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סמלים

אזהרה  
הערה לאיכות הסביבה   

נזק אפשרי לרכב  
המלצה  

ציון שעליך לעשות משהו  

סמל המשך  

עמוד ייחוס  

תצוגה בצג הרב תפקודי תצוגה 



ברוכים הבאים לעולמה של מרצדס
לפני תחילת הנסיעה, אנא ערוך היכרות 

עם המרצדס החדשה שלך וקרא את ספר 
הוראות הפעלה זה. אלו יסייעו בידך 

להפיק את מרב ההנאה מהרכב ולמנוע 
אפשרות של סיכון עצמך ואחרים.

הציוד או שם הדגם של רכבך עשויים 
להשתנות בהתאם ל:

• דגם	
• הזמנה	
• מפרט המדינה	
• זמינות	

חברת מרצדס מעדכנת ברציפות את 
רכביה לקדמת החזית הטכנולוגית.

לכן, חברת מרצדס שומרת לעצמה את 
הזכות לערוך שינויים בתחומים הבאים:

• עיצוב	
• ציוד	
• מאפיינים טכניים	

לכן, לא תוכל להגיש תביעות כלשהן 
שיתבססו על האיורים והתיאורים 

המופיעים בספר הוראות הפעלה זה.
המתוארים להלן הם חלק בלתי נפרד 

מהרכב:
• ספר הוראות ההפעלה לנהג	
• חוברת שירות	
• נספחים הנוגעים לציוד הרכב	

שמור מסמכים אלו כל הזמן ברכב. כאשר 
תמכור את הרכב, העבר מסמכים אלו לידי 

הבעלים החדש.
תוכל גם לערוך היכרות עם המאפיינים    

העיקריים של רכבך בספר הוראות 
ההפעלה האינטראקטיבי באינטרנט 

ב:
www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung

צוות התיעוד הטכני בדיימלר AG, ואנו 
בקבוצת כלמוביל, מאחלים לך נסיעה 

נעימה ובטוחה.

2315843381Z102
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ABC

 ABS 
)מערכת מניעת נעילה של הגלגלים(

הודעות מוצגות........................................ 242
הערות בטיחות חשובות........................... 73
נורת אזהרה.............................................. 271
תפקודים/הערות....................................... 73

AMG
הגדרת תצורה.......................................... 166
166 ................................AMG לחצן לתפריט

ASSYST PLUS
איפוס תצוגת תדירות השירות.............. 535
535 ......................... דרישות שירות מיוחדות
הודעת שירות........................................... 534
535 ........................... הסתרת הודעת שירות
תצוגת הודעת שירות.............................. 535

ATA )מערכת אזעקה(
גלאי נפח פנימי.......................................... 82
הגנה מפני גרירה....................................... 81
80 ........................................... הפעלה/נטרול
80 ........................... ניתוק מערכת האזעקה
תפקוד......................................................... 80

AUX )אודיו(
החלפה ל-................................................ 491
491 ............................................ הערות/שקע

AUX )וידאו(
החלפה ל-................................................ 507
507 ........................ הצגת/הסתרת התפריט
506 ......................... חיבור מקור וידאו חיצוני
כוונון עוצמת השמע והצליל.................. 507

 )Brake Assist System Plus( BAS 
)מערכת עזר בלימה פלוס(........................ 73

 )Brake Assist System( BAS 
73 ................................... )מערכת עזר בלימה(

Bluetooth®

אישור חיצוני............................................. 384
הגדרות...................................................... 306
383 ..................................... הכנסת הסיסמה
378 ....................................... הערות טלפוניה

306 ......................................... הפעלה/נטרול
483 .............................. הפעלת תצורת אודיו
חיבור טלפון סלולארי אחר..................... 385
חיבור מחדש של מכשיר אודיו............... 481
479 ................................. חיבור מכשירי אודיו
382 ................... חיפוש אחר טלפון סלולארי
381 .................................................... טלפוניה
מבוא.......................................................... 378
מידע כללי................................................. 306
ממשק....................................................... 378
רשימת מכשירים..................................... 480
381 ......................................... תנאים )טלפון(
386 ................................ תפריט טלפון בסיסי

CD )תקליטור(
בחירת סוג מדיה...................................... 465
בחירת רצועה........................................... 466
471 .......................................... הגנת העתקה
החלפה ל-................................................ 463
הכנסה....................................................... 460
459 ........................................ הערות בטיחות
471 .................... הערות בנוגע לתקליטורים
הרצה מהירה לפנים/לאחור.................. 467

כוונון צלילים )איזון, צלילים נמוכים/
גבוהים(...................................................... 294
מידע כללי................................................. 471

 פעולת נגן/מחליף תקליטורים
460 .............................................. )COMAND(
470 .................................................... רב פעמי
465 .......................... תפקוד הפסקת פעולה

CD/DVD
הוצאה )כונן DVD יחיד(........................... 460
461 ................................... )DVD הוצאה )כונן
460 .......................... הכנסה )כונן DVD יחיד(
460 .............................)DVD הכנסה )מחליף

Comand Online ואינטרנט
ראה תפקודים מקוונים ואינטרנט

Comand Online
310 .......... )ABC( איחזור ווסת סטטוס הינע
דוגמאות פעולה....................................... 291
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®ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית(

75 ..............................................................ETS
הודעות מוצגות........................................ 242

 הפעלה/נטרול 
76 ..................... )AMG הערות; למעט רכבי(
76 .....................)AMG הפעלה/נטרול )רכבי
נורת אזהרה.............................................. 273
קווים מנחים חשובים לבטיחות............... 75
תפקודים/הערות....................................... 75
238 ................ תפריט AMG )מחשב מובנה(
75 ......... ETS )מערכת משיכה אלקטרונית(

iPod®

בחירת קטגוריה/רשימת השמעה........ 488
489 ................... בחירת רצועה על פי א‘ – ב‘
חיבור לממשק מדיה............................... 485
489 ............................................................ iTunes®

KEYLESS-GO
הודעות מוצגות........................................ 268
התנעת המנוע......................................... 155

 לחצן הדממת/התנעת מנוע 
153 ..............................................)Start/Stop(
נעילה........................................................... 85
סגירת נוחות............................................. 100
שחרור נעילה.............................................. 85

LINGUATRONIC )לינגואטרוניק(
הגדרות...................................................... 305

MP3
470 ....................................... Disc )תקליטור(
469 ................................. אפשרויות השמעה
בחירת סוג מדיה...................................... 465
בחירת רצועה........................................... 466
החלפה ל-................................................ 463
470 ....................................................... הערות
459 ........................................ הערות בטיחות
הפעלה...................................................... 228
הרצה מהירה לפנים/לאחור.................. 467
471 ............................................ זכויות יוצרים

 כוונון צלילים 
294 .............. )איזון, צלילים נמוכים/גבוהים(

הגדרות...................................................... 452
הפעלה/ניתוק.......................................... 293
433 .......................... )POI( יבוא נקודות עניין
311 ........ )Multicontour( מושב רב מתארים
311 .................... מושב רב מתארים אקטיבי
סקירת התפריט....................................... 286
תפקודי מושב........................................... 310
תפקודים בסיסיים................................... 293
תצוגה........................................................ 284
תצוגות מערכת שיחות חירום............... 418

Disc )תקליטור(
471 ...................................................CD/DVD
470 ...........................................................MP3

DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק פלוס(
בחירה........................................................ 183
הודעות מוצגות........................................ 258
המלצות נהיגה......................................... 189
הערות בטיחות חשובות......................... 181
ידית בקרת שיוט...................................... 183
כוונון טווח שמירת מרחק....................... 187
נורת אזהרה.............................................. 279
נטרול......................................................... 188
תפקודים/הערות..................................... 182
188 ....................... תצוגות בצג הרב תפקודי
295 .............................................. ®Dolby דיגיטלי

DVD
בחירת סוג מדיה...................................... 465
בחירת רצועה........................................... 466
471 .......................................... הגנת העתקה
הכנסה....................................................... 460
הערות על תקליטורים............................ 471
הרצה מהירה לפנים/לאחור.................. 467

 כוונון צלילים 
294 .............. )איזון, צלילים נמוכים/גבוהים(

EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(
הודעות מוצגות........................................ 244
תפקודים/הערות....................................... 78
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470 ....................................... מערכות קבצים
470 .................................................... פרמטים
שיעורי ביט/דגימה................................... 471
465 .......................... תפקוד הפסקת פעולה

PIN
הכנסה....................................................... 387

 PRE-SAFE® 

)מערכת בטיחות מונעת של הנוסעים(
הודעות מוצגות........................................ 248
פעולה.......................................................... 60

PRE-SAFE® Brake
הודעות מוצגות........................................ 248
231 ......................................... הפעלה/נטרול
נורת אזהרה.............................................. 279
תפקודים/הערות....................................... 78
238 ....... RACETIMER )שעון עצר למרוצים(

RDS )מערכת נתוני רדיו
458 ......................................... הערות כלליות
458 ......................................... הפעלה/נטרול

Sound )שמע(
הפעלה/ניתוק.......................................... 293

SRS )מערכת ריסון משלימה(
הודעות מוצגות........................................ 249
מבוא............................................................ 55
נורת אזהרה.............................................. 276
נורת אזהרה )פעולה(................................ 55
499 ................................................. )TV( Teletext

TEMPOMAT
תפקודים/הערות..................................... 178

TMC )ערוץ דיווחי תנועה(
הפעלת/הפסקת הנחיית מסלול.......... 355
355 ................................... תצוגות על המפה
297 .................................................True Image™

USB
ראה ממשק מדיה

Video )וידיאו(
229 ......................................DVD -הפעלת ה

DVD ראה אודיו
586 ....................................................................VIN

Waypoints
אישור waypoints למסלול...................... 330
הכנסה....................................................... 327
329 ........................................................ עריכה

א

DVD אודיו
הפעלה )מחשב מובנה(.......................... 228

DVD אודיו
469 ................................. אפשרויות השמעה
הגדרת תצורת האודיו............................. 469
החלפה ל-................................................ 463
459 ........................................ הערות בטיחות
465 .......................... תפקוד הפסקת פעולה
465 .......................................... תפקוד עצירה

אודיו
453 ............................................... תצורת רדיו
אופן הצלילים................................................ 297

אורות דרך )גבוהים(
הודעות מוצגות........................................ 251

הפעלה/נטרול של עזר אורות דרך 
133 ............................... )גבוהים( אדפטיביים
הפעלה/ניתוק.......................................... 129

אורות נסיעה )נמוכים(
126 ..... הגדרות לנסיעה בחו“ל )סימטריות(
234 ......... הגדרות לנסיעה בצד ימין/שמאל
הודעות מוצגות........................................ 250
הפעלה/ניתוק.......................................... 127

אורות
אורות דרך )גבוהים(................................. 129
127 ............................ אורות נסיעה )נמוכים(
129 .............................................. איתות פניה
הבהוב בפנסים קדמיים.......................... 130

הגדרת בהירות התאורה הסביבתית 
235 ........................................ )מחשב מובנה(

 הגדרת צבע התאורה הסביבתית 
235 ........................................ )מחשב מובנה(

 הדלקת/כיבוי פנסי תאורת הסביבה 
235 ........................................ )מחשב מובנה(
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הפעלה/נטרול של כיבוי מושהה של 
235 .............. תאורת הפנים )מחשב מובנה(

הפעלה/נטרול של עזר אורות דרך 
235 ............................... )גבוהים( אדפטיביים

 הפעלת/כיבוי פנסי תאורת יום 
234 ........................................ )מחשב מובנה(

 הפעלת/נטרול הכיבוי המושהה 
236 ............................ של התאורה הפנימית

 הפעלת/ניתוק מערכת התאורה 
234 ......................... החכמה מערכת תאורה
מתג תאורה.............................................. 126
126 ............................................. נהיגה בחו“ל
128 ..................................... פנס ערפל אחורי
129 ................................................. פנסי חניה
פנסי ערפל )טווח מוגדל(........................ 132
128 ....................................... פנסי תאורת צד

ראה החלפת נורות
ראה תאורת פנים

130 ..................... תאורת חירום )מהבהבים(
131 ........................... תפקוד תאורה אקטיבי
תפקוד תאורת פניה................................ 131
תצורת כבישים מהירים.......................... 131
תצורת פנסים קדמיים אוטומטיים....... 127
אות אזהרת מרחק )נורת אזהרה(.......... 279
אות אישור נעילה )מחשב מובנה(......... 236

אזהרת אובדן לחץ צמיג
הערות בטיחות חשובות......................... 566
הפעלה מחדש......................................... 567
512 ................................................... אזורי אחסון
54 ............................................. אזעקת פאניקה

איחזור תקלה
ראה הודעות מוצגות

אינטרנט
444 ............................... אחזור מבט קרוסלה
445 ...................................... בחירת מועדפים
בחירת/הגדרת נתוני גישה..................... 420
449 ................................... הוספה למועדפים
444 .............................................URL הכנסת
יצירת מועדף............................................ 449
מנהל מועדפים........................................ 449

פתיחת מועדפים..................................... 449
תנאים לגישה........................................... 418
447 ........................................ תפקודי תפריט
תפריט מועדפים...................................... 450
איפוס )הגדרות מפעל(.............................. 308

איתות פניה
הפעלה/ניתוק.......................................... 129

אלקטרוניקת המנוע
160 ........................................... בעיה )תקלה(
585 ....................................................... הערות

אנשי קשר
יבוא............................................................ 411
412 ...................................................... מחיקה
302 ........................................ מחיקת רשומה
299 ........................................ שמירת רשומה

אפשרויות השמעה
469 .............. )MP3 ,DVD ,CD( תצורת אודיו

USB אתחול התקני אחסון
בחירה........................................................ 469

ב

בדיקה
ASSYST PLUS ראה

בוחר תוכנית נהיגה..................................... 165
בולם רוחות פרצים

107 ........................ בולם רוח פרצים חשמלי
106 ............................... בולם רוח פרצים ידני
בחירת המדינה............................................. 318

בחירת ערוצים
495 .............................................................. TV

 Bird’s-eye view בחר 
365 .......................... )ממעוף הציפור( )ניווט(

בטיחות הנוסעים
הערות בטיחות חשובות........................... 54
ילדים ברכב................................................. 64

בטיחות
ילדים ברכב................................................. 64
מושבי בטיחות לילדים.............................. 64
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בלימה אדפטיבית.......................................... 78
בלם חניה

173 .................................... בלם חניה חשמלי
הודעות מוצגות........................................ 245
נורת אזהרה.............................................. 276

בלמים
73 ............................................................. ABS
73 ............................................................. BAS
73 ................................................. BAS PLUS
בלם חניה.................................................. 173
הודעות מוצגות........................................ 242
המלצות נהיגה......................................... 175
הערות בטיחות חשובות......................... 175

 מערכת בלמים בעלת 
ביצועים גבוהים........................................ 176
591 ............................... נוזל בלמים )הערות(
נורת אזהרה.............................................. 271
בנזין.................................................................. 588
467 ..................Gracenote® בסיס נתוני מדיה

בקרת לחץ אוויר בצמיגים
569 ........................ איפוס או הפעלה מחדש
נורת אזהרה.............................................. 280
תפקודים/הערות..................................... 568

בקרת אקלים
146 ......... בעיות עם חימום שמשה אחורית
143 ................ בעיות קירור עם הסרת לחות
143 ..................................... בקרה אוטומטית

 בקרת אקלים טרמוטרוניק 
)דו אזורית(................................................ 141
הגדרת חלוקת האוויר............................. 144

 הגדרת תצורת האקלים 
143 ................... )AIR FLOW – זרימת אוויר(
146 .......................... הסרת אדים מהחלונות
145 ......... הסרת אדים מהשמשה הקדמית
הערות בטיחות חשובות......................... 140

 הערות בנוגע לשימוש במערכת 
בקרת אקלים אוטומטית תרמוטרוניק 141
הפעלה/ניתוק.......................................... 142

הפעלת On/Off של חימום השמשה 
האחורית................................................... 146

 ZONE של תפקוד on/off הפעלת 
)אזור(......................................................... 145
148 ....................... הפעלת/נטרול חום שיורי
הפעלת/ניתוק תצורת מיחזור אוויר..... 146

 הפעלת/נטרול הקירור יחד 
142 ............. עם הסרת לחות )ייבוש האוויר(
144 .................................. כוונון הטמפרטורה
כוונון זרימת האוויר.................................. 145
148 ................................... כוונון פתחי האוויר
נורת ביקורת............................................. 143
סקירת המערכות.................................... 140

 פתיחת/סגירת נוחות 
)תצורת סחרור אוויר(.............................. 147
קירור עם הסרת לחות............................ 142
בקרת היגוי....................................................... 80

בקרת מהירות
ראה בקרת השיוט

)AMG בקרת מרכב אקטיבית )למעט רכבי
הודעות מוצגות........................................ 255
תפקודים/הערות..................................... 196
198 ...... COMAND תפריט תנאי נהיגה בצג

)AMG בקרת מרכב אקטיבית )רכבי
הודעות מוצגות........................................ 255
תפקודים/הערות..................................... 198

 תפריט תנאי נהיגה 
200 ...................)AMG רכבי( COMAND בצג

בקרת שיוט
בחירה........................................................ 179
180 ........................................ הגדרת מהירות
הודעות מוצגות........................................ 259
הערות בטיחות חשובות......................... 178
ידית בקרת שיוט...................................... 178
178 .......................................... מערכת נהיגה
178 .....................................LIM נורת ביקורת
נטרול......................................................... 180

 שמירה בזיכרון ושמירה על 
179 .................................. המהירות הנוכחית

 בקרת בהירות חלון הגג
108 ................................................)MAGIC SKY(
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ג

גג זכוכית )סוכך חלון גג(........................... 108
גג

109 ........................................... בעיה )תקלה(
הודעה מוצגת........................................... 267
הערות בטיחות חשובות......................... 102
104 ............................................ נעילה חוזרת
סקירה כללית........................................... 102
103 .................. פתיחה/סגירה )עם מתג גג(
104 ................... פתיחה/סגירה )עם מפתח(

גובה הרכב
 בקרת מרכב אקטיבית 

196 ..................................)AMG למעט רכבי(
198 .....)AMG בקרת מרכב אקטיבית )רכבי
הודעה מוצגת........................................... 255
538 .......................... גימור מט )הוראות ניקוי(
גישה ללא מגע יד........................................... 95
82 .............................................. גלאי נפח פנימי

גלגל הגה רב תפקודי
495 .............................. בחירת ערוץ טלוויזיה
223 ...................... הפעלת המחשב המובנה
כוונון עוצמת השמע................................ 294
סקירה כללית............................................. 47

גלגל ההגה
הערות בטיחות חשובות......................... 118
כוונון )חשמלי(.......................................... 118
223 ......................... לחצנים )מחשב מובנה(
166 .... מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה
540 ........................................................... ניקוי
סקירת לחצן............................................... 47
122 ............ שמירת כוונונים )תפקוד זיכרון(

גלגל חלופי
הסרה......................................................... 580
הערות בטיחות חשובות......................... 579
מפרטים טכניים....................................... 582
581 ..................... ניפוח גלגל חלופי מתקפל
נקודות שיש לזכור................................... 580

גלגלים
570 ...................................................... אחסנה
בדיקה........................................................ 563
גלגל חלופי................................................ 579
החלפה/הצלבה....................................... 570
החלפת גלגל............................................ 570
הסרת גלגל............................................... 573
הערות בטיחות חשובות......................... 562
התקנת גלגל............................................ 571
574 .................................. התקנת גלגל חדש
מומנט הידוק............................................ 574
575 .................................... מידות גלגל/צמיג
538 ........................................................... ניקוי
570 ........................................... ניקוי )אזהרה(
סקירה כללית........................................... 562
291 ..........................COMAND -גלגלת בקר ה

גרירה
הסרת טבעת הגרירה.............................. 556
הערות בטיחות חשובות......................... 555
התקנת טבעת הגרירה........................... 556
עם סרן אחורי מורם................................. 557
עם שני הסרנים על הקרקע................... 557

ד

דו“ח שירות
ראה מוסך מורשה, מרכז שירות מרצדס

)TA( דיווחי תנועה
458 ....................................................... הערות
הפעלה/ניתוק.......................................... 458
הפרעה/קטיעה........................................ 459

דיווחי תנועה
הצגת המסלול......................................... 356
הקראת מסלול בקול רם........................ 358
חדשות תנועה בזמן אמת...................... 357
מידע על סמל תנועה.............................. 356

TMC/ראה הנחיית מסלול דינמית
תצוגה במפה............................................ 355
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דיפוני גג ושטיחים )הוראות ניקוי(......... 541
דיפוני עץ )הוראות ניקוי(.......................... 541
540 ............... דיפוני פלסטיק )הוראות ניקוי(

דלק רזרבי
הודעה מוצגת........................................... 254
נורת אזהרה.............................................. 276

דלק
172 ........................................... בעיה )תקלה(
588 .............................................. דרגה )בנזין(
המלצות נהיגה......................................... 175
הערות בטיחות חשובות......................... 587
589 ................ AMG הערות בנוגע לכלי רכב
הערות בנוגע לתצרוכת.......................... 590
45 ............................................ מד כמות דלק
225 ..................... סטטיסטיקות צריכת דלק
170 ....................................................... תדלוק
589 ..................................................... תוספים
תכולת מיכל/דלק רזרבי......................... 588
תצוגת התצרוכת הנוכחית.................... 226
226 ..................... תצוגת מרחק נסיעה נותר
תצוגת צריכת דלק.................................. 309

דלת תא מטען
הודעות מוצגות........................................ 265
מידות פתיחה........................................... 593
פתיחה/סגירה............................................ 93

דלתות
הודעות מוצגות........................................ 266
הערות בטיחות חשובות........................... 90
52 ................................................... לוח בקרה
נעילה אוטומטית )מחשב מובנה(......... 236
נעילה אוטומטית )מתג(........................... 92
נעילה/שחרור נעילה מרכזית )מפתח(.. 85
נעילת חירום............................................... 93
סייען סגירת הדלתות ............................... 92
סקירה כללית............................................. 90
פתיחה )מתוך הרכב(................................ 90
שחרור נעילה בחירום................................ 92

דלתית מכסה מיכל הדלק
פתיחה/סגירה.......................................... 171

ה

הגבלת המהירות
ראה ספידטרוניק

הגדרות מערכת
306 ................................................ Bluetooth®

אזור זמן..................................................... 305
זמן.............................................................. 304
305 ..................... לינגואטרוניק )בקרת קול(
מהירות הקראת טקסט.......................... 305
306 .......................................................... שפה
תאריך........................................................ 304
הגדרות מפעל )תפקוד איפוס(............... 308

הגדרות צלילים
 איזון רמקולים שמאל/ימין – 

קדימה/אחורה......................................... 295
הגדרות תמונה )טלוויזיה, וידאו(............ 493

הגדרות
499 ...................... הגדרות טלוויזיה בסיסיות
כוונוני שמע............................................... 294
233 ........................................... מחשב מובנה
233 ............................ מפעל )מחשב מובנה(
סקירת התפריט....................................... 286
493 ................................. )COMAND( תמונה

הגדרת השפה
306 .................................................COMAND
הגדרת עיצוב הלילה................................... 303
304 ............................. הגדרת פורמט התאריך

הגדרת תצורת האודיו
469 ................................................. DVD אודיו
וידאו DVD( DVD וידאו(........................... 505

הגנה על הסביבה
38 .......... גריטת רכב בסוף חיי השירות שלו
38 ........................................... הערות כלליות
הגנת גרירה...................................................... 81
471 ......................... )CD/DVD( הגנת העתקה

 הדממת מנוע אוטומטית 
157 ..............)ECO תפקוד התנעה/הדממה(
הובלת הרכב.................................................. 557
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)SMS( הודעות טקסט
403 ....................................... הערות ודרישות
חיוג לשולח............................................... 405
405 ...................................................... מחיקה
404 ....................................................... קריאה
404 ............................................. קריאה בקול
405 ........... שמירת השולח בספר הכתובות

 שמירת השולח כרשומה חדשה 
405 ....................................... בספר הכתובות
תיבת הודעות נכנסות............................. 404

הודעות מוצגות
534 ....................................... ASSYST PLUS
268 ........................................KEYLESS-GO
אורות......................................................... 250
241 ............................ אחזור )מחשב מובנה(
241 ......................... הסתרה )מחשב מובנה(
מידע כללי................................................. 241
מנוע........................................................... 252
מערכות בטיחות...................................... 242
מערכות נהיגה......................................... 255
מפתחות................................................... 268
צמיגים....................................................... 261
265 ............................................................ רכב

הודעות ניווט
נטרול......................................................... 294

הודעת עומס תנועה
הקראת מסלול בקול רם........................ 358

הודעת תקלה
ראה הודעות מוצגות

החלפה בין שעון קיץ לחורף..................... 305
455 ............................. החלפת אורכי גל )רדיו(
302 ..................... החלפת התו/הגופן המוגדר

החלפת נורות
134 ......................................... הערות כלליות

 החלפת פורמט תמונה 
)טלוויזיה, וידאו(........................................... 493
161 ..................... הילוך אחורי )ידית הילוכים(

המלצות נהיגה
 DISTRONIC PLUS 

)דיסטרוניק פלוס(.................................... 189

 אורות נסיעה סימטריים 
בפנסים הקדמיים.................................... 126

 ביצועי בלימה מוגבלים על 
כבישים שפוזר עליהם מלח................... 176
175 ....................................................... בלמים
176 .............................. AMG בלמים קרמיים
דיסקות/רפידות בלמים חדשות............ 176
דלק............................................................ 175
152 ........................................ המלצות הרצה
175 ........................................................... כללי
משטח כביש רטוב................................... 176
משטחי כביש המכוסים קרח................. 177
177 ............................................ נהיגה בחורף
126 ............................................. נהיגה בחו“ל
נהיגה על כבישים מוצפים...................... 177
177 ...................... נהיגה על כבישים רטובים
ציפת גלגלים............................................ 177
שיפוע במורד............................................ 175
565 ........................................ שרשראות שלג
תיבת הילוכים אוטומטית....................... 164

המלצות נתיב
הסבר......................................................... 345
345 ......................................................... הצגה

TMC/הנחיית מסלול דינמית
הפעלה/ניתוק.......................................... 355
הצגת דוחות תעבורתיים........................ 356
מבוא.......................................................... 355
תצוגה על מפה........................................ 355

הנחיית מסלול
348 ......................................................... ביטול
348 ............................................... הגעת ליעד
345 .......................................... המלצות נתיב
המשך........................................................ 348
מידע כללי................................................. 343
354 .......................................................... שטח
593 .................... העמסת תא המטען )מרבי(

 הערות בטיחות חשובות 
194 ..........................................RACE START -ל



מפתח עניינים לפי א'- ב'12

הערות בטיחות
379 ......................................... שימוש בטלפון
תצורת DVD וידאו.................................... 500
459 ..............MP3 -ו CD/DVD תצורת אודיו
הערות בנוגע להרצת רכב חדש.............. 152
הפעלה/כיבוי של מיקרופון הדיבורית... 392
הצגת המרחק ליעד.................................... 350
469 ........................... הצגת הרצועה והאלבום
הצהרת תאימות............................................ 40

הרצה מהירה לאחור )מערכת שמע(
503 ......................... DVD( Video DVD וידאו(
467 .............. )MP3 ,DVD ,CD( תצורת אודיו

הרצה מהירה לפנים )מערכת שמע(
503 ......................... DVD( Video DVD וידאו(
467 .............. )MP3 ,DVD ,CD( תצורת אודיו

התחלת נסיעה )תיבת הילוכים 
156 .................................................... אוטומטית(
155 ............................................ התנעה )מנוע(

התנעה בגרירה
הערות בטיחות חשובות......................... 555
התנעת מנוע בחירום.............................. 558
התנעה בכבלים )מנוע(............................. 553

 התנעת מנוע אוטומטית 
158 ..............)ECO תפקוד התנעה/הדממה(
238 ............................ התקנה )מחשב מובנה(

התקנת גלגל
הסרת גלגל............................................... 573

התקנת גלגלים
אבטח את הרכב מפני תנועה................ 571
572 ........................................... הגבהת הרכב
571 .............................................. הכנת הרכב
574 ........................................... הנמכת הרכב
התקנת גלגל............................................ 574

ו

AU וידאו
הגדרת התמונה....................................... 493

וידאו DVD( DVD וידאו(
בחירה........................................................ 504
503 ................................. בחירת סצינה/פרק
504 ................................ בחירת סרט/כותרת
הגדרת השפה.......................................... 505
הגדרת התמונה....................................... 493
הגדרת תצורת האודיו............................. 505
500 ........................................ הערות בטיחות
הפעלה...................................................... 501
502 ........................ הצגת/הסתרת התפריט
502 ............... הצגת/הסתרת תפריט הניווט
הרצה מהירה לפנים/לאחור.................. 503
כיבוי תמונה אוטומטי.............................. 492
כיתוביות.................................................... 506
501 .................................. מגבלות תפעוליות
501 ............................................. נושא נתונים
פעולה........................................................ 500
506 .......................... תכולה אינטראקטיבית
תנאי השמעה........................................... 501
503 .......................................... תפקוד עצירה
503 .......................... תפקוד קטיעת הפעלה
504 ............................................. DVD תפריט

DVD וידאו
הפעלה )מחשב מובנה(.......................... 229
וילון נגלל......................................................... 108

ז

)ATTENTION( זיהוי חוסר עירנות
הודעות מוצגות........................................ 256
232 ......................................... הפעלה/נטרול
תפקודים/הערות..................................... 211
זיכרון הודעות )מחשב מובנה(................ 241
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זיכרון יעדים )ניווט(
הכנסת/שמירת כתובת ביתך................ 321
362 .......................................... יעדים קודמים
362 ........................................ מחיקת רשומה

זמן
הגדרת הפורמט....................................... 304
305 .................................... הגדרת קיץ/חורף
הגדרת תצורת זמן/תאריך..................... 304
כוונון........................................................... 304
305 ........................................ כוונון אזור הזמן
כוונון השעה.............................................. 304
זרימת אוויר.................................................... 143
הפעלה/ניתוק.......................................... 117
149 ................................... כוונון פתחי האוויר

ח

213 .................. חבילת עזר לנהיגה אקטיבית
חגורות בטיחות

הידוק........................................................... 62
הפעלת/נטרול כוונון החגורה )מחשב 

מובנה(....................................................... 237
 כוונון חגורות הבטיחות 

63 .......................... של הנהג והנוסע הקדמי
מגביל כוח של חגורת הבטיחות.............. 64
מוביל חגורת בטיחות.............................. 115
64 ............................. מותחן חגורות בטיחות
נורת אזהרה.............................................. 269
נורת אזהרה )פעולה(................................ 63
541 ........................................................... ניקוי
קווים מנחים חשובים לבטיחות............... 61
63 ......................................................... שחרור
148 ........................ חום שיורי )בקרת אקלים(

חוצץ תא מטען
הודעות מוצגות........................................ 266
הסרה......................................................... 105
104 ......................................... הערות כלליות
התקנה...................................................... 105
פתיחה/סגירה.......................................... 105

463 ....................................... USB חיבור מכשיר
חיוג חוזר )טלפון(......................................... 392
380 ...................................................... חיוג חירום
391 ..................................... חיוג מספר )טלפון(
חיישן תאורה )הודעות מוצגות(............. 251

חיישני רדאר
סקירה כללית........................................... 595
539 ............................ חיישנים )הוראות ניקוי(

חימום שמשה אחורית
146 ........................................... בעיה )תקלה(
146 ......................................... הפעלה/נטרול

חימום
ראה בקרת אקלים

472 ............................................. חיפוש מוסיקה
Google™ חיפוש מקומי

בחירת מצב חיפוש.................................. 428
430 .................................... היסטוריית חיפוש
חיפוש........................................................ 428
חיפושים עממיים..................................... 430
יבוא יעד/מסלול....................................... 429
שימוש כיעד.............................................. 429
456 ................................................. חיפוש תחנה

חלונות חשמליים
ראה חלונות צד

חלונות צד
איפוס......................................................... 101
102 ........................................... בעיה )תקלה(
הערות בטיחות חשובות........................... 98
סגירת נוחות............................................. 100
סקירה כללית............................................. 98
99 ................................ פתיחה/סגירה )הכל(
99 ........................... פתיחה/סגירה )מאחור(
פתיחה/סגירה )מלפנים(.......................... 99

חלונות
538 ........................................................... ניקוי

ראה חלונות צד
חלל אחסון

הודעות מוצגות........................................ 266
513 .......................................... מחזיק מטריה
רשת אחסון............................................... 514



מפתח עניינים לפי א'- ב'14

חלפים מקוריים של מרצדס..................... 584
172 ................................................................. חניה
בלם חניה.................................................. 173
הערות בטיחות חשובות......................... 172

 מיקום מראות חיצוניות, 
121 .......................................... צד נוסע קדמי
מצלמת נסיעה לאחור............................ 208

ראה פרקטרוניק
שילוב מקום חניה.................................... 161

ט

 טבלת מיקום נתיכים 
545 ............................. )ערכת כלים של הרכב(

טיפול ברכב
גלגל ההגה................................................ 540
גלגלים....................................................... 538
דיפוני גג..................................................... 541
535 ....................................................... הערות
חגורות בטיחות........................................ 541
חיישנים..................................................... 539
חלונות....................................................... 538
ידית הילוכים............................................. 540
541 ........................................... כיסוי מושבים
להבי מגבים.............................................. 539
מצלמת נסיעה לאחור............................ 539
ניקוי בלחץ גבוה....................................... 537
פנים הרכב................................................ 540
פריטי קישוט............................................. 541
צבע............................................................ 537
צבע מט..................................................... 538
540 ............................................. צינור פליטה
541 ................................................ קישוטי עץ
540 ...................................... קישוטי פלסטיק
רחיצה ידנית............................................. 536
רחיצת מכוניות אוטומטית..................... 536
שטיחים..................................................... 541
תאורה חיצונית........................................ 539
תצוגה........................................................ 540

טלויזיה
499 ................................ Teletext )טלטקסט(
493 ........................................... איכות קליטה
500 ................................... אפשרויות נוספות
495 ...... )COMAND Online( בחירת ערוצים
498 ................................ דפדפן על פי א‘ – ב‘
294 ...)treble ,bass ,balance( הגדרות צליל
הפעלה...................................................... 494
הפעלה )מחשב מובנה(.......................... 229
495 ........................ הצגת/הסתרת התפריט
494 ............... הצגת/הסתרת תפריט הניווט
499 ................................. כוונון אזור הקליטה
כוונוני תמונה............................................ 493
כיבוי תמונה אוטומטי.............................. 492
מידע ביחס לתוכנית הנוכחית............... 497
499 ............................................. קביעת ערוץ
קדימון תוכנית.......................................... 498
497 ..... )COMAND Online( שמירת ערוצים

טלפון סלולארי
אישור......................................................... 383
אישור חיצוני............................................. 384
385 ............................................. ביטול אישור
585 .......................... הספקי שידור )מרביים(
הערות/הנחה בתושבת.......................... 519
התקנה...................................................... 585
חיבור )טלפוניית נוחות(.......................... 386
381 ....................... Bluetooth® חיבור ממשק
רישום )אישור(.......................................... 383
תדרים........................................................ 585
תפריט )מחשב מובנה(........................... 229

טלפון
384 ......................)Bluetooth®( אישור חיצוני
אפשרויות הפעלה................................... 380

 ביטול רישום טלפון סלולארי 
385 ....................................... )ביטול הרשאה(
ביצוע שיחה דרך חיוג מהיר.................... 392
394 .................................. ביצוע שיחת טלפון
גלילה......................................................... 394
391 ............................................. דחיית שיחה
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דחיית שיחה/סיום שיחה........................ 230
הודעה מוצגת........................................... 267
403 ..............................)SMS( הודעת טקסט
391 .......................................... הכנסת מספר
הכנסת מספרי טלפון.............................. 391
העברת שיחה )טלפוניית נוחות(........... 395
379 ........................................ הערות בטיחות
378 ......................................... הערות כלליות
392 .. הפעלה/כיבוי של מיקרופון הדיבורית
381 ....... חיבור טלפון סלולארי )מידע כללי(

 חיבור מחדש אוטומטי של 
טלפון סלולארי......................................... 385
391 .................................. חיוג )שיחה יוצאת(
230 ................................................... חיוג חוזר

 כוונון עוצמת השמע של 
צלצול הטלפון.......................................... 294
380 .................................. מגבלות תפעוליות
230 ............................. מס' מספר הטלפונים
סיום שיחת פעילה................................... 394
392 ..................................... סקירת תפקודים
390 .................. עוצמת שמע קליטה ושידור
קבלת או דחיית שיחה ממתינה............ 393
קבלת שיחה............................................. 230
קבלת/סיום שיחה................................... 391

Bluetooth® ראה
שיחה יחידה.............................................. 392
שיחה נכנסת............................................ 391
391 ......................................... שימוש בטלפון
393 ...............................DTMF שליחת טונים
513 .................................................. תא טלפון
תפריט )מחשב מובנה(........................... 229

טלפוניית נוחות
403 ........... )SMS( הודעות טקסט/מסורנים
העברת שיחה........................................... 395
סקירה כללית........................................... 386

טמפרטורה
הגדרות )בקרת אקלים(.......................... 144
טמפרטורה חיצונית................................ 223
נוזל קירור.................................................. 222

238 ..................... נוזל קירור )מחשב מובנה(
שמן מנוע )מחשב מובנה(...................... 238

י

ידית הילוכים
מצבים....................................................... 161
540 ........................................................... ניקוי

ילדים
64 ................................................. בתוך הרכב
מערכות בטיחות........................................ 64

יעד )ניווט(
בחירה מתוך זיכרון היעדים.................... 323

 בחירה מתוך רשימת 
324 ................................... היעדים האחרונים
361 ...................... בחירת אפשרויות שמירה

הכנסה באמצעות קואורדינאטות 
גיאוגרפיות................................................ 326
325 ............... הכנסת יעד באמצעות המפה
הכנסת יעד על פי כתובת....................... 317
330 ...................... )POI( הכנסת נקודת עניין
הכנסת עצירת ביניים.............................. 326
הצגת מידע............................................... 350
שמירה....................................................... 360
360 ........................... שמירה במהלך הכוונה
שמירה לאחר רשומת יעד...................... 360

יעד מיוחד אישי
338 .............................................. בחירה כיעד

יעד
 קישור בין יעד לבין רשומה 

361 ....................................... בספר הכתובות
יעדים מיוחדים אישיים

הגדרות...................................................... 335
335 ............................................... מידע חזותי
336 ........................................ קטגוריות ניהול
שמירה....................................................... 337
תצוגה על מפה........................................ 335
יעדים קודמים )ניווט(................................. 362
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כ

כוונון גובה הרכב
 בקרת מרכב אקטיבית 

196 ..................................)AMG למעט רכבי(
198 .....)AMG בקרת מרכב אקטיבית )רכבי
295 ...............................)Balance( כוונון האיזון
כוונון הבהירות )טלוויזיה, וידאו(............. 493

כוונון הגדרת הצלילים
295 .........................................)Balance( איזון

 צלילים גבוהים ונמוכים 
295 ....................................... )Treble & Bass(
כוונון הניגודיות )טלוויזיה, וידאו(............ 493
כוונון הצבע )טלוויזיה, וידאו(................... 493
295 ........... )Treble( כוונון הצלילים הגבוהים
295 ..............)Bass( כוונון הצלילים הנמוכים
145 ..................................... כוונון זרימת האוויר
כוונון חלוקת האוויר.................................... 144

כוונון מתלים
 בקרת מרכב אקטיבית 

197 ..................................)AMG למעט רכבי(
200 .....)AMG בקרת מרכב אקטיבית )רכבי
התקנה )מחשב מובנה(.......................... 238

כוונון עוצמת השמע
294 .................................................COMAND
הודעות ניווט............................................. 294
294 ................................ הודעות תעבורתיות
507 ................................................. AUX וידאו
294 ............................................ שיחות טלפון
כוונון עיצוב היום.......................................... 303

כוונוני שמע
איחזור התפריט הראשי.......................... 294
295 .............................................. שמע היקפי

כיבוי מושהה
תאורה חיצונית )מחשב מובנה(............ 235
תאורת פנים............................................. 236
כיוון נסיעה )ניווט(....................................... 365
כיוון צפונה )ניווט(....................................... 365

כיסוי מטען
ראה חוצץ תא מטען

228 ................................... כרטיס זיכרון )אודיו(
SD כרטיס זיכרון

463 ....................................................... הוצאה
הכנסה....................................................... 463

כריות אוויר לראש
הודעות מוצגות........................................ 249
פעולה.......................................................... 59

כריות אוויר
הפעלה........................................................ 55
כריות אוויר לראש...................................... 59
58 ....................................... כרית אוויר צידית
כרית אוויר קדמית )נהג, נוסע קדמי(...... 58
קווים מנחים חשובים לבטיחות............... 56
58 ........................................... כרית אוויר צידית

כתובת הבית )ניווט(
בחירה מתוך זיכרון היעדים.................... 323
321 ......................................... רישום ושמירה

ל

להבי מגבים
החלפה...................................................... 136
הערות בטיחות חשובות......................... 136
539 ........................................................... ניקוי
לוח בקרה עליון............................................... 51
289 ................................... COMAND לוח בקרת

לוח מחוונים
נורות ביקורת ואזהרה............................... 46
סקירה כללית............................................. 45
לוחית זיהוי הרכב......................................... 586

לחץ אוויר בצמיגים
568 ........................... איחזור )מחשב מובנה(
הודעה מוצגת........................................... 261
549 ............................. TIREFIT בשימוש עם
565 ....................................................... מומלץ

DISC לחצן
 MUSIC( החלפה לרשם המוסיקה

475 .............................................)REGISTER
483 ........................Bluetooth® הפעלת אודיו
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486 .......................... הפעלת ממשק המדיה
 הפעלת תצורת אודיו

463 .....................................MP3 או CD/DVD
לחצן בחירת תוכנית................................... 165
460 .............. לחצן הכנסת/הוצאת תקליטור
לחצן מועדפים.............................................. 306
לחצן מחיקה.................................................. 292
291 ................................. לחצן “Back“ )חזרה(
291 ...COMAND -לחצנים על גלגלת בקר ה

מ

מאפרה............................................................ 517
מגבה

545 ............................................. מקום אחסון
572 ....................................................... שימוש

מגבי שמשה קדמית
138 ........................................... בעיה )תקלה(
הודעה מוצגת........................................... 267
החלפת להבי המגבים............................ 136
הפעלה/ניתוק.......................................... 135

ראה שמשה קדמית
מגבילי כוח של חגורות הבטיחות 

55 .......................................................... )הפעלה(
226 ..................................... מד מהירות דיגיטלי

מד מהירות
בחירת יחידות המדידה........................... 233
45 .......................................... בלוח המחוונים
דיגיטלי....................................................... 226
סיגמנטים.................................................. 223

מד מרחק )מצטבר(
ראה מד מרחק נסיעה מתאפס

ראה רשם מרחק נסיעה כולל
מד מרחק מתאפס

225 ....................................................... איחזור
226 ............................ איפוס )מחשב מובנה(
מד מרחק נסיעה מצטבר.......................... 225
מד סיבובי מנוע............................................ 222
527 ................................. מדבקת מניעת סנוור

מדריך נסיעה
340 ....................................................... איחזור
339 .................)Michelin( באמצעות מישלין
בחירת יעד או מסלול במפה.................. 341
בחירת נושאים......................................... 341
חקירת יעד או מסלול.............................. 342
340 ............................... נתוני הפעלה/נטרול

מוט התהפכות
הודעה מוצגת........................................... 248
פעולה.......................................................... 59
מומנט הידוק בורגי גלגלים....................... 574
מועדפים )אינטרנט(................................... 449

מוצרי שירות
דלק............................................................ 587
הערות בטיחות חשובות......................... 587
591 ............................................... נוזל בלמים
593 ................................................... נוזל ניקוי
592 ..................................... נוזל קירור )מנוע(
שמן מנוע.................................................. 590

מושב בטיחות לילד
67 ........................................................ ISOFIX
69 ............................................. בעיה )תקלה(
המלצות...................................................... 71
66 ............................................. זיהוי אוטומטי
מיקומים מתאימים................................... 69
65 ........................... על מושב הנוסע הקדמי

מושב נוסע קדמי
114 .................................. כוונון ממושב הנהג
311 .........)Multicontour( מושב רב מתארים

מושבים
איפוס כיוונים............................................ 314
311 ......... Comand online אפשרויות כיוון ב
בעיית אוורור מושב.................................. 117
117 ................................. בעיית חימום מושב
החלקה לפנים/לאחור............................ 115
הערות בטיחות חשובות......................... 113
117 .............AIRSCARF הפעלה/ניתוק של
הפעלת/הפסקת אוורור המושבים....... 117
116 ...... הפעלת/הפסקת חימום המושבים
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חימום מושבים......................................... 312
כוונון )חשמלי(.......................................... 114
כוונון משענות הראש.............................. 115

 כוונון תמיכת מותניים 
311 .................................... )Comand Online(
מוביל חגורה............................................. 115
311 ........ )Multicontour( מושב רב מתארים
311 .................... מושב רב מתארים אקטיבי
112 .................... מיקום נכון של מושב הנהג
ניקוי הריפוד.............................................. 541
סקירה כללית........................................... 113
122 ............ שמירת כוונונים )תפקוד זיכרון(
תפקוד עיסוי............................................. 313
310 .......... )Comand Online( תפקודי מושב

מותחן חגורות בטיחות
הפעלה........................................................ 55
תפקוד......................................................... 64
מחוון הילוכים )מחשב מובנה(................ 238

מחזיק כוסות
הערות בטיחות חשובות......................... 516
516 ..................................... קונסולה מרכזית
513 ............................................ מחזיק מטריות
מחזיקי בקבוקים.......................................... 517
225 ..................... מחשב דרך )מחשב מובנה(

מחשב מובנה
 DISTRONIC PLUS 

)דיסטרוניק פלוס(.................................... 188
238 ...........................................RACETIMER
הודעות מוצגות........................................ 241
הערות בטיחות חשובות......................... 222
הפעלת הטלוויזיה................................... 229
229 ..................................DVD הפעלת וידאו
241 ........................................... זיכרון הודעות
סקירת התפריט....................................... 225
פעולה........................................................ 223
238 .............................................AMG תפריט
228 ............................... תפריט Audio )אודיו(
225 ....................... תפריט Trip )מחשב דרך(
233 ........................................ תפריט הגדרות

תפריט טלפון............................................ 229
233 ................ תפריט משנה הגדרות מפעל
236 ......................... תפריט משנה של הרכב
233 .......... תפריט משנה של לוח המחוונים
תפריט משנה תאורה.............................. 234
237 ............................ תפריט משנה – נוחות
תפריט ניווט.............................................. 226
231 ............................................... תפריט עזר
תפריט שירות........................................... 232
תצוגה סטנדרטית................................... 225
תצוגת הודעת שירות.............................. 535
מטף כיבוי אש............................................... 545
מידות הרכב................................................... 593
38 ............................................. מידע על המוצר
368 ........................ מידע על כבישים מהירים

מיכל דלק
172 ........................................... בעיה )תקלה(
588 ......................................................... קיבול
392 ............................ מיקרופון, הפעלה/כיבוי

מכסה מנוע
הודעות מוצגות........................................ 266
הערות בטיחות חשובות......................... 530

 מכסה מנוע אקטיבי 
)הגנת הולכי רגל(..................................... 530
531 ........................................................ סגירה
פתיחה....................................................... 531

)iPod® ,USB( ממשק מדיה
485 ......................................................... iPod®

485 ......................................... Mode )תצורה(
490 ................................. אפשרויות השמעה
485 ...................................... אפשרויות חיבור
בחירת קבצי מוסיקה.............................. 487
בחירת קטגוריות...................................... 488
489 ................... בחירת רצועה על פי א‘ – ב‘
בחירת רשימות השמעה........................ 488
בחירת תיקיות.......................................... 488
491 ......................................MP3 הערות לנגן
הפעלה...................................................... 486
485 .....................................USB התקן זיכרון
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485 ......................... חיבור מקור אודיו חיצוני
506 ......................... חיבור מקור וידאו חיצוני
485 ..................................................... MP3 נגן
487 ........................................... תפריט בסיסי

מנוע
160 .......................................... בעיות התנעה
הודעות מוצגות........................................ 252
558 ............................. התנעה בגרירה )רכב(
553 ....................................... התנעה בכבלים
155 .................... KEYLESS GO התנעה עם
התנעת המנוע באמצעות מפתח......... 155
מספר מנוע............................................... 587
נורת אזהרה )אבחוני מנוע(.................... 276
עצירה........................................................ 173
פעולה לא סדירה..................................... 160

 ECO start/stop תפקוד 
156 ........ )ECO – התחלת נסיעה/הדממה(
מנורת קריאה................................................ 133

מנעול מתג התנעה
ראה מצבי מפתח ההתנעה

מנשא נתונים
470 ................................................. DVD אודיו
רשם מוסיקה............................................ 475

מסלול )ניווט(
איחזור תפריט מסלולים......................... 352
349 ............................... בחירת מסלול חלופי

הגדרת אפשרויות מסלול )הימנעות: 
 כבישים מהירים, כבישי אגרה, 

316 ................................. מנהרות, מעבורות(
 הגדרת סוג מסלול )מסלול קצר, 

 מסלול מהיר, מסלול דינמי או 
מסלול חסכוני(......................................... 316
350 ................................ הצגת המרחק ליעד
התחלת חישוב......................................... 321
סקירת מסלול.......................................... 350
רישום......................................................... 351

מסלול
350 ................................. מועד הגעה משוער
מסלול )ניווט(................................................ 349

מספר זיהוי הרכב
VIN ראה

מספר טלפון
391 .......................................... הכנסת מספר

מערכות בטיחות נהיגה
 ABS 

)מערכת מניעת נעילה של הגלגלים(..... 73
 )Brake Assist System( BAS 

73 ................................ )מערכת עזר בלימה(
 )Brake Assist System Plus( BAS PLUS

)מערכת עזר בלימה פלוס(...................... 73
75 ........ ®ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית(

75 ........ ETS )מערכת משיכה אלקטרונית(
78 ..................................... בלימה אדפטיבית
78 .....................................PRE-SAFE® בלם
חלוקה כוח בלימה אלקטרונית............... 78
סקירה כללית............................................. 72

 STEER CONTROL עזר היגוי 
)בקרת היגוי(............................................... 80
פנסי בלימה אדפטיביים........................... 74
קווים מנחים חשובים לבטיחות............... 72

מערכות נהיגה
194 ................... )AMG רכבי( RACE START

 בקרת מרכב אקטיבית 
196 ..................................)AMG למעט רכבי(
198 .....)AMG בקרת מרכב אקטיבית )רכבי
בקרת שיוט............................................... 178
181 ...................................... דיסטרוניק פלוס
הודעות מוצגות........................................ 255
211 .........)ATTENTION( זיהוי חוסר עירנות
חבילת עזר לנהיגה אקטיבית................ 213
195 ...................... מערכת שיכוך אדפטיבית
מצלמת נסיעה לאחור............................ 208
ספידטרוניק.............................................. 190
עזר אקטיבי לשמירת נתיב הנסיעה..... 216
212 ................................ עזר הגבלת מהירות
עזר חניה אקטיבי..................................... 204
פרקטרוניק............................................... 201
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193 .......................................... HOLD תפקוד
537 ......................... מערכות ניקוי בלחץ גבוה

 מערכת אבטחת מושבי בטיחות 
67 .................................................ISOFIX לילדים

מערכת אזעקה
80 .............................. ATA )מערכת אזעקה(
משבת מנוע )אימובילייזר(....................... 80

מערכת בטיחות נהיגה
 )Brake Assist System Plus( BAS PLUS

)מערכת עזר בלימה פלוס(...................... 73
חלוקה כוח בלימה אלקטרונית............... 78
75 ........ ®ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית(

קווים מנחים חשובים לבטיחות............... 72
266 ................ מערכת היגוי )הצגת הודעות(

מערכת הפעלה
ראה מחשב מובנה ברכב

מערכת חיוג חירום של מרצדס
זמינות שירות באירופה........................... 415
חיוג חירום אוטומטי................................. 416
חיוג חירום ידני.......................................... 417
נתונים משודרים...................................... 417
סקירה כללית........................................... 415
תנאים........................................................ 416
418 ...........................COMAND תצוגות בצג

מערכת חיישן רדאר
הודעות מוצגות........................................ 256
237 ......................................... הפעלה/נטרול

מערכת מיזוג אוויר
ראה בקרת אקלים

מערכת מניעת נעילה של הגלגלים
 ABS ראה 

)מערכת מניעת נעילה של הגלגלים(
מערכת מתזי שמשה קדמית

593 ....................................................... הערות
מילוי........................................................... 534

מערכת נהיגה
213 ....... עזר אקטיבי מפני "נקודות מתות"

מערכת עזר בלימה
 )Brake Assist System( BAS ראה 

)מערכת עזר בלימה(

SRS – מערכת ריסון משלימה
ראה SRS )ראה מערכת ריסון משלימה(

מערכת שיכוך אדפטיבית
תפקודים/הערות..................................... 195

 מערכת שמע היקפית
Harman/kardon® Logic 7®

 harman/ kardon®( ראה צליל היקפי
)surround sound system

מערכת תאורה חכמה
הודעות מוצגות........................................ 251
234 ......................................... הפעלה/נטרול

כוונון אורות נסיעה )נמוכים( בפנסים 
234 ...... הקדמיים לנסיעה בצד ימין/שמאל
סקירה כללית........................................... 131

מפה )ניווט(
368 ..................................................... דגם עיר
הגדרות מפה............................................ 364
363 ....................................................... הערות
373 ................... הצגת גרסה של נתוני מפה
366 ........................... זמן הגעה/מרחק ליעד
כוונון הסקאלה......................................... 363
כיוון נסיעה................................................ 365
365 ................................................ כיוון צפונה
366 ............................ מידע בצג הרב תפקוד
368 ...................................... מפה טופוגרפית
365 ........................ )POI( סמלי נקודות עניין
עדכון.......................................................... 374
שמירת מיקום “חוט השערה“ )סמן(.... 364
תהליך עדכון............................................. 374
תנועה........................................................ 364
355 .................................RDS–TMC תצוגות
תצוגת גיאו-קואורדינטות...................... 366
תצוגת כביש............................................. 366

מפלס דלק
 אחזור מרחק נסיעה נותר 

226 ........................................ )מחשב מובנה(
45 ....................................................... מחוונים
593 ................................................. מפרטי הרכב

מפרטים טכניים
גלגל חלופי................................................ 582
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584 ....................................................... הערות
593 ............................................ מפרטי הרכב
צמיגים/גלגלים........................................ 575
קיבולות..................................................... 587

)Comand Online( מפת מזג אוויר
437 ........................ הצגת/הסתרת התפריט
מעבר לתצוגת מידע מזג אוויר.............. 437
438 ........................................................ מקרא

מפתח חירום
93 ............................................... נעילת הרכב
שחרור נעילת דלת הנהג.......................... 92
תפקודים/הערות....................................... 86

מפתחות
אובדן............................................................ 89
בדיקת הסוללה.......................................... 87
89 ............................................. בעיה )תקלה(
הודעות מוצגות........................................ 268
החלפת הסוללה........................................ 87
הערות בטיחות חשובות........................... 84
התנעת המנוע......................................... 155
מפתח חירום.............................................. 86
מצבים )מתג התנעה(............................. 153
נעילה/שחרור נעילת דלתות מרכזית.... 85
סקירה כללית............................................. 84
104 ................................. פתיחת/סגירת הגג
86 ............................................. שינוי התכנות
100 ............................. תפקוד פתיחת נוחות

מצבי מפתח ההתנעה
153 ......................................... KEYLESS GO
מפתחות................................................... 153

מצבר )רכב(
הודעות מוצגות........................................ 254
הערות בטיחות חשובות......................... 550
553 ....................................... התנעה בכבלים
טעינה........................................................ 552
סקירה כללית........................................... 550

מציג תמונות
508 .......................................... הצגת תמונות

מבוא.......................................................... 507
מצלמת נסיעה לאחור

הוראות ניקוי............................................. 539
208 ......................................... הפעלה/נטרול
הצגת התמונה......................................... 314
תפקוד/הערות......................................... 208
518 ................................................ מצת סיגריות

מראה פנימית
עמעום )ידני(............................................. 119
121 ......... תצורת מניעת סנוור )אוטומטית(

מראות צד חיצוניות
איפוס......................................................... 120
כוונון........................................................... 119

 מחוץ למצב המבוקש 
121 ........................................ )איתור תקלות(
מצב חניה.................................................. 121

 קיפול פנימה בעת נעילה 
237 ........................................ )מחשב מובנה(
120 ....... קיפול פנימה/החוצה )אוטומטית(
קיפול פנימה/החוצה )חשמלית(.......... 120

 שמירת הגדרות בזיכרון 
122 ......................................... )תפקוד זיכרון(
תצורת מניעת סינוור )אוטומטית(........ 121

מראות
ראה מראה פנימית

ראה מראות צד חיצוניות
ראה מראת איפור )בסוכך השמש(

מראת איפור )בסוכך השמש(................. 517
מרכז שרות מורשה מרצדס....................... 40
80 ........................ משבת מנוע )אימובילייזר(
משולש אזהרה............................................. 544

NECK-PRO משענות ראש
61 ................................ איפוס לאחר הפעלה
פעולה.......................................................... 60

משענות ראש
כוונון........................................................... 115

NECK-PRO משענות ראש
593 ....................................... משקל ללא מטען
משקלות הרכב............................................. 593
מתג גג............................................................. 103
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מתג משולב................................................... 129
מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה...... 166

נ

 נגן/מחליף תקליטורים 
228 ............................................ )מחשב מובנה(

נהיגה בחו“ל
 אורות נסיעה סימטריים 

בפנסים הקדמיים.................................... 126
שירות 24 שעות....................................... 535
נהיגה על כבישים מוצפים........................ 177

נהיגת חורף
הערות בטיחות חשובות......................... 564
משטחי כביש חלקלקים......................... 177
סקירה כללית........................................... 564
565 ........................................ שרשראות שלג

נוזל בלמים
הודעות מוצגות........................................ 247
591 ....................................................... הערות

נוזל ניקוי שמשה קדמית
ראה מערכת מתזי שמשה קדמית

נוזל ניקוי
הודעה מוצגת........................................... 267

נוזל קירור )מנוע(
533 ........................................ בדיקת המפלס
הודעות מוצגות........................................ 252
הערות בטיחות חשובות......................... 592
טמפרטורה )מחשב מובנה(................... 238
מד טמפרטורה......................................... 222
נורת אזהרה.............................................. 277

נורות ביקורת ואזהרה
271 ........................................................... ABS

 DISTRONIC PLUS 
)דיסטרוניק פלוס(.................................... 279
273 ......................................................... ESP®

274 ................................................ ESP® OFF
178 .................................... LIM )בקרת שיוט(
LIM )דיסטרוניק משתנה(....................... 191

LIM )דיסטרוניק פלוס(............................ 183
276 ...........................................................SRS
276 ............................................. אבחוני מנוע
אות אזהרת מרחק.................................. 279
271 ....................................................... בלמים
בקרת לחץ אוויר בצמיגים...................... 280
276 ................................................. דלק רזרבי
חגורות בטיחות........................................ 269

 כרית האוויר של הנוסע הקדמי 
מנוטרלת..................................................... 66
מיכל דלק.................................................. 276
נוזל קירור.................................................. 277
סקירה כללית............................................. 46
274 ........... SPORT תצורת התנהגות כביש

נורות ביקורת
הודעות מוצגות........................................ 250

ראה נורות ביקורת ואזהרה
 PASSENGER AIRBAG OFF נורת אזהרה

 )כרית האוויר של הנוסע 
הקדמי מנוטרלת(.......................................... 66

LIM נורת ביקורת
 DISTRONIC PLUS 

)דיסטרוניק פלוס(.................................... 183
בקרת שיוט............................................... 178
191 .............................. ספידטרוניק משתנה

ניווט
 אפשרויות הגדרה ליעדים/

הורדת מסלול........................................... 442
323 ............ בחירת יעד מתוך זיכרון היעדים

בחירת יעד מתוך רשימת היעדים 
האחרונים.................................................. 324
בחירת כתובת ביתך................................ 323
הגדרות בסיסיות...................................... 316
הגדרות מפה............................................ 363

 הגדרת אפשרויות מסלול 
 )הימנעות מכבישים מהירים, 

316 .......... כבישי אגרה, מנהרות, מעבורות(
 הגדרת סוגי מסלול )מסלול קצר, 

 מסלול מהיר, מסלול דינמי או 
מסלול חסכוני(......................................... 316
370 ....................................... הימנעות מאזור
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343 ........................ הכוונה במסלול הנסיעה
318 ............................................ הכנסת העיר
317 ............................................... הכנסת יעד
325 ............... הכנסת יעד באמצעות המפה
הכנסת יעד על פי כתובת....................... 317
הכנסת כתובת )דוגמה(.......................... 317
הכנסת מספר הבית................................ 318
330 ...................... )POI( הכנסת נקודת עניין
הכנסת עצירת ביניים.............................. 326
הכנסת שם צומת.................................... 321
318 ..................................... הכנסת שם רחוב
הכנסת תווים )עמודת תווים(................. 300
הכנסת/שמירת כתובת ביתך................ 321
358 ............................................ הכתובת שלי
המלצת נתיב............................................ 345
355 .................TMC/הנחיית מסלול דינמית
314 ........................................ הערות בטיחות
315 ......................................... הערות כלליות
הפעלה...................................................... 315
347 ...................... הפעלת/הפסקת הודעות

 הצגת מידע על היעד 
350 ..................... )מועד הגעה, מרחק ליעד(
316 ........................ הצגת/הסתרת התפריט
השמעה חוזרת של הודעות................... 347
התחלת חישוב מסלול............................ 321
358 .................................................. זיכרון יעד

 חסימה של בחירת מסלול המושפע 
מעומס תנועה.......................................... 348
362 .......................................... יעדים קודמים

 כוונון עוצמת השמע של 
הודעות ניווט............................................. 294
מידע על כבישים מהירים....................... 368
349 ............................................ מסלול חלופי
354 .... מפת שטח/מחוץ למפה )יעד שטח(
354 ........................................................... ניווט
315 .............................................GPS קליטת
371 ......................................... רשימת אזורים

373 ............................................ תפקוד מצפן
תפריט )מחשב מובנה(........................... 226

ניקוי
איתות פניה במראה................................ 539
80 ..................)ATA( ניתוק מערכת האזעקה

נעילה )דלתות(
אוטומטית................................................... 92
מתוך הרכב )לחצן נעילה מרכזית(......... 91
נעילת חירום............................................... 93

נעילה מרכזית
נעילה אוטומטית )מחשב מובנה(......... 236
נעילה/שחרור נעילה )מפתח(................. 85
93 ................................ נעילת חירום של הרכב

נקודות עניין )POI( אישיות
הודעות קוליות......................................... 336
335 ........................... הצגת התפריט הראשי

נקודות עניין )ניווט(
הכנסה....................................................... 330

 הכנסת נקודת עניין 
באמצעות המפה..................................... 334

 חיפוש הגדרת המיקום עבור 
331 .................................... )POI( נקודת עניין
332 .................................................... קטגוריה

ראה נקודות עניין אישיות
רשימה....................................................... 332

נתוני גישה של ספק הרשת הסלולארית
בחירה........................................................ 421
ביצוע רישומים......................................... 422
425 ...................................................... מחיקה
425 ........................................................ עריכה

נתונים
ראה מפרטים טכניים

נתיכים חשמליים
הערות בטיחות חשובות......................... 558
טבלת מיקום............................................ 558
לפני החלפה............................................. 558
558 ............. תיבת נתיכים בלוח המכשירים
559 .................... תיבת נתיכים בתא האחורי
תיבת נתיכים בתא המנוע...................... 559
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ס

571 .......................................... סד עצירה לגלגל
סוכך שמש..................................................... 517

סוללה )מפתח(
בדיקה.......................................................... 87
החלפה........................................................ 87
הערות בטיחות חשובות........................... 87

 סטטיסטיקות צריכת דלק 
225 ............................................ )מחשב מובנה(
סייען סגירת הדלתות .................................. 92

ספידטרוניק
בחירה........................................................ 191
הודעה מוצגת........................................... 259
הערות בטיחות חשובות......................... 190
משתנה..................................................... 191
191 .....................................LIM נורת ביקורת
נטרול משתנה.......................................... 193
193 .......................................................... קבוע
שמירת המהירות הנוכחית בזיכרון....... 191
תפקודים/הערות..................................... 190

ספר הוראות הפעלה דיגיטלי
הערות הפעלה........................................... 33
התקנה........................................................ 32
מבוא..................................................... 32, 33

ספר טלפונים
395 ....................................................... איחזור

הוספת מספר טלפון לרשומת ספר 
כתובות...................................................... 398
הכנסת תווים............................................ 298
396 .......................................... חיפוש רשומה
יצירת רשומה חדשה............................... 398
397 ........................................ מחיקת רשומה
396 ......................................... סקירת סמלים

ספר כתובות
406 ....................................................... איחזור
דפדוף........................................................ 406
הכנסת תווים............................................ 298
הסתרת פרטי איש קשר......................... 413
התחלת הנחיית מסלול.......................... 409

409 .............................................. חיבור שיחה
407 .......................................... חיפוש רשומה
יבוא אנשי קשר........................................ 411
407 ........................................... יצירת רשומה
מבוא.......................................................... 406
412 .................................. מחיקת אנשי קשר
407 ........................................ מחיקת רשומה
408 ................................... פרטים על רשומה
412 .......................................V קבלת כרטיסי
רשומה ככתובת בית............................... 359
שינוי רשומה............................................. 408
410 .............................................. תגית קולית

ע

עדכון המפה הדיגיטלית........................... 374
עומסי תנועה

תצוגה במפה............................................ 355
עזר אורות דרך )גבוהים( אדפטיביים

הודעות מוצגות........................................ 252
הפעלת On/Off )מחשב מובנה(............ 235
תפקודים/הערות..................................... 132

עזר אקטיבי לשמירת נתיב הנסיעה
הודעות מוצגות........................................ 257
הפעלת/נטרול )מחשב מובנה(............. 232
תפקודים/הערות..................................... 217

עזר אקטיבי מפני "נקודות מתות"
הודעות מוצגות........................................ 257
הפעלת/נטרול )מחשב מובנה(............. 232
תפקודים/הערות..................................... 214
עזר הגבלת מהירות................................... 370
הודעות מוצגות........................................ 256
הודעות מוצגות בצג הרב תפקודי......... 213
370 ........................................... הערות )ניווט(
הערות בטיחות חשובות......................... 212
231 ........... הפעלת/ניתוק תפקוד האזהרה
תפקודים/הערות..................................... 212
תצוגה........................................................ 231
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עזר העמסה )תא מטען(
514 ................................. הרמת/הנמכת הגג

עזר חניה אקטיבי
הודעות מוצגות........................................ 258
הערות בטיחות חשובות......................... 204
תפקודים/הערות..................................... 205

עזר חניה
עזר חניה אקטיבי..................................... 204

ראה מראות צד חיצוניות
ראה פרקטרוניק

עזר שמירה על נתיב נסיעה
ראה עזר שמירה אקטיבי על נתיב נסיעה

עזר תחילת נסיעה בעליה......................... 156
עמדת נהג

סקירה כללית............................................. 44
ראה לוח מחוונים

עצירת ביניים )ניווט(
הכנסה....................................................... 326
327 ...................................................... מחיקה

ערוץ דיווחי תנועה
ראה TMC )ערוץ דיווחי תנועה(

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים
קדימון תוכנית.......................................... 498
547 .................... ערכת TIREFIT )תיקון תקר(
545 ...................... ערכת כלי עבודה של הרכב
ערכת עזרה ראשונה................................... 544

פ

251 ...... פנס נסיעה לאחור )הודעה מוצגת(
פנס ערפל

251 .......................................... הודעת מוצגת
128 ......................................... הפעלה/נטרול
פנסי בלימה אדפטיביים.............................. 74

פנסי בלמים
אדפטיבי...................................................... 74
הודעות מוצגות........................................ 250

פנסי חניה
הודעות מוצגות........................................ 251
הפעלה/ניתוק.......................................... 129

פנסי ערפל
132 ............................................... טווח מוגדל

פנסי תאורת יום
הודעות מוצגות........................................ 251
הפעלת On/Off )מחשב מובנה(............ 234
תפקודים/הערות..................................... 127

פנסי תאורת צד
הפעלה/ניתוק.......................................... 128

פנסים אחוריים
הודעה מוצגת........................................... 250

ראה תאורה
פנסים קדמיים

הצטברות אדים........................................ 133
מילוי מערכת הניקוי................................ 534
593 ............................ מערכת ניקוי )הערות(
מערכת ניקוי )פעולה(............................. 130

ראה תצורת פנסים קדמיים אוטומטית
541 .......................... פסי דיפון )הוראות ניקוי(

פרקטרוניק
204 ........................................... בעיה )תקלה(
הערות בטיחות חשובות......................... 201
203 ......................................... הפעלה/נטרול
טווח חיישן................................................. 201
201 .......................................... מערכת נהיגה
תפקודים/הערות..................................... 201
תצוגת אזהרה.......................................... 202

פתחי אוויר
הערות בטיחות חשובות......................... 148
117 .............AIRSCARF הפעלה/ניתוק של
כוונון........................................................... 148
149 ............. AIRSCARF כוונון פתחי האוויר
148 ................ כוונון פתחי האוויר המרכזיים
כוונון פתחי האוויר הצידיים.................... 149

ראה בקרת אקלים
תא כפפות................................................ 149
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פתיחת/סגירת נוחות )תצורת סחרור 
147 .............................................................. אוויר(

צ

צבע )הוראות ניקוי(.................................... 537
COMAND צג

הוראות ניקוי............................................. 287
הפעלה/ניתוק.......................................... 287
כוונון........................................................... 303
540 ........................................................... ניקוי

 תפריט תנאי נהיגה 
198 ..................................)AMG למעט רכבי(
200 ........... )AMG תפריט תנאי נהיגה )רכבי

צג רב תפקודי
תפקודים/הערות..................................... 224
תצוגה קבועה........................................... 233
540 .................... צינור פליטה )הוראות ניקוי(
ציפת גלגלים................................................. 177

צלמית נקודת עניין )ניווט(
כוונון........................................................... 365

צלמית עומס תנועה )ניווט(
הצגת המסלול......................................... 356

צמיג נקור
546 .............................................. הכנת הרכב
547 ........................................ TIREFIT ערכת
546 ................................ MOExtended צמיגי

ראה גלגל חלופי
564 ..................................................... M+S צמיגי
546 .....................................MOExtended צמיגי

צמיגי חורף
הגבלת המהירות )מחשב מובנה(......... 236
564 ................................................M+S צמיגי
צמיגי קיץ....................................................... 564

צמיגים
570 ...................................................... אחסנה
בדיקה........................................................ 563
הודעה מוצגת........................................... 261
החלפה...................................................... 570

החלפת גלגל............................................ 570
הערות בטיחות חשובות......................... 562
חיי שירות.................................................. 563
570 ................................................. כיוון סיבוב
575 ................................ מידת צמיג )נתונים(
סקירה כללית........................................... 562
564 ................................................M+S צמיגי
564 ................................ MOExtended צמיגי
צמיגי קיץ.................................................. 564
תעלות צמיג............................................. 563

ק

412 ............................................V קבלת כרטיסי
קוד צבע.......................................................... 586

קונסולה מרכזית
חלק עליון.................................................... 48
49 ................................................ חלק תחתון
50 .......................... )AMG חלק תחתון )רכבי
587 ...................... קיבולות )מפרטים טכניים(

קיק-דאון
המלצות נהיגה......................................... 165
תוכנית נהיגה ידנית................................. 169

קירור
ראה בקרת אקלים

315 ................................................... GPS קליטת
קשר לחברת מרצדס.................................. 414

ר

רדיו DAB )שידורי רדיו דיגיטליים(
בחירת תחנה............................................ 455

רדיו דו-כיווני
585 .......................... הספקי שידור )מרביים(
התקנה...................................................... 585
תדרים........................................................ 585

רדיו
בחירת תחומי תדר.................................. 455
בחירת תחנה............................................ 228
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455 ................................ דפדפן על פי א‘ – ב‘
הגדרות צלילים )איזון, טונים נמוכים, 

גבוהים(...................................................... 294
455 ........................................... הגדרת תחנה
הפעלה...................................................... 453
מערכת נתוני רדיו.................................... 458
סקירה כללית........................................... 453
שמירת תחנות......................................... 457
תוכנית דיווחי תנועה............................... 458
רחיצת הרכב )טיפול(................................. 536

רכב
אבטחה מפני גלילה................................ 571
אחריות משתמעת.................................... 41
אלקטרוניקה............................................ 585
555 ......................................................... גרירה
הגדרות אישיות........................................ 233
הובלה........................................................ 557
הודעה מוצגת........................................... 265
הנמכה....................................................... 574
572 ........................................................ הרמה
41 ............................................. השגת נתונים
156 ........................................ התחלת נסיעה
555 ........................................ התנעה בגרירה
593 ............................................ מפרטי הרכב
נעילה )בחירום(.......................................... 93
נעילה )מפתח(........................................... 85
עזיבת הרכב בחניה................................. 174
39 .............................................................. ציוד
רישום........................................................... 40
שחרור נעילה )בחירום(............................. 92
שחרור נעילה )מפתח(.............................. 85
שימוש נכון.................................................. 41
117 ..........)AIRSCARF( רמת חימום הצוואר

רצועה
466 ......................... )MP3 ,DVD ,CD( בחירה

 בחירה באמצעות 
466 .............................. לוח מקשי המספרים

רשימת חיוגים מהירים

 שמירת רשומת ספר טלפונים 
401 ................... ברשימת החיוגים המהירים

רשימת יעדים מיוחדים
עם עמודת תווים...................................... 333
רשימת מדיה................................................. 465

רשימת נתוני גישה
422 ................................................. ספק חדש

רשימת ספקי רשת טלפונים סלולאריים
420 ....................................................... איחזור
עם הספק הנבחר.................................... 421
420 ............................................................. ריק

 רשימת קטגוריות 
472 ......................................... )חיפוש מוסיקה(

רשימת שיחות
הצגת פירוט.............................................. 400
401 ...................................................... מחיקה
399 .......................... פתיחה ובחירת רשומה
400 ........... שמירת רשומה בספר הכתובות
455 ............................................. רשימת תחנות

רשם מוסיקה
478 ................................. אפשרויות השמעה
475 ......................................... הערות כלליות
476 ........................... העתקת נתוני מוסיקה
הפעלה...................................................... 475
מחיקת כל קבצי המוסיקה.................... 477
478 ............. מחיקת קבצי מוסיקה פרטנית
מידע נפח זיכרון....................................... 477

רשם מרחק
ראה מד מרחק נסיעה מתאפס

רשת אחסון.................................................... 514

ש

שחרור בחירום
92 ...................................................... דלת נהג

שחרור נעילה בחירום
92 .............................................................. רכב

שחרור נעילה
 מתוך הרכב 

)לחצן שחרור נעילה מרכזי(..................... 91
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שחרור נעילה בחירום................................ 92
שטיח רצפה................................................... 526
393 ........................................ DTMF שידור צליל

שיחה
חיבור.......................................................... 391
קבלה/סיום/דחיה.................................... 391

ראה טלפון
86 ............................... שינוי התכנות )מפתח(

שינוי כיוון
333 ..................................... שינוי מופע הכיוון
333 ........................................... שלב ההודעה
שלב ההכנה.............................................. 333

שירות
ASSYST PLUS ראה

שלט פתיחת דלת מוסך
הערות בטיחות חשובות......................... 521
523 ........................................ מחיקת הזיכרון
523 ............... פתיחה/סגירה של דלת מוסך
תדרים........................................................ 523
521 ........... תכנות )לחצן במראה הפנימית(

שלט רחוק
521 ....... תכנות )מנגנון פתיחת דלת מוסך(

 שמירה על מיקום “חוט השערה“ 
)סמן(............................................................... 364

שמירת ערוצים
497 ...................................................... טלויזיה

שמירת תחנות בזיכרון
רדיו............................................................. 457

שמן מנוע
532 ............................... בדיקת מפלס השמן
532 ..... בדיקת מפלס השמן בעזרת המדיד
הודעות מוצגות........................................ 254
590 .................. הערות בנוגע לדרגות השמן

 הערות בנוגע למפלס השמן/
תצרוכת..................................................... 532
טמפרטורה )מחשב מובנה(................... 238
כמות מילוי................................................ 591
מילוי........................................................... 532

591 ...................................................... צמיגות
591 ..................................................... תוספים
295 ................................................... שמע היקפי

 שמע היקפי 
 )מערכת שמע היקפית

)harman/kardon®

295 ....................................................... הערות
הפעלה/ניתוק.......................................... 296

שמשה קדמית
הסרת אדים.............................................. 145
238 ....... )RACETIMER( שעון עצר למרוצים

שקע 12 וולט
ראה שקעים

שקע אבחון...................................................... 40
שקע אספקת חשמל

תא המטען................................................ 519
שקע

טעינה לחניה בטווח ארוך....................... 520
מתחת למשענת היד.............................. 519
518 ........................... תא רגליים, נוסע קדמי

שקעים
518 ......................................... הערות כלליות
שרשראות שלג............................................. 565

ת

 תא אחסון מתחת 
516 .................................... לרצפת תא המטען
512 ..................................................... תא כפפות
תא למשקפיים............................................. 513

תא מטען
הערות בטיחות חשובות........................... 93
97 ............................................. נעילה נפרדת
סייען סגירת הדלתות ............................... 92
סקירה כללית............................................. 93

 פתיחה/סגירה 
95 ..................... )מבחוץ, גישה ללא מגע יד(
פתיחה/סגירה )ידנית מחוץ לרכב(......... 94
98 ........................................... שחרור בחירום
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 שחרור נעילה/נעילה 
)אוטומטית מחוץ לרכב(........................... 95

 שחרור נעילה/נעילה 
97 .......................... )אוטומטית מתוך הרכב(

תאורה אוטומטית
הודעות מוצגות........................................ 251

ראה תאורה
תאורה חיצונית

126 ....................................... אופציות הגדרה
ראה תאורה

תאורה סביבתית )מחשב מובנה(.......... 235
תאורה סביבתית

הגדרת הבהירות )מחשב מובנה(.......... 235
כוונון צבע )מחשב מובנה(...................... 235

תאורה
ראה אורות

תאורת חירום )מהבהבים(
הודעות מוצגות........................................ 267
הפעלה/ניתוק.......................................... 130
תאורת חירום בתגובה לתאונה............... 134

תאורת לוח המכשירים
ראה תאורת לוח מחוונים

תאורת לוח מחוונים.................................... 222
 תאורת לוחית רישוי 

)הודעות מוצגות(........................................ 251
תאורת פנים.................................................. 133
134 .............................................. בקרה ידנית

 הגדרת בהירות התאורה הסביבתית 
235 ........................................ )מחשב מובנה(

 הגדרת צבע התאורה הסביבתית 
235 ........................................ )מחשב מובנה(
כיבוי אורות מושהה )מחשב מובנה(..... 236
134 ...................... מערכת בקרה אוטומטית
סקירה כללית........................................... 133
134 ........................................... תאורת חירום
תאורת קריאה.......................................... 133

תאי אחסון
אחוריים..................................................... 514
מחזיק כוסות............................................ 516
512 ............................... מידע בטיחותי חשוב

513 ............................... משענת יד )תחתית(
513 ..................................... קונסולה מרכזית
קונסולה מרכזית )אחורית(.................... 514
תא כפפות................................................ 512
513 ........................................ תא למשקפיים

תדירות
457 ................................... כוונון לתחנות רדיו

תדלוק
הערות בטיחות חשובות......................... 170
589 ...................... AMG הערות בנוגע לרכבי
45 ............................................ מד כמות דלק

ראה דלק
171 .......................................... תהליך תדלוק

תדרים
טלפון סלולארי......................................... 585
רדיו דו-כיווני............................................. 585
שלט פתיחת דלת מוסך......................... 523

תוו/גופן
300 ............................................... הזזת הסמן
299 ..................................... החלפה לאותיות
החלפת התו/הגופן המוגדר................... 299
299 ........................................... החלפת שפה
הכנסה )ניווט(........................................... 300

 הכנסה 
)ספר כתובות, ספר טלפונים(................ 298
300 ...................................................... מחיקה

תוכניות נהיגה
אוטומטית................................................. 166
ידנית.......................................................... 168
תצוגה........................................................ 163

תוכנית החלפת הילוכים
238 ......... SETUP )הגדרה( )מחשב מובנה(

תוכנית ייצוב אלקטרונית
ראה ®ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית(

)TA( תוכנית תנועה
294 ......................................................... ניתוק
591 .................................. תוספים )שמן מנוע(
238 .................................)RACETIMER( תזמון
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456 ............................. תחנות מוגדרות מראש
תחנת רדיו

457 ........................................................ אחסון
תיבת הילוכים אוטומטית

170 ........................................... בעיה )תקלה(
הודעות מוצגות........................................ 265
164 .......................................... החלפת הילוך
המלצות נהיגה......................................... 164
156 ........................................ התחלת נסיעה
התנעת המנוע......................................... 155
ידית הילוכים............................................. 161
165 ............................... לחצן בחירת תוכנית
מצב דוושת ההאצה................................ 164
מצבי תיבת ההילוכים............................. 164
166 .... מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה
סקירה כללית........................................... 161
165 .................................................. קיק-דאון
שילוב מצב חניה...................................... 161
166 ....................... תוכנית נהיגה אוטומטית
תוכנית נהיגה ידנית................................. 168
תחומי החלפת הילוכים.......................... 167
תצוגת מצב תיבת הילוכים.................... 163
170 .......................... תצורת הפעלה בחירום

תיבת הילוכים
ידית הילוכים............................................. 161

ראה תיבת הילוכים אוטומטית
תמיכת מותניים

311 .......................... )Comand Online( כוונון
תפקוד EASY-ENTRY )כניסה קלה(

237 ......................................... הפעלה/נטרול
תפקודים/הערות..................................... 118

 ECO start/stop תפקוד 
)ECO – התחלת נסיעה/הדממה(

157 ....................... הדממת מנוע אוטומטית
הערות בטיחות חשובות......................... 156
158 ......................................... הפעלה/נטרול
158 ........................ התנעת מנוע אוטומטית
מידע כללי................................................. 157

HOLD תפקוד
הודעות מוצגות........................................ 256
נטרול......................................................... 194
תפקודים/הערות..................................... 193
תפקוד איפוס................................................ 308

 תפקוד הדממת/התנעת מנוע 
)Stop-start(

 ECO start/stop ראה תפקוד 
)ECO הדממת/התנעת(

תפקוד הפסקת פעולה
503 ......................... DVD( Video DVD וידאו(
465 .............. )MP3 ,DVD ,CD( תצורת אודיו

תפקוד הקראה בקול רם
אוטומטית................................................. 358
122 ................................................. תפקוד זיכרון

תפקוד יציאה קלה
הפעלה/ניתוק.......................................... 237
תגובה לתאונה......................................... 119
תפקודים/הערות..................................... 118
373 ................................................. תפקוד מצפן
תפקוד סגירת נוחות................................... 100

תפקוד עצירה
465 .............................................. DVD האודיו
וידאו DVD( DVD וידאו(........................... 503

תפקוד פתיחת נוחות
ראה חלונות צד

131 .............................. תפקוד תאורה אקטיבי
תפקוד תאורת פניה

הודעות מוצגות........................................ 250
תפקודים/הערות..................................... 131
348 ............................. תפקוד “עומס תנועה“

תפקודים מקוונים ואינטרנט
איפוס כיוונים............................................ 443

 אפשרויות הגדרה ליעדים/
הורדת מסלול........................................... 442
אתר סלולארי של מרצדס...................... 443
בחירת אפשרויות לחיפוש מקומי......... 439
440 ... בחירת אפשרויות לתצוגת מזג אוויר

 בחירת נתוני גישה של ספק 
421 ................................. הרשת הסלולארית
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הגדרה ידנית של נתוני גישה של ספק 
422 ................................. הרשת הסלולארית
הגדרת ה- ID להורדה............................. 442
426 ................................... הגדרת/סיום קשר
443 ............................ יישומי מרצדס נוספים
סיום קשר.................................................. 427
תפריט אפשרויות.................................... 439
תפריט AMG )מחשב מובנה(................... 238
454 ...............)Comand Online( תפריט אודיו
תפריט אודיו )מחשב מובנה(................... 228

תפריט טלפון בסיסי
386 .................................. Bluetooth® ממשק
טלפוניית נוחות........................................ 388
תפריט עזר )מחשב מובנה(..................... 231
294 .............................................. תפריט צלילים
318 .............................. תפריט רשומת כתובת
תפריט שירות )מחשב מובנה(................ 232
483 ... Bluetooth® תצוגה בסיסית של אודיו

תצוגה
303 ......................................... בחירת העיצוב

תצוגת דוגמה
רשם מוסיקה............................................ 475
464 ............................ תצורת תקליטור אודיו
תצוגת זמן הגעה......................................... 350
תצוגת טמפרטורה חיצונית.................... 223

)Comand Online( תצוגת מזג אוויר
435 ......................................... בחירת המקום
בחירת המקום במפת מזג האוויר......... 437
בחירת מיקומים בטבלת המידע........... 435
הפעלה...................................................... 434
הצגת מפת מזג האוויר........................... 437
טבלת מידע.............................................. 434
434 ......................................................... ניתוק
תצוגת מסלול.............................................. 351
תצוגת מרחק )מחשב מובנה(................ 231

SPORT תצורת התנהגות כביש
76 .....................)AMG הפעלה/נטרול )רכבי
נורת אזהרה.............................................. 274

תצורת טלפון
392 ................................................... חיוג חוזר
תצורת כבישים מהירים............................. 131

תצורת נגן תקליטורים
469 ................................. אפשרויות השמעה
תצורת פנסים קדמיים אוטומטיים........ 127

 תצורת פעולה בחירום של 
170 ........................ תיבת הילוכים אוטומטית

תקלה/תקלת שבר
ראה צמיג נקור

ראה גרירה
470 ......................... תקליטורים רב שימושיים
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ספר הוראות הפעלה דיגיטלי לנהג
בנוסף לספר הוראות ההפעלה המודפס, 

ארנק מסמכי הרכב כולל הוראות הפעלה 
נוספות כדוגמת:

• ספר הוראות הפעלה דיגיטלי לנהג על 	
גבי תקליטור

• חוברת שירות	
• תוספות התלויות באבזור	

ספר הוראות ההפעלה המודפס מספק 
מידע על תפקודים נבחרים ברכבך.
אתה גם יכול לגשת לספר הוראות 

 .COMAND Online ההפעלה הדיגיטלי דרך
אם יש לך שאלות נוספות שאינן מכוסות 

בספר הוראות ההפעלה המודפס, אנא 
בדוק בספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי.

לא תחוייב בכל עלות אם תפנה ותקרא    
בספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי. הוא 

עובד בלי להתחבר לאינטרנט.
בפרקים הבאים תמצא מידע נוסף בנוגע 

ל:
• אופן הפעלת ספר הוראות ההפעלה 	

הדיגיטלי
• אפשרויות הגישה השונות מהתפריט 	

הבסיסי
ישנן שלוש אפשרויות גישה דרך התפריט 

הבסיסי של ספר הוראות ההפעלה 
הדיגיטלי:

• חיפוש ויזואלי	
• חיפוש באמצעות מילת מפתח	
• תוכן עניינים	

התקנה
בדוק האם ספר הוראות ההפעלה מותקן 

כבר או לא. כדי לעשות זאת, אחזר את 
ספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי דרך 

COMAND Online בצורה הבאה:
ee ,COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה

בחר בסמל  מתוך עמודת התפריט 
בצג COMAND ולחץ על  לאישור.

ee Owner's" בחר בכרטיס הבחירה
Manual" )ספר הוראות הפעלה( ואשר 

. באמצעות 
ישנן שתי אפשרויות:

1. ספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי מותקן. 
התפריט הבסיסי של ספר הוראות 

ההפעלה הדיגיטלי נפתח.
2. ספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי אינו 

 The :מותקן. מופיעה ההודעה הבאה
 Owner's Manual has not yet been

installed. )ספר הוראות ההפעלה עדיין 
 Please insert the correct .)אינו מותקן
disc. אנא הכנס את התקליטור הנכון.

אם ספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי טרם 
הותקן, יש לך אפשרות להתקינו בעצמך. 

את תקליטור ההתקנה הנדרש תוכל 
למצוא בתיק מסמכי הרכב.

משך תהליך ההתקנה עשוי להשתנות. 
תהליך ההתקנה אורך כ- 25 דקות. משך 

הזמן ישים אם אתה מתקין את ספר 
הוראות ההפעלה הדיגיטלי בעוד הרכב 

נייח וכי תפקודי COMAND Online אחרים 
אינם פעילים. משך תהליך ההתקנה עשוי 

 COMAND Online לגדול בהתאם לתפקודי
כדוגמת ניווט או טלפוניה הנמצאים 

בשימוש באותה העת.
אם אתה נתקל בבעיות כלשהן במהלך 

ההתקנה, אנא צור קשר עם מרכז שירות 
מורשה מרצדס.

ee להתקנת ספר הוראות ההפעלה
הדיגיטלי: עצור את הרכב בבטחה, 

שים לב לכביש ולמצב התנועה בו.
ee סובב את המפתח למצב 2 במתג

ההתנעה.
ee.COMAND Online הפעל את
ee הכנס את תקליטור ההתקנה בכונן

.CD/DVD -ה
ee פעל על פי שלבי ההתקנה המופיעים

.COMAND בצג
אם הבדיקה לא היתה מוצלחת,    
 The disc מופיעה הודעה, למשל

 containing the Digital Owner's Manual
 is not supported by the system

)התקליטור הכולל את ספר הוראות 
ההפעלה אינו נתמך על ידי המערכת(. 

Ejecting disc. הוצאת תקליטור. אנא 
צור קשר עם מרכז שירות מורשה 

מרצדס.
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ee עם השלמת ההתקנה: אשר את
הוצאת תקליטור ההתקנה באמצעות 

.COMAND -גלגלת בקר ה
לביטול ההתקנה: במהלך תהליך    

ההתקנה אתה יכול לבטל את 
ההתקנה של ספר הוראות ההפעלה 

הדיגיטלי. ניתן להמשיך את ההתקנה 
בשלב מאוחר יותר.

להמשך ההתקנה: הכנס שוב את   
 CD/DVD -תקליטור ההתקנה לכונן ה
ופעל על פי הוראות ההתקנה כמתואר 

לעיל.
הערות הפעלה

מבוא
בנוסף לספר הוראות ההפעלה המודפס, 

ארנק מסמכי הרכב כולל הוראות הפעלה 
נוספות כדוגמת:

• ספר הוראות הפעלה דיגיטלי לנהג על 	
גבי תקליטור

• חוברת שירות	
• תוספות התלויות באבזור	

ספר הוראות ההפעלה המודפס מספק 
מידע על תפקודים נבחרים ברכבך.
אתה גם יכול לגשת לספר הוראות 

 .COMAND Online ההפעלה הדיגיטלי דרך
אם יש לך שאלות נוספות שאינן מכוסות 

בספר הוראות ההפעלה המודפס, אנא 
בדוק בספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי.

לא תחוייב בכל עלות אם תפנה    
ותקרא בספר הוראות ההפעלה 

הדיגיטלי. הוא עובד בלי להתחבר 
לאינטרנט.

בפרקים הבאים תמצא מידע נוסף בנוגע 
ל:

• אופן הפעלת ספר הוראות ההפעלה 	
הדיגיטלי

• אפשרויות הגישה השונות מהתפריט 	
הבסיסי

ישנן שלוש אפשרויות גישה דרך התפריט 
הבסיסי של ספר הוראות ההפעלה 

הדיגיטלי:
• חיפוש ויזואלי	
• חיפוש באמצעות מילת מפתח	
• תוכן עניינים	

חיפוש ויזואלי
החיפוש הויזואלי מאפשר לך לחקור 

"וירטואלית" את רכבך. אתה יכול להתחיל 
מהמראה החיצוני של הרכב או מהמראה 
הפנימי, אתה יכול לגשת להרבה נושאים 
שונים המכוסים בספר הוראות ההפעלה. 

כדי לגשת לפרק הפנים של הרכב, בחר 
"Interior" )פנים( באזור עמוד הכותרת.

עמודת נושא( 1)
כותרת פרק נבחר( 2)
רכיב רכב אקטיבי( 3)
ee  סובב את  או החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND לבחירת 
רכיבי הרכב האקטיביים. רכיבים 

פרטניים מודגשים בצבע. רק רכיב רכב 
אחד למראה מודגש.

ee לאישור החלק הנבחר עכשווית, לחץ
.COMAND -על  בגלגלת בקר ה
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לאחר שבחרת את הקטע, קורה אחד 
מהבאים:

• אתה עובר ישירות לחלק המתאים 	
בספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי.

• נפתחת רשימה מורחבת עם כותרות 	
משנה שממנה אתה יכול לבחור 

.COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה
• אתה למעשה יורד בעומק החיפוש 	

הויזואלי. כאן אתה יכול לעדן את 
חיפושיך. סובב את  או החלק את 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
לבחירת רכיבי הרכב הפרטניים 

המודגשים באדום )3(.
ee לחזרה לעמוד הקודם: לחץ על לחצן

 הסמוך לגלגלת בקר 
.COMAND -ה 

העמוד הקודם נפתח.

חיפוש באמצעות מילת מפתח
החיפוש על פי מילת מפתח מאפשרת לך 

לבצע חיפוש מילת מפתח באמצעות 
הקשת תווים. תאור מפורט של הקשת 

 COMAND" תווים ניתן למצוא בפרק
Online" תחת "הקשת תווים )טלפוניה(" 

) עמוד 298(.

רשימת בחירה של מילות מפתח ( 1)
זמינות

עמודת תווים( 2)
 סמל חזרה( 3)
ee להקשת מילת מפתח: סובב את

 או החלק את  בגלגלת 
בקר ה- COMAND לבחירת התו. 

 החלק  בגלגלת בקר 
ה- COMAND עד להחלפת עמודת 

התווים.

ee לאישור התו, לחץ  בגלגלת בקר
 .COMAND -ה 

אז מסוננת רשימת הבחירה )1(.
ee -בחר תווים באותה הדרך עד ש

COMAND Online קופצת אוטומטית 
לרשימת הבחירה )1(.

לחילופין, אתה יכול לאחזר את רשימת 
.OK הבחירה על ידי לחיצה על

תוכן עניינים
בתוכן העניינים, הנושאים ערוכים על פי 

אותו הסדר כמו בספר הוראות ההפעלה 
המודפס. אתה יכול לבחור את הקטע 

ולאחר מכן את קטע המשנה.

עמודת נושא( 1)
קטע נבחר עכשווית בתוכן העניינים( 2)
קטע שלא נבחר עכשווית בתוכן ( 3)

העניינים
ee  סובב את  או החלק

בגלגלת בקר ה- COMAND לבחירת 
הקטע המבוקש.

ee לאישור הבחירה, לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

נפתחת רשימת בחירה נוספת עם 
קטעי משנה מתאימים.

ee בחר את קטע המשנה המתאים
באותה הדרך.
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הפעלה

 סמל חזרה( 1)
אזהרה מוסתרת( 2)
עמודת נושא( 3)
קשור לפרק המשך( 4)
ee לניווט בדף תוכן עניינים: סובב

 או החלק  בגלגלת בקר 
ה- COMAND כדי לגלול את הטקסט 

מעלה ומטה.
ee :לניווט החוצה מדף תוכן העניינים

 COMAND -סובב  בגלגלת בקר ה
שמאלה ובחר ב-  לחצן )1(. 

לחילופין, לחץ על לחצן  הסמוך 
.COMAND -לגלגלת בקר ה 

העמוד הקודם נפתח.
או
ee סובב  או החלק  בגלגלת בקר

ה- COMAND מעלה לסריקת החלק 
העליון ביותר של עמוד תוכן העניינים.

ee -החלק  בגלגלת בקר ה
COMAND מעלה שוב לבחירת עמודת 

הנושאים )3(.
ee  סובב  או החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND לבחירת 
הקטע או קטע המשנה המבוקש. אשר 

. באמצעות 
עמודת הנושאים הנבחרים נפתחת 

וכוללת את כל קטעי המשנה.
ee לבחירת קישורית )4(: קישוריות

מודגשות אוטומטית כאשר אתה סורק 
את הטקסט. כאשר בחרת קישורית, 
.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה 

עמוד התוכן המבוקש נפתח.

ee לפתיחת הערות אזהרה, הערות
לאיכות הסביבה ומידע על תקלות: 
בעת גלילה דרך הטקסט, הסמן קופץ 
אוטומטית לאזהרות הנפתחות, מידע 

סביבתי ומידע על תקלות. כאשר 
בחרת בהערה, לחץ  בגלגלת בקר 

.COMAND -ה 
הערת האזהרה, הערת איכות הסביבה 
או מידע תקלות נפתחות באותו עמוד.

ee לניווט החוצה מספר הוראות
ההפעלה הדיגיטלי:  לחץ והחזק את 

 לחצן  הסמוך לגלגלת בקר 
.COMAND -ה 

נפתח חלון ואתה נשאל אם ברצונך 
לצאת מהדפדפן.

ee.)כן( "Yes" -אשר ב
הסקירה הכללית של תפקודי 

COMAND Online נפתחת.
ee תפקודי החלפה מספר הוראות

 COMAND -הפעלה דיגיטלי ל
Online באמצעות לחצני התפקוד 
 , של COMAND: לחץ על לחצן 

 COMAND -או  ב  ,
.Online 

התפריט המבוקש נפתח.
ee לחזרה לספר הוראות ההפעלה

הדיגיטלי:  השתמש בגלגלת בקר 
ה- COMAND לבחירת סמל  

בעמודת התפריט ולחץ על  
לאישור.

נפתח העמוד האחרון שאוחזר בספר 
הוראות ההפעלה הדיגיטלי.

 "Digital Owner's Manual" תפקוד   
)ספר הוראות הפעלה דיגיטלי לנהג( 

מנוטרל בעוד אתה נוהג, מסיבות 
בטיחותיות.
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מידע על המוצר

הגנה על הסביבה
הערות כלליות

 הערה לאיכות הסביבה
מדיניותה המוצהרת של חברת דיימלר 

היא הגנה מקיפה על הסביבה.
מטרות אלו נועדו לשימור משאבי הטבע 
המהווים את הבסיס לחיינו בכדור הארץ 
ואשר בהם ייעשה שימוש מצומצם ככל 
האפשר באופן שיביא בחשבון את צרכי 

הטבע והמין האנושי כאחת.
על ידי הפעלת רכבך בצורה אחראית 

לסביבה.
צריכת הדלק ומידת השחיקה של 
המנוע, תיבת ההילוכים, הבלמים 
והצמיגים תלוים בגורמים הבאים:

• תנאי ההפעלה של רכבך	
• סגנון הנהיגה האישי שלך	

ביכולתך להשפיע על שני גורמים אלה. 
לכן, זכור תמיד את הבאים:

תנאי הפעלה:
• הימנע מנסיעות קצרות, היות ואלה 	

מגדילות את צריכת הדלק.
• וודא שלחץ האוויר בצמיגים תמיד 	

תקין.
• אל תישא מטענים שאינם נחוצים.	
• עקוב אחר צריכת הדלק של הרכב.	
• הסר את הגגון כאשר זה אינו נחוץ 	

עוד.
• רכב המטופל בצורה סדירה יסייע 	

בהגנה על איכות הסביבה. לכן, 
הקפד על תדירות השירות.

• דאג לביצוע עבודת האחזקה במוסך 	
מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.
סגנון נהיגה אישי:

• אל תלחץ על דוושת ההאצה בזמן 	
התנעת המנוע.

• אל תחמם את המנוע כאשר הרכב 	
נייח.

• נהג בזהירות ושמור מרחק מספיק 	
מהרכב הנוסע לפניך.

• הימנע מהאצות פתאומיות מרובות.	
• החלף הילוכים בתזמון נכון והשתמש 	

בכל הילוך עד ל- 2/3 ממהירות 
המנוע המרבית.

• דומם את המנוע כאשר אתה "תקוע" 	
בפקק.

מידע על המוצר
חברת מרצדס ממליצה שתשתמש רק 

בחלפים מקוריים או תחליפיים ואביזרים 
אשר אושרו לרכב המרצדס שלך.

חברת מרצדס בוחנת חלפים מקוריים 
ואביזרים שאושרו במיוחד לרכבך, במונחי 
אמינות, בטיחות ותאימות. למרות מחקרי 
השוק, חברת מרצדס אינה יכולה להעריך 

חלקים אחרים. לכן, חברת מרצדס אינה 
מקבלת על עצמה אחריות לשימוש 

בחלפים תחליפיים ברכבי מרצדס.
זה גם המקרה, אפילו ואלו אושרו באופן 

בלתי תלוי או רשמי.
לשימוש בחלקים שאינם מאושרים עלולה 
להיות השפעה שלילית על בטיחות הרכב.

לכן, חברת מרצדס ממליצה שתשתמש 
רק בחלפים מקוריים ואביזרים אשר אושרו 

לרכב המרצדס שלך.
חלקים מקוריים של מרצדס וחלקי הסבה 

ואביזרים מאושרים, ניתן לרכוש במרכזי 
השירות המורשים של מרצדס. כאן תקבל 

ייעוץ אודות השינויים הטכניים המותרים 
והחלקים יותקנו בצורה מקצועית.



39
וא

מב
בטיחות הפעלה

ספר הוראות הפעלה לנהג

הערות כלליות
לפני שאתה יוצא לנסיעתך הראשונה, 
קרא בעיון את ספר הוראות ההפעלה 

ולמד להכיר את רכבך.
לבטיחותך ולהארכת חיי השירות של 

הרכב, פעל על פי ההוראות, האזהרות 
וההערות בספר הוראות הפעלה זה. 

התעלמות מהן עשויה לגרום נזק לרכב 
ולפציעות אישיות.

ציוד הרכב
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל 

הדגמים והציוד האופציונאלי הזמין לרכבך 
במועד הפקתו של הספר. אפשריים 
הבדלים ספציפיים למדינה. שים לב 
שרכבך עשוי שלא להיות מצויד בכל 

המאפיינים המתוארים. זה גם המקרה 
במערכות ותפקודים הקשורים לבטיחות. 
לכן, הציוד ברכבך עשוי להיות שונה מזה 

המתואר והמאויר בספר זה.
תיעוד חוזה המכירה המקורי של רכבך 

כולל רשימה של כל המערכות ברכב.
במידה ויש לך שאלות כלשהן הנוגעות 

לציוד ואופן פעולתו, אנא פנה לכל נציג 
מורשה מרצדס.

ספר הוראות ההפעלה וחוברת השירות 
הם מסמכים חשובים ויש לשמור אותם 

ברכב.

בטיחות הפעלה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
כל העבודות המבוצעות ברכב, במיוחד 

אלו הקשורות לבטיחות או במערכות 
הקשורות לבטיחות; חייבות להתבצע 

במרכזי שרות מורשים של מרצדס.

 אזהרה
מערכות בטיחות מסוימות פועלות רק 

כאשר המנוע פועל. מסיבה זאת, אל 
תדומם את המנוע תוך כדי נסיעה. 

אחרת, מערכות הבטיחות ברכבך עשויות 
שלא לפעול נכונה וכתוצאה מכך לא 
יוכלו להגן עוד עליך ועל האחרים כפי 

שהן תוכננו. בנוסף, ישנה סכנה של אובדן 
שליטה ברכב תוך גרימה לתאונה.

 אזהרה
כאשר מבוצעת עבודה בצורה לא נכונה, 

או שמבוצעים שינויים ברכב, כדוגמת 
ניתוב כבלים מתחת לחיפויים, אלו 

עשוים לגרום למערכות הבטיחות ברכב 
להפסיק לפעול בצורה תקינה. כתוצאה 

מכך, מערכות הבטיחות עלולות שלא 
להגן עליך ועל אנשים אחרים כפי שהן 

תוכננו. בנוסף, ישנה סכנה של אובדן 
שליטה ברכב תוך גרימה לתאונה.

לכן, על כל העבודות והשינויים ברכב, 
כדוגמת התקנות או שינויים, להיעשות 

במרכז שירות מורשה.

 אזהרה
עבודה המבוצעת בצורה לא נכונה על 

הציוד האלקטרוני, והתוכנה שלו, עלולה 
להשבית את פעולתו של ציוד זה. 

המערכות האלקטרוניות פועלות ברשת 
דרך ממשקים. "התעסקות" עם מערכות 
אלקטרוניות אלה עלולה לגרום לתקלות, 

גם אם המערכות לא שונו. תקלות מסוג 
זה עלולות להשפיע לרעה על בטיחותו 

התפעולית של הרכב ובטיחותך האישית. 
לכן, עליך לוודא שכל העבודות והשינויים 
במערכות והרכיבים האלקטרוניים ייעשו 

במוסך מורשה.
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הצהרת תאימות
רכיבי רכב אלחוטיים

המידע הבא ישים לכל הרכיבים של הרכב 
ושל מערכת COMAND ולמערכת 

הקולטים ו/או משדרים גלי רדיו:
הרכיבים של רכב זה הקולטים ו/או 

משדרים גלי רדיו עונים לדרישות 
הבסיסיות ולכל התנאים המתאימים 

לתקנה EC/1999/5. מידע נוסף על כך 
תוכל לקבל בכל מרכז שירות מורשה 

מרצדס.
)תאימות אלקטרומגנטית – 

)Electromagnetic Compatibility
התאימות האלקטרומגנטית של רכיבי 
הרכב נבדקה ואושרה בהתאם לגרסה 
העדכנית של תקנה EEC/72/245 או 

.ECE-R 10 המקבילה ECE תקנת

חיבור אבחון

 אזהרה
אם אתה מחבר ציוד לשקע האבחון, הוא 

יכול להשפיע על פעולתן של מערכות 
הרכב. זה יכול לגרום להתפשרות על 
הבטיחות התפעולית של רכבך בזמן 

הנסיעה. קיימת סכנת תאונה.
אל תחבר ציוד כלשהו לשקע האבחון.

 אזהרה
ציוד או כבלים משוחררים המחוברים 
לשקע האבחון עלול להפריע למרווח 

הדוושות. הציוד או הכבלים עלולים 
להיתפס בין הדוושות בזמן נהיגה 

ולהפריע בתפעול דוושת הבלם או דוושת 
ההאצה. קיימת סכנת תאונה.

אל תחבר ציוד כלשהו באזור תא הרגליים 
של הנהג.

אם מדוממים את המנוע ונעשה   
שימוש בציוד בשקע האבחון, מצבר 

הרכב עלול להתרוקן.
שקע האבחון מיועד אך ורק לחיבורו של 

ציוד אבחון בידי מוסך מורשה, מומלץ 
מרכז שירות מורשה מרצדס.

חיבור ציוד לשקע האבחון יכול לגרום, 
למשל, לאיפוס מידע הפליטה המנוטר. 

הדבר עלול לגרום לרכב שלא לעמוד 
בדרישות הפליטה במבחן הרישוי הבא.

מרכז שרות מורשה מרצדס
למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס, יש את המיומנויות 

המיוחדות הנדרשות והאיכויות לבצע 
נכונה כל עבודה ברכבך. האמור נכון 

במיוחד לעבודות הקשורות בבטיחות.
הקפד על ההערות בחוברת השירות.

דאג תמיד לביצוע עבודת האחזקה במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס:
• עבודות הנוגעות לבטיחות	
• עבודות שירות ואחזקה	
• עבודות תיקון	
• שינויים, התקנות והמרות	
• עבודה על רכיבים אלקטרוניים	

חברת מרצדס ממליצה שתשתמש 
במרכזי השירות של מרצדס.

רישום הרכב
חברת מרצדס מבקשת ממרכזי השירות 

שלה לבצע בדיקות טכניות ברכבים 
מסוימים. האיכות או הבטיחות של הרכב 

משתפרת כתוצאה מבדיקות אלו.
חברת מרצדס יכולה ליידע אותך על קיומן 

של בדיקות לרכב רק אם נתוני הרישום 
שלך נמצאים ברשותה.

יתכן ורכבך לא נרשם עדיין תחת שמך 
במקרים הבאים:

• אם רכבך לא נרכש אצל סוכן מומחה 	
מאושר.

• רכבך טרם נבחן בידי מרכז שירות 	
מורשה מרצדס.
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נתונים השמורים ברכב

מומלץ שתדאג לרישום רכבך באחד 
ממרכזי השירות של מרצדס.

יידע את חברת מרצדס מיד לאחר שינוי 
כתובת או שינוי בעלות על הרכב.

שימוש נכון

 אזהרה
ברכבך מודבקות מדבקות אזהרה שונות. 

אלו נועדו למשוך את תשומת לבך, 
ותשומת ליבם של אחרים, לסכנות 

שונות. לכן, אין להסיר מדבקות אזהרה 
שונות, אלא אם מצוין הדבר במפורש 

במדבקה עצמה.
אם תסיר את מדבקות האזהרה, אתה או 

אחרים עלולים להיפצע מחוסר ידע 
ומודעות לסכנות הקיימות.

הקפד על המידע הבא בעת נהיגה ברכב:
• הערות הבטיחות בספר הוראות 	

הפעלה זה
• פרק "מפרטים טכניים" בספר הוראות 	

הפעלה זה
• כללי וחוקי נסיעה בכביש	
• חוקים ותקני בטיחות הנוגעים לכלי 	

רכב ממונעים

אחריות מרומזת
פעל על פי ההוראות בספר הוראות   

הפעלה זה בנוגע להפעלה נכונה של 
הרכב, כמו גם על גרימת נזק אפשרי 

 לרכב.
נזק לרכבך הנובע מפעולה המנוגדת 

להוראות אינו מכוסה על ידי האחריות 
המשתמעת של מרצדס או על ידי 
האחריות המוענקת לרכב חדש או 

משומש.

נתונים השמורים ברכב
מספר רכיבים אלקטרוניים ברכב כוללים 

זיכרונות נתונים.
זיכרונות נתונים אלו שומרים זמנים או 

באורח קבע מידע טכני בנוגע ל:
• תנאי השימוש ברכב	
• אירועים	
• תקלות	

מידע טכני זה מתעד באופן כללי את מצב 
הרכיב, המכלל, המערכת או סביבה.

אלו הם, למשל:
•  תנאי הפעולה של רכיבי מערכת.	

האמור כולל למשל מפלסי נוזלים.
• הודעות סטטוס מהרכב ומרכיבים 	

פרטניים ברכב. האמור כולל למשל, 
מספר סיבובי גלגל/מהירות, האטה, 

תאוצה רוחבית.
• תקלות ברכיבי מערכות חשובות. 	

האמור כולל למשל אורות, בלמים.
• תגובות הרכב במצבי נהיגה מיוחדים. 	

האמור כולל למשל, התנפחות כריות 
אוויר, התערבות של מערכות בקרת 

יציבות.
• תנאים סביבתיים. האמור כולל למשל 	

טמפרטורה חיצונית.
נתונים אלו הם בעלי אופי טכני בלעדי 

ומשמשים ל:
• לסייע באיתור ותיקון תקלות ופגמים	
• אופטימיזציית תפקודי הרכב	

לא ניתן להשתמש במידע למעקב אחר 
תנועות הרכב או מרחקי הנסיעה שעבר.
כאשר רכבך מטופל, מידע טכני זה ניתן 
לקריאה מתוך האירוע וזיכרון התקלות.

השירותים כוללים:
• תיקונים	
• תהליכי שירות	
• תביעות במסגרת האחריות	
• אבטחת איכות	

מידע זה נקרא על ידי עובדים מורשים 
ברשת מרכזי השירות )כולל יצרנים( 

המשתמשים במכשירי אבחון מיוחדים.
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שמירת זכויות יוצרים

שם תוכל למצוא מידע נוסף, אם יש צורך 
בכך.

לאחר שתוקנה התקלה, המידע בזיכרון 
התקלות נמחק או משוכתב בהתאמה.

בתנאי פעולה רגילים, מצבים עלולים 
להפוך לבעלי אופי אישיים יחד עם מידע 
אחר, ובמידת הצורך, בהיוועצות ואישור 

על ידי גורם רשמי.
דוגמאות לכך כוללות:

• דיווחי תאונה	
• נזק לרכב	
• עדות עדי ראייה	

מאפיינים נוספים המוסכמים חוזית עם 
הלקוח מאפשרים השגת מידע ספציפי על 

הרכב מתוך הרכב. מאפיינים נוספים אלו 
כוללים את מיקום הרכב בחירום, למשל.

שמירת זכויות יוצרים

הערות כלליות
ביכולתך למצוא מידע בחינם ומקור פתוח 

לתוכנות המשמשות ברכבך וברכיביו 
האלקטרוניים באתר הבא:

http://www.mercedes-benz.com/ opensource
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עמדת הנהג

עמדת הנהג

עמודתפקוד
מתגי החלפת הילוכים )1(

בגלגל ההגה
166

129מתג משולב)2(
מתג כיוון מיקום גלגל )3(

ההגה
118

צופר)4(
45לוח מחוונים)5(
תצוגות אזהרה – )6(

פרקטרוניק
201

51לוח בקרה עליון)7(
140מערכות בקרת אקלים)8(

עמודתפקוד
מנעול מתג התנעה)9(

Start/Stop לחצן
153
153

178ידית בקרת שיוט)10(
173בלם חניה חשמלי)11(
126מתג תאורה)12(
531לפתיחת מכסה המנוע)13(
40שקע אבחון)14(
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לוח מחוונים

לוח מחוונים

תצוגות ובקרות

עמודפעולה 
מד מהירות עם מקטעים )1(

)סיגמנטים(
223

מד כמות דלק)2(
222מד סיבובי מנוע)3(
222טמפרטורת נוזל קירור)4(
224צג רב תפקודי)5(
222תאורת לוח מחוונים)6(

לוח מחוונים: קילומטרים   
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לוח מחוונים

נורות ביקורת ואזהרה

עמודפעולה 
 אורות נסיעה )1(

)נמוכים(
127

 פנסים צידיים )2(
)AMG רכבי(

128

 )3(ESP® 273

 אורות דרך )4(
)גבוהים(

129

 בלם חניה חשמלי )5(
)אדום(

276

 בלם חניה חשמלי )6(
)צהוב(

276

279 אזהרת מרחק)7(

129  איתות פניה)8(

280 מנטר לחץ צמיגים)9(

עמודפעולה 
)10(SRS 276
269 חגורות בטיחות)11(

 תצורת התנהגות )12(
כביש ספורטיבית )רכבי 

)AMG

274

277 נוזל קירור)13(

128 פנס ערפל אחורי)14(

276 אבחוני מנוע)15(

276 דלק רזרבי)16(

)17(ESP® OFF 273

)18(ABS 271

271 בלמים)19(
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גלגל הגה רב תפקודי

גלגל הגה רב תפקודי

עמודפעולה 
224צג רב תפקודי )1( 
 )2(COMAND 284צג

מתגים על לינגואטרוניק; )3( 
ראה את הוראות 

ההפעלה הנפרדות
 )4( 

סירוב קבלת שיחה או 
סיום שיחה 

229

יציאה מספר הטלפונים/
זיכרון חיוג חוזר

 
ביצוע או קבלת שיחה
החלפה לזיכרון החיוג 

החוזר
 

כוונון עוצמת השמע

השתקה

עמודפעולה 

 )5(
223בחירת תפריט 

 
בחירת תפריט משנה או 
סריקה בתוך הרשימות 

223

223אישור בחירה 
241הסתרת הודעות מוצגות 

223לאחור )6( 
הפסקת הפעולה של 

לינגואטרוניק; ראה 
הוראות הפעלה נפרדות
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קונסולה מרכזית

קונסולה מרכזית

קונסולה מרכזית, חלק עליון

עמודפעולה 
 )1(Comand Online289
116 חימום מושב )2( 

117 אוורור מושב )3( 
 )4(AIRSCARF 117

201 פרקטרוניק )4( 
 תאורת חירום )6( 

130)מהבהבים( 

עמודפעולה 
  נורת ביקורת )7( 

 PASSENGER AIRBAG“
OFF“ כרית האוויר של 

הנוסע הקדמי

66

 ®ESP )למעט רכבי )8( 
)AMG75

 תפקוד התנעת/
הדממת מנוע )רכבי 

)AMG
156
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)AMG קונסולה מרכזית, חלק תחתון )למעט רכבי

עמודפעולה 
513תא אחסון)1(

516מחזיקי כוסות
517מאפרה 

)2(COMAND -291גלגלת בקר ה
310כוונון המושב)3( 
306לחצן מועדפים)4(
103מתג חלון גג)5(
פתיחת/סגירת חלונות )6(

הצד
99

פתיחת/סגירת בולם )7(
רוחות פרצים

107

513תא אחסון)8(
518מצת סיגריות

519שקע אספקת חשמל
שילוב תיבת הילוכים )9(

)P( למצב חניה
161

 לחצן הדממת/)10(
Start/( התנעת מנוע

)Stop

156

עמודפעולה 
תצוגת תפריט מצב )11(

 COMAND הנהיגה בצג
)רכבים בעלי בקרת מרכב 

אקטיבית(

198

196 הגדרת גובה הרכב)12(

195כוונון הגדרת המתלים)13(
כוונון הגדרת המתלים 

)רכבים בעלי בקרת מרכב 
אקטיבית(

197

 בחירת תוכנית )14(
נהיגה/לחצן בחירת 

תוכנית

165

164מצבי תיבת ההילוכים)15(
161ידית הילוכים)16(
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עמודפעולה 
תא אחסון)1(

מחזיקי כוסות
מאפרה 

513
516
517

)2(COMAND -291גלגלת בקר ה
310כוונון מושבים)3( 
306לחצן מועדפים)4(
103מתג חלון גג)5(
פתיחת/סגירת חלונות )6(

הצד
99

פתיחת/סגירת בולם )7(
רוחות פרצים

107

תא אחסון)8(
מצת סיגריות

שקע אספקת חשמל

513
518
519

שילוב תיבת הילוכים )9(
)P( למצב חניה

161

עמודפעולה 
165בוחר תוכנית נהיגה)10(
 לחצן )תוכנית )11(

נהיגה או אחזור/שמירת 
כוונון מתלים(

166

 כוונון הגדרת )12(
המתלים

200

)13(ESP® 75
164מצבי תיבת ההילוכים)14(
161ידית הילוכים)15(

)AMG קונסולה מרכזית, חלק תחתון )רכבי



עמודפעולה 
 הדלקה/כיבוי של )1(

מנורת קריאה שמאלית
133

 הדלקה/כיבוי של )2(
התאורה הפנימית

133

 )3( MAGIC הפעלת 
SKY CONTROL )בקרת 

בהירות חלון הגג(

108

 הדלקה/כיבוי של )4(
בקרת התאורה 

האוטומטית הפנימית

133

עמודפעולה 
 הדלקה/כיבוי של )5(

מנורת קריאה ימנית
133

81 נטרול הגנת הגרירה)6(

119מראה פנימית)7(
לחצנים של שלט פתיחת )8(

דלת מוסך
523

 נטרול גלאי הנפח )9(
הפנימי

82

513תא למשקפיים)10(
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לוח בקרה עליון

לוח בקרה עליון



לוח בקרה בדלת

עמודפעולה 
90פתיחת הדלת)1(
  שחרור )2(

נעילה/נעילה של הרכב
91

113כוונון המושב)3(
)4(   

אחסון בזיכרון של 
המושב, מראות הצד 

החיצוניות וגלגל ההגה 
122)תפקוד זיכרון(

 כוונון מושב הנוסע 
114הקדמי ממושב הנהג

עמודפעולה 
 פתיחת דלת תא )5(

המטען
97

 פתיחת/סגירת דלת 
תא המטען

97

)6(   
כוונון וקיפול המראות 

החיצוניות פנימה/החוצה 
119בצורה חשמלית

 פתיחת/סגירת )7(
98חלונות הצד
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    
הדגמים, הסדרות והציוד האופציונאלי 

לרכבך אשר היה זמין במועד הורדת 
הספר לדפוס. שינויים אפשריים 

הנובעים משוק היעד. שים לב שיתכן 
שרכבך לא יהיה מצויד בכל התפקודים 

המתוארים. זה גם המקרה בנוגע 
למערכות ותפקודים הקשורים 

לבטיחות.
אנא קרא את המידע הנוגע למוסכים    

מורשים: ) עמוד 40(.

אזעקה

ee )1( להפעלה: לחץ על  לחצן
למשך שנייה אחת לפחות.

נשמעת אזעקה והתאורה החיצונית 
מהבהבת.

ee.לנטרול: לחץ על  לחצן )1( שוב
או
ee.הכנס את המפתח למתג ההתנעה
או
eeKEYLESS-GO Start/ לחץ על לחצן

Stop
מפתח KEYLESS-GO חייב להיות    

ברכב.

בטיחות הנוסעים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם עבודה זו אינה מבוצעת בצורה נכונה, 
עלולה להיות לכך השפעה על הבטיחות 
התפעולית של הרכב. הדבר עלול לגרום 
לאובדן שליטה ברכב, תוך גרימה לתאונה 
מערכות  מכך,  יתרה  מכך.  כתוצאה 
הבטיחות לא תהיינה מסוגלות להגן עליך 

ועל האחרים כפי שהם תוכננו לכך.
דאג לביצוע עבודת השירות במוסך 

מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 
מרצדס.

 אזהרה
שינויים או עבודה המבוצעת בצורה לא 

נכונה בחלקים הבאים יכולים לגרום 
למערכות הריסון שלא לפעול כפי 

שתוכננו:
• מערכת הריסון, הכוללת את חגורות 	

הבטיחות ונקודות העיגון שלהן, 
מותחני SRS חגורות הבטיחות, 

מגבילי הכוח וכריות האוויר
• החיווט	
• מערכות אלקטרוניקה המחוברות 	

ברשת
כריות האוויר ומותחני SRS חגורות 
הבטיחות עלולים שלא להתנפח או 

לפעול בתאונה למרות שכוח התאוטה 
היה ברמה מספקת להפעלת המערכות, 

או שאלו יופעלו בטעות. מסיבה זאת, 
לעולם אין לבצע שינויים במערכות 

הריסון.
לכן, אסור לך להתעסק עם הרכיבים 

האלקטרוניים או בתוכנות שלהן.
חגורות בטיחות, יחד עם מערכת הריסון הן 
מערכות  השנייה,  את  האחת  משלימות 
 .)55 ) עמוד  ומתואמות  ריסון משולבות 
אלו מפחיתות את סכנת הפציעה במצבי 
תאונה ספציפיים, סוגי תאונה מוגדרים ולכן 
מגבירים את בטיחות הנוסעים. מכל מקום, 
חגורות הבטיחות וכריות האוויר באופן כללי 
אינן מגנות מפני חפצים החודרים מבחוץ 

לתוך הרכב.
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כדי להבטיח שמערכות הריסון יוכלו לספק 
את מלוא יכולות ההגנה שלהן, וודא כי:

• המושב ומשענת הראש מכווננים היטב 	
) עמוד 112(

•  חגורת הבטיחות נחגרה כהלכה	
) עמוד 62(

• כריות האוויר יכולות להתנפח בצורה 	
תקינה אם הן מופעלות ) עמוד 56(

• גלגל ההגה מכוונן היטב ) עמוד 118(	
• מערכות הריסון לא עברו שינוי כלשהו	

כריות האוויר מגבירות את ההגנה על 
נוסעי הרכב החוגרים חגורות בטיחות. בכל 

מקרה, כריות האוויר מהוות אמצעי הגנה 
משלים לחגורות הבטיחות אך בשום אופן 

הן לא נועדו להחליפן. על נוסעי הרכב 
לחגור נכונה את חגורות הבטיחות שלהם 

בכל עת, גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר. 
כריות האוויר אינן מופעלות בכל סוגי 

התאונות. לדוגמה, אם יכולת ההגנה של 
חגורת בטיחות שנחגרה כהלכה אינה 

משופרת כתוצאה מהפעלת כריות האוויר, 
כריות האוויר לא יתנפחו.

כרית אוויר שהופעלה רק מגבירה את רמת 
ההגנה אם חגורת הבטיחות נחגרה נכונה. 

תחילה, החגורה עוזרת להחזיק את הנוסע 
ברכב בתנוחה הטובה ביותר ביחס לכרית 
האוויר. שנית, בתאונות חזיתיות לדוגמה, 

חגורת הבטיחות מונעת מנוסע הרכב 
להיזרק לפנים ברגע ההתנגשות.

SRS )מערכת ריסון משלימה(

מבוא
מערכת ה- SRS כוללת את:

• 	SRS  נורת האזהרה
• כריות אוויר	
• יחידת הבקרה של כריות האוויר עם 	

חיישני התנגשות
• מותחני SRS לחגורות הבטיחות	
• מגבילי כוח של חגורות הבטיחות	

מערכת ה- SRS מפחיתה את הסכנה 
שהנוסעים יבואו לכדי מגע עם פנים הרכב 

במקרה של תאונה. כמו כן, יש ביכולתה 
להפחית את הכוחות שאליהם נחשפים 

הנוסעים במהלך התאונה.

SRS–נורת אזהרה

 אזהרה
אם יש תקלה במערכת SRS, המערכות 
הפרטניות עשויות להיות מופעלות שלא 
במתכוון או שלא לפעול כלל במקרה של 

תאונה בעלת שיעור תאוטה גבוה. 
התרחשה תקלה אם:

• נורת האזהרה  SRS אינה 	
נדלקת עם פתיחת מתג ההתנעה.

• המנוע פועל ונורת האזהרה  	
SRS אינה כבית לאחר מספר שניות.

• המנוע פועל ונורת האזהרה  	
SRS נדלקת שוב.

במקרה זה, דאג מיידית לבדיקת מערכת 
SRS במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס.
נורת האזהרה SRS  בלוח המחוונים 

נדלקת כאשר פותחים את מתג ההתנעה. 
הנורה כבית לא יאוחר ממספר שניות 

לאחר התנעת המנוע.
תפקודי SRS נבדקים בצורה סדירה כאשר 

המנוע פועל. לכן, ניתן לאתר תקלות 
מבעוד מועד.

הפעלת מותחני SRS חגורות 
הבטיחות, מגבילי הכוח של חגורות 

הבטיחות וכריות האוויר
במהלך השלב הראשון של ההתנגשות, 

יחידת הבקרה של כריות האוויר מעריכה 
נתונים פיסיקליים חשובים הקשורים 

להאטת או האצת הרכב, כדוגמת:
• משך הזמן	
• כיוון	
• עוצמה	

בהתבסס על הערכתם של נתונים אלו, 
במקרה של תאונה, יחידת הבקרה של 

כריות האוויר יכולה להפעיל בשלב הראשון 
את מותחני SRS חגורות הבטיחות.
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אם יש שיעור גבוה עוד יותר של תאוטה או 
תאוצה בכיוון האורכי, מתנפחות גם כריות 
האוויר. רכבך מצויד במערכת כריות אוויר 

קדמיות דו שלביות אדפטיביות. יחידת 
הבקרה של כריות האוויר מעריכה את 

האטת או האצת הרכב במקרה של 
התנגשות. בשלב ההתנפחות הראשון, 

כרית האוויר הקדמית מתמלאת במספיק 
גז כדי להפחית סכנת פציעות. כרית 

האוויר הקדמית מתנפחת לגמרי במקרה 
של חריגה מסף ההפעלה השני בתוך 

אלפיות השנייה.
ספי ההפעלה של מותחני SRS חגורות 

הבטיחות וכריות האוויר משתנים 
ומותאמים לשיעור התאוטה או התאוצה 
של הרכב. תהליך זה הוא מקדים באופיו. 
תהליך ההפעלה חייב להתבצע בתזמון 

נכון בתחילת ההתנגשות.
שיעורי האטת הרכב או האצתו וכיוון הכוח 

נקבעים בעיקר על ידי:
• חלוקת הכוחות במהלך ההתנגשות	
• זווית ההתנגשות	
• מאפייני ההתעוותות של הרכב	
• מאפייניו של העצם שאיתו מתנגש 	

הרכב
גורמים שאותם ניתן לראות ולמדוד רק 

לאחר התרחשות ההתנגשות אינם 
משחקים תפקיד מכריע בהחלטת 

ההפעלה של כריות האוויר כפי שהם גם 
אינם מספקים כל חיווי על כך.

הרכב עלול להתעוות משמעותית, למשל 
מכסה המנוע או הכנף, בלי שכריות האוויר 

יתנפחו. זה המצב אם מושפעים רק 
חלקים המתעוותים בקלות ולא הושג 

שיעור התאוטה ההכרחי. ולהיפך, כריות 
האוויר עלולות להתנפח למרות שהרכב 

ספג עיוותים קלים בלבד. זה המקרה 
למשל, כאשר נפגעים חלקי רכב קשיחים 

מאוד, כדוגמת רכיבי מרכב אורכיים 
שהושפעו מהחבטה וכתוצאה הושגה 

רמת תאוטה מספקת.
מותחני SRS חגורות הבטיחות    

הקדמיות יכולים להיות מופעלים רק 
אם לשוניות חגורות הבטיחות 

הקדמיות משולבות היטב באבזמי 
הנעילה.

לא כל כריות האוויר מופעלות במקרה    
של תאונה. מערכות כריות האוויר 

פועלות באופן נפרד ועצמאי האחת 
מהשנייה.

אופן פעולת מערכת כריות האוויר 
נקבעת על ידי עוצמת ההתנגשות 

שאותרה, במיוחד האטת או האצת 
הרכב ועל פי סוג התאונה:

• התנגשויות חזיתיות	
• התנגשויות צידיות	
• התנגשויות מאחור	
• התהפכות	

כריות אוויר
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
את תפעוליות כרית האוויר ניתן להבטיח 

רק אם הרכיבים הבאים אינם מכוסים 
ולא מודבקות עליהם מדבקות ו/או 

סמלים:
• קישוט גלגל ההגה המרופד	
• כיסוי כרית האוויר הקדמית של 	

הנוסע הקדמי
• דיפון הדלת	
• הצד החיצוני של המושבים הקדמיים	

 אזהרה
כריות האוויר מספקות הגנה נוספת; בכל 

מקרה הן אינן מהוות תחליף לחגורות 
הבטיחות.

הקפד על ההערות הבאות על מנת 
להפחית את הסכנה של פציעות חמורות 
ואף קטלניות הנגרמות על ידי התנפחות 

כרית אוויר:
• כל נוסעי הרכב – במיוחד נשים הרות 	

– חייבים לחגור נכונה את חגורות 
הבטיחות ולהישען היטב כנגד 

משענות הגב הצריכות להיות במצב 
ישיבה זקופה ככל האפשר. על 
משענות הראש לתמוך בחלקו 

האחורי של הראש, בערך בגובה 
העיניים.
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• יש לאבטח תמיד ילדים שגובהם נמוך 	
מ- 1.5 מטר או שגילם מתחת ל- 12 

שנים, במושבי בטיחות מתאימים 
לילדים.

• על כל נוסעי הרכב לבחור מיקום 	
ישיבה הנמצא רחוק ככל האפשר 
מכרית האוויר. מיקום מושב הנהג 

חייב לאפשר לו נהיגה בטוחה 
ושליטה מלאה ברכב. על חזה הנהג 

להיות רחוק ככל האפשר ממרכז 
כיסוי כרית האוויר שלו.

• הזז את מושב הנוסע הקדמי אחורה 	
ככל האפשר. האמור חשוב במיוחד 

אם אבטחת ילד במושב בטיחות לילד 
במושב הנוסע הקדמי.

• נוסעי הרכב – במיוחד ילדים – אסור 	
שישעינו את ראשם אל תוך האזור 
בחלון שבו מתנפחת כרית האוויר 

הצידית/של הראש.
• אין להתקין במושב הנוסע הקדמי 	

מושב בטיחות לילד הפונה לאחור, 
אלא אם נוטרלה כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע. כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי 

מנוטרלת אם מותקן במושב הנוסע 
הקדמי מושב בטיחות לילד המצויד 

במשדר/מקלט לזיהוי אוטומטית של 
מושב בטיחות לילד. נורת הביקורת 
 PASSENGER AIRBAG OFF 

)כרית האוויר הקדמית של הנוסע 
הקדמי מנוטרלת( חייבת לדלוק 

 בקביעות.
אם אתה מתקין במושב הנוסע 

הקדמי מושב בטיחות לילד הפונה 
לפנים, חובה להזיז את מושב הנוסע 

אחורנית ככל האפשר.
• וודא שאין חפצים כבדים או בעלי 	

קצוות חדים בכיסי הבגדים.
• אל תתכופף לפנים, לדוגמה, מעל 	

למשטח המרופד של כרית האוויר 
הקדמית של הנהג/הנוסע הקדמי, 

במיוחד כאשר הרכב בתנועה.
• אל תניח את רגליך על לוח 	

המכשירים.

• אחוז בגלגל ההגה רק בהיקף החיצוני 	
שלו. הדבר מאפשר לכרית האוויר 
להתנפח במלואה. אם תאחוז את 
הגלגל ההגה מצידו הפנימי, אתה 

עלול להיפצע מכרית האוויר 
המתנפחת.

• כאשר אתה בתוך הרכב, אל תישען 	
על הדלתות.

• וודא שאין אנשים, בעלי חיים או 	
חפצים בין נוסעי הרכב לבין האזור 

שבו מתנפחת כרית האוויר.
• אל תניח חפצים כלשהם בין משענות 	

הגב של המושבים לבין הדלתות.
• אין לתלות חפצים חדים, כדוגמת 	

מתלה מעילים, על ידיות האחיזה 
הפנימיות או ווי תליית בגדים.

• אין לתלות אביזרים, כדוגמת מחזיקי 	
ספלים, על הדלתות.

את סכנות הפציעה הנגרמות על ידי 
כרית האוויר לא ניתן לבטל לחלוטין בגלל 

המהירות הגבוהה שבה חייבת כרית 
האוויר להתנפח.

 אזהרה
עם התנפחות כריות האוויר משתחררת 

כמות קטנה של אבקה. האבקה יכולה 
לגרום לקשיי נשימה זמניים לאותם 

נוסעים הסובלים מאסטמה או בעיות 
נשימה אחרות.

בכדי למנוע קשיי נשימה אפשריים, עליך 
לצאת מהרכב בהקדם האפשרי, אם 

בטיחותי לעשות כן. אתה יכול גם לפתוח 
חלון על מנת לאפשר לאוויר חיצוני 
לחדור אל תוך הרכב. אבקה זו אינה 

מהווה סיכון בריאותי כלשהו ואין היא 
מעידה על פריצת אש ברכב.

 אזהרה
לאחר התנפחות כרית האוויר, רכיבי 

כרית האוויר חמים. אל תיגע בהם שכן 
אתה עלול להיכוות.

דאג להחלפת כריות האוויר במוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס. אחרת, הנוסעים אינם מוגנים 
על ידי כריות האוויר במקרה של תאונה 

נוספת.



בטיחות הנוסעים58

ת
חו

טי
ב

התנפחות כריות האוויר מאיטה ומגבילה 
את תנועתו של הנוסע. אם כריות האוויר 

מתנפחות, יישמע רעש של אוושה ויתכן כי 
תשתחרר כמות קטנה של אבקה. רק 

במקרים נדירים רעש ההפעלה ישפיע על 
שמיעתך. באופן כללי, האבקה 

המשתחררת אינה מהווה כל סיכון 
 SRS  בריאותי. נורת האזהרה

נדלקת.
מיקומי ההתקנה של כריות האוויר מזוהים 

.AIRBAG באמצעות סמל
כריות אוויר קדמיות

אל תניח חפצים כבדים כלשהם על   
מושב הנוסע הקדמי. המערכת עלולה 
לזהות שהמושב תפוס )בשימוש( ואם 
מתרחשת תאונה, מערכות הריסון של 

צד הנוסע הקדמי עלולות להיות 
מופעלות. דאג להחלפת מערכות 

הריסון שהופעלו במוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

כרית האוויר של הנהג )1( מתנפחת 
בקדמת גלגל ההגה; כרית האוויר הקדמית 

של הנוסע )2( מתנפחת בקדמת תא 
הכפפות ומעליו.

כריות האוויר הקדמיות מגבירות את 
ההגנה מפני פציעות ראש וחזה.

הן מתנפחות:
• בשלבים הראשונים של תאונה בעלת 	

שיעור גבוה של תאוצה או תאוטה 
אורכית של הרכב

• אם המערכת קובעת שהפעלת כרית 	
האוויר יכולה לספק הגנה נוספת על זו 

המוקנית על ידי חגורת הבטיחות
• בתלות האם נעשה שימוש בחגורת 	

הבטיחות או לא

• באופן עצמאי ונפרד משאר כריות 	
האוויר ברכב

אם הרכב מתהפך, באופן כללי, כריות 
האוויר אינן מתנפחות. כריות האוויר 

מתנפחות אם המערכת מזהה תאוטה 
גבוהה של הרכב בציר האורכי.

כרית האוויר של הנוסע הקדמי מופעלת 
רק אם המערכת קובעת שמושב הנוסע 
הקדמי תפוס )בשימוש(. נורת הביקורת 
  נדלקת ל- 60 שניות כאשר 

מתג ההתנעה פתוח. נורת הביקורת  
 בקונסולה המרכזית אינה דולקת 

) עמוד 66(. פירוש הדבר הוא שלא 
הותקן במושב הנוסע הקדמי מושב 
בטיחות לילד עם זיהוי אוטומטי, או 

שהותקן בצורה לא נכונה.
כריות אוויר צדיות

 אזהרה
אם ברצונך להשתמש בכיסויי מושבים, 

חברת מרצדס ממליצה, מסיבות 
בטיחותיות, שתשתמש רק בכיסויי 

מושבים שאושרו על ידי מרצדס לשימוש 
ברכבי מרצדס.

לכיסויי המושבים חייב להיות תפר נפרם 
מיוחד לכריות אוויר צידיות. אחרת, כריות 

האוויר הצדיות לא תוכלנה להתנפח 
בצורה נכונה ולכן לא לספק את רמת 

ההגנה המתוכננת במקרה של תאונה. 
כיסויי מושבים מתאימים ניתן לרכוש, 
לדוגמה, אצל נציגי מרצדס המורשים.

לדוגמה: כרית אוויר צידית בצד הנהג
כריות אוויר צידיות )1( מתנפחות בסמוך 

לתמיכות החיצוניות של משענת גב 
המושב.
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עם התנפחותן, כריות האוויר הצדיות 
מציעות הגנה נוספת לבית החזה של 

הנוסעים באותו צד של הרכב בו התרחשה 
התאונה. מכל מקום, הן אינן מגנות על:

• הראש	
• הצוואר	
• הזרועות	

כריות האוויר הצדיות מתנפחות:
• בצד שבו אירעה ההתנגשות	
• בשלבים הראשונים של תאונה בעלת 	

שיעור גבוה של תאוטה או תאוצה 
צידית )רוחבית( של הרכב, לדוגמה, 

תאונת צד
• בצורה שאינה תלויה בשימוש בחגורת 	

הבטיחות
• בנפרד מכריות האוויר הקדמיות	
• בנפרד ממותחני SRS חגורות 	

הבטיחות
אם הרכב מתהפך, באופן כללי, כריות 

האוויר הצידיות אינן מתנפחות. אם 
המערכת מאתרת תאוצה או תאוטה 

גבוהה של הרכב בציר הרוחבי וקובעת 
שההתנפחות של כרית האוויר הצידית 

יכולה להציע הגנה נוספת על זו 
המסופקת על ידי חגורת הבטיחות.

כריות אוויר לראש

לדוגמה: כרית אוויר לראש בצד הנוסע הקדמי
כריות האוויר לראש )1( מתנפחות באזור 

הפנימי של חלון הצד. כריות האוויר לראש 
משפרות את רמת ההגנה על הראש, אך 
לא על בית החזה או הזרועות, של הנוסע 

היושב בצד שבו התרחשה ההתנגשות. 

כריות האוויר לראש מתנפחות:
• בשלבים הראשונים של תאונה בעלת 	

שיעור גבוה של תאוטה או תאוצה 
צידית )רוחבית( של הרכב, לדוגמה, 

תאונת צד
• בצד שבו אירעה ההתנגשות	
• בצד הנהג והנוסע הקדמי אם הרכב 	

התהפך והמערכת קבעה שהתנפחות 
כרית האוויר של החלון יכולה להציע 
הגנה נוספת על זו המסופקת על ידי 

חגורת הבטיחות
• בצורה שאינה תלויה בשימוש בחגורת 	

הבטיחות
• ללא קשר ותלות אם מושב הנוסע 	

הקדמי תפוס או לא
• בנפרד מכריות האוויר הקדמיות	

מוט התהפכות

 סכנה
במקרה של תקלה במוט ההתהפכות, 

 Malfunction  מופיעה הודעת
Consult workshop )היוועץ עם מוסך 

מורשה( בצג הרב תפקודי. יתכן כי במצב 
זה מוטות ההתהפכות לא ייפתחו 

במקרה של תאונה. הדבר עלול לגרום 
לפציעות חמורות ואף קטלניות לך 
ולנוסעים אחרים. במקרה זה, פנה 

מיידית למוסך מורשה, ודאג לבדיקת מוט 
ההתהפכות.

 אזהרה
אם אתה מניח חפצים או בגדים על כיסויי 

מוט ההתהפכות, הדבר עלול להפריע 
לפתיחת מוט ההתהפכות. אתה ואחרים 
עלולים להיפצע מהחפצים שיושלכו עם 

הפעלתם של מוטות ההתהפכות.
וודא שהאזור מעל לכיסויי מוט 

ההתהפכות נשמר פנוי. אחסן חפצים או 
בגדים במקום בטוח.
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מוטות ההתהפכות ממוקמים באזור 
האחורי של הרכב, מתחת לשני כיסויי 

הדיפון של התא החיצוני האחורי.
מוטות ההתהפכות נפתחים אוטומטית 

אם המערכת מאתרת שהרכב נמצא 
בסכנת התהפכות. כיסוי הדיפון של שני 

התאים האחוריים נפתחים ומוטות 
ההתהפכות נפתחים תוך שבריר שניה.

כאשר מוטות ההתהפכות פתוחים, אינך 
יכול להנמיכם עוד. לא ניתן יותר לסגור גג 

פתוח. במקרה זה, פנה למוסך קרוב, 
מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס.

®PRE-SAFE )הגנת נוסעים מונעת(

 אזהרה
בזמן כוונון המושב, וודא שאף אחד אינו 

יכול להילכד.
בזמן הזזת המושבים לאחור, וודא שאין   

חפצים כלשהם בתא הרגליים או 
מאחורי המושבים. קיימת סכנה 
שהמושבים ו/או חפצים עלולים 

להינזק.
מערכת ®PRE-SAFE נוקטת באמצעים 

מקדימים כדי להגן עליך במצבי סיכון 
מסוימים.

®PRE-SAFE מתערבת:

• כאשר BAS פועלת, למשל במצבי 	
בלימת חירום.

• כאשר BAS PLUS מתערבת בעוצמה 	
.DISTRONIC PLUS בכלי רכב בעלי

• כאשר מערכת חיישן הרדאר מאתרת 	
סכנת התנגשות מיידית במצבים 

מסוימים )בכלי רכב בעלי דיסטרוניק 
פלוס(

• במצבי נהיגה קריטיים, למשל, כאשר 	
יש חריגה ממגבלות פיזיקליות והרכב 

מבצע תת היגוי או היגוי יתר
 מערכת ®PRE-SAFE נוקטת באמצעים 

הבאים, בתלות במצב הסיכון שאותר:
• חגורות הבטיחות הקדמיות נמתחות 	

בקדם מתיחה.
• מושב הנוסע הקדמי מכוונן אם הוא 	

בתנוחה/מיקום לא הולם.
• כלי רכב בעלי מושב רב מתארים או 	

מושב רב מתארים אקטיבי: לחץ 
האוויר בתמיכות הצד של כרית המושב 

ובמשענת הגב מוגבר.
• אם הרכב מחליק, חלונות הצד סגורים 	

כמעט לגמרי.
אם מצב הסכנה חולף בלי שתיגרם 

תאונה, תפקוד ®PRE-SAFE משחרר את 
קדם מותחני SRS חגורות הבטיחות. כל 

ההגדרות המבוצעות על ידי תפקוד 
®PRE-SAFE הן הפיכות.

אם חגורות הבטיחות אינן משוחררות:
ee הזז מעט את משענת הגב או את

המושב לאחור, אולם רק כאשר הרכב 
נייח.

מתיחת חגורות הבטיחות מופחת 
ומנגנון הנעילה משוחרר.

מידע נוסף על כוונון חגורות הבטיחות, 
  PRE-SAFE -תפקוד נוחות המובנה ב 

) עמוד 63(.

NECK-PRO משענות ראש
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
השתמש רק בכיסויי משענות ראש 

שנבדקו ואושרו על ידי חברת מרצדס 
לדגם הרכב שברשותך.

השימוש בכיסויים למשענות ראש 
שאינם מאושרים עלול למנוע את 

הפעלתן הנכונה של משענות הראש 
NECK-PRO. כתוצאה מכך, משענות 

הראש NECK-PRO אינן יכולות לספק 
את רמת ההגנה המתוכננת.

היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס.



61 בטיחות הנוסעים
ת

חו
טי

ב

משענות הראש NECK-PRO מפחיתות 
סכנת לפציעות ראש וצוואר. במקרה של 

תאונה מאחור בעוצמה מסוימת, משענות 
הראש NECK-PRO במושב הנהג והנוסע 
הקדמי מוזזות לפנים וכלפי מעלה. הדבר 

מבטיח תמיכת ראש טובה יותר.
 NECK-PRO אם משענות הראש

מופעלות בזמן תאונה, יש לאפס את 
משענות הראש בצד הנהג והנוסע הקדמי 
) עמוד 61(. אחרת, לא תעמוד לרשותך 

ההגנה הנוספת במקרה של מעורבות 
בתאונה מאחור. ניתן לזהות מתי משענות 

הראש NECK-PRO הופעלו הודות 
לעובדה שהן הוזזו לפנים ואינן ניתנות עוד 

לכוונון.
לאחר תאונה מאחור, חברת מרצדס 

 NECK-PRO ממליצה שמשענות הראש
יבדקו במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס.
 NECK-PRO איפוס משענות ראש

שהופעלו

ee הטה לפנים את חלקה העליון של
 NECK-PRO כרית משענת הראש

בכיוון החץ )1(.
eeNECK- דחוף את כרית משענת הראש

PRO כלפי מטה בכיוון החץ )2(, ככל 
שהדבר ניתן.

ee לחץ בחוזקה על כרית משענת הראש
NECK-PRO לאחור בכיוון החץ )3( עד 

שהכרית משתלבת.
ee חזור על תהליך זה עבור משענת

הראש NECK-PRO השנייה.
 NECK-PRO איפוס משענות ראש   

מצריך כוח רב. אם אתה נתקל 
בקשיים לאפס את משענות הראש 

NECK-PRO, דאג שעבודה זו תבוצע 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.

חגורות בטיחות
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
חגורת בטיחות שלא נחגרה נכונה, או כזו 

שלא ננעלה בצורה נכונה באבזם 
הנעילה, לא יכולה להבטיח את רמת 

ההגנה לה היא תוכננה. בתנאים 
מסוימים, עלול הדבר לגרום לפציעות 

חמורות ואף קטלניות במקרה של 
תאונה.

לכן, וודא שכל הנוסעים–ובמיוחד נשים 
הרות–חוגרים תמיד בצורה נכונה את 

חגורות הבטיחות שלהם.
• על חגורת הבטיחות להתאים 	

בנוחיות לגופך ואסור שתהיה 
מפותלת. מסיבה זו, הימנע מלבישת 
בגדים רפויים ומסורבלים, כמו מעילי 

חורף לדוגמה. על חלק הכתף של 
החגורה לעבור על פני אמצע בית 

החזה–בשום מצב לא סביב הצוואר 
או מתחת לזרוע והחגורה צריכה 

להיות צמודה ככל האפשר לחלק 
העליון של הגוף. על חלק המותניים 

של החגורה להיות ממוקם נמוך ככל 
האפשר, על עצמות האגן ולא על 

הקיבה או הבטן התחתונה. במידת 
הצורך, דחוף מטה את רצועת 
החגורה ואז הדק אותה בכיוון 

הגלילה.
• אסור שחגורות הבטיחות תהיינה 	

מפותלות בלולאת החגורה במושב.
• אל תעביר את החגורה על פני שפות 	

חדות או חפצים חדים. במיוחד אם 
אלו נמצאים עליך או בכיסך, לדוגמה 

משקפיים, עטים, מפתחות וכד‘. 
רצועת החגורה עלולה להינזק או 

להיקרע בזמן תאונה ואתה, או 
נוסעיך עלולים להיפצע.
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• חגורת הבטיחות נועדה לשימושו של 	
אדם אחד בלבד–בכל עת. לעולם אין 
לאפשר לילד לנסוע ברכב כאשר הוא 
יושב על ברכיו של נוסע אחר. יהיה זה 

בלתי אפשרי לרסן את תנועת הילד 
במקרה של שינוי פתאומי בנתיב 
הנסיעה, בלימה או תאונה. הדבר 

עלול לגרום לפציעות חמורות ואף 
קטלניות לילד ולנוסעים אחרים.

• נוסעים שגובהם מתחת ל- 1.5 מטר 	
אינם יכולים לחגור כהלכה את 

חגורות הבטיחות. מסיבה זו, על 
נוסעים שגובהם מתחת ל- 1.5 מטר 

להשתמש במערכת בטיחות 
מתאימה שתוכננה במיוחד למטרה 

זאת.
• ילדים שגובהם מתחת ל- 1.5 מטר 	

או מתחת לגיל 12, אינם יכולים 
לחגור היטב את חגורת הבטיחות. 

לכן, על אלו להיות חגורים היטב 
במושב בטיחות לילדים במושב 

הנוסע הקדמי. מידע נוסף תוכל 
למצוא ב: “ילדים ברכב“ בפרק 

“בטיחות“ של ספר הוראות הפעלה 
זה. בעת התקנת מושב בטיחות 
לילד, פעל תמיד על פי הוראות 

ההתקנה של היצרן.
• אין לאבטח חפצים כלשהם בעזרת 	

חגורת הבטיחות אם זו נמצאת 
בשימושו של אחד הנוסעים ברכב.

 אזהרה
חגורת הבטיחות אינה מבטיחה את רמת 

ההגנה המיועדת אלא אם משענת גב 
המושב במצב כמעט אנכי. בתנאים 

מסוימים, עלול הדבר לגרום לפציעות 
חמורות ואף קטלניות במקרה של 

תאונה.
לפני תחילת הנסיעה, וודא שהמושב 
מכוונן היטב וכי משענת הגב כמעט 

זקופה.

 אזהרה
חגורת בטיחות מלוכלכת או פגומה או 

חגורת בטיחות שנחשפה לעומס במהלך 
תאונה, אינה מציעה עוד את רמת 

ההגנה המתוכננת. בתנאים מסוימים, 
עלול הדבר לגרום לפציעות חמורות ואף 

קטלניות במקרה של תאונה.
מסיבה זאת, בדוק באופן סדיר 

שהחגורות אינן פגומות או מלוכלכות.
דאג תמיד שחגורות בטיחות פגומות, או 
לעומסים  שנחשפו  בטיחות  חגורות 
במוסך  יוחלפו  תאונה  במהלך  גבוהים 
מורשה  שירות  מרכז  מומלץ  מורשה, 
מרצדס. מסיבות בטיחות, חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש רק בחגורות בטיחות 

אשר אושרו לרכב המרצדס שלך.
חגורות הבטיחות הן אמצעי יעיל ביותר 

לריסון תנועתם של נוסעי הרכב במקרה 
של תאונה. הדבר מפחית את הסכנה 

ליצירת מגע בין הנוסעים לבין חלקי פנים 
של הרכב.

חגירת חגורות הבטיחות

ee כוונן את המושב והזז את משענת הגב
למצב כמעט אנכי ) עמוד 112(.

ee משוך את החגורה בצורה חלקה דרך
מוביל חגורת הבטיחות )1(.

ee בלי לפתל אותה, הובל את חלק
הכתפיים של החגורה על פני אמצע 

הכתפיים ואת חלק המותניים על פני 
הירכיים.
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ee נעל את לשונית הנעילה )2( בתוך
אבזם הנעילה )3(. הידוק חגורת 

הבטיחות: במידת הצורך, חגורות 
הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי 

מתהדקות אוטומטית על פני פלג הגוף 
העליון.

ee במידת הצורך, משוך כלפי מעלה את
חלק הכתף של החגורה על מנת 

להדק אותו על פני הגוף.
מידע בנוגע לשחרור חגורת הבטיחות 

באמצעות לחצן שחרור )4(.
הידוק חגורת בטיחות אוטומטי

תפקוד הידוק חגורת הבטיחות מהדק את 
חגורת הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי 

לפלג הגוף העליון של נוסעים אלו.
רצועת החגורה מתהדקת מעט כאשר:

• אתה משלב את לשונית הנעילה בתוך 	
אבזם הנעילה ומסובב את מפתח 

ההתנעה למצב 2 של מתג ההתנעה.
• המפתח במצב 2 של מתג ההתנעה 	

ואתה משלב את לשונית הנעילה 
באבזם הנעילה.

הידוק חגורת בטיחות אוטומטי יבטל את 
ריפיון חגורות הבטיחות על גוף הנוסע. אל 

תחזיק את חגורת הבטיחות במהלך 
ההידוק האוטומטי. ביכולתך להפעיל או 

להפסיק את פעולת הידוק החגורה 
האוטומטי בעזרת המחשב המובנה ברכב 

) עמוד 237(.
הידוק חגורת הבטיחות אוטומטי הוא 

 PRE-SAFE® -תפקוד נוחות המובנה ב
)הגנה מונעת לנוסעים( מידע נוסף בנוגע 

ל- ®( PRE-SAFE עמוד 60(.
שחרור חגורות הבטיחות

וודא שהחגורה נגללת במלואה. אחרת,   
חגורת הבטיחות או לשונית החגורה 

תיתפס בדלת או במנגנון המושב. 
הדבר עלול להסב נזק לדלת, או 

לריפוד הדלת וחגורת הבטיחות. חגורת 
בטיחות פגומות אינן יכולות לספק עוד 

את תפקוד ההגנה שלהן ועל כן יש 
להחליפן. פנה למוסך מורשה, מומלץ 

למרכז שירות מורשה מרצדס.

ee לחץ על לחצן השחרור )4( באבזם
הנעילה )3(.

ee הובל את לשונית החגורה )2( חזרה
למוביל חגורת הבטיחות )1(.

אזהרת חגורה לנהג ולנוסע הקדמי
נורת האזהרה של חגורת הבטיחות  

בלוח המחוונים מהווה תזכורת לכל 
הנוסעים לחגור את חגורות הבטיחות 

שלהם. היא עשויה לדלוק באופן קבוע או 
להבהב. בנוסף, עשוי להישמע אות אזהרה 

קולי.
נורת האזהרה של חגורות הבטיחות  

כבית ואות האזהרה הקולי נפסק כאשר 
הנהג והנוסע הקדמי חגרו את חגורות 

הבטיחות שלהם.
למדינות מסוימות בלבד: ללא תלות באם 

הנהג והנוסע הקדמי חגרו את חגורות 
הבטיחות או לא, נורת האזהרה של חגורות 

הבטיחות  נדלקת למשך 6 שניות 
לאחר התנעת המנוע. לאחר מכן היא 

כבית אם הנהג והנוסע הקדמי חגרו את 
חגורות הבטיחות שלהם.

למידע נוסף על נורת האזהרה     
של חגורות הבטיחות, ראה “נורות 

ביקורת ואזהרה בלוח המחוונים, 
חגורות בטיחות“ ) עמוד 269(.
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מושבי בטיחות לילדים

מותחני SRS לחגורות הבטיחות 
ומגבילי כוח

 אזהרה
חגורות   SRS מותחני הופעלו  אם 
הגנה  מספקים  אינם  אלו  הבטיחות, 
לכן,  נוספת.  תאונה  של  למקרה  נוספת 
דאג להחלפת חגורות הבטיחות שהופעלו 
שירות  במרכז  מומלץ  מורשה,  במוסך 

מורשה מרצדס.
הקפד על תקנות הבטיחות בזמן 

גריטתם )השלכתם לפסולת( של מותחני 
SRS לחגורות הבטיחות. כל מוסך 

מורשה מרצדס יכול לספק לך פרטים 
ביחס לתקנות אלו.

אם מושב הנוסע הקדמי אינו תפוס,   
אל תשלב את לשונית הנעילה באבזם 

 הנעילה של מושב זה.
אחרת, מותחן ה- SRS עלול להיות 

מופעל במקרה של תאונה.
מותחני ה- SRS מותחים את חגורות 

הבטיחות בזמן תאונה, תוך הידוקן קרוב 
על הגוף.

מותחני ה- SRS אינם מתקנים תנוחת 
ישיבה לא נכונה או חגורות בטיחות שלא 

נחגרו נכונה.
מותחני ה- SRS אינם מושכים את 
הנוסעים חזרה בכיוון משענת הגב.

מגביל הכוח במנגנון החגורה מגביל את 
הכוח שמפעילה החגורה על הנוסע.
מגבילי הכוח של חגורות הבטיחות 

מסונכרנים עם כריות האוויר הקדמיות. 
אלו מסירות חלק מכוח התאוטה תוך 

גרימה לכך שהכוח המופעל על הנוסע 
מפוזר על שטח גדול יותר.

מותחני SRS חגורות הבטיחות ניתנים 
להפעלה רק כאשר:

• מתג ההתנעה פתוח.	
• מערכת הריסון פעילה; ראה “נורת 	

אזהרה ( “SRS עמוד 55(.
• לשונית הנעילה משולבת באבזם 	

הנעילה בכל אחת מחגורות הבטיחות.
מותחני SRS חגורות הבטיחות מופעלים 

בתלות בסוג התאונה ועוצמתה:

• במקרה של תאונה חזיתית או תאונה 	
מאחור, הרכב מאט או מאיץ במהירות 
בכיוון האורכי בשלבים הראשונים של 

ההתנגשות
• במקרה של תאונת צד, בצד הנגדי של 	

החבטה הרכב מאט או מאיץ במהירות 
בכיוון רוחבי

• במצבים מסוימים שבהם הרכב 	
מתהפך והמערכת קובעת שהיא 

מסוגלת להעניק הגנה נוספת
הבטיחות  לחגורות   SRS ה-  מותחני  אם 
אוושה  של  רעש  תשמע  אתה  מופעלות 
ויתכן כי תשתחרר כמות קטנה של אבקה. 
רק במקרים נדירים רעש ההפעלה ישפיע 
האבקה  כללי,  באופן  שמיעתך.  על 
המשתחררת אינה מהווה כל סיכון בריאותי. 

נורת האזהרה  SRS נדלקת.

מושבי בטיחות לילדים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
על מנת להפחית את הסכנה לפציעות 
חמורות או קטלניות לילד במקרה של 

תאונה, בלימה או שינוי פתאומי בנתיב 
הנסיעה:

• על ילדים שגובהם מתחת ל- 1.5 	
מטר ובגיל הצעיר מ- 12 שנים חובה 

לשבת בכל עת במושב בטיחות 
מיוחד לילד במושב הנוסע הקדמי. 

הדבר הכרחי משום שחגורות 
הבטיחות לא מתוכננות לילדים בעלי 

מידות שכאלו.
• אם אתה מתקין במושב הנוסע 	

הקדמי מושב בטיחות לילד הפונה 
לפנים ללא זיהוי אוטומטי, חובה 

למקם את מושב הנוסע אחורנית 
ככל האפשר.

• לעולם אין לאפשר לילד לנסוע ברכב 	
כאשר הוא יושב על ברכיו של נוסע 
אחר. כתוצאה מהכוחות הפועלים 

במקרה של שינוי פתאומי בנתיב 
הנסיעה, בלימה חזקה או תאונה, לא 

ניתן יהיה לאבטח את הילד. הילד 
עלול להיזרק כנגד חלקי פנים הרכב 

וכתוצאה מכך הוא עלול לסבול 
פציעות חמורות או קטלניות.
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מושבי בטיחות לילדים

 אזהרה
אם מושב הבטיחות לילד אינו ממוקם 

בצורה נכונה במושב הנוסע הקדמי, אין 
הוא יכול למלא מיטבית אחר ייעוד 

ההגנה שלו. לא ניתן לאבטח את הילד 
במקרה של שינוי פתאומי בנתיב 

הנסיעה, בלימה חזקה או תאונה. הילד 
עלול להיפצע בצורה חמורה או קטלנית. 

מסיבה זו, בזמן התקנתו של מושב 
בטיחות לילד, חובה להקפיד על הוראות 

ההתקנה של יצרן המושב ולהשתמש 
נכונה במושב הבטיחות לילד.

על כל המשטח התחתון של מושב 
הבטיחות לילד, להישען תמיד כנגד כרית 

המושב. לכן, לעולם אין למקם חפצים, 
כמו כרית למשל, מתחת למושב 

הבטיחות לילד.
השתמש במושבי בטיחות לילדים רק עם 
הכיסוי המקורי שלהם. החלף רק כיסויים 

פגומים בחדשים מקוריים של מרצדס.
בכל עת שאפשרי הדבר, השתמש רק 

במושבי בטיחות לילדים שאושרו או 
הומלצו לשימוש ברכבי מרצדס.

 אזהרה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, גם 
אם הם חגורים במושב בטיחות לילדים. 

הם יכולים לפצוע את עצמם מחלקי 
הרכב. הם עלולים אף להיפצע בצורה 

חמורה ואף קטלנית כתוצאה מחשיפה 
ממושכת לחום או קור. אל תחשוף את 

מושב הבטיחות לילד לקרינת שמש 
ישירה. חלקי המתכת של מושב 

הבטיחות עלולים להתחמם והילד עלול 
להיכוות מהם.

אם ילד פותח דלת, הילד או אנשים 
אחרים עלולים להיפצע כתוצאה מכך. 

הם יכולים לצאת מהרכב ולפצוע עצמם, 
או להיפצע מכלי רכב חולפים.

 אזהרה
מטענים שאינם קשורים או שאינם 

ממוקמים נכונה מגבירים את סכנת 
הפציעה של ילדים במקרה של:

• תאונה	
• בלימה פתאומית	
• שינוי כיוון פתאומי	

אין לשאת בתוך הרכב חפצים כבדים או 
חדים, אלא אם אלו מאובטחים היטב.

 מידע על אחסנת מטענים בטוחה 
) עמוד 512(

אם נוסע איתך ילד ברכב, אבטח אותו 
באמצעות מושב בטיחות לילד המומלץ 
לרכבי מרצדס. על מושב הבטיחות לילד 

להתאים לגיל הילד, משקלו ומידותיו. וודא 
שהילד חגור היטב לנסיעה. חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש רק במושבי בטיחות 

לילדים כמפורט ב- ) עמוד 71(. מידע 
נוסף בנוגע למושבי הבטיחות המתאימים 
לילדים, תוכל למצוא אצל כל אחד מסוכני 

מרצדס המורשים.
הטוב ביותר הוא להשתמש במוצרי    

הטיפול של חברת מרצדס לשם ניקוי 
מושב הבטיחות לילד. מידע ביחס 

לאלה תוכל למצוא בכל מוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

מושב בטיחות לילד על מושב הנוסע 
הקדמי

 אזהרה
אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע 

הקדמי אינה מנוטרלת:
• ילד הקשור במושב בטיחות לילד 	

המותקן במושב הנוסע הקדמי עלול 
להיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית 

כתוצאה מהתנפחות כרית האוויר 
הקדמית של הנוסע הקדמי. האמור 
הוא סכנה ממשית אם הילד נמצא 
בקרבת כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי כאשר זו מתנפחת.
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• לעולם אין להושיב ילד במושב הנוסע 	
הקדמי במושב בטיחות לילד הפונה 

לאחור.
• אם אתה מתקין מושב בטיחות לילד 	

הפונה לאחור על מושב הנוסע 
הקדמי, הזז את מושב הנוסע 

אחורנית ככל האפשר.
כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 

אינה מנוטרלת:
• אם לא מותקן מושב בטיחות לילד 	

המצויד במערכת זיהוי אוטומטי של 
מושב בטיחות לילד על מושב הנוסע 

הקדמי. על מנת להשתמש במערכת 
הזיהוי האוטומטי של מושב בטיחות 

לילד, הכרחי להשתמש במושב 
בטיחות המאושר על ידי מרצדס.

• אם נורת הביקורת  	
PASSENGER AIRBAG ON )כרית 
האוויר של הנוסע הקדמי פעילה( 

דולקת למשך 60 שניות לאחר 
פתיחת מתג ההתנעה ונורת 

 PASSENGER  הביקורת
AIRBAG OFF )כרית האוויר של 
הנוסע הקדמי מנוטרלת( אינה 

דולקת.
מדבקת אזהרה בנושא הודבקה בלוח 

המכשירים ומשני הצדדים של סוכך 
השמש בצד הנוסע הקדמי. מידע ביחס 
למושבי בטיחות לילדים, המומלצים על 
ידי מרצדס, ניתן למצוא במוסכי מרצדס 

המורשים.

מדבקת אזהרה על סוכך השמש של הנוסע הקדמי

סמל אזהרה למושב בטיחות לילד הפונה לאחור
אין להשתמש במושב בטיחות לילד הפונה 

לאחור במושב המוגן על ידי כרית אוויר 
בקדמתו.

זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד 
במושב הנוסע הקדמי

 אזהרה
 PASSENGER הביקורת   נורת  אם 
AIRBAG OFF אינה נדלקת כאשר מותקן 
של  האוויר  כרית  לילד,  בטיחות  מושב 
אם  מנוטרלת.  אינה  הקדמי  הנוסע 
תתנפח כרית האוויר של הנוסע הקדמי, 
ואף  חמורה  בצורה  להיפצע  עלול  הילד 

קטלנית.
פעל כלהלן:

• אל תשתמש במושב הנוסע הקדמי 	
במושב בטיחות לילד הפונה לאחור.

או
• במושב הנוסע הקדמי השתמש רק 	

במושב בטיחות לילד הפונה לפנים 
והזז את מושב הנוסע, אחורנית ככל 

האפשר.
• דאג לבדיקת מערכת הזיהוי  	

האוטומטי למושב בטיחות לילד 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס. 
על מנת להבטיח שמערכת הזיהוי 
האוטומטי של מושב בטיחות לילד 

פועלת/מתקשרת כתקנה, לעולם אל 
תניח חפצים )כמו כרית לדוגמה( מתחת 

למושב הבטיחות של הילד. על כל 
המשטח התחתון של מושב הבטיחות 

לילד, להישען תמיד כנגד כרית המושב. 
מושב בטיחות לילד שאינו מותקן נכונה 

לא יכול לבצע את תפקוד ההגנה שלו 
במקרה של תאונה ועלול אפילו לגרום 

לפציעות.
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 אזהרה
אין להניח התקנים אלקטרוניים על 

מושב הנוסע הקדמי, כדוגמת:
• מחשבים ניידים, אם אלו דולקים	
• טלפונים סלולאריים	
• כרטיסים עם משדרים, לדוגמה, 	

אישורי מעבר בכבישי אגרה
אותות מציוד אלקטרוני יכולים לגרום 

הפרעות במערכת חיישן זיהוי מושב 
בטיחות לילד האוטומטית. הדבר עלול 

לגרום לתקלות. בגלל אות מפריע, נורת 
הביקורת   , נורת הביקורת 

  ונורת האזהרה  עשויות 
להידלק בו זמנית. נורת הביקורת  

 עשויה להידלק גם בלי שיהיה 
מותקן מושב בטיחות לילד המצויד 
במערכת זיהוי אוטומטי של מושב 

בטיחות לילד. כרית האוויר הקדמית של 
הנוסע הקדמי לא תתנפח במהלך 

תאונה.
כאשר אתה פותח את מתג ההתנעה, 

יכול להיות גם:
• 	 SRS -שנורת האזהרה  של ה

נדלקת.
• שנורת הביקורת   אינה 	

נדלקת לפרק זמן קצר.
• שנורת הביקורת   אינה 	

נדלקת, או שנדלקת ואינה כבית 
לאחר 60 שניות.

מערכת חיישן הזיהוי האוטומטי של מושב 
בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי מזהה 
אוטומטית האם מותקן על מושב זה מושב 
מיוחד של מרצדס. מושב הבטיחות לילדים 

של מרצדס, בעל מערכת זיהוי אוטומטי 
של מושב בטיחות לילד, ניתן לאיתור על 

ידי החיישן. במקרה זה, נורת הביקורת 
  )2( נדלקת לפרק זמן קצר עם 

פתיחת מתג ההתנעה. נורת הביקורת 
  )1( דולקת בקביעות. כרית 

האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי 
מנוטרלת.

אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע    
הקדמי מנוטרלת על ידי זיהוי אוטומטי 
של מושב בטיחות לילד, האמור להלן 

נותר פעיל בצד הנוסע הקדמי:
• כרית האוויר הצידית	
• כרית האוויר לראש	
• מותחן חגורת הבטיחות	

מערכת אבטחת מושבי בטיחות 
ISOFIX לילדים

 אזהרה
מושב בטיחות לילד המאובטח על ידי 

מערכת עיגון ISOFIX אינו מבטיח רמת 
הגנה מספקת לילדים שמשקלם עולה 

על 22 ק“ג. מסיבה זאת, אל תאבטח ילד 
השוקל מעל 22 ק“ג במושב בטיחות 

המעוגן על ידי מערכת ISOFIX. אם 
משקל הילד עולה על 22 ק“ג, אבטח את 

מושב הבטיחות שלו בעזרת חגורת 
בטיחות תלת נקודתית.

 אזהרה
אם מושב הבטיחות לילד אינו מותקן 
בצורה נכונה, אין הוא יכול למלא את 

תפקידו בהגנה על הילד. לא ניתן לאבטח 
את הילד במקרה של שינוי פתאומי 

בנתיב הנסיעה, בלימה חזקה או תאונה. 
הילד עלול להיפצע בצורה חמורה או 

קטלנית. מסיבה זו, בזמן התקנתו של 
מושב בטיחות לילד, חובה להקפיד על 

הוראות ההתקנה של יצרן המושב 
ולהשתמש נכונה במושב הבטיחות לילד.

מסיבות בטיחות, השתמש רק במושבי 
בטיחות לילדים המותאמים למערכת 

עיגון ISOFIX אשר נבדקו והומלצו לרכבי 
מרצדס.
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מושב בטיחות לילד שחובר בצורה לא 
נכונה עלול להשתחרר ולגרום לפציעה 

קשה ואף קטלנית של הילד או של שאר 
הנוסעים ברכב. בזמן התקנתו של מושב 

בטיחות לילד, וודא תמיד שהוא מחובר 
היטב לטבעות העיגון בשני הצדדים.

 אזהרה
אנא זכור שמושבי הבטיחות לילדים, או 

מערכות ריסון, ניזוקים או נחשפים 
לעומס בזמן תאונה אינם יכולים לספק 

הגנה מספקת. הדבר עלול להסתיים 
בפציעה חמורה ואף קטלנית למושב 

הבטיחות לילד במקרה של תאונה, 
בלימה חזקה או שינוי פתאומי בכיוון 

הנסיעה.
מסיבה זאת, מושבי בטיחות לילדים 

ומערכות העיגון שלהם אשר ניזוקו או 
נחשפו לעומסים גבוהים במהלך תאונה 

יש לבדוק מיידית במוסך מורשה, מומלץ 
מרכז שירות מורשה מרצדס.

ISOFIX היא מערכת אבטחה סטנדרטית 
שפותחה במיוחד למושבי בטיחות לילדים. 

טבעות אבטחה )1( למושבי בטיחות 
ISOFIX לילדים מותקנות במושב הנוסע 

הקדמי.
ee ISOFIX התקן את מושב הבטיחות

לילד. בעת התקנתו של מושב בטיחות 
ISOFIX לילד, פעל על פי הוראות 

היצרן.
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בעיות בזיהוי אוטומטי של מושב בטיחות לילד

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה

נורת הביקורת 
   

בקונסולה 
המרכזית דולקת. 

במושב הנוסע הקדמי הותקן מושב בטיחות לילד עם משדר/
מקלט של מרצדס בעל זיהוי אוטומטי. לכן נוטרלה כרית האוויר 

הקדמית של הנוסע הקדמי כנדרש.

 אזהרה
אם לא מותקן מושב בטיחות לילד במושב הנוסע. 

תיתכן תקלה במערכת זיהוי אוטומטית למושב בטיחות לילד.
כאשר אתה פותח את מתג ההתנעה, יכול להיות גם:

• שנורת האזהרה  של ה- SRS נדלקת.	
• שנורת הביקורת   אינה נדלקת לפרק זמן קצר.	
• שנורת הביקורת   נדלקת, או שנדלקת ואינה כבית 	

לאחר 60 שניות.
קיימת סכנת פציעה.

ee :הסר את הציוד האלקטרוני ממושב הנוסע הקדמי, לדוגמה
• מחשב נייד	
• טלפון סלולארי	
• כרטיסים עם מקלטים/משדרים, לדוגמה, אישורי מעבר 	

בכבישי אגרה
אם נורת הביקורת   נשארת דלוקה:

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

מיקום מתאים של מושבי בטיחות 
לילדים

התקנת מושב בטיחות לילד על מושב 
הנוסע הקדמי:

ee.הזז את המושב אחורנית ככל האפשר
ee.הזז את משענת הגב למצב אנכי
ee שנה את זווית כרית המושב לזווית

הגבוהה והאנכית ביותר.
ee הזז את כוונון גובה החגורה למיקום

הנמוך ביותר.
מושבי בטיחות לילדים הפונים לאחור, ללא 

מערכת זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות 
לילד, אין להתקין במושב הנוסע הקדמי.

מפתח לאותיות בהן נעשה שימוש בטבלה 
להלן:

X מושב שאינו מתאים לילד בקבוצת
משקל זו.

U מתאים למושבי בטיחות בקטגוריה
אוניברסלית המאושרים לשימוש 

בקטגוריית משקל זו.
UF מתאים למושב בטיחותי בטיחות

לילדים הפונים לפנים השייכים 
לקטגוריה “אוניברסלית“ ומאושרים 

לשימוש בקבוצת משקל זו.
L מתאים למושבי בטיחות לילדים

כמומלץ, ראה בטבלה הבאה של 
“מושבי בטיחות מומלצים לילדים“ 

) עמוד 71(.
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קטגוריות 
משקל

כרית 
האוויר 

הקדמית 
של הנוסע 

הקדמי 
אינה 

מנוטרלת:

כרית 
האוויר של 

הנוסע 
הקדמי 

מנוטרלת.

קטגוריה 0: 
עד 10 ק“ג

XU, L

קבוצה +0: 
עד 13 ק“ג

XU, L

 9 :I קבוצה
עד 18 ק“ג

UF, LU, L

 :II קטגוריה
15 עד 25 

ק“ג

UF, LU, L

קטגוריה 
III: 22 עד 

36 ק“ג

UF, L
U, L

רכבים בעלי זיהוי אוטומטי של מושב 
בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי: 

חובה להתקין מושב בטיחות לילד 
בקטגוריה “אוניברסלי“ בעל מערכת זיהוי 

אוטומטי של מושב בטיחות לילד כאשר 
כרית האוויר הקדמית של המושב הקדמי 

מנוטרלת. נורת הביקורת   
חייבת לדלוק. 

את מושבי הבטיחות בקבוצת “אוניברסלי“ 
ניתן לזהות באמצעות תווית האישור 

הכתומה שלהם.

לדוגמה: תווית אישור על מושב בטיחות לילד
התאמה של מושב הנוסע הקדמי 

להתקנת מושב בטיחות ISOFIX לילד.

מפתח לאותיות בהן נעשה שימוש בטבלה 
להלן:

X שאינו מתאים ISOFIX מיקום
 ISOFIX למושב בטיחות לילד

בקטגוריית משקל ו/או מידה זו.
IUF ISOFIX מתאים למושבי בטיחות

לילדים הפונים לפנים השייכים 
לקטגוריה “אוניברסלית“ 

ומאושרים לשימוש בקבוצת 
משקל זו.

IL ISOFIX מתאים למושבי בטיחות
לילדים כמומלץ, ראה בטבלה 

הבאה של “מושבי בטיחות 
מומלצים לילדים“ ) עמוד 71(.

קטגוריית משקל סל-קל

קטגוריות 
מידה

מושב נוסע ציוד
קדמי

FISO/L1X
GISO/L2X

 קטגורית משקל 0: עד 10 ק“ג, עד 
כ- 6 חודשים

קטגוריות 
מידה

מושב נוסע ציוד
קדמי

EISO/R1X
קטגורית משקל +0: עד 13 ק“ג, עד 

כ- 15 חודשים

קטגוריות 
מידה

מושב נוסע ציוד
קדמי

EISO/R1X
DISO/R2X
CISO/R3X

קטגורית משקל I: 9 עד 18 ק“ג, מ- 9 
חודשים ועד 4 שנים

קטגוריות 
מידה

מושב נוסע ציוד
קדמי

DISO/R2X
CISO/R3X
BISO/F2IUF

B1ISO/F2XIUF
AISO/F3IUF



71
ת

חו
טי

ב
מושבי בטיחות לילדים

מושבי בטיחות מומלצים לילדים
התקנת מושב בטיחות לילד על מושב 

הנוסע הקדמי:
ee.הזז את המושב אחורנית ככל האפשר
ee.הזז את משענת הגב למצב אנכי
ee שנה את זווית כרית המושב לזווית

הגבוהה והאנכית ביותר.
ee הזז את כוונון גובה החגורה למיקום

הנמוך ביותר.
 קטגורית משקל 0: עד 10 ק“ג, עד 

כ- 6 חודשים

Britax Römerיצרן
BABY SAFE PLUSסוג

 מספר אישור 
 )... E1(

03 301146
04 301146

 מספר הזמנה 
)... A 000(

970 10 00

זיהוי אוטומטי של 
מושב בטיחות לילד

כן

קטגורית משקל +0: עד 13 ק“ג, עד 
כ- 15 חודשים

Britax Römerיצרן
BABY SAFE PLUSסוג

 מספר אישור 
 )... E1(

03 301146
04 301146

 מספר הזמנה 
)... A 000(

970 10 00

זיהוי אוטומטי של 
מושב בטיחות לילד

כן

קטגורית משקל I: 9 עד 18 ק“ג, מ- 9 
חודשים ועד 4 שנים

Britax יצרן
Römer

 Britax
Römer

DUO PLUSDUO PLUSסוג
מספר 
 אישור 
 )... E1(

03 301133
 04 301133

03 301133
04 301133

מספר 
 הזמנה 

)... A 000(

 970 11 00
970 16 00

זיהוי 
אוטומטי של 

מושב 
בטיחות 

לילד

לאכן

קטגורית משקל II/III: 15 עד 36 ק“ג, 
מ- 4 ועד 12 שנים

Britax יצרן
Römer

 Britax
Römer

KIDKIDסוג
 מספר 
 אישור 
 )... E1(

 03 301148
04 301148

03 301148
04 301148

מספר 
 הזמנה 

)... A 000(

970 12 00970 17 00

זיהוי 
אוטומטי של 

מושב 
בטיחות 

לילד

לאכן 
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קטגורית משקל II/III: 15 עד 36 ק“ג, 
מ- 4 ועד 12 שנים

Britax יצרן
Römer

 Britax
Römer

KIDFIXKIDFIXסוג
מספר 
 אישור 
 )... E1(

04 30119804 301198

מספר 
 הזמנה 

)... A 000(

970 18 00970 19 00

זיהוי 
אוטומטי של 

מושב 
בטיחות 

לילד

לאכן

 ISOFIX מומלצים מושבי בטיחות
בקטגוריה “אוניברסאלי/אוניברסאלי 

למחצה“:
קטגוריה I: 9 עד 18 ק“ג

B1קטגוריות מידה
Britax Römerיצרן
DUO PLUSסוג

 מספר אישור 
 )... E1(

 03 301133 04
301133

A000 970 11 00מספר הזמנה
זיהוי אוטומטי של 

מושב בטיחות לילד
כן

מערכות בטיחות נהיגה

סקירת מערכות בטיחות נהיגה
בפרק זה תמצא מידע אודות מערכות 

הנהיגה הבאות:
• ABS )מערכת מניעת נעילה של 	

הגלגלים( ) עמוד 73(
•  BAS )מערכת עזר בלימה( 	

) עמוד 73(
• BAS PLUS )מערכת עזר בלימה פלוס( 	

) עמוד 73(
• פנסי בלימה אדפטיביים ) עמוד 74(	
•  ®ESP )מערכת יציבות אלקטרונית( 	

) עמוד 75(
• EBD )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית( 	

) עמוד 78(
• בלמים אדפטיביים ) עמוד 78(	
• ( PRE-SAFE®  BRAKE עמוד 78(	
•  STEER CONTROL )בקרת היגוי( 	

) עמוד 80(.

הערות בטיחות חשובות
אם לא תתאים את סגנון נהיגתך, מערכות 

בטיחות הנהיגה לא יוכלו להפחית את 
הסכנות לתאונה ואינן יכולות לעקוף את 
חוקי הפיזיקה. מערכות בטיחות הנהיגה 

הן רק מערכות עזר שנועדו לסייע לנהיגה. 
אתה אחראי למרחק הנסיעה מהרכב 

שלפניך, למהירות הרכב ולבלימה מבעוד 
מועד. התאם תמיד את סגנון נהיגתך כך 

שיתאים לתנאי הכביש ומזג האוויר ושמור 
על מרחק ביטחון מהרכב הנוסע לפניך. 

נהג בזהירות.
מערכת בטיחות הנהיגה המתוארות    

פועלות בצורה יעילה ככל האפשר 
כאשר יש מספיק מגע בין הצמיגים 

לבין פני הכביש. אנא שים לב במיוחד 
לרישומים על הצמיגים, עומק תעלות 

מדרס מינימלי וכד‘ ) עמוד 562(.
בתנאי כביש חורפיים, השתמש תמיד 
בצמיגי חורף )צמיגי M+S( והיכן שיש 

צורך בכך, שרשראות שלג. רק בדרך זו 
מערכות בטיחות הנהיגה, המתוארות 
בפרק זה, יפעלו בצורה היעילה ביותר.
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ABS )מערכת מניעת נעילה של 
הגלגלים(

הערות בטיחות חשובות
שים לב לפרק “הערות בטיחות    

חשובות“ ) עמוד 72(.

 אזהרה
 ,ABS -במקרה של תקלה במערכת ה
הבלמים עלולים להינעל בזמן בלימה. 
יתכן שתכונות ההיגוי והבלימה יושפעו 

מכך רבות. בנוסף, מערכות בטיחות 
נהיגה נוספות מנוטרלות. קיימת סכנה 

מוגברת להחלקה ותאונות.
נהג בזהירות. דאג מיידית לבדיקת 

מערכת ה- ABS במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

 ,ABS -כאשר יש תקלה במערכת ה
מערכות אחרות, כולל מערכות בטיחות 

נהיגה, יהפכו אף הן לבלתי פעילות. שים 
לב למידע הנוגע לנורת האזהרה של 

ה- ( ABS עמוד 271( ולהודעות 
המוצגות העשויות להופיע בלוח המחוונים 

) עמוד 242(.
מערכת ABS מפקחת על לחץ הבלמים 

באופן שהגלגלים אינם ננעלים כאשר 
אתה בולם. כך, תוכל להמשיך לבצע 

פעולות היגוי ברכב בזמן בלימה.
מערכת ה-ABS פועלת החל ממהירות 

של כ- 8 קמ“ש ומעלה, ללא קשר לתנאי 
הכביש. המערכת פועלת על פני כבישים 

חלקים, אפילו כאשר אתה בולם במתינות.
נורת האזהרה הצהובה  ABS בלוח 

המחוונים נדלקת עם פתיחת מתג 
ההתנעה. הן כבות כאשר המנוע פועל.

