בקשה בל

בד)ה בלה“ב ובקנדבאר

בעת חישוב מסלול באפשרותך להחליט
כניים או לא.ב בדיווחי התנועה העדלתחש

£Calculate alternative routes  ב(חש
מסלולים חלופיים)

ם כך בחרבים. לשמסלולים שונים מחוש
 (המשך) במקוםContinueתפריט 

 (התחל).Startהתפריט 

הערות על אפשרויות מסלול:
השימוש בכבישי אגר£

כת מביאהבעת חישובי המסלול המער
ה).בון כבישים בתשלום (כבישי אגרבחש

£:Number of occupants in the vehicle
ה“בכב � זמינה באר(מספר נוסעים בר

בד)בל

כבך עומד בתנאירישות מקדימות: רד
הגישה למסלולי הסעות.

מסלולי הסעות נכללים בחישוב, אם
הופעלה אופציה זו.

הזנת כתובת

כת מולטימדיה:מער

 >Naviכת  (מערNavi → Navigationבחר ¿
ניווט).

המפה מציגה את המיקום הנוכחי של
כב.הר

.הסט את הבקר ¿

(יעד Destination → Address entryבחר ¿
> הזנת כתובת). הזן כתובת באופן הבא,

לדוגמה:
חוב, מספר ביתעיר או מיקוד, ר£
מדינה/מחוז, עיר או מיקוד£
כזעיר או מיקוד, מר£
חוב, עיר או מיקוד, צומתר£

 (עיר).Townבחר ¿

כבכב נמצא בה כעת (מיקום רהעיר שהר

נוכחי) תופיע למעלה. מתחת לעיר תראה
ם בוצעה כבר החניית מסלול.יעדים שעבור

ם העיר.הזן את ש¿

: המיקום מופיע במפההסמל 
בות.הדיגיטלית פעמים ר

. הזז את הבקר למעבר לרשימה:¿

בחר את המיקום.¿

המיקוד מוצג, אם קיים. אם קיימים מספר
מיקודים במיקום, הספרות התואמות

.Xמוצגות עם 

חוב ואת מספר הבית.הזן את הר¿

הכתובת קיימת בתפריט.

אפשרויות נוספות להזנת יעד:
חיפוש לפי מילת מפתח£

חיפוש מילות המפתח מוצא יעדים
באמצעות חלקי מילים.

בחר את היעד האחרון£
בחר איש קשר£
)POIת עניין (בחר נקוד£

ם או לפי מיקום, שPOIבאפשרותך לחפש 
מספר טלפון.

בחר יעד במפה£
הזן יעד ביניים£

באפשרותך להתוות את המסלול בעצמך
בעה יעדי ביניים לכלת ארבאמצעות בחיר

היותר.
סבחר יעדים מיישומונים של מרצד£
פיותבחר נקודות ציון גיאוגר£

חישוב המסלול

רישות מקדימות: הכתובת הוזנה וקיימתד
בתפריט.

.)ךשמה( Continue וא )לחתה( Start רחב¿

ת סוג המסלולב בעזרהמסלול מחוש
שנבחר ואפשרויות המסלול שנבחרו.

הנחיית מסלול הופעלה כבר. חלון קופץ
שיופיע ישאל אם ברצונך לסיים את

הנחיית המסלול הנוכחית.

Set as intermediate או Yesבחר ¿
destination ר כיעד ביניים).(הגד
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 תבטל את הנחיית המסלולYesהאפשרות 
ב מסלול עד ליעדהנוכחית ותתחיל לחש

החדש.

Set as intermediate destinationת בחיר
ר כיעד ביניים) מוסיף את היעד החדש(הגד

ליעד הקיים ופותח את רשימת יעדי
הביניים.

בור הטלפון הנייד  חי

רישותד

, עליך®Bluetoothכדי להתחבר לממשק ה�
. הטלפון®Bluetoothלהשתמש בטלפון תואם 

) HFS1.0בורית (ב לתמוך בפרופיל דיהנייד חיי
ומעלה.

כת מולטימדיה:מער

→ Vehicle → System settingsבחר ¿
Activate Bluetoothרותכב > הגד (ר

).®Bluetoothכת > הפעל מער

. ®Bluetoothהפעל ¿

טלפון נייד:

®Bluetooth  יוליג ,ךירצ םאו ®Bluetooth לעפה¿

 התקנים אחרים (ראה את הוראותרובע
ההפעלה של היצרן).

 של אותו יצרן®Bluetoothשמות של התקני 
בים להיות זהים.חיי

כת לזהות את הטלפון הניידכדי לאפשר למער
ם ההתקן (ראה את הוראותשלך, שנה את ש

ההפעלה של היצרן).

 (גישה לספרPBAPאם הטלפון הנייד תומך ב�
 (גישה להודעות) ב�MAPטלפונים) וב�

Bluetooth®ר את המידע הבא לאחר, ניתן לשד
ההתחברות:

ספר טלפונים£
יומני שיחות£
הודעות (מלל ודוא“ל)£

למידע נוסף על טלפונים ניידים מתאימים
//:httpבקר באתר 

www.mercedes≠benz.com/connect

בור)איתור טלפונים ניידים ואישור (חי
שלהם

לפני השימוש הראשון בטלפון הנייד באמצעות

בור הטלפון הניידחי

אישור באמצעות זיווג קל ובטוח:

בחר את הטלפון הנייד.¿

כת המולטימדיה ובטלפוןקוד מוצג במער
הנייד.

Yes בחר אם ישנה התאמה בין הקודים:¿
כת המולטימדיה.במער

אשר את הקוד בטלפון הנייד. אשר את¿
כת המולטימדיה ולפרופיליםבור למערהחי

PBAPו� MAP,תלוי בטלפון הנייד 
אישור תופיעבשימוש. ייתכן כי בקשת הש

כת המולטימדיה, עליך לאתר את הטלפוןמער
ולאחר מכן לאשר (לחבר) אותו. תהליך האישור

ך זיווג קל ובטוח או באמצעות הזנתרחש דמתר
כת המולטימדיהסיסמה, תלוי בטלפון הנייד. מער

ת את התהליך הרלוונטי לטלפון הנייד שלךבוחר
באופן אוטומטי. הטלפון הנייד תמיד יתחבר

כת באופן אוטומטי לאחר האישור. למידעלמער
כתנוסף על הפעלת טלפון נייד באמצעות מער

המולטימדיה (עיין בספר הנהג הדיגיטלי).

ת אתכת המולטימדיה אינה מאתראם מער
רותבר יכול לנבוע מהגדהטלפון הנייד שלך, הד

בטיחות של הטלפון הנייד שלך (ראה את הוראות
ההפעלה של היצרן).

כת המולטימדיה ניתן לחבר טלפון נייד אחדלמער
בד בכל פעם.בל

איתור טלפון נייד

כת מולטימדיה:מער

/ Connect device →   Tel → בחר ¿
 Search for phones → Start search

  > חבר התקן > חפש טלפונים(טלפון/
> התחל חיפוש).

הטלפונים הניידים הזמינים מוצגים על הצג.

סמלים ברשימת ההתקנים

בר                   הס  סמל

ם אושר.טלפון נייד חדש נמצא, טר

ם התחבר.טלפון נייד אושר, טר

טלפון נייד מאושר ומחובר.£
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כעבור שתי דקות לכל היותר (ראה את
הוראות ההפעלה של היצרן).

Noבחר אם אין התאמה בין הקודים: ¿
כת המולטימדיה.במער

התהליך מתבטל.

חזור על תהליך האישור.

אישור באמצעות הזנת סיסמה:

 של הטלפון ®Bluetoothם ה�בחר את ש¿
הנייד.

מוצג תפריט הזנה לסיסמה.

ה אחת עד 16ך ספרבחר סיסמה באור¿
ספרות.

כת המולטימדיה.הזן את הסיסמה במער¿

 לאישור.לחץ על ¿

הזן את הסיסמה בטלפון הנייד ואשר אותה.¿
כת המולטימדיהבור למעראשר את החי

, בהתאם לטלפוןMAP ו�PBAPולפרופילים 
בשימוש. ייתכן כי בקשת האישורהנייד ש

תוצג כעבור שתי דקות לכל היותר (ראה את
הוראות ההפעלה של היצרן).

מעבר בין טלפונים ניידים

ת יותר מטלפון נייד אחד, תוכל לעבוראם אישר
מטלפון נייד אחד לאחר.

כת מולטימדיה:מער

(חבר התקן). Connect deviceבחר ¿

בחר טלפון נייד מרשימת ההתקן.¿

  מצב מדיה

הערות כלליות

אם ברצונך לנגן מקורות מדיה חיצוניים, תצוגת
בת להיות מופעלת. למידעת המחדל חייבריר

נוסף על מצב מדיה עיין בספר הנהג הדיגיטלי.

ניתן להשתמש במקורות המדיה החיצוניים
הבאים:

iPhone, לדוגמה  Appleהתקני £
)MP3 (לדוגמה זיכרון נייד, נגן USBהתקני £
תקליטורים£
)COMAND Online תכרעמב( DVD ירוטילקת£
SDכרטיסי £

באמצעות התקנים המחוברים באמצעות£
Bluetooth®.

 או על מחליף תקליטוריDVDלמידע על נגן 
DVD.עיין בספר הנהג הדיגיטלי 

שימוש ברשימת ההתקנים

כת מולטימדיה:מער

 (מדיה<התקנים).Media > Devicesבחר ¿

£ה מקורות המדיה הזמינים מוצגים. הנקוד

ה הנוכחית.רמציינת את ההגד

בחר את מקור המדיה.¿

בצים מתאימים ינוגנו.ק

SDה של כרטיס זיכרון הכנסה/הסר

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
בלוע הם פריטים קטנים. אפשר לSDכרטיסי זיכרון 

אותם, והם עלולים לגרום לחנק. קיימת סכנה
ת של פציעות חמורות או אף קטלניות.מוגבר

ם של ילדים. אם כרטיסג יד מהישSDחק כרטיסי הר
SDפואי.בלת טיפול ר נבלע, פנה מיד לק

, הסרSDאם הפסקת להשתמש בכרטיס ה�
כב. טמפרטורותאותו והוצא אותו מהר
גבוהות מזיקות לכרטיס.

SDהכנסת כרטיס זיכרון 

ה.פתח הכרטיס נמצא בלוח הבקר¿

 לתוך פתח הכרטיסSDהכנס את כרטיס ה�
בעים חייבו מותקנים המגעד לשילובו. הצד ש
לפנות כלפי מטה.

SDהוצאת כרטיס זיכרון 

לחץ על כרטיס הזיכרון.¿

כרטיס הזיכרון נפלט החוצה.

הסר את כרטיס הזיכרון.¿

USBבור התקני חי

בתא האחסון שמתחת למשענת הזרוע ישנם
.USBשני שקעי 

.USB לשקע ה�USBחבר את התקן ה�¿

 עמוד 226).«(בחר את מקור המדיה ¿
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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.

.העיסנה  ךלהמב םילעננה ןוסחאה יאת תא רוגס£

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשיחים, חדים,£
בירים או גדולים מדי בתא המטען.ש

הערות בטיחות חשובות

אזורי אחסון

  הנחיות להעמסה

תא כפפות

  ופתח אתמשוך את הידית לפתיחה:  ¿
.מכסה תא הכפפות 

קפל את מכסה תא הכפפות ה: לסגיר¿
ב.כלפי מעלה, עד שישתל

בעות,מכסה תא הכפפות מכיל מחזיקים למט
עטים, כרטיסי אשראי וכרטיסי שירות.

את מכסה תא הכפפות ניתן לנעול או לשחרר
מנעילה באמצעות מפתח החירום.

 הכנס את מפתח החירום לתוךלנעילה:¿
. המנעול וסובב אותו למצב

 הכנס את מפתח החירוםביטול נעילה:ל¿
.לתוך המנעול וסובב אותו למצב 

תא אחסון/תא טלפון מתחת למשענת היד

למעלה חוף את הלחצן דלפתיחה: ¿

.ם את משענת הזרוע והר

בטל את נעילת תא הכפפות בנעילהניתן לנעול ול
 עמוד 64).«(כזית באמצעות המפתח מר

USBכב ייתכן כי יציאת בהתאם לציוד הר

או ממשק מדיה מותקנים בתא האחסון.
סלי לציודברממשק מדיה הוא ממשק אוני

.iPOD או  MP3שמע נייד, לדוגמה נגן 
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תא לאחסון משקפיים

.לחץ על סימן לפתיחה: ¿

ודא שתא המשקפיים תמיד סגור במהלך
הנסיעה.

כזיתתא אחסון בקונסולה המר

לחץ על החלק התחתון שללפתיחה: ¿

.המכסה 

כדי להוציא את התא: החזק את התא¿
בצדו השמאלי ומשוך אותו למעלה.

חוף את התאכדי להתקין את התא: ד¿
בת שלו.לתוך התוש

למטה עד קפל מכסה  ה: לסגיר¿
ב.שישתל

כב, ייתכן כי הקונסולהבהתאם לציוד הר
ה במקום תא האחסון.כזית תכלול מאפרהמר

מיתתא אחסון במשענת היד הקד

 לאחור.החלק מכסה לפתיחה: ¿

תאי אחסון בדלתות

 המכיל מחזיק לכרטיסי חניה כיס מוסתר 
נמצא בלוח הדלת.

בת אחסון בדופן האחורית בין שניתי
בים האחורייםהמוש

ת כיס מוסתר נמצא בדופןתא אחסון בצור
בים.האחורית בין המוש

 כיס מוסתר 
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מחזיק כוסות  

מאפיינים

הערות בטיחות חשובות

ההנח במחזיקי הכוסות רק מיכלים במיד

ת, המשקאותהנכונה ובעלי מכסה. אחר

עלולים להישפך.

בוקים שמאוחסנים במחזיקיאל תחשוף בק

כזית לאור שמש ישירהכוסות בקונסולה המר

ת, אור שמשוחזק לפרק זמן ממושך. אחר

בוקים עלול לגרום נזקחזק המשתקף מהבק

כזית.לתא הנוסעים ולקונסולה המר

ם חפצים לא מאוחסנים כהלכה בתא הנוסעים,א
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

  רשת אחסון

שתות אחסון נמצאות באזור הרגליים שלר
במי ובדופן האחורית מאחורי מושהנוסע הקד

הנהג.

  לוח רצפה הפיך בתא המטען

250dלא רלוונטי בדגמי 

הצד החיצוני של לוח הרצפה ההפיך בתא
המטען הוא צד ישר. אם תהפוך את לוח הרצפה,
באפשרותך להוביל חפצים כגון ארגז משקאות.

ם את לוח הרצפה ההפיך  הרלהיפוך:¿
.באמצעות לשונית 

 והכנס אותו למקומו.הפוך את הלוח ¿

 מחוברות ללוח הרצפהשתי רצועות גמישות 
ההפיך. השתמש בהן כדי לקשור חפצים כגון

. לאחר ההיפוך של לוח הרצפה מסיט רוח 

  גגון

ת חפצים על הגג.כב לא נועד להעברהר
כות אחרות שמותקנות על הגגגגונים ומער

תבלו אישור מפורש של חברבדגם זה לא קי

ס בנץ ואין להשתמש בהם, מכיווןמרצד
�שהם עלולים לגרום נזק לגג האלקטרו

ראולי.היד

ס בנץ לאת מרצדפסת הספר חברבעת הד
כות אחרותמציעה שום גגונים או מער

להתקנה על הגג בדגם זה.

דגם זה לא מיועד להובלת חפצים על מכסה
כותתא המטען או להתקנה של מער

לנשיאת מטען או ציוד על מכסה תא המטען.
כב או לגגם נזק לרת, עלול להיגראחר

ראולי.האלקטרו�היד

.
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הסקיר

ת מראהתאור

בתתוש

ת כרטיס חניה.תפס, למשל להצמד

מראת איפור

כיסוי מראה

בנהיגה במהירויות גבוהות בעת שחלון
הצד או הגג פתוחים:

אם הכנסת כרטיס חניה לתוך רצועת
ף ברוח. ודא שהוא לא ניד,האחסון 

ה  מאפר

תיזכרמה הלוסנוקב תוסוכ קיזחמ 

 לאחור.החלק מכסה לפתיחה: ¿

כדי להוציא את התא: החלק תפס ¿
פנימה בשני הצדדים בכיוון החץ.

ה.משוך את מחזיק הכוסות למעלה להסר¿

כדי להתקין את התא: הכנס את מחזיק¿
הכוסות לתוך תא האחסון.

 החוצה בכיוון החץ עדהחלק תפס ¿
ב.שישתל

םבאפשרותך להוציא את מחזיק הכוסות לש
בד.ניקוי.  נקה אותן במים נקיים וחמימים בל

לחץ על הקצה החיצוני של הלחצן ¿
בוהחלק אותו בכיוון החץ עד שישתל

בוק בתוך הפתח.הבק

בוק לתוך מחזיקהכנס את הבק¿

בוקים.הבק

בוקים בנפח 0.7בקבוקים מתאים למחזיק הבק
.’ עד 1.5 ל’ל

בוקים, אלאבוקים אינו מאבטח בקמחזיק הבק
מונע את התהפכותם.

