
     S-Class
ספר נהג

NA 2013-05cS-C   מק"ט: 2102 81 28 584 222   מס' הזמנה: 02 2416 6515
las

s
הג

ר נ
ספ



אינטרנט

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר 
מופיע באתרים הבאים:
www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

התיעוד  צוות  בפני  להעלות  מוזמן  הנך 
לך  שעולה  הצעה  או  הערה  כל  הטכני 
והתיעוד  ההפעלה  הוראות  לספר  ביחס 

הטכני, בכתובת:

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

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

Daimler AG מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

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

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

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

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

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

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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



תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות
כבך בספרהבולטות העיקריות של ר

בי באינטרנט, בכתובת:הנהג אינטראקטי

www.mercedes-benz.de/

betriebsanleitung

ס בנץתך במרצדאנו מודים לך על בחיר

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

 למען ביטחונךס בנץ החדשה שלך.את המרצד

כב, מלאהאישי ולמען חיי שירות ארוכים של הר

ה המצויות בספר נהגאחר הוראות והערות אזהר

כב אוזה. התעלמות מהן עשויה להוביל לנזק לר

לפציעות אישיות.

כבך עשוי להיותהציוד או תיאור המוצר של ר

שונה בהתאם:

לדגם£

להזמנה£

סת המדינהלגר£

לזמינות£

כב בעל הגההאיורים בספר נהג זה מציגים ר

ה אתכנת בהתמדס בנץ מעדמרצדשמאלי. 
מתמת הטכנולוגיה המתקדהמכוניות שלה לר

ביותר.

ת לעצמה את הזכות להכניסה שומרהחבר
שינויים בתחומים הבאים:

תכנון£

ציוד£

מאפיינים טכניים£

כבך עשוי להיות שונה מהמוצגלפיכך, הציוד בר

באיורים ובתיאורים.

כב:הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהר

ספר הנהג£

ת השירותחובר£

כבנספח המתייחס לציוד הר£

כב עליך לשמור על ספר זה תמיד בתוך הר
ולהעבירו לרשות הבעלים החדש, כאשר הנך

מוכר את מכוניתך.

ת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.חבר
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תרגום והפקה: מידע טכני בע“מ 
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4.................................................אינדקס

34......................................................מבוא

41..........................................במבט חטוף

53..................................................בטיחות

97......................................הפתיחה וסגיר

123...............בים, גלגל הגה ומראותמוש

153..........מיתה ומגבי שמשה הקדתאור

169.......................................ת אקליםבקר

195..........................................נהיגה וחניה

301............................ך ותצוגותרב דמחש

COMAND Online...........................369

657.................................אחסון ומאפיינים

687....................................טיפול ותחזוקה

703............................................ךרתיקוני ד

725....................................גלגלים וצמיגים

753.............................................מידע טכני
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אינדקס4

672...................................קעים 12 וולטש

673.........................................230 וולט

MATIC4  )ל העובק הענה�247....)םילגלג 4

 B

BAS (תגבור בלימה)......................................85

 BAS PLUSתגבור בלימה פלוס עם) 

85.................................סייען תנועה חוצה)

D

  E

 1, 2, 3

 A

ABS כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

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

AdBlue®.............................................................215

AdBlue®...........................217בוק מילוי  בק

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

פתיחת מכסה המילוי של

AdBlue®...........................................216מיכל 

AdBlue®..............................217מיכלי מילוי  

AdBlue®.............218ת מכסה מילוי  סגיר
Airmatic................................................245

246..................................................כבגובה הר

246...............................................מצב ספורט

246..............................................כוונון מתלים

ASSYST PLUS......................................692

692..........................................הודעת  שירות

693..........................ת הודעת שירותהסתר

693...............................מידע אודות השירות

693....................רישות שירות מיוחדותד�

694..........................................נהיגה בחו“ל�

693............................תצוגת הודעות שירות

ATA בה)כת אזעקה נגד גני(מער

94........................................ההגנה נגד גריר

COMMAND Online

370........תכות מידע ותקשורראה מער

C

DISTRONIC PLUS

233.....................ת דיסטרוניק פלוסבחיר

236..................................ת המהירותרהגד

236.................חק המינימלית המררהגד

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

233...................הפעלת דיסטרוניק פלוס

234..............הפעלת המהירות הנוכחית

231...................................ת שיוטידית בקר

234...............נהיגה עם דיסטרוניק פלוס

238......................................כתנטרול המער

237....................תצוגות דיסטרוניק פלוס

ECO start/stop201............................ � תפקוד

202......ממה אוטומטית של המנועהד�

בוי/הפעלת תפקודכי�

 ECO Start-Stop...........................203

204................................פתרון תקלות מנוע

202.............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

ESP89.................ת ייצוב אלקטרונית) (בקר

ESP91........................................ לייצוב גרור

ETS/4ETS  )ךרד תזיחא תכרעמ

89................................................)תינורטקלא

PARKTRONIC.....................................247

247....................הערות בטיחות חשובות

248......................טווחי פעולת החיישנים

M

Magic Body Control.............................243

�Road Surface Scan סריקת)

245...........................................פני השטח)

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

243..................הערות בטיחות חשובות�

243...................סיוע לנהיגה ברוחות צד�

P
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5 אינדקס

אאאאא  

664......................................אבטחת מטען

94...............אימובילייזר � שולל התנעה

אוורור/חימום עזר

ת אקליםראה בקר

95................................האזעקה נגד גריר

56....................................אזעקת מצוקה

657.................................אחסון ומאפיינים

658.........................................איזורי אחסון

ראה תאי אחסון

38....................................אחריות מקיפה

57....................................בטיחות נוסעים

57.......................הערות בטיחות חשובות

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

83.......................................................אחוריות

מאפיין השליטה בחלונות הצד

83........................................................אחוריים

64.......צעדים אוטומטיים לאחר תאונה

88................כתבלימה מותאמת � מער

220................................בלם חניה חשמלי

221........................................בלימת חירום�

220..............................� הפעלה אוטומטית

221...................................� שחרור אוטומטי

220..........................� שילוב ושחרור ידניים

85...................................................בלמים

ABS.................................................69

BAS.................................................85

BAS PLUSתגבור בלימה פלוס) 

85.........................עם סייען תנועה חוצה)

ESP.................................................89

 RDS56.........כת טעינה בבלימה)(מער

763.................................................נוזל בלמים

757...................................................................בנזין

170.......................................ת אקליםבקר

173......ת אקלים � הפעלהכת בקרמער

173....ת אקליםבוי של בקרהפעלה/כי�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

ת אקלים האחוריתבקר

174.....ה האחוריבאמצעות לוח הבקר

Speedtronic..........................................228

228.......................הערות בטיחות חשובות

228.......................................................משתנה

230.............................................................בועק

 SRSכת ריסון נוספתמער

57........................................................מההקד

62...................בכרית אוויר לכריות המוש

62..........................................כרית אוויר וילון

61............................................כרית אוויר צד

60.................................מיותכריות אוויר קד

SRS...........................58ה נורית אזהר

S

249.......נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

249........................................התצוגת אזהר

250..................................תקלות אפשריות
PRE-SAFE PLUS®

כת הגנה מונעת לנוסע פלוס)(מער

64.......................................................פעולה

V

VIN 756........................................המספר השילד

בבבבב  

כבאלקטרוניקת הר

754................כבטיפול באלקטרוניקת הר

אקלים

ת אקליםראה בקר

S-1-96 17/06/14, 4:36 PM5



אינדקס6

בוי/הפסקת פעולה שלכי�

מיתת אקלים הקדבקר

173.....................הבאמצעות לוח הבקר

םע רוריק לש יוביכ/הלעפה

175....................................................ריווא שוביי

םע רוריק” דוקפתב הלקת�

176.............................................“ריווא שוביי

170........הת אקלים � סקירכת בקרמער

ת אקליםה עבור  בקר� לוח בקר

171..............................................אוטומטית

171..................................ה אחורי� לוח בקר

172...................................מיה קד� לוח בקר

תמידע אודות השימוש בבקר

171..........................................................אקלים

181....אדים בצד החיצוני של החלונות�

173.................ת אקלים אוטומטיתבקר�

179.......................ת חלוקת האוויררהגד�

179.........................ת זרימת האוויררהגד�

178.............................הת טמפרטוררהגד�

178...........................ת מצב אקליםרהגד�

180.....ןורכנס דוקפת הלעפה/הקספה�

181................................ת החלונותשרפה�

180............מיתת השמשה הקדשרפה�

181.........................חימום החלון האחורי�

תקלות אפשריות בחימום�

182.......................................החלון האחורי

173...............................ברידייםכב היכלי ר�

ת אקלים למצבביעת בקרק�

176..................................................אוטומטי

183.............חימום שיורי � הפעלה/נטרול

בוי של מצב מיחזורהפעלה/כי

182..............................................................אוויר

ת נוחותפתיחת/סגיר�

182......באמצעות לחצן מיחזור האוויר

186..................................................חימום עזר

בוי של חימום עזר/הפעלה/כי�

אוורור באמצעות הקונסולה

187................................................כזיתהמר

בוי של חימום עזר/הפעלה/כי�

188..........חוקאוורור באמצעות שלט ר

מגבר חימום, הפעלה�

189..................................והפסקת פעולה

190.......חוקהחלפת סוללה בשלט הר�

כתבמער תוירשפאתקלות �

191............................חימום/אוורור העזר

186.........................................................יוניזציה

184................................................מטהר אוויר

184.ריווא רהטמ םע תוירשפאתקלות �

170...............הכת מיזוג אוויר � סקירמער

192....................................כוונון פתחי אוורור

193......כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות

כוונון פתחי אוורור בתא הנוסעים

193.........................................................האחורי

193................כוונון פתחי  אוורור הצדדיים

192.................כזייםכוונון פתחי  אוורור מר

225...........................................ת שיוטבקר

226............................ת שיוטת בקרבחיר�

תהפסקת פעולה של בקר�

228......................................................השיוט

226.................................ת שיוטידית בקר�

קריאה למהירות האחרונה�

227................................................השנשמר

226......בועהת מהירות ונהיגה קשמיר�

גגגגג

665...................................................................גגון

665.......................הערות בטיחות חשובות

666.................................................בור הגגוןחי
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7 אינדקס

117...................................מי נפתחגג פנור

121...........איפוס של ווילון השמש הנגלל

מי הנפתחאיפוס של הגג הפנור

121..............ושל ווילונות השמש הנגללים

ם כאשר המנועת גשמאפיין סגיר

119................................................................כבוי

119.........ם בעת נהיגהת גשמאפיין סגיר

118...........................................הפתיחה/סגיר

ה של וילון השמשפתיחה וסגיר

120...........................................הנגלל האחורי

ה של וילון השמשפתיחה וסגיר

120............................................מיהנגלל הקד

119.......הפעלת וילונות השמש הנגללים

ה של וילוןתפקוד מניעת לכיד�

119......................................השמש הנגלל

118..............................הפעלת הגג הנפתח

ה של הגגתפקוד מניעת לכיד

118........................................................הנפתח

122.....................................תקלות אפשריות

גלגל הגה

144...................................חימום גלגל ההגה

143..............................כוונון של גלגל ההגה

145..................כת כניסה קלה/יציאהמער

מיקום גלגל הגה בעת שמאפיין�

145...................כניסה קלה/יציאה פועל

מאפיין יציאה קלה כתגובה�

146.................................להתנגשות פועל

46..........................................................הסקיר

145................תקלות בחימום גלגל ההגה

751............................................גלגל חלופי

751.......................הערות בטיחות חשובות

751..............הוצאת הגלגל החלופי הזמני

751.......................פתיחת גומחת אחסון�

752...................................................מידע טכני

גלגלים

736............................................אחסון גלגלים

727...םיגימצו םילגלגל תיתפוקת תרוקיב

751.................................................גלגל חלופי

736.............................................התקנת גלגל

735.............................................החלפת גלגל

736.....התקנת גלגל ......................................

735...................................................בובכיוון סי

736...............................................ניקוי גלגלים

735...............................................בב גלגליםס

735...................................................צמיג נקור

740...........................שילוב צמיגים וגלגלים

גלגל � התקנה

736........תררדכב כנגד הדאבטח את הר

736...............................................כבהכנת הר

738................................................ת גלגלהסר

738...........................................כבהנמכת הר

737..............................................כבמת הרהר

738.................................התקנת גלגל חדש

718........................הה והתנעה בגרירגריר

הגריר

95...................................האזעקה נגד גריר

721.............................................כבהובלת הר

720...........הה לולאת הגרירהתקנה/הסר

720...............עם שני הסרנים על הקרקע

293............................................ת גרורגריר

ESP.................................................91

Parktronic........................................247

298...........................אספקת חשמל לגרור

299.................................ת גרורבעיות בגריר

294.....................ת גרורהערות אודות גריר

295........................................עצות לנהיגה�

293.......................הערות בטיחות חשובות

296...............................................בור הגרורחי
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759...................................................................דיזל

דלק

757................................................דירוג (בנזין)

759.................................................דירוג (דיזל)

211.......................הערות בטיחות חשובות

212............קלד יולימ חתפ הסכמ החיתפ

213...............קלד יולימ חתפ הסכמ הריגס

44.....................................ה)מד דלק (עתוד

758........................................................תוספים

757....................................בול מיכל הדלקקי

214...............תקלה של דלק ומיכל הדלק

104...................................................דלתות

104..................הערות בטיחות חשובות�

ותתלדה תחיתפו הליענ לוטיב

105........................................................םינפבמ

תביטול נעילה בדלת הנהג בעזר

107.............................................מפתח חירום

107.....םוריח חתפמ תרזעב בכרה תליענ

כזיתנעילה וביטול נעילה מר

105.......................................................מבפנים

106......................מאפיין נעילה אוטומטית

הגבלת המהירות

SPEEDTRONICראה 

46...............ב תפקודיהגה �גלגל הגה ר

94.................................................ת היגויבקר

279...............................בידית � הפעלההי

292.................ברידיתכת ההיבעיות במער

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

279.......................הערות בטיחות חשובות

283................................ךרב דהפעלת מחש

287.........................................התנעת המנוע

READY.......................................287מחוון �

287....................................התנעה שקטה�

288......................................תחילת נסיעה�

291.........................................................� חניה

54...................................ברידייםכב היכלי ר

54..................הערות בטיחות חשובות�

הפסקת פעולה אוטומטית של�

54.........................ברידיתכת ההיהמער

הפסקת פעולה ידנית של�

55.........................ברידיתכת ההיהמער

דדדדד  

LED..298ה עבור פנסי מחוון תקלת נור

298...................בור של �7פיניםגרור ען חי

298......................................הערות כלליות�

298...............................התאמת המתאם�

767...............................................משקלי גרור

296...............................................ניתוק הגרור

250.......................................סייען חניה פעיל

273................................סייען שטחים מתים

276.......................ב פעילת נתיסייען שמיר

295............................ההוצאת תפוח הגריר

297................ה פנימהקיפול תפוח הגריר

ההההה 

107........................................ה מוחלטתסגיר

108...................................דלת תא המטען

108.......................הערות בטיחות חשובות

112............ת של תא המטעןנעילה נפרד

111.................פתיחה אוטומטית מבפנים

109.......ה חשמלית מבחוץפתיחה/סגיר

110....................................פתיחה ללא ידיים

111....................................................הפעלה�

109.......................ה (מבחוץ)פתיחה/סגיר

שחרור מנעילת מכסה תא המטען

112.........................................(מפתח חירום)

108..............................תפקוד היפוך תנועה
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55................................מצבר מתח גבוה�

56..............................................תא המנוע�

282...............................................לוח מחוונים

RBS......279בית כת בלימה רגנרטימער

כת בלימהבעיות במער�

RBS...........................279בית רגנרטי

288............................................................נהיגה

288.............................לחצן בורר תוכניות�

289...........................................עצות נהיגה�

�E....288ו S תויטמוטוא הגיהנ תוינכות�

ECO start-stop.....................290תפקוד �

ניהול מקדים של טעינת מצבר

291............................................המתח הגבוה

281.....................ברידיתכת הית מערסקיר

283.....................תפריטים ותפריטי משנה

ת תפריטי משנה בתצוגתבחיר�

COMAND.....................................283

למשחה םת זרגוצתה של בחיר�

282....................ב�תכליתיתבתצוגה הר

282.......................................תצוגות והפעלה

282.....ילמשח עונמ לש תילמשח הגוצת

34.......................................בהביהגנת הס

34......................כב משומשת כלי רהחזר

34...........................................הערות כלליות

721.........................................כבהובלת הר

4MATIC................721כב הערות לכלי ר

321...................................הודעות בתצוגה

321......................................הערות כלליות�

321...................ת הודעות תצוגההסתר�

321........................................זיכרון הודעות�

322.................................כות בטיחותמער�

332.......................................................אורות�

336.........................................................מנוע�

339................................ברידיתכת הימער�

339.....................................כות נהיגהמער�

354.....................................................מפתח�

348.....................................................צמיגים�

350...........................................................כבר�

726..................................................הפעלה

196..........................הרצת מנוע � הערות

196..........................1,500 ק“מ הראשונים

721.....................................ההתנעה בגריר

התנעת מנוע

196.......................הערות בטיחות חשובות

196...........................הערות להרצת המנוע

Start-Stop...............................197לחצן 

197..............................................מצבי מפתח

Start-Stop.......198מצבי מפתח בלחצן 

199.........................................התנעת המנוע

תהליך התנעה באמצעות�

Start-Stop............................199לחצן 

199...ת המפתחתהליך התנעה בעזר�

199.................בת הילוכים אוטומטיתתי�

200...........................................תחילת נסיעה

200...................התחלת נסיעה עם גרור�

200.................בת הילוכים אוטומטיתתי�

201....................................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop...................201תפקוד 

202......ממה אוטומטית של המנועהד�

בוי/הפעלת תפקודכי�

 ECO Start-Stop...........................203

204................................פתרון תקלות מנוע

202.............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

715..............התנעה באמצעות כבלי עזר

ווווו 

119....................................וילון שמש נגלל

119...........................................הפתיחה/סגיר
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149.................................זיכרון � תפקודים

149........................רות בזיכרוןה והגדשמיר

150......רות שמורות בזיכרוןקריאה להגד

ב האחוריזיכרון � תפקודים במוש

150............ב האחוריתפקודי זיכרון במוש

152......רות שמורות בזיכרוןקריאה להגד

152.....ב אחורי נוטהכב ללא מושכלי ר�

152......ב אחורי נוטהכב עם מושכלי ר�

151........................................רותת הגדשמיר

151......ב אחורי נוטהכב עם מושכלי ר�

665......ת רשת תא המטעןבעות קשירט

694............................כבטיפול (טיפוח) הר

694............................הערות אודות הטיפול

694....כב וניקוי משטחי צבעשטיפת הר

697..........טיפוח וטיפול במשטחי צבע�

מתקן אוטומטי לשטיפת כלי�

694...........................................................כבר

696..................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה�

טטטטט 

חחחחח 

114..............................................ת נוחותסגיר

115........................................שימוש במפתח

KEYLESS-GO.......115שימוש במפתח 

113.............................התפקוד מניעת לכיד

117........תקלות אפשריות בחלונות הצד

34.....ס בנץחלקי חילוף מקוריים מרצד

218.....................................................חניה

220....................................בלם חניה חשמלי

221........................................בלימת חירום�

220..............................� הפעלה אוטומטית

221...................................� שחרור אוטומטי

220..........................� שילוב ושחרור ידניים

221.................כב לזמן ממושךהחניית הר

219.........................הפסקת פעולת המנוע

250.......................................סייען חניה פעיל

254......................ביטול סייען חניה פעיל�

250..................הערות בטיחות חשובות�

252.........................................................חניה�

253...........................יציאה ממקום חניה�

251..................................גילוי מקומות חניה

255......................................הערות כלליות�

255...........................מצלמת נסיעה לאחור

Start-Stop.................219שימוש בלחצן 

219........................................שימוש במפתח

זזזזז

65....................................חגורות בטיחות

65.......................הערות בטיחות חשובות

66.......................ת הבטיחותת חבורחגיר

ת בטיחות עבורת חגורתזכור

68..............................מיהנהג והנוסע הקד

67................................כוונון גובה החגורות

69...........כריות אוויר לחגורות הבטיחות

67.......................מאריך חגורות הבטיחות

מותחנים של חגורות בטיחות

68..........................................ושל מגביל כוח

ביםת בטיחות במושמחוון חגור

68........................................................אחוריים

283...........................ניקוי חגורות הבטיחות

698............................... (הוראות ניקוי)חיישנים

חימום עזר/אוורור

ת אקליםראה בקר

חלונות צד

115..................................איפוס חלונות הצד

113.................ה חלונות הצדפתיחה/סגיר

114............................................פתיחת נוחות
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696...............................ניקוי משטחי צבע�

697......................................כבניקוי חלקי הר

697.....................................................גלגלים�

699................................ת גרורהתקן גריר�

698...................................................חיישנים�

697.....................................................חלונות�

697...........................................להבי מגבים�

699........................360°מצלמת �

698......................מצלמת נסיעה לאחור�

698......פנסי איתות במראות חיצוניות�

698....................................פנסים חיצוניים�

699..................................צינורות הפליטה�

700.............כבניקוי (טיפוח) של פנים הר

גלגל ההגה וידית או בורר�

701................................................ההילוכים

701.......................................דיפון פלסטיק�

701.............................דיפון עץ ופסי דיפון�

702....................................חגורות בטיחות�

701........................................ביםכיסוי מוש�

700...........................................מסך תצוגה�

700.................................סייען ראיית לילה�

702.........................ריפוד הגג והשטיחים�

678.............................................טלפון נייד

678.......................הערות בטיחות חשובות

כת טלפונית עסקית במובמער

679.........................................................האחורי

678..............................שימוש בטלפון הנייד

679..............................תפעול הטלפון הנייד

ייייי

כככככ

70...........................................כבבר ילדים

70...................� הערות בטיחות חשובות

כת ריסון לילד מסוגאבטת מער

74.....................ב האחוריאיזופיקס במוש

בב ילד המושזיהוי אוטומטי למוש

73...........................................מיהנוסע הקד

72.....ימדקה עסונה בשומ לע דלי בשומ

79.........כות ריסון לילדום מומלצותמער

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

83.......................................................אחוריות

75.............................ה עיליתרצועת קשיר

82.....ב ילד אוטומטיתקלות בזיהוי מוש

ללללל

להבי מגבים

164...........................החלפה להבי המגבים

697...............................................................ניקוי

44.......................................לוח המחוונים

45..................................ה וחיווינוריות אזהר

42.....................................................תא הנהג

756....................................כבלוחית זיהוי ר

לוח מכשירים

46..........................ה בדלת הנהגלוח בקר

49..........................................ה עילילוח בקר

51......................................בים אחורייםמוש

48..................................כזיתקונסולה המר

729..............................לחץ אוויר בצמיגים

705............................כבה של הרכלי עבוד

כריות אוויר

59.......................הערות בטיחות חשובות

הפעלה של מותחני חגורות בטיחות

58.............................................וכריות האוויר

62...................בכרית אוויר לכריות המוש

62..........................................כרית אוויר וילון

61............................................כרית אוויר צד

60.................................מיותכריות אוויר קד
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666..............................................מאפיינים

668......................................מגני שמש

666................................מחזיק ספלים

666..................העקות בטיחות חשובות�

667...........ב אחוריבמשענת היד במוש�

666...........מיתכזית הקדבקונסולה מר�

בה במוששומר טמפרטור�

667....................................................האחורי

669................ במגן השמשמראת איפור

סוככי שמש נגללים בחלונות

669......................הצדדיים  האחוריים

סוכך שמש נגלל  על השמשה

669.........................................האחורית

670....ב האחוריפרישה/גלילה מהמוש�

כת שיחות החירום שלמער

676....................................ס בנץמרצד

676...ץנב סדצרמ לש תוחוקל תוריש

677...................ךרכפתור לסיוע בצד הד�

677............................כפתור שיחת מידע�

675..............תא קירור בחלק האחורי

676.........הוצאת תא הקירור והתקנתו�

676.............................טיפול בתא הקירור�

675..........................שימוש בתא הקירור�

670..................................................המאפר

670........................................מיתה קדמאפר

670.......................................ה אחוריתמאפר

705.....................................................מגבה

163.....................מיתמגבי השמשה הקד

164..............................החלפת להבי מגבים

החלפת להבי מגבים

(MAGIC VISION CONTROL)..........165

165.............................ת להבי מגביםהסר�

165.......................התקנת להב המגבים�

164.................................ת להבי מגביםהסר

163..............................................בויהפעלה/כי

165............................התקנת להב המגבים

167.....................................תקלות אפשריות

מגביל מהירות

SPEEDTRONIC..............................228

668............................................מגני שמש

313........ת נוזל קירור מנועמד טמפרטור

302...............................................מד סל“ד

37...........כז שירות מורשה � ראה מרמוסך

303.................................. � הפעלהךרב דמחש

304...........................ב תכליתיתתצוגה ר�

302.......................הערות בטיחות חשובות

302.......................................תצוגות והפעלה

302.................................................מד סל“ד�

302..........בהבית הסתצוגת טמפרטור�

304.....................תפריטים ותפריטי משנה

304.....................................ת תפריטסקיר�

תצוגת טווח ותצרוכת הדלק�

306..................................................הנוכחית

Settings.................314  רותתפריט הגד

320..........רות בית החרושתאיפוס הגד�

314............................תפריט משנה סיוע�

318.............תפריט משנה לוח מחוונים�

319.............................כבתפריט משנה ר�

317.......................התפריט משנה תאור�

הפעלת/הפסקת פעולת�

PRE-SAFE............................................315

תהפעלת/ניתוק או אזהר�

316......................................חקת מרשמיר

הפעלת/ניתוק סייען שטחים�

316.......................................................מתים

מממממ
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הפעלת/הפסקת פעולת סייען�

316............................ת עירנות נהגשמיר

כת סייעןהפעלת/ניתוק מער�

317................................בה על נתילשמיר

311.............................................תפריט טלפון

312..........................................בלת שיחהק�

312..........................חיית או סיום שיחהד�

312....םינופלטה רפס ךותמ רפסמ גויח�

312..................................................חוזר גויח�

Media.........................309תפריט מדיה 

309......................החלפת מקורות מדיה�

310.....עמש תיידמ וא עמש ןגנ לועפת�

TV....................310 הטלוויזיה לועפת�

DVD........................311 וידיאו לועפת�

Radio............309כת שמע תפריט מער

Navigation...................307תפריט ניווט 

307................הנחיית מסלול לא פעילה�

307.......................הנחיית מסלול פעילה�

307.........................תצוגות הוראות ניווט�

Trip...........................305תפריט נסיעה 

306.........................................כיםאיפוס ער�

306.............................מד מהירות דיגיטלי�

From startב נסיעה מחש�

(מתחילת הנסיעה) או

From reset (מאיפוס)........................305

305..............................רטיתתצוגה סטנד�

ECO.................................305תצוגת �

313.................פיתתפריט סייען תצוגה גר

313............................................תפריט שירות

313.....עונמ רוריק לזונ תרוטרפמט דמ�

הצגת המפלס והטווח של�

313............עונמ רוריק לזונ תרוטרפמט

הצגת המפלס והטווח של�

AdBlue®....................................................314

756........................בוליםמוצרי שירות וקי

AdBlue®.........................................................761

761............................................רגת טוהרד�

761..................הערות בטיחות חשובות�

761........טמפרטורות חיצוניות נמוכות�

761....................................................בוליםקי�

761...................................................תוספים�

757...............................................................דלק

756..................הערות בטיחות חשובות�

757...................................בול מיכל דלקקי�

758............................................תוספי דלק�

763.................................................נוזל בלמים

763.....................................נוזל קירור (מנוע)

763..................הערות בטיחות חשובות�

764................................................נוזל שטיפה

759..............................................................סולר

761....................................................שמן מנוע

761......................................הערות כלליות�

762...............................צמיגות שמן מנוע�

762....................................................בוליםקי�

762...................................................תוספים�

ב ילדמוש

70...................� הערות בטיחות חשובות

כת ריסון לילד מסוגאבטת מער

74.....................ב האחוריאיזופיקס במוש

בב ילד המושזיהוי אוטומטי למוש

73...........................................מיהנוסע הקד

72.....ימדקה עסונה בשומ לע דלי בשומ

79.........כות ריסון לילדום מומלצותמער

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

83.......................................................אחוריות

75.............................ה עיליתרצועת קשיר

82.....ב ילד אוטומטיתקלות בזיהוי מוש
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125.................................................ביםמוש

142...............בויב � הפעלה/כיאוורור מוש

143...בתקלות אפשריות באוורור מוש�

125.......................הערות בטיחות חשובות

127..........................ת תנוחת ההטיהרהגד

ב הנוסעהטיה מלאה של מוש�

137.....................................................מיהקד

מי למצבב הנוסע הקדהזזת מוש

136...............................................................רגיל

140..................בבוי חימום מושהפעלה/כי

127.....................בים האחורייםכוונון המוש

140.......................ב מתאריםב רכוונון מוש

140............ב מתארים פעילב רכוונון מוש

ב מתארים בתאב רכוונון מוש

140......................................הנוסעים האחורי

בים האחוריים עםכוונון המוש

127............................................הדום לרגליים

כבבים האחוריים בכלי רכוונון המוש

130...............עם משענות ראש מפוארות

בים אחורייםכב עם מושבכלי ר

חשמליים עבור מצב נהג בוס

131..................................ובסיס גלגלים ארוך

כבמי בכלי רב הנוסע הקדכוונון מוש

130...............עם משענות ראש מפוארות

126.............................................ביםכוונון מוש

במי ממושב הנוסע הקדכוונון מוש

128.............................................................הנהג

129...................מיב הנוסע הקדכוונון מוש

מיב הנוסע הקדכוונון מוש

128.....................................ב האחורימהמוש

124.....................ב הנהגכוונון נכון של מוש

בקיפול משענת ראש של מוש

133...........................................מיהנוסע הקד

בת משענת ראש של מושהחזר�

134...................מי למיקומההנוסע הקד

135..שאר תנעשמ לש הנקתה/הרסה�

כב עם משענות ראש רגילותכלי ר

126...............................................או מפוארות

131........................................מצב ”נהג בוס“

מי עבורב הנוסע הקדמיקום מוש�

132...................................מצב ”נהג בוס“

142.......בתקלות אפשריות בחימום מוש

68......................... � הפעלהמותחני חגורות

665......................................מחזיק מטריה

666.......................................מחזיק ספלים

666......................העקות בטיחות חשובות

667...............ב אחוריבמשענת היד במוש

666................מיתכזית הקדבקונסולה מר

667....ב האחוריה במוששומר טמפרטור

664...................................מטען � אבטחת

705......................................בוי אשמטף כי

665...................................מטריה � מחזיק

764..............................................כבמידע ר

764.......................................מידות ומשקלים

767.................................................מטעני גרור

753...........................................נתונים טכניים

764...............................................ההתקן גריר

בי מותר על הסרןעומס מר�

768..........................ת גרורהאחורי בגריר

39..................................מידע זכויות יוצרים

757.........................................בול � קימיכל דלק

688.................................מכסה תא המנוע

688.......................מכסה תא המנוע פעיל

689...........................................................הסגיר

689.........................................................פתיחה

מכשירי קשר וטלפונים ניידים

754.........................תבהתקנה מאוחר
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מנוע

196.......................הערות בטיחות חשובות

196...........................הערות להרצת המנוע

Start-Stop...............................197לחצן 

197..............................................מצבי מפתח

Start-Stop.......198מצבי מפתח בלחצן 

199.........................................התנעת המנוע

תהליך התנעה באמצעות�

Start-Stop............................199לחצן 

199...ת המפתחתהליך התנעה בעזר�

199.................בת הילוכים אוטומטיתתי�

200...........................................תחילת נסיעה

200...................התחלת נסיעה עם גרור�

200.................בת הילוכים אוטומטיתתי�

201....................................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop...................201תפקוד 

202......ממה אוטומטית של המנועהד�

בוי/הפעלת תפקודכי�

 ECO Start-Stop...........................203

204................................פתרון תקלות מנוע

202.............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

715..............התנעה באמצעות כבלי עזר

 � ראה  מפתחמנעול הצתה

מנעולי בטיחות ילדים

83.....................................בדלתות אחוריות

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

VIN � ראה כבמספר זיהוי ר

83......................כות לנהיגה בטוחהמער

83כות לנהיגה בטוחהת המערסקיר�

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

87...........................חקת מרת שמיראזהר

95....................................האזעקה נגד גריר

תפקוד/הפעלה/הפסקת פעולה/�

95.......................................................נטרול

69..........................................................בלמים

88.....................כת בלימה מותאמתמער

94....(STEER CONTROL)ת היגוי בקר

 למניעת נעילתABSכת מער

69..........................................................גלגלים

 BAS(תגבור בלימה)..............................85

 BAS PLUSתגבור בלימה פלוס)

85.........................עם סייען תנועה חוצה)

ESP )89......)תינורטקלא תוביצי תינכות

ESP..........................90מאפייני ה� �

ESP.90 �ה תלועפ תקספה/הלעפה�

ESP 91........................................לייצוב גרור

ETS/4ETSךרכת אחיזת ד (מער

89..................................................אלקטרוני)

PRE-SAFE Brake............................92

92..................הערות בטיחות חשובות�

95......................כבחיישן תנועה פנים הר

94..................................בהכות נגד גנימער

�ATA94.בה)כת אזעקה נגד גני (מער

94........................................שולל התנעה�

89..........................פנסי בלימה מותאמים

87.........................סייען מניעת התנגשות

225.....................................כות נהיגהמער

4MATIC )העובק הענה

247................................................)םילגלג �4ל

Airmatic...........................................245

246....................................................כבגובה הר�

246..................................................מצב ספורט�

246.................................................כוונון מתלים�

ATTENTION ASSIST

265...................................(זיהוי עירנות נהג)

Distornic Plus..................................231

233....................ת דיסטרוניק פלוס� בחיר

236.................................ת המהירותרהגד�
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236................חק המינימלית המררהגד�

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

233.................הפעלת דיסטרוניק פלוס�

234............הפעלת המהירות הנוכחית�

238...................................כתנטרול המער�

231.................................ת שיוטידית בקר�

234.............נהיגה עם דיסטרוניק פלוס�

238...........................................עצות נהיגה�

237..................תצוגות דיסטרוניק פלוס�

Distornic Plus240.............. עם סייען היגוי

240..................הערות בטיחות חשובות�

Magic Body Control.........................243

�Road Surface Scan סריקת)

245...........................................פני השטח)

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

243..................הערות בטיחות חשובות�

243...................סיוע לנהיגה ברוחות צד�

PARKTRONIC.................................247

247..................הערות בטיחות חשובות�

248.....................טווחי פעולת החיישנים�

249......נטרול/הפעלה של פרקטרוניק�

249......................................התצוגת אזהר�

250................................תקלות אפשריות�

Speedtronic.....................................228

225................................................ת שיוטבקר

226............................ת שיוטת בקרבחיר�

תהפסקת פעולה של בקר�

228......................................................השיוט

226.................................ת שיוטידית בקר�

קריאה למהירות האחרונה�

227................................................השנשמר

226......בועהת מהירות ונהיגה קשמיר�

250.......................................סייען חניה פעיל

250..................הערות בטיחות חשובות�

276..................................בת נתיסייען שמיר

HOLD..................................242תפקוד 

HOLD.................242הפעלת תפקוד �

242..................הערות בטיחות חשובות�

HOLD....................243נטרול תפקוד �

242........................................תנאי הפעלה�

225.....סתוכנית נהיגה חכמה של מרצד

בהכות נגד גנימער

ATAכת אזעקה למניעת (מער

94..........................................................בה)גני

94..............שולל  התנעה (איימובילייזר)

תכת מידע ותקשורמער

COMAND Online..................................370

516........אינטרנט ושירותים מקוונים

517...........ת בעת נהיגהבעיות תקשור�

516......................................הערות כלליות�

517....................................מגבלות שימוש�

518........................................................הנדיד�

537......................................................אינטרנט

540....................................................רותהגד�

539.................................................פיםמועד�

542..................פן האינטרנטפדת דסגיר�

537........................................קריאה לאתר�

538....................................תפקודי תפריט�

539...............................תפריט אפשרויות�

534.......................ס בנץאפליקציות מרצד

535...תופסונ ץנב סדצרמ תויצקילפא�

534........ס בנץ לטלפון ניידאתר מרצד�

535..........................בוקהפעלה של פייס�

535....ץנב סדצרמ תויצקילפאמ האיצי�

535..............................קריאה לרשת גוגל�

533...................................................אפשרויות

534......................................רותאיפוס הגד�

533..............קריאה לתפריט אפשרויות�
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534..........................................תנאי שימוש�

GoogleTM Local Search.................526

527....ימוקמ שופיחל תויורשפא תריחב�

527.................................הסטוריית חיפוש�

526......................................................חיפוש�

527.............................חיפושים פופולריים�

526......................קריאה לחיפוש מקומי�

518..................................ת נתוני גישהרהגד

ך זמן ניתוק אוטומטית אורבחיר�

523..........................................מהאינטרנט

ה של טלפון ניידרהפעלה והגד�

518..............................לתפקודי אינטרנט

524.............ניהול כל התקני האינטרנט�

ניהול נתוני הגישה של מפעיל�

הרשת הסלולרית של הטלפון

522..............................................הנייד שלך

523..............שימוש משותף באינטרנט�

שימוש משותף באינטרנט�

523.........באמצעות רשתות אלחוטיות

528...................................ת יעד/מסלולהורד

תרות עבור הורדאפשרויות הגד�

529.............................................יעד/מסלול

528....תשרהמ םילולסמ/םידעי תדרוה�

שליחת יעדים/מסלולים�

528.........................................ס בנץלמרצד

529..................שימוש ביעדים/מסלולים�

524..................................בורת/ניתוק חייציר

525.............................................בורמצב חי�

בורניתוק אוטומטי של חי�

525...........האינטרנט לאחר אי פעילות

525......................................תסיום תקשור�

530.....................................................מזג אוויר

גזמ ת אפשרויות לתצוגתבחיר�

532.......................................................ריוואה

530.......................................ת מיקוםבחיר�

530....ריוואה גזמ תגוצת יוביכ/הלעפה�

530.....................................ריווא גזמ תמפ�

532.........................................תפקוד זיכרון�

535..........................................רדיו באינטרנט

536...............................אפשרויות נוספות�

536........................................רות שמעהגד�

535......................................הערות כלליות�

536....................הפעלת רדיו באינטרנט�

536..............................התחברות לתחנה�

536.......................................חיפוש תחנות�

370...............................הפעלה בטוחה

370.................................ת תאימותהצהר�

כתמאפיינים של מער�

COMAND Online.........................372

372...............................כתמגבלות המער�

372.......................מידע על זכויות יוצרים�

370....................כבבים אלחוטיים ברכיר�

370.............................................שימוש נכון�

370.................תאימות אלקטרומגנטית�

371............................................תיעוד מידע�

397............................................איפוס תפקוד

372...................................במבט חטוף

373.....................................................הסקיר�

376....................................לחצנים ובקרים�

373......................................................ביםכיר�

373................................................תפקודים�

COMAND................................374תצוגת �

Bluetooth®..................................393רות הגד

הפעלה/הפסקת פעולת�

Bluetooth®...............................................393

Bluetooth®..........393מידע כללי אודות �

406...........................ת אקליםרות בקרהגד

406.................................רות בסיסיותהגד�
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408....................................רות נוספותהגד�

כתרות המערהגד

 COMAND Online............................386

388...............................איזור תצוגה נוסף�

379...............ביםכת בידור לכל המושמער

380..............................כבגישה למדיה בר�

379.................................ת סוגי מדיהסגיר�

386...............................רות תצוגההגד

386......................................כוונון הבהירות�

387.........................................עיצוב תצוגה�

390.............................רות הקראת מללהגד

LINGUATRONIC................390רות הגד

391......................................זיהוי קולי אישי�

390.........הה של חלון עזרפתיחה/סגיר�

389..................................................ת זמןרהגד

389.................................ת זמן ידניתרהגד�

389...............ת תבנית זמן/תאריךרהגד�

389......ת אזור ומעבר לשעון קיץרהגד�

389......................................הערות כלליות�

394.........................כתת שפת המעררהגד

381......................................הזנת תו (טלפון)

הזנת תווים באמצעות לוח�

383........................המקשים של הטלפון

הזנת תווים באמצעות סרגל�

381........................................................תווים

384........................................הזנת תו (ניווט)

הזנת תווים באמצעות לוח�

386........................המקשים של הטלפון

הזנת תווים באמצעות סרגל�

384........................................................תווים

395.....................................בוא יצוא מידעי�

הפעלה והפסקת פעולה של�

PIN..............................396הגנת קוד 

433..........................................הנחיית מסלול

440..........� ביטול/המשך הנחיית מסלול

443.................................................היכן אני?�

433..................הערות בטיחות חשובות�

438..........................................הודעות ניווט�

440..........................................מידע מסלול�

434......� תצוגות במהלך הנחיית מסלול

443...........תפקוד עקיפת פקק תנועה�

444...........................הנחיית מסלול דינמית

דיווחי תנועה באמצעות�

 FM RDS-TMC.............................445

444......דיווחי תנועה ממידע תנועה חי�

446....................דיווחי תנועה על המפה�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

445.........................דיווחי תנועה דינמיים

446............................הצגת דיווחי תנועה�

444...........................שירותי דיווחי תנועה�

402........................................................ביםמוש

405.............................איפוס כל הכוונונים�

402.............בת תפקוד כוונון ומושבחיר�

403.....................................כוונון תפקודים�

402.....................................................הסקיר�

404........................................תוכניות עיסוי�

411...................................360°מצלמת 

COMAND Online רות הגד�

411..............................360°למצלמת 

411.....................................................הסקיר�

411.............360°תמונה של מצלמת �

411...........................מצלמת נסיעה לאחור

הפעלה והפסקת פעולה של�

412...........................................גילוי עצמים

467...............................................טלפון

469..............................אפשרויות הפעלה�

468..................הערות בטיחות חשובות�
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כבהתנתקות שיחה בעת שהר�

469...................................................בנסיעה

475..........................בוריםהצגת פרטי חי�

471...................................בור טלפון ניידחי�

469....................................מגבלות תפקוד�

478..........................עוצמת קיטה ושידור�

470..........................................שיחת חירום�

תפריט בסיסי של ממשק�

Bluetooth®...............................................476

ת טלפונית באמצעותתקשור�

Bluetooth®..............................470ממשק 

469..............ת טלפונית עסקיתתקשור�

490............................הודעות (מלל ודוא“ל)

491...................בלת הודעותרות לקהגד�

492.........................ת הודעות ידניתהורד�

492.......................................הצגת הודעות�

493......................................בת הודעהכתי�

495.........................................ניהול הודעות�

478........................................הפעלת הטלפון

479...........................................ביצוע שיחה�

482.......................................ת שיחההעבר�

480....תפקודים זמינים במהלך שיחה�

481.........שיחה עם מספר משתתפים�

הפעלה ושינוי מצבי הפעלת

477..................................ת טלפוניתתקשור

הפעלה עם מודול טלפון�

Bluetooth® פרופיל) SAP(

477.................................................בתבתוש

הפעלה ללא מודול טלפון�

Bluetooth® פרופיל) SAP(

477.................................................בתבתוש

477........................מעבר בין מצבי טלפון�

489........חיפוש מהיר � שימוש ברשימת

490..ר מראשמחיקת חיוג מהיר מוגד�

רשימוש בחיוג מהיר מוגד�

490..........................ביצוע שיחהמראש ל

489....................................ת רשומהשמיר�

513.....סכת שיחת חירום של מרצדמער

514.................זמינות השירות באירופה�

516............................................שידור מידע�

514...................שיחת חירום אוטומטית�

515..............................שיחת חירום ידנית�

514......................................................תנאים�

COMAND.............516תצוגות בתצוגת �

SAP.............................503מודול טלפון 

511...................ןופלטה לודומאיפוס של �

505..................................אישור טלפון נייד�

507........................ת מודול הטלפוןרהגד�

SMS........................509הודעות מלל �

504.......................הפעלת מודול הטלפון�

511..........................ןופלטה לודומת הסר�

504......................התקנת מודול הטלפון�

506.......בור טלפון נייד למודול טלפוןחי�

511.................................דיינ ןופלטטעינת �

510.............................................יומן שיחות�

SIM.....505מודול טלפון במצב כרטיס �

509..................................מקשי חיוג מהיר�

511....ןופלטה לודוממ דיינ ןופלט קותינ�

511....................ןופלטה לודומשל  קותינ�

507.......................ם נתוניםשימוש כמוד�

482........................ספר טלפונים � שימוש

484........................הצגת פרטי הרשומה�

487....הצגת פרטי רשומה מהרשימה�

485.....הוספה לרשומת ספר טלפונים�

483......חיפוש רשומה בספר טלפונים�

ה רשומה חדשה בספריציר�

485..................................................טלפונים

484...מחיקת רשומה מספר טלפונים�
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488.............מחיקת כל רשימות שיחות�

תפתיחת רשימת שיחות ובחיר�

487.....................................................רשומה

483......................קריאה לספר טלפונים�

487.........................ת מספר טלפוןשמיר�

ת מספר טלפון כמספרשמיר�

485.............................................לחיוג מהיר

496.......................פנקס כתובות � שימוש

499..הפעלת הנחיית מסלול לרשומה�

הצגת פרטים לרשומת פנקס�

498....................................................כתובות

497.......חיפוש רשומת פנקס כתובות�

501....................................בוא אנשי קשרי�

ת רשומה חדשה בפנקסיציר�

497.................................................הכתובות

497.....מחיקת רשומת פנקס כתובות�

496.................קריאה לפנקס הכתובות�

שיוך רשומת פנקס כתובות�

499...................................פיםללחצן מועד

ת מספר טלפון כמספרשמיר�

499.............................................לחיוג מהיר

500.........................................תגיות קוליות�

497.....תפריט הזנה עם שדות נתונים�

512..................ס בנץשירות טלפוני מרצד

513................רישההודעת שירות לפי ד�

כז שירות הלקוחותקריאה למר�

512...................................ס בנץשל מרצד

550...............................................מדיה

551.............................הפעלה אוטומטית�

552.........................ב אחרהפעלה ממוש�

550.............................הפעלת מצב מדיה�

550...........................שימוש בלחצן מדיה�

551...................מקשי הספרותב שומיש�

552................רשימת התקניםב שומיש�

551....תישאר םידוקפת תרושב שומיש�

AUX...............580הפעלת וידאו ממקור 

581................ת אפשרוות נוספותרהגד�

580..........בור מקורות וידאו חיצונייםחי�

AUX................580מעבר למצב וידאו �

הפעלה באמצעות שמע

Bluetooth®..................................................569

571..........................................אישור חיצוני�

574......................ת אפשרות נגינהבחיר�

574.......................................ת רצועהבחיר�

ביטול (ביטול רישום) של התקני�

Bluetooth®................................572שמע  

ת עוצמת הקול באמצעותהגבר�

COMAND.....................................575

572........................................הצגת פרטים�

573.......................ת נגינההתחלת/עציר�

..התחלת נגינה אם ההתקן שמע�

Bluetooth®573................................. נעצר

572.........סימולטני של טלפונים ניידים

 וחיפוש®Bluetoothהתקני שמע �

572.........סימולטני של טלפונים ניידים

בור התקני שמע באמצעותחי�

Bluetooth®.............................................569

בור מחדש של התקני שמעחי�

Bluetooth®.............................................571

חיפוש ואישור התקני שמע�

Bluetooth®.............................................569

Bluetooth®......572מעבר למצב שמע �

561...............................................חיפוש מדיה

561........................התחלת חיפוש מדיה�

561......................................הערות כלליות�

562.................................חיפוש לפי ז‘אנר�

563..................חיפוש לפי מילת מפתח�

562..............................חיפוש לפי עטיפה�
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חיפוש לפי רשימת הרצועות�

562..................................................הנוכחית

562...............................חיפוש לפי תיקייה�

581.........................................טלוויזיה � מצב

581.....................................איכות הקליטה�

588...............................אפשרויות נוספות�

582........................ת ערוצי טלוויזיהבחיר�

585................רות טלוויזיה בסיסיותהגד�

587...............................................טלטקסט�

585.....מידע ערוצ נוכחי לערוץ הנבחר�

581.........................מעבר למצב טלוויזיה�

584.......................ת ערוצי טלוויזיהשמיר�

582........................................התפריט בקר�

563.....................................................כונן מדיה

568...............................ת מצב נגינהבחיר�

564............................הפעלת כונן המדיה�

565............בצים לכונן מדיההעתקת ק�

567...........................בצים� מחיקת כל הק

568....קריאה למידע על מקום בזיכרון�

567.................בציםם/מחיקת ק� שינוי ש

565........תצוגה בסיסית של כונן מדיה�

576..................................מצב ממשק מדיה

578...................................אפשרויות נגינה�

577..........................ת קובץ מוזיקהבחיר�

576...............................רישות מקדימותד�

576........................מעבר לממשק מדיה�

577...........................בצי מדיה נתמכיםק�

577..................................תמיכת התקנים�

578..........................................תפקוד וידאו�

577.......................................תפקוד חיפוש�

AUX..............................578מצב שמע/

AUX......579ת אפשרויות שמע/רהגד�

AUX..............579מעבר למצב שמע/�

552.......................................מצב שמע/וידאו

558.......................................ת רצועהבחיר�

GRACENOTE....559 לש םינותנ סיסב�

הכנסה והוצאה של תקליטור�

CD/DVD 553..........מכונן התקליטורים

הוצאת תקליטורים ממחליף�

DVD............................554 תקליטורי 

הכנסת תקליטור למחליף�

DVD............................554 תקליטורי 

556....ןורכיז סיטרכ לש האצוהו הסנכה�

559............הערות על מצב שמע/וידאו�

556.............................הפעלת מצב מדיה�

USB......................556 בור התקני חי�

554.....................................ת תפריטסקיר�

558.........................ה ונגינהתפקוד עציר�

556...............................תפריט אפשרויות�

558.......................................תפריט חיפוש�

DVD...............588מצב תקליטור ווידאו 

589.................................האפשרויות בקר�

591...............................אפשרויות תפריט�

594.............................ת סצנה/פרקבחיר�

DVD......589רישה לנגינת תקליטור ד�

592........................................רות ווידאוהגד�

588..................הערות בטיחות חשובות�

589......................הערות על תקליטורים�

590....................................מגבלות תפקוד�

590..........מעבר למצב תקליטור ווידאו�

DVD.............591מצב מסך מלא של �

DVD........................591ת מצב סקיר�

DVD.....................592ה של תפריט בקר�

DVD.........................................593תפקודי �

593..........................................תפריט וידאו�

594.............................................מציג תמונות

595......................................הצגת תמונות�

595....................התחלת מצגת תמונות�
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596..........................ת מציג תמונותסגיר�

595........................שינוי תצוגת התמונה�

604.....ב האחוריכת בידור במושמער

610................................אוזניות אלחוטיות�

כת בידורה של מערסקיר�

604.....................................ב האחוריבמוש

611...................................החלפת סוללות�

604..................הערות בטיחות חשובות�

ההפעלה באמצעות היחיד�

608.....................................................הידנית

608......הפעלה באמצעות טלפון חכם�

CD/DVD.............608כונן תקליטורים �

605...................מסכי תא נוסעים אחורי�

607........................חוקנורית חיווי שלט ר�

604......................................................ביםכיר�

605.............................................חוקשלט ר�

AUX..................................609שקעי  �

USB..................................609שקעי  �

616................................ה ידניתרות יחידהגד

610.......................................................איפוס�

617......................................אפשרויות חיוג�

618.................אפשרויות תריכת חשמל�

616...................רותקריאה לתפריט הגד�

616.........................................................שפה�

618..........................................שעון ותאריך�

616......................................................תצוגה�

633.......................................כתרות מערהגד

633......................................ת בהירותבחיר�

634........................................רות תמונהגד�

633..................ת/הצגת התמונההסתר�

634.............................רות שמעכוונון הגד�

634........................שינוי תבנית התמונה�

633............................שינוי תבנית תצוגה�

635...............................................כברות רהגד

635...............................כברות רשינוי הגד�

635..............................................כת ניווטמער

635...............................................מצב ניווט�

AUX.........................................655מצב 

655......................................הערות כלליות�

AUX...............656בור ציוד לכניסת חי�

AUX........................656מעבר למצב �

648..................................................מצב מדיה

648.............................הפעלה אוטומטית�

הפעלת מדיה באמצעות�

648..................................רשימת התקנים

הפעלת נגינת מדיה באמצעות�

648...................ת תפקודים ראשיתשור

649......................................חיפוש מוזיקה�

648..............................מעבר למצב מדיה�

648...........................שימוש בלחצן מדיה�

648.....................................................מצב רדיו

648.................................מעבר למצב רדיו�

649.......................................מצב שמע/וידאו

651...................................אפשרויות נגינה�

650.......................................ת רצועהבחיר�

651......................................ת תיקייהבחיר�

649.................................הכנסת תקליטור�

649..................הערות בטיחות חשובות�

הפעלה/הפסקה של מידע�

651......................................................רצועה

651......................................הפסקה/נגינה�

650..................מעבר למצב שמע/וידאו�

DVD.....................651מצב תקליטור וידאו 

653.............................ת סצנה/פרקבחיר�

653............................ת רצועה/סרטבחיר�

655...........................ת תבנית שמעבחיר�

652......................................הערות כלליות�

653........................ההרצה קדימה/אחור�
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655..........................כתוביות וזווית צילום�

652...ואדיו  DVDרוטילקת בצמל רבעמ�

DVD..................652ה של תפקודי סקיר�

655.............................ביתוכן אינטראקטי�

653..............(Pause)תפקוד הפסקה �

DVD..........................................653תפריט �

653.......................................התפקוד עציר�

635........................ת טלפון עסקיתתקשור

637..........................................אישור חיצוני�

645.............................................אנשי קשר�

638............................ביצוע שיחוה יוצאת�

641....................................................הודעות�

בור טלפון נייד באמצעותחי�

636.....................................ה הידניתהיחיד

647.............................................יומן שיחות�

635.....................................................הסקיר�

638.....................................שיחות נכנסות�

639....החיש ךלהמב םינימזה םידוקפת�

637........................................תפריט טלפון�

647..........תפקודים מקוונים ואינטרנט�

596.................................כת שמעמער

597.................מקוליםת הרת בקררהגד�

ת צליל גבוה, טווח בינייםרהגד�

597............................................................ובס

596........................................רות שמעהגד�

Burmester...598כת שמע היקפית מער

600.................מקוליםת הרת בקררהגד�

ת צליל גבוה, טווח בינייםרהגד�

599............................................................ובס

600...........................ת שמע היקפירהגד�

599.................................כוונון איזון/דעיכה�

598...........................................................ציוד�

598.......................קריאה לתפריט שמע�

כת שמע היקפית תלתמער

Burmester.........601מת מימדית מתקד

603...........................ת איזון מותאםבחיר�

603.................רות של פרופיל שמעהגד�

602.................מקוליםת הרת בקררהגד�

ת צליל גבוה, טווח בינייםרהגד�

601............................................................ובס

602.................................כוונון איזון/דעיכה�

601.......................קריאה לתפריט שמע�

612................................................ה ידניתיחיד

הה/הכנסה של היחידהסר�

613.....................................................הידנית

614....תינדיה הדיחיה לש יוביכ/הלעפה�

615..............................עהפעלת מסך מג�

615...........................................זיהוי כתב יד�

613.....................................................הסקיר�

612................................................תפקודים�

614........................................תפריט בסיסי�

הב באמצעות היחידכוונון מוש

628..........................................................הידנית

631............................................איזון חימום�

631.........................ברות מושאיפוס הגד�

ב באזורכוונון מתארי המוש�

629...........קשת הגב של משענת הגב

629......כוונון כרית הצד במשענת הגב�

630.........................................................עיסוי�

628.....................................................הסקיר�

619..........ה הידניתחוק של היחידשלט ר

627.......................................כברות הרהגד�

621......................................הפעלת הבקר�

624.........................................................מדיה�

621.........................................כת ניווטמער�

619.....................................................הסקיר�

622............................................................רדיו�

620..............................שינוי עוצמת הקול�
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620.....שינוי תצוגה מאנכית לאופקית�

626..........תפקודים מקוונים ואינטרנט�

412.................................................ניווט

466......................כת הניווטבעיות במער�

ת איש קשר מספרבחיר�

424....................................הטלפונים כיעד

423..................................................אחרונים

424.................ת ענייןת יעד מנקודבחיר�

ת יעד מרשימה של יעדיםבחיר�

423..................................................אחרונים

417..........................................בחר הודעות�

416..................................רות בסיסיות� הגד

תת המיקום ביחס לנקודר� הגד

425.......................................................העניין

415..........................................� הזזת המפה

418................................................� הזנת יעד

418.........................................� הזנת כתובת

422.............................� הזנת מילת מפתח

428............................� הזנת נקודות ביניים

� הזנת נקודות מאפליקציית

431....................................................סמרצד

414..............................� הפעלת מצב ניווט

413......................................� הערות כלליות

412...................................................מה� הקד

414..................ת התפריט� הצגת/הסתר

428.......................................שימוש במפה�

431....תויפרגואג תוטנידרואוקב שומיש�

431.............................................ריך טיוליםמד

432.........................ת יעד או מסלולבחיר�

432........................ת יעד או מסלולסקיר�

431.......................ריך טיוליםקריאה למד�

410...........................נעילת בטיחות לילדים

הפעלה/הפסקת פעולה של�

410...............תצוגות תא נוסעים אחורי

נעילה/ביטול נעילה של תצוגות�

410............................................תא המטען

394................................פיםשיוך לחצן מועד

449............................................ת יעדיםשמיר

450................עריכת היעדים האחרונים�

449...........ת יעד בפנקס כתובותשמיר�

ת המיקום הנוכחי שלשמיר�

450........................................................כבהר

450................ב הכיווןת מיקום צלשמיר�

כתתפקודים בסיסיים של מער

COMAND Online.............................377

כתבוי  מערהפעלה/כי�

COMAND Online.........................377

377.................................................השתקה�

377..........................כוונון עוצמת השמע�

378....קריאה לתפקודים מהתפריטים�

379.................תפריט קרוסלה לתפקוד�

452.............................................תפקודי מפה

ך לארהימנעות מנסיעה בד�

459........................................................רצויה

452........................................רות מפההגד�

458............................מידע ייחודי למדינה�

461...................כון המפה הדיגיטליתעד�

457..........................................תצוגת מפה�

542..................................................רדיו

549........................................איתור תחנות�

545.........................ריםת תחום תדרהגד�

546.......................................ת תחנהרהגד�

הפעלה/הפסקה של דיווחי�

549......................................................תנועה

549.......................הפסקת דיווחי תנועה�

547.....................ם אמן ורצועההצגת ש�

549..................מלל רדיו/מלל רדיו פלוס�

542.................................מעבר למצב רדיו�
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543.....................ה של תפריט רדיוסקיר�

543............................................ת רדיוסקיר�

548......................רות שמעקריאה להגד�

547.....................................רשימת תחנות�

548.....................................ת תחנותשמיר�

547...........................תיוג רצועות מוזיקה�

397................................כבתפקודי הר

ריכה/הפסקת פעולה שלד�

401.................כבחיישן תנועה בתןך הר

401........הריכה/נטרול הגנה נגד גרירד�

ת מאפיין כניסה/רהגד�

399.............................................יציאה קלה

401......בוית משך השהייה של כירהגד�

COMANDכת מאפייני מער�

Online..........................................397

398..................................ת הבהירותרהגד�

הפעלה/הפסקת פעולה של�

399..............................אישור צלילי נעילה

הפעלה/הפסקת פעולה של�

399..................................חימום משטחים

הפעלה/הפסקת פעולה של�

402.......מגביל פתיחת דלת תא מטען

הפעלה/הפסקת פעולה של�

400......תפקוד כוונון חגורות הבטיחות

הפעלה/הפסקת פעולה של�

תפקוד קיפול אוטומטי של

400..................................................המראות

הפעלה/הפסקת פעולה של�

400...........מאפיין הנעילה האוטומטית

400....ת איתורבוי והדלקה של תאורכי�

398....................................ה היקפיתתאור�

463..............................................תפקודי ניווט

465........................................ריך טיוליםמד�

465..........................................מידע נסיעה�

465.......................................מידע על ניווט�

קריאה לתפריט קרוסלה של�

463..........................................................ניווט

464........קריאה לתצוגת מפה מקוונת�

464.......................קריאה לתצוגת מצפן�

�Qibla(כיוון תפילה למכה) ...............464

WLAN.....................391רשת אלחוטית 

391....................הפעלת רשת אלחוטית�

391...........................................בור התקןחי�

392...........ת מפתח אבטחה חדשיציר�

391.....................................................הסקיר�

SSID............393ם של מזהה שינוי ש�

37............................כת אבחון עצמימער

כת מיזוג אווירמער

ת אקליםראה בקר

בלימהכת סיוע למער

בלימה)כת תגבור ל (מערBASראה 

כת ריסון נוספתמער

כת ריסון נוספת) (מערSRSראה 

כת שיחות החירום שלמער

676....................................ס בנץמרצד

157.........................ה חכמהכת תאורמער

ה חכמהראה תאור

מפלס דלק

44.....................................ה)מד דלק (עתוד

98...................................................מפתח

KEYLESS-GO.................................99

100.............................................מפתח חירום

197..............................................מצבי מפתח

101........................................סוללת המפתח

101....................................בדיקת הסוללה�

102..................................החלפת הסוללה�

98..........................................כזיתנעילת מר

99..........כזיתנעילה או היטול נעילה מר
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100.............................רות הנעילהשינוי הגד

103.................פתרון תקלות של המפתח

99.........................................תפקודי מפתח

100.....................................מפתח החירום

101..........................הוצאת מפתח החירום

710......................................................כב)(רמצבר 

710..................................................12 וולטמצבר 

710..................הערות בטיחות חשובות�

712.................................מצבר מתח גבוה

712..................הערות בטיחות חשובות�

713..........................................טעינת המצבר

כבטעינת מצבר מתח גבוה כשהר

714............................................................... נייח

715...............התנעה באמצעות כבלי עזר

671......................................מצית סיגריות

671............................................מיבחלק הקד

671...........................................בחלק האחורי

690...................................................................מצנן

255.........................מצלמת נסיעה לאחור

259............................................גילוי מכשולים

255.......................הערות בטיחות חשובות

בוי של מצלמת נסיעההפעלה/כי

255...........................................................לאחור

281..............................................הוראות ניקוי

COMAND.............256תצוגות בתצוגת 

257...............תפקוד חניה בנסיעה לאחור

259...................................בור גרורתפקוד חי

259....................................חבתפקוד מבט ר

260.........................................360°מצלמה 

259............................................גילוי מכשולים

260.......................הערות בטיחות חשובות

 באמצעות360°הפעלת מצלמה 

261..............................................לחצן תפקוד

 באמצעות360°הפעלת מצלמה 

COMAND Online.............................261

 באמצעות360°הפעלת מצלמה 

261................................הילוך נסיעה לאחור

261............................................מצבי הפעלה

699..............................................הוראות ניקוי

COMAND Online..........262תצוגות ב� 

262........תצוגות מסך מפוצל ומסך מלא

257...............תפקוד חניה בנסיעה לאחור

264...................................בור גרורתפקוד חי

264...................חבהתפקוד תצוגת זווית ר

146......................................מראה פנימית

146...................................מראות חיצוניות

146..................הערות בטיחות חשובות�

147......................איפוס המראה החיצונית

מיהמראה החיצונית של הנוסע הקד

148................................................במצב חניה

147..............................................................כוונון

148............................................מחוץ למיקום

148.................מצב נוגד סינוור (אוטומטי)

147.......קיפול פנימה/החוצה (אוטומטי)

147..........קיפול פנימה/החוצה (חשמלי)

149......קריאה למצב חניה שמור בזיכרון

מראת איפור

669..........................................(במגן השמש)

37..........................................כז שירותמר

704.....................................המשולש אזהר

704........ההוצאה/החלפת משולש אזהר

704...........................ההצבת משולש אזהר

משענות ראש

137.........מיותכוונון משענת הראש הקד

ביםכוונון משענות הראש של המוש

138....................................................האחוריים

כוונון משענת הראש האמצעית

140........................................בספסל האחורי
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195.....................................................נהיגה

196.......................הערות בטיחות חשובות

196...........................הערות להרצת המנוע

Start-Stop...............................197לחצן 

197..............................................מצבי מפתח

Start-Stop.......198מצבי מפתח בלחצן 

199.........................................התנעת המנוע

תהליך התנעה באמצעות�

Start-Stop............................199לחצן 

199...ת המפתחתהליך התנעה בעזר�

199.................בת הילוכים אוטומטיתתי�

200...........................................תחילת נסיעה

200...................התחלת נסיעה עם גרור�

200.................בת הילוכים אוטומטיתתי�

201....................................סייען זינוק בעליה

ECO Start-Stop...................201תפקוד 

202......ממה אוטומטית של המנועהד�

בוי/הפעלת תפקודכי�

 ECO Start-Stop...........................203

204................................פתרון תקלות מנוע

202.............ההתנעת מנוע  אוטומטית�

221.......................................נהיגה � עצות

ECO..........................................222תצוגת �

223..........................................................בלמים

223....בלימה בכבישים שטופלו במלח�

223....................................כבישים רטובים�

223.......................מטענים כבדים וקלים�

223.......................................נהיגה בירידות�

223.......פידות ודיקות בלמים חדשותר�

225..................................תנאי שטח חלקים

נהיגה בחו“ל

154............................................הערות כלליול

224........................................ףנהיגת בחור

224..................נהיגה על כבישים מוצפים

225...........................נהיגה עם צמיגי קיץ

763............................................נוזל בלמים

763.......................................... (מנוע)נוזל קירור

764..........................................נוזל שטיפה

764.......................הערות בטיחות חשובות

הנוריות חיווי ואזהר

ABS.................................................358

EBD.................................................359

ESP.................................................361

ESP OFF.........................................361

363.................................................אבחון מנוע

366..........................................חקת מרשמיר

360..........................................................בלמים

362....................................בלם חניה חשמלי

368......................................................הגה כוח

355..........................................ת בטיחותחגור

362...................................................כרית אוויר

363....................................................מיכל דלק

363..............................................................מנוע

357......................................כות בטיחותמער

365....................................ברידיתכת הימער

366..........................................כות נהיגהמער

363....................................................נוזל קירור

363................................................ת דלקעתוד

367.........................................................צמיגים

368................................................................כבר

694.................כבניקוי וטיפול (טיפוח) הר

694............................הערות אודות הטיפול

694....כב וניקוי משטחי צבעשטיפת הר

697..........טיפוח וטיפול במשטחי צבע�

נננננ

764.......................................כבמשקלי הר

767.........ת גרור) (גרירמשקלי סרן מותרים
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מתקן אוטומטי לשטיפת כלי�

694...........................................................כבר

696..................מכשירי ניקוי בלחץ גבוה�

696...............................ניקוי משטחי צבע�

697......................................כבניקוי חלקי הר

697.....................................................גלגלים�

699................................ת גרורהתקן גריר�

698...................................................חיישנים�

697.....................................................חלונות�

697...........................................להבי מגבים�

699........................360°מצלמת �

698......................מצלמת נסיעה לאחור�

698......פנסי איתות במראות חיצוניות�

698....................................פנסים חיצוניים�

699..................................צינורות הפליטה�

700.............כבניקוי (טיפוח) של פנים הר

גלגל ההגה וידית או בורר�

701................................................ההילוכים

701.......................................דיפון פלסטיק�

701.............................דיפון עץ ופסי דיפון�

702....................................חגורות בטיחות�

701........................................ביםכיסוי מוש�

700...........................................מסך תצוגה�

700.................................סייען ראיית לילה�

702.........................ריפוד הגג והשטיחים�

722.................................נתיכים חשמליים

722.......................הערות בטיחות חשובות

722..................................לפני החלפת נתיך

722..........בת נתיכים בלוח המכשיריםתי

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי

723...........................................מיהנוסע הקד

723..................בת נתיכים בתא המטעןתי

723...................בת נתיכים בתא המנועתי

סוככי שמש נגללים בחלונות

669......................הצדדיים  האחוריים

סוכך שמש נגלל  על השמשה

669.........................................האחורית

670........ב האחוריפרישה/גלילה מהמוש

(מפתח)סוללה 

101........................................סוללת המפתח

101....................................בדיקת הסוללה�

102..................................החלפת הסוללה�

158.......................סייען אור גבוה מותאם

� הפעלה/הפסקה של סייען

159.................................   אור גבוה מותאם

160.............סייען אור גבוה מותאם פלוס

� הפעלה/הפסקה של סייען

159.....................   אור גבוה מותאם פלוס

161...........אדים בתוך הפנסים הראשיים

88........................סייען בלימה מותאמת

266..........................סייען הגבלת מהירות

267....הפעלה של סייען הגבלת מהירות

267..........................תצוגה בלוח המחוונים

267.......................הערות בטיחות חשובות

201................................סייען זינוק בעליה

250...................................סייען חניה פעיל

254......................ביטול סייען חניה פעיל�

250..................הערות בטיחות חשובות�

252.........................................................חניה�

ססססס

753......................................נתונים טכניים

753................................כבאלקטרוניקת הר

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי הר

VIN........................................756כב הר

מכשירי קשר וטלפונים ניידים

754..................................תבהתקנה מאוחר
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253...........................יציאה ממקום חניה�

87.......................סייען מניעת התנגשות

87...........................חקת מרת שמיראזהר

273..............סייען נהיגה פעילה � חבילה

265.................................סייען עירנות נהג

265........................................................מההקד

בה  בתצוגה הרהודעות אזהר

233.....................................................תכליתית

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

265...............מת עירנות נהגתצוגה של ר

269.......................סייען ראיית לילה פלוס

269.......................הערות בטיחות חשובות

270............זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים

271.......הפעלה ונטרול סייען ראיית לילה

271.........................................תפקוד הזרקור

273..............תקלות עם סייען ראיית לילה

273...................סייען שטחים מתים פעיל

276..................................................ת גרורגריר

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

274............................כתטווח יעילות המער

275...........................................התצוגת אזהר

276.....................ב פעילת נתיסייען שמיר

277...............ת רעידות בגלגל ההגהאזהר

279..................................................ת גרורגריר

276.......................הערות בטיחות חשובות

פעולת בלימה לתיקון סטיה

277.......................................................במהנתי

ת של ציפוי� התקנה מאוחרסנוור 

686.....................................................נגד סנוור

ספידטרוניק משתנה

SPEEDTRONICראה 

35................................................ספר נהג

עצות לנהיגה

ECO..........................................222תצוגת �

223..........................................................בלמים

223....בלימה בכבישים שטופלו במלח�

223....................................כבישים רטובים�

223.......................מטענים כבדים וקלים�

223.......................................נהיגה בירידות�

223.......פידות ודיקות בלמים חדשותר�

225..................................תנאי שטח חלקים

707......................................פיטכת טיירער

705....................................כבכת כלי הרער

705..........................כבה של הרכלי עבוד�

707.................כה לתיקון נקר בצמיגער�

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

704............................ה ראשונהכת עזרער

ת דלקעתוד

363..............................................הנורית אזהר

ראה דלק

89.........................פנסי בלימה מותאמת

פנסים

155...............� אור נמוך בפנסים ראשיים

155.....� מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

154...........................................ה� מתג תאור

157..............................ת חירום� פנס אזהר

155.................................פל אחורי� פנס ער

156..............................................� פנסי חניה

156...................................................� פנסי צד

כב עם פנסי ראשייםכלי ר

LED154............................................. סטטיים

הכת תאורכב עם מערכלי ר

54...........................................................חכמה

158..........................סייען אור גבוה מותאם

עעעעע
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פתחי אוורור

192....................................כוונון פתחי אוורור

193......כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות

כוונון פתחי אוורור בתא הנוסעים

193.........................................................האחורי

193................כוונון פתחי  אוורור הצדדיים

192.................כזייםכוונון פתחי  אוורור מר

ת תקופתית לגלגליםביקור

727........................................................וצמיגים

735.............................................החלפת גלגל

735...................................................בובכיוון סי

729..................................לחץ אוויר בצמיגים

729.......מפרטים של לחץ אוויר בצמיגים

כתה של המערהודעות אזהר

732..............ת לחץ האוויר בצמיגיםבקרל

בוד לחץה של איכת אזהרמער

734........................................האוויר בצמיגים

בודה של איכת אזהראתחול מער�

734..........................לחץ האוויר בצמיגים

734..................הערות בטיחות חשובות�

731...םיגימצב ריווא ץחל תרקבל תכרעמ

731..................הערות בטיחות חשובות�

312............................................ניקוי הגלגלים

727...............................................סוליית צמיג

705...................................................צמיג נקור

M+S.......................................728צמיגי 

MOExtended..........................728צמיגי 

קקקקק

ררררר

פפפפפ

� הפעלה/הפסקה של סייען

159.................................   אור גבוה מותאם

160..............סייען אור גבוה מותאם פלוס

� הפעלה/הפסקה של סייען

159.....................   אור גבוה מותאם פלוס

48..................................כזיתקונסולה מר

762.................................................בוליםקי

542...................................................................רדיו

כבר

38.........................................אחריות עקיפה

754................................כבאלקטרוניקת הר

718...........................הה והתנעה בגרירגריר

721...........................................................הובלה

34......................כב משומשת כלי רהחזר

צצצצצ

צמיג נקור

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

706...............................................כבהכנת הר

707......................כה לתיקון נקר בצמיגער

709......................ג לחץ אוויר בצמיגהוש�

709...............ג לחץ אוויר בצמיגלא הוש�

708.............כת לתיקון נקרשימוש בער�

MOExtended..........................728צמיגי 

M+S............................................728צמיגי 

MOExtended....................706צמיגי אל תקר 

742..................................................צמיגים

ת לחץבקרכת לאתחול המער

733........................................האוויר בצמיגים

בדיקה אלקטרונית של לחץ אוויר

732......................................................בצמיגים

ת צמיגים, התקנתםבחיר

727...................................................והחלפתם
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738............................................כבהנמכת הר

737..............................................כבמת הרהר

718.........................................ההתנעה בגריר

764....................................................כבמידע ר

764.......................................מידות ומשקלים

767.................................................מטעני גרור

753...........................................נתונים טכניים

764...............................................ההתקן גריר

בי מותר על הסרןעומס מר�

768..........................ת גרורהאחורי בגריר

39..................................מידע זכויות יוצרים

37...............................................כברישום הר

38.................................................שימוש נכון

38................................................תיעוד מידע

662.............................רשת אחסון (מטען)

672....................כזיתשקע בקונסולה המר

673..............שקעים חשמליים 230  וולט

675...טלוו 032 ילמשח עקשה םע תויעב

673.......................הערות בטיחות חשובות

674...........................................הערות כלליות

674.......שימוש בשקע חשמלי 230 וולט

729....................................שרשראות שלג

תתתתת

ששששש

662.....................................שולחן מתקפל

685..............................................שטיחונים

679......חוק לפתיחת שער החניהשלט ר

679.......................הערות בטיחות חשובות

681.........................................מחיקת הזיכרון

680..........................סנכרון הקוד המתחלף

680..........................................................תכנות

681..........................בעיות בעת התכנות�

682..........................................................ריםתד

94................שולל התנעה (אימובילייזר)

685...............ביתפלקטימית רשמשה קד

ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

686.............................................................סנוור

690..............................................שמן מנוע

690...............................הוספת שמן מנוע�

672.................שקעים חשמליים 12 וולט

672.............................ב האחורישקע במוש

תא הנהג

41..........................................................הסקיר

ראה לוח המחוונים

153...................................................התאור

ראה גם פנסים

157......................כתה חכמה � מערתאור

157........................................הערות חשובות

158......................................מצב כביש מהיר

158.............חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

157............................ה פעילהתפקוד תאור

157.............................ת פניותתפקוד תאור

ה חיצוניתתאור

154..............................................נהיגה בחו“ל

154..................ה החיצוניתרות התאורהגד

155...............� אור נמוך בפנסים ראשיים

155.....� מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

154...........................................ה� מתג תאור

157..............................ת חירום� פנס אזהר

155.................................פל אחורי� פנס ער

156..............................................� פנסי חניה

156...................................................� פנסי צד

כב עם פנסי ראשייםכלי ר

LED154............................................. סטטיים

הכת תאורכב עם מערכלי ר

54...........................................................חכמה
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158..........................סייען אור גבוה מותאם

� הפעלה/הפסקה של סייען

159.................................   אור גבוה מותאם

160..............סייען אור גבוה מותאם פלוס

� הפעלה/הפסקה של סייען

159.....................   אור גבוה מותאם פלוס

156.........................בה � מתג משולתאור

156...................אור גבוה בפנסים ראשיים

156........................מהבהב פנסים ראשיים

156..........................פנסי איתות � הפעלה

162.....................................ה פנימיתתאור

162............................ה פנימיתה תאורבקר

הה אוטומטית של תאורבקר

162.........................................................פנימית

163........ה פנימיתה ידנית של תאורבקר

163........ת חירום בעת תאונהבוי תאורכי

162..............................מיה עילי קדלוח בקר

ה בידית האחיזהלוח בקר

162................................(תא נוסעים אחורי)

162..........................................................הסקיר

163..................ת חירום בעת תאונהתאור

163.......................................� החלפת נורות

658........................................................ןתאי אחסו

661.......ב האחוריבמשענת יד של המוש

660.......................................................בדלתות

661.........................................ב האחוריבמוש

בכזית של המושבקונסולה המר

661.........................................................האחורי

662...ירוחאה בשומה לש בגה תנעשמב

658.......................הערות בטיחות חשובות

660.....................מייםבים קדמתחת למוש

665.................מתחת לרצפת תא המטען

659..........................................................כפפות

659....................................................משקפיים

259.........................פתח למטענים ארוכים

659........................................................מייםקד

660....................................מיתקונסולה הקד

660.............................תא אחסון/תא טלפון

665..............................................תא מטען

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא

665............................................................מטען

664..........................................אבטחת מטען

664.....................................הלולאות קשיר�

665.................ת רשת תא המטעןוו קשיר

665...........................................מחזיק מטריה

688.............................................תא המנוע

688....................................מכסה תא המנוע

688........................מכסה תא המנוע פעיל

689.......................................................הסגיר�

689....................................................פתיחה�

691...............................מוצרי שירות אחרים

691...............בדיקת מפלס נוזל הקירור�

690..............................................................מצנן

690....................................................שמן מנוע

690...............................הוספת שמן מנוע�

מית�נוזל שטיפה לשמשה הקד

692......הוספה/לניקוי הפנסים הראשיים

675.....................תא קירור בחלק האחורי

676.........הוצאת תא הקירור והתקנתו�

676.............................טיפול בתא הקירור�

675..........................שימוש בתא הקירור�

212...................................................תדלוק

211.......................הערות בטיחות חשובות

212............קלד יולימ חתפ הסכמ החיתפ

213...............קלד יולימ חתפ הסכמ הריגס

214.................תקלות של דלק ומיכל דלק

AdBlue®..........................................215תוסף 

AdBlue®.......................217בוק מילוי  בק�
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215..................הערות בטיחות חשובות�

פתיחת מכסה המילוי של�

AdBlue®.......................................216מיכל �

AdBlue®.........................217מיכלי מילוי  �

AdBlue®.........218ת מכסה מילוי  סגיר�

687....................................תחזוקה וטיפול

205...................בת הילוכים אוטומטיתתי

Direct Delect............................205ידית 

208..................................................ת גרורגריר

210............................................המלצת הילוך

208........................................ת הילוכיםהעבר

ת הילוכים בגלגלידיות להעבר

209............................................................ההגה

208...............................ת תוכניתלחצן בחיר

208.............................................עצות לנהיגה

208.......................................................קיקדאון

206...................שילוב הילוך נסיעה לאחור

206.....................................שילוב הילוך סרק

206......................................שילוב מצב חניה

206......שילוב מצב חניה באופן אוטומטי

207....................................שילוב מצב נהיגה

E......209ו� S תוכנית נהיגה אוטומטית 

M.....................209תוכנית נהיגה ידנית 

207..............בת ההילוכיםתצוגת מצב תי

211.........................בת הילוכיםתקלות בתי

662................................................תיק סקי

קית לופיקו םישלגמה תאצוה

664............................................................יקסה

664.....................................יקסה קיתת סרה

פתיחת תיק סקי והכנסת

663....................................................המגלשים

703............................................ךרתיקוני ד

304...................תפריטים ותפריטי משנה

304.....................................ת תפריטסקיר�

תצוגת טווח ותצרוכת הדלק�

306..................................................הנוכחית

Settings.................314  רותתפריט הגד

320..........רות בית החרושתאיפוס הגד�

314.................................תפריט משנה סיוע

318.................תפריט משנה לוח מחוונים

319..................................כבתפריט משנה ר

317............................התפריט משנה תאור

Trip...........................305תפריט נסיעה 

תכת מידע ותקשורתפריט מער

COMAND Online.............................370

370.....................תפריט הפעלה בטוחה�

בכת בידור במושתפריט מער

604....................................................האחורי

467........................................תפריט טלפון�

550.........................................תפריט מדיה�

596........................כת שמעתפריט מער�

412...........................................תפריט ניווט�

542............................................תפריט רדיו�

397.......................................כבתפקודי הר
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ת דימלר מגנה עלת של חברהמדיניות המוצהר
בה בכל התחומים.ביהס

מטרותינו הן להבטיח כי השימוש במשאבים
בעיים, אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פניהט

ב הןכדור הארץ, ייעשה בחסכנות ובאופן המתחש
כי האנושות.בע והן בצורכי הטבצור

גם אתה יכול לתרום את חלקך בסיוע בהגנת
כבך באופן אחראיבה באמצעות הפעלת רביהס
בה.בילס

בת ההילוכים, בלאיצריכת הדלק, בלאי המנוע, תי
מים הבאים:הבלמים והצמיגים תלויים בשני הגור

כבך תנאי תפעול של ר£

 סגנון הנהיגה האישי שלך£

מים אלה נמצאים בשליטתך.שני גור

ב בנקודות הבאות:לכן, עליך להתחש

כבתנאי התפעול של הר
המנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את£

צריכת הדלק.

וודא כי לחץ האוויר בצמיגים הינו תמיד בלחץ£
המתאים.

אל תשא מטען מיותר.£

ך.הסר את הגגון, כאשר אין בו צור£

תי יתרום להגנהגרבוע ושכב המטופל באופן קר£
בצע את טיפוליבה. לכן, הקפד לביעל איכות הס

ם המתוכנן.השרות במועד

בצע את טיפולי שרות התחזוקההקפד ל£
כזבד. לדוגמה, מרכזי שירות מורשים בלבמר

ס מורשה מטעם כלמובילשירות של מרצד
בע“מ.

סגנון הנהיגה האישי שלך:
אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת£

המנוע.

כב עומדאל תחמם את המנוע כאשר הר£
במקומו.

חק בטוחנהג בזהירות והקפד לשמור על מר£
כב שלפניך.מהר

המנע מהאצות ומבלימות פתע תכופות.£

בהבי הגנב על הס
בהביהגנה על הס

בהביה על איכות הס הער    

החלף הילוך בזמן המתאים והשתמש בהילוך£
בית שלו.רק עד 2/3 ממהירות המנוע המיר

דומם את המנוע בפקקי תנועה.£

כבך.ב לצריכת הדלק של רשים ל£

כב משומשיםת כלי ר     החזר

כבה את רס בנץ תיקח בחזרת מרצדברח
ס בנץ שלך כדי לסלקו באופן אחראימרצד

)EUבה, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי (בילס
כב.לגריטת כלי ר

ה ושל מתקניקיימת רשת של נקודות החזר
כבך באופן אחראיפירוק היכולים למחזר את ר

כב במתקנים אלהבה. ניתן להחזיר את הרבילס
ם תרומה גדולה לתהליךללא עלות. בכך אתה תור

בעיים.ה על המשאבים הטהמחזור ולשמיר

בלתםכבים ישנים, קמידע נוסף על מחזור ר
ה ותנאי המדיניות ניתן למצוא באתר הביתבחזר

ס בנץ.של מרצד

הערות כלליות  

סחלקי חילוף מקוריים של מרצד
ץבנ

 אף מספקת מכלולים וחלקיDaimler AG ’חב
חילוף משוחזרים שזהים באיכותם לחלקי חילוף

חדשים. לכן, על החלקים המשוחזרים חלים
תנאי אחריות זהים לאלו של החלקים החדשים.

ייתכן שהותקנו כריות אוויר, מותחני חגורות

כותה וחיישנים של מערבטיחות ויחידות בקר
כב הבאים:ריסון אלה באזורי הר

דלתות£
עמודי דלתות£

בהביה על איכות הס הער    
בהביסלק מצברי מתח גבוה באופן ידידותי לס

תור קשר עם מוסך מוסמך שיש לו את הידע
רשת.ה הנדביצוע העבודרושים לואת הכלים הד

כזה במרבצע את העבודס בנץ ממליצה למרצד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

בהביה על איכות הס הער    
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ספר נהג 

כב  ציוד הר

ספי דלתות£
ביםמוש£
לוח מכשירים£
לוח מחוונים£
כזיתקונסולה מר£

כת שמע באזוריםאל תתקין אביזרים כגון מער

אלה. אל תבצע תיקונים או עבודות ריתוך. אתה

כות הריסון.עלול לפגוע ביעילות ההפעלה של מער

כז שירותת של אביזרים במרבצע התקנה מאוחר

 כלמוביל בע“מ.’ס מטעם חבמורשה מרצד

אם אתה משתמש בחלקי חילוף, צמיגים,

בטיחות שלא אושרועים לגלגלים ובאביזרים הנוג

ס בנץ, בטיחות ההפעלה של מרצד’על�ידי חב

כב עלולה להיות בסכנה. כמו כן, השימושהר

כתבחלקים אלה עשוי לגרום לתקלות במער

כת הבלמים. השתמש רקבטיחות כגון מער

ס בנץ אובחלקי חילוף מקוריים של מרצד

בחלקים באיכות זהה. השתמש רק בצמיגים,

כבך.בגלגלים ובאביזרים שאושרו במיוחד עבור ר

ס בנץ בודקת את כל החלפיםת מרצדחבר

ה. האביזריםהמקוריים ואת כל חלקי ההמר

בחוןכב שלך נבדקו כדי לשאושרו במיוחד לכלי הר

את אמינותם, את בטיחותם ואת התאמתם.

למרות מחקר השוק המתמשך, אין באפשרותה

ס בנץ להעריך חלקים אחרים. לפיכך,של מרצד

ה אינה נוטלת כל אחריות בגין השימושהחבר

הס בנץ. זהו המקרכבי מרצדבחלקים מסוג זה בר

גם אם החלקים אושרו באופן עצמאי או באופן

רשמי.

מניה, חלקי חילוף מסוימים מאושריםבגר

להתקנה או לשינויים באופן רשמי רק אם הם

רישות החוק. תנאי האישור תקפים גםעונים לד

במדינות מסוימות אחרות. כל החלקים המקוריים

רישות החוק.ס בנץ עומדים בדשל מרצד

השימוש בחלקי חילוף בלתי מאושרים עלול

כב.ביטול רישיון הרלגרום ל

ה אם:זה המקר

כבמים לשינוי בסוג הרהחלקים גור£

ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים ואת כל הציוד
כבך, הזמין בעתרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס.הבאתו לד

ייתכנו שינויים בהתאם למדינת היצוא. אנא שים
כבך לא צוייד בכל הציוד המתוארב כי ייתכן שרל

כות ולפונקציותבר נכון גם למערבספר זה. הד
כבך עשויבטיחות. לכן, הציוד ברהקשורות ל

בריםלהיות שונה מזה המוצג באיורים ובהס
הניתנים בספר זה.

כבך מפורטותכות המותקנות ברכל המער
ה וישכבך. במידכישה המקורי של רבהסכם הר

ע לציוד ולהפעלתו, אנא פנהלך שאלות בנוג
ס מורשה מטעם כלמובילכז שירות מרצדלמר

בע“מ.

ת הטיפוליםיש לשמור את ספר הנהג וחובר
כב.תמיד בר

ה אזהר  

נסיעה בטוחה 

  הערות בטיחות חשובות

כב במוסך מוסמך,צע תמיד את העבודות על הרב
כת. בפרט אםכדי להימנע מתקלות ומכשלי המער

כותבטיחות או מתבצעת על מערה לה קשורהעבוד
ת קיימת סכנה לתאונה.בטיחות. אחרהקשורות ל

כב.בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הר
ך אחרים.רמת סכנה למשתמשי דאם נגר£
עותמות הפליטה או הרעש נפגאם ר£

באופן חמור כתוצאה מהשינוי

)VINכב (תמיד ספק את מספר הזיהוי של הר

 עמוד 756)  בעת הזמנת החלקים«(

ס בנץ.המקוריים של מרצד
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ה אזהר  
אם תסגור את מתג ההצתה בזמן נהיגה, תהייה

כות בטיחות (כגון היגוי כוח אופעולתן של מער
מגבר בלימה) זמינה באופן חלקי או לא זמינה

בים יותרך להשקיע מאמצים רכלל. לכן, תצטר
כות בטיחות אלה.בהפעלת מער

אל תסגור את מתג ההצתה בזמן נהיגה.

ה אזהר  
בים אלקטרוניים, בתוכנה או בחיווטכישינוי בר

ם ו/או בהפעלה שלשלהם עלול לפגוע בתפקוד
בים הקשורים אליהם, בפרט אם מדוברכיר

כות בטיחות עלולותכות בטיחות. מערבמער
להפסיק לפעול ולסכן את בטיחות ההפעלה של

כב. מצב זה עשוי לגרום לתאונה ולפציעות.הר
בים חשמליים, בחיווטכיבצע שינויים בראל תנסה ל

בצע עבודות אלהאו בתוכנה שלהם. תמיד תדאג ל
כז שירות מוסמך.במר

בים אלקטרונייםכיבצע תמיד עבודות ושינויים בר
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה של מרצדמרב

בע“מ

כב אם:ם נזק לרעלול להיגר

כהרכב לקרקע (שפת מדע בין הרנוצר מג£

)’גבוהה, פני כביש לא מוצקים וכד

ך מכשול במהירות גבוהה מדיראתה נוהג ד£

ה או פס האטה)(בור או מהמור

הב השלדכיע בגחון  או ברחפץ כבד פוג£

ה,כב, הגחון, השלדבמצב זה או במצב דומה המר

הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק, אפילו אם

ך זורבים שנפגמו בדכיהנזק בלתי נראה לעין. בר

ביםכיעשויות להופיע תקלות פתאומיות, או שר

אלה עלולים להפסיק לעמוד בעומסים שהם

תוכננו להם.

ם נזק ללוחות הגחון, חומרים דליקים כגוןאם נגר

בר ביןבים או ענפים עלולים להצטעלים, עש

הגחון ללוחות שלו. חומרים אלה עשויים להידלק

בים חמים שלכיע עם ראם הם באים במג

כת הפליטה במשך פרק זמן ארוך.מער

כז שירותכבך במרבדוק ולתקן את רדאג ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ. אם ישמורשה מרצד

פגיעה בבטיחות ההפעלה בזמן הנסיעה, עצור

בות בתנאים האפשרי תוך התחשבהקד

בלכז שירות מורשה כדי לקהתנועה. פנה למר

ה מקצועית.עזר

ה פנימיתברידיים מצוידים במנוע בעירכב היכלי ר

ומנוע חשמלי. אספקת המתח להפעלה

כתכב מסופקת באמצעות מערחשמלית של הר

כב.חשמל במתח גבוה של הר

ה אזהר  
כב מפיקהכת החשמל במתח גבוה של הרמער

כתבים במערכימתח גבוה. אם אתה משנה ר

ביםכיע ברכב או נוגהחשמל במתח גבוה של הר

בים שלכישניזוקו אתה עלול להתחשמל. הר

כב עלוליםכת החשמל במתח גבוה של הרמער

להינזק בתאונה על אף שהנזק יהיה בלתי נראה.

קיימת סכנה לפציעה.

ב מתח גבוה כלשהו לאחר תאונהכיע בראל תיג

כת החשמלולעולם אל תבצע שינויים במער

כבת הרבמתח גבוה. לאחר תאונה דאג לגריר

כת החשמל במתח גבוה שלבדיקה של מערול

כב במוסך מוסמך.הר

כת החשמל במתח גבוה שלבים של מערכיהר

בקות צהובות. הכבלים שלכב מסומנים במדהר

כב הםכת החשמל במתח גבוה של הרמער

בצבע כתום.

בה פחותכב עם מנוע חשמלי מיצרים הרכלי ר

ה פנימית. כתוצאה מכך,כבי מנועי בעיררעש מר

ך ייתכן שלארבמצבים מסוימים משתמשי ד

חש,בר יכול להתרכבך. הדישמעו את תנועת ר

כב אינו נראה למשתמשילדוגמה בעת חניה והר

בר דורש ממך לנקוט בסגנוןך אחרים. הדרד

נהיגה שיאפשר לך לחזות התנהגות בלתי צפויה

ך אחרים.רשל משתמשי ד
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סכז שירות מורשה מרצד מר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר
רשיםבע“מ יש מומחיות, כלים ומיומנות הנד

רטיםכב בסטנדבצע את העבודות על הרל
הה זו חשובה במיוחד כאשר העבודגבוהים. עובד

בטיחות.עת לנוג

ת התחזוקה.ב להערות בחוברשים ל

כזבצע את העבודות הבאות במרדאג תמיד ל
ס מטעם כלמוביל בע“מ:שירות מורשה מרצד

בטיחותעות לעבודות הנוג£

עבודות שירות ותחזוקה£

עבודות תיקונים£

שינויים כגון התקנות או המרות£

בים אלקטרונייםכיעבודות על ר£

כזס בנץ ממליצה לך להשתמש במרמרצד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

ה אזהר  
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים
להגביל את תנועת הדוושה או לחסום את הדוושה

כבך של הררהלחוצה. בטיחות ההפעלה והד
ם תאונה כתוצאה מכך.עת ועלולה להיגרנפג

כב מאוחסנים נכון ושאינםוודא שכל החפצים בר
בע אתיכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג. ק

ה בטוחה ומדויקת כדי לספקהשטיחונים בצור
מרווח תמרון מספק לדוושות. אל תשתמש
בשטיחונים משוחררים ואל תניח שטיחונים זה על

זה.

אם מפסיקים את פעולת המנוע ומחוברים
כת האבחון העצמי ונעשההתקנים למער

בהם שימוש, המצבר עלול להתרוקן.

כת האבחון העצמי יכול,בור התקנים למערחי
לדוגמה, לגרום לאיפוס מידע הפיקוח על
הפליטות. כתוצאה מכך קיימת אפשרות

רישותכב לא תעמוד בדשפליטת המזהמים בר
כב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.החוק והר

כב  רישום הר

כזי שירותרוש ממרס בנץ עשוייה לדת מרצדחבר
כב מסויימיםבצע בדיקות בכלי רמורשים שלה ל

על מנת לשפר את איכותם או את בטיחותם.

ס בנץ מסוגלת ליידע אותך אודותת מרצדחבר
כב, רק אם שמך שמור ורשוםביקורות ר

כת.במער

כב מסוכנות מורשיתכשת את הראם לא ר£

כז שירותת במרכבך לא עבר אף פעם ביקורר£
כבך אינו רשוםס בנץ, ייתכן שרשל מרצד

ס בנץ:בשמך במרצד

בים אלחוטייםכיר

כב זהבים של רכיהמידע הבא מתייחס לכל הר

ביםת המשולכות המנוע והתקני תקשורולמער

רים גלי רדיו:כב הקולטים/או משדבר

רים גלי רדיוכב הקולטים ו/או משדבים ברכיהר
בעורישות הרלוונטיות שנקתואמים לכל הד

בל מידע נוסף. ניתן לקEC / 5 / 1999בהנחיה 
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר
בע“מ.

תאימות אלקטרומגנטית

כבבי הרכיהתאימות האלקטרו מגנטית של ר

ה בהתאם לתקנה הנוכחיתנבדקה ואושר

.ECE-R10 התקפה 

ת תאימותהצהר

כת אבחון עצמיתמער

האזהר  
כת האבחון העצמי,אם אתה מחבר ציוד למער

כב.כות הרהוא יכול להשפיע על הפעולה של מער
בטיחות ההפעלה שלמצב כזה עלול להפריע ל

כבך בעת נסיעה. קיימת סכנת תאונה.ר

כת האבחון העצמי.אל תחבר ציוד כלשהו למער

בור ציודת לחיכת האבחון העצמי מיועדמער
ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.
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ה, אתה ואחרים עלוליםבקות אזהראם תסיר מד
להיפצע, כתוצאה מאי יכולת לזהות סכנות

מסוימות.

ב למידע הבא כאשר אתה משתמששים ל
כבך:בר

להערות הבטיחות בספר נהג זה£

לפרק “מידע טכני“ בספר נהג זה£

ה המקומיותלתקנות התעבור£

כבעים לכלי רלחוקים ולתקנים הנוג£

  שימוש נכון

בספר נהג זה אודות הפעלהציית להוראות ש

כבך.כבך, וכן אודות נזק אפשרי לרנכונה של ר

ה במזידכבך מתוך הפרם לרנזק העלול להיגר

של הוראות אלה, לא יכוסה באחריות מקיפה

כב חדש אוס בנץ ולא באחריות לרשל מרצד

משומש.

אחריות מקיפה 

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהודע למר

כלמוביל בע“מ על שינוי בכתובת או בבעלות על

ם האפשרי, לדוגמה.כב בהקדהר

כבך מכילים זיכרונותבים ברבים אלקטרוניים רכיר

נתונים.

בוע זיכרונות אלה מאחסניםבאופן זמני או ק

מידע טכני על:

כבמצב ההפעלה של הר£

אירועים£

תקלות£

תיעוד מידע

ב,כיך כלל מתעד מצב של ררמידע טכני זה בד

בה.ביכת או סה, מעריחיד

להלן דוגמאות:
כת, לדוגמהבי מערכיתנאי ההפעלה של ר£

מפלסי נוזלים.
ביוכיכב ושל רהודעות מצב של הר£

בובי גלגלים/הנפרדים, לדוגמה, מספר סי

מהירות, האטה, האצה צדדית, מצב

דוושת האצה.
כותבים של מערכיתקלות וכשלים בר£

ה או בלמים.חשובות כגון תאור
כב בתנאי נהיגה מיוחדים:תגובת הר£

כותבות של מערפתיחת כרית אוויר, התער

ייצוב.
בתיים כגון טמפרטורותביתנאים ס£

חיצוניות.

בד ומשמשים למטרותנתונים אלה טכניים בל

הבאות:

סיוע בגילוי ובתיקון תקלות ופגמים£

כב, לדוגמה לאחרניתוח תפקודי הר£

תאונה

כבאופטימיזציה של תפקודי הר£

ב אחר תנועותהמידע לא יכול לשמש למעק

חוק.כב מרהר

בעת ביצוע טיפולי שירות, ניתן לקרוא את המידע

הזה מזיכרון האירועים והתקלות.

טיפולי השירות כוללים:
תיקונים£
תהליכי שירות£
תביעות אחריות£
ת איכותבקר£

כזהקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממר

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד

(או היצרן) באמצעות התקני אבחון מיוחדים.

בל מידעך תוכל לפנות אליהם לקה הצורבמקר

נוסף.
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ניתן למצוא מידע על רישיונות עבור תוכנה

ביוכיכבך וברחופשית ופתוחה המותקנת בר

האלקטרוניים באתר אינטרנט הבא:

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

מידע זכויות יוצרים

הערות כלליות 

לאחר תיקון תקלה, המידע בזיכרון התקלות

בוע.ס באופן קרנמחק או נד

כב, במצבים מסויימיםבמהלך תפעול הר

בל על הדעת שמידע טכני זה יחד עםמתק

מידע נוסף (אם נחוץ, ובהיוועצות עם בעל

ת מקרים לדוגמה:הסמכה) יוכלו לסייע בחקיר

כיםרת תאונת דחקיר£

כבנזקים לר£

עדויות של עדי ראייה£

כישהמאפיינים נוספים הכלולים בהסכם ר

כב.מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הר

הכב במקרמאפיינים אלה כוללים מיקום הר

חירום, לדוגמה.
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44........................................לוח מחוונים

46.......................ב�תפקודיגלגל  הגה ר

48................................כזיתקונסולה מר

49....................................ה עילילוח בקר

50.................................ה בדלתלוח בקר

51................................בים אחורייםמוש
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 עמודתפקוד

170ת אקליםכות בקרמער

143כוונון ידני לגלגל ההגה

144גלגל הגה מחומם

226ת שיוטידית בקר

220בלם חניה חשמלי

37שקע אבחון

ידית לפתיחת מכסה תא

689המנוע

154מתג אורות

ה עבור:לוח בקר

240הפעלת סייען היגוי

276בת נתיהפעלת סייען שמיר

247ביטול פעולת פרקטרוניק

360°260הפעלת מצלמה 

269הפעלת סייען תצוגת לילה

  עמודתפקוד

209ת הילוכים    ידיות להעבר    

            בגלגל ההגה

156ב מתג משול

צופר

44לוח מחוונים

205הידית שילוב ממסר

49ה עילילוח בקר

ה עבור:לוח בקר

 הנמכת משענות

138הראש האחוריות

 פריסה/ קיפול וילון

669שמש אחורי נגלל

 נורית חיווי

PASSENGER AIRBAG OFF73

תכוונון הבהירות של תאור

COMAND. המחוונים ותצוגת

197מתג הצתה

Start/Stop197לחצן 

תא הנהג 

תא הנהג 
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תא הנהג הגה ימני

כב עם הגה בצד ימיןכלי ר

לא ישים בארץ

תא הנהג 
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לוח המחוונים 

תצוגות ובקרות

לוח המחוונים 

  לוח מחוונים: קילומטרים

תפקוד                                  עמוד

מד מהירות

304ב תכליתיתתצוגה ר

302)ד“לס( עונמ יבוביס דמ

תפקוד                                  עמוד

313ת נוזל קירורטמפרטור

מד דלק

מידע על תצוגת זרימת האנרגיה ותצוגת
ברידייםכב היהמתח למנועים חשמליים בכלי ר

ברידית“ניתן למצוא בפרק “הנעה הי

 עמוד 282).«(
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 עמודתפקוד

366חקת מרת שמיראזהר

בלם חניה חשמלי,

362(צהובה)

בלם חניה חשמלי,

362(אדומה)

363אבחון מנוע

368הגה כוח

357אדום)( בלמים 

357צהוב)( בלמים 

355ת בטיחותחגור

SRS כת ריסון (מער

362נוספת)

367 ניטור לחץ אוויר

  עמודתפקוד

  ABS358

ESP® OFF360

 ESP®360

156 לפנייה, שמאליתותיא 

 אור נמוך בפנסים

155ראשיים

156אור גבוה בפנסים

155פל אחוריפנס ער

םמנוע דיזל: קד

199חימום

תאורות צד, תאור

156לוחית רישוי ולוח מחוונים

156 לפנייה, ימניתותיא 

לוח המחוונים 

ה וחיווינוריות אזהר

ברידייםכב הימידע על תצוגת זרימת האנרגיה ותצוגת המתח למנועים חשמליים בכלי ר
 עמוד 282).«(ברידית“ ניתן למצוא בפרק “הנעה הי
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ב תפקודיגלגל הגה ר

תפקודי

ב תפקודי  גלגל הגה ר

 עמודתפקוד עמודתפקוד

304ב�תכליתיתתצוגה ר

תכוונון בהירות תאור
כתהמכשירים ותצוגת מער

COMAND

COMAND374כת תצוגת מער

552מחליף/נגן תקליטורים ווידאו

כתה מערלחצני בקר

 COMAND376

311חיית שיחה או סיום שיחהד

יציאה מספר הטלפונים/זיכרון

חיוג חוזר

בלת שיחהחיוג או ק

מעבר לזיכרון חיוג חוזר

כוונון עוצמת קול

השתקה

מתג הפעלת

 LINGUATRONIC:

ראה הוראות הפעלה נפרדות
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 עמודתפקוד

קריאה לתפריט הראשי

ת תפריטבחיר

ת תפריט משנה או גלילהבחיר

303ברשימות

303האישור בחיר

321ת הודעת תצוגההסתר

303החזר

בוימתג כי

 LINGUATRONIC:

ראה הוראות הפעלה נפרדות

לוח המחוונים 
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כזיתקונסולה מר

 עמודתפקוד

כתבוי מערמתג הפעלה/כי

COMAND Online377

377כוונון עוצמת הקול / השתקה

ECO start / stop203תפקוד 

376לחצני טלפון

243,כבכוונון גובה הר

245

244,רות המתליםכוונון הגד

245

ת תוכנית נהיגה/בחיר

208ת לחצנן תוכניתבחיר

376הלחצן חזר

כזיתקונסולה מר 

 עמודתפקוד

402בלחצן תפקוד כוונון מוש

412כת ניווטלחצן מער

543לחצן תפקוד רדיו

157ת חירוםמהבהבי אזהר 

552לחצן תפקוד מדיה

468לחצן תפקוד טלפון

398כבלחצן תפקודי ר

COMAND376כת בקר מער

 מתג בחירות לחצני

394פיםמועד

S-1-96 17/06/14, 4:37 PM48



49
ף

טו
ח

ט 
ב

מ
ב

ה עילילוח בקר

 עמודתפקוד

677סלחצן מידע מרצד 

659תא אחסון למשקפיים

ה וילון שמשפתיחה / סגיר
120נגלל אחורי

לחצנים לפתיחת דלת מוסך/

680חניה

ה שלפתיחה/סגיר

118קילחמ ימרונפ חתפנ גג

ה וילונותפתיחה / סגיר
120מייםשמש נגללים קד

לחצן קריאה לתיקוני

ך (טלפון חירוםרד

677ס)מרצד

  עמודתפקוד

בוימתגים להדלקה/כי

162ת קריאה שמאליתמנור

תיטמוטוא יוביכ/הקלדה

162ה הפנימית של התאור

מוקד SOSכפתור 
676סחירום של מרצד

תבוי תאורהדלקה/כי

162מיתפנים קד

תבוי תאורהדלקה/כי 

162פנים אחורית

תבוי מנורהדלקה/כי

162קריאה ימנית

ה עילילוח בקר

S-1-96 17/06/14, 4:37 PM49



50

ף
טו

ח
ט 

ב
מ

ב

ה בדלת הנהגלוח בקר

 עמודתפקוד

ת חלוןתיחת/סגירפ

113הצד הימני

 מכסהתפתיחת/סגיר

111תא המטען

 ביטול הפעלת/הפעלת

מתגי חלונות הצד

83בתא האחורי.

105ידית פנימית לפתיחת דלת

 נעילה/ביטול

כבנעילת הר
105

ת חלוןתיחת/סגירפ

113צד שמאלי אחורי

ת חלוןתיחת/סגירפ

113הצד שמאלי

  עמודתפקוד

ה בדלת הנהגלוח בקר

142באוורור מוש

140בחימום מוש

ב הנוסעכוונון  מוש  

128ב הנהגממוש

רות  עבורהגד תרימש
ב והמראות החיצוניותהמוש

149וגלגל הגה

126בכוונון חשמלי של המוש

כוונון חשמלי של מראות הצד
וקיפול המראות פנימה/

147החוצה

ת חלוןתיחת/סגירפ

113הצד האחורי

S-1-96 17/06/14, 4:37 PM50



51
ף

טו
ח

ט 
ב

מ
ב

  עמודתפקוד עמודתפקוד

בים אחורייםמוש

DVD651 נגן 

671 מצית סיגריות
672שקע חשמלי

667 מחזיק כוסות  

תא אחסון במשענת יד
661אחורית

בתא אחסון במשענת מוש

662אחורי
662מכסה לתיק מגלשי סקי

בת קירורתי

בים אחורייםמוש
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54...............................ברידיםכב היכלי ר

56.................................................אזעקה

57................................בטיחות הנוסעים

70..........................................כבילדים בר

83.....................כות לנהיגה בטוחהמער

94..............................בהכות נגד גנימער
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ברידייםכב היכלי ר

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ברידיםכב היכלי ר

הערות כלליות  

הערות בטיחות חשובות  

הערות בטיחות חשובות

הבת מנועי בעירברידית משלטכנולוגיה הי

פנימית חסכוניים עם מנועים חשמליים.

ה אזהר  
כב מפיקהכת החשמל במתח גבוה של הרמער

כתבים במערכימתח גבוה. אם אתה משנה ר

ביםכיע ברכב או נוגהחשמל במתח גבוה של הר

בים שלכישניזוקו אתה עלול להתחשמל. הר

כב עלוליםכת החשמל במתח גבוה של הרמער

להינזק בתאונה על אף שהנזק יהיה בלתי נראה.

קיימת סכנה לפציעה.

ב מתח גבוה כלשהו לאחר תאונהכיע בראל תיג

כת החשמלולעולם אל תבצע שינויים במער

כבת הרבמתח גבוה. לאחר תאונה דאג לגריר

כת החשמל במתח גבוה שלבדיקה של מערול

כב במוסך מוסמך.הר

ברידיים שהגלגליםכב היאין לגרור כלי ר

כב יכול להיגרר אועים בקרקע. הרהאחוריים נוג

 עמוד«(ם להיות מובל שהסרן האחורי מור

.(720

ברידית מסומניםכת ההיבים של המערכיהר

בקות צהובות המזהירות אותך מהסכנהבמד

כתשל חשמל במתח גבוה. הכבלים של מער

כב הם בצבעהחשמל במתח גבוה של הר

כתום.

חובה להפסיק את מתג ההצתה בעת ביצוע

טיפולים כלליים, כגון החלפת נורות או בדיקת

מפלס נוזל קירור.

כתהפסקת פעולה אוטומטית של המער

ברידיתההי

ה אזהר  
)  אינן תקינות,SRSכות הריסון הנוספות (אם מער

כת הריסון יופעלובים מסוימים של מערכיייתכן שר

ה של תאונהלא בכוונה או לא יפעלו כלל במקר

כב. ייתכן שפעולתעם שיעור גבוה של תאוטת הר

כב גםכת החשמל במתח גבוה של הרמער

תופסק כפי שמתוכנן בעת תאונה. אתה יכול

כתבים של מערכיע ברלהתחשמל אם תיג

כב שניזוק. קיימתהחשמל במתח גבוה של הר

ת לפצעיה ואף לפציעה קטלנית.סכנה מוגבר

כת הריסון מיד במוסךבדיקת ולתיקון מערדאג ל

מוסמך. דומם מיד את המנוע והסר את מפתח

ההצתה ממנעול ההצתה לאחר תאונה.
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ה אזהר  

ברידית מופסקת באופןכת ההיפעולת המער
אוטומטי אם:

£SRSכת ריסון נוספת) מפעילה את (מער
ה של תאונה.כת הריסון במקרמער

ברידית.כת ההיהתגלה קצר במער£

ברידית.כת ההיבור המערנותק חי£

ע עם מתחבר מבטיח שלא תבוא במגהד
גבוה.

כתהפסקת פעולה ידנית של המער
ברידיתההי

כתניתן להפסיק באופן ידני את פעולת המער
כתברידית באמצעות התקן ניתוק מערההי

החשמל במתח גבוה.

ברידית ראה אתכת ההילמניעת נזק למער

הוראות ההפעלה הבאות:

ברידית אךכת ההיהפסק את פעולת המער£

ורק באופן ידני במקרים הבאים.

ברידית ניתנתכת ההית על המערעבוד£

ס שלכז שירות מורשה  מרצדביצוע רק במרל

 כלמוביל בע“מ, גם אם בוצעה הפסקת’חב

כת.פעולה ידנית של המער

דולקת בלוח  SRSה אם נורית אזהר£
המחוונים לאחר תאונה

כב ניזוק באופן קשה, לדוגמהאם הר£
כת ריסון (מערSRSלאחר תאונה ו� 

כות הריסון.נוספת)  לא הפעילה את מער
ך לגררכב ניזוק באופן קשה ויש צוראם הר£

או להובילו.

כב מאזור המסוכן:אם ניתן הזז את הר¿
בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי

.Nלמצב 

שחרר את בלם החניה החשמלי¿

כב למקום בטוח והחנה אותוחוף את הרד¿
בבטיחות.

ה מאנשים אחריםג עזרך השאם יש צור

כב ננעל אוטומטית כשמתג ההצתה מופעלהר

והגלגלים מסתובבים. קיימת סכנה של

חף או נבדק עלכב נדכב אם הרהינעלות בר

דינמומטר.

סגור את מתג ההצתה.¿

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿
 עמוד P) ».(206למצב חניה 

הפעל את בלם החניה החשמלי
 עמוד 220).«(

רותרדכב נגד הידאבטח את הר
 עמוד 736).«(

כת החשמלשימוש התקן ניתוק מער¿
 פתח את מכסה תאבמתח גבוה:

המטען.

ם את רצפת תא המטען כלפי מעלההר¿
 עמוד 665).«(

הסר את כיסוי תא המטען בצד ימין.¿

 בכיוון החץלחץ על תפס השחרור ¿
ומשוך אותו החוצה.

כת החשמלמשוך את התקן ניתוק מער¿
ה עד שהוא נעצר.הציד במתח גבוה 

ברידית מופסקת בשלכת ההיאם המער
בדיקתה במוסךבות שהוזכרו לעיל, דאג להסי

 כלמוביל בע“מ’ס של חבשירות מורשה מרצד
לפני הפעלתה מחדש

מצבר מתח גבוה

כב, הלחץ הפנימי שלה של דליקה ברבמקר

ךמצבר מתח גבוה עלולה לעבור את הער

ך פתחרה זה, גז דליק ייפלט דהקריטי. במקר

»»

S-1-96 17/06/14, 4:38 PM55



56

ת
חו

טי
ב

אזעקה

כב. הגז יכול להידלק. קיימתבגחון הרהאוורור ש
סכנה לפציעה.

חק מיד מאזור הסכנה. אבטח את אזורהתר
רישותה על דחק בטוח, תוך שמירהסכנה במר

החוק.

ה אזהר  
אם בית מצבר המתח הגבוה ניזוק גז

ואלקטרוליט עשויים לדלוף. הם חומרים רעילים
ומאכלים. קיימת סכנה לפציעה.

ך, עיניך או בגדיך. שטוףע עם עורהימנע ממג
מיד כל התזה של אלקטרוליט במים ופנה

פואי.בלת טיפול רלק

כב עומד ללא שימושפריקה כתוצאה מכך שהר
במשך תקופה ארוכה, יכולה להזיק למצבר

מתח גבוה.

ב, הפעל אותוכב עומד במשך זמן ראם הר
בועותלמשך מספר דקות אחת לשישיה ש

לטעינת מצבר מתח גבוה.

כניבע את כל צרבמהלך תהליך הטעינה, ק
ת האקלים אוכת בקרהחשמל, לדוגמה מער

בים.חימום המוש

 עמוד«(מידע על טעינת מצבר מתח גבוה 

.(714

תא המנוע

לפני פתיחת תא המנוע:

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿

.Pלמצב חניה 

הפסק את ההצתה.¿

ה ממנעולהסר את לחצן התנעה/עציר¿

 עמוד 197).«(ההצתה 

או, אם מוכנס מפתח למתג ההצתה

הסר את המפתח למתג ההצתה.¿

הקפד על הוראות הבטיחות נגד¿

 עמוד 54).«(התחשמלות 

הקפד על הוראות הבטיחות של תא¿

 עמוד 689).«(המנוע 

כות בטיחות לנהיגה  מער

RDSכת טעינה בבלימה) (מער

 מסייעת באמצעותRDSכת בעת בלימה מער

ת בלימה נשלט אלקטרוניתמצב הגבר

המאפשר ניצול של האנרגיה הקינטית

(התאוששות).

ה אזהר  
, ייתכן שההתנגדותRDSכת אם יש תקלה במער

בלימה תפחת ומהלך דוושת הבלמים יגדל.ל
רוש,כת הבלמים עדיין פועלת כראוי. אם דמער

הגבר את הלחיצה על דוושת הבלמים. התאם את
סגנון נהיגתך והמהירות בהתאם.

ה אזהר  
 צריכה להתבצע במוסךRDSכת ה במערכל עבוד
מוסמך.

ה עליש להקפיד על מספר נקודות בעת עבוד
RDS.לדוגמה במהלך פעולות הפעלה מחדש ,
ה במוסךבצע את העבודס בנץ ממליצה למרצד

ס מטעם כלמוביל בע“משירות מורשה מרצד
כות הבטיחות אוה על מערבייחוד כל עבוד

בטיחות.הקשורות ל

 עמוד RDS )».(279כת למידע נוסף על מער

 אזעקת מצוקה 
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בטיחות הנוסעים

 הערות חשובות

ה אזהר  

כת כריות האוויר לאנשיםניתן להתאים את מער

כז שירותמרעם מוגבלויות. למידע נוסף, פנה ל

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד

כת ריסון (מערSRSכת חגורות הבטיחות ומער

כות ריסוןנוספת), משלימות זו את זו כמער

 עמוד 57). הן מפחיתות את«מתואמות (

הסיכון לפציעות במצבי תאונה ספציפיים

רו מראש, ולכן הן מגבירות את בטיחותשהוגד

הנוסעים. עם זאת, חגורות בטיחות וכריות אוויר

ת עצמים לתוךך כלל כנגד חדירראינן מגנות בד

כב.הר

כות ריסון עלול להוביל לתפקודביצוע שינויים במער

כות ריסון כבר לא מעניקותלקוי. במצב זה, מער

כותכב כפי ייעודן. כמו כן, מערהגנה לנוסעי הר

ה של תאונה אוריסון עשויות לא לפעול במקר

להתחיל לפעול באופן בלתי צפוי. טמונה בכך סכנת

פציעות.

כותלעולם אל תבצע שינויים בחלקים של מער

תמות חיווט,בצע שינויים ברריסון. אל תנסה ל

בים אלקטרוניים ובתוכנות שלהם.כיבר

כות הריסון תוכלנה לספקכדי להבטיח שמער

את מלוא פוטנציאל ההגנה שלהן, וודא כי:

ב ומשענת הראש מכווננים כהלכההמוש£

 עמוד 124).« (

ה כהלכהת הבטיחות נחגרחגור£

 עמוד 65).« (

כריות האוויר יכולות להתנפח כהלכה, אם£

 עמוד 143).« הן יופעלו (

 עמוד 143).« ב (גלגל ההגה מכוונן היט£

כות הריסון.לא בוצעו שינויים במער£

כריות האוויר מגבירות את ההגנה המעונקת

לנוסעים החוגרים את חגורות הבטיחות. עם

כת ריסון נוספת,זאת, כריות האוויר הן רק מער

ומשלימה והן אינן מחליפות את חגורות

בים לחגור אתכב חייהבטיחות. כל נוסעי הר

חגורות הבטיחות שלהם כהלכה במשך כל

כב מצויד בכריות אוויר. כריותהנסיעה, גם אם הר

האוויר אינן מתנפחות בכל סוגי התאונות,

לדוגמה, אם יכולת ההגנה של חגורות בטיחות

החגורות כהלכה לא תוגדל על ידי התנפחות

כריות האוויר, כריות האוויר לא תתנפחנה.

התנפחות כריות האוויר מספקת הגנה נוספת,

רק אם חגורות הבטיחות חגורות כהלכה.

ת הבטיחות מסייעתבראש ובראשונה, חגור

כב במיקום המתאים ביותרלשמור את נוסע הר

ה שללהתנפחות כרית האוויר. שנית, במקר

ת הבטיחותהתנגשות חזיתית, לדוגמה, חגור

תכב להיזרק לכיוון נקודמונעת מנוסע הר

ההתנגשות.

  SRSכת ריסון נוספת) (מער

מההקד

 כוללת:SRSכת ה� מער

SRS  ת נורית אזהר£

כריות אוויר£

 למשך  לחץ על לחצן להפעלה:¿

כשנייה.

ה החיצוניתנשמעת אזעקה והתאור

מהבהבת.

  לחץ על לחצן להפסקת פעולה:¿

שוב.

או

ה.לחץ על לחצן התנעה/עציר¿

כב.ב להיות בתוך הרהמפתח חיי

אזעקת מצוקה זמינה רק במדינות מסוימות.
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הפעלה של מותחני חגורות בטיחות וכריות
האוויר

תב ראשון של התנגשות, החיישן ביחידבשל
ה של כריות האוויר מעריך את הנתוניםהבקר

הפיזיקליים החשובים הקשורים לתאוטה או
כב כגון:לתאוצה של הר

משך£

כיוון£

עוצמה£

תב הראשון, יחידעל סמך נתונים אלה, בשל
מת את הפעלת מותחני חגורותה מקדהבקר

הבטיחות.

מיות מתנפחות אם קייםכריות האוויר הקד
שיעור גבוה יותר של תאוטה או תאוצה בכיוון

כי.האור

מיות, בעלות שניכבך מצוייד בכריות אוויר קדר
ה של כריות האווירת הבקריחידבי התנפחות. של

כבמעריכה את התאוטה או התאוצה של הר

ב הפעלה ראשוןה של התנגשות. בשלבמקר

מית מתמלאת בכמותכרית האוויר הקד

ף כדי להפחית את הסיכוןמספקת של גז הוד

מית נפתחת במלואהלפציעות. כרית האוויר הקד

ג תוך כמה אלפיותאם סף ההתנפחות השני הוש

שנייה.

ספי ההפעלה של מותחן חגורות ושל כרית
שיעור התאוטההאוויר הם שונים ומותאמים ל

כב. תהליך זה הוא מקדיםאו התאוצה של הר

בת להתנפח בזמןבעו, כיוון שכרית האוויר חיימט

הנכון בתחילת ההתנגשות.

כב וכיווןשיעור התאוטה או התאוצה של הר

בעים בעיקר על ידי:הכוח נק

חלוקת הכוחות בעת ההתנגשות£

זווית ההתנגשות£

כבמאפייני עיוות הר£

כב התנגש בו.מאפייני הגוף שהר£

נזקים חיצוניים, שהתגלו לאחר התנגשות, אינם

כת אם לנפח אתמשפיעים על החלטת המער

כות, מערSRSכת ה� אם קיימת תקלה במער

הה, או לא לפעול כלל במקרעלולות לפעול במקר

של תאונה עם תאוטה עזה.

SRSכת ה� בדוק מיד את מערבמקרים הנ“ל יש ל

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

בע“מ.

ה אזהר  

דיר כאשר נבדקים באופן סSRSתפקודי ה� 

אתה מפעיל את מתג ההצתה, וכאשר המנוע

פועל. לכן ניתן לגלות תקלות בזמן.

,םינווחמה חולב תקלדנ   SRS תרהזא תירונ

ה להיכבותכאשר ההצתה מופעלת. היא אמור

כמה שניות לאחר התנעת המנוע.

מוכנים לפעולה כשנורית  SRS כתבי מערכיר

כבית כשהמנוע פעיל.  SRS תאזהר

חשה תקלה אם:התר

אינה נדלקת כאשר  SRSת נורית אזהר£

אתה מפעיל את ההצתה.

 אינה כבית כמה  SRSת נורית אזהר£

שהמנוע מופעל.שניות לאחר

נדלקת שוב בעת  SRSת נורית אזהר£

שהמנוע פועל.

ת כרית אוויר עם חיישנית בקריחיד£

התנגשות.

מותחני חגורות הבטיחות.£

חגורות הבטיחותמגבילי כוח ל£

 מפחיתה את סיכון הנוסעיםSRSכת ה� מער
הכב במקר של הרע מחלקי תא הנוסעיםלהיפג

של תאונה. היא מסוגלת גם להפחית את
הכוחות אשר פועלים על הנוסעים במהלך

תאונה.

SRSת  נורית אזהר
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כריות האוויר,  ואין הם מספקים כל אינדיקציה

להפעלת כרית האוויר.

כב יכול להיות מעוות באופן משמעותי,הר

לדוגמה במכסה תא המנוע או בכנף, מבלי

בו רקה ששכרית האוויר התנפחה. זהו מקר

עים, ושיעורה בקלות נפגחלקים המשנים צור

התאוטה אינו גבוה. לעומת זאת, כריות אוויר

כב התעוות קלותעשויות להתנפח גם כאשר הר

עים חלקיםבו נפגה שבד. לדוגמה זה המקרבל

כבכב, כגון קורות המרקשיחים מאוד של הר

גת תאוטהכיות, וכתוצאה מכך מושהאור

מספקת.

ניתן להפעיל את המותחנים של חגורות הבטיחות

מיות רק אם לשוניות המתכת של חגורותהקד

בות כהלכה באבזמים.הבטיחות משול

כותלא כל כריות אוויר מתנפחות בתאונה. מער

כריות האוויר השונות פועלות באופן עצמאי זו מזו.

בע לפיכת כריות האוויר נקאופן הפעולה של מער

ת התאונה, בפרט לפי התאוצהכה של חומרהער

כב ולפי סוג התאונה:והתאוטה של הר

התנגשות חזיתית£

התנגשות צד£

.התהפכות£

ביםה של התאונה, שלבהתאם בסוג ובחומר

שונים של מותחני החגורות מופעלים.

הערות בטיחות חשובות

  כריות אוויר

כריות אוויר מספקות הגנה נוספת. עם זאת, הן

ב להערותאינן תחליף לחגורות הבטיחות. שים ל

הבאות, כדי להפחית את הסיכון לפציעות חמורות

ם על�ידי כרית אוויראו אף קטלניות העשויות להיגר

מתנפחת:

ביםכב � בפרט נשים הרות� חייכל נוסעי הר£

לחגור את חגורות הבטיחות שלהם כהלכה כל

הזמן, ולהשעין את גבם על משענת הגב, אשר

בת להיות מוצבת במצב אנכי ככל האפשר.חיי

בת לתמוך בחלק האחורי שלמשענת הראש חיי

ך.הראש בגובה העיניים לער

גובהם מתחת ל� 1.5 מטראבטח תמיד ילדים ש£

כות ריסוןוגילם מתחת ל� 12 שנים, במער

מתאימות לילדים.

ב למצבבים לכוונן את המושכב חייכל נוסעי הר£

המרוחק ככל האפשר מכרית האוויר. המיקום

כבב לאפשר לנהוג ברב הנהג חיישל מוש

ב להיות מרוחק ככלבבטחה. חזה הנהג חיי

מית שלכז כיסוי כרית האוויר הקדהאפשר ממר

הנהג.

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש£

כת ריסון לילדהאפשר, בפרט אם התקנת מער

ב.על המוש

כב, ולילדים בפרט, להשעין אתאסור לנוסעי הר£

בו כרית אווירהראש על אזור החלון, באזור ש

צד/כרית אוויר וילון מתנפחות.

כת ריסון לילד הפונה לאחוראין להתקין מער£

מי, אלא אם כרית האווירב הנוסע הקדעל מוש

מי נוטרלה. כרית אווירמית של הנוסע הקדהקד

כב עם זיהוימי ברמית של הנוסע הקדקד

ב ילד מנוטרלת, רק כאשראוטומטי למוש

כת ריסוןמי מערב הנוסע הקדמותקנת על מוש

תלילד בעלת מאפיין זיהוי אוטומטי. נורית אזהר

בת חיי מי מנוטרלת“ ”כרית אוויר נוסע קד

לדלוק ברציפות.

כבך אין זיהוימי ברב הנוסע הקדאם למוש

ב בטיחות לילדים או אםאוטומטי של מוש

כת הריסון לילד הפונה לאחור אין זיהוילמער

כת ריסוןאוטומטי, חובה לאבטח את הילד במער

ב אחורי מתאים.במוש

כת ריסון הפונהאם אתה מאבטח ילד במער

ב להזיזמי, אתה חייב הנוסע הקדלפנים על מוש

מי לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדאת מוש

 וודא שאין חפצים כבדים או חדים בכיסי הביגוד.£

אל תתכופף לפנים, לדוגמה מעל כיסוי כרית£

מי, בפרט כאשרהאוויר של הנהג/נוסע קד

כב נמצא בתנועה.הר

ה אזהר  

»»
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אל תניח את רגליך על לוח המכשירים.£

 זהאחוז את גלגל ההגה רק בחישוק. באופן£

תאפשר לכרית האוויר להתנפח במלואה. אתה

עלול להיפצע אם כרית האוויר מתנפחת ואתה

אוחז באזור הפנימי של גלגל ההגה.

כב.אל תישען על הדלתות מתוך פנים הר£

וודא שלא נמצאים אנשים, חיות מחמד או£

כב לאזור ההתנפחות שלחפצים, בין נוסעי הר

כריות האוויר.

ב חפצים כלשהם בין משענת הגבאל תצי£

לדלת.

בים,אל תתלה חפצים קשיחים, לדוגמה קול£

על ידיות האחיזה או על ווי המעילים.

אל תחבר אביזרים, לדוגמה מחזיקי כוסות£

לדלתות.

לא ניתן למנוע לחלוטין סכנת פציעות העלולות

ב המהירותם מהתנפחות כרית אוויר, עקלהיגר

רשת לניפוח כרית אוויר.הגבוהה הנד

ה אזהר  

ה אזהר  
בים עשויים לחסום או אפילו למנועכיסויי מוש

בות בתוךאת פתיחתן של כריות האוויר המשול

בים. כמו כן, ייתכן כי כריות האוויר לא יגנוהמוש

על הנוסעים כפי ייעודן. גם הפעלה של תפקוד

ב בטיחות לילדים עשויה להיפגם.הזיהוי של מוש

ת לפציעות חמורות ואףישנה סכנה מוגבר

קטלניות.

תהשתמש רק בכיסויים המאושרים על�ידי חבר

ס בנץ.מרצד

התנפחות כריות האוויר מאיטה ומגבילה את
כב. אם כריות האווירהתנועה של נוסעי הר

מתנפחות, יישמע רעש חבטה וכמות קטנה של
עאבקה עשויה להשתחרר. רעש חבטה זה יפג

בשמיעתך רק במקרים נדירים. האבקה
האבקהת אינה מהווה סיכון בריאותי. המשתחרר

עלולה לגרום לקשיי נשימה במשך פרק זמן קצר
אצל אנשים הסובלים מאסתמה או מבעיות

נשימה אחרות.

כבכדי להימנע מקשיי נשימה, עליך לצאת מהר
בטוח לעשות זאת. ניתן גם לפתוח חלון,ע שברג

כב. אבקה זו אינהכדי שיחדור אוויר צח לתוך הר
ך כלל סיכון בריאותי, ואינה מציינתרמהווה בד

 SRSת  נורית אזהרכב.שפרצה שריפה בר

נדלקת.

מיקום כריות האוויר מזוהה באמצעות הסמל
AIRBAG.

כבלאחר שכרית האוויר התנפחה, גרור את הר

ס מורשה מטעםת של מרצדכז שירשלך למר
כב מאפשרכלמוביל בע“מ, אפילו שמצב הר

לנסוע בו.

אם אתה מבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר או

בקות), הפעולהבע עליהם חפצים (כגון מדמק

ע. קיימתהייעודית של כריות האוויר עלולה להיפג

סכנת תאונה.

לעולם אל תבצע שינויים בכיוסיי כריות האוויר

בע עליהם שום חפצים.ואל תק

ה אזהר  
לאחר שכרית האוויר של הנהג התנפחה, חלקיה

ת אתה עלול להיכוות.ע בהם, אחרחמים.  אל תיג

ע בחלקי כרית האוויר. דאג להחליף אתאל תיג
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדכריות האוויר במר

כלמוביל בע“מ.

מיותכריות אוויר קד

מי.ב הנוסע הקדב חפצים כבדים על מושאל תצי

כת לזהות אתפעולה כזו עלולה לגרום למער
ה של תאונה,מי כתפוס במקרב הקדהמוש
מי יופעלו. דאגכות הריסון של הנוסע הקדומער

כות ריסון שהופעלו.להחליף מער
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ה אזהר  

ב הנוסעכת ריסון לילד מותקנת במושאם מער
PASSENGER AIRBAGה מי ונורית האזהרהקד

OFF כזית אינה דולקת:בקונסולה המר

כת ריסון לילד ללא מאפיין זיהוי אוטומטימער£

מי.ב הנוסע הקדמותקנת על מוש

כת ריסון לילד עם זיהוי אוטומטי,מער£

ב הנוסעהותקנה באופן לא נכון על מוש

מי.הקד

כריות אוויר צד

בים עשויים לחסום או אפילו למנוע אתכיסויי מוש

בות בתוךפתיחתן של כריות האוויר המשול

בים. כמו כן, ייתכן כי כריות האוויר לא יגנוהמוש

על הנוסעים כפי ייעודן. גם פעולת תפקוד הזיהוי

ב בטיחות לילדים עשויה להיפגם. ישנהשל מוש

ת לפציעות חמורות ואף קטלניות.סכנה מוגבר

’השתמש רק בכיסויים המאושרים על�ידי חב

ס בנץ.מרצד

 מתנפחת לפני גלגלכרית האוויר של הנהג 
,מי ההגה. כרית האוויר של הנוסע הקד

מתנפחת לפני תא הכפפות ומעליו.

מיות מתוכננות להגביר אתכריות האוויר הקד
ההגנה על החזה והראש של הנהג והנוסע

מי.הקד

הן מתנפחות:

בתחילת תאונה עם שיעור גבוה של תאוצה£
כי.כב בכיוון האוראו תאוטה של הר

כת קובעת כי התנפחות כריותאם המער£
האוויר מסוגלת להעניק הגנה נוספת לזו

המסופקת על ידי חגורות הבטיחות.

ת הבטיחות.על סמך השימוש בחגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

מיות לאכב מתהפך, כריות האוויר הקדאם הר
ך כלל.רמתנפחות בד

כת זיהוי אוטומטית שלכב עם מערכלי ר
מי:ב הנוסע הקדב בטיחות לילד במושמוש

מימית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד
מי תפוס אוב הנוסע הקדמתנפחת רק אם מוש

PASSENGER AIRBAG  ה נורית האזהר

OFFמי מנוטרלת) בקונ� (כרית אוויר נוסע קד
עמוד 73).«כזית אינה דולקת (סולה המר

ה אזהר  
ה של כריות האוויר נמצאים בדלתותחיישני הבקר

ה לא נכונה עלכב. שינויים או ביצוע עבודהר

הדלתות ועל דיפון הדלתות וכן שימוש בדלתות

פגומות עשויים להוביל לפגיעה בפעילות החיישנים.

לכן, ייתכן כי כריות האוויר לא יפעלו כהלכה.

כתוצאה מכך, הן לא יספקו הגנה נאותה לנוסעי

כב למרות ייעודן המקורי. ישנה בכך סכנתהר

ת.פציעות מוגבר

לעולם אל תבצע שינויים בדלתות או בחלקי

בצע עבודות על הדלתות אוהדלתות. דאג תמיד ל

סכז שירות של מרצדמרעל לוחות הדלתות ב
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

בים המאושר על�עליך להשתמש בכיסוי מוש

ב להיותב חייבד. לכיסוי המושס בנץ בלידי מרצד

ת,תפר צד מיוחד לכריות אוויר צדדיות. אחר

כריות אוויר צד אינן נפתחות נכון ולא מספקות

ה של תאונה.חית במקראת ההגנה ההכר
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כריות אוויר וילון

ואחוריות  מיות כריות אוויר צד קד

ב קיצוני.מתנפחות סמוך לכרית מוש

מתבעת פתיחתן, מגבירות כריות הצד את ר
בההגנה על פלג הגוף העליון  של הנוסעים במוש

בים בצדמי ועל אזור האגן של הנוסעים/היושהקד
חשה ההתנגשות.בו התרכב שהר

עם זאת אין כריות אוויר צד מגנות על:

ראש£

צוואר£

זרועות£

כריות הצד מתנפחות:

בו אירעה התנגשותבצד ש£

בתחילת תאונה כששיעור של התאוצה£
כב גבוה בכיוון הצדדי , לדוגמהאו תאוטת הר
התנגשות צד

ת בטיחות.באופן עצמאי מהשימוש בחגור£

כב.באופן עצמאי משאר כריות האוויר בר£

באופן עצמאי ממותחני חגורות הבטיחות.£

כב מתהפך, כריות אוויר צד לא מופעלותאם הר
כתך כלל. כריות אוויר צד מופעלות אם המעררבד

מזהה שיעור תאוצה או תאוטה גבוה בכיוון הצדדי
ומחליטה כי התנפחות כריות האוויר צד תספק

ת הבטיחות.הגנה נוספת לזו של חגור

 מגדילות את ההגנה שלכריות אוויר וילון 
כב,הראש (אך לא החזה והזרועות) של נוסעי הר

חשת ההתנגשות.בו מתרבצד ש

ת הגגבות לתוך מסגרמשול כריות  אוויר וילון 
 עדAהצדדית, ומתנפחות באזור שמעמוד �

.Cעמוד �

כריות אוויר וילון מתנפחות:

בתחילת תאונה כששיעור התאוטה או£
כב גבוהה, לדוגמההתאוצה הצידית של הר

חשת התנגשותבו מתרבצד ש£

כבמי, אם הרבצד הנהג ובצד הנוסע הקד£

כת קובעת שכריות אווירמתהפך והמער

יספקו הגנה נוספת לזו של חגורות

הבטיחות.

ת הבטיחות או לאה חגורבין אם נחגר£

מי תפוס או לאב הקדבין אם המוש£

 התנפחו או לא.מיותבין אם כריות אוויר קד£

בכריות אוויר לכריות המוש

 עמוד«(ראה על “הוראות בטיחות חשובות“ 

.(59

כת ריסון לילד ראה עלבעת התקנת מער

 עמוד 70).«(כות ריסון לילדים“  “מער

ה אזהר  
כת ריסון לילד מותקנת ומשענת הגבאם מער

במוטה יותר מדי לאחור, כרית אוויר בכר המוש
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וודא שאין חפצים באזורי הרגליים או מאחורי

ב לאחור.בים, כאשר מזיזים את המושהמוש

בים ו/או לחפצים.ם נזק למושקיים סיכון שייגר

,®PRE-SAFE תכרעמב דיוצמ ךבכרש יפ לע ףא

ה שללא ניתן לשלול את סכנת הפציעות במקר

תאונה.

ךרתמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הד

כבחק בטוח מהרומזג האוויר, ושמור על מר

שלפניך. נהג בזהירות.

       PRE-SAFE®

פעולה

בת: מתער®PRE-SAFEכת ה� מער

כתבמצבי בלימות חירום. לדוגמה אם מער£
 מופעלת.BASתגבור בלימה 

במצבי נהיגה קיצוניים, לדוגמה אם אירע£
היגוי יתר או תת היגוי משמעותי.

 כאשר כב עם חבילת סיוע לנהיגה:בכלי ר£

ב בחוזקה אותגבור בלימה מותאם מתער

כת חיישן רדאר מזהה סכנה מיידיתמער

להתנגשות במצבים מסויימים.

-PREכת ה� במצבים מסוכנים שהתגלו, מער

SAFE®:נוקטת באמצעים הבאים 

מותחת את חגורות הבטיחות.£

ת אתכת סוגרכב מחליק, המעראם הר£
חלונות הצד ואת הגג הנפתח, כך שרק רווח

קטן נשאר.

ת את מיקומו ואת תנוחתוכת משפרהמער£

מי.ב הקדשל המוש

בים אחוריים מתכווניםכב עם מושכלי ר£

מותאמים מיקום ותנוחתחשמלית:  

בים האחוריים החיצוניים אם הםהמוש

במיקום לא רצוי.

לחץב מתארים: בים רכב עם מושכלי ר£

האוויר בכריות הצד של משענת הגב

מוגבר.

:כב עם מאריכי חגורות בטיחותכלי ר£
בים האחורייםחגורות הבטיחות של המוש

החיצוניים נמתחות.

כתאם המצב המסוכן חולף ללא תאונה, מער

PRE-SAFE®ת את מותחני חגורות משחרר

ב מתארים:בים רכב עם מושבכלי רהבטיחות.  

לחץ האוויר בכריות הצד של משענת הגב

 ניתן לאחר מכן, להחזיר את כלה.מופחת בחזר
בותה שלרות למצבן המקורי לפני התערההגד

.®PRE-SAFEכת ה� מער

אם חגורות הבטיחות אינן משתחררות:

הערות בטיחות חשובות

ברה של תאונה הדעשויות לפעול בטעות במקר

מהווה סכנה של פציעה.

כת ריסון לילד, ודא תמידבעת שימוש במער

ב מכוונן כראוי ושמשענת הגב כמעטשהמוש

אנכית.

ב אחורי המוטה לאחור מצויד בכרית אווירמוש

ב מוטה,ב. אם משענת הגב של המושבכר המוש

ב יכולה לספק הגנהכרית אוויר בכר המוש

ה של תאונה חזיתית. כאשר היא מופעלת,במקר

ב מתנפחת תחת כריתכרית האוויר בכר המוש

בר מונע מהנוסע מלהחליקב. הדהמוש

ב.מהמוש

 נוקטת אמצעים®PRE-SAFEכת ה� מער
מקדימים כדי להגן על הנוסעים במצבים

מסוכנים מסוימים.
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ב עצמוהזז את משענת הגב או את המוש¿
מתחכב נייח. אך רק כאשר הרמעט לאחור, 

ה יופחת ומנגנון הנעילה ישוחרר.החגור

כוונון חגורות הבטיחות הוא חלק אינטגרלי של

.®PRE-SAFEתפקוד נוחות של 

מידע נוסף על כוונון חגורות הבטיחות ניתן

 עמוד 66).«(למצוא “כונון חגורות הבטיחות“ 

PRE-SAFE® PLUS מידע נוסף על 

 עמוד 64).«(

 PRE-SAFE® PLUS הגנה מונעת)

)לנוסע פלוס

הערות כלליות

PRE-SAFE® PLUS כב עם זמינה רק בכלי ר

.חבילת סייען נהיגה

PRE-SAFE® PLUSבאמצעות חיישן רדאר, 

מזהה מצבי סכנת התנגשות חזיתית או אחורית.

PRE-SAFE® PLUSבמצבים מסוכנים מסוימים 

כב ונוסעיו.מבצעת צעדים מונעים להגנת הר

הערות בטיחות חשובות

 אינה יכולהPRE-SAFE® PLUSבות של התער

למנוע סכנת התנגשות.

PRE-SAFE® PLUSכת הנהג אינו מוזהר שמער

בת.מתער

PRE-SAFE® PLUS  ב לא תתער:

כב נוסע לאחור.אם הר£

כב גורר גרור ויש סכנה להתנגשותשהר£

מאחור.

PRE-SAFE® PLUS אינה מבצעת פעולות 

כב בתנועה או  בעת שהנחייתבלימה בעת שהר

חניה פועלת.

פעולה

PRE-SAFE® PLUS בת במצבים מסוימים מתער
כת חיישן הרדאר מגלה סכנה מיידיתאם  מער

להתנגשות חזיתית או אחורית.

PRE-SAFE® PLUS נוקטת בצעדים הבאים תלוי 
:בסוג המצב המסוכן שהתגלה

כת חיישן רדאר מגלה סכנה מיידיתאם מער£
להתנגשות חזיתית חגורות הבטיחות

נמתחות.

כת חיישן רדאר מגלה סכנה מיידיתאם מער£
להתנגשות אחורית:

ת חירום מופעלים ומהבהביםפנסי אזהר�
בקצב מהיר יותר.

לחץ הבלימה מוגבר אם הנהג לוחץ על�
כב נייח.הבלמים שהר

חגורות הבטיחות נמתחות.�

 מבוטל PRE-SAFE® PLUSיישום בלימה של 
במצבים הבאים:

ב.אם דוושת האצה נלחצת שהילוך משול£

אם סכנת ההתנגשות חלפה או אינה מזוהה£
יותר.

דיסטרוניק פלוס מודיע על כוונה לנוע.£

אם המצב המסוכן עבר מבלי לגרום לתאונה,
רות המקוריות.ת להגדכת חוזרהמער

 צעדים אוטומטיים לאחר תאונה

מיד לאחר תאונה, הצעדים הבאים מבוצעים,
ת ההתנגשות:תלוי בסוג ובחומר

ת חירום מופעלים.פנסי אזהר£

ת החירום מופעלת.תאור£

כב משוחררות מנעילה.דלתות הר£

מיים נפתחים.חלונות הצד הקד£

גלגל ההגה המתכוונן חשמלית מתרומם.£

מם.המנוע מוד£

 אבזמית בטיחות:כב עם מאריך חגורכלי ר£

בים האחורייםחגורות הבטיחות למוש
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חגורות בטיחות  

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ה כהלכה או שאינהת בטיחות שאינה חגורחגור

ת הבטיחות כהלכה, אינהבת באבזם חגורמשול
מת ההגנה המתוכננת.יכולה לספק את ר

בות מסוימות מצב זה עלול לגרום לפציעותבנסי
ה של תאונה.חמורות ואף קטלניות במקר

וודא שכל הנוסעים � נשים הרות בפרט � חוגרים
את חגורות הבטיחות שלהם בכל עת.

בת להיות מהודקת בנוחות,ת הבטיחות חייחגור£
בישתולא להיות מפותלות. לכן, הימנע מל

ף. רצועתבגדים גדולים, לדוגמה מעיל חור
כז הכתף � בשום אופןבת לעבור במרהכתף חיי

ך הצוואר או מתחת לזרוע � יש למשוךרלא ד
ת החיקולהדקה כנגד פלג גופך העליון. חגור

ך חיקך נמוך ככל האפשר,רבת לעבור תמיד דחיי
ך הבטן.רכיים � ולא דלדוגמה מעל מפרקי היר

ת הבטיחות מעטחוף את חגורך דת הצורבמיד
למטה והדק אותה באמצעות משיכה לאחור.

ת הבטיחות מעלאל תעביר את רצועת חגור£

בירים. נא וודא שחפציםחפצים חדים או ש

כאלה אינם נמצאים על בגדיך או בתוכם,

. עלול’לדוגמה משקפיים, עטים או מפתחות וכו

ת הבטיחותם נזק או קרע לרצועת חגורלהיגר

כב אחריםבמהלך תאונה, ואתה או נוסעי ר

עלולים להיפצע.

תם אחד מותר להשתמש בחגוררק לאד£

בטיחות אחת, בכל זמן נתון. אסור להסיע ילדים

בים על נוסע אחר. הילד לא יהיהכשהם יוש

ה של תאונה, בלימה עזה אומאובטח במקר

שינוי כיוון פתאומי. כתוצאה מכך, הילד או

נוסעים אחרים עשויים להיפצע פציעות חמורות

או קטלניות.

גובהם פחות מ� 1.50 מטרים, אינםאנשים ש£

בהת הבטיחות. מסייכולים לחגור נכון את חגור

גובהם מתחת ל� 1.50זו יש לאבטח אנשים ש

ם.כות ריסון שתוכננו במיוחד עבורמטרים במער

גובהם מתחת ל� 1.50 מטרים וגילםילדים ש£

פחות מ� 12 שנים אינם יכולים לחגור את

ת הבטיחות כראוי, לכן אבטח אותםחגור

כות ריסון המתאימות במיוחד לילדים,במער

ב מתאים. מידע נוסףוהתקן אותם על מוש

מופיע בספר זה בפרק “בטיחות“, בסעיף

כב“. ציית להוראות ההתקנה של יצרן“ילדים בר

כת הריסון לילד.מער

ת בטיחות, אם אחדאל תאבטח חפץ בחגור£

כב חגור בה.מנוסעי הר

ה אזהר  
מת ההגנהת הבטיחות אינה מעניקה את רחגור

ב נמצאתת, אלא אם משענת גב המושהמיועד

במצב כמעט זקוף לחלוטין. בעת בלימה עזה או

תתאונה, אתה עלול להחליק מתחת לחגור

הבטיחות ולספוג פגיעות באזור הצוואר או הבטן,

ת להיפצע פציעותלמשל. ישנה בכך סכנה מוגבר

חמורות או קטלניות.

ב לפני תחילתת הבטיחות היטכוונן את חגור

הנסיעה. תמיד וודא שמשענת הגב שלך

נמצאת במצב זקוף.

כים החוצה.החיצוניים מוארים ומתאר

כת שיחת חירוםכב עם מערכלי ר£

מתבצעת שיחת חירוםס בנץ: מרצד

אוטומטית.

ברידיתכת ההיהמערברידיים: כב היכלי ר£

מנוטרלת.

ה אזהר  
בים החוסמים את אבזםחפצים הסמוכים למוש

מיב קדה נעה במושה או עיגון חגורהחגור

תבש את הפעולה של מותחני חגורמש

הבטיחות. ייתכן שמותחני החגורות לא יפעלו

ת הבטיחות לא יעניקו את ההגנהכראוי וחגור

בר מגביר את הסכנה לפציעה ואףרשת. הדהנד

לפציעה קטלנית.

בבילפני התחלת נסיעה, ודא שאין כל עצמים ס

מי והדלת.ב הקדה או בין המושאבזם החגור
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ה אזהר  
בצע את תפקידןחגורות בטיחות אינן יכולות ל

כמתוכנן אם:

בנו או נצבעו; או אם הןהן ניזוקו, שונו, הול£

מלוכלכות מאוד

ה ניזוק או מלוכלך מאודאבזם החגור£

בוצעו שינויים במותחני חגורות הבטיחות או£

בעיגוני החגורות

ה של תאונה, חגורות בטיחות עשויות לספוגבמקר

סיסי זכוכית, לדוגמה).נזק שאינו נראה לעין  (מר

בוצע בהןחגורות בטיחות פגומות או חגורות ש

השינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במקר

של תאונה. מותחני החגורות עשויים להתחיל

ע בלתי צפוי או לא לפעול כלל. ישנהלפעול ברג

ת להיפצע פציעות חמורות אובכך סכנה מוגבר

אף קטלניות.

לעולם אל תבצע שום שינויים בשום חלק של

ה עצמה,מכלול חגורות הבטיחות (החגור

מותחנים, עיגונים או גוללים). וודא שחגורות

הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.

ס בנץ ממליצה לך להשתמש בחגורותמרצד

כבך.ה במיוחד עבור רבטיחות שאושרו על�יד

חגורות בטיחות הן האמצעי היעיל ביותר לריסון

ה של תאונה. השימושכב במקרתנועת נוסעי הר

כב יתנגשובהן מפחית את הסיכון שנוסעי הר

בחוזקה בחלקי תא הנוסעים.

ת הבטיחותת חגורחגיר

ב ויישר את משענת גבכוונן את המוש¿
 עמוד 124).«ב למצב כמעט אנכי (המוש

ת הבטיחות באופן חלקמשוך את חגור¿
.מתוך מנגנון הגלילה 

מבלי לפתל אותה, העבר את רצועת¿
ך אמצערת הבטיחות דהכתף של חגור

כיים.ך היררהכתף, ואת רצועת החיק ד

.באבזם  ב את לשונית המתכת של¿
ךת הצורת הבטיחות: במידכוונון חגור

מיחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד
מתכווננות באופן אוטומטי לפלג הגוף

 עמוד 66).«העליון (

ת הבטיחותך כוונן את חגורת הצורבמיד¿
 עמוד 67).«לגובה המתאים (

ך, משוך את רצועת הכתףת הצורבמיד¿
ת הבטיחות כלפי מעלה, כדישל חגור

ת הבטיחות על גופך.להדק את חגור

ת הבטיחותמידע נוסף אודות שחרור חגור
 עמוד  67).«( באמצעות לחצן השחרור 

ת הבטיחותתפקוד הידוק חגור

תפקוד הידוק חגורות הבטיחות מותח את
מי לפלגחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד

הגוף העליון שלהם.
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ת הבטיחות נמתחת מעטרצועת חגור
במצבים הבאים:

ב את לשונית המתכתכאשר אתה משל£
ה ומסובב את המפתחבאבזם החגור

במנעול ההצתה.2 למצב 

 במנעול2אם המפתח נמצא במצב £
ב את לשונית המתכתההצתה ואתה משל

ה.באבזם החגור

ת הבטיחות יפעיל כוח הידוקתפקוד הידוק חגור
ביןמסוים, אם יתגלה ריפיון כלשהו  בין הנוסע ל

תת הבטיחות. אל תאחוז בחוזקה בחגורחגור
הבטיחות כאשר היא מהודקת . אתה יכול

תלהפעיל או להפסיק את תפקוד הידוק חגור
 עמוד 400).«ך (רב הדהבטיחות במחש

ת הבטיחות הוא חלקתפקוד הידוק חגור

. מידע®PRE-SAFEאינטגרלי מתפקוד נוחות 

-PRE ניתן מופיע בפרק ®PRE-SAFEנוסף אודות 

SAFE®) (הגנה מונעת לנוסע)  ».(עמוד 63 

הכוונון גובה החגור

בה עבור מושאתה יכול לכוונן את גובה החגור
תמי. כוונן את גובה חגורב הנוסע הקדהנהג ומוש

תחגורהבטיחות כך שהחלק העליון של 

ך אמצע הכתף.רהבטיחות יעבור ד

החלק את המוביל מנגנון הגלילהמה: הר¿
בתכלפי מעלה. מוביל מנגנון הגלילה משתל

במספר מצבים.

לחץ והחזק את כפתור מוביל מנגנוןהנמכה: ¿
.הגלילה 

החלק את מוביל מנגנון הגלילה כלפי מטה.¿

. וודא שמוביל  מנגנוןשחרר את הכפתור ¿

בה.הגלילה  השתל

שחרור חגורות בטיחות

ת הבטיחות נגללה במלואה לאחור.וודא שחגור

ת הבטיחות ולשונית המתכת שלת, חגוראחר

ב.ה עלולות להילכד בדלת או במנגנון המושהחגור

מצב כזה עלול לגרום נזק לדלת, ללוח דיפון הדלת

ת הבטיחות. חגורות בטיחות שניזוקו אינןולחגור

יכולות למלא יותר את תפקוד ההגנה שלהן,

כז שירות מורשהוחובה להחליפן. התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל.מרצד

העל אבזם החגור לחץ על לחצן השחרור ¿
.

ה לכיווןבחזר משוך את לשונית המתכת ¿
.מוביל מנגנון הגלילה 

מאריך חגורות בטיחות

הערות כלליות

מאריך חגורות הבטיחות נמצא בשימוש

בים האחוריים החיצוניים. כיוון שניתן לכוונןבמוש

את הגובה באופן אוטומטי, הם מציעים תפקודי

נוחות ובטיחות שונים.

הערות בטיחות חשובות

ודא שאף חפץ אינו מפריע לתנועה של אבזם

ת הבטיחות.חגור
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בים האחורייםמחוון חגורות בטיחות במוש

בים האחורייםמחוון חגורות הבטיחות במוש
מיידע אותך אם  הנוסעים מאחור חגרו את

חגורות הבטיחות שלהם.

בים  האחורייםמחוון חגורות הבטיחות במוש
מופיע בתצוגה למשך כ� 30 שניות אם:

כב הגיע למהירות שלהתחלת בנסיעה והר£
כ� 10 קמ“ש.

בים האחוריים חגרו או שחררוהנוסעים במוש£
ת הבטיחות שלהם במהלךחגוראת

הנסיעה.

כב ואתהכב או נכנס אל הרנוסע יצא מהר£
מתחיל שוב בנסיעה.

ת בטיחות שוחרר והמהירות היא מעלאם חגור

ה קצר.25 קמ“ש, יישמע צליל אזהר

ת הבטיחותבטל את מחוון חגורבאפשרותך גם ל

 עמוד«(בים האחוריים באופן מיידי של המוש

.(321

בים אחוריים,מחוון חגורות הבטיחות של המוש 

זמין  רק עבור מדינות מסוימות.

מותחני חגורות הבטיחות ומגבילי כוח

מיהקד

בלוח ת בטיחות ה של חגורנורית האזהר
ה לנוסעים להדק את חגורותהמחוונים מזכיר

הבטיחות שלהם. היא עשויה לדלוק ברציפות או
ה.להבהב. בנוסף, עשוי להישמע צליל אזהר

 כבית ת בטיחות  חגור ה שלנורית האזהר
ה מופסק, כאשר הנהג והנוסעוצליל האזהר

מי מהדקים את חגורות הבטיחות שלהם.הקד

ה שללמידע נוסף אודות נורית האזהר
, ראה “נוריות חיוויחגורות בטיחות 

ת בטיחות“ה בלוח המחוונים, חגורואזהר
 עמוד 355).«(

ה אזהר  
אם מותחני חגורות הבטיחות הופעלו, הם לא

ה של תאונה נוספת.יספקו הגנה נוספת במקר

ת להיפצע פציעות חמורותישנה בכך סכנה מוגבר
או אף קטלניות. לכן דאג להחליף מותחנים

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדשהופעלו במר
.כלמוביל בע“מ

בתשלמי אינו תפוס, אלב הנוסע הקדאם מוש
ת הבטיחותאת לשונית המתכת של חגור

ת מותחןמי. אחרב הנוסע הקדבאבזם מוש
ה של תאונה.ת הבטיחות עלול לפעול במקרחגור

: מותחני®PRE-SAFEכת כב עם מערכלי ר
החגורות מופעלים באמצעות מנוע חשמלי

במצבים מסוכנים. תהליך זה הוא הפיך.

פעולה

ת חגורותכדי לסייע לך במציאת ובחגיר

הבטיחות:

ה נע קדימה לזווית נוחה.אבזם החגור£

ה מואר.אבזם החגור£

ה חוזר למצבוה, אבזם החגורלאחר החגיר

ת הבטיחות מתהדקת.הרגיל. חגור

 אבזם:::::®PRE-SAFEכת שילוב עם מער

ה מורד במהירות במצבי סכנה למתיחההחגור

ת הבטיחות.של חגור

 אם הדלת האחוריתתפקוד לאחר תאונה:

נפתחת לאחר תאונה:

ה נע קדימהאבזם החגור£

ה מואראבזם החגור£

ת בטיחות עבור הנהג והנוסעת חגורתזכור
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מיות והאחוריות צדדיותבחגורות הבטיחות הקד

מותקנים מותחנים ומגבילי כוח.

מותחני החגורות מהדקים את חגורות הבטיחות

ה של תאונה ומושכים אותן צמוד לגוףבמקר

הנוסעים.

בה לאמותחני חגורות אינם מתקנים תנוחות ישי

נכונות או הידוק לא נכון של חגורות בטיחות.

כבמותחני חגורות אינם מושכים את נוסעי הר

ה לכיוון משענות הגב.בחזר

ת הבטיחות מותקן גם מגבילבנוסף, בחגור

כוח, כאשר הוא מופעל הוא מפחית את הכוח

כב.ה על נוסע הרשמפעילה החגור

בעת הפעלה, מגבילי כוח של חגורות הבטיחות

בית שמפעילהמסייעים בהפחתת העוצמה המר

ת הבטיחות על הנוסע.חגור

מיות מסונכרניםמגבילי הכוח של החגורות הקד

מיות, הנוטלות חלק בכוחעם כריות האוויר הקד

התאוטה. באופן זה הכוח המופעל על הנוסע

מתפרש על אזור גדול יותר.

התנאים היחידים להפעלת מותחנים:
מתג ההצתה מופעל.£
הכות הריסון פעילות. ראה “נורית אזהרמער£

SRS   )».(58 עמוד 
בת באבזם בכל אחתלשונית המתכת משול£

מיות.מהחגורות הקד

בים האחורייםמותחני חגורות הבטיחות במוש

הקיצוניים מופעלים באופן עצמאי ממצב הנעילה

של חגורות הבטיחות.

מותחני החגורות מופעלים באופן הבא, בהתאם

תה:לסוג התאונה ולחומר

מית אואם  במקרים של התנגשות קד£

יכרואה ןוויכב ץיאמ וא טאמ בכרה ,תירוחא

בים הראשונים של ההתנגשות.במהלך השל

ה של התנגשות צד, בצד המנוגדבמקר£

כב מאט או מאיץלהתנגשות אם הר

בכיוון צדדי.

כב מתהפךבמקרים מסוימים כשהר£

כת מחליטה שהיא מסוגלת לספקוהמער

הגנה נוספת.

אם כריות האוויר מתנפחות, ישמע רעש פתאומי

וכמות קטנה של אבקה תשוחרר. הרעש

הפתאומי יפגום באוזניך רק במקרים נדירים.

ך כללרת אינה מהווה בדהאבקה המשתחרר

סיכון בריאותי. האבקה עלולה לגרום לקשיי

נשימה קצרי טווח לאנשים הסובלים מאסתמה

או ממחלות נשימה אחרות. כדי למנוע קשיי

ם האפשריכב בהקדנשימה אפשריים, צא מהר

בטוח לעשות זאת. כמו כן, באפשרותךכש

לפתוח חלון כדי להכניס אוויר נקי ולאוורר את

תידלק.   SRSת כב. נורית אזהרהר

כריות אוויר לחגורות הבטיחות

ראה על “הוראות בטיחות חשובות

 עמוד 59).«(

ה אזהר  
ה של תאונה, כריות האוויר לחגורותבמקר

כת ריסון לילדהבטיחות יכולות לגרום נזק למער

כת הריסוןת. כתוצאה מכך, מערשאינה מאושר

לילד לא תוכל להעניק את ההגנה הייעודית

ת לפציעה.שלה. קיימת סכנה מוגבר

בות של בטיחות, אנו ממליצים שתשתמשמסי

כות ריסון לילדים שנבדקו ואושרו לשימושבמער

סעם כריות אוויר לחגורות בטיחות על ידי מרצד

בנץ.

כות ריסוןניתן למצוא מידע נוסף על מער

 עמוד 70).«(לילדים 
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בים האחוריים מצוידיםחגורות הבטיחות במוש

בכריות אוויר לחגורות הבטיחות. הן מופעלות

תה. בעת הפעלתבהתאם לסוג התאונה ולחומר

כריות האוויר של חגורות הבטיחות מתנפחות

ומגדילות את ההגנה על בית החזה של הנוסעים.

ה אזהר  
ה או קטלנית לילדלהפחתת הסיכון בפציעה חמור

ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה או תאונה:במקר

ילדים מתחת לגובה 1.50 מטר ומתחת לגיל£
בים להיות מאובטחים תמיד12 שנים, חיי

בכות ריסון מיוחדות לילדים במושבמער
כב. חובה להקפיד על כך כיווןהמתאים בר

שחגורות הבטיחות אינן מתוכננות להגן על
ילדים.

כת ריסון לילד הפונהאל תאבטח ילדים במער£

כבבד אם הרמי. מלב הנוסע הקדלאחור על מוש

ב הנוסעב ילד אוטומטי במושמצויד בזיהוי מוש

כת ריסון לילדמי, והילד מאובטח במערהקד

ברים לזיהוי אוטומטי של מושת במשדהמצויד

הבטיחות.

כת ריסון לילד הפונהאם אתה מאבטח מער£

ב להזיזמי, אתה חייב הנוסע הקדלפנים במוש

מי לאחור ככל האפשר.ב הנוסע הקדאת מוש

אם אתה עושה זאת, וודא שרצועת הכתף

כבילדים בר

כות ריסון לילדיםמער 

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ת בכיווןה מועברמפתח היציאה של החגור

כת הריסון לילד. כוונןה של מערמנגנון החגור

ךה כך, שתעבור לפנים לאוראת גובה החגור

התחתית.

ביםלעולם אין להסיע ילדים כאשר הם יוש£

כיים של נוסע אחר. בגלל הכוחותעל בר

ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימההפועלים במקר

סן את הילד.עזה או תאונה, לא ניתן יהיה לר

כב בתאהילד עלול להיזרק כנגד חלקי הר

הנוסעים, ולהיפצע באופן חמור ואף קטלני.

כת הריסון לילד אינה יכולה לספק את ההגנהמער

היעודית שלה, אם היא אינה מותקנת באופן נכון

הכב מתאים. הילד לא יהיה מרוסן במקרב רלמוש

של שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזה או תאונה. מצב

כזה עלול לגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות.

כת ריסון לילד,בה זו, כאשר אתה מתקין מערמסי

ב להוראות ההתקנה של היצרן ולשימוששים ל

כת ריסון לילד.הנכון במער

כת הריסון לילד להיות מונח במלואועל בסיס מער

ב. לעולם אל תניח חפצים, לדוגמהעל כרית המוש

כת הריסון לילד.כרית, מתחת למער

ם כך.השתמש רק בכיסויים המקוריים שעוצבו לש

החלף כיסויים פגומים רק בכיסויים מקוריים של

ס בנץ.מרצד

ה אזהר  
כת הריסון לילד הותקנה לא נכון או לאאם מער

ה שלאובטחה, היא עלולה להשתחרר במקר

כתתאונה, בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי. מער

כב ולפגועהריסון לילד עשויה להיזרק בתוך הר

ת להיפצעבנוסעים אחרים. ישנה בכך סכנה מוגבר

בפציעות חמורות או אף קטלניות.

כת הריסון לילד באופן נכון,תמיד התקן את מער

ע. וודא שאתה פועלגם אם לא משתמשים בה כרג

לפי הוראות ההתקנה של היצרן.
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ה אזהר  
כת ריסון לילד או מנגנון ההתקנה שלהמער

שניזוקו בתאונה מפסיקים לספק את ההגנה

ה של תאונה, בלימה עזההייעודית שלהם. במקר

או שינוי כיוון פתאומי ייתכן כי הילד לא יאובטח

ת להיפצע באופןבבטחה. ישנה בכך סכנה מוגבר

חמור או אף קטלני.

כת הריסון שניזוקה בתאונה.החלף מיד את מער

כות הריסוןבדוק את מנגנוני האבטחה של מער

’ס מטעם חבכז שירות מורשה מרצדלילד במר

כתכלמוביל בע“מ לפני התקנה מחודשת של מער

הריסון לילד.

ה אזהר  
כב הםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש

עשויים:

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי£

כביש אחרים.

לצאת ולהפריע לתנועה.£

כב.להפעיל את ציוד הר£

כב אםכמו כן, ילדים יכולים לגרום לתזוזת הר

הם, לדוגמה:

ישחררו את בלם החניה.£

יוציאו את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£

.Pחניה 

יתניעו את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כבכב תמיד קח את מפתחות הרבעת יציאה מהר

כב. לעולם אל תשאיר ילדים אועמך ונעל את הר

גחה. שמור על המפתחכב ללא השבעלי חיים בר

ם של ילדים.ג ידחק מהישהר

ה אזהר  
אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור

במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות

חמורות ואף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

כת ריסוןכבך, אבטח אותו במעראם ילד נוסע בר 
לילד המתאימה למשקלו ולגילו.  וודא שהילד

כדי לוודא שהילדמאובטח במהלך כל הנסיעה. 

כת הריסון, מלא אחרמאובטח כהלכה במער

הוראות ההתקנה של היצרן. מומלץ להתקין את

ב אחורי מתאים.כת הריסון במושמער

ס בנץ ממליצה לך להשתמש רקמרצד
כות ריסון לילדים המצוינות ברשימהבמער

בל מידע נוסף אודות עמוד 79). ניתן לק«(
כז שירות שלכת ריסון נכונה לילד, בכל מרמער

כלמוביל בע“מ.ס, מורשה מטעם מרצד

 בעתכב עם מאריכי חגורות בטיחות:כלי ר

בכת ריסון לילד במושאבטחת ילד במער

האחורי. הקפד על ההוראות הבאות:

ת הבטיחות מהודקת עלוודא שחגור£

כת הריסון לילד בהתאם להוראות שלמער

כת הריסון לילד.מער

כות ריסון לילד עם מהדק חגורותלמער£

תב את הלשונית של חגורבטיחות: של

הבטיחות באבזם לפני שאתה מהדק את

תת הבטיחות באמצעות מהדק חגורחגור

הבטיחות.

ה אזהר  
כת הריסון לילד ממוקמת באור שמשאם מער

ישיר, חלקיה עשויים להתחמם. הילדים עלולים

ע עם החלקים החמים, במיוחד עםלהיכוות ממג

חלקים מתכתיים.

כתכב, וודא שמערך יוצאים מהראם אתה וילד

הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר. אתה

כתיכול לכסות אותה בשמיכה, לדוגמה. אם מער

הריסון התחממה בכל זאת, אפשר לה להתקרר

ך. לעולם אללפני שאתה מאבטח בה את ילד

גחה.כב ללא השתשאיר ילדים בר

ס בנץמומלץ להשתמש במוצרים של מרצד
בל מידע נוסףניתן לקכת ריסון לילד. לניקוי מער

סכז שירות מורשה מרצד מוצרים אלה בכל מרעל

בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.
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ה אזהר  
מי אינהמית של הנוסע הקדאם כרית האוויר הקד

מנוטרלת:

בכת ריסון לילד במושילד המאובטח במער£

מי, עלול להיפצע באופן חמור ואףהנוסע הקד

מית של הנוסעקטלני על ידי  כרית האוויר הקד

מי המתנפחת. מצב זה מסוכן במיוחד אםהקד

בה מיידית לכרית האווירהילד נמצא בקר

מית היא כאשר היא מתנפחת.הקד

מי,ב הנוסע הקדלעולם אל תאבטח ילד על מוש£

כת ריסון לילד הפונה לאחור. אבטחבמער

בכת ריסון לילד הפונה לאחור רק על מושמער

אחורי מתאים.

מי ככלב הנוסע הקדהזז תמיד את מוש£

האפשר לאחור, אם אתה מאבטח ילד

ב הנוסעכת ריסון הפונה לפנים במושבמער

מי. אם אתה עושה זאת, וודא שרצועתהקד

תה מועברהכתף מפתח היציאה של החגור

כת הריסון לילד.ה של מערבכיוון מנגנון החגור

ה כך, שתעבור לפניםכוונן את גובה החגור

ך התחתית.לאור

מי אינהמית של הנוסע הקדכרית האוויר הקד

מנוטרלת:

ב ילד עלכב ללא זיהוי אוטומטי למושבכלי ר£

מי.ב הנוסע הקדמוש

בכת זיהוי אוטומטי למושכב עם מערבכלי ר£

מי, אם לאב הנוסע הקדבטיחות לילדים במוש

ת לילד עםכת ריסון מיוחדהותקנה מער

בב ילד במושרים עבור זיהוי אוטומטי למושמשד

מי.הנוסע הקד

מיב הנוסע הקדב ילד על מושמוש

ה על מגן השמש שלהקפד על הוראות תווית אזהר

מי, ראה איור, לדוגמה.הנוסע הקד

כת ריסון לילד הפונהה עבור מערב לסמל אזהרשים ל

לאחור

כת ריסון לילד הפונה לאחור עלאל תתקין מער 
מי, המוגן באמצעות כרית אווירב הנוסע הקדמוש

למוותפעילה אשר מותקנת לפניו. קיימת סכנה 
.הילד של הלפציעה חמוראו 

בכת זיהוי אוטומטית למושכב עם מערבכלי ר£

המי, אם נורית האזהרב הנוסע הקדילד במוש

PASSENGER AIRBAG OFFכרית אוויר) 

אינה דולקת. מי מנוטרלת) נוסע קד

הבקת אזהרכדי לוודא שהנך מודע לסכנה זו, מד

מתאימה ממוקמת בלוח המכשירים ובשני

מי.הצדדים של מגן השמש של הנוסע הקד

כות ריסון מומלצות לילדים זמיןמידע אודות מער

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבכל מר

כלמוביל בע“מ.

כתאם מערב: כב עם כריות בכר המושכלי ר

ריסון לילד מותקנת, ודא שמשענת הגב נמצאת

במצב אנכי לפני התחלת הנסיעה.

כב עם חגורות הבטיחות מתנפחות:כלי ר

ת על ידיכת ריסון לילד המאושרהשתמש במער

כתס בנץ ומותקנת באמצעות מערמרצד

בי ילדים איזופיקס.אבטחת מוש
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ה אזהר  
PASSENGER AIRBAG  אם נורית החיווי  

OFFמי מנוטרלת) אינה (כרית אוויר נוסע קד

כת ריסון לילד, כריתנדלקת כאשר מותקנת מער

מי לא נוטרלה.מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

מי תתנפח, הילדאם כרית האוויר של הנוסע הקד

ה ואף קטלנית.עלול להיפצע פציעה חמור

פעל באופן הבא:
כת ריסון לילד הפונה לאחוראל תשתמש במער£

מי.ב הנוסע הקדעל מוש

בכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושהתקן מער£

אחורי מתאים.

או
כת ריסון לילד הפונה לפניםהשתמש רק במער£

ב הנוסעמי, והצב את מושב הנוסע הקדעל מוש

מי במצב האחורי ביותר. אם אתה עושההקד

זאת, וודא שרצועת הכתף מפתח היציאה של

ה שלת בכיוון מנגנון החגורה מועברהחגור

ה כך,כת הריסון לילד. כוונן את גובה החגורמער

ך התחתית.שתעבור לפנים לאור

כזב ילד במרבדוק את הזיהוי האוטומטי למוש£

ס בנץ מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ב בטיחותכדי להבטיח כי הזיהוי האוטומטי למוש

מי יתפקד ויתקשרב הנוסע הקדלילדים במוש

ב חפצים (כגון כרית)באופן נכון, לעולם אל תצי

כת הריסוןכת הריסון לילד. בסיס מערמתחת למער

ב תמיד להיות מונח במלואו על כריתלילד חיי

כת ריסון לילד המותקנת באופן לאב. מערהמוש

בצע את תפקוד ההגנהנכון, אינה מסוגלת ל

ה של תאונה, ועלולה לגרוםהמיועד שלה במקר

לפציעות.

ב בטיחותכבך אין זיהוי אוטומטי של מושאם לר
מי, זה מצויןב הנוסע הקדלילדים במוש
בקתבקה מודת. המדבקה מיוחדבאמצעות מד

מי. ניתןבצד לוח המכשירים בצד הנוסע הקד
מי.לראותה כאשר פותחים את דלת הנוסע הקד

ב בטיחותכב ללא זיהוי אוטומטי של מושכלי ר

מי: אם אתה מסובבב הנוסע הקדלילדים במוש

, נורית2את המפתח במנעול ההצתה למצב 

 נדלקת  PASSENGER AIRBAG OFFהחיווי 

ה אך ללא תפקוד. היא לא מציינת זיהויבקצר

בב בטיחות לילדים במושאוטומטי של מוש

מי.הנוסע הקד

ה אזהר  
ב הנוסעב מכשירים אלקטרוניים על מושאל תצי

מי, לדוגמה:הקד

בים ניידים, כאשר הם מופעלים.מחש£

טלפונים ניידים£

הרים, לדוגמה כרטיסי עבודכרטיסים עם משד£

או כרטיס כניסה לאתר כלשהו.

מי עשויה להתנפחכרית האוויר של הנוסע הקד

ה או לא להתנפח כלל במהלך תאונה. ישנהבמקר

ת להיפצע באופן חמור ואףבכך סכנה מוגבר

קטלני.

אל תשים שום חפצים שהוזכרו לעיל או חפצים

מי.ב הנוסע הקדדומים על מוש

ב הנוסעב ילד על מושזיהוי אוטומטי למוש
מיהקד
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כת ריסון לילד מסוג איזופיקסאבטחת מער
ב  האחוריבמוש

ה אזהר  
כת ריסון לילד המאובטחת באמצעותמער
כות מסוג איזופיקס אינן מספקות הגנהמער

לילדים שמשקלם מעל 22 ק“ג והם מאובטחים
בה זו,כת הריסון. מסית הבטיחות של מערבחגור

אל תאבטח ילדים שמשקלם עולה על 22 ק“ג
כתכת ריסון המאובטחת באמצעות מערבמער

אבטחה מסוג איזופיקס. אם משקל הילד הוא מעל
תכת הריסון לילד בעזראת מער22 ק“ג, אבטח 

כב.חגורות בטיחות של הר

מי מנוטרלתאם כרית האוויר של הנוסע הקד 

ב בטיחות,באמצעות הזיהוי האוטומטי של מוש

רים כפעילים בצדהפרטים הבאים נותרים מוגד

מי:הנוסע הקד

כרית אוויר צד£

כרית אוויר וילון£

מותחני חגורות בטיחות£

PASSANGER AIRBAG OFFנורית חיווי 

PASSANGER AIRBAG ONנורית חיווי 

ב בטיחותהחיישנים עבור זיהוי אוטומטי של מוש
מי מגלים אם הותקןב הנוסע הקדלילדים במוש

ס בנץ עם זיהויב בטיחות מיוחד של מרצדמוש
נוריתב בטיחות.  במקרים כאלה אוטומטי למוש

נדלקת   PASSANGER AIRBAG ONחיווי

הנורית האזהרעית בעת שההצתה מופעלת. רג

  PASSENGER AIRBAG OFF נדלקת. כרית
מי מנוטרלת.מית של הנוסע הקדהאוויר הקד

כת הריסון לילד, וודאכאשר אתה מתקין את מער

שההתקנה מתבצעת לפי הוראות יצרן ושאתה

משתמש  בה כהלכה.

בצע אתכת הריסון לילד אינה מסוגלת למער
ה ההגנתי, אם היא אינה מותקנת באופןתפקוד

כב. הילד לא יכול להיותב מתאים ברנכון למוש
ה של שינוי כיוון פתאומי, בלימה עזהמרוסן במקר

או התנגשות. מצב שכזה עלול לגרום לפציעות
בה זו, כאשר אתהחמורות ואף קטלניות. מסי

ב להוראותכת ריסון לילד, שים למתקין מער
כת כהלכה.ההתקנה של היצרן והשתמש במער

כתמטעמי בטיחות, בעת ההתקנה של מער
בים האחוריים, השתמש רקריסון לילד במוש

ב ילדיםכת אבטחת מושכות ריסון עם מערבמער
מסוג איזופיקס.  אנו ממליצים לך להשתמש

כות ריסון איזופיקס לילדים, אשר נבדקובמער
ס בנץ.כב של מרצדואושרו לשימוש עבור כלי הר

כת ריסון לילד שאינה מותקנת באופן נכון,מער
עלולה להשתחרר ולגרום לפציעות חמורות ואף

כב האחרים. כאשר אתהקטלניות לילד ולנוסעי הר
כת הריסון לילד, וודא שהיאמתקין את מער

בעות האבטחה בשני הצדדים.בת לטמשול

ה אזהר  

תכת הריסון לילד בעזרבנוסף, אבטח את מער

רצועה עילית, אם היא קיימת.

ה אזהר  
בים אחוריים מתכונניםכב עם מושכלי ר

חשמלית:

ב לאחר התקנתאם אתה מכוונן את המוש

התקן ריסון לילד:

פויה אות הבטיחות עלולה להיות רחגור£

הדוקה מדי.

כת הריסון לילד יכולה להשתחרר להיותמער£

ממוקמת לא נכון או להינזק.

כת הריסון לילד לא תוכלכתוצאה מכך, מער

מת ההגנה הייעודית שלה. קיימתלספק את ר

ת לפציעה או אף לפציעה קטלנית.סכנה מוגבר

ב לאחר התקנתלעולם אל תכוונן את המוש

התקן ריסון לילד.
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ה עיליתרצועת קשיר

ב האחורי אינן נעולות,אם משענות הגב של המוש

ה של תאונה, בלימההן עלולות להתקפל, במקר

כתה זה מערחזקה או שינויי כיוון פתאומיים. במקר

הריסון לילד אינה מאובטחת כהלכה ולא מספקת

את ההגנה הייעודית שלה. קיימת סכנה לפציעה

ה או אף קטלנית.חמור

ב האחורינעל תמיד את משענות הגב של המוש

בה עליונה. שים ללאחר התקנת רצועת קשיר

לחיווי אישור נעילה. כוונן את משענות הגב של

ב האחורי למצב אנכי.המוש

כת הריסון לילד מסוגכאשר אתה מתקין את מער

בת הבטיחות עבור המושאיזופיקס, וודא שחגור

ם נזקת עלול להיגרת. אחרהאמצעי אינה נלכד

ת הבטיחות.לחגור

ביםבמוש בעות אבטחה לאיזופיקס ט

האחוריים מכוסות בריפוד המחוזק ברצועת

.וולקרו 

 כלפי מעלה.משוך את רצועת הריפוד ¿

כת הריסון לילד על שתיהתקן את מער¿

 בעת.בעות האבטחה של איזופיקס ט

כת ריסון לילד מסוג איזופיקסבור מערחי

מלא אחר הוראות ההפעלה של היצרן.

רטית עבורכת אבטחה סטנדאיזופיקס היא מער
כות ריסון המתוכננות במיוחד עבור ילדיםמער

בים האחורייםבים האחוריים. במושבמוש
בעות אבטחה השמאלי והימני מותקנות ט

כות ריסון.עבור שתי מער

ב האחורי: כוונןכב עם משענת יד במושכלי ר

בעותב האחורי, כך שטאת משענת היד במוש

כת ריסון לילדלמער אבטחה לאיזופיקס 

מסוג איזופיקס נגישות.

בור נוסף ביןה עילית מספקת חירצועת קשיר
ביןכת הריסון לילד המאובטחת באיזופיקס למער

ב האחורי. היא מסייעת בהפחתת סיכוןהמוש
כת הריסוןאם מערבה אף יותר. ה רלהיפצע במיד

ה עילית,לילד מותקנת באמצעות רצועת קשיר

יש תמיד להשתמש בה.

ב האחורי אינהאם משענת הגב של המוש

בבר יוצג בתצוגה הרבת ונעולה, הדמשול

ה.תכליתית בלוח המחוונים. גם יישמע צליל אזהר

ה אזהר  
בים אחוריים מתכונניםכב עם מושכלי ר

חשמלית:

ב לאחר התקנתאם אתה מכוונן את המוש

התקן ריסון לילד:

פויה אות הבטיחות עלולה להיות רחגור£

הדוקה מדי.

כת הריסון לילד יכולה להשתחרר להיותמער£

ממוקמת לא נכון או להינזק.

כת הריסון לילד לא תוכלכתוצאה מכך, מער

מת ההגנה הייעודית שלה. קיימתלספק את ר

ת לפציעה או אף פציעה קטלנית.סכנה מוגבר

ב לאחר התקנתלעולם אל תכוונן את המוש

התקן ריסון לילד.
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ה עיליות נקודות העיגון של רצועות קשיר
בתא האחורי ממוקמות מאחורי משענות הגב

ב האחורי.של המוש

ב הנוסעכת ריסון לילד על מושהתקנת מער
מיהקד

מי לאחור ככלב הנוסע הקדהזז את מוש¿
האפשר.

כת ריסון לילד הפונהאם ילד מאובטח במער
מי, הקפד עלב הנוסע הקדלפנים במוש

ברים הבאים:הד

תיש לנתב את רצועת הכתף של חגור£
הבטיחות ממנגנון הגלילה קדימה לעבר

כת הריסוןמוליך רצועת הכתף במער
לילד.

ת הבטיחות כךכוונן את גובה חגור£
ת הבטיחותשרצועת החיק של חגור

ך החלק התחתון.תנותב קדימה לאור

מי למיקוםב הנוסע הקדהזז את מוש£
הנמוך ביותר.

הזז את משענת הגב למצב אנכי. בעת¿
כת הריסון לילדהביצוע ודא שכל שטח מער

ב הנוסענשענת כנגד משענת הגב של מוש
עכת הריסון לילד תיגמי. אסור שמערהקד

ם כך, אתה יכול לכוונן אתה. לשבתקר
משענת הגב קצת למטה.

ב למיקום האנכיהזז את זווית כרית המוש¿
הגבוה ביותר.

בוצותכות ריסון לילדים בקבמספר מער
בר שאזור, משעות הדIII או IIמשקל 

ביות שלרות הגודל המרהשימוש מוגבל. הגד
כות ריסון לילדים אינן אפשריות בשלמער

ה.ע עם התקרמג

כותבים המתאימים להתקנה של מערהמוש
ריסון לילדים מסוג איזופיקס

בלה:אותיות מפתח המשמשות בט

Xב אינו מתאים לילדים בקטגורייתהמוש

משקל זו.

Uכות בטיחות לילדיםמתאים למער

סלית“ המאושרותברבקטגוריה ”אוני

משקל זו.לשימוש לקטגוריית

 עמוד 127).«ם את משענת הראש (הר¿

 של עיגוניקפל מעלה את המכסה ¿
ה העילית.רצועת הקשיר

באמצע ה העבר את רצועת הקשיר¿
מתחת למשענת הראש  בין שני המוטות

של משענת הראש.

 לתוך עיגוןהכנס את וו הרצועה ¿
.הרצועה העילית 

אינה ה העילית וודא שרצועת הקשיר¿
מפותלת.

 של עיגוניקפל מטה את המכסה ¿
ה העילית.רצועות הקשיר

הקלות בחזר הורד את משענת הראש ¿
 עמוד 138).«ך (ת הצורבמיד

וודא שאינך מפריע לניתוב הנכון של
ה העילית.רצועת הקשיר

כת הריסון לילד מסוגבע את מערק¿
ה העילית.ת רצועת הקשיראיזופיקס בעזר

תמיד פעל לפי הוראות ההתקנה של היצרן
כת הריסון. וודאבעת התקנת מער

מתוחה. ה שרצועת הקשיר

כותמיקומים מתאימים להתקנה של מער
ריסון לילדים מסוג איזופיקס

כות ריסון לילדיםכב רק מערמותר להתקין בר

.ECE R44שאושרו לפי תקן 
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כרית אווירכרית אווירבוצותק

של הנוסעשל הנוסעמשקל

מיהקדמי אינההקד

מנוטרלתמנוטרלת

מיב הנוסע הקדמוש

אמצעישמאל, ימיןבוצותק

משקל

U ,LU ,Lבוצה 0:ק

עד  10 ק“ג

U ,LU ,Lבוצה 0+:ק

עד  13 ק“ג

I:U ,LU ,Lבוצה ק

9 עד 18 ק“ג

II:U ,LU ,Lבוצה ק

15 עד 25 ק“ג

III:U ,LU ,Lבוצה ק

22 עד 36 ק“ג

בים אחורייםמוש

XU ,Lבוצה 0:ק

עד  10 ק“ג

XU ,Lבוצה 0+:ק

עד  13 ק“ג

I:UF ,LU ,Lבוצה ק

9 עד 18 ק“ג

II:UF ,LU ,Lבוצה ק

15 עד 25 ק“ג

III:UF ,LU ,Lבוצה ק

22 עד 36 ק“ג

UFכות בטיחות לילדים הפונותמתאים למער

סלית“ המאושרותברלפנים מסוג “אוני

לשימוש לקטגוריית משקל זו.

Lכות ריסון לידלים מומלצות,מתאים למער

כותבלה הבאה של “מערראה את הט

 עמוד 79).«ריסון מומלצות לילדים“ (

כות ריסון לילדים חצימתאים למער

ב רשומיםכב והמושסלית אם הרבראוני

סמתכבים המתאימים המפורברשימת הר

על ידי היצרן.

בכת זיהוי אוטומטי למושכב עם מערכלי ר

מי: קטגוריהב הנוסע הקדבטיחות לילדים במוש

רכת ריסון לילדים עם משדסלית“ למערבר”אוני

בת להיותב בטיחות חיילזיהוי אוטומטי של מוש

מיב הנוסע הקדמותקנת שכרית האוויר למוש

PASSANGER AIRBAGמנוטרלת. נורית החיווי 

OFFבת להידלק. חיי

בכת ריסון לילד במושבעת שימוש במער
כותמער: Lהאחורי האמצעי המצוין באות 

ריסון לילדים עם רגלים תומכות אינן תואמות
ב זה.למוש

ת הבטיחות: בעתכב עם כריות אוויר לחגורכלי ר
ביםכת ריסון לילד במושאבטחת ילד במער

החיצוניים, הקפד על ההוראות הבאות:

ת עלכת ריסון לילד המאושרהשתמש במער£
כתס בנץ ומותקנת באמצעות מערידי מרצד

בי ילדים איזופיקס.אבטחת מוש

�BABY SAFE ISOFIX PLUS

�DUO plusעם איזופיקס ורצועת 
ה עיליתקשיר

�KIDFIX

כת ריסון לילד הפונה לאחוראבטח מער£
ב מסוגכת אבטחה למושבאמצעות מער

איזופיקס.

כת ריסון לילד הפונה לפניםאבטח מער£
ב מסוגכת אבטחה למושבאמצעות מער

איזופיקס, ואם קיימת, באמצעות רצועת
ה עילית.קשיר

ב אחורי נוטה לאחור:כב עם מושכלי ר
כת ריסון לילד מסוג איזופיקס,לאבטחת מער
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סלית,ברכות ריסון לילדים אוניניתן לזהות מער
בקת האישור הכתומה שלהן והכיתובבאמצעות מד

.UNIVERSAL

כת ריסון לילדים מקטגורייתניתן להשתמש במער
IUFאו , U, UFבים המסומנים ב�סלי“  במושבר“אוני

כתבים מתאימים למערבלה “מיקום מושבהתאם לט
בים המתאימיםבלה “מושריסון לילדים“ או בט

כת הריסון לילד מסוג איזופיקס“.להתקנת מער

סליות“ מסומנת בכיתובברכות ריסון “חצי אונימער
semi-universal על תווית האישור. ניתן להשתמש

כביםב כלולים ברשימת הרכב והמושבהן אם הר

למידע נוסףסמת בידי היצרן.  המתאימים המפור

כת הריסון לילד אוצור קשר עם היצרן של מער

היכנס לאתר שלו.