בלמים
ee :מתערבת ABS -אם מערכת ה

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים 
בנחישות עד לחלוף המצב המחייב את 

הבלימה.
ee :להפעלת הבלמים בעוצמה מלאה

לחץ על דוושת הבלמים בכל הכוח.
אם מערכת ה- ABS מתערבת בזמן 

שאתה בולם, תחוש פעימות בדוושת 
הבלמים.

דוושת בלמים פועמת יכולה להוות חיווי 
לתנאי כביש ירודים והיא פועלת כתזכורת 

כדי לנקוט משנה זהירות בעת הנהיגה.

BAS )מערכת עזר בלימה(

שים לב לפרק “הערות בטיחות    
חשובות“ ) עמוד 72(.

 אזהרה
אם יש תקלה במערכת BAS, מרחק 
הבלימה במצבי בלימת חירום יגדל. 
קיימת סכנת תאונה. במצבי בלימת 

חירום, לחץ על דוושת הבלמים בכוח 
מלא. מערכת ה- ABS מונעת את נעילת 

הגלגלים.
מערכת BAS פועלת במצבי בלימת חירום. 

אם אתה לוחץ במהירות על דוושת 
הבלמים, מערכת ה- BAS מגבירה 

אוטומטית את כוח הבלימה ומקצרת בכך 
את מרחק העצירה. עם שחרור דוושת 

הבלמים, יפעלו הבלמים בצורה רגילה. 
מערכת BAS מנוטרלת.

BAS PLUS )מערכת עזר בלימה 
)Brake Assist System Plus( )פלוס

שים לב לפרק “הערות בטיחות    
חשובות“ ) עמוד 72(.

מערכת BAS PLUS זמינה רק בכלי רכב 
.DISTRONIC PLUS עם

כדי שמערכת BAS PLUS תסייע בידך, על 
מערכת חיישן הרדאר להיות:

• מופעלת ) עמוד 237(.	
• פעילה	

במדינות מסוימות חובה לנטרל את    
מערכת חיישן הרדאר ) עמוד 237(.

למידע נוסף על מערכת חיישן הרדאר 
) עמוד 595(.

 BAS בעזרת מערכת חיישן רדאר, מערכת
PLUS יכולה לאתר מכשולים הנמצאים 

במסלול רכבך במשך זמן ארוך.
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מערכת BAS PLUS מספקת עזר בלימה 
במצבי סיכון במהירות גבוהה מ- 7 קמ“ש 

ומשתמשת בטכנולוגיית חיישן רדאר לשם 
הערכת מצב התנועה.

 BAS במהירות של עד 70 קמ“ש, מערכת
PLUS יכולה לאתר גם עצמים נייחים.

לדוגמה רכב נייח או בחניה.
 BAS כדי למנוע תאונות חזיתיות, מערכת
PLUS מחשבת את כוח הבלימה הנדרש 

אם:
• אתה מתקרב למכשול ו-	
• מערכת BAS PLUS איתרה סכנת 	

התנגשות
כאשר מהירות הנסיעה מתחת ל- 30 

קמ“ש: אם תלחץ על דוושת הבלמים, 
מערכת BAS PLUS תופעל. תבוצע 

בלימה ברגע האחרון האפשרי.
כאשר מהירות הנסיעה מעל ל- 30 
קמ“ש: אם תלחץ בחוזקה על דוושת 
הבלמים, מערכת BAS PLUS מגבירה 
אוטומטית את לחץ הבלימה עד לרמה 

המתאימה למצב התנועה.
אם מערכת BAS PLUS דורשת לחץ 

בלימה גבוה במיוחד, מופעלים בו זמנית 
 אמצעי הגנה מונעת לנוסעים 

.)PRE-SAFE®(
ee המשך ללחוץ בנחישות על דוושת

הבלמים עד לחלוף המצב המחייב 
בלימת חירום.

מערכת ה- ABS מונעת את נעילת 
הגלגלים.

מערכת BAS PLUS מנוטרלת ותפקוד 
הבלמים יפעל כרגיל אם:

• תשחרר את דוושת הבלמים	
• אין עוד כל סכנה לתאונה	
• לא מאותר מכשול בקדמת הרכב	

במקרה של תקלה במערכת חיישן 
הרדאר, מערכת BAS PLUS לא תהיה 

זמינה. מערכת הבלמים עדיין זמינה עם 
.BAS -תגבור בלימה מלא ו

 אזהרה
מערכת BAS PLUS לא יכולה לאתר 

תמיד בוודאות מכשולים ומצבי תנועה 
 BAS מורכבים. במצבים אלו מערכת
PLUS אינה יכולה להתערב. קיימת 

סכנת תאונה.
שים תמיד לב למצב התנועה בכביש 

והייה מוכן לבלום.
במיוחד, תוגבל יכולת האיתור של 

מכשולים אם יש:
• לכלוך על החיישנים או כל דבר אחר 	

המכסה את החיישנים
• שלג או גשם כבד	
• הפרעות בשל מקורות רדאר אחרים	
• האפשרות של השתקפות רדאר 	

חזקה, לדוגמה בחניוני מכוניות רבי 
קומות

• רכב צר נוסע מלפניך, כדוגמת אופנוע	
• רכב הנוסע מלפניך בנתיב שונה	

 אזהרה
מערכת BAS PLUS אינה מגיבה:

• לבני אדם או בעלי חיים	
• לכלי רכב הבאים ממול	
• לתנועה צולבת	
• בזמן פניה	

כתוצאה, מערכת BAS PLUS עשויה 
שלא להתערב בכל המצבים הקריטיים. 

קיימת סכנת תאונה. שים תמיד לב 
למצב התנועה בכביש והייה מוכן לבלום.
לאחר נזק בחלק הקדמי של הרכב, דאג 

לבדיקת תקינות החיישנים ופעולתם 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס. האמור ישים גם 
להתנגשויות במהירויות נמוכות שבהן אין 

נזק נראה לעין בקדמת הרכב.

פנסי בלימה אדפטיביים
אם אתה בולם בחוזקה ממהירות של יותר 
נעזרת  הבלימה  אם  או  קמ“ש   50 מ- 
הבלמים  פנסי   ,BAS PLUS או   BAS ב- 
יהבהבו במהירות. בדרך זו, נהגים הנוסעים 

אחריך מוזהרים בצורה בולטת עוד יותר.
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אם תבלום בחוזקה ממהירות של מעל 70 
קמ“ש עד לעצירה, תאורת המצוקה 
)מהבהבת( מופעלת אוטומטית. אם 

הבלמים מופעלים שוב, פנסי הבלימה 
ידלקו ברציפות. פנסי תאורת החירום כבים 
אוטומטית אם אתה נוסע במהירות העולה 

על 10 קמ“ש. אתה גם יכול לכבות את 
פנסי תאורת החירום באמצעות לחצן 
ההפעלה של תאורה זו ) עמוד 130(.

ESP )מערכת יציבות אלקטרונית(

הערות כלליות
שים לב לפרק “הערות בטיחות    

חשובות“ ) עמוד 72(.
מערכת ®ESP מנטרת את יציבות הנהיגה 
וכוח האחיזה, כלומר, את מעבר הכוח בין 

הצמיגים לבין פני הכביש.
אם מערכת ®ESP מזהה שהרכב סוטה 
מהכיוון הרצוי לנהג, גלגל אחד או יותר 

נבלמים לשם ייצוב הרכב. גם הספק 
המנוע משתנה על מנת לשמור על נתיב 

הנסיעה רצוי ובמסגרת המגבלות 
הפיסיקליות. מערכת ®ESP מסייעת לנהג 

בזמן תחילת נסיעה על פני כבישים 
רטובים וחלקים. מערכת ®ESP יכולה גם 

לייצב את הרכב במהלך בלימה.
ETS )מערכת משיכה אלקטרונית(

שים לב לפרק “הערות בטיחות    
חשובות“ ) עמוד 72(.

.ESP® בקרת המשיכה היא חלק מתפקוד
בלמי ETS בולמים בצורה פרטנית את 

גלגלי הרכב אם אלו מסבסבים. פעולה זו 
מאפשרת את תחילת הנסיעה וההאצה 

על משטחים חלקים, לדוגמה, אם פני 
הכביש חלקים בצד אחד.

מערכת ETS נשארת פעילה כאשר אתה 
.ESP® מנטרל את מערכת
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
 ,ESP® במקרה של תקלה במערכת

המערכת אינה מסוגלת לייצב את הרכב. 

בנוסף, מערכות בטיחות הנהיגה 
האחרות מנוטרלות. בכך מתקיימת 

סכנה מוגברת לתאונה.
 ESP® נהג בזהירות. דאג לבדיקת מערכת

במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס.

בעת בדיקת בלם החניה החשמלי על   
דינמומטר בלמים, סגור את מתג 

ההתנעה. אחרת, הפעלת הבלמים על 
ידי מערכת ®ESP עשויה להרוס את 

מערכת הבלמים.
בעת גרירת רכבך עם סרן אחורי מוגבה, 

 ESP® -שים לב להערות הנוגעות ל 
) עמוד 557(.

מערכת ®ESP מנוטרלת אם נורת האזהרה 
 בלוח המחוונים דולקת ברציפות 

כאשר המנוע פועל.
אם נורת האזהרה  ונורת האזהרה 
 ESP® דולקות ברציפות, מערכת 

אינה זמינה בשל תקלה.
 שים לב למידע הנוגע לנורת האזהרה 

) עמוד 273( ולהודעות המוצגות 
 העשויות להופיע בלוח המחוונים 

) עמוד 242(.
השתמש אך ורק בגלגלים בעלי    

צמיגים במידות המומלצות. רק אז 
מערכת ®ESP פועלת כתקנה.

ESP® תכונות ומאפייני
הערות כלליות

מערכת ®ESP מופעלת אוטומטית עם 
התנעת המנוע.

אם מערכת ®ESP מתערבת, נורת 
האזהרה  ®ESP מהבהבת בלוח 

המחוונים.
אם מערכת ®ESP מתערבת:

ee בשום תנאי אין לנתק את מערכת
.ESP®

ee להתחלת הנסיעה, לחץ על דוושת
ההאצה רק במידה הדרושה.

ee התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי
הדרך, התנועה ומזג האוויר.



76

ת
חו

טי
ב

מערכות בטיחות נהיגה

כלי רכב עם התנעת/הדממת המנוע–
)ECO start/stop( ECO

תפקוד ECO start/stop מדומם אוטומטית 
את המנוע כאשר הרכב מגיע לכדי עצירה. 

עם שחרור דוושת הבלם, המנוע מתניע 
אוטומטית. מערכת ®ESP נשארת במצב 

 הקודם שנבחר. 
לדוגמה: אם מערכת ®ESP נותקה לפני 

הדממת המנוע, היא נשארת בלתי פעילה 
עם ההתנעה מחדש של המנוע.

נטרול/הפעלה מחדש של תפקוד 
)AMG למעט רכבי( ESP®

הערות בטיחות חשובות
שים לב לפרק “הערות בטיחות    

חשובות“ ) עמוד 72(.
 ESP® אתה יכול לבחור בין מצבי תפקוד

הבאים:
• תפקוד ®ESP פעיל.	
• תפקוד ®ESP לא פעיל.	

 אזהרה
 ,ESP® אם אתה מנטרל את מערכת

המערכת אינה מייצבת עוד את הרכב. 
קיימת סכנה מוגברת להחלקה ולתאונה.

נטרל את מערכת ®ESP רק במצבים 
המתוארים להלן.

יתכן והטוב ביותר יהיה לנטרל את מערכת 
®ESP במצבים הבאים:

• כאשר נעשה שימוש בשרשראות שלג	
• בשלג עמוק	
• על גבי חול או חצץ	

הפעל את מערכת ®ESP מיד לאחר    
שהמצב שתואר לעיל אינו קיים עוד. 

אחרת, מערכת ®ESP לא תוכל לייצב 
את הרכב אם זה מתחיל להחליק או 

שאחד הגלגלים מתחיל לסבסב.

ESP® הפעלת/נטרול תפקוד

ee.)1( לנטרול: לחץ על לחצן
נורת האזהרה  ESP® OFF בלוח 

המחוונים נדלקת.
ee.)1( להפעלה: לחץ על לחצן

נורת האזהרה  ESP® OFF בלוח 
המחוונים כבית.

תכונות ומאפיינים כאשר מערכת 
®ESP מנוטרלת

אם מערכת ®ESP מנוטרלת ואחד 
מהגלגלים, או יותר, מתחיל לסבסב, נורת 

האזהרה  ®ESP בלוח המחוונים 
מהבהבת. במצב זה, מערכת ®ESP לא 

תייצב את הרכב.
:ESP® אם אתה מנטרל את מערכת

• מערכת ®ESP אינה משפרת עוד את 	
יציבות הנהיגה.

• הספק המנוע אינו מוגבל עוד 	
והגלגלים המניעים יכולים לסבסב. 

סבסוב הגלגלים גורם לפעולת 
“קטיעה“ אשר מבטיחה אחיזה טובה 

יותר.
• מערכת ETS עדיין פעילה.	
• מערכת ®ESP עדיין מספקת תמיכה 	

בזמן בלימה.
)AMG רכבי( ESP® נטרול/הפעלת

הערות בטיחות חשובות
שים לב לפרק “הערות בטיחות    

חשובות“ ) עמוד 72(.
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 ESP® אתה יכול לבחור בין מצבי תפקוד
הבאים:

• תפקוד ®ESP פעיל.	
• 	 SPORT תצורת התנהגות כביש

מופעלת.
• תפקוד ®ESP לא פעיל.	

 אזהרה
כאשר מופעלת תצורת SPORT, יש 

סכנה רבה יותר של החלקה ותאונות.
הפעל את תצורת SPORT רק במצבים 

המתוארים להלן.

 אזהרה
 ,ESP® אם אתה מנטרל את מערכת

המערכת אינה מיצבת עוד את הרכב. 
קיימת סכנה מוגברת להחלקה ולתאונה.

נטרל את מערכת ®ESP רק במצבים 
המתוארים להלן.

במצבים הבאים, יתכן ויהיה טוב יותר 
להפעיל את תצורת SPORT או לנטרל את 

:ESP® מערכת
• כאשר נעשה שימוש בשרשראות שלג	
• בשלג עמוק	
• על גבי חול או חצץ	
• בכבישים מסוימים כאשר נדרשות 	

תכונות היגוי היתר ותת ההיגוי 
העצמיות של הרכב

נהיגה בתצורת SPORT או ללא תפקוד 
®ESP מצריכה נהג מיומן ומנוסה היטב.

הפעל את מערכת ®ESP מיד לאחר    
שהמצב שתואר לעיל אינו קיים עוד. 

אחרת, מערכת ®ESP לא תהיה 
מסוגלת לייצב את הרכב אם זה 

מתחיל להחליק או שגלגל מתחיל 
לסבסב.

ESP® הפעלת/נטרול תפקוד

ee לחץ :SPORT להפעלת תצורת
לחיצה קצרה על לחצן )1(.

נורת האזהרה  בלוח המחוונים 
נדלקת. מופיעה בצג הרב תפקודי 

.SPORT הודעת
ee לחץ לחיצה :SPORT לנטרול תצורת

קצרה על לחצן )1(.
נורת האזהרה  בלוח המחוונים 

כבית.
ee לחץ על לחצן :ESP® לנטרול תפקוד

 ESP®  1( עד שנורת האזהרה(
OFF בלוח המחוונים נדלקת.

מופיעה בצג הרב תפקודי הודעת 
.OFF 

ee לחץ לחיצה :ESP® להפעלת תפקוד
קצרה על לחצן )1(.

נורת האזהרה  ESP® OFF בלוח 
המחוונים כבית. מופיעה בצג הרב 

.ESP® ON  תפקודי הודעת
 SPORT תכונות ומאפיינים של תצורת

מופעלת
אם מופעלת תצורת SPORT ואחד 

מהגלגלים, או יותר, מתחיל לסבסב, נורת 
האזהרה  ®ESP בלוח המחוונים 

מהבהבת. תפקוד ®ESP מייצב את הרכב 
רק במידה מוגבלת.
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תצורת SPORT מופעלת:
• תפקוד ®ESP רק משפר את יציבות 	

הנסיעה במידה מוגבלת.
• מומנט המנוע מוגבל במידה מסוימת 	

והגלגלים המניעים יכולים לסבסב. 
סבסוב הגלגלים גורם לפעולת 

“קטיעה“ אשר מבטיחה אחיזה טובה 
יותר.

• מערכת ETS עדיין פעילה.	
• מערכת ®ESP עדיין מספקת תמיכה 	

בזמן בלימה.
תכונות ומאפיינים כאשר מערכת 

®ESP מנוטרלת

אם מערכת ®ESP מנוטרלת ואחד 
מהגלגלים, או יותר, מתחיל לסבסב, נורת 

האזהרה  ®ESP בלוח המחוונים אינה 
 ESP® מהבהבת. במצבים שכאלה, מערכת

לא תייצב את הרכב. אם אתה מנטרל את 
:ESP® מערכת

• מערכת ®ESP אינה משפרת עוד את 	
יציבות הנהיגה

• מומנט המנוע אינו מוגבל עוד 	
והגלגלים המניעים יכולים לסבסב. 

סבסוב הגלגלים גורם לפעולת 
“קטיעה“ אשר מבטיחה אחיזה טובה 

יותר.
• מערכת ETS עדיין פעילה.	
• ®PRE-SAFE כבר לא קיימת וגם אינה 	

ESP -מופעלת אם תבלום בחוזקה ו
מתערבת. 

• מערכת PRE-SAFE® Brake אינה 	
זמינה עוד; וכן אינה מופעלת אם 

תפעיל בחוזקה את הבלמים ומערכת 
®ESP מתערבת

• מערכת ®ESP עדיין מספקת תמיכה 	
בזמן בלימה

EBV )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית(

שים לב לפרק “הערות בטיחות    
חשובות“ ) עמוד 72(.

 אזהרה
אם יש תקלה במערכת EBD, הגלגלים 

האחוריים עדיין יכולים להינעל, לדוגמה 
בזמן בלימה חזקה. קיימת סכנת החלקה 

ואיבוד שליטה. 

לכן, יהיה עליך להתאים את סגנון 
הנהיגה שלך למאפייני נהיגה שונים. דאג 

לבדיקת מערכת הבלמים במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס.
שים לב למידע הנוגע לנורות הביקורת 

והאזהרה ) עמוד 271( כמו גם להודעות 
המוצגות ) עמוד 244(.

מערכת EBD מנטרת ומפקחת על לחץ 
הבלמים בגלגלים האחוריים על מנת 

לשפר את יציבות הנהיגה בזמן בלימה.

בלימה אדפטיבית
מערכת הבלימה האדפטיבית משפרת את 

בטיחות הבלימה ומשפרת את נוחות 
הבלימה. בנוסף לתפקוד הבלימה, 

 HOLD לבלימה האדפטיבית יש גם תפקוד
)אחיזה( ) עמוד 193( ועזר תחילת 

נסיעה בעליה ) עמוד 156(.

PRE-SAFE® Brake

שים לב לפרק “הערות בטיחות    
חשובות“ ) עמוד 72(.

תפקוד PRE-SAFE® Brake זמין רק בכלי 
רכב המצוידים בדיסטרוניק פלוס.

 PRE-SAFE® Brake על מנת שמערכת
תסייע לך בזמן נהיגה, חובה להפעיל את 

מערכת חיישן הרדאר ועל זו להיות:
• מוכנה לפעולה ) עמוד 237(.	
• פועלת	

במדינות מסוימות חובה לנטרל את    
מערכת חיישן הרדאר ) עמוד 237(.

למידע נוסף על מערכת חיישן הרדאר 
) עמוד 595(.

תפקוד PRE-SAFE® Brake יכול לסייע 
בידך להפחית למינימום סכנה של תאונה 

עם הרכב הנוסע לפניך או לצמצם את 
 PRE-SAFE® חומרת הפגיעה. אם תפקוד

Brake זיהה סכנת התנגשות, תוזהר 
באמצעות אות חזותי ואות קולי, כמו גם 
PRE- על ידי בלימה אוטומטית. תפקוד

SAFE® Brake לא יכול למנוע תאונה ללא 
התערבותך.
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תפקוד זה יפיק אזהרה אם:
• במהירויות של כ- 30 קמ“ש או יותר, 	

במשך מספר שניות, המרחק הנשמר 
לרכב מלפניך איננו מספיק.

נורת אזהרת המרחק  נדלקת 
בלוח המחוונים.

• במהירות של כ- 7 קמ“ש או יותר, 	
אתה מתקרב במהירות לרכב שלפניך.
יישמע לסירוגין אות אזהרה קולי ונורת 

אזהרת המרחק  תידלק בלוח 
המחוונים.

ee בלום מיידית על מנת להגדיל את
המרחק מהרכב הנוסע לפניך.

או
ee נקוט בפעולת התחמקות במידה

ובטוח לעשות כן.
אם הנהג והנוסע הקדמי חגרו את חגורת 

הבטיחות, במהירות של 7-200 קמ"ש, 
מערכת PRE-SAFE® Brake יכולה לבלום 

את הרכב אוטומטית. 
בשל אופייה של המערכת, תנאי נהיגה 

מורכבים במיוחד עלולים לגרום 
להתערבויות בלתי הכרחיות של מערכת 

.PRE-SAFE® Brake
ביכולתך למנוע התערבות של תפקוד 

PRE-SAFE® Brake בכל עת על ידי:
• לחיצה נוספת על דוושת ההאצה	
• הפעלת קיק-דאון.	
• שחרור דוושת הבלמים.	

 PRE-SAFE® פעולת הבלימה של מערכת
Brake מסתיימת אוטומטית אם:

• אם אתה מבצע תמרון התחמקות 	
ממכשול.

• אין עוד כל סכנה לתאונה.	
• אין יותר מכשול שאותר בקדמת הרכב.	

בעזרת מערכת חיישן רדאר, מערכת 
PRE-SAFE® Brake יכולה לאתר 

מכשולים הנמצאים בקדמת רכבך במשך 
פרקי זמן ארוכים.

 BAS במהירות של עד 70 קמ“ש, מערכת
PLUS יכולה לאתר גם עצמים נייחים. 

לדוגמה רכב נייח או בחניה.

אם אתה מתקרב למכשול ומערכת 
PRE-SAFE® Brake מאתרת סכנת 

תאונה, המערכת תזהיר אותך בצורה 
חזותית ובצורה קולית כאחת. אם אינך 

בולם או נוקט בפעולת התחמקות, 
המערכת תזהיר אותך על ידי בלימה 

אוטומטית מתונה של הרכב. אם קיימת 
סכנת התנגשות מוגברת, מופעלים 

 )PRE-SAFE®( אמצעי הגנת מנע לנוסעים
) עמוד 60(.

אם במהירות גבוהה מ- 30 קמ"ש, נותרת 
סכנת התנגשות ואינך בולם או מאיץ או 

מבצע תמרון התחמקות, יכולה להתבצע 
בלימת חרום אוטומטית. בלימת חירום 

אוטומטית אינה מתבצעת עד כמעט לפני 
התאונה שלא ניתנת למניעה.

 אזהרה
תפקוד PRE-SAFE® Brake יבלום 

בהתחלה את הרכב תוך הפעלה חלקית 
של הבלמים במקרה של זיהוי סכנת 

התנגשות. יתכן ותיגרם התנגשות אלא 
אם אתה תבלום גם כן. בלימת חירום 

אוטומטית אינה יכולה למנוע התנגשות. 
קיימת סכנת תאונה.

הפעל תמיד בעצמך את הבלמים ונסה 
לבצע תמרון התחמקות.

 אזהרה
מערכת PRE-SAFE® Brake לא יכולה 

לזהות תמיד בוודאות עצמים ומצבי 
תנועה מורכבים.

 PRE-SAFE®  במקרים אלו, תפקוד
Brake עשוי:

• לתת אזהרה בלתי הכרחית ואז 	
לבלום את הרכב

• לא לספק כל אזהרה ולא להתערב	
קיימת סכנת תאונה.

שים תמיד לב למצב התנועה והייה מוכן 
 PRE-SAFE® לבלום, במיוחד אם תפקוד

Brake מזהיר אותך. סיים את ההתערבות 
במצבי נהיגה שאינם קריטיים.

במיוחד, תוגבל יכולת האיתור של 
מכשולים אם יש:
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• לכלוך על החיישנים או כל דבר אחר 	
המכסה את החיישנים

• שלג או גשם חזק	
• הפרעה ממקורות רדאר אחרים	
• האפשרות של התקפות רדאר חזקה, 	

לדוגמה, בחניון רב קומתי
• רכב צר הנוסע מלפניך, למשל אופנוע	
• רכב הנוסע מלפניך בנתיב אחר	

 אזהרה
תפקוד PRE-SAFE® Brake אינו מגיב:

• לבני אדם או בעלי חיים	
• לכלי רכב הבאים ממול	
• לתנועה צולבת	
• בזמן פניה	

 PRE-SAFE® Brake כתוצאה, תפקוד
עשוי שלא לספק אזהרות או להתערב 
בכל המצבים הקריטיים. קיימת סכנת 

תאונה.
שים תמיד לב למצב התנועה בכביש 

והייה מוכן לבלום.
במטרה לשמור על מרחק מתאים לרכב 

שלפניך ולמנוע בכך תאונה, יהיה עליך 
להפעיל את הבלמים בעצמך.

ee להפעלה/נטרול: הפעל או נטרל את
מערכת PRE-SAFE® Brake במחשב 

המובנה ) עמוד 231(.
 PRE-SAFE® Brake כאשר תפקוד

מופעל, מופיע סמל  בצג הרב 
תפקודי, כל עוד תפקוד HOLD מנוטרל 
) עמוד 193(. בכלי רכב בעלי מערכת 

עזר חניה אקטיבי, סמל  מוצג 
כאשר משולב מצב P או שאתה נוהג 

במהירות העולה על 35 קמ“ש.
לאחר נזק בחלק הקדמי של הרכב, דאג 

לבדיקת תקינות החיישנים ופעולתם 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס. האמור ישים גם 
להתנגשויות במהירויות נמוכות שבהן אין 

נזק נראה לעין בקדמת הרכב.

בקרת היגוי
 )STEER CONTROL( מערכת עזר ההיגוי
מסייעת בידך על ידי העברתם של כוחות 
משמעותיים לגלגל ההיגוי בכיוון הנדרש 

לייצוב הרכב.
תמיכת היגוי זו ניתנת במיוחד אם:

• שני הגלגלים הימניים או השמאליים 	
נמצאים על משטח רטוב או חלק בזמן 

שאתה בולם.
• הרכב מתחיל להחליק.	

אם יש תקלה במערכת ®ESP, לא תקבל 
תגבור היגוי ממערכת בקרת ההיגוי 

)STEER CONTROL(. כוח התגבור, מכל 
מקום, ימשיך לפעול.

מערכות מניעת גניבה

משבת מנוע )אימובילייזר(
ee להפעלה עם מפתח: הוצא את

המפתח ממתג ההתנעה.
ee סגור :KEYLESS-GO להפעלה עם

את מתג ההתנעה ופתח את דלת 
הנהג.

ee.לנטרול: פתח את מתג ההתנעה
מערכת משבת המנוע מונעת את התנעת 

המנוע באמצעות מפתח שאינו המפתח 
הנכון.

בעוזבך את הרכב, קח איתך תמיד את 
המפתח החכם ונעל את הרכב. כל אחד 
שברשותו מפתח תקף יכול להתניע את 

המנוע, אם זה נשכח ברכב.
עם התנעת המנוע, משבת המנוע    

תמיד מנוטרל.

ATA )מערכת אזעקה(
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ee לדריכה: נעל את הרכב באמצעות
.KEYLESS-GO מפתח או

נורת הביקורת )1( מהבהבת. מערכת 
האזעקה נדרכת לאחר כ- 15 שניות.

ee לנטרול: שחרר את נעילת הרכב
.KEYLESS-GO באמצעות מפתח או

כאשר מערכת האזעקה דרוכה, מופעל 
אות אזעקה חזותי וקולי בעת פתיחת:

• אחת הדלתות	
• הרכב באמצעות מפתח החירום	
• תא המטען	
• מכסה המנוע	
• תא הכפפות	
• חלל האחסון מתחת למשענת היד	
• תא אחסון מאחור	
ee לנתק את מערכת האזעקה

באמצעות מפתח: לחץ על לחצן 
 או  במפתח.

מערכת האזעקה מופסקת.
או
ee .הכנס את המפתח למתג ההתנעה

מערכת האזעקה מופסקת.
ee להפסקת האזעקה באמצעות

KEYLESS-GO: אחוז את הידית 
החיצונית של הדלת. המפתח חייב 

להיות מחוץ לרכב.
מערכת האזעקה מופסקת.

או
ee לחץ על לחצן התנעת/הדממת מנוע

בלוח המכשירים. המפתח חייב להיות 
 בתוך הרכב.

מערכת האזעקה מופסקת.
האזעקה אינה נפסקת אפילו אם תסגור 

את הדלת הפתוחה שהפעילה את 
המערכת, לדוגמה.

הגנת גרירה
פעולה

אם משנים את מצב ההטיה של הרכב 
כשגלאי הגרירה דרוך, תופעל אזעקה 
קולית וחזותית. הדבר יכול לקרות אם 

הרכב מוגבה בצד אחד, לדוגמה.

הפעלה
ee:וודא

• הדלתות סגורות.	
• מכסה תא המטען סגור.	

רק אז נדרכת ההגנה מפני גרירה.
ee נעל את הרכב בעזרת מפתח או

.KEYLESS-GO
מערכת הגנת הגרירה נדרכת לאחר 

כ- 30 שניות.
נטרול

ee לנטרול: שחרר את נעילת הרכב
.KEYLESS-GO באמצעות מפתח או

הגנת הגרירה מנוטרלת אוטומטית.
נטרול

ee.הוצא את המפתח ממתג ההתנעה
ee.)1( לחץ על לחצן 

נורת הביקורת )2( נדלקת לפרק זמן 
קצר.

ee נעל את הרכב בעזרת מפתח או
.KEYLESS-GO

הגנת הגרירה מנוטרלת.
הגנת הגרירה נשארת מנוטרלת עד ש:

• אם משחררים מחדש את נעילת הרכב	
• אם פותחים וסוגרים שוב דלת	
• הרכב ננעל שוב	

כדי למנוע אזעקת שווא, נטרל את גלאי 
הגרירה אם אתה נועל את הרכב ו:

• מובילים את הרכב.	
• מעמיסים את הרכב, לדוגמה לתוך 	

מעבורת או כלי הובלה אחר.
• מחנים את הרכב על פני משטח נייד, 	

בחניון מפוצל/דו קומתי למשל.
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גלאי נפח פנימי
פעולה

כאשר גלאי הנפח הפנימי דרוך, מופעל 
אות חזותי וקולי במקרה שמאותרת 

תנועה בתוך הרכב.
הדבר יכול לקרות אם מישהו חודר אל 

פנים הרכב, לדוגמה.
הפעלה

ee:וודא
• חלונות הצד סגורים.	
• תא האחסון מתחת למשענת היד 	

סגור.
פעולות אלו ימנעו אזעקות שווא.

ee:וודא
• הגג סגור.	
• הדלתות סגורות.	
• מכסה תא המטען סגור.	

רק אז גלאי הנפח הפנימי נדרך.
ee נעל את הרכב בעזרת מפתח או

.KEYLESS-GO
גלאי הנפח נדרך לאחר כ- 30 שניות.

נטרול
ee שחרר את נעילת הרכב באמצעות

.KEYLESS-GO מפתח או 
חיישן הנפח הפנימי מנוטרל 

אוטומטית.
נטרול

ee.הוצא את המפתח ממתג ההתנעה
ee.)1( לחץ על לחצן 

נורת הביקרות )2( מהבהבת קצרות.
ee נעל את הרכב באמצעות מפתח או

.KEYLESS-GO 
גלאי הנפח הפנימי מנוטרל.

כדי למנוע אזעקת שווא נטרל את גלאי 
הנפח הפנימי אם אתה נועל את הרכב ו:

• אנשים או בעלי חיים נשארים ברכב	
• חלונות הצד נשארים פתוחים.	

גלאי הנפח הפנימי נשאר מנוטרל עד ש:
• משחררים שוב את נעילת הרכב	
• פותחים דלת וסוגרים אותה	
• נועלים שוב את הרכב	
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(.

מפתחות

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם משאירים ברכב ילדים ללא השגחה, 

הם יכולים:
• לפתוח בכל עת דלת מתוך הרכב, גם 	

אם זו נעולה
• להתניע את המנוע באמצעות 	

המפתח שהושאר ברכב
• לשחרר את בלם החניה החשמלי	

בכך הם עלולים לסכן את עצמם ואת 
האחרים. לעולם אל תשאיר ילדים ברכב 
ללא השגחה. הוצא את המפתח ממתג 

ההתנעה, גם אם אתה עוזב את הרכב 
לפרק זמן קצר.

 אזהרה
אם מחזיק המפתחות/ צרור המפתחות 

גדול או כבד מדי, המשקל הפועל על 
המפתח עלול לגרום לסיבוב מתג 

ההתנעה או להיתפס בגלגל ההגה. הדבר 
עלול לגרום להדממת מנוע בצורה 

פתאומית. אתה עלול לאבד שליטה 
ברכב, תוך גרימה לתאונה כתוצאה מכך. 
אל תחבר למפתח הרכב המוכנס למתג 
ההתנעה, מחזיק מפתחות כבד או צרור 

גדול של מפתחות. 
• אל תחזיק את המפתח:	

עם מכשירים אלקטרוניים כדוגמת  -
טלפון סלולארי או משדר אחר

עם חפצים מתכתיים כדוגמת  -
מטבעות או סרטים מתכתיים

בתוך חפצים מתכתיים כדוגמת  -
תיבת מתכת

הדבר עלול להשפיע על פעולתם.
הרחק מפתחות משדות מגנטיים חזקים. 

אחרת עלולה להיות לכך השפעה על 
השלט רחוק.
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תפקודי מפתח

לנעילת הרכב)1(
לשחרור נעילת דלת תא )2(

המטען
לשחרור נעילת הרכב)3(
ee לשחרור נעילה מרכזית: לחץ על

. לחצן 
אם אינך פותח את הרכב בתוך כ- 40 

שניות מרגע שחרור הנעילה:
• הרכב ננעל מחדש.	
• מערכת האזעקה נדרכת שוב.	
ee. לנעילה מרכזית: לחץ על לחצן 

המפתח מאפשר נעילה ושחרור נעילה 
מרכזית, של:

• הדלתות	
• דלת תא המטען	
• תא הכפפות	
• תא האחסון מתחת למשענת היד	
• תא אחסון בתא האחורי	
• דלתית מכסה מיכל הדלק	

בעת שחרור הנעילה, פנסי איתות הפניה 
יהבהבו פעם אחת.

כאשר נועלים, אלו יהבהבו שלוש פעמים.
ביכולתך גם להגדיר אות קולי שיאשר כי 

הרכב ננעל. את האות הקולי ניתן להפעיל 
 או לנטרל באמצעות המחשב המובנה 

) עמוד 236(.
כאשר חושך בחוץ, התאורה ההיקפית 

נדלקת אף היא, אם זו הופעלה במחשב 
המובנה ברכב ) עמוד 235(.

KEYLESS-GO

הערות כלליות
זכור שכל אחד מהנמצאים ברכב יכול 

להתניע את המנוע אם יש ברכב מפתח 
.KEYLESS-GO

נעילה ושחרור נעילה מרכזית
ביכולתך להתניע, לנעול או לשחרר את 
 .KEYLESS GO נעילת הרכב באמצעות

כדי לבצע זאת, אתה רק צריך לשאת 
איתך מפתח. כאשר אתה נוגע במשטח 

החיישנים של הידיות החיצוניות של הרכב, 
KEYLESS GO יוצר קשר רדיו בין הרכב 

לבין המפתח.
כאשר מתניעים את המנוע ותוך כדי 

נסיעה, KEYLESS GO בודקת גם האם 
נמצא ברכב מפתח KEYLESS GO תקף 

וזאת על ידי יצירת קשר רדיו מעת לעת.
KEYLESS- אתה יכול לשלב את תפקודי

GO עם אלו של מפתח רגיל.
שחרר את נעילת הרכב באמצעות 

KEYLESS-GO, למשל, ונעל באמצעות 
לחצן  במפתח.

בעת נעילה ושחרור נעילה באמצעות 
KEYLESS-GO, המרחק בין המפתח 

וידית הדלת המתאימה אסור שיעלה על 
מטר אחד.

ee לשחרור נעילת הרכב: גע במשטח
הפנימי של ידית הדלת.

ee לנעילת הרכב: גע במעטה החיישן
.)1(

ee תפקוד סגירת נוחות: גע במגרעת
החיישן )2( לפרק זמן ממושך יחסית 

) עמוד 100(.
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 למידע נוסף על תכונת סגירת הנוחות 
) עמוד 100(.

אם תמשוך את ידית דלת תא המטען, רק 
דלת תא המטען תשתחרר מנעילתה.

שינוי ההגדרות של מערכת הנעילה
ביכולתך לשנות את ההגדרות של מערכת 

הנעילה. פירוש הדבר שרק דלת הנהג, תאי 
האחסון הננעלים בתוך הרכב ודלתית 

מילוי מיכל הדלק משתחררים מנעילתם 
בעת שחרור נעילת הרכב. הדבר מאוד 

שימושי אם אתה נוסע לבד לעיתים 
קרובות.

ee לשינוי ההגדרה: לחץ בו זמנית על
לחצני  ו-  והחזק אותם 

לחוצים לכ- 6 שניות עד שנורת 
 ביקורת הסוללה מהבהבת פעמיים 

) עמוד 87(.
אם משנים את ההגדרה של מערכת    

הנעילה בטווח האות של הרכב, לחיצה 
. על לחצן  או לחצן 

• נועלת או	
• משחררת את נעילת הרכב	

מפתח יפעל אז בצורה הבאה:
ee לשחרור נעילת דלת הנהג: לחץ על

לחצן  פעם אחת.
ee לשחרור נעילה מרכזית: לחץ

. פעמיים על לחצן 
ee. לנעילה מרכזית: לחץ על לחצן 

שינוי תפקוד KEYLESS-GO נעשה בצורה 
הבאה:

ee לשחרור נעילת דלת הנהג: גע
במעטה הפנימי של ידית הדלת בצד 

הנהג.
ee לשחרור נעילה מרכזית: גע במשטח

הפנימי של ידית דלת הנוסע הקדמי.
ee לנעילה מרכזית: גע במעטה החיישן

החיצוני באחת מידיות הדלתות.
ee חזרה להגדרות המפעל: לחץ בו

זמנית על לחצני  ו-  והחזק 
אותם לחוצים לכ- 6 שניות עד שנורת 

 ביקורת הסוללה מהבהבת פעמיים 
) עמוד 87(.

מפתח חירום
הערות כלליות

אם אינך יכול עוד לנעול או לשחרר את 
נעילת הדלתות בעזרת מפתח השלט, 

השתמש במפתח החירום.
אם אתה משתמש ברכיב מפתח החירום 

לשם שחרור הנעילה ופותח את דלת הנהג 
או את דלת תא המטען, תופעל מערכת 

האזעקה* ) עמוד 80(.
קיימות מספר דרכים לנטרול מערכת 

האזעקה:
ee לנתק את מערכת האזעקה

באמצעות מפתח: לחץ על לחצן 
 ו-   במפתח.

או
ee.הכנס את המפתח למתג ההתנעה
או
ee לנטרול האזעקה באמצעות

Start/ לחץ על לחצן :KEYLESS-GO
Stop במתג ההתנעה. המפתח חייב 

להיות בתוך הרכב.
או
ee נעל או שחרר את נעילת הרכב

באמצעות KEYLESS-GO. המפתח 
חייב להיות מחוץ לרכב.

אם אתה משחרר את נעילת הרכב 
באמצעות רכיב מפתח החירום, דלתית 

פתח מיכל הדלק לא תשתחרר מנעילתה 
באופן אוטומטי.

ee לשחרור נעילת דלתית מכסה מיכל
הדלק: הכנס את המפתח למתג 

ההתנעה.
הוצאת מפתח החירום
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ee לחץ על תפס השחרור )1( בכיוון החץ
ובו זמנית, הוצא לגמרי את מפתח 

החירום )2( ממפתח השלט.

סוללת המפתח
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
הסוללות רעילות ומכילות חומרים 
קאוסטיים. מסיבה זאת, שמור את 

הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.
במקרה של בליעת סוללה, פנה מיידית 

לקבלת סיוע רפואי.

 הערה לאיכות הסביבה
מצברים מכילים מזהמים. 
השלכת מצברים/סוללות 

לאשפה הביתית היא עבירה 
על החוק. חובה לאסוף אותם 

בנפרד ולמחזרם בצורה 
ידידותית לסביבה.

השלך את הסוללות הישנות 
בצורה אחראית לסביבה. הבא 

מצברים/סוללות ריקים 
למוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס, 
לנקודת איסוף של מצברים/

סוללות משומשים.

חברת מרצדס ממליצה שתדאג להחלפת 
מצברים/סוללות במרכז שירות מורשה 

מרצדס.

בדיקת הסוללה

ee. לחץ על לחצן  או 
הסוללה פועלת כתקנה אם נורת 
הביקורת של הסוללה )1( נדלקת 

לפרק זמן קצר.
הסוללה פרוקה אם נורת בדיקת 
הסוללה )1( אינה נדלקת רגעית.

ee.)87 עמוד ( החלף את הסוללה
אם הסוללה נבדקת בטווח קליטת    

האות של הרכב, לחיצה על  או 
: לחצן 

• נועלת או	
• משחררת את נעילת הרכב	

באפשרותך לרכוש סוללה מכל מוסך    
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס.
החלפת הסוללה

 CR 2025 אתה זקוק לשתי סוללות
.3V בעלות

ee הוצא את מפתח החירום מתוך מפתח
השלט ) עמוד 86(.

ee לחץ את מפתח החירום )2( לתוך
הפתח במפתח בכיוון החץ עד שמכסה 
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תא הסוללה )1( נפתח. בעשותך כן, אל 
תחזיק את המכסה )1( סגור.

ee.)1( הסר את מכסה תא הסוללה

ee הכה בעדינות את המפתח כנגד כף
ידך עד שהסוללה )3( נופלת החוצה.

ee “+“ -הכנס סוללה חדשה כאשר צג ה
שלה פונה כלפי מעלה. לביצוע הדבר, 

השתמש במטלית שאינה מותירה 
סיבים.

ee ,וודא שמעטה הסוללה נקי ממוך
משחת סיכה וכל צורות זיהום אחרות.

ee הכנס את הלשוניות הקדמיות של
מכסה תא הסוללה )1( לתוך הבית 

ולאחר מכן לחץ אותו לסגירה.
ee הכנס את מפתח החירום )2( לתוך

המפתח.
ee בדוק את פעולת כל לחצני המפתח

ברכב.
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בעיות עם המפתח

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
לא ניתן לנעול או 

לשחרר את נעילת 
הרכב בעזרת 

המפתח.

סוללת המפתח ריקה, או כמעט ריקה.
ee נסה לנעול או לשחרר את נעילת הרכב באמצעות תפקוד

השלט רחוק במפתח. כוון את קצה המפתח לעבר ידית דלת 
. הנהג, ממרחק קצר ולחץ על לחצן  או לחצן 

אם זה לא פועל:
ee עמוד 87( והחלף אותה על פי הצורך ( בדוק את הסוללה 

) עמוד 87(.
ee )93 עמוד ( או שחרר את נעילת הרכב )עמוד 92 ( נעל

באמצעות מפתח החירום.
יש תקלה במפתח.

ee עמוד 93( את נעילת הרכב ( או שחרר )עמוד 92 ( נעל
באמצעות מפתח החירום.

ee דאג לבדיקת המפתח במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות
מורשה מרצדס.

אינך יכול לנעול או 
לשחרר עוד את 

הרכב באמצעות 
.KEYLESS-GO

יש הפרעה ממקור שידור רב עוצמה של גלי רדיו.
ee נעל או שחרר את נעילת הרכב באמצעות תפקוד השלט רחוק

של המפתח. כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג ממרחק 
. קצר ולחץ על לחצן   או לחצן 

.KEYLESS GO -יש תקלה ב
ee נעל או שחרר את נעילת הרכב באמצעות תפקוד השלט רחוק

של המפתח. כוון את קצה המפתח לידית דלת הנהג ממרחק 
. קצר ולחץ על לחצן   או לחצן 

ee במוסך מורשה, מומלץ מרכז KEYLESS-GO דאג לבדיקת
שירות מורשה מרצדס.

אם זה לא פועל:
ee עמוד 87( והחלף אותה על פי הצורך ( בדוק את הסוללה 

) עמוד 87(.
ee עמוד 93( את נעילת הרכב ( או שחרר )עמוד 92 ( נעל

באמצעות מפתח החירום.
אבד לך מפתח 

שלט. 
ee דאג לנטרול המפתח במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות

מורשה מרצדס.
ee.הודע מיד על האובדן לחברת הביטוח
ee.במידת הצורך, החלף גם את המנעולים

אבד לך רכיב 
מפתח החירום.

ee.הודע מיד על האובדן לחברת הביטוח
ee.במידת הצורך, החלף גם את המנעולים
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ee  -ו 

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
אם לא ניתן 

להתניע את המנוע 
בעזרת המפתח.

המתח ברכב נמוך מדי.
ee נתק צרכנים שאינם חיוניים, כדוגמת חימום מושבים או תאורה

פנימית ונסה שוב להתניע את המנוע.
אם זה לא פועל:

ee.)552 עמוד ( בדוק את המצבר וטען אותו על פי הצורך
או
ee.)553 עמוד ( התנע את הרכב בעזרת כבלים
או
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס

לא ניתן להתניע 
את המנוע 
באמצעות 

.KEYLESS-GO
המפתח ברכב.

דלת פתוחה. לכן, המפתח לא ניתן לאיתור בקלות.
ee.סגור את הדלת ונסה שוב להתניע את המנוע

יש הפרעה ממקור שידור רב עוצמה של גלי רדיו.
ee.התנע את המנוע עם המפתח במתג ההתנעה

דלתות

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם משאירים ברכב ילדים ללא השגחה, 

הם יכולים:
• לפתוח בכל עת דלת מתוך הרכב, גם 	

אם זו נעולה
• להתניע את המנוע באמצעות 	

המפתח שהושאר ברכב
• לשחרר את בלם החניה החשמלי	

בכך הם עלולים לסכן את עצמם ואת 
האחרים. לעולם אל תשאיר ילדים ברכב 
ללא השגחה. הוצא את המפתח ממתג 

ההתנעה, גם אם אתה עוזב את הרכב 
לפרק זמן קצר.

שחרור נעילה ופתיחת הדלתות 
מבפנים

חלונות הצד לא יפתחו/יסגרו אם   
הסוללה פרוקה או אם חלון הצד 

התכסה בקרח. אז לא ניתן יהיה לסגור 
את הדלת. אל תנסה להפעיל כוח על 

הדלת לשם סגירתה. אחרת, אתה 
עלול לגרום נזק לדלת או לחלון.
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לכל המדינות למעט אנגליה: 
באפשרותך לפתוח דלת מתוך הרכב, גם 

אם זו נעולה.
אם הרכב ננעל קודם לכן באמצעות 

מפתח או KEYLESS-GO, פתיחת הדלת 
מבפנים תפעיל את מערכת האזעקה. 

נטרל את מערכת האזעקה ) עמוד 80(.

ee.)2( משוך את ידית הדלת
אם הדלת נעולה, כפתור הנעילה )1( 
קופץ מעלה. הדלת אינה נעולה וניתן 

לפתוח אותה.
עם פתיחתה של דלת, חלון הצד,    

באותו הצד, ייפתח מעט. עם סגירת 
הדלת, ייסגר שוב חלון הצד.

נעילה מרכזית ושחרור נעילה מרכזית 
מתוך הרכב

ניתן לנעול/לשחרר מרכזית את נעילת 
הרכב כאשר אתה נמצא בתוכו. לדוגמה, 

אתה יכול לשחרר מבפנים את דלת הנוסע 
או לנעול את הרכב לפני תחילת הנסיעה.

ee.)1( לשחרור הנעילה: לחץ על לחצן
ee.)2( לנעילה: לחץ על לחצן

אם דלת הנוסע הקדמי סגורה, הרכב 
יינעל.

לחצן הנעילה/שחרור הנעילה המרכזית 
אינו נועל או משחרר מנעילה את דלתית 

מכסה מיכל הדלק או את תאי האחסון, 
כדוגמת תא הכפפות.

אינך יכול לבצע שחרור נעילה מרכזית 
מתוך הרכב אם הרכב ננעל באמצעות 

.KEYLESS-GO מפתח או
לכל המדינות למעט אנגליה: 

באפשרותך לפתוח דלת מתוך הרכב, גם 
אם זו נעולה.



92

לה
עי

ונ
ה 

יל
נע

ר 
רו

ח
ש

דלתות

תפקוד נעילה אוטומטית

)1( לנטרול
)2( להפעלה

ee )1( לנטרול: לחץ והחזק את לחצן
למשך כ- 5 שניות עד להישמע אות 

קולי.
ee )2( להפעלה: לחץ והחזק את לחצן

למשך כ- 5 שניות עד להישמע אות 
קולי.

אם תלחץ על אחד משני הלחצנים    
ואינך שומע את האות הקולי, ההגדרה 

המתאימה נבחרה כבר.
הרכב ננעל אוטומטית כשמתג ההתנעה 

פתוח והגלגלים מסתובבים.
לכן אתה עלול להינעל מבחוץ אם:

• דוחפים את הרכב.	
• גוררים את הרכב.	
• הרכב נבדק בדינמומטר.	

אתה גם יכול להפעיל או לנטרל את 
תפקוד הנעילה האוטומטית באמצעות 

המחשב המובנה ) עמוד 236(.

סייען סגירת דלתות

 אזהרה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד בזמן 

סגירת הדלתות ודלת תא המטען.
אם ישנה סכנת הילכדות, משוך את 

הידית הפנימית או החיצונית של הדלת, 
או משוך את ידית דלת תא המטען.

אל תפעיל את סייען סגירת הדלתות על 
ידי “התעסקות“ עם מנגנון הנעילה. 

אחרת אתה עלול להיפצע.

 אזהרה
וודא שהדלתות ודלת תא המטען סגורים 
תמיד בצורה מלאה. אחרת, דלת או דלת 

תא המטען עלולה להיפתח תוך כדי 
נסיעה ולסכן אותך או את האחרים.

סייען בסגירת הדלתות מושך אוטומטית 
את הדלתות ואת דלת תא המטען לתוך 

הנועלים אפילו אם אלו סגורות רק באופן 
חלקי.
ee הפעלת סייען סגירת דלתות: דחוף

את הדלת לתוך המגרעת הראשונה 
של המנעול.

סייען הסגירה ימשוך את הדלת 
לסגירה מלאה.

ee הפעלת סייען סגירת דלת תא
המטען: דחוף בעדינות את דלת תא 

המטען למצב סגירה.
סיען הסגירה ימשוך את דלת תא 

המטען לסגירה מלאה.

 שחרור נעילת דלת הנהג 
)מפתח חירום(

אם אינך יכול עוד לשחרר את נעילת 
הדלתות בעזרת המפתח, השתמש 

במפתח החירום.
אם אתה משתמש ברכיב מפתח החירום 

ופותח את דלת הנהג, תופעל מערכת 
האזעקה ) עמוד 80(.

ee הוצא את מפתח החירום ממפתח
השלט ) עמוד 86(.

ee הכנס את רכיב מפתח החירום לתוך
מנעול דלת הנהג, פנימה ככל שניתן.
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ee סובב את מפתח החירום שמאלה
. למצב 

נעילת הדלת השתחררה.
ee סובב חזרה את מפתח החירום והוצא

אותו.
ee הכנס את מפתח החירום לתוך מפתח

השלט.

נעילת הרכב )מפתח החירום(
אם לא ניתן עוד לנעול את הרכב בעזרת 

המפתח השלט, השתמש במפתח 
החירום.

ee.פתח את דלת הנהג
ee סגור את דלת הנוסע הקדמי ודלת תא

המטען.
ee לחץ על מתג הנעילה המרכזית 

) עמוד 91(.
ee בדוק האם כפתור הנעילה בדלת

הנוסע עדיין נראה לעין. במידת הצורך, 
לחץ ידנית את לחצן הנעילה כלפי 

מטה ) עמוד 90(.
ee.סגור את דלת הנהג
ee הוצא את מפתח החירום ממפתח

השלט ) עמוד 86(.
ee הכנס את רכיב מפתח החירום לתוך

מנעול דלת הנהג, פנימה ככל שניתן.

 נעילה
ee סובב ימינה את מפתח החירום, עד

. כמה שניתן למצב 
ee סובב חזרה את מפתח החירום והוצא

אותו.
ee וודא שהדלתות ודלת תא המטען

נעולות.
ee הכנס את מפתח החירום לתוך מפתח

השלט.
אם אתה נועל את הרכב כמתואר    

לעיל, דלתית מילוי מיכל הדלק אינה 
נעולה. מערכת האזעקה אינה דרוכה.

תא המטען

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
גזי פליטה עלולים לחדור לתוך פנים 

הרכב אם המנוע פועל ודלת תא המטען 
פתוחה. אלו עלולים להרעילך. לכן, 

כאשר המנוע פועל, וודא שדלת תא 
המטען סגורה תמיד.

עם פתיחתה, דלת תא המטען נעה על   
ציריה כלפי מעלה. לכן, וודא שיש 

מספיק מקום מעל לדלת תא המטען.
סגור את דלת תא המטען רק כאשר   

הגג מונמך לגמרי. אחרת, אתה עלול 
להסב נזק לגג.



94

לה
עי

ונ
ה 

יל
נע

ר 
רו

ח
ש

תא מטען

מידות פתיחה של דלת תא המטען    
) עמוד 593(.

על מנת להקל עליך להעמיס את    
המטען, אתה יכול להרים את הגג 

המאוחסן באמצעות עזר ההעמסה 
לאחר פתיחת דלת תא המטען. בנוסף, 

אתה יכול לשחרר את חוצץ תא 
המטען. חוצץ תא המטען חייב להיות 

סגור לאחר ההעמסה. אחרת, לא ניתן 
יהיה לאחסן את הגג.

אתה יכול לשחרר את נעילת דלת תא 
המטען כאשר הרכב נייח והגג פתוח לגמרי 

או סגור.
אל תשאיר את המפתח בתא המטען. 

אחרת אתה עלול לנעול את עצמך בחוץ.
את דלת תא המטען ניתן:

• לפתוח ולסגור מבחוץ	
• לפתוח אוטומטית מבחוץ )רכבים ללא 	

תכונת סגירה מרחוק של דלת תא 
המטען(

• לפתוח ולסגור אוטומטית מבחוץ 	
)רכבים עם תכונת סגירה מרחוק של 

דלת תא המטען(
• לפתוח ולסגור מבחוץ )רכבים עם 	

 HANDS-FREE -ו KEYLESS-GO
.ACCESS

• לפתוח ולסגור אוטומטית מבפנים 	
)רכבים עם תכונת סגירה מרחוק של 

דלת תא המטען(
• לנעול בנפרד	
• לשחרור הנעילה באמצעות מפתח 	

החירום

פתיחה/סגירה מבחוץ
פתיחה

ee.לחץ על לחצן  במפתח
ee.)1( משוך את הידית
ee.הרם את דלת תא המטען

עם גג פתוח, ניתן להשתמש בעזר    
ההעמסה ) עמוד 514( להרמת גג 

המקופל בתא המטען באופן שיאפשר 
העמסה ופריקה בקלות רבה יותר. 

למטרה זאת, אתה גם יכול לפתוח את 
מחיצת תא המטען.

אל תשכח לסגור את מחיצת תא 
המטען לאחר מכן. אחרת, לא ניתן 

יהיה לסגור את הגג.
סגירה

 אזהרה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד בעת 

סגירת דלת תא המטען.

ee משוך את הדלת האחורית כלפי מטה
באמצעות המגרעת )1(.

ee ,נעל את הרכב, במידת הצורך
באמצעות לחצן  במפתח או עם 

KEYLESS-GO
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 KEYLESS-GO אם מאותר מפתח   
בתוך תא המטען, לא ניתן יהיה לנעול 
את דלת תא המטען. היא תיפתח שוב.

פתיחה/סגירה אוטומטית מבחוץ
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
בדוק את תהליכי פתיחת וסגירת דלת 

תא המטען על מנת לוודא שאף אחד לא 
נלכד. לעצירת תהליך הפתיחה או 

הסגירה, לחץ שוב על לחצן הסגירה על 
דלת תא המטען או משוך את הידית 

שבצידה החיצוני של דלת תא המטען.
עם פתיחתה, דלת תא המטען נעה על   

ציריה כלפי מעלה. לכן, וודא שיש 
מספיק מקום מעל לדלת תא המטען.

מידות פתיחה של דלת תא המטען    
) עמוד 593(.

פתיחה
ביכולתך לפתוח אוטומטית את דלת תא 

המטען באמצעות מפתח או הידית בדלת 
תא המטען.

ee לחץ והחזק את לחצן  שעל
המפתח עד שדלת תא המטען 

נפתחת.
או
ee אם דלת תא המטען משוחררת

מנעילתה, משוך את ידית הדלת 
ושחרר אותה מיידית.

סגירה

לחצן סגירה( 1)
לחצן נעילה( 2)
ee )1( לסגירה: לחץ על לחצן הסגירה

בדלת תא המטען.
רכבים ללא תכונת סגירה מרחוק ו- 

KEYLESS-GO. אתה יכול לסגור ולנעול בו 
זמנית את דלת תא המטען.

ee לחץ על לחצן הנעילה )2( בדלת תא
 KEYLESS-GO המטען. אם מאותר
מחוץ לרכב, דלת תא המטען נסגרת 

וננעלת.
אם מאותר KEYLESS-GO בתוך תא    
המטען, לא ניתן יהיה לנעול את דלת 

תא המטען. היא תיפתח שוב.

גישה ללא מגע יד
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
חלקי גוף עלולים להילכד בעת פתיחה 

או סגירה אוטומטית של דלת תא המטען 
 HANDS-FREE באמצעות תפקוד

ACCESS. הדבר יוצר סכנת פציעה. 
הרחק ידיים וחלקי גוף אחרים מפתח תא 

המטען.
שמור תמיד עין פקוחה על האזור האחורי 
של הרכב בעת פתיחה או סגירה של דלת 

תא המטען. וודא שאף אחד לא יכול 
להיתפס/להילכד.
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לעצירת תהליך הסגירה:
• בעט ברגלך באזור טווח האיתור 	

מתחת לפגוש
• משוך את הידית שמחוץ לדלת תא 	

המטען
• לחץ על לחצן הסגירה בדלת תא 	

המטען או,
• לחץ על לחצן  במפתח	

אם הופסק תהליך הסגירה של דלת תא 
המטען:

• בעט ברגלך שוב מתחת לפגוש ודלת 	
תא המטען תיפתח.

אם הופסק תהליך הפתיחה של דלת תא 
המטען:

• בעט ברגלך שוב מתחת לפגוש ודלת 	
תא המטען תיסגר.

 אזהרה
על ידי ביצוע תנועת בעיטה ברגלך 
מתחת לפגוש, אתה עלול להיכוות 

ממערכת הפליטה החמה. וודא שתנועת 
הבעיטה מבוצעת רק בטווח האיתור של 

החיישנים.
אם מפתח KEYLESS-GO נמצא   

KEYLESS- בטווח האיתור של אנטנות
GO, המצבים הבאים עלולים להוביל 

לפתיחת דלת תא המטען:
• שימוש במתקן רחיצת מכוניות	
• שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה	

וודא שהמפתח נמצא במרחק של 2 
מטר לפחות מהרכב.

הערות חשובות בנוגע לשימוש ב- 
:HANDS-FREE ACCESS

• באמצעות KEYLESS-GO ו- 	
HANDS-FREE ACCESS אתה יכול 

לפתוח או לסגור את דלת תא המטען 
או לעצור את התהליך ללא מגע יד. 
הדבר שימושי אם ידיך תפוסות. כדי 
לעשות זאת, פשוט בצע ברגלך את 

תנועת הבעיטה מתחת לפגוש.
• הוצא את המפתח ממתג ההתנעה.	
• עם KEYLESS-GO, וודא שמתג 	

ההתנעה סגור ) עמוד 153(.

• 	KEYLESS- החזק ברשותך את מפתח
.GO

המפתח חייב להיות בסמוך לאזור 
האחורי של הרכב.

• בעת ביצוע תנועת הבעיטה, וודא 	
שאתה עומד יציב על הקרקע. אחרת, 
אתה עלול לאבד את שווי משקלך, על 

קרח למשל.
• בעשותך זאת, עמוד במרחק של 30 	

ס“מ לפחות מהאזור האחורי.
• אל תבוא במגע עם הפגוש תוך כדי 	

ביצוע תנועת הבעיטה. אחרת, 
החיישנים עשויים שלא לפעול נכונה 

ואתה מסתכן בלכלוך בגדיך.
• HANDS-FREE ACCESS אינה פועלת 	

עם רגל תותבת.
פעולה

ee לפתיחה/סגירה: בעט ברגלך לתוך
טווח האיתור של החיישן )1( מתחת 

לפגוש.
בעשותך זאת, אינך צריך לבוא במגע 

עם הפגוש.
אתה תשמע אות אזהרה קולי בעוד 
דלת תא המטען נפתחת או נסגרת.
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ee אם דלת תא המטען אינה נפתחת
לאחר מספר ניסיונות: המתן 10 
שניות לפחות ואז בעט שוב מתחת 

לפגוש.
אם תחזיק את הרגל מתחת לפגוש    

לפרק זמן ארוך מדי, דלת תא המטען 
לא תיפתח ולא תיסגר. אם קרה הדבר, 
חזור על תנועת הרגל במהירות גבוהה 

יותר.

פתיחה/סגירה אוטומטית מתוך הרכב
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
שים לב והקפד על תהליך סגירת דלת 

תא המטען על מנת לוודא שאף אחד לא 
ייתפס. שחרר את לחצן ההפעלה מרחוק 

של דלת תא המטען על מנת להפסיק 
את תהליך הסגירה.

עם פתיחתה, דלת תא המטען נעה על   
ציריה כלפי מעלה. לכן, וודא שיש 

מספיק מקום מעל לדלת תא המטען.
את מידות הפתיחה של דלת תא    
המטען ניתן למצוא בפרק “נתוני 

הרכב“ ) עמוד 593(.
פתיחה וסגירה

ee לפתיחה: משוך את מתג ההפעלה
מרחוק של דלת תא המטען )1( עד 

שהדלת נפתחת.
ee לסגירה: דחוף את מתג ההפעלה

מרחוק של דלת תא המטען )1( עד 
שהדלת נסגרת.

כאשר הרכב חונה ומשוחרר מנעילתו, 
ביכולתך לפתוח ולסגור את דלת תא 

המטען ממושב הנהג.

נעילה נפרדת של דלת תא המטען
תפקוד הנעילה הנפרדת של דלת תא 

המטען זמין רק במדינות מסוימות.
ביכולתך לנעול בנפרד את דלת תא 

המטען. אם אז תשחרר את נעילת הרכב 
מרכזית, תא המטען נותר נעול ולא ניתן 

לפתיחה.
ee.סגור את מכסה תא המטען
ee הוצא את מפתח החירום ממפתח

השלט ) עמוד 86(.

 מצב בסיסי
 נעילה

ee הכנס את מפתח החירום לתוך דלת
תא המטען, פנימה ככל האפשר עד 

לעוצר.
ee סובב את מפתח החירום ימינה ממצב

.  למצב 
ee.הוצא את מפתח החירום
ee הכנס את מפתח החירום לתוך מפתח

השלט.
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 שחרור נעילת דלת תא המטען 
)מפתח החירום(

עם פתיחתה, דלת תא המטען נעה על   
ציריה כלפי מעלה. לכן, וודא שיש 

מספיק מקום מעל לדלת תא המטען.
אם אינך יכול לשחרר את נעילת דלת תא 
KEYLESS- המטען באמצעות מפתח או

GO, השתמש במפתח החירום.
אם אתה משתמש במפתח החירום 

לשחרור נעילת דלת הנהג ופתיחתה, 
תופעל מערכת האזעקה ) עמוד 80(.

ee הוצא את מפתח החירום ממפתח
השלט ) עמוד 86(.

ee הכנס את מפתח החירום לתוך דלת
תא המטען, פנימה ככל האפשר עד 

לעוצר.

 מצב בסיסי
 לשחרור נעילה

ee ,סובב שמאלה את מפתח החירום
. ממצב  עד כמה שניתן למצב 

ee.משוך את ידית דלת תא המטען
דלת תא המטען משוחררת 

מנעילתה.
ee סובב חזרה את מפתח החירום למצב

 והוצא אותו.
ee הכנס את מפתח החירום לתוך מפתח

השלט.

חלונות צד

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
וודא שאף אחד לא יכול להילכד בין חלון 
הצד לבין מסגרת הדלת כאשר פותחים 
את החלון. אין לגעת או להישען על חלון 
הצד בכל מהלך תנועתו לפתיחה. אתה 
עלול להילכד בין חלון הצד לבין מסגרת 
הדלת כאשר החלון נע כלפי מטה. אם 

ישנה סכנת הילכדות, הרפה מהמתג או 
משוך אותו מעלה לשם סגירה חוזרת של 

חלון הצד.

 אזהרה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד בעת 

סגירת חלון צד. אם ישנה סכנת הילכדות, 
הרפה מהמתג או לחץ אותו שוב לשם 

פתיחה חוזרת של חלון הצד.

 אזהרה
ילדים הפותחים או סוגרים את חלונות 

הצד עלולים לפצוע את עצמם.
לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 
השגחה. הוצא את המפתח ממתג 

ההתנעה, גם אם אתה עוזב את הרכב 
לפרק זמן קצר.

 אזהרה
אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, גם 
אם הם חגורים במושב בטיחות לילדים. 

הילדים עלולים:
• להיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית 	

מחלקי הרכב השונים
• להיפצע בצורה חמורה ואף קטלנית 	

כתוצאה מחשיפה ממושכת 
לטמפרטורות גבוהות במיוחד או 

נמוכות מאוד
אם ילד פותח דלת, הוא עלול:

• לפצוע אחרים בצורה חמורה ואף 	
קטלנית

• לצאת מהרכב ולפצוע את עצמם 	
בצורה חמורה ואף קטלנית, או 

להיפצע מכלי הרכב החולפים בכביש
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פתיחה וסגירת חלונות הצד
פתיחה וסגירת חלונות הצד מלפנים

המתגים של חלונות הצד ממוקמים בדלת 
הנהג. ישנו גם מתג עבור חלון הצד של 

הנוסע הקדמי בדלת הנוסע הקדמי.
למתגים בדלת הנהג יש קדימות.

שמאלי( 1)
ימני( 2)
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב 1 או 2.
ee.לפתיחה: לחץ על הלחצן המתאים
ee.לסגירה: משוך את המתג המתאים
ee פעולה אוטומטית: דחוף או משוך

את המתג המתאים מעבר לנקודת 
ההתנגדות.

חלון הצד נפתח או נסגר לחלוטין.
ee :להפסקת הפעולה האוטומטית

לחץ או משוך שוב את המתג המתאים.
ניתן להמשיך להפעיל את חלונות הצד    

לאחר הדממת המנוע. תפקוד זה 
פעיל למשך 5 דקות או עד לפתיחת 

דלת הנהג או הנוסע הקדמי.

פתיחת/סגירת חלונות הצד האחוריים
ee לפתיחה: פתח את חלון הצד הקדמי

המתאים.
ee.לחץ שוב על המתג המתאים

חלון הצד האחורי המתאים נפתח 
לגמרי.

ee :לעצירת חלונות הצד האחוריים
משוך קצרות כלפי מעלה את המתג 

המתאים.
ee לסגירה: סגור את חלון הצד הקדמי

המתאים ) עמוד 99(.
ee משוך את המתג המתאים והחזק אותו

משוך. חלון הצד האחורי המתאים 
ימשיך להיסגר עד לשחרור המתג.

פתיחה וסגירת כל חלונות הצד
שימוש במתג בקונסולה המרכזית

ביכולתך להשתמש בלחצן אשר בקונסולה 
המרכזית לסגירה בו זמנית של כל חלונות 

הצד.
ee פתח את המכסה בקונסולה המרכזית

התחתונה.
המתג של כל חלונות הצד נמצא 

מתחת למכסה.

ee לפתיחת כל חלונות הצד: לחץ את
מתג )1( עד לנקודת ההתנגדות.

ee לפתיחה מלאה של כל חלונות
הצד: לחץ את מתג )1( מעבר לנקודת 

ההתנגדות.
כל חלונות הצד נפתחים בו זמנית.
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אם לאחר פתיחת החלונות אתה סוגר    
חלון צד באמצעות הלחצן בלוח 

הבקרה בדלת:
• החלון הצידי קדמי ייסגר תחילה	
• ובהמשך ייסגר החלון הצידי האחורי 	

המתאים
ee לסגירת כל חלונות הצד: משוך את

המתג )1(.
כל חלונות הצד מתחילים בו זמנית 

בתהליך הסגירה. חלונות הצד 
האחוריים ייסגרו לאחר חלונות הצד 

הקדמיים.
ee.וודא שכל חלונות הצד סגורים לגמרי

שימוש במפתח

 אזהרה
וודא שאף אחד אינו יכול להילכד כאשר 

אתה סוגר את חלונות הצד.
אם נוצרת סכנת הילכדות, פעל כדלקמן:

• 	. לחץ על לחצן 
• לחץ והחזק את לחצן  עד 	

שחלונות הצד נפתחים שוב.
אתה יכול להשתמש במפתח לפתיחת או 

לסגירת כל חלונות הצד בו זמנית.
ee.)103 עמוד ( סגור את הגג
ee פתח את חוצץ תא המטען 

) עמוד 104(.
ee כוון את :KEYLESS GO רכבים ללא

קצה המפתח לעבר ידית דלת הנהג.
ee המפתח :KEYLESS GO רכבים עם

חייב להימצא במרחק של עד 2 מטר 
מהרכב.

ee לפתיחת כל חלונות הצד: לחץ על
לחצן  במפתח עד שחלונות הצד 

פתוחים לגמרי.
ee לעצירת תהליך הפתיחה: הרפה

. מלחצן 
ee לסגירת כל חלונות הצד: לחץ על

לחצן  במפתח עד שחלונות הצד 
סגורים לגמרי.

ee לעצירת תהליך הסגירה: הרפה
. מהלחצן 

 סגירת נוחות באמצעות 
KEYLESS-GO

 אזהרה
לפני השימוש בתפקוד סגירת הנוחות, 

וודא שאף אחד אינו יכול להילכד.
אם נוצרת סכנת הילכדות, פעל כדלקמן:

• שחרר את מעטה החיישן שבידית 	
הדלת.

• משוך מיידית את ידית הדלת והחזק 	
בה.

חלונות הצד נפתחים.
עם KEYLESS-GO אתה יכול לסגור בו 

זמנית את כל חלונות הצד. מפתח 
KEYLESS GO חייב להיות מחוץ לרכב. כל 

הדלתות חייבות להיות סגורות.

ee )1( גע במעטה החיישן המשוקע
שבידית הדלת עד שחלונות הצד 

סגורים לגמרי.
וודא שאתה נוגע רק במעטה החיישן    

המשוקע )1(.
ee.וודא שכל חלונות הצד סגורים
ee להפסקת סגירת הנוחות: שחרר את

מעטה החיישן המשוקע )1( שעל ידית 
הדלת.
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איפוס חלונות הצד
אם לא ניתן לסגור יותר עד הסוף חלון צד, 

אתה חייב לאפסו.
ee.סגור את כל הדלתות
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב 1 או 2.
ee משוך את המתג המתאים בלוח בקרת

 הדלת עד שחלון הצד סגור לגמרי 
) עמוד 99(.

ee.החזק את המתג לשנייה אחת נוספת
אם חלון הצד נפתח שוב מעט:

ee משוך מיידית את המתג המתאים
בלוח הבקרה בדלת עד שחלון הצד 

סגור לגמרי ) עמוד 99(.
ee.החזק את המתג לשנייה אחת נוספת
ee אם חלון הצד המתאים נותר סגור

לאחר שחרור המתג, חלון הצג אופס 
בצורה נכונה.

אם אין זה המקרה, חזור שוב על 
השלבים לעיל.
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בעיות עם חלונות הצד

 אזהרה
סגירת חלונות הצד בכוח מוגבר או ללא תפקוד מניעת הילכדות עלולה לגרום לפציעות 

חמורות ואף קטלניות. וודא שאף אחד אינו יכול להילכד בעת סגירת חלונות הצד.

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
לא ניתן לסגור חלון 

צד משום שהוא 
חסום על ידי 

חפצים כדוגמת 
עלים במוביל 

החלון.

ee.הסר את החפצים
ee.סגור את חלון הצד

לא ניתן לסגור חלון 
צד ואינך יכול 

לראות את הסיבה 
לכך.

אם יש הפרעה לחלון הצד במהלך הסגירה והוא נפתח מעט שוב:
ee מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך שוב את המתג המתאים עד

שחלון הצד נסגר.
חלון הצד נסגר בכוח מוגבר.

אם יש הפרעה לחלון הצד במהלך הסגירה והוא נפתח מעט שוב:
ee מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך שוב את המתג המתאים עד

שחלון הצד נסגר.
חלון הצד נסגר ללא תפקוד מניעת הילכדות.

חלון גג

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
לפני הנהיגה, פתח או סגור תמיד את 

חלון הגג.
אם הגג אינו פתוח או סגור לגמרי, 

משתחרר הלחץ מהמערכת 
ההידראולית של הגג והוא יורד:

• לאחר כ- 7 דקות, אם מתג ההתנעה 	
פתוח.

• לאחר כ- 15 דקות, אם מתג 	
ההתנעה סגור.

מעט לפני כן נשמע אות אזהרה קולי. 
 Vario-roof lowering סמל  והודעת

מופיעים בצג הרב תפקודי.

נעל שוב את הגג לפני תחילת הנסיעה. 
אחרת, גג שאינו נעול עלול להיפתח 

במהלך הנסיעה ולגרום לך לאבד שליטה 
ברכב. כתוצאה, אתה ואחרים עלולים 

להיפצע.

 אזהרה
סגירה ידנית של הגג היא פעולה 

מורכבת, פעולה מאתגרת טכנולוגית. 
ניסיון סגירה ידני של הגג עלול להסב נזק 

לגג ו/או לגרום לפציעות.
מסיבה זאת, את תהליך הסגירה הידנית 
יש לבצע במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס.
לעולם אין לשבת על מדף החפצים   

האחורי ואין לאחסן עליו חפצים כבדים. 
אחרת, אתה עלול להסב נזק לגג 

ולמדף החפצים האחורי של הרכב.
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אל תשכח שמזג האוויר יכול להשתנות   
בצורה קיצונית. לפני שאתה עוזב את 
הרכב, וודא שהגג סגור. אלקטרוניקת 

הרכב יכולה להינזק במידה ויחדרו מים 
אל תוך הרכב.

בזמן פתיחת הגג וסגירתו, וודא:  
• שיש מספיק מרווח כלפי מעלה, 	

שכן הגג נע כלפי מעלה.
• שיש מספיק מקום מאחורי הרכב 	

שכן דלת תא המטען נעה לאחור 
מעבר לפגוש.

• שתא המטען טעון מתחת לגובה 	
חוצץ תא הטען.

• חוצץ תא המטען אינו נדחף מעלה 	
על ידי המטען.

• חוצץ תא המטען סגור.	
• דלת תא המטען סגורה.	
• הטמפרטורה החיצונית מעל 	

.-150C
אחרת, אתה עלול להסב נזק לגג, לתא 

המטען ולחלקים אחרים של הרכב.
לפני פתיחת הגג, וודא שהגג והחלון    

האחורי יבשים ונקיים.
אחרת, מים או לכלוך חודרים לתוך הרכב 

או לתוך תא המטען.

פתיחה וסגירה באמצעות מתג הגג
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
בעת פתיחת או סגירת הגג, וודא שאף 

אחד אינו נלכד או נפצע על ידי החלקים 
הנעים כדוגמת דלת תא המטען, הגג 

התלוי על צירים או מזרועות הגג.
אם ישנה סכנת הילכדות, הרפה מיידית 

ממתג הגג. מנגנון קיפול הגג עוצר 
מיידית.

פתיחה וסגירה

ee אבטח את הרכב מפני גלילה 
) עמוד 172(.

ee סגור את חוצץ תא המטען 
) עמוד 105(.

ee.סגור את דלת תא המטען
ee סובב את המפתח למצב 2 במתג

ההתנעה.
ee פתח את המכסה בקונסולה המרכזית

התחתונה.
מתג הגג )1( ממוקם מתחת למכסה.

ee לפתיחה: משוך את מתג הגג )1( עד
שהגג מתקפל כולו לתוך תא המטען 
והודעת Vario-roof in operation )הגג 
בפעולה( נעלמת מהצג הרב תפקודי.
חלון הצד הקדמי סגור. חלונות הצד 

האחוריים פתוחים.
ee לסגירה: לחץ את מתג הגג )1( עד

 Vario-roof in שהגג סגור לגמרי והודעת
operation )הגג בפעולה( נעלמת מהצג 

הרב תפקודי.
כל חלונות הצד סגורים.

ee.וודא שכל חלונות הצד סגורים לגמרי

פתיחה וסגירה באמצעות מפתח
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
בעת פתיחת או סגירת הגג, וודא שאף 

אחד אינו נלכד או נפצע על ידי החלקים 
הנעים כדוגמת דלת תא המטען, הגג 

התלוי על צירים או מזרועות הגג.
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אם קיימת סכנת הילכדות, הרפה מיידית 
מלחצן  או  במפתח. מנגנון 

קיפול הגג עוצר מיידית.
פתיחה וסגירה

ee סגור את חוצץ תא המטען 
) עמוד 104(.

ee סגור את דלת תא המטען 
) עמוד 93(.

ee כוון את :KEYLESS GO רכבים ללא
קצה המפתח לעבר ידית דלת הנהג.

ee המפתח :KEYLESS GO רכבים עם
חייב להימצא במרחק של עד 2 מטר 

מהרכב.
ee  לפתיחה: לחץ והחזק את לחצן

במפתח עד שהדלת האחורית פתוחה 
לחלוטין.

הגג וחלונות הצד האחוריים פתוחים.
חלון הצד הקדמי סגור.

ee לעצירת תהליך הפתיחה: הרפה
. מלחצן 

ee :לפתיחת חלונות הצד הקדמיים
לחץ שוב והחזק את לחצן  

במפתח.
ee  לסגירה: לחץ והחזק את לחצן

במפתח עד שהגג סגור לחלוטין.
הגג וחלונות הצד נסגרים.

ee לעצירת תהליך הסגירה: הרפה
. מהלחצן 

לא ניתן להשתמש במפתח לשם    
פתיחת הגג או הגג סגור וחוצץ תא 

המטען פתוח. במקום זאת, כל חלונות 
 הגג נפתחים או נסגרים בו זמנית 

) עמוד 99(.

נעילה חוזרת של הגג
הערות בטיחות חשובות

הגג אינו נעול אם:
• 	 Vario-roof in סמל  והודעת

operation )הגג בפעולה( מופיעים בצג 
הרב תפקודי.

• 	 Open/close סמל  והודעת
vario-roof completely )פתח/סגור 

לגמרי את גג וריו( מופיעים בצג הרב 
תפקודי ויישמע אות אזהרה קולי.

• יישמע אות אזהרה קולי למשך עד 10 	
שניות בעת תחילת הנסיעה או תוך כדי 

נסיעה.
נעילה

אתה יכול לנעול שוב את הרכב אם זה אינו 
נעול לגמרי.

ee רד לשולי הכביש ועצור את הרכב
בבטחה בהקדם האפשרי, תוך שימת 

לב למצב התנועה.
ee וודא שהמפתח במצב 2 במתג

ההתנעה.
ee.)103 עמוד ( לחץ על מתג הגג

חוצץ תא המטען
הערות כלליות

כדי למנוע גרימת נזק לגג או למטען   
בעת קיפול חזרה של הגג, עליך:

• להעמיס את תא המטען מתחת 	
לגובה מחיצת תא הטען.

• להימנע מהעמסת חפצים כלשהם 	
על חוצץ תא המטען או לפניו.

• לא להניח חפצים כלשהם על 	
הכיסוי שמאחורי מוטות 

ההתהפכות.
• לא לאפשר למטען לדחוף מעלה 	

את חוצץ המטען.
וודא שחוצץ תא המטען סגור לגמרי.   

אחרת, הגג עלול להיחסם בעת פעולת 
פתיחה או סגירה.

בחוצץ תא המטען ניתן להשתמש לכיסוי 
מטענים בתא המטען.



105
לה

עי
ונ

ה 
יל

נע
ר 

רו
ח

ש
חלון גג

פתיחה וסגירה

חוצץ תא מטען סגור
חוצץ תא המטען( 1)
טבעות( 2)
ידית( 3)
ee לסגירה: משוך את חוצץ תא המטען

)1( בכיוון החץ שעל הידית )3(.
ee תלה את חוצץ תא המטען )1( לתוך

טבעות החיבור )2( בדיפוני הצד.
ee )1( לפתיחה: הסרת חוצץ תא המטען

מטבעות החיבור )2( בדיפוני הצד.
ee דחוף את חוצץ תא המטען )1( בכיוון

החץ שעל הידית )3(.
הסרה והתקנה

חוצץ תא מטען סגור
חוצץ תא המטען( 1)
רשת( 2)
טבעות( 3)
ידית( 4)
ee להסרה: הוצא את הרשת )2( מהאוחז

בצד שמאל וימין והובל אותה לאחור 
עד שזו תיגלל לגמרי.

ee )1( הסר את חוצץ תא המטען
מטבעות החיבור )3( בדיפוני הצד.

ee דחוף את חוצץ תא המטען )1( בכיוון
החץ שעל הידית )4(.

חוצץ תא מטען פתוח
חוצץ תא המטען( 1)

ידית אחיזה )דוגמה: צד נהג(  )5(
ee )5( סובב את ידית האחיזה בצד הנהג

בכיוון שעל הידית.
ee חזור על אותו תהליך בידית האחיזה

בצד הנוסע.
חוצץ תא המטען )1( אינו נעול.

ee )1( משוך החוצה את חוצץ תא המטען
בכיוון החץ.

ידית אחיזה )דוגמה: צד נהג(  )5(
מוביל  )6(

ee להתקנה: הכנס את המובילים )6( של
חוצץ תא המטען )1( לתוך התושבות.

ee החלק את חוצץ תא המטען )1( ככל
שאפשר.

ee )5( סובב את ידית האחיזה בצד הנהג
בכיוון שעל הידית.

ee חזור על אותו תהליך בידית האחיזה
בצד הנוסע.

חוצץ תא המטען )1( אינו נעול.
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ee )1( משוך את חוצץ תא המטען
באמצעות הידית )4( בכיוון החץ.

ee תלה את חוצץ תא המטען )1( לתוך
טבעות החיבור )3( בדיפוני הצד.

ee משוך את הרשת )2( לפנים ותלה את
צידיה השמאלי והימני לתוך האוחז.

בולם רוחות פרצים
בולם רוחות פרצים ידני

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה משתמש בבולם רוחות הפרצים 

בחושך או בתנאים אחרים המציעים 
ראות ירודה, ראייתך לאחור תשובש עוד 

יותר. כתוצאה מהראות הירודה, אתה 
עלול לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך 

ואנשים אחרים. מסיבה זאת, קפל חזרה 
את בולם רוחות הפרצים מיד לאחר 

שמחשיך, אחרת תשובש ראייתך.

 אזהרה
אתה עלול לאבד שליטה ברכב ולפצוע 

את עצמך ואת האחרים במקרה של 
הפעלת בולם רוחות הפרצים תוך כדי 

נסיעה.
התקן או הסר את AIRGUIDE רק כאשר 

הרכב נייח.

 אזהרה
אם בולם רוחות הפרצים אינו משולב 
היטב, הוא עלול להשתחרר ולהפריע 

לתנועה מאחור או לגרום לתאונה.
בכל פעם לפני הנסיעה עם גג מורד, 
בדוק שבולם רוחות הפרצים משולב 

היטב.

הסר או התקן את בולם רוחות הפרצים   
כאשר הגג פתוח. אחרת אתה עלול 
להסב נזק לבולם רוחות הפרצים או 

לפנים הרכב.
בולם רוחות הפרצים נועד להגן מפני 

רוחות בזמן נסיעה עם גג פתוח.
את בולם רוחות הפרצים ניתן להתקין או 

להסיר מצד הנהג או מצד הנוסע. אנו 
ממליצים שאדם נוסף יסייע בידך כאשר 

אתה עושה זאת.
בצע פעולות הנוגעות לבולם רוחות 

הפרצים, עדיף בצד של הרכב הפונה 
הרחק מהתנועה, לאחר עצירת הרכב תוך 

שימת לב לכביש ולתנועה בו.
התקנה/הסרה

תושבות אחוריות של בולם רוחות הפרצים
מכסה תושבת, צד נוסע קדמי( 1)
מכסה תושבת, צד נהג( 2)
ee להתקנה: פתח את הגג 

) עמוד 103(.
ee לחץ את הסימון על המכסה )1( ודחוף

בכיוון החץ.
ee)2( חזור על התהליך עם המכסה

התושבות האחוריות של בולם רוחות 
הפרצים )3( נראות לעין.
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בולם רוחות פרצים( 3)
פין( 4)
תושבות קדמיות של בולם רוחות ( 5)

הפרצים
לדוגמה: מכסה נועל, צד נוסע קדמי( 6)
ee וודא שבולם רוחות הפרצים )3( מקופל

חזרה.
ee דחוף את המחצית העליונה )6( בבולם

רוחות הפרצים )3(.
ee חזור על התהליך עם המכסה בצד

הנהג.
בולם רוחות הפרצים )1( אינו נעול.

ee )3( אחוז את בולם רוחות הפרצים
בזווית והכנס את הפינים )4( לתוך 

התושבות האחוריות.
וודא שפינים אלו )4( יושבים נכונה 

בתושבות.
ee )3( הכנס את בולם רוחות הפרצים

לתוך התושבות הקדמיות )5(.
ee )3( בדוק האם בולם רוחות הפרצים

ישוב בצורה נכונה בכל ארבעת 
התושבות.

ee )6( דחוף את המחצית התחתונה
בבולם רוחות הפרצים )3(.

בולם רוחות הפרצים )3( נעול.
ee במידת הצורך, קפל לפנים את בולם

רוחות הפרצים )3(.
ee להסרה: וודא שבולם רוחות הפרצים

)3( מקופל חזרה.
ee דחוף את המחצית העליונה )6( שעל

בולם רוחות הפרצים )3(.
בולם רוחות הפרצים )1( אינו נעול.

ee הסר תחילה את בולם רוחות הפרצים
)3( מתוך התושבות הקדמיות )5(.

ee )3( אחוז את בולם רוחות הפרצים
בזווית ולאחר מכן הוצא אותו 

מהתושבות האחוריות.
ee החלק את המכסים )1( ו- )2( של

התושבות האחוריות כנגד כיוון החץ עד 
שאלו סגורים לגמרי.

בולם רוחות פרצים חשמלי
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה משתמש בבולם הרוחות 

בחושך או בתנאים אחרים המציעים 
ראות ירודה, ראייתך לאחור תשובש עוד 

יותר. כתוצאה מהראות הירודה, אתה 
עלול לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך 

ואנשים אחרים. מסיבה זאת, קפל חזרה 
את בולם רוחות הפרצים מיד לאחר 
שמחשיך, או אם ראייתך משובשת.

בעת פתיחת או סגירת בולם רוחות   
הפרצים, וודא שאין חפצים על מדף 

החפצים האחורי. אחרת, החפצים 
עלולים להסב נזק לבולם רוחות 

הפרצים.
בולם רוחות הפרצים נועד להגן מפני 

רוחות בזמן נסיעה עם גג פתוח. הגג חייב 
להיות פתוח לגמרי לפני שניתן יהיה 

לפתוח את בולם רוחות הפרצים.
פתיחה וסגירה

ee.)102 עמוד ( פתח את הגג
ee פתח את המכסה בקונסולה המרכזית

התחתונה.
המתג של בולם רוחות הפרצים 
החשמלי נמצא מתחת למכסה.
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ee.)1( לפריסה: לחץ על לחצן
ee.)1( לקיפול: לחץ שוב על לחצן

סוכך שמש לגג הזכוכית

הסוכך הנגלל מגן עליך מפני בוהק יתר 
וחום הנגרמים על ידי קרני השמש 

החודרים מבעד לגג הזכוכית.
ee לסגירה: באמצעות הידית )1(, החלק

את הידית סוכך השמש הנגלל בכיוון 
החץ.

ee לפתיחה: באמצעות הידית )1(, החלק
את סוכך השמש הנגלל בכיוון ההפוך 

לכיוון החץ.

MAGIC SKY בקרת
הערות כלליות

MAGIC SKY CONTROL היא גג זכוכית 
שניתן לשנות את שקיפותו על ידי אספקת 

מתח חשמלי.
את MAGIC SKY CONTROL ניתן לשנות 

בין מצב כהה לבין מצב שקוף.
MAGIC SKY CONTROL מתכהה    

אוטומטית כאשר אתה מסובב את 
מפתח ההתנעה למצב 0 או מוציא את 

המפתח.

סכנה של מכת חשמל

 סכנה
MAGIC SKY CONTROL היא מערכת 

חשמלית הפועלת תחת מתח גבוה.
אם הכיסוי מאחורי לוח הבקרה פגום או 
מוסר, הרכיבים החשמליים של מערכת 

MAGIC SKY CONTROL ייחשפו. רכיבים 
אלו יכולים להיות תחת מתח חי. אם 
תיגע ברכיבים אלו אתה עלול לסבול 

ממכת חשמל שעשויה לגרום לפציעה 
קשה ואף קטלנית.

מסיבה זאת, לעולם אל תסיר את הכיסוי 
מאחורי לוח הבקרה העילי. לעולם אל 
תיגע ברכיבי מערכת החשמל )יחידת 

בקרה, כבלים או חיבורי כבלים(.
 MAGIC דאג תמיד לביצוע עבודה על
SKY CONTROL בידי מוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

 MAGIC SKY הרכיבים החשמליים של
CONTROL מוגנים על ידי כיסוי מאחורי 

לוח הבקרה העילי.
 MAGIC SKY ליחידת הבקרה של

CONTROL יש מדבקת אזהרה מפני מתח 
גבוה בצבע צהוב. כבלי המתח הגבוה הם 

בצבע כתום.
MAGIC SKY CONTROL פעולת

ee סובב את המפתח במתג ההתנעה
למצב 1 או 2.

מתגי MAGIC SKY CONTROL עוברים 
למצב בו היו לפני שהמנוע הודמם.

ee לשינוי רמת השקיפות: לחץ על
לחצן )1(.

בטמפרטורות מתחת לאפס, השינוי    
איטי ובלתי אחיד. התהליך בכללותו 

עשוי להימשך פרק זמן מסוים.
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בעיות עם הגג

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
הגג אינו נפתח או 

נסגר.
חוצץ תא המטען אינו במקומו.

ee.)105 עמוד ( סגור את חוצץ תא המטען
דלת תא המטען פתוחה.

ee.)94 עמוד ( סגור את דלת תא המטען
המתח ברכב נמוך מדי.

ee.השאר את מנוע פועל
הגג נפתח ונסגר מספר פעמים ברציפות. מנגנון ההינע של הגג 

נוטרל אוטומטית.
אתה יכול לפתוח או לסגור שוב את הגג לאחר כ- 10 דקות.

ee.סגור את מתג ההתנעה וסובב את המפתח שוב למצב פתוח
ee.חזור על תהליך הפתיחה והסגירה

תקלה במנגנון האוטומטי של הגג.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(

מיקום נכון של מושב הנהג

ee הקפד על הנחיות הבטיחות בנוגע
לכוונון מושבים ) עמוד 113(.

ee.וודא שהמושב )3( מכוונן היטב
 כוונון חשמלי של המושב 

) עמוד 114(
כאשר מכווננים מושב, וודא כי:

• אתה רחוק ככל שניתן מכרית האוויר 	
של הנהג.

• אתה יושב בתנוחה זקופה רגילה.	
• הידקת היטב את חגורת הבטיחות.	
• כווננת את משענת גב המושב למצב 	

כמעט אנכי.
• שכווננת את משענת הגב כך שירכייך 	

נתמכים קלות.
• ביכולתך ללחוץ היטב על הדוושות.	

ee בדוק האם משענת הראש מכווננת
כיאות.

בעשותך כן, וודא כווננת את משענת 
הראש כך שחלקו האחורי של הראש 

נתמך בגובה העיניים על ידי מרכז 
משענת הראש.

ee הקפד על הנחיות הבטיחות הנוגעות
לכוונון גלגל ההגה ) עמוד 118(.

ee.וודא שגלגל ההגה )1( מכוונן היטב
 כוונון חשמלי של גלגל ההגה 

) עמוד 118(
כאשר מכווננים את גלגל ההגה, וודא כי:

• אתה יכול להגיע לגלגל ההגה כאשר 	
זרועותיך כפופות מעט.

• שאתה יכול להזיז את רגליך 	
בחופשיות.

• אתה יכול לראות בבירור את כל 	
התצוגות בלוח המחוונים.

ee הקפד על הנחיות הבטיחות הנוגעות
לחגורות הבטיחות ) עמוד 61(.

ee בדוק האם חגרת נכונה את חגורת
הבטיחות )( )2 עמוד 62(

על חגורת הבטיחות:
• להתאים בנוחות לגופך	
• לעבור מעל אמצע הכתף	
• לעבור על פני אזור האגן, לרוחב 	

עצמות המותניים
ee לפני תחילת הנסיעה, כוונן את

המראה הפנימית ומראות הצד 
החיצוניות ) עמוד 119( כך שתהיה 
לך ראות טובה של הכביש וכלי הרכב 

הנעים בו.
ee שמור את כוונוני גלגל ההגה והמראות

החיצוניות באמצעות תפקוד הזיכרון 
) עמוד 122(.
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מושבים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
כאשר אין מפתח במתג ההתנעה, עדיין 

ניתן יהיה לכוונן את המושבים. מסיבה 
זאת, לעולם אל תשאיר ברכב ילדים ללא 

השגחה. אלו עלולים לכוונן את המושב 
ולהילכד.

 אזהרה
כוונן את מושב הנהג רק כאשר הרכב 

נייח. אחרת, תשומת לבך עלולה להיות 
מוסטת מהכביש והתנועה בו ואתה עלול 

לאבד שליטה ברכב כתוצאה מתזוזת 
המושב. הדבר עלול לגרום לתאונה.

 אזהרה
אם תכוונן את גובה המושב ללא תשומת 

לב מספקת, אתה ואחרים עלולים 
להילכד ולהיפצע כתוצאה מכך. ילדים 

עלולים שלא במתכוון ללחוץ על לחצני 
הכוונון החשמליים של המושב ולהילכד.

שים לב כי:
• תוך כדי תנועת המושבים, לא ייתפסו 	

ידיך מתחת למכלל הידית של 
מערכת כוונון המושב.

• ילדים ברכב לא יחליקו את ידיהם 	
מתחת לידיות.

 אזהרה
בזמן כוונון המושבים, וודא שאף אחד 

אינו יכול להילכד.
שים לב להערות על גבי כריות האוויר.

אבטח את הילדים כמומלץ; ראה פרק 
“ילדים ברכב“.

 אזהרה
בזמן כוונון המושבים, וודא שאף אחד 

אינו יכול להילכד.
שים לב להערות על גבי כריות האוויר.

אבטח את הילדים כמומלץ; ראה פרק 
“ילדים ברכב“.

 אזהרה
וודא שהחלק האחורי של ראשך נתמך 

בגובה העיניים על ידי מרכז משענת 
הראש. אם ראשך אינו נתמך כיאות על 

ידי משענת הראש, אתה עלול לסבול 
פציעות צוואר חמורות במקרה של 

תאונה. לעולם אל תנהג ברכב כאשר 
משענות הראש אינן מכווננות נכונה.

 אזהרה
חגורת הבטיחות יכולה לספק את רמת 
המיגון המיועדת לה רק כאשר משענת 

גב המושב במצב כמעט אנכי והנוסע 
יושב זקוף. הימנע מכוונוני מושב שלא 

יאפשרו ניתוב נכון של חגורת הבטיחות. 
כוונן את משענת הגב כך שהיא זקופה 

ככל האפשר. לעולם אין לנהוג ברכב 
כאשר משענת גב המושב נוטה מדי 

לאחור. אחרת, אתה, או נוסעיך, עלולים 
להיפצע פציעה חמורה ואף קטלנית 

במקרה של תאונה או בלימת פתע.
כדי למנוע גרימת נזק למושב   

ולמערכת החימום שלו, הקפד על 
המידע להלן:

• אל תשפוך נוזלים כלשהם על 	
המושבים. אם נשפך נוזל על 

המושבים, נגב וייבש אותם בהקדם 
האפשרי.

• אם כיסויי המושב לחים או רטובים, 	
אל תפעיל את מערכת חימום 

המושבים. כמו כן אין להשתמש 
במערכת חימום המושבים לשם 

ייבוש המושבים.
• נקה את כיסויי המושבים כמומלץ; 	

ראה פרק “טיפול בפנים הרכב“.
• אין להוביל מטענים כבדים על גבי 	

המושבים. אין להניח חפצים חדים 
על כריות המושבים, כדוגמת 
סכינים, נעצים או כלי עבודה. 
במושבים יש לעשות שימוש 

להסעת נוסעים בלבד.
• כאשר מערכת חימום המושבים 	

פועלת, אל תכסה את המושבים 
בחומרי בידוד, כדוגמת שמיכות, 

מעילים, שקיות, כיסויי מושב, 
מושבי בטיחות לילדים או כריות 

הגבהה לילדים.
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כדי למנוע גרימת נזק למושב   
ולמערכת החימום שלו, הקפד על 

המידע להלן:
• אל תשפוך נוזלים כלשהם על 	

המושבים. אם נשפך נוזל על 
המושבים, נגב וייבש אותם בהקדם 

האפשרי.
• אם כיסויי המושב לחים או רטובים, 	

אל תפעיל את מערכת חימום 
המושבים. כמו כן אין להשתמש 
במערכת חימום המושבים לשם 

ייבוש המושבים.
• נקה את כיסויי המושבים כמומלץ; 	

ראה פרק “טיפול בפנים הרכב“.
• אין להוביל מטענים כבדים על גבי 	

המושבים. אין להניח חפצים חדים 
על כריות המושבים, כדוגמת 
סכינים, נעצים או כלי עבודה. 
במושבים יש לעשות שימוש 

להסעת נוסעים בלבד.
• כאשר מערכת חימום המושבים 	

פועלת, אל תכסה את המושבים 
בחומרי בידוד, כדוגמת שמיכות, 

מעילים, שקיות, כיסויי מושב, 
מושבי בטיחות לילדים או כריות 

הגבהה לילדים.
בזמן הזזת המושבים, וודא שאין   

חפצים כלשהם בתא הרגליים או 
מאחורי המושבים. קיימת סכנה 
שהמושבים ו/או חפצים עלולים 

להינזק.
משענות הראש אינן ניתנות להסרה.    

למידע נוסף, פנה למוסך מורשה, 
מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס.

כוונון חשמלי של המושבים

גובה משענת הראש( 1)
גובה המושב( 2)

זווית כרית המושב( 3)
אורך כרית המושב( 4)
כוונון לפנים/לאחור של המושב( 5)
זווית משענת הגב( 6)

נושאים קשורים נוספים:   
• ביכולתך לשמור את הגדרות 	

המושב באמצעות תפקוד הזיכרון 
) עמוד 122(.

• 	 ,PRESAFE® אם הופעלה מערכת
מושב הנוסע הקדמי יוזז למיקום 

טוב יותר אם קודם לכך היה במיקום 
פחות טוב ) עמוד 60(.

כוונון מושב הנוסע הקדמי ממושב 
הנהג

 אזהרה
כאשר מכווננים את מושב הנוסע הקדמי 

כאשר המושב תפוס, וודא שזה רחוק 
ככל האפשר מכרית האוויר של הנוסע 

הקדמי. אחרת, הנוסע הקדמי עלול 
לסבול מפציעות חמורות ואף קטלניות 

במקרה של תאונה או ביצועם של 
תמרוני בלימה.

בזמן כוונון המושב, וודא שאף אחד אינו 
יכול להילכד.

את מושב הנוסע הקדמי ניתן לכוונן גם 
כאשר אין מפתח במתג ההתנעה. 

מסיבה זאת, לעולם אל תשאיר ברכב 
ילדים ללא השגחה. אלו עלולים להילכד 

במקרה של תנועת המושבים.
אל תזיז את מושב הנוסע הקדמי   

קדימה עד הסוף אם יש חפצים ברשת 
המטען בתא הרגליים של הנוסע 
הקדמי. אחרת, החפצים עלולים 

להינזק.
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ביכולתך לכוונן את מושב הנוסע הקדמי 
באמצעות מתגי המושב בצד הנהג.

ee.)1( להפעלה/נטרול: לחץ על לחצן
אם נורת הביקורת בלחצן )1( דולקת, אתה 

יכול לגשת לתפקודים הבאים של מושב 
הנוסע הקדמי:

• כוונון המושב	
• תפקוד זיכרון	

הסרת חגורת הבטיחות ממוביל 
חגורת הבטיחות

 אזהרה
אם חגורת הבטיחות אינה במוביל 

החגורה, היא אינה מציעה עוד את רמת 
ההגנה המתוכננת במקרה של תאונה. 

הדבר מגביר סכנת פציעה.
בזמן נסיעה, נתב תמיד את חגורת 

הבטיחות דרך מוביל חגורת הבטיחות.

ניתן להסיר ממוביל חגורת הבטיחות הן 
את חגורת הבטיחות של הנהג והן של 

הנוסע הקדמי. הדבר מקל על הזזת 
המושבים לפנים.

לפני שאתה מתחיל בנסיעה, חובה 
שחגורת הבטיחות תוכנס למוביל חגורת 

הבטיחות.
הקפד על הנחיות הבטיחות הנוגעות 

לחגורות הבטיחות ) עמוד 61(.
ee )2( להסרה: פתח את הראש המגנטי

וקפל את הלשונית מעלה בכיוון החץ.
ee הוצא את חגורת הבטיחות החוצה

ממוביל החגורה )1(.
ee להכנסה: קפל מעלה את הלשוניות

בכיוון החץ.

ee הכנס את חגורת הבטיחות חזרה
למוביל החגורה וקפל את הלשונית 

חזרה מטה.

כוונון משענות הראש
כוונון חשמלי של משענות הראש

זווית משענת הגב( 1)
גובה משענת הראש( 1)
כוונון לפנים/לאחור של המושב( 2)

גובה המושב  )2(
זווית כרית המושב( 3)
גובה המושב( 4)

אורך כרית המושב  )4(
כוונון לפנים/לאחור של המושב( 5)
זווית משענת הגב( 6)

כוונון גובה משענות הראש:  החלק את 
 מתג כוונון משענת הראש 

) עמוד 114( )1( מעלה או מטה בכיוון 
החץ.

החלקת המושבים לפנים/לאחור

 אזהרה
בזמן הזזת המושב, וודא שאף אחד אינו 

יכול להילכד. אם ישנה סכנה שמישהו 
יילכד, לחץ שוב על הלחצן או לחץ על 

מתג כוונון המושב שעל הדלת.

בעת כוונון המושבים, וודא שאין פחיות   
כלשהן במחזיק הכוסות וכי אין חפצים 

בתא הרגליים או מאחורי המושבים. 
אחרת, אתה עלול לגרום נזק למושבים 

ולחפצים עצמם.
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ביכולתך להזיז את המושב לפנים על מנת 
להשיג גישה טובה יותר לתא האחורי, 

 למשל כדי להגיע לתא האחסון מאחור 
) עמוד 514(.

ee הוצא את חגורת הבטיחות מהמוביל
שלה ) עמוד 115(.

ee להזזת המושב לפנים: לחץ על מתג
.)1( 

המושב נע אוטומטית למצב הקדמי 
ביותר.

ee להזזת המושב לאחור: לחץ על מתג
.)1( 

המושב נע לאחור למקומו המקורי.
ee לעצירת התנועה: לחץ על  או

 בכיוון ההפוך.

כוונון מושב רב מתארים
ביכולתך לכוונן את המושב הרב מתארים 

 COMAND Online באמצעות 
) עמוד 311(.

כוונון מושב רב מתארים אקטיבי
ביכולתך לכוונן את המושב הרב מתארים 

 COMAND Online האקטיבי באמצעות 
) עמוד 311(.

תמיכת מותניים ארבעה כיוונית
ביכולתך לכוונן את תמיכת המותניים 

 COMAND הארבעה כיוונית באמצעות
( Online עמוד 311(.

הפעלת/הפסקת חימום המושבים
הפעלה/ניתוק

 אזהרה
הגדרה חוזרת ונשנית לרמת חימום 3 

עלולה לגרום לטמפרטורות יתר של 
המושב. בריאות הנוסעים שלהם רגישות 

טמפרטורה מוגבלת או יכולת מוגבלת 
להגיב לטמפרטורות גבוהות עלולים 

להיות מושפעים או שייגרמו להם 
פציעות בצורת כוויות. לכן, אין להשתמש 

שוב ושוב ברמת חימום 3 של המושבים.

מושב הנהג והנוסע הקדמי
שלוש נורות הביקורת האדומות במתג 

מציינות את רמת החימום שבחרת. 
המערכת מבצעת הפחתה אוטומטית 
מרמה 3 לרמה 2 לאחר כשמונה דקות.
המערכת מבצעת הפחתה אוטומטית 

מרמה 2 לרמה 1 לאחר כעשר דקות.
המערכת מתנתקת אוטומטית לאחר 

כעשרים דקות ברמה 1.
אתה יכול להגדיר את החלוקה של 

המקטעים המחוממים של כרית המושב 
 COMAND Online ומשענת הגב באמצעות

) עמוד 312(.
ee וודא שהמפתח במצב 1 או 2 במתג

ההתנעה.
ee )1( להפעלה: לחץ שוב ושוב על לחצן

עד לקביעתה של רמת החימום 
הנדרשת.
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ee לנטרול: לחץ לסירוגין על לחצן )1( עד
שכל נורות הביקורת כבות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, עלול    
להיפסק חימום המושב.

בעיות עם חימום המושבים
חימום המושבים התנתק בטרם עת או 

שלא ניתן להפעילו. מתח מערכת החשמל 
של הרכב נמוך מדי בגלל ריבוי צרכני 

חשמל פעילים.
ee נתק את צרכני החשמל שאינך זקוק

להם, כדוגמת חימום השמשה 
האחורית או התאורה הפנימית.

ee ,ברגע שהמצבר טעון ברמה מספקת
.On חימום המושב חוזר למצב

הפעלת/הפסקת אוורור המושבים
הפעלה/ניתוק

שלושת נורות הביקורת הכחולות 
בלחצנים מציינות את רמת האוורור 

שבחרת.
ee וודא שהמפתח במצב 1 או 2 במתג

ההתנעה.
ee )1( להפעלה: לחץ לסירוגין על לחצן

עד לקביעתה של רמת האוורור 
הנדרשת.

ee לנטרול: לחץ לסירוגין על לחצן )1( עד
שכל נורות הביקורת כבות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, עלול    
להיפסק אוורור המושב.

אם אתה פותח את הגג באמצעות    
מפתח ) עמוד 104(, האוורור של 

מושב הנהג מופעל אוטומטית וחלון 
הצד נפתח.

בעיות עם אוורור המושבים
אוורור המושבים התנתק בטרם עת או 

שלא ניתן להפעילו. מתח מערכת החשמל 
של הרכב נמוך מדי בגלל ריבוי צרכני 

חשמל פעילים.
ee נתק את צרכני החשמל שאינך זקוק

להם, כדוגמת חימום השמשה 
האחורית או התאורה הפנימית.

AIRSCARF רמת חימום הצוואר
הפעלה/ניתוק

 אזהרה
אוויר חם מאוד יכול לזרום החוצה 

מפתחי AIRSCARF במשענות הראש 
כאשר AIRSCARF פועלת. הדבר עלול 

לגרום לכוויות בעור בלתי מוגן בסמוך 
לפתחי AIRSCARF. כאשר יש צורך בכך, 
הנמך את עוצמת החימום מבעוד מועד.
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תפקוד AIRSCARF מחמם באמצעות 
אוויר חם את הראש ואזור הצוואר של 

נוסעי הרכב.
האוויר החם זורם החוצה דרך פתחים 

במשענות הראש.
3 נורות הביקורת האדומות במתג מציינות 

את רמת החימום שבחרת.
ee וודא שהמפתח במצב 2 במתג

ההתנעה.
ee להפעלה: לחץ על לחצן )1(. שלוש

נורות הביקורת האדומות בלחצן 
נדלקות. המאוורר מתחיל לפעול 

לאחר שלב קדם חימום של 7 שניות.
ee לחץ ברציפות על לחצן )1( עד

לקביעתה של רמת החימום הנדרשת.
ee )1( לנטרול: לחץ ברציפות על לחצן

עד שנורות הביקורת כבות.
המאוורר ממשיך לפעול במשך 7    
שניות לשם קירור רכיבי החימום.

אם מתח המצבר נמוך מדי, תפקוד   
AIRSCARF עלול להפסיק לפעול.

גלגל ההגה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אין לכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נסיעה.

כוונון גלגל ההגה תוך כדי נסיעה עלול 
לגרום לנהג לאבד שליטה ברכב.

את הכוונון החשמלי של גלגל ההגה ניתן 
להפעיל בכל עת. לכן, אל תשאיר ברכב 

ילדים ללא השגחה או עם אמצעים 
לשחרור נעילת הרכב. ילדים שלהם גישה 

ללא השגחה לרכב עלולים לגרום 
לתאונה ו/או פציעה אישית חמורה.

כוונון חשמלי של גלגל ההגה

לכוונון גובה גלגל ההגה( 1)
לכוונון גלגל ההגה )כוונון לפנים ( 2)

ולאחור(
נושאים קשורים נוספים:   

•  תפקוד כניסה/יציאה קלה 	
) עמוד 118(

•  שמירת הגדרות בזיכרון 	
) עמוד 122(

EASY-ENTRY/EXIT )תפקוד כניסה/
יציאה קלה(

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
וודא שאף אחד לא יכול להילכד עם 

EASY-ENTRY/ הפעלתו של תפקוד
.EXIT

אם ישנה סכנת הילכדות, הפסק את 
תהליך הכוונון. לעצירת התהליך:

• לחץ על לחצן כוונון מוט ההגה.	
• לחץ לחיצה קצרה על אחד מלחצני 	

תפקוד הזיכרון.
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מוט ההגה מפסיק לנוע מיידית.
אל תחזיק את לחצן תפקוד הזיכרון 

לחוץ, אחרת תפקוד הזיכרון יופעל וגלגל 
ההגה והמושב יתחילו לנוע.

לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא 
השגחה.

הם עלולים לפתוח את דלת הנהג ובשל 
כך להפעיל שלא במתכוון את תפקוד 

EASY-ENTRY ולהילכד.
תפקוד EASY-ENTRY/EXIT מאפשר 

כניסה ויציאה קלים יותר מהרכב.
ביכולתך להפעיל ולנטרל את תפקוד 

הכניסה/יציאה הקלה באמצעות המחשב 
המובנה ) עמוד 237(.

מיקום גלגל ההגה כאשר תפקוד 
EASY-ENTRY/EXIT פעיל

גלגל ההגה נע כלפי מעלה אם:
• תוציא את המפתח ממתג ההתנעה	
• 	KEYLESS- -תפתח את דלת הנהג ו

GO במצב 1
• תפתח את דלת הנהג והמפתח במצב 	

0 או 1 במתג ההתנעה
גלגל ההגה נע כלפי מעלה רק אם הוא    
לא הגיע עדיין לעוצר מצב מעלה שלו.

מיקום גלגל ההגה לשם נהיגה
גלגל ההגה מוזז למצב האחרון שנבחר 

אם:
• דלת הנהג סגורה	
• ואתה מכניס את המפתח למתג 	

ההתנעה
או

• תלחץ על לחצן Start/Stop ברכב עם 	
.KEYLESS-GO

אם תסגור את דלת הנהג כאשר המפתח 
במתג ההתנעה, גלגל ההגה מוזז 

אוטומטית למצבו הקודם.
המצב האחרון של גלגל ההגה נשמר 

בזיכרון כאשר אתה סוגר את מתג 
ההתנעה או כאשר אתה מבצע שמירה 

בזיכרון של הכוונונים ) עמוד 122(.

 crash-responsive EASY-EXIT תפקוד
)יציאה קלה המגיבה לתאונה(

crash-responsive EASY- אם תפקוד
EXIT מופעל בתאונה, מוט ההגה נע כלפי 
מעלה עם פתיחת דלת הנהג. הדבר קורה 
ללא קשר ותלות במצב מפתח ההתנעה 
במתג ההתנעה. הדבר מקל על היציאה 

מהרכב ולחילוץ הנוסעים.
 crash-responsive EASY-EXIT תפקוד

 EASY-EXIT/ENTRY פעיל רק אם תפקוד
מופעל במחשב המובנה.

מראות

מראה פנימית

ee מצב מניעת סנוור: הזז את המנוף
)1( לפנים או לאחור.

מראות צד חיצוניות
כוונון מראות הצד החיצוניות

 אזהרה
מראות הצד החיצוניות מקטינות את 

מידות העצמים הנשקפים מהן. העצמים 
נראים במראה רחוקים יותר מאשר הם 

במציאות. אתה עלול שלא להעריך נכונה 
את המרחק של כלי רכב הנוסעים 

מאחוריך ולגרום לתאונה, למשל, בזמן 
החלפת נתיב. מסיבה זאת, וודא את 

המרחק בפועל מהרכב הנוסע מאחוריך 
על ידי מבט קצר מעבר לכתף.
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ee וודא שהמפתח במצב 1 או 2 במתג
ההתנעה.

ee לחץ על לחצן )1( עבור המראה
השמאלית או על לחצן )2( עבור 

המראה הימנית.
נורת הביקורת בלחצן המתאים 

נדלקת בצבע אדום.
נורת הביקורת כבית שוב כעבור פרק 

זמן מסוים. ביכולתך לכוונן רק את 
המראה שנבחרה באמצעות לחצן 
הכוונון )3( כל זמן שנורת הביקורת 

דולקת.
ee ,לחץ את לחצן הכוונון )3( מעלה, מטה

ימינה או שמאלה.
חובה לכוונן את המראה החיצונית 

למצב שיקנה לך ראות טובה של מצב 
התנועה בכביש.

המראות החיצוניות הקמורות מגדילות 
את שדה הראיה.

לאחר התנעת המנוע, מראות הצד 
החיצוניות מחוממות אוטומטית אם 

מופעל חימום השמשה האחורית 
והטמפרטורה החיצונית נמוכה. החימום 

אורך 10 דקות לכל היותר.
את המראות החיצוניות ניתן גם לחמם    

ידנית על ידי הפעלת חימום השמשה 
האחורית.

קיפול חשמלי פנימה/החוצה של 
מראות הצד החיצונית

ee וודא שהמפתח במצב 1 או 2 במתג
ההתנעה.

ee.)1( לחץ קצרות על לחצן
שתי מראות הצד החיצוניות 
מתקפלות פנימה או החוצה.

וודא שמראות הצד החיצוניות פתוחות    
תמיד עד הסוף לפני תחילת הנסיעה. 

אחרת הן עלולות לרטוט.
כוונון מראות הצד החיצוניות

אם המצבר נותק או התרוקן לגמרי, חובה 
לאפס את מראות הצד החיצוניות. אחרת, 

הן לא יתקפלו עם בחירת תפקוד “קיפול 
 מראות עם הנעילה“ במחשב המובנה 

) עמוד 237(.
ee וודא שהמפתח במצב 1 במתג

ההתנעה.
ee.)1( לחץ קצרות על לחצן

קיפול אוטומטי פנימה/החוצה של 
מראות הצד החיצונית

אם תפקוד “קיפול מראות עם הנעילה“ 
מופעל במחשב המובנה ) עמוד 237(:

• המראות החיצוניות מתקפלות פנימה 	
אוטומטית עם נעילת הרכב מבחוץ.

• המראות מתקפלות החוצה אוטומטית 	
מיד עם שחרור נעילת הרכב ופתיחת 

דלת הנהג או הנוסע הקדמי.
המראות החיצוניות אינן מתקפלות    

החוצה אם הן קופלו פנימה ידנית.
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מראה חיצונית נדחפה אל מחוץ 
למקומה

אם מראה חיצונית נדחפה החוצה 
ממצבה, פעל כדלקמן:

ee כלי רכב ללא מראות צד חיצוניות
הניתנות לקיפול חשמלי: הזז ידנית 

את המראה למיקומה הנכון.
ee כלי רכב עם מראות צד חיצוניות

הניתנות לקיפול חשמלי: לחץ 
והחזק את לחצן קיפול המראות )1( 

עד להישמע “קליק“ שלאחריו המראה 
משתלבת במקומה ) עמוד 120(.

בית המראה משתלב שוב ותוכל לכוונן 
את המראה כרגיל ) עמוד 119(.

מראות בעלות מניעת סנוור אוטומטי

 אזהרה
אם תאורת רכב מאחור אינה יכולה 

לפגוע בחיישן אשר במראה הפנימית, 
אם למשל על ידי מטען המוערם לגובה, 

תפקוד מניעת הסנוור האוטומטי אינו 
פועל.

במקרה זה, תאורה מקרית מאחור יכולה 
לסנוור אותך. הדבר עלול להסיח את 

דעתך מתנועת כלי הרכב בכביש ולגרום 
לתאונה כתוצאה מכך.

המראה הפנימית והחיצונית בצד הנהג 
עוברות אוטומטית למצב מניעת סנוור אם 

התנאים הבאים מתקיימים בו זמנית:
• פותחים את מתג ההתנעה	
• ותאורת רכב מאחור פוגעת בחיישן של 	

המראה הפנימית.
המראות אינן עוברות לתצורת מניעת 

סנוור אם ההילוך האחורי משולב או 
שהתאורה הפנימית דולקת.

מצב חניה של מראה חיצונית בצד 
הנוסע הקדמי.

כוונון ושמירת מצב החניה
שימוש בהילוך אחורי

לחצן של המראה חיצונית בצד הנהג( 1)
לחצן של המראה חיצונית בצד הנוסע ( 2)

הקדמי
לחצן כוונון( 3)
M לחצן זיכרון( 4)

ביכולתך לכוונון את מראת הצד החיצונית 
בצד הנוסע הקדמי כך שתוכל לראות את 

הגלגל האחורי בצד המדרכה מיד עם 
שילוב ההילוך האחורי.

ביכולתך לשמור מצב זה.
ee 2 וודא שהרכב נייח והמפתח במצב

של מתג ההתנעה.
ee לחץ על לחצן )2( של המראה

החיצונית בצד הנוסע הקדמי.
ee.שלב הילוך אחורי

המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי 
פונה כלפי מטה, למצב החניה השמור 

בזיכרון.
ee השתמש בלחצן הכוונון )3( לכוונון

מראת הצד החיצונית למצב המאפשר 
לך לראות את הגלגל האחורי ואת 

המדרכה.
מצב החניה שמור בזיכרון.

אם אתה משלב את תיבת ההילוכים    
למצב אחר, המראה החיצונית בצד 
הנוסע הקדמי חוזרת למצב נסיעה.



122

ת
או

מר
ה ו

הג
ל 

לג
 ג

ם,
בי

ש
מו

תפקוד זיכרון

שימוש בלחצן הזיכרון

לחצן של המראה חיצונית בצד הנהג( 1)
לחצן של המראה חיצונית בצד הנוסע ( 2)

הקדמי
לחצן כוונון( 3)
M לחצן זיכרון( 4)

ביכולתך לכוונון את מראת הצד החיצונית 
בצד הנוסע הקדמי כך שתוכל לראות את 

הגלגל האחורי בצד המדרכה מיד עם 
שילוב ההילוך האחורי. על כוונון זה ניתן 

.)4( M לשמור באמצעות לחצן הזיכרון
ee וודא שהמפתח במצב 2 במתג

ההתנעה.
ee עם המראה החיצונית בצד הנוסע

הקדמי מופעלת, השתמש בלחצן 
הכוונון )3( לשם כוונון המראה 

החיצונית. במראה החיצונית, הגלגל 
האחורי והמדרכה צריכים להיראות.

ee 4( ועל אחד( M לחץ על לחצן הזיכרון
מהחצים בלחצן הכוונון )3( בתוך 3 

שניות.
מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה 

אינה זזה.
ee אם המראה זזה ממקומה, חזור על

השלבים לעיל.

אחזור מצב חניה השמור בזיכרון

לחצן של המראה חיצונית בצד הנהג( 1)
לחצן של המראה חיצונית בצד הנוסע ( 2)

הקדמי
מתג כוונון( 3)
M לחצן זיכרון( 4)
ee סובב את המפתח למצב 2 במתג

ההתנעה.
ee כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע

הקדמי באמצעות לחצן )2(. 
ee.שלב הילוך אחורי

המראה בצד הנוסע הקדמי פונה כלפי 
מטה, למצב השמור בזיכרון.

המראה בצד הנוסע הקדמי נעה חזרה 
למצב המקורי:

• כאשר מהירות הנסיעה תעלה על 15 	
קמ“ש

• אם תלחץ על לחצן )1( של המראה 	
החיצונית בצד הנהג

תפקוד זיכרון

שמירת הגדרות בזיכרון

 אזהרה
השתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק 

כאשר הרכב נייח. אחרת דעתך עלולה 
להיות מוסחת מהנעשה בכביש, בשל 

התנועה של המושב וגלגל ההגה הנעים 
על פי הגדרותיהם ולגרום לתאונה.
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 אזהרה
עדיין ניתן להשתמש בתפקוד הזיכרון 
לאחר הוצאת המפתח. מסיבה זאת, 
לעולם אל תשאיר ברכב ילדים ללא 

השגחה. אחרת אלו עלולים להילכד בזמן 
תנועת המושב או גלגל ההגה.

ee כוונן את המושב בצורה חשמלית 
) עמוד 114(

ee בצד הנהג, כוונן את גלגל ההגה 
) עמוד 118( ומראות הצד החיצוניות 

) עמוד 119(.
ee ועל אחד M לחץ על לחצן הזיכרון

מלחצני המקומות השמורים בזיכרון 1, 
2 או 3 בתוך שלוש שניות.

הכוונונים שמורים עתה במיקום זיכרון 
הנבחר. עם השלמת הכוונון, נשמע 

אות קולי.

אחזור כוונון השמור בזיכרון
ee לחץ והחזק את לחצן מיקום הזיכרון

המתאים 1, 2, או 3 עד שהמושב, גלגל 
ההגה ומראות הצד החיצוניות נעים 

למקומם השמור בזיכרון.
תהליך הכוונון נפסק מיד עם שחרור    

לחצן המיקום בזיכרון.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(

תאורה חיצונית

הערות כלליות
מסיבות בטיחותיות, חברת מרצדס 

ממליצה שתנהג עם האורות דולקים גם 
בשעות היום. במדינות מסוימות, השימוש 

בפנסים הקדמיים משתנה בשל דרישות 
החוק ואכיפה עצמית.

נהיגה בחו“ל
אורות מעבר )נמוכים( סימטריים

אם תנהג במדינות שבהן התנועה 
מתנהלת בצד הנגדי לזה שבמדינה בה 

רשום הרכב, יש להחליף את הפנסים 
הראשיים לאורות מעבר סימטריים. הדבר 

מונע את סנוור כלי הרכב הבאים ממול. 
אורות סימטריים אינם מאירים בזווית 

רחבה את אזור שולי הכביש.
החלף את הפנסים הקדמיים קרוב ככל 

האפשר לקו הגבול ולפני הכניסה למדינות 
אלו ) עמוד 234(.

אורות נמוכים אסימטריים בפנסים 
הקדמיים

החלף את הפנסים הקדמיים חזרה 
לאורות נמוכים אסימטריים בהקדם 

האפשרי, סמוך ככל האפשר לקו חציית 
הגבול בדרכך הביתה ) עמוד 234(.
אם מחליפים את הפנסים הקדמיים 

לאורות נמוכים סימטריים, תפקודי 
“תצורת כבישים מהירים“ ו- “טווח מוגדל 

של פנסי הערפל“ )מערכת תאורה חכמה( 
אינם זמינים.

כוונון התאורה החיצונית
אפשרויות כוונון

את התאורה החיצונית ניתן לכוונן 
באמצעות:

• מתג התאורה	
• המתג המשולב ) עמוד 129(	
• המחשב המובנה ) עמוד 234(	

מתג תאורה
פעולה

פנס חניה שמאליים
פנסי חניה ימניים

תאורת צד, לוחית רישוי 
ותאורת לוח המחוונים

תצורת פנסים קדמיים 
אוטומטיים, מפוקחים על ידי 

חיישן תאורה
אורות נסיעה )נמוכים(/אורות 

דרך )גבוהים(
פנס ערפל אחורי)6(

אם אתה שומע צליל אזהרה בעוזבך את 
הרכב, יתכן והאורות עדיין דולקים.

ee. סובב את מתג התאורה למצב 
התאורה החיצונית )למעט תאורת הצד/

פנסי חניה( כבית אוטומטית אם אתה:
• תוציא את המפתח ממתג ההתנעה	
• פותח את דלת הנהג עם מפתח במצב 	

.0
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תצורת פנסים קדמיים אוטומטית

 אזהרה
כאשר מעבירים את מתג התאורה למצב 

, יתכן והאורות הנמוכים לא יידלקו 
אוטומטית אם יש ערפל, שלג או גורמים 

אחרים לראות ירודה בגלל תנאי מזג 
האוויר, כדוגמת תרסיס. קיימת סכנת 

תאונה.
במצבים אלו, סובב את מתג התאורה 

. למצב 
התפקוד האוטומטי של הפנסים הקדמיים 
הוא אמצעי עזר בלבד. הנהג הוא האחראי 

לתאורת הרכב בכל עת.

פנס חניה שמאליים
פנסי חניה ימניים

תאורת צד, לוחית רישוי 
ותאורת לוח המחוונים

תצורת פנסים קדמיים 
אוטומטיים, מפוקחים על ידי 

חיישן תאורה
אורות נסיעה )נמוכים(/אורות 

דרך )גבוהים(
פנס ערפל אחורי)6(

 הוא המצב המועדף למתג התאורה. 
הגדרת התאורה נבחרת אוטומטית 

בהתאם לעוצמת הבהירות של התאורה 
החיצונית )למעט: ראות ירודה כתוצאה 
מתנאי מזג אוויר כדוגמת ערפל, שלג או 

תרסיס(:
• המפתח במצב 1 במתג ההתנעה: 	

תאורת הצד נדלקת או כבית 
אוטומטית בתלות ברמת הבהירות של 

התאורה הסביבתית.

• עם מנוע פועל: אם הפעלת את תפקוד 	
“פנסי תאורת היום“ במחשב המובנה, 

פנסי תאורת היום או פנסי החניה 
והאורות הנמוכים בפנסים הקדמיים 

יידלקו או יכבו אוטומטית בהתאם 
לעוצמת התאורה החיצונית.

ee :להפעלה בתצורה האוטומטית
. סובב את מתג התאורה למצב 

פנסי תאורת היום מקלים על איתור רכבך 
במהלך שעות היום. כאן, חובה להפעיל 

את תפקוד פנסי תאורת היום דרך 
המחשב המובנה ) עמוד 234(.

כאשר מדליקים את האורות הנמוכים 
בפנסים הקדמיים, נורת הביקורת הירוקה 

 בלוח המחוונים נדלקת ופנסי תאורת 
היום כבים או מתעמעמים.

אורות נסיעה )נמוכים(

 אזהרה
כאשר מעבירים את מתג התאורה למצב 

, יתכן והאורות הנמוכים לא יידלקו 
אוטומטית אם יש ערפל, שלג או גורמים 

אחרים לראות ירודה בגלל תנאי מזג 
האוויר, כדוגמת תרסיס. קיימת סכנת 

תאונה.
במצבים אלו, סובב את מתג התאורה 

. למצב 

פנס חניה שמאליים
פנסי חניה ימניים

תאורת צד, לוחית רישוי 
ותאורת לוח המחוונים

תצורת פנסים קדמיים 
אוטומטיים, מפוקחים על ידי 

חיישן תאורה



תאורה חיצונית128

ת
מי

קד
ה 

ש
מ

ש
בי 

מג
ת ו

רו
או

ת

אורות נסיעה )נמוכים(/אורות 
דרך )גבוהים(

פנס ערפל אחורי)6(

כאשר מתג ההתנעה פתוח ומתג התאורה 
, פנסי תאורת הצד והאורות  במצב 

הנמוכים בפנסים הקדמיים דולקים אפילו 
אם חיישן התאורה אינו מאתר תנאי 

תאורה חשוכה בחוץ. הדבר הוא ליתרון 
כאשר יש ערפל או גשם.

ee להדלקת האורות הנמוכים בפנסים
הקדמיים: סובב את המפתח במתג 

ההתנעה למצב 2 או התנע את המנוע.
ee. סובב את מתג התאורה למצב 

נורת הביקורת  הירוקה בלוח 
המחוונים נדלקת.

פנס ערפל אחורי

פנס חניה שמאליים
פנסי חניה ימניים

תאורת צד, לוחית רישוי 
ותאורת לוח המחוונים

תצורת פנסים קדמיים 
אוטומטיים, מפוקחים על ידי 

חיישן תאורה
אורות נסיעה )נמוכים(/אורות 

דרך )גבוהים(
פנס ערפל אחורי)6(

פנס הערפל האחורי משפר את הנראות 
של רכבך לרכבים הנוסעים מאחוריך 

בערפל כבד. אנא הקפד על תקנות משרד 
התחבורה בכל הנוגע לשימוש בפנס 

הערפל האחורי.

ee :להדלקת פנס הערפל האחורי
סובב את המפתח במתג ההתנעה 

למצב 2 או התנע את המנוע.
ee סובב את מתג התאורה למצב  או

.
ee. לחץ על לחצן 

נורת הביקורת  הצהובה בלוח 
המחוונים נדלקת.

ee לכיבוי פנס הערפל האחורי: לחץ על
. לחצן 

נורת הביקורת הצהובה  בלוח 
המחוונים כבית.

פנסי תאורת צד
אם המצבר נפרק יתר על המידה,   

התאורה הצידית או פנסי החניה כבים 
אוטומטית כדי לאפשר את ההתנעה 

הבאה. החנה תמיד את רכבך בבטחה 
ובתאורה מספקת בהתאם לתקנות 

התעבורה. הימנע משימוש ברצף של 
 . מספר שעות בפנסי תאורת הצד 

במידת האפשר, הדלק את פנסי 
. החניה הימני  או השמאלי 

פנס חניה שמאליים
פנסי חניה ימניים

תאורת צד, לוחית רישוי 
ותאורת לוח המחוונים

תצורת פנסים קדמיים 
אוטומטיים, מפוקחים על ידי 

חיישן תאורה
אורות נסיעה )נמוכים(/אורות 

דרך )גבוהים(
פנס ערפל אחורי)6(

ee להדלקה: סובב את מתג התאורה
.  למצב 



129 תאורה חיצונית
ת

מי
קד

ה 
ש

מ
ש

בי 
מג

ת ו
רו

או
ת

רכבי AMG: נורת הביקורת הירוקה 
 בלוח המחוונים נדלקת.

פנסי חניה

פנס חניה שמאליים
פנסי חניה ימניים

תאורת צד, לוחית רישוי 
ותאורת לוח המחוונים

תצורת פנסים קדמיים 
אוטומטיים, מפוקחים על ידי 

חיישן תאורה
אורות נסיעה )נמוכים(/אורות 

דרך )גבוהים(
פנס ערפל אחורי)6(

הדלקת פנסי החניה מבטיחה שהצד 
המתאים ברכב יהיה מואר.

ee להדלקת פנסי החניה: המפתח אינו
במתג ההתנעה או שהוא במצב 0.

ee. סובב את מתג התאורה למצב 

מתג משולב
איתות פניה

פנסי אורות דרך )גבוהים(( 1)
איתות פניה, ימינה( 2)
הבהוב פנסים קדמיים( 3)
איתות פניה, שמאלה( 4)
ee לאיתות קצר: לחץ קצרות על המתג

המשולב עד לנקודת ההתנגדות, בכיוון 
החץ )2( או )4(.

פנס האיתות המתאים יהבהב שלוש 
פעמים.

ee לאיתות: לחץ קצרות את המתג
המשולב מעבר לנקודת ההתנגדות, 

בכיוון החץ )2( או )4(.
פנסי אורות דרך )גבוהים(

פנסי אורות דרך )גבוהים(( 1)
איתות פניה, ימינה( 2)
הבהוב פנסים קדמיים( 3)
איתות פניה, שמאלה( 4)
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ee :)להדלקת אורות הדרך )גבוהים
סובב את המפתח במתג ההתנעה 

למצב 2 או התנע את המנוע.
ee סובב את מתג התאורה ל-  או

.
ee לחץ על המתג המשולב מעבר לנקודת

ההתנגדות, בכיוון החץ )1(.
, אורות הדרך )גבוהים(  במצב 

נדלקים רק כאשר חשוך בחוץ והמנוע 
פועל.

נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
נדלקת כאשר אורות הדרך )גבוהים( 

דולקים.
ee לכיבוי אורות הדרך )גבוהים(: העבר

את המתג המשולב חזרה למצבו 
הרגיל.

נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
כבית.

הבהוב פנסים קדמיים

פנסי אורות דרך )גבוהים(( 1)
איתות פניה, ימינה( 2)
הבהוב פנסים קדמיים( 3)
איתות פניה, שמאלה( 4)
ee להדלקה: סובב את המפתח במתג

ההתנעה למצב 1 או 2 או התנע את 
המנוע.

ee משוך את המתג המשולב בכיוון החץ
.)3(

תאורת חירום )מהבהבים(

ee הפעלת תאורת החירום: לחץ על
לחצן )1(.

כל פנסי איתות הפניה מהבהבים. אם 
תפעיל כעת פנס איתות פניה 

באמצעות המתג המשולב, רק פנס 
האיתות בצד המתאים של הרכב 

יהבהב.
ee לכיבוי תאורת החירום: לחץ על

לחצן )1(.
פנסי תאורת החירום נדלקים אוטומטית 

אם:
• מתנפחת אחת מכריות האוויר.	
• הרכב מאט במהירות ממהירות של 	

מעל 70 קמ“ש עד לכדי עצירה 
מוחלטת )בלימת חירום(.

פנסי תאורת החירום כבים אוטומטית אם 
הרכב מגיע למהירות העולה על 10 קמ“ש 

לאחר בלימת חירום.
תאורת החירום עדיין יפעלו, גם אם    

.OFF מתג ההתנעה מועבר למצב

מערכת ניקוי פנסים קדמיים
ניקוי הפנסים הקדמיים מתבצע 

 Wipe with washer“ אוטומטית אם תפקוד
fluid“ )ניקוי באמצעות נוזל ניקוי( מופעל 5 

פעמים ) עמוד 135( בעוד הפנסים 
הקדמיים דולקים והמנוע פועל. עם 

הדממת המנוע, תפקוד הניקוי האוטומטי 
של הפנסים הקדמיים מאופס והספירה 

חוזרת ל- 0.
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מערכת תאורה חכמה
הערות כלליות

מערכת התאורה החכמה היא מערכת 
המכווננת את הפנסים הקדמיים 

אוטומטית כך שיתאימו לנהיגה שכיחה 
ולתנאי מזג האוויר. היא מציעה תפקודים 

מתקדמים לתאורה משופרת של פני 
הכביש, למשל תאורה התלויה במהירות 

הרכב ותנאי מזג האוויר. המערכת כוללת 
תפקוד תאורה אקטיבי, תפקוד תאורת 

פניות, תצורת כבישים מהירים ופנסי ערפל 
למרחקים ארוכים יותר. המערכת פעילה 

רק כאשר חושך.
ביכולתך להפעיל/לנטרל את תפקוד 

“Intelligent Light System“ )מערכת 
תאורה חכמה( באמצעות המחשב 

המובנה ) עמוד 234(.
תפקוד תאורה אקטיבי

תפקוד התאורה האקטיבית היא מערכת 
המפנה את הפנסים הקדמיים בהתאם 
לתנועות ההיגוי של הגלגלים הקדמיים. 

בדרך זו, האזור המתאים נותר מואר תוך 
כדי נהיגה. הדבר מאפשר לך לזהות הולכי 

רגל, רוכבי אופניים ובעלי חיים.
מערכת פעילה: כאשר האורות דולקים.

תפקוד תאורת פניה

תפקוד תאורת הפניה משפרת את 
התאורה של הכביש על פני זווית רחבה 
בכיוון הפניה באופן המאפשר לך ראות 

טובה יותר בפניות חדות, לדוגמה. תפקוד 
תאורת הפניה ניתן להפעלה רק כאשר 

האורות הנמוכים בפנסים הקדמיים 
דולקים.

מערכת פעילה:
• אם אתה נוהג במהירות שמתחת 	

ל- 40 קמ“ש ומדליק את פנס איתות 
הפניה או מסובב את גלגל ההגה.

• אם אתה נוהג במהירות שבין 40 ל- 70 	
קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.

מערכת לא פעילה: אם אתה נוהג 
במהירות גבוהה מ- 70 קמ“ש, או מכבה 

את איתות הפניה או מסובב את גלגל 
ההגה למצב נסיעה ישרה לפנים. תאורת 
הפניה עשויה להישאר דלוקה לפרק זמן 

קצר, אבל היא כבית אוטומטית לאחר לא 
יותר מ- 3 דקות.

תצורת כבישים מהירים
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תצורת כבישים מהירים מגדילה את טווח 
אלומת האור.

מערכת פעילה:
• אם אתה נוהג במהירות העולה על 	

110 קמ“ש ולא מבצע תנועות היגוי 
גדולות במהלך 1,000 מטר.

• אם אתה נוהג במהירות גבוהה מ- 	
130 קמ“ש

מערכת לא פעילה: אם אתה נוהג 
במהירות שמתחת ל- 80 קמ“ש לאחר 

הפעלה
פנסי ערפל בעלי טווח מוגדל

הטווח המוגדל של פנסי הערפל מפחית 
את הבוהק שבו צופה הנהג תוך שיפור 

התאורה בשולי הדרך.
מערכת פעילה: אם אתה נוהג במהירות 
שמתחת ל- 70 קמ“ש ואתה מדליק את 

פנס הערפל האחורי
מערכת לא פעילה: אם אתה נוהג 

במהירות גבוהה מ- 100 קמ“ש או אם 
אתה מכבה את פנס הערפל האחורי 

לאחר הפעלה

עזר אורות גבוהים אקטיביים
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מערכת עזר התאורה האדפטיבית אינה 

מזהה משתמשי כביש אם לאלו:
• אין פנסים, הולכי רגל	
• תאורה ברמה ירודה, למשל רוכבי 	

אופניים
• שתאורתם חסומה, למשל על ידי 	

מחסום

במקרים נדירים, עזר האורות הגבוהים 
מזהה משתמשי כביש מאוחר מדי או 

שאינה מזהה אותם כלל. במצב זה, או 
במצבים דומים, פנסי האורות הגבוהים 

לא ינוטרלו או יופעלו ללא כל קשר. 
קיימת סכנת תאונה.

שים תמיד לב למצב התנועה בכביש 
וכבה את האורות הגבוהים מבעוד מועד.

ביכולתך להשתמש בתפקוד זה לשם 
הגדרת החלפה אוטומטית בין האורות 
הנמוכים לגבוהים. המערכת מזהה כלי 

רכב עם אורות דולקים, בין אם אלו מגיעים 
מהכיוון הנגדי ובין אם הם נוסעים בקדמת 

רכבך וכתוצאה מכך מחליפים את האורות 
הגבוהים לנמוכים.

המערכת מתאימה אוטומטית את טווח 
האורות הנמוכים בתלות במרחק לכלי 

הרכב האחר. ברגע שהמערכת אינה מזהה 
עוד כלי רכב כלשהם, היא מדליקה מחדש 

את האורות הגבוהים.
החיישן האופטי של המערכת ממוקם 

מאחורי השמשה הקדמית, בסמוך ללוח 
הבקרה העליון.
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תאורת פנים

הפעלת/נטרול עזר האורות הגבוהים 
האדפטיביים

אורות גבוהים1 1)
איתות פניה, ימינה1 ))
הבהוב בפנסים קדמיים1 3)
איתות פניה, שמאלה1 ))
ee להפעלה: הפעל את תפקוד עזר

האורות הגבוהים האדפטיביים 
 באמצעות המחשב המובנה 

) עמוד 35)1.
ee. סובב את מתג התאורה למצב 
ee לחץ את המתג המשולב מעבר

 לנקודת הלחץ בכיוון החץ )11 
) עמוד 9)11.

נורת הביקורת  בצג הרב תפקודי 
נדלקת אם חושך וחיישן התאורה 

מדליק את האורות הנמוכים.
אם אתה נוהג במהירות גבוהה מ- 5) 

קמ“ש:
טווח הפנסים הקדמיים מתכוונן 

אוטומטית בתלות במרחק שבין רכבך 
לבין כלי רכב אחרים.

אם אתה נוהג במהירות גבוהה מ- 55 
קמ“ש ולא מאותרים כלי רכב אחרים 

בכביש:
אורות הדרך )גבוהים1 נדלקים 

אוטומטית. נורת הביקורת  בלוח 
המחוונים נדלקת אף היא.

אם אתה נוהג במהירות שמתחת ל- 
5) קמ“ש או שמאותרים כלי רכב 
אחרים בכביש, או שהכביש מואר 

ברמה מספקת:
אורות הדרך )גבוהים1 כבים אוטומטית. 

נורת הביקורת  בלוח המחוונים 

בצג הרב  כבית. נורת הביקורת 
תפקודי נשארת דלוקה.

ee לנטרול: העבר את המתג המשולב
חזרה למצבו הרגיל.

נורת הביקורת  בלוח המחוונים 
כבית.

הצטברות אדים בצד הפנימי של 
הפנסים הקדמיים

הפנסים הקדמיים עשויים להתכסות 
באדים מבפנים במידה והלחות החיצונית 

גבוהה.
ee.הדלק את האורות וצא לדרך

רמת הלחות/האדים פוחתת בתלות 
באורך הנסיעה ותנאי מזג האוויר 

)לחות וטמפרטורה1.
אם רמת הלחות אינה פוחתת:

ee דאג לבדיקת הפנסים הקדמיים במוסך
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס.

תאורת פנים

סקירת התאורה הפנימית

לוח בקרה עליון

הדלקה/כיבוי של תאורת )11
קריאה שמאלית

הדלקת התאורה הפנימית))1
כיבוי תאורה פנימית/נטרול )13

בקרת תאורה פנימית 
אוטומטית

הדלקה/כיבוי של תאורת ))1
קריאה ימנית 

להפעלה של בקרת התאורה )15
הפנימית האוטומטית
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החלפת נורות

בקרת תאורה פנימית
הערות כלליות

בכדי למנוע את פריקת מצבר הרכב, 
תפקודי התאורה הפנימית מנוטרלים 

אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים, למעט 
כאשר המפתח במצב 2 במתג ההתנעה.

בקרת תאורה פנימית אוטומטית

לוח בקרה עליון

הדלקה/כיבוי של תאורת )1(
קריאה שמאלית

הדלקת התאורה הפנימית)2(
כיבוי תאורה פנימית/נטרול )3(

בקרת תאורה פנימית 
אוטומטית

הדלקה/כיבוי של תאורת )4(
קריאה ימנית 

להפעלה של בקרת התאורה )5(
הפנימית האוטומטית

ee להפעלה: הצב את המתג במצב
אמצעי )5(.

ee. לכיבוי: העבר את המתג למצב 
תאורת הפנים האוטומטית נדלקת אם 

אתה:
• משחרר את נעילת הרכב	
• פתח דלת	
• הוצא את המפתח ממתג ההתנעה	

התאורה הפנימית נדלקת לפרק זמן קצר 
לאחר הוצאת המפתח ממתג ההתנעה. 

ניתן לכוונן את הכיבוי המושהה בעזרת 
המחשב המובנה ברכב ) עמוד 236(.

בקרה ידנית של התאורה הפנימית
ee להדלקת התאורה הפנימית: העבר

. את המתג למצב 
ee לכיבוי תאורת הפנים: העבר את

המתג למצב  או )אם סוגרים את 
הדלת( למצב אמצעי.

ee :להדלקת/כיבוי תאורת הקריאה
. לחץ על לחצן 

תאורת חירום בתגובה לתאונה
תאורת הפנים מופעלת אוטומטית אם 

הרכב מעורב בתאונה.
ee לנטרול תאורת החירום בתגובה

לתאונה: לחץ על לחצן תאורת 
החירום.

או
ee נעל את הרכב ולאחר מכן שחרר את

נעילתו בעזרת המפתח.

החלפת נורות

 סכנה
נורות קסנון פועלות במתח גבוה. אתה 

יכול להיפגע ממכת חשמל אם תסיר את 
המכסה של נורת הקסנון ותיגע במגעים 
החשמליים. קיימת סכנת פציעה חמורה 

ואף קטלנית.
לעולם אל תגע בחלקים או במגעים 

חשמליים של נורת הקסנון. דאג תמיד 
לביצוע עבודות על נורות קסנון בידי מוסך 

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
מרצדס.

הפנסים הקדמיים או האחוריים ברכבך 
מצוידים בנורות קסנון או בנורות LED. אל 

תחליף את הנורות בעצמך. התקשר 
מיידית למוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס.
נורות ופנסים מהווים רכיבים חשובים 

לבטיחות הרכב. לכן, חובה לוודא שכל 
התפקודים הללו פועלים כתקנם בכל עת.

דאג לבדוק בצורה סדירה את כוונון 
הפנסים הקדמיים.
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מגבי שמשה קדמית

מגבי שמשה קדמית

הפעלת/נטרול מגבי השמשה 
הקדמית

אל תפעיל את מגבי השמשה הקדמית   
כאשר השמשה הקדמית יבשה שכן 

הדבר עלול להסב נזק ללהבי המגבים. 
יתרה מכך, אבק שהצטבר על 

השמשה הקדמית עלול לשרוט את 
הזגוגית אם יבוצעו פעולות ניגוב כאשר 

השמשה הקדמית יבשה.
אם יש צורך להפעיל את מגבי 

השמשה הקדמית בתנאי מזג אוויר 
יבש, הפעל אותם תמיד בשילוב עם 

נוזל ניקוי.
אם המגבים מותירים מריחות על   

השמשה הקדמית לאחר רחיצת הרכב 
במתקן רחיצה אוטומטי, יתכן והדבר 

נובע משאריות ווקס או חומרים 
אחרים. נקה את השמשה הקדמית 

בנוזל ניקוי לאחר רחיצת הרכב במתקן 
רחיצה אוטומטי.

ניגוב לסירוגין עם חיישן גשם: בשל   
ההשפעות האופטיות והתלכלכות 
השמשה הקדמית במזג אוויר יבש, 

המגבים יכולים להיות מופעלים שלא 
במתכוון. אלו עלולים לגרום נזק ללהבי 
מגבי השמשה הקדמית או לשרוט את 

פני השמשה.
מסיבה זאת, עליך להפסיק תמיד את 

פעולת מגבי השמשה הקדמית בתנאי 
מזג אוויר יבש.

מתג משולב

 מגבים מופסקים
 ניגוב לסירוגין, נמוך )חיישן 

הגשם מוגדר לרגישות נמוכה(
 ניגוב לסירוגין, גבוה )חיישן 

הגשם מוגדר לרגישות גבוהה(
 ניגוב רציף, מהירות נמוכה
 ניגוב רציף, מהירות גבוהה

 ניגוב יחיד/ ניגוב השמשה )6(
הקדמית באמצעות נוזל ניקוי

ee סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג
ההתנעה.

ee סובב את המתג המשולב למצב
המתאים.

, תדירות הניגוב  במצב  או 
נקבעת אוטומטית בהתאם לעוצמת 

, חיישן הגשם רגיש  הגשם. במצב 
יותר מאשר במצב  באופן הגורם 

למגבי השמשה הקדמית לבצע פעולות 
ניגוב בתדירות גבוהה יותר.

אם להבי המגבים שחוקים, לא ניתן 
להבטיח שאלו ינקו היטב את פני השמשה 

הקדמית. הדבר עלול להפריע לך לראות 
את הנעשה בכביש, תוך גרימה אפשרית 

לתאונה. החלף את להבי המגבים פעמיים 
בשנה, אידיאלית באביב ובסתיו.

הרכב מצויד במערכת ניגוב/ניקוי    
MAGIC VISION CONTROL. נוזל 

הניקוי מוזן דרך להבי המגבים ובעת 
 , ניקוי השמשה בעזרת נוזל ניקוי 

הנוזל ניתז הישר מהלהבים.



136

ת
מי

קד
ה 

ש
מ

ש
בי 

מג
ת ו

רו
או

ת

מגבי שמשה קדמית

החלפת להבי המגבים
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם מגבי השמשה הקדמית מתחילים 
לנוע בעודך מחליף את להבי המגבים, 
אתה עלול להיתפס על ידי זרוע המגב. 

קיימת סכנת פציעה.
הפסק תמיד את פעולת המגבים וסגור 
את מתג ההתנעה לפני החלפת להבי 

מגבים.
כדי למנוע גרימת נזק ללהבי המגבים   

של השמשה הקדמית, וודא שאתה 
נוגע רק בזרועות המגבים.

לעולם אל תפתח את מכסה המנוע   
אם מגבי השמשה הקדמית הורמו 

הרחק מהשמשה הקדמית.
לעולם אל תקפל חזרה על השמשה 

הקדמית את זרוע המגב כאשר זו ללא 
להב מגב.

אחוז היטב את זרוע מגב השמשה 
הקדמית כאשר אתה מחליף את להב 

המגב. אם תשחרר את זרוע מגב 
השמשה הקדמית ללא להב מגב וזו 
תיפול על השמשה, השמשה עלולה 

להינזק מכוח החבטה.
חברת מרצדס ממליצה על החלפת 

להבי מגבים במוסכים המורשים, 
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

מקם תמיד את זרועות המגבים בצורה   
אנכית לפני קיפולם הרחק מהשמשה 

הקדמית. בעשותך כך תמנע גרימת 
נזק למכסה המנוע.

החלפת להבי המגבים של השמשה 
הקדמית

הזזת להבי המגבים למצב אנכי
:KEYLESS GO ברכבים ללא

ee סובב את המפתח למצב 1 או 2 במתג
ההתנעה.

ee העבר את מגבי השמשה הקדמית
. למצב 

ee ,בהגיע זרועות המגבים למצב אנכי
סובב את המפתח למצב 0 והוצא אותו 

ממתג ההתנעה.

ee קפל את זרועות המגבים הרחק
מהשמשה הקדמית עד להשתלבותן.

:KEYLESS GO ברכבים עם
ee.דומם את המנוע
ee.הסר את רגלך מדוושת הבלמים
ee העבר את מגבי השמשה הקדמית

. למצב 
ee עד Start/Stop לחץ לסירוגין על לחצן

שהמגבים מתחילים לפעול.
ee ,בהגיע זרועות המגבים למצב אנכי

.Start/Stop לחץ על לחצן
ee קפל את זרועות המגבים הרחק

מהשמשה הקדמית עד להשתלבותן.
הסרת להבי המגבים

ee להבאת להב המגב למצב של
הוצאה: אחוז בחוזקה ביד אחת את 

זרוע המגב. בידך השניה, סובב את 
להב המגב בכיוון החץ )3( מעבר 

לנקודת ההתנגדות.
להב המגב משתלב במצב הוצאה תוך 

השמעת “קליק“.
ee להסרת להב מגב: לחץ בחוזקה את

כפתור השחרור )2( ומשוך את להב 
המגב כלפי מעלה )1(.
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מגבי שמשה קדמית

התקנת להבי המגבים

ee דחוף את להב המגב בכיוון החץ )1( על
גבי זרוע המגב עד שהלשונית )2( 

משתלבת.
ee דחוף את להב המגב החוצה ממצב

ההוצאה בכיוון החץ )3( מעבר לנקודת 
ההתנגדות.

להב המגב משתחרר תוך השמעת 
“קליק“ וחופשי לנוע שוב.

ee.וודא שלהב המגב ממוקם נכונה
ee קפל את זרוע המגב חזרה על השמשה

הקדמית.
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בעיות עם מגבי השמשה הקדמית

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
מגבי השמשה 

הקדמית תקועים.
יתכן ועלים או שלג, לדוגמה, מפריעים לתנועת מגבי השמשה 

הקדמית. מנוע מגב השמשה נוטרל.
ee מסיבות בטיחות, תחילה עליך להוציא את המפתח ממתג

ההתנעה.
או
ee ולפתוח את Start/Stop לדומם את המנוע באמצעות לחצן

דלת הנהג.
ee.סלק את גורם החסימה
ee.הפעל שוב את מגבי השמשה הקדמית

מגבי השמשה 
הקדמית הפסיקו 

לחלוטין את 
פעולתם.

יש תקלה במנגנון הינע המגבים של השמשה הקדמית.
ee.בחר מהירות ניגוב אחרת במתג המשולב
ee דאג לבדיקת מגבי השמשה הקדמית במוסך מורשה, מומלץ

מרכז שירות מורשה מרצדס.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים.

זה גם המקרה במערכות ותפקודים 
הקשורים לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(

סקירת מערכות בקרת האקלים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
הקפד על ההגדרות המומלצות בעמודים 

הבאים. אחרת, עלולים להצטבר אדים 
על החלונות . הדבר עלול להפריע לך 

לראות את הנעשה בכביש, תוך גרימה 
אפשרית לתאונה.

בקרת האקלים מפקחת על הטמפרטורה 
והלחות בתוך הרכב ומסננת מהאוויר 

חלקיקים בלתי רצויים. בקרת האקלים 
פועלת רק כאשר המנוע פועל. המערכת 
פועלת באופן אופטימאלי כאשר חלונות 

הצד וחלון הגג סגורים.
את תפקוד החום השיורי ניתן להפעיל או 

 לנטרל עם מתג התנעה סגור 
) עמוד 148(.

במזג אוויר חם, אוורר את הרכב לפרק    
זמן קצר. הדבר יזרז את תהליך הקירור 
והטמפרטורה הפנימית הרצויה תושג 

מהר יותר.
ניתן להפעיל את תפקוד החום השיורי    
בצורה אוטומטית שעה מרגע הוצאת 

המפתח ממתג ההתנעה על מנת 
ליבש את מערכת מיזוג האוויר. הרכב 

יאוורר למשך 30 דקות על מנת לייבש 
את מערכת מיזוג האוויר.
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לוח בקרה למערכת בקרת אקלים אוטומטית טרמוטרוניק )דו אזורית(

הגדרת הטמפרטורה, שמאל ) עמוד 144()1(
הגדרת מערכת בקרת האקלים לתצורה אוטומטית ) עמוד 143()2(
הסרת אדים מהשמשה הקדמית ) עמוד 145(.)3(
הפעלת/נטרול תפקוד חום שיורי ) עמוד 148()4(
הפעלת/הפסקת הקירור עם הסרת לחות )ייבוש האוויר( ) עמוד 142()5(
הפעלה/ניתוק החימום של השמשה האחורית ) עמוד 146()6(
הפעלה/נטרול תפקוד ( ZONE עמוד 145()7(
הגדרת טמפרטורה, ימין ) עמוד 144()8(
הפעלה/נטרול של בקרת האקלים ) עמוד 142()9(

הגדרת חלוקת האוויר ) עמוד 144()10(
הגדרת זרימת האוויר ) עמוד 145()11(
הגדרת התצורה של האקלים ) עמוד 143()12(
הפעלת/הפסקת הפעולה של תצורת סחרור האוויר ) עמוד 146()13(

הערות בנוגע לשימוש במערכת 
בקרת אקלים אוטומטית תרמוטרוניק

בהמשך תמצא הוראות והמלצות 
שיאפשרו לך להפיק את המרב ממערכת 

בקרת האקלים טרמוטרוניק.
• הפעל את מערכת בקרת האקלים 	

או  באמצעות לחצני   ו- 
לחצן  בלוח הבקרה של בקרת 

האקלים. נורות הביקורת ב-  
, נדלקות. ולחצני  או לחצן 

• בתצורה אוטומטית, אתה יכול גם 	
להשתמש בלחצן  בלוח הבקרה 

FOCUS/( להגדרת תצורת אקלים
MEDIUM/DIFFUSE(. מומלצת רמת 

.MEDIUM

• הגדר את הטמפרטורה לערך של 	
.220C

• השתמש בתפקוד הסרת האדים רק 	
עד שהשמשה הקדמית נקייה שוב.

• השתמש בתצורת סחרור האוויר 	
לפרקי זמן קצרים בלבד, לדוגמה, אם 

ישנם ריחות חיצוניים לא נעימים או 
בזמן נסיעה במנהרה. אחרת החלונות 

עלולים להתכסות באדים, שכן 
בתצורת סחרור אין הכנסת אוויר 

חיצוני לתוך הרכב.
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• השתמש בתפקוד ZONE לשם 	
“אימוץ“ הגדרות הטמפרטורה בצד 

הנהג גם עבור צד הנוסע הקדמי. נורת 
הביקורת בלחצן  כבית.

• השתמש בתפקוד החום השיורי אם 	
ברצונך לחמם או לאוורר את פנים 

 .Off הרכב כאשר מתג ההתנעה במצב
את תפקוד החום השיורי ניתן להפעיל 
.Off או לנטרל עם מתג התנעה במצב
כאשר תפקוד ECO start/stop מכבה    
אוטומטית את המנוע, תפקוד בקרת 

האקלים פועל בהספק מופחת בלבד. 
אם אתה רוצה בהספק מלא של בקרת 
 ECO האקלים, ניתן לנטרל את תפקוד
 ECO על ידי לחיצה על לחצן start/stop

) עמוד 158(.

הפעלת מערכת בקרת האקלים

הפעלה/נטרול מערכת בקרת האקלים
הערות כלליות

אם מערכת בקרת האקלים מנוטרלת,    
אספקת האוויר וסחרור האוויר 

מנוטרלים גם הם. השתמש בכוונון זה 
לפרק זמן קצר בלבד.

אחרת, עלולים להצטבר אדים על 
החלונות .

הפעל את בקרת האקלים בעיקר    
באמצעות לחצן  ) עמוד 143(.

הפעלה/נטרול
ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג

ההתנעה.
ee להפעלה: לחץ על לחצן  בלוח

הבקרה של בקרת האקלים. נורת 
הביקורת בלחצן  נדלקת. זרימת 

האוויר וחלוקתו מתכווננים לתצורת 
הפעלה אוטומטית.

או
ee לחץ על לחצן  בלוח הבקרה של

בקרת האקלים.
נורת הביקורת בלחצן  כבית. 

ההגדרות הקודמות מופעלות מחדש.
ee. לנטרול: לחץ על לחצן 

נורת הביקורת בלחצן  נדלקת.

הפעלת/הפסקת הקירור עם הסרת 
לחות )ייבוש האוויר(

הערות כלליות

 אזהרה
אם מנטרלים את תפקוד ה“קירור עם 

הסרת לחות )ייבוש אוויר(“, האוויר בתוך 
הרכב לא יקורר )בזמן מזג אוויר חם( ולא 

תוסר ממנו הלחות. עלולים להצטבר 
אדים על החלונות במהירות גבוהה יותר. 

הדבר עלול להפריע לך לראות את 
הנעשה בכביש, תוך גרימה אפשרית 

לתאונה.
תפקוד ה“קירור עם הסרת לחות )ייבוש 

האוויר(“ זמין רק כאשר המנוע פועל.
האוויר בתוך הרכב מקורר ומוסרת ממנו 
הלחות בהתאם לטמפרטורה שנבחרה. 

כאשר תצורת הקירור פועלת, מים 
שהתעבו עלולים לטפטף אל מתחת 

לרכב. הדבר רגיל ואינו מצביע על קיומה 
של תקלה.

הקרר בו נעשה שימוש במערכת    
הקירור והסרת הלחות אינו מכיל 

chlorofluorocarbons ועל כן אינו מזיק 
לשכבת האוזון.
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הפעלה/נטרול

לחצן  )דוגמה(
ee. להפעלה: לחץ על לחצן 

נורת הביקורת בלחצן  נדלקת.
ee. לנטרול: לחץ על לחצן  או 

נורת הביקורת בלחצן  כבית. 
לתפקוד הקירור עם הסרת לחות יש 

תכונת ניתוק מושהה.
בעיות בתפקוד הקירור עם הסרת 

לחות
 , כאשר אתה לוחץ על לחצן  או 

נורת הביקורת בלחצן מהבהבת שלוש 
פעמים או שהיא נשארת כבויה. אינך יכול 

להפעיל עוד את תפקוד הקירור עם הסרת 
לחות.
ee פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז

שירות מורשה מרצדס.

הגדרת בקרת האקלים לתצורה 
אוטומטית

בתצורה אוטומטית, הטמפרטורה 
שנבחרה נשמרת ברמה קבועה בצורה 

אוטומטית לחלוטין.

המערכת מכווננת אוטומטית את 
הטמפרטורה של האוויר המוזרם, נפח 

זרימת האוויר וחלוקתו.
התצורה האוטומטית תגיע לרמת הפעולה 
המיטבית אם יופעל גם תפקוד “קירור עם 
הסרת לחות“. במידת הצורך, ניתן לנטרל 

את הפעולה של קירור עם הסרת לחות.
ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג

ההתנעה.
ee.הגדר את הטמפרטורה הרצויה
ee. להפעלה: לחץ על לחצן 

נורת הביקורת בלחצן  נדלקת. 
חלוקת האוויר וספיקתו האוטומטית 

מופעלים.
בקרת אקלים אוטומטית תרמוטרוניק:    
כאשר מופעלת התצורה האוטומטית, 

ביכולתך לבחור את הגדרת התצורה 
של האקלים ) עמוד 143(.

ee. לבחירה ידנית: לחץ על לחצן 
או
ee. לחץ על לחצן  או 

נורת הביקורת בלחצן  כבית.

הגדרת תצורת אקלים
בתצורה אוטומטית אתה יכול לבחור 

בתצורות האקלים הבאות:
FOCUS זרימת אוויר גבוהה המכווננת

למעט קירור
MEDIUM זרימת אוויר בינונית, הגדרה

סטנדרטית
DIFFUSE זרימת אוויר נמוכה, הגדרה זו

מעט יותר חמה ובעלת שיעור 
זרימה נמוך יותר
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הפעלת מערכת בקרת האקלים

לחצן  )דוגמה(
ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג

ההתנעה.
ee. לחץ על לחצן 
ee לחץ לסירוגין על לחצן  עד אשר

מופיעה בצג התצורה הרצויה של 
בקרת האקלים.

הגדרת הטמפרטורה
הפעלה/נטרול

ניתן להגדיר טמפרטורות שונות עבור צד 
הנהג ועבור צד הנוסע הקדמי.

ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג
ההתנעה.

ee סובב את הבקרות )1( או )8( ימינה או
שמאלה.

סובב את הבקרות )1( או )8( ימינה או 
שמאלה ) עמוד 141(.

שנה את הטמפרטורה רק בצעדים 
.220C -קטנים. התחל ב

הגדרת חלוקת האוויר
הפעלה/נטרול

ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג
ההתנעה.

ee לחץ לסירוגין על לחצן  עד אשר
מופיע בצג הסמל המבוקש.

ניתן להגדיר את הגדרות החלוקה הבאות:
הכוונת זרימת האוויר לפתחים 

המרכזיים ולפתחים הצידיים
הכוונת זרימת האוויר דרך פתחי 

האוויר של תא הרגליים
הכוונת אוויר דרך פתחי האוויר 

המרכזי והצידיים וכן פתחי האוויר 
לתא הרגליים

הכוונת זרימת האוויר דרך פתחי 
הסרת האדים

הכוונת זרימת האוויר דרך פתחי 
האוויר להסרת אדים, הפתחים 

המרכזיים והצידיים
הכוונת זרימת האוויר דרך פתחי 

האוויר לרגליים והסרת אדים
הכוונת אוויר דרך פתחי האוויר 

להסרת אדים, הפתחים המרכזיים 
והצידיים וכן פתחי האוויר לתא 

הרגליים.
ללא קשר ותלות בהגדרת חלוקת    

האוויר, זרימת האוויר מכוונת תמיד 
דרך פתחי האוויר הצידיים. את פתחי 
האוויר הצידיים ניתן לסגור רק כאשר 

הבקרות בפתחי האוויר הצידיים 
מסובבים כלפי מטה.
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כוונון זרימת האוויר
הפעלה/נטרול

ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג
ההתנעה.

ee. להגברה:  לחץ על לחצן 
ee. להפחתה: לחץ על לחצן 

ZONE הפעלת/נטרול תפקוד

ee. להפעלה: לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  נדלקת. 

הגדרת הטמפרטורה לצד הנהג 
“מאומצת“ גם לצד הנוסע הקדמי.

ee. לנטרול: לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  כבית. 

הגדרת הטמפרטורה לצד הנהג אינה 
מיושמת גם לצד הנוסע הקדמי.

הסרת אדים מהשמשה הקדמית

לחצן  )דוגמה(
באפשרותך להשתמש בתפקוד זה לשם 

הפשרת קרח מהשמשה הקדמית או 
להסרת אדים מצידה הפנימי של השמשה 

הקדמית וחלונות הצד.
נטרל )הפסק( את תפקוד “הסרת אדים“ 
מיד לאחר שהשמשה הקדמית נקיה שוב.

ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג
ההתנעה.

ee. להפעלה: לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  נדלקת.

מערכת בקרת האקלים מחליפה 
לתפקודים הבאים:

• זרימת אוויר גבוהה	
• טמפרטורה גבוהה	
• חלוקת אוויר לשמשה הקדמית 	

וחלונות הצד הקדמיים
• תצורת סחרור אוויר מופסקת	

ee. לנטרול: לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  כבית. 

ההגדרות הקודמות מופעלות מחדש. 
תצורת סחרור אוויר נשארת מנוטרלת.

או
ee. לחץ על לחצן 

נורת הביקורת בלחצן  כבית. 
זרימת האוויר וחלוקתו מתכווננים 

לתצורת הפעלה אוטומטית.
או
ee סובב את בקרות הטמפרטורה לשמאל

או לימין בלוח הבקרה של בקרת 
האקלים.
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הפעלת מערכת בקרת האקלים

סובב את בקרת הטמפרטורה )1( או 
)8( ימינה או שמאלה ) עמוד 141(,

או
ee. לחץ על לחצן  או 

הסרת אדים מהחלונות
הצטברות אדים בצד הפנימי של 

החלונות
ee הפעל את הקירור עם תפקוד הסרת

. לחות 
ee. הפעל את התצורה האוטומטית 
ee אם ממשיכה להצטבר לחות על

החלונות, הפעל את תפקוד הסרת 
האדים ) עמוד 145(.

עליך לבחור בהגדרה זו רק עד    
שהשמשה הקדמית נקייה שוב.

הצטברות אדים בצד החיצוני של 
השמשה

ee.הפעל את מגבי השמשה הקדמית
ee לחץ לסירוגין על לחצן  עד אשר

. מופיע בצג הסמל  או 
עליך לבחור בהגדרה זו רק עד    

שהשמשה הקדמית נקייה שוב.

חימום שמשה אחורית
הפעלה/נטרול

 אזהרה
לפני תחילת הנסיעה, הסר קרח או שלג 

מכל החלונות. אחרת, ראות משובשת 
עלולה לסכן אותך ואת האחרים.

חימום השמשה האחורית צורך זרם רב. 
לכן, עליך לנתק את חימום השמשה 
האחורית מיד כאשר זו נקייה. אחרת, 

החימום נפסק אוטומטית לאחר מספר 
דקות.

אם מתח המצבר נמוך מדי, חימום 
השמשה האחורית עשוי להיפסק.

ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג
ההתנעה.

ee. לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  נדלקת או 

כבית.
בעיות עם חימום שמשה אחורית

חימום השמשה האחורית התנתק מוקדם 
מדי או שאינו ניתן להפעלה.

ee ,נתק צרכני חשמל שאינם נדרשים
כדוגמת תאורת קריאה או תאורה 

פנימית.
כאשר המצבר טעון ברמה מספקת, 
חימום השמשה האחורית מתחדש 

אוטומטית.

הפעלת/ניתוק תצורת סחרור אוויר

 אזהרה
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות, החלף 

לתצורת סחרור אוויר רק לפרקי זמן 
קצרים. אחרת, עלולים להצטבר אדים 
על החלונות אשר יפריעו לראות ויסכנו 

אותך ואת האחרים. הדבר עלול להפריע 
לך לראות את הנעשה בכביש, תוך גרימה 

אפשרית לתאונה.
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ee סובב את המפתח למצב 2 של מתג
ההתנעה.

ee. להפעלה:  לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  נדלקת.

תצורת סחרור האוויר מופעלת    
אוטומטית ברמות זיהום גבוהות או 

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות. כאשר 
תצורת סחרור אוויר מופעלת 

אוטומטית, נורת הביקורת  
בלחצן נשארת כבויה.

הוספת אוויר חיצוני לאחר כ- 30 
דקות.

ee. לנטרול: לחץ על לחצן 
נורת הביקורת בלחצן  כבית.

תצורת סחרור האוויר מנוטרלת    
אוטומטית:

• לאחר כ- 5 דקות, בטמפרטורה 	
50C -חיצונית מתחת לכ

• לאחר כ- 5 דקות אם תפקוד 	
הקירור עם הסרת לחות )ייבוש 

האוויר( מנוטרל
• לאחר כ- 30 דקות בטמפרטורות 	

חיצוניות מעל כ- 50C וכאשר 
תפקוד “קירור עם הסרת לחות“ 

פעיל

פתיחת/סגירת נוחות באמצעות 
לחצן סחרור האוויר

 אזהרה
וודא שאף אחד לא יכול להילכד בין חלון 

הצד לבין מסגרת הדלת כאשר החלון 
בתנועת פתיחה וסגירה. וודא שגופים 

למיניהם וחלקי גוף נמצאים הרחק 
מחלונות הצד כאשר אלו נפתחים או 

נסגרים. אתה או העצמים עלולים 
להימשך או להילכד בין חלון הצד לבין 
מסגרת הדלת כאשר החלון נע. ישנה 

אפשרות של הילכדות, הפעל את מתג 
 להזזת חלון הצד בכיוון הנגדי.

ee תפקוד סגירת נוחות: לחץ והחזק
את לחצן  עד לסגירת חלונות 

הצד.
נורת הביקורת בלחצן  נדלקת. 

תצורת סחרור אוויר מופעלת.
ee תפקוד פתיחת נוחות: לחץ והחזק

את לחצן  לחוץ עד לפתיחת 
חלונות הצד. חלונות הצד נעים חזרה 

למיקומם האחרון לפני סגירת הנוחות.
נורת הביקורת בלחצן  כבית. 

תצורת סחרור האוויר מנוטרלת.
אם אתה פותח ידנית חלונות צד לאחר    

סגירה באמצעות תפקוד סגירת 
הנוחות, יישארו אלו במצב זה עם 

פתיחתם באמצעות תפקוד פתיחת 
הנוחות.
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כוונון פתחי האוויר

הפעלת/נטרול תפקוד חום שיורי

ניתן להשתמש בחום השיורי של המנוע 
להמשך חימום רכב חונה עד לפרק זמן 

של 30 דקות לאחר הדממת המנוע. משך 
זמן החימום תלוי בטמפרטורה שהוגדרה 

עבור פנים הרכב.
ee סובב את המפתח למצב 0 במתג

ההתנעה או הוצא אותו.
ee. להפעלה: לחץ על לחצן 

נורת הביקורת בלחצן  נדלקת.
המאוורר יפעל במהירות נמוכה יותר,    

בלא קשר להגדרת זרימת האוויר.
אם תפעיל את תפקוד “החום השיורי“    

בטמפרטורות גבוהות, יופעל רק 
האוורור. המאוורר פועל במהירות 

בינונית.
ee. לנטרול: לחץ על לחצן 

נורת הביקורת בלחצן  כבית.
החימום השיורי מנוטרל אוטומטית:

• לאחר כ- 30 דקות	
• כשמתג ההתנעה פתוח	
• אם חלה ירידה במתח המצבר	
• כאשר מופעל חימום העזר	

כוונון פתחי האוויר

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מפתחי האוורור יכול לזרום אוויר חם או 

קר מאוד. זרימה זאת יכולה לגרום כוויות 
חום/קור לעור החשוף שבקרבת פתחי 

האוויר. הרחק עור גוף חשוף מפתחי 
אוויר אלה. במידת הצורך, הפנה את 

זרימת האוויר לאזור אחר בתוך הרכב.
על מנת להבטיח זרימה ישירה של אוויר 
טרי דרך פתחי האוויר לתוך הרכב, אנא 

שים לב להערות הבאות:
• שמור את פתח כניסת האוויר בשבכה 	

שבמכסה המנוע ובתא הנוסעים, בתא 
רגלי הנוסע הקדמי, נקי וללא חסימות 

כדוגמת קרח, שלג או עלים.
• לעולם אל תכסה את שבכות פתחי 	

האוורור בתוך הרכב.
אתה יכול להזיז את המכווננים של    
פתחי האוויר אנכית או אופקית, או 

להגדיר את כיוון זרימת האוויר.
תפקוד מיטבי של בקרת האקלים    

מושג על ידי פתיחה מלאה של פתחי 
האוויר והצבת המכווננים למצב 

אמצעי.

כוונון פתחי האוויר המרכזיים

ee לפתיחת פתח אוויר מרכזי: סובב
שמאלה את המכוונן של פתחי האוויר 

המרכזיים )1(.
ee לסגירת פתח אוויר מרכזי: סובב

ימינה את המכוונן של פתחי האוויר 
המרכזיים )1( עד להשתלבותם.
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כוונון פתחי האוויר

כוונון פתחי האוויר הצידיים

פתח אוורור להסרת אדים מחלון הצד( 1)
פתח אוויר צידי( 2)
ee לפתיחת פתח אוויר צידי: סובב

שמאלה את המכוונן בפתח האוויר 
הצידי )2(.

ee לסגירת פתח אוויר צידי: סובב ימינה
את המכוונן בפתח האוויר הצידי )2( 

עד להשתלבותו.

כוונון פתח האוויר של תא הכפפות
סגור את פתח האוויר בזמן חימום   

הרכב.
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות, פתח 

את פתח האוויר והפעל את תפקוד 
“קירור עם הסרת לחות“. אחרת, 

פריטים הרגישים לטמפרטורה 
המאוחסנים בתא הכפפות עלולים 

להינזק.

גלגלת פתח האוויר( 1)
פתח אוויר( 2)

כאשר בקרת האקלים האוטומטית 
מופעלת, ניתן לאוורר את תא הכפפות, 

למשל לשם קירור התכולה בו. רמת 

זרימת האוויר תלויה בכוונוני זרימת האוויר 
וחלוקתו.

ee )1( לפתיחה/סגירה: סובב את גלגלת
ימינה או שמאלה.

AIRSCARF כוונון פתחי האוויר

 אזהרה
 AIRSCARF דרך פתחי האוויר

שבמשענות הראש יכול לזרום אוויר 
 AIRSCARF מאוד חם כאשר מערכת

פועלת. הדבר עלול לגרום לכוויות לעור 
חשוף בקירבת המקום. על פי הצורך 

הפחת או הפסק את עוצמת החימום 
מבעוד מועד.

 

אתה יכול לכוונן את הספק המניפה של 
פתחי AIRSCARF באמצעות לחצן 

( AIRSCARF עמוד 117(.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(

הערות הרצה

הערות בטיחות חשובות
דיסקות/רפידות חדשות מגיעות לכושר 
הבלימה המיטבי שלהן רק לאחר נסיעה 

של מספר מאות קילומטרים. פצה על כך 
על ידי הפעלת כוח רב יותר על דוושת 

הבלמים.

1,500 הק“מ הראשונים
אם כבר מהתחלה תטפל במנוע בתשומת 
לב מספקת, יהיה גמולך ביצועים מעולים 

למשך תקופה ארוכה של חיי שירות 
המנוע.

• נהג במהירויות נסיעה ובמהירויות 	
מנוע משתנות במהלך 1,500 הק“מ 

הראשונים.
• הימנע במהלך תקופה זאת מהפעלת 	

עומסים גבוהים על הרכב, כמו נהיגה 
במצערת מלאה למשל.

• החלף הילוכים בתזמון נכון, לפני 	
שמחוג מד סיבובי המנוע 2/3 מגיע 

לתחום האדום.
• אל תבצע הורדות הילוך ידניות במטרה 	

לבלום את הרכב.
• נסה להימנע מלחיצה על דוושת 	

ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות 
)קיק דאון(.

• את תחומי ההילוכים 3, 2 או 1 יש 	
לשלב רק בעת נהיגה איטית, למשל 

בנסיעה באזורים הרריים.

לאחר 1,500 הק“מ הראשונים אתה יכול 
להתחיל בהדרגה להביא את רכבך 

למהירויות הנסיעה ולמהירויות המנוע 
המרביות.

:AMG הערות הרצה נוספות לרכבי
• אל תנהג במהירות העולה על 140 	

קמ“ש במהלך 1,500 הק“מ 
הראשונים.

• אפשר למנוע להגיע למהירות 	
המרבית של 4,500 סל“ד לפרקי זמן 

קצרים בלבד.
• מומלץ לבחור בתוכנית נהיגה C לשם 	

יעילות מבוקרת.
עליך גם לשים לב להערות אלו    

בתקופת ההרצה אם המנוע או חלקים 
מקו ההינע ברכבך הוחלפו.

רכבי AMG עם דיפרנציאל אחורי בעל 
נעילה עצמית

רכבך מצויד בסרן האחורי בדיפרנציאל 
בעל נעילה עצמית. החלף שמן לאחר 

תקופת הרצה של 3,000 ק“מ לשם שיפור 
ההגנה על דיפרנציאל הסרן האחורי. 
החלפת שמן זו מאריכה את אורך חיי 

השירות של הדיפרנציאל. דאג להחלפת 
השמן במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס.

נהיגה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
חפצים בתא הרגליים של הנהג יכולים 

להגביל את טווח תנועת הדוושה או 
להפריע ללחיצה על דוושה. קיימת סכנה 
לבטיחות התפעולית והנסיעה של הרכב. 

קיימת סכנת תאונה.
וודא שכל החפצים ברכב מאוחסנים 

בצורה נכונה וכי אלו אינם יכולים לחדור 
לתא הרגליים של הנהג. התקן בבטחה 

וכמוגדר שטיחי רצפה על מנת להבטיח 
מספיק מרווח לדוושות. אל תשתמש 

בשטיחי רצפה משוחררים.
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 אזהרה
שימוש בנעליים לא מתאימות יכול 

להפריע להפעלה נכונה של הדוושות, 
למשל:

• נעליים בעלי סוליות עבות	
• נעליים בעלי עקבים גבוהים	
• נעלי בית	

קיימת סכנת תאונה.
נעל נעליים מתאימים כדי להבטיח 

שימוש נכון בדוושות.

 אזהרה
אם תסגור את מתג ההתנעה תוך כדי 

נסיעה, תפקודים הקשורים לבטיחות יהיו 
זמינים עם מגבלות או שלא יהיו זמינים 

כלל. הדבר עלול להשפיע, למשל, על 
תגבור הגה הכוח והבלמים. במקרה זה 

תידרש לכוח הרבה יותר משמעותי 
לביצוע פעולות היגוי ובלימה. קיימת 

סכנת תאונה.
מסיבה זאת, אל תדומם את המנוע תוך 

כדי נסיעה.

 אזהרה
אם בלם החניה לא שוחרר לגמרי בעת 

נסיעה, בלם החניה עלול:
• להתחמם יתר על המידה ולהתלקח	
• לאבד את כושר האחיזה שלו.	

קיימת סכנה לפריצת אש ולתאונה. 
שחרר לגמרי את בלם החניה לפני 

תחילת הנסיעה.
חמם את המנוע במהירות. אל   

תשתמש בביצועים המרביים של 
המנוע עד שזה יגיע לטמפרטורות 

העבודה שלו.
העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית 

למצבי הנהיגה המתאימים כאשר 
הרכב נייח.

בכל עת שאפשרי הדבר, הימנע 
מסבסוב הגלגלים בתחילת הנסיעה 

על משטחים חלקים. אחרת, אתה 
עלול להסב נזק לקו ההינע.

רכבי AMG: בטמפרטורות מנוע   
נמוכות )מתחת ל- 20°C+(, מהירות 

המנוע המרבית מוגבלת במטרה להגן 
עליו. להגנה על המנוע ולשמירה על 

פעולתו החלקה, הימנע מנהיגה 
במצערת מלאה כאשר המנוע קר.

מצבי מפתח ההתנעה
מפתחות

להוצאת המפתח  
אספקת מתח לצרכנים מסוימים,   

כדוגמת מגבי השמשה הקדמית
הצתה )אספקת מתח לכל הצרכנים(   

ומצב נסיעה
להתנעת המנוע  

אם המפתח אינו שייך לרכב, עדיין ניתן    
יהיה לסובבו במתג ההתנעה. בכל 

אופן, מתג ההתנעה לא ייפתח. לא 
ניתן להתניע את המנוע.

KEYLESS-GO
הערות כלליות

כלי רכב עם KEYLESS-GO מצוידים 
במפתח הכולל תפקוד התנעה מובנה 

KEYLESS-GO ולחצן Start/Stop נתיק.
אתה יכול להתניע ולדומם את המנוע 

באמצעות לחצן Start/Stop. חובה להכניס 
את לחצן Start/Stop לתוך מתג ההתנעה 

והמפתח חייב להימצא ברכב.
 Start/Stop מספר לחיצות ברצף על לחצן

מקבילות למצבי מפתח שונים במתג 
ההתנעה. זה המקרה היחיד אם אינך לוחץ 

על דוושת הבלמים.
אם תלחץ על דוושת הבלמים ותלחץ על 

לחצן Start/Stop, המנוע מתניע מיידית.
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את לחצן Start/Stop ניתן להוציא ממתג 
ההתנעה. אז ניתן יהיה להכניס את 

המפתח למתג ההתנעה.
 Start/Stop אין חובה להסיר את לחצן   

ממתג ההתנעה כאשר אתה עוזב את 
הרכב. בכל אופן, עליך לקחת איתך 

תמיד את המפתח בכל פעם שאתה 
עוזב את הרכב. כל זמן שהמפתח 

נמצא בתוך הרכב:
• ניתן להתניע את המנוע באמצעות 	

Start/Stop לחצן
• וציוד חשמלי המוזן כאשר מתג 	

ההתנעה פתוח ניתן להפעלה.
ניתן לדומם את המנוע בעוד הרכב    
בתנועה על ידי לחיצה והחזקה של 

לחצן Start/Stop למשך 3 שניות. 
תפקוד זה פועל בנפרד מתפקוד 

 ECO ההדממה האוטומטי של המנוע
.start/stop

KEYLESS- מצבי מפתח ההתנעה עם
GO

ee 1( לתוך( Start/Stop הכנס את לחצן
מתג ההתנעה )2(.