  מגני שמש

בוקים  מחזיקי בק

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“ בנושא
 עמוד 227).«(“תאי אחסון“ 

בוקים שמשקלם גדול מ�0.5 ק“ג ישבק
כב.ברצפת הרבוקים שלאחסן במחזיק הבק

בוקים.ם נזק למחזיק הבקת, עלול להיגראחר
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  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,£

לדוגמה.

קיימת 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 על סימון לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

המכסה נפתח.

ם את התא הרכדי להוציא את התא: ¿
.ושלוף אותו החוצה 

חוף את התא דכדי להתקין את התא:¿
 לתוך המחזיק עד לשילובו.

כז תמיד בתנאי התנועה. השתמשעליך להתר

ך והתנועהרבמצית הסיגריות רק אם תנאי הד

מאפשרים זאת.

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 115).«(

לחץ על החלק התחתון שללפתיחה: ¿
.מכסה 

ה נפתחת.המאפר

.לחץ על מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ החוצה אוטומטיתמצית סיגריות 
לאחר שיתלהט גוף החימום.

  שקע 12 וולט

הערות כלליות

 במתג1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה (

בור אביזרים בעליניתן להשתמש בשקעים לחי
בית של 180 וואט (15 אמפר)צריכת חשמל מר

כגון מטען של טלפון נייד.

ךאם אתה משתמש בשקעים חשמליים לאור
זמן בעת שהמנוע כבוי, המצבר עלול להתרוקן.

תפקוד ניתוק אוטומטי מבטיח שמתח
מה נמוכה מדי. אםכב לא ירד לרהחשמל בר

מה נמוכהכב נמצאת ברמתח החשמל בר
מדי, תנותק אוטומטית אספקת החשמל
לשקעים כדי לספק מתח להתנעת המנוע.

מיתכזית הקדשקע בקונסולה המר

לחץ על החלק התחתון שללפתיחה: ¿

.מכסה 

תא האחסון נפתח.

.ם את מכסה השקע הר¿

  טלפון נייד

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ת במהלך נהיגהת ניידהפעלה של ציוד תקשור
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מסיחה את דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך
כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה בר

כב נייח.השתמש בציוד זה רק אם הר

רישות החוק במדינה שאתהעליך לציית לד
תנוהג בה כשאתה מפעיל ציוד לתקשור

כבך.סלולרית בר

תאם החוק מתיר להפעיל ציוד תקשור
במהלך נסיעה, אתה רשאי לעשות זאת רק

ך והתנועה מאפשרים זאת.ראם תנאי הד
ת, ייתכן כי תוסח דעתך מתנאי התנועה,אחר

בות הסחת הדעת אתה עלול לגרוםובעק
לתאונה, להיפצע ולפצוע אחרים.

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.

ס בנץ ממליצה להשתמש באנטנהת מרצדחבר
ת המבטיחה:חיצונית מאושר

כבאיכות קליטה טובה לטלפון נייד בתוך הר£
השפעה הדדית מינימלית בין אלקטרוניקת£

בין טלפונים ניידיםכב להר

לאנטנה חיצונית היתרונות הבאים:
היא מוליכה החוצה שדות אלקטרו�מגנטיים£

שמייצר מכשיר אלחוטי
כב המצויד באנטנהה בתוך הרחוזק השד£

כב ללאה ברחיצונית נמוך יותר מחוזק השד
אנטנה חיצונית

ת של מכשירילמידע נוסף על התקנה מאוחר
), ראהRFרי קשר וטלפונים ניידים (משד

 עמוד 283).«(

הערות כלליות

בות שונותכבך תושבאפשרותך להתקין בר
לטלפונים ניידים; במקרים מסוימים הן מותאמות

למדינות מסוימות.

®Bluetoothבאפשרותך לחבר טלפון נייד תואם 

.®Bluetoothך ממשק רכת המולטימדיה דלמער
כתכבך מצויד במערניתן לעשות זאת אם ר

טלפוניה נוחה.

למידע נוסף על טלפונים ניידים מתאימים, על
בור טלפונים ניידיםבות לטלפונים ועל חיתוש

כת המולטימדיה: למערBluetoothתואמי 

ס מורשה מטעןכז שירות של מרצדפנה למר
כלמוביל בע“מ.

/ https:// www.mercedes-benz.comבקר באתר 
de / mercedes-me / konnektivitaet

התפקודים והשירותים הזמינים בעת
השימוש בטלפון תלויים בדגם המכשיר שלך

בספק השירות.

שימוש בטלפון נייד

בת, הואאם הטלפון הנייד מוכנס לתוך התוש
ייטען ויתחבר לאנטנה החיצונית.

 עמוד 227).«פתח את תא הטלפון (¿

בורבת הטלפון הנייד לתוך החיהצב את תוש¿
שהותקן מראש; ראה הוראות התקנה

בת.נפרדות עבור התקנת התוש

בת שלו;הכנס את הטלפון הנייד לתוך התוש¿
בת.ראה הוראות התקנה נפרדות עבור התוש

הפעלת הטלפון הנייד

באפשרותך להפעיל את הטלפון באמצעות
ב�תפקודי.גלגל ההגה הר ו�  הלחצן 

באפשרותך להפעיל תפקודים אחרים של הטלפון
 עמוד 175).«ך (רב הדהנייד באמצעות מחש

אם אתה מוציא את המפתח ממתג ההתנעה,
בורית. שיחותכת הדייתנתק הטלפון הנייד ממער

פעילות ינותבו תחילה ישירות לטלפון הנייד.

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.
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כבך מחוץ לחניה ודומםבעת התכנות החנה את ר
את המנוע.

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

 אינו חלק,חוק לפתיחת שער החניה שלט ר
ב לפתיחת שער החניה.חוק המשולמהשלט הר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

 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 ¿
 בירוק.אותו לחוץ עד שתידלק נורית החיווי 

 נדלקת בירוק, תם תהליךאם נורית החיווי 
התכנון.

 מהבהבת בירוק, הסתייםאם נורית החיווי 
ב הבא יש לסנכרן אתהתכנות בהצלחה. בשל

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.

בחון כלרשו מספר ניסיונות. עליך לייתכן שייד
מיקום במשך 25 שניות לפחות, לפני

שתנסה מיקום שונה.

ה אזהר  
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.
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סנכרון הקוד המתחלף

 עמוד«הקפד על “הערות בטיחות חשובות“ (
.(233

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 115).«(

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
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 מהלחצנים 
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 115).«(

 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.ר ישדהמשד
השידור יופסק לאחר 10 שניות לכל היותר,

 תהבהב בצהוב.ונורית החיווי 

, אם צריך. או , לחץ שוב על לחצן  ¿

מחיקת הזיכרון

חוקהקפד למחוק את הזיכרון של השלט הר
ב לפתיחת שער החניה לפני שאתה מוכרהמשול
כב.את הר

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

. ו� לחץ לחיצה ארוכה על הלחצנים ¿

נורית החיווי תידלק בצבע צהוב ולאחר מכן
בירוק.
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. ו� שחרר את הלחצנים  ¿

ב במראה הפנימית נמחק.חוק המשולהזיכרון של השלט הר

ריםתד

אירופה
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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

לדוושות מרווח תמרון גדול דיו. אל תשתמש

בשטיחונים משוחררים ואל תערום כמה שטיחונים

אחד על גבי השני.

אפריקה

אמריקה

אסיה

אוסטרליה



עניינים לפי  א�ב

מאפיינים238

ם
ני

יי
פ

א
מ

 ו
ון

ס
ח

א

ב הרלוונטי לאחור.החלק את המוש¿

הנח את השטיחון באזורלהתקנה: ¿

הרגליים.

 אל תוך המחזיקיםלחץ את הפינים ¿

., עד להישמע נקישת נעילה

משוך את השטיחון המחזיקיםה: להסר¿

.

הסר את השטיחון.¿

ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

סנוור

כישה בצדציפוי נגד סנוור שהותקן לאחר הר
הפנימי של החלונות עלול להפריע לקליטת רדיו/
קליטה סלולרית. בפרט, אם החלונות צופו בחומר

בל מידע על ציפוי נגדמוליך או מתכתי. ניתן לק
כז שירות שלסנוור במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
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תא המנוע

 מכסה תא המנוע

ה אזהר  

ה אזהר  

פתיחת מכסה תא המנוע

ה אזהר  

מכסה תא מנוע שאינו נעול עלול להיפתח במהלך
ה הראייה שלך. קיימתנסיעה ולחסום את שד

סכנת תאונה.

לעולם אל תשחרר את מכסה תא המנוע מנעילה 
בעת נהיגה. לפני כל נסיעה ודא שמכסה תא

המנוע נעול.

תו של מכסה תא המנוע, הואבעת פתיחתו וסגיר
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

בוי אש.והזעק 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

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

ם בכ�85אם הופעל המכסה הפעיל, הוא יור
ב לצירים.בימ“מ בחלקו האחורי מס

כז השירות, אפס בעצמך אתכדי להגיע למר

המכסה שהופעל. אם הופעל מכסה תא המנוע

הפעיל, ההגנה להולכי רגל עשויה להיות מוגבלת.

ה אזהר  

הסר תכשיטים ושעונים£

בים הנעיםכיבוש ושיער מהרחק פריטי להר£

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
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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

חקומית לא הורוודא שמגבי השמשה הקד

ת אתה עלול לגרום נזקמית. אחרמהשמשה הקד

מית או למכסה תא המנוע.למגבי השמשה הקד

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 המנועמעלה והר התפס 

.

40 �אם אתה מרים את מכסה המנוע ב
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.

.מנעילהמכסה תא המנוע משוחרר 

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 שוב את מכסהב היטהוא לא השתל

תו.ב יותר לסגיררתא המנוע והפעל כוח 

חוף את מכסה תא המנועבכף יד פתוחה ד 

חצים)( באזור הצירים משני הצדדים הפעיל 

עד לשילובו.

אם אתה יכול להרים מעט את מכסה תא המנוע

ב נכון.הפעיל באזור הצירים שלו, הוא לא השתל

חזור על פעולה זו.

  מצנן

אל תכסה את המצנן.כב עם מנוע דיזל: כלי ר
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 שמן המנוע

על מפלס שמן המנועהערות 

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

בדיקת מפלס שמן המנוע באמצעות מדיד
שמן מנוע

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

כב עם מנוע בנזיןדוגמה: כלי ר

מיים, בכיסויי מגן נגדאל תשתמש בשטיחים תר
כתת, מערבר דומה. אחרחרקים או בכל ד

כים לאכב עלולה להציג ערהאבחון של הר
כים מסוימים,ב לשמור ערמדויקים. החוק מחיי

 נכונים.ולכן עליהם להיות

 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 ¿
מתחת, הוסף 1 ליטר שמן מנוע.

כב עם מנוע דיזלדוגמה: כלי ר

פתיחת מכסה תא המנוע

 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 ¿
מתחת, הוסף 1 ליטר שמן מנוע.

הוספת שמן המנוע

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
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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.

בהביה למען איכות הס  הער 
בעת הוספה של שמן מנוע היזהר לא לשפוך אותו.

מה או מאגרי מים,ר לתוך האדאם שמן מנוע חוד
בה.ביהוא מזיק לס

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.

מים אפשרייםכת פליטה גורלנזק למנוע או למער
הבאים:

שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא£
כת השירות.אושרו במפורש עבור מער

החלפה של שמן מנוע ושל מסנן שמן לאחר£
כתכן במערשחלף מועד ההחלפה המעוד

השירות.
שימוש בתוספי שמן מנוע£

אל תוסיף יותר מדי שמן. אם מפלס השמן
 על המדיד, נוספהMAXנמצא מעל סימון 

כמות שמן גדולה מדי. קיימת סכנת נזק
למנוע או לממיר הקטליטי. דאג לנקז את

השמן המיותר.

דוגמה: מכסה מילוי שמן

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  
כת הקירור נתונה בלחץ גבוה, במיוחד כאשרמער

המנוע חם. אם אתה פותח את המכסה, אתה
עלול להיכוות פליטת נוזל הקירור החם. קיימת

סכנת פציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה פותח את
כב משקפי מגן.בש כפפות והרמכסה המיכל. ל

פתח את המכסה לאט כדי לשחרר את הלחץ.

מכסה מילוי שמן
  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 1.0

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 241).«השמן (

). עמוד 288«למידע נוסף על שמן מנוע, ראה (

םירחא תורישבדיקה של מוצרי 
והוספתם

בדיקת מפלס נוזל הקירור

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר¿
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מיתהוספת נוזל לשטיפת השמשה הקד

ה אזהר  
עמית בא במגאם נוזל שטיפה של השמשה הקד

כתבי מערכיבי המנוע החמים או עם רכיעם ר

ה אזהר  
בים מסוימים בתא המנוע עלולים להתחמםכיר

ביה שלכיבה, לדוגמה המנוע, המצנן ורה רבמיד
כת הפליטה. קיימת סכנת פציעות בעתמער

הפתיחה של מכסה תא המנוע.

ביםכיע בראפשר למנוע להתקרר ככל הניתן וג
בד.המתוארים בל

 כלפי מעלה משוך את המכסה לפתיחה:¿
בלשונית.

בב.הוסף נוזל שטיפה מעור¿

על צוואר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿
ב.המילוי עד שיישתל

הכמות המינימלית המומלצת של נוזל השטיפה
היא 1 ליטר.

אם המפלס של נוזל שהטיפה יורד מתחת
למינימום של 1 ליטר, תופיע ההודעה בתצוגה

ב�תכליתית המבקשת ממך  להוסיף את נוזלהר
 עמוד 211).«השטיפה (

למידע נוסף על נוזל שטיפה/נוגד קיפאון של
 עמוד 290).«מית, ראה (השמשה הקד

דוגמה

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק אם הר
ה והמנוע התקרר.ניצב על קרקע ישר

במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה  (

-KEYLESSכת כב המצוידים במערבכלי ר
GO לחץ פעמיים על לחצן ,Start/Stop )  »

עמוד 115).

ה של נוזלבדוק את תצוגת הטמפרטור¿
ב�תכליתי.הקירור בצג הר

בת להיות מתחתת נוזל הקירור חייטמפרטור
 �.C 70°ל

  במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

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 קו
 בצוואר המילוי במצב חם, יש דיהסימון 

.נוזל קירור במיכל ההתפשטות 

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 (
.(289

הפליטה, הוא עלול להתלקח. קיימת סכנת שריפה
ופציעות.

היזהר לא לשפוך את נוזל השטיפה של השמשה
מית בסמוך לצוואר המילוי של המיכל.הקד

ת תא המנוע  סקיר

דוגמה: מנוע בנזין
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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 

 אינהASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות 
מציגה שום מידע על מפלס שמן המנוע.
ראה את ההערות על מפלס שמן המנוע

 עמוד 241).«(

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 בצג.

ת הודעת שירותהסתר

 בגלגל ההגה. או לחץ על ¿

הצגת הודעות שירות

הפעל את ההצתה.¿

תבחירבגלגל ההגה ל או  לחץ על ¿
 (שירות) ואשר בלחיצה על.Servתפריט 

.

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿
  ועל הלחצן ASSYST PLUSמשנה 

תך.לאישור בחיר

ב�תכליתית תציג את מועדהתצוגה הר
השירות הבא.

מידע על השירות

ASSYST PLUSאיפוס של תצוגת שירות 
ASSYST PLUSאם תצוגת מועדי השירות 

רותיהאופסה בשוגג, ניתן לתקן את הגד
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

מדיד שמן

מיכל נוזל בלמים

מיכל נוזל שטיפה

מיכל התפשטות של נוזל קירור

דוגמה: מנוע דיזל

מדיד שמן

מכסה מילוי שמן

מיכל נוזל בלמים

מיכל נוזל שטיפה

מיכל התפשטות של נוזל קירור
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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

 לאחרASSYST PLUSאת תצוגת מרווחי השירות 
בלביצוע עבודות השירות. כמו כן, באפשרותך לק

מידע נוסף על עבודות תחזוקה, לדוגמה.

רישות שירות מיוחדותד

מועדי השירות הנקובים מבוססים על הפעלת
בצערש לכב בתנאים רגילים. ייתכן כי תידהר

כבך מופעלטיפולי שירות תכופים יותר אם ר
בים, לדוגמה:בתנאים קשים או בעומסים ר

בותנהיגה בעיר המאופיינת בעצירות ר£
כב משמש לנסיעות קצרות בעיקראם 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
כלמוביל 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

®AdBlueמחוון שירות    

BlueTECכת כב מצוידים במערעבור כלי ר

בד.בל

 לטיפולBlueTECכת כדי לתפקד באופן תקין מער
®AdBlue. מילוי ®AdBlueבגזי פליטה זקוקה לנוזל 

מתבצע כחלק מטיפול השירות. בתנאי הפעלה
 מספיק עד למועד®AdBlueרגילים מיכל מלא של 

השירות הבא.

כב ולמקום הפעלתו,בהתאם לאופן השימוש בר
 שתגרום®AdBlueתיתכן עלייה בתצרוכת 

מת מועד השירות הבא.להקד

הודעות תצוגה מסוימות מראות שיש למלא
AdBlue®:לדוגמה ,

Refill AdBlue See Owner‘s Manual מלא) 
AdBlue(ראה ספר נהג .