כותבים המתאימים להתקנה של מערהמוש
ריסון לילדים מסוג איזופיקס

בלה:אותיות מפתח המשמשות בט

Xכות ריסוןמיקום שאינו מתאים למער
לילדים מסוג איזופיקס בקטגוריית משקל

ה זו.זו ו/או בקטגוריות מיד
IUFכות ריסון לילדים מסוגמתאים למער

איזופיקס הפונות לפנים, השייכות

סלית“, המאושרותברלקטגוריה “אוני
לשימוש בקטגוריית משקל זו.

ILכות ריסון לילדים מסוגמתאים למער
בלהאיזופיקס כפי שמומלץ. ראה את הט

כות ריסון מומלצותהבאה של “מער
 עמוד 79).«לילדים“ (

כת ריסון לילדהיצרן גם ממליץ על מער

כבךם כך, רמסוג איזופיקס המתאימה. לש

בים להיכלל ברשימת המלצותבך חייומוש

הדגם של היצרן. למידע נוסף צור קשר עם

כת הריסון לילד או היכנסהיצרן של מער

לאתר שלו.

ב האחורי,מושציודקטגוריית

שמאל וימיןהמיד

FISO / L1X

GISO / L2X

סלקלבוצות משקל ק

ב האחורי,מושציודקטגוריית

שמאל וימיןהמיד

EISO / R1IL

ךבוצה 0: עד  10 ק“ג עד 6 חודשים בערק

ב האחורי,מושציודקטגוריית

שמאל וימיןהמיד

EISO / R1IL

DISO / R2IL

CISO / R3IL

בוצה 0+: עד  13 ק“ג עד 15 חודשיםק

ךבער

ב האחורי הנוטהבע את משענת הגב של המושק
לאחור במצב שטוח ככל האפשר, כך שתוכל

בעות אבטחהכת הריסון לילד בטלחבר את מער
איזופיקס מימין ומשמאל.

ב למצב אנכי.לאחר מכן הזז את משענת המוש
ב להישען עלכת הריסון לילד חייהגב של מער

ב האחורי הנוטה לאחור.משענת הגב המוש
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: 9 עד 18 ק“ג 9 חודשים  ו�Iבוצה ק

ך4 שנים בער

ב האחורי,מושציודקטגוריית

שמאל וימיןהמיד

DISO / R1IL

CISO / R2IL

BISO / R3IL

B1ISO / R3IL

AISO / R3IL

Britax Romerיצרן

BABY SAFE plusסוג

301146 03מס‘  אישור
(E1...)04 301146

00 10 970מס‘ הזמנה

(A000...):9  קוד צבעH95

כןזיהוי  אוטומטי

ב ילדשל מוש

ךבוצה 0: עד  10 ק“ג עד 6 חודשים בערק

Britax Romerיצרן

BABY SAFE plusסוג

301146 03מס‘  אישור
(E1...)04 301146

00 10 970מס‘ הזמנה

(A000...):9  קוד צבעH95

כןזיהוי  אוטומטי

ב ילדשל מוש

בוצה 0+: עד  13 ק“ג עד 15 חודשיםק

ךבער

בוצה 0+: עד  13 ק“ג עד 15 חודשיםק

ךבער

Britax RomerBritax Romerיצרן

DUO  plusDUO  plusסוג

301133 30113303 03מס‘  אישור
(E1...)04 30113304 301133

00 16 00970 11 970מס‘ הזמנה

(A000...)   9 :עבצ דוקH95 9 :עבצ דוקH95

לאכןזיהוי  אוטומטי

ב ילדשל מוש

ב אחורי נוטה לאחור:כב עם מושכלי ר

כת ריסון לילד מסוג איזופיקס,לאבטחת מער

ב האחורי הנוטהבע את משענת הגב של המושק

לאחור במצב שטוח ככל האפשר, כך שתוכל

בעות אבטחהכת הריסון לילד בטלחבר את מער

איזופיקס מימין ומשמאל. לאחר מכן הזז את

כתב למצב אנכי. הגב של מערמשענת המוש

בב להישען על משענת הגב המושהריסון לילד חיי

האחורי הנוטה לאחור.

כת ריסון לילדאם אתה משתמש במער

מיב הקד, העבר את המושC (ISO/R3)מקטגוריה 

למצב הגבוה ביותר ואת משענת הגב שלו למצב

כת הריסון לילד נשענתאנכי. ודא שכל גב מער

מי.ב הנוסע הקדכנגד משענת הגב של מוש

םה. לשע בתקרכת הריסון לילד תיגאסור שמער

כך, אתה יכול לכוונן את משענת הגב קצת

למטה.

כות ריסון לילדים מומלצותמער

ת הבטיחות: אלכב עם כרית אוויר לחגורכלי ר

BABY SAFE plusכת ריסון תשתמש במער

בים שמותקנת בהן חגורות הבטיחותבמוש

כות ריסון לילדיםמתנפחות. אל תאבטח מער

DUO plus.עם חגורות בטיחות מתנפחות 
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: 15 עד 36 ק“ג 4 עד 12 שניםIII / IIבוצה ק

ךבער

Britax RomerBritax Romerיצרן

KIDKIDסוג

301148 30114803 03מס‘  אישור
(E1...)04 30114804 301148

00 17 00970 12 970מס‘ הזמנה

(A000...)

לאכןזיהוי  אוטומטי

ב ילדשל מוש

Britax RomerBritax Romerיצרן

KIDFIXKIDFIXסוג

301198 30119804 04מס‘  אישור
(E1...)

00 19 00970 18 970מס‘ הזמנה

(A000...)   9 :עבצ דוקH95 9 :עבצ דוקH95

לאכןזיהוי  אוטומטי

ב ילדשל מוש

F, Gהקטגורית מיד

�יצרן

�סוג

�(...E1)מס‘  אישור 

�(...A000) מס‘ הזמנה 

�ב ילדזיהוי  אוטומטי של מוש

כות ריסון לילדיםהמלצות למער
 UNIVERSALמסוג איזופיקס 

סלקלבוצות משקל ק

E הקטגורית מיד

�יצרן

�סוג

�(...E1)מס‘  אישור 

�(...A000) מס‘ הזמנה 

�ב ילדזיהוי  אוטומטי של מוש

בוצה 0: עד  10 ק“גק

בוצה 0+: עד  13 ק“גק

ED, C הקטגורית מיד

�Britax Romerיצרן

�BABY SAFEסוג

ISOFIX PLUS

�301146 04מס‘  אישור
(E1...)

�B6 6 86 8224מס‘ הזמנה

(A000...)

�לאזיהוי  אוטומטי

ב ילדשל מוש

D, C, B, A הקטגורית מיד

�יצרן

�סוג

�(...E1)מס‘  אישור 

�(...A000) מס‘ הזמנה 

�ב ילדזיהוי  אוטומטי של מוש

: 9 עד  18 ק“גIבוצה ק
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B1הקטגורית מיד

Britax Romerיצרן

DUO PLUSסוג

03 301133(...E1)מס‘  אישור 

04 301133

A 000 970 11 00(...A000) מס‘ הזמנה 

כןב ילדזיהוי  אוטומטי של מוש
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ב ילד אוטומטיתקלות בזיהוי מוש

פתרונות¿ בות אפשרויות/תוצאות סי

ב ילדס בנץ עם זיהוי מושב בטיחות לילד מיוחד של מרצדמוש
מי. לכן כרית האוויר שלב הנוסע הקדאוטומטי הותקן במוש

רש.מי מנוטרלת, כנדהנוסע הקד

ה אזהר  

        תקלה (בעיה)

PASSANGERנורית חיווי 

AIRBAG OFF דולקת

כזית .בקונסולה המר

  מנעולי בטיחות לילדים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כב הםגחה בראם ילדים הושארו ללא הש

עשויים:

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי£
כביש אחרים.

לצאת ולהפריע לתנועה.£

כב.להפעיל את ציוד הר£

כב אםכמו כן, ילדים יכולים לגרום לתזוזת  הר
הם, לדוגמה:

ישחררו את בלם החניה.£

יוציאו את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
.Pחניה 

יתניעו את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה או פציעות.

כב תמיד קח את מפתחותבעת יציאה מהר
כב. לעולם אל תשאירכב עמך ונעל את הרהר

גחה. שמור עלכב ללא השילדים או בעלי חיים בר
ם של ילדים.ג ידחק מהישהמפתח הר

מי. תקלת זיהויב הנוסע הקדב בטיחות לילד אינו מותקן על מושמוש

ב ילד.אוטומטי למוש

קיימת סכנת פציעות.

מי, לדוגמה:ב הנוסע הקדהסר את הציוד האלקטרוני ממוש¿

ב נייד   מחש£

   טלפון נייד£

רים/מקלטים כגון כרטיסי כניסה   כרטיסים עם משד£
     לאתרי סקי, כרטיסי גישה.

עדיין דולקת: PASSANGER AIRBAG OFFאם נורית החיווי כרית 

סכז שירות מורשה מרצדבדיקה במרהבא את מכוניתך ל¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

ה אזהר  
אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

ה אזהר  
כב הם עשויים:אם ילדים נוסעים בר

ךרלפתוח דלתות ובכך לסכן משתמשי ד£

אחרים

כב ולהילכד בתנועה הנגדיתלצאת מהר£

כב ולהילכד בתוכו, לדוגמה.להפעיל ציוד בר£

קיימת סכנת תאונות ופציעות.

PASSANGERנורית חיווי 

AIRBAG OFF דולקת

כזיתבקונסולה המר

או

 SRSה נוריות אזהר

ו/או נורית חיווי
PASSANGER AIRBAG

OFFעית אינן דולקות רג

בעת שההצתה מופעלת.
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מנעולי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

אבטח כל דלת לחוד במנעולי בטיחות לילדים
בדלתות האחוריות. דלת המאובטחת במנעול
בטיחות לילדים, לא ניתנת לפתיחה מבפנים.

כב משוחרר מנעילה, ניתן לפתוח אתכאשר הר
הדלת מבחוץ.

 לחץ על הידית של מנעוללהפעלה:¿
.הבטיחות הילדים כלפי מעלה בכיוון החץ 

.הכלהכ םילעופ םידליל תוחיטב ילוענמש אדוו¿

לחץ על ידית מנעול בטיחות ילדיםלנטרול: ¿
.למטה בכיוון החץ 

. אם לחץ על המתג להפעלה/לנטרול:¿
 דולקת, פעולתם של חלונותנורית החיווי 

הצד מנוטרלת. ניתן להפעיל את החלונות
בד. אםבאמצעות המתגים בדלת הנהג בל

 כבית, ניתן להפעיל אתנורית החיווי 
החלונות באמצעות הלחצנים בתא הנוסעים

האחורי.

לתא הנוסעים האחורי אתה יכול לנטרל את
הפעולה של:

חלונות הצד האחוריים£

מי מתא הנוסעיםב הנוסע הקדכיוון מוש£
האחורי.

וילונות שמש£
בגג�
בחלון האחורי�
בחלונות הצד האחוריים�

מאפיין השליטה בחלונות הצד האחוריים

כות לנהיגה בטוחהמער

כות לנהיגה בטוחהת המער סקיר

כות הבאותבפרק זה תמצא מידע אודות המער
לנהיגה בטוחה:

£ABSכת למניעת נעילת גלגלים) (מער
עמוד 69). «(

£BASעמוד 85). « (כת תגבור בלימה)  (מער

£BAS PLUSכת תגבור בלימה פלוס) (מער
עמוד 85). «(עם סייען תנועה חוצה 

סייען מניעת התנגשות (תגבור בלימה£
חק)ת מרת שמירמותאם ואיתות אזהר

עמוד 87). «(

תמיד הפעל את נעילת הבטיחות מפני ילדים ואת

מאפיין השליטה בחלונות, אם אתה מסיע ילדים.

כב תמיד קח את המפתח עמך ונעלביציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים בראת הר

גחה.הש

באפשרותך להפעיל את מנעולי הבטיחות

מפני ילדים הבאים:

בדלתות אחוריות£

בחלונות אחוריים£

S-1-96 17/06/14, 4:39 PM83



84

ת
חו

טי
ב

כות לנהיגה בטוחהמער

הערות בטיחות חשובות  

כות הבטיחות המתוארות פועלות באופן יעילמער

ע בין הצמיגים לפנירק כאשר יש מספיק מג
ת למידעב מיוחדהכביש. הקדש תשומת ל

צמיגים המתייחס לצמיגים, לעומק סוליות

, בפרק “גלגלים וצמיגים“’ וכומינימלי מומלץ

 עמוד 726).«(

ף (צמיגיף, השתמש תמיד בצמיגי חורבחור
M+Sך בשרשראות שלג. באופןת הצור), ובמיד
כות לנהיגה בטוחה  המתוארותבד המערזה בל

בית.ביות המרבפרק זה תפעלנה באפקטי

ברידייםכב היראה הוראות בטיחות לכלי ר

 עמוד 94).«(

 אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם
כות לנהיגה בטוחה אינן יכולותאינך מרוכז, המער

בטל את חוקילהפחית את הסיכון בתאונה או ל
כות לנהיגה בטוחה הן רק אמצעיהפיזיקה. המער

תהמיועד לסייע לך בנהיגה. אתה האחראי לשמיר
כבכב שלפניך, למהירות הרחק מהרהמר

בלימה בזמן. התאם תמיד את סגנון הנהיגהול
שלך לתנאי מזג האוויר, לתנאי הכביש ולתנאי

כב שלפניך.חק בטוח מהרהתנועה. שמור מר
נהג בזהירות.

ABS  כת למניעת נעילת גלגלים)(מער

הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

«ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“ (שים ל

עמוד 69).

ה אזהר  
, הגלגלים עלוליםABSכת אם קיימת תקלה במער

להינעל כאשר אתה בולם. יכולת ההיגוי והבלימה
כותעו, בנוסף פעילותן של מערכב יפגשל הר

בטיחות אחרות עלולה להיות מנוטרלת. קיימת
ת של החלקה ותאונה.סכנה מוגבר

ABSכת ה�המשך לנהוג בזהירות. בדוק את מער
סכז שירות מורשה מרצדם האפשרי במרבהקד

 כלמוביל בע“מ.’בנץ מטעם חב

 מווסתת את לחץ הבלמים כךABSכת ה� מער

שהגלגלים אינם ננעלים כאשר אתה בולם. מצב
כב כאשר אתהזה מאפשר לשמור על היגוי הר

בולם.

כות, מערABSכת ה�אם קיימת תקלה במער
כות לנהיגה בטוחה, יוצאואחרות, כולל מער

ABSה מכלל פעולה. עיין במידע על נורית אזהר

 עמוד 358) ועל הודעות התצוגה העשויות«(
 עמוד 322).«להופיע על ללוח המחוונים (

 פועל החל ממהירות של כ� 8 קמ“שABSה� 
כת ה�ומעלה, ללא קשר לתנאי הכביש. מער

ABSפועלת על פני שטח חלקים, גם אם אתה 
בולם בעדינות.

בלמים

המשךבת:  מתערABSכת ה� אם מער¿
ללחוץ על דוושת הבלמים בכוח, עד שמצב

בלימת החירום יחלוף.

להפעלת בלמים מלאה:¿
לחץ על דוושת הבלמים בכל הכוח.

בת במהלך הבלימה, מתערABSכת אם מער
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.

תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על תנאי
ת לכך שישכביש מסוכנים ומתפקדות כתזכור

בה.לנהוג בזהירות ר

עמוד 89). «(פנסי בלימה מותאמים £
£ESP©עמוד «(ת ייצוב אלקטרונית)  (בקר

.(89
£EBD(חלוקת כוח בלימה אלקטרונית) 

עמוד 91). «(
עמוד 92). «(בלימה מותאמת £
£PRE-SAFE )» .(92 עמוד
£STEER CONTROL ת היגוי) (בקר

עמוד 94). «(

 בלוח המחווניםABS  ה נורית האזהר
תידלק, כאשר מתג ההצתה מופעל. היא

תיכבה לאחר התנעת המנוע.
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ה אזהר  
חק, יגדל מרBASכת ה�ה של תקלה במערבמקר

הבלימה בעת בלימת חירום. קיימת סכנת תאונות.

במצב של בלימת חירום, לחץ על דוושת הבלמים
 תמנע את נעילתABSכת ה�בכוח מלא. מער

הגלגלים.

המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים¿

ABSכת עד שיחלוף מצב החירום. מער

מונעת את נעילת הגלגלים.

הבלמים יתפקדו כרגיל מיד שתשחרר את דוושת

 תופסק. BASהבלמים, פעולת

בלימה

הערות בטיחות חשובות

עיין בפרק “הערות בטיחות חשובות“

. עמוד 69)«(

  BAS(תגבור בלימה) 

הערות כלליות

 פועלת במצבי בלימת חירום.BASה� כת מער
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים במהירות,

ה באופן אוטומטי את מגבירBASכת ה� מער
חק הבלימה.ת את מרכוח הבלימה, ובכך מקצר

 BAS PLUSתגבור בלימה פלוס)

עם סייען תנועה חוצה)

הערות כלליות

עיין בפרק “הערות בטיחות חשובות“

. עמוד 69)«(

BAS PLUSכב עם חבילת סייען זמין רק בכלי ר
נהיגה.

 תסייע לך בעת נהיגה,BAS PLUSכת כדי שמער
בותכת המצלמה חייכת חיישן הרדאר ומערמער

לפעול.

BASכת המצלמה, כת החיישן ומערת מערבעזר

PLUS:מגלה מכשולים 

ב.כבך במשך זמן רב הנסיעה של רבנתי

ב נסיעתך.החוצים את נתי

ב הנסיעה שלובנוסף ניתן לגלות הולכי רגל בנתי
כבך.ר

BAS PLUS מגלה הולכי רגל באמצעות מאפיינים 
בה שלטיפוסיים כגון קווי מתאר של הגוף והיצי

ם עומד זקוף.אד

כת חיישן הרדאר אואם יש תקלה במער
BAS PLUSכת המצלמה, התפקוד של במער

כת הבלימה עדייןמוגבל או אינו זמין כלל. מער
.BASזמינה עם תגבור הבלימה המלא של 

אה את תיאור המגבלות בקטע “הוראותר

. עמוד 69)«(בטיחות חשובות“ 

 BAS PLUS יכול למזער את סיכון להתנגשות
הכב או עם הולך רגל ולהפחית את החומרעם ר

 מגלה סכנהBAS PLUSשל התנגשות כזו. אם 
ה.של התנגשות, הוא מסייע לך בעת בלימ

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

BAS PLUS אינו יכול לזהות במדויק עצמים או 
כבים:מצבי תנועה מור

 יכול:BAS PLUSבמקרים אלה  

ךב שלא לצורלהגי£

ב כלללא להגי£

קיימת סכנה לתאונה.

בלום.ב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לשים ל
בות במצבים שאינםסיים את פעולת ההתער

מסוכנים

ה אזהר  
BAS PLUS ב: אינו מגי

לאנשים נמוכים, לדוגמה ילדים£

בעלי חייםל£

כבים הבאים ממוללר£

S-1-96 17/06/14, 4:39 PM85



86

ת
חו

טי
ב

כות לנהיגה בטוחהמער

ם כבדים, ייתכן שהזיהויה של שלג או גשמקרב
ע.ייפג

ע גם במקרים של:ייתכן שהזיהוי ייפג

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.£

בות של מקורות רדאר אחרים.התער£

אותות רדאר חוזרים חזקים, לדוגמה£
בי קומותבחניונים ר

כב צרים הנעים לפניך, לדוגמה אופנועכלי ר£

ב שונהכב נע לפניך בנתיכלי ר£

כב הנע במהירות לשטח גילוי חיישןר£
הראדאר

עכת המצלמה יכול גם להיפגהגילוי של מער
ה של:במקר

לכלוך על המצלמה או המצלמה מכוסה.£

המצלמה חשופה לאור בוהק לדוגמה£
משמש הנמצאת נמוך בשמיים

חשוך£

אם:£

בהולכי רגל נעים במהירות, לדוגמה לתוך נתי�
הנסיעה.

המצלמה אינה מזהה יותר הולכי רגל בשל�
בגדים מיוחדים או עצמים אחרים

הולכי רגל מוסתרים על ידי עצמים אחרים�

ם אינם בולטים עלקווי המתאר של האד�
בהבירקע הס

ב התנגשותם עק לאחר התנגשות או נזק שנגר
רותבדוק את ההגדמי, דאג לכב הקדלחלק הר

כז שירותוהתפקוד של חיישן הרדאר במר
ברס מטעם כלמוביל בע“מ. הדמורשה של מרצד

תקף גם להתנגשויות במהירויות נמוכות היכן
כב.מי של הרשאין נזק נראה לעין לחלק הקד

רותבדוק את ההגדלאחר נזק לשמשה, דאג ל

בעת פנייה£

באינו יכול להתער BAS PLUSכתוצאה מכך 

בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנה לתאונה.

בלום.ב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לשים ל

כז שירותכת המצלמה במרוהתפקוד של מער
 כלמוביל בע“מ.’ס מטעם חבמורשה של מרצד

תפקוד

ב את כוח מחשBAS PLUS למניעת התנגשות
רש אם:הבלימה הנד

ב למכשולאתה מתקר£

£BAS PLUS .מזהה סכנה להתנגשות 

30 �בעת נהיגה במהירות של פחות מ
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים,קמ“ש: 

 תתבצעBAS PLUSת הבלימה באמצעות הגבר
ע האחרון האפשרי.ברג

30 �בעת נהיגה במהירות של למעלה מ
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמיםקמ“ש: 
 תגביר אוטומטית את לחץBAS PLUSבחוזקה, 

מה התואמת למצב התנועה.הבלימה לר

BAS PLUSבלימה במהירויות מספקת סיוע ל
בין 7 קמ“ש ל� 250 קמ“ש.ש

BAS PLUS במהירויות של עד כ� 70 קמ“ש 

בה:מגי

ב הנסיעה שללעצמים נייחים, בנתי£
כב עומדים או חונים.כב,לדוגמה כלי רהר

ב נסיעתךלהולכי רגל בנתי£

ב נסיעתךעצמים החוצים את נתי£

 עוצמת בלימה גבוהה,BAS PLUSרוש ל� אם ד

 מופעלים(PRE-SAFE)צעדי הגנה מונעת לנוסע 

בו זמנית.

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד שמצב
 מונעABSבלימת החירום הסתיים. ה� 

מהגלגלים להינעל.

BAS PLUSמפסיק לפעול והבלמים פועלים 

כרגיל, אם:

אתה משחרר את דוושת הבלמים£

לא קיימת יותר סכנה£

ב נסיעתךלא התגלה אף מכשול בנתי£

אתה לוחץ על דוושת האצה£

אתה מפעיל את תפקוד קיקדאון£
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סייען מניעת התנגשות 

הערות כלליות

BASכת ה�מערסייען מניעת התנגשות כולל את 

תת שמיר(תגבור בלימה) המותאמת ואת אזהר
.ת להלןחק, המתוארמר

חקת מרת שמיראזהר

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

ה אזהר  
בה:חק אינה מגית מרת שמיראזהר

לאנשים או חיות£

כב הבאים לקראתךלכלי ר£

בךלתנועה החוצה את נתי£

בעת ביצוע פניות£

חק אינה יכולה לספקת מרת שמירלכן, אזהר
ה בכל המצבים הקריטיים. קיימת סכנתאזהר

ב למצבי התנועה,תאונה. הקדש תמיד תשומת ל
בלום.והייה מוכן ל

חק יכולה לסייע לך להפחיתת מרת שמיראזהר

כב שלפניך או להפחיתאת הסיכון להתנגשות בר

האת ההשפעות של התנגשות זו. אם אזהר

חק מזהה סכנת התנגשות, אתהת מרשמיר

תת שמירה חזותית וקולית. אזהרבל אזהרתק

חק אינה יכולה למנוע התנגשות ללאמר

בותך האישית.התער

:תויוריהמב הרהזא קפסת קחרמ תרימש  תרהזא

חקבות 30 קמ“ש או יותר, אם המרביבס£

כב הנוסע שלפניך קצר יחסית למהירותלר

בה אתה נוהג במשך כמה שניות, תידלקש

חק בלוחת מרת שמיראזהר נורית 

המחוונים.

בהעולה על 7 קמ“ש, אם  אתה מתקר£

הכב לפניך, יושמע צליל אזהרבמהירות לר

חקת מרת שמירלסירוגין, ונורית אזהר

 תידלק בלוח המחוונים.

כבחק בינך לרבלום מיד כדי להגדיל את המר¿

שלפניך.

או

נקוט פעולת התחמקות בתנאי שאינה¿

מסכנת אותך ואחרים.

חק תסייע לך כאשרת מרת שמירכדי  שאזהר

בב להיות מופעל במחשאתה נוהג, התפקוד חיי

ך ולהיות פעיל.רהד

כת, בתנאי נהיגהב אופיה של המערעק

הכת עלולה להציג אזהרמסובכים, המער

ת.מיותר

תכת חיישן רדאר, אזהרתה של מערבעזר

חק מסוגלת לזהות מכשולים,ת מרשמיר

ב נסיעתך במשך פרק זמן ממושך.הקיימים בנתי

תבמהירויות של כ� 70 קמ“ש ומעלה, אזהר

חק מסוגלת לזהות גם עצמים נייחים,ת מרשמיר

כב שעצרו או שחנו.לדוגמה כלי ר

תת שמירב למכשול ואזהראם אתה מתקר

כת תיזוםחק מזהה סכנת התנגשות, המערמר

התראה חזותית וקולית.

ה אזהר  
חק לא תמיד יכול לזהותת המרתפקוד אזהר

כבים. במקרים כאלהעצמים ותנאי תנועה מור

התפקוד עשוי:

תה מיותרלתת אזהר£ 

ה בכלללא לתת אזהר£ 

קיימת סכנת תאונה.

ב לתנועה.  אל תסתמך על תפקודתמיד שים ל

.בדחק בלת המראזהר

תפקוד
הפעל אולהפעלה/הפסקת פעולה: ¿

חקת מרה שמירהפסק את פעולת אזהר
 עמוד 316).«ך (רב הדבמחש

חק לא מופעל,ת מרת שמיראם תפקוד אזהר

ב�תכליתית.בתצוגה הר יוצג סמל 
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ב:גילוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עק

לכלוך על החיישנים או חיישנים מכוסים£

במשהו אחר

ם כבדשלג או גש£

הפרעה של מקורות רדאר אחרים£

קיימים החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה£

ב�קומותבחניון ר

כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוער£

ב אחרכב נע לפניך בנתיר£

בדוק אתכב דאג למת הרבות נזק לקדבעק

כז שירותמרך והפעולה של חיישן הרדאר בהמער

 גםע“מ.ס מורשה מטעם כלמוביל בשל מרצד

ה של התנגשויות במהירויות נמוכות, גםבמקר

כב.מת הראם לא ניכר נזק חזותי לקד

כת בלימה מותאמתמער

ה אזהר  
כת הבלימה המותאמת לא תמיד יכולהמער

כבים או עצמים.לזהות בבירור מצבי תנועה מור

:הלולע תמאתומה המילבה תכרעמ הלאכ םירקמב

ךב ללא צורלהתער£ 

ב בכלללא להתער£ 

קיימת סכנת תאונה.

ת לתנאי התנועהב מיוחדהקדש תמיד תשומת ל

כת מסיימת אתבלום. המערוהייה מוכן ל

בות כאשר מצב התנועה אינו קריטי.ההתער

ה אזהר  
בה:כת הבלימה המותאמת אינה מגימער

בעלי חייםלאנשים או ל£
כב הבאים לקראתךלכלי ר£
בךלתנועה החוצה את נתי£
למכשולים נייחים£
בעת ביצוע פניות£

כתוצאה מכך, תגבור הבלימה המותאם עשוי לא

ב בכל המצבים הקריטיים. קיימת סכנתלהתער

ב למצב התנועהתאונה. הקדש תמיד תשומת ל

בלום.והייה מוכן ל

כביםכת, מצבים מורבגלל אופייה של המער

במיוחד אך לא קריטיים עשויים גם לגרום

כת הבלימה המותאמת.בות של מערלהתער

בלוםכת בהלימה המותאמת מסייעת לך למער

במצבים מסוכנים במהירויות מעל 7 קמ“ש. היא

כת חיישן רדאר כדי להעריךמשתמשת במער

את מצב התנועה.

כת הבלימה המותאמתת החיישנים,  מערבעזר

כבךב רמסוגלת לזהות מכשולים המצויים בנתי

במשך פרק זמן ארוך.

כת הבלימהב למכשול ומעראם אתה מתקר

כתהמותאמת מגלה סכנת התנגשות, מער

בת את עוצמתהבלימה המותאמת מחש

הבלימה הנחוצה למניעת התנגשות. אם אתה

כת הבלימהמפעיל את הבלמים  בכוח, מער

המותאמת תגדיל באופן אוטומטי את כוח

מה מתאימה לתנאי התנועה.הבלימה לר

שמור את דוושת הבלמים לחוצה עד שמצב¿

 מונעתABSכת בלימת החירום יחלוף. מער

מהגלגלים להינעל.

הבלמים יפעלו שוב באופן רגיל, אם:

תשחרר את דוושת הבלמים.£

לא קיימת יותר סכנת התנגשות.£

כבך.לא התגלה מכשול לפני ר£

כת הבלימה המותאמת מנוטרלתפעולת מער

במצבים אלה.

כת הבלימהאם מער: PRE-SAFE     כב עםלי רכ
המותאמת דורשת לחץ בלימה גבוה במיוחד,

)PRE-SAFEכת (אמצעי ההגנה של המער
מופעלים בו�זמנית.

כת הבלימהעד למהירויות של 250 קמ“ש, מער
ב לעצמים נעים שכברהמותאמת מסוגלת להגי

כת הבלימהזוהו ככאלה, לפחות פעם אחת. מער
בה למכשולים נייחים.המותאמת אינה מגי

כת הבלימה המותאמת אינה זמינהאם מער
כתכת חיישן הרדאר, מערב תקלה במערעק

ת זמינה עם אפקט תגבור בלימההבלמים נותר
.BASמלא ו� 
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ב:גילוי מכשולים עשוי להיפגם במיוחד עק

לכלוך על החיישנים או אם משהו אחר£

מכסה אותם

ם כבדשלג או גש£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים£

החזרי קרינת רדאר חזקים, לדוגמה בחניון£

ב�קומותר

כב צר נע לפניך, לדוגמה אופנוער£

ב אחרכב נע לפניך בנתיר£

ךבדוק את המערכב דאג למת הרב נזק לקדעק

כז שירות של במרוהפעולה של חיישן הרדאר, 

בצע.  יש לס מורשה מטעם כלמוביל בע“ממרצד

את הבדיקה גם לאחר התנגשויות במהירויות

איטיות, גם אם לא ניכר נזק.

פנסי בלימה מותאמים  

ךרסייען בלימה מותאם מזהיר את משתמשי הד 
האחרים במקרי חירום באופן הבא:

באמצעות הבהוב פנסי בלימה£

ת חירוםבאמצעות מהבהבי אזהר£

אם אתה מפעיל את הבלמים בחוזקה במהירות
תמעל 50 קמ“ש או אם הבלימה מוגבר

 או תגבור בלימהBASכת באמצעות מער
מותאם, פנסי הבלימה יהבהבו במהירות. באופן
זה הנהגים מאחוריך מוזהרים באופן בולט יותר.

אם אתה בולם בחוזקה במהירות של יותר מ�
תה מלאה, מהבהבי  אזהר70 קמ“ש עד לעציר

חירום מופעלים באופן אוטומטי. אם הבלמים
מופעלים שוב, פנסי הבלימה ידלקו ברציפות.

ת חירום תופסק באופןפעולת מהבהבי אזהר
אוטומטי, אם תנהג במהירות מעל 10 קמ“ש.

ת חירום,באפשרותך לכבות מהבהבי אזהר
 עמוד«ת חירום (באמצעות מתג מהבהבי אזהר

.(157

  ESP®ת ייצוב אלקטרונית) (בקר

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

בות הנהיגה ואתת את יצימבקר®ESP כת מער
ת כוח בין הצמיגיםאחיזת הכביש, כלומר תמסור

לפני השטח של הכביש.

כב סוטה מהכיוון הרצוי מגלה שהר®ESPאם 
לנהג, גלגל אחד או יותר נבלמים כדי לייצב את

ך גם הספק המנוע מותאם,ת הצורכב. במידהר
ב הרצוי במגבלותכב בנתיכדי לשמור על הר

 מסייע לנהג בתחילת נהיגה®ESPהפיזיקליות. 
®ESPכת ה� כים רטובות וחלקות. מעררעל פני ד

כב במהלך בלימה.מייצבת את הר

ETS/4ETS ת אחיזהכת בקר (מער
אלקטרונית)

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

ת אחיזה אלקטרונית היא חלק מ�בקרכת למער
ESP®.

 בולמת בנפרד אתETS/4ETSכת ה� מער
הגלגלים המניעים, אם הם מסתחררים. מצב זה
מאפשר לך להתחיל בנסיעה ולהאיץ על פני
משטחים חלקים, לדוגמה, אם הכביש חלק בצד
אחד. בנוסף, מומנט גדול יותר מועבר לגלגלים

או לגלגלים עם אחיזה.

ת פעילה,  גם לאחר נותרETS/4ETSכת ה� מער
.®ESPשאתה מפסיק את פעולת 

הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
היא לא תוכל®ESP, כת אם קיימת תקלה במער

כב. בנוסף, תופסק פעולתן שללייצב את הר
כות בטיחות אחרות. מצב זה מגביר אתמער

הסכנה להחלקה ולתאונה.

כז במרESPכת ה�נהג בזהירות. בדוק את מער
תס בנץ מטעם חברשירות מורשה של מרצד

כלמוביל בע“מ.
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: כבה את4MATICכב המצוידים ב� כלי ר

מתג ההצתה כאשר:  בלם החניה החשמלי
נבדק בדינמומטר.

®ESPכת ת הפעלת הבלמים על ידי מעראחר

כת הבלמים.עלולה להרוס את מער

 כאשר: 4MATICכב שאינם המצוידים ב� כלי ר
מה של הסרן האחורי,כבך נגרר באמצעות הרר

®ESP עות ל� חשוב לעיין בהערות הנוג

 עמוד 720).«(

 מנוטרלת אם נדלקת נורית®ESPכת ה� מער
על לוח המחוונים ESP® OFF ה האזהר

ממשיכה לדלוק כשהמנוע פועל.

דולקת ברצף,  ®ESP ה אם נוריות האזהר
ב תקלה. לא זמינה עק®ESPכת ה� מער

 עמוד«ה (ראה מידע לגבי חיווי ונורות אזהר
 עמוד 322).«360) ולגבי הודעות תצוגה (

השתמש רק בגלגלים במידות צמיגים מומלצות.

  תתפקד כהלכה.®ESPכת ה� רק אז מער

 �®ESP  מאפייני ה

הערות כלליות
כבית לפני תחילת ®ESPה אם נורית אזהר

 מופעלת באופן®ESPכת ה� הנסיעה, מער
אוטומטי.

ה ב, נורית האזהר מתער®ESPכאשר ה� 
מהבהבת בלוח המחוונים.

בת: מתער®ESPכת אם מער

 בשום פנים®ESPכת ה� אל תנטרל את מער¿
ואופן.

בתחילת הנסיעה, לחץ על דוושת ההאצה¿
ה מספקת.במיד

התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הכביש¿
ומזג האוויר.

ECO Start /stop     כב עם תפקודכלי ר

 מפסיק את פעולתECO Start /stopתפקוד 
כב מגיע לידיהמנוע באופן אוטומטי, אם הר

ה. המנוע מותנע באופן אוטומטי, כאשרעציר
ת שומר®ESPכת ה� הנהג מתחיל בנסיעה. מער

: אם פעולתלדוגמהם שנבחר. על המצב הקוד
ESP®,הופסקה לפני הפסקת פעולת המנוע 

ת מופסקת, כאשר נשאר®ESPפעולת ה� 
המנוע מותנע שוב.

ESPהפעלת/הפסקת פעולת 

הערות בטיחות חשובות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

כת הבאים:בחור בין מצבי המערבאפשרותך ל

 מופעלת.®EPSכת ה� מער£

 מנוטרלת.®EPSכת ה� מער£

ה אזהר  
, היא לא®ESP כת ה�אם אתה מנטרל את מער

ת להחלקהכבך. קיימת סכנה מוגברתייצב את ר
ולתאונה.

 רק במצבים®ESPכת נטרל את המער

המתוארים בהמשך.

:®ESPב  לנטרל את פעולת במצבים הבאים מוט

כאשר משתמשים בשרשראות שלג£

בשלג עמוק£

על חול או על חצץ£

ע שהמצב ברג®ESPכת ה�הפעל את מער

 לא®ESPכת ת, מערהמתואר לעיל חולף. אחר

ה של החלקה או סחרורכבך במקרתייצב את ר

גלגלים.

®ESPהפעלת/הפסקת פעולת 

כת ה�אתה יכול להפעיל או לנטרל את מער

ESP®ך:רב הד במחש

 עמוד 314).«(  לנטרול:¿

 בלוחESP® OFF  ה נורית האזהר
המחוונים נדלקת.

 עמוד 314).«  (להפעלה:¿

 בלוחESP® OFF  ה נורית האזהר
המחוונים כבית.
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 מנוטרלת®ESPכת ה�מאפיינים כאשר מער

 מנוטרלת וגלגל אחד או®ESPכת ה� אם מער
היותר מתחיל להסתחרר, תהבהב נורית האזהר

  ESP®בלוח המחוונים. במקרים כאלה 
כב.כת לא תייצב את הרהמער

:®ESPאם אתה מנטרל את פעולת ה� 

£ESP®בות הנהיגה. אינו משפר יותר את יצי

מומנט המנוע אינו מוגבל והגלגלים המניעים£
בסוב הגלגלים יגרוםיכולים להסתחרר. ס

ה אשר תשפר את אחיזתלפעולת גזיר
הצמיג בנסיעה על שלג או חול.

 עדיין פעילה.ETSכת ה� מער£

 עדיין מספקת תמיכה®ESPכת ה�  מער£
כאשר אתה בולם.

ESPלייצוב גרור 

הערות כלליות

ב,כב/גרור מתחיל לסטות מהנתיאם שילוב ר
כתה זה. המער מסייעת לך במקרESPכת מער

כב באמצעות בלימה והגבלתמאטה את הר
כב/התפוקה של המנוע עד לייצוב של שילוב הר

גרור.

הערות כלליות

ה אזהר  
כת הייצובאם תנאי כביש ומזג האוויר גרועים, מער

כב הגורר גרור לסטות.לא תהיה מסוגלת למנוע מר
כז כובד גבוה עלול להתהפך לפניגרור עם מר

 תגלה זאת. קיימת סכנת®ESPכת ה� שמער
תאונה.

תמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי כביש
ולמזג אוויר.

כב/גרור מתחיל להיטלטל, אתהאם השילוב ר
יכול לייצב אותו באמצעות לחיצה חזקה על

בד.דוושת הבלמים בל

ייצוב הגרור פעיל מעל מהירויות של כ� 65
קמ“ש.

כת מנוטרלת אוייצוב הגרור לא פעיל אם המער
אם קיימת תקלה.

ה אזהר  
, הגלגלים האחורייםEBDאם קיימת תקלה ב� 

עלולים להינעל לדוגמה בבלימה מלאה.  מצב זה
מגביר את סכנת ההחלקה ואת סכנת התאונה.
לכן, עליך להתאים את סגנון נהיגתך למאפייני

כז שירותכת במרשליטה שונים. בדוק את המער
ת כלמוביל בע“מ.ס בנץ מטעם חברמורשה מרצד

 EBD (חלוקת כוח בלימה אלקטרונית)

הערות כלליות

 מנטר ומבקר את לחץ הבלמים עלEBDה� 
בות הנהיגה בעתהגלגלים האחוריים לשיפור יצי

בלימה.

הערות בטיחות חשובות

ב לפרק “הערות בטיחות חשובות“שים ל

 עמוד 69).«כות לנהיגה בטוחה“ (בפרק ”מער

סייען נהיגה רוח צד

הערות כלליות

:MAGIC BODYת כב עם בקרכלי ר

ה של רוח צדכב במקרמידע על ייצוב הר
 עמוד 243).«(

בים חזקים של רוח צד יכולים להשפיע לרעהמש
כב בעת נהיגה בקו ישר. תפקודעל השליטה בר

®ESPכת ב במערסייען נהיגה רוח צד המשול

מפחית באופן משמעותי את ההשפעות
השליליות.

 פועל באופן®ESPתלוי בכיוון ובעוצמת רוח הצד 
אוטומטי.

ESP®הב בבלימה מייצבת לסיוע בשמיר מתער
ב.כב בנתיעל הר

כב במהירות העולה עלסייען רוח צד מופעל בר
80 קמ“ש בעת נהיגה בקו ישר או פנייה מתונה.

הערות בטיחות חשובות

 נוטרל®ESPסייען נהיגה רוח צד אינו פועל אם 
או אינו פועל בשל תקלה.
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 בלימה מותאמת

ה את בטיחות הבלימהבלימה מותאמת מגביר

בלימהת. בנוסף,  לומעניקה נוחות בלימה מוגבר

ADAPTIVE BRAKEמותאמת יש גם תפקוד 

עמוד 242) וסייען זינוק « (HOLDותפקוד 

עמוד 201). «בעלייה  (

 עמוד«ה (ראה מידע לגבי חיווי ונורות אזהר

 עמוד 325).«358) ולגבי הודעות תצוגה (

PRE-SAFE® Brake

הערות כלליות

ראה סעיף “הוראות בטיחות חשובות“

עמוד 69).« (

PRE-SAFE®  Brake כב עם חבילת זמין רק בכלי ר

.סייען נהיגה

 תסייע לךPRE-SAFE®  Brakeכת כדי שמער

כתכת חיישן הרדאר ומערבעת נהיגה, מער

בות לפעול.המצלמה חיי

-PREכת המצלמה, כת החיישן ומערת מערבעזר

SAFE®  Brakeב הנסיעה מגלה מכשולים בנתי

ב.כבך במשך זמן רשל ר

ב הנסיעה שלובנוסף ניתן לגלות הולכי רגל בנתי

כבך.ר

PRE-SAFE®  Brakeמגלה הולכי רגל באמצעות 

מאפיינים טיפוסיים כגון קווי מתאר של הגוף

ם עומד זקוף.בה של אדוהיצי

ראה את תיאור המגבלות בקטע “הוראות

עמוד 92).« בטיחות חשובות“  (

PRE-SAFE®  Brakeיכול למזער את הסכנה של 

כב או עם הולך רגל ולהפחיתהתנגשות עם ר

®PRE-SAFEאת התוצאות של בלימה כזאת. אם 

Brakeמגלה סכנה של התנגשות הוא יזהיר אותך 

באות חזותי וקולי, ובאמצעות בלימה אוטומטית.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
PRE-SAFE®  Brake   כבךתבלום בתחילה את ר

בלימה חלקית אם התגלתה סכנת התנגשות.

חש התנגשות, אלא אם תפעיל אתעלולה להתר

הבלמים בעצמך. אפילו לאחר הפעלה מלאה של

הבלמים ייתכן שלא ניתן יהיה למנוע התנגשות,

בה מדי.בות במהירות רבייחוד בעת התקר

קיימת סכנת תאונה.

הפעל תמיד את הבלמים בעצמך ונסה לנקוט

בפעולת התחמקות אם בטוח לעשות זאת.

ה אזהר  

PRE-SAFE®  Brake  אינו יכול לזהות במדויק

:כביםעצמים או מצבי תנועה מור

 יכול:  PRE-SAFE®  Brakeבמקרים אלה  

ךבלום שלא לצורלתת אזהרות לא נחוצות ול£

בה ולא להתערלא לתת אזהר£

קיימת סכנה לתאונה.

בלום.ב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לשים ל

בות במצבים שאינםסיים את פעולת ההתער

מסוכנים.

כבחק המתאים מהרכדי לשמור את המר

שלפניך וכך למנוע תאונה, בלום בעצמך.

ה אזהר  
 PRE-SAFE®  Brake באינו מגי:

לאנשים נמוכים, לדוגמה ילדים£

בעלי חייםל£

כבים הבאים ממוללר£

בעת פנייה£

 אינו יכול PRE-SAFE®  Brakeכתוצאה מכך

ב בכל המצבים המסוכנים. קיימת סכנהלהתער

לתאונה.

בלום.ב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לשים ל
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ם כבדים, ייתכן שהזיהויה של שלג או גשבמקר

ע.ייפג

ע גם במקרים של:ייתכן שהזיהוי ייפג

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.£

בות של מקורות רדאר אחרים.התער£

אותות רדאר חוזרים חזקים, לדוגמה£

בי קומותבמוסכים ר

כב צרים הנעים לפניך, לדוגמהכלי ר£

אופנוע

ב שונהכב נע לפניך בנתיכלי ר£

עכת המצלמה יכול גם להיפגהגילוי של מער

ה של:במקר

לכלוך על המצלמה או המצלמה מכוסה.£

המצלמה חשופה לאור בוהק לדוגמה£

משמש הנמצאת נמוך בשמיים

חשוך£

אם:£

הולכי רגל נעים במהירות, לדוגמה�

ב הנסיעה.לתוך נתי

המצלמה אינה מזהה יותר הולכי רגל�

בשל בגדים מיוחדים או עצמים אחרים

הולכי רגל מוסתרים על ידי עצמים�

אחרים

ם אינם בולטיםקווי המתאר של האד�

בהביעל רקע הס

תושגנתה בקע םרגנש קזנ וא תושגנתה רחאל

רותבדוק את ההגדמי, דאג לכב הקדלחלק הר

כז שירותוהתפקוד של חיישן הרדאר במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה של מרצד

בר תקף גם להתנגשויות במהירויות נמוכותהד

מי שלהיכן שאין נזק נראה לעין לחלק הקד

כב.הר

רותבדוק את ההגדלאחר נזק לשמשה, דאג ל

כז שירותכת המצלמה במרוהתפקוד של מער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה של מרצד

תפקוד

הפעל אולהפעלה/ הפסקת פעולה: ¿
PRE-SAFE®  Brakeהפסק את פעולת 

 עמוד 315).«ך (רב הדבמחש
 אינו מופעל הסמלPRE-SAFE®  Brakeאם 

ב תכליתית.מופיעה בתצוגה הר 

התפקוד יזהיר:

£Óמהירות של כ� 30 קמ“ש, אם במשך
כבךחק בין רמספר שניות ומעלה המר

כב שנע לפניך אינו מספיק.לר

תידלק בלוח חק ת מרנורית אזהר
המחוונים.

במהירות של כ� 7 קמ“ש ומעלה אתה£
כב שלפניך או להולךב במהירות לרמתקר

רגל.
תה מקוטע יישמע ו נורית אזהרצליל אזהר

תידלק בלוח המחוונים. חק מר

בלום מיד למניעת התנגשות.¿

או

נקוט בפעולת התחמקות אם בטוח¿
לעשות זאת.

PRE-SAFE®  Brakeיכול גם למנוע את 
:ההתנגשות התנאים הבאים

תמי חוגרים את חגורהנהג והנוסע הקד£
הבטיחות שלהם.

וכן
כב היא בין 7 קמ“ש ל� 200מהירות הר£

קמ“ש
®PRE-SAFEבמהירות של עד כ� 70 קמ“ש  

Brake:יכול לזהות גם 

ב נסיעתך, כגון מכוניותעצמים נייחים בנתי£
עומדות או חונות.

ב נסיעתך.הולכי רגל בנתי£

ת להתנגשות, צעדיםאם יש סכנה מוגבר
(®PRE-SAFE)להגנה מונעת לנוסעים 

.מופעלים

כבאם עדיין קיימת סכנה להתנגשות עם הר
לפניך ואינך בולם,או נוקט בצעדי התחמקות

בצעכב יאו מאיץ באופן ניכר, ייתכן שהר

S-1-96 17/06/14, 4:40 PM93



94

ת
חו

טי
ב

בהכת אזעקה נגד גנימער

בהכות נגד גנימער

 שולל התנעה (אימובילייזר)

      ATA בה)כת אזעקה נגד גני (מער

כבך ללאולל ההתנעה מונע את התנעת רש
המפתח המתאים

הסר את המפתחלהפעלה עם מפתח: ¿
ממנעול ההצתה.

להפעלה: KEYLESS-GOלהפעלה עם ¿
הפסק את ההצתה ופתח את דלת תא

הנהג.

הפעל את ההצתה.להפסקת פעולה: ¿

כב, קח תמיד אתבעת יציאה מהר
כב. כלכב עמך ונעל את הרמפתחות הר

כב אם מפתחאחד יוכל להתניע את הר
כב.תקף הושאר בר

פעולת שולל ההתנעה תמיד מופסקת בעת

התנעת המנוע. (STEER CONTROL)     ת היגוי  בקר

ת כוח היגוית היגוי מסייעת לך בהעברבקר
רש לייצובמשמעותי לגלגל ההגה, בכיוון הנד

כב.הר

סיוע בהיגוי זה מסופק בעיקר אם:

שני הגלגלים הימניים או שני הגלגלים£
ך רטובים אורהשמאליים נמצאים על פני ד

חלקים, כאשר אתה בולם.

כב מתחיל להחליק.הר£

הערות בטיחות חשובות

ראה סעיף “הוראות בטיחות חשובות“

עמוד 69).« (

בל, לא תקESPכת אם קיימת תקלה במער
ת היגוי. אולם היגויבקרכת לתמיכת היגוי ממער

כוח ימשיך לתפקד כרגיל.

בלימת חירום, עד למצב של הפעלה מלאה

של הבלמים. בלימת חירום אוטומטית אינה

מבוצעת לפני זיהוי סכנה מוחשית לתאונה.

®PRE-SAFEבות אתה יכול למנוע את התער

Brake:בכל עת באמצעות 

לחיצה חזקה יותר על דוושת האצה£

הפעלת קיקדאון£

שחרור דוושת הבלמים.£

PRE-SAFE®  Brakeפעולת הבלימה של 

מופסקת אוטומטית אם:

אתה עוקף את המכשול£

לא קיימת יותר סכנה£

ב נסיעתךלא מתגלה יותר מכשול בנתי£

כב באמצעות נעל את הרלהפעלה:¿

.KEYLESS-GOהמפתח או 

כת האזעקהמהבהבת מער נורית חיווי 

כת לאחר כ� 15 שניות.רנד

כב באמצעות בטל את נעילת הרבוי:לכי¿

.KEYLESS-GOהמפתח או 

או

הכנס את המפתח  למנעול ההצתה.¿
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ה אזעקה נגד גריר

להפעלה

וודא כי:¿

כל דלתות סגורות. £

 מכסה תא המטען סגור.£

רוך.כב דרק אז חיישן תנועת פנים הר

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
KEYLESS-GO.

ך באופןר נדכב חיישן תנועת פנים הר
אוטומטי לאחר כ� 60 שניות.

להפסקת פעולה

כב באמצעות המפתח.בטל את נעילת הר¿

.KEYLESS-GOאו 

או

הכנס את המפתח  למנעול ההצתה.¿

נוטרל באופןכב יחיישן תנועה פנים הר
אוטומטי.

נטרול

אתה יכול לנטרל את האזעקה נגד גריריה
 עמוד COMAND Online )».(401באמצעות 

תפקוד

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הנטיה
הכב משתנה, כאשר אזעקה נגד גרירשל הר

כב על מגבהכה. לדוגמה, אם מרימים את הררנד
בצד אחד, לדוגמה.

כבחיישן תנועה פנים הר

רוך, אזעקהכב דאם חיישן תנועה פנים הר
חזותית וקולית מופעלת אם מתגלית תנועה

כב.בתוך הר

ה לדוגמה אם מישהו מנסה להגיע לפניםזה קור
כב.הר

להפעלה

וודא כי:¿

כל חלונות הצד סגורים. £

כתאזעקה קולית וחזותית מופעלת עם מער
כה ופתחת:רהאזעקה נד

דלת£
כב עם מפתח החירום.את הר£
מכסה תא המטען£

מכסה המנוע£

להפסקת פעולת האזעקה עם מפתח:¿
 במפתח. או לחץ על לחצן 

פעולת האזעקה מופסקת.
או

להפסקת פעולת האזעקה באמצעות¿
KEYLESS-GO : : : : :.אחוז בידית הדלת החיצונית

כב.ב להיות מחוץ לרהמפתח חיי

פעולת האזעקה מופסקת.¿
או

בלוח המכשירים. Stop/Start לחץ על לחצן¿
כב.ב להיות בתוך הרהמפתח חיי

פעולת האזעקה מופסקת.

האזעקה אינה מופסקת, גם אם תסגור את
הדלת הפתוחה שהפעילה את האזעקה לדוגמה.

אם האזעקה מופעלת במשך למעלה מ�30

ס בנץכת שיחת חירום של מרצדשניות, מער
כז תמיכהשולחת באופן אוטומטי הודעה למר

ושירות לקוחות. זה מתבצע באמצעות הודעת
כת שיחת חירוםבור נתונים. מערמלל או חי

בור נתונים בתנאי:ת חישולחת הודעה או יוצר

סשנרשמת לשירות שיחת חירום של מרצד£
בנץ.

ס בנץכת שיחת חירום של מרצדמער£
הופעלה כראוי.

בור זמין לרשת סלולרית.יש חי£
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.

מי המחליק  סגור.גג השמש הפנור£

 אין  לתלות חפצים, לדוגמה,  קמיע על£

המראה הפנימית או על ידית של  גג השמש.

זה ימנע אזעקות שווא.

וודא כי:¿

כל דלתות סגורות. £

מי המחליק  סגור.גג השמש הפנור£

 מכסה תא המטען סגור.£

רוך.כב דרק חיישן תנועת פנים הר

כב באמצעות המפתח אונעל את הר¿
KEYLESS-GO.

ך באופןר נדכב חיישן תנועת פנים הר
אוטומטי לאחר כ� 30 שניות.

להפסקת פעולה

כב באמצעות המפתח.בטל את נעילת הר¿

.KEYLESS-GOאו 

או

הכנס את המפתח  למנעול ההצתה.¿

נוטרל באופןכב יחיישן תנועה פנים הר
אוטומטי.

נטרול

כביישן תנועה פנים הראתה יכול לנטרל את ח
 עמוד COMAND Online )».(401באמצעות 
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כזיתנעילה מר

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

מפתח

ה אזהר  

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר זה

כבך שהיו זמינים בזמן ההבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

שלכזי שירותנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מורשים מרצד

.(37

כב, הם עלולים:גחה בראם ילדים נשארים ללא הש

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או£
נהגים אחרים.

כב ולהיפצע מהתנועה.לצאת מהר£

כב.להפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, הם עשויים להניע את הר
לדוגמה:

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי£
 (חניה.Pממצב 

מתניעים את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךכשאתה יוצא מהר

כב. לעולם אל תשאיר ילדים או בעליונעל את הר

גחה. תמיד שמור על המפתחכב ללא השחיים בר

ם של ילדים.ג ידמחוץ להיש

חק משדות מגנטייםשמור על המפתח הר

חוק עלולת תפקוד השלט הרחזקים. אחר

להיפגם.

בתשדות מגנטיים חזקים עשויים להיווצר בקר

מתקני חשמל גדולים.

אל תשמור את המפתח:

התקנים אלקטרוניים, לדוגמה טלפוןיחד עם £
נייד או מפתח אחר.

בעותחפצים מתכתיים, לדוגמה מטיחד עם £
או פס מתכת.

תיקבתוך חפצים מתכתיים, לדוגמה נר£
מתכתי.

בר עלול להשפיע על תפקוד המפתח.הד

מיאל תחזיק את המפתח במחזיק כוסות תר

,KEYLESS-GOכב ללא בכלי ר עמוד 668). «(

ביםף מאחורי המושאל תחזיק אותו על המד

ת המפתח עשויהאחוריים או בתא המטען. אחר

לא להתגלות, לדוגמה בעת התנעת המנוע

.Start/Stopבאמצעות תפקוד 

כבת רדיו בין הרבדיקה תקופתית של תקשור

והמפתח קובעת האם מפתח תקף נמצא

חש למשל:בר מתרכב. הדבר

ה אזהר  

אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

אם תחבר מחזיקי מפתחות כבדים וגדולים

הלמפתח � ייתכן כי המפתח יסתובב במקר

במנעול ההצתה. מצב כזה עלול לגרום להפסקת

פעולת המנוע. קיימת סכנת תאונה. אל תחבר

כב.מחזיקי מפתחות גדולים או כבדים למפתח הר

הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסתו של

המפתח לתוך מנעול ההצתה.
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  תפקודי מפתח

כבנעילת הר 

ת דלת תא המטעןפתיחת/סגיר 

כבביטול נעילת הר 

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿

.

כב בתוך כ� 40 שניותאם אינך פותח את הר

לאחר ביטול הנעילה:

כב יינעל שוב.הר£

כת שוב.רבה נדכת האזעקה נגד גנימער£

. לחץ על לחצן כזית:לנעילה מר¿

כזית:המפתח נועל/משחרר מנעילה מר

את הדלתות.£

את מכסה תא המטען.£

את מכסה פתח מילוי הדלק.£

כאשר אתה מבטל את הנעילה, פנסי האיתות

מהבהבים פעם אחת. כאשר אתה נועל את

כב, פנסי האיתות מהבהבים שלוש פעמים.הר

כלליות הערות

כב יכול להיות מותנע על ידי כל נוסעזכור שהר

כב. נמצא ברKEYLESS-GOאם מפתח  

כזיתנעילה או ביטול נעילה מר

כבבטל את נעילת הרניתן להתניע, לנעול או ל

 �. כדי לעשות זאת,KEYLESS GOבאמצעות ה

אתה רק צריך לשאת את המפתח אתך.

KEYLESS-GOב בין תפקודי אתה יכול לשל

לתפקודי המפתח הרגיל. לדוגמה, בטל את

 ונעלKEYLESS-GOהנעילה באמצעות 

 במפתח.באמצעות לחצן 

כאשר אתה נועל או משחרר מנעילה באמצעות

 �חק בין המפתח וידית, המרKEYLESS GOה

ברצונך לנעול או לשחרר מנעילהכב שדלת הר

ב להיות עד טווח של 1 מטר.כב, חייבר

כב ובעת הנהיגה, ה�כאשר אתה מתניע את הר

KEYLESS GOת קשר בודק גם מדי פעם ביציר

כב.רדיו, האם נמצא מפתח תקף בר

חש כאשר לדוגמה:בר מתרהד

עים בידיות החיצוניות של הדלתותנוג£

מתניעים את המנוע£

     KEYLESS GO

בעת התנעת המנוע.£

בעת נהיגה£

בעת נגיעה בידיות החיצוניות של הדלת£

במהלך פתיחת נוחות£

בוע אות קולי לאישור הנעילהאתה יכול גם לק

כב.  ניתן להפעיל ולהפסיק את האותשל הר

 עמוד« (COMAND Onlineהקולי באמצעות 

.(399

ת התמצאות נדלקת לאחרכאשר חשוך, תאור

כב והרCOMAND Onlineכת שהופעלה במער

חוק.ננעל באמצעות השלט ר

לפתיחת אוטומטית של מכסה תא¿

כב: לחץ והחזק את לחצןהמטען מחוץ לר

 עד שתא המטען נפתח.
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כתרות של מעראתה יכול לשנות את ההגד

הנעילה. המשמעות היא שרק דלת הנהג ומכסה

כב.מילוי דלק שוחררו מנעילה ביחד עם הר

ךבדה זו יעילה במיוחד אם אתה נוסע לרהגד

לעתים תכופות.

כת הנעילהרות מער שינוי הגד

  מפתח חירום

הערות כלליות

כב או לשחררואם לא ניתן יותר לנעול את הר
באמצעות המפתח, השתמש במפתח החירום.

ביטולאם אתה משתמש במפתח החירום ל

 לחץ על הלחצנים  ה:רלשינוי ההגד¿

 � בו זמנית, במשך כשש שניות עדו
שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים

 עמוד 101).«(

כת הנעילה שונתה בתוךה של מערראם ההגד

כב, לחיצה על הלחצניםטווח קליטת האיתות לר

 : או 

כב, אותנעל את הר£

תשחרר אותו מנעילה.£

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:

לחץ על הלחצןביטול נעילת דלת הנהג: ל¿
 פעם אחת.

 לחץ על הלחצןכזית:ביטול נעילה מרל¿
 פעמיים.

 לחץ על הלחצן  כזית:לנעילה מר¿
פעם אחת.

 מתבצע באופן הבא:KEYLESS-GO שינוי תפקוד

ע בצד גלשחרור דלת הנהג מנעילה:¿

השטח הפנימי של ידית דלת הנהג.

ע בצד השטח גכזית:לשחרור מנעילה מר¿

מי או דלתהפנימי של ידית דלת הנוסע הקד

אחורית.

ע בחיישן החיצוני עלגכזית: לנעילה מר¿

אחת מידיות הדלתות.

: לחץ על הלחצניםרות המפעל שחזור הגד¿
 � בו זמנית, במשך כשש שניות, ו

עד שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים
 עמוד 101).«(

ע בצד הפנימיגכב מנעילה: לשחרור הר¿

של ידית הדלת.

או ע בשטח החיישן  גכב:לנעילת הר¿

.

.או  עת רק בשטח החיישן הקפד לג

אל תאחז בידית הדלת ואל תחזיק אותה

מלמטה.

ע בשטח חיישןגת נוחות: תפקוד סגיר¿

 במשך זמן ארוך.השקוע 

ת נוחותלמידע נוסף כל תפקוד סגיר

 עמוד 114).«(

לשחרור מנעילה של דלת/ מכסה תא¿

משוך את ידית מכסה תאהמטען: 

המטען.

רק מכסה תא המטען ישוחרר.

כב בתנועההר£

במהלך פתיחת נוחות.£
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כתנעילה ופתיחת דלת הנהג, תופעל מער
 עמוד 94).«בה (האזעקה נגד גני

כב באמצעותאם אתה מבטל את נעילת הר
מפתח החירום, נעילת מכסה פתח מילוי הדלק

לא תבוטל באופן אוטומטי.

ביטול נעילה של מכסה פתח מילוי דלק:ל¿
הכנס את המפתח למנעול ההצתה.

הוצאת מפתח החירום

בכיוון החץ, ובו חוף את תפס השחרור ד¿
 מתוךזמנית הוצא את מפתח החירום 

המפתח.

למידע נוסף על:

.) 107דומע «( גהנה תלד לש הליענה לוטיב£

ביטול הנעילה של מכסה תא המטען£
 עמוד 112).«(

 עמוד 107).«כב (נעילת הר£

ה אזהר  

  סוללת המפתח

הערות בטיחות חשובות

הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים. סוללה

שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.

קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

ם של ילדים.ג ידחק סוללות מהישבה זו, הרמסי

בלת טיפולאם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לק

פואי.ר

בתיתביה ס הער  
 סוללות מכילות מזהמים. השלכתן עם

ה על החוק.האשפה הביתית הוא עביר

חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן

בה.ביבאופן אחראי הס

.הביבססלק סוללות באופן אחראי ל

כז למרתושמושמה תוללוסה תא חק

ס מורשה מטעםשירות של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ, או לנקוד

ות.ת לסוללות ישנמיוחד

כז שירות שלמרדאג להחליף את הסוללות ב

.ס מורשה מטעם כלמוביל בע“ממרצד

בדיקת הסוללה

 . או לחצן לחץ על לחצן ¿

סוללת המפתח פועלת כהלכה אם נורית

ה.נדלקת בקצר החיווי 

אם נורית החיווי של סוללת המפתח 

ה  במהלך הבדיקה,אינה נדלקת בקצר

היא מרוקנת.

 עמוד 102).«החלף את סוללת המפתח (¿

כאשר אתה בודק את סוללת המפתח בטווחי

כב, לחיצה על לחצןקליטת האיתות של הר

 : או 

כב אותנעל את הר£

תבטל את הנעילה.£

S-97-152 17/06/14, 4:51 PM101



102

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

מפתח

כז שירותאתה יכול להשיג סוללות בכל מר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

החלפת הסוללה

  3 וולט. CR2025סוג הסוללה הוא:  

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿

 עמוד 100).«(

 לתוך הפתחלחץ את  מפתח החירום ¿

במפתח בכיוון החץ, עד  שמכסה תא

 ייפתח. אל תחזיק את המכסההסוללה 

במצב סגור כאשר אתה עושה זאת.

.הסר את מכסה תא הסוללה ¿

ך,טפח טפיחות חוזרות על המפתח בכף יד¿

 תיפול החוצה.עד שהסוללה 

ב החיוביהכנס סוללה חדשה כאשר הקוט¿

כהפונה כלפי מעלה. השתמש במטלית ר

ם כך.בים לשללא סי

בים, גריזוודא שפני שטח הסוללה נקיים מסי¿

או כל מזהם אחר.

מיים של מכסה מגשהכנס את הזיזים הקד¿

  תחילה, ולאחר מכן לחץ עליההסוללה  

ה.לסגיר

 לתוך המפתח.הכנס את מפתח החירום ¿

ם של כל לחצני המפתחבדוק את תפקוד¿

כב.על הר
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פתרון תקלות של מפתח

בטללא ניתן לנעול או ל

כבאת נעילת הר

באמצעות המפתח

לא ניתן להתניע את

כב בשימוש ב�הר

KEYLESS-GO

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
ת עמוד 101)  והחלף אותה במיד«בדוק את סוללת המפתח (¿

 עמוד 102).«ך (הצור

אם זה לא עוזר:
 עמוד 107)«כב ( עמוד 107) או בטל את נעילת הר«נעל (¿

באמצעות מפתח החירום.

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
 עמוד 107)«כב ( עמוד 107) או בטל את נעילת הר«נעל (¿

באמצעות מפתח החירום.

המפתח פגום.
 עמוד 107)«כב ( עמוד 107) או בטל את נעילת הר«נעל (¿

באמצעות מפתח החירום.

בדוק את המפתח במוסך מוסמך.דאג ל¿

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.

ת עמוד 101)  והחלף אותה במיד«בדוק את סוללת המפתח (¿
 עמוד 102).«ך (הצור

אם זה לא עוזר:

ך שנה את מיקומות הצורכב, במידוודא כי המפתח נמצא בחלל הר¿
ב הנהג.בת מושביבס

בוי/התנעה ממתג ההתנעה. הכנס את המפתחהוצא את לחצן כי¿
ס.כז שירות של מרצדכב. היוועץ במרההתנעה ונסה להתניע את הר

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.

 עמוד 107)«כב ( עמוד 107) או בטל את נעילת הר«נעל (¿
באמצעות מפתח החירום.

 �.KEYLESS-GO קיימת תקלה ב

חוק שלכב באמצעות תפקוד השלט רנעל / בטל את נעילת הר¿
המפתח.

כב במוסך מוסמך.בדוק את המפתח ואת הרדאג ל¿

כב  באמצעות תפקוד שלטבטל את נעילת הראם לא ניתן גם לנעול/ ל
חוק:ר

 עמוד 107)«כב ( עמוד 107) או בטל את נעילת הר«נעל (¿
באמצעות מפתח החירום.

בדוק את המפתח במוסך מוסמך.דאג ל¿
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ה אזהר  

  הערות בטיחות חשובות

דלתות

כב עשויים:גחה ברילדים שנשארו ללא הש

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או£

נהגים אחרים.

כב ולהיפצע מהתנועה.לצאת מהר£

כב, לדוגמה, ולהילכד.להפעיל את ציוד הר£

כב אם הם,בנוסף, ילדים עשויים לגרום לתזוזת הר

לדוגמה:

שחררו את בלם החניה.£

בת הילוכיםהוציאו את בורר ההילוכים (תי£

 (חניה).Pאוטומטית) ממצב 

התניעו את המנוע.£

קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב תמיד קח את המפתחכאשר אתה יוצא מהר

כב. לעולם אל תשאיר ילדים אועמך ונעל את הר

גחה. תמיד שמור עלכב ללא השבעלי החיים בר

ם של ילדים.ג ידהמפתח מחוץ להיש

לא ניתן להתניע את

כב באמצעותהר

המפתח.

אינך יכול יותר להתניע

כב בשימושאת הר

,Start/Stopבלחצן 

כב.המפתח בר

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

כב נמוך מדי.המתח בר

ב אוכנים שאינם חיוניים, לדוגמה חימום מושהפסק פעולת צר¿

ה פנימית ונסה להתניע את המנוע שוב.תאור

אם זה לא עוזר:

ךת הצורבדוק את מצבר ההתנעה והטען אותו במיד¿

 עמוד 713).«(

או

.)517 דומע «( הענתהל רזע ילבכ תועצמאב בכרה תא ענתה¿

או

התייעץ במוסך מוסמך.¿

כב נעול.הר

כב.ונסה שוב להתניע את הרכב בטל את נעילת הר¿

קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו:

כב באמצעות מפתח במנעול ההצתה.התנע את הר¿

מפתחת את בדאי

החירום

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבטל את המפתח במרדאג ל¿ת את המפתחבדאי
כלמוביל בע“מ.

כב.ת הביטוח המבטחת את הרבוד המפתח לחברדווח מיד על אי¿

ך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.ת הצורבמיד¿

כב.ת הביטוח המבטחת את הרבוד המפתח לחברדווח מיד על אי¿

ך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.ת הצורבמיד¿
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ביטול נעילה ופתיחת הדלתות

מבפנים

.משוך את ידית הדלת ¿

 קופץאם הדלת נעולה, כפתור הנעילה 

ת מנעילה וניתןלמעלה. הדלת משתחרר

לפתוח אותה.

כזיתנעילה וביטול נעילה מר 

מבפנים

כזית אוכב בנעילה מראתה יכול לנעול את הר

כזית מבפנים.לשחררו מנעילה מר

.לחץ על לחצן ביטול נעילה: ל¿

.לחץ על לחצן לנעילה: ¿

כב ננעל.ה, הראם דלת הנהג סגור

מכסה מילוי הדלק אינו ננעל/ משוחרר מנעילה.

כזית מתוךבטל את הנעילה המראינך יכול ל

כב ננעל באמצעות מפתח אוכב, אם הרהר

KEYLESS-GO.

באפשרותך לפתוח דלת מבפנים גם אם היא

ננעלה.

את הדלתות האחוריות ניתן לפתוח מבפנים רק

אם הן לא נעולות בנעילת ההגנה לילדים
 עמוד 83).«(

ם לכן באמצעות המפתח אוכב נעל קודאם הר

KEYLESS-GOפתיחת דלת מבפנים תפעיל את ,

בה. כבה את האזעקהכת האזעקה נגד גנימער

 עמוד 94).«(

חוקכזית בשלט רכב ננעל בנעילה מראם הר

או שהוא ננעל אוטומטית והדלת נפתחת

מבפנים:

ה אזהר  
אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור

במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות

חמורות ואף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

מומלץ לאחסן מטענים בתא המטען. ראה

 עמוד 658).«(הנחיות העמסה 

כב גם אם אתה יכול לפתוח דלת מתוך הר

היא ננעלה. את הדלתות האחוריות ניתן

לפתוח מבפנים רק אם הן לא נעולות בנעילת

בטלאינך יכול ל עמוד 83). «(ההגנה לילדים 

כבכב, אם הרכזית מתוך הראת הנעילה המר

.KEYLESS-GOננעל,  באמצעות מפתח או 

כב ננעל באמצעות המפתח, פתיחתאם הר

בה.הדלת מבפנים תפעיל את האזעקה נגד גני

 עמוד 94).«(כבה את האזעקה 

S-97-152 17/06/14, 4:51 PM105



106

יר
סג

 ו
ה

ח
תי

פ
ה

דלתות

מאפיין נעילה אוטומטית 

: לחץ והחזק את לחצןלהפסקת פעולה¿

 למשך כחמש שניות, עד להישמע

אות קולי.

לחץ והחזק את לחצן  להפעלה: ¿

למשך כחמש שניות עד להישמע אות קולי.

אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים ואינך

ה.ה הרלוונטית כבר נבחררשומע צליל, ההגד

כב ננעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההצתההר

וכאשר הגלגלים מתחילים להסתובב.

כב כאשר:לכן קיימת סכנה שתישאר  מחוץ לר

חףכב נדהר£

כב נגררהר£

כב נבחן בדינמומטרהר£

אתה יכול גם להפעיל/לנטרל את הנעילה

COMAND Olineהאוטומטית באמצעות 
 עמוד 400).«(

כב יהיה משוחרר מנעילה לחלוטין, אםהר£

לפני כן הוא לא היה נעול בכלל.

רק הדלת שנפתחה מבפנים תשוחרר£

בד הייתה לאמנעילה, אם דלת הנהג בל

נעולה לפני כן.
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ביטול נעילה בדלת תא הנהג �
ת מפתח חירוםבעזר

כב באמצעותבטל את נעילת הראם לא ניתן ל
, השתמש במפתחKEYLESS-GOהמפתח או 

החירום.

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 100).«(

הכנס את מפתח החירום למנעול בדלת¿
הנהג פנימה ככל האפשר.

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון עד¿
 והחזק אותו במקומו.הסוף למצב 

הדלת ו  מעלה  לחצן הנעילה קופץ
ת מנעילה.משוחרר

ה והוצא אותו.סובב את מפתח החירום בחזר¿

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.¿

ת/אם אתה משתמש במפתח חירום לסגיר
בהכת אזעקה נגד גניפתיחת דלת הנהג, מער

 עמוד 94).«כת. כבה את האזעקה (רנד

ת מפתחכב � בעזרנעילת הר
חירום

כב באמצעות המפתחאם לא ניתן לנעול את הר
 �, השתמש במפתחKEYLESS-GOאו ב
החירום.

פתח את דלת הנהג.¿

מי,  את הדלתותסגור את דלת הנוסע הקד¿
האחוריות ואת מכסה תא המטען.

 עמוד 105).«לחץ על לחצן הנעילה (¿

בדוק  אם כפתורי הנעילה בדלת הנוסע¿
מי ובדלתות האחוריות עדיין גלויים לעין.הקד

ךת צורלחץ על כפתורי הנעילה במיד
 עמוד 105).«(

סגור את דלת הנהג.¿

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿
 עמוד 100).«(

הכנס את מפתח החירום למנעול בדלת¿
הנהג פנימה ככל האפשר.

סובב את מפתח החירום בכיוון השעון עד¿
.הסוף למצב 

לחצן הנעילה בדלתות שוקע מטה ודלת
הנהג נעולה.

ה מוחלטת  סגיר

ה מוחלטת של הדלתות ודלת תא המטעןסגיר
נועלת אותם  באופן אוטומטי אפילו אם הם

סגורים חלקית.

חוף את דה מוחלטת של דלת:לסגיר¿
ההדלת למנעולים עד לעצר הראשון. סגיר

המוחלטת תמשוך את הדלת לסגיר
מוחלטת.

ה מוחלטת של מכסה תא מטען:לסגיר¿
חוף קלות את מכסה תא המטען.ד

ה מוחלטת ימשוך את מכסהמאפיין סגיר
ה מוחלטת.תא המטען למצב סגיר
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מכסה תא המטען

   הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אם חפצים, מטען או ציוד אינם מאובטחים כהלכה

הם יכולים להחליק, להתהפך או להיזרק וכך לפגוע

כב. קיימת סכנה לפציעה בייחוד בעתבנוסעי הר

בלימה או שינויי כיוון פתאומיים.

אחסן תמיד חפצים כך שהם לא יוכלו להיזרק.

אבטח חפצים, מטען וציוד כנגד החלקה או

התהפכות לפני הנסיעה.

אם אנשים (בפרט ילדים) חשופים לחום או לקור

ה אזהר  
במשך פרק זמן ארוך, הם עלולים לספוג פציעות

חמורות ואף קטלניות. לעולם אל תשאיר אנשים

כב.גחה בר(במיוחד ילדים) ללא הש

 תא המטען נפתח בתנופה כלפי מעלה.מכסה

תאמכסה לכן וודא שיש מספיק מרווח מעל 
המטען.

 עמוד« תא המטען (מכסה מידות פתיחת 

.(764

תאל תשאיר את המפתח בתא המטען. אחר
כב כאשר אתה מחוץאתה עלול לנעול את הר

כב.לר

ה והוצאסובב את מפתח החירום בחזר¿
אותו.

וודא שכל הדלתות ומכסה תא המטען¿
נעולות.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.¿

כב בתהליך שתואר לעיל,אם אתה נועל את הר

כתדלתית פתח מילוי הדלק אינה נעולה. מער

כה.רהאזעקה לא נד

ה אזהר  
ב:תפקוד היפוך תנועה אינו מגי

כים ודקים, לדוגמה אצבעותלעצמים ר£
קטנות

הבשמונה הסנטימטרים האחרונים של הסגיר£

בר שתפקוד היפוך תנועה אינו יכולמשמעות הד
ה של מישהו במצב זה.למנוע לכיד

קיימת סכנת פציעה.

ה ודא שאף חלק של הגוף בטווחבעת הסגיר
ה.אזור הסגיר

אם מישהו נלכד:

 במפתח, אולחץ על לחצן £

חוק בדלת הנהג, אולחץ על מתג שליטה מר£

ה או נעילה במכסהלחץ על לחצן סגיר£
תא המטען, או

משוך את ידית מכסה תא המטען.£

  תפקוד היפוך תנועה

כסה תא המטען תפקוד היפוך תנועהלמ
אוטומטי. התפקוד פועל אם חפצים מוצקים

ה שלמפריעים או מגבילים את פעולת הסגיר
מכסה תא המטען.  אם מכסה תא המטען נעצר
במהלך הפתיחה, הוא יפתח שוב אוטומטית.
תפקוד היפוך תנועה אוטומטי הוא רק עזר ואינו

ת מכסהתחליף לערנות בעת פתיחת או סגיר
תא המטען.

מומלץ לאחסן מטענים בתא המטען. ראה
 עמוד 658).«הנחיות העמסה (
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פתיחה

ה ידנית מבחוץפתיחה וסגיר

 במפתח.לחץ על הלחצן ¿

.משוך את הידית ¿

דלת תא המטען נפתחת.¿

תמשוך את מכסה תא המטען למטה בעזר¿
.הידית 

ה חשמלית של תאכב עם סגירכלי ר
המטען:

חוף קלות את מכסה תא המטען.ד¿

ה חשמלית יסגור לגמרי אתתפקוד סגיר
המכסה.

הנח לדלת תא המטען ליפול לתוך המנעול.¿

ך, בלחיצה עלת הצורכב במידנעל את הר¿
 במפתח או באמצעותלחצן 

הסגיר

KEYLESS-GO )».(99 עמוד 

 בתאKEYLESS-GOאם יתגלה מפתח 
המטען, מכסה תא המטען לא יינעל.

ה אזהר  

ה חשמלית מבחוץ  פתיחה/סגיר

הערות בטיחות חשובות

ה אוטומטיתאברי גוף עלולים להילכד במהלך סגיר
של דלת או מכסה תא המטען. בנוסף ייתכן

ה אושאנשים, לדוגמה ילדים, יעמדו בטווח הסגיר
ה.ה במהלך תהליך הסגירייכנסו לטווח הסגיר
קיימת סכנת פציעה.

ה במהלךודא שאף אחד אינו נמצא בטווח הסגיר
ה.תהליך הסגיר

ת התהליך:השתמש באפשרויות הבאות לעציר

 במפתח.לחץ על לחצן £

חוק בדלת הנהג.לחץ על מתג שליטה מר£

ה או נעילה במכסה תאלחץ על לחצן סגיר£
המטען.

טען.משוך את הידית במכסה תא המ£

מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה. לכן,

וודא שיש מספיק מרווח לפתיחתם.

ניתן לראות את מידות הפתיחה של מכסה תא

 עמוד 764).«כב“ (המטען בסעיף ”נתוני ר

פתיחה

באפשרותך לפתוח את דלת תא המטען באופן

אוטומטי באמצעות המפתח או מידית במכסה

תא המטען.

 עללחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ¿

המפתח עד לפתיחתו של מכסה תא

המטען.

או

אם מכסה תא המטען אינו נעול, משוך¿

ושחרר את ידית הדלת.
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במכסה ה לחץ על לחצן סגירה: לסגיר¿
תא המטען.

חשמלית ומפתחה כב עם מאפיין סגירבכלי ר
KEYLESS-GO :כב נעולות,כאשר כל דלתות הר

אתה יכול בו�זמנית לסגור את מכסה תא
כב.המטען ולנעול את הר

במכסה תא המטען. ה לחץ על לחצן סגיר¿

 מזהה מפתחKEYLESS-GOאם מפתח 
כב, מכסה תא המטען ישארמחוץ לר

סגור.

 זיהה מפתח בתא המטעןKEYLESS-GOאם 

מתבצעת פתיחה מחדש של מכסה תא

המטען.

הסגיר

ה אזהר  

  פתיחה ללא ידיים

הערות בטיחות חשובות

כב עשויה להיות חמהכת הפליטה של הרמער

כת פתיחהמאוד. אם אתה משתמש במער

עללא ידיים, אתה עלול להיכוות אם תיג

כת הפליטה. קיימת סכנת פציעה. ודאבמער

תמיד שאתה מבצע תנועת רגל רק באזור

הגילוי של החיישנים.

כבחיצת הרר£

שימוש במכשיר התזה בלחץ גבוה£

כב. מהר’ודא שהמפתח לפחות 2 מ

הערות כלליות

 ופתיחה ללא ידיים,KEYLESS-GOבאמצעות 
אתה יכול לפתוח ולסגור את מכסה תא המטען
ללא שימוש בידיים. זה שימושי אם ידיך תפוסות.

להפעלה בצע תנועת בעיטה מתחת לפגוש.

.KEYLESS-GOשא עליך את מפתח £
 צריך להיות באזורKEYLESS-GOמפתח 

כב.הגילוי האחורי של הר

בעת ביצוע תנועת הבעיטה, ודא שאתה£
חקעומד על קרקע מוצקה ושיש מר

ת אתה עלולכב. אחרמספיק מאחורי הר
ח.לאבד שיווי משקל, לדוגמה על קר

וודא תמיד שאתה מבצע את פעולת£
.הבעיטה בטווח הגילוי של החיישנים 

כבחק של לפחות 30 ס“מ מהרעמוד במר£
בעת ההפעלה.

ע בפגוש בעת ביצוע הבעיטה.אל תיג£
ת, ייתכן שהחיישנים לא יפעלו כראוי.אחר

פתיחה ללא ידיים אינה פועלת כאשר£
המנוע פועל.

 נמצא באזורKEYLESS-GOאם מפתח £
, ניתןKEYLESS-GOהגילוי האחורי של 

להפעיל את פתיחה ללא ידיים. בשל כך,
מכסה תא המטען יכולים להיפתח באופן

לא מכוון, לדוגמה בעת:

,KEYLESS-GOאם המפתח באזור הגילוי של 

המצבים הבאים, לדוגמה, יוכלו לגרום לפתיחה

לא מכוונת של מכסה תא המטען.
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�קיפול פנימה והחוצה של תפוח
ה.הגריר

�בור וניתוק גרור.חי

�ה של מנשא אופנייםהתקנה והסר
המותקן מאחור.

�ה והעמסה של אופניים על מנשאהורד
אופניים המותקן מאחור.

� שאתה מניח משהו או מרים משהו
כבמאחורי הר

כב.� שאתה מנקה את אחורי הר

KEYLESS-GOאל תישא עליך את מפתח 

במצבים אלה. אתה יכול כך למנוע פתיחה
לא מכוונת של מכסה תא המטען.

בביכים סרם כתוצאה ממלח דלכלוך שנגר£
 עלול להגביל אתהחיישנים 

התפקודיות.

שימוש בפתיחה ללא ידיים עם רגל תותבת£
עלול להגביל את התפקודיות.

הפעלה

אם תחזיק את רגלך מתחת לפגוש למשך זמן

ב מדי, מכסה תא המטען לא ייפתח או ייסגר.ר

ה, חזור על תנועת הרגל מהרבר קוראם הד

יותר.

ה:ת הליך הפתיחה או הסגירלעציר
 מתחתהזז את רגלך באזור הגילוי £

לחיישן.

משוך את הידית החיצונית של מכסה תא£
המטען.

ה במכסה תאלחץ על לחצן הסגיר£
המטען.

 במפתח.לחץ על לחצן £

ת מכסה תא המטען נעצר:אם הליך סגיר

בעט שוב מתחת לפגוש ומכסה תא£
המטען ייפתח.

אם הליך פתיחת מכסה תא המטען נעצר:

בעט שוב מתחת לפגוש ומכסה תא£
המטען ייסגר.

ה אזהר  
ה אוטומטיתאברי גוף עלולים להילכד במהלך סגיר

של מכסה תא המטען. בנוסף אנשים, לדוגמה

ה או ייכנסו לטווחילדים, ייתכן שיעמדו בטווח הסגיר

ה. קיימת סכנתה במהלך תהליך הסגירהסגיר

פציעה.

ה במהלךודא שאף אחד אינו נמצא בטווח הסגיר

ה.תהליך הסגיר

ת התהליך:השתמש באפשרויות הבאות לעציר

 במפתח.לחץ על לחצן £

חוק בדלת הנהג.לחץ על מתג שליטה מר£

ה או נעילה במכסהלחץ על לחצן סגיר£

תא המטען.

משוך את הידית במכסה תא המטען.£

 פתיחה אוטומטית מבפנים

הערות בטיחות חשובות

בצע תנועת בעיטהה: לפתיחה/סגיר¿
 מתחתברגלך באזור גילוי החיישן 
ה בעת שמכסהלפגוש. יישמע צליל אזהר

תא המטען ייפתח או ייסגר.

אם מכסה תא המטען אינו נפתח לאחר¿
חכה כעשר שניות ואזמספר ניסיונות: 

העבר שוב את רגלך מתחת לפגוש.
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שחרור נעילת מכסה תא המטען

(מפתח חירום)

מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה ולאחור,

לכן וודא שיש מרווח מספיק מרווח לפתיחתו.

אם לא ניתן יותר לפתוח את תא המטען

KEYLESS-GOבשימוש במפתח או במפתח 

או פתיחה ללא ידיים, השתמש במפתח חירום.

ביטולאם אתה משתמש במפתח חירום ל

נעילה ולפתיחה של מכסה תא המטען,

בה תופעל. לנטרולכת אזעקה נגד גנימער

 עמוד 94).«האזעקה (

הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח¿

 עמוד 100).«(

הכנס את מפתח החירום למנעול במכסה¿

ה.תא המטען עד לעציר

מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה. לכן
וודא שיש מספיק מרווח לפתיחתו.

ניתן לראות את מידות הפתיחה של מכסה תא

 עמוד 764).«(כב“ המטען בסעיף ”נתוני ר

הפתיחה וסגיר

בניתן לפתוח את מכסה תא המטען ממוש
כב נייח ואינו נעול.הנהג כשהר

משוך את מתג ההפעלהלפתיחה: ¿
עד חוק של מכסה תא המטען מר

לפתיחה של מכסה תא המטען.

חוק לחץ את מתג ההפעלה מרה : לסגיר¿
 עד שמכסה, עבור מכסה תא המטען

תא המטען ייסגר.

ת של תא המטען  נעילה נפרד

ת של תא המטען זמיןתפקוד נעילה נפרד
במספר ארצות.

אתה יכול לנעול את תא המטען בנפרד. אם
כזית, תאכב מנעילה מראתה משחרר את הר

המטען יישאר נעול ולא יהיה ניתן לפתיחה.

ת של תאלהפעלת תפקוד נעילה נפרד

המטען:

סגור את מכסה תא המטען.¿

פתח את תא הכפפות.¿

.הזז את המתג למצב ¿

כזית, תאכב משוחרר מנעילה מראם הר

המטען יישאר נעול.

אתה יכול גם לנעול את תא הכפפות

 עמוד 659).«(

ת של תא המטען:הפסקת פעולת נעילה נפרד

פתח את תא הכפפות¿

.הזז את המתג למצב ¿

כב מתבטלת, גםכזית של הראם נעילה מר

נעילת תא המטען תבוטל.
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ברי גוף עלוליםבעת פתיחת חלונות הצד, אי

ת הדלת כאשר החלונותלהילכד בין החלון למסגר

נעים. קיימת סכנת פציעה.

ע בחלונות הצד במהלךוודא שאף אחד אינו נוג

פתיחתם. אם נלכד מישהו, שחרר את המתג או

ת של חלון הצד.ה חוזרמשוך שוב את המתג לסגיר

חלונות צד

  הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  

ת החלונות וודא ששום חלק בגוף לאבעת סגיר

בת החלון ונתון לסכנת הילכדות. קיימתנמצא בקר

סכנה לפציעות.

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה סוגר את

חלונות הצד. אם נלכד מישהו, שחרר את המתג

או לחץ את המתג שוב, לפתיחת חלון הצד מחדש.

ה אזהר  
ת חלונות הצד  פתיחת וסגיר

תגים לכל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג.מ

קיים גם מתג בכל דלת עבור חלון הצד המתאים.

למתגים בדלת הנהג יש עדיפות.

ה אזהר  
ב:ה אוטומטי אינו מגיתפקוד מניעת לכיד

כים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעותלגופים ר£

קטנות

הב�4 מ“מ אחרונים של תנועת הסגיר£

במהלך איפוס£

ה ידנית של חלון הצד מיד לאחרבעת סגיר£

היפוך אוטומטי

בר היא שתפקוד ההיפוך אינו יכולמשמעות הד

למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.

ת החלון וודא ששום חלק בגוף לא נמצאבעת סגיר

בסמוך לחלון. אם מישהו נלכד, לחץ על המתג

כדי לפתוח את החלון שוב.

ה  תפקוד מניעת לכיד

החלונות הצד הותקן תפקוד מניעת לכידב

אוטומטי. אם חפץ כלשהו חוסם או מגביל את

ה, החלון נפתח שובתנועת החלון במהלך סגיר

ה אוטומטי הואאוטומטית. תפקוד מניעת לכיד

בד ועליך להקדיש את מלואתפקוד עזר בל

ת החלונות.בך בעת סגירתשומת ל

ה אזהר  
ילדים עלולים להיפצע, אם הם יפעילו את חלונות

גחה.כב ללא השהצד, במיוחד אם הושארו בר

קיימת סכנה לפציעות.

הפעל את מאפיין השליטה בחלונות האחוריים.

כב, תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון¿

. ככל שניתן למצב ממצב 

נעילת תא המטען מתבטלת.

ה למצב סובב את מפתח החירום בחזר¿

והוצא אותו.

הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.¿

 עמוד 99) מכסה«כב  (כשאתה נועל את הר

תא המטען ננעל גם כן.
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 במנעול2או  1 סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה

לחץ על המתג המתאים.לפתיחה ידנית: ¿

 לחץ את המתג התואםלפתיחה מלאה:¿
ת ההתנגדות. מופעלת פתיחהמעבר לנקוד

אוטומטית.

משוך את המתג המתאים.ה ידנית: לסגיר¿

 משוך את המתג התואםה מלאה:לסגיר¿
הת ההתנגדות. מופעלת סגירמעבר לנקוד

אוטומטית.

לחץ/ה מלאה: ת פתיחה/סגירלעציר¿
משוך שוב את המתג התואם

תאם אתה לוחץ על המתג מעבר לנקוד

ה. ניתןההתנגדות, מתחיל תהליך פתיחה/סגיר

להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה שנייה.

אתה יכול להמשיך להפעיל את חלונות הצד לאחר

בוי המנוע או הוצאת המפתח. תפקוד זה נשארכי

פעיל למשך חמש דקות או עד שאחת הדלתות

מיות נפתחת.הקד

לא ניתן להפעיל את חלונות הצד האחוריים

באמצעות המתג שלהם, כאשר מאפיין השליטה

 עמוד 83).«בחלונות הצד מופעל (

ה של וילונות השמשראה מידע על פתיחה וסגיר

 עמוד«הנגללים של חלונות הצד האחוריים (

.(669

  מאפיין פתיחת נוחות

כלליות הערות

כב לפני הנסיעה.ניתן לאוורר את הר

את מאפיין “פתיחת נוחות“  ניתן להפעיל רק

בתב להיות בקרבאמצעות המפתח. המפתח חיי

כב.הר

ביצוע בו�כדי לעשות זאת השתמש במפתח ל

זמנית של הפעולות הבאות:

כב.ביטול נעילת הר£

פתיחת חלונות הצד.£

מי הנפתח ושל וילונותפתיחה של הגג הפנור£

השמש הנגללים.

ב הנהגהפעלת אוורור למוש£

ת נוחות  מאפיין סגיר

ה אזהר  

ת נוחות פעיל, חלקי גוף עשוייםכשמאפיין סגיר
ת החלון והגג הנפתח. קיימתלהילכד בעת סגיר

סכנת פציעות.

מי שמאליקד

מי ימניקד

אחורי ימני

אחורי שמאלי

מאפיין פתיחת נוחות

 עדלחץ לחיצה רצופה על הלחצן ¿

מי הנפתח יגיעושחלונות הצד והגג הפנור

למצב הרצוי.

מיאם וילונות השמש הנגללים של הגג הפנור

הנפתח סגורים, וילונות השמש הנגללים

ייפתחו תחילה.

 עד לחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
מי הנפתח נמצאיםשחלונות הצד והגג הפנור

במצב הרצוי.

כדי להפסיק את פתיחת הנוחות:¿
.שחרר את הלחצן 

בטיחות חשובות הערות
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איפוס חלונות הצד  

ב לאפס את חלון הצד, אם אינו נסגראתה חיי
באופן מלא.

סגור את כל הדלתות.¿

 במנעול2או 1 סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

המשוך את המתג המתאים בלוח הבקר¿
בדלת, עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.

 עמוד 113).«(

אחוז את המתג משוך למשך שניה אחת¿
נוספת.

אם חלון הצד נפתח מעט שוב:

המשוך מיד את המתג המתאים בלוח הבקר¿
בדלת, עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.

 עמוד 113).«(

בצע בו�זמניתכב ניתן לכאשר אתה נועל את הר
את הפעולות הבאות:

ת חלונות הצדסגיר£

מי הנפתחת הגג הפנורסגיר£

מי מחליק, באפשרותךכב עם גג פנורבכלי ר
גם לסגור את ווילונות השמש הנגללים.

ראה הערות על תפקוד היפוך אוטומטי עבור:

 עמוד 113).« (חלונות הצד £

 עמוד« (מי הנפתחהגג הפנור£

.(118

שימוש במפתח

 עדלחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
מי הנפתח ייסגרושחלונות הצד והגג הפנור

באופן מלא.

מי הנפתחוודא שכל חלונות הצד והגג הפנור¿
סגורים.

מי מחליק:כב עם גג פנורבכלי ר

 עדלחץ לחיצה רצופה על לחצן  ¿
שוילונות השמש הנגללים של הגג

מי נסגרים.הפנור

ת נוחות:ת סגירלעציר¿
 .שחרר את לחצן 

KEYLESS-GO ה� שימוש במפתח

על ידית הדלת, עד ע במשטח החיישן ג¿

מי יהיושכל חלונות הצד והגג הפנור

סגורים באופן מלא.

. ע רק במשטח החיישן וודא שאתה נוג

מיוודא שכל חלונות הצד והגג הפנור¿

סגורים.

על ידית הדלת, עד ע במשטח החיישן ג¿

שוילונות השמש הנגללים של הגג

מי נסגרים.הפנור

 שחרר אתת נוחות:ת סגירלעציר¿

 על ידית הדלת.משטח החיישן 

כבב להיות מחוץ לר חייKEYLESS-GOמפתח 

בות להיות סגורות.וכל הדלתות חיי

ה כשהמאפיין הנ“לעקוב במהלך כל תהליך הסגיר
ה וודא ששום חלק בגוף לא נלכדפעיל. בעת הסגיר

ה.באזור הסגיר
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אחוז את המתג לחוץ למשך שניה נוספת.¿

אם חלון הצד הרלוונטי נותר סגור לאחר¿
שחרור הלחצן, חלון הצד אופס באופן נכון.

בים הנזכרים לעיל שוב.ת,  חזור על השלאחר
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פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

ה אזהר  

מי נפתחגג פנור

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ה של הגג הנפתח, עשוייםבעת פתיחה או סגיר

בת האזור.להילכד בו חלקי גוף שנמצאים בקר

בת האזורוודא ששום חלקי גוף לא נמצאים בקר

ה של הגג הנפתח.בזמן הפתיחה או הסגיר

אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מיד או£

תקלות אפשריות בחלונות הצד 

ה זהבי. במקראם אתה סוגר את חלון הצד מיד לאחר החסימה או האיפוס, החלון נסגר בכוח מוגבר או מר

תה. מצב זה יוצר סכנה מוגברה, לכן חלקי גוף עשויים להילכד באזור הסגירלא יפעל תפקוד מניעת לכיד

לפציעות חמורות ואף קטלניות.

ה, שחרר את הלחצן או לחץ עליו שוב כדיה. כדי לעצור את הסגירוודא שאין שום חלקי גוף באזור הסגיר

לפתוח את החלון.

ה אזהר  

בת החסימה.הסר את סי¿

סגור את חלון הצד.¿

ה ונפתח מעט מחדש:אם חלון צד נחסם במהלך סגיר

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג המתאים שוב עד¿
ת חלון הצד.לסגיר

חלון הצד ייסגר בכוח מוגבר.

ה, ונפתח מחדש מעט שוב:אם חלון הצד נחסם שוב במהלך הסגיר

מיד לאחר שהחלון נחסם, משוך את המתג המתאים שוב, עד¿
שחלון הצד ייסגר.

ה.חלון הצד נסגר ללא תפקוד מניעת לכיד

מיפרק זה המונח “גג נפתח“, מתייחס ל ”גג פנור

נפתח“.

לא ניתן לסגור חלון צד
מכיוון שמסילת החלון
חסומה על�ידי עצמים

זרים, כגון, עלים.

לא ניתן לסגור חלון צד
ואתה לא יכול להבחין

בה.בסי

במהלך פעולה אוטומטית, לחץ על הלחצן£

הה בכל כיוון שהוא, הפתיחה או הסגירבקצר

ייעצרו.

ילדים עלולים להיפצע אם הם יפעילו את הגג

גחה.הנפתח, במיוחד אם הם נשארו ללא הש

קיימת סכנת פציעה.

ב אתקח תמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוז

ב אותו לזמן קצר.כב, אפילו אם אתה עוזהר

גחה.כב ללא השלעולם אל תשאיר ילדים בר 
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ה אזהר  
ם או מונמךבמהירויות גבוהות הגג הנפתח מור

אוטומטית מאחור. אנשים עלולים להילכד.

קיימת סכנת פציעה. וודא שאף אחד לא נמצא

כבב התנועה של  הגג הנפתח בעת שהרבנתי

בנסיעה.

אם מישהו נלכד, הפחת מיד את המהירות, תוך

ב לתנאי התנועה. הגג הנפתחמתן תשומת ל

ייפתח שוב למצבו המקורי.

אם הגג הנפתח אינו מתרומם לגמרי אתה יכול

להרימו באמצעות המתג.

ה אזהר  
ב:ה אינו מגיתפקוד מניעת לכיד

כים, קלים ודקים, לדוגמה אצבעותלגופים ר£

קטנות

הב�4 מ“מ אחרונים של תנועת הסגיר£

במהלך איפוס£

ה של הגגתפקוד מניעת לכיד

הנפתח

ההגג הנפתח  מצויד בתפקוד מניעת לכיד

אוטומטי. אם חפץ חוסם או מגביל את הגג

ה, הגג נפתח שוב באופןהנפתח במהלך הסגיר

ה הואאוטומטי. עם זאת, תפקוד מניעת הלכיד

בד, ולכן עליך להקדיש את מלואכלי עזר בל

ה.בך לתהליך הסגירתשומת ל

מההר

פתיחה

ה/הנמכהסגיר

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

בכיוון את המתג  חוף משוך או ד¿

המתאים.

תהמתג מעבר לנקוד אם אתה לוחץ על 

ה אוטומטיתההתנגדות, תהליך פתיחה/סגיר

מתחיל, בהתאם לכיוון. ניתן להפסיק את

הפעולה האוטומטית בלחיצה נוספת.

ם מאחור, הוא מונמךאם הגג הנפתח מור

אוטומטית במהירויות גבוהות, כתוצאה מכך

כב.מת הרעש ברפוחתת ר

מי נפתחפנור גג תלעפה  

הפתיחה וסגיר

, רק אם איןהנפתחמי הפנורהגג פתח את 
ת עלולותח. אחרברות שלג וקרעליו הצט

חש תקלות.להתר

בלוט מהגגאל תאפשר לעצם או פריט ל
ם נזק לאטמים.ת עלול להיגרהנפתח. אחר

בד רעשי רוח רגילים,כאשר הגג הנפתח פתוח, מל

מיםעשויים להישמע רעשים מתהודות. הם נגר
כב. שנה את מצבמתנודות לחץ קלות בפנים הר

הגג הנפתח או פתח מעט חלון צד, כדי להפחית

בטל את הרעשים הללו.או ל

ה ידנית של הגג הנפתח  מיד לאחרבעת הסגיר£

היפוך אוטומטי

ה אינובר היא שתפקוד מניעת לכידמשמעות הד

יכול למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.

ה וודא ששום חלק בגוף לא נמצאבעת הסגיר

ה. אם מישהו נלכד:בסמוך לאזור הסגיר

שחרר את המתג מיד או£

במהלך פעולה אוטומטית, לחץ על הלחצן£

ה בכל כיוון שהוא.בקצר

ה תיעצר.הסגיר
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ם כאשר המנוע כבוית גשמאפיין סגיר

 במנעול ההצתה או0אם המפתח נמצא במצב 
שהוא הוסר, ייסגר הגג הנפתח באופן אוטומטי

בתנאים הבאים:

םת גשאם מתחיל לרד£

בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות£

לאחר 6 שעות£

אם קיימת תקלה באספקת החשמל,£

מי הנפתחחלקו האחורי של הגג הפנור
כב.נשאר פתוח כדי לאוורר את הר

הגג הנפתח אינו נסגר בתנאים הבאים:

ם מאחור.אם הוא מור£

אם הוא חסום.£

ם על השמשהם לא מבחין בגשחיישן הגש£
כב נמצא מתחתמית. לדוגמה אם הרהקד

לגשר.

ם נתקל הגג הנפתחת הגשאם בעת סגיר
ה זה מאפייןבמכשול הוא יפתח מעט. במקר

ם אינו פעיל.ת הגשסגיר

אתה יכול להמשיך להפעיל את הגג הנפתח
לאחר הפסקת פעולת המנוע, או הוצאת
המפתח. תפקוד זה נותר פעיל במשך חמש

מית.דקות, או עד שתפתח דלת קד

לא ניתן לפתוח את גג הנפתח אם מותקן גגון

כב, אתהמטען. כדי לאפשר אוורור של פני הר

יכול להרים את הגג הנפתח.

ע עם גגון המטען המאושר על ידיאם נוצר מג

ס בנץ, הגג הנפתח מונמך במקצת אבלמרצד

ם מאחור.נשאר מור

כב מפני אורוילון השמש הנגלל מגן על פנים הר
השמש. ניתן לפתוח או לסגור את שני וילונות

בד, כאשר הגג הנפתחהשמש הנגללים ביחד בל
סגור.

ה של וילון השמשתפקוד מניעת לכיד
הנגלל

וילונות השמש הנגללים מצוידים בתפקוד מניעת
ה אוטומטי. אם חפץ מוצק חוסם או מגביללכיד

תו, הווילון נפתח שובאת הווילון הנגלל בעת סגיר
הבאופן אוטומטי. עם זאת, תפקודי מניעת לכיד

בד, ולכן עליך להקדיש את מלואהוא כלי עזר בל
ה של ווילון השמשבך לתהליך הסגירתשומת ל

הנגלל.

ה אזהר  

 הפעלת וילונות השמש הנגללים
 של הגג הנפתח

הערות בטיחות חשובות

ה של וילון השמש, חלקי גוףבעת פתיחה או סגיר

ת של הגגעשויים להילכד בין הווילון למסגר

הנפתח. קיימת סכנת פציעות.

ה וודא שאין חלקי גוף באזור הווילון.בעת סגיר

אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מייד או£

לחץ על המתג בכל כיוון שהוא במהלך פתיחה/£

ה אוטומטית.סגיר

ה ייעצר.תהליך פתיחה/סגיר

הבטל ידנית את הסגיראתה יכול ל

האוטומטית. לחץ או משוך את לחצן 

בכל כיוון.

ת של הגג הנפתח, לחץ על מתגמה חוזרלהר

ם נשארת גש מאפיין סגיר.בכיוון  

פעיל.

ם בעת נהיגהת גשמאפיין סגיר

םם, הגג הנפתח המורת גשאם התחיל לרד

מונמך אוטומטית מאחור בעת נסיעה.

הגג הנפתח מונמך בהתאם:

כבלמהירות הר£

ם.ולעוצמת הגש£
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ה אזהר  
כים, קליםב לגופים רה אינו מגיתפקוד מניעת לכיד

ודקים כגון אצבעות קטנות.

ה אינובר היא שתפקוד מניעת לכידמשמעות הד
יכול למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.

קיימת סכנת פציעה.

ה וודא ששום חלק בגוף לא נמצאבעת הסגיר
באזור הגלילה של וילון השמש. אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מיד או£

ה/פתיחה אוטומטית, לחץבמהלך תהליך סגיר£
ה בכל כיוון שהוא.על הלחצן בקצר

ה נפסק.תהליך הסגיר

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

. בכיוון לחץ את המתג ¿

מי נפתח, ולאחרוילון השמש הנגלל הקד

ם.מכן הגג הנפתח מור

. בכיוון משוך את המתג ¿

לפתיחה

לפתיחה

הלסגיר

ה רקמי ניתן לסגירוילון השמש הנגלל הקד

שהגג הנפתח סגור.

של וילון השמש הנגללה פתיחה וסגיר
מיהקד

מי נפתחוילון השמש הנגלל הקד

. בכיוון משוך את המתג ¿

מי נסגרוילון השמש הנגלל הקד

 או מושךאם אתה לוחץ על  המתג 
ת ההתנגדות, תהליךאותו מעבר לנקוד

ה אוטומטית מתחיל, בהתאםפתיחה/סגיר
לכיוון. ניתן להפסיק את הפעולה

האוטומטית בלחיצה נוספת.

ת וילון השמש הנגלל האחוריפתיחת וסגיר

הפעלה מקדימה

לחץ על לחצן ה: לפתיחה או סגיר¿

וילון השמש הנגלל האחורי נפתח או נסגר

באופן מלא.

.לחץ שוב על לחצן ה: לעציר¿

ב ראשית לפתוח או לסגור באופן מלאאתה חיי

את וילון השמש הנגלל, לפני הזזתו בכיוון

האחר.

הפעלה מתא הנוסעים האחורי
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מי נפתחפוס של הגג הפנוראי
ושל ווילונות השמש הנגללים

פוס של הגג הנפתח או  וילון השמש הנגללאי

מיהקד

איפוס וילון השמש האחורי

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

ההצתה.

עדמשיכה רציפה   משוך את המתג¿

שהוילון האחורי ייסגר באופן מלא.

 לחוץ לשניה נוספת.החזק את מתג ¿

 וודא שוילון השמש האחורי נפתח או נסגר¿

 עמוד 120).«(במלואו שוב 

בים לעיל.ת, חזור על השלאחר¿

 לחץ או משוך אתה ידנית:לפתיחה/סגיר¿

ת ההתנגדות והחזקעד לנקוד המתג 

אותו עד שוילון השמש הנגלל האחורי הגיע

למיקום הרצוי.

לחץ או משוךה מלאה: לפתיחה/סגיר¿

ת ההתנגדותמעבר לנקוד את הלחצן 

ושחרר אותו.

מי הנפתח ואת וילונותאפס את הגג הפנור

השמש הנגללים אם הם אינם נעים באופן חלק.

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
ההצתה.

 משיכה רציפה עדמשוך את המתג ¿

עד שהגג ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד

מי הנפתח ייסגר באופן מלא.הפנור

 לחוץ לשניה נוספת.החזק את מתג ¿

 משיכה רציפה עדמשוך את המתג  ¿

 עד שוילון,ת ההתנגדות בכיוון החץ לנקוד
מי ייסגר באופן מלא.השמש הקד

 לחוץ לשנייה החזק את המתג ¿

נוספת.

 עמוד 118), ושוילון«וודא שהגג הנפתח (¿
עמוד 120)  ניתנים« מי (השמש הקד

ה באופן מלא.לפתיחה ולסגיר

בים לעיל.ת, חזור על השלאחר¿
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ה אזהר  

תקלות אפשריות בגג הנפתח מחליק

בי. תפקודאם תסגור את הגג הנפתח מיד לאחר שנחסם או אופס,  הגג הנפתח נסגר בכוח מוגבר או מר

ת לפציעות חמורות אוה וליצור סכנה מוגברה אינו פעיל. חלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירמניעת לכיד

קטלניות.

ה.וודא שאין שום חלקי גוף באזור הסגיר

אם מישהו נלכד:

שחרר את המתג מיידית או£

ה אוטומטיתלחץ את המתג בכל כיוון במהלך תהליך פתיחה/סגיר£

ה נעצר.תהליך הסגיר

לא ניתן לסגור את הגג
הנפתח ואתה לא מבחין

בה.בסי

פתרון ¿בות אפשריות/ תוצאות ו� בעיה                                     סי

ה ונפתח מעט מחדש:אם הגג הנפתח נחסם במהלך סגיר

 בלוחמיד לאחר שהגג הנפתח נחסם, משוך את המתג ¿
ת ההתנגדות והחזק אותו, עד שהגגה העילי עד לנקודהבקר

הנפתח נסגר.

הגג הנפתח ייסגר בכוח מוגבר.

ה ונפתח מעט מחדש:אם הגג הנפתח נחסם שוב במהלך סגיר

 עדמיד לאחר שהגג הנפתח נחסם, משוך את המתג ¿
ת ההתנגדות והחזק אות עד שהגג הנפתח נסגר.לנקוד

ה.הגג הנפתח ייסגר ללא מאפיין מניעת לכיד
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ב הנהגכוונון נכון של מוש

ב הנהגכוונון נכון של מוש

  מידע שימושי

רטי מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

בעים לכוונוני מושציית להערות הבטיחות הנוג
) � עמוד 125).«ב

מכוונן באופן נכון ב וודא שהמוש¿
 עמוד 126).«(

ב, וודא כי:כאשר אתה מכוונן את המוש

חוק ככל האפשר מכרית האוויראתה ר£
של הנהג.

בה זקופה רגילה.ב בתנוחת ישיאתה יוש£

ת הבטיחותאתה מסוגל להדק את חגור£
כהלכה.

כווננת את משענת הגב למצב זקוף£
כמעט לחלוטין.

כיךב כך שירבעת את זווית המושק£
נתמכות בעדינות.

אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.£

בדוק  אם משענת הראש מכווננת כהלכה.¿
בבדיקתך זו, וודא שכווננת את משענת

כז משענת הראש תומךהראש כך שמר
בחלק האחורי של ראשך בגובה העיניים.

ציית להערות הבטיחות אודות כוונון גלגל¿
 עמוד 143).«הגה (

מכוונן כהלכה גלגל ההגה וודא ש¿
 עמוד 143).«(

כאשר אתה מכוונן את גלגל ההגה וודא כי:

אתה יכול לאחוז בגלגל ההגה כשזרועותיך£
כפופות מעט.

אתה יכול להזיז את רגליך בחופשיות.£

אתה יכול לראות בבירור את התצוגות£
בלוח המחוונים.

ציית להערות הבטיחות אודות חגורות¿
 עמוד 65).«הבטיחות (

ת הבטיחותת כהלכה את חגורבדוק  אם חגר¿
 עמוד 66).«( 

ת הבטיחות להיות:על חגור

ב גופך.בית סמועבר£

ך אמצע הכתף.רת דמועבר£

כיים ומהודקת.מנותבת באזור אגן היר£

ה אזהר  
כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר

הנהיגה אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£
או את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

ב כך סכנת תאונה.קיימת עק

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

S-97-152 17/06/14, 4:52 PM124



125
ש

מו
ת

או
מר

 ו
ה

הג
ל 

לג
 ג

ם,
בי

ביםמוש

ביםמוש

 הערות בטיחות חשובות

בים, הם עלוליםאם ילדים מכוונים את המוש

כב.גחה ברלהילכד, בפרט אם הושארו ללא הש

קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

כב במהלך הנהיגהאתה עשוי לאבד שליטה על הר

אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£

או את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

ב כך סכנת תאונה.קיימת עק

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש

ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות,  ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ב ברשלנות, אתהאם אתה מכוונן את גובה המוש
או נוסעים אחרים עלולים להילכד ולהיפצע
כתוצאה מכך. במיוחד ילדים שעלולים ללחוץ ללא

ביםכוונה על לחצני הכוונון החשמלי של המוש
ולהילכד.

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

ה אזהר  

לפני תחילת הנסיעה, כוונן את המראה¿
הפנימית ואת המראות החיצוניות  כדי

ך ושלרשתהיה לך ראות טובה של הד
 עמוד 147).«התנועה (

 שמור אתכב עם תפקוד זיכרון:כלי ר¿
ב, גלגל ההגה והמראותרות המושהגד

ב אתה או נוסע אחר עלולים להילכדבעת כוונון מוש עמוד 149).«החיצוניות (

ב, לדוגמה. קיימת סכנת פציעות.במסילת המוש

ב פנוי לגמרי בעת כוונוןוודא שאזור תזוזת המוש

ב.המוש

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית

שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.

ת לפציעה באזור הראשטמונה בכך סכנה מוגבר

ה של תאונה או בלימת פתע,והצוואר במקר

לדוגמה.

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש. לפני

כז המשענת תומך בחלקתחילת נסיעה וודא שמר

האחורי של ראש שהנוסע בגובה העניים.

ה אזהר  
ת הבטיחות לא מספקת את ההגנה הייעודיתחגור

שלה אם משענת הגב לא נמצאת במצב זקוף.

בעת בלימה או תאונה, אתה עלול להחליק מתחת

ה ולספוג פגיעה באזור הבטן או הצוואר,לחגור

למשל. קיימת אפשרות להיפצע באופן חמור או

קטלני.

ב כהלכה לפני תחילת הנסיעה.כוונן את המוש

תמיד וודא שמשענת הגב נמצאת במצב זקוף.

בים וודא שידיך או חלקי גוףבעת הזזת המוש

אחרים אינם נמצאים מתחת לידית המכלול של

ב.כת כוונון המושמער

בים,בים ולחימום המושכדי למנוע נזק למוש

ה במידע הבא:עיין בקפיד

בים. אם נשפכו נוזליםאל תשפוך נוזלים על המוש£

ם האפשרי.בש אותם בהקדבים, ייעל המוש

בים לחים או רטובים, אל תפעילאם כיסויי המוש£

בים. אין להשתמש בחימוםאת חימום המוש

בים.בוש המושבים ליימוש

בים כפי המומלץ בפרקנקה את כיסויי המוש£

כב“.“טיפול בפנים הר
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גובה משענת הראש

כוונון משענת הראש לפנים ולאחור

בגובה המוש

בזווית כרית המוש

בך המושאור

ב לפנים ולאחורכוונון המוש

זווית משענת הגב

ב הנוסע מופעל , מוש®PRE-SAFEאם 
םמי ינוע למצב טוב יותר, אם הוא היה קודהקד

 עמוד«לכן במצב פחות טוב או לא בטוח (
.(92

בביעות המושאתה יכול לשמור את ק

ביםכוונון  המוש 

כב עם משענות ראש רגילות אוכלי ר
משענות ראש מפוארות

בבים. אל תציאל תוביל מטענים כבדים על המוש£

בים, לדוגמה סכינים,עצמים חדים על כריות המוש

בתבים יכולים לשמסמרים או כלים. על המוש

ת האפשר.בד, במידנוסעים בל

ב פועל, אל תכסה אתכאשר חימום המוש£

ב בחומרי בידוד, לדוגמה שמיכות, מעילים,המוש

ביב ילדים או מושב, מושתיקים, כיסויי מוש

הגבהה.

בים, וודא שאין חפציםכאשר אתה מזיז את המוש
ת אתהבים. אחרבאזור הרגליים או מאחורי המוש

לחפצים.בים ו/או עלול לגרום נזק למוש

 עמוד 149).«באמצעות תפקוד זיכרון (

כב עם מאפיין העמסת מטענים ארוכיםבכלי ר
ותפקוד זיכרון: אם תקפל כלפי מטה את

בב האחורי, המושמשענת הגב של המוש
תמי המתאים ממול ינוע מעט לפנים במידהקד
ך.הצור

ב מוזזכב עם תפקוד זיכרון: כאשר מושבכלי ר
לפנים או לאחור, משענת הראש נעה למעלה

או למטה באופן אוטומטי.

כב עם משענות ראש ”כוונון קל“כלי ר
מפוארות

גובה משענת הראש

כוונון משענת הראש לפנים ולאחור

בגובה המוש

בזווית כרית המוש

בך המושאור

ב לפנים ולאחורכוונון המוש

זווית משענת הגב

ב הנוסע מופעל , מוש®PRE-SAFEאם 
םמי ינוע למצב טוב יותר, אם הוא היה קודהקד

 עמוד 92).«לכן במצב פחות טוב או לא נוח (

בביעות המושאתה יכול לשמור את ק
 עמוד 149).«באמצעות תפקוד זיכרון (

ב הגדול ביותר,רות מושכדי לאפשר טווח הגד

ב מפעילים אוטומטיתמספר תפקודי כוונון מוש

ב אחרים.תפקודי כוונון מוש

גובה משענת הראש מכוונן באופן אוטומטי

ב או אתבעת שאתה מכוון את גובה המוש

המיקום לפנים ואחור.
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גובה משענת הראש

כוונון משענת הראש לפנים ולאחור

זווית כרית משענת הגב
בב המשולך המושזווית ואור

בב המשולך המושזווית ואור

ביםאתה יכול לכוונן באופן חשמלי רק את מוש
הקיצוניים האחוריים.

בים  האחוריים עם הדום לרגלייםכוונון  המוש

בים  האחורייםכוונון  המוש 

בים  האחורייםכוונון  המוש

כוונון לפנים אחור של משענות הראש מכוון

אוטומטית כאשר מכווננים את משענת הגב.

גובה משענת הראש

כוונון משענת הראש לפנים ולאחור

זווית כרית משענת הגב

בב במשולך המושזווית ואור

בב המשולך המושזווית ואור

זווית הדום

ך הדוםאור

כב עםב האחורי עם הדום זמין רק בכלי רהמוש

בי מנהלים“.בסיס גלגלים ארוך המצוידים ב“מוש

ב רגיל (ללא הדום) ללחצן מצביכב עם מושבר

זווית הדום אין כל תפקוד.

ב האחורי עם הדוםכב, המושבהתאם לאבזור הר

יכול להיות בצד הנוסע הימני או בשני הצדדים.

ביםכב עם בסיס גלגלים ארוך, מושבכלי ר

אחוריים עם הדום וחבילת נהג בוס, נוסף משענת

רגליים הממוקמת מתחת למשענת הגב של

 עמוד 128).«(מי ב הקדהמוש

הההדום מתקפל אם יש עליו עומס יתר. במקר

ב אותו.זה קפל כלפי מעלה ושל

ת תנוחת ההטיהרהגד

כב עם בסיס גלגליםתפקוד זה זמין בכלי ר

ארוך

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא

 עמוד 83).«(האחורי לנטרול התפקוד 

בוהחזק עד שהמוש לחץ על הלחצן  ¿

הגיע למצב הטיה.

בב האחורי נע למצב הטייה, ומושהמוש

מי נכנס למצב של ”נהגהנוסע הקד

משענת הרגליים עמוד 131). «(בוס“

מי.ב הנוסע הקדיוצאת מתחת למוש
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אתה יכול לצאת מתנוחת ההטיה ולהתאים
ב באמצעות:את מיקום המוש

קריאה למיקום שמור באמצעות לחצני£
 עמוד 150).« (2 ו� 1הזיכרון 

«ב לתנוחה הרצויה (כוונון ידני של המוש£
עמוד 126).

ב לא תמידת הטיית מושרהצעדים להגד

מבוצעים בו זמנית.

הה של עומס יתר. במקרההדום מתקפל במקר
ב אותו.זה קפל כלפי מעלה ושל

מיב הנוסע הקדכוונון מוש

ב הנהגממוש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
מיים ממוקמים קרוב מיד ללוחבים הקדאם המוש

מיותהמחוונים או לגלגל ההגה, כריות האוויר הקד
עשויות לגרום לפציעה נוספת לנוסעים מקדימה.

ת לפציעה ואף לפציעהקיימת סכנה מוגבר
קטלנית.

מיים כך שהםבים הקדכוונן תמיד את המוש
מיות.חוקים ככל האפשר מכריות האוויר הקדר

ביםבנוסף הקפד על ההוראות כיצד לכוונן מוש
כראוי.

ה אזהר  
ב הם עלולים להילכד,אם ילדים יכווננו את המוש

כת ריסון. קיימתבייחוד אם אינם קשורים במער
סכנת פציעה.

כב קח תמיד את המפתח איתךבת הרבעת עזי
כב. לעולם, אל תשאיר ילדים ללאונעל את הר

כב.גחה ברהש

ה אזהר  
כב האחריםב, אתה ונוסעי הרבעת כוונון מוש

ב.עלולים להילכד, לדוגמה במסילות או במוש
קיימת סכנת פציעה.

ב, ודא שאף אחד אינו נמצאבעת כוונון המוש

ב.במסלול התנועה של המוש

מיב הנוסע הקדכוונון מוש

מי לגמרי קדימהב הנוסע הקדאל תזיז את מוש

אם יש חפצים ברשת המטען או באזור הרגליים

ת החפצים עלוליםמי. אחרשל הנוסע הקד

להינזק.

לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
 עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן דולקת.

ב הנוסעכאשר נורית החיווי בלחצן כוונון מוש
דולקת, אתה יכול לכוונן את: מי הקד

 עמוד 126).«ב (כוונון המוש£

בחימום/אוורור המוש£

הרות או שמירתפקוד זיכרון לקריאה  להגד£
 עמוד 149).«שלהן (

מיב הנוסע הקדכוונון מוש
יב האחורמהמוש

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
מיים ממוקמים קרוב מיד ללוחבים הקדאם המוש

מיותהמחוונים או לגלגל ההגה, כריות האוויר הקד

עשויות לגרום לפציעה נוספת לנוסעים מקדימה.

ת לפציעה ואף לפציעהקיימת סכנה מוגבר

קטלנית.

מיים כך שהםבים הקדכוונן תמיד את המוש

מיות.חוקים ככל האפשר מכריות האוויר הקדר

ביםבנוסף הקפד על ההוראות כיצד לכוונן מוש

כראוי.
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ה אזהר  
ב הם עלולים להילכד,אם ילדים יכווננו את המוש

כת ריסון. קיימתבייחוד אם אינם קשורים במער
סכנת פציעה.

כב קח תמיד את המפתח איתךבת הרבעת עזי
כב. לעולם, אל תשאיר ילדים ללאונעל את הר

כב.גחה ברהש

ה אזהר  
כב האחריםב, אתה ונוסעי הרבעת כוונון מוש

ב.עלולים להילכד, לדוגמה במסילות או במוש
קיימת סכנת פציעה.

ב, ודא שאף אחד אינו נמצאבעת כוונון המוש
ב.במסלול התנועה של המוש

מי לגמרי קדימהב הנוסע הקדאל תזיז את מוש
אם יש חפצים ברשת המטען או באזור הרגליים

ת החפצים עלוליםמי. אחרשל הנוסע הקד
להינזק.

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה בתא
ב הנוסערות של מושהאחורי לנטרול הגד

 עמוד 83).«(מי הקד

בים האחורייםכוונון המוש

ב אחורית מושבחיר

גובה משענת ראש

כוונון משענת ראש לפנים ולאחור

זווית משענת הגב

בך כרית המושב של זווית ואורכוונון משול

בך כרית המושב של זווית ואורכוונון משול

 לחץב הנוסע האחורי:ת מושבחירל¿

  עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן נכבית.

ב האחורי נבחר כאשר נורית החיוויהמוש

בלחצן אינה דולקת.

בים האחוריים עםכוונון את המוש¿

. עד הלחצנים 

מיב הנוסע הקדכוונון מוש

מיב הנוסע הקדת מושבחיר

 גובה משענת ראש

זווית משענת הגב

בגובה מוש 

ב לפנים ולאחורכוונון מוש 

 לחץמי:ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

  עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש

החיווי בלחצן דולקת.

בים האחוריים עם הלחצניםכוונן את המוש¿

.עד  
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כב עםבים האחוריים בכלי רכוונון המוש

משענות ראש מפוארות

ב אחורית מושבחיר

 גובה משענת ראש

כוונון משענת ראש לפנים ולאחור

 זווית משענת הגב

בך כרית המושב של זווית ואורכוונון משול 

בך כרית המושב של זווית ואורכוונון משול 

לחץב הנוסע האחורי: ת מושבחירל¿

 עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן נכבית.

ב האחורי נבחר כאשר נורית החיוויהמוש

בלחצן אינה דולקת.

בים האחוריים עם הלחצניםכוונן את המוש¿

 .עד  

כב עםמשענות ראש מפוארות זמינות בכלי ר

חבילת נהג בוס/זיכרון בתא נוסעים אחורי.

כב עםמי בכלי רב הנוסע הקדכוונון מוש

משענות ראש מפוארות

מיב הנוסע הקדת מושבחיר

 גובה משענת ראש

כוונון משענת ראש לפנים ולאחור

זווית משענת הגב

בגובה מוש 

ב לפנים ולאחורכוונון המוש

לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

  עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש

החיווי בלחצן דולקת.

מי עםב הנוסע הקדכוונן את  מוש¿

 .עד  הלחצנים 

כבמשענות ראש מפוארות זמינות בכלי ר

עם חבילת נהג בוס/זיכרון בתא נוסעים

אחורי.
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בים אחוריים חשמלייםכב עם מושכלי ר

עבור מצב נהג בוס ובסיס גלגלים ארוך

בים האחורייםכוונון המוש

ב אחורית מושחירב

 גובה משענת ראש

כוונון משענת ראש לפנים ולאחור

זווית משענת הגב

בך כרית המושב של זווית ואורכוונון משול

בך כרית המושב של זווית ואורכוונון משול

כי של ההדום אם מותקןכוונון כיוון אור

ב אחורי נוטהמוש

ב אחורי נוטהזווית ההדום אם מותקן מוש

לחץב הנוסע האחורי: ת מושבחירל¿

  עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן כבית.

ב האחורי נבחר כאשר נורית החיוויהמוש

בלחצן אינה דולקת.

בים האחוריים עם הלחצניםכוונן את המוש¿

.  עד 

מיב הנוסע הקדכוונון מוש

מיב הנוסע הקדת מושבחיר

 גובה משענת ראש

כוונון משענת ראש לפנים ולאחור

זווית משענת הגב

ב לפנים ולאחורכוונון המוש

בגובה מוש

הדום

לחץ מי:ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

  עד שהנוריתלחצן לחיצות חוזרות על 
בלחצן דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש
החיווי בלחצן דולקת.

בים האחוריים עם הלחצניםאת המושכוונן ¿

.  עד 

ניתן לכוונן את ההדום רק אם:

מי זז קדימה עד הסוף.ב הנוסע הקדמוש£

מי מכוון למצב ”נהגב הנוסע הקדמוש£

פרטי“.

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית

שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.

ת לפציעה באזורב כך סכנה מוגברקיימת עק

  מצב  ”נהג בוס“

הערות בטיחות חשובות
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ה אזהר  

ה של תאונה או בלימתהראש והצוואר במקר

פתע, לדוגמה.

לעולם אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש.

כז המשענת תומךלפני תחילת נסיעה וודא שמר

בחלק האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.

מי במצב ”נהג בוס“ב הנוסע הקדאם מוש

מיב הנוסע הקדומשענת הראש של מוש

ה הראייה של המראה החיצוניתמקופלת, שד

מי עשוי להיות חסום. קיימתבצד הנוסע הקד

סכנה לתאונה.

ה ראייה פנוי למראה החיצונית הסרגת שדלהש

מי.ב הנוסע הקדאת משענת הראש במוש

וודא שאין חפצים באזור הרגליים של הנוסע

ביםת המושבים. אחרמי או מאחורי המושהקד

או החפצים עלולים להינזק.

הערות כלליות

במצב ”נהג בוס“:

מי מוזז קדימהב הנוסע הקדמוש£

משענת הגב מוטה קדימה£

משענת הראש מקופלת קדימה£

מי נע באופן אוטומטי ממצבב הנוסע הקדמוש

ה למצב רגיל אם:”נהג בוס“ חזר

מי מכוונן באמצעות מתגב הנוסע הקדמוש£

מי.ב הנוסע הקדב במושכוונון המוש

ב הנוסעת הבטיחות של מושת חגורנחגר£

מי.הקד

מי.ב הנוסע הקדמזוהה נוסע במוש£

מיב הנוסע הקדמשענת הראש של מוש£

מותקנת וההצתה מופעלת.

מיב הנוסע הקדמשענת הראש של מוש£

ב האחורי אוה מהמושמקופלת בחזר

 עמוד 136).«ב הנהג (ממוש

מי עבור מצב ”נהגב הנוסע הקדמיקום מוש
בוס“

הערות כלליות
 עמוד«ב להערות בטיחות חשובות (שים ל

בים למצב ”נהג בוס“ לפני131).  כוונן את המוש
בנסיעה.  אל תסיר את משענות הראש של מוש

מי במהלך נסיעה.הנוסע הקד

כוונון מתא הנוסעים האחורי

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
 עמוד 83).«האחורי לנטרול התפקוד (

מי במצב ”נהג בוס“:ב הקדכדי למקם את מוש

ה.בת להיות סגורמי חיידלת הנוסע הקד£

ב להיות במפתח ההצתההמפתח חיי£
 עמוד 197).« (2 או 1ובמצב 

מי.ב הנוסע הקדאין נוסע על מוש£

ת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.חגור£

מי:ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

  עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן 
שהנורית בלחצן דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש
החיווי בלחצן דולקת.

 קדימה והחזק אותולחץ את לחצן ¿
במקומו.

ב נע קדימה.המוש

ב עוצר בקו הגבול של אזור מצב ”נהגהמוש
בוס“.

.שחרר את לחצן ¿

S-97-152 17/06/14, 4:53 PM132



133
ש

מו
ת

או
מר

 ו
ה

הג
ל 

לג
 ג

ם,
בי

ביםמוש

בשוב עד שמוש לחץ והחזק את לחצן ¿
מי נמצא במצב נהג בוס.הנוסע הקד

מיב הנוסע הקדמשענת הראש של מוש

ב נע קדימה.מתקפלת קדימה. המוש

In order to see the exterior ההודעה
mirror adjust the front-pass. seat or

remove head restraint )כדי לראות את

ב הנוסעהמראה החיצונית כוונן את מוש

מי או הסר את משענת הראש) מוצגתהקד

 עמוד 352).«(ב תכליתית בתצוגה הר

מי נמצא כבר בקו הגבולב הנוסע הקדאם מוש
בעשל אזור נהג בוס, המיקום של מצב נהג בוס נק

מידית.

ה אוהמיקום של מצב נהג בוס ניתן לשמיר
בה באמצעות תפקוד הזיכרון של המושרלהגד

ם כך נורית חיווי או לש עמוד 151).«(האחורי 

בים לדלוק.חיי לחצן 

במי ממושב הנוסע הקדכדי לכוונן את מוש
הנהג צריכים להתמלא התנאים הבאים:

ה.בת להיות סגורמי חיידלת הנוסע הקד£

ב להיות במפתח ההצתההמפתח חיי£
 עמוד 197).« (2 או 1ובמצב 

מי.ב הנוסע הקדאין נוסע על מוש£

ת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.חגור£

מי:ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
  עד שהנוריתלחץ שוב ושוב על לחצן 

בלחצן דולקת.

ב הנהגכוונון ממוש

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש
החיווי בלחצן דולקת.

 קדימה והחזק אותולחץ את לחצן ¿
במקומו.

ב נע קדימה.המוש
ב עוצר בקו הגבול של אזור מצב נהגהמוש

בוס.

.שחרר את לחצן ¿

בשוב עד שמוש לחץ והחזק את לחצן ¿
מי נמצא במצב נהג בוס.הנוסע הקד

מיב הנוסע הקדמשענת הראש של מוש
ב נע קדימה.מתקפלת קדימה. המוש

In order to see the exteriorההודעה 
mirror adjust the front-pass. seat or

remove head restraint את (כדי לראות
ב הנוסעהמראה החיצונית כוון את מוש

מי או הסר את משענת הראש) מוצגתהקד
 עמוד 352).«ב תכליתית (בתצוגה הר

מי נמצא כבר בקו הגבולב הנוסע הקדאם מוש

של אזור נהג בוס, המיקום של מצב נהג בוס
בע מידית.נק

ה אוהמיקום של מצב נהג בוס אינו ניתן לשמיר
בה באמצעות תפקוד הזיכרון של המושרלהגד

מי.הקד

ב הנוסעקיפול משענת הראש של מוש

מיהקד

ב האחוריקיפול קדימה מהמוש

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא

 עמוד 83).«(האחורי לנטרול התפקוד 
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בכדי לקפל את משענת הראש של מוש
מי צריכים להתמלא התנאיםהנוסע הקד

הבאים:

ה.בת להיות סגורמי חיידלת הנוסע הקד£

ב להיות במפתח ההצתההמפתח חיי£
 עמוד 197).« (2 או 1ובמצב  

מי.ב הנוסע הקדאין נוסע על מוש£

ת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.חגור£

 לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
  עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן דולקת.
מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש

החיווי בלחצן דולקת.

 קדימה והחזק אותולחץ את לחצן ¿
במקומו.

ת.משענת הראש נעה קצת קדימה ועוצר

.שחרר את לחצן ¿

 שוב.לחץ על לחצן ¿
מיב הנוסע הקדמשענת הראש של מוש

מתקפלת קדימה.

מיב הנוסע הקדאם משענת הראש של מוש

מי ביותר, היאנמצאת כבר במיקום הקד

תתקפל קדימה מיד.

ב הנהגקיפול קדימה ממוש

ב הנוסעכדי לקפל את משענת הראש של מוש

צריכים להתמלא התנאים הבאים:מי הקד

ה.בת להיות סגורמי חיידלת הנוסע הקד£

ב להיות במפתח ההצתההמפתח חיי£

 עמוד 197).« (2 או 1 ובמצב  

מי.ב הנוסע הקדאין נוסע על מוש£

ת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.חגור£

 לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
  עד שהנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

בלחצן דולקת.
מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש

החיווי בלחצן דולקת.

 קדימה והחזק אותולחץ את לחצן ¿
במקומו.

ת.משענת הראש נעה קצת קדימה ועוצר

.שחרר את לחצן ¿

 שוב.לחץ על לחצן ¿
מיב הנוסע הקדמשענת הראש של מוש

מתקפלת קדימה.

מיב הנוסע הקדאם משענת הראש של מוש
מי ביותר, היאנמצאת כבר במיקום הקד

תתקפל קדימה מיד.

ב הנוסעת משענת הראש של מושהחזר
מי למיקומההקד

וריב האחה למיקום מהמושהחזר

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
 עמוד 83).«האחורי לנטרול התפקוד (

 לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
  עד שהנוריתלחיצות חוזרות לחצן 

בלחצן דולקת.
מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש

החיווי בלחצן דולקת.
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 לאחור.לחץ קלות את לחצן ¿
ת למקומה.משענת הראש חוזר

ב הנהגה למיקום מהמושהחזר

לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

  עד שהנוריתלחצן לחיצות חוזרות 

בלחצן דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש

החיווי בלחצן דולקת.

 לאחור.לחץ קלות את לחצן ¿

ת למקומה.משענת הראש חוזר

מיב הנוסע הקדה למיקום ממושהחזר

ב. משענתלחץ על כל כפתור לכוונון מוש¿

ת למקומה.הראש חוזר

ה/התקנה של משענת הראשהסר

ההסר

 עמוד«(קפל את משענת הראש קדימה ¿

.(133

קפל לאחור את כיסוי מוטות משענת¿

.הראש 

 לאחור והחזקמשוך את ידית הכוונון ¿

אותה במצב זה, תוך כדי החזקת משענת

.הראש 

.הסר את משענת הראש ¿

.שחרר את ידית הכוונון ¿

 בולט מידית הכוונון.הפין האדום  

.לחץ על הפין האדום ¿

קדימה וסגור אותם. קפל את הכיסויים ¿

התקנה

.קפל לאחור את הכיסוי ¿

 לאחור והחזקמשוך את ידית הכוונון ¿

אותה במצב זה

 בולט מידית הכוונון.הפין האדום 

בות.לתוש הכנס את משענת הראש ¿

בתבת להיות משולמשענת הראש חיי

בשני הצדדים.

.שחרר את ידית הכוונון ¿

.לחץ על הפין האדום ¿

אם ניתן ללחוץ על הפין והוא אינו נראה

בה כראוי.יותר, משענת הראש השתל

 קדימה וסגור אותם.קפל את הכיסויים ¿

משענת הראש מתקפלת למקומה באופן

אוטומטי.
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אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
 עמוד 83).«האחורי לנטרול התפקוד (

בות להיות מותקנות, כדימשענות הראש חיי
מי למצב רגילב הנוסע הקדלהזיז את מוש

 עמוד 135).«(

 לחץמי:ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
 עד שהנוריתלחיצות חוזרות לחצן 

בלחצן דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש
החיווי בלחצן דולקת.

ה והחזק אותואחור לחץ את לחצן ¿
במקומו.

מי נע לתחום הכוונוןב הנוסע הקדמוש
הרגיל באזור הגבול של מצב נהג בוס.
משענת הראש מתקפלת למקומה.
אם אתה ממשיך להחזיק את לחצן 

ה.ב ימשיך לנוע אחורהמוש

או

 לאחור.לחץ קלות על לחצן ¿

מי נע לתחום הכוונוןב הנוסע הקדמוש
הרגיל באזור הגבול של מצב נהג בוס.
משענת הראש מתקפלת למקומה.

רות נוספות זמינות באמצעות לחצני כוונוןהגד

זיכרון, אם:

ה רגילה.רנשמר כבר מיקום בהגד£

.מי נבחר באמצעות לחצן ב הנוסע הקדמוש£

מי למצב רגילב הנוסע הקדהזזת מוש

ב האחוריכוונון מהמוש

בות להיות מותקנות, כדימשענות הראש חיי
«מי למצב רגיל  (ב הנוסע הקדלהזיז את מוש

עמוד 135).

 לחץמי:ב הנוסע הקדת מושבחירל¿
 עד שהנורית בלחצןלחיצות חוזרות לחצן 

דולקת.

מי נבחר כאשר נוריתב הנוסע הקדמוש
החיווי בלחצן דולקת.

ה והחזק אותואחור לחץ את לחצן ¿
במקומו.

מי נע לתחום הכוונון הרגילב הנוסע הקדמוש
באזור הגבול של מצב נהג בוס. משענת

הראש מתקפלת למקומה

אם אתה ממשיך להחזיק את לחצן 
ה.ב ימשיך לנוע אחורהמוש

או

 לאחור.לחץ קלות על לחצן ¿

מי נע לתחום הכוונון הרגילב הנוסע הקדמוש
באזור הגבול של מצב נהג בוס. משענת

הראש מתקפלת למקומה

רות נוספות זמינות באמצעות לחצני כוונוןהגד
מי נבחר באמצעותב הנוסע הקדזיכרון, אם מוש

.לחצן 

מיב הנוסע הקדכוונון ממוש

ב כלשהו.לחץ על כפתור כוונון מוש¿

הרגילמי נע לתחום הכוונון ב הנוסע הקדמוש

באזור הגבול של מצב נהג בוס. משענת

הראש מתקפלת למקומה.

ב הנהגכוונון ממוש
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מיב הנוסע הקדהטייה מלאה של מוש

כוונון

בים אחורייםכב עם מושהתפקוד זמין רק בכלי ר

מתכווננים חשמלית.

מי למצבב הנוסע הקדאתה יכול להעביר את מוש

ב הנוסעב האחורי ומושהטיה מלאה. המוש

מי יוצרים משטח רציף.הקד

ביצוע:ל

חוק ככלב האחורי רהזז את כרית המוש£

 עמוד 127).« (כי האפשר בכיוון האור

מי למצב נהגב הנוסע הקדהזז את מוש£

 עמוד 132).« (בוס 

ב הנוסעהסר את משענת הראש של מוש£

 עמוד 135).« (מי הקד

מי כך שמשענתב הנוסע הקדהזז את מוש£

 עמוד 126).« (הגב מוטית במלואה 

יציאה

ליציאה ממצב ההטיה:

ם את משענת הגב למצב הרצוי.הר£

 עמוד 135).« (התקן את משענת הראש £

  כוונון משענת הראש

ה אזהר  

מיותכוונון משענות הראש הקד

ה אזהר  
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.

ת לפציעה באזור הראשטמונה בכך סכנה מוגבר
ה של תאונה או בלימת פתע,והצוואר במקר

לדוגמה.

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש. לפני
כז המשענת תומך בחלקתחילת נסיעה וודא שמר

האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.

הערות כלליות

מלא אחר הוראות הבטיחות החשובות

 עמוד 125).«(בים למוש

ביםאל תחליף בין משענות הראש של המוש

ת, לא תוכל לכוון אתמיים והאחוריים. אחרהקד

גובה וזווית משענות הראש למיקום הרצוי.

כוונון ידני של משענות הראש הרגילות

חק ביןהתפקוד מאפשר לך לכוונן את המר
משענת הראש לאחורי הראש.

 משוך את משענת הראשלהזזה קדימה:¿
בתקדימה בכיוון החץ עד שהיא משתל

במיקום הרצוי.

 לחץ והחזק אל לחצןלהזזה לאחור:¿
.השחרור 

חוף את משענת הראש לאחור.ד¿

שחרר את לחצן השחרור כאשר משענת¿
הראש נמצאת במצב הרצוי.

בה כראוי.וודא שמשענת הראש השתל¿

כב במהלך הנהיגהאתה עשוי לאבד שליטה על הר

אם:

ב הנהג, את גלגל ההגהאתה מכוונן את מוש£

או את המראות

ת בטיחות.אתה חוגר חגור£

טמונה בכך סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש

ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.
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כוונון ידני של משענות ראש מפוארות

המשענת זמינה בדגמים עם “כוונון קל“ או

“חבילת נהג בוס/זיכרון לתא הנוסעים האחורי“.

לכוונון כריות הצד של משענת הראש:¿

הימנית חוף או משוך את כריות הצד ד

ו/או השמאלית למצב הרצוי.

לכוונון משענת הראש לפנים או¿

 החלק את הלחצן של כוונון לפניםלאחור:

לאחור של משענת הראש קדימה או

 עמוד 126).«(ה בכיוון החץ אחור

החלק אתלכוונון גובה משענת הראש: ¿

הלחצן של כוונון גובה משענת הראש

 עמוד«(למעלה או למטה בכיוון החץ 

.(126

כוונון לפנים לאחור של משענת הראש מתכוונן

אוטומטית בעת שאתה מכוונן את זווית

ב.משענת הגב באמצעות מתג המוש

כוונון חשמלי של משענות הראש

ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים או

מיותלאחור של משענות הראש הקד

 עמוד 126).«(ב באמצעות לחצן כוונון המוש

בים האחורייםכוונון משענות ראש של המוש

הנמכה חשמלית מקדימה

לכוונון כריות הצד של משענת הראש:¿

חוף או משוך את כרית הצד השמאליתד

 למצב הרצוי.ו/או הימנית 

משוךלכוונון משענת הראש לפנים:  ¿

 עדאת משענת הראש בכיוון החץ 

.ב במקום הרצוישהיא תשתל

 לחץ עללכוונון משענת הראש לאחור:¿

.לחצן שחרור 

קפל את משענת הראש לאחור בכיוון החץ¿

.

שחרר את לחצן השחרור לאחר שמשענת¿

 הגיע למיקום הרצוי.הראש 

בת כראוי.וודא שמשענת הראש משול¿

תכוונון ידני של משענת ראש מפואר

 במנעול 2 ו� 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«(ההצתה 

.לחץ קלות על לחצן ¿

משענות הראש מונמכות.

בים האחורייםאם כל משענות הראש במוש 

הצדדיים כבר מונמכות הן ינועו ישר למצב
האחרון.
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הגבהה חשמלית מקדימה

בים אחורייםכב עם מושהתפקוד זמין רק בכלי ר
מתכווננים חשמלית.

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«ההצתה (

 עד שמשענותלחץ והחזק את  לחצן ¿
הראש מוגבהות לגמרי.

הגבהה חשמלית של משענות הראש של
בים האחוריים הצדדים למצב השמורהמוש

האחרון

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«ההצתה (

 .לחץ קלות על לחצן ¿

משענות הראש מונמכות.

 שוב.לחץ קלות על לחצן ¿

משענות הראש זזות למיקום האחרון
שנשמר.

כוונון ידני של משענות ראש מפוארות
ב האחוריבמוש

בים אחורייםכב עם מושהתפקוד זמין רק בכלי ר
 עמוד 127).«מתכווננים חשמלית (

לכוונון כריות הצד של משענת הראש:¿
חוף או משוך את כרית הצד הימנית ו/אוד

 .השמאלית 

חוף אודלכוונון זווית משענת הראש: ¿
.משוך את כרית הצד בכיוון החץ  

ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים לאחור

של משענות הראש האחוריות באמצעות לחצן

 עמוד 127).«ב (כוונון המוש

כוונון חשמלי של משענות הראש מפוארות
האחוריות

ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים לאחור
של משענות הראש האחוריות באמצעות לחצן

 עמוד 127).«ב (כוונון המוש

תכרית נוספת למשענת ראש מפואר

ביםכב עם מושהכרית הנוספת זמינה בכלי ר
אחוריים מתכווננים חשמלית.

ת למשענת הראשהכרית הנוספת מחובר
באמצעות שלושה כפתורי לחיצה.

ת הכרית הנוספת:להסר

מקם את משענת הראש קדימה ככל¿
 עמוד 127).«האפשר (

 והסר אתשחרר את כפתורי הלחיצה ¿
.הכרית הנוספת 

להתקנת הכרית הנוספת

מקם את משענת הראש קדימה ככל¿
 עמוד 127).«האפשר (

 כנגד משענתהחזק את הכרית הנוספת ¿
 לחלקהראש ולחץ את כפתורי הלחיצה 

הנגדי.
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ב ספסל אחוריכב עם מושהתפקוד זמין בכלי ר

משוך את משענת הראש עד שהיא¿
בת.משתל

כוונון משענת הראש האמצעית בספסל
האחורי

הנמכה והגבהה חשמלית

ביםכב עם מושהתפקוד זמין רק בכלי ר
אחוריים מתכווננים חשמלית.

 עד שמשענתלחץ והחזק את לחצן ¿
הראש מונמכת או מוגבהת באופן מלא.

קיפול ידני

ב מתאריםב ר כוונון מוש

ב מתארים באמצעותב רניתן לכוונן את מוש

COMMAND Online )».(403 עמוד 

ב מתארים פעילב ר כוונון מוש

ב מתארים פעילב רניתן לכוונן את מוש

 עמוד COMMAND Online )».(403באמצעות 

ב מתארים בתאב רכוונון מוש

הנוסעים האחורי

ב מתאריםבים הראתה יכול לכוונן את המוש

בכת הבידור למושהקיצוניים באמצעות מער

 עמוד 605).«(האחורי 

בעה כיווניםתמיכת קשת הגב לאר 

תמיכת קשת הגב ל� 4אתה יכול לכוונן את 

COMMAND Onlineבאמצעות כיוונים 

 עמוד 403).«(

בבוי חימום מוש הפעלת/כי

בויהפעלה/כי

ה אזהר  
ב כמה פעמיםאם אתה מדליק את חימום המוש

ב ומשענת הגב עשויותברצף, כרית המוש
ה. עלולה להיות לכךלהתחמם יתר על המיד

השפעה על נוסעים הרגישים לחום או על נוסעים
בים באופן שלילי  לטמפרטורות גבוהות מאוד.המגי

נוסעים אלה אף עלולים להיכוות. טמונה בכך סכנת
פציעות.

ב כמה פעמיםלפיכך, אל תפעיל את חימום המוש
ברצף .

כב המצוידים בחבילת חימום: משענתלכלי ר

היד בדלת ומשענת היד האחורית ניתנות גם

לחימום, כאשר את ההמפעיל את החימום של

מיים או האחוריים.בים הקדאחד המוש
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שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן מציינות את
ה.מת החימום שנבחרר

2מה  לר3מה ת אוטומטית מרכת עוברהמער

לאחר כשמונה דקות.

מה לר2מה ת באופן אוטומטי מרכת יורדהמער
 לאחר כעשר דקות.1

כת מפסיקה לפעול באופן אוטומטי כ� 20המער
.1מה בעה לרדקות לאחר שהיא נק

אתה יכול להגדיר את חלוקת החימום של

מייםבים  הקדהכריות ומשענות הגב של המוש

 עמוד COMAND Online  )».(404באמצעות 

ב האחוריכת בידור למושכב עם מערבכלי ר

בים חשמלי אתה יכול להגדיר אתוכוונון מוש

חלוקת החימום של הכריות ומשענות הגב של

בכת בידור למושבים  באמצעות מערהמוש

 עמוד 404).«(האחורי 

 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 179).«(ההצתה 

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿
.מת החימום הרצויה בחר רעד שתי

לחץ לחיצות חוזרות עללהפסקת פעולה: ¿
 עד שייכבו כל נוריות החיווי.לחצן 

ב עשויאם מתח המצבר נמוך מדי, חימום המוש

להיפסק.
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בבוי אוורור מוש   הפעלה/כי

.

בויהפעלה/כי

שלוש נוריות החיווי הכחולות בלחצן, מציינות את
ת בה.בחרמת האוורור שר

במנעול2  או 1סובב את המפתח למצב ¿
עמוד 197).« ההצתה (

,לחץ לחיצות חוזרות על לחצן להפעלה: ¿

ג.מת האוורור הרצויה תושעד שר

,לחץ  לחיצות חוזרות על לחצן בוי:  לכי¿

עד שכל נוריות החיווי תכבינה.

באם מתח המצבר נמוך מדי, אוורור המוש 

עלול להיפסק

אתה יכול לפתוח את חלונות הצד ואת הגג

«הנפתח באמצעות מאפיין ”פתיחת נוחות“ (

ב של הנהג יעבורעמוד 114), אוורור המוש

מה הגבוהה ביותר.באופן אוטומטי לר

כב נייח ייתכן שתופחת באופןבעת שהר

אוטומטי מהירות המאוורר, כדי להפחית את

ב.רעשי אוורור המוש

בתקלות בחימום המוש

 פתרונות¿בה/תוצאה אפשרית סיתקלה

בים מדי.כני חשמל רב הפעלה של צרכב נמוך מדי עקמתח הר

הכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורכבה את צר¿

פנימית.

ב שוב באופןע שיש טעינת מצבר מספקת, יופעל חימום המושברג

אוטומטי.

בחימום המוש

נפסק באופן

בוע או לאק

ניתן להפעילו.
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גלגל ההגה

 הערות בטיחות חשובות

כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר
הנהיגה אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  

  כוונון גלגל ההגה

ה אזהר  
ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה אם הם מכוונים

אותו. קיימת סכנת פציעות.

כב תמיד קח את המפתח עמךבעת יציאה מהר

כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

באוורור המוש

נפסק באופן

בוע או לאק

ניתן להפעילו.

בתקלות באוורור המוש

 פתרונות¿בה/תוצאה אפשרית סיתקלה

כני חשמלב הפעלה של צרכב נמוך מדי עקכת חשמל של הרמתח מער

בים מדי.ר

הכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורכבה את צר¿

פנימית.

ב שוב באופןע שיש טעינת מצבר מספקת, יופעל אוורור המושברג

אוטומטי.

לכוונון מצב גלגל ההגה (כוונון לפנים

לאחור).

לכוונון גובה גלגל ההגה.

נושאים רלוונטיים:

מאפיין כניסה/יציאה קלה£

 עמוד 145).«(

רות בזיכרוןת הגדשמיר£

 עמוד 149).«(

 עמוד 303).«ך (רב הדהפעלת מחש£
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 במנעול ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

: סובב את הידיתלהפעלה/הפסקת פעולה¿

. או בכיוון החץ 

 תידלק או תיכבה.נורית החיווי 

: כאשר אתהKEYLESS-GOכב ללא בכלי ר

מנתק את ההצתה, חימום גלגל ההגה מופסק.

: כאשר אתה מנתקKEYLESS-GOכב עם בכלי ר

את ההצתה ופותח את דלת הנהג, חימום גלגל

ההגה מופסק.

  חימום גלגל ההגה

הפעלה/הפסקת פעולה
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ה אזהר  

כת כניסה קלה/יציאה  מער

וודא שאף אחד אינו נלכד כאשר אתה מפעיל את
מאפיין כניסה/יציאה קלה.

כאשר מאפיין כניסה/יציאה קלה מבצע כוונונים,
וודא שחלקי גוף של אף אחד אינם נמצאים

ב התנועה של גלגל ההגה.בנתי

אם קיימת סכנת הילכדות:

הזז את המתג לכוונון גלגל ההגה לכיוון המנוגד£
גלגל ההגה נע.לזה ש

ב:אם קיימת סכנת הילכדות מהמוש

ב.לחץ על לחצן כוונון המוש£

הליך הכוונון נפסק.

ב נע לאחור רק אםגלגל ההגה נע למעלה והמוש

ב אומיקום עבור נהיגה נשמר לאחר כוונון המוש

 עמוד 149).«(גלגל ההגה 

ב נשמרהמיקום האחרון עבור גלגל ההגה והמוש

אם:

ההצתה מופסקת£

המיקום נשמר באמצעות תפקוד זיכרון£

 עמוד 149).«(

תקלות בחימום גלגל ההגה

 פתרונות¿בה/תוצאה אפשרית      סיתקלה

חימום גלגל ההגה

הופסק מעצמו או

לא ניתן להפעילו.

כני חשמלב הפעלה של צרכב נמוך מדי, עקכת החשמל של הרמתח מער

בים מדי.ר

הכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורכבה את צר¿

פנימית.

ה אזהר  
אם ילדים יפעילו את מאפיין כניסה/יציאה קלה,

גחה.הם עלולים להילכד, בייחוד כשהם ללא הש
קיימת סכנה לפציעה.

כב קח תמיד אתב את הרכאשר אתה עוז
כב. לעולם אל תשאירהמפתח אתך ונעל את הר

כב.גחה ברילדים ללא הש

ה אזהר  
אם תתחיל בנסיעה שמאפיין כניסה/יציאה קלה

מבצע כוונונים, אתה עלול לאבד שליטה על
כב. קיים סיכון לתאונה.הר

המתן תמיד עד שהליך הכוונונים יסתיים לפני
סוע.שתתחיל לנ

מאפיין  כניסה/יציאה קלה מאפשר לך כניסה
כב או ממנו.ויציאה קלות יותר לר

/קלהניתן להפעיל או להפסיק את פעולת כניסה 
 עמוד« (COMAND Olineיציאה, באמצעות 

(399

בטיחות חשובות הערות

מיקום גלגל ההגה בעת שמאפיין כניסה

.יציאה קלה פועל

ב הנהג נע לאחורגלגל ההגה מונף למעלה ומוש
כאשר אתה:

מסיר את המפתח ממנעול ההצתה.£

פותח את דלת הנהג,: KEYLESS-GO     עם£
 נמצאKEYLESS-GOכאשר מפתח 

.1במצב 

פותח את דלת הנהג, כאשרעם מפתח: £
0מפתח במנעול ההצתה נמצא  במצב 

 עמוד 197).« ( 1או 

פותח את דלת הנהג שההצתה מופסקת.£
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מראות

מראה פנימית 

 הזז את המתג למצב מניעת סנוור:¿
לפנים או לאחור.

מראות חיצוניות  

כב במהלךאתה עשוי לאבד שליטה על הר
הנהיגה אם אתה:

ב הנהג, את גלגל ההגה אומכוונן את מוש£
את המראות

ת בטיחות.חוגר חגור£

קיימת סכנת תאונה.

ב הנהג, את משענת הראש,יש לכוונן את מוש
ת בטיחותאת גלגל ההגה והמראות ולחגור חגור

לפני התנעת המנוע.

ה אזהר  

בטיחות חשובות הערות

גלגל ההגה נע למעלה רק אם לא הגיע לקצה

ב הנהג נע לאחור אם הוא לא הגיעמהלכו. מוש

עדיין למיקום האחורי ביותר.

ב הנהג עבורמיקום גלגל ההגה ומוש

נהיגה

רב הנהג נעים למצב שהוגדגלגל ההגה ומוש

ם לכן אם:קוד

ה ואתה מכניס אתדלת הנהג נסגר£

המפתח למנעול ההצתה.

אתה סוגר את דלת הנהג שההצתה£

פועלת.

: אתה לוחץ פעם אחתKEYLESS-GOעם £

כב עםממה בכלי רעל לחצן התנעה/הד

KEYLESS-GO.

ב נע לאחור רקגלגל ההגה נע למעלה והמוש

אם מיקום עבור נהיגה נשמר לאחר כוונון

 עמוד 149).« (ב או גלגל ההגההמוש

בהמיקום האחרון עבור גלגל ההגה והמוש

נשמר אם:

ההצתה מופסקת£

המיקום נשמר באמצעות תפקוד זיכרון£
 עמוד 149).«(

מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות

אשר מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשותכ
מופעלת בתאונה, עמוד גלגל ההגה ינוע למעלה
כשדלת הנהג תיפתח  או שהמפתח הוסר
ממנעול ההצתה. מצב זה מקל על היציאה

כב ועל הצלת הנוסעים.מהר

מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות פעיל

ת כניסה/יציאה קלהרלאחר תאונה רק אם הגד
 עמוד« (COMAND Oline הופעלה באמצעות

(399

ה אזהר  
המראות החיצוניות מקטינות את גודלו של העצם.
עצמים הנראים במראה הם קרובים יותר ממה

חקכת המרגות בהערמה. אתה יכול לששנד
ך הנוסעים מאחוריך, לדוגמה בעתרממשתמשי ד

ב. קיימת סכנה לתאונה.החלפת נתי

בועלכן עליך תמיד להביט מעבר לכתפך כד לק
ך הנוסעיםרחק האמיתי של משתמשי דאת המר
מאחוריך.
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 במנעול2 או 1סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«(ההצתה 

 עבור המראה החיצוניתלחץ על לחצן ¿

 עבור המראההימנית או על לחצן 

החיצונית השמאלית.

נורית החיווי בלחצן המתאים תידלק באדום.

נורית החיווי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.

ת באמצעותניתן לכוונן את המראה הנבחר

  כל זמן שנורית החיווי דולקת.לחצן הכוונון 

 כלפי מעלה, מטה,לחץ על לחצן הכוונון ¿

לימין או לשמאל, עד שהמראה החיצונית

ה הראייהתתכוונן למצב המספק לך את שד

הטוב ביותר של התנועה מאחור.

ההמראות החיצוניות הקמורות מספקות שד

ראייה גדול יותר.

לאחר התנעת המנוע, המראות החיצוניות
מחוממות באופן אוטומטי, אם הופעל חימום

ה החיצונית נמוכה.החלון האחורי והטמפרטור

קיפול חשמלי של המראות החיצוניותכוונון מראות חיצוניות
פנימה והחוצה

 במנעול 2 או1סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«ההצתה (

.ה על הלחצן לחץ לחיצה קצר¿

שתי המראות החיצוניות מתקפלות כלפי
פנים או כלפי חוץ.

וודא שהמראות החיצוניות מקופלות תמיד באופן

כב נמצא בתנועה,מלא כלפי חוץ כאשר הר
ת הן עלולות לרעוד.אחר

אם מהירותך עולה על 47 קמ“ש, לא ניתן לקפל

פנימה את המראות החיצוניות.

איפוס המראות החיצוניות

אם המצבר נותק או התרוקן, חובה לאפס את

ת הן לא תתקפלנההמראות החיצוניות. אחר

פנימה כאשר תבחר  את התפקוד “קיפול

כב“מראות חיצוניות כלפי פנים בנעילת הר

ך.רב הדבמחש

 במנעול 2 או1 סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«ההצתה (

.ה על לחצן לחץ לחיצה קצר¿

קיפול אוטומטי של המראות החיצוניות
פנימה או החוצה

כאשר תפקוד “קיפול מראות אוטומטי“
 עמוד COMAND Online) »:(400ך רמופעל ד

S-97-152 17/06/14, 4:55 PM147



148

ש
מו

ת
או

מר
 ו

ה
הג

ל 
לג

 ג
ם,

בי

מראות

 המראות החיצוניות מתקפלות פנימה באופן£
כב אוטומטי, מיד לאחר שאתה נועל את הר

מבחוץ.

המראות החיצוניות מתקפלות שוב כלפי חוץ£
באופן אוטומטי, מיד לאחר שאתה מבטל

כב.את נעילת הר

המראות אינן מתקפלות החוצה אם הן קופלו

פנימה ידנית.

מראה חיצונית מחוץ למיקומה

חפה מחוץ למיקומה, פעלאם מראה חיצונית נד
באופן הבא:

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן  קיפול¿
המראה, עד שתשמע את המראה

 עמוד 147).«(בת במקומה משתל

ב שוב ואתה יכול לכוונוןבית המראה משול
 עמוד«כרגיל את המראות החיצוניות (

.(147

  נוגד סנוור אוטומטי

המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג

חשים בו �עוברות למצב נוגד סינוור, אם מתר

זמנית התנאים הבאים:

ההצתה מופעלת£

ע בחיישן המראהכב אחרים פוגאור מכלי ר£

הפנימית.

בהמראות אינן עוברות למצב נוגד סינוור, אם שול

ה הפנימיתהילוך נסיעה לאחור או כאשר התאור

דולקת.

מצב חניה במראה החיצונית בצד
מיהנוסע הקד

ה בזיכרון של מצב חניהה ושמיררהגד

שימוש בהילוך נסיעה לאחור

Mלחצן זיכרון 

לחצן כוונון

מילחצן למראה החיצונית בצד הנוסע הקד

לחצן למראה החיצונית בצד הנהג

באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד

מי כך שתראה את הגלגל האחוריהנוסע הקד

בצד הזה מיד לאחר שילוב של הילוך נסיעה

לאחור. ניתן לשמור את המצב הזה בזיכרון.

 במנעול ההצתה2  סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«(

 עבור המראה החיצונית לחץ על לחצן ¿

מי.בצד הנוסע הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד
בע מראש.למצב חניה שנק

, לכוונון המראההשתמש בלחצן הכוונון ¿
החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את

כה.רהגלגל האחורי ואת שפת המד

מצב החניה יישמר בזיכרון.

אם אתה מעביר את בורר ההילוכים להילוך אחר,

מי תחזורהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

למצב נהיגה.
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ה אזהר  

באמצעות תפקוד זיכרון ניתן לשמור עד שלוש
רות שונות, לדוגמה, עבור שלושה נהגיםהגד

שונים.

הררות הבאות שמורות בזיכרון כהגדההגד
ת:נפרד

ב, משענת הגב ומשענתמיקום המוש£
הראש ומתאר המשענת באזור קשת הגב.

ב תכליתי: כריות הצד של משענתב רמוש£

הגב והמתאר של משענת הגב באזורי

קשת הגב והכתפיים.

תפקודי זיכרון

הערות בטיחות חשובות 

ם אתה משתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהגא

בעת נהיגה, הכוונון עלול לגרום לך לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

השתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק אם

כב נייח.הר

ה אזהר  

ה אזהר  
אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון הם עשויים

גחה.כב ללא השלהילכד, במיוחד אם הושארו בר
קיימת סכנת פציעות.

כב, נעל אותו וקח את המפתחבעת יציאה מהר
גחה.כב ללא השעמך. לעולם אל תשאיר ילדים בר

שימוש בלחצן הזיכרון

בע את המראההשתמש בלחצן הכוונון כדי לק

החיצונית כך שתראה בה את הגלגל האחורי ואת

כה. אתה גם יכול לשמור בזיכרון אתרשפת המד

. Mמצב החניה באמצעות לחצן הזיכרון 

 במתג ההצתה2 סובב את המפתח למצב  ¿

 עמוד 197).«(

תוך כדי שהמראה החיצונית בצד הנוסע¿

מי פועלת, השתמש בלחצן הכוונוןהקד

, לכוונון המראה החיצונית למצב

שיאפשר לך לראות את הגלגל האחורי ואת

כה.רשפת המד

 ועל אחד Mלחץ על לחצן הזיכרון ¿

, בתוך 3 שניות.החצים בלחצן הכוונון 

מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה

החיצונית אינה זזה.

אם המראה החיצונית זזה ממקומה, בצע¿

בים.שוב את כל השל

קריאה למצב חניה שמור בזיכרון

 במתג2 סובב את המפתח למצב  ¿

 עמוד 197).«ההצתה (

כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע¿

.מי באמצעות הלחצן הקד

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

מי תנועהמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

למצב החניה השמור.

מי נעההמראה החיצונית בצד הנוסע הקד

ה למצבה המקורי:בחזר

מיד לאחר שמהירות עולה על 15 קמ“ש.£

 עבור המראהאם אתה לוחץ על לחצן £

החיצונית בצד הנהג.

רות בזיכרוןת הגד  שמיר

בים ואתבעת שתפקוד הזיכרון מכוונן את המוש
כב אחרים � בייחוד ילדיםגלגל ההגה, אתה ונוסעי ר

� עלולים להילכד. קיימת סכנה לפציעה.

בעת שתפקוד הזיכרון מבצע כוונונים, וודא שאף
ב או גלגלב התנועה של המושאחד אינו בנתי

ההגה. אם מישהו נלכד, שחרר מיד את לחצן
מיקום תפקוד הזיכרון. הליך הכוונון מופסק.
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ב האחוריתפקודי זיכרון במוש

 עמוד 126).«ב (כוונן את המוש¿

בצד הנהג, כוונן רק את גלגל ההגה¿

 עמוד 143), והמראות החיצוניות בצד«(

 עמוד 147).«הנהג (

 ולחץ על לחצןMלחץ על לחצן הזיכרון ¿

בתוך 3 שניות.  3  ו�1, 2ה בזיכרון השמיר

רות נשמרות במצב שנבחר מראש.ההגד

ושלמה.ה הריושמע צליל כאשר ההגד

ה בזיכרוןה שמורר  קריאה להגד

1,ה בזיכרון המתאים לחץ על לחצן השמיר¿
2�ב או המראה החיצונית עד שהמוש  3 ו

יגיעו למצב השמור בזיכרון.

ה יופסק מיד כשתשחרר את לחצןרתהליך ההגד

אותכליתי ב ב ררות מושה בזיכרון. הגדהשמיר

תמיכת הגב ב�4 כיוונים עדיין תתבצע.

ב תכליתי פעיל: כריות הצד שלב רמוש£

משענת הגב  של משענת הגב באזור

מתהכתפיים, המתאר של משענת ור

תפעול דינמית.

בים: חלוקת אזורי החימום שלחימום מוש£

ב ומשענת הגב.כרית המוש

בצד הנהג: מצב המראה החיצונית בצד£
מי.הנהג ובצד הנוסע הקד

ב האחוריתפקוד זיכרון במוש

  הערות בטיחות חשובות

הערות כלליות

ב הנוסעב האחורי ומושרות של המושההגד

ה באמצעות תפקודמי ניתנות לשמירהקד

זיכרון של תא הנוסעים האחורי.

 אינה דולקת,אם נורית החיווי בלחצן £

ב האחורי.רות המוששמור את הגד

 דולקת, שמוראם נורית החיווי בלחצן £

רותמי והגדב הנוסע הקדרות מושאת הגד

בוןרות לוקחות בחשב האחורי. ההגדהמוש

מי והן אתב הנוסע הקדהן את מוש

כב,ב האחורי. תלוי בציוד מותקן ברהמוש

שניים או שלושה תפקודי זיכרון ניתנים

במי ולמושב הנוסע הקדה למושלשמיר

האחורי.

ה אזהר  

ה אזהר  
אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון הם עשויים

גחה.כב ללא השלהילכד, במיוחד אם הושארו בר
קיימת סכנת פציעות.

כב, נעל אותו וקח את המפתחבעת יציאה מהר
גחה.כב ללא השעמך. לעולם אל תשאיר ילדים בר

בים ואתבעת שתפקוד הזיכרון מכוונן את המוש
כב אחרים � בייחוד ילדיםגלגל ההגה, אתה ונוסעי ר

� עלולים להילכד. קיימת סכנה לפציעה.

בעת שתפקוד הזיכרון מבצע כוונונים, ודא שאף
ב או גלגלב התנועה של המושאחד אינו בנתי

ההגה. אם מישהו נלכד, שחרר מיד את לחצן
ת המיקום. הליך הכוונון מופסק.שמיר
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רותת הגד  שמיר

הערות כלליות

אמצעות תפקוד הזיכרון מאחור, אתה יכולב

רות שונות, לדוגמה עבורלשמור עד שלוש הגד

שלושה אנשים שונים.

ה מראשררות הבאות נשמרות כהגדההגד

לזיכרון:

ב, משענת הגב ומשענתמיקום המוש£

הראש.

ב תכליתי: כריות הצד של משענתב רמוש£

הגב וכן מתאר משענת הגב באזורי קשת

הגב והכתפיים.

ב: חלוקת אזורי החימום של כריתחימום מוש£

ב ומשענת הגב אם נורית החיווי המוש

בלחצן אינה דולקת.

רות הבאות נשמרות לתפקוד זיכרון, אםההגד

 בלחצן נדלקת:נורית החיווי 

מי, אם קיים.ב הנוסע הקדמיקום הדום למוש£

מיקום המסך, אם קיים.£

ב נוטהכב ללא מושכלי ר

 עמוד«ב האחורי בהתאם (כוונן את המוש¿

.(127

או

לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

 עד שנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

החיווי דולקת.

מי נבחר, אם נורית החיוויב הנוסע הקדמוש

בלחצן דולקת.

«מי בהתאם (ב הנוסע הקדכוונן את מוש¿

עמוד 128).

 ולחץ על לחצן Mלחץ על לחצן הזיכרון¿

 בתוך 3 שניות.3 או 2, 1ה בזיכרון השמיר

רות נשמרו במיקום הזיכרון שנבחר.ההגד

ב אחורי נוטהכב עם מושכלי ר

לחץ לחיצותב האחורי: ת המושבחירל¿

 עד שנורית החיווי אינהחוזרות על לחצן 

דולקת.

ב האחורי נבחר, אם נורית החיווי בלחצןהמוש

אינה דולקת.

לחץ לחיצותב האחורי: ת המושבחירל¿

 עד שנורית החיווי אינהחוזרות על לחצן 

דולקת.

ב האחורי נבחר, אם נורית החיווי בלחצןהמוש

אינה דולקת.

 עמוד«ב האחורי בהתאם (כוונן את המוש¿

.(127

או

לחץמי: ב הנוסע הקדת מושבחירל¿

 עד שנוריתלחיצות חוזרות על לחצן 

החיווי דולקת.
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ב האחוריתפקודי זיכרון במוש

מי נבחר, אם נורית החיוויב הנוסע הקדמוש

בלחצן דולקת.

מי בהתאםב הנוסע הקדכוונן את מוש¿

 עמוד 128).«(

 ולחץ על לחצן Mלחץ על לחצן הזיכרון¿

 בתוך 3 שניות.3 או 2, 1ה בזיכרון השמיר

רות נשמרו במיקום הזיכרון שנבחר.ההגד

ה על הלחצןראתה לא יכול לשמור כל הגד

ב נוטה.רות של מושלהגד

תפקוד הזיכרון לאזור עבור מצב נהג בוס
ניתנים לכוונון רק שהתנאים למצב נהג בוס

 עמוד 132).«מתמלאים (

רות שמורות  קריאה להגד

ב נוטהכב ללא מושכלי ר

לחץ והחזק את לחצן המיקום השמור התואם

בב האחורי או מוש , עד שהמוש3 או 2, 1

מי עוברים למצב שנשמר.הנוסע הקד

ב מופסק מיד לאחר שחרורתהליך כוונון המוש

ב תכליתיב ררות מושת מיקום. הגדלחצן שמיר

או תמיכת הגב ב�4 כיוונים עדיין תתבצענה.

ב נוטהכב עם מושכלי ר

לחץ והחזק את לחצן המיקום השמור התואם

ב הנוסעב האחורי או מוש, עד שהמוש2, 1

מי עוברים למצב שנשמר.הקד

ב מופסק מיד לאחר שחרורתהליך כוונון המוש

ב  תכליתיב ררות מושת מיקום. הגדלחצן שמיר

או תמיכת הגב ב�4 כיוונים עדיין תתבצענה.
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ה חיצוניתתאור

 נהיגה בחו“ל

ה חיצוניתתאור

 הערות כלליות

ס בנץ ממליצהת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
להדליק אורות גם ביום. במדינות מסוימות
הדלקת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם

בויות אישיות.רישות החוק ולמחוילד

הערות כלליות

ם האפשרי לאחרשנה לאור נמוך סימטרי בהקד
חציית הגבול,  כאשר אתה נוהג בחו“ל במדינות
שהתנועה בהן נעה בצד המנוגד של הכביש

בל רישוי (למעטכבך קיבה רלעומת המדינה ש
כב עם פנסי לד סטטיים). פעולה זו תמנעכלי ר

את סינוור התנועה הבאה לקראתך. אור סימטרי
ב.אינו מאיר אזור כה גדול של שולי הנתי

  מידע שימושי

רטיספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנד

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר
פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר
עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

ה חכמהכת תאורכב עם מערכלי ר

בע אור נמוךלפני שאתה חוצה את הגבול, ק¿
סימטרי וכשאתה חוצה את הגבול שוב,

תהחזר את האורות למצב המקורי בעזר
Dipped-beam headlamps for drivingתפקוד 

on the right or leftאור נמוך בפנסים ראשיים) 
ךרב הדלנהיגה בצד ימין או שמאל) במחש

 עמוד 318).«(

אם מצב הפנסים הראשיים הוחלף למצב
 (מצב כבישmotorway modeסימטרי, תפקודים 

� )טווח פנסיextended range foglampsמהיר( ו
חב) אינם זמינים.פל מורער

פנס חניה שמאלי

פנס חניה ימני

ת לוחית רישוי ולוחפנסי צד, תאור
מחוונים

מצב פנסים ראשיים אוטומטיים,
השמבוקר על�ידי חיישן תאור

המתג תאור

ה החיצוניתרות התאור הגד

הראפשרויות הגד

ה החיצונית באמצעות:ניתן להגדיר את התאור

המתג התאור£

 עמוד 156)«(ב המתג המשול£

 עמוד 317)«(ך רב הדמחש£

הפעלה

 סטטייםLEDכב עם פנסי ראשיים כלי ר

ך לשנות את הפנסים הראשיים שלך לאוראין צור

נמוך סימטרי בעת נסיעה במדינות שהתנועה

בלכבך קיבהם היא בצד המנוגד לצד במדינה שר

רישות החוק מתמלאות ללא שינוירישוי בה. ד

הפנסים הראשיים לאלומות אור נמוך סימטריות.
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155ה חיצוניתתאור

ה אזהר  

מאפיין פנסים ראשיים אוטומטי  הוא כלי עזר
כבת הרבד. הנהג הוא האחראי על תאורבל

בכל זמן נתון.

ת היום, נהגים אחרים יכוליםתה של תאורבעזר
כבך ביתר קלות בשעות יום. ישלהבחין בר

ךרב הדת היום במחשלהפעיל את תפקוד תאור
 עמוד 317).«(

כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים מופעל,
אור( פנסי צד) ו� ( נורית החיווי הירוקה 

נמוך בפנסים ראשיים) דולקות בלוח המחוונים.

אור נמוך בפנסים הראשיים

,ה במצב כשההצתה מופעלת ומתג התאור
פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים

ה לא מבחין בחושךנדלקים אפילו אם חיישן תאור
חיצוני. למצב הנ“ל יתרונות במזג אוויר גשום או

פילי.ער

להדלקת האור הנמוך בפנסים הראשיים:¿
 או התנע2סובב את מתג ההצתה למצב 

את המנוע.

.סובב את מתג האורות למצב ¿

 תידלק בלוחנורית החיווי ירוקה 
המחוונים.

פל אחוריפנס ער
כב הנוסעיםפל אחורי מסייע לכלי הרפנס ער

פלמאחוריך להבחין בך ביתר קלות בתנאי ער
עים לשימושכבד. נא ציית לחוקי מדינתך הנוג

פל אחורי.בפנס ער

 סובב אתפל אחורי:להדלקת פנס ער¿
, או התנע את2מתג ההצתה למצב 

המנוע.

 אוסובב את מתג האורות למצב ¿
.

.לחץ על לחצן ¿

 תידלק בלוחנורית החיווי הצהובה 
המחוונים.

 לחץ על לחצןפל האחורי:בוי פנס הערלכי¿
.

 תיכבה בלוחנורית החיווי הצהובה 
המחוונים.

אור נמוך ואור גבוה בפנסים
הראשיים

פל אחוריפנס ער

ה כשאתה עומדאם אתה שומע צליל אזהר

כב, ייתכן כי הפנסים עדיין דולקים.לצאת מהר

.ה למצב העבר את מתג התאור¿

בד פנסי צד / פנסי חניה)ה החיצונית (מלהתאור

כבית אוטומטית אם אתה:

מוציא את המפתח ממתג ההצתה£

פותח את דלת הנהג והמפתח נמצא במצב£
 במתג ההצתה.0

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

אור הנמוךה בע למצב ה נקאם מתג תאור

בפנסים הראשיים לא ידלק באופן אוטומטי
בות אחרות לראותפל, שלג או סיה של ערבמקר

 קיימתסס מים.לקויה בשל תנאי מזג אוויר, כגון ר
סכנת תאונה.  לכן בתנאים כאלה, סובב את מתג

.ה למצב התאור

כשהמנוע פועל: אם הפעלת את תפקוד£
ת היום אוך, תאוררב הדת יום במחשתאור

פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים
בהירותנדלקים וכבים אוטומטית בהתאם ל

האור החיצוני.

כדי להפעיל מצב אוטומטי לפנסים¿
ה למצב: סובב את מתג התאורראשיים

.

רותפת. הגדה מועדת תאוררהוא הגד מצב 
בהירותה נבחרות אוטומטית בהתאם לתאור

האור החיצוני (יוצאים מן הכלל: ראות לקויה בגלל
סס):פל, שלג או רתנאי מזג אוויר כגון ער

 במתג ההצתה:1המפתח נמצא במצב £
פנסי הצד מופעלים או מופסקים באופן

בהירות האור החיצוני.אוטומטי, בהתאם ל
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פנסי צד

אם המצבר התרוקן לחלוטין, פנסי הצד ופנסי

החניה כבים אוטומטית כדי לאפשר את התנעת
כבך במקום בטוח ומוארהמנוע. תמיד החנה את ר

לפי תקנות החוק. הימנע משימוש ממושך (לכמה
. אם אפשר, הדלק פנסשעות) בפנסי הצד 

. או פנס חניה שמאלי חניה ימני 

ה למצב סובב את מתג התאורלהדלקה:¿
 תידלק  בלוח. נורית החיווי הירוקה 

המחוונים.

פנסי חניה
הדלקה של פנסי החניה מבטיחה שהצד

כב מואר.המתאים של הר

המפתח לא במתגלהדלקת פנסי חניה: ¿
.0ההצתה או במצב 

(הצד ה למצב סובב את מתג התאור¿
(הצד הימני של כב) או השמאלי של הר

כב).הר

במתג משול

הפעלת פנסי איתות

אור גבוה בפנסים הראשיים

איתות ימינה

מהבהב פנסים ראשיים

איתות שמאלה.

בלחץ על המתג המשוללאיתות קצר: ¿

.או  ת הלחץ בכיוון החץ ה לנקודבקצר

פנסי האיתות המתאימים יהבהבו שלוש

פעמים.

ב מעברחוף את המתג המשולדלאיתות : ¿

.או  ת הלחץ בכיוון החץ לנקוד

אור גבוה בפנסים הראשיים

להדלקת האור הגבוה בפנסים הראשיים:¿
 או התנע2סובב את מתג ההצתה למצב 

את המנוע.

.  אוסובב את מתג האורות למצב ¿

ת הלחץב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.בכיוון חץ 

 האור הגבוה בפנסים הראשייםבמצב 

מופעל, רק כאשר חשוך והמנוע פועל.

 נדלקת בלוחהכחולה נורית החיווי 

האור הגבוההמחוונים עם הדלקה של 

בפנסים הראשיים.

האור הגבוה בפנסים הראשיים:בוי לכי¿
ב למצבו הרגיל.החזר את המתג המשול

 בלוח המחווניםנורית החיווי הכחולה 
כבית.

כב עם סייען אור גבוה מותאם: כאשר סייעןכלי ר

אור גבוה מותאם פעיל, הוא מבקר את פעולת

 עמוד 158).«(הפנסים הראשיים 

אם סייען אור גבוה מותאם פעיל, הוא שולט על

הפעלה והפסקת פעולה של אלומות אור גבוה

 עמוד 160).«(בפנסים הראשיים 

מהבהב פנסים ראשיים

סובב את המפתח במתגלהפעלה: ¿
, או התנע את המנוע.2 או 1ההצתה למצב 

.ב בכיוון החץ משוך את המתג המשול¿
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לחץ עלת חירום: להפעלת פנסי אזהר¿

.לחצן 

כל פנסי האיתות מהבהבים. אם אתה
מפעיל כעת פנס איתות באמצעות המתג

ב, רק פנסי האיתות בכיוון המתאיםהמשול
כב יהבהבו.של הר

 לחץ על לחצןת חירום:בוי פנסי אזהרלכי¿

.

ת חירום מופעלים באופן אוטומטי אם:פנסי אזהר

כרית אוויר מתנפחת.£

כב מאט בזמן קצר מאוד ממהירותהר£
ה מלאה.העולה על 70 קמ“ש לעציר

ת חירום יפסיקו לפעול באופן אוטומטיפנסי אזהר
כב מגיע שוב למהירות העולה על 10אם הר

קמ“ש, אם הופעלו באופן אוטומטי לאחר בלימת
חירום.

ת חירום יפעלו גם אם מתג ההצתהפנסי אזהר

כבוי.

ת חירום  פנסי אזהר

ה חכמהכת תאור  מער

הערות כלליות

כת המכווננתה חכמה היא מערכת תאורמער
את הפנסים הראשיים באופן אוטומטי בהתאם
לתנאי הנהיגה ומזג האוויר הקיימים. היא

תה משופרמים לתאורמעניקה תפקודים מתקד
כבך, לדוגמה בהתאם למהירות הררשל פני הד

כת כוללת את התפקודים:ומזג האוויר. המער

ת פניות“, ”מצב כבישה פעילה“, ”תאור”תאור
כתחב“. המערפל מורמהיר“ ”וטווח פנסי ער

פעילה רק בעת חשיכה.

כתאתה יכול להפעיל ולהפסיק את פעולת “מער
 עמוד 317).«ך (רב הדה חכמה“ במחשתאור

ה פעילהתפקוד תאור

כת המניעהה הפעילה הוא מערתפקוד התאור
את הפנסים הראשיים בהתאם לתנועות ההיגוי

מיים. באופן זה, אזוריםשל הגלגלים הקד
רלוונטיים נשארים מוארים בעת הנהיגה. מצב
זה מאפשר לך לזהות הולכי רגל, רוכבי אופניים

ובעלי חיים.

כאשר הפנסים הראשיים מופעלים.פעיל: 

ת פניותתפקוד תאור

ת הכבישת פניות משפר את תאורתפקוד תאור
חבה, בכיוון הפנייה ומאפשר ראות טובהבזווית ר

יותר בעיקולים חדים, לדוגמה. ניתן להפעיל את
ת הפניות, רק כאשר האור הנמוךתפקוד תאור

בפנסים הראשיים דולק.
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פעיל:
£40 �אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ

קמ“ש ומפעיל את האיתות או מסובב את
גלגל ההגה.

£70 �אם אתה נוהג במהירויות בין 40 ל
קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.

אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ�לא פעיל: 
40 קמ“ש או מפסיק את האיתות או מיישר את

גלגל ההגה.

ת הפניות עשויה להישאר דולקת למשךתאור
זמן קצר, אך תיכבה באופן אוטומטי לאחר לא

יותר משלוש דקות.

מצב כביש מהיר

פעיל:
£110�אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ

קמ“ש ואינך מבצע פעולות היגוי גדולות
במשך 1000 מטרים.

£130�אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ
קמ“ש.

 אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ�לא פעיל:
80 קמ“ש לאחר הפעלה.

חבפל בעלי טווח מורפנסי ער

חב מפחיתים אתפל בעלי טווח מורפנסי ער
ת שוליהסנוור שהנהג חווה ומשפר את תאור

ך.רהד

 אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ� 70פעיל:
פל האחורי.קמ“ש, ואתה מפעיל את פנס הער

אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ�לא פעיל: 
פל100 קמ“ש או אם אתה מכבה את פנס הער

האחורי.

הערות כלליות

 סייען אור גבוה מותאם

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להחלפה
אוטומטית בין אור נמוך לאור גבוה בפנסים

כב עם פנסיםכת תזהה כי כלי רהראשיים. המער
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בים מכיוון מנוגד או נוסעים לפניךדולקים מתקר
ולכן תעביר את הפנסים הראשיים מאור גבוה

לאור נמוך.

כת תתאים באופן אוטומטי את טווח האורהמער
כב אחרים. מיד לאחרחק מכלי רהנמוך למר

כב אחרים, היאכת לא תזהה כלי רשהמער
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים

הראשיים.

כת ממוקם מאחוריהחיישן האופטי של המער
ה העילי.מית, סמוך ללוח הבקרהשמשה הקד

ה אזהר  
סייען אור גבוה מותאם עלול לא לזהות את

משתמשי הכביש הבאים:

יכלוה המגודל ,הרואת אלל שיבכ ישמתשמ£
לגר

ה מועטה, לדוגמהמשתמשי כביש עם תאור£
רוכבי אופניים

תם אינה נראית באופןמשתמשי כביש שתאור£
ברור, לדוגמה אם הם מאחורי מעקה בטיחות.

במקרים נדירים מאוד, סייען אור גבוה מותאם

מזהה משתמשי כביש אחרים מאוחר מדי או לא

מזהה אותם כלל. במקרים כאלה או דומיהם, לא

יופעל או ייכבה אור גבוה בפנסים הראשיים. קיימת

סכנת תאונה.

תמיד עקוב אחרי תנאי התנועה וכבה את האור

הגבוה בזמן.

הערות בטיחות חשובות

הפעלה/הפסקה של סייען אור גבוה מותאם

אור גבוה בפנסים הראשיים

איתות ימינה

מהבהב פנסים ראשיים

איתות שמאלה.

ה למצבסובב את מתג התאורלהפעלה: ¿

.

ת הלחץב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.בכיוון החץ 

ב�תידלק בתצוגה הר נורית החיווי 
תכליתית, כאשר החיישן האופטי מפעיל את

תהאור הנמוך בפנסים הראשיים כשיורד
החשיכה.

אם אתה נוהג במהירות מעל 25 קמ“ש:

בע באופןטווח הפנסים הראשיים נק
כבחק בין הראוטומטי, בהתאם למר

למשתמשי כביש אחרים.

אם אתה נוהג במהירויות מעל 30 קמ“ש,
ואין משתמשי כביש אחרים:

האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל באופן
 נדלקת בלוחאוטומטי. נורית החיווי 

המחוונים.

25 �אם אתה נוהג במהירות מתחת ל
קמ“ש או זוהו משתמשי כביש אחרים או אם

ה מספקת של הכביש:ישנה תאור

האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה באופן
 כבית בלוחאוטומטי. נורית החיווי 

ב�בתצוגה הר המחוונים. נורית החיווי 
ת דלוקה.תכליתית נשאר

סייען אור גבוה מותאם בפנסים הראשיים אינו

ך, תנועה או מזג אוויר. הסייעןרב בתנאי דמתחש

בד. באחריותך להתאים אתהוא כלי עזר בל

ה, הראות ולתנועהכב לתנאי התאורת הרתאור

הנוכחיים.

זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:

ם כבד או שלגפל, גשה בגלל ערראות ירוד£

בהלכלוך על חיישנים או חסימתם מסי£

ת.אחר
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הערות כלליות

באמצעות סייען אור גבוה מותאם פלוס, תוכל

לעבור בפנסים הראשיים, בין אלומות אור נמוך

לאלומות אור גבוה חלקי ולאלומות אור גבוה.

בוה שאלומות אור גבוה חלקי הוא אופן תאור

אלומות אור גבוה מכוונות מעבר למשתמשי

בר מונע סנוור. אם לדוגמה ישך אחרים. הדרד

כב לפניך אלומות האור הגבוה יאירו מימיןר

כב לפניך יואר באלומות אורומשמאל לו והר

נמוך.

כת תתאים באופן אוטומטי את טווח האורהמער
כב אחרים. מיד לאחרחק מכלי רהנמוך למר

כב אחרים, היאכת לא תזהה כלי רשהמער
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים

הראשיים.

 סייען אור גבוה מותאם פלוס

סייען אור גבוה מותאם פלוס בפנסים הראשיים

ך, תנועה או מזג אוויר.רב בתנאי דאינו מתחש

בד. באחריותך להתאיםהסייען הוא כלי עזר בל

ה, הראותכב לתנאי התאורת הראת תאור

ולתנועה הנוכחיים.

זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:

ם כבד או שלגפל, גשה בגלל ערראות ירוד£

בהלכלוך על חיישנים או חסימתם מסי£

ת.אחר

ה אזהר  
כת עלולה לא לזהות את משתמשי הכבישהמער

הבאים:

יכלוה המגודל ,הרואת אלל שיבכ ישמתשמ£
לגר

ה מועטה, לדוגמהמשתמשי כביש עם תאור£
רוכבי אופניים

תם אינה נראית באופןמשתמשי כביש שתאור£
ברור, לדוגמה אם הם מאחורי מעקה בטיחות.

במקרים נדירים מאוד, סייען אור גבוה מותאם

פלוס מזהה משתמשי כביש אחרים מאוחר מדי

או לא מזהה אותם כלל. במקרים כאלה או דומיהם,

לא יופעל או ייכבה אור גבוה בפנסים הראשיים.

קיימת סכנת תאונה.

תמיד עקוב אחרי תנאי התנועה וכבה את האור

הגבוה בזמן.

הערות בטיחות חשובות ב למצבוהחזר את המתג המשולבוי: לכי¿

הרגיל.

ב תכליתיתבתצוגה הר נורית החיווי 

כבית.
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הפעלה/הפסקה של סייען אור גבוה מותאם
פלוס

אור גבוה בפנסים הראשיים

איתות ימינה

מהבהב פנסים ראשיים

איתות שמאלה.

ה למצבסובב את מתג התאורלהפעלה: ¿

.

ת הלחץב מעבר לנקודלחץ על המתג המשול¿
.בכיוון החץ 

ב�תידלק בתצוגה הר נורית החיווי 
תכליתית, כאשר החיישן האופטי מפעיל את

תהאור הנמוך בפנסים הראשיים כשיורד
החשיכה.

אם אתה נוהג במהירות מעל 25 קמ“ש:

בע באופןטווח הפנסים הראשיים נק

כבחק בין הראוטומטי, בהתאם למר

למשתמשי כביש אחרים.

אם אתה נוהג במהירויות מעל 30 קמ“ש,

ולא מזוהים משתמשי כביש אחרים:

האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל באופן

 נדלקת בלוחאוטומטי. נורית החיווי 

המחוונים.

45�אם אתה נוהג במהירות של מעל ל

ך אחרים מזוהים:רקמ“ש ומשתמשי ד

אלומות אור גבוה חלקי בפנסים הראשיים

מופעלת אוטומטית. נורית החיווי  

נדלקת בלוח המחוונים.

40�אם אתה נוהג במהירות הנמוכה מכ

קמ“ש:

אלומות אור גבוה חלקי בפנסים הראשיים

כבית אוטומטית. אם לא מזוהים משתמשי

ך אחרים, אלומות אור גבוה נדלקות.רד

25 �אם אתה נוהג במהירות מתחת ל

קמ“ש או זוהו משתמשי כביש אחרים או אם

ה מספקת של הכביש:ישנה תאור

האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה באופן

 כבית בלוחאוטומטי. נורית החיווי 

ב�בתצוגה הר המחוונים. נורית החיווי 

ת דלוקה.תכליתית נשאר

ב למצבוהחזר את המתג המשולבוי: לכי¿

הרגיל.

ב תכליתיתבתצוגה הר נורית החיווי 

כבית.

אדים בתוך הפנסים הראשיים

הפנסים הראשיים עשויים להתכסות באדים

ם הפנימי, אם קיימת לחות גבוהה באוויר.בציד

 הדלק את האורות והתחל בנסיעה.¿

ך הנסיעהמת הלחות תופחת בהתאם לאורר

ה).ולתנאי מזג האוויר (לחות וטמפרטור

מת הלחות אינה מופחתת:אם ר

כזבדוק את הפנסים הראשיים במרדאג ל¿

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד

בע“מ.
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ה פנימיתתאור

ת הקריאהבוי מנורהדלקה/כי
מית.השמאלית הקד

תתאורתבוי בקרהדלקה/כי
פנים האוטומטית

ה הפנימיתבוי התאור הדלקה/כי 
מיתהקד

הבוי התאורהדלקה/כי
הפנימית מאחור

ת הקריאהבוי מנורהדלקה/כי
מיתהימנית הקד

ה בידית האחיזה (תא נוסעיםלוח בקר

אחורי)

ה פנימיתתאור

ת פניםה של תאור סקיר

ה פנימיתת תאורבקר

הערות חשובות

הדי למנוע את פריקת המצבר, תפקודי התאורכ
הפנימית מופסקים באופן אוטומטי לאחר זמן

2בד כאשר המפתח נמצא במצב מסוים, מל
במתג ההצתה.

תה  בעזרניתן להגדיר את צבע ובהירות התאור
COMAND Online) ».(398 עמוד 

ה הפנימית ניתן להפעיל מלוחת התאוראת בקר
מי.ה העילי קדהבקר

ה פנימיתה  אוטומטית של תאורבקר

. לחץ על לחצן בוי:להפעלה/כי¿

ה הפנימית פועלת,ת התאורבקרבעת ש

ה העילי.הלחצן מיושר עם לוח הבקר

ה הפנימית  מופעלת אוטומטית,ת התאורבקר
אם אתה:

כב,מבטל את נעילת הר£

פותח דלת,£

מוציא את המפתח ממנעול ההצתה£

ה הפנימית דולקת לזמן קצר כאשר אתההתאור
מוציא את המפתח ממנעול ההצתה. ניתן לכוונן

COMAND Onlineת בוי המושהה בעזראת הכי

לחץכב: להפעלה של הצד התואם בר¿ עמוד 401).«(

.על לחצן 

ת איפור נדלקות.ומנור ת קריאה מנור

.לחץ על לחצן בוי: לכי¿

ת האיפור כבית.לחץ פעם אחת: מנור

כבית. ת הקריאה לחץ פעמיים: מנור

 לחץ על לחצן:להפעלה בשני הצדדים¿

.

ת המראהומנור ת הקריאה מנור

נדלקות.

.לחץ על לחצן בוי: לכי¿

ת המראה כבות.ומנור ת הקריאה מנור

מיה עילי קדלוח בקר
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163מיתמגבי השמשה הקד

מיתמגבי השמשה הקד

בוי מגבי השמשההפעלת/כי
מיתהקד

מית כאשראל תפעיל את מגבי השמשה הקד

םת, עלול להיגרבשה, אחרמית יהשמשה הקד
בר עלנזק ללהבי המגבים. בנוסף, לכלוך שהצט

מית עלול לשרוט את הזכוכית,השמשה הקד
בשה.בעת ניגוב של שמשה י

מית כבויים.מגבי השמשה הקד

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, איטי

בע לרגישות נמוכה).נק

ם(חיישן הגש ניגוב לסירוגין, מהיר

בע לרגישות גבוהה).נק

ניגוב מתמשך, איטי

ניגוב מתמשך, מהיר

 לניגוב השמשהניגוב בודד/

מית עם נוזל שטיפה.הקד

הפעל את אספקת המתח באמצעות¿

 עמוד 197).«( או המפתח  Start/Stopלחצן

ב למצב המתאים.סובב את המתג המשול¿

החלפת נורות  

כבך כולליםמיים והאחוריים ברהפנסים הקד

. אל תחליף את הנורותLEDמכלולי נורות 

בעצמך. פנה למוסמך מוסמך שיש לו את הידע

ה זו.ביצוע עבודהמקצועי והכלים ל

לנורות ולפנסים יש תפקיד חשוב בבטיחות

ב לוודא שהם יתפקדו כראויכב. לכן אתה חייהר

בדוק את הפנסים הראשיים באופןכל הזמן. דאג ל

דיר.ס

ך להפעיל את מגבי השמשהאם יש צור
בש, הפעל אותםמית בתנאי מזג אוויר יהקד

תמיד עם שטיפה בנוזל שטיפה.

מית משאירים סימניאם מגבי השמשה הקד

כבמית לאחר שהרמריחה על השמשה הקד
בהכב, הסינשטף במתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

יכולה להיות שעווה או שאריות מחומרים אחרים.

מית בנוזל שטיפה לאחרנקה את השמשה הקד
כב במתקן אוטומטי.שטיפת הר

מיתם: אם השמשה הקדכב עם חיישן גשכלי ר

בש, מגבי השמשהמלוכלכת בתנאי מזג אוויר י

מית עשויים להיות מופעלים בשוגג. מצב כזה,הקד

עלול לגרום נזק ללהבי המגבים או לשרוט את

מית.השמשה הקד

בה זו, עליך תמיד לכבות את מגבי השמשהמסי

בש.מית במזג אוויר יהקד

ה הפנימיתה ידנית של התאורבקר

ה הפנימיתבוי התאורלהדלקת/כי¿
.בע את המתג למצב קמית: הקד

ה הפנימיתבוי התאורלהדלקת/כי¿
. לחץ על הלחצן האחורית:

 לחץבוי מנורות הקריאה:להדלקת/כי¿
.על הלחצן 

ת חירום בעת תאונה  תאור

כבת הפנים מופעלת אוטומטית אם הרתאור
ב בתאונה.מעור

לחץת החירום בעת תאונה: בוי תאורלכי¿
ת חירום.על לחצן פנסי אזהר

או
כב ולאחר מכן בטל את הנעילהנעל את הר¿

באמצעות המפתח.
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ה אזהר  

 החלפת להבי המגבים

הערות בטיחות חשובות

מית מתחילים לנועאם להבי מגבי השמשה הקד
כאשר אתה מחליף את הלהבים, אתה עלול
להילכד בזרוע המגב. קיימת סכנת פציעות.

תמיד כבה את הפעולה של המגבים ואת מתג
ההצתה לפני החלפת הלהבים.

מיתמקם תמיד את זרועות מגבי השמשה הקד

חק מהשמשהאנכית לפני קיפולם הר

מית.מית, כדי למנוע נזק לשמשה הקדהקד

החלפת להבי מגבים (להבי מגבים רגילים)

הזזת להבי המגבים למצב אנכי

.0סובב את מתג ההצתה למצב ¿

.בע את המגבים למצב ק¿

.1סובב את מתג ההצתה למצב ¿

מיד שזרועות המגב אנכיות למכסה¿

.0המנוע, סובב את מתג ההצתה למצב 

הסר את המפתח.¿

חק מהשמשהקפל את זרוע המגב הר¿

מית.הקד

ת להבי מגביםהסר

 כדי למנוע נזק ללהבי מגבים של השמשה

ע רק בזרוע של מגבמית, וודא שאתה נוגהקד

מית.השמשה הקד

עולם אל תפתח את מכסה המנוע, אם זרועל

מית.חק מהשמשה הקדהמגב קופלה הר

ה זרוע מגב ללא להב, עללעולם  אל תקפל בחזר
מית / החלון האחורי.השמשה הקד

אחוז את זרוע המגב בחוזקה, כאשר אתה מחליף
להב מגב. אם אתה משחרר את זרוע המגב ללא

מית, עלוללהב והיא נופלת על השמשה הקד
מית מכוח החבטה.ם נזק לשמשה הקדלהיגר

ס בנץ ממליצה לך להחליף מגבית מרצדחבר
סכז שירות מורשה מרצדמית במרשמשה קד

מטעם כלמוביל בע“מ.

 תדירות הניגוב הנכונה או במצבים 

ם.בעת באופן אוטומטי בהתאם לעוצמת הגשנק

ם רגיש יותר מאשר חיישן הגש,במצב 

מית יפעלוולכן מגבי השמשה הקד במצב 

בה יותר.בתדירות ר

: נוזלMAGIC VISION CONTROLכב עם  ר

ך להבי המגב ובעת ניגוב עםרהשטיפה מותז ד

 נוזל השטיפה יוצא ישירותנוזל שטיפה 

מהלהבים.

מית לא תנוגב יותר כהלכה אםהשמשה הקד

להבי המגבים בלויים. מצב  כזה עלול למנוע ממך

ס בנץ ממליצה עלב לתנועה. מרצדלשים ל

ב ובסתיו.החלפת המגבים פעמיים בשנה, באבי

.לחץ על שני תפסי השחרור ¿

 בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿

.חק מזרוע המגב הר

. בכיוון החץ הסר את להב המגב ¿
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165מיתמגבי השמשה הקד

 כךמקם את להב המגב החדש ¿

.ב בזיז ישתל שהשקע 

 בכיוון החץ קפל את להב המגב ¿

בוישתל לזרוע המגב, עד שהמחזיקים 

.בת בתוש

 מחובר נכון.וודא שלהב המגב ¿

קפל את זרוע המגב על השמשה¿

מית.הקד

MAGIC VISIONהחלפת להבי המגבים (

CONTROL(

הזזת להבי המגבים למצב אנכי

.0סובב את מתג ההצתה למצב ¿

.בע את המגבים למצב ק¿

.1סובב את מתג ההצתה למצב ¿

מיד שזרועות המגב אנכיות למכסה¿

.0המנוע, סובב את מתג ההצתה למצב 

הסר את המפתח¿

חק מהשמשהקפל את זרוע המגב הר¿

בהמית עד שתרגיש שהיא השתלהקד

במקומה.

ת להבי המגביםהסר התקנת להב המגבים

ה:הכנת להבי המגבים למצב הסר¿

החזק את זרוע המגב בחוזקה ביד אחת,

וביד השנייה סובב את להב המגב בכיוון

ת ההתנגדות.מעבר לנקוד החץ, 

בתישמע נקישה כאשר להב המגב ישתל

ה.במצב הסר

 לחץ בחוזקה עלת להב המגב:להסר¿

 ומשוך את להב המגבלחצן השחרור 

.כלפי מעלה 

התקנת להב המגבים

לזרוע חוף את להב המגב החדש ד¿

ב.תשתל המגב עד שלשונית 

הממצב הסר חוף את להב המגב ד¿

ת ההתנגדות.מעבר לנקוד בכיוון החץ 

בתישמע נקישה כאשר להב המגב ישתל

במקומו ושוב ניתן להזיזו.
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 מחוברים נכון.וודא שלהבי המגבים ¿

קפל את זרוע המגב על השמשה¿

מית.הקד
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167מיתמגבי השמשה הקד

מיתתקלות אפשריות במגבי השמשה הקד

ייתכן שעלים או שלג, לדוגמה, חוסמים את תנועת המגב על פני השמשה
מית.  פעולת מנוע המגבים מופסקת.הקד

ופתח את דלת הנהג.Start/Stop  כבה את המנוע באמצעות לחצן¿

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל שוב את מגבי השמשה הקד¿

מית.תקלה בפעולת מגבי השמשה הקד

ב.ת במתג המשולבחר מהירות מגבים אחר¿

במוסך מוסמך.מית בדוק את מגבי השמשה הקדדאג ל¿

פעולת מנוע המגבים הופסקה.

ופתח את דלת הנהג.Start/Stop  כבה את המנוע באמצעות לחצן¿

בה לחסימה.הסר את הסי¿

מית.הפעל שוב את מגבי השמשה הקד¿

המתזים אינם מכוונים נכון.

דאג לכוונן את המתזים במוסך מוסמך.¿

מגבי השמשה
מית חסומיםהקד

מגבי השמשה
מית אינםהקד

פעילים

 פיתרונות¿בה אפשרית/תוצאות סי תקלה

כת מגביםרק למער

רגילים: נוזל שטיפת

שמשה מהמתזים לא

כז השמשהמגיע למר

מית.הקד
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ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

כב לזמן קצר במזג אוויר חם, לדוגמהאוורר את הר

«באמצעות השימוש במאפיין פתיחת נוחות (

עמוד 114). באופן זה תזרז את תהליך הקירור,

ג מהרכב תושה הרצויה של פנים הרוהטמפרטור

יותר.

ב מסוגל לסנן את רוב חלקיקיהמסנן המשול

מפחיתהאבק ולסנן אבקנים באופן מלא. הוא גם 

מסנןאת הגזים המזהמים ואת עוצמת הריחות. 

חסום מפחית את כמות האוויר המסופקת לתוך

בה זו, עליך להקפיד תמיד על מרווחכב. מסיהר

ת השירות.הזמן להחלפת המסנן, המפורט בחובר

בתיים, לדוגמהבימאחר והמצב תלוי בתנאים הס

זיהום אוויר כבד, תדירות ההחלפה עשויה להיות

ת השירות.גבוהה יותר מזו המפורטת בחובר

ייתכן שהמפוח יפעל באופן אוטומטי 60  דקות

מים מסוימים,לאחר שהמפתח הוסר תלוי בגור

כבבית. אחר כך, הרה המרלדוגמה הטמפרטור

תכת בקרבוש מערמאוורר למשך 30 דקות ליי

האקלים.

כת מיזוג אווירת מערסקיר

 הערות בטיחות חשובות

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

רות המומלצות בעמודים הבאים.עיין בהגד

ת, החלונות עשויים להתכסות באדים.אחר

ברות האדים על החלונות:כדי למנוע את הצט

תכת בקרהפסק את הפעולה של מער£

בדהאקלים לזמן קצר בל

הפעל את מצב מחזור האוויר לזמן קצר£

בדבל

בוש האווירהפעל את תפקוד הקירור ויי£

ה של השמשההפעל את תפקוד ההפשר£

ך.ה הצורה, במקרמית בקצרהקד

ת אקלים אוטומטית, מווסתת אתבקר

כבה ואת לחות האוויר בתוך הרהטמפרטור

ומסננת חומרים לא רצויים מהאוויר.

ה פנימית תפקוד “קירורכב עם מנוע בעירלכלי ר

בוש אוויר“ זמין רק כאשר המנוע פועל. בכליעם יי

בוש אוויר“ברידיים, תפקוד “קירור עם ייכב היר

חס נוזל הקירור החשמליזמין גם באמצעות מד

בעת שהמנוע אינו פועל. פעולה אופטימלית

גת רק אם חלונות הצד והגג סגורים.מוש

ניתן להפעיל את תפקוד החום השיורי או להפסיק

«בוי מתג ההצתה (את פעולתו רק לאחר כי

עמוד 183).
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171ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

ת אקלים אוטומטיתה עבור בקרלוח בקר

כב עם חימום עזרכלי ר

מיה קדלוח בקר

 עמוד 176)«ת אקלים למצב אוטומטי, שמאל (כת בקרת מעררלהגד

 עמוד 178)«ה, שמאל  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 179)«ת זרימת האוויר, שמאל (רלהגד

 עמוד 182)«בוי/הפעלה ידנית של מצב מיחזור אוויר   (לכי 

 עמוד 180)«מית (ת השמשה הקדלהפשר 

 עמוד 406)«ת אקלים (לקריאה לתפריט בקר 

 עמוד 183)«בוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי (לכי

 עמוד 181)«בוי/הפעלה של חימום החלון האחורי (לכי 

 עמוד 186)«בוי/הפעלה של חימום עזר (לכי

 עמוד 179)«ת זרימת האוויר, ימין (רלהגד 

 עמוד 178)«ה, ימין  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 176)«ת האקלים למצב אוטומטי, ימין (כת בקרת מעררלהגד 

ת אקלים בתא הנוסעים האחורי)כב עם בקרה אחורי (רק בכלי רלוח בקר

 עמוד 178)«ה, שמאל (ת טמפרטוררלהגד

 עמוד 179)«ת חלוקת אוויר, שמאל (רלהגד 

 עמוד 176)«ת האקלים למצב אוטומטי  (כת בקרת מעררלהגד

 עמוד 179)«ת זרימת האוויר (רלהגד

 עמוד 173)«ת האקלים (כת בקרבוי/הפעלה של מערלכי

 עמוד 183)«בוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי  (לכי

 עמוד 179)«ת חלוקת האוויר, ימין  (רלהגד

 עמוד 178)«ה, ימין (ת הטמפרטוררלהגד
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ת האקליםכת בקרה של מערסקיר

כב ללא חימום עזרכלי ר

מיה קדלוח בקר

 עמוד 176)«ת האקלים למצב אוטומטי, שמאל (כת בקרת מעררלהגד

 עמוד 178)«ה, שמאל  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 179)«ת זרימת האוויר, שמאל (רלהגד

 עמוד 182)«בוי/הפעלה ידנית של מצב מיחזור אוויר   (לכי 

 עמוד 180)«מית (ת השמשה הקדלהפשר 

 עמוד 406)«ת אקלים (לקריאה לתפריט בקר 

 עמוד 181)«בוי/הפעלה של חימום החלון האחורי (לכי 

 עמוד 183)«בוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי  (לכי

 עמוד 179)«ת זרימת האוויר, ימין (רלהגד 

 עמוד 178)«ה, ימין  (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 176)«ת האקלים למצב אוטומטי, ימין (כת בקרת מעררלהגד 

ת אקלים בתא הנוסעים האחורי)כב עם בקרה אחורי (רק בכלי רלוח בקר

 עמוד 178)«ה, שמאל (ת הטמפרטוררלהגד

 עמוד 179)«ת חלוקת האוויר, שמאל (רלהגד 

 עמוד 176)«ת האקלים למצב אוטומטי  (כת בקרת מעררלהגד

 עמוד 179)«ת זרימת האוויר (רלהגד

 עמוד 173)«ת האקלים (כת בקרבוי/הפעלה של מערלכי

 עמוד 183)«בוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי  (לכי

 עמוד 179)«ת חלוקת האוויר, ימין  (רלהגד

 עמוד 178)«ה, ימין (ת הטמפרטוררלהגד
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ת אקליםכת בקרהפעלת מער

םילקאה תרקב תכרעמ תלעפה

ת האקליםבוי של בקר הפעלה/כי

תכת בקרכאשר מופסקת פעולתה של מער

האקלים, כניסת האוויר וחלוקת האוויר מופסקות

אף הן. החלונות עשויים להתכסות באדים. לכן,

בד.כת לזמן קצר בלהפסק את פעולת המער

ת האקלים בעיקר באמצעותהפעל את בקר
 עמוד 176).«( לחצן 

ת האקליםבוי/הפסקת פעולה של בקרכי

המית באמצעות לוח הבקרהקד

סובב את המפתח למצב 2 במנעול¿

 עמוד 197).«(ההצתה 

לחץכב עם חימום עזר): להפעלה (כלי ר¿

 מעלה או מטה.על מתג 

ת מידע אודות השימוש בבקר
האקלים

ת אקלים אוטומטיתבקר

להלן הערות והמלצות אודות השימוש

ת אקליםהאופטימלי בבקר

 מתגתועצמאב ריוואה גוזימ תא לעפה£

  נדלקת.. נוריות החיווי מעל מתג 
.C 22°ה ל�בע את הטמפרטורק£

ת האדים רק לזמןהשתמש בתפקוד הסר£
מית תתבהר שוב.קצר, עד שהשמשה הקד

השתמש במצב מיחזור אוויר רק לזמן קצר,£
לדוגמה אם קיימים ריחות לא נעימים

תה. אחרכב, או בנהיגה במנהרמחוץ לר
ב מחסור באוויר צח.החלונות יכוסו באדים עק

השתמש בתפקוד חום שיורי, אם אתה רוצה£
כב בעת שמתגלחמם או לאוורר את פנים הר

ההצתה כבוי. ניתן להפעיל/להפסיק את
פעולת תפקוד החום השיורי רק שמתג
ההצתה כבוי. תפקוד חום שיורי מופסק

כאשר מתג ההצתה מופעל.

ת האקלים בתאאם אתה  שולט על בקר
מי,ה הקדהנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

ברים הבאים:ב לדשים ל
ת האקלים בתאאם אתה מגדיר את בקר£

ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר
בתצוגת לוח מי, מופיע הסמל הקד

ה האחורי.הבקר
ת האקלים בתא הנוסעיםכת בקראם מער£

הת באמצעות לוח הבקררהאחורי מוגד
מי, לא ניתן לכוונה באמצעות לוחהקד

תה האחורי. אם השליטה של בקרהבקר
מי נעולה, המתןה הקדאקלים מלוח הבקר

חמש דקות. לאחר מכן, תוכל לשלוט על
ת האקלים מאחור באמצעות לוחבקר

ה האחורי.הבקר
רות תא נוסעים אחורי,ת הגדלאחר בחיר£

מית ניתנת לשליטהת האקלים הקדבקר
COMANDבאופן אוטומטי באמצעות 

Online.לאחר חמש דקות 

בחור ”בטל תאלחלופין, אתה יכול ל
ת התפקוד של מיזוגנוסעים אחורי“ בשור

.COMAND Online כתאוויר במער

ECO start/stopתפקוד 

תכת בקרבוי המנוע האוטומטי, מערבמהלך כי
האקלים פועלת בעוצמה מופחתת. אם ברצונך

כת,ליהנות מעוצמתה המלאה של המער
ECOביכולתך להפסיק את פעולת התפקוד 

start/stop באמצעות לחיצה על לחצן ECO

 עמוד 203).«(

ברידייםכב היכלי ר

כב פועלבוש אוויר“ זמין כאשר הר”קירור עם יי
READYונורית החיווי הירוקה או הצהובה 

 עמוד 287).«דולקת (

תמם, טמפרטורה פנימית הודאם מנוע בעיר
בעה תישמר למשך זמן מה.הפנים שנק

הערות כלליות
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ת אקליםכת בקרהפעלת מער

כב ללא חימום עזר):להפעלה (כלי ר¿

 מעלה או מטה.לחץ על מתג 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

ת האקלים באמצעותהפעל את בקר¿

COMANDרות מיזוג האוויר של ת הגדשור

Online )».(406 עמוד 

כב עם חימום עזר):להפסקה (כלי ר¿

 מעלה או מטה.לחץ על מתג 

COMAND Onlineת אקלים של תפריט בקר

נפתח.

כב ללא חימום עזר):להפסקה (כלי ר¿

  מעלה או מטה.לחץ על מתג 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

ת האקליםהפסק את פעולת בקר¿

רות מיזוג אוויר שלת הגדבאמצעות שור

COMAND Online )».(406 עמוד 

תהפעלה/הפסקה של פעולת בקר

ההאקלים האחורית באמצעות לוח הבקר

ת האקלים שלעיין בהוראות על שליטה בבקר

התא הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

 עמוד 173).«(מי  הקד

 עמוד«( 2סובב את מתג ההצתה למצב ¿

.(197

 לחץכב עם חימום עזר):להפעלה (כלי ר¿

 מעלה או מטה.על מתג 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

כב ללא חימום עזר):להפעלה (כלי ר¿

 מעלה או מטה.לחץ על מתג 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

COMAND Onlineת אקלים של תפריט בקר

נפתח.

(כוונון אחורי) Rear Adjustmentבחר  ¿

 עמוד«(רות מיזוג האוויר מסרגל הגד

.(407

ת האקלים בתאאתה יכול לשלוט על בקר

ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

.COMAND Onlineמי או הקד

ת האקלים בתא הנוסעיםהפעל את בקר¿

רות מיזוגהאחורי באמצעות סרגל הגד

אוויר.

 לחץ עלכב עם חימום עזר):בוי (כלי רלכי¿

 מעלה או מטה.מתג 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

 לחץכב ללא חימום עזר):בוי (כלי רלכי¿

  מעלה או מטה.על מתג 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

(כוונון אחורי) Rear Adjustmentבחר  ¿

 עמוד«(רות מיזוג האוויר מסרגל הגד

.(407

ת האקלים בתא הנוסעיםכבה את בקר¿

רות מיזוגהאחורי באמצעות סרגל הגד

אוויר.

תהפעלה/הפסקה של פעולת בקר

ההאקלים האחורית באמצעות לוח הבקר

האחורי

 עמוד«(  2סובב את מתג ההצתה למצב ¿

.(197

 מעלה או לחץ על מתג להפעלה:¿

 עמוד 171).«(מטה 
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בוי תפקוד קירורהפעלת/כי

רבוש האוויעם יי

הערות כלליות

בושאם אתה מכבה את תפקוד “קירור עם יי

כב לא יקורר (במזג אווירהאוויר“, האוויר בתוך הר

חם) והלחות לא תופחת. החלונות עלולים

להתכסות באדים מהר מאוד. מצב זה עלול

בש את הראיה וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.לש

בוש אוויר“לכן, הפסק את פעולת ”קירור עם יי

בד.לזמן קצר בל

ה פנימית תפקוד “קירורכב עם מנוע בעירבכלי ר

בוש האוויר“ זמין רק כאשר המנוע פועל.עם יי

בושברידיים, תפקוד “קירור עם ייכב היבכלי ר

חס נוזל הקירוראוויר“ זמין באמצעות מד

החשמלי גם בעת שהמנוע אינו פועל. האוויר

כב מקורר והלחות מיובשת, בהתאםבתוך הר

ה.ה שנבחרלטמפרטור

כב, כאשרהתעבות מים עשויה לנזול מתחת לר

כת הקירור פעילה. תופעה זו היא רגילה ואיןמער

היא מציינת תקלה.

בושבוי עם תפקוד ”קירור עם ייהפעלה/כי

האוויר“

אתה יכול להפעיל/לכבות את תפקוד ”קירור עם

COMAND Online בוש האוויר“ בשימוש יי

 עמוד 407).«(

רותכבית. כל ההגד נורית החיווי במתג ¿

מוצגות במלואן בתצוגה של תא הנוסעים

האחורי.

מעלה או מטה  לחץ על מתג בוי:לכי¿

 עמוד 171).«(

 (כבוי)OFF נדלקת. נורית החיווי במתג 

מוצג בתצוגה של תא הנוסעים האחורי.
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בוש האוויר“תקלות בתפקוד ”קירור עם יי

ת אקלים למצבביעת בקרק

אוטומטי

הערות כלליות

תבעת נשמרה שנקבמצב אוטומטי הטמפרטור
כת מווסתתבועה באופן אוטומטי. המערמה קבר

ה של האווירבאופן אוטומטי את הטמפרטור
המסופק, את זרימת האוויר ואת חלוקת האוויר.

מצב אוטומטי משיג פעולה אופטימלית, גם אם
בוש האוויר“. אם רצוימופעל תפקוד ”קירור עם יי

בוש האוויר.ניתן להפסיק את פעולת הקירור עם יי

אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד “קירור
כב אינו מקוררבוש האוויר“, האוויר בתוך הרעם יי

ואינו מיובש. החלונות עשויים להתכסות באדים
מהר יותר. לפיכך, הפסק את פעולת התפקוד

בד.בוש אוויר“ לזמן קצר בל“קירור עם יי

ת אקליםשליטה אוטומטית על בקר

מיה קדמית באמצעות לוח בקרקד

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

ה הרצויה בלחיצה עלבע את הטמפרטורק¿
מית.ה הקדה בקרביחיד מתג 

באמצעותה הרצויה בע את הטמפרטורק¿
COMAND Online) ».(407 עמוד 

 מעלה אולחץ על מתג להפעלה: ¿
מטה.

 תידלק.נורית החיווי במתג 

בבוש האוויר הופסק עקהתפקוד קירור עם יי
תקלה.

סכז שירות מורשה מרצדפנה למר¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

אינך יכול להפעיל את התפקוד קירור עם

 עמוד 407).«(בוש האוויר יי

בה אפשרית/תוצאות ופתרונותסיהבעיה

 לחץ על מתגלמעבר להפעלה ידנית:¿

 מעלה או מטה

או

בע את זרימת האוויר באמצעותק¿

COMAND Online )».(408 עמוד 
או
בע את חלוקת האוויר באמצעותק¿

COMAND Online )».(408 עמוד 

 תיכבה.נורית החיווי במתג 

במצב אוטומטי, אם אתה מכוון את זרימת האוויר

או את חלוקת האוויר באופן ידני, נורית החיווי על

 כבית. עם זאת, התפקוד שלא שונהמתג 

ידנית ממשיך להיות מבוקר אוטומטית. בעת

שמתגי התפקוד המכוונים ידנית מועברים שוב

 נדלקתלמצב אוטומטי, נורית החיווי במתג 

שוב.

ת אקליםשליטה אוטומטית על בקר

מיה קדאחורית באמצעות לוח בקר

ת האקלים לתאעיין בהערות על שליטה בבקר

ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

 עמוד 173).«(מי הקד

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿

.(197

: לחץ על מתגכב עם חימום עזרכלי ר¿

 מעלה או מטה.

COMANDת אקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 
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 לחץ על מתגימום עזר:כב ללא חכלי ר¿
 מעלה או מטה.

COMAND Onlineת אקלים של תפריט בקר

נפתח.

(כוונון אחורי) מסרגל Rear Adjustment בחר¿
 עמוד 407).«רות מיזוג אוויר (הגד

ת האקלים בתאאתה יכול לשלוט על בקר
ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

.COMAND Onlineמי או הקד

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
מית.ה הקדת הבקרביחיד מתג 

או

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
COMAND Online)  ».(407 עמוד 

תביחיד לחץ  על מתג להפעלה: ¿
מית מעלה או מטה.ה הקדהבקר

או

הפעל את המצב האוטומטי באמצעות סרגל¿
COMANDכת רות של מיזוג אוויר במערההגד

Online) ».(407 עמוד 

 במתג הנדנד כבית.נורית החיווי 

ה ומצב אוטומטי מיד לאחרבחר את הטמפרטור

Rearבחור שוב את ת, יהיה עליך למכן. אחר

Adjustmentרות מיזוג (כוונון אחורי) מסרגל הגד

אוויר לפני הפעלה אוטומטית.

כב עםלמעבר להפעלה ידנית (כלי ר¿
 מעלה או לחץ על מתג חימום עזר):

מטה.

COMAND Onlineת אקלים של תפריט בקר

נפתח.

כב ללאלמעבר להפעלה ידנית (כלי ר¿
 מעלה אולחץ על מתג חימום עזר): 

מטה.
COMAND Onlineת אקלים של תפריט בקר

נפתח.

 (כוונון אחורי) מסרגלRear Adjustment בחר¿
 עמוד 407).«רות מיזוג אוויר (הגד

רות של מיזוג האווירהשתמש בסרגל ההגד¿
להפסקת מצב אוטומטי.

או

ר את חלוקת האוויר באמצעות מתג הגד¿
 עמוד«ה האחורי  (בלוח הבקר או  

.(171
או

הפעל את זרימת האוויר באמצעות מתג ¿
 עמוד 171).«ה האחורי (בלוח הבקר

 בתצוגה האחורית כבה.AUTOחיווי 

אם אתה מכוונן את זרימת האוויר וחלוקת האוויר
 בעתCOMAND Onlineבאופן ידני באמצעות 

ה בלוח הבקרAUTOשמצב אוטומטי פועל, חיווי 
האחורי כבה  עם זאת, התפקוד שלא שונה ידנית
ממשיך להיות מבוקר אוטומטית. בעת שמתגי
התפקוד המכוונים ידנית מועברים שוב למצב

 מופיע שוב בתצוגה בתאAUTOאוטומטי, חיווי 
הנוסעים האחורי.

ת האקלים האחורית באופןשליטה על בקר
ה האחוריידני באמצעות לוח הבקר

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
 עמוד 171).«(   ו� מתגים 

 מעלהלחץ על מתג הנדנד להפעלה: ¿
או מטה.

 נדלקת.נורית החיווי של מתג 

לחץ על מתג הנדנד להפסקת פעולה: ¿
 עמוד 171).«מעלה או מטה (

 כבית.נורית החיווי של מתג  

אם אתה מכוונן את זרימת האוויר וחלוקת האוויר
בלוח AUTOבאופן ידני במצב אוטומטי, חיווי 

ה האחורי כבה. עם זאת, התפקוד שלאהבקר

שונה ידנית ממשיך להיות מבוקר אוטומטית.

בעת שמתגי התפקוד המכוונים ידנית מועברים

 מופיע שובAUTOשוב למצב אוטומטי, חיווי 

בתצוגה בתא הנוסעים האחורי.
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הת הטמפרטוררהגד  

הערות כלליות

ה בנפרד עבור האזוריםבוע טמפרטורניתן לק

ת אקלים בתאכב עם בקרהבאים  בכלי ר

הנוסעים אחורי.

אזור הרגליים השמאלי או הימני מקדימה£

מיאזור הנהג והנוסע הקד£

תא הנוסעים האחורי, שמאל וימין£

ה באופן נפרדבוע את הטמפרטוראתה יכול לק
ת אקליםכב ללא בקרלאזורים הבאים בכלי ר
בתא הנוסעים האחורי:

אזור הרגליים השמאלי או הימני מקדימה£

מיאזור הנהג והנוסע הקד£

מי באמצעותה בצד הקדת טמפרטוררהגד
מיה הקדלוח הבקר

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

לחץ על מתג  ה/הנמכה: להגבר¿
מעלה או מטה.

או

ה הרצויה באמצעותבע את הטמפרטורק¿
COMAND Online)  ».(407 עמוד 

ה במרווחיםרות הטמפרטורשנה את הגד
�.C° 22קטנים. התחל ב

ה בתא הנוסעים האחורית טמפרטוררהגד
מיה הקדבאמצעות לוח הבקר

ת האקלים לתאעיין בהערות על שליטה בבקר
ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

.)731 דומע «(מי הקד

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

 לחץ על החלקכב עם חימום עזר:כלי ר¿

.העליון או החלק התחתון של מתג 

COMANDת אקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

רות מצב אקליםהגד  

רותבחור את הגדבמצב אוטומטי אתה יכול ל

זרימת האוויר הבאות לאזורי הנהג והנוסע

מי:הקד

בחור את מצביבמצב אוטומטי אתה יכול ל

האקלים הבאים:

FOCUS(ממוקד) זרימת אוויר חזקה שהיא

הקצת יותר קריר

MEDIUM(בינוני) ,הרהגדזרימת אוויר בינונית

רטית.סטנד

DIFFUSE(פיזור) זרימת אוויר חלשה שהיא

קצת יותר חמה ועם פחות

ב אוויר.מש

תועצמאב םילקא בצמ תא רדגה :הרדגהל¿

COMAND Online )» 408 דומע(.
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ה באזור הרגלייםת הטמפרטוררהגד

ה באזורניתן לשלוט בנפרד  על הטמפרטור
מיהרגליים של הנהג ושל הנוסע הקד

 עמוד COMAND Online ) ».(408באמצעות 

 לחץ על החלקכב ללא חימום עזר:כלי ר¿
.העליון או החלק התחתון של 

COMANDת האקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

(כוונון אחורי) מסרגל Rear Adjustment בחר¿
 עמוד 407).«רות מיזוג האוויר (הגד

ת האקלים בתאאתה יכול לשלוט על בקר
ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

.COMAND Onlineמי או הקד

 לחץ על מתג ה/הנמכה:להגבר¿
מי מעלה או מטה.ה הקדבלוח הבקר

או

ה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
COMAND Online)  ».(407 עמוד 

ה במרווחיםרות הטמפרטורשנה את הגד
�.C° 22קטנים. התחל ב

ה בתא הנוסעיםת הטמפרטוררהגד
ה האחוריהאחורי באמצעות לוח הבקר

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿
 עמוד 171).«(   ו� המתגים 

ה במרווחיםרות הטמפרטורשנה את הגד
�..C° 22קטנים. התחל ב

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
האוויר באזור הרגליים.

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ךרכזיים והצדדיים, וכן דהאוויר המר

פתחי האוויר באזור הרגליים.
ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ך פתחירהאוויר באזור הרגליים, וד

ה.ההפשר
ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד

כזייםך פתחי האוויר המררה, דההפשר
ך פתחי האוויר באזוררוהצדדיים וכן ד

הרגליים.
ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד

ך פתחירכזיים והצדדיים ודהאוויר המר
ה.ההפשר

מכוון את זרימת האוויר לאוטומטית.

ת חלוקת האוויר בתא הנוסעיםרהגד
COMANDמי/האחורי באמצעות  הקד

Online

חלוקת האוויר לצדדים שמאל וימין של תא
מי והאחורי ניתנת לכוונוןהנוסעים הקד

 עמוד COMAND Online) ».(408באמצעות 

ת חלוקת האוויר בתא הנוסעיםרהגד
המי/האחורי באמצעות  לוח הבקרהקד

האחורי

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

 או לחץ לחיצות חוזרות על מתג ¿
 עמוד 171), עד שסמל חלוקת האוויר«(

הרצויה מופיע בתצוגה.

ת זרימת האוויררהגד  

ת זרימת האוויר בתא הנוסעיםרהגד
מיה הקדמי באמצעות לוח הבקרהקד

ביעות שונות עבור זרימתבחור קבאפשרותך ל

במי במושאוויר בצד הנהג, בצד הנוסע הקד

כתכב המצוידים במערהאחורי (רק בכלי ר

ת האקלים האחורית).בקר

ת חלוקת האווירר  הגד

ת חלוקת האוויררהגד

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
ה.ההפשר

ך פתחירמכוון את זרימת האוויר ד
כזיים והצדדיים.האוויר המר
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מיתת השמשה הקד הפשר

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי להפשיר

מית או כדי להסיר אדיםאת השמשה הקד

מית וחלונותמהצד הפנימי של השמשה הקד

הצד.

ה מיד כאשרהפסק את תפקוד ההפשר

מית שוב נקייה.השמשה הקד

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿

.(197

הבלוח הבקר  לחץ על מתג להפעלה:¿

מי מעלה או מטה.הקד

 נדלקת.נורית החיווי במתג 

ת האקלים מפעילה אתכת בקרמער

התפקודים הבאים:

זרימת אוויר גבוהה£

ה גבוההטמפרטור£

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

 לחץ על מתג ה/הפחתה:להגבר¿
מעלה או מטה

או
ר את זרימת האוויר באמצעותהגד¿

COMAND Online  )» 408 דומע(.

ת זרימת האוויר בתא הנוסעיםרהגד
מיה הקדהאחורי באמצעות לוח הבקר

ת האקלים לתאעיין הערות על שליטה בבקר
ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

.)173 דומע «(מי הקד

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

לחץ על החלקכב עם חימום עזר: כלי ר¿
.העליון או החלק התחתון של מתג 

COMANDת אקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 

לחץ על החלקכב ללא חימום עזר: כלי ר¿
.העליון או החלק התחתון של מתג 

COMANDת אקלים של תפריט בקר

Online.נפתח 
לגרסמ )ירוחא ןונווכ( Rear Adjustment רחב¿

 עמוד 407).«רות מיזוג האוויר (הגד

ת האקלים בתאאתה יכול לשלוט על בקר
ההנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקר

.COMAND Onlineמי או הקד

 לחץ על החלק העליוןה/הפחתה:להגבר¿
.או החלק התחתון של מתג 

או
ר את זרימת האוויר באמצעותהגד¿

COMAND Online) ».(408 עמוד 

ת זרימת האוויר בתא הנוסעיםרהגד
ה האחוריהאחורי באמצעות לוח הבקר

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿
.(197

 לחץ על מתג ה/הפחתה:להגבר¿
 עמוד 171).« (מעלה או מטה 

 הפסקה/הפעלה תפקוד סנכרון

כבת האקלים לכל הרניתן להגדיר את בקר

ה,רות טמפרטורבאמצעות תפקוד סנכרון. הגד

חלוקת אוויר וזרימת האוויר בצד הנהג

מי ולתאמיושמות גם לצד הנוסע הקד

הנוסעים האחורי.

הפעל הפסק אתלהפעלה/הפסקה: ¿

COMANDתפקוד סנכרון באמצעות 

Online) ».(406 עמוד 

תפקוד הסנכרון מופסק אם:

מירות לצד הנוסע הקדמשנים את ההגד£

רות לתא הנוסעיםמשנים את ההגד£

האחורי

ה, חלוקת אוויר וזרימתרות טמפרטוראם הגד

האוויר בצד הנהג מיושמות לתא הנוסעים

” יופיע בתצוגהSyncהאחורי הכיתוב “

האחורית.
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מית ולחלונותחלוקת אוויר לשמשה הקד£

מייםהקד

מצב מיחזור אוויר מופסק£

מיתהפעלת חימום שמשה קד£

מעלה מטה. לחץ על מתג בוי: לכי¿

רותכבית. ההגד נורית החיווי במתג 

מות מופעלות שוב. מצב מיחזור אווירהקוד

נשאר כבוי.

או

.לחץ על מתג ¿

או

קרא לתפריטכב עם חימום עזר: כלי ר¿

COMAND Onlineת אקלים של בקר

.באמצעות  מתג 

 קרא לתפריטכב ללא חימום עזר:כלי ר¿

COMAND Onlineת אקלים של בקר

.באמצעות  מתג 

ת החלונות  הפשר

אדים בצד הפנימי של החלונות

בוש אוויר“הפעל את תפקוד ”הקירור  יי¿

דומע «(  COMAND Onlineבאמצעות 

407(.

הפעל מצב אוטומטי באמצעות מתג¿

.

אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,¿

ת שמשה“הפעל את תפקוד: ”הפשר

. חימום השמשהבאמצעות מתג 

מופעל.

ה רק עד שתהייהבחור בתפקוד הפשרעליך ל

מית נקייה מאדים.השמשה הקד

אדים בצד החיצוני של החלונות

מית.הפעל את מגבי השמשה הקד¿

עבור למצב אוטומטי באמצעות מתג¿

.

ביעות הם לא יתכסואם תנקה את החלונות בק

בה כל כך.באדים במהירות ר

  חימום החלון האחורי

הערות כלליות

בה של חשמל.ך כמות רחימום החלון האחורי צור

לכן עליך להפסיק את החימום מיד לאחר שהחלון

מתנקה. חימום החלון האחורי מופסק באופן

אוטומטי לאחר כמה דקות.

אם המתח במצבר נמוך מדי, ייתכן שחימום

החלון האחורי יופסק.

בויהפעלה/כי

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿

.(197

נורית מעלה או מטה. לחץ על מתג ¿

 תדלק או תכבה.החיווי על המתג 
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האזהר  

תקלות אפשריות בחימום החלון האחורי

המצבר אינו טעון מספיק.

כני חשמל אחרים, לדוגמה מנורותכבה צר¿
ב.ה פנימית או מחמם מושקריאה או תאור

כשהמצבר טעון מספיק, ניתן להפעיל שוב את

חימום החלון האחורי.

םחימום החלון האחורי נפסק בטר
עת או אינו ניתן להפעלה.

ת פתרונו¿בה אפשרית/תוצאות הבעיה                                              סי

בוי של מצב מחזור אווירהפעלה/כי

 עמוד«  (2מתג ההצתה למצב סובב את ¿

.(197

 מעלה אולחץ על מתג להפעלה: ¿

מטה.

תידלק.במתג  נורית החיווי 

מצב מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות.

כאשר מצב מיחזור אוויר מופעל באופן
 בלחצן אינהאוטומטי, נורית החיווי 

נדלקת. לאחר כ� 30 דקות פעולת מיחזור
האוויר נפסקת ואוויר טרי נכנס.

מעלה או מטה.  מתג  לחץ על בוי:לכי¿

 במתג  כבית. נורית החיווי 

מצב מחזור אוויר מופסק באופן אוטומטי: 

ה חיצוניתלאחר כחמש דקות בטמפרטור£
�ך.בער C° 5נמוכה מ

לאחר כחמש דקות אם הופסקה פעולת£
בוש אוויר“.תפקוד ”קירור ויי

ה חיצוניתלאחר כ� 30 דקות בטמפרטור£
בושך, תפקוד ”קירור עם יי בערC° 5 מעל 

אוויר“ מופעל.

הערות כלליות

ם האוויר הטרי, אםאתה יכול להפסיק את זר
כב מבחוץ. במצברים ריחות לא נעימים לרחוד

כב ימוחזר.זה האוויר הקיים בתוך הר
אם אתה מפעיל את מצב מחזור האוויר, החלונות

עשויים להתכסות באדים מהר יותר, במיוחד

בטמפרטורות נמוכות. לכן, השתמש במצב

בד כדי למנוע אתמחזור האוויר לזמן קצר בל

ברות האדים על החלונות.הצט

ת נוחות“ מופעל, חלקי גוףכאשר תפקוד “סגירבויהפעלה/כי
ה של החלונות ושלעלולים להילכד באזור הסגיר

הגג הנפתח. קיימת סכנת פציעות.

ה המלא אם הפעלת אתעקוב אחר תהליך הסגיר
ה וודא שאזורת נוחות“. בעת הסגירהתפקוד “סגיר

ה של חלונות הצד ושל הגג הנפתח פנויהסגיר
לגמרי.

האזהר  
במהלך פתיחת נוחות עלולים חלקי גוף להימשך

ת החלון או להילכדבין חלון הצד למסגראל האזור ש
ם.ש

קיימת סכנת פציעות.

ע בחלון הצד.בעת הפתיחה וודא שאף אחד לא נוג
 מיד כדיאם מישהו נלכד, לחץ על המתג 

לסגור/לפתוח את חלון הצד. החלון נעצר. כדי
ה, משוך את המתגלהמשיך את פעולת הסגיר

.

ת נוחות באמצעותפתיחת/סגיר
לחצן מיחזור אוויר



מפתח עניינים

183
קר

ב
ם

לי
ק

א
ת 

ת אקליםכת בקרהפעלת מער

כב עם גגת נוחות (כלי רתפקוד סגיר¿

לחץ והחזק את לחצןמי): נפתח פנור

מיעד שהחלונות והגג הנפתח הפנור 

יתחילו להיסגר באופן אוטומטי.

  תידלק.  מצבנורית החיווי מעל הלחצן 

מיחזור אוויר פועל.

כב ללא גגת נוחות (כלי רתפקוד סגיר¿

לחץ והחזק את לחצןמי): נפתח פנור

 יתחילו להיסגר באופן עד שהחלונות

אוטומטי.

  תידלק.  מצבנורית החיווי מעל הלחצן 

מיחזור אוויר פועל.

אם תפתח את חלונות הצד ואת  הגג

מי המחליק באופן ידני לאחרהנפתח הפנור

ה במאפיין נוחות, הם יישארו במצב זהסגיר

כאשר תשתמש בפתיחת הנוחות.

ת הנוחותאם חלקי גוף נמצאים במהלך סגיר

ה, בצע את הפעולות הבאות:באזור הסגיר

ה של חלון הצד, לחץ עללפתיחה/סגיר¿

.הלחצן 

חלון הצד נעצר.

כדי לפתוח את חלון הצד שוב, לחץ שוב¿

.על הלחצן 

בד:מי בלכב עם גג נפתח פנורלכלי ר¿

 כדי לפתוח/לסגורלחץ על הלחצן 

מי.את הגג הנפתח הפנור

מי הנפתח נעצר.הגג הנפתח הפנור

מי לחץכדי לפתוח את הגג הנפתח  הפנור¿

.שוב על הלחצן 

העיין בהערות על תפקוד מניעת לכיד

אוטומטי עבור:

 עמוד 113)«חלונות הצד (£

 עמוד 118)«מי (הגג הנפתח הפנור£

כב עם גג נפתחפתיחת נוחות (לכלי ר¿

עד לחץ והחזק את לחצן מי): פנור

מי יתחילושחלונות הצד והגג הנפתח הפנור

להיפתח באופן אוטומטי.

 כבית. מצב נורית החיווי על הלחצן 

מיחזור האוויר הופסק.

כב ללא גג נפתחפתיחת נוחות (לכלי ר¿

עד לחץ והחזק את לחצן מי): פנור

שחלונות הצד והגג יתחילו להיפתח באופן

אוטומטי.

 כבית. מצב נורית החיווי על הלחצן 

מיחזור האוויר הופסק.

  חימום שיורי, הפעלה ונטרול

הערות כלליות

לאחרת אקלים אחורית: כב עם בקרכלי ר

ממת המנוע ניתן להשתמש בחום השיורי שלהד

המנוע, כדי לחמם או לאוורר את תא הנוסעים

מי והאחורי במשך 15 דקות נוספות. אםוהקד

מי אור עבור תא קדתפקוד החום השיורי מוגד

בד, ניתן להשתמש בתפקוד זהתא אחורי בל

ך.במשך 30 דקות לער

לאחרת אקלים אחורית: כב ללא בקרכלי ר

ממת המנוע ניתן להשתמש בחום השיורי שלהד

המנוע, כדי לחמם או לאוורר את תא הנוסעים

ך.מי במשך 30 דקות נוספות לערוהקד

המשך החימום או האוורור תלוי בטמפרטור

בעה.שנק
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מיה קדלוח בקר

 במתג ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«(או הוצא אותו 

 לחץכב עם חימום עזר):הפעלה (כלי ר¿

 למעלה או למטה.על מתג 

 תידלק.נורית החיווי במתג 

 לחץכב ללא חימום עזר):הפעלה (כלי ר¿

 למעלה או למטה.על מתג 

 תידלק.נורית החיווי במתג 

כב עם חימוםהפסקת פעולה (כלי ר¿

 למעלה או לחץ על מתג הנדנד עזר):

למטה.

 תיכבה.נורית החיווי במתג 

כב ללא חימוםהפסקת פעולה (כלי ר¿

 למעלה או  לחץ על מתג עזר):

למטה.

 תיכבה.נורית החיווי במתג 

המאוורר יפעל במהירות נמוכה ללא קשר

רות של זרימת האוויר.להגד

אם תפעיל את תפקוד החום השיורי

ה גבוהה, יופעל רק האוורור.בטמפרטור

המאוורר יפעל במהירות בינונית.

ה אחורילוח בקר

 במתג ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«(או הוצא אותו 

 מופיע בתצוגת התא האחורי.RESTחיווי 

 למעלה או לחץ על מתג הפעלה:¿

 עמוד 171).«(למטה 

 תידלק.נורית החיווי במתג 

 למעלהלחץ על מתג הפסקת פעולה: ¿

 עמוד 171).«(או למטה 

REST תיכבה. חיווי נורית החיווי במתג 

נעלם אוטומטית מהתצוגה בתא האחורי

לאחר 5 דקות.

אם אתה לא מפעיל את תפקוד החום

 נעלם אוטומטיתRESTהשיורי, חיווי 

מהתצוגה האחורית לאחר 5 דקות.

תפקוד החום השיורי מופסק באופן אוטומטי:

לאחר כ�30 דקות, אם התפקוד מופעל£

מי או בתא אחוריבתא קד

לאחר כ�15 דקות, אם התפקוד מופעל£

מי ובתא האחוריבתא הקד

לאחר הפעלת ההצתה£

לאחר נפילת מתח המצבר£

לאחר הפעלת חימום העזר£

  מטהר אוויר

הפעלת מטהר אוויר

ה אזהר  
ם, הםבוקון הבושאם ילדים יפתחו את בק

בואעלולים לשתות אותו או שהוא עשוי ל

ע עם עיניהם. קיימת סכנת פציעות. אלבמג

כב.גחה ברתשאיר ילדים ללא הש

ם פנה, היוועץ ברופא. אםלאחר שתיית הבוש

ך, שטוףע עם עיניך או עורם בא במגהבוש

אזורים אלה ביסודיות במים נקיים. אם אתה

בלת טיפולממשיך לחוות קשיים, פנה לק

פואי.ר
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םמכסה הבוש
םבוקון הבושבק

מטהר אוויר עוזר לשפר את הנוחות בנהיגה.

 באפשרותך:COMAND Onlineבאמצעות 

להפעיל את מטהר האוויר או להפסיק את£

 עמוד 409).«(פעולתו 

 עמוד 409).«(בקר את עצמת הבישום ל£

מים הבאים עשויים להשפיע על האופןגור

בו מרגישים את עצמת הבישום:ש

ת האקליםמצב הפעלה של בקר£

האוטומטית

כבה בתוך הרהטמפרטור£

עונת השנה£

לחות£

מצב פיזיולוגי של נוסעים כגון עייפות או£

רעב

תניתן להפעיל את מטהר האוויר רק אם בקר

האקלים האוטומטית מופעלת וכאשר תא

הכפפות סגור.

םבוקון בושמטהר האוויר מסופק עם בק

בחורשמולא מראש. כמו כן, באפשרותך ל

בוקון ריק שאותובוקונים או בקממגוון הבק

אתה ממלא בעצמך.

אם אינך משתמש בבשמי אוויר מקוריים

ס בנץ, הקפד למלא אחרשל מרצד

פסות עלהוראות הבטיחות של היצרן המוד

גבי האריזה.

בוקון שמולאאל תמלא מחדש את הבק

בוקוןמראש והתרוקן. סלק את הבק

המשומש.

 פתחם:בוקון הבושכדי להכניס את בק¿

 עמוד 659).«(את תא הכפפות 

בוקון לתוך המחזיקהחלק את הבק¿

למקומו.

שלוףם: בוקון הבושכדי להוציא את בק¿

בוקון.את הבק

פתחם: בוקון הבושכדי למלא את בק¿

בוקון כדיאת מכסה ההברגה של הבק

ם.למלא אותו בבוש

בי שלם בנפח מרבוקון בבושמלא את הבק¿

15 מ“ל

בוקון.הברג את המכסה על הבק¿

בד, ולאכב בלבוקון מחוץ לרמלא את הבק

ם נוזלי עשוי לטפטף על הריפוד� בוש

הפנימי וללכלך אותו.

ב�פעמייםבוקונים הרתמיד מלא את הבק

ם, ולא � מטהר האוויר עשוי לאבאותו בוש

ביים שלו.ביצועים המרלהגיע ל
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  חימום עזר

הערות בטיחות חשובות

  סכנה 
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר

כב כהלכה, אדי פליטה רעילים כגון פחמןאת הר

ה אזהר  
כב מסוימיםאם מופעל חימום העזר, חלקי ר

ת (לדוגמה,ה ניכרעשויים להתחמם במיד
כת הפליטה). חומרים דליקים (כגון עליםמער

עב או ענפים) עלולים להתלקח במגבשים, עשי
כת הפליטה.עם החלקים החמים של מער

קיימת סכנת שריפות.

ע עםוודא ששום חומרים דליקים לא באים במג
כב החמים במהלך פעולתו של חימוםחלקי הר

העזר.

כב. מצב זהחד�חמצני עלולים לחדור לתוך הר
כב תקוע בשלג,אפשרי בחללים סגורים או אם הר

לדוגמה. קיימת סכנת פציעות קטלניות.

עליך להפסיק את פעולתו של חימום העזר בחללים
כת אוורור כגון חניוניםסגורים שאין בהם מער

ב להפעילכב תקוע בשלג ואתה חיימקורים. אם הר
כבב לרביאת חימום העזר, שמור על האזור שמס

כב, פתח חלוןנקי משלג. כדי להכניס אוויר טרי לר
בצד המוסתר מהרוח.

בעיות עם מטהר האוויר

ם אינו מוכנס לתוך המחזיק עד הסוף.בוקון הבושבק

בוקון לתוך המחזיק עד הסוף.החלק את הבק¿

בוקון מולא לא נכון.הבק

תא הכפפות אינו סגור.

תם החוסם את סגירב ואין גורת היטוודא שדלת תא הכפפות נסגר¿
הדלת.

בוקון הריק סלק את הבקבוקונים שמולאו מראש:בק¿

בוקון חדש.השתמש בבק

ם בנפחבוקון באותו בושמלא את הבקב�פעמיים: בוקונים רבק¿
עד 15 מ“ל.

תקלה במטהר האוויר.

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה מרצדבדוק את מטהר האוויר במר¿
כלמוביל בע“מ.

 ופתרונות אפשריים¿בות/תוצאות אפשריות              תקלה               סי

כב לאפנים הר

ם, אף על פימבוש

שמטהר האוויר

מופעל.

  יוניזציה

באפשרותך להשתמש בתפקוד “יוניזציה“ כדי
כב וכדי ליהנותלטהר את האוויר בתוך הר

מאקלים נוח יותר.

ת ריח ולא ניתן להרגישיוניזציית האוויר היא חסר
כב.אותה ישירות בפנים הר

באפשרותך להפעיל את התפקוד ולהפסיק את
 עמוד« (COMAND Onlineפעולתו באמצעות 

.(409

ת האקליםניתן להפעיל את התפקוד רק אם בקר
מית מופעלת. פתח האוורורהאוטומטית הקד

ב להיות פתוח.הצדדי בצד הנהג חיי
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ספק הכוח של חימום / אוורור העזר הוא מצבר

כב. אחרי שתי הפעלות של החימום או האוורורהר

חק ארוך יותר.כב לכל היותר, סע למרשל הר

דיר: פעם אחתהפעל את חימום העזר באופן ס

בחודש למשך כ�10 דקות.

כבחימום העזר מחמם את האוויר בתוך הר

בעה. הפעולה לא משתמשתה שנקלטמפרטור

בחום של המנוע הפועל. חימום העזר מופעל

כב. לכן, מיכל הדלקישירות באמצעות דלק הר

בה לפחות כדיצריך להיות מלא במפלס הרזר

להבטיח את פעולתו של חימום העזר.

חימום העזר/אוורור מותאם אוטומטית לשינויים

כת יכולהה ובמזג האוויר. לכן, המערבטמפרטור

לעבור ממצב אוורור למצב חימום ולהיפך.

ממתפעולתו של חימום העזר מופסקת עם הד

המנוע. פעולתו של אוורור העזר מופסקת עם

. עמוד 197)«  (2מתג ההצתה למצב 

חימום העזר נכבה אוטומטית לאחר 30 דקות.

ניתן לשנות זמן זה במוסך מוסמך.

אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר כדי

ה נמוכה יותרכב לטמפרטורלקרר את פנים הר

ה החיצונית.מהטמפרטור

לפני הפעלה

 במנעול ההצתה2 סובב את המפתח למצב  ¿

 עמוד 197).«(

ה רצויה באמצעות מתג בע טמפרטורק ¿

COMAND Online ת ה עילי או בעזרבלוח בקר

 עמוד 407).«(

ה לפני הפעלהאם לא תשנה את הטמפרטור

הם הטמפרטורשל חימום העזר, תיוש

ה.רהאחרונה שהוגד

ניתן להפעיל את חימום / אוורור העזר גם כאשר

ת האקלים נמצאת במצב הפעלהכת בקרמער

ביתידני. ניתן להשיג את הנוחות המר

כת נמצאת במצב הפעלה אוטומטי.כשהמער

.C° 22 ה ל� בע את הטמפרטורק

ניתן להפעיל/לכבות את חימום/אוורור העזר:

באמצעות מתג כמתואר בעמוד זה.£

 עמוד 188).«(חוק  באמצעות שלט ר£

ך כדי להגדיררב הדניתן להשתמש במחש

בחורשלושה זמני יציאה. את אחד מהם ניתן ל

מראש:

 עמוד 188).«(חוק  באמצעות שלט ר£

COMAND Online  כתבאמצעות מער£

 עמוד  409).«(

בוי של חימום עזר/אוורורהפעלה/כי

כזיתבאמצעות הקונסולה המר

צבע נורית החיווי על הלחצן משתנה בהתאם

למצב הנבחר:

אוורור עזר הופעלכחול

חימום עזר הופעלאדום

זמן יציאה נבחר מראשצהוב

לחץלהפעלה של חימום/אוורור עזר:  ¿

 מעלה או מטה.על לחצן 

נורית החיווי האדומה או הכחולה במתג 

נדלקת.

הפעלה: כדי להגדיר את הטמפרטור¿

חימום / אוורור עזר.

 מופעלתCOMAND Onlineכת המער

ך.למשך דקה אחת לער

ה הרצויה באמצעותר את הטמפרטורהגד¿

COMAND Online )».(407 עמוד 
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בוי של חימום/אוורור עזרהפעלה/כי

חוקבאמצעות שלט ר

הערות כלליות

חוק אחד. באפשרותךכבך מצויד בשלט רר

להשתמש בשני שלטים נוספים. למידע נוסף צור

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדקשר עם מר

כלמוביל בע“מ.

.  טווח’חוק טווח פעילות של עד כ�300 מלשלט ר

בות:זה מצטמצם בעק

מקור הפרעה של גלי רדיו£

גופים גדולים ומוצקים הנמצאים בין השלט£

כבבין הרל

חוק נמצא במיקום לא טוב ביחסהשלט הר£

כבלר

השידור מתבצע מתוך מקום סגור£

ניתן להשיג את טווח הפעולה האופטימלי אם

אתה מחזיק את השלט באופן אופקי והוא מצביע

כלפי מעלה כשאתה לוחץ על אחד הלחצנים.

סימן של סוללה מופיע על הצג כשסוללת השלט

חוקכמעט מרוקנת. החלף את הסוללה בשלט הר

 עמוד 190).«(

בוי של חימום עזר/אוורורהפעלה/כי

תצוגה

ת זמן יציאהר בדיקת מצב / הגד 

בוי של חימום/אוורור העזרכי 

  הפעלה של חימום/אוורור העזר

ת זמן יציאהר בדיקת מצב / הגד 

 לחץ עלהפעלה של חימום/אוורור עזר:¿

.הלחצן 

 ON .מופיע על צג השלט

 לחץ עלבוי של חימום/אוורור העזר:כי ¿

.הלחצן 

OFF .מופיע על צג השלט 

בדיקת מצב של חימום/אוורור עזר

.  או לחץ על אחד הלחצנים ¿

ההודעות הבאות עשויות להופיע על הצג:

חימום/אוורור העזר כבוי.

אוורור העזר פועל. המספר

על הצג מראה את הזמן

הנותר (בדקות) לפעולת

התפקוד.

משמעות        צג

בנוסף, באפשרותך לשנות את

ה בכל עת באמצעותהטמפרטור

COMAND Onlineאם חימום/אוורור עזר ,

כתפעיל. כדי לעשות זאת קרא למער

COMAND Online  באמצעות לחצן

כזית.בקונסולה המר

כדי להפעיל את חימום/אוורור העזר: לחץ¿

 למעלה או למטה.על מתג הנדנד  

נורית החיווי האדומה או הכחולה במתג

 תיכבה.הנדנד 
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ת זמן היציאהרהגד

לחץ לחיצות חוזרות על הלחצנים ¿

 עד שהשעה שיש לשנותה מופיעה או

על הצג.

 בו זמנית. ו� לחץ על הלחצנים ¿

חוק.יהבהב על הצג של השלט הר הסמל 

 כדי להגדיר  אולחץ על הלחצנים ¿

את זמן היציאה הרצוי.

 או  לחיצה ממושכת על הלחצנים

משנה את הזמן בקצב מהיר יותר.

 . ו� לחץ בו זמנית על הלחצנים ¿

זמן היציאה החדש נשמר.

רהפעלה של זמן היציאה המוגד

 אוהלחצנים לחץ על אחד¿

עד שזמן היציאה הרצוי מופיעברציפות

על הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

 וזמן היציאה יופיעו על הצג.הסמל 

רביטול זמן היציאה המוגד

.  אולחץ על אחד הלחצנים ¿

הסטטוס של חימום העזר מופיע על הצג.

.לחץ על הלחצן ¿

ר מופיע על הצג.זמן היציאה הראשון שהוגד

.לחץ על הלחצן ¿

 מופיעה על הצג.OFFהודעת 

חימום העזר פועל. המספר

על הצג מראה את הזמן

הנותר (בדקות) לפעולת

התפקוד.

זמן יציאה הופעל. זמן

היציאה מופיע על הצג.

זמן יציאה הופעל. אוורור

פועל כעת. זמן היציאההעזר

מופיע על הצג.

זמן היציאה הופעל. חימום

העזר פועל כעת. זמן

 היציאה מופיע על הצג.

.משמעות        צג

מגבר חימום, הפעלה והפסקת פעולה

ב החימום מגבר החימום עזור למנוע להגיעבשל

ת ההפעלה שלו מהר יותר. בכךלטמפרטור

התפקוד עוזר לחמם את תא הנוסעים מהר יותר.

המגבר החימום מופעל אם הטמפרטור

ה של נוזל הקירורהחיצונית נמוכה והטמפרטור

�. כמו כן, באפשרותך להפעילC° 70מתחת ל

את מגבר החימום באופן ידני.
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סוללות כוללות מזהמים. סילוקן עם

האשפה הביתית אינו חוקי. יש לאסוף

אותן בנפרד ולסלק באופן אחראי

בה.ביכלפי איכות הס

בה.ביסלק סוללות באופן אחראי לס

כז שירותקח סוללות מרוקנות למר

’ס מטעם חבמורשה של מרצד

ת איסוףכלמוביל בע“מ או לנקוד

לסוללות משומשות.

בהביה למען איכות הס  הער 

.6V 2CR11108רשת סוללה מסוג נד

פתח את הזרועות הצדדיים של מכסה¿

החוצה.  ומשוך את המכסה הסוללה 

.הוצא את הסוללה הישנה ¿

הכנס את הסוללה החדשה. ראה את סימון¿

חוק.בים על גב השלט הרהקט

ה עלבחזר החלק את מכסה הסוללה ¿

חוק.השלט הר

בדוק אתחוק כדי להשתמש בשלט הר¿

כב.התפקודים של חימום העזר של הר

ה אזהר  
סוללות כוללות חומרים רעילים.

פואיותבעיות רבליעה של סוללות עשויה להוביל ל

חמורות. קיימת סכנת לפציעה קטלנית.

ם שלג ידחק מהישתמיד שמור על הסוללות הר

ילדים. אם מישהו בלע סוללה, יש לפנות מיד

פואי.בלת טיפול רלק

התנע את המנוע.¿

ה על מתג לחץ לחיצה קצרלהפעלה:¿

.הנדנד 

 נדלקת.נורית החיווי האדומה במתג 

ה עללחץ לחיצה קצרלהפסקת פעולה: ¿

.מתג הנדנד 

 כבית.נורית החיווי האדומה במתג 

מתב להיות מלא עד לרמיכל הדלק חיי

ה לכל הפחות.העתוד

חוקהחלפת סוללה בשלט הר
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כת חימום/אוורור העזרתקלות אפשריות במער

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות                     סי      הודעות צג

כת.כב אינו טעון מספיק או קיימת תקלה במערמצבר הר

טען את המצבר.¿ 

חוק.נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום העזר באמצעות השלט הר¿ 

ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדכת החימום במרבדוק את מער¿ 

כלמוביל בע“מ.

כבבין הרר לר בין המשדת השדתקלה בהעבר

ך.הצורה ב אליו במקרכב, התקרשנה את מיקומך ביחס לר¿ 

חוק.נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום העזר באמצעות השלט הר¿ 

בה.אין מספיק דלק במיכל. לדוגמה, אין דלק מעל מפלס הרזר

מלא דלק בתחנת הדלק הקרובה.¿ 

חוק.נסה שוב להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט הר¿ 

קיימת תקלה בחימום העזר.

ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדכת במרבדוק את המער¿ 

כלמוביל בע“מ.

FAIL

FAIL

FAIL
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 הערות בטיחות חשובות

ך פתחירה של אוויר טרי דכדי להבטיח זרימה ישיר

ב להערותכב, שים להאוורור לתוך פנים הר

הבאות:
שמור על פתח  כניסת האוויר בין השמשה£

בין מכסה תא המנוע פנוימית להקד

ח, שלג או עלים.מחסימות כגון קר

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את£

כב.סורגי יציאת האוויר בפנים הר

ה אזהר  
אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום

מפתחי האוויר. אוויר זה  עלול לגרום כוויות חום או

בת פתחי האוורור.כוויות קור לעור חשוף בקר

קיימת סכנת פציעה.

תחק  חלקי גוף חשופים מפתחי האוורור. במידהר

ם האוויר למקום אחר בתאך כוון את זרהצור

הנוסעים.

כזיים  כוונון פתחי אוורור מר כוונון פתחי אוורור

בועכזי, קפתח אוורור מר

כזי, ימיןפתח אוורור מר

כזי, ימיןמכוונן פתח אוורור מר

כזי, שמאלמכוונן פתח אוורור מר

כזי, שמאלפתח אוורור מר

לחץ על מכוונני פתחיה: לפתיחה/סגיר¿

. או האוורור

המכווננים קופצים החוצה.

. או  סובב את מכוונני פתחי האוורור¿

נגד או בכיוון השעון.

החזק את פתחם האוויר:  לכוונון זר¿

פפהבר או  האוורור האחורי 

כזית והזז מעלה או מטה או לימין אוהמר

לשמאל.

 פתרונות¿בה אפשרית/תוצאות       הודעות צג             סי

חימום העזר אינו מופעל או מכבה את עצמו.

ה.מפלס הדלק הוא מתחת למפלס העתוד

מלא דלק בתחנת הדלקה הקרובה.¿

חוק.נסה פעם נוספת להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט ר¿

חימום העזר אינו מופעל או מכבה את עצמו.

יש תקלה בחימום העזר

בדיקת חימום העזר במוסך מוסמך.דאג ל¿



מפתח עניינים

193
קר

ב
ם

לי
ק

א
ת 

כוונון פתחי אוורור

כוונון פתח אוורור בתא הנוסעים

האחורי

  כוונון פתחי האוורור הצדדיים

ת חלון צדפתח אוורור להפשר

פתח אוורור צד

בקר פתח אוורור צד

לחץ על מכוונני פתחיה: לפתיחה/סגיר¿

. או האוורור

המכווננים קופצים החוצה.

. או  סובב את מכוונני פתחי האוורור¿

נגד או בכיוון השעון.

החזק את פתחם האוויר:  לכוונון זר¿

כזית והזזפפה המרבר האוורור הצד 

מעלה או מטה או לימין או לשמאל.

סגור את פתח האוורור של תא הכפפות, 

הכאשר מצב חימום מופעל. בטמפרטור

חיצונית גבוהה, פתח את פתח האוורור

בוש לחותוהפעל את תפקוד “קירור עם יי

ם נזק לפריטיםת עלול להיגראוויר“. אחר

הרגישים לחום המאוחסנים בתא הכפפות.

ת אקלים אוטומטית פועל, ניתןבעת שמצב בקר

לאוורר את תא הכפפות, למשל לקירור התכולה

שלו. השיעור של זרימת האוויר תלוי בזרימת

רות חלוקת אוויר.ת בהגדרהאוויר המוגד

  כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות

 מכוונן פתח אוורור.

.פתח אוורור

 סובב את  המכוונן ה: לפתיחה/סגיר¿
בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

כוונון פתחי אוורור האמצעים בתא

הנוסעים האחורי

פתח אוורור אחורי, שמאל

פתח אוורור אחורי, ימין

מכוונן פתח אוורור אחורי, ימין

ה אחורילוח בקר

כזי, שמאלמכוונן פתח אוורור מר
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כוונון פתחי אוורור

ת אקלים לתא הנוסעיםכב עם בקרכלי ר

האחורי

לחץ על מכוונני פתחיה: לפתיחה סגיר¿

 או האוורור 

המכווננים קופצים החוצה.

 או סובב את מכוונני פתחי האוורור ¿

עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

החזק את פתחם האוויר: לכוונון זר¿

פפהבר או  האוורור האחורי 

כזית והזז מעלה או מטה או לימין אוהמר

לשמאל.

ת אקלים לתא הנוסעים האחוריכב ללא בקרכלי ר

 לחץ על מכוונן פתחה:לפתיחה סגיר¿

.האוורור 

המכוונן קופץ החוצה.

 עם כיווןסובב את מכוונן פתח האוורור ¿

השעון או נגד כיוון השעון.

החזק את פתחם האוויר: לכוונון זר¿

פפהבר או  האוורור האחורי 

כזית והזז מעלה או מטה או לימין אוהמר

לשמאל.

כוונון פתחי אוורור צדדים בתא הנוסעים

האחורי

 סובב את מכוונן פתחה:לפתיחה סגיר¿

 לימין או לשמאל.האוורור 

החזק את פתחם האוויר: לכוונון זר¿

פפהבר או  האוורור האחורי 

כזית והזז מעלה או מטה או לימין אוהמר

לשמאל.
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הערות להרצת המנוע

 1,500 הק“מ הראשונים

פידות בלמים ודיסקיםפידות בלמים חדשות /רלר

שהוחלפו יש ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר

כמה מאות קילומטרים. עד אז ניתן לפצות על

ב יותר.כך בהפעלת דוושת הבלמים בכוח ר

עליך להקפיד על ההערות  להרצה, אם הוחלפו

כב.כת ההנעה של הרהמנוע או חלקים ממער

 הערות בטיחות חשובות

ב במנוע מההתחלה, אתהאם אתה מטפל היט

ך כל חיי השירותביצועים מעולים לאורתזכה ל

של המנוע.

עליך לנהוג במהירויות נסיעה ומנוע משתנות£

במשך 1,500 ק“מ הראשונים.

כב,הימנע מלהפעיל עומס יתר על הר£

ת מלאה.לדוגמה נהיגה במצער

החלף הילוך בזמן, לכל היותר כאשר מחוג£

הסל“ד נמצא ב� 2/3 החוגה לפני האזור

האדום בתצוגת מד הסל“ד.

בלום.אל תוריד הילוך באופן ידני על מנת ל£

נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה£

ת התנגדות  (קיקדאון).מעבר לנקוד

לאחר 1,500 ק“מ הראשונים ניתן להגדיל

כב והמנוע.רגה את מהירות הרבהד

נהיגה

ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

חפצים באזור הרגליים של הנהג עשויים להגביל
את תנועת הדוושות או לחסום דוושה לחוצה.
חפצים אלה מסכנים את ההפעלה הבטוחה של

כבך על הכביש ועשויים לגרום לתאונה.ר

כב מאוחסנים כהלכה וכיוודא כי כל החפצים בר
הם אינם יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג.
הנח תמיד את השטיחונים בבטחה כפי שמפורט
בספר זה כדי לוודא מרווח פעולה מספיק לדוושות.
אל תשתמש בשטיחונים משוחררים ואל תערום

כמה שטיחונים אחד על גבי השני.

ה אזהר  
הנעלה בלתי מתאימה עשויה להשפיע על

כבך, לדוגמה:ההפעלה הנכונה של ר

נעליים עם סוליות עבות£

בים גבוהיםנעליים עם עק£

כפכפים£

קיים סיכון לתאונה.

נעל נעליים מתאימות להפעלה נכונה של דוושות
ומנע סיכון לתאונות.

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (של מרצד

ה אזהר  
אם אתה מכבה את ההצתה בזמן נהיגה, תפקודי

בלתיבטיחות הופכים לזמינים באופן חלקי או ל
זמינים כלל. מצב זה עלול להשפיע, לדוגמה, על

ך להפעיל כוחהיגוי כוח ועל תגבור בלימה. תצטר
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חמם מהר את המנוע. אל תשתמש בביצועי
תעה לטמפרטורמנוע מלאים, לפני הג

ה.עבוד

בת ההילוכים האוטומטית למצבהעבר את תי
כב במצב נייח.נהיגה מתאים רק אם הר

ת האפשר, הימנע מסחרור הגלגליםבמיד
המניעים בתחילת נסיעה על כביש חלק.

כתת אתה עלול לגרום נזק למעראחר
ההנעה.

כבעיין בהוראות הבטיחות עבור כלי ר
 עמוד 54).«(ברידיים הי

 מצבי מפתח

ת המפתח.להסר

כנים מסוימים, כגוןם חשמלי לצראספקת זר

מית.מגבי השמשה הקד

מפתח

ה אזהר  
אם בלם החניה לא משוחרר במלואו בזמן נהיגה

הוא עשוי:

ה ולגרום לשריפהלהתחמם יתר על המיד£

לאבד את תפקוד האחיזה שלו.£

בלם חניה לא משוחרר במלואו עשוי לגרום

לשריפה ולתאונה. שחרר את בלם החניה במלואו

לפני תחילת נסיעה.

בוי הצתה עשוי לגרוםב יותר בהיגוי ובבלימה. כיר
לתאונות.

אל תכבה את מתג ההצתה בזמן נהיגה.

כים) ומצבם לכל הצורהצתה (אספקת זר

נהיגה.

התנעת המנוע.

 ניתן לסובב את המפתח במתג ההצתה גם אם

כב. אולם ההצתה לא תופעלהוא אינו שייך לר

ולא ניתן יהיה להתניע את המנוע.

בוי/הנעהלחצן כי

הערות כלליות

בוי/הנעה נשלף.כב מצוידים בלחצן כיכל הר

כבת רדיו בין הרת תקשורבדיקה מחזורית יוצר

כב.בין המפתח, קובעת אם יש מפתח תקף ברל

הבדיקה מתבצעת בעת ההתנעה, לדוגמה.

כב ללא מפתח:כדי להתניע את הר

בוי/הנעה לתוך מתגיש להכניס את הלחצן כי£

ההצתה.

כב.ב להיות ברהמפתח חיי£

כב יהיה נעול עם המפתח שלטאסור שהר£

 עמוד KEYLESS-GO) ».(99חוק או עם ר

בוי/הנעה תואמותלחיצות חוזרות על הלחצן כי

למצבי מפתח שונים במתג ההצתה, רק אם

אינך לוחץ על דוושת הבלמים.

אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים ועל הלחצן

בוי/הנעה, המנוע מותנע מיד.כי

אל תשמור את המפתח:

ביחד עם מכשירים אלקטרוניים כגון טלפון£

נייד או מפתח אחר.

בעות אוביחד עם חפצים ממתכת כגון מט£

סרט מתכתי.

תיק מתכת.בתוך חפצים מתכתיים כגון נר£

אחסון מהסוג הנקוב עשוי לפגוע בתפקוד

המפתח.

אל תחזיק את המפתח במחזיק כוסות מחומם

, ולא � לא יתגלה המפתח בעת עמוד 668)«(

בוי/הנעה.התנעת המנוע באמצעות הלחצן כי
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כב באמצעות השלטאם אתה נועל את הר

, לאחר זמןKEYLESS-GO חוק או באמצעותהר

קצר:

לא יהיה באפשרותך להפעיל את ההצתה£

בוי/הנעה.באמצעות הלחצן כי

לא יהיה באפשרותך להתניע את המנוע£

כב מנעילה.עד לשחרור הר

כב באמצעות לחצן הנעילהאם תנעל את הר

, אתה עמוד 105)«(מית בדלת הקדכזית שהמר

יכול להתניע את המנוע באמצעות לחצן סע/עצר.

ניתן לדומם את המנוע במהלך נסיעה

באמצעות לחיצה ממושכת (3 שניות) על

בוי/הנעה. תפקוד זה פועל בנפרדלחצן כי

ממה: התנעה והדECO start/stopמתפקוד 

אוטומטית של המנוע.

בוי/הנעהמצבי המפתח בלחצן כי

הפעלת אספקת החשמל

ם נלחץ, מצבטר בוי/הנעה אם לחצן כי¿

ביל למצב של מפתח מחוץ למתגמקזה

ההצתה.

.בוי/הנעה לחיצה אחת על לחצן כי¿

מופעלת אספקת החשמל. כעת

באפשרותך להפעיל את מגבי השמשה

מית, לדוגמה.הקד

אספקת החשמל מופסקת שוב במקרים

הבאים:

דלת הנהג נפתחת£

בוי/הנעה לחצת פעמיים על לחצן כי£

בעודו במצב זה.

הפעלת ההצתה

פעמיים. בוי/הנעה לחץ על לחצן כי¿

ההצתה מופעלת.

אספקת החשמל מופסקת שוב במקרים

הבאים:

דלת הנהג נפתחת£

בוי/הנעה לחצת פעם אחת על לחצן כי£

בעודו במצב זה.

בוי/הנעהת הלחצן כיהסר

בוי/הנעהבאפשרותך להסיר את הלחצן כי

כב באמצעות המפתח כרגיל.ולהתניע את הר

ממתג ההצתה בוי/הנעה הוצא לחצן כי¿

.

בוי/הנעהלא חובה להסיר את הלחצן כי

כב.בך את הרממתג ההצתה בעז

בוי/ניתן לעבור בין מצב הפעלה בלחצן כי

בין השימוש במפתח רגיל, רק אםהנעה ל

.Pבורר ההילוכים נמצא במצב חניה 

בוי/הנעה כאשר אתה מכניס לחצן כי

כת זקוקה המער,לתוך מתג ההצתה 

ך כדי לזהות את הלחצן.לשתי שניות לער

לאחר זמן זה אתה יכול להשתמש בלחצן

.בוי/הנעה כי
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אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה מתניע

את המנוע.

ה אזהר  
בתי עלולים להידלקביחומרים דליקים ממקור ס

ע עם החלקים החמים שלאם הם באים במג

כת פליטת המנוע. קיימת סכנת שריפה.מער

דירות כדי לוודא שאין חומרים זריםבצע בדיקות ס

כת הפליטה.דליקים בתא המנוע או במער

ה אזהר  
ה פולט גזים רעילים כגון פחמן חד�מנוע בעיר

חמצני. שאיפת גזים אלה עלולה להוביל להרעלה.

קיימת סכנת פציעות קטלניות. לכן, לעולם אל

תשאיר מנוע פועל בחללים סגורים ולא מאווררים

כהלכה.

הערות כלליות

המנוע פועלכב עם מנוע בנזין: כלי ר

ה,במהירות גבוהה יותר במהלך התנעה קר

כדי לאפשר לממיר הקטליטי להגיע מהר

בות זאתת הפעולה שלו. בעקלטמפרטור

רעש המנוע עשוי להשתנות.

בת הילוכים אוטומטיתתי

 עמוד« (Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿
.(206

ב�בת ההילוכים בתצוגה הרתצוגת מצב תי
 עמוד P) ».(207תכליתית מציגה 

בתאתה יכול להתניע את המנוע גם כאשר תי

.Nההילוכים נמצאת במצב 

ת המפתחתהליך התנעה בעזר

סובב את המפתחלהתנעת מנוע בנזין: ¿
 עמוד 197),« במתג  ההצתה (3למצב 

ושחרר אותו מיד כאשר המנוע פועל.

סובב את המפתחלהתנעת מנוע דיזל: ¿
 עמוד 197).« במתג ההצתה (2למצב 

םשל מצתי חימום הקד נורית החיווי 
נדלקת בלוח המחוונים.

 כבית, סובב אתכאשר נורית החיווי ¿
 עמוד 197) ושחרר« (3המפתח למצב 

אותו מיד לאחר שהמנוע פועל.

אתה יכול להתניע את המנוע ללא מצתי חימום

ם, אם המנוע חם.קד

להתנעת המנוע בשימוש במפתח במקום עם

,KEYLESS-GO משוך את לחצן Start/Stop

מחוץ למתג ההצתה.

ה אזהר  

  התנעת המנוע

הערות בטיחות חשובות

כב, הםגחה בראם ילדים נשארים ללא הש

עלולים:

לפתוח דלתות, וכך לסכן אנשים ומשתמשי£

ך אחרים.רד

ב תנועת כליכב ולהימצא בנתילצאת מהר£

כב.ר

כב ולהילכד, לדוגמה.להפעיל את הציוד בר£

כב לנוע אם,בנוסף ילדים עלולים לגרום לר

לדוגמה הם:

משחררים את בלם החניה£

מעבירים את בורר ההילוכים ממצב חניה£

P.

מתניעים את המנוע£

קיימת סכנה של תאונה ופציעה.

כב קח אתך תמיד את  המפתחבעת יציאה מהר

כב. לעולם אל תשאיר ילדים וחיות ללאונעל את הר

גכב. שמור את המפתחות מחוץ להישגחה ברהש

ם של ילדים.יד

בוי/התחלת התהליך באמצעות הלחצן כי

הנעה

באפשרותך להתניע את המנוע אם מפתח
כבבך את הרכב. בעזתקף נמצא בתוך הר

תמיד קח את המפתח עמך, אפילו אם אתה
בד.יוצא לזמן קצר בל
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ה אזהר  

  תחילת נסיעה

בת הילוכים אוטומטיתתי

ם מהירות המנוע היא מעל למהירות הסרקא
,R או Dבת ההילוכים למצב ואתה מעביר את תי

כב יכול להתחיל לנוע בפתאומיות. קיימתהר
סכנת תאונה.

, לחץ תמיד בחוזקהR או Dה למצב בעת העבר
על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו�זמנית.

ב להערות בטיחות חשובות.א שים לנ

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה במצב¿
זה.

כדי להתניע מנוע בנזין: לחץ פעם אחת על¿
 עמוד 197).«בוי/הנעה  (הלחצן כי

המנוע מותנע.

כדי להתניע מנוע דיזל: לחץ פעם אחת על¿
 עמוד 197).«בוי/הנעה (הלחצן כי

ם מופעל והמנוע מותנע.חימום קד

בוי/הנעה כדיניתן להשתמש בלחצן כי
כב באופן ידני ללא הכנסתלהתניע את הר

המפתח למתג ההצתה. על המפתח להיות
בוי/הנעה להימצא בתוךכב ועל הלחצן כיבר

מתג ההצתה. מצב הפעלה זה להתנעת
/ECO start המנוע פועל בנפרד מהתפקוד

stop.להתנעת מנוע אוטומטית 

ת. אז נעילת החניה משתחררהבלמים. רק
אם דוושת הבלמים אינה נלחצת, ניתן עדיין

,(Direct select)ידית  ההילוכים  להפעיל את 
ב.אך נועל החניה יישאר משול

כזית מופעלת מיד עם תחילתהנעילה המר
הנסיעה. כפתורי הנעילה בדלתות יורדים

למטה.

כבאתה יכול לפתוח את הדלתות מתוך הר
זמן נתון.בכל

בטל את מאפיין הנעילהאתה יכול גם ל
 עמוד 106).«האוטומטית (

העלאת הילוכים תתבצע במהירויות מנוע
ה. מצב זהגבוהות יותר, לאחר התנעה קר

תמאפשר לממיר הקטליטי להגיע לטמפרטור
הפעולה שלו מהר יותר.

התחלת נסיעה עם גרור

ר לאחור בעת התחלת נסיעהרדדי לא להידכ
בעלייה, הפעל את בלם החניה החשמלי.

 והחזק אותה.לחץ על ידית ¿

בלם החניה החשמלי ממשיך לפעול ומונע
ר לאחור.רדכב להידמהר

 ממשיכהנורית החיווי האדומה 
לדלוק.

לחץ על דוושת ההאצה.¿

כב ומשקל הנגרר מוחזקכב/הרע שהרברג¿

.בכוח ההינע של המנוע, שחרר את ידית 

בלם החניה החשמלי משוחרר.

 כבית בלוחנורית החיווי האדומה 

המחוונים.

לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

.R או Dבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

 עמוד 220).«שחרר את בלם החניה (¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

בזהירות לחץ על דוושת ההאצה.¿

 עמוד 220)«בלם החניה החשמלי (
ישוחרר באופן אוטומטי.

.המחוונים כבית בלוח נורית חיווי אדומה 

Pבת ההילוכים ממצב ניתן להעביר את תי
למצב הרצוי, רק אם אתה לוחץ על דוושת
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ה אזהר  

הסר את רגלך מדוושת הבלמים.¿ ה אזהר  

כב מוחזק למשך כשנייה אחת.במצב זה הר

התחל בנסיעה.¿

סייען זינוק בעלייה לא יתפקד אם:
ך מישורית אוראתה מתחיל בנסיעה על ד£

ה.ביריד
.Nבת ההילוכים נמצאת במצב תי£
בלם החניה החשמלי מופעל.£
.®ESPקיימת תקלה ב� £

ECO Start / Stop     תפקוד
ברידיים)בד היכב מל(כל כלי ר

מההקד

ECO Start/Stopתפקודבסעיף זה מתואר ה

כביםבד הרכב מלהמותקן בכל כלי הר

כבברידיים. למידע על התפקוד בכלי רההי

 עמוד 290).«(ברידיים, ראה הי

 מפסיק את פעולת ECO Start/Stopתפקודה 
כב מפסיק לנועהמנוע באופן אוטומטי, כאשר הר

כב,אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהר

כב עשויהמנוע מופעל שוב באופן אוטומטי. הר

להתחיל לנוע ולגרום לתאונות או לפציעות.

כב, תמיד כבה את ההצתהאם ברצונך לצאת מהר

רות.רדואבטח אותו נגד היד

הערות כלליות

בוי/הנעה כי ECOתצוגת 

ב� מופיע בירוק בתצוגה הראם סמל 

 מכבה את ECO Start/Stopתפקודתכליתית, ה

כב מפסיק לנוע.המנוע באופן אוטומטי כאשר הר

 מופעל בכל פעם ECO Start/Stopתפקוד
שהמנוע מותנע באמצעות המפתח או לחצן

.בוי/הנעהכי

מופסק ידנית ECO Start/stopאם תפקוד
מה לנטרול עמוד 203) או אם תקלה גר«(

 אינו מוצג.כת, הסמל המער

זמין רק בתוכנית נהיגה  ECO Start/Stopתפקוד
.E

למידע נוסף אודות בלם החניה החשמלי,
 עמוד 220).«(ראה  

סייען זינוק בעלייה

סייען זינוק בעלייה מסייע לך כאשר אתה מתחיל
רון. הואבנסיעה לפנים או לאחור במעלה מד

כב במקומו לאחר שאתה מסירמחזיק את הר
את רגלך מדוושת הבלמים. מצב זה נותן לך
מספיק זמן להעביר את רגלך מדוושת הבלמים

כבלדוושת ההאצה וללחוץ עליה לפני שהר
ר לאחור.רדמתחיל להיד

בלוםלאחר זמן קצר סייען זינוק בעלייה מפסיק ל
ר ולגרום לתאונותרדכב עשוי להידכב. הראת הר

או פציעות.

לכן, העבר את רגלך במהירות מדוושת הבלמים
כב שמוחזקלדוושת ההאצה. לעולם אל תצא מר

על ידי סייען זינוק בעלייה.

בתנאים מסוימים.

המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה
ECO Start/stopמתחיל לנוע שוב. לפיכך, תפקוד 

מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלק ואת
כבך.פליטת המזהמים של ר

הערות בטיחות חשובות
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הפסקת פעולת המנוע האוטומטית שוב
אפשרית.

התנעת מנוע אוטומטית

הערות כלליות

המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:

ECOתפקוד אתה מפסיק את פעולתו של £

בוי/הנעה באמצעות לחיצה על לחצן ה�כי

ECO.

.M או Sאתה עובר לתכנית נהיגה £

בורראתה משחרר את הבלמים בעוד ש£

, ותפקודN או Dההילוכים נמצא במצב 

HOLD.אינו פעיל 

אתה לוחץ על דוושת ההאצה.£

ב הילוך נסיעה לאחוראתה משל£

אתה מוציא את בורר ההילוכים ממצב£

.Pחניה 

ת הבטיחות שלך אואתה משחרר את חגור£

פותח את דלת הנהג.

כב מתחיל לנועהר£

כת הבלימה דורשת זאתמער£

כב שונה מהטווחה בתוך הרהטמפרטור£

ה.בע עבורשנק

כת מבחינה בלחות על השמשההמער£

בות ההפעלה של מיזוגמית בעקהקד

האוויר.

טעינת המצבר נמוכה מדי.£

 אינו מתניעPבת ההילוכים למצב שילוב תי
את המנוע.

R בת ההילוכים מ�אם אתה מעביר את תי
 זמין שוב מיד ECO Start/Stopתפקוד, Dל� 

מופיע בירוק בתצוגה  לאחר שסמל
ית.ב�תכליתהר

ממה אוטומטית של המנועהד

ה בעוד בוררכב נבלם עד לעציראם הר

ECOתפקוד , Nאו      Dההילוכים שלו במצב 

Start/Stop.ידומם אוטומטית את המנוע 

פעיל והסמל  ECO Start/Stopתפקודה
ב�תכליתית, אם:מופיע בירוק על התצוגה הר

 דולקת באור ירוק ECOנורית החיווי בלחצן £

ה החיצונית נמצאת בטווחהטמפרטור£
כת.המתאים למער

ה תקינה.ת עבודהמנוע נמצא בטמפרטור£

כבבעה עבור פנים הרה שנקהטמפרטור£
גה.הוש

ה מספקת.המצבר טעון במיד£

מית אינהכת מגלה כי השמשה הקדהמער£
כת מיזוג האווירמכוסה באדים, כאשר מער

מופעלת.

מכסה תא המנוע סגור.£

ת הבטיחות של הנהגה וחגורדלת הנהג סגור£

מהודקת.

בוי מנוע אוטומטיאם לא כל התנאים לכי

 יופיע בתצוגה בצהוב.מתקיימים, הסמל 

כב נותרות פעילות כאשרכות הרכל מער

המנוע כבה באופן אוטומטי.

 כאשרHOLDאתה יכול להפעיל את מצב 
כב נייח, אם פעולת המנוע הופסקההר

הב העצירבאופן אוטומטי. במהלך של
ך להפעיל את דוושתהאוטומטי אין צור

הבלמים. כאשר תלחץ על דוושת ההאצה,
המנוע יתניע באופן אוטומטי והשפעת

 מופסקת.HOLDהבלימה של תפקוד 

ניתן להפסיק את פעולת המנוע באופן

בע פעמים ברצף לכל היותראראוטומטי 
ה ראשונית ושלוש עצירות ברצף לאחר(עציר

 מופיע בצהוב בתצוגהמכן). הסמל 
תכליתית לאחר שהמנוע הותנע באופןב�הר

סמלביעית. כאשר האוטומטי בפעם הר

ב תכליתית, יופיע בירוק בתצוגה הר
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בוי/הנעה כי ECOתפקודבוי/הפעלת כי

.  ECOלחץ על לחצן: בוי לכי¿

ב�בתצוגה הר   וסמל נורית החיווי 

תכליתית כבים.

,M או Sה תכנית נהיגה אם נבחר

תמיד מנוטרל. ECO Start/Stop תפקוד

.  ECOלחץ על לחצן: להפעלה¿

 נדלקת. אם מולאו כלנורית החיווי 

 עמוד«(בוי מנוע אוטומטי התנאים לכי

ב� מוצג בירוק בתצוגה הר202), סמל 
תכליתית.

בוי מנוע אוטומטיאם  לא כל התנאים לכי

 יופיע עמוד 202), סמל «מולאו (
ה זה,ב�תכליתית.  במקרבצהוב בתצוגה הר

אינו זמין. ECO Start/Stop תפקוד

 כבויה, פעולתאם נורית החיווי 
הופסקה באופן ידניבוי/הנעה  כי ECOתפקוד

או כתוצאה מתקלה. פעולת המנוע לא
תופסק באופן אוטומטי במצב זה, כאשר

כב יעצור.הר

ECO Start/Stopתפקוד אם תפעיל את ה

בת ההילוכים נמצאת בתכניתבעוד שתי

Eת למצב , תכנית הנהיגה עוברSנהיגה 

באופן אוטומטי.
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המנוע אינו מתניע. ניתן

לשמוע את המתנע.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.£
קיימת תקלה באספקת הדלק.£

לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב, סובב את המפתח¿
או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן 0במתג ההצתה למצב 

ממה עד שכל נוריות החיווי בלוח המחוונים כבות.התנעה/הד

 עמוד 199). הימנע מניסיונות«נסה להתניע את המנוע שוב (¿
ארוכים ותכופים להתניע את המנוע, כיוון שהמצבר עלול

להתרוקן.

אם המנוע לא מתניע לאחר מספר ניסיונות:

סכז שירות מורשה מרצדפנה אל מוסך מוסמך, לדוגמה מר¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

מיכל הדלק ריק

כב.תדלק את הר¿
המנוע אינו מתניע. ניתן

לשמוע את המתנע. נורית
ה של מיכל הדלקהאזהר

דולקת ותצוגת מד כמות
הדלק במיכל מוצגת.

            תקלה

המנוע אינו מתניע. אינך
יכול לשמוע את המתנע.

כב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי אוהמתח החשמלי בר
מרוקן.

 עמוד 715).«התנע את המנוע בכבלי עזר להתנעה (¿

אם המנוע אינו מתניע למרות הניסיונות להתנעתו בכבלי עזר:

פנה אל מוסך מוסמך.¿

המתנע היה חשוף לעומס חום גבוה מדי.

נסה להתניע את המנוע שוב.¿

אם המנוע עדיין אינו מתניע:

פנה אל מוסך מוסמך.¿

כתקיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע או תקלה מכנית במער
ניהול מנוע.

 לחץ בעדינות על דוושת ההאצה.¿

.קזנ ול םורגלו יטילטקה ריממל עיגהל לולע ףורש אל קלד ,תחרא

כז שירות מורשהדאג לתקן מיד במוסך מוסמך לדוגמה מר¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

   פתרון תקלות מנוע

כב עם מנוע בנזין:כלי ר

המנוע אינו פועל באופן

חלק ומזייף.
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בת הילוכים אוטומטיתתי

 הערות בטיחות חשובות

האזהר  
אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק ואתה

כב עשוי להתחיל לנוע, הרR או Dב מצב משל
בפתאומיות ולגרום לתאונה.

 אוDב את בורר ההילוכים במצב כשאתה משל

Rלחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו� ,

בזמן.

האזהר  

DIRECT SELECT  ידית הילוכים 

בת ההילוכיםת מצבי תיסקיר

בת להילוך סרקבת ההילוכים האוטומטית משולתי

Nכב עלול כאשר אתה מדומם את המנוע. הר

ר. קיימת סכנת תאונה.רדלהיד

ב את מצב החניהממת המנוע, תמיד שללאחר הד

Pכב חונה באמצעותרותו של ררד. מנע את היד

שילוב בלם החניה.

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק
נהיגה

 נמצאת בצד DIRECT SELECTידית ההילוכים 
ימין של גלגל ההגה.

ת חוזרDIRECT SELECTידית ההילוכים 
בתתמיד למיקומה המקורי. מצב תי

, מופיעDאו  P ,R ,Nההילוכים הנוכחי 
 עמוד 207)«בת ההילוכים (בתצוגת של תי

ב�תכליתית.בתצוגה הר

ה שלתצוגת הטמפרטור

נוזל הקירור מראה

. נוריתC° 120מעל 

ה של נוזל קירורהאזהר

העשויה לדלוק וצליל אזהר

עשוי להישמע.

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי. נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו
ה מספקת.מקורר יותר במיד

ם האפשרי ואפשר למנוע ולנוזל הקירור להתקרר.עצור בהקד¿

 עמוד 691). עיין בהערות«בדוק את מפלס נוזל הקירור (¿
תה כאשר אתה עושה זאת. הוסף נוזל קירור במידהאזהר

ך.הצור

אם מפלס נוזל הקירור תקין, תיתכן תקלה במאוורר המצנן. נוזל
ה מספקת.הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר במיד

, סעC° 120 ת נוזל הקירור היא מתחת ל� אם טמפרטור¿
כז שירות מורשהלמוסך המוסמך הקרוב ביותר, לדוגמה מר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הימנע מהפעלת עומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה¿
כים הרריות ונהיגה עם עצירותרזאת, לדוגמה נהיגה בד

ותחילות נסיעה מרובות.

ברידיים“כב היעיין ”בהערות הבטיחות לכלי ר
 עמוד 54).«(
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Pשילוב מצב חניה 

אם מהירות המנוע גבוהה מדי, אל תעביר את

,  מ�R ל� Dבת ההילוכים האוטומטית ממצב תי

R ל� D או ישירות ל� ,Pםת עלול להיגר. אחר

בת ההילוכים האוטומטית.נזק לתי

מצב חניה עם נעילת חניה

הילוך נסיעה לאחור

הילוך סרק

נהיגה

 בכיוון החץDIRECT SELECT חוף את ידית ד¿
P.

Rשילוב הילוך נסיעה לאחור 

Rבת ההילוכים האוטומטית למצב העבר את תי

כב נייח.רק כאשר הר

 אוDבת במצב בת ההילוכים משולאם תי¿
N :חוף את ידית ההילוכיםד DIRECT

SELECTת  מעלה או מטה, מעבר לנקוד

ההתנגדות הראשונה.

 (חניה) באופן אוטומטיPשילוב מצב 

Pה למצב בת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
באופן אוטומטי, אם:

אתה מדומם את המנוע באמצעות המפתח£
ומוציא אותו ממתג ההצתה.

אתה מדומם את המנוע באמצעות לחצן£
בוי/הנעה ופותח את דלת הנהג.כי

כבאתה פותח את דלת הנהג בעוד שהר£
נייח או נע במהירות נמוכה מאוד, ובורר

.R או Dההילוכים נמצא במצב 

:Pבת במצב בת ההילוכים משולאם תי¿
חוף את ידית ההילוכיםלחץ על דוושת הבלם וד

DIRECT SELECTת  מעלה, מעבר לנקוד

ההתנגדות הראשונה.

אינו זמין, כאשרבוי/הנעה  כי ECOתפקוד
ב הילוך נסיעה לאחור.משול

,בוי/הנעה כי ECOלמידע נוסף אודות תפקוד

 עמוד 201).« ראה (

Nה להילוך סרק העבר

ה אזהר  
כב, הםגחה בראם ילדים נשארים ללא הש

עלולים:

לפתוח דלתות, וכך לסכן אנשים ומשתמשי£
ך אחרים.רד

ב תנועת כליכב ולהימצא בנתילצאת מהר£
כב.ר

כב ולהילכד, לדוגמה.להפעיל את הציוד בר£

כב לנוע אם,בנוסף ילדים עלולים לגרום לר
לדוגמה הם:

משחררים את בלם החניה£

.Pמעבירים את בורר ההילוכים ממצב חניה £

מתניעים את המנוע.£

קיימת סכנה של תאונה ופציעה.

כב קח אתך תמיד את  המפתחבעת יציאה מהר
כב. לעולם אל תשאיר ילדים וחיות ללאונעל את הר

גכב. שמור את המפתחות מחוץ להישגחה ברהש
ם של ילדים.יד

:R או Dבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי¿
 למעלה אוDIRECT SELECTהזז את הידית 

ת ההתנגדות הראשונה.למטה עד לנקוד

: לחץPבת ההילוכים נמצאת במצב אם תי¿
על דוושת הבלמים והזז את הידית

DIRECT SELECTלמעלה או למטה עד 
.ת ההתנגדות הראשונהלנקוד

בת ההילוכיםממת המנוע תילאחר הד

בת אוטומטית את הילוך הסרקהאוטומטית משל

Nבת ההילוכים להישאר במצב סרק. אם על תי
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בת ההילוכים  מצבי תי

מצב חניה
תו. אלכב לנוע לאחר עצירמונע מהר

Pבת ההילוכים למצב תעביר את תי
העמוד 206), אלא אם הוא עצר עציר«(

מוחלטת.

בתבת ההילוכים האוטומטית משלתי
  אם אתה:Pהילוך באופן אוטומטי ל � 

מסיר את המפתח ממתג ההצתה.£

מדומם את המנוע בעת שההילוכים£
R  אוD בים ופותח את אחת  משול

מיות.הדלתות הקד

באמצעות המפתח:
וודא שמתג ההצתה פועל.£
כב נייח, לחץ על דוושת הבלמיםבעוד שהר£

והחזק אותה לחוצה.
.Nב הילוך סרק של£
שחרר את דוושת הבלמים.£
ב, שחרראם בלם החניה החשמלי משול£

אותו.
כבה את מתג ההצתה והשאר את המפתח£

בתוך מתג ההצתה.

:בוי/הנעהכיבאמצעות לחצן 
וודא שמתג ההצתה פועל.£
כב נייח, לחץ על דוושת הבלמיםבעוד שהר£

והחזק אותה לחוצה.
.Pב מצב חניה של£
שחרר את דוושת הבלמים.£
בוי/הנעה ממתגהוצא את הלחצן כי£

ההצתה.
הכנס את המפתח לתוך מתג ההצתה.£
הפעל את ההצתה.£
לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה£

לחוצה.
.Nב הילוך סרק של£
שחרר את דוושת הבלמים.£
ב, שחרראם בלם החניה החשמלי משול£

אותו.
כבה את מתג  ההצתה והשאר את£

המפתח בתוך מתג ההצתה.

Dשילוב מצב נהיגה 

:N או Rאם בורר ההילוכים נמצא במצב ¿

 למטהDIRECT SELECTהזז את הידית 

ת ההתנגדות הראשונה.מעבר לנקוד

: לחץ עלPאם בורר ההילוכים נמצא במצב ¿

DIRECTדוושת הבלמים והזז את הידית 

SELECTת ההתנגדות למטה מעבר לנקוד

הראשונה.

בת ההילוכים תצוגת מצב תי

בת ההילוכים בלוחאם תצוגת המצב של תי

המחוונים אינה פועלת, עליך לעצור

בדוק שהמצב הרצויבבטחה בצד כדי ל

בחורבת ההילוכים. מומלץ לב בתימשול

.S או E ובתכנית נהיגה אוטומטית Dבמצב 

בת ההילוכיםמצב תי
הילוך

תכנית נהיגה

בת ההילוכים מוצגהמצב הנוכחי של תי

ב�תכליתית.בתצוגה הר

החצים בתצוגה מראים כיצד להעביר את

 ולאיזה מצב נהיגהDIRECT SELECTהידית 

אתה מעביר אותה.

Nחיצה אוטומטיכב במתקן ר בעת שטיפת הר

ה, לדוגמה, הקפד על המידעבעל מנגנון גריר

הבא.
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ת הילוכים  העבר

ה אתבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי
בת ההילוכיםההילוכים באופן אוטומטי, כאשר תי

בעת  הילוכים  נק. אופן העברDנמצאת במצב 
על ידי:

 עמוד«ה ( שנבחרE/Sתוכנית הנהיגה £
(208

מצב דוושת ההאצה£

כבמהירות הר£

הילוך נסיעה לאחור
 רקRבת ההילוכים למצב העבר את תי

כב נייח.אם הר

הילוך סרק

בר  בעת נהיגה. הדNב להילוך אל תשל
בת ההילוכיםעלול לגרום נזק לתי

האוטומטית.

 או®ESPכת אם הופסקה פעולת המער
בת ההילוכיםחלה בה תקלה: העבר את תי

כב נמצא בסכנת רק אם הרNלמצב 
החלקה, לדוגמה על כבישים מכוסים

ח.בקר

אם אתה מדומם את המנוע באמצעות
בת תיStart/Stopהמפתח או בלחצן 

Nת למצב ההילוכים האוטומטית עובר
באופן אוטומטי.

  עלולהNרות בהילוך סרק רדהיד
בת ההילוכיםלגרום נזק לתי

האוטומטית.

נהיגה

הבת ההילוכים האוטומטית מעבירתי

ההילוכיםהילוכים באופן אוטומטי. כל 

לפנים זמינים.

  עצות לנהיגה

מצב דוושת ההאצה

בתבו תיסגנון נהיגתך משפיע על האופן ש
ה הילוכים:ההילוכים האוטומטית מעביר

ת פתוחה מעט: העלאות הילוכיםמצער£
מות.מוקד

ת פתוחה יותר: העלאות הילוכיםמצער£
מאוחרות.

קיקדאון

בית:השתמש בקיקדאון עבור האצה מר

תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד¿
הלחץ.

בת ההילוכים תעביר להילוך נמוך יותר,תי
בהתאם למהירות המנוע.

שחרר את הלחץ מדוושת ההאצה, מיד¿
גה.לאחר שהמהירות הרצויה הוש

.ךוליה בוש הלעת תיטמוטואה םיכוליהה תבית

ת גרורגריר

נהג באמצע טווח מהירויות המנוע בנסיעה¿
בעליות .

ה, בחרבהתאם לשיפועים בעלייה או ביריד¿
ת עמוד 209)  גם אם בקר« (3 או 2בהילוך 

שיוט, דיסטרוניק פלוס או ספידטרוניק
הופעלו.

ת תוכנית  לחצן בחיר

  להחלפתלחץ על לחצן בורר תוכנית¿
תוכנית נהיגה.

ב�ה תופיע בתצוגה הרהתוכנית שנבחר
תכליתית.

לחצן בורר התוכנית משפיע על:
 עמוד 209)«תוכנית הנהיגה (£
ניהול מנוע£
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Eנהיגה נוחה וחסכונית  חיסכון

Sביסגנון נהיגה ספורטי  ספורט

כמו כן, באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה

ת הילוכים של גלגלת ידיות להעברבעזרM הידנית 

 אתה יכול להעבירM בתכנית נהיגה ידנית . ההגה

ת הידיות של גלגל ההגה.הילוכים בעצמך בעזר

למידע נוסף אודות “תוכנית נהיגה

.אוטומטית“

ת הילוכים בגלגל ההגהידיות להעבר

  תוכנית נהיגה אוטומטית

S  ו�  Eתוכנית נהיגה אוטומטת 

 מתאפיינת בפרטים הבאים:Eתוכנית נהיגה 

רות המנוע מכוונות לנהיגה נוחה.הגד£

תצרוכת דלק אופטימלית כתוצאה£
מת.מהעלאת הילוכים אוטומטית מוקד

בה יותרכב מתחיל בנסיעה בעדינות רהר£

בהילוכים לפנים ולאחור, אלא אם דוושת
ההאצה נלחצת עד סופה.

בותת. מצב זה משפר את יצירגישות מוגבר£
הנהיגה לדוגמה, על פני שטח חלקים.

העלאות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות£
כב נוסעם יותר. התוצאה היא  שהרמוקד

בובי מנוע נמוכים יותר וסיכוי נמוך יותרבסי
לסחרור גלגלים.

 מתאפיינת בפרטים הבאים:Sתוכנית נהיגה 

ביות.רות מנוע ספורטיהגד£

העברות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות£
מאוחר יותר.

כתוצאה מהעברות ההילוכים המאוחרות£
יותר, תצרוכת הדלק עשויה להיות גבוהה

יותר.

Mתוכנית נהיגה ידנית 

הערות כלליות
Mבחור את תוכנית הנהיגה הידנית אתה יכול ל

ת תוכנית, ולהעביר הילוךבאמצעות לחצן בחיר
ם כך,בעצמך באמצעות הידיות בגלגל ההגה. לש

.Dבת להיות במצב בת ההילוכים חייתי

Mאתה יכול להפעיל את תוכנית נהיגה ידנית 

.Sו�      Eואת תוכנית נהיגה אוטומטית 

הפעלה
.Dהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

ת ההילוכים הימניתמשוך את ידית העבר¿
או השמאלית בגלגל ההגה.

  מופעלת זמנית.Mתוכנית נהיגה ידנית 
 מופיעים בתצוגהMההילוך הנבחר והאות  

ב תכליתית.הר

Mלמידע נוסף על הפעלת התכנית הידנית 

 עמוד 288)«(ברידיים, ראה בדגמים הי

החלפת הילוכים
ת ההילוכים הימניתאם תמשוך את ידית העבר

בת ההילוכיםאו השמאלית בגלגל ההגה, תי
Mהאוטומטית תעבור לתוכנית נהיגה ידנית  

בתלפרק זמן מוגבל. תלוי איזו ידית נמשכה, תי

ת לתוכניתבת ההילוכים האוטומטית עוברתי

 בכל פעם שהמנועEנהיגה אוטומטית 

מותנע.

באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה הידנית
M תוך כדי שימוש בתוכניות נהיגה אוטומטית E

או ת הילוכים  באמצעות הידיות להעברSאו 
 אתהM של גלגל ההגה.  בתכנית נהיגה ידנית 

ת הידיות שליכול להעביר הילוכים בעצמך בעזר
גלגל ההגה.
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בת הילוכים אוטומטיתתי

המלצת הילוך

ת לך באימוץ סגנון נהיגההמלצת הילוך עוזר
בחסכוני. המלצת ההילוך מוצגת בתצוגה הר

תכליתית.

על פי המלצת ב להילוך המומלץ של¿
 כאשר היא מוצגת בתצוגהההילוך 

ב תכליתית בלוח המחוונים.הר

ההילוכים האוטומטית מיד תעביר להילוך הבא
בר אפשרי.למעלה או למטה, אם הד

משוך את ידית החלפתלהעלאת הילוך: ¿
 עמוד«ההילוכים הימנית בגלגל ההגה (

בת ההילוכים האוטומטית תעלה209).  תי
הילוך להילוך הבא.

בית בהילוךגת מהירות המנוע המראם מוש
בתב כעת ואתה ממשיך להאיץ, תיהמשול

ההילוכים האוטומטית תעלה הילוך כדי למנוע
נזק.

 משוך את ידית החלפתת הילוך:להורד¿
«ההילוכים השמאלית בגלגל ההגה (

בת ההילוכים האוטומטיתעמוד 209).  תי
תוריד הילוך להילוך הבא.

בית בעתגת מהירות המנוע המראם מוש
בת ההילוכים האוטומטית לאת הילוך, תיהורד

תוריד הילוך כדי למנוע נזק.

ת הילוכים אוטומטית קורית במהלך שיוט.הורד

הפסקת פעולה
 היא,,,,,Mאם הפעלת את תוכנית נהיגה ידנית  

ת פעילה למשך זמן מסוים. בתנאיםנשאר
מסוימים פרק הזמן המינימלי גדל, לדוגמה

ה של האצה צדית, במהלך מהירויות מנועבמקר
גבוהות בנהיגה בעלייה תלולה.

בתאם תוכנית נהיגה ידנית הופסקה, תי
ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכנית הנהיגה

.S  או Eה, כלומר האחרונה שנבחר

באפשרותך גם להפסיק בעצמך את תוכנית
M:נהיגה 

ת הילוכים הימניתמשוך את ידית העבר¿
בגלגל ההגה והחזק אותה במקומה

 עמוד 209).«(

או

DIRECTהשתמש בידית ההילוכים ¿

SELECTבת ההילוכים.ת מצב בתי להעבר

או

ת תוכנית נהיגההשתמש בלחצן בחיר¿
 עמוד 208).«לשינוי תוכנית הנהיגה (

בתהופסקה. תיM תוכנית הנהיגה הידנית 
ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכנית

  אוEה, לדוגמה הנהיגה האחרונה שנבחר
S.
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תדלוק

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק
עשוי להעלות את הסיכוי לשריפות והתפוצצויות.

חיק מהדלק אש, להבות חשופות, גציםעליך להר
וסיגריות דולקות. לפני תדלוק דומם את המנוע

וכבה את חימום העזר, אם קיים.

בת ההילוכים ופתרונן תקלות בתי 

בת ההילוכיםתי

מתקשה בהעברות

הילוכים.

יכולת ההאצה

ת.ררדמיד

בת ההילוכיםתי

ה יותראינה מעביר

לכל ההילוכים.

ה אזהר  
בריאות. קיימת סכנתדלק הוא חומר רעיל ומזיק ל

פציעה.

ע עם עור,בוא במגאל תבלע דלק או תאפשר לו ל
עיניים או בגדים. אל תשאף אדי דלק. שמור על

ם של ילדים.ג ידחק מהישדלק הר

ע עם דלק, בצעאם אתה או אחרים באים במג
מייד את הפעולות הבאות:

יש לשטוף מיד את האזורים הנגועים במים£
בון.וס

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

ת שמן.בת ההילוכים מאבדתי

כז שירותבת ההילוכים במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תי¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

בת ההילוכים נמצאת במצב חירום.תי

או להילוך לנסיעה לאחור.שני ניתן להחליף להילוך 

כב.עצור את הר¿

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

דומם את המנוע.¿

המתן לפחות 10 שניות לפני התנעת המנוע מחדש.¿

כזבת ההילוכים מיד במוסך מוסמך, לדוגמה במרבדוק את תידאג ל¿
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצדשירות 

אם הדלק נכנס לעיניים, שטוף אותן מייד במים£
פואי.בלת טיפול רנקיים ביסודיות. פנה מייד לק

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מייד לק£
אל תנסה להקיא.

ע עם דלק.בא במגהחלף מיד כל בגד ש£

ה אזהר  
חשמל סטטי עשוי ליצור ניצוץ ובכך להצית אדי

דלק. קיימת סכנת שריפה ופיצוץ.

כב לפני פתיחת מכסה מילויכב הרע במרתמיד ג
ח משאבת הדלק. מצבהדלק או הוצאה של אקד

בר.זה פורק חשמל סטטי שעשוי היה להצט

ה אזהר  
כב עם מנוע דיזל:כלי ר

ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער
של התערובת היא נמוכה יותר מזו של סולר נקי.

כת הפליטה עשוייםבים במערכיכשהמנוע פועל, ר
ב וליצור סכנה לשריפה.להתחמם מבלי שתשים ל

כב שלך בבנזין.לעולם אל תתדלק את כלי הר
לעולם אל תוסיף בנזין לסולר.

 עמוד 292).«ברידית“  (תקלות  בהפעלה ”הי
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כב עם מנועאל תשתמש בבנזין כדי לתדלק כלי ר

כב עם מנוע בנזין.דיזל. אל תמלא סולר בכלי ר
אם תדלקת בטעות דלק לא נכון, אל תתניע את

כתת הדלק עלול להיכנס למערהמנוע. אחר
אפילו כמות קטנה של הדלק הלא נכוןהדלק. 

כת הדלק ולמנוע. עלותעשויה לגרום לנזק למער

כז שירות מורשההתיקונים גבוהה. פנה למר

 כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל’ס מטעם חבמרצד

הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

מילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק

כת הדלק.למער

היזהר לא לשפוך דלק על משטחים צבועים.

כב.אתה עלול לפגום בצבע הר

ת,בעת מילוי דלק ממיכל, השתמש במסנן. אחר

חלקיקים מהמיכל עשויים ליצור חסימה בצינורות

כת הזרקת הסולר.הדלק ו/או במער

ת חשמלכב בעת התדלוק. אחראל תיכנס שוב לר

בר שוב.סטטי עשוי להצט

ה,  דלקאם אתה ממלא את מיכל הדלק יתר על המיד

ח תדלוק.עשוי להישפך בעת הוצאה של אקד

 עמוד 756).«מידע נוסף על “דלק ואיכות הדלק“ (

 תדלוק

ה של מכסה מילוי דלקפתיחה/סגיר

פתיחת מכסה מילוי דלק

הכנסה של פקק מילוי דלק

בלת לחצי אוויר בצמיגיםט

בקת סוג הדלק המתאיםמד

מכסה מילוי דלק משוחרר מנעילה או ננעל באופן

אוטומטי, כאשר אתה נועל או מבטל את נעילת

כב.הר

המיקום של מכסה מילוי הדלק מצויין בלוח

. החץ הסמוך למשאבת הדלקהמחוונים 

מציין את הצד בו נמצא פתח התדלוק.

פתיחת מכסה מילוי דלק

דומם את המנוע.¿

פתח את דלת הנהג¿
 “מפתח הוסר“.:0ביל למצב בר מקהד

.לחץ על מכסה מילוי הדלק בכיוון החץ ¿

מכסה פתח מילוי הדלק נפתח.

סובב את הפקק נגד כיוון השעון והסר אותו.¿

הכנס את הפקק למחזיק, בצד הפנימי של¿

.מכסה מילוי הדלק 

ח משאבת הדלקהכנס באופן מלא את אקד¿
לתוך צוואר מילוי הדלק ותדלק.
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חבו אקדע שמלא את המיכל רק עד לרג¿
משאבת הדלק מתנתק.

כב עם מנוע דיזל: צוואר מילוי הדלק מיועדכלי ר

בד.ח תדלוק של משאבות סולר בללאקד

אל תוסיף יותר דלק לאחר שמשאבת הדלק

הפסיקה למלא את המיכל בפעם הראשונה,

ת הדלק עלול לדלוף החוצה.אחר

ה של מכסה מילוי דלקסגיר

החזר את הפקק וסובב אותו בכיוון השעון¿
עד להישמע נקישה.

סגור את מכסה מילוי הדלק.¿

כב.סגור את מכסה מילוי הדלק לפני נעילת הר



עניינים לפי  א�ב

214

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

תדלוק

 תקלות של דלק ומיכל הדלק 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

כבדלק דולף מהר

המנוע אינו מתניע

צינור הדלק או מיכל הדלק פגומים.
קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

בוי/הנעה.לחץ על הלחצן כי¿

מופסקת פעולתו של המנוע וכבות כל הנוריות בלוח המחוונים.

: “מפתח מוסר“.0בילה למצב המפתח פתיחת דלת הנהג מק

בשום פנים ואופן אין להתניע שוב את המנוע.¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדפנה לייעוץ למר¿

כב עם מנוע דיזל התרוקן לחלוטין.מיכל הדלק של ר

כב ב� 5 ליטרים סולר לפחות.תדלק את הר¿

 עמוד 197).«(הפעל את מתג ההצתה והמתן למשך 10 שניות ¿

התנע את המנוע ברציפות למשך 10 שניות לכל היותר, עד שהוא יפעל¿
באופן חלק.

אם המנוע אינו מתניע:

 עמוד 197).«(הפעל את מתג ההצתה שוב למשך 10 שניות ¿

התנע את המנוע ברציפות שוב למשך 10 שניות לכל היותר, עד שהוא¿
יפעל באופן חלק.

כב אינו מתניע לאחר שלושה ניסיונות:אם הר

התייעץ במוסך מוסמך. ¿

ה אזהר  
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות סי  תקלה

לא ניתן לפתוח את

מכסה מילוי הדלק.
מכסה מילוי הדלק אינו משתחרר מנעילה.

או

סוללות המפתח מרוקנת.

 עמוד 99).« (כבהרבטל את נעילת ¿

או

 עמוד 100).« באמצעות מפתח החירום  (כבהרבטל את נעילת ¿

מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה, אך מנגנון הפתיחה תקוע.

התייעץ במוסך מוסמך.¿

בד) בלBlueTEC (דגמי ®AdBlueתוסף 

הערות שימוש חשובות

 ישBlueTECלתפקוד נכון של צינור הפליטה 
.®AdBlueלהפעילו בשילוב עם התוסף 

,’ת ל�3 ל יורד®AdBlueכאשר הכמות של 
Refillב�תכליתית תופיע הודעה בתצוגה הר

AdBlue See Owner‘s Manualהוסף) 
AdBlue®.(ראה ספר נהג .

מה המינימליתת לרכאשר כמות התוסף יורד
ב�תכליתית תופיע ההודעהשלה, בתצוגה הר

Refill AdBlue No start in x km  הוסף)AdBlue.
 ק“מ לא יותנע המנוע).xת בעוד אחר

Refill AdBlue Noאם בתצוגה מופיעה הודעה 
start in xxxx kmחק, באפשרותך לנסוע למר

, לא יהיה®AdBlueהמצוין בהודעה. אם לא תוסיף 
באפשרותך להתניע את המנוע. מלא את מיכל

. כמו כן, באפשרותך למלא את מיכל®AdBlueה�
סכז שירות מורשה מרצד במר®AdBlueה� 

מטעם כלמוביל בע“מ. אם בתצוגה מופיעה
Refill AdBlue Start not possibleהודעה 
 לא ניתן להתניע) והמנוע אינו.®AdBlue(הוסף 

®AdBlue של תוסף ’מתניע, עליך להוסיף 3 ל

לכל הפחות.

Refillבמהירות מעל 15 קמ“ש ההודעה 
AdBlue See Owner‘s Manualנעלמת 

ך.לאחר דקה אחת לער

 ייתכן כי11°C-ה חיצונית מתחת ל�בטמפרטור
תתקשה להוסיף את התוסף למיכל. אם

AdBlue®ה דולקת, ייתכן כי קפוא ונורית אזהר
לא יהיה אפשר למלא את המיכל. החנה את

תוה) עד להפשרכבך במקום חמים (חניה מקורר
®AdBlueשל התוסף. לחילופין, באפשרותך למלא 

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר
בע“מ.

כבך (מחוץלפני שאתה יוצא לנסיעה ארוכה בר
כזבמר®AdBlue לאירופה), בדוק את כמות ה� 

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

ועל התוסף BlueTECמידע נוסף על טכנולוגיית 
AdBlue®כז שירות מורשהבל במרתן לק ני

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הערות חשובות על תהליך המילוי

הוא נוזל נמס במים המיועד®AdBlue תוסף 

להפחת פליטות במנוע דיזל. הוא:

אינו רעיל£

ללא צבע£

לא דליק£

 ייתכן כי ישתחררו אדי®AdBlueבפתיחת מיכל 

אמוניה.
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לאדי אמוניה ריח חריף, והם עשויים לגרום

לגירויים בעור, בריריות ובעיניים. אתה עשוי לחוש

בה בעיניים, באף ובגרון. כמו כן, ייתכן כיצרי

מע.תשתעל ותד

אל תשאב את אדי האמוניה שעשויים

להשתחרר. מלא את המיכל רק באזורים

ב.מאווררים היט

ע שלו או תאפשר את המג®AdBlueאל תבלע 

®AdBlueחק עם העור, העיניים או הבגדים. הר

ם של ילדים.ג ידמהיש

ע עםאם אתה או אנשים אחרים באתם במג

AdBlue®:בצע פעולות הבאות ,

בון.ך ואת עיניך במים וסשטוף מיד את עור£

ע עם עיניך, שטוף אותן בא במג®AdBlueאם £

בלתמיד במים נקיים ביסודיות. פנה מיד לק

טיפול רופאי.

 שטוף מיד את פיך®AdBlueאם בלעת £

בלתבה מים. פנה מיד לקביסודיות. שתה הר

פואי.טיפול ר

ע עםבאו במגהחלף מיד את הבגדים ש£

AdBlue®.

 העומד בתקן®AdBlueהשתמש רק בתוסף 

ISO 22241בב תוספים אחרים עם. אל תער

AdBlue®ואל תדלל אותו במים, ולא � אתה 

BlueTEC כתה של מערעשוי לפגוע בתפקוד

לטיפול בגזי הפליטה.

כדי למלא התוסף במיכל, יש להחנות את

®AdBlueה. ניתן למלא כב על קרקע ישרהר

כב חונה על קרקעבמיכל שלו רק אם הר

בול המיכל.ה. בכך תימנע הבדלים בקיישר

כב שעומד בשיפוע, בר®AdBlueאסור למלא 

ישנה סכנה של מילוי יתר שעשוי לגרום נזק

 לטיפול בגזיBlueTECכת בי המערכילר

הפליטה.

 בזמן®AdBlueע עם  באו במגמשטחים ש

®AdBlueמילוי יש לשטוף מיד במים או לנגב 

®AdBlueבמטלית לחה או במים קרים. אם 

התגבש כבר, השתמש בספוג ובמים קרים

®AdBlueכדי לשטוף את האזור. שאריות 

מתגבשות לאחר זמן מה ומזהמות את

המשטחים.

AdBlue®אינו תוסף דלק ואין להוסיפו למיכל 

למיכל דלק עשויה®AdBlue דלק. הוספת 

לגרום  נזק למנוע.

כז שירות במר ®AdBlueדאג למלא את מיכל ה�

ס מטעם כלמוביל בע“מ, אולםמורשה מרצד

באפשרותך לעשות זאת בעצמך:

®AdBlueבתחנת דלק באמצעות משאבת £

®AdBlueבוקי מילוי של באמצעות בק£

®AdBlueבאמצעות מיכלי מילוי של £

כאשר פעולתה של משאבת המילוי מופסקת

 במלואו. אל®AdBlueאוטומטית, מולא מיכל ה� 

 מכיוון®AdBlueתמשיך למלא את מיכל ה� 

שייתכנו נזילות בו.

בוקי מילוי פתוחיםת בקכדי להימנע מהעבר

בוקי מילוי או מיכלי מילויכב, אם אפשר רוקן בקבר

.®AdBlueבמלואם לתוך מיכל ה� 

 עמוד 761).«(ראה ®AdBlue, למידע נוסף על 

®AdBlue פתיחת מכסה המילוי של מיכל

מכסה מילוי דלק ננעל או משוחרר מנעילה

כב או ביטול נעילתואוטומטית בעת נעילת הר

בהתאמה.
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הסר את המכסה של מיכל המילוי¿

AdBlue® .

 אל פתחוחבר את הצינור החד�פעמי ¿

והברג אותו  ®AdBlueשל מיכל המילוי 

בכיוון השעון עד להידוקו.

 נשאר סגור עדהצינור החד�פעמי 

בורו לצוואר המילוי של מיכל ה�לחי

AdBlue®כב. חבר צינור חד�פעמי בר

כבה את מתג ההצתה.¿

.לחץ על מכסה מילוי הדלק בכיוון החץ ¿

מכסה מילוי הדלק נפתח.

  ®AdBlueסובב את מכסה מילוי ה� ¿

נגד כיוון השעון והסר אותו.

 מחובר באמצעות  ®AdBlueמכסה מילוי

רצועת פלסטיק.

®AdBlueמיכלי מילוי 

אל תהדק את הצינור החד פעמי חזק מדי,

כדי לא להרוס את הצינור.

לצוואר המילוי של המיכל והברג אותו בכיוון

השעון עד להידוקו.

והטה אותו מעט. ם את מיכל המילוי הר¿

®AdBlueע שמיכל ה� המילוי מופסק ברג

מתמלא. הפסק למלא את המיכל. ניתן

 אם הוא®AdBlueלנתק את מיכל המילוי 

בד.התרוקן חלקית בל

 המחוברסובב את הצינור החד�פעמי ¿

לצוואר מילוי נגד כיוון השעון והסר אותו.

 המחוברסובב את הצינור החד�פעמי ¿

אל פתח המילוי של מיכל המילוי נגד כיוון

השעון והסר אותו.

סגור את המכסה של מיכל המילוי¿

AdBlue®.

בות זמינים בתחנות דלק ר®AdBlueמיכלי המילוי 

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כזי שירות מרצדאו במר

מיכלי המילוי נמכרים לרוב עם צינור המילוי. צינור

 של®AdBlueמילוי שלא מתאים בדיוק למיכל ה� 

כב אינו מגן בפני מילוי יתר. התוסף עשוי לנזולהר

בות מילוי יתר.בעק

ס בנץ מציעה צינור חד�פעמי מיוחד המגןמרצד

כוש את הצינורמפני מילוי יתר. באפשרותך לר

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבמר

 זמין במגוון מיכלים וכלי®AdBlueבע“מ. תוסף 

בול. השתמש בצינור המילוי החד�פעמי רקקי

ס בנץ. של מרצד®AdBlueעם מיכלי מילוי 

®AdBlueבוק מילוי בק

בוק המילוי והדקו ביד, ולא �הברג את בק

אתה עלול לגרום לו נזק.
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ה אזהר  

 הערות בטיחות חשובות

ם חומרים דליקים כגון עלים, דשא או ענפיםא
ע ממושך עם החלקים המתחממיםחשופים למג

כת הפליטה, הם עשויים להידלק ולגרוםשל מער
לשריפה.

ע ביןכב באופן המונע מגהחנה את כלי הר
כתהחומרים הדליקים לחלקים החמים של מער

בש או על שדותהפליטה. הימנע מחניה על דשא י
ה.חיטה קצור

בוק המילוישל הבק שחרר את המכסה ¿

AdBlue.

אל צוואר בוק המילוי חבר את בק¿

בוקכב. הברג את הבקהמילוי של מיכל הר

עד להידוקו ביד.

 בכיוון®AdBlueבוק המילוי לחץ על בק¿

צוואר המילוי.

 מלא. התהליך עשוי®AdBlueמיכל ה� 

להימשך כדקה אחת.

בוק המילוילאחר הפסקת הלחיצה על בק

, תהליך המילוי נפסק, וניתן להסיר את
בוק אם הוא מלא חלקית.הבק

. ®AdBlueבוק מילוי שחרר בק¿

בוק המילוי נגד כיוון השעוןסובב את בק¿

והסר אותו.

בוק מילויסגור את המכסה של בק¿

AdBlue® .

בות אובוקי מילוי זמינים בתחנות דלק רבק

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מרצדבמר

בוקי מילוי ללא חותם הברגה לא מגניםבק

מפני מילוי יתר. התוסף עשוי לנזול כתוצאה

ממילוי יתר.

בוקי מילוי מיוחדיםס בנץ מציעה בקמרצד

כזיכוש אותם במרבעלי חותם הברגה. ניתן לר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מרצד

חבר את מכסה המילוי של מיכל ה�¿

AdBlue® אל צוואר המילוי וסובב אותו .

נגד כיוון השעון.

כדי לסגור את מכסה מילוי הדלק, לחץ¿

.עליו בכיוון החץ 

צבור מהירות מעל 15 קמ“ש.¿

Refill AdBlue See Owner‘sההודעה 
Manual  הוסף).AdBlue(ראה ספר נהג 

ב�תכליתית לאחרתיעלם מהתצוגה הר

כדקה.

Refill AdBlue See Owner‘sאם ההודעה 
Manual אינה נעלמת מהתצוגה, עליך

.®AdBlueלהוסיף עוד 

®AdBlueה של מכסה מילוי סגיר
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ה אזהר  
כב עשויים לגרוםגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
P(חניה) 

מתניעים את המנוע£

כב ולהילכד.בנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר
קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב קח איתך תמיד את המפתחכשאתה יוצא מהר

כבכב. לעולם אל תשאיר הילדים ברונעל את הר

גחה.ללא הש

 הפסקת פעולת המנוע

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
Nת למצב בת ההילוכים האוטומטית עוברתי

כב עלול לנוע.כשאתה מדומם את המנוע. הר

קיימת סכנת תאונה.

שימוש במפתח

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 במתג ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו.

האימובילייזר מופעל.

בתאם אתה מכבה את המנוע כאשר תי

בת ההילוכים, תיD או Rההילוכים נמצאת במצב 
. אםNת באופן אוטומטי למצב האוטומטית עובר

לאחר מכן נפתחת דלת הנהג או דלת הנוסע
בתמי או המפתח מוצא ממתג ההצתה, תיהקד

.Pת למצב ההילוכים האוטומטית עובר

בת ההילוכים האוטומטיתאם אתה מעביר את תי
בת לפני שאתה מכבה את המנוע, תיNלמצב 

 גם אםNת במצב ההילוכים האוטומטית נשאר
נפתחת דלת.

Start/Stopשימוש בלחצן 

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 עמוד Start/Stop) ».(197לחץ על לחצן ¿

המנוע יפסיק לפעול וכל נוריות החיווי בלוח

המחוונים תכבינה.

בילה למצבה של דלת הנהג מקסגיר

בילה. פתיחה של דלת הנהג מק1המפתח 

: מפתח מוסר.0למצב המפתח 

Start/Stopאם אתה משתמש בלחצן 

בת ההילוכיםלהפסקת פעולת המנוע, תי

.Nב באופן אוטומטי למצב האוטומטית תשל

אם תפתח במצב זה את דלת הנהג או דלת

בת ההילוכים האוטומטיתמי,  תיהנוסע הקד

P.ב באופן אוטומטי למצב תשל

רות באופןרדכב כנגד הידתמיד אבטח את הר
כתכב או למערת, ייתכן נזק לרנכון. אחר

.ההינע שלו

כברותו המקרית של הררדכדי למנוע את היד
וודא כי:

בבלם חניה החשמלי משול£

 ואין מפתח במתגPבורר ההילוכים במצב £
ההצתה

מיים מסובבים כלפיהגלגלים הקד£
כה בשיפועים תלוליםרהמד

כב ריק מאובטחמי של רהסרן הקד£
ת גלגל או חפץ דומה,ד עצירבאמצעות ס

אם הוא עומד על שיפוע תלול, לדוגמה.

כב מועמס מאובטח גם בסרן האחוריר£
ד גלגלים או חפץ דומה, אםבאמצעות ס

כב חונה על שיפוע תלול.הר

ממת המנוע, תמיד העבר את בוררלאחר הד

כב החונה לנוע. מנע מכלי הרPההילוכים למצב 

באמצעות הפעלת בלם החניה.
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ה אזהר  
כב עשויים לגרוםגחה ברילדים שנשארו ללא הש

כב אם הם, לדוגמה:לתזוזת הר

משחררים את בלם החניה.£

מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב£
P(חניה) 

מתניעים את המנוע.£

כב ולהילכד.בנוסף, הם עשויים להפעיל את ציוד הר
קיימת סכנת תאונה ופציעות.

כב קח תמיד את המפתח עמךכשאתה יוצא מהר
כב ללאכב. לעולם אל תשאיר ילדים ברונעל את הר

גחה.הש

תפקודו של בלם החניה החשמלי תלוי במתח
כב. אם המתח נמוך או אם ישנה תקלההר

כת, ייתכן כי לא ניתן להפעיל את בלםבמער
ה, החנה אתהחניה המשוחרר. אם זה המקר

בד ואבטח אותו כנגדה בלכבך על קרקע ישרר
בת ההילוכים בתיPב מצב חניה רות. שלרדהיד

האוטומטית.

כב נמוך או אם ישנה תקלהאם המתח בר
כת, ייתכן כי לא יהיה באפשרותך לשחררבמער

כז שירות מורשהב. פנה למרבלם חניה משול
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

  בלם חניה חשמלי

הערות כלליות

חיצה אוטומטי בעלאם אתה נכנס למתקן ר

מסוע, באפשרותך:

להפעיל את ההצתה באמצעות הלחצן£

בוי/הנעה ולהעביר את בורר ההילוכיםכי

Nלמצב 

להכניס את המפתח למתג ההצתה,£
להפעיל את ההצתה ולהעביר את בורר

Nההילוכים למצב 

כבניתן להפסיק את פעולת המנוע כאשר הר
נמצא בתנועה, בלחיצה רצופה על לחצן

  למשך שלוש שניות. תפקוד זהבוי/הנעהכי

.ECO Start/Stopפועל באופן עצמאי מתפקוד 

בלם הנחיה החשמלי מבצע בדיקות תפקוד
תקופתיות בעת שהמנוע דומם. רעשים

 רגילה.שנשמעים הם תופעה

שילוב ושחרור ידניים

.חוף את ידית דלהפעלה: ¿

מיד לאחר הפעלה של בלם החניה

החשמלי תידלק נורית חיווי אדומה 

בלוח המחוונים.

ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי אם

המפתח אינו במתג ההצתה.

. משוך ידית לשחרור:¿

 כבית בלוחנורית החיווי האדומה 

המחוונים.

ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי רק

במקרים הבאים:

 במתג ההצתה או2 או 1המפתח במצב £

בוי/ההצתה הופעלה באמצעות הלחצן כי£

הנעה.

הפעלה אוטומטית

בלם החניה החשמלי מופעל אוטומטית, אם:

כב עדתפקוד דיסטרוניק פלוס עוצר את הר£

ה מוחלטת אולעציר

כב במצב נייח מחזיק את הרHOLDתפקוד £

כב במצבסייען חניה פעיל מחזיק את הר£

נייח
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ה אזהר  

הערות כללית 

אם אתה מכבה את מתג ההצתה בעת נהיגה,

בדיהיו תפקודי הבטיחות זמינים באופן חלקי בל

כב לזמן ממושך החניית הר

כב בחניה למשך זמןאם אתה משאיר את הר
ם נזקבועות, עלול להיגרבעה שהעולה על אר

רגתית.ב התפרקות הדלמצבר עק

נתק את המצבר או חבר אותו אל מטען.¿

בל מידע נוסף על מטעניבאפשרותך לק

סכז שירות מורשה מרצדמצברים במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

כב בחניה לזמן ארוךאם אתה משאיר את הר
בול מנזקיםכב עלול לסבועות, הריותר משישה ש

כתוצאה מחוסר שימוש.

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר¿
כלמוביל בע“מ.

הקפד על “הערות בטיחותברידיים: דגמים הי
עות למצברים בעלי מתח גבוהחשובות“ הנוג

 עמוד 712).«(

כמו כן, לפחות על אחד מהתנאים הבאים
להתקיים:

המנוע דומם£

ת הבטיחות שלודלת הנהג פתוחה וחגור£
תמשוחרר

כתישנה תקלה במער£

אספקת החשמל אינה מספקת£

בכב נייח במשך זמן רהר£

 נדלקת בלוחנורית החיווי האדומה 
המחוונים.

בלם החניה החשמלי אינו מופעל אוטומטית
מדומם את ECO start/stopאם תפקוד 

המנוע.

שחרור אוטומטי

בלם החניה החשמלי משוחרר אוטומטית, אם
מתקיימים כל התנאים הבאים:

המנוע פועל£

R או Dבורר ההילוכים במצב £

הת הבטיחות חגורחגור£

אתה לוחץ על דוושת ההאצה£

, עלRבת ההילוכים האוטומטית במצב אם תי
מכסה תא המטען להיות סגור.

ת הבטיחות, על התנאיםת חגוראם לא חגר
הבאים להתקיים כדי לשחרר אוטומטית את בלם

החניה החשמלי:

הדלת הנהג סגור£

 או לפניPהוצאת את בורר ההילוכים ממצב £
כן נהגת במהירות העולה על 3 קמ“ש.

היזהר לא ללחוץ בטעות על דוושת החניה.
כבאם כן � בלם החניה עשוי להשתחרר והר

יתחיל לנוע.

בלימת חירום

כב באמצעותבלום את הרה חירום ניתן לבמקר
בלם החניה החשמלי.

של בלם חוף את ידית במהלך נהיגה, ד¿

 עמוד 220).«(החניה החשמלי 

כב נבלם כל עוד אתה לוחץ על הידית הר

של בלם החניה החשמלי. ככל שהלחיצה על

ב יותרבלם החניה החשמלי ארוכה יותר, ר

כוח הבלימה.

במהלך הבלימה:

הנשמעים צלילי אזהר£

Release parking brake מופיעה הודעה£

(שחרר בלם חניה)

 מהבהבת בלוחנורית החיווי האדומה £

המחוונים

ה מוחלטת מופעלכב נבלם לעצירלאחר שהר

בלם החניה החשמלי.

»»
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ECO  תצוגת 

 מציינת עד כמה הנהיגה שלךECOתצוגת 

ת לך להגיע עוזרECOחסכונית. תצוגת ה�

רות שנבחרו ובתנאיבי בנהיגה בהגדלחסכון המר

בותכביש קיימים. סגנון הנהיגה שלך משפיע ר

על תצרוכת דלק.

 מכילה 3 קווים:ECOתצוגת ה�

£Acceleration(האצה) 

£Constant(נהיגה חלקה) 

£Coasting(שיוט) 

ך הממוצע של שלושתת האחוזים היא הערספיר
כים של שלושתכים בשלושת הקווים. הערהער

הקווים ושל הממוצע מתחילים ב� 50%. אחוז
גבוה יותר מציין סגנון נהיגה חסכוני יותר.

 לא מציינת את תצרוכת הדלקECOתצוגת ה�
 אינו מצייןECOבוע בתצוגת בפועל. האחוז הק

בוע.ך תצרוכת קער

ביםמים רבנוסף על סגנון הנהיגה שלך, ישנם גור
המשפיעים על התצרוכת כגון:

מטען£

לחץ אוויר בצמיגים£

ההתנעה קר£

ת מסלולבחיר£

כני חשמלשימוש בצר£

.ECOמים אלה אינם כלולים בתצוגת גור

בוןכה של סגנון הנהיגה שלך מביאה בחשההער
את שלוש הקטגוריות הבאות:

£Acceleration כה של כל � האצה (הער
תהליכי ההאצה)

הקו מתמלא: האצה מתונה, במיוחד�
במהירויות גבוהות יותר

ביתהקו מתרוקן: האצה ספורטי�

£Constant כה של � נהיגה חלקה (הער
התנהגות הנהיגה בכל עת)

בועההקו מתמלא: מהירות ק�
תוהימנעות מהאצה או האטה מיותר

הקו מתרוקן: תנודות במהירות�

£Coasting כה של כל תהליכי � שיוט (הער
האטה)

הקו מתמלא: נהיגה שצופה בעיות�
םחק, שחרור מוקדת מרמראש, שמיר

כב יכול “לשוט“של דוושת ההאצה. הר
ללא שימוש בבלמים

הקו מתרוקן: בלימה תכופה�

סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות מנוע

מתונה.
כים גבוהים יותר בקטגוריותכדי להגיע לער

“האצה“ ו“נהיגה חלקה“:

ת הילוכים.מלא אחר ההמלצות להעבר£

בתכב עם תי (כלי רEהשתמש בתכנית נהיגה £
הילוכים אוטומטית).

בועה על כביש מהיר,בנסיעות ארוכות במהירות ק
לדוגמה, ישתנה רק הקו של “נהיגה חלקה“.

 מסכמת את מאפייני הנהיגהECOתצוגת ה�
מתחילת הנהיגה ועד לסיומה. לפיכך, ישנם
שינויים דינמיים בקווים בתחילת הנסיעה. במהלך

נהיגה ממושכת השינויים הם קטנים יותר.

לשינויים דינמיים נוספים, בצע איפוס ידני.

 עמוד«( ראה ECO,למידע נוסף על תצוגת ה�

.(305

או לא זמינים כלל. מצב זה עשוי להשפיע על היגוי

ך להפעילת בלימה, למשל. תצטרכוח ועל הגבר

ב יותר בהיגוי ובבלימה. קיימת סכנת תאונה.כוח ר

אל תכבה את מתג ההצתה במהלך נהיגה.
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 בלמים

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
אם אתה מעביר להילוך נמוך על כביש חלק כדי

להגיע לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים

המניעים עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה מגביר

את הסכנה להחלקה ולתאונה.

אל תוריד הילוכים בכביש חלק.

נהיגה בירידות

רונות ארוכיםב הילוך נמוך יותר בזמן במדשל

כבותלולים.  הקפד על כך במיוחד בנסיעה בר

ת גרור.עמוס ובעת גריר

ת שיוטבר נכון גם אם הפעלת את בקרהד

SPEEDTRONIC או  DISTRONIC PLUS.

כך יעשה שימוש באפקט הבלימה של המנוע
כב. מצב זהך בבלמים להאטת הרויפחת הצור

כת הבלמים, וימנעיקל את העומס על מער
מהבלמים חימום יתר ובלאי מהיר מדי.

מטענים כבדים וקלים

ה אזהר  
הכת הבלמים עשויה להתחמם יתר על המידמער

אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן

חק הבלימה. מצבנהיגה. בכך אתה מגדיל את מר

כת הבלמיםזה עשוי אפילו לגרום לתקלה במער

וליצור סכנת תאונה.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור

משענת לרגל. אל תלחץ בו�זמנית על דוושת

הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.

בחוןאם נעשה שימוש מתון בבלמים, עליך ל

ביצוע זאת, בלום חזקמדי פעם את יעילותם. ל

בר משפר אתיותר במהירות גבוהה יותר. הד

האחיזה של הבלמים.

כבישים רטובים

ם כבד ללא בלימה,בעת נהיגה ממושכת בגש

ת כשתשתמשתיתכן תגובת בלמים מאוחר

זה עלול לקרות גם לאחרבהם לראשונה. 
כב או נהיגה במים עמוקים.שטיפת הר

בהעליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה ר
כב שלפנים.חק גדול יותר מהריותר. שמור מר

לאחר נהיגה בכבישים רטובים או לאחר
ה עלכב, בלום קלות תוך הקפדשטיפת הר

תנאי התנועה. באופן זה תחמם את דיסקות
בש את הבלמים מהר יותר ותגןהבלמים ותיי

עליהם מפני קורוזיה.

ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים שטופלו

במלח

אם אתה נוהג בכבישים שטופלו במלח, שכבת

פידותמלח עשויה להיווצר על הדיסקים ועל ר

חק בלימההבלמים. שכבה כזו עלולה להוביל למר

ארוך יותר באופן משמעותי.

בלום מדי פעם כדי להסיר שאריות מלח£

אפשריות. וודא שאינך מסכן משתמשי כביש

אחרים בעת הבלימה.

לחץ בזהירות על דוושת הבלמים בתחילת£

נסיעה ובסופה.

כבחק גדול יותר מכלי הרשמור על מר£

שלפניך.

פידות ודיסקות בלמים חדשותר

פידות בלמים חדשות מגיעות ליעילות הבלימהר

ך כמההאופטימלית שלהן רק לאחר נהיגה לאור

מאות קילומטרים. לפני שאפקט בלימה

ג, עליך לפצות על אפקטאופטימלי זה מוש

הבלימה המופחת בהפעלת לחץ גדול יותר על

בועה על דוושת הבלמים עשויה לגרוםלחיצה ק

פידות הבלמים.חב של רם ונרבלאי מוקדל

אם הבלמים עמדו בעומס כבד, אל תעצור את
כב מיד, אלא המשך לנהוג לזמן מה. באופןהר

ם האוויר לקרר את הבלמים מהרזה תאפשר לזר
יותר.
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דוושת הבלימה.

ס בנץ ממליצה לךת מרצדמטעמי בטיחות חבר

פידות בלמים מאושרות לכליכבך רק רלהתקין בר

רט איכותס בנץ או בעלות סטנדכב של מרצדר

פידות בלמים שלא אושרו לשימוש בכליזהה. ר

ס בנץ או שאינן בעלות איכות זההכב של מרצדר

עלולות להשפיע על הבטיחות ההפעלה של

כבך.ר

החלף תמיד בו זמנית את כל הדיסקות ואת כל
פידות הבלמים על אותו סרן. התקן תמידר
בות החלפת דיסקותפידות בלמים חדשות בעקר

הבלמים.

כבך מצויד בדיסקות בלמים קלות שאליהןר
בור הברגה.מותאם מכלל הגלגל עם חישוק וחי

בד אלהשימוש בדיסקות בלמים אחרות מל
ס בנץ עשוי לשנות אתהמאושרות בידי מרצד

ך.ת הצורחק בין הגלגלים ונתון לאישור, במידהמר

העמסה פתאומית בעת טיפול בדיסקות
הבלמים (כגון החלפת גלגלים) עשויה לגרום

כב דיסקות בלמיםה, אם מותקנים ברלנוחות ירוד
קלות. הימנע מהעמסות כבדות ופתאומיות על
דיסקות בלמים קלות, בפרט על לוחית הבלמים.

 נהיגה בכבישים רטובים

ציפה

ברו מים בעומק מסוים על פני הכביש,אם הצט
קיימת סכנת הצפה גם אם:

תנהג במהירויות נמוכות.£

לצמיגים יש סוליה עמוקה דיה.£

בלום בזהירות ולהימנע מנהיגהבה זו עליך למסי
בתלמי צמיגים.

נהיגה על כבישים מוצפים

כב הנוסעים לפניך ובכיווןא זכור כי כלי הרנ
המנוגד יוצרים גלים. הגלים עלולים ליצור

בי המותרחריגה מעל עומק המים המר
לחצייה.

בות.חובה לציית להוראות אלה בכל הנסי
ת אתה תגרום נזק למנוע,אחר

בת ההילוכים.כב או לתילאלקטרוניקת הר

ברו בהםאם עליך לנהוג בקטעי כביש שהצט
מים, נא זכור כי:

בי המותר למעבר הוא 25עומק המים המר£
ס“מ.

עליך לנהוג במהירות ”קצב הליכה“ לכל£
היותר.

ה אזהר  
אם צינור הפליטה חסום  או אם לא ניתן לאוורר

כב לכוד בשלג), גזיםכב כהלכה (אם הראת הר

 עשויים)COרעילים (דוגמת פחמן חד�חמצני 

כב וליצור סכנה לפציעותלחדור לתוך כלי הר

קטלניות.

אם המנוע או חימום העזר פועלים, וודא שהאזור

כב נקי משלג. כדי לוודא שיש אספקתב לרבימס

כב שאינו חשוףאוויר מספקת, פתח חלון בצד הר

לרוח.

ף   נהיגת חור

הערות כלליות

ה אזהר  
אם אתה מעביר להילוך נמוך על כביש חלק כדי

להגיע לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים

המניעים עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה

מגביר את סכנת ההחלקה ותאונה.

בלימה נוספתבכביש חלק, אל תוריד הילוכים ל

של המנוע.
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כזף בתחילת העונה במרכבך לחורהכן את ר
 כלמוביל’ס מטעם חבשירות מורשה מרצד

בע“מ.

ראהף“ב להערות אודות ”נהיגה בחורשים ל
 עמוד 728).«(

כב עומד להחליק או לא ניתן לעצור אותואם הר
במהירות נסיעה איטית:

.Nהעבר את בורר ידית ההילוכים למצב ¿

כב לשליטה באמצעותנסה להביא את הר¿
תיקוני היגוי.

למידע נוסף על נהיגה עם שרשראות שלג, 
 עמוד 729).«ראה (

ת בכבישים חלקים.עליך לנהוג בזהירות מיוחד
הימנע מהאצות פתאומיות, מתמרוני היגוי

ובלימה.
מחוון טמפרטורות חיצוניות לא נועד להיות התקן

הח. שינויים בטמפרטורה מפני קראזהר
החיצונית מוצגים לאחר זמן השהייה מסוים.

תטמפרטורות הנמצאות מעט מעל נקוד
כים אינן מכוסותרהקיפאון אינן מבטיחות שד

ח, במיוחדח. הכביש עשוי להיות מכוסה בקרבקר
באזורים מיוערים ועל גשרים.

הך כאשר הטמפרטוררכז בתנאי דעליך להתר
ת הקיפאון.ב נקודביהחיצונית נעה ס

ה אזהר  

נהיגה עם צמיגי קיץ

מלא אחר ההערות בפרק על שימוש בצמיגי

ף“קיץ שנמצאים בפרק “הפעלה בחור
 עמוד 728).«(

תנאי שטח חלקים

כות נהיגהמער

ת שיוט  בקר

הערות בטיחות חשובות

ך על מהירות נסיעהת עבורת השיוט שומרבקר
בועה. היא בולמת באופן אוטומטי, כדי להימנעק

בעה בירידות תלולות.מחריגה מהמהירות שנק
כב עמוס במטען או גורר גרור, עליךבפרט אם הר

ב הילוך נמוך יותר בזמן. כך תשתמשלשל
באפקט הבלימה של המנוע. באופן זה אתה

כת הבלמים ותמנעתקל את העומס על מער
ם.מהבלמים חימום ובלאי מוקד

ת השיוט, רק אם תנאי הכבישהשתמש בבקר
בועהת מהירות קוהתנועה מאפשרים שמיר

במשך פרק זמן ארוך. ניתן לשמור בזיכרון כל
מהירות נסיעה מעל 30 קמ“ש.

תאם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, בקר
השיוט לא יכולה להפחית את סכנת התאונה או

ת השיוט לא יכולהלגבור על חוקי הפיזיקה. בקר
ב בתנאי כביש, תנועה ומזג האוויר.להתחש

בד. אתה אחראית השיוט היא כלי עזר בלבקר
כב שלפניך, על מהירותחק מכלי הרעל המר

ב.ת הנתיכב, על הבלימה בזמן ועל שמירהר

סתוכנית נהיגה חכמה של מרצד
בנץ

ס בנץתוכנית הנהיגה החכמה של מרצד

בטיחות ולסיועכות חדשניות למשמעותה מער

לנהג שמגבירות את הנוחות ומסייעות לנהג

כות חכמותבמצבים קריטיים. באמצעות מער

ך לקראתרבה את אבן הדס בנץ הציאלה מרצד

נהיגה אוטונומית.

ס בנץ כוללתתוכנית הנהיגה החכמה של מרצד

ביתבי הבטיחות הפעילה והפסיכיאת כל מר

בטיחותב � לכת אחת מתוכננת היטבמער

ך.רכב וזו של משתמשים אחרים בדהנוסעים בר

כות בטיחות בנהיגהמידע נוסף על מער

 עמוד 83).«(

ם אתה מעביר להילוך נמוך על כביש חלק כדיא
להגיע לאפקט הבלימה של המנוע, הגלגלים
המניעים עשויים לאבד את אחיזתם. מצב זה

מגביר את סכנת ההחלקה ותאונה.

בלימה נוספתבכביש חלק, אל תוריד הילוכים ל
של המנוע.
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ת שיוטידית בקר

הת את המהירות השמוראו הגברהפעלת 

LIM נורית חיווי 

ההפעלה במהירות האחרונה שנשמר 

הפעלה או הפחתת מהירות

ת שיוט לספידטרוניקמעבר בין בקר

ת שיוטנטרול של בקר 

קינורטדיפסה תאו טויש תרקב ליעפהל ןתינ

ת שיוט.המשתנה באמצעות ידית בקר

ת שיוט, מציינת איזו בידית בקרLIMנורית חיווי 

ה:כת נבחרמער

ת שיוט.ה בקר נבחר כבויה:LIMנורית חיווי £

 נבחר ספידטרוניק. דולקת:LIMנורית חיווי £

הת שיוט מופעלת, המהירות השמורכאשר בקר

ב�תכליתית במשךבזיכרון מוצגת בתצוגה הר

ת השיוט:אל תפעיל את בקר

בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£

בועה, לדוגמה בעומסלשמור על מהירות ק

תנועה או בכבישים מפותלים.

בנהיגה על כבישים חלקים. בלימה או האצה£

עשויה לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים

כב.המניעים והחלקה של כלי הר

ם או שלגפל, גשה בגלל ערבתנאי ראות ירוד£

כבד.

אם מתחלפים נהגים, יידע את הנהג החדש על

ה.המהירות השמור

חמש שניות. כמו כן, במד המהירו  תוצג משולש.

בין המהירותה לבין המהירות השמורהמקטע ש

בית נדלק במד המהירות.המר

ת שיוטת בקרבחיר

 כבויה או דולקת. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿
ה.ת שיוט כבר נבחראם היא כבויה בקר

תאם היא אינה כבויה, לחץ על ידית בקר
.שיוט לכיוון החץ 

ת השיוט בידית בקר  LIMנורית החיווי 

ה.ת שיוט נבחרתיכבה. בקר

בועהת מהירות ונהיגה במהירות קשמיר

באפשרותך לשמור את המהירות הנוכחית

  30 קמ“ש.בזיכרון אם היא עולה על
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כב למהירותאו מווסתת את מהירות הר
ה בזיכרון.מת שנשמרהקוד

ת המהירותרהגד

בלימתו אוע קצר עד לזכור כי ייתכן שיחלוף רג

בעה.כב למהירות שנקהאצתו של כלי הר

ת השיוט כלפי מעלה לחץ את ידית בקר¿
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 

למהירות נמוכה יותר.

ת השיוט לחוצה עדשמור את ידית בקר¿
ג המהירות הרצויה.שתוש

ת שיוט.שחרר את ידית בקר¿

ה בזיכרון.המהירות החדשה שמור

ת במרווחים שלרשינוי המהירות המוגד¿
ת השיוטלחץ את ידית בקר 1 קמ“ש:

תלנקוד  או מטה  ה כלפי מעלה בקצר
ה.עציר

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה השמור
ת או מופחתת בקמ“ש אחד.מוגבר

שינוי המהירות במרווחים של 10 קמ“ש:¿

ת השיוט כלפי מעלה לחץ את ידית בקר
ה.ת עצירמעבר לנקוד או מטה 

תה בזיכרון מוגברהמהירות האחרונה השמור
או מופחתת במרווחים של 10 קמ“ש.

אינה מופסקת אםהשיוט ת פעולת בקר
אתה לוחץ על דוושת ההאצה. לדוגמה, אם

ביצועאתה  לוחץ קלות על דוושת האצה ל
ת השיוט מתכווננת למהירותעקיפה, בקר

ה בזיכרון, לאחרכב האחרונה שנשמרהר
השלמת העקיפה.

כב למהירות הרצויה.האץ את הר¿

ת השיוט למעלהה על ידית בקרלחץ בקצר¿

.או למטה  

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כב שומר עלת השיוט מופעלת. הרבקר
המהירות באופן אוטומטי.

ת השיוט לא תהייה מסוגלתבקרייתכן ש
ה בזיכרוןלשמור על המהירות השמור

בעליות. המהירות המאוחסנת בזיכרון
ת השיוטמתחדשת ביציאה מהעלייה. בקר

ת על המהירות המאוחסנת בזיכרוןשומר
ה באמצעות הפעלה אוטומטית שלביריד

הבלמים.

הקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ה אזהר  
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא

כב בולם. אםנמוכה מהמהירות הנוכחית, כלי הר
כבאינך יודע מהי המהירות המאוחסנת, כלי הר

בלום בפתאומיות ובכך ליצור סכנת תאונה.עשוי ל

לפני קריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון הבא
בון את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהיבחש

המהירות המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה
שוב.

ת השיוט כלפיךמשוך קלות את ידית בקר¿

.

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

ת השיוט מופעלת,בפעם הראשונה בה בקר
ת את המהירות הנוכחית בזיכרוןהיא שומר
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בחורלבעה. עליך תחרוג מעל המהירות שנק
הילוך בזמן בירידות תלולות וארוכות בעיקר כאשר

כב עמוס או גורר גרור.  כך תשתמש באפקטהר
הבלימה של המנוע. באופן זה אתה תקל את

כת הבלמים ותמנע מהבלמיםהעומס על מער
חימום ובלאי מואץ.

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, תפקוד
SPEEDTRONICלא יכול להפחית את סכנת 
בטל את חוקי הפיזיקה.התאונה או ל
SPEEDTRONICב בתנאי כביש, לא יכול להתחש

 הוא כלי עזרSPEEDTRONICתנועה ומזג אוויר. 
כבחק מכלי הרבד. אתה אחראי על המרבל

כב, על הבלימה בזמן ועלשלפניך, על מהירות הר
ב.ת הנתישמיר

אם מתחלף הנהג, יידע אותו על המהירות
המאוחסנת בזיכרון.

ת השיוטהפסקת פעולה של בקר

תכים להפסיק את פעולת בקררישנן כמה ד
השיוט:

ת השיוט לכיווןלחץ לזמן קצר על ידית בקר¿
.

או
בלום¿
או
ת השיוט לכיווןה את ידית בקרלחץ בקצר¿

.החץ 

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי

LIM  ת השיוט נדלקת.בידית בקר

ת השיוט מופסקת באופן אוטומטי אם:בקר

ב את בלם החניה החשמלי.אתה משל£

אתה נוהג במהירות נמוכה מ� 30 קמ“ש.£

בת או אתה מפסיק את מתער®ESPכת מער£
.®ESPכת פעולת מער

Nאתה מעביר את ידית ההילוכים למצב £

בת הילוכים אוטומטית.כב עם תיבר

ת השיוט, יישמע צלילאם מופסקת פעולת בקר
Cruise controlה. ניתן לראות את ההודעה אזהר

offת השיוט מופסקת) בתצוגה  (פעולת בקר
ב�תכליתית למשך כחמש שניות.הר

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
נמחקת, כאשר אתה מדומם את המנוע.

(Speedtronic) ספידטרוניק 

הערות בטיחות חשובות
הספידטרוניק בולם באופן אוטומטי, כדי שלא

ספידטרוניק משתנה

הערות כלליות

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
גבוהה יותר בזיכרון

LIM נורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר 
ה בזיכרוןקריאה למהירות האחרונה שנשמר

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר 
נמוכה יותר בזיכרון

ת שיוט, דיסטרוניק פלוסמעבר בין בקר
וספידטרוניק משתנה

 להפסקת הפעולה של ספידטרוניק משתנה



מפתח עניינים

229
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
כות נהיגה מער

ת השיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר
ת שיוט, דיסטרוניק פלוס וספידטרוניקבקר

משתנה.

ת השיוט מציינת באיזה בידית בקרLIMנורית חיווי 
ת:כת בחרמער

ת שיוט או בקר כבויה:LIMנורית חיווי £
דיסטרוניק פלוס נבחרו.

ספידטרוניק דולקת: LIMנורית חיווי £
משתנה נבחר.

ת השיוט כדי להגבילניתן להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“ש, בעתאת המהירות לכל ער

שהמנוע פועל.

ת הספידטרוניק המשתנהבחירל

אם מתחלף הנהג, יידע אותו על  הגבלת
המהירות המאוחסנת בזיכרון.

 דולקת. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿

אם היא דולקת, הספידטרוניק המשתנה
נבחר כבר.

תאם היא אינה דולקת, לחץ על ידית בקר
.השיוט לכיוון החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית חיווי 
תידלק. הספידטרוניק המשתנה נבחר.

ת המהירות הנוכחית בזיכרוןשמיר

ת השיוט כדיבאפשרותך להשתמש בידית בקר
ך מעל 30 קמ“שלהגביל את המהירות לכל ער

כל עוד המנוע פועל.

 כלפיטוישה תרקב תידי לע הרצקב ץחל¿
. או כלפי מטה  הלעמ

ת בזיכרון ומוצגתהמהירות הנוכחית נשמר
ב�תכליתית.בתצוגה הר

השנתות מוארות במד המהירות, מתחילת
ת.החוגה ועד למהירות הנשמר

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אושמיר
הרקריאה למהירות האחרונה שנשמ

ה אזהר  
אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא

כב בולם. אם אינךנמוכה מהמהירות הנוכחית, הר
כב עשוייודע מהי המהירות המאוחסנת, כלי הר

בלום בפתאומיות ובכך ליצור סכנת תאונה.ל

ב לתנאי הכביש והתנועה לפני קריאהשים ל
למהירות המאוחסנת בזיכרון. אם אינך יודע מהי
המהירות המאוחסנת, אחסן את המהירות הרצויה

שוב.
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ת השיוטה את ידית בקרמשוך בקצר¿

.כלפיך 

ביעת מהירותק

 לחץשינוי במרווחים של 10 קמ“ש:¿
תת השיוט מעבר לנקודקלות על ידית בקר

  למהירות גבוההההתנגדות כלפי מעלה 
  למהירות נמוכה יותר.יותר או כלפי מטה 

או

ת השיוט לחוצה מעברהחזק את ידית בקר¿
גת המהירותת ההתנגדות, עד להשלנקוד

ת השיוטה על ידית בקרהרצויה. לחץ בקצר

 למהירות גבוהה יותר או כלפיכלפי מעלה 
 למהירות נמוכה יותר.מטה 

לחץשינוי במרווחים של 1 קמ“ש: ¿
ת השיוט כלפי מעלהקלות על ידית בקר

 למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה
 למהירות נמוכה יותר.

או
תת השיוט לחוצה בנקודהחזק את ידית בקר¿

גת המהירות הרצויה.ההתנגדות, עד להש
ת השיוט כלפיה על ידית בקרלחץ בקצר

 למהירות גבוהה יותר או כלפי מטהמעלה 
 למהירות נמוכה יותר.

נטרול של הספידטרוניק המשתנה

לא ניתן לנטרל את הספידטרוניק המשתנה
באמצעות בלימה.

כים להפסיק את פעולתו שלרישנן כמה ד
הספידטרוניק המשתנה:

ת השיוט לפניםה על ידית בקרלחיצה קצר¿

.

או

ת השיוט בכיווןה על ידית בקרלחיצה קצר¿
.החץ 

ת השיוט כבית.בידית בקר  LIMנורית חיווי 
פעולת הספידטרוניק המשתנה מופסקת.

ת השיוט או דיסטרוניק פלוס נבחרים.בקר

ה בזיכרון נמחקתהמהירות האחרונה שנשמר
כאשר אתה מדומם את המנוע.

בועספידטרוניק  ק

ך  להגבלת מהירותרב הדניתן להשתמש במחש
בועה, בין 160 קמ“ש (לדוגמה עבור נהיגה עםק

בית ספידטרוניק למצב פסיהעבר
תאם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד
בי.הלחץ (קיקדאון), ספידטרוניק עובר למצב פסי

ב�תכליתית תופיע ההודעה הבאה:בתצוגה הר
SPEEDTRONIC passiveספידטרוניק) 

בי).פסי

לאחר מכן באפשרותך לחרוג מהמהירות
ה.השמור

ספידטרוניק הופך שוב לפעיל אם אתה:

ה ללאנוהג לאט יותר מהמהירות השמור£
קיקדאון

מגדיר מהירות חדשה או£

הקורא למהירות האחרונה שנשמר£

SPEEDTROIC passiveההודעה 
בבי) תיעלם מהתצוגה הר(ספידטרוניק פסי

תכליתית.
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 עמוד 319).«בית (ף) למהירות המרצמיגי חור

גת,ה בזיכרון מושמעט לפני שהמהירות השמור

ב�תכליתית.היא מופיעה בתצוגה הר

בוע נשאר פעיל, גם אםהספידטרוניק הק

מופסקת פעולתו של הספידטרוניק המשתנה.

ה בזיכרון,אינך יכול לחרוג מעל המהירות השמור

תגם אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

הלחץ (קיקדאון).

 דיסטרוניק פלוס 

הערות כלליות

דיסטרוניק פלוס מווסת את המהירות ומסייע לך

כב שלפניך.חק מהרבאופן אוטומטי לשמור מר

כת חיישן הרדאר.כבים מזוהים באמצעות מערהר

דיסטרוניק פלוס בולם באופן אוטומטי, כך שלא

בעה.תתבצע חריגה מהמהירות שנק

בחור בהילוך נמוך יותר בזמן בנהיגהעליך  ל

כב עמוס.בירידות ארוכות ותלולות, בפרט אם הר

בכך תשתמש בבלימת המנוע שתפחית את

כת הבלמים, ותמנע התחממותהעומס על מער

יתר של הבלמים ואת הבלאי המואץ שלהם.

מזהה סכנת DISTRONIC PLUSכת אם מער

ה ויזואלית וקולית.בל אזהרהתנגשות, תק

כת אינה יכולה למנוע התנגשות ללאהמער

ה יישמע לסירוגין ותידלקבותך. צליל אזהרהתער

ה בלוח המחוונים. בלום מייד כדינורית אזהר

כב שלפניך או נקוט פעולתחק מהרלהגדיל מר

התחמקות אם בטוח לעשות זאת.

דיסטרוניק פלוס פועלת בטווח מהירות בין 0 ל�

200 קמ“ש.

אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס בנהיגה בכבישים

עם שיפועים תלולים.

הערות בטיחות חשובות 

ה אזהר  

ה אזהר  

ב: לא תגיDISTRONIC PLUSכת מער

לאנשים או בעלי חיים.£

ך, לדוגמה כלירלמכשולים נייחים בד£
כב נייחים או חונים.ר

בך.לתנועה הבאה לקראתך וחוצה את נתי£

ה או לאכת עשויה לא לתת אזהרלכן, המער
ב במצבים מסוג זה. קיימת סכנת תאונה.להתער

ב לתנאי התנועה והייה מוכןתמיד הקדש תשומת ל
בלום.ל

 לא תמיד יכולהDISTRONIC PLUSכת מער
לזהות בבירור משתמשי כביש אחרים או מצבי

כבים.תנועה מור

כת:במקרים כאלה עשויה המער

בלום אתת ולאחר מכן לה מיותרלהפיק אזהר£
כבהר

בה ולא להתערלא להפיק אזהר£

להאיץ בפתאומיות£

קיימת סכנת תאונה.

בלום, במיוחדהמשך לנהוג בזהירות והייה מוכן ל
DISTRONICכת ה ממערבלת אזהרלאחר ק

PLUS.

ה אזהר  
כבך  בולמת את רDISTRONIC PLUSכת מער

בי. אם כוח הבלימהעד 50% מכוח הבלימה המר
 מפיקהDISTRONIC PLUSכת אינו מספיק, מער

ה קולית וחזותית. קיימת סכנת תאונה.אזהר

במקרים אלה, הפעל בעצמך את הבלמים ונסה
בצע פעולת התחמקות.ל
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מהירות זו עלולה:

ב פנייהלהיות גבוהה מדי אם אתה נוהג בנתי£
ב יציאה.או בנתי

ב הימני עד כדילהיות גבוהה בנהיגה בנתי£
ב השמאלי.כב בנתיכך שאתה עוקף כלי ר

ב השמאלי עד כדילהיות גבוהה בנהיגה בנתי£
ב הימני.כב בנתיכך שאתה עוקף כלי ר

אם נהגים מתחלפים, יידע את הנהג החדש על
המהירות שאוחסנה בזיכרון.

ת שיוטידית בקר

HOLD או תפקוד DISTRONIC PLUS אם 

כב בולם אוטומטית במצביםמופעלים, הר
כב, נטרל אתמסוימים. כדי למנוע נזק לר

DISTRONIC PLUSואת תפקוד ה� HOLD
במצבים הבאים או דומים:

כבת הרבעת גריר£

כבבמתקן לשטיפת הר£

כתאם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך, מער
DISTRONIC PLUSאינה יכולה להפחית את 

בטל את חוקי הפיזיקה.סכנת התאונה או ל
DISTRONIC PLUSב בתנאי אינה יכולה להתחש

כת היא כלי עזרכביש, תנועה או מזג אוויר. המער
כב שלפניך,חק מהרבד. אתה אחראי על המרבל

תעל המהירות, על הבלימה בזמן ועל שמיר
ב.הנתי

DISTRONIC PLUS כת אל תשתמש במער

בתנאים הבאים:
בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך£

בועה (עומס תנועה אולשמור על מהירות ק
כבישים מפותלים).

על כבישים חלקים. בלימה או האצה עשויה£
כבלגרום לאובדן אחיזה בגלגלים המניעים. הר

עשוי להחליק.
ם כבד אופל, גשבתנאי ראות לקויה (ער£

שלג).

 עשויה לא לזהותDISTRONIC PLUS כת מער
כב צרים הנוסעים מלפנים, לדוגמהכלי ר

ב אחר.כב הנוסעים בנתיאופנועים או כלי ר

עבפרט, זיהוי עצמים או מכשולים עשוי להיפג
אם:

החיישנים מכוסים בלכלוך או בכל חומר אחר£

ם או שלג כבדיורד גש£

קיימות הפרעות ממקורות חיישנים אחרים£

בים וחזקים לדוגמה,במקומות עם אותות ר£
בי�קומותבחניונים ר

 הפסיקה לזהותDISTRONIC PLUS כתאם מער
כב שלפנים, היא עשויה להאיץאת הר

בפתאומיות כדי להגיע למהירות שאוחסנה
בזיכרון.

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר

גבוהה יותר בזיכרון

חק הספציפי המינימליביעת המרלק

LIMנורית חיווי 

ת המהירות הנוכחית בזיכרון אולשמיר
הלקריאה למהירות האחרונה שנשמר

בזיכרון.

ת המהירות הנוכחית או מהירותלשמיר
נמוכה יותר

למעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק
משתנה

לנטרול דיסטרוניק פלוס

ת שיוט ניתן להפעיל אתבאמצעות ידית בקר
דיסטרוניק פלוס ואת הספידטרוניק המשתנה.

ת השיוט מציינת איזו בידית בקרLIMנורית החיווי 
ה:כת נבחרמער
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 נבחר דיסטרוניק כבויה:LIMנורית חיווי £
פלוס.

 נבחר ספידטרוניק, דולקת:LIMנורית חיווי £
משתנה.

ת דיסטרוניק פלוסבחיר

מי והדלתות האחוריותדלת הנוסע הקד£

בות להיות סגורות.חיי

בחור בתפקוד דיסטרוניק פלוסיש ל£

.ת השיוטבאמצעות ידית בקר

הפעלה

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿

. או מטה  או לחץ אותה מעלה 

דיסטרוניק פלוס מופעל.

ת השיוט לחוצה כלפיהחזק את ידית בקר¿

 עד שהמהירות או כלפי מטה מעלה 

בעת.הרצויה נק

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

כבכבך מתאים את מהירותו לזו של הרר
לפנים, אך רק עד למהירות שאוחסנה

בזיכרון.

אם אינך משחרר באופן מלא את דוושת
DISTRONIC PLUS ההאצה, ההודעה

inactive(דיסטרוניק פלוס לא פעיל) 
הב�תכליתית. במקרמופיעה בתצוגה הר

כב האיטי הנעחק מהרכזה לא יישמר מר
בעלפניך. אתה תנהג במהירות שתק

באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה.

כבךניתן להפעיל את הדיסטרוניק פלוס, אם  ר
בוע היאהמהירות המינימלית שניתן לק  נייח.

30 קמ“ש.

 כבויה. LIMבדוק אם נורית חיווי ¿

אם היא כבויה, דיסטרוניק פלוס כבר נבחר.

תאם היא אינה כבויה, לחץ על ידית בקר
.השיוט לכיוון החץ 

ת השיוטבידית בקר  LIMנורית החיווי 
תיכבה. דיסטרוניק פלוס נבחר.

הפעלת דיסטרוניק פלוס

תנאי הפעלה

כדי להפעיל את דיסטרוניק פלוס, יש למלא אחר

התנאים הבאים:

ב להיות מותנע. ייתכן כי עליך לנהוגהמנוע חיי£

במשך כשתי דקות לפני שדיסטרוניק פלוס

יהיה מוכן להפעלה.

יש לשחרר את בלם החניה החשמלי.£

 להיות מופעלת אך ללא®ESPכת על מער£

בות.התער

אין להפעיל סייען חניה פעיל.£

.Dבת ההילוכים להיות במצב על תי£

ה כאשר אתהבת להיות סגורדלת הנהג חיי£

ת או חגורD למצב Pמעביר הילוך ממצב 

בת להיות מהודקת.הבטיחות חיי



עניינים לפי  א�ב

234

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

כות נהיגהמער

ה אזהר  
ה בזיכרון והיאאם אתה קורא למהירות השמור

כב מאיץ או מאט.שונה מהמהירות הנוכחית, הר
כבה, הראם אתה לא יודע מה המהירות השמור

עשוי להאיץ או להאט באופן בלתי צפוי. קיימת
סכנת תאונה.

בוןה, הבא בחשלפני הקריאה למהירות השמור
את תנאי התנועה. אם אינך יודע מהי המהירות

ה, אחסן מחדש את המהירות הרצויה.השמור

.ה כלפיך ה את ידית הבקרמשוך בקצר¿

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

 מופעלת. בעתDISTRONIC PLUS כתמער
ת המהירותהפעלתה הראשונה, נשמר

ה את מהירותת, היא מגדירהנוכחית. אחר
ך האחרון שנשמר.כב לערהשיוט של הר

DISTRONIC PLUS     נהיגה עם

אם ברצונך להתחיל לנסוע בסיוע¿
DISTRONIC PLUS:הסר את רגלך 

מדוושת הבלמים.

ת השיוט כלפיךה את ידית בקרמשוך בקצר¿

.

או

כבך מתחיל לנסוע ומתאיםה. רהאץ בקצר¿
כב שלפניך.את מהירותו לזו של הר

כבךכב אינו מזוהה לפניך, ראם שום ר
בעה מראש.מאיץ למהירות שנק

כב יכול להתחיל לנסוע כאשר הוא פונההר
אל מכשול בלתי מזוהה או כאשר הוא נוסע

כב בולםב אחר. במצב זה הרבנתי
אוטומטית. קיימת סכנת תאונה. הייה מוכן

בלום בכל עת.ל

DISTRONICכת כב לפניך, מעראם אין שום ר

PLUSת שיוט. פועלת כמו בקר

כב מזהה שהרDISTRONIC PLUSכת אם המער
ך זורכבך. בדשלפניך האט, היא בולמת את ר

ת.בחרחק שנשמר המר

כב מזהה שהרDISTRONIC PLUSכת אם המער
כבךה את מהירות רשלפניך מאיץ, היא מגביר

עד למהירות המאוחסנת בזיכרון.

ת תכנית הנהיגהבחיר
 תומכת בסגנון נהיגהDISTRONIC PLUS כתמער

M או Sבי כשאתה בוחר בתכנית נהיגה ספורטי

כבבות זאת ההאצה לר עמוד 208).  בעק«(

ת השיוט כלפיךה על ידית בקרלחץ בקצר¿
 או כלפי, או לחץ אותה כלפי מעלה 

.מטה 

דיסטרוניק פלוס מופעל.

הפעלת המהירות הנוכחית/מהירות
האחרונה שנשמר

התחלת נסיעה ונהיגה
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ביםהחלפת נתי
ב עקיפה, דיסטרוניק פלוסאם ברצונך לעבור לנתי

תסייע לך אם:

מהירות נסיעתך עולה על 70 קמ“ש.£

אתה מפעיל את מחווני האיתות המתאימים.£

דיסטרוניק פלוס אינה מגלה סכנה של£
התנגשות.

כבך יאיץ. ההאצהאם אתה עומד בתנאים אלה, ר
בבים נמשכת זמן רתיקטע אם החלפת הנתי

כב לפנים נהיהכבך לרחק בין רמדי, או אם המר
קטן מדי.

כת דיסטרוניקבים מערבעת החלפת נתי
כב עםב השמאלי לכלי רת הנתיפלוס מנטר

כב עםב הימני לכלי רהגה שמאלי, ואת הנתי
הגה ימני.

ה אזהר  

העציר

כתכב שנבלם באמצעות המעראם אתה יוצא מהר
DISTRONIC PLUSבד, הוא עשוי להתחיל לנוע בל

אם:

כת או באספקת חשמל.קיימת תקלה במער£

 נוטרלהDISTRONIC PLUSכת המער£
ת השיוט על ידי נוסע אובאמצעות ידית בקר

כב, לדוגמה.מחוץ לר

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£
הנתיכים חובלו.

המצבר מנותק.£

דוושת ההאצה לחוצה על�ידי נוסע, למשל.£

קיימת סכנת תאונה.

כב, הפסק את פעולתאם ברצונך לעזוב את הר
רות.רדכב כנגד הידדיסטרוניק פלוס, ואבטח את הר

כת דיסטרוניק פלוס,למידע נוסף על נטרול  מער
 עמוד 238).«(ראה 

כב לפניך עוצר,אם דיסטרוניק פלוס מגלה כי הר
כבך עד למצב נייח.בלום את רהוא י

כבך עצר, הוא נשאר נייח ואינךמיד לאחר שר

צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.

כב באמצעותתוך זמן קצר יש לאבטח את הר

ך ותנועהרתנאי ד

.תונידמה לכב םינימז םניא םיאבה םידוקפתה

DISTONICכב לפניך יצא מטווח הגילוי, גם אם הר

PLUSממשיך לשמור באופן זמני על מהירות 
כב. תגובההנסיעה הנוכחית ואינו מאיץ את הר

כתזו מבוססת על נתוני מפה הנוכחיים ממער
הניווט.

ת.רכב מאיץ למהירות שהגדלאחר מכן, הר

הבון שעקיפה מימין אסורכת לוקחת בחשהמער
בהםכים ראשיות שרבכבישים מהירים ובד

המהירות היא מעל 80 קמ“ש. מהירות הנהיגה
במותאמת למהירות של טור המכוניות בנתי

משמאל.

בהןמניעת עקיפה מימין תקפה במדינות ש
נוהגים בצד ימין. במדינות בהן נוהגים בצד

ה עקיפה משמאל.שמאל אסור

DISTONIC PLUS משתמש במידע נוסף
כת הניווט שלך כדי להתאים את פעולתוממער

בר נכון אם אתה נוסעלמצבי תנועה שונים. הד
 פעיל ואתה:DISTONIC PLUSכב, אחרי ר

ב או נכנס לכיכר.מתקר£

.Tב לצומת מתקר£

פונה ליציאה מכביש מהיר.£

בעה מראש היאשלפנים או למהירות שנק
כב, הרEת בתכנית נהיגה דינמית יותר. אם בחר

מאיץ באופן חלק יותר. מומלץ להשתמש
ה זו בנהיגה בעומס תנועה.רבהגד
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כב באופןבלם החניה החשמלי מאבטח את הר

אוטומטי אם דיסטרוניק פלוס מופעל ואם:

הת הבטיחות של הנהג אינה חגורחגור£

ודלת הנהג פתוחה

המנוע דומם, אלא אם הוא מופסק£

/ECO start אוטומטית באמצעות תפקוד
stop

כתקיימת תקלה במער£

מתח החשמל נמוך מדי£

בתכת, ייתכן כי תיאם ישנה תקלה במער

.Pב אוטומטית את מצב החניה ההילוכים תשל

ת מהירותרהגד

ת השיוט כלפי מעלה הזז את ידית בקר¿
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה 

למהירות נמוכה יותר.

גתה עד להשהחזק את ידית הבקר¿
המהירות הרצויה.

ת השיוט.שחרר את ידית בקר¿

DISTRONICה. המהירות החדשה נשמר

PLUSמופעל והוא מתאים את מהירות 
ה בזיכרון.כב למהירות החדשה שנשמרהר

בעהכדי לכוונן את המהירות שנק¿
ה אתהזז בקצרבמרווחים של 1 קמ“ש: 

או כלפי ת השיוט כלפי מעלה ידית בקר
ת הלחץ.עד לנקוד מטה 

ת אוה מוגברהמהירות האחרונה שנשמר
מוקטנת ב�1 קמ“ש.

בעהכדי לכוונן את המהירות שנק¿
ההזז בקצרבמרווחים של 10 קמ“ש: 

או ת השיוט כלפי מעלה את ידית בקר
ת הלחץ.מעבר לנקוד כלפי מטה 

ת אוה מוגברהמהירות האחרונה שנשמר
מוקטנת ב�10 קמ“ש.