 )1( Start/Stop כאשר תכניס את לחצן   
לתוך מתג ההתנעה )2(, המערכות 

זקוקות לזמן זיהוי של כשתי שניות. אז 
.)1( Start/Stop תוכל להשתמש בלחצן

פתיחת מתג ההתנעה
ee ,1( טרם נלחץ( Start/Stop אם לחצן

המצב מתאים למפתח שהוצא ממתג 
ההתנעה.

ee  Start/Stop לחץ פעם אחת על לחצן
.)1(

מתג ההתנעה פתוח. כעת אתה יכול 
להפעיל את מגבי השמשה הקדמית 

למשל.
אספקת המתח תופסק אם תלחץ    

פעמיים על לחצן Start/Stop )1( כאשר 
במצב זה ודלת הנהג פתוחה.

פתיחת מתג ההתנעה
ee .)1( Start/Stop לחץ פעמיים על לחצן

מתג ההתנעה פתוח.
אספקת המתח תופסק אם תלחץ    

פעמיים על לחצן Start/Stop )1( כאשר 
במצב זה ודלת הנהג פתוחה.

כאשר תפתח את מתג ההתנעה, יידלקו 
כל נורות הביקורת בלוח המחוונים. אם 
נורת ביקורת אינה כבית לאחר התנעת 

המנוע או שנדלקת תוך כדי נסיעה, יתכן 
ויש בעיה טכנית ) עמוד 271(.
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Start/Stop הסרת לחצן

 Start/Stop באפשרותך להסיר את לחצן
ממתג ההתנעה ולהתניע את המנוע 

באמצעות מפתח, כרגיל.
ee 1( מתוך( Start/Stop הוצא את לחצן

מתג ההתנעה )2(.
 Start/Stop אין חובה להוציא את לחצן   
ממתג ההתנעה כאשר אתה עוזב את 

הרכב.

התנעת המנוע
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם משאירים ברכב ילדים ללא השגחה, 

הם יכולים:
• לפתוח את הדלתות ולסכן בכך 	

אנשים ונהגים אחרים בכביש.
• לצאת מהרכב ולהפריע לתנועה.	
• להפעיל את ציוד הרכב.	

בנוסף, ילדים עלולים להביא את הרכב 
לכדי תנועה, אם למשל הם:

• משחררים את בלם החניה.	
• 	.P מוציאים את ידית ההילוכים ממצב
• מתניעים את המנוע.	

קיימת סכנת תאונה ופציעה.
בעוזבך את הרכב, קח איתך תמיד את 

המפתח ונעל את הרכב. לעולם אל 
תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה. הרחק 
תמיד את המפתח מהישג ידם של ילדים.

 אזהרה
פעולת הבעירה של המנוע מפיקה גזי 
פליטה רעילים כדוגמת חד תחמוצת 

הפחמן. שאיפת גזים אלו יכולה לגרום 
להרעלה. קיימת סכנת פציעה חמורה 

ואף קטלנית. לכן, לעולם אל תעזוב מנוע 
פועל במקומות סגורים וללא רמת אוורור 

מספקת.
אל תלחץ על דוושת ההאצה בזמן   

התנעת המנוע.
כלי רכב עם מנוע בנזין: הממיר    

הקטליטי מחומם מראש למשך כ- 30 
שניות לאחר התנעה קרה. רעש המנוע 

עשוי להיות שונה במהלך פרק זמן זה.
תהליך התנעה באמצעות מפתח

ee לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.

ee שלב את תיבת ההילוכים להילוך
.P–חניה 

צג מצב תיבת ההילוכים בצג הרב 
.P תפקודי מציין

באפשרותך להתניע את המנוע גם    
.N כאשר תיבת ההילוכים במצב

ee סובב את המפתח במתג ההתנעה
למצב ( 3 עמוד 153( והרפה ממנו 

מיד עם התנעת המנוע.
שימוש ב- KEYLESS-GO להתנעת 

המנוע
בלחצן Start/Stop ניתן להשתמש 

להתנעת המנוע בלי להכניס את המפתח 
למתג ההתנעה. המפתח חייב להימצא 

ברכב ואת לחצן Start/Stop חובה להכניס 
למתג ההתנעה.

ee לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.

ee שלב את תיבת ההילוכים להילוך
.P–חניה 

צג מצב תיבת ההילוכים בצג הרב 
.P תפקודי מציין
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באפשרותך להתניע את המנוע גם    
.N כאשר תיבת ההילוכים במצב

ee Start/ Stop לחץ פעם אחת על לחצן
) עמוד 153(. לחץ פעם אחת על 

.Start/Stop לחצן 
המנוע מתניע.

התחלת נסיעה
תיבת הילוכים אוטומטית

 אזהרה
אם מהירות המנוע מעל מהירות סרק 

 D ואתה משלב את ידית ההילוכים במצב
או R, הרכב עלול להתחיל לנוע 

בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.
כאשר משלבים את תיבת ההילוכים 

במצב D או R, לחץ תמיד בחוזקה על 
דוושת הבלמים ואל תאיץ בו זמנית.

 P ניתן להזיז את ידית ההילוכים ממצב   
למצב הרצוי רק אם אתה לוחץ על 

דוושת הבלמים. רק אז משוחרר נועל 
ידית ההילוכים.

ee לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.

ee.R או D שלב להילוך
ee שחרר את בלם החניה החשמלי 

) עמוד 173(.
ee.שחרר את דוושת הבלמים
ee.לחץ בזהירות על דוושת ההאצה

הרכב ננעל, בנעילה מרכזית, עם    
תחילת הנסיעה. כפתורי הנעילה 

בדלתות יקפצו כלפי מטה.
בכל זמן, ניתן לפתוח את הדלתות 

מתוך הרכב.
ביכולתך גם לנטרל את תפקוד הנעילה 

האוטומטית ) עמוד 236(.
לאחר התנעה קרה, העלאת הילוכים    

מתבצעת במהירויות מנוע גבוהות 
יותר. הדבר מסייע לממיר הקטליטי 

להגיע במהירות רבה יותר 
לטמפרטורת העבודה שלו.

עזר תחילת נסיעה בעליה

 אזהרה
לאחר פרק זמן קצר, תפקוד עזר תחילת 
הנסיעה בעליה לא יבלום יותר את הרכב 

והוא יכול להתחיל לנוע. קיימת סכנת 
תאונה ופציעה.

לכן, העבר במהירות את רגלך מדוושת 
הבלמים לדוושת ההאצה. לעולם אל 

תשאיר את הרכב כאשר זה מוחזק על ידי 
מערכת עזר תחילת הנסיעה בעליה.
עזר תחילת הנסיעה בעליה עוזר לך 

בתחילת הנסיעה לפנים או לאחור במעלה 
שיפוע בכביש. המערכת מחזיקה את 

הרכב לפרק זמן קצר לאחר הסרת הרגל 
מדוושת הבלמים. הדבר יאפשר לך 

מספיק זמן להזיז את רגלך מדוושת 
הבלמים לדוושת ההאצה וללחוץ עליה 

לפני שהרכב “יתגלגל“ לאחור.
ee.הסר את רגלך מדוושת הבלמים 

הרכב מוחזק אז לכשנייה אחת.
ee.התחל בנסיעה

תפקוד עזר תחילת נסיעה בעליה אינו 
פועל אם:

• אם אתה מתחיל בנסיעה על כביש ישר 	
או בירידה.

• 	.N תיבת ההילוכים במצב
• בלם החניה מופעל.	
• 	.ESP®   תקלה ב- תפקוד

ECO start/stop תפקוד
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם המנוע מודמם אוטומטית ואתה יוצא 

מהרכב, המנוע מותנע מחדש באופן 
אוטומטי. הרכב עלול להתחיל בנסיעה. 

קיימת סכנת תאונה ופציעה.
אם אתה רוצה לצאת מהרכב, דומם 

תמיד את המנוע ואבטח את הרכב מפני 
גלילה.
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הערות כלליות

תצוגת( 1)
אם סמל  מוצג בירוק בצג הרב 

תפקודי, תפקוד start/stop ECO מדומם 
את המנוע אוטומטית אם הרכב מפסיק 

לנוע.
בתחילת הנסיעה מחדש, המנוע מתניע 
ECO start/ אוטומטית. על ידי זה, תפקוד
stop עוזר לך להפחית את צריכת הדלק 

ורמות הפליטה מרכבך.
בכל פעם שאתה מתניע את המנוע 

 Start/Stop באמצעות המפתח או לחצן
.ECO start/ stop מופעל תפקוד

אם תפקוד ECO start/stop נוטרל ידנית 
) עמוד 158( או שתקלה גרמה לנטרול 

המערכת, סמל  אינו מוצג.
 Stop/Start active הודעת :AMG רכבי

 Stop/Start פעיל( או Stop/Start תפקוד(
inactive )תפקוד Stop/Start איננו פעיל( 
בתפריט AMG בצג הרב תפקודי נעלמת.
רכבי AMG: תפקוד ECO start/stop זמין 

בתוכנית נהיגה C בלבד.
רכבי AMG: אם ניתוק צילינדר    

אוטומטי פעיל בתוכנית C, מספר 
הצלינדרים הפעילים 4 מופיע גם הוא 

. פירוש הדבר הוא שהמנוע  בסמל 
 פועל עם ארבעה צילינדרים.

אם ניתוק הצילינדר אינו פעיל, המנוע 
פועל עם כל שמונת הצילינדרים. 

במקרה זה, מספר הצילינדרים 
. הפעילים 8 מופיע בסמל 

למידע נוסף על הדממת מנוע אוטומטית 
ראה ) עמוד 157( ועל התנעת מנוע 

אוטומטית ראה ) עמוד 158(.

הדממת מנוע אוטומטית
 D אם המנוע נבלם עד לכדי עצירה במצב
או N, תפקוד ECO start/stop מדומם את 

המנוע אוטומטית.
תפקוד ECO start/stop פעיל וסמל  

מוצג בירוק בצג הרב תפקודי.
• נורת הביקורת בלחצן ECO נדלקת 	

בירוק
• הטמפרטורה החיצונית בתחום הנוחות	
• המנוע מצוי בטמפרטורת עבודה 	

רגילה
• הושגה הטמפרטורה המוגדרת של 	

פנים הרכב
• המצבר טעון ברמה מספקת	
• המערכת מזהה שהשמשה הקדמית 	

אינה מכוסה אדים כאשר מערכת 
מיזוג האוויר פועלת

• מכסה המנוע סגור.	
• דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות של 	

הנהג חגורה
אם לא מתקיימים כל התנאים להדממת 

מנוע אוטומטית, סמל  מופיע בצהוב.
רכבי AMG: תפריט AMG בצג הרב 

 Stop/ Start תפקודי מציין בנוסף הודעת
.inactive

כל מערכות הרכב נשארות פעילות    
כאשר המנוע מודמם אוטומטית.

 :)AMG כל הרכבים )למעט רכבי   
הדממת מנוע אוטומטית יכולה 

להתבצע לכל היותר ארבע פעמים 
ברציפות )עצירה ראשונית ולאחריהן 

שלוש עצירות רציפות(. סמל  
מופיע בצהוב בצג הרב תפקודי לאחר 

שהמנוע הותנע אוטומטית בפעם 
הרביעית. כאשר סמל  מוצג 

בירוק בתג הרב תפקודי, הדממת מנוע 
אוטומטית אפשרית שוב.

רכבי AMG: מספר הפעמים שבהם    
ניתן לדומם את המנוע אוטומטית הוא 

בלתי מוגבל.
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ניתן להפעיל את תפקוד HOLD אם    
המנוע הודמם אוטומטית. אז לא יהיה 

צורך להפעיל את הבלמים במהלך 
שלב ההדממה האוטומטית. כאשר 

תלחץ על דוושת ההאצה, המנוע 
מתניע אוטומטית והשפעת הבלימה 

של תפקוד HOLD מנוטרל.
התנעת מנוע אוטומטית

המנוע מותנע אוטומטית אם:
• 	ECO start/ אתה מנטרל את תפקוד

ECO על ידי לחיצה על לחצן stop
• במצב D או N של תיבת ההילוכים, 	

דוושת הבלמים משוחררת ותפקוד 
HOLD אינו פעיל

• אתה לוחץ על דוושת ההאצה	
• 	R אתה משלב הילוך אחורי
• אתה מעביר את ידית ההילוכים 	

P החוצה ממצב
• אתה מחליף לתוכנית נהיגה S+ ,S או 	

)AMG רכבי( M
• אתה משחרר את חגורת הבטיחות 	

שלך או פותח את דלת הנהג
• הרכב מתחיל להתגלגל	
• מערכת הבלמים מצריכה זאת	
• הטמפרטורה בתוך הרכב חורגת 	

מהתחום המוגדר
• המערכת מאתרת לחות על השמשה 	

הקדמית כאשר מערכת מיזוג האוויר 
פעילה.

• רמת הטעינה של המצבר נמוכה מדי	
העברת תיבת ההילוכים למצב P אינה    

מתניעה את המנוע.
אם תעביר את תיבת ההילוכים ממצב    

R ל- D, תפקוד ECO start/stop זמין 
שוב ברגע שסמל  מופיע מחדש 

בירוק בצג הרב תפקודי.

ECO start/stop נטרול/הפעלת תפקוד

ECO לחצן
)AMG נטרול )למעט לרכבי

ee.)1( לחץ על לחצן
נורת הביקורת )2( בלחצן )1( וסמל 

 בצג הרב תפקודי כבים.
)AMG הפעלה )למעט לרכבי

ee.)1( לחץ על לחצן
נורת הביקורת )2( בלחצן )1( נדלקת . 
אם מתקיימים כל התנאים להדממת 

מנוע אוטומטית ) עמוד 157(, מופיע 
סמל  בצבע ירוק בצג הרב 

תפקודי.
אם לא התקיימו כל התנאים להדממת 
מנוע אוטומטית ) עמוד 157( , סמל 
 מופיע בצהוב בצג הרב תפקודי. 

ECO start/ אם זה המקרה, תפקוד
stop אינו זמין.

אם נורת הביקורת )2( בלחצן )1(    
כבויה, תפקוד ECO start/stop נוטרל 

ידנית כתוצאה מתקלה. המנוע לא 
ידומם אוטומטית עם עצירת הרכב.
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AMG ברכבי ECO לחצן
)AMG נטרול )רכבי

ee.C לחץ על לחצן )1(בתוכנית נהיגה
או
ee M או S+ ,S עבור לתוכנית נהיגה 

) עמוד 165(.
נורת הביקורת )2( בלחצן )1( וסמל 

 בצג הרב תפקודי כבים.
הודעת Stop/Start active )תפקוד 

 Stop/Start פעיל( או Stop/Start
inactive )תפקוד Stop/Start איננו 

פעיל( בתפריט AMG בצג הרב תפקודי 
נעלמת.

)AMG הפעלה )רכבי
ee.)1( לחץ על לחצן

נורת הביקורת )2( בלחצן )1( נדלקת.
 M או S+ או S אם תוכנית הנהיגה

פעילה, תיבת ההילוכים האוטומטית 
.C מחליפה לתוכנית נהיגה

אם מתקיימים כל התנאים להדממת 
מנוע אוטומטית ) עמוד 157(, מופיע 

סמל  בצבע ירוק בצג הרב 
Stop/ תפקודי. בנוסף, הודעת תפקוד

Start active )תפקוד Stop/Start פעיל( 
מופיע בתפריט AMG בצג הרב 

תפקודי.
אם מתקיימים כל התנאים להדממת 

מנוע אוטומטית ) עמוד 157(, מופיע 
סמל  בצבע צהוב בצג הרב 

 ECO תפקודי. אם זה המקרה, תפקוד
start/stop אינו זמין. בנוסף, הודעת 
תפקוד Stop/Start inactive )תפקוד 

Stop/Start איננו פעיל( מופיעה 
בתפריט AMG בצג הרב תפקודי.

אם נורת הביקורת )2( בלחצן )1(    
כבויה, תפקוד ECO start/stop נוטרל 

ידנית כתוצאה מתקלה. המנוע לא 
ידומם אוטומטית עם עצירת הרכב.
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בעיות עם המנוע

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
תפקוד HOLD מופעל.המנוע אינו מתניע.

ee.)193 עמוד ( HOLD נטרל את תפקוד
ee.נסה להתניע שוב את המנוע

המנוע אינו מתניע. 
ניתן לשמוע את 

המתנע.

• קיימת תקלה במערכת האלקטרונית של המנוע.	
• קיימת תקלה באספקת הדלק למנוע.	
ee לפני ניסיון ההתנעה הבא, סובב חזרה את המפתח במתג

ההתנעה למצב 0.
או
ee עד שנורות הביקורת בלוח Start/Stop לחץ לסירוגין על לחצן

המחוונים כבות.
ee עמוד 155(. הימנע מניסיונות ( נסה להתניע שוב את המנוע

התנעה ממושכים ומרובים שכן אלו עלולים לגרום לפריקת 
המצבר.

אם המנוע עדיין אינו מתניע לאחר מספר ניסיונות התנעה:
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

המנוע אינו מתניע. 
אינך יכול לשמוע 

את המתנע.

המתח ברכב נמוך מדי משום שהמצבר חלש מדי או ריק(.
ee.)553 עמוד ( התנע את הרכב בעזרת כבלים

אם המנוע עדיין אינו מתניע, למרות ניסיון ההתנעה בכבלים:
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

המתנע נחשף לעומס תרמי שהיה גבוה מדי.
ee.הנח למתנע להתקרר במשך כ- 2 דקות
ee.נסה להתניע שוב את המנוע

אם המנוע אינו מתניע:
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

המנוע אינו פועל 
בצורה חלקה ועם 

החטאות ניצוץ.

יש תקלה באלקטרוניקת המנוע או ברכיב מכני של מערכת ניהול 
המנוע.

ee.לחץ על דוושת ההאצה במידה מועטה בלבד
אחרת, הדלק הבלתי שרוף עלול להיכנס לממיר הקטליטי ולהסב 

לו נזק.
ee דאג לתיקון מיידי של גורם התקלה במוסך מורשה, מומלץ

במרכז שירות מורשה מרצדס.
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גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
תצוגת טמפרטורת 
נוזל הקירור מראה 

 .1200C -יותר מ
נורת האזהרה של 

נוזל הקירור עשויה 
להידלק אף היא 

ויישמע אות אזהרה 
קולי.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי והמנוע לא 
מקורר עוד במידה מספקת.

ee.עצור בהקדם האפשרי והנח למנוע ולנוזל הקירור להתקרר
ee עמוד 533(. בעשותך כך, שים ( בדוק את מפלס נוזל הקירור

לב להוראות האזהרה והוסף נוזל קירור על פי הצורך.
אם מפלס נוזל הקירור תקין, יתכן ויש תקלה במאוורר המצנן של 

המנוע.
נוזל הקירור חם מדי והמנוע לא מקורר עוד במידה מספקת.

ee 1200, אתה יכולC -אם טמפרטורת נוזל הקירור מתחת ל
להמשיך בנסיעה למוסך מורשה קרוב, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.
ee ,בעשותך כך, הימנע מהפעלת עומסים גבוהים על המנוע

כדוגמת נהיגה בכבישים הרריים או נסיעות מרובות עצירות.

תיבת הילוכים אוטומטית

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם מהירות המנוע מעל למהירות הסרק 
ואתה משלב את תיבת ההילוכים במצב 

D או R, הרכב עלול להתחיל לנוע 
בפתאומיות. קיימת סכנת תאונה.

בעת שילוב תיבת ההילוכים במצב D או 
R, לחץ תמיד בחוזקה על דוושת הבלמים 

ואל תאיץ בו זמנית.

ידית הילוכים
סקירת מצבי תיבת ההילוכים

אם מהירות המנוע גבוהה מדי או אם   
הרכב מתגלגל, אל תעביר את ידית 

 D -ל R -מ ,R -ל D -ההילוכים הישר מ
.P -או ישירות ל

אל תפתח את דלת הנהג כל עוד הרכב 
בתנועה. במהירויות נמוכות במצב 

 P מצב החניה ,R או D תיבת הילוכים
משולב אוטומטית.

תיבת ההילוכים עלולה להינזק.

ידית הילוכים
מצב חניה  

הילוך אחורי  
סרק )ניוטרל(  

נסיעה  
כאשר אתה בוחר מצב בתיבת ההילוכים, 

ידית ההילוכים חוזרת לאחר מכן למקומה 
המקורי.

 P, R, המצב העכשווי של תיבת ההילוכים
N או D מופיע בצג מצב ידית ההילוכים בצג 

הרב תפקודי.
P שילוב תיבת הילוכים למצב חניה

ee כאשר הרכב נייח, לחץ על דוושת
הבלמים.

ee.בקונסולה המרכזית P לחץ על לחצן
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מצב החניה P מתנתק אם אתה:   
• לוחץ על דוושת הבלמים ו-	
• דוחף את ידית ההילוכים לפנים או 	

לאחור, לנקודת ההתנגדות הראשונה.
.N תיבת ההילוכים מחליפה למצב

מצב חניה P משולב אוטומטית ומופעל 
בלם החניה החשמלי:

• אם תוציא את המפתח ממתג 	
ההתנעה

• אם תדומם את המנוע באמצעות לחצן 	
Start/Stop ותפתח את דלת הנהג או 

דלת הנוסע הקדמי.
• אם אתה פותח את דלת הנהג בעודך 	

 R או D נוסע במהירות נמוכה במצב
של תיבת ההילוכים

• כאשר ( HOLD עמוד 193( או 	
דיסטרוניק פלוס ) עמוד 181( 

בולמת את הרכב עד למצב עצירה 
ולפחות אחד מהתנאים הבאים 

מתקיים:
המנוע דומם -
דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות  -

אינה חגורה
יש תקלה במערכת -
אספקת המתח אינה מספקת -

R שילוב הילוך אחורי
שלב את ההילוך האחורי R בתיבת   

הילוכים אוטומטית כאשר הרכב נייח.
ee כאשר הרכב נייח, לחץ על דוושת

הבלמים.
ee דחוף את ידית ההילוכים מעלה, מעבר

לנקודת ההתנגדות הראשונה.
כאשר משולב הילוך אחורי ותפקוד    

ECO start/stop פעיל, המנוע מתניע 
אוטומטית ) עמוד 158(.

N העברה לסרק
ee כאשר הרכב נייח, לחץ על דוושת

הבלמים.
ee דחוף את ידית ההילוכים לפנים או

לאחור, לנקודת ההתנגדות הראשונה.

אם הרכב נבלם למצב עצירה כאשר    
הילוך N משולב ודוושת הבלמים 

ECO start/ מוחזקת לחוצה, תפקוד
 stop מדומם אוטומטית את המנוע 

) עמוד 157(.
)N( עמידה במצב סרק

 אזהרה
אם משאירים ברכב ילדים ללא השגחה, 

הם יכולים:
• לפתוח את הדלתות ולסכן בכך 	

אנשים אחרים ונהגים אחרים בכביש.
• לצאת החוצה ולהפריע לתנועה.	
• להפעיל את ציוד הרכב.	

בנוסף, ילדים עלולים להביא את הרכב 
לכדי נסיעה אם, למשל הם:

• משחררים את בלם החניה.	
• 	.P מוציאים את ידית ההילוכים ממצב
• להתניע את המנוע.	

קיימת סכנת תאונה ופציעה.
בעוזבך את הרכב, קח עימך תמיד את 

המפתח ונעל את הרכב. לעולם אל 
תשאיר ברכב ילדים או בעלי חיים ללא 

השגחה. תמיד הרחק אותם מהישג ידם 
של ילדים.

עם מפתח:
• וודא שמתג ההתנעה פתוח	
• כאשר הרכב נייח, לחץ על דוושת 	

הבלמים והחזק אותה לחוצה.
• 	N בחר בהילוך
• שחרר את דוושת הבלמים	
• אם בלם החניה החשמלי מופעל, 	

שחרר אותו
• סגור את מתג ההתנעה והשאר את 	

המפתח במתג ההתנעה.
:KEYLESS-GO עם

• וודא שמתג ההתנעה פתוח	
• כאשר הרכב נייח, לחץ על דוושת 	

הבלמים והחזק אותה לחוצה.
• 	P שלב מצב חניה
• שחרר את דוושת הבלמים	
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• הוצא את לחצן Start/Stop ממתג 	
ההתנעה

• תכניס את המפתח למתג ההתנעה	
• פתח את מתג ההתנעה	
• לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה 	

לחוצה.
• 	N בחר בהילוך
• שחרר את דוושת הבלמים	
• אם בלם החניה החשמלי מופעל, 	

שחרר אותו
• סגור את מתג ההתנעה והשאר את 	

המפתח במתג ההתנעה.
D שילוב תיבת ההילוכים במצב

ee כאשר הרכב נייח, לחץ על דוושת
הבלמים.

ee דחוף את ידית ההילוכים לאחור, מעבר
לנקודת ההתנגדות הראשונה.

אם הרכב נבלם למצב עצירה כאשר    
הילוך D משולב ) עמוד 157( ודוושת 

 ECO הבלמים מוחזקת לחוצה, תפקוד
start/stop מדומם אוטומטית את 

המנוע.

תצוגת מצב תיבת הילוכים ותוכנית 
נהיגה

תצוגה במצב P, R של תיבת ההילוכים 
N -ו

מצב תיבת ההילוכים: המצב הנוכחי ( 1)
של תיבת ההילוכים מואר

(2 ))E/S/M( תוכנית נהיגה
בנוסף לתוכנית נהיגה )2( המוצגת בצג 
הרב תפקודי, תוכנית הנהיגה הנבחרת 

הנוכחית מופיעה באדום בלחצן בורר 
התוכניות.

D תצוגה כאשר תיבת ההילוכים במצב

מצב תיבת ההילוכים( 1)
הילוך( 2)
(3 ))E/S( תוכנית נהיגה

אם עליך להגביל את תחום ההחלפה, 
 D4 תחום ההחלפה הנבחר וההילוך, למשל

מוצגים במצב )1(.
 D תצוגה כאשר תיבת ההילוכים במצב

M ותוכנית נהיגה

הילוך( 1)
(2 ))M( תוכנית נהיגה
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מצבי תיבת ההילוכים

מצב חניה
מונע את תזוזת הרכב כאשר הוא 

בעצירה. אל תשלב את תיבת 
ההילוכים למצב ( P עמוד 161( 

אלא אם הרכב נייח. בזמן חניה, 
אין להשתמש בנועל החניה 

כבבלם. על מנת לאבטח את 
הרכב, שלב תמיד את בלם 

החניה החשמלי בנוסף לנועל 
החניה.

אם המפתח מחוץ למתג 
ההתנעה, תיבת ההילוכים 

נעולה.
תיבת ההילוכים האוטומטית 
:P משלבת אוטומטית למצב

• כאשר המפתח מחוץ למתג 	
ההתנעה

• כאשר המנוע מודמם עם 	
תיבת ההילוכים במצב R או 

D ופותחים את אחת 
הדלתות.

במקרה של תקלה 
באלקטרוניקת הרכב, תיבת 

ההילוכים עלולה להינעל במצב 
.P

דאג מיידית לבדיקת הרכב 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס.
הילוך אחורי

שלב את תיבת ההילוכים במצב 
R רק כאשר הרכב נייח.

סרק )ניוטרל(
אל תשלב את תיבת ההילוכים 

למצב N תוך כדי נסיעה. אחרת, 
תיבת ההילוכים עלולה להינזק.

לא מועבר שום כוח מהמנוע 
לגלגלים המניעים.

שחרור הבלמים יאפשר תזוזה 
חופשית של הרכב, לדוגמה לשם 

דחיפה או גרירה.
אם תפקוד ®ESP מנוטרל או 

שיש בו תקלה:
שלב את תיבת ההילוכים למצב 
N רק אם הרכב בסכנת החלקה.
גלילה במצב N יכולה לגרום   

נזק לתיבת ההילוכים.
נסיעה

תיבת ההילוכים מחליפה 
הילוכים בצורה אוטומטית. כל 

ההילוכים הקדמיים זמינים.
החלפת הילוך

תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 
אוטומטית להילוכים פרטניים כאשר היא 
במצב D. החלפת הילוכים נקבעת על ידי:

• מגבלות תחום ההחלפה, אם נבחר	
• 	 M או E, S תוכנית הנהיגה הנבחרת 

) עמוד 165(.
• מיקום דוושת ההאצה	
• מהירות הנסיעה	

המלצות נהיגה
מצב דוושת ההאצה

סגנון נהיגתך משפיע על האופן שבו תיבת 
ההילוכים מחליפה הילוכים:

• מצערת פתוחה מעט: העלאות הילוך 	
מוקדמות יותר

• מצערת פתוחה יותר: העלאות הילוך 	
מאוחרות יותר
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תפקוד מצמד כפול
בזמן הורדת הילוך, תפקוד המצמד הכפול 
פעיל ללא קשר לתוכנית הנהיגה הנבחרת. 
תפקוד המצמד הכפול מפחית את תגובות 

ההחלפה ומעודד סגנון נהיגה ספורטיבי. 
הרעש הנוצר על ידי תפקוד המצמד 

הכפול תלוי בתוכנית הנהיגה שנבחרה.
קיק-דאון

השתמש בתפקוד קיק-דאון לשם האצה 
מרבית.

ee לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת
ההתנגדות.

תיבת ההילוכים משלבת להילוך נמוך 
יותר, תלוי במהירות המנוע.

ee הרפה מדוושת ההאצה ברגע שהרכב
מגיע למהירות הרצויה.

תיבת ההילוכים מעלה שוב הילוך.

לחצן בחירת תוכנית
בחירת תוכנית נהיגה

לחצן בחירת תוכנית
לחצן בחירת התוכנית )1( מאפשר לך 

לבחור בין מאפייני נהיגה שונים.
ee לחץ לסירוגין על לחצן בחירת התוכנית

)1( עד שתופיע בצג הרב תפקודי במד 
המהירות האות של תוכנית ההחלפה 

הרצויה.
• E חסכון: נוחות, נהיגה חסכונית	
• S ספורט: סגנון נהיגה ספורטיבי	
• M ידני: החלפת הילוכים ידנית	

תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה    
לתוכנית נהיגה אוטומטית E בכל 

התנעה של המנוע.

למידע נוסף על “תוכנית נהיגה    
אוטומטית“ ) עמוד 166(.

AMG תוכנית נהיגה לרכבי

עם מתג בחירת תוכנית הנהיגה, ביכולתך 
לבחור טווח של תצורות תיבת הילוכים 

.RACE START שונות או לבחור בתצורת
ee סובב את בורר תוכניות הנהיגה )1( עד

שתופיע תוכנית הנהיגה המבוקשת 
בצג הרב תפקודי.

• C יעילות מבוקרת: מנוע ותיבת 	
הילוכים נוחים תוכננו לספק צריכת 

דלק מיטבית
• S ספורט: הגדרות מנוע ותיבת 	

הילוכים ספורטיביות יותר
• +S ספורט פלוס: הגדרות מנוע 	

ותיבת הילוכים ספורטיביות ביותר
• M ידני: החלפת הילוכים ידנית	
• 	 :RS – RACE START תצורת נהיגה

דינמיקת האצה מיטבית ממצב 
עצירה )SL 63 AMG בלבד(

ee סובב את בורר תוכניות הנהיגה )1( עד
שתופיע תוכנית הנהיגה המבוקשת 

בצג הרב תפקודי.
מחוון תוכנית הנהיגה בבורר תוכנית 

הנהיגה נדלק באדום.
תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה    

לתוכנית נהיגה אוטומטית C בכל 
התנעה של המנוע.

RC לא ניתן לבחירה במהלך נהיגה    
רגילה.

למידע נוסף על RACE START ראה 
) עמוד 194(.
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)SETUP( AMG לחצן
ביכולתך לשמור ולאחזר את ההגדרות 

המוגדרות מראש הבאות באמצעות לחצן 
:AMG

• תוכנית נהיגה ) עמוד 165(	
• כוונון מתלים	

ee AMG לשמירה: לחץ והחזק את לחצן
)1( עד להישמע אות קולי.

ee.)1( AMG לאחזור: לחץ על לחצן
נבחרת תוכנית הנהיגה השמורה.

ee להצגה: לחץ לחיצה קצרה על לחצן
.)1( AMG

הצג הרב תכליתי יציג SETUP בתפריט 
( AMG עמוד 238(.

מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה

מתגי החלפת הילוכים – הגה שמאלי( 1)
מתגי החלפת הילוכים – הגה ימני( 2)

בתוכנית הנהיגה האוטומטית, ביכולתך 
להגביל או לבטל את הגבלת תחום 

ההחלפה ) עמוד 167( באמצעות מתגי 
ההחלפה בגלגל ההגה )1( ו- )2(.

בתוכנית הנהיגה הידנית, אתה יכול 
להחליף הילוכים בעצמך באמצעות מתגי 

ההחלפה בגלגל ההגה ) עמוד 168(.
מלוא תחום התפקודים של מתגי    

ההחלפה בגלגל ההגה זמין רק עם 
הגעה לטמפרטורת העבודה.

ביכולתך להחליף הילוכים באמצעות    
מתגי ההחלפה בגלגל ההגה רק כאשר 

.D תיבת ההילוכים במצב

תוכנית נהיגה אוטומטית
תוכנית הנהיגה E מאופיינת בדברים 

הבאים:
• הגדרות מנוע ותיבת הילוכים ממוקדי 	

נוחות
• תצרוכת דלק מיטבית הנובעת 	

מהחלפת הילוכים אוטומטית 
מוקדמת יותר

• הרכב מתחיל בנסיעה מתונה יותר 	
בהילוכי הנסיעה לפנים ולאחור, אלא 

אם לוחצים על דוושת ההאצה עד 
הסוף

• רגישות מוגברת. הדבר משפר את 	
יציבות הנהיגה על כבישים חלקלקים, 

לדוגמה
• תיבת ההילוכים האוטומטית מעלה 	

הילוך בשלב מוקדם יותר. התוצאה של 
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זה היא שהרכב נוסע במהירויות מנוע 
נמוכות יותר ולגלגלים נטיית החלקה 

מופחתת
תוכנית הנהיגה S מאופיינת בדברים 

הבאים:
• הגדרות מנוע ותיבת הילוכים 	

ספורטיביות יותר
• הרכב מתחיל בנסיעה בהילוך הראשון	
• תיבת ההילוכים מחליפה הילוך בשלב 	

מאוחר יותר
• כתוצאה מהחלפת הילוכים מאוחרת 	

יותר של תיבת ההילוכים האוטומטית, 
יתכן ותצרוכת הדלק תהיה גבוהה יותר

תחומי החלפת הילוכים
מבוא

כאשר תיבת ההילוכים האוטומטית במצב 
D, ניתן להגביל או לבטל את הגבלת תחום 

ההחלפה.
תחום ההחלפה הנבחר מופיע בצג הרב 

תפקודי. תיבת ההילוכים האוטומטית 
מחליפה רק עד להילוך הנבחר.

מצבי נהיגה

לשימוש בהשפעת הבלימה של 
המנוע.

בהשפעת הבלימה של המנוע 
ניתן להשתמש במהלך נסיעה 

במורדות או בזמן נהיגה:
• בכבישים הרריים תלולים	
• באזור הררי	
• בתנאים קשים	

לשימוש בבלימת המנוע במורדות 
תלולים במיוחד ובמורדות ארוכים 

ומפותלים.

הגבלת תחום ההחלפה

ee משוך את המתג השמאלי )1( בגלגל
ההגה.

תיבת ההילוכים מורידה הילוך אחד 
מטה ומגבילה את תחום ההחלפה 

להילוך הרלוונטי.
אם המנוע חורג מהמהירות המרבית    

בזמן הורדת הילוך, תיבת ההילוכים 
האוטומטית מגנה מפני גרימת נזק 

למנוע על ידי אי הורדת הילוך.
אם הושגה מהירות המנוע המרבית    
של תחום ההחלפה המסוים ואתה 

ממשיך להאיץ, תיבת ההילוכים תעלה 
הילוך, גם אם תחום ההחלפה מוגבל. 

זאת כדי למנוע את הפעלת המנוע 
בסיבובי יתר.

הגדלת תחום ההחלפה
ee משוך את המתג הימני )2( בגלגל

ההגה.
בוטלה הגבלת תחום ההחלפה.
מחיקת מגבלת תחום ההחלפה

ee משוך והחזק את מתג ההחלפה בצידו
 D הימני של גלגל ההגה )2( עד שהאות

מופיעה שוב בצג הרב תפקודי.
או
ee השתמש בידית הבחירה להעברת

.D תיבת ההילוכים למצב
תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 
.D -מתחום ההילוכים הנוכחי הישר ל
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בחירת תחום ההחלפה המיטבי
ee משוך והחזק את ידית ההחלפה

השמאלית בגלגל ההגה )1( עד 
להפעלת התפקוד.

בתלות בתוכנית הנהיגה הנבחרת, 
תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 

להילוך המאפשר האצה והאטה 
מיטביים.

על מנת לבצע זאת, תיבת ההילוכים 
מורידה הילוך אחד או יותר.

תוכנית נהיגה ידנית
הפעלת תוכנית נהיגה ידנית

תוכנית נהיגה ידנית M שונה מתוכנית 
הנהיגה S בהקשר למידת הספורטיביות, 

במידת התגובה החלפת ההילוכים 
החלקה.

 M אתה יכול לבחור ידנית בתוכנית
באמצעות לחצן בחירת תוכנית נהיגה או 

 .)AMG בבורר תוכניות הנהיגה )רכבי
בתוכנית נהיגה ידנית M, אתה יכול 

להחליף הילוך באמצעות מתגי ההחלפה 
 .D בגלגל ההגה אם תיבת ההילוכים במצב

ההילוך הנבחר מוצג בצג הרב תפקודי.
ee לחץ לסירוגין על לחצן בחירת

 M עמוד 165( עד שהאות ( התוכניות
מופיעה בצג הרב תפקודי.

ee סובב את בורר תוכניות  :AMG רכבי
 M עמוד 165( עד שהאות ( הנהיגה

מופיעה בצג הרב תפקודי.
העלאת הילוך

ee )166 עמוד ( משוך את המתג הימני
בגלגל ההגה.

תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 
להילוך הגבוה הבא.

לפני שמהירות המנוע מגיעה לתחום 
האדום, מחוון העלאת ההילוכים יוצג 

בצג הרב תפקודי.

מחוון העלאת הילוכים( 1)
מחוון הילוכים( 2)
ee סמל העלאת הילוך )1( מופיע בצג

הרב תפקודי.
AMG רכבי

 ,M בתוכנית החלפת ההילוכים הידנית  
תיבת ההילוכים האוטומטית אינה 

מעלה הילוך באופן אוטומטי אפילו אם 
הושגה המהירות המרבית של ההילוך 

הנוכחי.
אם מגיעים למגבלת מהירות מנוע זו, 

נפסקת אספקת הדלק כדי למנוע את 
הפעלת המנוע בסיבובי יתר. אתה חייב 

לוודא בעצמך שמהירות המנוע אינה 
מגיעה לתחום האדום של מד 

הסיבובים. אחרת, קיימת סכנה של 
גרימת נזק למנוע.

ee אם צבע תצוגת הצג הרב תפקודי
משתנה לאדום וסמל העלאת הילוך 

)1(, העלה הילוך.
הורדת הילוך

ee משוך את המתג השמאלי 
) עמוד 166( בגלגל ההגה.

תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 
להילוך הנמוך הבא.

האצה מרבית
ee להאצה מרבית, משוך את המתג

השמאלי שעל גלגל ההגה עד שתיבת 
ההילוכים תבחר בהילוך המיטבי 

למהירות הנוכחית.
אם אתה בולם את הרכב או מגיע לכדי    

עצירה ללא הורדת הילוכים, תיבת 
ההילוכים האוטומטית תבצע הורדה 

להילוך שיאפשר לרכב להאיץ או 
להתחיל שוב בנסיעה.
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קיק-דאון
אתה יכול גם להשתמש בקיק-דאון לשם 

.M האצה מרבית בתוכנית נהיגה ידנית
ee לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת

ההתנגדות.
תיבת ההילוכים משלבת להילוך נמוך 

יותר, תלוי במהירות המנוע.
 M בתוכנית נהיגה ידנית :AMG רכבי   

לא ניתן להשתמש בתפקוד קיק-דאון.
נטרול תוכנית נהיגה ידנית

ee לחץ לסירוגין על לחצן בחירת
 E עמוד 165( עד שהאות ( התוכניות

או S מופיעה בצג הרב תפקודי.
ee סובב את בורר תוכניות :AMG רכבי

 S+ או C, S הנהיגה עד שהאות
) עמוד 165( מופיעה בצג הרב 

תפקודי.
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בעיות עם תיבת ההילוכים

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
לתיבת ההילוכים 

יש בעיה בהחלפת 
הילוכים.

תיבת ההילוכים מאבדת שמן.
ee דאג מיידית לבדיקת תיבת ההילוכים במוסך מורשה, מומלץ

במרכז שירות מורשה מרצדס.
כושר ההאצה הולך 

ומחמיר.
תיבת ההילוכים 

אינה מחליפה עוד 
הילוכים.

תיבת ההילוכים נמצאת בתצורת חירום.
ניתן לשלב רק להילוך שני ולהילוך אחורי.

ee.עצור
ee.P שלב את תיבת ההילוכים במצב
ee.דומם את המנוע
ee.המתן לפחות 10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש
ee.R או D שלב להילוך

אם נבחר מצב D, תיבת ההילוכים מחליפה להילוך שני; אם 
נבחר מצב R, התיבה מחליפה להילוך אחורי.

ee דאג מיידית לבדיקת תיבת ההילוכים במוסך מורשה, מומלץ
מרכז שירות מורשה מרצדס.

תדלוק

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
דלק הוא חומר מאד דליק. אם אתה 

מטפל בדלק בצורה לא נכונה, קיימת 
סכנה של פריצת אש או פיצוץ.

חובה עליך למנוע אש, להבות פתוחות, 
יצירת ניצוצות ועישון. דומם את המנוע, 

אם ישים, והפסק את פעולת חימום 
העזר לפני התדלוק.

 אזהרה
הדלקים הם רעילים ומסוכנים לבריאות.

קיימת סכנת פציעה.
אל תבלע דלק ומנע כל מגע בינו לבין עור 
הגוף, העיניים או הבגדים. אל תנשום את 
אדי הדלק. הרחק דלקים מהישג ידם של 

ילדים.
אם אתה או אחרים באים לידי מגע עם 

הדלק, הקפד על הבאים:
• שטוף מיידית את הדלק מכל אזור 	

נגוע בעור באמצעות מים וסבון.

• אם חדר דלק לעיניך, שטוף אותם 	
היטב ומיידית במים נקיים. פנה 

מיידית לקבלת סיוע רפואי.
• אם בלעת דלק, פנה מיידית לקבלת 	

סיוע רפואי. אל תגרום להקאה.
• החלף מיידית בגדים שבאו במגע עם 	

הדלק.

 אזהרה
מטעני חשמל סטטי יכולים לגרום 

לניצוצות ולהצית את אדי הדלק כתוצאה 
מכך. קיימת סכנה של פריצת אש ופיצוץ.
גע תמיד בגוף הרכב לפני פתיחת דלתית 
מכסה מיכל הדלק או לפני נגיעה באקדח 

המילוי. פעולה זו פורקת את המטען 
החשמלי הסטטי אשר יתכן ונוצר.

אין להשתמש בסולר לתדלוק רכב   
בעל מנוע בנזין. אל תתניע את המנוע 

אם תדלקת בטעות את הרכב בסוג 
דלק לא נכון. אחרת, הדלק עלול 

לחדור למערכת הדלק. אפילו כמויות 
קטנות של סוג דלק לא נכון עלולות 
להסב נזק למערכת הדלק ולמנוע. 

עלויות התיקון הן גבוהות. פנה למוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
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מרצדס שינקז לגמרי את המיכל 
וצינורות הדלק.

מילוי יתר עלול להסב נזק למערכת   
הדלק.

נקוט משנה זהירות שלא לשפוך דלק   
על משטחים צבועים. אחרת, אתה 

עלול לגרום נזק לצבע.
בזמן הוספת דלק מפחית דלק,   

השתמש במסנן. צנרת הדלק ו/או 
מערכת הזרקת הדלק עלולה להיסתם 

על ידי חלקיקים מפחית הדלק.
אל תיכנס חזרה לרכב במהלך התדלוק. 

אחרת, עלולים להיווצר שוב מטעני חשמל 
סטטי.

אם אתה ממלא יתר על המידה את מיכל 
הדלק, חלק מהדלק עלול להישפך כאשר 

תוציא את אקדח המילוי.
 למידע נוסף על דלק ואיכות הדלק ראה 

) עמוד 587(.

תדלוק
פתיחת/סגירת דלתית מכסה מיכל 

הדלק

לפתיחת דלתית מכסה מיכל הדלק( 1)
להכנסת מכסה המיכל( 2)
טבלת לחצי ניפוח אוויר( 3)
סוג דלק שיש למלא( 4)

מכסה מיכל הדלק ננעל ומשתחרר 
מנעילתו באופן אוטומטי עם נעילת הרכב 
או שחרור נעילתו עם המפתח או שימוש 

.KEYLESS-GO -ב
מיקום דלתית מכסה מיכל הדלק  

מוצג בלוח המחוונים. החץ בסמוך 

למשאבת התדלוק מציין את הצד בו הוא 
ממוקמת הדלתית ברכב.

פתיחה
ee.דומם את המנוע
ee.הוצא את המפתח ממתג ההתנעה
ee.פתח את דלת הנהג :KEYLESS-GO

זה מקביל למצב 0 של המפתח: 
“מפתח מוסר“.

ניתן לסגור שוב את דלת הנהג.
ee לחץ את דלתית פתח מיכל הדלק

בכיוון החץ )1(.
דלתית מכסה מיכל הדלק נפתחת 

מעט.
ee פתח לגמרי את דלתית מכסה מיכל

הדלק.
ee סובב את מכסה מיכל הדלק שמאלה

והסר אותו.
ee הכנס את מכסה מיכל הדלק לתוך

תושבת האוחז אשר בצד הפנימי של 
דלתית פתח המילוי )2(.

ee הכנס עד הסוף את פיית אקדח
התדלוק לתוך צוואר המילוי ברכב 

ותדלק.
ee תדלק את המיכל רק עד להפסקת

התדלוק האוטומטית של אקדח 
המילוי.

אל תתדלק יותר לאחר שמשאבת    
התדלוק הפסיקה את פעולתה בפעם 
הראשונה. אחרת, תכולת מיכל הדלק 

עלולה לנזול החוצה.
סגירה

ee מקם את מכסה מיכל הדלק על צוואר
המילוי וסובב אותו ימינה עד 

להשתלבותו.
ee.סגור את דלתית מכסה מיכל הדלק

סגור את דלתית מכסה מיכל הדלק    
לפני נעילת הרכב.
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בעיות עם הדלק ומיכל הדלק

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה
תקלה בצינור הדלק או במיכל הדלק.דלק נוזל מהרכב.

 אזהרה
קיימת סכנה של פריצת אש או פיצוץ.

ee סובב את מפתח ההתנעה למצב 0 והוצא אותו מיידית 
) עמוד 153(.

ee.בשום מקרה, אל תתניע את המנוע
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

לא ניתן לפתוח את 
דלתית מכסה מיכל 

הדלק.

דלתית מכסה מיכל הדלק אינה משוחררת מנעילתה.
או

סוללת המפתח התרוקנה.
ee.)85 עמוד ( שחרר את נעילת הרכב
או
ee שחרר את נעילת הרכב באמצעות רכיב מפתח החירום 

) עמוד 86(.
דלתית מכסה מיכל הדלק משוחררת מנעילתה אך מנגנון 

הפתיחה תקוע.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

חניה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם חומרים דליקים כדוגמת עלים, עשב 
או ענפי עצים חשופים למגע לפרקי זמן 
ארוכים עם חלקים של מערכת הפליטה 

החמה, הם עלולים להתלקח. קיימת 
סכנה של פריצת אש.

החנה את הרכב כך שחומרים דליקים 
הבאים במגע עם חלקי הרכב אינם 

חמים. נקוט משנה זהירות שלא להחנות 
את הרכב על דשא יבש או שדות לאחר 

קציר.

 אזהרה
אם תסגור את מתג ההתנעה תוך כדי 

נסיעה, תפקודים הקשורים לבטיחות יהיו 
זמינים עם מגבלות או שלא יהיו זמינים 

כלל. הדבר עלול להשפיע, למשל, על 
תגבור הגה הכוח והבלמים. במקרה זה 

תידרש לכוח הרבה יותר משמעותי 
לביצוע פעולות היגוי ובלימה. קיימת 

סכנת תאונה.
מסיבה זאת, אל תדומם את המנוע תוך 

כדי נסיעה.

 אזהרה
אם תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך 

הרכב, הם עלולים לגרום לתנועתו, 
למשל על ידי:

• שחרור בלם החניה	
• 	.P הוצאת ידית ההילוכים ממצב
• התנעת המנוע.	

הם גם יכולים להפעיל את ציוד הרכב. 
קיימת סכנת תאונה ופציעה. בעוזבך את 
הרכב, קח עימך תמיד את המפתח ונעל 

את הרכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברכב 
ללא השגחה.
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הרכב הנע יכול להסב נזק לרכב עצמו   
או לקו ההינע שלו. על מנת להבטיח 

שהרכב מאובטח מפני תנועה לא 
מכוונת:

• בלם החניה החשמלי חייב להיות 	
מופעל

• תיבת ההילוכים חייבת להימצא במצב 	
P והמפתח מחוץ למתג ההתנעה.

• בעליה או במורד, הפנה את הגלגלים 	
אל המדרכה.

הדממת המנוע
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
כאשר אתה מדומם את המנוע, תיבת 

 .N ההילוכים האוטומטית מחליפה למצב
הרכב עלול להתגלגל. קיימת סכנת 

תאונה.
לאחר הדממת המנוע, עבור תמיד למצב 

חניה P. מנע מהרכב החונה לנוע על ידי 
הפעלת בלם החניה.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית
ee רכבים עם מפתח: שלב את תיבת

.P–ההילוכים להילוך חניה
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב 0 והוצא אותו.
משבת המנוע )אימובילייזר( מופעל.

ee לחץ על :KEYLESS-GO רכבים עם
לחצן ( Start/ Stop עמוד 153(. 

המנוע מדומם וכל נורות הביקורת 
בלוח המחוונים כבות.

כאשר דלת הנהג סגורה, זה מקביל 
למצב 1 של המפתח. כאשר דלת 

הנהג פתוחה, זה מקביל למצב 0 של 
 המפתח, כלומר, “מפתח מוסר“ 

) עמוד 153(.
ניתן לדומם את המנוע בעוד הרכב    
בתנועה על ידי לחיצה והחזקה של 

לחצן Start/Stop במשך 3 שניות. 
תפקוד זה פועל בנפרד מתפקוד 

 ECO ההדממה האוטומטי של המנוע
.start/stop

בלם חניה חשמלי
הערות כלליות

 אזהרה
אם תשאיר ילדים ללא השגחה בתוך 

הרכב, הם עלולים לגרום לתנועתו, 
למשל:

• שחרור בלם החניה	
• 	.P הוצאת וידית ההילוכים ממצב
• התנעת המנוע.	

הם גם יכולים להפעיל את ציוד הרכב. 
קיימת סכנת תאונה ופציעה.

בעוזבך את הרכב, קח עימך תמיד את 
המפתח ונעל את הרכב. לעולם אל 

תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.
בלם החניה החשמלי מצבע בדיקת    
פעולה במרווחי זמן קבועים כאשר 

המנוע מודמם. הקולות הנשמעים הם 
רגילים.

שילוב ושחרור ידני

ee.)1( לשילוב: משוך את הידית
כאשר בלם החניה החשמלי מופעל, 

נורת הביקורת האדומה  נדלקת 
בלוח המחוונים.

את בלם החניה החשמלי ניתן לשלב    
גם כאשר המפתח מוסר.

ee.)1( לשחרור: משוך את הידית
נורת הביקורת האדומה  בלוח 

המחוונים כבית.
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את בלם החניה החשמלי ניתן לשחרר    
רק כאשר:

• המפתח במצב 1 של מתג 	
ההתנעה או

• נפתח מתג ההתנעה או באמצעות 	
.Start/Stop לחצן

הפעלה אוטומטית
בלם החניה החשמלי מופעל אוטומטית:

• אם דיסטרוניק פלוס מביאה את הרכב 	
לכדי עצירה או

• אם תפקוד HOLD מחזיק את הרכב 	
נייח.

בנוסף, חייב להתקיים אחד מהתנאים 
הבאים:

• המנוע מודמם, אלא אם נוטרל 	
 ECO start/ אוטומטית על ידי תפקוד

.stop
• חגורת הבטיחות של הנהג אינה 	

מוכנסת לאבזם הנעילה ודלת הנהג 
פתוחה.

• הרכב נייח לתקופה ארוכה.	
נורת הביקורת האדומה  בלוח 

המחוונים נדלקת.
בלם החניה החשמלי אינו מופעל    

אוטומטית אם המנוע מודמם על ידי 
.ECO start/stop תפקוד

שחרור אוטומטי
בלם החניה החשמלי משוחרר אוטומטית 

בהתקיים כל התנאים הבאים:
• המנוע פועל.	
• 	.R או D תיבת ההילוכים במצב
• הנהג חגר את חגורת הבטיחות שלו.	
• אתה לוחץ על דוושת ההאצה.	

 ,R אם תיבת ההילוכים האוטומטית במצב
חובה לסגור את מכסה תא המטען.

אם חגורת הבטיחות אינה חגורה, התנאים 
הבאים חייבים להתקיים לשם שחרור 

אוטומטי של בלם החניה החשמלי:
• דלת הנהג סגורה	
• אם הוצאת את ידית ההילוכים ממצב 	

P או שלפני כן נהגת במהירות העולה 
על 3 קמ“ש.

בלימת חירום
את הרכב ניתן לבלום בזמן חירום גם 

באמצעות בלם החניה החשמלי.
ee תוך כדי נהיגה, דחוף את ידית )1( של

בלם החניה החשמלי.
הרכב נבלם כל זמן שאתה מחזיק את    

הידית של בלם החניה החשמלי 
לחוצה. ככל שידית בלם החניה לחוצה 

יותר כך כוח הבלימה גבוה יותר.
במהלך בלימה:

• נשמע אותות אזהרה קוליים	
• 	 Release parking מופיעה הודעת

Brake )שחרר את בלם החניה(.
• נורת הביקורת האדומה  בלוח 	

המחוונים מהבהבת.
כאשר הרכב נבלם לכדי עצירה, בלם 

החניה החשמלי מופעל.

החניית הרכב
אם אתה עוזב את הרכב חונה לפרק זמן 

של מספר שבועות, יתכן והמצבר יינזק 
כתוצאה מפריקת יתר.

ee נתק את המצבר או חבר אותו למטען
איטי )זליגה(.

תוכל לקבל מידע נוסף על המטען    
האיטי )זליגה( במוסך מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.
אם אתה משאיר את הרכב חונה לפרק 

זמן העולה על 6 שבועות, יתכן והרכב 
יסבול מנזקים הנובעים מהעדר שימוש.

ee פנה למוסך מורשה, מומלץ מרכז
שירות מורשה מרצדס, לקבלת ייעוץ.
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המלצות נהיגה

הערות כלליות
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם תסגור את מתג ההתנעה תוך כדי 

נסיעה, תפקודים הקשורים לבטיחות יהיו 
זמינים עם מגבלות או שלא יהיו זמינים 

כלל. הדבר עלול להשפיע, למשל, על 
תגבור הגה הכוח והבלמים. במקרה זה 

תידרש לכוח הרבה יותר משמעותי 
לביצוע פעולות היגוי ובלימה. קיימת 

סכנת תאונה.
מסיבה זאת, אל תדומם את המנוע תוך 

כדי נסיעה.

 אזהרה
הפעלת ציוד תקשורת סלולארית תוך 

כדי נהיגה מסיטה את תשומת לבך 
למצב כלי הרכב בכביש. הדבר עלול גם 

לגרום לך לאבד שליטה ברכב. קיימת 
סכנת תאונה.

השתמש במכשיר זה רק כאשר הרכב 
נייח

הקפד על דרישות החוק התקפות במדינה 
בה אתה נוהג. סמכויות שיפוטיות 

מסוימות אוסרות על הנהג להשתמש 
בטלפון הסלולארי תוך כדי נהיגה ברכב.

אם אתה מבצע שיחה תוך כדי נהיגה, 
השתמש תמיד בתצורת הדיבורית. הפעל 

את הטלפון רק כאשר תנאי התעבורה 
מאפשרים זאת. אם אינך בטוח, רד לשולי 

הכביש ועצור לפני הפעלת הטלפון.
אנא זכור שבמהירות של 50 קמ“ש, הרכב 

עובר מרחק של כ- 14 מטר בכל שנייה.
נהג ברגישות–חסוך דלק

הקפד על ההמלצות הבאות כדי לחסוך 
בדלק:

• על הצמיגים להיות תמיד מנופחים 	
בלחץ המומלץ.

• הסר מטענים שאינם נחוצים.	
• חמם את המנוע במהירויות מנוע 	

נמוכות.

• הימנע מהאצות או בלימות תכופות.	
• הקפד על מרווחי השירות בחוברת 	

השירות או אלו המופיעות בצג תדירות 
 השירות.

דאג שכל עבודות השירות תבוצענה 
.Daimler AG בהתאם לתקנות

צריכת הדלק עולה גם בעת נסיעה במזג 
אוויר קר, בתנועה מרובת עצירות או 

בנסיעות קצרות ובתנאים הרריים.

בלימה
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה מוריד הילוך בכביש חלקלק 

בניסיון להגביר את השפעה הבלימה של 
המנוע, הגלגלים המניעים עלולים לאבד 

את אחיזתם. קיימת סכנה מוגברת של 
החלקה ומעורבות בתאונה.

על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 
הילוכים לשם הגברת כוח בלימת המנוע.

נסיעה במורדות
במורדות ארוכים ותלולים, במיוחד אם 

הרכב טעון, חובה להחליף למצבים 1, 2 או 
3 מבעוד מועד.

האמור ישים גם אם הפעלת את    
מערכת בקרת השיוט, ספידטרוניק, או 

דיסטרוניק פלוס.
הפעולה תשתמש בכוח הבלימה של 

המנוע כך שתידרש בלימה מופחתת לשם 
מניעת צבירה של מהירות. הדבר משחרר 

עומס ממערכת הבלמים ומונע את 
התחממות היתר של הבלמים ושחיקתם 

מהר מדי.
עומסים גבוהים ונמוכים

 אזהרה
מערכת הבלמים עלולה להתחמם יתר 

על המידה אם תשאיר את רגלך על 
דוושת הבלמים תוך כדי נהיגה. הדבר 

מגדיל את מרחק העצירה ועלול אפילו 
לגרום לכשל של מערכת הבלמים. 

קיימת סכנת תאונה.
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לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים 
כבמשענת לרגל. תוך כדי נהיגה, אל 
תלחץ בו זמנית על דוושת הבלמים 

וההאצה.
לחיצה רצופה על דוושת הבלמים   

תגרום לשחיקת יתר ובטרם עת של 
רפידות הבלמים.

אם הבלמים נחשפו לעומסים גבוהים, אל 
תעצור מיידית את הרכב אלא המשך 

לנסוע בו לפרק זמן קצר. הדבר יאפשר 
לזרימת האוויר לקרר את הבלמים מהר 

יותר.
אם הבלמים הופעלו בצורה מתונה בלבד, 

עליך לבדוק מדי פעם את יעילותם.
לשם כך, בלום חזק יותר במהירויות נסיעה 

גבוהות יותר. הדבר משפר את אחיזת 
הבלמים.

משטחי כביש רטובים
אם אתה נוהג בגשם חזק לפרקי זמן 
ארוכים ללא הפעלת הבלמים, יתכן 

ותיגרם תגובת בלמים מושהית בהפעלת 
הבלמים הראשונה.

הדבר עלול להתרחש גם לאחר רחיצה של 
הרכב.

יהיה עליך ללחוץ חזק יותר על דוושת 
הבלמים. שמור על מרחק גדול יותר 

מהרכב הנוסע לפניך.
לאחר נהיגה על כביש רטוב או לאחר 

רחיצת הרכב, בלום בחוזקה תוך שימת לב 
לתנועת כלי הרכב בכביש. פעולה זו תגרום 

להתחממות דיסקות הבלמים, ולכן אלו 
יתייבשו מהר יותר ויהיו מוגנות בפני 

חלודה.
ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים 

שפוזר עליהם מלח
אם אתה נוהג על כבישים שפוזר בהם 
מלח, עלולה להיווצר שכבת מלח על 

דיסקות/רפידות הבלמים. זה מגדיל את 
מרחק העצירה בצורה משמעותית.

• לחץ מדי פעם על הבלמים כדי להסיר 	
כל שארית מלח אפשרית. בעשותך כן, 

וודא שאינך מסכן משתמשי כביש 
אחרים.

• לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בסוף 	
הנסיעה ובתחילת הנסיעה הבאה.

• שמור על מרחק גדול יותר מהרכב 	
הנוסע לפניך.

דיסקות/רפידות בלמים חדשות
רפידות חדשות או מוחלפות מגיעות 

לכושר הבלימה המיטבי שלהן רק לאחר 
נסיעה של מספר מאות קילומטרים. פצה 

על כך על ידי הפעלת כוח רב יותר על 
דוושת הבלמים.

מסיבות בטיחות, חברת מרצדס ממליצה 
שתשתמש רק בדיסקות/רפידות הבלמים 
אשר נבדקו ואושרו במיוחד לרכבי מרצדס 
או כאלו בעלות תקן איכות תואם. דיסקות/

רפידות הבלמים שלא אושרו לרכבי 
מרצדס או כאלו שאינן בעלות תקן איכות 

תואם עלולות להשפיע לרעה על 
הבטיחות התפעולית של רכבך.

מערכת בלמים בעלת ביצועי בלימה 
גבוהים ומערכת בלימה קרמית לרכבי 

AMG
מערכות בלמי AMG מתוכננות לעומסים 
גבוהים. הדבר עלול לגרום לרעשים בעת 

בלימה. האמור תלוי ב:
• מהירות	
• כוח בלימה	
• תנאים חיצוניים כדוגמת טמפרטורה 	

ולחות
השחיקה של רכיבים פרטניים במערכת 

הבלמים, כדוגמת דיסקות/רפידות 
הבלמים תלויה בסגנון הנהיגה האישי 

ותנאי הפעולה.
מסיבה זו, לא ניתן לציין קילומטראז‘ )חיי 
שירות( שיהיה תקף בכל הנסיבות. סגנון 

נהיגה אגרסיבי יוביל לשחיקה גבוהה. 
תוכל לקבל מידע נוסף על כך במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס.
דיסקות/רפידות הבלמים חדשות ודיסקות 
בלמים שהוחלפו מגיעים לביצועי הבלימה 
המיטביים לאחר מספר מאות קילומטרים 
של נסיעה. פצה על כך על ידי הפעלת כוח 

רב יותר על דוושת הבלמים. במהלך 
תקופת ההרצה של הבלמים, הייה תמיד 
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מודע לכך והתאם את סגנון נהיגתך וביצוע 
בלימותיך בהתאם.

בלימות חזקות במיוחד גורמות לשחיקת 
בלמים מוגברת. שים לב לנורת האזהרה 
של מערכת הבלמים בלוח המחוונים וכן 

להודעות מצב בלמים כלשהן בצג הרב 
תפקודי. אם אתה נוהג באופן רגיל 

במהירויות גבוהות, חשוב במיוחד לבדוק 
ולתחזק בצורה סדירה את מערכת 

הבלמים.

נהיגה על כבישים רטובים
ציפת גלגלים

אם מצטברים מים בעומק מסוים על פני 
הכביש, יש סכנה של התרחשות “ציפת 

גלגלים“ אפילו אם:
• אתה נוהג במהירויות נמוכות	
• לצמיגים יש עומק תעלות מדרס 	

מספיק
לכן, אל תנהג דרך “מלכודות צמיגים“ 

ובלום בזהירות.
נהיגה על כבישים מוצפים

זכור שכלי רכב הנוסעים לפניך או   
בכיוון הנגדי יוצרים גלים. יתכן ואלו 

יגרמו לגובה מים העולה על העומק 
המרבי המותר.

חובה להקפיד על הערות אלו בכל 
הנסיבות. אחרת, אתה עלול לגרום נזק 

למנוע, לאלקטרוניקה או לתיבת 
ההילוכים.

אם עליך לנהוג בכבישים מפותלים שבהם 
הצטברו מים, אנא שים לב לבאים:

• העומק המרבי המותר של מים 	
עומדים הוא 12 ס“מ.

• אין לנהוג במהירות העולה על מהירות 	
הליכה ברגל

נהיגת חורף
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה מוריד הילוך בכביש חלקלק 

בניסיון להגביר את השפעה הבלימה של 
המנוע, הגלגלים המניעים עלולים לאבד 

את אחיזתם. קיימת סכנה מוגברת של 
החלקה ומעורבות בתאונה.

על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 
הילוכים לשם הגברת כוח בלימת המנוע.

 סכנה
אם צינור הפליטה חסום או שרמת אוורור 

מספקת אינה אפשרית, גזי פליטה 
רעילים כדוגמת חד תחמוצת הפחמן 

)CO( עלולים לחדור לרכב. זה המקרה 
אם למשל הרכב נלכד בשלג. קיימת 

סכנת פציעה חמורה ואף קטלנית.
אם תשאיר את המנוע או את חימום 
העזר פעילים, וודא שצינור הפליטה 

והאזור סביב הרכב נקיים משלג. על מנת 
להבטיח אספקת אוויר טרי מספקת, 

פתח חלון בצד של הרכב שאינו פונה אל 
הרוח.

שים לב שלא להסב נזק לפס האיטום   
והקישוט בצד של החלון האחורי בעת 

גירוד קרח מהשמשה האחורית.
דאג להגנת רכבך לחורף במוסך מורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.
הקפד על ההערות בפרק “פעולה בחורף“ 

) עמוד 564(.
נהיגה עם צמיגי קיץ

הקפד על ההערות בפרק “פעולה בחורף“ 
) עמוד 564(.

משטחי כביש רטובים

 אזהרה
אם אתה מוריד הילוך בכביש חלקלק 

בניסיון להגביר את השפעה הבלימה של 
המנוע, הגלגלים המניעים עלולים לאבד 

את אחיזתם. קיימת סכנה מוגברת של 
החלקה ומעורבות בתאונה.
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על משטחי כביש חלקים, אל תוריד 
הילוכים לשם הגברת כוח בלימת המנוע.

אם הרכב עומד להחליק או שלא ניתן יהיה 
לעצור אותו בעת נסיעה במהירות נמוכה:

ee.N שלב את תיבת ההילוכים במצב
ee נסה להשיב את הרכב לשליטה

באמצעות פעולות היגוי מתקנות.
על משטחי כביש חלקים עליך להקפיד 
ולנהוג במשנה זהירות. הימנע מהאצה, 

תנועות היגוי או בלימה פתאומיות.
מחוון הטמפרטורה החיצונית אינו מתוכנן 

לשמש כמכשיר אזהרה מפני קרח ולכן 
אינו מתאים לשמש למטרה זאת.

שינויים בטמפרטורה החיצונית מוצגים 
באיחור קל.

טמפרטורות המצביעות רק מעט מעל 
נקודת הקיפאון אינן מבטיחות שפני 

הכביש נקיים מקרח. הכביש עלול עדיין 
להיות מכוסה קרח, במיוחד באזורים 

מיוערים או על גשרים. תן תשומת לב 
מיוחדת לתנאי הכביש כאשר 

הטמפרטורה החיצונית סביב נקודת 
הקיפאון.

למידע נוסף בנוגע לנהיגה עם    
שרשראות שלג, ראה ) עמוד 565(.

מערכות נהיגה

בקרת שיוט
הערות בטיחות חשובות

אם לא תתאים את סגנון נהיגתך, מערכות 
בקרת השיוט לא תוכל להפחית את 

הסכנות לתאונה ולא לעקוף/להתגבר על 
חוקי הפיזיקה. מערכת בקרת השיוט אינה 

יכולה להביא בחשבון את תנאי הכביש 
והתנועה בו ולא את מזג האוויר. בקרת 
השיוט היא רק אמצעי עזר בלבד. אתה 

אחראי למרחק מהרכב מלפניך, למהירות 
הרכב ולבלימה מבעוד מועד וכן לשמירה 

על נתיב הנסיעה. אל תשתמש בבקרת 
השיוט:

• בכביש ובתנאי תעבורה שאינם 	
מאפשרים לך שמירה על נסיעה 
במהירות קבועה כדוגמת, עומסי 

תנועה או כבישים מפותלים.

• על פני כבישים חלקים. בלימה או 	
האצה עלולה לגרום לאובדן האחיזה 

של הגלגלים המניעים ולהחלקת 
הרכב כתוצאה מכך.

• כאשר תנאי הראות ירודים, לדוגמה 	
בתנאי ערפל, גשם חזק או שלג.

אם מתחלפים הנהגים ברכב, יש ליידע את 
הנהג החדש ביחס מגבלת המהירות 

שהוגדרה בזיכרון.
הערות כלליות

מערכת בקרת השיוט שומרת עבורך על 
מהירות נסיעה קבועה. היא בולמת 

אוטומטית במטרה שלא לחרוג מהמהירות 
המוגדרת. במורדות ארוכים ותלולים, 

במיוחד אם הרכב טעון, חובה להחליף 
למצבים 1, 2 או 3 מבעוד מועד ) עמוד 

167(. בעשותך כן, אתה תשתמש ביכולות 
הבלימה של המנוע. הדבר משחרר עומס 
ממערכת הבלמים ומונע את התחממות 

היתר של הבלמים ושחיקתם מהר מדי.
השתמש במערכת בקרת השיוט רק 

כאשר תנאי הכביש והתנועה בו מאפשרים 
שמירה על מהירות קבועה לפרקי זמן 

ארוכים. ניתן לשמור בזיכרון כל מהירות 
מעל 30 קמ“ש.

ידית בקרת שיוט

ידית בקרת שיוט
לשמירה בזיכרון של המהירות ( 1)

הנוכחית או מהירות גבוהה יותר
(2 )LIM נורת ביקורת
לשמירת המהירות הנוכחית ולאחזור ( 3)

את המהירות האחרונה שנשמרה
לשמירה בזיכרון של המהירות ( 4)

הנוכחית או מהירות נמוכה יותר
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להחלפה בין בקרת שיוט ( 5)
לספידטרוניק משתנה

לנטרול בקרת השיוט( 6)
את מערכת בקרת השיוט וספידטרוניק 

תוכל להפעיל באמצעות ידית בקרת 
השיוט.

נורת הביקורת LIM )2( על ידית בקרת 
השיוט מציינת איזו מערכת בחרת:

• נורת ביקורת LIM )2( כבויה: מערכת 	
בקרת השיוט נבחרה.

• נורת ביקורת LIM )2( דולקת: 	
נבחרה מערכת ספידטרוניק משתנה.

כאשר אתה מפעיל את בקרת השיוט, 
המהירות השמורה בזיכרון מופיעה בצג 

הרב תפקודי למשך מספר שניות. 
המהירות השמורה בזיכרון מוצגת אז 

באופן קבוע במחוון המצב יחד עם הסמל 
.

בחירת בקרת השיוט

ידית בקרת שיוט
ee )1( LIM בדוק האם נורת הביקורת

כבויה.
אם הנורה כבויה, מערכת בקרת 

השיוט כבר נבחרה.
אם היא אינה כבויה, לחץ את ידית 

בקרת השיוט בכיוון החץ )2(.
נורת הביקורת LIM )1( בידית בקרת 
השיוט כבית. נבחרה מערכת בקרת 

השיוט.

שמירה בזיכרון, שמירה על מהירות 
מוגדרת ואחזור מהירות מהזיכרון

שמירה בזיכרון ושמירה על המהירות 
המוגדרת

ידית בקרת שיוט
ee.האץ את הרכב למהירות הרצויה
ee לחץ לחיצה קצרה את ידית בקרת

השיוט מעלה )1( או מטה )2(.
ee.הסר את רגלך מדוושת ההאצה

בקרת השיוט מופעלת. הרכב שומר 
אוטומטית על המהירות השמורה 

בזיכרון.
ביכולתך לשמור בזיכרון את המהירות 

הנוכחית אם אתה נוהג במהירות העולה 
על 30 קמ“ש.

יתכן ומערכת בקרת השיוט לא תהיה    
מסוגלת לשמור על המהירות השמורה 
בנסיעה בעליות. הרכב יחזור למהירות 

השמורה בזיכרון ברגע שהכביש חוזר 
להיות אופקי. במורדות, מערכת בקרת 

השיוט שומרת אוטומטית על 
המהירות השמורה בזיכרון על ידי 

הפעלת הבלמים.
שמירה או אחזור מהירות

 אזהרה
אם אתה מאחזר מהירות השמורה 

בזיכרון וזו שונה מהמהירות הנוכחית, 
הרכב מאיץ או בולם. אם אינך יודע מהי 
המהירות השמורה בזיכרון, הרכב עלול 

להאיץ או לבלום בצורה בלתי צפויה. 
קיימת סכנת תאונה.
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הבא בחשבון את תנאי התעבורה בכביש 
לפני אחזורה של מהירות מהזיכרון. אם 

אינך יודע מהי המהירות השמורה 
בזיכרון, שמור שוב את המהירות הרצויה.

ידית בקרת שיוט
ee משוך משיכה קצרה את ידית בקרת

השיוט כלפיך )1(.
ee.הסר את רגלך מדוושת ההאצה

בפעם הראשונה שבקרת השיוט 
מופעלת היא שומרת על המהירות 

הנוכחית או מכווננת את מהירות 
הרכב למהירות האחרונה שנשמרה 

בזיכרון.
הגדרת מהירות

ידית בקרת שיוט
ee )1( דחוף מעלה את ידית בקרת השיוט

עבור מהירות גבוהה יותר או מטה )2( 
עבור מהירות נמוכה יותר.

ee החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה
עד שתגיע למהירות הרצויה.

ee.שחרר את ידית בקרת השיוט
המהירות החדשה נשמרה בזיכרון.

ee לכוונון המהירות המוגדרת
בהפרשים של 1 קמ“ש: לחץ לחיצה 

קצרה מעלה את ידית בקרת השיוט 
)1( עד לנקודת ההתנגדות לשם 

מהירות גבוהה יותר ומטה )2( 
למהירות נמוכה יותר. המהירות 

האחרונה השמורה בזיכרון מוגברת או 
מואטת.

ee לכוונון המהירות המוגדרת
בהפרשים של 10 קמ“ש: לחץ 

לחיצה קצרה מעלה את ידית בקרת 
השיוט )1( מעבר לנקודת ההתנגדות 

לשם מהירות גבוהה יותר ומטה )2( 
למהירות נמוכה יותר. המהירות 

האחרונה השמורה בזיכרון מוגברת או 
מואטת.

בקרת השיוט אינה מנוטרלת אם אתה    
לוחץ על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם 

תאיץ קלות לשם עקיפה, לאחר 
השלמת העקיפה, מערכת בקרת 
השיוט תתאים את מהירות הרכב 

למהירות האחרונה השמורה בזיכרון.
נטרול בקרת השיוט

ידית בקרת שיוט
קיימות מספר דרכים לנטרול בקרת 

השיוט:
ee לחץ לחיצה קלה את ידית בקרת

השיוט לפנים )3(.
או
eeבלום
או
ee לחץ לחיצה קלה על ידית בקרת

השיוט בכיוון החץ )2(.
נבחרה מערכת ספידטרוניק משתנה. 

נורת הביקורת LIM )1( בידית בקרת 
השיוט נדלקת.
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בקרת השיוט מנוטרלת אוטומטית אם:
• אתה משלב את בלם החניה החשמלי.	
• אתה נוהג במהירות הנמוכה מ- 30 	

קמ“ש.
• מערכת ESP מתערבת או שאתה 	

מנטרל אותה.
• בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, 	

תחליף להילוך גבוה מדי, וכתוצאה 
מכך מהירות המנוע תהיה נמוכה מדי.

• בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית, 	
תחליף להילוך גבוה מדי, וכתוצאה 

מכך מהירות המנוע תהיה נמוכה מדי.
• אם אתה מעביר את תיבת ההילוכים 	

למצב N תוך כדי נסיעה.
אם מערכת בקרת השיוט מנוטרלת, 

יישמע אות אזהרה קולי. אתה תראה את 
הודעת Cruise control off )מערכת בקרת 
שיוט מנוטרלת( בצג הרב תפקודי למשך 

כ- 5 שניות.
המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון    

נמחקת עם הדממת המנוע.

DISTRONIC PLUS )דיסטרוניק פלוס(

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מערכת דיסטרוניק פלוס אינה מגיבה ל:

• אנשים או בעלי חיים	
• מכשולים נייחים בכביש, כדוגמת כלי 	

רכב נייחים או חונים
• תנועה הבאה ממול או חוצה	

כתוצאה, מערכת דיסטרוניק פלוס אינה 
יכולה לא לספק התראה ולא להתערב 
במצבים שכאלה. קיימת סכנת תאונה.

שים תמיד לב למצב התנועה בכביש 
והייה מוכן לבלום.

 אזהרה
מערכת DISTRONIC PLUS לא יכולה 
לאתר תמיד בוודאות משתמשי כביש 

אחרים ומצבי תנועה מורכבים.
במקרים שכאלה, מערכת דיסטרוניק 

פלוס עלולה:

• לתת אזהרה בלתי הכרחית ואז 	
לבלום את הרכב

• לא לספק כל אזהרה ולא להתערב	
• להאיץ בצורה בלתי צפויה	

קיימת סכנת תאונה.
המשך לנהוג בזהירות והייה מוכן לבלום, 
במיוחד כאשר אתה מוזהר לעשות כן על 

ידי מערכת דיסטרוניק פלוס.

 אזהרה
דיסטרוניק פלוס בולמת את הרכב 

ב- 40% מכוח הבלימה המלא. אם כוח 
הבלימה אינו מספיק, דיסטרוניק פלוס 
מזהירה אותך בצורה ויזואלית וקולית. 

קיימת סכנת תאונה.
במקרים שכאלה, הפעל בעצמך את 

הבלמים ונסה לבצע תמרון התחמקות.
 HOLD אם דיסטרוניק פלוס או תפקוד  

מופעל, הרכב בולם אוטומטית 
במצבים מסוימים. כדי למנוע גרימת 

נזק לרכב, נטרל את דיסטרוניק פלוס 
ואת תפקוד HOLD במצבים הבאים או 

אחרים:
• בזמן גרירת הרכב	
• במתקן רחיצת מכוניות	

אם לא תתאים את סגנון נהיגתך, מערכות 
דיסטרוניק פלוס לא תוכל להפחית את 

הסכנה לתאונה ולא לעקוף/להתגבר על 
חוקי הפיזיקה. מערכת דיסטרוניק פלוס 

אינה יכולה להביא בחשבון את תנאי 
הכביש, התנועה בו ואת מזג האוויר. 

דיסטרוניק פלוס היא רק אמצעי עזר 
בלבד. אתה אחראי למרחק מהרכב 

מלפניך, למהירות הרכב ולבלימה מבעוד 
מועד וכן לשמירה על נתיב הנסיעה.

אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס:
• בכביש ובתנאי תעבורה שאינם 	

מאפשרים לך שמירה על נסיעה 
במהירות קבועה )למשל בעומסי 

תנועה או כבישים מפותלים(.
• על כבישים חלקים או חלקלקים. 	

בלימה או האצה עלולה לגרום לאובדן 
האחיזה של הגלגלים המניעים 
ולהחלקת הרכב כתוצאה מכך.



מערכות נהיגה182

יה
חנ

ה ו
יג

נה

• כאשר תנאי הראות ירודים, לדוגמה 	
בתנאי ערפל, גשם חזק או שלג.

יתכן ומערכת דיסטרוניק לא תאתר כלי 
רכב צרים הנוסעים מלפניך, כמו למשל 

אופנועים או כלי רכב הנוסעים בנתיב אחר.
במיוחד, תוגבל יכולת האיתור של 

מכשולים אם יש:
• לכלוך על החיישנים או כל דבר אחר 	

המכסה אותם
• שלג או גשם חזק	
• הפרעות בשל מקורות רדאר אחרים	
• האפשרות של השתקפות רדאר 	

חזקה, לדוגמה בחניוני מכוניות רבי 
קומות

אם דיסטרוניק פלוס אינה מאתרת עוד 
רכב מלפניך, היא עלולה להאיץ 

בפתאומיות למהירות השמורה בזיכרון.
מהירות זו יכולה:

• להיות גבוהה מדי לנתיב צר או לכביש 	
חלקלק

• להיות כה גבוהה בנתיב הימני עד כי 	
תיאלץ לעקוף מכוניות הנוהגות 

משמאלך
• להיות כה גבוהה בנתיב השמאלי עד כי 	

תיאלץ לעקוף מכוניות הנוהגות 
מימינך

אם מתחלפים הנהגים ברכב, יש ליידע את 
הנהג החדש על המהירות שהוגדרה 

בזיכרון.
הערות כלליות

מערכת דיסטרוניק פלוס מכווננת את 
המהירות ומסייעת אוטומטית בשמירה על 

המרחק מהרכב הנוסע לפניך. מערכת 
דיסטרוניק פלוס בולמת אוטומטית כך 

שלא תהיה חריגה מהמהירות שנקבעה.
במורדות ארוכים ותלולים, במיוחד אם 

הרכב טעון, חובה להחליף למצבים 1, 2 או 
3 מבעוד מועד ) עמוד 167(. בעשותך כן, 

אתה תשתמש ביכולות הבלימה של 
המנוע. הדבר משחרר עומס ממערכת 

הבלמים ומונע את התחממות היתר של 
הבלמים ושחיקתם מהר מדי.

אם מאותר מלפניך רכב הנע באיטיות, 
דיסטרוניק פלוס בולמת את רכבך. היא 

שומרת על מרחק שהוגדר מראש מהרכב 
הנוסע לפניך.

אם דיסטרוניק פלוס מאתרת שיש סכנת 
תאונה, תוזהר בצורה ויזואלית וקולית. 

ללא התערבותך, דיסטרוניק פלוס אינה 
יכולה למנוע התנגשות. יישמע אות 
אזהרה קולי לסירוגין ונורת אזהרת 

המרחק תידלק בלוח המחוונים. בלום 
מיידית לשם הגדלת המרחק לרכב הנוסע 

מלפניך או נקוט באמצעי התחמקות, 
בתנאי ובטיחותי לעשות כן.

על מנת שדיסטרוניק פלוס תסייע בזמן 
נהיגה, מערכת חיישן הרדאר חייבת להיות:

• מופעלת ) עמוד 237(	
• תפעולית	

במדינות מסוימות אתה חייב לנטרל    
 את מערכת חיישן הרדאר 

) עמוד 237(.
למידע נוסף על מערכת חיישן הרדאר; 

ראה ) עמוד 595(.
אם אין כלי רכב מלפניך. מערכת 

דיסטרוניק פלוס פועלת באותה דרך כמו 
 בקרת השיוט בטווח מהירויות שבין 30 

ל- 200 קמ“ש.
אם רכב נוסע לפניך, דיסטרוניק פלוס 

פועלת בטווח מהירויות שבין 0 ל- 200 
קמ“ש.

אל תשתמש במערכת דיסטרוניק פלוס 
על כבישים בעלי שיפועים חדים.
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ידית בקרת שיוט

ידית בקרת שיוט
לשמירה בזיכרון של המהירות ( 1)

הנוכחית או מהירות גבוהה יותר
לכוונון טווח שמירת מרחק( 2)
(3 )LIM נורת ביקורת
לשמירת המהירות הנוכחית ולאחזור ( 4)

את המהירות האחרונה שנשמרה
לשמירה בזיכרון של המהירות ( 5)

הנוכחית או מהירות נמוכה יותר
להחלפה בין דיסטרוניק פלוס לבין ( 6)

ספידטרוניק משתנה
לנטרול דיסטרוניק פלוס( 7)

באמצעות ידית בקרת השיוט אתה יכול 
להפעיל את דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק 

המשתנה.
נורת הביקורת LIM )3( על ידית בקרת 

השיוט מציינת איזו מערכת בחרת:
• נורת ביקורת LIM )3( כבויה: נבחרה 	

מערכת דיסטרוניק פלוס.
• נורת ביקורת LIM )3( דולקת: 	

נבחרה מערכת ספידטרוניק משתנה.

בחירת דיסטרוניק פלוס

ידית בקרת שיוט
ee )1( LIM בדוק האם נורת הביקורת

כבויה.
אם הנורה כבויה, מערכת דיסטרוניק 

פלוס כבר נבחרה.
אם היא אינה כבויה, לחץ את ידית 

בקרת השיוט בכיוון החץ )2(.
נורת הביקורת LIM )1( בידית בקרת 

השיוט כבית. נבחרה מערכת 
דיסטרוניק פלוס.

הפעלת דיסטרוניק פלוס; שמירה 
בזיכרון, שמירה על מהירות מוגדרת 

ואחזור מהירות מהזיכרון
הערות בטיחות חשובות

 HOLD אם דיסטרוניק פלוס או תפקוד  
מופעל, הרכב בולם אוטומטית 

במצבים מסוימים. כדי למנוע גרימת 
נזק לרכב, נטרל את דיסטרוניק פלוס 

ואת תפקוד HOLD במצבים הבאים או 
אחרים:

• בזמן גרירת הרכב	
• במתקן רחיצת מכוניות	

על מנת להפעיל את דיסטרוניק פלוס, 
חייבים להתקיים התנאים הבאים:

• המנוע חייב לפעול. עשויים לקחת 	
כשתי דקות עד שמערכת 

דיסטרוניק פלוס תהיה מוכנה 
לשימוש.

• אין לאבטח את רכבך באמצעות 	
בלם החניה החשמלי.

• תפקוד ®ESP חייב להיות פעיל.	
• תיבת ההילוכים חייבת להימצא 	

.D במצב
• מכסה מנוע חייב להיות סגור.	
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• דלת הנהג חייבת להיות סגורה 	
כאשר אתה מחליף מ- P ל- D או 

שחגורת הבטיחות חייבת להיות 
חגורה.

• דלת הנהג הקדמי חייבת להיות 	
סגורה.

• אסור שהרכב יחליק.	
הפעלה תוך כדי נסיעה

ידית בקרת שיוט
ee משוך קצרות את ידית בקרת השיוט

כלפיך )2( או לחץ אותה מעלה )1( או 
מטה )3(.

נבחרה מערכת דיסטרוניק פלוס.
ee החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה

מעלה )1( או מטה )3( עד להגדרת 
המהירות הרצויה.

ee.הסר את רגלך מדוושת ההאצה
רכבך מתאים את מהירותו למהירות 

הרכב מלפניך, אך עד למהירות 
הרצויה השמורה בזיכרון.

אם אותר רכב מלפניך והוא מוצג בצג הרב 
תפקודי, אתה יכול גם להפעיל את דיסטרוניק 
פלוס בעת נהיגה במהירות שמתחת ל- 30 
קמ“ש. אם הרכב מלפניך אינו מאותר ומוצג 
עוד, למשל משום שהוא החליף נתיב נסיעה, 
זה  במקרה  מנוטרלת.  פלוס  דיסטרוניק 

יישמע אות אזהרה קולי.
אם אינך משחרר לגמרי את דוושת    

 DISTRONIC PLUS ההאצה, הודעת
inactive )דיסטרוניק פלוס אינה 

פעילה( מופיעה בצג הרב תפקודי.
המרחק המוגדר לרכב איטי יותר הנע 

מלפניך לא יישמר. אתה תנהג 
במהירות שאותה הגדרת על ידי מצב 

דוושת ההאצה.

הפעלה בזמן נהיגה בכיוון רכב נייח

ידית בקרת שיוט
ee משוך קצרות את ידית בקרת השיוט

כלפיך )2( או לחץ אותה מעלה )1( או 
מטה )3(. נבחרה מערכת דיסטרוניק 

פלוס.
ee החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה

מעלה )1( או מטה )3( עד להגדרת 
המהירות הרצויה.

אם הרכב מלפניך נייח, ביכולתך להפעיל 
את מערכת דיסטרוניק פלוס רק אם רכבך 

נייח גם כן.
ניתן להפעיל את מערכת דיסטרוניק    

פלוס רק במהירות שמתחת ל- 30 
קמ“ש אם אותר הרכב מלפניך. לכן, יש 

להפעיל את תצוגת המרחק של 
 דיסטרוניק פלוס בלוח המחוונים 

) עמוד 231(.
אתה יכול להשתמש בידית בקרת    

השיוט לשם הגדרת המהירות 
השמורה והבקרה על ידית בקרת 

השיוט לשם הגדרת מרחק המינימום 
המוגדר ) עמוד 187(.

יציאה לדרך ונהיגה

ידית בקרת שיוט
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אם תלחץ על דוושת הבלמים, מערכת 
דיסטרוניק פלוס מנוטרלת אלא אם רכבך 

נייח.
ee :אם הרכב מלפניך מתחיל בנסיעה

הסר את רגלך מדוושת הבלמים.
ee משוך קצרות את ידית בקרת השיוט

כלפיך )2( או לחץ אותה מעלה )1( או 
מטה )3(.

או
ee.האץ קלות 

רכבך מתחיל לנסוע ומתאים את 
מהירותו לרכב שמלפניך.

אם אין כלי רכב מלפניך. מערכת 
דיסטרוניק פלוס פועלת באותה דרך כמו 

בקרת השיוט.
אם דיסטרוניק פלוס מאתרת שהרכב 

מלפניך האט, היא בולמת את רכבך.
היא שומרת על מרחק שהוגדר מראש 

מהרכב הנוסע לפניך.
אם דיסטרוניק פלוס מאתר שיש סכנת 
תאונה, תוזהר בצורה ויזואלית וקולית. 

ללא התערבותך, דיסטרוניק פלוס אינה 
יכולה למנוע התנגשות. יישמע אות 
אזהרה קולי לסירוגין ונורת אזהרת 

המרחק תידלק בלוח המחוונים. בלום 
מיידית לשם הגדלת המרחק לרכב הנוסע 

מלפניך או נקוט באמצעי התחמקות, 
בתנאי ובטיחותי לעשות כן.

אם דיסטרוניק פלוס מאתרת מלפניך רכב 
הנע במהירות, היא מגבירה את המהירות 

הנסיעה.
בכל אופן, הרכב מואץ עד למהירות 

שאותה הגדרת ושמרת בזיכרון.
החלפת נתיבים

אם ברצונך להחליף נתיב נסיעה, מערכת 
דיסטרוניק פלוס תתמוך בך אם:

• אתה נוהג במהירות העולה על 60 	
קמ“ש.

• דיסטרוניק פלוס שומרת על המרחק 	
מהרכב מלפניך

• הפעלת את פנס איתות הפניה 	
המתאים.

• מערכת דיסטרוניק פלוס אינה מזהה 	
סכנת התנגשות

אם תנאים אלו מתקיימים, רכבך מואץ. 
ההאצה תיקטע אם החלפת הנתיב 

מתבצעת לאט מדי או אם המרחק בין 
רכבך לבין הרכב מלפניך מתקצר מדי.

Comand Online כלי רכב עם
התפקודים הבאים אינם פעילים בכל    

המדינות.
דיסטרוניק פלוס משתמשת במידע נוסף 

ממערכת הניווט כך שהיא יכולה להגיב 
בהתאם למצבי תנועה מסוימים.

זה המקרה תוך כדי נסיעה אחרי רכב, 
דיסטרוניק פלוס פעילה ואתה:

• מתקרב או נוסע דרך או סחור סחור	
• 	T מתקרב לצומת
• יוצא מכביש מהיר	

אפילו אם הרכב מלפניך יוצא מתחום 
האיתור, דיסטרוניק פלוס שומרת זמנית 

על מהירות הנסיעה הנוכחית ואינה 
מאיצה. זה מבוסס על נתוני המפה 

הנוכחיים במערכת הניווט.

לדוגמה: נסיעה סחור סחור
המהירות הנוכחית נשמרת:

• לכ- 10 שניות לפני המעקף/צומת 	
ה- T ולמשך כ- 1.5 שניות כאשר 

נוסעים במעקף
• כ- 12 שניות לפני ההגעה ליציאה 	

מהכביש המהיר וכ- 4 שניות לאחר 
היציאה מהכביש המהיר

לאחר מכן, הרכב מאיץ חזרה למהירות 
שאותה הגדרת.



מערכות נהיגה186

יה
חנ

ה ו
יג

נה

עצירה

 אזהרה
כאשר עוזבים את הרכב, אפילו אם הוא 

נבלם רק על ידי דיסטרוניק פלוס, הוא 
עלול להתגלגל אם:

• יש תקלה במערכת או באספקת 	
המתח.

• דיסטרוניק פלוס נוטרלה באמצעות 	
ידית בקרת שיוט, למשל על ידי אחד 

מנוסעי הרכב או מחוץ לרכב.
• “התעסקות“ עם מערכת החשמל 	

בתא המנוע, המצבר או הנתיכים.
• המצבר מנותק.	
• נלחצה דוושת ההאצה, למשל על ידי 	

אחד מנוסעי הרכב.
קיימת סכנת תאונה.

אם אתה רוצה לצאת מהרכב, נטרל 
תמיד את דיסטרוניק פלוס ואבטח את 

הרכב מפני גלילה.
נטרול דיסטרוניק פלוס ) עמוד 188(.
אם דיסטרוניק פלוס מאתרת שהרכב 

מלפניך עוצר, היא בולמת את הרכב עד 
לעצירתו.

ברגע שהרכב נייח, הוא נשאר נייח ואינך 
צריך ללחוץ עוד על דוושת הבלמים. לאחר 

פרק זמן, בלם החניה החשמלי מאבטח 
את הרכב ומשחרר את בלמי השירות.

בהתאם למרחק המינימום המוגדר, רכבך 
יגיע לכדי עצירה מוחלטת במרחק מספיק 
גדול מאחורי הרכב מלפניך. טווח שמירת 

המרחק נקבע באמצעות הבקרה שעל 
ידית בקרת השיוט. בלם החניה החשמלי 

מאבטח את הרכב אוטומטית אם 
דיסטרוניק פלוס מופעלת:

• ודלת הנהג פתוחה והנהג שחרר את 	
חגורת הבטיחות שלו.

• המנוע מודמם, אלא אם נוטרל 	
 ECO start/ אוטומטית על ידי תפקוד

.stop
• התרחשה תקלת מערכת.	
• אספקת המתח אינה מספקת.	

אם קרתה תקלה, יתכן גם שתיבת 
.P ההילוכים תשולב אוטומטית למצב

לשמירת המהירות הנוכחית ולאחזור 
המהירות האחרונה שנשמרה

 אזהרה
אם אתה מאחזר מהירות השמורה 

בזיכרון וזו שונה מהמהירות הנוכחית, 
הרכב מאיץ או בולם. אם אינך יודע מהי 
המהירות השמורה בזיכרון, הרכב עלול 

להאיץ או לבלום בצורה בלתי צפויה. 
קיימת סכנת תאונה.

הבא בחשבון את תנאי התעבורה בכביש 
לפני אחזורה של מהירות מהזיכרון. אם 

אינך יודע מהי המהירות השמורה 
בזיכרון, שמור שוב את המהירות הרצויה.

ידית בקרת שיוט
ee משוך משיכה קצרה את ידית בקרת

השיוט כלפיך )1(.
ee.הסר את רגלך מדוושת ההאצה

מערכת דיסטרוניק פלוס מופעלת. 
בהפעלה הראשונה, המהירות 

הנוכחית נשמרת. אחרת, המערכת 
מגדירה את מהירות השיוט של הרכב 

לערך הקודם שהיה מוגדר.
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הגדרת מהירות

ידית בקרת שיוט
זכור שיכול לעבור רגע קט עד שהרכב יאיץ 

או יבלום למהירות המוגדרת.
ee )1( דחוף מעלה את ידית בקרת השיוט

עבור מהירות גבוהה יותר או מטה )2( 
עבור מהירות נמוכה יותר.

ee החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה
עד שתגיע למהירות הרצויה.

ee.שחרר את ידית בקרת השיוט
המהירות החדשה נשמרה בזיכרון. 
מערכת דיסטרוניק פלוס מופעלת 

ומכווננת את מהירות הרכב למהירות 
החדשה שנשמרה בזיכרון.

ee לכוונון המהירות המוגדרת
בהפרשים של 1 קמ“ש: לחץ לחיצה 

קצרה מעלה את ידית בקרת השיוט 
)1( עד לנקודת ההתנגדות לשם 

מהירות גבוהה יותר ומטה )2( 
למהירות נמוכה יותר. המהירות 

האחרונה השמורה בזיכרון מוגברת או 
מואטת.

ee לכוונון המהירות המוגדרת
בהפרשים של 10 קמ“ש: לחץ 

לחיצה קצרה מעלה את ידית בקרת 
השיוט )1( מעבר לנקודת ההתנגדות 

לשם מהירות גבוהה יותר ומטה )2( 
למהירות נמוכה יותר. המהירות 

האחרונה השמורה בזיכרון מוגברת או 
מואטת.

כוונון טווח שמירת מרחק
ביכולתך להגדיר את המרחק המינימאלי 
עבור דיסטרוניק פלוס על ידי שינוי מרווח 

הזמן בין 1.0 ל- 2.0 שניות. עם תפקוד זה, 
אתה יכול להגדיר את מרחק המינימום 

שמערכת דיסטרוניק פלוס שומרת מהרכב 
הנוסע לפניך, תלוי במהירות הרכב. מרחק 
זה תוכל לראות בצג הרב תפקודי ) עמוד 

.)188
וודא שאתה שומר על מרחק מספיק 
ובטוח מהרכב הנוסע לפניך. במידת 

הצורך, כוונן את המרחק מהרכב הנוסע 
לפניך.

ידית בקרת שיוט
ee להגברה: סובב את הבקרה )3( בכיוון

.)2(
מערכת דיסטרוניק פלוס תשמור אז 

על מרחק גדול יותר בין רכבך לבין זה 
הנוסע מלפניך.

ee להפחתה: סובב את הבקרה )3( בכיוון
.)1(

מערכת דיסטרוניק פלוס שומרת אז 
על מרחק קצר יותר בין רכבך לבין זה 

הנוסע מלפניך.
תצוגת דיסטרוניק פלוס בלוח 

המחוונים

תצוגה במד המהירות
כאשר מערכת דיסטרוניק פלוס מופעלת, 

מקטע אחד או שניים מהמקטעים )2( 
בתחום המהירות המוגדרת מוארים.
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אם מערכת דיסטרוניק פלוס מזהה רכב 
מלפניך, המקטעי )2( בין מהירות הרכב 

מלפניך )3( לבין המהירות השמורה 
בזיכרון )1( מוארים.

מסיבות תכנוניות, המהירות המוצגת    
במד המהירות עשויה להיות שונה 
במעט מהמהירות המוגדרת עבור 

דיסטרוניק פלוס.
תצוגה בזמן שמערכת דיסטרוניק 

פלוס מנוטרלת

רכב מלפניך, אם אותר( 1)
מחוון מרחק: מרחק עכשווי לרכב ( 2)

מלפניך
מרחק מינימאלי מוגדר לרכב מלפניך; ( 3)

מתכוונן
הרכב שלי( 4)
(5 ) PRE-SAFE® Brake סמל של מערכת

מופעלת
ee Distance display בחר את תפקוד

תצוגת המרחק באמצעות המחשב 
המובנה ) עמוד 231(.

בתפריט העזר במחשב המובנה, אתה גם 
יכול להפעיל או לנטרל את תפקוד 
( PRE-SAFE® Brake עמוד 231(

תצוגה כאשר מערכת דיסטרוניק 
פלוס מופעלת

דיסטרוניק פלוס מופעלת( 1)
הרכב שלי( 2)
מרחק מינימאלי מוגדר לרכב מלפניך; ( 3)

מתכוונן
רכב מלפניך, אם אותר( 4)
ee בחר את תפקוד תצוגת המרחק

 באמצעות המחשב המובנה 
) עמוד 231(.

עם הפעלת מערכת דיסטרוניק פלוס, 
תראה בהתחלה את המהירות השמורה 

בזיכרון למשך כ- 5 שניות.
נטרול דיסטרוניק פלוס

ידית בקרת שיוט
קיימות מספר דרכים לנטרול מערכת 

דיסטרוניק פלוס:
ee לחץ לחיצה קלה את ידית בקרת

השיוט לפנים )1(.
או
ee.בלום, אלא אם הרכב נייח
או
ee לחץ לחיצה קלה על ידית בקרת

השיוט בכיוון החץ )3(.
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נבחרה מערכת ספידטרוניק משתנה. 
נורת הביקורת LIM )2( בידית בקרת 

השיוט נדלקת.
כאשר אתה מנטרל את דיסטרוניק פלוס, 

 DISTRONIC PLUS off מופיעה הודעת
)דיסטרוניק פלוס מנותקת( בצג הרב 

תפקודי למשך כ- 5 שניות.
המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון    

נשמרת עד להדממת המנוע.
מערכת דיסטרוניק פלוס אינה    
מנוטרלת אם תלחץ על דוושת 

ההאצה. אם תאיץ לשם עקיפה, 
מערכת דיסטרוניק פלוס תתאים את 

מהירות הרכב למהירות האחרונה 
השמורה בזיכרון, לאחר השלמת 

העקיפה.
מערכת דיסטרוניק פלוס מנוטרלת 

אוטומטית אם:
• תפעיל את בלם החניה החשמלי או 	

שהרכב מאובטח אוטומטית 
באמצעות בלם החניה החשמלי

• אתה נוסע במהירות מתחת ל- 25 	
קמ“ש ואין רכב מלפניך, או אם הרכב 

מלפניך איננו מאותר עוד.
• מערכת ®ESP מתערבת או שאתה 	

מנטרל אותה
• 	.N או P, R תיבת ההילוכים במצב
• אתה מנתק את מערכת חיישן הרדאר 	

) עמוד 237(
• אתה מושך את ידית בקרת השיוט 	

אליך על מנת להתחיל בנסיעה ודלת 
הנוסע הקדמי פתוחה

• הרכב החליק	
אם מערכת דיסטרוניק פלוס מנוטרלת, 

יישמע אות אזהרה קולי. בצג הרב תפקודי 
 DISTRONIC PLUS Off תראה הודעת

)דיסטרוניק מנוטרלת( למשך כ- 5 שניות.

המלצות לנהיגה עם דיסטרוניק פלוס
הערות כלליות

ההסבר להלן מתאר מצבי כביש ותנועת 
כלי רכב מסוימים שאליהם את חייב לתת 

תשומת לב מיוחדת. במצבים שכאלה, 
בלום על פי הצורך. מערכת דיסטרוניק 

פלוס מנוטרלת.
פניה, כניסה ויציאה מהפניה

היכולת של דיסטרוניק פלוס לאתר כלי 
רכב בזמן פניה היא מוגבלת. רכבך עשוי 

לבלום בצורה בלתי צפויה או באיחור.
רכבים הנוסעים בנתיב אחר

ייתכן ומערכת דיסטרוניק פלוס לא תאתר 
כלי רכב הנוסעים בנתיב אחר. המרחק 

לרכב מלפניך יהיה קצר מדי.
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כלי רכב אחרים משנים נתיב

מערכת דיסטרוניק פלוס לא איתרה עדיין 
כל רכב נכנס לנתיב הנסיעה. המרחק 

לרכב מלפניך יהיה קצר מדי.
כלי רכב צרים

מערכת דיסטרוניק פלוס לא איתרה עדיין 
את הרכב הנוסע לפניך, בשפת הכביש, 

בגלל מידותיו הצרות יחסית. המרחק 
לרכב מלפניך יהיה קצר מדי.
מכשולים וכלי רכב חונים

מערכת דיסטרוניק פלוס אינה בולמת 
עבור מכשולים וכלי רכב חונים. אם 

לדוגמה, הרכב שאותר מבצע פניה והוא 
חושף מכשול או רכב נייח, מערכת 

דיסטרוניק פלוס לא תבלום בשל כך.

רכבים חוצים

מערכת דיסטרוניק פלוס עשויה לאתר 
רכבים החוצים בטעות את מסלול 

נסיעתך. הפעלת מערכת דיסטרוניק פלוס 
ברמזור עם תנועת כלי רכב חוצה, לדוגמה, 

עלולה לגרום לרכבך לנוע שלא במתכוון.

ספידטרוניק
הערות בטיחות חשובות

אם לא תתאים את סגנון נהיגתך, מערכת 
דיסטרוניק פלוס לא תוכל להפחית את 

הסכנות לתאונה ולא לעקוף/להתגבר על 
חוקי הפיזיקה. ספידטרוניק פלוס אינה 
יכולה לקחת בחשבון את תנאי הכביש 

והתנועה בו. מערכת ספידטרוניק פלוס 
היא אמצעי עזר בלבד. אתה אחראי 

למרחק מהרכב מלפניך, למהירות הרכב 
ולבלימה מבעוד מועד וכן לשמירה על 

נתיב הנסיעה.
אם מתחלפים הנהגים ברכב, יש ליידע את 

הנהג החדש על המהירות שהוגדרה 
בזיכרון.

הערות כלליות
תפקוד הספידטרוניק בולם אוטומטית כך 

שלא תחרוג מהמהירות המוגדרת. 
במורדות ארוכים ותלולים, במיוחד אם 

הרכב טעון, חובה להחליף למצבים 1, 2 או 
3 מבעוד מועד ) עמוד 167(. בעשותך כן, 

אתה תשתמש ביכולות הבלימה של 
המנוע. הדבר משחרר עומס ממערכת 

הבלמים ומונע את התחממות היתר של 
הבלמים ושחיקתם מהר מדי. אם אתה 
זקוק לבלימה נוספת, לחץ לסירוגין על 

דוושת הבלמים במקום ללחוץ עליה 
לחיצה רצופה.
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ביכולתך להגדיר מגבלת מהירות משתנה 
או קבועה:

• משתנה, למגבלות מהירות, לדוגמה 	
באזורים בנויים

• קבועה, למגבלות מהירות לטווח 	
ארוך, לדוגמה, בזמן נהיגה עם צמיגי 

חורף מותקנים ) עמוד 193(.
המהירות המצוינת במד המהירות    

עשויה להיות מעט שונה מהמהירות 
השמורה בזיכרון.

ספידטרוניק משתנה
ידית בקרת שיוט

ידית בקרת שיוט
לשמירה בזיכרון של המהירות ( 1)

הנוכחית או מהירות גבוהה יותר
(2 )LIM נורת ביקורת
לשמירת המהירות הנוכחית ולאחזור ( 3)

את המהירות האחרונה שנשמרה
לשמירה בזיכרון של המהירות ( 4)

הנוכחית או מהירות נמוכה יותר
להחלפה בין בקרת שיוט, דיסטרוניק ( 5)

או דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק 
משתנה

לנטרול ספידטרוניק משתנה( 6)
באמצעות ידית בקרת השיוט אתה יכול 
להפעיל את בקרת השיוט או דיסטרוניק 

פלוס וספידטרוניק משתנה.
נורת הביקורת LIM )2( על ידית בקרת 

השיוט מציינת איזו מערכת בחרת:
• נורת ביקורת LIM )2( כבויה: נבחרה 	

מערכת בקרת שיוט או דיסטרוניק 
פלוס.

• נורת ביקורת LIM )2( דולקת: 	
נבחרה מערכת ספידטרוניק משתנה.

כאשר המנוע פועל, ביכולתך להשתמש 
בידית בקרת השיוט לשם הגבלת 

המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש.
בחירת ספידטרוניק משתנה

ידית בקרת שיוט
ee LIM )1( בדוק האם נורת הביקורת

דולקת.
אם הנורה דולקת, מערכת 

ספידטרוניק משתנה כבר נבחרה.
אם היא אינה כבויה, לחץ את ידית 

בקרת השיוט בכיוון החץ )2(.
נורת הביקורת )LIM )1  נדלקת בידית 

בקרת השיוט. נבחרה מערכת 
ספידטרוניק משתנה.

שמירת המהירות הנוכחית בזיכרון

ידית בקרת שיוט
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ee לחץ לחיצה קצרה את ידית בקרת
השיוט מעלה )1( או מטה )2(.

המהירות הנוכחית נשמרה. למשך 5 
שניות, הצג הרב תפקודי יציג את 

 Limit 100 המהירות השמורה, לדוגמה
km/h )מגבלת 100 קמ“ש(.

רכבים עם בקרת שיוט: המהירות 
השמורה בזיכרון מוצגת באופן קבוע 

 Limit 100 km/h במחוון המצב, לדוגמה
)LIM 100 קמ“ש(.

רכבים עם דיסטרוניק פלוס: 
המקטעים מתחילת הסקאלה עד 
למהירות השמורה בזיכרון מוארים.

כאשר המנוע פועל, ביכולתך להשתמש 
בידית בקרת השיוט לשם הגבלת 

המהירות לכל מהירות מעל 30 קמ“ש.
לשמירת המהירות הנוכחית ואחזור 

המהירות האחרונה שנשמרה

 אזהרה
אם אתה מאחזר את המהירות השמורה 

וזו נמוכה מהמהירות הנוכחית, הרכב 
מאט.

אם אינך יודע את המהירות השמורה 
בזיכרון, הרכב עלול להאט בצורה בלתי 

צפויה. קיימת סכנת תאונה.
שים לב לתנאי הכביש והתנועה בו לפני 

אחזורה של מהירות השמורה בזיכרון. 
אם אינך יודע מהי המהירות השמורה 

בזיכרון, שמור שוב את המהירות הרצויה.

ידית בקרת שיוט
ee משוך משיכה קצרה את ידית בקרת

השיוט כלפיך )1(.

הגדרת מהירות

ידית בקרת שיוט
ee לכוונון המהירות המוגדרת

בהפרשים של 10 קמ“ש: לחץ 
לחיצה קצרה מעלה את ידית בקרת 
השיוט )1( מעבר לנקודת ההתנגדות 

לשם מהירות גבוהה יותר ומטה )2( 
למהירות נמוכה יותר.

או
ee החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה

מעבר לנקודת ההתנגדות עד להגדרת 
המהירות הרצויה. דחוף מעלה את 

ידית בקרת השיוט )1( עבור מהירות 
גבוהה יותר או מטה )2( עבור מהירות 

נמוכה יותר.
ee לכוונון המהירות המוגדרת

בהפרשים של 1 קמ“ש: לחץ לחיצה 
קצרה מעלה את ידית בקרת השיוט 

)1( עד לנקודת ההתנגדות לשם 
מהירות גבוהה יותר ומטה )2( 

למהירות נמוכה יותר.
או
ee החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה

עד לנקודת ההתנגדות עד להגדרת 
המהירות הרצויה. דחוף מעלה את 

ידית בקרת השיוט )1( עבור מהירות 
גבוהה יותר או מטה )2( עבור מהירות 

נמוכה יותר.
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נטרול ספידטרוניק משתנה

ידית בקרת שיוט
קיימות מספר דרכים לנטרול מערכת 

ספידטרוניק משתנה:
ee לחץ לחיצה קלה את ידית בקרת

השיוט לפנים )1(.
או
ee לחץ לחיצה קלה על ידית בקרת

השיוט בכיוון החץ )3(.
נורת הביקורת LIM )2( בידית בקרת 

השיוט כבית. מערכת ספידטרוניק 
משתנה מנוטרלת.

נבחרה מערכת בקרת שיוט או 
דיסטרוניק פלוס.

אם תלחץ את דוושת ההאצה מעבר 
לנקודת ההתנגדות )קיק-דאון( מערכת 

ספידטרוניק המשתנה מנוטרלת אבל רק 
אם מהירות נסיעתך הנוכחית אינה שונה 

ביותר מ- 20 קמ“ש בהשוואה לזו 
השמורה בזיכרון. במקרה זה יישמע אות 

אזהרה קולי.
לא ניתן לנטרל את תפקוד הספידטרוניק 

המשתנה על ידי בלימה.
המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון    

נמחקת עם הדממת המנוע.
ספידטרוניק קבוע

בעזרת המחשב המובנה ביכולתך להגביל 
באורח קבע את מהירות הרכב לערך שבין 

160 קמ“ש )לדוגמה, לנהיגה עם צמיגי 
 חורף( למהירות המרבית של הרכב 

) עמוד 236(.
מעט לפני שהושגה המהירות השמורה 
בזיכרון, היא מופיעה בצג הרב תפקודי.

מערכת ספידטרוניק קבוע נשארת פעילה 
גם אם מערכת ספידטרוניק המשתנה 

מנוטרלת.
לא תוכל לחרוג ממגבלת המהירות 

השמורה בזיכרון, אפילו אם תלחץ על 
דוושת ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות 

)קיק דאון(.

HOLD תפקוד
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
בעוזבך את הרכב; הוא עדיין יכול 

להתגלגל למרות שהוא נבלם על ידי 
תפקוד HOLD אם:

• יש תקלה במערכת או באספקת 	
המתח

• תפקוד HOLD מנוטרל על ידי לחיצה 	
על דוושת ההאצה, למשל על ידי 

אחד מנוסעי הרכב
• “התעסקות“ עם מערכת החשמל 	

בתא המנוע, המצבר או הנתיכים
• המצבר מנותק	

קיימת סכנת תאונה.
לפני שעוזבים את הרכב, נטרל תמיד את 

תפקוד HOLD ואבטח את הרכב מפני 
גלילה.

 HOLD אם דיסטרוניק פלוס או תפקוד  
מופעל, הרכב בולם אוטומטית 

במצבים מסוימים. כדי למנוע גרימת 
נזק לרכב, נטרל את דיסטרוניק פלוס 

ואת תפקוד HOLD במצבים הבאים או 
אחרים:

• בזמן גרירת הרכב	
• במתקן רחיצת מכוניות	

נטרל את תפקוד ( HOLD עמוד 194(.
הערות כלליות

תפקוד HOLD יכול לסייע לנהג במצבים 
הבאים:

• בתחילת הנסיעה, במיוחד בעליות 	
תלולות

• בביצוע תמרונים בשיפועים תלולים	
• בזמן המתנה בשיירה	



מערכות נהיגה194

יה
חנ

ה ו
יג

נה

הרכב מוחזק נייח בלי שהנהג יצטרך 
ללחוץ על דוושת הבלמים.

 HOLD השפעה הבלימה מבוטלת ותפקוד
מנוטרל עם הלחיצה על דוושת ההאצה 

לשם תחילת הנסיעה.
תנאי הפעלה

אתה יכול להפעיל את תפקוד HOLD אם:
• שהרכב נייח.	
• אם המנוע פועל, או הודם אוטומטית 	

.ECO start/ stop על ידי תפקוד
• דלת הנהג סגורה או אם חגורת 	

הבטיחות שלו חגורה.
• בלם החניה החשמלי משוחרר.	
• 	.N או D, R תיבת ההילוכים במצב
• מערכת דיסטרוניק פלוס מנוטרלת.	

HOLD הפעלת תפקוד

ee.וודא שתנאי ההפעלה מתקיימים
ee.לחץ על דוושת הבלמים
ee לחץ עוד, במהירות, על דוושת הבלמים

עד שתצוגת )HOLD )1 מופיעה בצג 
הרב תפקודי.

תפקוד HOLD מופעל. אתה יכול 
לשחרר את דוושת הבלמים.

אם הלחיצה הראשונה על דוושת    
הבלמים אינה מפעילה את תפקוד 

HOLD, המתן מעט ואז נסה שוב.
HOLD נטרול תפקוד

תפקוד HOLD מנוטרל אוטומטית אם:
• 	 D אתה מאיץ ותיבת ההילוכים במצב

.R או
• אתה מעביר את תיבת ההילוכים 	

.P למצב
• תפעיל שוב את הבלמים בלחץ מסוים 	

עד שהכיתוב HOLD נעלת מהצג הרב 
תפקודי.

• אתה מאבטח את הרכב באמצעות 	
בלם החניה החשמלי.

• אתה מפעיל את דיסטרוניק פלוס.	
לאחר פרק זמן, בלם החניה החשמלי    
מאבטח את הרכב ומשחרר את בלמי 

השירות.
בלם החניה החשמלי מאבטח את הרכב 
אוטומטית אם תפקוד HOLD מופעל ו-:

• ודלת הנהג פתוחה והנהג שחרר את 	
חגורת הבטיחות שלו.

• המנוע מודמם, אלא אם נוטרל 	
 ECO start/ אוטומטית על ידי תפקוד

.stop
• התרחשה תקלת מערכת.	
• אספקת המתח אינה מספקת.	

אם קרתה תקלה, יתכן גם שתיבת 
.P ההילוכים תשולב אוטומטית במצב

 RACE START 
)זינוק מרוצים(

הערות בטיחות חשובות
הקפד על אמצעי הזהירות הבאים    

 הנוגעים לתצורת SPORT )ספורט( 
) עמוד 76(.

RACE START מיועדת אך ורק לפעולה 
במסלולי מירוץ יעודיים.

RACE START מאפשרת האצה מיטבית 
ממצב עצירה. התנאי המקדמי לתפקוד 

זה היא פני כביש בעלי אחיזת כביש 
מתאימה.

תפקוד RACE START זמין רק לדגם    
.SL 63 AMG

תנאי הפעלה
 אתה יכול להפעיל את תפקוד

RACE START אם:
• הדלתות סגורות.	
• המנוע פועל והגיע לטמפרטורה של 	

כ- 800C. זה המצב כאשר טמפרטורת 
שמן המנוע בצג הרב תפקודי שבלוח 

המחוונים מפסיקה להבהב.
• תצורת ספורט מופעלת ) עמוד 76(	
• גלגל ההגה בכיוון נסיעה ישרה לפנים	
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• הרכב נייח ודוושת הבלמים לחוצה 	
)רגל שמאלית(

• 	D תיבת ההילוכים במצב
RACE START הפעלת

ee לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.

ee סובב ימינה את בורר תוכניות הנהיגה
) עמוד 165( עד שנורת RS נדלקת.

 RACE הצג הרב תפקודי מציג הודעת
 START Confirm: Paddle UP Cancel:

Paddle DOWN
אם תנאי ההפעלה אינם מתקיימים    
עוד, RACE START מנוטרלת. הצג 

 RACE הרב תפקודי מציג הודעת
.STAR cancelled

ee לנטרול:  משוך את המתג השמאלי
) עמוד 166( בגלגל ההגה.

או
ee לאישור: משוך את המתג הימני 

) עמוד 166( בגלגל ההגה.
 RACE START available הודעת

 RACE תפקוד( Depress accelerator
START זמין, לחץ על דוושת ההאצה( 

מופיעה בצג הרב תפקודי.
אם לא תלחץ על דוושת ההאצה עד    
 RACE הסוף בתוך 2 שניות, תפקוד
START מנוטרל. הצג הרב תפקודי 

 RACE START not מציג הודעת
 possible See Owner’s Manual

)תפקוד RACE START אינו אפשרי, 
ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג(.

ee .לחץ לגמרי את דוושת ההאצה
מהירות המנוע עולה ל- 3,500 סל“ד 

לפחות.
 RACE START Release brake הודעת

RACE START( to start, שחרר את 
הבלמים כדי להתחיל בנסיעה( מופיעה 

בצג הרב תפקודי.
אם לא תשחרר את דוושת הבלמים    

 RACE START בתוך 5 שניות, תפקוד
מנוטרל.

 RACE הצג הרב תפקודי מציג הודעת
.STAR cancelled

ee הסר את רגלך מדוושת הבלמים אבל
המשך להחזיק את דוושת ההאצה 

לחוצה.
הרכב מתחיל בנסיעה בהאצה מרבית.

בצג הרב תפקודי מופיעה הודעת 
 RACE START( RACE START active

פעיל(.
RACE START מנוטרל כאשר הרכב מגיע 
למהירות של כ- 50 קמ“ש. תוכנית נהיגה 

+S מופעלת. תצורת ספורט נשארת 
פעילה.

תצורת RACE START מנוטרלת מיידית 
אם תשחרר את דוושת ההאצה במהלך 

RACE START או אם אחד מתנאי 
ההפעלה אינו מתקיים עוד. אם הצג הרב 
 RACE START not תפקודי מראה הודעת

 RACE( possible See Owner’s Manual
START איננו אפשרי, ראה בספר הוראות 

ההפעלה לנהג(.
לאחר שימוש בתפקוד מספר פעמים    
ברציפות, RACE START לא יהיה זמין 

עד לנסיעה של מרחק מסוים.

מערכת שיכוך אדפטיבית
הערות כלליות

מערכת המתלים המתכווננת מתאימה 
עצמה לתנאי הנסיעה המסוימים. 

ההתאמה תלויה בבחירתך האישית, 
למשל ספורטיבית או נוחות. בחירתך 
נשארת שמורה אפילו אם תוציא את 

המפתח ממתג ההתנעה.
בחירת כוונון ספורטיבי
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ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם נורת הביקורת )2( אינה
דולקת: לחץ על לחצן )1(.

נורת הביקורת )2( נדלקת. בחרת 
שמערכת המתלים תפעל בתצורה 

ספורטיבית.
מופיעה הודעה SPORT )ספורט( בצג 

הרב תפקודי.
ההגדרה הנוקשה יותר של המתלים 

בתצורת ספורט מבטיח מגע טוב אף יותר 
עם פני הכביש. בחר בתצורה זו אם ברצונך 

לחוות מגע ישיר עם פני הכביש בעת 
שימוש בסגנון נהיגה ספורטיבי, למשל 

כבישים משניים מפותלים.
בחירת כוונון נוחות

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם נורת הביקורת )2( אינה
דולקת: לחץ על לחצן )1(.

נורת הביקורת )2( נדלקת. בחרת 
שמערכת המתלים תפעל בתצורת 

נוחות.
מופיעה הודעה COMFORT )נוחות( 

בצג הרב תפקודי.
בתצורת נוחות, תכונות הנהיגה של רכבך 

הן נוחות יותר. בחר בתצורה זו אם אתה 
מעדיף סגנון נהיגה נוח ויותר.

 בקרת מרכב אקטיבית 
)AMG למעט רכבי(

גובה הרכב
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
הרכב יונמך קלות אם:

• בחרת בכוונון מתלים לתצורה 	
ספורטיבית בגובה רגיל

• ודוממת את המנוע	
אנשים בקרבת קשת הגלגל או מתחת 

לרכב עלולים להילכד. קיימת סכנת 
פציעה.

וודא שאף אחד לא נמצא בקרבת קשת 
הגלגל או מתחת לרכב כאשר אתה 

מדומם את המנוע.
כאשר המנוע מודמם, הרכב מונמך אם   

נבחרה תצורת כוונון מתלים לתצורת 
SPORT והרכב בגובה רגיל. הרכב 

מונמך אוטומטית בכ- 10 מ“מ. וודא 
שבעת חניה אתה ממקם את הרכב כך 
שהוא אינו יוצר מגע עם המדרכה שכן 
הרכב יונמך. אחרת רכבך עלול להינזק.

על מנת להפחית בצריכת הדלק ולשפר 
את דינמיקת הנהיגה, הרכב מונמך ככל 

שמהירותו עולה. בשעת כוונון מתלים 
לתצורת SPORT, הרכב מנומך בכ- 13 
מ“מ, עם תצורת נוחות בכ- 5 מ“מ לכל 

היותר. ככל שהמהירות יורדת, הרכב 
מתרומם עד לגובה המוגדר.

בחר בהגדרת “NORMAL“ לתנאי כביש 
רגילים ו- “RAISED“ למצבים שבהם 

נעשה שימוש בשרשראות שלג או 
לכבישים בעלי איכות ירודה. בחירתך 

נשארת שמורה בזיכרון אפילו אם תוציא 
את המפתח ממתג ההתנעה.
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הגדרת גובה מוגבה

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee 120 וודא שלא לחרוג ממהירות של
קמ“ש.

ee אם נורת הביקורת )2( אינה
דולקת: לחץ על לחצן )1(.

 ECO אם המנוע הודמם על ידי תפקוד
start/stop, הוא מותנע עכשיו מחדש.

נורת הביקורת )2( נדלקת. הרכב 
מכוונן לגובה המוגבה.

הגדרת גובה רגיל

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם נורת הביקורת 2 דולקת: לחץ
על לחצן )1(.

נורת הביקורת 2 כבית. הרכב מכוונן 
לגובה רגיל.

הגדרת “גובה מוגבה“ מנוטרלת אם אתה:
• נוהג במהירות העולה על 120 קמ“ש.	
• נוהג במשך 3 דקות במהירות העולה 	

על 80 קמ“ש.

כוונון מתלים
הערות כלליות

מערכת המתלים ABC המפוקחת 
אלקטרונית מאופיינת בדינמיקת נהיגה 

ונסיעה נוחה.
מערכת המתלים ABC מכווננת פרטנית 

לכל גלגל ותלוי ב:
• תנאי פני השטח, למשל מהמורות	
• העומס ברכב	
• בחירתך האישית בלחצן ספורט או 	

נוחות
בחירתך נשארת שמורה בזיכרון אפילו אם 

תוציא את המפתח ממתג ההתנעה.
בחירת כוונון ספורטיבי

eeוודא שהמנוע פועל או שהוא
.ECO start/stop הודמם על ידי תפקוד

ee אם נורת הביקורת )2( אינה
דולקת:  לחץ על לחצן )1(.

נורת הביקורת )2( נדלקת. בחרת 
שמערכת המתלים תפעל בתצורה 

ספורטיבית.
 ABC Active Body Control הודעת

SPORT )ספורט, בקרת מרכב 
אקטיבית ABC( מופיעה בצג.

ההגדרה הנוקשה יותר של המתלים 
בתצורת ספורט מבטיחה מגע טוב אף 

יותר עם פני הכביש.
בחר בתצורה זו אם אתה מעדיף כוונון 

קשיח יותר של המתלים.
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בחירת כוונון נוחות

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם נורת הביקורת )2( אינה
דולקת: לחץ על לחצן )1(.

נורת הביקורת )2( נדלקת. בחרת 
שמערכת המתלים תפעל בתצורת 

נוחות.
 ABC Active Body Control הודעת
COMFORT )ספורט, בקרת מרכב 

אקטיבית ABC( מופיעה בצג.
בתצורת נוחות, תכונות הנהיגה של רכבך 

הן נוחות יותר. בחר בתצורה זו אם אתה 
מעדיף סגנון נהיגה נוח ויותר.

COMAND תפריט תנאי נהיגה בצג

בצג COMAND אתה יכול להציג מערכות 
נהיגה מסוימות, תוכניות נהיגה ומידע 

נוסף.
ee וודא שהמפתח במצב 2 במתג

ההתנעה.
ee COMAND Online וודא שמערכת

פעילה ) עמוד 293(.

ee.)1( לחץ על לחצן
התצוגה המתאימה מופיעה בצג 

.COMAND מערכת

COMAND לדוגמה: תצוגה בצג
בחירת גובה מוגבה ) עמוד 196(( 1)
פעילות תמוכות קפיץ ABC לתמיכת ( 2)

גלגול ועלרוד )מעלה/מטה(.
כוונון מתלים שנבחר, למשל ( 3)

ספורטיביות או נוחות ) עמוד 197(
G-FORCE )תאוצה אורכים ורוחבית(( 4)
גובה רכב עכשווי( 5)

)AMG בקרת מרכב אקטיבית )רכבי
גובה הרכב

הערות בטיחות חשובות
הרכב מונמך מעט כאשר המנוע מודמם.

 אזהרה
איברי אנשים עלולים להילכד אם אלו 

נמצאים מתחת לרכב או בין מרכב הרכב 
לבין הצמיגים כאשר הרכב מונמך. 

קיימת סכנת פציעה.
בעת הנמכת הרכב, וודא שאף אחד אינו 

נמצא מתחת לרכב או בקרבת בתי 
הגלגלים.
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אם בחרת בגובה רגיל ודוממת את   
המנוע, הרכב מונמך. הרכב מונמך 

אוטומטית בכ- 10 מ“מ. וודא שבעת 
חניה אתה ממקם את הרכב כך שהוא 
אינו יוצר מגע עם המדרכה שכן הרכב 

יונמך. אחרת רכבך עלול להינזק.
על מנת להפחית בצריכת הדלק ולשפר 
את דינמיקת הנהיגה, הרכב מונמך ככל 

שמהירותו עולה. בכוונון מתלים ספורטיבי, 
הרכב מונמך בכ- 13 מ“מ, בתצורת נוחות 

בכ- 5 מ“מ לכל היותר. ככל שהמהירות 
מופחתת, הרכב מוגבה עד לגובה שהוגדר.

בחר בהגדרת “NORMAL“ לתנאי כביש 
רגילים ו- “RAISED“ למצבים שבהם 

נעשה שימוש בשרשראות שלג או 
לכבישים בעלי איכות ירודה.

הגדרת גובה מוגבה

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee 120 וודא שלא לחרוג ממהירות של
קמ“ש.

ee אם סמל )2( אינו מוצג: לחץ על
לחצן  או  בגלגל ההגה לשם 

בחירת תפריט .Assist )עזר(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

Level גובה.
ee. לחץ על לחצן 

 Raise level )1( מופיעה ההודעה הבאה
.)OK הגבה את הגובה עם( with OK

ee. לחץ על לחצן 
 ECO אם המנוע הודמם על ידי תפקוד

start/stop, הוא מותנע עכשיו מחדש.
מופיע סמל )2(. הרכב מכוונן לגובה 

המוגבה.

הגדרת גובה רגיל

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם סמל )2( מוצג: לחץ על לחצן
 או   בגלגל ההגה לשם 

בחירת תפריט .Assist )עזר(.
ee לחץ על לחצן  או   לבחירת

Level גובה.
ee. לחץ על לחצן 

ההודעה הבאה מופיעה לפרק זמן 
קצר: Lower level with OK. )גובה נמוך 

.)OK עם
ee. לחץ על לחצן 

סמל )2( מתעמעם. הרכב מכוונן 
לגובה רגיל.

הגדרת “גובה מוגבה“ מנוטרלת אם אתה:
• נוהג במהירות העולה על 120 קמ“ש.	
• נוהג במשך 3 דקות במהירות העולה 	

על 80 קמ“ש.
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כוונון מתלים
הערות כלליות

מערכת המתלים ABC המפוקחת 
אלקטרונית מאופיינת בדינמיקת נהיגה 

ונסיעה נוחה.
מערכת המתלים ABC מכווננת פרטנית 

לכל גלגל ותלוי ב:
• תנאי פני השטח, למשל מהמורות	
• העומס ברכב	
• בחירתך האישית בלחצן ספורט או 	

נוחות
בחירת כוונון ספורטיבי

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם נורת הביקורת )2( אינה
דולקת: לחץ על לחצן )1(.

נורת הביקורת )2( נדלקת. בחרת 
שמערכת המתלים תפעל בתצורה 

ספורטיבית.
 AMG Ride Control SPORT הודעת

)בקרת נסיעה AMG, ספורט( מופיעה 
בצג הרב תפקודי.

ההגדרה הנוקשה יותר של המתלים 
בתצורת ספורט מבטיחה מגע טוב אף 

יותר עם פני הכביש. בחר בתצורה זו אם 
אתה מעדיף כוונון קשיח יותר של 

המתלים.

בחירת כוונון נוחות

ee וודא שהמנוע פועל, או שהודמם על ידי
.ECO start/ stop תפקוד

ee אם נורת הביקורת 2 דולקת: לחץ
על לחצן )1(.

נורת הביקורת 2 כבית. בחרת 
שמערכת המתלים תפעל בתצורת 

נוחות.
 AMG Ride Control COMFORT הודעת

)בקרת נסיעה AMG, נוחות( מופיעה 
בצג הרב תפקודי.

בתצורת נוחות, תכונות הנהיגה של רכבך 
הן נוחות יותר. בחר בתצורה זו אם אתה 

מעדיף סגנון נהיגה נוח ויותר.
COMAND תפריט תנאי נהיגה בצג

בצג COMAND את יכול להציג מערכות 
נהיגה מסוימות, תוכניות נהיגה ומידע 

נוסף.
ee אחזר את תפריט תנאי הנהיגה בצג

( COMAND עמוד 310(.
התצוגה המתאימה מופיעה בצג 

.COMAND מערכת
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COMAND לדוגמה: תצוגה בצג
בחירת גובה מוגבה ) עמוד 198(( 1)
פעילות תמוכות קפיץ ABC לתמיכת ( 2)

גלגול ועלרוד )מעלה/מטה(.
כוונון מתלים שנבחר, למשל ( 3)

ספורטיביות או נוחות ) עמוד 200(
G-FORCE )תאוצה אורכים ורוחבית(( 4)
גובה רכב עכשווי( 5)

פרקטרוניק
הערות בטיחות חשובות

מערכת פרקטרוניק היא מערכת עזר חניה 
אלקטרונית עם חיישנים על-קוליים. היא 

מציינת בצורה חזותית וקולית את המרחק 
בין רכבך לבין העצם/חפץ.

מערכת פרקטרוניק היא אמצעי עזר 
בלבד. אין היא מהווה תחליף לערנותך 

לסביבה המיידית. האחריות לתמרון זהיר 
וחניה נשארת עליך – הנהג. בזמן תמרון 

וחניה, וודא שאין אנשים, בעלי חיים או 
עצמים בטווח התמרון והחניה.

בזמן חניה, שים לב במיוחד לחפצים   
שמעל או מתחת לחיישנים, כדוגמת 

אדניות פרחים או מוטות גרירה של 
גרורים. מערכת פרקטרוניק אינה 

מאתרת חפצים כגון אלה, כאשר אלו 
בסביבה המיידית של הרכב. אחרת, 

אתה עלול לגרום נזק לרכב או 
לחפצים.

החיישנים עלולים שלא לאתר שלג 
וחפצים הסופגים מקורות על-קוליים. 

מקורות על-קוליים, כדוגמת מתקני 
רחיצת מכוניות אוטומטיים, בלמי אוויר 
של משאיות או מקדחות פניאומטיות, 

יכולים לגרום לתקלות במערכת 
פרקטרוניק.

מערכת פרקטרוניק עלולה שלא 
לפעול כהלכה על משטחים בלתי 

אחידים.
מערכת פרקטורניק מופעלת אוטומטית 

אם אתה:
• פותח את מתג ההתנעה	
• 	 D, R משלב את תיבת ההילוכים למצב

.N או
• לשחרר את בלם החניה החשמלי	

מערכת פרקטרוניק מנוטרלת במהירויות 
שמעל 18 קמ“ש. היא מופעלת שוב 

במהירויות נמוכות יותר.
מערכת פרקטרוניק בודקת את האזור 

שסביב הרכב באמצעותם של שישה 
חיישנים המותקנים בפגוש הקדמי 

וארבעה חיישנים בפגוש האחורי.
טווח החיישנים
הערות כלליות

מערכת פרקטרוניק אינה מביאה בחשבון 
מכשולים הממוקמים:

• מתחת לטווח האיתור, למשל בני אדם, 	
חיות או עצמים

• מעל טווח האיתור, למשל מטענים 	
תלויים, מקטעי זנב או משטחי 

העמסה של משאיות חלוקת טובין

לדוגמה: חיישנים בפגוש הקדמי, צד ( 1)
שמאל
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מראה צד

מבט מלמעלה
החיישנים חייבים להיות נקיים מכל לכלוך, 
קרח ובוץ. אחרת, אלו עלולים שלא לפעול 

כהלכה.
נקה בקביעות את החיישנים תוך נקיטת 

אמצעי זהירות שלא לשרוט או להסב להם 
נזק ) עמוד 539(.
חיישנים קדמיים

100 ס“מאמצע, לערך
60 ס“מפינות, לערך

חיישנים אחוריים

120 ס“מאמצע, לערך
80 ס“מפינות, לערך

מרחק מינימלי

20 ס“מאמצע, לערך
15 ס“מפינות, לערך

אם ישנו מכשול בתוך טווח זה, תצוגות 
האזהרה המתאימות נדלקות ונשמע אות 

אזהרה קולי. אם המרחק נמצא מתחת 
למרווח המינימום, הוא עשוי שלא 

להיראות עוד.

תצוגות אזהרה

תצוגת אזהרה לאזור הקדמי
מקטעים בצדו השמאלי של הרכב( 1)
מקטעים בצדו הימני של הרכב( 2)
מקטעים המציגים מוכנות תפעולית( 3)

תצוגות האזהרה מציגות את המרחק בין 
החיישנים למכשול. תצוגת האזהרה לאזור 

הקדמי ממוקמת מעל לוח המכשירים, 
מעל פתחי האוורור המרכזיים. תצוגת 

האזהרה של האזור האחורי נמצאת על 
כיסוי מאחורי המושבים בתא האחורי.

תצוגת האזהרה לכל אחד מצידי הרכב 
מחולקת לחמשה מקטעים צהובים ושני 

מקטעים אדומים. פרקטרוניק פעילה אם 
המקטעים הצהובים המצביעים על 

מוכנות תפעולית )3( דולקים.
המצב הנבחר של תיבת ההילוכים והכוון 

שאליו נגלל הרכב הם הקובעים איזו 
תצוגת אזהרה פעילה, כאשר המנוע פועל.

מצב תיבת 
ההילוכים

תצוגת אזהרה

Dאזור קדמי פעיל
R, N או שהרכב 
נגלל )נע( לאחור

אזורים קדמי 
ואחורי פעילים

Pאין אזורים פעילים
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מקטע אחד או יותר נדלקים כאשר הרכב 
מתקרב למכשול, תלוי במרחק הרכב 

מהמכשול.
• אזור קדמי: לאחר המקטע השישי, 	

יישמע לסירוגין אות אזהרה קולי. 
מהמקטע השביעי, תשמע אזהרה 
קולית רציפה למשך כשתי שניות. 

הדבר מצביע על כך שהגעת עכשיו 
למרחק המינימלי.

• אזור אחורי: מהמקטע הראשון ואילך, 	
יישמע לסירוגין אות אזהרה קולי. 

תדירות האות הקולי תלך ותתקצר 
לאחר כל מקטע. לאחר המקטע 

השביעי, תשמע אזהרה קולית רציפה 
למשך כשתי שניות. הדבר מצביע על 
כך שהגעת עכשיו למרחק המינימלי.

הפעלת/נטרול פרקטרוניק

נורת ביקורת( 1)
הפעלת/נטרול פרקטרוניק( 2)

אם נורת ביקורת )1( דולקת, מערכת 
פרקטרוניק מנוטרלת. עזר החניה 

האקטיבית מנוטרל אז גם הוא.
מערכת פרקטרוניק מופעלת    

אוטומטית עם סיבוב מפתח ההתנעה 
למצב 2 במתג ההתנעה.
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בעיות עם פרקטרוניק

גורם אפשרי / תוצאות ו- @ פתרונותבעיה
רק המקטעים 

האדומים בתצוגת 
האזהרה של 
פרקטרוניק 

דולקים. כמו כן, 
נשמע אות אזהרה 

קולי למשך כ- 2 
שניות.

מערכת 
פרקטרוניק 

מנוטרלת לאחר 
כ- 5 שניות ונורת 
הביקורת בלחצן 

פרקטרוניק 
נדלקת.

יש תקלה במערכת פרקטרוניק והיא נותקה.
ee אם הבעיה נמשכת, דאג לבדיקת מערכת פרקטרוניק במוסך

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

רק המקטעים 
האדומים בתצוגת 

האזהרה של 
פרקטרוניק 

דולקים. מערכת 
פרקטרוניק 

מנוטרלת לאחר 
כ- 5 שניות.

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שישנה הפרעה.
ee.)539 עמוד ( נקה את חישני פרקטרוניק
ee.פתח שוב את מתג ההתנעה

הבעיה יכולה להיגרם על ידי מקור רדיו חיצוני או גלים על-קוליים.
ee.בדוק אם תפקודי מערכת פרקטרוניק פועלים במיקום אחר

עזר חניה אקטיבית
הערות בטיחות חשובות

עזר החניה האקטיבית הוא אמצעי עזר 
בלבד. אין היא מהווה תחליף לערנותך 
לסביבה המיידית. אתה הוא האחראי 

תמיד לתמרון וחניה בטוחים בזמן חניה או 
תמרון, וודא שאין אנשים, בעלי חיים או 

עצמים באזור בו אתה מתמרן.

 אזהרה
הרכב יסטה הצידה בזמן חניה ועלול 

להביא אותך לאזורים של נתיב הנסיעה 
הנגדית.

כתוצאה, אתה עלול להתנגש 
במשתמשי כביש אחרים. קיימת סכנת 
תאונה. בזמן חניה, שים לב למשתמשי 

כביש אחרים. על פי הצורך, עצור את

הרכב לשם ביטול תהליך החניה של 
מערכת עזר החניה האקטיבית.

אם הדבר בלתי נמנע, עליך לנהוג מעל   
המכשולים, כדוגמת מדרכות, באיטיות 

ולא בזווית חדה. אחרת, אתה עלול 
להסב נזק לגלגלים או לצמיגים.

עזר החניה האקטיבית עשוי לפעמים 
להמליץ על מקומות חניה שאינם 

מתאימים לחניה, למשל:
• באזור בו החניה או העצירה אסורים	
• בקדמת פניות או כניסות ויציאות	
• על משטחים שאינם מתאימים	

המלצות חניה:
• בכבישים צרים, חלוף על פני מקום 	

החניה קרוב ככל האפשר.
• מקומות חניה מלוכלכים או מכוסי 	

צמחים או תפוסים על ידי מוטות גרירה 
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עשויים להתגלות בצורה לא נכונה או 
שלא יתגלו כלל.

• שלג או גשם חזק עלול לגרום למדידת 	
מקום החניה בצורה לא מדויקת.

• שים לב להודעות האזהרה של 	
פרקטרוניק ) עמוד 202( תוך כדי 

תהליך החניה.
• בכל עת אתה יכול להתערב בתהליך 	

ההיגוי לשם ביצוע התיקונים 
הנדרשים. מערכת עזר החניה 

האקטיבית תנוטרל.
• כאשר מובילים מטען החורג מעבר 	

למידות הרכב, אסור לך להשתמש 
במערכת עזר החניה האקטיבית.

• לעולם אין להשתמש בעזר החניה 	
האקטיבית כאשר ברכב מותקנות 

שרשראות שלג.
• וודא שלחץ האוויר בצמיגים תמיד 	

תקין. לזה יש השפעה ישירה על 
תכונות החניה של הרכב.

הערות כלליות
מערכת עזר החניה היא מערכת 

אלקטרונית בעלת הפעלה על-קולית. 
ההפעלה העל-קולית נועדה למדידת 

הכביש משני צידי הרכב.
מרווח חניה מתאים מצוין על ידי סמל 
חניה. התערבות היגוי אקטיבית יכולה 

לסייע לך במהלך החניה.
 אתה גם יכול להשתמש בפרקטרוניק 

) עמוד 201(. כאשר מערכת פרקטרוניק 
מנותקת, גם מערכת עזר החניה 

האקטיבית אינה זמינה.
השתמש בעזר החניה האקטיבית 

למקומות חניה:
• המקבילים לכיוון הנסיעה	
• על כבישים ישרים, ללא פיתולים.	
• שהם באותו הגובה כמו הכביש, למשל, 	

לא על משטח לא סלול
חניה

הערות בטיחות חשובות
חפצים הממוקמים מעל לגובה תחום 

הגילוי של מערכת עזר החניה האקטיבית 
לא יאותרו כאשר נמדד מקום החניה. אלו 

אינם נלקחים בחשבון כאשר תהליכי 
החניה מחושבים, למשל מטענים בולטים, 
מקטעים אחוריים או משטחי העמסה של 

טובין. בנסיבות מסוימות, מערכת עזר 
החניה האקטיבית עשויה להנחות אותך 

לתוך מפרץ חניה בשלב מוקדם מדי.

 אזהרה
אם ישנם עצמים מעל לטווח האיתור, 
עזר החניה האקטיבית עלול להתחיל 

ולבצע פעולות היגוי למקום החניה 
מוקדם מדי. כתוצאה, אתה עלול לגרום 

להתנגשות. קיימת סכנת תאונה.
אם ישנם עצמים מעל לאזור האיתור, 
עצור את הרכב ונטרל את עזר החניה 

האקטיבית.

 אזהרה
עזר החניה האקטיבית הוא רק אמצעי 
עזר המתערב אקטיבית בהיגוי. אם לא 

תפעיל את הבלמים בעצמך קיימת 
סכנת תאונה.

הפעל בעצמך את הבלמים בזמן תמרון 
וחניה.

איתור מקומות חניה

לדוגמה: מקום חניה שאותר
מערכת עזר החניה האקטיבית מופעלת 
אוטומטית בזמן נסיעה לפנים. המערכת 
פעילה במהירויות של עד כ- 35 קמ“ש. 

בעודה פועלת, המערכת מאתרת ומודדת 
באופן עצמאי מקומות חניה קיימים משני 

צידי הרכב. כאשר אתה נוסע במהירות 
מתחת ל- 30 קמ“ש, אתה תראה סמל 

חניה )2( כמחוון מצב בלוח המחוונים. 
כאשר אותר מקום חניה, מופיע גם חץ 

ימינה )3( או שמאלה )1(.
עזר החניה האקטיבית מציג כסטנדרט 

מקומות חניה בצד הנוסע הקדמי. מקומות 
חניה בצד הנהג מוצגים עם הפעלת איתות 

הפניה בצד הנהג. אם אתה רוצה להחנות 
במקום הנמצא בצד הנהג, על פנסי איתות 
הפניה בצד הנהג להישאר פעילים. איתות 
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הפניה חייב להישאר פעיל עד שתאשר את 
השימוש בעזר החניה האקטיבית על ידי 

לחיצה על לחצן  שבגלגל ההגה הרב 
תפקודי.

מערכת עזר החניה האקטיבית רק תאתר 
מקומות חניה:

• המקבילים לכיוון הנסיעה	
• שהם ברוחב של 1.5 מטר לפחות	
• שהם ב- 1.0 מטר לפחות ארוכים 	

מרכבך
מקום החניה מוצג בעודך חולף על פניו 

ועד שאתה נמצא במרחק של כ- 15 מטר 
ממנו.

נסיעה לאחור לתוך מקום חניה
ee עצור את הרכב כאשר סמל מקום

החניה מציג את מקום החניה 
המבוקש בלוח המחוונים.

ee.R שלב את תיבת ההילוכים במצב
:Start Park Assist? Yes: OK No עזר 

חניה אקטיבית? כן: OK לא:
מופיעה הודעת  בצג הרב 

תפקודי.
ee  לביטול התהליך: לחץ על לחצן

בגלגל ההגה הרב תפקודי או המשך 
בנסיעה.

או
ee לביצוע חניה באמצעות מערכת

עזר החניה האקטיבית: לחץ על 
לחצן  בגלגל ההגה הרב תפקודי.
 Park Assist active Accelerate הודעת

 and brake Observe surroundings
)מערכת עזר החניה האקטיבית 

מאיצה ובולמת, שים לב לסביבה( 
מופיעה בצג הרב תפקודי.

ee.שחרר את גלגל ההגה הרב תפקודי
ee הסע את הרכב לאחור תוך שאתה

מוכן לבלום בכל עת. בעת נסיעה 
לאחור, אל תחרוג ממהירות מרבית 

של 10 קמ“ש. אחרת, עזר החניה 
האקטיבית ינוטרל.

בזמן חניה במקומות חניה צרים, תפיק    
את תוצאות החניה הטובות ביותר על 
ידי נסיעה לאחור ככל הניתן. בעשותך 

כן, שים לב גם להודעות מערכת 
פרקטרוניק.

ee עצור מיד עם הישמע אות אזהרה קולי
רציף ממערכת פרקטרוניק, אם לא 

לפני.
יתכן ויידרש תמרון נוסף במקומות 

חניה צרים.
 Park Assist active Select D הודעת
)D עזר חניה אקטיבית בחר במצב(

 Observe surroundings מופיעה הודעת
)שים לב לסביבה( בצג הרב תפקודי.

ee D העבר את תיבת ההילוכים למצב
בעוד הרכב נייח.

מערכת עזר החניה האקטיבית מבצעת 
מיד פעולת היגוי בכיוון ההפוך.

 Park Assist active Accelerate and הודעת
brake Observe surroundings )מערכת 
עזר החניה האקטיבית מאיצה ובולמת, 

שים לב לסביבה( מופיעה בצג הרב 
תפקודי.

את התוצאות הטובות ביותר תשיג על    
ידי המתנה להשלמת תהליך ההיגוי 

לפני תחילת הנסיעה.
ee.סע לפנים והייה מוכן לבלום בכל עת
ee עצור מיד עם הישמע אות אזהרה קולי

רציף ממערכת פרקטרוניק, אם לא 
לפני.

הודעת Park Assist active Select R )עזר 
חניה אקטיבית בחר במצב R( מופיעה 

הודעת Observe surroundings )שים לב 
לסביבה( בצג הרב תפקודי.

ee סע לפנים ולאחור בהתאם למידע
המוצג בצג הרב תפקודי.

מיד עם השלמת תהליך החניה, מופיעה 
הודעת Park Assist switched off )עזר 

החניה האקטיבית נוטרל( בצג הרב 
תפקודי. מערכת פרקטרוניק ממשיכה 

להיות זמינה.
ee.בצע תמרונים על פי הצורך
ee הקפד תמיד על הודעות האזהרה

 המוצגות על ידי פרקטרוניק 
) עמוד 202(.

המלצות חניה:
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• בכבישים צרים, חלוף על פני מקום 	
החניה קרוב ככל האפשר.

• מקומות חניה מלוכלכים או מכוסי 	
צמחים או תפוסים על ידי מוטות גרירה 

עשויים להתגלות בצורה לא נכונה או 
שלא יתגלו כלל.

• שלג או גשם חזק עלול לגרום למדידת 	
מקום החניה בצורה לא מדויקת.

• הדרך בה ממוקם רכבך במקום החניה, 	
לאחר החניה, תלוי במספר גורמים. אלו 

כוללים את המיקום והצורה של כלי 
רכב חונים מלפניך או מאחור ובמצב 

המקום. במקרים מסוימים עזר החניה 
האקטיבית תנחה אותך רחוק מדי לתוך 

מקום החניה, או לא מספיק רחוק 
לתוכו. במקרים מסוימים, הדבר עלול 
גם להוביל לכך שתובל לרוחב מדרכה 

או לתוכה. במידת הצורך, יהיה עליך 
לבטל את תהליך החניה באמצעות 

מערכת עזר החניה האקטיבית.
• אתה גם יכול לשלב הילוך קדמי בטרם 	

עת. הרכב מתכוונן מחדש ולא יסע 
רחוק מדי לתוך מקום החניה. במידה 
ומחליפים הילוך מוקדם מדי, תהליך 

החניה יבוטל. מקום חניה נגיש לא ניתן 
להשיג עוד ממיקום זה.

יציאה ממקום חניה
עזר החניה האקטיבית יכול לעזור רק בעת 

יציאה ממקום חניה אם חנית בו בעזרת 
מערכת עזר החניה האקטיבית.

ee.התנע את המנוע
ee הפעל את איתות הפניה בצד הפונה

לרחוב.
ee.R או D שלב להילוך

:Start Park Assist? Yes: OK No עזר 
חניה אקטיבית? כן: OK לא: מופיעה 

הודעת  בצג הרב תפקודי.
ee  לביטול התהליך: לחץ על לחצן

בגלגל ההגה הרב תפקודי או המשך 
בנסיעה.

או
ee ליציאה ממקום חניה באמצעות

עזר החניה האקטיבית: לחץ על 
לחצן  בגלגל ההגה הרב תפקודי.

 Park Assist active Accelerate הודעת
 and brake Observe surroundings

)מערכת עזר החניה האקטיבית 
מאיצה ובולמת, שים לב לסביבה( 

מופיעה בצג הרב תפקודי.
ee.שחרר את גלגל ההגה הרב תפקודי
ee ,הסע את הרכב לאחור או סע לפנים

תוך שאתה מוכן לבלום בכל עת. בעת 
יציאה ממקום החניה, אל תחרוג 
ממהירות מרבית של 10 קמ“ש. 

אחרת, עזר החניה האקטיבית ינוטרל.
ee עצור מיד עם הישמע אות אזהרה קולי

רציף ממערכת פרקטרוניק, אם לא 
לפני.

ee או D העבר את תיבת ההילוכים למצב
R כנדרש בעוד הרכב נייח.

מערכת עזר החניה האקטיבית 
מבצעת מיד פעולת היגוי בכיוון ההפוך.
את התוצאות הטובות ביותר תשיג על    

ידי המתנה להשלמת תהליך ההיגוי 
לפני תחילת הנסיעה.

אם אתה נוסע לאחור לאחר ההפעלה, 
גלגל ההגה מוזז למצב נסיעה ישרה 

לפנים.
ee הסע את הרכב לפנים או לאחור תוך

שאתה מוכן לבלום בכל עת.
ee עצור מיד עם הישמע אות אזהרה קולי

רציף ממערכת פרקטרוניק, אם לא 
לפני.

ee סע לפנים ולאחור על פי תצוגת
האזהרה של מערכת פרקטרוניק.

ברגע שיצאת לגמרי ממקום החניה, גלגל 
ההגה מוזז למצב נסיעה ישרה לפנים. אתה 

 Park תשמע אות אזהרה קולי והודעת
Assist switched off )מערכת עזר החניה 

מנוטרלת( תופיע בצג הרב תפקודי. אז יהיה 
עליך לבצע היגוי ולהשתלב בתנועה בעצמך 

מערכת פרקטרוניק עדיין זמינה.
ביטול/נטרול מערכת עזר חניה 

אקטיבית
אתה יכול לנתק/לנטרל בכל עת את 

מערכת עזר החניה האקטיבית.
ee הפסק את תנועת גלגל ההגה הפגום

או בצע היגוי בעצמך.
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מערכת עזר החניה האקטיבית תנותק/
תנוטרל מיידית. בצג הרב תפקודי מופיעה 

הודעת Park Assist cancelled )מערכת 
עזר החניה נותקה/נוטרלה(.

או
ee לחץ על לחצן פרקטרוניק בקונסולה

המרכזית ) עמוד 203(.
מערכת פרקטרוניק מנותקת ומערכת 

עזר החניה האקטיבית מנותקת/
מנוטרלת מיידית.

 Park בצג הרב תפקודי מופיעה הודעת
Assist cancelled )מערכת עזר החניה 

האקטיבית מנותקת(.
מערכת עזר החניה האקטיבית מנותקת/

מנוטרלת אוטומטית אם:
• חניה באמצעות מערכת עזר החניה 	

האקטיבית אינה אפשרית עוד.
• אתה נוהג במהירות מעל 10 קמ“ש.	
• גלגל מסבסב ומערכת ®ESP מתערבת 	

 ESP  או תקולה. נורת האזהרה
נדלקת בלוח המחוונים.

נשמע אות אזהרה קולי. סמל מקום 
 Park Assist החניה נעלם והודעת

cancelled )מערכת עזר החניה מנותקת/
מנוטרלת( מופיעה בצג הרב תפקודי.

כאשר מערכת עזר החניה האקטיבית 
מנותקת/מנוטרלת, אתה חייב לבצע שוב 

פעולות היגוי בעצמך.

מצלמת נסיעה לאחור
הערות בטיחות חשובות

מצלמת הנסיעה לאחור היא אמצעי עזר 
בלבד. אין היא מהווה תחליף לערנותך 

לסביבה המיידית. האחריות לתמרון זהיר 
וחניה נשארת עליך – הנהג. בזמן תמרון 

וחניה, וודא שאין אנשים, בעלי חיים או 
עצמים בטווח התמרון והחניה.

בנסיבות מסוימות, מצלמת הנסיעה 
לאחור לא תפעל, או שתפעל באופן 

מוגבל:
• אם הדלת האחורית פתוחה	
• בגשם כבד, שלג או ערפל	
• בלילה או במקומות חשוכים מאוד	
• אם המצלמה חשופה לאור לבן בוהק	

• אם האזור מואר בתאורה פלורסצנטית 	
או תאורת LED )הצג עשוי לרצד(

• אם חל שינוי פתאומי בטמפרטורה, 	
למשל, כאשר נוהגים למוסך מחומם 

בחורף
• אם עדשת המצלמה מלוכלכת או 	

מכוסה
• חלקו האחורי של הרכב פגום. במקרה 	

זה, דאג לבדיקת מיקום המצלמה 
והתקנתה במוסך מורשה.

הערות כלליות

מצלמת הנסיעה לאחור )1( ממוקמת 
בידית מכסה תא המטען.

מצלמת הנסיעה לאחור )1( היא אמצעי 
עזר חניה אופטי. היא מראה את האזור 

שמאחורי הרכב באמצעות קווים מנחים 
. COMAND בצג מערכת

האזור מאחורי הרכב מוצג “כתמונת 
מראה“, כמו במראה הפנימית.

המלל המופיע בצג COMAND תלוי    
בהגדרת השפה. המתוארים להלן הן 
דוגמאות להודעות מצלמת הנסיעה 

.COMAND לאחור בצג
הפעלת/נטרול מצלמת הנסיעה 

לאחור
ee 2 להפעלה: וודא שהמפתח במצב

במתג ההתנעה.
ee show reversing“ וודא שנבחר תפקוד

camera display“ )הצג את צג מצלמת 
 COMAND Online -הנסיעה לאחור( ב

) עמוד 314(.
ee.שלב הילוך אחורי 

האזור מאחורי הרכב מופיע כקווים 
.COMAND מנחים בצג

לנטרול: מצלמת הנסיעה לאחור 
מנוטרלת אם אתה
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• משלב את תיבת ההילוכים להילוך 	
.P–חניה

• סע לפנים 10 מטרים	
• 	 R שלב את תיבת ההילוכים ממצב

למצב אחר )לאחר 15 שניות(
• סע לפנים במהירות העולה על 10 	

קמ“ש
COMAND תצוגות בצג

מצלמת הנסיעה לאחור עשויה להראות 
ראות מעוותת של מכשולים, להציגם 
בצורה לא נכונה או לא להציגם כלל. 

מכשולים מוצגים על ידי מצלמת הנסיעה 
לאחור במיקומים הבאים:

• קרובים מאוד לפגוש האחורי	
• מתחת לפגוש האחורי	
• באזור שמעל לידית מכסה הדלת 	

האחורית
עצמים שאינם בגובה פני הקרקע   
עשויים להופיע כאילו והם רחוקים 
יותר מאשר הם במציאות, למשל:

• פגוש של רכב חונה	
• את מאחז הגרירה של גרור	
• מאחז הגרירה של וו גרירת גרור	
• עמוד שילוט נטוי	

השתמש בקווים המנחים להתמצאות 
בלבד. התקרב לעצמים לא יותר 

מאשר קו ההנחיה התחתון.

קו החניה לבן בלי לסובב את גלגל ( 1)
ההגה, רוחב רכב הכולל את מראות 

הצד החיצוניות )סטטי(
קו הנחיה צהוב במרחק של כ- 4.0 ( 2)

מטר מצידו האחורי של הרכב.

קו הנחיה אדום של רוחב הרכב כולל ( 3)
מראות צד חיצוניות, להגדרה נוכחית 

של זווית גלגל ההגה )דינמי(
נתיב צהוב מסמן את הנתיב בו ייסעו ( 4)

הגלגלים בזווית גלגל ההגה הנוכחית 
)דינמית(

קו הנחיה צהוב במרחק של כ- 1.0 ( 5)
מטר מצידו האחורי של הרכב.

סרן מרכזי של רכב )סימון עזר(( 6)
פגוש( 7)
קו הנחיה אדום במרחק של כ- 0.25 ( 8)

מטר מחלקו האחורי של רכב.
הקווים המנחים מוצגים כאשר תיבת 

.R ההילוכים במצב
מפרטי המרחק ישימים רק לעצמים 

הנמצאים בגובה הקרקע.

הודעות נוספות לכלי רכב בעלי 
פרקטרוניק

תצוגת אזהרה קדמית( 1)
מחוון מוכנות תפעולית נוספת של ( 2)

פרקטרוניק
תצוגת אזהרה אחורית( 3)

כלי רכב עם פרקטרוניק: כאשר מערכת 
פרקטרוניק תפעולית ) עמוד 202(, יופיע 
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מחוון )2( מוכנות תפעולית נוסף בצג 
COMAND. אם תצוגות האזהרה של 

פרקטרוניק פעילות או דולקות, תצוגות 
האזהרה )1( ו- )3( פעילות אף הן או 

.COMAND נדלקות בהתאמה בצג
תפקוד “Reverse parking“ )חניה 

אחורית(
נסיעה ישרה לאחור לתוך מקום חניה 

מבלי לסובב את גלגל ההגה

קו הנחיה לבן מבלי לסובב את גלגל ( 1)
ההגה, רוחב רכב הכולל את מראות 

הצד החיצוניות )סטטיות(
קו הנחיה אדום של רוחב הרכב כולל ( 2)

מראות צד חיצוניות, להגדרה נוכחית 
של זווית גלגל ההגה )דינמי(

קו הנחיה צהוב במרחק של כ- 1.0 ( 3)
מטר מצידו האחורי של הרכב.

קו הנחיה אדום במרחק של כ- 0.25 ( 4)
מטר מחלקו האחורי של רכב.

ee וודא שמצלמת הנסיעה לאחור פועלת
) עמוד 208(.

הנתיב והקווים המנחים מוצגים.
ee בעזרת קו הנחיה לבן )1(, בדוק האם

הרכב יתאים לתוך מקום החניה.
ee באמצעות קו הנחיה לבן )1( כגורם

מנחה, סע לאחור בזהירות עד שתגיע 
למיקום הסופי.

קו הנחיה אדום )4( יימצא אז בקצה 
מקום החניה. הרכב כמעט מקביל 

במקום החניה.

חניה ניצבת לאחור עם גלגל ההגה 
בזווית

סיבוב גלגל ההגה
קו הנחיה אדום של רוחב הרכב כולל ( 1)

מראות צד חיצוניות, להגדרה נוכחית 
של זווית גלגל ההגה )דינמי(

סימוני מקום החניה( 2)
ee וודא שמצלמת הנסיעה לאחור פועלת

) עמוד 208(.
הנתיב והקווים המנחים מוצגים.

ee סע מעבר למקום החניה והבא את
הרכב לכדי עצירה.

ee בעוד הרכב בעצירה, סובב את גלגל
ההגה בכיוון מקום החניה עד שקו 

ההנחיה האדום )1( מגיע לסימון מקום 
החניה )2(.

ee החזק את גלגל ההגה במצב זה וסע
לאחור בזהירות.

נסיעה לאחור עם גלגל ההגה מסובב
קו הנחיה אדום של רוחב הרכב כולל ( 1)

מראות צד חיצוניות, להגדרה נוכחית 
של זווית גלגל ההגה )דינמי(



211 מערכות נהיגה
יה

חנ
ה ו

יג
נה

ee עצור את הרכב כאשר הוא כמעט
בדיוק לפני מקום החניה.

הנתיב הלבן צריך להיות קרוב ככל 
האפשר במקביל לסימון מקום החניה

נהיגה למיקום הסופי
קו הנחיה לבן בזווית הנוכחית של ( 1)

גלגל ההגה
סימוני מקום החניה( 2)
ee סובב את גלגל ההגה למצב המרכזי

בעוד הרכב נייח.

סוף מקום החניה( 1)
קו הנחיה לבן בלי לסובב את גלגל ( 2)

ההגה
קו הנחיה אדום במרחק של כ- 0.25 ( 3)

מטר מחלקו האחורי של רכב.
ee סע לאחור בזהירות עד שתגיע למצב

הסופי.
קו הנחיה אדום )3( יימצא אז בסוף 

מקום החניה )1(. הרכב כמעט מקביל 
במקום החניה.

)ATTENTION( זיהוי חוסר עירנות
הערות בטיחות חשובות

ATTENTION ASSIST הוא אמצעי עזר 
בלבד. אין הוא יכול לאתר עייפות או אובדן 

ריכוז עד שיהיה זה מאוחר מדי או שלא 
יאתרם כלל. המערכת אינה מתאימה 

לנהג ערני שנח היטב.
ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( עוזר 

לך במהלכן של נסיעות ארוכות חדגוניות 
כדוגמת כבישים מהירים. המערכת פעילה 

בתחום שבין 80 ל- 180 קמ“ש.
אם מערכת סייען העירנות מאתרת סימני 
עייפות אופייניים או התגברות סימני ירידה 
בריכוז מצד הנהג, היא ממליצה על נטילת 

הפסקה.
מערכת עזר שימת הלב מעריכה את רמת 
העייפות שלך והירידה בריכוז על ידי הבאת 

הקריטריונים הבאים בחשבון:
• סגנון הנהיגה האישי שלך, למשל 	

מאפייני ההיגוי
• נתונים הקשורים בנסיעה, למשל 	

השעה ביום, אורך הנסיעה
התפקוד של מערכת עזר שימת הלב 

מוגבל והאזהרות עשוית להיות מושהות 
או שלא יתרחשו כלל:

• אם תנאי הכביש ירודים, לדוגמה אם 	
פני הכביש לא אחידים או אם ישנם 

בורות
• אם יש רוחות צד חזקות	
• אם אימצת לך סגנון נהיגה ספורטיבי 	

עם מהירויות פניה גבוהות או שיעורי 
האצה גבוהים

• אם אתה נוהג בעיקר במהירות של 	
מתחת ל- 80 קמ“ש או מהר יותר 

מ- 200 קמ“ש.
• 	 COMAND -אם אתה משתמש כרגע ב

Online או מבצע שיחת טלפון 
באמצעותה

• אם השעה כווננה לא נכון	
• במצבי נהיגה אקטיביים, כמו למשל 	

כאשר אתה מחליף נתיבים או משנה 
את מהירות נסיעתך
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אזהרות והודעות בצג הרב תפקודי

ee ATTENTION ASSIST הפעל את
 באמצעות המחשב המובנה 

) עמוד 232(. 
בצג הרב תפקודי מופיע סמל )1(.

ee Attention Assist:  Take a הודעת
!break )סייען עירנות: קח פסק זמן!( 

מופיעה בצג הרב תפקודי. במידת 
הצורך, קח פסק זמן.

ee לחץ על לחצן  או  לאישור
ההודעה.

אם ATTENTION ASSIST פעילה, תוזהר 
לא לפני שחלפו 20 דקות מרגע תחילת 

הנסיעה. בנוסף להודעה המוצגת בצג הרב 
תפקודי, תישמע פעמיים אות אזהרה קולי.

בנסיעות ארוכות, צא להפסקות סדירות 
מבעוד מועד ואפשר לעצמך לנוח כנדרש. 

אם לא תיקח הפסקה ומערכת 
ATTENTION ASSIST עדיין מזהה ירידה 
בריכוז, תוזהר שוב כעבור 15 דקות לכל 

המוקדם.
ATTENTION ASSIST מאופסת ומתחילה 

להעריך את עייפותך שוב כאשר תמשיך 
בנסיעתך אם:

• אתה מדומם המנוע	
• אתה מסיר את חגורת הבטיחות ופותח 	

את דלת הנהג, למשל לשם התחלפות 
נהגים או שאתה לוקח פסק זמן 

להפסקה

עזר הגבלת מהירות
הערות בטיחות חשובות

עזר הגבלת מהירות הוא אמצעי עזר בלבד 
ולא תמיד מאתר שלטי תנועה המגדירים 
את המהירות המרבית המותרת. לשלטי 

תנועה יש תמיד עדיפות על פני תצוגת 
עזר הגבלת מהירות.

יתכן ותיווצר הפרעת פעולה למערכת או 
שהיא לא תפעל כלל אם:

• כאשר תנאי הראות ירודים, לדוגמה 	
בתנאי ערפל, שלג, גשם חזק או 

תרסיסים
• יש בוהק, למשל מהשמש או מכלי רכב 	

הבאים ממול
• השמשה הקדמית מלוכלכת, 	

מעורפלת או מכוסה, למשל על ידי 
מדבקה בקרבת המצלמה

• שלטי התנועה מכוסים למשל על ידי 	
לכלוך, שלג או עצים

• שלטי התנועה מוארים ברמה ירודה	
• ישנם שלטי תנועה שנויים במחלוקת, 	

למשל בסמוך לאתר עבודה או 
בכבישים מרובי נתיבים

הערות כלליות

מערכת עזר הגבלת מהירות מאתרת 
שלטי תנועה באמצעות מצלמה )1( 

המחוברת לחלק העליון של השמשה 
הקדמית.

מערכת העזר להגבלת מהירות אינה    
פעילה בכל המדינות.

מערכת העזר להגבלת מהירות מציגה 
בצג הרב תפקודי מגבלות מהירות 

שאותרו. למטרה זו נעשה שימוש גם 
בנתונים ממערכת הניווט. התצוגה 
מופיעה אם מערכת העזר להגבלת 

מהירות מאתרת שלט תנועה המציין 
מגבלת מהירות או קצה מגבלת מהירות. 
אם מערכת העזר להגבלת מהירות אינה 

מאתרת שלטי תנועה כלשהם נלקחת 
מפת הכבישים הדיגיטלית ומוצגת בצג.
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מידע בצג הרב תפקודי
תצוגה קצרה של שלטי תנועה

שלטי תנועה המציגים מגבלת ( 1)
מהירות או סוף מגבלת מהירות

מערכת עזר הגבלת מהירות הנסיעה ( 2)
ותפקוד האזהרה מופעלים במחשב 

המובנה
מוצגות היחידות המשמשות בשלטי ( 3)

התנועה
ee הפעל את תפקוד אזהרת עזר מגבלת

מהירות באמצעות במחשב המובנה 
) עמוד 231(.

מופיע סמל )2(.
כאשר אתה מפעיל את תפקוד אזהרת 

עזר מגבלת מהירות, יתכן ויופיע בצג הרב 
תפקודי שלט תנועה המציין את הגבלת 

המהירות או את סוף קטע הגבלת 
המהירות )1(. שלט התנועה מופיע לכ- 5 
שניות מיד עם איתורו. כל מידע אחר בצג 

הרב תפקודי מוסתר לפרק זמן זה.
תצוגה מתמדת של שלטי תנועה

שלטי תנועה המציגים מגבלת ( 1)
מהירות או סוף מגבלת מהירות

מערכת עזר הגבלת מהירות הנסיעה ( 2)
ותפקוד האזהרה מופעלים במחשב 

המובנה
מוצגות היחידות המשמשות בשלטי ( 3)

התנועה
ee תצוגת מערכת עזר מגבלת מהירות

 באמצעות המחשב המובנה 
) עמוד 231(.

אם מערכת הגבלת מהירות הנסיעה 
נבחרת במחשב המובנה, שלט תנועה 

המציין את מגבלת המהירות או סוף 
הגבלת המהירות: מופיע בצג הרב תפקודי 

מיד עם איתורו.
שלט תנועה המציין מגבלת מהירות )1( 

מוצג באופן כללי עד:
• לאיתורו של שלט תנועה המציין את 	

סוף מגבלת המהירות.
• שאתה מבצע פניה.	
• ליציאה או כניסה לעיר.	
• שמשתנה סוג הכביש )כביש מהיר, 	

כביש צדדי(.
• שתיסע מרחק מינמלי מסוים בלי 	

ששלט יופיע בשנית או שיאותר שוב.
אתה גם יכול להפעיל את מערכת עזר    

הגבלת מהירות נסיעה באמצעות 
COMAND Online; ראה חוברת 

הוראות הפעלה נפרדת.
המהירות המרבית המותרת מוצגת 

.COMAND בצג

חבילת עזר נהיגה אקטיבית
הערות כלליות

חבילת עזר לנהיגה אקטיבית כוללת את 
דיסטרוניק פלוס ) עמוד 181(, מערכת 

 עזר "נקודות מתות" אקטיבית 
) עמוד 213( ומערכת עזר שמירת נתיב 

נסיעה אקטיבית ) עמוד 216(.
מערכת עזר מפני "נקודות מתות"

הערות בטיחות חשובות
מערכת עזר מפני "נקודות מתות" היא 
אמצעי עזר בלבד. היא עשויה להיכשל 
באיתורם של כלי רכב והיא אינה מהווה 

תחליף לנהיגה ערנית וזהירה.

 אזהרה
מערכת העזר מפני "נקודות מתות" אינה 

מגיבה ל:
• כלי רכב הנעקפים קרוב מדי בצד תוך 	

מיקומם באזור של נקודה מתה.
• כלי רכב מתקרבים ונוהגים בהפרש 	

מהירות העולה על 11 קמ“ש
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במצבים שכאלה, מערכת העזר מפני 
"נקודות מתות" אינה יכולה להזהירך או 

להתערב. קיימת סכנת תאונה.
הקפד תמיד לבדוק את תנועת כלי הרכב 

בכביש ושמור על מרחק רוחבי בטיחותי.
הערות כלליות

המערכת האקטיבית לשמירה מפני 
"נקודות מתות" משתמשת במערכת 

חיישן רדאר לשם ניטור האזורים בצידי 
הרכב הנמצאים מאחורי הנהג. תצוגת 

אזהרה במראות החיצוניות מושכת את 
תשומת לבך לכלי רכב שאותרו באזור 
המנוטר. אם אתה מפעיל אז את פנס 

איתות הפניה המתאים לשם החלפת נתיב 
הנסיעה, תתקבל גם אזהרת התנגשות 

ויזואלית וקולית. אם מאותרת סכנת 
התנגשות רוחבית, בלימה מתקנת עשויה 

לעזור לך למנוע תאונה. לתמיכה 
בהפעלת הבלמים למטרות תיקון מסלול, 

מערכת העזר מפני "נקודות מתות" 
משתמשת גם במערכת חיישן רדאר 

הפונה לפנים.
מערכת העזר האקטיבית מפני "נקודות 

 מתות" מסייעת לך ממהירות של החל 
מ- 30 קמ“ש.

על מנת שמערכת העזר להגנה מפני 
"נקודות מתות" תסייע לך בזמן נהיגה, 

מערכת חיישן הרדאר חייבת להיות:
• מופעלת ) עמוד 237(	
• תפעולית	

במדינות מסוימות אתה חייב לנטרל    
 את מערכת חיישן הרדאר 

) עמוד 237(.
למידע נוסף על מערכת חיישן הרדאר; 

ראה ) עמוד 595(.
ניטור מרחק

במיוחד, תוגבל יכולת האיתור של 
מכשולים אם יש:

• לכלוך על החיישנים או כל דבר אחר 	
המכסה אותם

• תנאי ראות ירודים, לדוגמה בתנאי 	
ערפל, גשם חזק או שלג

• רכב צר נוסע מלפניך, כדוגמת אופנוע 	
או אופניים

• נתיבים רחבים מאוד	
• נתיבים צרים	

• כלי רכב שאינם נוסעים במרכז הנתיב 	
שלהם

• מחסומים או מכשולים אחרים	
רכבים באזור הניטור אינם מצוינים אז.

מערכת העזר האקטיבית מפני "נקודות 
מתות" מנטרת את האזור המצוי בטווח 

של עד כ- 3 מטרים מאחורי הרכב והיישר 
בסמוך לצידי הרכב, כמתואר באיור. לשם 

כך, מערכת העזר האקטיבית מפני 
"נקודות מתות" משתמשת בחיישנים 

בפגוש האחורי.
אם הנתיבים צרים, יתכן ויאותרו כלי רכב 

הנוסעים בנתיב שמעבר לנתיב הקרוב 
אליך, במיוחד אם כלי הרכב אינם נהוגים 

במרכז הנתיב שלהם. זה יכול להיות 
המקרה אם הרכבים נוסעים בקצה הצד 

הקרוב ביותר לרכבך.
בשל אופי המערכת:

• יתכן והאזהרות יופקו בטעות בזמן 	
נהיגה קרוב למעקי בטיחות או תוחמי 

נתיבים קשיחים אחרים.
• יתכן והאזהרה ייקטעו בזמן נהיגה 	

לאורך כלי רכב ארוכים במיוחד, 
לדוגמה משאיות גרר, לפרקי זמן 

ארוכים.
שני חיישני רדאר של מערכת העזר מפני 
הקדמי  בפגושים  מובנים  מתות"  "נקודות 
נוסף  רדאר  חיישן  בהתאמה.  והאחורי 
ממוקם מאחורי המכסה של שבכת המצנן. 
המצנן  בשבכת  והמכסה  שהפגושים  וודא 
נקיים מלכלוך, קרח או בוץ. אסור לכסות 
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ידי  על  לדוגמה  האחוריים,  החיישנים  את 
מנשא אופניים או מטענים התלויים מאחור. 
שנגרם  נזק  או  חזקה  חבטה  בעקבות 
הרדאר  חיישני  שתפקוד  דאג  לפגושים, 
ייבדק במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס. אחרת, מערכת העזר מפני 
"נקודות מתות" עלולה שלא לפעול בצורה 

תקינה.
תצוגת ביקורת ואזהרה

נורת ביקורת צהובה/נורת אזהרה ( 1)
אדומה

מערכת העזר מפני "נקודות מתות" 
האקטיבית אינה פעילה במהירויות 

שמתחת ל—30 קמ“ש. כלי רכב אשר 
בתחום הניטור אינם מצוינים אז.

כאשר מערכת העזר האקטיבית מפני 
"נקודות מתות" מופעלת, נורת הביקורת 

)1( במראה החיצונית נדלקת בצהוב 
במהירויות של עד 30 קמ“ש. במהירויות 

שמעל 30 קמ“ש, נורת הביקורת כבית 
ומערכת העזר האקטיבית מפני "נקודות 

מתות" פעילה.
אם מאותר רכב בתוך תחום הניטור של 

מערכת העזר מפני "נקודות מתות" 
במהירויות שמעל 30 קמ“ש, נדלקת 

באדום נורת אזהרה )1( בצד המתאים. 
אזהרה זו מופקת תמיד כאשר הרכב נכנס 

לתחום ניתור הנקודות המתות, מאחורי 
הרכב או מצדדיו. כאשר אתה עוקף רכב, 

האזהרה מופקת רק אם ההפרש 
במהירויות הוא מתחת ל- 12 קמ“ש.

נורת הביקורת הצהובה כבית אם משולב 
ההילוך האחורי. מערכת העזר האקטיבית 

מפני "נקודות מתות" אינה פעילה עוד.
בהירות נורות הביקורת/האזהרה מכווננת 

אוטומטית בהתאם לעוצמת התאורה 
הסביבתית.

אזהרת התנגשות ויזואלית וקולית

כאשר אתה מפעיל את איתות הפניה 
לשם החלפת נתיב נסיעה ומאותר רכב 

בתוך תחום האיתור, תקבל אזהרת 
התנגשות ויזואלית וקולית כאחת. אז 

יישמע צליל אזהרה כפול ונורת אזהרה 
אדומה )1( תהבהב. אם פנס איתות הפניה 
נשאר פעיל, כלי הרכב המאותרים מצוינים 
על ידי הבהוב נורת אזהרה אדומה )1(. אין 

אותות אזהרה קוליים נוספים.
הפעלת בלמים לתיקון מסלול נסיעה

 אזהרה
הפעלת בלמים לשם תיקון נתיב הנסיעה 

אינה יכולה תמיד למנוע התנגשות. 
קיימת סכנת תאונה.

בצע תמיד היגוי, בלימה והאצה בעצמך, 
במיוחד אם מערכת העזר מפני "נקודות 

מתות" האקטיבית מזהירה אותך או 
מבצעת הפעלת בלמים לשם תיקון 

נתיב. שמור תמיד על מרחק צידי 
בטיחותי.

 אזהרה
מערכת העזר האקטיבית מפני "נקודות 

מתות" אינה מאתרת את כל תנאי 
הכביש והתנועה בו. במקרים נדירים 

מאוד, המערכת עלולה לבצע הפעלות 
בלמים לא מתאימות. קיימת סכנת 

תאונה.
הפעלת בלמים לא מתאימה ניתן לקטוע 

בכל עת אם תבצע היגוי קל בכיוון הנגדי 
או שתאיץ. וודא תמיד שיש מספיק 

מרחק צידי בינך לבין כלי רכב אחרים או 
מכשולים בכביש.
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אם מתבצעת הפעלת בלמים לתיקון נתיב נה
הנסיעה, נורת אזהרה אדומה )1( 

מהבהבת במראת הצד החיצונית ונשמע 
אות אזהרה קולי כפול. בנוסף, מופיעה 

הודעה )2( בצג הרב תפקודי.
אם מערכת העזר האקטיבית מפני 

"נקודות מתות" מאתרת סכנת תאונה 
רוחבית בתחום האיתור, מתבצעת בלימה 

לתיקון מסלול הנסיעה. פעולה זו נועדה 
לעזור לך למנוע תאונה.

הפעלת הבלמים לתיקון מסלול הנסיעה 
זמינה בתחום המהירויות שבין 30 ל- 200 

קמ“ש.
עשויה להתרחש הפעלת בלימה קלה 

לתיקון קל של מסלול הנסיעה, או שלא 
תתבצע בלימה כלל אם:

• כלי רכב או מכשולים, לדוגמה מעקות 	
ביטחון, מאותרים משני צדי רכבך

• רכב מתקרב קרוב מדי לצד הרכב	
• התאמת לעצמך סגנון נסיעה 	

ספורטיבי עם מהירויות פניה גבוהות
• אתה בולם או מאיץ בפסקנות	
• מערכת בטיחות מתערבת כדוגמת 	

 PRE-SAFE® או תפקוד ESP®   תפקוד
.Brake

• תפקוד   ®ESP מנוטרל	
• אותר אובדן לחץ אוויר בצמיגים או 	

צמיג פגום
הפעלת מערכת עזר אקטיבית מפני 

"נקודות מתות"

ee עמוד ( וודא שמערכת חיישן הרדאר
237( ומערכת העזר האקטיבית מפני 

"נקודות מתות" ) עמוד 232( 
מופעלות במחשב המובנה.

ee סובב את מפתח ההתנעה למצב 2 של
מתג ההתנעה.

נורות האזהרה )1( נדלקות באדום 
במראות החיצוניות למשך כ- 1.5 

שניות ואז הופכות לצהובות.
עזר אקטיבי לשמירת נתיב הנסיעה

הערות בטיחות חשובות
אם לא תתאים את סגנון נהיגתך, מערכת 
העזר לשמירת נתיב הנסיעה האקטיבית 

לא תוכל להפחית את הסכנות לתאונה 
ולא לעקוף/להתגבר על חוקי הפיזיקה. 
מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 

נתיב הנסיעה אינה יכולה לקחת בחשבון 
את תנאי הכביש והתנועה בו. עזר 

השמירה על נתיב הנסיעה הוא אמצעי עזר 
בלבד. אתה אחראי למרחק מהרכב 

שלפניך, למהירות הרכב ולבלימה מבעוד 
מועד וכן לשמירה על נתיב הנסיעה.

מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 
נתיב הנסיעה אינה יכולה לשמור ברציפות 

את רכבך בנתיב נסיעתו.

 אזהרה
מערכת העזר לשמירה על נתיב הנסיעה 
אינה יכולה לאתר תמיד ובוודאות סימוני 

כביש.
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במקרים אלו, מערכת העזר האקטיבית 
לשמירה על נתיב הנסיעה יכולה:

• לספק אזהרה לא הכרחית וליצור 	
הפעלת בלמים לתיקון נתיב הנסיעה.

• לא לספק כל אזהרה ולא להתערב	
קיימת סכנת תאונה.