 Refill AdBlue No start in: .. km מלא)
AdBlue(המנוע לא יותנע בעוד .. ק“מ .

ה.בנוסף, נשמע צליל אזהר

  במיכל, לא ניתן®AdBlueכאשר נגמר נוזל 
. עמוד 200)«(להתניע את המנוע 

כז שירות של מרצד  במר®AdBlueמלא מיכל 
ת, עלולבד. אחרמורשה מטעם כלמוביל בל

כב.ם נזק או זיהום לרלהיגר

לפני שאתה מתכוון לנהוג אל מחוץ לגבולות
�כז  במר®AdBlueאירופה, בדוק את מפלס ה

. לפני®AdBlueשירות מוסמך. אם צריך, הוסף 
שהייה ארוכה מחוץ לגבולות אירופה התייעץ

ס.כז שירות מורשה של מרצדבמר

�«( AdBlueהקפד על ההערות הנודעות ל
.עמוד 288)

כת לטיפול בגזי פליטהלמידע נוסף על המער
מיבוי האש ממוקם מתחת לחלק הקדמטף כי
ב הנהג.של מוש

בהביה למען איכות הס   הער 

כבטיפוח הר

 הערות אודות הטיפול

סלק אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי
בה.בילס

כבך אין להשתמש במוצריםבעת ניקוי ר
הבאים:

בשות, גסות או קשותמטליות י£

חומרי ניקוי שוחקים£

ממיסים£

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים£

אל תשפשף.
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חיצתו במתקן אוטומטי.כב בעת רנעל את הר
כב.ם נזק לרת, עלול להיגראחר

כב עםבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר
בת ההילוכים האוטומטיתמסוע וודא שתי

ם נזקת עלול להיגר. אחרNבת במצב משול
כב.לר

ודא כי:

חלונות הצד והגג סגורים במלואם.£

ת האקלים מכובההמאוורר של בקר£

מית נמצאמתג המגבים של השמשה הקד£
0.במצב 

כב.ם נזק לרת, עלול להיגראחר

כב במתקן האוטומטיחוץ את הרבאפשרותך לר
כישתו.מיד לאחר ר

כבהסר לכלוך כבד ידנית לפני הכנסתו של הר
חיצה האוטומטי.למתקן הר

כב במתקן האוטומטי, נגב אתחיצת הרלאחר ר
מית ומלהבישאריות השעווה מהשמשה הקד

המגבים, כדי למנוע ריחות ולהפחית את רעש
הניגוב הנובע משאריות החומר על השמשה.

שטיפה ידנית

בצע שטיפה ידניתבמדינות מסוימות יש ל
רישות החוקבד. ציית לדבמפרצים ייעודיים בל

במדינה שאתה נוהג בה.

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את¿
כב מתחת לקרני שמש ישירות.הר

ך.השתמש בספוג ר¿

השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי¿
ס בנץ.ת מרצדכב המאושר בידי חברר

כב באמצעות צינורשטוף ביסודיות את הר¿
ם סילון עדין.בעל זר

ם ישירות לפתחי יניקתאל תכוון את הזר¿
האוויר.

השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף את¿
הספוג לעתים תכופות.

בש אותוכב במים נקיים ויישטוף את הר¿
ביסודיות באמצעות מטלית מעור צבי.

בש עלאל תאפשר לחומרי ניקוי להתיי¿
משטחי הצבע.

ף הסר שאריות שלכב בחורבעת הפעלת הר
ם האפשרי.כים בזהירות ובהקדרמלח ד

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

בה זו,פידות הבלמים. מסיבבלמי דיסק ובר
עליך לנהוג מספר דקות לאחר הניקוי.

הבלימה מחממת את בלמי הדיסק
בשת אותן.פידות הבלמים, ובאופן זה מייור

כב.רק לאחר 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

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

 או דיסטרוניק פלוסHOLDאם תפקוד 
כב נבלם באופן אוטומטימופעלים, הר

כב,במצבים מסוימים. לכן למניעת נזק לר
 ודיסטרוניקHOLD הפסק את פעולת תפקוד 

פלוס, במצבים הבאים או דומים:
כבת הרבעת גריר£
חיצת מכוניותבמתקן  לר£

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

כב.לחדור לתוך הר

כב לא ודא שהרראולי:גג אלקטרו�היד
חיצה.מצופה בשעווה חמה לאחר הר
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ה אזהר  

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

סמים סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרזר
ה שלא ניתןלכלוך) עלול לגרום נזק לצמיגים ולשלד

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 מיד אתסילון מעוגלים כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיהצמיגים או את ר

ניקוי משטחי הצבע

ביק:על משטחי צבע אל תד

בקותמד£

סרטים£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים על£
ת אתה עלול לגרוםמשטחי הצבע. אחר

נזק לצבע.

שריטות, משקעים משתכים, אזורים שהחלידו
כב לא תמידבות טיפול לקוי ברם בעקונזק שנגר

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 את המתז ישירות לחלקים הבאים:
צמיגים£
בורים וכד‘.מרווחי הדלתות, מרווחי גג, חי£
ראולי מדגם(גג אלקטרו�הידך גג ר£

Designo(
בים חשמלייםכיר£
מצבר£
מצתים£
פנסים£
אטמים£
בי דיפוןכיר£
פתחי אוורור£

בים חשמליים שניזוקו, עלוליםכיאטמים או ר
לגרום לתקלות או לדליפות.

חיצה בלחץ גבוהאל תשתמש במכשיר ר
לניקוי הרשת, כדי לא לגרום נזק לאיטום או

בים אחרים.כילר

כז שירות שללמרניתנים לתיקון מושלם. פנה 
בלכדי לקס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ מרצד

ה מקצועית.עזר

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 צבע מבריקים. השימוש בהם בכלי

כב עם גימור מט יגרום לנזקים ניכרים לצבער
(אזורים מבריקים, מוכתמים).

בצע תמיד את תיקוני הצבע במוסך מוסמך,
ס מורשהכז שירות של מרצדלדוגמה במר

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.
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כב  ניקוי חלקי הר

ך,כב ביד בספוג רמומלץ לשטוף את הר
בה מים.כב והרשמפו לר

כבהשתמש במסיר חרקים ובשמפו לר
ממגוון המוצרים המומלצים והמאושרים

ס בנץ.ת מרצדלשימוש בידי חבר

Designoראולי מסוג הגג האלקטרו�הידניקוי 

לעולם אל תשתמש במוצרים הבאים לניקוי

ך:הגג הר
בנזין£  
  מדלל£
  מסיר כתמים או מסיר פיח£
  ממסים אורגניים אחרים£

הסר מיד לשלשת ציפורים, מכיוון שהיא

מכילה חומרים משתכים ועלולה לגרום נזק

. אלDesignoראולי מסוג לגג האלקטרו�היד

כב באמצעות מכשיר לניקויתשטוף את הר

בלחץ גבוה. אל תשתמש בכלים חדים

ח ושלג.ת קרלהסר

 באפשרותך לנקות את הגגלכלוך קל: ¿

בש או לשטוףראולי בעודו יהאלקטרו�היד

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 האלקטרו

ראולי ללכלוך.היד

כדי לשקם מאפיינים אלה, נקה את הגג

ראולי באמצעות חומרי ניקויהאלקטרו�היד

ס בנץ.ת מרצדשהומלצו ואושרו על ידי חבר

ב, אם בכוונתךך היטכסה את הגג הר

כבך בחניה חיצונית למשךלהשאיר את ר

תקופה ארוכה.

248 ניקוי הגלגלים

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

ביכיבורגי הגלגלים ולרבהם עלול לגרום נזק ל
הבלמים.

כבך לפרק זמן ארוך מידאל תחנה את ר
חיצתו, בייחוד לאחר ניקוי חישוקילאחר ר

הגלגלים בחומר לניקוי גלגלים. חומר לניקוי
ת שלגלגלים עלול לגרום להופעה מוגבר

פידות הבלמים.ה על בלמי הדיסק ועל רחלוד
לכן, עליך לנהוג במשך כמה דקות לאחר ניקוי

בש אתהגלגלים. חמם את הבלמים כדי ליי
פידות הבלמים. רק לאחרבלמי הדיסק ואת ר

כב לתקופה ארוכה.מכן ניתן להחנות את הר

ניקוי חלונות

ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבימנקה את השמשה הקד

המגבים, 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
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ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבימנקה את השמשה הקד

המגבים, אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה

מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.

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

ת עלול אל תמשוך את להב המגב. אחר
ם נזק ללהב המגב.להיגר

בה אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות ר
תמדי ואל תשפשף אותם חזק מדי, אחר

פיט ויישמע רעשם נזק לציפוי הגרייגר
במהלך 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¿
מית.הקד

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית¿
לחה.

החזר את זרועות המגבים לשמשה¿
מית, לפני הפעלת ההצתה.הקד

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,

ס בנץ אוכב של מרצדלדוגמה שמפו ר
מטליות ניקוי.

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

ניקוי החיישנים

אם אתה מנקה את החיישנים במכשיר
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
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ה אזהר  

פתח את מכסה המצלמה.¿

כה לניקויהשתמש במים נקיים ובמטלית ר¿
.עדשת המצלמה 

מכסה המצלמה נסגר:

אם ההצתה מופסקת£

כת המצלמה מנוטרלתאם מער£

כבך גבוהה מ� 10 קמ“שאם מהירות ר£

ניקוי צינורות הפליטה

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.

ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

אל תנקה את העדשה של מצלמת הנסיעה
בה במכשיר ניקויבילאחור ואת האזור מס

בלחץ גבוה.

אל תנקה את צינור הפליטה בחומר ניקוי
חומצי כגון חומרי ניקוי סניטריים או חומר

ניקוי לגלגלים.

נקה את צינור הפליטה במוצר ניקוי שנבחן¿
ס�בנץ. מרצד’ואושר בידי חב

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
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היכן אמצא...?

היכן אמצא...?

ההוצאה של משולש האזהר

מחובר לצדו הפנימי של ה משולש אזהר
מכסה תא המטען.

פתח את מכסה תא המטען.¿

 בכיוון החץ.סובב ידית ¿

.ה הוצא את משולש האזהר¿

ההצבת משולש האזהר

ה משולש אזהר

 לצדדים.פרוש את רגלי המשולש ¿

 למעלה כדיקפל את מחזירי האור ¿
ליצור משולש, ונעל אותם למעלה

.באמצעות פין נעילה 

ה ראשונהכת עזרער  

נמצאת באזור ה הראשונה כת עזרער

האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.

)922 דומע «( ןעטמה את תפצר תא םרה¿

.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

מיבוי האש ממוקם מתחת לחלק הקדמטף כי
ב הנהג.של מוש

כלפי מעלה. לשונית משוך את ¿

.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
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כב הכנת הר

צמיג נקור  

כבך מצויד בפריטים הבאים:ייתכן כי ר

 עמוד«(MOExtended צמיגי אל�תקר £
.(253

כבכת הכלים של הרער

 הערות כלליות

כב מאוחסנת בתא המטעןכת הכלים של הרער
או בחלל האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.

סאות הדגם המיוצרות עבור מדינותבד גרמלל
כת כליםכב לא מצוידים בערספציפיות, כלי ר

להחלפת צמיגים. כלים אחדים המיועדים
בד. למידע נוסףכבך בללהחלפת גלגל שייכים לר

כבך פנהרושים להחלפת גלגל ברעל הכלים הד
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדלמר

בע“מ.

חיים להחלפת גלגל יכולים לכלול,כלים הכר
לדוגמה:

מגבה£
ת גלגליםד לעצירס£
מפתח אומים£
מפתח גביע£
כוזפין מר£

המגבה שוקל כ� 2.1 ק“ג.

בי של המגבה מצויןמה המרכושר ההר
בקת למגבה.בתווית המוד

המגבה אינו מצריך תחזוקה. אם ארעה
סכז שירות של מרצדתקלה, פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

 (לתיקון נקר)TIREFITכת ער

בוק המכיל חומר איטוםבק

תרשים נתיכים

חס לניפוח צמיגמד

הלולאת גריר

ם את רצפת תא המטען.הר¿

כה לתיקון נקרהשתמש בער¿
 עמוד 254).«(

דוגמה: ייתכנו הבדלים בציוד בהתאם
למדינת ייצוא.

חס לניפוח צמיג שוקל כ� 0.8 ק“ג.המד

חס לניפוח צמיג הוא מכשיר נטולהמד
כזתחזוקה. אם ארעה תקלה, פנה למר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

ה מתקפלד עצירס
תרשים נתיכים

מגבה
גיליון עבור גלגל נקור

כוזפין מר
מפתח אומים

הלולאת גריר
חולץ שסתום

גחס לניפוח צמימד

המתקפל יפולחה לגלגה תא אצוה¿
.)182 דומע «(

כב עם גלגל חלופי מתקפלכלי ר

הגלגל החלופי המתקפל נמצא בחלל האחסון
 עמוד 229).«(שמתחת לרצפת תא המטען 
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כב עםכב אינה נחוצה בכלי רהכנת הר
 (צמיגי אל�תקר).MOExtendedצמיגי 

.)252 דומע «( )TIREFIT( רקנ ןוקיתל הכרע£

בד)גלגל חלופי (במדינות מסוימות בל£

.)280 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
סכז שירות של מרצד במרTIREFITכת ער

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

דומע «(מידע על החלפה/התקנה של גלגלים
275(.

חק מהתנועה ככלכב הרעצור את הר¿
ה.בה, לא חלקה וישרהאפשר, על קרקע יצי

ת החירום.הפעל את פנסי אזהר¿

 עמוד« (כב מפני תזוזה אבטח את הר¿
.(133

מיים לפנים, אםיישר את הגלגלים הקד¿
אפשר.

דומם את המנוע.¿

:KEYLESS-GOכת כב ללא מערכלי ר¿
הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESSכת כב המצוידים במערכלי ר¿
GO :.פתח את דלת הנהג

,0כב נמצאת במצב אלקטרוניקת הר

ת המפתח ממתג ההתנעה.כמו בהסר

כתכב המצוידים במערכלי ר¿
KEYLESS-GO : הסר לחצןStart/ Stop

 עמוד 115).«(ממתג ההתנעה 

ודא שלא נשקפת סכנה לנוסעים ביציאה¿
כב. ודא שאין איש באזור הסכנה בזמןמהר

החלפת הגלגל. על הנוסעים שלא מסייעים
בהחלפת הגלגל להמתין מאחורי מעקה

בטיחות, לדוגמה.

ב לתנאי התנועהכב. שים לצא מהר¿
כאשר אתה עושה זאת.

סגור את דלת הנהג.¿

 עמוד 251)«ה (הצב את משולש האזהר¿
רישות החוק.ב לדחק מתאים. שים לבמר

)צמיגי אל�תקר MOExtended (צמיג

הערות כלליות

(צמיגי אל�תקר) מאפשרים MOExtended צמיגי 
בוד מלאכבך להמשיך בנסיעה גם לאחר אילר

של לחץ 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

כת ניטור לחץ אוויראוויר בצמיגים או מער
בצמיגים.

בוד לחץ אווירה של איאם הודעת האזהר
ב�תכליתית:בצמיגים מופיעה בתצוגה הר

 עמוד 205).«פעל לפי ההנחיות בתצוגה (£
ם לצמיג.בדוק את הנזק שנגר£
אם אתה ממשיך לנהוג, הקפד על ההערות£

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:

כבמהירות ר£
ךרבתנאי הד£
ה החיצוניתבטמפרטור£

כבך נקור, תנאי נהיגה קשים אואם צמיג ר
חקתמרונים פתאומיים עלולים לקצר את מר

הנהיגה, ואילו סגנון נהיגה מתון עשוי להאריך
חק הנהיגה.את 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  בר

ת הצמיגמיד£
סוג הצמיג£
”MOExtendedצמיג עם סימון “£
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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 .

במצבים הבאים חומר האיטום לצמיגים אינו יכול
לתקן את הצמיג ולאטום אותו כהלכה:

אם קיימים חתכים או נקרים בצמיג הגדולים£
מאלה המצוינים לעיל.

ה אזהר  

ם לגירויים. אסורחומר לאיטום צמיגים מזיק וגורה
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 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 לקדימ פנה ,תיגרלא הבוגת הלח םא£
.יאופר

ה אזהר  

אם צמיג נקור ולא ניתן להחליפו בצמיג
MOExtended.ניתן להתקין צמיג רגיל באופן זמני ,

ה ובסוגוודא שאתה משתמש בצמיג במיד
ף או קיץ).הנכונים (צמיג חור

אינם מצוידים MOExtended כב עם צמיגיכלי ר
מומלץ לצייד מהמפעל. לכןTIREFITכת בער

, אם אתה מתקיןTIREFITכת כבך בעראת ר
לדוגמה צמיגיצמיגים שאינם צמיגי אל�תקר,

כז  שירות במר TIREFITכתכוש ערף. ניתן לרחור
, לדוגמה.ס מטעם כלמוביל בע“ממורשה 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
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.

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

אם חישוק הגלגל ניזוק.£
נסעת כאשר הצמיגים היו בתת�לחץ£

משמעותי או עם נקר בצמיג.

קיימת סכנת תאונה.