אם אתה מאיץ כדי לעקוף, דיסטרוניק פלוס
כב למהירות האחרונהמכוונן את מהירות הר

ה לאחר שסיימת את העקיפה.שנשמר

חק המינימלית המררהגד

חק המינימלי עבורבוע את המרניתן לק

דיסטרוניק פלוס, באמצעות שינוי טווח הזמן

בין שנייה אחת לשתיים. באמצעות תפקוד זה

חק המינימלי, אשרבוע את המרניתן לק

כב שלפניך,דיסטרוניק פלוס תשמור עליו מהר

כב. באפשרותך לראותבהתאם למהירות הר

 עמוד«(ב�תכליתית חק בתצוגה הראם המר
.(237

כבךחק מינימלי בין רוודא שאתה שומר מר
תרש על ידי החוק. במידכב מלפנים, הנדלר

כב מלפנים.חק לרך, התאם את המרהצור

בלם החניה החשמלי ולשחרר את בלמי השירות.

כבךר, רחק המינימלי שהוגדבהתאם למר
חק מספיק מאחוריה מלאה במריגיע לידי עציר

חק מינימלי זהת מררכב שלפנים. הגדהר
ת השיוט.בעת באמצעות בקר בידית בקרנק
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. לכיוון סובב את הבקר להגדיל: ¿

חקלאחר מכן דיסטרוניק פלוס ישמור על מר
כב שלפניך.כבך לרגדול יותר בין ר

. לכיוון סובב את הבקר להקטין:  ¿

חקלאחר מכן דיסטרוניק פלוס ישמור על  מר
כב שלפניך.כבך לרקטן יותר בין ר

לאחר שדיסטרוניק פלוס מופעל, המשולש 

ה.מציג את המהירות שנשמר

כב לפנים, מגלה רDISTRONIC PLUS אם 

ביןל כב שלפנים בין מהירות הר מקטעים

ה נדלקים. המקטעים נדלקיםהמהירות השמור

ב המהיר.כב מלפנים מתגלה בנתיגם אם הר

מטעמי תכנון המהירות המוצגת במד

המהירות עשויה להיות שונה מעט מהמירות

.DISTRONIC PLUS בעה עבורשנק

ב בתצוגה הרDISTRONIC PLUSתצוגות 
תכליתית

כב לפנים, אם התגלהר במד מהירותDISTRONIC PLUS תצוגות 

כב שלפניםחק נוכחי לרחק: מרמחוון מר

כב שלפנים, ניתןר לרחק מינימלי מוגדמר
לכוונון

כבךר

בבמחש עמוד Assistance )» (314בתפריט 

פית.בחור תצוגת עזר גרך באפשרותך לרהד

(תצוגה Assistance graphicבחר בתפקוד ¿ 
ךרב הדפית) באמצעות מחשגר

 עמוד 313).«(

 מופעלDISTRONIC PLUSתצוגה כאשר 

 DISTRONIC PLUS פעיל (טקסט
ת השיוטבד מופיע כאשר ידית בקרבל

מופעלת)

כב מלפנים, אם התגלהר

כב שלפנים, ניתןחק מינימלי ספציפי לרמר
לכוונון

 מנוטרלDISTRONIC PLUSתצוגה כאשר 
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כת דיסטרוניק פלוסנטרול מער

כים להפסיק את פעולתרקיימות מספר ד
דיסטרוניק פלוס:

ת השיוט קדימהלחץ קלות את ידית בקר¿
.

או

כב נייח.בלום, אלא אם הר¿

או

ת שיוט לכיוון החץלחץ קלות את ידית בקר¿
.

נבחר הספידטרוניק המשתנה. נורית חיווי
LIM  ת השיוט נדלקת.בידית בקר

כאשר אתה מפסיק את פעולת דיסטרוניק פלוס,
 (פעולתDISTRONIC PLUS offההודעה 

ב�דיסטרוניק פלוס מופסקת) תופיע בתצוגה הר
תכליתית למשך כחמש שניות.

ה בזיכרוןהמהירות האחרונה שנשמר
ת, עד שאתה מדומם את המנוע.נשמר

 אינהDISTRONIC PLUS פעולתו של
מופסקת אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה.

פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת באופן
אוטומטי אם:

ב את בלם החניה החשמלי אואתה משל£
כב מאובטח באופן אוטומטי בבלםאם הר

החניה החשמלי .

בת או אם אתה מנטרל מתער®ESPכת מער£
.®ESPכת את מער

,N ,Pבת ההילוכים האוטומטית במצב תי£
.Rאו 

ת שיוט לכיוונך,אתה מושך את ידית בקר£
מי אוכדי להתחיל בנסיעה ודלת הנוסע הקד

אחת הדלתות האחוריות פתוחה.

כב החליק.הר£

אתה מפעיל את סייען החניה הפעיל.£

אם מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס יישמע
DISTRONIC PLUS offה. ההודעה  צליל אזהר

(פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת) תופיע
ב�תכליתית למשך כחמש שניות.בתצוגה הר

עצות לנהיגה עם דיסטורניק פלוס

הערות כלליות
ת לתנאי הכבישב מיוחדהקדש תשומת ל

והתנועה:

ךרפניות, נסיעה או יציאה מעיקולים בד£

בכז הנתיכב שאינם נוסעים במרכלי ר£

בכב אחרים המחליפים נתיכלי ר£

כב צריםכלי ר£

כב נייחיםמכשולים וכלי ר£

ב הנסיעהכב החוצים את נתיכלי ר£

ך. דיסטרוניקבמקרים אלה, בלום אם יש צור

פלוס יפסיק לפעול.

כבךר

בבמחש עמוד Assistance )» (314בתפריט 

פית.בחור תצוגת עזר גרך באפשרותך לרהד

(תצוגה Assistance graphicבחר בתפקוד ¿ 
 עמוד«ך (רב הדפית) באמצעות מחשגר

.(313

ה למשך 5אתה רואה את המהירות השמור
.DISTRONIC PLUS שניות בעת הפעלת
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כב צריםכלי ר

לדיסטרוניק פלוס יכולת מוגבלת לזהות כלי
בלום באופןכבך עלול לכב בעת ביצוע פנייה. רר

בלתי צפוי או מאוחר מדי.

ב שלהםכז הנתיכב שלא הנוסעים במרכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות את כלי הר
ב הרוחב הצרב, עקלפנים או בקצוות הנתי

כב לפנים עלול להיותחק לכלי הרשלהם. המר
קצר מדי.

כב חוציםכלי ר

ביצוע פניות, כניסה לעיקול ויציאה ממנו

כב שלאהדיסטרוניק פלוס עלול לא לגלות כלי ר
כבחק לרב שלהם. המרכז הנתינוסעים במר

שלפנים עלול להיות קצר מדי.

בכב אחרים המחליפים נתיכלי ר

כבהדיסטרוניק פלוס עלול לא לגלות כלי ר
כב לפנים עלול להיותחק לרהנכנסים לפניך. המר

קצר מדי.

כב נייחיםמכשולים וכלי ר

ב מכשולים אוהדיסטרוניק פלוס אינו בולם עק
כב שהתגלה מבצעכב חונים. לדוגמה, אם רכלי ר

כב חונה,פנייה או אם מתגלה מכשול או ר
בלום בגללם.הדיסטרוניק פלוס לא י
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כבהדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות כלי ר
בך בטעות. הפעלת דיסטרוניקהחוצים את נתי

מזור עם תנועה חוצה לפניך,פלוס לפני ר
כבך להתחיל בנסיעהלדוגמה, עלולה לגרום לר

מקרית.

דיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי

הערות כלליות

מזג אוויר או תנועה. סייען היגוי דיסטרוניק פלוס

הוא רק אמצעי עזר. אתה האחראי הבלעדי

כב,כב שלפניך, למהירות הרחק מהרלמר

ב.ה על הנתיבלימה בזמן ולשמירל

ך ומצבירדיסטרוניק פלוס אינו מזהה תנאי ד

כב הנוסע לעברתנועה. אם אתה נוסע אחר ר

ע עם השפהבוא במגכבך עלול לב, רקצה הנתי

ך,רה של סטיות בסימוני הדך. במקרראו שולי הד

ך אחרים, לדוגמה רוכבירהיזהר ממשתמשי ד

כבך.אופניים, הקרובים לר

במכשולים כגון קונוסי סימון המוצבים על הנתי

ב אינם מתגלים.או בולטים לתוך הנתי

גויה, לדוגמה לאחר נהיגהבות היגוי שהתער

ב ניתנת לתיקון בכל עתמכוונת על סימוני הנתי

בהיגוי קל לכיוון המנוגד.

סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס אינו יכול להשאיר

בוע. במקרים מסוימים,ב באופן קכבך בנתיאת ר

כבבות ההיגוי אינה מספקת להבאת הרהתער

בצע אתב. במקרים אלה, עליך לה לנתיבחזר

ב.כבך בנתית ררשות לשמירפעולות ההיגוי הנד

כת עשויה לפעול לא כראוי או לא לפעולהמער

אם:

הישנה ראות לקויה, לדוגמה בשל תאור£

פלם, ערך או בשל שלג, גשרלקויה של הד

סס.או ר

ישנו סנוור, לדוגמה מהתנועה הבאה£

כביםממול, מהשמש או מהשתקפות הר

אחרים (לדוגמה, אם הכביש רטוב).

מית באזור המצלמההשמשה הקד£

מלוכלכת, מכוסה אדים, פגומה או

בקה.מכוסה, למשל במד

ב אחד או יש כמהאין סימון של נתי£

ך.רסימונים, לדוגמה בשל עבודות בד

ב שחוקים, כהים או מכוסים,סימוני הנתי£

לדוגמה בשלג או בלכלוך.

כב מלפנים קצר מדי ולכןחק לרהמר£

ב אינם נראים.סימוני הנתי

סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס מסייע לך
ב הנסיעהכז נתיכב במרלשמור את הר

באמצעות תיקוני היגוי זעירים במהירויות של 0
� 200 קמ“ש.

סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס מנטר את
ב�כבך באמצעות מצלמה רהאזור שלפני ר

, הנמצאת בחלקה העליון שלתכליתית 
מית.השמשה הקד

במהירויות גבוהות מ� 60 קמ“ש סייען ההיגוי
בשל דיסטרוניק פלוס מתמקד בסימוני הנתי

הנראים.

במהירויות של 0 � 60 קמ“ש סייען ההיגוי של
כב מלפנים,דיסטרוניק פלוס מתמקד בר

ב, לדוגמה, בעת נסיעהב, בסימוני נתיומתחש
בפקק תנועה.

ב להיות מופעל כדי שתפקודדיסטרוניק פלוס חיי
סייען ההיגוי יהיה זמין.

הערות בטיחות חשובות

אם לא תתאים את סגנון נהיגתך, דיסטרוניק

פלוס אינו יכול להפחית את הסיכון של תאונה

או להתגבר על חוקי הפיזיקה. סייען ההיגוי של

ך,רב בתנאי דדיסטרוניק פלוס אינו יכול להתחש
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ב משתנים במהירות, לדוגמהסימוני הנתי£

ךרת לדך מתפצלת, חוצה או מתחבררהד

ת.אחר

הכביש צר ומפותל.£

ישנם אזורים של הצללה חזקה על הכביש.£

הקפד על הוראות הבטיחות החשובות של

 עמוד 231).«דיסטרוניק פלוס (

תיקוני ההיגוי מבוצעות במומנט היגוי מוגבל.

כת דורשת שהנהג ישאיר את ידיו עלהמער

בצע פעולות היגוי בעצמו.גלגל ההגה וי

אם לא תבצע את פעולת ההיגוי בעצמך או אם

תוריד את ידיך מגלגל ההגה למשך פרק זמן

כת ראשית תתריע על כך בהתרעהארוך, המער

בחזותית. סמל של גלגל הגה יופיע תצוגה הר

תכליתית. אם לא ביצעת פעולת היגוי או לא

אחיזה בגלגל הגה תוך חמש שניות, יישמע  צליל

כב.ה גם להזכיר לך לקחת שליטה על הראזהר

סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס עובר למצב

בי, דיסטרוניק פלוס נשאר פעיל.פסי

בי ואינה מסייעת לךת למצב פסיכת עוברהמער

ביצוע תיקוני היגוי אם:יותר ל

ב בעצמךאתה מחליף נתי£

אתה מפעיל את מחווני האיתות£

אתה מוריד את ידיך מגלגל ההגה או אינך£

במבצע פעולת היגוי במשך זמן ר

ב סייעןלאחר שאתה מסיים להחליף נתי

היגוי של דיסטרוניק פלוס הופך שוב לפעיל.

סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס אינו מספק

סיוע:

בפניות חדות£

בב או סימוני הנתיאם לא התגלו סימוני נתי£

אינם ברורים

כב לפניך אינו מתגלה במהירויות שלאם הר£

60  קמ“ש ומטה

ת גרורבעת גריר£

כאשר מותקן גלגל אל�תקר£

הפעלת סייען ההיגוי

.לחץ על לחצן ¿

נדלקת. ההודעה נורית החיווי 
DTR+: steering assist On DTR+)סייען 

ב תכליתית.היגוי פועל) תופיע בתצוגה הר
סייען ההיגוי  פעיל.

ב תכליתיתמידע בתצוגה הר

 מופיע באפור, סייען היגויאם סמל ההגה 
ביצועדיסטרוניק פלוס פעיל, אבל אינו מוכן ל

כת מוכנה למתן סיועתיקוני היגוי. אם המער
 יופיע בירוק.בהיגוי הסמל 

הפסקת פעולת סייען ההיגוי
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HOLD  תפקוד 

הערות כלליות

 יכול לסייע לנהג במצבים הבאים:HOLDתפקוד 

רונות תלוליםתחילת נסיעה, במיוחד במד£

רונות תלוליםבעת תמרון על מד£

בעת נסיעה בפקק תנועה£

ך בלחיצה על דוושת הבלמים.כב נייח ללא צורהר

HOLDאפקט הבלימה מבוטל ותפקוד ה�

מנוטרל כשאתה לוחץ על דוושת ההאצה כדי
להתחיל לנסוע.

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כב, הוא עשוי להתחיל לנועאחרי שאתה יוצא מהר

 אם:HOLDאף על פי שנבלם באמצעות תפקוד 

כת או באספקת החשמלקיימת תקלה במער£

 נוטרל באמצעות לחיצה עלHOLDתפקוד £

דוושת ההאצה על�ידי נוסע, לדוגמה

כת החשמל בתא המנוע, המצבר אומער£

הנתיכים חובלו

המצבר מנותק£

מצב כזה תמיד יוצר סכנת תאונה.

כב תמיד נטרל את תפקוד ה�לפני יציאה מהר

HOLDכב במקום. ואבטח את הר

 או התפקודDISTRONIC PLUSכת אם המער
HOLDכב בולם אוטומטית במצבים מופעלים, הר

כב נטרל אתמסוימים. כדי למנוע נזק לר
DISTRONIC PLUSואת תפקוד ה� HOLD

במצבים הבאים או במצבים דומים:

כבת הרבעת גריר£

במתקן לשטיפת מכוניות£

תנאי הפעלה

 אם מתקיימיםHOLDניתן להפעיל את תפקוד 
כל התנאים הבאים:

כב נייח.הר£

המנוע פועל או אם פעולתו הופסקה באופן£
. ECO start/stopאוטומטי, באמצעות תפקוד

ת הבטיחות של הנהגה וחגורדלת הנהג סגור£
ה.נחגר

בלם החניה משוחרר.£

כב ברN  או D ,Rידית בורר הילוכים במצב £
בת הילוכים אוטומטית.עם תי

הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס.£

HOLDהפעלת תפקוד 

וודא שתנאי ההפעלה מולאו.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿

הגבר את הלחיצה על דוושת הבלמים עד¿

�ברה הגוצתב עיפוי    בותיכהש
.תיתילכת

 מופעל. ניתן לשחרר אתHOLDתפקוד 
דוושת הבלמים.

.לחץ על לחצן ¿

 כבית. ההודעהנורית החיווי 
DTR+: steering assist Off  DTR+)סייען 

בהיגוי אינו פועל) תופיע בתצוגה הר
תכליתית. סייען היגוי  אינו פעיל.

כאשר מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס, פעולת
סייען היגוי דיסטרוניק פלוס מופסקת באופן

אוטומטי.
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 אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים
, המתןHOLDאינה מפעילה את התפקוד 

מעט ונסה שוב.

HOLD     נטרול תפקוד

 מופסקת באופן אוטומטי אם:HOLDפעולת 

בת הילוכים אוטומטית במצבאתה מאיץ  ותי£
D או       Rבד. בל

.P אתה מעביר את בורר ההילוכים למצב£

אתה מפעיל על דוושת הבלמים לחץ£

נעלמת מסוים עד שההודעה 
ב�תכליתית.מהתצוגה הר

כב במקומואתה מאבטח את הר£

באמצעות בלם החניה החשמלי.

אתה מפעיל את הדיסטרוניק פלוס.£

כב בבלם החניהזמן קצר לאחר אבטחת הר

החשמלי משוחררים בלמי השירות. תפקוד

HOLD.מנוטרל 

כב באופןבלם החניה חשמלי מאבטח את הר
 הופעל ובנוסף:HOLDאוטומטי, אם תפקוד 

ת הבטיחות לאדלת הנהג פתוחה וחגור£
ה.חגור

המנוע דומם, אלא אם פעולתו הופסקה£
/ECO startבאופן אוטומטי באמצעות תפקוד 

stop.

כתאירעה תקלת מער£

אספקת החשמל אינה מספקת.£

      Magic Body Control

הערות כלליות

Magic Body Control כבת המרכב מבקר מור

), סריקת פניActive Body Controlהפעילה (

) וגם מייצובROAD SURFACE SCANך (רהד

כב אוטומטי ברוחות צד.ר

ה אזהר  

כב שלוכבך מכוון אוטומטית את גובה המרר

כדי להגביר את הבטיחות ולהפחית את

הבחירתצרוכת הדלק. מצב המתלים מותאם ל

בית או נהיגת נוחות),שלך (נהיגה ספורטי

ב�כב. מצלמה רך ולמטען הררלתנאי הד

כבתכליתית מגלה מהמורות בכביש לפני שהר

ה.חולף על פניהן. בכך מופחתות תזוזות השלד

הערות בטיחות חשובות

כב גפיים של אנשיםבמהלך הנמכתו של הר

כב אועשויים להילכד אם הם נמצאים מתחת לר

כב לצמיגים. קיימת סכנת פציעות.בין המר

כבכב וודא שאין איש מתחת לרבעת הנמכת הר

או בסמוך לקשתות הגלגלים.

סיוע לנהיגה ברוחות צד

ייצוב בעת רוחות צד פועל באמצעות שינוי

ת בולמי הזעזועים שלעומס על גלגלים בעזר

ABCהתפקוד מתקן טעויות היגוי קטנות .

בנהיגה בקו ישר ומסייע במהלך היגוי נגד.

)ABCכב פעילה (ת מרבקר

כבמת רר

כבבעה, כלי הרכב שנקמת הרבהתאם לר

מכוונן אוטומטית את גובהו לפי המהירות

כב מונמך ב� 15 מ“מ לכל היותרהנוכחית. הר

כב עולה. בעוד שהמהירותככל שמהירות הר

בע עבורו.כב מתרומם לגובה שנקת, הריורד

ך רגיליםר לנהיגה על פני דNormalה רבחר הגד

 לנהיגה עם שרשראותRaisedה רובחר הגד

כים משובשותרשלג מותקנות או לנהיגה בד

מאוד.

ת גם לאחר הוצאת המפתחתך נשמרבחיר

מתג ההצתה.
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כבם של הרת הגובה המוררהגד

התנע את המנוע.¿

לחץ על לחצן כבויה: אם נורית חיווי ¿
.

כב מותאםנדלקת. גובה הר נורית חיווי 
מת.מה המורלר

כבת הגובה הרגיל של הררהגד

התנע את המנוע¿

 לחץ על לחצן דולקת:אם נורית חיווי ¿
.

כב מותאםכבית. גובה הר נורית חיווי 
מה הרגילה.לר

רות מתליםהגד
ת באופן אלקטרוני המבוקרABCכת מתלים מער

ת את הבטיחותפועלת באופן רציף. היא משפר
כת מגלה את גובהואת הנוחות בנהיגה. המער

רותכב ואת העומס שלו ומכווננת את ההגדהר
בחור בין כוונוןבהתאם. כמו כן, באפשרותך ל

בין כוונון נוח.בי במיוחד לספורטי

 מתכווננת בנפרד לכל גלגלABCכת מתלים מער
ותלויה:

בי לדוגמהבסגנון הנהיגה שלך � ספורטי£

’ך, מהמורות וכדרתנאי הד£
בית או נוחהתך האישית, נהיגה ספורטיבחיר£
כבמטען הר£
כוחן של רוחות הצד£

ת גם לאחר הוצאת המפתח מתגתך נשמרבחיר
ההצתה.

ביכוונון קשיח של מתלים במצב נהיגה ספורטי
ך. תגובת ההיגוירע טוב יותר עם הדמבטיח מג

בית. בחר מצב זה כשאתה נוהגהיא ספורטי
כיםרכים ישרות כגון על דרבי על דבסגנון ספורטי

מהירות.

בי של מתליםלכוונון ספורטי

לחץ על לחצן כבויה: אם נורית חיווי ¿
.

ת במתליםנדלקת. בחר נורית חיווי 
בית.לנהיגה ספורטי

Activeב�תכליתית תופיע הודעה בתצוגה הר
Body Control Sport כבת מר(בקר

בי).בית במצב ספורטיאקטי
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ה אזהר  
ברים של אנשים עלולים להילכד אם הם נמצאיםאי

כב ולצמיגים בעתכב הרכב או בין מרמתחת לר
כב מונמך. קיימת סכנת פציעה.שהר

בת בית הגלגל אוודא שאף אחד לא נמצא בקר
כב בעתכב, כאשר אתה מנמיך את הרמתחת לר

ת אברי גוף עלולים להילכד.שהוא נייח. אחר

)Airmaticמטיק (  אייר

הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות

כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה בר

במיוחד. תגובות ההיגוי מאוזנות. בחר במצב

זה אם אתה מעדיף סגנון נהיגה נוח.

רטי לכוונוןה מצב הנוחות הסטנדבחירל

מתלים

לחץ על לחצן: כבויה אם נורית חיווי ¿

.

ת במצבנדלקת. בחר נורית חיווי 

מתלים לנהיגה נוחה.

ב�תכליתית תופיע הודעהבתצוגה הר

Active Body Control Comfort ת(בקר

כב פעילה במצב נוחות).מר

ROAD SURFACE SCAN ך)ר(סריקת פני הד

ךר סורק את הדROAD SURFACE SCANתפקוד 

ב�תכליתית ת מצלמה רכב בעזרלפני הר

המותקנת בחלקה העליון של השמשה

מית. תפקוד זה מופעל אוטומטית אם אתההקד

כתבוחר כוונון נוחות עבור המתלים. המער

פועלת במהירויות עד 130 קמ“ש.

כבך לפני שהררתפקוד זה מגלה מהמורות בד

חולף על פניהן. במצב זה מופעלים סלילי

ההקפיצים, והם מפחיתים את תזוזות השלד

באופן ניכר בנהיגה מעל המהמורות.

כת מופסקת לאחר שאתה בוחרפעולת המער

מת או בכוונון מתליםכב המורמת הרבר

בי.ספורטי

כת לאכת יהיה לקוי או שהמערתפקוד המער

תתפקד כלל, אם:

ך לא מאורים דירפני הד£

פלם, ערהראות גרועה, לדוגמה בשלג, גש£

ססאו ר

ישנו סנוור מהשמש או מהתנועה בכיוון£

הנגדי

מית מלוכלכת, מכוסההשמשה הקד£

בקה כלשהי באזורבאדים או במד

המצלמה

ך אין מרקם או שהם מחזיריםרלפני הד£

אור, לדוגמה לאחר הנחת שכבה חדשה

של אספלט, גושי בטון או שלוליות

כב שלפניך קצר מדיחק מהרהמר£

ב אחדים רדיוס עיקול קטן מדילחלקי נתי£

אתה מאיץ בכבדות או בולם חזק£

מטיק הוא מתלה אוויר בעל בלימת זעזועיםאייר
תת הנוחות בנהיגה. בקרת להגברשונה המיועד

ת על מצב המתלים הטובגובה מקיפה שומר
כבבוע מהקרקע, אפילו אם הרביותר ועל גובה ק

כב מונמךעמוס. אם אתה נוהג מהר, הר
אוטומטית כדי להגביר את הבטיחות בנהיגה
ולהפחית את תצרוכת הדלק. באפשרותך לכוונן

תרמטיק כולל הגדכב. איירידנית את גובה הר
כת שיכוך (מערADSכת ת גובה ומערגובה, בקר
).מותאמת
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כב) (הנמכת רVehicle lowering ההודעה

ב�תכליתית.מופיעה בתצוגה  הר

כוונון מתלים

הערות כלליות

כת השיכוך המותאמת פועלת ברציפות.מער

בר משפר את  בטיחות הנהיגה ונוחותהד

הנסיעה.

השיכוך מכוונן באופן נפרד לכל גלגל ותלוי:

בי.בסגנון הנהיגה שלך, לדוגמה ספורטי£

ך לדוגמה מהמורות.רבמצב פני הד£

ה האישית שלך, כלומר מצבבבחיר£

ספורט או מצב נוחות.

ת בזיכרון,  גם אם אתה מסיר אתתך נותרבחיר

המפתח ממתג ההצתה.

מצב ספורט

ך רגילים ובמצברבחר במצב “רגיל“ לפני ד
ם“, בנהיגה עם שרשראות שלג או על פני“מור

תך תישמר בזיכרון גם אםך משובשים. בחיררד
תסיר את המפתח ממתג ההצתה.

התנע את המנוע.¿

 אינה דולקת:אם נורית החיווי 

.לחץ על לחצן ¿

ם בעודכב מורהרנדלקת.   נורית חיווי 

30 מ“מ בהשוואה למפלס הרגיל.

כב מתרומם) (הרVehicle risingההודעה 
מופיעה בתצוגה.

ם“ מתבטלת, אם:ת “מפלס גובה מוררהגד

אתה נוהג במהירות גבוהה מ�  £120
קמ“ש.

אתה נוהג במהירויות שמעל 80 קמ“ש,£
במשך שלוש דקות או יותר.

ם“ נשמר, כאשר אינךמצב “מפלס גובה מור
נוהג בטווחי המהירויות הללו.

ת מפלס גובה רגילרהגד

התנע את המנוע.¿

 דולקת:אם נורית החיווי 

.לחץ על לחצן ¿

כב מתכוונןכבית.  גובה הר נורית חיווי 
למפלס גובה רגיל.

םכב מורת מפלס גובה הררהגד

כבגובה הר

כוונון המתלים הקשוח יותר במצב ספורט
ע טוב יותר עם הקרקע.  בחר במצבמבטיח מג

זה, כאשר ברצונך לנהוג בסגנון נהיגה
כים כפריות מתפתלות.רבי, לדוגמה בדספורטי

: לחץ על לחצן כבויהאם נורית החיווי ¿

.

ת במצבנדלקת.  בחר נורית חיווי 

כב מונמך ב�10ספורט. מפלס גובה הר

מ“מ בהשווא למפלס הרגיל.

מטיק(איר AIRMATIC SPORTההודעה 

ב תכליתית.נוחות) מופיעה בתצוגה הר
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(Parktronic)פרקטרוניק   

הערות בטיחות חשובות

PARKTRONICהוא סייען חניה אלקטרוני עם 

בביחיישני רדאר. הסייען סורק את האזור שמס

כבך: 6ת 12 חיישנים שמותקנים ברכב בעזרלר

מי ו� 6 פגוש האחורי. תפקודבפגוש הקד

PARKTRONICביןכבך לחק בין ר מציין את המר

מכשול באופן חזותי וקולי.

PARKTRONIC בד ואינו תחליף הוא כלי עזר בל

בה המיידית שלך. בכל זמןביבך לסלתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהנתון אתה אחראי ל

למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע פעולות

אלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או עצמים לא

נמצאים בטווח התמרון שלך.

 אינו4MATICאם לא תתאים את סגנון נהיגתך, 
יכול להפחית הסיכון לתאונה וכן לא להתגבר על

בון תנאי אינו לוקח בחש4MATICחוקי הפיזיקה. 
 הוא רק אמצעי4MATICך, מזג אויר, ותנועה. רד

כבחק מהרעזר. אתה האחראי הבלעדי למר
הבלימה בזמן ולשמירכב, לשלפניך, למהירות הר

ב.על הנתי
ב בשל אחיזה לאאם גלגל מונע מסתבס

מספקת:

בעת התחלת נסיעה, לחץ על דוושת האצה£
רוש.רק עד לשיעור האצה הד

האץ פחות בעת נהיגה£

כב כאשר אחדלעולם אל תגרור את הר
בתבר יכול להזיק לתים. הדהסרנים מור

ה. נזק מסוג זה אינו מכוסה באחריותהעבר
 כלמוביל בע“מ. כל’ס ושל חבשל מרצד

ע עם הקרקע אובים להיות במגהגלגלים חיי
מים מהקרקע. הקפד על ההוראותכולם מור

ע עםכב ושכל הגלגלים יהיו במגת הרלגריר
הקרקע.

4MATICף היכולת המלאה של בתנאי חור
ףג רק אם אתה משתמש בצמיגי חורתוש

רוש.), עם שרשראות שלג אם דM+S(צמיגי 

 4MATICבועה בכל(הנעה ק
הגלגלים)

4MATICמבטיח שכל הגלגלים מונעים באופן 
בותת יציכת בקרבוע. יחד עם מערק

 הוא משפר את האחיזה של (ESP)אלקטרונית
ב בשל אחיזהכבך כאשר גלגל מונע מסתבסר

לא מספקת.

מצב נוחות

כבך נוחיםבמצב נוחות מאפייני הנהיגה של ר
יותר. בחר במצב זה אם אתה מעדיף סגנון נהיגה

כיםרנוח יותר, או כאשר אתה נהוג במהירות בד
ישרות, לדוגמה בקטעים ישרים בכבישים

מהירים.

לחץ על לחצן: כבויה אם נורית חיווי ¿

ת במתלים נדלקת. בחר נורית חיווי 
.במצב נוחות

מטיק(אייר AIRMATIC COMFORTההודעה 
ב תכליתית.נוחות) מופיעה בתצוגה הר

כב עולה על 120 קמ“ש, מפלסאם מהירות הר
כב מונמך אוטומטית ב�10 מ“מ נוספיםהר

בהשוואה למפלס רגיל במצב נוחות.

כב עולה על 160 קמ“ש, מפלסאם מהירות הר
כב מונמך אוטומטית ב�20 מ“מ נוספיםהר

בהשוואה למפלס רגיל במצב נוחות.

כב עולה על 120 קמ“ש, מפלסאם מהירות הר

כב מונמך ב�10 מ“מ נוספים במצב ספורט.הר

S-235-300 17/06/14, 6:42 PM247



עניינים לפי  א�ב

248

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

כות נהיגהמער

תב מיוחדבעת החניה, הקדש תשומת ל
לעצמים מעל או מתחת לחיישנים, כגון

ת גרורים.חים או התקני גריראדניות פר
פרקטרוניק אינו מזהה עצמים כאלה אם הם

כב. אתה עלול לגרוםבה המיידית של הרבקיר
כב או לעצמים.נזק לר

החיישנים עלולים לא לגלות שלג ועצמים
הסופגים מקורות על�קוליים.

מקורות על�קוליים כגון מתקנים אוטומטיים
חוס שלכב, בלמים באוויר דלשטיפת כלי ר

חים פנאומטיים עלוליםמשאיות או מקד
לגרום לתקלת פרקטרוניק.

פרקטרוניק עלול לא לתפקד כהלכה על פני
שטח משובשים.

ךה אם אין צורקפל את תפוח הגריר

ה. פרקטרוניק מודד את טווחבהתקן הגריר

הגילוי המנימלי עד המכשול מהפגוש, לא

ה.מתפוח הגריר

 פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי אם אתה:

מפעיל את מתג ההצתה£

N או D ,Rבת ההילוכים למצב מעביר את תי£

פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות גבוהות
מ� 18 קמ“ש. פעולתו מתחדשת במהירויות

נמוכות יותר.

פעולתו של פרקטרוניק מופסקת עבור האזור

בור גרור.בות חיהאחורי בעק

טווחי פעולת החיישנים

הערות כלליות

PARKTRONIC ב במכשולים הבאים: אינו מתחש

מכשולים שנמצאים מתחת לטווח הגילוי,£

לדוגמה אנשים, בעלי חיים או עצמים

מכשולים שנמצאים מעל טווח הגילוי, כגון£

מפותמטענים בולטים, מרווחים אחוריים או ר

העמסה של משאיות.

מי, בצד שמאלחיישנים בפגוש הקד  

(דוגמה)

ח ובוץ,בים להיות נקיים מלכלוך, קרהחיישנים חיי
ם עלול להיפגם. נקה את החיישניםת תפקודאחר

דיר, היזהר לא לשרוט אותם ולא לגרוםבאופן ס
 עמוד 698).«(להם נזק 

מייםחיישנים קד

כ� 100 ס“מכזבמר

כ� 60 ס“מבפינות
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התצוגת אזהרבת הילוכיםמצב תי

Dמי מופעלהאזור הקד

N ,Rמיהאזורים הקדכב או הר

והאחורי מופעליםר לאחוררדמיד

Pאף אזור אינו מופעל

כבמקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הר
כבחק הרב למכשול בהתאם למרמתקר

מהמכשול.

החל ממקטע החיווי השישי ואילך יישמע£
ה לסירוגין במשך כשתי שניות.צליל אזהר

ביעי ואילך יישמעהחל ממקטע החיווי הש£
ה במשך שתי שניות. הצליל מצייןצליל אזהר

חק המינימלי.עת למרשהג

אם ישנו מכשול בטווח זה, תילדקנה  כל תצוגות
חק יורדה . אם המרה ויישמע צליל אזהרהאזהר

מתחת למינימום, ייתכן שהאזהרות לא תוצגנה
יותר.

נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

 נורית חיווי.

 נטרול/הפעלה של פרקטרוניק.

פרקטרוניק מנוטרל. דולקת, אם נורית החיווי 

סייען חניה פעיל מנוטרל אף הוא.

פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי, כאשר
 במתג2אתה מסובב את המפתח למצב  

ההצתה.

התצוגות אזהר

כבמקטעים בצד שמאל של הר

כבמקטעים בצד ימין של הר

המציגים מוכנות לפעולהמקטעים 

חק ביןה מראות את המרתצוגות האזהר
ה עבורבין המכשול. תצוגת האזהרהחיישנים ל
מי, ממוקמת על לוח המכשירים מעלהאזור הקד

ה עבורכזיים. תצוגת האזהרלפתחי האוורור המר
האזור האחורי ממוקמת בריפוד הגג בתא

הנוסעים האחורי.

כב מחולקתה עבור כל צד של הרתצוגת האזהר
לחמישה מקטעי חיווי צהובים ושני מקטעי חיווי
אדומים. פרקטרוניק פעיל אם דולקים מקטעי

.החיווי הצהובים המראים מוכנות לפעולה 

בתמצב ידית ההילוכים או בורר הילוכים בתי
הילוכים אוטומטית, מצב בורר ההילוכים וכוון

הכב  קובעים איזה תצוגת אזהרהנסיעה של הר
תהיה פעילה כאשר המנוע פועל.

חיישנים אחוריים

כ� 120 ס“מכזבמר

כ� 80 ס“מבפינות

חק מינימלימר

כ� 20 ס“מכזבמר

כ� 15 ס“מבפינות
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כת הופסקה.חלה תקלה בפרקטרוניק ופעולת המער

כזבדוק את פרקטרוניק במראם הבעיות אינן נפתרות, דאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד

רק המקטעים האדומים
ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק דולקים. בנוסף
ה לשתינשמע צליל אזהר

ך.שניות בער

לאחר מכן פרקטרוניק
מנוטרל ונורית החיווי בלחצן

פרקטרוניק נדלקה.

רק המקטעים האדומים

ה שלבתצוגות האזהר

פרקטרוניק דולקים.

לאחר מכן פרקטרוניק

.נוטרל

פתרון תקלות של פרקטרוניק

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות     תקלה                                    סי

 סייען חניה פעיל

הערות בטיחות חשובות

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.

 עמוד 698).«נקה את חיישני פרקטרוניק (¿

הפעל שוב את ההצתה.¿

.םיילוק�לע םילג וא ינוציח וידר רוקמ ידי לע המרגנ היעבה יכ ןכתיי

בדוק אם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.¿

בד ואינו תחליףסייען חניה פעיל הוא כלי עזר בל

בה המיידית שלך. בכל זמןביבך לסלתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהנתון אתה אחראי ל

למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע

הפעולות האלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או

עצמים לא נמצאים בטווח התמרון שלך.

כאשר תפקוד פרקטרוניק מנוטרל, גם סייען

חניה פעיל לא זמין.

ת, עליך לנהוג מעל מכשוליםר חלופה אחרבהיעד
ה. אתה עלולכות, בזהירות ולא בזווית חדרכגון מד

לגרום נזק לגלגלים או לצמיגים.

ה אזהר  
בכב שלך עשוי לצאת לנתיביציאה מהחניה כלי הר

כבהנגדי. כתוצאה אתה עלול להתנגש בכלי ר

אחרים.  קיימת סכנת תאונה.

ב למשתמשי כביש אחרים.בעת ביצוע חניה שים ל

כב או בטל את פעולתוך עצור את הרת הצורבמיד

של סייען חניה פעיל.

הערות כלליות

סייען חניה פעיל הוא סייען חניה אלקטרוני עם
גלים על�קוליים. הגלים העל�קוליים משמשים

כב. מקום חניהת הכביש משני צדי הרלמדיד
בותמתאים יצוין באמצעות סמל חניה. התער

היגוי פעילה יכולה לסייע לך במהלך החניה. אתה
 עמוד 247).«יכול גם להשתמש בפרקטרוניק (

ה שלהם אינו מקופל,כב שהתקן הגרירלכלי ר

הגודל המינימלי של מקום החניה יהיה ארוך יותר

מעט.

כב, אין להפעיל סייען חניהאם גרור מחובר לר

בור גרור, סייען החניה הפעיל אינופעיל. לאחר חי

זמין, ופרקטרוניק מנוטרל עבור האזור האחורי.
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ה אזהר  
אם עצמים נמצאים מעל טווח הזיהוי:

סייען חניה פעיל עשוי להיכנס למקום החניה£

ם מדימוקד

כב לא יעצור לפני עצמים אלה.ייתכן כי הר£

כתוצאה מכך אתה עשוי לגרום להתנגשות.

קיימת סכנת תאונה.

כבאם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי, עצור את הר

וכבה את סייען החניה הפעיל.

לפעמים סייען חניה פעיל עשוי להמליץ מקומות

שאינם מתאימים לחניה, לדוגמה

באזורים שאסור לעצור או לחנות בהם£

בילי גישה, בכניסה לחניה או ביציאהלפני ש£

ממנה

על פני שטח בלתי הולמים£

עצות חניה:

כים צרות, נהג קרוב ככל האפשר למקוםרבד£
החניה.

ייתכן כי מקומות  חניה עם  אשפה או צמחיה£
עבותה יזוהו או יימדדו לא נכון.

ייתכן כי מקומות חניה תפוסים חלקית£

ה לא יזוהו כמקומות חניהעל�ידי ציוד גריר

או לא יימדדו נכון.

הם כבד עלולים לגרום למדידשלג או גש£
גויה של מקום החניה.ש

ה של פרקטרוניקב להודעות האזהרשים ל£
 עמוד 249).«במהלך תהליך החניה (

ב בתהליךבכל זמן נתון, אתה יכול להתער£
בוטל.ההיגוי ולתקן אותו. סייען חניה פעיל י

כבך,כאשר אתה מוביל מטען הבולט מר£
אסור לך להשתמש בסייען חניה פעיל.

לעולם אל תשתמש בסייען חניה פעיל כאשר£
כבך שרשראות שלג.מותקנות בר

וודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.£
ה על מאפייני החניהיש לכך השפעה ישיר

כב.של הר

השתמש בסייען חניה פעיל עבור מקומות חניה:

הבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרהמק£
לכיוון הנסיעה

חובות ישרים ולא עיקוליםבר£

שהם בגובה הכביש, לדוגמה לא על£
כהרהמד

גילוי מקומות חניה

עצמים הנמצאים מעל טווח הגובה של סייען

ה של מקום החניה.חניה פעיל לא יזוהו בעת מדיד

עצמים אלה (מטענים בולטים מהגגון או מאזור

מפות העמסה של משאיות)תא המטען או ר

בון בעת חישוב של מקוםלא מובאים בחש

החניה.

עמוד 248).«מידע נוסף על טווח הגילוי (ל

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בזווית
ה לכיוון הנסיעה אם:ישר

שני מקומות חניה צמודים אחד לשני£

מקום החניה צמוד למכשול נמוך כגון£
כה נמוכהרשפת מד

אתה נכנס למקום חניה תוך שימוש£
בהילוך נסיעה לפנים.

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בעת
ה לכיוון הנסיעהבילה או בזווית ישרחניה מק

אם:

מקום החניה נמצא על אבן השפה£

מקום החניה נראה חסום על�ידי עלים או£
דשא

טווח התנועה קטן מדי£

מקום החניה גובל במכשול שלא זוהה£
בבירור כגון עץ או גרור
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ה אזהר  

בו מופעלים פנסי האיתותע שהנהג מוצגים ברג
בהנהג. כדי להחנות בצד הנהג, אתה חייבצד 

להשאיר את פנסי האיתות בצד הנהג מופעלים.

בים להישאר מופעלים עד שתאשר אתהם חיי

השימוש  בסייען חניה פעיל בלחיצה על לחצן

ב�תפקודי.בגלגל ההגה הר 

כת קובעת באופן אוטומטי אם מקוםהמער

ביל לכיוון הנסיעה או נמצא בזוויתהחניה מק

ה אליו.ישר

מקום חניה מוצג כאשר אתה חולף על פניו

 ממנו.’חק של כ�15 מועד למר

חניה

התגלה מקום חניה בצד שמאל

סמל חניה

התגלה מקום חניה בצד ימין

סייען חניה פעיל מופעל  באופן אוטומטי כאשר
כת פעילה עד מהירויותאתה נוהג לפנים. המער

כתשל כ� 35 קמ“ש. כאשר היא בפעולה, המער
ת מקומות חניהת ומודדבאופן עצמאי מאתר

כב.משני צדי הר

סייען החניה הפעיל יגלה מקומות חניה:

בילים לכיוון הנסיעה או נמצאים בזוויתהמק£

ה לכיוון הנסיעהישר

’בילים לכיוון הנסיעה וברוחב 1.5 ממק£

לפחות

כבך ב�בילים לכיוון הנסיעה וארוכים מרמק£

 לפחות’1.0 מ

ה לכיוון הנסיעההנמצאים בזווית ישר£

 לפחות’כבך ב� 1.0 מחבים מרור

הוודא שמקומות חניה הנמצאים בזווית ישר

כבך, מכיווןלכיוון הנסיעה ארוכים מספיק לר

שסייען חניה פעיל אינו מסוגל למדוד את

כה של חניה מסוג זה.אור

במהירויות נמוכות מ� 30 קמ“ש, ניתן לראות
כת בלוחהמציין את מצב המער סמל חניה  

 לאחר גילוי מקום החניה יופיע בתצוגההמחוונים. 

חץ המצביע ימינה או שמאלה.

רט רק מקומותסייען חניה פעיל מציג כסטנד
מי. מקומות חניה בצדחניה בצד הנוסע הקד

כב שנבלם בידי סייעןאם אתה יוצא מר

ר לאחוררדבד, הוא עשוי להידחניה פעיל בל

אם:

כת או באספקתישנה תקלה במער£

החשמל

כת החשמל בתאישנה חבלה במער£

המנוע, במצבר או בנתיכים

המצבר מנותק£

כב מואץ בידי נוסעהר£

קיימת סכנת תאונה.

כב אבטח אותו כנגדלפני שאתה יוצא מהר

רות.רדהיד

אם פרקטרוניק מגלה מכשולים, סייען

חניה פעיל בולם אוטומטית במהלך החניה.

בלום בזמן.עליך ל

כב, כאשר סמל החניה מראהעצור את הר¿
את מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.

.Rב הילוך נסיעה לאחור של¿

:Start Park Assist? Yes: OK No העדוהה
) לא OKסייען חניה פעיל? כן: ( 

ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר
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בגלגל לחץ על לחצן  : ביטול התהליךל ¿
ב�תפקודי או התחל בנסיעה.ההגה הר

או

 לחץ על לחצןת סייען החניה:לחנייה בעזר ¿
ב�תפקודי.בגלגל ההגה הר 

Park assist active, Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundingsסייען)  

בתך),ביגח על סחניה פעיל האץ ובלום והש
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

ב�תפקודי.עזוב את גלגל ההגה הר¿

בלום בכל עת. כאשרסע לאחור והייה מוכן ל¿
אתה נוהג לאחור אל תחרוג ממהירות של

ת סייען החניה הפעיל יפסיק10 קמ“ש, אחר
לפעול.

כבכב כשהרסייען חניה פעיל בולם את הר
ב אל הגבול האחורי של מקוםמתקר
החניה.

בצע כמה תמרונים, כדיך לייתכן כי תצטר
להיכנס למקום חניה קטן.

Park Assist active select D ההודעה 
Observe surroundingsסייען חניה פעיל, בחר) 

ב�בתך) תופיע בתצוגה הרביב לסשים לD ב�  
תכליתית.

כב בעת שהרDבת הילוכים בחר במצב תי ¿ 
נייח.

סייען חניה פעיל מבצע פעולת היגוי מידית
בכיוון השני.

Park Assist active Accelerateההודעה 
and brake Observe surroundingsסייען) 

בתך)ביב לסחניה פעיל, האץ ובלום. שים ל
ב�תכליתית.תופיע בתצוגה הר

אתה תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם
תמתין להשלמת תהליך ההיגוי, לפני תחילת

הנסיעה.

בלום בכל זמן נתון.נהג לפנים והייה מוכן ל  ¿ 

כב עדסייען חניה פעעל בולם את הר
ה מוחלטת.לעציר

Park Assist active select R  ההודעה
Observe surroundingsסייען חניה פעיל, בחר) 

ב�בתך) תופיע בתצוגה הרביב לסשים לR ב�  
תכליתית.

Park מיד לאחר השלמת תהליך החניה ההודעה
Assist switched off(סייען חניה מופסק) תופיע 

ה.ב תכליתית ונשמע צליל אזהרבתצוגה הר

כב עומד במקום חניה. הוא מוחזק במקוםהר
מבלי שהנהג לוחץ על דוושת הבלמים. אפקט
הבלימה מבוטל לאחר לחיצה על דוושת הבלמים.

ב בהיגויסייען חניה פעיל מפסיק להתער
בצעובבלימה. בסיום פעולתו של התפקוד עליך ל

בלום בעצמך. פרקטרוניק עדייןפעולות היגוי ול
זמין.

עצות חניה:
מיםכבך במקום החניה תלוי בגורמיקום ר£

ה שלמים אלה כוללים מיקום וצורשונים. גור
כב החונים מלפנים ומאחור ותנאיכלי הר

בהם סייען החניההמקום. ייתכנו מקרים ש
הפעיל ינחה אותך להיכנס עמוק מדי לתוך
מקום החניה או לא מספיק עמוק. הסייען

כה.ראף עשוי להוביל אותך לחנות על המד
ך בטל את תהליך החניה עםה הצורבמקר

סייען חניה פעיל.

בתבתיD בחור מראש מצב באפשרותך גם ל£
כב משנה כיוון ואינו נכנס עמוקההילוכים. הר

מדי לתוך מקום החניה. אם הילוך מוחלף
ם מדי, תהליך החניה מבוטל. ממיקוםמוקד

זה כבר לא ניתן להגיע למצב חניה אופטימלי.

יציאה ממקום חניה

על מנת לאפשר לסייען חניה פעיל לספק לך
תמיכה בעת יציאה ממקום חניה:

על גבול מקום החניה להיות גבוה מספיק.£
אבן השפה היא קטנה מדי, לדוגמה.

חב מדי,גבול מקום החניה יהיה ראסור ש£
כב יחרוג מזוויתמכיוון שאסור שמיקום הר

 ביחס למיקומו התחלתי בכניסה45°של 
למקום החניה.

 לפחות.’חק התמרון להיות 1.0 מעל מר£

סייען חניה פעיל יכול לסייע לך ביציאה ממקום

החניה רק אם השתמשת בתפקוד זה כדי לחנות
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ביל לכיוון הנסיעה.כבך במקאת ר

אם פרקטרוניק מגלה מכשולים, סייען
חניה פעיל בולם אוטומטית במהלך יציאתו

בלוםכב ממקום החניה. עליך לשל הר
בזמן.

התנע את המנוע.¿

הפעל את פנס האיתות בצד הפונה ליציאה.¿

.D או Rהעבר את הבורר ההילוכים למצב 

ב�תכליתית תופיע הודעהעל התצוגה הר
Start Park Assist? Yes: OK No:

(להפעיל סייען חניה?)

לחץ על לחצןבטל את התפקוד: כדי ל¿
ב�תפקודי או התחלבגלגל ההגה הר 
לנסוע.

או

ת סייעןכדי לצאת ממקום החניה בעזר¿
 בגלגל ההגה לחץ על לחצן חניה פעיל:

ב�תכליתיתב�תפקודי. על התצוגה הרהר
Park Assist activeתופיע הודעה 

Accelerate and Brake Observe
surroundings.סייען חניה פעיל. האץ ובלום) 

בה).ביב לסשים ל

שחרר את גלגל ההגה.¿

בלום בכלסע לאחור או לפנים והייה מוכן ל¿
בית של כ�עת. אל תחרוג מהמהירות המר

ת,10 קמ“ש כשאתה יוצא מהחניה. אחר
ינוטרל סייען החניה הפעיל.

 (לפיD או Rהעבר את בורר ההילוכים למצב  ¿
כב נייח. סייען חניה פעילך) כשהרהצור

ב�מתחיל היגוי בכיוון ההפוך.  על התצוגה הר
Park Assist activeתכליתית תופיע הודעה 

Accelerate and Brake Observe
surroundings.סייען חניה פעיל. האץ ובלום) 

בה).ביב לסשים ל

תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם
תמתין להשלמת תהליך ההיגוי לפני

התחלת נסיעה.

אם אתה נוסע לאחור אחרי הפעלה, גלגל
ההגה מסובב למצב ישר.

ביטול סייען חניה פעיל

עצור את תנועת גלגל ההגה או בצע פעולות¿
היגוי בעצמך. סייען חניה פעיל יתבטל מיד.

 (סייען חניה Park Assist canceledההודעה 
ב�תכליתית.התבטל) תופיע בתצוגה הר

או

 בקונסולהPARKTRONICלחץ על לחצן  ¿
 עמוד 249).«כזית (המר

פרקטרוניק מופסק וסייען חניה פעיל
מתבטל מיד.

 (סייען חניהPark Assist canceledההודעה  
ב�תכליתית.התבטל) תופיע בתצוגה הר

סייען חניה פעיל מתבטל באופן אוטומטי אם:

בבלם החניה החשמלי משול£

P.בורר הילוכים נמצא במצב £

כבר לא ניתן לחנות באמצעות סייען חניה£
פעיל

מהירותך עולה על 10 קמ“ש£

ב או נכשל. מתערESPגלגל מסתחרר ו� £

נדלקת בלוח ה נורית האזהר

המחוונים.

ה נשמע. סמל מקום החניה נעלםצליל אזהר
ב�תכליתית מציגה את ההודעהוהתצוגה הר

אם אתה נוסע לאחור לאחר הפעלת

הסייען, גלגל ההגה מסובב למצב ישר.

סע לפנים או לאחור בהתאם להנחיות של¿
.PARKTRONICה של תצוגות האזהר

ע שיצאת ממקום החניה, גלגל ההגה מסובבברג
ה ועל התצוגהלמצב ישר. תשמע צליל אזהר

Park Assistב�תכליתית תופיע הודעה הר
switched off ך(סייען חניה מופסק). תצטר

ב בתנועה בכוחות עצמך.לשלוט בהיגוי ולהשתל
PARKTRONICעדיין זמין. באפשרותך להתחיל 

כבם יצא הראת פעולות ההיגוי העצמאיות בטר
ממקום החניה. אפשרות זו שימושית כאשר

אתה רואה שניתן כבר לצאת ממקום החניה.
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  מצלמת נסיעה לאחור

הערות כלליות

 ממוקמת בידית דלתמצלמת נסיעה לאחור 
תא המטען.

 היא כלי עזר אופטימצלמת נסיעה לאחור 
ביצוע חניות. היא מראה את האזור מאחוריל

. COMANDכב בתצוגת הר

כב מוצג כהשתקפות ראי, כמוהאזור מאחורי הר
במראה הפנימית.

COMANDטקסט ההודעות המופיעות בתצוגת 

רות שפה. להלן דוגמאות של הודעותתלוי בהגד

עות למצלמת נסיעה לאחור בתצוגתהנוג

COMAND.

הערות בטיחות חשובות

בד ואינהמצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר בל
בה המיידית שלך. בכלביבך לסתחליף לתשומת ל

ביצוע תמרונים, לכניסהזמן נתון אתה אחראי ל
למקומות חניה וליציאה מהם. בעת ביצוע פעולות
אלה וודא כי אנשים, בעלי חיים או עצמים לא

נמצאים בטווח התמרון שלך.

Park Assist canceled  .(סייען חניה התבטל)

כאשר סייען חניה מתבטל, עליך לשלוט שוב
בלום בכוחות עצמך.בהגה ול

כדי להתחיל בנסיעה, לחץ על דוושת ההאצה.

מצלמת הנסיעה לאחור לא תתפקד  או תתפקד
באופן חלקי בתנאים הבאים:

דלת תא המטען פתוחה£

פלם כבד, שלג או ערבגש£

בלילה או במקומות חשוכים מאוד£

אם המצלמה חשופה לאור בהיר מאוד£

 אם האזור מואר על ידי פנס פלורוסנט או£
 (התצוגה עלולה להבהב).LEDת תאור

ה פתאומי, לדוגמהאם חל שינוי טמפרטור£
ף.ה ומחוממת בחורנסיעה לתוך חניה מקור

אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.£

 עמוד 698)«ראה הערות לגבי ניקוי (

הכבך ניזוק. במקראם החלק האחורי של ר£
רותיהזה בדוק את מיקום המצלמה ואת הגד

ס בנץ ממליצה לךבמוסך מוסמך. מרצד
כז שירות מורשה שללהשתמש במר

הס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ למטרמרצד
זו.

ה הראייה של מצלמת נסיעה לאחורשד

ותפקודיה האחרים עשויים להיות מוגבלים בגלל

אביזרים נוספים שהותקנו בחלקו האחורי של

בת ללוחית רישוי, מנשא אופנייםכב (תושהר

).’וכד

ם או אבקמצלמת נסיעה לאחור מוגנת מגש
באמצעות מכסה.  כאשר המצלמה

מופעלת, המכסה נפתח.

המכסה נסגר שוב כאשר:

התמרון הושלם,£

המנוע  כובה.£

 עמוד«ב להערות ניקוי המצלמה (שים ל
,(698

מטעמים טכניים, המכסה עשוי להישאר פתוח
בוי המצלמה.רק לזמן קצר לאחר כי
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2וודא שהמפתח נמצא במצב להפעלה: ¿
במנעול ההצתה.

Activation by R gear   וודא שנבחר תפקוד¿
(הפעלה באמצעות הילוך נסיעה לאחור)

. עמוד COMAND Online )»(411כת  במער

ב הילוך נסיעה לאחור.של¿

קווי ההנחיה משמשים להראות את האזור
.COMANDכת מערכב בתצוגת מאחורי הר

התמונה ממצלמת הנסיעה לאחור זמינה

ך של כל תהליך החניה.לאור

כב עםכדי לעבור בין מצבי תפקוד בכלי ר¿
ת הבקר בעזר :ת גרורהתקן גריר

COMAND עבור תפקוד בחר בסמל 

Reverse  parking  (חניה בנסיעה לאחור)

בור הגרור“.עבור ”חי  הסמל או

הסמל עבור התפקוד הנבחר מואר בהדגשה.

 עמוד«( COMANDהבקר למידע נוסף עבור 

(376.

מצלמת נסיעה לאחור כבית אם אתהבוי: לכי

 או נוסעPמעביר את בורר ההילוכים למצב 

חק קצר.לפנים למר

COMAND     תצוגות בתצוגתבוי של מצלמת הנסיעה לאחורהפעלה/כי

מצלמת הנסיעה לאחור עשויה לעוות את הצגת
גויה או לאה שהעצמים, להראותם בצור

להראותם כלל. מצלמת הנסיעה לאחור אינה
מראה עצמים המופיעים באזורים הבאים:

בסמיכות קרובה לפגוש האחורי£

מתחת לפגוש האחורי£

באזור הנמצא מעל ידית דלת תא המטען£

ב לכך כי עצמים שאינם בגובה פנינא שים ל
חוקים יותרהקרקע עשויים להיראות ר

חקם בפועל. עצמים אלה כוללים:ממר

כב חונהפגוש של ר£

ת גרורהתקן גריר£

הה של התקן הגרירתפוח הגריר£

החלק האחורי של משאית£

עמודים נטויים£

ב אלבד. התקרהקווים משמשים להנחיה בל
בי המצוין על�ידי קו ההנחיהחק מרעצמים למר

הנמוך ביותר.

חק של כ� 4 מטריםקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

בוב של גלגלבן ללא סיב בצבע לסימוני נתי
כב כולל מראות חיצוניותההגה, רוחב הר

(סטטי)

, המסלול של הצמיגיםקו הנחיה צהוב
בזווית גלגל ההגה הנוכחית (דינמי) הרוחב

כולל את קצה החיצוני של הגלגל.

כב בזוויתב בצבע צהוב, רוחב הרסימוני נתי

גלגל ההגה הנוכחית (דינמי).
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חק של כ� 1 מטרקו הנחיה צהוב במר
כב.מהחלק האחורי של הר

כב (סמן מסייע).כז של רציר מר
פגוש.

חק של כ� 0.30קו הנחיה אדום במר
כב.מטרים מהחלק האחורי של הר

בים וקווי ההנחיה מוצגים רק כאשר אתההנתי

.Rב הילוך נסיעה לאחור משל

חק מתייחס רק לעצמים הנמצאיםפירוט המר

בגובה הקרקע.

מיתה קדתצוגת אזהר

 נוסף המציין מוכנותPARKTRONICמחוון  
לפעולה

ה אחוריתתצוגת אזהר

אם פרקטרוניק: PARKTRONICכב עם כלי ר
 עמוד 249), מחוון מוכנות פעולה נוסף«פעיל (

ה. אם תצוגות אזהרCOMANDיופיע בתצוגת  
פרקטרוניק פעילות או נדלקות, גם תצוגות

בילפעילות או נדלקות במק ו�  ה האזהר
. COMANDבתצוגת 

תפקוד “חניה בנסיעה לאחור“

נסיעה לאחור הישר לתוך מקום החניה ללא
בוב גלגל ההגהסי

בוב שלבן ללא סיב בצבע לסימוני נתי

כב כולל מראותגלגל ההגה, רוחב הר

חיצוניות (סטטי)

, המסלול של הצמיגים בזוויתקו הנחיה צהוב

גלגל ההגה הנוכחית (דינמי) הרוחב כולל את

קצה החיצוני של הגלגל.
חק של כ� 1 מטרקו הנחיה צהוב במר

כב.מהחלק האחורי של הר
חק של כ� 0.30קו הנחיה אדום במר

כב.מטרים מהחלק האחורי של הר

«וודא שמצלמת הנסיעה לאחור הופעלה (¿

עמוד 256).

ב וקווי ההנחיה מוצגים.הנתי

כב בדוק אם הר,בן ב הלת הנתיבעזר¿
מתאים למקום החניה.

בן סע בזהירות לאחור עד סוףת הקו הלבעזר¿
 מסמן את קצההחניה. קו הנחיה אדום 

בילכב נמצא כמעט במקמקום החניה. הר
למקום החניה.
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סימון מקום חניה.

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר
המראות החיצוניות, לזווית גלגל ההגה

הנוכחית (דינמית)

כבנהג מעבר למקום החניה והבא את הר¿

ה מלאה.לעציר

וודא שמצלמת הנסיעה לאחור מופעלת¿

 עמוד 256).«(

המסלול וקווי ההנחיה מוצגים.

ה מלאה, סובב אתכב נמצא בעצירבעת שהר¿

גלגל ההגה בכיוון מקום החניה, עד שהקו

. יגיע לסימון מקום החניה הצהוב 

שמור את גלגל ההגה במצב זה וסע לאחור¿

בזהירות.

כב כאשר הוא נמצא כמעט לפניעצור את הר¿

ב להיות סמוךבן חייב הלמקום החניה. הנתי

ביל לסימון מקום החניה.ככל האפשר לקו מק

חניה אנכית לאחור עם גלגל הגה בזווית

חק של כ� 0.30 מטרקו הנחיה אדום במר
כבמהחלק האחורי של הר

כב עםבן המציין את המסלול שהרב לנתי

גלגל הגה במצב ישר

קצה מקום החניה

סע לאחור בזהירות עד שתגיע למצב הסופי. ¿ 

 נמצא בקצה מקוםקו הנחיה אדום 

ביל בתוךכב נמצא כמעט מק הר.החניה 

מקום החניה.
כב,קו הנחיה צהוב מציין את המסלול הר

כאשר גלגל ההגה נמצא במצב הנוכחי

(רינמי).

כב, בזוויתבן מציין את מסלול הרב הלהנתי
הנוכחית של גלגל ההגה

סימון מקום החניה

כזי בעתסובב את גלגל ההגה למצב מר¿

כב נייח.שהר
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בור גרור)” (חיCoupling up a trailerתפקוד “

חק של כ� 0.30 מטרקו הנחיה אדום במר
ה.מתפוח הגריר

ה.סמן מיקום של מוט הגריר

ה.מוט גריר

”Coupling up a trailerסמל עבור תפקוד “

בור גרור).(חי

התפוח גריר

.COMAND Onlineכת עבור מער

בור” (חיCoupling up a trailerנבחר תפקוד “

חקים שצויינו למעלה נכונים רק המרגרור).
ה.לעצמים הנמצאים בגובה של תפוח הגריר

סע לאחור בזהירות, וודא שסמן המיקום של¿
ך לכיוון מוטמצביע בער ה מוט הגריר

.ה  הגריר

ה  סע לאחור בזהירות עד שמוט הגריר¿

.ע בקו ההנחיה האדום נוג

בין קוה לחק בין מוט הגרירכעת המר

ך. לער’ההנחיה האדום הוא 0.3 מ

 עמוד 294).«חבר את הגרור (¿

חבתפקוד מבט ר

חקכב בקו הנחיה צהוב במרכז הרת מרנקוד
כבשל כ� 1.0 מטר מהחלק האחורי של הר

המוט גריר

כב המצוידים בהתקןתפקוד זה זמין רק בכלי ר
ה.גריר

כך ת גרור בע אתה גובה של התקן גרירק¿ 
ה .שהוא יהיה מעט גבוה יותר מתפוח הגריר

הכזי לפני מוט גרירכב במצב מרמקם את הר¿ 
.

חב“סמל של תפקוד “מבט ר
ה של פרקטרוניקתצוגות אזהר

חבבחור תפקוד המבט הרבאפשרותך ל

במצלמת הנסיעה לאחור.

, סמלו עמוד 249)«(בעוד שפרקטרוניק פעיל 

.COMANDכת כבך יופיע בתצוגה של מערשל ר

ה של פרקטרוניק פעילות,אם הודעות האזהר

COMANDנדלקות בתצוגת  ה תצוגות אזהר

בצהוב או באדום בהתאמה.

גילוי מכשולים

מצלמת הנסיעה לאחור יכולה להבחין מכשולים

נייחים ומכשולים ניידים. אם המצלמה מגלה הולך

כב אחר, הם מסומנים באמצעות קווים.רגל או ר

כתבאמצעות בקר מער בחר בסמל ¿

COMANDראה הוראות הפעלה נפרדות ,
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360°  מצלמת 

הערות כלליות

כת הכוללת 4 מצלמות. היא מער360°מצלמת 

כת מעריכה תמונות מהמצלמות הבאות:המער

מצלמת נסיעה לאחור£

מיתמצלמה קד£

שתי מצלמות במראות החיצוניות£

בה המידית שלביהמצלמות מכסות את הס
כב. המצלמה מסייעת לך למשל בעת חניההר

או יציאה ממקום עם הראות פחותה.

 במצב360°אתה יכול להציג תמונות ממצלמת 
בעה מצבים שונים של מסךמסך מלא או בש

. תצוגת מסך מפוצלCOMANDמפוצל בתצוגת 
בתכב. תצוגה זו מחושכוללת גם מבט על של הר

ממידע שסיפקו המצלמות שהותקנו (מצלמה
וירטואלית).

בעה מצבי המסך המפוצל הם:ש

מבט על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור£
130°)(זווית צפייה 

מיתמבט על ותמונה מהמצלמה הקד£
 ללא הצגת זווית גלגל130°(זווית צפייה 

בית)הגה מר

מבט על ותצוגה מוגדלת מאחור£

מבט על ותצוגה מוגדלת מקדימה£

כב עם וומבט על ותצוגת גרור (כלי ר£

ה)גריר

מבט על ותמונות ממצלמות לאחור£
במראות החיצוניות (מבט לגלגל האחורי)

מבט על ותמונה ממצלמות לפנים£
מי)במראות החיצוניות (מבט לגלגל הקד

הערות בטיחות חשובות

 היא רק כלי עזר שעלולה להציג360°מצלמת 
מכשולים באופן מעוות ובלתי נכון, או אף עלולה

 אינה תחליף360°לא להציגם כלל. מצלמת 
ה.לנהיגה זהיר

אתה האחראי הבלעדי לתמרון ולחניה. ודא שאין
אנשים, חיות או עצמים בטווח התמרון והחניה.

ב אתה אחראי תמיד על הבטיחות ואתה חיי
בתך, כאשרביב לסלהמשיך להקדיש תשומת ל

אתה מחנה או מבצע תמרוני היגוי. הוראה זו
כב.מתייחסת לאזורים מאחורי, לפני ובסמוך לר

ת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.אחר

 עשוי הלא לפעול או תפעל באופן360°מצלמת 
חלקי:

אם הדלתות פתוחות£

אם המראות החיצוניות מקופלות£

אם דלת תא המטען פתוחה£

פל כבדם, שלג או ערבגש£

בלילה או במקומות חשוכים מאוד£

אם המצלמה חשופה לאור חזק מאוד£

סנט אות פלוראם האזור חשוף לתאור£
ת לד (התצוגה עלולה להבהב)לתאור

אם עדשות המצלמות מכוסות באדים,£

לדוגמה בעת כניסה לחניה מחוממת

בות שינוי פתאומיף בעקבחור

ה.בטמפרטור

כת מסוגלת לגלות ולסמן מכשולים נייחים,המער

כבך נמצא בתנועה. לחילופין, מכשוליםרק אם ר

נעים מתגלים ומסומנים תמיד.

כדי לוודא שאתה יכול להשתמש בתפקוד זה,

 עמוד«( COMAND Onlineכת הפעל אותו במער

.(411

כבמבט על ותצוגת גרור זמינות רק לכלי ר
ה.המצוידים בוו גריר

בתבעת שהתפקוד פעיל ואתה מעביר את תי
תראה את התמונה, N  ל� R  או Dההילוכים מ�

.360°שהייתה פעילה לפני השימוש במצלמת 

הקווים הדינמיים מוסתרים.

 ו�Dבת ההילוכים  אם אתה עובר בין מצבי תי
Rמתת הקוד, תראה את התצוגה הנבחר

מלפנים או מאחור.
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אם עדשות המצלמה מלוכלכות או£
מכוסות

בהם מותקנת המצלמהכב שבי הרכיאם ר£
ה זה, הבא את המצלמהניזוקים. במקר

במוסמך מוסמך.

תה זה. אחר במקר360°אל תשתמש במצלמת 
אתה יכול לפצוע אנשים אחרים או לגרום נזק

לעצמים בעת חניה.

קווי הנחיה תמיד מוצגים במפלס הכביש. במצב
בור הגרור.גרור קווי ההנחיה מוצגים בגובה חי

כב ובחלקו האחורי מוגניםמת הרהמצלמות בקד

בות הפעלהבמכסים. מכסים אלה נפתחים בעק

 עמוד«(. ראה הוראות ניקוי 360°של מצלמת 

מטעמים טכניים במכסים עשויים להישאר699). 

בוי המצלמה.פתוחים לזמן קצר אחרי כי

מצבי הפעלה

 ניתנת להצגה אם:360°תמונת מצלמת 

£COMAND Online) עמוד 377)« מופעל 

מופעל.Camera 360° תפקוד £

 מופעלת במהירות מעל360°אם מצלמת 

ה.30 קמ“ש מופיעה הודעת אזהר

ה נעלמת אם:הודעת האזהר

ת מתחת ל�30 קמ“ש,כב יורדמהירות הר£

.360°בותיה מופעלת מצלמת ובעק

.ת בלחיצה על הלחצן ההודעה מאושר£

 באמצעות לחצן360°הפעלת מצלמת 
תפקוד

 באמצעות הילוך360°הפעלת מצלמת 

נסיעה לאחור

 באופן360°אתה יכול להציג תמונות ממצלמת 

אוטומטי באמצעות שילוב הילוך נסיעה לאחור.

 במתג ההצתה.2וודא שהמפתח במצב ¿

Activation by R gearת רוודא שהגד¿

(הפעלת באמצעות הילוך נסיעה לאחור)

 עמוד«( COMAND Onlineפעילה ב� 

(411

בשל: 360°להצגת תמונה ממצלמת ¿

להילוך אחורי.

כבך מוצג בתצוגתהאזור שמאחורי ר

COMANDבמצב מסך מפוצל. אתה רואה  

כב ותמונהאת מבט העל של הר

מהמצלמה האחורית.

לחץ על לחצן.¿
R או Dהתצוגות הבאות מתאימות למצב 

בת ההילוכים:שנבחר בתי

תצוגת מסך מלא עם תמונה ממצלמה£
מיתהקד

תצוגת מסך מלא עם תמונה ממצלמה£
הנסיעה לאחור

COMAND באמצעות 360°הפעלת מצלמת 

Online

Camera 360° כדי להפעיל את ¿
כב: סובב אתבאמצעות הגלגלת של הר

הבקר ולחץ עליו.

R או Dהתצוגות הבאות מתאימות למצב  

בת ההילוכים:שנבחר בתי

מסך מפוצל הכולל מבט על ותמונה£

מיתממצלמה קד

מסך מפוצל הכולל מבט על ותמונה£

ממצלמה אחורית

 עמוד«(  COMANDלמידע נוסף על בקר 

(376
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ת תצוגות מסך מפוצל ומסך מלאבחיר

למעבר בין תצוגות מסך מפוצל:

כב: החלקה עם סמלי הרכדי לעבור לשור¿

.את הבקר 

כב: סובב את בקר.בחר אחד מסמלי הר¿

למעבר למצב מסך מלא:¿

Fullת בחירסובב את הבקר ולחץ עליו ל
screen. (מסך מלא) 

מצב מסך מלא זמין רק במצבים הבאים:

מבט על עם תמונה ממצלמה אחורית.£

מיתמבט על עם תמונה ממצלמה קד£

COMAND Online     תצוגות ב�

הערות בטיחות חשובות

 עלולה להציג מכשולים באופן360°מצלמת 

מעוות ובלתי נכון או אף עלולה לא להציגם

כתכלל. מכשולים אינם מוצגים על ידי המער

בתנאים הבאים:

מי או האחורימתחת לפגוש הקד£

מי או האחוריקרוב מאוד לפגוש הקד£

באזור שמעל ידית דלת תא המטען£

קרוב מאוד למראות החיצוניות£

באזורי מעבר בין המצלמות בתצוגה העל£

הווירטואלית

עצמים שאינם בגובה הקרקע עלולים

חוקים יותר מאשר הם באמת,להיראות ר

לדוגמה:

פגוש של מכונית חונה£

ה של גרורמוט גריר£

התפוח של וו הגריר£

ההחלק האחורי של משאית כבד£

עמוד נטוי£

ביל התמצאות,השתמש בקווי ההנחיה רק בש

חק קו ההנחיהב לעצמים עד מרהתקר

התחתון.

מבט על עם תמונה ממצלמת הנסיעה
לאחור

’ך 4.0 מחק של בערקו הנחיה צהוב במר
כבמהחלק האחורי של הר

ת מסך מפוצל עם מבטרסמל עבור הגד
על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור

ביתקו הנחיה צהוב לזווית ההיגוי המר
ב צהוב למסלול שהצמיגים יעשוסימון נתי

בזווית גלגל ההגה הנוכחית (דינמית)
כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

המראות החיצוניות, לזווית גלגל ההגה
הנוכחית (דינמית)

כב (סימון עזר)כזיים של הרהצירים המר
’ך 1.0 מחק של בערקו הנחיה צהוב במר

כבמהחלק האחורי של הר
פגוש

’ך 0.30 מחק של בערקו הנחיה אדום במר
כבהחלק האחורי של הר

בת ההילוכיםקווי ההנחיה מוצגים כאשר תי
.Rבמצב 

חק תקפות רק לעצמים בגובהרות המרהגד
הקרקע.
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מיתמבט על עם תמונה ממצלמה הקד

ת מסך מפוצל עם מבטרסמל עבור הגד
מיתעל ותמונה מהמצלמה הקד

’ך 4.0 מחק של בערקו הנחיה צהוב במר

כבמחזית הר

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

המראות החיצוניות, לזווית גלגל ההגה

הנוכחית (דינמית)

ב צהוב מסלול שהצמיגים יעשוסימון נתי

בזווית גלגל ההגה הנוכחית (דינמית)

’ך 0.30 מחק של בערקו הנחיה אדום במר

כבמחזית הר

’ך  1.0 מחק של בערקו הנחיה צהוב במר

כבמחזית הר

מבט על עם תצוגה אחורית מוגדלת

ת מסך מפוצל עם מבטרסמל עבור הגד
על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור

’ך 0.30 מחק של בערקו הנחיה אדום במר

כבהחלק האחורי של הר

חקתצוגה זו מסייעת לך להעריך את המר

כב שמאחוריך.לר

ה גם כתצוגהבחירה זו ניתנת לרהגד

מית מוגדלתקד

מבט על עם תצוגה ממראות החיצוניות

רותת מסך מפוצל והגדרסמל עבור הגד
עבור מצלמות מראה הפונה לפנים

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

כב)המראות החיצוניות, (צד ימין של הר

כב כוללקו הנחיה צהוב עבור רוחב הר

כב)המראות החיצוניות, (צד שמאל של הר

ה מצלמתרבחור את הגדאתה יכול ל

המראה לתצוגה אחורית.
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כב על קו הנחיה צהובכזית של רה מרנקוד
 מהחלק האחורי של’חק כ� 1.0 מבמר

כבהר

ת גרורמוט גריר

’ך 0.30 מחק של בערקו הנחיה אדום במר

כבמהחלק האחורי של הר

כדי ה ר את הגובה של מוט הגרירהגד¿

ה.שיהיה גבוה מעט מתפוח הגריר

יהיה ה כב כך שמוט הגרירהצב את הר¿

ך.כב לערכז הרביל למרמק

בור  (חיCoupling up a trailerתפקוד 

גרור)
,COMAND באמצעות בקר בחר סמל ¿

כתראה הוראות הפעלה נפרדות עבור מער

COMAND Online.

 נבחר. כעתCoupling up a trailerהתפקוד ¿

חק מתייחסים לעצמיםמפרטי מר

ה.הנמצאים בגובה של תפוח הגריר

סע לאחור בזהירות, שנקודות של סייען¿

ה )איור) נמצאים בכיווןאיתור של מוט גריר

ה.מוט הגריר

ה מגיעסע לאחור בזהירות עד שמוט הגריר¿

.לקו הנחיה אדום 

ה לקו הנחיהחק בין מוט הגרירכעת המר

ך. לער’אדום הוא 0.30 מ

. עמוד 294)«(חבר גרור ¿

ה.הקווים מוצגים בגובה של התקן הגריר

חבהתפקוד תצוגת זווית ר

רות של מבט על גרורסמל עבור הגד
הסייען איתור של מוט גריר

ה)תפוח גריר

 מתפוח’חק כ�0.3 מקו הנחיה אדום במר

ההגריר

רות מסך מלא עם תמונהסמל להגד
ממצלמת נסיעה לאחור

ה פרקטרוניקתצוגת אזהר

«(כב מצויד בפרקטורוניק והתפקוד פעיל הר

 בתצוגת, תצוגות אזהרות עמוד 249)

COMAND.גם פעילות או נדלקות בהתאם  

פרקטרוניק מוצגת כך:

ב סמלביכסוגריים אדומים או צהובים ס£

כב במבט על במצב מסך מפוצלהר

או
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כת סייען עירנות נהג  מער

מההקד

כת סייען עירנות נהג מסייעת לך בנסיעותמער
ארוכות ומונוטוניות לדוגמה, על כבישים מהירים

בין 80או בין�עירוניים. הוא פעיל במהירויות ש
קמ“ש ל� 180 קמ“ש.

אם סייען עירנות נהג  מגלה  סימני עייפות או
חוסר ריכוז אצל הנהג, הוא מציע לעשות

הפסקה בנסיעה.

הערות בטיחות חשובות

בד. הוא עשויסייען עירנות נהג הוא כלי עזר בל
לגלות את עייפותך או את חוסר הריכוז שלך
מאוחר מדי או לא לגלותם כלל. הוא אינו תחליף

למנוחה בזמן ולעירנות הנהג.

תפקוד סייען עירנות נהג מוגבל ותיתכן השהייה
באזהרות או אי הופעתן כלל במצבים הבאים:

משך הנסיעה אינו עולה על 30 דקות£

ך משובשתרתנאי כביש גרועים, לדוגמה ד£
עם בליטות ובורות

רוח צד עזה£

בי עם מהירויותסגנון נהיגתך נהייה ספורטי£
פנייה גבוהות או שיעורי האצה גבוהים.

בה במהירות נמוכהאתה נוהג בתדירות ר£
מ� 60 קמ“ש או גבוהה מ� 200 קמ“ש

סייען ההיגוי של דיסטרוני פלוס פעיל£

הזמן לא כוונן נכון£

 במצבי נהיגה פעילים, לדוגמה, כאשר אתה£
בים או משנה את מהירותמחליף נתי

הנסיעה.

סייען עירנות נהג  מתאפס ומתחיל להעריך את
סימני העייפות שלך מחדש בהמשך נסיעתך אם:

אתה מדומם את המנוע£

ת הבטיחות שלךאתה משחרר את חגור£
ופותח את דלת הנהג כדי שיתחלפו נהגים

או כדי לעשות הפסקה.

אתה יכול להציג את מידע המצב הנוכחי

כב.ב הר במחש עמוד 314)«(בתפריט סיוע 

סייען עירנות נהגפית לבחר תצוגת גר¿

 עמוד 313).«(כב ב הרבאמצעות מחש

המידע הבא מוצג:

ך הנסיעה מאז ההפסקה האחרונהאור£

סייען עירנותבעת על ידי מת הערנות הנקר£

מות, מוצגת בתצוגת סרגל בחמש רנהג 

מגבוה לנמוך.

 אינו יכול להעריך אתסייען עירנות נהגאם £

ה,מת הערנות ולא יכולה להפיק אזהרר

מת עירנות של רהגוצת

בקצה הימני התחתון כסוגריים אדומים או£
כב  במצב מסך מלאב סמל הרביצהובים ס

ה גם למצלמהבחירמצב מסך מלא ניתן ל
מיתהקד

לדוגמה, בחר את התצוגה בעת נהיגה מיציאה
והתצוגה של תנועה חוצה היא מוגבלת.

360°הפסקת תצוגת מצלמת 

כב עובר את המהירות של 30מיד בעוד הר
קמ“ש שהתפקוד פעיל, התפקוד נכבה. התצוגה

360°שהייתה פעילה לפני השימוש במצלמת  

תופיע שוב על המסך. באפשרותך אף לעבור
על הצג ה בסימן תצוגה באמצעות בחיר

 לאישור.COMANDולחיצה על בקר 

כת המצלמות מופסקת אםפעולתה של מער
.Pת את בורר ההילוכים למצב העבר
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כת סייען עירנות נהגהפעלת מער

ךרב הדהפעל את סייען עירנות נהג במחש
 עמוד 316).«(

מת הערנות של הנהגכת קובעת את רהמער
רות שנבחרו:כתלות בהגד

 הרגישות שעל (מצב רגיל):Standardנבחר 
ת לרגיל.רכת את הערנות מוגדפיה קובעת המער

הרגישות (מצב רגיש): Sensativeנבחר 
מת הערנותמה גבוהה יותר. רת לררמוגד

כת סייען עירנות נהגהמזוהה על ידי מער
ם יותר.מותאמת והנהג מוזהר מוקד

כאשר סייען עירנות נהג מופסק, הסמל 
ב תכליתית מופיעים בתצוגה הרOFFוסימון 

פית של הסייען בעת שהמנוע פועל.בתצוגת הגר

לאחר שהופסקה פעולתו של סייען עירנות נהג,
ממת המנוע.היא תחודש אוטומטית לאחר הד

ה האחרונהבחירת תואמת להרגישות הנבחר
שהופעלה (רגיל/רגיש).

ב תכליתיתאזהרות בתצוגה הר

אם  מזוהים עייפות או חוסר הריכוז גובר, מופיעה
:Attension Asistב תכליתית: ה בתצוגה הראזהר

Take a break!.(סייען עירנות: צא להפסקה) 

ב תכליתית,בנוסף להודעה המוצגת בתצוגה הר
ה.יישמע צליל אזהר

ך בצע הפסקה.ת הצורבמיד¿

 לאישור ההודעה.לחץ על לחצן ¿

דירות בזמןבנסיעות ארוכות, בצע הפסקות ס
ואפשר לעצמך מנוחה נכונה. אם אינך לוקח

הפסקה וסייען עירנות נהג מגלה עדיין עייפות
או חוסר ריכוז הולך וגדל, ניתן לראות הודעת

ה נוספת לאחר 15 דקות לכל הפחות.אזהר
ם לאחר הפסקה, רקה תופיע כה מוקדאזהר

ת עירנות נהג עדיין מגלהאם סייען שמיר

  סייען הגבלת מהירות

הערות כלליות

סייען הגבלת מהירות מציג את המהירות

ת ומגבלות עקיפה לנהג בלוחבית המותרהמר

המחוונים. נהיגה לקטע כביש בכיוון לא נכון

ה. סייען הגבלת מהירות מזההתפעיל אזהר

כת המצלמה תמרורים באמצעות מער

מית. הנתוניםבקצה העליון של השמשה הקדש

כתותקנות התנועה הכלליות השמורות במער

ביעת מגבלתהניווט משמשות גם הן לק

המהירות.

כב,אם תעבור על פני תמרור הרלוונטי לר

כן התצוגה של מגבלות המהירותתעוד

ומגבלות העקיפה.

כנת ללא תמרור נראה לעיןהתצוגה גם מתעד

אם:

כב משנה כביש (יציאה מכביש מהיר אוהר£

מחלף)

מגיעים לגבול של עיר או כפר ששמור£

במפה הדיגיטלית

כת (מערSystem passiveתוצג הודעה 

בית).  לדוגמה אם אתה נוהג במהירותפסי

שמתחת ל�60 קמ“ש או מעל 200

קמ“ש.

סממנים של עייפות ושל חוסר ריכוז.

ב�תכליתית,אם הודעה מופיעה בתצוגה הר
 מבצעת חיפוש של תחנתCOMANDכת מער

דלק/רענון הקרובה. לאחר שתבחר תחנת דלק
,יתחיל הניווט אליה. ניתן להפעיל את התפקוד

.COMANDכת הזה או לנטרל אותו במער
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הפעלה של סייען הגבלת מהירות

הפעל את סייען הגבלת המהירות¿

 עמוד 315).«ך (רב הדבאמצעות מחש

אם הפעלת את התצוגה של סייען הגבלת

הך, תקנות התעבוררב הדהמהירות במחש

(הגבלות מהירות ומגבלות עקיפה) מוצגים בלוח

המחוונים.

ת פעילה גםגוי נשארת נסיעה בכיוון השאזהר

אם הופסק התפקוד.

תצוגה בלוח המחוונים

הגבלת מהירות עם מגבלות עקיפה

זוהה על ידי המצלמההתמרור האחרון ש£
לא חזר על עצמו

אם עוברים על פני תמרור המסמל קצה איסור
(מגבלת מהירות או עקיפה), התמרור מוצג

ה הישימהבמשך חמש שניות. תקנת התעבור
מופיעה בלוח המחוונים.

המצלמה גם מזהה תמרורים עם מגבלה
המצוינת על ידי תמרור נוסף (לדוגמה כביש

רטוב).

התמרורים מוצגים עם המגבלות רק אם:

בת יחד עםה מחייתקנת התעבור£
המגבלה, או

בועסייען הגבלת מהירות אינו מסוגל לק£
האם המגבלה תקפה

אם סייען הגבלת מהירות אינו מסוגל לזהות
ת משום מקורבית המותראת המהירות המר

מידע זמין, לא תוצג מגבלת מהירות בלוח
המחוונים.

סייען הגבלת מהירות אינו זמין בכל הארצות.
מוצג במד המהירות. ה זה, הסמל במקר

הערות בטיחות חשובות

בד ולאסייען הגבלת מהירות הוא כלי עזר בל
תמיד עשוי לגלות תמרורי הגבלת מהירות

ועקיפה.

לתמרורים יש תמיד עדיפות על פני  התצוגה
של סייען הגבלת מהירות.

כת עלולה לא לתפקד במקרים הבאים:המער

ב שלג,בתנאי ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזותם, ערגש

ת“ לדוגמהאם המצלמה ”מסתנוור£
מהשמש או מהתנועה הבאה לקראתך

פלת אומית מלוכלכת, מעורהשמשה הקד£
בקה ליד המצלמהמכוסה למשל במד

 אם תמרורי התנועה מכוסים לדוגמה,£
בלכלוך, שלג או עצים.

אם תמרורי התנועה אינם מוארים באופן£
מספק.

אם קיימים תמרורי תנועה לא ברורים, למשל£
ביםסמוך לאתרי בניה או בכבישים עם נתי

בים.ר

חובות הדיגיטלית שלהמידע במפת הר£

כת הניווט אינה נכונה או אינהמער

כנת.מעוד

ת היא 60 קמ“ש בית מותרמהירות מר

וישנה מגבלת עקיפה.
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מגבלת מהירות עם מגבלה לא ידועה

תבית מותרמהירות מר

םכב שעבורת לכלי רבית מותרמהירות מר

תקפה המגבלה בתמרור הנוסף

תמרור נוסף של מגבלה לא ידועה 

ת היא 80 קמ“שבית מותרמהירות מר

ומגבלת מהירות של 60 קמ“ש תקפות עם

מגבלה לא ידועה.

מגבלת מהירות בכביש רטוב

תבית מותרמהירות מר

תמרור נוסף של תנאי כביש רטוב

ת של 80 קמ“ש  תקפהבית מותרמהירות מר

אם בכביש רטוב ובעת שסייען הגבלת מהירות

בע שיש לציית למגבלה.ק

סיום איסור עקיפה

.ת היא 60  קמ“ש בית מותרמהירות מר

. תמרוראזור העקיפה אינו בתוקף יותר 

מגבלת עקיפה עם קו מוחק מוצג למשך

חמש דקות

סיום מגבלת המהירות

.מגבלת המהירות אינה תקפה יותר 

היחידות למגבלת המהירות (קמ“ש)

ך כללרבה אתה נוהג. בדתלויות בארץ ש

ה אינן מוצגות על התמרוריחידות המדיד

ולא בלוח המחוונים, אבל יש להביא אותן

ביתה על מהירות מרבון בעת הקפדבחש

ת.מותר
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גוי)ת כיוון נסיעה שאין כניסה (אזהר

תה בלוח המחוונים (אזהרהודעת אזהר

נסיעה בכיוון לא נכון).

אם אתה עובר על פני תמרורי אין כניסה או מעגל

ה מוצגת בלוח המחוונים,תנועה, הודעת אזהר

אם סייען המהירות מגלה שאתה נוהג נגד כיוון

ה צלילי. עליךהתנועה. יישמע גם אות אזהר

בדוק מיד את כיוון נסיעתך כדי למנוע סכנה לךל

ך.רולמשתמשים אחרים בד

סייען ראיית לילה פלוס

הערות כלליות

ומכשולים אפשריים. אם התפקוד של זיהוי הולכי
כתהרגל פעיל, הולכי הרגל שמזוהים במער

ת קטנותמודגשים בצבע עם פינות מסגר
בתצוגה של סייען ראיית הלילה פלוס.

עין אנושית לא מסוגלת לראות אור אינפרא�
אדום, ולכן הוא אינו מסנוור אנשים. לפיכך,
סייען ראיית לילה פלוס יכול להישאר פעיל

כבים בכיוון הנגדי.גם אם יש תנועת ר

בת בסורגמשול מית כמו כן, מצלמה תר
ת לזהות הולכי רגל ובעליהמצנן. המצלמה עוזר

חיים. הקפד על הוראות הניקוי של המצלמה
 עמוד 700).«מית (התר

הערות בטיחות חשובות

בד ואינוסייען ראיית לילה פלוס הוא כלי עזר בל
תחליף לריכוז בנהיגה. אל תסמוך על תצוגת

כבחק מהרהסייען. באחריותך לשמור מר
כב ובלימה בזמן. נהגשלפניך, על מהירות הר

בזהירות ותמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך
ך והתנועה.רלתנאי הד

כת או שהיא עשויהתיתכן תקלה במער
להפסיק לתפקד במקרים הבאים:

פל אום, ערראות לקויה בגלל שלג, גש£
ססר

מית מלוכלכת, מכוסההשמשה הקד£
בקה באזור המצלמהבאדים או במד

מית בסורג המצנןאם המצלמה התר£
מלוכלכת או מכוסה באדים או בחומר אחר

בעיקולים, בראשי גבעות או בירידות£

ה חיצונית גבוההבטמפרטור£

סייען ראיית לילה פלוס אינו יכול להציג
כב אומכשולים שנמצאים ישירות לפני הר

בצדדיו.

ייתכן כי מכשולים או חפצים אחרים יודגשו
ביחד עם הולכי רגל או בעלי חיים.

ה של הפנסים הראשיים, סייעןבנוסף על התאור
ה אינפרא�ראיית לילה פלוס משתמש בתאור

של ך. המצלמה ראדומה כדי להאיר את הד
סייען ראיית לילה פלוס קולטת את האור
האינפרא�אדום ומציגה תמונה חד�גונית

ךרב�תכליתית. התמונה מציגה דבתצוגה הר
ת בפנסים הראשיים. התצוגה הנ“לשמואר

ךרת לך לראות בזמן את המשך הדמאפשר
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זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים

הערות כלליות

יהוי של הולכי רגל ובעלי חיים עשוי להיות לקויז
או להפסיק לתפקד אם:

הולכי רגל או בעלי חיים מוסתרים בחלקם£
כבאו במלואם בחפצים אחרים כגון כלי ר

חונים

הצללית של הולך הרגל או של בעל החיים£
בתצוגה של סייען ראיית לילה פלוס אינה
מלאה או משובשת בגלל החזרות אור חזקות

ביןאין ניגוד בין הולכי רגל ובעלי חיים ל£
בהביהס

כת המצלמות אינה מזהה הולכי רגלמער£
בתור אנשים בגלל ביגוד מיוחד או בגלל

חפצים אחרים

הולכי רגל אינם במצב זקוף, כלומר הם£
בים או שוכביםבים, מתיישיוש

בעלי חיים אינם מזוהים בשל גודלם או£
תםצור

זיהוי הולכי הרגל ובעלי החיים מנוטרל
בוי. תפקוד הזרקור וכיC° 32ה מעל בטמפרטור

עילים יותר.מושהה לא פ

זיהוי הולכי רגל

תצוגה של סייען ראיית לילה פלוס
כת מוכנה לזיהוי פעיל של הולכיסימן שהמער

רגל

הדגשה

כתהולך רגל מזוהה במער

סייען ראיית לילה פלוס יכול לזהות הולכי רגל

ת מאפיינים טיפוסיים כגון קווי המתאר שלבעזר

ם העומד זקוף.בה של אדהגוף ויצי

תפקוד הזיהוי מופעל אוטומטית אם:

סייען ראיית לילה פלוס מופעל£

מהירותך עולה על 10 קמ“ש£

חשוך£

 בתצוגה.אם תפקוד הזיהוי פעיל, יופיע הסימן 

.ת אנשים שזוהו מודגשים באמצעות מסגר

בך,אם תפקוד הזיהוי הדגיש הולך רגל לתשומת ל

מית כדי להעריך אתהבט מעבר לשמשה הקד

חקהמצב. על הצג לא ניתן להעריך נכון את המר

האמיתי עד להולכי רגל או מכשולים.

זיהוי בעלי חיים

ניתן לזהות בעלי חיים במצבים הבאים:

חושך£

מחוץ לאזורים בנויים£

.C° 32ה החיצונית מתחת ל הטמפרטור£

סייען ראיית לילה פלוס מסוגל לזהות בעלי חיים

גדולים כגון איילים, פרות או סוסים באמצעות

מאפיינים טיפוסיים שלהם.

כת אינה מזהה:המער

בים וחתוליםבעלי חיים קטנים יותר כגון כל£

הבעלי חיים שהצללית שלהם אינה ברור£

לאחר שזוהו מסומנים בעלי חיים בפינות

ת צבעוניות קטנות. להבדיל מזיהוי הולכימסגר

ב�רגל, אין סימן מוכנות נפרד בתצוגה הר

תכליתית.
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הפעלה ונטרול של סייען ראיית לילה

תנאי הפעלה

באפשרותך להפעיל את סייען ראיית הלילה
אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 עמוד 197) או«ההצתה מופעלת (£
המנוע מותנע.

.או  ה נמצא במצב מתג התאור£

בהילוך נסיעה לאחור לא משול£

הפעלה של סייען ראיית לילה פלוס

.לחץ על לחצן ¿

ב�תצוגת הסייען מופיעה בתצוגה הר
תכליתית.

אור אינפרא�אדום בפנסים הראשיים נדלק
בחושך רק במהירות העולה על 10 קמ“ש.

ה הראייה שלך אינו מלאבר ששדפירוש הד
בדוק שסייעןבמצב נייח ושאין באפשרותך ל

ראיית לילה פעיל. האור האינפרא�אדום
נכבה במהירות מתחת ל�5 קמ“ש. התמונה
של סייען ראיית לילה מוצגת עד שתבטל

.אותה באמצעות לחיצה על לחצן 

בוי אוטומטי מושההכי
Night View Assistבחור אופציה באפשרותך ל

Automatic activationהפעלה אוטומטית של) 
ך פריט הסייען. תפקודרסייען ראיית לילה) ד

החיפוש של הולכי רגל ושל בעלי חיים נשאר פעיל
אפילו אם סייען ראיית לילה אינו מוצג. בחושך
במהירות מעל 60 קמ“ש תמונה של סייען ראיית

ב�תכליתיתלילה מוצגת אוטומטית בתצוגה הר

כת מזהה הולך רגל או בעל חיים.ע שהמערברג

Automaticבתפריט העזר בחר אופציה ¿
delayed switch-off of Night View Assist

Plusבוי אוטומטי מושהה של סייען ראיית (כי
 עמוד 315).«לילה פלוס) (

נטרול של סייען ראיית לילה פלוס

.לחץ על לחצן ¿

ב�תצוגת הסייען נעלמת מהתצוגה הר
תכליתית. סייען ראיית לילה מנוטרל.

תפקוד הזרקור

הערות כלליות
בתנאים מסוימים תפקוד הזרקור משתמש
בפנסים הראשיים כדי להבהב אל הולכי רגל

שזוהו.

תפקוד הזרקור פעיל אם:

זיהוי הולכי רגל פעיל£

ך לא מואריםרפני הד£

כב 60 קמ“ש לפחותמהירות הר£

 עמוד«תפקוד “סייען אור גבוה מותאם“ (£
159) או תפקוד “סייען אור גבוה מותאם

פלוס“ מופעלים

בדתפקוד הזרקור לא פעיל או פעיל חלקית בל
אם:

אתה נוהג בעיר£

כב שנוסע בכיווןישנם הולכי רגל באזור הר£
כב שלפניךהנגדי או באזור הר

הפעלה של תפקוד הזרקור
זיהוי הולכי רגל ותפקוד הזרקור פועלים ברקע.
אם מתקיימים התנאים המקדימים, תפקוד

בצעהזרקור משתמש בפנסים הראשיים כדי ל
בעה הבהובים קצרים אל הולך הרגל שזוההאר

ך או בסמוך אליהם.רעל פני הד

ה בחר את תפקוד הזרקורבתפריט התאור¿
 עמוד 317).«של סייען ראיית לילה (

.םייחה יבעל לא בהבהמ וניא רוקרזה דוקפת

S-235-300 17/06/14, 6:44 PM271



עניינים לפי  א�ב

272

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

כות נהיגהמער

פיקהתצוגה בסייען גר

פית מצביעבתצוגה הגר סמל של הולך רגל 

על מצבו של תפקוד הזרקור. אם הסמל לא

ממולא, התפקוד מופעל. אם הסמל ממולא,

מתקיימים התנאים להפעלת תפקוד הזרקור.

פיקהתמונה בסייען גר

ךרב הד. במחשAssistבחר תפריט ¿

 עמוד 313).«(
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  חבילת סייען נהיגה פעילה

הערות כלליות

חבילת סייען נהיגה פעילה כוללת את דיסטרוניק
 עמוד 231), סייען שטחים מתים פעיל«פלוס (

 עמוד 276).«ב פעיל (ת נתיוסייען שמיר

סייען שטחים מתים פעיל

הערות כלליות
סייען שטחים מתים פעיל מפקח על אזורי

כבך שאינם נראים לנהג באמצעותהצדדים של ר
שני חיישני רדאר רוחביים הפונים לאחור. נורית

ה במראה החיצונית מושכת את תשומתאזהר
כבים שהתגלו באזור המפוקח.בך לרל

אם תפעיל את פנסי האיתות המתאים באותו
תבל גם אזהרב, תקזמן כדי לאותת על שינוי נתי

מית מכוסה באדים.הצד הפנימי של השמשה הקד

 עמוד 700).«(קפל את כיסוי המצלמה ¿

מית.הפשר את השמשה הקד¿

ח.מית מכוסה בקרהשמשה הקד

 עמוד 180).«(מית הפשר את השמשה הקד¿

חים לכלוך עליה.מית מורמגבי השמשה הקד

 עמוד 164).«(החלף את להבי המגבים ¿

חיצהכב נוקה במתקן הרמית אחרי שהרישנן מריחות על השמשה הקד

האוטומטי.

 עמוד 697).«(מית נקה את השמשה הקד¿

ה הראיה של המצלמה.מית מפגיעת אבן בשדם נזק לשמשה הקדנגר

מיתהחלף את השמשה הקד¿

המצלמה האינפרא�אדומה בסורג המצנן מלוכלכת.

כה ובמים כדי לנקות את המצלמה.השתמש במטלית ר¿

תקלות עם סייען ראיית לילה

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�            תקלה             סי

ה באיכותיריד

התמונה של סייען

ראיית לילה פלוס.

תפקוד הזיהוי של

הולכי רגל או בעלי

חיים אינו זמין.

התנגשות חזותית וקולית. אם מתגלית סכנה
של התנגשות צדדית, בלימה מתקנת עשויה
לסייע לך להימנע מתאונה. סייען שטחים מתים
פעיל מעריך את השטח הפנוי בכיוון הנסיעה
בובצדדים לפני ביצוע פעולת בלימה תיקון נתי

ם כך סייען שטחים מתים פעיל עושהנסיעה. לש
מיים.שימוש בחיישני רדאר קד

סייען שטחים מתים פעיל מסייע לך ממהירות
של 30 קמ“ש.

הערות בטיחות חשובות

סייען שטחים מתים פעיל הוא רק אמצעי עזר
ואינו תחליף לערנות הנהג.

S-235-300 17/06/14, 6:44 PM273



עניינים לפי  א�ב

274

ה
ני

ח
 ו

ה
יג

ה
נ

כות נהיגהמער

ה אזהר  

ה אזהר  
כב אם:ב לכלי רסייען שטחים מתים פעיל לא יגי

חק קטן, ולאחר מכן הםעוקפים במר£
נכנסים לשטח מת.

עה והעקיפהאם ההבדל במהירות ההג£
גדול מדי

כתוצאה מכך, סייען שטחים מתים פעיל עלול
ב במצבים אלה.לא לתת אזהרות ולא להתער

קיימת סכנה של תאונה.

ךרב למצבי התנועה והדב היטתמיד שים ל
כב.חק בטוח בצדי הרושמור מר

חיישני רדאר

ביםיישני סייען שטחים מתים פעיל משולח
מי והאחורי ומאחורי מכסה סורגבפגושים הקד

המצנן. וודא שהפגושים וסורג המצנן נקיים
ח או בוץ סמוך לחיישנים. אסורמלכלוך, קר

שחיישני הרדאר האחוריים יהיו מכוסים, לדוגמה
על ידי מנשא אופניים או מטענים תלויים מעל.

ה שלה או במקרה של התנגשות חמורבמקר
בדוק את תפקוד חיישנינזק לפגושים, דאג ל

כז שירותהרדאר במוסך מוסמך, לדוגמה במר
ת סייעןס מטעם כלמוביל בע“מ. אחרמרצד

כה.שטחים מתים פעיל עלול לא לפעול כהל

כתטווח יעילות המער

סייען שטחים מתים פעיל מפקח על אזור של
כבך,כבך וסמוך ישירות לרעד 3.0 מ‘ מאחורי ר

כפי שמוצג בתרשים.

כת עלולה להשתבש או לאפעולת המער
לתפקד, אם:

החיישנים מלוכלכים או חסומים.£

ב שלג,קיימת ראות גרועה, לדוגמה עק£
פל או התזות מים.ם, ערגש

כב באזור המפוקח יזוהו באיחור או לאכלי ר
יזוהו כלל.

סייען שטחים מתים פעיל עלול לא לגלות כלי
כב צרים, כגון אופנועים או אופניים, אור

לגלותם רק מאוחר מדי. הוא אינו מסוגל לגלות
חק קטן,כב שאתה עוקף אותם במרכלי ר

ולאחר מכן הם נכנסים לשטח מת.

כת לא תהיהבים צרים, ייתכן והמעראם הנתי
ב מאחוריו.ב סמוך לנתימסוגלת להבדיל בין נתי

חוקב הרכב בנתיבה זו ייתכן שיצוינו כלי רמסי
ב.כז הנתיב במריותר, בפרט אם הם נוהגים לר

כב נוסעים בקצהזה עשוי לקרות כאשר כלי ר
ב שלהם.הנתי

כת:בעה של המערב טעק

גויות, כאשר נוהגיםעשויות להופיע אזהרות ש£
ב מוצקיםסמוך למעקי בטיחות או גבולות נתי

דומים.

סייען שטחים מתים פעיל אינו יכול לגלות את כל
ך. קיימת סכנהרמצבי התנועה וכל משתמשי הד

של תאונה.

כב בינךחק בצדי הרודא תמיד כי יש מספיק מר

ך אחרים או מכשולים.רבין משתמשי דל
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התצוגת אזהר

סייען שטחים מתים פעיל אינו מתפקד
במהירויות נמוכות מ�30  קמ“ש. אינך מוזהר

כב באזור המפוקח.מכלי ר

כב בתוך טווח הפיקוח של סייעןאם התגלה ר
 קמ“ש,30שטחים מתים במהירויות  שמעל 

בצד המתאים תידלק באור ה נורית האזהר
כב נכנסה זו תופק תמיד כאשר ראדום. אזהר

לטווח הפיקוח של השטח המת, מאחור או
הכב, האזהרמהצד. כאשר אתה עוקף ר

מתבצעת רק אם ההבדל במהירויות הוא פחות
מ�12  קמ“ש.

ב הילוך נסיעה לאחור, לא יפעל סייעןאם תשל

שטחים מתים פעיל.

ה מותאמותהבהירות של נוריות האזהר

בתן.ביאוטומטית לאור בס

אזהרות התנגשות חזותיות וקוליות
כאשר אתה מפעיל את מחווני הכיוון המתאימים

כב בצד בטווח המפוקחבים, ומתגלה רלשינוי נתי
בלשל סייען שטחים מתים פעיל, אתה מק

ת התנגשות חזותית וקולית. אתה תשמעאזהר

אדומה ה ה כפול, ונורית אזהרצליל אזהר
תהבהב. אם מחווני הכיוון מוסיפים לפעול, כלי

כב שהתגלו מצוינים באמצעות הבהוב נוריתר

ה נוספים.ר אין צלילי אזה.ה אדומה אזהר

בהפעלת בלמים לתיקון נתי

אם סייען שטחים מתים פעיל מזהה סכנה של

בפגיעת צד, מתבצעת בלימה לתיקון נתי

תה לעזור לך למנוע התנגשות.שמטר

ה אזהר  
תפקוד בלימה לתיקון מסלול אינו יכול למנוע

תמיד תאונה. קיימת סכנה לתאונה.

תמיד בצע תמרוני היגוי, בלימה והאצה בעצמך,
בייחוד אם סייען שטחים מתים פעיל מזהיר

אותך או מבצע פעולת בלימה לתיקון מסלול.

חק בטוח בצדדים.שמור תמיד על מר

ה אם מתבצעת בלימת תיקון, נורית אזהר

המהבהבת במראה החיצונית ונשמע צליל אזהר

ב�תכליתיתכפול. בנוסף, תופיע בתצוגה הר

 המדגישה את הסכנה של התנגשותתמונה 

צד.

אזהרות עלולות להיפסק בעת נהיגה במשך£
כב ארוכים, לדוגמהזמן ממושך לצד כלי ר

משאיות.

התצוגת אזהר

לאחר הפעלתו של סייען שטחים מתים פעיל,

גלי רדאר אפורים המפוזרים מאחור מופיעים

ב�כב בתצוגת עזר של התצוגה הרבצמוד לר

תכליתית. במהירות מעל 30 קמ“ש ישתנה צבע

. סייען שטחים מתיםהגלים מאפור לירוק 

מוכן לפעולה.
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כת עשויה לגלות סכנתבמקרים נדירים המער
בלום אתהתנגשות כאשר היא לא קיימת, ול

כב בשוגג. אתה יכול להפסיק את פעולתהר
בלימה לתיקון מסלול בכל עת אם תבצע פעולת

ת קלה או תאיץ.היגוי נוגד

הפעלת בלימה לתיקון מסלול זמינה בטווחי
מהירות של 30 קמ“ש עד 200 קמ“ש.

הפעלת בלימה לתיקון מסלול התואמת לתנאי
הנהיגה, עשויה להתבצע או לא תתבצע כלל,

אם:

כב או מכשולים, לדוגמה מעקיישנם כלי ר£
כבך.בטיחות, משני צדי ר

ב קרוב מדי מהצד.כב מתקרר£

בי עםאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£
מהירות פניות גבוהה.

אתה בולם או מאיץ בעוצמה£

®ESP בת, כגון כת בטיחות נהיגה מתערמער£

®PRE-SAFE.או 

.®ESPהופסקה פעולת ה�  £

התגלה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג פגום.£

הפעלת סייען שטחים מתים פעיל

 עמוד«וודא שסייען שטחים מתים פעיל (¿
ך.רב הד316) הופעל במחש

 במתג ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

במראות החיצונית תידלקנה ה נוריות האזהר
גלי רדאר אפוריםבאדום למשך כ� 1.5 שניות. 

כב בתצוגתהמפוזרים מאחור מופיעים בצמוד לר

ב�תכליתית.עזר של התצוגה הר

ת גרורגריר
באם אתה מחבר גרור, וודא שאתה מחבר היט

בר יכול להתבצעבורים החשמליים. הדאת החי
ת הגרור. פעולת סייעןבאמצעות בדיקת תאור

שטחים מתים פעיל מופסקת. נוריות החיווי
במראות החיצוניות נדלקות בצהוב וההודעה
Active Blind Spot Assist currently

unavailable See Owner‘s  Manualסייען) 
ע, ראה הוראותשטחים מתים פעיל אינו זמין כרג

ב תכליתית.הפעלה) מופיעה בתצוגה הר

ב פעילת נתיסייען שמיר

הערות כלליות

ב פעיל מפקח על האזור לפנית נתיסייען שמיר
ב תפקודית כבך, באמצעות מצלמה רר

מית.הממוקמת בחלק העליון של השמשה הקד
כבך גםאזורים נוספים מקדימה, מאחור ובצדי ר

כת חיישן הרדאר.מפוקחים באמצעות מער

ב עלב פעיל מגלה סימוני נתית נתיסייען שמיר
ב שלאהכביש, ומזהיר אותך לפני יציאה מהנתי

ה, פעולת תיקוןב לאזהרבכוונה. אם אינך  מגי
ב באמצעות הפעלת הבלמים יכולה להחזירנתי

ב המקורי.כב לנתיאת הר

ה בתפריטת מדיד בתור יחידkmאם אתה בוחר 
Speed-/odometer: Display Unitיחידות) 

ךרב הדחק) במחשה במד מהירות / מד מרמדיד
ב מופעלת נתי עמוד 318), סייען פעיל לשמיר«(

החל ממהירות 60 קמ“ש. אם בתור יחידות
, טווח פעילותו של הסייעןmilesה נבחר מדיד

מתחיל ב�40 מייל לשעה.

הערות בטיחות חשובות

תאם לא תתאים את סגנון נהיגתך, סייען שמיר
ב פעיל אינו יכול להפחית את הסיכון שלנתי

תאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה. סייען
בון תנאיב פעיל אינו יכול לקחת בחשת נתישמיר

ב פעילת נתיך, מזג אוויר או תנועה. סייען שמיררד
הוא רק אמצעי עזר. אתה הוא האחראי הבלעדי

כב,כב שלפניך, למהירות הרחק מהרלמר
ב.ה על הנתיבלימה בזמן ולשמירל

ב פעיל אינו יכול לשמור אתת נתיסייען שמיר

ב באופן מתמשך.כב שלך בנתיהר
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ה אזהר  
ב פעיל אינו יכול תמיד לגלותת נתיסייען שמיר
ב.סימוני נתי

ב פעיל יכול:ת נתיבמקרים אלה, סייען שמיר

בצע פעולתלתת אזהרות בלתי נחוצות ול£
כב.ב של הרבלימה לתיקון נתי

בצע פעולת תיקון.לא להזהיר ולא ל£

קיימת סכנת תאונה.

ת לתנאי התנועהב מיוחדהקדש תמיד תשומת ל
בת נתיבך, בפרט אם סייען שמירושמור על נתי

בותך התרעות. הפסק את ההתערמפיק עבור
במצבי נהיגה לא קריטיים.

כת עלולה לא לפעול כראוי או לא לפעולהמער
ב:בכלל עק

ם,ב שלג, גשראות לקויה, לדוגמה עק£
פל או התזות מים.ער

כב הבאיםאור מסנוור, לדוגמה מכלי ר£
כבלקראתך, מהשמש, או אור חוזר מכלי ר

אחרים (לדוגמה, אם הכביש רטוב).

מית מלוכלכת, מכוסההשמשה הקד£
בתבקה למשל, בקרבאדים או מכוסה במד

המצלמה.

מי והאחורי אוחיישני הרדאר בפגושים הקד£
בסורג המצנן מלוכלכים, לדוגמה חסומים

על ידי שלג.

בך עבור אותו הנתירקיימים כמה סימוני ד£
ך כלל, לדוגמה באתריראו אין סימוני ד

בנייה.

ך שחוקים, כהים או מכוסים,רסימוני הד£
לדוגמה בלכלוך או בשלג.

כב לפניך קטן מדי, ולא ניתןחק לרהמר£
ך.רב כך לגלות את סימוני הדעק

ך משתנים במהירות, לדוגמהרסימוני הד£
בים חוצים זה אתבים, הנתיהתפצלות נתי

זה או מתמזגים.

ה ומתפתלת.ך צררהד£

ך.רישנם גוונים שונים של צל על הד£

ב הסמוך וסימוניכב בנתיאם לא מתגלה אף ר
ך הם מקוטעים, לא תתבצע פעולתרהד

ב.בלימה לתיקון נתי

ת רעידות בגלגל ההגהאזהר
מי עוברה כאשר גלגל קדעשויה להינתן אזהר

ה תינתן לך באמצעותב. האזהרמעל סימון נתי
רעידות לסירוגין בגלגל ההגה, למשך עד  1.5

שניות.

בפעולת בלימה לתיקון סטיה מהנתי
כבבות מסוימות, הרבך בנסיאם אתה יוצא מנתי

בלם קלות בצד אחד. פעולה זו מתוכננת לסייעיי
ב המקורי.כב לנתילך להחזיר את הר

ה אזהר  
ב אינה יכולה תמידפעולת בלימה לתיקון נתי

ב המקורי. קיימת סכנתכבך לנתילהחזיר את ר
תאונה.

תמיד  בצע פעולות היגוי, בלימה או האצה בעצמך,
ב מזהיר אותך אות נתיבייחוד אם סייען שמיר

ב.מבצע פעולת בלימה לתיקון נתי

בבעת שפעולת בלימה לתיקון סטיה מהנתי

במופיעה בתצוגה הר חשת, תצוגה מתר

ב מפחיתהתכליתית. פעולת הבלימה לתיקון נתי

כב.מעט את מהירות הר

בין 200 קמ“ש.תפקוד זה זמין בין 60 קמ“ש ל

כב חצהבצע בלימת תיקון לאחר שהרניתן ל

ב רציף או מקוטע.  לפני כן, ניתנתסימון נתי

ה באמצעות רעידות לסירוגין של גלגלאזהר
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ב בשניב עם סימוני נתיההגה. בנוסף לכך, נתי

ב להיות מזוהה.צדדיו חיי

ב מקוטעים, פעולתה שמתגלים סימוני נתיבמקר

ב יכולה להתבצע אם התגלהבלימה לתיקון נתי

כב הבאים יכוליםב הסמוך. כלי הרכב בנתיר

להשפיע על פעולת הבלימה: תנועה בכיוון הנגדי,

כבך.ביל לרכבים הנוסעים במקכבים עוקפים ורר

ב נוספת יכולהפעולת בלימה לתיקון נתי

בכבך חזר לנתילהתבצע רק לאחר שר

המקורי.

ב אם:לא תתבצע פעולת בלימה לתיקון נתי

אתה מבצע פעולות היגוי ברורות, בולם או£

מאיץ.

ה.אתה חותך פנייה בפנייה חד£

אתה מפעיל את מחווני הכיוון.£

בת, כגוןכת בטיחות נהיגה מתערמער£

,ESP®  PRE-SAFE® brakeאו סייען שטחים

מתים פעיל.

בי עםאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£

מהירות פניות גבוהה.

®ESPכת הופסקה פעולת מער£

.Dבת ההילוכים לא נמצאת במצב תי£

בורה, הותקן כראוי חיכבים עם וו גרירבר£
החשמלי לגרור.

ב שאתה נוהג בו.התגלה מכשול בנתי£

התגלה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג£
פגום.

ב פעילת נתיקיימת אפשרות שסייען שמיר
ך והתנועה. ניתן להפסיקריטעה בגילוי תנאי הד

פעולת בלימה בלתי נחוצה בכל זמן נתון, אם
אתה:

מבצע פעולת היגוי קלה בכיוון המנוגד.£

משתמש במחוון כיוון.£

בולם או מאיץ באופן ברור.£

ב מופסקת באופןפעולת בלימה לתיקון נתי
אוטומטי, אם:

בת, כגוןכת בטיחות נהיגה מתערמער£
,ESP®  PRE-SAFE® brakeאו סייען שטחים

מתים פעיל.

ך.רלא ניתן יותר לזהות את סימוני הד£

ב פעילת נתיהפעלת סייען שמיר

.לחץ על לחצן ¿

ב תכליתיתנדלקת. בתצוגה הר נורית חיווי 
Lane Keeping Assistתופיע הודעה 

activatedב מופעל). אםת נתי (סייען שמיר
מתקיימים כל התנאים, ייתכן כי יישמע צליל

בות בהיגוי.ה או תתבצע התעראזהר

.לחץ על לחצן להפסקת פעולה: ¿
בת נתיכבית. סייען שמיר נורית חיווי 

ב תכליתית תופיע הודעהמופעל. בתצוגה הר
Lane Keeping Assist deactivatedסייען) 

ב מופסק).ת נתישמיר

רטי או מותאםסייען סטנד
Assistanceב בתפריט ת נתיבחר סייען שמיר¿

 עמוד 317).«ך (רב הדבאמצעות מחש

רטית) או (סטנדStandardה רבחר הגד¿
Adaptive.(מותאמת) 

רטית לאה הסטנדרה בהגדלאחר הבחיר
ה אם:יתבצע רטט אזהר

ה זההפעלת את פנסי האיתות. במקר£
ה מושהית לזמן מה.האזהר

ABS, BASכות בטיחות כגון בות מערמתער£

.ESPאו 
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ה אזהר  

ה המותאמת, לא יתבצערה בהגדלאחר הבחיר
ה אם:רטט אזהר

ה זההפעלת את פנסי האיתות. במקר£
ה מושהית לזמן מה.האזהר

ABS, BASכות בטיחות כגון בות מערמתער£

.ESPאו 

אתה מאיץ חזק, כלומר משתמש£
בקיקדאון.

אתה בולם בחוזקה.£

ביים, כלומראתה מבצע תמרוני היגוי אקטי£
בך כדי לעקוף מכשול אוסוטה מנתי
ב מהר מאודמחליף נתי

אתה “חותך“ את הפנייה בעיקול חד.£

ך ובזמן אםה רק בעת הצורבל אזהרכדי לק
כת מזההב, המעראתה חוצה את סימון הנתי

תנאים מסוימים ומפיקה התרעה בהתאם.

מות, אם:ה מוקדאתה תחוש רעידות אזהר

בב אל הסימון החיצוני של הנתיתתקר£
בעיקול.

ה.ך מהיררחבים מאוד כמו בדך ררבי הדנתי£

ה רציףכת מזהה קו הפרדהמער£

ה מאוחרות אם:אתה תחוש רעידות אזהר

ך צרים.רבי הדנתי£

אתה חותך פינה בעיקול.£

ת גרורגריר
ת נכון אתבראם ברצונך לגרור גרור, וודא כי חי

בורבדוק את החיבור החשמלי. ניתן להחי
ת הגרור.באמצעות בדיקה של תאור

ברידיתהפעלה הי  

  נקודות שיש לזכור

הערות כלליות

הבת מנוע בעירברידית משלטכנולוגיה הי
פנימית חסכוני בדלק עם מנוע חשמלי עוצמתי.

ת באופן אוטומטי אתברידית בוחרכת ההיהמער

מצב ההפעלה היעיל ביותר לכל מצב נהיגה. נהג
כב באופן רגיל.בר

ברידית מכבה אתכת ההילחיסכון בדלק , המער
ה הפנימית לעתים קרובות ככלמנוע הבעיר

רישות הכוח הןהאפשר במהלך נסיעה, כאשר ד
כב. כאשרנמוכות. המנוע החשמלי מניע את הר

ה הפנימיתרישות הכוח הן גבוהות, מנוע הבעירד
כב נייח,מופעל, אפילו בעת נסיעה. כאשר הר

ךרך כלל כבוי. לכן בדרה הפנימית בדמנוע הבעיר
כלל המנוע אינו נמצא במצב סרק.

בה כגון התחלתלמשימות הדורשות אנרגיה ר
נסיעה והאצה, המנוע החשמלי מסייע למנוע

ה הפנימית באמצעות המתח האגורהבעיר
במצבר מתח גבוה. בנוסף, המתח משמש

חסלנהיגה חשמלית חלקית הפעלה של מד
כת החשמל 12 וולטקירור חשמלי ותמיכה במער

מתברידית תורכת ההיכב. באופן זה המערשל הר
תרומה מכרעת לחיסכון בצריכת דלק.

כב בעל הפעלהעיין בעצות לנהיגה בכלי ר
 עמוד 289).«ברידית (הי

RBSביתכת בלימה רגנרטי מער

אם אתה מסיר את רגליך מדוושת ההאצה בזמן
ת החשמל.נהיגה, מתחילה יציר

ם  (גנרטור)מנוע החשמלי מופעל כמחולל זר
כתבעת חנייה ובמהלך בלימה. המער

כבה אנרגיה קינטית של הרברידית ממירההי
ת אותו במצבר המתח הגבוה.לחשמל ואוגר

כב  עםעיין ב� ”הערות בטיחות חשובות“ בכלי ר
RBS ) ».(56 עמוד 

כב,אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהר

כב עשויהמנוע מותנע שוב באופן אוטומטי. הר

להתחיל לנוע. קיימת סכנת תאונות ופציעות.

כב, כבה תמיד אתאם ברצונך לצאת מהר

רות.רדכבך כנגד הידההצתה ואבטח את ר

  הערות בטיחות חשובות
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 נדלק בלוח המחווניםREADYאם החיווי הירוק 

כב נייח, הופסקה אוטומטית פעולתובעוד שהר

כבכות הרה הפנימית. כל מערשל מנוע הבעיר

נשארות פעילות. אם תסיר את רגליך מדוושת

Dבורר ההילוכים נמצא במצב הבלמים בעוד ש
כב עשוי להתחיל לנסוע באופן, הרRאו 

אוטומטי.

 שלREADYהקפד על ההערות על תצוגה 

 עמוד ECO start/stop )».(290התפקוד 

כב בעלי מנוע חשמלי מפיקים פחות רעשכלי ר

הכב בעלי מנוע בעירבנהיגה משמפיקים כלי ר

ך אחרים לארפנימית. לכן, ייתכן כי משתמשי ד

כבך במצבים מסוימים. לדוגמה,ישמעו את ר

ך אחריםרכבך, משתמשי דאם בעת החניית ר

לא רואים אותך.

ה זו דורשת ממך לאמץ סגנון נהיגה זהירעובד

ךרולצפות מראש אפשרויות שמשתמשי ד

כבך.אחרים יופתעו מר
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ברידיתכת הית מער  סקיר

משאבת ואקום חשמלית

כת החשמל במתח גבוהכבלים חשמליים למער

מצבר מתח גבוה

מצבר 12 וולט

כת קירור של מצבר מתח גבוהמער

ביתכת בלמים רגנרטימער

חס קירור חשמלימד

קירור של אלקטרוניקת חשמל

ת עם מנוע חשמליתמסור

)DC/DC או ממיר DC/ACאלקטרוניקת חשמל (ממיר 

ברידית. למידע נוסף על התקן הניתוק במתח גבוה,כת ההיבאפשרותך לנטרל ידנית את המער

 עמוד 55).«(ראה 
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 לוח מחוונים

 עמוד RBS )».(365ה של נורית אזהר

 עמוד 282).«(מנוע חשמלי: תצוגה חשמלית 

 עמוד 283).«(מת טעינה עבור מצבר מתח גבוה  תצוגה של ר

תצוגה חשמלית של מנוע חשמלי

תצוגה זו נמצאת בצדו הימני של לוח מחוונים.

הטעינה הנוכחית של מצבר המתח הגבוה

.מת הטעינה מוצגת באחוזים בתצוגה של ר

מת הטעינה הגבוהה של מצבר100% היא ר

המתח הגבוה.

ישנם שני אזורים נוספים משמאל ומימין לתצוגת

:מת הטעינה ר

):E-DRIVEנהיגה (  עד אזור £

  תצוגות והפעלה

ת נוזל הקירור שלתצוגה של טמפרטור

ה הפנימיתמנוע הבעיר

באפשרותך לקרוא לתצוגה הנ“ל באמצעות

ך.רב הדמחש

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

לקרוא לרשימת תפריטים.

 אולחץ על אחד מלחצני החצים ¿

 (שירות).Serviceבחור תפריט כדי ל 

 על גלגללאישור: לחץ על לחצן ¿

ההגה.

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן ¿

 (נוזל קירור).Coolantתצוגה 

S-235-300 17/06/14, 6:45 PM282



מפתח עניינים

283
ה

ני
ח

 ו
ה

יג
ה

נ
ברידית הפעלה הי

תצוגה מראה את התפוקה של המנועה
החשמלי, לדוגמה בזמן השימוש במנוע חשמלי

בנהיגה או במצב מגבר.

לאחר הפעלת המנוע, התצוגה נמצאת בגבול
גובר הלחץ על דוושת ככל ש.התחתון 

מהלר מה ההאצה, מתמלאת התצוגה מר
.

,לאחר שהתצוגה מגיעה לגבולה העליון 
ה הפנימית. אם התצוגהמופעל מנוע הבעיר

ואתה מסיר את בת לגבולה העליון מתקר
רגליך מדוושת ההאצה, התצוגה שוב מתרוקנת.

ה הפנימית לא מופעל. לפיכך,מנוע הבעיר
במהירויות נמוכות באפשרותך לשלוט בהנעה

חשמלית ולהשתמש רק בה לנהיגה.

טעינה):(  ו� אזורים £

תהתצוגה מראה את האנרגיה המשוחזר
ת במצבר המתח הגבוה בתור אנרגיהשנאגר

חשמלית.

,כאשר מגיעה התצוגה לגבול תחתון 
בי.בי המרמנוצל כוח הבלימה הרגנרטי

בות זאת מופעלים הבלמים המכניים.בעק

ךרב הדהפעלת מחש

כתאתה יכול להציג את מצב ההפעלה של המער
ב תכליתית ובתצוגתברידית בתצוגה הרההי

COMAND.

 , אתה יכול גם לקרוא לתצוגהCOMANDבתצוגת 
 עמוד«פית של צריכת הדלק וייצור החשמל (גר

.(287

מידע על הפעלה:

 עמוד 303).«ך (רב הדמחש£

£COMAND Online) ».(377 עמוד 

  תפריטים ותפריטי משנה

COMANDת תפריט משנה בתצוגת בחיר

 בבקר.לחץ על הלחצן  ¿

התפריט מופיע.

ם (זרEnergy Flowת תפריט בחירל¿
חשמל) סובב את הבקר ולחץ עליו.

ם החשמל.מוצג זר

 (צריכה)Consumptionת תפריט בחירל¿
סובב את הבקר ולחץ עליו.

תצרוכת דלק ואנרגיה חשמלית מופקת
מוצגות בתצוגה.

כדי לצאת מהתצוגה, לחץ על הלחצן ¿
על הבקר.

ם החשמל בתצוגהה של תצוגת זרבחיר
ב�תכליתיתהר

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿
לקרוא לרשימת תפריטים.

 אולחץ על אחד מלחצני החצים ¿
 (נסיעה).Tripבחור תפריט כדי ל 

 על גלגללאישור: לחץ על לחצן ¿
ההגה.

בחורכדי ל או  לחץ על לחצן  ¿
ם חשמל). (זרEnergy Flowתפריט 

ברידיים פעילים יודגשו בתצוגתבים היכיר
ם החשמל.זר

ב תכליתית ובתצוגתתצוגות בתצוגה הר
COMAND

הסקיר

ה פנימיתמנוע בעיר

מנוע חשמלי
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מצבר מתח גבוה

מת טעינה של מצבר מתח גבוהר

זרימת אנרגיה

ברידיים הפעילים מודגשים.בים ההיכיהר

זרימת האנרגיה מצוינת באמצעות חצים.

לחצים צבעים שונים בהתאם למצב

ההפעלה:

ירוק: שחזור אנרגיה£

בן: צריכת אנרגיה רגילהל£

תאדום: צריכת אנרגיה מוגבר£

ממת מנוע אוטומטיתהד

ה הפנימית והמנוע החשמלימנוע הבעיר

אינם פועלים. אין חצים המצביעים על זרימת

האנרגיה.

מצב הטעינה של מצבר מתח גבוה מוצג

 במתג ההצתה.2רק כשהמפתח הוא במצב 

כב נייחמנוע פועל בעוד שהר

כבה הפנימית פועל בעת שהרמנוע הבעיר

נייח. מצבר המתח הגבוה אינו נטען. מנוע

בה הפנימית מודגש בתצוגה הרהבעיר

COMANDתכליתית או בתצוגת .

כב נייחטעינה בעוד שהר

ה מניע את המנוע החשמלי.מנוע הבעיר

המנוע החשמלי מתפקד כאלטרנטור הטוען

את מצבר המתח הגבוה.

בן.החץ שמייצג את זרימת האנרגיה מוצג בל

ה הפנימיתנהיגה באמצעות מנוע הבעיר

כב.ה הפנימית מניע את הרמנוע הבעיר

בן.החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בל
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אם אתה לוחץ במהירות על דוושת ההאצה,

ההמנוע החשמלי מסייע למנוע הבעיר

הפנימית באספקת מומנט נוסף.

החצים של זרימת האנרגיה מוצגים באדום.

ה הפנימיתנהיגה באמצעות מנוע הבעיר

ומצב חידוש אנרגיה

ה הפנימיתנהיגה באמצעות מנוע הבעיר

הומצב הגבר

כב.ה הפנימית מניע את הרמנוע הבעיר

המנוע החשמלי מופעל כאלטרנטור, דוגמה

 עמוד«(מצב גלישה חשמלית ובעת בלימה 

תכב מומרהאנרגיה הקינטית של הר289). 

ת במצברלאנרגיה חשמלית ונשמר

המתח הגבוה.

החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בירוק.

ה הפנימיתנהיגה באמצעות מנוע הבעיר

תוך טעינת מצבר המתח הגבוה

כב.ה הפנימית מניע את הרמנוע הבעיר

ה הפנימית מניע גם אתמנוע הבעיר

המנוע החשמלי. המנוע החשמלי מתפקד

כאלטרנטור. מצבר המתח הגבוה נטען.

בן.החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בל

נהיגה באמצעות המנוע החשמלי

כב. מצבר המתחהמנוע החשמלי מניע את הר

הגבוה מספק למנוע החשמלי את המתח

החשמלי.

החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בירוק.
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המנוע החשמלי מופעל כאלטרנטור, לדוגמה

גלישה ובעת בלימה.

ת לאנרגיהכב מומרהאנרגיה הקינטית של הר

חשמלית. מצבר המתח הגבוה נטען.

החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בירוק.

תצוגת הטווח הכללי

נהיגה באמצעות המנוע החשמלי תוך

טעינת מצבר המתח הגבוה

הטווח המשוער מבוסס על סגנון הנהיגה

הנוכחי שלך.

 בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

לקרוא לרשימת תפריטים.

 אולחץ על אחד מלחצני החצים ¿

 (נסיעה).Tripבחור תפריט כדי ל 

 על גלגללאישור: לחץ על לחצן ¿

ההגה.

תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿

הטווח הכולל המשוער.
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הצגת צריכת דלק וייצור אנרגיה חשמלית

צריכת דלק
תאנרגיה חשמלית מיוצר

ך הממוצע בדקה.ף מייצגת הערה בגרכל עמוד

(מההתחלה) בתפריט From start ב נסיעהבמחשעשוי להיות שונה מזה ש מחוון צריכת דלק 

Trip.

 עמוד From start )».(305 ב הנסיעה כים מתאפסים ביחד עם מחשהערכים: לאיפוס ער

כדי להציג את מחוון הצריכה, בחר אותו באמצעות הבקר ולחץ לאישור.¿

עבור 15 הדקות ת והאנרגיה החשמלית המיוצר  מראה צריכת דלק COMANDתצוגת 

האחרונות של נסיעה.

  התנעת המנוע

READYמחוון 

 עמוד«(עיין בהערות על התנעת המנוע ¿

.(199

«(ה הפנימית התנע את מנוע הבעיר¿

כב מוכן לנסיעה לאחרהרעמוד 199). 

 ירוק או צהוב. READYשנדלק מחוון 

 READY, מחוון Mבתכנית נהיגה ידנית 

ב�תכליתיתמופיע בצהוב בתצוגה הר

 עמוד 288).«(

התנעה שקטה

כב מותנע בהפעלה חשמלית ללא מנועהר

רש עלה הפנימית. אם הכוח הנדהבעיר

ידי הנהג גבוה מהכוח שהמנוע החשמלי יכול

ה הפנימית.לספק, מופעל מנוע הבעיר

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים.¿
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ה החיצוניתהתנעה שקטה תלויה בטמפרטור
הת ההפעלה של מנוע הבעירובטמפרטור

הפנימית.
ברידית הופעלה, מחווןכת ההיאם המער

READY ירוק או צהוב נדלק בתצוגה 
,READYב�תכליתית. למידע נוסף על מחוון הר

 עמוד 290).«ראה (

  תחילת נסיעה

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿

לחוצה.

.R או Dהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

Apply brake to deselect Parkאם ההודעה ¿
(P) positionהפעל בלמים כדי לצאת ממצב) 

ב�תכליתית,) מופיעה בתצוגה הרPחניה 
ב יותר על דוושת הבלמים ובחרהפעל כוח ר

בת ההילוכים.את המצב הרצוי בתי

שחרר את דוושת הבלמים.¿

לחץ בזהירות על דוושת ההאצה.¿

למידע נוסף אודות ”תחילת נסיעה“
 עמוד 200).«(

  נהיגה

לחצן בורר תכניות

S ו�Eתכניות נהיגה אוטומטיות 

 כדי לשנות אתלחץ על לחצן בורר תכניות 

תכנית הנהיגה.

ב�ה תוצג בתצוגה הרתכנית הנהיגה שנבחר

תכליתית.

בחור בין מאפייני הנהיגהלחצן זה מאפשר לך ל

השונים.

נהיגה נוחה וחסכונית£

הנעה חשמלית מופעלת£

לעתים קרובות ככל האפשר

 זמיןECO start/stopתפקוד £

בית עםתכנית נהיגה ספורטי£

המצב הגבר

בד אינההפעלה חשמלית בל£

זמינה

 אינוECO start/stopתפקוד £

זמין

Eתכנית 

חסכונית

Sתכנית 

נהיגה

ביתספורטי

למידע נוסף על תכניות נהיגה אוטומטיות ראה

 עמוד 209).«(

תכנית נהיגה ידנית

,S ו�Eבנוסף לתכניות נהיגה אוטומטיות 

Mבאפשרותך להפעיל תכנית נהיגה ידנית 

ת הילוכים בגלגל ההגה.ת ידיות להעברבעזר

 באפשרותך להעביר הילוכיםMבתכנית ידנית 

ת הילוכיםבאופן ידני באמצעות ידיות להעבר

בגלגל ההגה. על בורר ההילוכים להיות במצב

Dבד אינה זמינה בתכנית. הפעלה חשמלית בל

.Mנהיגה ידנית 

הפעלה בעת השימוש במנוע חשמלי:

ת ההילוכיםמשוך את ידית העבר¿

 עמוד 209).«(השמאלית בגלגל ההגה 

ה הפנימית מופעל.מנוע הבעיר

 מופעלת זמנית.Mתכנית הנהיגה הידנית 

 מופיעים בתצוגהMההילוך הנבחר והאות 

ב�תכליתית.הר
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ה פנימית:הפעלה בעת נסיעה עם מנוע בעיר

ת ההילוכיםמשוך את ידית העבר¿
 עמוד 209).«השמאלית בגלגל ההגה (

 מופעלת זמנית.Mתכנית הנהיגה הידנית 
 מופיעים בתצוגהMההילוך הנבחר והאות 

ב�תכליתית.הר

 אינו זמין בתכניתECO start/stopתפקוד 
.Mהנהיגה הידנית 

עצות לנהיגה

עצות כלליות

כבחק בטוח מהרהג בזהירות ושמור על מרנ
שלפניך. הימנע מהאצות תכופות ופתאומיות וכן

מבלימות פתע.

במהלך נהיגה חשמלית חלקית, התחלת נסיעה
הוהאצה, המנוע החשמלי מסייע למנוע הבעיר

הפנימית.

בת ההילוכיםבמהלך מצב גלישה חשמלית, שתי
 ומתבצעת בלימה, המנוע החשמליDבמצב 

מתפקד כאלטרנטור.

« (ECO start/ stopלמידע נוסף על תפקוד  

 עמוד«עמוד 290). לעצות נהיגה נוספות (
.(221

כב נייחר
ה הפנימית, לרובבמצב הפעלה זה, מנוע הבעיר

כבוי. המשך ההפעלה של מיזוג האוויר האוטומטי
חסמובטח באמצעות ההנעה החשמלית של מד

הקרר. המנגנון האלקטרו�מכני מסייע למנגנון
ההיגוי ומאפשר את השימוש בהגה הכוח ללא

אובדן נוחות.

האצה
בהתאם למצב ההפעלה, התחלת נסיעה ונהיגה

בתנאי עומס קלים מבוצעים בידי:
הבד בשילוב עם מנוע הבעירהנעה חשמלית בל

הפנימית.
כב מועמס במטען כבד, נעשה שימושאם הר

ה. המנוע החשמלי מסייע למנועבתפקוד ההגבר
ה הפנימית באמצעות אספקת מומנטהבעיר

ה על דוושת ההאצה.נוסף לאחר לחיצה מהיר

מצב הפעלה חשמלי או בלימה

כבישנם שלושה מצבי הפעלה בעת שהר
ברידי שלך מאט:ההי

בת אנרגיה כברבעת גלישה או האטה, הש£
 עמוד 279).  המנוע החשמלי«מתבצעת (

מתפקד כאלטרנטור ושומר את האנרגיה
בת במצבר המתח הגבוה.המוש

בעת בלימה קלה, המנוע החשמלי מגביר£
בת האנרגיהכב. השאת ההאטה של הר

ת. המנוע החשמלי מתפקדמוגבר
כאלטרנטור  ושומר את האנרגיה

בת במצבר המתח הגבוה.המוש

במהלך בלימה חזקה, גם בלם השירות פועל£
כות פועלות יחד.כב. שתי המערלהאטת הר

נהיגה בעיר
אנרגיה מתחדשת בהאטות ובעצירות תכופות

המאפיינות את הנהיגה בעיר.

כב מונע רק באמצעות המנוע החשמלי עדהר
למהירויות של כ 35 קמ“ש, לדוגמה:

מזוריםבות לרבהתקר£

בעומסי תנועה£

כב מונע באמצעות המנוע החשמלי רקהר
ממת מנוע אוטומטיתאם כל התנאים להד

מתקיימים.

ממת מנוע אוטומטית, ראהלמידע נוסף על הד
 עמוד 290).«(

כים בין�עירוניותרנהיגה בד
כיםרבדבים אפשריים בנהיגה ישנם שלושה של

בין�עירוניות:

ה)ה (מצב הגברהאצה מהיר£

בועהצריכת אנרגיה ק£

התחדשות אנרגיה£

ך, ייתכן כי תהיהרבהתאם למאפייני הד

ברשותך כמות גדולה של אנרגיה שהתחדשה.

אנרגיה זו מפחיתה תצרוכת דלק ופליטות.
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נהיגה בכביש מהיר

בודבעת נהיגה בכביש מהיר, יש להפחתה באי

האנרגיה השפעה חיובית על צריכת הדלק

ופליטת מזהמים.

תמרונים ופניות

בצע תמרוניםת לברידית מאפשרהנעה הי

בד.ת המנוע החשמלי בלופניות בעזר

ECO start/stop     תפקוד

הערות כלליות

READYמחוון 

ה מדומם את מנוע הבעירECO start/stopתפקוד 
כב מפסיקהפנימית באופן אוטומטי כאשר הר

 עמוד 291).«לנוע במהירויות גבוהות (

 זמין רק בתוכנית נהיגהECO start/stopתפקוד 
.Eבד אף היא זמינה רק הנעה חשמלית בל

כת פעילה כשמחוון. המערEבתוכנית נהיגה 
READYב�תכליתית. מוצג בירוק בתצוגה הר

כב נשארות פעילות, לדוגמהכות הרכל מער
ת אקלים אוטומטית.כת בקרמער

ממת מנוע אוטומטיתהד
מם באופן אוטומטיה הפנימית מודמנוע הבעיר

אם:

הנהג מסיר את רגלו מדוושת ההאצה,£
והמהירות אינה עולה על 140 קמ“ש

 עמוד 291).«(

תה הפנימית הגיע לטמפרטורמנוע הבעיר£
ההפעלה שלו

ת הבטיחות של הנהג מהודקת ודלתחגור£
ההנהג סגור

הנהג לוחץ רק קלות על דוושת ההאצה£
חקכדי לשמור על המהירות הנוכחית למר

מסוים.

בתא המנוע סגור ומאובטח היט£

מצבר המתח הגבוה טעון דיו£

ברידית.כת ההיאין תקלות במער£

ממהאפילו אם מתמלאים כל התנאים להד
אוטומטית של המנוע, ייתכן כי יידלק מחוון

READY  ב�תכליתית.צהוב בתצוגה הר
נהג במהירות מעל 20 קמ“ש למשך פרק

 בתצוגה READYזמן ארוך, עד שמחוון 
ב�תכליתית יידלק בירוק.הר

ממהאם לא מתמלאים כל התנאים להד
 READYאוטומטית של המנוע, נדלק מחוון 

ב�תכליתית. פעולתו שלצהוב בתצוגה הר
ה הפנימית לא תופסק באופןמנוע הבעיר

אוטומטי אם:

תת בקרתפקוד האבחון העצמי של יחיד£
מנוע עדיין פעיל.

ברידיתכת ההיקיימת תקלה במער£

כב דורשתת האקלים של הרכת בקרמער£
זאת.

מצבר המתח הגבוה בתהליך טעינה£
 עמוד 284)«(

מתבצעות בדיקות אוטומטית של גזי£
פליטה.

התנעת מנוע אוטומטית
ה הפנימית מותנע אוטומטיתמנוע הבעיר

במצבים הבאים:

רישת הכוח מצד הנהג גדולה יותרד£
בדו.משהמנוע החשמלי יכול לספק ל

M או Sהנהג עובר לתכנית נהיגה £

מת הטעינה של מצבר המתח הגבוהר£

מגיעה לגבולה התחתון.
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ת אקלים אוטומטיתה של בקררההגד£
דורשת זאת, לדוגמה בטמפרטורות

 .30°Cגבוהות מעל 

מצב גלישה חשמלית
מצב גלישה חשמלית זמין בטווח המהירויות

מתחת ל�140 קמ“ש.

מם ומנותקה הפנימית מודמנוע הבעיר
ת קו ההינע.מיחיד

המנוע החשמלי:

החף השווה לכוח מנוע הבעירמחולל כוח ד£
ההפנימית במצב גלישה של מנוע בעיר

פנימית פעיל
מתפקד כאלטרנטור, מפיק את האנרגיה£

כני המשנה וטוען את מצברהנחוצה לצר
המתח הגבוה.

חבתמצב גלישה חשמלית מור
מצב גלישה חשמלית מאפשר לך להגדיל את

כב.טווח הנסיעה של הר

כב במצב גלישה חשמלית במורדות:כאשר הר

משוך את ידית החלפת ההילוכים הימנית¿
בגלגל ההגה.

בת האנרגיה מופחתת לכמות האנרגיההש
רשת. באפשרותך לראות אתהמינימלית הנד
CHARGEבת אנרגיה בתצוגה ההפחתה בהש

 עמוד 282).«של המנוע החשמלי (

חבת נפסק אם:מצב גלישה חשמלית מור

ה הפנימית מותנעמנוע הבעיר£

אתה לוחץ על דוושת הבלם.£

ניהול מקדים של טעינת מצבר המתח
הגבוה

לניהול מקדים של טעינת מצבר המתח
בת נתונים ל� 7 ק“מכת מחשהגבוה, המער

ב הצפוי.לכל היותר של הנתי

ךאם הנחיית ניווט פעילה, ככל הנראה אור
בון.בי של 7 ק“מ יובא בחשב המרהנתי

ב, ראהרות נתילמידע נוסף על הגד
 עמוד 416).«(

COMANDב מסופק בידי המידע על הנתי

Online:והוא כולל פריטים הבאים 

מידע על שיפועים יורדים£

הגבלות מהירות£

נקודות פנייה אפשריות£

ת נמוכההטעינה במצבר המתח הגבוה נשמר
בכוונה או מופחתת שלא בכוונה אם:

ה וישנה אפשרותב לירידכב מתקרהר£
גבוהה לחידוש אנרגיה

אתה לוחץ על דוושת ההאצה£

Eה תכנית נהיגה ונבחר£

אמצעים אלה מאפשרים למנוע החשמלי לצרוך
ה כדי לספק הנעה. בתורו,יותר אנרגיה אגור

בית שלהמנוע החשמלי מאפשר לכמות מר
ה.אנרגיית הבלימה להתחדש בנסיעה ביריד

ת במצבר המתחהאנרגיה המחודשת נאגר
הגבוה.

במהלך ניהול מקדים של טעינת מצבר המתח
כב מוצג בירוקהגבוה האזור שמלפנים לר

ב�תכליתית.בתצוגה הר

  חניה

ב את בלם החניה החשמלי.של¿
 נדלקת בלוחנורית החיווי האדומה 

המחוונים.

 העברDIRECT SELECTבאמצעות ידית ¿
P.בת ההילוכים למצב  את תי

כבה את מתג ההצתה¿

 ירוק או צהוב בלוחREADYמחוון 
המחוונים כבית.

ממה של המנועלמידע נוסף על חניה והד
 עמוד 219).«ה הפנימית, ראה  (הבעיר
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ברידיתהפעלה הי

כתלדוגמה, האבחון עצמי לא הושלם עדיין או שיש תקלה במער

ברידית.ההי

כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

ה הפנימית.נסה להפעיל שוב את מנוע הבעיר¿

ה הפנימית אינו מותנע:אם מנוע הבעיר

פנה למוסך מוסמך.¿

ה נדלקות אינו תקין. נוריות חיווי והאזהרECO start/stopתפקוד 

בלוח המחוונים.

P.העבר את בורר ההילוכים למצב ¿

הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.¿

התנע את המנוע.¿

ברידית.כת ההיישנה תקלה במער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדפנה למר¿

בית)כת בלימה רגנרטי (מערRBSכת בעיות במער

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�                  בעיה                   סי

.RBSכת תקלה במער

 עמוד«(ב תכליתית עקוב אחר הודעות נוספות בתצוגה הר¿

.(321

ה בלוחעקוב אחר המידע על המחוון ועל נוריות האזהר¿

 עמוד 365).«(המחוונים 

בלימההתנגדות ל

מופחתת ומהלך דוושת

הבלמים ארוך יותר

מהרגיל.

ברידיתכת ההי  בעיות במער

ה פנימיתמנוע בעיר

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�                  בעיה                   סי

אינך יכול להתניע את

ה פנימית.מנוע בעיר

ב תכליתיתהתצוגה הר

אינה מציגה הודעות.

בתצוגה READYמחוון  

ב תכליתית כבוי.הר

אתה רוצה להתחיל

ECOלנסוע ותפקוד 

start/stopאינו מתניע 

האת מנוע הבעיר

READYהפנימית. מחוון 

ב תכליתיתבתצוגה הר

כבוי.

ה אזהר  
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ת גרורגריר   

ה אזהר  
הכת הבלימה עלולה להתחמם יתר על מידמער

אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן

חק הבלימה ואפילונהיגה. מצב זה מגביר את מר

כת הבלמים. קיימת סכנתעשוי לגרום לכשל במער

תאונה.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור

משענת לרגל. אל תלחץ על דוושת הבלמים ועל

דוושת ההאצה בו�זמנית בנהיגה.

ה אזהר  
גורר גרור אםכב שאתה עשוי לאבד שליטה על הר

כב עשוי להתהפך.הוא מתחיל להסתחרר. הר

קיימת סכנת תאונה.

כבבשום פנים ואופן אל תנסה ליישר את הר

ת מהירות. האטשמחובר אליו גרור באמצעות הגבר

הואל תסובב את ההגה בכיוון ההפוך. בלום במקר

ך.הצור

ה אזהר  
ה,אם אתה חורג מהמשקל המותר על תפוח הגריר

כב וליפולכת הנשיאה עלולה להתנתק מהרמער

על הכביש. קיימת סכנה לתאונות או פציעות.

תמיד הקפד על המשקלים המותרים.

מתלחיצה רציפה על דוושת הבלמים גור
מת.פידות מוקדלשחיקת ר

בי המותר שלאם אתה חורג מהמשקל המר

כותה, המערה על תפוח גרירמוט הגריר

הבאות עשויות להינזק:

כבךר£

  הערות בטיחות חשובות

ברידיתכת היבעיות במער

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�                  בעיה                   סי

ת מופסקת אם:ברידית נשארכת ההיהמער

ה הפנימית לאחראתה לא יכול להתניע את מנוע הבעיר£

מספר שניות.

 בלוח המחוונים.SRS של נדלקת נורית החיווי האדומה £

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדהתייעץ עם מר¿

בור חשמלי שלברידית או התנתק חיכת ההיאירע קצר במער

ברידית.כת ההיהמער

 עמוד«(ב תכליתיתעקוב אחר הודעות נוספות בתצוגה הר¿

.(321

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדהתייעץ עם מר¿

ברידיתכת ההיהמער

הופסקה באופן

אוטומטי.

ברידיתכת ההיהמער

הופסקה באופן אוטומטי.

ב תכליתיתבתצוגה הר

מופיעה הודעה.

ה אזהר  
ה או אםאם אתה משחרר את תפוח הגריר

ב נכון בעת קיפולו, הואה אינו משולתפוח הגריר

ה קיימתבוב של תפוח הגרירייפתח. בטווח הסי

ת.סכנת תאונות ופציעות מוגבר

בובה רק אם טווח הסישחרר את תפוח הגריר

השלו נטול מכשולים. וודא תמיד כי תפוח הגריר

ב נכון לאחר קיפולו.משול
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ת גרורגריר

הגרור£

התפוח גריר£

הוו גריר£

בות.כב/גרור עלול לאבד יציהשילוב ר

גם אם משקל הייצול קטן מהמשקל המינימלי
בות.כב/גרור עשוי לאבד יציהמותר, השילוב ר

כדי להימנע ממצבים מסוכנים:

בדוק את המשקל לפני כל נסיעה.£

ההשתמש במשקל העצמי של מוט הגריר£
שהוא קרוב ככל האפשר למשקל העצמי

בי.המר

בי המותר.אל תחרוג מהמשקל המר£

אל תשתמש במשקל יצול על התקן£
ה במשקל נמוך יותר מהמשקלהגריר

המינימלי המותר.

כאשר  אתה נוסע לאחור לכיוון הגרור, וודא שאף
כב לגרור.אחד לא עומד בין הר

חבר או נתק את הגרור בזהירות. אם אינך מחבר
כב הגורר, הגרור עלולאת הגרור באופן נכון לר

להתנתק.

כים הבאים:וודא שלא בוצעה חריגה מהער

המשקל המותר ליצול הגרור .£

משקל הגרור המותר.£

כבהמשקל המותר על הסרן האחורי של הר£
הגורר.

כבהמשקל הכללי המותר של שילוב הר£
הגורר והגרור.

כים הישימים המותריםאתה תמצא את הער
שאין לחרוג מהם:

כב שלךבמסמכי הר£

ה הנמצאתעל לוחית זיהוי של התקן גריר£
כב הגוררעל הגרור ועל הר

כבעל לוחית הזיהוי של הר£

כים, הנמוך ביניהם תקף.אם יש הבדל בער

כים המאושרים בידי היצרן נמצאים עלהער
כים המאושריםכב. הערלוחיות הזיהוי של הר

כב הגורר מופיעים בפרק “נתוניםעבור הר

ת גרור  הערות אודות גריר

הערות כלליות

ת בדגמים הבאים:ת גרור אינה מאשרגריר

£S 400ברידי הי

£S 400

בע את לחץ האווירכאשר אתה גורר גרור, ק
כב הגוררבצמיגים בסרן האחורי של הר

בלת לחצי האווירבי. עיין בטלעומס מר
בצמיגים בצד הפנימי של מכסה מילוי דלק

 עמוד 729).«(

הת גובה, גובה תפוח הגרירכב ללא בקרבכלי ר

תכב. במידמשתנה עם עומס המשקל על הר

ה בעל גובהך השתמש בגרור עם התקן גרירהצור

מתכוונן.

מידות התקנה ועומסים מופיעים בפרק “מידע
 עמוד 765).«טכני“ (

 עמוד 767).«טכניים“ (

ת גרור משתנים מאפייני השליטהבעת גריר
כב בהשוואה לנהיגה ללא גרור.בר

כב/גרור:השילוב ר

כבד יותר£

מוגבל ביכולת ההאצה וביכולת טיפוס£
בעליות

חק בלימה ארוך יותרבעל מר£

מושפע יותר מרוחות צד חזקות£

דורש היגוי רגיש יותר£

בוב פנייה גדול יותרבעל סי£

ת גרור עשויה לפגוע במאפייני השליטהגריר
כב. התאם את סגנון הנהיגה שלךשל הר

נהגחק בטוח. לתנאים החדשים. שמור על מר

בזהירות.

ת גרור התאם תמיד את מהירותךבעת גריר

ך ומזג האוויר הקיימים. אל תחרוגרלתנאי הד

כב/ת לשילוב רבית המותרמעל המהירות המר

גרור שלך.
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עצות לנהיגה

ESPב להוראות אודות ייצוב גרור שים ל

 עמוד 91).«(

כב/ת עבור שילובי רבית המותרהמהירות המר
גרור תלויה בסוג הגרור. לפני שאתה מתחיל
בנסיעתך, בדוק את מסמכי הגרור כדי לראות

בת המופיעה בהם. שים למה המהירות המותר
בה אתהת לפי החוק במדינה שלמהירות המותר

נוהג.

ביס בנץ מסוימים, המשקל המרכבי מרצדעבור ר
המותר על הסרן האחורי מוגדל כאשר גוררים

בדוק אםעיין בפרק “מידע טכני“ כדי לגרור. 

. אם עמוד 767)«(כבך ה זו מתייחסת לרהער

בי נוסף על הסרןאתה משתמש בעומס מר

ת גרורכבך בעת גרירהאחורי, אסור שמהירות ר

עותבות הנוגתחרוג מ�100 קמ“ש, מסי

 הוראה זו תקפה גם במדינותלמסמכי רישוי. 
כב/גרור עולהבית לשילוב רבהן המהירות המרש

על 100 קמ“ש.

כבךכאשר אתה גורר גרור, מאפייני השליטה בר
כב ללא גרור,יהיו שונים בהשוואה לנהיגה בר
ותצרוכת הדלק תהיה גדולה יותר.

הורד להילוך נמוך בזמן בירידות תלולות.

ת השיוט,וראה זו נכונה גם אם הפעלת את בקרה

את ספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס.

במצב זה ינוצל אפקט הבלימה של המנוע
ויופחת כוח הבלימה של  הבלמים כדי למנוע

כב לצבור  מהירות. מצב זה מקל אתמכלי הר
כת הבלמים, מונע חימום יתרהעומס על מער

וגם בלאי מואץ. אם אתה צריך כוח בלימה נוסף,
לחץ על דוושת הבלמים בלחיצות חוזרות ולא

בלחיצה רצופה.

עצות לנהיגה

אם הגרור מטלטל מצד לצד:

אל תאיץ.¿

ת.אל תבצע פעולת היגוי מנוגד¿

ך.ת הצורבלום במיד¿

חקכאשר אתה גורר, עליך לשמור על מר£
כב שלפניך.גדול יותר מהר

ך בלוםת הצורהימנע מבלימה חטופה. במיד£
בעדינות תחילה, כדי לאפשר לגרור לגלוש.
לאחר מכן הגדל את כוח הבלימה במהירות.

כים הניתנים עבור יכולת טיפוס בעלייההער£
ממצב נייח מתייחסים לגובה פני הים. כאשר

ב לכךאתה נוהג באזורים הרריים, שים ל
בות כך יכולתשהספק הכוח של המנוע ובעק

גובה פניהטיפוס של המנוע מופחתת ככל ש
השטח עולים.

ה אזהר  
ה או אם הואאם אתה משחרר את תפוח הגריר

הב נכון בעת קיפולו פנימה, תפוח הגרירלא משול
בוב של התפוחעשוי להשתחרר החוצה. בטווח הסי

ת לתאונות או לפציעות.קיימת סכנה מוגבר

ה רק אם אין חסימות בטווחשחרר את תפוח הגריר
ה מהודקבוב שלו. תמיד וודא שתפוח הגרירהסי

לאחר קיפולו.

ב לקפלכבך, אתה חיילפני שאתה גורר גרור בר
ה.החוצה את תפוח הגריר

 על גופךKEYLESS-GOאל תחזיק מפתח £

במצבים הבאים:

הבעת קיפול או פתיחה של תפוח הגריר�

בור גרור או ניתוקובעת חי�

 נמצא בטווחKEYLESS-GOאם מפתח 

,KEYLESS-GOכת הגילוי האחורי של מער

דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר

ה.במקר

כב נייח.וודא שהר¿

ה אזהר  
ב נכון, הגרור עלולה לא משולאם תפוח הגריר

להתנתק ולגרום לתאונה.

ה כפי שמתוארתמיד חבר את תפוח הגריר
בהוראות.

ה  הוצאת תפוח הגריר
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ה בכיוון החץ, עד שהואלחץ את תפוח הגריר¿
ב באופן אופקי. נורית החיווי  תיכבה.ישתל

ב�תכליתית תציג את ההודעההתצוגה הר
Check trailer hitch lockבדוק את נועל) 

ב.ה ישתלבור הגרור) עד שתפוח הגרירחי

ההסר את כיסוי ההגנה מעל תפוח הגריר¿
ואחסן אותו במקום בטוח.

ה נקי ואין עליווודא שהכדור של תפוח הגריר¿
בש או לכלוך, בהתאם להוראות עבורגריז י

הגרור.
כבפעל לפי הערות הבטיחות לכלי ר

 עמוד 54).«(ברידיים הי

בור גרור  חי

ה אזהר  
ךב, ידאם אתה מנתק גרור עם בלם עזר משול

ה.כב למוט הגרירעשויה להילכד בין הר

קיימת סכנת תאונה.

ב.אל תנתק גרור עם בלם עזר משול

ה אזהר  

פתח את דלת תא המטען. ¿

 עד שתפוחמשוך כפתור שחרור  ¿
ה ישוחרר מנעילה.הגריר

ה נפתח מתחת לפגושתפוח גריר ¿
האחורי.

נורית החיווי בכפתור השחרור מהבהבת. ¿
שקע הגרור מתקפלת אוטומטית.

 על גופךKEYLESS-GOאל תחזיק מפתח £

במצבים הבאים:

הקיפול או פתיחה של תפוח גריר�

בור גרור או ניתוקוחי�

 נמצא בטווחKEYLESS-GOאם מפתח 

,KEYLESS-GOכת הגילוי האחורי של מער

דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר

ה.במקר

.Pבת ההילוכים נמצאת במצב וודא שתי ¿

ב את בלם החניה החשמלי.של ¿

כב.מקם את הגרור היישר מאחורי הר¿

חבר את הגרור.¿

כב לגרור.בור החשמלי בין הרהתקן את החי¿

ת הגרור פועלת.בדוק שתאור¿

גרור שמחובר מזוהה רק לאחר השלמה נכונה
הכת התאורבור החשמלי וכאשר מערשל החי

כות אחרותפועלת כהלכה. תפקודן של מער
, פרקטרוניק, סייען חניה פעיל, סייעןESPכגון 

ב תלוי אףת נתישטחים מתים או סייען שמיר
בור החשמל.הוא בחי

ת גובה:כב עם בקרכלי ר

כב. אתה אולאחר ניתוק של כבל גרור מונמך הר

כבאנשים אחרים עלולים להילכד בין המר

כב. קיימת סכנת פציעות.לצמיגים או מתחת לר

  ניתוק הגרור
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ה אזהר  
ה או שהוא לאאם אתה משחרר את תפוח הגריר

ה עשויב נכון לאחר הקיפול, תפוח הגרירמשול
בוב של תפוחלקפוץ החוצה. בתוך טווח הסי

ת לתאונות אוה קיימת סכנה מוגברהגריר
לפציעות.

ה רק אם אין שום חסימותשחרר את תפוח הגריר
בוב של התפוח. תמיד וודא שתפוחבטווח הסי

ב כהלכה לאחר קיפולו.ה משולהגריר

בת בית הגלגל או מתחתוודא שאין איש בקר

כב בעת ניתוקו של כבל הגרור.לר

ב.אל תנתק גרור אם בלם העזר שלו משול
כבך על�ידים נזק לרת, עשוי להיגראחר
ף של בלם העזר.ההד

הסר את הכבל המתאם שהותקן לפני
תה. אחרשאתה מקפל את תפוח הגריר

ם נזק לפגוש האחורי ולכבלעשוי להיגר
המתאם.

 על גופךKEYLESS-GOאל תחזיק מפתח £
במצבים הבאים:

הקיפול או פתיחה של תפוח גריר�
בור גרור או ניתוקוחי�

 נמצא בטווחKEYLESS-GOאם מפתח 
,KEYLESS-GOכת הגילוי האחורי של מער

דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר
ה.במקר

.Pבת ההילוכים נמצאת במצב וודא שתי¿

ב את בלם החניה החשמלי.של¿

רות.רדאבטח את הגרור נגד היד¿

הסר את כבל הגרור ונתק את הגרור.¿

ה פנימה  קיפול תפוח הגריר

ה פנימה אם אינךאת תפוח הגרירקפל 
ה.משתמש בוו הגריר

 על גופךKEYLESS-GOאל תחזיק מפתח £
במצבים הבאים:

הקיפול או פתיחה של תפוח גריר�

בור גרור או ניתוקוחי�

 נמצא בטווחKEYLESS-GOאם מפתח 
,KEYLESS-GOכת הגילוי האחורי של מער

דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר
ה.במקר

כב נייח וכי כבלי הגרור מנותקים.וודא כי הר¿

ה.הנח כיסוי מגן על תפוח הגריר¿

פתח את דלת תא המטען.¿

 עד שתפוחמשוך את כפתור שחרור ¿
ה ישוחרר מנעילה.הגריר

ה נפתח מתחת לפגוש האחורי.תפוח גריר
נורית החיווי בכפתור השחרור מהבהבת.

שקע הגרור מתקפלת אוטומטית.

אל תנסה לזרז את התהליך באמצעות
ת הרגל. אם אתההפעלת כוח נוסף בעזר

ם נזק מכנימפעיל כוח נוסף, עשוי להיגר
כת.למער

ה בכיוון החץ עדלחץ על תפוח הגריר¿
להישמע נקישת נעילתו מאחורי הפגוש.

נורית החיווי בכפתור השחרור תיכבה וההודעה

ב�תכליתית תיעלם.בתצוגה הר
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  אספקת חשמל לגרור

אתה יכול לחבר אביזרים עם שיעור של עד 240

בוע, ועם שיעור של עד 180וואט למקור חשמל ק

ך מתגרוואט למקור אספקת חשמל המופעל ד

ההצתה.

לא ניתן להטעין את מצבר הגרור ממקור אספקת

החשמל.

כבך צוייד בשקע גרור לאספקת חשמלבמפעל  ר
בועה, ומקור אספקת חשמל המופעלק

באמצעות מתג ההצתה.

ך  שקערבועה מסופקת דאספקת החשמל הק
הגרור בעל 9 פינים.

אספקת החשמל באמצעות מתג ההצתה
מסופקת באמצעות שקע הגרור  בעל 10 פינים.

בועה לגרור מופסקתאספקת החשמל הק
כב ולאחר ששה של מתח נמוך במצבר הרבמקר

שעות לכל היותר.

בל מידע נוסף אודות התקנת חשמלניתן לק
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלגרור במר

כלמוביל בע“מ.

להפעלה/ניתוק של מקור אספקת¿
 סובב את המפתחלחשמל המחובר:
בהתאמה0  או מצב 2במתג ההצתה למצב 

 עמוד 197).«(

LEDה עבור פנסי   מחוון תקלת נור

גיאה בגרור, הודעת שLEDאם מותקנים פנסי 

ב�תכליתית, גם אםעשויה להופיע בתצוגה הר

בה להודעת התקלה עשויהאין כל תקלה. הסי

.mA 50 ם מתחת למינימום של להיות נפילת הזר

ה,כדי להבטיח פעולה אמינה של מחוון תקלת נור
 בעלת צריכהLEDת יש להבטיח שימוש בשרשר

.mA 50גבוהה מ�  

בור של 7 פינים  גרור עם חי

הערות כלליות

 אתה יכול לחברבור בעל 7 פינים:גרור עם חי
ה,בור בעל 13 פינים על תפוח הגריראותו לחי

ך באמצעותת הצורבאמצעות מתאם או במיד
כז שירותכבל מתאם. את שניהם ניתן להשיג במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

התאמת המתאם

 וודא שיש מספיק חופש לכבל, כך שהכבל לא

יתנתק בעת ביצוע פנייה.

הסר את הכבל המתאם לפני הקיפול של תפוח

ם נזק לפגוש האחורית עשוי להיגרה. אחרהגריר

ולכבל המתאם.

פתח את מכסה השקע.¿

לתוך החריץ בור עם הזיז הכנס את החי¿
בכיוון השעון בור  בשקע. סובב את החי 

ה.עד לעציר

ב.הנח למכסה להשתל¿

אם אתה משתמש בכבל מתאם, אבטח את¿
ה.הכבל למתאם עם אמצעי קשיר
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ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדפנה למר¿

כב אינה מספקת.מת המתח ברר

התנע את המנוע.¿

בות זאת:ה לא משתחרר בעקאם תפוח הגריר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדפנה למר¿

ת גרור  בעיות בגריר

ה פנימיתמנוע בעיר

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�                  בעיה                   סי

ב את תפוחלא ניתן לשל

בה המשולהגריר

ה אינותפוח הגריר

משתחרר מנעילה אפילו

אם:

כב נייח.הר£

כבל גרור לא מחובר.£

כפתור השחרור£

מנעילה של תפוח

ה נמשךהגריר

למשך למעלה

משנייה אחת.
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ה אזהר  

תצוגות והפעלה

 הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
ה של תקלה בלוח המחוונים או כאשר הואבמקר

אינו פועל, קיימת סכנה שהוראות והודעות

הקשורות לענייני בטיחות לא תוצגנה. כתוצאה

ם תאונה.מכך עלולה להיגר

בדיקה במוסךכב לנהג בזהירות וקח מיד את הר

מוסמך.

ךרך רק כאשר תנאי הדרב הדהשתמש במחש
ת תוסח דעתך ולאוהתנועה מאפשרים זאת. אחר

ב בנהיגה. אתה עלול לגרוםכז היטתוכל להתר
לתאונה.

בד.ך מתעד ומציג תקלות ואזהרות בלרב הדמחש
כבך בטוח לשימוש.בה זו עליך לוודא תמיד שרמסי
כבב נהיגה ברלתאונה עקת אתה עלול לגרום אחר

לא בטוח.

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

  מד סל“ד

בובי היתר. אם תעשה זאת,אל תנהג בטווח סי

תגרום נזק למנוע.

בוביהאזור האדום במד הסל“ד מציין את טווח סי

היתר של המנוע.

אספקת הדלק תופסק כדי להגן על המנוע,

כאשר מגיעים לפס האדום.

ך בעתרב לתנאי הדעליך לשים ל

ת קיפאון.שהטמפרטורות קרובות לנקוד

בה נמצאת בתצוגהבית הסתצוגת הטמפרטור

 עמוד 304).«ב תכליתית (הר

ה החיצונית מוצגים עםשינויים בטמפרטור

ה.השהייה קצר

בהבית הס  תצוגת טמפרטור

כב, עליך לפעול על פיב הרבעת תפעול מחש

חוקי המדינה בה אתה נוהג.

ב תכליתיכב מציג על הצג הרב הרמחש

כות מסוימות.הודעות או אזהרות רק עבור מער

כבך תקין מבחינהלכן, עליך לוודא בכל עת שר

כב שאינו תקין עלול לגרום תאונה.בטיחותית. ר

 עמוד«(ה, עיין באיור לוח המחוונים לסקיר
.(44
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ךרב הדהפעלת מחש  

ב�תכליתיתתצוגה ר

ה ימנילוח בקר

ה שמאלילוח בקר

 סובב את המפתחך:רב הדלהפעלת מחש¿

במנעול ההצתה.1  למצב

ב תכליתיתאתה יכול לשלוט בתצוגה הר

ך, באמצעות הלחצניםרב הדרות במחשובהגד

ב תפקודי.בגלגל ההגה הר

לחיצה ארוכה

ה בכל הרשימות.בגלילה מהיר£

: בוחרRadio/Mediaבתפריט £
מת/הבאה, ובוחרבתחנה קוד

ברצועת שמע או בסצינת ווידיאו,
ה.בשימוש בגלילה מהיר

 (טלפון):Telephoneבתפריט £
ה בספרמתחיל בגלילה מהיר

הטלפונים, אם הוא פתוח.

:Radio/Mediaבתפריט £

פותח את הרשימות הזמינות של
מקורות רדיו / מדיה, מאשר

רשימת כניסה.

 (טלפון):Telephoneבתפריט £
םעובר לספר הטלפונים ובוחר בש

או מספר טלפון.

,LINGUATRONICמפסיק את £
ראה הוראות הפעלה נפרדות.

הלחיצה קצר
החזר£
מסתיר הודעות בתצוגה/קורא£

לתפריט תפקוד הנסיעה האחרון
שהיה בשימוש.

יוצא מספר הטלפונים /מחייג£
מחדש מהזיכרון.

לחיצה ארוכה
רטית בתפריטקורא לתצוגה סטנד£

Trip .(נסיעה)

ה שמאלי לוח בקר

קורא לתפריט ולסרגל בתפריט.£

הלחיצה קצר

גלילה ברשימות£

ת תפריט או תפקודבחיר£

: פותחRadio/Mediaבתפריט £

את הרשימה בתחנה , בוחר

ברצועת שמע או בסצינת ווידיאו

 (טלפון):Telephoneבתפריט £

םעובר לספר הטלפונים ובוחר בש

או מספר טלפון

דוחה שיחה או מסיים אותה£

יוצא מספר הטלפונים /מחייג£
מחדש מהזיכרון.

בל שיחה.מבצע או מק£

עובר לחיוג מחדש מהזיכרון.£

מכוונן את עוצמת השמע.£

ה ימנילוח בקר
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תצוגות והפעלה

ב תכליתית  תצוגה ר

השתקה£

, ראהLINGUATRONICמפעיל את £
הוראות הפעלה נפרדות

תפריטים ותפריט משנה

ת תפריט סקיר

 בגלגל ההגה לקריאהלחץ על לחצן 
ת תפריט.בחירלסרגל תפריט ול

עמוד 303). «ך (רב הדהפעלת מחש

כב, ביכולתך לקרואתלוי בציוד המותקן בר
לתפריטים הבאים:

עמוד 305). « (נסיעה) (Tripתפריט £

עמוד 307). « (הוראות ניווט) (Naviתפריט £

עמוד 309). « (רדיו) (Radioתפריט £

עמוד 309). « (מדיה) (Mediaתפריט £

עמוד 311). « (טלפון) (Telephoneתפריט £

 (סייען תצוגהAssistance graphicתפריט £
עמוד 313). «פית) (גר

עמוד 313). « (שירות) (Serviceתפריט £

עמוד 314). «רות) ( (הגדSettingsתפריט £

) 302 דומע «(כב ה מחוץ לרטמפרטור

)1 56 דומע «(איתות  פניה, שמאלה 

אור נמוך בפנסים הראשיים

)1 55 דומע «( 

אור גבוה בפנסים הראשיים

)1 56 דומע «(

)1 55 דומע «(פל אחורי פנס ער

םמנוע דיזל: חימום קד

דומע «(ת לוחית רישוי פנסי צד ותאור

561(

)1 56 דומע «(איתות פניה , ימינה 

צג

ת מצב תחתונה בה יכולים להופיעשור

הנתונים הבאים:

מהירות דיגיטלית

) 201 דומע «(  ECO start/stopתפקוד 

READY מחווןREADYכת (מוכן) למער

) 282 דומע «( ברידית הי

) 242 דומע «(  (החזק)HOLDתפקוד 

) 250 דומע «(  סייען חניה פעיל

) 159 דומע «( סייען אור גבוה מותאם 

סייען אור גבוה מותאם  פלוס

) 160 דומע «( 

DISTRONIC PLUSסייען היגוי 

) 240 דומע «((דיסטרוניק פלוס) 

תבית המותרחריגה מהמהירות המר120

km/h!(רק במדינות מסויימות)

:להצגת התפריט על לוח התצוגה ¿

 שעל ההגה.לחץ על הכפתור 

 יוצגו התפריט אועל לוח התצוגה 

תפריט המשנה שנבחר והודעות.
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  Trip(תפריט נסיעה) 

רטיתתצוגה סטנד

 בגלגללחץ לחיצה רצופה על לחצן ¿
 עם תיעודTripההגה, עד שתפריט נסיעה 

מופיע ומונה הנסיעה  חק הכללי המר

מוצג.

” (מתחילת נסיעה)From startב נסיעה “מחש

” (מאיפוס)From resetאו “

חקמר

זמן

עתתצרוכת דלק ממוצ

מהירות ממוצעת

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿

להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

שעל ההגה.

Fromה בחירל או  לחץ על לחצן ¿
start(מתחילת נסיעה) או  From reset

(מאיפוס).

בים מחושFrom startכי תפריט משנה ער
כים בתפריט משנהמתחילת הנסיעה, בעוד הער

From resetבים החל מהפעם (מאיפוס), מחוש
 עמוד«האחרונה בה תפריט המשנה אופס (

.(306

 מתאפס באופןFrom startב נסיעה מחש
אוטומטי כאשר:

בע שעות.ההצתה הופסקה ליותר מאר£

חלפו מעל 999 שעות.£

נסעו 9999 קילומטרים.£

 מתאפס באופןFrom resetב נסיעה מחש
אוטומטי,  אם הנסיעה חורגת מעל 9,999 שעות

או 99,999 קילומטרים.

ECOתצוגת 

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן  ¿
 (נסיעה).TRIPת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿
שעל ההגה.

Ecoת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
display תצוגת)  Eco.(

ת מנותקת למשך למעלהאם ההצתה נשאר
 תתאפס באופןEcoבע שעות, תצוגת מאר

אוטומטי.

 עמוד« ראה (Ecoלמידע נוסף על תצוגת 

.(222
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תצוגת טווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿

להעלאת רשימת התפריטים.

 גלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

שעל ההגה.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿

וטווח משוער. תצרוכת דלק נוכחית

ב בהתאם לסגנון הנהיגההטווח המשוער מחוש

ה רקהנוכחי שלך ולכמות הדלק במיכל. אם נותר

כמות דלק קטנה במיכל הדלק, התצוגה תראה

 ולא את הטווח.,כב שיש לתדלק את הר

למידע אודות הטווח החשמלי הכולל בכלי

ברידיים, עיין בפרק “נהיגהכב היר

.) 286דומע « (ברידית“הי

מד מהירות דיגיטלי

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿

להעלאת רשימת התפריטים.

 גלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

שעל ההגה.

ת מדבחירל או  לחץ על לחצן ¿

מהירות דיגיטלי.

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿

להעלאת רשימת התפריטים.

 גלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿

 (נסיעה).Tripת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿

שעל ההגה.

 (כן) ולחץYesת בחירל לחץ על לחצן ¿

 לאישור.על 

כים בתפקודים הבאים:אתה יכול לאפס את הער
מד נסיעה£
”From start”  ב נסיעהמחש£

”From reset” ב נסיעה מחש£

”ECO”תצוגת £

כים, גם הערEcoכים בתצוגת אם אתה מאפס ער

” מתאפסים. אםFrom startב נסיעה “במחש

Fromב נסיעה “כים במחשאתה מאפס את הער

start גם תצוגת ”Eco.מתאפסת 

כיםאיפוס ער
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כיוון הנסיעה

ך הנוכחיתרהד

הנחיית מסלול פעילה

לא הוכרז שינוי כיוון

חק ליעד הבאהמר

 (ניווט)Navigation תפריט 

תצוגת הוראות ניווט

ב תכליתית מציגה, התצוגה הרNaviבתפריט 
.) 412דומע «הוראות ניווט. למידע נוסף, ראה (

 ראהCOMAND Onlineכת  הפעל את מער¿
.) 412דומע «(

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או  לחץ על לחצן  ¿
 (ניווט).Naviת תפריט בחירל

אשר באמצעות לחיצה על הלחצן ¿
שעל ההגה.

ההנחיית מסלול לא פעיל
ך שאליו שינוי הכיוון מוליךרהד

חק חזותיתחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרהמר

נוי כיווןסמל עבור שי

שינוי כיוון הוכרז עם המלצת מסלול

עה משוערזמן הג

חק לשינוי הכיוון הבאהמר

ך הנוכחיתרהד

שינוי כיוון הוכרז ללא המלצת מסלול

ך שאליו שינוי הכיוון מוליךרהד

חק לשינוי הכיווןהמר

סמל עבור שינוי כיוון

מסלול לא מומלץ (אפור כהה)

 המלצת מסלול

בן)מסלול חדש במהלך שינוי כיוון (ל

כים מרובות מסלולים, המלצת המסלול חדשרבד

עשויה להיות מוצגת עבור שינוי הכיוון הבא, רק

אם המידע הרלוונטי זמין במפה הדיגיטלית.
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כת הניווטחיוויים נוספים של מער

ביםבעת פניה, יכולים להיות מוצגים נתי

נוספים.

בצעב זה לא ניתן ל מנתי:ב אפור כהה נתי

את הפניה הבאה.

בצע את הפניה ניתן ל:ב אפור בהיר נתי

ב זה.הבאה רק מנתי

בצע את הפניהב זה ניתן ל מנתי:בן ב לנתי

הבאה.

בפניה ללא המלצת נתי

בות הפניההכביש אליו תגיע בעק

חק אל הפניה במספר ובאיורהמר

סימן פניה

ה עלהמור לפני פניה יופיע על הצג סימן 

ב אל ככל שתתקר.חק פניה ואיור המר

חק באיור כלפימקום הפניה, יתקצר המר

בצע את הפניה כאשר תצוגתמעלה. יש ל

חק מגיעה לאפס.המר

בפניה עם המלצת נתי

בות הפניההכביש אליו תגיע בעק

חק אל הפניה במספר ובאיורהמר

סימן פניה

בהמלצת נתי

מידע נוסף

מידע אפשרי נוסף

£New route... or Calculating route

(מסלול חדש... או חישוב מסלול): מסלול

ב.חדש מחוש

£ Off road

כב נמצא בתוך תחום המפה הדיגיטלית,הר

אך הכביש אינו מזוהה. למשל מיקום מחוץ

לכביש.

£ No route:(אין מסלול) 

ב מסלול כלשהו ליעד הנבחר.לא ניתן לחש

עת ליעד או ליעד ביניים. הג:£
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כת שמע) (מערRadio  תפריט 

ריםתחום תד

ר התחנה ומיקומה בזיכרוןתד

ם הזמרש

ם הקטעש

סגנון

םר התחנה או שמוצגת עם תד תחנה 
התחנה. מיקום הזיכרון מוצג ביחד עם

ה. רק אם היא נשמר,התחנה 

COMANDכת השמע או את הפעל את מער¿

Online) » 377דומע (

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (רדיו).Radioת תפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

במופיעה על הצג הר התחנה הנוכחית 
תכליתי.

לחץ לחיצהלפתיחת רשימת תחנות: ¿
.או  ה על לחצן קצר

ת תחנה מתוך רשימת התחנות:בחירל¿
.או  ה על לחצן לחץ לחיצה קצר

ת תחנה מרשימת התחנות עלבחירל¿
 לחץ על הכפתור ה:ידי גלילה מהיר

, והחזק אותו לחוץ לזמן קצר.או 

ת טווח גלי אתר או תחנהבחירל¿
ה על הלחצןלחץ לחיצה קצרמהזיכרון: 

.

 או השתמש בכפתורים ¿
ת טווח או תחנה.בחירל

  לאישור.לחץ על הלחצן  ¿

.) 548דומע «ת תחנות (לשמיר

 (שידורי שמע דיגיטליים): ראהDABמצב רדיו 
.) 544דומע «(

בכל עת ניתן לשנות את מקור המדיה ואת
ךרמצב ההשמעה (שמע, וידאו או טלוויזיה) ד

.Mediaתפריט 

COMAND Onlineכת הפעל את מער¿

.) 377דומע «(

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (מדיה).Mediaת תפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

ה של רשימת מקורותלפתיחה/סגיר¿
.ה על  לחץ לחיצה קצרהמדיה:

ברשימה יופיעו מקורות המדיה הבאים,
לדוגמא:

)CD/DVDדיסק (£
)SD/SDHCכרטיס זיכרון (£
£MEDIA REGISTER

USBהתקן אחסון £

®Bluetoothמכשיר שמע £

Media  תפריט 

החלפת מקורות מדיה
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ם הדיסק המתנגןמקור מדיה, למשל ש

הקטע המתנגן

ם הזמרש

בוםם האלש

ם התיקייהש

כב, ניתן להשמיעבהתאם לציוד המותקן בר
נתוני שמע ממכשירי שמע שונים וממדיות

שונות.

.) 377דומע «(COMAND Onlin  הפעל את¿

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (מדיה).Mediaת תפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 לחץת נגן שמע או מדיית שמע:בחירל¿
.ה על לחיצה קצר

ת נגןבחירל או  לחץ על לחצן ¿
השמע או מדיית השמע המתאימים.

  לאישור.לחץ על הלחצן  ¿

לחץ לחיצהלפתיחת רשימת הקטעים: ¿
.או  ה על קצר

ם מרשימתת הקטע הבא/הקודבחירל¿
או ה על   לחץ לחיצה קצרהקטעים:

.

ת קטע מתוך רשימת הקטעים עלבחירל¿

תפעול נגן שמע או מדיית שמע

או  ה: לחץ על ידי גלילה מהיר
והחזק אותו לחוץ, עד שתגיע אל הקטע

המבוקש.

 ותחזיק או אם תלחץ על הכפתורים 
אותם לחוצים, מהירות הגלילה תעלה.

לא כל מכשירי השמע ומדיות השמע תומכים
בפונקציה זו.

כאשר מידע על הקטע שמור בכונן השמע או
בבמדיית השמע, יתכן שיופיעו על הצג הר

תכליתי הנתונים הבאים:
מספר הקטע£
ם הקטעש£
זמר£
בוםאל£

AUXמידע אודות הקטע אינו מופיע במצב 
: מקור שמע חיצוני מחובר).AUX(מצב 

)TVתפעול הטלוויזיה (

ר הערוץ ומיקומו בזיכרון.תד

ם הסרט.מידע אודות התוכנית, למשל ש

 אליה משתייך הערוץ.ם הרשימהש

ם הערוץ רקהמיקום בזיכרון מוצג לצד ש
ה והערוץ שמור בזיכרון.במיד

.) 377דומע «(COMAND Onlin  הפעל את¿

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (מדיה).Mediaת תפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

קרא את המידע הנוסף על תמיכת מדיה ועל

.) 550דומע «(מצב מדיה 
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ה אזהר  

  תפריט טלפון

מההקד

בותת המשולכות המידע והתקשורהפעלת מער
כב בעת נהיגה עלולה להסיח את תשומתבר

ך. אתה עלול לאבד שליטהרבך מהתנועה בדל
כב ולגרום לתאונה.בר

ךרהפעל את ההתקנים האלה רק אם תנאי הד
בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

עצור בצד במקום בטוח ובצע פעולות רק בעת
כב נייח.שהר

כב, צייתכאשר אתה משתמש בטלפון הנייד בר
לתקנות החוק התקפות אודות השימוש בטלפון

בה אתה נוהג.הנייד, בארץ ש

 ראה הוראות;הפעל את הטלפון  הנייד¿
תפעול נפרדות.

 (ראהCOMAND Onlineכת הפעל את מער¿
הוראות תפעול נפרדות).

בת הטלפוןהצב את הטלפון הנייד בתוש¿
 עמוד 678),«  הנייד (

או

COMAND Online �ל ©Bluetooth רוביח םייק¿
.) 470דומע «ראה (

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 שעל או השתמש בכפתורים ¿
Telephoneת התפריט בחירההגה ל
(טלפון).

ה): לחץ לחיצה קצרTVת טלוויזיה (בחירל¿
.על 

 או השתמש בכפתורים ¿
.TVת בחירל

  לאישור.לחץ על ¿

 לחץ לחיצהלפתיחת רשימת הערוצים:¿
. או  ה על קצר

ת ערוץ מתוך רשימת הערוצים:בחירל¿
. או  ה על לחץ לחיצה קצר

ת ערוץ מתוך רשימת הערוציםבחירל¿
 לחץ על הכפתורה:על ידי גלילה מהיר

 והחזק אותו לחוץ. או 

 עמוד«  ת ערוץ טלוויזיה בזיכרון  (לשמיר
.(584

  וידאוDVDתפעול 

סצנה נוכחית

.) 377דומע «(COMAND Onlin  הפעל את¿

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
 (מדיה).Mediaת תפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 לחץ: DVD  או מדיית DVDת נגן בחירל¿
.ה על לחיצה קצר

 או השתמש בכפתורים ¿
 המתאים, או מדייתDVDת נגן ה�בחירל

 המתאימה.DVDה� 

  לאישור.לחץ על ¿

לחץ לחיצהלפתיחת רשימת הסצנות: ¿
. או  ה על קצר

מתת הסצנה הבאה או הקודבחירל¿
לחץ לחיצהמתוך רשימת הסצנות: 

. או  ה על קצר

ת סצנה מתוך רשימת הסצנותבחירל¿
 לחץ על ה:באמצעות גלילה מהיר

  והחזק אותו לחוץ עד שתגיעאו 
.לסצנה המבוקשת 
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 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

באחת ההודעות הבאות תוצג בתצוגה הר
תכליתית:

£Telephone ready ם של(טלפון מוכן) או ש
ת זמינה.ספק השירות. נמצאה תקשור

£Phone No Service(אין שירות טלפון), אין 
ת זמינה.רשת תקשור

אתה יכול להשיג מידע נוסף אודות טלפונים

בור טלפונים ניידיםניידים מתאימים, וחי
.®Bluetoothבאמצעות 

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבכל מר£
כלמוביל בע“מ.

באינטרנט:£
.http://www.mercedes-benz.com/connect

בלת שיחהק

בלת שיחהבגלגל ההגה לק לחץ על ¿
נכנסת.

אם מישהו מתקשר אליך כאשר אתה נמצא
ב, תופיע הודעה בתצוגה הרTelephoneבתפריט 

תכליתית.

, אתהTelephoneגם אם אינך נמצא בתפריט 
בל שיחה.יכול לק

חיית או סיום שיחהד

 בגלגל ההגה.לחץ על ¿

חות, אתה יכול לדTelגם אם אינך נמצא בתפריט 
או לסיים שיחה.

חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
(טלפון).Telephone בחור בתפריט  כדי ל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 או על לחצן או לחץ על לחצן ¿
, כדי לקרוא לספר הטלפונים

םת השבחירל או  לחץ על לחצן ¿
הרצוי.

או

 לחץ לחיצה רצופהה:להתחלת גלילה מהיר¿
 ליותר משנייה אחת. או על לחצן 

ת.ה מתגברלאחר זמן קצר הגלילה המהיר

ע שאתהה מופסקת ברגהגלילה המהיר
משחרר את הלחצן או מגיע לסוף הרשימה.

םאם שמור רק מספר טלפון אחד עבור ש¿
 או על לחצן לחץ על מסוים:

 להתחלת החיוג.
או

םאם יש יותר ממספר אחד עבור ש¿
 או על לחצן  לחץ על מסוים:

להצגת המספרים.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
ברצונך לחייג.המספר ש

 לתחילת או על לחצן לחץ על ¿
החיוג.

או

לחץ על כדי לצאת מספר הטלפונים: ¿
.או 

חיוג חוזר

ך שומר את השמות או המספריםרב הדמחש
האחרונים שחוייגו, בזיכרון חיוג חוזר.

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Telephoneבחור בתפריט כדי ל
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פית  תפריט סייען תצוגה גר

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 Assist. graphic פי).(סיוע גר

 , על ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

 עמוד«חק דיסטרוניק פלוס (תצוגת מר
ב תכליתית.237), תופיע בתצוגה הר

תכת סייען שמירלהצגת הער לחץ על ¿
 עמוד«) (ATTENTION ASSISTערנות נהג (

.(265

פית יכול להציג את המצבסייען התצוגה הגר
כותכות נהיגה אחרות או ממערוהמידע ממער

הבטיחות.

פית מציג:סייען התצוגה הגר

ת עירנות נהגכאשר סייען שמיר סמל £
מופסק.