שים תמיד לב למצב התנועה בכביש 
ושמור את הרכב בנתיב נסיעתו, במיוחד 

אם מערכת העזר האקטיבית לשמירה 
על נתיב הנסיעה מזהירה אותך. סיים את 

ההתערבות במצבי נהיגה שאינם 
קריטיים.

יכולה להיות הפרעה למערכת או שהיא 
עשויה שלא לפעול כלל אם:

• הראות ירודה, לדוגמה בגלל תאורה 	
בלתי מספקת של הכביש, או בגלל 

שלג, גשם, ערפל או רסס לסוגיו
• יש בוהק, לדוגמה מהתנועה הבאה 	

ממול, מהשמש או השתקפות מכלי 
רכב אחרים )למשל אם פני הכביש 

רטובים(.
• השמשה הקדמית מלוכלכת, מכוסה 	

אדים, פגומה או מכוסה לדוגמה על ידי 
מדבקה בסמיכות למצלמה

• לא, או מספר פעמים, ישנם סימוני 	
כביש לא ברורים באחד הנתיבים, 

למשל באזור בניה
• סימוני הנתיב שחוקים, כהים או 	

מכוסים, על ידי לכלוך או שלג למשל
• המרחק לרכב שלפניך קטן מדי ולא 	

ניתן לאתר את סימוני הכביש
• סימוני הנתיב משתנים במהירות, 	

כתוצאה מהסתעפות נתיבים, נתיבים 
חוצים או משתלבים

• הכביש צר ומפותל	
• ישנם תנאי צל משתנים בדרך או 	

בצידיה

הערות כלליות

מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 
נתיב הנסיעה מנטרת את האזור שלפני 

רכבך באמצעות מצלמה )1( בחלק העליון 
של השמשה הקדמית. מערכת העזר 

האקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה 
מאתרת את סימוני הכביש ומזהירה אותך 

בטרם אתה עוזב את הנתיב בצורה בלתי 
רצונית. אם אינך מגיב לאזהרה, מתבצעת 

הפעלת בלמים לתיקון המסלול היכולה 
להחזיר את הרכב חזרה לנתיב המקורי.

אם אתה בוחר במחשב המובנה km )ק“מ( 
Display unit Speed-/odometer כיחידת 

המדידה בתפקוד מד מהירות/מד תצוגה 
) עמוד 233(, מערכת העזר האקטיבית 

לשמירה על נתיב הנסיעה פעילה החל 
ממהירות של 60 קמ“ש.

רעידות אזהרה בגלגל ההגה
אזהרה עשויה להינתן כאשר הגלגל 

הקדמי חולף על פני סימון נתיב. המערכת 
תזהיר אותך באמצעות רעידות לסירוגין 

בגלגל ההגה עד למשך 1.5 שניות.
על מנת שתוזהר רק כאשר הדבר הכרחי 

ומבעוד מועד, אם אתה חוצה סימוני נתיב, 
המערכת מזהה תנאים מסוימים ומזהירה 

אותך בהתאם.
רעידות האזהרה עשויות להזהירך מוקדם 

יותר אם:
• אתה מתקרב לסימוני הנתיב 	

החיצוניים במהלך פניה.
• לכביש יש נתיבים מאוד רחבים, למשל 	

בכביש מהיר.
• המערכת מזהה סימוני נתיב מלאים 	

ומוצקים.
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רעידות האזהרה מופיעות מאוחר יותר 
אם:
• לכביש יש נתיבים צרים.	
• אתה “חותך“ את הפינה בתוך הפניה.	

הפעלת בלמים לתיקון נתיב נסיעה

 אזהרה
הפעלת בלמים לתיקון נתיב הנסיעה 

אינה יכולה תמיד להביא את הרכב חזרה 
לנתיבו המקורי. קיימת סכנת תאונה.

בצע תמיד היגוי, בלימה והאצה בעצמך, 
במיוחד אם מערכת העזר האקטיבית 

לשמירה על נתיב הנסיעה מזהירה אותך 
או מבצעת הפעלת בלמים לשם תיקון 

נתיב.

 אזהרה
מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 
נתיב הנסיעה אינה מאתרת את תנאי 

הכביש והמשתמשים בו. במקרים נדירים, 
המערכת עלולה לבצע הפעלות בלמים 
שלא לצורך, למשל לאחר נהיגה מכוונת 

מעל סימוני כביש ברורים ורציפים. 
קיימת סכנת תאונה.

הפעלת בלמים לא מתאימה ניתן לקטוע 
בכל עת אם תבצע היגוי קל בכיוון הנגדי. 
וודא תמיד שיש מספיק מרחק צידי בינך 
לבין כלי רכב אחרים או מכשולים בכביש.

במקרים נדירים, מערכת העזר האקטיבית 
לשמירה על נתיב הנסיעה יכולה לזהות 

סימוני כביש לא ברורים או מבנים 
ספציפיים בצידי הדרכים כדוגמת סימונים 

ברורים ורצופים.

הפעלת בלמים לא מתאימה ניתן לקטוע 
בכל עת אם תבצע היגוי קל בכיוון הנגדי.

אם מתרחשת בלימת תיקון נתיב, תצוגה 
)1( מופיעה בצג הרב תפקודי.

אם בתנאים מסוימים אתה עוזב את נתיב 
הנסיעה, הרכב יבלום קצרות באחד 

הצדדים. הדבר נועד לסייע לך להחזיר את 
הרכב לנתיב המקורי.

תפקוד זה זמין בטווח שבין 60 לבין 200 
קמ“ש.

הפעלת בלמים לתיקון נתיב הנסיעה 
יכולה להתבצע רק לאחר נסיעה על 

סימוני כביש מלאים וברורים. לפני כן, 
חייבת להיות מופקת אזהרה באמצעות 

רעידות לסירוגין בגלגל ההגה. בנוסף, חייב 
להיות מאותר נתיב נסיעה עם סימוני 

כביש משני הצדדים. הפעלת הבלמים גם 
מפחיתה קלות את מהירות הנסיעה.

הפעלת בלמים נוספת לתיקון נתיב    
הנסיעה יכולה להתרחש רק אחרי 

שהרכב חזר לנתיב המקורי שלו.
לא מתבצעת בלימת תיקון נתיב נסיעה 

אם:
• אם אתה מבצע פעולות היגוי ברורות 	

ואקטיביות, בולם או מאיץ.
• אתה “חותך“ את הפינה בתוך פניה 	

חדה.
• הפעלת את פנסי איתות הפניה.	
• מערכת בטיחות מתערבת כדוגמת 	

 PRE-SAFE® או תפקוד ESP® תפקוד
Brake או מערכת העזר האקטיבית 

מפני "נקודות מתות".
• אם אימצת לך סגנון נהיגה ספורטיבי 	

עם מהירויות פניה גבוהות או שיעורי 
האצה גבוהים.

• תפקוד ®ESP מנוטרל	
• תיבת ההילוכים האוטומטית אינה 	

.D משולבת במצב
• אותר ומוצג אובדן לחץ אוויר בצמיג או 	

צמיג פגום.
מערכת העזר האקטיבית לשמירה על 
נתיב הנסיעה אינה מאתרת את תנאי 

הכביש והתנועה בו. הפעלת בלמים לא 
מתאימה ניתן לקטוע בכל עת אם:

• תבצע היגוי קל בכיוון הנגדי.	
• אתה מפעיל את איתות הפניה.	
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• בולם או מאיץ בצורה ברורה.	
הפעלת בלמים לתיקון נתיב הנסיעה 

נקטע אוטומטית אם:
• מערכת בטיחות מתערבת כדוגמת 	

 PRE-SAFE® או תפקוד ESP® תפקוד
Brake או מערכת העזר האקטיבית 

מפני "נקודות מתות".
• לא ניתן לאתר עוד סימוני נתיב נסיעה.	

הפעלת מערכת העזר האקטיבית 
לשמירת נתיב הנסיעה

ee הפעל את מערכת העזר לשמירה על
נתיב הנסיעה באמצעות המחשב 

המובנה; כדי לשעות זאת, בחר 
 Adaptive סטנדרטי( או( Standard

)אדפטיבי( ) עמוד 232(.
סמל )1( מופיע בצג הרב תפקודי.

אם נבחרה התצורה הסטנדרטית, לא 
מתרחשת אזהרת רעידות אם:

• הפעלת את פנסי איתות הפניה. 	
במקרה זה, האזהרות מושהות 

לפרק זמן מסוים.
• מערכת בטיחות מתערבת כדוגמת 	

.ESP® או ABS, BAS
 Adaptive אם נבחרה התצורה

האדפטיבית, לא מתרחשת אזהרת 
רעידות אם:

• הפעלת את פנסי איתות הפניה. 	
במקרה זה, האזהרות מושהות 

לפרק זמן מסוים.
• מערכת בטיחות מתערבת כדוגמת 	

.ESP® או ABS, BAS
• האצת בחוזקה, למשל קיק-דאון.	
• בלמת בחוזקה.	
• בוצע היגוי נמרץ, למשל תמרון 	

הימנעות ממכשול או שינוי מהיר 
של נתיב נסיעה.

• אתה “חותך“ את הפינה בתוך פניה 	
חדה.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
הפעלת מערכות המידע המובנות וציוד 

התקשורת ברכב תוך כדי נהיגה יסיט את 
תשומת לבך מתנאי התנועה בכביש. 

במצב זה אתה עלול לאבד שליטה ברכב. 
קיימת סכנת תאונה.

הפעל מכשירים אלו רק אם תנאי 
התעבורה בכביש מאפשרים זאת. אם 

אינך בטוח באשר לתנאים הסביבתיים, 
רד לשולי הכביש למיקום בטוח ובצע את 

הפעולות הנדרשות בעוד הרכב נייח.

 אזהרה
אם יש כשל או תקלה בלוח המחוונים 

יתכן שלא תזהה מגבלות תפקוד 
הקשורות לבטיחות. יתכן ותיהיה לכך 

השפעה שלילית על הבטיחות 
התפעולית של רכבך. קיימת סכנת 

תאונה.
נהג בזהירות. דאג מיידית לבדיקת הרכב 

במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס.

בזמן הפעלתו של המחשב המובנה ברכב, 
אתה חייב להקפיד על דרישות החוק 

במדינה בה אתה נוהג עכשיו.
המחשב המובנה מציג בצג הרב תפקודי 

רק הודעות או אזהרות ממערכות 
מסוימות. לכן עליך לוודא שהרכב פועל 

בבטיחות בכל עת. אחרת, רכב שאינו פועל 
בבטיחות תפעולית עלול לגרום לתאונה.

לאיור בלוח המחוונים; ראה ) עמוד 45(.

תצוגות ופעולה

תאורת לוח מחוונים
התאורה בלוח המחוונים, בתצוגות 
והבקרות בתוך הרכב ניתנת לכוונון 

באמצעות בורר עוצמת התאורה.
בורר עוצמת התאורה הוא בלחצן בצידו 
התחתון של לוח המחוונים ) עמוד 45(.

ee סובב את בורר עוצמת התאורה ימינה
או שמאלה.

 , אם מתג התאורה מועבר למצב 
, עוצמת התאורה תלויה   או 

בבהירות התאורה הסביבתית.
חיישן התאורה בלוח המחוונים מפקח    
אוטומטית על הבהירות של הצג הרב 

תפקודי.
בתאורת יום, התצוגות בלוח המחוונים 

אינן דולקות.

מד טמפרטורת נוזל קירור
מד טמפרטורת נוזל הקירור ממוקם בצדו 

הימני של לוח המחוונים ) עמוד 45(.
 1200C -קריאתו עשויה לעלות עד ל

בתנאי נהיגה רגילים, אם מילוי נוזל הקירור 
נעשה בצורה נכונה.

בטמפרטורות חיצוניות גבוהות ובעת 
נהיגה בעליות, טמפרטורת נוזל הקירור 

עשויה לעלות עד לסוף הסקאלה.

מד סיבובי מנוע
אל תנהג ברכב בתחום סיבובי היתר.  

אם תעשה כן, ייגרם נזק למנוע.
התחום האדום שבמד סיבובי המנוע מציין 

את תחום סיבובי היתר של המנוע.
הזרמת הדלק נפסקת על מנת להגן על 

המנוע כאשר מחוג מד הסיבובים נכנס אל 
התחום האדום.
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223 תצוגות ופעולה

תצוגת טמפרטורה חיצונית
תן תשומת לב מיוחדת לתנאי הכביש 

כאשר הטמפרטורה החיצונית סביב 
נקודת הקיפאון.

תצוגת הטמפרטורה החיצונית בצג הרב 
תפקודי ) עמוד 224(.

שינויים בטמפרטורה החיצונית מוצגים 
באיחור קל.

מד מהירות עם מקטעים )סיגמנטים(
המקטעים במד המהירות מציינים את 

תחום המהירות הזמין.
• בקרת שיוט פעילה ) עמוד 178(:	

המקטעים מוארים החל מהמהירות 
השמורה בזיכרון ועד למהירות 

המרבית.
•  ספידטרוניק משתנה פעילה 	

) עמוד 190(:
המקטעים מוארים החל מתחילת 
הסקאלה ועד למגבלת המהירות 

הנבחרת.
•  מערכת דיסטרוניק פלוס פעילה 	

) עמוד 181(:
מקטע אחד או שניים בתחום המהירות 

המוגדרת דולקים.
• דיסטרוניק פלוס מאתרת רכב הנוסע 	

מלפניך:
המקטעים שבין מהירות הרכב מלפניך 

לבין המהירות השמורה בזיכרון 
מוארים.

הפעלת המחשב המובנה
סקירה כללית

צג רב תפקודי( 1)
הפעלת לינגואטרוניק; ראה חוברת ( 2)

הוראות הפעלה נפרדת
לוח בקרה ימני( ))
לוח בקרה שמאלי( 4)
לחצן “Back“ )חזרה(( 5)
ee להפעלת המחשב המובנה: סובב

את המפתח למצב 1 במתג ההתנעה.
ביכולתך לפקח על הצג הרב תפקודי 
וההגדרות במחשב המובנה, בעזרת 
הלחצנים בגלגל ההגה הרב תפקודי.
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לוח בקרה שמאלי

• מציג את התפריט ועמודת 	
התפריט

לחץ לחיצה קצרה:
• גלילה בתוך הרשימות	
• בחירת תפריט משנה או 	

תפקוד
• בתפריט Audio )אודיו(: 	

בחירת תחנה השמורה 
בזיכרון, רצועת אודיו או קטע 

וידאו
• בתפריט Tel )טלפון(: מעבר 	

לספר הטלפונים ובחירת שם 
או מספר טלפון

לחץ והחזק:
• בתפריט Audio )אודיו(: 	

בחירת התחנה הקודמת/
הבאה או בחירת רצועת 

אודיו או קטע וידאו 
באמצעות סריקה מהירה

• בתפריט הטלפון 	
)Telephone(: התחלת 

סריקה מהירה אם ספר 
הטלפונים פתוח 

• אישור בחירה/הודעה מוצגת	
• בתפריט Tel )טלפון(: 	

החלפה לספר הטלפונים 
והתחלת חיוג למספר 

הנבחר
• בתפריט Audio )אודיו(: 	

עצירת תפקוד סריקת 
תחנות בתחנה המבוקשת 

לוח בקרה ימני

• סירוב קבלת שיחה או סיום 	
שיחה

• יציאה מספר הטלפונים/	
זיכרון חיוג חוזר

• ביצוע או קבלת שיחה	
• החלפה לזיכרון החיוג החוזר	

• כוונון עוצמת השמע 	

• השתקה	

לחצן “Back“ )חזרה(

לחץ לחיצה קצרה:
• לאחור	
• ניתוק לינגואטרוניק;	

ראה חוברת הוראות הפעלה 
נפרדת

• הסתרת הודעות מוצגות/	
שיחות עד לתפקוד האחרון 

 Trip שהיה בשימוש בתפריט
)נסיעה(

• יציאה מספר הטלפונים/	
זיכרון חיוג חוזר

לחץ והחזק: 
• הצגת תצוגה סטנדרטית 	

בתפריט Trip )נסיעה(
צג רב תפקודי

מצב תיבת ההילוכים ) עמוד )16(( 1)
תוכנית נהיגה ) עמוד )16(( 2)
שדה תיאור( ))
עמודת תפריט( 4)
 טמפרטורה חיצונית או מהירות ( 5)

) עמוד ))2(
זמן ) עמוד 04)(( 6)
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ee להצגת עמודת התפריט )4(: לחץ
על לחצן  או  בגלגל ההגה.

עמודת התפריט )4( נעלמת כעבור מספר 
שניות.

שדה המלל ))( מראה את התפריט הנבחר 
או תפריט המשנה כמו גם הודעות מוצגות.
בצג הרב תפקודי יכולות להופיע ההודעות 

הבאות:
מחוון העלאת הילוך ) עמוד 

)168
עזר חניה אקטיבי ) עמוד 204(

בקרת שיוט ) עמוד 178(
ספידטרוניק ) עמוד 190(

 עזר אורות גבוהים אדפטיבי 
) עמוד ))1(

סייען עירנות ) עמוד 211(
 ECO start/stop תפקוד 

) עמוד 156(
 עזר הגבלת מהירות 

) עמוד 212(
עזר אקטיבי לשמירה על נתיב 

הנסיעה ) עמוד 216(
תפקוד ( HOLD עמוד )19(

בלם ®( PRE-SAFE עמוד 78(
 120

km/h!
חריגה מהמהירות המרבית 

המותרת )רק במדינות מסוימות(

תפריטים ותפריטי משנה

סקירת התפריט
לחץ על לחצן  או  בגלגל ההגה 

לאחזור עמודת התפריט ובחר תפריט.
הפעלת המחשב המובנה ) עמוד )22(
בהתאם לציוד המותקן ברכב, ביכולתך 

לאחזר את התפריטים הבאים:
•  תפריט Trip )נסיעה יומית( 	

) עמוד 225(
• תפריט Navi )ניווט( )הוראות למערכת 	

הניווט( ) עמוד 226(
• תפריט Audio )אודיו( ) עמוד 228(	
• תפריט Tel )טלפון( ) עמוד 229(	

• תפריט Assist )עזר( ) עמוד 1)2(	
• תפריט Serv. )שירות( ) עמוד 2)2(	
•  תפריט Settings )הגדרות( 	

) עמוד ))2(
• 	 AMG ברכבי AMG תפריט 

) עמוד 8)2(

תפריט Trip )מחשב דרך(
תצוגה סטנדרטית

ee לחץ והחזק את לחצן  שעל גלגל
ההגה עד שמופיעים תפריט Trip היומי 

ומרחק הנסיעה המצטבר )1( ומד 
מרחק הנסיעה היומי )2(.

 From( “מחשב נסיעה “מההתחלה
.)From reset( “או “מהאיפוס )start

לדוגמה: מחשב דרך “מהתחלת הנסיעה“
מרחק( 1)
זמן( 2)
מהירות ממוצעת( ))
תצרוכת דלק ממוצעת( 4)
ee לחץ על לחצן  או   בגלגל

ההגה לשם בחירת תפריט Trip )מד 
נסיעה(.

ee From לחץ על  או  לבחירת
start or From reset “מהתחלת 

הנסיעה“ או “מהאיפוס“.

225 תפריטים ותפריטי משנה
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 From start הערכים בתפריט המשנה
)מההתחלה( מחושבים מתחילתה של 

הנסיעה, בעוד שהערכים בתפריט המשנה 
From reset )מהאיפוס( מחושבים מהפעם 

 האחרונה שתפריט המשנה אופס 
) עמוד 226(

מחשב הנסיעה From start )מהתחלת 
הנסיעה( מאופס אוטומטית כאשר:

• 	 OFF מתג ההתנעה הועבר למצב
למשך יותר מ- 4 שעות.

• חריגה מקריאה של 999 שעות	
• חריגה מקריאה של 9,999 קילומטרים.	

מחשב “From reset“ )מאז האיפוס( 
מאופס אוטומטית אם הנסיעה חורגת 

מ- 9,999 שעות או 99,999 קילומטרים.
הצגת מרחק נסיעה נותר ותצרוכת 

הדלק העכשווית

מרחק משוער( 1)
תצרוכת דלק עכשווית )לא לרכבי ( 2)

)AMG
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

ההגה לשם בחירת תפריט Trip )מד 
נסיעה(.

ee לחץ על לחצן  או  כדי לבחור
את תצרוכת הדלק העכשווית )לא 

לרכבי AMG( ומרחק הנסיעה המשוער 
שנותר.

מרחק הנסיעה המשוער שאותו ניתן 
לנסוע תלוי במפלס הדלק ובסגנון הנהיגה 

הנוכחי שלך. אם יש במיכל כמות דלק 
קטנה בלבד, התצוגה מראה את הרכב 
בתדלוק  במקום מרחק הנסיעה 

הנותר.

מד מהירות דיגיטלי

מד מהירות דיגיטלי( 1)
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

ההגה לשם בחירת תפריט Trip )מד 
מרחק נסיעה(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
מד המהירות הדיגיטלי.

איפוס ערכים

 “From start“ לדוגמה: איפוס מחשב הנסיעה היומי
)מהתחלה(

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
ההגה לשם בחירת תפריט Trip )מד 

נסיעה(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

התפקוד שברצונך לאפס.
ee. לחץ 
ee )כן( yes לחץ על לחצן  לבחירת

ועל לחצן  לאישור.
ביכולתך לאפס את התפקודים הבאים:

• מד מרחק נסיעה	
• מחשב דרך “From start“ )מהתחלת 	

הנסיעה(
• מחשב דרך “From reset“ )מהאיפוס(	

תפריט ניווט
הצגת הוראות ניווט

בתפריט Navi, הצג הרב תפקודי מציג את 
 הוראות הניווט. למידע נוסף, ראה 

) עמוד 14)(.
ee COMAND Online הפעל את 

) עמוד )29(.

תפריטים ותפריטי משנה 226
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ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
ההגה לשם בחירת תפריט Navi )ניווט(.

הנחיית מסלול לא פעילה

כיוון הנסיעה( 1)
רחוב נוכחי( 2)

הפעלת הנחיית מסלול הנסיעה
אין הודעה על שינוי כיוון

מרחק ליעד( 1)
מרחק לשינוי הכיוון הבא( 2)
רחוב נוכחי( ))
סמל “עקוב אחר מסלול הכביש“( 4)

הודעה על שינוי כיוון – ללא המלצת 
נתיב

כביש שאליו מוביל השינוי בכיוון( 1)
המרחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרחק ( 2)

גרפית
סמל שינוי כיוון( ))

אם הוכרז שינוי הכיוון, תראה תצוגת 
מרחק גרפית )2( בסמוך לסמל שינוי הכיוון 
))(. זה הולך ומתקצר מתחתית הצג כלפי 
מעלה ככל שאתה מתקרב לנקודת שינוי 

הכיוון שהוכרזה.

הודעה על שינוי כיוון עם המלצת נתיב

כביש שאליו מוביל השינוי בכיוון( 1)
המרחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרחק ( 2)

גרפית
המלצת נתיב( ))
נתיב חדש במהלך שינוי הכיוון( 4)
הנתיב ממשיך תוך כדי שינוי הכיוון( 5)
סמל שינוי כיוון( 6)

בכבישים שבהם מספר רב של נתיבים, 
המלצת נתיב ))( יכולה להיראות לשינוי 

הכיוון הבא. במהלך שינוי הכיוון, ייתכן 
ויוצגו נתיבים נוספים.

המלצות לשינוי נתיב מוצעות רק אם אלו 
זמינות במפה הדיגיטלית.

חיווי סטטוס אחרים של מערכת 
הניווט

• : הגעת ליעד או ליעד ביניים.	
• New route )מסלול חדש( או 	

Calculating route )חישוב מסלול(: 
מחושב מסלול חדש.

• 	 Off road מחוץ למפה( או( Off map
)מחוץ לכביש(: מיקום הרכב מחוץ 
 off map( לאזור המפה הדיגיטלית

position–מיקום מחוץ למפה(.
• No route )אין מסלול(: לא ניתן לחשב 	

מסלול ליעד הנבחר.
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תפריט Audio )אודיו(
בחירת תחנת רדיו

תחום תדר( 1)
תדר תחנה עם מיקום זיכרון( 2)

מוצגת תחנה )2( עם תדר בתחנה או    
שם התחנה. מיקום הזיכרון מוצג רק 

יחד עם תחנה )2( אם זו נשמרה.
ee COMAND Online הפעל את 

) עמוד )29(.
ee)45( עמוד ( )רדיו( Radio בחר
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Audio ההגה לשם בחירת תפריט
)אודיו(.

ee :לבחירת תחנה השמורה בזיכרון
. לחץ קצרות על לחצן  או 

ee :לבחירת תחנה מרשימת התחנות
לחץ לחיצה קצרה והחזק את לחצן 

.  או 
אם לא נקלטת רשימת תחנות:

ee לבחירת תחנה באמצעות חיפוש
תחנה: לחץ לחיצה קצרה והחזק את 

. לחצן  או 
החלפת תחומי תדר ) עמוד 455(    

שמירת תחנות ) עמוד 457(.
פעולת רדיו DAB )שידורי רדיו    

דיגיטליים( ) עמוד )45(

נגן אודיו או פעולת מדיית אודיו

תצוגת תקליטורים מחליף CD/DVD )דוגמה(
(1 )CD/DVD תקליטור עכשווי או מחליף
רצועה נוכחית( 2)

ניתן להשמיע נתוני אודיו ממכשירי שמע 
שונים, תלוי בציוד המותקן ברכב.

ee COMAND Online הפעל את 
) עמוד )29(.

ee בחר נגן אודיו או מדיית אודיו 
) עמוד )46(.

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Audio ההגה לשם בחירת תפריט

)אודיו(.
ee :לבחירת הרצועה הבאה/הקודמת

. לחץ קצרות על לחצן  או 
ee לבחירת רצועה מתוך רשימת

רצועות )סריקה מהירה(: לחץ 
והחזק את לחצן  או  עד 

שתגיע לרצועה המבוקשת )2(.
אם תלחץ ותחזיק את לחצן  או 

, תגבר מהירות הסריקה 
המהירה. לא כל מכשירי האודיו או 

המדיה תומכים בתפקוד זה.
אם מידע הרצועה שמור במכשיר האודיו 
או במדיה עצמה, הצג הרב תפקודי יציג 

מספר הרצועה ושמה. הרצועה הנוכחית 
אינה מופיעה בתצורת אודיו AUX )תצורת 
שמע חיצונית: מקור שמע חיצוני מחובר(.
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DVD פעולת נגן

תצוגת מחליף CD/DVD )דוגמה(
(1 )CD/DVD -עכשוי במחליף ה DVD
סצינה נוכחית( 2)
ee COMAND Online הפעל את 

) עמוד )29(.
ee.)501 עמוד ( DVD-V בחר
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

.Audio ההגה לבחירת תפריט
ee :לבחירת הקטע הבא או הקודם

. לחץ קצרות על לחצן  או 
ee לבחירת קטע מתוך רשימת

קטעים )סריקה מהירה(: לחץ 
והחזק את לחצן  או  עד 

שתגיע לקטע המבוקש )2(.
הפעלת טלוויזיה

תפקוד( 1)
תדר תחנה עם מיקום זיכרון( 2)

מיקום הזיכרון מוצג רק יחד עם    
התחנה )2(, אם זו נשמרה.

ee COMAND Online הפעל את 
) עמוד )29(.

ee.)494 עמוד ( TV בחר
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

.Audio ההגה לבחירת תפריט
ee :לבחירת תחנה השמורה בזיכרון

. לחץ קצרות על לחצן  או 
ee :לבחירת תחנה מרשימת תחנות

. לחץ והחזק את לחצן  או 
שמירת ערוץ טלוויזיה ) עמוד 497(.   

בתלות במשדר הטלוויזיה הדיגיטלי,    
תחנות הרדיו יכולות להיקלט גם כן. 

הצג הרב תפקודי מציג TV )רדיו(.

תפריט טלפון
מבוא

 אזהרה
הקפד על הוראות החוק הישימות 
בישראל בכל הקשור לתפעול ציוד 

תקשורת נייד/סלולארי בתוך הרכב.
אם מותר להפעיל מכשיר טלפון נייד/
סלולארי כאשר הרכב בתנועה, עליך 
לעשות זאת רק כאשר תנאי הכביש 
והתנועה בו מאפשרים זאת. אחרת, 
דעתך עלולה להיות מוסחת ממצב 

התנועה ואתה עלול לגרום תאונה ולסכן 
בכך את עצמך ואחרים.

ee הפעל את הטלפון הסלולארי )ראה
הוראות הפעלה נפרדות(.

ee COMAND Online הפעל את 
) עמוד )29(.

ee הכנס את הטלפון הנייד לתושבתו 
) עמוד 519(.

או
ee COMAND -ל Bluetooth® צור קשר

( Online עמוד 81)(.
ee לחץ על  או  על גלגל ההגה

לבחירת תפריט Tel )טלפון(.
בצג הרב תפקודי תראה את את אחת 

מההודעות הבאות:
• Please enter PIN אנא הקש את קוד 	

ה- PIN: הטלפון הסלולארי הונח 
בתושבתו ולא הוקש קוד PIN. כאשר 

אתה מקיש את קוד ה- PIN דרך 
הטלפון הסלולארי, לינגואטרוניק או 

COMAND Online, הטלפון הסלולארי 
מחפש אחר רשת.

• Telephone ready טלפון מוכן או שם 	
ספק הרשת: הטלפון הסלולארי מצא 

רשת ומוכן לקליטה.
• Telephone No service )אין שירות 	

טלפוני(: אין רשת זמינה או שהטלפון 
הסלולארי מחפש אחר רשת.
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מידע נוסף על טלפונים סלולאריים    
מתאימים וחיבור תוכל להשיג דרך 

:Bluetooth®

• בכל מרכז שירות מורשה מרצדס.	
• 	http://www. באתר האינטרנט

mercedes-benz.com/connect
קבלת שיחה

לדוגמה: שיחה נכנסת
ee לחץ על לחצן  בגלגל ההגה

לאישור קבלת שיחה.
אם מישהו מחייג אליך כאשר אתה 

בתפריט Tel, בצג הרב תפקודי מופיעה 
ההודעה.

ביכולתך לקבל שיחה אם אינך בתפריט 
.Tel

סירוב לקבל שיחה או סיום שיחה
ee.לחץ על לחצן  בגלגל ההגה

ביכולתך לסיים או לדחות שיחה אפילו אם 
.Tel אינך בתפריט

חיוג למספר מתוך ספר הטלפונים
ee לחץ על  או  על גלגל ההגה

לבחירת תפריט Tel )טלפון(.
ee או  להצגת  , לחץ על  

ספר הטלפונים.
ee לחץ על   או  לבחירת השם

המבוקש.
או
ee להתחלת סריקה מהירה: לחץ

והחזק את לחצן   או  לפרק 
זמן העולה על שנייה אחת.

הסריקה המהירה נפסקת עם שחרור 
הלחצן או בהגיעך לסוף הרשימה.

ee אם לשם שמור מספר טלפון אחד
בלבד: לחץ על  או  

להתחלת החיוג.
או

ee אם יש יותר ממספר אחר לשם
מסוים: לחץ על  או  להצגת 

המספרים.
ee לחץ על   או  לבחירת

המספר שאותו אתה רוצה לחייג.
ee לחץ על  או  להתחלת

החיוג.
או
ee ליציאה מספר הטלפונים: לחץ על

. לחצן  או 
חיוג חוזר

המחשב המובנה שומר בזיכרון החיוג 
החוזר את השמות האחרונים או המספרים 

שחויגו.
ee לחץ על  או  על גלגל ההגה

לבחירת תפריט Tel )טלפון(.
ee לחץ על לחצן  כדי לעבור לזיכרון

החיוג החוזר.
ee לחץ על  או  לבחירת השם

או המספר המבוקש.
ee לחץ על  או  להתחלת

החיוג.
או
ee ליציאה מזיכרון החיוג החוזר: לחץ

. על לחצן  או 
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תפריט עזר
מבוא

בתפריט Assist עומדות בפניך האפשרויות 
הבאות:

• רכבי AMG בלבד: הגדר את גובה הרכב 	
) עמוד 198(

• הצג Speed Limit Assist )עזר הגבלת 	
מהירות( והפעל/נטרל את תפקוד 

ההודעות שלו. ) עמוד 1)2(
• הצגת תצוגת המרחק ) עמוד 1)2(	
• 	 PRE-SAFE® הפעלת/נטרול תפקוד

( Brake עמוד 1)2(
• 	 PRE-SAFE הפעל/נטרל את 

) עמוד 2)2(
• 	 Active Blind Spot הפעל/נטרל את

Assist )מערכת עזר מפני "נקודות 
מתות"( ) עמוד 2)2(

• 	 Active Lane Keeping הפעל/נטרל את
Assist )עזר שמירה אקטיבית על נתיב 

הנסיעה( ) עמוד 2)2(
עזר הגבלת מהירות

הצגת עזר הגבלת מהירות
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

.Assist ההגה לבחירת תפריט
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

Speed Lim. Assist )עזר הגבלת 
מהירות(.

ee. לחץ 
בתנאים מסוימים, מגבלות המהירות 
המאותרות מוצגות בצג הרב תפקודי 

) עמוד 212(.
הפעלת/נטרל תפקוד ההודעות של 

Speed Limit Assist )עזר הגבלת 
מהירות(

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
.Assist ההגה לבחירת תפריט

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
Speed Lim. Asst )עזר הגבלת 

מהירות(.
ee. לחץ על לחצן 

 Speed הצג הרב תפקודי מציג את
Limit Assist )עזר הגבלת המהירות(.

ee. לחץ על לחצן 
מוצגת הבחירה הנוכחית.

ee . להפעלה או לנטרול: לחץ על 
 Speed Limit אם תפקוד ההודעות של
Assist )עזר הגבלת המהירות( מופעל, 

מגבלת המהירות המאותרת מוצגת 
אוטומטית למשך 5 שניות. פריטים 

אחרים בצג הרב תפקודי אינם מוצגים 
במשך זמן זה.

אם עזר הגבלת המהירות פעיל ותפקוד 
ההודעות מופעל, הצג הרב תפקודי יציג 

את סמל  עם פתיחת מתג ההתנעה.
תצוגת המרחק

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
.Assist ההגה לבחירת תפריט

ee לחץ על  או  לבחירת תצוגת
Distance )מרחק(.

ee. לחץ 
תצוגת מרחק דיסטרוניק פלוס 

מופיעה בצג הרב תפקודי. ) עמוד 
.)188

 הפעלת/נטרול תפקוד
PRE-SAFE® Brake

תפקוד PRE-SAFE® Brake זמין רק בכלי 
רכב בעלי דיסטרוניק פלוס.

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
.Assist ההגה לבחירת תפריט

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
.PRE-SAFE בלם PRE-SAFE Brake

ee. לחץ על לחצן 
מוצגת הבחירה הנוכחית.

ee. להפעלה/נטרול: לחץ שוב על 
כאשר תפקוד PRE-SAFE® Brake מופעל, 
הצג הרב תפקודי מציג את סמל  כל 
עוד שלא מופעל תפקוד ( HOLD עמוד 

.)19(
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כלי רכב בעלי עזר חניה אקטיבי: אם 
מערכת פרקטרוניק מופעלת כאשר אתה 

נוסע במהירות שמתחת ל- 5) קמ“ש, 
סמל  עזר החניה האקטיבי מוצג 

במקום סמל  ) עמוד 204(.
 PRE-SAFE® למידע נוסף על תפקוד

Brake, ראה ) עמוד 78(.
 ATTENTION ASSIST הפעלת/נטרול

)זיהוי חוסר עירנות(
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 .Assist ההגה לשם בחירת תפריט
)עזר(.

ee לחץ על  או  לבחירת
Attention Asst. )זיהוי חוסר עירנות(.

ee. לחץ 
מוצגת הבחירה הנוכחית.

ee. להפעלה/נטרול: לחץ שוב על 
 ATTENTION כאשר מופעל תפקוד

ASSIST ומפתח ההתנעה פתוח מופיע 
סמל  בצג הרב תפקודי.

 ,ATTENTION ASSIST למידע נוסף על
ראה ) עמוד 211(.

הפעלת/נטרול תפקוד עזר מפני 
"נקודות מתות"

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 .Assist ההגה לשם בחירת תפריט

)עזר(.
ee לחץ על  או  לבחירת תפריט

Blind spot asst. )סיוע מפני "נקודות 
מתות"(.

ee. לחץ 
מוצגת הבחירה הנוכחית.

ee. להפעלה/נטרול: לחץ שוב על 
 Active Blind Spot Assist למידע נוסף על

 )עזר אקטיבי מפני "נקודות מתות"(, ראה 
) עמוד )21(.

הפעלת/נטרול מערכת העזר לשמירה 
על נתיב הנסיעה

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 .Assist ההגה לשם בחירת תפריט

)עזר(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

Lane Keep. Asst. )עזר לשמירה על 
נתיב הנסיעה(.

ee. לחץ 
מוצגת הבחירה הנוכחית.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על  או  להגדרת מצב

.Adaptive או Off, Standard
ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה

 Active Lane כאשר מופעל תפקוד
Keeping Assist )עזר אקטיבי לשמירה על 

נתיב הנסיעה(, ומפתח ההתנעה פתוח 
מופיע סמל  בצג הרב תפקודי.

 Active Lane Keeping למידע נוסף על
Assist )עזר אקטיבי לשמירה על נתיב 

הנסיעה(, ראה ) עמוד 216(.

תפריט שירות

בתפריט Serv. )שירות( יש לך את 
האפשרויות הבאות:

• אחזור הודעות מוצגות ) עמוד 241(.	
• הפעלה מחדש של מערכת האזהרה 	

 מפני אובדן לחץ אוויר בצמיגים 
) עמוד 567(

• בדוק אלקטרונית את מערכת 	
 האזהרה מפני לחץ אוויר בצמיגים 

) עמוד 568(
•  אחזור תאריך היעד לביצוע השירות 	

) עמוד 5)5(
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תפריט הגדרות
מבוא

בתפריט Settings )הגדרות( יש לך את 
האפשרויות הבאות:

•  שינוי הגדרות לוח המחוונים 	
) עמוד ))2(

• שינוי הגדרות התאורה ) עמוד 4)2(	
• שינוי הגדרות הרכב ) עמוד 6)2(	
• שינוי הגדרות הנוחות ) עמוד 7)2(	
• חזרה להגדרות ברירת המחדל של 	

המפעל ) עמוד ))2(
איפוס להגדרות המפעל

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

 Factory setting תפריט המשנה
)הגדרת מפעל(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
 The Reset all מופיעה הודעת

settings? )איפוס כל ההגדרות?(
ee No לחץ על  או  לבחירת

)לא( או Yes )כן(.
ee.לחץ על לחצן  לאישור הבחירה

אם בחרת ב- Yes, תופיע בצג הרב 
תפקודי הודעת אישור.

מסיבות בטיחות, לא כל התפקודים 
מאופסים: תפקוד Limit speed )הגבלת 

מהירות( )צמיגי חורף( בספידטרוניק קבוע 
 Vehicle ניתן להגדרה בתפריט המשנה

 Daytime רכב(. אם אתה רוצה לאפס את(
lights )פנסי תאורת היום( בתפריט 

המשנה Light )תאורה(, אתה חייב לסובב 
את המפתח במתג ההתנעה למצב 1.

לוח מחוונים
בחירת יחידת מדידה של מרחק

:Display unit Speed-/odometer יחידת 
התצוגה Speed-/odometer )מד מהירות/

מד מרחק מצטבר(:
התפקוד מאפשר לך לבחור האם תצוגות 

מסוימות יופיעו בקילומטרים או במילין 
בצג הרב תפקודי.

ביכולתך לקבוע האם הצג הרב תפקודי יראה 
הודעות מסוימות במילין או בקילומטרים.

ee לחץ על לחצן  או   בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על  או  לבחירת תפריט

המשנה Inst. Cluster )לוח המחוונים(.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
eeלחץ על  או  לבחירת תפקוד

Display unit Speed-/odometer )יחידות 
תצוגה מד מהירות/מד מרחק 

מצטבר(.
 km :בצג תראה את ההגדרה שנבחרה

קילומטרים או miles מילין.
ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה

יחידת המדידה הנבחרת של מרחק ישימה 
עבור:

• 	 Trip מד המהירות הדיגיטאלי בתפריט
)נסיעה(

• מד המרחק המצטבר ומד מרחק 	
הנסיעה היומי

• מחשב דרך	
• תצרוכת דלק עכשווית ומרחק הנסיעה 	

הנותר
• 	Navi הוראות הניווט בתפריט
• בקרת שיוט	
• ספידטרוניק	
• דיסטרוניק פלוס	
• ASSYST PLUS תצוגת מרווחי שירות	

בחירת תפקוד תצוגה קבועה
ביכולתך לקבוע האם הצג הרב תפקודי 

יציג בקביעות את המהירות או את 
הטמפרטורה החיצונית.

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
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ee לחץ על  או  לבחירת תפריט
המשנה Inst. Cluster )לוח המחוונים(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על  או  לבחירת

.Permanent display :תפקוד
בצג תראה את ההגדרה שנבחרה: 

 outside temperature or Dig. speedo
[mph] )טמפרטורה חיצונית או מד 

מהירות דיגיטלי )מי“ש(.
ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה

המהירות מוצגת במי“ש.   
אורות

הגדרת פנסי תאורת יום
את תפקוד Daytime driving lights )פנסי 
תאורת יום( ניתן להפעיל רק כאשר מתג 

ההתנעה סגור.
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Light )תאורה(.

ee.לחץ על  לאישור
eeלחץ על  או  לבחירת תפקוד

Daytime driving lights )פנסי תאורת 
יום(.

 Daytime driving אם הופעל תפקוד
lights )פנסי תאורת היום(, קונוס 

התאורה וסמל  בצג הרב תפקודי 
מוצגים באדום.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
 מידע נוסף על פנסי תאורת היום 

) עמוד 127(.
הפעלת/נטרול מערכת התאורה 

החכמה
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Light )תאורה(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על  או  לבחירת תפקוד

Intell. Light System )מערכת תאורה 
חכמה(.

אם תפקוד מערכת התאורה החכמה 
הופעל, קונוס התאורה וסמל  

בצג הרב תפקודי יופיעו באדום.
ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה

 Intell. Light System עם הפעלתה של
)מערכת תאורה החכמה(, אתה מפעיל 

את התפקודים הבאים:
• תצורת כבישים מהירים	
• תפקוד תאורה אקטיבית	
• תפקוד תאורת פניה	
• פנסי ערפל בעלי טווח מוגדל	

אם הגדרת את אורות הנסיעה )נמוכים( 
לנהיגה בצד שמאל/ימין ) עמוד 4)2(, הצג 
 System inoperative הרב תפקודי יציג תצוגת

מערכת אינה פעילה תחת צלמית הרכב 
עבור תפקוד מערכת התאורה החכמה 
 Light בתפריט המשנה תאורה. תפקוד
System בתפריט משנה Light )תאורה(.

כוונון אורות נמוכים לנהיגה בצד ימין/
שמאל

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפריט המשנה Light )תאורה(.
ee.לחץ על  לאישור
ee Dipped לחץ על  או  לבחירת

beams Setting )הגדרת אורות נסיעה(:  
לתפקוד.

בצג תראה את ההגדרה שנבחרה: 
Rightside traffic )נסיעה בצד ימין( או 
Left-side traffic )נסיעה בצד שמאל(.

ee .לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
אם אתה משנה את ההגדרה, ההמרה 

אינה מתבצעת עד לפעם הבאה 
שהרכב יהיה נייח.

באפשרותך להשתמש בתפקוד זה לשם 
החלפה בין אלומת אור סימטרית 

לאסימטרית אורות נמוכים ) עמוד 126(.
אם אתה מגדיר את אלומת אורות הנסיעה 
)נמוכים( לנהיגה בצד שמאל/ימין, תצורת 

הכבישים המהירים ואלומת פנסי ערפל 
מוגדלת אינם זמינים.

מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
מרצדס יכול לכוונן את הפנסים הקדמיים 

לנסיעה בצד ימין או שמאל.
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הפעלה/נטרול של עזר אורות גבוהים 
אדפטיביים

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפריט המשנה Light )תאורה(.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על  או  לבחירת תפקוד

Adapt. main beam )אורות גבוהים 
אדפטיביים(.

אם הופעל Adapt. main beam תפקוד 
האורות הגבוהים האדפטיביים, קונוס 

התאורה וסמל  בחלק העליון 
של הצג הרב תפקודי מוצגים באדום.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
כאשר תפקוד העזר של האורות הגבוהים 
האדפטיביים מופעל, סמל  מופיע 

בחלק התחתון של הצג הרב תפקודי.
 Adaptive Highbeam למידע נוסף על

Assist )עזר אורות גבוהים אדפטיביים(, 
ראה ) עמוד 2)1(.

כוונון בהירות התאורה הסביבתית
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Light )תאורה(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
eeלחץ על  או  לבחירת תפקוד

-/+ Amb. light )הגברת/הפחתת 
התאורה החיצונית(.

בצג תראה את ההגדרה שנבחרה.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על לחצן  או  לכוונון

הבהירות לכל רמה החל מ- Off ועד 
Level 5 לרמה 5 )בהיר(.

ee לחץ על לחצן  או  לשמירת
ההגדרה.

הגדרת צבע התאורה הסביבתית
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Light )תאורה(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפקוד Ambient light colour )צבע 
תאורה סביבתית(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על לחצן  או  להגדרת

 SOLAR-סולרי(, ל( SOLAR -הצבע ל
orange כתום או SOLAR red אדום.

ee לחץ על לחצן  או  לשמירת
ההגדרה.

הפעלת/נטרול תאורה היקפית וכיבוי 
תאורה חיצונית מושהית

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפריט המשנה Light )תאורה(.
ee.לחץ על  לאישור
eeלחץ על  או  לבחירת תפקוד

Surround lighting )תאורה היקפית(.
 Surround כאשר מופעל תפקוד
lighting )תאורה היקפית(, קונוס 

התאורה והאזור סביב הרכב מוצגים 
באדום בצג הרב תפקודי.

ee .לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
נטרול זמני של הכיבוי המושהה של 

התאורה ההיקפית: 
ee לפני שאתה עוזב את הרכב, סובב את

המפתח למצב 0 של מתג ההתנעה.
ee סובב את מפתח ההתנעה למצב 2 של

מתג ההתנעה.
כיבוי האורות המושהה מנוטרל.

הכיבוי המושהה מופעל מחדש בהתנעה 
הבאה של המנוע.

 Surround lighting אם הפעלת את תפקוד
)תאורה היקפית( ומתג התאורה הועבר 
, התפקודים הבאים יופעלו  למצב 

בחושך:
• תאורה היקפית: התאורה החיצונית 	

נשארת דלוקה למשך 40 שניות לאחר 
שחרור הנעילה בעזרת המפתח. אם 
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אתה מתניע את המנוע, התאורה 
ההיקפית כבית והתפקוד האוטומטי 

 של הפנסים הקדמיים מופעל 
) עמוד 127(.

• כיבוי מושהה של התאורה 	
החיצונית: התאורה החיצונית נשארת 

דלוקה למשך 60 שניות לאחר 
הדממת המנוע. אם אתה סוגר את כל 
הדלתות ומכסה תא המטען, התאורה 

החיצונית כבית כעבור 15 שניות.
בהתאם לאבזור רכבך, כאשר התאורה    

היקפית מושהית ומתג הכיבוי 
המושהה של התאורה החיצונית ב- 

ON, התאורות הבאות נדלקות:
• פנסי תאורת צד	
• אורות נמוכים	
• פנסי תאורת יום	
• התאורה ההיקפית במראות הצד 	

בדלתות
הפעלת/הפסקת תפקוד כיבוי מושהה 

של התאורה הפנימית
 Lighting אם אתה מפעיל את תפקוד

delayed sw.- off )כיבוי תאורה מושהה(, 
תאורת הפנים נשארת דלוקה למשך 20 

שניות לאחר הוצאת המפתח ממתג 
ההתנעה.

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפריט המשנה Light )תאורה(.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
eeלחץ על  או  לבחירת תפקוד

Lighting Delayed sw.- off )כיבוי תאורה 
מושהה(.

 Light. Delay sw.- off כאשר תפקוד
)כיבוי תאורה מושהה( מופעל, פנים 
הרכב מוצג באדום בצג הרב תפקודי.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
רכב

הגדרת ספידטרוניק קבוע
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Vehicle )רכב(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על  או  לבחירת תפקוד

Limit speed (winter tyres) )מהירות 
מוגבלת( )צמיגי חורף(:  תפקוד.

תוכל לראות את ההגדרה הנוכחית.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על לחצן  או  להגדרת

ספידטרוניק קבוע במרווחים של 10 
 (230 km/h to 160 km/h).

 Off 240 – 160 קמ“ש(. הגדרת מצב(
מנטרלת את מערכת ספידטרוניק.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
למידע נוסף על ספידטרוניק קבוע, ראה 

) עמוד )19(.
הפעלת/נטרול תפקוד הנעילה 

האוטומטית
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Vehicle )רכב(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
eeלחץ על  או  לבחירת תפקוד

Automatic Door Locks )נעילת דלתות 
אוטומטית(.

 Automatic door locks כאשר תפקוד
)נעילת דלתות אוטומטית( מופעל, 

דלתות הרכב מוצגות באדום בצג הרב 
תפקודי.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
 Automatic Door אם תפעיל את תפקוד

Locks )נעילת דלתות אוטומטית(, הרכב 
ננעל בנעילה מרכזית במהירות העולה על 

כ- 15 קמ“ש.
למידע נוסף על תפקוד הנעילה 
האוטומטית, ראה ) עמוד 92(.

הפעלת/נטרול אישור הנעילה הקולי
 Acoustic אם אתה מפעיל את תפקוד
Lock )נעילה קולית(, יישמע אות קולי 

כאשר תנעל את הרכב.
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ee לחץ על לחצן  או  בגלגל ההגה
לשם בחירת תפריט Settings )הגדרות(.

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
תפריט המשנה Vehicle )רכב(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על  או  לבחירת תפקוד

Acoustic Lock )נעילה קולית(.
אם תפקוד Acoustic Lock )נעילה 

קולית( מופעל, סמל  בצג הרב 
תפקודי מופיע באדום.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
הפעלת/נטרול מערכת חיישן רדאר

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל ההגה
לשם בחירת תפריט Settings )הגדרות(.

ee לחץ על לחצן או  לבחירת
תפריט המשנה Vehicle )רכב(.

ee.לחץ על  לאישור
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

 Radar sensor (See Owner's Man.):.
חיישן הרדאר  )ראה בספר הוראות 

ההפעלה לנהג(: אתה תראה את 
.OFF או ON ההגדרה שנבחרה

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
במדינות מסוימות אתה חייב לנטרל    

את מערכת חיישן הרדאר. למידע 
נוסף, ראה ) עמוד 595(.

המערכות הבאות מנותקות כאשר 
מערכת חיישן הרדאר מנוטרלת:

• דיסטרוניק פלוס ) עמוד 181(	
• באס פלוס ) עמוד )7(	
• 	 PRE-SAFE® Brake תפקוד 

) עמוד 78(
• עזר דינמי להגנה מפני "נקודות מתות" 	

) עמוד )21(.
נוחות

EASY ENTRY/ הפעלת/ניתוק תפקוד
EXIT )כניסה/יציאה קלה(

 אזהרה
כאשר תפקוד הכניסה/יציאה קלה פעיל, 

גלגל ההגה נע. קיימת סכנה של 
הילכדות הנוסעים. לפני הפעלת תפקוד 

כניסה/יציאה קלה מהרכב, וודא שאף 
אחד אינו יכול להילכד.

אל תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה, גם 
אם הם חגורים במושב בטיחות לילדים. 

הם עלולים לפתוח את דלת הנהג 
וכתוצאה מכך להפעיל שלא במתכוון 

את תפקוד כניסה/יציאה קלה ולהילכד.
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

 Settings ההגה לשם בחירת תפריט
)הגדרות(.

ee לחץ על לחצן או  לבחירת
תפריט המשנה Convenience )נוחות(.

ee.לחץ על לחצן  לאישור
eeלחץ על או  לבחירת תפקוד

Easy Entry/Exit )כניסה/יציאה קלה(.
 Easy Entry/Exit כאשר תפקוד

)כניסה/יציאה קלה( מופעל, גלגל 
ההגה מוצג באדום בצג הרב תפקודי.

ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה
למידע נוסף על תפקוד כניסה והתנעה 

קלה, ראה ) עמוד 118(.
הפעלה/נטרול של כוונון החגורה

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפריט המשנה Convenience )נוחות(.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
eeלחץ על או  לבחירת תפקוד

Belt adjustment )כוונון חגורה(.
כאשר תפקוד Belt adjustment )כוונון 
חגורה( מופעל, חגורת הבטיחות של 

הרכב מוצגת באדום בצג הרב תפקודי.
ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה

 למידע נוסף על כוונון החגורות, ראה 
) עמוד )6(.

 Fold in mirrors הפעלת/נטרול תפקוד
)קיפול מראות( עם הנעילה

 Auto. Fold כאשר אתה מפעיל את תפקוד
in mirrors )קיפול מראות אוטומטי( עם 

נעילת הרכב, מראות החיצוניות 
מתקפלות עם נעילת הרכב. כאשר אתה 

משחרר את נעילת הרכב ופותח דלת, 
המראות החיצוניות מתקפלות חזרה 

החוצה למצב נסיעה.
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ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
 Settings ההגה לשם בחירת תפריט

)הגדרות(.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפריט המשנה Convenience )נוחות(.
ee.לחץ על לחצן  לאישור
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

תפקוד Auto. fold in mirrors )קיפול 
פנימה אוטומטי(.

 Auto. fold in mirrors אם הופעל תפקוד
)קיפול פנימה אוטומטי(, המראות 

החיצוניות יוצגו באדום בצג הרב תפקודי.
ee.לחץ על לחצן  לשמירת ההגדרה

לקיפול המראות החיצוניות פנימה או ( 1)
החוצה

אם הפעלת את התפקוד ואתה מקפל את 
המראות באמצעות לחצן )1( בדלת, הן 

ייפתחו אוטומטית ) עמוד 120(.
אז תוכל לקפל החוצה את מראות הצד 

החיצוניות רק באמצעות לחצן )1(.

AMG ברכבי AMG תפריט
AMG תצוגות

מד מהירות דיגיטלי( 1)
מחוון הילוכים( 2)
מחוון העלאת הילוכים( ))
טמפרטורת שמן מנוע( 4)

טמפרטורת נוזל קירור( 5)
(6 ) ECO start/stop מחוון מצב תפקוד 

) עמוד 157(
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

. AMG ההגה לשם בחירת תפריט
מחוון העלאת הילוכים UP ))( מציין 
שהמנוע הגיע לתחום סיבובי היתר 
בתוכנית החלפת ההילוכים הידנית.

מחוון העלאת הילוכים UP ))( מעמעם 
הודעות אחרות עד שתעלה הילוך.

כאשר טמפרטורת שמן המנוע מתחת 
ל- 800C, טמפרטורת השמן מוצגת 

בכחול. הימנע משימוש בהספק מנוע מלא 
במהלך זמן זה.

הגדרת תצורה

(1 ))C/S/S+/M( תוכנית נהיגה
תפקוד  ®ESP (ON/OFF) )הפעלה/( 2)

נטרול( או תצורת נהיגה ספורטיבית 
)SPORT(

(( ))SPORT/COMFORT( כוונון מתלים
SETUP מציג את תוכנית הנהיגה, תפקוד

   ®ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית( 

.SPORT ותצורת נהיגה
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

.AMG ההגה לשם בחירת תפריט
ee לחץ שוב ושוב על לחצן  עד

.SETUP שמוצג
או
ee בקונסולה AMG לחץ על לחצן

המרכזית ) עמוד 166(.
RACETIMER

 RACEMETER -הצגה והפעלת ה
)קוצב זמן האצה(

ה- RACETIMER מיועד לשימוש רק 
במסלולי מרוץ סגורים. אין להשתמש 

בתפקוד בכבישים ציבוריים.
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מחזור זמן שחלף( 1)
(2 )RACETIMER

 RACETIMER -אתה יכול להפעיל את ה
כאשר המנוע פועל או אם המפתח במצב 

2 של מתג ההתנעה.
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

. AMG ההגה לשם בחירת תפריט
ee לחץ לסירוגין על לחצן  עד שיופיע

.RACETIMER בצג
ee  להפעלה: לחץ על לחצן

.RACETIMER להפעלת
תצוגת זמן ביניים

ee Interm. לחץ על  או  לבחירת
Time )זמן ביניים(.

ee.לחץ על  לאישור
זמן הביניים מוצג למשך 5 שניות.

התחלת מחזור חדש

(1 )RACETIMER
מחזור הזמן המהיר ביותר )מקטע ( 2)

הזמן הטוב ביותר(
מחזור זמן שחלף( ))
ee New Lap לחץ על  לאישור

)מחזור זמן חדש(.

ניתן לשמור עד 16 מקטעי זמן. את    
המחזור ה- 16 ניתן להשלים רק עם 

.Finish Lap
RACETIMER -הפסקת ה

ee.לחץ על לחצן  בגלגל ההגה
ee.YES–לחץ על  לאישור

ה- RACETIMER קוטע את התזמון אם 
אתה עוצר את הרכב ומסובב את המפתח 

למצב 1 של מתג ההתנעה. אם תסובב 
את מפתח ההתנעה למצב 2 או 3 ולאחר 

מכן תלחץ  לאישור Start, התזמון 
נמשך.

איפוס מחזור הזמן הנוכחי
ee.RACETIMER -עצור את ה
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

Reset Lap )איפוס מחזור(.
ee לחץ על  לאיפוס הזמן שחלף

ל- “0“.
מחיקת כל מחזורי הזמן שחלפו

אם אתה מדומם את המנוע, ה- 
RACETIMER מאופס ל- “0“ לאחר 0) 

שניות. כל מחזורי הזמן מחוקים.
אינך יכול למחוק מחזורי זמן פרטניים 

השמורים בזיכרון. אם עצרת 16 מחזורים, 
אין צורך לאפס את המחזור הנוכחי.

ee.איפוס מחזור הזמן הנוכחי
ee.Reset לחץ על  לאישור

בצג הרב תפקודי מופיעה הודעת 
Reset Race Timer? )לאפס את קוצב 

זמן האצה?(.
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ee )כן( yes לחץ על לחצן  לבחירת
ועל לחצן  לאישור.

כל מחזורי הזמן מחוקים.
הערכה כללית

(1 )RACETIMER הערכה כללית
זמן נהיגה כולל( 2)
מהירות ממוצעת( ))
מרחק שהרכב עבר( 4)
מהירות מרבית( 5)

תפקוד זה מוצג אם שמרת לפחות מחזור 
.RACETIMER -זמן אחד ועצרת את ה

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
.AMG ההגה לשם בחירת תפריט

ee לחץ לסירוגין על לחצן  עד
להצגת ההערכה הכללית.
הערכת מחזור הזמן שחלף

מחזור זמן שחלף( 1)
זמן מחזור( 2)
מהירות מחזור זמן ממוצעת( ))
אורך מחזור הזמן( 4)
מהירות מרבית במהלך המחזור( 5)

תפקוד זה זמין רק אם שמרת לפחות שני 
.RACETIMER -מחזורי זמן ועצרת את ה

ee לחץ על לחצן  או  בגלגל
.AMG ההגה לשם בחירת תפריט

ee לחץ לסירוגין על לחצן  עד
להצגת ההערכה הכללית של מחזור 

הזמן.
כל מחזור זמן מוצג בתפריט משנה 

נפרד.
מקטע הזמן המהיר ביותר מצוין על ידי 

סמל )1( מהבהב.
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

הערכת מקטע זמן אחרת.
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הודעות מוצגות

מבוא
הערות כלליות

הודעות מוצגות מופיעות בצג הרב תפקודי.
הודעות מוצגות עם סמלים גרפיים מפושטים בספר הוראות ההפעלה לנהג ועשויים 

להיות שונים מהסמלים בצג הרב תפקודי.
אנא פעל בהתאם להודעות המוצגות ועל פי ההערות הנוספות אשר בספר הוראות 

הפעלה זה.
הודעות מסוימות מלוות באות אזהרה קולי או באות קולי רציף.

כאשר אתה עוצר ומחנה את הרכב, אנא הקפד על ההערות הנוגעות ל:
• תפקוד ( HOLD עמוד )19(	
• חניה ) עמוד 172(	

הסתרת הודעות מוצגות
ee.לחץ על לחצן  או  שעל גלגל ההגה לשם הסתרת ההודעה המוצגת

ההודעה המוצגת נמחקת.
הצג הרב תפקודי מציג הודעות תקלה בעלות עדיפות גבוהה בצבע אדום. הודעות 

מסוימות בעלות עדיפות גבוהה לא ניתן להסתיר.
הצג הרב תפקודי מציג הודעות אלו ברציפות עד לתיקון הגורם להופעת ההודעה.

זיכרון הודעות
המחשב המובנה שומר על חלק מההודעות המוצגות בזיכרון ההודעות. ניתן להציג את 

המידע הבא:
ee.)שירות( .Serv לחץ על לחצן  או  בגלגל ההגה לשם בחירת תפריט

אם ישנן הודעות מוצגות, הצג הרב תפקודי מציג messages 2 2 הודעות, לדוגמה.
ee.2 הודעות messages 2 השתמש בלחצן  או  לבחירת הרשומה, למשל
ee.לחץ על  לאישור
ee.לחץ על לחצן  או  כדי לגלול דרך ההודעות המוצגות

כאשר מתג ההתנעה סגור, כל ההודעות המוצגות נמחקות מלבד ההודעות בעלות 
עדיפות גבוהה. עם תיקונם של הגורמים להודעות בעלות עדיפות גבוהה, נמחקות גם 

ההודעות המוצגות המתאימות.
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מערכות בטיחות

גורם אפשרי/תוצאות ו-@ פתרונותהודעות מוצגות

 
 currently unavailable

 See Owner’s
Manual )לא זמינה 

עכשווית, ראה בספר 
הוראות ההפעלה 

לנהג(

מערכות ABS )מניעת נעילה של הגלגלים(, ®ESP )תוכנית ייצוב 
 ,PRE-SAFE® עזר בלימה(, תפקוד בלימת( BAS ,)אלקטרונית

תפקוד HOLD ועזר התחלת נסיעה בעליה אינן זמינות.
יתכן ופנסי הבלימה האדפטיביים, BAS PLUS ותפקוד 

PRE-SAFE® Brake כשלו אף הם.
,  ו-  נדלקות בלוח  בנוסף, נורות האזהרה 

המחוונים. תפקוד ATTENTION ASSIST )עזר שמירת ערנות( 
מנוטרל. גורמים אפשריים:

• האבחון העצמי טרם הושלם.	
• יתכן והמתח הפנימי עשוי שלא להיות מספיק.	

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 

הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימה 
חזקה לדוגמה.

יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.
מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.

אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee סע בזהירות לחניית חירום מתאימה בכביש, תוך ביצוען של
פעולות היגוי קלות, במהירות מעל 20 קמ“ש.

אם ההודעה נעלמת, התפקודים שצוינו לעיל יהיו שוב זמינים.
אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת:

ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 
 inoperative See

Owner’s Manual )לא 
פעיל, ראה בספר 
הוראות ההפעלה 

לנהג(

®ABS, ESP®, BAS, PRE-SAFE, תפקוד HOLD ועזרת תחילת 

נסיעה בעליה אינן זמינות בשל תקלה.
יתכן ופנסי הבלימה האדפטיביים, BAS PLUS ותפקוד 

PRE-SAFE® Brake כשלו אף הם.
,  ו-  נדלקות בלוח   , בנוסף, נורות האזהרה 
המחוונים. תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 

הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של בלימה 
חזקה לדוגמה.

יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.
מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
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אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee.נהג בזהירות
ee פנה מיידית למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה

מרצדס.

 currently unavailable
 See Owner’s

Manual )לא זמינה 
עכשווית, ראה בספר 

הוראות ההפעלה 
לנהג(

PRE-SAFE® ,ESP®, BAS ,ABS, תפקוד HOLD ועזר תחילת נסיעה 
בעליה אינן זמינות זמנית.

יתכן ופנסי הבלימה האדפטיביים, BAS PLUS ותפקוד 
PRE-SAFE® Brake כשלו אף הם.

בנוסף, נורות האזהרה  ו-  נדלקות בלוח המחוונים.
תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.

תפקוד האבחון העצמי יתכן שלא יהיה מושלם, למשל.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 
הרשומים לעיל.

מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee סע בזהירות לחניית חירום מתאימה בכביש, תוך ביצוען של
פעולות היגוי קלות, במהירות מעל 20 קמ“ש.

אם ההודעה נעלמת, התפקודים שצוינו לעיל יהיו שוב זמינים.
אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת:

ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 inoperative See
Owner’s Manual )לא 

פעיל, ראה בספר 
הוראות ההפעלה 

לנהג(

PRE-SAFE® ,BAS ,ESP® ,ABS, תפקוד HOLD ועזר תחילת נסיעה 
בעליה אינן זמינות בשל תקלה.

יתכן ופנסי הבלימה האדפטיביים, BAS PLUS ותפקוד 
PRE-SAFE® Brake כשלו אף הם.

בנוסף, נורות האזהרה  ו-  נדלקות בלוח המחוונים. 
תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 

הרשומים לעיל.
מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.

אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 
הרכב.

קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

  

 inoperative See
Owner’s Manual )לא 

פעיל, ראה בספר 
הוראות ההפעלה 

לנהג(

 ,BAS ,ESP® ,ABS )חלוקת כוח בלימה אלקטרונית( EBD מערכות
תפקוד בלימת ®PRE–SAFE, תפקוד HOLD, עזר תחילת נסיעה 

בעליה אינן זמינות בגלל תקלה.
יתכן ופנסי הבלימה האדפטיביים, BAS PLUS ותפקוד 

PRE-SAFE® Brake כשלו אף הם.
,  ו-  נדלקות בלוח  בנוסף, נורות האזהרה 

המחוונים ונשמע אות אזהרה קולי.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 
הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים להינעל 

במקרה של בלימה חזקה לדוגמה.
יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.

מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee.נהג בזהירות
ee פנה מיידית למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה

מרצדס.
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 Release parking
brake )שחרר את 

בלם החניה(

נורת הביקורת האדומה  מהבהבת ונשמע אות אזהרה קולי.
לא מתקיים אחד מהתנאים לשחרור אוטומטי של בלם החניה 

החשמלי ) עמוד )17(.
אתה נוסע עם בלם חניה חשמלי מופעל.

ee.שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי
נורת הביקורת האדומה  מהבהבת ונשמע אות אזהרה קולי.

 אתה מבצע עצירת חירום באמצעות בלם החניה החשמלי 
) עמוד )17(.

 Parking brake See
 Owner’s Manual
)בלם חניה, ראה 

בספר הוראות 
ההפעלה לנהג(

נורת האזהרה הצהובה  נדלקת.
תקלה בבלם החניה החשמלי.

להפעלה:
ee.סגור את מתג ההתנעה
ee.לחץ את ידית בלם החניה החשמלי במשך 10 שניות לפחות
ee.P -העבר את ידית ההילוכים ל
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

נורות האזהרה הצהובה  ונורת הביקורת האדומה  
דולקות.

תקלה בבלם החניה החשמלי.
לשחרור:

ee.סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב
ee.שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי
או
ee.)17( עמוד ( שחרר את בלם החניה החשמלי באופן אוטומטי

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
ee.אל תמשיך לנהוג ברכב
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

נורת הביקורת האדומה  מהבהבת ונורת האזהרה הצהובה 
 דולקת.

תקלה בבלם החניה החשמלי.
לשחרור:

ee.סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב
ee.שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי

להפעלה:
ee.סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב
ee.שלב ידנית את בלם החניה החשמלי
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נורת הביקורת האדומה  ממשיכה להבהב.

ee.אל תמשיך לנהוג ברכב
ee.)571 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.P -העבר את ידית ההילוכים ל
ee.סובב את הגלגלים הקדמיים בכיוון המדרכה
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

נורת האזהרה הצהובה  נדלקת. נורת הביקורת האדומה 
 האדומה מהבהבת למשך כ- 10 שניות לאחר שבלם החניה 
החשמלי הופעל או שוחרר. לאחריהן היא כבית או נשארת דלוקה.

תקלה בבלם החניה החשמלי.
ee.סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב
ee.)571 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה

אם לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:
ee.P -העבר את ידית ההילוכים ל
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
ee.)17( עמוד ( שחרר את בלם החניה החשמלי באופן אוטומטי

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

נורת האזהרה הצהובה  נדלקת. אם אתה מפעיל או משחרר 
ידנית את בלם החניה החשמלי, נורת הביקורת האדומה  

מהבהבת.
תקלה בבלם החניה החשמלי. לא ניתן להפעיל ידנית את בלם 

החניה החשמלי.
ee שכן בלם החניה החשמלי P העבר את ידית ההילוכים למצב

אינו מופעל אוטומטית.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Parking brake
inoperative )בלם 
החניה אינו פועל(

נורת האזהרה הצהובה  נדלקת. נורת הביקורת האדומה 
 האדומה מהבהבת למשך כ- 10 שניות לאחר שבלם החניה 
החשמלי הופעל או שוחרר. לאחריהן היא כבית או נשארת דלוקה.
תקלה בבלם החניה החשמלי, לדוגמה, בגלל תת-מתח או מתח 

יתר.
ee הסר את הגורם למתח היתר או תת-המתח, למשל, על ידי

טעינת המצבר או התנעה מחדש של המנוע.
ee.הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי

אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החניה החשמלי:
ee.סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב
ee.הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

ההודעה מוצגת רק כאשר ברכב בתנועה.
נורת הביקורת האדומה  מהבהבת ונורת האזהרה הצהובה 

 דולקת.
לא ניתן להפעיל ידנית את בלם החניה החשמלי.

ee.P -העבר את ידית ההילוכים ל
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Turn on the ignition
 to release the

parking brake )פתח 
את מתג ההתנעה 
לשם שחרור בלם 

החניה(

נורת הביקורת האדומה  דולקת.
ניסית לשחרר את בלם החניה החשמלי בעוד מתג ההתנעה היה 

סגור.
ee.מפתח:  סובב את המפתח למצב 1 במתג ההתנעה
ee.פתח את מתג ההתנעה  :KEYLESS-GO

 Check brake fluid
level )בדוק את 

מפלס נוזל הבלמים(

אין מספיק נוזל בלמים במיכל נוזל הבלמים.
בנוסף, נורת האזהרה האדומה  בלוח המחוונים נדלקת 

ונשמע אות אזהרה קולי.
 אזהרה

ייתכן ויעילות הבלימה תושפע לרעה.
קיימת סכנת תאונה.

ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי
תוך שימת לב למצב התנועה. אין להמשיך בנסיעה בשום 

תנאי.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
ee אל תשלים את מפלס נוזל הבלמים. אין בכך כדי לתקן את

הבעיה.
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 Check brake wear
)בדוק את שחיקת 

הבלמים(

דיסקות/רפידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהם.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 PRE-SAFE
 inoperative See

 Owner’s Manual
)PRE-SAFE לא 

פעילה, ראה בספר 
הוראות ההפעלה 

לנהג( 

תפקודים חשובים של תפקוד בלימת ®PRE-SAFE כשלו. כל שאר 
מערכות בטיחות הנוסעים, כמו כריות האוויר לדוגמה, נשארות 

זמינות.
ee פנה מיידית למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה

מרצדס.

 PRE-SAFE
PRE- מערכת(

)SAFE
 Functions currently

 limited See Owner’s
Manual )תפקודים 
מוגבלים עכשווית, 

ראה בספר הוראות 
ההפעלה לנהג(

תפקוד PRE-SAFE® Brake מנוטרל או שאינו פעיל זמנית. גורמים 
אפשריים:

• התפקוד מושפע לרעה בגלל גשם חזק או ערפל.	
• החיישנים בקישוט המצנן ובפגושים מלוכלכים.	
• חיישן הרדאר אינו פעיל זמנית, למשל, בגלל קרינה 	

אלקטרומגנטית המופקת על ידי תחנת טלוויזיה או רדיו 
סמוכה, או כל מקורות קרינה אלקטרומגנטית אחרים.

• רכבי AMG: תפקוד   ®ESP מנוטרל.	
• המערכת מחוץ לטווח טמפרטורת העבודה.	
• המתח ברכב נמוך מדי.	

ברגע שהסיבות המנויות לעיל אינן קיימות עוד, ההודעה המוצגת 
נעלמת.

תפקוד ®PRE-SAFE פעיל שוב.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)5(9 עמוד ( נקה את החיישנים בשבכת המצנן ובפגוש
ee.התנע שוב את המנוע
ee.)76 עמוד ( ESP®   הפעל מחדש את תפקוד  :AMG רכבי

 PRE-SAFE
PRE- מערכת(

)SAFE
 Functions limited

 See Owner’s
Manual )תפקודים 

מוגבלים, ראה בספר 
הוראות ההפעלה 

לנהג(

 BAS -אינו פעיל בגלל תקלה. יתכן ש PRE-SAFE® Brake תפקוד
PLUS ואות אזהרת מרחק כשלו אף הם.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Malfunction Consult
workshop )תקלה, 

פנה למוסך מורשה(

תקלה במוטות ההתהפכות.
 אזהרה

יתכן כי במצב זה מוטות ההתהפכות לא ייפתחו במקרה של 
תאונה.

יש בכך כדי להציב סכנה מוגברת לתאונה.
ee פנה מיידית למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה

מרצדס.

 Restraint sys.
Malfunction )תקלה 

במערכת הריסון 
– כריות אוויר(

 Consult workshop
)פנה למוסך מורשה(

קיימת תקלה במערכת כריות האוויר SRS )מערכת ריסון(. נורת 
האזהרה  נדלקת גם בלוח המחוונים.

 אזהרה
כריות האוויר או מותחני SRS חגורות הבטיחות או שיופעלו בטעות, 

או שלא יופעלו כלל במקרה של תאונה.
יש בכך כדי להציב סכנה מוגברת לתאונה.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
למידע נוסף על מערכת כריות האוויר; ראה ) עמוד 55(.

 Front left
 malfunction Consult

 workshop or Front
 right malfunction

 Consult workshop
)תקלה בכרית אוויר 
קדמית שמאלית או 

בכרית קדמית ימנית 
– היוועץ עם מוסך 

מורשה, מומלץ 
מרכז שירות מורשה 

מרצדס(

תקלת SRS מלפניך, בצד שמאל או ימין. גם נורת האזהרה  
בלוח המחוונים נדלקת.

 אזהרה
כריות האוויר או מותחני SRS חגורות הבטיחות או שיופעלו בטעות, 

או שלא יופעלו כלל במקרה של תאונה.
יש בכך כדי להציב סכנה מוגברת לתאונה.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Left windowbag
 malfunction Consult

 workshop or Right
 windowbag

 malfunction Consult
workshop )תקלה 

בכרית האוויר לראש 
השמאלית או 

הימנית, היוועץ עם 
מוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס( 

יש תקלה בכרית האוויר לראש של החלון השמאלי ו/או הימני.
נורת האזהרה  נדלקת גם בלוח המחוונים.

 אזהרה
כריות האוויר לראש הימנית והשמאלית או שהופעלו בטעות, או 

שלא יופעלו כלל במקרה של תאונה.
יש בכך כדי להציב סכנה מוגברת לתאונה.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Left cornering light or
 Right cornering light

)פנס האיתות השמאלי 
או הימני( 

תקלה בתאורת הפניה השמאלית או הימנית.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Left dipped beam or
 Right dipped beam
)אור נסיעה )נמוך( 

שמאלי או ימני( 

תקלה באור נסיעה )נמוך( בפנס השמאלי או הימני.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Rear left indicator or
Rear right

indicator )פנס איתות 
פניה אחורי שמאלי או 

ימני( 

תקלה בפנס איתות פניה אחורי שמאלי או ימני.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Front left indicator or
Front right

indicator )פנס איתות 
פניה קדמי שמאלי או 

ימני(

תקלה בפנס איתות פניה קדמי שמאלי או ימני.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Left mirror indicator or
 Right mirror indicator

)פנס איתות פניה 
במראה שמאלית או 

ימנית(

תקלה בפנס איתות הפניה במראת הצד החיצונית שמאלית או 
ימנית.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

Third brake lamp )פנס 
בלמים שלישי(

תקלה בפנס בלמים שלישי.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Left brake lamp or
Right brake lamp )פנס 

אחורי שמאלי או ימני(

פנס הבלמים השמאלי או הימני אינו תקין.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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Left-hand tail lamp/
 brake lamp or

Right-hand tail lamp/
brake lamp )פנס 

אחורי/בלמים שמאלי 
או ימני(

תקלה בפנס אחורי/בלימה שמאלי או ימני.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Left main beam or
Right main beam )אור 

גבוה שמאלי או ימני(

תקלה באורות הדרך בצד שמאל או ימין.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Number plate lamp
)תאורת לוחית רישוי(

פנס תאורת לוחית הרישוי השמאלי או הימני אינו תקין.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 
Rear foglamp )פנס 

ערפל אחורי(

תקלה בפנס הערפל האחורי.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Front left parking lamp
 or Front right parking

lamp )תאורת חניה 
קדמית שמאלית או 

ימנית(

תקלה בפנס חניה קדמי שמאלי או ימני.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

Reversing light )פנס 
נסיעה לאחור(

תקלה בפנס נסיעה לאחור.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Left daytime driving
 lamp or Right daytime

driving lamp )פנס 
תאורת יום שמאלי או 

ימני( 

תקלה בפנס תאורת היום השמאלי או הימני.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Intell. Light System
inoperative )מערכת 

התאורה החכמה אינה 
פעילה(

תקלה במערכת התאורה החכמה. התאורה נשארת זמינה ללא 
מערכת התאורה החכמה.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Malfunction See
 Owner’s Manual

)תקלה, ראה בספר 
הוראות ההפעלה לנהג(

תקלה בתאורה החיצונית.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 AUTO lights
inoperative )תאורה 

אוטומטית אינה פעילה( 

תקלה בחיישן התאורה.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

Switch off lights )כבה 
אורות(

האורות עדיין דולקים כאשר אתה עוזב את הרכב. נשמע גם אות 
אזהרה קולי.

ee. סובב את מתג התאורה למצב 

 Adaptive Main-beam
Assist inoperative )עזר 

אורות גבוהים 
אדפטיביים אינו פועל(

תקלה בתפקוד עזר אורות דרך )גבוהים(.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Adaptive Main-beam
 Assist inoperative

)תקלה בעזר אורות 
גבוהים אדפטיביים(

 Assist currently
 unavailable See
 Owner’s Manual
)תפקוד לא זמין 

עכשווית, ראה בספר 
הוראות ההפעלה לנהג(

תפקוד עזר אורות הדרך האדפטיבי אינו פעיל זמנית.
גורמים אפשריים:

• השמשה הקדמית מלוכלכת בשדה הראיה של המצלמה.	
• הפעולה לקויה בגלל גשם חזק, שלג או ערפל.	
ee.נקה את השמשה הקדמית

אם המערכת מאתרת שהמצלמה תפעולית שוב במלואה, 
 Adaptive Main-beam Assist available מוצגת הודעה המציינת

again שמערכת עזר אורות הדרך האדפטיבית זמינה שוב.
מערכת עזר אורות גבוהים אדפטיביים תפעולית שוב.

מנוע

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותהודעות מוצגות

 Top up coolant See
Owner’s Manual )מלא 
נוזל קירור, ראה בספר 

הוראות ההפעלה לנהג(

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
הימנע מביצוע נסיעות ארוכות עם מעט מדי נוזל קירור   

במערכת הקירור של המנוע. אחרת, המנוע יינזק.
ee הוסף נוזל קירור תוך הקפדה על הוראות האזהרה לפני

המילוי ) עמוד ))5(.
ee אם נוזל הקירור מצריך מילוי באופן תדיר מהרגיל, דאג

לבדיקת מערכת קירור המנוע במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.
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תקלה במנוע המאוורר

ee 1200, אתה יכולC -אם טמפרטורת נוזל הקירור מתחת ל
להמשיך בנסיעה למוסך המורשה הקרוב, מומלץ למרכז 

שירות מורשה מרצדס.
ee ,בעשותך כך, הימנע מהפעלת עומסים גבוהים על המנוע

כדוגמת נהיגה בכבישים הרריים או נסיעות מרובות עצירות.

 Coolant Stop car, turn
eng. Off )נוזל קירור, 

עצור את הרכב, דומם 
את המנוע(

נוזל הקירור חם מדי.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
לעולם אין לנהוג ברכב עם מנוע שהתחמם יתר על המידה. 

נהיגה ברכב כאשר המנוע התחמם יתר על המידה יכולה לגרום 
לנוזל מסוים אשר יתכן ונזל לתא המנוע להתלקח.

קיטור ממנוע שהתחמם יתר על המידה יכול לגרום לכוויות 
חמורות היכולות להיגרם כתוצאה מפתיחה בלבד של מכסה 

המנוע.
קיימת סכנת פציעה.

ee עצור מיידית את הרכב, שים לב לכביש ולתנועה בו ודומם
את המנוע.

ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee עזוב את הרכב ושמור ממנו מרחק בטחון עד להתקררות

המנוע.
ee וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה, על ידי

שלג, בוץ או קרח לדוגמה.
ee אל תתניע שוב את המנוע עד שההודעה המוצגת נעלמת

וטמפרטורת נוזל הקירור ירדה מתחת ל- 1200C. אחרת 
המנוע עלול להינזק.

ee.שים לב לתצוגת טמפרטורת נוזל הקירור
ee ,אם הטמפרטורה עולה שוב, פנה מיידית למוסך מורשה

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
בתנאי פעולה רגילים ועם מפלס נוזל הקירור המוגדר, 

.1200C טמפרטורת נוזל הקירור עשויה לעלות עד

253 הודעות מוצגות



ת
גו

צו
ת

ב ו
רכ

 ב
נה

וב
מ

ב 
ש

ח
מ

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותהודעות מוצגות
המצבר אינו נטען.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
גורמים אפשריים:

• תקלה באלטרנטור	
• חגורת poly-V קרועה	
• תקלה באלקטרוניקת הרכב	
ee עצור מיידית את הרכב, שים לב לכביש ולתנועה בו ודומם

את המנוע.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.פתח את מכסה המנוע
ee.קרועה poly-V -בדוק האם חגורת ה

אם חגורת poly-V קרועה:
אל תמשיך בנסיעה. המנוע עלול להתחמם יתר על המידה.  

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
אם חגורת ה- poly-V תקינה:

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Check engine oil level
 when next refuelling

)בדוק מפלס שמן מנוע 
בתדלוק הבא(

מפלס שמן המנוע ירד למינימום.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

ee בדוק את מפלס השמן בתדלוק הבא, לכל המאוחר 
) עמוד 2)5(.

ee.)5(2 עמוד ( במידת הצורך, הוסף שמן מנוע
ee ,אם מפלס שמן המנוע מצריך מילוי בתדירות גבוהה מהרגיל

דאג לבדיקת המנוע במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס.

 Add 1 litre engine oil
 when next refuelling

)הוסף ליטר שמן מנוע 
בתדלוק הבא(

רכבי AMG: מפלס שמן המנוע נמוך מדי.
ee בדוק את מפלס השמן בתדלוק הבא, לכל המאוחר 

) עמוד 2)5(.
ee.)5(2 עמוד ( במידת הצורך, הוסף שמן מנוע
ee ,אם מפלס שמן המנוע מצריך מילוי בתדירות גבוהה מהרגיל

דאג לבדיקת המנוע במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס.

 Reserve fuel level
)מפלס דלק רזרבי(

מפלס הדלק ירד לתחום הרזרבי.
ee.תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה

במיכל נותרה כמות דלק קטנה בלבד.
ee.תדלק ללא דיחוי את הרכב בתחנת הדלק הקרובה
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 ABC Malfunction

)ABC תקלת(
תפקוד ABC )בקרת מרכב אקטיבית( מוגבל.

 אזהרה
מאפייני כוונון מתלי הרכב עלולים להיות מושפעים מכך.

קיימת סכנת תאונה.
ee.אל תנהג במהירות העולה על 80 קמ“ש
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 ABC Malfunction Stop
 vehicle

)תקלת ABC. עצור את 
הרכב(

גובה הרכב של ה- ABC נמוך מדי.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
לאחר מספר שניות גובה הרכב מתכוונן וההודעה המוצגת 

נעלמת.
נזילת שמן מהרכב.

ההודעה מוצגת ברציפות.
 אזהרה

מאפייני כוונון מתלי הרכב עלולים להיות מושפעים מכך.
קיימת סכנת תאונה.

ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי
תוך שימת לב למצב התנועה. אין להמשיך בנסיעה בשום 

תנאי.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

.ABC תקלת
ההודעה מוצגת ברציפות.

 אזהרה
מאפייני כוונון המתלים של הרכב מושפעים.

קיימת סכנת תאונה.
ee.אל תנהג במהירות העולה על 80 קמ“ש
ee בצע תנועות היגוי קלות בלבד. אחרת, הכנפיים הקדמיות או

הצמיג עלולים להינזק במקרה של תנועות היגוי גדולות מדי.
ee.הקשב לרעשי שפשוף
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Attention Assist Take a
break! )סייען עירנות – 

צא להפסקה(

בהתבסס על קריטריונים מסוימים, תפקוד עזר העירנות איתר 
עייפות או העדר ריכוז מצידו של הנהג. נשמע גם אות אזהרה 

קולי.
ee.במידת הצורך, קח פסק זמן וצא להפסקה

במהלך נסיעות ארוכות, צא להפסקות סדירות מבעוד מועד כך 
שתנוח במידה מספקת.

 Attention Assist
inoperative )תפקוד 
סייען העירנות אינו 

פועל(

תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( אינו פועל.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Speed Limit Assist
 currently unavailable
 See Owner’s Manual

)מערכת העזר להגבלת 
מהירות אינה זמינה 

עכשווית, ראה בספר 
הוראות ההפעלה לנהג(

תפקוד עזר הגבלת המהירות אינו פעיל זמנית.
גורמים אפשריים:

• השמשה הקדמית מלוכלכת בשדה הראיה של המצלמה.	
• הפעולה לקויה בגלל גשם חזק, שלג או ערפל.	
ee.נקה את השמשה הקדמית

אם המערכת מאתרת שהמצלמה תפעולית לחלוטין, ההודעה 
המוצגת נעלמת.

תפקוד העזר להגבלת המהירות תפעולי שוב.
 Speed Limit Assist:
 Unavailable in this

country )עזר הגבלת 
מהירות: לא זמין 

במדינה זו(

תפקוד העזר להגבלת מהירות אינו זמין במדינות מסוימות.
ee.המשך בנסיעה

תפקוד העזר להגבלת מהירות זמין שוב מייד כשתיכנס 
למדינה שבה השימוש במערכת מותר על פי החוק.

 Speed Limit Assist
inoperative )תפקוד 

העזר להגבלת מהירות 
לא פעיל(

תקלה בתפקוד העזר להגבלת המהירות.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

Off )מופסק(

תפקוד HOLD מנוטרל. הרכב מחליק.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

ee בשלב מאוחר יותר HOLD הפעל מחדש את תפקוד 
) עמוד )19(.

 Radar sensor
deactivated )חיישן 

הרדאר מנוטרל(
 See Owner’s Manual

)ראה בספר הוראות 
ההפעלה לנהג(

מערכת חיישן הרדאר מנוטרלת.
ee בדוק האם ניתן או לא להפעיל את מערכת חיישן הרדאר 

) עמוד 595(.
ee.)2(7 עמוד ( הפעל את מערכת חיישן הרדאר
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 Active Lane Keeping

 Assist currently
 unavailable see

 Owner’s Manual
)מערכת העזר 

האקטיבית לשמירה על 
נתיב הנסיעה אינה 
זמינה, ראה בספר 

הוראות ההפעלה לנהג(

תפקוד העזר האקטיבי לשמירה על נתיב הנסיעה אינו פעיל 
זמנית.

גורמים אפשריים:
• השמשה הקדמית מלוכלכת בשדה הראיה של המצלמה.	
• הפעולה לקויה בגלל גשם חזק, שלג או ערפל.	
• אין סימוני נתיבים לאורך זמן.	
• סימוני הנתיב שחוקים, כהים או מכוסים, על ידי לכלוך או 	

שלג למשל.
ברגע שהסיבות המנויות לעיל אינן קיימות עוד, ההודעה 

המוצגת נעלמת.
מערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה פעילה 

שוב.
אם ההודעה המוצגת אינה נעלמת:

ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי
תוך שימת לב למצב התנועה.

ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.נקה את השמשה הקדמית

 Active Lane Keeping
 Assist inoperative

)מערכת העזר 
האקטיבית לשמירה על 

נתיב הנסיעה(

תקלה במערכת העזר האקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Active Blind Spot
 Assist currently

 unavailable See
 Owner’s Manual

)מערכת העזר מפני 
"נקודות מתות" אינה 

זמינה כרגע, ראה 
בספר הוראות ההפעלה 

לנהג(

מערכת העזר האקטיבית להגנה מפני "נקודות מתות" אינה 
פעילה זמנית. גורמים אפשריים:

• החיישנים מלוכלכים.	
• התפקוד מושפע לרעה בגלל גשם חזק או ערפל.	
• מערכת חיישן הרדאר מחוץ לטווח טמפרטורת העבודה.	
• חיישן הרדאר אינו פעיל זמנית, למשל, בגלל קרינה 	

אלקטרומגנטית המופקת על ידי תחנת טלוויזיה או רדיו 
סמוכה, או כל מקורות קרינה אלקטרומגנטית אחרים.

נורות הביקורת  הצהובות נדלקות גם כן במראות 
החיצוניות.

ברגע שהסיבות המנויות לעיל אינן קיימות עוד, ההודעה 
המוצגת נעלמת.

מערכת העזר האקטיבית להגנה מפני "נקודות מתות" פעילה 
שוב.

אם ההודעה המוצגת אינה נעלמת:
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)5(9 עמוד ( נקה את החיישנים
ee.התנע שוב את המנוע
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 Active Blind Spot

 Assist inoperative
)מערכת עזר אקטיבית 

להגנה מפני "נקודות 
מתות" לא פעילה(

תקלה במערכת העזר האקטיבית להגנה מפני "נקודות מתות".
נורת הביקורת  הצהובה נדלקת גם במראות הצד 

החיצוניות.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Park Assist cancelled
)מערכת העזר לחניה 

מנוטרלת(

דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה.
ee חזור על תהליך החניה עם חגורת בטיחות חגורה ודלת הנהג

סגורה.
נגעת שלא במתכוון בגלגל ההגה הרב תפקודי בעוד שהתערבות 

ההיגוי היתה פעילה.
ee בעוד שהתערבות ההיגוי פעילה, הקפד שלא לגעת בגלגל

ההגה הרב תפקודי.
הרכב התחיל להחליק ומערכת ®ESP התערבה.

ee השתמש במערכת העזר לחניה בשלב מאוחר יותר 
) עמוד 204(.

 Park Assist inoperative
)מערכת עזר החניה 

אינה פעילה(

ביצעת לא מכבר מספר רב של סיבובים או תמרוני חניה.
תפקוד עזר החניה האקטיבי יהפוך לבלתי זמין שוב לאחר כ- 10 

דקות ) עמוד 204(.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee.דומם את המנוע והתנע אותו מחדש

אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת:
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

תקלה במערכת דיסטרוניק.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Parking Assist
switched off )מערכת 
עזר החניה מנוטרלת(

הרכב חונה. נשמע גם אות אזהרה קולי.
ההודעה המוצגת נעלמת אוטומטית.

 DISTRONIC PLUS off
)מערכת דיסטרוניק 

פלוס מנוטרלת( 

מערכת דיסטרוניק פלוס נוטרלה ) עמוד181(.
אם המערכת נוטרלה אוטומטית, יישמע גם אות אזהרה קולי.

 DISTRONIC PLUS
 available again

)דיסטרוניק פלוס זמינה 
שוב(

מערכת דיסטרוניק פלוס פעילה שוב לאחר שלא היתה זמינה 
זמנית. אתה יכול להפעיל עכשיו מחדש את מערכת דיסטרוניק 

פלוס ) עמוד 181(.
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 DISTRONIC PLUS

 currently unavailable
 See Owner’s Manual

)מערכת דיסטרוניק 
פלוס אינה זמינה 

עכשווית, ראה בספר 
הוראות ההפעלה לנהג(

מערכת דיסטרוניק פלוס אינה פעילה זמנית. גורמים אפשריים:
• התפקוד מושפע לרעה בגלל גשם חזק או ערפל.	
• החיישנים בקישוט המצנן ובפגושים מלוכלכים.	
• חיישן הרדאר אינו פעיל זמנית, למשל, בגלל קרינה 	

אלקטרומגנטית המופקת על ידי תחנת טלוויזיה או רדיו 
סמוכה, או כל מקורות קרינה אלקטרומגנטית אחרים.

• המערכת מחוץ לטווח טמפרטורת העבודה.	
• המתח ברכב נמוך מדי.	

נשמע גם אות אזהרה קולי.
ברגע שהסיבות המנויות לעיל אינן קיימות עוד, ההודעה 

המוצגת נעלמת.
מערכת דיסטרוניק פלוס תפעולית שוב.

אם ההודעה המוצגת אינה נעלמת:
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)5(9 עמוד ( נקה את החיישנים בשבכת המצנן ובפגוש
ee.התנע שוב את המנוע

 DISTRONIC PLUS
inoperative )דיסטרוניק 

פלוס אינה פעילה(

תקלה במערכת דיסטרוניק פלוס.
יתכן ו- BAS PLUS ו- תפקוד בלימת ®PRE-SAFE כשלו גם כן.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 DISTRONIC PLUS
inactive )מערכת 

דיסטרוניק פלוס לא 
פעילה(

לחצת על דוושת ההאצה. מערכת דיסטרוניק פלוס אינה 
מפקחת עוד על מהירות הרכב.

ee.הסר את רגלך מדוושת ההאצה

 DISTRONIC PLUS
km/h–-– )מערכת 

דיסטרוניק פלוס—- 
קמ“ש(

לא התקיים אחד מתנאי הפעלת דיסטרוניק פלוס.
ee בדוק את תנאי ההפעלה של דיסטרוניק פלוס 

) עמוד 181(.

 DISTRONIC PLUS and
 SPEEDTRONIC

inoperative )מערכות 
דסטרוניק פלוס 

וספידטרוניק פלוס אינן 
פעילות(

תקלה במערכות דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק. נשמע גם אות 
אזהרה קולי.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Cruise control and
 SPEEDTRONIC

inoperative )מערכת 
בקרת שיוט 

וספידטרוניק אינן 
פעילות(

תקלה במערכות ספידטרוניק ובקרת השיוט.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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Limit —- km/h )מגבלה 

—- קמ“ש(
תוך כדי לחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות 

)קיק-דאון(, לא ניתן להפעיל את מערכת ספידטרוניק.
 Cruise control–-–km/h
)בקרת שיוט —- קמ“ש(

לא התקיים אחד מהתנאים להפעלת מערכת בקרת השיוט.
ניסית לאחסן מהירות מתחת ל- 0) קמ“ש, לדוגמה.

ee (0 כפי שמאפשרות הנסיבות, נהג במהירות העולה על
קמ“ש ושמור את המהירות.

ee.)178 עמוד ( בדוק את תנאי ההפעלה של בקרת השיוט
 120 km/h Maximum

 speed exceeded
)חריגה ממהירות 

מרבית של 120 קמ“ש(

רק במדינות מסוימות: היתה חריגה מהמהירות המרבית 
המותרת.

בנוסף, הצג הרב תפקודי מראה km/h 120 120 קמ“ש.
ee.נהג לאט יותר
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גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותהודעות מוצגות
 Tyre pressure Check

tyres )לחץ אוויר 
בצמיגים, בדוק את 

הצמיגים(

מערכת אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים איתרה אובדן לחץ 
משמעותי.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
 אזהרה

עם לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים, קיימות הסכנות הבאות:
• הצמיג עלול להתפוצץ, במיוחד עם העליה בעומס הפועל 	

על הרכב והגברת המהירות.
• הצמיגים עלולים להישחק יתר על המידה ו/או בצורה בלתי 	

אחידה, עובדה היכולה להשפיע לרעה על יכולת האחיזה של 
הצמיגים.

• תכונות הנהיגה כמו גם ההיגוי והבלימה עלול להיפגע קשות.	
קיימת סכנת תאונה.

ee עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או
תמרוני בלימה. בעשותך זאת, שים לב למצב התנועה.

ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)546 עמוד ( אם יש נקר, בדוק את הצמיגים
ee בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ובמידת הצורך, כוונן ללחץ

הנכון.
ee כשהלץ תקין, הפעל מחדש את מערכת האזהרה מפני

אובדן לחץ אוויר בצמיגים ) עמוד 567(.
 Check tyre pressures
 then restart Run Flat

Indicator )בדוק את 
לחץ האוויר בצמיגים 

ולאחר מכן הפעל 
מחדש את מחוון על 

צמיג נקור(

מערכת האזהרה מפני אובדן לחץ אוויר בצמיגים הפיקה הודעת 
מוצגת ומאז לא הופעלה מחדש.

ee.כוונן ללחץ האוויר הנכון בכל ארבעת הצמיגים
ee הפעלה מחדש של מערכת האזהרה מפני אובדן לחץ אוויר

בצמיגים ) עמוד 567(

 Run Flat Indicator
inoperative )תקלה 

במחוון צמיג נקור פעיל(

תקלה במערכת אזהרת אובדן לחץ אוויר בצמיגים.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Tyre pressures will be
 displayed after a few

 minutes of driving
)לחצי האוויר בצמיגים 

יוצגו לאחר מספר דקות 
נהיגה(

משגוח לחץ האוויר בצמיגים מודד את לחץ האוויר בצמיגים.
ee.המשך בנסיעה

לחץ האוויר בצמיגים מופיע בצג הרב תפקודי לאחר נהיגה 
של מספר דקות.

 Tyre press. Monitor
inoperative )מערכת 

מדידת לחץ אוויר 
בצמיגים אינה פועלת( 

תקלה במשגוח לחץ האוויר בצמיגים.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Tyre press. monitor

 inoperative No wheel
sensors )ניטור לחץ 
האוויר בצמיגים אינו 
זמין. אין חיישני גלגל(

הגלגלים המותקנים אינם מצוידים בחיישני לחץ אוויר מתאימים 
בצמיגים. משגוח לחץ האוויר בצמיגים מנוטרל.

ee.התקן גלגלים בעלי חיישני לחץ אוויר מתאימים בצמיגים
מערכת מדידת לחץ האוויר בצמיגים מופעלת אוטומטית 

לאחר נהיגה של מספר דקות.
Check tyre(s) )בדוק 

צמיגים(
הלחץ באחד הצמיגים, או יותר, ירד בצורה משמעותית.

מיקום הצמיג המתאים מוצג בצג הרב תפקודי.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
עם לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים, קיימות הסכנות הבאות:

• הצמיג עלול להתפוצץ, במיוחד עם העליה בעומס הפועל 	
על הרכב והגברת המהירות.

• הצמיגים עלולים להישחק יתר על המידה ו/או בצורה בלתי 	
אחידה, עובדה היכולה להשפיע לרעה על יכולת האחיזה של 

הצמיגים.
• תכונות הנהיגה כמו גם ההיגוי והבלימה עלול להיפגע קשות.	

קיימת סכנת תאונה.
ee עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או

תמרוני בלימה. בעשותך זאת, שים לב למצב התנועה.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)546 עמוד ( אם יש נקר, בדוק את הצמיגים
ee)568 עמוד ( בדוק את לחץ האוויר בצמיגים
ee.במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיג
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 Warning tyre defect

)אזהרת צמיג פגומה(
הלחץ באחד הצמיגים, או יותר, ירד בצורה משמעותית. מיקום 

הצמיג המתאים מוצג בצג הרב תפקודי.
 אזהרה

אם אתה נוהג עם צמיג נקור, קיימות הסכנות הבאות:
• צמיג נקור משפיע על יכולת ההיגוי או הבלימה של הרכב.	
• במצב זה אתה עלול לאבד שליטה ברכב.	
• המשך נהיגה עם צמיג נקור תגרום להתחממות יתר 	

ולאפשרות של פריצת אש.
קיימת סכנת תאונה.

ee עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או
תמרוני בלימה. בעשותך זאת, שים לב למצב התנועה.

ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)546 עמוד ( אם יש נקר, בדוק את הצמיגים

 Rectify tyre pressure
)תקן את לחץ האוויר 

בצמיגים(

לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי בלפחות אחד מהצמיגים, או 
שהבדלי הלחץ בין הגלגלים גבוה מדי.

ee בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהזדמנות הקרובה 
) עמוד 568(.

ee.במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיג
ee הפעל מחדש את מערכת ניטור הלחץ בצמיגים 

) עמוד 569(.
 Wheel sensor(s)
missing )חסר/ים 

חיישן/י גלגל(

אין אות מחיישן לחץ האוויר בצמיגים של גלגל אחד או יותר. 
הלחץ של הצמיג המושפע אינו מוצג בצג הרב תפקודי.

ee.דאג להחלפת חיישן הגלגל הפגום במוסך מורשה
 Tyre press. Monitor

 currently unavailable
)כרגע אין ניטור לחץ 

אוויר בצמיגים(

בגלל מקור הפרעת הרדיו, לא יכולים להיקלט אותות רדיו 
מחיישני הגלגל. למשגוח לחץ האוויר בצמיגים חש תקלה 

זמנית.
ee.המשך בנסיעה

ניטור לחץ האוויר בצמיגים מופעל מחדש אוטומטית מייד 
עם תיקון התקלה.
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 Tyre pressure Caution,
tyre malfunction )לחץ 

אוויר, אזהרה, פגם 
בצמיג(

הלחץ באחד הצמיגים, או יותר, ירד בצורה משמעותית.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
אם אתה נוהג עם צמיג נקור, קיימות הסכנות הבאות:

• צמיג נקור משפיע על יכולת ההיגוי או הבלימה של הרכב.	
• במצב זה אתה עלול לאבד שליטה ברכב.	
• המשך נהיגה עם צמיג נקור תגרום להתחממות יתר 	

ולאפשרות של פריצת אש.
קיימת סכנת תאונה.

ee עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או
תמרוני בלימה. בעשותך זאת, שים לב למצב התנועה.

ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)546 עמוד ( אם ישנו צמיג נקור, בדוק את הצמיגים

 Tyre pressure Check
tyre(s) בדוק את לחץ 

האוויר בצמיג/ים(

הלחץ באחד הצמיגים, או יותר, ירד בצורה משמעותית.
 אזהרה

עם לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים, קיימות הסכנות הבאות:
• הצמיג עלול להתפוצץ, במיוחד עם העליה בעומס הפועל 	

על הרכב והגברת המהירות.
• הצמיגים עלולים להישחק יתר על המידה ו/או בצורה בלתי 	

אחידה, עובדה היכולה להשפיע לרעה על יכולת האחיזה של 
הצמיגים.

• תכונות הנהיגה כמו גם ההיגוי והבלימה עלולות להיפגע 	
משמעותית.

קיימת סכנת תאונה.
ee עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או

תמרוני בלימה. בעשותך זאת, שים לב למצב התנועה.
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.)546 עמוד ( אם ישנו צמיג נקור, בדוק את הצמיגים
ee)568 עמוד ( בדוק את לחץ אוויר בצמיגים
ee.במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיג

 Please correct tyre
pressure )אנא תקן את 

לחץ האוויר בצמיגים(

לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי בלפחות אחד מהצמיגים, או 
שהבדלי הלחץ בין הגלגלים גבוה מדי.

ee בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהזדמנות הקרובה 
) עמוד 568(.

ee.במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיג
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 To start engine, shift to

 either P or N
)להתנעת המנוע שלב 

את ידית ההילוכים 
)N או P במצב

.D או R ניסית להתניע את המנוע עם תיבת ההילוכים במצב
ee.N או P שלב את תיבת ההילוכים במצב

 Auxiliary battery
malfunction )תקלה 

במצבר העזר(

מצבר העזר לתיבת ההילוכים האוטומטית אינו נטען עוד.
ee פנה בהזדמנות הקרובה למוסך מורשה, מומלץ למרכז

שירות מורשה מרצדס.
ee לפני שאתה P עד אז, שלב את תיבת ההילוכים למצב

מדומם את המנוע.
ee.לפני עזיבת הרכב, הפעל את בלם החניה החשמלי
ee.)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה

 Apply brake to leave
 position P

)הפעל בלמים כדי 
)P לצאת ממצב

ניסית להזיז את ידית ההילוכים למצב D, R או N בלי ללחוץ על 
דוושת הבלמים.

ee.לחץ על דוושת הבלמים

 Vehicle not in position
 P

)P הרכב איננו במצב(

.D או R, N דלת הנהג פתוחה ותיבת ההילוכים במצב
נשמע גם אות אזהרה קולי.

ee.P–שלב את תיבת ההילוכים להילוך חניה
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה

 Without changing
 gear, consult

workshop )בלי 
לשנות הילוך, היוועץ 

עם מוסך מורשה 
מומלץ מרכז שירות 

מורשה מרצדס(

אינך יכול לשנות את מצב ידית ההילוכים בגלל תקלה.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

אם נבחר מצב D של תיבת ההילוכים:
ee נהג למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס, בלי

.D להעביר את ידית הילוכים ממצב
אם נבחר מצב R, N או P של ידית ההילוכים:

ee.היוועץ עם מוסך מורשה
 Only select Park )P(

 when vehicle is
stationary )בחר 

במצב P רק כאשר 
הרכב נייח(

הרכב נע.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee.P–שלב את תיבת ההילוכים להילוך חניה

 
דלת תא המטען פתוחה.

ee.סגור את מכסה תא המטען
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מכסה המנוע פתוח.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
 אזהרה

מכסה מנוע פתוח עלול לחסום את שדה ראייתך כאשר הרכב 
בתנועה.

קיימת סכנת תאונה.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.סגור את מכסה המנוע

  Active bonnet
malfunction)תקלה 

במכסה המנוע 
האקטיבי(

 See Owner’s Manual
)ראה בספר הוראות 

ההפעלה לנהג(

מכסה המנוע האקטיבי )הגנת הולכי רגל( אינו פעיל בגלל 
תקלה או משום שהוא כבר הופעל.

ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

לפחות דלת אחת פתוחה. נשמע גם אות אזהרה קולי.
ee.סגור את כל הדלתות

 Power steering
malfunction )תקלה 
במערכת הגה הכוח(

 See Owner’s Manual
)ראה בספר הוראות 

ההפעלה לנהג(

תקלה במערכת תגבור הכוח של מערכת ההיגוי.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

 אזהרה
תצטרך להשקיע כוח רב יותר לשם ביצוע פעולות היגוי.

קיימת סכנת תאונה.
ee.בדוק האם אתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף שנדרש
ee אם אתה מסוגל לבצע פעולות היגוי בבטחה: נהג

בזהירות למוסך מורשה קרוב, מומלץ למרכז שירות מורשה 
מרצדס.

ee אם אינך מסוגל לבצע פעולות היגוי בבטחה: אל תמשיך
בנסיעה. פנה למוסך מורשה קרוב, מומלץ למרכז שירות 

מורשה מרצדס.

 Close boot separator
)סגור את חוצץ תא 

המטען(

חוצץ תא המטען פתוח.
ee.)105 עמוד ( סגור את חוצץ תא המטען

 Close centre
compartment )סגור את 

התא המרכזי(

חלל האחסון מתחת למשענת היד פתוח. גלאי הנפח הפנימי 
אינו מאותחל.

ee.)51( עמוד ( סגור את חלל האחסון מתחת למשענת היד
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 Telephone No service

)אין שירות טלפוני(:
הרכבך נמצא מחוץ לטווח המשדר/המקלט של ספק הרשת 

שלך.
ee המתן עד שיופיע בצג הרב תפקודי סמל המוכנות

התפעולית של הטלפון הסלולארי.

 Decrease speed
)הפחתת מהירות(

רצית לפתוח את הגג כאשר הרכב היה בתנועה.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee.)10( עמוד ( פתח את הגג

 Vario-roof
)Vario גג(

הגג אינו פתוח או סגור לגמרי. יש ירידת לחץ הידראולי.
ee.)10( עמוד ( פתח או סגור לגמרי את הגג

 Open/close varioroof
 completely

)פתח/סגור לגמרי את 
)Vario גג

הגג אינו נעול.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee דחוף או משוך את מתג הגג עד שהגג יהיה פתוח או סגור

לחלוטין ) עמוד )10(.

 Start engine See
 Owner’s Manual

)התנעת מנוע, ראה 
בספר הוראות ההפעלה 

לנהג(

המתח הפנימי ברכב נמוך מדי.
ee.התנע את המנוע

הגג נפתח ונסגר מספר פעמים ברצף. הינע הגג נוטרל 
אוטומטית מסיבות בטיחותיות.

אתה יכול לפתוח ולסגור שוב את הגג כעבור כ- 10 דקות.
ee.סגור את מתג ההתנעה ופתח אותו שוב
ee.)10( עמוד ( חזור על תהליך הפתיחה או הסגירה

 Top up washer fluid
)הוסף נוזל ניקוי 

שמשות(

מפלס הנוזל במיכל נוזל הניקוי ירד מתחת לרמת המינימום.
ee.)5(4 עמוד ( הוסף נוזל ניקוי

 Wiper malfunctioning
)תקלת מגבים(

מגבי השמשה הקדמית פגומים.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Hazard warning lamps
malfunctioning )תקלה 

בתאורת החירום(

תקלה בנורות תאורת החירום.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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 Key does not belong to
vehicle )המפתח לא 

שייך לרכב(

הכנסת למתג ההתנעה את המפתח הלא נכון.
ee.השתמש במפתח הנכון

Replace key )החלף 
מפתח(

המפתח מחייב החלפה.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Change key batteries
)החלף את סוללות 

המפתח(

הסוללות של תפקוד KEYLESS-GO פרוקות.
ee.)87 עמוד ( החלף את הסוללות

 Key not detected )לא 
אותר מפתח – תצוגה 

באדום(

מפתח KEYLESS GO אינו נמצא ברכב.
נשמע גם אות אזהרה קולי.

אם המנוע מודמם, אינך יכול עוד לנעול את הרכב בנעילה 
מרכזית או להתניע את המנוע.

ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי
תוך שימת לב למצב התנועה.

ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.KEYLESS GO אתר את מפתח

לא אותר מפתח KEYLESS-GO בעוד המנוע פועל משום 
שישנה הפרעה ממקור גלי רדיו חזק.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי

תוך שימת לב למצב התנועה.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee במידת הצורך, הפעל את הרכב באמצעות מפתח במתג

ההתנעה.

Key not detected )לא 
אותר מפתח(

)הודעה מוצגת בלבן(

.KEYLESS-GO כרגע לא אותר מפתח
ee.KEYLESS-GO שנה ברכב את מיקום המפתח עם תפקודי

:KEYLESS-GO אם עדיין לא מאותר מפתח
ee במידת הצורך, הפעל את הרכב באמצעות מפתח במתג

ההתנעה.

 Key still in vehicle
)מפתח עדיין ברכב(

מפתח KEYLESS GO אותר ברכב במהלך נעילה.
ee.מהרכב KEYLESS-GO הוצא את מפתח
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 Remove starting
 button, then insert key

)הסר את לחצן 
ההתנעה, בהמשך 

הכנס מפתח(

מפתח KEYLESS GO אינו מאותר ברציפות.
תקלה זמנית או פגם במפתח KEYLESS-GO. נשמע גם אות 

אזהרה קולי.
ee.הכנס את המפתח למתג ההתנעה וסובב אותו למצב הרצוי
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

 Close doors to lock
vehicle )סגור דלתות 

ונעל את הרכב(

לפחות דלת אחת פתוחה. נשמע גם אות אזהרה קולי.
ee.סגור את כל הדלתות ונעל שוב את הרכב

נורות ביקורת ואזהרה

בטיחות
חגורות בטיחות

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

רק במדינות 
מסוימות(: נורת 

האזהרה האדומה של 
חגורות הבטיחות 

נדלקת ל- 6 שניות 
לאחר התנעת 

המנוע(.

נורת האזהרה של חגורות הבטיחות מזכירה לך ולנוסע הקדמי 
להדק את חגורות הבטיחות.

ee.)62 עמוד ( הדק את חגורת הבטיחות שלך

רק במדינות 
מסוימות: נורת 

האזהרה האדומה של 
חגורות הבטיחות 

נדלקת לאחר 
התנעת המנוע. 

בנוסף, נשמע אות 
אזהרה קולי במשך 

עד 6 שניות.

הנהג לא חגר את חגורת הבטיחות שלו.
ee.)62 עמוד ( הדק את חגורת הבטיחות שלך

אות האזהרה הקולי נפסק.

נורת האזהרה 
האדומה של חגורות 

הבטיחות נדלקת 
לאחר התנעת 

המנוע, מייד עם 
סגירת דלת הנהג או 
דלת הנוסע הקדמי.

הנהג או הנוסע הקדמי לא חגר את חגורת הבטיחות שלו.
ee.)62 עמוד ( הדק את חגורת הבטיחות שלך

נורת האזהרה כבית.
ישנם חפצים על מושב הנוסע הקדמי.

ee הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם
במקום בטוח.

נורת האזהרה כבית.
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נורת האזהרה 
האדומה של חגורות 
הבטיחות מהבהבת 
ונשמע לסירוגין אות 

אזהרה קולי.

הנהג או הנוסע הקדמי לא חגר את חגורת הבטיחות שלו. באותו 
הזמן, אתה נוהג ברכב במהירות העולה על 25 קמ“ש או שנהגת 

לפרק זמן קצר במהירות העולה על 25 קמ“ש.
ee.)62 עמוד ( הדק את חגורת הבטיחות שלך

נורת האזהרה כבית ואות האזהרה הקולי לסירוגין נפסק.
ישנם חפצים על מושב הנוסע הקדמי. באותו הזמן, אתה נוהג 

ברכב במהירות העולה על 25 קמ“ש או שנהגת לפרק זמן קצר 
במהירות העולה על 25 קמ“ש.

ee הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם
במקום בטוח.

נורת האזהרה כבית ואות האזהרה הקולי לסירוגין נפסק.
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מערכות בטיחות

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת האזהרה 
האדומה של מערכת 
הבלמים נדלקת תוך 

כדי פעולת המנוע. 
נשמע גם אות אזהרה 

קולי.

אין מספיק נוזל בלמים במיכל נוזל הבלמים.
 אזהרה

ייתכן ויעילות הבלימה תושפע לרעה.
קיימת סכנת תאונה.

ee ,רד לשולי הכביש ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי
תוך שימת לב למצב התנועה. אין להמשיך בנסיעה בשום 

תנאי.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee אל תשלים את מפלס נוזל הבלמים. הוספת נוזל לא תפתור

את הבעיה.
ee היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה

מרצדס.
ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי

נורת האזהרה 
 ABS -הצהובה של ה

דולקת בעוד המנוע 
פועל.

מערכת ABS )מניעת נעילה של הגלגלים( נוטרלה בגלל תקלה. 
מסיבה זאת, מנוטרלות למשל גם מערכות BAS )עזר בלימה(, 

®BAS PLUS,ESP )תוכנית יציבות אלקטרונית(, תפקוד בלימת 

®PRE-SAFE, תפקוד HOLD, עזר תחילת נסיעה בעליה ופנסי 

הבלימה האדפטיביים.
תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 

הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים עלולים להינעל במקרה של 
בלימה חזקה לדוגמה.

יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.
מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.

אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 
הרכב.

קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.
ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

במקרה של תקלה ביחידת הבקרה של ה- ABS, יש אפשרות 
שגם מערכות אחרות, כדוגמת מערכת הניווט או תיבת 

ההילוכים האוטומטית לא יהיו זמינות.
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נורת האזהרה של 
ABS הצהובה נדלקת 

כאשר המנוע פועל.

מערכת ABS אינה זמינה זמנית. מסיבה זאת, מנוטרלות למשל 
גם מערכות BAS )עזר בלימה(, ®BAS PLUS,ESP )תוכנית 

יציבות אלקטרונית(, EBD )מערכת חלוקת כוח בלימה 
 ,HOLD תפקוד ,PRE-SAFE®, PRE-SAFE® Brake ,)אלקטרונית

עזר תחילת נסיעה בעליה ופנסי הבלימה האדפטיביים.
גורמים אפשריים:

• האבחון העצמי טרם הושלם.	
• יתכן והמתח הפנימי עשוי שלא להיות מספיק. תפקוד 	

ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 
הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים 

להינעל במקרה של בלימה חזקה לדוגמה.
יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.

מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנת תאונה.

ee סע בזהירות לחניית חירום מתאימה בכביש, תוך ביצוען של
פעולות היגוי קלות, במהירות מעל 20 קמ“ש.

התפקודים שצוינו לעיל זמינים שוב כאשר נורת האזהרה 
כבית.

אם נורת האזהרה עדיין דולקת:
ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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נורת האזהרה של 
ABS הצהובה נדלקת 

כאשר המנוע פועל. 
נשמע גם אות אזהרה 

קולי.

מערכת EBD אינה זמינה בגלל תקלה. מסיבה זאת, מנוטרלות 
 BAS ,)מניעת נעילה של הבלמים( ABS למשל גם מערכות
 ,PRE-SAFE® ,)תוכנית יציבות אלקטרונית( ESP® ,PLUS®

תפקוד HOLD, עזר תחילת נסיעה בעליה ופנסי הבלימה 
האדפטיביים.

תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 
הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים 

להינעל במקרה של בלימה חזקה לדוגמה.
יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.

מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

   

נורת האזהרה 
האדומה של 

הבלמים, נורת 
האזהרה הצהובה של 
®ESP ונורת האזהרה 

של ESP® OFF ונורת 
האזהרה הצהובה של 
ה- ABS דולקות בעוד 

המנוע פועל.

מערכות ABS ו- ®ESP אינן זמינות בגלל תקלה. מסיבה זאת, 
מנוטרלות למשל גם מערכות ABS )מניעת נעילה של הבלמים(, 

BAS PLUS®, PRE-SAFE® Brake, תפקוד HOLD, עזר תחילת 
נסיעה בעליה ופנסי הבלימה האדפטיביים.

תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 
הרשומים לעיל. לכן, הגלגלים הקדמיים והאחוריים עלולים 

להינעל במקרה של בלימה חזקה לדוגמה.
יתכן ותיגרם השפעה חמורה על תכונות ההיגוי והבלימה.

מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

273 נורות ביקורת ואזהרה



ת
גו

צו
ת

ב ו
רכ

 ב
נה

וב
מ

ב 
ש

ח
מ

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת האזהרה 
 ESP® הצהובה של

מהבהבת בעוד הרכב 
בתנועה(.

מערכת ®ESP או מערכת בקרת המשיכה האלקטרונית 
התערבה בשל קיומה של סכנת החלקה או שלפחות אחד 

הגלגלים התחיל לסבסב.
מערכת בקרת שיוט או דיסטרוניק פלוס מנוטרלת.

ee לחץ על דוושת ההאצה רק במידה הדרושה לשם תחילת
הנסיעה.

ee.האץ בצורה מתונה יותר בעוד הרכב בתנועה
ee.התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הכביש ומזג האוויר
ee.ESP® לנטרול מערכת

ליוצאים מן הכלל, ראה: ) עמוד 75(.

נורת האזהרה 
 ESP® OFF הצהובה
דולקת בעוד המנוע 

פועל. 

תפקוד   ®ESP מנוטרל
 אזהרה

אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 
הרכב.

קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.
ee.ESP® הפעלת מחדש את מערכת

ליוצאים מן הכלל, ראה: ) עמוד 75(.
ee.התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הכביש ומזג האוויר

:ESP® אם לא ניתן להפעיל את מערכת
ee.נהג בזהירות
ee במוסך מורשה, מומלץ במרכז ESP® דאג לבדיקת מערכת

שירות מורשה מרצדס.

רכבי AMG בלבד: 
נורת האזהרה על 
התנהגות הכביש 

 SPORT ספורטיבית
נדלקת כאשר המנוע 

עדיין פועל.

תצורת ספורט SPORT מופעלת.
 אזהרה

תצורת התנהגות כביש ספורטיבית – SPORT מופעלת, תפקוד
   ®ESP אינו מסוגל לייצב את הרכב.

קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.
ee SPORT הפעל את תצורת התנהגות הכביש הספורטיבית

במצבים מסוימים ) עמוד 76(.
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נורת האזהרה 
 ESP® הצהובה

ו- ESP® OFF דולקות 
בעוד המנוע פועל.

מסיבה זאת, מנוטרלות למשל גם מערכות )תוכנית יציבות 
אלקטרונית(, BAS, PRE-SAFE®, PRE-SAFE® Brake, תפקוד 
HOLD, עזר תחילת נסיעה בעליה ופנסי הבלימה האדפטיביים.

תפקוד ATTENTION ASSIST )סייען עירנות( מנוטרל.
 אזהרה

מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 
הרשומים לעיל.

מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.
אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 

הרכב.
קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס

  
 ESP® נורות האזהרה

ו- ESP® OFF דולקות 
כאשר המנוע עדיין 

פועל.

®ABS, ESP®, BAS, PRE-SAFE, תפקוד HOLD ועזר תחילת 

נסיעה בעליה אינן זמינות זמנית.
יתכן ופנסי הבלימה האדפטיביים, BAS PLUS ותפקוד 

PRE-SAFE® Brake כשלו אף הם.
סייען העירנות מנוטרל. האבחון העצמי טרם הושלם.

 אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול כרגיל, אך ללא התפקודים 

הרשומים לעיל.
מרחק הבלימה בבלימת חירום יכול לעלות.

אם מערכת ®ESP אינה פועלת, היא אינה מסוגלת לייצב את 
הרכב.

קיימת סכנה מוגברת של החלקה ומעורבות בתאונה.
ee סע בזהירות לחניית חירום מתאימה בכביש, תוך ביצוען של

פעולות היגוי קלות, במהירות מעל 20 קמ“ש.
התפקודים שצוינו לעיל זמינים שוב כאשר נורת האזהרה 

כבית.
אם נורת האזהרה עדיין דולקת:

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.נהג בזהירות
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה מרצדס
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גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת הביקורת 
האדומה של בלם 

החניה החשמלי ו/או 
נורת האזהרה 

הצהובה של בלם 
החניה החשמלי 

נדלקת.

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי

נורת האזהרה 
האדומה SRS דולקת 

בעוד המנוע פועל.

קיימת תקלה במערכת כריות האוויר SRS )מערכת ריסון(.
 אזהרה

כריות האוויר או מותחני SRS חגורות הבטיחות או שיופעלו 
בטעות, או שלא יופעלו כלל במקרה של תאונה.

יש בכך כדי להציב סכנה מוגברת לתאונה.
ee.נהג בזהירות
ee במוסך מורשה, מומלץ SRS דאג מיידית לבדיקת מערכת

במרכז שירות מורשה מרצדס.
למידע נוסף על מערכת כריות האוויר; ראה ) עמוד 55(.

מנוע

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת אזהרת האבחון 
הצהובה של המנוע 

נדלקת כאשר המנוע 
פועל.

יתכן ויש תקלה, לדוגמה:
• במערכת ניהול המנוע	
• במערכת הזרקת הדלק	
• במערכת הפליטה	
• במערכת ההצתה	
• במערכת הדלק	

יתכן והייתה חריגה בערכי מגבלות הפליטה והמנוע עלול לפעול 
בתצורת חירום.

ee דאג בהקדם האפשרי לבדיקת הרכב במוסך מורשה, מומלץ
מרכז שירות מורשה מרצדס.

נורת האזהרה 
הצהובה של הדלק 

הרזרבי נדלקת בעוד 
המנוע פועל.

מפלס הדלק ירד לתחום הרזרבי.
ee.תדלק את הרכב בתחנת הדלק הקרובה
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גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת האזהרה 
האדומה של נוזל 

הקירור נדלקת בעוד 
המנוע פועל ומד 
טמפרטורת נוזל 

הקירור נמצא 
בתחילת הסקאלה.

תקלה בחיישן הטמפרטורה עבור מד טמפרטורת נוזל הקירור.
טמפרטורת נוזל הקירור אינה מנוטרת עוד. קיימת סכנה של 

גרימת נזק למנוע אם טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.
ee עצור מיידית את הרכב, שים לב לכביש ולתנועה בו ודומם

את המנוע. אין להמשיך בנסיעה בשום תנאי.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה

מרצדס.

נורת האזהרה 
האדומה של נוזל 

הקירור נדלקת תוך 
בעוד המנוע פועל.

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
אם מפלס נוזל הקירור תקין, יתכן וזרימת האוויר למצנן המנוע 

חסומה או שיש תקלה במאוורר החשמלי של מצנן המנוע.
נוזל הקירור חם מדי והמנוע לא מקורר עוד במידה מספקת.

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee עצור מיידית את הרכב, שים לב לכביש ולתנועה בו ודומם

את המנוע.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee עזוב את הרכב ושמור על מרחק בטחון עד להתקררות

המנוע.
ee בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף על פי הצורך, שים לב

להערות הזהירות ) עמוד ))5(.
ee אם עליך למלא נוזל קירור לעיתים קרובות, דאג לבדיקת

מערכת קירור המנוע.
ee וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה, על ידי

שלג, בוץ או קרח לדוגמה.
ee אל תתניע שוב את המנוע עד שטמפרטורת נוזל הקירור

תהיה מתחת ל- 1200C. אחרת המנוע עלול להינזק.
ee.פנה למוסך המורשה הקרוב
ee ,בעשותך כך, הימנע מהפעלת עומסים גבוהים על המנוע

כדוגמת נהיגה בכבישים הרריים או נסיעות מרובות עצירות.
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גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת האזהרה 
האדומה של נוזל 

הקירור נדלקת תוך 
בעוד המנוע פועל.

נשמע גם אות אזהרה 
קולי.

טמפרטורת נוזל הקירור חרגה מ- 1200C. יתכן וזרימת האוויר 
למצנן המנוע חסומה או שמפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

 אזהרה
המנוע אינו מקורר מספיק ועלול להינזק. לעולם אל תנהג ברכב 

שמנועו התחמם יתר על המידה. נהיגה כאשר המנוע התחמם 
יתר על המידה יכולה לגרום לנוזלים מסוימים שיתכן ונזלו על 

רכיבי המנוע להתלקח.
קיטור ממנוע שהתחמם יתר על המידה יכול לגרום לכוויות 

קשות היכולות להיגרם רק מעצם הפתיחה של מכסה המנוע.
קיימת סכנת פציעה.

ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee עצור מיידית את הרכב, שים לב לכביש ולתנועה בו ודומם

את המנוע.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee עזוב את הרכב ושמור על מרחק בטחון עד להתקררות

המנוע.
ee בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף על פי הצורך, שים לב

להערות הזהירות ) עמוד ))5(.
ee אם עליך למלא נוזל קירור לעיתים קרובות, דאג לבדיקת

מערכת קירור המנוע.
ee וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע אינה חסומה, על ידי

שלג, בוץ או קרח לדוגמה.
ee 1200, אתה יכולC -אם טמפרטורת נוזל הקירור מתחת ל

להמשיך בנסיעה למוסך מורשה קרוב, מומלץ למרכז שירות 
מורשה מרצדס.

ee ,בעשותך כך, הימנע מהפעלת עומסים גבוהים על המנוע
כדוגמת נהיגה בכבישים הרריים או נסיעות מרובות עצירות.
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מערכות נהיגה

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת אזהרת המרחק 
האדומה נדלקת 

בעוד הרכב בתנועה.

המרחק לרכב מלפניך קצר מדי למהירות שנבחרה.
ee.הגדל את המרחק

נורת אזהרת המרחק 
האדומה נדלקת 

בעוד הרכב בתנועה.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
אם אתה מתקרב במהירות גבוהה מדי לרכב או למכשול נייח 

בנמצא במסלול הנסיעה שלך.
ee.הייה מוכן לבלימה מיידית
ee שים לב תנועת המכוניות בכביש. יתכן ויהיה צורך לבלום או

לנקוט בפעולת התחמקות.
מידע על מערכת דיסטרוניק פלוס, ראה ) עמוד 182(.

למידע נוסף על תפקוד PRE-SAFE® Brake, ראה ) עמוד 78(.
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צמיגים

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית

נורת האזהרה 
הצהובה של משגוח 
מדידת לחץ האוויר 

בצמיגים נדלקה.

משגוח מדידת לחץ האוויר בצמיגים זיהתה ירידת לחץ 
פתאומית ומשמעותית באחד מגלגלי הרכב.

 אזהרה
עם לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים, קיימות הסכנות הבאות:

• הצמיג עלול להתפוצץ, במיוחד עם העליה בעומס הפועל 	
על הרכב והגברת המהירות.

• הצמיגים עלולים להישחק יתר על המידה ו/או בצורה בלתי 	
אחידה, עובדה היכולה להשפיע לרעה על יכולת האחיזה של 

הצמיגים.
• תכונות הנהיגה כמו גם ההיגוי והבלימה עלול להיפגע קשות.	

קיימת סכנת תאונה.
ee עצור את הרכב בלי לבצע פעולות היגוי פתאומיות או

תמרוני בלימה. בעשותך זאת, שים לב למצב התנועה.
ee)172 עמוד ( אבטח את הרכב מפני גלילה
ee.שים לב להודעות מוצגות נוספות בצג הרב תפקודי
ee.)546 עמוד ( אם ישנו צמיג נקור, בדוק את הצמיגים
ee)568 עמוד ( בדוק את לחץ אוויר בצמיגים
ee.במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר בצמיג
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בטיחות הפעלה

מידע שימושי
הוראות הפעלה אלו מתארות את כל    
הציוד האופמיונלי התקני של מערכת 
COMAND Online שברכבך אשר היה 

זמין במועד הורדת הספר לדפוס. 
אפשריים הבדלים ספציפיים למדינה. 

 COMAND אנא שים לב שמערכת
Online שברכבך עשויה שלא להיות 
מצוידת בכל התכונות והמאפיינים 

המתוארים. זה גם המקרה במערכות 
ותפקודים הקשורים לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(.

בטיחות הפעלה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
תשומת לבך חייבת להיות תמיד 

ממוקדת בתנועה בכביש.
השתמש ב- COMAND Online או 

בטלפון רק כאשר תנאי הכביש והתנועה 
בו מאפשרים זאת.

אנא זכור שבמהירות של 50 קמ“ש, 
הרכב עובר מרחק של כ- 14 מטר בכל 

שניה. מערכת הניווט אינה מספקת מידע 
ביחס לשלטי עצור, שלטי זכות קדימה, 

תקנות תעבורה או אמצעי בטיחות 
אחרים בדרכים. שימת לב לדברים הללו 

תוך כדי נהיגה ברכב תלויה רק בך. הכנס 
יעד נסיעה חדש רק כאשר הרכב נייח.

הצהרת תאימות
רכיבי רכב אלחוטיים

המידע הבא ישים לכל הרכיבים של הרכב 
ושל מערכת COMAND Online ולמערכת 

הקולטים ו/או משדרים גלי רדיו:
הרכיבים של רכב זה הקולטים ו/או 

משדרים גלי רדיו עונים לדרישות 
הבסיסיות ולכל התנאים המתאימים 

לתקנה EC/1999/5. מידע נוסף על כך 
תוכל לקבל בכל מרכז שירות מורשה 

מרצדס.

תאימות אלקטרומגנטית – 
Electromagnetic Compatibility

התאימות האלקטרומגנטית של רכיבי 
הרכב נבדקה בהתאם לתקנה 72/245/

EEC או למקבילה שלה ECE-R 10 על פי 
הגרסה התקפה הנוכחית.

שימוש נכון
 ,COMAND Online בזמן שימוש במערכת

הקפד על המידע הבא:
• הערות הבטיחות בספר הוראות 	

הפעלה זה
• כללי וחוקי נסיעה בכביש	
• חוקים ותקני בטיחות הנוגעים לכלי 	

רכב ממונעים
עבודה לא נכונה ברכיבים אלקטרוניים    

או מערכות אחרות )כדוגמת רדיו, 
מחליף DVD( והתוכנה שלהם עלולה 

להסתיים בתקלה. אפילו מערכות 
שלא שונו עלולות להיות מושפעות 

משום שהמערכות האלקטרוניות 
מקושרות ביניהן. תקלות אלקטרוניות 

יכולות לשבש משמעותית את 
בטיחותו התפעולית של רכבך.

התפקודיות של אנטנת הגג )טלפון,    
GPS( עלולה להיות מושפעת אם 

נעשה שימוש במערכות נשיאה על 
הגג למיניהן.

התקנת אביזרים מתכתיים לשמשה 
הקדמית עלולה להשפיע שלילית על 
קליטת הרדיו וכל האנטנות האחרות 

)למשל אנטנת החירום( אשר בתוך 
הרכב.

דאג שכל העבודות והשינויים ברכיבים    
האלקטרוניים יבוצעו במוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס. 

למוסך המורשה יש את הידע, 
המומחיות והכלים הנדרשים לביצוע 

העבודה הנדרשת. חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש במרכזי השירות 

של מרצדס. כל עבודה הקשורה 
לבטיחות, או במערכות הקשורות 
לבטיחות, חייבת להתבצע במוסך 

מורשה.
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במבט חטוף

הגנה מפני גניבה: רכב זה מצויד    
באמצעים מתוחכמים להגנה מפני 

גניבה. מידע נוסף בנושא מניעות 
גניבה תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס.

מרכז שרות מורשה מרצדס
קרא נא את המידע הנוגע למוסכים 

המורשים ומרכזי השירות של מרצדס 
בספר הוראות ההפעלה לנהג.

שמירת זכויות יוצרים
הערות כלליות

ביכולתך למצוא מידע בחינם ומקור פתוח 
לתוכנות המשמשות ברכבך וברכיביו 

http://www. :האלקטרוניים באתר הבא
.mercedesbenz.com/opensource

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online אשר ברכבך

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל 
הציוד הסטנדרטי והאופציונלי הזמין 

למערכת COMAND Online שברכבך 
שהיה זמין במועד רכישת הרכב. אפשריים 

הבדלים ספציפיים למדינה. אנא שים לב 
שמערכת COMAND Online שברכבך 

עשויה שלא להיות מצוידת בכל התכונות 
והמאפיינים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים לבטיחות. 
 COMAND Online לכן, הציוד של מערכת

שלך עשויה להיות שונה מאלו המתוארות 
ומאוירות בספר זה.

במידה ויש לך שאלות כלשהן הנוגעות 
לציוד ואופן פעולתו, אנא פנה לכל נציג 

מורשה מרצדס.

מגבלות תפעוליות
 COMAND מסיבות בטיחות, תפקודי

מסוימים מוגבלים או שאינם זמינים כל 
עוד הרכב בתנועה. וודאי תשים לכך לב 

משום, שלדוגמה, לא תוכל לבחור פריטי 
 COMAND -תפריטים מסוימים או ש

Online תציג הודעה בנושא.

במבט חטוף

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online אשר ברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
 COMAND האופמיונלי התקני של מערכת

Online שברכבך אשר היה זמין במועד 
הורדת הספר לדפוס. אפשריים הבדלים 

ספציפיים למדינה. אנא שים לב שמערכת 
COMAND Online שברכבך עשויה שלא 

להיות מצוידת בכל התכונות והמאפיינים 
המתוארים.

COMAND Online מערכת הפעלת
סקירה כללית

צג ( COMAND עמוד 284(( 1)
לוח הבקרה של COMAND עם כונן ( 2)

DVD ומחליף DVD
(3 ) COMAND -גלגלת בקר ה 

) עמוד 291(
 COMAND Online -ביכולתך להשתמש ב

להפעלת התפקודים הראשיים הבאים:
• מערכת הניווט	
• תפקודי השמע	
• תפקוד הטלפון	
• הוידאו	
• הגדרות המערכת	
• תפקודים מקוונים ואינטרנט	
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• ספר הוראות ההפעלה הדיגיטלי 	
)זמינות בהתאם לדגם הרכב(

ניתן לאחזר את התפקודים העיקריים:
• על ידי שימוש בלחצני התפקוד 	

המתאימים
• שימוש בעמודת התפקוד הראשית 	

COMAND בצג
COMAND צג

הערות כלליות
אין להשתמש בחלל שבקדמת הצג   

לשם אחסון. חפצים המונחים כאן 
עלולים להסב נזק לצג או להפריע 

לתפקודו. מנע כל מגע ישיר עם פני 
הצג. לחץ על משטח הצג עלול 

להסתיים בהפרעות לצג העלולות 
להיות בלתי הפיכות.

שימוש במשקפיים פולורואידיות עלולות 
להפריע ליכולתך לקרוא את המופיע בצג.

לצג יש תפקוד ניתוק אוטומטי על בסיס 
טמפרטורה. הבהירות מופחתת אוטומטית 

אם הטמפרטורה גבוהה מדי. במידת 
הצורך, הצג עלול לכבות לגמרי באופן 

זמני.
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סקירת התצוגה

דוגמת תצוגה לרדיו
עמודת סטטוס( 1)
לאחזור תפריט השמע:( 2)
עמודת תפקוד ראשית( 3)
חלון תצוגה/בחירה( 4)
עמודת תפריט רדיו( 5)

עמודת הסטטוס )1( מציגה את הזמן וההגדרות הנוכחיות להפעלת הטלפון.
אם תפקוד דיווחי התנועה פעיל, סמל  מופיע בצג וכאשר השמע מנוטרל, מוצג סמל 

.
התפקודים הראשיים – ניווט, שמע, טלפון ווידאו – תפריטי תכונות נוספות. זה מצוין 

באמצעות משולש )2(. הטבלה הבאה מפרטת את התפריטים הזמינים.
עמודת הסטטוס הראשית )3( מאפשרת לך לאחזר את התפקוד הראשי המבוקש. כאשר 

התפקוד הראשי מופעל, הוא מזוהה באמצעות כיתוב בלבן.
בדוגמה, התפקוד הראש של השמע מוגדר במצב רדיו וחלון התצוגה/בחירה )4( פעיל.

עמודת הסטטוס של הרדיו )5( מאפשרת לך להפעיל את תפקודי הרדיו.
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סקירת התפריט

Video טלפוןאודיוNavi )ניווט(
)וידיאו(

 System
)מערכת(

סמל 

הגדרות 
מסלול

רדיו )כולל 
)DAB רדיו

הצגת טלוויזיהטלפון
תפריט 

המערכת

הצגת ספר 
הוראות 

ההפעלה 
הדיגיטלי 

לנהג )זמינות 
בהתאם 

לדגם הרכב(
הצגת וידאו DVDספר כתובותתקליטורהגדרות מפה

 COMAND
 Online

ואינטרנט 
נקודות 

POI–עניין
הצגת אתר AUXכרטיס זיכרון

הבית 
הסלולארי 

של מרצדס 
הפעלה/

נטרול 
אוטומטי של 

הקראה 
קולית של 

דיווחי תנועה 

רשם 
מוסיקה

 הפעלת/
נטרול 

הודעות שם 
רחוב

 USB זיכרון

 הפעלת/
נטרול 

עמעום רדיו

ממשק מדיה

 הפעלת/
נטרול 

תפקוד 
מסלולים 

חלופיים

אודיו 
Bluetooth®

הימנעות 
מאזור

AUX

הצגת גרסת 
מפה
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סקירת תפריט המערכת

תצוגה כבויהמושבתצרוכתשעההגדרות
הצגת תצרוכת כוונון השעההגדרות תצוגה

הדלק
שינוי הגדרות 

מושב הנהג/
הנוסע הקדמי

כיבוי התצוגה

הגדרת מהירות 
הקראת 
הטקסט

הגדרת התצורה

הגדרות 
לינגטרוניק

הגדרת אזור 
הזמן

הגדרת השפה
לחצן מועדפים

מצלמת נסיעה 
לאחור

 הפעלת/
נטרול 

 Bluetooth®

יבוא/יצוא 
נתונים
איפוס

 COMAND
Online

 COMAND Online -אם הרכב מצויד במצלמת נסיעה לאחור: כאשר התפקוד מופעל ו
פועל, התמונה ממצלמת הנסיעה לאחור מוצגת אוטומטית בצג COMAND display עם 

שילוב הילוך הנסיעה לאחור.

COMAND הפעלת/נטרול תצוגת
ee. לחץ על לחצן תפקוד 
או
ee מערכת בעמודת System בחר

התפקוד הראשי על ידי החלקת  
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
בשני המקרים, מופיע תפריט 

המערכת.

ee צג( ולחץ על( Display off לנטרול: בחר
 לאישור.

ee להפעלה: לחץ על אחד מלחצני
,  או לחצן  התפקוד, למשל 

. חזרה 
הוראות ניקוי

אל תיגע בצג COMAND. לצג יש   
משטח מאוד רגיש; קיימת סכנת 

שריטה. אם עליך לנקות את המסך, 
בכל אופן, השתמש בחומר ניקוי עדין 

ורך ומטלית שאינה מותירה סיבים.
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לפני הניקוי, יש לכבות את הצג ולאפשר 
את התקררותו. על פי הצורך, נקה את 
מסך התצוגה באמצעות מטלית רכה 

וחומר ניקוי לתצוגות TFT/LC. אל תפעיל 
לחץ על משטח התצוגה בזמן הניקוי שכן 
זה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך. יבש את 

מעטה הצג באמצעות מטלית סיבים 
יבשה.

הימנע משימוש במדללים אלכוהוליים, 
נפט או חומרי ניקוי שוחקים. אלו עלולים 

להסב נזק למעטה הצג.
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COMAND לוח בקרת

עמודתפקוד
453החלפה לתצורת רדיו)1(

455החלפת תחומי תדר
החלפה לתצורת רדיו 

DAB453
315החלפה לתצורת ניווט)2(

316הצגת מערכת התפריט
לחץ לסירוגין על לחצן )3(

: תפקוד 
• החלפה לשמע 	

תקליטור, DVD שמע 
ו- MP3 או תצורת 

 .DVD 463וידאו
• החלפה לתצורת 	

463כרטיס זיכרון
• החלפה לרשם 	

475המוסיקה
• החלפה לתצורת 	

USB 463מכשיר אחסון
• החלפה לממשק 	

מדיה או תצורת אודיו 
AUX486

• מחליף לתצורת אודיו 	
 Bluetooth®483

עמודתפקוד
אחזור התפריט הבסיסי )4(

של הטלפון:
• טלפוניה באמצעות 	

Bluetooth®

386

• 388טלפוניית נוחות	
טלפוניית SAP; ראה 

חוברת הוראות הפעלה 
נפרדת

לחצן הטענה/הוצאה )5(
460 כונן DVD יחיד

DVD 460 מחליף
בחירת תחנה באמצעות )6(

רשימת תחנות )תצורת 
) DAB -ו FM 455רדיו

בחירת תחנה באמצעות 
456תפקוד חיפוש תחנה:

467הרצה לאחור
466בחירת הרצועה הקודמת

פתח תקליטורים)7(
• הטענת תקליטורים / 	

DVD460
• הוצאת תקליטור / 	

DVD461
• 374עדכון מפה דיגיטלית	
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עמודתפקוד
בחירת תחנה באמצעות )8(

רשימת התחנות )תצורת 
)DAB -ו FM455

בחירת תחנה באמצעות 
456תפקוד חיפוש תחנה:
467הרצה מהירה לפנים

466בחירת הרצועה הבאה
)9()Delete( לחצן ביטול

• 302מחיקת תווים	
• 302מחיקת רשומה	

לוח מקשי מספרים)10(
• בחירת תחנות 	

באמצעות התחנות 
456השמורות מראש

• שמירה ידנית של 	
457תחנות בזיכרון

• אישור טלפון 	
383סלולארי

• הקשת PIN )טלפון 	
387נוחות( 

• 391רשומת מספר טלפון	
• 	DTMF 393שולח צלילי
• 300הכנסת תו	
• בחירת מיקום 	

לתחזית מזג האוויר 
435מתוך הזיכרון 

 הצגת הרצועה 
469המושמעת עתה

 בחירת תחנות על 
ידי הכנסה ידנית של 

457התדר
466 בחירת רצועה

עמודתפקוד
הפעלת/נטרול )11(

)COMAND Online(293
294כוונון עוצמת השמע

)12(SD 463פתח כרטיס זיכרון
303הצגת תפריט המערכת)13(
387אישור PIN )טלפון נוחות( )14(

391קבלת שיחה
391חיוג מספר

392חיוג חוזר
393קבלת שיחה ממתינה

293השתקה)15(
הפעלה/כיבוי של 

392מיקרופון הדיבורית
ביטול תפקוד הקראה 

קולית שת הודעות 
404טקסט

נטרול הודעות ניווט 
293ודיווחי תנועה

391דחיית שיחה)16(
394סיום שיחת פעילה

393דחיית שיחה ממתינה
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COMAND -גלגלת בקר ה
סקירה כללית

(1 )COMAND -גלגלת בקר ה
ביכולתך להשתמש בגלגלת בקר 

ה- COMAND לשם בחירת פריטי תפריט 
.COMAND בצג

ביכולתך:
• אחזור תפריטים או רשימות	
• סריקה בתוך תפריטים או רשימות	
• ויציאה מתפריטים או רשימות	

הפעלה

COMAND -לדוגמה: הפעלת גלגלת בקר ה
את גלגלת בקר ה- COMAND ניתן:

• ללחוץ לחיצה קצרה או ללחוץ 	
ולהחזיקו לחוץ 

• לסובב ימינה או שמאלה 	
• החלק לשמאל או לימין 	
• החלק לפנים או לאחור 	
• החלק אלכסונית 	

דוגמה להפעלה
בהוראות, רצפי ההפעלה מתוארים 

כדלקמן:
ee. לחץ על לחצן 

תצורת רדיו מופעלת.
ee על ידי החלקת  וסיבוב Radio בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ  לאישור.

ee רשימת תחנות על ידי Station list אשר
. לחיצה על 

רשימת התחנות מופיעה.
COMAND -לחצנים על גלגלת בקר ה

סקירה כללית

לחצן חזרה ) עמוד 291(( 1)
לחצן ביטול ) עמוד 292(( 2)
לחצן תפקוד מושב ) עמוד 310(( 3)
לחצן מועדפים ) עמוד 306(( 4)

אם רכבך אינו מצויד בלחצן תפקוד    
מושב, יהיו שני לחצני מועדפים.

לחצן “Back“ )חזרה(
אתה יכול להשתמש בלחצן חזרה  

על מנת לצאת מהתפריט או לאחזור 
התצוגה הבסיסית של תצורת ההפעלה 

הנוכחית.
ee ליציאה מהתפריט: לחץ קצרות על

.  )Back( לחצן חזרה
מערכת COMAND Online מחליפה 

לתפריט הגבוה הבא בתצורת 
ההפעלה הנוכחית.

ee להצגת התפריט הבסיסי: לחץ
.  )Back( והחזק את לחצן חזרה 
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להצגת התפריט הבסיסי: לחץ 
.  )Back( והחזק את לחצן חזרה
COMAND Online מחליפה לתפריט 
הבסיסי בתצורת ההפעלה הנוכחית.

)Delete( לחצן ביטול
ee :למחיקת תווים פרטניים מסוימים

 )Delete( לחץ קצרות על לחצן הביטול
.

ee למחיקת כל הרשומה: לחץ והחזק
.  )Delete( את לחצן הביטול

לחצן תפקוד מושב
ביכולתך להשתמש בלחצן  להצגת 

תפקודי המושב הבאים:
• מושב רב-מתארים )עם תמיכת 	

מותניים ארבעה כיוונית(
• מושב רב-מתארים אקטיבי )מושב 	

אקטיבי ותפקוד הודעה(
• איזון )חלוקת חימום מושב(	

 למידע נוסף על תפקודי המושב 
) עמוד 310(.

לחצן מועדפים
ביכולתך להקצות תפקודים מוגדרים 

מראש ללחצן  מועדפים ולאחזר 
אותם על ידי לחיצה עליו ) עמוד 306(.

COMAND Online הפעלת
בחירת תפקוד ראשי

תפריט רשומת כתובת
עמודת תפקוד ראשית( 1)

מצב: החלפה מתצורת ניווט )תפריט 
רשומת כתובת( להגדרות המערכת.

ee להפעלת תצורת הניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee  להצגת התפריט: לחץ על
.COMAND -בגלגלת בקר ה

ee יעד( על ידי החלקת( Destination בחר
 סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND לחיצה על  לאישור.
ee כתובת( ולחץ על( Address entry בחר

 לאישור.
מופיע תפריט רשומת הכתובת.

ee -החלק את  בגלגלת בקר ה
COMAND והחלף לעמודת תפקוד 

ראשית )1(.
ee בחר מערכת בעמודת התפקוד הראשי

על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

מופיע תפריט המערכת.
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בחירת התפריט של התפקוד הראשי

תצוגת דוגמה לתצורת תקליטור אודיו ותפריט אודיו 
)להלן(

הצגת תפריט אודיו( 1)
אם אחד מהתפקודים הראשיים כדוגמת 
ניווט, אודיו, טלפון או וידאו מופעל, מופיע 

משולש לרשומה בעמודת התפקוד 
הראשי. אתה יכול לבחור את התפריט 

הקשור.
הדוגמה מציגה איך להציג את תפריט 

האודיו מתצורת תקליטור אודיו )תקליטור 
אודיו מתנגן(.

ee אודיו( בעמודת התפקוד( Audio בחר
הראשי על ידי החלקת  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיע תפריט Audio )אודיו(.
הנקודה•	•מציינת•את•תצורת•האודיו•

שנבחרה עכשווית.
ee בחר תצורת אודיו אחרת, למשל

Radio, על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
תצורת רדיו מופעלת.

בחירת רכיב בתפריט

ee בחר תחנה על ידי סיבוב  בגלגלת
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
התחנה מוגדרת.

 COMAND תפקודים בסיסיים של
Online

COMAND Online הפעלת/נטרול
ee. לחץ על כפתור הבקרה 

מופיעה הודעת אזהרה.
מערכת COMAND Online מאחזרת 

את התפריט האחרון שנבחר.
 COMAND אם תנתק את מערכת   

Online, ינותקו גם מקורות ההשמעה 
של האודיו או הוידאו.

השתקה
צליל מקור אודיו/וידאו

ee לחץ על לחצן  בלוח גלגלת בקר
ה- COMAND או בגלגל ההגה הרב 

תפקודי.
השמע ממקור האודיו או הוידאו 

המתאים מופעל או מושתק.
כאשר השמע מופסק,המערכת מציגה    

 סמל בשורת הסטטוס. כאשר 
אתה משנה את מקור האודיו או 

הוידאו, או מכוונן את עוצמת השמע, 
השמע חוזר ומושמע שוב אוטומטית.

אפילו אם הוא מופסק, עדיין תוכל    
לשמוע דיווחי תנועה והודעות 

ממערכת הניווט.
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הפעלת/נטרול דיווחי תנועה והודעות 
ניווט
ee הפסקת ההשמעה של דיווחי

תנועה: לחץ על לחצן  והחזק 
עד שתצוגת  נעלמת משורת 

הסטטוס של הצג.
נשמע אות אישור קולי.

ee להשמעה מחדש של דיווחי
התנועה:לחץ והחזק את לחצן  

עד שהסמל  בשורת הסטטוס 
נעלם.

נשמע אות אישור קולי.
ee על מנת להפסיק את הודעות

הניווט: לחץ והחזק את לחצן  
במהלך הודעה.

ee להשמעה מחדש של הודעות
 COMAND הניווט: הפסק את פעולת

 Online והפעל אותו שוב 
) עמוד 293(.

או
eeהתחל חישוב מסלול מחדש 

) עמוד 321(.
או
ee דאג להשמעה חוזרת של ההודעה

בעוד תפריט הניווט מוצג, בחר  
ולחץ  לאישור ) עמוד 347(.

כוונון עוצמת השמע
כוונון עוצמת השמע למקור האודיו 

והוידאו
ee סובב את כפתור הבקרה
או
ee לחץ על לחצני  או  בגלגל

ההגה הרב תפקודי.
עוצמת השמע של מקור האודיו או 

הוידאו הנוכחי משתנה.
אתה יכול לכוונן את עוצמת השמע גם 

של:
• דיווחי תנועה	
• הודעות ניווט	
• צלצול הטלפון	
• בקרה קולית לינגואטרוניק )ראה 	

חוברת הוראות הפעלה נפרדת(

כוונון עוצמת השמע של דיווחי תנועה 
והודעות ניווט

ביכולתך לכוונן את עוצמת השמע של 
דיווחי התנועה והודעות הניווט בצורה 

יחסית לעוצמת השמע של מקורות האודיו 
או הוידאו.

במהלך דיווחי תנועה או הודעות ניווט:
ee סובב את כפתור הבקרה
או
ee לחץ על לחצני  או  בגלגל

ההגה הרב תפקודי.
כוונון עוצמת השמע של צלצול 

הטלפון
במהלכה של שיחת טלפון, ביכולתך לכוונן 

את עוצמת השמע של תצורת הדיבורית.
ee סובב את כפתור הבקרה
או
ee לחץ על לחצני  או  בגלגל

ההגה הרב תפקודי.
כוונון הגדרת הצלילים
הצגת תפריט השמע

ביכולתך לבצע כוונוני שמע שונים עבור 
מקורות האודיו והוידאו השונים. פירוש 

הדבר שניתן להגדיר יותר צלילים נמוכים 
לתצורת הרדיו מאשר עבור תצורת 

התקליטורים, לדוגמה. אתה יכול לאחזר 
את תפריט השמע המתאים מתוך 

התפריט של התצורה המבוקשת.
הדוגמה מתארת איך לאחזר את תפריט 

השמע בתצורת הרדיו.
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ee. לחץ על לחצן תפקוד 
מופיעה תצורת הרדיו. אתה תשמע 

את התחנה האחרונה שהושמעה ואת 
תחום התדר האחרון שנבחר.

ee שמע( על ידי החלקת( Sound בחר
 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
אתה יכול עכשיו להגדיר את הצלילים 

הגבוהים, הטונים הנמוכים והאיזון 
לתצורת הרדיו.

 )Treble( כוונון הטונים הגבוהים
)Bass( והנמוכים

כוונון הטונים הנמוכים
ee טרבל( או( Treble בחר בטונים הגבוהים

הנמוכים Bass )בסים( בתפריט השמע 
על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע סולם כוונון.

ee  בחר הגדרה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ההגדרה נשמרה ואתה יוצא 

מהתפריט.
כוונון האיזון שמאל/ימין או קדימה/

אחורה

כוונון האיזון

תפקוד האיזון קדימה/אחורה משמש 
לבקרה, האם הצליל יהיה גבוה יותר בצד 

הנהג או בצד הנוסע הקדמי.
תפקוד האיזון בין רמקולים קדמיים 

לאחוריים משמש לבקרה האם השמע 
יהיה גבוה יותר מלפנים או מאחור.

אתה יכול לכוונן את האיזון קדימה/אחורה 
בתלות בדגם הרכב.

 Bang רכבים המצוידים במערכת שמע
Olufsen: למיקום מיטבי של השמע, בחר 

בכוונון 0.
ee – איזון שמאל/ימין( Bal/fad בחר

מלפנים/מאחור( בתפריט השמע על 
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
ee הגדר את האיזון )שמאל/ימין( על ידי

החלק  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

שמע היקפי–סוראונד
הערות כלליות

רכבך מצויד באחת משתי מערכות שמע:
• 	Harman/ מערכת שמע היקפית

kardon® Logic 7®

Harman/ מערכת שמע היקפית
®kardon® Logic 7 מערכת השמע 

מאפשרת לך להגדיר את השמע 
 ההיקפי המיטבי בתוך הרכב 

) עמוד 296(.
• 	 Bang & Olufsen מערכת 

) עמוד 297(
שתי מערכות השמע זמינות עבור תצורות 

ההפעלה הבאות:
• רדיו )FM בלבד(	
• 	DAB רדיו
• תקליטורי אודיו	
• 	 ,DTS ,MLP אודיו )תצורות אודיו DVD

PCM ושמע דיגיטל דולבי(
• MP3 )כולל כרטיס זיכרון SD ומכשירי 	

)USB אחסון נתונים
• ממשק מדיה	
• 	Bluetooth® הפעלה עם אודיו
• טלוויזיה	
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• DVD וידאו )תצורות DTS ,PCM ושמע 	
דיגיטל דולבי(

• 	AUX
מאחר ותקליטורי DVD כוללים תצורות 

סטריאו ורב ערוצי, יתכן ויהיה צורך להגדיר 
את תצורת האודיו ) עמוד 505(.

לתקליטורים התומכים בתצורות אודיו יש 
את הלוגואים הבאים:

Harman/ מערכת שמע היקפית
kardon® Logic 7®

הדוגמה מתארת איך להגדיר את השמע 
ההיקפי לתצורת הרדיו.

ee :להפעלת/נטרול השמע ההיקפי
. לחץ על לחצן תפקוד 

מופיעה תצורת הרדיו. אתה תשמע 
את התחנה האחרונה שהושמעה ואת 

תחום התדר האחרון שנבחר.
ee שמע( על ידי החלקת( Sound בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee.ולחץ  לאישור Surround -בחר ב
ee על ידי Logic7® on or Logic7® off בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

בהתאם לבחירתך, השמע ההיקפי 
מופעל או מנוטרל תוך יציאה 

מהתפריט.
ee :ליציאה מהתפריט ללא שמירה

לחץ על לחצן  Back או החלק 
.COMAND -בגלגלת בקר ה 
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אנא שים לב להלן: לחוויית השמע    
האופטימאלית לכל הנוסעים כאשר 

®LOGIC7 פעילה, יש להגדיר את איזון 

הרמקולים בין צד שמאל/ימין לאמצע 
תא הנוסעים.

בכך תוכל להפיק את תוצאות השמע 
הטובות ביותר עם השמעתם של 

תקליטורי שמע ו- DVD איכותיים. 
לערוצי MP3 צריך להיות שיעור דגימה 

.kBit/s 128 של לפחות
פעולת השמע ההיקפי אינה 

מתאפשרת עם מקורות המשדרים 
אותות מונו, כמו למשל תחום הגלים 

הבינוניים בתצורת רדיו.
אם קליטת הרדיו ירודה, למשל כמו 

בתוך מנהרה, יש להפסיק את פעולת 
Logic7® on or Logic7® off שכן זו עלולה 

לעבור אוטומטית בין שידורי סטריאו 
למונו ובכך לשבש זמנית את איכות 

הצליל.
בהקלטות סטריאו מסוימות, תכונות 

השמע עלולות להיות שונות מאלו של 
השמעת סטריאו רגילה.

תפקוד Logic7® on יוצר חווית שמע    
היקפית לכל נוסע בעת השמעת 

הקלטות סטריאופוניות, לדוגמה. היא 
מאפשרת השמעה מיטבית של 

מוסיקת סרטים על גבי תקליטורים, 
אודיו DVD או וידאו DVD בעלי תצורות 

שמע רב ערוציות, כדוגמת MLP, dts או 
דולבי דיגיטלי. התוצאה של זה היא 

תכונות שמע שהן כפי שהתכוונו לכך 
טכנאי הסאונד במקור.

אם תבחר ב- Logic7® off, כל התצורות    
המותרות מושמעות כפי שהן נשמרו 

על המדיה. בשל העיצוב של תא 
הנוסעים, לא ניתן להבטיח את חווית 
השמע האופטימאלית לכל הנוסעים.

Bang & Olufsen מערכת שמע

ביכולתך להיטיב את השמע בתוך הרכב 
 Bang & Olufsen באמצעותה של מערכת

 Sound תפקוד .True Image™ וטכנולוגיית
Mode )תצורת שמע( מאפשרת לך למקד 

את הגדרת השמע הנבחרת בתוך הרכב.
הדוגמה מתארת איך להגדיר את השמע 

המיטבי לתצורת הרדיו.
True Image™ בחירה בהגדרת שמע

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee שמע( על ידי החלקת( Sound בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee  ולחץ Bang & Olufsen בחר
לאישור.

מופיע•תפריט.•נקודה•	•מצינת•את•
.True Image™ ההגדרה הנוכחית של

ee ייחוס( או( Reference -בחר ב
Surround )היקפי( ולחץ  לאישור.

• Reference )ייחוס(	
הגדרה זו מספקת צליל ברור ובאיכות 

גבוהה לאטמוספירת סטודיו ברכב.
• Surround )היקפי(	

הגדרה זו מאפשרת חווית שמע בטווח 
תדרים רחב להשמעת מוסיקה וסרטי 

וידאו.
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המצב הנוכחי של הגדרת השמע( 1)
להנאה מוסיקלית מרבית אתה יכול למקד 

במדויק את השמע למושב אחד. פירוש 
הדבר שאתה נמצא הישר במרכז חווית 

השמע, עם כל נתוני המערכת מחושבים 
במדויק למיקום הנבחר. התוצאה היא 

השמעה מוסיקלית אוטנטית בתוך הרכב.
מיקוד הגדרת השמע

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee שמע( על ידי החלקת( Sound בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee  ולחץ Bang & Olufsen בחר
לאישור.

מופיע•תפריט.•נקודה•	•מצינת•את•
 Sound ההגדרה הנוכחית של תצורת

)שמע(.
ee שמאל, כולם או left,w all or right בחר

ימין ולחץ  לאישור.
ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן

 Back או החלק  בגלגלת 
.COMAND -בקר ה

אנא שים לב להלן: את תוצאות השמע    
הטובות ביותר תשיג במערכת השמע 
שלך Bang & Olufsen על ידי השמעת 

תקליטורים אודיו או DVD באיכות 
גבוהה.

לערוצי MP3 צריך להיות שיעור דגימה 
.kBit/s 224 של לפחות

 ,iPod® -בעת השמעה תוך שימוש ב
על שיעור הדגימה להיות לפחות 224 

.kbit/s

לאיכות השמעה מיטבית:
ee.iPod® -ב “EQ“ נטרל את הגדרת

פעולת השמע ההיקפי אינה מתאפשרת 
עם מקורות המשדרים אותות מונו, כמו 
למשל תחום הגלים הבינוניים בתצורת 

רדיו.
בהקלטות סטריאו מסוימות, תכונות 

השמע עלולות להיות שונות מאלו של 
השמעת סטריאו רגילה.

הכנסת תו )טלפוניה(
דוגמה: הכנסת תווים

לשינוי שורת התווים מאותיות )1(
גדולות לקטנות

לשינוי שורת התווים מאותיות )2(
גדולות/קטנות לספרות

להחלפת השפה של שורת )3(
התווים

למחיקת תו/רשומה)4(
הדוגמה מתארת איך להקיש את השם 

.“Schulz“
ee הצג את תפריט הכנסת הנתונים עם

שדות נתונים ) עמוד 398(.
ee  ואשר על ידי לחיצה על S בחר

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
האות s מופיעה בשדה הנתונים.

ee  ואשר על ידי לחיצה על c בחר
.COMAND -בגלגלת בקר ה 

האות c מתווספת ל- S בשדה 
הנתונים.

ee חזור על התהליך עד לכנסת השם
במלואו.
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תפקודי תפריט הכנסת נתונים אחרים:
• מחיקת תו/רשומה ) עמוד 300(	
•  החלפה בין אותיות גדולות/קטנות 	

) עמוד 299(
• שינוי תו שהוגדר ) עמוד 299(	
•  הזזת הסמן בשדה הנתונים 	

) עמוד 300(
ee להקשת מספר טלפון:  בחר את

הספרות אחת אחת בשדה הנתונים 
המתאים על ידי סיבוב  והחלקת 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

החלפת שדות נתונים

סמן בשדה הנתונים הבא( 1)
שמירת רשומה( 2)
סמלי  ו-  לבחירת שדה נתונים( 3)

בתפריט הכנסת הנתונים, אם ברצונך 
להקיש את שם המשפחה לאחר שהכנסת 

את השם הפרטי, פעל כדלקמן על מנת 
להחליף בין שדות הנתונים:

אפשרות 1
ee בחר  או  בשורת התווים ולחץ

 לאישור.
תפריט הכנסת הנתונים מציג את 

שדה הנתונים שנבחר.
אפשרות 2

ee החלק לסירוגין את  בגלגלת בקר
ה- COMAND עד ששורת התווים 

נעלמת.
ee בחר את שדה הנתונים על ידי החלקת

 ולחיצה על  לאישור.

שמירת רשומה
ee לאחר ביצוע רשומה בתפריט

הכנסת הנתונים, למשל יצירת 
רשומה חדשה ) עמוד 398(: בחר 

בסמל  בשורת התווים על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
הרשומה נשמרת בספר הטלפונים.
תפקודים נוספים הזמינים בשורת 

התווים
החלפת השפה של שורת התווים

תוך כדי ביצוע רשומה בתפריט הכנסת 
הנתונים ) עמוד 398(:

ee.בחר  ולחץ  לאישור
ee  בחר את השפה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור.

החלפת שורת התווים לאותיות
תוך כדי ביצוע רשומה בתפריט הכנסת 

 הנתונים, למשל יצירת רשומה חדשה 
) עמוד 398(:

ee בחר בסמל  )אותיות גדולות( או
ב-  )אותיות קטנות( ולחץ  

לאישור.
החלפת הגדרה של תו

תוך כדי ביצוע רשומה בתפריט הכנסת 
הנתונים ) עמוד 398(:

ee.בחר בסמל  ולחץ  לאישור
• ABC )אותיות גדולות/קטנות(	
• 123 )ספרות(	
• Other )אחרים( )תווים מיוחדים 	

כדוגמת @, €(
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הזזת הסמן לשדה הנתונים הבא

סמן )מיקום מחדש(( 1)
סמל  ו-  למיקום מחדש של ( 2)

הסמן
תוך כדי ביצוע רשומה בתפריט הכנסת 

הנתונים ) עמוד 398(:
ee  בחר בסמל  או  ולחץ

לאישור.
מחיקת תו/רשומה

תוך כדי ביצוע רשומה בתפריט הכנסת 
הנתונים ) עמוד 398(:

ee  למחיקת תווים: לחץ על לחצן
בלוח הבקרה.

או
ee  בחר בסמל  על ידי החלקת

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee לחץ על לחצן  הסמוך לגלגלת בקר

.COMAND -ה
ee למחיקת רשומה: לחץ והחזק את

לחצן  בלוח הבקרה עד שכל 
הרשומה נמחקת.

או
ee  בחר את סמל  ולחץ והחזק את

בגלגלת בקר ה- COMAND עד שכל 
הרשומה נמחקת.

או
ee לחץ והחזק את לחצן  הסמוך

לגלגלת בקר ה- COMAND עד שכל 
הרשומה נמחקת.

הכנסת רשומה )ניווט(
מידע כללי

הפסקאות הבאות מתארות איך להכניס 
.BERLIN תווים באמצעות שם עיר כדוגמת
אם אתה רוצה להשתמש בתפריט רשומת 

כתובת לשם הכנסת שם העיר, רחוב או 
 COMAND מספר הבית, למשל, מערכת

Online מציעה לך:
• רשימה של שורות תווים )אפשרות 1(	
• רשימת בחירה )אפשרות 2(	

ביכולתך להכניס את התווים באמצעות 
שורת התווים או לוח מקשים ספרתיים. 

ברשימת הבחירה, בחר ברשומה להעתקה 
לתוך תפריט הכנסת נתונים.

אפשרות 1: רשימת ערים/רחובות עם 
שורת תווים

רשימת ערים עם שורת תווים
ee אחזור רשימת ערים עם שורת התווים

) עמוד 318(.
רשימת הערים השמורות על פי הא‘ 
– ב‘ מציגה את הרשומות הקיימות.
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(1 )B תו המוכנס על ידי משתמש
תווים שנוספו אוטומטית על ידי ( 2)

COMAND Online AABE
רשימת רשומות הדומות ביותר ( 3)

לרשומה הנכתבת על ידי המשתמש
החלפה לרשימת בחירה( 4)
למחיקת רשומה( 5)
להחלפת ערכת התווים )לטינית/( 6)

קרילית(
תווים שאינם זמינים כרגע( 7)
תווים הזמינים כרגע( 8)
שורת תווים( 9)
למחיקת רשומה( 10)
התו שנבחר עכשווית( 11)
רשימה( 12)

הכנסת תווים באמצעות שורת התווים
ee על ידי סיבוב  בגלגלת בקר B בחר

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
רשימה )12( מציגה את שמות הערים 
הזמינות המתחילות באות B. רשימת 

רשומות הדומות ביותר לרשומה 
הנרשמת עתה על ידי המשתמש )3( 

מודגשת תמיד בחלק העליון של 
הרשימה )BAABE לדוגמה(.

כל התווים שהוכנסו עכשווית על ידי 
 B המשתמש מוצגים בשחור )האות
)1( בדוגמה(. אותיות שנוספו על ידי 

COMAND Online מוצגות באפור )2( 
)אותיות AABE בדוגמה(.

שורת התווים )9( מציגה את האותיות 
שעדיין זמינות לבחירה בשחור )8(. אלו 

 A ניתנים לבחירה. בדוגמה, האות
מודגשת )11(. אילו תווים נותרו זמינים 

תלוי בתווים שכבר הוכנסו על ידי 

המשתמש ובנתונים השמורים במפה 
הדיגיטלית. תווים שאינם זמינים עוד 

מוצגים באפור )7(.

ee ברצף, תוך אישור כל N ,I ,L ,R ,E בחר
. אחת על ידי לחיצה על 

הכנסת תווים באמצעות לוח מקשי 
המספרים

ee לחץ פעמיים ברצף :B להכנסת האות
. מהיר על מקש מספר 

התו מופיע בתחתית הצג עם הלחיצה 
על המקש. האות הזמינה הראשונה 

מודגשת.
אתה רואה איזה תווים אתה יכול 

להכניס באמצעות מקש זה. בכל פעם 
שלוחצים על המקש, נבחר התו הבא.

: דוגמה: מקש 
• 	A = לחיצה אחת
• 	B = שתי לחיצות
• 	C = שלוש לחיצות

ee.המתן עד שתצוגת התו נעלמת
הרשומות התואמות את ההקשות 

שלך מוצגות ברשימה.
ee באמצעות המקשים N ,I ,L ,R ,E הקש

המתאימים.
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תפקודים נוספים ברשימה עם שורת 
התווים

ee  למחיקת תווים: לחץ על לחצן
בלוח הבקרה.

או
ee לחץ על לחצן  הסמוך לגלגלת בקר

.COMAND -ה
או
ee בחר בסמל  בשורת התווים על ידי

החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee למחיקת רשומה: לחץ  בלוח

הבקרה.
או
ee לחץ והחזק את לחצן  הסמוך

לגלגלת בקר ה- COMAND עד שכל 
הרשומה נמחקת.

או
ee בחר את סמל  בשורת התווים ולחץ

והחזק את  בגלגלת בקר ה- 
COMAND עד שכל הרשומה נמחקת.

ee להחלפה לערכת תווים אחרת: בחר
ב-  ולחץ  לאישור.

פעולה זו תחליף את ערכת התווים 
מלטינית לקרילית או חזרה.

ee  למחיקת רשומה: בחר בסמל
בצד שמאל למטה של שורת התווים 

ולחץ  לאישור.
או
ee.Back  לחץ על לחצן

מופיע תפריט רשומת הכתובת.
ee לאישור הרשומה הראשונה

ברשימה: לחץ והחזק את  בגלגלת 
בקר ה- COMAND עד שרשומת 

הכתובת מופיעה.
כאן מוצגת רשומת הרשימה 

המאושרת:

אחזור הרשימה כרשימת בחירה
ביכולתך להחליף מרשימת ערים עם 
שורת תווים לרשימת ערים כרשימת 

בחירה בכל נקודה במהלך רישום התווים.
ee החלק לסירוגין את  בגלגלת בקר

ה- COMAND עד שרשימת הערים 
מופיעה כרשימת בחירה.

בחר את העיר הרצויה מתוך רשימת 
הבחירה.

או
ee בחר ב-  בשורת התווים על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

אם שמורות מספר רשומות לעיר או מספר 
ערים בעלות אותו שם, אזי  יודגש 

בשורת בתווים.
ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

אפשרות 2: רשימת ערים ברשימת 
בחירה

או ש- COMAND Online מציגה אוטומטית 
רשימת בחירה או שאתה יכול להציג את 

רשימת הבחירה מתוך הרשימה בעלת 
שורת התווים.

הדוגמה מציגה את רשימת הבחירה לאחר 
שהעיר BERLIN הוכנסה. הרשומה 

מודגשת אוטומטית.
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ee על ידי לחיצה על  BERLIN אשר את
.COMAND -בגלגלת בקר ה 

אתה רואה את הרשומות הזמינות.

ee על ידי BERLIN (1XXXX) אשר את
לחיצה על  בגלגלת בקר ה- 

.COMAND
מופיע תפריט רשומת הכתובת.

 שים לב למידע ברשומת היעד 
) עמוד 317(.

הגדרות מערכת

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online אשר ברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
 COMAND האופמיונלי התקני של מערכת

Online שברכבך אשר היה זמין במועד 
הורדת הספר לדפוס. אפשריים הבדלים 

ספציפיים למדינה. אנא שים לב שמערכת 
COMAND Online שברכבך עשויה שלא 

להיות מצוידת בכל התכונות והמאפיינים 
המתוארים.

הגדרות תצוגה
כוונון הבהירות

הבהירות המאותרת על ידי חיישן תאורת 
התצוגה משפיע על אפשרויות ההגדרה 

לתפקוד זה.

ee. לחץ על לחצן 
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee  תצוגה( ולחץ( Display בחר
לאישור.

ee  בהירות( ולחץ( Brightness בחר
לאישור.

ee  כוונן את הבהירות על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
עיצוב התצוגה

צג ה- COMAND Online מאופיין בעיצובים 
אופטימליים להפעלה בשעות, ביום 

והלילה.
אתה יכול להתאימו אישית על ידי בחירה 
אישית של עיצוב יום או לילה, או אופציה 

להגדרה אוטומטית.
ee. לחץ על לחצן 
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee.תצוגה( ולחץ  לאישור( Display בחר
ee Day design, Night design or בחר 

או  לילה  עיצוב  יום,  בעיצוב   Automatic
בגלגלת  סיבוב   ידי  על  אוטומטי 
על   ולחיצה   COMAND ה-  בקר 

לאישור.
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נקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.

הסברעיצוב
Day design עיצוב 

יום
הצג מוגדר באופן 
קבוע לעיצוב יום.

Night design עיצוב 
לילה

הצג מוגדר באופן 
קבוע לעיצוב לילה.

 Automatic
אוטומטית

אם נבחרת 
 Automatic ההגדרה

האוטומטית,
 COMAND Online

מעריכה את 
הקריאות מחיישן 

התאורה האוטומטי 
של הרכב ומחליפה 

אוטומטית בין 
עיצובי התצוגה.

הגדרות זמן
מידע כללי

אם COMAND Online מצוידת במערכת 
 COMAND Online ,GPS ניווט ולה קליטת
מגדירה אוטומטית את השעה והתאריך. 
אתה גם יכול להגדיר את השעה בעצמך 

בהפרשים של 30 דקות, אולם לא ניתן 
לשנות את התאריך.

אם אתה מגדיר את השעה בהפרשים    
של 30 דקות, כל הגדרות האזורים 

וההגדרות להחלפה בין שעון קיץ לרגיל 
הולכות לאיבוד. החלפה בין שעון קיץ 

לרגיל ) עמוד 305(.
תפקודי מערכת הניווט הבאים    

מצריכים הגדרה נכונה של השעה, 
אזור הזמן ושעון קיץ/רגיל בכדי 

להבטיח פעולה תקינה.
• הכוונה במסלולים עם הכוונה 	

התלויה בזמן
• חישוב זמן הגעה צפוי	

בעזרת תפקוד זה, אתה יכול להגדיר    
את השעה לכל תצוגה ברכב.

כוונון השעה

ee. לחץ 
ee  שעה( על ידי סיבוב( Time בחר

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee  הגדרת שעה( ולחץ( Set time בחר
לאישור.

ee  הגדר את השעה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
השעה מתקבלת.

הגדרת תצורת שעון/תאריך
ee. לחץ 
ee  שעה( על ידי סיבוב( Time בחר

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee  תצורה( ולחץ( Format בחר
לאישור.

סמלי•	•מציגים•את•ההגדרות•
הנוכחיות.

ee  הגדר את התצורה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.

משמעותקיצור
DD / MM / YYשנה / חודש / יום

)תצורת תאריך(
HH/MMדקות / שעות

)תצורת שעה(

אתה יכול להגדיר תצורת 24 שעות או 
.AM/PM
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כוונון אזור הזמן והחלפה לשעון קיץ
ee. לחץ 
ee  שעה( על ידי סיבוב( Time בחר

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee  אזור זמן( ולחץ( Time zone בחר
לאישור.

מופיעה•רשימת•המדינות.•הנקודה•	•
מציינת את ההגדרה הנוכחית.

ee בחר את המדינה בה אתה נמצא על
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
ייתכן ותוצג גם רשימת אזורי הזמן, 

תלוי במדינה שנבחרה.
ee אזור זמן( ולחץ( Time zone -בחר ב

 לאישור.
שלבים נוספים תלויים באם למערכת 

הניווט יש כרגע קליטת GPS במדינה בה 
בחרת.

לרשותך עומדות שתי אפשרויות:
ee Summer time להחלפה ידנית: בחר

or Standard time שעון קיץ או רגיל 
ולחץ  לאישור.

ee להפעלת/נטרול החלפה
 Autom. Summer / אוטומטית: בחר
 Winter time on or Autom. Summer /

Winter time off סתיו. קיץ/חורף ON או 
סתיו. קיץ/חורף OFF על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
הנקודה•	•מציינת•את•ההגדרה•

הנוכחית.
אם ניטרלת את תפקוד ההחלפה    

האוטומטית, אתה חייב לשנות ידנית 
משעון קיץ לרגיל ולהיפך באמצעות 

 תפקוד “Set time“ )הגדר זמן( 
) עמוד 304(.

הגדרות קורא טקסט
ee. לחץ על לחצן 
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee )קורא טקסט( Text reader speed בחר
ולחץ  לאישור.

מופיעה•רשימה.•הנקודה•	•מציינת•את•
ההגדרה הנוכחית.

ee  בחר הגדרה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.

הגדרות לינגטרוניק
פתיחת/סגירת חלון העזרה

חלון העזרה מספק מידע בנוסף להוראות 
הקוליות במהלך התאמה אישית ובמהלך 

בקרה קולית עוקבת.

ee. לחץ על לחצן 
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee לינגואטרוניק( ולחץ( Linguatronic בחר
 לאישור.

ee חלון עזרה( ולחץ( Help window בחר
 לאישור.

או נטרלת / את חלון  הפעלת
העזרה.

התאמה אישית
באמצעות ההתאמה האישית, ביכולתך 

לכוונן כוונון עדין, את מערכת לינגואטרוניק 
לקולך, דבר שישפר את הזיהוי הקולי. ראה 

בחוברת הוראות ההפעלה הנפרדת.
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Bluetooth® הגדרות
Bluetooth® מידע כללי על

טכנולוגיית ®Bluetooth היא התקן של 
העברת נתונים למרחקים קצרים בצורה 

אלחוטית, ממרחקים של עד כ- 10 מטר. 
®Bluetooth מאפשרת, לדוגמה, החלפה 

.v של כרטיסי

®Bluetooth היא סימן מסחר רשום של 

 Bluetooth® Special Interest Group )SIG(
..Inc

Bluetooth® הפעלת/נטרול
ee. לחץ 

מופיע תפריט המערכת.
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee הפעל( Activate Bluetooth בחר
בלוטוס( ולחץ  לאישור.

זה מפעיל  את ®Bluetooth או 
מנטרל / אותה.

הגדרת שפת המערכת
תפקוד זה מאפשר לך לקבוע את השפה 

של תצוגות התפריט והודעות הניווט. 
השפה הנבחרת משפיעה על התווים 

הזמינים לרישום.
הודעות הניווט אינן זמינות בכל השפות. 

אם השפה אינה זמינה, הודעות הניווט 
ייעשו באנגלית.

אם אתה משנה את שפת המערכת, 
השפה ללינגואטרוניק תשתנה גם היא. 

אם השפה הנבחרת אינה נתמכת על ידי 
לינגואטרוניק, תיבחר השפה האנגלית.

ee. לחץ על לחצן 
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee  שפה( ולחץ( Language בחר
לאישור.

מופיעה•רשימת•השפות.•הנקודה•	•
מציינת את ההגדרה הנוכחית.

ee  בחר את השפה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
מערכת COMAND טוענת את השפה 

ומגדירה אותה.
אם אתה משתמש בנתוני מפה    

בערבית, את המידע הכתוב ניתן 
לראות גם בערבית במפת הניווט. כדי 

 English (Arabic לעשות זאת, בחר
(map )אנגלית )במפה ערבית(( כשפה 

מרשימת המפות. הודעות הניווט ייעשו 
בערבית.

הקצאת לחצן מועדפים
ee להקצאת לחצן מועדפים: לחץ על

. לחצן 
ee הגדרות( על ידי החלקת( Settings בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee  ולחץ Assign as favourite בחר
לאישור.

מופיעה רשימת התפקודים המוגדרים 
מראש.

הנקודה•	•מציינת•את•התפקוד•הנבחר.
ee  בחר בתפקוד על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור.

לחצן מועדפים מוקצה לתפקוד 
הנבחר.

ee דוגמה: לאחזור מועדף: לחץ על
לחצן  מועדפים.

פעולה זו מאחזרת את התפקוד 
המוגדר מראש.
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ביכולתך לבחור בתפריט את התפקודים 
הבאים שהוגדרו מראש:

• Display off/on צג פעיל/כבוי: ביכולתך 	
להפעיל או לכבות את הצג.

• Full screen: מסך מלא: ‘Clock‘ )שעון(: 	
באפשרותך להציג את המסך המלא 

עם שעון.
• Full screen: Menu )תפריט(: אתה יכול 	

 COMAND Online להציג את
ותפקודים אינטרנטיים.

• מסך מלא: ‘Map‘ )מפה(: באפשרותך 	
להציג מסך מלא עם מפה.

• Spoken driving tip )המלצות נסיעה 	
מדוברות(: אתה יכול להציג את 

המלצת הנהיגה העכשווית.
• Display traffic messages )הודעות 	

דיווחי תנועה(: אתה יכול להציג דיווחי 
תנועה.

• ‘Navigate to Home address‘ )ניווט 	
לכתובת הבית(: אתה יכול להתחיל 

בהנחיית מסלול לכתובת הבית שלך 
אם כבר הכנסת ושמרת את הכתובת 

) עמוד 231(.
• Detour menu )תפריט מעקפים(: אתה 	

יכול להציג את תפריט המעקפים 
ולהימנע מקטעים במסלול ולחשב 
מחדש את המסלול ) עמוד 348(.

• Compass screen )מסך מצפן(: אתה 	
יכול להציג את המצפן.

• 	Driver’s seat massage, Front-
 passenger’s seat massage or

Massage )הודעת מושב נהג, הודעת 
מושב נוסע קדמי או הודעת:( שני 

המושבים הקדמיים: אתה יכול 
להתחיל את תפקוד ההודעות, בתלות 

במושבים שנבחרו ) עמוד 313(.

יבוא/יצוא נתונים
כאשר הנתונים מועתקים למכשיר   

USB או כרטיס זיכרון, חל איסור להסיר 
את מכשיר או כרטיס הזיכרון, ולא 

משנה מה הן הנסיבות. פעולה שכזאת 
עלולה ליצור סכנת אובדן נתונים.