כז שירות שלכב. פנה למראל תמשיך לנסוע בר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

חס לניפוח צמיג לזמןאל תפעיל את המד
ארוך  מ� 8 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
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 לתוך השקע של מציתהכנס את התקע ¿
12V עמוד 231) או לתוך שקע «הסיגריות (

 עמוד 231).«כבך (ברש

 במתג ההתנעה1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 115).«(

חסשל מד לחץ על מתג ההפעלה ¿
.ONהניפוח למצב 

חס הניפוח מופעל. הצמיג מנופח.מד

תחילה, חומר האיטום נשאב לתוך הצמיג.
.(psi 73)הלחץ יכול לעלות ל�5.0 בר 

אל תפסיק את ניפוח הצמיג במהלך
ב זה.של

חס לפעול במשך 10 דקות לכלהנח למד¿
היותר. בזמן זה לחץ האוויר בצמיג אמור

) לפחות.psi 29לעלות ל� 2.0 בר (

 לאחר 10 (psi 29)ג לחץ של 2.0 בראם הוש
 עמוד 256).«דקות, ראה (

.  לאחר 10(psi 29)ג לחץ של 2.0 בר אם לא הוש
 בעמוד זה.האר ,תוקד

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

ג לחץ אוויר בצמיגלא הוש

ג לחץ של 2.0 בראם לאחר 10 דקות לא הוש
(29 psi):

חס לניפוח צמיג.כבה את המד¿

נתק את צינור המילוי מהשסתום של¿
הצמיג הפגום.

ב כי חומר האיטום עלול לדלוף בעתנא שים ל
ניתוק של צינור המילוי.

נהג באיטיות לפנים או לאחור כ�10 מטר.¿

נפח את הצמיג שוב.¿

בלאחר 10 דקות לכל היותר, לחץ הצמיג חיי
.(psi 29)להגיע לפחות ל� 2.0 בר 

האזהר 
,ר המוגדרוש, לאחר הזמןג הלחץ הדאם לא הוש

 חומר האיטום אינו יכול.רומח ןפואב קוזינ גימצה
לתקן את הצמיג כעת. צמיגים פגומים וחוסר לחץ

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 252).«(

הבקה  בתוך שדשל המד בק חלק הד¿
הראייה של הנהג.

םותסשל ךומס הקבדמה לש  קלח קבדה¿
הגלגל של הצמיג הפגום.

 ואת התקע הוצא את צינור המילוי ¿
חסמתוך החלק התחתון של בית המד

לניפוח צמיגים.

בור הצהוב של צינור המילויהחלק את החי¿
בוקשל בק לתוך הפתח במכסה הצהוב 

 עד לשילובו של התקע.חומר האיטום 

בעות האיטום נמצאות מלפנים,בעת שט¿
בוקשל בק החלק את המכסה הצהוב 

בת שללתוך התוש חומר האיטום 
.חס לניפוח צמיג המד

ב בשני הווים.ב להשתלהמכסה חיי

 של הצמיגהסר את מכסה השסתום ¿
הפגום.

 על השסתום.הברג את צינור המילוי ¿
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ה  אזהר 

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 אוויר בצמיגהוש

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

אוויר בצמיגים עשויים לפגוע באופן משמעותי
כב.  קיימתבמאפייני הבלימה והנהיגה של הר

סכנת תאונה.

כב. פנה למוסך מוסמך.אל תמשיך לנהוג בר

ע במאפייניצמיג שטופל זמנית בחומר איטום פוג
הנהיגה ולא מתאים לנסיעה במהירות גבוהה.

קיימת סכנת תאונה.

לכן, עליך להתאים את סגנון הנהיגה שלך ולנהוג
תבית המותרבזהירות. אל תחרוג מהמהירות המר

כבך תוקן באמצעות חומראם אחד הצמיגים בר
איטום.

ג לחץ של  2.0 בראם לאחר 10 דקות  הוש
(29 psi):

.הצמיגחס  ניפוח 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 10 דקות ובדוק¿
חסאת לחץ האוויר בצמיג באמצעות המד

ניפוח הצמיג.

ב להיות כעת לפחות 1.3 ברלחץ האוויר חיי
.(19 psi)

ה  אזהר 
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

כז שירות של אל תמשיך בנסיעה. פנה למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

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: ¿
 שסמוך למד הלחץלחצן שחרור הלחץ 

.

אם לחץ האוויר תקין, נתק את צינור המילוי¿
משסתום הצמיג המתוקן.

הברג את מכסה שסתום הצמיג על הצמיג¿
המתוקן.
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בוק חומר האיטוםכדי להסיר את בק¿
חס הניפוח, לחץ בו זמנית עלממד

לשוניות הנעילה שעל המכסה הצהוב.

בוק חומר האיטום מחוץמשוך את בק¿
חס ניפוח הצמיג.למד

בוק חומר האיטום.צינור המילוי נשאר בבק

סע למוסך המוסמך הקרוב ביותר ודאג¿
להחליף את הצמיג.

בוק חומר האיטום ואת צינורהחלף את בק¿
ם האפשרי במוסך מוסמך,המילוי בהקד
ס מורשהכז שירות של מרצדלדוגמה במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

בוק חומר 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 שלא בוצעה כהלכה עלולהעבוד

בותיו נזק לאלקטרוניקתלגרום קצר חשמלי ובעק
כב. תקלות מסוג זה עלולות להגביל את פעולתןהר

כתבטיחות כגון מערכות הרלוונטיות לשל מער
כת למניעת נעילת גלגלים) (מערABSה, התאור

בות אלקטרונית). בטיחותת יצי (בקר®ESPאו 
ע.כבך עלולה להיפגההפעלה של ר

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. עליךהמוסך המוסמך מיד. אל תמשיך לנהוג בר

בצע את כל העבודות הקשורות למצבר במוסךל
מוסמך.

ESP ועל  עמוד ABS )»(55למידע נוסף על 

. עמוד 58)«(
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חשמל סטטי עשוי ליצור ניצוצות 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 סינטטייםל£
בחיכוך הבגדים כנגד המוש£
משיכה או החלקה של מצבר על שטיחים£

או על חומרים סינטטיים אחרים
שפשוף המצבר במטלית£

ה  אזהר 

במהלך 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

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 פועל.

ה  אזהר 

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



עניינים לפי  א�ב

258

 ד
ני

קו
תי

ךר

כב)מצבר (ר

מצברים מכילים מזהמים.ה
הסילוקם באשפה הביתית היא עביר

על החוק.

יש לאסוף אותם בנפרד ולסלקם
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

כזבדוק את המצבר באופן שוטף במרדאג ל
ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

תהקפד על מועדי השירות הנקובים בחובר
סכז שירות של מרצדהשירות או פנה למר

בלתמורשה מטעם כלמוביל בע“מ לק
מידע נוסף.

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

בת הילוכים אוטומטית: לאחרכב עם תיכלי ר
.Pבת ההילוכים נעולה במצב ניתוק המצבר תי

בתום העבודות התקן כהלכה את המצבר ואת
ב החיובי.כיסוי הקוט

הקפד על אזהרות הבטיחות ונקוט אמצעי הגנה
בעת הטיפול במצבר.

סכנת פיצוץ

ב אש ולהבות גלויות ואיןאסור לקר
לעשן כאשר אתה מטפל במצבר.

.ניצוצותת הימנע מיציר

מצבר מכיל חומצה מאכלת. מנע
ע עם עור, עיניים או בגדים.מג

בש ציוד מגן מתאים, בפרטל
כפפות, סינר ומשקפי מגן.

אותה ףוטש ,הצמוח הזתוה םא
אפורב ץעייתה .םייקנ םימב דימ
.ךרוצה תדימב

כב משקפי מגן.הר

חק ילדים.הר

הקפד על ההוראות בספר הנהג.

בהביה למען איכות הס  הער 

ס בנץ ממליצה לךטעמי בטיחות, מרצדמ
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
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כב, הוצא את המפתחכאשר אתה מחנה את הר
כני חשמל כלשהם. כךך להזין צראם אין צור
ויישמר מתחכב במעט מאוד אנרגיה ישתמש הר

המצבר.

בות פריקתאם נקטעה אספקת החשמל בעק
המצבר, לדוגמה, יהיה עליך:

לאפס את תפקוד הקיפול האוטומטי של£
המראות החיצוניות באמצעות פתיחת

 עמוד 90).«(מראות פעם אחת 

לכוון את השעון (ראה ספר נהג דיגיטלי).£

,הידמיטלומה תכרעמב םידיוצמה בכר ילכב
השעה מכוונת באופן אוטומטי.

ה  אזהר 

טעינת 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

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

טען את המצבר המותקן רק באמצעות
סמטען מצברים שנבדק ואושר בידי מרצד

בנץ. מטענים אלה טוענים את המצבר
כב.המותקן בר

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

המנוע.

ה לא נדלקת בטמפרטורותאם נורית החיווי/אזהר
נמוכות, ניתן להניח שהמצבר המרוקן קפא.

כבה זה, אין באפשרותך להתניע את הרבמקר
בכבלי עזר או לטעון את המצבר. חיי השירות
של המצבר שהופשר עשויים להיות קצרים יותר.

ע, במיוחדתכונות ההתנעה עלולות להיפג
בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר

ס מורשהכז שירות של מרצדהמופשר במר
מטעם כלמוביל בע“מ. קרא את הוראות

ההפעלה של מטען המצברים לפני הפעלתו.

פתח את מכסה תא המנוע.¿

ב החיובי חבר את מטען המצבר לקוט¿

ר שמחבריםדת ההארקה באותו הסולנקוד

מצבר עזר אחר להתנעה בכבלי עזר

 עמוד 260).«(
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ה  אזהר 
מצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת פציעות.

םג ידחק מצברים מהישכון מעל המצבר. הרע עם עור, עיניים או בגדים. אל תשאף גזי מצבר. אל תרמנע מג
פואי.בלת טיפול רבה של מים נקיים ופנה מיד לקשל ילדים. שטוף מיד את חומצת המצבר בכמות ר

ה  אזהר 
במהלך טעינה או התנעה בכבלי עזר גזים נפיצים עלולים להיפלט מתוך המצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

חיק מהמצבר אש, להבות חשופות, ניצוצות וסיגריות דולקות. ודא שטעינת המצבר או התנעהעליך להר
כון מעל המצבר.ב. אל תרבכבלי עזר מתבצעות במקום מאוורר היט

ה  אזהר 
במהלך טעינה המצבר מייצר גז מימן. אם נוצר קצר חשמלי או ניצוץ, הוא עלול להצית את גז המימן. קיימת

סכנת פיצוץ.

כב.ע בחלקי הרב החיובי של המצבר לא נוגודא שהקוט£

ה.לעולם אל תניח על מצבר חפצים ממתכת או כלי עבוד£

בי המצבר המתואר בספר.בור והניתוק של קוטר החידחשוב להקפיד על ס£

ביות זהה.בים בעלי קוטת את הקטברבעת התנעה בכבלי עזר ודא כי חי£

בור והניתוק של כבלי העזר.ר החידחשוב במיוחד להקפיד על ס£

בי המצבר, בעת שהמנוע פועל.לעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

ה  אזהר 
ת הקיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזר או במהלךה נמוכה מנקודמצבר מרוקן עלול לקפוא בטמפרטור

טעינה, גזים עלולים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

הפשר את המצבר הקפוא לפני טעינתו או לפני השימוש בכבלי עזר.

ףת, דלק שלא נשרהימנע מניסיונות התנעה חוזרים וארוכים. אחרכב עם מנוע בנזין: כלי ר
עלול לגרום נזק לממיר הקטליטי.

ה לא נדלקת בטמפרטורות נמוכות, ניתן להניח שהמצבר המרוקן קפא.אם נורית החיווי/אזהר
כב בכבלי עזר או לטעון את המצבר. חיי השירותה זה, אין באפשרותך להתניע את הרבמקר

ע, במיוחדשל המצבר שהופשר עשויים להיות קצרים יותר. תכונות ההתנעה עלולות להיפג
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר המופשר במר

כלמוביל בע“מ

תב חיובי ונקודבור של כבלי העזר שהן קוטבתהליך ההתנעה בכבלי עזר השתמש רק בנקודות החי

הארקה בתא המנוע.
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כבך מרוקן, ניתן להתניע את המנוע ממצברכב. אם מצבר ראל תשתמש במטען מהיר להתנעת הר
כב אחר או ממצבר אחר באמצעות כבלי עזר.של ר

הקפד על הנקודות הבאות:
כב באמצעותכב האחר, התנע את הרכב יש גישה למצבר. אם אין גישה למצבר ברלא בכל כלי ר£

מצבר אחר או באמצעות התקן התנעה.
כת הפליטה קרים.כב בכבלי עזר, רק אם המנוע ומערהתנע את הרכב עם מנוע בנזין: כלי ר£
אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא. הפשר את המצבר תחילה.£
.12Vבצע התנעה בכבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של ניתן ל£
השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב גדול דיו והדקים מבודדים.£
אם המצבר התרוקן לחלוטין, השאר את מצבר העזר מחובר כמה דקות לפני שאתה מנסה£

להתניע, כדי לטעון מעט את המצבר המרוקן.
כב.ע בין שני כלי הרודא שאין מג£

ודא כי:
כבלי העזר לא פגומים.£
עים בחלקי מתכת אחרים בעת שכבלי העזרבים אינם נוגהחלקים החשופים של מהדקי הקט£

מחוברים למצבר.
 או מאוורר כאשר המנוע פועל.Vע עם חלקים נעים כגון רצועת הינע בואו במגאסור שכבלי העזר י£

כב באמצעות בלם החניה החשמלי.אבטח את הר¿

ב הילוך סרק.לחץ על דוושת המצמד במלואה ושלבת הילוכים ידנית: תי¿

.Pב את בורר ההילוכים במצב חניה שלבת הילוכים אוטומטית: תי¿

בות להיות כבויות. אם אתה משתמשודא כי ההצתה מנותקת. כל נוריות החיווי בלוח המחוונים חיי¿
 עמוד 115).« במתג ההתנעה והסר אותו (0במפתח, סובב אותו למצב 

.’ה וכדכני החשמל כגון חימום החלון האחורי, תאורכבה את כל צר¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

כב המסייע או התקן להתנעה בכבלי עזר.מסמן את המצבר הטעון של הר מיקום מספר 

בכיוון החץ. ב החיובי של הקוט החלק את המכסה ¿
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 הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 
כב אחרכב אחר או התנעת רת רבעת גריר

ה, אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכוללבגריר
כבך:המותר של ר

ה עלולה להתנתק.לולאת גריר£
ךפהתהל וליפא וא תוטסל לולע רורג/בכר בוליש£

קיימת סכנת תאונה.

כב אחרכב אחר או התנעת רת רבעת גריר
ה אסור שמשקלו יעלה על המשקל הכלליבגריר

כבך.המותר עבור ר

כבך נמצאמידע על המשקל הכולל המותר של ר
 עמוד 284).«כב (על לוחית זיהוי הר

חק אואם סייען בלימה פעיל, דיסטרוניק מר
כב בולם באופן מופעלים, הרHOLDתפקוד 

אוטומטי במצבים מסוימים.

כות אלהכב, נטרל את מערכדי למנוע נזק לר
בתנאים הבאים או דומים:

כבת רבעת גריר£
חיצת מכוניותבמתקן לר£

הה או את מוט הגרירחבר את חבל הגריר
ת, עלולבד. אחרה בלאל לולאות הגריר

כב.ם נזק לרלהיגר

תהקפד על הנקודות הבאות בעת גריר
ה:ת חבל גרירכב בעזרר
ה לאותו צד בשניחבר את חבל הגריר£

כב.כלי הר
ה אינו עולהכו של חבל הגרירודא שאור£

ך המאושר בחוק. סמן אתעל האור
 30 ס“מ),Xבן (30 אמצע החבל בבד ל

ך אחרים יודעיםרלדוגמה. כך משתמש ד
כב נגרר.שר

הה אל לולאות הגרירחבר את חבל הגריר£
בד.בל

כב הגוררב לפנסי הבלימה של הרשים ל£
חק גדולבזמן הנסיעה. תמיד שמור מר

פוי.דיו, כדי שהחבל לא יהיה ר
ה אואל תשתמש בכבלים מפלד£

ת,כבך. אחרבשרשראות כדי לגרור את ר
כב.אתה עלול לגרום נזק לר

כבה לחילוץ הראל תשתמש בלולאות הגריר
כדי לא לגרום לו נזק. אם יש לך ספקות, חלץ

ת מנוף.כב בעזראת הר

ה או התנעההתחל לנסוע לאט בעת גריר
ה. אם כוח האחיזה חזק מדי, עלולבגריר
כב.ם נזק לרלהיגר

כתכב המצוידים במערכדי לגרור כלי ר
KEYLESS-GOהשתמש במפתח ולא ,

בת ההילוכיםת, תי. אחרStart/Stopבלחצן 
 כאשרPב במצב האוטומטית עלולה להשתל

תפתח את דלת הנהג או את דלת הנוסע

כב המסייע של מצבר הר ב החיובי כבך לקוטשל ר ב החיובי חבר את הקוט¿
כבך.של מצבר ר ב החיובי בור בקוטבאמצעות כבל עזר. התחל תמיד את החי

כב המסייע והנח לו לפעול במהירות סרק.התנע את המנוע של 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 במשך כמה דקות.¿

 לאחר מכן מהצבת,ב השלילי ומהקוט ת ההארקה תחילה הסר את כבל העזר מנקוד¿
כבך שלך.בור של כבלי העזר התחל בר את הניתוק או את החי.ב החיובי ומהקוט החיובי 

ת את כבלי העזר להתנעה. אחרי שהסר,ב החיובי של הקוט סגור את מכסה ¿

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות של מרצדבדוק את המצבר במרדאג ל¿

בת לתנאי הפעלה רגיל.התנעה בכבלי עזר אינה נחש

ס בנץ מורשה מטעםכז שירות של מרצדכבלי עזר להתנעה ומידע נוסף ניתן להשיג בכל מר
כלמוביל בע“מ.
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בות זאת, קיימת סכנת נזקמי. בעקהקד
בת ההילוכים.לתי

ודא כי בלם החניה החשמלי משוחרר. אם
קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי, פנה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלמר
כלמוביל בע“מ.