סמל הולכי הרגל של פונקציית אלומת האור,£
ראייתכאשר מופעלת בה פונקציית סייען 

דומע  «( )Night View Assist Plusלילה פלוס (
317(.

ת נוזל קירור מנוע מד טמפרטור

ה אזהר  
אם תפתח את מכסה המנוע כאשר המנוע

התחמם חימום יתר או מתי שפרצה שריפה בתא

ע עם גזים ונוזלי שירותבוא במגהמנוע, אתה עלול ל

אחרים שדלפו. קיימת סכנת פציעה.

אפשר למנוע שהתחמם חימום יתר להתקרר לפני

פתיחת מכסה המנוע. אם פרצה שריפה במנוע,

השאר את מכסה המנוע סגור והזעק את מכבי

האש.

תפריט שירות

תויצפואה תא ךל שי )תוריש( .Serv טירפתב
הבאות:

.) 321דומע «(לקרוא להודעות בתצוגה £

בוד לחץ אווירת איכת אזהרלאפס את מער£
בדיקה עמוד 734) / ל«בצמיגים (

אלקטרונית של לחץ אוויר צמיגים
 עמוד 731).«(

.)693 דומע  «( אבה תורישה ךיראתל אורקל£

.)313 דומע  «( ת נוזל קירורטמפרטור£

לכלי(  וטווח נסיעה AdBlueלהציג את מפלס £
.)בדבל BlueTECכב עם ר

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 לעבור לזיכרון חיוג חוזר.לחץ על ¿

םת השבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
או המספר הרצוי.

 לתחילת או על לחצן לחץ על ¿
החיוג.

לחץ עלכדי לצאת מזיכרון החיוג החוזר: ¿
. או 

בנים, כאשר מופעלב כפסים לסימוני הנתי£
.) 276דומע  «( ב פעילת נתיסייען שמיר

תבעת שתפקוד אזהר הסמל £
 עמוד 87) מופסק.«חק (ת מרשמיר

 עמוד« (PRE-SAFE תפקוד הסמל £
92) מופסק.
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רות)(הגד          Settings   תפריט

מההקד

, יש לך את האופציות הבאות:Settingsבתפריט 

.) 314דומע «(רות סיוע  שינוי הגד£

.) 317דומע «(ה רות תאורשינוי הגד£

.) 318דומע «(רות לוח מחוונים שינוי הגד£

.) 319דומע «(כב רות הרשינוי הגד£

.) 319דומע «( חרושתרות בית הה להגדחזר£

תפריט משנה סיוע

®ESPניתוק/הפעלת 

עיין וציית לסעיף “הוראות הבטיחות החשובות“
 עמוד ESP) »(89בתיאור 

 לא®ESP, ה� ®ESPאם תפסיק את פעולת 
כב. קיימת סכנה להחלקהייצב יותר את הר

ולתאונה.
בות רק בנסי®ESPהפסק את פעולת 

המתוארות להלן.

®ESPב לנטרל את פעלת ייתכן שיהיה מוט

במצבים הבאים:

בעת שימוש בשרשראות שלג£

בשלג כבד£

על חול או חצץ£

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (שירות).Service תפריט

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 או  השתמש בלחצנים ¿

 (נוזלCoolantת תפריט המשנה בחירל

קירור).

ה עלת נוזל הקירור מוצגת כשורטמפרטור

הצג.

בתנאים רגילים וכאשר נוזל הקירור במפלס

ת נוזל הקירור יכולה לעלותהמומלץ, טמפרטור

.C° 120עד 

כב גבוהה ובעתה מחוץ לרכאשר הטמפרטור

ת נוזל הקירור יכולהנהיגה בעליה, טמפרטור

לעלות עד קצה הסקלה.

AdBlueהצגת המפלס והטווח של 

.BlueTECכבי תפריט זה זמין רק בר

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (שירות).Service תפריט

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

ת בעזרAdBlueבחר את תפריט המשנה ¿

. או 

ב מופיעים על הצג הרAdBlueטווח ומפלס ה 

תכליתי כתרשים עמודות.

קרא את המידע וההערות ב“תדלוק“

.)215 דומע  «(

ת נוזל הקירור מוצגת גם דיגיטלית במדטמפרטור

 עמוד 44).« (בובי המנוע סי
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 עמוד 89).« ראה (®ESPלמידע נוסף אודות 

התנע את המנוע.¿

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

תבחיר ל או  לחץ על לחצן   ¿
 (סיוע).Assistanceתפריט משנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

.ESPת בחירל או  לחץ על לחצן ¿

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר

 לחץ שוב על לחצן להפעלה/לניתוק:¿
. 

ESP® בלוח ה  מופסק אם נורית האזהר
ביעות בעת שהמנועהמחוונים דולקת בק

.פועל

ביעות,דולקת בק ה אם נורית האזהר
ESP®.אינו זמין בשל תקלה 

 עמוד«ה (ב למידע על נוריות האזהרשים ל
.(360

 עמוד«ב למידע על הודעות בתצוגה (שים ל
.(322

בוי ההפעלה האוטומטית שלהפעלת/כי
Night View Assistסייען ראיית לילה פלוס (

Plus(

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

תבחיר ל או  לחץ על לחצן   ¿
 (סיוע).Assistanceתפריט המשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  השתמש בלחצנים ¿
Night View Assist .(סייען ראיית לילה)

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר

 לחץ שוב על הכפתורלהפעלה/נטרול: ¿
.

כאשר ההפעלה האוטומטית של סייען ראיית
תכת מאתרהלילה פלוס מופעלת, והמער

ב תכליתי באופןעצם או גוף, תופיע על הצג הר
אוטומטי תמונת ראיית לילה.

למידע נוסף אודות סייען ראיית לילה פלוס,
 עמוד 271).«ראה (

הפעלה/נטרול תצוגת סייען מגבלת
מהירות

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 או השתמש בלחצנים  ¿
.Assistanceת תפריט המשנה בחירל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחיר ל או  לחץ על הכפתור ¿
Traffic Sign Assistסייען מגבלת) 

מהירות).

לחץ על לחצן ¿
ה הנוכחית מוצגת.הבחיר

PRE-SAFE  brakeהפעלת/הפסקת פעולת 

כב עםזמין רק בכלי ר PRE-SAFE brakeתפקוד 
דיסטרוניק פלוס.

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.
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  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה  כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

-PREת בחירל או   לחץ על לחצן ¿

SAFE Brake.

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

.לחץ שוב על לחצן  להפעלה/ניתוק: ¿

 מופסק, הסמלPRE-SAFEכאשר תפקוד 
בפי יוצג בתצוגה הרשל סייען סיוע גר 

תכליתית.

,PRE-SAFE brakeלמידע נוסף אודות  תפקוד 
 עמוד 92).«ראה (

חקת מרת שמירלהפעלת/ניתוק או אזהר

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , על ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה  כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿
Distance warning חק).ת מרת שמיר(אזהר

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

.לחץ שוב על לחצן  להפעלה/ניתוק: ¿

חק פעילה, התצוגהת מרת שמירכאשר  אזהר
.ב תכליתית תציג את הסמל הר

חק, ראהת מרת שמירלמידע נוסף אודות  אזהר
 עמוד 87).«(

הפעלת/ניתוק סייען שטחים מתים

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , על ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה כדי ל

 לא אישור.לחץ על לחצן ¿

Blind   תבחירל או  לחץ על לחצן  ¿
spot assist.כת סיוע למניעת פגיעה (מער

בנקודות המתות).

.לחץ על לחצן ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

. לחץ שוב על לחצן :להפעלה/ניתוק¿

למידע נוסף אודות סייען שטחים מתים פעיל,
 עמוד 273).«ראה (

תהפעלת/הפסקת פעולת סייען שמיר
עירנות נהג

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  שעל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , על ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

  בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Assistanceבחור בתפריט משנה  כדי ל

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Attention Assist. ת עירנות(סייען שמיר

נהג).

.לחץ על לחצן  ¿

ה הנוכחית תוצג.הבחיר

 לאישור.לחץ על לחצן  ¿

,Offביעת לק או  לחץ על לחצן ¿
Standard וא Sensitive )יטרדנטס ,קספומ

או מותאם).

רות.ת ההגדלשמיר לחץ על לחצן  ¿

 מנותק, הסמלATTENTION ASSIST כאשר 
ב תכליתית, בסייען תצוגה יופיע בתצוגה הר 

פית.גר

, ראהATTENTION ASSISTלמידע נוסף אודות  
 עמוד 265).«(
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ה עלכת סיוע לשמירהפעלת/ניתוק מער
בנתי

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

 , על ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

 בגלגל או השתמש בלחצן ¿
בחור בתפריט משנהההגה, כדי ל

Assistance.

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Laneת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
Keep Assistב).ת נתי (סייען שמיר

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

Adaptive או Standard ה הנוכחית רההגד
תוצג).

.לחץ שובעל לחצן ה: רלשינוי ההגד ¿

ב פעיל ראהת נתילמידע נוסף על סייען שמיר

 עמוד 276).«(

ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

Intelligent Lightאם אתה מפעיל את תפקוד 
Sys.:אתה מפעיל את התפקודים הבאים ,

ך ראשית.רמצב ד£
ה פעיל.תפקוד תאור£
ת פניות.תפקוד תאור£
כת טווח הפנסים הראשיים.האר£

בעת אלומות אור נמוך לנהיגה בצד ימין/אם ק
ב תכליתית תציג אתשמאל, התצוגה הר

Intelligent Light System: System ההודעה
inoperative for left side traffic כת (מער

כת לא פעילה עבור התנועהה חכמה, מערתאור
בצד שמאל) או

 Intelligent Light Sys. :System inoperative
for right side trafficה חכמה,כת תאור (מער

כת לא פעילה עבור התנועה בצד ימין),מער
.Intelligent Light Sysבמקום הודעת תפקוד 

 עמוד 318). הודעה« ( Lightבתפריט משנה 
ת הנהיגה בצדרזו תופיע על הצג, רק כאשר הגד

כב עבורסה של הרשמאל/ימין הפוכה לגר
המדינה שלך.

ה חכמה, ראהכת תאורלמידע נוסף על מער
 עמוד 157).«(

בוי של פונקציית אלומתהפעלה או כי
האור

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

, עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

 בגלגל או השתמש בלחצן ¿
Lightבחור בתפריט משנה  ההגה, כדי ל

ה).(תאור

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או   השתמש בלחצנים¿

 (אלומת אור).Spotlightהפונקציה 

ה.רת ההגדלשמיר  לחץ על הכפתור¿

התפריט משנה תאור

הכת תאורהפעלת/הפסקת פעולת מער
חכמה

 שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
ה) (תאור Lightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Intelligent Light Sys. הכת תאור(מער

חכמה).

.Intelligent  Light Sysאם הופעל תפקוד 

ה חכמה),  אלומת האור והסמל (תאור
בן.ב תכליתית מוצגים בלבתצוגה הר
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לוח המחוונים תפריט משנה

חקה עבור מרת המדידת יחידבחיר

Display unit Speed-/odometerת: תפקוד יחיד
בחורת לך לחק, מאפשרהתצוגה מהירות/מד מר

האם מספר תצוגות תופענה בק“מ או במיילים
ב תכליתית.בתצוגה הר

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Inst. cluster submenuתפריט משנה לוח) 

המחוונים)

 לאישור. לחץ על לחצן ¿

כאשר פונקציית אלומת האור מופעלת,
ה הסימן של הולכימופיע בתרשים העזר

הרגל.

למידע נוסף אודות פונקציית אלומת האור
 עמוד 271).«ראה (

ת נהיגת יוםהפעלת/הפסקת פעולת תאור

 זמין רק כאשר Daytime driving lightsהתפקוד
המנוע כבוי.

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
רות). (הגדSettingsת התפריט בחירל

, עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
ה) (תאור Lightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Daytime driving lights  ת יום). (פנסי תאור

אם הופעל תפקוד פנסי יום, אלומת האור
ב תכליתיתבתצוגה הר והסמל 

בן.מוצגים בל

ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

 עמוד«למידע נוסף על פנסי יום,  ראה (
.(155

ת האור הנמוך בפנסים הראשיים עבוררהגד
נהיגה בצד ימין/שמאל

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

, עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

ת תפריטבחירל או   לחץ על לחצן ¿
ה) (תאור Lightמשנה 

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿

Dipped beams Settings  for תר(הגד
ת נהיגת יום לתפקוד).תאור

-Rightת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד
side traffic or Left-side traffic תנועה בצד)

ימין או תנועה בצד שמאל).

 כדי לשמור אתלחץ על לחצן ¿
ה.רההגד

ה, השינוי לארכאשר אתה משנה את ההגד
כב.ה הבאה של הריתבצע עד לעציר

הכת תאורכב עם מערתפקוד זה זמין רק בכלי ר
חכמה.

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי לעבור בין
אלומות אור סימטריות ואלומות אור שאינן

 עמוד 154).«סימטריות (

אם אתה קובע את האור הנמוך בפנסים
ךרהראשיים עבור נהיגה בצד ימין/שמאל, ד

כת טווח הפנסים הראשיים  אינםראשית והאר
ה לנהיגהרה שההגדזמינים. הם ינוטרלו רק במקר

כבסה של הרבצד ימין/שמאל תהיה הפוכה לגר
עבור המדינה שלך.

בוע את אלומות האור הנמוךאתה יכול לק
בפנסים הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל

כז שירות מורשהבמוסך מוסמך, לדוגמה במר
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ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Display unit Speed-/odometerת (יחיד

תצוגה מהירות/מד מהירות).

kmת: ה הנבחרראתה תראה את ההגד
 (מיילים).miles(ק“מ) או 

ה.רכדי לשמור את ההגד לחץ על לחצן ¿

:רלוונטית עבור קחרמל תרחבנה הדידמה תדיחי

מד מהירות£

 (נסיעה).Tripמד מהירות דיגיטלי בתפריט £

בר כללי ומד נסיעה.חק מצטמונה מר£
מד מהירות נוסף באזור המצב על הצג£

ב תכליתי.הר
חק מוצג בקילומטרים,כאשר המר

המהירות במד המהירות הנוסף מוצגת
במיילים ולהפך.

ב נסיעה.מחש£

התצרוכת הנוכחית והטווח.£

.Naviהוראות ניווט בתפריט £

ת שיוט.בקר£

ספידטרוניק.£

דיסטרוניק פלוס.£

.ASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות £

בועהת תפקוד תצוגה קבחיר
Permanent display השתמש בפונקציה

בועה), כדי להציג באזור המצב על(תצוגה ק
ב תכליתי את הנתונים הבאים:הצג הר

כבה מחוץ לרטמפרטור£
ת נוזל הקירורטמפרטור£
כבהטווח החשמלי הכולל בכלי ר£

ברידייםהי

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsבחור בתפריט כדי ל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפריטבחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (תפריט משנה Instrument clusterמשנה 

לוח המחוונים).

כבתפריט משנה ר

בועת ספידטרוניק קרהגד

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחירל או  לחץ על לחצן ¿
Permament display בועה).(תצוגה ק

 לאישור.לחץ על לחצן ¿
Outsideה הנוכחית מוצגת הבחיר

Temperatureכב),ה מחוץ לר (טמפרטור
Coolant Temperatureת נוזל (טמפרטור

(טווח חשמלי). Electric Rangeהקירור) או 

ה.רת ההגדלשמיר לחץ על לחצן ¿

הפעלת/הפסקת פעולת מד המהירות
הנוסף

Additional speedometer השתמש בתפקוד 
בבחור האם אזור המצב בתצוגה הרכדי ל

תכליתית יציג תמיד את המהירות בתצוגה
דיגיטלית.

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירב תפקודי, להר

, עלאשר באמצעות לחיצה על ¿
ההגה.

תבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿
 (לוחInstrument clusterתפריט משנה 

המחוונים).

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

תבחירל או  לחץ על לחצן ¿
. Additional speedometerתפקוד 

ה הנוכחית מוצגת.הבחיר

לחץ על לחצןלהפעלה/הפסקת פעולה: ¿
.
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ת תפריטבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
כב). (רVehicleמשנה 

 אישור.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודבחיר ל או  לחץ על לחצן ¿
:Limit speed (Winter tyres)מגבלת) 

ף).מהירות) (צמיגי חור

ה הנוכחית.ראתה תראה את ההגד

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

 לכוונון ספיד� או לחץ על לחצן ¿
 (240 קמ“שבוע בקפיצות של 10טרוניק ק

 מפסיקה אתOffת ר. הגדל� 160 קמ“ש)
בוע.פעולת ספידטרוניק ק

ה.רת ההגד לשמיר לחץ על לחצן  ¿

« (בוע, ראהלמידע נוסף על ספידטרוניק ק

עמוד 230).

רות בית החרושתאיפוס להגד

  שעל ההגההשתמש בכפתור ¿
להעלאת רשימת התפריטים.

 בגלגל ההגה, או לחץ על לחצן ¿
.Settingsת תפריט בחירל

 אישור.לחץ על לחצן ¿

תבחיר ל,או  לחץ על לחצן ¿
רות(הגד Factory settingsתפריט משנה 
בית החרושת).

 לאישור.לחץ על לחצן ¿

(לאפס את ?Reset all settingsההודעה 
רות?) מופיעה.כל ההגד

Noת בחירל או  לחץ על לחצן ¿
 (כן).Yes(לא) או 

ה.לאישור הבחיר לחץ על לחצן ¿

ב�, התצוגה הרYesאם אתה בוחר ב� 
תכליתית תציג הודעת אישור.

בות בטיחות לא כל התפקודים ניתניםמסי
ף)לאיפוס: תפקוד הגבלת מהירות (צמיגי חור

ה רק בתפריטרבוע, ניתן להגדבספידטרוניק ק
תכב. אם ברצונך לאפס את תאורמשנה ר

בה, אתה חיינהיגת יום בתפריט משנה תאור
.1לסובב את המפתח במתג ההצתה למצב 
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 בגלגל ההגה, על מנת להסתיר אתה הודעות התצוגה.או על לחצן   לחץ על לחצן¿
הודעות התצוגה נמחקות.

הודעות תצוגה בעדיפות גבוהה מוצגת באדום.

ב תכליתית מציגהאינך יכול להסתיר הודעות תצוגה מסויימות בעדיפות גבוהה. התצוגה הר
בות להודעות אלה תוקנו.הודעות אלה ללא הפסקה, עד שהסי

ת הודעות תצוגה הסתר

הודעות בתצוגה

זיכרון הודעות

.בזיכרון הודעהך שומר הודעות תצוגה מסוימות. אתה יכול לקרוא להודעות תצוגה, רב הדמחש

  שעל ההגה להעלאת רשימת התפריטים.השתמש בכפתור ¿

 (שירות).Service ת תפריט בחירבגלגל ההגה, ל או  לחץ על לחצן ¿

, על ההגה.אשר באמצעות לחיצה על ¿

).message memoryת זיכרון ההודעות (בחירל או   לחצן לחץ על¿

 (אין הודעות).No messagesב תכליתי יופיע הכיתוב אם אין הודעות להצגה, על הצג הר

אם יש הודעות להצגה, יוצג מספר ההודעות.

  לאישור.לחץ על ¿

 כדי לגלול את ההודעות להצגה. או  לחץ על הכפתור¿

מההקד

הערות כלליות

ב תכליתית.הודעות בתצוגה מופיעות בתצוגה הר

פיים מבוארים בפשטות בספר הנהג, ועשויים להיות שוניםהודעות בתצוגה עם סמלים גר

ב תכליתית.מהסמלים המוצגים בתצוגה הר

נא פעל בהתאם להודעות בתצוגה, וציית להוראות נוספות בספר נהג זה.

ה קולי.הודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהר

םה כזה ההודעות נשמרות בזיכרון ההודעות. תקן את גורניתן להסתיר את ההודעות. במקר

ם האפשרי.ההודעה בהקד

ב להערות אודות:כב, נא שים לכאשר אתה עוצר ומחנה את הר

) 242דומע «( HOLDתפקוד £

 עמוד 218).«חניה (£
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות בטיחותמער  

ABS מער) ,(כת למניעת נעילת גלגליםESP®בקר) ,(ת ייצוב אלקטרוני

BAS ,(תגבור בלימה) PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLD,סייען זינוק בעלייה ,

בות בעת רוחותת היציכת לסיוע שמיר לייצוב הגרור, מער®ESPכת מער

צד ופנסי הבלימה מותאמים אינם זמינים באופן זמני. יתכן שיש תקלה גם

כת ובמערPRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUS, ב� BAS PLUSב� 

כב מלפנים.התראת התנגשות בר

נדלקות בלוח המחוונים.  ו�  ה בנוסף, נוריות האזהר

ת עירנות נהג מנוטרל.סייען שמיר

כב אינו מספיק.ייתכן שהמתח החשמלי בר לדוגמה,

currently
unavailable

See Owner’s
Manual

(אינו זמין כעת
ראה ספר נהג)

ה אזהר  
 התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה, לדוגמה.

חקכב. מרמצב זה עשוי לפגוע ביכולת ההיגוי ובמאפייני הבלימה של הר

הבלימה במצב חירום עשוי לגדול.

כב. מנותקת, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולגרימת תאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות.¿

נהג בזהירות על כביש מתאים, וסובב את ההגה רק מעט במהירות

העולה על 20 קמ“ש.

כאשר ההודעה המוצגת נעלמת, הפונקציות המפורטות למעלה

זמינות שוב.

ת בתצוגה:אם ההודעה נשאר

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

ABS ,ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLD,סייען זינוק בעלייה ,

בות בעת רוחות צדת היציכת לסיוע שמיר לייצוב הגרור, מער®ESPכת מער

ופנסי הבלימה מותאמים אינם זמינים באופן זמני. יתכן שיש תקלה גם ב�

BAS PLUS ב� ,PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® PLUSכת התראת ובמער

כב מלפנים.התנגשות בר

נדלקות בלוח המחוונים.   ו� ֿ ,ה בנוסף, נוריות האזהר

ת עירנות נהג מנוטרל.סייען שמיר

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער
הנזכרים לעיל. לדוגמה, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חקכב. מרמצב זה עשוי לפגוע ביכולת ההיגוי ובמאפייני הבלימה של הר

הבלימה במצב חירום עשוי לגדול.

כב. מנותקת, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולגרימת תאונה.קיימת סכנה מוגבר

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך מיד .¿

ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDכת . סייען זינוק בעלייה, מערESP

בות בעת רוחות צד ופנסי הבלימהת היציכת לסיוע שמירמערלייצוב הגרור, 

,BAS PLUSהמותאמים אינם זמינים בשל תקלה. יתכן שיש תקלה גם ב 

כת התראת התנגשות ובמערPRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUSב� 

כב מלפנים.בר

 נדלקת בלוח המחוונים. ה בנוסף, נורית האזהר

ת עירנות נהג מנוטרל.סייען שמיר

ה אזהר  
התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער

הנזכרים לעיל.

חק בלימה במצב של בלימת חירום.לכן גדל מר

כב. אינה פעילה, היא אינה יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולגרימת תאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

ה אזהר  

Inoperative See
Owner‘s Manual

(לא פעיל

ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ESP® ,BAS ,PRE-SAFE®  תפקוד ,HOLDכת , סייען זינוק בעלייה, מערESP

בות בעת רוחות צד  ופנסית היציכת לסיוע שמירמערלייצוב הגרור, 

BASהבלימה מותאמים אינם זמינים בשל תקלה. יתכן שיש תקלה גם ב� 

PLUS ב� ,PRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUSכת התראת ובמער

כב מלפנים.התנגשות בר

נדלקת בלוח המחוונים. ה בנוסף, נורית האזהר

.המגודל ,ייתכן כי לא הושלם האבחון העצמי

ת עירנות נהג מנוטרל.סייען שמיר

ה אזהר  

כת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודיםמער
הנזכרים לעיל. לדוגמה, הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

ה של בלימת חירום.חק הבלימה במצב חירום עשוי לגדול במקרמר

כב. מנותקת, היא לא יכולה לייצב את הר®ESPכת אם מער

ת להחלקה ולגרימת תאונה.קיימת סכנה מוגבר

נהג בזהירות על כביש מתאים, וסובב את ההגה רק מעט במהירות¿

העולה על 20 קמ“ש.

כאשר ההודעה המוצגת נעלמת, הפונקציות המפורטות למעלה

זמינות שוב.

אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת:

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך מיד .¿

Currently
unavailable See
Owner‘s Manual

(לא פעיל זמנית

ראה ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

האזהר  

ה אזהר  

התפקודיםכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל, אך ללאמער
הנזכרים לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם לדוגמה תבלום בחוזקה.

כב כאשר בולמים, ועלול להגדילמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
חק הבלימה.את מר

כב. מנותק או אינו ניתן להפעלה, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESPאם 

מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.

נהג בזהירות.¿

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

ה.מהבהבת ומושמע צליל אזהר נורית החיווי האדומה 

תנאי לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי אינו מתקיים
.) 220דומע «(

אתה נוהג עם בלם חניה חשמלי מופעל.

שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי .¿

EBD,(חלוקת כוח בלמים אלקטרונית)  ABS ,ESP® ,BAS  ,PRE-SAFE® ,
בותת היציכת לסיוע שמיר לייצוב גרור, מערESPכת , מערHOLDתפקוד 

בעת רוחות צד ופנסי הבלימה מותאמים אינם זמינים בשל תקלה.

®BAS PLUS ,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFEיתכן שיש תקלה גם ב 

brake כב מלפניםכת התראת התנגשות בר ובמער

 נדלקות בלוח המחוונים,  ו� ה בנוסף לכך, נוריות האזהר
ה.ונשמע צליל אזהר

inoperative See
Owner’s
Manual

(אינו פעיל
ראה ספר נהג)

Relaise parking
brake

(שחרר את בלם
החניה)

ה.מהבהבת ומושמע צליל אזהר נורית החיווי האדומה 

.) 220דומע «(ת בלם החניה החשמלי ת חירום בעזראתה מבצע עציר

נדלקת. ה הצהובה נורית האזהר

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

כדי להפעילו:

כבה את מתג ההצתה.¿

לחץ על ידית בלם החניה החשמלי למשך עשר שניות לפחות.¿

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

Parking brake
 See Owner‘s

Manual
(בלם חניה ראה

ספר נהג)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

האדומה דולקות. ונורית החיווי  ה הצהובה נורית האזהר

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

כדי לשחררו:

כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

או

.) 220דומע «(שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן אוטומטי ¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החנייה החשמלי:

אל תמשיך לנהוג.¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

 ה הצהובהמהבהבת ונורית האזהר  נורית החיווי האדומה

דולקת.

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

כדי לשחררו:

כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.¿

שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

כדי להפעילו:

כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.¿

הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.¿

ממשיכה להבהב:  אם נורית החיווי האדומה

אל תמשיך לנהוג.¿

.) 736דומע «(רות רדכב מפני התדאבטח את הר¿

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

כה.רמיים לכיוון המדסובב את הגלגלים הקד¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 נדלקת. נורית החיווי האדומה  ה הצהובהנורית האזהר

מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר הפעלה או שחרור של בלם החניה

החשמלי. לאחר מכן היא נכבית או ממשיכה לדלוק.

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.¿

הפעל את בלם החניה החשמלי.¿

אם לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי:

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

בקר במוסך מוסמך.¿

אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

.) 220דומע «(שחרר את בלם החניה החשמלי באופן אוטומטי ¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

נדלקת. כאשר אתה מפעיל או משחרר את  ה הצהובהנורית האזהר

מהבהבת.  בלם החניה החשמלי באופן ידני, נורית החיווי האדומה

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד. לא ניתן להפעיל את בלם החניה

באופן ידני.

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

בקר במוסך מוסמך.¿

 נדלקת. נורית החיווי האדומה  ה הצהובהנורית האזהר

מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר הפעלה או שחרור של בלם החניה

החשמלי. לאחר מכן היא נכבית או ממשיכה לדלוק.

ף או חסר. עוד’בלם החניה החשמלי אינו מתפקד, למשל בגלל וולטאג

ף או החסר, למשל על ידי הטענת העוד’ם לוולטאגתקן את הגור¿

המצבר, או הפעלה מחדש של המנוע.

הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

אם עדיין לא ניתן להפעיל או לשחרר את בלם החניה החשמלי:

כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.¿

הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.¿

אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

Parking brake
inoperative

בלם חניה לא פעיל
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

אין מספיק נוזל במיכל נוזל הבלמים.

בלוח המחוונים נדלקת ונשמע צליל ה האדומה בנוסף נורית האזהר

ה.אזהר

ייתכן כי אפקט הבלימה נפגם.

קיים סיכון לתאונה.

ב לתנאיך, תוך מתן תשומת לרכב בביטחה בשולי הדעצור את הר¿

ך והתנועה. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.רהד

.) 218דומע «(רות רדכב מפני התדאבטח את הר¿

פנה למוסך מוסמך.¿

אל תוסיף נוזל בלמים, זה לא יפתור את התקלה.¿

פידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהן.דיסק/ר

פנה למוסך מוסמך.¿

כות הגנת הנוסע, כשלו. כל שאר מער®PRE-SAFEתפקודים חשובים של 

לדוגמה כריות אוויר, נשארו זמינות.

פנה למוסך מוסמך מיד.¿

Check brake fluid
level

(בדוק את מפלס נוזל

בלמים)

Check brake wear
(בדוק בלאי בלמים)

 PRE-SAFE
Inoperative See
Driver‘s Manual
(אינו פעיל, ראה את

ספר הנהג)

ה  אזהר 

כב נמצא בתנועה.ההודעה המוצגת, מוצגת רק כאשר הר

ה הצהובה מהבהבת ונורית האזהר נורית החיווי האדומה 
דולקת.

לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.

.Pהעבר את ידית בורר ההילוכים למצב ¿

בקר במוסך מוסמך.¿

נדלקת.  נורית החיווי האדומה

ניסית לשחרר את בלם החניה החשמלי בזמן שהמתג ההצתה היה כבוי.

הפעל את מתג ההצתה.¿

Turn on ignition
 to release the
parking brake
הפעל את מתג

ההצתה כדי לשחרר
את בלם החניה
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ה אזהר  
PRE-SAFE
 Functions
currently

limited See
Owner’s
Manual

(מתפקד כעת
באופן מוגבל ראה

ספר נהג)

PRE-SAFE® PLUS  PRE-SAFE® או סייען בלימה מותאמת של

בותכב מלפנים אינם פעילים זמנית. סיכת התראת התנגשות ברמער

אפשריות:

ם כבד או שלג.ב גשתפקודו נפגם עק£

החיישנים בסורג המצנן ובפגושים מלוכלכים.£

ב קרינהכת חיישן רדאר בלתי פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£
טלוויזיה או רדיו, או מקורותאלקטרו�מגנטית הנפלטת מתחנות
אחרים של קרינה אלקטרו�מגנטית.

ה.ת העבודכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£

ך.רב דמתח בלתי מספיק עבור מחש£
בות המפורטות למעלה כבר אינן מתקיימות, ההודעהכאשר הסי

המוצגת נעלמת.

 PRE-SAFE® PLUS ו� PRE-SAFE® שוב פעילים.

ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:אם 

ם האפשרי, תוךכב בבטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד  ¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדהקדשת תשומת ל

.) 218דומע «(רות רדכב נגד הדאבטח את הר ¿

:) 698דומע «(נקה את החיישנים במקומות הבאים ¿

בסורג המצנן.£

מי.בפגוש הקד£

כז הפגוש האחורי.בפגוש האחורי, במיוחד במר£

התנע מחדש את המנוע. ¿

PRE-SAFE
 Functions limited

See Owner’s Manual
(מתפקד באופן מוגבל

ראה ספר נהג)

PRE-SAFE® PLUS ו�  PRE-SAFE® או סייען בלימה מותאמת של

אינם פעילים זמינים בשל כב מלפנים כת התראת התנגשות ברמער

חק.ת המר  או באות אזהרBAS PLUS תקלה.  יתכן שיש תקלה גם ב�

פנה למוסך מוסמך. ¿

ת בטיחותאם הסמל מופיע בתצוגת לוח המחוונים, לשונית חגור
ב האחורי.ה במושהוכנסה לתוך אבזם חגור

.) 68דומע «(למידע נוסף אודות מחוון לחגורות בטיחות אחוריות, ראה 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת בטיחות לאאם הסמל מופיע בתצוגת לוח המחוונים, לשונית חגור
ב האחורי.ה במושהוכנסה לתוך אבזם חגור

ה  אזהר 
בה נכון באבזםה באופן נכון או לא שולת בטיחות שלא נחגרחגור

מת ההגנה היעודית שלה.ה, לא יכולה לספק את רהחגור

קיים סיכון מוגדל של פציעה.

ב האחורי להדק אתך, בקש מהנוסעים במושת הצורבמיד¿
.) 66דומע «(חגורות הבטיחות שלהם 

ב האחורי,למידע נוסף אודות מחוון מצב לחגורות הבטיחות במוש

.) 68דומע «(ראה 

ת הבטיחות, בצדו הימני או השמאלי שלכת אבזם חגורמנגנון האר

ההתא האחורי, לא נמצא במקום המיועד לו. יתכן שרצועת החגור

ה.תקועה בלשון החגור

ה התקועה.שחרר את החגור¿

ת הבטיחות.ת חגורחזור על תהליך חגיר¿

ת הבטיחות, בצדו הימני או השמאלי שלכת אבזם חגורמנגנון האר

כת אבזםהתא האחורי, לא נמצא במקום המיועד לו. יתכן שמנגנון האר

ה תקוע.החגור

םוהסר את הגור ) 127דומע «(ב קדימה הזז את כרית המוש¿

ה.שתוקע את החגור

ת הבטיחות.ת חגורחזור על תהליך חגיר¿

ת הבטיחות, בצדו הימני או השמאלי שלכת אבזם חגורמנגנון האר

ת הבטיחותהתא האחורי, לא נמצא במקום המיועד לו. יתכן שחגור

נעולה.

ת הבטיחות לחלוטין.הסר את חגור¿

ת הבטיחות.ת חגורחזור על תהליך חגיר¿

ת הבטיחות, בצדו הימני או השמאלי שלכת אבזם חגורמנגנון האר

התא האחורי, לא נמצא במקום המיועד לו.

כת.ה במעראין מספיק חגור

ת הבטיחות.שחרר את חגור¿

ת הבטיחות.ת חגורחזור על תהליך חגיר¿

Check belt routing
left rear  See

Owner‘s Manual  or
Check belt routing

right rear  See
Owner‘s Manual
ה(בדוק את ניתוב החגור

השמאלית, ראה ספר

כב אוהוראות תפעול הר

הבדוק את ניתוב החגור

הימנית, ראה ספר הוראות

כב)תפעול הר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הכת ריסון נוספת). גם נורית האזהר (מערSRSקיימת תקלה ב� 

 נדלקת בלוח המחוונים.
Restraint sys.

Malfunction. Consult
workshop

כת ריסון.(תקלה במער

התייעץ במוסך מוסמך)

ה  אזהר 
ה, אוכריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקר

ה של תאונה לא לפעול כלל.במקר

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסך מוסמך.¿

.) 57דומע «(למידע נוסף אודות בטיחות נוסע, ראה 

ה מלפנים בצד ימין או שמאל. גם נורית האזהרSRSקיימת תקלה ב� 

 נדלקת בלוח המחוונים.

ה, אוכריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקר

ה של תאונה לא לפעול כלל.במקר

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסך מוסמך.¿

Front left/ right
Malfunction. Consult

workshop
כת ריסון(תקלה במער

מית. התייעץ במוסךקד

מוסמך)

ה  אזהר 

ה מאחור בצד ימין או שמאל. גם נורית האזהרSRSקיימת תקלה ב� 

 נדלקת בלוח המחוונים.

ה  אזהר 
ה, אוכריות האוויר או מותחנים חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקר

ה של תאונה לא לפעול כלל.במקר

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסך מוסמך. ¿

Rear left/ right
Malfunction. Consult

workshop
כת ריסון(תקלה במער

מית. התייעץ במוסךקד

מוסמך)

ת הבטיחות, בצדו הימני או השמאלי שלכת אבזם חגורמנגנון האר

התא האחורי, לא נמצא במקום המיועד לו. כל הפתרונות המפורטים

בוצעו. עדיין קיימת תקלה.

בקר במוסך מוסמך.¿
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הודעות בתצוגה

:LEDsהודעות בתצוגה אודות ה� 

 כשלו.LEDsהודעת תצוגה זו תופיע רק אם כל נורות ה� 

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ב האחורי האמצעי.כת ריסון נוספת) במוש (מערSRSקיימת תקלה ב� 

נדלקת בלוח המחוונים. ה נורית האזהר

ה, או כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים  לפעול במקר
ה של תאונה לא לפעול כלל.במקר

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסך מוסמך.¿

Rear center malfunction
Consult workshop

ב אחוריתקלה במוש(

התייעץ עם מוסךאמצעי 
מוסמך)

Left/right windowbag
malfunction consult

workshop

(תקלה בכרית אוויר וילון

שמאלית/ימנית היוועץ

במוסך מוסמך)

אורות  

ה  אזהר 

ה  אזהר 

כת ריסון נוספת). בכרית אוויר וילון (מערSRSקיימת תקלה ב� 
השמאלית או בכרית אוויר וילון הימנית.

בלוח המחוונים נדלקת. ה נורית האזהר

Rear left malfunction
consult workshop or
Rear left malfunction

consult workshop
תקלה באחורית שמאלית

התייעץ עם מוסך מוסמך

או תקלה באחורית ימנית

התייעץ עם מוסך מוסמך

תאבזם חגורכת מנגנון האראתה נוסע במהירות מעל 25 קמ“ש, ו
הבטיחות, בצד ימין או שמאל של התא האחורי, לא נמצא במקום

המיועד לו.

ה  אזהר 
לא נמצא במקוםת הבטיחות כת אבזם חגורמנגנון הארכאשר 

ת הבטיחות אינה יכולה לספק את ההגנה שהיאהמיועד לו, חגור
בר זה מעלה את הסיכון לפציעה.ה לספק. דאמור

בם האפשרי, תוך תשומת לעצור בצד הכביש באופן בטוח בהקד¿
למצב הכביש והתנועה.

Checkפעל לפי ההמלצות המפורטות כאשר מוצגות ההודעות ¿
belt routing  Left/Right rear See owner‘s Manualבדוק את) 

ה השמאלית/ימנית האחורית, ראה ספר הוראותניתוב החגור
.) 330דומע «(כב)  תפעול הר

אם ההודעה המוצגת אינה נעלמת:

פנה ללא דיחוי למוסך מוסמך.¿

ה, אוכריות אוויר וילון השמאלית או הימנית עלולות  לפעול במקר
ה של תאונה לא לפעול כלל.במקר

קיים סיכון מוגדל לפציעה.

פנה למוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Left/right cornering light

(פנס פנייה שמאלי או ימני)

פנס פנייה שמאלי או ימני  כשל.

פנה למוסך מוסמך.¿

Left/right dipped beam

 נמוך שמאלי  או ימני)אור(

אור נמוך בפנס ראשי שמאלי או ימני כשל.

ך.פנה למוסך מוסמ¿

פנס גרור אחורי שמאלי או ימני כשל.

עיין בהוראות נפרדות המסופקות על�ידי יצרן הגרור.¿ Trailer left/ right tail lamp

(פנס גרור שמאלי או ימני)

Trailer left / right

 indicator

פנס איתות גרור שמאלי

או ימני

 Left  / right mirror indicator
פנס איתות במראה חיצונית

שמאלית או ימנית

מי שמאלי או ימני של הגרור פגום.פנס איתות קד

עיין בהוראות נפרדות המסופקות על�ידי יצרן הגרור.¿

פנס בלימה גרור פגום.

עיין בהוראות נפרדות המסופקות על�ידי יצרן הגרור.¿
Trailer brake lamp

(פנס בלימה גרור)

Rear left / right indicator

(פנס איתות אחורי שמאלי

או ימני)

Front left / right indicator

מי שמאלי(פנס איתות קד

או ימני)

פנס האיתות האחורי שמאלי או האחורי ימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

מי ימני פגום.מי שמאלי או הקדפנס האיתות הקד

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס איתות במראה חיצונית שמאלית או ימנית פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

S-321-368  17/06/14, 8:01 PM333



עניינים לפי  א�ב

334

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הפנס האחורי/פנס הבלימה השמאלי או הימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿ Left / right tail lamp/
brake lamp

(פנס אחורי/פנס בלימה שמאלי
/ימני)

 Left / right brake lamp

פנס בלימה ימני/שמאלי

פנס בלימה ימני או שמאלי פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

Front left / right
parking lamp

מי שמאלי  ימני פנס חניה קד  

Number plate lamp
פנס לוחית רישוי

האור הגבוה השמאלי או הימני פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿

לוחית רישוי שמאלי או ימני פגום.פנס 

פנה למוסך מוסמך.¿

פל אחורי פגום.פנס ער

פנה למוסך מוסמך.¿

מי ימני פגום.מי שמאלי או קדפנס חניה קד

פנה למוסך מוסמך.¿

פנס נסיעה לאחור כשל.

פנה למוסך מוסמך.¿

Rear fog lamp
פל אחוריפנס ער

Left main beam or right
main beam

(אור גבוה שמאלי או אור גבוה
ימני)

 Reversing light
פנס נסיעה לאחור

 Third brake lamp

   פנס בלימה שלישי

פנס בלימה שלישי פגום.

פנה למוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Left/right  daytime
driving lamp

ת נהיגת יוםפנס תאור

השמאלי או הימני

Active Light System
inoperative

ת נהיגת יום השמאלי או הימני כשל.פנס תאור

פנה למוסך מוסמך.¿

ה מותאמת לא זמינה.כת תאורמער

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה עדיין זמינה ללאה חכמה כשלה. התאורכת תאורמער
ה חכמה.כת תאורמער

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה החיצונית כשלה.התאור

פנה למוסך מוסמך. ¿

ף.ת גרור: יתכן שנתיך נשרכב עם התקן גרירבכלי ר

 עמוד 722).«בדוק את הנתיכים (¿

הב להערות האזהרך, החלף נתיך שרוף. שים לת הצורבמיד¿

כאשר אתה עושה זאת.

אם ההודעה בתצוגה מוסיפה להיות מוצגת:

פנה למוסך מוסמך. ¿

ה פגום.חיישן תאור

פנה למוסך מוסמך. ¿

הכב. צליל אזהרב את הרהפנסים נותרו דולקים כאשר אתה עוז
נשמע.

.סובב את מתג האורות ל�  ¿

סייען אור גבוה מותאם או סייען אור גבוה מותאם פלוס כשל.

פנה למוסך מוסמך. ¿

Intell, Light System
inoperative

AUTO lights inoperative

Switch off lights

(כבה את האורות)

Malfunction See
 Owners Manual

(תקלה ראה ספר נהג)

Adaptive Main Beam
Assist / plus inoperative

See Owner‘s Manual

(סייען אור גבוה מותאם/פלוס

אינו זמין. ראה ספר נהג)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

סייען אור גבוה מותאם או סייען אור גבוה מותאם פלוס מנוטרל
בות האפשריות:ואינו פעיל באופן זמני. הסי

מית מלוכלכת באזור הראות של המצלמה.השמשה הקד£

פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות מופרעת עק£

מית.נקה את השמשה הקד¿

כת מגלה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא, מוצגתאם המער
Adaptive Main-beam Assist available again orההודעה 

Adaptive Main-beam Assist plus available again סייען אור)
גבוה מותאם או סייען אור גבוה מותאם פלוס זמין שוב).

Adaptive Main Beam
Assist / plus currently

unavailable. See Owner‘s

Manual

(סייען אור גבוה מותאם/פלוס

אינו זמין כעת. ראה ספר נהג)

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

קירור. הוסף נוזל      (

          ראה ספר נהג)

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

כתהימנע מנסיעות ארוכות עם מעט מאוד נוזל קירור במער
ם נזק למנוע.ת ייגרהקירור של המנוע. אחר

ה.ב להערות האזהרהוסף נוזל קירור. לפני כן, שים ל¿
.) 691דומע «(

כת קירור מנוע במוסך מוסמך, אם צריךבדוק את מער¿
ב מהרגיל.להוסיף נוזל קירור ר

מאוורר המנוע פגום.

, אתה יכולC° 120ת נוזל הקירור היא פחות מ�אם טמפרטור¿
להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

הימנע מעומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה זאת,¿
ה�נסיעה.כים הרריות ותנועת עציררב נהיגה בדלדוגמה עק

נוזל הקירור חם מדי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

Top up coolant See

Owner’s Manual

מנוע  

ה אזהר  
Coolant Stop vehicle

Switch engine off

כב(נוזל קירור. עצור את הר

ודומם את המנוע)
אל תנהג כאשר המנוע התחמם בחימום יתר. מצב כזה עלול

בעור.לגרום לנוזלים מסוימים שדלפו מהמנוע להתלקח ול

בנוסף, קיטור מתוך תא המנוע עלול לגרום כוויות חמורות,
העלולות לקרות, אפילו רק מפתיחת מכסה תא המנוע.

קיים סיכון של פציעה.
ךרב לתנאי הדכב מיד, תוך הקדשת תשומת לעצור את הר ¿

והתנועה ודומם את המנוע.
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

כב, עד שהמנוע יתקרר.חק בטחון מהרהמתן במר ¿

וודא שאספקת האוויר למצנן לא נחסמה, לדוגמה על ידי ¿
לכלוך או שלג.

אל תתניע את המנוע שוב עד שההודעה בתצוגה תיעלם,¿
ת. אחרC° 120ת נוזל הקירור תהיה מתחת ל�וטמפרטור
ם נזק למנוע.עלול להיגר

ת נוזל הקירור.ב לתצוגת טמפרטורהקדש תשומת ל¿

ה עולה שוב, פנה למוסך מוסמך מיד.אם הטמפרטור¿

בתנאי נהיגה רגילים, אםC° 120 קריאת המד יכולה לעלות עד 
נוזל הקירור מולא באופן נכון.

ה.המצבר אינו נטען. נשמע גם צליל אזהר
בות האפשריות הן:הסי

אלטרנטור פגום.£
ברידית)כת הים החשמל (מערתקלה בזר£
 קרועה.Vרצועה המנוע £
כב.תקלה באלקטרוניקת הר£

ך בביטחה והפסק את פעולתרכב בצד הדעצור את הר¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדהמנוע, תוך הקדשת תשומת ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

פתח את מכסה המנוע.¿

 קרועה.V בדוק האם רצועת המנוע¿

אם רצועת המנוע קרועה:

ת המנוע עלול להתחמם חימום יתר.אל תמשיך לנהוג. אחר
פנה למוסך מוסמך.¿

 תקינה:Vאם רצועת המנוע 
פנה למוסך מוסמך.¿

מפלס שמן מנוע ירד למפלס מינימלי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

בדוק את מפלס שמן מנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 690דומע «(

.) 690דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

בדוק אם קיימת דליפה מהמנוע, אם מפלס שמן מנועדאג ל¿
זקוק להוספה יותר מהרגיל.

כז שירותבל בכל מרמידע על שמני מנוע מאושרים ניתן לק
ס של  כלמוביל בע“מ או באינטרנט  בכתובת:מורשה מרצד

http://bevo.mercedes-benz.com

Check eng. oil lev.
when next refuelling

(בדוק שמן מנוע

בתדלוק הבא)

קירור. הוסף נוזל      (

          ראה ספר נהג)

See Owner’s

Manual
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

פלס שמן מנוע ירד למפלס קריטי.מ

ה נשמע.גם צליל אזהר

בדוק את מפלס שמן מנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר¿
.) 690דומע «(

.) 690דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

בדוק אם קיימת דליפה מהמנוע, אם מפלס שמן מנועדאג ל¿
זקוק להוספה יותר מהרגיל.

כז שירותבל בכל מרמידע על שמני מנוע מאושרים ניתן לק
ס של  כלמוביל בע“מ או באינטרנטמורשה מרצד

http://bevo.mercedes-benz.com

מפלס שמן מנוע נמוך מדי. קיים סיכון לנזק למנוע.

ב לתנאי התנועה והכביש ודומם את המנוע.עצור מיד, שים ל¿

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

.) 690דומע «(בדוק את מפלס שמן מנוע

.) 690דומע «(ך, הוסף שמן מנוע ת הצורבמיד¿

ה.מפלס הדלק ירד לטווח העתוד

הפעלה של חימום העזר מופסקת אם מפלס הדלק יורד לטווח
ה.עתוד

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ללא דיחוי.¿

במיכל הדלק יש מעט מאד דלק.

לא ניתן לתפעל את חימום העזר.

כב בתחנה הקרובה ביותר.תדלק את הר¿

כב עם מנוע דיזל: מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובהכלי ר
להחליפו.

פנה למוסך מוסמך.¿

כב עם מנוע דיזל: יש מים במסנן הדלק, חובה לנקז אתכלי ר
המים

פנה למוסך מוסמך.¿

Add 1 litre engine oil
when next  refuelling
(הוסף 1 ליטר שמן מנוע

בתדלוק הבא)

Reserve fuel level

Replace air cleaner
(החלף את מסנן האוויר)

Clean the fuel filter
(נקה את מסנן הדלק)

(נא לתדלק)

Refill AdBlue
See owner‘s manual

ראה ספר נהג)AdBlue (מלא 

Engine oil level Stop
vehicle

Switch engine off
(מפלס שמן מנוע. עצור את

כב ודומם את המנוע)הר

ה. מושמע גם צליל ירד מתחת לטווח העתוד®AdBlueמפלס 
ה.אזהר

.) 215דומע «(ם האפשרי בהקד®AdBlue דאג למילוי ¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Refill AdBlue
 Eng. Start not possible

 התנעת מנועAdBlue(מלא 
אינה אפשרית)

 מספיק רק לטווח המצוין. מושמע גם צלילAdBlueמפלס  
ה.אזהר

.) 215דומע «(ם האפשרי  בהקדAdBlueדאג למילוי ¿

ה. לא ניתן יותרריק. מושמע גם צליל אזהרAdBlue מיכל 
להתניע את המנוע.

.) 215דומע «(  AdBlueמלא לפחות 3 ליטר של תוסף  ¿

ה.אינה תקינה. מושמע גם צליל אזהרAdBlue כת מער

פנה למוסך מוסמך.¿

ה. לאה. מושמע גם צליל אזהראינה תקינAdBlue כת מער
 להתניע את המנוע.ניתן יותר 

פנה למוסך מוסמך.¿

Check AdBlue
 See owner‘s manual

ראה ספר נהג)AdBlue (בדוק 

Eng. start not possible
(לא ניתן להתניע את המנוע)

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ברידיתכת הימער  

ברידית אינה תקינה.כת ההיהמער

פנה למוסך מוסמך.¿

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כות נהיגהמער  

ת עירנות נהגבהתבסס על קריטריונים ספציפיים, סייען שמיר
ההחליט כי הנהג עייף או מרגיש פחות עירני. גם צליל אזהר

נשמע.

ך בצע הפסקה בנהיגה.ת הצורבמיד¿

דירות בזמן, כךבמהלך נסיעות ארוכות בצע הפסקות ס
ה מספקת.שתנוח במיד

 כשל.ת עירנות נהג סייען שמיר

פנה למוסך מוסמך.¿

ת עירנות נהגסייען שמיר(

עשה הפסקה)

Attention Assist
Take a brake!

אינו פעיל)הסייען  (

Attention Assist
inoperative

Refill AdBlue No start
 in.. km

התנעה לאAdBlue (מלא 
תתאפשר בעוד.. ק“מ)

Eco start/stop ת. יתכן שתפקודכת ההנעה אינה מתפקדמער

כב מאיץ במהירות איטית מהרגיל.אינו פועל, ויתכן שהר

פנה למוסך מוסמך.¿ Malfunction(תקלה) 

Malfunction(תקלה) 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

כב נייח. יישמע גם צלילכב נמוך מדי כאשר הרמפלס גובה הר
ה.אזהר

אל תתחיל בנסיעה¿

ר כאשר הודעת התצוגה תיעלם.כב הוגדגובה הר

כב עדיין נמוך מדי.התחלת לנסוע בעת שמפלס גובה הר

כב למפלס הגובה שנבחר לאחר זמן קצר.מטיק מכוונן את הראייר

ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

המתן עד שהודעת התצוגה תיעלם, לפני שתתחיל בנסיעה.¿

ה.מטיק. יישמע צליל אזהרתקלה באייר

אל תיסע במהירות מעל 80 קמ“ש.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

כב נמוך מידי.בר Active Body Control (ABC(מפלס ה�

ם האפשרי, תוך תשומתעצור בצד הכביש באופן בטוח בהקד¿

ב למצב הכביש והתנועה.ל

כב מותאם וההודעה המוצגתלאחר מספר שניות מפלס הר

נעלמת.

כב.יש נזילת שמן בר

בוע.ההודעה מוצגת באופן ק

ם האפשרי, תוך תשומתעצור בצד הכביש באופן בטוח בהקד¿

ב למצב הכביש והתנועה. אל תמשיך לנהוג בשום אופן.ל

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

Vehicle rising
כב מתרומם)(ר

Vehicle rising Please wait
כב מתרומם נא המתן)(ר

Stop vehicle Vehicle
too low

כבכב. הר(עצור את הר
נמוך מדי)

ת.בחרכבך מכוונן  למפלס הגובה שר

Malfunction
(תקלה)

ABC Mulfunction
Stop vehicle

ABCתקלת 
כבעצור את הר
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Active lane Keeping Assist
Currently Unavailable See

Owner‘s Manual

בה על נתיכת סיוע לשמיר(מער

פעילה אינה זמינה כעת,

ראה ספר נהג)

ב פעילה מנוטרלת ואינו פעילהה על נתיכת סיוע לשמירמער
באופן זמני.

בות אפשריות:סי
.תכלכולמ המלצמה לש תוארה הדש רוזאב תימדקה השמשה£
החיישנים על סורג המצנן ו/או על הפגושים מלוכלכים.£
פל.ם עז, שלג או ערב גשהראות מופרעת עק£
ך פרק זמן ארוך.ב לאוראין סימוני נתי£
הו, כהים או מכוסים, לדוגמה בלכלוך או שלג.ב דסימוני הנתי£

בות המפורטות לעיל אינן קיימות, ההודעהמיד לאחר שהסי
תיעלם מהתצוגה.

ב פעילה, זמינה שוב.ה על נתיכת סיוע לשמירמער

אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתוך מתן תשומת ל

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

נקה: את החיישנים במקומות הבאים:¿

בסורג של המצנן£

מיבפגוש הקד£

בפגוש האחורי£

בוע.ההודעה מוצגת באופן ק

Active Body Control (ABC) .אינו מתפקד 

אל תנהג במהירות מעל 80 קמ“ש.¿

סובב את ההגה בתנועות קטנות. כאשר תנועות ההגה¿
מית או הצמיג עלולים להינזק.גדולות מידי, הכנף הקד

ב האם נשמעים קולות חריקה.הקש¿

בקר במוסך מוסמך.¿

כב עומד, גובהו נמוך מידי. ובנוסף מושמע גם אותכאשר הר
ה.אזהר

אל תיסע.¿
ר/מותאם כאשר ההודעה נעלמת.כב מוגדגובה הר

בר מוגבלת. ייתכן שהדActive Body Control (ABC)פונקציית 
כב.משפיע על מאפייני הטיפול בר

אל תנהג במהירות מעל 80 קמ“ש.¿

בקר במוסך מוסמך.¿

ABC
 vehicle rising

Please wait briefly
ABC) מתרומם 

אנא המתן מעט)

ABC Malfunction
ABC)(תקלת 
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

 Active Lane Keeping
Assist  Inoperative

ב פעילת נתי(סייען שמיר

אינו פעיל)

  Park Assist cancelled

(סייען חניה מבוטל)

 פעילה אינה זמינהכת סיוע למניעת פגיעה בנקודות המתותמער
בות אפשריות:באופן זמני. סי

החיישנים מלוכלכים.£

ם עז או שלג.ב גשהתפקוד פגום עק£

ת הפעולה.כת חיישן רדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורמער£

בכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£
קרינה אלקטרו�מגנטית המוקרנת מתחנת טלוויזיה או רדיו, או

מקורות אחרים של קרינה אלקטרו�מגנטית.

 נדלקת במראות החיצוניות.גם נוריות החיווי הצהובות 

כת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא, ההודעהאם המער
תיעלם מהתצוגה.

 פעילה זמינה שוב.כת סיוע למניעת פגיעה בנקודות המתותמער

אם ההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:

ם האפשרי, תוךכב בבטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדמתן תשומת ל

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

 עמוד 698)«נקה את החיישנים ( ¿

התנע מחדש את המנוע. ¿

 מופסקת בעתכת סיוע למניעת פגיעה בנקודות המתותמער
ת גרור.גריר

כבך.בורי החשמל בין הגרור לרת את חיברחי

 בגלגל ההגה לאישור ההודעה.לחץ על  ¿

 פעילה.סייען למניעת פגיעה בנקודות המתותקיימת תקלה ב

פנה למוסך מוסמך. ¿

Active Blind Spot
Assist currently
unavailable See
Owner‘s Manual

כת סיוע למניעת(מער

פגיעה בנקודות המתות

פעילה אינה זמינה כעת,

ראה ספר נהג)

Active Blind Spot
Assist inoperative

(סיוע למניעת פגיעה בנקודות

המתות פעיל אינו פעיל)

דלת הנהג פתוחה.

ת בטיחות מהודקת.חזור על תהליך החניה עם חגור ¿

בות היגויב תפקודי בעת התערה בגלגל ההגה הרעת במקרנג
פעילה.

ב כשל.ה על הנתיסייען שמיר

פנה למוסך מוסמך. ¿
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

עת בגלגל ההגהבות היגוי פעילה, הקפד לא לגבעת שהתער ¿

ב תפקודי.הר

ב. מתערESPכב החל להחליק ו� הר

 עמוד«השתמש בסייען חניה פעיל שוב מאוחר יותר ( ¿

.(250

Park Assist inoperative

  (סייען חניה אינו פעיל)

פרקטרוניק כשל או יש תקלה.

ה בסעיף ”בעיות עם פרקטרוניק“עקוב אחר הערות אזהר¿

 עמוד 250).«(

אם ההודעה מוסיפה להיות מוצגת בתצוגה.

פנה למוסך מוסמך.¿

סייען חניה פעיל לא זמין או כשל.

דומם את המנוע והתנע אותו מחדש.¿

 לא יהיה אם סייען חניה פעיל מוסיף לא להיות זמין (הסמל

ב תכליתית):מוצג בתצוגה הר

פנה למוסך מוסמך.¿

 מנוטרל, ואינו)Night View Assist Plus(סייען ראיית לילה פלוס 
ניתן לתפעול באופן זמני.

בות אפשריות:סי
ה הראייה שלמית מלוכלכת בתחום שדהשמשה הקד¿

המצלמה.
המצלמה בסורג המצנן מלוכלכת.£
פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בשל גש£
ה בחוץ גבוהה מידי.הטמפרטור£

מית.נקה את השמשה הקד¿

בסורג המצנן.נקה את המצלמה ש¿

ה קיצונית בחוץ, היאכת כבתה כתוצאה מטמפרטוראם המער
ה באופן אוטומטי כאשר מזג האוויר יתקרר.תידלק בחזר

ה לתפעול מלא,כת תגלה שהמצלמה כשירכאשר המער
ההודעה המוצגת תיעלם.

סייען ראיית הלילה פלוס שוב פעיל.

).Night View Assist Plus(קיימת תקלה בסייען ראיית לילה פלוס 

בקר במוסך מוסמך.¿

Night View Assist
currently unavailble

(סייען ראיית הלילה אינו

זמין כעת)

Night View Assist
inoperative

(סייען ראיית הלילה לא
פעיל)
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הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

Traffic Sign Assist
currently Unavailable See

Owner‘s Manual
(סייען מגבלת מהירות אינו זמין

ע ראה ספר נהג)כרג

Traffic Sign Assist
inoperative

(סייען מגבלת מהירות אינו פועל)

כב מחליק.הר מנוטרל. HOLDתפקוד 

ה.נשמע צליל אזהר

 עמוד 242).« מאוחר יותר (HOLDהפעל מחדש את תפקוד ¿
Off(מופסק) 

DISTRONIC PLUS off
(דיסטרוניק פלוס מופסק)

 עמוד 231).«הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס (

ה.אם היא לא הופסקה על ידי הנהג, יישמע גם צליל אזהר

) מנוטרל ואינוNight View Assist Plusסייען ראיית לילה פלוס  (
ניתן לתפעול באופן זמני.

בות אפשריות:סי
ה הראייה שלמית מלוכלכת בתחום שדהשמשה הקד£

המצלמה.
המצלמה בסורג המצנן מלוכלכת.£
פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בשל גש£
ה בחוץ גבוהה מידי.הטמפרטור£

מית.נקה את השמשה הקד¿

נקה את המצלמה בסורג המצנן.¿

ה קיצונית בחוץ, היאכת כבתה כתוצאה מטמפרטוראם המער
ה באופן אוטומטי כאשר מזג האוויר יתקרר.תידלק בחזר

ה לתפעול מלא,כת תגלה שהמצלמה כשירכאשר המער
ההודעה המוצגת תיעלם.

סייען ראיית הלילה פלוס שוב פעיל.

).Night View Assist Plus(קיימת תקלה בסייען ראיית לילה פלוס  

בקר במוסך מוסמך.¿

מנוטרל ואינו ניתן) Traffic Sign Assist (סייען מגבלת מהירות 
בות אפשריות:לתפעול באופן זמני. סי

ה הראייה שלמית מלוכלכת בתחום שדהשמשה הקד£
המצלמה.

פל.ם כבד, שלג או ערהראות לקויה בשל גש£

מית.נקה את השמשה הקד¿

ה לתפעול מלא,כת תגלה שהמצלמה כשירכאשר המער
ההודעה המוצגת תיעלם.

סייען מגבלת המהירות שוב פעיל.

קיימת תקלה בסייען מגבלת המהירות.
בקר במוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס והוא אינו פעיל באופן זמני,
בות אפשריות:סי

ם כבד או שלג.ב גשע או הופרע עקהתפקוד נפג£
החיישנים בפגושים בסורג המצנן  ובפגושים מלוכלכים.£
בכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני, לדוגמה עקמער£

אוקרינה אלקטרו�מגנטית הנפלטת מתחנת טלוויזיה
תחנת רדיו סמוכה, או מקורות קרינה אלקטרו�מגנטית

אחרים.
ה.ת העבודכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורהמער£
כב נמוך מדי.מתח החשמל בר£

ה נשמע.גם צליל אזהר

כת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא, ההודעהאם המער

נעלמת מהתצוגה.

דיסטרוניק פעיל שוב.

אם הודעת התצוגה מוסיפה להיות מוצגת:

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך ועצור את הררסע לשולי הד¿

ך והתנועה.רב לתנאי הדתוך מתן תשומת ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

 עמוד 698).«ובפגושים ( ןנצמה גרוסב החיישנים תא הקנ¿

התנע מחדש את המנוע.¿

דיסטרוניק פלוס כשל.

כות הבאות לא תיפעלנה:גם המערייתכן ש

£BAS PLUS

£PRE-SAFE

סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס£

ה נשמע.גם צליל אזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

לחצת על דוושת ההאצה. דיסטרוניק פלוס אינו מבקר יותר את
כב.מהירות הר

הסר את רגלך מדוושת ההאצה.¿

(דיסטרוניק פלוס אינו זמין

כעת. ראה ספר נהג)

(דיסטרוניק פלוס אינו פעיל)

(דיסטרוניק  פלוס לא פעיל)

DISTRONIC PLUS
currently unavailable.
See Owner’s Manual

DISTRONIC PLUS
inoperative.

DISTRONIC PLUS
inactive

 DISTRONIC PLUS
available again

(דיסטרוניק פלוס זמין שוב)

דיסטרוניק פלוס פעיל שוב לאחר שהוא לא היה זמין באופן

«זמני. אתה יכול כעת להפעיל מחדש את דיסטרוניק פלוס (

עמוד 231).

S-321-368  17/06/14, 8:01 PM345



עניינים לפי  א�ב

346

ש
ח

מ
 ד

ב
ר

ת
גו

צו
ת

 ו
ך

הודעות בתצוגה

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת הלחץ (קיקדאון),בעת לחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקוד

לא ניתן להפעיל את ספידטרוניק.

ת שיוט וספידטרוניק כשלו.בקר
ה נשמע.גם צליל אזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

Cruise control and
SPEEDTRONIC

inoperative
ת שיוט וספידטרוניק(בקר

לא פעילים)

    (מגבלת  ����קמ“ש)

SPEEDTRONIC
Limit ---km/h

DISTRONIC PLUS and
SPEEDTRONIC

inoperative

דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק כשלו.

ה נשמע.גם צליל אזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

בות אפשריות:סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס אינו פעיל זמנית. סי

ה הראייה של המצלמה.מית בשדלכלוך על השמשה הקד£

פל.ם או ערראות לקויה בשל תנאי מזג אוויר כגון: שלג, גש£

ב במשך זמן ארוך.אין סימוני נתי£

ב מטושטשים, כהים או מכוסים, לדוגמה בלכלוךסימוני הנתי£
או בשלג.

בות הנ“ל לא תהיינהההודעה בתצוגה תיעלם, לאחר שהסי
קיימות יותר.

סייעון היגוי דיסטרוניק פלוס פעיל שוב.

אם ההודעה לא נעלמת:

ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

מית.נקה את השמשה הקד¿

תקלה בסייען היגוי דיסטרוניק פלוס.

עם זאת, תפקודי דיסטרוניק פלוס עדיין זמינים.

ה.יישמע גם צליל אזהר

פנה למוסך מוסמך.¿

DTR+: steering assist.
inoperative

(דיסטרוניק פלוס: סייען
היגוי אינו פעיל)

DTR+: steering assist.
currently unavailable See

Owner‘s manual
(דיסטרוניק פלוס: סייען היגוי

ע ראה ספראינו פעיל כרג
נהג)

DISTRONIC PLUS...km/h

(דיסטרוניק פלוס ��קמ“ש)

אחד מתנאי הפעלה עבור דיסטרוניק פלוס לא התקיים.

בדוק את תנאי ההפעלה עבור דיסטרוניק פלוס¿
 עמוד 231).«(
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ת שיוט לא התקיים.נאים להפעלת בקראחד הת

לדוגמה, ניסית לשמור מהירות מתחת ל� 30 קמ“ש.

אם התנאים מאפשרים, נהג מהר יותר מ� 30 קמ“ש¿
ושמור את המהירות.

 עמוד 225).«ת השיוט (בדוק את תנאי ההפעלה של בקר¿

בית.רק בארצות מסוימות: בוצעה חריגה מעל המהירות המר

 120 קמ“ש.ב תכליתית מציגהבנוסף לכך, התצוגה הר

נהג לאט יותר.¿

ת שיוט ����קמ“ש)(בקר
Cruise control ---km/h

120 km/h! Maximum
speed exceeded

(120 קמ“ש! חריגה מעל

בית)המהירות המר
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(בדוק לחץ אוויר בצמיגים)

בוד לחץבוד לחץ אוויר בצמיגים, זיהתה אית איכת אזהרמער
אוויר משמעותי.

ה נשמע.גם צליל אזהר

ה,צמיגים שאינם מנופחים דיים או מנופחים יתר על המיד
בים את הסיכונים הבאים:מצי

כב ומהירותוהם עלולים להתפוצץ במיוחד אם העומס של הר£
עולים.

ה לא שווה,ה חריגה ו/או במידהם עלולים להתבלות במיד£
ך שלהם.רבה באחיזת הדה רמצב שיפגום במיד

המאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה, עלולים להיפגם במיד£
בה.ר

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומיים,עצור את הר¿
ב לתנועה.תוך הקדשת תשומת ל

.) 218דומע «(כבך, הפעל את בלם החניה אבטח את ר¿

ך, עקוב אחר ההנחיותת הצורבדוק את הצמיגים, ובמיד¿
.) 706דומע «(להחלפת צמיג נקור 

ך, תקן ללחץת הצורבדוק את לחץ האוויר בצמיג ובמיד¿
האוויר הנכון.

בוד לחץ אוויר בצמיגים,ת איכת אזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 734).«לאחר תיקון לחץ האוויר בצמיג (

בתצוגהה הודעהבוד לחץ אוויר בצמיגים ייצרת איכת אזהרמער
ופעולתה לא חודשה מאז.

בעת הצמיגים.בע לחץ אוויר נכון בכל ארק¿

בוד לחץ אוויר בצמיגיםת איכת אזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 734).«(

צמיגים   

(בדוק לחץ אוויר  בצמיגים.
לאחר מכן הפעל את מחוון

נהיגה ללא אוויר)

Run Flat indicator
inoperative

(מחוון נהיגה ללא אוויר אינו
פעיל)

Tyre pressure
Check tyres

Check tyres pressure
then restart Run Flat

indicator

ה אזהר  

בוד לחץ אוויר בצמיגים.ת איכת אזהרתקלה במער

פנה למוסך מוסמך.¿

Rectify tyre pressure

(תקן לחצי אוויר)

או לחץ האוויר בצמיגים נמוך באחד הצמיגים לפחות נמוך מדי
שההפרשים בין לחצי האוויר בצמיגים גדולים מדי.

 עמוד 731).«ם (בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקד¿
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Check tyres

(בדוק צמיגים)

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן משמעותי. מיקום
ב�תכליתית.הגלגל מופיע בתצוגה הר

ה.נשמע צליל אזהר

אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי, קיימות הסכנות הבאות:

כבהצמיגים עלולים להתפוצץ, בפרט אם העומס על הר£
ומהירותו עולים.

שחיקת יתר או שחיקה לא שווה של הצמיגים, העלולות לפגוע£
באחיזת הכביש באופן משמעותי.

ע באופן חמור.מאפייני הנהיגה, היגוי ובלימה עלולים להיפג£

קיימת סכנת תאונה.

כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿

ה.ב לתנאי התנועה תוך כדי העצירשים ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ך, עקוב אחר ההנחיותת הצורבדוק את הצמיגים, ובמיד¿
.) 706דומע «(להחלפת צמיג נקור 

 עמוד 731).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

ך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד בפתאומיות. מיקום הגלגל
ב�תכליתית.מופיע בתצוגה הר

Warning tyre defect

(זהירות צמיג פגום)

כב עם צמיג נקור, קיימות הסכנות הבאות:אם אתה נוהג בר

ע ביכולת היגוי ובלימה.צמיג נקור פוג£

כב.אתה עשוי לאבד שליטה בר£

נהיגה מתמשכת עם צמיג נקור תגרום להתחממות יתר£
ועלולה להוביל לשריפה.

קיימת סכנת תאונה.
כב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿

ה.ב לתנאי התנועה תוך כדי העצירשים ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

ת לחץ אוויר בצמיגיםכת בקרהפעל שוב את מער¿
 עמוד 733).«(

ה אזהר  

ה אזהר  
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כבר   

, מבליN או D, Rניסית להעביר את בורר ההילוכים למצבים 

ללחוץ על דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת הבלמים. ¿

Apply brake to deselect Park
(P) position

(הפעל את דוושת הבלמים

)P)להוצאה ממצב (

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

ך תקן צמיג נקורה הצורבדוק את כל הצמיגים ובמקר¿
 עמוד 706).«(

Tyre press monitor
currently unavailable

ת לחץכת בקרמער(

)האוויר אינה זמינה

בגלל הפרעות ממקור גלי רדיו, לא ניתן לקלוט שום אות מחיישני

האוויר ת לחץכת בקרהגלגלים. קיימת תקלה זמנית במער

בצמיגים.

וג.המשך לנה¿

עה מתחילה לפעול שוב באופן אוטומטי ברגכת הבקרמער
בת ההפרעה.שנעלמת סי

בל אות מחיישן לחץ אוויר של גלגל אחד או של כמה גלגלים.לא מתק
ב� תכליתית.לחץ האוויר בצמיג הפגום אינו מוצג בתצוגה הר

סכז שירות מורשה מרצדדאג להחליף את החיישן הפגום במר¿
מטעם כלמוביל בע“מ.

הגלגלים שהותקנו אינם כוללים חיישן מתאים של לחץ אוויר בצמיגים.
ת לחץ האוויר בצמיגים.בקרכת להופסקה פעולתה של המער

התקן גלגלים הכוללים את חיישני לחץ האוויר המתאימים.¿
ה מופעלת אוטומטית לאחר נהיגה של כמה דקות.כת הבקרמער

ת לחץ האוויר בצמיגים.בקרכת לתקלה במער

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדפנה למר ¿

Wheel sensor(s)
missing

(חסר/ים חיישן/י גלגל) 

Tyre press. monitor
inoperative No wheel

sensors

Tyre pressure monitor
inoperative

ת לחץ אווירבקרכת ל(מער
בצמיגים אינה פעילה)

.D או Rבת ההילוכים במצב ניסית להתניע את המנוע כאשר תי

.N או Pבת ההילוכים למצב  העבר את תי ¿

בת הילוכים אינו נטען עוד.מצבר עזר עבור תי

פנה למוסך מוסמך.  ¿

To srart engine, shift to
 either  P  or N

(להתנעת המנוע, העבר

)P או Nהילוך למצב 

 Auxiliary battery malfunction

(תקלה במצבר עזר)

אוויר אינה ת לחץכת בקר(מער
פעילה, אין חיישן גלגלים)
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.D או R, Nבת ההילוכים נמצאת במצב דלת הנהג פתוחה ותי

ה נשמע.גם צליל אזהר

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ב תקלה.בת ההילוכים עקאינך יכול לשנות את מצב תי

ה נשמע.גם צליל אזהר

.Dבת הילוכים במצב אם תי

.Dנהג למוסך מוסמך והימנע מהוצאה ממצב   ¿

:P או N, Rבת למצב  בת ההילוכים משולאם תי

התייעץ עם  מוסך מוסמך. ¿

כב נע.הר

ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.Pבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

Without changing gear
consult workshop

(אין אפשרות להעביר הילוך

פנה למוסך מוסמך)

Only select Park (P) when
vehicle is stationary

 רק כאשר(P)(בחר במצב 

כב נייח)הר

דלת תא המטען פתוחה.

סגור את דלת תא המטען.¿

ה אזהר  

ה.מכסה תא המנוע פתוח. נשמע גם צליל אזהר

מכסה תא מנוע פתוח עלול לחסום את הראות שלך כאשר
כב נמצא בתנועה.הר

קיימת סכנת תאונה.

בטוחך, הפסק את פעולת המנוע באופןרעצור בשולי הד¿
.העונתהו ךרדה בצמל בלתוך מתן תשומת  ,ירשפאה םדקהב

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

סגור את מכסה תא המנוע.¿

מכסה תא המנוע פעיל (המגן על הולכי רגל) אינו פעיל בשל
תקלה או כי הוא הופעל כבר.

פנה למוסך מוסמך.¿

Active bonnet malfunction
See Owner‘s Manual

עונמה  הסכמב הלקת(

). ראה ספר נהגליעפ

 Risk of vehicle rolling
Transmission not in P

בתכב תירות הררד(סכנת הד

ההילוכים לא נמצאת

)(P)במצב 
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ה.לפחות דלת אחת פתוחה. נשמע גם צליל אזהר

סגור את כל הדלתות.¿

Check trailer hitch
lock

(בדוק את נועל התקן

ת גרור)גריר

ב באופן נכון.ת גרור אינו משולהתקן גריר

ה נשמע.גם צליל אזהר

ם האפשרי,כב בבטחה בהקדך עצור את הררסע לשולי הד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדתוך הקדשת תשומת ל

הפעל את בלם החניה¿

ב במצבת גרור להשתלה של התקן גרירהנח לתפוח הגריר¿
.) 295דומע «(הקצה 

ב הנהג,מי ניצב באותו קו עם מושב הנוסע הקדכאשר מוש
ה הראיה אלומשענת הראש מקופלת כלפי מטה, יתכן ששד

מראת הצד החיצונית חסום.

קיימת סכנה לתאונה.

דומע «(מי  ב הנוסע הקדהסר את משענת הראש של מוש¿
135(.

או
.) 131דומע «(מי אל מיקומו הרגיל ב הנוסע הקדהזז את מוש¿

מי מקופלת וקיימת תקלה.ב הנוסע הקדמשענות הראש של מוש
לא ניתן להרים את משענת הראש.

In order to see the exterior
mirror, adjust the front
pass. Seat or remove

head restraint.
(כדי לראות את המראה

ב הנוסעהאחורית, כוונן את מוש

מי, או הסר את משענתהקד

הראש).

ה אזהר  

ב הנהג, ומשענתמי ניצב באותו קו עם מושב הנוסע הקדמוש
הראש מקופלת כלפי מטה.

Front passenger seat
cannot be used. Visit

workshop.
ב(לא ניתן להשתמש במוש

מי. בקר במוסך).הנוסע הקד

Function available again
after engine start.

ת לפעולה,(הפונקציה חוזר

לאחר התנעת המנוע).

ה אזהר  
ב, הן אינן יכולות לספקכאשר משענות הראש אינן מכוונות היט

את ההגנה שהן אמורות לספק.

הסיכון לפגיעות באזור הראש והצוואר, למשל במהלך תאונה או
בלימה, גובר.

מי.ב הנוסע הקדאל תשתמש במוש¿

בקר במוסך מוסמך.¿

תבה בעזרניסית להדליק את חימום העזר, או להפעיל זמן עזי
COMAND Online.לאחר שהפעלת פעמיים את חימום העזר 

הנח למנוע לפעול במשך כעשר שניות.¿
חימום העזר פועל שוב.
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בה את עצמוכב נמוך מדי. חימום העזר כיהמתח החשמלי בר

 עמוד 186).«או לא ניתן להפעילו (

חק ארוך יותר.סע למר¿

כבע שיהיה ברהמצבר נטען. חימום העזר יהיה פעיל שוב ברג

מתח גבוה מספיק.

את קיימת כמות קטנה מאוד של דלק במיכל. לא ניתן להפעיל

 עמוד 186).«חימום העזר (

תדלק בתחנת הדלק הקרובה.¿

קיימת תקלה זמנית בחימום העזר או שהוא פגום.

ה  והמנוע שלו התקרר, בצעכב נמצא על קרקע ישרכשהר¿

בעה ניסיונות להפעיל את חימום העזר. המתן כמהעד אר

 עמוד 186).«דקות בין כל ניסיון (

אם חימום העזר לא מופעל, פנה למוסך מוסמך.¿

(לא פעיל. מתח

מצבר נמוך)

inoperative Battery low

כב)(לא פעיל. תדלק את הר

inoperative Refuel vehicle

(לא פעיל ראה ספר נהג)

inoperative See
 Owner‘s Man.

(הוסף נוזל שטיפה)

מפלס נוזל השטיפה במיכל ירד מתחת למינימום.

 עמוד 692).«הוסף נוזל שטיפה (¿
Top up washer fluid

כבך נמצא מחוץ לטווח שידור/קליטה של ספק הרשת שלך.ר

המתן עד להופעת סמל מוכנות פעולה של הטלפון הנייד¿

ב תכליתית.שלך בתצוגה הר

 Telephone No service

(טלפון אין קליטה)

ֱ

(תקלת הגה כוח ראה

ספר נהג)

Power steering mal-
function.See Owner’s

Manual

בצע פעולות היגוי.ך ליותר כוח לסיוע הגה הכוח כשל. אתה תצטר

ה נשמע.גם צליל אזהר

ה  אזהר 
ב לתמרוני היגוי.רש כוח רנד

קיימת סכנת תאונה.

רש.בדוק האם אתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הנד¿

 נהגבצע פעולות היגוי בביטחה:אם אתה מסוגל ל¿
בזהירות למוסך מוסמך.

 אל תוסיףבצע פעולות היגוי בביטחה:אם אינך מסוגל ל¿
לנהוג. התקשר למוסך המוסמך הקרוב ביותר.
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מפתח   

(החלף מפתח)

Key does not belong to
vehicle

כב)(המפתח לא שייך לר 

Replace key

גוי למתג ההצתה.הכנסת מפתח ש

השתמש במפתח נכון.¿

Change key batteries
(החלף סוללות במפתח)

יש להחליף את המפתח.

פנה למוסך מוסמך.¿

הסוללות של המפתח ריקות.

 עמוד 102).«(החלף סוללות ¿

Key not detected
(לא התגלה מפתח)

בנה בתצוגה)(הודעה ל

ע.המפתח אינו ניתן לגילוי כרג

כב.שנה את המיקום של המפתח בר¿

אם המפתח עדיין לא ניתן לגילוי.

הכנס את המפתח למתג ההצתה וסובב אותו למצב הרצוי.¿

כב.המפתח אינו נמצא בר

ה.יישמע צליל אזהר

כב באמצעות נעילהאם המנוע כבוי, לא ניתן יותר לנעול את הר
כזית או להתניע את המנוע.מר

ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

אתר את המפתח.¿

  בגלגל ההגה לאישור הודעת התצוגה.לחץ ¿

Key not detected
(לא התגלה מפתח)

(הודעה אדומה בתצוגה)
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סי  הודעות בתצוגה

מפתח לא התגלה בעת שהמנוע פועל בגלל הפרעה ממקור
חזק של גלי רדיו.

ה.יישמע צליל אזהר

ם האפשרי, תוך מתן תשומתעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
ך והתנועה.רב לתנאי הדל

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

כב באמצעות מפתח במתגרוש, הפעל את הראם ד¿
ההצתה.

המפתח אינו ניתן לגילוי באופן רצוף.

תפקוד גילוי המפתח אינו פועל זמנית או פגום. יישמע צליל
ה.אזהר

הכנס מפתח למתג ההצתה וסובב אותו לכיוון הרצוי.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

Remove starting button,
then insert key

(הסר לחצן התנעה ולאחר
מכן הכנס מפתח)

ה וחיווי בלוח המחווניםנוריות אזהר

ת בטיחותחגור

בטיחות  

ת בטיחות האדומה נדלקתת חגורבד: נורית אזהרלארצות מסויימות בל¿¿

למשך 6 שניות לאחר התנעת המנוע.

מי לחגור את חגורותה לנהג ולנוסע הקדת בטיחות מזכירת חגורנורית אזהר

הבטיחות.

 עמוד 66).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

תת חגורבד: לאחר התנעת המנוע, נורית אזהרלארצות מסויימות בל¿¿

ה נשמע למשך 6 שניות.בטיחות האדומה נדלקת. בנוסף, צליל אזהר

ה.ת הבטיחות של הנהג לא נחגרחגור

 עמוד 66).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה מופסק.צליל האזהר

  סוג הסימן¿¿ נוריות

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי
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ת חגורות הבטיחות האדומה נדלקת מיד לאחר התנעתנורית אזהר¿¿

ת.מי נסגרהמנוע, מיד לאחר שדלת הנהג או דלת הנוסע הקד

מי לא נחגרו.ת בטיחות של הנהג  והנוסע הקדחגור

 עמוד 66).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה מופסק.צליל האזהר

מי.ב הנוסע הקדישנם חפצים על מוש

מי ואחסן אותם במקום בטוח.ב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

ה כבית.נורית האזהר

ה לסירוגיןת בטיחות האדומה מהבהבת וצליל אזהרת חגורנורית אזהר¿¿

נשמע.

מי לא נחגרו ואתה נוהג מהר יותר מ�חגורות הבטיחות של הנהג  והנוסע הקד

25 קמ“ש או שנהגת במשך זמן קצר מהר יותר מ� 25 קמ“ש.

 עמוד 66).«ת הבטיחות שלך (חגור את חגור¿

ה לסירוגין מופסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר

מי, ואתה נוהג מהר יותר מ� 25 קמ“ש אוב הנוסע הקדישנם חפצים על מוש

שנהגת במשך זמן קצר מהר יותר מ� 25 קמ“ש.

מי ואחסן אותם במקום בטוח.ב הנוסע הקדהסר את החפצים ממוש¿

ה לסירוגין מופסק.ה כבית וצליל האזהרנורית האזהר

  סוג הסימן¿¿ נוריות

 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי
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ת בלמים צהובה נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית אזהר¿¿

ה  אזהר 

כות בטיחות מער

קיימת תקלה במגבר הבלם, ומאפייני הבלימה עלולים להיות מושפעים לרעה.

קיימת סכנת תאונה.

ךרב לתנאי הדם האפשרי, תוך מתן תשומת לעצור בצד במקום בטוח בהקד¿
בות שהן.והתנועה. אל תוסיף לנהוג בשום נסי

.) 218דומע «(רות רדכב מפני הדאבטח את הר¿

התייעץ עם מוסך מוסמך.¿

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

כת הבלמים, ומאפייני הבלימה עלולים להיות מושפעים באופןקיימת תקלה במער
שלילי.

קיימת סכנת תאונה.

ב תכליתית, אם מופיעות.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך¿

הת בלמים אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל. גם צליל אזהרנורית אזהר¿¿
נשמע.

ה  אזהר 

הת בלמים אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל. גם צליל אזהרננורית אזהר¿¿
נשמע.

ה  אזהר 

אין מספיק נוזל בלמים במיכל נוזל הבלמים.

יעילות הבלימה עלול להיפגם.

.קיימת סכנת תאונה

ם האפשרי, תוך מתןכב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿
בות שהן.ך והתנועה. אל תוסיף לנהוג בשום נסירב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

אל תוסיף נוזל בלמים. זה לא יתקן את התקלה.¿

פנה מיד למוסך מוסמך.¿

ב תכליתית.ות תצוגה נוספות בתצוגה הרב להודעשים ל¿

  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

 הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועלABSת נורית אזהר¿¿

בה זוב תקלה. מסיכת למניעת נעילת גלגלים), עק (מערABSהופסקה פעולת 

, סייען למניעתBAS PLUS (תגבור בלם), BASלדוגמה, מופסקים גם 

,PRE-SAFE®  ,PRE-SAFE® PLUSת ייצוב אלקטרוני),  (בקר  ®ESPהתנגשות,

PRE-SAFE® Brakeתפקוד  , HOLD  (החזק), סייען זינוק בעליה, ייצוב גרורESP®,

בות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים, למשלת היציכת לסיוע שמירמער

מנוטרלים אף הם.

ה  אזהר 
ת עירנות נהג) מופסקת. (סייען שמירATTENTION ASSISTפעולת 

כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.מער
לכן הגלגלים עלולים להינעל לדוגמה, אם תבלום בחוזקה.

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה, מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

ןוגכ תוכרעמה פגומה, קיימת גם האפשרות ששאר ABSת ת בקראם יחיד
זמינות.בת ההילוכים האוטומטית לא תהיינה כת ניווט ותימער
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

 הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועלABSת נורית אזהר ¿¿

הנשמע גם צליל אוזהר

EBD ב תקלה, לכן   לא זמין עקBAS ,(תגבור בלם) BAS PLUSסייען למניעת ,

,  תפקודEBD,PRE-SAFE®   ,PRE-SAFE® PLUS , PRE-SAFE® Brakeהתנגשות, 

HOLD ת ייצוב גרור (החזק), סייען זינוק בעליה, בקרESP®כת לסיוע, מער

בות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים,  לדוגמה, אינםת היצישמיר

זמינים גם.

ת עירנות נהג) מופסקת. (סייען שמירATTENTION ASSISTפעולת 

ה  אזהר 
כת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל, אך ללא התפקודים הרשומיםמער

לעיל. לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה. מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿
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 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ה ונורית אזהר®ESPה צהובה  ת בלמים האדומה, נורית אזהרנורית אזהר¿¿

 דולקות בעת שהמנוע פועל.ABSצהובה  

ABS ו�  ESP®ב תקלה.  לכן   לא זמינים עקBAS  ,BAS PLUS,סייען למניעת 

 תפקוד,EBD  ,PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® PLUS  ,PRE-SAFE® Brake התנגשות,

HOLDת ייצוב גרור , סייען זינוק בעליה, בקרESP®תכת לסיוע שמיר, מער

בות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים, לדוגמה, אינם זמינים גם.היצי

ת עירנות נהג) מופסקת. (סייען שמירATTENTION ASSISTגם פעולת 

ה  אזהר 

הנזכרים לעיל. םידוקפתה אלל ךא ,ליגר ןפואב דקפתל הפיסומ םימלבה תכרעמ

לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה לדוגמה.

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה. מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

קיים סיכון מוגבר להחלקה ולסכנת תאונה.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

המשך לנהוג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿

כב נמצא בתנועה.  בעת שהר®ESPה צהובה מהבהבת נורית אזהר

ESP®ב סכנת החלקה, או לפחות גלגל אחדבות עקך מתעררת אחיזת ד או בקר
החל להסתחרר.

ת שיוט או דיסטרוניק פלוס.הופסקה פעולת בקר

ך, כאשר אתה מתחילת הצורלחץ בעדינות על דוושת ההאצה, רק במיד¿
בנסיעה.

כב נמצא בתנועה.שחרר את דוושת ההאצה בעת שהר¿

ך והתנועה.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

.®ESPאל תפסיק את פעולת ¿

®ESP. עדיף לנתק את פעולת .) 89דומע «(במקרים חריגים: 
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

כב. קיימת סכנהמנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 
ת של החלקה וסיכון לתאונה.מוגבר

.®ESPהפעל מחדש את ¿

®ESP., עדיף לנתק את פעולת ) 89דומע «(במקרים חריגים: 

ך והתנועה.רהתאם את סגנון נהיגתך לתנאי הד¿

:®ESPאם לא ניתן להפעיל מחדש את 

נהג בזהירות.¿

 במוסך מוסמך.®ESPבדוק את ה� דאג ל¿

ה  אזהר 

צהובה דולקת בעת שהמנוע פועל. ESP® OFFת נורית אזהר¿¿

®ESP.הופסקה פעולת 

 הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.®ESPת נורית אזהר¿¿

ESP®ת ייצוב אלקטרוני),  (בקרBAS ,(תגבור בלם) BAS PLUSסייען למניעת ,

,HOLD, תפקוד PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® brakeהתנגשות, 

בותת היציכת לסיוע שמיר לייצוב הגרור, מער®ESPפעולת סייען זינוק בעליה 

ב תקלה.בעת רוחות צד ופנסי בלימה מותאמים, אינם זמינים עק

ת עירנות נהג) מופסקת. (סייען שמירATTENTION ASSISTפעולת 

ה  אזהר 
כת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל, אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.מער

חקכב ופוגם במאפייני הבלימה. מרמצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הר
ך בבלימת חירום.הבלימה עלול להתאר

כב.מנוטרל או אינו פעיל, הוא אינו יכול לייצב את הר®ESP אם 

מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

נהג בזהירות.¿

פנה למוסך מוסמך.¿
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 חיווי

 אדומה דולקת בעת שהמנוע פועל.SRSת נורית אזהר¿¿

כת ריסון נוספת). (מערSRSקיימת תקלה ב� 

ה אזהר  

ה, או לא לפעול כללכריות ומותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקר

ה של תאונה.במקר

קיים סיכון מוגבר לפציעה.

נהג בזהירות.¿

 מיד במוסך מוסמך.SRSכת בדיקת מערדאג ל¿

 עמוד 57).«, ראה (SRSכת למידע נוסף אודות מער

נורית החיווי האדומה של בלם החניה החשמלי מהבהבת או דולקת, ו/או¿¿

ה הצהובה של בלם החניה החשמלי דולקת.נורית האזהר

ב תכליתי.קרא את ההודעות הנוספות המוצגות על הצג הר¿
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 חיווי

מנוע   

ת אבחון מנוע הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.נורית אזהר¿¿

חש תקלה, לדוגמה:עלולה להתר

בניהול המנוע£

כת הזרקת דלקבמער£

כת הפליטהבמער£

כב עם מנועי בנזין)כת ההצתה (בכלי רבמער£

כת הדלק.במער£

כת הפליטה, וייתכן שהמנוע פועל במצבכי מערייתכן כי קיימת חריגה מער
חירום.

ם האפשרי.כב במוסך מוסמך בהקדבדוק את הר דאג ל¿

.)214 דומע «( האר ,ןקורתה קלדה לכימ :לזיד עונמ םע בכר ילכ

.קלדה יולימ רחאל םימעפ עברא דע שולש עונמה תא ענתה¿

ת אבחון מנוע הצהובה כבית, מצב הפעלת חירום בוטל.אם נורית אזהר
כב.בדוק את הרך לאין צור

ת דלק הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.ת עתודנורית אזהר¿¿

בה).ה (רזרמפלס הדלק ירד לטווח העתוד

בה, לא ניתן להפעיל את חימום העזר.כאשר מפלס הדלק יורד אל תחום הרזר

תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.¿

ת נוזלה האדומה דולקת בעת שהמנוע פועל ומד טמפרטורנורית האזהר¿¿

הקירור נמצא בתחילת סרגל התצוגה.

ת נוזל קירור כשל.ה של מד טמפרטורחיישן הטמפרטור

של נזק למנוע, אםת נוזל הקירור אינה מפוקחת יותר. קיים סיכוןטמפרטור

ת נוזל הקירור גבוהה מדי.טמפרטור

 תוך הקדשתם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿

ך והתנועה. אל תוסיף לנהוג בשום אופן.רב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

פנה למוסך מוסמך.¿
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ת נוזל קירור אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל.נורית אזהר¿¿

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

אם מפלס נוזל הקירור תקין, ייתכן שזרימת האוויר למצנן נחסמה, או שחלה
תקלה במאוורר המצנן.

ה מספקת.נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר במיד

ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

 תוך הקדשתם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿
ך והתנועה, ודומם את המנוע.רב לתנאי הדתשומת ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

כב, עד שהמנוע יתקרר.חק בטוח מהרכב ושמור מרעזוב את הר ¿

הב להערות האזהרבדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור. שים ל¿
 עמוד 691).«(

בדוק אתמהרגיל, דאג לך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿
כת קירור המנוע.מער

וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה, לדוגמה על  ידי שלג, לכלוך¿
ח.או קר

ת נוזל הקירור תהיה מתחת ל�אל תתניע את המנוע מחדש עד שטמפרטור¿
120 °Cם נזק למנוע.ת עלול להיגר, אחר

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.¿

כיםרב נהיגה בדהימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים, לדוגמה עק¿
ה/תחילת נסיעה.הרריות, ונהיגת עציר

הת נוזל קירור  אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל. גם צליל אזהרנורית אזהר¿¿
נשמע.

. ייתכן כי זרימת האוויר למצנןC° 120ת נוזל הקירור חרגה מעל טמפרטור
נחסמה, או שמפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

ה אזהר  
ם לו נזק.ה מספקת ועלול להיגרהמנוע אינו מקורר במיד

אל תוסיף לנהוג כאשר המנוע מחומם חימום יתר. אתה עלול לגרום לנוזלים
מסוימים לדלוף לתוך תא המנוע ולגרום שריפה.

גם קיטור ממנוע מחומם חימום יתר עלול לגרום לכוויות חמורות, העלולות
חש כבר עם פתיחת מכסה תא המנוע.להתר

קיים סיכון לפציעה.
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ב תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרשים ל¿

ב תוך תשומת לם האפשרי,כב בביטחה בהקדך ועצור את הררנהג לשולי הד¿
ך והתנועה, ודומם את המנוע.רלתנאי הד

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

כב, עד שהמנוע יתקרר.חק בטוח מהרכב ושמור מרעזוב את הר¿

הב להערות האזהרבדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור. שים ל¿
 עמוד 691).« (

בדוק אתמהרגיל, דאג לך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותראם יש צור¿
כת קירור המנוע.מער

וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה, לדוגמה על ידי שלג, לכלוך¿
ח.או קר

, אתה יכול להמשיך לנהוגC° 120ת נוזל הקירור היא פחות מ�אם טמפרטור¿
למוסך המוסמך הקרוב ביותר.

כיםרב נהיגה בדהימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים, לדוגמה עק¿
ה/תחילת נסיעה.הרריות, ונהיגת עציר

  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ברידיתכת הי מער

בית)כת בלימה רגנרטי (מערRBSכת ה� ה הצהובה של מערנורית האזהר¿¿

ה.דולקת. בנוסף מושמע אות אזהר

ה  אזהר 
 . מהלך הדוושה עלול להיות ארוך מהרגיל, ויתכנוRBSכת ה�יש תקלה במער

בוי האוטומטי של המנועגם פונקציית הכיליקויים בפעולת הבלימה.  יתכן ש

תנוטרל.

.) 321דומע «ב תכליתי קרא את ההודעות המוצגות על הצג הר¿

נהג בזהירות.¿

בקר במוסך מוסמך.¿
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

כות נהיגהמער   

כב בתנועה.חק אדומות נדלקות בעת שהרת מרנוריות אזהר¿¿

ה.כב לפנים קטן מדי עבור המהירות שנבחרחק לרהמר

חק.הגדל את המר¿

כב נמצא בתנועה. גם צלילחק אדומות נדלקות בעת שהרת מרנוריות אזהר¿¿

ה נשמע.אזהר

כב לפניך או למכשול נייח במהירות גדולה מדי.ב לראתה מתקר

בלום מיד.הייה מוכן ל¿

בלום או לנקוט בפעולתב למצב התנועה. ייתכן שיהיה עליך להקדש תשומת ל¿

התחמקות.

 עמוד PRE-SAFE brake)  ».(92חק של ת מרלמידע נוסף על תפקוד אזהר

 עמוד 87).«חק  של סייען למניעת התנגשות (ת מרלמידע נוסף על  אזהר

  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ה.ה האדומה של הבלם דולקת. ובנוסף מושמע אות אזהרנורית האזהר  ¿¿

 . מהלך הדוושה עלול להיות ארוך מהרגיל, ויתכנוRBSכת ה�יש תקלה במער

ליקויים בפעולת הבלימה.

ב למצב הכבישם האפשרי, תוך תשומת לעצור בצד הכביש באופן בטוח בהקד¿

והתנועה. בשום אופן אל תמשיך לנהוג.

התייעץ מיד עם מוסך מוסמך.¿

ב תכליתי.קרא את ההודעות הנוספות המוצגות על הצג הר¿

ה אזהר  
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

צמיגים   

בודת לחץ האוויר בצמיגים (איבקרכת לה הצהובה של מערנורית האזהר¿¿

לחץ/תקלה) דולקת.

בוד לחץ אוויר בצמיג אחד אות לחץ האוויר בצמיגים גילתה איבקרכת להמער

יותר.

אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מדי, קיימות הסכנות הבאות:

כב ומהירותו.פיצוץ הצמיג, בפרט אם גדלים העומס על הר£

מת או לא שווה של הצמיגים, העשויה לפגועשחיקה מוקד£

באחיזת הכביש של הצמיג.
ע באופן חמור.מאפייני הנהיגה, ההיגוי והבלימה עלולים להיפג£

קיימת סכנת תאונה.

כב במקום בטוח ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.עצור את הר¿

ך עושה זאת.ב לתנאי התנועה בעודשים ל

 עמוד 218).«רות (רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

ב� תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות המופיעות בתצוגה הרשים ל¿

ך, תקן את הצמיג הנקור לפי  ההנחיותה הצורבדוק את הצמיגים, ובמקר¿

 עמוד 706).«המופיעות בספר נהג זה (

 עמוד 731).«בדוק את לחץ האוויר בצמיגים (¿

ך, תקן את לחץ האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד¿

האזהר  

בודת לחץ האוויר בצמיגים (איבקרכת לה הצהובה של המערנורית האזהר¿¿

ת לדלוק.לחץ/תקלה) מהבהבת במשך דקה ונשאר

ת לחץ האוויר בצמיגים.בקרכת לקיימת תקלה במער

כת אינה מסוגלת לגלות לחץ אוויר נמוך בצמיגים או שהיא לאייתכן כי המער

מסוגלת לרשום אותו.

קיימת סכנת תאונה.

ב�תכליתית.ב להודעות תצוגה נוספות המופיעות בתצוגה הרשים ל¿

פנה למוסך מוסמך.¿

האזהר  
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  סוג הסימן¿¿ נוריות
 פתרונות¿בות אפשריות/תוצאות ו� סיה /אזהר

 חיווי

ה האדומה של הגה הכח דולקת בזמן שהמנוע פועל.נורית האזהר¿¿

יש תקלה בסייען הגה כח.

ה.בנוסף מושמע אות אזהר

כבר   

ב יותר כדי לסובב את ההגה.יהיה עליך להפעיל כח ר

קיימת סכנה לתאונה.

רוש.בדוק אם אתה מסוגל להפעיל את הכח הנוסף הד¿

אם אתה מסוגל לתפעל את ההגה באופן בטוח: נהג בזהירות למוסך מוסמך.¿

אם אינך מסוגל לתפעל את ההגה באופן בטוח: אל תמשיך לנהוג. צור קשר¿

עם המוסך המוסמך הקרוב ביותר.

ה אזהר  

S-321-368  17/06/14, 8:02 PM368



מפתח עניינים

369
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

370....................................הפעלה בטוחה

372.........................................במבט חטוף

386...................................כתרות מערהגד

397......................................כבתפקודי הר

412.....................................................ניווט

467....................................................טלפון

516..............ת מקוונתאינטרנט ותקשור

542.....................................................רדיו

550.....................................................מדיה

596.......................................כת שמעמער

604...........ב האחוריכת בידור למושמער



עניינים לפי  א�ב

הפעלה בטוחה370

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

ה אזהר  

ת תאימותהצהר  

כבבים אלחוטיים ברכיר

כבבים ברכיהמידע הבא מתייחס לכל הר

רים וקולטים שמשדCOMAND Onlineכת ולמער

גלי רדיו:

רים גליכב הקולטים ו/או המשדבים של הרכיהר

רישות אחרותרישות הבסיסיות ודרדיו תואמים לד

בל מידע נוסף ניתן לק.EC / 5 / 1999של תקנה 

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדמרבכל 

כלמוביל בע“מ.

תאימות אלקטרומגנטית

כבבים ברכיהתאימות האלקטרומגנטית של הר

סה התקפהה להתאמה לגרנבדקה ואושר

.ECR-R 10הנוכחית של תקנה   

  שימוש נכון

מלא אחר ההוראות הבאות בעת שימוש

COMAND Online:כת במער

הערות בטיחות בספר זה£
הכללים ותקנות התעבור£
כבעים לכלי רחוקים ותקני הבטיחות הנוג£

ממונעים
כותבים אלקטרונים או במערכיטיפול לא נאות בר

אחרות (לדוגמה, רדיו, מחליף תקליטורים) או

בתוכנה שלהם עלול לגרום לליקויים ולתקלות.

ה עלולותכות שלא בוצעה בהן עבודגם מער

כות האלקטרוניותלהיות מושפעות כיוון שהמער

קשורות זו לזו. תקלות אלקטרוניות עלולות להוות

כב.סיכון חמור לתפעול הבטיחותי של הר

תקלות אלקטרוניות עלולות להוות סיכון חמור

כב.לתפעול הבטיחותי של הר

)GPSהתפקודיות של אנטנת הגג (טלפון, 

כותע אם מותקנות מערעשויה להיפג

נשיאת מטען לגג.
ת עלפסי מתכת המותקנים בהתקנה מאוחר

מית עלולים להשפיע לרעה עלהשמשה הקד

 הערות בטיחות חשובות 

בות וציודכות המידע המשולהפעלת מער

כב בעת נהיגה עלולה להסיח אתת ברהתקשור

ך והתנועה. אתה יכולרבך מתנאי הדתשומת ל

כב. קיימת סכנת תאונה.לאבד שליטה על הר

הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה

בה אינםביך מאפשרים זאת. אם תנאי הסרוהד

ביעותבטוחים, עצור במקום בטוח ובצע את הק

כב נייח.רק בעת שהר

הפעלה בטוחה 

בהרישות החוק במדינה שב לציית לדאתה חיי

COMANDכת אתה נוהג בעת הפעלת מער

Online.

בת מסלול ליעד מחשCOMAND Onlineכת מער

ברים הבאים,בון את הדמבלי לקחת בחש

לדוגמה:

מזוריםר£

תמרורי עצור ותן זכות קדימה£

ה וחניהמגבלות עציר£

כביש הולך וצר£

ה נוספיםתקנות וחוקי תעבור£

 תיתן הוראותCOMAND Onlineכת ייתכן שמער

גויות אם הנתונים במפה הדיגיטליתנהיגה ש

אינם תואמים לתנאים במציאות. לדוגמה, אם

חוב חדהמסלול הוסט או שונה כיוון הנסיעה בר

סטרי.

בה זאת, חובה לציית תמיד לכללים ולתקנותמסי

ה בעת נסיעה. לכללים ולתקנותהתעבור

ה יש קדימות על הוראות הנהיגה שלהתעבור

כת.המער

כבךבמהירות של 50 קמ“ש רבון, שקח בחש

חק של כ� 14 מטר בשנייה.עובר מר
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קליטת רדיו ותהיה להם השפעה שלילית על כל

האנטנות האחרות.

בים האלקטרוניים רקכיבצע עבודות ושינויים בר

ס מורשים מטעםכזי שירות של מרצדבמר

ה זו דורשת ידע מקצועיכלמוביל בע“מ. עבוד

ס בנץ ממליצהת מרצדוכלים  מתאימים. חבר

ס מורשהכז שירות של  מרצדלך לפנות למר

מטעם כלמוביל בע“מ. את כל העבודות הקשורות

כז שירות שלבצע במרכות בטיחות יש ללמער

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

התקן זה מצויד באמצעים טכניים להגנתו מפני

כזיבה זמין במרבה. מידע נוסף על הגנה נגד גניגני

ס מורשים מטעם כלמובילשירות של מרצד

בע“מ.

ה חיצוניתבה, לדוגמה טמפרטורביתנאי ס£

ם וניתנים לשימושהנתונים הם טכניים בעיקר

כים הבאים:לצר

סיוע בזיהוי ובתיקון תקלות וליקויים£

כב, לדוגמה לאחר תאונהניתוח תפקודי הר£

כבבי של תפקודי רשיפור מיט£

כב.המידע אינו יכול לשמש לאיתור תנועת הר

כב שלך, ניתןבעת ביצוע עבודות תחזוקה בר

לקרוא את הנתונים הטכניים מזיכרון נתוני אירוע

ומזיכרון נתוני תקלה.

עבודות תחזוקה כוללות, לדוגמה:

תיקונים£

טיפולי שירות£

אחריות£

הבטחת איכות£

כזי שירותהנתונים נקראים על ידי עובדי מר

מורשים (כולל יצרנים) באמצעות ציוד אבחון

בל מהם מידערוש, ניתן לקה מיוחד. אם דומדיד

מפורט יותר.

לאחר תיקון תקלה, הנתונים נמחקים מזיכרון

סים.רהתקלות או שהם נד

בהם ניתןכב, ישנם מצבים שבעת הפעלת הר

ם מסוים את המידע הטכני בצירוףלשייך לאד

רוש, בהתייעצות עם אישנתונים אחרים (אם ד

מקצועי מורשה).

מידע הנכלל לדוגמה:

דוחות תאונה£

כבנזק לר£

הצהרות עדים£

רו בהסכם עם הלקוחתפקודים נוספים שהוגד

כבה של חלק ממידע הרמאפשרים גם העבר

כב. התפקודים הנוספים כוללים, לדוגמהמהר

ה חירום.כב במקרמיקום הר

  תיעוד מידע

כבך כולליםבים אלקטרוניים ברכיב של רמספר ר

זיכרון נתונים.

זיכרונות נתונים אלה שומרים נתונים באופן זמני

בוע על:או ק

כבמצב הפעולה של הר£

אירועים£

תקלות£

ככלל, הנתונים הטכניים מתעדים את המצב של

בתה.ביכת או סה, מערב, יחידכיר

אלו כוללים למשל:

כת, לדוגמהבי המערכיתנאי הפעלה של ר£

מפלסי נוזלים

בכיכב והודעות של  רהודעות מצב הר£

בובי גלגל/ מהירות,כלשהו, לדוגמה שיעור סי

האטה בתנועה, האצה רוחבית, מצב דוושת

האצה

כות חשובות, לדוגמהתקלות וליקויים במער£

ה ובלמיםתאור

כב במצבי נהיגהתנאי ההפעלה ותגובת הר£

מיוחדים, לדוגמה התנפחות כרית אוויר או

ת ייצוב אלקטרוני.כות בקרבות מערהתער
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סכז שירות מורשה מרצדמר  

כזי שירות מורשיםקרא את המידע אודות מר

בספר הנהג.

  מידע על זכויות יוצרים

הערות כלליות

ניתן למצוא מידע על רישיונות תוכנה חינמית

ביםכיכבך וברוקוד פתוח לשימוש בר

//:http     אלקטרוניים שלו באתר הבא: 

www.mercedes-benz.com/opensource.....

במבט חטוף  

COMAND  מאפייני 

הוראות אלו מתארות את כל הציוד הרגיל והנוסף

כישה. בעת הרCOMAND Onlineכת הזמין למער

בייתכנו הבדלים בין מדינות שונות. שים ל

 שלך ייתכן שלאCOMAND Onlineכת שמער

בר נכוןתכלול את כל התכונות המתוארות. הד

בטיחות. לכן,עים לכות ותפקודים הנוגגם, למער

 שלך עשויCOMAND Onlineכת הציוד של מער

להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

ע לציוד והפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג
ס, מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדמר

בע“מ.
כת  מאפיינים של מער

 COMAND Online

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל

 שלךCOMAND Onlineכת והנוסף הזמין למער

כישה. ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.בעת הר

 שלךCOMAND Onlineכת ב שייתכן שמערשים ל

ברלא תכלול את כל התכונות המתוארות. הד

בטיחות.עים לכות ותפקודים הנוגנכון גם למער

 שלךCOMAND Onlineכת לכן, הציוד של מער

עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

ע לציוד והפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג
ס, מורשה מטעם כלמובילכז שירות של מרצדמר

בע“מ.

כת  מגבלות המער

COMANDמטעמי בטיחות, מספר תפקודי 

כב בתנועה.מוגבלים או בלתי זמינים בעת שהר

בחורתבחין בכך, לדוגמה, כאשר לא תוכל ל

  תציגCOMAND Onlineמספר פריטי תפריט או 

הודעה על כך.
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ה  סקיר

ביםכיר

COMANDתצוגת 

DVD / נגן DVDמחליף תקליטורי 

 בקר ולחצנים 

:כוללתCOMAND תצוגת 

- COMANDתצוגת ה£

 540 פיקסלים.X היא COMAND 1440רזולוציה תצוגת 

DVD / נגן DVDמחליף תקליטורי £

בקר£

לחצנים£

ע של הטלפוןת מגמקלד£

)USB X 2, AUXכזית (בורים בקונסולה המרחי£

USB. באמצעות כבל ®iPodניתן לחבר 

SAPת טלפון סלי לטלפון הנייד של הנהג או ציוד עם יחידברממשק טלפון אוני£

מי (אלחוטיות או מחוברות באמצעות כבל לשקע שמע בגומחת הרגליים)אוזניות לנוסע הקד£

חוק אםמי באמצעות שלט ר מצד הנוסע הקדCOMAND Onlineכת ניתן להפעיל את מער

מי.כת בידור לנוסע הקדכבך מצויד במערר

מי.  יכולה להציג מידע נפרד לנהג ולנוסע הקדCOMANDתצוגת 

תפקודים

DABרדיו / רדיו £

תרדיו אינטרנט, ראה תקשור

מדיה£

,MP3תמיכה במדיה: תקליטור שמע, �

,SD  ,iPod, כרטיסDVD   ,2 X USBתקליטור
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, נפח של 10 ג“ב בכונן®Bluetoothשמע 

הקשיח.

קליטת טלוויזיה דיגיטלית של תחנות רדיו�

ריך תוכניות אלקטרוניוטלוויזיה עם מד

)EPG(,שירותי מידע, כתוביות ואפשרויות 

ת שפהבחיר

חיפוש בכל המדיות�

כות שמעמער£

כות שמע:בחור אחת משלוש מערביכולתך ל

כת שמע רגילהמער�

®Burmesterכת שמע סראונד מער�

®Burmester  כת שמע איכותית של מער�

לחוויית שמע מעולה

כת ניווטמער£

הכנסת יעד באמצעות חיפוש מילת מפתח�

מפה תלת ממדית ריאליסטית עם תבליטים�

של ערים

כת ניווט ובידור לנוסעים, לדוגמה תצוגתמער�

מסלול נסיעה, ומפות גוגל

דיווחי תנועה חיים�

תתקשור£

ת  / יחיד®Bluetoothטלפון באמצעות ממשק �

SAPטלפון 

תפקודי הודעות ( הודעות מלל, דוא“ל)�

פנקס כתובות�

פן אינטרנטפדד�

GoogleTM  Localס בנץ של אפליקציות מרצד�

Searchבוק,ת יעד, מזג אוויר, פייס, הורד

GoogleTM Street Viewאינטרנט רדיו, שערי ,

מניות, חדשות ועוד

ת) לתקשורWLANממשק רשת אלחוטית (�

COMANDכת של טלפונים חכמים למער

Onlineחוק לנוסע ואפשרות שליטה מר

בים האחורייםכת הבידור למושמי ומערהקד

בורה חמה לרשת אלחוטית לחיתפקוד נקוד�

ב נייד כד לאפשר גישהטאבלט או מחש

לאינטרנט באמצעות הטלפון הנייד של

הלקוח

ס בנץכת קריאת חירום של מרצדמער�

כבתפקודי הר£

ב נוחות עם תוכניות עיסוית מושרהגד�

חדשות

ת אקליםתפקודי בקר�

ה היקפית: מספר אפשרויותת תאורבקר�

ת צבע ובהירותבחירל

360°מצלמה �

פיםלחצן מועד£

ה יותר ל�12 התפקודיםגישה מהיר

פיםפים באמצעות לחצן מועדהמועד

וממקשי הספרות בלוח המקשים של

הטלפון.

כת בידור לנוסעיםמער£

כתלכל הנוסעים יש גישה לאפשרויות מער�

COMAND Onlineכת הבידור באמצעות מער

ב אחוריטלפון עסקי במוש�

חוק דיגיטלי ואוזניותהפעלה בשלט ר�

אלחוטיות דיגיטליות

COMANDתצוגת 

הערות כלליות

אל תשתמש באזור שלפני התצוגה לאחסון.

ם עלולים לגרום נזק לתצוגהחפצים שיונחו ש

בש את פעולתה.ולש

ע ישיר עם משטח התצוגה. לחץ עלמנע מג

משטח התצוגה עלול לגרום לפגוע בתצוגה,

.בר עלול להיות בלתי הפיךוהש

בותכבת משקפי שמש עם עדשות מקוטהר

עשויה להשפיע לרעה על היכולת לקרוא את

התצוגה.

ה.בוי מבוקר טמפרטורהתצוגה כוללת מאפיין כי

ההבהירות מופחתת אוטומטית אם הטמפרטור

רוש, התצוגה עשוי להיכבותגבוהה מדי. אם ד

לגמרי באופן זמני.
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CD דוגמה: תצוגה בסיסית למצב שמע

סרגל תצוגת זמן, יכול להציג תצוגות

נוספות

ה תצוגה ראשיתשד

ת אקליםתצוגת מצב בקר

תצוגה מותאמת באזור תצוגה נוסף

הוראות ניקוי
. משטחCOMANDע בתצוגת אל תיג

התצוגה בעל ציפוי מבריק רגיש מאוד; קיימת

ך לנקות את המסך,סכנה לשריטות. אם יש צור

כה נטולתהשתמש בחומר ניקוי עדין ומטלית ר

בים.סי

בת להיות כבויה  חייCOMANDתצוגת 

ולהתקרר לפני התחלת הניקוי. נקה את מסך

ך, באמצעות מטליתהתצוגה, בעת הצור

/TFTבר מסחרית וחומר ניקוי למסכי מיקרופיי

LCDאל תפעיל לחץ על משטח התצוגה בעת .

בר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.ניקוי, הד

לאחר מכן, נגב את  המשטח במטלית

בר.מיקרופיי

אל תשתמש במדללים כוהליים, דלק וחומרי

ניקוי שוחקים. הם עלולים לגרום נזק למשטח

התצוגה.

הסקיר
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 ליציאה מכלאתה יכול להשתמש בלחצן 

תפריט או לקריאה לתצוגה בסיסית של מצב

הפעלה נוכחי.

לחץ קלות על לחצןליציאה מתפריט: ¿

.
COMAND Onlineמת התפריט משתנה לר

הגבוהה יותר במצב ההפעלה הנוכחי.

לחץ עללקריאה לתצוגה בסיסית: ¿

 במשך יותר משתי שניות.הלחצן 

COMAND Onlineמת התפריט משתנה לר

הגבוהה יותר במצב ההפעלה הנוכחי.

לוח מקשי הטלפון

ע: מיד לאחרלוח מקשי הטלפון הוא רגיש למג

לחיצה קלה על מקש או מספר מקשים, לוח

COMANDמקשי הטלפון מוצג בתצוגת 

Online.המקש שנלחץ מודגש .

בקר

הבקר משמש:

COMANDת פריטי תפריט מתצוגת בחירל£

להזנת תווים£

להכנסת יעד במפה£

כיםת ערלשמיר£

לחצנים ובקרים

הסקיר

COMANDבוי של הפעלה/כי

כוונון עוצמת שמע והשתקה

לוח מקשים של הטלפון

הלחצן חזר

בלחצן כוונון מוש

לחצן ניווט

לחצן רדיו

לחצן מדיה

לחצן טלפון, ספר טלפונים ואינטרנט

כבכת וררות מערלחצן הגד

בקר

פיםלחצן מועד 
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את הבקר ניתן:

לסובב£

להסיט ימינה או שמאלה £

ה להזיז קדימה או אחור£

להזיז באלכסון  £

ללחוץ קלות או ללחוץ ולהחזיק£

כתתפקודים בסיסיים של מער
COMAND Online

COMAND Onlineהפעלה/כיבוי מערכתהפעלה/כיבוי מערכתהפעלה/כיבוי מערכתהפעלה/כיבוי מערכתהפעלה/כיבוי מערכת

כזיתבקונסולה המר לחץ על לחצן ¿

בקר.מימין ל

 מופיעהCOMAND Onlineבעת הפעלת 

ה.הודעת אזהר

COMAND Online מציגה את התפריט 

האחרון שהיה בשימוש.

COMANDכת אם אתה מכבה את מער

Onlineתיפסק גם הנגינה של מקור מדיה ,

הנוכחי.

כוונון עוצמת השמע

כוונון עוצמת השמע למקורות מדיה

בקר.סובב את הגלגלת שמימין ל¿

או

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

ב תפקודי.הר

עוצמת השמע של מקור המדיה הנבחר

משתנה.

כוונון עוצמת השמע להודעות תנועה

והודעות ניווט

במהלך הודעות ניווט ותצוגה:

בקר.סובב את הגלגלת שמימין ל¿

או

 בגלגל ההגה או לחץ על לחצן  ¿

ב תפקודי.הר

אתה יכול לכוונן את עוצמת השמע להודעות
ניווט שתהיינה בעוצמת שמע שונה משל

אמצעי מדיה אחרים.

כוונון עוצמת השמע לשיחות טלפון

ביכולתך לכוונן את עוצמת השמע למצב

בורית במהלך שיחת טלפון.די

בקר.סובב את הגלגלת שמימין ל¿

או

  בגלגל ההגה או לחץ על לחצן ¿

ב תפקודי.הר

ת קולבקרת עוצמת שמע לרלהגד
LINGUATRONIC ,ראה את הוראות הפעלה

נפרדות.

השתקה

עוצמת השמע של מקור המדיה

בקר.לחץ על הגלגלת שמימין ל¿

או

בבגלגל ההגה הר לחץ על לחצן ¿

תפקודי.

כאשר הצליל מושתק, תראה את הסמל 
ת המצב. אם אתה משנה את מקורבשור

המדיה או משנה את עוצמת השמע,
ההשתקה מופסקת.

גם אם השמע משותק, עדיין יישמעו הודעת

כת ניווט.תנועה ומער

הפסקת פעולה של הודעות תוכנית דיווחי

תתנועה וניווט והפעלה חוזר

להפסקת פעולת תוכנית דיווחי תנועה:¿

בד הבקר לחץ והחזק את הגלגלת מל

ת המצב שלעד שהתצוגה נעלמת משור

התצוגה.

צליל אישור נשמע.

ת של תוכנית דיווחילהפעלה חוזר¿

לחץ והחזק את הגלגלת שלידתנועה: 

ת עד שתצוגה מופיעה בשור הבקר 
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המצב של התצוגה.

צליל אישור נשמע.

 לחץ עללהפסקת הודעות ניווט:¿
הגלגלת שליד הבקר בעת השמעת

ההודעה.
Spoken driving recommendations
have been deactivated message

(הופסקה השמעה של המלצות נהיגה,
הודעה מוצגת).

ת של הודעות ניווט:להפעלה חוזר¿
COMANDכת הפסק את הפעולה של מער

Online)  .עמוד 377).« ושוב הפעל 
או

.)124 דומע «( שדחמ לולסמ בושיח לחתה¿
או

: בעת שהנחיית מסלול פעילה,בחר ¿
הצג את התפריט ולחץ על הבקר

 עמוד 438).«(

קריאה לתפקודים מהתפריטים

מוצגת התצוגה הבסיסית שלת: תקשור
ר (טלפון,ת האחרון שהוגדתפקוד התקשור

פנקס כתובות, אינטרנט).

 התצוגה הבסיסית מוצגת.כב:תפקודי ר

לרדיו, למדיה ולטלפון:

,  לחץ לחיצות חוזרות על לחצן¿

מצבי הרדיו, מקורות המדיה או .או 
ת הזמינים, מופיעים זהתפקודי תקשור

אחר זה.

או  ,, לחצן או  לחצן ¿
.

 מוצגת התצוגה הבסיסית של מקורמדיה:
ר כרטיסר בדוגמה: הוגדהמדיה האחרון שהוגד

.SDזיכרון 

מוצגת המפה או תפריט הניווט האחרוןניווט: 
שנקראו.

מוצגת התצוגה הבסיסית של מצב רדיורדיו: 
ר.האחרון שהוגד

 לחץ על הבקר במצבלהצגת התפריט:¿
ניווט.

התפריט מופיע במפה. הסימון מוצג
ת התפריט התחתונה ביותר.בשור

לחלופין, בתפקודים אחרים

.הסט את הבקר ¿

התפריט לתפקודים שנבחרו מופיע.
תבהתאם להפעלה, הסימון מוצג בשור

ת התפריטאו בשור התפקוד הראשי 
.

ת פריט תפריט: סובב ולחץ אתבחירל¿
הבקר.

,מיד כאשר נבחר פריט תפריט ב 
ת התפריט האחרון לתפקוד שנבחררהגד

מופיעה.
מעניקה אפשרויות ת תפריט שור

.SDלמצב כרטיס זיכרון 
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תפריט קרוסלה לתפקוד

אתה יכול לקרוא גם למצבים, למקורות או
לתפקודים הזמינים לתפקודים של סרגל

תפקוד ראשי בתפריט הקרוסלה.

ת,דוגמה: בתפריט הקרוסלה של התקשור
אתה יכול:

להפסיק את מצב הטלפון£

להעלות את פנקס הכתובות£

להעלות את מצב אינטרנט£

להעלות הוראות הפעלה דיגיטליות£

לטלפון/

לחץ על לחצן ¿

אם מצב טלפון היה המצב האחרון
שנבחר, תצוגת הטלפון האחרונה

ה תוצג.שנבחר

ולחץ  הסט : (טלפון)/Telת בחירל¿
את הבקר.

Telephoneתפריט קרוסלה מוצג. מצב 
נמצא בחזית.

לחץ על הבקר.¿

התצוגה הבסיסית של תפריט אינטרנט
תוצג.

ביםכת בידור לכל המוש  מער

ת סוגי מדיהסקיר

גישה לסוגי המדיה אפשרית מכל מצבי
כב.ההפעלה בר

בור באמצעות תקעיםסוגי המדיה ניתנים לחי
שונים או בהכנסתם לכוננים השונים.

אם משתמשים במדיה מסוגים שונים, ניתן
להשתמש בכל מצב בנפרד. לדוגמה: סרט מנוגן

 במצב הפעלה מאחור בצד ימין.DVDבכונן 
בר שלא ניתן להציג סרט אחרמשמעות הד

 במצב הפעלה מאחור בצד שמאל.DVDמאותו 
MUSICאך ניתן להשתמש ברדיו, כרטיס זיכרון, 

REGISTER ,ממשק מדיה ,USBבתפקודים ,
.AUXמקוונים ובאינטרנט או 

אם אתה משתמש באותה מדיה בשני£
רותבצע את ההגדהצדדים, אתה יכול ל

םהתואמות. עקרון “האחרון זוכה“ מיוש
הרה האחרונה שהוגדרכאן, כלומר ההגד

תקפה.

ניתן להשתמש באינטרנט בנפרד מכל מצבי£
ההפעלה.

רהאינטרנט ניתן לשימוש רק אם הוא מוגד£

 עמוד 516).«(ומחובר באמצעות הטלפון 

, לדוגמה ,Internetסובב את הבקר עד ש� ¿
מוצג בחזית.
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COMAND
memory card
(כרטיס זיכרון

COMAND(

 COMAND Disc

(תקליטור
COMAND(

COMAND
Media interface

ממשק מדיה(
COMAND(

Disc

(תקליטור)

AUX

Media Register

 Media interface

 (ממשק1
מדיה 1)

 Media interface

 (ממשק2
מדיה 2)

בחור אחד משלושת התקני המדיה:ביכולתך ל

   תפקוד/ מקוםמדיות

התקנים המחוברים לשקע

AUX שקע .AUXממוקם 

מתחת לקונסולה

כזית של משענת הידהמר

ב האחורי.במושש

תקליטורי שמע ווידאו

כתהמוכנסים למער

COMAND Onlineבתא ש

מי.הנוסעים הקד

כרטיס זיכרון מוכנס

COMAND Onlineכת למער

מי.בתא הנוסעים הקדש

כרטיס זיכרון מוכנס

COMAND Onlineכת למער

מי.בתא הנוסעים הקדש

תקליטורי שמע ווידאו

כתהמוכנסים למער

COMAND Onlineבתא ש

הנוסעים האחורי.

MEDIAמדיה שנמצאת ב� 
REGISTER

התקנים המחוברים

  1 ו� 2. שקעיUSBלשקעי 

USB1 ו� 2 ממוקמים 

כזיתבתחת לקונסולה המר

של משענת היד בתא

הנוסעים האחורי.

כבגישה למדיה בר

Bluetooth®

audio

TV

להצגת התפריט: לחץ על לחצן ¿

חוק.בשלט הר

   באמצעות הלחצנים ¿

 (התקנים).Devicesחוק, בחר בשלט הר

התקליטורים / ההתקנים הזמינים מוצגים.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה הנקוד

בחר תקליטור/  התקן באמצעות¿

 ולחץ על לחצן  הלחצנים 

לאישור.

אם התקליטור / התקן מכיל קובצי מוזיקה

או וידאו הם ינוגנו.

למידע נוסף על מדיה בתא הנוסעים האחורי
 עמוד 605).«(

מדיות תפקוד/ מקום

התקנים המחוברים£
COMANDכת למער

Onlineבאמצעות 
Bluetooth®.

התקנים המחוברים£
COMANDכת למער

Onlineבאמצעות כטלפון 
עסקי.

טלוויזיה 
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הזנת תווים באמצעות סרגל תווים

אזור תצוגה נוסף המציג את לוח מקשי הטלפון

ת הזנה עם רשומה וסמןשור

סרגל תווים

ך החדש יש שלוש שורות הזנה עמוד 485).  לער«ך חדש נוסף לספר הטלפונים (דוגמה, ערל
ם פרטי ומספר טלפון.ם משפחה, שלהזנת ש

סובב ולחץ על הבקרת תו: בחירל¿
. מוזן ל� התו שנבחר ב� 

ם המשפחה המלא.הזן את ש¿

ה).לחלופין אתה יכול להזין תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון (הזנה ישיר

.ת וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר הסט למחיקת תו: ¿

לחץ ת וסובב את הבקר; ולאחר מכן לאחר בחיר  הסט למחיקת כל הרשומה:¿
והחזק את הבקר עד שכל הרשומה נמחקת.

ה).לחלופין אתה יכול למחוק תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון (הזנה ישיר

.ת וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר הסט לאישור הזנה: ¿

ת הזנה עם סמןשור

  הזנת תו (טלפון)
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או ת וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר ת הזנה: הסט ת שורבחירל¿

.

או

 ולאחר מכן לחץ עליו לחיצות חוזרות עד שסרגל התווים נעלם.הסט את הבקר ¿

סובב ולחץ את הבקר.¿

ת ההזנה בחר את שורלהזזת הסמן:¿

.או  ת וסובב את הבקר, ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר הסט ¿

תוסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר הסט לשינוי שפת סרגל התווים: ¿

.

מוצג תפריט.

 סובב ולחץ על הבקרת השפה:בחירל¿

בלה.תפקודי סרגל התווים רשומים בט

תפקודסמל

מחליף מספרות לסמלים

מחליף בסרגל התווים מאותיות קטנות לרישיות

מחליף את שפת סרגל התווים

ךמוחק תו / ער

ת הזנהבוחר שור

ת ההזנהמזיז את הסמן בשור

ךמאשר ער

מבטל הזנה
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מקשי מספרים שנבחרו בלוח המקשים של הטלפון והתווים התואמים שלהם.

לחלופין, ביכולתך להזין תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון.

 שלוש פעמים ברציפות.: לחץ קלות על מקש  המספר Cלדוגמה, להכנסת האות ¿

ע במקש מספר, המספר יודגש בתצוגה הנוספת.מיד לאחר שתיג

התו יוצג בתחתית התצוגה בפעם הראשונה שמקש נלחץ ומציג את כל התווים הזמינים. הוא

עובר לתו הבא בכל פעם שהמקש נלחץ.

המתן עד שתצוגת התו נעלמת.¿

ת ההזנה.התו שנבחר מוזן בשור

.לחץ על לחצן למחיקת התו: ¿

ך נמחק במלואו.עד שהער  לחץ והחזק את לחצן למחיקת כל הרשומה:¿

הזנת תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון
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 מוזנים על ידי המשתמשSTUתווים  

(כתום)

 נוספים אוטומטיתBBENהתווים 

COMAND Onlineבאמצעות  

רשומות מרובות זמינות לעיר זו

למעבר לחיפוש מילת מפתח

התווים אינם זמינים כעת

התו הנבחר כעת

התווים הזמינים כעת

סרגל תווים

 עמוד« (הדוגמה מציגה את רשומת הכתובת

.(419

סובב ולחץ על הבקר.ת תו: בחירל¿
ה העליונה.הוזן לשור התו שנבחר 

 מוסיפהCOMAND Onlineכת מער
אוטומטית את התווים החסרים ומציגה

ך המתאים ביותר להזנה הנוכחית.את הער

 או שאינם זמינים התווים הזמינים 
תלויים בתווים שכבר הוזנו ובמידע ששמור

במפה הדיגיטלית.

לחלופין אתה יכול להזין תווים באמצעות
ה).לוח המקשים של הטלפון (הזנה ישיר

 וסובב את הבקר,הסט למחיקת תו: ¿
.ת ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר

 וסובבהסט למחיקת כל הרשומה: ¿
את הבקר, ולאחר מכל לחץ עליו לאחר

.ת בחיר
לחץ והחזק את הבקר עד שכל הרשומה

נמחקת.

לחלופין אתה יכול למחוק תווים באמצעות
לוח המקשים של הטלפון.

הסטלמעבר לחיפוש מילת מפתח: ¿
  וסובב את הבקר, ולאחר מכן לחץ

.ת עליו לאחר בחיר

 וסובב אתהסט לאישור הזנה: ¿
תהבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחיר

.
או

 שוב ושוב עד שכלהסט את הבקר ¿
סרגל התווים נעלם.

ת עיר מופיעה. הרשומהרשימת בחיר¿
ת מודגשת.הנבחר

  הזנת תו (ניווט)

הזנת תווים באמצעות סרגל תווים

סמן

ההזנת שור

הדוגמה מציגה הזנת תו כאשר אתה שומר
«יעד כאיש קשר לניווט בפנקס הכתובות (

עמוד 420).

וסובב  הסט ת הזנה:ת שורבחירל¿
את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר

.או  ת בחיר
או

 שוב ושוב עד שכלהסט את הבקר ¿
סרגל התווים נעלם.

סובב ולחץ את הבקר.¿
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ת ההזנה. בחר את שורלהזזת הסמן:¿

 וסובב את הבקר, ולאחר מכןהסט ¿

.או  ת לחץ עליו לאחר בחיר

הדוגמה מציגה את חיפוש מילת מפתח

במהלך הזנת יעד.

 הסטלהחלפת שפת סרגל התווים:¿

  וסובב את הבקר, ולאחר מכן לחץ

.ת עליו לאחר בחיר

מוצג תפריט.

ת השפה: סובב ולחץ על הבקר.בחירל¿

ה מוצגים.כת התווים לשפה שנבחרער

בלה.תפקודי סרגל התווים רשומים בט

תפקודסמל

מחליף מספרות לסמלים

מחליף בסרגל התווים מאותיות קטנות לרישיות

להחלפת שפת סרגל התווים

ךמוחק תו / ער

ת הזנהבוחר שור

ת ההזנהמזיז את הסמן בשור

לאישור רשומה

מבטל הזנה
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מקשי מספרים שנבחרו בלוח המקשים של הטלפון והתווים התואמים שלהם.

לחלופין, ביכולתך להזין תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון.

 שלוש פעמים ברציפות.: לחץ קלות על מקש המספר Iלדוגמה, להכנסת האות ¿

.ע במקש המספר, המספר יודגש באזור התצוגה הנוספת מיד לאחר שתיג

 בפעם הראשונה שמקש נלחץ ויוצגו את כל התווים הזמינים.התו יוצג בתחתית התצוגה 
הוא עובר לתו הבא בכל פעם שהמקש נלחץ.

המתן עד שתצוגת התו נעלמת.¿

ת ההזנה.התו שנבחר מוזן בשור

.לחץ על לחצן למחיקת התו: ¿

ך נמחק במלואו.עד שהער ן  לחץ והחזק את לחצלמחיקת כל הרשומה:¿

עות לציודאם יש לך שאלות כלשהן הנוגכתרות מער הגד 

ס,כז שירות של מרצדמרולהפעלה, פנה ל
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. כתמאפיינים של מער

COMAND Online

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל

 שלךCOMAND Onlineכת והנוסף הזמין למער

כישה. ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.בעת הר

 שלךCOMAND Onlineכת ב שייתכן שמערשים ל

ברלא תכלול את כל התכונות המתוארות. הד

בטיחות.עים לכות ותפקודים הנוגנכון גם, למער

 שלךCOMAND Onlineכת לכן, הציוד של מער

עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

הזנת תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון

רות תצוגה  הגד

כוונון הבהירות

תהבהירות המזוהה באמצעות חיישן תאור

רותהתצוגה משפיעה על אפשרויות ההגד

לתפקוד זה.
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.לחץ על לחצן ¿

כב מוצג.תפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿

 סובב ולחץ את,כת):  הסט מער

הבקר.

מוצג תפריט.

 (תצוגה): סובב ולחץ אתDisplayת בחירל¿

הבקר.

מוצג תפריט.

 (בהירות).Brightnessבחר ¿

מוצג בקר.

בחר בבהירות הרצויה.¿

בהירות התצוגה ניתנות לכוונון בנפרד

  בלילה באמצעותCOMANDלשתי תצוגות 

הבקר.

עיצוב תצוגה

ת לשפר את מאפשרCOMAND Onlineתצוגת 

תוכנית התצוגה עבור שעות היום ושעות הלילה.

אתה יכול להתאים את התוכנית באמצעות

תה ידנית של עיצוב יום או לילה או בחירבחיר

רות אוטומטיות.הגד

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצג.תפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿

 סובב ולחץ את,כת):  הסט מער

הבקר.

מוצג תפריט.

 (תצוגה): סובב ולחץ אתDisplayת בחירל¿

הבקר.

מוצג תפריט.

  אוDay design, Night designבחר ¿

Automatic,עיצוב יום, עיצוב לילה) 

אוטומטי).

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

ב              הס

Day design

Night design

Automaticהרה הגדאם נבחר

Automatic.(אוטומטי) 

COMAND Onlineכת מער

מעריכה את הקריאות

הבאמצעות חיישן התאור

כבהאוטומטי של הר

ת אוטומטית ביןועובר

תוכניות תצוגה.

עיצוב

ת באופןרהתצוגה מוגד

בוע למצב יום.ק

ת באופןרהתצוגה מוגד

בוע למצב לילה.ק
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בחור אם להציג מידע תלוי . אתה יכול לCOMANDאזור התצוגה בנוסף מהווה שליש מתצוגת 

בועה, כגון מפת ניווט מוקטנת, באזור תצוגהבום במצב מדיה או תצוגה קהקשר, כגון עטיפת אל

נוסף.

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

 סובב ולחץ את הבקר.,כת):  הסט רות מער (הגדSystem setting תבחירל¿

מוצג תפריט.

 (תצוגה): סובב ולחץ את הבקר.Displayת בחירל¿

מוצג תפריט.

 (אזור תצוגה נוסף).Additional dispay areaבחר ¿

מוצג תפריט.

Context-dependent, Navigation map, Entertainment Information, Data בחר¿
connection information, או Consumption.

ה הנוכחית.רה מציינת את ההגדנקוד

£Context-dependent(תלוי הקשר) 

בום במצב מדיה.אזור התצוגה הנוסף מציג אחד מהבאים תלוי בהקשר, לדוגמה עטיפת אל

£Navigation map.(מפת ניווט) מוצגת באזור התצוגה הנוסף 

£Entertainment Information (מידע בידור)

ם אמן ורצועה.בום, שמידע בידור מוצג באזור תצוגה הנוסף, לדוגמה עטיפת אל

£Data connection informationת)בור תקשור (מידע חי

ת מוצג באזור התצוגה הנוסף.בור תקשורמידע חי

£Consumption(צריכת דלק) 

צריכת דלק מוצגת באזור התצוגה הנוסף.

אזור תצוגה נוסף
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ר זמן(הגד  Set time manuallyת בחירל¿
באופן ידני):  סובב ולחץ על הבקר.

כוון לשעה הרצויה.¿

ת.ת הזמן מאושררהגד

ת תבנית זמן/תאריךרהגד

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

וסובב את  (זמן): הסט  Timeת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט.

 (תבנית): סובב לחץ אתFormatת בחירל¿
הבקר.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה הנקוד

בחר בתבנית הרצויה.¿

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

וסובב את  (זמן): הסט  Timeת בחירל¿

הבקר.

מוצג תפריט.

ת הזמן ידניתרהגד

           משמעות

DD. MM .YYYYשנה. חודש. יום. (תבנית
בע ספרות)תאריך, אר

יום/חודש/שנה
תבנית תאריך, שנה

בע ספרות)(אר

שנה/חודש/יום
תבנית תאריך, שנה

בע ספרות)(אר

דקות: שעות (תבנית 24
שעות)

דקות: שעות (תבנית זמן
AM/PM(

קיצור

YYYY/MM/DD

DD/MM/YYYY

HH :MM (24 hrs)

HH:MM (AM/PM)

ת זמןר  הגד

הערות כלליות

COMANDכת , מערGPSאם קיימת קליטת 

Onlineמכוונת את השעה והתאריך באופן 
אוטומטי. אתה יכול לכוון את הזמן בעצמך
במרווחים של דקה, אבל לא ניתן לשנות את

התאריך.

אם אתה מכוון את הזמן במרווחים של דקה,
רות עבור אזור זמן ומועדי החלפתכל ההגד

Automatic timeשעון קיץ אובדות. הסימון ליד 

(זמן אוטומטי) נעלם. למעבר בין שעון קיץ
 עמוד 389).«ף (לשעון חור

כת הניווט הבאים דורשיםתפקודי מער
ה נכונה של זמן, אזור זמן, ושעון קיץ/רהגד
ב:ף כדי לעבוד היטחור

הנחיית מסלול במסלולים עם הנחיית תנועה£
מתוזמנת.

עה.חישוב הזמן הצפוי להג£

ת הזמן לכלרהשתמש בתפקוד זה להגד
כב.התצוגות בר

ת אזור זמן ומעבר לשעון קיץרהגד

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

וסובב את  (זמן): הסט Timeת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט.
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.רקבה לע ץחלו בבוס : Time zoneתריחבל¿

מוצגת רשימה של מדינות ואזורי זמן.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ ה הנקוד

בחר מדינה או אזור זמן.¿

ייתכן שתוצג רשימת אזורי זמן בהתאם
ת.בחרלמדינה ש

בחר את אזור הזמן הרצוי.¿
 (זמן אוטומטי)Automatic timeהרשומה 

ת.מאושר

להפעלת / הפסקת פעולת זמן אוטומטי:

.לחץ על לחצן ¿

 סובב, (זמן):  הסט Time תבחירל¿
ולחץ את הבקר.

מוצג תפריט.

 (זמן אוטומטי)Automatic timeת בחירל¿
לחץ על הבקר.

בות הסימוןת סימון מתיסימון והסר

את התפקוד.  או מפסיקה מפעילה 

פריט התפריטלהפעלת התפקוד: ¿
ת מחדל. אם הופעל מחדשמופעל כבריר

Automatic Timeהר (זמן אוטומטי), ההגד
מת לאזור זמן והחלפה לשעון קיץהקוד

נבחרות.

ת אזורמבוטלת בחירלהפסקת פעולה: ¿
ר מצבהזמן ושעון קיץ לא יפעל. אם הוגד

Automatic(אוטומטי) להחלפת שעון  
קיץ, תופיע הודעה שתשאל האם לשמור

ה.רעל ההגד

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו לאישור.

רות לא ישתנו. (כן), ההגדYesת אם בחר

רות תבוטלנה. (לא), ההגדNoת אם בחר

אתה יכול להגדיר את הזמן ידנית
Set time (תבנית) ו� Formatבאמצעות 
manually ת זמן ידנית).ר(הגד

כתהפעולה שלאחר מכן תלויה האם למער

ת.הרשומה לזמן אוטומטי מאושר

רות הקראת מלל  הגד

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

, טסה  :System setting תבחירל¿
.רקבה תא ץחלו בבוס

מוצג תפריט.

 (מהירות :Text  reader speedתבחירל¿
הקראת מלל:) הסט את הבקר ולחץ

לאישור.

 (בינוני) אוMedium  (מהיר), Fastבחר ¿
Slow.(איטי) 

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ ה הנקוד

LINGUATRONICרות   הגד

הה של חלון עזרפתיחה/סגיר

ה מספק מידע בנוסף להוראותחלון עזר
קוליות במהלך הליך זיהוי קולי אישי ובמהלך

באמצעותו.השליטה הקולית ש

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

,  הסט : System setting תבחירל¿
סובב ולחץ את  הבקר.

מוצג תפריט.

: סובב את הבקרLinguatronicת בחירל¿
ולחץ לאישור.

 והאם מעבר לשעון קיץGPSהניווט יש קליטת 
זמין.

להפעלה ידנית:

 (הפסקתOFF (הפעלה) או Onת בחירל¿
פעולה):  סובב ולחץ על הבקר.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ ה הנקוד

להפעלה אוטומטית:

(אוטומטית).Automatic בחר ¿
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ה). (חלון עזרHelp windowבחר ¿

 פעולת חלון או הופסקה  הופעלה

ה.העזר

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

כת).רות מער(הגד System settingsבחר ¿
כת.רות מערמוצג תפריט הגד

ת אלחוטית). (תקשורWiFiבחר ¿
מוצג תפריט רשת אלחוטית.

 (הפעל).Activateבחר ¿

לחץ על הבקר.¿

או ת בין מצב הפעלה  ת עוברהתקשור
הר בהתאם להגד,עולה פהפסקת 

מת.הקוד

בור התקןחי

הערות כלליות

בור המדויק לרשת אלחוטיתהליך החי
עשוי להיות שונה בהתאם להתקן

המחובר. מלא אחר ההוראות המוצגות
בתצוגה. ניתן למצוא מידע נוסף בהוראות

ברצונך לחבר.ההפעלה של ההתקן ש

WPSבור באמצעות מספר זיהוי אישי חי

רישות מקדימות:ד

ב לתמוךבור מסוג זה, ההתקן המחובר חיילחי

.WPSבור באמצעות מספר זיהוי אישי בחי

כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿

ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿

הבקר.

כת).רות מער(הגד System settingsבחר ¿

כת.רות מערמוצג תפריט הגד

זיהוי קולי אישי

בצע כוונוןבאמצעות זיהוי קולי אישי, אתה יכול ל
 לקולך וכך לשפר אתLINGUATRONICעדין של 

הזיהוי הקולי. ראה את הוראות ההפעלה
הנפרדות.

WLAN   רשת אלחוטית

הסקיר

תנאים:
COMANDכת ת רשת אלחוטית בין מערליציר

Online,והתקן התומך ברשת אלחוטית, כגון 
טאבלט או טלפון חכם:

בת להיות מופעלתהרשת האלחוטית חיי£
 וההתקן מחוברCOMAND Onlineכת במער

לרשת.
ה כנקודCOMAND Onlineכת לשימוש במער

חמה:
בת להיות חייCOMAND Onlineכת מער£

USB או ®Bluetoothת באמצעות מחובר

בור לאינטרנט.לטלפון נייד המאפשר חי
במידע הגישה לספק האינטרנט הסלולרי חיי£

כתר עבור מערבחר או להיות מוגדלהי
COMAND Online.

י£ כתבור אינטרנט למערב להיות חיחי
COMAND Online.

הפעלת רשת אלחוטית

כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿
ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
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בור באמצעות לחיצת לחצןחי

ת אלחוטית). (תקשורWiFiבחר ¿

  (חברConnect via WPS pinבחר ¿
)WPSבאמצעות מספר זיהוי אישי 

כב מההתקן המחובר וצורבחר את הר¿
כב מוצג עם מזההבור באמצעות הרחי

SSID MB WLAN XXXXX.

בור מייצר מספר זיהוי אישיההתקן לחי¿
). הזן את מספר הזיהוי האישיPIN(קוד 
.COMAND Onlineכת למער

רישות מקדימות:ד

ב לתמוךבור מסוג זה, ההתקן המחובר חיילחי
בור באמצעות לחיצת לחצן.בחי

כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿
ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

כת).רות מער(הגד System settingsבחר ¿
כת.רות מערמוצג תפריט הגד

ת אלחוטית). (תקשורWiFiבחר ¿
מוצג תפריט רשת אלחוטית.

  (חברConnect via WPS PBCבחר ¿
)WPSבאמצעות מספר זיהוי אישי 

כב מההתקן המחובר וצורבחר את הר¿
כב מוצג עם מזההבור באמצעות הרחי

SSID MB WLAN XXXXX.

כת(המשך) במערContinue בחר ¿
COMAND Online.

תצוגה לדוגמה

כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿
ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

את למעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

כת).רות מער(הגד System settingsבחר ¿
כת.רות מערמוצג תפריט הגד

ת אלחוטית). (תקשורWiFiבחר ¿
מוצג תפריט רשת אלחוטית.

  (חברConnect via security keyבחר ¿
באמצעות מפתח אבטחה)

כבכב מההתקן המחובר. הרבחר את הר¿
SSID MB WLANמוצג עם מזהה 

XXXXX.

כתהזן את מפתח האבטחה המוצג במער¿
COMAND Online.להתקן ואשר 

ת מפתח אבטחה חדשיציר

תצוגה לדוגמה

 ומפתח אבטחהSSIDבור באמצעות חי
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כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿
ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

כת).רות מער (הגדSystem settingsבחר ¿

כת.רות מערמוצג תפריט הגד

ת אלחוטית). (תקשורWiFiבחר ¿

מוצג תפריט רשת אלחוטית.

 (צור מפתח Generate security key בחר¿
אבטחה).

 (צור חדש). Generate newבחר ¿

בת דו�שיח להזנת מפתחמופיעה תי
אבטחה.

הזן מפתח אבטחה חדש.¿

.בחר ¿

לחץ על הבקר.¿

מפתח האבטחה החדש יוצג ויאומת בעת
.החטבאה חתפמ תועצמאב רוביח עצבתיש

SSIDבורי התקן  שנוצרו באמצעות מזהה חי
SSIDם לא יעבדו יותר לאחר שמזהה הקוד

ב לחבר מחדש את ההתקניםשונה. אתה חיי
 עמוד 391).«(

SSIDם של מזהה שינוי ש

כת).רות מער (הגדSystem settingsבחר ¿

כת.רות מערמוצג תפריט הגד

ת אלחוטית). (תקשורWiFiבחר ¿

מוצג תפריט רשת אלחוטית.
)SSID (החלף מזהה Change SSIDבחר ¿

.SSIDבת דו�שיח להזנת מופיעה תי

 חדש.SSIDהזן מזהה ¿

.בחר ¿

לחץ על הבקר.¿

 החדש יוצג בהתקןSSIDכב עם מזהה הר
 יתבצע.בורכאשר החי

SSIDבורי התקן  שנוצרו באמצעות מזהה חי

SSIDם לא יעבדו יותר לאחר שמזהה הקוד
ב לחבר מחדש את ההתקניםשונה.  אתה חיי

 עמוד 391).«(

®Bluetoothרות  הגד

®Bluetoothמידע כללי אודות 

תהיא תקן לתקשור®Bluetooth   טכנולוגיית 
חק של עד 10 מטרים.ת טווח למרנתונים קצר

, ®Bluetoothאתה יכול להשתמש בטכנולוגיית
כתבור הטלפון הנייד למערלמשל לחי

COMAND Onlineתבורית, ליציר, לשימוש בדי
בור לאינטרנט, להאזנה למוזיקה באמצעותחי

ה של כרטיסי או להעבר®Bluetoothשמע 
vCard .Bluetooth®היא סימן מסחרי רשום של 

.(SIG) /Bluetooth® Special Interest Group

®Bluetoothהפעלה/ הפסקת פעולת 

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצגתפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

 (הפעל Activate Bluetoothת בחירל¿
(Bluetooth®.סובב ולחץ על הבקר  :

את  או מפסיקה הפעולה מפעילה 
.®Bluetoothפעולת 

תצוגה לדוגמה

כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿
ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.
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רים מראש.מוצגת רשימת תפקודים מוגד

כב הרצויות, לדוגמהרות הרת הגדבחירל¿
Entertainment(בידור): סובב ולחץ את 

הבקר.
מוצג תפריט

Playבחר את התפקוד הרצוי, לדוגמה ¿
similar tracks .(נגן רצועות זהות)

Please selectמופיע תפריט עם הנחיה 
a favourites buttonנא בחר לחצן) 

פים).מועד

 סובב:ת הלחצן הרצוי, לדוגמה בחירל¿
ולחץ על הבקר.

הודעה מופיעה לתפקודים מסוימים, לדוגמה
Assign station or media sourceשייך תחנה) 

או מקור מדיה). דוגמה זו מציגה כיצד לשמור
ביםאת התחנה הרצויה ישירות בשלושה של

באמצעות תפריט תפקוד.

פים, אתה יכול לשייךאם אתה בתפריט מועד
ף באמצעותפים המועדאת לחצן המועד

לחיצה והחזקה של לחצן המספר הרלוונטי,

«(, בלוח המקשים של הטלפון לדוגמה 

עד שיישמע צליל.עמוד 376). 

פים הנוכחיים:ה של המועדסקיר

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצגתפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

 (תפקודים Favourite functionsת בחירל¿
פים):  סובב ולחץ על הבקר.מועד

ה(סקיר Overview of all functionsבחר ¿
של כל התפקודים).

פיםה של כל המועדמוצגת סקיר
הנוכחיים.

לשינוי כינוי:

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצגתפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ את הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט .

כתת שפת המערר  הגד

תפקוד זה מאפשר להגדיר את שפת תצוגת

תהתפריט והודעות הניווט. השפה הנבחר

משפיעה על התווים הזמינים להזנה.

הודעות הניווט אינן זמינות בכל השפות. אם
הודעות ניווט אינן זמינות, הן תושמענה

באנגלית.
כת, השפהאם אתה מחליף את שפת המער

 גם היא תשתנה. אםLINGUATRONICעבור 
LINGUATRONICאינה תומכת בשפה 

בחר אנגלית.ה, תישנבחר

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצגתפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

 (שפה): סובב ולחץLanguageת בחירל¿
על הבקר.

£ה מוצגת רשימה של שפות. הנקוד

ה הנוכחית.רמציינת את ההגד

בחר את השפה הרצויה.¿

ה טוענת ומגדירCOMAND Onlineכת מער¿
את השפה.

בית, ניתןאם אתה משתמש במידע מפה בער
בית במפתלהציג גם את המידע הכתוב בער

בית מרשימתם כך בחר את הערהניווט. לש
בית.השפות. הודעות ניווט גם משומעות בער

פים  שייוך לחצן מועד

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצגתפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

 (תפקודים Favourite functionsת בחירל¿
פים):  סובב ולחץ על הבקר.מועד

מוצג תפריט.

 (שייך תפקוד): לחץAssign functionבחר ¿
על הבקר.
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  (תפקודיםFavourite functionsת בחירל¿
פים):  סובב ולחץ על הבקר.מועד

מוצג תפריט.

 (שנה כינוי): לחץ עלChange aliasבחר ¿
הבקר.

Please select aמופיע תפריט עם הנחיה 
favourites buttonנא בחר לחצן) 

פים).מועד

.בחר את הלחצן הרצוי לדוגמה ¿

.הזן את הכינוי הרצוי ובחר ¿

הכינוי שונה.

לכינוי זמינים עד שישה תווים. ניתן להזין פחות

תווים.

ףקריאה לתפקוד מועד

.לחץ על לחצן ¿

פים.יועלה תפריט תפקודים מועד

 נדלק.הסמל 

.לחץ על לחצן , לדוגמה ¿

רים מראש.מוצגת רשימה של תפקודים מוגד

פים:ליציאה מתפריט תפקודים מועד¿

.לחץ על לחצן 

  ולא לחצת על אףאם לחצת על לחצן 

פים ייסגרלחצן אחר, תפריט תפקודים מועד

לאחר 16 שניות.

פיםלאיפוס מועד

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצג.תפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

 (תפקודים Favourite functionsת בחירל¿
פים):  סובב ולחץ על הבקר.מועד

.)םיפדעומ ספא( Reset Favourite(s) רחב¿
Please select aמופיע תפריט עם הנחיה 

favourites buttonנא בחר לחצן) 
פים).מועד

 אובחר את הלחצן הרצוי לדוגמה ¿
Reset all .(אפס הכל)

מוצגת הודעה השואלת האם ברצונך
לאפס.

  (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

פים יאופסו (כן), המועדYesת אם בחר
ר במפעל.ף שהוגדלתפקוד המועד

 (לא), הפעולה תבוטל.Noת אם בחר¿

רים מראש הבאים מהתפריט,תפקודים המוגד
לדוגמה:

£Off � Spoken driving recommendation
on/offמופסק � הפעלה המלצות נהיגה) 

קוליות): אתה יכול להפעיל ולהפסיק את
פעולת המלצות הנהיגה.

£Sound – Sound menu שמע � תפריט)
רות שמע.שמע): אתה יכול לקרוא להגד

£Apps  � Mercedes - Benz Apps
ס בנץ):(אפליקציות � אפליקציות מרצד

אתה יכול לקרוא לאפליקציות לתפקודים
מקוונים ולאינטרנט.

פים ישירותאתה יכול לשייך לחצן מועד
«מהתפקוד הרלוונטי, כגון פנקס כתובות (

 עמוד 548).«עמוד 499) או מתפריט רדיו (

בוא/ יצוא מידע  י

הערות כלליות

 או כרטיסUSBלעולם אין לנתק את כונן 

 אוUSBהזיכרון, בעת שנתונים מועתקים לכונן 

בר עלול לגרום לאובדןלכרטיס זיכרון. הד

הנתונים.

באמצעות שימוש בתפקוד זה תוכל:

COMAND Onlineלהעביר את נתוני £

כב אחר.כת/לרלמער

בוי והעתקה של המידע האישיבצע גיל£
בואשלך (יצוא נתונים) ולטעון אותו שוב (י

נתונים).

להגן על הנתונים מיצוא לא רצוי באמצעות£
תת בריררהפעלת מספר זיהוי אישי (הגד

.)מחדל: מופסקת 
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 או בהתקןSDאתה יכול להשתמש בכרטיס 
) כאמצעי אחסוןUSB (לדוגמה כונן USBאחסון 

זמני.

PINהפעלה הפסקת פעולה של הגנת קוד 

ראשית להזין את מספר הזיהוי האישי שלך. אם
כזשכחת את מספר הזיהוי האישי שלך, במר

ס מורשה מטעם  כלמוביל בע“משירות של מרצד
יכולים לנטרל את הגנת מספר זיהוי האישי שלך.
לחלופין, ניתן לנטרל את הגנת מספר הזיהוי
האישי באמצעות איפוס המידע האישי של

 עמוד COMAND Online) ».(397כת מער

בוא/ יצוא מידעי

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצג.תפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

בוא/ יצוא(י Import/export dataת בחירל¿
מידע): סובב ולחץ את הבקר.

(הפעל Activate PIN protectionבחר ¿
הגנת מספר זיהוי אישי).

.PIN את הגנת קוד  או הפסק הפעל 
 תתבקשPINבעת הפסקת הגנת קוד 

.PINלהזין את קוד 

:ת בחיר בן 4 ספרות ולPINלהזנת קוד ¿
סובב ולחץ את הבקר.

.PINתתבקש להזין שוב קוד 

. ובחר PINהזן שוב את קוד ¿
 מגן על הנתונים האישייםPINכעת קוד 

שלך מיצוא לא רצוי.

אם תפסיק את הגנת מספר זיהוי אישי, תתבקש

SDהכנס כרטיס זיכרון ¿

או

)USB (לדוגמה, כונן USBחבר התקן ¿
 עמוד 556).«(

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצג.תפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

בוא/ יצוא (יImport/export data תבחירל¿
מידע): סובב ולחץ על הבקר.

.Export data  או  Import dataבחר ¿

בא נתונים כגון פנקס כתובות, הואאם אתה מיי
COMANDכת מחליף את הנתונים במער

Online .תוצג הודעה על כך .COMAND
Onlineבוא נתונים. מאותחל לאחר י
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, מופיעה בקשהPINאם מופעלת הגנת קוד 
ת ליצא מידע. אם בחרPINלקוד 

:  סובב את הבקר ולחץ עלPINלהזנת קוד ¿
.

בה קודך שרכעת תוכל להמשיך באותה ד
PIN.מעולם לא הופעל 

 בחררות מראש:ביעות מוגדת קבחירל¿
memory card  (כרטיס זיכרון)  USB 1או  

USB 2.

תפקוד זה מייצא את כל הנתונים לכונן
שנבחר.

מוצג חלון הודעה המודיע שהנתונים יוצאו.

אתה יכול לייצא למשל, נתוני כתובות, סימניות,
ביצעת ורשימת תחנות רדיו.כת שרות מערהגד

MUSIC REGISTERקובצי מוזיקה אישיים ב�  
בואה ולי(מאגר המוזיקה) אינם ניתנים לשמיר

חוזר באמצעות תפקוד זה.

ס בנץ אינה אחראית לאובדן כלשהו שלמרצד
מידע.

  איפוס תפקוד

COMAND Onlineכת תה יכול להחזיר את מערא

בר ימחק אתרות המפעל. בין השאר, הדלהגד
 האישי.COMANDמידע 

רו מראש,בר כולל את התחנות שהוגדהד
רשומות בזיכרון יעדים, ורשימה של יעדים

כת הניווט ורשומות פנקסאחרונים במער
 המופעל,PINכתובות. בנוסף, תופסק הגנת קוד 

בו השתמשת להגנה על המידע שלך מיצואש
הלא מורשה. איפוס מומלץ לדוגמה, לפני מכיר

ה של המכונית.או מסיר
יימחק מידע על הדיסק הקשיח הפנימי, לדוגמה

.MEDIA REGISTERקובצי מוזיקה ב� 

MEDIAאתה יכול גם למחוק קובצי מוזיקה מה� 
REGISTER  באמצעות תפקוד Delete all

media files )הידמה יצבוק לכ תא קחמ(
.)765 דומע «(

ס בנץ אינה אחראית לאובדן כלשהו שלמרצד
מידע.

.לחץ על לחצן ¿
כב מוצגתפריט הר

רות (הגדSystem setting תבחירל¿
 ולחץ על  הבקר. כת): הסט מער

מוצג תפריט.

 (איפוס): סובב את הבקרResetת בחירל¿
ולחץ עליו לאישור.

מוצגת הודעה השואלת האם ברצונך
לאפס.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (לא), הפעולה תבוטל.Noת אם בחר

 (כן), הודעה תוצג שובYesת אם בחר
ותשאל אותך האם באמת רצונך לאפס.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) , תוצג הודעה.Yesת  אם בחר

 מאופסתCOMAND Onlineכת מער
רות המפעל ומאותחלת.להגד

 (לא), הפעולה תבוטל.Noת אם בחר

כבתפקודי הר  

COMAND Onlineכת מאפייני מער

וראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגילה
 שלךCOMAND Onlineכת והנוסף הזמין למער

כישה. ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.בעת הר
 שלךCOMAND Onlineכת ב שייתכן שמערשים ל

ברלא תכלול את כל התכונות המתוארות. הד
בטיחות.עים לכות ותפקודים הנוגנכון גם, למער

 שלךCOMAND Onlineכת לכן, הציוד של מער
עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

ע לציוד והפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג
ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.
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 שעל הבקר.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

כב):רות ר (הגדVehicle settingת בחירל¿
סובב ולחץ את הבקר.

כב פעילה.רות רתצוגת קרוסלה של הגד

כב הרצויות: סובברות הרת הגדבחירל¿
ולחץ את הבקר.

ה פעיל.רב הגדכיכזי עם רהאזור המר

כב שונה:ת ררת הגדבחיר

רותת הגדבחירלהפעלת תצוגת קרוסלה ל¿
 את הבקר. כב: הסט  הר

כב:רות הריציאה מהגד

ולחץ את הבקר.  הסט  :ת בחירל¿

ה היקפיתתאור

הערות כלליות
רות הבאותאתה יכול להגדיר את הגד

ה ההיקפית:לתאור
אזור£

רותרות אזור קובעות את האזור שהגדהגד
הבהירות ייושמו עליו. אם כל האזור נבחר
במשך יותר מחצי שנייה, הבהירות באזור

כב.מי מותאמת לכל הרהקד
בהירות£

ה זו היא שינוי נוסף של בהירותרהגד
ה ההיקפית. שינוי הבהירות ישיםהתאור

בחורבה זו, חובה לרק לאזור הנבחר. מסי

ת הבהירות של האזוריםרהגד

 עמוד 398).«(כב רות הרלקריאה להגד¿

Ambient lighting: brightness תבחירל¿
ה היקפית: בהירות): סובב ולחץ את(תאור

הבקר.

ת צד שמאל פעילה. שיעור הבהירותרהגד

לאזור הנבחר מוצג.

ך הבהירות: סובב את הבקר.לשינוי ער¿

וסובב את הבקר. ת אזור: הסט בחירל¿

 עמוד 162).«(למידע נוסף, ראה 

ת הבהירותר  הגד

כברות הרקריאה להגד

שינויבו מבצעים ראשית את האזור ש

בבהירות.

צבע£

ה היקפיתצבע תאור

ת הצבערהגד

ר, הוא ישמש לכל האזורים.כאשר הצבע הוגד

ניתן לכוונן את הבהירות של הצבע שנבחר לכל

אזור בנפרד.
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 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

ה (תאורAmbient lighting: colourת בחירל¿
היקפית: צבע): סובב ולחץ את הבקר.

ר פעיל.ב שהוגדכיהר

ת צבע: סובב את הבקר.בחירל¿

 עמוד 162).«למידע נוסף, ראה (

ההפעלה/ הפסקת פעולה של תצוגת תאור
היקפית

ה היקפית זמין רק אםתפקוד תצוגת תאור
ה היקפית“.כב מצויד בחבילת “תאורהר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

 (תצוגתAmbient light displayת בחירל¿
ה היקפית): סובב ולחץ את הבקר.תאור

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

בוביהבהירות ניתנת לשינוי באמצעות בקר סי

בין שתי התצוגות.ש

 עמוד 162).«(למידע נוסף, ראה 

ת מאפיין כניסה / יציאה קלהרהגד

מאפיין כניסה / יציאה קלה מסייע לכניסה

כב.וליציאה מהר

 עמוד 398).«(כב רות הרלקריאה להגד¿

 (כניסה/יציאהEasy Entry/Exitת בחירל¿
קלה): סובב ולחץ על הבקר.

ר פעיל.ב שהוגדכיהר

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

 עמוד 145).«למידע נוסף, ראה (

הפעלה / הפסקת פעולה של חימום

משטחים

תפקוד חימום המשטחים מחמם את
ע לעתיםהמשטחים שהנוסעים באים איתם במג

קרובות. הפעלה של חימום משטחים באמצעות
 כפי שמתואר להלןCOMAND Onlineכת מער

 עמוד«בים פועל (פועלת רק כשחימום המוש
.(140

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

 (חימוםPanel heating תבחירל¿
משטחים): סובב ולחץ על הבקר.

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

הפעלה / הפסקת פעולה של אישור צלילי

נעילה

אתה יכול גם להגדיר צליל קולי לאישור נעילת
כב.הר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

 (משובAcoustic lock feedת בחירל¿
נעילה קולי): סובב ולחץ על הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

 עמוד 99).«למידע נוסף, ראה (
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הפעלה/ הפסקת פעולה של תפקוד

כוונון חגורות הבטיחות

מראות):  סובב ולחץ על הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

 עמוד 147).«למידע נוסף, ראה (

ת איתורבוי והדלקה של תאורכי

ה היקפית) מופעלת,ת איתור (תאוראם תאור
פנסי האיתות וכן הפנסים הראשיים יידלקו

כב.למשך זמן קצר כשמבוטלת נעילת הר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

ת (תאורLocator illumination תבחירל¿
איתור): סובב ולחץ על הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

 עמוד 99).«למידע נוסף, ראה (

הפעלה/הפסקת פעולה של מאפיין
הנעילה האוטומטית

תפקוד כוונון חגורות הבטיחות מתאים את
מיחגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקד

לפלג הגוף העליון שלהם.

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

 (כוונון חגורות): Belt adjustmentת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

 עמוד 66).«למידע נוסף, ראה (

הפעלה/ הפסקת פעולה של תפקוד קיפול

אוטומטי של המראות

” (תפקודAutomatic folding mirror functionאם “
קיפול אוטומטי של מראות) מופעל, המראות
החיצוניות מתקפלות אוטומטית מיד כשאתה

כב מבחוץ ונפתחות שוב כאשרנועל את הר
הנעילה מבוטלת.

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

Automatic mirror- folding תבחירל¿
function  תפקוד קיפול אוטומטי של)

בעת שמאפיין הנעילה האוטומטית מופעל,
כב מותנעכב ננעל אוטומטית לאחר שהרהר

ונע במהירות הגבוהה ממהירות הליכה.

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿
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Automatic locking featureת בחירל¿
(מאפיין נעילה אוטומטית):  סובב ולחץ על

הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

 עמוד 106).«למידע נוסף, ראה (

הבוי התאורת משך ההשהיה של כירהגד

כב מבוטלתבוי בעת שנעילת הרשל השהיית הכי
חוק.באמצעות מפתח השלט הר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

-Exterior lighting delayed shut תבחירל¿
off  ה החיצונית מבוטלת):(השהיית התאור

סובב ולחץ על הבקר.

ר פעיל.ב שהוגדכיהר

לשינוי זמן ההשהיה: סובב את הבקר.¿

 עמוד 99).«למידע נוסף, ראה (

הריכה/נטרול הגנה נגד גרירד

ת הפנים מופעלת למשך פרק הזמן שלתאור
בוי כאשר המפתח מוצא ממתגהשהיית כי

ההצתה.

 עמוד 398).«כב (רות הרגדלקריאה לה¿

Interior lighting delayed shut-off תבחירל¿
ה הפנימית מבוטלת): סובב(השהיית התאור
ולחץ על הבקר.

ר פעיל.ב שהוגדכיהר

לשינוי זמן ההשהיה: סובב את הבקר.¿

 עמוד 162).«למידע נוסף, ראה  (

ה חיצוניתבוי תאורמשך השהיה של כי

ה פנימיתבוי תאורמשך ההשהיה של כי

אזעקה צלילית וחזותית מופעלת אם זווית
כבך משתנה, כאשר ההגנה נגדהנטייה של ר

חש לדוגמה, אםבר יכול להתררוכה. הדה דגריר
ם על מגבה בצד אחד.כב מורהר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

  (הגנה נגדTow-away protectionת בחירל¿
ה):  סובב ולחץ על הבקר.גריר

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

ריכה/ הפסקת פעולה של חיישן תנועהד

כבבתוך הר

רה ההיקפית מופעלת למשך הזמן המוגדתאורה
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רוך, אזעקהכב דאם חיישן תנועה בתוך הר

צלילית וחזותית מופעלת אם מזוהה תנועה

כב. לדוגמה, אם מישהו מנסה לחדורבתוך הר

כב ללא רשות.לפנים הר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

: סובבInterior motion sensorת בחירל¿

ולחץ על הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת

ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

הפעלה / הפסקת פעולה של מגביל

פתיחת דלת תא מטען

אזור גב עליון£

עיסוי£

ב דינמימוש£

ביםת חימום מושבקר£

רות הנוכחיותאתה יכול גם לשמור ולקרוא להגד

ב באמצעות לחצן זיכרון והמתג מצבשל מוש

ריך הפעלה נפרד.זיכרון התואם; ראה מד

לא ניתן להפעיל את תפקוד עיסוי באמצעות

לחצן הזיכרון.

בת תפקוד כוונון ומושבחיר

תהפעלת מגביל פתיחת תא מטען מאפשר

לדוגמה, למנוע חבטת דלת תא המטען

ת מוסך נמוכה.בתקר

 עמוד 398).«כב (רות הרלקריאה להגד¿

Boot opening-heightת בחירל¿
rastrictionמגביל גובה פתיחה דלת תא) 

המטען): סובב ולחץ על הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת

ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

בים  מוש

הסקיר

באמצעות לחיצה על הלחצן שליד הבקר 

כב,ב בתפריט הררות מושאו פריט תפריט הגד

ניתן לקרוא לתפקודי הכוונונים הבאים

משענת הגב וכריות הצד£

קשת הגב£

.לחץ על לחצן ¿

בים שנבחרוהתפריט לתפקודי המוש

מופיע.

או

כב) בסרגל תפקוד (רVehicleת בחירל¿

ראשי: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

ב).רות המוש (הגדSeat settingsבחר ¿

מתפריט קרוסלה: סובב את הבקר ולחץ

לאישור.

בת תפקודי המושבחירתפריט הקרוסלה ל

פעיל.

ב הרצוי: סובב אתת תפקוד המושבחירל¿

הבקר ולחץ לאישור

Front (נהג) ל� Driverלמעבר בין ¿

passengerאת מי): הסט  (נוסע קד

הבקר.
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או רות: הסט את הבקר לשינוי ההגד¿

 .

ב.כירות רהשינוי יהיה נראה בהגד

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿

כוונון אזור הגב העליון

 עמוד 402).«(ב לקריאה לתפקודי מוש¿

: סובב את (גב עליון)Shouldersת בחירל¿

הבקר ולחץ עליו לאישור.

את הבקר. ב: הסט ת מושבחירל¿

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

רות.השינוי מוצג בתצוגת הגד

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿

ב הדינמיכוונון המוש

 עמוד 402).«(ב לקריאה לתפקודי מוש¿

את הבקר. ב: הסט ת מושבחירל¿

ב דינמי): (מושDynamic seatת בחירל¿
סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

כוונון תפקודים

כוונון כריות הצד של משענת הגב

 עמוד 402).«(ב לקריאה לתפקודי מוש¿

 (צדדי משענתBackrest sidesת בחירל¿

הגב): סובב ולחץ את הבקר.

את הבקר. ב: הסט ת מושבחירל¿

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

רות.השינוי מוצג בתצוגת הגד

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿

ב בקשת הגבכוונון מתאר המוש

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את הכריות

באזור קשת הגב של משענת הגב (תמיכת

קשת גב 4 מצבים)

 עמוד 402).« (בלקריאה לתפקודי מוש¿

  (קשת הגב): סובב אתLumbarת בחירל¿

הבקר ולחץ עליו לאישור.

את הבקר. ב: הסט ת מושבחירל¿

רות: לחץ על הבקר.להפעלת ההגד¿
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בחור:אתה יכול ל

מופסק0:£

מה 1 (חלש)ר1:£

מה 2 (חזק)ר2:£

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿

ביםת חימום מושבקר

תוכניות עיסוי

הסקיר

בחור את תוכניות העיסוי הבאות:אתה יכול ל

תוכנית עיסוי מרגיעה המתחילה באזור1: £
האגן, ניתן לחוש בנקודות לחץ חמות,

עיסוי גב מלא, מתיחת אזור האגן, ולסיום
תנועות עדינות מרגיעות.

ניתן לחוש בנקודות לחץ חמות, עיסוי2: £
גלי כפול של כל הגב, מתיחת אזור

הכתפיים, ולסיום תנועות עדינות מרגיעות.

עיסוי ממריץ3: £

עיסוי מפעיל באמצעות עיסוי גלי כפול
מתגבר ולאחר מכן תנועות מרגיעות.

עיסוי קלסי4: £

עיסוי עם גלים מתגברים, תנועות
מרגיעות.

עיסוי מעורר5: £
ה ופלג הגוף העליוןרעירור של עמוד השד

באמצעות עיסוי נקודות לחץ מעוררות
בגובה החזה.

עיסוי פעיל6: £
תוכנית עיסוי פעיל דורשת את

ההשתתפות הפעילה שלך. היא מתאימה

לאימון שרירי הבטן שלך במהלך פקק

תנועה, לדוגמה, באמצעות מתיחה

ת. אתה יכול להשתמשפיה ממוקדוהר

כב.בי ברבתוכנית כדי להיות ספורטי

ת את חלוקתבים מבקרת חימום מושבקר
ב.החום במשענת הגב וכרית המוש

מתבים משפיע על רת חימום מושתפקוד בקר
בים;ת כעת לחימום המושרהחימום המוגד

כב.ריך הפעלה הנפרד של הרראה במד

 עמוד 402).«(ב לקריאה לתפקודי מוש¿

ת(בקר Seat heating balanceת בחירל¿
בים): סובב ולחץ על הבקר.חימום מוש

את הבקר. ב: הסט ת מושבחירל¿

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

רות.השינוי מוצג בתצוגת הגד

ברים הבאים:רות מייצגות את הדההגד
ב מחוממות משענת הגב וכרית המוש0: £

רות שנבחרובאופן שווה בהתאם להגד
ב.באמצעות לחצן חימום מוש

ב תפוקת החום לכרית המוש 3: עד1 £
מה אחת.מופחתת בכל פעם בר

 תפוקת החום למשענת הגב �3: עד�1 £
מה אחת.מופחתת בכל פעם בר

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿
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ת הלחץמיד כאשר אתה מרגיש נקוד

בר אומר שאתה צריךב הגב, הדבכרית מוש

ה זאת.להפעיל לחץ נגדי כנגד נקוד

מיד שתחוש בלחץ בגבך, הפעל לחץ נגדי.�

שמור על לחץ אחיד תחת רגלך.�

חוף את עצמך כנגד הדוושות.אל תד

תחוש איך שרירי הבטן שלך נמתחים.�

המשך לנשום כרגיל, אל תעצור את�

נשימתך.

בעת שהלחץ בכרית הגב פוסק, הפסק�

ע.להפעיל לחץ נגדי והירג

ת תוכנית עיסויבחיר

 עמוד 402).«(ב לקריאה לתפקודי מוש¿

 (איפוס): סובב את הבקרResetת בחירל¿

ולחץ עליו לאישור.

את הבקר ב: הסט ת מושבחירל¿

ת תוכנית עיסוי (1 עד 6): סובבבחירל¿

ולחץ את הבקר.

ך במשך 15 עדתוכנית העיסוי פועלת בער

רות.25 דקות, בהתאם להגד

לשינוי עוצמת העיסוי: סובב את הבקר אל¿

ולחץ לאישור. 

ת או נחלשת בכל פעםהעוצמה גובר

שהבקר נלחץ.

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿

איפוס כל הכוונונים

 עמוד 402).«(ב לקריאה לתפקודי מוש¿

 עמוד 402).«(ב בחר מוש¿

 (איפוס): סובב את הבקרResetת בחירל¿

ולחץ עליו לאישור.

את הבקר. ב: הסט ת מושבחירל¿

לאיפוס: לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט אישור.

 (לא) וסובב אתNo (כן) או Yesבחר ¿

הבקר.

 (לא) , הפעולה תבוטל.Noת אם בחר

 (כן), כל כוונוניYesת לאחר בחיר

ת מחדלכי ברירבים מאופסים לערהמוש

רות מפעל).(הגד
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ת אקליםרות בקר הגד

רות בסיסיותהגד

ת אקליםסרגל בקר

ת אקליםסרגל בקר

ה, זרימת אוויר וחלוקת אווירכיוון טמפרטור

רות נוכחיותלצד שמאל ותצוגות של הגד

ת אקלים, הצגתקריאה לתפריט בקר

רות מצב קירור ואקליםהגד

ה, זרימת אוויר וחלוקתכיוון טמפרטור

רות נוכחיותאוויר לצד ימין ותצוגות של הגד

ת אקלים:קריאה לתפריט בקר

ת אקלים: הסט למעבר לסרגל בקר¿

את הבקר.

 סובב:ת אקלים ת סרגל בקרבחירל¿

ולחץ על הבקר.

תת תפקודי בקרבחירתפריט הקרוסלה ל

אקלים פעיל.

ת אקלים הרצוי: סובבת תפקוד בקרבחירל¿

ולחץ את הבקר.

ת אקלים שנבחר יוצג.תפקוד בקר

ת האקלים הבאיםניתן לקרוא לתפקודי בקר

ת אקלים:גם ישירות מסרגל בקר

ה בצד ימין ובצד שמאלהטמפרטור£

.C° 20מוצגת, לדוגמה 

זרימת אוויר לימין ולשמאל, מוצגת כ�£

ה הנוכחית, לדוגמה 1.רוההגד 

חלוקת אוויר לימין ולשמאל, מוצגת£

ה הנוכחית, לדוגמהרבאמצעות ההגד

.

ת אקליםבוי בקרהפעלה / כי

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

ת אקלים (בקרClimate ctrl onת בחירל¿
פועלת): סובב ולחץ את הבקר.

 את פעולת תפקוד או הפסק הפעל ¿
תת אקלים . אם הופסקה פעולת בקרבקר

האקלים, תפקודי הכוונונים מנוטרלים.

ת אקליםרות בקרסנכרון הגד

באמצעות אפשרות סנכרון, אתה יכול להחליט
תרות בקראם אתה רוצה להפעיל את הגד

האקלים לכל האזורים יחד או בנפרד.

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

 (סנכרון): סובב את הבקרSyncת בחירל¿
ולחץ לאישור.

ימין ושמאל מסונכרנים) או( פעל ¿
ימין ושמאל נפרדים) את( הפסק 

פעולת תפקוד הסנכרון.
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בעת שהופסקה פעולת תפקוד הסנכרון, אתה

מי.יכול לעבור בין כוונונים  לנהג ולנוסע הקד

למעבר בין תחתית התצוגה לאזור העיקרי:¿

 את הבקר.הסט 

Front (נהג) ל� Driverלמעבר בין ¿
passengerמי): הסט  (נוסע קד

את הבקר.

כות האקליםלא כל תפקודי מער

מאפשרים כוונון שונה של הנהג ושל

מי.הנוסע הקד

התפקוד המסונכרן ניתן להפסקה

באמצעות הסטת הבקר לימין או לשמאל.

מירות של הנהג והנוסע הקדבי ההגדכיר

רות שלבי ההגדכינראים שוב בנפרד. ר

מי נראים שוב בנפרד.הנהג והנוסע הקד

 עמוד 180).«(למידע נוסף, ראה 

רות מיזוג אוויר בתא הנוסעיםמעבר להגד

האחורי

אתה יכול גם להגדיר את מיזוג האוויר בתא

כב.מת הרהנוסעים האחורי מקד

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

רות מאחור): (הגדRear settingת בחירל¿

סובב ולחץ את הבקר.

רות מיזוג אוויר בתאת למצב הגדעבר¿

כבהנוסעים האחורי. תצוגת פנים הר

משתנה בהתאם.

Returnרות לקדימה: בחר ת ההגדלהחזר¿
to front כב).מת הר(חזור לקד

COMAND Onlineכת  לאחר זמן קצר מער

רותה אוטומטית את תפקוד ההגדמחזיר

כב.מת הרלקד

הפעלה / הפסקת פעולה של קירור עם

בוש אוויריי

בוש אוויר מסייע לקירורהפעלה של קירור עם יי

כב גם כאשר הטמפרטורות החיצוניותפנים הר

גבוהות.

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿
הבקר.

 (מיזוג אוויר): סובב ולחץ אתA/C תבחירל¿

הבקר

הפעל או הפסק את פעולת קירור עם¿

. offאו  onבוש אוויר יי

תהמצב הנוכחי של תפקוד הקירור מוצג בשור

 �AC off � פועל,  AC onת האקלים: בקר

 עמוד 406).«(מופסק 

הביעת הטמפרטורק

תה הנוכחית בשורת הטמפרטורבחירל¿

ת האקלים לשמאל ולימין: סובב ולחץבקר

את הבקר.

ה מוצג.ת הטמפרטוררסרגל הגד

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

רות: לחץ על הבקר.ת סרגל ההגדלסגיר¿

האתה יכול גם לכוונן את הטמפרטור

ת אקלים, כלומר כפיבאמצעות תפריט בקר

ה בגומחת רגלייםרות טמפרטורשמתואר להגד

 עמוד 408).«(
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ביעת זרימת האווירק

תלשמאל ולימין בסרגל בקר ת בחירל¿
אקלים: סובב ולחץ את הבקר.

ת זרימת אוויר מוצג.רסרגל הגד

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

ת: לחץ על הבקר.רת סרגל הגדלסגיר¿

האתה יכול גם לכוונן את הטמפרטור
ת אקלים, כלומר כפיבאמצעות תפריט בקר

.ה בגומחת רגלייםרות טמפרטורשמתואר להגד

ביעת חלוקת האווירק

ת תצוגת חלוקת האוויר הנוכחיתבחירל¿
ת אקלים,לשמאל ולימין בסרגל בקר

: סובב ולחץ את הבקר.לדוגמה 

ת זרימת אוויר מוצג.רסרגל הגד

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

רות: לחץ על הבקר.ת סרגל ההגדלסגיר¿

האתה יכול גם לכוונן את הטמפרטור
ת אקלים, כלומר כפיבאמצעות תפריט בקר

ה בגומחת רגלייםרות טמפרטורשמתואר להגד
 עמוד 408).«(

תניתן להעלות או להוריד את טמפרטור
תרגומחת הרגליים בהשוואה להגד

ה לפנים.הטמפרטור

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 (כוונון גומחתAdjust footwellת בחירל¿
רגליים): סובב ולחץ את הבקר.

את רוש, החלף צדדים: הסט אם ד¿
הבקר.

רות: סובב ולחץ את הבקר.לשינוי ההגד¿

יציאה מתפריט

.לחץ על לחצן ¿

רות נוספותהגד

ה בגומחת הרגלייםביעת הטמפרטורק

ת מצב אקליםרהגד

באמצעות מצב אקלים, אתה יכול להגדיר את

תרעוצמת זרימת האוויר על בסיס של הגד

כת מיזוגה פעילה רק שמעררחלוקת אוויר. ההגד

” (אוטומטי).AUTOת למצב “רהאוויר מוגד
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 עמוד«(ת אקלים קרא לתפריט בקר¿

.(406

ת (מצב בקרClimate modeת בחירל¿

אקלים): סובב ולחץ את הבקר.

רוש, החלף צדדים: הסט את הבקר.אם ד¿

רות: סובב ולחץ את הבקר.לשינוי ההגד¿

יציאה מתפריט

.לחץ על לחצן ¿

תרות בקרת אקלים מציג את הגדסרגל בקר

 (מפוזר),DIFFUSEאקלים הנוכחיות. 

MEDIUM ,(בינוני) FOCUS (מרוכז) )»עמוד 

.(406

םסס בושהפעלה / הפסקת פעולה של מר

ם מאפשר בישום האוויר בתוךסס הבושמר

פות האישיות. למידע נוסף,כב לפי ההעדהר

 עמוד 184).«(ראה 

 עמוד«(ת אקלים קרא לתפריט בקר¿

.(406

 (מטהר אוויר):Air freshenerת בחירל¿

ת השפה:בחירסובב ולחץ את הבקר. ל

סובב ולחץ על הבקר.

מת, אתה מפעילה הקודרבהתאם להגד

סס הבישום.או מפסיק את פעולת מר

ת העוצמה: סובב את הבקר בעתרלהגד¿

סס פועל.שהמר

יציאה מתפריט

.לחץ על לחצן ¿

ת על האוויר בתוךליינון יש השפעה מטהר
 עמוד 186).«כב.  למידע נוסף, ראה (הר

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 (יינון): סובב ולחץ אתIonisationת בחירל¿
הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
ם.פעולה, בהתאם למצב הקוד

יציאה מתפריט

.לחץ על לחצן ¿

חימום עזר

בוי פעולת יינוןהפעלה / כי

ניתן להגדיר מראש שלושה זמני הפסקה
להפעלה אוטומטית של חימום עזר

ר מראש:ת זמן מוגדבחיר

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 (חימום עזר):Auxiliary heatingת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

סובב את הבקר.¿
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ת הפריט לשינוי שעון אנלוגי, שעותבחירל¿
את הבקר.  או  או דקות): הסט 

רות: סובב את הבקר.לשינוי ההגד¿

ליציאה מהתפריט: לחץ על הבקר.¿

ר מראש:שינוי הזמן מוגד

 עמוד«ת אקלים (קרא לתפריט בקר¿
.(406

 (חימום עזר):Auxiliary heatingת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

ת זמן יציאה ניתן לשינוי: סובב ולחץבחירל¿
את הבקר.

מוצג תפריט שינוי זמן.

בוי של התצוגותהתפקוד משמש להפעלה לכי
בתא הנוסעים האחורי וכן לנעילה / ביטול

נעילה שלהן.

.לחץ על לחצן ¿

תפריט קרוסלה מוצג.

ת הורים): (בקרParental controlת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

ת הצד בתאבחירתפריט הקרוסלה, ל
הנוסעים האחורי, פעיל.

Rear (אחורי שמאלי) או Rear leftבחר ¿
right .(אחורי ימני)

 (תצוגה): סובבDisplayבוי להפעלה/כי¿
את הבקר.

כב:רות הריציאה מהגד

ולחץ על הבקר.  הסט :ת בחירל¿

נעילה / ביטול נעילה של תצוגות תא
הנוסעים האחורי

.לחץ על לחצן ¿

תפריט קרוסלה מוצג.

ת הורים): (בקרParental controlת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

ת הצד בתאבחירתפריט  הקרוסלה ל
הנוסעים האחורי פעיל.

Rear (אחורי שמאלי) או Rear leftבחר ¿
right .(אחורי ימני)

 (נעילה) לנעילה/ ביטולLockת בחירל¿
נעילה של תצוגות תא הנוסעים האחורי:

סובב את הבקר.

 מופיעה עלהתצוגה נעולה והודעה 
המסך.

Unlock.(ביטול נעילה) מופיע בתצוגה 

כב:רות הריציאה מהגד

 על הבקר.ולחץ  הסט :ת בחירל¿

ניתן עדיין לכוון את עוצמת השמע אם נעלת

את תצוגת תא הנוסעים האחורי.

ניתן גם לכבות / להפעיל באמצעות המתג

ב.המשול

  נעילת בטיחות לילדים

הפעלה / הפסקת פעולה של תצוגות תא

נוסעים אחורי

ביטול נעילה של התצוגה השמאלית בתא

הנוסעים האחורי

בקר לנעילה/ ביטול נעילה של התצוגה

בוי של התצוגהבקר להפעלה/ כי
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360°  מצלמת 

הערות חשובות

 היא רק אמצעי עזר. היא אינה360°מצלמת 

בהביב שלך לסמהווה תחליף לתשומת הל

הקרובה. האחריות על תמרון וחניה בבטחה

מוטלת עליך.

בתךבים, חיה או עצם בסודא שאין אף אד

בעת תמרון וחניה.

הסקיר

בה הקרובה שלבי מכסה את הס360°מצלמת 

כב ומסייעת לך, לדוגמה בעת חניה אוהר

ביציאה עם ראות מוגבלת.