השתמש בתפקוד זה לשם:

• העברת נתוני COMAND אישיים 	
מרכב/מערכת אחת לאחרת.

• הכנת עותק גיבוי של הנתונים 	
האישיים )יצא נתונים( וטען אותם שוב 

)יבוא(.
 USB אתה יכול להשתמש במכשיר אחסון

או בכרטיס זיכרון SD )למשל דיסק און-קי( 
לאחסון הנתונים.

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

או
ee למשל דיסק( USB -חבר את מכשיר ה

און-קי( ) עמוד 463(.
ee. לחץ על לחצן 

מופיע תפריט המערכת.
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee יבוא/יצוא( Import/export data בחר
נתונים( ולחץ  לאישור.

ee יבוא( Import data or Export data בחר
נתונים( ולחץ  לאישור.

ee לבחירת הגדרה מראש: בחר
 USB כרטיס זיכרון( או( Memory card

storage ולחץ  לאישור.
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ee  כל הנתונים( ולחץ( All data בחר
לאישור.

תפקוד זה מייצא את כל הנתונים 
לדיסק נבחר.

או
ee  בחר את סוג הנתונים ולחץ

לאישור.
בתלות ברשומה הקודמת, בחר את 

סוג הנתונים ליצוא  או לא /.
ee  המשך( ולחץ( Continue בחר

לאישור.
 MUSIC -קבצי מוסיקה אישיים ב   
REGISTER לא ניתנים לשמירה 
וליבוא שוב באמצעות תפקוד זה.

)Reset( תפקוד איפוס
 COMAND אתה יכול לאפס לגמרי את

Online להגדרות המפעל. בין השאר, הדבר 
ימחק את כל נתוני COMAND האישיים. זה 

כולל תחנות מוגדרות מראש, רשומות 
בזיכרון היעדים ורשימת היעדים הקודמת 
במערכת הניווט ורשומות ספר הכתובות. 
האיפוס מומלץ לפני העברת הרכב לאחר 

או מכירתו, למשל.
נתונים בדיסק הקשיח, למשל קבצי 

מוסיקה ב- MUSIC REGISTER )רשם 
מוסיקה( יימחקו. אתה גם יכול למחוק 

 MUSIC REGISTER -קבצי מוסיקה מה
 Delete“ רשם מוסיקה( באמצעות תפקוד(

all music files“ )מחק את כל קבצי 
המוסיקה(. ) עמוד 477(

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee.איפוס( ולחץ  לאישור( Reset בחר
מופיעה הודעה השואלת האם באמת 

ברצונך לאפס.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

 לאישור.
 אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

אם תבחר YES, תופיע שוב הודעה 

השואלת אותך האם אתה באמת רוצה 
לאפס.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
 לאישור.

אם תבחר YES, תוצג הודעה.
COMAND Online מאופסת ומופעלת 

מחדש.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

תפקודי רכב

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online אשר ברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
 COMAND האופמיונלי התקני של מערכת

Online שברכבך אשר היה זמין במועד 
הורדת הספר לדפוס. אפשריים הבדלים 

ספציפיים למדינה. אנא שים לב שמערכת 
COMAND Online שברכבך עשויה שלא 

להיות מצוידת בכל התכונות והמאפיינים 
המתוארים.

תצוגת מצב בקרת האקלים

COMAND דוגמה: תצוגת בקרת האקלים בצג
אתה יכול לשנות את ההגדרות של 

מערכת בקרת האקלים, מופיע צג מצב 
בקרת האקלים למשך שלוש שניות 

בתחתית המסך בצג COMAND. תוכל 
לראות את ההגדרות העכשוויות של 

תפקודי בקרת האקלים השונים.
סקירת מערכות בקרת האקלים, ראה 

חוברת הוראות הפעלה נפרדת.
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תצוגת מצב בקרת האקלים מופיעה 
כאשר:

ee אתה מסובב את בקרת הטמפרטורה
לשם הגדרת הטמפרטורה

או
ee אתה מסובב את הבקרה לשם הגדרת

זרימת האוויר.
או
ee :אתה לוחץ על הלחצנים הבאים

הגברת זרימת האוויר
הפחתת זרימת האוויר

הפעלת/נטרול בקרת האקלים

 ZONE הפעלת/נטרול תפקוד
)אזור(

בקרה אוטומטית על מיזוג 
האוויר

הגדרת סגנון בקרת האקלים 
FOCUS/( לתצורה אוטומטית

)MEDIUM/DIFFUSE
הגדרת חלוקת האוויר 

הגדרת חלוקת  ,  או 
האוויר 

הפעלת תפקוד ההפשרה
אופן האחזור של תצוגת מצב בקרת    

האקלים תלויה במערכת בקרת 
האקלים ברכבך.

דוגמאות הגדרה לתפקוד הפשרה )עליון( ומצב 
אקלים בתצורה אוטומטית

ee להסתרת התצוגה: סובב או לחץ על
.COMAND -גלגלת בקר ה

או
ee COMAND -לחץ על אחד הלחצנים ב

.Online

מחוון תצרוכת דלק
סקירה כללית

בתלות באבזור הרכב וגרסת המנוע 
המותקנת, את תצרוכת הדלק ניתן להציג 

.COMAND בצג
אם רכבך היברידי וגרסת המנוע המותקנת 

תומכת בכך, אתה יכול לאחזר תצוגות 
אחרות )ראה חוברת הוראות הפעלה 

נפרדת(.
הצגת תצוגה/יציאה ממנה

ee להצגת תצוגת מסך מלא: לחץ על
. לחצן 

ee  בתפריט המערכת, החלק את
בגלגלת בקר ה- COMAND עד 
.Full screen שנבחרת אפשרות

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
תצוגת המערכת מוצגת בתצורת מסך 

מלא )ללא תפריט מערכת(.
ee החלק לסירוגין את  בגלגלת בקר

ה- COMAND עד שמופיע מחוון 
תצרוכת הדלק.

תצוגת COMAND מראה את תצרוכת 
הדלק של ה- 15 דקות האחרונות של 

נסיעתך.
ee ליציאה מתצוגת מסך מלא: לחץ

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
מופיע תפריט המערכת.

כל עמודה של התצוגה הגרפית מציינת 
את הערך הממוצע של דקה אחת.

תצוגת תצרוכת הדלק עשויה להיות שונה 
מהתצוגה בתפריט Trip במחשב הדרך 

FROM START; ראה חוברת הוראות 
הפעלה נפרדת.
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תפריט תנאי נהיגה )בקרת מרכב 
אקטיבית(

הערות כלליות
 )ABC( Active Body Control ברכבים בעלי
)בקרת מרכב אקטיבית(, אתה יכול להציג 
מערכות נהיגה מסוימות ומידע נוסף בצג 

.COMAND
)ABC( הצגת ווסת מצב נהיגה

ee. לחץ 
ee  בתפריט המערכת, החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND עד שנבחר 
חלון display/ selection )תצוגה/

בחירה.
ee החלק לסירוגין את  בגלגלת בקר

ה- COMAND עד שמופיע וסת מצב 
.)ABC( נהיגה

התצוגה המתאימה מופיעה בצג 
.COMAND

פרטים בצג:
• למעט רכבי AMG: ראה חוברת הוראות 	

הפעלה נפרדת
• לרכבי AMG; ראה חוברת הוראות 	

הפעלה נפרדת
יציאה מהתצוגה

ee -החלק את  בגלגלת בקר ה
COMAND עד שהתצוגה המבוקשת 

)שעה או תצרוכת דלק( מוצגת.

תפקודי מושב
סקירה כללית

ההגדרות האפשריות תלויות בסוג המושב 
וסדרת הרכב. שימוש בלחצן  בגלגלת 

בקר ה- COMAND או תפריט המושב 
בתפריט המערכת, אתה יכול להציג את 

תפקודי הגדרת המושב הבאים:
• ברכבי M-Class ו- GL-Class עם 	

מושב רב מתארים
אורך כרית המושב -
כריות תמיכת משענת הגב -
תמיכת מותניים -
הודעה -
• ברכבי SL-Class עם תמיכת מותניים:	

תמיכת מותניים -
איזון -
• ברכבי SL-Class עם מושב רב 	

מתארים:
תמיכות הצד של כרית המושב -
כריות תמיכת משענת הגב -
תמיכת מותניים -
איזון -
• ברכבי SL-Class עם מושב רב 	

מתארים דינמי:
תמיכות הצד של כרית המושב -
כריות תמיכת משענת הגב -
תמיכת מותניים -
דינמיקות נהיגה -
הודעה -
איזון -

אתה גם יכול לשמור ולאחזר את    
הגדרות תפקוד המושב הנוכחי 

באמצעות לחצן הזיכרון ומתג מיקום 
הזיכרון הנוכחי; ראה חוברת הוראות 

הפעלה נפרדת.
לא ניתן להתחיל או להפסיק את 

תפקוד ההודעות באמצעות לחצן 
הזיכרון.
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בחירת המושב

בחר תחילה את המושב שברצונך לכוונן.
ee. לחץ על לחצן  או 
ee.מושב( ולחץ  לאישור( Seat בחר
ee למעבר לשורה נמוכה יותר, לשתי

האפשרויות החלק את  בגלגלת 
.COMAND -בקר ה

ee מושב נהג( או( Driver‘s seat -בחר ב
במושב Front-pass )נוסע קדמי( על 

ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

תפקודי כוונון
כוונון אורך כרית המושב

 M-Class תפקוד זה זמין ברכבי 
ו- GL –Class עם מושבים רבי מתארים.

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את גובה כרית המושב.
ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee כרית מושב( על ידי( Seat cushion בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה סקאלה.
ee  סובב  או החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן
.  )Back( חזרה

כוונון מושב רב מתארים באזור 
המותניים של משענת גב המושב

GL- -ו M-Class תפקוד זה זמין ברכבי
Class בעלי מושבים רבי מתארים ובכל 

רכבי SL-Class, ללא קשר לגרסאות 
המושבים.

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את כריות 
האוויר באזור המותניים של משענת הגב 

)תמיכת גב תחתון ארבעה כיווני(.
ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee מותניים( על ידי סיבוב( Lumbar בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע סמן דק. ביכולתך לבצע שתי 
הגדרות:

• אנכית: להזזת מעלה או מטה של 	
הנקודה בעלת תמיכת המותניים 

הגדולה ביותר
• אופקית: לכוונון מידת התמיכה	

ee החלק את  או  בגלגלת
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן

.  )Back( חזרה
כוונון ההחלקה של משענת גב המושב 

)תמיכות הצד של משענת הגב(
 GL -ו M-Class תפקוד זה זמין ברכבי
Class– ו- SL-Class עם מושבים רבי 

מתארים או מושבים רבי מתארים דינמיים.
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ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee )צידי משענת הגב( Backr. Sides בחר

על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה סקאלה.
ee  סובב  או החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן
.  )Back( חזרה

לרכבי SL-Class עם מושב רב    
מתארים דינמי: אם מופעלת נהיגה 

דינמית ובתהליך התגובה לשינוי כיוון 
)למשל פניה(, לא ניתן לכוונן את כריות 

הצד של משענת הגב.
כוונון תמיכות הצד של המושב

תפקוד זה זמין רק ברכבי SL-Class עם 
מושבים רבי מתארים או מושבים רבי 

מתארים דינמיים.

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את כריות 
האוויר בתמיכות הצד של המושב.

ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee צידי המושב( על ידי( Seat sides בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה סקאלה.

ee  סובב  או החלק את
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן

.  )Back( חזרה
Balance )איזון(

.S-Class תפקוד זה זמין ברכבי

תפקיד האיזון מפקח על חלוקת החום 
במשענת הגב ובכרית המושב.

תפקוד האיזון משפיע על רמת החימום 
המוגדרת הנוכחית של המושב; ראה 

הוראות הפעלה נפרדות.
ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee איזון( על ידי סיבוב( Balance בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה סקאלה ומוצגת ההגדרה 
הנוכחית.

ערכים חיוביים מציינים את הספק 
החימום של משענת גב המושב, 

ערכים שליליים מציינים את הספק 
החימום של כרית המושב.

העוצמה מצוינת על ידי עמודה כתומה 
במושב המעוצב שמעל הסקאלה.

הערכים מציינים:
• 0 – משענת הגב וכרית המושב 	

מחוממים במידה שווה לרמה 
המרבית

• 1 עד 3 הספק החימום לכרית 	
המושב מופחתת בהפרשים של 

שליש
• -1 עד - 3 הספק החימום למשענת 	

הגב מופחתת בהפרשים של שליש
ee  סובב  או החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.
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ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן
.  )Back( חזרה

תפקוד עיסוי
GL- -ו M-Class תפקוד זה זמין ברכבי
Class בעלי מושבים רבי מתארים ובכל 

רכבי SL-Class בעלי מושבים רבי 
מתארים דינמיים.

)GL-Class או M-Class( תצוגת דוגמה
ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee עיסוי( על ידי סיבוב( Massage בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה רשימה.
ביכולתך לבחור בסוגי עיסוי שונים:

• Off :0 )מופסק(	
• Slow and gentle :1 איטי ועדין	
• Slow and vigorous :2 איטי וחזק	
• Fast and gentle :3 מהיר ועדין	
• Fast and vigorous :4 מהיר וחזק	

ee  סובב  או החלק את
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
תפקוד העיסוי פועל במשך 15 עד 25 

דקות, תלוי בכוונון.
ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן

.  )Back( חזרה

כוונון דינמיקת הנהיגה
תפקוד זה זמין רק ברכבי SL-Class עם 

מושבים רבי מתארים דינמיים.

ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee מושב דינמי( על( Seat Dynamic בחר

ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה סקאלה.
אתה יכול לבחור:

• Off :0 )מופסק(	
• 	)medium 1: רמה 1 )הגדרת
• 	)high 2: רמה 2 )הגדרת

ee  סובב  או החלק את
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן

.  )Back( חזרה
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איפוס כל הכוונונים

ee.)311 עמוד ( בחר מושב
ee איפוס( על ידי סיבוב( Reset all בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע שאלון.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

לאחר שבחרת Yes )כן( כל הכוונונים 
מאופסים לערכי ברירת המחדל 

)הגדרות המפעל(.

מצלמת נסיעה לאחור

 אזהרה
מצלמת הנסיעה לאחור היא רק אמצעי 

עזר והיא עשויה להציג מכשולים 
מנקודת מבט מעוותת, לא מדויקת, או 

לא להציגם כלל.
התמונה ממצלמת הראיה לאחור מוצגת 
בצג COMAND עם שילוב ההילוך האחורי 

אם:
• רכבך מצויד במצלמת נסיעה לאחור	
• מערכת COMAND Online מופעל	
• Activation by R gear ההפעלה 	

באמצעות תפקוד הילוך R מופעלת.
 COMAND אם התפקוד מופעל, תצוגת

תחליף אוטומטית חזרה לתצוגה הקודמת 
שנבחרה מיד עם שילוב החוצה מהילוך 

אחורי.

למידע נוסף על מצלמת הנסיעה    
לאחור, ראה הוראות הפעלה נפרדות.

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
מופיע תפריט המערכת.

ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee מצלמת ראיה( Rear view camera בחר

לאחור( ולחץ  לאישור.
ee הפעלה על( Activation by R gear בחר

ידי הילוך אחורי( ולחץ  לאישור.
התפקוד מופעל  או מנותק / 

בתלות בסטטוס הקודם.

ניווט

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online אשר ברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
 COMAND האופמיונלי התקני של מערכת

Online שברכבך אשר היה זמין במועד 
הורדת הספר לדפוס. אפשריים הבדלים 

ספציפיים למדינה. אנא שים לב שמערכת 
COMAND Online שברכבך עשויה שלא 

להיות מצוידת בכל התכונות והמאפיינים 
המתוארים.

מבוא
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מסיבות בטיחותיות, הכנס יעד נסיעה 

חדש רק כאשר הרכב נייח. אחרת, דעתך 
עלולה להיות מוסחת ממצב התנועה 

ואתה עלול לגרום תאונה ולסכן בכך את 
עצמך ואחרים.

מערכת COMAND Online מחשבת את 
המסלול ליעד בלי להביא בחשבון את 

המתואר להלן, לדוגמה:
• רמזורים	
• שלטי עצור ומתן זכות קדימה	
• מגבלות חניה ועצירה	
• כביש הולך וצר	
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• 	 COMAND כללי כביש ונסיעה אחרים
Online עשויה לתת המלצות נהיגה 

שגויות אם הנתונים במפה 
הדיגיטלית אינם מתאימים לתנאים 

בפועל.
לדוגמה, מסלול הוסט או שהכיוון של 

כביש חד כיווני השתנה.
מסיבה זאת, עליך לשים לב ולהקפיד 

תמיד בזמן הנסיעה על הכללים 
והתקנות הישימות. לכללי ותקנות 
התעבורה יש תמיד עדיפות על פני 

המלצות הנהיגה של המערכת.
הערות כלליות

מוכנות תפעולית של מערכת הניווט
בכלי רכב למדינות מסוימות, מערכת 

הניווט אינה תפעולית מייד לאחר 
המסירה. המפה הדיגיטלית אינה מותקנת 

מראש.
אם זה המקרה, ההודעה הבאה מופיעה 

בצג לאחר שתחליף לתצורת הניווט:
 Please insert the map DVD to activate

 DVD -אנא הכנס את מפת ה( navigation
להפעלת הניווט(.

ee :להתקנת המפה הדיגיטלית 
) עמוד 374(.

מערכת הניווט חייבת להחליט מהו מיקום 
הרכב לפני השימוש הראשון, מתי 

שהמערכת תהיה במצב של מוכנות 
תפעולית. לכן, יתכן ויהיה עליך לנסוע 

למרחק מסוים לפני שתתאפשר הכוונת 
מסלול נסיעה מדויקת.

GPS קליטת
תפקוד נכון של מערכת הניווט תלויה בין 

השאר בקליטה של GPS. במצבים 
מסוימים, יתכן וקליטת GPS תופרע, יתכן 
וישנה הפרעה או שאין קליטה כלל, למשל 

במנהרות או בחניונים רב קומתיים.
התפקודיות של אנטנת הגג )טלפון,    

GPS( עלולה להיות מושפעת אם 
נעשה שימוש במערכות נשיאה 

למיניהן על הגג.

הגבלת רישום
ברכבים למדינות מסוימות, ישנה מגבלה 

על הכנסת הנתונים.
המגבלות פעילות ממהירות נסיעה שמעל 

כ- 5 קמ“ש. המגבלות מנוטרלות עם 
הגעת הרכב למהירות שמתחת לכ- 3 

קמ“ש.
כאשר ההגבלה פעילה, לא ניתן לבצע 

מספר רשומות. זה יצויין על ידי העובדה 
שפריטי תפריט מסוימים הם באפור ולא 

ניתן לבחור בהם.
הרשומות הבאות אינן אפשריות, למשל:

• הכנסת עיר היעד והרחוב	
• הכנסת יעד דרך המפה	
• הכנסת נקודות עניין בסמיכות לעיר או 	

דרך חיפוש שמי
• עריכת רשומות	
• רישום ישיר באמצעות מקשי הספרות	

רישומים אחרים אפשריים, בכל אופן, 
כדוגמת הכנסת נקודות עניין בסמיכות 

ליעד או למיקום הנוכחי.
החלפה לתצורת ניווט

מפה המציגה את התפריט, הנחיית מסלול אינה 
פעילה

עמודת סטטוס( 1)
עמודת תפקוד ראשית( 2)
מיקום נוכחי של הרכב( 3)
עמודת התפריט של מערכת הניווט( 4)
ee. לחץ על לחצן התפקוד 

תוצג בפניך המפה עם תפריט מוצג או 
מוסתר.
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או
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
המפה מוצגת והמפה מופיעה.

מפה ללא התפריט; הנחיית מסלול אינה פעילה
מיקום נוכחי של הרכב( 1)
נבחרה אוריינטציית מפה( 2)
נבחר קנה המידה של המפה( 3)

הנחיית מסלול פירושה שהכנסת יעד    
וכי COMAND חישבה את המסלול. 
הצג מראה את המסלול, שינויי כיוון 
והמלצות נתיב נסיעה. הודעות ניווט 

מנחה אותך ליעדך.
הנחיית מסלול לא פעילה פירושה 

שהוכנס יעד והמסלול טרם חושב.
הצגת/הסתרת התפריט

אתה יכול להסתיר את התפריט בקצה 
התחתון של המפה.

ee  להסתרת התפריט: החלק את
בגלגלת בקר ה- COMAND וכאשר 
מוצג פריט Full screen במסך מלא, 

לחץ על  לאישור.
או
ee.Back  לחץ על לחצן

ניתן לראות את המפה בתצוגת מסך 
מלא.

ee  להצגת התפריט: לחץ על
בגלגלת בקר ה- COMAND כאשר 
המפה מוצגת בתצורת מסך מלא.

הגדרות בסיסיות
הגדרת סוג מסלול ואפשרויות מסלול

תפריט הגדרות מסלול )תחילת התפריט(
לבחירת סוג המסלול( 1)
להגדרת אפשרויות מסלול( 2)
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מסלול( Route settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות מסלול.

ee  בחר את סוג המסלול ולחץ
לאישור.

העיגול המלא מציין את ההגדרה 
הנוכחית.

ee בחר את אפשרות/יות המסלול ולחץ
 לאישור.

אפשרויות המסלול מופעלות  או 
מנוטרלות / , תלוי בסטטוס הקודם.

אם אתה משנה את סוג המסלול ו/או    
אפשרויות המסלול כאשר הנחיית 
 COMAND Online ,המסלול פעילה

תחשב מסלול חדש.
אם אתה משנה את סוג המסלול ו/או 

אפשרויות המסלול כאשר הנחיית 
 COMAND ,המסלול אינה פעילה

Online משתמשת בהגדרה החדשה 
להנחיית המסלול הבאה.

הנחיית מסלול פעילה: הוכנס יעד 
והמסלול מחושב.

הנחיית המסלול אינה פעילה: לא הוכנס 
יעד ואף מסלול אינו מחושב עדיין.
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הגדרות מסלול )סוף התפריט(
ביכולתך לבחור את סוגי המסלול הבאים:

• Fast route מסלול מהיר: מערכת 	
COMAND Online מחשבת את 
המסלול הקצר ביותר האפשרי 

)המינימלי( במונחי זמן.
• Dynamic route: מסלול דינמי: מסלול 	

הזהה לזה של Fast route המסלול 
המהיר ביותר. בנוסף, מערכת 

COMAND Online מביאה בחשבון את 
דיווחי התנועה RDS-TMC שהיא 

מקבלת במהלך הנחיית המסלול. 
מערכת הניווט יכולה לסייע לך להימנע 

מעומסי תנועה, לדוגמה. אם המסלול 
המהיר ביותר נקבע כתוצאה מדיווח 

תנועה RDS-TMC שהתקבל, מערכת 
הניווט משנה את המסלול. אם אפשרי, 

המערכת תעקוף רחובות חסומים.
• 	 Eco קצה מסלול: מסלול Eco route

route הוא גרסה של סוג מסלול מהיר 
.Fast route

מערכת COMAND Online תנסה 
להפחית למינימום את מרחק הנסיעה 

על חשבון עליה קלה בזמן הנסיעה.
• 	 COMAND :מסלול קצר Short route

Online מחשבת את המסלול הקצר 
ביותר שאפשר )מינימלי( במונחי 

מרחק.
RDS-TMC אינה זמינה בכל המדינות.   

המסלול המחושב, עשוי לדוגמה,    
לכלול נקודות מעבורת, אפילו אם 
אפשרות Avoid ferries )הימנעות 

ממעבורות( פעיל.
 COMAND Online ,במקרים מסוימים

עשויה שלא להיות מסוגלת לקחת 
בחשבון את כל אפשרויות המסלול 

הנבחרות, למשל, בעת חישוב 
מסלולים ארוכים במיוחד.

הימנעות מכבישי אגרה: חישוב    
המסלול מבוצע בלי להביא בחשבון 

קטעים )למשל מנהרות, קטעי כביש 
מהיר, כבישים פנים עירוניים( שבהם 

 יהיה עליך לשלם )כבישי אגרה(.
הימנעות ממסלולים המצריכים 

מדבקת אגרה מיוחדת: חישוב 
המסלול נעשה בלי להביא בחשבון 

רשתות מסלולים )למשל רשת כבישים 
משניים( שבהם משולמת אגרה. 

המערכת מאפשרת זמנית שימוש 
ברשת המסלול. דוגמאות למגבלת זמן 

הן 10 ימים, חודשיים או שנה.
ee  ליציאה מהתפריט: החלק את

.COMAND -בגלגלת בקר ה

הכנסת יעד
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מסיבות בטיחותיות, הכנס יעד נסיעה 

חדש רק כאשר הרכב נייח. אחרת, דעתך 
עלולה להיות מוסחת מתנאי התנועה 

ואתה עלול לגרום תאונה ולסכן בכך את 
עצמך ואחרים.

הכנסת יעד על פי כתובת
מבוא

אפשרויות להכנסת יעד:
• הכנסת המדינה, העיר/מיקוד, הרחוב 	

ומספר הבית
• הכנסת המדינה, העיר/מיקוד והרחוב	
• הכנסת המדינה, העיר/מיקוד והמרכז	
• הכנסת המדינה, העיר/מיקוד, הרחוב 	

והצומת
• הכנסת המדינה והעיר	

המדינה והעיר מספיקות להתחלת הניווט. 
אתה יכול להקיש את שם העיר או את 

המיקוד. על ידי הקשת נתוני כתובת 
נוספים כדוגמת שם הרחוב ומספר הבית, 

אתה יכול להגדיר את היעד בצורה מדויקת 
יותר.
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אתה יכול להכניס את שם הרחוב    
ומספר הבית, צומת או מרכז ברגע 

שהכנסת את המדינה והעיר או מיקוד.
ביכולתך להכניס שמות ערים אלו,    
הרחובות, מיקודים וכד‘ השמורים 

במפה הדיגיטלית. פירוש הדבר הוא 
שעבור מדינות מסוימות אינך יכול 

להכניס מיקום למשל.
דוגמת שלב אחר שלב זו על אופן הכנסת 
הכתובת השתמש בנתוני הדוגמה הבאה:

גרמניה
ברלין

Unstrutstraße 1
אתה יכול כמובן להכניס כל מדינה, עיר, 
רחוב ומספר בית, למשל, כתובת ביתך 

.)My address(
הצגת תפריט רשומת הכתובת

תפריט רשומת כתובת
הצגת תפריט רשומת הכתובת

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee יעד( בעמודת( Destination בחר

התפקוד התפריט התחתון על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ על  לאישור.
ee כתובת( ולחץ על( Address entry בחר

 לאישור.
מופיע תפריט רשומת הכתובת. אם 

הכנסת יעד קודם לכן, זה יוצג בצג.
בהתאם לרצף שבו הכנסת את הכתובת 

וסטטוס הנתונים של המפה הדיגיטאלית, 
פריטי תפריט מסוימים עשויים שלא להיות 

זמינים כלל או שלא יהיו זמינים עדיין. 
 ,Street ,לדוגמה: לאחר בחירת מדינה
 .Junct ,מרכז .Centr ,מספר .No ,רחוב

צומת, POI נקודות עניין, פריטי תפריט 
Save ו- Start עדיין אינם זמינים. פריט 

Postcode תפריט המיקוד לא יהיה זמין 
אלא אם המפה הדיגיטלית כוללת 

מיקודים.
הכנסת המדינה, העיר, הרחוב ומספר 

הבית

רשימת ערים עם שורת תווים
הכנסת מדינה

ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 
) עמוד 318(.

ee מדינה בתפריט רושמת Country בחר
הכתובת על ידי סיבוב  והחלקת 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

אתה תראה רשימת מדינות עם שורת 
תווים.

הכנסת תווים באמצעות הכנסת 
כתובת למשל ) עמוד 300(.

רשימת מדינות כרשימת בחירה
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ee להחלפה לרשימת מדינות
כרשימת בחירה: בחר ב-  בשורת 

התווים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
או
ee  החלק פעם או פעמיים את

.COMAND -בגלגלת בקר ה
ee גרמניה( על ידי( GERMANY בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת. 
כעת GERMANY גרמניה הוכנסה.

הכנס שם עיר
ee ( הצג את תפריט רשומת הכתובת

עמוד 318(.
ee בחר עיר בתפריט רשומת הכתובת על

ידי סיבוב  והחלקת  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
אתה תראה רשימת ערים או עם שורת 
תווים )אפשרות 1( או כרשימת בחירה 

)אפשרות 2(.

רשימת ערים עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת ערים עם שורת תווים

ee הכנסת תווים .BERLIN הכנס
 באמצעות הכנסת כתובת למשל 

) עמוד 300(.

רשימת ערים כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת ערים כרשימת בחירה

ee ברלין( על ידי סיבוב( BERLIN בחר
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
רשומות עם סמל  )1( לא ניתנות 

להקצאה ייחודית. מוצגת רשימת 
בחירה אחרת.

ee על ידי )XXXX1( )ברלין( BERLIN בחר
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

 COMAND ולחיצה על  לאישור.
 מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת.

כעת XXXX1( BERLIN( הוכנסה.
הכנס שם רחוב

ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 
) עמוד 318(.

ee רחוב( בתפריט רושמת( Street בחר
הכתובת על ידי סיבוב  והחלקת 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

אתה תראה רשימת רחובות או עם 
שורת תווים )אפשרות 1( או כרשימת 

בחירה )אפשרות 2(.
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רשימת רחובות עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת רחובות עם שורת 

תווים
ee הכנסת .UNSTRUTSTRASSE הכנס

תווים באמצעות הכנסת עיר לדוגמה 
) עמוד 300(.

רשימת רחובות כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת רחובות כרשימת 

בחירה
ee על ידי UNSTRUTSTRASSE בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee ללא קשר לאפשרות, לחץ  לאישור
 בחירתך.

 מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת.
כעת UNSTRUTSTRASSE הוכנסה.

הכנסת מספר הבית
ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 

) עמוד 318(.
ee מספר( בתפריט רושמת( No. בחר

הכתובת על ידי סיבוב  והחלקת 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.

אתה תראה רשימת מספרי בתים או 
עם שורת תווים )אפשרות 1( או 

כרשימת בחירה )אפשרות 2(.

רשימת מספרי בתים עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת מספרי בתים עם 

שורת תווים
ee הכנס 1. הכנסת תווים באמצעות

הכנסת עיר למשל ) עמוד 300(.

רשימת מספרי הבתים כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת מספרי הבתים 

כרשימת בחירה
ee בחר 1 על ידי סיבוב  בגלגלת

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee ללא קשר לאפשרות, לחץ  לאישור
 בחירתך.

מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת. 
כעת הספרה 1 הוכנסה.
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התחלת חישוב מסלול

תפריט רשומת כתובת עם כתובת היעד
כתובת יעד( 1)
להתחלת חישוב המסלול( 2)

COMAND Online יכולה לחשב עתה או 
לשמור את המסלול לכתובת היעד 

שהוכנסה.
ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 

) עמוד 318(.
ee Start בתפריט רשומת הכתובת, אשר

. )התחל( על ידי לחיצה על 
אם לא חושב מסלול אחר, חישוב 

המסלול מתחיל מיידית )אפשרות 1(. 
אם כבר חושב מסלול אחר )הנחיית 

המסלול פעילה(, קופצת הודעה 
)אפשרות 2(.

אפשרות 1 – הנחיית מסלול אינה 
פעילה: חישוב המסלול החל. בעוד חישוב 
המסלול נמצא בתהליך, חץ יציין את כיוון 

היעד. מתחת לזה, תראה הודעה למשל 
Calculating fast route )מחשבת מסלול 

מהיר(.
לאחר שהמסלול חושב, מתחילה ההכוונה. 

אם הרכב נוסע בכביש שלא עבר 
דיגיטיזציה, המערכת מציגה את המרחק 

 .Off road הקווי ליעד, כיוון היעד והודעת
במקרה זה, התצורה תופיע באפור.

אפשרות 2 – הנחיית המסלול כבר 
פעילה: אם הנחיית המסלול כבר פעילה, 

יופיע חלון שישאל אותך האם ברצונך 
לסיים את הנחיית המסלול הפעילה 

עכשווית.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

 לאישור.
 COMAND מערכת ,Yes אם תבחר

Online תפסיק את הנחיית המסלול 
ותתחיל בחישוב מסלול ליעד החדש.

ee COMAND מערכת ,No אם בחרת
Online תמשיך בהנחיית מסלול 

אקטיבית.
חישוב המסלול אורך זמן מסוים. משך    

 זמן זה תלוי במרחק מהיעד, לדוגמה.
מערכת COMAND Online מחשבת 

את המסלול באמצעות המפה 
 הדיגיטאלית.

המסלול המחושב יכול להיות שונה 
מהמסלול האידיאלי, למשל, כתוצאה 
מעבודות בכביש או נתוני מפה בלתי 
מושלמים. אנא ראה גם את ההערות 

 בנוגע למפה הדיגיטלית.
) עמוד 374(.

הכנסת ושמירת כתובת הבית
אתה יכול או להכניס את כתובת ביתך 

בפעם הראשונה )אפשרות 1( או לערוך 
את כתובת הבית הקודמת שנשמרה 

)אפשרות 2(.
ee ,אפשרות 1: הכנס את הכתובת

 למשל העיר, הרחוב ומספר הבית 
) עמוד 317(.

ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 
) עמוד 318(.

ee שמירה( בתפריט רושמת( Save בחר
הכתובת על ידי סיבוב  והחלקת 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee “My Address“ -שמירה( כ( Save בחר
)הכתובת שלי( ולחץ  לאישור.

COMAND Online שומרת את כתובת 
הבית כ- My address )הכתובת שלי( 

בזיכרון היעד.
ee -אפשרות 2: המשך כמתואר ב

“אפשרות 1“.
קופצת הודעה השואלת אותך האם יש 

לשכתב את כתובת הבית הנוכחית.
ee.כן( ולחץ  לאישור( Yes בחר

 Yes, Data saved לאחר בחירת
הנתונים נשמרים. מופיעה הודעה.

 הכנסת מיקום, מרכז או צומת
חיפוש על פי מיקוד

הכנסת המיקוד תבטל את העיר שהוכנסה 
קודם לכן.
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ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 
) עמוד 318(.

ee בחר מיקוד בתפריט רשומת הכתובת
על ידי סיבוב  והחלקת  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

אתה תראה רשימת מיקודים או עם 
שורת תווים )אפשרות 1( או כרשימת 

בחירה )אפשרות 2(.

רשימת מיקודים עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת מיקודים עם שורת 

תווים
ee הכנס מיקוד. הכנסת תווים באמצעות

הכנסת כתובת למשל ) עמוד 300(.

רשימת מיקודים כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת מיקודים כרשימת 

בחירה
ee בחר את הקוד המבוקש על ידי סיבוב

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
ee ללא קשר לאפשרות, לחץ  לאישור

בחירתך.
אם COMAND Online יכולה להקצות 

את המיקוד לעיר אחת בצורה 
מוחלטת )למשל 74172 עבור 

NECKARSULM( תפריט רשומת 

הכתובת מופיעה שוב. כעת אתה יכול 
להשלים את הכתובת, על ידי הכנסת 

שם הרחוב למשל.
אם מערכת COMAND Online אינה 

מסוגלת לשייך בלא ספק מיקום 
לכתובת ספציפית, תפריט רשומת 

הכתובת מופיע שוב. המיקוד מוכנס 
אוטומטית. כעת, ביכולתך להכניס את 
הרחוב לשם מיקום מדויק יותר. זמינים 

רק רחובות באזור המכוסה על ידי 
המיקוד שהוכנס.

ee.)321 עמוד ( התחלת חישוב מסלול
הכנס מרכז העיר

הכנסת המרכז, למשל, תמחק את שם 
הרחוב הקודם שהוכנס.

ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 
) עמוד 318(.

ee מרכז( בתפריט רושמת( Center בחר
הכתובת על ידי סיבוב  והחלקת 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

אתה תראה רשימת מרכזים או עם 
שורת תווים )אפשרות 1( או כרשימת 

בחירה )אפשרות 2(.

רשימת מרכזים עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת מרכזים עם שורת 

תווים
ee הכנס את מרכז העיר. הכנסת תווים

 על ידי הכנסת שם העיר למשל 
) עמוד 300(.

בערים גדולות, אתה גם יכול להכניס    
מרכזים של מחוזות.
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רשימת מרכזים כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת מרכזים כרשימת 

בחירה
ee  בחר את המרכז על ידי סיבוב

.COMAND -בגלגלת בקר ה
לאפשרויות 1 ו- 2:

ee . אשר את בחירתך על ידי לחיצה על
מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת. 

המרכז הנבחר הוכנס.
ee.)321 עמוד ( התחלת חישוב מסלול

הכנסת צומת
הכנסת צומת תבטל את מספר הבית 

הקודם שהוכנס.
ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 

) עמוד 318(.
ee צומת( בתפריט רושמת( .Junct בחר

הכתובת על ידי סיבוב  והחלקת 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
אתה תראה רשימת צמתים או עם 

שורת תווים )אפשרות 1( או כרשימת 
בחירה )אפשרות 2(.

רשימת צמתים עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת צמתים עם שורת 

תווים

ee הכנס צומת. הכנסת תווים על ידי
 הכנסת שם העיר למשל 

) עמוד 300(.

רשימת צמתים כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת צמתים כרשימת 

בחירה
ee בחר צומת על ידי סיבוב  בגלגלת

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

רשומות עם סמל  )1(, לא ניתן 
להקצות סמל באופן ייחודי. מוצגת 

רשימת בחירה אחרת.
ee  בחר רשומה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת. 
הצומת הנבחר הוכנס.

ee.)321 עמוד ( התחלת חישוב מסלול
בחירת יעד מתוך זיכרון היעדים

רשומה בשם “My address“ )הכתובת שלי( 
ניתן למצוא תמיד בחלק העליון של זיכרון 

היעדים.
אתה עשוי לרצות להקצות את כתובת 

ביתך לרשומה זו ולבחור בה להנחיית 
מסלול. למידע נוסף על הכנסת כתובת 

הבית ראה ) עמוד 321(.
ee להפעלת תצורת הניווט:  לחץ על

. לחצן התפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בשורת תפריט( Destination בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
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ee מהזיכרון( ולחץ( From mermory בחר
 לאישור.

אתה תראה רשימת זיכרון יעדים או 
עם שורת תווים )אפשרות 1( או 

כרשימת בחירה )אפשרות 2(.

רשימת זיכרון יעדים עם שורת תווים
אפשרות 1: רשימת זיכרון יעדים עם שורת 

תווים
ee “My address“ הכנס יעד, למשל

)הכתובת שלי(.
הכנס תווים ) עמוד 300(.

רשימת זיכרון היעדים כרשימת בחירה
אפשרות 2: רשימת זיכרון היעדים 

כרשימת בחירה
ee הכתובת שלי( על ידי( My address בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee ללא קשר לאפשרות, לחץ  לאישור
בחירתך.

מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת. 
“My address“ )הכתובת שלי( הוכנסה.

התחלת חישוב מסלול( 1)
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחל( ולחץ  לאישור.
הכנסת יעד מתוך רשימת יעדים 

אחרונים

יעדים קודמים
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בתפריט( Destination בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee Select From last destinations בחר

)בחר מהיעדים האחרונים( ולחץ  
לאישור.

ee בחר את היעד המבוקש על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיע שוב תפריט רשומת הכתובת. 

כתובת היעד הנבחר הוכנסה.
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ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר
)התחל( ולחץ  לאישור.

לאחר שהמסלול חושב, מתחילה 
הכוונת המסלול ) עמוד 321(.

 Last“ למידע נוסף ראה זיכרון   
 destinations“ )יעדים אחרונים( 

) עמוד 362(.
הכנסת יעד באמצעות המפה

הצגת המפה

מפה עם סמן
מיקום נוכחי של הרכב( 1)
סמן( 2)
פירוט של מיקום הסמן( 3)
נבחר קנה המידה של המפה( 4)
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בתפריט( Destination בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee שימוש במפה( ולחץ( Using map בחר

 לאישור.
מוצגת המפה עם הסמן )3(.

התצוגה תלויה בהגדרה הנבחרת 
 “Map information in the display“ -ב
)מידע מפה בתצוגה( ) עמוד 366(. 

אם המפה הדיגיטלית כוללת מידע 
הכרחי, מוצג הרחוב העכשווי. אם 
מופעלת תצוגת הקואורדינאטות 

הגיאוגרפיות, מופיע סמן 
קואורדינאטות.

הזזת המפה ובחירת היעד
ee הצג את רשומת היעד דרך המפה 

) עמוד 325(.
ee , לגלילת המפה: החלק את 

 או  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee :להגדרת קנה המידה של המפה
מיד עם סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND, תופיע עמודת קנה המידה.

ee סובב  עד שמוגדר קנה המידה
המבוקש.

סיבוב ימינה מרחיקה את המפה בעוד 
שסיבוב שמאלה מציגה את המפה 

בתקריב.
ee לבחירת יעד: לחץ  בגלגלת בקר

 .COMAND -ה
אם הסמן נמצא מחוץ למפה 

 COMAND Online ,הדיגיטלית
משתמשת בכביש הדיגיטלי הקרוב 

לחישוב המסלול. אם הסמן נמצא 
מחוץ לאזור הדיגיטלי של המפה, 

מופיעה הודעה. אם הסמן נמצא מעל 
 The ,אתר מים, תוצג בפניך הודעה
 destination is located in a body of

water )היעד נמצא בגוף השקוע 
 Please select another .)במים

destination )אנא בחר יעד אחר(.
ee.ולחץ  לאישור OK בחר

אם היעד נמצא במגבלות המפה 
הדיגיטלית, COMAND Online מנסה 

להקצות את היעד למפה.
אם ניתן להקצות את היעד, יוצג בפניך 

תפריט רשומת כתובת עם הכתובת 
של היעד. אם לא, תראה תצוגה בלשון 

Destination from map )יעד מרשומת 
המפה(.

ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר
)התחל( ולחץ  לאישור.
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הכנסת יעד באמצעות קואורדינאטות 
גיאוגרפיות

תפריט הכנסת קואורדינטות
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בתפריט( Destination בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee שימוש( Using geo-coordinates בחר

בקואורדינאטות גיאוגרפיות( ולחץ  
לאישור.

מוצג תפריט הכנסת הקואורדינאטות.
כעת אתה יכול להכניס את קואורדינאטות 

הרוחב והאורך.
ee לשינוי ערך: סובב את  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee להזזת הבחירה בתוך הקו: החלק

.COMAND -את  בגלגלת בקר ה
ee להזזת הבחירה בין הקווים: החלק

.COMAND -את  בגלגלת בקר ה
ee לאישור הערך: לחץ  בגלגלת בקר

.COMAND -ה
אם המיקום הנבחר נמצא מחוץ למפה    

 COMAND Online ,הדיגיטלית
משתמשת בכביש הדיגיטלי הקרוב 

לחישוב המסלול. תוצג בפניך הודעה 
 The co-ordinates are המציינת

outside the map שהקואורדינאטות 
מחוץ למפה. אם המיקום הנבחר 

נמצא מעל גוף מים, אתה תראה את 
 The destination is located in ההודעה

a body of water )היעד נמצא בגוף 

 Please select another .)השקוע במים
destination )אנא בחר יעד אחר(.

הכנסת עצירת ביניים
מבוא

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להכניס 
עצירת ביניים לאורך המסלול בעוד הרכב 

בתנועה. COMAND Online מספקת 
בחירה של יעדים מוגדרים מראש בשמונה 

 FILLING קטגוריות למטרה זאת, למשל
 COFFEE תחנת דלק( או( STATION

SHOP )בית קפה(.
כאשר אתה מכניס את עצירת הביניים 

שלך, COMAND Online מחשבת 
אוטומטית את המסלול ליעד הראשי.

חיפוש יעד על פי קטגוריה

קטגוריות עצירות ביניים
אפשרות 1: למסלול אין עצירת ביניים.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בתפריט( Destination בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee  חניית ביניים( ולחץ( Stopover בחר
לאישור.

מופיעה רשימת קטגוריות.
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ee לבחירת קטגוריה: בחר קטגוריה על
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
COMAND Online מחפשת תחילה 

בקטגוריה הנבחרת יעדים לאורך 
המסלול. אם אין יעדים זמינים, 

COMAND Online מחפשת יעדים 
ברדיוס של עד 100 ק“מ ממיקום 

הרכב.
אם COMAND Online מוצאת יעדים, 

מופיעה רשימה בצד ימין של הצג; 
ראה אפשרות 2.

 FILLING לדוגמה: חפש תוצאה לקטגוריה הנבחרת
STATION )תחנת דלק(.

עצירת ביניים מודגשת, מרחק נוכחי ( 1)
ממיקום הרכב ושם חניית הביניים

אפשרות 2: למסלול יש כבר עצירת ביניים.
ee החלפת חניית( Change stopover בחר

ביניים( ולחץ  לאישור.
ee.1 בחר קטגוריה; ראה אפשרות

עצירות הביניים לאורך המסלול 
מוצגות בחלק העליון של הרשימה, 

ממוינות על פי מרחק עולה מהמיקום 
הנוכחי של הרכב. מתחת לזה, אתה 
 COMAND -תראה עצירות ביניים ש

Online מוצאת בקרבת המיקום 
הנוכחי של הרכב.

לעצירות ביניים שאינן נמצאות לאורך    
המסלול המתוכנן, מופיע המרחק 

הקווי.
ee )עצירת ביניים( intermediate stop בחר

על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט רשומת הכתובת 
המציינת את כתובת היעד.

ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר
)התחל( ולחץ  לאישור.

אם מערכת COMAND Online לא 
מאתרת יעדים כלשהם, תראה הודעה 

על כך.
ee. אשר OK על ידי לחיצת 
ee.בחירת קטגוריה שונה

ביטול עצירת ביניים
אם כבר הוכנסה עצירת ביניים, ביכולתך 

לבטלה.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד(בתפריט( Destination בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee  חניית ביניים( ולחץ( Stopover בחר

לאישור.
ee בטל חניית( Delete stopover בחר

ביניים( ולחץ  לאישור.
מערכת COMAND Online מבטלת את 

העצירה ומחשבת את המסלול ליעד 
העיקרי.

הכנסת נקודות בדרך
מבוא

ביכולתך למפות את המסלול על ידי 
הכנסת עד שתי נקודות. רצף הנקודות 

בדרך ניתן לשינוי בכל עת.
עצירת ביניים נמצאת תמיד בין    

המיקום הנוכחי של הרכב לבין הנקודה 
הראשונה.
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יצירת נקודה בדרך

תפריט Waypoint )נקודות בדרך( )עם יעד, ללא 
נקודה בדרך(

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בתפריט( Destination בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee נקודות בדרך( ולחץ( Way points בחר
 לאישור.

היעד מוכנס בתפריט.
ee 1 ‘אשר את הסמל לנקודה מס

 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה
.

ee -באמצעות גלגלת בקר ה SET אשר
.  COMAND

ee הכנס את הנקודה בדרך באמצעות
אחת מהאפשרויות הבאות.

שלבבחירה
הכנס יעד על פי eeרשומת כתובת

 כתובת 
) עמוד 317(

בחר יעד מתוך eeמהזיכרון
 זיכרון היעדים 

) עמוד 323(.
מהיעדים 
האחרונים

ee בחר יעד מתוך
זיכרון היעדים 

 האחרונים 
) עמוד 324(.

 בחר ee POIמנקודות העניין
) עמוד 330(.

מתוך נקודות 
עניין אישיות

ee הכנס יעד מתוך
נקודות העניין 

 האישיות 
) עמוד 338(.

הכנס יעד eeשימוש במפה
באמצעות המפה 

) עמוד 325(
שימוש 

בקואורדינטות
ee הכנס יעד

באמצעות 
הקואורדינאטות 

) עמוד 326(.

כאשר הרשומה מושלמת, מופיעה הנקודה בדרך.
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ee על OK לאישור הנקודה בדרך: אשר
. ידי לחיצת 

ee Details להצגת הפרטים: בחר
)פרטים( על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee )חיוג( Call לביצוע שיחה: בחר
 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה
 COMAND Online .ולחץ  לאישור

עוברת לתצורת טלפון ) עמוד 391(.
פריט תפריט זה זמין אם לנקודה בדרך    

יש מספר טלפון וטלפון סלולארי 
 COMAND Online מחובר למערכת 

) עמוד 381(.
ee )מפה( Map להצגת המפה: בחר

 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה
ולחץ  לאישור.

ee אתה יכול להזיז את המפה ולבחור
יעד.

ee לשמירת הנקודות בדרך בזיכרון
היעד: בחר Presets )מוגדרים מראש( 
 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה

ולחץ  לאישור.

תפריט נקודות בדרך עם שתי נקודות
כאשר אישרת את הנקודה בדרך, היא 

מוכנסת לתפריט הנקודות בדרך. הדוגמה 
מציגה את התפריט עם שתי נקודות 

מוכנסות בדרך.

עריכת נקודות בדרך

תפריט נקודות בדרך
ee לשינוי נקודה בדרך: בחר את הסמל

לנקודה בדרך מס‘ 1 או 2 בתפריט 
waypoint )נקודות בדרך( על ידי סיבוב 
גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 

 לאישור.
ee.עריכה( ולחץ  לאישור( Edit בחר
ee השתמש באחת מהאפשרויות

ברשומת היעד.
ee לשינוי סדר הנקודות בדרך: בחר

Swap )החלפה( בתפריט הנקודות 
בדרך על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 

ה- COMAND ולחץ  לאישור.
הרשומות מתחלפות.

לשינוי הסדר, חובה להכניס את שתי    
הנקודות.

ee לביטול נקודה בדרך: בחר את הסמל
לנקודה בדרך מס‘ 1 או 2 בתפריט 

נקודות בדרך על ידי סיבוב גלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב
לאישור.

פריט התפריט זמין לאחר שהוכנסה    
הנקודה בדרך.
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אישור נקודות בדרך למסלול

בדוגמה, יש עצירת ביניים  ונקודה בדרך.
ee התחלה( בתפריט הנקודות( Start בחר

בדרך על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחץ על  לאישור.

המסלול מחושב עם הנקודות בדרך.
 Calculate אם מופעל תפקוד   

alternative routes )חשב מסלולים 
חלופיים( בתפריט NAVI )ניווט( 

)אפשרות 2(, מוצג Start )התחל( 
 Continue במקום פריט תפריט

)המשך( ) עמוד 349(.

הכנסת POI )נקודת עניין(
אחזור תפריט נקודות עניין

)POI תפריט( POI menu :לדוגמה
נקודות עניין הם יעדים מוגדרים מראש 

בתוך קטגוריות, למשל תחנות דלק 
בקטגורית AUTOMOTIVE )אוטומוטיבי(.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בתפריט( Destination בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee )מתוך נקודות עניין( From POIs בחר
ולחץ  לאישור.

מופיע תפריט.
ee  בחר באחת מהאפשרויות ולחץ

לאישור.
שלבים נוספים מסודרים בטבלה 

 בהתאם לאפשרות הנבחרת 
) עמוד 331(.
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הגדרת המיקום לחיפוש נקודת עניין

הוראותמאפייניםבחירה
הכנסת הנתונים בקרבת היעד

אפשרית רק כאשר 
הנחיית המסלול 

פעילה.

ee מתפריט נקודות( Near destination בחר
עניין מהיעד( ולחץ  לאישור.

ee.)332 עמוד ( POI בחר בקטגוריית

המערכת מחפשת מיקום נוכחי
אחר נקודת עניין 
בקרבת המיקום 
הנוכחי של הרכב.

ee את המיקום Current position בחר
הנוכחי בתפריט נקודות העניין ולחץ  

לאישור.
ee.)332 עמוד ( POI בחר בקטגוריית

לאחר הכנסת עיר אחרת
העיר, המערכת 

מחפשת אחר 
נקודות עניין בתוך 

העיר.

אפשרות 1
ee עיר אחרת( בתפריט( Other town בחר

נקודות העניין ולחץ  לאישור.
ee בחר מדינה, במידת הצורך 

) עמוד 318(.
ee הכנס את העיר. המשך כמתואר בפרק

“הכנסת עיר“ ) עמוד 318(.
ee בחר את קטגוריית נקודות העניין 

) עמוד 332(.
אפשרות 2

ee הכנס את העיר בתפריט רשומת
הכתובת ) עמוד 318(.

ee.נקודת עניין( ולחץ  לאישור( POI בחר
ee בחר את קטגוריית נקודות העניין 

) עמוד 318(.
ביכולתך לאחזר חיפוש על פי שם

את כל נקודות 
העניין במפה 
הדיגיטלית או 

למקד את החיפוש 
בשלושת 

המיקומים 
האחרונים שנבחרו.

ee )חיפוש על פי שם( Search by name בחר
בתפריט נקודות העניין ולחץ  לאישור.

ee כל נקודות העניין( או( All POIs בחר
באחת משלושת המיקומים הנבחרים 

האחרונים.
מופיעה רשימת נקודות העניין עם שורת 

תווים.
ee POI list with“ המשך כמתואר בפרק

character bar“ )רשימת נקודות עניין עם 
שורת תווים( ) עמוד 333(. 
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חיפוש על פי קטגוריית נקודות עניין

רשימת קטגוריות של נקודות עניין
ee הצג את תפריט נקודות העניין 

) עמוד 330(.
לאחר הכנסת העיר, מופיעה רשימת 

נקודות העניין לאחר בחירת פריט 
התפריט Near destination )בקרבת 

היעד(, Current position )מיקום נוכחי( 
או Other town )עיר אחרת(.

ee בחר קטגורית נקודות עניין על ידי
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור. 
החץ  מאחורי הרשומה מציין 

שזמינות קטגוריות אחרות.

נבחרה קטגוריית FILLING STATION )תחנת דלק(
ee.בחר רשומה ולחץ על  לאישור

החיפוש אחר נקודות עניין מתחיל 
בסמוך למיקום הנבחר.

לדוגמה: חיפוש נקודות עניין בקרבת המיקום 
הנוכחי

הדוגמה מראה חיפוש אחר רשומת 
FILLING STATION )תחנת דלק(.

חיפוש נקודות העניין מבוטל לאחר    
שאותרו 50 נקודות עניין.

COMAND Online מחפשת ברדיוס של 
כ- 100 ק“מ.

עם השלמת החיפוש, מוצגת רשימת 
נקודות העניין.

אם COMAND Online אינה מוצאת כל 
נקודת עניין בתחום רדיוס זה, היא 

מרחיבה את חיפושיה לטווח של כ- 
200 ק“מ.

אם COMAND Online מוצאת נקודת 
עניין אחת ברדיוס זה, היא מסיימת את 

החיפוש.
רשימת נקודות עניין

מבוא

דוגמה: רשימת נקודות עניין
רשימת נקודות העניין מציגה את תוצאות 

החיפוש לקטגוריה הסמוכה למיקום 
הנבחר.
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תוצאות החיפוש מציגות את המידע הבא:
• חץ המראה את הכיוון הקווי לנקודת 	

העניין
• המרחק הקווי לנקודת העניין	
• שם נקודת העניין	

החץ והמרחק הקווי ליעד אינם נראים    
אם אתה מכניס נקודת עניין לאחר 

הכנסת עיר אחרת.
גם החץ אינו נראה בזמן חיפוש נקודת 

עניין בקרבת היעד.
בתלות בנקודת העניין שנבחרה, 

COMAND Online משתמשת בנקודות 
ייחוס בקביעתה את המרחק הקווי 

ליעד:
• קרבה למיקום הנוכחי: המרחק 	

הקווי הוא המרחק מהמיקום 
הנוכחי של הרכב לנקודת העניין.

• קרבה ליעד: המרחק הקווי הוא 	
המרחק של נקודת העניין מהיעד 

שהוכנס.
בחירת נקודת עניין

נקודת עניין עם כתובת( 1)
להתחלת חישוב המסלול( 2)
לשמירת כתובת בזיכרון היעדים( 3)
להצגת פרטים( 4)
לבצע שיחה )כאשר זמין(( 5)
להצגת מיקום נקודת העניין במפה( 6)

 BAR הדוגמאות נבחרו בעמודת קטגוריית
RESTAURANT POI & )נקודת עניין 

– מסעדה(. מידע נוסף על חיפוש 
באמצעות קטגורית נקודות עניין ) עמוד 

.)332

ee נקודת עניין( ברשימת( POI בחר
נקודות העניין על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור.

מופיעה הכתובת המלאה של נקודת 
העניין שנבחרה.

ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר
)2( )התחל( ולחץ  לאישור.

ee :לשמירת כתובת בזיכרון היעדים
בחר Save )4( )שמור( ולחץ  

לאישור. כעת אתה יכול לבחור את 
אפשרויות השמירה ) עמוד 361(.

ee להצגת הצפייה המפורטת: בחר
Details )3( )פרטים( ולחץ  לאישור.

ee )שיחה( Call לביצוע שיחה: בחר
 COMAND Online .ולחץ  לאישור

עוברת לתצורת טלפון ) עמוד 391(.
פריט תפריט זה זמין אם לנקודת    

העניין יש מספר טלפון וטלפון סלולארי 
 COMAND Online מחובר למערכת 

) עמוד 381(.
ee )מפה( Map להצגת המפה: בחר

ולחץ  לאישור.
ee אתה יכול להזיז את המפה ולבחור יעד

) עמוד 325(.
רשימת נקודת עניין עם שורת תווים

דוגמה: חיפוש על פי שם בקרבת היעד
אם בחרת Search by name )חיפוש על פי 

שם( בתפריט נקודות העניין ובהמשך 
הגדר את מיקום החיפוש, מופיעה רשימת 

 נקודות העניין עם שורת תווים 
) עמוד 331(.
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בתלות בבחירתך, אתה יכול לבחור את כל 
נקודות העניין הזמינות במפה הדיגיטלית 
או נקודות העניין בקרבת המיקום הנבחר.

ee המשך כמתואר ב- “חיפוש אחר
רשומה בספר הטלפונים“ ) עמוד 

.)396
אם COMAND Online יכולה להקצות 
את התווים המוכנסים לרשומה אחת 

שאינה משתמעת לשתי פנים, מופיעה 
אוטומטית רשומת הכתובת.

ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר
)התחל( ולחץ  לאישור.

בחירת נקודות עניין באמצעות מפה

נקודות עניין במפה
אתה יכול לבחור נקודות עניין הזמינות 

בחלק הנבחר )הנראה לעין( של המפה. 
נקודות העניין מודגשות במפה, אתה 

תראה מידע נוסף בקצה העליון של הצג.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee הנחיה( בעמודת תפריט( Guide בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
אם זמינות נקודות עניין:

בתלות בקנה המידה הנבחר של 
המפה, סמלי נקודות עניין יופיעו על 

המפה. קנה המידה שעל פיו מוצגות 
הצלמיות על המפה משתנה בהתאם 

לצלמית. אתה יכול לבחור סמלים 
 COMAND שאותם תרצה שמערכת

Online תציג.

אם ישנן נקודות עניין, אתה תראה 
הודעה על כך.

אתה גם תראה הודעה זו אם בחרת    
בפריט תפריט No symbols )ללא 

סמלים( תחת “Map display“ )תצוגת 
מפה( ) עמוד 365(.

ee לאישור ההודעה: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee לבחירת נקודת עניין: בחר
Next)הבא( או Previous )הקודם( ולחץ 

 לאישור.
ee להצגת פרטים של הבחירה: בחר

Details )פרטים( ולחץ  לאישור.
ee  להחלפה למפה: החלק את

.COMAND -בגלגלת בקר ה
אתה יכול להזיז את המפה ולבחור 

קטע ממנה.
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחל( ולחץ  לאישור.
מופיעה הודעה השואלת אותך האם 

להשתמש בנקודת העניין כיעד.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר Yes, תתחיל הנחיית 

המסלול.
אם תבחר No, אתה יכול לבחור נקודת 

עניין חדשה.
 Start המשך( במקום( Continue מוצג   

 Calculate התחלה( בעת שמופעל(
alternative routes חישוב מסלולים 

 חלופיים בתפריט הניווט 
) עמוד 349(.

נקודות עניין אישיות
הערות כלליות

שימוש בנקודות עניין אישיות על מנת    
להציג ציוד פיקוח תנועה אסור בכל 

המדינות. אנא הקפד על תקנות 
התעבורה התקפות בישראל ונהג 

תמיד במהירות המתאימה.



335
C

om
an

d 
O

nl
in

e
ניווט

הגדרות
 “Personal POIs“ הצגת תפריט

)נקודות עניין אישיות(

תפריט “Personal POIs“ )נקודות עניין אישיות(
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee נקודות עניין( Personal POIs בחר

אישיות( ולחץ  לאישור.
הצגת נקודות עניין אישיות במפה

נקודות העניין האישיות מוצגות במפה עם 
סמל בהתאם לקטגוריה שלהן.

ee “Personal POIs“ הצג את תפריט
)נקודות עניין אישיות( ) עמוד 335(.

ee Display personal POIs בחר בתפריט
on map )הצג במפה נקודות עניין 

אישיות( ולחץ  לאישור.
אתה יכול לבחור בקטגוריות שונות.

הסברבחירה
 Not /

classified לא 
מסווג

רשומה רגילה לנקודות 
עניין אישיות

 COMAND /
Online

נקודות עניין אישיות 
)יעדים, מסלולים( 

שייבאת דרך התפקוד 
המקוון ) עמוד 433(.

אם יצרת נקודות עניין משל עצמך, )למשל 
“Top 10“ ,“Caf XXX“ )עשרת הראשונים((, 

 גם אלו מוצגות 
) עמוד 336(.

ee.בחר קטגוריה ולחץ  לאישור
הסמל המוצג מופעל  או מנותק /, 

תלוי בסטטוס הקודם.
הסמלים מוצגים במפות בעלות קנה    
מידה של 50, 100, 200 ו- 500 מטר.
מידע חזותי של נקודות עניין אישיות

דוגמה: מידע חזותי של נקודות עניין אישיות
אם הרכב מתקרב לנקודת עניין אישית, זו 

מודגשת במפה. לשם כך, התצוגה של 
הקטגוריה המתאימה חייבת להיות 

פעילה.
ee “Personal POIs“ הצג את תפריט

)נקודות עניין אישיות( ) עמוד 335(.
ee נקודות( “Personal POIs“ בתפריט

 Visual warning for עניין אישיות(, בחר
personal POIs )אזהרה חזותית 
לנקודות עניין אישיות( ולחץ  

לאישור.
התפריט מציג את הקטגוריות 

הזמינות.
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ee.בחר קטגוריה ולחץ  לאישור
זה יחליף את האזהרה החזותית של 

כל נקודות העניין האישיות של 
 ,/ OFF -ל  ON קטגוריה זו ממצב

תלוי בהגדרה הקודמת.
הודעה קולית על נקודת עניין אישית

יישמע “גונג“ כאשר הרכב מתקרב 
לנקודת עניין אישית. לשם כך, התפקוד 

של הקטגוריה המתאימה חייב להיות 
פעיל.
ee “Personal POIs“ הצג את תפריט

)נקודות עניין אישיות( ) עמוד 335(.
ee נקודות( “Personal POIs“ בתפריט

 Acoustic עניין אישיות(, בחר
notification for personal POIs )הודעה 

קולית על נקודת עניין אישית( ולחץ 
 לאישור.

התפריט מציג את הקטגוריות 
הזמינות.

ee.בחר קטגוריה ולחץ  לאישור
זה יחליף את ההודעה הקולית של כל 

נקודות העניין האישיות של קטגוריה זו 
ממצב ON  ל- OFF /, תלוי 

בהגדרה הקודמת.
ניהול קטגוריות של נקודות עניין 

אישיות

ee “Personal POIs“ הצג את תפריט
)נקודות עניין אישיות( ) עמוד 335(.

ee נקודות( “Personal POIs“ בתפריט
 Manage categories עניין אישיות(, בחר

for personal POIs )ניהול קטגוריות 
לנקודות עניין אישיות( ולחץ  

לאישור.

ee New ליצירת קטגוריה חדשה: בחר
)חדש( ולחץ  לאישור.

ee הכנס את שם הקטגוריה. הכנס תווים
) עמוד 298(.

ee.בחר  סמל ולחץ  לאישור
מופיעה רשימת סמלים. אתה יכול 

להקצות סמל לקטגוריה.
ee בחר סמל על ידי סיבוב  בגלגלת

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

יצרת קטגוריה חדשה בעלת שם 
וסמל. קטגוריה זו מופיעה בעת בחירת 

התצוגה במפה או בעת בחירת היעד.
ee ,להחלפת שם של קטגוריה

להחלפת סמל: בחר Rename )מתן 
שם חדש( או Change icon )החלף 

סמל( ולחץ  לאישור.
ee המשך כמתואר תחת הכותרת “יצירת

קטגוריה חדשה“
ee )ביטול( Delete לביטול קטגוריה: בחר

ולחץ  לאישור
מופיעה הודעה השואלת האם למחוק 

את הקטגוריה.
אם אתה מבטל קטגוריה, כל נקודות    

העניין של קטגוריה זו יבוטלו גם כן.
ee.כן( ולחץ  לאישור( Yes בחר

אם תבחר YES, הקטגוריה תבוטל.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.
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ניהול נקודות עניין אישיות
ee “Personal POIs“ הצג את תפריט

)נקודות עניין אישיות( ) עמוד 335(.
ee ניהול( Manage personal POIs בחר

נקודות עניין אישיות( בתפריט ולחץ 
 לאישור.

ee ,)לא מסווג( Not classified בחר
COMAND Online או קטגוריה שלך 

ולחץ  לאישור.
ee נקודות עניין( Personal POIs בחר

אישיות( ולחץ  לאישור.
מוצגות נקודות העניין האישיות.
שים לב למידע נוסף הנוגע לניהול 
 קטגוריות של נקודות עניין אישיות 

) עמוד 338(:
• מתן שם חדש	
• החלפת הקטגוריה	
• ביטול	

שמירת נקודות עניין אישיות
קיימות שלוש דרכים לשמור נקודות עניין 

אישיות. אתה חייב להכניס את כרטיס 
זיכרון SD על מנת לעשות זאת. אחרת 

תופיע הודעת No memory card )אין 
כרטיס זיכרון(.

נקודות עניין אישיות ומסלולים נשמרים 
בכרטיס הזיכרון באותה תצורת נתונים 

שבה שמורים הנתונים הגיאוגרפיים. 
תצורה זו מבוססת על תצורת GPX פתוח 

.)GPS המרת(
אפשרות 1

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee הסתר את התפריט כדי להציג את
 המפה בתצורת מסך מלא 

) עמוד 316(.
ee -לחץ על  בגלגלת בקר ה

COMAND לפרק זמן העולה על שתי 
שניות.

המיקום הנוכחי של הרכב נשמר כנקודת 
 SD עניין אישית בכרטיס הזיכרון

בקטגוריית Not classified “לא מסווג“.

מיקום הסמן נשמר בתפקוד גלילת    
המפה ) עמוד 364(.

אפשרות 2
ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 

) עמוד 463(.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee מיקום( בעמודת תפריט( Position בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee Save position as pers. POI בחר מצב

)שמור מיקום כנקודת עניין אישית( או 
 Save crosshair pos. as personal POI

)שמור מיקום סמן כנקודת עניין 
אישית( ולחץ  לאישור.

מופיעה רשימת קטגוריות אישיות.
ee.בחר קטגוריה ולחץ  לאישור
ee .הכנס את שם הקטגוריה האישית

הכנס תווים ) עמוד 298(.
אפשרות 3

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee הצג את תפריט רשומת הכתובת 
) עמוד 318(.

ee שמור( מתוך תפריט( Save בחר
רשומת הכתובת ולחץ  לאישור.

ee שמור( Save as personal POI בחר
כנקודת עניין אישית( ולחץ  

לאישור.
ee.בחר קטגוריה
ee.הכנס את השם

הכתובת הנוכחית נשמרת כנקודת 
.SD עניין אישית בכרטיס זיכרון

יבוא נקודות עניין אישיות באמצעות 
התפקוד המקוון

אתה יכול לייבא נקודות עניין אישיות 
 )יעדים, מסלולים( דרך התפקוד המקוון 

) עמוד 433(. בזמן היבוא, אתה יכול 
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לבחור האם לרשום קבצים לכרטיס 
הזיכרון SD או לתייק אותם בספר 

הכתובות. לנקודות העניין האישיות 
המיובאות יש סמל משל עצמן וממלאים 

.COMAND Online אותם בטגוריית
בחירה כיעד

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בתפריט( Destination בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee מתוך( From personal POIs בחר
נקודות עניין אישיות( ולחץ  

לאישור.
מופיעות הקטגוריות של נקודות העניין 

האישיות.

הסברבחירה
 Not

classified לא 
מסווג

רשומה רגילה לנקודות 
עניין אישיות.

 COMAND
Online

נקודות עניין אישיות 
שאותן יבאת דרך 
 התפקוד המקוון 

) עמוד 433(.
 Coffee Shop

)בית קפה(
סמל וקטגוריה שאותם 

 יצרת בעצמך 
) עמוד 336(.

 COMAND בדוגמה, נבחרת קטגורית
.Online

מוצגות נקודות העניין האישיות המיובאות.

ee נקודות עניין( Personal POIs בחר
אישיות( ולחץ  לאישור.

ee :להחלפת שם לנקודת עניין אישית
בחר Rename )החלפה לשם אחר( 

ולחץ  לאישור.
ee Change לשינוי הקטגוריה: בחר

category )החלפת קטגוריה( ולחץ  
לאישור.

ee )מפה( Map להחלפה למפה: בחר
ולחץ  לאישור.

מיקום נקודת העניין האישית מוצגת 
במפה.

מוצג סמל בהתאם להגדרת    
 Displaying personal POIs on the“
map“ )הצגת נקודות עניין אישיות 

במפה( ) עמוד 335(.
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחל( ולחץ  לאישור.
אם הופעלה הנחיית המסלול, מופיעה 

הודעה השואלת האם אתה רוצה 
 לאשר את נקודת העניין האישית כיעד. 
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הנחיית המסלול לא הופעלה, חישוב 
המסלול לנקודת העניין האישית 

תתחיל מיידית.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם בחרת Yes )כן(, נקודת העניין 

האישית מאושרת כיעד.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

ee )שיחה( Call לביצוע שיחה: בחר
 COMAND Online .ולחץ  לאישור

עוברת לתצורת טלפון ) עמוד 392(.
Call השיחה אפשרית אם לנקודת    

העניין יש מספר טלפון וטלפון סלולארי 
 COMAND Online מחובר למערכת 

) עמוד 381(.
ee לביטול נקודת עניין אישית: בחר

Delete )ביטול( ולחץ  לאישור
מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך 

למחוק את נקודת העניין.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר YES, נקודת העניין האישית 

תבוטל.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

Michelin דרך מדריך טיולים
סקירה כללית

אם COMAND Online מציעה מדריך 
טיולים דרך Michelin בתצורת ניווט, אתה 

יכול לבחור יעדי תיירות, כולל מסלולים.
במקרה זה, נתוני מדריך הטיולים נמצאים 

על כרטיס הזיכרון SD. תחילה הכנס את 
 SD -בחריף כרטיס ה SD כרטיס הזיכרון

) עמוד 463(.

אתה יכול להוריד עדכונים זמינים מאתר 
.Mercedes-Benz

אתה גם יכול לאחר מכן להשיג נתוני    
מדריך טיולים מאתר אביזרי 

.Mercedes-Benz
מדריך הטיולים מציע יעדי תיירות 

ומסלולים:
• בקרבת המיקום הנוכחי של הרכב.	
• לאורך המסלול המחושב	
• בקרבת היעד	
• באמצעות מבחר על המפה	
• בנושא ספציפי, לדוגמה פריז, האלפים 	

או מסלולי היין של גרמניה
אתה יכול לבחור:

• אילו נתוני מדריך טיולים על המפה 	
ניתנים לתצוגה ובחירה )למשל 

מסעדות ומסלולי תיירות(
• האם המידע על אתרי היעד 	

התיירותיים יוקראו בקול עם 
התקרבותך אליהם
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הפעלת/נטרול נתוני מדריך נסיעה

קטגוריות תצוגה למדריך נסיעה על המפה
נתוני מדריך הנסיעה שמורים בקטגוריות, 
כדוגמת מסעדות ומסלולי טיול. בתפריט, 

אתה יכול לבחור באיזו קטגוריית מדריך 
נסיעה להציג על המפה ולכן גם ניתנת 

לבחירה. אתה גם יכול לקבוע האם המידע 
הזמין ביעד התיירות או הקטגוריה 

המסוימת מסופק קולית עם התקרבותך 
ליעד.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee  להצגת שורת התפריט: לחץ

.COMAND -בגלגלת בקר ה
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee מדריך נסיעה( ולחץ( Travel guide בחר

 לאישור.
ee סמלי מפה( או( Map icons בחר

Acoustic announcement )הודעה 
קולית( ולחץ  לאישור.

התפריט מציג את הקטגוריות 
הזמינות.

ee.בחר קטגוריה ולחץ  לאישור
הפעל  או נטרל / את הקטגוריה.

אם בחרת Map icons )סמלי מפה( 
והפעלת את הקטגוריה, אתה יכול 

לבחור את היעד התיירותי של קטגוריה 
זו במפה.

 Acoustic announcement אם בחרת
)הודעה קולית( והפעלת  את 

הקטגוריה, אתה תשמע מידע עם 
ההתקרבות ליעד התיירותי. המידע 

חייב להיות זמין כקובץ אודיו ליעד זה.
אחזור מדריך הנסיעה

באמצעות רשומת היעד

בחירת מקום חיפוש למדריך הנסיעה )באמצעות 
רשומת היעד(

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee  להצגת שורת התפריט: לחץ
.COMAND -בגלגלת בקר ה
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ee יעד( בעמודת( Destination בחר
תפריט מערכת הניווט על ידי החלקת 

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee מדריך נסיעה( ולחץ( Travel guide בחר
 לאישור.

ee Current לא הוכנס עדיין יעד: בחר
 Using map or ,)מיקום נוכחי( position

Topics באמצעות מפה או נושאים.
ee הוכנס כבר מסלול: אתה גם יכול

לבחור Along the route )לאורך 
המסלול( או Near destination )בסמוך 

ליעד(.
שימוש במדריך

בחירת מקום חיפוש למדריך הנסיעה )באמצעות 
המדריך(

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee  להצגת שורת התפריט: לחץ
.COMAND -בגלגלת בקר ה

ee מדריך( בעמודת תפריט( Guide בחר
מערכת הניווט על ידי החלקת  

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee מדריך נסיעה( ולחץ( Travel guide בחר
 לאישור.

ee Current לא הוכנס עדיין יעד: בחר
 Using map or ,)מיקום נוכחי( position

Topics באמצעות מפה או נושאים.
ee הוכנס כבר מסלול: אתה גם יכול

לבחור Along the route )לאורך 
המסלול( או Near destination )בסמוך 

ליעד(.
בחירת נושאים

אתה יכול לבחור ממגוון נושאים. נושאים 
ניתן להציג ברשימה בהתבסס על מקומות 

)כפריים למשל( או תוכן )מדריך יינות 
למשל(.

ee הצג את מדריך הנסיעה 
) עמוד 340(.

ee.נושאים Topics בחר
מופיעה רשימה.

ee.בחר נושא ולחץ  לאישור
המערכת בוחרת תצוגת מפה 

המאפשרת תצוגה ליעדים התיירותיים 
והמסלולים של הנושא.

ee בחר יעד תיירותי או מסלול על המפה
ולחץ  לאישור.

בחירת יעד או מסלול על המפה

לבחירת יעדים תיירותיים/מסלולים, בחר 
תחילה במקום החיפוש ובהמשך את 

הסמל המתאים על המפה.
ee הצג את מדריך הנסיעה 

) עמוד 340(.
ee Using map בחר מקום חיפוש, למשל

באמצעות המפה.
מופיעה המפה.
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ee בחר פריט תפריט ולחץ  לאישור
)ראה טבלה(.

הסברפריטי תפריט
 Settings 
)הגדרות(

בהגדרות אתה יכול 
לבחור אילו נתוני מדריך 

נסיעה ניתנים לבחירה 
מוצגים על המפה.

 Prev.
 )previous( or
Next )הקודם 

או הבא( 

הדגשה על המפה את 
הסמל הקודם או הבא.

 Details
)פרטים(

מוצג מידע מפורט על 
היעד או המסלול. אתה 

גם יכול להשתמש 
בתפקודים נוספים, 

למשל אחזור המלון או 
הצגת רשימה של קבצי 

אודיו על נקודת העניין 
)אם קיים(.

ביצוע החלפה למפה Map )מפה(
עם סמן. אתה יכול 
להחליק את הסמן 

ולשנות את קנה המידה 
של המפה.

 Start
)התחלה(

התחלת חישוב מסלול 
ליעד הנבחר.

חקירת היעד או המסלול
לפני חישוב המסלול, אתה יכול לאחזר 

מידע שימושי על היעד הנבחר.
לא לכל יעד תיירותי או מסלול יש    

תמונות, מלל או קבצי אודיו זמינים.

מוצגת כתובת היעד )דוגמה(

ee.)340 עמוד ( הצגת מדריך הנסיעה
ee Using map בחר מקום חיפוש, למשל

באמצעות המפה.
מופיעה המפה.

ee  פרטים( ולחץ( Details בחר
לאישור.

מוצגת כתובת היעד.
ee Images להצגת תמונה: בחר

)תמונות( ולחץ  לאישור.
מוצגת תמונה אחת או יותר של היעד 

התיירותי.
ee )מידע( Info להצגת מידע כתוב: בחר

ולחץ  לאישור.
מלל קצר מספק פרטים מעניינים על 

היעד התיירותי.
ee להשמעת קובץ אודיו: בחר @ ולחץ

 לאישור.
אתה תשמע מידע שימושי על היעד 

התיירותי.
ee  להפסקת ההשמעה, בחר 0 ולחץ

לאישור.
ee שיחה( ולחץ( Call לאחזור היעד: בחר

 לאישור.
אם מחובר טלפון סלולארי ל- 

COMAND Online, תפקוד הטלפון 
מופעל והשיחה מחוברת ) עמוד 

.)392
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחל( ולחץ  לאישור.

דוגמה: מסלול הטיול מוצג
אם בחרת מסלול תיירות, המפה מציגה 

סקירה כללית של המסלול.
מעל מתוארים התפקודים הבאים:
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• תצוגת תמונות	
• תצוגת מידע כתוב	
• השמעת קובץ אודיו	
• אחזור היעד	
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחל( ולחץ  לאישור.

הכוונת מסלול
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מערכת COMAND Online מחשבת את 

המסלול ליעד בלי להביא בחשבון את 
המתואר להלן, לדוגמה:

• רמזורים	
• שלטי עצור ומתן זכות קדימה	
• מגבלות חניה ועצירה	
• כביש הולך וצר	
• כללי ותקנות תנועה אחרות	

COMAND Online עשויה לספק המלצות 
נהיגה לא נכונות אם הנתונים על המפה 

הדיגיטלית אינם מתאימים לתנאים 
בפועל, למשל מתאר הכביש השתנה?
מסיבה זאת, עליך לשים לב ולהקפיד 

תמיד בזמן הנסיעה על הכללים 
והתקנות הישימות. לכללי ותקנות 
התעבורה יש תמיד עדיפות על פני 

המלצות הנהיגה של המערכת. 
הכוונת המסלול מתחילה עם חישובו של 

המסלול ) עמוד 321(.
COMAND Online מנחה אותך ליעדך 

באמצעות הודעות ניווט בצורת הודעות 
ניווט קוליות ותצוגות הכוונת מסלול.

תצוגות ההכוונה יכולות להיראות אם הצג 
הועבר לתצורת ניווט.

אם אינך פועל על פי הודעות הניווט או 
שאתה נוטש את המסלול המחושב, 

COMAND Online מחשבת אוטומטית 
מסלול חדש ליעד.

אם המפה הדיגיטלית מכילה מידע 
מתאים, האמור להלן ישים:

• 	 COMAND ,בעת בחירת המסלול
Online מנסה להימנע מכבישים 

שבהם גישה מוגבלת בלבד, למשל 
כבישים סגורים או תנועה כבדה של 

כלי רכב.
• כבישים שבהם יש הגבלות זמן )למשל 	

כאלו הסגורים בימי ראשון וחגים 
ציבוריים( מובאים בחשבון לשם 
החניית מסלול בימים בהם הם 

פתוחים. לשם כך, הזמנים המתאימים 
חייבים להישמר בבסיס הנתונים.

תצוגה במהלך הכוונת מסלול
שינוי כיוון

לשינויי כיוון יש שלושה שלבים:
• שלב ההכנה	
• שלב ההודעה	
• שלב שינוי הכיוון	

דוגמה: שלב ההכנה
נקודה בה מתבצע שינוי הכיוון )נקודה ( 1)

כחולה בהירה(
הכביש הבא( 2)
מיקום נוכחי של הרכב )קצה ( 3)

המשולש מציין את כיוון הנסיעה של 
הרכב(

כביש נוכחי( 4)
תצוגה )4( תלויה בהגדרה הנבחרת 

ב- “Map information in the display“ )מידע 
מפה בתצוגה( ) עמוד 366(.

מערכת COMAND Online מכינה אותך 
לקראת שינוי הכיוון העומד להתבצע. 

בהתבסס על תצוגת הדוגמה להלן, שינוי 
 Prepare to turn הכיוון מוכרז עם הודעת
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right )התכונן לפנות ימינה(. אתה תראה 
תצוגת מפת מסך מלא.

דוגמה: שלב ההודעה
הכביש הבא( 1)
נקודה בה מתבצע שינוי הכיוון )נקודה ( 2)

כחולה בהירה המופיעה בשני חצאי 
התצוגה, השמאלי והימני(

ייצוג גרפי של המרחק עד לשינוי ( 3)
הכיוון הבא

שינוי כיוון )פנה כאן ימינה(( 4)
מרחק לשינוי הכיוון הבא( 5)
מסלול )קו כחול, מוצג בשני חצאי ( 6)

התצוגה, השמאלי והימני(
החלק המלא בתצוגת המרחק    

הויזואלית )3( הולך ומתקצר ככל 
שאתה מתקרב להכרזת שינוי הכיוון.

מערכת COMAND Online מודיעה על 
שינוי כיוון העומד להתרחש. בהתבסס על 

תצוגת הדוגמה להלן, שינוי הכיוון מוכרז 
 In 400 metres :לפני כן באמצעות הודעה

turn right onto the A81 בעוד 400 מטר 
.A81 פנה ימינה לכביש

התצוגה מפוצלת עתה לשני מקטעים. 
בחצי השמאלי, תראה תצוגה רגילה של 

המפה.
החצי הימני מציג קטע מוגדל של האזור 
סביב הצומת )הגדלה צולבת( או תמונה 
תלת ממדית של מסלול הכביש המציין 

את התמרון הבא.

דוגמה: שלב שינוי הכיוון
מיקום נוכחי של הרכב )קצה ( 1)

המשולש מציין את כיוון הנסיעה של 
הרכב(

ייצוג גרפי של המרחק עד לשינוי ( 2)
הכיוון הבא

מרחק לשינוי הכיוון הבא( 3)
COMAND Online מודיעה על שינוי כיוון 

העומד להתרחש.
בהתבסס על תצוגת הדוגמה להלן, שינוי 

הכיוון מוכרז 40 מטר לפני ביצועו 
באמצעות הודעת Now turn right )עכשיו 

פנה ימינה(.
התצוגה מתפצלת גם לשני חצאים, כמו 

בשלב ההכרזה.
 COMAND Online ,עם השלמת שינוי הכיוון

מחליפה אוטומטית חזרה לתצוגת מסך 
מלא.

תצוגת דוגמה: תנועה מעגלית
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דוגמה לתצוגה ללא שינויי כיוון

מסלול )מודגש בכחול(( 1)
מיקום נוכחי של הרכב( 2)
כביש נוכחי( 3)
נבחרה אוריינטציית מפה( 4)
נבחר קנה המידה של המפה( 5)

המלצות נתיב

דוגמה: המלצות נתיב
נקודת שינוי הכיוון הבאה( 1)
נקודת שינוי הכיוון שלאחר השינוי ( 2)

הבא
תצוגת כיוון, מספר הצומת/מחלף ( 3)

בכביש מהיר
ייצוג גרפי של המרחק עד לשינוי ( 4)

הכיוון הבא
מרחק לשינוי הכיוון הבא( 5)
נתיב מומלץ )כחול כהה(( 6)
שינוי הכיוון הבא )במקרה זה, יציאה ( 7)

ימינה(
נתיבים אפשריים )כחול בהיר(( 8)
נתיבים לא מומלצים )חום בהיר(( 9)

מיקום נוכחי של הרכב )קצה ( 10)
המשולש מציין את כיוון הנסיעה של 

הרכב(
בכבישים מרובי נתיבים, מערכת 

COMAND Online יכולה להציג המלצות 
בנוגע לשינוי הכיוון הבא. המידע המתאים 

חייב להימצא במפה הדיגיטלית.
COMAND Online מציגה המלצה על נתיב, 

בהתבסס על שני שינויי הכיוון הבאים. 
מספר הנתיבים הישימים לנקודה שבה 

נדרש שינוי הכיוון הבא.
הצג הרב תפקודי מציג אף הוא    

המלצות נתיב.
כאן מוצגים רק הנתיבים המומלצים, 
ראה חוברת הוראות הפעלה נפרדת.
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תצוגה ותאור המלצות הנתיב

עיצוב נתיב
יום

עיצוב 
לילה

נתיב מומלץ. 
בנתיב זה, תוכל 

להשלים את שני 
שינויי הכיוון 

הבאים, ללא 
החלפת נתיב 

נסיעה.

כחול 
כהה

כחול 
בהיר

נתיב אפשרי. 
בנתיב זה, תוכל 
להשלים רק את 
שינוי הכיוון הבא, 

ללא החלפת נתיב 
נסיעה.

כחול 
בהיר

כחול 
כהה

נתיב לא מומלץ. 
בנתיב זה, לא 

תוכל להשלים את 
שינוי הכיוון הבא 

ללא החלפת נתיב 
נסיעה.

אפורחום בהיר

הצבעים המשמשים בתצוגת המלצת    
נתיב משתנים בתלות האם תצורת 

היום או הלילה הופעלה.

נתיב חדש )כחול כהה(( 1)

במהלך שינוי הכיוון, ייתכן ויוצגו נתיבים 
נוספים. אלו מוצגים בצורה שונה.

דוגמה: עיצוב יום
המלצות הנתיב המוצגות ישימות ( 1)

למיקום זה )עיגול כחול בהיר(

דוגמה: עיצוב לילה

דוגמה: המלצות נתיב בצומת/מחלף כביש מהיר
שים לב למידע הכוונת המסלול המופיע 

בצג הרב תפקודי, ראה חוברת הוראות 
הפעלה נפרדת.
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הודעות ניווט
חזרה על הודעות ניווט

אם החמצת הודעה, תוכל להציג את 
ההודעה הנוכחית בכל עת. בכל אופן, לא 
מתבצעות הודעות במהלך שיחת טלפון.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee בחר  בשורת תפריט מערכת
הניווט על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

הפעלת/הפסקת תפקוד ההודעות 
הניווט

ee לנטרול: לחץ את לחצן  במהלך
הודעה.

אתה תראה את ההודעה לפרק זמן 
 The guidance instructions have :קצר

been muted הוראות ההכוונה 
הושתקו.

ee -להפעלה: לחץ  בגלגלת בקר ה
.COMAND

ee בחר  בשורת תפריט מערכת
הניווט על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

COMAND Online מפעילה אוטומטית    
חזרה ל- ON את הודעות הניווט 

כאשר:
• 	RDS- היא מקבלת דיווחי תנועה

TMC במהלך הכוונת מסלול דינמית 
ומחשבת מחדש את המסלול 

בהתאם ) עמוד 355(.
• אתה מחשב מסלול חדש	
• 	 COMAND אתה מפעיל שוב את

Online או מתניע את המנוע.
הפחתת עוצמת השמע במהלך 

הודעת ניווט
עוצמת השמע של רדיו פעיל או מקור 

וידאו תופחת אוטומטית במהלך הודעת 
ניווט.

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee התעמעמות( Audio fadeout בחר

אודיו( ולחץ  לאישור.
התפקוד מופעל  או מנותק / 

בתלות בסטטוס הקודם.
כוונון ידני של עוצמת השמע

ee  כוונן את עוצמת השמע באמצעות
כפתור הבקרה במהלך הודעת ניווט.

או
ee בחר  בתמונת המפה עם תפריט

מוצג וכוונן את עוצמת השמע 
באמצעות  כפתור הבקרה.

הודעת שמות רחובות
אם התפקוד מופעל, מוכרז שם הרחוב 

שאליו אתה צריך לפנות.
הודעות אינן מתבצעות בשפה הנבחרת 

בכל המדינות. אלו מבוצעות כאשר שמות 
הרחובות המתאימים לשפה הנבחרת 

זמינים בבסיס הנתונים.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee הכרז( Announce street names בחר

שמות רחובות( ולחץ  לאישור.
התפקוד מופעל  או מנותק / 

בתלות בסטטוס הקודם.
שמות הרחובות יכולים להיות מוכרזים 

בשפות הבאות:
• דנית	
• גרמנית	
• אנגלית	
• צרפתית	
• הולנדית	
• פורטוגזית	
• שוודית	
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סיום הכוונת מסלול
ביטול או המשך הכוונת מסלול

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בתפריט( Destination בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee Cancel לביטול הכוונת מסלול: בחר
route guidance )בטל הכוונת מסלול( 

ולחץ  לאישור.
או
ee להמשך הכוונת מסלול: בחר

Continue route guidance )המשך 
הכוונת מסלול( ולחץ  לאישור.

מערכת COMAND Online מחשבת 
את המסלול.

הגעה ליעד או לאזור היעד
בהגיעך ליעד, COMAND Online מציגה 

דגלון משובץ אדום והכוונת המסלול 
מסתיימת אוטומטית.

אם היעד אינו ממוקם קרוב לרחוב דיגיטלי, 
 Area of destination מופיעה הודעת

reached )הגעת לאזור היעד( בהגיעך 
ליעד.

השפעה על הכוונת המסלול
הימנעות מקטע חסום במסלול 

כתוצאה מעומס תנועה

אורך הקטע החסום במסלול( 1)
שם הקטע במסלול( 2)
קטע מסלול חסום( 3)

תפקוד זה חוסם קטע מהמסלול שלפניך. 
ביכולתך להגדיר את קטע המסלול 

 COMAND החסום. אם אפשר, מערכת
מחשבת את המעקף סביב האזור החסום 

של המסלול.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee מסלול( בעמודת תפריט( Route בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee.מעקף( ולחץ  לאישור( Detour בחר
ee לחסימת קטע של המסלול: בחר

Longer )ארוך יותר( או Shorter )קצר 
יותר( עד לבחירתו של הקטע 

המבוקש.
האורך הכללי של הקטע הניתן לחסימה    
מוגדר על ידי המפה הדיגיטלית. פריטי 

התפריט זמינים בהתאמה.
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחל( ולחץ  לאישור.
ee Delete למחיקת הקטע החסום: בחר

)מחיקה( בעוד ההודעה מוצגת ולחץ 
 לאישור.

COMAND Online מחשבת מסלול 
ללא חסימה.
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בחירת מסלול חלופי
עם תפקוד “Alternative route“ )מסלול 
חלופי(, ניתן לחשב מסלול השונה מזה 

המקורי.
מסלולים 1 עד 3 מחושבים עם ההגדרות 

הנוכחיות לסוג המסלול ואפשרויות 
המסלול ומוצגים בקו כחול כהה ) עמוד 

.)316
מסלול 4 הוא המסלול החסכוני )מסלול 

eco( והוא מופיע בקו ירוק.
בצד ימין, אתה תראה מידע מסוים על 

המסלול החלופי הנבחר, למשל מרחק, 
זמן נסיעה נותר משוער ומועד הגעה 

משוער. קטעי מסלול בשימוש )למשל 
כבישים מהירים, מנהרות( מוצגים 

כסמלים.
אפשרות 1

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee מסלול( בעמודת תפריט( Route בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee )מסלול חלופי( Alternative route בחר
ולחץ  לאישור.

)eco דוגמאות למסלול 1 )לעיל( ומסלול 4 )מסלול
אפשרות 2

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee Calculate alternative routes בחר
)חשב מסלולים חלופיים( ולחץ  

לאישור.
התפקוד מופעל  או מנותק / 

בתלות בסטטוס הקודם.
התפקוד מופעל: המסלולים 

החלופיים מחושבים מיד לאחר 
הכנסת היעד.
תפקודי תפריט

ee לבחירת המסלול החלופי הבא או
 Previous הבא( או( Next הקודם: בחר

)הקודם( ולחץ  לאישור.
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ee להתחלת הכוונת מסלול באמצעות
המסלול החלופי: בחר Start )התחל( 

ולחץ  לאישור.
COMAND Online מתחילה בהכוונת 

מסלול במסלול החלופי שנבחר.
מידע מסלול

הצגת מידע על היעד

דוגמה: מידע יעד
הדוגמה מציגה מידע באשר למרחק, זמן 

הגעה משוער וזמן נהיגה נותר ליעד  
ושתי נקודות בדרך.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee מסלול( בעמודת תפריט( Route בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee  יעד( ולחץ( Destination בחר
לאישור.

מוצג מידע על היעד.
ee לאחזור מידע על יעד נוסף: סובב

.COMAND -את  בגלגלת בקר ה
ee לסגירת המידע על היעד: החלק את

לחצן  בגלגלת בקר ה- 
COMAND או לחץ על לחצן  

.Back
אתה יכול להציג מידע על היעד, לשתי    
הנקודות בדרך ועצירת ביניים, אם אלו 

חלק מהמסלול.
 COMAND Online אם מחובר למערכת

טלפון סלולארי ומספר הטלפון כלול 
במידע על היעד, אתה יכול להתקשר 

אליו ) עמוד 381(.

סקירת מסלול
ביכולתך להשתמש בסקירת המסלול כדי 

לנוע לאורך הקטע הפעיל של המסלול, 
קטע אחרי קטע ולצפות במידע ביחס 

לפירוט של כל קטע במסלול.
בחלק העליון של התצוגה תראה מידע 

ביחס לקטע המסלול המודגש, לדוגמה, 
המרחק שיש לנסוע על כביש זה ושם 

הכביש. הקטע המודגש במסלול מסומן 
במפה בלבן עם שוליים אדומים.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee מסלול( בעמודת תפריט( Route בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee )דפדפן מסלול( Route browser בחר
ולחץ  לאישור.

ee לצפייה בקטע המסלול הבא או
 Previous הבא( או( Next הקודם: בחר

)הקודם( ולחץ  לאישור.
אם הקטע הראשון או האחרון במסלול    

מודגש, אינך יכול לבחור את ‘הקודם‘ 
או ‘הבא‘.
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ee לצפיית תקריב או התרחקות
מהמפה:

בחר  ולחץ  לאישור.
ee Back לסגירת סקירת המסלול: בחר

)חזרה( ולחץ  לאישור.
הצגת מסלול

אתה יכול לראות את המסלול עוד לפני 
תחילת נסיעתך. תפקוד זה זמין רק כאשר 

הרכב נייח.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee מסלול( בעמודת תפריט( Route בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee הצגת( Route demonstration בחר

מסלול( ולחץ  לאישור.
מופיעה המפה עם הסמן.

ee להגיע ליעד: לחץ  לאישור הסמן
המודגש.

ee :להפסקת ההצגה של המסלול
אשר את הסמל  על ידי לחיצה 

. על 

דוגמה: הופסקה הצגת המסלול
תצוגת שם הרחוב והכביש כאשר ( 1)

הצגת המסלול מופסקת
מרחק הסמן מהמיקום הנוכחי של ( 2)

הרכב
ee :להגיע למיקום הנוכחי של הרכב

לחץ  לאישור הסמל של המיקום 
הנוכחי של הרכב.

ee לשינוי קנה המידה של המפה: בחר
Scale )קנה מידה( ולחץ  לאישור

מופיעה שורת קנה המידה.
ee -סובב את  בגלגלת בקר ה

COMAND ולחץ על  לאישור.
הקלטת המסלול

הערות
אם הפעלת את COMAND Online והוכנס 

כרטיס הזיכרון SD, אין להוציאו מהחריץ 
שלו.

כאשר אתה מקליט את המסלול, 
COMAND Online משתמשת במה שנקרא 

‘נקודות תמיכה‘ ומציגה את המסלול 
כסדרה של קווים. אם אז מחושב המסלול, 

COMAND Online מנסה לישר את 
המסלול המוקלט עם המפה הדיגיטלית.
נקודת תמיכה אלו של המסלול עשויות 

שלא להימצא במפה הדיגיטלית.
זה לעיתים קרובות המקרה עם מסלולים 

המשורטטים באמצעות נתוני מפה אחרת 
ומיובאים דרך התפקוד המקוון, למשל:

• 	 Google tm Local Search -מסלולים מ
)חיפוש מקומי של גוגל( ) עמוד 428(

•  מסלולים מהיעד/הורדת מסלולים 	
) עמוד 433(
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הצגת תפריט “Routes“ )מסלולים(

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בתפריט( Destination בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee.מסלולים Routes בחר
התחלת/סיום הקלטה

לציון שההקלטה החלה )REC מופיע ( 1)
באדום(

ee )מסלולים( “Routes“ אחזור תפריט 
) עמוד 352(.

ee Start להתחלת ההקלטה: בחר
recording )התחלת הקלטה( בתפריט 

“Routes“ )מסלולים( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור.
המסלול מוקלט ומוכנס לרשימה.

• הכיתוב REC מוצג באדום )1(.	

ee Stop להפסקת ההקלטה: בחר
recording )הפסקת הקלטה( בתפריט 

“Routes“ )מסלולים( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור.
הצגת ועריכת מסלול מוקלט

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

ee )מסלולים( “Routes“ אחזור תפריט 
) עמוד 352(.

ee “Routes“ רשימה( בתפריט( List בחר
)מסלולים( על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

המסלולים שהוקלטו קודם לכן 
מוצגים.

ee.בחר מסלול ולחץ  לאישור
מופיעה המפה עם תפריט. המסלול 

המוקלט מוצג במפה בקו כחול 
מרוסק.

ee כדי לראות הדגמה של המסלול על
המפה: בחר Demo )הדגמה( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה המפה עם הסמן.
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ee Route“ המשך על פי המתואר בפרק
 demonstration“ )הצגת מסלול( 

) עמוד 351(.
ee Start להתחלת חישוב המסלול: בחר

)התחלה( בתפריט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
COMAND Online מנסה לישר את 

המסלול המוקלט עם המפה 
הדיגיטלית.

החלפת שמות מסלולים וסמלים
ee עריכה( בתפריט על ידי( Edit בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

ee Rename לשינוי שם המסלול: בחר
)החלפה לשם אחר( ולחץ  לאישור.

לא ניתן לשנות את השם כל עוד הרכב    
בתנועה.

ee Change לשינוי הסמל: בחר את סמל
)החלפה( ולחץ  לאישור.

אנא ראה מידע נוסף על ניהול קטגוריות 
של נקודות עניין ) עמוד 336(.

לשינוי כיוון לחישוב מסלול:
אתה יכול להגדיר סמל למסלול לנקודת 
ההתחלה או ליעד, ועל ידי זה לשנות את 

הכיוון לחישוב המסלול.
במהלך חישוב מסלול, רחובות חד סטריים 

או איסורי פניה למשל, נלקחים בחשבון. 
לכן, המסלולים החיצוניים והחוזרים על 

עצמם עשויים להיות שונים האחד מהשני.
ee החלפה( בתפריט על ידי( Swap בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

ee )ביטול( Delete לביטול מסלול: בחר
בתפריט על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

מופיעה הודעה השואלת האם למחוק 
את המסלול.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם תבחר YES, המסלול יבוטל.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

סריקת הזיכרון

כרטיס הזיכרון SD מוכנס.
ee )מסלולים( “Routes“ אחזור תפריט 

) עמוד 352(.
ee )מוגדרים מראש( Presets בחר

בתפריט “Routes“ )מסלולים( על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ על  לאישור.
מוצג זיכרון המסלול.
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בשטח ומחוץ למפה
הכוונת המסלול ליעד שאינו על כביש 

דיגיטלי

דוגמה: הכוונת מסלול ליעד הנמצא בשטח
יעד שטח( 1)
קטע מסלול בשטח )בקווים מרוסקים ( 2)

בכחול(
מיקום נוכחי של הרכב )קצה ( 3)

המשולש מציין את כיוון הנסיעה של 
הרכב(

מערכת COMAND Online יכולה להנחות 
אותך ליעדים שאינם בתחום המפה 

הדיגיטאלית, אולם הם עצמם מוקלטים 
על גבי המפה.

יעדים אלו מוכרים כיעדי שטח שאליהם 
תוכל להיכנס תוך שימוש במפה, לדוגמה. 

 COMAND Online במקרה זה, מערכת
מנחה אותך עד מתי שאפשרי הדבר 

באמצעותן של הודעות ניווט ותצוגות לגבי 
כבישים המוכרים למערכת.

מעט לפני שאתה מגיע לנקודה האחרונה 
המוכרת על המפה, אתה תשמע הודעה 

Area of dest. Reached )הגעת לאזור 
היעד(. התצוגה מראה חץ כיוון עם מרחק 

קווי ליעד.
הכוונה ממיקום שטח ליעד

אם מיקום הרכב בתוך האזור המכוסה על 
ידי המפה הדיגיטלית, אולם המפה אינה 

מכילה מידע כלשהו ביחס למיקום זה, 
הרכב נמצא במיקום שטח.

COMAND Online מסוגלת גם להנחות 
אותך ליעד אפילו ממיקום בשטח. 

בתחילת הכוונת המסלול, אתה תראה 
הודעת Off road )שטח( חץ ומרחק ליעד. 

החץ מראה את המצפן הפונה אל היעד 
בפועל.

המסלול מודגש בכחול, החל מהרחוב 
המזוהה האחרון שבו היה הרכב לפני 

שהוא עזב את המפה.
מיד כאשר הרכב נמצא שוב על כביש 

המוכר למערכת, נמשכת ההכוונה בדרך 
הרגילה.

הכוונה ממיקום שטח ליעד
אם מיקום הרכב מחוץ לאזור המכוסה על 

ידי המפה הדיגיטאלית, אזי הוא במיקום 
מחוץ למפה. COMAND Online מסוגלת 

גם להנחות אותך ליעד אפילו ממיקום 
מחוץ למפה.

בתחילת הכוונת המסלול, אתה תראה 
הודעת Off road )שטח( חץ ומרחק ליעד. 
חץ הכיוון מראה את המצפן המצביע אל 

היעד.
המסלול מודגש בכחול מהכביש הקרוב 

ביותר שמוכר למערכת.
מיד כאשר הרכב נמצא שוב על כביש 

המוכר למערכת, נמשכת ההכוונה בדרך 
הרגילה.

שטח במהלך הכוונה
בגלל עבודות בכביש, לדוגמה, יתכנו 

הבדלים בין הנתונים שבמפה הדיגיטלית 
לבין מסלול הכביש בפועל. 

במקרים שכאלה, המערכת לא תהיה 
מסוגלת זמנית למקם את מיקום הרכב 
על המפה הדיגיטלית. לכן הרכב נמצא 

במיקום שטח.
בצג, אתה תראה הודעת Off road )שטח( 

חץ ואת המרחק ליעד. חץ הכיוון מראה 
את המצפן המצביע אל היעד. 

מיד כאשר המערכת תוכל לקשר שוב את 
מיקום הרכב למפה, תמשך ההכוונה 

בצורה רגילה.
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הנחיית מסלול דינמית
מבוא

תחנת רדיו RDS-TMC משדרת דיווחי 
תנועה RDSTMC בנוסף לתוכנית הרדיו. 
מערכת COMAND Online יכולה לקלוט 

דיווחי תנועה RDS-TMC ולהביאם בחשבון 
לשם הכוונת מסלול דינמית. כך, לדוגמה, 
מערכת הניווט יכולה להנחות אותך סביב 

עומס התנועה.
 COMAND Online בגרמניה, מערכת

משתמשת בנתוני תנועה באיכות גבוהה 
לאזהרה מפני עומסי תנועה, שירות 

 ,TMC בהנגשה לשירות הציבורי .TMCPro
TMCPro משתמשת בנתונים יחודיים 

שאותרו עם רשת חיישנים אוטומטיים, 
בנוסף להודעה המופקת על ידי שירות 

TMC. נתוני התנועה המתקבלים משירותי 
האזהרה מפני עומס התנועה שצוינו לעיל 

עשויים להיות שונים.
יכולים גם להיות הבדלים בין דיווחי 

התנועה המתקבלים לבן הכביש ומצב 
התנועה בפועל.

נתוני התנועה המתאימים המתקבלים 
מופיעים בפינה הימנית התחתונה של הצג 

עם הסמלים “TMCPro“ או TMC. אם אין 
קליטה, לא יוצגו סמלים כלשהם.

RDS-TMC אינה זמינה בכל המדינות.   
הפעלה/כיבוי של ההכוונה הדינמית

ee Dynamic route להפעלה: בחר את סוג
)מסלול דינמי( ) עמוד 316(.

ee Fast route לנטרול: בחר את סוג
)מסלול מהיר( או Short route )מסלול 

קצר( ) עמוד 316(.
מערכת COMAND Online מחשבת    

מסלול חדש אם אתה משנה את 
הגדרת סוג המסלול כאשר הכוונת 

המסלול פעילה. אם אתה משנה את 
הגדרת סוג המסלול כאשר הכוונת 

המסלול אינה פעילה, מערכת 
COMAND Online משתמשת בהגדרה 
החדשה עבור הכוונת המסלול הבאה.

תצוגות RDS-TMC על המפה
מערכת COMAND Online יכולה להציג 

תקריות תנועה מסוימות על המפה. את 
התצוגות ניתן להציג בקני המידה של 

המפה של 50 עד 20 ק“מ.
ee :להגדרת קנה המידה של המפה

סובב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND עד להגדרת קנה המידה 

המבוקש.
סיבוב ימינה מרחיק את המפה בעוד 

שסיבוב שמאלה מציג את המפה 
בתקריב.

דוגמה: דיווחי תנועה על המפה
התצוגה מראה את כל קטע המסלול    

המושפע עם הסמלים המתאימים, 
ללא קשר עד כמה ארוכה התקרית 

בפועל. הסמלים ממוקמים בצד 
הכביש המושפע מהתקרית.

RDS-TMC סמלי
עומס תנועה במסלול( 1)
תנועה במסלול מתנהלת לאיטה( 2)
רחוב חסום( 3)
רחוב חסום( 4)
תנועה המתנהלת לאיטה )מכוניות ( 5)

צהובות לאורך המסלול המושפע(
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עומס תנועה )מכוניות אדומות לאורך ( 6)
המסלול המושפע(

RDS-TMC הצגת דיווחי תנועה
הצגת רשימת דיווח

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee בשורת תפריט מערכת TMC בחר
הניווט על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

COMAND Online סורקת אחר תחנות 
RDS-TMC בתחום המקלט.

לא אותרה תחנת RDS-TMC: מופיעה 
הודעה על כך.

ee על ידי OK לסגירת ההודעה: אשר
לחיצה על  בגלגלת בקר ה- 

.COMAND
 COMAND :RDS-TMC אותרה תחנת

Online סורקת אחר דיווחי תנועה.
אם אין דיווחי תנועה, תופיע הודעה 

המעידה על כך.
ee על ידי OK לסגירת ההודעה:  אשר

לחיצה על  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

אם יש דוחות תנועה, אתה תראה רשימה.
התוכן של הרשימה תלוי באם הכוונת 

המסלול פעילה או לא.

רשימה כאשר ההכוונה אינה פעילה

לאחזור מידע סמל תנועה( 1)
סמל להודעת אזהרה( 2)
שם המדינה( 3)
כביש מושפע( 4)

הרשימה תציג את כל הרחובות, האזורים 
שלגביהם קיימים דיווחים.

דיווח יכול גם שיתייחס לאזור שאינו    
דווקא כביש, למשל, ראות מוגבלת 

בשל ערפל.
ee להצגת דיווח תנועה: בחר כביש

)אזור, תחום( על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
תוכל למצוא כאן דוגמה לדיווח תנועה: 

) עמוד 357(.
ee להצגת מידע על סמל תנועה: בחר

Traffic symbol information )מידע סמל 
תנועה( על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.
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תצוגת דוגמה
קטע מושפע בכביש מהיר( 1)
סמל לתקרית )בדוגמה מוצג עומס ( 2)

תנועה(
תצוגת סמל לקטע המסלול המושפע( 3)
ee :להצגת התקרית הבאה/הקודמת

בחר Next )הבא( או Previous )הקודם( 
ולחץ  לאישור.

ee להצגת הצפייה המפורטת:  בחר
Details )פרטים( ולחץ  לאישור

ee )מפה( Map לגלילת המפה: בחר
ולחץ  לאישור.

אתה יכול לסרוק את המפה כך שיהיו 
 לך יותר דיווחי תנועה לתצוגה 

) עמוד 364(.
רשימה כאשר הכוונת המסלול פעילה

דוגמה: רשימה המציגה את כל דיווחי התנועה 
הקיימים עכשווית

ee להצגת כל דיווחי התנועה: בחר
Display all messages )תצוגה( ולחץ 

על  לאישור.
מופיעה רשימה הכוללת את כל 

הרחובות, האזורים והתחומים 
המושפעים על ידי דיווחי התנועה. 

רחובות ואזורים שאינם במסלול יופיעו 
גם הם ברשימה.

ee :להצגת הודעות במסלול הנסיעה
בחר Messages on the route )הודעות 

במסלול הנסיעה( ולחץ  לאישור.
הרשימה מציגה רחובות לאורך 

המסלול שלגביהם יש דיווחי תנועה.
ee להצגת דיווח תנועה: בחר כביש או

אזור ולחץ  לאישור.
תוכל למצוא כאן דוגמה לדיווח תנועה: 

) עמוד 357(.
ee ליציאה מהרשימה: החלק פעם או

מספר פעמים את  בגלגלת בקר 
 .COMAND -ה

תפקודים אחרים:
•  הצגת מידע על סמל תנועה	

) עמוד 356(
•  הקראת דיווחי תנועה במסלול	

) עמוד 358(
הודעת דוגמה

שם המדינה, שם הרחוב, מידע כיוון ( 1)
ודיווח 1/2 על הכביש המושפע

קטע המסלול שלגביו ישים דיווח ( 2)
התנועה

דיווח תנועה( 3)
סוג דיווח תנועה )הודעת אזהרה(( 4)
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עומס תנועה( 1)
תנועה המתנהלת באיטיות( 2)
הודעת אזהרה( 3)
רחוב חסום( 4)

מוצגים הסמלים לסוגי דיווח אפשריים
ee לסריקה בתוך דיווח או גישה לדיווח

הבא: סובב את  בגלגלת בקר 
.COMAND -ה

ee :על מנת לחזור לרשימת ההודעות
לחץ  או החלק את  בגלגלת 

.COMAND -בקר ה
הקראת דיווחי תנועה במסלול

אחזור דיווחי תנועה
תפקוד ההקראה בקול זמין רק כאשר 

הכוונת המסלול פעילה.
אתה יכול לבחור מתוך תכונות ההקראה 

בקול הבאות:
• שפה ) עמוד 306(	
•  מהירות הקראת הטקסט 	

) עמוד 305(
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee בשורת תפריט מערכת TMC בחר

הניווט על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ על  

לאישור.
ee Read out all messages on route בחר

)הקראת כל ההודעות במסלול( ולחץ 
 לאישור.

COMAND Online מקריאה את 
ההודעות ברצף.

 Read out all messages on route   
להקראת כל ההודעות על פריט 

בתפריט המסלול אין משמעות אם אין 
דיווחים הקשורים לסלול.

ee לביטול תפקוד ההקראה בקול: בחר
 Cancel read-aloud function בתפקוד

)ביטול הקראה בקול( ולחץ  
לאישור(.

דיווח התנועה הנוכחי מוקרא עד סופו 
ולאחר מכן התפקוד מנוטרל.

או
ee. לחץ קצרות על לחצן 

התפקוד מנוטרל מיידית.
COMAND Online קוטעת אוטומטית    
את תפקוד ההקראה בקול שכן היא 
מחשבת מחדש את המסלול לאחר 

דיווח תנועה RDS-TMC חדש(.
תפקוד הקראה אוטומטית בקול

 TMC אתה יכול שיהיו לך דיווחי תנועה
במסלול שיוקראו בקול. ההודעות 

משודרות ככל שאתה מתקרב לתקרית 
התנועה.

ee של OFF -ל ON להחלפה בין
 Navi הקראה אוטומטית בקול: בחר

)ניווט( בעמודת התפקוד הראשי על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee Read traffic messages בחר
automatically )קרא אוטומטית דיווחי 

תנועה( ולחץ על  לאישור.
התפקוד מופעל  או מנותק / 

בתלות בסטטוס הקודם.

זיכרון יעד
כתובת הבית )כתובתי(

כניסה לכתובת הבית דרך רשומת 
הכתובת

ee פעל כמתואר תחת “אישור רשומה
בספר הכתובות ככתובת הבית שלי“ 
 My address עמוד 359( אשר את (

. )כתובתי( על ידי לחיצה על 
ee כדי להיכנס בפעם הראשונה

 New entry לכתובת הבית: אשר
. )רשומה חדשה( ולחץ 

ee Change לשינוי כתובת הבית: בחר
)שינוי( בתפריט המציג את כתובת 
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הבית על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחץ על  לאישור.

ee רשומה חדשה( על( New entry אשר
. ידי לחיצה על 

ee בשני המקרים, הכנס את כתובת הבית
כיעד, למשל עיר, רחוב ומספר הבית 

) עמוד 318(. בהמשך, שמור את 
כתובת הבית ) עמוד 321(.

אישור רשומת ספר הכתובות ככתובת 
הבית
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בשורת תפריט( .Dest בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee מהזיכרון( ולחץ( From mermory בחר

 לאישור.
אתה תראה רשימת זיכרון יעדים או 

עם שורת תווים )אפשרות 1( או 
כרשימת בחירה )אפשרות 2(.

אפשרות 1: רשימת זיכרון יעדים עם 
שורת תווים

רשומה הכוללת נתונים שניתן ( 1)
להשתמש בהם לניווט

לאחזור אפשרויות( 2)
ee החלק לסירוגין את  בגלגלת בקר

ה- COMAND עד שזיכרון היעד 
מופיעה כרשימת בחירה.

אפשרות 2: רשימת זיכרון היעדים 
כרשימת בחירה

רשומת My address )כתובתי( מופיעה 
ברשימה כרשומה הראשונה בזיכרון 

היעדים.
ee כתובתי( על ידי( My address בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

 My אם עדיין לא הכנסת תווים כלשהם   
address )כתובתי( מודגש אוטומטית 

ברשימת הבחירה.
אם לא נשמרה עדיין כתובת הבית, אתה 
יכול להקצות עתה רשומת ספר כתובות. 
אם כתובת הבית כבר קיימת, היא מוצגת 

וביכולתך לשנותה.
אם תבחר New entry )רשומה חדשה(,    

מוצעת לך גם אפשרות של הכנסת 
כתובת הבית בפעם הראשונה. אז 
תוכל לשמור את כתובת הבית בלי 

שיהיה עליך להתחיל הכוונת מסלול.
ee כדי להיכנס בפעם הראשונה

 Assign address לכתובת הבית: בחר
book entry )הקצאת רשומת כתובת 

הבית( ולחץ על  לאישור.
ee עבודה( או( Work ,)בית( Home בחר

Not classified )לא מסווג( ולחץ  
לאישור.

ee Edit לשינוי כתובת הבית: בחר
)עריכה( ולחץ  לאישור.

ee Assign to address book entry בחר
)הקצאה לרשומת ספר הכתובות( 

ולחץ על  לאישור.
אם תבחר New entry )רשומה חדשה(,    

מוצעת לך גם אפשרות לשנות את 
כתובת הבית על ידי הכנסת כתובת. 

אז תוכל לשמור את כתובת הבית בלי 
שיהיה עליך להתחיל הכוונת מסלול.
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ee עבודה( או( Work ,)בית( Home בחר
Not classified )לא מסווג( ולחץ  

לאישור.
בשני המקרים, אתה תראה את ספר 

הכתובות או עם שורת תווים או 
כרשימת בחירה.

eeבחר רשומה בספר הכתובות 
) עמוד 407(.

ee לאישור הבחירה: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

 COMAND ,אם לא קיימת כתובת בית
Online שומרת את הרשומה. אתה 

תראה הודעה ולאחר מכן תפריט 
כתובות עם הכתובת הנבחרת. הכיתוב 

Start מודגש אוטומטית.
אם כתובת הבית נשמרה כבר, תופיע 

הודעה מיידית השואלת אותך האם יש 
 My address לשכתב את רשומת

)כתובתי(.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
 COMAND Online ,YES אם תבחר
משכתבת את היעד. אתה תראה 

הודעה ולאחר מכן תפריט כתובות עם 
 Start הכתובת הנבחרת. הכיתוב

מודגש אוטומטית.
אם בחרת ב- No, הרשימה תופיע שוב.

בחירת כתובת הבית להכוונת מסלול
ee המשך כמתואר ב- “בחירת יעד מתוך

זיכרון היעדים“ ) עמוד 323(.
שמירת יעד

הערות כלליות
תפקוד זה שומר את היעד גם בספר 

הכתובות.
כאשר ספר הכתובות מלא, לא ניתן 

לשמור יעדים נוספים בזיכרון היעדים. 
אתה חייב לבטל תחילה רשומות בספר 

 הכתובות 
) עמוד 407(.

לאחר רשומת יעד
ee היעד הוכנס והוא מוצג בתפריט

רשומת הכתובת ) עמוד 318(.
ee שמירה( על ידי החלקת( Save בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

כעת אתה יכול לבחור את אפשרויות 
השמירה ) עמוד 361(.

במהלך הכוונת המסלול
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בשורת תפריט( .Dest בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee )שמירת יעד( Save destination בחר

ולחץ  לאישור.
כעת אתה יכול לבחור את אפשרויות 

השמירה ) עמוד 361(.
מהרשימה או היעדים הקודמים

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בשורת תפריט( .Dest בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee בחר( From last destinations בחר
מהיעדים האחרונים( ולחץ  לאישור.

מופיעה רשימת היעדים הקודמים.
ee בחר יעד על ידי סיבוב  בגלגלת

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מוצגת כתובת היעד.
ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר

כעת אתה יכול לבחור את אפשרויות 
השמירה ) עמוד 361(.
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בחירת אפשרויות שמירה
לאחר שבחרת באחת מהאפשרויות 

הבאות לשמירת יעד, אתה יכול להגדיר 
אחסון:

• לאחר רשומת יעד ) עמוד 360(.	
• במהלך הכוונת מסלול ) עמוד 360(.	
•  מרשימה של יעדים קודמים 	

) עמוד 324(

אפשרויות אחסון
ee Save לשמירת יעד ללא שם: בחר

without name )שמור ללא שם( ולחץ 
 לאישור.

מערכת COMAND Online שומרת את 
היעד בזיכרון היעדים ומשתמשת 

בכתובת כבשם היעד.
ee My address -לשמירת יעד כ

)כתובתי(: בחר Save as )שמירה( 
כ- “My Address“ )כתובתי( ולחץ  

לאישור.
מערכת COMAND Online שומרת את 

 My address -היעד בזיכרון היעדים כ
)כתובתי(. אם רשומת ספר הכתובות 

כוללת כבר נתוני כתובת שניתן 
 ,) להשתמש בהם לנווט )סמל 

מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך 
לשכתב את הנתונים הקיימים.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור. אם תבחר Yes בכן, הרשומה 

משוכתבת. אם תבחר NO, התהליך 
יבוטל.

ee Save לשמירת יעד עם שם: בחר
with name )שמור עם שם( ולחץ  

לאישור.
ee )בית( Home בחר קטגוריה, למשל

ולחץ  לאישור.

ee מופיע תפריט הכניסה עם שדות
הנתונים ועמודת התווים.

דוגמה: שמירת יעד עם שם
שדה נתונים נבחר עם סמן( 1)
שורת תווים( 2)
ee המשך כמתואר ב- “רשומת תווים

)ניווט(“ ) עמוד 300(.
ee.בחר  ולחץ  לאישור

COMAND Online שומרת את היעד 
תחת השם המוכנס.

הקצאת יעד לרשומה בספר הכתובות
כתובת עם נתוני כתובת מלאים 

המתאימה לניווט ניתן להקצות לרשומה 
בספר הכתובות שקיימת עוד מלפני כן.

ee Assign to address book entry בחר
)הקצאה לרשומת בספר הכתובות( 

מתוך אפשרויות השמירה ולחץ על  
לאישור.

ee )בית( Home בחר קטגוריה, למשל
ולחץ  לאישור.

אתה תראה את ספר הכתובות או עם 
שורת תווים או כרשימת בחירה.

ee בחר את רשומת ספר הכתובות 
) עמוד 407(.

מערכת COMAND Online שומרת את 
הנתונים אם רשומת ספר הכתובות 

שנבחרה אינה כוללת עדיין נתוני 
כתובת שניתן לנווט אליהם.

אם רשומת ספר הכתובות כוללת כבר 
נתוני כתובת שניתן לנווט אליהם, 

מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך 
לשכתב את הנתונים הקיימים.
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ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

 COMAND Online ,YES אם תבחר
שומרת את הנתונים.

אתה יכול להתחיל בהכוונת מסלול 
 לכתובת זו הישר מספר הכתובות 

) עמוד 409(.
ביטול יעד או כתובת הבית

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee יעד( בשורת תפריט( .Dest בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee מהזיכרון( ולחץ( From memory בחר
 לאישור.

אתה תראה רשימת זיכרון יעדים או 
עם שורת תווים )אפשרות 1( או 

כרשימת בחירה )אפשרות 2(.
ee אפשרות 1: רשימת זיכרון יעדים

עם שורת תווים: הכנס תווים 
 באמצעות שורת התווים 

) עמוד 300(.
ee אפשרות 2: רשימת זיכרון היעדים

כרשימת בחירה: בחר יעד על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
אתה תראה נתוני כתובת של הרשומה 

הנבחרת.
ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב

לאישור.
מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך 

למחוק את היעד.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
 COMAND Online ,YES אם תבחר

מבטלת את היעד. תופיע הודעה 
המעידה על כך.

אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

אם נתוני הכתובת לניווט ליעד נמחקו    
והם מקושרים לרשומת ספר כתובות, 
COMAND Online תמחק נתונים אלו 
גם משם. אם רשומת ספר הכתובות 

המתאימה אינה כוללת נתונים נוספים 
כלשהם, כדוגמת מספרי טלפון, 

COMAND Online תמחק את כל 
רשומת ספר הכתובות.

יעדים אחרונים
מבוא

COMAND Online שומרת אוטומטית את 
היעדים הקודמים עבור המסלול שחישובו 
 COMAND החל. אם הזיכרון מלא, מערכת

Online מוחקת את היעדים הישנים.
ביכולתך גם לשמור יעד מרשימת היעדים 

הקודמים בזיכרון היעדים. זה יישמר כאן 
בקביעות.

שמירה קבועה של יעד בזיכרון היעדים
ee פעל על פי התיאור בפרק “מהרשימה

של יעדים קודמים“. ) עמוד 324(.
שמירת מיקום הרכב ברשימת יעדים 

קודמים
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee מיקום( בעמודת תפריט( Position בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee שמירת( Save vehicle position בחר

מיקום הרכב( ולחץ  לאישור.
COMAND Online שומרת את המיקום 
הנוכחי של הרכב כיעד ברשימת יעדים 

קודמים.
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שמירת מיקום הסמן ברשימת יעדים 
קודמים

על המפה מופיע סמן , אם הזזת את 
המפה ידנית ) עמוד 364(. אתה יכול 

לשמור את מיקום הסמן כיעד ברשימת 
היעדים הקודמים.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee מיקום( בעמודת תפריט( Position בחר
מערכת הניווט על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee שמירת( Save crosshair position בחר
מיקום הסמן( ולחץ  לאישור.

מחיקת יעד קודם
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee יעד( בתפריט( Destination בחר

מערכת הניווט על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
ee בחר( From last destinations בחר

מהיעדים האחרונים( ולחץ  לאישור.
מופיעה רשימת היעדים הקודמים.

ee שמירת( the desired destination בחר
היעד המבוקש( ולחץ  לאישור.

מופיעה כתובת היעד.
ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב

לאישור.
מופיע הודעה השואלת האם למחוק 

את הרשומה.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר ב- Yes, הרשומה נמחקת.

אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

פעולת המפה והגדרות המפה
הערות כלליות

הלוגו המוצג על המפה הוא סמל מסחרי 
מוגן והחברות המתאימות עושות בו 
שימוש אך ורק לשם ציון מיקומן של 

חברות אלו. השימוש בלוגויים על המפה 
אין בו כדי להצביע על אישור, תמיכה או 

פרסומן על ידי חברות אלו למערכת הניווט 
עצמה.

הגדרת קנה המידה של המפה

קנה המידה המוגדר עכשווית מבוטא ( 1)
כמספר עם יחידה, במקרה זה 500 

מטר.
קנה המידה המוגדר עכשווית של ( 2)

המפה מצוין על ידי מחט על שורת 
קנה מידה.

קנה מידה חדש של המפה( 3)
שורת קנה מידה( 4)

 COMAND יחידת מדידה )1( בתצוגת
תלויה בבחירה שנעשתה בלוח המחוונים; 

ראה הוראות הפעלה נפרדות.
ee  להסתרת התפריט: החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND וכאשר 
מוצג פריט Full screen )מסך מלא(, 

לחץ על  לאישור.
ee להצגת שורת קנה המידה: מיד עם

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND, תופיע עמודת קנה המידה 

.)4(
ee סובב  עד שמוגדר קנה המידה

המבוקש.
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הזזת המפה
הצגת הסמן

מפה עם סמן
מיקום נוכחי של הרכב( 1)
סמן( 2)
פירוט של מיקום הסמן( 3)
נבחר קנה המידה של המפה( 4)
ee  להסתרת התפריט: החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND וכאשר 
מוצג פריט Full screen )מסך מלא(, 

לחץ על  לאישור.
ee , לגלילת המפה: החלק את 

 או  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

על המפה יופיע סמן )בצורת כמעין 
צלב(. אם תחליק אותו שוב, המפה 

נעה בכיוון המתאים מתחת לסמן.
תצוגה )3( יכולה להיות שם של רחוב, 

לדוגמה, בתנאי והמפה הדיגיטלית מכילה 
את הנתונים ההכרחיים. להצגת מיקום 
הקואורדינאטות של הסמן, אם תצוגת 

Geocoordinates הקואורדינאטות פעילה. 
) עמוד 366(.

הסתרת הסמן ומרכוז המפה על 
מיקום הרכב או היעד

ee.Back  לחץ פעמיים על לחצן
הסמן נעלם והמפה מכווננת למיקום 

הרכב.
מרכוז המפה על מיקום הרכב

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee מיקום( בעמודת תפריט( Position בחר
מערכת הניווט על ידי החלקת  

בגלגלת בקר ה- COMAND וסיבוב של 
 לאישור.

ee מפת מיקום( Vehicle position map בחר
הרכב( ולחץ  לאישור, אם הסמן מוצג, 

לחץ על  לחצן Back )חזרה(.
פעולה זו מסתירה את הסמן.
מרכוז המפה על מיקום היעד

תפקוד זה מצריך שהמסלול ליעד חושב. 
אם למסלול יש נקודות בדרך ועצירת 

ביניים, המפה יכולה גם להגדיר מיקומים 
אלו.
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee מיקום( בעמודת תפריט( Position בחר

מערכת הניווט על ידי החלקת   
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND וסיבוב של  לאישור.
ee מפת( Destination position map בחר

מיקום היעד( ולחץ  לאישור.
הסמן ממורכז על היעד המתאים.

הגדרות מפה
אחזור תפריט הגדרות המפה

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.
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כיוון המפה

דוגמה: כיוון המפה
(1 )) כיוון נוכחי של המפה ) או 

כיווני מפה אפשריים:
•  צפון )המפה מוצגת כך שהצפון 	

פונה תמיד כלפי מעלה(
•  כיוון נסיעה )המפה מוצגת כך 	

שכיוון הנסיעה פונה תמיד כלפי 
מעלה; הנקודה הכתומה של הסמל 

פונה צפונה(
•  ממעוף הציפור )המפה מוצגת כך 	

שכיוון הנסיעה פונה תמיד כלפי 
מעלה; הקרנת המפה משחזרת את 

עקמומיות כדור הארץ והנקודה 
הכתומה של הסמל פונה צפונה(

•  מפה תלת ממדית )המפה מוצגת 	
כך שהיא פונה תמיד כלפי מעלה; 

מקנה מידה של 1 ק“מ המפה מציגה 
גובה; הנקודה הכתומה של הסמל 

פונה צפונה(.

תפריט כיוון מפה
הגדרת כיוון המפה

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.

ee )הגדרות מפה( Map settings בחר
ולחץ  לאישור.

מופיע תפריט הגדרות המפה.
ee )כיוון המפה( Map orientation בחר

ולחץ  לאישור.
ee Heading ,)צפון מעלה( North up בחר

 North up, Heading ,)פונה מעלה( up
up, Bird'seye view or 3-D map מראה 

ממבט הציפור או מפה תלת ממדית 
על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
נקודה•	•מציינת•את•ההגדרה•החדשה.

בחירת סמלי נקודות עניין

הגדרת התצוגה של סמלי נקודות עניין
אתה יכול להגדיר את נקודות העניין אשר 

יוצגו כסמלים במפה. נקודות עניין הן, 
לדוגמה, תחנות דלק, בתי מלון, בתי 

קולנוע ומסעדות.
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.

ee סמלי נקודות POI symbols on map בחר
עניין על המפה ולחץ  לאישור.

ההגדרות הבאות אפשריות:
• Standard symbols סמלים רגילים	

תצוגת סמלים שנקבעה על ידי 
הגדרות המפעל.
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• Personal symbols סמלים אישיים	
אתה יכול לקבוע את הסמלים בעצמך.

• No symbols ללא סמלים	
המפה אינה מציגה סמלים כלשהם.

ee סמלים( Standard symbols בחר
רגילים(, Personal symbols )סמלים 

אישיים(, או No symbols )ללא סמלים(.
 Personal symbols -אם תבחר ב
)סמלים אישיים(, תופיע רשימת 

נקודות העניין.
ee להפעלת או הפסקת תצוגת

הסמלים: בחר נקודת עניין על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
בתלות במצב הקודם של הסמלים, אזי 

או שהם יוצגו  או שיוסתרו /. 
ביכולתך להחליף בתצוגת הסמלים 

ליותר מנקודת עניין אחת.
ee להפעלת או הפסקת תצוגת

הסמלים האישיים: בחר All )הכל( 
ולחץ  לאישור.

בתלות במצב הקודם של הסמלים, אזי 
או שהם יוצגו  או שיוסתרו /.
, נקודות  אם התפקוד מופעל 
העניין האישיות הופכות לאפורות 

וההגדרות שנבחרו קודם לכן נשארות 
ללא שינוי. אם התפקוד מופסק /, 

אתה יכול לבחור מחדש את נקודות 
העניין האישיות. זה מציין את 

ההגדרות הקודמות.
הרשימה מציגה את כל הסמלים    

הכלולים במפה הדיגיטלית של כל 
המדינות.

בכל אופן, לא כל נקודות העניין זמינות 
בכל המדינות. כתוצאה, יתכן וסמלים של 

נקודות עניין לא יופיעו על גבי המפה, 
אפילו אם תצוגת הסמלים פעילה.

ee ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן
.  )Back( חזרה

בחירת מידע על המפה

מידע על המפה בתצוגה
במהלך הכוונת מסלול, אתה יכול שיוצג 
לך מידע על המפה בקצה התחתון של 

המפה.
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.

ee מידע( Text information on map בחר
כתוב על המפה( ולחץ  לאישור.

הנקודה•	•מציינת•את•הכוונון•הנוכחי.
ee זמן( Arrival time / Distance בחר

הגעה/מרחק(, Current street )רחוב 
 Geo-coordinates ,)נוכחי

)קואורדינאטות( או None )ללא כלום( 
ולחץ  לאישור.

ee  ליציאה מהתפריט: החלק את
.COMAND -בגלגלת בקר ה
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תצוגת Arrival time/distance )זמן הגעה/
מרחק( ליעד

סמל ליעד ( 1)
מרחק ליעד( 2)
זמן הגעה משוער ( 3)

אתה יכול לראות תצוגה זאת רק במהלך 
הכוונת מסלול.

תוך כדי תנועה על המפה, אתה תראה 
נתונים נוספים בתלות במיקום הסמן, אם 

המפה הדיגיטלית תומכת במידע זה. 
הדבר יכול להיות שם רחוב למשל.

במהלך חישוב מסלול, או אם הרכב נוסע 
על כביש שאינו בנתוני המפה, מופיע 

המרחק הקווי ליעד. במקרה זה, התצוגה 
תופיע באפור.

תצוגת רחוב
שם רחוב או ציון( 1)

תצוגת גיאו-קואורדינטות
גובה נוכחי מעל גובה פני הקרקע ( 1)

הממוצע )מעוגל ב- 10 מטר בקירוב(.
מיקום נוכחי של הרכב: ( 2)

קואורדינאטות קו רוחב
מיקום נוכחי של הרכב: ( 3)

קואורדינאטות קו אורך

מספר לווין GPS הנמצא כרגע ( 4)
בשימוש

חייבות להיות קליטות GPS מספיקות על 
מנת שתוצג התצוגה. אם אין זה המקרה, 
התצוגה תופיע באפור. תצוגת הגובה )1( 

יכולה להיות שונה מזו שבפועל משום 
 GPS שמערכת הניווט משתמשת באותות

לשם החישובים.
במהלך תפקוד “Move map“ )מפה זזה(, 

אתה תראה את הקואורדינאטות של 
מיקום הסמן. תצוגת הגובה )1( ומספר 

הלוויינים הנמצאים בשימוש )4( אינם 
מוצגים.

הצג כבוי.
כיוון נוכחי של המפה( 1)

תוך כדי הזזת המפה, אתה תראה נתונים 
נוספים כדוגמת שמות רחובות, בתלות 

במיקום הסמן, אם המפה הדיגיטלית 
תומכת במידע זה ) עמוד 364(.

תצוגת מצפן על המפה

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.



368368

C
om

an
d 

O
nl

in
e

ניווט

ee )הגדרות מפה( Map settings בחר
ולחץ  לאישור.

מופיע תפריט הגדרות המפה.
ee מצפן( ולחץ( Compass on map בחר

 לאישור.
מופיע תפריט.

eeWhen Off- ,)לעולם לא( Never בחר
 When route כאשר בשטח( או( road

guidance inactive )כאשר הכוונת 
המסלול אינה פעילה( ולחץ  

לאישור.
ההגדרות הנבחרות מאושרות.

הפעלת/נטרול מידע נוסף

דוגמה: מפה טופוגרפית
הפעלת/נטרול המפה הטופוגרפית

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.

ee מפה( Topographic map בחר
טופוגרפית( ולחץ  לאישור.

בתלות במצב הקודם, הפעל  או 
נטרל / את האפשרות.

המפה הטופוגרפית משתמשת בצבעים 
שונים לתיאור גובה. מפתח הצבעים 

משקף באופן כללי את הצמחייה 
האופיינית לטופוגרפיה או צבע הקרקע 

הנראית לעין כאשר מסתכלים עליה 
מהאוויר, לדוגמה:

• ירוק )עשב( קרקע נמוכה	
• צהוב, חום )אזור יערות( או גבעות	
• אפור )אבן( או לבן )שלג( של הרים.	

דוגמה: מידע כביש מהיר
הפעלת/נטרול מידע על כביש מהיר
בעת נסיעה על כביש מהיר, אתה יכול 

לראות את המידע הבא בצידו הימני של 
הצג:
• תחנות הדלק הקרובות ביותר	
• אזורי ההתרעננות הקרובים ביותר וכד‘	
• והמרחק שלהם מהמיקום הנוכחי של 	

הרכב
הרשומות מציגות את מספר הכביש 
המהיר והיציאות של הכביש המהיר 

כמו גם את מרחקם מהמיקום הנוכחי 
של הרכב.

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.
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ee מידע על( Motorway information בחר
כביש מהיר( ולחץ  לאישור.

בתלות במצב הקודם, הפעל  או 
נטרל / את האפשרות.

דוגמה: דגם עיר
הפעלת/נטרול מראה העיר

כאשר דגם העיר מופעל, המפה מציגה 
בניינים כדגמים בתלת מימד.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.

ee עיר בתלת מימד( ולחץ( City (3D) בחר
 לאישור.

בתלות במצב הקודם, הפעל  או 
נטרל / את האפשרות.

דגם העיר מוצג רק במפות ממעוף    
הציפור ותלת מימד.

זה קיים למפות בקנה מידה 50 מטר 
ו- 100 מטר.

הנתונים הנדרשים להצגת בניינים אינו 
זמין לכל הערים.

דוגמה: הצטלבות רחובות או מסלולים/כבישים 
מהירים בעיר

הצגת/הסתרת הצטלבות כבישים
אם הכוונת המסלול אינה פעילה, 

הצטלבות כבישים יכולה להיות מוצגת 
בקצה העליון של הצג.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )הגדרות מפה( Map settings בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט הגדרות המפה.

ee ההצטלבות( Next intersecting בחר
הבאה( ולחץ  לאישור.

בתלות במצב הקודם, הפעל  או 
נטרל / את האפשרות.
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עזר הגבלת מהירות
מידע ודרישות

אם COMAND Online תומכת בעזר 
הגבלת מהירות והתפקוד פעיל ב- 

COMAND Online, הוא יכול להציג את 
מגבלת המהירות המותרת בצג 

.COMAND
התצוגה מופיעה אם עזר הגבלת    

המהירות איתר שלט תנועה המציין 
מהירות מרבית מותרת.

עזר הגבלת המהירות מאתרת שלטי 
תנועה אלו באמצעות מצלמה; ראה 

הוראות הפעלה נפרדות.
יתכן ותוצג גם מגבלת מהירות מאולצת.

אילוץ ההגבלה כולל:
• when wet כאשר רטוב – ישים רק אם 	

הכביש רטוב
• when icy כאשר מצופה קרח – ישים 	

רק אם הכביש חלקלק )כתוצאה 
מקרה(

• in fog בערפל – ישים רק בתנאי מזג 	
אוויר ערפילי

• temporary זמני – ישים רק בזמנים 	
מסוימים

• 	 COMAND Online–מוגבל Limited
אינה יכולה לזהות את סוג ההגבלה/

אילוץ
אם המידע הקשור זמין, אתה תראה מידע 

בפינה השמאלית התחתונה של צג 
COMAND אתה עשוי לראות “120“ או 
“80“ כאשר רטוב, לדוגמה, הישר מעל 

לחיווי קנה המידה.
תצוגה זו יכולה להופיע גם בצג הרב 

תכליתי בתפריט Assistance )עזר(; ראה 
בספר הוראות ההפעלה הנפרד.

מגבלות המהירות המוצגות יכולות    
להיות שגויות אם:

• הנתונים אינם מעודכנים.	
• המצלמה נכשלה בזיהוי נכון של 	

סימני התנועה.
הפעלת/נטרול עזר הגבלת המהירות

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee עזר הגבלת( Speed Limit Assist בחר

מהירות( ולחץ  לאישור.
בתלות במצב הקודם, הפעל  או 

נטרל / את האפשרות.

הגדרות נוספות
הימנעות מאזור

הערות כלליות
Speed Limit Assist מאפשרת לך להימנע 

מאזורים שאינך רוצה לנסוע דרכם.
אם תפעיל או תנטרל חסימה במסלול 

 COMAND ,כאשר הכוונת המסלול פעילה
Online תחשב מסלול חדש. אם תפעיל או 

תנטרל חסימה במסלול כאשר הכוונת 
 COMAND Online ,המסלול אינה פעילה

תשתמש בהגדרה חדשה להכוונת 
המסלול הבא.

כבישים מהירים בתוך אזורים חסומים    
כלולים תמיד בחישוב המסלול.

הגדרת אזור בפעם הראשונה
אחזור תפריט האזור

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee הימנע מאזור( ולחץ( Avoid area בחר

 לאישור.
אם לא חסמת אזור קודם לכן, מופיע 

התפריט.
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ee ,)באמצעות מפה( Using map בחר
 From מהזיכרון( או( From memory

personal POIs )מנקודות העניין 
האישיות( ולחץ  לאישור.

אם בחרת Using map )באמצעות 
המפה(, תופיע המפה עם הסמן.

אם בחרת From memory )מהזיכרון( 
או From personal POIs )מנקודות עניין 

אישיות(, מופע או זיכרון היעדים או 
רשימת הקטגוריות של נקודות העניין.

• זיכרון יעדים ) עמוד 323(	
• רשימת קטגוריות של נקודות עניין 	

אישיות ) עמוד 338(
ee בחר ביעד המבוקש או בנקודות העניין

האישיות ולחץ  לאישור.
ee כאשר מוצגת כתובת היעד, בחר

Continue )המשך( ולחץ  לאישור.
מופיעה המפה.

סימוני הסמן במרכז האזור שיש להימנע 
ממנו.
ee , לגלילת המפה: החלק את 

 או  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee :להגדרת קנה המידה של המפה
מיד עם סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND, תופיע עמודת קנה המידה
סיבוב ימינה מרחיק את המפה בעוד 

שסיבוב שמאלה מציג את המפה 
בתקריב.

ee סובב  עד שמוגדר קנה המידה
המבוקש.

ee להפעלת החסימה: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

על המפה יופיע ריבוע אדום.

ee לכוונון מידת הריבוע: סובב את
.COMAND -בגלגלת בקר ה 

הריבוע מוגדל או מוקטן.
ee. לאישור ההגדרות: לחץ על 

מופיעה רשימה. האזור הנבחר הקודם 
שיש להימנע ממנו נוסף והופעל.

אתה יכול להגדיר אזורים נוספים שמהם 
הית רוצה להימנע ) עמוד 371(.

הגדרת אזורים נוספים
אחזור רשימת אזורים

ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על
. לחצן תפקוד 

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee הימנע מאזור( ולחץ( Avoid area בחר

 לאישור.
אם כבר בחרת אזור אחד או יותר 

להימנע מהם, מופיעה רשימה.
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דוגמה: רשימת אזורים
מיקומים זמינים ברשימה הנקראים    

Empty מוצגים באפור.
ee הימנע מאזור( Avoid new area בחר

חדש( על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 
 ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט.

ee ,)באמצעות מפה( Using map בחר
 From מהזיכרון( או( From memory

personal POIs )מנקודות העניין 
האישיות( ולחץ  לאישור.

אם בחרת Using map )באמצעות 
המפה(, תופיע המפה עם הסמן.

אם בחרת From memory )מהזיכרון( 
או From personal POIs )מנקודות עניין 

אישיות(, מופע או זיכרון היעדים או 
רשימת הקטגוריות של נקודות העניין.

• זיכרון יעדים ) עמוד 323(	
• רשימת קטגוריות של נקודות עניין 	

אישיות ) עמוד 338(
ee בחר ביעד המבוקש או בנקודות העניין

האישיות ולחץ  לאישור.
ee כאשר מוצגת כתובת היעד, בחר

 Continue )המשך( ולחץ  לאישור.
מופיעה המפה.

אזור חדש להימנע ממנו, המידע ( 1)
שעדיין ניתן לכוונון

אזור שנמנעים ממנו עכשווית( 2)
ee להימנע מאוזר חדש: אחזור חוזר של

תפריט האזור ) עמוד 370(.
האיור מראה דוגמה עם שני אזורים 

שיש להימנע מהם.
החלפה בין הפעלה/נטרול של אזור 

להימנע ממנו
ee.)371 עמוד ( אחזור רשימת האזור
ee בחר רשומה ברשימה על ידי סיבוב

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

האזור להימנע ממנו מופעל  או 
מנוטרל / בתלות בסטטוס הקודם.

הצגת והחלפת אזור הימנעות
ee.)371 עמוד ( אחזור רשימת האזור
ee בחר רשומה ברשימה על ידי סיבוב

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
ee -החלק את  בגלגלת בקר ה

COMAND ולחץ על  לאישור.
ee )תצוגה/שינוי( Display/Change בחר

ולחץ  לאישור.
האזור שיש להימנע ממנו מצוין על 

המפה.
ee לשינוי מיקום האזור: החלק את

,  או  בגלגלת בקר 
.COMAND -ה

האזור מוזז על המפה.
ee  לכוונון מידת האזור: סובב את

.COMAND -בגלגלת בקר ה
האזור מוגדל או מוקטן.
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ee לאישור השינוי: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

מופיעה הרשימה והשינוי מוכנס.
ביטול אזור מוגדר

ee.)371 עמוד ( אחזור רשימת האזור
ee בחר רשומה ברשימה על ידי סיבוב

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
ee -החלק את  בגלגלת בקר ה

COMAND ולחץ על  לאישור.
ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב

לאישור.
מופיע הודעה השואלת האם למחוק 

את הרשומה.
ee.No או Yes בחר

אם תבחן ב- Yes, הרשומה נמחקת.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

תפקוד מצפן
במראה המצפן, אתה יכול לראות את כיוון 

הנסיעה הנוכחי, הגובה הנוכחי מעל פני 
הים והקואורדינאטות של מיקום הרכב, 

למשל.
ee להחלפה לתצורת ניווט: לחץ על

. לחצן תפקוד 
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee מיקום( בעמודת תפריט( Position בחר

מערכת הניווט על ידי החלקת  
בגלגלת בקר ה- COMAND וסיבוב של 

 לאישור.
ee  מצפן( ולחץ( Compass בחר

לאישור.

דוגמה: מצפן
כיוון נסיעה עכשווי( 1)
גובה עכשווי מעל לגובה פני הים ( 2)

הממוצע, מעוגל
מיקום נוכחי של הרכב: ( 3)

קואורדינאטות קו אורך
מספר לווין GPS הנמצא כרגע ( 4)

בשימוש
מיקום נוכחי של הרכב: ( 5)

קואורדינאטות קו רוחב
זווית הגה מוגדרת עכשווית של ( 6)

הגלגלים הקדמיים
תצוגת הגובה הנוכחי )2(, המערכת    

חייבת להיות מסוגלת לקלוט לפחות 
ארבעה לווינים. זווית ההיגוי )6( יכולה 

להיות מקסימום 350 בשני הכיוונים.
ee על ידי Back ליציאה מהתצוגה: אשר

לחיצה על  או לחיצה על לחצן 
.  Back

הצגת גרסת נתוני המפה

ee להצגת תפריט נתוני המפה: לחץ
.COMAND -בגלגלת בקר ה 
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ee ניווט( בעמודת התפקוד( Navi בחר
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee גרסת מפה( ולחץ( Map version בחר

 לאישור.
מוצג מספר גרסת נתוני המפה.

מידע ביחס לגרסאות חדשות של מפה 
דיגיטלית ניתן להשיג בכל אחד 
ממרכזי השירות המורשים של 

מרצדס.
עדכון מפה דיגיטלית

מבוא
המפות הדיגיטליות המופקות על ידי 

תוכנת המפות הופכת לבלתי עדכנית כמו 
כל מפה רגילה אחרת. את ההכוונה 

הטובה ביותר לאורך מסלול הנסיעה יכולה 
מערכת הניווט להבטיח רק בשילוב עם 

תוכנת המפות העדכנית ביותר.
מידע ביחס לגרסאות חדשות של מפה 

דיגיטלית ניתן להשיג בכל אחד ממרכזי 
השירות המורשים של מרצדס. אתה יכול 

לעדכן שם את המפה הדיגיטלית 
באמצעות DVD, או שאתה יכול לעדכן 

אותה בעצמך.
נתוני  את  לעדכן  ניתן  מסוימות,  במדינות 
חיוב  ללא   COMAND Online מ-  המפה 
זמינות  על  מידע  שנים.   3 במשך  כספי 
שירות זה לרכבך ניתן להשיג ממרכז שירות 
מורשה מרצדס הקרוב למקום מגוריך. אם 
אנא  במדינתך,  זמין  אינו  החופשי  העדכון 

קרא את הפרק “תהליך עדכון“.
זכות לעדכון חופשי

במהלך שלוש השנים הראשונות לאחר 
רישום רכבך, אתה זכאי לכל העדכונים 

הקיימים של תוכנת המפה עבור 
COMAND Online. אלו מותקנים בדרך 
כלל במהלך טיפולי השירות הסדירים. 

לאחר תקופה זו, אתה יכול לרכוש עדכונים 
נוספים ממרכז שירות מורשה מרצדס.

העדכונים החופשיים מתייחסים לרכב ולא 
לאדם פרטי מסוים. אם יש שינוי בבעלים 
במהלך השלוש שנים הראשונות לאחר 
הרישום, הבעלים החדש זכאי לעדכוני 

תוכנת המפה.

זמינות עדכונים חופשיים
 http:// -הכנס את כתובת הדוא“ל שלך ב

 www.mercedes-benz-accessories.com/
comand-infomail. אתה תקבל דוא“ל 

הכולל מידע על אופן עדכון תוכנת המפה. 
http:// www.mercedes- -היכנס גם ל
benz-accessories.com/ navigation-

updates, כדי למצוא האם יש עבור רכבך 
עדכוני תוכנת מפה במרכז שירות מורשה 

מרצדס.
עדכון במרכז שירות מורשה מרצדס
אם יש עדכון תוכנה עבור המפה שלך, 

אתה תקבל אותו ללא חיוב כספי במרכז 
השירות של מרצדס במהלך הטיפול 

השנתי של הרכב. אתה יכול לקבוע פגישה 
נפרדת לשם כך במרכז שירות מורשה של 

מרצדס, על פי בקשה.
העדכון יכול להתבצע רק:

• במרכז שירות מורשה מרצדס.	
• בנתוני ניווט אירופאים	

.DVD תוכנת המפה אינה מסופקת על גבי
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
לעולם אין להפעיל את המנוע במקומות 

סגורים.
גזי הפליטה מכילים פחמן חד חמצני 

רעיל. שאיפת גזי פליטה מסוכנת 
לבריאותך ויכולה לגרום לאובדן הכרה 

ולמוות.
שינוי תהליך העדכון בעצמך

תהליך העדכון עשוי לקחת פרק זמן    
מסוים )מעל שעה(, תלוי במידת 

המפה הדיגיטלית. במהלך זמן זה, 
תהיה מסוגל להפעיל רק את הרדיו 
ולקבל שיחות. העדכון יושלם מהר 

יותר אם הרכב נייח.
אם אתה מתחיל את העדכון עם מנוע 
מודמם ולמצבר ההתנעה אין מספיק 

 COMAND Online ,מתח חשמלי
עשויה להתנתק אוטומטית. הדבר 
שומר על המצבר. אם קרה הדבר, 

התחל את התהליך מחדש עם מנוע 
פועל.
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ee :DVD -הכנס את ה
• בכונן ה- DVD היחיד ) עמוד 	

.)460
• במחליף ה- ( DVD עמוד 460(.	

COMAND Online בודקת האם המפה 
הדיגיטלית שעל ה- DVD מתאימה 

למערכת הניווט ולתוכנת המערכת. 
קופצת הודעה השואלת אותך אם 

אתה מעוניין להתקין את בסיס 
הנתונים. מוצגות גרסאות נתוני 

בסיסים המותקנים עכשווית ובסיסי 
הנתונים שעומדים להיות מותקנים.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

לאחר בחירת Yes, חובה להכניס קוד 
הפעלה כאשר מתקינים בסיס נתונים 

בפעם הראשונה. אתה תקבל קוד 
 DVD הפעלה כאשר אתה קונה את

הניווט.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

ee.הכנס את קוד ההפעלה
לאחר הכנסת קוד ההפעלה בצורה 
נכונה, COMAND Online מתחילה 

בעדכון המפה הדיגיטלית. עם סיום 
העדכון, תופיע בפניך הודעה.

ee לאישור ההודעה: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee.הוצא את התקליטור החוצה מהפתח
בעוד תהליך העדכון מתבצע, תוצג 

הודעה על כך וכן פס התקדמות 
התהליך.

מערכת הניווט אינה תפעולית עד 
להשלמת העדכון.

אינך יכול להוציא את תקליטור ה-    
DVD במהל העדכון. אם אתה מנטרל 

את COMAND Online במהלך העדכון, 
העדכון נקטע. בהמשך המערכת 

ממשיכה מהמקום בו הופסקה כאשר 
המערכת הופעלה מחדש.

COMAND Online עשויה להציג הודעה 
 DVD המבקשת ממך להחליף תקליטור

במהלך העדכון.
ee או )DVD לחץ על  )למחליפי

 )לכונן DVD יחיד( לחצן הכנסה/
הוצאה.

ee החוצה DVD -הוצא את תקליטור ה
מהפתח.

ee.הנדרש DVD -הכנס את ה
עם השלמת העדכון בהצלחה, תופיע 

הודעה המעידה על כך.
ee לאישור ההודעה: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee החוצה DVD -הוצא את תקליטור ה

מהפתח.
העדכון הושלם.

אם העדכון לא הושלם בהצלחה, 
תופיע הודעה המציינת שעדכון המפה 

אינו אפשרי.
ee לאישור ההודעה: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee החוצה DVD -הוצא את תקליטור ה

מהפתח.
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בעיות עם מערכת הניווט

גורם אפשרי / תוצאות @ פתרונותבעיה
 COMAND Online

אינה מסוגלת 
להמשיך בהכוונת 

מסלול לאחר 
קטיעת הנסיעה

ההכוונה תבוטל אם תקטע את נסיעתך למשך יותר משעתיים.
“קטיעת הנסיעה“ מתייחסת לעצירת הרכב.

 COMAND המשך הכוונת מסלול“ מתייחסת להפעלה מחדש של“
Online והמשך הנסיעה.

ee.)348 עמוד ( המשך הכוונת מסלול

גורם אפשרי / תוצאות @ פתרונותבעיה
 COMAND Online

אינה מסוגלת 
לקבוע את מיקום 

הרכב.

על COMAND Online לקבוע מחדש את מיקום הרכב אם הרכב 
הובל על כלי רכב אחר.

דוגמאות:
• לאחר הובלת הרכב על מעבורת	
• לאחר הובלת הרכב ברכבת	
• לאחר גרירת הרכב	
ee.התנע את הרכב והתחל בנסיעה

COMAND Online קובעת את מיקום הרכב. בתלות במצב 
הנהיגה, זה יכול לקחת מעט זמן.

הכוונת המסלול עשויה להיות מוגבלת במהלך קביעת מיקום 
הרכב.

לאחר השלמת המיקום, מתחדשת הכוונת המסלול תוך 
שימוש בהודעות ניווט ותצוגות הכוונת מסלול.
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גורם אפשרי / תוצאות @ פתרונותבעיה
מופיעה הודעת 

 Navigation
unavailable )ניווט 

לא זמין(

למערכת COMAND Online יש כונן קשיח מובנה שעליו מאוחסנת 
תוכנת המפות.

להגנה על הכונן הקשיח מפני נזק, COMAND Online מנטרלת 
אותו בטמפרטורות מאוד גבוהות/נמוכות.
אז מערכת הניווט לא תהיה זמינה זמנית.

ee.להתקרר COMAND Online -הנח לרכב ול
ee ולאחר מכן COMAND להסתרת ההודעה: נטרל את מערכת

הפעל אותה מחדש.
 COMAND אם בחלק מסוים של הכונן הקשיח יש תקלה, מערכת
Online לא תוכל לגשת עוד לנתוני המפה של אזור זה. הדבר יכול 

לקרות בעת חישוב מסלול למשל.
ee ולאחר מכן COMAND להסתרת ההודעה: נטרל את מערכת

הפעל אותה מחדש.
מערכת הניווט תהיה תפעולית שוב עד שיהיה עליה לשוב 

ולגשת לאזור הפגום של הכונן הקשיח. אז תשוב ותופיע 
ההודעה.

ee.היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס

גורם אפשרי / תוצאות @ פתרונותבעיה
אתה רואה הודעה 

המודיעה לך 
שה- DVD הכולל 

את המפה 
הדיגיטלית אינו 

מתאים לתוכנת 
המערכת

ב- DVD המכיל את המפה הדיגיטלית לא ניתן להשתמש לשם 
עדכון.
ee.COMAND -לאישור ההודעה:  לחץ  בגלגלת בקר ה
ee.DVD -הוצא את ה
ee.דאג לבדיקת בסיס הנתונים במרכז שירות מורשה מרצדס

גורם אפשרי / תוצאות @ פתרונותבעיה
נכשל עדכון תוכנת 

המפה
ה- DVD מלוכלך

ee.DVD -נקה את ה
ee.התחל מחדש את העדכון

ה- DVD שרוט.
ee.היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס

התחממות יתר בגלל הטמפרטורות הגבוהות בתוך הרכב.
ee.המתן עד להתקררות פנים הרכב
ee.התחל מחדש את העדכון

.COMAND Online יש תקלה בכונן הקשיח של
ee.היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס
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גורם אפשרי / תוצאות @ פתרונותבעיה
 COMAND Online

מבקשת קוד 
הפעלה במהלך 

עדכון התוכנה.

המפה הדיגיטלית מאובטחת בקוד הפעלה.
ee.היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס

.Bluetooth® בטלפוניה דרך
שיפור תצורת הפעלה זו עם טלפוניית 

נוחות אופציונאלית ותושבת טלפון 
סלולארי מאפשרים לך:

• לחבר טלפון סלולארי לאנטנה חיצונית 	
ברכב

• טעינת טלפון סלולארי	
בתצורת טלפוניית נוחות, הטלפון 
הסלולארי מחובר לתושבת הטלפון 

הסלולארי.
בתלות בתושבת הטלפון הסלולארית 

שמותקנת, נוצר החיבור:
• על ידי הכנסת הטלפון הנייד לתושבתו	
• דרך חיבור ®Bluetooth בין הטלפון 	

הסלולארי לבין תושבת הטלפון 
הסלולארי.

בתצורת התקנה קובעה/טלפוניית 
 data-enabled MB SAP מכלל ,SAP
מוכנס לתוך מקום התקנת טלפוניית 

הנוחות במשענת היד.

טלפון

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online אשר ברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
 COMAND האופציונלי התקני של מערכת

Online שברכבך אשר היה זמין במועד 
הורדת הספר לדפוס. אפשריים הבדלים 

ספציפיים למדינה. אנא שים לב שמערכת 
COMAND Online שברכבך עשויה שלא 

להיות מצוידת בכל התכונות והמאפיינים 
המתוארים.

הערות כלליות
מבוא

COMAND Online מאפשרת לך להשתמש 
בשלוש תצורות טלפוניה שונות:

• טלפוניה דרך ממשק ®Bluetooth )ציוד 	
סטנדרטי וציוד אופציונאלי בשילוב עם 

התקנות לטלפוניית נוחות ותושבות 
טלפונים סלולאריים(

• טלפוניית נוחות )רק בשילוב עם 	
התקנות לטלפוניית נוחות ותושבות 

טלפון סלולארי(
• מותקן קבוע/טלפוניית SAP )רק 	

בשילוב עם התקנות לטלפוניית נוחות 
 data-enabled MB SAP ומכלל



379
C

om
an

d 
O

nl
in

e
טלפון

טלפוניית SAP מתוארת בחוברת    
הוראות הפעלה נפרדת.

כאשר מחברים טלפונים סלולאריים 
תואמי ®Bluetooth עם PBAP )פרופיל 

גישה לספר טלפונים( או טלפוניית נוחות, 
אנשי הקשר מוטענים אוטומטית ל- 

.COMAND Online
טלפוניה בסיסית, בשילוב עם טלפון 

סלולארי תואם ®Bluetooth, מאפשר לך 
לבצע שיחות דרך ממשק ®Bluetooth. עם 

טלפון סלולארי תואם, אתה יכול 
להשתמש במערכת הדיבורית ולקבל 

.Bluetooth® דרך ממשק V כרטיסי
אם הטלפון שלך מצויד בטלפוניית נוחות, 

תוכל לרכוש תושבות טלפון למכשירים 
סלולאריים ספציפיים במרכזי השירות של 

מרצדס ולהתקין אותן במשענת היד 
המרכזית.

סוללת הטלפון הסלולארי נטענת 
בתושבת הטלפון והחיבור נעשה לאנטנה 

החיצונית של הרכב.
באמצעות טלפון סלולארי מתאים, 

מערכת הדיבורית זמינה עם טלפוניית 
נוחות.

אתה יכול להשתמש בתפקוד הודעות 
הטקסט )לקבל ולקרוא( בתנאים הבאים:

• תושבת הטלפון הסלולארי וטלפון 	
הסלולארי תומכים בתפקוד )טלפוניית 

נוחות(.
• הטלפון הסלולארי תומך בפרופיל 	

®MAP Bluetooth )פרופיל גישה 

להודעות(, )טלפוניה בסיסית(.
אפילו אם רכבך מצויד בטלפוניית    

נוחות, אתה יכול לחבר טלפון סלולארי 
 COMAND עם Bluetooth® -התומך ב

.Bluetooth® דרך ממשק Online
מידע נוסף על הנושאים הבאים ניתן 

להשיג במרכז שירות מורשה מרצדס או 
http:// www. באינטרנט בכתובת
.mercedes-benz.com/connect

• טלפונים סלולאריים מתאימים	
• תושבות זמינות לטלפון סלולארי	
• 	 Bluetooth® חיבור טלפונים תואמי

COMAND Online -ל

• סקירת התפקודים של שלושת 	
תצורות הפעולה

הערות בטיחות

 אזהרה
בזמן הפעלתו של ציוד תקשורת ברכב, 

אתה חייב להקפיד על דרישות החוק 
במדינה בה אתה נוהג.

אם מותר להפעיל ציוד תקשורת כאשר 
הרכב בתנועה, אתה חייב לעשות זאת 

רק כאשר תנאי הכביש והתנועה בו 
מאפשרים זאת. אחרת, דעתך עלולה 
להיות מוסחת ממצב התנועה ואתה 

עלול לגרום תאונה ולסכן בכך את עצמך 
ואחרים.

ציוד רדיו דו-כיווני ומכשירי פקס ללא 
אנטנה חיצונית בעלת קרינה ירודה 

יכולים להפריע לאלקטרוניקה שברכבך 
ולכן לשבש את בטיחות הרכב ובטיחותך 
שלך. לכן, השתמש בציוד זה רק אם הוא 

מחובר היטב לאנטנה חיצונית בעלת 
קרינה נמוכה.

 אזהרה
קרינת היתר האלקטרו-מגנטית הנוצרת 

עלולה ליצור סכנה בריאותית לך 
ולאחרים.

מתקיימות שיחות מדעיות סביב 
האפשרות של סכנות בריאותיות 

הנוצרות כתוצאה משדות 
אלקטרומגנטיים. אתה יכול להפחית את 

הסכנה על ידי שימוש באנטנה חיצונית.
לכן, השתמש בציוד תקשורת סלולארית 

אם זה מחובר לאנטנה חיצונית של 
הרכב.
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ניתוק שיחות כאשר הרכב בנסיעה
שיחה יכולה להתנתק אם:

• באזורים מסוימים אין מספיק כיסוי 	
.GSM רשת

• אתה נע מאזור משדר GSM או משדר 	
GSM/ אזור קליטה )תא /UMTS

UMTS( מאחר ואין ערוצים פנויים.
• אתה משתמש בכרטיס SIM שאינו 	

תואם לרשת הזמינה.
• אתה משתמש בטלפון סלולארי 	

“Twincard“ )כרטיס כפול( והטלפון 
הסלולארי עם כרטיס ה- SIM השני 

מחובר לרשת באותו הזמן.
אפשרויות הפעלה

ביכולתך להפעיל את הטלפון על ידי:
• 	:COMAND -שימוש בגלגלת בקר ה

סובב את 
החלק את  או את 

לחץ על 
• שימוש בלחצן  או  ושימוש 	

 COMAND -בלוח מקשי הטלפון ב
Online

• שימוש בלחצני  או  בגלגל 	
ההגה הרב תפקודי

• שימוש בלינגואטרוניק )ראה חוברת 	
הוראות הפעלה נפרדת של 

הלינגואטרוניק(.
אלא אם צוין אחרת, התאורים והאיורים 

.COMAND Online -בפרק זה מתייחסים ל
מגבלות תפעוליות

לא תהיה מסוגל להשתמש עוד בטלפון או 
שיהיה עליך להמתין לפני שתשתמש בו 

במצבים הבאים:
• אם הטלפון הסלולארי כבוי	
• אם תפקוד ®Bluetooth כבוי ב- 	

COMAND Online
• אם תפקוד ®Bluetooth כבוי בטלפון 	

הסלולארי בעודך משתמש בממשק 
Bluetooth® הטלפוניה של

• אם הטלפון הסלולארי אינו מחובר 	
לרשת הטלפונים הסלולארית

הטלפון מנסה אוטומטית להתחבר    
לרשת. אם אין רשת זמינה, לא תוכל 

לבצע חיוג חירום “100“, או דומה. אם 
תנסה לבצע שיחה יוצאת, תופיע בצג 

 No הודעה לפרק זמן קצר המציינת
service שאין רשת.

אם תנטרל את COMAND Online במהלך 
שיחה בדיבורית, השיחה תסתיים.

אתה יכול למנוע זאת בצורה הבאה:
Bluetooth® טלפוניה באמצעות ממשק

ee העבר את הטלפון הסלולארי למצב
 COMAND שיחה אישית לפני נטרול

Online )ראה הוראות הפעלה של 
הטלפון הסלולארי(.

טלפוניית נוחות
ee הסר ;COMAND Online לפני נטרול

את הטלפון הסלולארי מהתושבת, 
ובמידת הצורך, החלף לטלפון 

הסלולארי למצב שיחה אישית )ראה 
הוראות הפעלה נפרדות של הטלפון 

הסלולארי(.
שיחת חירום “100“

על מנת לבצע חיוג חירום “100“, חובה 
שיתקיימו התנאים הבאים:

• הטלפון הסלולארי חייב להיות פעיל.	
• חייבת להיות רשת זמינה.	
• כרטיס SIM תקף ותפעולי וחייב להיות 	

מוכנס בטלפון הסלולארי.
• ה- PIN חייב להיות מוכנס למקומו.	

אם אינך יכול לבצע חיוג חירום, יהיה עליך 
לדאוג בעצמך לאמצעי חילוץ.

מספר חיוג החירום 100 הוא שירות    
ציבורי. כל העושה בכך שימוש לא ראוי, 

צפוי לעונש הקבוע בחוק.
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Bluetooth® טלפוניה באמצעות ממשק
תנאים

לטלפוניה דרך ממשק ®Bluetooth של 
COMAND Online, דרך טלפון סלולארי 

.Bluetooth® תואם
COMAND Online אודות

ee -ב Bluetooth® הפעל את תפקוד
( COMAND Online עמוד 306(.

אודות הטלפון הסלולארי
ee הפעל את הטלפון הסלולארי והכנס

את מספר ה- PIN כאשר אתה נדרש 
לעשות כן )ראה הוראות הפעלה של 

הטלפון הסלולארי(.
ee ובמידת ,Bluetooth® הפעל את תפקוד

הצורך, ראות ®Bluetooth בטלפון 
הסלולארי )ראה הוראות הפעלה של 

הטלפון הסלולארי(.
יש להבטיח שהסוללה של הטלפון 

הסלולארי תהיה תמיד טעונה מספיק על 
מנת למנוע תקלות.

 ,Bluetooth® כהכנה לטלפוניה דרך ממשק
עליך לבדוק את הנקודות הבאות בטלפון 

הסלולארי שלך )ראה מדריך הוראות 
ההפעלה של הטלפון הסלולארי(:

• פרופיל התקן דיבורית	
הטלפון הסלולארי חייב לתמוך 

בפרופיל דיבורית 1.0 או גבוה יותר.
• 	Bluetooth® ראות

בטלפונים סלולאריים מסוימים, 
המכשיר עצמו חייב להעשות כך 

שיראה על ידי מכשירים אחרים, כמו 
גם הפעלת תפקוד ®Bluetooth )ראה 
הוראות הפעלה נפרדות של הטלפון 

הסלולארי(.
בטלפונים מסוימים, ראות זו היא 

לפרקי זמן מוגבלים.
• 	Bluetooth® שם מכשיר

לכל מכשיר ®Bluetooth יש שם של 
מכשיר ®Bluetooth. שם מכשיר זה 

נבחר חופשית ויכול להיות זהה לכל 
המכשירים של יצרן מסוים. מומלץ 
שתשנה שם זה כך שתוכל לזהות 

בקלות את הטלפון הסלולארי שלך 

)ראה הוראות הפעלה של הטלפון 
הסלולארי(.

לא כל הטלפונים הסלולאריים בשוק    
מתאימים במידה שווה. מידע נוסף על 

טלפונים סלולאריים מתאימים 
ותושבות טלפונים סלולאריים ניתן 

להשיג במרכז שירות מורשה מרצדס 
http:// www. או באינטרנט בכתובת

.mercedes-benz.com/connect
תצוגות מסוימות )כדוגמת עוצמת    

האות( תלויים בגרסה הנתמכת של 
פרופיל הדיבורית.

חיבור טלפון סלולארי
מידע כללי

לפני השימוש הראשון בטלפון הסלולארי 
שלך עם COMAND Online, יהיה עליך:

• לחפש אותו ) עמוד 382( ואז	
• לרשום אותו ) עמוד 383(.	

מידע ספציפי אודות האמור והחיבור של 
טלפונים תואמי ®Bluetooth ניתן למצוא 

http://www.mercedes- באתר האינטרנט
benz.com/ connect.

כאשר אתה מאשר טלפון סלולארי חדש, 
הוא מחובר אוטומטית.

אתה יכול לאשר עד 15 טלפונים 
סלולאריים.

 PBAP אם הטלפון הסלולארי תומך
 MAP -פרופיל גישה לספר הטלפונים( ו(

)פרופיל גישה להודעות(, אנשי הקשר 
וההודעות הבאים מוטענים לתוך 

COMAND Online עם החיבור:
• ספר הטלפונים	
• רשימת השיחות	
• 	)SMS( הודעות טקסט

 מידע נוסף על התנאים להתחברות 
) עמוד 381(.
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חיפוש אחר טלפון סלולארי

רשימת טלפונים ®Bluetooth ריקה

תנאים לחיפוש

רשימת טלפון ®Bluetooth לאחר השלמת החיפוש
ee -לחץ על לחצן התפקוד  ב

.COMAND Online
ee )חבר מכשיר( Connect device בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee בחירה( אחר( Search for phones בחר

טלפונים ולחץ על לחצן  לאישור.
מופיעה הודעה.

ee התחל חיפוש( ולחץ( Start search בחר
על לחצן  לאישור.

 Search for phones מופיעה הודעה על
 Bluetooth®. חיפוש אחר טלפונים
COMAND Online מחפשת אחר 
טלפונים ®Bluetooth בתוך הטווח 

ומוסיפה אותם לרשימת הטלפונים 
.Bluetooth® של

אם מאותר טלפון חדש, הוא מופיע 
. ברשימה עם הסמל 

משך החיפוש תלוי במספר טלפוני 
®Bluetooth אשר בטווח ותכונותיהם.

Bluetooth® סמלים ברשימת טלפוני

הסברסמל
טלפון חדש בטווח אך טרם 

נרשם
טלפון סלולארי רשום

טלפון סלולארי מחובר 
עכשווית

טלפון סלולארי בטווח ורשום

 
)אפור(

טלפון סלולארי לא בטווח, 
אך כבר רשום

רשימת טלפוני ®Bluetooth מציגה את כל 
הטלפונים הסלולאריים בטווח וכל אלו 

שנרשמו קודם לכן, בין אם הם בטווח ובין 
אם לא.

טלפונים סלולאריים המחוברים    
 MB SAP למכלל נתונים אופציונאלי

מוצגים ברשימת טלפונים נפרדת. את 
 MB זו ניתן לאחזר באמצעות רשומת

SAP module מכלל MB SAP. ראה 
הוראות הפעלה נפרדות למכלל 

.MB SAP מאושרי נתונים
 Bluetooth® אם רשימת הטלפונים של   
כבר מלאה, יש למחוק טלפון סלולארי 

 COMAND עמוד 385(. אם ( רשום
Online אינה מאתרת את הטלפון 

הסלולארי שלך, יתכן וידרש אישור 
 חיצוני

) עמוד 384(.
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כאשר אתה מאחזר שוב את רשימת    
הטלפונים, המכשירים שבוטלו יוסרו 

מהרשימה. במקרה זה, התחל חיפוש 
חדש לעדכון רשימת הטלפונים 

.Bluetooth®

אישור )רישום( טלפון סלוארי

רשומת סיסמה

תפריט בסיסי של הטלפון
אפשרות 1: שימוש בסיסמה )מספר 

גישה(
ee בחר את הטלפון הסלולארי עם סימן

 מרשימת הטלפונים של 
®Bluetooth על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

מופיע תפריט הכניסה )Input( של 
מספר הגישה.

הסיסמה היא שילוב של מספר אחד עד 
שישה עשר שאותם תוכל לבחור בעצמך.
אתה חייב להכנס את אותו מספר שילוב 

ב- COMAND Online ובטלפון התואם 
®Bluetooth )ראה הוראות ההפעלה של 

הטלפון הסלולארי(.
טלפונים סלולאריים מסוימים    

מצריכים סיסמה בעלת ארבעה 
מספרים או יותר.

אם אתה רוצה לרשום מחדש טלפון    
סלולארי, לאחר ביטולו, אתה יכול 

לבחור סיסמה שונה.
חברת מרצדס ממליצה על ביטול ב-    
COMAND Online ובטלפון הסלולארי 

) עמוד 385(. אחרת האישור שלאחר 
מכן עלול להיכשל.

ee COMAND -להכנסת סיסמה ב
Online: לחץ את מקשי הספרות על 

פי הסדר.
או
ee ,בחר את הספרות בעמודת הספרות

אחת אחרי השניה, על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
 מודגש לאחר המספר הראשון 

שהוכנס.
ee  בשני המקרים, בחר  ולחץ

לאישור.
ee :להכנסת סיסמה בטלפון סלולארי

אם חיבור ®Bluetooth מוצלח, תידרש 
להכניס את הסיסמה )קוד גישה; ראה 
בחוברת הוראות ההפעלה של הטלפון 

הסלולארי(.
ee הכנס את אותה הסיסמה בטלפון

הסלולארי הזהה לזה שהוכנס ב- 
.COMAND Online

 Connecting Bluetooth מופיעה הודעת
...profiles פרופילי החיבור של 

. Bluetooth®

 Authorisation successful הודעת
)האישור מוצלח( מופיעה עם השלמת 

הרישום.
הטלפון הסלולארי רשום ומחובר ל- 

COMAND Online. כעת אתה יכול לבצע 
שיחות טלפון באמצעות מערכת הדיבורית 

.COMAND Online של
לאחר הכנסת הסיסמה, יתכן    

שתצטרך גם להכניס אישור בטלפון 
הסלולארי שלך על מנת לבצע את 

השיחות. אנא בדוק את תצוגת הטלפון 
הסלולארי שלך. בטלפונים סלולאריים 

מסוימים, אישור זה ניתן לשמירה. 
במקרה זה, אינך צריך להכניסו שוב.
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אם COMAND Online מציגה הודעת 
Authorisation failed )הרישום נכשל(, יתכן 
וחרגת מתקופת הרישום המוגדרת. חזור 

על התהליך.

אפשרות 2: שימוש ברישום מאובטח 
פשוט

לרישום מאובטח פשוט, הטלפון הסלולארי 
)או ציוד אודיו ®Bluetooth( חייב לתמוך 

 COMAND .2.1 גרסה Bluetooth® -ב
Online יוצרת קוד בעל שש ספרות המוצג 

בשני המכשירים שרוצים לחבר ביניהם.
ee אם הקוד זהה בשני המכשירים, אשר

. Yes על ידי לחיצה על 
אם בחרת ב- Yes, האישור נמשך 

והטלפון הסלולארי מחובר.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

ee.אשר את ההודעה בטלפון הסלולארי
אישור חיצוני

אם COMAND Online אינה מאתרת את 
הטלפון הסלולארי שלך, יתכן והדבר נובע 
מהגדרות הבטחון המיוחדות של הטלפון 
הסלולארי שברשותך. במקרה זה, אתה 

יכול לבדוק האם הטלפון הסלולארי שלך 
יכול לאתר את COMAND Online. שם 

מכשיר ה- COMAND Online ב- 
.“MB Bluetooth®“ הוא COMAND Online

אנא שים לב לרשום להלן: טלפונים 
סלולאריים מסוימים מצריכים שאתה 
 COMAND -תיצור שוב את החיבור ל

Online לאחר שהכנסת את הסיסמה )ראה 
בהוראות ההפעלה של הטלפון 

הסלולארי(.
אחרת לא ניתן לאשר את הטלפון 

הסלולארי.
ee -לחץ על לחצן התפקוד  ב

.COMAND Online
ee )חבר מכשיר( Connect device בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
.Bluetooth® מופיעה רשימת טלפונים

ee חיפוש( Search via telephone בחר
דרך הטלפון( ולחץ על לחצן  

לאישור.
ההודעה מופיעה בצד שמאל.

ee בטלפון Bluetooth® הפעל את חיפוש
הסלולארי;

קרא את הוראות ההפעלה של הטלפון 
הסלולארי.

ee MB( COMAND Online בחר
®Bluetooth( בטלפון הסלולארי.

ee אפשרות 1: כאשר תידרש לעשות
זאת, הכנס תחילה את הסיסמה 

בטלפון הסלולארי ולאחר מכן ב- 
.COMAND Online

ee אפשרות 2: אשר את הקודים
המוצגים בטלפון הסלולארי וב- 

COMAND Online )רשום מאובטח 
פשוט(.

בשתי האפשרויות, תראה הודעה 
 Do you want to authorise קופצת
device name<< )האם אתה רוצה 

לאשר >שם מכשיר<( ב- צג 
.COMAND

ee הטלפון הסלולארי ,YES אם תבחר
 Waiting for יאושר. יוצגו ההודעות

 >name of B-tooth dev.< to be
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connected )ממתינה לחיבור )השם של 
 Connecting -ו >B-tooth מכשיר

Bluetooth® profiles )מחברת פרופילי 
®Bluetooth( אם החיבור מוצלח, תראה 

תפריט בסיסי של הטלפון והטלפון 
הסלולארי כלול.

אם תבחר NO, התהליך יבוטל.
חיבור אוטומטי מחדש

COMAND Online מחפשת תמיד אחר 
הטלפון הסלולארי האחרון שחובר.

אם לא ניתן ליצור חיבור לטלפון הסלולארי 
האחרון שחובר, המערכת מחפשת אחר 

טלפון סלולארי שחובר לפניו.
החלפה בין טלפונים סלולאריים

אם אישרת יותר מטלפון סלולארי אחד, 
אתה יכול להחליף בין המכשירים.

ee בחר את הטלפון הסלולארי ברשימת
הטלפונים של ®Bluetooth על ידי סיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ על  לאישור.

מחפשים אחר הטלפון הסלולארי 
הנבחר אם הוא מחובר והוא בטווח של 
®Bluetooth, אם ה- ®Bluetooth מופעל.

בכל פעם יכול להיות מחובר טלפון 
אחד בלבד. הטלפון המחובר כעת 

מצוין•על•ידי•	•נקודה•ברשימת•
.Bluetooth® הטלפונים של

אתה יכול רק להחליף לטלפון    
סלולארי אחר אם אינך יכול לבצע 

כרגע שיחה.
ביטול רישום טלפון סלוארי

חברת מרצדס ממליצה על ביטול 
ב- COMAND Online ובטלפון הסלולארי. 

אחרת הרישום שלאחר מכן עלול להיכשל.
ee -לחץ על לחצן התפקוד  ב

.COMAND Online
ee )חבר מכשיר( Connect device בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
 Bluetooth® מופיעה רשימת טלפונים 

) עמוד 382(.

ee בחר את הטלפון הסלולארי המבוקש
.Bluetooth® ברשימת הטלפונים של

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee )ביטול רישום( De-authorise בחר

ולחץ  לאישור.
מופיעה הודעה השואלת האם באמת 
ברצונך לבטל את הרישום למכשיר זה.

ee.No או Yes בחר
אם תבחר Yes, המכשיר יבוטל 

.Bluetooth® מרשימת הטלפונים של
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

לפני הרישום מחדש של הטלפון    
הסלולארי, עליך גם למחוק את שם 

MB Bluetooth מרשימת טלפוני 
®Bluetooth סלולאריים.

הצגת פרטי חיבור
ee  לחץ על לחצן התפקוד 

.COMAND Online -ב
ee )חבר מכשיר( Connect device בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
.Bluetooth® מופיעה רשימת טלפונים

ee בחר את הטלפון הסלולארי המבוקש
.Bluetooth® ברשימת הטלפונים של

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee  פרטים( ולחץ( Details בחר

לאישור.
מופיע המידע הבא הנוגע לטלפון 

הסלולארי הנבחר:
• 	Bluetooth® שם
• 	Bluetooth® כתובת
• מצב זמינות )מוצג לאחר חיפוש 	

חדש(
• מצב רישום	

ee לסגירת הצפייה המפורטת: סובב
את  או החלק את  בגלגלת 

.COMAND -בקר ה
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תפריט בסיסי של הטלפון )ממשק 
)Bluetooth®

תצוגת תפריט בסיסי

)Bluetooth® תפריט בסיסי של הטלפון )ממשק
שם ספק הרשת )תלוי בטלפון ( 1)

המחובר(
עוצמת האות של רשת הטלפון ( 2)

הסלולארי 
סמל המקלט  או ( 3)
להצגת רשימות שיחות( 4)
שורת תווים( 5)
שם ®Bluetooth של הטלפון הסלולארי ( 6)

המחובר
(7 )COMAND להצגת ספר הטלפונים של
ee. לחץ על לחצן תפקוד 

מופיע התפריט הבסיסי של הטלפון כאשר 
הטלפון הסלולארי המחובר מוכן לשימוש.

מופיעות תצוגות )1( ו- )2(, תלוי    
בטלפון הסלולארי המחובר.

עמודות )2( מציגות את עוצמת האות 
הנוכחית של רשת הטלפונים 

הסלולאריים. אם כל העמודות מלאות, 
לרשותך עומדת קליטה אופטימלית.
אם אין עמודות כלל, הקליטה ברמה 

מאוד ירודה או שאינה קיימת כלל.
סמל המקלט מציג האם שיחה 

. פעילה/מחוברת  או לא 
הצגת הודעות טקסט בתפריט הבסיסי 

של הטלפון
פריט תפריט SMS זמין רק אם טלפון 

 MAP תומך בפרופיל Bluetooth® -ה
®Bluetooth )פרופיל גישת הודעות(. 

ההורדה של הודעות טקסט מטלפון 

®Bluetooth חייב להסתיים. אחרת, פריט 

התפריט יהפוך לאפור. מידע נוסף על 
הודעות טקסט ) עמוד 403(.