בי של 50חק מרכב למרמותר לגרור את הר
בית של 50 קמ“ש.ה מרק“מ במהירות גריר

ה עולה על 50 ק“מ, ישחק הגריראם מר
כב ולהובילו.להרים את כל הר

כב אחר או מתניע אותואם אתה גורר ר
ה, אסור שמשקלו יעלה על משקלבגריר

כבך.בי המותר לרכב הכולל המרהר

ה ולהתנעהעות לגריררישות החוק הנוגציית לד
ה הקיימות במדינות שאתה נוהג בהן.בגריר

כב מאשר לגרור אותו.עדיף להוביל את הר

 בעתבת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר
בת ההילוכים להיותב תיכב יש לשלת רגריר

.Nבמצב 

ת איןב להיות מחובר וטעון. אחרהמצבר חיי
באפשרותך:

 במתג2לסובב את המפתח למצב £
ההתנעה.

בת ההילוכים האוטומטיתב את תילשל£
.Nבמצב 

נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית לפני
ת, אתה עמוד 180). אחר«כב (ת הרגריר

חיפתוכב נעול בעת דעלול להימצא מחוץ לר
תו.או גריר

 עמוד 62) לפני«ה (נטרל אזעקה נגד גריר
כב.ת הרגריר

ה הניתנותנקודות ההתקנה עבור לולאות הגריר
ה נמצאות בפגושים. נקודות ההתקנהלהסר

מי והאחורי נמצאות מתחת לכיסויים.בפגוש הקד

כת הכלים/ה מערהוצא את לולאת הגריר¿
 עמוד 252).«מגש 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¿

כב כאשר שני הסרנים עלת רגריר
הקרקע

הה של לולאת הגריר  התקנה/הסר

ההתקנה של לולאת הגריר

ה  אזהר 
צינור הפליטה עלול להיות חם מאוד.

ת הכיסוי האחורי.קיימת סכנת כוויות בעת הסר

ע בצינור הפליטה. היה זהיר במיוחד בעתאל תיג
ת הכיסוי האחורי.הסר

ה  אזהר 
בצע פעולות היגויאם גלגל ההגה נעול, לא ניתן ל

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

כבת רהפעל תמיד את ההצתה בעת גריר
ה.ה או מוט גרירת חבל גרירבעזר
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בת הילוכים אוטומטית:כב עם תילי רכ

Pבת במצב בת ההילוכים האוטומטית משלתי
באופן אוטומטי כאשר אתה פותח את דלת

מי או מוציא אתהנהג או את דלת הנוסע הקד
המפתח ממתג ההתנעה.

בת ההילוכים האוטומטיתכדי לוודא שתי
ה, עליך להקפיד על בעת גרירNת במצב נשאר

הנקודות הבאות:

 עמוד«ת המצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(96

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿
KEYLESS-GOכת כב המצוידים במערבכלי ר

Start/Stopהשתמש במפתח ולא בלחצן  
 עמוד 115).«(

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

לחץבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿
ב הילוךעל דוושת המצמד במלואה ושל

סרק.

או

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿

.Nב את בורר ההילוכים במצב של

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

 במתג2השאר את המפתח במצב ¿
ההתנעה.

ת החירוםכדי להפעיל איתות כאשר פנסי אזהר
כב, השתמש במתגת רדולקים בעת גריר

ה זה, יהבהבו פנסי האיתותב כרגיל. במקרהמשול
ברק בכיוון הרצוי. בעת האיפוס של המתג המשול

ת החירום מתחילים להבהב שוב.פנסי אזהר

חשוב להקפיד על הוראות בטיחות אלה בעת
 עמוד 262).«כבך (ת רגריר

 עמוד«ת המצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(96

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

 במתג0סובב את המפתח למצב ¿
ההתנעה והוצא אותו מהמתג.

כב קח עמך את המפתח אובך את הרבעז¿
.KEYLESS-GOהשלט 

םכב באמצעות סרן אחורי מורת רבעת גריר
 עמוד«חשוב להקפיד על הוראות הבטיחות  (

.(262

םכב עם סרן האחורי מורת הר  גריר

יש להפסיק את ההצתה, אם אתה גורר
ת,ם. אחרכב בסרן אחורי מוראת הר
 עלולה לגרוםESPכת בותה של מערהתער

כת הבלימה.נזק למער

בת הילוכיםכב עם תיאין לגרור כלי ר
מת הסרן האחורי.אוטומטית באמצעות הר

כב/גרור עלול לסטות אות, שילוב ראחר
אפילו להתהפך.

כבהובלת הר  

בת הילוכים אוטומטיתכב בעלי תיכלי ר

כב מועמס על גבי משאית, הסרןכאשר הר
בים להיות נייחים ולהימצא עלמי והאחורי חייהקד

כב מעלכב הובלה. אסור להעמיד את הראותו ר
ת, עלולכב ההובלה. אחרבור של רת החינקוד

כת ההינע.ם נזק למערלהיגר

כל הדגמים:

כב רק בגלגליו ולא בחלקיםקשור את הר
ת,בי היגוי. אחרכיאחרים כגון סרנים או ר

כב.ם נזק לרעלול להיגר

ה כדי להעלות אתניתן להשתמש בלולאת גריר
כי הובלה.כב על הגרר או מוביל לצורהר

 לחץ עלבת הילוכים ידנית:כב עם תיכלי ר¿
ב הילוך סרק.דוושת המצמד במלואה ושל

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב 
.N למצב העבר את בורר ההילוכים
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נתיכים חשמליים 

כב הועמס:מיד לאחר שהר

כב באמצעות הפעלהרות הררדמנע את היד¿
של בלם החניה החשמלי.

לחץבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿
ב הילוךעל דוושת המצמד במלואה ושל

ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכיםכב עם תיכלי ר¿
ב את בורר ההילוכים שלאוטומטית:

.Pבמצב 

 במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו מהמתג.

כב.אבטח את הר¿

 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.

 (התנעת מנועההתנעה בגריר 
במצב חירום)

בתכב עם תיה כלי ראסור להתניע בגריר
ת, אתה עלול לגרוםהילוכים אוטומטית. אחר

בת ההילוכים האוטומטית.נזק לתי

באפשרותך למצוא מידע נוסף בנושא “התנעה
 עמוד 260).«בכבלי עזר“ (

ה התנאים הבאיםכב בגרירלפני התנעת הר
בים להתקיים:חיי

המצבר מחובר£
מנוע התקרר£
הכת הפליטה התקררמער£

ה חשוב להקפיד עלכב בגרירבעת התנעה הר
רישות עמוד 262) ועל ד«הערות הבטיחות (

החוק של המדינה שאתה נוהג בה.

ת החירוםהפעל את פנסי אזהר¿
 עמוד 96).«(

 עמוד 263).«ה (התקן את לולאת הגריר¿

ה הקשיח או את חבלחבר את מוט הגריר¿
ה.הגריר

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

 במתג ההתנעה.2סובב את המפתח למצב ¿

ב הילוךלחץ על דוושת המצמד במלואה, של¿
שני והמשך ללחץ על דוושת המצמד.

שחרר את דוושת הבלמים.¿

ה.כב בגרירהתנע את הר¿

שחרר לאט את דוושת המצמד. אל תלחץ¿
ך עושה זאת.על דוושת ההאצה בעוד

לאחר התנעת המנוע לחץ מיד על דוושת¿
ב הילוך סרק.המצמד במלואה ושל

ך מקדיש תשומתעצור במקום בטוח בעוד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

הפעל את בלם החניה החשמלי כדי למנוע¿
כב.את תזוזת הר

ה הקשיח או את חבלהסר את מוט הגריר¿
ה.הגריר

ה.הסר את לולאת הגריר¿

ת החירום.כבה את פנסי אזהר¿

חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי
אותו שיעור אמפר, אשר ניתנים לזיהוי לפי הצבע

בלת מיקומיכי הנתיכים רשומים בטך. ערוהער
הנתיכים.

כת הכליםתרשים מיקום הנתיכים נמצא בער
כב המאוחסנת מתחת לרצפת תאשל הר
 עמוד 252).«(המטען 

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

בתודא שלחות לא יכולה לחדור לתוך תי
הנתיכים הפתוחה.

בת הנתיכים,הנח את המכסה כהלכה על תי
ת, לחות או לכלוךב. אחרכדי לסגור אותה היט

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.
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בת נתיכים בתא המנוע  תי

מית מכובים.ודא שמגבי השמשה הקד¿

פתח את מכסה תא המנוע.¿

בת הנתיכיםבש את הלחות שעל תייי¿
בשה.במטלית י

.פתח את התופסים  לפתיחה:¿

בת נתיכים לפנים.תי הסר את המכסה ¿

 בדוק שאטם הגומי ממוקם נכוןה:לסגיר¿
.במכסה 

 לקצה האחורי שלהכנס את המכסה ¿
בת הנתיכים לתוך הסגר.תי

וסגור את  קפל מטה את המכסה ¿
. התופסים

.סגור את מכסה תא המנוע¿

בת הנתיכים נמצאת בתא המטען מאחוריתי
כיסוי המחיצה.

פתח את דלת תא המטען.¿

 מימין שחרר מכסה לפתיחה:¿
ומשמאל באמצעות חפץ שטוח.

 כלפי מטה  בכיוון החץ.פתח את המכסה ¿

כבך מנתקים מעגלים פגומים. אםהנתיכים בר
בים במעגלכיף, ייכשלו כל הרנתיך נשר
ותפקודיהם.

  לפני החלפת נתיך

דומם את המנוע.¿

כני החשמל.כבה את צר¿

.) 115דומע «(וודא שההצתה מנותקת ¿
או

בעת שימוש במפתח, סובב את המפתח¿
במתג ההתנעה והסר אותו0 למצב 

.) 115דומע «(

דומע «(רות רדכב נגד הידאבטח את הר¿
133(.

בות להיותכל נוריות החיווי בלוח המחוונים חיי
כבויות.

בות נתיכים שונות:הנתיכים ממוקמים בתי

בת נתיכים בתא המנוע בצד שמאל שלתי£
כב במבט לכיוון הנסיעה.הר

בת הנתיכים בתא המטען.תי£

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
.) 265דומע «(

אם מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה
מית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועותהקד

המגבים. קיימת סכנת פציעות.
תלועפ תאו םיבגמה תלועפתמיד הפסק את 

 פותח את מכסה המנוע.התאש ינפל התצהה

בת נתיכים בתא המטעןתי

הקפד על “הערות בטיחות חשובות“
.) 265דומע «(
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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 להפריע
כב. אם לא מצאת סימני נזק, בדוקלנהיגה בר

את הצמיגים ואת הגלגלים במוסך מוסמך,
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדלדוגמה במר

כלמוביל בע“מ.

פנותכב הקפד לא למחוץ את דבעת החניית הר
הצמיג. אם לא ניתן להימנע מכך, נהג לאט מעל

בד.כה ובזווית קהה בלרמכשולים כגון שפות מד
ת, אתה עלול לגרום נזק לחישוקי הגלגליםאחר

ולצמיגים.

הפעלה

האזהר  

גלגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויים לגרום
בי המתלים.כיבי הבלמים בגלגלים או לרכינזק לר

קיימת סכנת תאונה.

החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים בהתאם
למפרטים המקוריים.

בעת החלפת גלגלים, וודא כי אתה מתקין גלגל
מאותו:

 ייעוד£
סוג£

בעת החלפת צמיגים, וודא כי אתה מתקין צמיג
מאותו:

ייעוד£
 יצרן£
 סוג£

בל מידע על שילובי גלגלים/באפשרותך לק
סכז שירות של מרצדצמיגים מותרים בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

כבך נמצא:מידע על לחץ אוויר בצמיגים עבור ר

בתווית לחצי אוויר בצמיגים במכסה מילוי£
 עמוד 132).«(דלק 

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 צמיגים גלגליםניתן לק
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבכל מר

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£
כזהמתקפל או בגלגל חלופי או התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

צמיגי אל�תקר:

הב למידע ולהערות האזהרהקדש תשומת ל£
 (צמיגי אל�תקר).MOExtendedי אודות צמיג

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 החוקד£
המלצות המפעל£

מידע על מידות וסוגים של גלגלים וצמיגים עבור
כבך מופיע בסעיף ”שילובי צמיגים וגלגלים “ר
 עמוד 279).«(

ת תקופתית לגלגליםביקור
ולצמיגים

ה אזהר  
בוד לחץ אווירצמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאי

בצמיגים. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את
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הערות על סוליית הצמיג

עומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הכביש
של הצמיג. הצמיג לא יהיה מסוגל יותר לפזר מים.

ת סכנתלפיכך, בנהיגה בכבישים רטובים מוגבר
ציפה, 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“מM+S:צמיגי £

ם להחליף את הצמיגים לפנימטעמי בטיחות הקד
רשת לפי חוק לעומק סוליהמגבלת הזמן הנד

מינימלי.

ה אזהר  

דיר את הגלגלים והצמיגים שלדוק באופן סב
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 268).«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
.(270

 עמוד«ב להערות על הגלגל החלופי (שים ל
.(280

ך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמהאור
מים, וביניהם:גור

סגנון נהיגה£
לחץ אוויר בצמיגים£
חק נסיעה (קילומטרז‘)מר£

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

מזאת, לשימוש בצמיגים מסוגים מסוימים באזורי
בים.הפעלה מסוימים עשויים להיות יתרונות ר

כזיםבל מידע נוסף על צמיגים במרניתן לק
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.

כב. קיימת סכנת תאונה.השליטה בר

חפש סימני נזק בצמיגים והחלף מיד צמיגים
פגומים.
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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 275).«(

MOExtendedצמיגי אל�תקר 

צמיגי אל�תקר מאפשרים לך להמשיך בנסיעה
בוד מלא של לחץ אוויר בצמיג אחדגם לאחר אי

או בכמה צמיגים.

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) ».(253אל�תקר 

םניא MOExtendedכב עם  צמיגי אל�תקר כלי ר
 במפעל. לכן מומלץTIREFIT תכרעב םידיוצמ
TIREFITכת כבך בערבנוסף תצייד את רש

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.

ףשימוש בצמיגי קיץ בחור  

 �, 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.

ה אזהר  
צמיגים שניזוקו עשויים לגרום לאבדן לחץ אוויר

כב.בותיו אתה עלול לאבד שליטה ברבצמיגים. בעק
קיימת סכנת תאונה.

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.

(פתית שלג) ף נושאים סמל רק צמיגי חור
 ומספקים את האחיזהM+Sבנוסף על סימון 
ף. רק צמיגים אלה מאפשריםהטובה בתנאי חור

 לתפקדESP ו� ABSכות בטיחות כגון למער
ף. צמיגים אלה פותחובאופן אופטימלי בחור

ף.במיוחד לנהיגה בחור

 מאותו סוג ומאותה תבניתM+Sהתקן צמיגי 
סוליה על כל הגלגלים כדי לשמור על הפעלה

כבך.בטוחה של ר

תבית המותרהקפד תמיד על המהירות המר
 שהתקנת.M+Sלצמיגי 

”MOExtendedעיין  בסעיף “צמיגי אל תקר 
 עמוד 253).«(

ההתקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי מיד£
נכונה.

£100 �הרץ אותם במהירויות מתונות ב
הקילומטרים הראשונים, מאחר ורק לאחר

ביצועים המלאים שלהם.חק זה הם יגיעו למר

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 ( 
.(280
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בית שהמהירות המרM+Sאם 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) ».(151 עמוד 

:M+Sמיד לאחר שהתקנת צמיגי 

 עמוד«בדוק את לחצי האוויר בצמיגים (¿
.(270

ה מפניכת האזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 272).«בוד לחץ אוויר בצמיגים (אי

כת ניטור לחץ אווירהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 280).«בצמיגים (

תקנות מקומיות עשויות להגביל שימוש£
בשרשראות שלג. ציית לתקנות הרלוונטיות

אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.
ת שלבית המותראל תחרוג מהמהירות המר£

50 קמ“ש.