, ראה360°למידע מפורט אודות מצלמת 

כב.ריך הפעלה נפרד של הרבמד

360°  למצלמת COMAND Onlineרות הגד

הפעלה / הפסקת פעולה באמצעות שימוש

בהילוך נסיעה לאחור:

 שעל הבקר.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

 אתלמעבר לסרגל התפריט: הסט ¿

הבקר.

רות) סובב ולחץ (הגדSettingsת בחירל¿

את הבקר.

).360° (מצלמה camera 360°בחר ¿

 (הפעלהActivation by R gearת בחירל¿

באמצעות הילוך נסיעה לאחור): סובב

ולחץ את הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה 

, בהתאם למצבלהפסקת פעולה 

ם.הקוד

בעת הפעלת תפקוד זה, התמונה ממצלמת

בת להילוך נסיעהמוצגת בעת ששיל 360°

לאחור. אפשרויות ההפעלה האחרות תמיד

זמינות.

פתיחת מכסה המצלמה:

 (פתחOpen camera coverת בחירל¿

מכסה מצלמה): סובב ולחץ את הבקר.

360°     תמונה של מצלמת

 ניתנת להצגה אם:360°תמונת מצלמת 

360°כב שלך מצויד במצלמת הר£

 עמוד COMAND Online  )»(377כת מער£

מופעלת וכן

 הופעלCamera 360° תפקוד£

:360°תצוגת תמונה של מצלמת 

 מתפריט קרוסלהCamera 360°ת בחירל¿

כב: סובב ולחץ את הבקר.של הר

 מופיעה.360°תצוגה מפוצלת של מצלמת 

ת חוזרCOMANDאם התפקוד פעיל, תצוגת 

ה מיד לאחרמת שנבחראוטומטית לתצוגה הקוד

מי או את הילוךשתוציא משילוב את ההילוך הקד

כב נוסע במהירותהנסיעה לאחור, או אם הר

העולה על 30 קמ“ש.

הפעלה ידנית של התצוגה

ולחץ את הבקר. : הסט  ת בחירל¿

  מצלמת נסיעה לאחור

מצלמת נסיעה לאחור היא רק אמצעי עזר.

ב שלךהיא אינה מהווה תחליף לתשומת הל

בה הקרובה. האחריות על תמרון וחניהבילס

בבטחה מוטלת עליך.

ם, חיה או עצם בטווח בעתודא שאין אף אד

תמרון וחניה.

התמונה ממצלמת נסיעה לאחור מוצגת

ב הילוך בעת שמשולCOMANDבתצוגת 

נסיעה לאחור אם:

כב שלך מצויד במצלמת נסיעה לאחורהר£

 מופעלתCOMAND Onlineכת מער£

 (הפעלהActivation by R gearתפקוד £

באמצעות הילוך נסיעה לאחור) פעיל
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ה אזהר  

 תחזורCOMANDאם התפקוד פעיל, תצוגת 

מת מיד לאחראוטומטית לתצוגה הקוד

שתעביר הילוך מהילוך נסיעה לאחור.
למידע נוסף אודות מצלמת נסיעה לאחור, ראה

כב.ריך הפעלה נפרד של הרבמד

COMANDכת הפעל את פעולת מער¿

Online )».(377 עמוד 

.לחץ על לחצן ¿

כב מוצגתפריט הר

.הזז את הבקר ¿

רות (הגדSystem settingת בחירל¿

כת): סובב ולחץ את הבקר.מער

 (מצלמת נסיעהReversing cameraבחר ¿

לאחור).

תפריט מצלמת נסיעה לאחור מוצג.

 (הפעלהActivation by R gearבחר ¿

באמצעות הילוך נסיעה לאחור).

התפקוד עובר בין מצב הפעלה 

, בהתאם למצבלהפסקת פעולה 

ם.הקוד

בכב ומשלבעת שאתה מתניע את הר

להילוך אחורי, מכסה המצלמה נפתח

אוטומטית אם התפקוד מופעל. האזור

COMANDכב מוצג בתצוגת שמאחורי הר

ריך ההפעלהעם קווי הנחיה, עיין במד

כב.הנפרד של הר

מצלמת נסיעה לאחור יכולה לזהות תנועה

כבועצמים נייחים. אם, לדוגמה הולך רגל או ר

אחר מזוהה, עצמים אלה מסומנים בקווים.

כת יכולה לגלות ולסמן רק עצמים נייחיםהמער

כב בתנועה. בניגוד לעצמים נעים, שתמידשהר

יזוהו ויסומנו.

הפעלה / הפסקת פעולה של גילוי עצמים

 (גילוי עצמים)Object detectionת בחירל¿

בתפריט המצלמה: סובב ולחץ את הבקר.

התפקוד עובר בין מצב הפעלה 

, בהתאם למצבלהפסקת פעולה 

ם.הקוד

פתיחת מכסה המצלמה לניקוי

 (פתחOpen camera coverת בחירל¿

מכסה מצלמה): סובב ולחץ את הבקר.

 (המתן בבקשה)Please waitהודעת 

מוצגת לאחר שלוש שניות.

מכסה המצלמה נפתח. מכסה המצלמה

נסגר אוטומטית כאשר אתה נועל את

כב או נע קדימה.הר

ניווט  

כתמאפיינים של מער
COMAND Online

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל

 שלךCOMAND Onlineכת והנוסף הזמין למער

כישה. ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.בעת הר

 שלךCOMAND Onlineכת ב שייתכן שמערשים ל

ברלא תכלול את כל התכונות המתוארות. הד

בטיחות.עים לכות ותפקודים הנוגנכון גם, למער

 שלךCOMAND Onlineכת לכן, הציוד של מער

עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

ע לציוד והפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.

מה  הקד

הערות בטיחות חשובות

בות וציודכות המידע המשולהפעלת מער

כב בעת נהיגה עלולה להסיח אתת ברהתקשור

ך והתנועה.רבך מתנאי הדתשומת ל

כב. קיימת סכנתאתה יכול לאבד שליטה על הר

תאונה.
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הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה

בה אינםביך מאפשרים זאת. אם תנאי הסרוהד

ביעותבטוחים, עצור במקום בטוח ובצע את הק

כב נייח.רק בעת שהר

בהרישות החוק במדינה שב לציית לדאתה חיי

COMANDכת אתה נוהג בעת הפעלת מער

Online.

בת מסלול מחשCOMAND Onlineכת מער

ברים הבאים,בון את הדליעד מבלי לקחת בחש

לדוגמה:

מזוריםר£

תמרורי עצור ותן זכות קדימה£

ה וחניהמגבלות עציר£

כביש הולך וצר£
ה אחרותכללים ותקנות תעבור£

 תיתן הוראותCOMAND Onlineכת ייתכן שמער

גויות אם הנתונים במפה הדיגיטליתנהיגה ש

אינם תואמים לתנאים במציאות. לדוגמה,

חוב חדהמסלול הוסט או שונה כיוון הנסיעה בר

סטרי.

בה זאת, חובה לציית תמיד לכללים ולתקנותמסי

ה בעת נסיעה. לכללים ולתקנותהתעבור

ה יש קדימות על הוראות הנהיגה שלהתעבור

כת.המער

הערות כלליות

כת הניווטמוכנות הפעלה של מער

כת הניווט אינהכבים למדינות מסוימות, מערבר

כב. המפהבלת הרמוכנה להפעלה מיד לאחר ק

הדיגיטלית אינה מותקנת מראש.

ה זה, ההודעה הבאה תופיע בתצוגהבמקר

לאחר הפעלת מצב ניווט:

נא הכנס מדיית מפה (תקליטור/כרטיס זיכרון/

) להפעלת הניווט.USBכונן 

 עמוד461).«(להתקנת מפה דיגיטלית ¿

בוע את המיקום שלבת לקכת הניווט חיימער

הכב לפני השימוש הראשוני או בעת חזרהר

למצב הפעלה.

ב לנסוע מעט לפני שהנחיית מסלוללכן, אתה חיי

מדויקת תהיה אפשרית.

GPSקליטת 

כת הניווט תלוי, בין השאר,תפקוד נכון של מער

. בתנאים מסוימים ייתכן שקליטתGPSבקליטת 

GPSתהיה מוגבלת, ייתכן שתהיינה הפרעות 

בקליטה או שלא תהיה קליטה בכלל, לדוגמה

ב קומתיים.כב רבמנהרות או בחניוני ר

) עשויהGPSהתפקודיות של אנטנת הגג (טלפון, 

כות נשיאת מטען לגג.ע אם מותקנות מערלהיפג

מגבלת הזנה

כב המיועדים למדינות מסוימות, קיימתבכלי ר

הגבלה על הזנת נתונים.

המגבלה פעילה במהירות העולה על 5 קמ“ש

כבבקירוב. המגבלה מנוטרלת כאשר מהירות הר

ך 3 קמ“ש.ת מתחת למהירות של בעריורד

בעת שהמגבלה פעילה, לא ניתן להזין רשומות

בר יצוין בכך שפריטי תפריטמסוימות. הד

ם.בחרמסוימים יהיו אפורים ולא ניתן ל

ההזנות הבאות אינן אפשריות, לדוגמה:

חובהזנת יעד עיר או ר£

ת יעד באמצעות המפהבחיר£

בת עיר או באמצעותביהזנת נקודות עניין בס£

םחיפוש ש

עריכת רשומות£

בצע הזנות נוספות, כגון הזנת נקודות ענייןניתן ל

ליעד או מיקום נוכחי.
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הפעלת מצב ניווט

.לחץ על לחצן ¿

כב.המפה מציגה את המיקום הנוכחי של הר

אפשרות הפעלה נוספות:

לדוגמה, במצב רדיו).( את הבקר להפעלת התפריט: הסט ¿

 (ניווט): סובב לחץ את הבקר.Naviת בחירל¿

ת התפריטהצגת/ הסתר

רות ניווט באמצעות התפריט.בחור הגדאתה יכול לדוגמה להזין יעד או ל

 לחץ על הבקר בעת שהמפה מוצגת.להצגה:¿

 מודגש. (יעד) מודגש. הנחיית מסלול פעילה: Destinationהנחיית מסלול אינה פעילה: 

ב מסלול.הנחיית מסלול אינה פעילה: עדיין לא הוזן יעד, לא חוש

ב מסלול.הנחיית מסלול פעילה: הוזן יעד וחוש

ך.ריכות אותך ליעדתצוגה מציגה את המסלול, שינוי כיוון והמלצות מסלול תנועה. הודעות ניווט מד
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לחץ על לחצן ה: להסתר

 או

 את הבקר.הסט ¿

 מסך מלא.מוצג סמל 

לחץ על הבקר.¿

הזזת המפה

 עמוד 414).« (רישות: המפה נמצאת במצב מסך מלא, התפריט מוסתרד

 את הבקר.  או ,  הסט ¿

ב.ב מוצג המפה זזה בהתאם לכיוון תנועת הצלהצל
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רות בסיסיות  הגד

ת סוג מסלול ואפשרויות מסלולרהגד

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

רות) סובב ולחץ (הגדSettingsת בחירל¿

את הבקר.

רות מסלול). (הגדRoute settingsבחר ¿

בחר סוג מסלול.¿

העיגולים מלאים מציינים את הבחיר

הנוכחית.

COMAND Onlineהנחיית מסלול פעילה: £

בת מסלול חדש.מחש
COMANDהנחיית מסלול מופסקת: £

Onlineהרה כהגד משתמשת בבחיר

חדשה.

הנחיית מסלול פעילה: הוזן יעד והמסלול אליו

ב.חוש

הנחיית מסלול מופסקת: עדיין לא הוזן יעד

ב מסלול.ועדיין לא חוש

בת מחש COMAND Onlineמסלול

מסלול עם זמן הנסיעה הקצרמהיר

ביותר.

וכוללמסלול מהיר מבוסס על מסלול

דיווחי תנועה במסלול שלדינמי

הנחיית המסלול.

בת מחש COMAND Onlineמסלול
מסלול חסכוני יותר. הנסיעהחסכוני

עשויה להיות ארוכה יותר
בהשוואה למסלול המהיר.

בת מחש COMAND Onlineמסלול
את המסלול הקצר ביותר.הקצר

בחרלחישוב מסלולים חלופיים: ¿
Calculate alternative routes ב(חש

מסלולים חלופיים).
 את התפקוד. או הפסק הפעל 

התפקוד מופעל: לאחר כל חישוב מסלול,

מסלולים חלופיים מוצעים בהתאם לתנאים

 עמוד 441).«(המקומיים 

כתאם רצוי, אתה יכול להורות למער

COMAND Onlineב מסלולים חלופיים לחש

 עמוד«(כת מסלול ראפילו במהלך הד
.(441

להתעלמות/ לשימוש באפשרויות¿
בחר באחת האפשרויות.מסלול: 

: נבחר שימוש או התעלמות
מאפשרויות מסלול

בוטל שימוש או התעלמות:
מאפשרויות מסלול

 עמוד 459).« (הימנעות מאזור£
ת מאפשרCOMAND Onlineכת מער

ך אזורים שאינך רוצהרלהימנע מנסיעה ד
כם.רלנסוע ד

הימנעות מכבישים מהירים£
הימנעות ממעבורו£
כבת הובלההימנעות מר£
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הימנעות ממנהרות£

כים לא סלולותרהימנעות מד£
תפקוד זה אינו זמין בכל המדינות.

ה תקופתיתנסיעה בכבישי אגר£
תפקוד זה אינו זמין בכל הארצות.

הנסיעה בכבישי אגר£

כת רדיו דיגיטלית �(מער FM RDS-TMCשירות 
ערוץ דיווחי תנועה) אינה זמין בכל הארצות.

COMANDכת תלוי בתנאים המקומיים, מער
Onlineלא תכלול תמיד את כל אפשרויות 

המסלול. מסלול עשוי לכלול, לדוגמה נסיעה
Avoidה אפשרות ת, גם אם נבחרבמעבור
ferries .(הימנעות ממעבורות) COMAND
Onlineתציג הודעה על כך כמו גם באמצעות 

הודעת ניווט.

הבקת אגרכים הדורשות מדרכדי להימנע מד
כים הדורשותר חישוב המסלול שולל דת:מיוחד

הת שימוש תקופתית. אגרממך לשלם אגר
ת לך שימוש זמני ברשתתקופתית מאפשר

הכבישים. דוגמה, תקופות שימוש הן 10 ימים,
חודשיים, או שנה.

 חישובה:כדי להימנע מכבישי אגר

כים הדורשות ממך תשלוםרהמסלול שולל ד

ה).עבור שימוש (אגר

את הבקר.  הסט ליציאה מתפריט:¿

בחר הודעות

Announce
street

names

Audio
fadeout

 fuel tank
reserve

level

 Atten-
tion

Assist
 סובב ולחץ אתה:לשימוש בכבישי אגר¿

הבקר.

מוצג תפריט.

בחר אפשרות.¿

האפשרויות כוללות שימוש בכבישים

הכוללים שימוש בתשלום במזומן או חיוב

אלקטרוני, או הפסקת פעולת התפקוד.

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

רות) סובב ולחץ (הגדSettingsת בחירל¿
את הבקר.

 (הודעות).Announcementsבחר ¿

בחר אפשרות.¿

 את האפשרות. או הפסק הפעל 

COMAND Online מכריזה על 
חוב הנוכחי.ם הרש

תפקוד זה אינו זמין בכל

הארצות

עוצמת השמע של מקור
המדיה הפעיל מופחתת

.טווינ תעדוה ךלהמב תיטמוטוא

בתכאשר מגיעים למפלס רזר
הדלק, מוצגת הודעה בתצוגת

COMAND Onlineעל מנת 
לסייע לך למצוא תחנת דלק.

ת עירנות נהגאם סייען שמיר
בה בתצוגה הרמציג אזהר

תכליתית, הודעה מופיעה
 עלCOMAND Onlineבתצוגת

מנת לעזור לך למצוא מקום
מנוחה.

למידע נוסף אודות סייען
ת עירנות נהג, עייןשמיר
ריך ההפעלה הנפרד שלבמד

כב.הר
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ה אזהר  

  הזנת יעד

הערות בטיחות חשובות

בךכב בעת נהיגה עלולה להסיח את תשומת לת ברבות וציוד התקשורכות המידע המשולהפעלת מער

כב.ך והתנועה. אתה יכול לאבד שליטה על הררמתנאי הד

קיימת סכנת תאונה.

בה אינם בטוחים, עצורביך מאפשרים זאת. אם תנאי הסרהפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה והד

כב נייח.רות רק בעת שהרבמקום בטוח ובצע את ההגד

.COMAND Online כתבה אתה נוהג בעת הפעלת מעררישות החוק במדינה שב לציית לדאתה חיי

רישות המדינה.ייתכן שלא יהיה ניתן להזין יעד במהלך נסיעה, בהתאם לד

הזנת כתובת

קריאה לתפריט הזנת כתובת

.למעבר למצב ניווט: לחץ על לחצן ¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (יעד): סובב ולחץDestinationת בחירל¿

את הבקר.

(הזנת כתובת) Address entryבחר ¿

אפשרויות הזנת כתובת

דוגמאות לאופן הזנת כתובת:

חוב, מספר ביתעיר/מיקוד, ר£

חובעיר/מיקוד, ר£

כזעיר/מיקוד, מר£

חוב, צומתעיר/מיקוד, ר£

חוב, עיר/מיקוד, מספר ביתר£

חוב, עיר/מיקוד, צומתר£

חוב לפני העיר היא יעילה אםם הרהזנת ש

חוב ייחודי.ם רלכתובת יש ש

בעת הזנת כתובת, אתה יכול גם לעבור

לאפשרויות הזנת יעד נוספות:

 עמוד 422)«(חיפוש מילת מפתח  £

 עמוד 428)«(מפה   £

 עמוד 424)«(נקודות עניין   £
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חוב, ומספרהדוגמה המראה כיצד להזין עיר, ר

בית לכתובת, לדוגמה לכתובת ביתך.

 (עיר):Cityבתפריט רשומת כתובת, בחר ¿

 עמוד 418).«(לחץ על הבקר 

 עמוד 384).«(. הזנת תו BERLINהזן ¿

 (אישור) אוOKלקריאה לרשומה בחר ¿

 עד שסרגלהסט שוב ושוב את הבקר 

התווים נעלם.

BERLINהיא רשומה המופיעה פעמים 

ה בדוגמהמניה, הארץ שנבחרבות בגרר

.בר מצוין על ידי סמל זאת. הד

: סובב ולחץ את BERLINת בחירל¿

הבקר.

ת רשומהבחירה משמשת לרשימת הבחיר

שממנה תחל הנחיית המסלול. הרשומות

ר יורד של יחידות מנהלתיות, לדוגמהדמוצגות בס

מניה ולאחר מכן ברלין ברשות המקומיתברלין גר

ף.זדור

גם המיקוד מוצג. אם קיימים מספר מיקודים

.Xלרשומה, הספרות התואמות מוצגות עם 

מניה)(גר  GERMANY (1XXXX)בחר ¿

תפריט רשומת כתובת מעביר לפעולת

ההזנה הבאה.

חוב): לחץ על הבקר. (רStreetת בחירל¿

.UNTER DEN L, חוב, לדוגמה הזן ר¿
לאחר מכן קרא לרשימה ובחר את

הרשומה. המשך באותו אופן כמו בהזנת

ם עיר.ש

 (מספר בית): לחץ על.House noת בחירל¿

הבקר.

הזן מספר בית. לאחר מכן קרא לרשימה¿

ת רשומה. המשך באותו אופן כמובחירל

ם עיר.בהזנת ש

תפריט רשומת כתובת מציג את הכתובת.

אזור המפה הסמוך מציג את היעד.

חובות ומיקודים,אתה יכול להזין ערים, ר

, ששמורים במפה הדיגיטלית. עם זאת’וכו

מיקודים אינם זמינים לכל המדינות.

הזנת כתובת
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מדינה ועיר מספיקות להתחלת ניווט. אתה

חוב ומספר הביתיכול להזין עיר או מיקוד. הר

משלימים את כתובת היעד.

הזנת מידע כתובת נוסף

אתה יכול להזין מידע נוסף:

מדינה£

מיקוד£

מתהזנת מיקוד תמחק את העיר הקוד

שהוזנה.

כזמר£

ם שהוזן.חוב הקודכז תמחק את הרהזנת מר

צומת£

םהזנת צומת תמחק את מספר הבית הקוד

שהוזן.

Countryבתפריט רשומת כתובת, בחר ¿

Centre (מיקוד), Postcode(מדינה), 
 עמוד«( (צומת) Junctionכז), או (מר

.(418

 עמוד 419).«(בחר את הרשומה ¿

ה ככתובתשמיר

אתה יכול לשמור כתובת שהזנת בפנקס

כתובות ככתובת הבית שלך או כאיש קשר

 עמוד 496).«(אחר שניתן לנווט אליו 

 עמוד«(קרא לתפריט רשומת כתובת ¿

.(418

ולחץ על  (שמור): הסטSaveת בחירל¿

הבקר.

בחרת הבית שלך ככתובת: לשמיר¿

ֳAs My address.(ככתובת שלי)  

Myשמור את כתובת ביתך תחת 

address(הכתובת שלי) ברשימת אנשי 

הקשר.

As a newבחר ת כאיש קשר: לשמיר¿

address book entry כרשומה חדשה)

בפנקס הכתובות)

Home (לא מסווג) Not classifiedבחר ¿

ה). (עבודWork(בית) או 

ם פרטי. הזנת תום משפחה ושהזן ש¿

 עמוד 381).«(

 (אישור): סובב ולחץ עלOKת בחירל¿

הבקר

ת לפנקס הכתובותכתובת היעד נשמר

כאיש קשר הכולל יעד ניווט.
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היעד שהוזן מוצג בתפריט רשומת כתובת.

 (התחל): לחץ על הבקר.Startת בחיר ל¿

חישוב מסלול. בעת שמתבצע חישוב מסלול, חץ יציג את הכיוון ליעד שלך. כאשר המסלול

כב נוסע בכביש שאינו נמצא במפה הדיגיטלית,ב, הנחיית המסלול מתחילה. אם הרחוש

(לא Road off mapחק ליעד בקו אווירי, את הכיוון ליעד והודעת כת תציג את המרהמער

במפה).

תוצג הנחיה השואלת האם ברצונך לסיים את הנחייתאם הנחיית מסלול כבר פעילה: 

ה).ר כעציר (הגדSet as stopover (כן) או Yesהמסלול הנוכחית. אשר את ההנחיה באמצעות 

 (כן) , הנחיית המסלול הנוכחית מופסקת וחישוב המסלול מתחיל מחדש.Yesת אם בחר

ה) מוסיפה את היעד החדש ליעד הקיים ופותחת אתר כעציר(הגד Set as stopoverת בחיר

רשימת יעדי הביניים.

חק מהיעד.ב באמצעות מפה דיגיטלית. זמן החישוב תלוי, לדוגמה במרהמסלול מחוש

ך או נתוני מפהרבי, לדוגמה בשל עבודות בדחישוב המסלול עשוי להיות שונה מהמסלול המיט

 עמוד 461).«(לא שלמים. נא עיין גם בהערות אודות המפה הדיגיטלית 

קריאה לחיפוש מילת מפתח

  וסובב את ת סמל זכוכית מגדלת: בעת שאתה בתפריט רשומת כתובת, הסט בחירל¿

הבקר ואז לחץ עליו לאישור.

בת היעדביצפייה בס

 סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.:ת סמל בחירל¿

בת היעד.ביאתה יכול לסקור את ס

רישות:ד

 עמוד COMAND Online )».(471כת ב להיות מחובר למערטלפון נייד עם חבילת גלישה חיי

התחל חישוב מסלול
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חיפוש מילת מפתח משמש לסייע למציאת
יעדים באמצעות חלקי מילים. למילת המפתח

גיאות. ניתן להשתמש זה לכתובתבילות לשיש ס
או לנקודות עניין. לדוגמה, אתה יכול להשתמש
בבנייני הפרלמנט או הביג בן. לחיפוש מילת

פית למציאת תוצאותבילות גאוגרמפתח יש ס
חוב בקצהתואמות. אם לדוגמה, אתה מחפש ר

העיר, החיפוש יכסה גם ערים קטנות יותר
סמוכות. חיפוש מילת המפתח תומך בשפות

לטיניות.

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

  (יעד): סובב ולחץ עלDestinationת בחירל¿

הבקר.

 (חיפוש מילתKeyword searchבחר ¿

מפתח).

הזן את האותיות הראשונות של העיר או¿

.KONו� STUT חוב, לדוגמה הר

בעת הזנת מידע, מוצג מספר כלל

ההתאמות המדויקות/החלקיות.

מוצג אם הוזנו פחות משלושה��/��� 

תווים.

מוצג אם יש יותר מדי התאמות. +999

 (אישור).OKבחר ¿

וצאות החיפוש מחולקות לקטגוריות, כגוןת
כתובות. המספר של תוצאות תואמות באופן

מדויק/חלקי מוצג בסוגריים.

 (חיפושPOI searchתוצאות החיפוש יוצגו אם 
 (חיפושAutomatic onlineנקודות עניין) ו/או 

מקוון אוטומטי) נבחרו באפשרויות חיפוש.

ת כתובתבחיר

 (כתובות): לחץ עלAddressesת בחירל¿
הבקר.

התוצאות התואמות בדיוק יופיעו בראש
הרשימה; התוצאות נשמרות ברשימה באופן
אלפביתי. מונח החיפוש שהזנת מודגש בכתום

ברשומות.

בחר רשומה: סובב ולחץ את הבקר.¿
תפריט רשומת הכתובת מציג את כתובת

היעד.

Startבחר להתחלת חישוב מסלול: ¿
(התחל).

ת נקודות ענייןבחיר

ת עניין(נקוד POI in the vicinityת בחירל¿
 (כל נקודות העניין):All POIsבאזור) או 

סובב ולחץ את הבקר.

חיפוש מילת מפתח

הזנת מילת מפתח
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מוצגת רשימה.

ת עניין.בחר נקוד¿

ת העניין.מוצגת נקוד

Startלהתחלת חישוב מסלול: בחר  ¿
(התחל).

שימוש בחיפוש מקוון

 (חיפושAutomatic online search תבחירל¿
מקוון אוטומטי): סובב ולחץ את הבקר.

החיפוש עובר לתפקודים מקוונים.

רישות:ד

ב להיות מחוברטלפון נייד עם חבילת גלישה חיי

.)174 דומע «( COMAND Online תכרעמל

ת אפשרויות חיפושבחיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץ אתDestinationת בחירל¿
הבקר.

 (חיפוש מילתKeyword searchבחר ¿
מפתח).

 (אפשרויותSearch options תבחיר¿
, סובב ולחץ את הבקר.חיפוש): הסט 

 (חיפוש עםError-tolerant searchבחר ¿
 (חיפושPOI searchגיאות), התעלמות מש

Automatic online searchנקודות עניין) או 
(חיפוש אוטומטי מקוון).

רות.ה של ההגדבחיר או בטל  בחר 

גיאות: שימושי אםחיפוש עם התעלמות מש
חלק מהכתובת אינו שלם או האיות אינו

ברור.

ת עניין: נקודות עניין נלקחותחיפוש נקוד
בון במהלך החיפוש.בחש

חיפוש מקוון: החיפוש מתבצע האופן מקוון
ך תפקודים מקוונים.רד

ת מדינהבחיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץ אתDestinationת בחירל¿
הבקר.

 (חיפוש מילתKeyword searchבחר ¿
מפתח).

 סובב, (מדינה): הסט  Countryת בחירל¿
ולחץ את הבקר.

רשימה אלפביתית של מדינות מוצגת.

ת מדינה: סובב ולחץ את הבקר.בחירל¿

COMAND Online חיפוש באמצעות

ב להיותרישה: טלפון נייד עם חבילת גלישה חייד
נקודות עניין COMAND Onlineכת מחובר למער

 עמוד 471).«(

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (יעד): סובב ולחץ אתDestinationת בחירל¿
הבקר.

 (חיפוש מילתKeyword searchבחר ¿
מפתח).

 (חיפוש מקוון):Online searchת בחירל¿
, סובב ולחץ את הבקר.הסט  

החיפוש עובר לתפקודים מקוונים.

ת יעד מרשימה של יעדים אחרוניםבחיר

ת אוטומטית את שומרCOMAND Onlineכת מער

100 היעדים האחרונים.

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץDestinationת בחירל¿

את הבקר.
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From previous destinationsבחר ¿

מים).(מיעדים קוד

בחר את היעד.¿

תפריט רשומת הכתובת, מציג את כתובת

היעד.

Startבחר להתחלת חישוב מסלול: ¿

(התחל).

ת איש קשר מספר הטלפונים כיעדבחיר

ת יעד מנקודות ענייןבחיר

POIהצגת תפריט 

בחור אנשי קשר מפנקס הכתובותאתה יכול ל

. אםכיעד לניווט. אלו מזוהים על ידי סמל 

ת את כתובת הבית שלך,כבר הזנת ושמר

בחור אותה ביעד באמצעות שימושאתה יכול ל

 (כתובת שלי).My addressב� 

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץDestinationת בחירל¿

את הבקר.

 (מאנשי קשר).From contactsבחר ¿

בחר את היעד.¿

תפריט רשומת הכתובת, מציג את איש

הקשר ואת כתובת היעד המשויכת לו.

Startבחר  להתחלת חישוב מסלול: ¿

(התחל).

לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץDestinationת בחירל¿

את הבקר.

(מנקודות עניין). From POIsבחר ¿
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ת הענייןת המיקום ביחס לנקודרהגד

הוראותמאפייניםהבחיר

Nearבתפריט נקודות עניין, בחר ¿הנחיית מסלול פעילהNear
destinationdestination.(סמוך ליעד) 

 עמוד 426).«(בחר קטגוריית נקודות עניין ¿

Currentבתפריט נקודות עניין, בחר ¿בה שלבימחפש בסCurrent position
position(מיקום נוכחי).כבהמיקום הנוכחי של הר

 עמוד 426).«(בחר קטגוריית נקודות עניין ¿

אפשרות 1:

Other townבתפריט נקודות עניין, בחר ¿לאחר הזנת עיר, החיפושOther townעיר) 

ת).אחרמתבצע בתוך גבולות העיר

 עמוד 420).«(רש, בחר את המדינה אם נד¿

 עמוד 419).«(הזן עיר ¿

 עמוד 426).«(בחר קטגוריית נקודות עניין ¿

אפשרות 2:

 עמוד«(הזן עיר בתפריט רשומת כתובת ¿

.(419

 (נקודות עניין).POIsבחר ¿

 עמוד 426).«(בחר קטגוריית נקודות עניין ¿
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הבחיר

Search by nameבתפריט נקודות עניין, בחר ¿
ם).(חיפוש לפי ש

 (כל נקודות העניין) או אחתAll POIs בחר¿
מים שנבחרו.משלושת המיקומים הקוד

מוצגת רשימת נקודות העניין עם סרגל התווים.

םהזן ש¿

או

ס (שירות מרצדMercedes-Benz Serviceבחר ¿
בנץ).

 (חפש לפיSearch by phone number בחר¿

מספר טלפון).

תוצג רשימה של מספרי טלפון.

הזן את מספר הטלפון.¿

כב מ:מספר הטלפון מור

קוד מדינה (קידומת חיוג בינלאומית)£

אזור חיוג£

” של0בעת הזנת אזור חיוג, השמט את “
הקידומת.

מספר הטלפון של מתקשר ספציפי.£

ת ענייןת קטגורית נקודבחיר

תמחפש את כל נקוד

העניין במפה הדיגיטלית

ב אחד משלושהביאו ס

מיקומים שנבחרו בעבר

תפקוד זה מסייע לגישה

שיש לכל נקודות העניין

להן מספר טלפון.

Search
by phone
number

Search
by name

תם עיר, מוצגות קטגוריות נקודלאחר הזנת ש

Nearת פריט מהתפריט עניין לאחר בחיר

destination ,(סמוך ליעד) Current position
ת). (עיר אחרOther town(מיקום נוכחי) או 

ת עניין: סובב ולחץת קטגורית נקודבחירל ¿
את הבקר.

 לאחר ההזנה מראה שישנןהסמל 
קטגוריות נוספות.

בחר קטגורית משנה. ¿

חיפוש נקודות עניין מכסה רדיוס של 400
ב המיקום הנבחר.ביק“מ ס

לאחר שהחיפוש הושלם, מוצגת רשימת
נקודות העניין.

תוצאות החיפוש מציגות את המידע הבא:

חץ המציג את הכיוון בקו אווירי£
ב מיקוםביעניין (חיפוש סתלנקוד

כב).בר

ת העניין.חק בקו אווירי לנקודמר£
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ת העניין.ם נקודש£

ת העניין.נקודבחר  ¿

ת העניין.מוצגת הכתובת המלאה של נקוד

ת העניין.וצגת הכתובת המלאה של נקודמ

התחל חישוב מסלול

 (התחל): לחץ על הבקר.Startת  בחירל¿

ת נקודות ענייןשמיר

ה): סובב את הבקר ולחץ לאישור. (שמירSaveת בחירל¿

My addressת כאיש קשר בפנקס הכתובות שניתן לנווט אליו או כ ת העניין נשמרנקוד
(הכתובת שלי).

קריאה למפה

 (מפה).Mapבחר ¿

 עמוד«בחור נקודות עניין (ה של המפה ולאתה יכול להזיז את המפה, לשנות את קנה המיד¿
.(428

רישות לתפקודים הבאים:ד
 עמוד« (COMAND Onlineכת ב להיות מחובר למערטלפון נייד או טלפון נייד עם חבילת גלישה חיי

ת העניין יש מספר טלפון או כתובת אינטרנט.471).  לנקוד

 (חייג).Call בחר ת עניין:לחיוג לנקוד¿
ת למצב טלפון. עוברCOMAND Onlineכת מער

.www בחר לטעינת מידע מהאינטרנט:¿
המידע הזמין נטען מהאינטרנט.

.בחר בסמל בת היעד: בילצפייה בס¿

בת כתובת היעד מוצג.חוב בקרהר

ת ענייןת נקודבחיר
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ב כיווןצל

כב הנוכחי.ב הכיוון ממיקום הרחק מיקום צלמר

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץ את הבקר.Destinationת בחירל¿

 (באמצעות מפה).Using mapבחר ¿
ב הכיוון.מוצגת המפה עם צל

 את הבקר. או ,  הסט להזזת המפה:¿

ה הרצוי של המפה.ג קנה המיד סובב את הבקר עד שהושה של המפה:לשינוי קנה המיד¿
בוב נגדחק מתצוגת המפה, וסיבוב עם כיוון השעון מתרה מוצג בחלק התחתון. סיקנה המיד

כיוון השעון מגדיל לתצוגת המפה.

 לחץ על הבקר.ת יעד:בחירל¿
אם במפה הדיגיטלית ישנם נתוני כתובת עם ניווט, תראה את כתובת היעד בתפריט רשומת

 (יעד מרשומת מפה).Destination from map entryכתובת. אם לא, מוצג 
ה.ב הכיוון, תופיע רשימת בחירבים באזור צלאם ישנם יעדים ר

ה: סובב ולחץ את הבקר.ת יעד מרשימת בחירבחירל¿

 (התחל)Start בחר שוב מסלול:להתחלת חי¿

שימוש במפה

הזנת נקודות ביניים

מההקד
אתה יכול גם למפות מסלול ליעד בעצמך

בע נקודות ביניים. רצף נקודותבהכנסת אר
COMANDכת הביניים ניתן לשינוי בכל עת. מער

Onlineה של יעדיםה זו, בחירת למטר מאפשר
רים מראש בשמונה קטגוריות, לדוגמהמוגד

FILLING STATION (תחנת דלק) או COFFEE
SHOPאתה יכול גם להשתמש באפשרויות .

רשומת יעד להזנת נקודות ביניים.

ת נקודות בינייםיציר
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Using geo-
coordinates

בשלהבחיר

הזן יעד מאפלקציות

ס בנץמרצד

 עמוד 431).«(

הזן יעד באמצעות

פיותקואורדינטות גאוגר

 עמוד 431).«(

Address
entry

Keyword
search

From
previous

destinations

From POIs

ת עניין: סובב את הבקר ולחץת נקודבחירל¿

עליו לאישור.

ת עניין או הזנת יעד,ת נקודלאחר בחיר

ת הביניים.מוצגת הכתובת של נקוד

לאחר הזנת יעד באמצעות המפה, מוצג

תפריט רשומת כתובת.

Start .(התחל) מודגש 

ת בינייםאישור נקוד

 (התחל): לחץ על הבקר.Startת בחירל¿

ת הביניים מוזנת לתפריט נקודותנקוד

ביניים.

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (יעד): סובב ולחץDestinationת בחירל¿
את הבקר.

 (נקודות ביניים)Way pointsבחר ¿

היעד מוזן לתפריט נקודות ביניים. נקודות

ביניים עדיין לא הוזנו.

 (הוסף): לחץ על הבקר.Addת בחירל¿

 (אחר):OTHERת קטגוריה או בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

ת קטגוריה, מוצגות נקודותלאחר בחיר

בתו.ביך המסלול וסהעניין הזמינות לאור

 מחפשת יעדים COMAND Onlineראשית

ך המסלול. לאחר מכן מתחיל חיפושלאור

ב מיקום המכונית.ביהיעדים באזור שס

 (אחר), בחר אחתOTHERת לאחר בחיר¿

מרשומות היעדים הזמינות מהרשימה.

Using map

From
Mercedes

Benz Apps

בשלהבחיר

הזן יעד באמצעות¿

כתובת

 עמוד 419).«(

בחר יעד באמצעות¿

חיפוש של מילת

 עמוד«(מפתח  

.(422

בחר יעד מרשימת¿

של יעדים אחרונים

 עמוד 423).«(

ת (נקודPOIבחר ¿

 עמוד«(עניין) 

.(424

הזן יעד באמצעות¿

 עמוד«(המפה 

.(428
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סובב ולחץ את הבקר.ת פרטים: בחירל¿

 (חייג)Call בחר ביצוע שיחה:ל¿

COMAND Online  ת למצב טלפוןעובר

 עמוד 479).«(

ת הבינייםפריט תפריט זה זמין אם לנקוד

תכרעמלשויך מספר טלפון וטלפון נייד מחובר 

COMAND Online )» 174 דומע(.

 (מפה).Map בחר לקריאה למפה:¿

בחור יעד.אתה יכול להזיז את המפה ול¿

ת ביניים בזיכרון יעדים:ת נקודלשמיר¿
 עמוד 449).« (שמור) (Saveבחר 

עריכת נקודות ביניים

אתה יכול:

לשנות נקודות ביניים£

לשנות את הרצף של נקודות הביניים£

למחוק£

תת ביניים בתפריט נקודת נקודבחירל¿
ביניים: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

מוצג תפריט.

בתפריט, בחרת הביניים: לשינוי נקוד¿
Edit.(ערוך) 

לא ניתן לערוך נקודות עניין.

חוב.שנה את הכתובת, לדוגמה עיר ור¿
 (אישור).OKלאחר מכן לחץ על 

ת ביניים מופיע ומציג אתתפריט נקוד
ת הביניים ששונתה.נקוד

אתה יכול לשנות את הרצף של נקודות
הביניים והיעד. לשינוי הרצף, חובה להזין

ת ביניים אחת והיעד.לפחות נקוד

Moveבתפריט, בחר ר: דלשינוי הס¿
(הזז).

ת הבינייםסובב את הבקר והזז את נקוד¿
או היעד למיקום הרצוי. ולאחר מכן לחץ

על הבקר.

בתפריט, בחרלמחיקת נקודות ביניים: ¿
Delete.(מחק) 

ת ביניים למסלולאישור נקוד

ת (התחל) מתפריט נקודStartת בחירל¿
ביניים: לחץ על הבקר.

ב (חשCalculate alternative routesאם 

רותמסלולים חלופיים) מופעל בהגד

 (התחל), מוצג פריטStartהבסיסיות, במקום 

 עמוד« (המשך) (Continueהתפריט 

.(416

ת ביניים במהלךת על פני נקודאם עבר

ת הביניים תהיה מוצגתהנחיית מסלול, נקוד

 ירוק.‡ת הביניים עם סימן בתפריט נקוד

ת הבינייםב מחדש, נקודלאחר שהמסלול חוש

ת הביניים.נמחקת התפריט נקוד

חיפוש תחנת דלק כאשר מפלס הדלק
נמוך

Fuel tank reserve levelרות רישות: הגדד
 עמוד«(מפלס חירום של מיכל הדלק) מופעל (

.(417

ת מפלס דלק חירום, תראה אתאם מוצגת אזהר
(מפלס Fuel tank reserve levelההודעה: 

search for filling חירום של מיכל דלק) 
_stations?האם ברצונך להתחיל חיפוש של) 

תחנות דלק?).

 (לא):  סובבNo (כן) או Yesת בחירל¿
ולחץ את הבקר.

 (כן), מתחיל חיפושYesת אם בחר
תחנת דלק. כאשר החיפוש הושלם,

רשימה של תחנות דלק זמינותמוצגת 

בתו.ך המסלול או בקרלאור
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 (לא), הפעולה מתבטלת.Noת אם בחר

בחר בתחנת דלק.¿

מוצגת הכתובת של תחנת הדלק.

 (התחל): לחץ על הבקר.Startת בחירל¿

ה מוזנת למיקום 1 שלתחנת הדלק שנבחר
ת ביניים. הנחיית מסלולתפריט נקוד

מתחילה.

בעאם תפריט נקודות הביניים כבר מכיל אר
נקודות ביניים, תוצג הנחיה השואלת אותך
אם ברצונך להזין את התחנה למקום 1. אם

 (כן) תחנת הדלק תעבור לרשימהYesתבחר 
ת ביניים 4 תימחק.ונקוד

ס בנץהזנת כתובת מאפליקציית מרצד

ב להיותרישה: טלפון נייד עם חבילת גלישה חייד
 עמוד«( COMAND Onlineכת מחובר למער

.(471

.למעבר למצב ניווט: לחץ על לחצן ¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (יעד): סובב ולחץ אתDestinationת בחירל¿
הבקר.

Mercedes-Benz Apps בחר את¿
ס בנץ).(אפליקציות מרצד

הרשימה מציגה רשימה של יעדים זמינים
 עמוד 528).«ע זה (כב עד לרגרו לרששוד

פיותשימוש בקואורדינטות גאוגר

.למעבר למצב ניווט: לחץ על לחצן ¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (יעד): סובב ולחץ אתDestinationת בחירל¿
הבקר.

. קואורדינטותUsing geo-coodinatesבחר ¿
פיות מוזנות במעלות, בדקות ובשניות.גאוגר

את ה בין הקווים: הסט להזזת הבחיר¿
הבקר.

ך: לחץ על הבקר.לאישור ער¿

ת יעדשמיר

ה): סובב את הבקר (שמירSaveת בחירל¿
ולחץ לאישור.

ה כאיש קשר בפנקסהיעד ניתן לשמיר
My הכתובות שניתן לנווט אליו או כ�

address .(הכתובת שלי)

התחלת חישוב מסלול

(התחל הנחיית Start  route guidanceבחר ¿
מסלול).

ריך טיולים  מד

הסקיר

 כוללת אתCOMAND Onlineכת אם מער
בחורריך הטיולים של מישלן, אתה יכול למד

יעדים תיירותיים, כולל מסלולים. קריאה למידע
פן.פדריך הטיולים מתבצעת באמצעות הדמד

 עם נתוניSDרישה: הוכנס כרטיס זיכרון ד
 עמוד 556).«ריך הטיולים (מד

ריך טיוליםקריאה למד

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 את הבקר פעמיים להדגשתהסט ¿

Navi.(ניווט) 

לחץ על הבקר.¿

ךהזנת קווי רוחב ואור

ך: סובב את הבקר.לשינוי הער¿

את ה על הקו: הסט להזזת הבחיר¿
הבקר.
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ריך הטיולים מוצגסובב את הבקר עד שמד¿

בחזית.

בחר מקום או קטגוריה למסלול תיירותי.¿

מוצג היעד או המסלול התיירותי עם

תמונה ותיאור.

ביצוע שיחה ליעד

 (שיחה): סובב ולחץ אתCallת בחירל¿

הבקר.

COMANDכת אם טלפון נייד מחובר למער

Onlineומספר הטלפון זמין, השיחה 

 עמוד 480).«(מבוצעת 

הצגת סמלים ואפשרויות

 (מקרא).Legendבחר ¿

האזנה למידע שימושי על המסלול

 (האזן).Listenבחר ¿

תשמע מידע שימושי על המסלול

התיירותי או נקודות עניין.

קובצי שמע אינם זמינים לכל המסלולים

התיירותיים.

ת יעד או מסלולסקיר

לחץ על הבקר.¿

ריך הטיולים של מישלן.תראה את מד

ת יעד או מסלולבחיר

יעד

מסלול תיירותי

ב, אתה יכול לקרוא למידעלפני שמסלול מחוש

תיירותי ביעד או במסלול שנבחר.

 עמוד 431).«(ריך טיולים לקריאה למד¿

 עמוד 432).«(ת יעד או מסלול בחירל¿
 עמוד 431).«(ריך טיולים לקריאה למד¿

ת מדינה: סובב ולחץ את הבקר.בחירל¿
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חישוב המסלול ליעד

(סע אל). Go toבחר ¿

ב מסלול. כאשר החישוב הושלם,מחש

ה של המסלול.המפה תופיע ותציג סקיר

הצגת המסלול התיירותי

 (התחל).Startבחר ¿

המפה מציגה את המסלול התיירותי.

החלפה מקום ההתחלה ומיקומי היעד

 (החלפה): סובב ולחץ אתSwapת בחירל¿

הבקר.

ת יעדשמיר

 (שמור).Saveבחר ¿

 עמוד«(ת היעד בפנקס הכתובות שמיר¿

.(420

קריאה למפה

 (מפה).Mapבחר ¿

ב.המפה מופיעה עם סימון צל

 עמוד 452).«(גלול את המפה ¿

ה של המפהר את קנה המידהגד¿

 עמוד 452).«(

התחל הנחיית מסלול

 (התחל).Startבחר ¿

  הנחיית מסלול

הערות בטיחות חשובות

בת מסלול מחשCOMAND Onlineכת מער

ברים הבאים,בון את הדליעד מבלי לקחת בחש

לדוגמה:

מזוריםר£

תמרורי עצור ותן זכות קדימה£

ה וחניהמגבלות עציר£

כביש הולך וצר£

ה נוספיםתקנות וחוקי תעבור£

 תיתןCOMAND Onlineכת ייתכן שמער£

הוראות נהיגה סותרות אם הנתונים במפה

הדיגיטלית אינם תואמים לתנאים

במציאות.

בהנחיית מסלול מתחילה מיד לאחר שחוש

 עמוד 421).«(מסלול 

ך מנחה אותך ליעדCOMAND Onlineכת מער

באמצעות פקודות ניווט המועברות באמצעות

הודעות ניווט קוליות ותצוגות הנחיית מסלול.

תצוגות הנחיית מסלול ניתנות לצפייה אם

התצוגה במצב ניווט.

ב אחר הודעות הניווט או אםאם אינך עוק

COMANDב, ב את המסלול המחושאתה עוז

Onlineבת מחדש מסלול חדש ליעד. מחש

אם המפה הדיגיטלית מכילה מידע תואם,

הפעולות הבאות יתבצעו:

COMANDבמהלך הנחיית מסלול, £

Onlineכים עם גישהר מנסה להימנע מד

כים עוקפות.רמוגבלת. לדוגמה, ד

כים שקיימת בהן מגבלת זמןרד£

בתות ובחגים)(לדוגמה, סגורות בש

בהםמוכנסות להנחיית מסלול בימים ש

ם כך, הזמניםהן פתוחות. לש

דבים להיות שמורים במסהרלוונטיים חיי

הנתונים.
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תצוגות במהלך הנחיית מסלול

שינוי כיוון

בים:לשינויי כיוון יש שלושה של

ב ההכנהשל£

ב ההודעהשל£

ב שינוי הכיווןשל£

 עמוד 307).«(ב תכליתית שינויים בכיוון מוצגים גם בתצוגה הר

 מכינה אותך לשינוי כיוון הקרובים.COMAND Onlineב ההכנה: של

Prepare to turnבהתבסס על הדגומה המוצגת למטה, שינוי הכיוון מוכרז, לדוגמה, באמצעות 

right .(הודעת התכונן לפנות ימינה). תוצג המפה במסך מלא  

 מודיעה על שינוי הכיוון הקרוב. הכרזה על שינוי הכיוון מושמעתCOMAND Online ב ההודעה:של

 (פנה ימינה עוד 200 מטרים).Turn right in 200 metres מראש, כגון הודעה

התצוגה מפוצלת לשני מקטעים. המפה מוצגת בצד שמאל של התצוגה, תמונה מפורטת של

הצומת או תמונה תלת ממדית של שינוי התנועה הקרוב מוצגת בצד ימין של התצוגה.

ך הבאהרהד

בנה)ה לחש שינוי כיוון (נקודה בה מתרנקוד 

פנה כאן)(שינוי כיוון  

חק לשינוי כיוון הבאמר

 מודיעה על שינוי הכיוון הקרוב.COMAND Online ב שינוי הכיוון:של

 (פנה ימינה עוד Turn right in 80 metres80הכרזה על שינוי הכיוון מושמעת מראש, כגון הודעה 

מטרים).

התצוגה מחולקת לשניים כמו במצב הכרזה.
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 וסמל מיקום’ מ0ה בצבע בהיר בצד ימין של המפה קטנה ל� שינוי כיוון מתבצע כאשר העמוד

בנה.ת שינוי הכיוון הלכב הנוכחי הגיע לנקודהר

כשאר שינוי הכיוון הושלם, המפה תופיע שוב במצב מסך מלא.

התמונה המוצגת היא דוגמה להנחיית מסלול במעגל תנועה.
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התמונה המוצגת היא דוגמה להנחיית מסלול בפיצול בכביש מהיר בעת נסיעה בכביש מהיר.

בהמלצות נתי

בים לא מומלצים (אפור כהה)נתי

ב אפשרי (אפור בהיר)נתי

בן)ב מומלץ (לנתי

כיםרב בד יכולה להציג המלצות נתיCOMAND Onlineאם המפה הדיגיטלית מכילה מידע רלוונטי, 

בים עבור שינוי הכיוון הבא.מרובות נתי

ב זה.בצע את שינוי הכיוון הקרוב אם תישאר בנתיב אינו מומלץ: לא תוכל לנתי

בצע רק את שינוי הכיוון הקרוב.ב זה תוכל לב אפשרי: בנתינתי

בצע את שינוי הכיוון הקרוב וכן את זה שאחריו.ב זה תוכל לב מומלץ: בנתינתי

COMAND Online ב תכליתיתב לשני שינויי הכיוון הקרובים. גם התצוגה הר מציגה המלצות נתי

 עמוד 307).«(ב מציגה המלצות נתי

ב חדשבות לנתיהתקר
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ך, תראה את דגל השחמט. הנחיית מסלול הסתיימה.עת ליעדלאחר שהג

מידע כביש מהיר

. Motorway informationרישות: הופעל תוכן מפה למידע כביש מהירד

בעת נסיעה בכביש מהיר, מוצגות תחנות דלק, תחנות מנוחה, אזורי מנוחה ויציאותמצב תצוגה: 

כב.חק שלהם מהמיקום הנוכחי של הרמכביש מהיר עם המר

ב עם קובר יוצג בתצוגה של המלצות נתיבים חדשים. הדבמהלך שינוי הכיוון, ייתכן שיתווספו נתי

ה נמוך יותר.הפרד

את הבקר. בעת הצגת מידע כביש מהיר, הסט ה: לקריאה למצב בחיר¿

הסמן עומד על מידע כביש מהיר. המיקום המשויך מסומן על המפה.

סובב ולחץ את הבקר.ת תחנת המנוחה/יציאה מכביש מהיר הרצויה: בחירל¿
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מידע כביש מהיר מסייע להנחיית מסלול לנקודות עניין ולשימוש בתפקוד פקק תנועה.

ה.ה זה, שאר המסלול בכביש המהיר חסום בכיוון התנועה מהיציאה שנבחרבמקר

התחלת הנחיית מסלול ושימוש בתפקודים נוספים

ת עניין: סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.ת נקודבחירל¿

ת העניין.מוצגים הפרטים של נקוד

ת העניין יכולה להיות כעת:נקוד

 עמוד 449).«(ה בפנקס הכתובות שמור£

 עמוד 458).«(ניתנת לצפייה במפה £

 עמוד 480).«(ניתנת לקריאה אם טלפון מחובר ומספר טלפון זמין £

 עמוד 421).«(בה ה להנחיית מסלול ולמסלול עבורו היא חושבחירניתנת ל£

שימוש בתפקוד פקק תנועה

 (עיקוף): סובב ולחץ את הבקר.Detourת בחירל¿

 עמוד 443).«(מוצג תפקוד פקק תנועה 

הודעת ניווט

ה על הודעת ניווטחזר

אם החמצת את הודעת הניווט הנוכחית, ניתן

שוב לקרוא לה.

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

: סובב ולחץ את הבקר.בחר ¿

Repeatאם בעבר שייכת את תפקוד 
spoken driving recommendation חזור)

פים,על המלצת נהיגה קולית) ללחצן מועד

בחור את התפקוד גםאתה יכול ל

 עמוד 394).«(פים באמצעות לחצן מועד

כוונון ידני של עוצמת השמע

כוונן את עוצמת השמע באמצעות¿

הגלגלת במהלך הודעת ניווט.

בעת התנעת המנוע, עוצמת השמע

מה הנמוכה ביותר.תהיה בר
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השמעה/ השתקה של הודעות ניווט

 במהלך הודעתלהשתקת הודעות ניווט:¿

בקר.ניווט, סובב את הגלגלת שמימין ל

או

במהלך הודעת ניווט, לחץ על לחצן ¿

ב תכליתי.בגלגל ההגה הר

Spoken drivingתוצג הודעה 
recommendations have been

deactivated המלצות נהיגה מושמעות)

הופסקו)

 לחץת של הודעות ניווט:להפעלה חוזר¿

על הבקר.

: סובב ולחץ את הבקר.בחר ¿

COMAND Online ת באופן אוטומטי חוזר

להודעות ניווט כאשר:

RDS-TMCבלת דיווחי תנועה היא מק£

בתבמהלך הנחיית מסלול דינמית ומחש

 עמוד 444).«(מסלול חדש בהתאם 

ב מסלול חדש.אתה מחש£

כתאתה מפעיל מחדש את מער£

COMAND Online.או מתניע את המנוע 
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ביטול/ המשך הנחיית מסלול

ביטול הנחיית מסלולל

לחץ על הבקר.¿

מוצג התפריט.

(יעד): סובב ולחץ את הבקר. Destinationת בחירל¿

(בטל הנחיית מסלול). Cancel route guidanceבחר ¿

קו המסלול הכחול אינו מוצג יותר על המפה.

המשך הנחיית מסלול

לחץ על הבקר.¿

מוצג התפריט.

 (יעד): סובב ולחץ את הבקר.Destinationת בחירל¿

 (המשך הנחיית מסלול).Continue route guidanceבחר ¿

COMAND Online  בת את המסלול.מחש

מידע מסלול

מידע יעד
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. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (מסלול): סובב ולחץ את הבקר.Routeת בחירל¿

 (מידע יעד).Destination informationבחר ¿
עה.חקים, זמן נסיעה וזמן הגהיעד ונקודות הביניים הקיימות מוצגים עם מר

סובב ולחץ על הבקר.ת ביניים: ת יעד/ נקודבחירל¿
מוצגת הכתובת.

 (שמור).Saveבחר ¿

My addressה בפנקס הכתובות כאיש קשר  שניתן לנווט אליו או כ�  היעד ניתן לשמיר
(הכתובת שלי).

 (מפה).Mapלקריאה למפה: בחר ¿

בחור נקודות ביניים/יעדה של המפה ולאתה יכול להזיז את המפה, לשנות את קנה המיד¿
 עמוד 428).«(

 (חייג).Callת ביניים: בחר לחיוג ליעד/ נקוד¿
ת למצב טלפון. עוברCOMAND Onlineאם מחובר טלפון וקיים מספר טלפון, 

מסלול חלופי
 יוצעו מסלולים,רות חישוב מסלולים חלופיים) פעילות (הגדCalculate alternative routes אם 

 עמוד 416).«ב (חלופיים בכל פעם במסלול מחוש

.COMAND Onlineכת אתה יכול גם לצפות בחלופות למסלול הנוכחי בכל עת ממער

 עמוד 416).«מסלולים 1, 2, ו� 4 מוצגים בקו כחול כהה (

מסלול 3 הוא המסלול החסכוני ביותר ומוצג בקו ירוק.

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (מסלול): סובב את הבקר ולחץ עליו.Routeת בחירל¿

 (כל המסלולים במפה).All Route Mapבחר ¿
מוצג מסלול 1.

ם). (הקודPrevious (הבא) או Nextלהצגת מסלולים נוספים: בחר ¿

 (התחל).Start בחר להתחלת הנחיית מסלול חדשה:¿
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סובב את הבקר ולחץ עליו.להצגת אפשרויות מסלול נוספות: ¿

רשימת מסלולים

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (מסלול): סובב את הבקר ולחץ עליו.Routeת בחירל¿

 (רשימת מסלולים).Route listבחר ¿

כב.חקים הנוכחיים ממיקום הררשימת המסלולים מציגה את שינוי הכיוון הבא ואת המר
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היכן אני?

 . לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

סובב את הבקר ולחץ עליו. (מיקום): Locationת בחירל¿

(היכן אני) ?Where amבחר ¿

ם והבא.בו אתה נמצא והצומת הקודחוב שמוצגים הר

סובב את הבקר.¿

תך המסלול לנקודהסימון נע לאור
ההתחלה הבאה.

לחץ על הבקר.¿
ה התחלת פקק התנועה.רהוגד

End בחר לציון סוף קטע פקק תנועה:¿
(סוף).

ת הסיום האפשרית שלמסומנת נקוד
הקטע הבא של פקק התנועה.

סובב ולחץ את הבקר.¿

Start בחר להתחלת חישוב עיקוף:¿
(התחל)

יעדים לא מוכרים

הנחיית מסלול ליעדים לא מוכרים
 COMAND Onlineריך אותך ליעדים,יכולה להד

שנמצאים בתחום המפה הדיגיטלית שלך,
אבל אינם מסומנים עליה.

יעדים אלו מכונים כיעדים לא מוכרים, ניתן
למשל, להזינם באמצעות המפה. במקרים

תפקוד עקיפת פקק תנועה

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (מסלול): סובב את הבקרRouteת בחירל¿
ולחץ עליו.

 (מעקף).Detourבחר ¿

בחרלציון התחלת קטע פקק תנועה: ¿
Start.(התחלה) 

ת ההתחלה האפשרית שלמסומנת נקוד
הקטע הבא של פקק תנועה.
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ך ככל מנחה אותך ליעדCOMAND Onlineאלו, 
האפשר באמצעות הודעות ניווט ותצוגות של

כת.כים הידועות למעררד

ה האחרונהקצת לפני שאתה מגיע לנקוד
Pleaseהידועה על המפה, תושמע הודעה  

follow the direction arrow נא עקוב אחר כיוון) 
החץ).

חק בקו ישר ליעד.התצוגה מציגה חץ כיוון עם מר

כת מסלול ממיקום שאינו במפה ליעדרהד
כב נמצא במפה הדיגיטלית, אבלאם מיקום הר

כבהמפה אינה מכילה כל מידע על היעד, הר
 יכולה גםCOMAND Onlineנמצא מחוץ למפה. 

להנחות אותך ליעד, למיקום שטח המרוחק אף
יותר.

Roadכת מסלול, תוצג ההודעה רבתחילת הד
off map חק ליעד, החץ(מחוץ למפה) וחץ והמר

מציג את כיוון המצפן ליעד האמיתי.

כת,כב חוזר לכביש המוכר למערמיד לאחר שהר
כת מסלול תמשיך כרגיל.רהד

כת מסלולרמיקום שטח במהלך הד
ייתכן שיהיו הבדלים בין המידע במפה הדיגיטלית

ך, לדוגמה בשל עבודותרב האמיתי של הדוהנתי
ך.רבד

כת לא תוכל זמנית לאתרבמקרים אלה המער
כב יהיהכב במפה הדיגיטלית. הראת מיקום הר
מחוץ למפה.

 (מחוץ Road off mapבתצוגה תוצג ההודעה 
חק ליעד, החץ מציג את כיווןלמפה) וחץ והמר

המצפן ליעד האמיתי.
כבכת יכולה לאתר את מיקום הרמיד שהמער

כת מסלול תמשיך כרגיל.רעל המפה, הד

דיווחי תנועה ממידע תנועה חי

תנאים:

COMAND Onlineכת מאפיינים של מער£

ב, משולSIMת עם כרטיס מודול תקשור£
מופעל.

בלת מידע תנועהניתן להשתמש בשירות זה לק
בור האינטרנט הזמיןכן ומדויק באמצעות חימעוד

כב. במספר מדינות אירופיות זמינים גם נתוניבר
ה.נדיד

יתרונות של מידע תנועה חי

ר כמות גדולה של דיווחי תנועהיוצר ומשד£

מידע על תנועה זמין זמן קצר לאחר£
כב.התנעת הר

כן כל שתיים עדמצב התנועה מתעד£
שלוש דקות.

מידע מדויק מאפשר הנחיית מסלול£
עה.בית וחיזוי מדויק של זמני הגמיט

מידע תנועה חי הוא שירות הדורש רישום. אם
, השירותCOMAND Onlineכת כבך מצויד במערר

זמין בחינם במשך שלוש השנים הראשונות
מתאריך הייצור, במדינות אירופיות נבחרות.

הסמל של מידע תנועה חי יוצג בפינה הימנית
העליונה של התצוגה אם הרישום שלך בתוקף

ת. לקריאה למצב רישום, ראהבור לשרוקיים חי
ת מתחבראת ההוראות בהמשך. מודול התקשור

באופן אוטומטי לאינטרנט כאשר הופעלה
ההצתה.

לא ניתן לקלוט מידע תנועה, אלא אם
קיים כיסוי של רשת אלחוטית.

מידע התנועה מסופק באמצעות ספק נתוני
חיתנועה ומבוסס על מספר מקורות מידע. הכר

, אםDaimler AGכבך אל ר את מיקום רלשד
ברצונך להשתמש במידע תנועה חי. המידע

בלתי מזוהה ומועבר לספקי שירותי נתונינהפך ל
תנועה. הנתונים הבלתי מזוהים משמשים

כל דיווחי התנועה הרלוונטיים למיקוםלשידור 

כבך.ר

  הנחיית מסלול דינמית

שירותי דיווחי תנועה

כת דיווחיבל דיווחי תנועה ממעראתה יכול לק
 �כת רדיו (מערRDS-TMCתנועה חיים או מ

דיגיטלית � ערוץ דיווחי תנועה) ולהביא אותם

כת מסלול דינמית. שימוש בו�זמנירבון בהדבחש

בשני השירותים אינו אפשרי.

444-466 comand  17/06/14, 9:13 PM444



מפתח עניינים

445 ניווט
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

כב פועל כחיישן זרימתמצד שני, כיוון שהר

ת.תנועה, האיכות של דיווחי התנועה משתפר

כב צפים.הוא משמש לכן כמקור נתוני ר

הנתונים הבלתי מזוהים נשמרים רק באופן

זמני.

כב שלך,אם אינך רוצה לשלוח את מיקום הר

ת כלמובילס של חברכז שירות למרצדפנה למר

ב שעם הפסקת פעולת תפקודבע“מ. שים ל

זה, מופסק אוטומטית  גם שירות דיווחי תנועה

חיים.

קריאה למידע רישום

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (ערוץ דיווחי תנועה): סובבTMCת בחירל¿

ולחץ את הבקר.

 (מידעSubscription informationת בחירל¿

רישום): לחץ על הבקר.

ההודעה המוצגת תלויה במצב הרישום.

Subscription is valid:Your subscription
is valid until: date:הרישום תקף) :

הרישום שלך תקף עד: תאריך:)
No subscription available: No valid

subscription is available. You can find
more information in the operating

instructions.אין רישום זמין: אין רישום) 

זמין בתוקף. תוכל למצוא מידע נוסף

בהוראות ההפעלה).

: לחץ על הבקר.OKלאישור באמצעות ¿

כתוהזנת רישום או האר

 (חנות App Storeהיכנס לחנות המקוונת ¿

אפליקציות).

הזן נתונים.¿

FM RDS-TMCדיווחי תנועה באמצעות 

כת רדיו דיגיטלית (מערRDS-TMCתחנות רדיו 

רות דיווחי תנועה� ערוץ דיווחי תנועה) משד

 יכולהCOMAND Onlineבנוסף לתוכניות רדיו). 

ב ולהתחשRDS-TMCלקלוט דיווחי תנועה 

בהם בעת חישוב הנחיית מסלול דינמית

כת הניווט(מותאמת לתנאי התנועה). מער

יכולה, לדוגמה, להנחות אותך כיצד לעקוף

פקק תנועה.

ייתכן שיהיו הבדלים בין דיווחי התנועה

ך ושל תנאי התנועה.רוהתנאים בפועל של הד

נתוני התנועה התואמים הנקלטים מופיעים

בפינה השמאלית התחתונה של התצוגה עם

”. אם אין קליטה, לא יוצג סמל.TMCהסמל “

כת רדיו דיגיטלית (מערFM RDS-TMCשירות 

� ערוץ דיווחי תנועה) אינו זמין בכל המדינות.

הפעלה/ הפסקת פעולה של דיווחי תנועה

דינמיים

(מסלול דינמי) או Dynamic routeאם נבחרו 

Economic route (מסלול חסכוני) כסוג

בון בהנחייתמסלול, דיווחי תנועה נלקחים בחש

המסלול.

סוגי המסלולים, מסלול מהיר או מסלול קצר,

ך הנחייתבים בדיווחי תנועה לצוראינם מתחש

מסלול.

 עמוד 416).«(ת הנחיית מסלול בחיר

 COMAND Online בת מסלול חדש אםמחש

רות סוג המסלול בעת שההנחיהשינית את הגד

פעילה. אם אתה משנה את סוג המסלול בעת

כתשהנחיית המסלול אינה פעילה, מער

COMAND Online רות תשתמש בהגד

החדשות בהנחיית המסלול הבאה.
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דיווחי תנועה על המפה

COMAND Onlineה יכולה להציג הפרעות תנועה על המפה. התצוגות ניתנות להצגה בקני מיד

 עד 20 ק“מ.’שמ� 20 מ

ה הרצוי של המפה.ג קנה המיד סובב את הבקר עד שהושה של המפה:ת קנה המידרלהגד¿

ך אירועהתצוגה מראה את כל קטע המסלול המושפע עם הסמלים התואמים, ללא קשר לאור

התנועה בפועל . סמלי התנועה ממוקמים בצד הקטע המושפע מהאירוע.

פקק תנועה במסלול

תנועה אטית במסלול

ך חסומהרד

ך חסומהרד

ך המסלול המושפע)תנועה אטית (קווים צהובים לאור

ך המסלול המושפע) תנועה אטית (קווים אדומים לאור

הצגת דיווחי תנועה

קריאה לדיווחי תנועה

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿
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ת הפריט ולחץ. (ערוץ הודעות תנועה): סובב את הבקר בשורTMCת בחירל¿
אם אין כיסוי רשת זמין למידע תנועה חי או ערוץ הודעות תנועה של שירות רדיו דיגיטלי, או

שאין דיווחי תנועה, תוצג הודעה על כך.

ת דיווח: לחץ על הבקר.לסגיר¿

סמלי מידע תנועה

ך מושפערקטע ד

סמל של הפרעת תנועה (פקק תנועה בדוגמה זו)

קו אדום מציין את אזור המסלול שמושפע 

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

ת הפריט ולחץ. (ערוץ הודעות תנועה): סובב את הבקר בשורTMCת בחירל¿

 (מידע סמל תנועה).Traffic symbol informationבחר ¿

מת) (אם (הקודPrevious  (הבאה) או Next בחר מת:להצגת ההפרעה הבאה/הקוד¿

קיימת).

 (פירוט).Detailsלהצגת פירוט: בחר ¿

 (מפה).Mapלגלילה של המפה: בחר ¿

 עמוד 415).«(אתה יכול להזיז את המפה כדי להציג דיווחי תנועה נוספים 

הצגת דיווחים על המסלול

ציון המדינה, מספר הכביש, כיוון ומספר/מספר כולל של דיווחים לקטע המושפע (1/1)
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ך שדיווח התנועה מתייחס אליורקטע הד

סוג דיווח תנועה, לדוגמה פקק תנועה.

דיווח תנועה

.  לחץ על לחצןלמעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

ת הפריט ולחץ. (ערוץ הודעות תנועה): סובב את הבקר בשורTMCת בחירל¿

 (דיווחים על המסלול)Reports on the route בחר¿
בר מצוין, לדוגמהמוצג דיווח התנועה. אם קיים יותר מדיווח תנועה אחד לקטע המסלול, הד

באמצעות 1/2.

 סובב את הבקרלגלילה בדיווח או לגישה לדיווח הבא:¿

את הבקר פעם אחת או יותר.  הסט ת דיווח: לסגיר¿

הצגת כל דיווחי התנועה

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

ת הפריט ולחץ. (ערוץ הודעות תנועה): סובב את הבקר בשורTMCת בחירל¿

 (כל הדיווחים).All reportsבחר ¿

כים, האזורים או מחוזות המושפעים מדיווחי התנועה.רמוצגת רשימה הכוללת את כל הד
כים, אזורים או מחוזות שאינם על המסלול גם מופיעים ברשימה.רד

ך, אזור או מחוז מהרשימה.ר בחר דלהצגת דיווח תנועה:¿

בר מצוין, לדוגמהמוצג דיווח התנועה. אם קיים יותר מדיווח תנועה אחד לקטע המסלול, הד
באמצעות 1/2.

 עמוד 447).«תוכל למצוא דוגמה של דיווח תנועה כאן: (

את הבקר פעם אחת או יותר.   הסט ת דיווח:לסגיר¿

 עמוד 390).«(מהירות הקראת מלל £

לחץ על הבקר.להצגת התפריט: ¿

 (ערוץ דיווחי תנועה): סובבTMCת בחירל¿

ולחץ את הבקר.

קריאה לדיווחי תנועה

בחור את מאפייני הקראת המללביכולתך ל

הבאים:

 עמוד 393).«(שפה £
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Read out reports on the routeבחר ¿

(קריאת דיווחי תנועה  על המסלול).

COMAND Onlineתיקרא את ההודעות 

ברצף.

Read outאם אין הודעות על המסלול: 

reports on the route קריאת דיווחי)

תנועה  על המסלול) לא תפעל.

ביטול תפקוד הקראת מלל:ל¿

(בטל Cancel text reader functionבחר 

תפקוד הקראת מלל).

דיווח התנועה הנוכחי נקרא עד הסוף

ולאחר מכן התפקוד מפסיק לפעול.

COMAND Online קוטעת את תפקוד קריאה 

בתבקול באופן אוטמטי כאשר היא מחש

בות דיוווח תנועה חדש.ב בעקמחדש את הנתי

תפקוד קריאה בקול אוטומטית

ת יעדים  שמיר

הערות כלליות

COMAND Onlineבו, אם מסלול או יעד חוש

ת את היעד לזיכרון יעדים אחרונים. אםשומר

 תכתוב על היעדCOMAND Onlineהזיכרון מלא, 

ת המיקום הנוכחי אוהישן ביותר. בעת שמיר

Last“ב הכיוון, מיקום זה נשמר בזיכרון מיקום צל
destinations”.(יעדים אחרונים) 

אתה יכול לשמור לצמיתות יעדים בפנקס

בר אפשרי מיד לאחר הזנתכתובות. לדוגמה, הד

”Last destinationsתה בזיכרון “כתובת או שמיר

(יעדים אחרונים).

ת יעד בפנקס כתובותשמיר

דיווחי תנועה ניתנים לקריאה אוטומטית

בבמסלול. הודעות מושמעות כאשר אתה מתקר

להפרעות תנועה.

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (ערוץ דיווחי תנועה): סובבTMCת בחירל¿

ולחץ את הבקר.

Read out traffic reports בחר¿

automatically קרא אוטומטית דיווחי)

תנועה).

 מופסק. מופעל או התפקוד ¿

ת עניין.הדוגמה מציגה נקוד

ה): סובב את הבקר (שמירSaveת בחירל¿

ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

As newבחר ת איש קשר חדש: שמיר¿

contact .(כאיש קשר חדש)

אם ספר הכתובות כבר מכיל אנשי קשר

 (הוסף לאישAdd to contactה הפקוד

קשר) גם זמינה.

Homeר), (לא מוגדNot classified בחר¿
ה). (עבודWork(בית), 

התפריט מציג את כתובת היעד.
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«(ם פרטי. הזנת תו ם משפחה ושהזן ש¿

עמוד 381).

 (אישור): סובב ולחץ עלOKת בחירל¿

הבקר.

מוצגת הודעת שהנתונים נשמרו. כתובת

ת לפנקס הכתובות כאישהיעד נשמר

קשר הכולל יעד ניווט.

Add to contact להוספה לאיש קשר: בחר¿

(הוסף לאיש קשר).

מוצג פנקס הכתובות.

חפש רשומה בפנקס כתובות (איש קשר¿

 עמוד 497).«(

לחץ על הבקר.¿

מוצגת הודעת שהנתונים נשמרו. כתובת

היעד נוספת לאיש הקשר בפנקס

הכתובות.

אם לאיש הקשר ישנן כבר שתי כתובות,

תופיע הנחיה השואלת האם למחוק

כתובת יעד אחת.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן), מוצגת רשימה שלYesת אם בחר

שני היעדים.

ת כתובת יעד: סובב ולחץ על הבקר.בחירל¿

כתובת היעד נכתבת על הכתובת

מת.הקוד

כבת המיקום הנוכחי של הרשמיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (מקום): סובב ולחץ עלLocationת בחירל¿

הבקר.

 (שמור).Saveבחר ¿

כב הנוכחי נשמר ב ”יעדיםמיקום הר

אחרונים“).

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (יעד): סובב ולחץDestinationת בחירל¿

את הבקר.

¿�  מוצגFrom last destinationsבחר ב

זיכרון ”יעדים אחרונים“.

בחר את היעד.ת יעד: לשמיר¿

 עמוד«(ת היעד בפנקס הכתובות לשמיר¿
.(449

כת בעת שהמערלצפייה בפרטים:¿

בזיכרון ”יעדים אחרונים“, סובב את הבקר

וסמן את הרשומה.

 הבקר.החלק את ¿

מוצג תפריט.

ב הכיווןת מיקום צלשמיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

ב: הסט את הבקר.להצגת הצל¿

 עמוד«(הזז את המפה לכיוון הרצוי ¿

.(415

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (מקום): סובב ולחץ עלLocationת בחירל¿

הבקר.

 (שמור).Saveבחר ¿

כב הנוכחי נשמר ב ”יעדיםמיקום הר

אחרונים“.

עריכת היעדים האחרונים

444-466 comand  17/06/14, 9:13 PM450



מפתח עניינים

451 ניווט
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

 (פרטים): לחץ על הבקר.Detailsת בחירל¿

ך, ניתן לשנות את כתובת היעד.אם יש צור

חוב אחר או מספרבחור ברלמשל, ניתן ל

בית אחר.

למחיקת יעד אחד או את כל היעדים:¿

כאשר אתה בזיכרון “יעדים אחרונים“

סובב את הבקר והדגש את הרשומה.

.הסט את הבקר ¿

מוצג תפריט.

Delete all (מחק) או Deleteת בחירל¿

(מחק הכל): סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט אישור.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) תמחק את היעד הנבחרYesת בחיר

או את כל היעדים.
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  תפקודי מפה

הערות כלליות

לוגואים של חברות המוצגים על מפות הם סימנים מסחריים של החברות הרלוונטיות והם מוצגים

ת הצגת המיקום של חברות אלה. השימוש בסמלים אלו במפה אינו מהווה הסכמהאך ורק למטר

כת הניווט עצמה.סום של חברות אלה המעראו תמיכה או פר

רות מפההגד

ה של המפהת קנה המידרהגד

 עמוד 414).«(רישות: המפה נמצאת במצב מסך מלא, התפריט מוסתר ד

ה הנבחר של המפה ואת מחט המצפן.החלק השמאלי התחתון של המפה מציג את קנה המיד

הצגת המפה במצב מסך מלא

.לחץ על לחצן ת התפריט: להסתר¿

או

 ולחץ את הבקר.הסט ¿

ה יוצג מיד כאשר תסובב את הבקר, סרגל קנה המידה של המפה:לשינוי קנה המיד¿

בתחתית התצוגה.

ה הרצוי.ג קנה המידסובב עד שהוש¿

ה שנבחר כעת.המחט מצביעה על קנה המיד
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ת כיוון המפהבחיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (אפשרויות): סובב  את הבקר ולחץ עליו.Optionsת בחירל¿

(כיוון מפה). Map orientationבחר ¿
ר כעת. מופיעה לפני כיוון המפה שהוגד£ה נקוד

סובב ולחץ את הבקר.¿
ר.כיוון המפה הוגד

ב כיוון.התמונה היא דוגמה למפה תלת ממדית עם צל

ברהס  כיוון מפה

Map north up.תצוגת המפה מוצגת כך שהצפון תמיד למעלה

Map heading upת לכיוון הנסיעה. כיוון הנסיעה תמיד למעלה,תצוגת המפה מיושר

הקצה האדום של הסמל מצביע לצפון.

3D mapת לכיוון הנסיעה. המפה מציגה קווי גובה;תצוגת המפה מיושר

(מפת תלת ממדית)

ת תוכן מפהבחיר

רות הבאות זמינות:ההגד
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סמלי נקודות עניין על המפה£

נקודות עניין מוצגות כסמלים בתצוגת המפה. נקודות עניין כוללות, לדוגמה, תחנות דלק,
מלונות ומסעדות.

מידע כתוב על המפה£
פיות או לא להציגבתחתית התצוגה, אתה יכול לציין האם להציג את הקואורדינטות הגאוגר

בו אתה נמצא.חוב שמידע כתוב לר

מידע כביש מהיר£
הפריטים הבאים ניתנים להצגה במהלך הנחיית מסלול:

�תחנות דלק ותחנות מנוחה הקרובות ביותר
�אזורי מנוחה ויציאות מהכביש המהיר
�כב הנוכחי של הרחק המידי שלהם מהמיקוםוהמר

הצומת הבא£
אם הנחיית מסלול אינה פעילה, הצומת הבא יוצג בחלקה העליון של התצוגה

סייען מגבלת מהירות£
 עמוד 266).«המפה מציגה תמרורים שזוהו על ידי סייען תמרורים (

סת מפהגר£
סאות החדשות ביותר של מפה דיגיטליתבל מידע על הגרסת המפה. ניתן לקמוצג מספר גר

ת כלמוביל בע“מ.ברס בנץ של חכזי שירות של מרצדממר

ת סמלי נקודות עניין על המפהבחיר

.  לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (אפשרויות): סובב את הבקר ולחץ עליו.Optionsת בחירל¿

(תוכן מפה).Map content בחר ¿

¿ POI symbols on map (סמלי נקודות עניין על המפה)
ר כעת. מופיעה לפני כיוון המפה שהוגד£ה נקוד

סובב ולחץ את הבקר.¿

Standard symbolsרו מראש (סמלים תקניים) מציג סמלים של קטגוריות שהוגד

Personal symbols ה של סמלים מקטגוריות אחרות/ כל(סמלים אישיים) מאפשר בחיר
הקטגוריות הזמינות.

סובב ולחץ את הבקר.¿
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יוצגו במפה. או לא  בחור אם סמלים יוצגו  אתה יכול ל

הרשימה מציגה את כל הסמלים שנמצאים במפה הדיגיטלית בכל המדינות.

עם זאת, לא כל נקודות העניין זמינות בכל המדינות. לכן ייתכן שנקודות עניין מסוימות לא תוצגנה על

המפה, אף אם תצוגת הסמלים מופעלת.

ת מידע על המפהבחיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (אפשרויות): סובב את הבקר ולחץ עליו.Optionsת בחירל¿

(תוכן מפה).Map content בחר ¿

(הצגת מידע על המפה). Text information on map ת בחירל¿

ר כעת. מופיעה לפני כיוון המפה שהוגד£ה נקוד

סובב ולחץ את הבקר.¿

¿Current streetחוב הנוכחי בתחתית בתצוגה.חוב הנוכחי) מציג את הר (הר

¿Geo-coordinateך, הרוחב והגובה ומספרפיות) מציג את קווי האור (קואורדינטות גאוגר

הלוויינים הזמינים.

סובב ולחץ את הבקר.¿

תיתכן סטייה מסוימת של הגובה המוצג מהגובה האמיתי.

חוב שאתה נמצא בו כעת.דוגמה: מוצג הר

הפעלה / הפסקת פעולה של מידע כביש מהיר

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (אפשרויות): סובב את הבקר  ולחץ עליו.Optionsת בחירל¿

(תוכן מפה).Map content בחר ¿

(מידע כביש מהיר)Motorway information ת בחירל¿

. או הפסק אותה הפעל את התצוגה במפה 
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 עמוד 437).«(מפה עם מידע כביש מהיר פעילה. למידע נוסף, ראה 

הצגת הצמתים הבאים

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (אפשרויות): סובב ולחץ את הבקר.Optionsת בחירל¿

(תוכן מפה).Map content בחר ¿

 (הצמתים הבאים)Next crossroads בחר¿

. או הפסק אותה הפעל את התצוגה במפה 

סת המפההצגת גר

.(איור) לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (אפשרויות): סובב ולחץ את הבקר.Optionsת בחירל¿

(תוכן מפה).Map content בחר ¿

סת מפה). (גרMap versionבחר ¿

סת המפה הנוכחית.מוצג מידע על גר

התלת ממדיתבוב המפה סי
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בת היעד בתצוגה תלת ממדית. התפקוד זמין במפותביאתה יכול להשתמש בתפקוד זה לסיור בס

ה.בכל קנה מיד

.(איור) לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (מיקום): סובב ולחץ את הבקר.Positionת בחירל¿

בוב מפה תלת מימדית). (סי3D map rotationבחר ¿

סובב את הבקר.¿

תפקודים אחרים:

 עמוד 415).«(הזזת המפה £

 עמוד 452).«(ה של המפה שינוי קנה מיד£

תצוגת מפה

הצגת מפת הניווט

בר מאפשר מציגה את מפת הניווט ותמונות לוויין של כדוה“א. הדCOMAND Onlineכת מער

ה של בכל המופת.תצוגת מפה מציאותית ללא עיוות קנה המיד

תפקודים אחרים:

 עמוד 415).«(הזזת המפה £

 עמוד 452).«(שינוי גודל המפה £
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תמונות מבנים

ערים הנמצאות באזור הררי מוצגות באופן מציאותי באמצעות הצגת קווי גובה.

), מבנים חשובים מוצגים באופן מציאותי במפה, בניינים אחרים’, 50 מ’ה קטנים (20 מבקני מיד

מוצגים כמבנים סתמיים.

הצגת קווי גובה

מידע ייחודי למדינה

אתה יכול לקרוא למידע על תנאי התנועה
ך האינטרנטרבה אתה נוהג דבמדינה ש

 והתפקודCOMAND Onlineכת באמצעות מער
המקוון.

המידע הזמין תלוי במדינה. מידע יכול לכלול
ביות, נהיגה עם אלומות אורלדוגמה מהירויות מר

ך או מגבלות אלכוהול.רד

. לחץ על לחצן להפעלת מצב ניווט:¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 (מיקום): סובב ולחץ עלPositionת בחירל¿

הבקר

 (מידע מדינה):Country informationבחר ¿

ולחץ לאישור.

ת, מוצג מידעה תקשורכאשר נוצר

המדינה הזמין.

.ה למצב ניווט: לחץ על לחצן לחזר¿
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ך לא רצויהרהימנעות מנסיעה בד

הערות כלליות

כם.רך אזורים שאינך רוצה לנסוע דרת להימנע מנסיעה ד מאפשרCOMAND Onlineכת מער

כתאם אתה מפעיל או מפסיק את פעולת חסימת מסלול בעת שהנחיית המסלול פעילה, מער

COMAND Onlineב מסלול חדש. אם אתה מפעיל או מפסיק את פעולת חסימת מסלול תחש

רות החדשות תשתמש בהגדCOMAND Onlineכת בעת שהנחיית המסלול אינה פעילה, מער

בהנחיית המסלול הבאה.

ב יכול להכיל אזור שיש להימנע ממנו אם היעד נמצא באזור זה.המסלול המחוש

כבישים מהירים באזורים חסומים תמיד נכללים בחישוב מסלול.

הימנעות מאזור חדש

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (אפשרויות): סובב את הבקר ולחץ עליו.Optionsת בחירל¿

ך)רת דר(הגד Route settings ת בחירל¿

(אפשרויות הימנעות/שימוש)Avoid/use options ת בחירל¿

(הימנע מאזור)Avoid area ת בחירל¿

(הימנע מאזור חדש)Avoid new area  ת בחירל¿

מוצג תפריט.

 (רשומת כתובת)Address entry (באמצעות מפה) או Using mapבחר ¿

ב כיוון. (באמצעות מפה), מוצגת מפה עם צלUsing mapת אם בחר

תפריט רשומת כתובת מופיע כאשר אתה יכול להכניס את הכתובתAddress entry, ת אם בחר

ב כיוון לאחר שהכתובת הוזנה.. המפה מוצגת עם צל עמוד 418)«(
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ב הכיוון, לחץ על הבקר. כאשר מוצגת המפה עם צלת אזור:בחירל¿

בוע אדום על המפה מסמן את האזור המיועד לחסימה.רי

לשינוי גודל האזור: סובב את הבקר.¿

ה כעת.ה של המפה נבחרה של המפה מוצג בתחתית התצוגה. המחט בקנה המידקנה המיד

ר, לחץ על הבקר.כאשר הגודל הרצוי הוגד¿

האיזור נכנס לתוך הרשימה.

הימנעות מאזור: תפקודים

. לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט:¿

להצגת התפריט: לחץ על הבקר.¿

 (אפשרויות): סובב את הבקר ולחץ עליו.Optionsת בחירל¿

ך)רת דר(הגד Route settings ת בחירל¿

(אפשרויות הימנעות/שימוש)Avoid/use options ת בחירל¿

(הימנע מאזור)Avoid area ת בחירל¿

רשימת “הימנע מאזור“ מופיעה.
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להפעלת/ הפסקת חסימת אזור:

סובב ולחץ על הבקרת אזור: בחירל¿

ה של חסימה.בחיר או בטל  בחר 

הצגה/ שינוי האזור:
ת אזור: סובב ולחץ על הבקרבחירל¿

.הסט את הבקר ¿

ב הכיוון.(הצגה/ שינוי האזור) מוצגת מפה עם צלDisplay/change  ת בחירל¿

לחץ על הבקר.¿

בוע אדום.האזור שחסום כעת מוצג ברי

לצפייה באזור מבלי לשנותו: לחץ על הבקר.¿

לשינוי אזור: סובב ולחץ על הבקר.¿

ר.תוצג הודעה שהאזור הוגד

מחיקת אזור:
ת אזור: סובב את הבקר ולחץ עליו.בחירל¿

 (מחיקה).Deleteבחר ¿

מוצגת הודעה השואלת האם באמת ברצונך למחוק את האזור.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן), האזור נמחק.Yesת לאחר בחיר

מחיקת כל האזורים:
 ולחץ את הבקר בעת שהרשימה תופיע.הסט ¿

(מחק הכול). Delete allבחר ¿

מוצגת הודעה השואלת האם באמת ברצונך למחוק את האזור.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן), כל האזורים נמחקים.Yesת לאחר בחיר

כון המפה הדיגיטליתעד

מההקד

ת באמצעות תוכנתהמפה הדיגיטלית נוצר
ך שמפותרכנת באותה דהמפה שמתעד

כנות. הנחיית מסלולהכבישים הרגילות מתעד
כת הניווט אפשרית רק יחד עםבית של מערמיט

כנת.תוכנת מפה מעוד

סאות החדשות ביותרבל מידע על הגרניתן לק
סכזי שירות של מרצדשל מפה דיגיטלית ממר

כןת כלמוביל בע“מ. אתה יכול לעדבנץ של חבר
ם את המפה הדיגיטלית באמצעות התקןש

כנה בעצמך.נתונים, או שאתה יכול לעד
כן את מידע המפהבמספר מדינות, ניתן לעד

 בחינם למשךCOMAND Onlineכת של מער
תקופה של שלוש שנים. מידע על הזמינות של

כזי השירות שלבירור במרכבך ניתן לשירות לר
כון חופשי אינו זמיןת כלמוביל בע“מ. אם עדחבר

 עמוד«במדינתך, נא קרא את המידע הבא (
.(462

זכאות למידע חופשי

כב,בשלוש השנים הראשונות לאחר רישום הר
כונים הזמינים לתוכנתאתה זכאי לכל העד
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. הםCOMAND Onlineכת המפות של מער
כב.מותקנים במהלך טיפול שירות הרגיל של הר

כוניםכוש עדלאחר סיום התקופה, אתה יכול לר
ס בנץכז שירות המורשה של מרצדנוספים ממר

ת כלמוביל בע“מ.של חבר

ם.כב ולא לאדכונים החופשיים משוייכים לרהעד
אם מתבצעת החלפת בעלות.

כונים חופשייםזמינות של עד
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך באתר

http://www.mercedes-benz-accessories.com/

comand-infomail.בל הודעת דואר אלקטרוני תק
כן את תוכנת המפה. נאחד פעמית כיצד לעד

-http://www.mercedes-benzבקר גם באתר 

accessories.com/navigation-updates

כוני תוכנת המפה הזמינים לשותפיםלמציאת עד
ס בנץ.של מרצד

סכזי שירות של מרצדכון במרעד

בל אותוכון זמין לתוכנת המפה שלך, תקאם עד
תס של חברכזי שירות למרצדללא תשלום במר

כבך.כלמוביל בע“מ במהלך הטיפול השנתי של ר
בוע מועד טיפול נפרד לפעולה זואתה יכול לק

ת כלמובילס של חברכז שירות למרצדבמר
בע“מ.

סכזי שירות של מרצדכון מבוצע רק במרהעד
לנתוני מפה לאירופה.

תוכנת המפה אינה מסופקת על אמצעי מדיה.

התקנת תוכנת המפה
 היאCOMAND Onlineתוכנת מפה עבור 

בתשלום. לתוכנת המפה יש רק קוד הפעלה
אחד שניתן לשימוש רק במכונית אחת, ואינו ניתן

בל קוד הפעלה בעל ששה. אתה יכול לקלהעבר
ס מורשהכז שירות מורשה  מרצדספרות ממר

ת את קודמטעם כלמוביל בע“מ. אם אבד
סכז שירות מרצדההפעלה, צור קשר עם מר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ. עליך גם ליצור
ס שלכז שירות מורשה למרצדקשר עם מר

 לאCOMAND Onlineת כלמוביל בע“מ אם חבר
ברשותך.בלה את קוד ההפעלה שקי
כבך הותקנה במפעל תוכנת מפה. בהתאםבר

למדינתך, תוכנת המפה מותקנת מראש או

ך בקודמסופקת על אמצעי מדיה. אין צור
כבך.הפעלה למפה שמסופקת עם ר

כבך הותקנה במפעלאם תוכנת המפה בר
רשת גם הזנה של קודכנה, נדוברצונך לעד

הפעלה.

תהליך ההתקנה

טעינת התקן נתונים:

« בודד (DVD לכונן DVDהכנס תקליטור £

עמוד 552).

 למחליף תקליטוריםDVDהכנס תקליטור £
 עמוד 554).«(

 עמוד SD) ».(556הכנס כרטיס זיכרון £

 עמוד USB) ».(556חבר התקן £

COMAND Online בודקת את התקן הנתונים 
ומציגה הודעה תואמת בתצוגה.

כת הניווט שלאם תוכנת המפה תואמת למער
COMAND Onlineכת הנוכחית, תוכנת המער

בודקת האם מידע המפה על התקן הנתונים
כבר מותקן.

נתוני מפה אינם מותקנים עדיין
סאות של תוכנתבתצוגה תראה השוואה של גר

המפה על התקן הנתונים ושל זו המותקנת
. לאחר  מכן, אתהCOMAND Onlineכת במער

כן את תוכנת המפה.יכול לעד

 (בטל):Cancelכן) או  (עדUpdateת בחירל¿
סובב ולחץ את הבקר.

כן): סובב ולחץ את (עדUpdateת  אם בחר
הבקר.

 (בטל), תוכנת המפהCancelת  אם בחר
אינה מותקנת.

לניתוק התקן הנתונים:¿

DVD מכונן DVDהוצא את תקליטור £

 עמוד 552).«(בודד 

 ממחליףDVDהוצא את תקליטור £

 עמוד 555).«(התקליטורים 

 עמוד« (SDהוצא את כרטיס זיכרון £
.(555
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 עמוד USB) ».(555נתק את התקן £

רש קוד הפעלה לתוכנת המפה, תוצגאם נד
הנחייה בתצוגה שתבקש את הזנת הקוד.

בתוך שלוש השנים שאחר הרישום הראשוני,
כוני תוכנת מפה.הבעלים החדש זכאי לעד

הכנס קוד הפעלה בן שש ספרות ואשר את¿
.okהרשומה עם 

כון מפהתוכנת המפה הותקנה. מתבצע עד
כון מפה.ניתן להשתמש בניווט במהלך עד

מוצגת הודעה.

גוי, מוצגת הנחייהאם הזנת קוד הפעלה ש
ת של קוד הפעלה. אם קודלהזנה חוזר

גוי מוזן שלוש פעמים, ההנחיההפעלה ש
ת של קוד ההפעלה תוצג לאחרלהזנה חוזר

השהיה. ההשהיה גדלה בכל פעם שהוכנס
ביתגוי, מחמש דקות עד להשהיה מרקוד ש

של חמש שעות.

במהלך תהליך ההתקנה
נתוני המפה מותקנים ברקע. אתה יכול

כת הניווט במהלך ההתקנה וכןלהשתמש במער
בדוק את מצב ההתקנה בכל עת.ל

Map update in progress תעדוהלאישור ¿
Navigation can be used during map

updateכון מפה מתבצע. ניתן (עד
כון). לחץ עללהשתמש בניווט במהלך העד

הבקר.
יעד הניווט האחרון מוצג.

 לחץ עלכון מפת ניווט:בדיקת מצב עד¿
.לחצן 

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

רות): סובב ולחץ את (הגדSettingsת בחירל¿
הבקר.

 (תוכן מפה).Map contentבחר ¿

סת מפה).(גר  Map versionבחר ¿

אם הליך ההתקנה הצליח, תוצג ההודעה
 Map update has been completed

successfully Restarting navigation system
כון מפה הסתיים בהצלחה. הפעלה מחדש(עד

כת הניווט מופעלתכת הניווט...). מערשל מער

ב מחדשמחדש. כל הנחיית מסלול קיימת תחוש
ותחודש באמצעות שימוש בנתוני המפה

החדשים.

לאישור ההודעה: לחץ על הבקר.¿

הסר את התקן הנתונים:¿

ההתקנה הושלמה

הליך התקנה של נתוני מפה בתקליטורי¿
DVD:כאשר התוכן של תקליטור מרובים 
DVDהראשון הותקן, הודעה מבקשת ממך 

 השני.DVDלהכניס את תקליטור 
עקוב אחר ההוראות בתצוגה.

הסר את אמצעי המדיה.ביטול ההתקנה: ל¿

אתה יכול להמשיך תהליך התקנה שהופסק
בזמן מאוחר יותר.

מידע מפה כבר מותקן
The אם נתוני המפה כבר מותקנים, תוצג הודעה

map data on your medium has already
been installedנתוני המפה על אמצעי המדיה) 

שלך כבר הותקנו)

לאישור ההודעה: לחץ על הבקר.¿

  תפקודי ניווט

קריאה לתפריט קרוסלה של ניווט

.לחץ על לחצן למעבר למצב ניווט: ¿

 לחץ על הבקר.להצגת התפריט:¿

 את הבקר פעמיים.הסט ¿
Navi )דוקפתה תרושב שגדומ )טווינ

.תישארה

לחץ על הבקר.¿
תפריט קרוסלה של ניווט מוצג.

444-466 comand  17/06/14, 9:13 PM463



עניינים לפי  א�ב

ניווט464

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

ב להיותרישה: טלפון נייד עם חבילת גלישה חייד
COMAND Onlineכת מחובר למער

 עמוד 471).«(

לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט¿
 עמוד 463).«(

¿�Online map displayסובב את הבקר עד ש
(תצוגת המפה המקוונת) מוצגת בחזית.

לחץ על הבקר.¿

בור נוצר,בור מקוון. לאחר שחינוצר חי
GoogleTM Mapsב המיקוםבי מופיע ס

כב.הנוכחי של הר

ה של המפה והזז אותה.שנה את קנה המיד¿

ליציאה מתפריט המקוון: לחץ על לחצן¿
.

קריאה לתצוגת מצפן

סובב את הבקר להצגת תפקודי הקרוסלה¿
זה אחר זה.

לחץ על הבקר להחלפת המפה.¿

קריאה לתצוגת מפה מקוונת

לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט¿

 עמוד 463).«(

¿ � מוצגCompassסובב את הבקר עד ש

בחזית.

לחץ על הבקר.¿

:תצוגת המצפן מראה את המידע הבא
כיוון הנסיעה הנוכחי עם האזימוט£

) וכיוון המצפן360°(תבנית 

ך ורוחב במעלות,קואורדינטות קווי אור£

דקות ושניות

ך מעוגל) מעל פני היםגובה (ער£

 שמהם ניתן לקלוטGPSמספר לווייני £

אות

ליציאה מתצוגת המצפן: לחץ על לחצן¿

.

Qibla

Qibla.מציגה את כיוון התפילה למכה 

לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט¿

 עמוד 463).«(

¿ � מוצג בחזית.Qiblaסובב את הבקר עד ש

לחץ על הבקר.¿

החץ על המצפן מציג את כיוון התפילה

כב.למכה בהתאם למיקום הנוכחי של הר

מוצג מספר הלוויינים הנקלטים.

ליציאה מתצוגת המצפן למכה: לחץ על¿

.לחצן 
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לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט¿

 עמוד 463).«(

¿�Drive Informationסובב את הבקר עד ש
(מידע נסיעה) מוצגת בחזית.

לחץ על הבקר.¿

Starting Drive מופיעה הודעה 
Information...Please waitהתחלת) 

מידע נסיעה... אנא המתן).

כב הנוכחיתוצג מפה עם מיקום הר

ה שונים, אלו מוצגים זהבה בקני מידביוהס

אחר זה.

¿ � (מידעDrive Informationליציאה מ

נסיעה): לחץ על הבקר.

.לחץ על לחצן ¿

ריך טיוליםמד

לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט¿

 עמוד 463).«(

¿�Sightseeingסובב את הבקר עד ש
guideריך אתרים) מוצג בחזית. (מד

לחץ על הבקר.¿

 עם נתוניSDאם מוכנס כרטיס זיכרון 

ריך הטיולים של מישלןריך טיולים, מדמד

 עמוד 431).«(עולה 

, תוצגSDאם לא הוכנס כרטיס זיכרון 

Please insert a memory card הודעה:
containing travel guide data. Please

contact your Mercedes-Benz partner
(נא הכנס כרטיס זיכרון המכיל נתוני

סבואן מרצדריך טיולים. צור קשר עם  ימד

בנץ).

ליציאה מתפריט הקרוסלה: לחץ על לחצן¿

.

המפה מוצגת בתצוגת מסך מלא.

מידע על ניווט

מידע נסיעה

ריך עם נתוני מדSDהכנס כרטיס זיכרון ¿

 עמוד 556).«(טיולים  

לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט¿

 עמוד 463).«(

Info onסובב את הבקר עד שההודעה ¿

navigation(מידע על הניווט) מוצגת 

בחזית.

לחץ על הבקר.¿

ספר הנהג הדיגיטלי נפתח בפרק על ניווט.
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ה של הנסיעה העולה עלכת מסלול מבוטלת אם אתה מבצע עציררהד

שעתיים.

כב.ת הרה של הנסיעה“ מתייחס לעציר”עציר

COMANDת של כת מסלול“ מתייחס להפעלה חוזרר”המשך הד

Online.והמשך נסיעה 

 עמוד 440).«(כת מסלול באופן ידני  רהמשך הד¿

כת הניווט  בעיות במער

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות               בעיה                     סי

COMANDכת מער

Online אינה פועלת 

מחדש לאחר

שהנסיעה הופסקה.

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות               בעיה                     סי

COMANDכת מער

Onlineלא הצליחה 

בוע את מיקוםלק

כב.הר

כבבוע מחדש את המיקום של הר צריכה לק COMAND Onlineכת מער

כב הובל.אם הר

דוגמאות:

תכב במעבורלאחר הובלת הר£

כבת משאכב ברלאחר הובלת הר£

התנע את המנוע והתחל בנסיעה.¿

כב. תלוי בתנאי קובעת את מיקום הר COMAND Onlineכת מער

רש זמן מסוים.הנהיגה, ייתכן שייד

כת המסלול מוגבלת.רכב, פעולת הדביעת מיקום הרבעת ק

כת המסלול מתחדשת עם הודעותרבעת שהמיקום מושלם, הד

כת מסלול.רניווט ותצוגות הד

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות               בעיה                     סי

מוצגת הודעת
Navigation

unavailableניווט) 

אינו זמין)

ת המפהבו נשמר יש דיסק קשיח מובנה שCOMAND Onlineכת למער

הדיגיטלית.

להגנת הדיסק הקשיח המובנה כנגד נזק,

 מפסיקה את פעולתו בטמפרטורות גבוהות COMAND Onlineכתמער

או נמוכות מדי.

כת הניווט תפסיק לפעול זמנית.מער

ה רגילה. להתקרר לטמפרטורCOMAND Onlineכת אפשר למער¿

 והפעל אותה שוב.COMAND Online כבה את ת ההודעה:להסתר¿
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 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות               בעיה                     סי

תוצג הודעה שהתקן

הנתונים המכיל את

המפה הדיגיטלית לא

כב.תואם לתוכנת הר

כון.התקן הנתונים המכיל את המפה הדיגיטלית אינו יכול לשמש לעד

לחץ על הבקר.לאישור ההודעה: ¿

הסר את התקן הנתונים.¿

כז שירות מורשהכת במרבדיקת בסיס הנתונים של המערדאג ל¿

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות               בעיה                     סי

כון תוכנת המפהעד

נכשל.
מקור המדיה מלוכלך.

נקה את מקור הנתונים.¿

כון.התחל מחדש את העד¿

התקן הנתונים שרוט.

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות  מרצדהתייעץ עם מר¿

כב.קיימת התחממות יתר בשל טמפרטורות קיצוניות של פנים הר

כב יתקרר.המתן עד שפנים הר¿

כון.התחל מחדש את העד¿

 פגום.COMAND Onlineהכונן הפנימי של 

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות  מרצדהתייעץ עם מר¿

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות               בעיה                     סי

COMAND Online

מבקשת קוד הפעלה

כון מפה.במהלך עד

המפה הדיגיטלית מאובטחת באמצעות קוד הפעלה.

ס מטעם כלמוביל בע“מ.כז שירות מורשה מרצדהתייעץ עם מר¿

טלפון  

COMAND     כת מאפיינים של מער

Online     שלך

COMAND Onlineכת ב כי ייתכן שמערשים ל

בר נכון גםה בכל הציוד המתואר. הדלא צויד

בטיחות.כות ולתפקודים הקשורים ללמער

כבך עשוי להיות שונה מזהלכן, הציוד בר

ברים.המוצג באיורים ובהס

ע לציוד ולהפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג

ס מורשה מטעםכז שירות מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים

כישה. בעת הרCOMAND Onlineכת למער

ייתכנו שינויים בהתאם למדינת היצוא. אנא
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ה אזהר  

  הערות כלליות

ה אזהר  

בות ושל ציודכות המידע המשולהפעלה של מער
כב בעת נהיגה עשויה להסיח אתת ברהתקשור

כב.דעתך מהתנועה. אתה עלול לאבד שליטה בר
קיימת סכנת תאונה.

הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה
בה,בימאפשרים זאת. אם אינך בטוח בתנאי הס

כבעצור במקום בטוח ובצע פעולות רק כאשר הר
נייח.

רי רדיו עלולהת לא נכונה של משדהתקנה מאוחר
להגביר את הקרינה האלקטרו�מגנטית בתוך

כב, ולדוגמה להפריע לפעולת הציוד האלקטרוניהר
אם:

ר הרדיו אינו מחובר לאנטנה חיצונית.משד£

האנטנה החיצונית מותקנת באופן לא נכון או£
ת.שהיא אינה אנטנה מאושר

כב.בר עלול לסכן את בטיחות ההפעלה של הרהד
קיימת סכנת תאונה.

דאג להתקין את האנטנה עם החזר נמוך במוסך
כב חבר תמיד אתמוסמך. בעת הפעלת הר

ר לאנטנה החיצונית.המשד

רישות החוק הנהוגות במדינהעליך לעמוד בד
תבה אתה נוהג, בעת הפעלת ציוד תקשורש

כב.סלולרי בר

מות חריגות של קרינה אלקטרו�מגנטיתר
עלולות לסכן את בריאותך ואת בריאותם של

אחרים.

השימוש באנטנה חיצונית מסתמך על מחקרים
מדעיים אחרונים על אודות סיכונים בריאותיים

הנובעים מחשיפה לשדות אלקטרו�מגנטיים.

ת סלולרי רק אםלכן השתמש בציוד תקשור
כב.הוא מחובר לאנטנה החיצונית של הר

מההקד

COMAND Onlineת להשתמש במצבי מאפשר
ת טלפונית הבאים:תקשור

ת טלפונית באמצעות ממשקתקשור£
Bluetooth® של COMAND Online

ת טלפוניתבועה/ תקשורטלפון בהתקנה ק£
SAP רק עם מודול) SAPהתומך בנתוני 

ס בנץ)מרצד

ת טלפונית עסקית באמצעות ממשקתקשור£
Bluetooth®בית.ב מושכת בידור ר במער

ת טלפונית עסקית זמינה רק אםתקשור
ביתב מושכת בידור רכב מותקנת מערבר

ת טלפונית עסקית.ואופציית תקשור

ת טלפונית עסקית באמצעות ממשקבתקשור
Bluetooth®כת הטלפון הנייד מחובר ישירות למער

COMAND Online באמצעות Bluetooth®.

בת טלפון ניידמצב הפעלה זה באמצעות תוש
אופציונלית יאפשר לך:

לחבר את הטלפון הנייד לאנטנה החיצונית£
כב.של הר

לטעון את הטלפון הנייד.£

בועה/ במצבבשימוש בטלפונים בהתקנה ק
ס התומך בנתוני מרצדSAP, מודול SAPטלפון 

בע במשענת היד המיועדבנץ מוכנס למק
 לאחסון תשובת טלפון נייד.

®Bluetooth בור טלפונים ניידים באמצעות בעת חי

 (פרופיל גישה לספרPBAPהתומכים ב� 
טלפונים), אנשי הקשר מורדים אוטומטית

כת הבידור  או למערCOMAND Onlineכת למער
בית.ב מושהר

אתה יכול להשתמש בתפקוד הודעת מלל או
דוא“ל בתנאים הבאים:

®Bluetooth הטלפון הנייד תומך בפרופיל £

MAP.(פרופיל גישה להודעות) 

כז שירות מורשהבל מידע נוסף בממרתוכל לק
ס בטעם כלמוביל בע“מ או באינטרנטמרצד

/http://www.mercedes-benz.comבאתר: 

connect     :על הנושאים הבאים

הערות בטיחות חשובות
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טלפונים ניידים תואמים£

בות טלפונים ניידים זמינותתוש£

®Bluetoothבור טלפונים ניידים תומכי חי£

COMAND Onlineכת למער

ה של תפקודים למצבי הפעלהסקיר£

ת טלפונית עסקיתתקשור

ביתב מושכת בידור רכבך מצויד במעראם ר
תאתה יכול להשתמש באפשרות של תקשור

טלפונית עסקית.

האפשריות הבאות קיימות:

הפעלה לשני טלפונים:£

COMANDכת טלפון נייד מחובר למער�

Online כטלפון .COMAND

 COMAND Onlineך כללרמשמשת בד
בורית בעת ביצוע שיחות. השיחה תועברכדי

בית בתא הנוסעיםב מושכת הבידור הרלמער
האחורי.

בכת בידור רטלפון נייד נוסף מחובר למער�
בית כטלפון עסקי. באמצעות אפשרותמוש

 עמוד 635), נוסע בתא«טלפון עסקי (
ההנוסעים האחורי יכול להשתמש ביחיד

בכת הבידור הרבורית של מערהידנית או בדי
בית (עם שני המיקרופונים המובנים שלהמוש
ביצוע שיחות. הוא או היאמקולים מאחור) לוהר

.COMANDך טלפון ריכולים לחייג ד

שני הטלפונים ניתנים לשימוש בנפרד.

הפעלה עם טלפון בודד£

COMAND Onlineכת טלפון נייד מחובר למער

בכת הבידור הר או למערCOMANDכטלפון 
בית כטלפון עסקי. ניתן להעביר שיחהמוש

מלפנים לאחור ומאחור לפנים. רק שיחה אחת
יכולה להתבצע באותו זמן.

הטלפון הנייד ניתן להפעלה באמצעות
COMAND Onlineה הידנית. אנשי או היחיד

קשר שנשמרו בטלפון זמינים מלפנים
ומאחור. שיחות נכנסות ניתנות למענה

ה הידנית.  או היחידCOMANDבאמצעות  

כב בנסיעההתנתקות שיחה בעת שהר

שיחה יכולה להתנתק אם:

 באזוריםGSMאין כיסוי מספק של רשת £
מסוימים.

  אחדGSMר/מקלט אתה עובר מאזור משד£
) לאזורGSM/UMTS (תא סלולרי UMTSאו 

אחר ואין ערוצים פנויים.

 שאינו תואםSIMאתה משתמש בכרטיס  £
לרשת הזמינה.

SIMאתה משתמש בטלפון עם “כרטיס £

SIMכפול“ והטלפון הנייד עם כרטיס ה� 

השני מחובר לרשת  באותה עת.

אפשרויות הפעלה

אתה יכול להפעיל את הטלפון באמצעות:
שימוש בבקר:£

בובסי
 או החלקה 

לחיצה

 ושימוש בלוח או שימוש בלחצן £
COMANDכת המקשים של הטלפון במער

Online.

 בגלגל ההגה או שימוש בלחצן £
ב תפקודי.הר

  (ראה הוראותLINGUATRONICשימוש ב� £
)LINGUATRONICהפעלה נפרדות של 
ת, התיאורים והאיוריםאלא אם נאמר אחר

.COMAND Onlineכת מתייחסים למער

מגבלות תפקוד

לא תוכל להשתמש בטלפון, לא תוכל עוד
להשתמש בטלפון, או תיאלץ להמתין לפני

השימוש במצבים הבאים:

אם הטלפון הנייד כבוי.£

כת מופסק במער®Bluetooth אם תפקוד £

COMAND Online

 מופסק  בטלפון הנייד®Bluetooth אם תפקוד £
ת באמצעות ממשקבעת שימוש התקשור

.Bluetooth®
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אם הטלפון הנייד אינו מחובר לרשת£
הסלולרית.

הטלפון מנסה להתחבר אוטומטית לרשת.
אם אף רשת אינה זמינה, ייתכן שלא תוכל

בצע שיחהבצע שיחות חירום. אם תנסה לל
 (שירות לא זמין)No serviceיוצאת, ההודעה 

תופיע למשך זמן קצר.

  בעתCOMAND Onlineההתנהגות של 
בורית.התנתקות בעת שיחה פעילה במצב די

הפעולה מופסקת באמצעות לחיצה על לחצן£
בעת שההצתה מופעלת. 

ניתן להמשיך את השיחה ללא כל הפרעות.
התצוגה כבית.

ת מפתח ההצתה.הפעולה מופסקת בהסר£

ניתן להמשיך את השיחה עד ל� 30 דקות.
לאחר 30 דקות השיחה מתנתקת באופן

 והטלפוןCOMAND Onlineבור בין אוטומטי. החי
הנייד מסתיים. אתה יכול למנוע את השיחה

ת הטלפון הניידמלהתנתק באמצעות העבר
ל“מצב פרטי“ לפני הניתוק (ראה הוראות

ההפעלה של הטלפון הנייד).

שיחת חירום

בצעבים להתמלא כדי להתנאים הבאים חיי
שיחת חירום:

הטלפון הנייד מחובר£

בת להיות רשת זמינהחיי£

ב להיות מוכנס  תקף ופעיל חייSIMכרטיס £
בטלפון הנייד

ב להיות מוזן חייPINקוד £

בבצע שיחת חירום, אתה חייאם אינך יכול ל
לארגן צעדי הצלה בעצמך.

בורי. כלמספר שיחת חירום הוא שירות צי
ה על החוק.שימוש לא ראוי הוא עביר

ת טלפונית באמצעותתקשור
®Bluetooth ממשק

תנאים

ת טלפונית באמצעות ממשקלתקשור
Bluetooth® של COMAND Onlineיש לחבר 

טלפון נייד תואם.

COMAND Online     כתבמער

כת במער®Bluetoothהפעל את תפקוד ¿
COMAND Online.

בטלפון הנייד

PINהפעל את הטלפון הנייד והזן קוד ¿

כאשר תתבקש לעשות כן (ראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד).

רוש,, ואם ד®Bluetoothהפעל את תפקודי ¿
 של הטלפון הנייד®Bluetoothאת נראות 

(ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד).

בת להיות טעונההסוללה של הטלפון הנייד חיי
מספיק כדי לאפשר פעולה תקינה.

ת טלפונית באמצעות ממשקכהכנה לתקשור
Bluetooth®בדוק את הפרטים הבאים, עליך ל

בטלפון הנייד שלך (ראה הוראות הפעלה של
הטלפון הנייד):

בוריתפרופיל די£

בוריתב לתמוך בפרופיל דיהטלפון הנייד חיי
1.0 ומעלה.

®Bluetoothנראות £

בבמספר טלפונים ניידים, המכשיר חיי
להיות “גלוי“ למכשירים אחרים, בנוסף

 (ראה הוראות®Bluetoothלהפעלת תפקוד 
הפעלה של הטלפון הנייד).

נראות זו במספר טלפונים מוגבלת למשך
פרק זמן.

®Bluetoothם התקן ש£

ם התקן יש ש®Bluetoothלכל התקן 
Bluetooth®הרם ההתקן ניתן להגד. ש

חופשית, אבל יכול להיות זהה לכל
מאותו יצרן. לכן מומלץ לשנותההתקנים 

ם ההתקן כדי שתוכל לזהות בקלותאת ש
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את הטלפון הנייד שלך (ראה הוראות

הפעלה של הטלפון הנייד).

לא כל הטלפונים הניידים הזמינים בשוק

ה. מידע נוסף עלמתאימים באותה צור

טלפונים ניידים ותשובות לטלפונים ניידים

סכז שירות מורשה מרצדבל במרניתן לק

//:http     מטעם כלמוביל בע“מ או באתר

www.mercedes-benz.com/connect.....

מספר תצוגות (לדוגמה חוזק אות) תלויות

בורית.סה הנתמכת של פרופיל דיבגר

בור טלפון ניידחי

הערות כלליות

COMANDלפני שימוש בטלפון הנייד עם 

Online:בפעם הראשונה, עליך  

 ולאחר מכן עמוד 471)«(לחפש £

. עמוד 472)«(לאשר (לרשום) אותו £

®Bluetooth רוביחו רושיא לע ןקתהל ידוחיי עדימ

של טלפונים ניידים תואמים ניתן למצוא באתר

http://www.mercedes-benz.com/connect.....

כאשר אתה מאשר טלפון נייד חדש, הוא

מחובר באופן אוטומטי.

אתה יכול לאשר עד 15 טלפונים ניידים.

PBAPאם הטלפון הנייד תומך בפרופילי 

MAP(פרופיל גישה לספר טלפונים) ו� 

(פרופיל גישה להודעות), אנשי הקשר

COMANDכת וההודעות הבאות יורדו למער

Online:בעת ההתחברות 

ספר הטלפונים£

רשימת השיחות£

הודעות (מלל ודוא“ל)£

 עמוד«(בור מידע נוסף על התנאים לחי

.(470

חיפוש טלפון נייד

.לחץ על לחצן ¿

ת תפריט בתפריט הבסיסלמעבר לשור¿

 את הבקר.של הטלפון: החלק 

 (חבר התקן):Connect deviceת בחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ת טלפוניתאם הטלפון הנייד שלך מצויד בתקשור

בחור האם ברצונך לחבר אתעסקית, אתה יכול ל

 או טלפון עסקי. COMANDהטלפון הנייד כטלפון

. עמוד 635)«(למידע נוסף על טלפון עסקי  

 (טלפוןCOMAND phoneת  בחירל¿

COMAND או (Business phoneטלפון) 

עסקי): סובב ולחץ על הבקר. אם אתה

, הטלפון הניידCOMAND phoneבוחר את 

.COMAND Onlineכת יהיה מחובר למער

,Business phoneאם אתה בוחר את 

כת בידורהטלפון הנייד יהיה מחובר למער

ב האחורי.במוש
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טלפון נייד בטווח ומאושר

טלפון נייד לא בטווח אבל מאושר

(אפור)

 מציגה את®Bluetoothרשימת טלפוני 

הטלפונים הניידים בטווח ואת כל הטלפונים

הניידים שאושרו בעבר, בין אם הם בטווח או

לאו.

טלפונים ניידים המחוברים למודול נתונים

MB SAPאופציונלי מוצגים ברשימת 

ת. הם נמצאים מתחתטלפונים נפרד

Telephone of the SAP moduleלרשומה 
).SAP(טלפונים עם מודול 

 כבר מלאה,®Bluetoothאם רשימת טלפוני 

«(בטל אישור של טלפון נייד תתבקש ל

 אינהCOMAND Online אם עמוד 475). 

ת את הטלפון הנייד שלך, ייתכןמאתר

 עמוד 474).«(ך באישור חיצוני שיהיה צור

בעת שאתה קורא שוב לרשימת

בוטלו יוסרוהטלפונים, טלפונים ש

ה זה, התחל חיפושמהרשימה. במקר

.®Bluetoothכון רשימת טלפוני מחדש לעד

אישור (רישום) של טלפון נייד

אם הטלפון הנייד תומך בשיוך פשוט מאובטח,

בחור באפשרות הראשונה. אם לא,אתה יכול ל

בחור באפשרות השנייה באמצעותאתה יכול ל

שימוש בסיסמה.

אפשרות 1: שימוש בשיוך פשוט מאובטח

(חפש Search for phonesת בחירל¿

טלפונים): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

הודעה מופיעה.

התחל חיפוש):( Start searchת בחירל¿

 ולחץ לאישור.החלק את הבקר 

Searching for Bluetoothמופיעה הודעת 
devices  מחפש התקני)Bluetooth®.(

COMAND Onlineמחפשת התקני טלפוני 

Bluetooth®בטווח ומוסיפה אותם לרשימת 

.®Bluetoothטלפוני 

אם נמצא טלפון חדש, הוא מופיע

.ברשימה עם הסמל 

משך החיפוש תלוי במספר טלפוני

Bluetooth®בטווח ומאפייניהם. ש

סמלים ברשימת הטלפונים

ברהססמל

טלפון חדש בטווח, אבל אינו מאושר

טלפון נייד מאושר✔

הטלפון הנייד המחובר כעת£
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רישות מקדימות:ד

),SSLבור באמצעות שיוך מאובטח פשוט (לחי

ב) חיי®Bluetoothהטלפון הנייד (או התקן שמע 

Bluetooth®  2.1. COMAND.סתלתמוך בגר

Onlineת קוד של שש ספרות, שמוצג יוצר

ם.בשני ההתקנים שיש לחבר

אם מספר הקוד זהה בשני ההתקנים:

 (כן) לחץ על הבקר.Yesת בחירל¿

 (כן), תהליך האישור נמשךYesת אם בחר

והטלפון הנייד מחובר.

 (לא) התהליך מבוטל.Noת אם בחר

אשר את ההודעה בטלפון הנייד (ראה¿

הוראות הפעלה של הטלפון הנייד).

ס בנץ ממליצה על ביטול אישורמרצד

 ובטלפון הניידCOMAND Onlineכת במער

ת אישור מאוחר עשוי אחר עמוד 475).«(

להיכשל.

COMANDכת להזנת סיסמה במער¿

Online.לחץ על מקשי ספרות זה אחר זה :

 מודגש לאחר שהמספר הראשון הוזן.

 לאחר הזנת כל הספרות: סובבבחר ¿

את הבקר ולחץ לאישור.

אפשרויות הזנה נוספות:

שימוש ברשימת תווים בתפריט הזנה£

בוראם חילהזנת סיסמה בטלפון הנייד: ¿

Bluetooth®הושלם בהצלחה, תתבקש 

להזין סיסמה (לקוד גישה, ולסיסמה, ראה

הוראות הפעלה של הטלפון הנייד).

הזן את אותו הסיסמה בטלפון הנייד שהוזן¿

.COMAND Onlineכת במער

בור (חי...Connecting profiles הודעת

פרופילים...) מוצגת.

 (אישורAuthorization successfulהודעת 

הצליח) מוצגת לאחר שהאישור הושלם.

רש גםלאחר הזנת סיסמה, ייתכן שתיד

בצעבצע אישור בטלפון הנייד כדי לל

שיחות. בדוק את תצוגת הטלפון הנייד

שלך. במספר טלפונים ניידים, אישור זה

ך להזינוה זה, אין צורה. במקרניתן לשמיר

שוב.

 מוצגתCOMAND Onlineאם בתצוגת 

(אישור Authorization failedההודעה 

נכשל), ייתכן שחרגת מהזמן המוקצה.

חזור על התהליך.

כתהטלפון הנייד מאושר וחובר למער

COMAND Onlineבצע שיחות. כעת אתה יכול ל

COMANDבורית של כת הדיבאמצעות מער

Online.

אפשרות 2: שימוש בסיסמה (מספר

גישה)

ת הטלפון הנייד עם סמל בחירל¿

: סובב את®Bluetoothברשימת טלפוני 

הבקר ולחץ לאישור. מוצג תפריט הזנה

למפתח סיסמה.

סיסמה היא כל אחד מ�16 צירופי ספרות שאתה

ב להזין את אותובחור בעצמך. אתה חיייכול ל

COMAND Onlineכת צירוף מספרים במער

 (ראה הוראות®Bluetoothובטלפון הנייד תואם 

הפעלה של הטלפון הנייד).

מספר טלפונים ניידים דורשים סיסמה עם

בע ספרות  או יותר.אר

אם ברצונך לאשר מחדש את הטלפון

בחורהנייד לאחר ביטול אישורו, אתה יכול ל

סיסמה אחר עבורו.
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 אינה מזהה את הטלפוןCOMAND Onlineאם 

רות בטיחותבר נובע מהגדהנייד שלך, ייתכן שהד

ה זה, אתה יכולשל הטלפון הנייד שלך. במקר

בדוק אם הטלפון הנייד שלך יכול לאתר אתל

®Bluetoothם התקן . שCOMAND Onlineכת מער

”.MB Bluetooth הוא “COMAND Onlineשל 

במספר טלפונים, לאחר הזנת הסיסמה, אתה

COMAND Onlineבור עם ב לחדש את החיחיי

ת(ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד). אחר

לא ניתן לחבר את הטלפון הנייד.

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Online.

ת תפריט בתפריט הבסיסיכדי לעבור לשור¿

 את הבקר.של הטלפון: החלק 

(חבר התקן): Connect deviceת בחירל¿

סובב ולחץ את הבקר.

.®Bluetoothמוצגת רשימת טלפוני 

(חפש Search via telephoneת בחירל¿

באמצעות הטלפון): סובב ולחץ את הבקר.

מוצגת הודעה.

 בטלפון הנייד;®Bluetoothהתחל את חיפוש ¿

עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

COMAND Onlineבחר את ¿

(MB Bluetooth).בטלפון הנייד 

כאשר תתבקש לעשות זאתאפשרות 1: ¿

הזן את הסיסמה, ראשית בטלפון הנייד

.COMAND Onlineכת ולאחר מכן במער

אשר את הקודים שמוצגיםאפשרות 2: ¿אישור חיצוני

COMAND Onlineכת בטלפון הנייד ובמער

(שיוך פשוט מאובטח).

בשתי האפשרויות תראה את ההודעה

authorize <Device name> Do you want to

ם התקן>?)(האם ברצונך לאשר <ש

.COMAND Onlineכת במער

 (כן), הטלפון הנייד יאושר.Yesאם תבחר ¿

יוצגו ההודעות

toWaiting for <name of B-tooth dev.>
be connected... and Connecting

Bluetooth  profiles..םבור <שממתין לחי

).Bluetoothמתחבר לפרופילי  ההתקן>  ו�

בור מוצלח, תראה את התפריטאם החי

הבסיסי של הטלפון, והטלפון הנייד רשום.

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

התחברות אוטומטית

COMAND Online מחפשת תמיד את הטלפון 

הנייד שחובר.

בצע התחברות לטלפון הניידאם לא ניתן ל

כת מחפשת את הטלפוןשחובר לאחרונה, המער

הנייד שחובר לפניו.

מעבר בין טלפונים ניידים

ת יותר מטלפון נייד אחד, אתה יכולאם אישר

לעבור בין הטלפונים השונים.

ת הטלפון הנייד ברשימת טלפוניבחירל¿

Bluetooth®.סובב ולחץ את הבקר :

מתבצע חיפוש של הטלפון הנייד הנבחר

 ואם®Bluetoothוהוא מחובר אם הוא בטווח 

Bluetooth®.מופעל 

ניתן לחבר רק טלפון נייד אחד בו�זמנית.

ההטלפון הנייד שמחובר כעת מצוין בנקוד
.®Bluetooth ברשימת טלפוני £

אתה יכול לעבור לטלפון נייד אחר רק אם

אין שיחה פעילה.
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ביטול אישור (ביטול רישום) של טלפון נייד

ס בנץ ממליצה על  ביטול אישורמרצד

 ובטלפון הנייד.COMAND Onlineכת במער

ת אישור מאוחר עשוי להיכשל.אחר

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Online.

ת תפריט בתפריט הבסיסילמעבר לשור¿

 את הבקר.של הטלפון: החלק 

 (חבר התקן):Connect deviceת בחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

 עמוד«( Bluetoothמוצגת רשימת טלפוני 

.(471

בחר את הטלפון הנייד הרצוי מרשימת¿

.®Bluetoothטלפוני 

ת סמל רשימה מימין לרשומה:בחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.החלק 

 (בטל אישור):De-authoriseת  בחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצגת הודעה השואלת האם ברצונך

בטל את ההתקן.באמת ל

 (לא): סובב אתNo  (כן) או Yesת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

  (כן) ההתקן יימחקYesאם תבחר 

.®Bluetoothמרשימת טלפוני 

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

לפני ביטול אישור של טלפון נייד מחק גם

 מרשימתMB Bluetoothם ההתקן את ש

Bluetooth®.של הטלפון הנייד שלך 

בוריםהצגת פרטי חי

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Online.

ת תפריט בתפריט הבסיסילמעבר לשור¿

 את הבקר.של הטלפון: החלק 

(חבר התקן): Connect deviceת בחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

®Bluetooth. מוצגת רשימת טלפוני 

בחר את הטלפון הנייד הרצוי מרשימת¿

.®Bluetoothטלפוני 

ת סמל רשימה מימין לרשומה:בחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.החלק 

 (פרטים): סובב ולחץ אתDetailsת בחירל¿

הבקר.

ע לטלפון הנייד הנבחרהמידע הבא בנוג

יוצג:

®Bluetoothם ש£

®Bluetoothכתובת £

מצב זמינות (מוצג לאחר חיפוש חדש)£

מצב אישור£

את  החלק :ת תצוגת פירוטלסגיר¿

הבקר.
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)®Bluetoothהתפריט הבסיסי של טלפון (ממשק 

איור של לוח מקשי טלפון (הלחצן המופעל מודגש)

COMANDלהצגת ספר טלפונים של 

סרגל תווים

ם מפעיל הרשת הסלולרית (תלוי במכשיר הטלפון המחובר)ש

עוצמת קליטה אות רשת של הטלפון הנייד 

 או ת סמל שפופר

 של הטלפון הנייד המחובר כעת®Bluetoothם ש

.לחץ על לחצן ¿

התפריט הבסיסי של הטלפון מופיע בעת שהטלפון הנייד המחובר מוכן לשימוש.

 מוצגות בהתאם לטלפון הנייד המחובר. ו � תצוגות 

 יכולה להשתנות, בהתאם לטלפון הנייד המחובר.תצוגה 

 מציגות את עוצמת הקליטה הנוכחית של הרשת של הטלפון הנייד. אם כל הקוויםהעמודות 
מלאים יש קליטה אופטימלית.

אם לא מוצגות עמודות, הקליטה היא חלשה מאוד או לא קיימת.

אם לא מוצגות עמודות ורק סמל האנטנה מוצג, הקליטה חלשה מאוד או לא קיימת.

. לא או ת ת מראה האם השיחה פעילה/מחוברסמל השפופר

הצגת הודעות בתפריט הבסיסי של הטלפון

(פרופיל גישה להודעות) פריט התפריט Bluetooth® MA תומך בפרופיל ®Bluetoothרק אם טלפון 
ת פריט התפריט מופיעבת להיות מושלמת. אחר חיי®Bluetoothת הודעות מטלפון זמין. הורד 

 עמוד 490).«באפור. מידע נוסף על הודעות מלל ודוא“ל (

ת מצב. הסמל נעלםמוצג בשור אם יש לך הודעות מלל או דוא“ל שלא נקראו, סמל הדואר 
 מוצג כאשר הזיכרון מלא. הסמל נעלםכאשר אתה קורא את הודעות המלל או דוא“ל. הסמל 

אחת.כאשר אתה מוחק לפחות הודעה 

)®Bluetoothהתפריט הבסיסי של טלפון (ממשק 

תצוגות התפריט הבסיסי
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להיות מוצגת. כעת תוכל לחבר את הטלפון הנייד

 עמוד 471).«(שלך 

Ready  (לא) מוצגת שוב ההודעהNoאם תבחר 
for SAP telephony....ת טלפון (מוכן לתקשור

SAP.(

 (פרופיל®Bluetoothהפעלה ללא מודול טלפון 

SAP(

 מופעלת.®Bluetoothת טלפון תקשור

COMAND Online תחפש את שני הטלפונים 

האחרונים שחוברו באמצעות ממשק

Bluetooth®אם אחד הטלפונים נמצא, מוצג .

תהתפריט הבסיסי של הטלפון לתקשור

Bluetooth® )» .(476 אם אף אחד עמוד 

Readyמהטלפונים הניידים אינו נמצא, ההודעה  
for Bluetooth telephony...ת  (מוכן לתקשור

) ממשיכה להיות מוצגת. כעתBluetoothטלפון 

 עמוד«(תוכל לחבר את הטלפון הנייד שלך 

.(471

מעבר בין מצבי טלפון

כבך מצויד באופציית מודול טלפון נתוניםאם ר

), אתה יכול לעבורSAP (פרופיל ®Bluetoothעם 

בין מצבי טלפון.

ת טלפוניתאתה יכול לשנות את מצב תקשור

ת באמצעות בחיר®Bluetoothברשימת טלפוני 

.SAP או טלפון ®Bluetoothטלפון 

 עמוד 471).«(קרא לרשימת הטלפונים ¿

ת הטלפון הנייד עם הבקר: סובבבחירל¿

ולחץ על הבקר.

טלפונים ניידים: SAPת טלפונית תקשור

המחוברים למודול טלפון נתונים אופציונלי

) מוצגיםSAP (פרופיל ®Bluetoothעם 

תברשימת הטלפונים תחת הכותר

Telephone of the SAP module

ת טלפון). בבחירSAP(טלפונים של מודול 

SAPת טלפונית  אתה עובר לתקשורSAP.

הפעלה ושינוי מצבי הפעלת

ת טלפוניתתקשור

הסקיר

COMAND Onlineת מפעילה את מצב התקשור

®Bluetoothהטלפונית ללא קשר אם מודול טלפון 

בת או לא. נמצא בתוש SAP)(פרופיל 

) מוכנסSAP (פרופיל ®Bluetoothאם מודול טלפון 

 מפעילה מיד מצבCOMAND Onlineבת, לתוש

.®Bluetoothך ממשק רת טלפונית דתקשור

 (פרופיל®Bluetoothהפעלה עם מודול טלפון 

SAPבת) בתוש

)SAP (פרופיל ®Bluetoothאם מודול טלפון 

 מפעילה מיד מצבCOMAND Onlineמוכנס, 

.SAPת טלפונית תקשור

ב להגדיר את מודול טלפוןאתה חיי

Bluetooth® פרופיל)SAPלפני השימוש (

COMAND Onlineכת שמערהראשון כדי

 עמוד 472).«(תזהה אותו 

®Bluetoothאם טלפון נייד מחובר למודול טלפון 

 …) מוצגת ההודעה מודול טלפוןSAP(פרופיל 

Ready for SAP telephonyת (מוכן לתקשור

). כשתי דקות לאחר הפעלתSAPטלפון 

COMAND Onlineהודעה מופיעה השואלת ,

ת טלפוןהאם ברצונך להפעיל תקשור

Bluetooth®.

 (כן) תוצג ההודעהYesת אם אתה מאשר בבחיר

Ready  for Bluetooth telephony....מוכן) 

Bluetooth  COMAND Online.ת טלפוןלתקשור

תחפש את שני הטלפונים האחרונים שחוברו

 אם אחד®Bluetooth.באמצעות ממשק 

הטלפונים נמצא, מוצג התפריט הבסיסי של

 עמוד Bluetooth® )».(476ת הטלפון לתקשור

אם אף אחד מהטלפונים הניידים אינו נמצא

...Ready  for Bluetooth telephonyההודעה 
) ממשיכהBluetoothת טלפון (מוכן לתקשור
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לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון: לחץ¿

 פעם אחת או יותר.על לחצן 

ת תפריט בתפריט הבסיסי: החלקעבור לשור¿

 את הבקר.

(חבר התקן): Connect deviceת בחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ת טלפון מאושר מהרשימה סובב אתבחירל¿

הבקר.

ת סמל הרשימה מימין לרשומה:בחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.החלק 

  (עוצמתReception volumeת בחירל¿

 (עוצמתTransmission volumeקליטה) או 

שידור): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

רות עוצמה: סובב את הבקר.ת הגדבחירל¿

רות: לחץ או החלק ת סרגל הגדלסגיר¿

את הבקר.

גויות יכולות להיות להן השפעהרות שהגד

על איכות השיחות.

  עוצמת קליטה ושידור

כאשר הטלפון הנייד אושר, אתה יכול להגדיר

רות עוצמה אופטימלית של שידור וקליטה.הגד

רות הטובות ביותר לטלפון הניידלמציאת ההגד

סכז שירות מורשה מרצדשלך צור קשר עם מר

//:httpמטעם כלמוביל בע“מ או בקר באתר: 

www.mercedes-benz.com/connect.....

 הפעלת הטלפון

שיחות נכנסות

בלת שיחהק

בל): לחץ על הבקר. (קAccept ת בחירל¿

או

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

בל שיחות באמצעותבחור לקאתה יכול ל

LINGUATRONICה קולית באמצעות פקוד

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

בלת את השיחה, אתה יכול להשתמשכאשר קי

בורית.במצב די

 עמוד 377)«(ניתן לכוון את עוצמת השמע 

«( פעולות אחרות במהלך שיחה בצעיכול ל

עמוד 480).

אם מספר הטלפון של המתקשר מועבר, הוא

מופיע בתצוגה.

ם המתקשר בספראם ישנה רשומה עם ש

הטלפונים, שמו יוצג.

 (לאUNKNOWNאם מספר הטלפון אינו מועבר, 

ידוע) מוצג בתצוגה.

בל שיחה כפי שמתואר לעילאתה יכול לק

בעת שתפקוד ראשי מופעל באמצעות

COMANDבלת את השיחה, . לאחר שקי

ת למצב טלפון. לאחרהתצוגה עובר

שהשיחה מסתיימת, תראה שוב את

ם.התצוגה של התפקוד הראשי הקוד
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התצוגה לא תעבור לתצוגת טלפון אם אתה:

-LINGUAבל את השיחה באמצעות מק£

TRONIC.(ראה הוראות הפעלה נפרדות)  

בגלגל בל שיחה באמצעות לחצן מק£
ב תפקודי.ההגה הר

חיית שיחהד

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

ביצוע שיחה

שימוש בלוח מקשי הספרות

קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון¿
 עמוד 476).«(

הקש את הספרות באמצעות לוח המקשים.¿

עת באחד המספרים, הלחצןמיד לאחר שנג
מודגש בתצוגה.

 לחץ על לחצן ביצוע השיחה:ל¿
 או בגלגל ההגהCOMAND Onlineכת במער

ב תפקודי.הר

שימוש בתפריט הבסיס של הטלפון

קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון¿
 עמוד 476).«(

ת כל המספרים זה אחר זה: סובב אתבחירל¿
הבקר ולחץ בכל פעם.

חיוג מספר:

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

חיוג חוזר

קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון¿
 עמוד 476).«(

מרשימת התווים: סובב את ת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור, או

אם תפריט הבסיס של הטלפון מוצג, לחץ¿
.COMAND Onlineכת במער על לחצן 

רשימת המספרים שחויגו מופיעה.

המספרים שחויגו לאחרונה נמצאים למעלה.

ת שיחה: סובב את הבקר.בחירל¿

ביצוע שיחה: לחץ על הבקר.ל¿

ב תפקודי, עייןלחיוג באמצעות גלגל ההגה הר
בספר הנהג.

שימוש ברשימת שיחות או ספר טלפונים של
COMAND

«פתח את רשימת השיחות ובחר רשומה (¿

עמוד 487).
או

  ובחרCOMANDקרא לספר הטלפונים של ¿
 עמוד 483).«רשומה (

ביצוע שיחה: לחץ על הבקר או לחצן ל¿

ביצוע שיחה באמצעות גלגל ההגהת ולבחירל
ב תפקודי, עיין בספר הנהג.הר

ביצוער מראש לשימוש בחיוג מהיר מוגד
שיחה

אתה יכול לשמור רשומות מספר הטלפונים
ברשימת חיוג מהיר ולקרוא להם באמצעות

 עמוד 489).«מספרי חיוג מהיר (

אפשרות 1:

לחץ על מקשי הספרות למשך למעלה¿
משתי שניות.

התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את
ה. מתבצע חיוג.הרשומה שנבחר

אפשרות 2:

ה מסרגל הספרות בתפריטת ספרבחירל¿
הבסיסי של הטלפון: סובב את הבקר.

לחץ על מקשי הספרות למשך למעלה¿
משתי שניות.

התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את הרשומה
ה. מתבצע חיוג.שנבחר

אפשרות 3:

קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון¿
 עמוד 476).«(

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.
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(רשימות שיחות): סובב Call listsת בחירל¿

ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט

(רשימה חיוג Speed dial preset listבחר ¿

ת מראש). רשימת חיוג מהיררמהיר מוגד

מוצגת.

ר מראש.בחר מספר מוגד¿

התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את

ת. מתבצע חיוג.הרשומה הנבחר

תפקודים זמינים במהלך שיחה

הסקיר

נמען השיחה

 סמל שיחת טלפון פעילה

 סיום שיחה

 עמוד 480)«(בוי המיקרופון הפעלה/כי

  (לא אפשרי בכל הטלפוניםDTMF שליחת 

 עמוד 480)«(הניידים) 

 Sends a call to the rearת שיחה(העבר

לאחור)

בוריתבוי המיקרופון של הדיהפעלה/כי

תפקוד זה זמין גם במהלך שיחה פעילה.¿

 עמוד«קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון (¿
.(476

בוי:כי

את ת תפריט: החלק  למעבר לשור¿
הבקר.

(מיקרופון כבוי): Microphone off תבחירל¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

אם המיקרופון כבוי, בתצוגה יופיע הסמל 
The Microphone is offוההודעה 

(המיקרופון כבוי) תופיע למשך זמן קצר.

הפעלה:

 (מיקרופון פועל).Microphone onבחר ¿

The Microphone נעלם. ההודעה הסמל 
is on(המיקרופון פועל) תופיע למשך זמן  
קצר.

DTMFשליחת צלילי 

התכונה אינה נתמכת בכל הטלפונים הניידים.

בונים או בהתקנים אחריםניתן לשלוט במשי
, לדוגמה לתפקודיDTMFבאמצעות צלילי 

חוק.שליטה מר

אם אתה רוצה להאזין, לדוגמה, להודעות¿
בון שלך, בחר את המספר התואם.במשי

שידור תווים בודדים:

בון, בחר אתבור למשילאחר שקיים חי¿
בובהתווים הרצויים בסרגל התווים: בסי

ולחיצה על הבקר בכל פעם.

או

לחץ על המקש התואם בלוח מקשי ספרות¿
.COMAND Onlineשל 

ר מיד.כל תו שנבחר ישוד

 ניתנים גם לשידור באמצעותDTMFצלילי 
LINGUATRONICראה הוראות הפעלה ,

נפרדות.

ביצוע שיחה מתא הנוסעים האחורי
תםוהחזר

בכת הבידור למושבצע שיחה ממעראתה יכול ל
מקוליםת באמצעות הרהאחורי. השיחה מועבר

האחוריים והמיקרופון האחורי.

 את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 (שלחSends call to the rearת בחירל¿

שיחה לאחור): סובב ולחץ על הבקר.
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ת התפריט התחתונה, נראית כעתבשור
מת (שיחה לקדCall to front האפשרות

כב).הר

כב:מת הרת שיחה לקדהחזר

כב).מת הר (שיחה לקדCall to frontבחר ¿

שיחה עם מספר משתתפים

בלת שיחה ממתינהחייה או קד

במפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד חיי
לתמוך ולהפעיל את תפקוד שיחה ממתינה.

בשימוש, התנהגותבהתאם לטלפון הנייד ש
בלת שיחה.כת תשתנה בעת קהמער

בלת שיחה נוספת,אם אתה במהלך שיחה ומתק
חלון חדש ייפתח בתצוגה. יישמע גם צליל. אתה

חות את השיחה.בל או לדיכול לק

חייה:ד

חה): סובב את הבקר(דReject ת בחירל¿
ולחץ לאישור.

או

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

בלה:ק

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

בלת השיחהכת לאחר קהתנהגות המער
הנכנסת תלויה בטלפון הנייד שלך.

הטלפון הנייד תומך התפקוד שיחה ממתינה£
) כאשר:®Bluetooth(באמצעות 

מת מוחזקת. אתההשיחה הפעילה הקוד
יכול לעבור בין שתי השיחות (שיחה

.)184 דומע «(ממתינה) 

הטלפון הנייד אינו תומך התפקוד שיחה£
) כאשר:®Bluetoothממתינה (באמצעות 

מת מסתיימת.השיחה הפעילה הקוד

בל שיחהה שאתה מקבר נכון גם במקרהד
  (ראהLINGUATRONICממתינה באמצעות  

הוראות הפעלה נפרדות).

בל שיחהאם אתה מקתקף בשני המקרים: 
ממתינה באמצעות הטלפון הנייד, השיחה

ת לממתינה. יש לך שתי שיחותהפעילה עובר
בלת אחרונה היא הפעילה.והשיחה שקי

  משתנה. אם אתה ממשיךCOMANDתצוגת 
להפעיל תפקודים באמצעות הטלפון הנייד,

 יכולה להיות שונה מזוCOMAND Onlineתצוגת 
של הטלפון הנייד.

ביצוע שיחה שנייה

בצעבות להתמלא, כדי לרישות הבאות חייהד
ם אחר.שיחה נוספת תוך כדי שיחה עם אד

מת להמתנה.ה את השיחה הקודהפעולה מעביר

בת לתמוך בתפקוד זה.הרשת הסלולרית חיי£

בצע שיחהב לאפשר לך להטלפון הנייד חיי£
.®Bluetoothנוספת באמצעות 

בות להיות מופעלותרות התואמות חייההגד£
בטלפון הנייד.

ביצוע שיחה נוספת

 סובב ולחץ על הבקר.:ת בחירל¿

או

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Online.

הזן את מספר הטלפון:¿

 עמוד 479).«ידנית (£

.)384 דומע «( םינופלטה רפס תועצמאב£

 עמוד 487).«באמצעות יומן שיחות (£

 עמוד 490).«באמצעות חיוג מהיר (£

S-467-515 comand  17/06/14, 9:18 PM481



עניינים לפי  א�ב

טלפון482

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

שיחה ממתינה

אתה יכול לעבור הלוך ושוב בין השיחות
באמצעות תפקוד זה. התפקוד זמין אם הטלפון
הנייד שלך תומך בתפקוד מעבר בין שיחות

).®Bluetooth(באמצעות 

אתה יכול להשתמש בתפקוד אם אתה עונה

לשיחה שנייה או מבצע שיחה שנייה. שתי

השיחות מסומנות 1 או 2. השיחה הפעילה

מודגשת.

 סובב ולחץ את הבקר.:או  ת בחירל¿

או

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

השיחה הממתינה הופכת פעילה.

COMANDכת במער לחץ על לחצן ¿

Onlineב תפקודי. או בגלגל ההגה הר

מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך

בהמתנה.להמשיך את השיחה ש

 (המשך).Continueלחץ על ¿

השיחה בהמתנה הופכת פעילה. אם אתה

 (נתק), השיחה הממתינהHang up בוחר

מסתיימת.

במספר טלפונים ניידים, השיחה הממתינה
מופעלת מיד לאחר שהשיחה הפעילה

מסתיימת.

השיחת ועיד

אתה יכול לחבר שיחות (פעילה ובהמתנה)
בר מאפשר. הדCOMAND Onlineבאמצעות 

למספר מתקשרים לשמוע זה את זה ולשוחח
זה עם זה.

 עמוד 481).«בצע שיחה שנייה (¿

 אתלמעבר לסרגל תפריט: החלק  ¿
הבקר.

ה): סובב (שיחת ועידConferenceת בחירל¿
ולחץ את הבקר.

ה.המשתתף החדש נכלל בשיחת הוועיד

ת שיחההעבר

בורית לטלפון ניידמדי

אם אתה רוצה להמשיך לשוחח במצב פרטי

חיים בטלפוןבצע את הצעדים ההכררש לתיד

הנייד (ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד).

בוריתמטלפון נייד לדי

אם אתה רוצה להמשיך את השיחה באמצעות

COMAND Onlineבצע את הצעדיםרש ל תיד

חיים בטלפון הנייד (ראה הוראות הפעלהההכר

של הטלפון הנייד).

  שימוש בספר טלפונים

מההקד

ספר הטלפונים מציג את השמות ומספרי

הטלפון של כל רשומות פנקס הכתובות שנשמרו

. אם רשומתCOMANDבפנקס הכתובות של 

פנקס כתובות אינה כוללת מספר טלפון, היא

לא תופיע בספר הטלפונים.

 (שיחת חירוםMB emergency callהרשומות 

(התקשרות MB contactס בנץ) ו� מרצד

ס בנץ) מוצגות במיקום הראשון והשני.למרצד

ת למספר חירום פרטי שלשיחת החירום מועבר

. עמוד 513)«(ס בנץ הזמין באירופה מרצד

ת קשר עם קו ליצירMB contactהשתמש ב� 

 עמוד 512).«(ס בנץ השירות של מרצד

ספר  הטלפונים של הטלפון הנייד מורד

 בעתCOMAND Onlineכת אוטומטית למער

ת מחדל). אתה יכולת בריררהתחברות (הגד

 עמוד 501).«(ה האוטומטית לנטרל את ההורד

בספר הטלפונים אתה יכול:

 עמוד 485)«(לשמור מספר טלפון £

 עמוד 483)«(לחפש רשומות £

 עמוד 484)«(למחוק רשומות £

 עמוד 501)«(בא אנשי קשר ליי£

 עמוד 502)«(למחוק אנשי קשר £

 עמוד 502)«(בל כרטיסי ביקור וירטואליים לק£
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ספר הטלפונים וכרטיסי הביקור נשמרים

 אפילו אםCOMAND Onlineכת במער

COMAND Onlineכת אתה משתמש במער

עם טלפון נייד אחר. ניתן לראות את

בה זאת,הרשומות ללא טלפון נייד. מסי

עליך למחוק את כל הרשומות של ספר

כב.ת הרהטלפונים לפני מכיר

קריאה לספר הטלפונים

פתיחת ספר הטלפונים

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון:¿

  פעם אחת או יותר.לחץ על לחצן 

ם) מהתפריט הבסיס (שNameת בחיר ל¿

של הטלפון: סובב את הבקר ולחץ לאישור.

אם ספר הטלפונים מכיל רשומות, הן

ר אלפביתי. סרגל התוויםדתוצגנה בס

בתחתית התצוגה פעיל.

הזן את התו באמצעות סרגל התווים

 עמוד 381).«(

אתה יכול גם לקרוא לספר הטלפונים

ב תפקודי, עייןבאמצעות גלגל ההגה הר

בהוראות בספר הנהג.

ת ספר הטלפוניםסגיר

 מסרגל התווים: סובב את הבקרבחר ¿

ולחץ לאישור.

או

. לחץ על לחצן ¿

חיפוש רשומה בספר הטלפונים

חיפוש באמצעות סרגל התווים

אתה קובע את האות הראשונה של הרשומה

שאתה מחפש עם התו הראשון שאתה מזין.

ת תווים: סובב את הבקר ולחץבחירל¿

לאישור.

הרשומה הראשונה ברשימה המתחילה

באות שהזנת מודגשת. אם ישנן מספר

רשומות, התו השונה הבא מוצג. לדוגמה

,Christine  ו� Christelעם רשומות כגון 

ה זההאותיות הראשונות זהות. במקר

.I  ל� Eה בין תוצע לך בחיר

ת סמליםסקיר

ברהססמל

רשומת פנקס כתובות שהוזנה

COMANDושונתה באמצעות 

Online.

איש קשר מיובא שנשמר בספר

הטלפונים.

רשומת ספר טלפונים עם תווית

קולית

לרשומות אלו יש גם תוויות קוליות

משויכות. תוויות קוליות אפשריות

LINGUATRONICכב עם בכלי ר

(ראה הוראות הפעלה נפרדות).

איש קשר שהורד מטלפון נייד

SDרשומה שיובאה מכרטיס זיכרון 

USBאו התקן 

רשומה שיובאה באמצעות ממשק

Bluetooth®
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בחר את התווים של הרשומה שאתה¿

מחפש זה אחר הזה, בלחיצה ולאישור כל

פעם באמצעות הבקר.

COMAND Onlineה, ה ברורכאשר הבחיר

ה.ת אוטומטית לרשימת הבחירעובר

  את הבקרלהשלמת החיפוש החלק  ¿

שוב ושוב או לחץ והחזק עד שסרגל

התווים נעלם.

ה מופיעה.רשימת הבחיר

 עמוד 381).«(למידע על הזנת תווים 

חיפוש עם לוח מקשי ספרות

בוע את האות הראשונה שלאתה יכול לק

הרשומה שאתה מחפש עם התו הראשון

שאתה מזין.

לחץ על מקשי הספרות התואמים ברצף¿

מהיר.

מידע נוסף על הזנת תווים באמצעות לוח

 עמוד 381).«(ה) מקשי הספרות (הזנה ישיר

ישירות מרשימה

אתה יכול לעבור לרשימה בכל עת במהלך

הזנת תווים.

  את הבקר שוב ושוב או לחץהחלק  ¿

והחזק עד שסרגל התווים נעלם.

או

 סובב את הבקר ולחץ לאישור.:ת בחירל¿

בחר רשומה: סובב ולחץ על הבקר.¿

 מציין שהרשומה מכילה יותרהסמל 

ממספר טלפון אחד.

ת רשומה מספר הטלפונים עם סמלבחירל¿

:  סובב את הבקר ולחץ לאישור.

 משתנהתת הרשומות מוצגות. הסמל 

.ל� 

ת תת רשומה: סובב את הבקר ולחץבחירל¿

לאישור.

ה לספר הטלפונים עם סרגל תווים:חזר

.לחץ על לחצן ¿

ב תפקודישימוש בגלגל הגה ר

חייג מספר הטלפונים;  ראה הוראות הפעלה¿

נפרדות בספר הנהג.

הצגת פרטי הרשומה

ה: סובב אתת רשומה מרשימת בחירבחירל¿

הבקר.

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.

 (פרטים): סובב ולחץ עלDetailsת בחירל¿

הבקר.

התצוגה המפורטת מוצגת.

ת התצוגה המפורטת:סגיר

 את הבקר עד שהרשומה שובהחלק ¿

מודגשת.

או

.לחץ על לחצן ¿

מחיקת רשומה מספר הטלפונים

אם רשומה מכילה רק מספרי טלפון, היא

נמחקת מספר הטלפונים ומפנקס הכתובות.

אם היא מכילה מידע נוסף, כגון יעד ניווט,
תהרשומה נמחקת מספר הטלפונים, אך נשאר

בפנקס הכתובות.
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ה: סובב אתת רשומה מרשימת בחירבחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.

 (מחק): סובב את הבקרDeleteת בחירל¿
ולחץ לאישור.

מופיעה הודעה השואלת האם למחוק את
הרשימה.

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר.

(כן), הרשומה נמחקתYesת אם בחר
בהתאם לכללים שתוארו לעיל.

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

ת רשומה חדשה בספר הטלפוניםיציר

 את הבקר שוב ושוב בספרהחלק ¿
ה מופיעה.הטלפונים עד שרשימת הבחיר

ת סמל הרשימה מימין לרשימתבחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור. ה: החלק בחיר

 (רשומה חדשה): סובבNew entry תבחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

Homeת קטגוריה של מספר, לדוגמה בחירל¿
(בית): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

Mobileת קטגוריה של טלפון, לדוגמה בחירל¿
(נייד): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ף, הוא מוצג בראשת מספר כמועדאם בחר
הרשימה ומודגש.

ף): סובב ולחץ על (מועדPreferredת בחירל¿
הבקר.

 (המשך): סובב אתContinueת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

תפריט ההזנה עם שדות נתונים מוצג.

ה נתונים נבחר עם סמן שד

 סרגל תווים

 עמוד 381).«הזנת תו (¿

ת רשומה:שמיר

מרשימת התווים: סובב את ת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

ת בספר הטלפונים ובפנקסהרשומה נוצר
הכתובות.

הוספה לרשומת ספר טלפונים

אתה יכול להוסיף מספרי טלפון לרשומת ספר
טלפונים קיימת.

ה: סובבת רשומה מרשימת הבחירבחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.

’ (הוסף מס.Add telephone noת בחירל¿
טלפון): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

Homeת קטגוריה של מספר, לדוגמה בחירל¿
(בית): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

Mobileת קטגוריה של טלפון, לדוגמה בחירל¿
(נייד): סובב את הבקר ולחץ לאישור.
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ף, הוא מוצג בראשת מספר כמועדאם בחר 
הרשימה ומודגש. אתה יכול לקרוא למספר

ף באמצעות לחיצה עלהמסומן כמועד

 פעמיים.הלחצן 

ף): סובב ולחץ (מועדPreferredת בחירל¿

על הבקר.

 (המשך): סובב אתContinueת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

COMAND Online ת את המידע שומר

עבור הרשומה בקטגוריית המספר

ת, הודעה תוצג. אתה יכול אזהנבחר

בחור האם לכתוב על המספרים הקיימים.ל

 (לא): סובב אתNo  (כן) או Yesת בחירל¿

הבקר או לחץ עליו.

ה  (כן), תופיע רשימת בחירYesת אם בחר

הכוללת את חמשת המספרים הקיימים.

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

בה על מספר: סובב אתת כתיבחירל¿

הבקר ולחץ לאישור. מופיע תפריט הזנה.

ה הנתונים להזנת מספר טלפון חדששד

מודגש.

 עמוד«(הזן תווים ושמור את הרשומה ¿

.(381

ת מספר טלפון כמספר לחיוג מהירשמיר

אתה יכול לשייך חיוג מהיר למספר קיים.

ה: סובבת רשומה מרשימת בחירבחירל¿

את הבקר ולחץ לאישור.

ת מספר טלפון: סובב את הבקר.בחירל¿

ת סמל רשימה מימין לרשומה:בחירל¿

  את הבקר ולחץ לאישור.החלק  

 (חיוג מהיר): סובבSpeed dialת בחירל¿

את הבקר ולחץ לאישור

אתה יכול לשמור מספר באחד ממספרי

 עמוד 489).«(חיוג מהיר 

  שימוש ברשימת שיחות

מההקד

COMAND Onlineבעת ביצוע שיחות באמצעות 

שיחות נכנסות ויוצאות (כולל שיחות שלא נענו)
נשמרות ברשימות נפרדות. רשימות שיחות אינן

כתזמינות אלא אם טלפון נייד מחובר למער
COMAND Online.

COMAND Online  תומכת בפרופיל Bluetooth®

). התנהגותPBAPלגישה לספר הטלפונים (
כת משתנה בהתאם לטלפון:המער

®Bluetooth עם פרופיל ®Bluetoothטלפון £

PBAP:

רשימות השיחות מורדות אוטומטית
COMAND Onlineמהטלפון הנייד באמצעות 

כתמיד לאחר שהטלפון הנייד מחובר למער
COMAND Online.

®Bluetooth ללא פרופיל ®Bluetoothטלפון £

PBAP:

רשימות השיחות נוצרות ומוצגות ונשמרות
.COMAND Onlineכת במער

®Bluetooth ללא פרופיל ®Bluetoothבטלפוני 

PBAPכת, רשימות השיחות במער
COMAND Onlineאינן מסונכרנות עם אלו 

של הטלפון הנייד. שיחות אלו יכולות להיות
רשומות או לא בטלפון הנייד, תלוי בדגם.

אם לא נבחר טלפון נייד, אז פריט התפריט
Call lists(רשימות שיחות) מוצג באפור ולא 

ה. אם אתה מחבר טלפון נייד אחרבחירניתן ל
COMAND Onlineכת ם שחובר למערמהקוד

מות יימחקורשימות השיחות הזמינות הקוד
אוטומטית. רשימות השיחות יהיו עדיין

זמינות בטלפון עצמו.

ה אף רשימה לא שמרCOMAND Onlineאם 
בחור פריטימהטלפון המחובר, אינך יכול ל

בלובוצעו או יתקתפריט תואמים עד שי
שיחות.

COMANDהצגת שיחות שלא נענו בתצוגת 

אינה נתמכת בכל הטלפונים הניידים.
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ת רשומהפתיחת רשימת שיחות ובחיר

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון: לחץ¿
 פעם אחת או יותר.על לחצן 

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 (רשימות שיחות): סובבCall listsת בחירל¿
ולחץ על הבקר.

Selected (הוזן) או Enteredת בחירל¿
(נבחר): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

הרשימה התואמת מופיעה.

דוגמה: רשימה של מספרי טלפון נבחרים

תאריך ושעה (אם זמין)

 מספר טלפון של רשומות וסמלים מודגשים

 לקריאה לאפשרויות

ת הרשימהלסגיר 

אתה יכול לקרוא לרשימה של שיחות שחויגו
 בעתבאמצעות לחיצה על לחצן 

שהתפריט הבסיסי של הטלפון מוצג.
ה זה, הרשימה תציג רק שמות אובמקר

מספרי טלפון.

ת רשומה: סובב את הבקר.בחירל¿

לחיוג מספר טלפון: לחץ על הבקר.¿

משמאל לרשימה: החלק  ת בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

או

.לחץ על לחצן ¿

ת.הרשימה נסגר

הצגת פרטי רשומה מהרשימה

COMAND Onlineיכולה גם להציג את הרשומה 
ת במלואה.המקוצר

ה רשומה מהרשימה: סובב את הבקר.בחירל¿

את ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

 (פרטים): סובב ולחץ אתDetailsת בחירל¿
הבקר.

התצוגה המפורטת תוצג.

 את הבקר ה לרשימה: החלק לחזר¿
שוב ושוב עד שהרשימה מודגשת.

ת מספר טלפוןשמיר

אפשרויות אחסון

ם שאינו בספר הטלפונים,לשיחות נכנסות מאד
COMAND Onlineמציגה את מספר הטלפון 

כרשומה חדשה בפנקס הכתובות או מוסיפה
אותו לרשומה קיימת.

רשומת פנקס כתובות חדשה

 עמוד«פתח רשימת שיחה ובחר רשומה (¿
.(487

ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

 (שמור): סובב את הבקרSaveת בחירל¿
ולחץ לאישור.

 (רשומה חדשה).New Entryבחר ¿

בחור את הקטגוריהיוצג תפריט ממנו תוכל ל
של מספר הטלפון.
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ה נתונים נבחר עם סמןשד 

 מספר טלפון וסמל לקטגוריית טלפון מוזנת
באופן אוטומטי

 סרגל תווים

הוספת מידע לרשומת פנקס כתובות

«פתח את רשימת השיחות ובחר רשומה (¿

עמוד 487).

את ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

 (שמור): סובב ולחץ אתSaveת בחירל¿
הבקר.

. (הוסף מספרAdd telephone noבחר ¿
טלפון).

 (בית).Homeבחר קטגוריית מספר, לדוגמה ¿

Mobileבחר קטגוריה של טלפון, לדוגמה ¿
(נייד).

 (בית).Homeבחר קטגוריית מספר, לדוגמה ¿

Mobileבחר קטגוריה של טלפון, לדוגמה ¿
(נייד).

.£ת מסומנת ב� הקטגוריה הנבחר

ף הוא יופיע בראשאם סימנת מספר כמועד
הרשימה ויודגש.

ף): סובב ולחץ על (מועדPreferredת בחירל¿
הבקר.

 (המשך).Continueת בחירל¿

תפריט ההזנה עם שדות נתונים מוצג.¿

ה הנתונים למספר הטלפונים ממולאשד
באופן אוטומטי.

 (המשך).Continueבחר ¿

מוצג תפריט החיפוש לרשומות פנקס
הכתובות.

 עמוד«חפש את הרשומה המבוקשת (¿
.(483

לחץ על הבקר לאחר שסיימת את החיפוש.¿

COMAND Onlineתשמור את הנתונים אם 
ישנם פחות מחמישה מספרים משויכים
לרשומה שאתה מחפש בקטגוריית המספר

ת.הנבחר

תוצג הודעה על כך.

אם חמישה מספרים שמורים לרשומה
שאתה מחפש, תופיע הודעה השואלת האם

למחוק את אחד המספרים.

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

ה (כן) מוצגת רשימת בחירYesאם תבחר 
עם חמישה מספרים קיימים.

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

בחר מספר שיימחק מהרשימה.¿

 COMAND Online כותבת על המספר
הנבחר.

מחיקת כל רשימות שיחות

רשימות שיחות שנוצרו ונוהלו באמצעות
COMAND Onlineניתנות למחיקה באמצעות 
COMAND Online.

כתאתה יכול למחוק את רשימות השיחות ממער
COMAND Onlineשהורדו באמצעות טלפון 

Bluetooth® התומך בפרופיל Bluetooth® PBAP.

ת תפריט בתפריט בסיסי:למעבר משור¿
 את הבקר.החלק 

 (רשימת שיחות): סובבCall listת בחירל¿
ולחץ על הבקר.

 (מחק רשימותDelete call listsבחר ¿
שיחות).

תוצג הודעה השואלת האם ברצונך למחוק
את כל רשימות השיחות.

 (לא).No  (כן) או Yesבחר ¿
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תפריט חיוג מהיר

ה מספרי חיוג מהיראתה יכול לשייך עשר
רים מראש (0 עד 9) ברשימת חיוג מהיר.מוגד

ישנן שתי אפשרויות לפעולה זו.

אפשרות 1:

חפש רשומת ספר טלפונים בספר טלפונים¿
 עמוד 483).«(

אם לרשומה יש כמה מספרי טלפונים, בחר¿
בוב הבקר.את המספר הרצוי באמצעות סי

את ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

(חיוג מהיר): סובב ולחץ Speed dialת בחירל¿
את הבקר.

מוצג תפריט.

(שייך Assign speed dial preset תבחירל¿
ה למספר חיוג מהיר): סובב ולחץ עלרהגד

הבקר.

  (כן) רשימות השיחותYesאם תבחר 
יימחקו.

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

אם אתה תבחר רשימות שיחות מהטלפון
הנייד (ראה הוראות הפעלה נפרדות),

COMAND Onlineכן את תצוגת תתעד
רשימת השיחות בפעם הבאה שתתחבר.

מוצגת רשימת חיוג מהר. רשומת ספר
ת נמצאת בראש. מקוםהטלפונים הנבחר

ת חיוג מהיר הפנוי מודגש.רהגד

ת חיוג מהיר.רבחר הגד¿

ת בחיוג מהיררשומת ספר הטלפונים נשמר
ר מראש.המוגד

אפשרות 2:

 עמוד«קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון (¿
.(476

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 (רשימת חיוגSpeed dial preset list בחר¿
ר מראש)מהיר מוגד

מוצגת רשימת חיוג מהיר.

ה ברשימת חיוג מהיר.בחר שור¿

אם אתה בוחר רשומה שכבר קיימת
ברשימת חיוג מהיר, היא תימחק עם

הרשימה החדשה.

 את הבקר.למעבר תפריט החלק ¿

 (שייךAssign speed dial preset בחר¿
ה למספר חיוג מהיר).רהגד

ספר הטלפונים מוצג.

בחר רשומה.¿

.ריהמ גויח רפסמל תכיושמ רהמ גויח תמישר

  שימוש ברשימת חיפוש מהיר

ת רשומהשמיר
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ת חיוג מהיר.רבחר הגד¿

ת בחיוגרשומת ספר הטלפונים נשמר
ר מראש.מהיר המוגד

ביצוער מראש לשימוש בחיוג מהיר מוגד
שיחה

רשימת חיוג מהיר מכילה רשומות ספר
 עמוד 489).«טלפונים שמורות (

אפשרות 1:

לחץ אחד מקשי הספרות למשך יותר¿
משתי שניות.

התפריט הבסיסי של הטלפון מציג
ת. מתבצע תהליך חיוג.הרשומה הנבחר

אפשרות 2:

«קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון (¿

עמוד 476).

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

(רשימות שיחות): סובב Call listsבחר ¿
ולחץ על הבקר.

 (רשימת Speed dial preset listבחר ¿
ר מראש).חיוג מהיר מוגד

מוצגת רשימת חיוג מהיר.

ר מראש.בחר מספר מוגד¿

התפריט הבסיס של הטלפון מציג את
ת. מתבצע תהליך חיוג.הרשומה הנבחר

ר מראשמחיקת חיוג מהיר מוגד

ר מראש בודד:מחיקת חיוג מהיר מוגד

ת רשומה: סובב את הבקר.בחירל¿

 את הבקר.למעבר לתפריט: החלק ¿

 (מחקDelete speed dial presetת בחירל¿
חיוג מהיר): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצגת הודעה השואלת האם למחוק את
החיוג המהיר.

 (לא).No  (כן) או Yesבחר ¿

ר (כן), החיוג המהיר המוגדYesת אם בחר
מראש יימחק מרשימת חיוג מהיר.

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

ר מראש:מחיקת כל החיוג המהיר המוגד

Delete all speed dial presetת בחירל¿
(מחק את כל חיוג מהיר): סובב את הבקר

ולחץ לאישור.

מוצגת הודעה השואלת האם למחוק את
כל החיוג המהיר.

 (לא).No  (כן) או Yesבחר ¿

  (כן), כל החיוג המהירYesת אם בחר
ר מראש יימחק מרשימת חיוג מהיר.המוגד

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

  הודעות (מלל ודוא“ל)

רישותמידע וד

בים להתקיים כדיהתנאים הבאים חיי
להשתמש בתפקודי הודעות (מלל ודוא“ל):

להודעות מלל ודוא“ל:£

ב לתמוך חיי®Bluetooth הטלפון הנייד 
 (פרופיל גישהBluetooth®  MAP בפרופיל 
להודעות)

להודעות דוא“ל:£

 (טלפון®Bluetooth הטלפון הנייד �
ב לתמוך בתפקוד דוא“ל.חכם) חיי

בון דוא“ל בטלפון הניידר חשמוגד�
(עיין בהוראות ההפעלה הנפרדות של

הטלפון הנייד).

COMANDע שההודעות הורדו מהטלפון, ברג

Onlineמציגה את 100 הודעות  המלל 

החדשות ו� 100 הודעות הדוא“ל החדשות.

S-467-515 comand  17/06/14, 9:20 PM490



מפתח עניינים

491 טלפון
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

בלו במהלך הנסיעהכל ההודעות חדשות שיתק
 באות צלילי ובסמלCOMAND Onlineיצוינו על ידי 

. כאשר תקרא את כל ההודעות, הסמל לא
 מוצג בעת שזיכרוןיוצג יותר. סמל הדואר 

הודעות של הטלפון הנייד מלא. הסמל נעלם
לאחר שמחקת לפחות הודעה אחת.

בותלמידע נוסף על טלפונים ניידים ותוש
סכז שירות מרצדטלפון נייד, צור קשר עם מר

מטעם כלמוביל בע“מ או בקר באתר:
 http:// www.mercedes-benz.com/connect.

בלת הודעותרות לקהגד

רות להודעותקריאה לתפריט הגד

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון: לחץ¿
 פעם אחת או יותר.על לחצן 

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 סובב את הבקר ולחץ לאישור.:ת בחירל¿

מוצג תפריט הודעה.

רות) ואשר. (הגדSettingבחר ¿

בונות דוא“ליוצגו אפשרות הודעת מלל וחש
זמינים של הטלפון הנייד המחובר.

לפני שתוכל להשתמש בתפקוד דוא“ל
ב, אתה חייCOMAND Onlineכת במער

בון דוא“ל אחדראשית להגדיר לפחות חש
בטלפון הנייד (טלפון חכם), ראה הוראות

בחורהפעלה של הטלפון הנייד. רק אז תוכל ל
ברצונך להשתמש בובון שאת החש

.COMAND Onlineכת במער

בלת הודעת מללת קרהגד

רות להודעות.קרא לתפריט הגד¿

: סובב ולחץ על הבקר.SMSת בחירל¿

מוצג תפריט.

האפשרויות הבאות קיימות:

£All messages(כל ההודעות) 

כל ההודעות מורדות באופן אוטומטי.

£New messages(הודעות חדשות) 

בלו בטלפוןרק הודעות חדשות שהתק
מורדות באופן אוטומטי.

£OFF(לא פעיל) 

הודעות מלל אינן מורדות באופן אוטומטי.
אתה יכול להוריד 100 הודעות מלל חדשות
מהטלפון ידנית באמצעות האפשרות

Downloadה). (הורד

ת האפשרות הרצויה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

בלת הודעות דוא“לת קרהגד

הפסקת תפקוד דוא“ל:

רות של הודעות.קרא לתפריט הגד¿

(דוא“ל מופסק): סובב E-mail offת  בחירל¿
ולחץ על הבקר.

בלת דוא“ל מופסקת.ק

בון דוא“ל:ת חשרת והגדבחיר

בון דוא“ל סובב ולחץ על הבקר.ת חשבחירל¿

מוצג תפריט.

ה(הורד Automatic downloadת בחירל¿
אוטומטית): סובב ולחץ את הבקר.

האפשרויות הבאות קיימות:

£All messages(כל ההודעות) 

כל ההודעות מורדות באופן אוטומטי.

£New messages(הודעות חדשות) 

בלו בטלפוןרק הודעות חדשות שהתק
מורדות באופן אוטומטי.

£OFF(לא פעיל) 

הודעות דוא“ל אינן מורדות באופן אוטומטי.
אתה יכול להוריד 100 הודעות דוא“ל חדשות

Downloadמהטלפון ידנית באמצעות 
ה)(הורד

בון דוא“ל שלך:הזנת חש

 (כתובת דוא“לMy e-mail address תבחירל¿
שלי): סובב ולחץ על הבקר.

תפריט הזנה להזנת כתובת דוא“ל שלך
מוצגת.

S-467-515 comand  17/06/14, 9:20 PM491



עניינים לפי  א�ב

טלפון492

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

ת הודעות ידניתהורד

ה) בתפריט (הורדDownloadת בחירל¿
הודעה: סובב ולחץ על הבקר.

ת הודעות מלל ודוא“ל מהטלפון:הורד

(מטלפון): From phone בחר ¿

Automaticת ההודעות יורדות. אם בחר
downloadרותה אוטומטית) בהגד (הורד

בלה ידנית אינה אפשרית ותקדוא“ל, הורד
 עמוד 491).«הודעה על כך (

ת דוא“ל באמצעות הטלפון הנייד:כון משרעד

ת דוא“ל). (שרFrom e-mail server בחר ¿

כנות.הודעות דוא“ל בטלפון הנייד מתעד

תפקוד זה אינו נתמך בכל הטלפונים
הניידים.

הצגת הודעות

הודעות חדשות

הודעות חדשות מצוינות על ידי אות צלילי
ת מצב.בשור וסמל 

 לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון: לחץ¿
 פעם אחת או יותר.לחצן על

את ת תפריט: החלק  למעבר לשור¿
הבקר.

 סובב ולחץ על הבקר.:ת בחיר ל¿

תראה תצוגת קרוסלה של הודעות שלא
נקראו.

ת הודעה: סובב ולחץ על הבקר.בחירל¿

הודעת המלל מוצגת.

.ת הודעת המלל: לחץ על לחצן לסגיר¿

ההודעה נעלמת מתצוגת הקרוסלה.

קרוסלת ההודעות מכילה רק הודעות שלא
נקראו (דוא“ל ומלל ביחד). בקריאה ל�

Inbox(דואר נכנס), אתה יכול להציג את 
כל ההודעות שנכנסו מוצגות בנפרד

כהודעות מלל או דוא“ל.

קריאה לתיקיית הודעות

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון: לחץ¿
 פעם אחת או יותר.על לחצן 

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 סובב ולחץ על הבקר.:ת בחירל¿

יוצג תפריט הודעות.

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר

 (תיקייה): סובב ולחץ עלFolderת בחירל¿
הבקר.

םת התיקייה הרצויה תחת השבחירל¿
SMS או E-mail.סובב ולחץ על הבקר :

ת מוצגת.התיקייה הנבחר

בחור את התיקיות הבאותניתן ל

£Inbox(דואר נכנס) 
תיקייה זו כוללת את כל ההודעות הנכנסות

£Outbox(דואר יוצא) 

תיקייה זו כוללת את כל הדואר שנשלח.

£Drafts (טיוטות) 
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תתיקייה זו מכילה את כל ההודעות ששמר
כטיוטה.

בחור תיקיות ריקות.לא ניתן ל

קריאת הודעות

 עמוד 492).«קרא לתיקיית הודעות (¿

ת הודעה מהרשימה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

מוצגת הודעה.

ת מספרי טלפוןבחירלמעבר בתצוגה או ל¿
.COMANDמהמלל: סובב את בקר 

ה אחרהתצוגה נגללת מעלה או מטה שור
ה, או קופצת למספר הטלפון הבא אושור

ם ומדגישה אותם באופן אוטומטי.הקוד

.ה לרשימה: לחץ על לחזר¿

תפקוד קריאה בקול של הודעות

רות לתפקוד קריאה בקול:הגד

 עמוד 393).«שפה (

 עמוד 390).«מהירות (

להתחלת תפקוד קריאה בקול: לחץ על¿
הבקר בעת שהודעה מוצגת.

 (קריאה בקול): סובבRead aloud הבחירל¿
ולחץ על הבקר.

COMAND Online .קוראת את ההודעה 

ביטול תפקוד קריאה בקול: לחץ על לחצןל¿
.

או

Cancel  read aloudלחץ על הבקר, בחר ¿
function(בטל תפקוד קריאה בקול) ולחץ 

על הבקר שוב.

הצגת פרטים ומספרי טלפון

 COMAND Onlineיכולה להציג גם את תצוגת
ת בפירוט.השולח המקוצר

 עמוד 492).«קרא לתיקיית הודעות (¿

ת הודעה מהרשימה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

מוצגת הודעה.

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.

 (פירוט): סובב את הבקרDetailsת  בחירל¿
ולחץ לאישור.

התצוגה המפורטת מוצגת.

ת התצוגה המפורטת: החלק לסגיר¿
את הבקר.

ה לתפריט הבסיס של הטלפון: לחץ עללחזר¿
.לחצן 

בת הודעהכתי

הודעה חדשה

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון: לחץ¿
 פעם אחת או יותר.על לחצן 

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 סובב ולחץ את הבקר.:ת בחירל¿

מוצג תפריט הודעה.

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.
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 (חדש): סובב את הבקר ולחץNewת בחירל¿
לאישור.

: סובב ולחץ עלE-mail   אוSMSת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט הזנה להודעת מלל חדשה או
הודעת דוא“ל חדשה.

 עמוד 381).«הזן תווים (¿

תלאחר שהזנת לפחות תו אחד לשור
ה הראשונהפעיל בשור  ,):Toהכתובת (

של סרגל התווים.

ת הכתובת, אתה יכולכאשר הסמן בשור
בחור נמען. אםלקרוא לפנקס הכתובות ול

אתה כותב הודעת מלל, פנקס הכתובות
יציג רק רשומות שיש להן לפחות מספר
טלפון אחד. אם אתה כותב הודעת דוא“ל

יוצגו רק רשומות עם כתובת דוא“ל.

רוש, בחר בסמל העט: החלק אם ד¿
וסובב את הבקר.

את ת כתובת: החלק ה לשורלחזר¿
הבקר.

לחץ על הבקר.¿

פנקס הכתובות נפתח.

ת המספר או הכתובת הרצויים: סובבבחירל¿
ולחץ על הבקר.

ההמספר או הכתובת מועתק לשד
הכתובת.

 COMAND Onlineמכילה תבניות שניתן
להוסיפן להודעות.

קריאה לתבנית:

ה התחתונה של סרגל תווים:למעבר לשור¿
 את הבקר.החלק 

ה בסמל העט: החלק וסובב אתבחירל¿
הבקר.

רשימה של תבניות מופיעה.

ת תבנית: סובב ולחץ על הבקר.בחירל¿

המלל של ההודעה מופיע באזור המלל
ה ההזנה.בשד

שליחת הודעה:

ה הראשונה של סרגלבשור ה בחירל¿
התווים: סובב ולחץ על הבקר.

ההודעה נשלחת. אם ההודעה נשלחה
בהצלחה, התפריט הבסיסי של הטלפון
מופיע. אם השליחה נכשלה מוצגת הודעת

Sending message failed שליחת הודעה)
נכשלה) ולאחריה שוב תפריט הזנה.

ת הודעה כטיוטה“שמיר

.לחץ על לחצן ¿

Save the message in the draftsהודעת 
folder?(?שמור הודעה בתיקיית טיוטות) 

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

ה. (כן), ההודעה נשמרYesת אם בחר

 (לא), ההודעה נמחקה.Noת אם בחר

MAPלא כל הטלפונים הניידים תומכי 

ת הודעות לתיקיית טיוטותתומכים בשמיר
או שליחת הודעות.

אתה יכול להתחיל לשלוח הודעות מרשומת
 עמוד 498).«פנקס כתובות (

הצגה ועריכה של תבנית הודעה

למעבר לסרגל תווים בתפריט הזנה של¿
 את הבקר.הודעת מלל או דוא“ל: החלק 

ת התבנית הרצויה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

רשימת התבניות מופיעה.

הצגת תבנית:

 את הבקר.לקריאה לאפשרויות: החלק ¿

 (פרטים): סובב ולחץ אתDetailsת בחירל¿
הבקר.

המלל המלא של התבנית יוצג.

עריכת תבנית

ת תבנית: סובב את הבקר.בחירל¿

 את הבקר.לקריאה לאפשרויות: החלק ¿
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 (ערוך): סובב ולחץ על הבקר.Editת בחירל¿

תפריט עריכה מופיעה עם סרגל תווים.

בסרגל התווים. ת התבנית: בחר לשמיר¿

תשובה להודעה

 עמוד 492).«הצג את ההודעה (¿

לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט.

ב): סובב ולחץ על הבקר. (השReplyת בחירל¿

מופיע תפריט הזנה. פרטי הנמען ממולאים
בהודעהבאופן אוטומטי מהפרטים ש

המקורית.

לאפשרויות נוספות כגון שליחת הודעה
 עמוד 492).«חדשה (

בחורבעת תשובה לדוא“ל, אתה יכול גם ל
Reply all ב לכולם) במקום (השReply

ה זה, התשובה לא רק לשולחב). במקר(הש
בלו את ההודעה המקורית.אלא לכל אלו שקי

ת הודעההעבר

 עמוד 492).«הצג את ההודעה (¿

לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט.

 (העבר): סובב ולחץ עלForwardת בחירל¿
הבקר.

מופיע תפריט הזנה. פרטי הנמען ממולאים
בהודעהבאופן אוטומטי מהפרטים ש

המקורית.

לאפשרויות נוספות כגון שליחת הודעה
 עמוד 492).«חדשה (

ניהול הודעות

)SMSחיוג לשולח הודעת מלל (

לחץ על הבקר שהודעת הטקסט מוצגת.¿

(חיוג לשולח) סובב Call senderת בחירל¿
ולחץ על הבקר.

הטלפון מחייג לשולח.

שימוש מספרי טלפון בתוך מלל

מספרי טלפון המודגשים בהודעות מלל ניתנים
לשימוש.

ת מספר טלפון זמין בעת שההודעהבחירל¿
מוצגת: סובב ולחץ על הבקר.

  (השתמש): סובב ולחץ על Useתבחירל¿
הבקר.

  (חייג).Callבחר ¿

הטלפון מחייג.

ייתכן שרצף ספרות לא יכיל מספר טלפון.

New entryאתה יכול להשתמש בתפקודי 
 (הוסף מספר).Add no(הוסף רשומה) או 

ת מספר הטלפון או להוסיף אותולשמיר
לרשימה קיימת.

ת שולח כרשומה חדשה בפנקסשמיר
כתובת

לחץ על הבקר בעת שההודעה מוצגת.¿

הודעות מלל:¿

  (שמור מספר):Save numberת בחירל
סובב ולחץ על הבקר.

הודאות דוא“ל:¿

(שמור Save the sender‘s e-mailת בחירל
דוא“ל של השולח): סובב ולחץ על הבקר.

 (רשומה חדשה): סובב New entryבחר ¿
את הבקר ולחץ לאישור.

ת מספר הטלפון לשמיר:הודעות מלל¿
 עמוד 487).«(

ת  כתובת דוא“ללשמיר :הודעות דוא“ל¿
 עמוד 498).«(

הוספת שולח לרשומת פנקס כתובות

לחץ על הבקר בעת שההודעה מוצגת.¿

הודעות מלל:¿

 (שמור מספר):Save numberת בחירל
סובב ולחץ על הבקר.

הודאות דוא“ל:¿
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(שמור Save the sender‘s e-mailת בחירל¿
דוא“ל של השולח): סובב ולחץ על הבקר.

  (הוסף): סובב ולחץ על הבקר.Addת בחירל¿

 עמוד«ת קטגוריה“ (ב “בחירהמשך מהשל¿
.(485

מחיקת הודעות

 עמוד 492).«קרא לתיקיית הודעות (¿

ת הודעה: סובב ולחץ על הבקר.בחירל¿

ת סמל רשימה מימין להודעה: החלקבחירל¿
 ולחץ על הבקר.

 (מחק): סובב את הבקרDeleteת בחירל¿
ולחץ לאישור.

מופיעה הודעה השואלת האם למחוק את
הרשימה.

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר.

 (כן), ההודעה נמחקת.Yesת אם בחר

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

תהליך מחיקה זה אינו נתמך על ידי כל
Deleteהטלפונים הניידים. תוצג ההודעה 

failed .(מחיקה נכשלה)

  שימוש בפנקס כתובות

מההקד

פנקס הכתובות מארגן ושומר רשומות המוזנות
ממקורות שונים (ולפון נייד, כרטיס זיכרון, התקן

USB ספר טלפונים של ,COMANDכת ומער
הניווט).

ביצועאתה יכול להשתמש ברשומות אלו ל
שיחות ולניווט.

מספרים של אנשי קשר בפנקס כתובות:
פנקס הכתובות יכול לשמור עד 5000 אנשי

קשר. מהם,

בוע לאנשי2000 רשומות שמורות באופן ק£
קשר שמורים.

3000 רשומות שמורות לאנשי קשר שאתה£
יכול להוריד מהטלפון הנייד

הצגה של אנשי קשר של הטלפון הנייד:
אנשי קשר שמורדים מהטלפון הנייד לא יוצגו
יותר בפנקס הכתובות אם תנתק את

.COMAND Onlineכת הטלפון הנייד ממער
נתוני איש קשר משני הטלפונים הניידים
האחרונים המחוברים נשמרים באופן זמני
ואם הטלפון התואם מתגלה, אנשי הקשר

COMAND Onlineשלו ניתנים להצגה מידית. 

כנת אתה את אנשי הקשר שוב ומעדמוריד
פנקס הכתובות באופן אוטומטי כך שכל
אנשי קשר חדשים שנוספו לטלפון הנייד

הניתנים להצגה. התנאי לכך הוא שהורד
 עמוד 501).«אוטומטית מופעלת (

בעת שטלפון נייד מנותק, רק רשומות ספר
הטלפונים מהטלפון הנייד מוסרות מפנקס

בההכתובות. שאר הרשומות נשארות. מסי
זו מחק את המידע הפרטי באמצעות תפקוד

 עמוד«כב (ת הראיפוס, לדוגמה לפני מכיר
.(397

קריאה לפנקס הכתובות

שימוש בלחצן הטלפון:

 פעם אחת או יותר.לחץ על לחצן ¿

מתפריט הבסיסי של הטלפון:

ת תפקודים ראשית: החלק למעבר לשור¿
את הבקר.

: סובב ולחץ על הבקר. / Telת בחירל¿

 (פנקס כתובות)Address bookת בחירל¿
מהקרוסלה: סובב את הבקר ולחץ לאישור.
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לעיון בפנקס כתובות: סובב את הבקר.¿

למעבר לאות מסוימת: לחץ על הלחצן¿
התואם בלוח המקשים פעם אחת או יותר

 לחץ על לחצן:ת פנקס הכתובותלסגיר¿
.

רשומת פנקס כתובות יכולה להכיל
תמונה, זו מוצגת משמאל לנתוני

הכתובת. רשומות פנקס כתובות אלו
בואה לפנקס כתובות רק ביניתנות להעבר

,SD. באמצעות כרטיס VCFבצי של ק
.®Bluetoothבור  או חיUSBהתקן אחסון 

ה מטלפוןתמונות אינן מועברות בעת הורד
נייד.

חיפוש רשומת פנקס כתובות

ניתן למצוא מידע על הסמלים שמופיעים
ת הסמליםמשמאל לרשימת הרשומות בסקיר

 עמוד 483).«(

 עמוד 496).«קרא לפנקס כתובות (¿

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

 (חפש): סובב את הבקרSearchת בחירל¿
ולחץ לאישור.

רשימת הכתובות מוצגת עם סרגל תווים.

 עמוד 483).«מצא רשומה (¿

ת רשומה חדשה בפנקס הכתובותיציר

אתה יכול להזין מספרים ישירות לפנקס
כתובות. אם אתה שומר מספרי טלפון בספר

, הם גםCOMAND Onlineהטלפונים של 

נשמרים בפנקס כתובות. אם אתה שומר יעד
ת רשומה בפנקס יוצרCOMAND Onlineניווט, 

הכתובות הכוללת את הנתונים המלאים של
כתובת הניתנת לניווט.

 עמוד 496).«קרא לפנקס כתובות (¿

 את ת תפריט: החלק  למעבר לשור¿
הבקר.

 (חדש): סובב את הבקרNewת בחירל¿
ולחץ לאישור.

םם משפחה ולשמוצג תפריט הזנה לש
פרטי.

תפריט הזנה עם שדות נתונים

ה נתונים נבחר עם סמןשד 
 סרגל תווים

הזן תווים ושמור את הרשומה.¿

מחיקת רשומת פנקס כתובות

חפש רשומת פנקס כתובות.¿

ת סמל הרשימה מימין לרשומה:בחירל¿
  את הבקר ולחץ לאישור.החלק 

 (מחק): סובב את הבקרDeleteת בחירל¿
ולחץ לאישור.

מופיעה שאילתה.

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר.