אם יש לך הודעה שלא נקראה, מוצג סמל 
 דואר אחד. הסמל נעלם לאחר 

קריאת ה- SMS. סמל הדואר  מוצג 
מייד כאשר זכרון הודעות ה- SMS מלא. 
הסמל נעלם לאחר מחיקת הודעה אחת 

לפחות.

טלפוניית נוחות
חיבור טלפון סלולארי

יצירת קשר טלפוני
 ,COMAND Online לטלפוניית נוחות עם
נדרשים תושבת טלפון סלולארי וטלפון 

סלולארי מתאים.
רוב הטלפונים הסלולאריים מחוברים    

דרך ®Bluetooth באמצעות תושבת 
לטלפון סלולארי. במקרה זה אתה גם 

יכול להשתמש בטלפוניית נוחות 
כאשר הטלפון הסלולארי אינו 

בתושבתו. בכל אופן, אז לא יהיו לך 
אנטנה וטעינה.

מידע נוסף בנוגע לטלפונים סלולאריים 
מתאימים ועל חיבור טלפוני נוחות 
ל- COMAND Online ניתן להשיג:

• במרכז שירות מורשה מרצדס.	
• 	http://www. באתר האינטרנט

mercedes-benz.com/connect
ee הכנס את התושבת לקיבוע במשענת

היד. ראה בספר הוראות ההפעלה 
לנהג.

ee ;הכנס את הטלפון הנייד לתושבתו
ראה בספר הוראות ההפעלה לנהג.
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לדוגמה
לשילוב הטלפון הנייד( 1)
מגע מחבר( 2)
תושבת טלפון סלולארי( 3)
ee הפעל את הטלפון הסלולארי; קרא את

הוראות ההפעלה של הטלפון 
הסלולארי.

ee :פעיל Bluetooth® אם ממשק טלפון
. לחץ על לחצן תפקוד 

ee טלפון( בתפריט( Telephone בחר
הבסיסי של הטלפון על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

ee טלפוני( Bluetooth® telephones בחר
בלוטוס( ולחץ  לאישור.

ee טלפון( Convenience phone בחר
נוחות( ולחץ  לאישור.

 PIN -יתכן ותידרש להכניס את קוד ה
.COMAND Online דרך

טלפונים סלולאריים מסוימים יכולים    
להידלק עם הכנסתם לתושבתם.

PIN הכנסת קוד

(1 )PIN -שורת רשומת ה
לאישור קוד ה- PIN )זמין אם הוכנס(( 2)
שורת תווים( 3)

 PIN -ביכולתך להכניס את קוד ה
באמצעות שורת התווים או לוח המקשים 

הספרתיים.
אם רכבך מצויד בלינגואטרוניק )ראה 

חוברת הוראות הפעלה נפרדת(, אתה גם 
יכול להכניס את קוד ה- PIN באמצעות 

פקודות קוליות.
ee באמצעות PIN -להכנסת קוד ה

שורת התווים: סובב את  
בגלגלת בקר ה- COMAND לבחירת 

הספרות בעמודת התווים )3( ולחץ  
לאישור.

ee )3( בעמודת התווים )בחר סמל )2
ולחץ  לאישור או לחץ על לחצן 

.
ee באמצעות PIN -להכנסת קוד ה

מקשים מספריים: הכנס את 
המספרים באמצעות מקשי הספרות.

עם הקשת הספרה הראשונה, סמל )2( 
מודגש בעמודת התווים.

ee  אשר את סמל )2( על ידי לחיצה על
בגלגלת בקר ה- COMAND או לחץ על 

. לחצן 
 COMAND Online ,בשני המקרים

בודקת את ה- PIN. אם ה- PIN מוכנס 
נכון, מופיע התפריט הבסיסי של 

הטלפון.
מידע על מחיקה ) עמוד 300(

 PIN אפילו אם הכנסת פעמיים מספר   
לא נכון דרך COMAND Online, לא 
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תראה אזהרה המודיעה לך שיש לך רק 
 PIN עוד ניסיון אחד. אם הכנסת מספר
שגוי שלוש פעמים, אתה חייב לשחרר 

 SIM -את את נעילת כרטיס ה
באמצעות הטלפון הסלולארי; כרטיס 
ה- SIM משתמש בטלפון הסלולארי; 

קרא את הוראות ההפעלה של הטלפון 
הסלולארי.

תפריט בסיסי של הטלפון )טלפוניית 
נוחות(

תצוגת תפריט בסיסי

תפריט בסיסי של הטלפון )טלפוניית נוחות(
סמל ספק הרשת( 1)
עוצמת האות של רשת הטלפון ( 2)

הסלולארי 
סמל המקלט  או ( 3)
להצגת רשימות שיחות( 4)
עמודת תווים( 5)
להתחברות לטלפון נוחות( 6)
(7 )COMAND להצגת ספר הטלפונים של
ee. לחץ על לחצן תפקוד 

אם הטלפון הסלולארי מוכן לשימוש 
ומוכנס לתושבתו, מופיע התפריט 

הבסיסי של הטלפון.
עמודות )2( מציגות את עוצמת האות    

הנוכחית של רשת הטלפונים 
הסלולאריים. אם כל העמודות מלאות, 

לרשותך עומדת קליטה אופטימלית. 
אם כל העמודות ריקות, הקליטה 

ברמה מאוד ירודה או שאינה קיימת 
כלל.

סמל המקלט מציג האם שיחה 
. פעילה/בהליכי חיבור  או לא 

הצגת הודעות טקסט בתפריט הבסיסי 
של הטלפון

אם יש לך הודעה שלא נקראה, מוצג סמל 
 דואר אחד. הסמל נעלם לאחר 

שקראת את הודעת הטקסט.
סמל הדואר  מוצג אם זכרון הודעות 

ה- SMS מלא. הסמל נעלם לאחר מחיקת 
הודעה אחת לפחות.

פריט תפריט ה- SMS זמין אם טלפוניית 
הנוחות והתושבת תומכים בתפקוד 

הודעות SMS. טלפון הנוחות חייב היה 
.SMS -לסיים את הורדת הודעת ה

פריט התפריט הופך לאפור ולא ניתן 
לבחירה אם:

• אתה מחליף מטלפוניית נוחות 	
 Bluetooth® לשיחות דרך ממשק

וטלפון ®Bluetooth אינו תומך בפרופיל 
.Bluetooth® MAP

• COMAND Online מורידה תחילה את 	
הודעות ה- SMS מהטלפון הסלולארי 

לאחר שזה הוכנס לתושבתו.
זמן ההורדה תלוי ב:

• מספר הודעות ה- SMS השמורות 	
בטלפון הסלולארי,

• יצרן הטלפון.	

הפעלה והחלפת תצורות ההפעלה 
של הטלפוניה
סקירה כללית

אם רכבך מצויד בטלפוניית נוחות, 
COMAND Online מפעילה את תצורת 

הטלפוניה בתלות האם:
• מכלל הטלפון עם ®Bluetooth )פרופיל 	

SAP( מוכנס
• מוכנסת תושבת טלפון סלולארי	

בתלות בתושבת הטלפון הסלולארי 
המוכנסת, COMAND Online מפעילה את 

.Bluetooth® הטלפוניה דרך ממשק
כאשר לא מוכנס לא מכלל טלפון עם 

®Bluetooth )פרופיל SAP( ולא תושבת 

 COMAND Online ,טלפון סלולארי
מפעילה אוטומטית טלפוניה דרך ממשק 

.Bluetooth®
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הפעלת טלפון עם מכלל טלפון עם 
®Bluetooth )פרופיל SAP( מוכנס

 Bluetooth® כאשר מכלל הטלפון עם
 COMAND Online ,מוכנס )SAP פרופיל(

מפעילה את הטלפוניה.
כאשר לא מוכנס מכלל טלפון עם    

 SAP, פרופיל( COMAND Online
COMAND Online בודקת אם מוכנסת 
תושבת טלפון סלולארי, ואם כן מאיזה 

סוג.
לפני השימוש במכלל הטלפון שלך עם    

®Bluetooth )פרופיל SAP( בפעם 

הראשונה, אתה צריך להגדירו כך 
שיזוהה על ידי COMAND Online. ראה 
הוראות הפעלה נפרדות למכלל טלפון 
מאושר נתונים עם ®Bluetooth )פרופיל 

.)SAP
אם לא מחובר אף טלפון למכלל טלפון 
מאושר נתונים עם ®Bluetooth , מופיעה 

הודעת ...Ready for SAP connectivity מוכן 
לקישוריות SAP. כשתי דקות לאחר 

הפעלת COMAND Online אתה נשאל אם 
.Bluetooth® אתה רוצה להחליף לטלפוניית
אם אתה מאשר על ידי בחירת Yes, תופיע 
 Ready for Bluetooth telephony... הודעת

 COMAND .Bluetooth® מוכן לטלפוניית
Online תחפש אחר שני טלפונים 

סלולאריים שחוברו האחרונים דרך ממשק 
®Bluetooth. אם מאותר אחד משני 

הטלפונים הסלולאריים, מופיע התפריט 
הבסיסי של הטלפון עבור טלפוניית 

®( Bluetooth עמוד 386(. אם לא מאותר 

 Ready for“ אף אחד מהטלפונים, הודעת
...Bluetooth® telephony“ )מוכן לטלפוניית 

®Bluetooth...( נשארת מוצגת. אתה יכול 

 ( עכשיו לחבר את הטלפון הסלולארי שלך
עמוד 381(.

 Ready חוזרת ומופיעה הודעת ,No אם תבחר
.)SAP מוכן לקישור( for SAP connectivity

הפעלה ללא מכלל טלפון עם 
)SAP פרופיל( Bluetooth®

הפעלת טלפוניית נוחות
בהתאם לבדיקותיו כולל האם ואיזו 

תושבת טלפון סלולארי הוכנסה, 
COMAND Online מפעילה את טלפוניית 

הנוחות ) עמוד 386(.

אם מחובר טלפון סלולארי לתושבת 
הטלפון הסלולארי, יופיעו הבאים:

• חקירת ה- ( PIN עמוד 387(	
•  או תפריט הטלפון הבסיסי 	

) עמוד 388( לטלפוניית נוחות
אם אף טלפון אינו מחובר לטלפון 

 סלולארי, תופיע ההודעה הבאה:
No telephone inserted )לא הוכנס כל 

טלפון(. כשתי דקות לאחר הפעלת 
COMAND Online אתה נשאל אם אתה 

.Bluetooth® רוצה להחליף לטלפוניית
אם אתה מאשר על ידי בחירת Yes, תופיע 
 ...Ready for Bluetooth telephony הודעת

 COMAND Online .Bluetooth® לטלפוניית
תחפש אחר שני טלפונים סלולאריים 

 .Bluetooth® שחוברו האחרונים דרך ממשק
אם מאותר אחד משני הטלפונים 

הסלולאריים, מופיע התפריט הבסיסי של 
הטלפון עבור טלפוניית ®( Bluetooth עמוד 
386(. אם לא מאותר אף אחד מהטלפונים, 
 “Ready for Bluetooth telephony...“ הודעת

)מוכן לטלפוניית Bluetooth...( נשארת 
מוצגת. אתה יכול עכשיו לחבר את הטלפון 

הסלולארי שלך ) עמוד 381(.
אם אתה בוחר No, חוזרת ומופיעה הודעת 
Telephone not inserted )לא הוכנס טלפון(.

Bluetooth® הפעלת טלפוניית
COMAND Online מפעילה את הטלפוניה 

דרך ממשק ®Bluetooth ומחפשת אחר שני 
הטלפונים האחרונים שחוברו דרך ממשק 

®Bluetooth. אם מאותר אחד משני 

הטלפונים הסלולאריים, מופיע התפריט 
 Bluetooth® הבסיסי של טלפוניית 

) עמוד 386(. אם לא מאותר אף אחד 
 Ready for Bluetooth“מהטלפונים, הודעת

...telephony“ )מוכן לטלפוניית 
Bluetooth...( נשארת מוצגת. כעת עליך 

 לחבר את הטלפון הסלולארי שלך 
) עמוד 381(.

אם לא תחבר טלפון סלולארי אחר דרך    
 Bluetooth® רשימת הטלפונים, חיבור

עם הטלפון הסלולארי נשאר פעיל עד 
לפעם הבאה שמפסיקים את פעולת 

COMAND Online. בעוד שחיבור 
®Bluetooth פעיל, רק תפקודי ממשק 

®Bluetooth זמינים עבורך.
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החלפה בין תצורות טלפוניה
אם רכבך מצויד בטלפוניית נוחות, 

ביכולתך לבחור בין תצורות הטלפוניה.
אתה יכול לשנות את תצורת הטלפוניה 

ברשימת הטלפונים של ®Bluetooth על ידי 
בחירת טלפון ®Bluetooth או טלפון נוחות.

ee אחזר את רשימת הטלפונים של
®( Bluetooth עמוד 382(.

ee בחר טלפון סלולארי על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
הגדרת טלפוניה: טלפונים    

סלולאריים מחוברים למכלל טלפון 
מאושר, נתונים אפשריים זמינים עם 

®Bluetooth )פרופיל SAP( מוצגים 

ברשימת הטלפונים שלהם. את אלו 
ניתן לאחזר באמצעות רשימת תפריט 

SAP telephone הטלפון SAP, על ידי 
זה החלפה לטלפוניית SAP. ראה 

בחוברת הוראות ההפעלה הנפרדת 
בנוגע למכלל טלפון מאושר נתונים 

.)SAP פרופיל( Bluetooth® עם

עוצמת הקליטה והשידור
המידע על כוונון עוצמת השמע של 

הקליטה והשידור ישימה לטלפוניה דרך 
ממשק ®Bluetooth ולטלפוניית נוחות.

עם רישומו של טלפון סלולארי, אתה יכול 
למטב את הגדרות השידור והקליטה. 

אודות ההגדרות המיטביות לטלפון 
הסלולארי של, צור קשר עם מוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס או 
http://www/mercedes- בקר באתר

.benz.com/connect

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee )חבר מכשיר( Connect device בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee בחר טלפון סלולארי רשום מתוך

. הרשימה על ידי סיבוב 
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee Reception volume or בחר
Transmission volume בעוצמת שמע 
של הקליטה או השידור ולחץ על  

לאישור.
ee בחר את הגדרת עוצמת השמע על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee לסגירת סקאלת ההגדרה: לחץ על
.  או החלק את 

להגדרות לא נכונות יכולה להיות    
השפעה על איכות שיחות הטלפון.
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הפעלת הטלפון
שיחות נכנסות

קבלת שיחה

דוגמה: שיחה נכנסת
ee אישור( על ידי( Accept לאישור: אשר

. לחיצת 
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
אתה גם יכול לאשר קבלת שיחה    

באמצעות פקודה קולית דרך מערכת 
לינגואטרוניק )ראה הוראות הפעלה 

נפרדות(.
לאחר אישור קבלת השיחה, אתה יכול 

לבצעה באמצעות הדיבורית.
את עוצמת השמע של השיחה ניתן לכוונן 

) עמוד 294(.
 תפקודים אחרים במהלך שיחה 

) עמוד 392(.
אם משודר מספר הטלפון של המחייג, הוא 

מופיע בצג.
אם קיימת רשומה של המחייג, אתה גם 

תראה את שמו בצג.
אם מספר הטלפון אינו משודר או אם 

תפקוד “Hide data“ )הסתר נתונים( פעיל, 
יופיע בצג Unknown )לא ידוע(.

אתה גם יכול לאשר קבלת שיחה כפי    
שתואר לעיל כאשר תפקוד ראשי אחר 

 .COMAND Online מופעל במערכת
אם הסכמת לקבל את השיחה, 

התצוגה משתנה לתצורת טלפון. עם 
סיום השיחה, אתה תראה שוב את צג 

התפקוד הראשי הקודם.

הצג לא יתחלף לתצוגת טלפון אם אתה:
• לוחץ על לחצן  Back הסמוך 	

לגלגלת בקר ה- COMAND ואז
• מקבל את השיחה באמצעות לחצן 	

 בגלגל ההגה הרב תפקודי
דחיית שיחה

ee דחיה( על ידי( Reject לדחייה: בחר
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
ביצוע שיחת טלפון

שימוש בלוח מקשי המספרים
ee אחזר את התפריט הבסיסי של

הטלפון: 
• טלפוניית נוחות ) עמוד 388(	
• טלפוניה באמצעות ממשק 	

®( Bluetooth עמוד 386(

ee הקש את הספרות באמצעות לוח
מקשי המספרים.

ee  לחיבור שיחה: לחץ על לחצן
ב- COMAND Online או בגלגל ההגה 

הרב תפקודי.
שימוש בתפריט הבסיסי של הטלפון

ee אחזר את התפריט הבסיסי של
הטלפון: 

• טלפוניית נוחות ) עמוד 388(	
• טלפוניה באמצעות ממשק 	

®( Bluetooth עמוד 386(

ee בחר את הספרות אחת אחת על ידי
סיבוב  והחלקת  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee לביצוע שיחה: בחר  בשורת
התווים ולחץ  לאישור.

או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
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חיוג חוזר
ee אחזר את התפריט הבסיסי של

הטלפון: טלפוניית נוחות ) עמוד 388(
• 	 Bluetooth® טלפוניה באמצעות ממשק

) עמוד 386(
ee  בחר  בשורת התווים ולחץ

לאישור.
או
ee ,אם התפריט הבסיסי של הטלפון מוצג

 COMAND -לחץ על לחצן  ב
Online. בשני המקרים, מופיעה 

רשימת השיחות. המספר האחרון 
שחויג מופיע בראש הרשימה.

ee  לבחירת שיחה: סובב את
.COMAND -בגלגלת בקר ה

ee לחיבור שיחה: לחץ  בגלגלת בקר
.COMAND -ה

בצע חיוג חוזר באמצעות גלגל ההגה הרב 
תפקודי. ראה בספר הוראות ההפעלה 

נפרדות.
שימוש ברשימת שיחות או בספר 

COMAND הטלפונים של
ee פתח רשימת שיחות ובחר רשומה 

) עמוד 399(.
או
ee COMAND הצג את ספר הטלפונים של

ובחר רשומה ) עמוד 396(.
ee  לביצוע שיחה: לחץ על לחצן

בגלגלת בקר ה- COMAND או על 
. לחצן 

בחר ובצע שיחה באמצעות גלגל ההגה 
הרב תפקודי; ראה חוברת הוראות הפעלה 

נפרדת.
שימוש בחיוג מהיר מוגדר מראש 

לביצוע שיחה
רשימת החיוגים המהירים מכילה רשומות 
שמורות מספר הטלפונים ) עמוד 401(.

אפשרות 1:
ee לחץ על אחד ממקשי המספרים לפרק

זמן העולה על שתי שניות.
התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את 
הרשומה שנבחרה. פעולה זו מתחילה 

את השיחה.

אפשרות 2:
ee אחזר את התפריט הבסיסי של

הטלפון: 
• טלפוניית נוחות ) עמוד 388(	
• טלפוניה באמצעות ממשק 	

®( Bluetooth עמוד 386(

ee רשימות של שיחות( על( Call lists בחר
ידי החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיע תפריט.
ee רשימה( Speed dial preset list בחר

מוגדרת מראש של חיוגים מהירים( על 
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה רשימת החיוגים המהירים.

ee בחר את המוגדר מראש הרצוי ולחץ
 לאישור. התפריט הבסיסי של 

הטלפון מציג את הרשומה שנבחרה. 
פעולה זו מתחילה את השיחה.
תפקודים זמינים במהלך שיחה

סקירה כללית

פעולת הטלפון עם שיחה יחידה
האדם שאתה מתקשר אליו( 1)
סמל של חיבור טלפון פעיל( 2)
 כדי לעבור לדיבורית וממנה ( 3)

) עמוד 392(
לשליחת צלילי DTMF )אינו אפשרי ( 4)

 בכל הטלפונים הסלולאריים( 
) עמוד 393(

לסיום שיחה( 5)



393
C

om
an

d 
O

nl
in

e
טלפון

הפעלה/כיבוי של מיקרופון הדיבורית
תפקוד זה זמין גם במהלך שיחת טלפון 

פעילה
ee :אחזר את התפריט הבסיסי של הטלפון

• טלפוניית נוחות ) עמוד 388(	
• טלפוניה באמצעות ממשק 	

®( Bluetooth עמוד 386(

ee )מיקרופון( Mike off לנטרול: בחר
ולחץ על  לאישור.

אם המיקרופון כבוי, הצג מראה סמל 
 The ומופיעה הודעה בלשון 

microphone is off )המיקרופון כבוי( 
לפרק זמן קצר.

ee )מיקרופון( Mike on להפעלה: בחר
ולחץ על  לאישור. 

סמל  נעלם. אתה תראה לפרק זמן 
 The microphone is קצר את ההודעה

on )המיקרופון פעיל(.
DTMF שליחת צלילים

תפקוד זה אינו נתמך בכל הטלפונים 
הניידים.

על משיבונים או מכשירים אחרים ניתן 
לפקח באמצעות צלילי DTMF )לדוגמה, 

עבור תפקודי שאילתות מרחוק(.
ee אם ברצונך להאזין להודעה במשיבון

שלך, לדוגמה, בחר במספר המתאים.
ee לשליחת תווים פרטניים: עם

היווצרות החיבור למשיבון, בחר בתווים 
המבוקשים בשורת התווים ולחיצה על 

 לאישור כל אחד מהם.
או
ee לחץ על המקש המתאים בלוח

.COMAND Online המספרים של
כל תו נבחר ישודר מיידית.

ee לשליחת רשומה בספר טלפונים
כרצף DTMF: בחר Name )שם( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee בחר ברשומת ספר הטלפונים
המבוקשת ולחץ על  לאישור.

הרשומה נשלחת מיידית כמחרוזת 
.DTMF תווי

ee לשם חזרה לתצוגת השיחה: בחר
Back )חזרה( ולחץ  לאישור.

DTMF ניתן לשדר גם באמצעות    
לינגואטרוניק; ראה הוראות הפעלה 

נפרדות.
שיחות בעלות מספר משתתפים

דחייה או קבלת שיחה ממתינה
ספר רשת הטלפונים הסלולאריים חייב 
לתמוך ולהפעיל תפקוד שיחה ממתינה.

בתלות בטלפון הסלולארי שבשימוש, 
התנהגות המערכת משתנה בעת אישור 

קבלת שיחה.
אם אתה מנהל שיחה ומקבל שיחה 

אחרת, יופיע בצג חלון חדש. כמו כן, נשמע 
אות קולי. אתה יכול לאשר את קבלת 

השיחה או לדחותה.
ee  דחייה( ולחץ( Reject לדחייה: בחר

לאישור.
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
ee אישור( ולחץ( Accept לאישור: בחר

 לאישור.
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
התנהגות המערכת לאחר אישור קבלת 
השיחה הנכנסת תלוי בטלפון הסלולארי 

שלך.
• טלפון סלולארי תומך בתפקוד שיחה 	

ממתינה )דרך ®Bluetooth( כאשר: 
השיחה הפעילה הקודמת מוחזקת. 

אתה יכול להחליף לאחור ולפנים בין 
שתי השיחות )דילוג( ) עמוד 394(.
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• טלפון סלולארי שאינו תומך בתפקוד 	
 )Bluetooth® שיחה ממתינה )דרך

כאשר:
השיחה הפעילה הקודמת מסתיימת.

זה גם המקרה אם אתה מאשר קבלת 
שיחה ממתינה באמצעות 

לינגואטרוניק )ראה הוראות הפעלה 
נפרדות(.

תקף בשני המקרים: אם אתה מקבל את 
השיחה הממתינה באמצעות הטלפון 

הסלולארי, השיחה הפעילה תועבר לשיחה 
ממתינה. אז יעמדו לרשותך שתי שיחות. 

השיחה שזה עתה אישרת את קבלתה 
היא הפעילה.

צג COMAND משתנה. אם אתה ממשיך 
להפעיל תפקודים בטלפון הסלולארי, צג 
COMAND Online עשוי להיות שונה מזה 

של הטלפון הסלולארי.
ביצוע שיחה שנייה

אם מתקיימים התנאים הבאים, אתה יכול 
לבצע שיחה נוספת במהלך השיחה 

הקיימת:
• התפקוד חייב להיתמך על ידי רשת 	

הטלפונים הסלולאריים.
• על הטלפון הסלולארי לתמוך את 	

החיבור של שיחה אחרת דרך 
.Bluetooth®

• את ההגדרה המתאימה יש להפעיל 	
בטלפון הסלולארי.

אם הטלפון הסלולארי שלך מאפשר לך 
לבצע שיחה שניה דרך ®Bluetooth, אתה 

יכול לבצע שיחה אחרת בעודך בטלפון עם 
מישהו אחר. פעולה זו מעבירה את השיחה 

הקודמת להמתנה. התפקוד זמין.

סמל ביצוע שיחה שניה( 1)

ee בחר סמל על ידי סיבוב  בגלגלת
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

.Online
ee :הקש את מספר הטלפון

• ידנית  ) עמוד 391(	
•  באמצעות ספר הטלפונים 	

) עמוד 396(
•  באמצעות רשימות שיחות 	

) עמוד 399(
• באמצעות חיוג מהיר ) עמוד 392(	
דילוג

עם תפקוד זה אתה יכול לדלג קדימה 
ואחורה בין השיחות. התפקוד זמין אם 

הטלפון הסלולארי שלך תומך בתפקוד 
.)Bluetooth® דילוג _)דרך

אתה יכול להשתמש בתפקוד אם אתה 
עונה לשיחה שניה או מבצע שיחה שנייה. 

החלפה בין שיחה פעילה והשיחה 
שבהמתנה

שיחה פעילה( 1)
שיחה בהמתנה( 2)
ee.בחר סמל )2( ולחץ  לאישור
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
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השיחה הקודמת שבהמתנה מופעלת.
ee  לסיום השיחה הפעילה: בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון ולחץ  
לאישור.

או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
השיחה שבהמתנה פעילה.

שיחות וועידה
ביכולתך לחבר בין שיחות )פעילה 

ובהמתנה( בטלפון הסלולארי. פעולה זו 
מאפשרת למספר משוחחים לשמוע 
ולדבר האחד אל השני; ראה הוראות 

הפעלה נפרדות של הטלפון הסלולארי.
 אתה גם יכול לבצע שיחה נוספת 

ב- ( COMAND Online עמוד 394(.
העברת שיחה

ממערכת הדיבורית אל הטלפון 
הסלולארי

אם ברצונך להמשיך שיחה בתצורה 
פרטית, תצטרך לנקוט מספר שלבים 

בטלפון הסלולארי )ראה בחוברת הוראות 
ההפעלה הנפרדת של הטלפון הסלולארי(. 
כאשר משתמשים בטלפוניית נוחות, יתכן 
והיה עליך להוציא את הטלפון הסלולארי 

מתושבתו או לעבור לתצורת שיחה אישית 
בטלפון הסלולארי. הדבר תלוי בסוג 

תושבת הטלפון הסלולארי )ראה בחוברת 
הוראות ההפעלה הנפרדת של הטלפון 

הסלולארי(.
מהטלפון הסלולארי אל מערכת 

הדיבורית
אם ברצונך להמשיך שיחה באמצעות 
COMAND Online, תצטרך לבצע את 

השלבים ההכרחיים בטלפון הסלולארי 
)ראה בחוברת הוראות ההפעלה הנפרדת 

של הטלפון הסלולארי(.
בתצורת טלפוניית נוחות, בתלות בתושבת 

הטלפון הסלולארי, הטלפון חייב להיות:
• להיות בתושבתו או	
• מועבר לתצורת דיבורית דרך 	

.Bluetooth®

למידע נוסף ראה בחוברת הוראות 
ההפעלה של הטלפון הסלולארי.

שימוש בספר הטלפונים
מבוא

ספר הטלפונים מציג את השמות ומספרי 
הטלפון של כל הרשומות השמורות בספר 

הכתובות של COMAND. אם לרשומת 
ספר הכתובות אין מספר טלפון, היא לא 

תופיע בספר הטלפונים.
בנוסף, MB Contact הקשר למרצדס מופיע 

ברשומה הראשונה של הרשימה. הדבר 
מאפשר לך לבצע שיחה לקו החם של 

שירות מרצדס )אם קיים( ) עמוד 414(.
ספר הטלפונים של הטלפון הסלולארי 
 COMAND Online -מורד אוטומטית ל

לאחר החיבור.
בספר הטלפונים אתה יכול:

• לשמור מספרי טלפון ) עמוד 398(	
• לחפש רשומות ) עמוד 396(	
• לבטל רשומות ) עמוד 397(	
• לייבא אנשי קשר ) עמוד 411(	
• לבטל אנשי קשר ) עמוד 412(	
• לקבל כרטיסי ( V עמוד 412(	

 v ספר הטלפונים השמור וכרטיסי   
נשארים ב- COMAND Online אפילו 

 COMAND -אם אתה משתמש ב
Online עם טלפון סלולארי אחר. את 

הרשומות ניתן לראות ללא טלפון 
סלולארי. מסיבה זאת, עליך למחוק 

את כל רשומות ספר הטלפונים לפני 
העברת הרכב לאדם אחר או מכירתו.

שיחה באמצעות ספר הטלפונים
פתיחת ספר הטלפונים

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee שם( בתפריט הבסיסי של( Name בחר

הטלפון על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ על  

לאישור.
אם ספר הטלפונים כולל רשומות, אלו 

יוצגו על פי סדר הא‘ – ב‘. עמודת 
התווים בתחתית הצג פעילה.

עמודת התווים משמשת לבחירה 
מהירה של רשומה.

הקש את התו באמצעות עמודת 
התווים ) עמוד 298(.
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אתה גם יכול לאחזר את ספר    
הטלפונים באמצעות גלגל ההגה הרב 

תפקודי; ראה בחוברת הוראות 
ההפעלה הנפרדת.

סגירת ספר הטלפונים
ee בחר בסמל  בשורת התווים על ידי

החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
או
ee.Back  לחץ על לחצן

שימוש בגלגל ההגה הרב תפקודי
ee  השתמש ב-  או בלחצן

לבחירת תפריט Tel )טלפון(.
ee  או  , השתמש ב- 

לאחזור ספר הטלפונים.

סקירת סמלים

הסברסמל
רשומת ספר הכתובות שהוכנס 
 ,COMAND Online או שונה דרך
איש קשר שיובא נשמר בטלפון 

או בכתובת 
רשומת ספר כתובות עם תגית 

קולית
לרשומות אלו הוקצו גם תגיות 

קוליות. תגיות קוליות זמינות 
בכלי רכב בעלי לינגואטרוניק 

)ראה הוראות הפעלה נפרדות(.
איש קשר שיובא לטלפון 

סלולארי התומך ב- PBAP או 
יובא מטלפון נוחות

טלפון התומך ב- PBAP או 
מיובא מטלפון נוחות 

רשומה שיובאה מכרטיס זיכרון 
USB או התקן SD

רשומה שיובאה דרך ממשק 
Bluetooth®

חיפוש רשומה בספר הטלפונים
חיפוש באמצעות עמודת התווים

אתה מחליט את האות הראשונה של 
הרשומה שאתה מחפש באמצעות התו 

הראשון שאתה מקיש.
ee בחר תו על ידי סיבוב  בגלגלת

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

הרשומה הראשונה ברשימה 
המתחילה באות הנבחרת מודגשת. 

אם ישנן רשומות זהות, מופיע התו 
השונה הבא. לדוגמה, עם רשומות 

 ,Christine -ו Christel כדוגמת
ההתחלות של השמות זהות. במקרה 

.I -ו E זה, תוצע לך אפשרות בין
ee בחר את התווים של רשומה שאתה

מחפש אחד אחרי השני ולחץ על  
לאישור.

 COMAND ,כאשר הבחירה נקייה
Online מחליפה אוטומטית לרשימת 

בחירה.
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ee  להשלמת החיפוש: החלק את
בגלגלת בקר ה- COMAND לסירוגין או 

לחץ והחזק את  עד שעמודת 
התווים נעלמת.

מופיעה רשימת הבחירה.
מידע אודות תו רשומה ) עמוד 298(.

חיפוש באמצעות לוח מקשי 
המספרים

אתה מחליט על האות הראשונה של 
הרשומה שאתה מחפש באמצעות התו 

הראשון שאתה מקיש.
ee לחץ על מקש המספר המתאים את

מספר הפעמים שצריך ואחד אחרי 
השני.

מידע נוסף על הקשת תו באמצעות לוח 
 מקשי המספרים )הקשה ישירה(

) עמוד 300(.
ישירות מהרשימה

אתה יכול להחליף לרשימה בכל עת 
במהלך הקשת תווי הרשומה.

ee -החלק את  בגלגלת בקר ה
COMAND לסירוגין או לחץ והחזק את 

 עד שעמודת התווים נעלמת.
או
ee.בחר  ולחץ  לאישור
ee  לבחירת רשומה: סובב את

בגלגלת בקר ה- COMAND עד 
שהרשומה המבוקשת מוארת ולחץ 

על  לאישור.
לבחירת מספר טלפון: סמל  מציין 

שרשומה מכירה יותר ממספר טלפון אחד.
ee בחר רשומה בספר הטלפונים עם סמל

 ולחץ  לאישור.
מופיעות רשומות משנה. סמל  

. משתנה ל- 

רשומת ספר טלפונים עם מספר רשומות
ee  בחר תת רשומה על די סיבוב

ולחיצה על  לאישור.
ee לחזרה לספר הטלפונים באמצעות

עמודת התווים: בחר  ברשימה 
ולחץ  לאישור.

או
ee.Back  לחץ על לחצן

שימוש בגלגל ההגה הרב תפקודי
ee לחיוג מספר מספר הטלפונים, ראה

בחוברת הוראות הפעלה נפרדת.
הצגת פירוט של רשומה

ee בחר רשומה ברשימת הבחירה על ידי
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

.COMAND
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  פרטים( ולחץ( Details בחר
לאישור.

מופיעה תצוגה מפורטת.
ee לסגירת התצוגה המפורטת: החלק

את  לסירוגין עד שהרשומה 
מודגשת שוב.

או
ee.Back  לחץ על לחצן

מחיקת רשומה מספר הטלפונים
אם הרשומה מכילה רק מספרי טלפון, היא 

נמחקת מספר הטלפונים וספר הכתובות.
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אם היא כוללת נתונים נוספים, כדוגמת 
יעד לניווט, הרשומה נמחקת בספר 

הטלפונים. בכל אופן, הרשומה נשמרת 
בספר הכתובות.

ee ידי בחר רשומה ברשימת הבחירה על 
ה-  בקר  בגלגלת  סיבוב  

.COMAND
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב
לאישור.

מופיעה הודעה השואלת האם למחוק 
את הרשומה.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם בחרת Yes )כן(, הרשומה נמחקת 
בהתאם לכללים המתוארים לעיל.

אם בחרת NO, התהליך יבוטל.
יצירת רשומה חדשה בספר הטלפונים

ee החלק לסירוגין את  בגלגלת בקר
ה- COMAND בספר הטלפונים עד 

שמופיעה רשימת הבחירה.
ee בחר ברשימת הבחירה את הסמל

מימין על ידי החלקת  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

ee רשומה חדשה( ולחץ( New entry בחר
על  לאישור.

eeבחר קטגוריה למספר, למשל 
Home )בית( ולחץ  לאישור.

eeבחר קטגוריה לטלפון, למשל 
Mobile )סלולארי( ולחץ  לאישור.

ee  המשך( ולחץ( Continue בחר
לאישור. מופיע תפריט הכנסת 

הנתונים עם שדה נתונים.

שדה נתונים נבחר עם סמן( 1)
עמודת תווים( 2)
ee.)298 עמוד ( הכנס תווים
ee  לשמירת רשומה: סובב את

בגלגלת בקר ה- COMAND לבחירת 
סמל  מעמודת התווים ולחץ  

לאישור.
הרשומה נוצרת בספר הטלפונים 

ובספר הכתובות.
הוספה לרשומה בספר הטלפונים

אתה יכול להוסיף מספרי טלפון לרשומה 
קיימת בספר הטלפונים.

ee ידי בחר רשומה ברשימת הבחירה על 
ה-  בקר  בגלגלת  סיבוב  

.COMAND
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee הוספת( Add telephone no. בחר
מספר טלפון( ולחץ  לאישור.

ee Home בחר קטגוריה למספר, למשל
)בית( ולחץ  לאישור.

ee Mobile בחר קטגוריה לטלפון, למשל
)סלולארי( ולחץ  לאישור.

ee  המשך( ולחץ( Continue בחר
לאישור.

מערכת COMAND Online שומרת את 
הנתונים אם יש פחות מ- 5 מספרים 

המשויכים לרשומה שאתה מחפש 
בקטגוריית המספרים הנבחרת.

אם שמורים חמישה מספרים לרשומה 
בקטגוריית המספר הנבחר, תופיע 

הודעה קופצת. אתה יכול לבחור האם 
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לשכתב את אחד מהמספרים 
הקיימים.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם תבחר Yes, תופיע רשימת בחירה 
המכילה 5 מספרים קיימים.

אם תבחר NO, התהליך יבוטל.
ee בחר את המספר לשכתוב על ידי סיבוב

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט הכנסת הנתונים. שדה 
הנתונים למספר הטלפון החדש מודגש.

ee.)298 עמוד ( הכנס תווים
ee.)299 עמוד ( שמירת רשומה

שימוש ברשימת השיחות
מבוא

 COMAND ,בעוד הטלפון נמצא בשימוש
Online שומרת רשימות פרטניות לשיחות 

הנכנסות והיוצאות כאחת )כולל שיחות 
שלא נענו(. רשימות השיחות אינן זמינות 

אלא אם הטלפון הסלולארי מחובר 
.COMAND Online -ל

COMAND Online תומכת בפרופיל 
Bluetooth® PBAP. מסיבה זאת, שים לב 

שהתנהגות המערכת שונה, במוחד כאשר 
.Bluetooth® הטלפוניה היא דרך ממשק

• טלפון נוחות או ®Bluetooth עם פרופיל 	
.Bluetooth® של PBAP

רשימות השיחות מורדות אוטומטית 
 COMAND מהטלפון הסלולארי על ידי

Online מיד עם חיבור הטלפון 
.COMAND Online -הסלולארי ל

COMAND Online מציגה רשומות ללא 
מידע זמן אם אלו הורדו בתצורת 

טלפוניית נוחות.
• 	 PBAP ללא פרופיל Bluetooth® טלפון

:Bluetooth® של
רשימות השיחות נוצרות ומוצגות על 

.COMAND Online ידי
 PBAP ללא פרופיל Bluetooth® לטלפוני   

של ®Bluetooth, רשימות השיחות ב- 
COMAND Online אינן מסונכרנות עם 
אלו של הטלפון הסלולארי. שיחות אלו 

יהיו ברשימת הטלפון הסלולארי שלך 
או לא, תלוי בדגם.

אם לא מחובר אף טלפון סלולארי, אזי    
Call lists רשימות השיחות יופיעו באפור 
ולא ניתן לבחור בהן. אם תחבר טלפון 
סלולארי ל- COMAND Online, השונה 
הקודמות  השיחות  רשימות  מהקודם, 
יימחקו  ורשומותיהם  הזמינות 
בטלפון  זמינים  עדיין  אלו  אוטומטית. 

הסלולארי עצמו.
אתה תהיה מסוגל לבחור פריטי תפריט    
מתאימים ברגע שהשיחות התקבלו או 

.COMAND Online -חויגו מ
הצגת שיחות שלא נענו בתצוגת 

COMAND אינה נתמכת בכל 
הטלפונים הסלולאריים.

פתיחת רשימת שיחות ובחירת 
רשומה

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee )רשימות שיחות( Call lists בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

 לאישור.
מופיע תפריט.

דוגמה: רשימה של מספרי טלפון נבחרים
לסגירת הרשימה( 1)
תאריך/שעה )אם קיימים(, סמלים ( 2)

)אם הוקצו( ומספר טלפון של 
הרשומה מודגשים

לאחזור אפשרויות( 3)
ee )שיחות נכנסות( Incoming calls בחר

או Calls dialed )שיחות שחויגו( על ידי 
סיבוב  ולחץ על  לאישור(.

הרשימה המתאימה מופיעה.
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אתה גם יכול לאחזר את הרשימה של    
שיחות שחויגו על ידי לחיצה על לחצן 

 כאשר מוצג התפריט הבסיסי של 
הטלפון. במקרה זה, הרשימה תציג 

מספרי טלפון בלבד.
ee  בחר רשומה על ידי סיבוב

.COMAND -בגלגלת בקר ה
ee. לחיוג מספר טלפון: לחץ על 
ee  לסגירת הרשימה: בחר בסמל

ולחץ  לאישור.
או
ee.Back  לחץ על לחצן

הצגת פירוט מרשומת רשימה
מערכת COMAND Online יכולה גם 

להראות רשומת רשימה מקוצרת 
במלואה.

ee בחר את רשומת הרשימה על ידי סיבוב
.COMAND -בגלגלת בקר ה 

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee  פרטים( ולחץ( Details בחר

לאישור.
מופיעה תצוגה מפורטת.

ee  לחזרה לרשימה: החלק את
לסירוגין עד שהרשומה מודגשת.

שמירת מספר טלפון
רשומה חדשה בספר הכתובות

לשיחות נכנסות מאדם שאינו רשום בספר 
הכתובות, COMAND Online מציגה את 
מספר הטלפון ברשימת השיחות. אתה 

יכול לשמור רשומה זאת.
ee פתח רשימת שיחות ובחר רשומה 

) עמוד 399(.
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר
ee רשומה חדשה( ולחץ( New entry בחר

על  לאישור.
ee Home בחר קטגוריה למספר, למשל

)בית( ולחץ  לאישור.

ee Mobile בחר קטגוריה לטלפון, למשל
)סלולארי( ולחץ  לאישור.

תצוגה )ספר קטגוריה מספר
טלפונים וספר 

כתובות(
 Not classified

לא מסווג
ללא סמל

Home בית
Work עבודה

קטגוריית 
טלפון

תצוגה )ספר 
טלפונים וספר 

כתובות(
 Not classified

לא מסווג
 Landline קו נייח

Mobile טלפון 
סלולארי

 

Car מכונית

ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר
מופיע תפריט הכנסת נתונים עם 

שדות נתונים.
שדה הנתונים עבור מספר הטלפון 

ממולא אוטומטית.

שדה נתונים עם סמן( 1)
מספר טלפון וסמל של קטגוריית ( 2)

הטלפון מוכנסים אוטומטית.
עמודת תווים( 3)
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הוספת מספרי מידע לרשומת ספר 
כתובות

לשיחות נכנסות מאדם שאינו רשום בספר 
הכתובות, COMAND Online מציגה את 
מספר הטלפון ברשימת השיחות. אתה 

יכול לשמור רשומה זאת.
ee פתח רשימת שיחות ובחר רשומה 

) עמוד 399(.
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר
Save השמירה נראית באפור אם    

רשומת הרשימה הנבחרת נשמרה 
כבר.

ee הוספת מספר(.Add telephone no בחר
טלפון( ולחץ  לאישור.

ee Home בחר קטגוריה למספר, למשל
)בית( ולחץ  לאישור.

ee Mobile בחר קטגוריה לטלפון, למשל
)סלולארי( ולחץ  לאישור.

ee.Save בחר 
מופיע תפריט החיפוש עבור רשומות 

ספר הכתובות.
ee חפש את הרשומה המבוקשת 

) עמוד 396(.
ee מערכת . בסיום החיפוש, לחץ 

COMAND Online שומרת את הנתונים 
אם יש פחות מ- 5 מספרים המשויכים 

לרשומה שאתה מחפש בקטגוריית 
המספרים הנבחרת. תופיע הודעה 

המעידה על כך. אם 5 מספרים 
שמורים עבור הרשומה שאותה אתה 
מחפש, תופיע הודעה שתשאל אותך 

האם אתה רוצה לשכתב את אחד 
מהמספרים הקיימים.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

 ,Yes אם נבחרה האפשרות של
מופיעה רשימת בחירה עם חמשת 

המספרים הקיימים.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

ee בחר את המספר לשכתוב על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מערכת COMAND Online משכתבת 

את המספר הנבחר עם נתונים חדשים.
מחיקת רשימות השיחות

 Bluetooth® אם אתה משתמש בטלפון
שאינו תומך בפרופיל PBAP של 

®Bluetooth, רשימות השיחות נוצרות 

ומנוהלות על ידי COMAND Online. אתה 
יכול למחוק רשימות שיחות אלו ב- 

.COMAND Online
 אינך יכול למחוק רשימות שיחות 

.COMAND Online -מ
• אם מכשיר ®Bluetooth המחובר תומך 	

Bluetooth® של PBAP בפרופיל
• בתצורת טלפוניית נוחות	
ee )רשימות שיחות( Call lists בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ על  לאישור.
ee מחיקת( Delete call lists -בחר ב

רשימות שיחות( ולחץ  לאישור.
מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך 

למחוק את כל רשימות השיחות.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם בחרת ב- Yes, הרשומה נמחקת.

אם תבחר NO, התהליך יבוטל.
אם תמחק רשימות שיחות אלו    

מהטלפון הסלולארי )ראה הוראות 
הפעלה נפרדות של הטלפון 

 COMAND Online ,)הסלולארי
מעדכנת את תצוגת רשימת השיחות 

בפעם הבאה שתחובר.

שימוש ברשימת החיוגים המהירים
שמירת רשומה

אתה יכול להקצות ברשימת החיוגים 
המהירים 10 מספרים מוגדרים מראש )9 

– 0(. למטרה זו עומדות לרשותך שתי 
אפשרויות.

אפשרות 1:
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ee חיפוש אחר רשומה בספר הטלפונים
בתוך ספר הטלפונים ) עמוד 396(.

ee ,יש מספר מספרי טלפון אם לרשומה 
בחר את המספר המבוקש על ידי סיבוב 

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
 COMAND ולחץ  לאישור.

מופיע תפריט.
ee חיוג מהיר( על ידי( Speed dial בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
 COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט.

תפריט חיוג מהיר
ee חיוגים( Assign speed dial preset בחר

מהירים מוקצים מראש( ולחץ  
לאישור.

מופיעה רשימת החיוגים המהירים. 
רשומת ספר הטלפונים הנבחרת 

מופיעה בחלק העליון. החיוג המהיר 
החופשי הבא המוגדר מראש מודגש.

ee חיוג מהיר( Speed dial preset בחר
מוגדר מראש( על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

רשומת ספר הטלפונים שמורה 
בחיוגים המהירים המוגדרים מראש.

אפשרות 2
ee :אחזר את התפריט הבסיסי של הטלפון

• טלפוניית נוחות  ) עמוד 388(	
• טלפוניה באמצעות ממשק 	

®( Bluetooth עמוד 386(

ee רשימות של שיחות( על( Call lists בחר
ידי החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee חיוגים מהירים( Speed dial preset בחר
 מוגדרים מראש( ולחץ  לאישור.
מופיעה רשימת החיוגים המהירים.

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee חיוגים( Assign speed dial preset בחר

מהירים מוקצים מראש( ולחץ  
 לאישור.

מופיעה רשימת החיוגים המהירים. 
רשומת ספר הטלפונים הנבחרת 

מופיעה בחלק העליון. החיוג המהיר 
החופשי הבא המוגדר מראש מודגש.

ee חיוג מהיר( Speed dial preset בחר
מוגדר מראש( על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור.

רשומת ספר הטלפונים שמורה 
בחיוגים המהירים המוגדרים מראש.

שימוש בחיוג מהיר מוגדר מראש 
לביצוע שיחה

רשימת החיוגים המהירים מכילה רשומות 
שמורות מספר הטלפונים ) עמוד 401(.

אפשרות 1:
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ee לחץ על אחד ממקשי המספרים לפרק
זמן העולה על שתי שניות.

התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את 
הרשומה שנבחרה. פעולה זו מתחילה 

את החיוג.
אפשרות 2:

ee אחזר את התפריט הבסיסי של
הטלפון: 

• טלפוניית נוחות ) עמוד 388(	
• טלפוניה באמצעות ממשק 	

®( Bluetooth עמוד 386(

ee רשימות של שיחות( על( Call lists בחר
ידי החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
 לאישור.

מופיעה רשימת החיוגים המהירים.
ee רשימה( Speed dial preset list בחר

מוגדרת מראש של חיוגים מהירים( על 
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

 COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה רשימת החיוגים המהירים.

ee  מוגדר מראש( ולחץ( Preset בחר
 לאישור.

התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את 
הרשומה שנבחרה. פעולה זו מתחילה 

את החיוג.
מחיקת חיוג מהיר מוגדר מראש

ee למחיקת מספר חיוג מהיר: בחר
Delete speed dial preset )מחיקת 

חיוגים מהירים מוגדרים מראש( 
בתפריט החיוגים המהירים על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

החיוגים המהירים המוגדרים מראש 
נמחקים.

ee :למחיקת כל מספרי החיוג המהיר
 Delete all speed dial preset בחר

)מחיקת כל החיוגים המהירים 
המוגדרים מראש( בתפריט החיוגים 

המהירים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ על  

לאישור.
אתה תישאל האם אתה רוצה 

להמשיך.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם תבחר Yes, כל החיוגים המהירים 
המוגדרים מראש יימחקו מרשימת 

החיוגים המהירים.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

)SMS( הודעות טקסט
מידע ודרישות

על מנת להשתמש בתפקודים, חובה 
שיתקיימו התנאים הבאים:

סוג 
טלפוניה

תנאים

טלפוניה 
באמצעות 

ממשק 
Bluetooth®

• הטלפון הסלולארי 	
®Bluetooth תומך 

בפרופיל MAP של 
®Bluetooth )פרופיל 

גישה להודעות(
טלפוניית 

נוחות
• תושבת הטלפון 	

הסלולארי תומכת 
.SMS בתפקוד

• הטלפון הסלולארי 	
מחובר לתושבתו 

.COMAND Online -ו
• 	.PIN -הוקש מספר ה
• הטלפון הסלולארי 	

מחובר לרשת טלפונים 
סלולאריים.

כאשר הטלפון הסלולארי מחובר, 30 
ההודעות האחרונות השמורות עכשווית 

בטלפון מוטענות לתיבת ההודעות 
.COMAND Online הנכנסות של

אם מתקיימים התנאים לעיל, הודעת מלל 
חדשה מופיעה בתיבת ההודעות הנכנסות 
של COMAND Online. בנוסף, נשמע אות 

. הסמל נעלם  קולי / מופיע סמל 
לאחר שקראת את הודעת הטקסט. סמל 

הדואר  מוצג אם זיכרון הודעות 
ה- SMS מלא. הסמל נעלם לאחר מחיקת 

הודעה אחת לפחות.
לטלפוניה דרך מכלל MB SAP מאושר    

 data-enabled MB SAP( נתונים
module(, ראה בחוברת הוראות 

ההפעלה הנפרדות.
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COMAND Online עשויה שלא לטעון    
את כל ההודעות העדכניות ביותר:

הדבר עלול להתרחש במקרים יוצאים מן 
הכלל, לדוגמה כאשר משתמשים 

בטלפונים סלולאריים/תושבות מסוימים 
ואם תיבת ההודעות הנכנסות של הטלפון 

הסלולארי יכולה להכיל מספר רב של 
הודעות טקסט.

למידע נוסף על טלפונים סלולאריים    
מתאימים ותושבות טלפונים 

סלולאריים, אנא צור קשר עם השירות 
של מרצדס או בקר באתר האינטרנט 

http:// www. :בכתובת
.mercedesbenz.com/connect
הצגת תיבת ההודעות הנכנסות 

)SMS(
אחזור תיבת ההודעות הנכנסות

)SMS( תיבת ההודעות הנכנסות של הודעות טקסט
ee. לחץ על לחצן תפקוד 
ee )הודעת טקסט קצרה( SMS בחר

בתפריט הבסיסי של הטלפון על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ על  לאישור.
מופיעה תיבת ההודעות הנכנסות.

)SMS( קריאת הודעת טקסט
ee אחזור תיבת ההודעות הנכנסות 

) עמוד 404(
ee )הודעות טקסט( text message בחר

בתיבת ההודעות הנכנסות על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

 COMAND ולחץ על  לאישור.
הודעת הטקסט מופיעה.

ee לסריקה בתוך התצוגה או בחירת
מספרי טלפון בהודעה הכתובה: 

סובב את  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

התצוגה נגללת מעל או מתחת לקו, או 
מדלגת למספר הטלפון הקודם או 

הבא ומדגישה אותו אוטומטית.
ee  לחזרה לרשימה: בחר בסמל

ולחץ  לאישור או לחץ על לחצן 
.Back 

תפקוד הקראה קולית של הודעת 
טקסט

הגדרות תפקוד הקראה בקול:
• שפה ) עמוד 306(	
• מהירות ) עמוד 305(	
ee לחץ על  בעוד הודעת הטקסט

מוצגת, בחר Read aloud )הקראה 
בקול( ולחץ  לאישור.

COMAND Online מקריאה בקול את 
הודעת הטקסט.

ee לביטול תפקוד ההקראה בקול: לחץ
. על לחצן 

או
ee Cancel בחר בתפקוד , לחץ על 

read-aloud function )ביטול תפקוד 
ההקראה בקול( ולחץ  לאישור.

שולח הודעות או תצוגת טקסט
אתה יכול להחליף בין הצגת הטקסט לבין 

שולח הודעת הטקסט או תוכן הודעת 
הטקסט.

תצוגת השולח מציגה את שולח הודעת 
הטקסט. אם השולח שמור בספר 

הטלפונים של COMAND Online, מוצג 
השם. תצוגת הטקסט מראה את המילים 

הראשונות של הודעת הטקסט.
ee בחר בהודעת הטקסט בתיבת

ההודעות הנכנסות על ידי סיבוב  
.COMAND -בגלגלת בקר ה

ee להחלפה לתצוגת טקסט: בחר את
סמל הרשימה מימין להודעת הטקסט 

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee תצוגת טקסט( ולחץ( Display text בחר
 לאישור.

התצוגה משתנית.
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ee להחלפה לתצוגת השולח: בחר את
סמל הרשימה מימין להודעת הטקסט 

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  תצוגה( ולחץ( Display sender בחר
 לאישור.

התצוגה משתנית.
ee על מנת לחזור לתפריט הטלפון

. הבסיסי: לחץ על לחצן 
הצגת פרטים ומספרי טלפון

מערכת COMAND Online יכולה גם 
להראות תצוגת שולח מקוצרת במלואה.

ee בחר בהודעת הטקסט בתיבת
ההודעות הנכנסות על ידי סיבוב  

.COMAND -בגלגלת בקר ה
ee בחר את סמל הרשימה מימין להודעת

הטקסט על ידי החלקת  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

ee  פרטים( ולחץ( Details בחר
 לאישור.

מופיעה תצוגה מפורטת.
ee לסגירת הצפייה המפורטת: החלק

.COMAND -את  בגלגלת בקר ה
ee על מנת לחזור לתפריט הטלפון

. הבסיסי: לחץ על לחצן 
ניהול הודעות טקסט

חיוג לשולח הודעת הטקסט
ee COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

כאשר הודעת הטקסט מוצגת.
ee צלצל לשולח( ולחץ( Call sender בחר

 לאישור.
הטלפון מבצע את החיוג לשולח.

שימוש במספרי הטלפון שבטקסט

רצף מספרי הניתן לשימוש( 1)
במספרים מודגשים באדום בהודעות 

טקסט ניתן להשתמש.
ee בחר במספר הניתן לשימוש כאשר

הודעת הטקסט מוצגת.
ee COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

ובחר Use )השתמש(.
ee.)חייג( Call בחר 

הטלפון מבצע את החיוג.
יתכן שרצף מספרי מודגש לא יכיל    

מספר טלפון.
 New“ אתה יכול להשתמש בתפקודי   
 “.Add no“ רשומה חדשה( או( “entry

)הוסף מספר( כדי לשמור מספר זה או 
להוסיפו לרשומה קיימת.

שמירת שולח הודעת הטקסט בספר 
הטלפונים

תפקוד זה אינו זמין אם מספר הטלפון של 
השולח שמור כבר בספר הכתובות.

ee COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
כאשר הודעת הטקסט מוצגת.

ee )שמור מספר( Save number בחר
ולחץ  לאישור.

ee רשומה חדשה( ולחץ( New entry בחר
על  לאישור.

ee שמור את מספר הטלפון 
) עמוד 400(

הוספת שולח הודעת הטקסט 
לרשומה בספר הטלפונים

ee COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
כאשר הודעת הטקסט מוצגת.

ee )שמור מספר( Save number בחר
ולחץ  לאישור.

ee הוספת מספר(.Add telephone no בחר
טלפון( ולחץ  לאישור.

ee Selecting a number“ התחל משלב
( “category עמוד 398(.

)SMS( מחיקת הודעת טקסט
ee בחר בהודעת הטקסט בתיבת

ההודעות הנכנסות על ידי סיבוב  
.COMAND -בגלגלת בקר ה
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ee בחר את סמל הרשימה מימין להודעת
הטקסט על ידי החלקת  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב
 לאישור.

מופיעה הודעת מחיקה.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר ב- Yes, הודעת הטקסט 

נמחקת.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

תפקוד מחיקה זה אינו נתמך בכל    
הטלפונים הסלולאריים. מופיעה 

הודעת Delete failed )המחיקה 
נכשלה(.

שימוש בספר הכתובות
מבוא

ספר הכתובות מארגן ושומר רשומות 
המוכנסות ממקורות שונים )טלפונים 

 ,USB סלולאריים, כרטיסי זיכרון, התקני
ספר טלפונים COMAND, מערכת ניווט(.

אתה יכול להשתמש ברשומות אלו לביצוע 
שיחות טלפון ולניווט.

מספרים של אנשי קשר בספר    
הכתובות: ספר הכתובות יכול להכיל 

4,000 אנשי קשר בסה“כ.
1,500 רשומות שמורות בספר 

הכתובות לשם:
• אנשי קשר מהטלפון הסלולארי	
• אנשי קשר שאתה יוצר ב- 	

COMAND או מיבא ממקורות 
אחרים.

ה- 1,000 הנותרים מוקצות על ידי 
COMAND על פי הצורך.

תצוגת אנשי הקשר מהטלפון    
הסלולארי: אנשי קשר המורדים 

מהטלפון הסלולארי נשארים בספר 
הכתובות גם אם תנתק את הטלפון 

הסלולארי מ- COMAND Online. אנשי 
קשר שהיו זמינים קודם לכן ניתן להציג 

מיד עם חיבורו מחדש של הטלפון 
הסלולארי. COMAND Online מורידה 
שוב אנשי קשר כך שניתן יהיה להציג 

אנשי קשר חדשים שנוספו לטלפון 
הסלולארי.

עם חיבורו של טלפון סלולארי חדש 
ל- COMAND, כל אנשי הקשר 

מהטלפון הסלולארי הקודם מוחלפים 
על ידי אלו מספר הכתובות של 

הטלפון החדש.
רשומות ספר הכתובות נשאר שמור 
אם מנתקים את הטלפון הסלולארי. 

מסיבה זאת, מחק נתונים אישיים 
באמצעות תפקוד Reset )איפוס( לפני 
מכירת הרכב, לדוגמה ) עמוד 308(.

אחזור ספר הכתובות
באמצעות לחצן התפקוד:

ee. לחץ על לחצן תפקוד 
אתה תראה או את התפריט הבסיסי 

של הטלפון או את ספר הכתובות, תלוי 
איזה מהם היה האחרון פעיל.

ee ,אם מוצג התפריט הבסיסי של הטלפון
. לחץ שוב על לחצן התפקוד 

שימוש בתפריט הבסיסי של הטלפון:
ee כאשר התפריט הבסיסי של הטלפון

מוצג, בחר Tel )טלפון( על ידי החלקת 
 בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ 

על  לאישור.
ee )ספר כתובות( Address book בחר

מתוך תפריט רשומת הכתובת ולחץ 
 לאישור.

ספר כתובות על רשומת ספר כתובות  ונתוני 
 שניתן לנווט אליהם.

ee לדפדוף בספר הכתובות: סובב את
.COMAND -בגלגלת בקר ה 

ee לסגירת ספר הכתובות: לחץ על
. לחצן 
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רשומת ספר הכתובות יכולה להכיל    
את המידע הבא:

• שם משפחה	
• שם פרטי	
• חברה	
• שתי כתובות	
• קואורדינטות	
• עד 5 מספרי טלפון	

חיפוש רשומה חדשה בספר הכתובות

חיפוש תפריט באמצעות עמודת התווים
 רשומה בספר הכתובות( 1)
 נתוני כתובת מלאים ממערכת ( 2)

הניווט
עמודת תווים( 3)
 רשומה ספר הטלפונים בטלפון ( 4)

הסלולארי
רשומה עם תגית קולית( 5)

לסמלים נוספים, ראה בסקירת הסמלים 
) עמוד 396(.

ee)396 עמוד ( חיפוש רשומה
יצירת רשומה חדשה בספר הכתובות

אתה יכול להכניס ישירות נתוני כתובת 
לתוך ספר הכתובות. אם תשמור מספרי 

 ,COMAND טלפון בספר הטלפונים של
אלו נשמרים גם בספר הכתובות. אם 
תשמור יעדי ניווט, COMAND יוצרת 

רשומת ספר כתובות הכולל את נתוני 
הכתובת המלאים שניתן לנווט אליהם.

ee.)406 עמוד ( אחזור ספר הכתובות

ee חדש( בספר הכתובות על( New בחר
ידי החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיע תפריט הכנסת הנתונים עם 
שדות נתונים.

תפריט הכנסת נתונים עם שדות נתונים
שדה נתונים נבחר עם סמן( 1)
עמודת תווים( 2)
ee.)298 עמוד ( הכנס תווים
ee.)299 עמוד ( שמירת רשומה

מחיקת רשומה בספר הכתובות
ee )מחיקה( Delete אפשרות 1: בחר

בספר הכתובות על ידי החלקת  
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
ee אפשרות 2: חפש אחר רשומת ספר

הכתובות ) עמוד 396(.
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב
לאישור.

ללא קשר לאפשרות הנבחרת, יופיע 
מסך קופץ.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם תבחר YES, הרשומה תבוטל.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.
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תצוגת פירוט לרשומה בספר 
הכתובות

בחירת רשומה

תצוגה מפורטת של ספר כתובות
לחזרה לתפריט הקודם( 1)
 פרטים עיסקיים( 2)
סמל רשימה )אפשרויות חיוג(( 3)
ee חפש אחר רשומה בספר הכתובות 

) עמוד 396(.
ee בחר רשומה ברשימת הבחירה על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

או
ee.)406 עמוד ( אחזור ספר הכתובות
ee  בחר רשומה על ידי סיבוב

.COMAND -בגלגלת בקר ה
ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

מופיעה תצוגה מפורטת.
התחלת הכוונת מסלול לכתובת

ee בחר בשדה נתוני הכתובת על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
המסלול לכתובת היעד מחושבת 

 והכוונת המסלול מתחילה 
) עמוד 321(.

חיוג למספר טלפון
ee בחר בשדה נתוני מספר טלפון על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

הפעולה מתחילה את החיוג ואתה יכול 
לבצע את השיחה ) עמוד 392(.

הצגת פרטים של רשומת ספר 
הכתובות

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee  פרטים( ולחץ( Details בחר

לאישור.
התצוגה מופיעה בשלמותה.

ee לסגירת התצוגה המפורטת:  לחץ
.Back  על לחצן

שינוי רשומה בספר הכתובות
ee אפשרות 1: חפש אחר רשומת ספר

הכתובות ) עמוד 396(.
ee בחר רשומה ברשימת הבחירה על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט.

ee.עריכה( ולחץ  לאישור( Edit בחר
ee אפשרות 2: אחזר את התצוגה

 המלאה לרשומה בספר הכתובות 
) עמוד 408(.

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee.עריכה( ולחץ  לאישור( Edit בחר

בשני המקרים, מופיע תפריט הכנסת 
הנתונים הכולל שדות נתונים.

מידע אודות תו רשומה ) עמוד 298(.
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שינוי הקטגוריה של שדה נתוני מספר 
טלפון

ee תצוגת פירוט לרשומה בספר הכתובות
) עמוד 408(.

ee.בחר בשדה נתוני מספר הטלפון
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee החלפת( Change category בחר
קטגוריה( ולחץ  לאישור.

ee .Home בחר קטגוריית מספר, למשל
“בית“.

ee בחר את קטגוריית הטלפון, למשל
Mobile טלפון נייד.

ee )מועדף( Preferred אם מתבקש, בחר
ולחץ  לאישור.

בתלות במצב הקודם, הפעל  או 
נטרל / את האפשרות. מספר הטלפון 
מוצג כמספר הראשון בספר הטלפונים 

וניתן לחייגו מיידית.
ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר

הקטגוריה החדשה שמורה.
חיוג למספר השמור ברשומה

תנאים
הטלפון הסלולארי חייב להיות:

•  בתושבת הטלפון הסלולארי 	
) עמוד 386(

• 	 Bluetooth® או מחובר דרך ממשק 
) עמוד 381(

חיוג מספר
ee תצוגה מפורטת לרשומה בספר

הכתובות ) עמוד 408(.
ee בחר שדה נתוני מספר טלפון על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee -לחץ על  בגלגלת בקר ה
COMAND לאישור.

או
ee בחר את סמל הרשימה מימין לשדה

הנתונים על ידי החלקת  בגלגלת 
.COMAND -בקר ה

ee -לחץ על  בגלגלת בקר ה
COMAND לאישור.

ee.שיחה( ולחץ  לאישור( Call בחר
הטלפון מבצע את החיוג. התצוגה 

מתחלפת לתצורת טלפון.
שמירת מספר טלפון כמספר חיוג 

מהיר
ee תצוגה מפורטת לרשומה בספר

הכתובות ) עמוד 408(.
ee בחר שדה נתוני מספר טלפון על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee בחר את סמל הרשימה מימין לשדה
הנתונים על ידי החלקת  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

ee  חיוג מהיר( ולחץ( Speed dial בחר
לאישור.

כעת אתה יכול לשמור מספר באחת 
מ- 10 המקומות המוגדרים מראש 

לחיוג מהיר ) עמוד 401(.
התחלת הכוונת מסלול לרשומה

ספר כתובת על נתונים שניתן לנווט על 
פיהם

תפקוד זה זמין מיד עם שמירת היעד 
בזיכרות היעדים ) עמוד 360(.

ee חפש אחר רשומה בספר הכתובות עם
 סמל  ובחר אותו מתוך הרשימה 

) עמוד 407(.
ee תצוגה מפורטת לרשומה בספר

הכתובות ) עמוד 408(.
ee בחר בשדה נתוני הכתובת על ידי סיבוב

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

הכוונת המסלול מתחילה.
או
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  ניווט( ולחץ( Navigate בחר
לאישור.

הכוונת המסלול מתחילה.
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רשומת ספר כתובות ללא נתונים 
שניתן לנווט על פיהם

גם את הכוונת המסלול ניתן להפעיל 
. אם  לרשומת ספר הכתובות ללא סמל 

נתוני הכתובת או השמות אינם תואמים 
 COMAND Online ,את המפה הדיגיטלית

מבקשת ממך להזין שוב את הכתובת.
ee)317 עמוד ( הכנס את כתובת היעד
eeהתחל בהכוונת מסלול הנסיעה

הכתובת לניווט אליה נוספת 
אוטומטית לרשומת ספר הכתובות.

זה יספק לך רשומת ספר כתובות    
המתאימה לניווט. אם שינית את נתוני 

הכתובת בתפריט רשות הכתובת, 
מערכת הניווט משתמשת בנתוני 

הכתובת ששונו במקום כתובת הדואר 
בתחילת פעולתה הבאה, בתחילת 

הניווט לכן עליך לבדוק תמיד את ספר 
הכתובות כדי לוודא שכתובת היעד 

מתאימה ליעד שאתה מבקש.
תגיות קוליות

מבוא
אתה יכול להכניס תגיות קוליות באמצעות 

לינגואטרוניק )ראה חוברת הוראות 
הפעלה נפרדת(. עם הקצאתה של תגית 

קולית לרשומה בספר הכתובות, אתה יכול 
לאחזר אותה קולית ולחייג מספר טלפון, 

לדוגמה.
ביכולתך להוסיף תגית קולית אחת עבור 

כל רשומה בספר הכתובות.
הוספה או שינוי של תגית קולית

ee חפש את רשומת ספר הכתובות עם או
בלי תגית קולית  ) עמוד 407(.

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee  תגית קולית( ולחץ( Voice tag בחר

לאישור.
ee )הוספה או שינוי( Add or Change בחר

ולחץ  לאישור.
ההפעלה שלאחר מכן מבוצעת 

בבקרה קולית.
לינגואטרוניק מנחה אותך במהלך הדו 

שיח.

מחיקת תגית קולית
ee חפש את רשומת ספר הכתובות עם או

בלי תגית קולית ) עמוד 407(.
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  תגית קולית( ולחץ( Voice tag בחר
לאישור.

ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב
 לאישור.

מופיעה הודעת מחיקה.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
 COMAND Online ,YES אם תבחר

מבטלת את התגית הקולית.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

האזנה לתגית קולית
ee חפש את רשומת ספר הכתובות עם או

בלי תגית קולית ) עמוד 407(.
ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה

על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee  תגית קולית( ולחץ( Voice tag בחר
לאישור.

ee.האזן( ולחץ  לאישור( Listen בחר
אתה תשמע את התגית הקולית.

יבוא רשומות ספר הטלפונים
תפקוד זה מאפשר לך לשמור בספר 

הכתובות רשומות מספר הטלפונים של 
הטלפון הסלולארי.

מקורות אפשריים הם:
• הטלפון הסלולארי	
• כרטיס הזיכרון	
• 	USB התקן
• 	Bluetooth® ממשק
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רשומות ספר הטלפונים המובאות 
מצוינות בספר הטלפון על ידי סמלים 

 שונים.
) עמוד 396(.

ee חפש רשומה בספר הטלפונים של
הטלפון הסלולארי  ) עמוד 396(.

ee בחר את סמל הרשימה מימין לרשומה
על ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
ee )שמירת רשומה( Save entry בחר

ולחץ  לאישור.
מופיעה הודעת Data saved )הנתונים 

נשמרו(. רשומת ספר הטלפונים 
שמורה עכשיו ברשומת ספר 

הכתובות.
. סמל  מוחלף על ידי סמל 

יבוא אנשי קשר
מידע ודרישות

 )V אתה יכול ליבא אנשי קשר )כרטיסי
מכרטיס הזיכרון מהתקן USB לתוך ספר 

הכתובות או לקבל כרטיסי V דרך 
.Bluetooth®

ניתן ליבא לספר הכתובות עד 2,500    
רשומות. הודעה מידעת אותך אם 

הגעת למספר המרבי. אז יהיה עליך 
למחוק רשומות על מנת ליבא רשומות 

חדשות ) עמוד 407(.
בתלות במקור נתוני הקשר, ישימות 

דרישות שונות:

תנאיםמקור
כרטיס הזיכרון SD מוכנס כרטיס זיכרון

במקומו ) עמוד 463(. 
הוא כולל פירוט אנשי 

קשר מיובאים.
USB מוכנס התקן USB -התקן ה

לשקע ( USB עמוד 
463(. הוא כולל פירוט 

אנשי קשר מיובאים.
דרישות לקבלת כרטיסי V דרך 

Bluetooth®

אתה יכול לקבל כרטיסי V מהתקנים 
)למשל מחשב PC( התומכים בשליחת 

.Bluetooth® דרך V כרטיסי

 COMAND -אין צורך לרשום את ההתקן ב
כדי שיפעל.

אנא זכור תמיד את הנקודות הבאות:
• ®Bluetooth חייבת להיות מופעלת 	

 ;Bluetooth® ובהתקן COMAND -ב
ראה הוראות הפעלה נפרדות של 

ההתקן.
• התקן ה- ®Bluetooth חייב להיות 	

מסוגל לשלוח כרטיסי V דרך 
®Bluetooth )ראה הוראות הפעלה 

נפרדות של ההתקן(.
• התקן ®Bluetooth ברכב חייב להיות 	

פעיל.
יבוא מכרטיס הזיכרון או התקן 

USB -ה
לרשומות המיובאות מכרטיס הזיכרון או 

. מהתקן USB יש את הסמל 
על מנת ליבא כרטיסי V, חובה שיתקיימו 

התנאים הבאים:
• כרטיסי V )קבצי vcf( ניתן למקם 	

 COMAND .במדריך הראשי או בתיקיות
מאפשרת לך לבחור ישירות את 

התיקיות המתאימות.
• לכרטיסי V חובה שתהיה סיומת 	

.)vcf.“(
קובץ vcf אחד יכול להכיל מספר    

כרטיסי V. מערכת COMAND תומכת 
בכרטיסי V בגרסה 2.1 ו- 3.0.

ee ,בספר הכתובות או Address book בחר
אם מוצג התפריט הבסיסי של הטלפון, 

בחר Telephone )טלפון( על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.
ee )יבוא אנשי קשר( Import contacts בחר

ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט.

ee מכרטיס( From the memory card בחר
הזיכרון( או From USB device )מהתקן 

USB( בתפריט על ידי סיבוב  
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בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ  
לאישור.

ee הוספה או( Add or Overwrite בחר
שכתוב( ולחץ  לאישור.

הוסף את הפריטים המיובאים מכרטיס 
הזיכרון או מהתקן USB לתוך ספר 

הכתובות.
תפקוד Overwrite מייבא את הרשומות 

 USB -מכרטיס הזיכרון או התקן ה
ומשכתב את כל הרשומות בספר 

. הרשומות  הכתובות בעלי סמל 
הקודמות לא יהיו קיימות עוד.

לאחר שנתוני אנשי הקשר יובאו 
בהצלחה, אתה תראה הודעה מציינת 
זאת. מוצג ספר הכתובות או התפריט 

הבסיסי של הטלפון המתאים.
אתה יכול לבחור Overwrite )שכתוב(    

אם ספר הכתובות מכיל כבר את 
הרשומות המתאימות. הודעה מיידעת 

אותך אם ספר הכתובות מלא.
Bluetooth® דרך V קבלת כרטיס

ee ,בספר הכתובות או Address book בחר
אם מוצג התפריט הבסיסי של הטלפון, 

בחר Telephone )טלפון( על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

 בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט.

ee )יבוא אנשי קשר( Import contacts בחר
ולחץ  לאישור.

ee קבל( Receive business cards בחר
כרטיסי ביקור( על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור.

זה קוטע את חיבור ®Bluetooth בין 
COMAND והטלפון הסלולארי הפעיל 

שלך. בכל אופן, COMAND מוכנה 
 Bluetooth® מהתקן V לקבלת כרטיסי

אחר )מחשב PC, טלפון סלולארי(.
ee התחל את העברת הנתונים או התקן

ה- ®Bluetooth החיצוני )ראה חוברת 
הוראות הפעלה נפרדת(.

מספר כרטיסי ה- V שהתקבלו מוצג.
ee לסיום הקבלה: לחץ על לחצן  או

.  )Back( על לחצן חזרה
 COMAND אז תחבר מחדש מערכת

Online את הטלפון הסלולארי.
 כרטיסי V שהתקבלו מזוהים על ידי סמל 

( בספר הכתובות. (
אם אתה מחליף לתפקוד ראשי אחר,    
 ,V למשל ניווט, תוך כדי קבלת כרטיסי

הקבלה של כרטיסי ה- V תסתיים.
מחיקת אנשי קשר

ee ,בספר הכתובות או Address book בחר
אם מוצג התפריט הבסיסי של הטלפון, 

בחר Telephone )טלפון( על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.
מופיע תפריט.

ee מחיקת( Delete contacts -בחר ב
אנשי קשר( ולחץ  לאישור.

ee :בחר באחת מהאפשרויות הבאות
• Internal contacts אנשי קשר 	

פנימיים
• 	 Contacts from storage device

אנשי קשר מהתקן אחסון
• Received business cards כרטיסי 	

ביקור שהתקבלו
• Delete all מחיקת כל אנשי הקשר	

מופיעה הודעה המתאימה לבחירתך.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר ב- Yes )כן(, אנשי הקשר 

נמחקים בהתאם לבחירתך.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.
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הפעלת/נטרול יבוא אנשי קשר

אתה יכול להחליט האם אנשי הקשר 
 COMAND Online -ייובאו אוטומטית ל

כאשר אתה מחבר את הטלפון הסלולארי, 
או האם לעכב את היבוא.

חיבור טלפון סלולארי ) עמוד 381(
ee טלפון( בתפריט הבסיסי של( Tel בחר

הטלפון על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט.

ee Import contacts <my phone> בחר
)יבוא אנשי קשר – הטלפון שלי( ולחץ 

 לאישור. או שתאפשר העלאת 
נתונים אוטומטית  או שתעכב את 

התפקוד /.
אם אינך רוצה לשמור אנשי קשר רגישים 

בספר הכתובות, פעל בצורה הבאה:
ee -חבר את הטלפון הסלולארי ל

.COMAND Online
אנשי הקשר מיובאים אוטומטית לספר 

הכתובות.
ee מחק את אנשי הקשר הרגישים מספר

הכתובות.
ee מתפקוד Import contacts החלף את

./ OFF -ל >my phone<
כאשר אתה מחבר חזרה את הטלפון 

 ,COMAND Online -הסלולארי שלך ל
לא ייובאו אנשי קשר, כולל אלו שכבר 

נוספו.
הפעלת/נטרול התצוגה של פרטי 

אנשי קשר )פרטיות(
הגדרת Hide data )הסתרת נתונים( 

מאפשרת לך לקבוע האם טלפון וכתובת 
יופיעו בצג או לא. פירוש הדבר הוא, למשל, 

אתה יכול למנוע מנוסע לראות את שם 
המחייג אליך.

להפעלת התפקוד יש את ההשלכות 
הבאות:

• נתוני ספר הטלפונים וספר הכתובות 	
מהטלפון הסלולארי מוסתרים. פירוש 

הדבר שלא ניתן להשתמש בהם 
לביצוע שיחות, לשלוח הודעות או 

לשם ניווט.
עדיין תהיה לך גישה לספר הטלפונים 

 ולספר הכתובות השמורים 
.COMAND Online -ב

• בעת קבלת שיחה, שם המחייג אינו 	
מוצג, אפילו אם יש רשומה בספר 

הכתובות למספר של השיחה הנכנסת.
• בעת ביצוע שיחה על ידי הקשת מספר 	

הטלפון, שם האשם שאליו אתה 
מתקשר לא יוצג, אפילו אם יש רשומה 

בספר הכתובות למספר זה.
• רשימות השיחות מוסתרות.	
• תפקוד החיוג החוזר איננו אפשרי.	
• הרשימה של הודעת הטקסט 	

שהתקבלה מוסתרת.
הודעת הטקסט הנכנסת עדיין 

מוסתרת.
זה אפשרי רק אם מחובר הטלפון 

הסלולארי התומך בפרופיל SAP. בכל 
אופן, מספר הטלפון אינו נראה ולא 

נגיש במהירות, למשל על ידי הנוסע.

חיבור טלפון סלולארי ) עמוד 381(
ee טלפון( בתפריט הבסיסי של( Tel בחר

הטלפון על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט.
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ee Hide data להסתרת פרטים: בחר
 >my phone< הסתרת נתונים( בחר(

)הטלפון שלי( ולחץ  לאישור.
אתה או שתאפשר  או תמנע / את 

הגישה לפרטי הכתובת.

קשר לחברת מרצדס
מבוא

Mercedes-Benz Contact )קשר לחברת 
מרצדס בנץ( מציע סיוע במגע של לחצן 

– סביב השעון )אם קיים(. לכל שאלה 
הנוגעת לרכב, חברת מרצדס/כלמוביל 

מציעה שיחת טלפון נוחה לאנשי מחלקת 
השירות. אתה יכול לדרוש לקיים פגישה, 

לחייג לקבלת סיוע במקרה של תקלה.
כל נתוני הרכב החשובים נשלחים דרך 

הטלפון על מנת להבטיח שאתה מקבל 
את התמיכה מיטבית. לכן, הטלפון 

הסלולארי צריך להיות מחובר ישירות 
ל- COMAND Online דרך ממשק 

®Bluetooth או טלפוניית נוחות.

הנתונים הבאים משודרים:
• מספר זיהוי הרכב	
• קריאת מרחק הנסיעה הכולל שעבר 	

הרכב
• מיקום הרכב	
• מספר הטלפון	
• קוד השירות )רק כאשר נדרש לשם 	

שירות(
אנא שים לב שחברת מרצדס/כלמוביל    

הכוונה היא שירות הלקוח של חברות 
אלו. במקרי חירום, חייג תמיד תחילה 

לשירות החירום הארצי, באמצעות 
מספרי החירום הארציים.

נכון להיום, שירות זה זמין לכלי הרכב    
במדינות אירופה הבאות: )בישראל 

מידע זה יסופק על ידי חברת כלמוביל(
• בלגיה	
• גרמניה	
• צרפת	
• אנגליה	
• אירלנד	
• איטליה	

• לוכסמבורג	
• הולנד	
• אוסטריה	
• פולין	
• שוויץ	
• סלובקיה	
• ספרד	
• הרפובליקה הצ'כית	
• הונגריה	

חיוג למרכז שירות הלקוח של חברת 
מרצדס

 אזהרה
שים לב תנועת המכוניות בכביש. אחרת, 

דעתך עלולה להיות מוסחת ממצב 
התנועה ואתה עלול לגרום תאונה ולסכן 

בכך את עצמך ואחרים.
ee אחזר את ספר הטלפונים של

( COMAND עמוד 395(.
ee היא MB רשומת הקשר MB Contact

הרשומה הראשונה בספר הטלפונים 
של COMAND. הרשומה מודגשת.

יש שתי דרכים ליצור קשר עם מרכז שירות 
הלקוח בחברת מרצדס:

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online. פעולה זו מתחילה את השיחה. 
הודעה קולית תבקשך לאשר את נתוני 

ההעברה על ידי הקשת מספר מוגדר 
בלוח מקשי COMAND Online. לאחר 

האישור, COMAND Online שולחת את 
נתוני הרכב המבוקשים.

לחילופין, אתה יכול להתחיל את    
השיחה באמצעות גלגל ההגה הרב 

תפקודי )ראה בספר הוראות ההפעלה 
לנהג(.

במהלך העברת הנתונים, אתה תראה בצג 
את הסמל מתאים. זה יכול לקחת מספר 

רגעים. אז, תוכל לבחור את השירות 
המבוקש ולהתחבר למומחה מחברת 

מרצדס/כלמוביל.
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התקשר למרכז שירות מורשה מרצדס    
לקבלת מידע נוסף בנוגע לקשר עם 

מרצדס, מגוון השירותים המוצעים 
ואופן השימוש בהם.

הודעת שירות המופעלת על פי דרישה
לקבלת רמת שירות מיטבית בתחזוקת 

רכבך, אתה יכול לארגן פגישת שירות 
ישירות עם מרכז שירות הלקוחות של 
כלמוביל. כמו כן, מופיעה הודעה בלוח 
 .COMAND המחוונים וכן חלון בתצוגת

שם, ההודעה מודיעה על הצורך בשירות; 
הודעה זו מאפשרת לך ליצור קשר ישיר 

עם מרכז שירות הלקוחות.
 Service <Service & name> is אתה תראה
:due soon )שירות ושם השירות( מתקרב: 

 Would you like to make a הודעת
?workshop appointment )האם תרצה 

לקבוע פגישת שירות במוסך?(
ee Call now לארגון פגישת שירות: בחר

)התקשר עכשיו( על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ואישור 

. בלחיצה על 
לאחר שתאשר זאת, נתוני הרכב 

נשלחים דרך הקשר של מרצדס, ועובד 
מרכז שירות הלקוחות יטפל אישית 

בפנייתך. אז יישלח המידע למוסך 
השירות בו בחרת.

זה יצור איתך קשר בתוך 24 שעות 
לאישור הפרטים הבאים:

• מטרת השירות	
• משך זמן השהייה במוסך	
• עלות	

ee לארגון פגישת שירות בשלב
מאוחר יותר: בחר Call later )צלצל 

מאוחר יותר( ולחץ על  לאישור.
החלון מוסתר ולאחר מכן הוא חוזר 

ומופיע לאחר פרק זמן מסוים.
ee )לא( No לא לארגן פגישת שירות: בחר

.  ואשר באמצעות 
אז החלון יוסתר ולא יציג שוב דרישת 

שירות זו.

מערכת חיוג החירום של מרצדס
סקירה כללית

מערכת חיוג החירום של מרצדס יכולה 
לסייע להפחית משמעותית את פרק הזמן 

בין תאונה לבין מועד ההגעה של שירותי 
ההצלה לאתר התאונה. זה גם יכול לסייע 

באיתור מקום התאונה במקומות בהם 
קשה לראותם.

חיוג החירום יכול להתבצע אוטומטית או 
ידנית והוא משודר בכל רחבי אירופה דרך 

מספר חיוג החירום של מרצדס. נתוני 
מיקום הרכב משודרים בו זמנית 

באמצעות הודעת טקסט ו- DTMF למוקד 
החירום של מרצדס. מוקד החירום של 
מרצדס משדר את מיקום הרכב לאחד 

ממרכזי החירום הפזורים ברחבי אירופה. 
בכל המדינות, החיבור הקולי יכול 

להיעשות בשפת המדינה. הדבר מאפשר 
לכוחות ההצלה, החילוץ או הגרירה למרכז 

שירות מורשה מרצדס להתחיל 
במלאכתם מוקדם הרבה יותר.

אם מערכת חיוג החירום של מרצדס 
 SOS פעילה, אתה תראה הודעה בלשון

READY )קריאת החירום מוכנה( בתפריט 
הבסיסי של הטלפון ) עמוד 418(.

למידע על זמינות השירות באירופה ראה 
) עמוד 415(.

שים לב שבחיוג החירום הידני יש    
להשתמש אם אתה או אחר זקוק 

לחילוץ, לא במקרים של תקלה.
זמינות השירות באירופה

מערכת חיוג החירום של מרצדס זמינה 
לרכבך במשך 15 שנים לאחר תאריך 

הייצור הראשוני, אם:
• 	COMAND Online -הרכב מצויד ב
• הוא יוצר במקור עבור השוק האירופי	

מידע נוסף באשר לזמינות האזורית של 
מערכת חיוג החירום של מרצדס תוכל 

http://www.mercedesbenz. -למצוא ב
. com/connect _ecall
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תנאים
דרישות ציוד

אתה צריך:
• 	 ,Bluetooth® טלפון סלולארי בעל יכולות

 MAP במידת האפשר, התומך בפרופיל
לשם שליחת הודעות טקסט.

או
• אם הרכב מצויד בטלפון המותקן דרך 	

קבע או טלפוניית SAP, כרטיס SIM או 
טלפון סלולארי מתאים

דרישות תפקודיות
.GPS לרכב יש קליטת

בדוק את הנקודות הבאות:
• מערכת COMAND Online מופעל	
• כאשר נעשה שימוש בממשק 	

®Bluetooth, הטלפון הסלולארי חייב 

 COMAND להיות רשום ומחובר עם
Online והוא מחובר לרשת טלפונים 

סלולאריים
חיבור טלפון סלולארי ) עמוד 381(

חיבור חוזר אוטומטי של טלפון 
סלולארי ) עמוד 385(

אם רכבך מצויד בטלפון המותקן באורח 
קבע או בטלפוניית SAP, אחד מהתנאים 

הבאים חייב להתקיים:
• 	 telephone module with Bluetooth" -ב

)SAP profile(" )מכלל טלפון עם 
 SIM כרטיס ,)SAP פרופיל( Bluetooth

הוכנס ונרשם ברשת הטלפונים 
הסלולאריים.

)SIM פרופיל גישת( SAP
• 	 SAP טלפון סלולארי בעל יכולות

 telephone module with" -מחובר ל
Bluetooth® )SAP profile(" )מכלל 

 )SAP פרופיל( Bluetooth® טלפון עם
דרך מכלל SAP ורשום ברשת טלפונים 

בסלולארית.
• אם רכבך מצויד בתושבת לטלפון 	

סלולארי: תושבת הטלפון הסלולארי 
מחוברת והטלפון הסלולארי מוכנס 

בתוכה ) עמוד 386(.
טלפוניית SAP מתוארת בחוברת    

הוראות הפעלה נפרדת.

אם הטלפון הסלולארי מחובר, אתה תראה 
הודעה בלשון SOS READY )קריאת 
החירום מוכנה( בתפריט הבסיסי של 

הטלפון הסלולארי ) עמוד 418(
מידע נוסף על טלפונים סלולאריים    
מתאימים ניתן להשיג מרכז שירות 

 מורשה מרצדס או באינטרנט בכתובת
http:// www.mercedes-benz.com/

.connect
לפני השימוש בתפקוד, בדוק שחוזה    

הטלפון הסלולארי שלך:
• מאפשר שיחות, הודעות טקסט 	

ונדידה הן ממדינתך והן מחו"ל וכי
• תפקודים אלו הופעלו	

חיוג חירום אוטומטי
אם בוצעה שיחת חירום: בתנאי   

שהרחוב ומצב התנועה באתר התאונה 
מאפשרים זאת, הישאר ברכב עד 
להיווצרות קשר קולי עם המוקדן 

במרכב קריאות החירום.
בהתבסס על השיחה, המוקדן יכול 

להחליט האם יש צורך בשליחתם של 
צוותי חילוף והצלה ו/או המשטרה 

לאתר התאונה.
בהתאם לחומרת התאונה, זה יכול    

לקחת בין דקה אחת לשלוש עד 
שהמוקדן ישוחח איתך.

דרישה: מתג ההתנעה פתוח.
אם הופעלה מערכת הריסון במהלך 

התאונה, מערכת חיוג החירום של מרצדס 
יכולה לחייג אוטומטית למרכזי החירום 

האחרים הפזורים ברחבי אירופה. מערכות 
הריסון כוללות, למשל, כריות אוויר או 

מותחני SRS לחגורות הבטיחות.
מערכת חיוג החירום של מרצדס יכולה 

ליצור קשר קולי בין נוסעי הרכב לבין מוקד 
החירום של מרצדס.

נתוני החירום נשלחים למרכז החירום של 
מרצדס באמצעות SMS ו- DTMF בעוד 

שהחיבור הקולי פועל.
 GPS נתוני התאונה כוללים נתוני מיקום

ברמת דיוק של מטרים בודדים מהרגע בו 
נשלחו, כמו גם סוג הרכב המעורב 

בתאונה.
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אם רכבך מצויד בלחצן SOS בלוח    
הבקרה העילי, זה מהבהב עד 

להשלמת חיוג החירום.
לא ניתן לסיים חיוג חירום אוטומטי.   

במקרים הבאים, אתה תראה הודעה    
:COMAND מתאימה בצג

• לא ניתן ליצור קשר עם מרכז 	
קריאות החירום של מרצדס

• כפי שגם שהשיחה הועברה 	
אוטומטית למוקד חירום ציבורי. 

במקרה זה חייג 100 בטלפון 
הסלולארי.

חיוג חירום ידני
אם בוצעה שיחת חירום: בתנאי   

שהרחוב ומצב התנועה באתר התאונה 
מאפשרים זאת, הישאר ברכב עד 
להיווצרות קשר קולי עם המוקדן 

במרכז קריאות החירום.
בהתבסס על השיחה, המוקדן יכול 

להחליט האם יש צורך בשליחתם של 
צוותי חילוץ והצלה ו/או המשטרה 

לאתר התאונה.
SOS רכבים המצוידים בלחצן

אם רכבך מצויד בלחצן SOS בלוח הבקרה 
העילי:

ee במשך SOS לחץ והחזק את לחצן
שנייה אחת לפחות.

 חיוג החירום הידני מופעל.
נורת הביקורת בלחצן SOS מהבהבת 

עד להשלמתה של שיחת החירום.
במקרים הבאים, אתה תראה הודעה    

:COMAND מתאימה בצג
• לא ניתן ליצור קשר עם מרכז 	

קריאות החירום של מרצדס
• כפי שגם שהשיחה הועברה 	

אוטומטית למוקד חירום ציבורי. 
במקרה זה חייג 100 בטלפון 

הסלולארי.

בספר הכתובות
ee אחזר את ספר הכתובות 

) עמוד 406(.
 Mercedes-Benz ,הרשומה הראשונה

emergency call חיוג החירום של 
מרצדס מודגשת.

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
מופעל חיוג החירום למוקד החירום 

של מרצדס.
אם יצרת בטעות חיוג חירום ידני, אתה    

יכול לסיימו בדרכים הבאות:
•  על ידי לחיצה על לחצן  	

COMAND Online -ב
• על ידי לחיצה על לחצן  בגלגל 	

ההגה הרב תפקודי.
במקרים הבאים, אתה תראה הודעה    

:COMAND מתאימה בצג
• לא ניתן ליצור קשר עם מרכז 	

קריאות החירום של מרצדס
• כפי שגם שהשיחה הועברה 	

אוטומטית למוקד חירום ציבורי. 
במקרה זה חייג 100 בטלפון 

הסלולארי.
נתונים מועברים

בתלות באופן בו נשלחים הנתונים )הודעת 
טקסט או DTMF(, נתונים שונים משודרים 

למוקדם החירום של מרצדס.
הודעות הטקסט משדרות את הנתונים 

הבאים:
• נתוני מיקום ה- GPS של הרכב	
• כיוון הנסיעה	
• מספר זיהוי הרכב	
• קידוד קשר למרצדס	
• חיווי האם החיוג הופעל אוטומטית או 	

ידנית
• חותמת הזמן	
• הגדרות השפה ב- DTMF של 	

COMAND Online שולח חבילת נתונים 
מופחתת שאינה כוללת את מספר 

זיהוי הרכב וחותמת הזמן.
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COMAND תצוגות בצג

מערכת חיוג החירום של מרצדס ( 1)
פעילה 

אם מוקד קריאות החירום של מרצדס 
 SOS READY זמין, אתה תראה הודעת

בתפריט הטלפון הבסיסי.
אם הופעל חיוג חירום למרצדס, בצורה 

אוטומטית או ידנית, אתה גם תראה 
 Mercedes-Benz emergency הודעה על כי

call active חיוג החירום למרצדס פעיל.
אם נשלחים המיקום ונתוני הרכב למוקד 
החירום של מרצדס, אתה תראה הודעה 

בלשון Sending data )שולחת נתונים(.
אם מוקד קריאות החירום של מרצדס 

מחבר אותך עם מוקד החירום של מרצדס, 
 Call connected אתה תראה הודעה בלשון

)השיחה מחוברת(.

תפקודים מקוונים ואינטרנט

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online שברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
האופציונאלי התקני של מערכת 

COMAND Online שברכבך אשר היה זמין 
במועד הורדת הספר לדפוס. אפשריים 

הבדלים ספציפיים למדינה. אנא שים לב 
שמערכת COMAND Online שברכבך 

עשויה שלא להיות מצוידת בכל התכונות 
והמאפיינים המתוארים.

הערות כלליות
תנאים לגישה

 אזהרה
בזמן הפעלת COMAND Online, אתה 

חייב להקפיד על הוראות החוק במדינה 
בה אתה נוהג. אם מותר להפעיל ציוד 
תקשורת כאשר הרכב בתנועה, אתה 

חייב לעשות זאת רק כאשר תנאי הכביש 
והתנועה בו מאפשרים זאת. אחרת, 
דעתך עלולה להיות מוסחת ממצב 

התנועה ואתה עלול לגרום תאונה ולסכן 
בכך את עצמך ואחרים.

 COMAND היישום והגישה לאינטרנט של
Online זמינים דרך ממשק ®Bluetooth או 

דרך מכלל data-enabled MB SAP. על 
מנת להשתמש בתפקודים אלו בתצורת 

טלפוניית נוחות, על הטלפון הסלולארי 
 COMAND Online -להיות מחובר ישירות ל

.Bluetooth® דרך ממשק
על מנת להשתמש בתפקודים אלו, 

התנאים הבאים הם הכרחיים:
• הטלפון הסלולארי תומך בפרופיל 	

 COMAND -ומחובר ל DUN Bluetooth®

 ( Bluetooth® דרך ממשק Online
 DUN Bluetooth® עמוד 381(. פרופיל

מאפשר לטלפון הסלולארי ליצור 
חיבור חיוג לאינטרנט.

• אתה צריך שיהיה לך חוזה תקף של 	
הטלפון הסלולארי עם אופציית 

הנתונים, שבו מחויבות עלויות החיבור 
המקושרות.

• נתוני הגישה של טלפון סלולארי 	
מחובר חייבים להיות מוגדרים 

ב- ( .COMAND Online עמוד 420(.
לקבלת מידע מפורט יותר בנוגע    

לטלפונים המתאימים, פנה באינטרנט 
http://www.mercedes- benz. לאתר

com/connect או ממרכז שירות 
מורשה מרצדס מקומי.
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אם אתה משתמש בנתוני גישה לא    
נכונים, יתכן ויהיו כרוכות בכך עלויות 

נוספות. הדבר יכול לקרות כאשר אתה 
משתמש בפרטים השונים מאלו 
שבחוזה או בפרטים מחוזה אחר/

חבילת נתונים.
הזמינות של אפליקציה מסוימת של    

מרצדס עשויה להשתנות בהתאם 
למדינה.

מונחי השימוש מוצגים כאשר נעשה    
שימוש ב- COMAND Online בפעם 

הראשונה ולאחר מכן פעם בשנה. רק 
קרא ואשר את המונחים כאשר הרכב 

בעצירה.
לא ניתן להציג את דפי האינטרנט כל    

עוד הרכב בתנועה.
קשיי התחברות כאשר הרכב בתנועה

הגורמים הבאים עלולים לגרום לניתוקי 
שיחות:

• כיסוי רשת GSM/UMTS בלתי 	
מספקים

• הרכב נע לתא GSM שאין בו ערוצים 	
פנויים

• כרטיס ה- SIM שבשימוש אינו תואם 	
לרשת הזמינה

• אתה משתמש בטלפון סלולארי 	
"Twincard" )כרטיס כפול( והטלפון 
הסלולארי עם כרטיס ה- SIM השני 

מחובר לרשת באותו הזמן.
מגבלות תפעוליות

לא תהיה מסוגל להשתמש בטלפון 
הסלולארי, לא תהיה מסוגל להשתמש 

עוד בטלפון או שיהיה עליך להמתין לפני 
שתשתמש בו במצבים הבאים:

• אם הטלפון הסלולארי כבוי	
• אם תפקוד ®Bluetooth כבוי ב- 	

COMAND Online
• כאשר תפקוד ®Bluetooth מנותק 	

בטלפון הסלולארי אם אתה משתמש 
.Bluetooth® בטלפוניית ממשק

• אם הטלפון הסלולארי אינו מחובר 	
לרשת הטלפונים הסלולארית

• אם רשת הטלפון הסלולארי או הטלפון 	
הסלולארי אינם מאפשרים שימוש בו 

זמני בטלפון ובחיבור האינטרנט.
יתכן ולא תהיה מסוגל לקבל שיחות    
כאשר חיבור האינטרנט פעיל. הדבר 

תלוי בטלפון הסלולארי וברשת 
הסלולארית שבשימוש.

נדידה
כאשר אתה נוהג ברכב במדינות שונות 
 COMAND Online ומשתמש בתפקודי
והאינטרנט, יתכן ויחולו עלויות נוספות 

)עלויות נדידה(. כאשר אתה במדינה שונה, 
 SIM -חייבת להיות אפשרות לכרטיס ה
לבצע נדידת נתונים. אם ספק הטלפון 

הסלולארי שלך אין הסכם נדידת נתונים 
עם השותף לנדידה, לא ניתן יהיה ליצור 
חיבור אנטרנט. נטרל תפקוד זה בטלפון 

הסלולארי שלך אם אתה רוצה למנוע 
נדידת נתונים כאשר אתה במדינה שונה.

הגדרת נתוני גישה
מבוא

לשימוש מקוון בתפקודי אינטרנט, אתה 
צריך נתוני גישה אינטרנטית לטלפון 

הסלולארי המחובר. אתה יכול להשיג זאת 
מספק רשת הטלפון הסלולארי שלך.

ספק רשת נבחר/מוגדר תקף רק עבור 
הטלפון הסלולארי המחובר כאשר 

מתבצעת בחירה/הגדרה. ספק רשת 
הטלפון הסלולארי מוגדר אוטומטית עם 

ביצוע חיבור מחדש.
אם אתה משתמש בנתוני גישה לא    

נכונים, יתכן ויהיו כרוכות בכך עלויות 
נוספות. נתונים שגויים למשל, פרטים 
שהם שונים מהחוזה או פרטים מחוזה 

אחר/חבילת נתונים.
כאשר אתה נוהג ברכב במדינות שונות    

ומשתמש בתפקודים מקוונים 
והאינטרנט, יתכן ויחולו עלויות נוספות 

)עלויות נדידה(.
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תוך כדי אתחול הטלפון הסלולארי    
לחיבור אינטרנט, נתוני הגישה 

הקיימים כבר בטלפון הסלולארי 
ישוכתבו.

לכן עליך לבדוק את ההגדרות בטלפון 
הסלולארי )ראה בהוראות ההפעלה 

של הטלפון הסלולארי(.
התאם את הגדרות נתוני הגישה כאשר    

הרכב חונה. אחרת, דעתך עלולה 
להיות מוסחת ממצב התנועה ואתה 

עלול לגרום לתאונה ולסכן בכך את 
עצמך ואחרים.

בחירת/הגדרת נתוני גישה לאינטרנט
אחזור רשימת ספקי רשת

ee בחר בסמל  בעמודת התפקוד
הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיעה תצוגת סחרחרה.

ee הגדרות( על ידי החלקת( Settings בחר
 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
כאשר אתה מחבר את הטלפון 

הסלולארי ל- COMAND בפעם 
הראשונה ) עמוד 381(, אין ספק 

 Provider: .רשת טלפון סלולארי מוגדר
ספק: לאחריו יופיעו המילים המציינות 

.not selected שאינו מחובר
אם הטלפון הסלולארי מחובר וספק 
רשת הטלפונים הסלולאריים נבחר, 

רשת הטלפון הסלולארי מופיעה 
בסמוך לכיתוב Provider )ספק(.

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
מופיעה רשימת ספקי רשת טלפונים 

סלולאריים.

רשימת ספקי טלפונים סלולאריים )ריקה(.
על מנת להגדיר נתוני גישה ספק רשת 

הטלפונים הסלולאריים, אתה יכול:
• לבחור נתוני גישה מוגדרים מראש של 	

 ספק רשת הטלפונים הסלולאריים 
) עמוד 421(.

• הגדרה ידנית של נתוני גישה של ספק 	
 רשת הטלפונים הסלולאריים 

) עמוד 422(.
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בחירת נתוני גישה של ספק רשת 
הטלפונים הסלולאריים

חיפוש ספקים
ee חיפוש( Search for providers בחר

ספקים( ברשימת רשת ספקי טלפונים 
סלולאריים על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור 
) עמוד 420(.

מופיעה רשימת מדינות.
ee בחר במדינה של ספק רשת הטלפונים

 Germany הסלולאריים שלך, למשל
גרמניה ולחץ  לאישור.

מופיעה רשימת ספקי רשת טלפונים 
סלולאריים.

נתוני הגישה לספק רשת הטלפונים    
הסלולאריים נבחר פעם אחת עבור 

טלפון סלולארי מחובר ונטענים שוב 
בכל פעם שמחברים טלפון סלולארי 

) עמוד 420(.

אתה חייב להגדיר את נתוני הגישה של    
ספק רשת הטלפונים הסלולאריים 

המספק את כרטיס ה- SIM וחבילת 
הנתונים הקשורה לכך )הגדרות גישה( 

עבור הטלפון הסלולארי המחובר. נתוני 
הגישה נשארים אותו הדבר אם אתה 

במדינה אחרת )נדידה(. נתוני הגישה 
לרשת אחרת אינם נבחרים.

ישנם ספקי רשת טלפונים סלולאריים 
המציעים נתוני גישה מרובים. זה תלוי 
בחבילת הנתונים שבה נעשה שימוש, 

לדוגמה.

לספק רשת הטלפונים הסלולאריים 
יש רק הגדרת גישה אחת

בחר את ספק רשת הטלפונים 
הסלולאריים על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט.

ee לבדיקת נתוני הגישה המוגדרים
מראש: בחר Edit )עריכה( ואשר 

. באמצעות 
 מופיעה רשימת נתוני הגישה 

) עמוד 422(.
בדוק את נתוני הגישה. תאור נתוני 

הגישה.
ee אם נתוני הגישה נכונים: לחץ על

לחצן האיפוס  או סמל  ולחץ 
על  לאישור.

כעת אתה יכול לאשר נתוני גישה של 
ספק רשת הטלפונים הסלולארי.

ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר
מופיעה רשימת ספקי רשת טלפונים 
סלולאריים; נתוני הגישה של הספק 

אושרה.
ee לעריכת נתוני הגישה: המשך

כמתואר בפרק "הכנסה ידנית של 
נתוני הגישה" ) עמוד 422(.

כאשר אתה מאשר את נתוני הגישה 
הערוכים, רשימת ספקי רשת 
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הטלפונים הסלולאריים מופיעה 
ומציגה את הספק הנבחר.

אם, לאחר בחירת ספק רשת 
הטלפונים הסלולאריים, מוצגות 

מספר הגדרות גישה:
ee בחר את הגדרת נתוני הגישה

המתאימים על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
מופיע תפריט.

ee Edit לבדיקת הגדרות הגישה: בחר
)עריכה( ולחץ  לאישור.

 מופיעה רשימת נתוני הגישה 
) עמוד 422(.

בדוק את נתוני הגישה. תאור נתוני 
הגישה.

ee אם נתוני הגישה נכונים: לחץ על
לחצן האיפוס  או סמל  ולחץ 

על  לאישור.
כעת אתה יכול לאשר נתוני גישה של 

ספק רשת הטלפונים הסלולארי.
ee.שמירה( ולחץ  לאישור( Save בחר

מופיעה רשימת ספקי רשת הטלפונים 
הסלולאריים; נתוני הגישה של הספק 

אושרו.
ee לעריכת נתוני הגישה: המשך

כמתואר בפרק "הגדרה ידנית של 
נתוני הגישה של ספק רשת הטלפונים 

הסלולאריים" ) עמוד 422(.
כאשר אתה מאשר את נתוני הגישה 

הערוכים, רשימת ספקי רשת 
הטלפונים הסלולאריים מופיעה 

ומציגה את הספק הנבחר.

רשימת ספק רשת הטלפונים הסלולאריים עם ספק 
נבחר

הגדרות•הגישה•שנבחרו•עכשיווית•)	•נקודה•
לפני הרשומה( משמשות לטלפון סלולארי 

מחובר.
ee לשם חזרה למראה הסחרחרה: לחץ

. פעמיים על לחצן 
או
ee -לחץ על לחצן  בגלגלת בקר ה

. COMAND ולאחר מכן על לחצן 
הגדרה ידנית של נתוני הגישה של 
ספק רשת הטלפונים הסלולאריים

רשימת נתוני גישה )ספק חדש(
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אחזור רשימת נתוני גישה
ee יצירת( Create new provider אשר

ספק חדש( ברשימת ספקי רשת 
הטלפונים הסלולאריים על ידי לחיצה 

.COMAND -על  בגלגלת בקר ה
מופיעה רשימה של נתוני גישה. השם 
 >X< הספק Provider <x> התקני של
 Provider: :מוכנס אוטומטית לספק

כעת אתה יכול להכניס רשומות.
נתוני הגישה של ספק רשת הטלפונים    
הסלולאריים מוגדרים פעם אחת עבור 

הטלפון המחובר.
הסבר לנתוני גישה

שדה הכנסת 
נתונים

משמעות

 Provider:
ספק:

שם הספק שיוצג 
ברשימת ספקי רשת 

הטלפונים הסלולאריים. 
את השם ניתן לבחור 

חופשית.
הרשומה הסטנדרטית 

היא <Provider <x )ספק 
.)>X<

Ph. number:
מס' טלפון

מספר גישה ליצירת 
החיבור

מספר הגישה תלוי    
בטלפון הסלולארי 

שבשימוש. לטלפונים 
GSM/ סלולאריים

UMST, נעשה שימוש 
1#***99* ב- 
 1#***99*
כסטנדרט.

 Access point:
נקודת גישה:

 APN נקודת גישה לרשת
)שם נקודת גישה( אתה 

יכול להשיג מידע זה 
מספק רשת הטלפונים 

הסלולאריים שלך.
רשומה אינה    

הכרחית לכל ספקי 
רשת הטלפונים 

הסלולאריים 
והטלפונים 

הסלולאריים.

User ID:
מס' זיהוי 
משתמש:

זיהוי משתמש ניתן 
להשיג מספק רשת 

הטלפונים הסלולאריים 
שלך.

רשומה אינה    
הכרחית לכל ספקי 

רשת הטלפונים 
הסלולאריים.

 Password:
סיסמה:

את הסיסמה ניתן להשיג 
מספק רשת הטלפונים 

הסלולאריים שלך.
רשומה אינה    

הכרחית לכל ספקי 
רשת הטלפונים 

הסלולאריים.
 DNS

 address:
: DNS כתובת

כתובת DNS )שירות שם 
דומיין( ניתן להסדיר 

אוטומטית או להכניסו 
ידנית. את המידע הדרוש 
ניתן להשיג מספק רשת 
הטלפונים הסלולאריים 

שלך.
רוב ספקי רשת    

הטלפונים 
הסלולאריים תומכים 
בתפקוד האוטומטי. 

Automatic אם בחרת 
באפשרות הידנית 

Manual, אתה נדרש 
בדרך כלל להכניס 

.DSN את כתובת
:DNS 1
:DNS 2

שדות להכנסה ידנית של 
כתובת שרת DSN. את 

הכתובת ניתן להשיג 
מספק רשת הטלפונים 

הסלולאריים שלך.
הכנסת נתוני גישה

ee ברשימת נתוני הגישה, אשר את שדה
הכנסת Provider )ספק( על ידי ליחצה 

על  ) עמוד 422(.
מופיע תפריט הכנסת הנתונים.
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ee.)298 עמוד ( הכנס את הספק
ee להכנסת מספר טלפון: ברשימת

 Tel. Number נתוני הגישה, בחר בשדה
)מספר טלפון( על ידי החלקת  או 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

מופיע תפריט ההכנסה של מספר 
הגישה.

ee.הקש את מספר הטלפון
ee להכנסת נקודת הגישה: ברשימת

 Access point נתוני הגישה, בחר בשדה
input )הכנסת נקודת גישה( ולחץ  

לאישור.
ee.הכנס את נתוני הגישה
ee להכנסת זהוי משתמש: ברשימת

נתוני הגישה, בחר בשדה הכנסת 
נתונים User ID )זיהוי משתמש( ולחץ 

 לאישור.
ee.הכנס את זיהוי המתמש
ee להכנסת סיסמה: ברשימת נתוני

 Password הגישה, בחר בשדה הכנסת
)סיסמה( ולחץ  לאישור.

ee.הכנס את הסיסמה

ee בחר :DNS להגדרת כתובת
 Manual אוטומטי( או( Automatic

)ידנית( באמצעות גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

מצב Automatic אוטומטי מסדיר את 
כתובת ה- DNS בצורה אוטומטית.

מצב Manual ידני משתמש ברשומות 
.DNS 2 -ו DNS 1

DNS 1 הכנסת
DNS הכנסת דוגמת

ee בחר ,Manual לאחר בחירה ידנית
 DNS 1 בשדה הכנסת נתונים

 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה
ולחץ  לאישור.

ee172.28.4.81 לדוגמה, הקש
נתוני גישת אינטרנט לטלפונים 

סלולאריים אחרים
אם נתוני הגישה כבר זמינים ברשימת 

ספקי רשת הטלפונים הסלולאריים, אתה 
יכול להשתמש בהם לטלפונים סלולאריים 

אחרים.
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לשם כך נדרשות דרישות הקדם הבאות:
• חובה לחבר טלפון סלולארי נוסף.	
• נתוני הגישה חייבים להיות ישימים 	

לחוזה הטלפון הסלולארי של הטלפון 
הסלולארי המחובר זה עתה.

ee בחר בספק ברשימה של ספקי רשת
טלפונים סלולאריים על ידי סיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ  לאישור ) עמוד 421(.

לאחר בחירת הספק, רשימת ספקי 
רשת הטלפונים הסלולאריים נסגרת. 

הספק הנבחר מוכנס.
ee לאחזור מראה הסחרחרה: החלק

.COMAND -את  בגלגלת בקר ה
ניהול נתוני גישה של ספק רשת 

הטלפונים הסלולאריים
סקירה כללית

נתוני הגישה של ספק רשת הטלפונים 
הסלולאריים יכולים להיות:

• ערוך	
• מועתק, ערוך ומאושר לשם הספק 	

החדש
• מחוק	

שינויי שאתה מבצע לנתוני הגישה של    
ספק רשת טלפונים סלולאריים ישים 

לכל הטלפונים הסלולאריים 
המשתמשים בנתוני הגישה.

כאשר חיבור האינטרנט פעיל, אינך    
יכול לערוך או למחוק נתוני גישה של 

ספק רשת הטלפונים הסלולאריים 
המוגדר עכשווית.
עריכת נתוני גישה

ee בחר בספק ברשימה של ספקי רשת
טלפונים סלולאריים על ידי סיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ  לאישור ) עמוד 421(.

ee בחר את הסמל שמימין לרשומה על
ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.

ee עריכה( על ידי לחיצה על( Edit אשר
.

נתוני הגישה מוצגים.
ee עריכת נתוני גישה. תאור של הרשומה

ניתן למצוא תחת "הגדרה ידנית של 
נתוני גישה של ספק רשת הטלפונים 

הסלולאריים" ) עמוד 422(.
שמירת נתוני גישה תחת שם ספק 

חדש
ee בחר בספק ברשימה של ספקי רשת

טלפונים סלולאריים על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ  לאישור ) עמוד 421(.
ee בחר את הסמל שמימין לרשומה על

ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee ספק( Copy provider entry אשר
. עותק( על ידי לחיצה על 

נתוני הגישה מוצגים.
ee עריכת נתוני גישה. תאור רשומה ניתן

למצוא תחת הכותרת "הכנסת 
רשומות" בפרק "הגדרה ידנית של 
נתוני הגישה לספק רשת טלפונים 

סלולאריים" ) עמוד 422(.
מחיקת נתוני גישה של ספק רשת 

הטלפונים הסלולאריים
ee בחר בספק ברשימה של ספקי רשת

טלפונים סלולאריים על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ  לאישור ) עמוד 421(.
ee בחר את הסמל שמימין לרשומה על

ידי החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.
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ee מחיקה( על ידי לחיצה( Delete אשר
. על 

מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך 
למחוק את נתוני הגישה.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם בחרת ב- Yes )כן(, נתוני הגישה 
נמחקים ושם הספק מוסר מרשימת 
ספקי רשת הטלפונים הסלולאריים.

אם בחרת NO, התהליך יבוטל.
בחירת משך הזמן לניתוק אוטומטי 

מהאינטרנט

לאחר שחלף פרק זמן מוגדר מראש שבו 
לא נעשה כל שימוש באף אחד מתפקודי 

האינטרנט, COMAND מתנתקת 
אוטומטית מהאינטרנט.

ee הגדרות( במראה( Settings הגדר
הסחרחרה  על ידי החלק  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee Disconnect automatically after בחר

)התנתק אוטומטית לאחר:( ולחץ על 
 לאישור.

הנקודה•	•מציינת•את•ההגדרה•
הנוכחית.

ee  ולחץ OFF בחר 15 ,5 דקות או
לאישור.

מצב Off מנתק את התפקוד.
חיבור אינטרנט פעיל מזוהה על ידי שני 

חצים בחלק העליון הימני של הצג.

יצירת/ניתוק חיבור
יצירת חיבור

תנאים מוקדמים ליצירת חיבור ניתן 
 למצוא תחת "הערות כלליות" 

) עמוד 418(.
ee  אפשרות ראשונה: בחר בסמל

בעמודת התפקוד הראשי על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיעה תצוגת סחרחרה.
ee  סובב את  או החלק את

בגלגלת בקר ה- COMAND עד ש- 
Mercedes-Benz Apps או לוח יישום 
מועדפים מוצג מלפנים, אם זה נצר 

קודם לכן ) עמוד 449(.
ee אפשרות 2: הכנס כתובת אתר 

) עמוד 444(
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ee לשתי האפשרויות לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

נוצר חיבור אינטרנט. חיבור אינטרנט 
פעיל מזוהה על ידי הסמל )1(. הדוגמה 
מראה תפריט תפקוד Google , )חיפוש 

מקומי בגוגל() עמוד 428(.
ee לביטול החיבור: במהלך היווצרות

החיבור, אשר Cancel )ביטול( על ידי 
. לחיצה על 

או
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
אם באותו הזמן מבוצעת שיחת טלפון    

כמו חיבור אינטרנט פעיל, סמל  
מוצג ב- )1(. חיבור האינטרנט נשאר 

פעיל, תלוי בטלפון הסלולארי וברשת 
הטלפונים הסלולאריים שבשימוש.

סיום חיבור
ee COMAND -לחץ על לחצן  ב

Online או בגלגל ההגה הרב תפקודי.
או
ee בחר בסמל המספריים בצד ימין למטה

של מראה הסחרחרה ולחץ  
לאישור.

אם מבוטל חיבור האינטרנט של    
 COMAND Online ,הטלפון הסלולארי

מנסה לבצע חיבור מחדש. לכן עליך 
 COMAND -לסגור את החיבור ב

Online או דרך גלגל ההגה הרב 
תפקודי.

חיפוש מקומי בגוגל
אחזור תפריט חיפוש מקומי

ee בעמודת התפקוד ) בחר בסמל )
הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה תצוגת סחרחרה.
ee Mercedes Benz Apps הבא את לוח

לפנים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
.Mercedes-Benz Apps מופיע תפריט

ee Google Local Search הבא את לוח
)חיפוש מקומי בגוגל( לפנים ולחץ  

לאישור.
ee Back ליציאה מהתפריט: בחר

)חזרה( על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
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חיפוש
הגבלת רשומה

אפשר להיכנס למונח חיפוש בתפריט 
הכנסת הנתונים כאשר הרכב נייח.

הכנסת מונח לחיפוש

תפריט הכנסת נתונים
ee Local חיפוש( בתפריט( Search אשר

search )חיפוש מקומי( על ידי לחיצה 
. על 

מופיע תפריט הכנסת הנתונים.
ee להכנסת תווים באמצעות עמודת

התווים: הכנסת מונח לחיפוש.
ee להכנסת תווים על ידי שימוש בלוח

המקשים המספריים: לחץ את 
מקשי הספרות ברצף מהיר.

התו מופיע עם הלחיצה על המקש. 
האות הזמינה הראשונה מודגשת.

ee לאחר הכנסת המונח לחיפוש, בחר
 על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט. כאן אתה יכול לבחור 

היכן יתחיל חיפוש היעד.

בחירת מצב חיפוש

ee ,לאחר שמונח החיפוש הוכנס ואושר
מופיע תפריט.

COMAND Online מחפשת אחר 
נקודות עניין זמינות עבור מונח 

החיפוש שהוכנס:
• בסביבת המיקום הנוכחי של הרכב	
• לאורך המסלול המחושב	
•  בקרבת היעד	

אם היעד הוכנס קודם לכן, התפקוד 
זמין.

• בקרבת כתובת	
ee קרוב( Near destination לאחר בחירת

ליעד(, הכנס את הכתובת ואשר.
תוצאות החיפוש מוצגות.

לדוגמה: תוצאות חיפוש גוגל
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שימוש בתוצאות החיפוש

ee בחר רשומה ברשימת תוצאות החיפוש
על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט.

ee להצגת הצפייה המפורטת: אשר
Details )פרטים( על ידי לחיצה על  

.COMAND -בגלגלת בקר ה
מוצגת הכתובת של הרשומה 

הנבחרת.

ee :לשימוש בתוצאת החיפוש כביעד
בחר Navigate )ניווט( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
אז תעבור לתצורת ניווט ויכול להתחיל 

בחישוב המסלול ) עמוד 321(.
תוצאת החיפוש נשמרת בו זמנית    
בזיכרון "Last destinations" )יעדים 

אחרונים( ) עמוד 362(. אתה יכול 
לקחת את היעד מזיכרון זה ולשמור 

 אותו בקביעות בזיכרון היעד 
) עמוד 360(.

ee )חיוג( Call לאחזור יעד: בחר
 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה

ולחץ  לאישור.
אז חפש את תפקוד הטלפון ובצע את 

השיחה ) עמוד 391(.
אם אין מספר טלפון זמין, הפריט הופך    

צבעו לאפור.
ee )יבוא( Import ליבוא יעד: בחר

 COMAND -באמצעות גלגלת בקר ה
ולחץ  לאישור.

אתה יכול לבחור אם אתה רוצה 
לשמור את נקודת העניין כנקודת עניין 
אישית בכרטיס SD או בספר הכתובות.

אם אין כרטיס SD במקומו, מופיע    
תפריט As personal POI נקודות עניין 

אישיות באפור.
ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 

) עמוד 463(.

ee לשמירה כנקודת עניין אישית: אשר
Save as personal POI )שמור כנקודת 

עניין אישית( על ידי לחיצה על  
.COMAND -בגלגלת בקר ה

הרשומה נשמרת כנקודת עניין אישית 
.SD בכרטיס זיכרון

אתה יכול להשתמש בנקודת עניין    
אישית בתצורת ניווט לשם חישוב 

מסלול ) עמוד 388(.
אם נקודת העניין האישית נשמרת 

בכרטיס SD, אתה גם יכול להשתמש 
בה לחישוב מסלול ברכב אחר.

ee To לשמירה בספר הכתובות: בחר
address book )לספר הכתובות( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.
הרשומה נשמרת בספר הכתובות.
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חיפושים נפוצים

תפקוד זה מאפשר לך לחפש באמצעות 
קריטריון חיפוש מוגדר מראש.

ee Popular searches הבא לפנים את
)חיפוש נפוץ( בתפריט חיפוש מקומי 
על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
התפריט מציג את קריטריוני החיפוש 

הזמינים.

לדוגמה: חיפוש נפוץ בגוגל
ee )קריטריון חיפוש( Search criteria בחר

ולחץ  לאישור.
ee פעל על פי התיאור בפרק "בחירת

מקום החיפוש" ) עמוד 428(. אם 
הרכב נייח, תוצאות החיפוש ניתנות 

להשלמה ידנית, למשל "מלון אדלר".

היסטוריית חיפוש

תפקוד זה מציע לך את כל שאילתות 
החיפוש הקודמות.

ee Search history הבא לפנים את
)היסטוריית חיפוש( בתפריט החיפוש 
המקומי על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.
שאילתות החיפוש הקודמות מוצגות 

כשהאחרונות שבהן בראש.

ee )קריטריון חיפוש( Search criteria בחר
ולחץ  לאישור.

ee פעל על פי התיאור בפרק "בחירת
מקום החיפוש" ) עמוד 428(. אם 
הרכב נייח, תוצאות החיפוש ניתנות 

להשלמה ידנית, למשל "מלון אדלר".

הורדת יעד/מסלול
מבוא

אתה יכול לשלוח יעדים ומסלולים למפות 
גוגל לשרת ולהורידם דרך תפקוד זה. אתה 
יכול להשתמש ביעדים ומסלולים להכוונת 

מסלול ולשמור אותם לשימוש נוסף.
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שלב 1: שליחת יעדים/מסלולים 
לשרת

ee אחזר את אתר המפות של גוגל
באניטרנט.

ee.בחר את היעד
eeבחר ברשומת החברה 

."Mercedes-Benz"
ee בחר זיהוי להורדה )מספר זיהוי הרכב

או כתובת הדוא"ל.
ee שלח( באתר המפות של( "Send" אשר

גוגל.
היעדים/מסלולים נשלחים לשרת.

מספר זיהוי הרכב )VIN( מוגדר מראש    
במפעל. אתה יכול לשנות את הזיהוי 
ולהכניס במקום את כתובת הדוא"ל 

) עמוד 442(.
זמינות תפקוד המפות של גוגל תלוי 

במדינה.
שלב 2: הורדת יעדים/מסלולים 

מהשרת
פעל בצורה הבאה כדי להשתמש ביעדים/

מסלולים שנשלחו לשרת:
ee בעמודת התפקוד ) בחר בסמל )

הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיעה תצוגת סחרחרה.

ee Mercedes-Benz Apps הבא את לוח
לפנים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
.Mercedes-Benz Apps מופיע תפריט

הבא את לוח Destination/route )יעד/
מסלול( לפנים ולחץ  לאישור.
בעזרת Exit )יציאה( אתה יוצא    

מהורדת היעד/המסלול.
עם Options )אפשרויות( אתה מגדיר 
את האפשרויות להורדת יעד/מסלול 

) עמוד 442(.
ee Destination/route download אשר את

panel )לוח הורדת יעד/מסלול( על ידי 
. לחיצה על 

המסלולים והיעדים הזמינים מוצגים 
ברשימה.

אתה יכול לשמור לרכבך בשרת עד 20 
מסלולים ו- 50 יעדים ולהציג זאת 

ברשימה. אם תשלח מסלולים או יעדים 
נוספים לשרת, הרשומות הקיימות 

נמחקות מהרשימה.
המסלולים/יעדים שנשלחו מהמפות    

של גוגל לשרת נמחקים משם 
אוטומטית כעבור שבעה ימים.
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שלב 3: שימוש ביעדים/מסלולים
אחזור תפריט

ee בחר רשומה ברשימה על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט.

הצגת פירוט

דוגמה להתחלת נסיעה ויעד

דוגמה לכתובת יעד
ee פרטים( בתפריט על ידי( Details אשר

לחיצה על  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

מוצג המסלול או היעד.
ee אשר :)POI( לאחזור נקודות עניין

. את הרשומה על ידי לחיצה על 
אתה יכול להשתמש בתפקוד אם:   

•  מחובר טלפון סלולארי 	
) עמוד 381(

• כתובת היעד כוללת מספר טלפון	
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שימוש כיעד

ee ניווט( בתפריט על( Navigate to בחר
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ על  לאישור.
אז תעבור לתצורת ניווט ויכול להתחיל 

בחישוב המסלול ) עמוד 321(.
מסלול ניתן לשמור כנקודת עניין    

אישית בזיכרון כרטיס SD או להילקח 
 ישירות לחישוב המסלול 

) עמוד 433(.
אחזור היעד

ee חיוג( בתפריט על ידי סיבוב( Call בחר
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור.
אז חפש את תפקוד הטלפון ובצע את 

השיחה ) עמוד 391(.

יבוא יעד/מסלול

בזמן היבוא, אתה יכול לבחור אם אתה 
רוצה לשמור את היעד כנקודת עניין 

אישית בכרטיס זיכרן SD או בספר 
הכתובות. אתה יכול רק לשמור מסלולים 

 SD כנקודות עניין אישיות בכרטיס הזיכרון
אבל לא בספר הכתובות.

ee יבוא(בתפריט באמצעות( Import בחר
גלגלת בקר ה- COMAND ולחץ  

לאישור.
אם אין כרטיס SD במקומו, הפריט    

בתפריט As Personal POI "כנקודת 
עניין אישית" מופיע באפור.

ee SD הכנס את כרטיס הזיכרון 
) עמוד 463(.

ee לשמירה כנקודת עניין אישית: אשר
Save as personal POI )שמור כנקודת 

עניין אישית( על ידי לחיצה על  
.COMAND -בגלגלת בקר ה

הרשומה נשמרת כנקודת עניין אישית 
.SD בכרטיס זיכרון

אתה יכול להשתמש בנקודת עניין    
אישית בתצורת ניווט לשם חישוב 

מסלול ) עמוד 388(.
אתה גם יכול להשתמש בנקודת עניין 
אישית ברכב אחר לשם חישוב מסלול.

ee To לשמירה בבספר הכתובות: בחר
address book )לספר הכתובות( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.
הרשומה נשמרת בספר הכתובות.
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מחיקת יעד/מסלול מהשרת

ee בחר רשומה ברשימה על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב

לאישור.
מופיעה הודעה השואלת האם למחוק 

את היעד או המסלול.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם תבחר ב- Yes, היעד או המסלול 

נמחק.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

מזג אוויר
מבוא

מערכת COMAND יכולה לקבל תחזית 
מזג אוויר בכל מקום בעולם באמצעות 

חיבור מקוון ותצוגה בטבלת מידע )היום 
הנוכחי, תחזית ל- 5 ימים( במפת מזג 

האוויר.
מפת מזג האוויר יכולה להציג את נתוני 

מזג האוויר הבאים עם סמלים:
• סמלי אזהרה )סערות, תנאי החלקה(	
• רדאר משקעים )למשל גשם, שלג(	
• תנאי לחץ אטמוספרי	
• טמפרטורות	
• כיסוי עננים	
• מהירות הרוח ועוצמתה	

הפעלת/נטרול תצוגת מזג האוויר
ee בעמודת ) להפעלה: בחר בסמל )

התפקוד הראשית על ידי החלקת  
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה תצוגת סחרחרה.

ee -סובב את  בגלגלת בקר ה
 Mercedes-Benz -עד ש COMAND

Apps מובא לחזית ולחץ  לאישור.
מופיע מראה הסחרחרה של 

.Mercedes-Benz Apps

ee -סובב את  בגלגלת בקר ה
COMAND עד ש- Weather )מזג אוויר( 

מובא לחזית ולחץ  לאישור.
טבלת המידע מראה את תנאי מזג 

האוויר הנוכחיים במיקום הנוכחי של 
הרכב )הגדרת מפעיל(. אתה יכול 
לשנות את מראה ברירת המחדל 

ומיקום ברירת המחדל בתפריט 
Options )אפשרויות() עמוד 440(.

אתה תראה את המידע הבא:
• שעת דיווח מזג האוויר הנוכחי	
• הטמפרטורה הנוכחית	
• מידע על מזג האוויר )מעונן, גשום 	

למשל(
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• הטמפרטורה המרבית בשעות היום	
• הטמפרטורה המינימלית בשעות היום	
• הסבירות לגשם	
• תחזית ליום הנוכחי )במרווחים של 	

שלושה מועדים(

ee להחלפה לתחזית של 5 ימים: אשר
. day-5 5 ימים על ידי לחיצה על 
טבלת המידע מציגה את התחזית 

לחמשת הימים הבאים במיקום הנבחר 
הנוכחי.

ee :לחזרה למידע מזג האוויר העכשווי
אשר Current )נוכחי( על ידי לחיצה על 

.
ee.Back  לניתוק: לחץ על לחצן
או
ee על ידי סיבוב  בגלגלת Back בחר

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ללא קשר לאפשרות הנבחרת, יופיע 
מסך הסחרחרה.

תצוגת מידע נוסף
בנוסף לטמפרטורות הנוכחיות, אתה יכול 

גם להציג מידע כדוגמת לחות ואיכות אוויר 
)אם המידע זמין(.

ee מידע( בטבלת המידע על ידי( Info בחר
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
טבלת המידע מצגיה מידע של 

המיקום הנבחר.
בחירת המיקום

מבוא
אתה יכול לבחור באפשרויות הבאות 

לתחזית מזג האוויר:
• המיקום הנוכחי של הרכב	
• היעד	
• אזורי ספורט חורף	
• מיקום בכל נקודה בעולם	

אתה יכול לבחור מיקום בטבלת המידע 
)אפשרות ( 1 עמוד435( אם במפה 
)אפשרות ( 2 עמוד 437(. מידע מזג 

האוויר מסופק על ידי תחנת מזג האוויר 
הקרובה ביותר.

אפשרות 1: בחירת המיקום בטבלת 
המידע

ee מיקום( בטבלת המידע( Position בחר
על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט.
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ee :לבחירת המיקום הנוכחי של הרכב
אשר מיקום Current position )נוכחי( 

. על ידי לחיצה על 
ee Near destination לבחירת יעד: בחר

)בקרבת היעד( על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
אם המסלול חושב, אתה יכול לבחור    

 Near destination )בקרבת היעד(
) עמוד 321(.

אחרת, פריט התפריט יהפוך לאפור.
ee In לבחירת אזורי ספורט חורף: בחר

winter sports areas )באזורי ספורט 
חורף( בתפריט ולחץ  לאישור.

מופיעה רשימת מדינות.

ee )אנדורה( Andorra בחר מדינה, למשל
ולחץ  לאישור.

מוצגים אזורי ספורט חורפי זמינים.

ee באזור ספורט( winter sports area בחר
חורף( בתפריט ולחץ  לאישור.

טבלת המידע מציגה מידע על:
• סוג הסקי	
• תנאי שלג	
• טמפרטורות	

ee Other location לבחירת מיקום: בחר
)מיקום אחר( בתפריט על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור.
מופיע תפריט הכנסת הנתונים.
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ee הכנסת אזור חיפוש. הכנסת תווים 
) עמוד 300(.

טבלת המידע עם תחזית מזג האוויר 
מופיעה עם הכנסת אזור החיפוש.

לדוגמהרשומה
10117מיקוד

ברליןעיר
Unter den Lindenכתובת

קוד שדה 
התעופה

)Tegel Airport( TXL

אפשרות 2: בחירת המיקום בטבלת 
מזג האוויר

ee אחזר את מפת מזג האוויר ועבור
למיקום המבוקש ) עמוד 437(.

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
מופיעה עמודת התפריט.

ee -לחץ שוב על  בגלגלת בקר ה
COMAND ואשר את תצוגת מזג 

.Display weather האוויר
טבלת המידע מציגה את מזג האוויר 

העכשווי במיקום הנבחר.
מפת מזג אוויר

איחזור מפת מזג האוויר
ee מפה( בטבלת המידע על ידי( Map בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

המפה היא בקנה מידה של 20 ק"מ.

ee  להצגת הסמן: החלק את
.COMAND -בגלגלת בקר ה

ee לגלילת מפת מזג האוויר: החלק את
,  או   בגלגלת בקר 

.COMAND -ה

מפת מזג האוויר זזה בכיוון המתאים 
תחת הסמן.

ee לשינוי קנה המידה של המפה: מיד
עם סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND, תופיע עמודת קנה המידה.
ee סובב  עד שמוגדר קנה המידה

המבוקש.
הנתונים מורדים שוב מהשרת עבור    
תפקודים אלו. זה יכול להשהות את 

תצוגת מפת מזג האוויר.
הצגת/הסתרת התפריט במפת מזג 

האוויר

ee להצגה: לחץ על לחצן  בגלגלת
בקר ה- COMAND במפת מזג האוויר.

ee להסתרה: החלק את  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

החלפה לתצוגת מידע מזג אוויר 
במפה

eeתצוגת התפריט במפת מזג האוויר 
) עמוד 437(.

ee  מראה( על ידי סיבוב( View בחר
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
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אופי מזג 
האוויר

תצוגה במפה

 Hazard icons
סמלי אזהרה

הצגת אזהרות

 Weather
radar

רדאר מזג 
אוויר

תצוגת רדאר הגשם 
כאזור מעונן על גבי 

המפה

 Atmospheric
 pressure

לחץ 
אטמוספרי

תצוגת לחץ האוויר עם 
איזורים ואזור מעונן על 

גבי המפה

Temperatures
טמפרטורות

תצוגת הטמפרטורות

 Cloud cover
כיסוי עננים

תצוגת העננים

 Winds
רוחות

תצוגת כיוון הרוח 
באמצעות חץ ומהירות 

הרוח בצבעים
סמל האזהרה מוגדר מראש במפעל.    

הגדרות אלו מראש ניתן לשנות 
 בתפריט Options )אפשרויות(

) עמוד 440(.
ee מאפייני( Weather characteristic בחר

מזג האוויר( על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
הנקודה•	•מציינת•האם•מאפייני•מזג•

האוויר מוצגים עכשווית על המפה.
אתה יכול לבחור בכל עת רק במאפיין 

מזג אוויר אחד.
מקרא

ee תצוגת התפריט במפת מזג האוויר 
) עמוד 437(.

ee  מראה( על ידי סיבוב( View בחר
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee  מקרא( ולחץ( Legend בחר

לאישור.
המקרא מוצג בהתאם למאפייני מזג 

האוויר שנבחרו עכשווית.

מקרא אזהרות

מקרא רדאר משקעים
ee לחזרה לתצוגת טבלת המידע: הצג

 את התפריט על מפת מזג האוויר 
) עמוד 437(.

ee תצוגהת מזג( Display weather בחר
אוויר( ולחץ  לאישור.

תפקודי זיכרון
שמירת מיקום בזיכרון

אתה יכול לשמור מיקומים המאוחזרים 
לעיתים קרובות בעשרת המקומות 

המוגדרים מראש )0, 1-9(.
ee.)435 עמוד ( בחר מיקום
ee.לחץ והחזק את מקש המספר

כאשר המיקום נשמר, המספר של 
המיקום הנבחר המוגדר מראש בא 

לפני שם המקום בכותרת.
בחירת מיקום מהזיכרון

ee בחירה מהירה: כאשר תצוגת מזג
האוויר )COMAND Online( מופעלת 

וזמינה רשומה, לחץ על מקש מספר, 
.  למשל 

טבלת המידע מופיעה ותצוגת מידע 
על מזג האוויר.
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ee Position מזיכרון מזג האוויר: בחר
)מיקום( בטבלת המידע על ידי סיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee מוגדרים מראש( ולחץ( Presets בחר
 לאישור.

ee בחר מיקום מוגדר מראש שיש לו
רשומה על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
 לאישור.

טבלת המידע מופיעה ותצוגת מידע 
על מזג האוויר.

אפשרויות
מבוא

 COMAND Online -אתה יכול לבחור ב
 Mercedes-Benz Apps אפשרויות עבור

הבאים:
• חיפוש מקומי ) עמוד 439(	
• מזג אוויר ) עמוד 440(	
• הורדת יעד/מסלול ) עמוד 442(	

אתה יכול לאפס את האפשרויות הנבחרות 
להגדרות ברירת המחדל ) עמוד 443(.

אחזור תפריט האפשרויות

תפריט אפשרויות
ee בעמודת התפקוד ) בחר בסמל )

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיעה תצוגת סחרחרה.

ee Mercedes-Benz Apps הבא את לוח
לפנים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.

ee אפשרויות( על ידי( Options בחר
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
בחירת אפשרויות לחיפוש מקומי

הגדרת רדיוס החיפוש

ee )חיפוש מקומי( Local search בחר
בתפריט Options )אפשרויות( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

התפריט מציג את ההגדרות 
העכשוויות.

אשר את הרשומה לאחר רדיוס 
החיפוש: :Search radius על ידי לחיצה 

. על 
הנקודה•	•מציינת•את•רדיוס•החיפוש•

שנבחר עכשווית.
ee  בחר רשומה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ההגדרות הנבחרות מאושרות.
ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.



440440

C
om

an
d 

O
nl

in
e

תפקודים מקוונים ואינטרנט

בחירת ספק השירות

ee )חיפוש מקומי( Local search בחר
בתפריט Options )אפשרויות( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

התפריט מציג את ההגדרות 
העכשוויות.

ee :בחר את הרשומה לאחר ספק השירות
:Service provider על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
הנקודה•	•מציינת•את•ספק•השירות•

הנוכחי שנבחר.
אם הרשומה מופיעה באפור, אינך יכול    

לבחור את ספק השירות.
ee.בחר רשומה ולחץ על  לאישור

ספק השירות הנבחר מאושר.
ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.
מחיקת/שמירת שאילתות חיפוש

ee מחיקת כל( Delete all searches בחר
החיפושים( על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

מופיעה הודעה השואלת האם באמת 
ברצונך למחוק את כל שאילתות 

החיפוש.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור.
אם בחרת ב- Yes, שאילתות החיפוש 

נמחקות.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

בחירת אפשרויות לתצוגת מזג אוויר
הגדרת מראה ברירת המחדל

אתה יכול להגדיר את המראה שיאוחזר 
 לאחר הפעלת תצוגת מזג האוויר 

) עמוד 434(.
ניתן לבצע את ההגדרות/הכוונונים 

הבאים:
• מזג אוויר עכשווי	
• תחזית לחמישה ימים	
• מראה מידע	
• מראה אחרון	

ee מזג אוויר( בתפריט( Weather בחר
Options )אפשרויות( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור. ) עמוד 439(
התפריט מציג את ההגדרות 

העכשוויות.
ee אשר את הרשומה לאחר מראה ברירת

המחדל: :Default view על ידי לחיצה 
. על 

הנקודה•	•מציינת•את•הבחירה•
הנוכחית.

מראה ברירת מחדל.
ee  בחר רשומה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

המראה הנבחר מאושר.
ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.
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הגדרת מיקום ברירת המחדל
אתה יכול לבצע את ההגדרות הבאות:

• מיקום נוכחי	
• יעד נוכחי	
• הגדרות מראש	

ee מזג אוויר( בתפריט( Weather בחר
Options )אפשרויות( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור. ) עמוד 439(
התפריט מציג את ההגדרות 

העכשוויות.
ee בחר את הרשומה לאחר מיקום ברירת

המחדל: :Default location על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור.
הנקודה•	•מציינת•את•מיקום•ברירת•

המחדל הנוכחי.
ee  בחר רשומה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

המיקום הנבחר מאושר.
ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

בחירת נתוני מזג אוויר בתמונת המפה
מפת מזג האוויר יכולה להציג את נתוני 

מזג האוויר הבאים:
• סמלי אזהרה )סערות, תנאי החלקה(	
• רדאר משקעים )למשל גשם, שלג(	
• תנאי לחץ אטמוספרי	
• טמפרטורות	
• כיסוי עננים	
• מהירות הרוח ועוצמתה	

אתה יכול לבחור תכונה אחת לכל תמונת 
מפה.

זמינות מידע מזג האוויר תלוי במדינה.

ee מזג אוויר( בתפריט( Weather בחר
Options )אפשרויות( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ על  לאישור. ) עמוד 439(
התפריט מציג את ההגדרות 

העכשוויות.
ee בחר את הרשומה לאחר תמונת ברירת

המחדל של המפה: map view: על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ על  לאישור.
הנקודה•	•מציינת•את•התכונה•

הנבחרת הנוכחית.
ee.בחר רשומה ולחץ על  לאישור

התכונה הנבחרת מאושרת.
ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.
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הגדרת אפשרויות הורדה ליעדים/
מסלולים

הגדרת זיהוי עבור ההורדה

אתה יכול להחליף את מספר זיהוי הרכב 
)ID( בכתובת הדוא"ל שלך. בדרך כלל 

מוכנס מספר זיהוי הרכב.
ee Destination/route download בחר

)הורדת יעדים/מסלולים( בתפריט 
אפשרויות על ידי החלקת  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 
 לאישור. ) עמוד 439(

התפריט מציג את ההגדרות 
העכשוויות.

ee על ידי :ID -אשר את הרשומה שליד ה
. לחיצה על 

מופיע תפריט הכנסת הנתונים.
ee הכנס את כתובת הדוא"ל. הכנסת

תווים ) עמוד 298(.
ee  לאחר הרשומה, בחר  ולחץ

לאישור.
כתובת הדוא"ל מוכנסת בתפריט. מיד 
לאחר מכן יישלח אליך דוא"ל לכתובת 
הדוא"ל שלך. אתה חייב לאשרו בתוך 

48 שעות. אחרת, ה- ID הקודם ימשיך 
להיות בשימוש.

ee להשלמת ההגדרות, בדוק את תיבת
הדואר שלך ועקוב אחר הקישורית 

בדוא"ל.
ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

הגדרת סוג היבוא

אתה יכול לבחור בין יבוא ידני לאוטומטי.
ee על ידי Import: :בחר רשומה ליבוא

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.
הנקודה•	•מציינת•את•ההגדרה•

הנוכחית.
ee Automatic ידנית( או( Manual בחר

)אוטומטית( ולחץ  לאישור.
ההגדרה מאושרת.

ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מחיקת/שמירת נקודות עניין לאחר 

שאלו יובאו לשרת
ee :בחר רשומה לאחר מחיקת היבוא

Import & delete: על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על 

 לאישור.
הנקודה•	•מציינת•את•ההגדרה•

הנוכחית.
ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר

לאישור. ההגדרה מאושרת.
Yes מוחקת את נקודות העניין לאחר 

היבוא לשרת.
No לא מוחקת את נקודות העניין 

בשרת.
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ee על ידי Back ליציאה מהתפריט: בחר
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מסלולים ויעדים נחמקים אוטומטית    

בשרת לאחר שבעה ימים.
איפוס כיוונים

תפקוד האיפוס מאפס את כל הגדרות 
Mercedes-Benz Apps להגדרות המפעל. 

לאחר האיפוס, גוגל יכולה רק לשלוח 
 )ID( מסלולים ויעדים למספר זיהוי הרכב

עם הפעלה חוזרת של כתובת הדוא"ל 
שלך ) עמוד 442(.

ee בעמודת התפקוד ) בחר בסמל )
הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה תצוגת סחרחרה.
ee Mercedes-Benz Apps הבא את לוח

לפנים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee אפשרויות( על ידי( Options בחר

החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee.איפוס( ולחץ  לאישור( Reset בחר

מופיעה הודעה השואלת האם באמת 
ברצונך לאפס.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור.

אם תבחן ב- Yes, ההגדרות מאופסות.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

שירותים נוספים
Mercedes-Benz Mobile אתר

תפקודי COMAND Online כוללים את 
אתר Mercedes-Benz Mobile כמועדף 

מוגדר מראש.
ee בעמודת התפקוד ) בחר בסמל )

הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על   לאישור.
מופיעה תצוגת סחרחרה.

ee Mercedes-Benz Mobile הבא את לוח
Website לפנים על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

Mercedes- מופיע עמוד הבית של
. Benz

אינך יכול למחוק את לוח אתר    
.Mercedes-Benz Mobile

Mercedes-Benz Apps נוספים
 Mercedes-Benz Apps אתה יכול לאחזר
נוספים כדוגמת שירותי פייסבוק או גוגל, 

כדוגמת מראה רחוב, או מראה פנורמי.
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הדוגמאות הבאות מראות איך לאחזר 
Mercedes-Benz App כדוגמת פייסבוק 

ובאופן כללי איך לאחזר שירותי גוגל.
ee  לאחזור פייסבוק: בחר בסמל

בעמודת התפקוד הראשי על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיעה תצוגת סחרחרה.
ee Mercedes-Benz Apps הבא את לוח

לפנים על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
.Mercedes-Benz Apps מוצג תפריט

ee פייסבוק( על ידי סיבוב( Facebook בחר
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מופיע עמוד הבית של פייסבוק.

ee לאחזור שירותי גוגל: הדבר נעשה
 דרך החיפוש המקומי של גוגל 

) עמוד 430(.
פייסבוק הוא אתר רשת חברתית.    

אפליקציה זו מאפשרת לך להירשם 
מרכבך ולהשתמש בהרבה 
מהתפקודים של פייסבוק.

תמונות הרחובות של גוגל מאפשרות 
לך לראות את הרחובות במראות 

פנורמיים ב- 360 מעלות.
המראות הפנורמיים של גוגל מרחיבות 

את החיפוש המקומי של גוגל כדי 
שיכללו תמונות של מיקומים נבחרים.

אינטרנט
הגבלות תצוגה

לא ניתן להציג את דפי האינטרנט כל עוד 
הרכב בתנועה.

אחזור אתר
אחזור מראה הסחרחרה

ee בעמודת התפקוד ) בחר בסמל )
הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה תצוגת סחרחרה.
כעת אתה יכול להכניס כתובת אתר 

)אפשרות ( 1 עמוד 444(( או לבחור בה 
 בתמונת הסחרחרה )אפשרות 2 

) עמוד 445((.
לבחירת תמונת הסחרחרה, אתה חייב 
ליצור תחילה מועדפים ) עמוד 449(.
אפשרות 1: הכנסת כתובת האתר

ביכולתך להכניס את כתובת האתר או על 
ידי עמודת התווים או לוח מקשים 

ספרתיים ) עמוד 300(.
ee אחזר את תמונת הסחרחרה 

) עמוד 444(.
ee על ידי החלקת  וסיבוב www בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט הכנסת הנתונים.
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ee להכנסת תווים באמצעות עמודת
התווים: הכנס את כתובת האתר 

בשורת הכנסת הנתונים. הכנסת תווים 
) עמוד 298(.

מיד עם הכנסתה של האות הראשונה 
בשורת הכנסת התווים, מופיעה 

מתחתיה רשימה. הרשימה מציגה 
כתובות אתר המתחילות באות 

שהכנסת וכתובות אתר שאוחזרו כבר.
הרשימה תהיה ריקה אם אתה מאחזר 

אותה לראשונה.

ee להכנסת תוים על ידי שימוש בלוח
המקשים המספריים: לחץ את 
מקשי הספרות ברצף מהיר. התו 

מופיע עם הלחיצה על המקש. האות 
הזמינה הראשונה מודגשת. הכנס 

 תווים באמצעות עמודת התווים 
) עמוד 300(.

ee לאחר הכנסת כתובת האתר, בחר
בסמל  על ידי סיבוב  או 
החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
האתר מאוחזר.

ee :לבחירת כתובת אתר ברשימה
החלק את  בגלגלת בקר ה- 

COMAND בתפריט הכנסת התנונים 
באמצעות עמודת התווים.

הרשימה מופעלת.

ee בחר בכתובת האתר על ידי סיבוב
 או החלקת  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
כתובת האתר מוכנס בשורת הכנסת 

הנתונים.
ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

האתר מאוחזר. מופיעה הודעת 
 Establishing data connection to

<provider name> )קביעת נתוני חיבור 
>שם ספק<(.

אפשרות 2: בחירת מועדפים
בתמונת הסחרחרה אתה חייב ליצור 

לפחות מועדף אחד בתמונת הסחרחרה 
) עמוד 449(.

ee אחזר את תמונת הסחרחרה 
) עמוד 444(.

ee בתמונת הסחרחרה, הבא את המועדף
לחזית על ידי סיבוב  או החלקת 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ על  לאישור. האתר מאוחזר.
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ניווט באתר
סקירה כללית

פעילותשלב
ee  סובב את

בגלגלת בקר 
.COMAND -ה

נווט מפריט אחד 
שניתן לבחור בו 

)למשל קישורית, 
שדה טקסט או 
רשימת בחירה( 

לבא אחריו 
ולהדגיש את הרכיב 

המתאים באתר.
החלקת הבקר:

ee שמאלה או
ימינה 

ee מעלה או מטה

ee אלכסונית
 

מזיז את הסמן על 
גבי העמוד.

ee  לחץ את
בגלגלת בקר 

.COMAND -ה

אחזור התפריט או 
פתיחת הפריט 

הנבחר.
ee. אחזור העמוד לחץ 

הקודם.
ee . סגירת דפדפן לחץ 

האינטרנט. אם 
פתוחים מספר 
חלונות, החלון 

הנוכחי נסגר.

לדוגמה: הדגשת פריט שניתן לבחירה

ee -סובב את  בגלגלת בקר ה
.COMAND

בדוגמה מואר לחצן.
לדוגמה: הכנסת טקסט

ee בחר שורת הכנסת נתונים על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

 ולחיצה על  לאישור.
מופיעה עמודת התווים.
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ee הכנס טקסט באמצעות עמודת
התווים או לוח המקשים המספריים. 

הכנסת תווים ) עמוד 298(.
ee אם הטקסט הוכנס כבר, בחר בסמל

 על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 
 ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

הטקסט הוכנס עכשיו.
תפקודי תפריט

אחזור תפריט

ee לאחזור קיצור דרך: הדגש את הפריט
הניתן לבחירה בעמוד על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.

הפעלת התפריט

סיום התפריט
ee לאחזור כל התפריט: כאשר מוצג

קיצור הדרך, החלק את  בגלגלת 
בקר ה- COMAND כלפי מטה.

או
ee בחר אזור חופשי באתר על ידי החלקת

  או   בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחץ  לאישור.

פתיחה
פותח את האתר בפריט הנבחר.

ee.)447 עמוד ( אחזור התפריט
ee פתיחה( על ידי לחיצה על( Open אשר

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
URL הכנסת

ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee על ידי )URL הכנס( Enter URL בחר

החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
ee עמוד ( )URL( הכנס כתובת אתר

)444
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אחזור האתר הקודם
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee הקודם( על ידי החלקת( Previous בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

אחזור האתר הבא
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee  הבא( על ידי החלקת(Next בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מראה
אתה יכול להשתמש בתפקוד זה:

• למיקום חלון בחירה באתרים הגדולים 	
מהתצוגה

• לבחירת חלון הפתוח כבר	
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee מראה( על ידי החלקת( View בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee לחץ על מקש  בלוח מקשי

הטלפון.
אינך יכול להשתמש במקש  אם    

מבוצעת שיחת טלפון.

ee מיקום חלון הבחירה: אשר מראה
 Full-screen view of current page

)מסך מלא( של העמוד הנוכחי על ידי 
לחיצה על  בגלגלת בקר ה- 

.COMAND
מופיע באתר חלון בחירה.

ee או   בגלגלת  , החלק 
בקר ה- COMAND ומקם את חלון 

הבחירה באתר.
ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

החלק הנבחר מוגדל.
ee :להצגת ובחירת חלונות פתוחים

בחר Display open windows )הצג 
חלונות פתוחים( על ידי החלקת  

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה תצוגת סחרחרה.

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
האתר מוצג.

יציאה מהתפריט
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee  יציאה( על ידי החלקת( Exit בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

דפדפן האינטרנט סגור. אם פתוחים 
חלונות אחרים ברקע, מופיעה הודעה 

נוספת.
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תפקודי תפריט אחרים
פתח חלון חדש

אתה יכול לפתוח בו זמנית עד חמישה 
חלונות.

ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee פתח בחלון( Open in new window בחר

חדש( על ידי סיבוב  או החלקת 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
ee )מראה( View לבחירת חלון: בחר

ולחץ  לאישור.
ee בחר את האתר בתמונת הסחרחרה

על ידי סיבוב  או החלקת  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
הוסף למועדפים

הוספת האתר הנוכחי למועדפים. אז ניתן 
יהיה לאחזר את האתר על ידי שימוש 

בתמונת הסחרחרה. אתה יכול לשמור עד 
20 מועדפים בתמונת הסחרחרה.

ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee הוספה( Add to favourits בחר

למועדפים( על ידי החלקת  
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
 The page has :מופיעה ההודעה הבאה

been added as a favourite. העמוד 
נוסף למועדפים.

תצוגת מועדפים
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee הצגת( Display favourits בחר

מועדפים( על ידי סיבוב  או 
החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
המועדפים מוצגים בתמונת 

הסחרחרה.
למידע נוסף על מועדפים ) עמוד 449(.

העלאה מחדש של אתר
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee העלאלה מחדש( על ידי( Reload בחר

סיבוב  או החלקת  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.

סגירת חלון פעיל
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee הצג( Close active window בחר

חלונות פתוחים( על ידי סיבוב  או 
החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
או
ee לחץ את לחצן  ימינה בגלגלת

.COMAND -בקר ה
אינך יכול להשתמש בלחצן  אם    

מבוצעת שיחת טלפון.
הצגת כתובת האתר במלואה של 

הקישורית הנבחרת
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee פרטי הקישורית( על( Link details בחר

ידי סיבוב  או החלקת  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
. )URL( מופיעה כתובת האתר

ee COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
וסגור את התצוגה.

הגדרות
 ההגדרות מתוארות בפרק נפרד 

) עמוד 452(.
מועדפים

מבוא
מועדפים הם אתרים שהביקור בהם תכוף.

יש לך את האפשרויות הבאות ליצור 
מועדפים:

• בתמונת הסחרחרה ) עמוד 449(.	
• 	 Add to favourites דרך פריט תפריט

)הוסף למועדפים() עמוד 449(.
לפני יצירת מועדפים בתמונת הסחרחרה, 
אתה חייב לסגור תחילה חיבורים פעילים 

) עמוד 427(.
אתה יכול לבחור ולערוך את המועדפים 

שאותם יצרת.
יצירת מועדפים

יצירת מועדפים בתמונת הסחרחרה
ee אחזר את תמונת הסחרחרה 

) עמוד 444(.
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ee Create new favourite הבא את לוח
)צור מועדף חדש( לפנים על ידי סיבוב 

 או החלקת  גלגלת בקר 
.COMAND -ה

ee.COMAND -לחץ  גלגלת בקר ה
מופיע תפריט הכנסת הנתונים.

ee ושם על ידי )URL( הכנס כתובת אתר
שימוש בעמודת התווים או בלוח 
 מקשים ספרתיים. הכנסת תווים 

) עמוד 298(.
ee.בחר בסמל  ולחץ  לאישור

נוצר מועדף.
הוספת מועדף דרך התפריט.

ee כאשר האתר מוצג, אחזר את
התפריט.

ee הוסף( Add to favourits בחר
 למועדפים( ולחץ על  לאישור 

) עמוד 449(.

בחירת מועדפים
ee אחזר את תמונת הסחרחרה 

) עמוד 444(.
ee בחר את המועדף בתמונת הסחרחרה

על ידי סיבוב  או החלקת  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
המועדף נפתח.
עריכת מועדפים

עריכת מועדפים בתמונת הסחרחרה
ee אחזר את תמונת הסחרחרה 

) עמוד 444(.
ee  עריכה( על ידי החלקת( Edit בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט הכנסת הנתונים.

ee ושם על ידי )URL( הכנס כתובת אתר
שימוש בעמודת התווים או בלוח 
מקשים ספרתיים ) עמוד 298(.

עריכת מועדפים בתפריט המועדפים
ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee הצגת( Display favourites בחר

מועדפים( על ידי סיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
המועדף מוצג.

ee.COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה
מופיע תפריט המועדפים.
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תפריט מועדפים
ee  עריכה( על ידי סיבוב( Edit בחר

או החלקת  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee לחץ על מקש  בלוח מקשי

המספרים.
מופיע תפריט הכנסת הנתונים.

ee ושם על ידי )URL( הכנס כתובת אתר
שימוש בעמודת התווים או בלוח 
 מקשים ספרתיים. הכנסת תווים 

) עמוד 298(.
תפקודים אחרים בתפריט המועדפים

פתיחת מועדפים עכשווים
ee Favourites אחזר את תפריט

)מועדפים( ) עמוד 450(.
ee פתיחה( על ידי לחיצה על( Open אשר

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
פותח את המועדפים העכשווים בחלון 

חדש.

פתיחת חלון חדש
ee Favourites אחזר את תפריט

)מועדפים( ) עמוד 450(.
ee פתח בחלון( Open in new window בחר

חדש( על ידי סיבוב  או החלקת 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
אחזור הפרטים

ee Favourites אחזר את תפריט
)מועדפים( ) עמוד 450(.

ee פרטים( על ידי סיבוב( Details בחר
 או החלקת  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee לחץ על מקש  בלוח מקשי

המספרים.
מופיעה תצוגה מפורטת.

יציאה
ee Favourites אחזר את תפריט

)מועדפים( ) עמוד 450(.
ee  יציאה( על ידי החלקת( Exit בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee בסמוך Back  לחץ על לחצן

.COMAND -משמאל לגלגלת בקר ה
תפריט המועדפים נסגר.

מחיקת מועדפים
מחיקת מועדפים בתמונת הסחרחרה

ee אחזר את תמונת הסחרחרה 
) עמוד 444(.

ee מחיקה( על ידי החלקת( Delete בחר
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
מופיעה שאילתא.

ee.כן( ולחץ  לאישור( Yes בחר
המועדף נמחק.

אם בחרת NO, התהליך יבוטל.
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מחיקת מועדפים בתפריט המועדפים
ee מחיקה( על ידי סיבוב( Delete בחר

 או החלקת  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee לחץ את לחצן  ימינה לגלגלת

.COMAND -בקר ה
המועדף נמחק.

הגדרות
תפריט הגדרות

ee.)447 עמוד ( אחזר את התפריט
ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר

 או החלקת  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
אתה יכול להפעיל/לנטרל את ההגדרות 

הבאות:
• 	 Download images automatically

הורדה אוטומטית של תמונות
להורדת תכנית מאתרים הכוללים 

מספר רב של תמונות יכול לקחת זמן 
מסוים. לכן, יתכן והיה שימושי לנטרל 

אפשרות זאת.
• Block popups חסימת חלונות קופצים	

חלונות קופצים )בדרך כלל פרסומות( 
המוצגות אוטומטית כאשר אתה מאחזר 

אתר. אתה יכול לחסום תצוגות אלו.
• Enable Javascript אפשרות ל- 	

Javascript
Javascript מאפשר הצגה 

ואינטראקציה עם תכולה דינמית 
באתר.

• 	Cookies -אישור ל Enable cookies
אתרים מסוימים שומרים מידע בקבצי 
 COMAND -ב )cookies( טקסט קטנים

Online. אתה יכול לקבוע האם 
ה- Cookies יישמרו.

• Character size גודל תו	
אתה יכול לבחור את גודל הגופן שבו 

ייעשה שימוש בעת הצגת האתר.
• Character code קוד תו	

אתה יכול לבחור בערכת תווים אחרת, 
למשל תווי האתר מופיעים מעוותים.

• Delete private data מחיקת נתונים 	
אישיים

מחיקת נתונים שנשמרו על ידי 
הדפדפן במהלך השימוש באניטרנט.

הגדרות שינוי
ee  בחר הגדרה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

הפעל  או נטרל / את ההגדרה.
ee גודל תו( או( Character size בחר

Character code על ידי סיבוב  או 
החלקת  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
ee בחירת הגדרה באמצעות גלגלת בקר

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
אם אתה משנה את ההגדרות, יתכן    

והאתרים לא יוצגו בצורה נכונה.
מחיקת נתונים אישיים

ee מחיקת( Delete private data -בחר ב
נתונים אישיים( ולחץ  לאישור.

מופיע תפריט.

ee הגדרות( על ידי סיבוב( Settings בחר
 או החלקת  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
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הנקודה•	•בתחילת•כל•רשומה•מציינת•
שההגדרה פעילה.

או
ee מחיקת כל( Delete all data -בחר ב

הנתונים( ולחץ  לאישור.
הפעל  או נטרל / את ההגדרה.

פעולהאפשרות
מחיקת כל All הכל

הנתונים האישיים.
מחיקת הנתונים Cache זיכרון זמני

באסון הזמני.
Cookies -מחיקת ה

Cookies הנוצרים 
על ידי האתרים 
שאותם אחזרת.

 Websites visited
אתרים בהם ביקרת

מחיקת כל 
האתרים בהם 

ביקרת )נתיב גישה(
 Delete all data 

on exiting
מחיקת כל 

הנתונים הקיימים

אם מופעל תפקוד 
, כל הנתונים  זה 

האישיים נמחקים 
בעת היציאה 

מדפדן האינטרנט.
 COMAND Online אם אתה מאפס את   

להגדרות המפעל )תפקוד איפוס(, 
הגדרות אלו נמחקות ) עמוד 308(.

אחזור מראה הסחרחרה וסגירת 
דפדפן האינטרנט

ee לאחזור מראה הסחרחרה: לחץ על
לחצן  Back למשך יותר משתי 

שניות.
ee לסגירת דפדפן האינטרנט: לחץ שוב

על לחצן  Back למשך יותר משתי 
שניות.

אודיו

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online שברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
האופציונאלי התקני של מערכת 

COMAND Online שברכבך אשר היה זמין 
במועד הורדת הספר לדפוס. אפשריים 

הבדלים ספציפיים למדינה. אנא שים לב 
שמערכת COMAND Online שברכבך 

עשויה שלא להיות מצוידת בכל התכונות 
והמאפיינים המתוארים.

DAB -תצורת רדיו ו
מבוא

מכשירים אלקטרוניים ניידים ברכב    
עלולים להפריע באופן רציני לקליטת 

.DAB -הרדיו ורדיו ה
Digital Audio Broadcasting( DAB( הוא 
תקן שידור דיגיטלי אופטימלי לקליטת 

שידורי רדיו של טלפונים סלולאריים.
מספר תוכניות משולבות יחד ומשדרות 
בתדר אחד יחיד. תחנות רדיו דיגיטליות 

ניתן לשדר ברמה הלאומית, האזורית או 
המקומית.

תחנות מסוימות משדרות תוכניות רק 
בזמנים מסויימים. אם בחרת בתחנה 

שהוסרה לאחר מכן מתוך מקבץ התחנות, 
לא ניתן יהיה יותר לקלוט אותה.

המערכת תמשיך לקבל תוכניות אחרות 
בתוך המקבץ. אז יהיה עליך לבחור תוכנית 

אחרת.
לא ניתן לקלוט שידורי DAB בכל מקום    

ברחבי אירופה.
DAB החלפה לתצורת רדיו ורדיו

הפעלה עם לחצן התפקוד
ee. לחץ על לחצן תפקוד 

.DAB מופיע צג הרדיו או רדיו
תצורת רדיו: אתה תשמע את 

התחנה האחרונה שהושמעה ואת 
תחום התדר האחרון שנבחר.

תצורת רדיו DAB: אתה תשמע את 
התחנה האחרונה שהושמעה במקבץ 

התחנות האחרון שנבחר.
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לחיצה לסירוגין על לחצן תפקוד     
 SW ,MW ,FM מחליפה בין תחומי תדר

ו- LW על פי סדר זה. ובהמשך 
מאוחזרת תצורת רדיו DAB. לחיצה 

חוזרת על הלחצן מחזירה אותך חזרה 
.FM לתצורת רדיו

הפעלה באמצעות תפריט אודיו
ee אודיו( בעמודת התפקוד( Audio בחר

הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
אם תצורת הרדיו או רדיו DAB היתה 

התצורה האחרונה שנבחרה, זו פעילה 
עכשיו.

אם הופעלה תצורה אחרת, אתה יכול 
להחליפה עכשיו לתצורת רדיו 

בתפריט אודיו.
 DAB אתה יכול לבחור בתצורת רדיו

בצג הרדיו.
ee  אודיו( על ידי החלקת( Audio בחר

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

מופיע תפריט האודיו.

תצורת הפעלת אודיו עכשווית( 1)
עמודת תפקוד ראשית( 2)
תפריט אודיו( 3)
ee  על ידי סיבוב Radio בחר

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

FM תצוגת רדיו
תחום תדר ותדר התחנה הנבחרת( 1)
שם תחנה או תדר תחנה של התחנה ( 2)

הנבחרת
מיקום זיכרון של תחנה( 3)
תצוגת טקסט פלוס של הרדיו )אם ( 4)

קיימת(
עמודת תפריט תצורת רדיו( 5)
ee בחר :DAB להחלפה לתצורת רדיו

FM בצג הרדיו על ידי החלקת  
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.

ee שדורי רדיו דיגיטליים( ולחץ( DAB בחר
 לאישור.
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DAB תצוגת רדיו
שם המקבץ שאליו שייכת התחנה ( 1)

הנבחרת
שם התחנה שנבחרה( 2)
מיקום זיכרון של תחנה( 3)
תצוגת טקסט פלוס של הרדיו )אם ( 4)

קיימת(
(5 )DAB עמודת תפריט תצורת רדיו

אם הקליטה ירודה )למשל במנהרות    
או באזורים הרריים(, התחנות 
המושפעות מופיעות באפור. 

ההשמעה של התחנה הנבחרת 
עכשווית נקטעת. מיד כאשר איכות 

הקליטה מספקת, התצוגה וההשמעה 
חוזרים למצבם הרגיל.

החלפת תחומי תדר
אפשרות 1

ביכולתך לשנות את תחומי התדר ברדיו 
.SW -ו FM, MW, LW בין

ee  לחץ לסירוגין על לחצן התפקוד
עד שנבחר תחום התדר המבוקש.

אפשרות 2
ee בצג LW או FM, DAB, MW, SW בחר

הרדיו על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ  לאישור.
ee.בחר תחום תדר ולחץ  לאישור

אתה תשמע את התחנה האחרונה 
שהושמעה בתחום התדר שנבחר.

 SW, -ו MW, LW בתחומי תדר   
COMAND Online מציגה את תדר 

התחנה במקום את שם התחנה.

מקבצי תחנות
מקבץ כולל מספר רב של תוכניות רדיו. כל 

מקבץ משודר באזור מסוים )לאומי, אזורי 
או מקומי( באותה הדרך כמו תחנת רדיו 

AM/FM מסורתית
FM החלפה אוטומטית לתחנת

 DAB, אם מופרעת קליטה של תחנת רדיו
COMAND Online מחליפה אוטומטית 

לתחנת FM מקבילה. כדי שזה יקרה, 
חייבים להתקיים התנאים הבאים:

• תדר תחנת ה- FM זמין.	
• 	 Channel fix פריט תפריט 

) עמוד 458( מנוטרל.
אם אתה רוצה להשתמש בתפקוד זה,    

.FM אל תחליף לתצורת
אם אין קליטה, התצוגה מראה את הודעת 

No reception )אין קליטה(.
בחירת תחנה

בחירת תחנה מתוך רשימת תחנות
 FM רשימת התחנות זמינה בתחום תדר

.DAB ותצורת רדיו
תצורת רדיו: רשימת התחנות כוללת את 

כל התחנות היכולות להיקלט עכשווית 
כשהן מסודרות על פי סדר הא'–ב'. 

לתחנות ללא שירות תוכניות, הרשימה 
מציגה את התדר במקום את השם.

תצורת רדיו DAB: רשימת התחנות 
כוללת תחנות מכל המקבצים הנקלטים 

עכשווית. היא מראה את התוכנית 
העכשווית וסקירה מקדימה של התוכנית 

אם מפעיל התחנה תומך בתפקוד זה. 
רשימת התחנות מסודרת על פי סדר 

הא'–ב'.
ee בחירה מהירה: סובב  או החלק

 COMAND -את  בגלגלת בקר ה
כאשר התצוגה/חלון התצוגה פעיל.

או
ee. לחץ על לחצן  או 

המחוג קופץ שמאלה או ימינה.
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ee :לביצוע בחירה ברשימת התחנות
בחר Radio על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ  לאישור.

ee על ידי Station list אשר רשימת תחנות
. לחיצה על 

רשימת התחנות מופיעה.

לדוגמה: תצורת רדיו
תחנה נבחרת עכשווית( 1)
חריץ זיכרון בתחנות המוגדרות ( 2)

מראש.

DAB דוגמה: תצורת רדיו
דפדפן לפי הא' – ב'.( 1)
(2 )DAB תחנת רדיו
תוכנית עכשווית( 3)
זמני ההתחלה והסיום של התוכנית( 4)
ee תחנה( על ידי סיבוב( station בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee לאחזור סקירה מקדימה של
תוכנית: החלק את  בגלגלת בקר 

.COMAND -ה
התוכניות הבאות מוצגות לשם הצגתן 

.DAB בתחנות רדיו

ee. החלפה חזרה על ידי החלקת 
ee :'להפעלת הדפדפן על פי הא' – ב

החלק את  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee בחר באות הראשונה של שם התחנה
המבוקשת על ידי סיבוב  בגלגלת 

.COMAND -בקר ה
רשימת התחנה משתנה לתצוגת 

התחנות המתאימות.
ee. החלפה חזרה על ידי החלקת 
ee לבחירת תחנה באמצעות גלגל ההגה

הרב תפקודי, ראה חוברת הוראות 
הפעלה נפרדת.

בחירת תחנה באמצעות תפקוד 
חיפוש תחנה

בתצורת רדיו, תפקוד חיפוש התחנות זמין 
.LW -ו MW, SW רק בתחומי תדר

ee. לחץ על לחצן  או 
חיפוש התחנות סורק כלפי מעלה או 

מטה ועוצר בתחנה הבאה.
ee לבחירת תחנה באמצעות גלגל ההגה

הרב תפקודי, ראה חוברת הוראות 
הפעלה נפרדת.

בחירת תחנות באמצעות התחנות 
המוגדרות מראש

ee ,הגדרה מהירה: לחץ על מקש מספר
. למשל 

ee :ישירות לתחנה המוגדרת מראש
בחר Presets )מוגדרות מראש( על ידי 
החלקה  או סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

או
ee -לחץ על  בגלגלת בקר ה

COMAND כאשר חלון התצוגה/בחירה 
פעיל.

מופיע זיכרון התחנות המוגדרות 
מראש.•הנקודה•	•מציינת•תחת•איזה•

הגדרה מראש שמורה התחנה 
הנבחרת עכשווית.

ee בחר תחנה על ידי סיבוב  ולחיצה
על  לאישור.

או
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ee. לחץ על מקש מספר, כדוגמת 
ee לבחירת תחנה באמצעות גלגל ההגה

הרב תפקודי, ראה חוברת הוראות 
הפעלה נפרדת.

בחירת תחנות על ידי הכנסה ידנית של 
התדר

תפקוד זה זמין רק בתצורת רדיו.
ee. אפשרות 1: לחץ על לחצן 
ee רדיו( בצג( Radio אפשרות 2: בחר

הרדיו על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחץ  לאישור.
ee )הכנסת תדר( Frequency entry בחר

ולחץ  לאישור.
ללא קשר לאפשרות הנבחרת, יופיע 

מסך הכנסת הנתונים.
ee הקש את התדר באמצעות מקשי

הספרות. COMAND Online מגדירה 
את התדר המוכנס.

תדרתחום תדר
 FM תחום תדר

)VHF(
MHz 108.0 – 87.5

 MW תחום תדר
)תחום תדר ביניים(

kHz 1620 – 531

 SW תחום תדר
)תחום תדרים 

קצרים(

kHz 6250 – 5800

 LW תחום תדר
)תחום תדרים 

ארוכים(

kHz 282 – 153

אתה יכול להכניס רק את המספרים    
המותרים עכשווית.

אם תכניס תדר בתחום MW, SW או    
LW שהוא מחוץ לטווח התדר, מערכת 

COMAND Online מכווננת לתדר 
הנמוך הבא.
שמירת תחנה

שמירה ידנית של תחנות
לכל תחום תדר זמינות עשר אפשרויות 
.DAB הגדרה מראש כמו גם תצורת רדיו

ee שמירה מהירה: לחץ והחזק את
, עד  המקש המספרי, למשל 

 להישמע אות קולי.
התחנה שמורה בזיכרון.

ee :ישירות לתחנה המוגדרת מראש
 COMAND -לחץ  בגלגלת בקר ה

כאשר חלון התצוגה/בחירה פעיל.
או
ee מוגדרות מראש( על ידי( Presets בחר

החלקת  או סיבוב  בגלגלת 
על   ולחיצה   COMAND ה-  בקר 

לאישור.
בשני המקרים, מופיעה התחנה 

המוגדרת מראש.
הנקודה•	•מציינת•תחת•איזו•הגדרה•

מראש שמורה התחנה הנבחרת 
עכשווית.

DAB תחנה מוגדרת מראש בתצורת
ee מוגדרות מראש( על ידי( Presets בחר

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ והחזק עד להישמע 

אות קולי.
התחנה שמורה תחת המוגדר מראש.

שמירה אוטמטית של תחנות
תפקוד זה שומר אוטומטית תחנות בעלות 

רמת קליטה מספקת תחת מוגדרים 
מראש.

החיפוש מתחיל בתדר הנמוך ביותר. 
COMAND Online שומרת את התחנות 

שאותרו, החל מתחנה מוגדרת מראש מס' 
1. תהליך השמירה מסתיים ברגע שהתדר 

הגבוה ביותר נמצא או ברגע שאותרו 10 
תחנות.

כל התחנות שנשמרו ידנית בזיכרון 
המוגדר מראש ילכו לאיבוד. יתכן ש- 
COMAND Online לא תתפוס את כל 

חריצי הזיכרון בעת השמירה.
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ee אפשרות 1: לחץ על   בגלגלת
בקר ה- COMAND כאשר חלון 

התצוגה/בחירה פעיל.
ee שמירה אוטומטית( על( Autostore בחר

ידי סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee מוגדרות( Presets אפשרות 2: בחר
מראש( על ידי החלקת  או סיבוב 

 COMAND -גלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee )שמירה אוטומטית( Autostore בחר
ולחץ  לאישור. בשני המקרים, 
COMAND Online מחפשת אחר 
תחנות שניתנות לקליטה. תופיע 
הודעה המעידה על כך. הערוצים 

הזמינים מאוחסנים אוטומטית 
במיקומים המוגדרים מראש.

ee Cancel לביטול השמירה: בחר
)ביטול( ולחץ  לאישור.

)RDS( מערכת נתוני רדיו
הערות כלליות

מערכת נתוני הרדיו )RDS( מספקת מידע 
נוסף, שאינו נשמע, באמצעות תחום 

התדר FM. המערכת כוללת מקלט האזנה 
ומקלט ניטור.

מקלט הניטור סוקר באופן קבוע את תחום 
תדר FM ואוסף נתונים מסוימים מכל 

התחנות הנקלטות. זה כולל למשל, איכות 
קליטה ונתוני RDS כדוגמת שמות 

 COMAND .התוכניות ותדרים חלופיים
Online שומרת את הנתונים ומעדכנת 

ברציפות את הזיכרון. לכן, מקלט האודיו 
מסוגל לעבור מיידית לתדר חלופי בעל 

אות הנקלט טוב יותר.
מערכת ה- RDS פועלת רק עבור    

.RDS תחנות המשדרות נתוני
RDS הפעלת/נטרול

 Frequency אתה יכול להשתמש בתפקודי
 )DAB תצורת( Station fix או )תורת רדיו( fix

כדי למנוע מ- COMAND Online להחליף 
בין התדרים החלופיים של תחנה. הדבר 

שימושי לדוגמה, כאשר אותו תוכן משודר 
בהשהיית זמן, או כאשר יש הפרעה באחד 

מהתדרים.

ee רדיו( בצג הרדיו על ידי( Radio בחר
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.
ee תדר קבוע( או( Frequency fix בחר

Station fix )תחנה קבועה( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
בתלות במצב הקודם, הפעל  או 

.Frequency fix נטרל / את
דיווחי תנועה

הערה
תחנות FM רבות משדרות דיווחי תנועה 

)TA(. אתה גם יכול לשמוע אותם בתצורת 
.DAB רדיו

הפעלת/הפסקת דיווחי תנועה
ee על ידי Radio אפשרות 1: בחר

החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.
הסימון הסמוך ל- TA מציין שקליטת 

דיווחי התנועה פעיל.
אתה תראה סמל TA בעמודת 

הסטטוס.
ee.ולחץ  לאישור TA בחר

TA מופעל  או מנותק / בתלות 
בסטטוס הקודם.

ee או COMAND Online -אפשרות 2: ב
בגלגל ההגה הרב תפקדי, לחץ והחזק 

את לחצן  עד שסמל TA נדלק או 
כבה בעמודת הסטטוס.

נשמע גם אות אזהרה קולי.
עם הפעלתן של ההודעות התחבורתיות, 
בוחרת מערכת COMAND Online תחנת 

.RDS
דיווחי התנועה מתקבלים מ:

• תחנה FM הנוכחית שנבחרה	
• תחנת RDS מהרשת שאליה 	

משתייכת התחנה הנבחרת עכשווית.
• תחנת ה- RDS בעלת איכות הקליטה 	

הטובה ביותר
כאשר תפקוד דיווחי התנועה פעיל, דיווחי 

התנועה יקטעו את אות השמע ממקור 
השמע או הוידאו הפעיל עתה.

שיחות טלפון או הודעות ניווט אינן    
נקטעות.
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בכל תצורת ההפעלה של האודיו, תופיע 
בצג הודעה.

קטיעת דיווחי תנועה
במהלך דיווח תנועה:

ee או בגלגל ההגה COMAND Online -ב
הרב תפקודי לחץ קצרות על לחצן 

.
או
ee או  בגלגל  , לחץ על לחצן 

ההגה הרב תפקודי.
מערכת COMAND Online מחליפה 

חזרה למקור האודיו שנבחר לפני 
הדיווח. כל דיווח תנועה חדש בהמשך 

ימשיך לקטוע את מקור האודיו.
טקסט רדיו/טקסט רדיו פלוס

הודעות בצג
התפקוד זמין בתצורת FM ובתצורת רדיו 

.DAB
טקסט רדיו/טקסט רדיו פלוס כולל נתונים 

משודרים נוספים כדוגמת מידע על 
התוכנית הנוכחית, המופיעים בצג 

.COMAND
אם תחנה תומכת ברדיו טקסט פלוס, 

מוצגים שם האומן והרצועה.

רדיו טקסט פלוס )תצוגה: אומן ורצועה(
ee :להצגת/הסתרת האומן והרצועה

בחר Radio )רדיו( בצג הרדיו על ידי 
החלקת  וסיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

ee תצוגת( Display artist and track בחר
אומן ורצועה( ולחץ  לאישור.

הפעל  או נטרל / את התצוגה.
ee )מידע( Info להצגת טקסט רדיו: בחר

בצג הרדיו המתאים על ידי החלקת 
 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחץ  לאישור.
אם התחנה תומכת בטקסט רדיו 

והמידע זמין, המערכת מציגה אותו.

טקסט רדיו )תצוגת מידע נוסף על התוכנית(
ee Info לשם חזרה לתצוגת הרדיו: אשר

. )מידע( על ידי לחיצה על 
ee -החלק את  בגלגלת בקר ה

COMAND מעלה.

MP3 ותצורת CD/DVD

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מערכת COMAND Online מסווגת 
כמוצר לייזר מקבוצה 1. לעולם אל 

תפתח את בית היחידה. אם אתה פותח 
את בית היחידה או אם בית היחידה פגום, 

קיימת סכנה של גרימת נזק לעיניים 
כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר בלתי 
 COMAND Online נראית לעין. מערכת

אינה מכילה חלקים כלשהם שבהם יכול 
לטפל המשתמש. מסיבות בטיחותיות, 

על כל עבודות האחזקה להתבצע על ידי 
טכנאים מורשים לכך.
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 אזהרה
רק כאשר הרכב נייח עליך:

• להטעין תקליטור	
• להוציא תקליטור	

קיימת סכנה של הסחת דעת מהנעשה 
בכביש והתנועה בו אם הדבר נעשה כל 

זמן שהרכב בתנועה.
CD/DVD הכנסת/הוצאת

הערות
אם לתקליטור/DVD יש צד מודפס, על זה 

לפנות כלפי מעלה כאשר מכניסים את 
התקליטור למכשיר.

אם אף אחד מהצדדים אינו מודפס, על 
 CD/DVD .הצד המושמע לפנות כלפי מטה

בעלי הגנה מפני העתקה לא ניתן 
להשמיע במערכת זו.

אם מדיה מכילה קבצים אחרים בנוסף    
לקבצי מוסיקה, פרק זמן ההטענה 

לפני שתתחיל השמעת הרצועה 
הראשונה עשוי להיות ארוך יותר.
הכנסת תקליטור לכונן DVD יחיד

ee.לחץ על לחצן  ההוצאה
אם התקליטור כבר בתוך המכשיר, 

הוא יוצא.
ee/הוצא את התקליטור מפתח ההכנסה

הוצאה שלו.
ee/הכנס תקליטור לפתח ההכנסה

הוצאה.
התקליטור נמשך פנימה ומתחילה 
ההשמעה אם התלקליטור הוכנס 
בצורה נכונה והוא מהסוג המותר 

לשימוש.
הוצאת תקליטור מכונן DVD יחיד

ee.לחץ על לחצן  ההוצאה
ee/הוצא את התקליטור מפתח ההכנסה

הוצאה שלו.
אם לא תוציא את התקליטור החוצה 
מפתח ההכנסה/הוצאה, הוא יימשך 

חזרה פנימה בצורה אוטומטית לאחר 
פרק זמן קצר.

DVD הכנסת תקליטורים למחליף
למחליף ה- DVD יש מארז קבוע בעל 6 

מגירות.
ee לתוך מגש CD/DVD להכנסת

המארז: לחץ על לחצן  הכנסת/
הוצאת תקליטור.