כדי להתחיל לנסוע לאחר ההתקנה של
 עמוד« (®ESPשרשראות השלג, עליך לנטרל 

 יאפשר לגלגלים להסתחרר®59ESP).  נטרול 
באופן מבוקר ולזכות בכוח הנעה מוגבר (פעולת

חיתוך).

מידע על נהיגה לאחר התקנה של גלגל חלופי
 עמוד 280).«(

אם התקנת שרשראות שלג על הגלגלים
כב או אתמיים, הם עלולים לשרוט את המרהקד

כב או לצמיגים.ה. החיכוך עלול לגרום נזק לרהשלד
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 ממליצהת מרצד מטעמי בטיחות, חבר
הלהשתמש רק בשרשראות שלג שהיא אישר

כבך או בשרשרות באיכות דומה.לשימוש בר
סכז שירות של מרצדלמידע נוסף פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

אם בכוונתך להתקין שרשראות שלג, נא זכור
כי:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£
שילובי גלגל/צמיג.  ראה את השילובים

 עמוד 279).«המותרים (
כיםרהשתמש בשרשראות שלג רק בד£

המכוסות בשלג לחלוטין. הסר את
ם האפשרי לאחרשרשראות השלג בהקד

ך המכוסה בשלג.רשמסתיים מקטע ד

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.

מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים£
ע.להיפג

קיימת סכנת תאונה.

הקפד על לחצי האוויר המומלצים ובדוק את לחץ
בות הגלגל החלופי:האוויר בכל הצמיגים לר

בועיים לפחותמדי ש£

אם עומס המטען משתנה£

לפני תחילת נסיעה ארוכה£

אם השתנו תנאי הפעלה בנהיגה בשטח,£
לדוגמה

ך, תקן את לחצי האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד

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
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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

דיר לפחות כלבדוק את לחץ האוויר באופן ס£
.14 יום

בהביה למען איכות הס  הער 

צי אוויר בצמיגים עבור מצביבלה של לחט
בקת בצד הפנימי של מכסההפעלה שונים מוד

 עמוד 132).«(מילוי הדלק 

כב לאחר התקנת גלגל חלופי:הפעלת הר

כב לאחר התקנת גלגללמידע על הפעלת הר
חלופי עיין בהערות הכלליות בנושא “גלגל חלופי“

 עמוד 280).«(

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“מכב 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
בצמיגים רק אם הוא נמוך מדי עבור תנאי

ההפעלה הנוכחיים.

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

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
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כים עלהערעבור מהירויות מעל 210 קמ“ש: 
תווית המידע של לחצי האוויר בצמיגים (מכסה
פתח מילוי דלק) למהירות מעל 210 קמ“ש, ניתן

0.3� בר (להפחית את הער � 4)  מבליpsiכים ב
בר משפר את נוחות הנסיעהלפגוע בבטיחות. הד

כבך; ייתכן שצריכת הדלק תעלה מעט.של ר

בוד לחץה מפני איכת אזהרמער
אוויר בצמיגים

הערות כלליות

בוד לחץה נגד איכת האזהרבמהלך נסיעה מער
רת את לחץ האוויר המוגדאוויר בצמיגים מבקר

בוב שלבצמיגים באמצעות מהירות הסי
בוד ניכרת לזהות איהצמיגים. מהירות זו מאפשר

של לחץ אוויר בצמיגים.

בותבוב של גלגל משתנה בעקאם מהירות הסי
בוד לחץ אוויר, תופיע הודעה רלוונטית בתצוגהאי

ב�תכליתית.הר

כתת המערבאפשרותך לזהות את אזהר
Run Flat Indicator Active באמצעות ההודעה

Restart with OK.מחוון חוסר אוויר בצמיג פעיל) 
) שמופיעהOKכת בלחיצה על אתחל מער

. מידע נוסף על הודעת התצוגהServבתפריט 
כתנמצא בנושא “הפעלה מחדש של מער

«בוד לחץ אוויר בצמיגים“ (ה מפני איהאזהר
עמוד 272).

הערות בטיחות חשובות

בוד לחץ אוויר לאה שלני איכת האזהרמער
ר כהלכה. שיםמתריעה על לחץ אוויר שלא הוגד

ב להערות על לחץ האוויר המומלץ בצמיגיםל
 עמוד 270).«(

בדיקותה זו היא לא תחליף לכת אזהרמער
בוד שווה שלדירות של לחץ האוויר בצמיגים. איס

לחץ אוויר בכמה צמיגים בו�זמנית לא יזוהה
בוד לחץ אווירה מפני איכת האזהרבמער

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים לאבצמיגים. מער
בוד לחץ פתאומי שחלמסוגלת התריע על אי

בוד לחץת גוף זר לצמיג. אם חל איבות חדירבעק
ה.כב בזהירות עד לעצירפתאומי, בלום את הר

הימנע מתמרוני היגוי חטופים.

ה מוגבל או מושההכת האזהרה של מערתפקוד
אם:

הותקנו שרשראות שלג.£

פיים.ך חוררתנאי ד£
אתה נוהג על חול או חצץ.£
בי (פניותאתה נוהג בסגנון ספורטי£

במהירויות גבוהות או שיעורי האצה גבוהים).
בי (פניותאתה נוהג בסגנון ספורטי£

במהירויות גבוהות או שיעורי האצה גבוהים).

כבך מועמס מטען כבד.בר£

ה מפניכת האזהרהפעלה מחדש של מער
בוד לחץ אוויר בצמיגיםאי

בודה מפני איכת האזהרהפעל מחדש את מער
לחץ אוויר בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיגים£
החלפת גלגלים או צמיגים£
התקנת גלגלים או צמיגים חדשים£

ת נכון אתרלפני הפעלה מחדש וודא שהגד¿
בעת הצמיגים בהתאםלחצי האוויר בכל אר

לתנאי ההפעלה הרלוונטיים. לחצי האוויר
בצדובלת הלחצים שהמומלצים נמצאים בט

הפנימי של מכסה מילוי דלק.

בוד לחץ אווירה מפני איכת האזהרמער
בצמיגים יכולה להפיק התרעות אמינות רק

ת לחצי אוויר נכונים בצמיגים. אםראם הגד
כיםבוקרו ערת לחצי אוויר לא נכונים, ירהגד

גויים אלה.ש
עיין בהוראות בפרק אודות לחצי האוויר¿

 עמוד 270).«בצמיגים (
במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿

 עמוד 115).«ההתנעה (
.Servת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

(שירות).
Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 
.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
Run Flat Indicator activeתכליתית:

Restart with OK ץחל אלל(מחוון נהיגה
.) OKםע לוחתא רשפא ,ליעפ ריווא

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
(האם ?Tyre press. now OKתכליתית:

ר כעת?).דלחץ האוויר בס
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.Yesת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

.לחץ על לחצן ¿

ב�תראה את ההודעה הבאה בתצוגה הר
Run Flat Indicator restartedתכליתית:

(מחוון נהיגה ללא לחץ אוויר אותחל).

ה שלכת האזהרלאחר זמן לימוד עצמי, מער
בוד לחץ אוויר בצמיגים, תפקח על לחציאי

בעת הצמיגים.בע בכל ארהאוויר שנק

בטל אתחול:אם ברצונך ל

.לחץ על הלחצן ¿
או

?Tyre press. now OK אם תופיע הודעה¿
ר כעת?),ד(לחץ האוויר בצמיגים בס

בחורכדי ל או  השתמש בלחצנים 
Cancel.(ביטול) 

.לחץ על לחצן ¿

כיבצע פיקוח לפי ערכת תמשיך להמער
הלחצים שנשמרו בפעם האחרונה.

כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים  מער

ערות כלליותה

כת ניטור לחץ אווירכבך מותקנת מעראם בר
כב מצוידיםבעת הצמיגים של הרבצמיגים, כל אר

כתבחיישנים המודדים את לחץ האוויר. המער
ה אותך אם יורד לחץ אוויר בצמיג אחד אומזהיר

כת פועלת רק אם הותקנובכמה צמיגים. המער
החיישנים הרלוונטיים בכל הגלגלים.

מידע על לחץ אוויר בצמיגים מופיע בתצוגה
ב�תכליתית. כמה דקות לאחר תחילתהר

הנסיעה לחץ האוויר הנוכחי של כל צמיג מופיע
ב� (שירות) של התצוגה הרServiceבתפריט 
תכליתית.

דוגמה: תצוגה של לחץ אוויר נוכחי

למידע נוסף על הודעת תצוגה זו עיין בנושא
“בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר בצמיגים“

 עמוד 273).«(

הערות בטיחות חשובות

באחריות הנהג למלא את לחץ האוויר בצמיגים
בהתאם ללחצי האוויר המומלצים עבור תנאי

ב שיש להזין עמוד 270). שים ל«הפעלה שונים (
תחילה את לחץ האוויר הנכון למצב הפעלה נוכחי

ה.כת הבקרלתוך מער

בוד לחץ ניכר, סף ההתרעה של הודעתאם חל אי
כת.כי הייחוס שהוזנו למערהתצוגה מותאם לער

כת לניטור לחץ אוויר בצמיגיםאתחל את המער
כים המומלציםלאחר תיקון לחץ האוויר לער

 עמוד 270). לחצי האוויר«לצמיגים קרים (
כי ייחוס חדשים. פעולה זוהקיימים נשמרים כער

בותה תופיע רק בעקתבטיח שהודעת אזהר
כת ניטור לחץת בלחץ האוויר. מערה ניכריריד

האוויר בצמיגים לא מתריעה על לחץ אוויר שלא
ב להערות על לחץ האווירר כהלכה. שים להוגד

 עמוד 274).«המומלץ בצמיגים  (

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים לא מסוגלתמער
בותבוד לחץ פתאומי שחל בעקלהתריע על אי

בוד לחץ פתאומי,ת גוף זר לצמיג. אם חל איחדיר
ה. הימנעכב בזהירות עד לעצירבלום את הר

מתמרוני היגוי חטופים.

ה צהובהכת ניטור לחץ האוויר נורית אזהרלמער
בוד לחץ או תקלה.בלוח המחוונים המציינת אי

אופן פעולתה של הנורית (מהבהבת או דולקת)
מציין לחץ אוויר נמוך מדי בצמיג או תקלה

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים:במער
ה דולקת, לחץ האוויראם נורית האזהר£

בצמיג אחד או בכמה צמיגים נמוך מדי אין
כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.תקלה במער

ה מהבהבת במשך כדקהאם נורית האזהר£
ת דלוקה, ישנהאחת ולאחר מכן נשאר

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.תקלה במער

ה תופיע הודעה בתצוגהבנוסף על נורית האזהר
בהודעותב המידע שב�תכליתית. שים להר

 עמוד 205).«התצוגה (

כת ניטור לחץ האוויראיתור תקלה של מער
בצמיגים עשוי להימשך כ� 10 דקות. כדי לציין

הכת, תהבהב נורית האזהראת תקלת המער
ה במשך כדקה ולאחר מכןכת הבקרשל מער

בות תיקון התקלה תיכבהתישאר דלוקה. בעק
ה לאחר נהיגה של כמה דקות.נורית האזהר

כים של לחצי האוויר בצמיגים המצויניםהער
ך עשויים להיות שונים מאלורב הדבמחש

ת מד לחץ אוויר.הנמדדים בתחנת דלק בעזר
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ך מתייחסיםרב הדלחצי האוויר המוצגים במחש
כיםב הערלאלו שנמדדו בגובה פני הים. בגובה ר

של לחץ האוויר המוצגים במד לחץ גבוהים יותר
ה זה, אלך. במקררב הדמאלה המוצגים במחש

תפחית את לחץ האוויר בצמיגים.

ר גלי רדיו (כגון אזניות אלחוטיות אוציוד המשד
בתו עלולכב או בקרמכשירי קשר) הפועל בר
כת ניטור לחץ האווירלפגוע בהפעלתה של מער

בצמיגים.

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר בצמיגים

במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 115).«ההתנעה (

בגלגל ההגה כדי או לחץ על ¿
 (שירות)..Servבחור תפריט ל

Tyre תפריט  או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

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 be תופיע ההודעה

displayed after a few minutes of driving
(לחצי אוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה

דקות).

ה מזההכת הבקרה מערלאחר תקופת למיד
אוטומטית גלגלים או חיישנים חדשים. אם לא

כי לחץ האוויר לגלגלים נפרדים,ניתן לייחס את ער
Tyre pressure monitor activeתופיע ההודעה 

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים פעילה)(מער
במקום תצוגת הלחצים. לחצי האוויר בצמיגים

כבר מבוקרים.

כת עשויה להמשיךאם מותקן גלגל חלופי המער
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 לניטור לחץ אווירה של מערהודעות אזהר
בצמיגים

בוד לחץ בצמיגה מזהה איכת הבקראם מער
האחד או בכמה צמיגים, תופיע הודעת אזהר

הב תכליתית ותידלק נורית האזהרבתצוגה הר
הצהובה.

העדוהה העיפומ תיתילכת�ברה הגוצתב םא£
Rectify tyre pressure )ריווא ץחל ןקת אנ

ךומנ תוחפל דחא גימצב ריווא ץחל ,)םיגימצב
.הנושארה תונמדזהב ותוא ןקתל שיו ידמ

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£
Warning tyre defect צמיג � (זהירות 

פגום), לחץ האוויר בצמיג אחד או בכמה
בדוק את הצמיגים.צמיגים ירד פתאום, ויש ל

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות
בהודעות התצוגה ובנושא “צמיגים“ (עמודש

.(205

כב הוחלפו ביניהם, ייתכןאם מיקומי הגלגלים בר
כי לזמן קצר יוצגו לחצי אוויר עבור המיקומים
הלא נכונים. לאחר נסיעה של כמה דקות יוצגו

לחצי אוויר עבור המיקומים הנכונים.

כת ניטור לחץ האווירהפעלה מחדש של מער
בצמיגים

ה,כת הבקרך מפעיל מחדש את מערבעוד
ה הקיימות וכביתנמחקות כל הודעות האזהר

כת משתמשת בלחציה. המערנורית האזהר
ביתכי ייחוס. במרבעו זה עתה בתור עראוויר שנק

כי הייחוסכת את ערהמקרים, תזהה המער
החדשים באופן אוטומטי לאחר שינוי של לחץ

כיאוויר בצמיגים. אולם, באפשרותך להגדיר ער
ייחוס באופן ידני כפי שמתואר בספר נהג זה.

כי הלחץכת את ערלאחר מכן, תבקר המער
החדשים.

בלת הלחצים הממוקמת בצדוהשתמש בט¿
הפנימי של מכסה מילוי הדלק, כדי לוודא

ת כהלכה את לחצי האוויר בכלרשהגד
בעת הצמיגים עבור תנאי ההפעלהאר

הקיימים.

הקפד על ההערות על לחצי אוויר¿

 עמוד 270).« (המופיעות בנושא זה 

במתג2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
ההתנעה.

בגלגל ההגה כדי או לחץ על ¿
 (שירות)..Servבחור תפריט ל
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  צמיג נקור

ה של צמיגידע על הצעדים שיש לנקוט במקרמ

 עמוד 252).«ך“ (רנקור, מופיע בפרק ”תיקוני ד

כמו גם הוראות עבור נהיגה עם צמיגי

MOExtended )».(253 עמוד 

Tyre תפריט  או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

ב�תכליתית מציגה את לחץהתצוגה הר
האוויר הנוכחי בכל צמיג בנפרד או את

Tyre pressures will be displayedההודעה 
after a few minutes of driving לחצי אוויר)

בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה דקות).

.לחץ על ¿

ב�תכליתית תופיע ההודעהבתצוגה הר
Use current pressures as new

reference values השתמש בלחצים)
כי ייחוס חדשים).הקיימים בתור ער

אם ברצונך לאשר את ההפעלה מחדש:

.לחץ על לחצן ¿

Tyre press. monitor restarted ההודעה
כת ניטור לחץ אוויר בצמיגים הופעלה(מער

ב�תכליתית.מחדש) תופיע בתצוגה הר

כתלאחר נהיגה של כמה דקות המער
בודקת שהלחצים הקיימים נמצאים בטווח

ר. לאחר מכן, לחצי האוויר החדשיםהמוגד
הכי ייחוס ומתחילה הבקרבלים כערמתק

שלהם.

בטל את ההפעלה מחדש:אם ברצונך ל

.לחץ על לחצן ¿

כיה לפי ערבצע בקרכת תמשיך להמער
הלחצים שנשמרו בהפעלה מחדש

האחרונה.

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 276).«בסעיף התקנת גלגל (ש

מיים והאחורייםמחווני 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 בלמינקה את שטחי המג
בב גלגלים. בדוק אתהדיסק ביסודיות לאחר כל ס

כתלחץ האוויר בצמיגים והפעל מחדש את מער
בוד לחץ אוויר בצמיגים או אתה מפני איהאזהר

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים, אם צריך.מער

בוב  כיוון סי

בוב מסוים יש יתרונותלצמיגים בעלי כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה. אתה
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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.

הכב על קרקע מוצקה, ישרהחנה את הר¿
ולא חלקה.

הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

העברבת הילוכים ידנית: כב עם תיכלי ר¿
להילוך ראשון או הילוך נסיעה לאחור.