 (כן), הרשומה נמחקת.Yesת אם בחר

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר
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הצגת פרטים לרשומת פנקס כתובות

ת רשומהבחיר
רשומה בפנקס הכתובות יכולה להכיל את

המידע הבא:
םש£
ם פרטיש£
החבר£
עד לחמישה מספרי טלפון£
שתי כתובות דוא“ל£
שתי כתובות£
שתי כתובות לניווט (מועברות מניווט£

 עמוד 420).«(
פיותקואורדינטות גאוגר£

תצוגה מפורטת של פנקס הכתובות

םה לתפריט הקודחזר

רשימת סמלים (לקריאה לאפשרויות)

 עמוד 496).«קרא לפנקס כתובות (¿

ת רשומה: סובב ולחץ על הבקר.בחירל¿

רשומת פנקס הכתובות מוצגת עם שדות
הנתונים.

שדות הנתונים מתחלקים לקטגוריות
הבאות:

פרטי עסק

פרטי בית

הוספת מידע לרשומת פנקס כתובות

ה הנתונים הרצוי (לדוגמה,ת שדבחירל¿
דוא“ל): סובב את הבקר.

Add e-mail (לדוגמה ...Addת בחירל¿
addressהוסף כתובת דוא“ל): סובב את 

הבקר ולחץ לאישור.

היופיע תפריט המידע התואם לסוג שד
הנתונים.

 עמוד«הזן תווים ושמור את הרשומה (¿
.(381

כת מסלול לכתובתרהזנת הד

ה נתוני כתובת: סובב את הבקרת שדבחירל¿
ולחץ לאישור.

כתרב והדהמסלול לכתובת היעד מחוש
 עמוד 480).«מסלול מתחילה (

קריאה למספר טלפון

ה נתוני מספר טלפון: סובב אתת שדבחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

בצע שיחה.מופעל תפקוד חיוג ואתה יכול ל

שליחת הודעות מלל

ת מספר טלפון: סובב את הבקר.בחירל¿

ת סמל הרשימה מימין לרשומה:בחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.החלק 

 (שלח הודעתSend text messageת  בחירל¿
מלל): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

תפריט הזנת הודעת מלל מופיע
 עמוד 493).«(

שליחת הודעות דוא“ל

ת כתובת דוא“ל: סובב את הבקר ולחץבחירל¿
לאישור.

ת סמל הרשימה מימין לרשומה:בחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.החלק 

(שלח דוא“ל): סובב Send e-mailת  בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

 עמוד 493).«תפריט הזנת דוא“ל מופיע (
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הצגת מידע תת רשומה

ה הנתונים הרצוי: סובב אתת שדבחירל¿
הבקר.

הת סמל הרשימה מימין לשדבחירל¿
 את הבקר ולחץהנתונים: החלק 

לאישור.

 (פרטים): סובב ולחץ אתDetailsת בחירל¿
הבקר.

התצוגה המלאה מוצגת.

ת התצוגה המפורטת לחץ על לחצןלסגיר¿
.

שינוי רשומת פנקס כתובות

ה הנתונים הרצוי: סובב אתת שדבחירל¿
הבקר.

הת סמל הרשימה מימין לשדבחירל¿
 את הבקר ולחץהנתונים: החלק 

לאישור.

 (ערוך): החלק את הבקר ולחץEditת בחירל¿
לאישור.

ה הנתונים הנבחר.מוצג מסך ההזנה לשד

 עמוד 381).«למידע על הזנת תווים (

ה נתוניםשינוי קטגוריית שד

ה הנתונים הרצוי: סובב אתת שדבחירל¿
הבקר.

הת סמל הרשימה מימין לשדבחירל¿
 את הבקר ולחץהנתונים: החלק 

לאישור.

(שנה Change categoryת בחירל¿
קטגוריה): סובב ולחץ את הבקר.

ת קטגוריה: סובב את הבקר ולחץבחירל¿
לאישור.

ת מספר טלפון כמספר חיוג מהירשמיר

 עמוד 496).«קרא לפנקס הכתובות (¿

בחר רשומה: סובב ולחץ על הבקר.¿

רשומת פנקס הכתובות עם כל  שדות
הנתונים מוצגת.

ה הנתונים של מספר הטלפוןת שדבחירל¿
הרצוי: סובב את הבקר.

הת סמל הרשימה מימין לשדבחירל¿
 את הבקר ולחץהנתונים: החלק 

לאישור.

(חיוג מהיר): סובב את Speed dialת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור

אתה יכול לשמור מספר באחד ממספרי חיוג
 עמוד 489).«מהיר (

פיםשיוך רשומת פנקס כתובות ללחצן מועד

אתה יכול לשייך רשומת פנקס כתובות ללחצן
פים.מועד

בחר רשומה: סובב ולחץ על הבקר.¿

ה הנתונים הרצוי (מספר טלפון,ת שדבחירל¿
כתובת או כתובת דוא“ל): סובב את הבקר.

פים בלוח המקשים.לחץ על לחצן מועד¿

לחץ על אחד ממקשי הספרות למשך¿
לפחות 2 שניות.

ה, אתה יכולתלוי בסוג הרשומה שנבחר
ביצוע שיחה,פים ללהשתמש בלחצן מועד

בת דוא“ל.הפעלת הנחיית מסלול או כתי
«פים, ראה (למידע נוסף על לחצני מועד

עמוד 394).

הפעלת הנחיית מסלול לרשומה

ת יעד בזיכרוןתפקוד זה זמין מיד לאחר ששמר
 עמוד 449).«יעדים (

 עמוד 496).«קרא לפנקס הכתובות (¿

 סובב את:ת רשומה עם סמל בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

רשומת פנקס הכתובות עם כל שדות
הנתונים מופיעה.

ה נתוני כתובת הרצוי: סובב אתת שדבחירל¿
הבקר.

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.
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 (נווט): סובב את הבקרNavigateת  בחירל¿
ולחץ לאישור.

הנחיית המסלול מתחילה.

הנחיית מסלול ניתנת להפעלה גם לרשומת

. אם נתוניפנקס כתובות ללא סמל 

הכתובת או היעדים אינם תואמים את המפה

 מבקשת ממךCOMAND Onlineהדיגיטלית, 

להכניס שוב את הכתובות.

תגיות קוליות

מההקד

אתה יכול להניס תגיות קוליות באמצעות

LINGUATRONICראה הוראות הפעלה)  

נפרדות). לאחר ששייכת תגית קולית לרשומת

פנקס כתובות, אתה יכול לדוגמה, לקרוא בקול

לרשומה ולחייג מספר טלפון. אתה יכול להוסיף

תגית אחת לרשומת פנקס כתובות.

הוספה או שינוי תגית קולית

חפש רשומת פנקס כתובות עם או ללא תגית¿

 עמוד 497).«( קולית 

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.

(תגית קולית): סובב אתVoice tag ת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

 (שנה):Change (הוסף) או Addת בחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ההפעלה לאחר מכן נשלטת קולית.

LINGUATRONICריכה אותך באמצעות מד

דו שיח.

מחיקת תגית קולית

חפש רשומת פנקס כתובות עם תווית קולית¿

 עמוד 497).«(

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.

(תווית קולית): סובב אתVoice tag ת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

 (מחק): סובב את הבקרDeleteת בחירל¿

ולחץ לאישור.

מוצגת הודעת אישור מחיקה.

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿

הבקר.

COMAND Online (כן), Yesת אם בחר

מוחקת את התגית הקולית.

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

האזנה לתגית קולית

חפש רשומת פנקס כתובות עם תווית קולית¿

 עמוד 497).«(

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿

 את הבקר ולחץ לאישור.

(תווית קולית): סובב את Voice tagת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

 לאישור. (האזן): ולחץ  Listenבחר ¿

תשמע את התגית הקולית.

בוא רשומות ספר טלפוניםי

תפקוד זה מאפשר לשמור רשומות מספרי

טלפון מהטלפון הנייד בפנקס הכתובות.

מקורות אפשריים הם:

הטלפון הנייד£

כרטיס זיכרון£

USBהתקן £

®Bluetoothממשק £

רשומות ספר טלפונים מיובאות מסומנות בספר

 עמוד«הטלפונים באמצעות סמלים אחרים (
.(483
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חפש רשומה בספר הטלפונים בטלפון הנייד¿

 עמוד 483).«( 

ת סמל רשימה מימין לרשומה: החלקבחירל¿
 את הבקר ולחץ לאישור.

(האם Do you want to save the entryבחר  ¿
ברצונך לשמור את הרשומה?) ולחץ 

לאישור.

(הנתונים  Data savedמוצגת ההודעה
ה כעתנשמרו). רשומת ספר הטלפונים שמור

כרשומת פנקס כתובות.

. מוחלף בסמל הסמל 

 נגישים לכלאנשי קשר המסומנים בסמל £

 בנפרד מהטלפון הניידCOMANDמשתמשי 
המחובר.

ה או עריכה של נתוני אנשי קשרשמיר£
 אינה משנה אתCOMAND Onlineכת במער

האנשי הקשר בטלפון הנייד. אם הורד
אוטומטית של אנשי קשר של הטלפון הנייד

 גם מציגה אתCOMAND Onlineפעילה, 

 של הנתונים הערוכים לצד אנשיההעתק 

קשר של הטלפון הנייד.  להוספת מידע נוסף
כגון, מספרי טלפון נוספים או כתובות דוא“ל,

תבחר איש קשר. באופן זה, תימנע מיציר
עותקים של רשומות הטלפון הנייד.

בוא אנשי קשרי

רישות מקדימותמידע וד

) מכרטיסvCardבא אנשי קשר (אתה יכול ליי
בל  לפנקס הכתובות או לקUSBזיכרון ומהתקן 

.®Bluetooth  באמצעות vCardכרטיסי 

בא עד ל� 2000 אנשי קשר לפנקסניתן ליי
עתהכתובות. הודעה מוצגת כאשר הג

ך למחוק רשומותבי. אז תצטרלמספר המר
 עמוד«קיימות כדי לשמור רשומות חדשות (

.(497

תלוי במקור של נתוני איש קשר, התנאים הבאים
תקפים:

vCardבלת כרטיסי רישות מקדימות לקד

®Bluetooth באמצעות 

 מהתקניםvCardבל כרטיסי אתה יכול לק
ב) התומכים בשליחת כרטיסי(לדוגמה ממחש

vCard באמצעות  Bluetooth®.

.COMANDכת ך לאשר את ההתקן במעראין צור

ברים הבאים:ב לדשים ל

£ Bluetooth®כתב להיות מופעל במער חיי
COMAND ובהתקן  Bluetooth®ראה הוראות ,

הפעלה של ההתקן.

ב להתאים לשליחת חיי®Bluetooth התקן £
 (ראה®Bluetooth  באמצעות vCardכרטיס 

הוראות הפעלה של ההתקן).

ב להיות מופעל.כב חיי בר®Bluetooth התקן £

USBבוא מכרטיס זיכרון או התקן י

רשומות המיובאות מכרטיס זיכרון או מהתקן
USB מצוינות  בסמל .

באבים להתמלא כדי לייהתנאים הבאים חיי
:vCardכרטיסי 

) יכולים להיותvcfבצי  (קvCardכרטיסי £
ממוקמים בספרייה הראשית או בתיקיות.

COMAND Onlineבחור ישירותת לך ל מאפשר
תיקיות רלוונטיות.

בים להיות בסיומת קובץ  חייvCardכרטיסי £
“vcf.”

 אחד יכול להכיל מספר כרטיסיvcfקובץ 
COMAND Online .vCardתומכת בכרטיסי 

vCardסאות 2.1 ו� 3.0 בגר

תנאיםמקור

 מוכנס. הואSDכרטיס זיכרון כרטיס זיכרון
מכיל נתוני אנשי קשר ניתנים

בוא.לי

.USB  מוכנס לשקע USBהתקן USBהתקן 
הוא מכיל נתוני אנשי קשר

בוא.ניתנים לי
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למעבר לתפריט הראשי כשאתה בפנקס¿
הכתובות או בתפריט הבסיסי של הטלפון:

 את הבקר.החלק 

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

בא אנשי קשר):  (יImport contactsת בחירל¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

From memory card or USBת בחירל¿
device  מכרטיס זיכרון או התקן) USB(

מהתפריט: סובב את הבקר ולחץ לאישור.

®Bluetooth       באמצעותvCardבלת ק

למעבר לתפריט הראשי כשאתה בפנקס¿
הכתובות או בתפריט הבסיס של הטלפון:

 את הבקר.החלק  

 (אפשרויות): סובב ולחץ עלOptionsת בחירל¿
הבקר.

בא אנשי קשר): (יImport contactsת בחירל¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

 (מהתקןFrom Bluetooth device תבחירל¿
Bluetooth.סובב את הבקר ולחץ לאישור : (

 בין הטלפון®Bluetoothבור בר קוטע את חיהד
. אךCOMAND Onlineבין הפעיל שלך ל

COMAND Onlineבל כרטיסי   מוכנה לקvCard

ב או טלפון אחר (מחש®Bluetoothמהתקן 
נייד).

ת המידע מהתקןהתחל את העבר¿
Bluetooth®נייד (ראה הוראות הפעלה של 

ההתקן.

בלו מוצג.  שהתקvCardמספר כרטיסי 

לסיום הקליטה: לחץ על הבקר או על לחצן¿
.

COMAND Online ת שוב לטלפון מתחבר
הנייד.

בלו מזוהים בסמל  שהתקvCardכרטיסי 

בפנקס הכתובות.

אם אתה עובר לתפקוד ראשי אחר, לדוגמה
, קליטתvCardבלת כרטיסי ניווט, בעת ק

  תיפסק.vCardכרטיסי 

מחיקת אנשי קשר

ת תפריט מפנקס הכתובות אולמעבר לשור
 אתמתפריט הבסיס של הטלפון: החלק  

הבקר.

 (אפשרויות): סובב ולחץ עלOptionsת בחירל¿
הבקר.

(מחק אנשי Delete contacts תבחירל¿
קשר): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:¿

£Internal contacts (אנשי קשר פנימיים)

£Imported from storage devices
(מיובאים מהתקן אחסון)

£Imported via Bluetooth devices
)Bluetooth(מיובאים מהתקן 

£Downloaded from phoneמורדים) 
מהטלפון)

סובב ולחץ על הבקר.

תך.בחירמוצגת הודעה בהתאם ל

 (לא): סובב אתNo  (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

 (כן), אנשי הקשר נמחקיםYesת אם בחר
ה.בחירבהתאם ל

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

בוא אנשי קשרהפעלה/הפסקה של י

בא אנשי קשר באופן אוטומטיבחור לייאתה יכול ל
COMANDכת כאשר הטלפון הנייד מחובר למער
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Online.או לנטרל את התפקוד 

 עמוד 471).«חבר את הטלפון הנייד (¿

ת תפריט מתפריט הבסיסי שללמעבר לשור¿
 את הבקר.פנקס הכתובות: החלק  

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

מוצג תפריט.
Automatically import contactsת בחירל¿

from phone בוא אוטומטי מהטלפון): סובב(י
את הבקר ולחץ לאישור.

 את או לנטרל אתה יכול לאפשר 
ה האוטומטית.ההורד

המשך כפי שמתואר להלן אם אינך רוצה שאנשי
קשר מסוימים ישמרו בפנקס כתובות:

.COMAND Onlineחבר את הטלפון הנייד אל ¿

אנשי הקשר מורדים אוטומטית לפנקס
הכתובות.

Automatically importבטל את תפקוד ¿
contacts  from phone בוא אוטומטי(י

.מהטלפון) 

לאחר מכן, אף איש קשר חדש לא יתווסף
COMANDבעת שהטלפון הנייד מתחבר אל 

Online. 

מחק את אנשי הקשר שאינך מעוניין¿
תם מפנקס הכתובות.בשמיר

שינוי התצוגה וקטגוריות מיון

ת אנשי  הקשראתה יכול לשנות את אופן שמיר
המוצגים.

ת תפריט מתפריט הבסיסי שללמעבר לשור¿
 את הבקר.פנקס הכתובות: החלק  

 (אפשרויות): סובב ולחץ עלOptionsת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט.

(תצוגה Display and sequenceת  בחירל¿
ר): סובב ולחץ על הבקר.דוס

האפשרויות הבאות קיימות

£Surname, first nameםם משפחה, ש (ש
ת מחדל)ת בריררפרטי) (הגד

םרשומות פנקס הכתובות ממוינות לפי ש
משפחה ומוצגות עם פסיק.

£Surname first nameםם משפחה ש (ש
פרטי)

םרשומות פנקס הכתובות ממוינות לפי ש
משפחה ומוצגות ללא פסיק.

£First name surnameםם פרטי ש (ש
משפחה)

םרשומות פנקס הכתובות ממוינות לפי ש
פרטי ומוצגות ללא פסיק.

ת האפשרות הרצויה: סובב ולחץבחירל¿
על הבקר.

ה.השמות ממוינים ומוצגים לפי הבחיר

SAP   מודול טלפון

מההקד

  תוכלSAPעל ידי התקנת מודול טלפון 
להשתמש בתפקודים הבאים:

בוריתת טלפונית באמצעות דיתקשור£
COMAND Onlineבור אל בחי

בורבור לאנטנה חיצונית לאיכות קול וחיחי£
בייםאינטרנט מיט

 של הטלפון המותקןSIMשימוש בכרטיס £
 עמוד 505)  או«בוע (באופן ק

 לטלפון נייד במחוברSIMשימוש בכרטיס £
ב. הטלפון הנייד חיי®Bluetoothבאמצעות 

 (פרופילBluetooth® SAPלתמוך בפרופיל 
 עמוד SIM) (».(472גישה 

טעינת הטלפון הנייד באמצעות מודול£
 עמוד«הטלפון באמצעות כבל טעינה (

.(511

 עמוד«בלה של הודעות מלל (שליחה וק£
.(509

גישה לספר הטלפונים של הטלפון הנייד£
 עמוד«(אם נתמך על ידי הטלפון הנייד) (

.(509

בור עםם נתונים בחישימוש במוד£
COMAND Online)  ».(507 עמוד 
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בת לתוש החלק את מודול הטלפון ¿
בות.עד שנשמע צליל השתל

הפעלת מודול הטלפון

 עמוד COMAND Online) ».(377הפעל את ¿

ת תפקוד הטלפון: לחץ לחיצות חוזרותבחירל¿
 עד שהתפריט הבסיס שלעל לחצן 

 עמוד 476).«הטלפון מופיע (

התקנת מודול הטלפון

 מתחילה להבהבהמתן עד שנורית החיווי ¿
באטיות.

.לחץ והחזק את לחצן ¿

בן ומתחילה להבהבנורית החיווי נדלקת בל
בצהוב לאחר כ� 3 שניות.

מיד כאשר הנורית מהבהבת, שחרר את¿
הלחצן.

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

(חבר התקן): סובב Connect deviceת בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

סכבך מצויד בטלפון עסקי של מרצדאם ר
בנץ, אתה יכול להחליט אם ברצונך לחבר את

  או טלפוןCOMANDהטלפון הנייד כטלפון 
 עמוד«עסקי. מידע נוסף על טלפון עסקי  (

.(635

(טלפון  COMAND telephoneבחר ¿
COMAND או (Business telephoneטלפון)  

רוש.עסקי) לפי הד

רשימת ההתקנים מופיעה.

 (חבר Connect MB SAP moduleת בחירל¿
ס בנץ): סובב את הבקר של מרצדSAPמודול 

ולאחר מכן לחץ עליו.

Make sure thatמופיע חלון עם ההודעה: 
your SAP module is inserted and active

before connecting it  וודא שמודול)SAP

בורו).שלך מוכנס ופועל לפני חי

 (התחל חיפוש) לחץ עלStart searchת בחירל¿
הבקר.

Searching for activatedמופיעה הודעה 
MB SAP module  מחפש מודול)SAPפעיל  

ך מספרס בנץ). ייתכן והחיפוש יארשל מרצד
דקות.

MBאם מודול טלפון נמצא תוצג ההודעה 
SAP module found. Please wait while

connecting מודול) SAPס בנץ.  של מרצד
בור).המתן בעת ביצוע חי

SAPאם לא נמצא עדיין טלפון מאושר למודול 

אתה יכול לחפש טלפונים ניידים.

Startאם ברצונך לאשר טלפונים ניידים בחר ¿
search(התחל חיפוש)  ומלא אחר ההוראות 

 .COMAND Onlineכת במער
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 עמוד 472).«למידע על אישור טלפונים ניידים (

אם אתה רוצה להפעיל את מודול הטלפון¿
., בחר SIMבמצב כרטיס 

אתה יכול להפעיל את מודול הטלפון בעד שמונה
רות נשמרות . ההגדCOMAND Onlineכות מער

במודול הטלפון. אם ברצונך להחליף את מודול
ךם כך, אין צורהטלפון, עליך ראשית להסירו. לש

בטל את אישור מודול הטלפון. ביטול אישורל
שימושי רק אם אינך מתכוון להשתמש שוב

 .COMAND Onlineבמודול הטלפון עם 

SIMמודול טלפון במצב כרטיס 

הערות כלליות

אתה יכול להשתמש במודול הטלפון המצב
.SIMכרטיס 

בר מומלץ במצבים הבאים:הד

הטלפון הנייד אינו תואם למודול הטלפון.£

ֻ.SIMאתה רוצה להשתמש בכרטיס £

SIMהכנסת כרטיס 

עים כלפי מטה והכנס אתהפנה את המג¿
ב.לחריץ עד שישתל   SIMכרטיס ה� 

 הוכנס למודול הטלפון,SIMלאחר שכרטיס 
 עם טלפון נייד אחר אינו זמין®Bluetoothבור חי

 קיים מתנתק בעת®Bluetoothבור יותר. כל חי
.SIMהכנסת כרטיס 

SIMת כרטיס הסר

  ושחרר אותו.SIMלחץ על כרטיס ¿

  יוצא מעט החוצה וניתן להסירו.SIMכרטיס 

אישור טלפון נייד

הערות כלליות

ראשית יש לאשר את הטלפון הנייד במודול
הטלפון כדי להשתמש בהם יחד. לאחר אישור,
שני ההתקנים מחוברים אוטומטית זה לזה בתוך

כב בכל פעם שהם מופעלים.הר

אתה יכול לאשר עד 15 טלפונים ניידים במודול
הטלפון. שימוש בו זמני של מספר טלפונים

במודול הטלפון אינו אפשרי.

תנאים

אתה יכול לאשר טלפונים ניידים שתומכים
).SIM (פרופיל גישה ל�®SAP Bluetoothבפרופיל 

רשימה של טלפונים ניידים תואמים למודול
הטלפון הנייד ניתן למצוא באינטרנט בכתובת:

http://www.mercedes-benz.com/connect

אתה יכול לאשר טלפונים ניידים אם לא מוכנס
  למודול הטלפון.SIMכרטיס 

ת מחדלרות ברירהגד
ב להיות מופעל.הטלפון הנייד חיי£
רות בתפריט הגד®Bluetoothתפקוד £

Bluetooth®ב להיות מופעל. חיי
רותר כגלוי בהגדב להיות מוגדהטלפון חיי£

Bluetooth®.
 של®Bluetooth באמצעות SIMפרופיל גישה £

ב להיות מופעל. ראה הוראותהטלפון הנייד חיי
הפעלה נפרדות של הטלפון הנייד.

 של®Bluetoothם ב לדעת את שאתה חיי£
הטלפון הנייד.

ךתלוי בסוג הטלפון הנייד, ייתכן שיהיה צור£
רות שונות בטלפון הנייד. לפרטיםלשנות הגד

עיין בסעיפים הבאים וכן בהוראות ההפעלה
בשימוש.של הטלפון הנייד ש
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תהליך

כתאם מודול הטלפון הנייד כבר מאושר במער
COMAND Onlineאתה יכול לחבר את הטלפון ,

בת, אתה חייהנייד כפי שמתואר למטה. אחר
 עמוד 504).«לאפס ראשית את מודול הטלפון (

הכנס את מודוללאישור הטלפון הנייד: ¿
 עמוד 504).«בת (הטלפון לתוש

.COMAND Onlineהפעל את ¿

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון¿
: לחץ על לחצןCOMAND Onlineכת במער

 פעם אחת או יותר.

את ת תפריט: החלק למעבר לשור¿
הבקר.

(חבר התקן): סובב Connect deviceת בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

תאם הטלפון הנייד שלך מצויד בתקשור
בחור האםטלפונית עסקית, אתה יכול ל

ןופלטכ דיינה ןופלטה תא רבחל ךנוצבר
COMANDאו טלפון עסקי. ממידע נוסף על 

 עמוד 635).«טלפון עסקי (

(טלפון COMAND telephoneבחר ¿
COMAND או (Business telephone

רוש.(טלפון עסקי) לפי הד

רשימת ההתקנים מופיעה.

 (חפש טלפונים).Search for phonesבחר ¿

Would you like to connectתוצג ההודעה: 
your Bluetooth telephone or your SAP

telephone? האם ברצונך לחבר טלפון
Bluetooth או טלפון SAP.(?

 .SAP telephone בחר¿

Before searching ensure that תוצג הודעה
your phone is switch on, Bluetooth active
and your device is visible via Bluetooth
(לפני חיפוש, ודא שהטלפון שלך מופעל.

Bluetoothמופעל וההתקן שלך ניתן לאיתור 
).Bluetoothבאמצעות 

 (התחל חיפוש) לחץ עלStart searchבחר ¿
הבקר.

  המזוהים.SAPמוצגת רשימת טלפוני 

Telephone found on the MB SAPתחת ¿
module טלפונים שנמצאו במודול) SAPשל  

ברצונך לאשר.ס בנץ), בחר טלפון נייד שמרצד

 בן PIN16מופיעה בקשת אישור להזין קוד  
ספרות.

  בן 16 ספרות ואשר את ההזנה.PINהזו קוד ¿

 בןPINבעת שתתבקש, הזן את אותו קוד ¿
16 ספרות בטלפון הנייד תוך 20 שניות ואשר.

בשימוש, ייתכןתלוי בסוג הטלפון הנייד ש¿
בור מודולרש לאשר את בקשת חישתיד

בור שלבקשת חיהטלפון בטלפון הנייד. ל
רב להיות מוגדמודול הטלפון, הטלפון הנייד חיי

“אוטומטי“/“אישור: כן“, ראה הוראות
ההפעלה של הטלפון הנייד.

PIN  הזן את קוד COMAND Onlineכת במער¿

  ואשר. אם האישורSIMשל כרטיס ה� 
הצליח, תופיע הודעה בתצוגה שהטלפון

אושר.

בור טלפון נייד למודול טלפוןחי

הערות כלליות
  בין טלפון נייד למודול®Bluetoothבור ת חייציר

טלפון אפשרי אם:

 ביןBluetooth®  HFS  או SAPבור פעיל אין חי£
מודול הטלפון והתקן אחר.

  במודול הטלפון.SIMאין כל כרטיס £

 פעיל בין הטלפון הנייד®Bluetoothבור במהלך חי
למודול הטלפון, תפקודי הטלפון זמינים רק
במודול הטלפון. תפקודי הטלפון של הטלפון הנייד

.®Bluetoothבור המחובר אינם פעילים המהלך חי

בור אוטומטיחי
COMAND Online תמיד מחפשת את הטלפון 

הנייד האחרון שחובר.

בצע התקשרות עם הטלפון הניידאם לא ניתן ל
כת מחפשת את הטלפוןהאחרון שחובר, המער

שחובר לפניו.

  שהוכנסו במהלך האישורPIN וקוד SIM כרטיס  
תשמורים במודול הטלפון, אם אפשרות זו נבחר

 נחוצה®Bluetoothבור ת חירות. בעת יצירבהגד
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 שלPIN רק אם קוד PINהזנה מחדש של קוד 
 השתנה.SIMה� 

בור ידניחי

בורבור נותק, אתה יכול ליצור חילאחר שחי
אחר לטלפון מאושר.

על מודול ה על הלחצן לחץ בקצר¿
הטלפון.

 מהבהבת בקצב אטי. בתצוגתנורית הלד 
COMAND Onlineמופיעה הודעה מודיעה על 

כך שהטלפון פעיל.

COMAND Online תמיד מחפשת את הטלפון 
הנייד האחרון שחובר.

בצע התקשרות עם הטלפוןאם לא ניתן ל
כת מחפשת אתהנייד האחרון שחובר, המער

הטלפון שחובר לפניו.

בור טלפון נייד מאושר אחרחי

הכנסבור לטלפון נייד מאושר אחר: לחי¿
 עמוד«בת (את מודול הטלפון לתוש

.(504
 עמוד« (COMAND Onlineהפעל את ¿

.(377

 עמוד 504).«הפעל את מודול הטלפון (¿

בור מודול הטלפוןאשר את בקשת חי¿
ב להיותלטלפון הנייד. הטלפון הנייד חיי

ר ”אוטומטי“/“אישור: כן“, ראהמוגד
הוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

  אם תתבקש,COMAND Onlineכת  במער¿
SIM   של כרטיס ה� PINהזן את קוד 

ואשר.

ם נתוניםשימוש כמוד

«בת (הכנס את מודול הטלפון לתוש¿

עמוד 504).

חבר את הטלפון הנייד למודול הטלפון¿
 עמוד 506).«(

או

SIM  לקורא כרטיסי SIMהכנס כרטיס ¿

 עמוד 505).«במודול הטלפון. (

בור בפעם הראשונה, בחר אתלפני חי¿
מפעיל הרשת הסלולרית באמצעות

COMAND Online.

ם נתונים מופעל אוטומטית.השימוש כמוד

ת נתוניםלהפעלת / הפסקת נדיד¿
 עמוד 508).«(

רות מודול הטלפוןהגד

SIM של PINת/מחיקת קוד שמיר

 במודולSIM  של PINאם אתה שומר קוד 
ך להזינו שוב בעת התחברותהטלפון, אין צור

ת.חוזר
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Connect , בחר  COMAND Onlineכת במער¿
device (חבר התקן) בתפריט הבסיס של

הטלפון ואשר.

(מודול  SAP module telephonesבחר ¿
).SAPטלפוני 

 של הטלפונים הניידים®Bluetoothיוצגו שמות 
שכבר אושרו.

בחר את הטלפון הנייד הרצוי.¿

ת סמל רשימה מימין להודעה: החלקבחירל¿
 את הבקר ולחץ עליו.

 אינו שמור)PIN שמור) או הפסק (PINהפעל (¿
).PIN(שמור  Store PINבת הסימון של בתי

ת צלצולים של מודול הטלפוןרהגד
שיחות נכנסות מצוינות באות צלילי. אתה יכול

בחור מתוך מבחר של צלילים.ל

(חבר Connect deviceת צלצול: בחר רלהגד¿
התקן) בתפריט הבסיס של הטלפון : סובב

את הבקר ולחץ לאישור.

MB SAP module telephonesבחר בתפריט ¿
ס בנץ). של מרצדSAP(מודול טלפוני 

בחר את הטלפון הנייד הרצוי.¿

ם הטלפוןת סמל רשימה מימין לשבחירל¿
  את הבקר ולחץ לאישור.הנייד: החלק 

 (צלצולים).Ringtonesבחר בתפריט ¿

מוצג תפריט.

בחר צלצול.¿

הצלצול הנבחר מושמע.

 .לחץ על לחצן ¿

COMAND Onlineרותבלת את ההגד מק
ויוצאת מהתפריט.

ה של מספר טלפוןגילוי / הסתר
םאם אתה מפעיל את גילוי מספר הטלפון,  האד

שאתה משוחח איתו יכול לראות את מספר
הטלפון שלך.

בלת אתכת מקרות הרגילות, המערבהגד
רות של מפעיל הרשת הסלולרית שלההגד

ה יכולה להשתנות וניתןרהטלפון הנייד. ההגד
בלה ממפעיל הרשת הסלולרית של הטלפוןלק

הנייד.

להפעלת מספר טלפון גלוי: חבר את הטלפון¿
 עמוד 506).«הנייד (

או

SIMהשתמש במודול הטלפון במצב כרטיס ¿

 עמוד 505).«(

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00031”¿

.לחץ על לחצן ¿

מספר הטלפון יהיה גלוי בעתיד.

חבר את הטלפוןת מספר הטלפון: להסתר¿
 עמוד 506).«הנייד (

או

SIMהשתמש במודול הטלפון במצב כרטיס ¿

 עמוד 505).«(

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00030”¿

.לחץ על לחצן ¿

מספר הטלפון יהיה נסתר בעתיד.

ת נתוניםהפעלה / הפסקה נדיד
בלת נתונים, אתה יכול לקאם אתה מפעיל נדיד

ולשלוח מידע מחו“ל באמצעות מודול הטלפון.

ת המחדל.ת בריררת נתונים מופסקת בהגדנדיד

חבר את הטלפוןת נתונים: להפעלת נדיד¿
 עמוד 506).«הנייד (

הזן את המספר “00061”¿

.לחץ על לחצן ¿

ת נתונים מופעלת.נדיד

ת נתונים: חבר את הטלפוןלהפסקת נדיד¿
 עמוד 506).«הנייד  (

הזן את המספר “00060”¿

.לחץ על לחצן ¿

ת נתונים מופסקת.נדיד

הפעלת / הפסקת מגבלת מפעיל רשת

כאשר אתה מפעיל את מגבלת מפעיל רשת,

S-467-515 comand  17/06/14, 9:22 PM508



מפתח עניינים

509 טלפון
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

מודול הטלפון לא יתחבר לרשתות זרות.

בלבצע שיחות טלפון ולשלוח ולקלא תוכל ל
הודעות טקסט בחו“ל.

ת מחדל.רמגבלת מפעיל רשת מופסקת כהגד

 חבר אתלהפסקת מגבלת מפעיל רשת:¿
 עמוד 506).«הטלפון הנייד (

או

SIMהשתמש במודול הטלפון במצב כרטיס ¿

 עמוד 505).«(

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00070”¿

.לחץ על לחצן ¿

מגבלת מפעיל רשת מופסקת.

חבר אתהפעלת מגבלת מפעיל רשת: ¿
 עמוד 506).«הטלפון הנייד (

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00071”¿

.לחץ על לחצן ¿

מגבלת מפעיל רשת מופעלת.

כוונון הבהירות של נורית החיווי:

 חבר את הטלפון הניידעמעום תלוי מצב:¿
 עמוד 506).«(

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00082”¿

.לחץ על לחצן ¿

נורית הלד מתעמעמת כל עוד המשתמש
אינו מבצע פעולה (לדוגמה לוחץ על מקש).

חבר את הטלפון הניידללא שינוי בהירות: ¿
 עמוד 506).«(

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00083”¿

.לחץ על לחצן ¿

ה ללא קשר לפעולתנורית הלד תמיד בהיר
המשתמש.

ת ספר טלפוניםהעבר
כדי להשתמש בספר הטלפונים של הטלפון

 , יש להעבירCOMAND Onlineהנייד באמצעות 
את ספר הטלפונים למודול הטלפון.

ת הנתונים יכולה לקחת עד 10 דקות.העבר
בוצעחשת אוטומטית לאחר שה מתרההעבר

.®Bluetoothבור חי

PBAPאם הטלפון הנייד תומך בפרופיל 

כת(פרופיל גישה לספר הטלפונים), המער
מעניקה עדיפות לטעינת רשומות ספר

 יכולותSIMטלפונים מזיכרון הטלפון. רשומות  
להיטען רק אם אין רשומות בזיכרון הטלפון.

רשימה של טלפונים ניידים התואמים למודול
/:httpהטלפון הנייד מופיעה באינטרנט בכתובת: 

/www.mercedes-benz.com/connect

מקשי חיוג מהיר

אתה יכול לשייך מספרים כמקשי חיוג מהיר
 עמוד 489).«כרצונך (

)SMSהודעות מלל (

הערות כלליות

:SMSבל, לשולח ולמחוק הודעות אתה יכול לק

 פעיל בין מודול®Bluetoothבור כאשר יש חי£
הטלפון לטלפון הנייד או

.SIMבמהלך מצב כרטיס £

בלת הודעותב אליהן בעת קנקודות שיש לשים ל
מלל באמצעות מודול הטלפון:

בל, ניתן לקSAP Bluetoothבאמצעות פרופיל £
.SIMגישה רק להודעות מלל בזיכרון של כרטיס 

 לטלפון, הודעות מללSAPבור במהלך חי£
.SIMנכנסות נשמרות בכרטיס 

הודעות אלה אינן נראות באופן מידי ברוב£
בחרהטלפונים הניידים, אלא הן צריכות להי

, או דומה).SIMבמפורש (הצג הודעות מלל של 
עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
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Bluetoothאם הטלפון הנייד תומך בפרופיל £

MAP (פרופיל גישה להודעות), מודול

הטלפון מוריד את הודעות המלל של

.COMAND Onlineהטלפון ומעביר אותן אל 

ת הודעות טקסטרישות: הפעלת הורדד
 עמוד 510).«(

,SIMהודעות מלל שנשמרות בכרטיס £
:>.SIMמת להן המילה <קוד

 יכול לשמור רק מספר מוגבלSIMכרטיס £
ך 10 �30 הודעותשל הודעות מלל (בער

מלל, כל אחת בת 160 תווים). כאשר
בל עוד הודעותהזיכרון מלא, לא ניתן לק

מלל. למחיקת הודעות מלל השמורות
COMAND Online באמצעות SIMבכרטיס 

 עמוד 496).«(

רשימה של טלפונים ניידים התואמים למודול
הטלפון הנייד מופיעה באינטרנט בכתובת:

http://www.mercedes-benz.com/connect

ת הודעות מללהפעלה / הפסקה של הורד
מהטלפון הנייד

ה של הודעות המלל שנשמרו בזיכרוןהורד
 ניתנת להפסקה, כךMAPמטלפון נייד תומך 

SIMשרק הודעות מלל השמורות בכרטיס  

יועברו.

להפסקה של הורדות הודעות מלל הטלפון¿
: חבר את הטלפון הניידMAPבאמצעות 

 עמוד 506).«(

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00080”¿

.לחץ על לחצן ¿

  יורדו.SIMרק הודעות מלל מכרטיס 

להפעלה של הורדות הודעות מלל¿
 חבר את הטלפון:MAPהטלפון באמצעות 

 עמוד 506).«הנייד (

וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.¿

הזן את המספר “00081”¿

.לחץ על לחצן ¿

   ומזיכרוןSIMהודעות מלל מכרטיס 
הטלפון יורדו.

יומן שיחות

הערות כלליות

הערות על הזמינות של יומן השיחות בעת
שימוש במודול הטלפון:

  פעיל לאSAPבור שיחות שנעשות עם חי£
 (כלומר הן אינןSAPיישמרו בטלפון 

נשמרות ביומן השיחות של הטלפון הנייד),
 מעביר את כל תפקודיSAPכיוון שפרופיל 

הטלפון למודול הטלפון.

כדי שיהיה ניתן עדיין לחייג למספר האחרון£
שחויג, מודול הטלפון טוען גם יומן השיחות

 המחובר (בתנאי שהטלפוןSAPמטלפון 
PBAPתומך בפרופיל גישה לספר טלפונים 

).Bluetoothבאמצעות 

כב תראה את יומן השיחות המכיל שילובבר£
בוצעו ישירות מהטלפון הניידשל שיחות ש

, וכן אלוPBAPולאחר מכן הורדו באמצעות 
כב.בוצעו מהרש

מחיקת יומן שיחות

, הזן “0002” ולחץCOMAND Onlineכת במער
על לחצן 

יומן השיחות שנשמר במודול הטלפון מאופס
ת ספר הטלפוניםולא יופיע יותר החל מהעבר

הבאה.

יומן השיחות של הטלפון הנייד המחובר אינו
נמחק. למחיקת יומן השיחות של הטלפון

הנייד, ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד.

COMANDכת מחיקת יומן שיחות ממער

Online) ».(488 עמוד 

Delete call, תפריט SIMבמצב כרטיס 
lists(מחיקת יומן שיחות) זמין באמצעות 

COMAND Online.
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תוק טלפון נייד ממודול הטלפוןני

ניתוק אוטומטי

כאשר הטלפון הנייד מחוץ לטווח הקליטה,

 בין הטלפון הנייד למודול®Bluetoothבור  חי

הטלפון מתנתק באופן אוטומטי

ניתוק ידני

 בטלפון הנייד, עיין®Bluetoothבור נתק את חי¿

בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

בור מחדשחי

®Bluetoothת אתה יכול לחדש את תקשור¿

 עמוד 506).«לאחר ניתוק ידני (

טעינת טלפון נייד

 של מודול הטלפוןהחלק את המכסה ¿

בכיוון החץ והסר אותו.

USBחבר את הטלפון הנייד עם כבל נתונים ¿

.USB לשקע 

איפוס של מודול הטלפון

רות המפעל.ניתן לאפס את מודול הטלפון להגד

באופן זה, כל המידע השמור לאישור טלפונים

ניידים, וכן ספרי הטלפונים יימחקו.

במודול הטלפון, לחץ והחזק את לחצן ¿
למשך כ� 17 שניות עד שנורית החיווי 

נדלקת בכתום.

.שחרר את הלחצן ¿

נורית הלד מהבהבת בצהוב�אדום.

 שוב.לחץ קלות על לחצן  ¿

רות המפעל. כלמודול הטלפון מאופס להגד
רות נמחקות.ההגד

ניתוק מודול הטלפון

ניתוק מודול הטלפון שימושי כאשר אינך מתכוון
COMANDלהשתמש עוד במודול הטלפון עם 

Online.

הפעל אתלניתוק מודול הטלפון: ¿
COMAND Online) ».(377 עמוד 

Connect, בחר COMAND Onlineכת במער¿
device.(חבר התקן) ואשר 

רשימת ההתקנים המחוברים מופיעה.

(נתק Disconnect MB SAP phoneבחר ¿
ס בנץ) של מרצדSAPטלפון 

ת מודול הטלפוןהסר
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בכיוון החץ. חוף את לחצן השחרור ד¿

 בכיוון החץהחלק את מודול הטלפון ¿
והסר אותו.

ס בנץ  שירות טלפוני מרצד

מההקד

הה מהירס בנץ מציע עזרשירות אלפוני מרצד
בלחיצת כפתור� בכל שעה. לכל שאלה על

ס בנץ מאפשרכב. שירות טלפוני מרצדהר
כז שירותביצוע מהיר ונוח של שיחה למר

בקשס בנץ. אתה יכול להלקוחות של מרצד
ה של תקלה.ה במקרבקש עזרפגישה או ל

ה העיליך ממוקם בלוח הבקררלחצן שרותי ד
 עמוד 677).«(

ה העילילחצן מידע ממוקם בלוח הבקר
 עמוד 677).«(

COMANDכת אתה יכול להשתמש גם במער

Onlineכז שירות הלקוחותת קשר עם מר ליציר
 עמוד 512).«ס בנץ (של מרצד

ך הטלפוןרר דכב החשוב ישודכל מידע הר
בל את התמיכההנייד כדי להבטיח שאתה מק

כתהטובה ביותר. הטלפון הנייד מחובר למער
COMAND Onlineבאמצעות ממשק 

Bluetooth®.

ר:המידע הבא משוד

כבמספר זיהוי ר£

חקקריאה כללית של מד המר£

כבמיקום הר£

מספר הטלפון£

כי תחזוקה)רוש לצרקוד שירות (רק כשד£

ס בנץב ששירות טלפוני של מרצדשים ל
ס בנץ.כז שירות לקוחות של מרצדהוא מר

במקרי חירום, חייג תמיד ראשית לשירותי
ההצלה המקומיים, באמצעות מספר טלפון

החירום הרגיל של שירותי ההצלה.

כב במדינות אירופההשירות זמין כעת בכלי ר
הבאות:

ה אזהר  

ת, דעתך עלולהב לתנאי התנועה. אחרשים ל
להיות מוסחת מתנאי התנועה, ואתה עלול
לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך או אחרים.

COMANDקרא לספר הטלפונים של ¿

 עמוד 483).«(

¿MB Contact ס בנץ) רשום(שירות מרצד
כרשומה הראשונה בספר הטלפונים של

COMAND.

ס(שירות מרצד MB Contact להדגשה של¿
בנץ): סובב את הבקר.

כזת קשר עם מרכים ליציררישנן שתי ד
ס בנץ.שירות הלקוחות של מרצד

לחץ על הבקר.¿

או

 בלוח מקשי הטלפון.לחץ על לחצן ¿

הפעולה מבצעת שיחה. כאשר השיחה
ת, הודעה קולית מבקשת ממךמתחבר

לאשר שליחת מידע בלחיצה על  המספר
המצוין בלוח מקשי הטלפון.

בלגיה£

מניהגר£

פתצר£

בריטניה£

אירלנד£

איטליה£

לוקסמבורג£

הולנד£

אוסטריה£

פולין£

שווייץ£

סלובקיה£

ספרד£

כיה’צ£

הונגריה£

סכז שירות הלקוחות של מרצדקריאה למר
COMAND Onlineבנץ באמצעות 
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 שולחת אתCOMAND Onlineך לאחר אישור
רשים.כב הנדנתוני הר

בצע שיחה האמצעותלחלופין, אתה יכול ל
ב תפקודי.בגלגל ההגה הר לחצן 

במהלך שידור הנתונים, אתה תראה את
בר יכול לקחתהסמל התואם בתצוגה. הד

בחור בשירותכדקה. לאחר מכן, אתה יכול ל
כז שירותהרצוי ולהתחבר למומחה ממר

ס בנץ.הלקוחות של מרצד

ס בנץכז שירות של מרצדצור קשר עם מר
ס בנץ,למידע נוסף על שירות טלפוני מרצד

תחום השירות המוצע ושימוש בתפקוד.

רישההודעה שירות לפי ד

כבך,בית בתחזוקת רכדי להבטיח תמיכה מר
בוע מועדי שירות ישירות באמצעותאתה יכול לק

ס בנץ. בעתכז שירות הלקוחות של מרצדמר
שהודעת השירות מופיעה בלוח המחוונים, תוצג

בר מציין . הדCOMANDגם הודעה בתצוגת 
רש טיפול ומאפשר ליצור קשר ישירות עםשנד
ס בנץ.כז שירות הלקוחות של מרצדמר

Service_name>is due>תראה את ההודעה 
soon. Would you like to make a workshop

appointment?>ם שירות> מועד שירות (<ש
בוע טיפול במוסך?)ב. האם ברצונך לקקר

ביעת מועד שירותק

 (התקשר עכשיו): סובבCall nowת בחיר ל¿
.COMANDולחץ על בקר 

כב נשלחלאחר האישור שלך, מידע הר
ס בנץבאמצעות השירות הטלפוני של מרצד

ונציג שירות לקוחות קובע את המועד אישית.
כז השירותלאחר מכן המידע נשלח למר

הרצוי.

כז השירות יצור עמך קשר תוך 24 שעותמר
לאישור הפרטים הבאים:

היקף הטיפול£
ך השהייהאור£
מחיר£

ביעת מועד שירות מאוחרק
(התקשר מאוחר יותר): Call laterת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

החלון מוסתר, לאחר מכן מופיע לאחר זמן
מסוים.

ביעת מועד שירותחיית הצעת קד
 (לא): סובב ולחץ על הבקר.Noת בחיר ל¿

רישת השירותהחלון מוסתר ולא יציג את ד
שוב.

סכת שיחת חירום של מרצדמער
בנץ

הסקיר

ס בנץ מפחיתהכת שיחת חירום של מרצדמער
עת שירותי ההצלהאת הזמן בין תאונה והג

למקום התאונה. היא יכולה לעזור באיתור מקום
התאונה במקומות  שקשה להבחין בהם.

ביצוע באופן אוטומטי אושיחת החירום ניתנת ל
ת באמצעות מספר שיחת חירוםרידני והיא משוד

ס בנץ כלל אירופי. נתוני מיקוםפרטי של מרצד
רים בו�זמנית באמצעות הודעתכב משודהר

כז שיחת חירום של  למרDTMFטקסט ו� 
ס בנץ.מרצד

ס בנץ מעביר אתכז שיחת חירום של מרצדמר
בוריכז שירותי החירום הציכב למרנתוני מיקום הר

תהכלל אירופי. כמעט בכל הארצות, התקשור
ברהקולית יכולה להתבצע בשפת המדינה. הד

הה של הצלה, חילוץ וגרירמאפשר הפעלה מהיר
ס בנץ.כז שירות של מרצדלמר

ס בנץכת שיחת חירום של מרצדאם תפקוד מער
SOS Readyפעילה, תראה הודעה בתצוגה 

) בתפריט הבסיסי של הטלפוןSOS(מוכן 
 עמוד 516)«(

 עמוד«מידע על זמינות השירות באירופה (
(514

בצע שיחת חירום ידנית רקב שיש לשים ל
אם אתה או אחרים זקוקים להצלה, לא

ה של תקלה.לדוגמה במקר
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זמינות השירות באירופה

ס בנץ זמינהכת שיחת חירום של מרצדמער
כבך למשך 15 שנים לאחר תהליך הייצור אם:לר

COMAND Onlineכת הוא מצויד במער£

הוא יוצר במקור לשוק האירופי£

ניתן למצוא מידע נוסף על זמינות מקומית של
ס בנץ באתר:כת שיחת חירום של מרצדמער

h t t p : / / w w w . m e r c e d e s - b e n z . c o m /

connect_ecall

תנאים

רישות ציודד

אתה זקוק:

תבמיד ש®Bluetoothלטלפון נייד תואם £
  (פרופילMAPהאפשר, תומך בפרופיל 

גישה להודעה) לשליחת הודעות טקסט,
או

בוע / טלפוןכב מצויד עם טלפון קאם הר£
SAP כרטיס ,SIM.או טלפון נייד תואם 

רישות תפקודיותד

GPSכב יש קליטת לר

ברים הבאים:בדוק את הד

£COMAND Onlineמופעל 

, הטלפון®Bluetoothבעת שימוש בממשק £
כתב להיות מאושר עבור מערהנייד חיי

COMAND Onlineומחובר אליה ואל הרשת  
הסלולרית.

 עמוד 471).«בור טלפון נייד (לחי

«בור מחדש אוטומטי של טלפון נייד (לחי

עמוד 474).

,SAPבוע / טלפון כב מצויד עם טלפון קאם הר
 או טלפון נייד תואם, אחד התנאיםSIMכרטיס 

ב להתמלא:הבאים חיי

®Bluetoothאם “מודול הטלפון  באמצעות £

  ניתן להכנסהSIM)“ כרטיס SAP(פרופיל 
בור לרשת הסלולרית.וקיים חי

SAPפרופיל גישה ל�) SIM(

 מחובר ל“מודולSAPטלפון נייד תואם £
 (פרופיל®Bluetoothהטלפון  באמצעות 

SAP באמצעות פרופיל “(SAPוקיים  
בור לרשת הסלולרית.חי

בת לטלפון נייד:כבך מותקנת תושאם בר£
ת והטלפוןבת הטלפון הנייד מחוברתוש

בת. הטלפון הניידהנייד נמצא בתוש
מחובר לרשת הסלולרית.

ת בהוראות מתוארSAPת טלפונית תקשור
הפעלה נפרדות.

אם הטלפון הנייד מחובר, תראה הודעה
)SOS (מוכן SOS Readyבתצוגה 

ם לפני ש,בתפריט הבסיסי של הטלפון
 עמוד 516).«הטלפון הנייד (

בל מידע נוסף על טלפונים ניידיםניתן לק
כז שירות שלתואמים נוספים  במר

//:httpס בנץ באתר: מרצד

www.mercedes-benz.com/connect

לפני שימוש בתפקוד זה, וודא שחבילת
ת של הטלפון הנייד:תקשור

רידת שיחות, הודעות טקסט והסמאפשר£
ה ממדינתך לחו“ל ולהפך.נדיד

שתפקודים אלו הופעלו.£

שיחת חירום אוטומטית

אם שיחות חירום בוצעה: בתנאי שתנאי
ך והתנועה במקום התאונה מאפשריםר הד

בור הקוליכבך עד שנוצר החיזאת, הישאר בר
כז שיחת חירום.עם נציג מר

על בסיס השיחה, הנציג יכול להחליט האם
הך להפעיל צוותי הצלה ו/או משטריש צור

למקום התאונה.

ת התאונה, יכול לקחת בין דקהתלוי בחומר
לשלוש דקות עד שהנציג יענה לך.

רישות: ההצתה פועלת.ד
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כות ריסון הופעלו במהלך התאונה,אם מער
ס בנץ יכולהכת שיחת חירום של מרצדמער

לחייג אוטומטית למספר שיחת חירום פרטי
כות ריסוןס בנץ כלל אירופי. מערשל מרצד

כוללות, לדוגמה, כריות אוויר או מותחני חגורות
כת שיחת חירום יכולה ליצורבטיחות. מער

כז שיחתכב ומרת קולית בין נוסעי הרתקשור
ס בנץ.חירום של מרצד

כז שיחת חירום שלנתוני התאונה נשלחים למר
 בעתDTMF  או SMSס בנץ. באמצעות מרצד

ת הקולית פעילה. נתוני התאונהשהתקשור
ע  בדיוק של מטרים ברגGPSמכילים מיקום 

ב בתאונה.כב המעורהשליחה, וכן את סוג הר

ה בלוח הבקרSOSכבך מצויד בלחצן אם ר
העילי, הוא מהבהב עד ששיחת החירום

הושלמה.

לא ניתן לנתק שיחות חירום אוטומטית.

במקרים הבאים, תוצג הודעה תואמת
 :COMANDבתצוגת 

כז שיחת החירוםבצע שיחה למרלא ניתן  ל£
ס בנץ.של מרצד

ה אוטומטית לשירותיהשיחה גם לא הועבר£
בוריים.הצלה צי

בטלפון במקרים אלו, חייג את מספרי החירום
הנייד שלך.

שיחת חירום ידנית

אם שיחות חירום בוצעה: בתנאי שתנאי
ך והתנועה במקום התאונה מאפשריםרהד

בורכבך עד שנוצר החיזאת, הישאר בר
כז שיחת חירום.הקולי עם נציג מר

על בסיס השיחה, הנציג יכול להחליט האם
הך להפעיל צוותי הצלה ו/או משטריש צור

למקום התאונה.

SOSכב עם לחצן כלי ר

ה בלוח הבקרSOSכבך מצויד בלחצן אם ר
העילי:

 למשך לפחותSOSלחץ והחזק את לחצן ¿
כשנייה.

שיחת החירום הידנית תתבצע. נורית
 מהבהבת עד ששיחתSOSהחיווי בלחצן 

החירום מסתיימת.

 תראה את ההודעות,במקרים הבאים
:COMANDבתצוגת 

כז שיחת חירוםבצע שיחה למרלא ניתן  ל£
ס בנץ.של מרצד

ה אוטומטיתהשיחה גם לא הועבר£
בוריים.לשירותי הצלה צי

בטלפון במקרים אלו, חייג את מספרי החירום
הנייד שלך.

מפנקס כתובות

קרא לפנקס הכתובות הכתובת הרשומה¿
Mercedes-Benz emergency callהראשונה 

ס בנץ) מודגשת.(שיחת חירום של מרצד

לחץ על הבקר.¿

כז חירום שלמתבצעת שיחת חירום למר
ס בנץ.מרצד

אם אתה מפעיל בטעות שיחת חירום
כים הבאות:רידנית, אתה יכול לנתקה בד

 בלוחבאמצעות לחיצה על לחצן £
מקשי הטלפון

 בגלגלבאמצעות לחיצה על לחצן £
ב תפקודיההגה הר

 תראה את ההודעות,במקרים הבאים
:COMANDבתצוגת 

כז שיחת חירוםבצע שיחה למרלא ניתן ל£
ס בנץ.של מרצד

ה אוטומטיתהשיחה גם לא הועבר£

בוריים.לשירותי הצלה צי

בטלפון במקרים אלו, חייג את מספרי החירום

הנייד שלך.
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אינטרנט ושירותים מקוונים  

COMAND     כת מאפיינים של מער

Online     שלך

שידור מידע

בהתאם לאופן שידור הנתונים (הודעת מלל או

DTMFכזרו למר), סוגים שונים של נתונים ישוד

ס בנץ.שיחת חירום של מרצד

הודעות טקסט מעבירות את הנתונים הבאים:

כב של מיקום של הרGPSנתוני £

כיוון הנסיעה£

כבמספר הזיהוי של הר£

ס בנץת של מרצדקוד תקשור£

חיווי האם השיחה הופעלה ידנית או£

אוטומטית

חותמת זמן£

COMAND Onlineכת רות שפה במערהגד£

DTMFשולח חבילת נתונים מצומצמת שאינה 

כב וחותמת זמן.כוללת את מספר זיהוי הר

COMANDתצוגות בתצוגת 

ס בנץ זמינה, תופיעאם שיחת חירום של מרצד

)SOS(מוכן  SOS Readyהודעה בתצוגה 

בתפריט הבסיסי של הטלפון.

ס בנץ מופעלתאם שיחת חירום של מרצד

באופן אוטומטי או ידני, תוצג גם הודעה

(שיחת Emergency call activeבתצוגה 

חירום פעילה).

כז שיחתכב נשלחים למראם מיקום ונתוני ר

ס בנץ, תוצג הודעה בתצוגהחירום של מרצד
Mercedes≠Benz Emergency call Sending

data ס בנץ. מידע(שיחת חירום של מרצד

נשלח...)

סבור של שיחת חירום של מרצדאם התבצע חי

ס בנץ,כז שיחת חירום של מרצדבנץ עם מר

Emergency callתוצג הודעה בתצוגה 

connectedת). (שיחת חירום מחובר

הוראות הפעלה אלו מתארות את  כל דגמי הציוד

COMAND Onlineרטי והאופציונלי של  הסטנד

כישה. ייתכנו הבדליםשהיו זמינים בעת הר

כבךבהתאם למדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים. פרטים

כות ולתפקודים הרלוונטייםעים גם למעראלה נוג

כבך עשוי להיות שונהבטיחות. לכן, הציוד ברל

ברים. אם יש לךמזה המוצג באיורים ובהס

כזע לציוד ולהפעלתו, אנא פנה למרשאלות בנוג

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מרצד

  הערות כלליות

תנאים לגישה

רישות החוק בארץ בהב לציית לדאתה חיי

.COMAND Onlineאתה נוהג, בעת הפעלת 

ס בנץ של מרצדCOMAND Onlineאפליקציות 

והגישה לאינטרנט זמינות באמצעות ממשק

Bluetooth® ממשק ,USBאו באמצעות מודול 

).SAP (פרופיל ®Bluetooth טלפון נתונים עם 

כדי להשתמש בתפקודים הבאים, התנאים

חיים:הבאים הם הכר

ה אזהר  
בות וציודכות המידע המשולהפעלה של מער

כב בזמן נהיגה מסיחה אתת ברתקשור

דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך לאבד

כב. קיימת סכנת תאונה.שליטה בר

ת רק כאשר תנאיהשתמש בציוד תקשור

התנועה מאפשרים זאת. אם אינך בטוח

בה, עצור בצד במקום בטוחביבתנאי הס

כב נייח.ובצע את הפעולות רק בעת שהר
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הטלפון הנייד תומך לפחות באחד£

 (חיוג לרשת)Bluetooth®  DUN מפרופילי 

ת אישית)  ומחובר (רשת תקשורPANאו 

 באמצעותCOMAND Onlineכת למער

 עמוד Bluetooth® )».(471 ממשק 

  הופכיםPANו� Bluetooth®    DUNפרופילי 

ת אינטרנט של הטלפון הניידאת תקשור

COMAND Onlineכת לזמינה במער

ב האחורי.כת הבידור של המושובמער

הטלפון הנייד תומך  בלפחות אחד מסוגי£

USB הבאים CDC/ECM או CDC/ACM

COMAND Onlineכת והוא מחובר למער

 עמוד USB )».(576באמצעות ממשק 

ת אינטרנט הופכים את תקשורUSBסוגי 

כתשל הטלפון הנייד לזמינה במער

COMAND Onlineכת הבידור של ובמער

ב האחורי.המוש

ת סלולרית עםתהיה זקוק לחבילת תקשור£

בור אינטרנט, אשר משמשת לחישובחי

ת התואמות.עלויות התקשור

נתוני גישה של מפעיל הרשת הסלולרית£

COMANDכת רים במערבים להיות מוגדחיי

Onlineעבור הטלפון הנייד המחובר 

 עמוד 518).«(

בל מידע נוסף על טלפונים ניידיםניתן לק

תואמים הבאים באתר:

http://www.mercedes-benz.com/connect

ס בטעםכז שירות מורשה מרצדאו במר

כלמוביל בע“מ.

גויים,אם אתה משתמש בנתוני גישה ש

בר יכולייתכן שיחולו עלויות נוספות. הד

לקרות כאשר אתה משתמש בפרטים שונים

מפרטי החבילה שלך.

ס בנץ יכולההזמינות של אפליקציות מרצד

להיות שונה בהתאם למדינה.

תנאי השימוש מוצגים בעת שמשתמשים

 בפעם הראשונהCOMAND Onlineכת במער

ולאחר מכן אחת לשנה. קרא ואשר את תנאי

כב נייח.השימוש רק בעת שהר

הנהג אינו רשאי לגלוש באתרי אינטרנט בעת

ס בנץנהיגה והשימוש באפליקציות מרצד

מוגבל.

ת בעת נהיגהבעיות תקשור

ת עלול להתנתק אם:בור התקשורחי

 אינו מספיק.GSM/UTMSהכיסוי של רשת £

 ללא ערוצים פנוייםGSMכב עבר לתא הר£

בשימוש אינו תואם לרשת שSIMכרטיס £

הזמינה

אתה משתמש בטלפון נייד עם כרטיס “סים£

 השני מחובר לרשתSIMכפול“ וכרטיס 

באותה עת.

מגבלות שימוש

לא תוכל להשתמש בטלפון הנייד, או תיאלץ

לחכות כדי להשתמש בו, במקרים הבאים:

אם הטלפון הנייד אינו מופעל.£

 אינו מופעל®Bluetoothאם תפקוד  £

 והטלפון הרצויCOMAND Onlineכת במער

.®Bluetoothאמור להיות מחובר באמצעות 

אם הטלפון הנייד אינו מחובר באמצעות£

USBוהטלפון אמור להיות מחובר 

.USBבאמצעות 

אם מפעיל הרשת הסלולרית או הטלפון£

הנייד אינם מאפשרים שימוש בו זמני של

בור האינטרנט.הטלפון וחי

בורר לחיאם הטלפון הנייד לא הוגד£

.USB ו/או ®Bluetoothאינטרנט באמצעות 

בל שיחות בעתייתכן שלא תוכל לק£

בר תלויבור האינטרנט פעיל. הדשחי

בטלפון הנייד ובמפעיל הרשת הסלולרית

בשימוש.ש
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הנדיד

ת ושימושכבך במדינה אחרבעת נהיגה בר

בתפקודי אינטרנט ושירותים מקוונים

ב, ייתכן שתחויCOMAND Onlineבאמצעות 

ה). בעת שאתהבעלויות נוספות (עלויות נדיד

ב להיות שלך חייSIMת, כרטיס במדינה אחר

ת נתונים. אם למפעילר לאפשר נדידמוגד

ה, ייתכןהרשת הסלולרית שלך אין הסכם נדיד

בור לאינטרנט. נטרל אתשלא תוכל ליצור חי

תפקוד זה בטלפון שלך אם ברצונך להימנע

ת.ת נתונים בעת שאתה במדינה אחרמנדיד

ת נתוני גישהר  הגד

מההקד

לשימוש בתפקודים אינטרנט ושירותים

רשת גישת נתונים לאינטרנטמקוונים, נד

לטלפון הנייד המחובר בעת שימוש בפרופיל

DUN Bluetooth®בור מסוג  או חיCDC/ADM

USBבל גישה זאת ממפעיל. אתה יכול לק

הרשת הסלולרית שלך. אם נתמכים פרופיל

Bluetooth®  PAN בור מסוג  או חיCDC/ECM

USBנעשה שימוש בגישת נתונים לאינטרנט ,

ך עוד להגדיר אתת הטלפון. אין צוררהמוגד

.COMAND Onlineכת  גישת הנתונים במער

ת ושימושכבך במדינה אחרבעת נהיגה בר

בתפקודי אינטרנט ושירותים מקוונים

, ייתכןCOMAND Onlineבאמצעות 

ה).ב בעלויות נוספות (עלויות נדידשתחוי

תבעת איפוס  של הטלפון הנייד לתקשור

אינטרנט, נתוני גישה שכבר נמצאים

בדוקבטלפון הנייד מוחלפים. לכן עליך ל

רות בטלפון הנייד (ראה הוראותאת ההגד

הפעלה של הטלפון הנייד).

רות גישה לנתוניםהתאם את הגד

ת דעתך עלולה להיותכב נייח. אחרכשהר

מוסחת מתנאי התנועה, לגרום לתאונה

ולפצוע אותך ואת אחרים.

ה של טלפון נייד לתפקודירהפעלה והגד

אינטרנט

קריאה לרשימה של מפעילי רשת סלולרית

כדי להתקין טלפון נייד לגישה לאינטרנט,
כתב להיות מחובר למערהטלפון הנייד חיי
COMAND Online באמצעות Bluetooth®.

 עמוד«(USB עמוד 470) או ממשק «(
.(576

.לחץ על לחצן ¿

התפקוד האחרון שהתבצע מופיע.¿

בי בסרגל התפקוד המרTEL/ בחר ¿
 ולחיצה על הבקר.בהחלקת 

מוצג תפריט הקרוסלה.

 (אינטרנט): סובב ולחץ עלInternetבחר ¿
הבקר.

מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.

, רות) החלק  (הגדSettingת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

(נהל Manage Internet settingת בחירל¿
ת אינטרנט): סובב ולחץ על הבקר.רהגד

מוצג תפריט.

Search for Internet devicesת בחירל¿
(חפש התקני אינטרנט).

מופיעה תצוגת טקסט.

רים לתפקודיאם טלפונים ניידים כבר מוגד

COMANDכת אינטרנט ומחוברים למער

Onlineרשימה של טלפונים ניידים שכבר ,
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 (התחל חיפוש).Start searchבחר ¿

טלפונים ניידים שאותרו מוכנסים לרשימה.

מוצגת רשימה של טלפונים ניידים

,COMAND Onlineכת שמחוברים למער

כת לתפקודי אינטרנטונתמכים על ידי המער

רו לתפקודי אינטרנט.ועדיין לא הוגד

 עמוד«(בור לאינטרנט אתה יכול ליצור חי

.(524

רים ומחוברים מופיעה במקום תצוגתמוגד

הטקסט.

(חפש Search for Internet devicesבחר ¿

התקני אינטרנט).

מוצגת תצוגת טקסט.

התצוגה מופיעה האופן אוטומטי אם אין עדיין

COMANDכת טלפונים ניידים מחוברים למער

Online.

בחר את הטלפון הנייד הרצוי.¿

ה מציינת את הטלפון הנייד הנבחר.נקוד

מופיעה תצוגה טקסטואלית.

®Bluetoothטלפונים התומכים בפרופיל 

PAN או סוג CDC/ECM USBרים. כבר מוגד

ישנן שתי אפשרויות לטלפונים ניידים שתומכים

USB או סוגי Bluetooth®  DUNבפרופיל

:CDC/ACM

אפשרות 1:

רים מראש של מפעילבחר נתוני גישה מוגד¿

 עמוד«(הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד 

.(519

או

אפשרות 2:

ר ידנית נתוני גישה של מפעיל הרשתהגד¿

 עמוד 520).« (הסלולרית של הטלפון הנייד

רים מראש שלת נתוני גישה מוגדבחיר

מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד

חיפוש מפעילים:

רותרות מוגד(הגד Predefined settingבחר ¿

ת תפריט: סובב ולחץ עלמראש) בשור

הבקר.
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בחר את המדינה של מפעיל הרשת¿

מניה). (גרGermanyהסלולרית, לדוגמה 

רשימה של המפעילים הזמינים מופיעה.

.02בחר מפעיל, לדוגמה ¿

רות מפעיל.ה של הגדמוצגת סקיר

¿Confirm settingרות), אם (אשר הגד

רות נכונות. אם לא, אתה יכול לערוךההגד

 עמוד 522).«(רות את ההגד

אם מפעיל הרשת הסלולרית  מספק מספר

בחור אתאפשרויות לנתוני גישה, עדיין יש ל

בר תלוי, לדוגמהנתונים הגישה התואמים. הד

בשימוש.בחבילת הנתונים ש

נתוני הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית

נבחרים פעם אחת עבור הטלפון הנייד

המחובר ונטענים שוב כל פעם שהטלפון

 עמוד 524).«(בור ת חיהנייד מחובר. יציר

ב להגדיר את נתוני הגישה שלאתה חיי

מפעיל הרשת הסלולרית המספק את

ת התואמת ואת חבילת התקשורSIMכרטיס 

רות גישה) של הטלפון הנייד המחובר.(הגד

נתוני הגישה נשארים זהים אף אם אתה

ה). נתוני גישה של רשתת (נדידבארץ אחר

נבחרים.אינם ת אחר

ת ידנית של נתוני גישה של מפעילבחיר

הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד

תמספר גישה ליציר

ת.תקשור

מספר הגישה תלוי  

בשימושבטלפון הנייד ש

עבור טלפונים ניידים

 GSM/UMTS ,#*99***1

משמש באופן רגיל.

APNת גישה לרשת נקוד

ת גישה).ם נקוד(ש

בל את המידעאתה יכול לק

ממפעיל הרשת הסלולרית

של הטלפון הנייד שלך.

חית בכלהזנה אינה הכר  

מפעילי רשת סלולרית

ובכל הטלפונים הניידים.

Tel number

(מספר

טלפון)

ה ידנית) (בחירManual settingת בחירל¿

ת תפריט: סובב ולחץ על הבקר.בשור

רות מפעיל.ה של הגדמוצגת סקיר

רות המפעיל בהתאם לנתוניר את הגדהגד¿

ת שלךהגישה של חבילת התקשור

 עמוד 521).«(

Confirm settingרות: בחר  לאישור ההגד¿

רות).(אשר הגד

נתוני הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית

נבחרים פעם אחת עבור הטלפון הנייד

המחובר ונטענים שוב כל פעם שהטלפון

 עמוד 524).«(בור ת חיהנייד מחובר. יציר

ב להגדיר את נתוני הגישה שלאתה חיי

מפעיל הרשת הסלולרית המספק את

ת התואמת ואת חבילת התקשורSIMכרטיס 

רות גישה) של הטלפון הנייד המחובר.(הגד

נתוני הגישה נשארים זהים אף אם אתה

ה). נתוני גישה של רשתת (נדידבארץ אחר

נבחרים.אינם ת אחר

 Access point

ת גישה)נקוד

בר של נתוני גישההס

משמעותה הזנה  שד
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PDP type:

)PDP(סוג 

User ID:

(זיהוי

משתמש)

משמעותה הזנה שד

פרוטוקול אינטרנט

בשימוש.ש

בל את המידעאתה יכול לק

ממפעיל הרשת הסלולרית

של הטלפון הנייד שלך.

בל את זיהוי משתמשניתן לק

ממפעיל הרשת הסלולרית

של הטלפון הנייד שלך.

חית בכלהזנה אינה הכר

מפעילי רשת סלולרית

ובכל הטלפונים הניידים.

בל את הסיסמהניתן לק

ממפעיל הרשת הסלולרית

של הטלפון הנייד שלך.

חית בכלהזנה אינה הכר

מפעילי רשת סלולרית

ובכל הטלפונים הניידים.

ם (שירות שDNSאת כתובת 

תחום) ניתן לאפשר או

בל אתלנטרל. ניתן לק

רוש ממפעילהמידע הד

הרשת הסלולרית של הטלפון

הנייד שלך.

שדות להזנה ידנית של

בל. ניתן לקDNSת כתובת שר

את הכתובת ממפעיל הרשת

הסלולרית של הטלפון הנייד

שלך.

Password:

(סיסמה)

Auto DNS:
DNS)

אוטומטי)

DNS 1:
DNS 2:

), לדוגמה,PDP (סוג PDP type בחר¿

 עמוד«(רות מפעיל ברשימה של הגד

.(521

מוצג תפריט.

רות הרצויות: סובב ולחץ עלת ההגדבחירל¿

הבקר.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

Tel number בחרלהזנת מספר טלפון: ¿
רות(מספר טלפון) ברשימה של הגד

מפעיל.

מוצג תפריט הזנה.

הזן את מספר הטלפון.¿

.OKלאישור ההזנה: בחר ¿

שינוי נתוני גישה

User ID בחרלהזנת זיהוי משתמש: ¿
רות מפעיל.(זיהוי משתמש): ברשימת הגד

מוצג תפריט הזנה.

הזן זיהוי משתמש.¿

.OKלאישור ההזנה: בחר ¿
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Password בחר להזנת סיסמה:¿

רות מפעיל.(סיסמה): ברשימת הגד

מופיע תפריט הזנה.

הזן את הסיסמה.¿

.OKלאישור ההזנה: בחר ¿

ניהול נתוני הגישה של מפעיל הרשת

הסלולרית של הטלפון הנייד שלך

הסקיר

את נתוני הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית

של הטלפון הנייד שלך ניתן:

לערוך£

למחוק£

כתב להיות מחובר למערהטלפון הנייד חיי

COMAND Online.עבור שינוי נתוני גישה 

בור האינטרנט פעיל, אתה יכולכאשר חי

לערוך ולמחוק את נתוני הגישה של מפעיל

הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד.

עריכת נתוני גישה

בחר את הטלפון הנייד מרשימת הגישה¿

 עמוד 519).«(לרשת של טלפונים ניידים 

ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿

את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

רות (הגדPredefined setting בחר¿
Manual settingרות מראש)  או מוגד
רות ידניות) .(הגד

רות המפעיל מוצגות.הגד

כדי לערוך את נתוני הגישה של מפעיל
הרשת הסלולרית אתה יכול:

רים מראש שלבחור נתוני גישה מוגדל£
מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון

 עמוד 519).«הנייד (

להגדיר ידנית את נתוני גישה של£
מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון

 עמוד 520).«הנייד (

מחיקת גישה לאינטרנט של הטלפון הנייד

בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט¿
 עמוד 518).«(

ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

(מחק Delete configurationבחר ¿
ה): סובב ולחץ על הבקר.תצור

מופיעה בקשת אישור השואלת האם
ת האינטרנט.ברצונך למחוק את תצור

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

ת אינטרנט (כן) תצורYesאם תבחר 
תימחק.

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

כעת כבר לא ניתן להשתמש בתפקודי
 .COMAND Onlineאינטרנט באמצעות  

שינוי שמות התקן
בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט¿

 עמוד 518).«(

ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿
את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

(שנה התקן). Change deviceבחר ¿
 עמוד 381).«ה הזנת תווים (מוצג שד

.ם ההתקן הרצוי ולחץ על הזו את ש¿

ם ההתקן שונה.ש

(שנה Change configurationת בחירל¿

ה): סובב ולחץ על הבקר.תצור
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ך זמן ניתוק אוטומטית אורבחיר

מהאינטרנט

את ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

Allow joined usage of theת בחירל¿

connectionבור): (התר שימוש משותף בחי

סובב ולחץ על הבקר.

.או לא פעיל  ר לפעיל הגד

אם שימוש משותף באינטרנט מופסק, ניתן

בור האינטרנט רק היכן שחוברלהשתמש בחי

בטלפון הנייד.

שימוש משותף באינטרנט באמצעות

רשתות אלחוטיות

אתה יכול להתיר או לאסור שימוש משותף של

COMANDהתקנים רשת אלחוטית באמצעות 

Online.

בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט¿

 עמוד 518).«(

את ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

(התר  Allow shared WiFi usageת בחירל¿

שימוש משותף ברשת אלחוטית): סובב

ולחץ על הבקר.

.או לא פעיל  ר לפעיל הגד

ה: רשתות אלחוטיות יוצרות קשר עםאזהר

האינטרנט מעת לעת. אם התקן רשת

אלחוטית מחובר לרשת האלחוטית של

בור אינטרנט ייווצר מדי פעםכב, ייתכן שחיהר

באמצעות הטלפון הנייד. אם אתה רוצה

בת סימוןלמנוע זאת מחק את הסימן בתי

” (התרAllow shared WiFi usageליד “

שימוש משותף ברשת אלחוטית).

ר מראש עבר, ובמהלכו לא הזמן המוגדאם

נעשה שימוש  באף תפקוד מקוון או באינטרנט,

COMAND Onlineמנתקת באופן אוטומטי את 

בור האינטרנט.חי

בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט¿

 עמוד 518).«(

את ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

(נתק Disconnect when inactiveת בחירל¿

כשלא פעיל): סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

Minutes 10  (5 דקות), Minutes 5בחר ¿
(20 דקות) או Minutes 20(10 דקות), 

Never.(אף פעם) 

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

Neverבור מפסיקה את התפקוד. חי

בוע.האינטרנט פועל באופן ק

שימוש משותף באינטרנט

אתה יכול להתיר או לאסור שימוש משותף של

.COMAND Onlineבור אינטרנט באמצעות חי

בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט¿

 עמוד 518).«(
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אם מספר טלפונים ניידים אושרו לשימוש

COMANDבאינטרנט, ניתן לחלק קדימויות. 

Onlineתבחר אז את הטלפון הנייד עם הקדימות 

בור לאינטרנט.ת חיהגבוהה ביותר ליציר

בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט¿

 עמוד 518).«(

ת סמל מימין לרשומה: החלק בחירל¿

את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

Manage all Internet devicesת בחירל¿

(נהל את כל התקני האינטרנט): סובב את

הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

 (שנהChange device priorityבחר ¿

קדימות התקן) .

העבר את ההתקן הרצוי מעלה או מטה.¿

קדימות האינטרנט משתנה.

בעת על פיקדימות של התקן אינטרנט נק

כיה. הטלפון הנייד בראש הרשימההירר

הוא בעל הקדימות הגבוהה ביותר.

בורת/ניתוק חי  יצירניהול כל התקני האינטרנט

בורת חייציר

בור מתוארים ב“הערותת חיהתנאים ליציר

 עמוד 516).«(כלליות“ 

בור באמצעות:ניתן ליצור חי

 עמוד 537).«(הזנת כתובת אינטרנט £

ס בנץקריאה לאתר האינטרנט של מרצד£

 עמוד 534).«(

 עמוד« (ס בנץקריאה לאפליקציית מרצד£

.(534

 עמוד 537).«(פים קריאה ממועד£

 עמוד 518).«(קריאה לרדיו אינטרנט £

בורהתקן רשת אלחוטית מנסה ליצור חי£

Allow shared WiFiלאינטרנט. אפשרות “

usageהתר שימוש משותף ברשת) ”

 עמוד«(בת להיות מופעלת אלחוטית) חיי

.(518

בורניתוק חי

 (ביטול) בחלון התקשרויות.Cancelלחץ ¿

בוראם מתבצעת שיחת טלפון בעת שחי

תמוצג בשור האינטרנט פעיל, הסמל 

בור האינטרנט נשאר פעיל, תלוימצב. חי

בשימוש.בסוג הטלפון וברשת הסלולרית ש
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ב האחורי.כת הבידור של המושבור קיים מוצג גם במערסמל החץ לחי

ת, שורCOMAND Onlineכת בור האינטרנט נוצר באמצעות טלפון המחובר למעראם חי
מיים מודגשים בצבע.בים הקדהמוש

תב האחורי שורכת בידור של המושבור האינטרנט נוצר באמצעות טלפון המחובר למעראם חי
בים האחוריים מודגשת בצבע.המוש

 עמוד 537).«קרא לתצוגת קרוסלה (¿

 סובב ולחץ על הבקר.,רות): החלק  (הגדSettingת בחירל¿

מוצג תפריט.

בור): סובב ולחץ על הבקר.  (מצב חיConnection statusת בחירל¿

בור מופיעה.ה של מצבי חיסקיר

 עמוד 388).«(ר מראש  נוסף אם המידע התואם הוגדבור גם מוצגים באזור תצוגהפרטי החי

בורמצב חי

תסיום התקשור

ת סמל המספרים בתפריט אינטרנט:בחירל¿

, סובב ולחץ על הבקר.החלק 

בור האינטרנט של הטלפון הניידאם חי

 תנסה לתחברCOMAND Onlineמתנתק, 

תמחדש. לכן עליך תמיד לנתק את התקשור

כת או במערCOMAND Onlineבאמצעות 

ב האחורי.הבידור של המוש

בור האינטרנט לאחרניתוק אוטומטי של חי

אי פעילות

COMANDכת אם אף מידע אינו מועבר ממער

Online,במשך זמן מסוים, לדוגמה חמש דקות 

בורכת מנתקת אוטומטית את חיהמער

האינטרנט.

בשימושם הרשת הסלולרית שש 

בור נוכחימצב חי 

בורתצוגת מצב חי

בור נתונים נוכחיתצוגת חי

בור אינטרנטמשך חי

ם ההתקןש

S-516-541 comand   17/06/14, 9:27 PM525



עניינים לפי  א�ב

אינטרנט ושירותים מקוונים526

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

קריאה לחיפוש מקומי

 כדי להשתמשGoogleTMבון תהיה זקוק לחש
בחיפוש מקומי.

.לחץ על לחצן ¿

ת תפקודים ראשית בשור / TELבחר ¿
בוב ולחיצה על סי,באמצעות החלקת 

הבקר.

מוצג תפריט קרוסלה.

 (אינטרנט): סובב ולחץ עלInternetת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט קרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.

(אפליקציית Mercedes-Benz Appsבחר ¿
ס בנץ).מרצד

ס בנץ.מוצג תפריט אפליקציית מרצד

.Google Local Searchבחר ¿

חיפוש

מגבלת הזנה

הנהג יכול להזין את מונח החיפוש בתפריט הזנה
כב נייח.אך ורק בעת שהר

ת מיקום חיפושבחיר

בחור הצעות יעדים שוניםאתה יכול ל¿
מהתפריט.

 COMAND Onlineמחפשת את היעדים
הזמינים הבאים:

סמוך למיקום הנוכחי של המכונית.£

סמוך לעיר£

ם לכן, זמינים גם היעדיםאם הוזן יעד קוד
הבאים:

סמוך ליעד£

ך המסלוללאור£

בחור יעד מהיסטוריית חיפושאתה יכול גם ל
כללית.

 (סמוךNear destinationת לאחר בחיר¿
: סובבליעד), לדוגמה הזן כתובת ובחר 

ולחץ את הבקר.

תוצאות החיפוש מוצגות.

הזנת מונח חיפוש

(סמוך ליעד), Near destinationבחר ¿
לדוגמה בתפריט חיפוש מקומי

מוצג תפריט הזנה.

 הזן אתלהזנה באמצעות סרגל תווים:¿
מונח החיפוש.

להזנת תווים באמצעות מקשי ספרות:¿
לחץ על מקשי הספרות ברצף מהיר.

התו מופיע כאשר מקש נלחץ. התו הראשון
הזמין מודגש.

 לאחר הזנת מונח החיפוש.בחר ¿

רשימה של תוצאות מופיעה.

Google;קובעת איך תוצאות החיפוש ימוינו 
חק הקצר ביותר.ח המרזה אינו בהכר

שימוש בתוצאות חיפוש

ת רשומה מרשימת התוצאות: סובבבחירל¿
ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

 (פרטים).Details בחר להצגת פירוט:¿

ה מוצגת.הכתובת של הרשומה שנבחר

בע בחר (קשימוש בתוצאת חיפוש כיעד:¿
כיעד).

אתה עובר למצב ניווט ויכול להתחיל חישוב
מסלול.

ת באותה עת בזיכרוןתוצאת החיפוש נשמר
 עמוד 450).  אתה יכול«“יעדים אחרונים“ (

לקחת יעד מהזיכרון ולשמור אותו לתמיד
 עמוד 449).«באנשי הקשר (

 (חייג).Call בחר לחיוג ליעד:¿

אתה עובר לתפקוד הטלפון ומבצע שיחה

 עמוד 479).«(

אם אין מספר טלפון זמין, פריט התפריט

ה.בחירלא ניתן ל

 GoogleTM Local Search

S-516-541 comand   17/06/14, 9:27 PM526



מפתח עניינים

527 אינטרנט ושירותים מקוונים
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

 בחר:GoogleTM Street Viewלקריאה ל� ¿
Google Street View.

.Google Street Viewאתה עובר אל 

,GoogleTM Street Viewאם אין מידע זמין מ� 
תוצג הודעה תואמת.

Panoramio by GoogleTM : לקריאה ל� ¿

     .Panoramio by Google

GoogleTM של Panoramioאתה עובר ל� 

ותראה תמונות של נקודות עניין סמוך
לתוצאת החיפוש.

Import בחר ה בפנקס הכתובות:לשמיר¿
בא).(י

ת בפנקס הכתובות.הרשומה נשמר

חיפושים פופולריים

התפקוד מאפשר לך לחפש באמצעות
רים מראש.קריטריונים מוגד

Popularהתפריט חיפוש מקומי, בחר ¿
searches(חיפושים פופולריים): סובב ולחץ 
על הבקר.

מוצג תפריט של קריטריוני החיפוש הזמינים.

בחר את קריטריון החיפוש הרצוי.¿

ת מיקוםהמשך כפי שמתואר ב“בחיר¿
כב נייח ניתן עמוד 526). אם הר«חיפוש“ (

להוסיף ידנית, לדוגמה “מלון אדלר“.

היסטוריית חיפוש

תפקוד זה מאפשר גישה לשאילתות חיפוש
מות.קוד

 (היסטוריית חיפוש)Search historyת בחירל¿
בתפריט חיפוש מקומי: סובב ולחץ על הקר.

מות מוצגותשאילתות החיפוש הקוד
שהאחרונות בראש הרשימה.

בחר את קריטריון החיפוש.¿
ת מיקוםהמשך כפי שמתואר ב“בחיר¿

כב נייח ניתן עמוד 526). אם הר«חיפוש“ (
להוסיף ידנית, לדוגמה “מלון אדלר“.

ת אפשרויות לחיפוש מקומיבחיר

ת רדיוס חיפושרהגד

 עמוד 537).«לקריאה לתצוגת קרוסלה (¿

(אפלי� Mercedes-Benz Appsת בחירל¿
ס בנץ): סובב ולחץ על הבקר.קציות מרצד

ס בנץ.מוצגת רשימה של אפליקציות מרצד

ת תפריט האפשרויות עבורבחירל¿
: החלקGoogle Local Searchאפליקציית 

 ולחץ על הבקר.

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

 (רדיוס חיפוש):Search radius תבחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

בחר את הרשומה הרצויה.¿

ת.ת מאושרה הנבחררההגד

. בחר ליציאה מהתפריט:¿

ת ספק שירותבחיר

בחר את תפריט האפשרויות עבור¿
« (Google Local Searchאפליקציית 

עמוד 533).

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

 (ספק שירות):Service providerת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

בחור ספקאם הרשומה מחוקה, אינך יכול ל
שירות.

ה.בחר ואשר את הבחיר¿

ספק השירות הנבחר מאושר.

. בחר ליציאה מהתפריט:¿

מחיקת שאילתות חיפוש

בחר את תפריט האפשרויות עבור¿
Google Local Searchאפליקציית 

 עמוד 533).«(

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד
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 (מחק אתDelete all searchesת בחירל¿

החיפושים): סובב ולחץ על הבקר.כל 

מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
למחוק את שאילתות החיפוש.

 (לא).No  (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) שאילתות החיפושYesאם תבחר 
יימחקו.

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

איפוס היסטוריית החיפוש

בחר את תפריט האפשרויות עבור¿
Google Local Searchאפליקציית 

 עמוד 533).«(

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

 (אפסReset search history תבחירל¿
היסטוריית חיפוש): סובב את הבקר ולחץ

לאישור.

מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך לאפס את היסטוריית החיפוש.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) היסטוריית החיפושYesאם תבחר 
תאופס.

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

עשר השאילתות האחרונות אופסו.

ת.היעדים/מסלולים נשלחים לשר
ר מראש במפעל) מוגדVINכב (מספר זיהוי ר
כב אתה יכולה. במקום זיהוי הרכזיהוי להורד

 עמוד 529).«להכניס גם כתובת דוא“ל (

ת יעד/מסלול תלויההזמינות של תפקוד הורד
בה אתה נמצא.במדינה ש

ה, ראשית עליךבצע הורדכדי שיהיה אפשר ל
בר נעשה. הדCOMAND Onlineלרשום את 

כב באמצעות הזנת שמך וכתובת דוא“לבר
פעם אחת ואישור תנאי השימוש הכלליים

 עמוד 518).«(

תת יעדים/מסלולים מהשרהורד

המשך לפי המתואר לשימוש ביעדים/מסלולים
ת:שנשלחו לשר

.לחץ על לחצן ¿

מוצג התפקוד האחרון שהיה בשימוש.

ת התפקודים הראשית: בשורTel/  בחר ¿
בוב ולחיצה על סי,באמצעות החלקה 

הבקר.

מוצג תפריט קרוסלה.

 (אינטרנט): סובב ולחץ עלInternetת בחירל¿
הבקר.

תפריט הקרוסלה לתפקודי אינטרנט מוצג.

(אפליקציית Mercedes-Benz Appsבחר ¿
ס בנץ).מרצד

ס בנץ.מוצג תפריט אפליקציית מרצד

ת (הורדDestination/route downloadבחר ¿
יעד/מסלול) מהרשימה.

יעדים זמינים מוצגים ברשימה.

 (יציאה) אתה יכול לצאתExitבאמצעות 
ת יעד.מהורד

 (אפשרויות), אתה יכולOptionsבאמצעות 
 עמוד«ת יעד (להגדיר את אפשרויות עבור הורד

.(529

אתה יכול להשתמש גם בניווט לגישה לתפקוד
 עמוד 431).«ת יעד/מסלול (הורד

אתה יכול לשמור עד 20 מסלולים ו� 50 יעדים
ת ולהציג אותם ברשימה. אםכבך בשרעבור ר

ת יעד/מסלול הורד

מההקד

GoogleTMאתה יכול לשלוח יעדים ומסלולים מ� 

Mapsת ולהוריד אותן באמצעות תפקוד זה. לשר
אתה יכול להשתמש ביעדים ובהנחיית מסלול

ולשמור אותם לשימוש עתידי.

ס בנץשליחת יעדים/מסלולים למרצד

 באינטרנט.GoogleTM Mapsקרא לאתר ¿

בחר יעד.¿

ה.” להזנת חברMercedes-Benzבחר “¿

כבה (מספר זיהוי של הרבחר זיהוי להורד¿
 עמוד 529) או כתובת דוא“ל).«(

.GoogleTM  Mapsאשר “שלח“ באתר ¿
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אתה שולח מסלולים ויעדים נוספים, הרשומות
קיימות יימחקו מהרשימה.ה

שימוש ביעדים/מסלולים

הצגת פרטים

ת רשומה מהרשימה: סוב את הבקרבחירל¿
ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

 (פרטים) מהתפריט.Detailsבחר ¿

היעד מוצג.

שימוש ביעד

ר כיעד)(הגד  Set as destination בחר¿
מתפריט.

אתה עובר למצב ניווט ויכול להתחיל חישוב
 עמוד 421).«מסלול (

היעד מוזן ברשימה של היעדים האחרונים.

ביצוע שיחה ליעד

 (חייג) מהתפריט.Callבחר ¿

אתה עובר לתפקוד טלפון ומבצע את
 עמוד 479).«השיחה (

אתה יכול להשתמש בתפקוד אם:

 עמוד 471).«טלפון נייד מחובר (£

כתובת היעד מכילה מספר טלפון.£

בוא יעדיםי

אתה יכול לשמור יעדים ומסלולים לפנקס
בוא.הכתובות בעת י

בחר רשומה מרשימה.¿

בא). (יImportבחר ¿

ת בפנקס הכתובות.הרשומה נשמר

תמחיקת יעד מהשר

בחר רשומה מהרשימה.¿

 (מחק).Deleteבחר ¿

מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך למחוק.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) היעדים יימחקו.Yesאם תבחר 

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

ת יעד/מסלולרות עבור הורדאפשרויות הגד

הציון זיהוי עבור הורד

כב עםאתה יכול להחליף את מספר זיהוי הר
ך כלל מוזן מספר זיהוירכתובת הדוא“ל שלך. בד

כב.הר

בחר את תפריט האפשרויות עבור אפלי�¿
Destination/route downloadקציית 

 עמוד 533).«ת יעד/מסלול) ((הורד
רות הנוכחיות.מוצג תפריט המציג את ההגד

 (מספר זיהוי): סובב ולחץ עלIDת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט הזנה.
 עמוד«הזן כתובת דוא“ל. הזנת תווים (¿

.(381

 לאחר ההזנה.בחר ¿

כתובת דוא“ל מוזנת בתפריט. דוא“ל יישלח
לכתובת הדוא“ל שלך מיד לאחר מכן. אתה

ת,ב לאשר אותו תוך 48 שעות. אחרחיי
ם שלך ימשיך להיותמספר הזיהוי הקוד

בשימוש.

בת הדואררות, בדוק את תילהשלמת ההגד¿
ועקוב אחר הקישור בדוא“ל.

.בחר ליציאה מהתפריט: ¿

תבוא לשרמחיקת יעדים ומסלולים לאחר י

בחר את תפריט האפשרויות עבור אפלי�¿
Destination/route downloadקציית 

 עמוד 533).«ת יעד/מסלול) ((הורד

רות הנוכחיות.מוצג תפריט המציג את ההגד

Delete after importing to serverת בחירל¿
ת): סובב ולחץ עלבוא לשרחר י(מחק לא

הבקר.

.או מופסק  ר כפעיל הגד

מסלולים ויעדים נמחקים אוטומטית

בוע.ת לאחר שמהשר

.בחר ליציאה מהתפריט: ¿
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  מזג אוויר

מההקד

 COMAND Online בל תחזיות מזג אוויריכולה לק
«בור מקוון (בכל מקום בעולם באמצעות חי

בלת מידע (יוםעמוד 516) ולהציג אותם בט
נוכחי, תחזית ל�5 ימים) או במפת מזג אוויר.

מפת מזג האוויר יכולים להציג את נתוני מזג
הסמלים:

ה (לדוגמה, סערות תנאיסמלי אזהר£
החלקה)

ם, שלג)מכ“ם משקעים (לדוגמה גש£
טמפרטורות£
עננות£
כיוון הרוח ומהירות£

בוי תצוגת מזג האווירהפעלה/כי

.לחץ על לחצן להפעלה: ¿

ת התפקודים הראשים בשורTel/   בחר¿
בוב ולחיצה על סי,באמצעות החלקה 

הבקר.

מוצג תפריט קרוסלה.

  (אינטרנט): סובב ולחץInternetת בחירל¿
על הבקר.

תפריט הקרוסלה לתפקודי אינטרנט מוצג.

 (אפליקצייתMercedes-Benz Appsבחר ¿
ס בנץ).מרצד

ס בנץ.מוצג תפריט אפליקציית מרצד

 (מזג אוויר) מהרשימה.Weatherבחר ¿

בלת המידע מציג את מזג האוויר הנוכחיט
רות המפעל).כב (הגדבמיקום הנוכחי של הר

ת מחדלתה יכול לשנות את תצוגת ברירר
«ת מחדל בתפריט אפשרויות (ומיקום בריר

עמוד 533).

תראה את המידע הבא:
השעה של התחזית הנוכחית£
ה הנוכחיתהטמפרטור£
מידע על מזג האוויר (לדוגמה מעונן,£

גשום)

ה מקסימליתטמפרטור£
ה מינימליתטמפרטור£
םהסיכוי לגש£
התחזית להיום (מרווח של שלושה£

ימים)

בחרלמעבר לתחזית לחמישה ימים: ¿
Current.(נוכחי) 

מוצג תפריט.

(5 ימים)  day-5בחר ¿

בלת המידע מציגה תחזית לחמשת הימיםט
הבאים במיקום הנוכחי שנבחר.

day-5ה למידע מזג אוויר נוכחי: בחר לחזר¿
(5 ימים)

מוצג תפריט.

 (נוכחי).Currentבחר ¿

בלת המידע מציגה את התחזית הנוכחיתט
במיקום הנוכחי שנבחר.

 (נוכחי).Currentלמעבר למידע: בחר ¿

מוצג תפריט.

 (מידע)Infoבחר ¿

בלת המידע מציגה מידע עבור המיקוםט
הנוכחי שנבחר.

.לחץ על לחצן בוי: לכי¿

מוצג תפריט קרוסלה.

ת מיקוםבחיר

מההקד

בחור את האפשרויות הבאות לתחזיתאתה יכול ל
מזג אוויר:

כבהמיקום הנוכחי של הר£
היעד£
ףאתר ספורט חור£
מיקום אחר בעולם£

בלת מידע  או מפתבחור מיקום מטאתה יכול ל
עמוד 531).  מידע מזג אוויר מסופק« מזג אוויר (

על ידי תחזית החיזוי הקרובה ביותר.
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בלת מידעת המיקום עבור טבחיר

ת (מיקום) בשורLocationת בחירל¿
תפריט: סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט

כב הנוכחי: בחרת מיקום הרבחירל¿
Current location.(מיקום נוכחי) 

Near destinationת יעד: בחר בחירל¿
(סמוך ליעד).

Nearבחור ב, אתה יכול לאם המסלול חוש
destinationת פריט (סמוך ליעד). אחר

התפריט הוא אפור.

מוצגת רשימה :ףבחר באתרי ספורט חור¿
של מדינות.

.Andorraבחר מדינה, לדוגמה ¿

ף הזמינים מוצגים.אתרי ספורט חור

ף הרצוי.בחר את אתר ספורט החור¿

בלת המידע מציגה מידע על:ט
סוג הסקי£
תנאי השלג£
טמפרטורות£

 (עירOther townת מיקום: בחר בחירל¿
ת)אחר

מוצג תפריט הזנה.

 עמוד«הזן אזור חיפוש.  הזנת תווים (¿
.(384

בלת מידע עם תחזית מזג האווירט
מופיעה כאשר הוכנס אזור חיפוש.

 ולחץ על הבקר.אוויר): החלק 

בלת המידע מציגה את מזג האווירט
הנוכחי למיקום הנבחר.

מפת מזג אוויר

קריאה למפת מזג האוויר

ת תפריט:  (מפה) בשורMapת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

ה של 20 ק“מ.המפה מופיעה בקנה מיד

את הבקר. החלק ב: להצגת סמן צל¿

,החלק לגלילה במפת מזג האוויר: ¿
את הבקר.  או 

מידה של המפה: לשינוי קנה המיד¿
לאחר שאתה מסובב את הבקר, סרגל

ה מוצג.קנה מיד

ה הרצוי נבחר.סובב עד שקנה המיד¿

ת לתפקודים אלה.המידע מורד שוב מהשר
בר יכול לגרום לעיכוב בהצגת המפה.הד

ת התפריט במפת מזג האווירהצגת הסתר

הצג את התפריט במפת מזג האוויר.¿

 (אפשרויות מפה):Map options בחר¿
סובב ולחץ על הבקר.

דוגמההזנה

10117מיקוד

ברליןעיר

אונטר דן לינדןכתובת

 (נמה“ת טגל)TXLקוד נמה“ת

ת המיקום למפת מזג אווירבחיר

קרא למפת מזג האוויר והזז למיקום הרצוי.¿

בלת מזג(ט Weather tableת בחירל¿

Weatherה של מזגמוצגת סקיר
 overviewהאוויר

 Hazard iconsמוצגות אזהרות

  Precipitationם כאזורמוצג מכ“ם גש
 radarצבוע על המפה

Temperaturesמוצגות הטמפרטורות

Cloud coverמוצגת העננות

Windsמוצגים כיוון הרוח עם חץ

ומהירות הרוח בצבע

Legendמוצגים הסמלים

בשימוש ומשמעותם.ש(מקרא)

מאפייני
תצוגה במפה מזג אוויר
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ת מראשרה מוגדתצוגת סמלי אזהר

ה מראש ניתן לשנותרבמפעל. את ההגד

 עמוד 533).«בתפריט אפשרויות (

בחר את מאפיין מזג האוויר הרצוי. מאפיין¿

מזג האוויר הנבחר מוצג במפה. אתה יכול

בחור מאפיין מזג אוויר אחד בכל עת.ל

מקרא

הצג את התפריט במפת מזג האוויר¿

 עמוד 531).«(

 (אפשרויות מפה):Map optionsת בחירל¿

סוב ולחץ על הבקר.

 (מקרא)Legendבחר ¿

המקרא מוצג בהתאם למאפיין מזג האוויר

הנבחר.

הצג אתבלת מידע: ה לטלמעבר חזר¿

 עמוד«(התפריט במפת מזג האוויר 

.(531

תפקוד זיכרון

ת מיקום בזיכרוןשמיר

בשימוש תכוףאתה יכול לשמור מיקומים ש

רים מראש (0, 9�1).ת מיקומים מוגדבעשר

 עמוד 530).«(בחר מיקום ¿

לחץ והחזק את מקש הספרות, למשל¿

 למשך למעלה משתי שניות.

כאשר המיקום נבחר, המספר הנבחר בא

ת.בכותרם של המקום שלפני הש

ת מיקום מהזיכרוןבחיר

כאשר תצוגת מזג אווירה: ה מהירבחיר¿

)COMAND Onlineמופעלת והזנה זמינה (

.לחץ על מקש ספרות, לדוגמה 

בלת המידע מופיעה ומציגה מידע עלט

מזג האוויר.

Locationבחר מזיכרון מזג אוויר: ¿

בלת מידע: סובב ולחץ על(מיקום) מט

הבקר.

רים מראש). (מוגדPresetsבחר ¿

רים מראש,בחר את הרצוי מהמוגד¿

.לדוגמה 

בלת המידע מופיעה ומציגה את מידע מזגט

האוויר.

ת אפשרויות לתצוגת מזג האווירבחיר

ת מחדלת תצוגת ברירבחיר

אתה יכול להגדיר איזו תצוגה תראה לאחר

 עמוד 530).«(הפעלת תצוגת מזג האוויר 

רות הבאות:אתה יכול להגדיר את ההגד

מזג אוויר נוכחי£

תחזית לחמישה ימים£

תצוגת מידע£

תצוגה אחרונה£

ה של תפריט אפשרויות שלבחירל¿

 (מזג אוויר): החלקWeatherאפליקציית 

 ולחץ על הבקר.

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

ת(תצוגת בריר Default viewת בחירל¿

מחדל): סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

בחר את הרשומה הרצויה.¿

ת.ת מאושרהתצוגה הנבחר

.לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט: ¿

ת מחדלת מיקום בריררהגד

רות הבאות:אתה יכול להגדיר את ההגד

מיקום נוכחי£

יעד נוכחי£

בועות מראשרות קהגד£
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בחר את תפריט אפשרויות של אפליקציית¿
Weather) (מזג אוויר) ».(עמוד 533 

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

ת(מיקום בריר Default locationת בחירל¿
מחדל): סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

בחר את הרשומה הרצויה.¿

ת.ת מאושרהתצוגה הנבחר

. לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט:¿

ת מידע מזג אוויר לתצוגת מפהבחיר

מפת מזג האוויר יכולה להציג את מידע מזג
האוויר הבא:

ה (לדוגמה, סערות תנאיסמלי אזהר£
החלקה)

ם, שלג)מכ“ם משקעים (לדוגמה גש£
לחץ אטמוספירי£
טמפרטורות£
עננות£
כיוון הרוח ומהירות£

בחור מאפיין אחד לכל סוג מפה.אתה יכול ל

הזמינות של מידע מזג האוויר תלויה במדינה
בה אתה נמצא.ש

בחר את תפריט אפשרויות של אפליקציית¿
Weather) (מזג אוויר) ».(עמוד 533 

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

(תצוגת מפה): סובב Map viewת בחירל¿
ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

בחר את הרשומה הרצויה.¿

המאפיין הנבחר מאושר.

. לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט:¿

איפוס של היסטוריית חיפוש מיקומים

בחר את תפריט אפשרויות של אפליקציית¿
Weather) (מזג אוויר) ».(עמוד 533 

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד

(אפס מיקום Reset last locationת בחירל¿
אחרון): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך לאפס את היסטוריית החיפוש.

 (לא): סובב את הבקר.No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן), היסטוריית החיפושYesת אם בחר
נמחקת.

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

עשר שאילתות החיפוש האחרונות
מאופסות.

  אפשרויות

קריאה לתפריט אפשרויות

.לחץ על לחצן ¿

מוצג התפקוד האחרון.

ת תפקודים ראשית בשורTEL/ בחר ¿
בוב ולחיצה על סי,באמצעות החלקת 

הבקר.

מוצג תפריט קרוסלה.

 (אינטרנט): סובב ולחץ עלInternetת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט קרוסלה עבור תפקודי אינטרנט.

Mercedes-Benz Appsת אריח בחירל¿
ס בנץ): סובב ולחץ על(אפליקציית מרצד

הבקר.

ס בנץ.מוצגת רשימה של אפליקציות מרצד

בחר את האפליקציה הרצויה, לדוגמה¿
Google Local Search.

 החלק:ת תפריט האפשרויות בחירל¿
 ולחץ על הבקר.

רות הנוכחיות.התפריט מציג את ההגד
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אתה יכול לעיין בתנאי השימוש עבור אפליקציות

בוק., גוגל ופייסCOMAND Onlineס ל� מרצד

ב לאשר את תנאי השימוש עבוראתה חיי

 וגוגל.COMAND Onlineס ל� אפליקציות מרצד

 עמוד 533).«(קריאה לתפריט אפשרויות ¿

מוצג תפריט.

ת תפריטבחור באפליקציה, אחראין ל

אפשרויות עבור האפליקציה ייפתח.

 (תנאי שימוש): סובבTerms of useת בחירל¿

ולחץ על הבקר.

 (אפליקציותMercedes-Benz Appsבחר ¿

Google Local או Facebookס בנץ), מרצד
Search

ף הבית התואם יוצג.ד

 (המשך) לצפייה בתוכן נוסף.Continueבחר ¿

רותאיפוס ההגד

רות אפליקציותתפקוד איפוס מאפס את כל הגד

רות המפעל. לאחר האיפוס,ס בנץ להגדמרצד

GoogleTMיכולה לשלוח מסלולים ויעדים למספר  

כב רק לאחר שהפעלת את כתובתזיהוי הר

 עמוד 529).«(הדוא“ל שוב 

 עמוד 533).«(קריאה לתפריט אפשרויות ¿

מוצג תפריט.

ת תפריטבחור באפליקציה, אחראין ל 

אפשרויות עבור האפליקציה ייפתח.

 (אפס): סובב את הבקרResetת בחירל¿

ולחץ לאישור.

מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת

ברצונך לאפס.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) רשימות השיחות יימחקו.Yesאם תבחר 

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

ס בנץ  אפליקציות מרצד

הערות כלליות

ס בנץ,בכדי להשתמש באפליקציות מרצד
.COMAND Onlineעליך ראשית לרשום את 

כב באמצעות הזנת שמךבר מבוצע ברהד
וכתובת הדוא“ל שלך פעם אחת ואישור את
התנאים וההגבלות הכלליים. מופיעה הודעה
על כך בפעם הראשונה שאתה מתחבר

.לשירות מקוון או לתפקוד אינטרנט

ס בנץ לטלפון ניידאתר מרצד

תנאי שימוש

 עמוד 518).«(ת נתוני גישה רהגד

 עמוד524).«(בור לאינטרנט: חי

ס מכילים אתר מרצדCOMAND Onlineתפקודי 

ר מראש.ף מוגדבנץ לטלפון נייד כמועד

.לחץ על לחצן ¿

התפקוד האחרון שהתבצע מופיע.

ביבסרגל התפקוד המר TEL/ בחר ¿

בוב ולחיצה על הבקר. סי,בהחלקה 

מוצג תפריט הקרוסלה.
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 (אינטרנט): סובב ולחץ עלInternetת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.

Mercedes-Benz mobile web siteבחר ¿
ס בנץ לטלפון נייד).(אתר מרצד

ס בנץ.ף הבית של מרצדמוצג ד

Mercedes-Benz אתה יכול למחוק את 
mobile web site.

ס בנץ נוספותאפליקציות מרצד

בוק.ף הבית של פייסמוצג ד

תית.בוק הוא אתר רשת חברפייס
ת לך להתחברהאפליקציה מאפשר

בים שלכבך ולהשתמש בתפקודים הרמר
בוק.פייס

קריאה לשירותי גוגל
GoogleTM Localבר נעשה באמצעות הד¿

Search) ».(527 עמוד 

GoogleTM  Street View מאפשר לך לצפות 
.°360חובות בטווח צפייה של בר

GoogleTM Panoramio ב את יכולותחי מר
GoogleTM   Local Search וכולל צילומים 

של מיקומים נבחרים.

ס בנץיציאה מאפליקציות מרצד

.לחץ על לחצן ¿

מוצג האינטרנט.

ס בנץכוש אפליקציות מרצדניתן לר
ס בנץ. מידע נוסףנוספות מאתר מרצד

זמין בכתובת:
http://apps.mercedes-benz.com/apps/

מגוון השירותים תלוי במדינה.

ס בנץאתה יכול להפעיל אפליקציות מרצד
,GoogleTM Street Viewבוק, נוספות, כגון, פייס

GoogleTM Panoramioאו מידע על המדינה כגון  
בית.מהירות הנסיעה המר

בוקהפעלה של פייס

.לחץ על לחצן ¿

התפקוד האחרון שהתבצע מופיע.

בי  בסרגל התפקוד המרTEL/ בחר ¿
בוב ולחיצה על הבקר. סי,בהחלקה 

מוצג תפריט הקרוסלה.

 (אינטרנט): סובב ולחץInternetת בחירל¿
על הבקר.

מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.

Mercedes-Benz mobile web siteבחר ¿
ס בנץ לטלפון נייד).(אתר מרצד

ס בנץ.מוצג תפריט אפליקציות מרצד

 מרשימה.Facebook בחר¿

  רדיו באינטרנט

הערות כלליות

בי שלבור אינטרנט טוב לשידור מיטרוש חיד

נתוני שמע. להבטחת הקליטה הטובה ביותר

האפשרית, הטלפון הנייד צריך להיות מחובר

כב באמצעותלאנטנה החיצונית של הר

בת טלפון (אופציה).תוש

בעת השמעת רדיובון שיש לקחת בחש

ר נפח גדול שלבאינטרנט ייתכן שישוד

 kbit128נתונים. ממוצע של קצב  

56 שלMB ת נתונים יכול להעביר בהעבר

נתונים בשעה.

ת הנתונים של התחנה מוצגקצב העבר

בעת קליטת הנתונים.
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 שוב ושוב עד שתפריטלחץ על לחצן ¿
אינטרנט מוצג.

 (רדיו באינטרנט):Internet radioת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט רדיו אינטרנט.

אתה יכול להפעיל גם את רדיו אינטרנט
 עמוד 542).«ישירות ממצב רדיו (

חיפוש תחנות

(חיפוש תחנות) Station searchת בחירל¿
בתפריט רדיו באינטרנט: סובב ולחץ על

הבקר.

בחר את קריטריון החיפוש הרצוי.¿

לדוגמה, כקריטריון חיפוש אתה יכול להגדיר
תחנת רדיו באינטרנט הנמצאת קרוב ליעד

הניווט.

התחברות לתחנה

 עמוד 536).«חיפוש תחנה (¿

בור מתבצע האופן אוטומטי.החי

בור ידנית חייציר

בתפריט רדיו באינטרנט: סובב ת בחירל¿
ולחץ על הבקר.

בור נוצר.החי

אם זרימת הנתונים מופרעת, נעשה ניסיון
אוטומטי להתחבר מחדש.

בור מחדש ידניחי

 שוב בתפריט רדיו אינטרנט.בחר ¿

ת נתונים:סיום העבר

בחר )) בתפריט רדיו אינטרנט¿

או

Mediaשנה למקור שמע אחר, לדוגמה ¿
(מדיה).

אם שינית לתפקוד ראשי שאינו מקור שמע,
בור הנתונים עדיין קיים. אתהלדוגמה ניווט, חי

ה. לחיצהריכול להמשיך להאזין לתחנה שהוגד
ה אותך לרדיו אינטרנט.מחזיר על לחצן 

פתת תחנה כמועדשמיר

תפת) בשור (מועדFavoriteת בחירל¿
תפריט: סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

פת).(שמור כמועד Save as favouriteבחר ¿

פת.ת כמועדה נשמררהתחנה שהוגד

אפשרויות נוספות

ת תפריט: סובב ולחץבשור ת בחירל¿
על הבקר.

בחורמוצג תפריט. אתה יכול לטעון סמל תחנה, ל
בחור השמעה אוטומטיתזרימה או לדוגמה, ל

בעת הפעלה.

ה טען סמל תחנה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

או בות מפעיל סימון או ביטול הסימון בתי
 את התפקוד.מפסיק 

בחר השמעה אוטומטית בעת הפעלה.¿

או בות מפעיל סימון או ביטול הסימון בתי

את התפקוד. מפסיק 

רות שמעהגד

ת תפריט: סובב (שמע) בשורSoundת בחירל¿
ולחץ על הבקר.

ת השמערמוצג תפריט המציג את הגד
האחרונה.

הפעלת רדיו באינטרנט
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  אינטרנט

קריאה לאתר

מגבלת תצוגה

כבפי אינטרנט כאשר הרלא ניתן לצפות בד

בתנועה.

קריאה לתפריט קרוסלה

.לחץ על לחצן ¿

התפקוד האחרון כאשר התבצע מופיע.

בי בסרגל התפקוד המרTEL/ בחר ב¿

בוב ולחיצה על הבקר. סי,בהחלקה 

מוצג תפריט הקרוסלה.

 (אינטרנט): סובב ולחץ עלInternetת בחירל¿

הבקר.

מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי

אינטרנט.

הזנת כתובת אינטרנט

 עמוד 537).«(קרא לתפריט קרוסלה ¿

: סובב ולחץ על הבקר.WWWת בחירל¿

תפריט הזנה מוצג.

תמיד כשהאות הראשונה הוזנה בשור

ההזנה, רשימה מופיעה מתחתיה. הרשימה

מציגה כתובות אינטרנט המתחילות

באותיות שהזנת וכתובת האינטרנט שכבר

בוקרו.

הרשימה ריקה בפעם הראשונה שאתה

משתמש בה.

להזנה תווים באמצעות מקשי הספרות:¿

לחץ על מקשי הספרות ברצף מהיר.

תווים מופיעים כשמקש נלחץ. האות

הראשונה הזמינה מודגשת. להזנת תווים

 עמוד 381).«(באמצעות מקשי הספרות 

 לאחר הזנת כתובת אינטרנט.בחר ¿

האתר עולה.

ת כתובת אינטרנט מרשימה:בחירל¿

 את הבקר בתפריט ההזנההחלק 

בסרגל תווים.

הרשימה מופעלת.

בחר את כתובת האינטרנט הרצויה.¿

עדיין ניתן לשנות את כתובת האינטרנט.

.בחר ¿

האתר עולה.

פיםת מועדבחיר

ף אחד בתצוגתב להגדיר לפחות מועדאתה חיי

 עמוד 540).«(קרוסלה לתפקוד זה 

 עמוד 537).«(קרא לתצוגת הקרוסלה ¿

My favourite bookmarksת בחירל¿

(סימניות אינטרנט שלי): סובב ולחץ על

הבקר.

פים שלבחר סימניה בתצוגת מועד¿

הקרוסלה.

ף נפתח.ף המועדהד

אתה יכול להזין כתובת אינטרנט באמצעות סרגל

 עמוד 384).« (התווים או מקשי הספרות

הזן אתלהזנה באמצעות סרגל התווים: ¿

ת הזנה. להזנתכתובת האינטרנט בשור

 עמוד 381).«(תווים 
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פןפדסגור את הד

םהקוד

הבא

רענן/בטל

הזנת כתובת אינטרנט

פיםמועד

סגור את החלון

. לחץ על לחצן להצגת תפריט:¿

 (אפשרויות) כשהקיצור מוצג: סובב ולחץ עלOptionsבחר לקריאה לתפריט אפשרויות: ¿
הבקר.

.לחץ על  ת אתר אינטרנט: לסגיר¿

פן האינטרנט נסגר.פדד

.בחר ם: לקריאה לאתר הקוד¿

בחר לקריאה לאתר הבא: ¿

. בחר לריענון אתר אינטרנט:¿

אתר האינטרנט נטען שוב. התהליך עשוי לקחת זמן מסוים.

ביטול התהליך.ת תפריט. ניתן להשתמש בו לב בשורבעת שהאתר נטען, מופיע צל 

.בחר להזנת כתובת אינטרנט: ¿

 עמוד URL) (».(537הזן כתובת אינטרנט (¿

.בחר פים: מועד¿

 עמוד 540).«פים (מוצג תפריט מועד

בחר ת חלון פעיל: לסגיר¿

החלון הנוכחי נסגר.

תפקודי תפריט

קריאה לתפריט
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תפריט אפשרויות

אפשרויות בחלון חדש

בכדי לאפשר שימוש בתפקוד זה הסמן חיי

להיות על הקישור.

 עמוד 538).«(קרא לתפריט ¿

 (פתחOpen in new window תבחירל¿

בחלון חדש): סובב ולחץ על הבקר.

אתר האינטרנט נפתח בחלון חדש

הוספה לסימניות

פים.מוסיף את אתר האינטרנט הנוכחי למועד

אתר האינטרנט יכול להיקרא באמצעות

תצוגת הקרוסלה. אתה יכול לשמור עד 20

פים בתצוגת קרוסלה.מועד

 עמוד 538).«(קרא לתפריט ¿

 (הוסףAdd to bookmarksת בחירל¿

לסימניות): סובב ולחץ על הבקר.

מוצגת שאילתה.

 (הוסףAdd bookmark (all seats)בחר ¿

Addבים) או סימנייה לכל המוש

bookmark (seat) )בשומל היינמיס ףסוה(.

The website was addedמוצגת הודעה 
to bookmarksאתר האינטרנט נוסף) 

לסימניות)

כתובת אינטרנט נוכחית

 עמוד 538).«(קרא לתפריט ¿

 (כתובת אינטרנטCurrent URLת בחירל¿

נוכחית): סובב ולחץ על הבקר.

כתובת האינטרנט מוצגת.

שינוי גודל

פיאתה יכול להשתמש בתפקוד זה להגדלת ד

האינטרנט.

 עמוד 538).«(קרא לתפריט ¿

 (שינוי גודל): סובב ולחץ עלZoomת בחירל¿

הבקר.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

 ,ך האינטרנט: בחלק לניווט בד£

 את הבקר.או 

ף האינטרנט: סובב אתלהגדלה של ד¿

הבקר.

קפיצה מקישור לקישור

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה לקפיצה

מקישור אחד להבא באתר אינטרנט.

 עמוד 538).«(קרא לתפריט  ¿

(גלילה Directional scrollingת בחירל¿

כיוונית): סובב ולחץ על הבקר.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

לגלישה לאתר: סובב את הבקר.¿

רות נוספותהגד

 עמוד«(רות מתוארות בסעיף נפרד  ההגד

.(540

פיםמועד

מההקד

פים הם אתרים המבוקרים לעתיםמועד

קרובות.

ף:ת מועדיש לך את האפשרויות הבאות ליציר

 עמוד 540).«(בתצוגת קרוסלה £

Add to bookmarksבאמצעות פריט תפריט £

 עמוד 539).«((הוסף לסימניות) 

בף בתצוגת קרוסלה, אתה חיית מועדלפני יציר

 עמוד«(ת פעילה ראשית לסיים כל תקשור

.(525
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ת.פים שיצרבחור ולערוך את המועדאתה יכול ל

פיםת מועדיציר

פים בתפריט קרוסלהת מועדיציר

 עמוד«קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט (¿
.(537

My Internet bookmarks ת אריחבחירל¿
(סימניות אינטרנט שלי) : סובב ולחץ על

הבקר.

פים מוצגת.קרוסלת המועד

 (צור סימנייה):Create bookmarkת בחירל¿
, סובב ולחץ על הבקר.החלק  

מוצג תפריט הזנה.

ם) ותן שURLהזן את כתובת האינטרנט (¿
באמצעות סרגל התווים או מקשי הספרות

 עמוד 381).«(. להזנת תווים ובחר 

ף באמצעות התפריטהוספת מועד

 עמוד«כאשר אתר מוצג, קרא לתפריט (¿
.(538

(הוסף לסימניות) Add to bookmarksבחר ¿
 עמוד 539).«(

פיםת מועדבחיר

 עמוד«קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט (¿
.(537

 (סימניותMy Internet bookmarksת בחירל¿
אינטרנט שלי) : סובב ולחץ על הבקר.

פים מוצגת.קרוסלת המועד

פת מתצוגתבחר את הסימנייה המועד¿
קרוסלה.

ף נפתח בחלון חדש.ף המועדהד

פיםעריכת מועד

 עמוד«קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט (¿
.(537

(סימניות My Internet bookmarksת בחירל¿
אינטרנט שלי) : סובב ולחץ על הבקר.

פים הרצויים.בחר את המועד¿

ולחץ על  (ערוך): החלק  Editת בחירל¿
הבקר.

מוצג תפריט הזנה.

ם באמצעות) ושURLהזן כתובת אינטרנט (¿
 עמוד«סרגל תווים או מקשי הספרות (

.(381

פיםמחיקת מועד

 עמוד«קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט (¿
.(537

(סימניות My Internet bookmarksת בחירל¿
אינטרנט שלי) : סובב ולחץ על הבקר.

פים הרצויים.בחר את המועד¿

 ולחץ  (מחק): החלק Deleteת בחירל¿
על הבקר.

מוצגת בקשת אישור.

  (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

ף יימחק.  (כן) המועדYesאם תבחר 

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

רותהגד

רותתפריט הגד

 עמוד 538).«קרא לתפריט (¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

מוצג תפריט.

רות). (הגדSettingבחר ¿
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רות הבאות:אתה יכול לאפשר/ לנטרל את ההגד

£Download images automatically ת (הורד
תמונות באופן אוטומטי)

לוקח זמן מסוים להוריד תוכן מאתרי
ב של תמונות.אינטרנט המכילים מספר ר

לכן, ייתכן שיהיה שימושי לנטרל את
אפשרות זאת.

£Block(חסימת חלונות קופצים) 
ך כלל עםרחלונות קופצים הם חלונות (בד

סומות) המוצגים באופן אוטומטי בעתפר
כניסה לאתר. אתה יכול לחסום את תצוגות

אלה.

£Enable javaאווה)’ (אפשר תסריטי ג
באווה מאפשרים להציג ולהגי’תסריטי ג

לתוכן דינמי באתר אינטרנט.

£ Enable cookies(אפשר עוגיות)
מספר אתרים שומרים מידע בקובצי טקסט

.COMAND Onlineכת קטנים (עוגיות) במער
בוע האם עוגיות יישמרו.אתה יכול לק

£Activate internet audioהפעל שמע) 
באינטרנט)

אתה יכול להפסיק ולהפעיל את השמעת
פן.פדהשמע של הד

£Hide the scroll bar(הסתר פס גלילה) 
אתה יכול להציג או להסתיר את פס הגלילה.

£Display link target(הצג יעד קישור) 
אתה יכול להציג את כתובת האינטרנט של

הקישור כאן.

£) Character size(גודל גופן
אתה יכול להגדיר סוג דופן שונה כאן, לדוגמה

אם הגופנים באתר נראים מעוותים.

רותשינוי הגד

רות הרצויות.בחר את ההגד¿

.או לא פעיל  ר לפעיל הגד

 (גודל גופן) אוCharacter sizeבחר ¿
Character code.(קוד גופן) 

רותביצוע הגדניתן להשתמש בבקר ל¿
פרטניות.

רות, ייתכן ואתריאם אתה משנה הגד 
האינטרנט לא יוצגו כראוי.

מחיקת מידע פרטי

 עמוד 537).«קרא לתצוגת קרוסלה (¿

ולחץ רות): החלק  (הגדSettingת בחירל¿
על הבקר.

מוצג תפריט.

 (מחק מידעDelete private dataת בחירל¿
פרטי): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

או

(מחק את כל Delete all data on exitבחר ¿
המידע ביציאה).

.או לא פעיל  ר לפעיל הגד

     תפקוד    אפשרות

 All(הכל).מוחק את כל המידע הפרטי

Cacheמוחק את כל המידע
בזיכרון הזמני.(זיכרון זמני)

Cookiesמוחק עוגיות שנוצרו על ידי
בוקרו.אתרים ש(עוגיות)

Website visitedמוחק את כל האתרים
ב)בוקרו (נתיש)ורקובש םירתא(

Delete all  אם תפקוד זה פעיל,

 data on exitכל המידע הפרטי נמחק
פן.פדבעת יציאה מהד(מחק את כל

)האיציב עדימה
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רדיו  

COMAND Onlineאם אתה מאפס את 

רות מפעל (תפקוד איפוס), המידעלהגד
 עמוד 397).«רות נמחקים (וההגד

פן האינטרנטפדת דסגיר

 עמוד 358).«פן (פדבתפריט הד בחר ¿

או

 יותר משתי שניות.לחץ על לחצן ¿

בקשת אישור, שואלת האם ברצונך לסגור
פן.פדהדאת 

 (לא).No  (כן) או Yesבחר ¿

  (כן) היישום ייסגר.Yesת לאחר בחיר

 (לא) ההליך יתבטל.Noאם תבחר 

מצב רדיו

מעבר למצב רדיו

.לחץ על לחצן ¿

תצוגת הרדיו מופיעה. תשמע את התחנה

ריםהאחרונה שהאזינו לה בתחום התד

האחרון שנבחר.
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ת רדיוסקיר

את הבקר. ת התפריט: במצב רדיו, החלק  להפעלת התפקוד הראשי ושור¿

ת תפקודים ראשיתשור

ת מצב עם דיווחי תנועה פעיליםשור

ה תצוגה ראשי עם התחנות הזמינותשד

ותצוגות נוספות

ה של תפריט רדיוסקיר

ת תפריט רדיותפקוד שור

£FM radio

FMמצב רדיו 

£AM radio

SW/MWמצב רדיו 

£Radio station memories

ה מראש של תחנותר99 מקומות להגד

רדיו

£Info on radio

ריך למשתמש דיגיטלימד

£Internet radio

רדיו באינטרנט

תתצוגת תחנת הרדיו הנבחר

ת תפריט רדיושור

ת אקליםת מצב בקרשור 

תצוגת תלוית הקשר עם מידע נוסף
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ת תפריט רדיו”אפשרויות“ שור

£Tag these tracks
שומר מידע רצועה בהתקנים של אפל או

iTunes ךרד תרחואמ השיכר תורשפא רובע

£Frequency entry

רהזנה ידנית של תד
£Current station list with EPG רשימת)

תחנות נוכחיות עם לוח שידורים
אלקטרוני)

רשימה תחנות עם תצוגה מקדימה של
תכניות.

£ Start at a different seatב(התחל במוש
אחר)

ב אחרמפעיל רדיו למוש
£ Station trackingב תחנות)(מעק

ב אחר תחנותאפשרויות מעק
£ Sorting(מיון)

מיון של רשימת התחנות
£Edit(עריכה) 

רות מראשך תחנות מוגדבוחר ועור
£Display artist and trackהצגת אמן) 

ורצועה)

מפעיל ומפסיק את תצוגת אמן ורצועה
£TA

מפעיל ומפסיק דיווחי תנועה

ת תפריט רדיושור
£

םמחפש תחנות לפי ש
£Wavebandרים) (תחום תד

רי רדיות תחום תדבחיר
£Info(מידע) 

מציג מידע נוסף על התחנה/הערוץ
הנוכחיים (מלל רדיו)

£Sound(צליל) 

Burmesterרות שמע, שמע של הגד

ת תפריט רדיותפקוד שור
DAB/FM מצב רדיו£

FMמצב רדיו 

£AM radio

SW/MWמצב רדיו 

£Radio station memories

ה מראש של תחנותר99 מקומות להגד
רדיו

£Info on radio

ריך למשתמש דיגיטלימד
£Internet radio

רדיו באינטרנט

ת תפריט רדיו”אפשרויות“ שור
£Tag these tracks

שומר מידע רצועה בהתקנים של אפל או
iTunes ךרד תרחואמ השיכר תורשפא רובע

£Frequency entry

רהזנה ידנית של תד
£Current station list with EPG רשימת)

תחנות נוכחיות עם לוח שידורים
אלקטרוני)

רשימה תחנות עם תצוגה מקדימה של
תכניות.

£ Start at a different seatב(התחל במוש
אחר)

ב אחרמפעיל רדיו למוש
£ Station trackingב תחנות)(מעק

ב אחר תחנותאפשרויות מעק
£ Sorting(מיון)

מיון של רשימת התחנות
£Edit(עריכה) 

רות מראשך תחנות מוגדבוחר ועור
£Display artist and trackהצגת אמן) 

ורצועה)

מפעיל ומפסיק את תצוגת אמן ורצועה
£TA

מפעיל ומפסיק דיווחי תנועה

שימוש בלחצן תפקוד

.לחץ על לחצן ¿

תצוגת הרדיו מופיעה.
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שימוש בלחצן תפקוד

.לחץ שוב על לחצן ¿

 למעבראתה יכול להשתמש בלחצן 
FM/DAB radio, AM radio, Radio בין

station memories ,Info on radio,� ו 

Internet radio.

.לחץ שוב על לחצן ¿

 למעבראתה יכול להשתמש בלחצן 
FM/DAB radio, AM radio, Radio בין

station memories ,Info on radio,� ו 

Internet radio.

תשמע את התחנה האחרונה שהאזנת

רים האחרון שנבחר.לה בתחום התד

DAB(שידור שמע דיגיטלי) הוא תקן שידור 
ת שלבי שתוכנן לקליטה ניידיטלי מיטדיג

שידורי רדיו.

בות לתוך מעין חבילותמספר תכניות משול

ר בודד.רות בתדומשוד

 אינם נקלטים בכל מקוםDABשידורי 

באירופה

ריםת תחום תדרהגד

ה נוספות:ראפשרויות הגד

ת תפקודים ראשיתשימוש בשור

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

ת התפקודים הראשית של הרדיושור
  פעיל.Radioת התפריט מוצגת. ושור

לחץ על הבקר.¿

ה שלתפריט קרוסלה מוצג עם בחיר

 FM/DAB radio, AM radio, Radio
station memories ,Info on radio,� ו 

Internet radio.

לחץ על הבקר.¿

ה שלתפריט קרוסלה מוצג עם בחיר

 FM radio, AM radio, Radio station
memories ,Info on radio, �Internet ו 

radio.

ריםסובב את הבקר עד שתחום התד¿
כז.הרצוי נמצא במר

ת תפריט רדיושימוש בשור

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

ת התפקודים הראשית של הרדיושור
ת התפריט מוצגת.ושור

רים): (תחום תדWave band תבחירל¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ה שלתפריט קרוסלה מוצג עם בחיר
 FM/DAB radio, AM radio, Radio

station memories ,Info on radio,� ו 

Internet radio.

רים): (תחום תדWave band תבחירל¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ה שלתפריט קרוסלה מוצג עם בחיר
 FM radio, AM radio, Radio station

memories ,Info on radio, �Internet ו 
radio.

ריםסובב את הבקר עד שתחום התד¿
כז.הרצוי נמצא במר

S-542-595 comand 17/06/14, 10:25 PM545



עניינים לפי  א�ב

רדיו546

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

כל התחנות הנוכחיות הזמינות מוצגות.

במצב רדיו: סובב את הבקר עד שהתחנה¿
כז.הרצויה נמצאת במר

ה נוספות:ראפשרויות הגד

מרשימת תחנות

AMרים רשימת תחנות זמינה בתחומי תד
 �. היא כוללת את כל התחנותDAB/FMו

שניתן לקלוט.

AMרים רשימת תחנות זמינה בתחומי תד
�. היא כוללת את כל התחנות שניתןFMו

לקלוט.

במצב רדיו: סובב את הבקר עד שהתחנה¿
כז.הרצויה נמצאת במר

ת התחנה הרצויה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

מרשימת תחנות נוכחית עם לוח שידורים
אלקטרוני

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

Current station list with EPGבחר ¿
(רשימת תחנות נוכחיות עם לוח שידורים

אלקטרוני)

בחר ערוץ.¿

מקול לפני המיקום הנוכחי מציגסמל ר
ת כעת.ראת התחנה שמוגד

םם התכנית הנוכחית מופיע מתחת לשש
ם התחנה, ישנו גם צירהתחנה. בנוסף לש
מות.סמן עם מד התקד

Current programme למעבר בין¿
 �  (תצוגהPreview(תכנית נוכחית) ו

 את הבקר.מקדימה): החלק 

ר.שימוש בהזנת תד

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

ת תפריט רדיו מוצגת.שור

ת תחנהרהגד

ה התצוגה הראשימשד
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 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

ר). (הזנת תד Frequency entryבחר ¿

ה הזנהר התחנה בשדהזן את תד¿
באמצעות לוח מקשי הטלפון או השלט

 �, ולחץ על הבקר.COMANDהרוק של ה

שימוש בתפקוד חיפוש

 את הבקר.במצב רדיו: החלק  ¿

ת תפריט רדיו מוצגת.שור

 והזן את האותיות הראשונות שלבחר ¿
התחנה הרצויה באמצעות הבקר. מיד כאשר

 מזההCOMAND Onlineהוזנו מספר תווים, 
אוטומטית את התחנות הזמינות.

ת תחנות מהרשימה: סובב את הבקרבחירל¿
ולחץ לאישור.

רות מראששימוש בתחנות מוגד

רות מהירות:הגד¿

.עית על מקש ספרות, לדוגמה לחץ רג

ת.רה במקום שני מוגדהתחנה ששמור

תיוג רצועות מוזיקה

אם התקן אפל מחובר, המוזיקה, הרצועות
ה.והאמן המוצגים במלל רדיו ניתנים לשמיר

כוש את הרצועה. אתה יכול לרiTunesבאמצעות 

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

 (תייג רצועה זו)Tag this trackבחר ¿

COMAND Onlineכת מוצגת הודעה במער

ת מידע הרצועה.על שמיר

ם אמן ורצועההצגת ש

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

ם אמן או רצועהבוע האם שאתה יכול לק¿
יוצגו או לא באזור תצוגה הראשית עם סימון

 (הצגShow artist and title לפני  או 
אמן ורצועה).

רשימת תחנות

ריםרשימת התחנות זמינה רק בתחום תד
DAB/FM היא כוללת את כל תחנות .DAB� ו

FM.שנקלטות כעת 

ריםרשימת התחנות זמינה רק בתחום תד
FM היא כוללת את כל תחנות .Mשנקלטות  

כעת.

במצב רדיו: לחץ על הבקר.¿

מוצגת רשימת התחנות עם התחנות
הזמינות כעת.

מיון

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

 (מיון).Sortingבחר ¿

ABC/123

רדת בסרהרשימה הנוכחית של התחנות מסוד
אלפביתי.
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אנר’ז

ת לפירהרשימה הנוכחית של התחנות מסוד
אנר, כגון פופ/קלאסי/מידע וכו‘.’ז

ת תחנותשמיר

התחנות הזמינות באזור שלך כבר שמורות
. ישנם COMAND Online99כת במער

ת תחנות.מקומות זמינים לשמיר

ת התחנות הנוכחיותשמיר

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

 (ערוך).Editבחר ¿

ה: סובב אתרת הגדבחר מיקום לשמיר¿
הבקר.

ר מראש שכבר תפוסזה יכול להיות מיקום מוגד
רוס אותו.והתחנה הנוכחית תד

 את הבקר.החלק ¿

מוצג תפריט נוסף.

Save current stationת אפשרות בחירל¿

(שמור תחנה קיימת): סובב ולחץ על הבקר.

ת במיקוםת כעת נשמררהתחנה שמוגד
ר מראש הנבחר. יישמע צליל לאישורמוגד

ה.הצלחת השמור

ת מראש הרצויה:רת הרשומה המוגדבחירל¿
סובב את הבקר.

 את הבקר.החלק ¿

תפריט נוסף מופיע.

Move highlightedת אפשרות בחירל¿
station/channel הזזת תחנה/ערוץ)

מסומן): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

רשימה של התחנות השמורות מוצגת שוב.

להזזת התחנה המסומנת למיקום חדש:¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

ה המוצלחת שליישמע צליל לאישור העבר
ה.התחנה למיקום חדש ברשימת שמיר

מחיקת תחנות מסומנות
 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

 (ערוך).Editבחר ¿

ת מראש הרצויה:רת הרשומה המוגדבחירל¿
סובב את הבקר.

 את הבקר.החלק ¿

Delete highlightedת אפשרות בחירל¿
station/channel (מחק תחנה/ערוץ מסומן)

בתפריט הנוסף: סובב ולחץ על הבקר.

צליל יישמע לאישור מחיקת מוצלחת של
התחנה מהרשימה.

הה מהירשמיר
 עד,ה, כגון לחץ והחזק לחצן ספר¿

ת במקוםשתישמע צליל. התחנה נשמר
רות מראש.השני בתחנות רדיו מוגד

רות שמעקריאה להגד

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (שמע) בתפריט הראשיSoundת בחירל¿

של הרדיו: סובב ולחץ את הבקר.

 עמוד 596).«(מוצג  תפריט שמע 

הזזת תחנות מסומנות

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

 (ערוך).Editבחר ¿
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הפעלה/הפסקה של דיווחי תנועה

) ממספרTAבל דיווחי תנועה (אתה יכול לק
ת מצב מציין בשורTA. סמל FM/DABתחנות 

שקליטת דיווחי תנועה פועלת.

) ממספרTAבל דיווחי תנועה (אתה יכול לק
ת מצב מציין בשורTA. סמל FMשל תחנות 

שקליטת דיווחי תנועה פועלת.

את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות).Optionsבחר ¿

אתה יכול להפעיל או להפסיק את דיווחי¿
.TAלפני  או  תנועה באמצעות 

TAאם תפקוד דיווחי תנועה פעיל הסמל 

ת מצב.יופיע בשור

או

 בגלגל ההגהלחץ והחזק את לחצן ¿
ת  בשורTAעד שתצוגת ב תפקודי הר

המצב נדלקת או כבית.

ה יישמע. אם דיווחי התנועהצליל אזהר
ת מצב.  מופיע בשורTAפעילים, סמל 

בעת שדיווחי תנועה מופעלים, דיווח תנועה
יקטע את השמעת הרדיו או מקור המדיה.

שיחות טלפון והודעות ניווט לא יופרעו.

הפסקת דיווח תנועה

בגלגל ההגה עית על הלחצן לחץ רג¿
ב תפקודי.הר

COMAND Onlineה לתחנהת בחזר עובר
ה לפני ההודעה. כל דיווח מאוחר יותר,שנבחר

יקטע את שידור התחנה.

מלל רדיו/מלל רדיו פלוס

.FM/DABתפקוד זה זמין במצב רדיו 

םבנוסף להצגת שמלל רדיו הוא מידע נוסף, ש
האמן והרצועה, הוא גם כולל מידע על התכנית

הנוכחית.

ם האמןאם תחנה תומכת במלל רדיו פלוס, ש
והרצועה מוצגים.

  פעיל, תוצג תצוגה גדולה יותרInfoכאשר לחצן 
בוצת תחנות רדיו עם מידע מלל רדיושל ק

ר מוצגבמקום של רשימת התחנות. התד
בתצוגה.

למעבר למלל רדיו פלוס: במצב רדיו, החלק¿
 את הבקר.

ת תפריט רדיו מוצגת.שור

 (מידע): סובב את הבקר ולחץInfoת בחירל¿
לאישור.

ת לרשימת התחנות עם מידעהתצוגה חוזר
מלל רדיו.

איתור תחנות

באמצעות אפשרויות איתור תחנות אתה יכול
ב אם קליטת תגיCOMAND Onlineלציין כיצד 

הרדיו משתבשת.

למעבר למלל רדיו: במצב רדיו, החלק  ¿
את הבקר.

ת תפריט רדיו מוצגת.שור

 (מידע): סובב את הבקר ולחץInfoת בחירל¿
לאישור.
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בטיחות.  לכן, הציודולתפקודים הקשורים ל
כבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיוריםבר

ע לציודברים. אם יש לך שאלות בנוגובהס
סכז שירות מרצדולהפעלתו, אנא פנה למר

מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

  הפעלת מצב מדיה

הערות כלליות

כים להפעיל מקורות מדיהרישנן מספר ד
.COMAND Onlineבאמצעות 

קטע זה מתאר את כל האפשרויות להפעלת
מקורות מדיה.

שימוש בלחצן מדיה

.לחץ על לחצן ¿

מוצג התפריט עבור מקור המדיה שהיה
בשימוש לאחרונה.

ת מקור מדיה: המשך ללחוץ על לחצןבחירל¿
ר.עד שמקור המדיה הרצוי הוגד 

ר הבא:דמקורות המדיה מופיעים בס

CD/DVD נגן תקליטורים£

כרטיס זיכרון£
כונן מדיה£
£USB 1

ממשק מדיה £1
£USB 2

ממשק מדיה £2
®Bluetoothשמע £

כב מצויד בטלוויזיה)טלוויזיה (אם הר£
AUXכניסת £

בצי מוזיקה הניתנים לנגינה, הםאם נמצאו ק
.COMAND Onlineינוגנו באמצעות 

 אתלהצגת שורות תפקוד: החלק ¿
הבקר.

 את הבקר.במצב רדיו: החלק ¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
את הבקר.

(איתור תחנות). Station trackingבחר ¿

ברשימה מציינתה לפני הרשומה שהנקוד
את האפשרות הפעילה.

אוטומטי

רים אנלוגימעבר בין תדירים חליפיים בתחומי תד
)FM) ודיגיטלי (DAB.מתבצע האופן אוטומטי (

דיגיטלי

רים דיגיטלי.איתור תחנות מחפש רק בתחום תד

אנלוגי

רים אנלוגי.איתור תחנות מתבצע רק בתחום תד

רתיקון תד

 COMAND Onlineבוצת התחנותת בקנשאר
רת לתדאפילו אם הקליטה חלשה ואינה עובר

עם איכות קליטה טובה יותר.

COMAND Online  מאפייני

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
רטי והאופציונלי הזמיניםואת כל הציוד הסטנד

כישה. ייתכנו בעת הרCOMAND Onlineכת למער
ב כישינויים בהתאם למדינת היצוא. אנא שים ל

ה בכל  לא צוידCOMAND Onlineכת ייתכן שמער
כותבר נכון גם למערהציוד המתואר. הד

מדיה  
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הפעלה אוטומטית

בעת שמקור מדיה חיצוני מחובר, מצב מדיה ¿
זה מופעל באופן אוטומטי באמצעות

COMAND Online.

ה חיצוניים:מקורות מיד

)®iPhoneהתקני אפל (לדוגמה £

, נגןUSB  (לדוגמה זיכרון USBהתקני £

MP3(

SDכרטיסי £

 (הפעלה אוטומטיתAUXבאמצעות כבל £

תלויה בהתקן שחובר)

®Bluetoothהתקנים המחוברים באמצעות £

בצי מוזיקה, הם ינוגנואם אותרו ק

.COMAND Onlineבאמצעות 

כתאם תפקוד מדיה כבר מופעל במער

COMAND Onlineהוא יופרע והתצוגה ,

בור ההתקן חדש תוצג.הבסיסית של חי

ת תפקודים ראשיתשימוש בשור

 (מדיה): סובב את הבקרMediaת בחירל¿

ולחץ לאישור.

מוצג תפריט של מקורות מדיה זמינים.

בחר את מקור מדיה.¿

בציאם מקור המדיה מכיל מוזיקה או ק

וידיאו, הם ינוגנו. התפריט הבסיסי התואם

יוצג.

שימוש במקשי הספרות

תמיד כשאחד המקשים נלחץ במקלד

ע, לוח מקשי הספרות מופיע באזורהמג

תצוגה נוסף.

ע בכל מקש ספרות במצב מדיה.ג¿

לוח מקשי הספרות מוצג. מקור המדיה

הפעיל מסומן.

ת מקור מדיה: לחץ על מקשבחירל¿

ה התואם.הספר

בציאם מקור המדיה מכיל מוזיקה או ק

וידיאו, הם ינוגנו. התפריט הבסיסי התואם

יוצג.

ת רצועה ממקור מדיה פעיל:בחירל¿

 במקשי הספרות.לחץ על מקש 

ה הזנה.מוצג שד

להזנת מספר רצועה: הזן את הספרות¿

הרצויות באמצעות לוח המקשים.

הרצועה מוצגת.

לחץ על מקש #להצגת מידע רצועה: ¿

בלוח מקשי הספרות.

מופיע אזור תצוגה נוספת עם מידע

רצועה.
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 את הבקר.במצב מדיה: החלק ¿

ת תפריט מדיה מוצגת.שור

 (התקנים): סובב אתDevicesת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

מקורות המדיה הזמינים יוצגו.

רות הנוכחיות. מציינת את ההגד£ה נקוד

בחר מקור מדיה.¿

בצי מוזיקהאם מקור המדיה מכיל ק

וידיאו, הם ינוגנו. תפריט הבסיס הרלוונטי

יוצג.

ב אחרהפעלה ממוש

שימוש ברשימת התקנים

 את הבקר.במצב מדיה: החלק ¿

ת תפריט מדיה מוצגת.שור

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿

על הבקר.

Start this application fromבחר ¿

another seat הפעל מקור מדיה זה)

ב אחר).ממוש

תמוצג תפריט אחר עם האפשרות להעבר

ה ימין) או(אחור  Rear rightמקור המדיה 

Rear left ה שמאל)(אחור

בצי מוזיקה וידיאו,אם מקור המדיה מכיל ק

הם ינוגנו. תפריט הבסיס הרלוונטי יוצג.

Additional optionsבחור אתה יכול ל
(אפשרויות נוספות) להפעלת מנעולי

ביםה על המושבקרבטיחות ילדים ל

 עמוד 410).«(הנבחרים 

Rearת מקור המדיה, לדוגמה להעבר¿

right ה ימין) : סובב ולחץ על הבקר. (אחור

ה אזהר  
כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג 1. אם

אתה פותח את מארז כונן תקליטורים,
קרני לייזר בלתי נראות עלולות להשתחרר.

קרני לייזר אלה עלולות להזיק לרשתית.
קיימת סכנת פציעה.

אל תפתח את המארז. הקפד תמיד על
ביצוע עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך

מוסמך.

ה אזהר  
כבבצע את הפעולות הבאות רק כאשר הר

נייח:

טעינת תקליטור£

הוצאת תקליטור£

אם תבצע זאת בעת נסיעה, קיימת סכנה
ך והתנועה.רשדעתך תוסח מתנאי הד

  מצב שמע/וידאו

הערות בטיחות חשובות
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CD/DVDהכנסה והוצאה של תקליטור 

מכונן התקליטורים.

, וודא שמחזיקCD/DVDלפני הכנסת תקליטור 

הכוסות ריק ומגן ההתזה פתוח.

 בכונן. לחץ על לחצן להכנסת:¿

אם ישנו תקליטור כבר בפנים, הוא ייצא

החוצה.

הכנס תקליטור לחריץ התקליטור כך¿

פס פונה כלפי מעלה.שהצד המוד

הכונן נסגר והתקליטור מנוגן.

אם תקליטור מופעל במצב מדיה, תפריט

הבסיס הרלוונטי יוצג. אם התקליטור

מופעל באמצעות יישום אחר (לדוגמה,

ניווט) התצוגה לא תשתנה.

ייתכן שהכונן לא ינגן תקליטורים עם הגנת

זכויות יוצרים.

.לחץ על לחצן להוצאה: ¿

הכונן מוציא את התקליטור.

הסר את התקליטור שהוצא מהחריץ.¿

אם לא תוציא את התקליטור מהחריץ,

הוא יימשך פנימה שוב באופן אוטומטי

לאחר זמן קצר.

S-542-595 comand 17/06/14, 10:25 PM553



עניינים לפי  א�ב

מדיה554

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

ת תפריטסקיר

תצוגה בסיסית של מצב תקליטור

סרגל תפקוד ראשי

ת מצב עם דיווח תנועה פעילשור

בוםם אמן ואלש

 מספר רצועה/מספר שירים ברשימת

רצועות

תצוגת תיאור רצועה בתקליטור

DVDהכנסת תקליטור למחליף תקליטורי 

 הוא בעל מחסנית שלDVDמחליף תקליטורי 

שישה מגשים.

, ודא CD/DVDלפני הכנסת תקליטורים 

שמחזיק הכוסות ריק ומגן ההתזה פתוח.

למגשCD/DVD להכנסת תקליטור ¿

.לחץ על לחצן המחסנית: 

המחסנית נפתחת.
סובב אתת מגש המחסנית: בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

מחליף התקליטורים מעביר למגש
ת.במחסנית הנבחר

(נא המתן..). ...Please waitתוצג ההודעה 

אזור תצוגה נוסף עם תצוגת עטיפה

זמן השמעה כולל של הרצועה הנוכחית

ת אקליםת מצב של בקרשור

ת תפריטי מדיהשור

זמן ההשמעה הנוכחי של הרצועה

תצוגת זמן השמעה
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לחץלטעינת כל מגשי המחסנית הריקים: ¿
.על לחצן 

מוצג תפריט המחסנית.

(טען מקומות Load empty slotsת בחירל¿
, סובב ולחץ על הבקר.ריקים): החלק 

COMAND Online ת למגש המחסנית עובר
הריק הבא.

 (נא המתן..).Please waitתוצג ההודעה 

Please לאחר מכן תראה את ההודעה 
insert disc << x >> (נא הכנס תקליטור) 

הכנס תקליטור לחריץ התקליטור עם הצד¿
פס כלפי מעלה.המוד

לאחר שהתקליטור נטען, מחליף
התקליטורים עובר למגש הריק הבא.

חזור על הצעדים האלה עד שכל מגשי¿
המחסנית טעונים.

 מנגן את התקליטורDVDמחליף תקליטורי 
האחרון שהוכנס.

. לחץ על ביטול תהליך הטעינה:ל¿

בתפריט מחסנית: סובב ולחץ ת בחירל¿
על הבקר.

Please  לאחר מכן תראה את ההודעה 
insert disc << x >> (נא הכנס תקליטור) 

הכנס תקליטור לחריץ התקליטור עם הצד¿
פס כלפי מעלה.המוד

DVDהוצאת תקליטורים ממחליף תקליטורי 

 בעת DVDאם אתה מסיר את התקליטורי
DVDנגינה תקליטור אחר, מחליף תקליטורי 

עוצר את הנגינה. הנגינה ממשיכה לאחר
שהתקליטור הוצא.

 לחץ על בודד: CD/DVDלהוצאת תקליטור¿
.לחצן 

מוצג תפריט המחסנית. התקליטור הנוכחי
מסומן.

סוג פעולה

הוצאה פעילה

ם תקליטורש

 4’מגש ריק מס

תקליטור נוכחי

ת התקליטור: סובב את הבקר ולחץבחירל¿
לאישור

מחליף התקליטורים מוציא את התקליטור.

לחץ על לחצןלהוצאת כל התקליטורים: ¿
.

מוצג תפריט המחסנית.

 (הוצא הכול):Eject allבחר ¿

התקליטור הנבחר האחרון יוצא.

x >>  Please remove >>תוצג ההודעה 
disc.(נא הסר תקליטור) 

הסר את התקליטור.¿

 מוציא אתDVDמחליף תקליטורי 
התקליטור.

חזור על הצעד האחרון עד שהמחסנית ריקה.¿
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. לחץ על לחצן ליציאה מהתפריט:¿

או

 בתפריט מחסנית.בחר ¿

הכנסה והוצאה של כרטיס זיכרון

הערות כלליות
COMAND Online  תומכת בכרטיסי זיכרון SD

.SDHCובכרטיסי זיכרון 

,SDאם אינך משתמש יותר בכרטיס זיכרון 
עליך להסיר אותו. טמפרטורות גבוהות

עלולות להזיק לכרטיס.

SDהכנסת כרטיס זיכרון 

הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ בלוח¿
ב  משתלSDה עד שכרטיס זיכרון הבקר

ב לפנות כלפיעים חייבמקומו. הצד עם המג
מטה.

בצים נטעניםהמוזיקה מנוגנת כאשר הק
בצי שמע/וידאו נתמכים,ברקע. אם אין ק

תוצג הודעה על כך.

SDהוצאת כרטיס זיכרון 

לחץ על כרטיס הזיכרון¿

כרטיס הזיכרון יוצא.

הסר את כרטיס הזיכרון.¿

USBבור התקני חי

 הנמצאים בתא האחסוןUSBישנם שני שקעי  
כזית.בקונסולה המר

. המוזיקהUSB לשקע USBחבר התקן ¿
בצים נטענים ברקע. אםמנוגנת כאשר הק

בצי שמע/וידאו נתמכים, תוצג הודעהאין ק
על כך.

תב לתמוך בפרוטוקול העבר חייMP3נגן 
).MTPמדיה (

/CD והתצוגה הבסיסית מוצגת. אם תקליטור

DVD,מופעל באמצעות יישום אחר (לדוגמה 
ניווט), התצוגה לא תשתנה.

 עמוד CD/DVD ) »(552הכנס תקליטור¿

או

SDהכנס כרטיס זיכרון ¿

או

:USBחבר התקן ¿
COMAND Onlineטוענת את אמצעי המדיה 

שהוכנס ומתחילה לנגן אותו באופן אוטומטי.

אפשרויות נוספות להפעלה:
 עמוד 551)«באמצעות מקשי הספרות (£
 עמוד«ת תפקודים ראשית (באמצעות שור£

(551
 עמוד 552)«באמצעות רשימת התקנים (£
 עמוד 550)«(  באמצעות לחצן £

תפריט אפשרויות

 את הבקר. במצב מדיה, החלק ¿

ת תפריט ראשית.מוצגת שור

  (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

נגינה של רצועות דומות

 (נגן רצועות דומות).PLAYבחר ¿

 COMAND Online ת באופן אוטומטייוצר

ומנגנת רשימת רצועות עם רצועות דומות.

אם אין רצועות הניתנות להשוואה בהתקן

המידע, תוצג הודעה על כך.

רשת.בחר ברצועה הנד¿

הפעלת מצב מדיה

הפעלה אוטומטית

כאשר מקור מדיה חיצוני מחובר, מצב מדיה
COMAND Onlineמופעל אוטומטית על ידי 
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צב נגינהמ

 (מצב נגינה): סובב אתPlay modeת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

ר רצועותד (סNormal track sequenceבחר ¿
רגיל).

רדרשימת הרצועות הנוכחית מנוגנת לפי הס
שלה באמצעי המדיה.

(רשימת Random track listת  בבחיר¿
השמעה אקראית), רשימת ההשמעה

ר אקראי.דהנוכחית מנוגנת בס

 (אמצעי אקראי)Random mediaת בבחיר¿

כל הרצועות על אמצעי המדיה מנוגנות
ר אקראי.דבס

ת מחיצה פעילהבחיר
Select active partitionבאמצעות אפשרות ¿

בחור(בחר מחיצה פעילה), אתה יכול ל
.USBבמחיצה באמצעי מדיה 

בצים בכונן מדיהת קשמיר

Save files to Media באמצעות אפשרות 
Register בצים לכונן מדיה), אתה(שמור ק

בצי שמע/וידאו/תמונה לכונןיכול להעביר ק
.COMAND Onlineהקשיח של 

Save files to Media Registerת בחירל¿
בצים לכונן מדיה): סובב ולחץ על(שמור ק

הבקר.

 עמוד 565).«נפתח תפריט (

ת זמןדילוג לנקוד

ת זמן). (דלג לנקודSkip to time pointבחר  ¿

תפריט קופץ מוצג.

ביעת הזמן: סובב את הבקרלק¿

או

ת הזמן הרצויה באמצעותבע את נקודק¿
מקשי הספרות.

ניהול כונן מדיה

ם/ (שנה שRename / delete filesת בחירל¿
בצים): לחץ על הבקר.מחק ק

התכנים מוצגים. באמצעות הבקר ניתן
בצים.ם או למחוק תיקיות וקלשנות את הש

ם קובץ.חלון קופץ מופיע בעת שמשנים ש
 עמוד«התווים מוזנים באמצעות הבקר (

.(381

(מחק את Delete all media filesת בחירל¿
כל קובצי מדיה): סובב ולחץ על הבקר.

בצים ותיקיות במלואם מכונןניתן למחוק ק

המדיה.

 (מידע זיכרון): מוצגיםMemory infoבחר ¿
משתנים חשובים עבור כונן קשיח של

COMAND Online.
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ב אחרהפעלה במוש

 עמוד«ב אחר (ניתן לנגן מקור מדיה במוש
.(552

הצגת מידע רצועה

Showבת הסימון לפני סימון או ביטול סימון בתי
track unformation (הצג מידע רצועה) מציג 

או מסתיר את המידע על הרצועה, האמן
ה התצוגה העיקרי.בום בשדוהאל

ה ונגינהתפקוד עציר

במצב שמע/וידאו, החלקת נגינה: לעציר¿
 את הבקר.

ת תפריט המדיה מוצגת.שור

ת תפריט מדיה: סובבבשור להפעלת ¿
ת.את הבקר ולחץ לאישור. הנגינה נעצר

.התצוגה משנה ל 

במצב שמע/וידאו, החלקלהמשך נגינה: ¿
 את הבקר.

מוצג תפריט מדיה.

ת תפריט מדיה: סובבבשור להפעלה ¿
ולחץ על הבקר.

ה. הסמלת העצירהנגינה ממשיכה מנקוד
 .משתנה ל  

ת רצועהבחיר

ה באמצעות רשימת הרצועהבחיר
הנוכחית

לחץלהצגת רשימת הרצועות הנוכחית: ¿
על הבקר בתצוגה הבסיסית.

מוצגת רשימת הרצועות לאמצעי מדיה
פעיל.

ת הרצועה: סובב את הבקר ולחץבחירל¿
לאישור.

ת רצועה באמצעות דילוג לרצועהבחיר

ה לרצועה: סובב אולדילוג קדימה או אחור¿
את הבקר בתצוגת מדיה עית החלק רג
בסיסית.

ת רצועה באמצעות לוח המקשיםבחיר

 בלוח מקשי הספרות.לחץ על מקש ¿
ה הזנה למספרים מוצג. מספרשד

המיקומים המוצע תואם למספר של רצועות
בתקליטור. ניתן להזין רק מספרים התואמים

למספרי הרצועות בתקליטור.

הזן את מספר הרצועה הרצוי באמצעות¿
מקשי הספרות.

הרצועה מנוגנת לאחר שהמספר האחרון
האפשרי הוזן.

ה במשך יותרלחיצה והחזקה של מקש ספר
משתי שניות משלימה את ההזנה והרצועה

התואמת מנוגנת.

תפריט חיפוש

 את הבקר.במצב מדיה, החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (חיפוש): סובב את הבקרSearchת בחירל¿
ולחץ לאישור.

רשימת קטגוריות נפתחת.

אנרים).’ (זGenresבחר קטגוריה, לדוגמה ¿

ת שלתת קטגוריות מוצגות עם בחיר
תרות ברירהקטגוריה הראשית (תלוי בהגד

 וברצועותCOMAND Onlineמחדל של 
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המוזיקה הזמינות).

.Bluesבחר תת קטגוריה, לדוגמה ¿

 כולל רצועות מוזיקה,Bluesבתת קטגוריה 
שיוצגו כעת.

כון מהאינטרנט של מטה�נתוניםת עדבחיר

את הבקר. במצב מדיה, החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

Update metadata ה, בחרברשימת הבחיר¿
via Internet כון נתונים באמצעות (עד

האינטרנט).

.Gracenoteת הנתונים של בור לשרנוצר חי
הנתונים החסרים נטענים, נשמרים ומוצגים

ה התצוגה העיקרי.בשד

אם לא נמצא מידע או אם קיימת בעיה
גיאה תואמתבור האינטרנט, הודעת שבחי

מוצגת.

הפעלה/ הפסקה של תצוגת מידע
Gracenote®

 עמוד«הפעל את מצב תקליטור שמע (¿
.(556

:Gracenote Media Databaseת בחירל¿
): סובבGracenote(בסיס נתוני מדיה של 

ולחץ על הבקר.

 (ללא).Noneלהפסקת התצוגה: בחר ¿
Track 2, Track1בתצוגה הבסיסית, יוצגו 

 במקום נתוני’(רצועה1 רצועה 2) וכו
Gracenote®.

להפעלת התצוגה: לחץ על הבקר.¿

הערות על מצב שמע/וידאו

אמצעי מדיה נתמכים
£ CD-R, CD-A �CD-RWו

£ DVD-R, DVD-V �DVD-RWו

SDכרטיס זיכרון £

USBהתקן אחסון £

בצים נתמכותכות קמער

£ / ISO 96660 תקןJolietלתקליטורים 

£ UDF  לתקליטורי וידאוDVD

£exFAT, FAT32, FAT16 � לכרטיסיNTFS ו
USB ולהתקני מדיה SDזיכרון 

GRACENOTEבסיס נתונים של 

הערות כלליות

תפקוד זה זמין רק במצב תקליטור שמע.

סה קיימת גרCOMAND Onlineבכונן הקשיח של 
.®Gracenoteשל טכנולוגיית זיהוי מוזיקה של 

תזהה זאת באמצעות הסמל בפינה הימנית של
מספר תצוגות שמע.

אם תקליטור שמע אינו כולל כל מלל מידע על
 יכולה להשתמשCOMAND Onlineהתקליטור, 

 במצב תקליטורGracenoteבבסיס הנתונים של 
שמע לזיהוי רצועות שמע בלתי ידועות.

כון נתונים מהאינטרנטעד
Update metadata via Internetהאפשרות 

ת טעינה של כל הנתונים החסרים שלמאפשר
בום,תקליטור שמע (לדוגמה, עטיפה, רצועה, אל

.®Gracenoteבסיס הנתונים הפנימי של ואמן) ל
 עמוד 524).«בור אינטרנט (רוש חים כך דלש

®
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(Multisession)     תקליטורי הקלטות מרובות

בתקליטורי הקלטות מרובות, התוכן של
COMANDההקלטה הראשונה קובע כיצד 

Online .תטפל בתקליטור COMAND Online

מנגנת רק הקלטה אחת ונותנת קדימות
להקלטות שמע.

בצים בתקליטורמבנה הק

בעת שאתה יוצר תקליטור עם קובצי מוזיקה
בצים ניתנים לארגון בתיקיות. תיקייהחוסים, הקד

יכולה לכלול גם תיקיות משנה. תקליטור יכול
מות של ספרייה.להכיל לא יותר משמונה ר

מה השמינית לא יזוהובצים שנמצאים מעבר לרק
כת.על ידי המער

 COMAND Online50,000 �תומכת עד ל
בצים ממקור מדיה אחד. למקור מדיה עםק

 �בצים בתיקיות64, רק קGBלמעלה מ
הבאות נתמכים: מוזיקה, תמונות ווידאו.

בציםשמות רצועות וק
חוסים,בצים מוזיקה דת תקליטור עם קבעת יציר

אתה יכול לשייך שמות לרצועות ולתיקיות.

 נשמרים בספריית הבסיסmva  או MP3בצי אם ק
ב כתיקייה.עצמה גם ספריית הבסיס תחש

ברים הבאים בעת מתן שמות:ב לדעליך לשים ל

בים להכיל לפחות תושמות רצועות חיי£
אחד.

בים להיות בעלי סיומתשמות רצועות חיי£
תבנית קובץ שמע/וידאו נתמכת, לדוגמה

mp3, aac ,m4v.

ם הרצועה לסיומתה בין שבת להיות נקודחיי£
הקובץ.

”track1.mp3ם תקין: “דוגמה לש

בצים נתמכיםק
 COMAND Onlineבצי שמעתומכת בתבניות ק

הבאות:
£MP3

£WMA

£CD-A

m4b. ו� AAC  .mf4 .mp4 .aac:תבניות £

.iTunesבצים מוזיקה מוגנים של לא נתמכים ק

 COMAND Onlineבצי הווידאותומכת בתבניות ק
הבאות:

£DVD-V

£MPEG

£wmv

£M4V

£ AVI �720pעד ל

ביות וקצבי זרימה נתמכיםסי
COMAND Onlineבצי  תומכת בקMP3

מהסוגים הבאים:
kbit/s   32בועים ומשתנים מ�ביות קקצבי סי£

�kbit/s  320עד ל
£ �kHz 48 עד kHz 8קצבי דגימה מ

 COMAND Onlineבצי תומכת בקWMAמהסוגים 
הבאים:

 עדkbit/s  5בועים מ�ביות קקצבי סי£
 kbit/s  384

£ �kHz 48 עד kHz 8קצבי דגימה מ

 COMAND Onlineבצי אינה תומכת בקWMA

מהסוגים הבאים:
 (ניהול זכויות דיגיטלי)DRMבצים מוצפנים ק£
ביות משתניםקצבי סי£
£WMA PRO

סראונד £5.1

ביות שלהשתמש רק ברצועות עם קצב סי
וקצב דגימה של לפחותkbit/s   128לפחות

 kHz 44.1.מו לעיוות ניכר קצבים נמוכים יגר
בר נכון במיוחד כאשר הם מופעליםבאיכות. הד

בתפקוד שמע היקפי.

USBת מחיצה פעילה (התקן אחסון בחיר

בד)בל
USBבחור את תפקוד להתקני אחסון אתה יכול ל

9 �אם התקן האחסון מחולק למחיצות. עד ל
)NTFS ו� FAT32  ,FATמחיצות (ראשית או לוגית, 

נתמכות.

ת מחיצה פעילהבחיר

ת (אפשרויות) בשורOptionsת בחירל¿
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תפריט מדיה: סובב ולחץ על הבקר.

¿Select active partitionבחר מחיצה) 
פעילה).

הערות על זכויות יוצרים
ת או הפקת בעצמךבצי שמע/וידאו שיצרק

ך כלל כפופים להגנת זכויות יוצרים.רלהשמעה בד

כיבות, אסור שעתוק אפילו לצורבארצות ר
מת של בעלשימוש פרטי, ללא הסכמה מוקד

הזכויות.

ודא את זכויות היוצרים התקפות וציית להן.

CD/DVDהערות על תקליטורי 

COMAND Onlineמתוכננת לנגן תקליטורים 
. לכן אתה יכולENהתואמים לתקן 60908 

בי שללהשתמש רק בתקליטורים בעובי מר
1.3 מ“מ.

אם תכניס תקליטור עבה יותר, לדוגמה אלו
 בצדDVDהמיועדים לאחסון מידע דו צדדי (

אחד ונתוני שמע בצד האחר), הם לא יוכלו
להיפלט החוצה ועלולים לגרום נזק למנגנון.

השתמש רק בתקליטורים בקוטר 12 ס“מ.
אל תשתמש בתקליטורים בקוטר 8 ס“מ

אפילו עם מתאם.

תקליטורים עם הגנה נגד העתקה אינם תואמים
ולכן לא ניתן לנגנם באמצעותCD לתקן תקליטור 

COMAND Online.

ייתכן ותיתקל בבעיות נגינה בעת נגינה של
תקליטורים מועתקים.

בתייתכנו בעיות נגינה אם תנגן תקליטורים שצר
MB.700בעצמך בעלי תכולה העולה על 

 COMAND Online יכולה לנגן תקליטוריCD

ב ערוצי.בתבנית שמע ר

  חיפוש מדיה

התחלת חיפוש מדיה

 את הבקר.במצב מדיה, החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (חפש): סובב את הבקרSearchת בחירל¿
ולחץ לאישור.

רשימת הקטגוריות מופיעות.

הערות כלליות

COMAND Onlineבצים מאמצעי המדיה מנגנת ק
הבאים:

)CD/DVDתקליטור (שמע £
כרטיס זיכרון£
כונן מדיה£
USBהתקן זיכרון £

התקני אפל (תיקייה, שנה ותמונות אינן£
זמינות)

קטגוריות אלה מוצגות בהתאם למידע הזמין.

רשימת קטגוריות

בהתאם לסוג מקורות המדיה המחוברים
בצים, הקטגוריות הבאות רשומות:והק

£) Current tracklist(רשימת רצועות נוכחית
£ Folder(תיקייה)
£) Select by cover(בחר לפי עטיפה
£Keyword search(חיפוש לפי מילת מפתח) 
£Playlists(רשימות השמעה) 
£Artists(אמנים) 
£Albumsבומים) (אל
£ Track(רצועות)
£) Genresאנרים)’ז

£) Year(שנה

£ Composers(מלחינים)

£Videos(וידאו) 

£ Photos(תמונות)
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הקטגוריות זמינות מיד לאחר שכל תוכן

המדיה נקרא ונותח.

אם אותו התקן מחובר שוב,  ותוכן המדיה לא

השתנה, קטגוריות אלה זמינות מהר יותר.

, הקטגוריותAppleבור התקנים של בעת חי

“תיקייה“, “שנה“ ו� “תמונות“ אינן זמינות.

חיפוש לפי רשימת הרצועות הנוכחית

 (חפש לפיSearch by coverת בחירל¿
עטיפה) ברשימת קטגוריות: סובב ולחץ

על הבקר.

מוצג תפריט עם תצוגות של עטיפה.

למעבר התיקייה הרצויה קדימה: סובב את¿
הבקר.

מוצגת רשימת הרצועות.

ת הרצועה הרצויה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

אנר’חיפוש לפי ז

חיפוש לפי עטיפה

 (רשימת רצועותCurrent track list תבחירל¿

נוכחית) ברשימת קטגוריות: סובב ולחץ על

הבקר.

ה מוצגת.רשימת הבחיר

בחר את הרצועה הרצויה.¿

חיפוש לפי תיקייה

בצים הניתנים לנגינה לספריותניתן לחפש ק

אמצעי המדיה הפעילים.

 (תיקייה) ברשימתFolderת בחירל¿

קטגוריה: סובב ולחץ על הבקר.

מוצגת רשימת התיקייה.

בחר את התיקייה הרצויה.¿

מוצגת רשימת הרצועות.

בחר את הרצועה הרצויה.¿

אנר) ברשימת’ (זGenreת בחירל¿
קטגוריות: סובב ולחץ על הבקר.

 COMAND Online מחפשת בכל מקורות
אנר’ה עם זהמדיה. מוצגת רשימת בחיר

ומקורות מדיה.

אנר הרצוי: סובב ולחץ על’ת הזבחירל¿
הבקר.

ה עם רצועותמוצגת רשימת הבחיר
אנר הנבחר.’מוזיקה מהז

S-542-595 comand 17/06/14, 10:26 PM562



מפתח עניינים

563 מדיה
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

בחר רצועת מוזיקה.¿

הרצועה מנוגנת.  מוצג תפריט הבסיס

למקור מדיה פעיל.

ה: לחץ על לחצןליציאה מרשימת בחיר¿

.

חיפוש לפי מילת מפתח

 (חיפוש לפי Keyword searchת בחירל¿

מילת מפתח) מרשימת הקטגוריות: סובב

את הבקר ולחץ לאישור.

ה הזנה.מוצג שד

רושים: סובב ולחץ עלת התווים הדבחירל¿

 עמוד 381).«(הבקר עבור כל אות 

לפעמים מספיקה הזנת רק חלק מהרשימה

ם האמן. מיד לאחר שמספיק תוויםאו ש

 משלימה את מונחCOMAND Onlineהוזנו, 

החיפוש.

.בחר ¿

תוצאות החיפוש מוצגות.

המספרים מאחורי התוצאות, כפי שמוצגים

: 2 מייצג את מספרArtists (2 / 0)בדוגמה 

ההתאמות המדויקות למילת המפתח

ו� 0 את מספר התוצאות הדומות.

בחר אחת התוצאות.¿

מילות מפתח שכבר חופשו בעבר מוצגות

 � )היסטוריית חיפושSearch history(ב

ך להזין אותן במלואן. הן יכולותללא צור

להיות מאושרות ישירות או להיות מוצגות

בתוצאת חיפוש.

Artistsבחר רשומה אחת, לדוגמה ¿
(אמנים).

בומים ועטיפות (אם זמינים) מוצגים.אל

בום.בחר אל¿

הרצועות רשומות.

בחר רצועה.¿

התצוגה הבסיסית מוצגת והנגינה
מתחילה.

  כונן מדיה

הערות כלליות

בציבצי המוזיקה, התמונות וקשמור את ק
הווידאו המקורים שלך במקום בטוח.

 יכולהCOMAND Onlineכת גיאה במערש
בצי מוזיקה שנשמרולגרום לאובדן של ק
ס בנץ אינה אחראיתבכונן המדיה. מרצד
לאובדן של נתונים.

בצי המוזיקה,אתה יכול לשמור את ק
בצי הווידאו בכונן המדיה. לזיכרוןהתמונות וק

GB.10 יש תכולה של 
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הפעלת כונן המדיה

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

שכונן המדיה מופעל.

ת על הלחצן משנה את מצבלחיצה חוזר

ר הבא:דההפעלה בס

£) Disc(תקליטור

£) Memory card(כרטיס זיכרון

£MEDIA REGISTER(כונן מדיה) 

£USB 1

£ Media interface 1(ממשק מדיה)

£USB 2

£ Media interface 2(ממשק מדיה)

£TVכבך מצויד בטלוויזיה) (אם ר

£Audio Bluetooth שמע) Bluetooth(

£AUX

ה האחרונה שהאזנתהנגינה מתחילה מהנקוד

לה.

בצים, תוצג הודעה על כך.אם אין ק

אפשרויות נוספות להפעלה:£

באמצעות לוח מקשי הספרות£

 עמוד 551)«(

ת תפריט ראשיתבאמצעות שור£

 עמוד 551)«(

באמצעות רשימת התקנים£

 עמוד 552)«(

 עמוד 550).«( באמצעות לחצן £
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תצוגה בסיסת של כונן מדיה

ת מצב עם דיווחי תנועה מופעליםשור

ת תפקודים ראשיתשור

בוםם אמן ואלש

תצוגה לאמצעי מדיה פעיל

תצוגה של רצועה נוכחית ברשימת רצועות

ת תפריט מדיהשור

תצוגה מספרית של זמן השמעה

פית של זמן השמעהתצוגה גר

אזור תצוגה נוסף לתצוגת עטיפה

בצים לכונן מדיההעתקת ק

הערות כלליות

בצי מוזיקהאתה יכול להעתיק תמונות, ק

ווידאו מאמצעי המדיה הבאים:

תקליטורים במחליף תקליטורים או£

תקליטור בודד בכונן התקליטורים

SDכרטיס זיכרון £

USBזיכרון £

MP3נגן £

 אםMP3מידע יכול להיות מועתק מנגן 

ניתן להתאים אותו להתקן אחסון בנפח

גדול.

 אינם ניתניםDVD-Vבצי וידאו מתקליטור ק

להעתקה.

בעת העתקה, מספר תפקודים לא יהיו

ה זה תוצג הודעה על כך.זמינים. במקר

ת אמצעי מדיהבחיר1.

למעבר למצב מדיה: המשך ללחוץ על¿

 עד שמצב המדיה הרצוילחצן  

מופעל.

 את הבקר.החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿

על הבקר.
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(שמור Save files to Media Register בחר¿
בצים בכונן מדיה).ק

בומוצגת רשימת מדיה. אמצעי מדיה ש
בצים ניתנים להעתקה נבחר באופןק

אוטומטי.

Save files to Media Registerתפקוד 
בצים בכונן מדיה) ניתן לגישה מכל(שמור ק

יישום מדיה.

בחר את אמצעי המדיה המוצג.¿

אמצעי המדיה נטען.

בצים הניתניםאמצעי מדיה מכיל ק
ה מוצג.להעתקה, תפריט בחיר

בציםת קבחיר2.

בצים): סובב את (כל הקAll Filesת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

בצים מאמצעיה זו מעתיקה את כל הקפקוד
All Files בת הסימון לפניהמדיה הנבחר. תי

מלאה. כל ההזנות מסומנות בסימן 
ם.לצד

ת תיקייהבחירל¿

 ליד התיקייה המוזנת מסמן אתסימן 
ה.הבחיר

האישור הבחיר3.

 (המשך): סובב אתContinueת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

תפריט העתקה מוצג.

התחלת תהליך ההעתקה4.

 לכונןUSBבצים מועתקים מהתקן בדוגמה זו ק
המדיה.

 (התחל): לחץ על הבקר.Startת בחירל¿

ה של תיקיית יעד היא אופציונלית. אםהבחיר
בציםה של קת תיקיית יעד, הבחיררלא מוגד

ת בספרייה הראשית של כונן המדיה.נשמר

(תיקיית יעד): סובב Target folder תבחירל¿
ולחץ על הבקר.

בחר תיקייה.¿

 (המשך).Continueבחר ¿

 (התחל): לחץ על הבקר.Startת בחירל¿

הליך העתקה מתחיל והוא מוצג במד
מות.ההתקד

ייתכן שייקח קצת זמן להשלמת תהליך
ההעתקה, תלוי בנפח המידע. אם אין

כך.מספיק מקום בזיכרון, תופיע הודעה על 

ניתן לעבור לתפקוד אחר (לדוגמה רדיו)

במהלך תהליך העתקה. תהליך העתקה

ממשיך ברקע. בעת שתהליך ההעתקה

ת המצב.מתבצע, הוא מוצג בסמל בשור
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אחר שתהליך ההעתקה מושלם, תישמעל
בום שהועתק. כעתהרצועה הראשונה של האל

בצים נוספים לכונן המדיה.תוכל להעתיק ק

 (בטל).Cancelביטול העתקה: בחר ל¿

ע הביטול.בצים נשמרים בכונן מדיה עד לרגק

בציםם/מחיקת קשינוי ש

למעבר למצב מדיה: המשך ללחוץ על לחצן¿
 עד שמצב המדיה הרצוי הופעל.

 את הבקר.החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

(נהל כונן Manage Media Registerבחר ¿
מדיה).

ם/(שנה ש Rename / delete filesבחר ¿
בצים).מחק ק

בצים.מוצגת רשימת הק

בצים בנבחרים: סובב ולחץ עללהדגשת הק¿
הבקר.

 את הבקר.החלק ¿

Delete (ערוך) או Editבחור אתה יכול ל
(מחק).

 (עריכה) של קובץ: סובב ולחץEditת  בחירל¿
על הבקר.

ה ההזנה הבא:מוצג שד

ם הקובץ.שנה את ש¿

 סובב ולחץ על:ת השינויים עם לשמיר
הבקר.

ם.ם של קובץ משנה רק את הששינוי ש
ה התצוגהייתכן שהשינוי לא ייוצג  בשד

Show trackהראשי, אם אפשרות 
informationה. (הצג מידע רצועה) לא נבחר

  (מחיקה) של קובץ.Deleteת בחירל¿

בציםמחיקת כל הק

כתכדי למנוע תקלות, אל תשתמש במער
COMAND Online.במהלך זמן זה 

למעבר למצב מדיה: המשך ללחוץ על לחצן¿
 עד שמצב המדיה הרצוי הופעל.

 את הבקר.החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

: סובב ולחץ על הבקר.Optionsת בחירל¿

(נהל כונן Manage Media Registerבחר ¿
מדיה).
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 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿
הבקר ולחץ לאישור.

 (נא המתן..).Please waitתוצג ההודעה 

Data  deleted לאחר מכן תוצג ההודעה  
(המידע נמחק).

קריאה למידע על מקום בזיכרון

למעבר למצב מדיה: המשך ללחוץ על לחצן¿
 עד שמצב המדיה הרצוי הופעל.

 את הבקר.החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

(נהל כונן Manage Media Registerבחר ¿
מדיה).

 (מידע זיכרון).Memory infoבחר ¿

(מחק את כל Delete all filesבחר ¿
בצים).הק

 (לא) מודגש.Noמוצגת בקשת אישור. 
בצים יימחקו. אם (כן), כל הקYesאם תבחר 

בוטל. (לא), ההליך יNoתבחר 

ת מצב נגינהבחיר

להפעלת כונן המדיה: המשך ללחוץ על לחצן¿
 עד שכונן המדיה פועל.

 את הבקר.החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

: סובב ולחץ על הבקר.Optionsת בחירל¿

 (מצב נגינה).Play modeבחר ¿

 מציינת£ה מוצגת רשימת האפשרויות. נקוד
ה הנוכחית.ראת ההגד

בחר את האפשרות הרצויה. לכל האפשרויות¿
 (רצףNormal track sequenceלמעט 

רצועות רגיל), תראה את הסמל התואם
מוצג בתצוגה הראשית.

תנבחר Normal track sequenceאפשרות 
באופן אוטומטי בעת שינוי התקליטור שאתה
מאזין לו כעת או בעת שאתה בוחר אמצעי

ה אפשרות, היאמדיה אחר. אם נבחר
בוי שלת לאחר הפעלה או כית נבחרנשאר

COMAND Online.

האפשרויות הבאות זמינות:

£Normal track sequence רצף רצועות) 
ר רגיל (רצועהדרגיל) הרצועות מנוגנות בס

).’1, 2, 3 וכו

£) Random media(מדיה אקראית

כל הרצועות על אמצעי המדיה מנוגנות
ר אקראי.דבס

£ Random track listרשימת רצועות)
אקראית)

הרצועות ברשימת הרצועות הנוכחית
ר אקראי.דמנוגנות בס
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®Bluetooth  הפעלה באמצעות שמע

®Bluetoothבור התקני שמע באמצעות חי

תנאים

 דורש התקן שמע התומך®Bluetoothמצב שמע 

 �.®Bluetoothב

ב, אתה חיי®Bluetoothלפני שימוש במצב שמע 

®Bluetoothבדוק את ההתאמה של התקן שמע ל

ברים הבאים (ראה בהוראות ההפעלהשלך לד

):®Bluetoothשל התקן שמע 
®Bluetoothפרופיל שמע באמצעות £

ב לתמוך בפרופילי חיי®Bluetoothהתקן שמע 

.AVRCP ו� A2DP Bluetoothשמע באמצעות  

®Bluetoothנראות £

 דורשים יותר®Bluetoothמספר התקני שמע 

®Bluetooth.מהפעלה פשוטה של תפקוד 

י ב להיהפך ל“גלוי“בנוסף ההתקן חי

להתקנים אחרים.

®Bluetoothם התקן ש£

בע מראש אבל ניתןב להיקם ההתקן חייש

הה ברורך כלל. כדי לאפשר בחיררלשנותו בד

ס בנץ ממליצה, מרצד®Bluetoothשל התקן 

ם ההתקןשתבצע התאמה אישית של ש

(ראה הוראות הפעלה של התקן שמע

Bluetooth®.(

 A2DPם):(פרופיל הפצה של שמע מתקד

 לשידור נתוני שמע.®Bluetoothפרופיל שמע 

םב להיות גלוי לש חיי®Bluetoothהתקן 

COMAND Onlineאישור. לאחר האישור, 

 גם אם הוא®Bluetoothמוצאת את התקן 

לא גלוי.

COMAND Online

כת במער®Bluetoothהפעל את תפקוד ¿

COMAND Online) ».(393 עמוד 

הערות כלליות

®Bluetoothלפני שימוש ראשון בהתקן שמע 

ך לאשר, יהיה צורCOMAND Onlineבאמצעות 

אותו.

®Bluetoothכאשר אתה מאשר התקן שמע 

בור כוללחדש, הוא מחובר באופן אוטומטי. חי

 ולאחר ®Bluetoothראשית חיפוש התקן שמע 

מכן אישור שלו.

.®Bluetoothאתה יכול לאשר עד 15 התקני שמע 

אם אתה מאשר טלפון נייד התומך בשמע

Bluetooth® פרופילי שמע ,Bluetooth®, A2DP

 � מחוברים באופן אוטומטי.AVRCPו

הטלפון הנייד מוזן:

 עמוד Bluetooth® )»(471ברשימת טלפוני £

 עמוד Bluetooth® )»(569ברשימת התקני £

ס בנץ ממליצה על אישור טלפון ניידמרצד

 עמוד Bluetooth®  )».(472ת טלפונית בתקשור

אם הטלפון הנייד המחובר תומך רק בשני

 באותה עת, ייתכן®Bluetoothפרופילי 

 יפעלו באופןCOMAND Onlineשתפקודי 

הבא:

בור לאינטרנט, הנגינה תיעצר בהתקןבעת חי£

 עמוד Bluetooth®  )».(524שמע 

בעת הפעלת נגינה של התקן שמע£

Bluetooth®בור האינטרנט מתנתק, חי

 עמוד 525).«(

®Bluetoothחיפוש ואישור התקני שמע 

®Bluetoothמעבר להתקני שמע 

.לחץ על לחצן ¿

)Bluetooth (שמע Bluetooth audio תבחירל¿

מתפריט קרוסלה: סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

S-542-595 comand 17/06/14, 10:27 PM569



עניינים לפי  א�ב

מדיה570

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

No Bluetooth audioאם מוצגת ההודעה  

device authorised אין התקן שמע) Bluetooth®

ך ראשית לאשר את התקן שמעמאושר), תצטר

Bluetooth®.

 (אפשרויות) מתפריטOptionsת בחירל¿

 את הבקר: החלק ®Bluetoothשמע 

ולחץ עליו.

(התקני Bluetooth  audio devicesת בחירל¿

): לחץ על הבקר.Bluetoothשמע 

מוצג תפריט חדש.

 בטווח וכבר אושר®Bluetoothנגן שמע 

®Bluetoothטלפון נייד חדש עם תפקוד שמע 

בטווח.

®Bluetoothחיפוש התקן 

Searching for audio devicesת בחירל¿

(חיפוש התקני שמע): לחץ על הבקר.

מופיעה תצוגה עם מלל.

 (התחל חיפוש). Start searchבחר ¿

COMAND Online מחפשת התקני שמע 

Bluetooth®בטווח ומוסיפה אותם לרשימת 

.®Bluetoothהתקני 

זמן החיפוש תלוי במספר התקני שמע

Bluetooth®בטווח ומאפייניהם. ש

, יש®Bluetoothבמספר התקני שמע 

ם את הנגינה על ההתקן כדילהתחיל קוד

 תוכל לנגן אתCOMAND Onlineכת שמער

ב להיות גם חיי®Bluetoothבצי השמע. ק

ר במיקום היציאה של השמע שלמוגד

בשימוש.ההתקן ש

®Bluetoothאישור שמע 

 שלא אושר עדיין®Bluetoothבחר התקן שמע ¿

מהרשימה: סובב ולחץ על הבקר.

הליך אישור מתחיל.

®Bluetoothתלוי בסוג התקן שמע 

בשימוש, יש לך כעת שתי אפשרויותש

בור ולאישור.לחי

אפשרות 1: הזנת סיסמה

אתה יכול למצוא מידע על כך בסעיף “אישור¿

 עמוד 472).«((רישום) טלפון נייד 

®Bluetoothלאחר אישור מוצלח, התקן שמע 

מחובר ומתחיל לנגן.

אפשרות 2: שיוך מאובטח פשוט

סתב לתמוך בגר חיי®Bluetoothהתקן שמע 

Bluetooth® 2.1.לשיוך מאובטח פשוט  

COMAND Onlineת קוד של שש ספרות, יוצר

שמוצג בו זמנית בשני ההתקנים שיש

ם.לחבר

ב השיוך חיי®Bluetoothבמספר התקני שמע 

להיות מאושר תוך 10 שניות.

COMANDכת אם מספר קוד מוצג במער¿

Online ובהתקן שמע Bluetooth® בחר ,Yes

(כן): לחץ על הבקר.
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 (כן), האישור ממשיךYesאם אתה בוחר 

 מחובר. השמעה®Bluetoothוהתקן שמע 

מתחילה.

 (לא), הליך האישור מבוטל.Noאם תבחר 

אישור חיצוני

 אינה מוצאת  התקןCOMAND Onlineאם 

רותבר נובע מהגד, ייתכן שהד®Bluetoothשמע 

®Bluetoothאבטחה מסוימות בהתקן שמע 

ה זה, בדוק האם התקן שמעשלך. במקר

Bluetooth®כת שלך יכול לאתר את מער

COMAND Online.

COMAND Online של ®Bluetoothם התקן ש

.MB Bluetoothהוא 

«( ®Bluetoothהפעל את התקן שמע ¿

עמוד 572).

 (אפשרויות): החלק Optionsת בחירל¿

את הבקר ולחץ עליו.

Bluetooth  audio devicesת בחירל¿

): לחץ על הבקר.Bluetooth(התקני שמע 

 (חברConnect via audio deviceלחץ ¿

ך התקן שמע): סובב ולחץ על הבקר.רד

אישור

התחל את תהליך האישור בהתקן שמע¿

Bluetooth®עיין בהוראות ההפעלה של ,

.®Bluetoothהתקן שמע 

לאחר הצלחת האישור התקן שמע

Bluetooth®.מחובר ומתחיל לנגן 

, יש®Bluetoothבמספר התקני שמע 

ם את הנגינה על ההתקן כדילהתחיל קוד

 תועל לנגן אתCOMAND Onlineכת שמער

בצי השמע.ק

®Bluetoothבור מחדש של התקן שמע חי

 מחוברים אוטומטית®Bluetoothפרופילי שמע  

בתנאים הבאים:

 שהיו בשימוש®Bluetoothאחד משני טלפוני £

®Bluetoothלאחרונה שימש גם בנגן שמע 

(אם הטלפון הנייד תומך בתפקוד זה).