תפריט מראה את מצב ההטענה 
הנוכחי של מגירות המארז. המגירה 

האחרונה שנבחרה מזוהה בספרה 
אדומה.

ee בחר במגירת המארז להטענה על ידי
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
או
ee. לחץ על מקש מספר, למשל 

מחליף ה- DVD עובר למגירת המארז 
 Please הנבחרת. אתה תראה הודעת

wait )אנא המתן(.
 Please insert בהמשך תראה הודעת
.)>X< אנא הכנס תקליטור( disc <X>

ee/הכנס תקליטור לפתח ההכנסה
הוצאה כאשר הצד המודפס פונה כלפי 

מעלה.
מחליף ה- DVD מטעין את התקליטור 

במגירת המארז הנבחרת. מופיעה 
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הודעת <Loading disc <X )מטעין 
.)>X< תקליטור

יתכן ויקח פרק זמן מסוים להטעין את    
התקליטור, תלוי בסוג התקליטור. אם 
לא מוכנס תקליטור כלשהו במשך כ- 

20 שניות, התצוגה חוזרת לתפריט 
המארז.

מחליף ה- DVD מנגן את התקליטור אם:
• הוא הוכנס בצורה נכונה.	
• אם זהו סוג תקליטור המותר לשימוש.	

מגירת מארז מלאה )תפקוד ההוצאה ( 1)
זמין(

מגירת מארז ריקה )ניתן להכניס ( 2)
תקליטור(

ee ליציאה מהתפריט: לחץ שוב על
לחצן  הוצאה/הטענה או לחץ על 

.Back  לחצן
או
ee  חזרה( על ידי החלקת(Back בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee למילוי מגירות מארז ריקות: לחץ
על לחצן  הכנסה/הוצאה.

מופיע תפריט המארז.
ee מלא מגירות( “Fill empty slots“ בחר

ריקות(.
אתה תראה הודעת Please wait )אנא 

המתן(.
COMAND Online עוברת למגירת 

המארז הריקה הבאה. בהמשך תראה 
הודעת <Please insert disc <X )אנא 

.)>X< הכנס תקליטור
אל תכניס תקליטור למגירת מארז עד    

שראית את ההודעה לעיל.

ee/הכנס תקליטור לפתח ההכנסה
הוצאה כאשר הצד המודפס פונה כלפי 

 Please מעלה. אתה תראה הודעת
wait )אנא המתן(. עם הטענת 

התקליטור, מחליף התקילטורים עובר 
למגירה הריקה הבאה. בהמשך תראה 

הודעת <Please insert disc <X )אנא 
.)>X< הכנס תקליטור

ee חזור על שלב זה עד שכל המגירות
תהיינה מלאות.

מחליף ה- DVD מנגן את התקליטור 
האחרון שהכנסת, אם זה הוכנס בצורה 

נכונה והוא מהסוג המורשה למערכת.
ee לביטול ההטענה: לחץ שוב על לחצן

 הוצאה/הטענה או לחץ על לחצן 
.Back 

אם אתה מבטל את ההטענה    
באמצעות לחצן  Back, המערכת 

מטעינה ומנגנת את התקליטור 
האחרון שהוכנס.

DVD -הוצאת תקליטור ממחליף ה
אם תוציא תקליטור אחד בעוד אחר 
מושמע, יפסיק מחליף ה- DVD את 

הפעולה. ההפעלה נמשכת עם הוצאתו 
של התקליטור מהמכשיר.

ee לחץ על לחצן :CD/DVD להוצאת
 הכנסת/הוצאת תקליטור.

מופיע תפריט המארז. מגירת המארז 
עם התקליטור הנוכחי מודגשת.

ההוצאה אפשרית( 1)
סוג מדיית הנתונים( 2)
שם התקליטור )רק אם זה שמור על ( 3)

התקליטור(
תקליטור נוכחי( 4)
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ee בחר במגירת המארז הכוללת את
התקליטור על ידי סיבוב  בגלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

או
ee. לחץ על מקש מספר, כדוגמת 

 Ejecting :אתה תראה הודעה בלשון
.)>X< הוצאת תקליטור( disc <X>

אז תופיע בצג ההודעה הבאה:

ee הוצא את( Take the disc out of the slot
התקליטור מפתח ההכנסה/הוצאה 

שלו(.
אם לא תוציא את התקליטור החוצה 

מפתח ההכנסה/הוצאה, מערכת 
COMAND Online תמשוך אותו 

אוטומטית חזרה פנימה לאחר פרק 
זמן קצר.

ee לחץ על :CD/DVD -להוצאת כל ה
לחצן  הכנסה/הוצאה.

מופיע תפריט המארז.
ee הוצאת כולם( על ידי( Eject all בחר

החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.

מחליף ה- DVD מוציא את התקליטור 
האחרון שנבחר.

 Ejecting disc אתה תראה את ההודעה
.)>X< הוצאת תקליטור( <X>

ee הוצא את התקליטור החוצה מפתח
ההכנסה/הוצאה כאשר תראה את 
 Please remove disc <X> ההודעה

.)>X< אנא הוצא את התקליטור(
ee עובר DVD -מחליף תקליטורי ה

למגירה הטעונה הבאה במארז ומוציא 
את התקליטור.

ee חזור על השלב האחרון עד שהמארז
מתרוקן.

ee ליציאה מהתפריט: לחץ שוב על
לחצן  הוצאה/הטענה או לחץ על 

.Back  לחצן
או
ee  חזרה( על ידי החלקת( Back בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

SD הכנסה והוצאה של כרטיס זיכרון
מידע כללי

מערכת COMAND תומכת בכרטיסי זיכרון 
SD )אבטחה דיגיטלית(ו- SDHC )אבטחה 

דיגיטלית בעלת קיבולת גבוהה(
לא כל כרטיסי הזיכרון הזמינים בשוק    

מתוכננים לטמפרטורות שאליהם 
עלול הרכב להגיע.

אם כרטיס זיכרון SD איננו עוד 
בשימוש, עליך להוציאו ממערכת 

COMAND. טמפרטורות גבוהות יכולות 
להזיק לכרטיס.

בשל המגוון הרב של כרטיסי הזיכרון 
SD הזמינים בשוק, ההשמעה אינה 
מובטחת בכל המותגים של כרטיסי 

.SD הזיכרון
כושר האחסון הניתן לקריאה תלוי 

בזיכרון הכרטיס שבשימוש. מידע נוסף 
על כך תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס.
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SD הכנסת כרטיסי זיכרון
ee הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ בלוח

הבקרה עד שהוא משתלב במקומו. 
הצד בעל המגעים חייב לפנות כלפי 

מטה ובכיוון הפתח.
 MP3 מוטענים 100 רצועות

הראשונות. בהמשך מושמעות רצועות 
ה- MP3. רצועות נוספות מוטענות 

ברקע; זה מצוין על ידי סמל שעון חול. 
אם לא ניתן לאתר רצועות MP3 כלל, 

אתה תראה הודעה על כך.
SD הכנסת כרטיסי זיכרון

eeדחוף את כרטיס הזיכרון
כרטיס הזיכרון יוצא ממקומו.

ee.הוצא את כרטיס הזיכרון מהחריץ
USB חיבור התקן

שקע USB ממוקם בתא האחסון 
בקונסולה המרכזית.

צריכת החשמל בחיבור זה אסור שיחרוג 
מזרם רציף של mA 500. אם צריכת 

החשמל גבוהה יותר, השתמש במקור 
 USB -נפרד לאספקת מתח להתקן ה

)למשל אספקת מתח של 12 וולט(.
ee למשל סטיק( USB -חבר את התקן ה

.USB לשקע )USB
 MP3 מוטענים 100 רצועות

הראשונות. בהמשך מושמעות רצועות 
ה- MP3. רצועות נוספות מוטענות 

ברקע; זה מצוין על ידי סמל שעון חול. 
אם לא ניתן לאתר רצועות MP3 כלל, 

אתה תראה הודעה על כך.
 USB בשל המגוון הרב של התקני   

הזמינים בשוק, ההשמעה אינה 
מובטחת בכל המותגים של התקני 

.USB -ה
מידע ביחס התקני USB מתאימים 

תוכל לקבל בכל מרכז שירות מורשה 
מרצדס.

נגני MP3 חייבים לתמוך בפרוטוקול 
.)MTP( העברת מדיה

הפעלת תקליטור/אודיו DVD או 
MP3 תצורת

הכנסה או חיבור מדיה
ee)460 עמוד ( CD/DVD הכנס
או
ee SD הכנס כרטיס הזיכרון 

) עמוד 463(.
או
ee)463 עמוד ( USB חבר התקן

COMAND מטעינה את המדיה 
המוכנסת ומתחילה בהשמעתה.

הפעלה עם לחצן התפקוד
ee לחץ על לחצן  התפקוד פעם

אחת או יותר.
על ידי לחיצה לסירוגין על לחצן התפקוד, 

אתה יכול לשנות את תצורת ההפעלה על 
פי הסדר הבא:

• 	 ,DVD, DVD/MP3 תקליטור אודיו, וידאו
 DVD -במחליף ה MP3, DVD/תקליטור

או כונן DVD יחיד )תצורת תקליטור(
• תצורת כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
• 	AUX ממשק מדיה או תצורת אודיו
• 	Bluetooth® הפעלה עם אודיו
ee בחר במדיית אודיו מרשימת המדיות

) עמוד 465(.
הפעלה באמצעות תפריט האודיו

ee אודיו( בעמודת התפקוד( Audio בחר
הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מקור האודיו האחרון שהיה פעיל 
מופעל עתה. אתה יכול להפעיל מקור 
מדיה שונה באמצעות תפריט האודיו.

ee  אודיו( על ידי החלקת(Audio בחר
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט האודיו.
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ee Disc, Memory card, Music בחר
 Register, USB storage or Media

Interface תקליטור, כרטיס זיכרון, רשם 
מוסיקה, אחסון USB או ממשק מדיה 

ולחץ  לאישור.
הפעולה מחליפה למקור האודיו 

המבוקש.
ee בחר במדיית אודיו מרשימת המדיות

) עמוד 465(.
תצוגת דוגמה: תצורת נגן תקליטורים

עטיפת תקליטור )אם קיימת(( 1)
בסיס נתוני התקליטור נקרא ולאחר ( 2)

מכן זמן השמעת רצועה שחלף
מספר הרצועה ושם הרצועה )אם ( 3)

שמורים על התקליטור כמו טקסט 
תקליטור או אם זמין בסיס נתוני 

תקליטור(
תצוגת זמן גרפית ורצועה( 4)
סוג התקליטור, מיקום התקליטור ( 5)

ברשימת המדיה ושם התקליטור )אם 
שמור על גבי התקליטור כטקסט 
תקליטור או אם זמין בסיס נתוני 

התקליטור(.
אומן )אם שמור על התקליטור כמו ( 6)

טקסט תקליטור או אם זמין בסיס 
נתוני תקליטור(

תפריט תצורת תקליטור( 7)

DVD תצוגת דוגמה: תצורת אודיו

עטיפה )אם קיימת(( 1)
משך רצועה( 2)
מספר רצועה( 3)
תצוגת זמן גרפית ורצועה( 4)
סוג תקליוטר, מיקום תקליטור ( 5)

ברשימת המדיה, שם התקליטור )רק 
אם שמור על גבי התקליטור(

(6 )DVD תפריט תצורת אודיו
MP3 תצוגת דוגמה: תצורת

עטיפה )אם קיימת(( 1)
משך רצועה( 2)
מספר ושם רצועה( 3)
תצוגת זמן גרפית ורצועה( 4)
סוג מדיה, מיקום המדיה ברשימת ( 5)

המדיה, תיקיה נוכחית
אומן )אם קיים(( 6)
(7 )MP3 תפריט תצורת

אם לא מחובר ממשק מדיה במהלך    
הפעולה עם מחליף DVD, )7(, מוצג 

 Media המחליף במקום Changer
המדיה ) עמוד 485(.
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תפקוד קטיעת הפעלה
MP3 בתצורת תקליטור אודיו ותצורת

ee לקטיעת הפעולה: לחץ קצרות על
. לחצן 

מופיע הסמל  בחלק העליון 
השמאלי של עמודת הסטטוס.

ee להמשך ההפעלה: לחץ שוב קצרות
. על לחצן 
סמל  נעלם.

DVD רק בתצורת אודיו
ee לקטיעת הפעולה: הפעל את תצורת

אודיו ( DVD עמוד 463(.
ee בחר  על ידי החלקת  וסיבוב

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

. תצוגת  משתנה ל- 
ee להמשך ההפעלה: בחר  ולחץ

 לאישור.
ההקרנה נמשכת מהנקודה בה 
הופסקה. תצוגת  משתנה 

. ל- 
תפקוד עצירה

.DVD תפקוד זה זמין רק בתצורת אודיו
eeDVD הפעל את תצורת אודיו 

) עמוד 463(.
ee  לקטיעת ההפעלה: בחר

)חזרה( על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
. סמל  תצוגת  משתנה ל- 

 נשאר מודגש.
ee להמשך ההפעלה: בחר  ולחץ

 לאישור.
ההקרנה נמשכת מהנקודה בה 

הופסקה.
ee לעצירת ההשמעה: בעוד ההשמעה

נקטעה, בחר שוב ב-  ולחץ  
לאישור.

או
ee בחר  ואשר על ידי לחיצה כפולה

על  ברצף מהיר.  מודגש.

ee לחידוש ההשמעה: בחר  ולחץ
 לאישור.

.DVD -ההפעלה מתחילה מתחילת ה
DVD/MP3 -בחירת תקליטורי אודיו ו

בחירה דרך רשימת מדיה

DVD רשימת מדיה כאשר מצויד במחליף
ee בתצורת תקליטור אודיו ותצורת

 Changer מדיה( או( Media בחר :MP3
)מחליף( על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחץ  לאישור.

רשימת המדיה מופיעה. הנקודה 
מציינת את המדיה המתנגנת עכשיו.

רשימת המדיה מראה את 
התקליטורים הזמינים עכשיו.

מראה ב-( 1)
•  מגירת מארז אינה מוצגת	
•  מגירת מארז מוצגת	
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ee 1...6 changer לשינוי התצוגה: בחר
6...1 במחליף על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

בהתאם להגדרה הקודמת, מגירות 
המארז מוצגות או לא.

אם לא ניתן לקרוא את התקליטור,    
מופיעה רשומה בסמוך למגירת 

המארז המתאימה. 

רשימת המדיה מראה את כל מגירות המארז
ee בחר בנושא הנתונים על ידי סיבוב

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

הטבלה הבאה מפרטת את אפשרויות 
הבחירה ברשימת המדיה עבור גרסת 

הציוד המתאימה.

DVD למחליף
מגירות מארז, מיקומים 1 עד 6:

נתוני המדיה הניתנים לקריאה הם 
 MP3 או MP3 תקלטורים, תקליטורי

DVD ווידאו DVD אודיו ,DVD
כרטיס זיכרון, מיקום 7

רשם מוסיקה, מיקום 8
התקן אחסון USB מיקום 9

ממשק מדיה: מיקום 0
 Bluetooth® אודיו

מצויד בכונן DVD יחיד
כונן DVD, מיקום 1: נתוני המדיה 

הניתנים לקריאה הם תקליטורים, 
 DVD אודיו ,MP3 DVD או MP3 תקליטורי

DVD ווידאו
כרטיס זיכרון, מיקום 2

רשם מוסיקה, מיקום 3
התקן אחסון USB: מיקום 4

ממשק מדיה: מיקום 5
אודיו ®Bluetooth: מיקום 6

אם תבחר באודיו DVD, המערכת    
תחליף לתצורת וידאו ) עמוד 500(.

בחירת הרצועה באמצעות לוח מקשי 
הספרות

ee כאשר חלון התצוגה/בחירה פעיל, לחץ
. על מקש מספר, למשל 

המדיה במיקום המתאים ברשימת 
המדיה נטענת ולאחר מכן מופעלת.

בחירת רצועה
בחירה על ידי דילוג לרצועה

ee על מנת לדלג קדימה/אחורה
לרצועה: סובב את  בגלגלת 

בקר ה- COMAND כאשר חלון 
התצוגה/בחירה פעיל.

או
ee. לחץ על לחצן  או 

הדילוג לפנים מדלג לרצועה הבאה.
תפקוד הדילוג לאחור לתחילת 
הרצועה הנוכחית אם רצועה זו 

הושמעה במשך יותר מ- 8 שניות.
אם הרצועה הושמעה במשך פחות 

מ- 8 שניות, המערכת מדלגת 
לתחילתה של הרצועה הקודמת.

 Random tracks אם נבחרה אפשרות
or Random folder השמעה אקראית 

של רצועות או תיקיות, סדר הרצועות 
הוא אקראי.

ee בחר בגלגל ההגה הרב תפקודי וראה
בצג הרב תפקודי; ראה הוראות 

הפעלה נפרדות.
בחירת רצועה באמצעות לוח מקשי 

הספרות
ee לחץ על מקש  בלוח מקשי

הספרות. מופיע שדה הכנסת ספרות. 
מספר המיקומים המוצעים תואם 

 .DVD/למספר הרצועות בתקליטור
ניתן להיכנס רק למספרים התואמים 

.DVD/למספר הרצועה בתקליטור
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ee הכנס את מספר הרצועה המבוקש
באמצעות מקשי הספרות.

הרצועות מתנגנות לאחר שהוכנס 
המספר האפשרי האחרון.

לחיצה והחזקת מקש הספרה במשך    
יותר משתי שניות משלים את 
ההכנסה, והרצועה המתאימה 

מתנגנת.
בחירת רצועה באמצעות חיפוש 

מוסיקה

ee רשימת רצועות( Current track list בחר
 Category תיקיה( או( Folder ,)עכשווית

)קטגוריה( ולחץ  לאישור.
בחר מוסיקה באמצעות הקטגוריות 

)למשל אלבומים, אומנים וכד'( באמצעות 
תפקוד חיפוש מוסיקה.

 COMAND ,אם אתה בוחר בקטגוריה
Online מתחילה בחיפוש מידע על רצועה 

בתנאי ומתקיימים התנאים הבאים:
• נושאי הנתונים מוכנסים או מחוברים.	
• מידע הרצועה מנושאי נתונים אלו 	

אינה כלולה עדיין בבסיס נתוני 
.COMAND המוסיקה של

COMAND מייבאת מידע על רצועה 
מנושאי הנתונים הבאים:

•  תקליטור 	
)DVD/MP3 -תקליטורי אודיו ו(

• כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB התקן אחסון

 Track information is complete הודעת
)מידע על הרצועה מושלם( מופיע ברגע 

שהסתיים החיפוש.

COMAND Online שומרת את נתוני 
המוסיקה בבסיס נתונים משל עצמה. 

אתה יכול לבחור עכשיו את נתוני 
המוסיקה הזמינים בתוך הקטגוריה 

המבוקשת.
מידע נוסף על חיפוש מוסיקה בפרק 

"חיפוש מוסיקה" ) עמוד 472(.
ee ,DVD MP3 בתצורת תקליטור אודיו

בחר Search )חיפוש( על ידי החלקת 
 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה רשימת הקטגוריות.

דוגמה: רשימת רצועות נוכחית
ee רצועה( על ידי סיבוב( Track -בחר ב

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה התצוגה הבסיסית והרצועה 
מתנגנת.

הרצה מהירה לפנים/לאחור
ee ,בעוד חלון התצוגה/בחירה פעיל

החלק את  והחזק את גלגלת 
בקר ה- COMAND עד שתגיע למיקום 

המבוקש.
או
ee  לחץ והחזק את לחצן  או

עד שתגיע למיקום המבוקש.
בסיס נתוני מדיה Gracenote )בסיס 

נתוני התקליטור(
מבוא

.CD תפקוד זה זמין רק בתצורת
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בכונן הקשיח של COMAND Online יש 
גרסה של טכנולוגיית זיהוי מוסיקת 

Gracenote. אתה תזהה זאת על ידי הלוגו 
בפינה הימנית התחתונה של תצוגות אודיו 

מסוימות.
 ,CD תקליטורים רבים כוללים טקסט

COMAND משתמשת במידע הכלול שם 
לתצוגת האומן, האלבום ושם הרצועה.

 ,CD אם התקליטור אינו מכיל מידע טקסט
COMAND יכולה להשתמש בבסיס נתוני 

המידה Gracenote לזיהוי רצועות אודיו לא 
ידועות כאשר היא בתצורת CD. זה אפשרי 

רק אם המידע המתאים שמור בבסיס 
נתוני המדיה Gracenote ואם תפקוד בסיס 

נתוני Gracenote מופעל.
במקרה זה, COMAND תציג את הנתונים 

המתאימים כמו האומן, האלבום ושם 
הרצועה בתצוגות המתאימות והרשימות.

בחירת נתוני Gracenote שיוצגו

ee)463 עמוד ( CD הפעל את תצורת
ee תקליטור( על ידי החלקת( CD בחר

 וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee Gracenote Media Database בחר
)בסיס נתוני Gracenote( על ידי סיבוב 

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט.

הנקודה•	•מציינת•את•הבחירה•
הנוכחית לתצוגה.

אם קיימות מספר רשומות עבור 
התקליטור של אומן מסוים, אתה יכול 

לבחור איזו רשומה תוצג.
אם התקילטור שהוכנס אינו כולל נתוני 

Gracenote, פריט תפריט בסיס 
 Gracenote נתוני

Gracenote Media Database מוצג באפור 
ולא ניתן לבחירה.

ee  בחר רשומה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
הפעלה/נטרול של תצוגת נתוני 

Gracenote
ee)463 עמוד ( CD הפעל את תצורת
ee תקליטור( על ידי החלקת( CD בחר

 וסיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee Gracenote Media Database בחר
)בסיס נתוני Gracenote( על ידי סיבוב 

 COMAND -גלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee None להפסקת התצוגה: בחר
)כלום( ולחץ  לאישור.

 Track 1, Track 2 ,בתצוגה הבסיסית
רצועה 1, רצועה 2 וכד' מוצגות במקום 

נתוני Gracenote, לדוגמה ) עמוד 
.)464

ee להפעלת התצוגה: בחר רשומה
בתפריט על ידי סיבוב  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
עדכון טכנולוגיית זיהוי מוסיקה 
Gracenote ובסיס נתוני מדיית 

Gracenote
בשל שחרורם של תקליטורים חדשים, 

הנתונים הדיגיטליים על בסיס נתוני 
Gracenote חייבים להתעדכן. ניתן להגיע 

לתפקוד מיטבי רק עם טכנולוגיה עדכנית 
של זיהוי מוסיקה Gracenote. מידע על 

הגרסאות החדשות ניתן להשיג בכל אחד 
ממרכזי השירות המורשים של מרצדס.
אתה יכול לעדכן תוכנת זיהוי המוסיקה 
באמצעות DVD, או שאתה יכול לעדכן 

אותה בעצמך.
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בסיס נתוני מדיה Gracenote מעודכנת    
יחד עם עם המפה הדיגיטלית של 

מערכת הניווט ) עמוד 374(.
הצגת הרצועה והאלבום

ee. לחץ על לחצן 
הרצועההנוכחית והאלבום מצגים 

בחלון.
)MP3 תצורת( metadata הצגת

COMAND יכולה גם להציג את שם 
האלבום והאומן )metadata( במהלך 

ההשמעה אם מידע זה הוכנס למערכת.
לכל המדיות המכילות נתוני MP3 )כדוגמת 
MP3 CD, כרטיס זיכרון SD, רשם מוסיקה(, 

אתה יכול להחליט האם:
• ה- metadata הכלול בתגיות של נתוני 	

המוסיקה המקודדים צריך להיות מוצג
• הקובץ ושמות הרשימות צריכים להיות 	

מוצגים בעת ההשמעה
ee להצגת שם האלבום והאומן: בחר

MP3 או USB בתצוגה הבסיסית על ידי 
החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחץ  לאישור.
ee תצוגת( Display track information בחר

מידע על רצועה( ולחץ  לאישור.
)DVD בחירת קבוצה )אודיו

התכולה של אודיו DVD ניתנת לחלוקה 
לתשע קבוצות. הזמינות וסוג הקבוצות 

תלויים ב- DVD המסוים.
קבוצה יכולה להכיל מוסיקה באיכויות 

צליל שונות )תצורות סטריאו ורב ערוצית 
למשל(, או רצועות בונוס.

כל קבוצה יכולה להכיל עד 99 רצועות.
אם אודיו DVD מכיל רק תצורת אודיו, 

פריט/ים תפריט הקבוצה Group לא 
ניתנים לבחירה.

ee)463 עמוד ( DVD הפעל את תצורת
ee  על ידי החלקת DVD-A בחר

וסיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee  בחר קבוצה על ידי סיבוב
ולחיצה על  לאישור.

הנקודה•	•מציינת•את•הקבוצה•
הנוכחית שנבחרה.

ee המבוקשת Group בחר את הקבוצה
על ידי סיבוב  ולחיצה על  

לאישור.
ee  ליציאה מהתפריט: החלק את

גלגלת בקר ה- COMAND או לחץ על 
.Back  לחצן

אתחול התקני USB בעלי נפח אחסון 
גדול

אתה יכול לבחור תפקוד זה עבור התקני 
אחסון USB בעלי נפח גדול כאשר להתקן 

האחסון יש מחיצה. נתמכות עד תשע 
)FAT32 -ו FAT ;מחיצות )ראשוני או לוגי

ee בתצוגה הבסיסית על ידי MP3 בחר
החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחץ  לאישור.
ee בחר( Select active partition בחר

מחיצה פעילה( ולחץ  לאישור.
אפשרויות השמעה

ee לבחירת אפשרות: הפעל את תצורת
CD/אודיו DVD או ( MP3 עמוד 463(

ee על ידי MP3 או CD, DVD-A בחר
החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה•רשימת•האפשרויות.•הנקודה•	•

מציינת את האפשרות שנבחרה.
ee  בחר אפשרות על ידי סיבוב

ולחיצה על  לאישור.
האפשרות מופעלת. לכל האפשרויות, 

למעט Normal track sequence רצף 
רצועות רגיל, אתה תראה את התצוגה 

המתאימה בחלון התצוגה/בחירה.
להלן האפשרויות הזמינות עבורך:

• Normal track sequence סדר רצועות 	
רגיל

הרצועות יישמעו על פי סדר רגיל 
)לדוגמה, רצועה 1, 2, 3 וכד'(.

בתצורת MP3, סדר הרצועות נקבע על 
פי סדר כתיבתן על גבי נושא נתוני 

ה- MP3 בעת יצורו.
סדר על פי הא' – ב' הוא הנפוץ ביותר.

לאחר שהושמעו כל הרצועות בתיקיה, 
מושמעות הרצועות בתיקיה הבאה.
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• Random media מדיה אקראית	
כל הרצועות שבמדיה יישמעו על פי 
סדר אקראי )לדוגמה, רצועה 3, 8, 5 

וכד'(.
• Random track list רשימת רצועות 	

אקראית )תצורת MP3 בלבד(
אתה תשמע את הרצועות ברשימת 

ההשמעה הנוכחית או בתיקיה 
הפעילה עכשווית )כולל תיקיות 

משנה( על פי סדר אקראי.
אפשרות Normal track sequence רצף    

הרצועות הרגיל נבחר אוטומטית 
כאשר תחליף את התקליטור שאתה 

מאזין לו עכשיו או כאשר תבחר במדיה 
אחרת. אם נבחרה אפשרות, אינה 
נשארת בחורה לאחר הפעלת או 

הפסקת פעולתה של מערכת 
.COMAND

MP3 הערות ביחס לתצורת
הערות כלליות

 ,MP3 בהתאם לנפח ולתצורה של נתוני
פרק הזמן הנדרש לקריאת הנתונים עשוי 

לגדול.
נושאי נתונים מותרים

• 	CD-RW -ו CD-R
• 	DVD-RW -ו DVD-R
• 	DVD+RW -ו DVD+R
• 	SD כרטיס זיכרון
• 	USB התקן אחסון

מערכות קבצים מורשות
• תקן ISO 9660/Joliet לתקליטורים	
• 	DVD לאודיו ואודיו UDF
• 	 SD לכרטיסי זיכרון FAT32 או FAT16

USB ומדיית אחסון
תקליטורים רב שימושיים

לתקליטורים רב שימושיים, התכולה של 
הקובץ הראשון קובעת איך תעבד מערכת 

 COMAND .את התקליטור COMAND
משמיעה השמעה אחת ומקנה עדיפות 

להשמעת תקליטור.
 COMAND -במידת האפשר, השתמש ב

להשמעת תקליטורים שנצרבו בפעם 
אחת.

מבנה קובץ לנושא נתונים
כאשר אתה יוצר תקליטור עם קבצי 

מוסיקה מכווצים, ניתן לארגן את הרצועות 
בתוך תיקיות. התיקיה יכולה לכלול גם 

תיקיות משנה. התקליטור עשוי להכיל לא 
יותר משמונה רמות ספריה. קבצים מעבר 
לשמונה הרמות לא יזוהו על ידי המערכת.

COMAND Online מעבירה עד 15,000    
רצועות מכרטיס זיכרון SD או מדיית 

.USB אחסון
שמות רצועות וקבצים

כאשר אתה יוצר תקליטור עם קבצי 
מוסיקה מכווצים, אתה יכול לתת שמות 

לרצועות ולתיקיות.
מערכת COMAND משתמשת בשמות 

אלו בהתאם לשם תצוגה. תיקיות 
המכילות נתונים אחרים שאינם רצועות 

MP3 או WMA אינן מוצגות על ידי מערכת 
.COMAND

אם קבצי MP3 או WMA אינם מאוחסנים 
בספריית הבסיס עצמה, ספריית הבסיס 

תטופל אף היא כתיקיה. אז תציג מערכת 
COMAND את שם ספריית הבסיס כמו 

שם של תיקיה.
אתה חייב להקפיד על הבאים כאשר אתה 

מגדיר שםמות הרצועות:
• שמות הרצועות חייבים להיות בעלי תו 	

אחד לפחות.
• לשם הרצועה חייב שתהיה סיומת 	

."wma" או “mp3“
• חייבת להיות נקודה בין שם הרצועה 	

לבין הסיומת.
 דוגמה לשם רצועה נכון:

."Track1.mp3"
תצורות מורשות

מערכת COMAND תומכת בתצורות 
הבאים:

• 	)MP3( MPEG1 Audio Layer 3
• 	 Microsoft Windows Media Audio V8

WMA( and V9( ללא הגנת העתקה 
 Microsoft Windows Media Audio V2,

)WMA( V7, V8 and V9
• 	 AAC קבצי מוסיקה נוספים בתצורת

 ,m4b -ו aac, mp4, m4a בעלי סיומת
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אך לא קבצי מוסיקת iTunes ללא 
.m4p הגנה מפני העתקה בעלי סיומת

אם, בנוסף לקבצי MP3, יש קבצי    
מוסיקה אחרים בתצורות אודיו אלו 

השמורות על התקליטור, תהליך 
ההטענה עשוי לקחת יותר זמן לפני 

השמעתה של הרצועה הראשונה.
שיטת קידוד אודיו MP3 נעשית תחת    

רשיון Fraunhofer IIS )מוסד למעגלים 
.Thomson -מובנים( ו

ביט מותר ושיעורי דגימה
 MP3 תומכת בקבצי COMAND מערכת

מהסוגים הבאים:
•  שיעור ביטים קבוע ומתשנה 	

320kbit/s 32 עדkbit/s -מ
• 	48kHz 8 עדkHz שיעורי דגימה של

 WMA תומכת בקבצי COMAND מערכת
מהסוגים הבאים:

•  שיעור ביטים קבוע מ- 5kbit/s עד	
384kbit/s

• 	kHz 48 עד kHz 8 שיעורי דגימה של
מערכת COMAND אינה תומכת בקבצי 

WMA מהסוגים הבאים:
• 	 Digital Rights( מקודדים DRM קבצי

)Management
• שיעור דגימה משתנה	
• 	WMA Pro
• 5.1 היקפי )סוראונד(	

השתמש רק ברצועות בעלי שיעור    
ביטים של לפחות 128kbit/s ושיעור 

דגימה של לפחות 44.1kHz. שיעורים 
נמוכים יותר יכולים לגרום לירידה 
משמעותית באיכות. האמור נכון 

במיוחד במקרה שהפעלת את תפקוד 
השמע ההיקפי )סוראונד(.
הערות אודות זכויות יוצרים

רצועות MP3 או WMA שאתה יוצר או 
משמיע הם בדרך כלל חשופים להגנת 

זכויות יוצרים בהתאם לתקנות 
הבינלאומיות והלאומיות.

בארצות רבות, פעולות שכפול, אסורות 
בטרם קבלת אישור מראש מבעל הזכויות, 

אפילו לא לשימוש אישי פרטי.

וודא שאתה מכיר את התקנות הישימות 
להגנה על זכויות היוצרים וכי אתה עומד 

בהן.
אם אתה הוא בעל הזכויות, למשל, אתה 

הוא המלחין ובעל ההקלטות, או אם זכויות 
היוצרים הוענקו לך, אזי מגבלות אלו אינן 

חלות עליך.
CD/DVD הערות אודות

מערכת COMAND Online תוכננה   
להשמיע תקליטורים העומדים בתקן 

EN 60908. לכן, תוכל להשתמש 
בדיסקים בעלי עובי מרבי של 1.3 מ"מ.

אם אתה מכניס תקליטור עבה יותר, 
למשל אלו המכילים נתונים בשני 

הצדדים )DVD בצד אחד ונתוני אודיו 
בצד השני(, לא ניתן יהיה להוציאם 

מהמכשיר והם יכולים להסב לו נזק.
השתמש רק בתקליטורים עגולים 

בעלי קוטר של 12 ס"מ. אל תשתמש 
בתקליטורים בעלי קוטר 8 ס"מ, אפילו 

לא עם מתאם.
תקליטורים בעלי הגנה מפני העתקה 

אינם מתאימים לתקן תקליטורי האודיו 
ולכן יתכן ואלו אינם ניתנים להשמעה על 

.COMAND Online ידי מערכת
אתה עלול להיתקל בבעיות השמעה בזמן 
שימוש בתקליטורים מועתקים. קיים מגוון 

רחב של נושאי נתונים, תוכנות כתיבת 
תקליטורים ומחברים. מגוון זה פירושו 

שאין אחריות לכך שהמערכת תוכל 
להשמיע תקליטורים שאותם צרבת 

בעצמך.
אלו עלולים לגרום בעיות השמעה אם 
תשמיע תקליטור שהעתקת בעצמך 

 .700MB בנפח אחסון העולה על
תקליטורים מסוג זה אינם תואמים 

לתקנים הישימים עכשווית.
על תקליטורי אודיו DVD רבים,    

הרצועה האחרונה אינה מכילה כל 
מוסיקה. לכן, אם COMAND מחליפה 

לתקליטור הבא, זו התנהגות רגילה 
של המערכת ואין פירושה קיומה של 

תקלה.
COMAND מסוגלת להשמיע    

תקליטורים בתצורת אודיו רב ערוצי.
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חיפוש מוסיקה
אחזור רשימת קטגוריות

רשימת קטגוריה
ee הפעל את מקור השמע ואחזר את

 MP3 התצוגה הבסיסית, למשל תצורת
) עמוד 463(.

ee חיפוש( על ידי החלקת( Search בחר
 וסיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה רשימת הקטגוריות.
הקטגוריות מוצגות בהתאם לנתונים 

 Current track list הזמינים. הקטגוריות
 Folder ,)רשימת רצועות עכשווית(

)תיקיה(, Playlists )רשימת השמעה()אם 
קיימת( ו- Photos )תמונות()אם קיימות( 

מוקצות כבר. הקטגוריות הזמינות 
האחרות מתמלאות על ידי חיפוש 

המוסיקה.
בחירת קטגוריה

התחלת חיפוש מוסיקה
בחר מוסיקה באמצעות הקטגוריות 

)למשל אלבומים, אומנים וכד'( באמצעות 
תפקוד חיפוש מוסיקה.

 COMAND Online ,אם תבחר קטגוריה
מתחילה בחיפוש מוסיקה בתנאים 

הבאים:
• נושאי הנתונים מוכנסים או מחוברים.	
• רצועות המוסיקה בנושאי נתונים אלו 	

אינם עדיין בבסיס נתוני המוסיקה של 
.COMAND

COMAND Online קוראת מוסיקה רק 
מנושאי הנתונים הבאים:

• 	CD/ -תקליטור )תקליטורי אודיו ו
)DVD/MP3

• כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB התקן אחסון

ee קטגוריה( ברשימת( Category בחר
הקטגוריות על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

מופיעה הודעת Reading data )קוראת 
נתונים(. החיפוש עשוי לקחת פרק זמן 

מסוים, תלוי במספר הרצועות 
הזמינות.

 Track information is complete הודעת
)מידע על הרצועה מושלם( מופיעה ברגע 

שהסתיים החיפוש. אז מתחילה ההשמעה 
עם מקור האודיו שהיה פעיל קודם לכן.

ee לביטול חיפוש מוסיקה: אשר
. Cancel )ביטול( על ידי לחיצה על 

בחירת אומנים
ee אומנים( ברשימת( Artists בחר

הקטגוריות על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
האומנים הזמינים מוצגים על פי סדר 

הא'-ב'.
בחירת אלבום
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ee אלבומים( ברשימת( Albums בחר
הקטגוריות על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

האלבומים הזמינים מוצגים על פי סדר 
הא'-ב'.

אם יש עטיפה זמינה לאלבום, היא 
תוצג בתחילת שם האלבום.

בחירת רצועה

ee רצועות( ברשימת( Tracks בחר
הקטגוריות ) עמוד 472( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

הרצועות הזמינות מוצגות.
בחירת שנת ההוצאה לאור

ee שנה( ברשימת הקטגוריות( Year בחר
) עמוד 472( על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee.בחר רשומה ולחץ על  לאישור
מוצגת רשימת הסגנונות.

ee pop סגנון – ז'אנר(, למשל( Genre בחר
)פופ( ולחץ  לאישור.

מוצגת רשימת הרצועות.

ee.בחר רצועה ולחץ  לאישור
ההשמעה מתחילה.

בחירת מלחינים
ee מלחינים( ברשימת( Composers בחר

הקטגוריות על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
המלחינים הזמינים מוצגים על פי סדר 

הא'-ב'.
בחירת סגנון מוסיקה

ee סגנון( ברשימת( Genres בחר
הקטגוריות על ידי סיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

הסגנונות הזמינים מוצגים על פי סדר 
הא'-ב'.

בחירת עטיפה
ee בחירה על פי( Select by cover בחר

עטיפה( ברשימת הקטגוריות ) עמוד 
472( על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
העטיפות הזמינות מוצגות על פי סדר 

הא' – ב' של האומנים.

ee בחר את העטיפה המבוקשת על ידי
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
האלבום המתאים מושמע.
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בחירת מילת מפתח לחיפוש
ee חיפוש מילת( Keyword search בחר

מפתח( ברשימת הקטגוריות על ידי 
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט הכנסת הנתונים.

ee להחלפת ערכת התווים המוגדרת
 Select בעמודת התווים: הדגש את
)בחירה( על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -גלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיעה רשימה של ערכות תווים
ee בחר את ערכת התווים הרצויה ולחץ

 לאישור.
ee.הקש תווים ואשר את ההקשה

הקשת תווים ) עמוד 298(.
בהתאם להקשה, ההקשות מוצגות 

ברשימה.

ee  בחר את ההקשה על ידי סיבוב
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ  

לאישור.

ee אומנים Artists בחר רשומה, למשל
ולחץ על  לאישור.

האלבום והעטיפה )אם קיימת( 
מוצגים.

ee. אשר את האלבום באמצעות 
הרצועות באלבום מוצגות.

ee.בחר רצועה ולחץ  לאישור
ההשמעה מתחילה ומופיעה התצוגה 

הבסיסית.
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רשם מוסיקה
הערות כלליות

שמור את קבצי המוסיקה במקום   
בטוח. טעות בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצת  לאישור עלולה 
להסתיים באובדן קבצי המוסיקה 

השמורים ברשם המוסיקה. חברת 
מרצדס אינה נושאת באחריות לאובדן 

נתונים.
אתה יכול לאחסן קבצים בתצורה מכווצת 

ברשם המוסיקה ) עמוד 476(. לזיכרון 
.GB 10 יש קיבול של

החלפה לרשם המוסיקה
תצוגה בסיסית של רשם המוסיקה

דוגמה: רשם מוסיקה
עטיפה )אם קיימת(( 1)
משך רצועה( 2)
מספר ושם רצועה( 3)
תצוגת זמן גרפית ורצועה( 4)
מיקום המדיה ברשימת המדיות ושם ( 5)

המדיה שלאחריה אפשרות ההשמעה 
 RNormal track sequence הנוכחית

)אין תצוגה לרצף רצועות רגיל(
אומן( 6)
עמודת תפריט רשם המוסיקה( 7)

הפעלה עם לחצן התפקוד
ee  לחץ לסירוגין על לחצן התפקוד

עד שמופעל רשם המוסיקה.
על ידי לחיצה לסירוגין על לחצן התפקוד, 

אתה יכול לשנות את תצורת ההפעלה על 
פי הסדר הבא:

• 	CD/DVD/ -אודיו )תקליטורי אודיו ו
)MP3

• תצורת כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
• 	AUX ממשק מדיה או תצורת אודיו
• 	Bluetooth® הפעלה עם אודיו

אם זמינים קבצי מוסיקה, ההשמעה 
מתחילה בנקודה בה האזנת.

אם אין קבצימוסיקה, תופיע הודעה 
המציינת זאת.

ee אשר את ההודעה על ידי לחיצה על
 והעתקת הנתונים לרשם 

 המוסיקה 
) עמוד 476(.

הפעלה באמצעות תפריט האודיו
ee אודיו( בעמודת התפקוד( Audio בחר

הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -גלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
אם רשם המוסיקה היתה התצורה 
האחרונה שנבחרה, היא מופעלת 

עכשיו.
אם מופעל מקור אודיו אחר, אתה יכול 

עכשיו לעבור לרשם המוסיקה 
בתפריט האודיו.

ee  אודיו( על ידי החלקת( Audio בחר
וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע תפריט האודיו.

ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר
ולחץ  לאישור.

הפעלה עם לחצני התפקוד
ee או )DVD לחץ על  )למחליפי

 )לכונן DVD יחיד( המקש 
 המספרי.

רשם המוסיקה מופעל.
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העתקת נתוני מוסיקה לרשם 
המוסיקה

מבוא
אתה יכול להעתיק קבצי מוסיקה 

בתצורות WMA ,MP3 ו- ACC )עם סיומת 
m3b ,m4a ,m4p ו- aac( מהמדיה הבאה:

• 	 DVD או כונן DVD תקליטורים במחליף
יחיד.

• כרטיס זיכרון	
• 	USB זיכרון

תוך כדי העתקה, מספר תפקודים לא    
יהיו זמינים. אם זה המקרה, אתה 

תראה הודעה על כך.
1. בחירת מדיית הנתונים

ee)475 עמוד ( עבור לרשם המוסיקה
ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר

על ידי החלקת  וסיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee העתק( Copy MP3 music files בחר

קבצי מוסיקה MP3( ולחץ  לאישור.
רשימת המדיה מופיעה. נושא נתונים 

שממנו ניתן להעתיק את הקבצים 
נבחר אוטומטית.

ee בחר את מדיית הנתונים על ידי סיבוב
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
מדידת הנתונים מוטענת.

אם נושא הנתונים מכיל קבצי מוסיקה 
שניתן להעתיקם, אתה תראה תפריט.

2. בחירת קבצי מוסיקה
ee All לבחירת קבצי מוסיקה: בחר

tracks )כל הרצועות( באמצעות גלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

תפקוד זה מעתיק את כל 
קבציהמוסיקה בנושא הנתונים 

הנבחר. הסמל לפני All tracks )כל 
הרצועות( מלא וברשומות הבאות 

. יימצא לידם סימן 
ee  לבחירת תיקיה: סובב את

גלגלת בקר ה- COMAND ולחץ על  
לאישור.

סימן  ליד רשומת התיקיה מדגיש 
את הבחירה.

3. אשר את בחירתך
ee המשך( על ידי סיבוב( Continue בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט ההעתקה.
4. התחלת תהליך ההעתקה

בשום תנאי אין להוציא את המדיה תוך   
כדי העתקת נתונים ממנה )כרטיס 
CD/ ,USB התקן אחסון ,SD זיכרון
DVD(. פעולה שכזו תיצור נתונים 

שאינם ניתנים לשימוש ברשם 
המוסיקה.
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בדוגמה, קבצי מוסיקה מועתקים מכרטיס 
הזיכרון לרשם המוסיקה.

ee לבחירת תיקיית יעד: בחר
Destination folder )תיקיית יעד( על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee.תיקיה( ולחץ  לאישור( Folder בחר
. התיקיה נבחרת 

ee  המשך( ולחץ( Continue בחר
לאישור.

ee. אשר Start )התחל( על ידי לחיצת 
ההעתקה מתחילה. עמודת 

ההתקדמות מציינת את מצב תהליך 
ההעתקה.

זה יכול לקחת זמן מסוים להשלמת    
תהליך ההעתקה, תלוי בכמות 

הנתונים. אם אין מספיק מקום זיכרון, 
תופיע הודעה שתציין זאת.

עם השלמת ההעתקה, אתה תשמע את 
הרצועה הראשונה באלבום שהועתק. 

מופיעה תצוגת רשם המוסיקה. כעת אתה 
יכול להעתיק קבצי מוסיקה נוספים לרשם 

המוסיקה.
ee לביטול תהליך ההעתקה: בחר

Cancel )ביטול( ולחץ  לאישור.
קבצי המוסיקה שמורים ברשם 

המוסיקה עד לנקודת הביטול.
מחיקת כל קבצי המוסיקה

כדי למנוע תקלות, אל תשתמש   
ב- COMAND Online במהלך זמן זה.
תפקוד זה מוחק את כל קבצי המוסיקה 

מרשם המוסיקה.
ee.)475 עמוד ( עבור לרשם המוסיקה

ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר
על ידי החלקת  וסיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee מחק את( Delete all music files בחר
כל קבצי המוסיקה( ולחץ  לאישור.

מופיעה שאילתא. המילה No מודגשת.
אם בחרת ב- Yes, כל קבצי המוסיקה 

נמחקים.
אתה תראה הודעת Please wait )אנא 

המתן(.
 Data בהמשך תראה הודעה בלשון

deleted )הנתונים נמחקו(.
אם תבחר NO, התהליך יבוטל.

אחזור מידע על נפח הזיכרון
ee.)475 עמוד ( עבור לרשם המוסיקה
ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר

על ידי החלקת  וסיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee מידע זיכרון( ולחץ( Mermory info בחר

 לאישור.
ההודעה הבאה מוצגת:

• storage capacity )קיבול זיכרון(	
• available memory )זיכרון זמין(	
• occupied memory )זיכרון תפוס(	
• Content )תכולה()תיקיות, רצועות(	

חיפוש מוסיקה
מבוא

חיפוש המוסיקה מוצא רצועות דרך כל 
המדיות הזמינות. החיפוש מתחיל על 

מקור האודיו הפעיל עכשווית.
חיפוש המוסיקה מכסה את המדיות 

הבאות:
• 	CD/ -תקליטור )תקליטורי אודיו ו

)DVD/MP3
• כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
ee)475 עמוד ( עבור לרשם המוסיקה
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ee חיפוש( על ידי החלקת( Search בחר
 וסיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיעה רשימת הקטגוריות.
ee.)472 עמוד ( בחר רצועה בקטגוריה

דוגמה: פתיחת תיקיה
ee תיקיה( ברשימת( Folder בחר

הקטגוריות על ידי סיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
אתה תראה את התוכן של התיקיה 

הנוכחית.

השם של התיקיה הנוכחית נמצא בראש 
והרצועה המושמת זה עתה מצויינת על 

ידי•נקודה•	.
ee למעבר לתיקיה הבאה: לחץ על

לחצן  Back או החלק  גלגלת 
.COMAND -בקר ה

שינוי שם התיקיה/רצועה
ee)475 עמוד ( עבור לרשם המוסיקה
ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר

על ידי החלקת  וסיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee החלפת( Rename/delete files בחר

שם/מחיקת קבצים( ולחץ  לאישור.
ee. בחר תיקיה/רצועה על ידי סיבוב 
ee אפשרויות( על ידי( Options בחר

החלקת  ולחיצה על  לאישור.
ee.עריכה( ולחץ  לאישור( Edit בחר

ee הקש שם של תיקיה/רצועה 
) עמוד 298(.

ee לשמירת השינויים: בחר  ולחץ
 לאישור.

מחיקת תיקיות/רצועות
ee)475 עמוד ( עבור לרשם המוסיקה
ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר

על ידי החלקת  וסיבוב  
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

על  לאישור.
ee החלפת( Rename/delete files בחר

שם/מחיקת קבצים( ולחץ  לאישור.
ee. בחר תיקיה/רצועה על ידי סיבוב 
ee אפשרויות( על ידי( Options בחר

החלקת  ולחיצה על  לאישור.
ee  ביטול( ולחץ( Delete -בחר ב

 No לאישור. מופיעה שאילתא. המילה
מודגשת. אם בחרת ב- Yes, התיקיות/
רצועות נמחקות. אתה תראה הודעת 

Please wait )אנא המתן(. בהמשך 
 Data deleted תראה הודעה בלשון

)הנתונים נמחקו(.
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

אפשרויות השמעה
להלן התפקודים הזמינים:

• Normal track sequence רצף רצועות 	
רגיל

הרצועות מושמעות על פי סדר רגיל 
)לדוגמה, רצועה 1, 2, 3 וכד'(.

• Random media מדיה אקראית	
כל הרצועות במדיה מושמעות בסדר 

אקראי.
• Random track list רשימת רצועות 	

אקראית )תצורת MP3 בלבד(
הרצועות בתיקיה הפעילה עכשווית או 

רשימת הרצועות הנוכחית מושמעת 
על פי סדר אקראי.
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ee לבחירת אפשרויות: עבור לרשם
המוסיקה ) עמוד 475(.

ee )רשם מוסיקה( Music Register בחר
על ידי החלקת  וסיבוב  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

מופיעה•רשימת•האפשרויות.•הנקודה•	•
מציינת את האפשרות שנבחרה.

ee .בחר אפשרות ולחץ על  לאישור
האפשרות מופעלת. לכל האפשרויות, 
למעט רצף רצועות רגיל, אתה תראה 

את התצוגה המתאימה בחלון 
התצוגה/בחירה.

אפשרות Normal track sequence רצף    
הרצועות הרגיל נבחר אוטומטית 

כאשר תחליף את התקליטור שאתה 
מאזין לו עכשיו או כאשר תבחר במדיה 

אחרת. אם נבחרה אפשרות, היא 
נשארת בבחירה לאחר הפעלת או 

הפסקת פעולתה של מערכת 
.COMAND Online

Bluetooth® הפעלה עם אודיו
Bluetooth® תנאי קדם למכשיר אודיו

תצורת אודיו ®Bluetooth מצריכה מכשיר 
אודיו תואם ®Bluetooth. שים לב למידע 
בספרות הוראות ההפעלה של מכשיר 

.Bluetooth® האודיו
 ,Bluetooth® לפני השימוש בתצורת אודיו

 Bluetooth® עליך לבדוק את מכשיר האודיו
בהיבטים הבאים:

• 	Bluetooth® פרופיל אודיו
מכשיר האודיו ®Bluetooth חייב לתמוך 

 Bluetooth® A2DP בפרופילי האודיו
.AVRCP -ו

• 	Bluetooth® ראות
מכשירי אודיו ®Bluetooth מסוימים 

אינם מצריכים רק הפעלה של תפקוד 
®Bluetooth בנוסף, המכשיר שלך חייב 

"להיעשות נראה" על ידי המכשירים 
האחרים.

• 	Bluetooth® שם מכשיר
שם מכשיר זה נקבע מראש אך בדרך 

כלל הוא ניתן לשינוי. כדי לאפשר 
בחירה ברורה של מכשיר ה- 

®Bluetooth, חברת מרצדס ממליצה 

שתתאים לעצמך את שם המכשיר.
A2DP )פרופיל חלוקת אודיו מתקדם(:    
פרופיל אודיו ®Bluetooth לשידור נתוני 

אודיו
AVRCP )פרופיל בקרה מרוחק של 

 Bluetooth® וידאו אודיו( פרופיל אודיו
להשמעת נתוני אודיו

 Bluetooth® לא כל מכשירי האודיו   
הזמינים בשוק מתאימים במידה שווה.

 Bluetooth® מידע על מכשירי אודיו
מתאימים וחיבור מכשירי אודיו 

:COMAND Online -ל Bluetooth®

• זמין בכל מרכזי השירות של מרצדס	
• 	http://www. או באתר האינטרנט

.mercedes-benz.com/connect
ee ונראות Bluetooth® הפעל את

.Bluetooth® במכשיר האודיו Bluetooth®

COMAND Online -תנאי מוקדמים ב
ee -ב Bluetooth® הפעל את תפקוד

( COMAND Online עמוד 306(.
Bluetooth® חיבור מכשירי אודיו

מידע כללי
 Bluetooth® לפני השימוש במכשיר האודיו

עם COMAND Online בפעם הראשונה, 
אתה צריך לאשר אותי.

כאשר אתה מאשר מכשיר אודיו 
®Bluetooth חדש, הוא מחובר אוטומטית. 

החיבור כולל חיפוש ראשוני של מכשיר 
אודיו ®Bluetooth ואז את אישורו.
אתה יכול לאשר על 15 מכשירי 

.Bluetooth®

אם אתה מאשר טלפון סלולארי    
התומך באודיו ®Bluetooth, פרופילי 

אודיו A2DP ו- AVRCP מחוברים 
אוטומטית.
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הטלפון הסלולארי מוכנס בהמשך:
• 	 Bluetooth® לרשימת הטלפונים של 

) עמוד 383(.
• 	 Bluetooth® לרשימת מכשירי 

) עמוד 480(.
חברת מרצדס ממליצה על אישור טלפון 

 Bluetooth® סלולארי בטלפוניית 
) עמוד 383(.

חיפוש אחר אישור מכשיר אודיו 
Bluetooth®

Bluetooth® דוגמה: רשימת מכשירי
טלפון סלולארי שאותר כחדש עם ( 1)

תפקוד אודיו ®Bluetooth בטווח
נגן אודיו ®Bluetooth שאינו בטווח ( 2)

אולם אושר קודם לכן )מופיע סמל 
באפור(

רשימת מכשירי ®Bluetooth מציגה את כל 
המכשירים המאושרים, בין אם הם בטווח ובין 

אם לא. לאחר חיפוש מכשיר, המכשירים 
בטווח אך לא מאושרים מוצגים אף הם.

ee Bluetooth® הפעל את תצורת אודיו 
) עמוד 483(

 No אם אתה רואה הודעה בלשון
 Bluetooth audio device authorized

)אין מכשיר אודיו Bluetooth מאושר(, 

עליך לאשר תחילה את מכשיר האודיו 
.Bluetooth

ee על ידי )BT אודיו( BT Audio בחר
החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
ee אשר את רשימת מכשירי האודיו

®Bluetooth על ידי לחיצה על  

.COMAND -גלגלת בקר ה
ee Search for BT audio לחיפוש: אשר

 )BT חיפוש אחר מכשירי אודיו( devices
על ידי לחיצה על  גלגלת בקר ה- 

COMAND Online .COMAND מחפשת 
אחר מכשירי אודיו ®Bluetooth בתוך 

הטווח ומוסיפה אותם לרשימת מכשירי 
 Bluetooth® מכשירי אודיו .Bluetooth®

מאותרים אם הם תומכים בפרופילי 
.)A2DP, AVRCP( Bluetooth®

משך החיפוש תלוי במספר מכשירי 
האודיו ®Bluetooth אשר בטווח 

ותכונותיהם.
ee Bluetooth® לאישור: מכשיר אודיו

שטרם אושר מתוך הרשימה ))1( 
בדוגמה( על ידי סיבוב  גלגלת 

.COMAND -בקר ה
ee בחר את הסמל שמימין למכשיר אודיו

®Bluetooth על ידי החלקת  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ  
לאישור.

ee  אישור( ולחץ( Authorise בחר
לאישור. בתלות במכשיר האודיו 

®Bluetooth אשר בשימוש, יש לך שתי 

אפשרויות להמשיך את האישור.
ee אפשרות 1: הכנס את מילת המפתח

) עמוד 383(. לאחר אישור מוצלח, 
מכשיר האודיו ®Bluetooth מחובר 

ומתחיל לפעול.
ee אפשרות 2 )רישום מאובטח

פשוט(: אם קודי הספרות המוצגים 
ב- COMAND Online ומכשיר האודיו 

®Bluetooth זהים, אשר Yes )כן( על ידי 

. לחיצה על 
אם תבחר Yes )כן(, האישור נמשך 

מכשיר האודיו Bluetooth מחובר. 
ההשמעה מתחילה.

אם בחרת No, האישור יבוטל.
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ee לאישור: התחל את האישור במכשיר
אודיו ®Bluetooth, ראה בהוראות 

.Bluetooth® ההפעלה של מכשיר אודיו
לאחר אישור מוצלח, מכשיר האודיו 

®Bluetooth מחובר ומתחיל לפעול.

במכשירי אודיו ®Bluetooth מסוימים,    
ההשמעה חייבת להתחיל במכשיר 

עצמו, כך ש- COMAND Online תוכל 
להשמיע קבצי אודיו.

חיבור מחדש של מכשיר אודיו 
Bluetooth®

פרופילי אודיו ®Bluetooth מחוברים 
אוטומטית בנסיבות הבאות:

• אחד משני הטלפונים הסלולאריים 	
האחרונים שחוברו שימש כנגן אודיו 

®Bluetooth )אם תפקוד זה נתמך על 

ידי הטלפון הסלולארי(
• הטלפון הסלולארי מתגבר על החיבור 	

האוטומטי עצמו.
נגן אודיו ®Bluetooth ללא תפקודי טלפון 

אינו מחובר מחדש באופן אוטומטי, אפילו 
אם היה המכשיר האחרון שחובר. אם 
 No Bluetooth audio מופיעה הודעת
device connected )אין מכשיר אודיו 

®Bluetooth מחובר(, יש לך שתי אפשרויות 

:Bluetooth® לחבר מכשיר אודיו
חיבור מכשיר אחרון

ee חיבור( Connect last device אשר
מכשיר אחרון( בתצוגה הבסיסית על 

ידי לחיצה על  גלגלת בקר ה- 
.COMAND

אם COMAND Online יכולה לאתר 
מכשיר אודיו ®Bluetooth, הוא יחובר 

ותתחיל ההשמעה.
במכשירי אודיו ®Bluetooth מסוימים,    
ההשמעה חייבת להתחיל במכשיר 

עצמו, כך ש- COMAND Online תוכל 
להשמיע קבצי אודיו.

מכשיר האודיו ®Bluetooth חייב לתמוך    
בגרסת Bluetooth® 2.1 לשם החיבור 

דרך רישום מאובטח פשוט.
COMAND Online יוצרת קוד בעל שש 

ספרות המוצג בשני המכשירים 
שרוצים לחבר ביניהם.

אישור חיצוני

אם COMAND Online אינה מאתרת 
מכשיר אודיו ®Bluetooth, זה יכול להיות 
בגלל הגדרות בטחון פרטניות במכשיר 

האודיו ®Bluetooth. במקרה זה, בדוק האם 
מכשיר האודיו ®Bluetooth שלך יכול לאתר 

את COMAND Online. שם מכשיר 
ה- ®Bluetooth של COMAND Online הוא 

."MB Bluetooth®"
ee Bluetooth® הפעל את תצורת אודיו 

) עמוד 483(
ee על ידי )BT אודיו( BT Audio בחר

החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee אשר את רשימת מכשירי האודיו
®Bluetooth על ידי לחיצה על  

.COMAND -גלגלת בקר ה
ee Connect via BT audio לחיפוש: אשר

device )חבר דרך מכשיר אודיו BT( על 
ידי לחיצה על  גלגלת בקר ה- 

.COMAND
משך החיפוש תלוי במספר מכשירי 

האודיו ®Bluetooth אשר בטווח 
ותכונותיהם.
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ee לסגירת הצפייה המפורטת: סובב
את  או החלק את  בגלגלת 

.COMAND -בקר ה
Bluetooth® ביטול אישור מכשיר אודיו

ee ברשימת Bluetooth® בחר מכשיר אודיו
.Bluetooth® מכשירי

ee בחר את הסמל שמימין למכשיר אודיו
®Bluetooth על ידי החלקת  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ  
לאישור.

ee )ביטול אישור( De-authorise בחר
ולחץ  לאישור.

מופיעה הודעה השואלת האם באמת 
ברצונך לבטל את האישור למכשיר זה.

ee.No או Yes בחר
אם תבחר Yes, המכשיר יימחק 

.Bluetooth מרשימת הטלפונים של
אם בחרת NO, התהליך יבוטל.

לפני האישור מחדש של מכשיר האודיו    
®Bluetooth, עליך גם למחוק את 

 MB Bluetooth המכשיר ששמו
 .Bluetooth® מרשימת מכשירי האודיו
ראה בהוראות ההפעלה של מכשירי 

.Bluetooth® אודיו

חיבור מכשיר מתוך רשימה
ee על ידי סיבוב )BT אודיו( BT audio בחר

 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

ee Bluetooth audio device list אשר את
רשימת מכשירי האודיו ®Bluetooth על 

ידי לחיצה על  גלגלת בקר ה- 
.COMAND

ee מכשיר( Bluetooth audio device בחר
אודיו Bluetooth( על ידי סיבוב  

גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור.

אם COMAND Online יכולה לאתר 
מכשיר אודיו ®Bluetooth, הוא יחובר 

ותתחיל ההשמעה.
במכשירי אודיו ®Bluetooth מסוימים,    
ההשמעה חייבת להתחיל במכשיר 

עצמו, כך ש- COMAND Online תוכל 
להשמיע קבצי אודיו.

מכשיר אודיו ®Bluetooth וחיפוש בו 
זמני אחר טלפונים סלולאריים

במהלך החיפוש אחר טלפונים סלולאריים, 
 Bluetooth החיבור עם מכשיר אודיו

מסתיים ) עמוד 382(. בתצוגה הבסיסית 
של אודיו Bluetooth אתה תראה הודעה 

 No Bluetooth audio device בלשון
 Bluetooth אין מכשיר אודיו( connected
מחובר( ולא ניתן לבחור בפריט תפריט 

Connect last device )חבר מכשיר אחרון(.
הצגת פירוט

ee ברשימת Bluetooth® בחר מכשיר אודיו
.Bluetooth® מכשירי

ee בחר את הסמל שמימין למכשיר אודיו
®Bluetooth על ידי החלקת  

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחץ  
לאישור.

ee  פרטים( ולחץ( Details בחר
לאישור. מופיע המידע הבא הנוגע 

לטלפון הסלולארי הנבחר: 
• 	Bluetooth שם
• 	Bluetooth כתובת
• מצב זמינות )מוצג לאחר עדכון(	
• מצב אישור	
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Bluetooth® החלפה לתצורת אודיו
Bluetooth® תצוגה בסיסית של אודיו

Bluetooth® דוגמה: תצוגה בסיסית של אודיו
שם רצועה( 1)
הגדרות ההשמעה הנוכמיות )אין סמל ( 2)

"לרצף רצועות רגיל"(
שם אלבום( 3)
הגדרות צליל( 4)
רשימת מדיה( 5)
אומן( 6)
לעצירת  או  התחלת ( 7)

השמעה
(8 ) ,Bluetooth® לחיבור מכשיר אודיו

להפעלה/נטרול של דיווחי תנועה, 
 COMAND -להגברת עוצמת השמע ב

Online
סוג מדיית הנתונים של אודיו ( 9)

Bluetooth®

מיקום נושא הנתונים ברשימת ( 10)
המדיה

אם מכשיר האודיו ®Bluetooth המחובר    
תומך ב- metadata והנתונים 

המתאימים זמינים, אזי ניתן להציג את 
האומן, שם הרצועה והאומן.

שימוש בתצוגה הבסיסית של אודיו 
Bluetooth®

ee עמוד 479( מכשיר האודיו ( חיבור
.Bluetooth®

או
ee חיבור מחדש של מכשיר אודיו

®( Bluetooth עמוד 481(.

COMAND Online מפעילה את מכשיר 
האודיו ®Bluetooth. מופיעה התצוגה 

הבסיסית והמכשיר מתחיל לפעול.
שימוש בלחצן התפקוד

ee לחץ על לחצן  התפקוד פעם
אחת או יותר.

על ידי לחיצה לסירוגין על לחצן התפקוד, 
אתה יכול לשנות את תצורת ההפעלה על 

פי הסדר הבא:
• תקליטור / אודיו DVD/MP3 )תקליטור(	
• תצורת כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
• 	AUX ממשק מדיה או תצורת אודיו
• 	Bluetooth® תצורת אודיו

שימוש ברשימת המדיה
ee אודיו( Bluetooth audio בחר

®Bluetooth( ברשימת המדיה על ידי 

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
 ( ולחץ על  לאישור COMAND

 COMAND Online .)465 עמוד
מפעילה את המכשיר המחובר. תופיע 

הודעה המעידה על כך. בהמשך 
מופיעה התצוגה הבסיסית.

התחלת/עצירת ההשמעה
ee להתחלת ההשמעה: בחר  על

ידי החלקת  וסיבוב  בגלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור. ההשמעה מתחילה.  
נבחר.

ee לעצירת ההשמעה: בחר  על ידי
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה הודעה.  נבחר.

ee להמשך ההשמעה: בחר  על ידי
סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיעה הודעה.  נבחר.
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חידוש ההשמעה לאחר עצירה

במהלך חיפוש אחרי טלפונים סלולאריים, 
החיבור עם מכשיר האודיו ®Bluetooth נפסק 
) עמוד 382(. בתצוגה הבסיסית של אודיו 

®( Bluetooth עמוד 483( תראה הודעה 

 No Bluetooth audio device בלשון
Bluetooth אין מכשיר אודיו( connected

 Connect last מחובר( ולא ניתן לבחור את
device פריט התפריט האחרון שהיה מחובר.

כאשר החיפוש מסתיים, מכשיר האודיו 
®Bluetooth ניתן לחיבור מחדש.

ee חבר מכשיר( Connect last device אשר
. אחרון( על ידי לחיצה על 

 Bluetooth® בתלות במכשיר האודיו
שבשימוש, ההשמעה מתחילה מיידית 
או שאתה חייב להתחיל את ההשמעה 

באופן ידני.
במקרה זה, אתה תראה הודעה על 

 Bluetooth audio קטיעת הפעולה של
device paused מכשיר האודיו 

.Bluetooth®

ee להתחלת ההשמעה: בחר  על
ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
ההשמעה מתחילה שוב מההתחלה.

בחירת רצועה
תפקוד זה אינו נתמך על ידי מכשירי אודיו 

.Bluetooth®

ee/על מנת לדלג לרצועה קדימה
אחורה: לחץ על לחצן   או  

.COMAND Online -ב
או
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

ההגה הרב תפקודי.
ee סריקה מהירה: לחץ והחזק את לחצן

 או   בגלגל ההגה הרב 
תפקודי עד שתגיע לרצועה המבוקשת. 

אם תלחץ ותחיזק את לחצן  או 
 , תגבר מהירות הסריקה.

בחירת אפשרויות ההשמעה
אם מכשיר האודיו ®Bluetooth תומך 

בתפקוד המתאים, זמינות האפשרויות 
הבאות:

• Normal track sequence רצף רצועות 	
רגיל

הרצועות מושמעות על פי סדר רגיל 
)לדוגמה, רצועה 1, 2, 3 וכד'(.

השמעת נתוני אודיו נקבעת על פי סדר 
שהרצועות רשומות בנושא הנתונים. 

סדר על פי הא' – ב' הוא הנפוץ ביותר. 
לאחר שהושמעו כל הרצועות בתיקיה, 

מושמעות הרצועות בתיקיה הבאה.
• Random tracks רצועות אקראיות	

כל הרצועות שבמדיה יישמעו על פי 
סדר אקראי )לדוגמה, רצועה 3, 8, 5 

וכד'(.
ee על ידי )BT אודיו( BT Audio בחר

החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

הנקודה•	•מציינת•את•האפשרות•
שנבחרה.

ee  בחר באפשרות על ידי סיבוב
גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 

 לאישור.
אם בחרת ב- Random tracks )רצועות 

אקראיות(, אתה תראה את הסמל 
המתאים בחלון התצוגה/בחירה.



485
C

om
an

d 
O

nl
in

e
אודיו

 הגברת עוצמת השמע 
COMAND Online -ב

ee על ידי )BT אודיו( BT Audio בחר
החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
ee  עוצמת שמע( ולחץ( Volume בחר

לאישור. מופיע תפריט. הנקודה•	•
מציינת את ההגדרה הנוכחית.

ee )מוגבר( Boost או )רגיל( Standard בחר
ולחץ  לאישור.

מידע אודות הגדרות צליל ) עמוד 294(.
מידע אודות תוכנית תנועה ) עמוד 458(.

מידע נוסף תמצא בפרק "תצורת אודיו 
( "AUX עמוד 491(

תצורת ממשק מדיה
אפשרויות חיבור

סקירה כללית
שקעי החיבור ממוקמים בתא האחסון 

בקונסולה המרכזית. כבלי מתאם 
הספציפיים למכשיר נדרשים לחיבור 
מכשירים חיצוניים לממשק המדיה. 

גרסאות הספציפיות למדינה מסופקות על 
ממשק המדיה ) עמוד 485( אתה יכול 

 לחבר את נושאי הנתונים הבאים 
ל- COMAND Online דרך ממשק המדיה:

• 	iPod
• 	iPhone
• נגני MP3 מסויימים	

לאחסן חלקים אישיים במקום בטוח.   
השתמש רק בכבלי חיבור מקוריים של 

מרצדס.

iPod ו- iPhone הם סמיני מסחר    
 Apple Inc., רשומים של חברת

Cupertino, California, USA
ניתן להשתמש בנגני MP3 התומכים    

ב- MTP )פרוטוקול העברת מדיה(.
 MP3 הדבר מאפשר חיבור קל של נגני

לממשק המדיה והסרתם לאחר 
שימוש. נתוני האודיו מושמעים ללא 

בעיה.
בנגני MP3 מסוימים, עליך להפעיל את 

התפקוד המתאים; ראה הוראות 
.MP3 הפעלת נגן

מכשירי תמיכה
לפרטים נוספים ולרשימת המכשירים 

הנתמכים, אנא צור קשר עם מרכז שירות 
 http:// מורשה מרצדס או בקר באתר

 www.mercedes-benz-mobile.com/
connect. בהמשך, פעל על פי ההוראות 

בפרק "ממשק מדיה".
חיבור מכשיר חיצוני

אל תשאיר ברכב מכשירים חיצוניים. 
בטמפרטורות חריגות, אלו לא יוכלו 

להבטיח פעולה תקינה; ראה בהוראות 
ההפעלה של המכשיר שעל הפרק. 

דוגמאות של טמפרטורות חריגות הן 
קרינת שמש ישירה או טמפרטורות 

חיצוניות מאוד נמוכות. חברת מרצדס 
אינה נושאת באחריות לנזק הנגרם 

למכשירים חיצוניים.
לעולם אין לחבר בו זמנית יותר    
ממכשיר אחד. אחרת לא תוכל 

להשמיע דבר מהמכשיר החיצוני.
מפצלי USB )מכשירים עם מספר 

חיבורי USB( אינם נתמכים.
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שקע 4 פינים לתקע סטריאו 3.5 מ"מ, ( 1)
לנגני MP3 למשל )אודיו ווידאו(

(2 ).iPod לחיבור iPod תקע
(3 )MP3 לחיבור נגן ,USB שקע
(4 ))iPod( דוגמה של מכשיר
ee חבר את המכשיר החיצוני עם השקע

 COMAND .)3( או )המתאים: )1(, )2
Online מפעילה את המכשיר, מופיעה 
הודעה )בעת חיבור תקע iPod או שקע 

.)USB
 No אם תסיר את המכשיר, תופיע הודעת

device connected )אין מכשיר מחובר(.
מכשיר iPod או נגן MP3 אין להפעיל בו    

זמנית דרך ממשק המדיה והשלט 
 )Bluetooth® רחוק )למשל שלט רחוק
או ישירות דרך המכשיר עצמו. פעולה 
שכזאת עלולה לגרום לקשיים טכניים 

בלתי צפוים מראש.
יישומים המופעלים במכשיר המחובר 

עלולים לגרום לתקלות.
חיבור iPod או נגן MP3 פרוקים לחךוטין    

יכול לגרום לפרק זמן אתחול ארוך 
יותר.

הודעת Error )שגיאה( מופיעה בעוד 
המכשיר מופעל אם:

• המכשיר המחובר אינו נתמך )הודעת 	
 – External device unavailable

המכשיר החיצוני אינו זמין(.
• המכשיר המחובר צורך יותר מדי מתח.	
• תקלה בחיבור ממשק המדיה	
• מכשיר בעל אחסון נפח גדול )למשל 	

סטיק USB א וכונן USB קשיח( מחובר 
לממשק המדיה.

 Please במקרה זה מופיעה הודעת
 connect the device to the other USB port
)אנא חבר את המכשיר לשקע USB אחר(

חיבור USB נפרד מבטיח גישה מהירה    
ואפשרויות תוכן מדיה נרחבות יותר.

ישנו מידע הזמין בכל מרכז שירות    
מורשה מרצדס.

החלפה לתצורת ממשק מדיה
הערות כלליות

במקרים קיצוניים, הפעלתם של תפקודים 
פרטניים יכולה לקחת מספר דקות; הדבר 

תלוי במכשיר החיצוני ותכולתו )למשל 
קטעי וידאו(.

השתמש רק בתוכנה המקורית לשמירה 
על נגני iPod או MP3. אחרת, חלק 

מהתפקודים או כולם לא יהיו זמינים.
הפעלה אוטומטית

ee )485 עמוד ( חבר מכשיר חיצוני
COMAND Online מפעילה את 

המכשיר )בעת חיבור תקע iPod או 
שקע USB(. בהמשך מופיעה התצוגה 

הבסיסית.
הפעלה עם לחצן התפקוד

המכשיר החיצוני מחובר לממשק המדיה.
ee לחץ על לחצן התפקוד  פעם

אחת או יותר.
על ידי לחיצה לסירוגין על לחצן התפקוד, 

אתה יכול לשנות את תצורת ההפעלה על 
פי הסדר הבא:

• אודיו CD/DVD/MP3 )תקליטור(	
• תצורת כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
• 	AUX ממשק מדיה או תצורת אודיו
• 	Bluetooth® הפעלה עם אודיו
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הפעלה באמצעות מקש מספר
ee לחץ על  מקש מספר )למחליפי

 DVD ( או  מקש מספר )לכונןDVD
יחיד(.

זה מחבר ישירות מכשיר אודיו חיצוני.
הפעלה דרך רשימת המדיה

תצורת ממשק מדיה )תצורת iPod( כאשר מצויד 
DVD במחליף

עטיפה )אם קיימת( או ייצוג של ( 1)
מכשיר

מספר רצועה( 2)
זמן שחלף )גם בפורמט 00:00:00 ( 3)

לספרי אודיו(
שם רצועה( 4)
תצוגת זמן גרפית( 5)
מיקום רצועה ברשימת השמעה( 6)
שם אלבום )אם קיים(( 7)
אומן )אם קיים(( 8)
חיפוש מוסיקה( 9)
מיקום ברשימת המדיה( 10)
סוג מדיית הנתונים( 11)
אפשרויות השמעה( 12)
ee בחר רשומה תחת מיקום 0 )מחליף

DVD( או מיקום 5 )כונן DVD יחיד( 
ברשימת המדיה על ידי סיבוב  

גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור ) עמוד 465(.

COMAND Online מפעילה את 
המכשיר המחובר. תופיע הודעה 
המעידה על כך. בהמשך מופיעה 

התצוגה הבסיסית.

אם אין מכשיר מחובר, אתה תראה 
Media Interface רשומת ממשק מדיה 

במקום שם המכשיר.
סוג המכשיר המחובר מצוין על ידי הסמל 

.MP3 או נגן )iPhone( iPod -המתאים ל
אפשרות ההשמעה הנוכחית מוצגת עם 

 Normal track סמל אחרי שם האלבום
sequence )אין תצוגה לרצף רצועות רגיל( 

) עמוד 490(.
אם המכשיר המחובר אינו מכיל    

רצועות השמעה כלשהן, מופיעה 
הודעה המציינת זאת.

בחירת קבצי מוסיקה
הערה

COMAND Online מציגה את המידע 
 MP3 או נגן iPhone ,iPod -השמור ב

בהתאם למבנה הקובץ בו נעשה שימוש 
במדיה המתאימה.

בחירה על ידי דילוג לרצועה
ee על מנת לדלג קדימה/אחורה

לרצועה: סובב  את גלגלת בקר 
ה- COMAND כאשר חלון התצוגה/

בחירה פעיל.
או
ee . לחץ על לחצן   או 

הדילוג לפנים מדלג לרצועה הבאה. 
תפקוד הדילוג לאחור לתחילת 
הרצועה הנוכחית אם רצועה זו 

הושמעה במשך יותר מ- 8 שניות. אם 
הרצועה הושמעה במשך פחות מ- 8 

שניות, המערכת מדלגת לתחילתה 
של הרצועה הקודמת. אם בחרת 

באפשרות השמעה השונה מרצף 
 ,Normal track sequence ערוצים רגיל

רצף הרצועות הוא אקראי.
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ee בגלגל ההגה הרב תפקודי: עבור
 COMAND -לתצורת ממשק מדיה ב

( Online עמוד 486(.
ee בגלגל ההגה הרב תפקודי, לחץ על

לחצן  או  לבחירת תפריט 
.Audio

ee .  לחץ קצרות על לחצן  או
אם תחזיק לחוץ את לחצן  או 

 , המערכת סורקת דרך הרשימה 
במהירות גבוהה יותר. לא כל נגני 

המדיה תומכים בתפקוד זה.
אם מידע הרצועה זמין במדיה עצמה, 
הצג הרב תפקודי יציג מספר ואת שם 

הרצועה.
שימוש בלוח מקשי המספרים

ee . ליצירת רשומה: לחץ על לחצן 
מופיע תפריט הכנסת הנתונים. מספר 
התווים הזמינים להקשה תלוי במספר 

הרצועות שמורות.
ee להקשת מספר רצועה: לחץ על

. מקש מספר, לדוגמה 
הספרה מוכנסת במיקום הראשון 

בשורת הכנסת הנתונים.
COMAND Online תתעלם ולא תציג    

ספרה לא תקפה.
ee .הקש ספרות נוספות אם יש צורך בכך

הרצועות מתנגנות לאחר שהוכנס 
המספר האפשרי האחרון.

לחיצה והחזקת מקש הספרה במשך    
יותר משתי שניות משלים את 
ההכנסה, והרצועה המתאימה 

מתנגנת.
הרצה מהירה לפנים/לאחור

ee ,בעוד חלון התצוגה/בחירה פעיל
החלק את  והחזק את גלגלת 

בקר ה- COMAND עד שתגיע למיקום 
המבוקש.

או
ee  לחץ והחזק את לחצן   או

עד שתגיע למיקום המבוקש.
ב- iPod או iPhone, הרצה מהירה    

פועלת רק ברצועה הנוכחית.

בחירת קטגוריה/רשימת השמעה/
תיקיה

סקירה כללית
לנגני iPod, iPhone או נגני MP3 מסוימים, 

אתה יכול לבחור ערוצים באמצעות או 
תיקיות.

תלוי במכשיר המחובר, הקטגוריות הבאות 
עשויות להיות זמינות, לדוגמה:

• Current tracklist רצועת השמעה 	
נכוחית

• Select by cover בחר על פי עטיפה	
• Keyword search חיפוש באמצעות 	

מילת מפתח
• )Playlists )e.g. All רשימת השמעות 	

)למשל הכל(
• Artists אומנים	
• Albums אלבומים	
• Tracks רצועות	
• 	Podcasts
• Genres סגנון )זאנר(	
• Composers מלחינים	
• Audiobooks ספרי אודיו	
• Videos וידאו	

קטגוריות השמעה מסוימות כוללות    
את הרשומה All )הכל(. אם נבחרת 

רשומה זאת, כל התכולה של 
הקטגוריה נבחרת ותושמע.

קטגוריית Videos הוידאו זמינה 
.iPhone -ו iPod -ל

התפקודים זמינים ברגע שכל תכולת    
המדיה נקראה ונותחה. לתפקודים 

מסוימים, כדוגמת חיפוש על פי מילת 
מפתח ובחירה על פי עטיפה, הדבר 

יכול לקחת מספר דקות, תלוי בהיקף 
המדיה והמכשיר המחובר.

אם אותו מכשיר מחובר מחדש עם 
תכולת מדיה ללא שינוי, תפקודים אלו 

זמינים בצורה מהירה הרבה יותר.
מכל מקום, את תשנה את תכולת 

המדיה, יצטרכו להתבצע שוב הקריאה 
והניתוח.
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אחזור רשימת קטגוריות

דוגמה: רשימת קטגוריה
ee חיפוש( בתצוגה( Search בחר

הבסיסית על ידי החלקת  וסיבוב 
 גלגלת בקר ה- COMAND ולחץ 

 לאישור. מופיעה רשימת 
הקטגוריה.

Search החיפוש אינו זמין עד להפעלת    
המכשיר.

קריאה: אם תכולת המדיה של    
המכשיר המחובר נקראת, הדבר מצוין 

בפינה הימנית העליונה באמצעות 
סמל. בסיום הקריאה, הקטגוריות של 
 Select by cover and Keyword search

'בחירה על פי עטיפה' וחיפוש על פי 
מילת מפתח זמינות.

בתלות במכשיר המחובר והיקף 
תכולת המדיה, הקריאה עשויה לקחת 
מספר דקות. כאשר מופעל או מחובר 
בהמשך, התפקודים המתקדמים יהיו 

זמינים במהירות.
מכל מקום, את תשנה את תכולת 
המדיה ב- iPod / iPhone, יצטרכו 

להתבצע שוב הקריאה והניתוח.

דוגמה: רשימת רצועות נוכחית
סמל של התיקיה הבאה מעלה( 1)
סמל המכשיר ושמו( 2)
סמל הרצועה( 3)
רצועה נוכחית( 4)
ee רשימת רצועה( Current track list בחר

נוכחית( על ידי סיבוב  גלגלת 
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
מופיעה התכולה של הרצועה 

הנוכחית.
ee  בחר ברצועה על ידי סיבוב

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

הרצועה מושמעת.
ee :למעבר לתיקיה הבאה מעלה

החלק את  גלגלת בקר ה- 
.COMAND

או
ee.Back  לחץ על לחצן

השמעה של תכני קטגוריה או תיקיה
ee בחר קטגוריה או תיקיה על ידי סיבוב

.COMAND -גלגלת בקר ה 
ee COMAND -לחץ על  גלגלת בקר ה

לפרק זמן העולה על שתי שניות.
תכולת הקטגוריה או התיקיה נבחרת 

ומושמעת בתהאם לאפשרות ההשמה 
שנבחרה ) עמוד 490(.

חיפוש רצועה על פי הא' – ב'
MP3 -ו iPhone ,iPod נגני

תפקוד זה זמין לקטגוריות ותיקיות 
השמורים וממוינים על פי הא' – ב'. תפקוד 
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זה אינו זמין לאלבומים או רשימות 
השמעה למשל.

ee ,אומנים ,Artists בחר קטגוריה, למשל
על ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
האומנים הזמינים מוצגים.

ee לחץ, פעם אחת או מספר פעמים, על
המקש המספרי המתאים לבחירת 

האות הראשונה של האומן המבוקש. 
לדוגמה, לבחירת אומן ששמו מתחיל 

ב- C, לחץ על מקש המספר  
שלוש פעמים.

האותיות הזמינות מופיעות ברשימה 
בקצה התחתון של הצג.

לאחר הודעה, הרשומה הראשונה 
ברשימה המתאימה לאות שהוכנסה 

מודגשת.
אם אין רשומות מתאימות, במקום    

זאת, הרשומה האחרונה המתאימה 
לאות הקודמת מודגשת.

נגני iPod ו- MP3: האיכות של תוצאות    
החיפוש תלוי מאוד בגרסת השפה של 
התוכנה המשמשת בתכולת המכשיר. 

דוגמה מוכרת היטב לתוכנה שכזאת 
.iTunes היא

אם מוגדרים כללי מיון שונים )למשל 
ב- iTunes( החיפוש מבוטל ללא כל 

תוצאה.
תפקודי בחירה נוספים

• Select by cover בחר על פי עטיפה	
ניתן לבחור באלבומים על פי עטיפה, 

תוך שימוש בפריט תפריט.
בפעם הראשנה שבה נעשה שימוש 

ב-Select by cover 'בחירה על פי 
עטיפה', חובה להטעין נתונים נוספים 

מה- iPod/iPhone. ההשמעה הנוכחית 
של המוסיקה נקטעת כדי לאפשר 
גישה לנתונים אלו. התהליך עשוי 

לקחת מספר דקות ואין לבטלו. אחרת, 
הוא יתחיל שוב מהתחלה בפעם 

הבאה שתיבחר האפשרות של בחירה 
על פי עטיפה. בעטיפות נעשה חיפוש 
 Gracenote ראשוני לקיום בסיס נתוני

ולאחר מכן אלו נוספים במהלך 

 ( ההשמעה מהמכשיר המחובר
עמוד 467(.

הזמינות תלויה בשימוש ברצועות 
שכבר נבחרו.

• Keyword search חיפוש באמצעות 	
מילת מפתח

בחירת חיפוש על פי מילת מפתח 
מאפשרת לך לחפש דרך כל 

הקטגוריות במכשיר המחובר על פי 
מילת מפתח.

 Select by cover and למידע נוסף על   
Keyword search 'חיפוש על פי מילת 

מפתח' ניתן למצוא תחת הכותרת 
 "חיפוש מוסיקה, בחירת קטגרויה" 

) עמוד 488(.
ל- iPhone /iPod, העטיפות הזמינות    

נוספות בצורה היעילה ביותר בתכולת 
כל המידה היא ברשימת ההשמעה 

הנוכחית. זה המקרה אם בחרת 
 Tracks or באפשרות ההשמעה

Random media 'רצועות' / 'מדיה' 
אקראית ) עמוד 490(.

אפשרויות השמעה
ee בחר באפשרות ההשמעה: בחר

Media interface )ממשק מדיה( 
בתצוגה הבסיסית על ידי החלקת  

וסיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור. מופיעה 

רשימת האפשרויות. הנקודה•	 מציינת 
את האפשרות שנבחרה.

ee .בחר אפשרות ולחץ על  לאישור
להלן התפקודים הזמינים: 

• Normal track sequence רצף רצועות 	
רגיל

סדר רצועות רגיל: אתה שומע את 
הרצועות על פי סדר רגיל )למשל סדר 

מספרי או על פי הא'-ב'(.
• Random media מדיה אקראית	

כל הרצועות במדיה מושמעות בסדר 
אקראי.

• Random track list רשימת רצועות 	
אקראית

הרצועות בקטגוריה הפעילה עכשווית, 
כולל תיקיות המשנה, מושמעים על פי 

סדר אקראי.
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MP3 הוראות לנגן
מידע כללי

נתמכות עד 30,000 רצועות למדיה.
אתה יכול להאיץ תפקודים מסוימים 

ולשפר את החיפוש על ידי:
• שתוודא את שמות הרצועות, 	

האלבומים והאומנים, לשמל שהם 
כתובים באותה צורה

• תויג אלבומים הכוללים מספר אומנים 	
"מיקסים"

מספר רב של רומות ברשימת    
ההשמעה מסוננות החוצה בנגנים 

מסומים.
פורמטים של נתונים

MP3 ו- WMA נתמכים כפורמטים של 
נתונים בעלי שיעורי ביט קבועים או 

.)320kbit/s משתנים )עד
נושאים מיוחדים שיש להביאם 
MP3 בחשבון בעת שימוש בנגני

נתמכות עד שמונה רמות עם עד 1,000 
רצועות לרשימה.

אל תשתמש במאריכים ל- USB או 
במתאמים. אלו יכולים להפריע לפעולה.
קבצי DRM )ניהול זכויות דיגיטליות(    
מוגנים אינם נתמכים על ידי ממשק 

המדיה.

AUX תצורת אודיו
AUX הערות בנוגע לתצורת

 אזהרה
למקורות אודיו חיצוניים יתכנו נפחים 

שונים, דבר שפירושו הוא שהודעות 
מערכת כדוגמת דיווחי תנועה והודעות 
מערכת הניווט נעשות כשעוצמת שמע 
גבוהה בהרבה יותר. במידת הצורך, אנא 

נטרל את הודעות המערכת או כוונן ידנית 
את עוצמת השמע.

 )AUX( אתה יכול לחבר מקור אודיו חיצוני
למערכת COMAND Online. אתה תמצא 

את השקע בתא האחסון בקונסולה 
המרכזית.

אם COMAND Online מצוידת בממשק 
מדיה, מקורות האודיו החיצוניים מחוברים 

באמצעות ערכת כבלים המסופקת עם 
הציוד. ערכת הכבלים מחליפה אז את 
שקע האודיו AUX. החיבורים לממשק 

המדיה ממוקמים בתא האחסון בקונסולה 
המרכזית.

מידע נוסף תוכל למצוא באינטרנט    
 http://www.mercedesbenz. באתר

com/connect ובפרק "תצורת ממשק 
מדיה" ) עמוד 485(.

AUX החלפה לתצורת
הפעלה עם לחצן התפקוד

המכשיר החיצוני מחובר לממשק אודיו 
.AUX
ee לחץ על לחצן  התפקוד פעם

אחת או יותר.
על ידי לחיצה לסירוגין על לחצן התפקוד, 

אתה יכול לשנות את תצורת ההפעלה על 
פי הסדר הבא:

• אודיו CD/DVD/MP3 )תקליטור(	
• תצורת כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
• 	AUX ממשק מדיה או תצורת אודיו
• 	Bluetooth® הפעלה עם אודיו

הפעלה באמצעות תפריט האודיו
כאשר אתה מחבר מקור אודיו חיצוני, אודיו 

AUX אינו נבחר אוטומטית.
ee אודיו( בעמודת התפקוד( Audio בחר

הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -גלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור. אם תצורת 
AUX היתה התצורה האחרונה 

שנבחרה, היא תהיה פעילה עכשיו.
אם מקור אודיו אחר היה פעיל, אתה 

 AUX יכול להחליף עכשיו לתצורת
בתפריט האודיו.

ee אודיו( על ידי  ולחץ( Audio בחר
 לאישור.

מופיע תפריט האודיו.
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ee  באמצעות   ולחץ AUX בחר
לאישור.

מופיע תפריט AUX אודיו. המדיה 
במקור השמע החיצוני מושמעת אם 

המקור מחובר והשמע נבחר.

אנא ראה את הוראות ההפעלה 
המתאימות על לאופן הפעלת מקור 

השמע החיצוני.
מידע על:

• הגדרות עוצמת שמע ) עמוד 294(	
• הגדרות צלילים ) עמוד 294(	

 COMAND -הגברת עוצמת השמע ב
Online

ee עוצמת שמע( בתצוגת( Volume בחר
AUX על ידי סיבוב  בגלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.
מופיע•תפריט.•הנקודה•	•מציינת•את•

ההגדרה הנוכחית.
ee )מוגבר( Boost או )רגיל( Standard בחר

ולחץ  לאישור.
Standard רגיל: עוצמת השמע של 

מקור האודיו החיצוני מכוונן לעוצמת 
שמע רגילה.

Boost הגברה: עוצמת השמע של מקור 
.dB 10 -האודיו החיצוני מוגברת לכ

מכשיר מחובר כמקור שמע חיצוני יכול 
להישמע כשקט או רועש יותר ברכב, או 

שלא ניתן להגיע לעוצמת השמע המרבית. 
במכשירים מסוימים, ניתן לכוונן את 

עוצמת השמע בנפרד. במקרה זה, התחל 
בעוצמת שמע בינונית והגבר אותה 

בהדרגה. הדבר מאפשר לך לקבוע האם 
המערכת מסוגלת להשמיע מוסיקה 

בעוצמה גבוהה בלי לעוות אותה.

Video )וידיאו(

תכונות ומאפיינים של מערכת 
COMAND Online שברכבך

הוראות אלו מתארות את כל הציוד 
האופציונאלי התקני של מערכת 

COMAND Online שברכבך אשר היה זמין 
במועד הורדת הספר לדפוס. אפשריים 

הבדלים ספציפיים למדינה. אנא שים לב 
שמערכת COMAND Online שברכבך 

עשויה שלא להיות מצוידת בכל התכונות 
והמאפיינים המתוארים.

הערות כלליות
כיבוי תמונה אוטומטי

אם הרכב נוסע במהירות העולה על כ- 5 
קמ"ש, התמונה כבית אוטומטית בתצורות 

הבאות:
• תצורת טלוויזיה )עם טלטקסט(	
• 	DVD תצורת וידאו

 In order not :בצג מופיעה ההודעה הבאה
 to distract you from the traffic situation,

 the picture is faded out while the vehicle
is in motion על מנת שלא להסיח את דעת 
הנהג מהכביש, התמונה מתעמעמת בעוד 

הרכב בתנועה.
ברגע שמהירות הרכב יורדת מתחת לכ- 5 

קמ"ש, התמונה שבה ומופיעה.



493
C

om
an

d 
O

nl
in

e
VIDEO )וידאו(

תצורת וידאו ברקע
אם תפקוד ראשי אחר פעיל, למשל ניווט, 

אתה יכול לבצע את הפעולות הבאות 
בתצורת טלוויזיה ו- DVD. חלון מציג מידע 

על התפקוד הנבחר.
, אתה יכול: באמצעות לחצן   או 

• לבחור ערוץ טלוויזיה	
• לבחור בפרק או קטע )תצורת וידאו 	

)DVD
• הרצה מהירה לפנים או לאחור )תצורת 	

)DVD וידאו
כאשר ניתן לבצע את שלבי ההפעלה 

במצב פעיל של תפקוד ראשי באמצעות 
מקשי הספרות, התפקודים הבאים אינם 

אפשריים:
• בחירת ערוצי טלוויזיה מתוך התחנות 	

המוגדרות מראש
• שמירת ערוצי טלוויזיה בערוצי 	

התחנות המוגדרות מראש

הגדרות בסיסיות
כוונון הבהירות, הניגודיות או הצבע

המתואר להלן מתאר את תצורות 
AUX ווידאו DVD הטלוויזיה, וידאו

ee COMAND -לחץ  גלגלת בקר ה
בתצורת טלוויזיה או וידאו DVD כמוצג 

בתפריט.
ee על ידי AUX או DVD-V ,TV בחר

החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור.

מופיע תפריט.

תצוגת דוגמה: תצורת טלוויזיה
בהירות, ניגודיות וצבע( 1)
פורמטים של תמונות( 2)
ee Contrast ,)בהירות( Brightness בחר

)ניגודיות( או Color )צבע( על ידי סיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
שינוי תצורת התמונה

המתואר להלן מתאר את תצורות 
AUX ווידאו DVD הטלוויזיה, וידאו

ee COMAND -לחץ  גלגלת בקר ה
בתצורת טלוויזיה או וידאו DVD כמוצג 

בתפריט.
ee על ידי AUX או TV, DVD-V בחר

החלקת  וסיבוב  גלגלת בקר 
ה- COMAND ולחיצה על  לאישור. 

מופיע תפריט.
ee Automatic, 16:9 optimised, 4:3 or בחר

Widescreen אוטומטי, אופטימלי 16:9, 
4:3 או Widescreen )מסך רחב( ולחץ 

 לאישור. נקודה בתחילת הרשומה 
מציינת את התצורה הנבחרת 

העכשווית.
ee בחר הגדרה על ידי סיבוב  גלגלת

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

תצורת טלוויזיה
איכות קליטה

מכשירים אלקטרוניים נישאים ברכב 
עלולים לשבש קשות את קליטת 

הטלוויזיה.
מקלט הטלוויזיה מקבל ערוצי טלוויזיה 

דיגיטליים התואמים את תקן DVB-T. אם 
הקליטה נהיית גרועה, מקלט הטלוויזיה 
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עובר אוטומטית לתדר דיגיטלי חלופי 
המשדר את אותם תכני תוכנית אך 

באיכות טובה יותר.
יתכן ו- DVB-T 7 לא יהיה זמין    

במדינות מסוימות או שלא יהיה זמין 
בכל האזורים.

שינוי מתמיד בתנאי הקליטה, בעוד הרכב 
בתנועה, יכול לקטוע את האות. אם 

 COMAND הקליטה ירודה מדי, מערכת
Online יכולה להפסיק את השמע, 

להקפיא או להעלים את התמונה. כדי 
לציין זאת, סמל של רדיו עם קו דרכו מופיע 

בצג.
החלפה לתצורת טלוויזיה

תפריט וידאו
ee וידאו( בעמודת התפקוד( Video בחר

הראשית על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -גלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
אם תצורת TV היתה התצורה 

האחרונה שנבחרה, היא תהיה פעילה 
עכשיו.

אם תצורה אחרת פעילה, אתה יכול 
 TV להפעיל עכשיו את תצורת

בתפריט הוידאו.
ee .וידאו( ולחץ  לאישור( Video בחר

מופיע תפריט הוידאו.
ee .טלוויזיה( ולחץ  לאישור( TV בחר

אם ערוץ הטלוויזיה שנבחר קודם לכן 
עדיין נקלט, היא תוצג.

הצגת/הסתרת תפריט הניווט

תפריט הניווט מוצג
מיקום מוגדר מראש של ערוץ ( 1)

הטלוויזיה הנבחר
ערוץ טלוויזיה נבחר( 2)
תוכנית עכשווית( 3)
ערוץ הטלוויזיה הבא ברשימת ( 4)

הערוצים )שם הערוץ או מספרו(
להצגת התפריט( 5)
ערוץ הטלוויזיה הקודם ברשימת ( 6)

הערוצים )שם הערוץ או מספרו(
ee להצגה: סובב את  או החלק את

.COMAND -בגלגלת בקר ה 
אם תסובב את גלגלת בקר ה-    

COMAND, תיבחר התחנה הבאה/
הקודמת.

ee להסתרה: החלק את  גלגלת
.COMAND -בקר ה

או
ee.המתן כ- 8 שניות
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הצגת/הסתרת התפריט

התפריט מוצג
אפשרויות טלוויזיה( 1)
רשימת ערוצים מוגדרת מראש( 2)
מידע ביחס לתוכנית הנוכחית( 3)
להפעלת טלטקסט( 4)
הגדרות צליל( 5)
ee -להצגה: לחץ  בגלגלת בקר ה

.COMAND
או
ee תפריט( בעוד ההודעה( Menu בחר

מוצגת ולחץ  לאישור.
ee להסתרה: החלק את  גלגלת

 Full screen ואשר COMAND -בקר ה
. )מסך מלא( על ידי לחיצה על 
מידע על התוכנית העכשווית )3(    

וטלטקסט )4( אינו נתמך על ידי כל 
תקני הטלוויזיה או ערוצי הטלוויזיה 

בכל המדינות.
בחירת ערוצי טלוויזיה

בחירת ערוצים באמצעות תפריט 
הניווט

ee -סובב את  בגלגלת בקר ה
.COMAND

או
ee -החלק את  גלגלת בקר ה

.COMAND
או
ee. לחץ על לחצן   או 

מקלט הטלוויזיה בוחר את הערוץ 
הקודם או הבא מתוך רשימת א' – ב'.

בחירת ערוץ מתוך רשימת ערוצים
 COMAND לאחר התנעת הרכב או הפעלת

Online, כל תחנות הטלוויזיה והרדיו 
מופיעות ברשימה באמצעות תפקוד 

הקליטה.
רשימת הערוצים המתאימה כוללת את 

המידע הבא, אם זה משודר וניתן לקליטה:
• שמות הערוצים שניתן לקלוט	
• שם התוכנית העכשווית והבאה בכל 	

ערוץ
תפקוד הקליטה ברקע מצריך זמן מסוים 
 COMAND לשם עדכון מידע זה. מערכת

Online יכולה רק להציג את המידע רק אם 
ערוצי הטלוויזיה משדרים אותו ואם תנאי 

הקליטה מספקים. מדריך תוכניות 
האלקטרוניות )EPG( מספק כותרת של 

התוכנית העכשווית וזו הבאה אחריה.
הסדר ברשימת הערוצים ספציפי לכל 

מדינה.
ee COMAND להגדרת ערוץ באמצעות

Online: לחץ  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

התפריט מוצג.
ee  הגדרות( על ידי סיבוב( TV בחר

או החלקת  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee TV channel list or Radio station בחר
list רשימת ערוצי טלוויזיה או תחנת 

רדיו ולחץ  לאישור. רשימת 
התחנות מופיעה. הנקודה•	 לפני 

הרשומה ברשימה מציינת את הערוץ 
הנבחר הנוכחי. מספר לפני רשומת 
הרשימה מציינת את חריץ הזיכרון 

בערוצים המוגדרים מראש.
ee בחר את הערוץ המוגדר מראש הרצוי

ולחץ  לאישור.
ee להגדרת ערוץ באמצעות גלגל

ההגה הרב תפקודי: הפעל את 
 COMAND Online -ב TV תצורת 

) עמוד 494(.
ee לחץ על   או   לבחירת

.Audio תפריט
ee.  לחץ והחזק את לחצן  או
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בחירת תחנות באמצעות התחנות 
המוגדרות מראש

תחנות מוגדרות מראש
:COMAND Online -בחירת תחנה ב

ee אפשרות 1: לחץ  בגלגלת בקר
.COMAND -ה
התפריט מוצג.

ee מוגדרות מראש( על ידי( Presets בחר
החלקה  או סיבוב  גלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיע זיכרון התחנות המוגדרות 
מראש.•הנקודה•	•לפני•המיקום•
המוגדר מראש מציין שהתחנה 

הנבחרת הנוכחית מאוחסנת שם.
ee בחר ואשר על ידי סיבוב  או

החלקת  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

או
ee אפשרות 2: לחץ לחיצה קצרה על

מקש מספרי אחד או שניים.
לבחירת תחנה מתוך ערוץ שמור 

מראש חד ספרתי, לחץ לחיצה קצרה 
על  מקש מספרי. לבחירת תחנה 

מתוך מיקום זיכרון דו ספרתי, לחץ 
לחיצה קצרה על המקשים המספריים 

, לדוגמה. אם התחנה   ו- 
נשמרה, מספר האחסון ושם התחנה 

מופיעים ו- COMAND Online מגדירה 
את התחנה.

לשמירה אוטומטית או ידנית של ערוץ 
טלוויזיה ) עמוד 497(.

ee להגדרת ערוץ באמצעות גלגל
ההגה הרב תפקודי: הפעל את 

 COMAND Online -ב TV תצורת 
) עמוד 494(.

ee לחץ על  או  לבחירת תפריט
.Audio

ee.  לחץ קצרות על לחצן  או
בחירת ערוצים על ידי הכנסת מספר 

הערוץ והתוכנית
שידורים מסוימים ניתנים לשידור בערוץ 

אחד עם טלוויזיה דיגיטאלית. לכן, ביכולתך 
להכניס תדר ואת התוכנית הרצויה בערוץ 

זה.
ee שלב 1: אחזר את שורת הכנסת

הנתונים עבור מספר הערוץ: לחץ 
 תוך כדי הקרנת הטלוויזיה.

או
ee .COMAND -לחץ  גלגלת בקר ה

התפריט מוצג.
ee טלוויזיה( על ידי החלקת( TV בחר

 או סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee )הכנסת רשומה( Chanel entry בחר
ולחץ  לאישור.

מופיעה שורת הכנסת הנתונים עבור 
ארבע ספרות.

ee/שלב 2: להכנסת מספר ערוץ
תוכנית: לחץ על המקש המספרי 

המתאים.
מיד עם הכנסת מספר הערוץ/

התוכנית, COMAND Online מגדירה 
ערוץ/תחנה.

אם אתה מקיש רק את שתיים או 
שלוש ספרות של מספר הערוץ/

תוכנית, התוכנית הנקלטת הראשונה 
תוגדר בתוך סדרות התוכניות.

אם לא הקשת את מספר התוכנית, 
תוגדר התוכנית הראשונה בעלת 

קליטה מספקת.
אם אתה מקיש ערוצים שאינם מיועדים או 

אינם מורשים בארצך, מופיעה הודעת 
Invalid channel number מספר ערוץ לא 

תקף.
ee -לחץ על  בגלגלת בקר ה

COMAND לאישור ההודעה.
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אתה יכול להקיש מספרי ערוצים או    
תוכניות זמינות במדינתך, אפילו אם 

הקליטה העכשווית אינה מספקת.
מידע על מספרי הערוצים הזמינים 

במדינתך ניתן למצוא באתר 
האינטרנט הפרטי או הציבורי של הגוף 

המשדר.
שמירת ערוצי טלוויזיה

שמירה ידנית של תחנות
אתה יכול לשמור ידנית עד 20 ערוצי 

טלוויזיה במיקומים מוגדרים מראש. יחד 
 Store channels" עם תפקוד

automatically", זמינות 40 תחנות 
מוגדרות מראש.

ee אפשרות 1: לחץ על מקש מספרי
אחד או שניים בעוד הטלוויזיה 

משדרת, עד שניתן יהיה לשמוע צליל.
לבחירת תחנה מתוך מיקום זיכרון חד 
ספרתי, לחץ לחיצה קצרה על המקש 

, לדוגמה. המספרי 
לבחירת תחנה מתוך מיקום זיכרון דו 

ספרתי, לחץ לחיצה קצרה על 
, לדוגמה.  המקשים המספריים 
ואז, בתוך שלוש שניות, לחץ והחזק 

, לדוגמה.
התחנה הנוכחית שמורה תחת 

המוגדר מראש. תמונת הטלוויזיה 
חוזרת ומופיעה.

או
ee אפשרות 2: לחץ  בגלגלת בקר

.COMAND -ה
התפריט מוצג.

ee מוגדרות מראש( על ידי( Presets בחר
החלקה  או סיבוב  גלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

מופיעה רשימת הערוצים המוגדרים 
מראש.•הנקודה•	•לפני•המיקום•

המוגדר מראש מציין שהערוץ הנבחר 
מאוחסן שם.

ee -סובב את  גלגלת בקר ה
COMAND לבחירת המיקום המוגדר 

מראש.
ee  לשמירת ערוץ, לחץ והחזק את

גלגלת בקר ה- COMAND עד להישמע 
צליל. הערוץ הקודם שנשמר משוכתב.

שמירת תחנות אוטמטית
אתה יכול לשמור ידנית עד 20 ערוצי 
טלוויזיה במיקומים מוגדרים מראש. 

ערוצים נקלטים שמורים על פי איכות 
הקליטה. התחנות הנוכחיות המוגדרות 

מראש 20 – 1 משוכתבות ידנית.
 Store channels" יחד עם תפקוד

manually" )שמירת ערוצים ידנית(, זמינות 
40 תחנות מוגדרות מראש.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee מוגדרות מראש( על ידי( Preset בחר
החלקה  או סיבוב  גלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee )שמירה אוטומטית( Autostore בחר
 COMAND Online .ולחץ  לאישור

מחפשת אחר ערוצים בעלות קליטה 
מספקת. הערוצים הזמינים מאוחסנים 

אוטומטית במיקומים המוגדרים 
מראש.

מידע ביחס לתוכנית הנוכחית
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee  מידע( על ידי החלקת( Info בחר

וסיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

אתה תראה את המידע אם זה מסופק 
על ידי ערוץ הטלוויזיה או הרדיו 

שנבחר. אחרת שדה המידע נשאר ריק.
ee להצגת מידע רב עמודי, סובב  או

החלק  גלגלת בקר ה- 
.COMAND

על מנת שהמידע ייראה, ייתכן וידרשו    
לכך מספר שניות.
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הצגת התוכנית הנוכחית או קדימון 
של התוכנית

תפקוד זה זמין אם תחנת הטלוויזיה או 
הרדיו בנבחרה משדרת את המידע 

המבוקש.
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee טלוויזיה( על ידי החלקת( TV בחר

 או סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee TV channel list or Radio station בחר
list רשימת ערוצי טלוויזיה או רשימת 

תחנות רדיו.
רשימת התחנות הנבחרת מופיעה. 

היא מראה את התוכנית הנוכחית 
בערוצי טלוויזיה דיגיטליים או תחנות 
רדיו דיגיטליות שלהם קליטה ברמה 

מספקת.•הנקודה•	•לפני•הרשומה•
ברשימה מציינת את התחנה הנבחרת 

הנוכחית.

דפדפן לפי הא' – ב'.( 1)
שם תחנה( 2)
להצגת קדימון של התוכנית( 3)
תצוגה ויזואלית של זמן התוכנית ( 4)

שעבר )אם מידע זה משודר(
שם הערוץ הנוכחי( 5)
ערוץ נוכחי( 6)
ee :'להפעלת הדפדפן על פי הא' – ב

החלק  את גלגלת בקר ה- 
COMAND שמאלה.

ee בחר באות הראשונה של הערוץ
המבוקש על ידי החלקת  או 
.COMAND -גלגלת בקר ה 

או
ee לדוגמה, לחץ ,B לבחירת האות

פעמיים על מקש מספר  ברצף 
מהיר.

תצוגת התוכנית מתחלפת לערוץ 
המתאים.

הכנס תווים באמצעות לוח המקשים    
המספריים ) עמוד 300(.

ee. החלפה חזרה על ידי החלקת 
ee להצגת קדימון של התוכנית: החלק

 COMAND -את  גלגלת בקר ה
ימינה. רשימת הערוצים מראה את 

התוכנית הבאה של הערוץ.

להצגת התוכנית הנוכחית( 1)
שם תחנה( 2)
ההתחלה והסוף של התוכנית( 3)
כותרת הערוץ הבא( 4)
ערוץ נוכחי( 5)
ee להצגת התוכנית הנוכחית: החלק

 COMAND -את גלגלת בקר ה 
לקישוריות.

ee לסגירת התצוגה: לחץ על לחצן
 Back

הדפדפן על פי א' – ב' לא ניתן 
להפעלה בתצוגת התוכנית 

המקדימה.
גם אל התצוגה המקדימה של תוכנית    

זו מתייחסים כאל מדריך תוכנית 
.)EPG( אלקטרונית
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הגדרות טלוויזיה בסיסיות
קיבוע התדר

בתלות ברמות הקליטה, מדיה או תקן, 
מקלט הטלוויזיה מחליף אוטומטית לערוץ 
חלופי בעל קליטה טובה יותר אם משדרים 

את אותם תכני תוכנית. אתה יכול 
להשתמש בתפקוד Channel fix )קיבוע 
ערוץ( כדי למנוע את החלפת הערוצים. 
הדבר שימושי, למשל אם השהיית זמן 

משבשת בין הערוצים או אם יש הפרעה 
בערוץ.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee טלוויזיה( על ידי החלקת(TV בחר
 או סיבוב  גלגלת בקר ה- 

COMAND ולחיצה על  לאישור.
ee קיבוע ערוץ( ואשר( Channel fix בחר

. באמצעות 
ee / התפקוד מופעל  או מנותק

בתלות בסטטוס הקודם. כאשר 
התפקוד מופעל, בחלון התצוגה מופיע 

.FIX
ee ליציאה מהתפריט: החלק את לחצן

 בגלגלת בקר ה- COMAND או 
 Back לחץ על לחצן

ההגדרה תקפה רק לערוץ הנבחר    
הנוכחי.

כוונון אזור הקליטה
מערכת COMAND Online מוגדרת עוד 
במפעל לאזור הקליטה הנכון. אם אתה 

נוהג ברכב באזורים שונים במדינה, עליך 
 COMAND Online להגדיר את מערכת
בהתאמה. באזור קליטה לא נכון, יתכן 
והערוץ לא יאותר או שהתווים עשויים 
להיות מוצגים בצורה לא נכונה. על פי 

הצורך, מרכז שירות מורשה של מרצדס 
יכול לסייע בידך לבחור את אזור הקליטה 

הנכון.
ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת

.COMAND -בקר ה
ee טלוויזיה( על ידי החלקת( TV בחר

 או סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee.טלוויזיה( ולחץ  לאישור( TV בחר
מופיעה רשימה המציגה את אזורי 

הקליטה.•ה-•	•נקודה•בקדמת•רשומת•
רשימה מציינת את אזור הקליטה או 

המדינה.
ee  בחר את אזור הקליטה ולחץ

לאישור.
בצג מופיעה הודעה שנועדה לידע 

אותך שאם נבחרה מדינה לא נכונה, 
לא תתאפשר קליטה נכונה.

ee  לא( ולחץ( No או )כן( Yes בחר
לאישור. אם בחרת ב- Yes, מערכת 
COMAND Online תעבור להגדרת 

המדינה שאותה בחרת.
אם בחרת ב- No, תופיע שוב רשימת 

המדינה.
Teletext )טלטקסט(

הקדמה
תפקודי שירות נתוני טלטקסט אינם 

נתמכים על ידי כל תקני הטלוויזיה בכל 
המדינות. טלטקסט יכול להיקלט רק אם 

אין הפרעה בקליטת התמונה. הטלטקסט 
או תפקודי שירות הנתונים מקבלים 

ושומרים בזיכרון את כל דפי הטלטקסט 
של הערוץ הנוכחי שנבחר. האמור לא כולל 
דפי משנה. אם כווננת לערוץ אחר, הזיכרון 

נמחק ומתמלא מחדש.
הפעלת/נטרול טלטקסט

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee )טלטקסט( Teletext להפעלה: בחר
על ידי החלקת  וסיבוב  

גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 
 לאישור.

ee לניתוק: לחץ והחזק את לחצן חזרה
.  )Back(

מופיעה תמונת הטלוויזיה.
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בחירת עמוד טלטקסט
ee כדי לגשת ישירות לעמוד: לחץ על

המקש המספרי המתאים.
ee :כדי לגשת לעמוד הקודם/הבא

סובב את  או החלק את  
.COMAND -בגלגלת בקר ה

אתה יכול להיכנס רק לעמודים    
המורשים לטלטקסט בין 100 ל- 899.

עמוד טלטקסט דינמי
עמוד טלטקסט דינמי כולל מספר עמודי 

משנה.
ee לבחירת הצד התחתון: החלק את

.COMAND -גלגלת בקר ה 
.Audio בחר

אם נקלט שידור רב לשוני, אתה יכול 
לבחור ערוץ אודיו שלו תרצה להאזין. עם 
Audio 1 אתה יכול לבחור ערוץ ראשי, עם 

Audio 2 אתה יכול לבחור רצועת שמע 
נוספת.

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee טלוויזיה( על ידי( TV להפעלה: בחר
החלקת  או סיבוב  גלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee על ידי Audio 2 או Audio 1 בחר
החלקת  גלגלת בקר ה- 

.COMAND
הנקודה•	•בתחילת•כל•רשומה•מציינת•

את ההגדרה שנבחרה.
ערוצי האודיו מתחלפים, למשל לשפה 

אחרת.

אפשרויות נוספות

ee להצגת התפריט: לחץ  בגלגלת
.COMAND -בקר ה

ee טלוויזיה( על ידי( TV להפעלה: בחר
החלקת  או סיבוב  גלגלת 

בקר ה- COMAND ולחיצה על  
לאישור.

ee אפשרויות( Further options בחר
נוספות( על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -גלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור. מופיע תפריט.

ee שפת( Language & subtitles אשר
כתוביות( באמצעות  גלגלת בקר 

.COMAND -ה
אם קיים, אתה יכול לבחור את שפת 

האודיו ואת שפת הכיתוביות של התוכנית 
הנוכחית, למשל אנגלית.

DVD תצורת וידאו
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מערכת COMAND Online מסווגת 
כמוצר לייזר מקבוצה 1. לעולם אל 

תפתח את בית היחידה. אם אתה פותח 
את בית היחידה או אם בית היחידה פגום, 

קיימת סכנה של גרימת נזק לעיניים 
כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר בלתי 
 COMAND Online נראית לעין. מערכת

אינה מכילה לחלקים כלשהם שבהם 
יכול לטפל המשתמש. מסיבות 

בטיחותיות, על כל עבודות האחזקה 
להתבצע על ידי טכנאים מורשים לכך.
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 אזהרה
רק כאשר הרכב נייח עליך:

• להטעין תקליטור	
• להוציא תקליטור	

קיימת סכנה של הסחת דעת מהנעשה 
בכביש והתנועה בו אם הדבר נעשה כל 

זמן שהרכב בתנועה.

הערות על גבי תקליטורים
אין להדביק מדבקות או תוויות על גבי   
דיסקים. אלו עלולות להתקלף ולהסב 

נזק ל- COMAND Online. מדבקות 
יכולות לגרום להתכופפות התקליטור 
באופן שיגרמו תקלות קריאה ובעיות 

של זיהוי תקליטור.
מערכת COMAND Online תוכננה   

להשמיע תקליטורים העומדים בתקן 
EN 60908. לכן, תוכל להשתמש 

בדיסקים בעלי עובי מרבי של 1.3 מ"מ.
אם אתה מכניס תקליטור עבה יותר, 

למשל אלו המכילים נתונים בשני 
הצדדים )DVD בצד אחד ונתוני אודיו 

בצד השני(, לא ניתן יהיה להוציאם 
מהמכשיר והם יכולים להסב לו נזק. 

השתמש רק בתקליטורים עגולים 
בעלי קוטר של 12 ס"מ. אל תשתמש 

בתקליטורים בעלי קוטר 8 ס"מ, אפילו 
לא עם מתאם.

אתה עלול להיתקל בבעיות השמעה בזמן 
שימוש בתקליטורים מועתקים. קיים מגוון 
 ,DVD רחב של תקליטורים, תוכנות עריכת
תוכנות כתיבה וצורבים למיניהם. מגוון זה 

פירושו שאין אחריות לכך שהמערכת 
תוכל להשמיע תקליטורים שאותם צרבת 

בעצמך.
DVD תנאי הפעלת תקליטורי

קיימים תקליטורי DVD זמינים בשוק 
שאינם מתאימים לתקנים הנוכחיים. 

לתקליטורי DVD שכאלו יתכן ויהיו בעיות 
תמונה, צליל והפעלה.

מערכת COMAND Online יכולה להפעיל 
תקליטורי DVD המיוצרים בהתאם 

לתקנים הבאים:
• קוד אזור 2 )לאירופה( או קוד אזור 0 	

)ללא קוד אזור(
• 	NTSCאו PAL תקן

את הפרטים המתאימים אתה תמצא 
באופן כללי על תקליטור ה- DVD עצמו או 

על המארז שלו.
אם תכניס תקליטור DVD בעל קוד    

אזור שונה, אתה תראה הודעה על כך.
מערכת COMAND Online מוגדרת עוד    

במפעל לאזור קוד 2. מרכז שירות 
מורשה מרצדס יכול לשנות לך כוונון 

זה. הדבר יאפשר לך להפעיל 
תקליטורי DVD בעלי קוד אזור שונה, 

בתנאי ואלו מיוצרים בהתאם לתקן 
PAL או NTSC. את קוד האזור ניתן 

לשנות עד 5 פעמים לכל היותר.
מגבלות תפעוליות

בהתאם ל- DVD, יתכן שתפקודים 
מסוימים או פעולות מסוימות ייחסו זמנית 

או שלא יפעלו כלל. מיד כאשר תנסה 
להפעיל תפקודים פעולות אלו, יופיע בצג 

. הסמל
DVD הכנסת והוצאת תקליטורי

ee פעל כמתואר בפרק "הכנסת והוצאת
 "DVD תקליטורים ותקליטורי 

) עמוד 460(.
DVD החלפה לתצורת

החלפה אוטומטית
ee .DVD יחיד: הכנס תקליטור DVD כונן

COMAND Online מטעינה את המדיה 
המוכנסת ומתחילה בהשמעתה.

ee.DVD הכנס תקליטור :DVD מחליף
ee. לחץ 
או
ee Back לחץ על לחצן

COMAND Online מטעינה את המדיה 
המוכנסת ומתחילה בהשמעתה.
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הפעלה עם לחצן התפקוד
ee לחץ על לחצן  התפקוד פעם

אחת או יותר.
COMAND Online מחליפה לתצורת 

ההפעלה של התקליטור הקודם.
על ידי לחיצה לסירוגין על לחצן התפקוד, 

אתה יכול לשנות את תצורת ההפעלה על 
פי הסדר הבא:

• 	 DVD, וידאו ,DVD ,תקליטור אודיו
 DVD או כונן DVD במחליף DVD/MP3

יחיד )תצורת תקליטור(
 DVD, וידאו ,DVD ,תקליטור אודיו

DVD/MP3 במחליף DVD )תצורת 
תקליטור(

• תצורת כרטיס זיכרון	
• רשם מוסיקה	
• 	USB זיכרון
• 	AUX ממשק מדיה או תצורת אודיו
• 	Bluetooth® הפעלה עם אודיו
ee מדיה( או( Media בחר :DVD מחליף

Changer )מחליף( על ידי החלקת  
וסיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

כונן DVD יחיד: בחר Media )מדיה( על 
ידי החלקת  וסיבוב  גלגלת 
בקר ה- COMAND ולחץ  לאישור.

ee מרשימת המדיות DVD בחר  וידאו
) עמוד 504(.

הפעלה באמצעות תפריט הוידאו
ee וידאו( בעמודת התפקוד( Video בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור. 
אם תצורת וידאו DVD היתה התצורה 
האחרונה שנבחרה, היא תהיה פעילה 

עכשיו. 
אם מקור וידאו אחר היה פעיל, אתה 

יכול להחליף עכשיו לתצורת וידאו 
DVD בתפריט הוידאו.

ee  וידאו( על ידי החלקת( Video בחר
גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 

 לאישור. מופיע תפריט הוידאו.
ee.ולחץ  לאישור DVD-V בחר

הצגת/הסתרת תפריט הניווט
ee החלק ,DVD להצגה: בתצורת וידאו

.COMAND -את  גלגלת בקר ה
ee להסתרה: החלק את  גלגלת

.COMAND -בקר ה
או
ee.המתן כ- 8 שניות

תפריט הניווט מוצג
סוג מדיית הנתונים( 1)
רצועה נוכחית( 2)
קטע נוכחי( 3)
משך רצועה( 4)
להצגת התפריט( 5)

 DVD תפקוד זה אינו זמין בעוד תפריט   
עצמי מוצג.

הצגת/הסתרת התפריט
ee במסך DVD להצגה: בתצורת וידאו

מלא, לחץ  בגלגלת בקר ה- 
.COMAND

או
ee תפריט( בעוד תפריט( Menu בחר

הניווט מוצג ולחץ  לאישור.
ee להסתרה: החלק את  גלגלת

 Full screen ואשר COMAND -בקר ה
. )מסך מלא( על ידי לחיצה על 
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התפריט מוצג
(1 )DVD אפשרויות וידאו
תפקוד קטיעת הפעלה( 2)
תפקוד עצירה( 3)
(4 ) )Changer or Media( בחירת מדיה

)מחליף או מדיה(
הגדרות שמע( 5)

 DVD תפקוד זה אינו זמין בעוד תפריט   
עצמי מוצג.

הרצה מהירה לפנים/לאחור
ee במסך מלא, החלק DVD בתצורת וידאו

את  והחזק את גלגלת בקר ה- 
COMAND עד שמושג המיקום הנכון.

eeאו
ee  לחץ והחזק את לחצן   או

עד שתגיע למיקום המבוקש. כדי 
לראות את תפריט הניווט.

תפקוד עצירה
ee.)502 עמוד ( הצג התפריט
ee להפסקת ההשמעה: בחר  על

ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור. 

 . תצוגת  משתנה ל- 
תמונת הוידאו מוסתרת.

ee להמשך ההשמעה: בחר  ולחץ
 לאישור. ההקרנה נמשכת 

מהנקודה בה הופסקה.

ee לעצירת ההשמעה: בעוד ההשמעה
נקטעה, בחר שוב ב-  ולחץ  

לאישור.
או
ee במהלך ההשמעה, אשר  על ידי

לחיצה כפולה על  ברצף מהיר.
 נבחר.

ee לחידוש ההשמעה: אשר  על ידי
. לחיצת 

ההקרנה מתחילה שוב מההתחלה.
תפקוד קטיעת הפעלה

ee.)502 עמוד ( הצג התפריט
ee לקטיעת הפעולה: בחר  על ידי

סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

. תצוגת  משתנה ל- 
ee להמשך ההשמעה: בחר  ולחץ

 לאישור.
התפריט מוסתר.
בחירת סצינה/פרק

אם הסרט מחולק לקטעים או פרקים, 
אתה יכול לבחור אותם ישירות בעוד הסרט 

מוקרן או לדלג לפנים שלב אחר שלב. 
תקליטורי DVD מסוימים מאפשרים זאת 
עד נקודה מסוימת )למשל בעת פתיחת 
קרדיטים(. יתכן שיהיה גם אפשרי לבחור 

סצינה/פרק מתוך התפריט השמור על גבי 
.DVD -ה

ee :על מנת לדלג לפנים או לאחור
בתצורת מסך מלא, סובב את  

.COMAND -גלגלת בקר ה
או
ee -החלק את  גלגלת בקר ה

.COMAND
או
ee לחץ על לחצן  או  בלוח

הבקרה. 
מופיע תפריט הניווט ) עמוד 502( 

למשך כ- 8 שניות.
ee בגלגל ההגה הרב תפקודי: הפעל

 COMAND Online -ב DVD את תצורת
) עמוד 501(.
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ee  השתמש בלחצן  או
.Audio לבחירת תפריט

ee לחץ על  או   לבחירת
הסצינה/פרק. 

אם תלחץ ותחזיק את לחצן  או 
  לפרק זמן ארוך, תתחיל סריקה 

מהירה.
בחירת סרט/כותרת

DVD תפריט תפקוד
תפקוד זה זמין רק אם ה- DVD מחולק 

 DVD -למספר סרטים/כותרות. אם ה
מכיל מספר סרטים, אלו ניתנים לבחירה 

ישירה. בסרט ניתן לבחור או כאשר 
ה- DVD מוקרן או כאשר הוא נעצר.

גם את הסרט ניתן לבחור מהתפריט 
ב- DVD עצמו.

ee.)502 עמוד ( הצג התפריט
ee  על ידי סיבוב DVD-Video בחר

בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 
על  לאישור.

ee ולחץ DVD תפקודי DVD-Video בחר
 לאישור.

מופיע תפריט.
ee בחירת כותרת( על( Title selection בחר

ידי סיבוב  בגלגלת בקר ה- 
COMAND ולחיצה על  לאישור.

ee  סרט/כותרת( ולחץ( film/title בחר
לאישור.

בחר וידאו DVD מתוך רשימת המדיות
ee.)502 עמוד ( הצג התפריט
ee Media מחליף( או( Changer בחר

)מדיה( על ידי החלקת  וסיבוב 
 גלגלת בקר ה- COMAND ולחץ 

 לאישור.
רשימת•המדיה•מופיעה.•הנקודה•	•

מציינת את המדיה המתנגנת עכשיו. 
תקליטורי וידאו DVD מצוינים 

. באמצעות סמל 
ee  יחיד: לחץ את DVD מצויד בכונן

.COMAND -גלגלת בקר ה
COMAND Online מטעינה את הוידאו 

DVD ומתחילה בהקרנתו.
ee  לחץ על :DVD מצויד במחליף

גלגלת בקר ה- COMAND להצגת תאי 
המארז.

ee  על ידי סיבוב DVD-Video בחר
בגלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה 

 COMAND Online .על  לאישור
מטעינה את הוידאו DVD ומתחילה 

בהקרנתו.
אם תבחר CD, אודיו DVD או מדיית    
MP3, אתה מחליף לתצורת האודיו 

המתאימה.
 למידע נוסף על רשימת המדיות 

) עמוד 465(.
DVD תפריט

DVD -הצגת תפריט ה
תפריט DVD הוא התפריט המאוחסן על 
גבי תקליטור ה- DVD עצמו. הוא מובנה 
במספר דרכים בהתאם ל- DVD הפרטני 

ומאפשר מספר פעולות והגדרות.
במקרה של DVD רב לשוני, לדוגמה, אתה 
יכול להחליף את שפת ה- DVD בתפריט 

.DVD -ה
ee.)502 עמוד ( הצג התפריט
ee וידאו( בתפריט DVD( DVD-Video בחר

על ידי סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

ee ולחץ DVD תפקודי DVD-Video בחר
 לאישור.

ee .תפריט( ולחץ  לאישור( Menu בחר
.DVD מופיע תפריט
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DVD בחירת פריטי תפריט בתפריט

ee DVD -הצג את תפריט ה 
) עמוד 504(.

ee בחר פריט תפריט על ידי החלקת
 COMAND -גלגלת בקר ה 

ולחיצה על  לאישור.
או
ee בחר פריט תפריט על ידי החלקת

 COMAND -גלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

מופיע התפריט.
ee לאישור חוזר של בחירתך: אשר

. Select )בחירה( על ידי לחיצת 
COMAND Online מבצעת את 

הפעולה.
בצע בחירה מתוך אפשרויות נוספות, 

במידת הצורך.
אז מחליפה COMAND Online חזרה 

.DVD לתפריט
לא ניתן לבחור פריטי תפריט כאשר    

אלו מוצגים באפור.
 Back :פריטי התפריט ,DVD -בתלות ב   

 (to the movie), Play, Stop, ,
/or Go up

 ,  ,Stop ,Play ,)לסרט( Back 
 או עבור מעלה עשויים שלא 

לפעול כלל או שעשויים שלא לפעול 
בנקודות מסוימות בתפריט DVD. כדי 

לציין זאת, מופיע סמל  בצג.
תנועה של רמה אחת מעלה בתפריט 

DVD
ee DVD -הצג את תפריט ה 

) עמוד 504(.

ee בחר פריט תפריט מתאים בתפריט
DVD ולחץ  גלגלת בקר ה- 

COMAND לאישור.
או
ee בחר פריט תפריט כלשהו בתפריט

DVD ולחץ  גלגלת בקר ה- 
COMAND לאישור.

ee  עבור מעלה( ולחץ( Go up בחר
לאישור.

חזרה לסרט
ee עד  Back לחץ שוב ושוב על לחצן

שתראה את הסרט.
או
ee בחר את פריט התפריט המתאים

.DVD מתפריט
ee בחר בפריט תפריט

Back Back (to the movie) )לסרט( 
ולחץ  לאישור.

בחירת השפה ותצורת האודיו
תפקודים אלו אינם זמינים בכל תקליטורי 

ה- DVD. אם זה קיים, ביכולתך להגדיר את 
שפת תפריט ה- DVD, שפת השמע או 

פורמט האודיו. מספר ההגדרות תלוי 
בתכולת ה- DVD. ניתן לגשת להגדרות גם 

דרך תפריט ה- ( DVD עמוד 504(.
ee DVD -הצג את תפריט ה 

) עמוד 504(.
ee בתצורת מסך מלא, לחץ  גלגלת

בקר ה- COMAND להצגת התפריט.
ee וידאו( בתפריט DVD( DVD-Video בחר

על ידי סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

ee.ולחץ  לאישור DVD בחר תפקודי
ee שפת תפריט( או( Menu language בחר

Audio language )שפת אודיו( ולחץ  
לאישור.

בשני המקרים, מופיע תפריט כעבור 
מספר•שניות.•הנקודה•	•בתחילת•כל•
רשומה מציינת את השפה שנבחרה.

ee בחר הגדרה על ידי סיבוב  גלגלת
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
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כתוביות וזווית מצלמה
תפקודים אלו אינם זמינים בכל תקליטורי 

ה- DVD. מספר שפות הכתוביות בסרט 
 .DVD -וזוויות המצלמה תלויים בתכולת ה

ניתן לגשת להגדרות גם מתוך תפריט 
.DVD
ee DVD -הפעל את תפריט ה 

) עמוד 504(.
ee וידאו( בתפריט DVD( DVD-Video בחר

על ידי סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

ee DVD תפקודי DVD functions בחר
ולחץ  לאישור.

ee Camera כיתוביות( או( Subtitles בחר
angle )זווית מצלמה( ולחץ  לאישור. 
בשני המקרים, מופיע תפריט. הנקודה 

	 בתחילת כל רשומה מציינת את 
ההגדרה הנוכחית.

ee בחר הגדרה על ידי סיבוב  גלגלת
בקר ה- COMAND ולחיצה על  

לאישור.
תכולה אינטראקטיבית

תקליטור ה- DVD יכול שתהיה לו תכולה 
אינטראקטיבית )למשל, משחק וידאו(. 

במשחק וידאו, למשל, יתכן ותוכל 
להשפיע אל אירועים על ידי בחירה 
והפעלה של פעולות. הסוג ומספר 

.DVD -הפעולות תלויות ב
ee בחר פעולה על ידי החלקת  או

 גלגלת בקר ה- COMAND ולחץ 
 לביצוע.

מופיע תפריט והרשומה הראשונה, 
Select )בחר(, מודגשת.

ee.COMAND -לחץ  גלגלת בקר ה

AUX פעולת וידאו
חיבור מקורות וידאו חיצוניים

 אזהרה
למקורות וידאו חיצוניים יתכנו נפחים 

שונים, דבר שפירושו הוא שהודעות 
מערכת כדוגמת דיווחי תנועה והודעות 
מערכת הניווט נעשות כשעוצמת שמע 
גבוהה בהרבה יותר. במידת הצורך, אנא 

נטרל את הודעות המערכת או כוונן ידנית 
את עוצמת השמע.

אם רכבך מצויד בממשק מדיה, אינך יכול 
לחבר מקור וידאו חיצוני.

אתה רוצה לחבר ערכת כבלים אודיו/וידאו 
נוספת לחיבור מקור וידאו חיצוני לממשק 

המדיה.
לפרטים נוספים, פנה למרכז שירות 

 http:// מורשה מרצדס או בקר באתר
 .www.mercedes-benz.com/connect

בהמשך, פעל על פי ההוראות בפרק 
"ממשק מדיה".

אתה תמצא שקעי חיבור בתא האחסון 
בקונסולה המרכזית.

שקעי אודיו / וידאו
שקע וידאו )V( )צהוב(( 1)
שקע אודיו )L( )לבן(( 2)
שקע אודיו )R( )אדום(( 3)

להשמעה נכונה, חובה להגדיר תקן    
וידאו סטנדרטי במקור הוידאו החיצוני.

ee.חבר מכשיר חיצוני לשקע המתאים
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AUX החלפה לתצורת וידאו

AUX תצורת וידאו
ee  לחץ לסירוגין על לחצן התפקוד

עד שנבחרת תצורת ממשק מדיה.
או
ee וידאו( בעמודת התפקוד( Video בחר

הראשי על ידי החלקת  וסיבוב 
 COMAND -בגלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור. אם תצורת 

AUX היתה התצורה האחרונה 
שנבחרה, היא תהיה פעילה עכשיו. אם 

מקור וידאו אחר היה פעיל, אתה יכול 
 AUX להחליף עכשיו לתצורת וידאו

בתפריט הוידאו.
ee.וידאו( ולחץ  לאישור( Video בחר
ee .ולחץ  לאישור AUX בחר

מופיע תפריט וידאו AUX. אתה תשמע 
ותראה את תכולת מקור הוידאו 

החיצוני אם זה מחובר ומופעל.
הצגת/הסתרת התפריט

ee לחץ את ,AUX להצגה: בתצורת וידאו
.COMAND -גלגלת בקר ה 

ee להסתרה: החלק את  גלגלת
 Full screen ואשר COMAND -בקר ה

. )מסך מלא( על ידי לחיצה על 
הגדרות עוצמת שמע וצלילים

מידע אודות:
• הגדרות עוצמת שמע ) עמוד 294(	
• הגדרות צלילים ) עמוד 294(	

 אזהרה
למקורות וידאו חיצוניים יתכנו נפחים 

שונים, דבר שפירושו הוא שהודעות 
מערכת כדוגמת דיווחי תנועה והודעות 
מערכת הניווט נעשות כשעוצמת שמע 
גבוהה בהרבה יותר. במידת הצורך, אנא 

נטרל את הודעות המערכת או כוונן ידנית 
את עוצמת השמע.

מכשיר מחובר כמקור וידאו חיצוני יכול    
להישמע כשקט או רועש יותר ברכב, 
או שלא ניתן להגיע לעוצמת השמע 
המרבית. במכשירים מסוימים, ניתן 

לכוונן את עוצמת השמע בנפרד. 
במקרה זה, התחל בעוצמת שמע 

בינונית והגבר אותה בהדרגה. הדבר 
מאפשר לך לקבוע האם המערכת 
מסוגלת להשמיע צלילים בעוצמה 

גבוהה בלי לעוות אותה.
 COMAND -הגברת עוצמת השמע ב

Online
ee AUX -הצג את תפריט ה 

) עמוד 507(.
ee עוצמת שמע( על ידי( Volume בחר

 COMAND -סיבוב  גלגלת בקר ה
ולחיצה על  לאישור. מופיע תפריט. 

הנקודה•	•מציינת•את•ההגדרה•
הנוכחית.

ee )מוגבר( Boost או )רגיל( Standard בחר
ולחץ  לאישור. Standard סטנדרטי: 

עוצמת השמע של מקור הוידאו 
החיצוני מכווננת לעוצמת שמע רגילה. 

Boost הגברה: עוצמת השמע של 
מקור הוידאו החיצוני מוגברת לכ- 

.10dB

מציג תמונות
הקדמה

אם יש תמונות במדיית הנתונים הפעילה, 
אתה יכול לצפות בהן. אתה יכול להציג 

תמונות ברמת איכות של עד 20 מגה 
פיקסל.

פורמטים של מדיית נתונים
תמונות 
נתמכות
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CD/DVD עם קבצי 
תמונות

jpeg, jpg

 USB התקני
)סטיקים וכוננים 

קשיחים(
SD כרטיס זיכרון

jpeg, jpg

אחזור רשימת קטגוריה
ee בחר מדיית נתונים עם תמונות )למשל

כרטיס זיכרון(:
•  בתפריט Audio )אודיו( 	

) עמוד 453(
• ברשימת המדיות ) עמוד  465(	

ee חיפוש( בתצוגה( Search בחר
הבסיסית על ידי החלקת  וסיבוב 

 COMAND -גלגלת בקר ה 
ולחיצה על  לאישור.

 מופיעה רשימת הקטגוריה 
) עמוד 472(.

הצגת תמונות
ee )תמונות( Photos )472  עמוד ( בחר

ברשימת הקטגוריה על ידי סיבוב 
 גלגלת בקר ה- COMAND ולחץ 

 לאישור.
מופיע מדריך תיקיה. 

ee  בחר תיקיה עם תמונות ולחץ
לאישור.

התיקיה מציגה את קבצי התמונה 
הקיימים )דוגמה(.

 
ee.בחר תמונה ולחץ  לאישור

התמונה מוצגת והמוסיקה נפסקת.

שינוי מראה התמונה

ee ,)508 עמוד ( תוך כדי צפייה בתמונה
.COMAND -לחץ על  גלגלת בקר ה

מופיע תפריט.
ee Turn לסיבוב התמונה ימינה: אשר

clockwise )סובב ימינה( על ידי לחיצה 
.COMAND -על  גלגלת בקר ה

ee Turn לסיבוב התמונה שמאלה: בחר
anticlockwise )סובב שמאלה( על ידי 

לחיצה על  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ  לאישור.

ee )תקריב( Zoom תקריב לתמונה: בחר
על ידי לחיצה על  גלגלת בקר 

ה- COMAND ולחץ  לאישור.
לאחר שיצרת תקריב לתמונה, אתה 

יכול להזיז את קטע התמונה.
ee החלק את  ו-  גלגלת בקר

.COMAND -ה
ee  כדי לחזור למידה המקורית: לחץ

.COMAND -גלגלת בקר ה
או
ee Back לחץ על לחצן
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יציאה ממציג התמונות
ee חזרה בתפריט על Back to menu בחר

ידי סיבוב  גלגלת בקר ה- 
COMAND ולחץ על  לאישור.

ee להתחלת השמעת מוסיקה: אשר
. Search )חיפוש( על ידי לחיצת 

 מופיעה רשימת הקטגוריה 
) עמוד 472(.

ee  בחר קטגוריה על ידי סיבוב
גלגלת בקר ה- COMAND ולחיצה על 

 לאישור.
ee בחר רשומות אחרות בתוך הקטגוריה

)למשל רצועה, אלבום( עד שהמוסיקה 
מתחילה להתנגן.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    
הדגמים, הסדרות והציוד האופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. יתכנו הבדלים בין השווקים 
השונים.

שים לב שרכבך עשוי שלא להיות 
מצויד בכל התכונות והמאפיינים 

המתוארים.
זה גם המקרה במערכות ותפקודים 

הקשורים לבטיחות.
קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    

המורשים: ) עמוד 40(.

אזורי אחסון

תאי אחסון
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אינך מאחסן חפצים בצורה נכונה 

בתוך הרכב, אלו יכולים להחליק או 
להתעופף סביב, תוך אפשרות פגיעה 

בנוסעי הרכב.
קיימת סכנת פציעה, במיוחד בעת 

בלימה או שינוי כיוון פתאומי.
• אחסן תמיד חפצים כך שלא יוכלו 	

להתעופף בתוך הרכב בנסיבות 
שצוינו לעיל או בנסיבות אחרות.

• וודא תמיד שחפצים אין בולטים 	
מתאי האחסון, רשתות המטען או 

רשתות אחסון.
• תוך כדי נסיעה, סגור תאי אחסון 	

ננעלים.
• אחסן ואבטח בתא המטען חפצים 	

כבדים, קשיחים, מחודדים, בעלי 
שפות חדות, שבירים או גדולים מדי.

תא כפפות

ee לפתיחה: משוך את ידית )1( ופתח
את דלת תא הכפפות )2(.

ee לסגירה: הטה את דלת תא הכפפות
)2( כלפי מעלה עד לנעילתה.

בתא הכפפות יש מחזיק מטבעות, מחזיק 
מפות ומחזיק עטים.

את תא הכפפות ניתן לאוורר   
) עמוד 149(.

את תא הכפפות ניתן לנעול ולשחרר את 
הנעילה באמצעות מפתח החירום.

ee לנעילה: הכנס את מפתח החירום
לתוך הנועל וסובב אותו למצב 2.

ee לשחרור הנעילה: הכנס את מפתח
 החירום לתוך הנועל וסובב אותו 

למצב 1.
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תא אחסון/תא טלפון מתחת 
למשענת היד

ee.)2( לפתיחה: לחץ על לחצן
משענת היד )1( נפתחת.

בתא האחסון יש מגש אחסון ותושבת 
לטלפון סלולארי.

 ,12V בהתאם לאבזור הרכב, שקע   
שקע USB וחיבור AUX IN או ממשק 

מדיה מותקנים בתא האחסון. ממשק 
המדיה הוא ממשק אוניברסאלי לציוד 

 MP3 או נגן iPod אודיו נייד, למשל עבור
) עמוד 485(.

תא למשקפיים

ee.)1( לפתיחה: לחץ על סימון
תא האחסון למשקפיים )2( נפתח.

כל זמן שהרכב בתנועה, וודא שתא 
המשקפיים סגור.

תא אחסון בקונסולה המרכזית

ee לפתיחה: לחץ על פריט הקישוט
במכסה )1(.

ee להסרת שטיחון הגומי: אחוז את
הלשוניות שבשטיח הגומי ומשוך 

מעלה להסרה.
ee להכנסת שטיחון הגומי: לחץ את

שטיחון הגומי למקומו.
ee לסגירה: הטה את הכיסוי )1( כלפי

מטה עד להשתלבותו.
אתה יכול להסיר את שטיחון הגומי מתא 

האחסון לשם ניקוי. נקה אותו במים נקיים 
פושרים.

בהתאם לאבזור הרכב, ישנו מחזיק כוסות 
ומאפשרה בתא האחסון של הקונסולה 

המרכזית.
מחזיק מטריה

צד שמאל של הרכב )דוגמה(
ישנם מחזיקי מטריות בתאי האחסון 

בדלת, בשני צידי הרכב.
בכל צד ניתן לאחסן מטריה קומפקטית 

אחת.
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ee להסרה: אחוז את הרצועה )2( ומשוך
את מחזיק המטריה )1( החוצה מתא 

האחסון, בכיוון החץ.
ee להכנסה: דחוף את מחזיק המטריה

)1( בכיוון ההפוך לחץ, לתוך תא 
האחסון עד להשתלבותו.

ביכולתך להסיר את מחזיק המטריה כדי 
לנקותו. נקה אותו במים נקיים פושרים.

תא אחסון בקונסולה האחורית 
המרכזית

ee לפתיחה: החלק את הכיסוי )1( בכיוון
החץ.

בכלי רכב המצוידים במטף כיבוי אש, 
המטף מותקן בתא האחסון ) עמוד 

.)545
בכלי רכב המצוידים במחזיק בקבוקים, 
 מחזיק הבקבוקים מותקן בתא האחסון 

) עמוד 517(.
תא אחסון בתא האחורי

רק בצידו השמאלי אחורי של הרכב ישנו 
תא אחסון.

ee פתח את מוביל חגורת הבטיחות והסר
את חגורת הבטיחות ) עמוד 115(.

ee הזז לפנים את המושב הקדמי שמאלי
) עמוד 115( וקפל את משענת הגב 

לפנים.
ee.)2( לפתיחה: לחץ על לחצן השחרור

הכיסוי )1( מתקפל מעלה.
ee )1( לסגירה: קפל את הכיסוי מטה

והנח לו להשתלב.
ee קפל חזרה את משענת גב המושב

הקדמי שמאלי והזז את המושב לאחור 
) עמוד 115(.

ee נתב את חגורת הבטיחות לחזרה דרך
מוביל חגורת הבטיחות.

רשת אחסון

בתא הרגליים של הנוסע הקדמי יש רשת 
אחסון )1(.

עזרה עמסה בתא המטען
הרמת/הורדת הגג

 אזהרה
חלקי גוף עלולים להיתפס כאשר הגג 

מורם או מורד. קיימת סכנת תאונה.
בעת הרמת או הורדת הגג, וודא שאין 

חלקי גוף כלשהם בקרבת חלקים נעים. 
במקרה שמישהו נלכד, לחץ שוב על 

המתג.
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סוגר את תא המטען רק כאשר הגג   
מונמך לגמרי. אחרת, אתה עלול להסב 

נזק לגג.

על מנת להקל על העמסת המטען שלך, 
אתה יכול להרים את הגג המאוחסן לאחר 

שפתחת את דלת תא המטען.
אתה יכול להרים את הגג )2( רק אם 

החוצץ )3( סגור ודלת תא המטען פתוחה 
לגמרי.

ee.)1( להרמת הגג: לחץ על מתג
הגג מתרומם מעט. מתג )1( מואר 

בצבע בוהק.
ee)3( החלק חזרה את חוצץ תא המטען

) עמוד 105(.
אתה יכול להנמיך את הגג )2( רק אם 

חוצץ תאהמטען )3( סגור ודלת תא 
המטען פתוחה לגמרי.

ee להנמכת הגג: סגור את חוצץ תא
המטען ) עמוד 105(.

ee.)1( לחץ על מתג
הגג מונמך מעט. תאורת מתג )1( 

מתעמעמת.
רכבים עם תפקוד סגירה מרחוק של 
דלת תא המטען: עם פתיחת דלת תא 
המטען, עזר ההעמסה עולה אוטומטית. 

הוא מונמך אוטומטית עם סגירת דלת תא 
המטען.
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בעיות עם עזר ההעמסה

גורמים אפשריים/תוצאות ו-@ פתרונותבעיה אפשרית
לא ניתן יותר להנמיך 

את הגג המאוחסן 
בתא המטען 

באמצעות עזר 
ההעמסה.

לא ניתן לסגור עוד את תא המטען.
ee.פנה למוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס

תא אחסון מתחת לרצפת תא המטען

ee לפתיחה: פתח את מחיצת תא
המטען )( )3 עמוד 105(.

ee הטה את רצפת תא המטען )4( מעלה
באמצעות הלולאה )2(.

ee משוך את הוו המחובר באמצעות
וולקרו )1( אשר מתחת לרצפת תא 

המטען )4(.
ee )1( חבר את הוו עם חיבור הוולקרו

לחוצץ תא המטען )3( באמצעות 
הידית שלו.

ערכת TIREFIT, ערכת כלי החלפת גלגל, 
ממוקמים בתא אחסון.

תכונות ומאפיינים
מחזיקי כוסות

הערות בטיחות חשובות
השתמש במחזיקי הספלים רק עבור   
פחיות בעלות המידות הנכונות ושיש 

להן מכסים. אחרת, המשקאות עלולים 
להישפך.

מחזיק ספלים בקונסולה המרכזית

ee )3( לפתיחה: פתח את תא האחסון
) עמוד 513(.

ee להוצאת החלק הפנימי: החלק את
התפסים )1( פנימה בכיוון החץ.

ee הסר את החלק הפנימי של מחזיק
הכוסות כלפי מעלה.

ee להתקנת החלק הפנימי: הנח את
החלק הפנימי בתא האחסון )3(.

ee החלק את התפסים )1( החוצה בכיוון
החץ עד לשילובם.

אתה יכול להסיר את שטיחון הגומי של 
מחזיק הכוסות לשם ניקוי. נקה אותו במים 

נקיים פושרים.
את מפחת הקוטר )2( ניתן להסיר. בדרך 

זו, אתה יכול להניח פחיות קטנות במחזיק 
הכוסות.

ee )2( להסרה: אחוז במפחת הקוטר
ומשוך אותו מעלה בכיוון החץ.

ee )2( להכנסה: הנח את מפחת הקוטר
לתוך מחזיק הכוסות ודחוף מטה נגד 

כיוון החץ עד לעוצר.



517 תכונות ומאפיינים
ם

ני
פיי

מא
ת ו

נו
כו

ת
ן, 

סו
ח

א

מחזיקי בקבוקים
שים לב ל- "הערות בטיחות חשובות" 

בפרק "תאי אחסון" ) עמוד 512(.

eeלפתיחה: פתח את תא האחסון 
) עמוד 514(.

ee להוצאת החלק הפנימי: החלק את
התפסים )1( פנימה בכיוון החץ.

ee הרם את מחזיק הבקבוק )2( מעלה
והסר.

ee להתקנת החלק הפנימי: הנח את
החלק הפנימי )2( בתא האחסון.

ee החלק את התפסים )1( החוצה בכיוון
החץ עד לשילובם.

מחזיק הכוסות אינו מאבטח בקבוקים; 
הוא בקושי מונע את שפיכת תוכנם.

סוככי שמש
סקירה כללית

תאורת מראה( 1)
תושבת( 2)
רצועת אחיזה, לדוגמה, עבור כרטיס ( 3)

חניה
מראת איפור( 4)

כיסוי מראה( 5)
מראה איפור בסוכך השמש

תאורת המראה )1( פועלת רק אם סוכך 
השמש מחובר בתושבתו )2( וכיסוי 

המראה )5( קופל כלפי מעלה.
סנוור מהצד

ee.)1( קפל את סוכך השמש מטה
ee משוך את סוכך השמש )1( החוצה

מהאוחז שלו )2(.
ee.הסט את סוכך השמש )1( הצידה
ee )1( החלק אופקית את סוכך השמש

כנדרש.

מאפרה

ee )1( לפתיחה: פתח את תא האחסון
) עמוד 513(.

ee להוצאת החלק הפנימי: משוך
מעלה את החלק הפנימי )2( בכיוון 

החץ, החוצה ממחזיק הכוסות.
ee להתקנת החלק הפנימי: דחוף את

החלק הפנימי )2( בצד שמאל לתוך 
מחזיק הכוסות.

התקן את החלק הפנימי )2( רק בצידו    
השמאלי של מחזיק הכוסות.
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מצת סיגריות

 אזהרה
אם תיגע בגוף החימום החם או בשקע 

מצת הסיגריות, אתה עלול להיכוות.
בנוסף, חומרים דליקים יכולים להידלק 

אם:
• הסיגריה החמה נופלת	
• לדוגמה ילד המחזיק את מצת 	

הסיגריות החם קרוב לחפץ
קיימת סכנת פציעה.

החזק תמיד את מצת הסיגריות בראשו 
בלבד. הקפד תמיד שמצת הסיגריות לא 

ימצא בהישג ידם של ילדים. לעולם אל 
תשאיר ברכב ילדים ללא השגחה.

תשומת לבך חייבת להיות תמיד ממוקדת 
בתנועה בכביש. השתמש במצת הסיגריות 

רק כאשר תנאי הכביש והתנועה 
מאפשרים זאת.

ee סובב את המפתח במתג ההתנעה
למצב ( 2 עמוד 153(.

ee )1( לפתיחה: פתח את תא האחסון
שמתחת למשענת היד ) עמוד 513(.

ee.)2( דחוף פנימה את מצת הסיגריות
מצת הסיגריות )2( קופץ החוצה 

אוטומטית כאשר גוף החימום התלהט.

שקעי 12 וולט
הערות כלליות

ee סובב את המפתח במתג ההתנעה
למצב ( 1 עמוד 153(.

ניתן להשתמש בשקעים לאביזרים בעלי 
 .)15A( צריכת הספק מרבית של 180 וואט
אביזרים כוללים פריטים כדוגמת פנסים או 

מטענים לטלפונים סלולאריים.
אם אתה משתמש בשקעים לאורך זמן 

כאשר המנוע מודמם, המצבר עלול 
להתרוקן.

ניתוק חירום מבטיח שהמתח הפנימי    
ברכב לא ירד לערכים נמוכים מדי. אם 
המתח הפנימי ברכב נמוך מדי, המתח 

לשקעים מנותק אוטומטית. הדבר 
מבטיח שיש מספיק מתח להתנעת 

המנוע.
שקע אספקת חשמל בתא הרגליים 

של הנוסע הקדמי

ee.)1( הרם את כיסוי השקע
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שקע אספקת חשמל מתחת 
למשענת היד

ee פתח את תא האחסון )1( שמתחת
למשענת היד ) עמוד 513(.

ee.)2( הרם את כיסוי השקע
שקע בתא המטען

ee.)1( הרם את כיסוי השקע

טלפון סלולארי
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
הפעלת ציוד תקשורת תוך כדי נהיגה 

מסיחה את תשומת לבך מהנעשה 
בכביש. הדבר עלול גם לגרום לך לאבד 

שליטה ברכב. קיימת סכנת תאונה.
השתמש במכשיר רק כאשר הרכב נייח.

בזמן הפעלתו של ציוד תקשורת ברכב,    
אתה חייב להקפיד על דרישות החוק 

במדינה בה אתה נוהג.
אם מותר להפעיל ציוד תקשורת בעוד 
הרכב בתנועה, חובה לעשות זאת רק 
כאשר תנאי הנסיעה מאפשרים זאת. 

אחרת, דעתך עלולה להיות מוסחת 

ממצב התנועה ואתה עלול לגרום 
תאונה ולסכן בכך את עצמך ואחרים.

קרינת יתר אלקטרומגנטית עלולה להסב 
נזק לבריאותך ולבריאותם של אחרים. 

השימוש באנטנה חיצונית מביא בחשבון 
את השיח האקדמי סביב סכנות 

בריאותיות שאותם מפיקים שדות 
אלקטרומגנטיים.

חברת מרצדס ממליצה על שימוש 
באנטנה חיצונית מאושרת. הדבר מבטיח:

• קליטת טלפון סלולארי מיטבית בתוך 	
הרכב

• השפעה הדדית מינימלית בין 	
אלקטרוניקת הרכב לבין הטלפון 

הסלולארי
לאנטנה החיצונית יש את היתרונות 

הבאים:
• היא מוליכה החוצה שדות 	

אלקטרומגנטיים הנוצרים על ידי 
מכשירים אלחוטיים.

• עוצמת השדה בתוך הרכב נמוכה מזו 	
אשר ברכב שאין לו אנטנה חיצונית.

מידע על התקנת מכשירי קשר דו-כיוניים 
)RF וטלפונים סלולאריים )משדרי 

) עמוד 585(.
הערות כלליות

ישנן תושבות שונות לטלפונים סלולאריים 
שניתן להתקין ברכבך; במקרים מסוימים 

אלו ספציפיים למדינה.
אינך יכול לחבר טלפון סלולארי תואם 
®Bluetooth עם COMAND Online דרך 

ממשק ®Bluetooth. האמור ישים גם אם 
רכבך מצויד בטלפוניית נוחות.

מידע נוסף באשר לטלפונים מתאימים, 
תושבות לטלפונים סלולאריים וחיבור 

 COMAND עם Bluetooth® טלפונים תואמי
Online ניתן לקבל ב:

• במרכז שירות מורשה מרצדס.	
• 	http://www. באתר האינטרנט

mercedes-benz.com/connect
התפקודים והשירותים העומדים    

לרשותך בזמן השימוש בטלפון תלויים 
בדגם הטלפון ובספק השירות.
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שימוש בטלפון סלולארי
אם הטלפון הסלולארי מוכנס בתושבתו, 
תוכל לבצע שיחות רק באמצעות ערכת 

הדיבורית.
ee.)513 עמוד ( פתח את תא הטלפון
ee הנח את תושבת הטלפון הסלולארי אל

תוך ההתקנה המוכנה מראש )ראה 
הוראות נפרדות להתקנת תושבת/

עריסת הטלפון(.
ee הכנס את הטלפון אל תוך תושבת

הטלפון הסלולארי )ראה הוראות 
התקנה נפרדות לתושבת/עריסת 

הטלפון הסלולארי(.
בתושבות טלפונים סלולאריים    

מסוימות, עליך לחבר תחילה את 
הטלפון הסלולארי לתושבת דרך 

®Bluetooth )ראה הוראות נפרדות 

לתושבת הטלפון הסלולארי(.
אם זה המקרה, אין צורך להכניס את 
הטלפון הסלולארי לתושבת על מנת 
שתוכל להשתמש בתפקודי הטלפון.

מכל מקום, תפקוד הטעינה והאנטנה 
אינם זמינים.

הפעלת הטלפון הסלולארי
אתה יכול להפעיל את הטלפון הסלולארי 

באמצעות הלחצנים  ו-  
שבגלגל ההגה הרב תפקודי. אתה יכול 

להפעיל תפקודי טלפון סלולארי אחר דרך 
המחשב המובנה ) עמוד 229(.

כאשר אתה מוציא את המפתח ממתג 
ההתנעה, הטלפון הסלולארי נשאר פעיל.

בכל אופן, אינך יכול להשתמש עוד 
בדיבורית.

אם יש לך שיחה פעילה וברצונך להוציא 
את המפתח ממתג ההתנעה, הוצא 

תחילה את הטלפון הסלולארי מתושבתו.

אם אתה משתמש בתושבת הטלפון    
הסלולארי המחוברת לטלפון 

הסלולארי שלך דרך ®Bluetooth ואתה 
רוצה להמשיך לחייג בטלפון הסלולארי 

שלך:
עליך להחליף את השיחה "לשיחה 

פרטית" לפני הוצאת המפתח ממתג 
ההתנעה. אחרת, ייקח לך כ- 20 שניות 

עד שהטלפון הסלולארי יתנתק 
מהמערכת. רק אז תוכל להמשיך 

בשיחה בטלפון הסלולארי שלך.
הערות בנוגע לשלבים ההכרחיים 

להגדרת "שיחה פרטית" ניתן למצוא 
בחוברת הוראות נפרדת של הטלפון 

הסלולארי.
לא כל הטלפונים הסלולאריים תומכים    

ב- "שיחה פרטית".

שקע טעינה לחניה בטווח ארוך

הסוללה עלולה להתרוקן אם הרכב נשאר 
נייח לפרקי זמן ארוכים. במקרה זה, חברת 
מרצדס ממליצה לחבר מטען איטי )זליגה( 

לשקע טעינה לחניה בטווח ארוך )1(.
שקע טעינה לחניה בטווח ארוך )1( מיועד 

לחיבור מטען איטי )זליגה( בלבד. מטען 
איטי )זליגה( תוכל לרכוש, לדוגמה, בכל 

אחד מהמוסכים המורשים, מומלץ במרכזי 
השירות של מרצדס.

ee.Off העבר את מתג ההתנעה למצב
ee.פתח את דלת תא המטען
ee פתח את תא האחסון מתחת לרצפת

תא המטען. ) עמוד 516(.
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ee חבר את המטען האיטי )זליגה( לשקע
טעינה לחניה בטווח ארוך )1(. קרא את 

הוראות ההפעלה של היצרן בנוגע 
לאופן הביצוע.

ניתן לסגור את דלת תא המטען, אפילו אם 
המטען האיטי )זליגה( מחובר. וודא 

שהמחבר של שני כבלי החיבור מחוץ 
לרכב.

אז ניתן להפריד את המחבר במקרה של 
תזוזת הרכב, אפילו אם שכחת לנתק את 

כבלי המחבר. הדבר מונע גרימת נזק 
לכבלים ולמטען האיטי )זליגה(.

מטען איטי )זליגה( המחובר לשקע    
טעינה לחניה בטווח ארוך שומר רק על 

רמת טעינה של מצבר מערכת 
החשמל של הרכב. אם מצבר מערכת 

החשמל של הרכב פרוק, יש לטעון 
אותו בעזרת מטען מצברים. מידע 

 נוסף תמצא על טעינת מצבר 
ב- ) עמוד 550(.

פותחן דלת מוסך
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
כאשר אתה מפעיל או מתכנת את דלת 

המוסך לפותחן דלת המוסך המובנה, 
אנשים בטווח התנועה של דלת המוסך 
עלולים להילכד או להיחבט על ידי דלת 

המוסך. קיימת סכנת פציעה.
כאשר נעשה שימוש בפותחן דלת 

המוסך המובנה, וודא תמיד שאף אחד 
לא נמצא בטווח התנועה של דלת 

המוסך.

 אזהרה
מנועי בעירה מפיקים גזי פליטה רעילים 

כדוגמת חד תחמוצת הפחמן. שאיפת גזי 
פליטה אלו יכולה להוביל להרעלה. 
קיימת סכנת פציעה קטלנית. לכן, 

לעולם אל תעזוב מנוע פועל במקומות 
סגורים וללא רמת אוורור מספקת.

 HomeLink פותחן דלת המוסך המובנה
במראה הפנימית מאפשר לך להפעיל עד 
3 מערכות פתיחת דלתות ושערים שונות.

בעת תכנות פותחן דלת המוסך, החנה את 
הרכב מחוץ למוסך.

תפקוד פתיחת דלתות מוסך זמין רק    
למדינות מסוימות. הקפד על דרישת 

התקנות במדינות הנוגעות.
פותחן דלת מוסך ®HomeLink מתאים 

לרוב פותחני השערים והמוסכים באירופה. 
מידע נוסף על ®HomeLink ו/או מוצרים 

תואמים תמצא:
• במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 	

מורשה מרצדס.
• 	HomeLink® הקו החם של

)0( 08000 466 354 65 או
277 907 6838 )0( +49

• או באינטרנט בכתובת אתר:	
http://www.homelink.com

תכנות
לחצני תכנות

 שים לב ל- "הערות בטיחות חשובות"
) עמוד 521(.

פותחן דלת מוסך במראה הפנימית
השלט רחוק של דלת המוסך )5( אינו חלק 

מפותחן דלת המוסך המובנה.
ee לפני התכנות הראשוני, מחק את

הזיכרון של פותחן דלת המוסך 
המובנה ) עמוד 523(.

ee סובב את המפתח למצב 2 במתג
ההתנעה.

ee )2( לחץ והחזק את אחד הלחצנים 
ל- )4( בפותחן דלת המוסך המובנה.
לאחר פרק זמן קצר, נורת הביקורת 

)1( מתחילה לדלוק בצהוב.
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נורת הביקורת )1( נדלקת בצהוב מיד    
עם תכנות לראשונה של לחצן )2(, )3( 
או )4(. אם הלחצן הנבחר כבר תוכנת, 

נורת הביקורת )1( נדלקת בצהוב 
בחלוף 10 שניות.

ee הרפה מלחצן )2(, )3( או )4(. נורת
הביקורת )1( מהבהבת בצהוב.

ee כוון את השלט רחוק )5( של דלת
המוסך בכיוון לחצנים )2( ל- )4( מראה 

הפנימית ממרחק של 5 עד 20 ס"מ.
המרחק הנדרש בין השלט רחוק )5(    

לבין פותחן דלת המוסך תלוי במערכת 
ההינע של דלת המוסך. יתכן וידרשו 

לשם כך מספר ניסיונות. עליך לבדוק 
כל מיקום למשך 25 שניות לפחות 

לפני שאתה מנסה מיקום אחר.
ee לחץ והחזק את לחצן )6( בשלט רחוק

)5( עד שנורת הביקורת )1( נדלקת 
בירוק.

אם נורת הביקורת )1( נדלקת בירוק או 
מהבהבת, הרי שהתכנות עלה יפה.

ee הרפה מלחצן )6( בשלט רחוק של
הינע דלת המוסך.

ee אם נורת הביקורת )1( מהבהבת
באדום: חזור על תהליך התכנות של 

הלחצן המסוים במראה הפנימית. 
בעשותך כן, שנה את המרחק בין 

השלט רחוק )5( לבין המראה 
הפנימית.

אם נורת הביקורת מהבהת בירוק    
לאחר תכנות מוצלח, מערכת דלת 

המוסך משתמשת בקוד נגלל. לאחר 
התכנות, אתה חייב לסנכרן את פותחן 
דלת המוסך המובנה במראה הפנימית 

עם המקלט של מערכת דלת המוסך.

סנכרון קוד נגלל
 שים לב ל- "הערות בטיחות חשובות"

) עמוד 521(.
רכבך חייב להימצא בטווח דלת המוסך או 
הינע השער החיצוני. וודא שלא רכבך ולא 

אף אדם/חפץ נמצא בתחום תנועת הדלת 
או השער.

ee סובב את המפתח למצב 2 במתג
ההתנעה.

ee לחץ על לחצן התכנות של הינע דלת
המוסך )ראה הוראות הפעלה של 

הדלת או הינע השער, תחת הכותרת 
"תכנות שלטים נוספים"(.

בדרך כלל, יש לך 30 שניות להתחיל    
את השלב הבא.

ee ,)2( לחץ את הלחצן שתוכנת קודם לכן
)3( או )4( של פותחן דלת המוסך 

המובנה עד שהדלת נסגרת.
סנכרון הקוד הנגלל הושלם.

בעיות בעת תכנות
אם יש לך בעיות בזמן התכנות של פותחן 
דלת המוסך המובנה, אנא שים לב לכתוב 

להלן:
• בדוק את תדר המשדר או השלט רחוק 	

של הינע דלת המוסך )5(. את זה ניתן 
למצוא בדרך כלל בצידו האחורי של 

השלט רחוק.
• החלף את הסוללות בשלט רחוק של 	

דלת המוסך )5(. הדבר מגביר את 
הסבירות שהשלט רחוק של דלת 
המוסך )5( ישדר אות חזק ומדויק 

לפותחן דלת המוסך המובנה במראה 
הפנימית.

• בעת התכנות, החזק את השלט רחוק 	
)5( במרחקים ובזוויות משתנים 

מהלחצן שאותו ברצונך לתכנת. נסה 
זוויות משתנות במרחקים שבין 5 עד 

30 ס"מ או באותה זווית אבל 
במרחקים משתנים.

• אם יש שלט רחוק אחר לאותו הינע 	
דלת מוסך, בצע שוב את שלבי 

התכנות באמצעות שלט רחוק זה. 
לפני ביצוע שלבים אלו, וודא שהותקנו 

סוללות חדשות בשלט רחוק )5( של 
הינע שלט המוסך.
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• שים לב ששלטים מסוימים משדרים 	
רק לפרק זמן מוגבל )נורת הביקורת 

בשלט רחוק כבית(. לחץ על לחצן )6( 
בשלט רחוק )5( לפני תום השידור.

• ישר את כבל האנטנה של יחידת פותחן 	
דלת המוסך. זה יכול לשפר את אות 

הקליטה/השידור.
פתיחה/סגירה של דלת מוסך

לאחר שתוכנת, פותחן דלת המוסך 
המובנה יתפוס את תפקוד השלט רחוק 

של מערכת דלת המוסך. אנא קרא גם את 
הוראות ההפעלה למערכת דלת המוסך.

ee סובב את המפתח למצב 2 במתג
ההתנעה.

ee לחץ על לחצן )2(, )3( או )4( שתיכנתת
להפעלת דלת המוסך.

מערכת דלת חניון עם קוד קבוע: נורת 
הביקורת )1( נדלקת בירוק.

מערכת דלת מוסך עם קוד נגלל: נורת 
הביקורת )1( מהבהבת בירוק.

המשדר ישדר אות, כל עוד הלחצן    
לחוץ. השידור ייעצר לאחר פרק זמן 

מרבי של 10 שניות ונורת הביקורת )1( 
תידלק בצהוב. לחץ שוב על לחצן )2(, 

)3( או )4(, אם יש צורך בכך.
מחיקת הזיכרון

ee סובב את המפתח למצב 2 במתג
ההתנעה.

ee.)4( -ו )לחץ על לחצנים )2
נורת הביקורת נדלקת בצהוב.

ee לחץ והחזק את לחצנים )2( ו- )4( עד
שנורת הביקורת הופכת לירוקה.

וודא שאתה מוחק את זיכרון פותחן    
דלת המוסך המובנה לפני מכירת 

הרכב.

תדרים
אירופה

מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
AD July MHz: 27, 30, 20 )אנדורה( 

40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה AT )אוסטריה( 

 EC R&TTE ,/1999/5
 MHz: 27, 05 18 במאי

40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה BE )בלגיה( 

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 18 במאי

40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה BG )בולגריה(

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 07 12 באפריל

27, 40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה CH )שוויץ(

 EC R&TTE/1999/5
 14357 27, 357 27

 MHz: 27, 40, 05 במאי
433, 868

סעיף 6 בתקנה CY )קפריסין( 
 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 5 במאי

40, 433, 868
CZ )הרפובליקה 

הצכית(
GL- רישיון כללי

 30/R/2000 Reg No.
13 ,844 במאי 05 
MHz: 27, 40, 433

סעיף 6 בתקנה DK )דנמרק(
 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 07 20 באפריל

27, 40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה DE )גרמניה(

 EC R&TTE,/1999/5
29 7519301 באפריל 
 MHz: 27, 40, 433, 05

868
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מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
סעיף 6 בתקנה EE )אסטוניה( 

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 11 במאי

40, 433, 868
ES ,000438/2005 )ספרד( 

 ,000439/2005
 000440/2005
 ,000441/2005
 ,000445/2005
 000446/2005

 MHz: 000447/2005
27, 40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה F )פינלנד( 
 EC R&TTE/1999/5
13 ,13 10668 במאי 

 MHz: 27, 40, 433, 05
868

סעיף 6 בתקנה FR )צרפת( 
 EC R&TTE/1999/5
13 , 10668 במאי 05 

 MHz: 27, 30, 40, 433,
868

סעיף 6 בתקנה GI )גיברלטר( 
 EC R&TTE,/1999/5

 MHz: 27, 05 05 במאי
40, 418, 433, 868

סעיף 6 בתקנה GR )יוון( 
 EC R&TTE/1999/5
 11409 18/4/2005,

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 433, 868

:HR SDR 224/06 MHz )קרואטיה( 
27, 40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה HU )הונגריה(
 EC R&TTE,/1999/5

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 433, 868

מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
IC )האיים 
הקנריים(

 ,000438/2005
 ,000439/2005
 000440/2005
 ,000441/2005
 ,000445/2005
 000446/2005

 3 ,000447/2005
 MHz: 27, ,2005 בינוי

40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה IE )אירלנד( 

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 18 במאי

40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה IS )איסלנד( 

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 18 במאי

40, 433, 868
/ITDGPGSR )איטליה( 

 II/347487/
 FOR/15347

DGPGSR/
 II/347487/

 FOR/15348
DGPGSR/

 II/347487/
 FOR/15350

DGPGSR/
 II/347487/

 FOR/15357
DGPGSR/

 II/347487/
 FOR/15358

DGPGSR/
 II/347487/

 FOR/15359 MHz:
27, 40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה LI )ליכטנשטיין(
 EC R&TTE/1999/5
27 ,27 14357 במאי 

 MHz: 27, 40, 433, 05
868
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מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
סעיף 6 בתקנה LT )ליטואניה(

 EC R&TTE/1999/5
06 ,1609- 27.4 במאי 
 MHz: 27, 40, 433, 05

868
סעיף 6 תקנה LU )לוקסנבורג(

 EC R&TTE/1999/5
 150405 9538, 24

 MHz: 27, 40, 05 במאי
433, 868

סעיף 6 בתקנה LV )לטביה( 
 EC R&TTE/1999/5

 27.4 – 1B-1609, 26
 MHz: 27, 06 באפריל

40, 433, 868
סעיף 6 בתקנה MC )מרוקו(

 EC R&TTE/1999/5
05 ,13 10668 במאי 

 MHz: 27, 40, 433, 05
868

סעיף 6 בתקנה MT )מלטה( 
 EC R&TTE,/1999/5

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה NL )הולנד(
 EC R&TTE,/1999/5

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה NO )נורבגיה( 
 EC R&TTE/1999/5
 05/02424-SA644,

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה PL )פולין( 
 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 05 21 באפריל

27, 40, 433, 868
PT ANCOM-S08399/05 )פורטוגל( 

27, 40, 433, 868

מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
סעיף 6.4 בתקנה RO )רומניה(

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 30, 40, 433,

868
RU )הפדרציה 

הרוסית(
POCC DE.MJ05.

H00015 13 13 במאי 
MHz: 433 ,05

סעיף 6 בתקנה SE )שוודיה( 
 EC R&TTE,/1999/5

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה SI )סלובניה( 
 EC R&TTE/1999/5
 500-1/2005-437,

 MHz: 27, 05 9- במאי
40, 433, 868

סעיף 6 בתקנה SK )סלובקיה(
 EC R&TTE/1999/5

 Slovak
 206/11/2005, 4

 MHz: 27, 40, 05 במאי
433, 868

סעיף 6 בתקנה UK )בריטניה(
 EC R&TTE,/1999/5

 MHz: 27, 05 18 במאי
40, 418, 433, 868
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אפריקה

מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
EG W-KLE-17/08 / 08 )מצרים( 

 MHz: 27, 30, ,06 מרץ
40, 418, 433, 868

RE )איחוד 
האמירויות( 

סעיף 6 בתקנה 
 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 11 ביולי

40, 433, 868
ZA )דרום 
אפריקה(

11 באוקטובר 2005, 
MHz: 27, 40, 433

אמריקה

מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
אין צורך ברישום, :BB MHz )ברבדוס(

27, 40, 433, 868
CL 38447/F-23 )צ'ילה( 

 No.3.3634, MHz: 40,
433

GF )גיניאה 
הצרפתית(

סעיף 6 בתקנה 
 EC R&TTE/1999/5
13 ,13 10668 במאי 
 MHz: 27, 30, 40, 05

433, 868
סעיף 6 בתקנה GP )גואדאלופ(

 EC R&TTE/1999/5
13 ,13 10668 במאי 
 MHz: 27, 30, 40, 05

433, 868
סעיף 6 בתקנה MQ )מרטיניק(

 EC R&TTE,/1999/5
 MHz: 27, 05 11 ביולי

30, 40, 433, 868
:MHz 280 עד MX390 )מקסיקו( 

אסיה

מספר אישור סוג מדינה 
רדיו, תחום תדר 

)MHz(
AE )איחוד 
האמירויות 

הערביות(

 1623/5/10-2/26/76,
MHz: 433

JO TRC/LPD/2005/23 )ירדן( 
 MHz: 27, 30, 40, 433,

868
5 באוקטובר KW ,2005 )כווית( 

 MHz: 27, 30, 40, 418,
433, 868

SA )ערב 
הסעודית(

11_02_05/5024-5-6
MHz: 418, 433

279/4/14 / 5 במרץ SY )סוריה( 
06

אישור בינלאומי, TR 23 )טורקיה( 
MHz: 433 07 ביולי

אוסטרליה
,AU 28 June MHz: 27, 30 )אוסטרליה(

40, 433, 868
20 במרץ ,NZ MHz: 27 )ניו זילנד(

30, 40, 433

שטיחוני רצפה

 אזהרה
חפצים בתא הרגליים של הנהג יכולים 

להגביל את טווח תנועת הדוושה או 
להפריע ללחיצה על דוושה.

קיימת סכנה לבטיחות התפעולית 
והנסיעה של הרכב. קיימת סכנת תאונה.

וודא שכל החפצים ברכב מאוחסנים 
בצורה נכונה, וכי אלו אינם יכולים לחדור 

לתא הרגליים של הנהג. התקן בבטחה 
את שטיחוני הרצפה על מנת להבטיח 

מספיק מרווח מהדוושות.
אל תשתמש בשטיחוני רצפה 

משוחררים.
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ee.החלק את המושב לאחור
ee להתקנה: הנח את שטיחון הרצפה

בתא הרגליים.
ee לחץ את החפים )1( לתוך האוחזים

.)2(
ee להסרה: משוך את שטיחון הרצפה

מאוחזיו.
ee.הסר את שטיחי הרצפה

שכבת מניעת סנוור
שכבות מניעת הסנוור, המותקנת לאחר 

המכירה, בצד הפנימי של החלונות יכולות 
להפריע לקליטת רדיו/טלפון סלולארי. 

האמור נכון במיוחד במקרה של הצמדת 
שכבות מוליכות או מצופות מתכת.

מידע על שכבות מניעת סנוור ניתן לקבל 
ממוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

מורשה מרצדס.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    
הדגמים, הסדרות והציוד האופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. יתכנו הבדלים בין השווקים 
השונים. שים לב שרכבך עשוי שלא 

להיות מצויד בכל התכונות 
והמאפיינים המתוארים. זה גם 

המקרה במערכות ותפקודים 
הקשורים לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(.

תא המנוע

מכסה תא המנוע
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מכסה מנוע לא נעול עלול להפיתח 

במהלך נסיעה ולחסום את שדה ראייתך. 
קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תשחרר את מכסה המנוע 
בזמן נסיעה.

 אזהרה
בעת פתיחה וסגירה, מכסה המנוע עלול 

ליפול בפתאומיות למצב סגירה.
קיימת סכנת פציעה של אנשים המצווים 

בטווח התנועה של מכסה המנוע.
פתח וסגור את מכסה המנוע רק כאשר 

לא נמצא איש בטווח התנועה שלו.

 אזהרה
חלקים מסוימים בתא המנוע עלולים 

להיות מאוד חמים, למשל המנוע, המצנן 
וחלקים של מערכת הפליטה.

קיימת סכנת פציעה בעת גישה לתא 
המנוע.

ככל הניתן, אפשר למנוע להתקרר וגע 
רק בחלקים הבאים.

 אזהרה
אם תפתח את מכסה המנוע בעוד 

המנוע חם יתר על המידה או כאשר 
פרצה אש בתא המנוע, אתה עלול לבוא 

במגע עם גזים חמים או מוצרי שירות 
דולפים אחרים. קיימת סכנת פציעה.

הנח למנוע החם להתקרר לפני פתיחת 
מכסה המנוע. אם פרצה שריפה בתא 
המנוע, השאר את מכסה המנוע סגור 

ופנה למכבי האש.

 אזהרה
ישנם חלקים נעים בתא המנוע. חלקים 
מסוימים עשויים להמשיך לפעול אפילו 

ודוממת את המנוע או שהם עלולים 
להתחיל לפעול שוב, כדוגמת מאוורר 

המצנן. קיימת סכנת פציעה.
אם אתה צריך לגשת לתא המנוע:

• 	.Off–סגור את מתג ההתנעה
• לעולם אל תחדור לתחום הסכנה של 	

חלקים נעים, למשל אזור הסיבוב של 
מאוורר.

• הרחק פרטי לבוש מחלקים נעים	
מכסה מנוע אקטיבי )הגנת הולכי רגל(

עקרון פעולה
מכסה מנוע אקטיבי שהופעל חובה   

לתקן במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
שירות מורשה מרצדס. אז מכסה 

המנוע האקטיבי יהיה זמין שוב. אז 
תחזור ותפעל ההגנה הנוספת של 

הולכי הרגל המסופקת על ידי מכסה 
המנוע האקטיבי.

תפקוד מכסה המנוע האקטיבי זמין רק 
במדינות מסוימות.

מכסה המנוע האקטיבי יכול להפחית את 
סכנת פציעתם של הולכי רגל במצבי 

תאונה מסוימים.
מכסה המנוע האקטיבי מגדיל את המרווח 

לחלקים קשיחים, כדוגמת המנוע.
אם הופעל מכסה המנוע האקטיבי, הוא 
מורם מאחור באזור שסביב הציר ב- 85 
מ"מ. מכסה המנוע האקטיבי מופעל על 

ידי אמצעים פירוטכניים.
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לשם הנסיעה למוסך, אפס את מכסה 
המנוע האקטיבי בעצמך. אם הופעל 

מכסה המנוע האקטיבי, יתכן והגנת הולכי 
הרגל תהיה מוגבלת.

איפוס

 אזהרה
חלקים מסוימים בתא המנוע עלולים 

להיות מאוד חמים, למשל המנוע, המצנן 
וחלקים של מערכת הפליטה. קיימת 
סכנת פציעה בעת גישה לתא המנוע.

ככל הניתן, אפשר למנוע להתקרר וגע 
רק בחלקים הבאים.

ee עם כף יד פשוטה, דחוף מטה את
מכסה המנוע האקטיבי )1( באזור 
אשר סביב הצירים, משני הצדדים 
)חצים( עד שתחוש שהוא השתלב.
אם אתה יכול להרים מעט את מכסה 

המנוע האקטיבי באזור שסביב הצירים, 
סימן שהמכסה לא השתלב נכון. חזור על 

התהליך.
פתיחת מכסה המנוע

 אזהרה
כאשר מכסה המנוע פתוח, ומפעילים 

את מגבי השמשה הקדמית, אתה יכול 
להיפצע מזרועות המגבים. קיימת סכנת 

פציעה.
הפסק תמיד את פעולת מגבי השמשה 

וסגור את מתג ההתנעה לפני פתיחת 
מכסה המנוע.

וודא שמגבי השמשה הקדמית אינם   
מקופלים כלפי חוץ )הרחק משמשת 
הרכב(. אחרת, אתה עלול לגרום נזק 

למגבי השמשה הקדמית או למכסה 
המנוע.

ee וודא שמגבי השמשה הקדמית אינם
פועלים.

ee.משוך את ידית שחרור מכסה המנוע
מכסה המנוע משוחרר.

ee הכנס ידך למרווח, משוך מעלה את
ידית תפס מכסה המנוע )2( והרם את 

מכסה המנוע.
אם תרים את מכסה המנוע לגובה של 

כ- 40 ס"מ, מכסה המנוע נפתח 
ומוחזק פתוח באופן אוטומטי על ידי 

תמוכה המלאה בגז.
סגירת מכסה המנוע

ee הנמך את מכסה המנוע והנח לו ליפול
מגובה של כ- 20 ס"מ.

ee.וודא שמכסה המנוע נעול כהלכה
אם ניתן להרים מעט את מכסה 

המנוע, סימן שהוא אינו נעול כהלכה. 
פתח אותו שוב וסגור במעט יותר כוח.
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שמן מנוע
הערות בנוגע למפלס שמן

תלוי בסגנון נהיגתך, הרכב צורך כמות 
מרבית של 0.8 ליטר שמן לכל 1,000 ק"מ. 