בת הילוכים אוטומטית:כב עם תיכלי ר¿
.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב 

דומם את המנוע.¿

הוצא: KEYLESS-GO     כתכב ללא מערכלי ר¿
את המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESSכת כב המצוידים במערכלי ר¿

GO:.פתח את דלת הנהג 

0כב נמצאת כעת במצב אלקטרוניקת הר
השקול להוצאת המפתח ממתג ההתנעה.

-KEYLESS     כתכב המצוידים במערכלי ר¿

GO: הסר מתג Start/ Stopממתג 
 עמוד 115).«ההתנעה (

כת הכלים להחלפתכבך מצויד בעראם ר¿
כב.גלגל, הוצא אותה מהר

כב מפני תזוזה.אבטח את הר¿

כת כליםכב מצוידים בערלא כל כלי ר
להחלפת צמיג. למידע נוסף על הכלים

כבךרושים והמאושרים להחלפת גלגל ברהד
ס מורשהכז שירות של מרצדפנה למר

מטעם כלמוביל בע"מ.

לגלג תנקתה

כבהכנת הר

רושים להחלפת צמיג עשויים להיותהכלים הד

לדוגמא:

מגבה£

ה לגלגליםד עצירס£

מפתח לאומי גלגלים£

רותרדכב כנגד התדאבטח את הר

ת גלגל, ניתן למצואד לעצירכבך מצויד בסאם ר
 עמוד 252).«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 ¿

הכנס את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא¿
.לתוך הפתחים בלוח הבסיס 

ת גלגלים או פריטים דומיםד לעצירהצב ס¿
אצמנש לגלגהמי והאחורי של בחלקו הקד

 להחליף.ךנוצרבש לגלגל ינוסכלא וקב
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)Coupe כב כנגד תזוזה (דוגמה: דגמיאבטחת הר ה אזהר  

כבמת הרהר

תב את המגבה באופן נכון ובנקודם אינך מציא
כב, המגבה עלול ליפולההגבהה המתאימה של הר

ם.כב מורכאשר הר

  קיימת סכנת פציעות.

הצב את המגבה בנקודות ההגבהה המתאימות

תב את בסיס המגבה בניצב לנקודבד. יש להציבל

כב.ההגבהה של הר
 שחרר אתבאמצעות מפתח ברגים ¿

בובברצונך להחליף סיהברגים בגלגל ש

ם. אל תשחרר אתמלא אחד כדי לשחרר

הברגים לחלוטין.

נקודות ההגבהה נמצאות מאחורי קשתות

מיים ולפני קשתות הגלגליםהגלגלים הקד

האחוריים (חצים).

כדי להגן: AMGכב עם ציוד  וכלי רAMGכבי ר

כב כיסויים בצמודכב, מותקנים ברכב הרעל מר

לנקודות ההגבהה בספים החיצוניים.

 למעלה.קפל את הכיסוי ¿

כב:מת הרהקפד על הנקודות הבאות בעת הר

כב השתמש רק במגבהמת הרלהר£
כב, אשר נבחן ואושר עלהספציפי של הר

ס בנץ. אם ייעשה בו שימוש לא נכון,ידי מרצד
ם.כב מורהמגבה עלול ליפול בעת שהר

כבהמגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הר£
ם רק לזמן קצר, בעת החלפת גלגל.המור

ביצוע עבודות תחזוקההוא אינו מתאים ל
כב.מתחת לר

ה.הימנע מהחלפת גלגל בשיפועי עליה ויריד£

כב הפעל את בלם החניהמת הרלפני הר£
ה בגלגלים כדי למנוע אתדי עצירוהצב ס

רותו. לעולם אל תשחרר את בלםרדהיד
ם.כב מורהחניה כאשר הר

ב את המגבה על קרקע מוצקה,יש להצי£
ה ולא חלקה. על קרקע שאינה מוצקהישר

יש להשתמש בלוח גדול, שטוח ועמיד
לעומסים. על קרקע חלקה יש להניח משטח

המונע החלקה כגון שטיחון גומי.

ב את המגבה על גזעי עצים או עלאל תצי£
בולת, המגבה לא יגיע לקיעצמים דומים. אחר

העומס שלו בגלל הגובה המוגבל.

םחק בין תחתית הצמיג המורוודא שהמר£
לקרקע אינו עולה על 3 ס“מ.

ב את ידיך או את רגליך מתחתלעולם אל תצי£
ם.כב המורלר

ם.כב המורלעולם אל תשכב מתחת לר£

ם.כב מורלעולם אל תתניע את המנוע כשהר£

לעולם אל תפתח דלתות או את דלת תא£
ם.כב מורהמטען, כאשר הר

מתו.כב לפני הרודא שכל הנוסעים יצאו מהר£
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.ת ההגבהה בנקוד הצב את מגבה ¿

ת ההגבהה.בסיס המגבה ניצב לנקודוודא ש¿

 עד שיוצמד המגבה סובב את הידית ¿

ועד שיוצב בסיס ת ההגבהה ב לנקודהיט

המגבה באופן שווה על הקרקע.

 כדי להרים את הצמיגסובב את הידית ¿

בי של 3 ס“מ מהקרקע.לגובה מר

ת גלגלהסר

ת,אל תניח בורגי גלגל בחול או בבוץ. אחר

ם נזק להברגה של בורגי הגלגלעלול להיגר

בורי הגלגל בעת הידוק הברגים.ושל ט

שחרר את הבורג העליון של הגלגל¿
במלואו.

.כוז במקום בורג הגלגל הברג פין מר¿

שחרר את שאר בורגי הגלגל במלואם.¿

הסר את הגלגל.¿

התקנת גלגל חדש

ה אזהר  
ברגי גלגל משומנים או מגורזים או הברגה פגומה

ברגי הגלגל להשתחרר. כתוצאהעלולים לגרום ל
מכך אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי נהיגה. קיים

סיכון של תאונה.

ה שללעולם אל תשמן או תגרז ברגי גלגל. במקר
כז שירות מורשהנזק להברגות, פנה מיד למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ. דאג להחליף/מרצד
בור הגלגל. אללחדש את ברגי הגלגל או הברגת ט

תמשיך בנהיגה.

ה אזהר  
אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל

ם, המגבה עלול להתהפך. קיימתכב מורכאשר הר
סכנת פציעה.

כבהדק את ברגי או אומי הגלגל, רק כאשר הר

מוצב על הקרקע.

ב להוראות ולהערותהקדש תמיד תשומת ל

 עמוד 275).«(הבטיחות ב� “החלפת גלגל“ 

כבך.השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל בר

ס בנץ ממליצה לךמטעמי בטיחות, מרצד
להשתמש רק בברגי גלגל שאושרו לשימוש בכלי

ס בנץ, ולגלגלים המותאמים.כב של מרצדר
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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.

נפחכב עם גלגל חלופי מתקפל: כלי ר¿
 עמוד«(את הגלגל החלופי מתקפל 

.(281

כב לאחר מכן.הנמך את הר

ה אזהר  

כבהנמכת הר

הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי או אומי
הגלגל אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי

המפרט. קיים סיכון לתאונה.

כזבדוק את מומנט הידוק הברגים במרדאג מיד ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

לאחר החלפת גלגל.

כב יעמוד שובסובב את  המפתח עד שהר¿
ב על הקרקע.יצי

הנח את המגבה בצד אחד.¿

הדק את ברגי הגלגל באופן שווה באופן¿
 �. מומנט עד אלכסוני, כפי שמצוין מ

.Nm 130     ב להיותההידוק חיי

ה למצבו ההתחלתי.סובב את המגבה בחזר¿

האחסן את המגבה ואת שאר כלי העבוד¿
בתא המטען.

הכנס את המכסה: AMGכב עם ציוד כלי ר¿
לסף הדלת החיצוני.

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל¿
ך.ת הצורהחדש שהותקן, ותקן אותו במיד

ב ללחץ האוויר המומלץ עבור הצמיגיםשים ל
 עמוד 270).«(

כתאם אתה משתמש בגלגל חלופי, מער
בוד לחץ אוויר בצמיגים אוה מפני איהאזהר

כת ניטור לחץ האוויר בצמיגים לאמער
כות אלהמתפקדות באופן אמין. הפעל מער

מחדש רק לאחר שהחלפת את הגלגל הניזוק
בגלגל חדש.

כת ניטור לחץ אווירכב עם מערכלי ר
יש להתקין חיישנים תקינים בכלבצמיגים: 

הגלגלים החדשים.

שילובי צמיגים וגלגלים

  הערות כלליות

בל מידע על שילובי גלגלים/באפשרותך לק
סכז שירות של מרצדצמיגים מותרים בכל מר

מטעם כלמוביל בע"מ.

ס בנץת מרצדמטעמי בטיחות, חבר

ממליצה לך השתמש בצמיגים וגלגלים אשר

ס בנץ במיוחדת מרצדאושרו על ידי חבר

.כבךלשימוש בר

ה כגוןכות הבקרהם הותאמו במיוחד למער
ABS או ESP:ומסומנים באופן הבא 

£MOמרצד �ס בנץ מקורי 

£MOEמרצד �חב מקורי (צמיגיס בנץ מור 
אל�תקר).

כב המצוידים בגלגל חלופי מתקפל:כלי ר
כב נפח את הגלגל החלופילפני הנמכת הר
ת,חס הניפוח. אחרת מדהמתקפל בעזר

ם נזק לחישוק הגלגל.עלול להיגר
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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 253).«(

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.

£MO1מרצד �AMGס בנץ מקורי (רק צמיגי  

מסוימים).

 רק על גלגלים שאושרוMOEניתן להתקין צמיגי 
ס בנץ.ת מרצדבמיוחד בידי חבר

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

בי סרנים.כיכב ועם רע עם המרבוא במגלצמיגים ל
ם נזק לצמיגים אוע עלול להיגרבות המגבעק

כב.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, כך נוחותנמוך יותר עבור מיד

הנסיעה פחותה יותר על כבישים משובשים.
נוחות הנהיגה ונוחות המתלים מופחתת,
וסכנת הנזק לצמיגים ולגלגלים בנהיגה מעל

מכשולים גדלה.

בלה של לחצי אוויר בצמיגים נמצאת בצדט
כבך. למידעהפנימי של מכסה מילוי הדלק בר

 עמוד«נוסף על לחצי אוויר בצמיגים ראה (
דיר270). בדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן ס

ורק אם הצמיגים קרים.

כב:כב � תמיד התקן ברהערות על ציוד הר

ה אזהר  
ייתכנו הבדלים בין מידות הגלגל/צמיג והסוג של

בין הגלגל המיועד להחלפה.הצמיג החלופי ל
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.

גלגל חלופי   

  הערות בטיחות חשובות
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אם אתה משתמש בגלגל חלופי או בגלגל חלופי
ביתה שונה, אסור לחרוג מהמהירות המרבמיד

של 80 קמ“ש.

אין להתקין שרשראות שלג על גלגל חלופי.

  הערות כלליות

בל מידע על שילובי גלגלים/באפשרותך לק
סכז שירות של מרצדצמיגים מותרים בכל מר

מטעם כלמוביל בע"מ

דיר את לחץ האוויר בגלגלבדוק באופן סעליך ל

החלופי, במיוחד לפני נסיעות ארוכות ולתקן את

ךהער  עמוד 270).«(ך ת הצורלחץ האוויר במיד

על הגלגל תקף.

בוב. שיםניתן להתקין גלגל חלופי גם נגד כיוון הסי

ב למגבלת הזמן או השימוש וגם למגבלתל

המהירות, המפורטות על הגלגל החלופי.

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר, ללא

ת הבלאי. הנחייה זו תקפה גם לגלגלקשר למיד

החלופי.

כתכאשר אתה משתמש בגלגל חלופי, מער

בוד לחץ האוויר בצמיגים אינהה של איהאזהר

כתיכולה לתפקד באופן אמין. אתחל את המער

רק לאחר החלפת הגלגל הפגום בגלגל חדש.

כת ניטור לחץ האווירכב עם מערכלי ר

 לאחר התקנת גלגל חלופי זמני ייתכןבצמיגים:

כת תציג את הלחץ של הגלגל המוחלףכי המער

ך המוצג עבור הגלגלבמשך כמה דקות. הער

ך הלחץ הנוכחיהחלופי שמותקן לא זהה לער

בגלגל החלופי.

 הוצאת הגלגל החלופי

גלגל חלופי מתקפל מתחת לרצפת תא

המטען

הגלגל החלופי המתקפל נמצא בחלל האחסון
 עמוד 229).«(שמתחת לרצפת תא המטען 

 נגד כיוון השעון והסרסובב את הבורג ¿
אותו.

.הוצא גלגל החלופי המתקפל ¿

הקפד על ההוראות ועל הערות הבטיחות בנושא
 עמוד 276).«("התקנת גלגל" 

  אחסון הגלגל החלופי

כבאחסן את הגלגל החלופי המתקפל בר
ת, הלחות עלולהבש. אחררק אם הוא י

כב.לחדור לתוך הר

בצע את הפעולות הבאות כדי לאחסן גלגל
ת, לא ניתןהחלופי המתקפל המשומש. אחר

יהיה להכניס את הגלגל החלופי בתא המטען
הבצע עבודס בנץ ממליצה לכמיועד. מרצד

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר
כלמוביל בע"מ.

הסר את מכסה השסתום מהשסתום.¿

אם אפשר, שחרר את קנה השסתום¿
ושחרר את האוויר.

ריקון הצמיג המלא עשוי להימשך כמה
דקות.

הברג שוב את קנה השסתום לתוך¿
השסתום.

הברג את מכסה השסתום למקום.¿

כסה את הגלגל החלופי המתקפל בסרט¿
מגן ייעודי.

אחסן את הגלגל החלופי המתקפל בחלל¿
האחסון של הגלגל החלופי הנמצא מתחת

לרצפת תא המטען.

השתמש בבורג הריסון כדי לחדור את סרט¿
המגן ולהדק את הגלגל החלופי במקומו.
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תנפח את הגלגל החלופי המתקפל בעזר
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 אחרי שיתקרר.המד

כפיהמתקפל התקן את הגלגל החלופי ¿

 עמוד 276).«שמתואר (

לפניהמתקפל יש להתקין את הגלגל החלופי 

הניפוח.

חס הניפוח מאזור האחסוןהוצא את מד¿

 עמוד«שמתחת לרצפת תא המטען (

.(252

 במתג ההתנעה1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 115).«(

חס הניפוחשל מד לחץ על מתג הפעלה ¿

.ONלמצב 

חס הניפוח מופעל. הצמיג מנופח. לחץמד¿

.האוויר בצמיג מוצג במד לחץ 

נפח את הצמיג ללחץ האוויר המפורט. לחץ¿

פס על התווית הצהובההאוויר בצמיגים מוד

של הגלגל החלופי המתקפל.

ךכאשר לחץ האוויר בגלגל מגיע לער¿

חסהמפורט, לחץ על מתג ההפעלה של מד

.OFFהניפוח למצב 

חס הניפוח כבוי.מד

 במתג ההתנעה.0סובב את המפתח למצב ¿

אם לחץ האוויר גבוה מהמפורט, לחץ על¿
ג לחץעד שיוש לחצן שסתום השחרור  

האוויר הנכון בצמיג.

 של הצינור מהשסתום.נתק בורג איחוד ¿

הברג את מכסה השסתום על הגלגל החלופי¿

.המתקפל

בת.מהתוש משוך את התקע ¿

בת.הוצא את צינור המילוי מהתוש¿

הכנס את המחבר הצהוב של צינור המילוי¿
חוף אותו לתוךבת ודלתוך השקע בתוש

בוע עד לשילוב המחבר.הקי

הסר את מכסה השסתום של הגלגל החלופי¿

.המתקפל

 של הצינור על השסתום.הברג בורג איחוד ¿

חס נמצאשל המד ודא שמתג ההפעלה ¿

.OFFבמצב 

 לתוך השקע של מציתהכנס את התקע ¿

כבך.בר ש12Vהסיגריות או לתוך שקע 

  ניפוח הגלגל החלופי המתקפל

חוףחס, דכדי להסיר את צינור המילוי מהמד¿
במחבר הצינור ומשוך החוצהאת המתג ש

את צינור המילוי.

חסואת הצינור בתחתית מד אחסן תקע ¿

הניפוח.

כב.חס לניפוח צמיגים בראחסן את המד¿
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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

 חובלו או לא הותקנו כהלכה,RFרי אם משד
הקרינה האלקטרומגנטית שהם פולטים עלולה

כב. מצבבש את פעולתה של אלקטרוניקת הרלש
כבך.כזה עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של ר

קיימת סכנת תאונה.

בים חשמלייםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר
ס מורשהכז שירות של מרצדואלקטרוניים במר

מטעם כלמוביל בע"מ.

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 עלול לאבד אתרישיון ההפעלה של הר
תוקפו, אם לא מולאו ההוראות עבור

.RF ריההתקנה והפעלה של משד

בפרט יש לעמוד בתנאים הבאים:

רים מאושרים.להשתמש רק בתחומי תד£

בי המותר שללהקפיד על ההספק המר£
רים אלה.תחומי תד

להתקין אנטנה חיצונית במיקום מאושר£
בד.בל

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.

ניתן להתקין אנטנה חיצונית במיקומים הבאים
:RFרי לשימוש נכון במשד

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

כבך.מצב זה עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של ר
קיימת סכנת תאונה. דאג להתקין אנטנה חיצונית

ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדבמר
ריכב, חבר תמיד את משדבע"מ. בעת הפעלת הר

RF.לאנטנת החזר נמוך חיצונית 

מיקומים מאושרים עבור אנטנה חיצונית

כנף אחורית

אם האנטנה מותקנת על הכנף האחורית,
ב אותה קרוב ככל האפשרמומלץ להצי

לאמצע הכביש.

ISO / TS 21609השתמש במפרטים טכניים 
עות להתקנה הנוגEMCכבי כביש � תקנות (ר

תת של ציוד רדיו) בעת התקנה מאוחרמאוחר
עותרישות החוק הנוג. הקפד על דRFרי של משד

לתוספות.
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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

הרדיו דיגיטלי/טטר£

רים 70 ס“מתחום תד£

£2G/3G/4G

בת התקנה למכשירי קשר,כבך יש תושאם לר
בורי האנטנההשתמש באספקת החשמל או בחי

המיועדים לשימוש עם החיווט הבסיסי. הקפד
על הוראות ההתקנה הנוספות של היצרן.

בי אורים, הספק שידור מרסטיות בתחומי תד
תבים באישור של חברמיקומי אנטנה חיצונית חיי

ס בנץ.מרצד

בי (שיא) בבסיסאסור שהספק השידור המר
כים הבאים:האנטנה יחרוג מהער

הספק השידורריםתד

בי  (שיא)המר

100Wגלים קצרים
(3 - 54 MHz)

30W רים 4 מ‘תחום תד
(74 - 88 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)

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי הר
)VIN(כב הר

כבלוחיות זיהוי הר

מית.פתח את הדלת הימנית הקד¿

.כב אתה תראה את לוחית זיהוי הר

כבדוגמה: לוחית זיהוי הר

)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
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בוליםמוצרי שירות וקי 

ה  אזהר 

בהביה למען איכות הס  הער 

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£
מיתנוזל לשטיפת השמשה הקד£

ת אקליםכת בקרקרר מער£

בעת טיפול במוצרי שירות, אחסונם וסילוקם
נא הקפד על התקנות הרלוונטיות.

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 229.51(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.

)VIN(כב מספר זיהוי ר 

מי לפנים ככלב הנוסע הקדהזז את מוש¿
הניתן.

 למעלה.קפל דיפון ¿

.VIN ניתן לראות מספר 

) ניתן למצואVINכב (את מספר הזיהוי של הר
 עמוד 284).«(כב. גם על לוחית הזיהוי של הר

ה  אזהר 
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
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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.

בול הכולל של מיכל הדלק עשוי להשתנותהקי
כב.בהתאם לציוד הר

 
דגם

ת דלק עתוד

בול הנ“למהקי

8.0 ליטריםבול כללידגמים עם קי

ךבערשל 60 ל‘

9.0 ליטריםבול כללידגמים עם קי

ך בערשל 70 ל‘

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,:SLC 180דגם 
תכאמצעי זמני ניתן להשתמש בדלק נטול�עופר

.RON 93רגיל שדירוג האוקטן שלו 

אם הדלק המומלץ לא זמין,שאר הדגמים: 
כאמצעי זמני ניתן להשתמש בדלק נטול�

.RON 91ת רגיל שדירוג האוקטן שלו 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 ,(

ע עם דלק, הקפדאם אתה או אחרים באים במג
על הנחיות הבאות:

בון מאזורי עורשטוף מיד את הדלק במים וס£
נגועים.

 שטוף אותן מידאם דלק נכנס לעיניך,£
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 £

בול מיכל הדלק (בליטרים)קי

SLC 250 d60 ליטרים

60

אוהאחריםכל הדגמים 

70 ליטרים

בול סה“כ קי דגם
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וספי בנזיןת
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.

ס בנץ ממליצה להשתמש במותגי דלקמרצד
המכילים תוספים.

איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עשויה
ברה. כתוצאה מכך, עשויים להצטלהיות ירוד

כת הדלק. במקרים כאלהמשקעים במער
ס מורשהכז שירות של מרצדובהתייעצות עם מר

בב בנזין עםמטעם כלמוביל בע“מ, ניתן לער
ס בנץ.תוסף ניקוי מאושר על�ידי מרצד

בוב המצויים עלהקפד על ההנחיות ויחסי הער
אריזת המוצר.

SLC 300, SLC 43 AMGדגם 

מיוםת באיכות פרתדלק רק בנזין נטול עופר
 לפחות, אם ברצונךROZ 98בדירוג אוקטן 

ביים. לחילופין,ליהנות מביצועי מנוע מר
תבאפשרותך להשתמש בדלק נטול עופר

 לפחות.ROZ 95בדירוג 

אם הדלק המומלץ לא זמין, כאמצעי זמני
ת רגילניתן להשתמש בדלק נטול�עופר

. שימוש בדלקRON 91שדירוג האוקטן שלו 
זה מעלה תצרוכת דלק ומפחית ביצועים
באופן ניכר. לעולם אל תמלא דלק שדירוג

האוקטן שלו נמוך מהמצוין לעיל.

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10%
אתנול.

 או בתקןEN 228דלק שאינו עומד בתקן 
EDIN 51626-1  םעלול לגרום בלאי מוקד

כת הפליטה.ונזק למנוע ולמער

סולר עמוד 132).«(למידע על תדלוק 

דירוג דלק

ה  אזהר 
ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער 

של התערובת נמוכה מזו של סולר נקי. בעוד
כת הפליטה עלוליםבים במערכישהמנוע פועל ר

ב. קיימת סכנת שריפה.להתחמם מבלי לשים ל

כבך בבנזין.לעולם אל תתדלק את ר

לעולם אל תוסיף בנזין לסולר.

בעת התדלוק השתמש רק בסולר התואם
 או בסולר באיכותEN590את התקן האירופי 

 עלולEN590דומה. דלק שאינו עומד בתקן 
כתם ולנזק למנוע ולמערבלאי מוקדלגרום ל

הפליטה.

אל תשתמש בדלקים הבאים:

סולר ימי£

שמן חימום£

ביודיזל£

שמן צמחי£

בנזין£

פיןפר£

נפט£
בב חומרים אלה עם סולר ואלאל תער

ת,תשתמש בשום תוספים מיוחדים. אחר
ם נזק למנוע.עלול להיגר

במדינות מחוץ לאיחוד האירופי תדלק רק
 שתכולת הגופרית בו נמוכה מ�Euroבסולר 

50 ppmכתם נזק למערת, עלול להיגר. אחר
ת הפליטה.בקר

ך כלל, סוג הדלק מצוין על משאבת התדלוק.רבד
אם אינך מוצא את התווית על משאבת הדלק,

פנה לעובדי תחנת הדלק.
 עמוד 132).«למידע על תדלוק ראה (

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

ף זמין סולר עם שיפור איכות הזרימהבחודשי חור

 מגדיר קטגוריות שלEN590בקור. באירופה תקן 

טמפרטורות בהתאם סוגי אקלים שונים. ניתן

למנוע תקלות על ידי תדלוק בסולר התואם

.EN590רים בתקן לתנאי האקלים המוגד
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בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד, ייתכן כי

מאפייני זרימת סולר לא יהיו מספקים. לפיכך,

סולר מאזורים חמים יותר עלול לא להתאים

כב בתנאי אקלים קרים.להפעלת הר

מידע נוסף על איכויות דלק במדינות מסוימות

ועל סוגי דלק העמידים לטמפרטורות נמוכות

ברר בחברות דלק, לדוגמה בתחנותניתן ל

דלק.

      AdBlue®

הערות בטיחות חשובות

AdBlue®הוא נוזל מסיס במים לטיפול בגזי 
פליטה במנועי דיזל. תכונותיו:

לא רעיל£

נטול צבע וריח£

אינו דליק£

, כמויות קטנות®AdBlueאם אתה פותח מיכל 
של אדי אמוניה עלולות להשתחרר ממנו.

לאדי אמוניה ריח חריף והם עלולים לגרום גירויים
בעור, בשכבות הריריות ובעיניים. אתה עלול לחוש

בה בעיניך, באפך ובגרונך. כמו כן, אתה עלולצרי
מוע.לחוות התקף שיעול ועיניך עלולות לד

אל תשאף אדי אמוניה שעלולים להשתחרר. מלא
בד.ב בל בחלל מאוורר היט®AdBlueאת מיכל ה�

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

 AdBlue®11°-ה נמוכה מ� קופא בטמפרטורC
םכת חימום קדכב מצויד במערך. הרבער

AdBlue®במפעל. לכן, ניתן להבטיח את הפעלתו  
11°C-.ף גם בטמפרטורות שנמוכות מ� בחור

תוספים

 בהתאם לתקן®AdBlueהשתמש ב�
 ISO 22241בד. אל תשתמש בתוספי בל

AdBlue® ואל תדלל AdBlue®ת, במים. אחר
אתה עלול לגרום נזק בלתי ניתן לתיקון

 לטיפול בגזי הפליטה.®BlueTECכת למער

טיהור

  (שמקורו במוצרי שירות®AdBlueזיהום בנוזל 

אחרים, מוצרי ניקוי או לכלוך, לדוגמה) עלול

להוביל לתופעות הבאות:

כי פליטהעלייה בער£

נזק לממיר הקטליטי£

נזק למנוע£

יזגב לופיטל ®BlueTEC תכרעמב תולקת£

הטילפ

חשוב במיוחד להקפיד על טיהור של נוזל

AdBlue®כת , כדי למנוע תקלות במערBlueTEC®

לטיפול בגזי פליטה.

 מנוקז מהמיכל במהלך עבודות®AdBlueאם נוזל 

כב, לדוגמה, אל תשתמש שוב בנוזלתיקון בר

המשומש. מכיוון שלא ניתן להבטיח את טיהור

הנוזל.

בוליםקי

 שמן המנוע

הערות כלליות

בול כלליקידגם

’24.5 לכל הדגמים

בעת הטיפול בשמן מנוע הקדש הקפד על
עות למוצריההערות הבטיחות החשובות הנוג

 עמוד 285).«שירות (
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בוליםקי

כים הבאים מתייחסים להחלפת שמן כוללהער
מסנן שמן.

לאיכות 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
כלמוביל בע“מ.

ס בנץ ממליצה להחליף את שמן המנועמרצד
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

ס בנץ מצויןכלמוביל בע“מ. האישור של מרצד
-MBעל גבי אריזת המוצר באמצעות סימון 

Freigabe  אוMB-Approval ס(אישור של מרצד
בנץ) ובאמצעות מספר גיליון רלוונטי, לדוגמה

MB-Freigabe או 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

במדינות מסוימות ניתן להשתמשמנועי בנזין: 
בשמני מנוע שונים בתנאי שקוצרו מרווחי

כז שירות שלהשירות.למידע נוסף פנה למר
ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

כמות להחלפה דגם

S LC 1806.1 ליטרים

S LC 250 d6.5 ליטרים

Mercedes-Benz
6.5 ליטרים  SLC 43 AMG

6.3 ליטריםהאחריםכל הדגמים 

תוספים

ל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע. השימושא

בהם עלול לגרום נזק למנוע.

MB אישור מנועי בנזין

229.5כל הדגמים

בלה לאאם שמני המנוע המופיעים בט

זמינים, באפשרותך להוסיף שמני מנוע

הבאים עד להחלפת השמן הבאה:

MB- Approvalאו  MB-Freigabeמנועי בנזין: £

ACEA A3או  229.1, 229.3

MB- Approval או MB-Freigabeמנועי דיזל: £

ACEA A3או  229.1, 229.3, 229.5

בדאת השמן הנ“ל ניתן להוסיף פעם אחת בל

.’בית של 1.0 לבכמות מר

   נוזל הבלמים

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.

בעת הטיפול בנוזל הבלמים הקפד על הערות
הבטיחות החשובות על מוצרי השירות

 עמוד 285).«(

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

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.

ה  אזהר 
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  נוזל הקירור

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.

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 או בכל

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמר
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.

דאג להחליף את נוזל הקירור במוסך
תמוסמך ולתעד את ההחלפה בחובר

השירות.

עותהקפד על הערות הבטיחות החשובות הנוג
למוצרי השירות בעת טיפול בנוזל קירור

 עמוד 285).«(

נוזל הקירור הוא תערובת של מים ונוגד קיפאון/
מעכב שיתוך. תחומי אחריותו:

הגנה מפני שיתוך£

הגנה מפני קיפאון£

תיחהת הרהעלאת נקוד£

אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים בריכוז
תיחה של נוזל הקירור תהיהת הרהנכון, נקוד

 130 °Cךבער. 

דירדאג להחליף את נוזל הבלמים באופן ס
במוסך מוסמך, ולתעד את ההחלפה

ת השירות.בחובר

הערות בטיחות חשובות

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.

בד נוזל קירור, הוסף תערובת שלכב איאם הר
מים ונוגד קיפאון/מעכב שיתוך ביחס שווה.

ס בנץ ממליצה לך להשתמש בנוגדמרצד
ס בנץ.קיפאון/מעכב שיתוך, שאושר על ידי מרצד

תוריש ירצומ רובע MB  יטרפמל םאתהבבריכוז 
1.013.

כתכב החדש, מערה של הרבמעמד המסיר
הקירור שלו ממולאת בתערובת קירור

המבטיחה הגנה נאותה מפני קיפאון ומפני
שיתוך.

נוזל הקירור נבדק בכל טיפול תחזוקה
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

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.

הערות בטיחות חשובות

השתמש בנוזל שטיפה שמתאים לשימוש

על עדשות פלסטיק של פנסים, לדוגמה

MB ו� MB SummerFitבחומר שטיפה 

WinterFitנוזל שטיפה לא נכון עלול לגרום .

נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים

הראשיים.

ה  אזהר 
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 הערות כלליות 

MBבב את נוזלי השטיפה מסוג ניתן לער

SummerFit ומסוג MB WinterFitת,. אחר

כת עלולים להיסתם.מתזי המער

אל תשתמש במים מזוקקים או במים לא מיוננים
ת, חיישןכדי למלא את מיכל השטיפה. אחר

גויה.הגובה עלול להציג קריאה ש

בעת הטיפול בנוזל השטיפה הקפד על הערות

 עמוד«(הבטיחות החשובות על מוצרי שירות 
.(285

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 מיכלליחס הער
נוגד הקיפאון.

SummerFitהוסף נוזל שטיפה מרוכז דוגמת  

ך כל לנוזל השטיפה לאורMB WinterFitאו 
השנה.

כב המפורט:ב למידע הרנא שים ל

הגובה המצוין יכול להשתנות בגלל:£

� צמיגים

� עומס מטען

� מצב המתלים

ציוד אופציונלי.�

ציוד אופציונלי  מוריד את משקל המטען£

כב.שאותו ניתן להעמיס בר

כב הספציפי מופיעמידע על משקל הר£

 עמוד 284).«(כב בלוחית זיהוי הר

בד: אתה יכול למצואבמדינות מסוימות בל£

COCכבך במסמכי את המידע הספציפי לר

(אישור תאימות של האיחוד האירופי) של

כבך.ר

כבך.מסמכים אלו מסופקים עם ר

  מידות ומשקלים

 גובה פתיחה                   כבדגם הר

כל הדגמים
1,795 מ“מ

1,796 מ“מ

 Mercedes-Benz SLC 43 AMG

4,133 מ“מכבך הראור

כב בעת פתיחה/ך הראור

ה של הגגסגיר

כב כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

כב לא כוללרוחב ר

מראות חיצוניות

1,304 מ“מכבגובה הר

כב בעת פתיחה/ך הראור

1,566 מ“מה של הגגסגיר

2,432 מ“מבסיס גלגלים

פסתהנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הד

הספר.
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4,134 מ“מכבך הראור

כב בעת פתיחה/ך הראור

ה של הגגסגיר
4,324 מ“מ

כב כוללרוחב ר
2,006 מ“מ מראות חיצוניות

2,430 מ“מבסיס גלגלים

בי בתאעומס מר

המטען
100 ק“ג

כב לארוחב רדגם

מראות כולל

חיצוניות

SLC 250 d
1,817 מ“מ SLC 300

1,810 מ“מהאחריםכל הדגמים 

SLC 300

1,303 מ“מכבגובה הר

כב בעת פתיחה/גובה הר
1,561 מ“מ ה של הגגסגיר

1,301 מ“מכבגובה הר

כב בעת פתיחה/גובה הר
1,560 מ“מ ה של הגגסגיר

האחריםכל הדגמים 



אינטרנט

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

www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

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

בכתובת:

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

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

Daimler AG ובכתב מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

הערות להגנת הסביבה מספקות מידע אודות פעולות 
שיש לנקוט לשמירה על הסביבה או לסילוק נכון של 

מוצרים משומשים.

הערות אודות נזק לחומר, מתריאות בפניך אודות   
הסכנות העלולות להוביל לנזק לרכבך.

סמלים אלה מציינים הוראות שימושיות או מידע נוסף,   
היכולים לעזור לך.

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

סמל זה מפנה אותך לעמוד בו ניתן מידע נוסף  ) עמוד( 
אודות הנושא.

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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