תצרוכת השמן עלולה להיות גבוהה יותר 
מזו כאשר הרכב חדש או אם אתה נוהג 

לעיתים קרובות במהירויות מנוע גבוהות.
בתלות במנוע, מדיד השמן ניתן להתקנה 

במקומות שונים.
בעת בדיקת מפלס השמן:

• החנה את הרכב על קרקע אופקית 	
וישרה.

• על המנוע להיות מודמם לפרק זמן של 	
כ- 5 דקות לפחות, אם הוא היה 

בטמפרטורת עבודה רגילה.
• אם המנוע אינו בטמפרטורת עבודה 	

רגילה, למשל, אם המנוע הותנע לפרק 
זמן קצר: המתן כ- 30 דקות לפני 

ביצוע המדידה.
בדיקת מפלס השמן באמצעות מדיד 

שמן

דוגמה
ee )1( משוך החוצה את מדיד השמן

מתוך צינורית האחסון שלו.
ee.)1( נגב את מדיד השמן
ee )1( החלק באיטיות את מדיד השמן

לתוך צינורית המדיד עד לעוצר והוצא 
אותו החוצה שוב. אם המפלס בין 

סימוני ה- MIN )3( וה- MAX )2( שעל 
המדיד, המפלס תקין.

ee  MIN -אם מפלס השמן ירד לסימון ה
)3( או מתחתיו, הוסף ליטר אחד של 

שמן.

הוספת שמן מנוע

 אזהרה
אם שמן המנוע בא במגע עם חלקים 

חמים בתא המנוע, הוא עלול להתלקח. 
קיימת סכנה של פריצת אש ופציעה.
וודא ששמן המנוע אינו נשפך החוצה 

מעבר צוואר המילוי. אפשר למנוע 
להתקרר ונקה היטב את החלקים שבאו 

במגע עם שמן המנוע, לפני התנעת 
המנוע.

 הערה לאיכות הסביבה
בזמן הוספת שמן, הקפד שלא יישפך. 

אם השמן חודר לקרקע או לנתיבי מים, 
יש בכך כדי להזיק לסביבה.

השתמש רק בשמן מנוע ומסנני שמן   
שאושרו לרכבים בעלי מערכת שירות. 

תוכל להשיג רשימת שמני מנוע 
ומסנני שמן שנבדקו ואושרו בהתאם 
למפרטי מרצדס למוצרי שירות בכל 

מוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 
מורשה מרצדס.

נזק למנוע או למערכת הפליטה 
נגרמים על ידי הבאים:

• שימוש בשמני מנוע ומסננים שלא 	
אושרו במיוחד למערכת השירות

• החלפת שמן מנוע ומסנן שמן מנוע 	
שאינה עומדת במרווחי השירות 

הנדרשים על ידי מערכת השירות
• שימוש בתוספי שמן מנוע	

אל תוסיף יותר מדי שמן. אם המפלס   
מעל לסימון ה- "max" שעל המדיד, 
הוספת יותר מדי שמן. זה יכול לגרום 
נזק למנוע או לממיר הקטליטי. נקז 

החוצה את עודפי השמן.
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לדוגמה: מכסה פתח מילוי שמן
ee סובב את המכסה )1( שמאלה והסר

אותה.
ee.הוסף שמן מנוע

 MIN -אם מפלס השמן בגובה סימון ה
או מתחתיו על המדיד, הוסף ליטר 

אחד של שמן מנוע.
ee החזר את המכסה )1( על צוואר המילוי

וסובב אותו ימינה.
וודא שהמכסה ננעל בבטחה במקומו.

ee בדוק את מפלס השמן באמצעות
מדיד השמן ) עמוד 532(

 למידע נוסף על שמן מנוע, ראה
) עמוד 590(.

בדיקה והוספת מוצרי שירות אחרים
בדיקת מפלס נוזל הקירור

 אזהרה
מערכת קירור המנוע פועלת תחת לחץ, 

במיוחד אם המנוע חם. אתה עלול 
להיכוות על ידי נוזל קירור חם הניתז 

החוצה בעת פתיחת המכסה. קיימת 
סכנת פציעה.

הנח למנוע להתקרר לפני פתיחת 
המכסה. לבש ככפות מגן ומשקפי מגן 

בעת הפתיחה. סובב באיטיות את 
המכסה והנח ללחץ להשתחרר.

דוגמה
ee החנה את הרכב על קרקע אופקית

וישרה.
בדוק את מפלס נוזל הקירור רק אם 
הרכב ניצב על קרקע אופקית וישרה 

והמנוע התקרר.
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב ( 2 עמוד 153(.
ברכבים עם KEYLESS-GO, לחץ 

 Start/Stop פעמיים על לחצן 
) עמוד 153(.

ee בדוק את מד טמפרטורת נוזל הקירור
בצג הרב תפקודי. טמפרטורת נוזל 

.700C -קירור צריכה להיות מתחת ל
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב ( 0 עמוד 153(.
ee )2( סובב באיטיות את המכסה

שמאלה כחצי סיבוב והנח ללחץ 
להשתחרר.

ee סובב הלאה את המכסה )2( שמאלה
והסר אותו.

אם נוזל הקירור במפלס פס הסימון )3( 
בצוואר המילוי כאשר הוא קר, יש 

מספיק נוזל קירור במיכל ההתפשטות 
.)1(

אם מפלס נוזל הקירור כ- 1.5 ס"מ 
מעל לפס הסימון )3( בצוואר המילוי 

כאשר הנוזל חם, יש מספיק נוזל קירור 
במיכל ההתפשטות )1(.

ee במידת הצורך, הוסף נוזל קירור
שנבדק ואושר על ידי חברת מרצדס.

ee החזר את המכסה )2( וסובב אותו
ימינה ככל הניתן.

 למידע נוסף על נוזל קירור, ראה 
) עמוד 592(.
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ASSYST PLUS

מערכת נוזל ניקוי השמשה הקדמית 
ושטיפת הפנסים הקדמיים

 אזהרה
אם חומר מונע קיפאון בא במגע עם 
חלקים חמים בתא המנוע, הוא עלול 

להתלקח. קיימת סכנה של פריצת אש 
ופציעה.

הנח למנוע להתקרר לפני הוספת חומר 
מונע קיפאון. וודא שחומר מונע קיפאון 

אינו נשפך בצידי צוואר המילוי. נקה היטב 
את החומר למניעת קיפאון לפני התנעת 

המנוע.

 אזהרה
נוזל ניקוי שמשות מרוכז הוא חומר דליק 
ביותר. אם הוא בא במגע עם חלקי מנוע 

חמים או מערכת הפליטה הוא עלול 
להתלקח. קיימת סכנה של פריצת אש 

ופציעה.
וודא שנוזל ניקוי שמשות מרוכז אינו 

נשפך בצידי צוואר המילוי.

דוגמה
ee לפתיחה: משוך את המכסה מעלה

)1( בעזרת הלשונית.
ee.מלא בנוזל ניקוי מעורבב מראש
ee לסגירה: לחץ את המכסה )1( על

צוואר המילוי, עד לנעילתו.
מיכל נוזל הניקוי משמש הן את מערכת 
המתזים של השמשה הקדמית והן את 

מערכת שטיפת הפנסים הקדמיים.
למידע נוסף על מערכת מתזי השמשה 

הקדמית ושטיפת הפנסים הקדמיים, ראה 
) עמוד 593(.

ASSYST PLUS

הודעות שירות
 ASSYST PLUS מחוון תדירות השירות של

מיידע אותך מהו תאריך הטיפול הבא. 
מידע על סוג השירות ומרווחי השירת )ראה 

חוברת שירות נפרדת(.
מידע נוסף על כך תוכל לקבל בכל מרכז 

שירות מורשה מרצדס.
 ASSYST תצוגת מרווחי השירות של   

PLUS אינה מראה מידע כלשהו באשר 
למפלס שמן המנוע. שים לב להערות 

 בנוגע למפלס שמן המנוע 
) עמוד 532(.

הצג הרב תפקודי מציג את הודעת 
השירות למספר שניות, לדוגמה:

• Next service A due in days )השירות 	
הבא A בעוד....ימים(

• 	)A הגיע מועד שירות( Service A due
• Service A overdue by ..days )חריגת 	

שירות A ב...ימים(
בתלות בתנאי הפעולה של הרכב, מוצגת 

יתרת הזמן והמרחק עד למועד השירות 
הבא.

 A .האות מציינת את סוג השירות הבא
פירושה טיפול קטן ו- B טיפול גדול יותר. 

לאחר האות יכול להופיע מספר או אות 
אחרת. נתון זה מציין עבודת אחזקה 

נוספת שחובה לבצעה.
אם תיידע את המוסך המטפל על תצוגה 
זו, תקבל הערכת מחיר באשר לטיפול זה.

תצוגת מערכת ASSYST PLUS אינה 
מביאה בחשבון משכי זמן כלשהם 

שבמהלכם המצבר היה מנותק.
שמירה על תוכנית טיפולים התלויה בזמן:

ee לפני ניתוק המצבר, רשום את תאריך
השירות הבא המוצג בצג הרב תפקודי.

או
ee ,לאחר חיבור מחדש של המצבר

הפחת את משך הזמן בו המצבר היה 
מנותק מתאריך השירות המופיע בצג.
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הסתרת הודעת שירות
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

ההגה.

הצגת הודעות שירות
ee.פתח את מתג ההתנעה
ee לחץ על לחצן  או  בגלגל

ההגה כדי לבחור בתפריט השירות 
.Serv

ee לחץ על  או  לבחירת
תפריט המשנה 0 ולחץ  לאישור.

תאריך השירות הבא מופיע בצג רב 
התפקודי.

מידע על שירות
 ASSYST איפוס תצוגת השירות של

PLUS
 ASSYST אם תצוגת השירות של  
PLUS אופסה בטעות, ניתן לתקן 
הגדרה זו במוסך מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.
דרג לביצוע עבודת השירת כמתואר 

בחוברת השירות. אחרת, עלול הדבר 
להוביל לשחיקה מוגברת וגרימת נזק 

לרכיבים עיקריים או לרכב עצמו.
מוסך מוסמך, למשל, מרכז שירות מורשה 
 ASSYST מרצדס, יאפס את מחוון השירות

PLUS לאחר ביצוע הטיפול. אתה גם יכול 
לקבל מידע נוסף, לדוגמה בספרות 

השירות של הרכב.

דרישות שירות מיוחדות
מרווחי האחזקה הספציפיים מביאים 
בחשבון רק את הפעולה הרגילה של 
הרכב. בתנאי הפעלה קשים או בעת 

נשיאת מטען יתר ברכב, עבודת האחזקה 
חייבת להתבצע בתדירות גבוהה יותר.

• נהיגה עירונית רגילה עם עצירות 	
מרובות

• אם הרכב משמש בעיקר לנסיעות 	
למרחקים קצרים

• שימוש בשטחים הרריים או על כבישים 	
משובשים

• אם משאירים את המנוע לעיתים 	
קרובות לפעול בהילוך סרק לפרקי זמן 

ארוכים
בתנאים אלו, או דומים להם, דאג, לדוגמה, 
להחלפת מסנן האוויר, שמן המנוע ומסנן 

השמן בתדירות גבוהה יותר. בתנאי פעולה 
קשים, חובה לבדוק את הצמיגים בתדירות 
גבוהה יותר. מידע נוסף תוכל לקבל במוסך 

מורשה, לדוגמה מרכז שירות של מרצדס.
נהיגה בחו"ל

גם במדינות אחרות יש רשת מרכזי שירות 
ענפה. את מספרי הטלפון של 'קווי 

השירות החמים', שבהם ניתן לעשות 
שימוש בזמן נהיגה בחו"ל תמצא בחוברת 
השירות והאחריות תחת הכותרת "שירות 

24 שעות".

טיפול

הערות הנוגעות לטיפול

 הערה לאיכות הסביבה
השלך אריזות ריקות ומטליות ניקוי בדרך 

ידידותית לסביבה.

לניקוי רכבך, אל תשתמש בפריטים   
הבאים:

• מטליות יבשות, גסות וקשות	
• חומרי ניקוי שוחקים	
• תמיסות	
• חומרי ניקוי המכילים תמיסות	
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אל תשפשף.
אל תיגע במשטחים או במדבקת ההגנה 

בעזרת חפצים חדים, כמו מגרדות קרח או 
טבעות לדוגמה. אחרת, אתה עלול להסב 

נזק או לשרוט את פני מדבקת ההגנה.
לאחר הניקוי, אל תחנה את הרכב   

לפרקי זמן ארוכים, במיוחד לאחר ניקוי 
הגלגלים בחומר לניקוי גלגלים. חומרי 

ניקוי לגלגלים עלולים לגרום להיווצרות 
מהירה של חלודה בדיסקות/רפידות 

הבלמים. מסיבה זאת, עליך לנהוג 
ברכב מספר דקות לאחר הניקוי.

הבלימה מחממת את דיסקות/רפידות 
הבלמים ובכך מייבשת אותם. אז ניתן 

להחנות את הרכב.
טיפול סדיר ברכב הוא תנאי לשמירה על 

איכותו לשנים רבות.
השתמש במוצרים וחומרי ניקוי המומלצים 

ומאושרים על ידי חברת מרצדס.

רחיצת הרכב וניקוי הצבע
שטיפת מכוניות אוטומטית

 אזהרה
יעילות הבלימה מופחתת לאחר רחיצת 

הרכב. קיימת סכנת תאונה.
לאחר רחיצת הרכב, בלום בזהירות תוך 

שימת לב לתנאי התעבורה על מנת 
להחזיר למערכת את מלוא יעילותה.

 אזהרה
הרכב נבלם כאשר תפקוד HOLD או 

דיסטרוניק פלוס מופעלים. לכן, נטרל 
את תפקוד HOLD ודיסטרוניק פלוס לפני 

רחיצת הרכב במתקן רחיצה אוטומטי.
עדיף להשתמש במתקני קדם ניוקי   

בעלי לחץ גבוה מתכוונן המתאים 
למפרט תוכנית קבריולט. במתקני 

רחיצה בהם נעשה שימוש בלחץ גבוה, 
קיימת סכנה שכמות מים קטנה 

עלולה לחדור לתוך הרכב.
 HANDS-FREE ACCESS רכבים בעלי  

)כניסה ללא מגע יד(: אם מפתח בעל 
KEYLEES-GO נמצא בתחום האיתור 
של אנטנת KEYLESS-GO, המצבים 

הבאים עלולים להוביל לפתיחה לא 
מכוונת של דלת תא המטען:

• שימוש במתקן רחיצת מכוניות	
• שימוש במתקן ניקוי בלחץ גבוה	

וודא שהמפתח נמצא במרחק של לפחות 
2 מטר מהרכב.

וודא שתיבת ההילוכים האוטומטית   
במצב N בעת רחיצת הרכב דרך מתקן 

רחיצה אוטומטי. מצבים אחרים של 
תיבת ההילוכים עלולים לגרום נזק 

לרכב.
וודא:  

• שחלונות הצד וחלון הגג סגורים 	
לגמרי.

• 	 OFF מאוורר האוורור/חימום במצב
)לחצן OFF לחוץ/בורר ספיקת 

האוויר מועבר למצב 0(.
• מתג מגבי השמשה הקדמית במצב 	

.0
אחרת, הרכב עלול להינזק.

אתה יכול לרחוץ את הרכב במתקן רחיצה 
אוטומטי כבר מלכתחילה.

שטוף לכלוך יתר לפני ניקוי הרכב במתקן 
רחיצה אוטומטי.

לאחר השימוש במתקן הרחיצה 
האוטומטי, נגב את הווקס מהשמשה 
הקדמית ולהבי המגבים. הדבר ימנע 
מריחות ורעשי ניגוב הנגרמים על ידי 

שאריות על השמשה הקדמית.
רחיצה ידנית

במדינות מסוימות, מותרת רחיצה ידנית 
בלבד במתקני רחיצה מיוחדים לכך.
הקפד על דרישת התקנות במדינות 

הנוגעות.
ee אל תשתמש במים חמים ואל תרחץ

את הרכב תחת קרינת שמש ישירה.
ee.השתמש בספוג רך לשם ניקוי
ee השתמש בחומר ניקוי קל כדוגמת

שמפו למכוניות המאושר על ידי 
מרצדס.

ee שטוף היטב את הרכב באמצעות סילון
מים בלחץ מתון.



537
ם

לי
פו

טי
ה ו

ק
זו

ח
ת

טיפול ברכב

ee אל תכוון את סילון המים הישר בכיוון
פתחי אוויר.

ee השתמש בהרבה מים ושטוף לעיתים
קרובות את הספוג.

ee שטוף את הרכב במים נקיים ויבש
היטב בעזרת עור צבי.

ee אל תאפשר לחומר הניקוי להתייבש
על הצבע.

כאשר נעשה שימוש ברכב בחורף, הסר 
בזהירות את כל משקעי ועקבות מלח 

הכביש בהקדם האפשרי.
ציוד ניקוי בלחץ גבוה

 אזהרה
סילון הלחץ בנחיר מעגלי )מגרד לכלוך( 

יכול להסב נזק שאינו נראה לעין 
לצמיגים ולרכיבי השלדה. רכיבים פגומים 

יכולים לגרום לכשל בלתי צפוי. קיימת 
סכנת תאונה.

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ ללא 
סילונים מעגליים לניקוי הרכב. דאג 

מיידית להחלפת צמיגים או רכיבי שלדה 
פגומים.

שמור תמיד על מרחק של לפחות 30   
ס"מ בין הרכב לבין נחיר הניקוי בלחץ 
גבוה. מידע בנוגע למרחק הנכון זמין 

אצל יצרן הציוד.
בזמן הרחיצה, הזז סביב את נחיר 

הרחיצה בלחץ.
אין לכוון ישירות לאף אחד מהבאים:

• צמיגים	
• מרווחי דלתות, מרווחים בגג, 	

מחברים וכד'
• רכיבים חשמליים	
• מצבר	
• מחברים	
• פנסים	
• אטמים	
• רכיבי קישוט	
• פתחי אוורור	

אטמים פגומים או רכיבים חשמליים 
עלולים לגרום לתקלות או לנזילות.

 HANDS-FREE ACCESS רכבים עם  
)גישה ללא מגע יד(: אם מפתח 

KEYLESS-GO נמצא בתחום האיתור 
של אנטנת KEYLESS-GO, המצבים 

הבאים עלולים לגרום לפתיחה לא 
רצונית של דלת תא המטען:

• שימוש במתקן רחיצת מכוניות	
• מתקן ניקוי בלחץ גבוה	

וודא שהמפתח נמצא במרחק של 
לפחות 2 מטר מהרכב.

ניקוי צבע הרכב
אין להדביק:  

• מדבקות	
• סרטים	
• לוחיות מגנטיות או פריטים דומים 	

למשטחים צבועים. אחרת, אתה 
עלול לגרום נזק לצבע.

שריטות, הצטברויות חלודה, אזורים 
שנפגעו מחלודה ונזק שמקורו בהזנחה או 

טיפול שאינו ברמה מספקת, לא ניתן 
תמיד לתקן בצורה מושלמת. במקרים 

שכאלה, פנה למוסך מורשה, מומלץ 
למרכז שירות מורשה מרצדס.

ee כאשר אפשרי הדבר, הסר לכלוך באופן
מיידי תוך כדי הימנעות משפשוף חזק 

מדי.
ee הספג שאריות חרקים באמצעות מסיר

חרקים ושטוף היטב לאחר מכן את 
האזורים שטופלו.

ee רכך לשלשת ציפורים בעזרת מים
ושטוף לאחר מכן את האזורים 

המטופלים.
ee הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שרף

עצים, שמנים, דלקים ומשחות סיכה 
על ידי שפשוף עדין בעזרת מטלית 

הספוגה בספירט או נוזל ניקוי רך אחר.
ee השתמש במסיר זפת לשם הסרתם

של כתמי זפת.
ee.השתמש במסיר סיליקוני להסרת וקס
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טיפול במשטחי צבע מט
לעולם אל תמרק את הרכב או את   

גלגלי הסגסוגת הקלה. הפוליש הופך 
את הצבע למבריק ובוהק.

הבאים עלולים לגרום לצבע להיות   
מבריק תוך הפחתת אפקט המט 

כתוצאה מכך:
• שפשוף נמרץ בחומרים בלתי 	

מתאימים.
• שימוש תדיר במתקני רחיצת 	

מכוניות.
• רחיצת הרכב תחת קרינת שמש 	

ישירה.
לעולם אל תשתמש במנקה צבע,   

מוצרי הברקת צבע או משמר ברק, 
כדוגמת ווקס. מוצרים אלו מתאימים 

רק למשטחים בעלי רמת ברק גבוהה. 
השימוש בהם בכלי רכב בעלי גימור 

צבע מט גורם לנזק משמעותי למעטה 
)בוהק, פני צבע מחורצים(.

דאג לביצוע עבודות של תיקוני צבע 
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.
בשום תנאי, אל תשתמש בתכוניות   

רחיצה הכוללות טיפולי ווקס.
שים לב להערות אלו אם רכבך בעל גימור 

מט שקוף. זה יסייע בידך למנוע גרימת 
נזק לצבע כתוצאה מטיפול לא נכון.

הערות אלו ישימות גם לגלגלי סגסוגת 
בעלי גימור מט.

עדיף לרחוץ את הרכב ידנית    
באמצעות ספוג רך, שמפו מכוניות 

והרבה מים.
השתמש רק במסיר חרקים ושמפו    

מכוניות מהסדרה המומלצת 
ומאושרת על ידי מרצדס.

ניקוי חלקי רכב
ניקוי הגלגלים

אל תשתמש במוצרי ניקוי גלגלים על   
בסיס אלכוהולי לשם הסרת אבק 

בלמים. אלו עלולים להסב נזק לבורגי 
הגלגלים ורכיבי הבלמים.

לאחר ניקוי, אל תחנה את הרכב   
לפרקי זמן ארוכים מיד לאחר הניקוי, 
במיוחד לאחר ניקוי הגלגלים בחומר 

ניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים 
עלולים לגרום להיווצרות מהירה של 

חלודה בדיסקות/רפידות הבלמים. 
מסיבה זאת, עליך לנהוג ברכב למספר 
דקות לאחר הניקוי. בלימות מחממות 
את דיסקות/רפידות הבלמים תוך שהן 

מייבשות אותן כתוצאה מכך. אז ניתן 
להחנות את הרכב.

ניקוי החלונות

 אזהרה
אם מגבי השמשה הקדמית הופעלו בעת 
ניקוי השמשה הקדמית או להבי המגבים, 
אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעה.

הפסק תמיד את פעולת המגבים וסגור 
את מתג ההתנעה לפני ניקוי השמשה 

הקדמית או להבי המגבים.
רק קפל החוצה את מגבי השמשה   

הקדמית כך שיהיו ניצבים לה. אחרת, 
אתה עלול להסב נזק למכסה המנוע.
לניקוי הצד הפנימי של החלונות אין   
להשתמש במטלית יבשה, חומרים 

שוחקים, תמיסות או חומרי ניקוי על 
בסיס תמיסות.

אל תיגע בדופן הפנימית של החלונות 
בעזרת חפצים חדים, כמו מגרדות 

קרח או טבעות לדוגמה. אחרת, קיימת 
סכנה של גרימת נזק לחלונות.

נקה בתדירות קבועה את תעלות ניקוז   
המים של השמשה הקדמית והחלונות 

האחוריים. משקעים כדוגמת עלים, 
תפרחת ואבקנים עלולים בנסיבות 

מסוימות למנוע את ניקוז המים 
החוצה. הדבר יכול לגרום לנזקי חלודה 

ולהסב נזק לרכיבי אלקטרוניקה.
ee נקה את החלונות מבחוץ ומבפנים

באמצעות מטלית רכה וחומר ניקוי 
המומלץ ומאושר על ידי מרצדס.



539
ם

לי
פו

טי
ה ו

ק
זו

ח
ת

טיפול ברכב

ניקוי להבי המגבים

 אזהרה
אם מגבי השמשה הקדמית הופעלו בעת 
ניקוי השמשה הקדמית או להבי המגבים, 
אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעה.

הפסק תמיד את פעולת המגבים וסגור 
את מתג ההתנעה לפני ניקוי השמשה 

הקדמתי או להבי המגבים.
אל תמשוך בלהבי המגבים. אחרת,   

להב המגב עלול להינזק.
אל תנקה את להבי המגבים לעיתים   
קרובות מדי ואל תשפשף אותם חזק 

מדי. אחרת, ציפוי הגרפית עלול 
להינזק. הדבר עלול לגרום לרעדי מגב.

אחוז בבטחה את להב המגב בעת   
החזרתו על פני השמשה הקדמית. 

השמשה הקדמית עלולה להינזק אם 
זרוע המגב תפגע בה בפתאומיות.

ee קפל את זרועות המגבים הרחק
מהשמשה הקדמית.

ee נקה בזהירות את להבי המגבים
באמצעות מטלית לחה.

ee קפל את מגבי השמשה הקדמית
חזרה על השמשה הקדמית לפני 

פתיחת מתג ההתנעה.
ניקוי התאורה החיצונית

השתמש רק בחומרי ניקוי או מטליות   
ניקוי המתאימות לעדשות פלסטיק.

חומרי ניקוי לא מתאימים או מטליות 
ניקוי עלולים לשרוט את עדשות 

הפלסטיק של התאורה החיצונית.
ee נקה את עדשות הפלסטיק של

התאורה החיצונית באמצעות ספוג 
רטוב וחומר ניקוי רך, למשל שמפו 
מתוצרת מרצדס או מטליות ניקוי.

איתות פניה במראה
השתמש רק בחומרי ניקוי או מטליות   

ניקוי המתאימות לעדשות פלסטיק.
חומרי ניקוי לא מתאימים או מטליות 

ניקוי עלולים לשרוט את עדשות 
הפלסטיק של פנסי איתות הפניה 

במראות החיצוניות.

ee נקה את עדשות הפלסטיק של פנסי
איתות הפניה שבבית המראות 

החיצוניות באמצעות ספוג רטוב וחומר 
ניקוי רך, למשל שמפו מתוצרת 

מרצדס או מטליות ניקוי.
ניקוי החיישנים

אם אתה מנקה את החיישנים   
באמצעות ציוד ניקוי בלחץ גבוה, וודא 
שאתה מקפיד על מרחק של לפחות 

30 ס"מ בין הרכב לבין נחיר ציוד הלחץ 
הגבוה.

מידע בנוגע למרחק הנכון זמין אצל 
יצרן הציוד.

ee נקה את החיישנים )1( של מערכות
ההינע עם מים, שמפו מכוניות ומטלית 

רכה.
ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

אין לנקות את עדשת המצלמה, או את   
האזור שמסביב למצלמה באמצעות 

ציוד ניקוי בלחץ גבוה.
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ee השתמש במים נקיים ומטלית רכה
לניקוי עדשת המצלמה )1(.

ניקוי צינור הפליטה
אל תנקה את צינור הפליטה בחומרי   

ניקוי חומציים, כדוגמת חומרים 
סניטריים או חומרי ניקוי גלגלים.

ee נקה את צינור הפליטה באמצעות
מוצרי ניקוי על בסיס כרום שנבדקו 

ואושרו על ידי מרצדס.
לכלוך בשילוב עם חצץ הכביש וגורמי 

סביבה משתכים גורמים להיווצרות חלודה 
על המשטחים החיצוניים. אתה יכול 
להחזיר את הברק המקורי של צינור 

הפליטה על ידי ניקוי סדיר, במיוחד בחורף 
ולאחר הרחיצה.

טיפול בפנים הרכב
ניקוי הצג

לניקוי, אל תשתמש באף אחד   
מהבאים:

• מדלל או בנזין על בסיס אלכוהול	
• חומרי ניקוי שוחקים	
• חומרי ניקוי ביתיים הזמינים על 	

בסיס מסחרי
אלו עלולים להסב נזק למעטה הצג. 

בעת הניקוי, אל תפעיל לחץ על מעטה 
הצג. הדבר עלול לגרום לצג נזק בלתי 

הפיך.
ee לפני ניקוי הצג, וודא שזה כבוי והספיק

להתקרר.
ee נקה את משטח התצוגה באמצעות

מטלית סיבים סינטטיים הזמינה 
.TFT/LCD מסחרית וחומר ניקוי לצגי

ee יבש את מעטה הצג באמצעות מטלית
סיבים סינטטית.

ניקוי קישוטי פלסטיק

 אזהרה
מוצרי טיפול וחומרי ניקוי המכילים 

תמיסות יכולים לגרום למעטה נקבובי 
בסביבת עמדתו של הנהג. הדבר עלול 

לגרום לשבירת חלקי פלסטיק בעת 
התנפחות כריות האוויר. קיימת סכנת 

פציעה.
אל תשתמש במוצרי טיפול המכילים 

תמיסות לניקוי עמדת הנהג.
אל תצמיד את הבאים למשטחים   

פלסטיים:
• מדבקות	
• סרטים	
• בקבוקים מדיפי ריחות או פריטים 	

דומים
אחרת, אתה עלול לגרום נזק 

לפלסטיק.
מנע מגע של מוצרי קוסמטיקה, מסירי   

חרקים או רשתות שמש לבוא במגע 
עם קישוטי פלסטיק. אלו שומרים על 

חזות איכותית גבוהה של המעטים.
ee נגב את קישוטי הפלסטיק בעזרת

מטלית לחה שאינה מותירה סיבים )בד 
סיבים סינטטיים לדוגמה(.

ee לכלוך כבד: השתמש במוצרי טיפול
וחומרי ניקוי המומלצים ומאושרים על 

ידי מרצדס.
המשטח עלול לשנות זמנית את צבעו. 

המתן עד שהמעטה יבש שוב.
ניקוי גלגל ההגה וידית ההילוכים

ee נגב היטב במטלית לחה או השתמש
בחומר לניקוי עור שהומלץ ואושר על 

ידי מרצדס.
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ניקוי קישוטי עץ ופריטי קישוט
אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס   
תמיסות כדוגמת מסיר זפת, חומרי 
ניקוי גלגלים, חומרי פוליש או ווקס. 
אחרת, קיימת סכנה של גרימת נזק 

למעטים.
ee נגב את קישוטי עץ בעזרת מטלית

לחה שאינה מותירה סיבים )בד סיבים 
סינטטיים לדוגמה(.

ee לכלוך כבד: השתמש במוצרי טיפול
וחומרי ניקוי המומלצים ומאושרים על 

ידי מרצדס.
ניקוי כיסויי מושבים

הערות כלליות
אל תשתמש בבדי סיבים סינטטיים   

לניקוי כיסויי עור מקורי, עור מלאכותי 
או Alcantara. אם נעשה בהם שימוש 

תדיר, אלו יכולים להסב נזק לכיסוי.
שים לב שנדרש טיפול סדיר על מנת    

להבטיח את השמירה על החזות 
והאיכות של הכיסויים לאורך זמן.

כיסויי מושבים מעור טבעי
לשמירה על החזות הטבעית של העור,   

הקפד על הוראות הניקוי הבאות:
• נקה בזהירות ריפודי עור מקוריים 	

בעזרת מטלית לחה ולאחר מכן נגב 
בעזרת מטלית יבשה.

• וודא שהעור אינו רווי בנוזל. אחרת 	
הוא עלול להתקשות ולהיסדק.

• השתמש רק בחומרי טיפול לעור 	
שנבדקו ואושרו על ידי מרצדס. את 

אלו תוכל להשיג במוסכים 
המורשים, מומלץ במרכזי השירות 

של מרצדס.
עור הוא מוצר טבעי.

יש לו תכונות מעטה טבעיות, כדוגמת:
• חוסר אחידות מבנית	
• סימנים הנוצרים כתוצאה מגדילה או 	

פציעה
• הבדלי צבע עדינים	

אלו אופיניים לעור ולא פגמים בחומר.

כיסויי מושבים מחומרים אחרים
בעת הניקוי הקפד על הבאים:  

• כיסויי עור מלאכותי יש לנקות 	
בעזרת מטלית לחה בתמיסה 

המכילה 1% דטרגנט )נוזל ניקוי(.
• כיסויי אריג יש לנקות בעזרת 	

מטלית סיבים סינטטיים לחה 
בתמיסה המכילה 1% דטרגנט )נוזל 
ניקוי(. שפשף בזהירות ונגב את כל 

משטחי המושב כדי למנוע 
הישארות קווים הנראים לעין. לאחר 
מכן, השאר את המושב יבש לגמרי. 

תוצאות הניקוי תלויות בסוג 
הלכלוך וכמה זמן הוא היה שם.

• כיסויי אלקנטרה יש לנקות 	
במטלית לחה. וודא שאתה מנקה 

את כל חלקי המושב כדי למנוע 
הישארות קווים הנראים לעין.

ניקוי חגורות הבטיחות

 אזהרה
חגורות בטיחות עלולות להיחלש 

משמעותית במקרה של הלבנה או 
צביעה. הדבר עלול לגרום לחגורות 

הבטיחות, לדוגמה להיקרע או להיכשל 
בזמן תאונה. קיימת סכנה מוגברת 

לפציעה, אפילו קטלנית.
לעולם אין להלבין או לצבוע חגורות 

בטיחות.

אל תנקה את חגורות הבטיחות   
באמצעות חומרי ניקוי כימיים. אין 

ליבש חגורות בטיחות בטמפרטורות 
העולות על 800C או תחת קרינת 

שמש ישירה.
ee.השתמש במים פושרים ותמיסת סבון

ניקוי דיפוני הגג והשטיחים
ee ,דיפוני גג: אם אלו מלוכלכים מאוד

השתמש במברשת רכה או בשמפו 
יבש.

ee שטיחים: השתמש במוצרי טיפול
וחומרי ניקוי לשטיחים ואריגים 

המומלצים ומאושרים על ידי מרצדס.
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(.

היכן אמצא את...?

משולש אזהרה
הסרת משולש האזהרה

משולש האזהרה )1( ממוקם בתושבת 
בתוך דלת תא המטען.

ee.פתח את דלת תא המטען
ee לחץ על התפס )2( בכיוון התושבת

ופתח אותה בכיוון החץ.
ee משוך את תפסנית משולש האזהרה

)1( במרכז התושבת החוצה.
ee )1( הסר את משולש האזהרה

מתושבתו.

הצבת משולש האזהרה

ee קפל מטה את הרגלית )3( והחוצה
לצדדים.

ee משוך מעלה את מחזירי האור הצידיים
)2( כדי ליצור משולש ונעל אותם 

בחלק העליון בעזרת פין הלחיצה )1(.

ערכת עזרה ראשונה

ערכת העזרה הראשונה )1( ממוקמת 
בתא המטען, מתחת לרצפה.

ee.פתח את דלת תא המטען
ee פתח את חוצץ תא המטען 

) עמוד 105(.
ee הרם את רצפת תא המטען 

) עמוד 516(.
ee.)1( הוצא את ערכת העזרה הראשונה

בדוק את תאריך התפוגה שעל ערכת    
העזרה הראשונה לפחות פעם בשנה. 

החלף את התכולה על פי הצורך 
והשלם כל פריט חסר.

היכן אמצא את...?



545
לה

ק
ת

ת 
בע

ע 
סיו

מטף כיבוי אש

 אזהרה
כאשר אתה בולם בחוזקה או משנה כיוון 

בפתאומיות, מטף כיבוי האש יכול 
להיזרק בתוך הרכב אם התיבה הגלילית 

הושארה פתוחה. קיימת סכנת תאונה 
ופציעה לך ולנוסעיך. שמור את סגר 
התיבה הגלילית סגור כל עוד הרכב 

בתנועה.

מכסה( 1)
מטף כיבוי אש( 2)
תושבת( 3)
לחצן נעילה( 4)

מטף כיבוי האש )2( נמצא בתיבה הגלילית 
מאחורי הקונסולה המרכזית, בין 

המושבים.
ee להוצאת מטף כיבוי האש: פתח את

המכסה )1(.
ee החלק את לחצן הנעילה )4( בכיוון

החץ.
ee הרם מהצד והסט החוצה את התושבת

)3( שעליה נמצא לחצן הנעילה )4(.
ee )2( הוצא את מטף כיבוי האש

מהתיבה הגלילית.
ee להתקנת מטף כיבוי האש: הכנס

את מטף כיבוי האש )2( לתיבה 
הגלילית.

ee הכנס את התושבת )3( לתוך התיבה
הגלילית בצד הנגדי ללחצן הנעילה 

.)4(
ee )3( בהמשך, הכנס את התושבת

לגמרי.

ee החלק את לחצן הנעילה )4( בכיוון נגדי
לחץ.

ee בדוק האם התושבת )3( משולבת
היטב.

ee.)1( סגור את המכסה
לאחר כל שימוש, דאג למילוי מחדש    

של מטף כיבוי האש )2( ולבדיקתו כל 
שנתיים. אחרת, הוא עלול שלא לפעול 

במקרה חירום.
הקפד על דרישת התקנות במדינות 

הנוגעות.

ערכת כלי עבודה של הרכב
הערות כלליות

טבעת הגרירה ממוקמת בתא המטען, 
בתושבת מתחת לנועל דלת תא המטען. 

אם הרכב מצוין בערכת TIREFIT, זו 
ממוקמת בתא אחסון מתחת לרצפת תא 

המטען.
TIREFIT רכבים עם ערכת

טבעת גרירה( 1)
בקבוק חומר איטום צמיג( 2)
טבלת מיקום נתיכים( 3)
מדחס ניפוח צמיגים( 4)
ee.פתח את דלת תא המטען
ee פתח את חוצץ תא המטען 

) עמוד 105(.
ee הרם את רצפת תא המטען 

) עמוד 516(.

היכן אמצא את...?
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ערכת כלים להחלפת גלגל

שקית המכילה את הכלים להחלפת 1 ))
גלגל

ee.פתח את דלת תא המטען
ee פתח את חוצץ תא המטען 

) עמוד 05)1.
ee הרם את רצפת תא המטען 

) עמוד 6)15.
בהתאם לאבזור הרכב, לא לכל כלי    
הרכב יהיו כלים הנדרשים להחלפת 

גלגל, כדוגמת מגבה. כלים המאושרים 
לרכבך זמינים במוסכים המורשים, 

מומלץ במרכזי השירות של מרצדס.
השקית עם כלי החלפת גלגל ))1 כוללת:

• מגבה	
• מפתח גלגלים	
• פין מרכוז	
• סד עצירה לגלגל	
• כפפות	

צמיג נקור

הכנת הרכב
 מידע על החלפת/התקנת גלגל

) עמוד 1570.
אין צורך בהכנת הרכב בכלי רכב בעלי 

.MOExtended צמיגי
רכבך יכול להיות מצויד ב:

• צמיגי MOExtended )בעלי תכונות 	
המשך פעולה עם נקר( 1 עמוד 1546

• ערכת ( TIREFIT עמוד 1547	
•  גלגל חלופי )רק למדינות מסוימות1 	

) עמוד 1579

ee עצור את הרכב הרחק ככל האפשר
מהתנועה, על קרקע קשיחה, ישרה 

ובלתי מחליקה.
ee.הפעל את אורות המצוקה
eeאבטח את הרכב מפני תנועה 

) עמוד 72)1.
ee הבא את הגלגלים הקדמיים למצב

נסיעה ישרה לפנים.
ee.דומם את המנוע
ee הוצא :KEYLESS-GO רכבים ללא

את המפתח ממתג ההתנעה.
ee פתח את :KEYLESS-GO רכבים עם

דלת הנהג.
לאלקטרוניקת הרכב יש מצב 0, שהוא 

זהה לזה כמו הוצאת המפתח.
ee הוצא את :KEYLESS-GO רכבים עם

 לחצן Start/Stop ממתג ההתנעה
) עמוד 53)1.

ee על כל הנוסעים לצאת מהרכב. וודא
שאין הם חשופים לסכנות בעת 

יציאתם מהרכב.
ee תוך כדי החלפת הגלגל, וודא שאין אף

אחד בסמוך לאזור המסוכן. על כל 
אדם שאינו מעורב בתהליך החלפת 

הגלגל, לעמוד מאחורי מחסום הגנה, 
למשל.

ee צא מהרכב. בעשותך כן, שים לב
תנועת המכוניות בכביש.

ee.סגור את דלת הנהג
ee הצב את משולש האזהרה במרחק

מתאים ) עמוד 1544. הקפד על 
דרישות החוק.

צמיגי MOExtended )בעלי תכונות 
המשך פעולה עם נקר(

 אזהרה
בזמן נהיגה בתצורת חירום, תכונות 

הנהיגה משתבשות, למשל בעת פניה, 
האצה מהירה ובעת בלימה.

קיימת סכנת תאונה.
אל תחרוג מהמהירות המרבית 

המוגדרת.

צמיג נקור
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הימנע מפעולות היגוי פתאומיות 
ותמרוני נהיגה, כמו גם נהיגה מעל 

מכשולים )כדוגמת מדרכות, מהמורות 
ותנאי שטח1. האמור ישים במיוחד כאשר 

הרכב טעון.
הפסק את הנהיגה בתצורת חירום אם:

• נשמעים רעשי חבטה.	
• הרכב מתחיל לרעוד.	
• אתה רואה עשן או מריח גומי.	
• מערכת ®ESP מתערבת בקביעות.	
• יש קרעים בדפנות הצמיגים.	

לאחר נהיגה בתנאי חירום, דאג לבדיקת 
חישוקי הגלגל במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס, בנוגע 

להמשך השימוש בהם. חובה להחליף 
את הצמיג הפגום.

עם צמיגי MOExtended )בעלי תכונות 
המשך נסיעה עם נקר1 אתה יכול להמשיך 
לנהוג ברכב אפילו במקרה של אובדן לחץ 

מוחלט בצמיג אחד או יותר.
בצמיגי MOExtended ניתן להשתמש רק 
בשילוב עם מערכת אזהרה פעילה מפני 
אובדן לחץ אוויר בצמיגים או עם מערכת 

ניטור לחץ אוויר בצמיגים פועלת.
מרחק הנסיעה המרבי הוא 80 ק"מ כאשר 

הרכב טעון בחלקו וכ- 30 ק"מ כאשר 
הרכב טעון במלואו.

בנוסף למטען אותו נושא הרכב, מרחק 
הנסיעה האפשרי תלוי ב:

• מהירות	
• מצב הכביש	
• טמפרטורה חיצונית	

מרחק הנסיעה האפשרי במצב פעולה עם 
נקר יכול להיות מופחת כתוצאה תמנאי 

נהיגה חריגים/תמרונים, או שהוא ניתן 
להגדלה באמצעות סגנון נהיגה מתון.

מרחק הנסיעה המרבי שאותו ניתן לנסוע 
בתצורת צמיג נקור מתחיל מרגע הופעת 
האזהרה על אובדן הלחץ בצמיג בצג הרב 

תפקודי.
אל תחרוג ממהירות מרבית של 80 קמ"ש.
בעת החלפת צמיג אחד או את כולם,    

וודא שאתה משתמש רק בצמיגים 

המסומנים ב- MOExtended. וודא 
שאתה משתמש רק במידות צמיג 

המוגדרות לרכב.
 MOExtended כלי רכב בעלי צמיגי   

אינם מצוידים במפעל בערכת 
TIREFIT. לכן, מומלץ לצייד, בנוסף, 
את הרכב ב- ערכת TIREFIT כאשר 

אתה מתקין צמיגים שאינם בעלי 
תכונת המשך נסיעה עם נקר, למשל 

צמיגי חורף. ערכת TIREFIT ניתן 
לרכוש במוסך מורשה, מומלץ במרכז 

שירות מורשה מרצדס.

TIREFIT ערכת
TIREFIT שימוש בערכת

TIREFIT היא ערכת חומר איטום לצמיגים.
ביכולתך להשתמש ב- TIREFIT לאיטום 
נקבים בקוטר של עד 4 מ"מ, במיוחד אלו 

אשר במדרס הצמיג.
 TIREFIT -אתה יכול להשתמש ב

.-200C בטמפרטורות חיצוניות של עד

 אזהרה
במצבים הבאים, חומר איטום הצמיג אינו 
יכול לספק סיוע ברמה מספקת במקרה 
של כשל, שכן אין הוא מסוגל לאטום את 

הצמיג בצורה מיטבית:
• ישנם חתכים או נקבים בצמיג 	

שמידותיהם עולים על אלו המצוינים 
לעיל.

• חישוק הגלגל פגום.	
• אם נסעת כשהלחץ בצמיגים היה 	

נמוך מאד או שלא היה בהם אוויר 
כלל.

קיימת סכנת תאונה.
אל תנהג הלאה ברכב. פנה למוסך 

מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 
מרצדס.

 אזהרה
חומר איטום הצמיג הוא מזיק וגורם 

לגירויים.
 TIREFIT מנע כל מגע של חומר האיטום

עם עור הגוף, העיניים או הבגדים.

צמיג נקור
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אל תשאף אדים של חומר איטום 
TIREFIT. שמור את חומר איטום 

הצמיגים הרחק מהישג ידם של ילדים. 
קיימת סכנת פציעה.

אם אתה בא במגע עם חומר האיטום, 
הקפד על הבאים:

• נגב מיד את חומר האיטום מעור גופך 	
בעזרת מים.

• אם חומר האיטום בא במגע עם 	
עינייך, שטוף מייד במים נקיים.

• במקרה של בליעת חומר איטום 	
לצמיגים, שטוף מייד את הפה ושתה 

הרבה מים. אל תעודד הקאה ופנה 
מיידית לקבלת סיוע רפואי.

• החלף מיד בגדים שבאו במגע עם 	
חומר איטום הצמיגים.

• במקרה של תגובה אלרגית, פנה 	
מיידית לקבלת סיוע רפואי.

אל תפעיל את מדחס ניפוח הצמיג   
במשך יותר משמונה דקות ברציפות. 

אחרת הוא עלול להתחמם יתר על 
המידה.

ניתן להשתמש שוב במדחס ניפוח 
הצמיג לאחר שזה התקרר.

מדבקת TIREFIT, 2 חלקים
ee ,אל תסיר גופים זרים אשר חדרו לצמיג

לדוגמה ברגים או מסמרים.
ee ,הסר את בקבוק חומר האיטום

מדבקת TIREFIT הנלווית והמדחס 
לניפוח הצמיג מחלל האחסון מתחת 

לרצפת תא המטען. ) עמוד 545(.
ee TIREFIT הדבק את המדבקה )1( של

בשדה הראיה של הנהג.

ee הדבק את חלק )2( של המדבקה
בסמוך לשסתום האוויר בגלגל בעל 

הצמיג הנקור.

ee משוך את פקק )4( עם הכבל והצינור
הגמיש )5( מתוך הבית.

ee הברג את הצינור הגמיש )5( על גבי
האוגן )6( של בקבוק חומר האיטום 

.)1(
ee ,)1( הנח את בקבוק חומר האיטום

כשראשו פונה כלפי מטה, לתוך 
המגרעת )2( של מדחס ניפוח הצמיג.

ee )7( הסר את המכסה מהשסתום
שבצמיג הנקור.

ee הברג את הצינור הגמיש )8( על גבי
שסתום )7(.

ee הכנס את התקע )4( לשקע של מצת
הסיגריות או לשקע אספקת חשמל 

12V ברכבך.
הקפד על ההערות הנוגעות למצת 

הסיגריות ) עמוד 518(. שים לב 
 להערות על גבי שקעי החשמל 

) עמוד 518(.
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב ( 1 עמוד 153(.

צמיג נקור
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ee )3( לחץ על מתג ההפעלה/נטרול
.I במדחס ניפוח הצמיגים למצב

מדחס ניפוח הצמיגים מופעל. הצמיג 
מתנפח.

תחילה, חומר האיטום נשאב לתוך    
הצמיג. הלחץ יכול לעלות רגעית לכ- 

.300kPa )5.0 bar/73 psi(
במהלך פעולה זאת, אל תפסיק 

את פעולת המדחס.
ee אפשר למדחס ניפוח הצמיג לפעול

במשך כ- 5 דקות. אז צריך הצמיג 
 להגיע ללחץ של לפחות

.180 kPa )1.8 bar/26 psi(
 180 kPa )1.8 bar, 26 אם הושג לחץ של

)psi לאחר 5 דקות: ) עמוד 549(.
 180 kPa )1.8 bar, אם לא הושג לחץ של

)psi 26 לאחר 5 דקות: ) עמוד 549(.
אם חומר איטום נוזל החוצה, הנח לו    

להתייבש. לאחר מכן, ניתן להסירו 
כקרום.

אם חומר האיטום בא במגע עם בגדיך, 
נקה אותו בהקדם האפשרי בעזרת 

פרכלוראטילן.
לא מגיעים ללחץ הניפוח

 אם לא הושג לחץ של
)kPa )1.8 bar, 26 psi 180 לאחר 5 דקות:

ee.הפסק את פעולת מדחס ניפוח הצמיג
ee הברג החוצה את צינור המילוי הגמיש

מהשסתום של הצמיג הפגום.
ee סע באיטיות רבה לפנים או לאחור

למרחק של כ- 10 מטרים.
ee.נפח שוב את הצמיג

לאחר מקסימום 5 דקות, לחץ האוויר 
 בצמיג חייב להיות לפחות

. 180 kPa )1.8 bar, 26 psi(

 אזהרה
אם לחץ האוויר הנדרש בצמיג אינו מושג 

לאחר פרק הזמן המוגדר, הצמיג פגום 
בצורה חמורה מדי. חומר איטום הצמיג 

אינו יכול לתקן את הצמיג במצב זה. 
צמיגים פגומים ולחץ צמיג נמוך מדי יכול 

לשבש בצורה משמעותית את כושר 
הבלימה של הרכב ואת מאפייני הנהיגה

שלו. קיימת סכנת תאונה. אל תמשיך 
בנסיעה. פנה למוסך מורשה, מומלץ 

מרכז שירות מורשה מרצדס.

הושג לחץ הניפוח

 אזהרה
צמיד שנאטם זמנית בעזרת חומר איטום 

צמיגים מפריע למאפייני הנהיגה ואינו 
מתאים למהירויות גבוהות. קיימת סכנת 

תאונה.
לכן, עליך להתאים את סגנון נהיגתך 

ולפעול בזהירות. אל תחרוג מהמהירות 
המרבית המוגדרת עם צמיג שתוקן 

באמצעות חומר איטום לצמיגים.

לאחר השימוש, חומר איטום עודף   
עלול לנזול החוצה מצינור המילוי 
הגמיש. זה עלול לגרום לכתמים.

לכן, הנח את צינור המילוי הגמיש 
בשקית פלסטיק הכלולה בערכת 

.TIREFIT

 הערה לאיכות הסביבה
דאג לגריטת בקבוק חומר האיטום הריק 
בצורה אחראית לסביבה, למשל במרכז 

שירות מורשה מרצדס.
 180 kPa )1.8 bar, 26 אם הושג לחץ של

)psi לאחר מקסימום 10 דקות:
ee.הפסק את פעולת מדחס ניפוח הצמיג
ee הברג החוצה את צינור המילוי הגמיש

מהשסתום של הצמיג הפגום.
ee אחסן את בקבוק חומר האיטום של

הצמיג, מדחס ניפוח הצמיג ומשולש 
האזהרה.

ee.רד מיד לשולי הכביש
המהירות המרבית לצמיג שנאטם 

בחומר איטום היא 80 קמ"ש. החלק 
העליון של מדבקת TIREFIT חייבת 
להיות מודבקת על לוח המכשירים 

בשדה ראייתו של הנהג.
ee עצור לאחר כ- 10 דקות נסיעה ובדוק

את לחץ האוויר בצמיג בעזרת מדחס 
ניפוח הצמיג. כעת לחץ האוויר בצמיג 

 חייב להיות עתה לפחות
.130 kPa )1.3 bar, 19 psi(

צמיג נקור



550

לה
ק

ת
ת 

בע
ע 

סיו

 אזהרה
אם לחץ האוויר הנדרש בצמיג אינו מושג 

לאחר נהיגה לפרק זמן קצר, הצמיג פגום 
בצורה חמורה מדי. חומר איטום הצמיג 

אינו יכול לתקן את הצמיג במצב זה. 
צמיגים פגומים ולחץ צמיג נמוך מדי יכול 

לשבש בצורה משמעותית את כושר 
הבלימה של הרכב ואת מאפייני הנהיגה 

שלו. קיימת סכנת תאונה.
אל תמשיך בנסיעה. פנה למוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
ee תקן את לחץ האוויר בצמיג אם זה

 עדיין לפחות
)1.3 bar, 19 psi( kPa 130 )עבור 

הערכים, ראה בדלתית מכסה מיכל 
הדלק(.

ee להגברת לחץ האוויר בצמיג: הפעל
את מדחס ניפוח הצמיג.

ee להפחתת לחץ האוויר בצמיג: לחץ
על לחצן שחרור הלחץ )1( הסמוך למד 

הלחץ )2(.
ee כאשר לחץ האוויר בצמיג תקין, הברג

החוצה את צינור המילוי הגמיש 
מהשסתום של הצמיג שתוקן.

ee הברג את מכסה השסתום על גבי
השסתום של הצמיג המתוקן.

ee משוך את בקבוק חומר האיטום
ממדחס ניפוח הצמיג.

צינור המילוי הגמיש נשאר על בקבוק 
חומר האיטום.

ee אחסן את בקבוק חומר האיטום של
הצמיג, מדחס ניפוח הצמיג ומשולש 

האזהרה.

ee נהג לבית מלאכה הקרוב לתיקון
צמיגים ודאג להחלפת הצמיג.

ee דאג בהקדם האפשרי להחלפת בקבוק
חומר האיטום במוסך מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.
ee דאג להחלפת בקבוק חומר האיטום

כל ארבע שנים במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

ברכבך תמצא מדבקה עם מספר    
טלפון של שירות בדרכים 24/7, למשל 

על קורה B בצד הנהג.

מצבר )רכב(

הערות בטיחות חשובות
עבודה על המצבר, למשל הסרה והתקנה, 

מצריכים ידע ספציפי ושימוש בכלים 
מיוחדים. לכן, דאג לביצוע עבודה על 

המצבר רק במוסך מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס.

 אזהרה
עבודה הנעשית בצורה לא נכונה על 

המצבר יכולה, למשל, לגרום קצר ולהסב 
נזק למערכת האלקטרוניקה של הרכב. 
הדבר יכול להשפיע לרעה על מערכות 

בטיחות הנסיעה כדוגמת ABS )מערכת 
 ESP מניעת נעילה של בלמי הרכב( או

)תוכנית יציבות אלקטרונית(.
• במקרה של תקלת ABS, הגלגלים 	

יוכלו להינעל במהלך בלימה. הדבר 
מגביל את כושר ההיגוי של הרכב 

בזמן בלימה ומרחק העצירה עלול 
לגדול. קיימת סכנת תאונה.

• במקרה של תקלת ESP, הרכב לא 	
ייוצב אם הוא מתחיל להחליק או 

שגלגל מתחיל לסבסב. קיימת סכנת 
תאונה.

לכן, דאג לביצוע עבודה על המצבר רק 
במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות 

מורשה מרצדס.

 אזהרה
פעל על פי הוראות הבטיחות והשתמש 

באמצעי מיגון בזמן טיפול במצברים.

מצבר
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סכנת פיצוץ והתלקחות, 
העישון, אש וקיום להבה 

גלויה אסורים בעת טיפול 
במצבר.

הימנע מיצירת ניצוצות.
חומצת המצבר היא 

קאוסטית.
מנע מגע עם עור הגוף, 

העיניים והבגדים.
לבש בגדי מגן מתאימים, 

במיוחד כפפות, סינר ומסכת 
פנים.

שטוף מיד התזות של 
חומצה, עם מים נקיים. 

במידת הצורך, פנה לרופא.
הרכב אמצעי הגנה לעיניים.

הרחק ילדים.

ראה בספר הוראות 
ההפעלה לנהג.

 אזהרה
מסיבות בטיחותיות, חברת מרצדס 
ממליצה שתשתמש רק במצברים 

שנבחנו ואושרו לשימוש ברכבי מרצדס. 
מצברים אלו מבטיחים הגנה טובה יותר 

בזמן התנגשות כדי למנוע מנוסעי הרכב 
כוויות חומצה, במקרה של פריצת 

המצבר בזמן תאונה.
כדי למנוע כוויות חומצה, הקפד על 

הוראות הבטיחות הבאות בזמן טיפול 
במצברים:

• לכן, אל תישען מעל למצבר.	
• אל תניח על המצבר חפצי מתכת 	

כלשהם. אחרת, אתה עלול לגרום 
לקצר ותערובת הגז המאוד דליקה 

עלולה להתלקח.
• וודא שאינך יוצר מטען אלקטרו-	

סטטי, לדוגמה על ידי לבישת בגדים

סינטטיים או כתוצאה מחיכוך עם 
בדים. לכן, אין למשוך או להחליק את 

המצבר על פני שטיחים או חומרים 
סינטטיים אחרים.

• לעולם אל תיגע תחילה במצבר. 	
לפריקת מטען אלקטרוסטטי אפשרי, 

צא תחילה מהרכב וגע במרכב.
• אל תנגב את המצבר באמצעות 	

מטלית. המצבר עלול להתפוצץ 
כתוצאה ממטען אלקטרוסטטי או 

כתוצאה מהיווצרות ניצוצות.

 הערה לאיכות הסביבה
סוללות מכילות מזהמים. 
השלכת סוללות לאשפה 

הביתית היא עבירה על 
החוק.

חובה לאסוף אותן בנפרד 
ולהשליכן בצורה ידידותית 

לסביבה.
השלך את הסוללות 

הישנות בצורה אחראית 
לסביבה. קח סוללות 

פרוקות למוסך מורשה, 
מומלץ למרכז שירות 

מורשה מרצדס, או 
לנקודת איסוף המיועדת 

לסוללות משומשות.

דאג לבדיקת המצבר בצורה סדירה   
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.
הקפד על מרווחי השירות כמופיע 

בחוברת השירות או פנה למוסך 
מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה 

מרצדס.
דאג לביצוע כל עבודה הקשורה   

למצבר רק במוסך מורשה, מומלץ 
מרכז שירות מורשה מרצדס. במקרה 

יוצא מן הכלל שבו הכרחי לנתק את 
המצבר בעצמך, וודא כי:

• 	 Off העבר את מתג ההתנעה למצב
והוצא את המפתח. בכלי רכב בעלי 

KEYLESS- GO, וודא שמתג 
ההתנעה סגור. בדוק שכל נורות 

מצבר
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הביקורת בלוח המחוונים כבויות. 
אחרת, רכיבים אלקטרוניים, 

כדוגמת האלטרנאטור עלולים 
להינזק.

• תחילה נתק את חבק ההידוק של 	
ההדק השלילי ובהמשך את ההדק 
החיובי. לעולם אל תהפוך בין הדקי 

המצבר. אחרת, עלולה להינזק 
המערכת האלקטרונית של הרכב.

• תיבת ההילוכים נעולה במצב P לאחר 	
ניתוק המצבר. הרכב מאובטח מפני 

גלילה. אינך יכול להזיז עוד את הרכב.
המצבר ומכסה ההדק החיובי חייבים 

להיות מותקנים בבטחה במהלך 
הפעולה.

על מנת שהמצבר ישיג אורך חיי שירות 
מרבי, עליו להיות טעון תמיד ברמה 

מספקת.
מצבר הרכב, כמו מצברים אחרים, יכול 

להיפרק במשך הזמן אם לא תעשה 
שימוש ברכב. במקרים אלו, דאג לבדיקת 

הרכב במוסך מורשה, מומלץ במרכז 
שירות מורשה מרצדס.

אתה גם יכול לטעון את המצבר באמצעות 
מטען המומלץ על ידי חברת מרצדס. 

למידע נוסף, פנה למוסך מורשה, מומלץ 
מרכז שירות מורשה מרצדס.

דאג לבדיקת הטעינה של המצבר לעתים 
תכופות יותר, אם אתה משתמש ברכב 

בעיקר לנסיעות קצרות או אם הרכב חונה 
לפרקי זמן ארוכים. אם ברצונך להשאיר 

את הרכב כשהוא חונה לפרק זמן ממושך, 
היוועץ עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז 

שירות מורשה מרצדס.
כאשר אתה מחנה את הרכב ואין צורך    

בפעולתם של צרכנים חשמליים 
כלשהם, הוצא את המפתח ממתג 

ההתנעה. במצב זה צריכת האנרגיה 
של הרכב תהיה מאוד קטנה תוך 

חסכון במצבר.

טעינת המצבר

 אזהרה
טען את המצבר רק במקום מאוורר 

היטב. בזמן שהמצבר נטען יכולים 
להשתחרר גזים שיגרמו לפיצוצים קלים. 

אלו עלולים לגרום לפציעתך או 
לפציעתם של אחרים, או להסב נזק 

לצבע הרכב או לגרום היווצרות חלודה 
ברכב.

אתה יכול להשיג מידע בנוגע למטעני 
מצברים המאפשרים את טעינת המצבר 

בעודו מותקן ברכב בכל מוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

 אזהרה
תוך כדי תהליך הטעינה קיימת סכנה של 

כוויות חומצה, בגלל הגזים הנפלטים 
מהמצבר. במהלך הטעינה אין להישען 

מעל המצבר.

 אזהרה
חומצת המצבר היא קאוסטית. מנע מגע 

עם עור הגוף, העיניים והבגדים.
טען את המצבר המותקן רק   

באמצעות מטען מצברים שנבדק 
ואושר על ידי חברת מרצדס. מטעני 
מצברים אלו מאפשרים את טעינת 

המצבר בעודו מותקן ברכב.
השתמש רק במטעני מצברים בעלי   

מתח טעינה מרבי של 14.8 וולט.
טען את המצבר רק באמצעות נקודת   

החיבור להתנעה בכבלים.
נקודת חיבור להתנעה בכבלים ממוקמת 

בתא המנוע.
לפני טעינת המצבר, קרא את הוראות 

ההפעלה של מטען המצברים.
ee.)531 עמוד ( פתח את מכסה המנוע
ee חבר את מטען המצברים להדק החיובי

ונקודת הארקה על פי אותו סדר כמו 
בעת חיבור מצבר עזר בעת התנעה 

בכבלים ) עמוד 553(.

מצבר
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התנעה בכבלים

 אזהרה
תוך כדי תהליך ההתנעה בכבלים קיימת סכנה של כוויות חומצה, בגלל הגזים הנפלטים 

מהמצבר. אל תרכון מעל מצבר בזמן התנעת המנוע בעזרת כבלים.

 אזהרה
הגזים הנפלטים מהמצבר תוך כדי תהליך ההתנעה בכבלים עלולים לגרום לפיצוצים 

קלים. הימנע מיצירת ניצוצות. הרחק להבות גלויות מהמצבר ואל תעשן.
בעת טיפול במצבר, פעל על פי אמצעי הבטיחות והזהירות החשובים. את אלו תמצא 

במפתח העניינים תחת ההגדרה "מצבר)רכב( – הערות בטיחות חשובות".

 אזהרה
דלק שלא נשרף יכול להצטבר במערכת הפליטה ולהתלקח. קיימת סכנה של פריצת 

אש. הימנע מניסיונות התנעה ממושכים.
הימנע מניסיונות התנעה ממושכים. אחרת, הממיר הקטליטי עלול להינזק כתוצאה   

מדלק שלא נשרף.
אין להשתמש במתקן לטעינה מהירה לשם התנעת המנוע. אם מצבר רכבך התרוקן, ניתן 
להתניע את המנוע בעזרת רכב אחר או באמצעות מצבר עזר חיצוני וכבלי התנעה. הקפד 

על הנקודות הבאות:
• המצבר אינו נגיש בכל כלי הרכב. אם מצבר הרכב האחר אינו נגיש, התנע את הרכב 	

בכבלים באמצעות מצבר עזר או מכשיר התנעה חיצוני.
• אתה רשאי להתניע את הרכב רק כאשר המנוע ומערכת הפליטה קרים.	
• אל תתניע את המנוע אם המצבר קפא. תחילה, הנח לו להפשיר.	
• התנעה בכבלים ניתן לבצע רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.	
• השתמש רק בכבלי התנעה בעלי קוטר מתאים ומהדקי קצה מבודדים.	
• אם המצבר התרוקן לגמרי, השאר מחובר את המצבר המשמש להתנעה בכבלים 	

למשך מספר דקות לפני ביצוע ניסיון ההתנעה. הדבר יטען מעט את המצבר הריק.
• וודא שאין מגע בין שני כלי הרכב.	

וודא:
• שכבלי ההתנעה אינם פגומים.	
• שחלקים חשופים )ללא בידוד( של תפסני המהדקים אינם באים במגע עם חלקי 	

מתכת אחרים בעוד כבלי ההתנעה מחוברים למצבר.
• שכבלי ההתנעה אינם יכולים לבוא במגע עם חלקים כדוגמת גלגלת חגורת V או 	

מאוורר. חלקים אלו נעים עם התנעת המנוע ובעודו פועל.
ee.אבטח את הרכב על ידי הפעלת בלם החניה החשמלי
ee.P–שלב את תיבת ההילוכים להילוך חניה
ee עמוד 153(. בכלי רכב בעלי ( סובב את מפתח ההתנעה למצב 0 והוצא אותו מיידית

KEYLESS-GO, וודא שמתג ההתנעה סגור ) עמוד 153(. כל נורות הביקורת בלוח 
המחוונים חייבות להיות כבויות.

ee.)'נתק את כל צרכני החשמל )לדוגמה, רדיו, מאוורר וכד
ee.)531 עמוד ( פתח את מכסה המנוע

התנעה בכבלים
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מספר מיקום )6( מזהה את המצבר הטעון של הרכב האחר או את התקן התנעה בכבלים 
מקביל.

ee )1( וסובב אותו ימינה. המכסה )לחץ את המכסה )1( של ההדק החיובי )2( )בכיוון החץ
מוחזק מטה במצבו התחתון, באופן החושף את ההדק החיובי )2(.

ee חבר את ההדק החיובי )2( ברכבך להדק החיובי )3( של מצבר העזר )6( באמצעות
כבל התנעה, התחל תמיד בהדק החיובי )2( ברכבך.

ee.התנע את מנוע הרכב בעל מצבר העזר והפעל אותו במהירות סרק
ee חבר את ההדק השלילי )-( )4( של מצבר העזר )6( לנקודת הארקה )5( ברכבך

באמצעות כבל התנעה, חבר תחילה את כבל ההתנעה למצב העזר )6(.
ee.התנע את המנוע
ee.לפני ניתוק כבלי ההתנעה, הנח למנועים לפעול במשך מספר דקות
ee תחילה, הסר את כבלי ההתנעה מנקודת ההארקה )5( וההדק השלילי )4( ובהמשך

ממהדק )2( וההדק החיובי )3(. התחל בכל פעם במגעים ברכבך תחילה.
ee לאחר הסרת כבלי ההתנעה, לחץ על מכסה )1( ההדק החיובי )2( וסובב אותו

שמאלה. המכסה )1( חוזר למיקומו המקורי. ההדק החיובי )2( מכוסה ובכך מבודד 
שוב.

ee.דאג לבדיקת המצבר במוסך מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס
התנעה בכבלים אינה נחשבת לתנאי פעולה רגילים.   

כבלי התנעה ומידע נוסף בנוגע להתנעה בכבלים ניתן להשיג בכל אחד מהמוסכים    
המורשים, מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

התנעה בכבלים
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גרירה והתנעה בגרירה

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם אתה גורר את הרכב, חובה 

להשתמש במוט גרירה קשיח אם:
• המנוע אינו פועל.	
• יש תקלה במערכת הבלמים.	
• קיימת תקלה באספקת המתח 	

למערכת החשמל של הרכב.
פועלים  אינם  הבלמים  ותגבור  הכוח  היגוי 
כאשר המנוע אינו פועל. אתה תזדקק לכוח 
ויהיה  יותר לביצוע פעולות היגוי ובלימה  רב 
עליך ללחוץ במלוא הכוח על דוושת הבלמים.

לפני הגרירה, וודא שגלגל ההגה ניתן 
להזזה ואינו נעול.

אם אתה גורר או מתניע בגרירה רכב 
אחר, אסור שמשקלו יחרוג מהמשקל 

המרבי המותר של רכבך.

 אזהרה
מאוד.  מסוכנת  פעולה  הינה  רכב  גרירת 
רק לאחר התיעצות  זו  השתמש באפשרות 
להניע  ניתן  לא  מורשה.  שרות  מרכז  עם 
אוטומטית,  ממסרה  בעלי  רכבים  בגרירה 
איסור  חל  לממסרה.  נזק  יגרום  כזה  ניסיון 
להתניע בגרירה רכב בעל ממסרה אוטומטית.

 אזהרה
כאשר תפקוד HOLD או דיסטרוניק פלוס 

פעילים הרכב בלום. לכן, אם עומדים 
 HOLD לגרור את הרכב, נטרל את תפקוד

ודיסטרוניק פלוס.
הבטח את חבל הגרירה או מוט הגרירה   

רק לטבעת הגרירה. אחרת, הרכב 
עלול להינזק.

הקפד על הנקודות הבאות בעת גרירת   
הרכב באמצעות חבל:

• אבטח את חבל הגרירה באותו הצד 	
בשני כלי הרכב.

• ארוך 	 יהיה  הגרירה  שחבל  אסור 
להיות  החבל  על  בחוק.  מהמותר 
באמצעות  למשל  במרכזו,  מסומן 
כך  ס"מ(   30x30( לבנה  מטלית 

יהיו  אחרים  כביש  שמשתמשי 
מודעים לכך שרכבך נגרר.

• את חבל הגרירה ניתן לחבר לטבעות 	
הגרירה בלבד.

• תוך כדי גרירה, שים לב לפנסי הבלמים 	
על  תמיד  שמור  הגורר.  הרכב  של 
מרחק כך שחבל הגרירה לא יהיה רפוי.

• או 	 פלדה  בכבלי  תשתמש  אל 
הרכב  רכבך.  לגרירת  שרשראות 

עלול להינזק.
אל תשתמש בטבעת הגרירה לשם חילוץ   
הרכב שכן זה יכול להסב נזק לרכב. במקרה 

של ספק, חלץ את הרכב בעזרת מנוף.
בזמן הגרירה, התחל בנסיעה באיטיות   
ובצורה חלקה. אם כוח המשיכה גבוה 

מדי, הרכב עלול להינזק.
 ,KEYLESS-GO לגרירת כלי רכב בעלי  

השתמש במפתח במקום בלחצן 
.Start/Stop

האוטומטית  ההילוכים  תיבת  אחרת, 
תפתח  כאשר   P למצב  לעבור  עלולה 
את דלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי, 
פעולה אשר תסב נזק לתיבת ההילוכים.
וודא שבלם החניה החשמלי משוחרר.   
יש תקלה בבלם החניה החשמלי,  אם 
למרכז  מומלץ  מורשה,  למוסך  פנה 

שירות מורשה מרצדס.
למרחק  הרכב  את  לגרור  יכול  אתה   
מרבי של 50 ק"מ. אין לחרוג ממהירות 

גרירה של 50 ק"מ.
כאשר יש צורך בגרירה למרחק העולה 

על 50 ק"מ, יש צורך בהובלת הרכב 
על גבי משאית גרר.

אם אתה גורר או מתניע בגרירה רכב   
אחר, אסור שמשקלו יחרוג מהמשקל 

המרבי המותר של רכבך.
מידע אודות המשקל הכולל של הרכב ניתן 

למצוא בלוחית זיהוי הרכב ) עמוד 586(.
בזמן גרירה, הקפד על דרישת החוק 

במדינות המסוימות.
עדיף תמיד להוביל את הרכב על גבי 

משאית גרר במקום לגרור אותו.
 N תיבת ההילוכים חייבת להיות במצב

בזמן גרירת הרכב.

גרירה והתנעה בגרירה
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המצבר חייב להיות מחובר וטעון. אחרת:
• לא תוכל לסובב את המפתח למצב 2 	

במתג ההתנעה.
• לא תוכל להעביר את תיבת ההילוכים 	

N האוטומטית למצב
נטרל את תפקוד הנעילה האוטומטית    

) עמוד 236(. אחרת, אתה עלול 
להילכד בזמן דחיפה או גרירה של 

הרכב.
נטרל את ההגנה מפני גרירה לפני 

גרירת הרכב ) עמוד 81(.

הסרת/התקנת טבעת הגרירה
התקנת טבעת הגרירה

 אזהרה
צינור הפליטה עלול להיות חם. למקרה 

שתיגע בו, אתה עלול להיכוות. היזהר 
במיוחד בעת הסרת המכסה האחורי.

לדוגמה: מכסים לתושבות טבעות הגרירה.
מכסה קדמי( 1)
מכסה אחורי( 2)

נקודות החיבור של עיניות הגרירה 
המתברגות ממוקמות בפגושים. אלו 
ממוקמות מלפנים ומאחור, מתחת 

לכיסויים.
ee הוצא את טבעת הגרירה מערכת כלי

העבודה של הרכב ) עמוד 545(.

ee פגוש קדמי: הכנס אצבע לתוך
המגרעת בשפה התחתונה של 

המכסה )1(.
ee ,משוך את המכסה )1( מהפגוש כלפיך

בכיוון החץ.
המכסה )1( מחובר לפתח באמצעות 

רצועה.
ee פגוש אחורי: לחץ פנימה את הסימון

על המכסה )2( בכיוון החץ.
ee.הוצא את המכסה )2( מהפתח
ee הברג פנימה את טבעת הגרירה, ימינה

עד העוצר והדק אותה.
הסרת טבעת הגרירה

לדוגמה: מכסים לתושבות טבעות הגרירה.
מכסה קדמי( 1)
מכסה אחורי( 2)
ee שחרר את טבעת הגרירה והברג אותה

החוצה.
ee פגוש קדמי: מקם את המכסה )1( על

הפתח בפגוש, כמתואר.
ee סובב המכסה )1( לתוך הפתח, בכיוון

החץ.
המכסה )1( מחובר עתה לשפה 

העליונה של הפתח.
ee לסגירה, לחץ על החלק התחתון של

המכסה )1(.
ee )2( פגוש אחורי: מקם את המכסה

על הפגוש ולחץ עד להשתלבותו.

גרירה והתנעה בגרירה
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ee מקם את טבעת הגרירה בערכת כלי
העבודה של הרכב ) עמוד 545(.

גרור את הרכב עם סרן אחורי מוגבה
חובה לסגור את מתג ההתנעה בעת   

גרירת הרכב עם אחד מהסרנים, קדמי 
או אחורי, מורם. אחרת, התערבות של 

מערכת ®ESP עלולה להסב נזק 
למערכת הבלמים.

ee )הפעל את תאורת החירום )מהבהבים
) עמוד 130(.

ee סובב את המפתח במתג ההתנעה
למצב 0 והוצא אותו.

ee בעוזבך את הרכב, קח איתך את
KEYLESS- המפתח או את מפתח

.GO
בעת גרירת רכב עם סרן אחורי מוגבה, 

 ( חשוב שתשים לב להוראות הבטיחות
עמוד 555(.

גרירת הרכב עם שני הסרנים על 
הקרקע

 אזהרה
היגוי הכוח ותגבור הבלמים אינם פועלים 

כאשר המנוע אינו פועל. במצב זה 
תצטרך כוח רב יותר לביצוען של בלימות 

ופעולות היגוי. התאם את סגנון הנהיגה 
לנסיבות.

תיבת ההילוכים האוטומטית מחליפה 
אוטומטית למצב P עם פתיחת דלת הנהג 

או דלת הנוסע הקדמי, או כאשר תוציא 
את המפתח ממתג ההתנעה.

על מנת להבטיח שתיבת ההילוכים 
נשארת במצב N בעת גרירת הרכב, אתה 

חייב להקפיד על הבאים:
ee )הפעל את תאורת החירום )מהבהבים

) עמוד 130(.

כדי לסמן על שינוי כיוון בעת גרירת    
הרכב עם תאורת החירום פעילה, 
השתמש במתג המשולב כרגיל. 

במקרה זה, רק פנסי איתות הפניה של 
הכיוון המבוקש יהבהבו. כאשר 

מאפסים את המתג המשולב, פנסי 
תאורת החירום מתחילים להבהב שוב.

ee 0 וודא שהרכב נייח והמפתח במצב
של מתג ההתנעה.

ee סובב את המפתח למצב 2 במתג
ההתנעה.

 ,KEYLESS-GO בכלי רכב בעלי
השתמש במפתח במקום בלחצן 

( Start/Stop עמוד 153(.
ee.לחץ והחזק את דוושת הבלמים
ee שלב את תיבת ההילוכים להילוך חניה

.N
ee.שחרר את דוושת הבלמים
ee.שחרר את בלם החניה החשמלי
ee השאר את המפתח במצב 2 של מתג

ההתנעה.
חשוב שתשים לב להוראות הבטיחות בעת 

גרירת רכבך ) עמוד 555(.

הובלת הרכב
קשור את הרכב למשאית הגרר רק   

באמצעות הגלגלים או חישוקי 
הגלגלים ולא באמצעות חלקים 

כלשהם של הרכב כדוגמת הסרן או 
רכיב היגוי. אחרת, עלול להיגרם לרכב 

נזק.
ניתן להשתמש בטבעות הגרירה לשם 

משיכת הרכב על גבי משאית גרר או 
מנשא גרירה, לצורך הובלה.

ee סובב את המפתח למצב 2 במתג
ההתנעה.

ee שלב את תיבת ההילוכים להילוך חניה
.N

גרירה והתנעה בגרירה
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ברגע שהרכב מועמס:
ee מנע את תזוזת הרכב על ידי הפעלת

בלם החניה החשמלי.
ee שלב את תיבת ההילוכים להילוך חניה

.P
ee סובב את המפתח במתג ההתנעה

למצב 0 והוצא אותו.
ee.אבטח את הרכב

התנעת הרכב בגרירה )התנעת מנוע 
בחירום(

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית   
אין להתניע בגרירה. אחרת, עלול 

להיגרם נזק לתיבת ההילוכים 
האוטומטית.

 מידע על התנעה בכבלים תוכל למצוא 
ב: ) עמוד 553(.

נתיכים חשמליים

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
השתמש רק בנתיכים שאושרו לשימוש 

ברכבי מרצדס שלהם הערך האמפרי 
המתאים למערכות הקשורות לכך.

אין לנסה לתקן או לגשר נתיכים פגומים. 
שימוש בנתיכים שלא אושרו או ניסיון 

תיקון או גישור של נתיכים פגומים עלול 
לגרום להעמסת יתר של הנתיך 

ולהסתיים בפריצת אש. דאג לאיתור 
מיידי של גורם התקלה במוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.
השתמש רק בנתיכים שאושרו   

לשימוש ברכבי מרצדס שלהם הערך 
האמפרי המתאים למערכת המסוימת. 

אחרת, הרכיבים החשמליים או 
המערכות עלולים להינזק.

הנתיכים ברכבך משמשים לניתוקם של 
מעגלים פגומים. אם נתיך נשרף, כל 

הרכיבים במעגל, ותפקודיהם, מפסיקים 
לפעול.

נתיכים שרופים חובה להחליף בנתיכים 
בעלי אותו ערך אמפרי שאותם ניתן לזהות 

על פי צבעם והערך שלהם. ערכי הנתיכים 
רשומים בטבלת מיקום הנתיכים.

אם גם הנתיך החדש נשרף, דאג לאתר את 
הגורם לשריפת הנתיך, במוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס.

לפני החלפת נתיך
eeאבטח את הרכב מפני תנועה 

) עמוד 172(.
ee.נתק את כל צרכני החשמל
ee 0 סובב את מפתח ההתנעה למצב

והוצא אותו מיידית ) עמוד 153(.
או
ee וודא ,KEYLESS-GO בכלי רכב בעלי

שמתג ההתנעה סגור ) עמוד 153(.
כל נורות הביקורת בלוח המחוונים חייבות 

להיות כבויות.
הנתיכים ממוקמים במספר תיבות נתיכים 

שונות:
• תיבת נתיכים בתא המנוע בצד ימין של 	

הרכב, במבט בכיוון הנסיעה
• תיבת נתיכים בלוח המכשירים	
• תיבת נתיכים בתא האחורי בצד ימין 	

של הרכב, במבט בכיוון הנסיעה
טבלת מיקום הנתיכים ממוקמת בתא 

האחסון של ערכת כלי העבודה, מתחת 
לרצפת תא המטען ) עמוד 545(.

תיבת נתיכים בלוח המכשירים
אל תשתמש בחפץ חד, כמו מברג   

למשל, לשם פתיחת תיבת הנתיכים 
בלוח המכשירים. אחרת, אתה עלול 

לגרום נזק ללוח המכשירים או 
למכסה.

וודא שלחות אינה יכולה לחדור לתיבת   
הנתיכים כאשר המכסה פתוח.

בעת סגירת המכסה, וודא שהוא   
ממוקם נכונה על תיבת הנתיכים. 
לחות או לכלוך עלולים לשבש את 

פעולת הנתיכים.

נתיכים חשמליים
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ee לפתיחה: משוך את המכסה )1( כלפי
חוץ, בכיוון החץ, והסר אותו.

ee לסגירה: חבר את המכסה )1( בקדמת
לוח המכשירים.

ee קפל פנימה את המכסה )1(, עד
להשתלבותו.

תיבת נתיכים בתא המנוע
וודא שלחות אינה יכולה לחדור לתיבת   

הנתיכים כאשר המכסה פתוח.
בעת סגירת המכסה, וודא שהוא   

ממוקם נכונה על תיבת הנתיכים. 
לחות או לכלוך עלולים לשבש את 

פעולת הנתיכים.
ee.פתח את מכסה המנוע

ee השתמש במטלית יבשה להסרת לחות
קיימת כלשהי מתיבת הנתיכים.

ee.)2( לפתיחה: פתח את התפסניות
ee קפל את המכסה )1( של תיבת

הנתיכים מעלה בכיוון החץ והסר אותו.

ee לסגירה: בדוק האם האטם מונח
בצורה נכונה במכסה )1(.

ee הכנס את שני הפתחים )3( אשר
בחלקו האחורי של המכסה )1( לתוך 

התושבות בתיבת הנתיכים.
התושבות על תיבת הנתיכים חייבים 

להיראות לגמרי בשני הפתחים )3( על 
תיבת הנתיכים.

ee.קפל את המכסה )1( מטה
ee חבר את התפסניות )2( לתוך תיבת

הנתיכים וסגור.
ee.סגור את מכסה המנוע

תיבת נתיכים מאחור
וודא שלחות אינה יכולה לחדור לתיבת   

הנתיכים כאשר המכסה פתוח.
בעת סגירת המכסה, וודא שהוא   

ממוקם נכונה על תיבת הנתיכים. 
לחות או לכלוך עלולים לשבש את 

פעולת הנתיכים.
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תיבת הנתיכים הממוקמת מאחור בצד ימין, במבט 
בכיוון הנסיעה.

ee לפתיחה: פתח את מוביל חגורת
הבטיחות במושב הימני והסר את 

חגורת הבטיחות ) עמוד 115(.
ee הזז את המושב הקדמי ימני קדימה

ככל האפשר ) עמוד 115(.
ee הכנס את אצבעותיך לתחתית המכסה

הקדמי )1( בין המכסה לבין כיסוי 
הרצפה.

ee הסר את המכסה הקדמי )1( בכיוון
לפנים על ידי משיכתו בכיוון החץ.

ee הרם את המכסה העליון )2( על ידי
משיכתו בכיוון החץ.

הנתיכים )3( נגישים דרך שני הפתחים 
בחלקה העליון של תיבת הנתיכים.

ee לסגירה: הכנס את לשוניות האבטחה
מתחת למכסה העליון )2( במגרעת 
שבחלק העליון של תיבת הנתיכים.

ee קפל את המכסה )2( עד להשתלבותו
בקול.

ee הכנס את לשוניות האבטחה מתחת
למכסה העליון )1( במגרעות 

שבקדמת תיבת הנתיכים.

ee דחוף את המכסה הקדמי )1( בכיוון
אחורי הרכב עד להשתלבותו בקול.

eeהזז את המושב הימני לאחור 
) עמוד 115(.

ee תלה את חגורת הבטיחות בתוך מוביל
 חגורת הבטיחות במושב הימני 

) עמוד 115(.

נתיכים חשמליים
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(.

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם נעשה שימוש בגלגלים וצמיגים בעלי 
מידות לא נכונות, בלמי הגלגלים או רכיבי 

המתלים עלולים להינזק. קיימת סכנת 
תאונה.

החלף תמיד גלגלים וצמיגים באלו 
העונים למפרטים של החלק המקורי 

)שם, יצרן, דגם(.

 אזהרה
צמיג נקור מפריע בצורה חמורה 

לתכונות הנהיגה, ההיגוי והבלימה של 
הרכב. קיימת סכנת תאונה.

צמיגי ללא תכונות המשך הפעלה עם 
נקר:
• אל תנהג עם צמיג נקור.	
• החלף מיד צמיג נקור בגלגל החלופי, 	

או היוועץ במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

צמיגי בעלי תכונות המשך הפעלה עם 
נקר:
• שים לב למידע ולהערות האזהרה 	

בנוגע לצמיגי MOExtended )תכונות 
צמיגי המשך הפעלה עם נקר(.

אביזרים שאינם מאושרים לרכבך על ידי 
מרצדס או שלא נעשה בהם שימוש בצורה 

נכונה יכולים להשפיע לרעה על בטיחות 
הנהיגה.

לפני הרכישה והשימוש באביזרים שאינם 
מאושרים, היוועץ עם מוסך מורשה, 

מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס בדבר:
• התאמתם	
• עמידתם בדרישות החוק	
• המלצות המפעל	

מידע בנוגע למידות וסוגי גלגלים לרכבך 
תמצא ב- ) עמוד 575(.

מידע על לחצי האוויר לצמיגים לרכבך 
ניתן למצוא:

• בטבלת לחצי האוויר לצמיגים שעל 	
דלתית מכסה מיכל הדלק

• תחת "לחץ אוויר בצמיגים"	
עבודות שינוי במערכת הבלמים והגלגלים 
אסורות. השימוש ביחידות ריווח של מגני 

אבק לבלמים אסור. יש בכך כדי להביא 
לפקיעת האישור התפעולי הכללי של 

הרכב.
מידע נוסף על גלגלים וצמיגים ניתן    

להשיג בכל מוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

פעולה

מידע על נהיגה
בדוק את לחץ האוויר כאשר הרכב עמוס 

לעייפה, כוונן במידת הצורך.
תוך כדי נהיגה, שים לב לרעידות, רעשים 
והתנהגויות כביש חריגות, למשל משיכה 

לאחר הצדדים. אלו יכולים להצביע על 
גלגלים או צמיגים פגומים. אם אתה חושד 

בצמיג פגום, האט מיידית את מהירות 
נסיעתך. עצור את הרכב בהקדם האפשרי 

ובדוק קיומם של פגמים בגלגלים 
ובצמיגים. גם נזקים נסתרים עלולים לגרום 

להתנהגויות כביש חריגות. אם מצאת 
סימני פגמים, דאג לבדיקת הגלגלים 

והצמיגים אצל צמיגאי מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס.

כאשר מחנים את הרכב, וודא שהצמיגים 
אינם מתעוותים כתוצאה ממגע עם 

המדרכה או מכשולים אחרים. אם יש 
הכרח לנסוע מעל מדרכות, פסי האטה או 
מהמורות וכד', נסה לעשות זאת באיטיות 

פעולה
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ובזווית למכשול. אחרת, הצמיגים, ובמיוחד 
דפנות הצמיגים, עלולים להינזק.

בדיקה סדירה של גלגלים וצמיגים

 אזהרה
צמיגים פגומים יכולים לגרום לאובדן 

לחץ אוויר בצמיגים. כתוצאה, אתה עלול 
לאבד שליטה ברכב. קיימת סכנת 

תאונה.
בדוק בצורה סדירה לקיומם של סימני 

נזק והחלף מיידית כל צמיג פגום.
בדוק בצורה סדירה, לפחות פעם בחודש, 
את הגלגלים והצמיגים של רכבך לקיומם 

של נזקים, כמו גם לאחר נהיגת שטח או 
כבישים משובשים. גלגלים פגומים עלולים 

לגרום לאובדן לחץ האוויר בצמיגים. שים 
לב במיוחד לנזקים כדוגמת:

• חתכים בצמיג	
• ניקובים	
• קרעים בצמיג	
• נפיחויות בצמיג	
• עיוותים או חלודה קשה בגלגלים	

בדוק בצורה סדירה את עומק תעלות 
מדרס הצמיג ואת מצב התעלות לכל רוחב 
הצמיג ובכל היקפו ) עמוד 563(. במידת 

הצורך, סובב את הגלגלים הקדמיים עד 
לעוצר על מנת לבדוק את הצד הפנימי של 

פני הצמיג.
לכל הגלגלים חייב להיות מכסה לשסתום 

האוויר על מנת להגן על השסתום מפני 
לכלוך ולחות. אל תתקין דבר על השסתום 

למעט מכסי שסתומים סטנדרטיים או 
מכסי שסתומים אחרים שאושרו לכך על 

ידי מרצדס. אין להתקין דבר על מכסי 
השסתומים, למשל, מערכות לניטור לחץ 

אוויר בצמיגים.
בדוק בצורה סדירה את לחץ האוויר בכל 
הצמיגים, במיוחד לפני נסיעות ארוכות. 
התאם את לחץ האוויר בצמיגים על פי 

הצורך ) עמוד 565(.
הקפד על ההערות הנוגעות לגלגל החלופי  

) עמוד 579(.

אורך חיי השירות של צמיגים תלוי בגורמים 
שונים, כולל הבאים:

• סגנון הנהיגה	
• לחץ אוויר בצמיגים	
• קילומטרים שאותם עבר הצמיג	

תעלות צמיג

 אזהרה
עומק תעלות מדרס ברמה בלתי 

מספקת משפיע על כושר האחיזה של 
הצמיג.

הצמיג איננו מסוגל עוד להרחיק מים. 
פירוש הדבר שעל פני כבישים רטובים, 

עולה הסכנה של ציפת גלגלים, במיוחד 
כאשר המהירות אינה מותאמת לתנאי 

הנהיגה. קיימת סכנת תאונה.
אם לחץ האוויר בצמיג גבוה או נמוך מדי, 

הצמיגים עלולים להציג רמות שחיקה 
שונות במיקומים שונים על פני המדרס. 

לכן, עליך לבדוק בצורה סדירה את עומק 
התעלות ואת מצבן לרוחב כל הצמיג 

ולמלוא היקפו.
עומק תעלות מדרס ל:

• צמיגי קיץ: 3 מ"מ	
• צמיגי M+S: 4 מ"מ	

מסיבות בטיחות, החלף את הצמיגים 
לפני שהושגה רמת השחיקה המותרת 

בחוק

בחירה, התקנה והחלפת צמיגים
• התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו הסוג 	

ושל אותו יצרן.
• התקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי 	

המידות הנכונות.
• הרץ צמיגים חדשים במהירויות 	

מתונות במהלך 100 הק"מ 
הראשונים. הצמיגים מגיעים 

לביצועיהם המיטביים רק לאחר מרחק 
זה.

• אל תנהג עם צמיגים שלהם עומק 	
תעלות קטן מדי. הדבר מפחית 

משמעותית את כושר האחיזה שלהם 
על כבישים רטובים )ציפת גלגלים(.

פעולה
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• החלף את הצמיגים לאחר פרק זמן 	
שלא יעלה על 6 שנים, ללא קשר 

למידת הבלאי והשחיקה.
הקפד על ההערות הנוגעות לגלגל החלופי  

) עמוד 579(.

צמיגי MOExtended )בעלי תכונות 
המשך פעולה עם נקר(

עם צמיגי MOExtended )בעלי תכונות 
המשך נסיעה עם נקר( אתה יכול להמשיך 
לנהוג ברכב אפילו במקרה של אובדן לחץ 

מוחלט בצמיג אחד או יותר.
בצמיגי MOExtended ניתן להשתמש רק 
בשילוב עם מערכת אזהרה פעילה מפני 
אובדן לחץ אוויר בצמיגים או עם מערכת 

ניטור לחץ אוויר בצמיגים פועלת שנבדקה 
ואושרה ספציפית על ידי מרצדס.

הערות בנוגע לנהיגה עם צמיגי 
MOExtended עם נקר ) עמוד 546(.

 MOExtended כלי רכב בעלי צמיגי   
אינם מצוידים במפעל בערכת 

TIREFIT. לכן, מומלץ לצייד, בנוסף, 
את הרכב ב- ערכת TIREFIT כאשר 

אתה מתקין צמיגים שאינם בעלי 
תכונת המשך נסיעה עם נקר, למשל 

צמיגי חורף. ערכת TIREFIT ניתן 
לרכוש במוסכים המורשים, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.

הפעלה בחורף

הערות כלליות
דאג להגנת רכבך לחורף במוסך מורשה, 

מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.
הקפד על ההערות בפרק "החלפת גלגל" 

) עמוד 570(.

נהיגה עם צמיגי קיץ
בטמפרטורות מתחת ל- 70C+, צמיגי קיץ 
מאבדים מגמישותם ולכן כוח משיכה וכוח 
בלימה. החלף את הצמיגים ברכבך לצמיגי 

M+S. שימוש בצמיגי קיץ בטמפרטורות 
מאוד קרות עלול לגרום להיווצרות קרעים 

ופגמים קבועים ובלתי הפיכים.
חברת מרצדס אינה יכולה לשאת 

באחריות לסוג זה של נזקים.

M+S צמיגי

 אזהרה
צמיגי M + S בעלי עומק תעלות מדרס 

מתחת ל- 4 מ"מ אינם מתאימים 
לשימוש בחורף שכן אין הם מספקים 

רמת אחיזה מספקת. קיימת סכנת 
תאונה.

צמיגי M + S בעלי עומק תעלות מתחת 
ל- 4 מ"מ חובה להחליף.

 ,+70C -בטמפרטורות שמתחת ל
השתמש בצמיגי חורף או בצמיגים 
המתאימים לכל העונות. שני סוגי 

.M+S הצמיגים מזוהים על ידי הסימון
רק צמיגי חורף הנושאים עליהם סמל  

של פתית שלג בנוסף לסימון M+S מבטיח 
את רמת האחיזה הטובה ביותר בכבישים 

חורפיים. רק צמיגים אלו מאפשרים 
 ABS למערכות נהיגה בטיחותית, כדוגמת

ו- תפקוד ®ESP לפעול מיטבית בימי 
החורף. צמיגים אלו פותחו במיוחד לנהיגה 

בשלג.
השתמש בצמיגי M + S של אותו יצרן 
ובעלי אותו מדרס בכל הגלגלים לשם 
שמירה על תכונות התנהגות הכביש.
הקפד תמיד על המהירות המרבית 

המותרת לצמיגי M+S שהתקנת ברכבך.
אם תתקין ברכבך צמיגי M+S שלהם 

מהירות מרבית מותרת נמוכה יותר מזו 
של הרכב, הצב על כך שילוט מתאים 

בשדה הראיה של הנהג, כתזכורת. את 
שניהם ניתן להשיג במוסך מורשה, מומלץ 

במרכז שירות מורשה מרצדס.
בנסיבות אלו, עליך להגביל את מהירות 
הנסיעה המרבית של הרכב באמצעות 

מערכת ספידטרוניק קבוע כך שלא תיווצר 
חריגה מהמהירות המרבית המותרת 

לצמיגי ( M + S עמוד 193(.
:M + S עם התקנתם של צמיגי

ee בדוק את לחץ אוויר בצמיגים 
) עמוד 565(

ee הפעל מחדש של מערכת ניטור לחץ
האוויר בצמיגים ) עמוד 569(.

למידע נוסף בנוגע לנהיגה עם גלגל חלופי, 
ראה ) עמוד 579(.

הפעלת חורף
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שרשראות שלג

 אזהרה
אם התקנת שרשראות שלג על הגלגלים 
הקדמיים, אלו עלולות להתחכך במרכב 

הרכב או רכיבי השלדה. הדבר עלול 
לגרום נזק לצמיגים או לרכב. קיימת 

סכנת תאונה. למניעת מצבים מסוכנים:
• לעולם אל תתקין שרשראות שלג על 	

הגלגלים הקדמיים
• התקן שרשראות שלג על הגלגלים 	

האחוריים.
מסיבות בטיחות, ממליצה חברת מרצדס 
שתשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו 

במיוחד לרכב המרצדס שברשותך, או 
בכאלו בעלי תקן ואיכות תואמים. אם 

אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, אנא 
זכור את הנקודות הבאות:

• לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל 	
שילוב של גלגל/צמיג. שילובי צמיג/

גלגל מותרים ) עמוד 575(.
• השתמש בשרשראות שלג רק כאשר 	

פני הכביש מכוסים לגמרי בשלג. הסר 
את שרשראות השלג מיד כשאפשרי 
כשאתה מגיע לכביש שאיננו מכוסה 

שלג.
• תקנות מקומיות עשויות להגביל את 	

השימוש בשרשראות שלג. שים לב 
לתקנות המתאימות אם ברצונך 

להתקין שרשראות שלג.
• אל תחרוג ממהירות נסיעה מרבית 	

מותרת של 50 קמ"ש.
• 	 Active Body Control בכלי רכב בעלי

)בקרת מרכב אקטיבית – ABC(, אם 
הותקנו שרשראות שלג, אתה חייב 

 לנהוג כאשר הרכב בגובה מוגבה
) עמוד 196(.

בתחילת נסיעה עם שרשראות שלג,    
 ESP® ייתכן ותרצה לנתק את מערכת

) עמוד 75(. באופן זה יתאפשר 
לגלגלים לסבסב בצורה מבוקרת 

וליצור כוח הינע מוגבר )פעולת 
היחלצות(.

למידע נוסף בנוגע לנהיגה עם גלגל חלופי, 
ראה ) עמוד 579(.

לחץ צמיגים

מפרטי לחץ אוויר לצמיגים

 אזהרה
צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי 

מגלמים בהם את הסכנות הבאות:
• הם יכולים להתפוצץ, במיוחד אם 	

הרכב טעון לעייפה או בעת נהיגה 
במהירויות גבוהות.

• הצמיגים עלולים להישחק יתר על 	
המידה ו/או בצורה בלתי אחידה, 

עובדה היכולה להשפיע לרעה על 
יכולת האחיזה של הצמיגים.

• יתכן ותיגרם השפעה חמורה על 	
תכונות הנהיגה, ההיגוי והבלימה.

קיימת סכנת תאונה.
פעל על פי לחצי האוויר המומלצים 

ובדוק אותם בכל הצמיגים, כולל זה של 
הגלגל החלופי:

• מדי שבועיים לפחות	
• אם חל שינוי ברמת העומס הפועלת 	

עליהם
• לפני תחילתה של נסיעה ארוכה	
• עם כל שינוי בתנאי ההפעלה, למשל 	

נהיגת שטח
במידת הצורך, תקן את לחץ האוויר 

בצמיג.

 אזהרה
אם אתה מתקין אביזרים לא מתאימים 

על שסתומי הצמיגים, שסתומי הצמיגים 
עלולים להיות מועמסים יתר על המידה 

ולהתקלקל כתוצאה מזה, דבר היכול 
לגרום לאובדן לחץ אוויר בצמיג. בשל 

תכנונם, אמצעי ניטור לחץ אוויר בצמיגים 
המותקנים לאחר הרכישה מחזיקים את 

שסתום הצמיג פתוח. הדבר יכול גם 
להסתיים באובדן לחץ אוויר בצמיג. 

קיימת סכנת תאונה.
הברג רק את מכסי השסתומים שסופקו 

ספציפית על ידי מרצדס לשסתומי 
הצמיגים המותקנים ברכב שברשותך.

לחץ אוויר בצמיגים
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 אזהרה
אם לחץ האוויר יורד שוב ושוב, יתכן 

והגלגל, השסתום או הצמיג פגום. לחץ 
צמיג שהוא נמוך מדי עלול להסתיים 
בפיצוץ הצמיג. קיימת סכנת תאונה.

• בדוק את הצמיג לקיומם של גופים 	
זרים.

• בדוק האם הצמיג מאבד אוויר או 	
שהשסתום דולף.

אם אינך מסוגל לתקן את הנזק בעצמך, 
פנה לצמיגאי מורשה.

 הערה לאיכות הסביבה
בדוק בקביעות את לחץ האוויר בצמיגים, 

לפחות פעם ב- 14 יום.
טבלת לחצי אוויר, לתנאי נהיגה שונים, 

תמצא בדופן הפנימית של דלתית מכסה 
מילוי מיכל הדלק.

הטבלה בצג הפנימי של דלתית מכסה 
מיכל הדלק עשויה לציין לחצי צמיג לתנאי 

עומס שונים. אלו מוגדרים בטבלה 
כמספרים שונים של נוסעים וכמויות 

מטען.
מספר המושבים בפועל עשויה להשתנות 

– למידע נוסף, ראה נא במסמכי רישום 
הרכב.

אם מידות הצמיג אינן מוגדרות, לחץ 
האוויר המצוין על תווית מידע לחצי אוויר 
בצמיגים ישים לכל הצמיגים המאושרים 

לרכב זה.
אם מידת הצמיג מקדימה את לחץ האוויר 
בצמיג, מידע לחץ האוויר בצמיג שלאחריו 

תקף רק למידת צמיג זו.

השתמש במד לחץ אוויר מתאים לבדיקת 
לחץ האוויר בצמיגים. החזות החיצונית של 

צמיג אינה מאפשרת הסקת מסקנות 
אמינות ביחס ללחץ השורר בו. ברכבים 

המצוידים במערכת ניטור לחץ אוויר 
אלקטרונית, ניתן לבדוק את לחץ האוויר 

במחשב המובנה.
במידת האפשר, תקן את לחץ האוויר 

בצמיגים רק כאשר אלה קרים.
הצמיגים קרים:

• אם הרכב חנה עם הצמיגים מחוץ 	
לקרינת השמש במשך שלוש שעות 

לפחות.
• אם לא נהגו ברכב למרחק העולה על 	

1.6 ק"מ.
בהתאם לטמפרטורה החיצונית, המהירות 

בה אתה נוסע והעומס הפועל על 
הצמיגים, טמפרטורת הצמיגים עשויה 
להשתנות ולכן גם הלחץ השורר בהם 

 .100C 10 לכל kPa )0.1 bar, 1.5 psi( -בכ
הבא זאת בחשבון בעת בדיקת הלחץ של 

צמיגים חמים. תקן את לחץ האוויר רק אם 
זה נמוך מדי לתנאי הפעולה העכשוויים.

נהיגה עם לחץ אוויר בצמיג הגבוה או נמוך 
מדי יכולה:

• לקצר את אורך חיי השירות של 	
הצמיגים

• להגביר את מידת הנזק לצמיגים	
• להיות בעלת השפעה שלילית על 	

התנהגות הכביש של הרכב ולכן על 
בטיחות הנהיגה )למשל, גרימה לציפת 

גלגלים(
ערכי לחצי האוויר בצמיגים, הנתונים    

לעומסים נמוכים בלבד, הם ערכי 
המינימום המעניקים תכונות נסיעה 

נוחות.
מכל מקום, ביכולתך להשתמש 

בערכים אלו גם לעומסים גבוהים יותר. 
אלו לחצים מותרים ואין בהם כדי 

להשפיע לרעה על פעולתו של הרכב.

מערכת אזהרת אובדן לחץ צמיגים
הערות בטיחות חשובות

כאשר הרכב בתנועה, מערכת אזהרת 
אובדן הלחץ בצמיגים מודדת את לחץ 

לחץ אוויר בצמיגים
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הצמיג תוך שימוש במהירות הסיבוב של 
הגלגלים. הדבר מאפשר למערכת לאתר 

אובדני לחץ משמעותיים בצמיג. אם 
מהירות הסיבוב של הגלגל משתנה 

כתוצאה מאובדן לחץ אוויר בצמיג, תופיע 
הודעת אזהרה מתאימה בצג הרב תפקודי.

מערכת אזהרת אובדן לחץ צמיגים אינה 
מזהירה מפני ניפוח לחץ אוויר לא תקין.

הקפד על ההערות הנוגעות ללחצי אוויר 
מומלצים בצמיגים ) עמוד 565(.

אזהרת אובדן לחץ בצמיגים אינה מחליפה 
את הצורך בבדיקה סדירה של לחץ האוויר 

בצמיגים. אפילו אובדן לחץ במספר 
צמיגים בו זמנית לא יכול להתגלות על ידי 

מערכת האזהרה מפני אובדן לחץ.
מערכת האזהרה מפני אובדן לחץ אוויר 

בצמיגים אינה מסוגלת להזהירך במקרה 
של אובדן לחץ פתאומי, לדוגמה, במקרה 

של חדירת חפץ זר. במקרה של אובדן לחץ 
פתאומי, הבא את רכבך לכלל עצירה על 

ידי הפעלה זהירה של הבלמים. הימנע 
מתמרוני היגוי פתאומיים.

פעולתה של מערכת האזהרה מפני אובדן 
לחץ אוויר בצמיגים מוגבלת או מושהית 

אם:
• אם ברכב מותקנות שרשראות שלג.	
• תנאי הכביש הם חורפיים.	
• אתה נוהג על חול או חצץ.	
• אתה מאמץ סגנון נהיגה מאוד 	

ספורטיבי )פניות במהירויות גבוהות או 
נהיגה בשיעורי תאוצה גבוהים(

• אתה נוהג עם עומס גבוה.	
הפעלה מחדש של מערכת אזהרת 

אובדן לחץ צמיגים
הפעל מחדש של מערכת אזהרת אובדן 

לחץ צמיגים אם:
• שינוי לחץ האוויר בצמיגים	
• החלפת גלגלים או צמיגים	
• התקנת גלגלים או צמיגים חדשים	
ee לפני ההתנעה, וודא שלחץ האוויר

בצמיגים מכוונן נכון בכל ארבעת 
הצמיגים, על פי תנאי הפעולה 

הצפוים. לחצי האוויר המומלצים 

בצמיגים מופיעים על טבלה אשר על 
דלתית מכסה מיכל הדלק.

מערכת אזהרת אובדן לחץ אוויר 
בצמיגים יכולה לספק אזהרה אמינה 

רק אם ניפחת לחץ אוויר נכון בצמיגים. 
אם לחץ האוויר שכוונן בצמיגים אינו 

נכון, יימדדו לחצים לא תקינים אלו.
ee שים לב להערות בנוגע ללחץ אוויר

בצמיגים ) עמוד 565(.
ee וודא שהמפתח במצב 2 במתג

ההתנעה. ) עמוד 153(.
ee לחץ על  או  בגלגל ההגה

 .Serv הרב תפקודי לבחירת תפריט
)שירות(

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
Tyre pressure )לחץ אוויר בצמיגים(.

ee. לחץ על לחצן 
 Run Flat Indicator active הודעת

Restart with OK מופיעה בצג הרב 
תפקודי.

אם ברצונך לאשר את ההפעלה מחדש:
ee.  לחץ על לחצן

?Tyre pressure now OK )לחץ 
הצמיגים תקין עכשיו?( מופיעה בצג 

הרב תפקודי.
ee לחץ על לחצן  או   לבחירת

Yes )כן(.
ee.  לחץ על לחצן

 Run Flat Indicator restarted הודעת
)מחוון צמיג נקור הופעל מחדש( 

מופיעה בצג הרב תפקודי.
לאחר שלב לימוד מסוים, מערכת 

אזהרת אובדן לחץ האוויר בצמיגים 
מודדת את הלחץ שהוגדר בכל ארבעת 

הצמיגים.
אם ברצונך לבטל את ההפעלה מחדש:

ee. לחץ על לחצן 
או
ee לחץ( Tyre pressure now OK?

הצמיגים תקין עכשיו?( מופיעה 
הודעה, לחץ על לחצן  או  

.Cancel לבחירת
ee.  לחץ על לחצן

לחץ אוויר בצמיגים
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ערכי לחץ הצמיגים שאוחסנו בהתנעה 
האחרונה ימשיכו להיות מנוטרים.

בקרת לחץ אוויר בצמיגים
הערות בטיחות חשובות

באחריות הנהג לנפח את לחץ הניפוח של 
הצמיג המתאים לצמיג קר המתאים 

לתנאי הפעולה ) עמוד 565(. שים לב 
שלחץ האוויר הנכון בצמיג לתנאי הפעולה 
העכשוויים חייב להילמד תחילה למשגוח 

לחץ האוויר בצמיגים. אם יש אובדן לחץ 
אוויר משמעותי, סף האזהרה של הודעת 

האזהרה מיושר לערך הייחוס שהוכנס. 
הפעל מחדש את משגוח לחץ האוויר 

בצמיגים לאחר כוונון ללחץ אוויר לצמיג 
קר ) עמוד 569(. הלחצים העכשוויים 

נשמרים כערכי ייחוס חדשים. הדבר יבטיח 
שהודעת האזהרה תופיע רק אם לחץ 

האוויר בצמיגים יורד משמעותית.
תפקוד מדידת לחץ האוויר בצמיגים אינו 

מזהיר מפני ניפוח לחץ אוויר לא תקין. 
הקפד על ההערות הנוגעות ללחצי אוויר 

מומלצים בצמיגים ) עמוד 565(.
מערכת האזהרה מפני אובדן לחץ אוויר 

בצמיגים אינה מסוגלת להזהירך במקרה 
של אובדן לחץ פתאומי, לדוגמה, במקרה 

של חדירת חפץ זר. במקרה של אובדן לחץ 
פתאומי, הבא את רכבך לכלל עצירה על 

ידי הפעלה זהירה של הבלמים. הימנע 
מתמרוני היגוי פתאומיים.

אם מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים 
מותקנת, בגלגלי הרכב מותקנים חיישנים 

המנטרים את לחצי האוויר בארבעת 
הצמיגים. מדידת הלחץ בצמיגים מזהירה 
אותך במקרה ויורד הלחץ באחד, או יותר, 

מהצמיגים. ניטור לחץ האוויר בצמיגים 
פועל רק אם מותקנים החיישנים 

המתאימים בכל הגלגלים.
מידע על לחצי האוויר בצמיגים מוצג בצג 
הרב תפקודי. לאחר מספר דקות נהיגה, 

הלחץ הנוכחי בצמיג, של כל צמיג, מופיע 
בצג הרב תפקודי.

ערכי לחץ האוויר המצוינים על ידי המחשב 
המובנה עשויים להיות שונים מאלו 

שנמדדו בעזרת מד לחץ בתחנה דלק. 
לחצי האוויר בצמיגים המוצגים במחשב 

המובנה מתייחסים לאלו שנמדדו בגובה 
פני הים. בגובה רב, ערכי לחץ האוויר 

בצמיגים המצוינים על ידי מד לחץ גבוהים 
מאלו המוצגים על ידי המחשב המובנה. 
במקרה זה, אל תפחית את לחץ האוויר 

מהצמיגים.
פעולת המדידה של לחץ האוויר בצמיגים 

יכולה להיות מושפעת מהפרעות מציוד 
שידור רדיו, לדוגמה אוזניות, רדיו דו-כיווני, 

מופעל בקרבת הרכב.
בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר 

בצמיגים
ee )153 עמוד ( 2 וודא שהמפתח במצב

במתג ההתנעה.
ee לחץ על  או  בגלגל ההגה

 .Serv הרב תפקודי לבחירת תפריט
)שירות(

ee לחץ על לחצן  או  לבחירת
Tyre pressure )לחץ אוויר בצמיגים(.

ee.  לחץ על לחצן
הלחץ העכשווי של כל גלגל יוצג עתה 

בצג הרב תפקודי.
אם הרכב חנה לפרק זמן העולה על 20 

 Tyre pressures will דקות, תופיע הודעת
 be displayed after a few minutes of

driving )לחצי האוויר יוצגו לאחר מספר 
דקות נהיגה(.

לאחר פרק זמן הלימוד, ניטור לחץ האוויר 
בצמיגים מזהה אוטומטית את הגלגלים 
החדשים או החיישנים החדשים. כל עוד 

איתור ברור של ערכי לחץ האוויר בצמיגים, 
בצמיגים הפרטניים, אינו אפשרי, מופיעה 

 Tyre pressure monitor active הודעת
)ניטור לחץ האוויר בצמיגים פעיל( במקום 
תצוגת לחץ האוויר בצמיגים. לחצי האוויר 

בצמיגים מנוטרים כבר.
הודעות אזהרה של משגוח לחץ 

האוויר בצמיגים
אם ניטור לחץ האוויר בצמיג מאתר אובדן 
לחץ משמעותי באחד או יותר מהצמיגים, 
מופיעה הודעת אזהרה בצג הרב תפקודי. 

נשמע גם אות אזהרה קולי ונורת האזהרה 
של לחץ האוויר בצמיגים נדלקת בלוח 

המחוונים.

לחץ אוויר בצמיגים
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כל צמיג המושפע מאובדן לחץ משמעותי 
מודגש בצג הלחצים.

ee Please correct tyre אם מופיעה הודעת
pressure )אנא תקן את לחץ האוויר( 

בצג הרב תפקודי, בדוק את לחץ 
האוויר בארבעת הצמיגים ותקן על פי 

הצורך.
אם הוצלבו הגלגלים ברכב, עלול    

הלחץ, לפרק זמן קצר, להיות מוצג 
במיקום הלא נכון. הדבר מתוקן לאחר 

מספר דקות נסיעה ולחץ האוויר 
בצמיגים מוצג במיקומים הנכונים.
הפעלה מחדש של מערכת מדידת 

לחץ האוויר בצמיגים
כאשר אתה מפעיל מחדש את מערכת 

מדידת הלחץ בצמיגים, כל הודעות 
האזהרה נמחקות ונורות האזהרה כבות. 
מערכת הניטור משתמשת בלחץ האוויר 

המוגדר עכשווית כערכי הייחוס לניטור. 
ברוב המקרים, מערכת ניטור הלחץ 

בצמיגים תאתר אוטומטית את ערכי 
הייחוס החדשים לאחר ששינית את לחצי 

האוויר בצמיגים. מכל מקום, אתה גם יכול 
להגדיר ערכי ייחוס ידנית, כמתואר כאן.

ee השתמש בטבלה שבצדה הפנימי של
דלתית מכסה מילוי הדלק על מנת 
לוודא שהלחץ בצמיגים מוגדר נכון 

בכל ארבעת הצמיגים בהתאמה 
לתנאי הנהיגה הנוכחיים.

שים לב להערות בנוגע ללחץ אוויר 
בצמיגים ) עמוד 565(.

ee וודא שהמפתח במצב 2 במתג
ההתנעה.

ee לחץ על  או  בגלגל ההגה
 .Serv הרב תפקודי לבחירת תפריט

)שירות(
ee לחץ על לחצן  או  לבחירת

Tyre pressure )לחץ אוויר בצמיגים(.
ee. לחץ על לחצן 

הצג הרב תפקודי מראה את לחץ 
האוויר העכשווי של הצמיגים 

 Tyre pressures הפרטניים או בהודעת
 will be displayed after a few minutes
of driving )לחצי האוויר בצמיגים יוצגו 

כעבור מספר דקות של נסיעה(.

ee. לחץ על הלחצן 
 Use current pressures as new הודעת

reference values )השתמש בלחצים 
הנוכחיים כערכי ייחוס חדשים( מופיעה 

בצג הרב תפקודי.
אם ברצונך לאשר את ההפעלה מחדש:

ee. לחץ על לחצן 
 Tyre press. monitor restarted הודעת
)משגוח לחץ האוויר בצמיגים הופעל 

מחדש( מופיעה בצג הרב תפקודי.
לאחר נהיגה של מספר דקות, 

המערכת בודקת האם לחצי האוויר 
העכשוויים בצמיגים נמצאים בתחום 

המוגדר. לחצי האוויר החדשים 
בצמיגים מאושרים אז כערכי ייחוס 

ומנוטרים.
אם ברצונך לבטל את ההפעלה מחדש:

ee. לחץ על לחצן 
ערכי לחץ הצמיגים שאוחסנו בהתנעה 

האחרונה ימשיכו להיות מנוטרים.
אישור סוג רדיו לניטור לחצי האוויר 

בצמיגים

מספר אישור רדיומדינה 
1489-10-4415ברזיל 

MRXMERCTX1 :דגם
TRAדובאי 

מספר רישום: 0016161/08
מספר רישום: 0016162/08

DA0047074/10 :מס' יבואן
MR5527 ANRT 2010/ 27.מרוקו 

 April 2010 MR5526 ANRT
27 / 2010 באפריל 2010

ESD-1105558Cפיליפינים
התאמה לתקן -IDA N0140סינגפור
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דרום 

אפריקה
TA-2008/1068
TA-2008/1069
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החלפת גלגל

צמיג נקור
 מידע על התהליך במקרה של נקר 

) עמוד 546(. מידע תמצא גם ב- "נהיגה 
עם צמיגי MOExtended במקרה של נקר".

הצלבת גלגלים

 אזהרה
הצלבת הגלגלים הקדמיים והאחוריים 

עלולה לשבש בצורה חמורה את תכונות 
הנהיגה אם לגלגלים או לצמיגים יש 

מידות שונות. רכיבי בלמי הגלגלים או 
המתלים עלולים להינזק אף הם. קיימת 

סכנת תאונה.
הצלב גלגלים קדמיים ואחוריים רק אם 
לגלגלים ולצמיגים יש את אותן המידות.

ברכבים המצוידים במערכת ניטור לחץ   
אוויר בצמיגים, בגלגל מותקנים רכיבים 

אלקטרוניים.
אין להשתמש בכלי החלפת גלגל 

באזור שסתום האוויר שכן אלו עלולים 
להסב נזק לרכיבים האלקטרוניים.

דאג להחלפת הצמיגים במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס.
הצלבת גלגלים קדמיים ואחוריים בעלי 

מידות שונות יכולים לגרום לפקיעת 
תקפותו של אישור ההפעלה הכללי של 

הרכב.
שים תמיד לב להוראות והערות הבטיחות 

בעת החלפת גלגל למופיע בפרק 
"החלפת גלגל" ) עמוד 571(.

בצמיגים הקדמיים והאחוריים נוצרות 
תבניות שחיקת תעלות שונות, תלוי בתנאי 

הפעולה.
הצלב בין הגלגלים לפני שהספיקה 

להיווצר תבנית שחיקה ברורה בצמיגים. 
בצורה אופיינית, הצמיגים הקדמיים 

נשחקים יותר בכתפיים והצמיגים 
האחוריים במרכז המדרס.

בכלי רכב שלהם גלגלים קדמיים ואחוריים 
בעלי אותן מידות, אתה יכול להצליב את 

הגלגלים כל 5,000 עד 10,000 ק"מ, תלוי 
בדרגת השחיקה. שמור על כיוון הסיבוב 

של הצמיג.
נקה את משטחי המגע של הגלגל ודיסקת 

הגלגל בכל החלפת גלגל. בקוד את לחץ 
האוויר ובמידת הצורך, הפעל מחדש את 

מערכת האזהרה מפני אובדן לחץ 
בצמיגים או את מערכת ניטור הלחץ.

כיוון סיבוב
צמיגים בעלי כיוון סיבוב ספציפי מעניקים 

יתרונות נוספים, לדוגמה, אין סכנה לציפת 
גלגלים על כבישים רטובים. מיתרונות אלו 

תהנה רק אם תקפיד על כיוון הסיבוב 
הנכון שלהם.

חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסיבוב 
הנכון.

אחסון גלגלים
צמיגים שאינם בשימוש אחסן במקום 

קריר, יבש ועדיף חשוך. הגן על הצמיגים 
מפני שמן, משחת סיכה, בנזין וסולר.

ניקוי הגלגלים

 אזהרה
סילון הלחץ בנחיר מעגלי )מגרד לכלוך( 

יכול להסב נזק שאינו נראה לעין 
לצמיגים ולרכיבי השלדה. רכיבים פגומים 

יכולים לגרום לשכל בתלי צפוי. קיימת 
סכנת תאונה.

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ ללא 
סילונים מעגליים לניקוי הרכב. דאג 

מיידית להחלפת צמיגים או רכיבי שלדה 
פגומים.

החלפת גלגל
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התקנת גלגל
הכנת הרכב

ee עצור את הרכב על קרקע אופקית
וישרה, קשיחה שאינה מחליקה.

ee הסר עומס מהרכב. במגבה ניתן
להשתמש רק כאשר הרכב ללא מטען.

ee.שלב ידנית את בלם החניה החשמלי
ee הבא את הגלגלים הקדמיים למצב

נסיעה ישרה לפנים.
ee שלב את תיבת ההילוכים להילוך 

.P חניה
ee.דומם את המנוע
ee הוצא :KEYLESS-GO רכבים ללא

את המפתח ממתג ההתנעה.
ee פתח את :KEYLESS-GO רכבים עם

דלת הנהג.
לאלקטרוניקת הרכב יש מצב 0, שהוא 

זהה לזה כמו הוצאת המפתח.
ee :KEYLESS-GO רכבים עם מערכת

הוצא את לחצן Start/Stop ממתג 
ההתנעה ) עמוד 153(.

ee אם כלולה באבזור הרכב, הוצא את
ערכת תיקוני החירום מהרכב.

ee אבטח את הרכב כדי למנוע את
תזוזתו.

מלבד מספר גרסאות ספציפיות    
למדינה, רכבים אינם מצוידים בערכת 

כלים להחלפת גלגל. למידע באשר 
לכלים הנדרשים להחלפת גלגל 

ברכבך, פנה למוסך מורשה, מומלץ 
למרכז שירות רמצדס.

כלים הכרחיים להחלפת גלגל יכולים 
לכלול, לדוגמה:

• מגבה	
• סד עצירה לגלגל	
• מפתח גלגלים	

אבטח את הרכב מפני תנועה

אם רכבך מצויד בסד לגלגל, ניתן למצוא 
אותו בערכת כלי העבודה ) עמוד 545(.

סד העצירה המתקפל הוא אמצעי 
אבטחה נוסף למניעת תזוזת הרכב, 

לדוגמה בעת החלפת גלגל.
ee.)1( קפל את שני הלוחות מעלה
ee.)2( קפל החוצה את הלוח התחתון
ee הובל את הרגליות של הלוח התחתון

עד הסוף לתוך הפתחים בלוח הבסיס 
.)3(

החנה את הרכב על קרקע אופקית וישרה
ee על קרקע אופקית וישרה: הצב סדי

עצירה, או אמצעים מקבילים להם, 
לפני ואחרי הגלגל האלכסוני לזה 

שאותו ברצונך להחליף.

החלפת גלגל
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אבטחת הרכב על מורדות מתונים.
ee במורדות מתונים: הנח סדים או

אמצעים מתאימים אחרים לפני 
הגלגלים של הסרן הקדמי והאחורי.

הגבהת הרכב

 אזהרה
אם אינך ממקם נכונה את המגבה 

בנקודת ההגבהה המתאימה של הרכב, 
המגבה עלול להחליק כאשר הרכב 

מוגבה. קיימת סכנת פציעה.
מקם את המגבה רק בנקודת ההגבהה 

המתאימה של הרכב. בסיס המגבה חייב 
להיות אנכי, הישר מתחת לנקודת 

ההגבהה של הרכב.
חובה להקפיד על הבאים בזמן הגבהה 

הרכב:
• להגבהת הרכב, השתמש רק במגבה 	

הספציפי של הרכב אשר נבדק ואושר 
על ידי מרצדס. אם ייעשה בו שימוש 

בצורה לא נכונה, המגבה עלול 
להתהפך כאשר הרכב מוגבה.

• המגבה נועד רק להגבהת ותמיכת 	
הרכב לפרקי זמן קצרים כאשר 

מחליפים את הגלגל. אין המגבה 
מתאים לביצוען של עבודות אחזקה 

מתחת לרכב.
• הימנע מהחלפת גלגל בשיפועים 	

עולים או יורדים.
• לפני הגבהת הרכב, אבטח אותו מפני 	

תנועה על ידי הפעלת בלם החניה 
והנחתם של סדי עצירה. לעולם אל 

תשחרר את בלם החניה בעוד הרכב 
מוגבה.

• חובה להציב את המגבה רק על קרקע 	
יציבה, אופקית וישרה. על קרקע רכה 

וחופשית, חובה להשתמש במשטח 
 מתחת למגבה.

על משטח חלקלק, חובה להשתמש 
במשטח בלתי מחליק, למשל שטיחון 

גומי.
• אין להשתמש בגושי עץ או בדומיהם 	

להם כאמצעי תמיכה למגבה. אחרת, 
המגבה לא יהיה מסוגל להגיע לכושר 

ההגבהה המוגדר בגלל הגובה המוגבל.
• וודא שהמרחק בין תחתית הצמיגים 	

לבין הקרקע אינו עולה על 3 ס"מ.
• לעולם אל תניח את ידיך או רגלך 	

מתחת לרכב מוגבה.
• לעולם אין לשכב מתחת לרכב מוגבה.	
• לעולם אין להתניע את המנוע כאשר 	

הרכב מוגבה.
• לעולם אל תפתח או תסגור דלת או 	

את דלת תא המטען כאשר הרכב 
מוגבה.

• וודא שאין אף אחד בתוך הרכב בעת 	
הגבהתו.

ee בעזרת מפתח הגלגלים )1(, שחרר
כסיבוב שלם את הברגים בגלגל 

שברצונך להחליף. אל תשחרר את 
הברגים לגמרי.

החלפת גלגל



573
ם

לי
לג

וג
ם 

גי
מי

צ

נקודות ההגבהה ממוקמות ממש מאחורי 
קשת הגלגל הקדמי וממש לפני קשתות 

הגלגלים האחוריים )חצים(.

)AMG כיסויים, קדמי )דוגמה: רכבים עם ציוד
 :AMG וכלי רכב בעלי ציוד AMG רכבי
לרכב יש כיסויים המתוקנים ליד נקודות 
ההגבהה בספים החיצוניים כדי להגן על 

מרכב הרכב.
ee :AMG ורכבים בעלי ציוד AMG רכבי

קפל את המכסה )2( כלפי מעלה.

ee הצב את המגבה )4( בנקודת ההגבהה
.)3(

דוגמה
ee וודא שבסיס המגבה ממוקם אנכית

מתחת לנקודת ההגבהה.
ee סובב את הידית )5( ימינה עד שהמגבה

)4( יישב לגמרי על נקודת ההגבהה )3( 
והבסיס של המגבה ישוב בצורה 

אחידה על הקרקע.
ee המשך לסובב את ידית המגבה )5( עד

שהצמיג מתרומם 3 ס"מ לכל היותר 
מעל הקרקע.

הסרת גלגל
רכבי AMG: במהלך הסרה ומיקום   

מחדש של הגלגל, חישוק הגלגל יכול 
לחבוט בדיסקת הבלימה הקרמית 
ולהסב לה נזק. לכן, נקוט באמצעי 

זהירות ובקש מאדם נוסף שיסייע לך. 
לחילופין, אתה יכול להשתמש בפין 

מרכוז שני.
אל תניח את בורגי הגלגל בחול או   

בלכלוך. התבריגים של בורגי הגלגל 
וטבור הגלגל עלולים להינזק בזמן 

הידוק הברגים.

ee שחרר לגמרי את הבורג העליון של
הגלגל.

החלפת גלגל
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ee הברג את פין המרכוז )1( לתוך התבריג
במקום בורג הגלגל.

ee.שחרר את יתרת בורגי הגלגל
ee.הוצא את הגלגל

התקנת גלגל חדש

 אזהרה
בורגי גלגל עם שמן או משחת סיכה, או 

בורגי גלגל פגומים/תבריגי טבור עלולים 
לגרום להשתחררות בורגי הגלגל. 

כתוצאה, אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי 
נסיעה. קיימת סכנת תאונה.

לעולם אל תמרח את בורגי הגלגל 
במשחת סיכה. במקרה של נזק 

לתבריגים, פנה למוסך מורשה, מומלץ 
למרכז שירות מורשה מרצדס. דאג 

להחלפת/חידוש בורגי הגלגל הפגומים 
או תבריגי הטבור. אל תמשיך בנסיעה.

 אזהרה
אם תהדק את בורגי הגלגל או אומי 

הגלגל כאשר הרכב מוגבה, המגבה עלול 
להתהפך. קיימת סכנת פציעה.

הדק את בורגי הגלגל או אומי הגלגל רק 
כאשר הרכב על הקרקע.

שים תמיד לב להוראות והערות הבטיחות 
בפרק "החלפת גלגל" ) עמוד 570(.

השתמש רק בבורגי גלגלים המיועדים 
לגלגל ולרכב. מסיבות בטיחות, חברת 

מרצדס ממליצה שתשתמש רק בבורגי 
גלגלים אשר נבדקו ואושרו לרכבי מרצדס 

ולגלגל המסוים.
רכבי AMG: במהלך הסרה ומיקום   

מחדש של הגלגל, חישוק הגלגל יכול 
לחבוט בדיסקת הבלימה הקרמית 
ולהסב לה נזק. לכן, נקוט באמצעי 

זהירות ובקש מאדם נוסף שיסייע לך. 
לחילופין, אתה יכול להשתמש בפין 

מרכוז שני.

ee נקה את שטח המגע שבין הגלגל
לטבור.

ee החלק את הגלגל שאותו יש להחליף
על פין המרכוז ודחוף אותו פנימה.

ee.הדק את בורגי הגלגלים בכוח היד
ee.הברג החוצה את פין המרכוז
ee.הדק את בורג הגלגל האחרון בכוח היד
ee :כלי רכב עם גלגל חלופי מתקפל

מידות הגלגל/הצמיג וסוג הצמיג של 
הגלגל החלופי והגלגל שיש להחליף 

עשויות להשתנות ) עמוד 581(. רק 
אז הנמך את הרכב.

הנמכת הרכב

 אזהרה
הגלגלים עלולים להשתחרר אם אומי 

הגלגל והברגים אינם מהודקים למומנט 
המוגדר. קיימת סכנת תאונה.

לאחר החלפת גלגל, דאג מייד לבדיקת 
מומנט ההידוק אצל צמיגאי מורשה או 

במוסך מורשה.

החלפת גלגל
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ee כדי לעשות זאת, סובב את ידית
המגבה שמאלה )נגד כיוון השעון( עד 

שהרכב יימצא שוב בבטחה על 
הקרקע.

ee.הנח את המגבה בצד
ee הדק בהצלבה ובצורה אחידה את בורגי

הגלגל, על פי הסדר המצוין ))1( עד 
.))5(

.130Nm מומנט ההידוק חייב להיות
ee סובב חזרה את המגבה למצבו

המקורי.
ee אחסן חזרה את המגבה ושאר כלי

העבודה בתא המטען.
ee :AMG ורכבים עם ציוד AMG רכבי

הכנס את המכסה אל תוך הסף 
החיצוני.

ee בדוק את לחץ האוויר של הגלגל שזה
עתה הותקן והתאם על פי הצורך.

 הקפד על לחץ אוויר המומלץ בצמיגים
) עמוד 565(.

כלי רכב עם מערכת בקרת לחץ אוויר    
בצמיגים: כל הגלגלים המותקנים 
חייבים להיות מצוידים בחיישנים 

פעילים.

שילובי גלגלים וצמיגים

הערות כלליות
מסיבות בטיחות, חברת מרצדס   

ממליצה שתשתמש רק בגלגלים 
ובצמיגים אשר אושרו במיוחד לרכב 

המרצדס שלך.
צמיגים אלו הותאמו במיוחד למערכות 
הבקרה של רכבך, כמו ABS או תפקוד 

®ESP ואשר נושאות את הסימונים 

הבאים:
• MO = מקורי של מרצדס	
• MOE = הארכה מקורית של מרצדס 	

)עם תכונות של המשך נסיעה עם 
נקר(

• MO1 = מקורי של מרצדס )רק 	
בצמיגי AMG מסוימים(

בצמיגים בעלי הארכה מקורית של 
מרצדס יש להשתמש רק על גלגלים 

שאושרו לכך במיוחד על ידי חברת 
מרצדס.

השתמש רק בצמיגים, גלגלים או 
אביזרים שנבדקו ואושרו על ידי 

מרצדס. תכונות מסוימות כדוגמת 
התנהגות כביש, רעשי נסיעה, רעשי 

פליטה או תצרוכת דלק עלולות להיות 
מושפעות לרעה. בנוסף, בנסיעה עם 
מטען, שינויים במידות הצמיג עלולים 

לגרום לצמיגים לבוא במגע עם המרכב 
ורכיבי הסרן. הדבר עלול לגרום נזק 

לצמיגים או לרכב.
חברת מרצדס אינה נושאת באחריות 

לכל נזק הנובע משימוש בצמיגים, 
גלגלים או אביזרים השונים מאלו 

שנבדקו ואושרו.
מידע נוסף על גלגלים וצמיגים 

ושילובים מאושרים ניתן להשיג בכל 
מוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס.
צמיגים משופצים לא נבדקו וגם לא   

הומלצו על ידי מרצדס, שכן לא תמיד 
ניתן לאתר בהם נזקים קודמים. 

כתוצאה, חברת מרצדס לא תוכל 
לערוב לבטיחות הרכב במידה ויותקנו 

ברכב צמיגים משופצים. אל תתקין 
צמיגים משומשים אם אין ברשותך 

מידע ביחס לשימוש הקודם בהם.
גלגלים גדולים: ככל שרוחב החתך של   
מידות גלגל מסוימות, כך נמוכה נוחות 

הנסיעה על פני כבישים משובשים. 
נוחות הגלילה ונוחות המתלים 
מופחתת וישנה סכנה מוגברת 

לגרימת נזק לגלגלים ולצמיגים 
כתוצאה מנהיגה מעל פני מכשולים.

סקירת הקיצורים בהם נעשה שימוש 
בטבלאות הצמיגים הבאות:

• BA: שני הסרנים	
• FA: סרן קדמי	
• RA: סרן אחורי	

טבלת לחצי האוויר המומלצים לתנאי 
נהיגה שונים, תמצא בדופן הפנימית של 
דלתית מכסה מילוי מיכל הדלק. למידע 
 נוסף בנוגע ללחצי אוויר בצמיגים, ראה 

) עמוד 565(. בדוק בקביעות את לחץ 
האוויר בצמיגים, רק כאשר הצמיגים קרים.

שילובי גלגלים וצמיגים
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הערות על אבזור הרכב – צייד תמיד את 
הרכב:

• בצמיגים בעלי אותן מידות על אותו 	
סרן )שמאל/ימין(

• באותם סוגי צמיגים באותה העת 	
)צמיגי קיץ, צמיגי חורף, צמיגי 

)MOExtended tyres
כלי רכב בעלי צמיגי MOExtended אינם 
מצוידים במפעל בערכת TIREFIT. לכן, 

מומלץ לצייד, בנוסף, את הרכב ב- ערכת 
TIREFIT כאשר אתה מתקין צמיגים 

שאינם בעלי תכונת המשך נסיעה עם נקר, 
למשל צמיגי חורף. ערכת TIREFIT ניתן 

לרכוש במוסכים המורשים, מומלץ במרכז 
שירות מורשה מרצדס.

לא כל שילובי הגלגלים/צמיגים ניתנים    
להתקנה במפעל בכל המדינות.

שילובי גלגלים וצמיגים
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צמיגים
SL 350

צמיגי קיץ
R17

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 BA: 255/45 R17 98 YBA: 8.0 J x 17 H2 ET 30

R18

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 BA: 255/40 R18 95 YBA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5

 BA: 255/40 R18 95 Y MOExtended1BA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5
 FA: 255/40 R18 95 YFA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5
RA: 285/35 R18 97 Y2RA: 9.5 J x 18 H2 ET 47.5

 FA: 255/40 R18 95 Y MOExtended1FA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5
RA: 285/35 R18 97 Y MOExtended1, 2RA: 9.5 J x 18 H2 ET 47.5

R19

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 FA: 255/35 R19 96 Y XL3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

 RA: 285/30 R19 98 Y XL2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 47.5
 FA: 255/35 R19 96 Y XL MOExtended1, 3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

 RA: 285/30 R19 98 Y XL MOExtended1, 2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 47.5
 FA: 255/35 R19 96 Y XL3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

RA: 285/30 R19 98 Y XL2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 48
 FA: 255/35 R19 96 Y XL MOExtended1, 3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

RA: 285/30 R19 98 Y XL MOExtended1, 2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 48

1 צמיגי MOExtended )בעלי תכונות המשך הפעלה עם נקר( רק בשילוב עם מערכת אזהרה פעילה על 
אזהרה מפני אובדן לחץ אוויר או מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים.

2 השימוש בשרשראות שלג אינו מורשה. שים לב להערות בפרק "שרשראות שלג".
3 הקפד על הערות ב- "גלגלים גדולים" בפרק שילובי גלגלים/צמיגים.

שילובי גלגלים וצמיגים
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צמיגי חורף
R17

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
BA: 255/45 R17 98 V M+Si BA: 8.0 J x 17 H2 ET 30

R18

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
BA: 255/40 R18 99 V XL M+Si BA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5

 BA: 255/40 R18 99 V XL M+Si 
 MOExtended1BA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5

SL 500
צמיגי קיץ

R18

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 FA: 255/40 R18 95 YFA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5
FA: 285/35 R18 97 Y2RA: 9.5 J x 18 H2 ET 47.5

 FA: 255/40 R18 95 Y MOExtended1FA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5
RA: 285/35 R18 97 Y MOExtended1, 2RA: 9.5 J x 18 H2 ET 47.5

R19

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 FA: 255/35 R19 96 Y XL3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

RA: 285/30 R19 98 Y XL2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 47.5
 FA: 255/35 R19 96 Y XL MOExtended1, 3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

RA: 285/30 R19 98 Y XL MOExtended1, 2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 47.5
 FA: 255/35 R19 96 Y XL3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

RA: 285/30 R19 98 Y XL2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 48
 FA: 255/35 R19 96 Y XL MOExtended1, 3FA: 8.5 J x 19 H2 ET 35.5

RA: 285/30 R19 98 Y XL MOExtended1, 2, 3RA: 9.5 J x 19 H2 ET 48

1 צמיגי MOExtended )צמיגים בעלי יכולת המשך פעולה עם נקר( רק בשילוב עם מערכת אזהרת אובדן לחץ 
אוויר בצמיגים פעילה, או ניוטר לחץ האוויר בצמיגים.

2 השימוש בשרשראות שלג אינו מורשה. שים לב להערות בפרק "שרשראות שלג".
3 הקפד על הערות ב- "גלגלים גדולים" בפרק שילובי גלגלים/צמיגים.

שילובי גלגלים וצמיגים
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צמיגי חורף
R18

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
BA: 255/40 R18 99 V XL M+Si BA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5

BA: 255/40 R18 99 V XL M+Si 
 MOExtended1BA: 8.5 J x 18 H2 ET 35.5

AMG רכבי
צמיגי קיץ

R19/R20

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 FA: 255/35 ZR19 (96 Y) XL3FA: 9.0 J x 19 H2 ET 27
RA: 285/30 ZR19 (98 Y) XL3RA: 10.0 J x 19 H2 ET 48
 FA: 255/35 ZR19 (96 Y) XL3FA: 9.0 J x 19 H2 ET 27

RA: 285/30 ZR20 (99 Y) XL2, 3RA: 10.0 J x 20 H2 ET 48
צמיגי חורף

R19

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
 FA: 255/35 R19 96 V XL M+Si 3FA: 9.0 J x 19 H2 ET 27

RA: 285/30 R19 98 V XL M+Si 3RA: 10.0 J x 19 H2 ET 48

גלגל חלופי 

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מידות הגלגל/הצמיג וסוג הצמיג של 
הגלגל החלופי והגלגל שיש להחליף 

עשויות להשתנות. התקנת גלגל חלופי 
יכולה לשבש בצורה חמורה את מאפייני 

הנהיגה. קיימת סכנת תאונה.
למניעת מצבים מסוכנים:

• התאם את סגנון נהיגתך ופעל 	
בזהירות.

• לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי 	
אחד אם מידותיו שונות מאלו של 

הגלגל המוחלף.
• השתמש בגלגל חלופי לפרק זמן 	

קצר בלבד אם מידותיו שונות מאלו 
של הגלגל המוחלף.

• 	.ESP® אל תנתק את מערכת
• דאג להחלפת הגלגל החלופי במוסך 	

המורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס הקרוב ביותר. וודא 
שמידות הגלגל/הצמיג וסוג הצמיג 

נכונים.

1 צמיגי MOExtended )צמיגים בעלי יכולת המשך פעולה עם נקר( רק בשילוב עם מערכת אזהרת אובדן לחץ 
אוויר בצמיגים פעילה, או ניוטר לחץ האוויר בצמיגים.

3 הקפד על הערות ב- "גלגלים גדולים" בפרק שילובי גלגלים/צמיגים.
2 השימוש בשרשראות שלג אינו מורשה. שים לב להערות בפרק "שרשראות שלג".

שילובי גלגלים וצמיגים
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כאשר נעשה שימוש בגלגל חלופי או 
בגלגל חלופי בעל מידה שונה, אסור לחרוג 

ממהירות נסיעה של 80 קמ"ש.
אין להתקין שרשראות שלג על גלגלי 

חירום.

הערות כלליות
בדוק בצורה סדירה את הלחץ בכל 

הגלגלים, כולל הגלגל החלופי, במיוחד 
לפני נסיעות ארוכות וכוונן את הלחץ 

כנדרש ) עמוד 565(.
הערך הישים נמצא על הגלגל או תחת 

הכותרת "מפרטים" ) עמוד 582(.
גלגל חלופי  ניתן להתקין גם נגד כיוון 

הסיבוב. שים לב למגבלות זמן השימוש 
כמו גם למגבלות המהירות המוגדרות 

לגלגל חלופי.
החלף את הצמיגים לאחר פרק זמן שלא 

יעלה על 6 שנים, ללא קשר למידת הבלאי 
והשחיקה. האמור מתייחס גם לגלגל 

החלופי.
כאשר אתה נוהג עם גלגל חלופי    

מתקפל, מערכת האזהרה מפני אובדן 
לחץ בצמיגים אינה יכולה לפעול 

בצורה אמינה.
הפעל מחדש את מערכת האזהרה 

מפני אובדן לחץ אוויר בצמיגים/
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים רק 

כאשר הצמיג הפגום הוחלף בגלגל 
חדש.

רכבים עם מערכת ניטור לחץ אוויר 
בצמיגים: לאחר התקנת הגלגל החלופי, 
המערכת עדיין תציג את לחץ הצמיג של 
הגלגל שהוסר למשך מספר דקות. הערך 

המוצג של הגלגל החלופי אינו זהה לזה 
של לחץ הגלגל הנוכחי, גלגל חלופי.

הסרת הגלגל החלופי

כלי רכב בעלי גלגל חלופי מתקפל
ee.פתח את תא המטען
ee פתח את חוצץ תא המטען 

) עמוד 105(.
ee הוצא את השקית עם הגלגל החלופי

המתקפל )1(

כלי רכב עם גלגל חלופי
הגלגל החלופי ארוז בשקית )1( ומאובטח 

בתא המטען.
ee.פתח את תא המטען
ee פתח את חוצץ תא המטען 

) עמוד 105(.
ee שחרר את רצועת המיחה )2( בשני

הצדדים.
ee שחרר את ווי קפיץ האחיזה )3( של

רצועת המתיחה )2( מתוך האוחזים.
ee הוצא את השקית )1( עם הגלגל

החלופי.
ee פתח את השקית )1( והוצא את הגלגל

החלופי.
מידע בנוגע לערכת הכלים להחלפת גלגל 

 ניתן למצוא בפרק "היכן אמצא את..." 
) עמוד 545(.

שילובי גלגלים וצמיגים
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ניפוח גלגל חלופי מתקפל 
נפח את הגלגל החלופי המתקפל   

באמצעות מדחס ניפוח צמיגים לפני 
הנמכת הרכב. אחרת, חישוק הגלגל 

עלול להינזק.
אל תפעיל את מדחס ניפוח הצמיג   

במשך יותר משמונה דקות ברציפות. 
אחרת הוא עלול להתחמם יתר על 

המידה.
ניתן להשתמש שוב במדחס ניפוח 

הצמיג לאחר שזה התקרר.

ee התקן את הגלגל החלופי המתקפל
כמתואר ) עמוד 571(.

את הגלגל החלופי המתקפל חובה 
להתקין לפני ניפוחו.

ee משוך את המחבר )4( וצינור האוויר
הגמיש החוצה מהמארז.

ee הסר את המכסה מהשסתום שעל
הגלגל החלופי המתקפל.

ee הברג את האום האחוד )1( על צינור
האוויר הגמיש שעל השסתום.

ee וודא שמתג ההפעלה/ניתוק )5( של
מדחס הניפוח נמצא במצב 0.

ee הכנס את התקע )4( לשקע של מצת
הסיגריות או לשקע אספקת חשמל 

12V ברכבך.
הקפד על ההערות הנוגעות למצת 

הסיגריות ) עמוד 518(. שים לב 
 להערות על גבי שקעי החשמל 

) עמוד 518(.
ee1 סובב את מפתח ההתנעה למצב 

) עמוד 153(.

ee )5( לחץ על מתג ההפעלה/ניתוק
.I במדחס ניפוח הצמיגים למצב

מדחס ניפוח הצמיגים מופעל. הצמיג 
מתנפח. את לחץ האוויר בצמיג 

קוראים במד לחץ )3(.
ee.נפח את הצמיגים ללחץ המומלץ

לחץ האוויר המוגדר לצמיג מוטבע 
בצהוב על גלגל החלופי.

ee כאשר מושג לחץ האוויר המומלץ, לחץ
על מתג ההפעלה/ניתוק )5( שעל 

משאבת האוויר החשמלית למצב 0.
מדחס ניפוח הצמיגים מופסק.

ee.)0 סגור את מתג ההתנעה )מצב
ee ,אם לחץ האוויר גבוה מהלחץ המוגדר

פתח את לחצן שחרור הלחץ )2( עד 
להשגת לחץ האוויר הנכון.

ee שחרר את אום הסבבת )1( על צינור
האוויר הגמיש מהשסתום.

ee הברג שוב את המכסה על שסתום
הגלגל החלופי המתקפל.

ee אחסן את התקע )4( ואת צינור האוויר
הגמיש בחלק התחתון של בית 

המדחס.
ee.אחסן ברכב את מדחס ניפוח הצמיג

שילובי גלגלים וצמיגים
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מפרטים טכניים
)AMG כל הדגמים )למעט רכבי

גלגל חלופי מתקפל

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
175/55- 18 95 P

350 kPa(3.5 bar/51 psi) :6.0לחץ אוויר בצמיגים B x 18 H2 ET 25
AMG רכבי

גלגל חלופי מתקפל

גלגלים מסגסוגת קלהצמיגים 
175/50- 19 97 P

350 kPa (3.5 bar/51 psi) :6.5לחץ אוויר בצמיגים B x 19 H2 ET 14

שילובי גלגלים וצמיגים
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מידע שימושי
ספר הוראות הפעלה זה מתאר את כל    

הדגמים, הסדרות וציוד אופציונאלי 
לרכבך שהיה זמין בעת הורדת הספר 

לדפוס. קיימת אפשרות לשינויים 
בהתאם לשוק היעד הלאומי. שים לב 

שרכבך יכול שלא להיות מצויד בכל 
התפקודים המתוארים. זה גם המקרה 

במערכות ותפקודים הקשורים 
לבטיחות.

קרא את המידע הרלוונטי למוסכים    
המורשים: ) עמוד 40(.

הערות ביחס למפרטים טכניים
נתונים טכניים תוכל למצוא באינטרנט ב: 

http://www.mercedes-benz.com
הנתונים הטכניים נקבעו בהתאם    

לתקנות EC. כל הנתונים מתייחסים 
לציוד הסטנדרטי של הרכב. לכן, 

הנתונים עלולים להיות שונים לכלי 
רכב עם ציוד אופציונאלי. מידע נוסף 
על כך תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס.

חלפים מקוריים של מרצדס

 אזהרה
בטיחות הנסיעה עלולה להיפגע במידה 

וייעשה שימוש בחלקים בלתי מאושרים, 
צמיגים, גלגלים או אביזרים הקשורים 

לבטיחות.
הדבר עלול לגרום לתקלות במערכות 
הקשורות לבטיחות, למשל במערכת 

הבלמים. הדבר עלול לגרום לאובדן 
שליטה ברכב, תוך גרימה לתאונה 

כתוצאה מכך.
מסיבה זאת, חברת מרצדס ממליצה 

שתשתמש בחלפי מרצדס מקוריים או 
בחלפים בעלי איכות מקבילה. השתמש 
רק בצמיגים, גלגלים ואביזרים שאושרו 

במיוחד לרכבך.

 הערה לאיכות הסביבה
חברת מרצדס מספקת גם מכללים 

וחלקים משוקמים בעלי אותה איכות כמו 
חלקים חדשים. על אלו חלה אותה 

אחריות כמו לחלקים חדשים.
כריות אוויר וקדם מותחנים, כמו גם   

יחידות בקרה וחיישנים למערכות ריסון 
אלו, יתכן ויהיו מותקנים באזורים 

השונים ברכב:
• בדלתות	
• קורות הדלתות	
• ספי הדלתות	
• המושבים	
• לוח המכשירים	
• לוח המחוונים	
• קונסולה מרכזית	

אל תתקין אביזרים כדוגמת מערכות 
אודיו באזורים אלו. אל תבצע תיקונים 

או ריתוכים. אתה יכול לשבש את 
יעילות פעולתן של מערכות הריסון.

דאג להתקנת האביזרים במוסך 
מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה 

מרצדס.
חברת מרצדס בוחנת חלפים מקוריים 

ואביזרים שאושרו במיוחד לרכבך, במונחי 
אמינות, בטיחות ותאימות. למרות מחקרי 
השוק, חברת מרצדס אינה יכולה להעריך 

חלקים אחרים. לכן, חברת מרצדס אינה 
מקבלת על עצמה אחריות לשימוש 

בחלפים תחליפיים ברכבי מרצדס.
בגרמניה, רק חלקים מסוימים מאושרים 
רשמית להתקנה או לעבודות שינוי, אם 

הם עומדים בדרישות החוק. האמור ישים 
גם במספר מדינות אחרות. כל החלפים 
המקוריים של מרצדס עומדים בדרישות 

אלה. השימוש בחלקים שאינם מאושרים 
עלול לגרום לפקיעת היתר התפעול 

הכללי של הרכב.

חלפים מקוריים של מרצדס
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זה המקרה במיוחד:
• אם הם גורמים לשינוי בסוג הרכב 	

בהשוואה לזה שעבורו ניתן אישור 
ההפעלה הכללי

• זה עלול לסכן משתמשי כביש אחרים	
• אם יש לכך השפעה שלילית על רמות 	

גזי הפליטה או רמות הרעש
)VIN( ציין תמיד את מספר זיהוי הרכב 

 ) עמוד 586( ואת מספר המנוע 
) עמוד 587( כאשר אתה מזמין חלפי 

מרצדס מקוריים.

אלקטרוניקת הרכב

התעסקות עם אלקטרוניקת הרכב

 אזהרה
הקפד תמיד לבצע את עבודה במערכות 

האלקטרוניות של הרכב והרכיבים 
הקשורים להן, במוסך מורשה, מומלץ 
במרכז שירות מורשה מרצדס. אחרת, 

בטיחות התפעול הרכב עלולה להיפגע.
עבודה במערכות האלקטרוניות של   

המנוע והחלקים הקשורים להן, 
כדוגמת יחידות בקרה, חיישנים וחיווט 

מחברים, יש לבצע במוסך מורשה, 
מומלץ מרכז שירות מורשה מרצדס. 
אחרת, רכיבי הרכב עלולים להישחק 

מהר יותר ולגרום לפקיעת היתר 
התפעול של הרכב. 

התקנת מכשירי רדיו דו-כיוניים 
)RF וטלפונים סלולאריים )משדרי

 אזהרה
התקנה לא נכונה של משדרי RF יכולה 
לגרום לתקלות באלקטרוניקת הרכב. 
הבטיחות התפעולית של הרכב עלולה 

להיפגע ולכן גם בטיחותנו האישית.
דאג להתקנת אביזרים שנרכשו לאחר 

המכירה במוסכים מורשים, מומלץ 
במרכזי השירות של מרצדס.

 אזהרה
התקנה לא נכונה של משדרי RF יכולה 

לגרום לקרינה אלקטרומגנטית מוגברת 
בתוך הרכב. שימוש באנטנה חיצונית 
מביא בחשבון דיונים מדעיים עדכניים 
ביחס לאפשרות של סכנה בריאותית 

היכולה לנבוע משדות אלקטרומגנטיים.
דאג להתקנת אביזרים שנרכשו לאחר 

המכירה במוסכים מורשים, מומלץ 
במרכזי השירות של מרצדס.

אישור ההפעלה עלול לפקוע במידה   
ולא מקפידים על הוראות ההתקנה 

.RF והשימוש במשדרי
במיוחד, התנאים הבאים חייבים 

להתאים ל:
• ניתן להשתמש בתחומי תדר 	

מאושרים בלבד.
• ההספק המרבי המותר בתחומי 	

תדר אלו חייב לעמוד בו.
• מיקומי האנטנה המאושרת חייבת 	

לעמוד בו.

מיקומי אנטנה מאושרים
כנף אחורית( 1)

על הכנף האחורית, מומלץ שתמקם    
את האנטנה בצד החיצוני של הרכב, 

קרוב למרכז הכביש.
 ISO/TS 21609 השתמש במפרט טכני
)כלי רכב הנעים בכביש – קווים מנחים 

EMC להתקנה שלאחר המכירה של ציוד 
שידור בתדר רדיו( כאשר מתקינים לאחר 

המכירה משדרי RF )תדר רדיו(. עמוד 
בדרישות החוק בכל הנוגע לחלקים 

מותקנים.

אלקטרוניקת הרכב
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אם לרכבך יש הכנה לציוד רדיו דו-כיווני, 
השתמש באספקת מתח או בחיבורי 

אנטנה המיועדים לשימוש עם החיווט 
הבסיסי. בהתקנה, הקפד לפעול על פי 

ההוראות הנוספות של יצר ןהציוד.
חריגה בכל הקשור לתחומי התדר, 

הספקים שידור מרביים או מיקומי אנטנה 
חייבים להיות מאושרים על ידי מרצדס.
הספק השידור המרבי )PEAK( בבסיס 

האנטנה חייב שלא לחרוג מהערכים 
הבאים:

הספק תחום תדר 
שידור מרבי

Short wave 3–54 MHz30W
 4 m waveband 68–87.5

MHz
15W

 2 m waveband 144–174
MHz

25W

 Trunked radio/Tetra
380–460 MHz

15W

 70 cm waveband
400–460 MHz

15W

 GSM/DCS/PCS
850/900/1800/1900

10W

 UMTS/LTE10W
בבאים ניתן להשתמש ברכב ללא הגבלות:

• משדרי RF בעלי הספק שידור מרבי 	
mW 100 של

• 	GSM/DCS/( טלפונים סלולאריים
)PCS/UMTS/ LTE

אין מגבלות כאשר ממקמים את האנטנה 
בצידו החיצוני של הרכב עבור תחומי 

התדר הבאים:
• 	Trunked/Tetra רדיו
• תחום תדר  70 ס"מ	
• 	GSM/DCS/PCS
• 	UMTS/LTE

לוחית זיהוי

לוחית זיהוי הרכב עם מספר זיהוי 
)VIN( הרכב

ee.פתח את הדלת הימנית
אתה תראה את לוחית זיהוי הרכב )1(.

לדוגמה: לוחית זיהוי הרכב
לוחית זיהוי הרכב( 1)
(2 ))Daimler AG( יצרן הרכב
מספר אישור סוג EU )למדינות ( 3)

מסוימות בלבד(
(4 )VIN
משקל רכב כולל, מרבי מורשה )ק"ג(( 5)
עומס מרבי מורשה על הסרן הקדמי ( 6)

)ק"ג(
עומס מרבי מורשה על הסרן האחורי ( 7)

)ק"ג(
קוד צבע( 8)

הנתונים המוצגים על לוחית זיהוי    
הרכב הם נתוני דוגמה. נתונים אלו 

שונים לכל רכב ויכולים לסטות 
מהנתונים המוצגים כאן. את הנתונים 

הישימים לרכבך תוכל למצוא על 
לוחית זיהוי הרכב.

לוחיות זיהוי הרכב
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VIN

ee הזז את מושב הנוסע הקדמי למיקומו
האחורי ביותר.

ee )1( קפל מעלה את כיסוי הרצפה
בקדמת מושב הנוסע הקדמי.

.)2( VIN אתה תראה
את ה- VIN ניתן למצוא גם על לוחית זיהוי 

הרכב ) עמוד 586(.

מספר מנוע
מספר המנוע מוטבע על בית גל הארכובה. 

מידע נוסף תוכל להשיג במוסכים 
המורשים, מומלץ במרכזי השירות של 

מרצדס.

מוצרי שירות וקיבולות

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
מוצרי שירות יכולים להיות רעילים 

ומסוכנים לבריאות. קיימת סכנת פציעה.
הקפד על ההוראות הישימות שעל 

האריזה המקורית בעת השימוש, אחסון 
והשלכה של מוצרי השירות. אחסן תמיד 

מוצרי שירות באריזתם האטומה 
המקורית. הרחק תמיד מוצרי שירות 

מהישג ידם של ילדים.

 הערה לאיכות הסביבה
השלך את מוצרי השירות בצורה 

אחראית וידידותית לסביבה.

מוצרי שירות כוללים את הבאים:
• דלקים	
• חומרי סיכה )לדוגמה שמן מנוע, שמן 	

תיבת הילוכים(
• נוזל קירור	
• נוזל בלמים	
• נוזל ניקוי שמשות	
• קרר מערכת בקרת אקלים	

בזמן הטיפול, האחסון וההשלכה של 
מוצרי שירות למיניהם, אנא הקפד על 

התקנות התקפות.
רכיבים ומוצרי שירות חובה להתאים. 

חברת מרצדס ממליצה שתשתמש 
במוצרי שירות שנבדקו ואושרו על ידי 

מרצדס. אלו מופיעים ברשימות בספר 
הוראות הפעלה זה, בפרק המתאים.

ביכולתך לזהות מוצרי שירות המאושרים 
על ידי מרצדס בעזרת הרישומים הבאים 

על אריזתם:
• 	 MB-Freigabe (e.g. MB-Freigabe

229.51)
• 	 MB Approval (e.g. MB Approval

229.51)
שמות אחרים או המלצות מציינות את 

רמת האיכות או המפרט בהתאם למספר 
טופס MB )למשל MB 229.5(. אלו לא 

בהכרח אושרו על ידי מרצדס.
מידע נוסף ניתן להשיג בכל מרכז שירות 

http://:מורשה מרצדס או באינטרנט ב
.bevo.mercedes-benz.com

דלק
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
דלק הוא חומר מאד דליק. אם אתה 

מטפל בדלק בצורה לא נכונה, קיימת 
סכנה של פריצת אש או פיצוץ.

חובה עליך למנוע אש, להבות פתוחות, 
יצירת ניצוצות ועישון. דומם את המנוע, 

אם ישים, והפסק את פעולת חימום 
העזר לפני התדלוק.

מוצרי שירות וקיבולות
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 אזהרה
הדלקים הם רעילים ומסוכנים לבריאות.

קיימת סכנת פציעה.
אל תבלע דלק ומנע כל מגע בינו לבין 

עור הגוף, העיניים או הבגדים. אל תנשום 
את אדי הדלק. הרחק דלקים מהישג ידם 

של ילדים.
אם אתה או אחרים באים לידי מגע עם 

הדלק, הקפד על הבאים:
• שטוף מיידית את הדלק מכל אזור 	

נגוע בעור באמצעות מים וסבון.
• אם חדר דלק לעיניך, שטוף אותם 	

היטב ומיידית במים נקיים. פנה 
מיידית לקבלת סיוע רפואי.

• אם בלעת דלק, פנה מיידית לקבלת 	
סיוע רפואי. אל תגרום להקאה.

• החלף מיידית בגדים שבאו במגע עם 	
הדלק.

קיבול מיכל הדלק
הקיבול הכללי של מיכל הדלק עשוי 

להשתנות, תלוי באבזור הרכב.

קיבולת כלליתדגם  
 כל הדגמים 

)AMG למעט רכבי(
65.0 או 75.0 

ליטר
 AMG 75 ליטררכבי

שמהם רזרבת דגם 
דלק

 כל הדגמים 
)AMG למעט דגמי(

כ- 8.0 או 9.0 
ליטר

 AMG כ- 14.0 ליטררכבי

)EN 228, E DIN 51626-1( בנזין
דרגת דלק

אין להשתמש בסולר לתדלוק רכב   
בעל מנוע בנזין. אל תתניע את המנוע 

אם תדלקת בטעות את הרכב בסוג 
דלק לא נכון. אחרת, הדלק עלול 

לחדור למערכת הדלק. אפילו כמויות 
קטנות של סוג דלק לא נכון עלולות 
להסב נזק למערכת הדלק ולמנוע. 

עלויות התיקון הן גבוהות. פנה למוסך 
מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה 

מרצדס שינקז לגמרי את המיכל 
וצינורות הדלק.

תדלק רק באמצעות דלק נטול עופרת   
בדרגת איכות גבוהה של לפחות 95 

RON/85 MON העונה לתקן האירופי 
EN 228 או E DIN 51626-1 או מפרט 

מקביל אחר.
דלק עם מפרט זה יכול להכיל עד 10% 

אתנול.
אין להשתמש בתוצרים הבאים:  

• E85 )דלק עם 85% אתנול(	
• XXX 100( E100 אתנול(	
• M15 )דלק עם 15% מתנול(	
• M85 )דלק עם 85% מתנול(	
• M100 )100% מתנול(	
• דלק עם תוספים מתכתיים	
• סולר	

אין לערבב דלקים אלו עם בנזין ולא 
להשתמש בתוספים למיניהם. הדבר 

עלול לגרום נזק למנוע. אין זה כולל 
תוספי ניקוי לשם הסרה ומניעה של 

הצטברות שאריות. יש להוסיף לדלק 
רק תוספי ניקוי המומלצים על ידי 

מרצדס, ראה "תוספים". מידע נוסף 
על כך תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס.
בדרך כלל תמצא מידע ביחס לדרגת 

הדלק על משאבת התדלוק. אם אינך יכול 
למצוא מדבקה על משאבת התדלוק, 

שאל את עובד התחנה.
דלק E10 מכיל עד 10% ביו-אתנול.    

 .E10 רכבך מתאים לשימוש עם דלק

מוצרי שירות וקיבולות
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אתה יכול לתדלק את הרכב בדלק 
.E10

כאמצעי זמני כאשר הדלק המומלץ    
אינו זמין, אתה יכול גם להשתמש 

 .RON/82 MON 91 בדלק נטול עופרת
שימוש בדלק כזה עשוי להפחית את 
ביצועי המנוע ולהגביר את תצרוכת 

הדלק. הימנע מלחיצה מלאה על 
דוושת ההאצה.

מידע על תדלוק ) עמוד 170(.
AMG רכבי

תדלק רק באמצעות דלק נטול עופרת   
בדרגת איכות גבוהה של לפחות 98 

RON/88 MON העונה לתקן האירופי 
EN 228 או מפרט מקביל אחר.

אחרת אתה עלול לפגוע בהספק 
המנוע או להסב לו נזק.

בבנזין נטול עופרת באיכות גבוהה בעל   
אוקטן RON/85 MON 95 ניתן 

להשתמש כאמצעי זמני אם הדלק 
המומלץ אינו זמין. שימוש בדלק כזה 

עשוי להפחית את ביצועי המנוע 
ולהגביר את תצרוכת הדלק. הימנע 

ככל האפשר מנהיגה במצערת מלאה.
בבנזין נטול עופרת רגיל בעל אוקטן  

RON/82.5 MON 91 ניתן להשתמש 
גם כאמצעי זמני אם הדלק המומלץ 

אינו זמין.
אם תעשה כן, התוצאה תהיה תצרוכת 
דלק גבוהה משמעותית והספק המנוע 

יופחת אף הוא בצורה משמעותית. 
הימנע מלחיצה מלאה על דוושת 

ההאצה.
אם יש בנמצא רק בנזין נטול עופרת 

 91 RON/82.5 רגיל בעל שיעור אוקטן
MON או נמוך יותר, אתה חייב להתאים 

את הרכב לדלק זה במוסך מורשה, 
מומלץ במרכז שירות מורשה מרצדס.

דלק E10 מכיל עד 10% ביואתנול.    
 .E10 רכבך מתאים לשימוש עם דלק

אתה יכול לתדלק את הרכב בדלק 
.E10

SL 350 BlueEFFICIENCY
תדלק רק באמצעות דלק נטול גופרית   

ועופרת בדרגת איכות גבוהה של 
לפחות RON/85 MON 95 העונה 
לתקן האירופי EN 228 או מפרט 

מקביל אחר.
אחרת אתה עלול לפגוע בהספק 

המנוע או להסב נזק למערכת בקרת 
הפליטה.

במדינות מסוימות, יתכן והדלק הזמין    
אינו בעל תכולת גפרית נמוכה מספיק. 

דלק זה עלול ליצור זמנית ריחות לא 
נעימים, במיוחד בנסיעות קצרות. 
ברגע שנעשה שימוש בדלק נטול 

גפרית לתדלוק )תכולת גפרית מתחת 
ל- ppm 10( הריחות פוחתים.

תוספים לבנזין
הפעלת המנוע עם תוספי דלק יכול   

לגרום שחיקה במשאבת הלחץ הגבוה 
ולזהם את כל מערכת הדלק. עלויות 

התיקון הן גבוהות. אין זה כולל תוספים 
לשם הסרה ומניעה של הצטברות 

שאריות. בנזין יש לערבב רק עם 
תוספים המומלצים על ידי מרצדס. 

מידע נוסף ביחס לאלה תוכל למצוא 
בכל מרכז שירות של מרצדס.

אחת מהבעיות העיקריות בדלק בעל דרגה 
נמוכה היא היווצרות משקעי פיח תוך כדי 
תהליך הבעירה. חברת מרצדס ממליצה 

שתשתמש בדלקים מתוצרתן של חברות 
המכילים תוספים.

אם אתה משתמש בדלקים ללא תוספים 
אלו לפרקי זמן ארוכים, יתכן וייוצרו 

משקעי פחם אלו. אלו ייוצרו במיוחד 
בשסתומי היניקה ובתאי הבעירה.

יש באלו כדי לגרום בעיות פעולה של 
המנוע כדוגמת:

• שלב התחממות ארוך יותר של המנוע	
• פעולת סרק לא אחידה	
• רעשי מנוע	
• החטאות ניצוץ	
• אובדן הספק	

באזורים בהם לא זמין דלק בעל התוספים 
הנדרשים, יכולים להיווצר משקעי פחם. 

מוצרי שירות וקיבולות
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במקרה זה, חברת מרצדס ממליצה על 
שימוש בתוספים שאושרו על ידה לרכבי 

http://bevo.mercedes- מרצדס, ראה
.benz.com

איכות הדלק הזמינה במדינות מסוימות 
עשויה שלא להיות מספקת. כתוצאה 

עלולים להצטבר משקעים. במקרים אלו, 
ובתאום עם מרכז השירות של מרצדס, 

ניתן לערבב את הבנזין עם תוסף הנמכר 
ומומלץ על ידי מרצדס )מק"ט 

A000989254512(. עליך לשים לב להערות 
וליחסי הערבוב הרשומים על מיכל 

התוסף.
היוועץ במרכז שירות מורשה מרצדס כדי 

לצפות ברשימת המוצרים המאושרים. 
הקפד על הוראות השימוש בתיאור 

המוצר.
אל תערבב תוספי דלק אחרים עם הדלק. 

הדבר גורם לעלויות מיותרות ועלולים 
להסב נזק למנוע.

מידע על צריכת דלק

 הערה לאיכות הסביבה
CO2 )דו תחמוצת הפחמן( הוא גז 

שהמדענים מאמינים שהוא האחראי 
העיקרי להתחממות כדור הארץ )אפקט 

החממה(. פליטות ה- CO2 של רכבך 
תלויות ישירות בתצרוכת הדלק ולכן הן 

תלויות ב:
• שימוש יעיל של הדלק על ידי המנוע	
• סגנון הנהיגה	
• גורמים לא טכניים אחרים, כגון 	

השפעות הסביבה או תנאי הדרך.
ביכולתך לתרום להפחתה למינימום של 
פליטת CO2 על ידי כך שתנהג בזהירות 

ותדאג לטיפול סדיר ברכבך.
בתנאים הבאים, הרכב יצרוך יותר דלק 

מאשר במצב רגיל:
• בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאד	
• בנתועה עירונית	
• בנסיעות קצרות	
• באזורים הרריים	

רק במדינות מסוימות: את צריכת    
הדלק העכשווית וערכי הפליטה של 

 COC רכבך תוכל למצוא במסמכי
)אישור תאימות לשוק האירופי(. 

מסמכים אלו מסופקים יחד עם הרכב.
ערכי התצרוכת היו מבוססים בכל 

מקרה על הגרסה הישימה העכשווית:
• 	 ,EURO 4 לכלי רכב עד וכולל תקן

בהתאם לתקנת EU שמספרה 
.ECC/80/1268

• 	 ,EURO 5 לכלי רכב שמעל לתקן
 EC( No.( בהתאם לתקנה

715/2007
סטייה מערכים אלו עשויה להתרחש 

בתנאי הפעלה רגילים.

שמן מנוע
הערות כלליות

בעת טיפול בשמן מנוע, שים לב להערות 
 הבטיחות החשובות של מוצרי שירות

) עמוד 587(.
איכות שמן המנוע מהווה גורם מכריע 

לפעולה התקינה ולאורך חיי השירות של 
המנוע. לאחר בדיקות נרחבות, מרצדס 

אישרה שמנים המתאימים לתקנים 
הטכניים העכשוויים.

לכן, ניתן להשתמש למנועי מרצדס רק 
בשמני מרצדס מאושרים.

מידע נוסף ביחס לשמני מנוע שנבדקו 
ואושרו תוכל לקבל בכל מרכז שירות 

מורשה מרצדס. חברת מרצדס ממליצה 
על ביצוע החלפת שמן מנוע במוסכים 
המורשים, מומלץ במרכזי השירות של 
מרצדס. האישור של מרצדס מצוין על 

 "MB Approval" פחית השמן על ידי הכיתוב
."MB Approval" והציון המתאים, למשל

אתה יכול לאחזר סקירה כללית של שמני 
 מנוע באינטרנט באתר:

http://bevo.mercedes-benz.com על ידי 
הקשת השם, למשל 229.5.

הטבלה מראה איזה שמני מנוע אושרו 
לרכבך.

מוצרי שירות וקיבולות
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אישור MBדגם  
 SL 350229.5 ,229.3
SL 500

SL 63 AMG
SL 65 AMG V12

229.5

השתמש רק בשמני מנוע SAE 0W-40 או 
.AMG לרכבי SAE 5W-40

אם שמני המנוע המופיעים בטבלה    
אינם זמינים, אתה יכול להוסיף את 

שמני המנוע הבאים עד להחלפת 
השמן הבאה:

• 	 MB כלי רכב עם מנוע בנזין: אישור
ACEA A3 229.3 229.1 או

• 	 MB , 229.3, מנועי דיזל: אישור
ACEA C3 229.1 229.5 או

 SAE השתמש רק בשמני מנוע
.AMG לרכבי SAE 5W-40 0 אוW-40

ניתן למלא רק פעם אחת ואסור 
שהכמות תעלה על 1.0 ליטר.

קיבולות
הערכים הבאים מתייחסים להחלפות שמן 

כולל מסנן השמן.
הערכים החסרים לא היו זמינים במועד 

ההורדה לדפוס של הספר.

כמות להחלפהדגם  
 SL 3506.5 ליטר
SL 500

 SL 63 AMG ללא מצנן שמן
חיצוני:8.5  ליטר

עם מצנן שמן 
חיצוני:9.5  ליטר

 SL 65 AMG V12 ללא מצנן שמן
חיצוני:10  ליטר

עם מצנן שמן 
חיצוני:11.0  ליטר

תוספים
אין להשתמש בתוספים כלשהם לשמן   

המנוע. הדבר עלול להסב נזק למנוע.
צמיגות שמן מנוע

הצמיגות מתארת את תכונות הזרימה של 
הנוזל. אם לשמן מנוע יש סיווג צמיגות 

גבוה, הוא זורם באיטיות; לכן, ככל 
שהצמיגות נמוכה יותר כך הוא זורם מהר 

יותר.
בחירת שמן המנוע מבוססת על 

הטמפרטורות החיצוניות המתאימות 
ובהתאם לסיווג SAE )צמיגות(. הטבלה 
מראה באיזה סיווג SAE יש להשתמש. 

תכונות הטמפרטורות הנמוכות של שמני 
המנוע יכולים להפריע משמעותית במהלך 

הפעולה, למשל בשל הזדקנות או פיח 
וגידולים בדלק. לכן מומלץ מאוד להקפיד 
על החלפות שמן סדירות באמצעות שמן 

.SAE מנוע מאושר בסיווג

נוזל בלמים

 אזהרה
נוזל הבלמים סופח ברציפות לחות 

מהאוויר. התוצאה של זה היא ירידה 
בטמפרטורת הרתיחה של נוזל הבלמים. 

אם נקודת הרתיחה של נוזל הבלמים 
נמוכה מדי, כיסי אדים עלולים להיווצר 

כאשר הבלמים חשופים לעומסים 
כבדים. דבר זה יפגע ביעילות הבלימה. 

קיימת סכנת תאונה.
דאג לחידוש נוזל הבלמים במרווחים 

המומלצים.

מוצרי שירות וקיבולות
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בעת טיפול בנוזל בלמים, שים לב להערות 
 הבטיחות החשובות של מוצרי שירות 

) עמוד 587(.
את מרווחי ההחלפה של נוזל הבלמים 

ניתן למצוא בחוברת השירות.
השתמש רק בנוזל בלמים המאושר על ידי 
.MB 331.0 חברת מרצדס בהתאם לאישור

מידע על נוזל בלמים מאושר ניתן להשיג 
בכל מוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס או באינטרנט בכתובת 
.http://bevo.mercedes-benz.com

דאג להחלפה סדירה של נוזל הבלמים    
במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 

מורשה מרצדס ולרישום ההחלפה 
בחוברת השירות.

נוזל קירור
הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
אם חומר מונע קיפאון בא במגע עם 
חלקים חמים בתא המנוע, הוא עלול 
להתלקח. קיימת סכנת אש ופציעה.

הנח למנוע להתקרר לפני מילוי חומר 
מניעת קיפאון. וודא שהחומר למניעת 

קיפאון אינו נשפך בסמוך לצוואר המילוי. 
נקה היטב את החומר מונע הקיפאון 

מהחלקים לפני התנעת המנוע.
הוסף רק נוזל קירור שעורבב מראש   

בכמות המתאימה להגנה מפני 
קיפאון. אחרת, אתה עלול לגרום נזק 

למנוע.
למידע נוסף בנוגע לנוזל קירור ניתן 

למצוא במפרטי מרצדס למוצרי 
שירות, מפרטי MB למוצרי שירות 

http:// -310.1, למשל באינטרנט ב
bevo.mercedes-benz.com, או צור 

קשר עם מוסך מורשה, מומלץ מרכז 
שירות מורשה מרצדס.

השתמש תמיד בתערובת נוזל קירור   
מתאימה גם במדינות שבהן שוררות 

טמפרטורות גבוהות.
אחרת, מערכת קירור המנוע אינה 

מוגנת מספיק מפני חלודה 
והתחממות יתר.

מערכת הקירור של המנוע מלאה   
בנוזל קירור אשר חובה להחליפו 

לפחות כל 15 שנים או לאחר 250,000 
ק"מ.

בעת טיפול בנוזל קירור, שים לב להערות 
 הבטיחות החשובות של מוצרי שירות 

) עמוד 587(.
נוזל קירור הוא תערובת של מים, חומר 

מונע חלודה/חומר מונע קיפאון. הוא 
מבצע את התפקידים הבאים:

• הגנה מפני חלודה	
• הגנה מפני קיפאון	
• העלאת נקודת הרתיחה	

אם החומר מונע הקיפאון ומונע החלודה 
קיימים ביחס הנכון, נקודת הרתיחה של 

.130°C -נוזל הקירור תהיה כ
הריכוז של חומר מונע קיפאון/חומר 

המונע חלודה במערכת הקירור צריך 
להיות:

• לפחות 50%. זה יגן על מערכת קירור 	
המנוע מפני קיפאון עד לטמפרטורה 

.-370C -של כ
• אין לחרוג מ- 55% )הגנה מפני קיפאון 	

עד ל- 450C-(. אחרת, החום לא יפוזר 
בצורה יעילה.

אם הרכב מאבד נוזל קירור, הוסף עם 
כמויות שוות של מים וחומר מונע קיפאון/

חלודה.
חברת מרצדס ממליצה על חומר מונע 
קיפאון/חלודה בריכוז בהתאם למפרט 

מרצדס למוצרי שירות 310.1.
נוזל הקירור נבדק בכל מרווח טיפול 

במוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 
מורשה מרצדס.

במסירה הראשונה של הרכב, הוא    
מולא בתערובת נוזל קירור המבטיחה 

הגנה מספקת מפני קיפאון וחלודה.

מוצרי שירות וקיבולות
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מערכת נוזל ניקוי השמשה הקדמית 
ושטיפת הפנסים הקדמיים*

הערות בטיחות חשובות

 אזהרה
נוזל ניקוי שמשות מרוכז הוא חומר דליק 
ביותר. אם הוא בא במגע עם חלקי מנוע 

חמים או מערכת הפליטה הוא עלול 
להתלקח. קיימת סכנת אש ופציעה.
וודא שחומר ניקוי השמשה הקדמית 

המרוכז אינו נשפך בסמוך לצוואר 
המילוי.

השתמש רק בנוזל ניקוי המתאים   
 MB לעדשות פלסטיק, למשל

SummerFit או MB WinterFit. נוזל ניקוי 
שאינו מתאים עלול לגרום נזק לזגוגיות 

הפלסטיק של הפנסים הקדמיים.
אין להשתמש במים מזוקקים במיכל   

נוזל הניקוי. אחרת, חיישן המפלס 
עלול להינזק.

 SummerFit ניתן לערבב רק נוזל ניקוי  
ו- WinterFit. אחרת, נחירי המתזים 

עלולים להיסתם.
בעת טיפול בנוזל ניקוי, שים לב להערות 

 הבטיחות החשובות של מוצרי שירות
) עמוד 587(.

בטמפרטורות מעל לנקודת הקיפאון:
ee מלא את מיכל נוזל הניקוי בתערובת

 של מים ונוזל ניקוי, 
.MB SummerFit למשל

ee עם MB SummerFit ערבב חלק 1 של
100 חלקי מים.

בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון:
ee מלא את מיכל נוזל הניקוי בתערובת

 של מים ונוזל ניקוי, 
.MB Winter Fit למשל

התאם את יחס התערובת לטמפרטורה 
החיצונית.

• 	 MB 100-; ערבב חלק 1 שלC -עד ל
SummerFit עם 2 חלקי מים.

• 	 MB 200-; ערבב חלק 1 שלC -עד ל
SummerFit עם 1 חלקי מים.

• 	 MB 290-; ערבב חלק 2 שלC -עד ל
SummerFit עם 1 חלקי מים.

 MB הוסף נוזל ניקוי מרוכז, למשל   
SummerFit או MB WinterFit לנוזל 

הניקוי במהלך כל ימות השנה.

מפרטי הרכב

הערות כלליות
אנא שים לב כי עבור מפרטי הרכב 

המוגדרים:
• הגבהים המוגדרים עשויים להשתנות 	

כתוצאה מ:
צמיגים -
מטענים -
מצב המתלים -
ציוד אופציונלי -
• פריטי ציוד אופציונאלי מגדילים את 	

המשקל הריק ומפחיתים את משקל 
המטען היעיל המרבי. המשקל הריק 

מוגדר בהתאם לתקנות השוק האירופי 
המשותף וכולל:

נהג )68 ק"ג( -
מטען )7 ק"ג( -
כל הנוזלים )מיכל דלק 90% מלא( -
• מידע משקל ספציפי לרכב ניתן 	

 למצוא בלוחית זיהוי הרכב 
) עמוד 586(.

• רק במדינות מסוימות: את נתוני הרכב 	
הספציפיים תוכל למצוא במסמכי 

COC )מסמך התאימות(. מסמכים אלו 
מסופקים יחד עם הרכב.

מפרטי הרכב
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מידות ומשקלות

)1( גובה פתיחהדגם 
כל הדגמים 

)למעט דגמי 
)AMG

1923 – 1922 מ"מ

)1( גובה פתיחהדגם 
 AMG 1945 – 1931 מ"מרכבי

)AMG כל הדגמים )למעט רכבי
4612 מ"מאורך הרכב 

אורך הרכב בעת 
פתיחת/סגירת 

הגג 

4798 מ"מ

רוחב הרכב, כולל 
מראות צד 

חיצוניות

2099 מ"מ

רוחב הרכב, לא 
כולל מראות צד 

חיצוניות

1877 מ"מ

2585 מ"מבסיס גלגלים
עומס מרבי בתא 

המטען 
100 ק"ג

SL 350
1314 מ"מגובה הרכב 

גובה הרכב בעת 
פתיחת/סגירת 

הגג 

1695 מ"מ

1685 ק"גמשקל ללא מטען 

SL 500
1315 מ"מגובה הרכב 

גובה הרכב בעת 
פתיחת/סגירת 

הגג 

1696 מ"מ

1785 ק"גמשקל ללא מטען 

SL 65 AMG -ו SL 63 AMG
V12

4633 מ"מאורך הרכב 
אורך הרכב בעת 
פתיחת/סגירת 

הגג 

4858 מ"מ

רוחב הרכב, כולל 
מראות צד 

חיצוניות

2099 מ"מ

רוחב הרכב, לא 
כולל מראות צד 

חיצוניות

1877 מ"מ

1308–1300 מ"מגובה הרכב 
גובה הרכב בעת 
פתיחת/סגירת 

הגג 

1713 – 1688 מ"מ

2585 מ"מבסיס גלגלים 
עומס מרבי בתא 

המטען 
100 ק"ג

SL 63 AMG
1845 ק"גמשקל ללא מטען 

SL 65 AMG V12
1950 ק"גמשקל ללא מטען 

מפרטי הרכב
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GHz 24 מערכת חיישן רדאר
מערכת חיישן הרדאר GHz 24 מצריכה אישור נפרד לכל מדינה. כאשר אתה נוהג במדינה 

שבה מערכת חיישן הרדאר אינה מאושרת, אתה חייב לנטרל את המערכת באמצעות 
המחשב המובנה ) עמוד 237(.

את הסקירה העכשווית של המדינה ניתן להשיג בכל מוסך מורשה, מומלץ במרכז שירות 
.http://www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung :מורשה מרצדס או באתר האינטרנט

אם הפסקת את פעולת מערכת חיישן הרדאר באמצעות המחשב המובנה, המערכות 
הבאות ינוטרלו אוטומטית:

• דיסטרוניק פלוס ) עמוד 181(	
• באס פלוס ) עמוד 73(	
• בלם ( PRE-SAFE עמוד 78(	
• עזר דינמי להגנה מפני "נקודות מתות" ) עמוד 213(.	

24GHz מערכת חיישן רדאר



פירוט הפרסומים
אינטרנט

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר 
ניתן למצוא באתרים הבאים:

www.mercedes-benz.com
www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור
הינך מוזמן להעלות בפני צוות התיעוד 

הטכני כל הערה או הצעה שיתכן ויש לך 
ביחס לספר הוראות ההפעלה, בכתובת:

מרצדס בנץ
רח' העמל 20 ראש העין.

מיקוד 48092.
או לכתובת: 

 Daimler AG, HPC:R822, D-70546 Stuttgart,
Germany

חל איסור להדפיס, לתרגם או לשחזר 
בכל דרך שהיא את המסמך בשלמותו 

או בחלקו, ללא קבלת אישור מראש 
ובכתב.
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