הטלפון הנייד מחובר באופן אוטומטי. נגן£

 מתחבר.®Bluetoothשמע 

,COMAND Onlineבור אוטומטי של לחי

ב להיות בטווח.הטלפון חיי

בור, “חי®Bluetoothרוב התקני שמע 

בתה בתיב להיות מופעל בבחיראוטומטי“ חיי

בשימוש, לעתיםסימון. תלוי בסוג ההתקן ש

חשת בעתקרובות בקשת אישור זו מתר

אישור (עיין בהוראות הפעלה של התקן שמע

Bluetooth®.(

No Bluetooth devicesאם מוצגת ההודעה 
connected  לא חוברו התקני)Bluetoothיש לך ,(

:®Bluetoothבור התקן שמע שתי אפשרויות לחי

אפשרות 1:

 (חבר את ההתקןCONNECTלאישור ¿

האחרון) בתפריט הבסיסי: לחוץ על הבקר.

 יכולה לאתר התקןCOMAND Onlineאם 

, הוא יחובר ויתחיל בנגינה.®Bluetoothשמע 
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אפשרות 2:

 (אפשרויות): החלק Optionsת בחירל¿

את הבקר ולחץ עליו.

Bluetooth  audio devicesת בחירל¿

): לחץ על הבקר.Bluetooth(התקני שמע 

: סובב®Bluetoothת התקן שמע בחירל¿

ולחץ על הבקר.

 אושר, הנגינה®Bluetoothאם התקן שמע 

מתחילה.

 וחיפוש סימולטני®Bluetoothהתקן שמע 

של טלפונים ניידים

בעת חיפוש של טלפון נייד או התקן שמע

Bluetooth®בור להתקן שמע חדש, החי

Bluetooth® עמוד«( שכבר פעיל מפוצל 

.(471

 הבסיסי, תראה את®Bluetoothבתפריט שמע 

No Bluetooth devices connectedההודעה 
) ופריט התפריטBluetooth(לא חוברו התקני 

Connect last device(התחבר להתקן אחרון) 

ה.בחירלא ניתן ל

הצגת פרטים

 מרשימת®Bluetoothת התקן שמע בחירל¿

: סובב את הבקר.®Bluetoothהתקני 

ת סמל מימין להתקן שמעבחירל¿

Bluetooth® את הבקר.: החלק 

 (פרטים): סובב ולחץ עלDetailsת בחירל¿

הבקר.

המידע הבא בנודע לטלפון הנייד יוצג:

®Bluetoothם ש£

®Bluetoothכתובת £

כון)מצב זמינות (מוצג לאחר עד£

מצב אישור£

לחץ על לחצןת תצוגת פרטים: לסגיר¿

. 

ביטול אישור (ביטול רישום) של התקן

®Bluetoothשמע 

 מרשימת®Bluetoothת התקן שמע בחירל¿

: סובב את הבקר.®Bluetoothהתקני 

ת סמל מימין להתקן שמעבחירל¿

Bluetooth® ולחץ על הבקר.: החלק 

(בטל אישור): לחץ De-authoriseת בחירל¿

על הבקר.

מוצגת בקשת אישור, השואלת האם

בטל את אישור ההתקן.באמת ברצונך ל

 (לא): סובב אתNo (כן) או Yesת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

  (כן), ההתקן יימחקYesת אם בחר

®Bluetoothמרשימת התקני 

בוטל. (לא), התהליך יNoת אם בחר

לפני אישור מחדש של התקן שמע

Bluetooth® עליך גם למחוק את ,MB
Bluetooth מרשימת Bluetooth® בהתקן 

 שלך (עיין בהוראות®Bluetoothשמע 

).®Bluetoothהשימוש של התקן שמע 

®Bluetoothמעבר למצב שמע 

תצוגה בסיסית

מצב שידור שמע (תלוי בהתקן שמע

Bluetooth®ם הרצועה והאמן), וכן בש

מיקום התקן הנתונים ברשימת מדיה

רות שמעהגד

רשימת התקנים
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של הניגון או הפעלה  ה לעציר

 המחובר®Bluetoothם של התקן שמע הש

(דוגמה)

תפריט אפשרויות

מספר טלפונים ניידים תומכים רק בשני

בורית בו�זמנית (לדוגמה די®Bluetoothפרופילי 

Bluetooth®מת מדיה באמצעות או הזר

Bluetooth®אם תפעיל את מצב שמע .(

Bluetooth®בור אינטרנט פעיל, הוא עשוי ויש חי

להתנתק.

®Bluetoothמעבר לשמע 

. לחץ על לחצן  ¿

(שמע Bluetooth audioת בחיר ל¿

Bluetoothמתפריט קרוסלה מדיה: סובב (

ולחץ על הבקר.

COMAND Online מפעילה את התקן 

. התצוגה הבסיסית®Bluetoothשמע 

מופיעה. הנגינה מתחילה.

 המחובר תומך®Bluetoothאם התקן שמע 

במטה�נתונים ואם המידע התואם זמין, אז

בום ניתנים לתצוגה.ם אמן, רצועה ואלש

ת נגינההתחלת/עציר

 סובב ולחץ: ת התחל נגינה בחירל ¿

על הבקר.

 נבחר.נגינה מתחילה 

. בחר ת נגינה: לעציר¿

 נבחר.מוצגת הודעה. 

. בחר להמשך נגינה: ¿

 נבחר.מוצגת הודעה. 

בור להתקןבמהלך חיפוש טלפונים ניידים החי

. עמוד 471)«( מתנתק ®Bluetoothשמע 

®Bluetoothבתצוגה הבסיסית של שמע 

No, תראה את ההודעה   עמוד 572)«(
Bluetooth audio device authorized אין)

 מאושר) ופריט®Bluetoothהתקן שמע 

 (התחברConnect last deviceהתפריט 

ה.בחירלהתקן אחרון) לא ניתן ל

כאשר החיפוש מסתיים, התקן שמע

Bluetooth®בור מחדש. ניתן לחי

 החלק :  התחל נגינהת בחיר ל¿

ולחץ על הבקר.

הנגינה מתחילה מהתחלה.

(התחבר Connect last deviceת בחיר ל¿

להתקן אחרון): לחץ על הבקר.

בשימוש, ש®Bluetoothתלוי בהתקן שמע 

ך להתחילהנגינה מתחילה מיד או שתצטר

אותה ידנית.

Bluetoothה זה, תוצג ההודעה במקר
audio device paused התקן שמע)

Bluetooth.(הופסק 

בור אינטרנט והטלפון הניידאם ישנו חי

המחובר תומך בו�זמנית רק בשני פרופילי

Bluetooth®בור האינטרנט מתנתק., חי

®Bluetoothהתחלת נגינה אם התקן שמע 

נעצר
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 יופרע גם®Bluetoothבור להתקן שמע החי

אם:

הטלפון הנייד המחובר תומך בו�זמנית רק£

.®Bluetoothבשני פרופילי 

אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות£

COMAND Online )».(524 עמוד 

ת רצועהבחיר

תפקוד זה אינו נתמך על ידי כל התקני

.Bluetooth®

התפקוד של מספר טלפונים ניידים יכול

ע למצבים הבאים:להשתבש בכל הנוג

בחורמספר הרצועות שניתן ל£

תקופת הזמן עד שהרצועה הבאה£

מנוגנת.

ב תפקודיעבור באמצעות גלגל ההגה הר¿

 עמוד 303).«(לתפריט מדיה 

 לחץה לרצועה:לדילוג קדימה או אחור¿

 בגלגל או קלות על לחצן  

ב תפקודי.ההגה הר

לחץ והחזק את לחצןה: גלילה מהיר¿

ב תפקודיבגלגל ההגה הר או  
עד שתגיע לרצועה הרצויה. אם אתה לוחץ

, הגלילה או ומחזיק את לחצן  

ת לאחר זמן קצר.ה גוברהמהיר

ה, שמות רצועות  אינםבגלילה מהיר

.’מוצגים, אלא רק רצועה 1, רצועה 2 וכו

זמני הנגינה לרצועות אינם מוצגים. תפקוד

סה 1.3זה זמין באופציה בהפעלה עם גר

. כמו כן אין אפשרות חיפושAVRCPשל 

.®Bluetoothמוזיקה זמינה עם שמע 

ת אפשרות נגינהבחיר

 תומך בתפקוד®Bluetoothאם התקן שמע 

התואם, האפשרויות הבאות זמינות:

£Normal track sequence רצף רצועות)

רגיל)

ר רגיל (רצועה 1, 2,דהרצועות מנוגנות בס

).’3 וכו

בור שדבעת לפי הסנגינת נתוני שמע נק

רדהרצועות נכתבו באמצעי המדיה. ס

אלפביתי הוא הנפוץ ביותר. כאשר כל

הרצועות נוגנו, הרצועות בתיקיה הבאה

מנוגנות.

£Random track list רשימת רצועה)

אקראית)

הרצועות ברשימת הרצועות הנוכחית

ר אקראי.דמנוגנות בס

£Random media(מדיה אקראית) 

כל הרצועות על אמצעי המדיה מנוגנות

ר אקראי.דבס

Random media(מדיה אקראית) הוא 

תפקוד אופציונלי ואינו נתמך על ידי כל

.®Bluetoothהתקני שמע 

ת אפשרויות נגינהבחיר

: סובב ולחץ על הבקר.Optionsת בחירל¿

 (נגינת מוזיקה). Play back musicבחר ¿

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

בחר את האפשרות הרצויה¿

 �Random track listאם אתה בוחר ב
(רשימת רצועות אקראיות), תוצג הודעה

ה/תצוגה.תואמת בחלון בחיר
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COMANDת עוצמת הקול באמצעות הגבר

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿

על הבקר.

  (עוצמת קול): סובבVolumeת בחירל¿

ולחץ על הבקר.

 מציינת את£ה מוצג תפריט. נקוד

ה הנוכחית.רההגד

 (מוגבר).Boost (רגיל) או  Standardבחר ¿

 עמוד 596).«(רות שמע למידע על הגד

 עמוד«(” AUXלמידע נוסף על: “מצב שמע 

.(578
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  מצב ממשק מדיה

רישות מקדימותד

iPod® ,iPhone®התקן  USB ונגן MP3 בים להיות מחוברים באמצעות ממשק המדיה. ישנם שניחיי
כזית.בקונסולה המר בתא האחסון שUSBבור שקעים לחי

בור התקן של אפלתצוגה בסיסת בעת חי

בור שמע מנייד והתקני וידאו. לממשק המדיה שלסלי לחיברממשק מדיה הוא ממשק אוני
COMAND Onlineבורי  יש שני חיUSB.

אזור תצוגה נוסף עם תצוגת עטיפה

בוםם אמן ואלש

ת תפקודים ראשיתשור

תצוגה עבור אמצעי מדיה פעיל

ת תפריט מדיהשור

ם רצועה ברשימת מדיהתצוגת ש

רצועה נוכחית / מספר ברשימת רצועות

תצוגה מספרית של זמן השמעה

פית של זמן השמעהתצוגה גר

מעבר לממשק מדיה

בורסלי לחיברממשק מדיה הוא ממשק אוני

התקני שמע / וידאו ניידים. לממשק המדיה של

COMAND Onlineבורי  יש שני חיUSBשקעי .

בקונסולה נמצאים בתא האחסון שUSBבור חי

כזית.המר

הפעלה אוטומטית

.USBחבר התקן מדיה לשקע ¿

COMAND Online מפעילה את ממשק 

בציהמדיה באופן אוטומטי. אם נמצאים ק

מדיה הניתנים לנגינה, הם ינוגנו באמצעות

COMAND Onlineאם מקור מדיה נבחר .

בעבר, התפריט הבסיסי של ממשק מדיה

יופיע. לכל התפקודים האחרים של

COMAND Online.התצוגה אינה משתנה ,

Noאם תנתק את ההתקן, תוצג ההודעה 

device connected.(אין התקן מחובר) 

אפשרויות נוספות להפעלה:
 עמוד«(באמצעות לוח מקשי הספרות £

.(551
ת התפקודים הראשיתבאמצעות שור£

 עמוד 551).«(
.)255 דומע «( םינקתה תמישר תועצמאב£
 עמוד 550).«( באמצעות לחצן £
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תמיכת התקנים

כתבור למעראמצעי המדיה הבאים ניתנים לחי

COMAND Online:באמצעות ממשק מדיה 
£iPod®

£iPhone®

£iPad®

MP3נגן£

USBהתקני £

iPod®, iPhone®או   iPad® הם סימנים

.Apple Inc.ת מסחריים של חבר

בצי וידאו.בצי שמע, תמונות וקניתן לנגן ק

לפרטים ורשימת התקנים נתמכים, בקר

באתרינו בכתובת

http://www.mercedes-benz.com/ומלא אחר ,

“.Media interfaceההוראות בסעיף “

בצי מדיה נתמכיםק

mp3, wma  מוזיקה

mpeg, wmv,mov, avi, mp4  וידאו

jpg, jpeg, bmp,png  תמונות

ת קובץ מוזיקהבחיר

ה באמצעות הבקרבחיר

להצגת רשימת הרצועות הנוכחית:¿

לחץ על הבקר בתצוגה הבסיסית.

מוצגת רשימת הרצועות לאמצעי המדיה

הפעיל.

ת רצועה: סובב את הבקר ולחץבחירל¿

לאישור.

 סובבה לרצועה:לדילוג קדימה או אחור¿

את הבקר בתצוגה הבסיסית.

שלוש כותרות רצועות מוצגות. הרצועה

שמקדימה מנוגנת.

ההרצה קדימה / אחור

כאשר מקור המדיה פעיל בתפריט¿

 את הבקר והחזקהבסיסי, החלק 

ג.אותו עד שהמיקום הרצוי הוש

תפקוד חיפוש

ת תפריטת חיפוש באמצעות שורבחיר

מדיה

 את הבקר.החלק ¿

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (חיפוש): סובב אתSearchת בחירל¿

הבקר ולחץ לאישור.

מוצגת רשימת הקטגוריות.

הסקיר

הקטגוריות הבאות רשומות:

£Current tracklist רשימת רצועות)

נוכחית)

£Folder(תיקייה) 

£Select by cover (בחר לפי עטיפה)

£Keyword search חיפוש לפי מילת)

מפתח)

£Playlists(רשימות השמעה) 

£ Artists(אמנים)

£Albumsבומים) (אל

£Titleם רצועה) (ש

£ Genresאנרים)’(ז

£Year(שנה) 

£Videos(וידאו) 

£Photos(תמונות) 

התפקודים זמינים מיד לאחר שכל תוכן

המדיה נקרא ונותח.

אם אותו התקן מחובר שוב ללא שינוי בתוכן

המדיה, תפקודים אלו זמינים מהר יותר.

בור התקני אפל, הקטגוריותבעת חי

“תיקייה“, “שנה“ ו“תמונות“ אינן זמינות.
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Current track listת קטגוריה, כגון בחירל¿
(רשימת רצועות נוכחית): סובב את הבקר

ולחץ לאישור.

ה.מוצגת רשימת הבחיר

בחר את הרצועה הרצויה.¿

 באמצעותחיפוש לפי מילת מפתח:¿

הבקר, הזו את התווים עבור מונח החיפוש

 תמצאCOMAND Onlineהרצוי. מיד כאשר 

את הרצועה שאתה מחפש, היא תציג את

 עמוד«(שאר התווים ותנגן את הרצועה 
.(563

אפשרויות נגינה

ת אפשרות נגינה: עם מקור מדיהבחירל¿
 את הבקר.מחובר החלק  

ת תפריט מדיה.מוצגת שור

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

 עמוד 556).«ת אפשרויות נגינה: (בחירל¿

תפקוד וידאו

בצי וידאו ניתנים לנגינה, הם ינוגנואם נמצאו ק
.COMAND Onlineבאמצעות 

למעבר למצב מסך מלא: לחץ על הבקר¿
בתצוגה הבסיסית.

 אתלהצגת תפריט וידאו: החלק  ¿
הבקר במצב מסך מלא.

מוצג תפריט ממשק מדיה.

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

(אפשרויות וידאו). Video settingבחר ¿

(אפשרויות וידאו) Video settingלהפעלת 

 עמוד 592).«(

AUX   מצב שמע

AUXהערות על מצב שמע 

עוצמות השמע השונות של מקורות מדיה

כתחיצוניים יכולות לגרום להודעות המער

(לדוגמה, הודעות תנועה וניווט) להישמע

בעוצמת קול גבוהה יותר באופן ניכר.

AUXבור נגן מאפשר גם את האפשרות של חי

.COMAND Onlineכת מדיה למער

S-542-595 comand 17/06/14, 10:29 PM578



מפתח עניינים

579 מדיה
C

O
M

A
N

D
 O

n
li

n
e

, תזדקקAUXבור מקור מדיה חיצוני לשמע לחי

.AUXלכבל 

תמצא מידע נוסף באתר:

 http://www.mercedes-benz.com/connect.

AUXמעבר למצב שמע 

חבר למקור שמע חיצוני.¿

 נמצא בתא האחסוןAUXהשקע לשמע 

כזית.בקונסולה המרש

 אינו נבחר באופן אוטומטי.AUXשמע 

.לחץ על לחצן ¿

מוצג התפריט עבור מקור המדיה האחרון

שהיה בשימוש.

ת תפקודים (מדיה) בשורMediaת בחירל¿

ראשית : סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט קרוסלה.

.AUXבחר ¿

. המדיה מנוגנתAUXמוצג תפריט שמע 

אם מקור השמע מופעל והנגינה מופעלת.

ראה את הוראות ההפעלה התואמות כיצד

להפעיל את מקור המדיה החיצוני.

AUXת אפשרויות שמע רהגד

ת (אפשרויות) בשורOptionsת בחירל¿

  ולחץ על הבקר.תפריט: החלק 

/Mono מוצג תפריט. אתה יכול להגדיר

stereo , Volume � (דיווחיTA (עוצמת קול) ו

תנועה).

מונו/סטריאו:

: סובב ולחץ עלMono/stereoת בחירל¿

הבקר.

מוצג תפריט.

.Stereo או Monoבחר ¿

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

עוצמת קול:

 (עוצמת קול).Volumeבחר ¿

 (מוגבר).Boost (רגיל) או Standardבחר ¿

Standardעוצמת הקול של מקור השמע :

ך הרגיל.החיצוני מותאמת לער

 Boostעוצמת הקול של מקור השמע :

ך.בל בערת ב� 10 דציהחיצוני מוגבר

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

דיווח תנועה:

: סובב את הבקר ולחץ לאישור.TAת בחירל¿

. או לא פעילים דיווחי תנועה  פעילים 

ייתכן שהתקן שמחובר למקור שמע חיצוני

כב, או שלאיישמע שקט יותר או חזק יותר בר
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בית הרגילה.ניתן יהיה להגיע לעוצמת הקול המר

במספר התקנים ניתן לכוון את עוצמת הקול

ה זה, התחל בעוצמת קול שלבנפרד. במקר

בועבר מאפשר לקרגה. הדהמדיה והגבר בהד

כת יכולה לנגן את המוזיקה בעוצמתהאם המער

קול גבוהה ללא עיוות.

ה אזהר  

AUX  הפעלת וידאו ממקור 

ת התפקודים (מדיה) בשורMediaת בחירל¿

הראשית: סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט קרוסלה.

.AUXבחר ¿

.AUXמוצג תפריט וידאו 

ת(שמע/וידאו) בשור Audio/videoת בחירל¿

  ולחץ על הבקר.התפריט: החלק   

Source type selectionמוצג תפריט 

ת סוג מקור).(בחיר

 (וידאו).Videoבחר ¿

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

אם מקור וידאו מחובר והנגינה מופעלת,

התמונה ממקוד הווידאו החיצוני תופיע אם

 (וידאו).Videoנבחר 

עיין בהוראות ההפעלה התואמות של ההתקן

למידע כיצד להפעיל את מקור הווידאו החיצוני:

למידע על:

 עמוד 596).«(רות שמע: הגד£

הפעלה/ הפסקת מצב מסך מלא

, החלק AUXבמצב וידאו להפעלה: ¿

את הבקר.

ת.שורות התפריטים מוסתר

סמל המסך מלא מוצג: לחץ על הבקר.¿

מסך מלא מופיע.

לחץ על הבקר.להפסקה: ¿

מוצג תפריט.

למקורות וידאו חיצוניים יכולה להיות עוצמת

קול שונה, המשמעות של כך היא שהודעות

כת כמו דיווחי תנועה והודעות ניווט יהיומער

ך, נטרל את הודעותחזקות יותר. אם יש צור

כת או התאם את עוצמת הקול באופןהמער

ידני.

 היא אפשרות נוספת להצגת וידאוAUXוידאו 

.COMAND Onlineבאמצעות 

רוש כבל, דAUXבור מקור וידאו חיצוני לווידאו לחי

.AUXוידאו 

,AUXאם אתה משתמש רק בכבל שמע 

תוכל רק לשמוע את הקול מהווידאו שמנוגן.

תצוגת וידאו אינה אפשרית בצד הנהג כאשר

כב בתנועה.הר

AUXמעבר למצב וידאו 

התחבר למקורות וידאו חיצוניים.¿

 ממוקם התא האחסוןAUXהשקע לווידאו 

כזית.בקונסולה המרש

ֻ אינו נבחר באופן אוטומטי.AUXוידאו 

לחץ על לחצן ¿

מוצג התפריט של מקור המדיה האחרון

שחובר.

בור מקורות וידאו חיצונייםחי
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ת (אפשרויות) בשורOptionsת בחירל¿
 ולחץ על הבקר.התפריט: החלק 

Videoמוצג תפריט. אתה יכול להגדיר 
settingרות וידאו)  (הגדMono/stereo,
Volume � )דיווחי תנועהTA:( (עוצמת קול) ו

סובב ולחץ על הבקר.

רות וידאו:הגד

רות וידאו) (הגדVideo settingבחר ¿

16:9  פת, לדוגמה בחר תבנית מסך מועד¿
(כוונון Automatic daylight adjustmentאו 

אור יום אוטומטי).

תבנית מסך מותאמת.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

מונו/סטריאו:

.רקבה לע ץחלו בבוס :Mono/stereo תריחבל¿

מוצג תפריט.

.Stereo או Monoבחר ¿

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

עוצמת קול:
 (עוצמת קול).Volumeבחר ¿

 (מוגבר).Boost (רגיל) או Standardבחר ¿
Standardעוצמת הקול של מקור השמע :

ך הרגיל.החיצוני מותאמת לער
 Boostעוצמת הקול של מקור השמע :

ך.בל בערת ב� 10 דציהחיצוני מוגבר

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

ת אפשרויות נוספותרהגד

  מצב טלוויזיה

איכות קליטה

כב עשוייםהתקנים אלקטרוניים ניידים בר
להפריע לקליטת הטלוויזיה.

טיונר הטלוויזיה מאפשר קליטה של ערוץ דיגיטלי
. אם הקליטה נחלשת,DVB-Tהמותאם לתקן 

רמקלט הטלוויזיה עובר באופן אוטומטי לתד
ר את אותה תכנית עםדיגיטלי חלופי המשד

קליטה טובה יותר.

 אינם זמיניםDVB-Tבמספר ארצות שידורי 
או שאינם זמינים במקומות מסויימים.

כבתנאי הקליטה המשתנים ברציפות בעת שהר
בתנועה יכולים להפריע לאות. אם הקליטה

 יכולה להשתיק אתCOMAND Onlineחלשה, 
השמע או להקפיא או להסתיר את התמונה.
לציון תופעה זו, מגדל שידור עם קו מחיקה

באמצעו יופיע בתצוגה.

מעבר למצב טלוויזיה

דיווח תנועה:

 (דיווח תנועה): סובב את הבקרTAת בחירל¿
ולחץ לאישור.

. או לא פעילים דיווחי תנועה  פעילים 

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿
שערוץ הטלוויזיה האחרון שנבחר יוצג.

ה מוצג בתמונת הטלוויזיה.תפריט בקר

או

.לחץ על לחצן ¿
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מקור המדיה האחרון שנבחר, לדוגמה מצב
, מופעל.CDשמע 

את הבקר ולחץ  : החלק Mediaת בחירל¿
עליו.

תפריט הקרוסלה מופיע.

¿ � (טלוויזיה) עוברTVסובב את הבקר עד ש
קדימה.

לחץ על הבקר.¿

ה.תמונת הטלוויזיה מופיעה עם תפריט בקר

את החלק ה: ת תפריט בקרלהסתר¿
הבקר

או

המתן כשמונה שניות.¿

במצב מסך מלא:ה: להצגת תפריט בקר¿
 או סובב את הבקר.החלק 

המצב מסך מלא משמעותו: תפריט בקר
מוסתר ואתה רואה את תמונת הטלוויזיה.

אם אתה מסובב את הבקר, הערוץ הבא/
ם נבחר.הקוד

כב נע מהר יותר מ�5 קמ“ש תמונתאם הר
ה מוצגת ותפריט הבקרהטלוויזיה מוסתר

בוע.באופן ק

התפריט בקר

המידע על תפריט הבקר

תוכנית נוכחית

ר מראשמספר מוגד

ערוץ טלוויזיה נבחר

להצגה

לחץ על הבקר במצב מסך מלא.¿

הלהסתר

 את הבקר.החלק ¿

ת סמל: לחץ על הבקר.בחירל¿

ת ערוצי טלוויזיהבחיר

הבתפריט הבקר

 את הבקר.סובב או החלק ¿

ם/טיונר הטלוויזיה בוחר את הערוץ הקוד

ה מוצגהבא מרשימת ערוצים. תפריט בקר

למשך שמונה שניות.

ברשימת הערוצים

טיונר הטלוויזיה מציג ברשימת הערוצים את

ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו שיש להן קליטה

ה.בירס

רשימת הערוצים מציגה את:

הבירשמות הערוצים עם קליטה ס£

רים מראש (אם נשמרו)הערוצים המוגד£

שמות תכניות וזמני התחלה וסיום£
לכל ערוץ: השמות של התוכניות הנוכחיות£

והעתידיות באמצעות יומן שידורים

).EPGאלקטרוני (

ריםאם ערוץ טלוויזיה נשמר בערוצים מוגד

מוצג. ר מראש מראש, המספר המוגד

ת תפריט טלוויזיההצגת/הסתר
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 לחץ על הבקרלהצגת תפריט טלוויזיה:¿
במצב מסך מלא.

 (אפשרויות): סובב אתOptionsת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

 (ערוץTVבחר להצגת התוכנית הנוכחית: ¿
 (תחנת רדיו).RADטלוויזיה) או 

רדרשימת הערוצים הנבחרים מוצגת בס
אלפביתי. היא מציגה את התכנית הנוכחית
בערוצי טלוויזיה או תחנות רדיו דיגיטליים עם

 מציינת את הערוץ£ה ה. נקודבירקליטה ס
הנבחר הנוכחי.

סובב את הבקר ולחץ עליו.ת ערוץ: בחירל¿

טיונר הטלוויזיה בוחר את הערוץ מרשימת
ה מופיע למשךהערוצים. תפריט הבקר

שמונה שניות.

להצגת תצוגה מקדימה של התוכנית:¿
החלק )) את הבקר.

 החלק )) אתה לתכנית הנוכחית:לחזר¿
הבקר.

רים מראשבערוצים מוגד

ר אלפביתי או לפידרים לפי סהערוצים מסוד
מדינה.

כן אתרוש זמן מסוים כדי לעדלטיונר הטלוויזיה ד
המידע.

המידע ניתן להצגה אם מתקיימים שני התנאים:

רים את המידעהערוצים משד£

ביריםתנאי הקליטה ס£

 לחץ על הבקרלהצגת תפריט טלוויזיה:¿
במצב מסך מלא.

רים מראש): סובב (מוגדPresetsת בחירל¿
את הבקר ולחץ עליו.

הערוצים השמורים מוצגים עם המספר
 מציינת את הערוץ£ה ר מראש. נקודהמוגד

הנבחר הנוכחי.

בחר ערוץ.¿

ריםשני ערוצי טלוויזיה נשמרים במצבים מוגד
.2�מראש 1 ו

הה מהירבחיר

רישה: ערוץ הטלוויזיה או תחנת הרדיוד
 עמוד 584).«בים להיות שמורים (חיי

ניתן לשמור ערוצי טלוויזיה ותחנות רדיו עד
רים מראש.ל� 99 מיקומים מוגד

ה על מקש ספרות אחד או שניים.לחץ בקצר¿

תי:ר מראש חד ספרה של מספר מוגדבחירל£
ה, לדוגמה עית על מקש ספרלחץ רג

ר מראש דוה של מספר מוגדבחירל£

עית על מקשי ספרותתי: לחץ רגספר

. ו� ברצף, לדוגמה 

ם הערוץ מוצגים,ר מראש ושהמספר המוגד

וטיונר הטלוויזיה בוחר את הערוצים מרשימת

ערוצים.
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באמצעות הזנת מספר ערוץ או תוכנית

מספר תכניות ניתנות לשידור על גבי ערוץ
טלוויזיה דיגיטלי. תפקוד זה מאפשר גם את הזנת

התוכנית הרצויה לערוץ.

במהלך השמעה,ת הזנה: לקריאה לשור¿
 בלוח מקשי הטלפון.לחץ על מקש 

או

להצגת תפריט: לחץ על הבקר¿

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

(הזן ערוץ). Enter channelבחר ¿

ת ההזנהבשתי האפשרויות מוצגת שור
בע ספרות. התוכנית הנוכחיתלערוץ בעל אר

מוצגת.

לחץ עללהזנת מספר ערוץ/תוכנית: ¿
מקשי הספרות זה אחר זה בלוח מקשי

הטלפון.

ת לפי המספר שהוזן.התוכנית נבחר

תהתוכנית הנבחרבע הספרותכל אר
תשל הערוץ נבחרהוזנו במלואן

אוטומטית.

התוכנית הראשונה עםשתיים או שלוש
ה בתוךבירהקליטה הסספרות הוזנו

ת.בוצה נבחרהק

מספר הערוץ אינו זמיןמוצגת ההודעה
Invalid channel.או  אינו מותר בארץ זו

number לחץ על הבקר¿(מספר
לאישור ההודעה.ערוץ לא תקף)

בץ: מבחר של תכניות דיגיטליותמק 
בות לצרור אחד.המשול

אתה יכול להזין את מספרי הערוצים הזמינים
ע.בארצך אף אם הקליטה אינה זמינה רג

מידע על ערוץ הזמין בארצך יכול להימצא
לדוגמה, באתרי אינטרנט של רשתות שידור

בוריות ופרטיות.צי

ת ערוצי טלוויזיהשמיר

אתה יכול לשמור עד 99 ערוצי טלוויזיה/תחנות
רדיו במיקומים שמורים מראש.

במהלך נגינה לחץ והחזקה: ה מהירשמיר¿
מקש ספרות אחד או שניים של לוח מקשי

הטלפון עד שתישמע צליל.

תי: לחץ והחזק אתלמיקום שמור חד ספר
, למשך שתי שניותלחצן , לדוגמה 

לפחות.

עית עלתי: לחץ רגלמיקום שמור דו ספר
. תוך שלוש שניות לחץלחצן, לדוגמה 

, למשך שתיוהחזק את לחצן, לדוגמה 
שניות לפחות.

הערוץ הנוכחי נשמר. תמונת הטלוויזיה
מופיעה שוב.

לחץ והחזקבערוצים השמורים מראש: ¿
את הבקר במצב מסך מלא.

רים מראש): סובב (מוגדPresetsת בחירל¿
את הבקר ולחץ עליו.

ר מראש של התחנות מופיע.המיקום המוגד

את ת סמל הרשימה: החלק בחירל¿
הבקר.

(שמור את Store current channelת בחירל¿
הערוץ הנוכחי): לחץ את הבקר.

ם נמחק.הערות שנשמר קוד

תמונת הטלוויזיה מוצגת.

תפקודי זיכרון אחרים:

ר מראשת ערוץ למיקום מוגדלשמיר¿
סובב את הבקר ובחר את הערוציםחדש: 
רים מראש.המוגד

את ת סמל מהרשימה: החלק בחירל¿
הבקר.

/Move the highlighted stationת בחירל¿
channel העבר את התחנה/הערוץ)

המסומן): סובב את הבקר ולחץ עליו.

סובב את הבקר.¿

ר מראש חדש בעתהערוץ עובר למיקום מוגד
בוב.הסי
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לחץ על הבקר.¿

ר מראשהערוץ נשמר תחת המיקום המוגד
הנבחר.

סובב את הבקר ובחרלמחיקת הערוץ: ¿
רים מראש.ערוץ מהמיקומים המוגד

החלק את ת סמל מהרשימה : בחירל¿
הבקר.

/Delete the highlighted stationת בחירל¿
channelמחק את התחנה/הערוץ) 

המסומן): סובב את הבקר ולחץ עליו.

)EPGמידע ערוץ נוכחי לערוץ הנבחר (

 לחץ על הבקרלהצגת תפריט טלוויזיה:¿
במצב מסך מלא.

 (לוח שידורים אלקטרוני): סובבEPGת בחירל¿
את הבקר ולחץ עליו.

אם זמין, תראה תיאור של התכנית הנוכחית
והתוכניות הבאות. בערוץ שנבחר.

התצוגה המקדימה האלקטרונית של תכנית
מציגה את המידע הבא:

ר מראש (אם ערוץ/תחנה נשמר)מצב מוגד£
ם תחנה/ערוץוש

זמני שידור£

שמות תכניות£

 סובבלהצגת מידע מפורט על התוכנית: ¿
את הבקר ולחץ עליו.

אם זמין, יוצג המידע המפורט על התוכנית
ת.הנבחר

סובב את הבקר.לגלילה: ¿

רות טלוויזיה בסיסיותהגד

ב אחר ערוציםמעק

אם תפקוד זה מופעל ובהתאם לתנאי הקליטה,
טיונר הטלוויזיה עבור באופן אוטומטי לערוץ חלופי

ת.עם אותה תכנית אבל עם קליטה משופר
שימוש בתפקוד זה, מאפשר איכות תמונה

בית ללא קשר לאיכות הקליטה.מיט

אם התפקוד אינו פועל, הערוץ לא משתנה.
בר שימושי, לדוגמה בעת נסיעה באזוריהד

ה תכופה שובבר מונע העברקליטה חופפים. הד
ושוב בין הערוצים.

ר מראש יכילאם אתה שומר ערוץ, הערוץ המוגד
 עמוד FIX) (».(584בוע (סמן ק

ם ערוץ הטלוויזיה או תחנתהסמן יוצג מאחורי ש
הרדיו בעת:

שהתפקוד אינו פועל£

ריםואתה בוחר ערוץ מהערוצים המוגד£
מראש שנשמר בעבר ומכיל סמן זה.

לחץ עללהצגת תפריט הטלוויזיה: ¿
הבקר במצב מסך מלא.
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 (אפשרויות): סובב אתOptionsת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

ב אחר תחנה). (מעקStation trackingבחר ¿

או ב אחר תחנה לפעיל הפוך את מעק
 .לא פעיל 

לחץ לחיצות חוזרות עלליציאה מהתפריט: ¿
ת עד שתמונת הטלוויזיה ושור  לחצן 

התפריט מופיעים.

ת שיטת שידור טלוויזיהרהגד
COMAND Online ת לשיטת שידורר כבר מוגד

תהטלוויזיה הנכונה. אם אתה נוהג במדינה אחר
ת, אתה צריךאו באזור עם שיטת שידור אחר

לאפס את שיטת השידור. אם שיטת השידור
ת נכון, לדוגמה לא יימצאו ערוצים אוראינה מוגד

כז שירות שלשהתצוגה תהיה משובשת. מר
בחור את שיטתס בנץ יכול לעזור לך למרצד

השידור הנכונה.

לחץ על הבקרלהצגת תפריט הטלוויזיה: ¿
במצב מסך מלא.

 (אפשרויות): סובב אתOptionsת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

(שיטת שידור טלוויזיה). TV standardבחר ¿

מוצגת רשימה של אזורי קליטה.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

בחר שיטת שידור.¿

גויהה שרתוצג הודעה המודיעה לך אם ההגד
למדינה, ושקליטה תקינה אינה אפשרית.

 (לא).No (כן) או Yesבחר ¿

 (כן) תגדיר את המדינה.Yesת בחיר

 No.(לא) תחזיר את הרשימה

ת שפה/כתוביות לשמערהגד

Prefer COMAND כאשר תפקוד שפת שמע:
language שפת) COMANDפת) פעיל, מועד

COMANDכת פה לשפה של מערהוא נותן העד

כעת. לשידורי תכניות במגוון שפות,ה רשהוגד

בחור בין מספר שפות שמע. סמלהמאזין יכול ל

עבור שידור תוכנית יכול להופיע לפני שפת

השמע:

ברי שמע (ללקויי ראייה) בסטריאובאמצעות הס

או עבור לקויי שמיעה. אם הסמל אינו מופיע

ת במונו או תכונות השידור אינןרהתכנית משוד

זמינות.

 כאשר תפקוד זה מופעל לחץ עלכתוביות:

הבקר במצב מסך מלא.

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿

על הבקר.

 (שמע כתוביות).Audio subtitlesבחר ¿

Preferת שפת השמע: בחר רלהגד¿

COMAND language שפת) COMAND

פת) או אחת משפות השמעמועד

הזמינות.

Prefer COMAND languageהפוך את ¿

או פת) לפעיל  מועדCOMAND(שפת 

 או בחר שפת שמע זמינה.לא פעיל 

אם אתה בוחר אחת משפות השמע

רות אלההזמינות, לדוגמה אנגלית, הגד

משמשות לתוכנית הנוכחית.

Subtitlesבחר ת כתוביות: רלהגד¿
(כתוביות). הפוך את הכתוביות לפעילות

. או לא פעילות 

(שפת Prefer COMAND languageבחר 

COMANDפת) או אחת מהשפות מועד

הזמינות.

Prefer COMAND languageהפוך את 

או פת) לפעיל  מועדCOMAND(שפת 

 או בחר שפת שמע זמינה.לא פעיל 
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אם אתה בוחר אחת משפות השמע הזמינות,
רות אלה משמשותלדוגמה אנגלית, הגד

לתוכנית הנוכחית.

רות וידאוהגד

מאפיין כוונון אור יום אוטומטי מבטיח ראות טובה
השל תמונת טלוויזיה אפילו אם תנאי התאור

כב משתנים.בר

רות התמונהאתה יכול לשנות באופן ידני את הגד
Brightness  ,(בהירות) Contrast� (ניגודיות) ו

Colour.(צבע) 

בחור ביןרות התמונה, אתה יכול לבעת שהגד
Automatic ,16:9 ,4:3 � )הגדלהZoom.( ו

 לחץ על הבקרלהצגת תפריט טלוויזיה:¿
במצב מסך מלא.

: סובב ולחץ על הבקר.Optionsת בחירל¿

רות וידאו).(הגד Video settingבחר ¿

Automaticלהפעלה/להפסקה של אפשרות ¿
daylight adjustment כוונון אוטומטי של)

אור יום): סובב את הבקר ולחץ  עליו.

. או מופסקות  רות מופעלות ההגד

רות תמונה: סובב אתלכוונון ידני של הגד¿
הבקר ולחץ עליו.

רות.מוצג תפריט הגד

ך: סובב את הבקר.ת עררלהגד¿

ת תבנית התמונה: סובב את הבקררלהגד¿
ולחץ עליו.

חית.ה הנוכר מציינת את ההגד £ה נקוד

טלטקסט

הפעלה/ הפסקה של טלטקסט

להפעלה: לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט.

 (טלטקסט): סובב אתTeletextת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

 לחץ והחזק את לחצן להפסקה:¿
למשך כשתי שניות.

ה.תמונת טלוויזיה מוצגת עם תפריט בקר

ף טלטקסטת דבחיר

ף ישירות: לחץ על מקשילגישה לד¿
הספרות זה אחר זה.

ם: סובב את הבקר.ף הבא/הקודלמעבר לד¿

פיפים מותרים לדאתה יכול להזין מספרי ד
טלטקסט רק בין המספרים 100 עד 899.

ף טלטקסט דינמיד

פי משנה.ף טלטקסט דינמי מכיל מספר דד

את ף משנה: החלק ת דבחירל¿
הבקר.

טלטקסט דיגיטלי
בנוסף לתכניות טלוויזיה ורדיו, אתה יכול

בייםלהשתמש ביישומי מולטימדיה אינטראקטי
כגון תחזיות מזג אוויר, דיווחי חדשות ותוצאות

ספורט.

פים ייטענו.ייתכן שייקח זמן מסוים לפני שכל הד
טלטקסט דיגיטלי זמין רק במספר מדינות,

לדוגמה בריטניה וניו זילנד.

 לחץ על הבקר.להפעלה:¿

מוצג תפריט.

 (טלטקסט): סובב אתTeletextת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

בועים אדומים מופיעיםסה 1: ריגר

סובב את הבקר.¿

ת התפריט מופיעה בתחתית התמונה.שור

 (אדום): סובב את הבקרRedת בחירל¿
ולחץ עליו.

תוכן המידע מוצג.
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סה 2: תוכן מידע מוצגגר

סובב את הבקר.¿

ת התפריט מופיעה בתחתית התמונה.שור

 (ירוק),Green (אדום), Redת בחירל¿
Yellow.(צהוב): סובב את הבקר ולחץ עליו

מוצג תוכן המידע של הצבע הנבחר.

כאשר התפריט מוצג, החלקף: למעבר לד¿
 את הבקר.

ת התפריט נעלמת.שור

ף.את הבקר ובחר תוכן מהד החלק ¿

לחץ על הבקר.¿

סובב את הבקר.ה לתכנית טלוויזיה: לחזר¿

ת התפריט מוצגת.שור

 (טלוויזיה): סובב את הבקרTVת בחירל¿
ולחץ עליו.

או

בקר.משמאל ל לחץ והחזק את לחצן ¿
למשך כשתי שניות.

אפשרויות נוספות

”TV-further optionsתפריט “

להצגת תפריט הטלוויזיה: לחץ על הבקר¿
במצב מסך מלא.

 (אפשרויות): סובב ולחץOptionsת בחירל¿
על הבקר.

(אפשרויות נוספות). Further optionsבחר ¿

כות תווים מותאמים למדינהת עררהגד

ת עלרכת התווים המשודהתפקוד מופסק: ער
ידי ערוצי הטלוויזיה מוצגת.

כת תווים המותאמתהתפקוד מופעל: ער
למדינה משמשת לתצוגה.

”TV-further optionsלקריאה לתפריט “¿
(אפשרויות נוספות � טלוויזיה)

רות): סובב את (הגדSettingsת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

Country specific character set .1  בחר¿
כת תווים מותאמת למדינה).(1. ער

. או לא פעיל  ר כפעיל הגד¿

כתרות מעראתה יכול לשנות את ההגד
תווים מותאמת לערוץ למותאמת למדינה

רות של שיטת השידור.באמצעות ההגד

כתכל ערוץ טלוויזיה אחראי לשידור של ער
תווים מותאמת לערוץ.

רות רשימת ערוציםהגד

תפקוד זה מאפשר לך להפעיל/להפסיק את
התצוגה ברשימת ערוצים של ערוצי טלוויזיה
ותחנות רדיו חופשיות לקליטה ושל שירותי

בד.נתונים בל

”TV-further optionsלקריאה לתפריט “¿
(אפשרויות נוספות � טלוויזיה)

רות): סובב את (הגדSettingsת בחירל¿
הבקר ולחץ עליו.

רות(2. הגד Station list setting .2בחר ¿
רשימת תחנות).

 (הצגDisplay free-to-air TV stationsבחר ¿
-Display freeתחנות טלוויזיה חופשיות) או  

to≠air Radio stations הצג תחנות רדיו)
Display data-service-onlyחופשיות) או 

stations בד).(הצג תחנות שירותי נתונים בל

. או לא פעיל  ר כפעיל הגד

ה אזהר  
הוא מוצר לייזר סוג  CD/DVDכונן תקליטורים

1. אם אתה פותח את מארז כונן תקליטורים,

DVD  מצב תקליטור וידאו 

הערות בטיחות חשובות
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קרני לייזר בלתי נראות עלולות להשתחרר.

קרני לייזר אלה עלולים להזיק לרשתית.
קיימת סכנת פציעה.

אל תפתח את המארז. הקפד תמיד על ביצוע
עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

 COMAND Online יכולה לנגן תקליטורי וידאו
שיוצרו בהתאם לתקנים הבאים:

אזור קוד 2 (לאירופה) או אזור קוד 0 (אין£
אזור קוד)

NTSC או PALשיטת שידור £

ך כלל תמצא פרטים רלוונטיים על תקליטוררבד
� עצמו או על אריזת התקליטור.DVD ה

 עםDVDאם אתה מכניס תקליטור וידאו 
אזור שונה, תוצג הודעה על כך.

COMAND Online ת לאזור קוד 2ר מוגד
כזה זו ניתנת לשינוי במררבמפעל. הגד

ס מטעם כלמובילשירות מורשה מרצד
 מאזורDVDבע“מ. ניתן גם לנגן תקליטורי 

קוד שונה, בתנאי שהם יוצרו בהתאם
. קוד אזור ניתןNTSC או PALלשיטת השידור 

לשינוי חמש פעמים.

האפשרויות בקר

ה זמינים במצבבעה תפריטי בקרישנם אר
 וידאוDVDתקליטור 

ה כוללים תפריט בקרDVDרוב תקליטורי 
משלהם.

 מופעליםDVDה של תקליטורי תפריט הבקר
ישירות באמצעות הבקר או תפקודי תקליטור

DVD.

ה אזהר  
כב בתנועהטיפול בתקליטורים בעת שהר

עלול  להסיח את דעתך מתנאי התנועה. אתה
כב ולגרום לתאונה.עלול לאבד שליטה על הר

כב נייח.השתמש בתקליטורים רק כשהר

כבך נעבמהירות של 50 קמ“ש, רבון שקח בחש
 בשנייה.’במהירות של 14 מ

הערות על תקליטורים

בקות או תוויות על תקליטורים.ביק מדאל תד
כתהם עלולים להתקלף ולגרום נזק למער

COMAND Onlineבקות יכולות לגרום. מד
בר שיכול לגרוםלכיפוף התקליטור, ד

גיאות בקריאת התקליטור ובעיות בזיהוי.לש

 COMAND Online מתוכננת לנגן תקליטורים
. לכן אתה יכולEN 60908התואמים לתקן 

בי שללהשתמש רק בתקליטורים בעובי מר
1.3 מ“מ.

אם תכניס תקליטור עבה יותר, לדוגמה אלו
 בצדDVDהמיועדים לאחסון מיידע דו צדדי (

אחד ונתוני שמע בצד האחר), הם לא יוכלו
להיפלט החוצה ועלולים לגרום נזק למנגנון.

השתמש רק בתקליטורים בקוטר 12 ס“מ.
אל תשתמש בתקליטורים בקוטר 8 ס“מ

אפילו עם מתאם.

בים ותוכנותב של מדיות נתונים, צורקיים מגוון ר
כות יוכלו לנגןבה. לכן אין כל ביטחון שהמערצרי

את תקליטורים שהעתקת בעצמך.

DVDרישות לנגינת תקליטור ד

עשויות להיווצר בעיות בעת נגינה של תקליטורי
DVDרישות התקניות. שאינם עומדים בד

תפריט
ה שלבקר

תקליטור
DVD

תפריט

Options

(אפשרויות)

הפעלהתפקודתפריט
הבקר

הפעלהם, סצנה,ש

באמצעותשפה,

הבקרכתוביות...

הפעלהבהירות,

באמצעותניגודיות,

ת תפריט/שורצבע, תבנית

אפשרויות/

רות וידאוהגד
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מגבלות תפקוד

, מספר תפקודים אוDVDתלוי בתקליטור 

 יופיעפעולות יכולים לא לפעול כלל. הסמל 

בתצוגה.

 וידאוDVDמעבר למצב תקליטור 

הכנסה והוצאה של תקליטור מכונן בודד£

 עמוד 552)«(

הכנסה של תקליטור למחליף תקליטורי£

DVD ) »(554 עמוד 

הוצאה של תקליטור ממחליף תקליטורי£

DVD) »(555 עמוד 

אפשרויות נוספות להפעלה:

 עמוד 551)«(באמצעות מקשי הספרות £

«(ת תפקודים ראשית באמצעות שור£

עמוד 551)

 עמוד«(באמצעות רשימת התקנים £

(552

 עמוד 550)«( באמצעות לחצן £

תפריט

וידאו

תפקודי

תקליטור
DVD

הפעלהתפקודתפריט
הבקר

במצב מסךה של סצנה,בחיר

מלא, החלקהרצה קדימה/

 אתההרצה אחור

הבקר

במצב מסךם, סצנה,ש

מלא, לחץ עלשפה, כתוביות...

הבקר
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ת מצבשור

ת תפקודים ראשיתשור

אזור תצוגה ראשי

ת תפריט מדיהשור

ת אקליםת מצב של בקרשור

ם, סצנה ותצוגת זמןאזור תצוגה נוסף עם ש

DVD מופיעה כאשר הוכנס תקליטור DVDהתצוגה הבסיסית של 

DVDת מצב סקיר

DVDמצב מסך מלא של 

 הוכנס הוא מנוגן.DVDמיד לאחר שתקליטור 

הווידאו יופיע ראשית בתצוגה מקדימה.

את  החלק ת מצב מסך מלא:רלהגד¿

הבקר.

ת תפריטת התפקודים הראשית ושורשור

מוסתרות. סמל מסך מלא מוצג.

לחץ על הבקר.¿

מצב מסך מלא מופיע.

DVDלהצגת התצוגה הבסיסית של ¿

  את הבקר.החלק במצב מסך מלא: 

מוצג תפריט וידאו.

לחץ על הבקר.¿

התצוגה הבסיסית מופיעה.

אפשרויות תפריט

 במצב מסך מלא,ת אפשרויות:בחירל¿

  את הבקר.החלק 

מוצג תפריט וידאו.

לחץ על הבקר.¿

 מופיעה.DVDהתצוגה הבסיסית של 

ת (אפשרויות) בשורOptionsת בחירל¿

תפריט: סובב ולחץ על הבקר.

 (אפשרויות).Options מוצג תפריט
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דילוג לזמן הרצוי

(דילוג לזמן הרצוי) : Skip to timeת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

מוצג תפריט.

ת הזמן: סובב את הבקר.רלהגד¿

או

בע את הזמן הרצוי באמצעות מקשי הספרות.ק

.ת התפריט: לחץ על לחצן להסתר¿

DVDתפקודי 

):DVD (תפקודי DVD functionsת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

 עמוד 593).«נפתח תפריט (

ב אחרהתחל במוש

Start this application at differentת בחירל¿
seat(התחל יישום זה במקום אחר): סובב 

ולחץ על הבקר.

 עמוד 552).«מוצג תפריט (

 עמוד«להפעלת נעילת הורים של המסך (
.(410

רות וידאוהגד

Dynamic image enhancementתפקוד 
(שיפור תמונה דינמי) מכוונן אוטומטית

Brightness  ,(בהירות) Contrast� (ניגודיות) ו
Colour.(צבע) לסרט המוצג 

Dynamic imageביטול של להפעלה ול
enhancement(שיפור תמונה דינמי) סמן או 

בת הסימון.בטל את הסימון בתי

שיפור תמונה ידני

לכוונון ידני של בהירות, ניגודיות וצבע, מצב
Dynamic image enhancementב להיות חיי

מבוטל.

Contrast (בהירות),  Brightnessת בחירל¿
 (צבע): סובב ולחץ עלColour(ניגודיות) או 

הבקר.

מופיע תפריט.

ך הרצוי: סובב את הבקר.ת הערבחירל¿

 את הבקר.ליציאה מהתפריט: החלק ¿

Automatic daylightלהפעלה/הפסקה של ¿
adjustment:(כוונון אוטומטי של אור יום) 

לחץ על הבקר.

ת תבנית תמונהרהגד

DVDתבניות המסך הבאות זמינות לתקליטור 

£Automatic

£16:9

£4:3

£Zoom(הגדלה) 

ביעת תבנית התמונה: סובב ולחץ עללק¿
הבקר.

ה לפני רשומת תפריט מציגה אתהנקוד
ת.התבנית הנבחר

DVDה של תפריט בקר

ה כוללים תפריט בקרDVDרוב תקליטורי 
משלהם שניתן להפעלה באמצעות הבקר.
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:DVDה של תקליטור להצגת תפריט בקר¿
:DVD (תפריט) בתפריט תפקודי MENUבחר 

סובב ולחץ על הבקר.

 מוסתר ורשומותDVDתפריט תפקודי 

 (לדוגמה, סצנות, שפה,DVDתפריט 

קדימונים) מוצגות.

ת רשומת תפריט: סובב ולחץ עלבחירל¿

הבקר.

תפריט וידאו

סוג אמצעי מדיה

רצועה נוכחית

הצגת שורות תפריט של התצוגה הבסיסית

DVDשל תקליטור 

הסצנה הנוכחית

זמן רצועה

הפעלת תפריט וידאו

 אתלהצגה במצב מסך מלא: החלק ¿

הבקר.

החלק את הבקר. ה להסתר¿

מת: סובב אתת הסצנה הבאה/הקודבחירל¿

הבקר לשמאל/לימין.

ה: החלק והחזק להרצה קדימה/אחור¿

ג.את הבקר עד שהתפקוד הרצוי הוש

את ת תפריט וידאו: החלק להסתר¿

הבקר.

להצגת שורות התפריט של התצוגה¿

: לחץ על הבקר.DVDהבסיסית של תקליטור 

תפריט וידאו מוסתר ומוצג התפריט הבסיסי

.DVDשל תקליטור 

DVDתפקודי 

DVDת תפקודי הצגת הסתר

במצב וידאו במסך: DVDלהצגת תפקודי ¿

מלא, לחץ על הבקר.

.DVDמוצג תפריט תפקודי 

ה:להסתר¿

: סובב ולחץDVDמתפקודי  ת בחירל

על הבקר.

:DVDלהצגת תצוגה בסיסית של תקליטור ¿

: סובב ולחץDVD מתפקודי  ת בחירל

על הבקר.

DVDה של תפקודי סקיר

DVDה של הפעלת תפריט בקר

DVDת תפקודי הסתר

DVDהצגת תצוגה בסיסית של תקליטור 

האישור הזנה בתפריט בקר

DVDמעבר לרשימות 

דילוג לתחילת הסצנה

בת מצלמהספקטיהצגת פר

הצגת כתוביות

ת שפהבחיר

התפקוד עציר

(Pause)תפקוד הפסקה 
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במצב מסך מלא, לחץ על הבקר: מוצג¿
.DVDתפריט תפקודי 

 כאשרDVDה של ניתן לעבור לתפריט בקר
ת התפריט העליונה פועלים.החצים בשור

 לניווט בתפריט: סובב ת החץ בחירל¿
את הבקר.

החץ הפעיל מודגש.

ת פריט התפריט הבא: לחץ על הבקר.בחירל¿

פריט התפריט הבא בכיוון החץ מודגש.

לקריאה לרשומת התפריט המודגשת: סובב¿
 מודגש.okאת הבקר עד ש 

לחץ על הבקר.¿

 � מנוגנת.DVDהסצנה מה

: בחר DVDת תפקודי להסתר¿
באמצעות הבקר.

לחץ על הבקר.¿

 מוסתרים.DVDתפקודי 

Display camera אם ישנם תפקודים כגון
perspectivesבות מצלמה)ספקטי (הצג פר

, אלו מוצגים בתפריט תפקודיDVDבתקליטור 
DVD.

בות מצלמה:ספקטילקריאה להצגת פר¿
סובב ולחץ על הבקר.

התפקוד עציר

 עמוד DVD) ».(593הצג את תפקודי ¿

לקטיעת הנגינה:¿

 באמצעותDVD מתפריט תפקודי  בחר 

בוב ולחיצה על הבקר.סיDVDשימוש בתפקודי 

תמונת.  משתנה ל� התצוגה 
ת.הווידאו מוסתר

.להמשך הנגינה: בחר ¿

ה ממנה היאהנגינה ממשיכה מהנקוד
הופסקה.

 בעת � ת הנגינה: בחר שוב בלעציר¿
שהנגינה הופסקה.

.להתחלה מחדש של הנגינה: בחר ¿

הנגינה מתחילה מחדש מההתחלה.

(Pause) תפקוד הפסקה

 עמוד DVD) ».(593הצג את תפקודי ¿

להפסקת נגינה:¿

 באמצעותDVD מתפריט תפקודי  בחר 
בוב ולחיצה על הבקר.סי

. משתנה ל� התצוגה 

.להמשך הנגינה: בחר ¿

ת סצנה/פרקבחיר

אם סרט מחולק לסצנות או פרקים באפשרותך
בחור אותם ישירות בעת שהסרט מוצג אול

בר אינורגה ביניהם. הדשאתה יכול לקפוץ  בהד
 (לדוגמה, במהלךDVDאפשרי במספר תקליטורי 

כותרות פתיחה).

בחור סצנה/ פרקייתכן שאפשר יהיה ל
.DVDמהתפקודים השמורים בתקליטור 

 בתפריט וידאו,ה:לדילוג קדימה ואחור¿
סובב את הבקר.

מת בסרט מוצגת.הסצנה הבאה או הקוד

בצע גם כדי לDVDניתן להשתמש בתפקודי 
 עמוד 593).«בחירות (

  מציג תמונה

הערות כלליות

אם קיימות תמונות באמצעי מדיה הפעיל,

.COMAND Onlineניתן לצפות בהם באמצעות 

S-542-595 comand 17/06/14, 10:31 PM594
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כונן מדיה, תקליטור שמע,אמצעי מדיה: £

, כרטיסי זיכרוןUSB, התקני DVDתקליטור 
SD

,jpeg, jpg תבניות תמונות נתמכות:£
bmp, png

20 מגהבית: רזולוציית תמונה מר£

פיקסל

לא ניתן לצפות בתמונה מצד הנהג בעת

כב בתנועה.הר

הצגת תמונות

בתפריט הבסיסי של המדיה, לחץ על¿

הבקר.

Search(חפש) עם רשימת קטגוריות 

מופיעה.

 (תמונות) מרשימתPhotosת בחירל¿

הקטגוריות: סובב ולחץ על הבקר.

רשימת הספרייה מופיעה. ניתן לראות

בצי התמונות.תיקיות וק

בחר תיקייה או תמונה.¿

אם אין תמונה או אמצעי נתונים, מוצגת

רשימה ריקה.

אתה יכול לחפש תמונות או אמצעי מדיה

אחרים.

חיפוש תמונות על אמצעי מדיה אחרים

 את הבקר.ברשימת הספרייה, החלק ¿

מוצגת רשימת ההתקנים.

בצי תמונות:ת אמצעי מדיה עם קבחירל¿

סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מוצגת רשימת ספרייה. ניתן לראות

בצי התמונות.תיקיות וק

בחר תיקייה או תמונה.¿

בצי התמונה הקיימים.דוגמה רשימת ספרייה מציגה את ק

התחלת מצגת תמונות

בעת צפייה בתמונה, לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט תמונה.

(התחל מצגת): Start slideshowת בחירל¿
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

המצגת מתחילה.

לסיום המצגת: לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט תמונה.

(סיים מצגת). End slideshowבחר ¿

שינוי תצוגת התמונה

לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט התמונה.

 (סובב עם כיווןTurn clockwiseת בחירל¿
השעון): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

�.90° התמונה מסתובבת ב

 (סובב נגד כיווןTurn anticlockwiseבחר ¿
השעון): סובב את הבקר ולחץ לאישור.

 �.90° התמונה מסתובבת ב

S-542-595 comand 17/06/14, 10:32 PM595
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כת שמעמער  

COMANDכת המאפיינים של מער
Online

לאחר שהגדלת את התמונה אתה יכול
לנוע לאזור של התמונה.

 אולתזוזה לאזור של התמונה: החלק ¿
  את הבקר.

ה לגודל המקורי: לחץ על הבקר.לחזר¿

או

.לחץ על לחצן ¿

ת מציג התמונותסגיר

לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט.

 (סגור מציגClose picture viewerת בחירל¿
תמונות): סובב ולחץ על הבקר.

 COMAND Online ת למדיה האחרונהחוזר
שהייתה בשימוש.

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
רטי והאופציונלי הזמיניםואת כל הציוד הסטנד

כישה. ייתכנו בעת הרCOMAND Onlineכת למער
ב כישינויים בהתאם למדינת היצוא. אנא שים ל

ה בכל  לא צוידCOMAND Onlineכת ייתכן שמער
כותבר נכון גם למערהציוד המתואר. הד

בטיחות.  לכן, הציודולתפקודים הקשורים ל
כבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיוריםבר

ע לציודברים. אם יש לך שאלות בנוגובהס
סכז שירות מרצדולהפעלתו, אנא פנה למר

.מורשה מטעם כלמוביל בע“מ

רות שמע  הגד

קריאה לתפריט שמע

רות שמע שונות למקורותבצע הגדאתה יכול ל

השמע והווידאו השונים. ניתן להגדיר יותר צלילי

בס במצב רדיו מאשר במצב תקליטור שמע.

תפריט השמע התואם ניתן לקריאה מהתפריט

של המצב הרצוי.

ת קריאה לתפריט שמע במצבהדוגמה מתאר

תקליטור שמע.

 עמוד 552).«(הכנס תקליטור שמע ¿

מופיעה תצוגת תקליטור שמע.

להצגת שורות התפריטים: החלק )) את¿

הבקר.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונות שהיומוצג תפריט עם ההגד

(איזון/ Balance/faderבשימוש, לדוגמה 

דעיכה).

ת תפריט שמעסקיר

אפשרויותתפקוד

כוונון: צליל גבוה, טווחיאיקוולייזר
ביניים, בס

עובר למיקוד שמע: ימין/איזון/דעיכה
ה/קדימהשמאל ואחור
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אפשרויותתפקוד

תפוקה של מקור מדיה לפיתבקר
כת השמעב של מערמושמקוליםר

כולה

ת צליל גבוה, טווח ביניים ובסרהגד

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿
הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונות שהיומוצג תפריט עם ההגד
בשימוש.

 עוברEqualiserסובב את הבקר עד ש� ¿
קדימה.

בובי לצליל גבוה,להפעלת תפריט הבקר סי¿
 את הבקר.טווחי ביניים ובס: החלק 

בובי: החלקלמעבר בין תפריטי הבקר הסי¿
 את הבקר.

: סובב את הבקר.Equaliserת רביצוע הגדל¿

כיםבובי מציגים את הערתפריטי הבקר הסי
רים.המוגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿
.

כוונון איזון/דעיכה

איזון מעביר את המוקד של הצליל בין צד שמאל
וימין.

ה את המוקד של הצליל בין קדימהדעיכה מעביר
לאחור.

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿
הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונות שהיומוצג התפריט עם ההגד
בשימוש.

Balance/faderסובב את הבקר עד ש� ¿
(איזון/דעיכה) עובר קדימה.

בובי לאיזוןלהפעלת תפריטי הבקר הסי¿
 את הבקר.ולדעיכה: החלק 

בובי: החלקלמעבר בין תפריטי הבקר הסי¿
 את הבקר.

: סובב אתBalance/faderת מיקוד רלהגד¿
הבקר.

בובי והתמונה מציגים אתתפריט הבקר הסי
ת כוונון הצליל.רהגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ על לחזר¿
קלות.

מקוליםת הרת בקררהגד
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מקולים קובעת איזה מקור מדיה לפית הרבקר
מקולים.כת הרב יופק במערמוש

דוגמה: מקור מדיה שמאזינים לו באמצעות
ב האחורי השמאלי. אם מאזיניםאוזניות במוש

כת השמע, ישלמקור המדיה באמצעות מער
תה שמאל) בבקר (אחורRear leftבחור ל

מקולים.הר

בו אין כלב שת למושרת שמע מוגדאם בקר
מקוליבר ברהשמעה, לא ניתן לשמוע ד

כב.הר

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿
הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿
סובב ולחץ על הבקר.

רות שהיה בשימושמוצג תפריט ההגד
לאחרונה.

Speaker control סובב את הבקר עד ש�¿
כז.מקולים) במרת ר(בקר

בובי עבורלהפעלת תפריט הבקר הסי¿
Speaker control את הבקר.: החלק 

מקולים)ת ר (בקרSpeaker control תרלהגד¿
הרצויה: סובב את הבקר.

המקטע, המלל והתמונה מציגים את
רות הנבחרות.ההגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿
.

®Burmesterכת שמע היקפית  מער

ציוד

כת שמע היקפיתכבך מותקנת מערבר
Burmester®.

בית של 590 ואט והיאכת תפוקה מרלמער
מקולים. ניתן להשתמשת ב� 13 רמצויד
 לכל תפקודי®Burmesterכת שמע היקפית במער

רדיו ומדיה.

קריאה לתפריט שמע

רות שמע שונות עבורבצע הגדאתה יכול ל

מקורות השמע והווידאו השונים. לדוגמה, ניתן
להגדיר יותר צליל בס במצב רדיו מאשר במצב
תקליטור שמע. תפריט השמע התואם יקרא

מהתפריט של המצב הרצוי.

ה במצבהדוגמה מציגה תפריט לוח בקר
תקליטור שמע.

 עמוד 552).«הכנס תקליטור שמע (¿

מופיעה תצוגת תקליטור שמע.

להצגת שורות התפריטים: סובב ולחץ על¿
הבקר.

ה האחרונה שהייתהרמוצג תפריט עם ההגד¿
(צליל Surround soundבשימוש, לדוגמה 

היקפי).

®Burmesterכת שמע היקפית ה של מערסקיר

  אפשרויות     תפקוד

כוונון: צליל גבוה, טווחיאיקוולייזר

ביניים, ובס

עובר למיקוד שמע: ימין/איזון/דעיכה

ה/קדימהשמאל ואחור
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  אפשרויות     תפקוד

תפוקה של מקור מדיה לפיתבקר

כת השמעב של מערמושמקוליםר

כולה

בית לכלנגינת שמע מיטצליל היקפי

ביםהמוש

ת צליל גבוה, טווח ביניים ובסרהגד

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונות שהיומוצג תפריט עם ההגד

בשימוש.

 נמצאEqualiserסובב את הבקר עד ש ¿

כז.במר

 את הבקר.החלק ¿

בוביים לצליל גבוה, טווחיהבקרים הסי

ביניים ובס פעילים.

בוביים: החלקלמעבר בין הבקרים הסי¿

 את הבקר.

 הרצויות: סובבEqualiserת רביצוע הגדל¿

את הבקר.

כיםבוביים מציגים את הערהבקרים הסי

רים.המוגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ על לחזר¿

קלות.

כוונון איזון/דעיכה

איזון מעביר את המוקד של הצליל בין צד

שמאל וימין.

ה את המוקד של הצליל ביןדעיכה מעביר

קדימה לאחור.

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונות שהיומוצג התפריט עם ההגד

בשימוש.

Balance/faderסובב את הבקר עד ש� ¿
כז.(איזון/דעיכה) נמצא במר

 את הבקר.החלק ¿

בוביים לאיזון ולדעיכה פעילים.הבקרים הסי

בוביים: החלקלמעבר בין הבקרים הסי¿

 את הבקר.

 (איזון/Balance/faderת מיקוד רלהגד¿

דעיכה) הרצוי: סובב את הבקר.

תרבובי והתמונה מציגים את הגדהבקר הסי

כוונון הצליל.

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

.
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מקוליםת הרת בקררהגד

מקולים קובעת איזו מקור מדיה לפית הרבקר

מקולים.כת הרב יופק במערמוש

ב האחורי השמאליב במושם יושדוגמה: אד

Rear leftכת, ומאזין לרדיו באמצעות מער

). הוא אינו רוצהMSEבים (הבידור לכל המוש

להאזין באמצעות האזניות, אלא באמצעות

Rearבחור ה זה יש לכת השמע. במקרמער
leftמקולים.ת הרה שמאל) בבקר (אחור

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות שהיה בשימושמוצג תפריט ההגד

לאחרונה.

Speaker controlסובב את הבקר עד ש� ¿
כז.מקולים) יימצא במרת ר(בקר

Speakerבובי עבור להפעלת הבקר הסי¿

control את הבקר.: החלק 

 הרצויה: סובבSpeaker controlת רלהגד¿

את הבקר.

המקטע, המלל והתמונה מציגים את

רות הנבחרות.ההגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

. 

ת שמע היקפירהגד

 (שמע היקפי)Surround soundת רהגד

ב הנבחר.בי למיקום המושמעניקה צליל מיט

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות שהיה בשימושמוצג תפריט ההגד

לאחרונה.

Surround soundסובב את הבקר עד ש� ¿

כז.(שמע היקפי) ימצא במר

 את הבקר.החלק ¿

בויבובי השמאלי להפעלה ולכיהבקר הסי

צליל היקפי פעיל.

: סובב אתSurround soundלהפעלת ¿

 פעיל.ONהבקר עד ש� 

 (קדימה),Frontת צליל היקפי רלהגד¿

Rearאו   (אחור (הAll seatכל) 

את הבקר. בים): החלק המוש

בובי הימני פעיל.הבקר הסי

 (שמעSurround soundת מיקוד רלהגד¿

היקפי) הרצוי: סובב את הבקר.

סמל התפריט, המלל ותצוגת התמונה

ה הנוכחית.רמציגים את ההגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

.
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כת שמע היקפי תלת ממדיתמער
®Burmesterמת מתקד

ציוד

כת שמע היקפית תלתכבך מותקנת מערבר
.®Burmesterמת ממדית מתקד

תבית של 1,540 ואט ומצוידכת תפוקה מרלמער
מקולים.ב� 24 ר

כת שמע היקפית תלתניתן להשתמש במער
 לכל תפקודי רדיו®Burmesterמת ממדית מתקד

ומדיה.

קריאה לתפריט שמע

רות שמע שונות עבורבצע הגדאתה יכול ל
מקורות השמע והווידאו השונים. לדוגמה, ניתן
להגדיר יותר צליל בס במצב רדיו מאשר במצב
תקליטור שמע. תפריט השמע התואם יקרא

מהתפריט של המצב הרצוי.

ה במצבהדוגמה מציגה תפריט לוח בקר
תקליטור שמע.

 עמוד 552).«(הכנס תקליטור שמע ¿

תצוגת תקליטור שמע מופיעה.

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר.

ת תפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב את הבקר.

ה האחרונהרמוצג תפריט עם ההגד

VIP & BALשהייתה בשימוש, לדוגמה 
selectionת איזון מותאם). (בחיר

כת שמע היקפית תלתה של מערסקיר

®Burmester.מת ממדית מתקד

אפשרויותתפקוד

כוונון: צליל גבוה, טווחיאיקוולייזר
ביניים, ובס

עובר למיקוד שמע: ימין/איזון/דעיכה
ה/קדימהשמאל ואחור

תפוקה של מקור מדיה לפיתבקר
כת השמעב של מערמושמקוליםר

כולה

ביתנגינת שמע מיטת איזוןבחיר
בים ספציפיים.למושמותאם

/PUREרות שמע: חמש הגדפרופיל שמע

EASY LISTENING/LIVE/

SURROUND/ 3D

SURROUNDנקי/האזנה)  
נעימה/חי/היקפי/היקפי

תלת ממדי)

ת צליל גבוה, טווח ביניים ובסרהגד
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 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונות שהיומוצג תפריט עם ההגד

בשימוש.

 נמצאEqualiserסובב את הבקר עד ש� ¿

כז.במר

 את הבקר.החלק ¿

בוביים לצליל גבוה, טווחיהבקרים הסי

ביניים ובס פעילים.

בוביים: החלקלמעבר בין הבקרים הסי¿

 את הבקר.

 הרצויות: סובבEqualiserת רביצוע הגדל¿

את הבקר.

כיםבוביים מציגים את הערהבקרים הסי

רים.המוגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

. 

כוונון איזון/דעיכה

ת המוקד שלאתה להשתמש באיזון להעבר

הצליל בין צד שמאל וימין.

ה שלבאפשרותך להשתמש בדעיכה להעבר

המוקד של הצליל בין קדימה לאחור.

להצגת שורות התפריטים: החלק  ¿

את הבקר במצב מדיה.

ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות האחרונותמוצג התפריט עם ההגד

שהיו בשימוש.

Balance/faderסובב את הבקר עד ש� ¿
כז.(איזון/דעיכה) נמצא במר

 את הבקר.החלק ¿

בוביים לאיזון ולדעיכה פעילים.הבקרים הסי

בוביים: החלקלמעבר בין הבקרים הסי¿

 את הבקר.

(איזון/ Balance/faderת מיקוד רלהגד¿

דעיכה) הרצוי: סובב את הבקר.

בובי והתמונה מציגים אתהבקר הסי

ת כוונון הצליל.רהגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

.

מקוליםת הרת בקררהגד

מקולים קובעת איזו מקור מדיה לפית הרבקר

מקולים.כת הרב יופק במערמוש

דוגמה: מקור מדיה שמאזינים לו באמצעות

ב האחורי הימני. אם מאזיניםאוזניות במוש

כת השמע, ישלמקור המדיה באמצעות מער

תה ימין) בבקר (אחורRear rightבחור ל

מקולים.הר

להצגת שורות התפריטים: החלק  ¿

את הבקר במצב מדיה.
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ת התפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

רות שהיה בשימושמוצג תפריט ההגד

לאחרונה.

�Speaker control סובב את הבקר עד ש¿
כז.מקולים) במרת ר(בקר

 את הבקר.החלק ¿

 פעיל.Speaker controlבובי עבור הבקר הסי

הרצויה: סובב  Speaker controlת רלהגד¿

את הבקר.

המקטע, המלל והתמונה מציגים את

רות הנבחרות.ההגד

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

.

ת איזון מותאםבחיר

ב מסוים,בית של שמע למושהתאמה מיט

(אחורי שמאלי) ניתנת Rear leftלדוגמה 

ת איזון מותאם.רות בחירה באמצעות הגדבחירל

 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת תפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

ת השמערמוצג תפריט המציג את הגד

האחרונה.

VIP & BAL selectionסובב את הבקר עד ¿

כז.ת איזון מותאם) נמצא במר(בחיר

בובי השמאלי להפעלה/להפעלת הבקר הסי¿

, החלקVIP & BAL selectionהפסקה של 

 את הבקר.

: סובב אתVIP & BAL selectionלהפעלת ¿

 פעיל.ONהבקר עד ש� 

בובי הימני: בחלק להפעלת הבקר הסי¿

את הבקר.

: סובב אתVIP & BAL selectionלכוונון ¿

הבקר.

הרהמקטע, המלל והתמונה יציגו את ההגד

(אחורי שמאלי). Rear leftה, לדוגמה שנבחר

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

.

רות של פרופיל שמעהגד

 (פרופילSound profile רותבאמצעות הגד

רות שמעבחור בין חמש הגדשמע), אתה יכול ל

בועות.ק

רות שמעהגד
              תיאורכת שמעלמער

מתמתקד

Pure(נקי) צליל שמע טהור ללא
אפקטים נוספים

Easy listeningרות צליל עדינות לצלילהגד
ב.רגוע להאזנה במשך זמן ר(האזנה נעימה)

Live(חי) הימות עםרות צליל מדהגד
מאפיינים של הופעה חיה

Surroundצליל היקפי מוגבר
להקלטות מונו וסטריאו(היקפי)

3D Soundחווית האזנה תלת ממדית
(צליל תלת

ממדי)
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 אתלהצגת שורות התפריטים: החלק ¿

הבקר במצב מדיה.

ת תפריט: (שמע) בשורSoundת בחירל¿

סובב ולחץ על הבקר.

ת השמערמוצג תפריט המציג את הגד

האחרונה.

Sound profileסובב את הבקר עד ש� ¿

כז.(פרופיל שמע) נמצא במר

 את הבקר.החלק ¿

ת פרופיל שמע פעיל.בחירבובי להבקר הסי

: סובב את הבקרSound profileת בחירל¿

עד שפרופיל השמע הרצוי פעיל.

את הבקר. ה לתפריט: החלק לחזר¿

ה לתפריט הבסיסי: לחץ קלות עללחזר¿

.

ב האחוריכת בידור במושמער 

COMANDכת המאפיינים של מער
Online

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
רטי והאופציונלי הזמיניםואת כל הציוד הסטנד

כישה. ייתכנו בעת הרCOMAND Onlineכת למער
ב כישינויים בהתאם למדינת היצוא. אנא שים ל

ה בכל  לא צוידCOMAND Onlineכת ייתכן שמער
כותבר נכון גם למערהציוד המתואר. הד

בטיחות.  לכן, הציודולתפקודים הקשורים ל
כבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיוריםבר

ברים.ובהס

ע לציוד ולהפעלתו, אנאאם יש לך שאלות בנוג

ס מורשה מטעםכז שירות מרצדפנה למר

כלמוביל בע“מ.

בכת בידור בושה של מערסקיר
האחורי

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג 1. אם

אתה פותח את מארז כונן תקליטורים, קרני

לייזר בלתי נראות עלולות להשתחרר. קרני

לייזר אלה עלולות להזיק לרשתית. קיימת

סכנת פציעה.

אל תפתח את המארז. הקפד תמיד על ביצוע

עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

ה אזהר  
בוריות אואם חפצים דוגמת אוזניות/די

מקורות שמע/וידאו חיצוניים אינם מאובטחים

בתא הנוסעים, הם עלולים להיזרק ולפגוע

כב. קיימת סכנה של פציעה,בנוסעי הר

ה של בלימה פתאומית או שינוילדוגמה במקר

פתאומי בכיוון הנסיעה.

אחסן פריטים אלו וחפצים דומים בזהירות,

כך שהם לא יוכלו להיזרק, לדוגמה בתא

כב.אחסון ננעל בר

ביםכיר

ב האחורי כוללת:כת בידור של המושמער
שני מסכים לאחור מאחורי משענות£

מייםבים הקדהראש של המוש

חוק לתא הנוסעים האחורישלט ר£

כונן תקליטורים בתא הנוסעים האחורי£

AUXשקעי £

USBשני שקעי £

שני זוגות של אוזניות אלחוטיות£
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הערות כלליות

אתה יכול לכוונן את עוצמת הקול לאוזניות£

המסופקות ישירות מהאוזניות.

אם נעשה שימוש במקורות מדיה שונים,£

ניתן להשתמש בהם בנפרד מכל מקום

 מנוגןDVDהפעלה. לדוגמה: סרט מכונן 

בר אומר שסרטבמיקום הפעלה ימני. הד

 אינו ניתן לנגינה ממיקוםDVDמאותו 

הפעלה שמאלי. אך, במיקום ההפעלה

השמאלי ניתן להשתמש ברדיו, בטלוויזיה,

בכרטיס זיכרון, בכונן מוזיקה, בממשק

 תפקודי מקוונים ואינטרנטUSB,המדיה, 

.AUXאו בהתקן 

אם אתה משתמש באותם אמצעי מדיה£

בצע אתבשני הצדדים, שניכם יכולים ל

רות מהתואמות. עקרון “אחרון זוכה“ההגד

ה האחרונהרתקף כאן, כלומר ההגד

פת.שהופעלה היא המועד

ניתן להשתמש בנפרד באינטרנט בכל£

מיקומי ההפעלה.

ניתן להשתמש באינטרנט רק אם טלפון£

 עמוד 516).«(הותקן וחובר 

מסכי תא נוסעים אחורי

תצוגה

חיישן בהירות

בוימתג הפעלה/כי

שקע אוזניות

חוקשלט ר

הסקיר

ת תפריטים ראשייםבחיר

חוקת מסך מהשלט הרבחיר

ת תפריטים, ערוציבחירה לגלגלת בחיר

טלוויזיה, תחנות רדיו, רצועות מוזיקה

ופרקים

ת תפריטיםבחירלחצנים ל

מחיקת הזנה

ה,תפקוד דילוג, הרצה קדימה/אחור

ת תפריט, ערוציהפעלה/הפסקה, בחיר

טלוויזיה, תחנות רדיו, רצועות מוזיקה

ופרקים

ה של ערוצי טלוויזיה, תחנותה ישירבחיר

רדיו, רצועות מוזיקה ופרקים באמצעות

לוח מקשי הספרות

עוצמת שמע, הפעלה/ השתקה של שמע

(לאוזניות חוטיות)

הלחצן חזר

האישור בחיר

נורית חיווי

בוי של המסךהפעלה/כי
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חוקבוי המסך מהשלט הרכי

חוק להפעלתאתה יכול להשתמש בשלט הר

מסך אחד משני המסכים האחוריים בכל פעם.

חוק למסךם כך, עליך לכוון  את השלט הרלש

הרצוי.

ת מסך שמאל: סובב את הגלגלתבחירל¿

” יוצג בחלון.L REAR עד ש “

ת מסך ימין: סובב את הגלגלת עדבחירל¿

” יוצג.REAR Rש “

: סובב אתCOMANDת מסך בחירל¿

” יוצגCOMAND עד ש� “הגלגלת 

בחלון.

ת מסכיםבחירב ששימוש בגלגלת לשים ל

יכול לגרום לשינויים למסכים של הנוסעים.

כב בעד 4 שלטיםניתן להשתמש בר

חוקים בבת אחת.ר

בוי המסךהפעלה/כי

, או1 או 0אם המפתח במתג ההצתה במצב 

אם המפתח אינו במתג ההצתה, המסכים

האחוריים ייכבו לאחר 30 דקות. לפני

שהמסכים נכבים הם מציגים הודעה על כך.

בר עלול לגרום להתרוקנותב שהדשים ל

מצבר ההתנעה.

חוק.בשלט ר לחץ על לחצן ¿

המסך האחורי התואם נדלק או נכבה.

אתה יכול לכבות מסכים באמצעות השלט

חוק רק אם הצתה מופעלת.הר

ת לחצניםבוי של תאורהדלקה/כי

חוקה של לחצני השלט הרהתאור¿

מחולקת לשלושה אזורים. האזור התואם

מופעל כל פעם שאתה לוחץ על לחצן.

הוא נכבה אוטומטית 5 עד 10 שניות

לאחר הלחיצה האחרונה.
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הפעלה/השתקה של צליל (אוזניות חוטיות

בד)בל

חוק.בשלט ר לחץ על לחצן ¿

הצליל מופעל או מושתק.

ת תפריטבחיר

 לגישהאתה יכול להשתמש בלחצנים £

ה לתפריט הראשי התואם.ישיר

או בלחצנים ה באמצעות גלגלת בחיר£

, בחר תפריט.
.ה לחץ על לחצן לאישור הבחיר

חוקנורית חיווי בשלט ר

הרה שודצבע נורית החיווי מציין האם הפקוד

כראוי או לא, בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן.

הוא גם מציין את מצב הסוללות.

חוק יכולתפקוד זה של השלט הר

להשתבש על ידי התקני אלקטרוניים עם

רי רדיו כגון טלפונים ניידים אומשד

בים ניידים.מחש

מצבחיווי נורית לד

ה.ה פקודרשודירוק (מהבהבת

הסוללות תקינות. פעם אחת)

ה. הסוללותה פקודרשודאדום (מהבהבת

כמעט ריקות.פעם אחת)

ה כראוי.רה לא שודפקודכתום (מהבהבת

שלוש פעמיים)

הסוללות ריקות.כבויה
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הפעלה באמצעות טלפון חכם

ה לתצוגת תא הנוסעים האחורילחצן חזר

תצוגה של השעה, מפעיל הרשת

מת טעינתהסלולרית (אם מחובר) ור

הסוללה

ה ותצוגה של מסכי תא הנוסעיםבחיר

האחורי

בקר

חוקת תפריט של שלט רשור

החזר

הפעלה/הפסקה

קדימה

מספר תלוי הקשר או לוח מקשי אותיות

הפחתת עוצמת קול לאוזניות חוטיות

כפתור השתקה לאוזניות חוטיות

ת עוצמת קול לאוזניות חוטיותהגבר

כת הבידור שלאתה יכול גם להפעיל את מער

ב האחורי באמצעות טלפון חכם.המוש

ךכדי שניתן יהיה להשתמש בתפקוד זה, תצטר

GoogleTM Playלהוריד אפליקציה מחנות 

 ולהתקין אותהApple® iTunesרואיד) או (אנד

בטלפון הנייד.

בור טלפון חכםניתן למצוא מידע נוסף על חי

GoogleTM Play בחנות COMAND Onlineכת למער

.Apple®  iTunesאו 

ה הידניתהפעלה באמצעות היחיד

כת הבידור שלאתה יכול להפעיל את מער

ה הידניתב האחורי באמצעות היחידהמוש

 עמוד 613).«(

CD/DVDכונן תקליטורים 

CD/DVDחריץ תקליטור 

CD/DVDלחצן הוצאת תקליטור 

מת הציוד, כונןכב וברתלוי בדגם הר

התקליטורים נמצא

כזיתבצד האחורי של הקונסולה המר£

ת האקליםה של בקרמתחת ללוח הבקר

ף החפצים ותיק הסקי.בין מד£
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AUX שקעי 

) לאות שמע (אדום)R ימני (AUXשקע 

בן)) לאות שמע (לL שמאלי (AUXשקע 

 (צהוב)(V)  וידאוAUXשקע 

AUXמת הציוד, שקעי כב וברתלוי בדגם הר

נמצאים:

ביםבין המושבתא האחסון ש£

או

בתא האחסון של משענת היד מאחור£

USBשקעי 

USB 1שקע 

USB 2שקע 

USBמת הציוד, שקעי כב וברתלוי בדגם הר

נמצאים:

ביםבין המושבתא האחסון ש£

או

בתא האחסון של משענת היד מאחור£
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אוזניות אלחוטיות

הסקיר

פתח את שני הצדדים של האוזניות.לכיוון האוזניות: ¿

התאם את גודל האוזניות באמצעות משיכת קשת האוזניות בכיוון החץ.¿

.בוי לחץ על מתג הפעלה/כיבוי של האוזניות: להפעלה/כי¿

ג. אםעד שעוצמת הקול הרצויה תוש סובב את בקר עוצמת הקול לכוונון עוצמת הקול: ¿

מחוברות אוזניות חוטיות למסך בתא הנוסעים האחורי, אתה יכול לכוונן את עוצמת הקול

 עמוד 605).«(חוק באמצעות השלט הר

מת הטעינה של הסוללות באמצעות נורית החיוויבדיקת מצב טעינת הסוללה: קרא את רל¿

.

בלו אות שמע במשך שלוש דקות.ת הסוללות, האוזניות נכבות אוטומטית אם הן לא קילשמיר

נורית חיווי באוזניות אלחוטיות

הצבע של נורית החיווי מציין:

האם ההתקן פועל או לא.£
את מצב הסוללות המותקנות.£

חיווי
                 מצב

נורית לד

הסוללות תקינות.ירוק

הסוללות כמעט ריקות.אדום

האוזניות דולקות ומחוברותבועדולקת ק

למסך.

חיווי
                 מצב

נורית לד

בורהאוזניות מחפשות חימהבהבת

למסך.

האוזניות כבויות אואין חיווי

שהסוללות ריקות.(כהה)

התפקוד של האוזניות יכול להשתבש על

רי רדיו,ידי התקני אלקטרוניים עם משד

בים ניידים.כגון טלפונים ניידים או מחש
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 (מסך שמאל) אוL ל� הזז את המתג ¿

R.(מסך ימין) 

בור אוזניות נוספותחי

ניתן להשתמש בו זמנית בעד שתי אוזניות בכל

מסך.

אתה יכול לחבר זוג נוסף של אוזניות חוטיות לכל

«(בתא הנוסעים האחורי אחד משני המסכים ש

השקע מתוכנן לאוזניות עם תקעעמוד 605).  

3.5 מ“מ ואימפדנס של 32 אוהם.

החלפת סוללות

הערות

בהביה למען איכות הס  הער 

ה אזהר  
הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים.

סוללה שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות

חמורים. קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

ם שלג ידחק סוללות מהישבה זו, הרמסי

ילדים. אם נבלעה סוללה, יש לפנות מיד

פואי.בלת טיפול רלק

ת המסך עבור האוזניותבחיר

סוללות מכילות מזהמים. סילוקן

העם האשפה הביתית הוא עביר

על החוק. חובה לאסוף אותן

בנפרד ולמחזרן באופן אחראי

בה.בילס

סלק סוללות באופן אחראי

בה. קח את הסוללותבילס

כז שירות מורשההמשומשות למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, אומרצד

ת לסוללותת איסוף מיוחדלנקוד

ישנות.

חוק ולשתי האוזניותרשות לשלט רהסוללות נד

האלחוטיות. ניתן להחליף את האוזניות.
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חוקהחלפת סוללות בשלט הר

בית הסוללות

התפס סגיר

מכסה בית הסוללות

זיזי אחיזה

סוללות

.טלוו AAA 5.1 תוללוס יתש ליכמ קוחרה טלשה

 הסר את מכסהלפתיחת בית הסוללות:¿

חוק.בגב השלט הרש בית הסוללות 

כלפי ה חוף את תפס הסגירם כך, דלש¿

מטה והסר את מכסה בית הסוללות.

 מביתהסר את הסוללות הריקות ¿

הסוללות.

הכנס סוללות חדשות. בעת הביצוע, שים¿

ביות על הסוללות ועל ביתב לסימון הקוטל

הסוללות.

בב החיובי (+) חייסוללה שמאלית: הקוט

לפנות מעלה.

בב החיובי (+) חייסוללה ימנית: הקוט

לפנות מטה.

 הכנס את מכסהת בית הסוללות:לסגיר¿

, ראשית עם זיזי האחיזהבית הסוללות 

בית הסוללות ואפשר לתפס האחיזהל 

ב במקומו.להשתל 

בית הסוללות ממוקם באוזנייה השמאלית.

האוזניות האלחוטיות פועלות על שתי סוללות

AAA.1.5 וולט 

סובב את מכסהלפתיחת בית הסוללות: ¿

 עם כיוון השעון והסר.בית הסוללות 

הסר את הסוללות הריקות מבית הסוללות.¿

הכנס את הסוללות החדשות. בעת הביצוע,¿

ביות המסומנת על הסוללותהקפד על הקוט

ובבית הסוללות.

 התקן מחדש אתת בית הסוללות:לסגיר¿

 וסובב אותו נגדמכסה בית הסוללות 

ב.כיוון השעון עד שישתל

אם הסוללות הוכנסו נכונה, נורית החיווי

תידלק בירוק שהן תופעלנה.

משך ההפעלה של האוזניות עם זוג סוללות

הוא 40 דקות.

החלפת סוללות באוזניות אלחוטיות

ה ידנית יחיד

תפקודים

בת תפקודים של טלפוןה הידנית משלהיחיד

הרואיד עם לוח הבקרחכם על בסיס אנד

כב.בידור ותפקודי הרל
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התפקודים הבאים זמינים:

ת טלפונית כולל תפקוד הודעות מללתקשור£
והודעות דוא“ל

כת ניווט ובידור, רדיו, מדיה,גישה למער£
כב באמצעות תפקודאינטרנט ותפקודי ר

חוק.שלט ר

בהפעלה של כוונון מוש£

ה הידנית מופעלת באמצעות לחצניםהיחיד
ע.ומסך מג

ע, אין להשתמשלמניעת שריטות במסך מג
ע.בחפצים חדים למג

הסקיר

מקולר

ה הידניתת עוצמת הקול ביחידהגבר

ה הידניתהנמכת עוצמת הקול ביחיד

לחצן תלוי תוכן

בוי, לחצןלחצן סיום/ לחצן הפעלה/כי

ה לתפריט בסיסיחזר

מיקרופון

הלחצן חזר

לחצן חיוג

 עם מכסהmicro USBשקע 

תצוגה

בהחיישן קר

ה היחיד,ה אם אתה לוחץ על לחצן חזר
ת לתפריט האחרון שהיה בשימוש.הידנית עובר

, אתה יכול לקפוץבאמצעות לחיצה על לחצן 
ישירות מהתפריט לתפריט הבסיסי. אם אתה

הקורא לתפריט שוב, אתה מועבר ישירות חזר
למצב שממנו יצאת לאחרונה.

ה הידניתה/ הכנסה של היחידהסר

בת הטלפון הנייד,ה הידנית נמצא בתושחידהי
ם היא נטענת באופן אוטומטי.ש

ההסר

ה הידנית, לחץ על אחדת היחידלהסר¿
בת הטלפון הנייד,הכפתורים בצד של תוש

ה הידנית.ם והוצא את היחידהר

הכנסה

ה הידנית לחלק התחתוןהחלק את היחיד¿
בת הטלפון הנייד.של תוש

ה הידנית עדחוף בעדינות את היחידד¿
בת הטלפון הנייד.שהיא נתפסת בתוש
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ה הידניתבוי היחידהפעלה/כי

ה הידניתהפעלת היחיד
COMANDכת  למער®Bluetoothבור  חי

Onlineב להיות מופעל. חיי

כת למער®Bluetoothבור בדוק האם חי¿
COMAND Online) עמוד 393).« פעיל 

.לחץ על לחצן ¿

התפריט הבסיסי מופיע בתצוגה.

COMANDכת אם הטלפון כבר מחובר למער

Onlineבכת הבידור של המוש או למער

ם הטלפון הנייד גם מופיע.האחורי, ש

Noאם לא מחובר טלפון תוצג ההודעה 
telephone connected (אין טלפון מחובר)

בוי תצוגהכי

.ה על לחצן לחץ בקצר¿

ה הידניתבוי היחידכי

 למשך יותר מ�לחץ והחזק על לחצן ¿

3 שניות.

Your Handsetמוצג תפריט עם ההודעה ¿
will shut downה ידנית שלך תיכבה) (היחיד

.OKה הידנית: לחץ על בוי היחידלכי¿

Cancelבוי לחץ על להפסקת הליך הכי¿

(בטל).

ה הידנית אינה בשימוש במשך זמןאם היחיד

מסוים, היא נכבית אוטומטית לחיסכון באנרגיה.

המסך נכבה. אתה יכול להגדיר את פרק הזמן

ה הידנית תעבור למצבשיעבור לפני שהיחיד

 עמוד 616).«(חיסכון באנרגיה 

בה הידנית אינה בשימוש במשך זמן ראם היחיד

ם טעינה.בת הטלפון הנייד לשיש להניחה בתוש

ה הידנית באמצעותניתן גם לטעון את היחיד

ם כך הנמצא בצד שמאל. לשmicro USBשקע 

 הניתןmicro USB עם מחבר USBך כבל תצטר

כישה בחנויות המתאימות.לר

®Bluetoothבור טלפון באמצעות חי

ב בתא הנוסעים האחוריכוונון מוש

כת ניווט ובידור, רדיו,חוק למערשלט ר

כב.רות רמדיה, אינטרנט והגד

ה הידנית בתא הנוסעיםת היחידרהגד

האחורי

תפקודי טלפון

יומן שיחות

פנקס כתובות

הודעות מלל ודוא“ל

כת, המחובר למער®Bluetoothאם יש טלפון 

לחצני הטלפון, יומן השיחות, אנשי הקשר

וההודעות מוצגים באפור.

תפריט בסיסי
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עהפעלת מסך מג

עה הידנית כוללת תצוגת מסך מגהיחיד

ע בבקרים באמצעות האצבע. ג¿

 לגלילה מעלה או מטה ברשימות: גרור עם¿

אצבעך.

להפעלה של בקר הגלילה: גרור את הבקר¿

ת היעד.באמצעות האצבע או הקש בנקוד

ת פריט תפריט: הקש על הרשומהבחירל¿

או הסמל.

להזנת תו: הקש על התו הרצוי.¿

זיהוי כתב יד

בנוסף למקשי אותיות ומספרים אתה יכול

הלהשתמש בזיהוי כתב יד להזנת תווים ביחיד

הידנית. בזיהוי כתב יד, מזוהה הזנה של קוד

ASCII.

ה הידניתבעת שמקש אות מוצג ביחיד¿

ם מאתר אינטרנט),(לדוגמה בעת הזנת ש

 תלוי הקשר.לחץ על הלחצן 

ת זיהוי כתב יד לחץ עלבחירל¿

Handwriting.(כתב יד) 

ה ההזנה לזיהוי כתב יד.מוצג שד

הצגת התווים שהוזנו

הצעות תווים

מחיקת תווים שהוזנו

פסקה חדשה

מקש רווח

אישור הזנה

ה הזנהשד

בה שללהזנת תו: השתמש באצבע לכתי¿
התו הרצוי באחד משדות ההזנה.

האם נכתב ראוי, התו שהוזן יוצג בשד
התצוגה תוך מספר שניות.

רשימה עם הצעות לתו מופיעה מתחת
כתה התצוגה. אלו הם פרושי המערלשד

לתו שהוזן.

ת תו מרשימה הצעות התווים: הקשבחירל¿
על התו הרצוי באצבעך.

ה ההזנה.התו יוצג בשד
  לאישור.okלאחר שכל התווים הוזנו, לחץ על 
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ה ידניתרות יחיד  הגד

רותקריאה לתפריט הגד

 עמוד«ה הידנית (ע ביחידהפעלת מסך המג
.(614

רות) בתפריט (הגדSettingsהקש על ¿
ה הידנית.הבסיסי של היחיד

מוצגת רשימה של פריטי תפריט.

ת פריט התפריט הרצוי.בחירהקש ל¿

התפריט הנבחר מוצג.

רות): לחץ (הגדSettingsה לתפריט לחזר¿
ה הידנית.ביחיד על לחצן 

ה לתפריט הבסיסי: לחץ על לחצן לחזר¿
ה הידנית.ביחיד

הלקפיצה חזר אם נעשה שימוש בלחצן 
ה הפעילהרלתפריט הבסיסי, ההגד

ת. אם) אינה נסגרDisplay(לדוגמה, 
רות) (הגדSettingsקוראים שוב לתפריט 

ה אחרונה מופיעה מידה שנבחררההגד
)Display.(

שפה

רות) בתפריט (הגדSettingsהקש על ¿
ה הידנית.הבסיסי של היחיד

 (שפה).LANGUAGEבחר ¿

מוצגת רשימה של השפות הזמינות.
ת השפהר מציינת את  הגד£ה נקוד

הנוכחית.

לגלילה ברשימת השפות הזמינות: גרור¿
את הרשימה מטה או מעלה.

ת שפה: הקש על השפה הרצויה.רלהגד¿

תת נטענת. התצוגה חוזרהשפה הנבחר
רות). (הגדSettingsלתפריט 

ה שפה:אם לא נבחר

ת שפה: לחץ על לחצןליציאה מבחיר¿
.

Settingsת לתפריט התצוגה חוזר
רות).(הגד

.ה לתפריט הבסיסי: לחץ על לחצן לחזר¿

תצוגה
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 (תצוגה) לכוונוןDisplayרות השתמש בהגד

ה הידנית.הבהירות של מסך היחיד

רות) בתפריט (הגדSettingsהקש על ¿

ה הידנית.הבסיס של היחיד

 (תצוגה).Displayבחר ¿

גרור את פס הגלילה לשמאל או לימין¿

לכוונון הבהירות.

בועהה קר (הגדPresettingת בחירהקש ל¿

מראש).

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

£Day designרות יום (תבנית יום): הגד

£Night design(תבנית לילה) : רותהגד

לילה

£Automatic(אוטומטי) : רותהגד

כת בידוראוטומטיות בתיאום עם מער

ב האחורי.למוש

.OKה: בחר לאישור הבחיר¿

ליציאה מהתפריט ללא ביצוע שינוי¿

 (ביטול).Cancelרות: בחר הגד

רות (הגדManual settingsת בחירל¿

Brightnessת ידניות): גרור את בקר

ה הרצויה או הקש עלר(בהירות) להגד

ת היעד. הבהירות משתנה מידית.נקוד

בעו ידנית נשמרים בכים שנקהער

בועות מראש“ אם יאושרורות ק”הגד

.OKבאמצעות 

.OKרות: בחר לאישור ההגד¿

רות:ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגד¿

 (בטל).Cancelבחר 

Settingsת לתפריט התצוגה חוזר
רות).(הגד

אפשרויות חיוג

רות) בתפריט (הגדSettingsהקש על ¿

ה הידנית.הבסיס של היחיד

 (אפשרויות שיחה).Call options בחר¿

Call options אתה יכול להשתמש ב�

בבוע כיצד תגי(אפשרויות שיחה) כדי לק

ה הידנית תעשה כאשר אתה מוציאהיחיד

בת הטלפון הנייד או מכניס אותהאותה מתוש

אליה. אתה יכול להגדיר האם:

בלו כאשר אתהשיחות נכנסות יתק£

בת הטלפון הנייד.מסיר אותה מתוש

שיחות יוצאות יסתיימו כאשר תכניס£

בת הטלפון הנייד.אותה לתוש

הבלת שיחה בעת הסרק

 (פעיל)Onלהפעלת התפקוד לחץ על ¿

ה.בחירל

 (לא פעיל).Offלהפסקת התפקוד: בחר ¿
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סיום שיחה בעת הכנסה

 (פעיל)Onלהפעלת התפקוד לחץ על ¿

ה.בחירל

(לא פעיל). Off להפסקת התפקוד: בחר¿

.OKה: לחץ על לאישור בחיר¿

רות:ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגד¿

 (בטל).Cancelבחר 

אפשרויות צריכת חשמל

Energy optionsרות השתמש בהגד
בוית זמן הכיר(אפשרויות צריכת חשמל) להגד

האוטומטי של התצוגה.

רות) (הגדSettingsת בחירהקש ל¿

ה הידנית.בתפריט הבסיס של היחיד

 (אפשרויות צריכתEnergy optionsבחר ¿

חשמל).

התפריט נסגר אוטומטית והתצוגה מופיעה.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה הנקוד

בחר אחד מרשימת הזמנים בין 15 שניות¿

ל� 10 דקות.

.OKבל לאחר לחיצה על הזמן הנבחר מתק

.OKה: לחץ על לאישור בחיר¿

רות:ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגד¿

 (בטל).Cancelבחר 

כאשר התפריט נסגר, ניתן להחזירו ידנית.

.להפעלת התפריט: לחץ על לחצן ¿

ה הידנית באופןבעים ביחידהשעה והתאריך נק

אוטומטי.

(שעה ותאריך) Time and dateהשתמש ב�  

ה הידנית.ת תבנית ההצגה ביחידרלהגד

רות) (הגדSettingsת בחירהקש ל¿

ה הידנית.בתפריט הבסיס של היחיד

(שעה ותאריך). Time and dateבחר ¿

ת תבנית.רמוצג תפריט הגד

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה הנקוד

בחר את תבנית השעה או התאריך¿

הרצויים.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה הנקוד

בלת לאחרתבנית הזמן שנבחר מתק

.OKאישור באמצעות 

.OKה: לחץ על לאישור בחיר¿

רות:ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגד¿

 (בטל).Cancelבחר 

שעה ותאריך
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מידע אודות ההתקן

רות) (הגדSettingsת בחירהקש ל¿

ה הידנית.בתפריט הבסיס של היחיד

(מידע התקן). Device informationבחר ¿

ה הידנית זמין:המידע הבא על היחיד£

סת תוכנהגר£

מספר סידורי£

)®Bluetoothכתובת התקן (£

 : לחץ על Device informationליציאה מ�¿

.לחצן 

רות).  (הגדSettingsת לתפריט התצוגה חוזר

.ה לתפריט הבסיסי: לחץ על לחצן לחזר¿

איפוס

 (אפס) לאיפוסResetת רהשתמש בהגד

רותרות המפעל. כל ההגדה הידנית להגדהיחיד

האישיות ייאבדו.

רות) (הגדSettingsת בחירהקש ל¿

ה הידנית.בתפריט הבסיס של היחיד

 (אפס).Resetבחר ¿

ה (אפס יחידReset handsetה בחר בשור¿

ידנית).

To delete all data andמוצגת הודעה: ¿
settings, please also reset  COMAND

and the Rear Seat Entertainment
Systemרות: (למחיקת כל המידע וההגד

כת הבידור ומערCOMANDאפס גם את 

.OKב האחורי): בחר של המוש

, אתה מאשרOKת באמצעות בחיר

שאתה מודע לתוצאות של איפוס. איפוס

ב הבא.ה הידנית הוא השלהיחיד

¿Reset all settings to default settings?
תרות בריררות להגד(לאפס את כל ההגד

 (כן)Yesמחדל?): בחר 

 (לא)Noביטול האיפוס: בחר ל¿

רות).  (הגדSettingsת לתפריט בתצוגה חוזר

ה הידניתחוק של היחיד  שלט ר

הסקיר

החוק של היחידאתה יכול להשתמש בשלט הר
הידנית לשליטה על המסכים בתא הנוסעים

 עמוד«ע (האחורי באמצעות הפעלה במג
.(614

התפקודים הבאים זמינים:

כת ניווטמער£

רדיו£

מדיה£

תפקודים מקוונים ואינטרנט£

כברות רהגד£

Remoteחוק: הקש לקריאה לשלט ר¿

חוק) בתפריט הבסיסי.(שלט ר
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לאחר שהוא נקרא בפעם הראשונה, מופיעה

ת התצוגה.בחירבקשת אישור ל

 (שמאל) אוLeftת תצוגה: הקש על בחירל

Right.(ימין) 

אם אחת מהתצוגות כבר פעילה, תוצג הודעה

המודיעה איזו תצוגה פעילה.

שינוי עוצמת קול

בוע את עוצמת הקול של אוזניותאתה יכול לק

Contextחוטיות מצד ימין או שמאל בתפריט 
חוק.(תלוי הקשר) של השלט הר

Context     של תפריט לחץ על לחצן ¿

במצב רדיו או מדיה.

.Contextמוצג תפריט 

מקול).ת ר(בקר Speaker controlלחץ על ¿

מוצג תפריט נוסף.

ת עוצמת הקול באוזניות בצדרלהגד¿

מקול השמאלי.שמאל: הקש על סמל הר

ת עוצמת הקול באוזניות בצד ימין:רלהגד¿

מקול הימני.הקש על סמל הר

שינוי תצוגה מאנכית לאופקית

חוק, אתה יכול גם להשתמשבמצב שלט ר

בתצוגה אופקית.

שימוש בתצוגה אופקית מומלץ במיוחד בעת

הזנת אותיות ומספרים.

ה הידנית נגד כיוון השעוןסובב את היחיד¿

למצב אופקי ממצב אנכי.

ת מתבנית אנכית לאופקית.התצוגה עובר
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הפעלת הבקר

סהה הידנית הוא גרהבקר של היחיד
תו. צורCOMANDוירטואלית של בקר 

.COMANDבקר ותפקודו תואמים ל

חוק, הבקר מופיע וניתןכאשר קוראים לשלט הר
להשתמש בו בתצוגה בתא הנוסעים האחורי ל:

ניווט בממשק המשתמש£

קריאה לתפריטים£

ביצוע פקודות£

אתה מפעיל את הבקר באמצעות אצבעך,¿
וכך שולט בממשק משתמש של המסך

בתא הנוסעים האחורי.

התמונה מציגה את הבקר עם תפריט תפקודי
מדיה הפתוח.

ה לתצוגת תא הנוסעים האחורילחצן חזר

שעה, מפעיל סלולרי (אם מחובר) ומצב
טעינת סוללה

ה והצגה של המסכים הפעילים של תאבחיר
הנוסעים האחורי

בקר

חוקת תפריט של שלט רשור

החזר

ההפעלה/עציר

קדימה

לוח מקשי אותיות או ספרות תלוי הקשר

צליל תא נוסעים

לחצן השתקה לאוזניות חוטיות

ת עוצמת הקול של אוזניות חוטיותהגבר

הבקר יכול:

להסתובב£

להחליק לימין או לשמאל£

להחליק מעלה או מטה£

להילחץ£

עתבוב הבקר: השתמש באצבעך כדי לגלסי¿
בעת של הבקר ולסובב אותה בכיוון הרצוי.בט

אתה יכול, לדוגמה להפעיל בקרים או לנווט
בתפריטים.

להחלקת הבקר: השתמש באצבעך כדי¿
עת בעיגול הפנימי של הבקר ולגרור אותולג

בכיוון הרצוי.

זו השיטה לניווט בתפריטים.

ללחיצה על הבקר: השתמש באצבעך כדי¿
כז הבקר.עת במרלג

ת פריטיך לקריאה לתפריטים, בחיררזו הד
תפריט ואישור פקודות הזנה.

כת ניווטמער

אתה יכול להשתמש במידע נסיעה, תצוגת מפה
ריך טיולים בתא הנוסעיםמקוונת, מצפן ומד

האחורי.

חוק) בתפריט הבסיסי (שלט רRemoteלחץ ¿
ה הידנית.של היחיד

חוק.מוצג תפריט השלט הר

 עמוד 621).«(הבקר מוצג 
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 (ניווט).Naviהקש ¿

יוצג מידע הנסיעה הנוכחית בתצוגת

בתא הנוסעים האחורי.ש

 את הבקר.החלק  ¿

מוצג תפריט.

לחץ על הבקר.¿

מוצג תפריט נוסף בתצוגת תא הנוסעים

האחורי.

Online map displayבחור בין אתה יכול ל

Sightseeing(תצוגת מפה מקוונת) ו� 
guideריך אתרים). (מד

ת תצוגת מפה מקוונת:בחירלדוגמה, ל¿

 ולחץ על הבקר.החלק 

אתה יכול להשתמש בתצוגת מפה

בור לאינטרנטמקוונת אם קיים חי

 עמוד 516).«(

ריךרישה המקדימה לשימוש במדהד

ריך טיולים, שזמיניםטיולים היא נתוני מד

 באמצעותCOMAND Onlineכת במער

.SDכרטיס זיכרון 

רדיו

חוק) בתפריט (שלט רRemoteלחץ ¿

ה הידנית.הבסיסי של היחיד

חוק.מוצג התפריט של השלט הר

 עמוד 621).«(הבקר מוצג 

 (רדיו).Radioהקש ¿

חוק מחליקהת התפריט של השלט הרשור

כלפי מעלה.

בתצוגת תא הנוסעים האחורי מוצגת

כב.ה ברהתחנה האחרונה שנבחר

  (רדיו) פעיל.Radioלחצן 

ה הידניתרים ביחידת תחומי תדרהגד

,FMרים אתה יכול להחליף בין תחומי תד¿

AMוזיכרון התחנות באמצעות הקשה על 
 (רדיו).Radioלחצן 

ה הידניתת תחנות ביחידרהגד

ה ברשימת התחנות:לניווט קדימה ואחור¿
.הקש על 

הפעלה של רדיו בתצוגת תא הנוסעים
האחורי באמצעות הבקר

סהה הידנית הוא גרהבקר של היחיד
תו. צורCOMANDוירטואלית של בקר 
COMANDבקר של ותפקודו תואמים ל

 עמוד 621).«(

הרדיו מופעל באמצעות הבקר הווירטואלי של
ה הידנית כפי שמתואר בפרק על רדיוהיחיד

 עמוד 543).«(

הה המספר של היחידניתן להשתמש בשד
ת הזנתביעת תחנה באמצעו לקהידנית

ר.התד

או
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ה המספר תואם ללוח מקשי הטלפון. אתהשד
יכול לקרוא לתחנות ולשמור אותן במהירות

 עמוד 545).«בזיכרון תחנות רדיו (

ה לתצוגה של תא הנוסעיםלחצן חזר

האחורי

ה ולהצגה של מסכי תא הנוסעיםבחירל

האחורי

בקר

למחיקת תווים שהוזנו

להזנת תווים מיוחדים

לאישור הזנה

להצגת סרגלי תפריטים בתצוגת תא¿

 את הבקר.הנוסעים האחורי: החלק 

 (אפשרויות): החלקOptionsת בחירל¿

 ולחץ על הבקר.

ר): (הזנת תד Frequency entryת בחירל¿

 ולחץ על הבקר.החלק 

ה הידנית.ה המספרים מוצג ביחידשד

ה ההזנה מוצג בתצוגת תא הנוסעיםשד

האחורי.

הר התחנה בשדר: הזן את תדלהזנת תד¿

המספרים. התחנה מוצגת בתצוגת תא

הנוסעים האחורי מיד לאחר שההזנה

הושלמה.

ה ההזנה המיוחדת שדסגיר

לחצן: קריאה לתווים מיוחדים

.להזנת תווים מיוחדים: הקש על לחצן ¿

ה ההזנה של תווים מיוחדים נפתח.שד

תו.בחירהקש על התו הרצוי ל¿

ת הזנת התווים המיוחדים: הקש עללסגיר¿

xה הזנת תווים מיוחדים. בשד
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ה וקריאה לתחנה באמצעות מקשישמיר

המספרים

ה של התחנה הנוכחית: לחץ והחזקלשמיר¿
את המספר.

ת במיקום זה ברשימתהתחנה נשמר
התחנות.

לקריאה לתחנה: לחץ קלות על המספר.¿

ה במספר זה.הרדיו מתכוונן לתחנה שנשמר

ה הידנית ניתןלוח מקשי האותיות של היחיד
םת התחנה באמצעות שרלהגדלשימוש 

.התחנה

מחליף בין אותיות רישיות/קטנות

מחק את התו האחרון

לחצן פסקה

לחצן אישור

מחליף בין מספרים, אותיות ותווים מיוחדים

סימנים מבחינים מיוחדים מעל אותיות ניתנים
להזנה בלחיצה והחזקה של (למשך למעלה

משתי שניות) של מקשי האותיות המסומנים
עם ...

להצגת שורות תפריטים בתצוגת תא¿
 את הבקר.הנוסעים האחורי: החלק 

תבתפריט בשור  Radioת בחירל¿
 ולחץ עלהתפריט התחתונה: החלק 

הבקר.

ה הידנית.ה האותיות מופיע ביחידשד

ה ההזנה מוצג בתצוגת תא הנוסעיםשד
האחורי.

ם התחנה המלא: הזן את התוויםלהזנת ש¿
באמצעות לוח המקשים.

מיד לאחר שמספיק תווים הוזנו, תצוגת
תא הנוסעים האחורי מציגה רשימה של

כל התחנות הזמינות.

ת תחנה מהרשימה: סובב ולחץ עלבחירל¿
הבקר.

.ת מקשי האותיות: לחץ על לחצן לסגיר¿

לפתיחת מקשי האותיות שוב: לחץ על לחצן¿
.

מדיה

ת מדיהסקיר

בחור את אמצעי המדיה הבאים:אתה יכול ל

התקנים הזמיניםAUXשקע 

.AUXבאמצעות שקע אחורי

השקע ממוקם מתחת

למשענת היד בקונסולה

כזית בתא הנוסעיםהמר

האחורי.

תקליטור שמוכנס לכונןכונן

התקליטורים בתא הנוסעיםתקליטורים

האחוריאחורי

תפקוד/מיקוםאמצעי

 מדיה
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ע עם תפריטהתמונה מראה את מסך המג

תפקודים פתוח.

כתתקליטור שמוכנס למערכונן

 מקדימהCOMAND Onlineתקליטורים

COMAND

  שהוכנסSDכרטיס זיכרון כרטיס זיכרון

COMANDכת למערCOMAND Online

מקדימה.

ה בכונןמדיה שנשמרכונן מדיה

COMAND.המדיה

התקנים שמחובריםממשק מדיה

  ו�USBבאמצעות שקעי 1 אחורי

.USB 2 1 שקעי USB�  ו

 USB 2ממוקמים מתחת

למשענת היד בקונסולה

כזית בתא הנוסעיםהמר

האחורי.

התקנים שמחוברים לשקעיממשק מדיה

COMAND 1USB �ב במושUSB 2  ו

הנהג.

התקנים שמחוברים£שמע

Bluetooth®כת למערCOMAND

Onlineבאמצעות 

Bluetooth®.

התקנים שמחוברים£

בכת בידור רלמער

בית כטלפון עסקי.מוש

טלוויזיהטלוויזיה

תפקוד/מיקוםאמצעי

 מדיה

ה לתצוגת תא הנוסעים האחורילחצן חזר

תצוגת שעה, מפעיל סלולרי (אם מחובר)

מת טעינת סוללהור

ה ותצוגה של מסכי תא הנוסעיםבחיר

האחורי הפעילים

בקר

חוקת תפריט לשלט רשור

ה לרצועה, הרצה לאחור שלדילוג אחור

מוזיקה

הפעלה/הפסקה

דילוג קדימה לרצועה, הרצה קדימה של

מוזיקה

לוח מקשי אותיות או ספרות, תלוי הקשר

כבהפחתת עוצמת הקול בר

לחצן השתקה לאוזניות חוטיות

כבת עוצמת קול ברהגבר

חוק) בתפריט  (שלט רRemoteהקש ¿

ה הידנית.הבסיסי של היחיד

(מדיה). ...Medi הקש על לחצן ¿
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התצוגה של תא הנוסעים האחורי מציגה את
מקור המדיה האחרון שנבחר.

אם אין מקור מדיה זמין, תוצג הודעה על כך
בתצוגה של תא הנוסעים האחורי.

חוקת תפריט של השלט הרהבקר מוצג. שור
מחליקה כלפי מעלה.

(מדיה) פעיל. ...Medi לחצן 

הפעלת מדיה באמצעות הבקר

  (שלטRemoteחוק הקש לקריאה לשלט ר¿
ה הידנית.חוק) בתפריט הבסיסי של היחידר

(מדיה). ...Medi הקש על לחצן ¿

התפריט עם מקור מדיה פעיל מוצג בתצוגה
של תא הנוסעים האחורי.

 אתלקריאה לשורות תפריט: החלק ¿
הבקר.

השתמש בבקר הווירטואלי להפעלת תפקודי
מדיה בתא הנוסעים האחורי כפי שמתואר עבור

:COMAND Online

 עמוד 554).«מצב שמע ווידאו: (£

 עמוד 596).«רות צליל: (הגד£

 עמוד 561).«חיפוש מדיה: (£

תפקודים מקוונים ואינטרנט

אתה יכול להשתמש בתפקודים מקוונים
ואינטרנט בתא הנוסעים האחורי.

 עמוד 516).«לאינטרנט ותנאי גישה (

 עמוד 518).«ת נתוני גישה (רלהגד

אפשרויות לתפקודים מקוונים ואינטרנט
 עמוד 533).«(

התפקודים הבאים ניתנים לשימוש:

מזג אוויר£

אינטרנט£

ס בנץאפליקציות של מרצד£

רדיו אינטרנט£

ס בנץ לטלפון ניידאתר אינטרנט של מרצד£

שימוש בתפקודי אינטרנט

חוק) בתפריט  (שלט רRemoteהקש על ¿
ה הידנית.הבסיסי של היחיד

.לחץ ¿

ף מוצג בתצוגה של תאת דתפריט מסגר¿
הנוסעים האחורי עם התפקודים המקוונים

והאינטרנט.

  את הבקרלקריאה לתפקוד: החלק ¿
 עוברWWWעד שהתפקוד הרצוי (לדוגמה 

לחזית)

ה הידנית.לוח מקשי האותיות מוצג ביחיד

הזן את כתובת האינטרנט באמצעות לוח¿
 לאישור.okמקשי האותיות. לחץ על 

ה הידניתשני ממשקי משתמש מוצגים ביחיד
בעת קריאה לאינטרנט.

ם או הבאקריאה לתא האינטרנט הקוד

לריענון אתר האינטרנט

להצגת אפשרויות נוספות

פיםלהוספת אתר אינטרנט למועד

להזנת כתובת אינטרנט באמצעות לוח

המקשים
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ה לתצוגה של תא הנוסעיםלחצן חזר

האחורי

ה ולהצגה של מסכי תא הנוסעיםבחירל

האחורי הפעילים

בקר וירטואלי או עכברה ללוח בקר

לפתיחת אתרי אינטרנט נוספים

ת אתר אינטרנט פעיללסגיר

למעבר בין הפעלת הבקר והעכבר

לשינוי גודל תצוגה של אתר אינטרנט

להצגת אפשרויות נוספות

לניווט באתרי אינטרנט המוצגים בתצוגה¿

של תא הנוסעים האחורי: השתמש

באצבעך להזזת הבקר או העכבר.

פעילותבשל

ף.הזזת הסמן על הדהזז את¿

ניווט מפריט אחד (לדוגמה,הבקר או

ה טקסט אוקישור, שד העכבר.

בא וסימוןה) לרשימת בחיר

האלמנטים התואמים

באתר.

פותח את הפריט.לחץ על¿

הבקר.

חזור לפעולה בתצוגה שלהקש על¿

תא הנוסעים האחורי.לחצן דלג

ה אחור

כברות רהגד

כב הבאותרות הרבצע את הגדאתה יכול ל

מתא הנוסעים האחורי:

בוי חימום משטחיםהפעלה/כי£

ביםכוונון מוש£

כתרות מערהגד£

בוי חימום משטחיםהפעלה/כי

חימום משטחים זמין בתא הנוסעים

2 או 1האחורי אם המפתח נמצא במצב 
במתג ההצתה.

תפקוד חימום המשטחים מחמם את

כב באים איתםהמשטחים שנוסעי הר

ע תכוף. הפעלה של חימום משטחיםבמג

, כפיCOMAND Onlineכת באמצעות מער

ת בהמשך, פועלת רק עם חימוםשמתואר

 עמוד 140).«בים פועל (המוש

חוק) בתפריט (שלט רRemoteהקש על  ¿

ה הידנית.הבסיסי של היחיד

.הקש על לחצן ¿

מוצג תפריט בתצוגה של תא הנוסעים¿

רות(הגד Vehicle settingsהאחורי עם 

ב).רות מוש (הגדSeat settingsכב) ו� ר
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 באמצעותVehicle settingsת בחירל¿
את הבקר עד ה הידנית: החלק היחיד
 �כז ולחץ נמצא במרVehicle settingsש
עליו.

אנימציה בתצוגה של תא הנוסעים האחורי
 (חימוםPanel heatingמציגה את 

.ON/OFFמשטחים) ומתג 

  סובבPanel heatingבוי של להפעלה או כי¿
 פעיל.OFF או ONאת הבקר עד ש 

(חימום Vehicle settingsליציאה מתפריט ¿
הביחיד משטחים): לחץ על לחצן 

הידנית.

ביםכוונון מוש

בים ישירותאתה יכול לכוונן את המוש
ה הידנית באמצעות התפריטמהיחיד

ה הידנית.הבסיסי של היחיד

חוק) בתפריט (שלט רRemoteהקש על  ¿
ה הידנית.הבסיסי של היחיד

.הקש על לחצן ¿

מוצג תפריט בתצוגה של תא הנוסעים
כב)רות ר (הגדVehicle settingsהאחורי עם 

 �ב).רות מוש(הגד Seat settingsו

ה הידנית מציגה את הבקר.היחיד

ב)רות מוש(הגד Seat settingsת בחירל¿
את ה הידנית: החלק באמצעות היחיד

ב)רות מוש (הגדSeat settings הבקר עד ש
כז ולחץ עליונמצא במר

מוצג תפריט נוסף בתצוגה של תא הנוסעים
האחורי.

בים בתא הנוסעים האחורי:אפשרויות כוונון מוש

הודעה£

איזון חימום£

איפוס£

כריות הצד של משענת הגב£

קשת הגב£

הראת הבקר עד שההגד החלק ¿
כז.הרצויה במר

לחץ על הבקר.¿

מותג תפריט אחר.

את ב הרצוי: החלק ת המושבחירל¿
הבקר.

התצוגה של תא הנוסעים האחורי מציגה את
ב הנבחר.המוש

רות: לחץ על הבקר.לשינוי ההגד¿

חב.רות מתרתפריט הגד

ו� רות הרצויות: החלק ביצוע ההגדל¿
 את הבקר.

ניתן לראות את השינוי בתצוגה.

רות (הגדSeat settings ליציאה מתפריט¿
ה הידנית.ביחיד ב): לחץ על לחצן מוש

ה הידנית קופצת לתפריט הבסיסי.היחיד

בעמוד זה).« ב (רות מושלמידע נוסף על הגד

כתרות מערהגד

חוק) בתפריט (שלט רRemoteהקש על  ¿
ה הידנית.הבסיסי של היחיד

.הקש על לחצן ¿

מוצג תפריט בתצוגה של תא הנוסעים
Seatו�  Vehicle settingsהאחורי עם 

settings.

ה הידנית מציגה את הבקר.היחיד

ת התפריט התחתונה: החלקלהצגת שור¿
 את הבקר.

רות (הגדSystem settingsת בחירל¿
כת): סובב ולחץ על הבקר.מער

 (תצוגה)Displayת בחירמוצג התפריט ל
Language.(שפה)  

אתה יכול לכוונן את הבהירות של התצוגה
בחור שפהתא הנוסעים האחורי ולשל 

ת.אחר

הב באמצעות היחידכוונון מוש
הידנית

הסקיר

רות התפקודים הבאיםאתה יכול לקרוא להגד

ה הידנית תחתבתפריט הבסיס של היחיד
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Seatsבים): (מוש

£Backrest sidesכריות צד של משענת) 
הגב)

£ Lumbar(קשת הגב)

£Massage(עיסוי) 

£Heating balance(איזון חימום) 

כוונון כריות הצד במשענת הגב

תפקוד זה מאפשר לכוונן את כריות האוויר של
כריות הצד האחוריות.

ב) בתפריט הבסיס (מושSeatהקש על ¿
ה הידנית.של היחיד

הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון¿
(כריות צד של Backrest sidesעד 

משענת הגב).

Leftב: הקש על לחצן ת המושבחירל¿
 (ימין).Right(שמאל) או 

רותב ההגדכילכוונון כריות הצד: גרור את ר¿
ב למיקום הרצוי.ליד תמונת המוש

ב הבא: הקש עלרות המושלמעבר להגד¿
החץ התפריט העליון.

ב:  לחץ על לחצןליציאה מכוונון המוש¿
.

ב באזור קשת הגב שלכוונון מתארי המוש
במשענת הגב של המוש

תפקוד זה מאפשר לכוונן את כריות האוויר של
אזור קשת הגב של משענת הגב (תמיכת

בעה כיוונים).קשת גב באר

ב) בתפריט הבסיס (מושSeatהקש על ¿
ה הידנית.של היחיד

הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון¿
 (קשת הגב)Lumbarעד 

Leftב: הקש על לחצן ת המושבחירל¿
 (ימין).Right(שמאל) או 

ב בתצוגההקש על המוש¿

מוצג תפריט נוסף.

רות התפריט הנוכחי מוצגות.הגד
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רות ליד  ומתחתב ההגדכיגרור את ר¿

ב למיקום הרצוי.לתמונת המוש

ב הבא: הקש עלרות המושלמעבר להגד¿

החץ התפריט העליון.

ב: לחץ על לחצן ליציאה מכוונון המוש¿

בתצוגה. ה הידנית או על לחצן ביחיד

תפקוד זה מאפשר לכוונן את כריות האוויר של
כריות הצד האחוריות.

ב) בתפריט הבסיס (מושSeatהקש על ¿
ה הידנית.של היחיד

הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון¿
 (עיסוי) יופיע.Massageעד 

Leftב: הקש על לחצן ת המושבחירל¿
 (ימין).Right(שמאל) או 

ת תפקודי עיסוי: הקש על התפריטבחירל¿
התחתון שוב ושוב עד שההודעה הבאה

 עמוד 404).«מוצגת (

בחור את סוגי העיסויים הבאים:אתה יכול ל

£Hot relaxing massage for backעיסוי) 
חם מרגיע לגב)

£Hot relaxing massage for shoulders
(עיסוי חם מרגיע לכתפיים)

£ Activating Massage(עיסוי פעיל)

עיסוי
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£Classic Massage(עיסוי קלאסי) 

£Mobilizing Massage (עיסוי ממריץ)

£Active Workout(אימון פעיל) 

Startלהתחלת תפקוד העיסוי הקש על ¿
(התחל).

 (עצור).Stopלהפסקת העיסוי הקש על ¿

אתה יכול לשנות את עוצמת העיסוי רק
ת, הלחצניםכאשר העיסוי מתחיל. אחר

אפורים.

  (גבוה)Highלשינוי עוצמת העיסוי: בחר ¿
 (נמוך).Lowאו 

ב הבא: הקש עלרות המושלמעבר להגד¿
החץ התפריט העליון.

ב:  לחץ על לחצןליציאה מכוונון המוש¿
.

איזון חימום

תפקוד איזון חימום שולט על החלוקה של
ב ומשענת הגב.החימום כרית המוש

ב מופעל ומופסקחימום כריות המוש
ב בדלתותרות מושבאמצעות לחצני הגד

 עמוד 140).«(

הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון¿
 (חימום)Heatingעד שמוצג 

Leftב: הקש על לחצן ת המושבחירל¿
 (ימין).Right(שמאל) או 

בכילכוונון עוצמת החימום: גרור את ר¿
ב למיקוםרות ליד תמונת המושההגד
הרצוי.

רות המוצגות הן אלו:ההגד

ב מחוממות � משענת הגב וכרית המוש£0
באופן שווה.

ב  � עוצמת החום לכרית המוש+3עד    +£1
מה אחת בכל פעם.מופחתת בר

� עוצמת החום למשענת הגב-3עד    -£1  
מה אחת בכל פעם.מופחתת בר

ב:  לחץ על לחצןליציאה מכוונון המוש¿
.

ברות מושאיפוס הגד

ב מכל פריטרות המושניתן לאפס את הגד
ב.רות מושתפריט בהגד

 (תלויContextלחץ על לחצן תפריט ¿
ב.רות מושהקשר) בתפריט הגד

מוצג התפריט הבא (תמיכת קשת הגב
לדוגמה).

ביעת איזהניתן להשתמש בתפקוד זה לק
בים האחוריים.ב יחומם במושחלק מהמוש
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 (אפסReset leftב:  הקש ת מושבחירל¿

 (אפס ימין)Reset rightשמאל) או 

מוצג תפריט נוסף.

רות הרצויות: הקש, לדוגמהביצוע ההגדל¿

 (כן).Yesעל 

רות המפעל.ב הנבחר מאופס להגדהמוש

ב:  לחץ על לחצןליציאה מכוונון המוש¿

.

כתרות מער  הגד

ההער

כתרות המעראתה יכול לכוונן את כל הגד

באופן נפרד לכל מסך מבלי להשפיע על מסך

חוקם כך, השתמש בשלט הראחר. לש

 עמוד 605).«(

ת שפת תצוגהבחירל

כב) באמצעות הלחצנים (רVehicleבחר ¿

חוק ולחץבשלט הר 
 לאישור.על לחצן 
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חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.

כת)רות מער(הגד System settingבחר ¿

באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר

כת במסךרות מערמוצג תפריט הגד

האחורי הנבחר.

 (שפה) באמצעותLanguageבחר ¿

חוק ולחץבשלט הר הלחצנים 

לאישור. על לחצן  

מוצגת רשימת השפות.

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

בחר את השפה באמצעות הלחצנים¿

חוק ולחץ על לחצןבשלט הר 

לאישור. 

כת מיישמת את השפה הרצויה.המער

שינוי תבנית תצוגה

כב) באמצעות הלחצנים (רVehicleבחר ¿

חוק ולחץבשלט הר 

 לאישור.על לחצן 

כת)רות מער(הגד System settingבחר ¿

באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר

כת במסךרות מערמוצג תפריט הגד

האחורי הנבחר.

  (תצוגה) באמצעותDisplayבחר ¿

חוק ולחץ בשלט הר הלחצנים  

 לאישור.על לחצן 

Night(תבנית יום),  Day designבחר ¿

design (תבנית לילה) או Automatic
 בשלטבאמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק ולחץ על לחצן הר

ה הנוכחית.ר מציינת את ההגד£ה נקוד

ברהסתבנית

Day designת באופןרהתצוגה מוגד

בוע לתבנית יום.ק(תבנית יום)

Day designת באופןרהתצוגה מוגד

בנית לילה.בוע לק(תבנית לילה)

 Automaticתבנית התצוגה משתנה

ת לוחבהתאם לתאור(אוטומטי)

המחוונים.

ת בהירותבחיר

כב) באמצעות הלחצנים (רVehicleבחר ¿
חוק ולחץבשלט הר 

 לאישור.על לחצן 

כת)רות מער(הגד System settingבחר ¿
באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר

כת במסךרות מערמוצג תפריט הגד
האחורי הנבחר.

  (תצוגה) באמצעותDisplayבחר ¿
חוק ולחץ בשלט הר הלחצנים  

 לאישור.על לחצן 

(בהירות), באמצעות Brighttnessבחר ¿
חוק ולחץבשלט הר הלחצנים 
 לאישור.על לחצן 

מוצגת סקלה.

כוונן את הבהירות באמצעות לחצני¿
 לאישור. ולחץ על לחצן 

סרגל הבהירות נע מעלה או מטה.
ה יותר או כהה יותרהתמונה נהיית בהיר

בהתאם למיקום בסרגל.

ת / הצגת התמונההסתר

כב) באמצעות הלחצנים (רVehicleבחר ¿
חוק ולחץבשלט הר 

 לאישור.על לחצן 

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.
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 (תצוגה כבויה) באמצעותDisplay offבחר ¿

  ולחץ עלהלחצנים 

 לאישור.לחצן 

. לחץ על לחצן להצגת התמונה:¿

רות שמעכוונון הגד

בחר את אמצעי המדיה (לדוגמה מצב¿

 עמוד 650).«(תקליטור שמע) 

 בשלטלהצגת התפריט לחץ על לחצן ¿

חוק.הר

 (צליל) באמצעות הלחצניםSoundבחר  ¿

חוק ולחץ עלבשלט הר 

 לאישור.לחצן 

 (צליליMidtones (צליל גבוה), Trebleבחר  ¿

 (בס) באמצעות הלחצניםBassביניים), 

חוק ולחץ עלבשלט הר 

 לאישור.לחצן 

ה הרצויה באמצעות גלגלתרבחר את ההגד¿

חוק.ה בשלט הרהבחיר

ליציאה מהתפריט: לחץ על לחצן ¿

חוק.בשלט הר

רות תמונההגד

הסקיר

רות תמונה במצבבחור הגדאתה יכול ל

.AUX ו� DVDטלוויזיה, וידאו 

כיוון הבהירות, הניגודיות והצבע

 עמוד 586) או«עבור למצב טלוויזיה (¿
 עמוד DVD) ».(651מצב וידאו 

לחץ על לחצן להצגת התפריט: ¿
חוק.בשלט הר

 באמצעות הלחצנים בחר ¿
 לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר

מוצג תפריט.

 (אפשרויות) באמצעותOptionsבחר ¿
חוקבשלט הר הלחצנים 

 לאישור.ולחץ על לחצן 

רות וידאו) (הגדVideo settingsבחר ¿
באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר

Contrast (בהירות), Brightnessבחר  ¿

 (צבע) באמצעותColour(ניגודיות), 
חוק ולחץבשלט הר הלחצנים 
 לאישור.על לחצן 

מוצג סרגל כוונון.

ה באמצעות הלחצניםרבחר את ההגד¿
 לאישור. ולחץ על לחצן 

שינוי תבנית התמונה

 עמוד 586) או«עבור למצב טלוויזיה (¿
 עמוד DVD) ».(651מצב וידאו 

לחץ על לחצן להצגת התפריט: ¿
חוק.בשלט הר

 באמצעות הלחצנים בחר ¿
 לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר

מוצג תפריט.

מוצג תפריט.

 (אפשרויות) באמצעותOptionsבחר ¿
חוקבשלט הר הלחצנים 

 לאישור.ולחץ על לחצן 

רות וידאו) (הגדVideo settingsבחר ¿
באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק ולחץ על לחצן בשלט הר
16:9  לפני אחד מפריטי התפריט£ה הנקוד

 מציינת את התבנית הנוכחית.4:3או 
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בחר תבנית באמצעות הלחצנים¿
חוק ולחץ על לחצןבשלט הר 
 לאישור.

מוצג סרגל כוונון.

כברות ר  הגד

כברות רשינוי הגד

כב מתארות הרתה יכול לשנות את הגדא
הנוסעים האחורי.

בצע את השינויים הבאים:ניתן ל

בוי שלב להפעלה/כיחבת חימום מושהר£
חימום משטח של משענת היד בתא

הנוסעים האחורי.

ברות מושהגד£

כב)  (רVehicleבחר כב: רות רשינוי הגד¿
 ולחץבאמצעות הלחצנים 

 לאישור.על לחצן  

כב הזמינים.מוצג תפריט של תפקודי הר

כב) אורות ר (הגדVehicle settings בחר ¿
ב)רות מוש(הגד  Seat settingsבחר 

.באמצעות הלחצנים 

חוק לאישור.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

 עמוד«ב (רות מושלמידע נוסף על הגד
.(402

 עמוד«למידע נוסף על חימום משטחים (
.(399

חימום משטחים בתא הנוסעים האחורי
2 או 1זמין אם המפתח נמצא במצב 

במתג ההצתה.

כת ניווט  מער

מצב ניווט

ריך טיוליםתפקודי ניווט כגון מצפן או מד

ניתנים לשימוש בתא הנוסעים האחורי.

קריאה למידע נסיעה

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

יוצג מידע הניווט הנוכחי.

הצגת המצפן

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.

Menuחוק , בחר באמצעות השלט הר¿

(תפריט).

Compassחוק, בחר באמצעות השלט הר¿

(מצפן).

קריאה לתצוגת מפה מקוונת

בור אינטרנט לשימוש בתצוגת מפהרוש חיד

 עמוד 516).«(מקוונת 

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.

Menuחוק , בחר באמצעות השלט הר¿

(תפריט).

Travelחוק, בחר באמצעות השלט הר¿
guideריך טיולים). (מד

ת טלפון עסקית  תקשור

הסקיר

ה הידניתה על אופן התפעול היחידסקיר

ה ידנית בתא הנוסעיםמופיעה בפרק “יחיד

 עמוד 613).«(האחורי“

בורת טלפון עסקית דורשת חירישות: תקשורד

כת הבידור של תאטלפון נייד תואם למער

.®Bluetoothהנוסעים האחורי באמצעות 
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בור באמצעות:אתה יכול ליצור חי

 עמוד 636).«(ה הידנית היחיד£

£COMAND Online )».(470 עמוד 

 עמוד SAP )».(472מודול טלפון £

רישה: לשימוש בתפקודי הודעות (מללד

ב לתמוךודוא“ל), הטלפון הנייד המחובר חיי

 (פרופיל גישהBluetooth® MAP בפרופיל 

להודעה).

ה הידניתבור טלפון נייד באמצעות היחידחי

לקריאה לרשימת הטלפונים: בתפריט¿

.(®Bluetooth) הבסיסי לחץ על 

מוצגת רשימת הטלפונים.

כל הטלפונים המאושרים מוצגים ברשימת

ם הטלפון מצייןהטלפונים. הסמל מימין לש

את מצב הטלפון.

®Bluetooth סמלים ברשימת טלפוני 

ברהס   סמל

טלפון חדש בטווח, אבל אינו

מאושר(אפור)

טלפון נייד מאושר, אבל אינו

מחובר(אפור)

טלפון נייד המחובר כעת

) (ירוק

רישה:ד

®Bluetooth כדי לאפשר איתור של טלפון נייד 

ב להיות מופעל בטלפון הנייד שלך והטלפוןחיי
ב להיות גלוי להתקנים אחריםהנייד שלך חיי

(ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד).

התחלת חיפוש חדש:

 (חפשSearch for phones הקש¿
טלפונים).

®Bluetooth תוצג הודעה שיש להפעיל את 

בטלפון הנייד שלך.

 (חפשSearch for phonesהקש ¿
טלפונים).

לאחר שהחיפוש הושלם, כל הטלפונים
הניידים בטווח יוצגו ברשימת טלפוני

Bluetooth®.

,SAPכבך מצויד באופציה של מודל אם ר
Connect MB SAP תוצג גם הרשומה

module חבר מודול) SAPס). של מרצד
.)405 דומע «( SAP לודומ לע ףסונ עדימל

אישור הטלפון:

הקש על הסמל מימין לטלפון הרצוי.¿

רשימת האפשרויות נפתחת.

 (אשר).Authoriseבחר ¿

אם הטלפון הנייד תומך בשיוך פשוט
מאובטח, קוד יוצג בשני המכשירים.

אשר את הקוד בשני המכשירים.¿

בור של הטלפוןרוש, אשר גם את החיאם ד
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הנייד (ראה הוראות הפעלה של הטלפון

הנייד).

אם הטלפון הנייד שלך אינו תומך בשיוך פשוט
 (אשר), יוצגAuthoriseת מאובטח: לאחר בחיר

בתפריט הזנה להכנסת סיסמה. אתה חיי
ה הידנית ובטלפון הנייד.להכניס סיסמה ביחיד

עיין גם בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.

.OKה הידנית ואשר עם הזן סיסמה ביחיד¿

הזן סיסמה בטלפון הנייד ואשר את ההזנה.¿

רש לאשרלאחר הזנת סיסמה, ייתכן שתיד
בצע שיחות. בדוק אתבטלפון הנייד כדי ל

תצוגת הטלפון הנייד. במספר טלפונים
ה זהה. במקרניידים, אישור זה ניתן לשמיר

אינך צריך להזינו שוב.

 מוצגתCOMAND Onlineאם בתצוגת 
 (אישורAuthorisation failedההודעה 

בי המוקצבנכשל), ייתכן שעבר הזמן המר
לאישור. חזור על ההליך.

אישור חיצוני

בוראתה יכול להתחיל את תהליך האישור והחי
מהטלפון הנייד שלך, עיין בהוראות ההפעלה של

הטלפון הנייד שלך.

ה הידנית, בחרברשימה של הטלפונים ביחיד¿
SEARCHך טלפון).ר (חפש ד

.Bluetoothבטלפון הנייד, התחל חיפוש התקן ¿

ה הידנית מופיעה ברשימת התקניםהיחיד
(טלפון MB BusinessTelם בטלפון הנייד בש

ס בנץ).עסקי מרצד

.)סדצרמ יקסע ןופלט( MB BusinessTel רחב¿

אם הטלפון הנייד תומך בשיוך פשוט¿
מאובטח, אשר את הקוד המוצג בשני

ההתקנים.

או

אם הטלפון הנייד אינו תומך בשיוך פשוט¿
מאובטח, הזן את הסיסמה בשני ההתקנים

כאשר תתבקש לעשות זאת.

םבור עם <שה הידנית, אשר את החיביחיד¿
ההתקן>.

תפריט הטלפון

איור של לוח מקשי טלפון

ם של הטלפון המחוברהש

לחצן ביטול

הודעות מלל ודוא“ל

ספר טלפונים

רשימת שיחות

תפריט טלפון (הלחצן אפור בגלל שתפריט

הטלפון פתוח)

לאחר שהטלפון הנייד חובר בהצלחה, תפריט

.ם הטלפון הנייד הטלפון מוצג עם ש

קריאה לתפריט הטלפון:

בתפריט הבסיסי, הקש על לחצן הטלפון.¿

ם הטלפוןמוצג תפריט הטלפון עם ש

הנייד.
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ביצוע שיחה יוצאת

אפשרות 1: באמצעות לוח המקשים

ה הידנית: הקשבתפריט הבסיסי של היחיד¿ 
 (טלפון).Telephoneעל 

הקש את הספרות של מספר הטלפון זו¿ 
אחר זו באמצעות תצוגת לוח מקשי

הספרות.

.לחץ על לחצן ¿ 

אפשרות 2: שימוש ברשימת שיחות

ה הידנית: הקשבתפריט הבסיסי של היחיד¿
 (יומן שיחות).Call listsעל 

ת הרשימה של שיחות נכנסות אובחירל¿
יוצאות: הקש על הסמל התואם:

השיחה הנכנסת או היוצאת האחרונה¿
מוצגת בראש הרשימה התואמת.

לתנועה מעלה ומטה ברשימה: החלק את¿
אצבעך מעלה או מטה ברשימה.

ת המספר: הקש על המספר הקיים.בחירל¿

אפשרות 3: שימוש באנשי קשר

ה הידנית: הקשבתפריט הבסיסי של היחיד¿
 (אנשי קשר).Contactsעל 

לתנועה מעלה ומטה ברשימה: החלק את¿
אצבעך מעלה או מטה ברשימה.

או

הקש על לחצן האלפבית בצד ימין.¿

ת איש קשר: הקש על הרשומהבחירל¿
הרצויה.

ת המספר: הקש על המספר הקיים.בחירל¿

שיחות נכנסות

חיית שיחהבלת/דק

בלת שיחה:ק

בל). (קAcceptהקש על ¿

או

.לחץ על לחצן ¿
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חיית שיחה:ד

חה). (דRejectהקש על ¿

או

.לחץ על לחצן ¿

אם מספר הטלפון של המתקשר מועבר הוא
יופיע בתצוגה.

אם קיימת רשומה של המתקשר בספר
ם המתקשר והמספר יוצגו.הטלפונים, ש

Unknownאם מספר הטלפון אינו מועבר, 
(בלתי מזוהה) יופיע בתצוגה.

תפקודים הזמינים במהלך שיחה

תפריט טלפון במהלך שיחה

בוריתהפעלה/הפסקה של תפקוד די
הת השיחה קדימה/אחורהעבר

בוי מיקרופוןהפעלה/כי

בור בין מספר משתתפים)ה (חישיחת ועיד

החלפת שיחות (מעבר בין שני

מתקשרים)

DTMFשליחת צלילי 

ה ידניתבורים למצב יחידמעבר בין מצב די

ה ידנית:בורים למצב יחידלמעבר בין מצב די¿

בורית). (מצב דיHands-free nodeהקש על 

הבורים למצב יחידלמעבר בין מצב די¿

ה ידנית). (יחידHandsetידנית: הקש על 

ת שיחה מקדימה ולקדימההעבר

Call toת שיחה לקדימה הקש על להעבר¿
front.(שיחה לקדימה) 

COMAND Onlineכת השיחה מוצגת במער

וניתן לשלוט בה ממנה. ניתן כעת לסיים

.COMAND Onlineכת את השיחה ממער

ה הידנית:ת השיחה לאחור ליחידלהעבר¿

Transfer call to rear העבר שיחה)

לאחור).

ה הידנית. כלהשיחה מוצגת שוב ביחיד

ה הידנית זמיניםתפקודי הטלפון של היחיד

שוב.

בוי המיקרופוןהפעלה/כי

אם אינך מעוניין שהמתקשר יוכל לשמוע את

כב, אתה יכול לכבות אתהנאמר בר

המיקרופון.

להפעלת המיקרופון: לחץ כל¿

Microphone on (מיקרופון פעיל)

Microphoneבוי המיקרופון: לחץ כל לכי¿
off (מיקרופון כבוי)

ביצוע שיחה יוצאת

 (התקשר).Callהקש על ¿

 עמוד 638).«(בצע שיחה יוצאת ¿

שיחה ממתינה

 (מעבר בין שיחות) מאפשר לךToggleתפקוד 

ם כך, שיחהלעבור בין שני מתקשרים. לש

ת.שנייה צריכה להיות מחובר
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בצע שיחה נוספת במהלך שיחה קיימת¿

 עמוד 639).«(

ה, השיחה החדשה פעילהכאשר השיחה חובר

מת נמצאת בהמתנה.והשיחה הקוד

או

בל שיחה נכנסת במהלך שיחה קיימתק¿

 עמוד 638).«(

בלה פעילה והשיחההשיחה החדשה שהתק

מת נמצאת בהמתנה.הפעילה הקוד

למעבר בין השיחה הפעילה לשיחה¿

 (מעבר ביןToggleהממתינה: הקש על  

שיחות).

.לסיום שיחה נכנסת: לחץ על לחצן ¿

להפעלת השיחה בהמתנה: לחץ על לחצן¿

.

השיחת ועיד

תאתה יכול לחבר מספר מתקשרים ליציר

Conferenceה באמצעות תפקוד שיחת ועיד
ם כך, לפחות שתי שיחותה). לש(שיחת ועיד

צריכות להיות מחוברות.

בצע שיחה נוספת במהלך שיחה קיימת¿

 עמוד 639).«(

ה, השיחה החדשהלאחר שהשיחה חובר

מת נמצאתפעילה והשיחה הקוד

בהמתנה.

או

בל שיחה נכנסת במהלך שיחה קיימתק¿

 עמוד 638).«(

בלה פעילההשיחה החדשה שהתק

מת נמצאתוהשיחה הפעילה הקוד

בהמתנה.

ה: בעת ששיחתלסיום שיחת הוועיד¿

.ה פעילה, לחץ על לחצן הועיד

להפעלת השיחה שהייתה בהמתנה: לחץ¿

.על לחצן 

בל שיחותאם אתה מבצע שיחות או מק

ה הנוכחיתנכנסות נוספות, שיחת הוועיד

ת למצב המתנה והשיחה החדשהעובר

פעילה.

ה:בור השיחה החדשה לשיחת הוועידלחי¿

ה). (שיחת ועידConferenceהקש על 

למעבר בין השיחה החדשה לשיחת¿

 (מעבר ביןToggleה:  הקש על הוועיד

שיחות).

DTMFשליחת צלילי 

בונים והתקנים אחרים ניתנים לשליטהמשי

, לתפקודיDTMFבאמצעות שליחת צליל 

שאילתה מרוחקת.

שידור תווים בודדים:

בון: הקש עלבור עם משילאחר שנוצר חי¿

DTMF.

מוצג לוח מקשי הספרות.

הקש על התו הרצוי.¿

ר מידית.כל תו שנבחר ישוד
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הודעות

תפריט הודעות מלל

תפריט הודעות מלל, תפריט משנה מוצג

ת הודעות מללבחיר  

ת הודעות דוא“לבחיר

בת דואר נכנס, דואר יוצאמעבר בין תי

ותיקיית טיוטות

מחיקת הודעות

ת של הודעותה חוזרהורד

רותקריאה להגד

בת הודעת מלל חדשהכתי

תהצגת התיקייה הנבחר

לפתיחת תפריט הודעות: בתפריט הבסיסי¿
Messagesה הידנית: הקש על  של היחיד
(הודעות).

מוצג תפריט.

לפתיחת תפריט ההודעות הרצוי: הקש על¿
. או 

עד ה של תפריטי משנה להצגה/הסתר¿
: לחץ על לחצן תפריט.

לשימוש בתפקודי הודעות (דוא“ל והודעות מלל),
MAPב לתמוך בפרופיל הטלפון הנייד המחובר חיי

Bluetooth.(פרופיל גישה להודעה) 

תפריט הודעות דוא“ל

תפריט הודעות דוא“ל, תפריט משנה מוצג

ת הודעות מללבחיר

ת הודעות דוא“לבחיר

בת דואר נכנס, דואר יוצאמעבר בין תי

ותיקיית טיוטות

בת דוא“ל חדשכתי

מחיקת הודעות

ת של הודעות מטלפון ניידה חוזרהורד

ת דוא“לת של הודעות משרה חוזרהורד

בוןרות חשקריאה להגד

תהצגת התיקייה הנבחר
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לפתיחת תפריט הודעות: בתפריט הבסיסי¿

Messagesה הידנית: הקש על  של היחיד
(הודעות).

מוצג תפריט.

לפתיחת תפריט ההודעות הרצוי: הקש על¿

. או 

עד ה של תפריטי משנה להצגה/הסתר¿

: לחץ על לחצן תפריט.

לשימוש בתפקודי הודעות (דוא“ל והודעות מלל),

MAPב לתמוך בפרופיל הטלפון הנייד המחובר חיי

Bluetooth.(פרופיל גישה להודעה) 

רות דוא“להגד

בתפריט הודעות, בחר בסמל דוא“ל¿

רוש. בצד הימני העליון, אם ד) @(

להצגת תפריט המשנה: לחץ על לחצן¿

תפריט.

רות(הגד Account settingהקש על ¿
בון).חש

רו בטלפון הניידכל הודעות דוא“ל שהוגד
רות דוא“ל.המחובר מוצגות בתפריט הגד

םבון דוא“ל: הקש על שת חשבחירל¿
בון הרצוי.החש

E-mail להפסקת תפקוד דוא“ל: הקש על¿
off .(דוא“ל לא פעיל)

רות הודעות טקסטהגד

רות הודעות מלל, אתה יכול להגדירבתפריט הגד
האם אתה רוצה להוריד אוטומטית בכל פעם
את כל ההודעות או רק את ההודעות החדשות.

בתפריט הודעות, בחר בסמל הודעות מלל¿
רוש. בצד השמאלי העליון, אם ד)  (

להצגת תפריט המשנה: לחץ על לחצן¿
תפריט.

רות). (הגדSettingהקש על ¿

רו בטלפון הניידכל הודעות דוא“ל שהוגד
רות דוא“ל.המחובר מוצגות בתפריט הגד
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Allת כל ההודעות: הקש על להורד¿

messages.(כל ההודעות) 

ת רק ההודעות החדשות: הקש עללהורד¿

New messages .(הודעות חדשות)

ה האוטומטית: הקש עללהפסקת ההורד¿

Off.(מופסק) 

הצגת הודעות דוא“ל

@בתפריט הודעות, בחר בסמל דוא“ל  (¿

רוש.  בצד הימני העליון, אם ד)

בחר תיקיית דוא“ל נכנס.¿

בל.מוצגת הרשימה של דוא“ל שהתק

לגלילה ברשימה: גרור את אצבעך מעלה¿

או מטה ברשימה.

להצגת דוא“ל: הקש על הדוא“ל הרצוי.¿

מוצג המלל של הדוא“ל.

בת דואר נכנס של הודעת מללהצגת תי

)SMS(

בתפריט הודעות, בחר בסמל הודעות מלל¿

רוש.בצד השמאלי העליון, אם ד)   (

בחר תיקיית דואר נכנס של הודעות מלל.¿

מוצגת הרשימה של הודעות מלל

בלו.שהתק

לגלילה ברשימה: גרור את אצבעך מעלה¿

או מטה ברשימה.

להצגת הודעת מלל: הקש על הודעת מלל¿

הרצויה.

מוצג המלל של הודעת המלל.

S-624-656 comand  18/06/14, 12:35 AM643



עניינים לפי  א�ב

ב האחוריכת בידור במושמער644

C
O

M
A

N
D

 O
n

li
n

e

בתפריט הודעות, בחר בסמל דוא“ל¿

רוש.  בצד הימני העליון, אם ד) @(

להצגת תפריט המשנה: לחץ על לחצן¿

תפריט.

 (דוא“ל חדש).New e-mailהקש על ¿

בת דוא“ל.מוצג תפריט כתי

ה הרצויה הזנה: הקש על השדת שדבחירל¿

To ,(אל) CC  ,(עותק) Subject:(נושא) 

ה טקסט של הדוא“ל.או בשד

ת.מוצגת מקלד

תבת מלל: הקש על מקשי המקלדלכתי¿

הרצויים.

.OKלסיום ההזנה: לחץ על ¿

Send e-mailלשליחת הדוא“ל: הקש על ¿

(שלח דוא“ל).

אם לפחות נמען אחד הוזן, הדוא“ל נשלחבת דוא“לכתי

 (דוארOutboxונשמר אוטומטי בתיקיית 

יוצא).

.ליציאה מהתפריט: לחץ על ¿

אם אתה יוצא מהתפריט לפני ששלחת

את הודעת הדוא“ל, תוצג הודעת אישור.

אתה יכול לשלוח כעת את הדוא“ל, לשמור

 (טיוטות) או למחוקDraftאותו בתיקיית 

אותו.

ניתן להכניס את הכתובות של הנמענים

בעותק ישירות מרשימת אנשיואלו ש

ביצוע, הקש על סמל אנשי קשרקשר. ל

ה ההזנה.מימין, ליד שד

הוראות להזנת תווים באמצעות תצוגת

 עמוד 613).«(ה ת ניתנות בסקירהמקלד

בת הודעות מללכתי
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בתפריט הודעות, בחר בסמל הודעות מלל¿

רוש.בצד השמאלי העליון, אם ד )  (

להצגת תפריט המשנה: לחץ על לחצן¿

תפריט.

(הודעת New text messageהקש על ¿

מלל חדשה).

מוצג תפריט הזנה של הודעת מלל.

ה הרצויה הזנה: הקש על השדת שדבחירל¿

הה נמען) או על שד: לשדTo(לדוגמה, 

המלל.

ת.מוצגת מקלד

להזנת המלל: הקש על המקשים הרצויים¿

ת.במקלד

.OKלסיום ההזנה: הקש על ¿

Send text לשליחת הודעת מלל: הקש על¿
message.(שלח הודעת מלל) 

אם לפחות נמען אחד הוזן, הדוא“ל נשלח

 (דוארOutboxונשמר אוטומטי בתיקיית 

יוצא).

.ליציאה מהתפריט: לחץ על ¿

אם אתה יוצא מהתפריט לפני ששלחת

את הודעת הדוא“ל, תוצג הודעת אישור.

אתה יכול לשלוח כעת את הדוא“ל, לשמור

 (טיוטות) (אם תפקודDraftאותו בתיקיית 

זה נתמך בטלפון הנייד) או למחוק אותו.

אנשי קשר

תצוגה של רשימת אנשי קשר

רשימה של אנשי קשר

Contactsבתפריט הבסיסי: הקש על ¿

(אנשי קשר).

מוצגת רשימה של אנשי קשר.

לגלילה ברשימה: גרור את אצבעך מעלה¿

או מטה ברשימה.

ת אנשי קשר: הקש על איש הקשרבחירל¿

הרצוי.

מוצגים הפרטים של איש הקשר הנבחר

, אם זמין)’ם, מספר טלפון, כתובת וכו(ש

לקריאה לאיש קשר: הקש על מספר¿

הטלפון ברשימה המפורטת.

המספר מחויג.
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לשליחת הודעת מלל לאיש קשר: הקש¿

 בצד ימין ליד מספר )  (על סמל  

הטלפון.

בת הודעת המלל.מוצג תפריט כתי

לשליחת הודעת דוא“ל לאיש קשר: הקש¿

על כתובת דוא“ל.

בת הודעת דוא“ל.מוצג תפריט כתי

הוספת איש קשר חדש

Contactsבתפריט הבסיסי: הקש על ¿

(אנשי קשר).

מוצגת רשימה של אנשי קשר.

(איש קשר חדש) New contactהקש על ¿

מוצג תפריט הזנה לאיש קשר חדש.

ם משפחה,ם פרטי, שאתה יכול להזין ש

ה, כמה מספרי טלפון וכתובותם חברש

דוא“ל.

הה הזנה: הקש על השורלהפעלת שד¿

הרצויה.

ת.מופיעה מקלד

להזנת מלל: הקש על המקשים הרצויים¿

ת.במקלד

.OKלסיום ההזנה: לחץ על ¿

איש הקשר נשמר.

ה הזנההקש על סמל (+) לפתיחת שד

נוסף שלכתובת, מספר טלפון או כתובת

הת שדדוא“ל. הקש על סמל (�) להסר

ההזנה התואם.

Contactsבתפריט הבסיסי: הקש על ¿

(אנשי קשר).

מוצגת רשימה של אנשי קשר.

ת איש קשר: הקש על איש קשר.בחירל¿

הפרטים של איש הקשר הנבחר מוצגים

 אם זמין)’ם, מספר טלפון, כתובת, וכו(ש

להצגת תפריט המשנה: לחץ על לחצן¿

תפריט.

 (ערוך).Editלחץ על ¿

מוצג תפריט הזנת איש קשר. אתה יכול

כעת להוסיף נתונים נוספים למידע הקיים.

ם כך, המשך באותו אופן של הזנת אישלש

קשר חדש.

מחיקת איש קשר

הצג את פרטי איש קשר.¿

 (מחק רשומה).Delete entryהקש על ¿

עריכת פרטי איש קשר
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שיחות).

מוצגת רשימה של שיחות יוצאות או
תנכנסות, תלוי באיזה סוג רשימה בחר

מעל לרשימה.

ת סוג הרשימה: מעל לרשימה,בחירל¿
 או שיחותהקש על שיחות נכנסות 

.יוצאות 

ת וקו תחתון משמאל מצייניםסמל שפופר
שיחות שלא נענו.

להצגת תפריט האפשרויות: הקש על סמל¿
הרשימה מימין לרשומה.

אם רשומה מזוהה כאיש קשר בפנקס
כתובות, איש הקשר מוצג.

מוצגת הודעת אישור השואלת האם

באמת ברצונך למחוק את איש הקשר

 (כן).Yesלאישור לחץ על ¿

 (לא).Noביטול הקש על ל¿

יומן שיחות

אם הרשומה אינה מזוהה, קיימות האפשרויות
הבאות:

חיוג£

הודעת מלל£

ה כאיש קשר חדששמיר£

הוספה לאנשי קשר£

  תפקודים מקוונים ואינטרנט

אתה יכול להשתמש בתא הנוסעים האחורי
בתפקודים מקוונים ובאינטרנט.

 עמוד 516).«לתנאי גישה לאינטרנט (

לאפשרויות לתפקודים מקוונים ואינטרנט
 עמוד 533).«(

בחור מתפקודי האינטרנט הבאים:אתה יכול ל

מזג אוויר£

אינטרנט£

ס בנץאפליקציות מרצד£

רדיו אינטרנט£

ס בנץ לטלפונים ניידיםאתר מרצד£

שימוש בתפקודי אינטרנט:

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.

בחר תפקוד מקוון/אינטרנט הרצוי.¿

קריאה לתפריט תפקודי אינטרנט:

חוק בעתבשלט הר לחץ על לחצן ¿
שימוש בתפקודי אינטרנט.

יציאה מתפקודי אינטרנט

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.

 בתפריט ולחץ על לחצןבחר בסמל ¿
חוק לאישור.בשלט הר 

או

בחר תפקוד אחר (לדוגמה, מדיה או רדיו).¿

למידע נוסף על שימוש בתפקודים מקוונים או

 עמוד 516).«(אינטרנט 
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  מצב רדיו

מעבר למצב רדיו

חוק מצבבשלט הר לחץ על לחצן ¿

רדיו מופעל.

למידע נוסף על שימוש במצב רדיו

 עמוד 543).«(

  מצב מדיה

מעבר למצב מדיה

כים להפעלת מקורות מדיהרישנן מספר ד
. הקטעיםCOMAND Onlineבאמצעות 

ךרהרלוונטים בספר הנהג מתארים את הד
הפשוטה ביותר להפעלת מקור מדיה.

פרק זה מתאר את כל האפשרויות להפעלת
מקורות מדיה.

שימוש בלחצן מדיה

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג התפריט של מקור המדיה האחרון

שהיה בשימוש.

המשך ללחוץ עלת מקור מדיה: בחירל¿

חוק עד שמקורבשלט הר לחצן 

המדיה הרצוי נבחר.

בצי מוזיקה ניתנים לנגינה,אם נמצאו ק

.COMAND Onlineהם ינוגנו באמצעות 

הפעלה אוטומטית

 פעילה רק עבור מיקוםCOMAND Onlineאם 
הפעלה אחד, האמצעי התואם יופעל אוטומטי

בור/הכנסה.בעת חי

כתאם תפקוד המדיה כבר הופעל במער
COMAND Onlineהוא ייקטע ותופיע התצוגה ,

הבסיסית של אמצעי המדיה החדש שחובר/
הוכנס.

 פועלת בתפקוד אחר,COMAND Onlineאם 

כגון ניווט, כאשר מקור מדיה חיצוני מחובר/

מוכנס, התצוגה הבסיסית לא תשתנה. רק

המוזיקה ממקור המדיה החדש תנוגן.

תהפעלת נגינת מדיה באמצעות שור

תפקודים ראשית

להצגת התפריט לחץ על לחצן ¿

חוק.בשלט הר

 (מדיה) באמצעות לחצניMediaבחר ¿

 לאישור.חוק ולחץ בשלט הר 

ת מקור מדיה: סובב את הבקרבחירל¿

חוק.בובי בשלט הרהסי

או

חוק.בשלט הר לחץ על לחצני ¿

מוצג תפריט עם מקור המדיה הזמין

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

בצי מוסיקה אואם התקליטור מכיל ק

וידאו, הם ינוגנו. התפריט הבסיסי התואם

מוצג.

הפעלת מדיה באמצעות רשימת התקנים
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חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

להצגת התפריט: לחץ על לחצן ¿
חוק.בשלט הר

באמצעות הלחצנים ¿
 (התקנים).Devicesחוק, בחר בשלט הר

התקליטורים/ההתקנים הזמינים מוצגים.
ה הנוכחית.ר מציינת את ההגדֳה הנקוד

בחר התקן/תקליטור באמצעות הלחצנים¿
 לאישור. ולחץ על לחצן 

בצי מוזיקה אואם התקן/תקליטור מכיל ק
וידאו, הם ינוגנו.

חיפוש מוזיקה

מקור המדיה כבר נבחר:

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצג תפריט.

 (חפש) באמצעות הלחצניםSearchבחר ¿
חוק ולחץ על בשלט הר 

לאישור.

מקור המדיה עדיין לא נבחר:

ת מקור מדיה: המשך ללחוץ עלבחירל¿
חוק עד שמקורבשלט הר לחצן 

המדיה הרצוי נבחר.

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן  ¿

מוצג תפריט.

 (חפש) באמצעות הלחצניםSearchבחר ¿
 לאישור. ולחץ על לחצן 

למידע נוסף על חיפוש מוזיקה, ראה
 עמוד 561).«(

 מצב שמע/וידאו

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג 1. אם אתה

פותח את מארז כונן תקליטורים, קרני לייזר

בלתי נראות עלולות להשתחרר. קרני לייזר אלה

עלולות להזיק לרשתית. קיימת סכנת פציעה.

אל תפתח את המארז. הקפד תמיד על ביצוע

עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

הערות כלליות

מידע על הנושאים הבאים מופיע  בפרק

השמע:

DVDהערות על תקליטורי שמע /£

 עמוד 561).«(

 עמוד MP3 )».(559הערות על מצב £

 עמוד 561).«(הערות על זכויות יוצרים £

הכנסת תקליטור

חריץ תקליטור

לחצן הוצאת תקליטור

מת הציוד, כונןכב וברתלוי בדגם הר

התקליטורים נמצא:

כזיתבצד האחורי של הקונסולה המר£

ת האקליםה של בקרמתחת ללוח הבקר

ף החפצים ותיק הסקי.בין מד£

כונן התקליטורים הוא כונן תקליטור יחיד. אם

יש כבר תקליטור בפנים, יש להוציאו לפני

הכנסת אחד אחר.

הכנס תקליטור לחריץ התקליטור, כך¿

פס פונה כלפי מעלה. אם אףשהצד המוד

ברצונךפס הכנס את הצד שצד אינו מוד

לנגן כלפי מטה.

כונן התקליטורים מושך את התקליטור.
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כונן התקליטורים מנגן את התקליטור:

אם התקליטור הוכנס כהלכה והדיסק£
מותר לשימוש

וכאשר הפעלת את מצב תקליטור.£

 צריכים ראשיתMP3נתונים על תקליטור 
להיטען לכונן. הטעינה תיקח זמן מה, תלוי

במספר התיקיות והרצועות.

מעבר למצב שמע/וידאו

 עמוד CD/DVD ) ».(649הכנס תקליטור¿ 

כת טוענת את התקליטור שהוכנסהמער
ומתחילה לנגן

או

באמצעות לחצני(מדיה)  Mediaבחר ¿ 
חוק ולחץ בשלט הר 

לאישור.

 (תקליטור) באמצעות לחצניDiscבחר ¿ 
 לאישור.חוק ולחץ בשלט הר 

כת מנגנת את התקליטור.המער

הכנס אתלמעבר למקור מדיה אחר: ¿ 
בור).ההתקן לשקע התואם (חי

בצים בהתקןכת מחפשת קהמער
הניתנים לנגינה ולאחר מכן מנגנת אותם.

ת רצועהבחיר

ה באמצעות דילוג על רצועהבחיר

ה לרצועה: לחץ עללדילוג קדימה או אחור¿ 
חוק.בשלט הר או  לחצן  

או

 . או לחצן ¿ 

תפקוד דילוג קדימה מדלג לרצועה הבאה.

אם זמן הרצועה שחלף עלה על 8 שניות,
ה לתחילת הרצועה.התפקוד מדלג אחור

אם הזמן שחלף הוא קצר יותר הוא ידלג
לתחילת הרצועה הבאה.

Random trackאם אפשרות השמעה 
Random folder(רצועות אקראיות) או  

ר הרצועותדה, ס(תיקייה אקראית) נבחר
הוא אקראי.

ת לפי רשימת רצועותבחיר

במצב תקליטור שמע, רשימת הרצועות
מכילות את כל הרצועות בדיסק המנגן כעת.

, רשימת הרצועות מכילה את כלMP3במצב 
הרצועות בתיקייה הנוכחית הפעילה ואת

בחור כלת לך למבנה התיקייה, ומאפשר
.MP3רצועה בתקליטור 

 (חפש) באמצעות הלחצניםSearchבחר ¿ 
חוק ולחץ עלבשלט הר 

 לאישור.

(רשימת רצועות Current track listבחר ¿ 
נוכחית) באמצעות הלחצנים 

 לאישור.חוק ולחץ על בשלט הר

£ה מוצגת רשימת הרצועות. הנקוד

מציינת את הרצועה הנוכחית.

בחר רצועה באמצעות הלחצנים¿ 
חוק ולחץ על בשלט הר 

לאישור.

ה של מספרה בהזנה ישירביצוע בחיר
רצועה

תפקוד זה זמין רק במצב מדיה

חוק.בשלט הר לחץ על לחצן ¿

מוצגת תצוגת הזנת מספר רצועה.

דוגמה: רצועה 2

ה 2.לחץ על לחצן ספר¿

דוגמה: רצועה 13

לחץ על מקשי הספרות התואמים ברצף¿
מהיר.

המתן כשלוש שניות לאחר ביצוע ההזנה.¿

ה.אתה תשמע את הרצועה שנבחר
התפריט הבסיסי הרלוונטי מופיע שוב.

לא ניתן להזין מספרים החורגים ממספר

הרצועות בתקליטור או בתיקייה הפעילה.
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ה אזהר  

הצה קדימה/אחורהר

ה פעיל, לחץכאשר חלון התצוגה/הבחיר¿
 או לחיצות חוזרות על לחצן 

חוק עד שתגיע למיקום הרצוי.בשלט הר

או

 עד או לחץ והחזק את לחצן ¿
ג.שהמיקום הרצוי הוש

ת תיקייהבחיר

.MP3התפקוד קיים רק במצב 

 (חפש) באמצעות הלחצניםSearchבחר ¿
חוק ולחץ על בשלט הר 

לאישור.

 באמצעות הלחצניםFolderבחר ¿
לע ץחלו קוחרה טלשב 

.רושיאל 

למעבר לתיקייה הבאה למעלה: לחץ על¿
חוק.בשלט הר לחצן  

התצוגה מציגה את התיקייה הבאה
מלמעלה.

בחר תיקייה באמצעות הלחצנים ¿
 לאישור. חוק ולחץ על בשלט הר

בצים בתיקייה.יוצגו הק

בחר רצועה באמצעות הלחצנים ¿
 לאישור. חוק ולחץ על בשלט הר

הרצועה מנוגנת והתיקייה שלה היא כעת
התיקייה הפעילה.

הפסקה/נגינה

 / לחץ על לחצן להפסקת נגינה: ¿
חוק.בשלט הר

 בתצוגה משתנה ל� הסמל 

 / לחץ על לחצן  להמשך הנגינה:¿
חוק.בשלט הר 

. בתצוגה משתנה ל� הסמל  

אפשרויות נגינה

 באמצעות הלחצניםOptionsבחר ¿
חוק ולחץ על בשלט הר 

לאישור.

£ה רשימת האפשרויות מופיעה. הנקוד¿

ה.מציינת את האפשרות הנוכחית שנבחר

ר רצועותד (סNormal track sequenceבחר ¿
 (רצועה אקראית),Random trackרגיל), 

Random folder ,(תיקייה אקראית)
 בשלטבאמצעות הלחצנים 

 לאישור. חוק ולחץ על הר

האפשרות פעילה. בכל האפשרויות למעט
Normal track sequenceר רצועותד (ס

רגיל), תוצג התצוגה התואמת בחלון תצוגה/
ה.בחיר

אם אתה מחליף את  מקור המדיה שאתה
Normal trackמאזין לו כעת, אפשרות 

sequence מופעלת באופן אוטומטי. אם 
ת לאחרת, היא נשמראפשרות נבחר

כת כבתה או הופעלה.שהמער

הפעלה/הפסקה של מידע רצועה

בציאם התפקוד מופעל, המידע הנשמר בק
בום יוצג (אם זמין).השמע, כגון רצועה, אמן או אל

בציםאם התפקוד מופסק, השמות של הק
והתיקיות בתקליטור מוצגות.

 באמצעות הלחצניםOptionsבחר ¿
לע ץחלו קוחרה טלשב   

.רושיאל  

(הצג מידע Display track informationבחר ¿
רצועה) באמצעות הלחצנים 

 לאישור. חוק ולחץ על בשלט הר

 או לא פעיל התפקוד הופך פעיל 
ם.תלוי במצב הקוד

DVD   מצב תקליטור וידאו

הערות בטיחות חשובות

כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג 1. אם אתה

פותח את מארז כונן תקליטורים, קריני לייזר

בלתי נראות עלולות להשתחרר. קרני לייזר אלה

עלולות להזיק לרשתית. קיימת סכנת פציעה.
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הערות כלליות

DVDרישות לנגינת תקליטור ד

עשויות להיווצר בעיות בעת נגינה של

ב מדיותתקליטורים מועתקים. קיים מגוון ר

בה, ולכן אין כלבים ותוכנות צרינתונים, צור

כת תוכל לנגן תקליטורי וידאוביטחון שהמער

DVD.שהעתקת בעצמך 

 עמוד 589).«(למידע נוסף, ראה 

מגבלות תפקוד

, מספר תפקודים אוDVDתלוי בתקליטור 

פעולות יכולים להיחסם זמנית או לא לפעול

כלל. מיד כשתנסה להפעיל תפקודים אלה

 יופיע התצוגה.הסמל 

 וידאוDVDמעבר למצב תקליטור 

 עמוד 608).«( וידאו DVDהכנס תקליטור ¿

כת טוענת את התקליטור.המער

אם מצב תקליטור הוא המצב האחרון

שנבחר, הוא יהיה פעיל כעת.

 וידאו:DVDהעבר למצב תקליטור ¿

 בשלטלחץ לחיצות חוזרות על לחצן  

 וידאו מופעל.DVDחוק עד שמצב הר

 עומד בקריטריוניDVDאם תקליטור 

ההשמעה, הסרט מתחיל אוטומטית או

 מוצגDVD מוצג. אם תפריט DVDתפריט 

ב להפעיל את הסרט באופן ידני.אתה חיי

DVD.בחר את פריט התפריט מתפריט ¿

אל תפתח את המארז. הקפד תמיד על ביצוע

עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

סוג אמצעי מדיה

רצועה נוכחית

מציג את שורות התפריטים לתצוגה

DVDהבסיסית של 

סצנה נוכחית

ך רצועהאור

 בשלט או לחץ על להצגה: ¿

חוק.הר

.או  לחץ על ה: להסתר¿

או

המתן כ� 8 שניות.¿

DVDה של תפקודי סקיר

תפריט וידאו

DVDה של הפעלת תפריט בקר

DVDת תפקודי הסתר

DVDהצגת תצוגה בסיסית של תקליטור 

האישור הזנה בתפריט בקר

DVDמעבר לרשימות 

דילוג לתחילת הסצנה
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בת מצלמהספקטיהצגת פר

הצגת כתוביות

ת שפהבחיר

התפקוד עציר

(Pause) תפקוד הפסקה

חוק. בשלט הר  לחץ על להצגה:¿

.לחץ על ה: להסתר¿

ההרצה קדימה/אחור

 בשלט או לחץ והחזק את לחצן ¿
ג.חוק עד שהתפקוד הרצוי הושהר

ה.יוצג תפריט בקר

(Pause)     תפקוד הפסקה 

 לחץ על לחצן להצגת התפריט:¿
חוק.בשלט הר

 ולחץ על בחר להפסקת נגינה: ¿
לאישור.

. משתנה ל�  התצוגה 

  ולחץ על  בחר  להמשך הנגינה:¿
לאישור.

התפריט מוסתר.

התפקוד עציר

 לחץ על לחצן להצגת התפריט:¿
חוק.בשלט הר

 ולחץ על  בחר לקטיעת הנגינה:¿
לאישור.

. תמונת משתנה ל� התצוגה 
ת.הווידאו מוסתר

  ולחץ על  בחר להמשך הנגינה:¿
לאישור.

ה ממנה היאהנגינה ממשיכה מהנקוד
הופסקה. התפריט מוסתר.

בעת  בחר שוב ב� ת הנגינה:לעציר¿
שהנגינה הופסקה.

ת לתחילתהנגינה מופסקת וחוזר
 מודגש.התקליטור 

 בחר להתחלה מחדש של הנגינה:¿
 לאישור.ולחץ על 

הנגינה מתחילה מחדש מהתחלת
התקליטור.

ת סצנה/פרקבחיר

הערות כלליות
 וידאוDVDראה גם מידע על מצב תקליטור 

 עמוד 594).«(

הדילוג קדימה/אחור

חוק.בשלט הר או   לחץ על ¿
ה למשך כשמונה שניות.מוצג תפריט בקר

ת תצוגת סצנה/פרקבחיר

.5בחור סצנה/פרק הדוגמאות מדגימות כיצד ל

בעת שהסרט מנוגן, לחץ עלאפשרות 1: ¿
חוק.בשלט הר לחצן 

.5ה התואם, לדוגמה לחץ על מקש הספר¿

בעת שהסרט מנוגן, לחץ עלאפשרות 2: ¿

חוק להצגת התפריט.בשלט הר לחצן 

 לאישור.  ולחץ על לחצן Menuבחר ¿

.DVDמוצג תפריט 

ת סצנה)(בחיר Scene selectionבחר ¿

 לאישור.ולחץ על לחצן 

5, בחר  או באמצעות לחצן ¿

 לאישור.ולחץ על לחצן 

בשני המקרים הנגינה תחל מסצנה/פרק
ה. לאחר הפסקה קצר5

ת רצועה/סרטבחיר

אפשרות 1:

חוק להצגתבשלט הר לחץ על לחצן ¿
התפריט.

  באמצעות הלחצניםMenuבחר ¿

חוק. ולחץבשלט הר 
 לאישור. על לחצן 

.DVDמוצג תפריט 
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ת רצועה)(בחיר Track selectionבחר ¿

באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק. ולחץ על לחצן בשלט הר

לחץ על לחצןה: לקריאה לרשימת בחיר¿

.

בחר רצועה/סרט.¿

אפשרות 2:

.2ת סרט דוגמה בחיר

.2לחץ על לחצן ¿

ה, הסרט השני מנוגן.לאחר הפסקה קצר

DVDתפריט 

DVDקריאה לתפריט 

 הוא תפריט השמור על תקליטורDVDתפריט 

DVDכים שונות בהתאםר עצמו. הוא מובנה בד

רות ומאפשר פעולות והגדDVDלתקליטור 

שונות.

, לדוגמה עםDVDה של תקליטורי במקר

תמיכה במספר שפות, אתה יכול לשנות את

.DVDשפת התקליטור מתפריט 

חוק להצגתבשלט הר לחץ על לחצן ¿

התפריט.

 (תפריט) באמצעות הלחצניםMenuבחר ¿

חוק, ולחץבשלט הר 
 לאישור.על לחצן 

.DVDמוצג תפריט 

DVDת פריטי תפריט בתפריט בחיר

בחר פריט תפריט באמצעות הלחצנים¿

חוק, ולחץבשלט הר 
 לאישור.על לחצן 

 (בחר) באמצעות הלחצניםSelectבחר ¿

חוק. ולחץבשלט הר 
 לאישור.על לחצן 

כת מבצעת את התפקוד או מציגההמער

תפריט משנה.

אם זמין, אפשרויות נוספות יכולות¿

בחר.להי

.DVDת לתפריט כת חוזרהמער

בחר אם הואפריט תפריט לא יכול להי

מוצג באפור.

, ייתכן שספר פריטיDVDתלוי בתקליטור 

תפריט לא יפעלו. פריטי תפריט לדוגמה:

£) Backהחזר

£) Play(נגינה

£ Stopה)(עציר

£

£

£Go up (עלה)

מוצג בתצוגה. בר, הסמל לציון הד

ת סרט או דילוג להתחלה או סוף שלעציר

סצנה

.DVDבחר פריט תפריט מתפריט ¿

התפריט מוצג.

 (עצור) ולחץ עלStopת הסרט: בחר עציר¿

 לאישור.לחצן 

לדילוג לסוף הסצנה: בחר פריט תפריט¿

 לאישור. ולחץ על לחצן 

לדילוג לתחילת הסצנה: בחר פריט תפריט¿

 לאישור. ולחץ על לחצן 

DVDמה אחת בתפריט עלייה בר

.DVDהצג את תפריט ¿

חוקבשלט הר ה לחץ על לחצן חזר¿

ובחר את פריט התפריט התואם בתפריט

DVD.

ה לסרטחזר

 עדלחץ לחיצות חוזרות על לחצן ¿

שיוצג הסרט.
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ת תבנית שמעבחיר

. אםDVDתפקוד זה אינו זמין בכל תקליטורי 

הוא זמין, אתה יכול להגדיר את שפת השמע.

רות תלוי בתוכן התקליטור.המספר של הגד

.DVDרות תפריט ייתכן שתהיה גישה להגד

חוק להצגתבשלט הר לחץ על לחצן ¿

התפריט.

  וידאו)DVD (תקליטור Video DVDבחר ¿

באמצעות הלחצנים 

לאישור. חוק. ולחץ על לחצן בשלט הר

) ולחץDVD (תפקודי DVD functionsבחר ¿

 לאישור.על לחצן 

(שפת שמע) ולחץ Audio languageבחר ¿

 לאישור.על 

£ה לאחר זמן קצר מוצג תפריט. הנקוד

לפני הרשומה מציינת את השפה

ת הנוכחית.הנבחר

בחר את השפה באמצעות הלחצנים¿

 לאישור. ולחץ על 

לחץ על לחצן   ליציאה מהתפריט: ¿

.או 

כתוביות וזווית צילום

תפקודים אלה אינם זמינים בכל תקליטורי

DVDהמספר של שפות הכתוביות וזוויות .

צילום תלוי בתוכן התקליטור. ייתכן שתהיה

.DVDרות תפריט גישה להגד

חוק להצגתבשלט הר לחץ על לחצן ¿

התפריט.

  וידאו)DVD(תקליטור  Video DVDבחר ¿

 לאישור.ולחץ על לחצן 

) ולחץDVD(תפקודי  DVD functions בחר¿

 לאישור.על לחצן 

 (זווית Subtitles or Camera angleבחר ¿

 לאישור.צילום) או (כתוביות) ולחץ על 

£ה לאחר זמן קצר מוצג תפריט. הנקוד

הרלפני הרשומה מציינת את ההגד

הנוכחית.

ה באמצעות הלחצניםרבחר את ההגד¿

 לאישור. ולחץ על 

לחץ על לחצן   ליציאה מהתפריט: ¿

.או 

ביתוכן אינטראקטי

 יכולים להכיל תוכןDVDתקליטורי 

בי (לדוגמה משחק וידאו). במצבאינטראקטי

משחק וידאו, אתה יכול להשפיע על אירועים,

ת פעולות מניעות.לדוגמה, באמצעות בחיר

סוגי הפעולות ומספרן תלויים בתקליטור.

בחר פעולה באמצעות הלחצנים¿

חוק ולחץבשלט הר 
ביצוע.ל על 

Selectמוצג תפריט והרשומה הראשונה, 
(בחר), מודגשת.

 לאישור.לחץ ¿

AUX  מצב 

הערות כלליות

אתה יכול לחבר התקן וידאו חיצוני בתא

הנוסעים האחורי.

AUXמת הציוד שקעי כב וברתלוי בדגם הר

נמצאים:

ביםבין המושבתא האחסון ש£

או

בתא האחסון של משענת היד מאחור£

 עמוד 608).«(

עיין בהוראות ההפעלה הרלוונטיות אודות

הפעלת תקן הווידאו החיצוני.
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למידע נוסף על מקורות וידאו חיצוניים, צור

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדקשר עם מר

כלמוביל בע“מ.

AUXבור ציוד לכניסת חי

בור שמע ווידאוחי

הכנס את תקעי בשמע לאותות ימין¿

.R ו� Lושמאל לשקעים 

.Vהכנס את תקע הווידאו לשקע 

AUXמעבר למצב 

AUXכונן 

 באמצעות הלחצניםAUXבחר ¿

חוק ולחץ על בשלט הר 
 לאישור.

AUX מופעל מיד כשהתקן AUXמקור 

מופעל.
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ה אזהר  

אם אינך מאחסן נכון חפצים או מטענים, הם

כב. קיימתעלולים להיזרק ולפגוע בנוסעי הר

ה של בלימתסכנת פציעות, במיוחד במקר

פתע או שינוי חד בכיוון.

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו£

במקרים המוזכרים לעיל או במצבים דומים.

וודא תמיד שחפצים אינם בולטים מתאי£

אחסון, מרשתות מטען או מרשתות אחסון.

סגור את תאי האחסון הננעלים במהלך£

הנסיעה.

אחסן ואבטח חפצים כבדים, קשיחים,£

בירים או גדולים מדי בתא המטען.חדים, ש

  תאי אחסון

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן ההבאה לד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

הערות בטיחות חשובות

איזורי אחסון

ה אזהר  
אם חפצים או מטענים אינם מאובטחים כהלכה,

כב ולפגועהם עלולים להחליק או להיזרק בר

הבנוסעים. קיימת סכנת פציעות, במיוחד במקר

של בלימת פתע או שינוי חד בכיוון.

כב.תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו בר

אבטח חפצים או מטענים לפני תחילת הנסיעה.

ה אזהר  
ה פנימית פולט גזי פליטה רעילים כגוןמנוע בעיר

פחמן חד�חמצני. גזי פליטה עשויים לחדור לתוך

כב אם דלת תא המטען פתוחה והמנוע פועל,הר

כב נמצא בתנועה. קיימת סכנתבמיוחד אם הר

הרעלה.

כבה תמיד את המנוע לפני שאתה פותח את דלת

כב שדלת תאתא המטען. לעולם אל תנהג בר

המטען שלו פתוחה.

ף להובלתתא המטען הוא המקום המועד£
מטענים.

מקם את המטענים הכבדים לפנים ככל£
האפשר ונמוך ככל האפשר בתא המטען.

בלוט מעל הקצה העליון שלאסור שהמטען י£
משענות הגב.

ת האפשר, הצב תמיד מטען מאחוריבמיד£
בים שאינם תפוסים.מוש

ה מספיקאבטח את המטען עם אמצעי קשיר£
פד קצוות חדיםבלאי. רחזקים ועמידים ל

להגנה.

כז שירות מורשהה זמינים בכל מראמצעי קשיר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד
  הנחיות להעמסה

כב עמוס במטען תלוייםמאפייני השליטה בר
בה זו עליךכב. מסיבחלוקת העומס בתוך הר

לציית להוראות הבאות  כאשר אתה מוביל מטען:

כאשר אתה מוביל מטען, לעולם אל תחרוג£
בי הכללי המותר או מהעומסמהמשקל המר

כב (כוללבי המותר על הסרנים של הרהמר
נוסעים).

.פעל לפי הנחיות להעמסה
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  ופתח אתמשוך את הידית לפתיחה:  ¿

.דלת תא הכפפות 

חוף את דלת תא הכפפות דה: לסגיר¿

ב.כלפי מעלה, עד שתשתל

 עמוד 193).«( ניתן לקרר את תא הכפפות 

תא הכפפות מכיל מחזיק מפתחות, מחזיק

עטים, שלושה מחזיקי כרטיסי אשראי

.COMANDכת חוק של מערומחזיק שלט ר

תא כפפות

תא משקפיים

. לחץ על סימון לפתיחה: ¿

תא האחסון למשקפיים נפתח כלפי מטה.

.לחץ שוב על סימון ה: לסגיר¿

התא האחסון למשקפיים חוזר בחזר

ב.מעלה ומשתל

וודא תמיד שתא האחסון למשקפיים סגור

כב בתנועה.בעת שהר

מייםתאי אחסון קד

כזיתתא אחסון בקונסולה המר

.לחץ קלות לפי הסימון לפתיחה: ¿

חוף את מכסה תא האחסוןדה:  לסגיר¿

 בכיוון החץ עד לשילובו.

בטל את נעילת תא הכפפות רק ניתן לנעול ול 
באמצעות מפתח החירום.

 הכנס את מפתח החירום לתוךלנעילה:¿
 בכיוון השעון90°המנעול וסובב אותו 

.למצב 

 הכנס את מפתח:ביטול הנעילהל¿
 נגד90°החירום לתוך המנעול וסובב אותו 

.ֹכיוון השעון למצב 
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היד תנעשמל תחתמ ןופלטל/ןוסחאל את

כבך, מותקן בתא האחסוןהתאם לציוד ברב
או ממשק מדיה. AUX-IN ושקע USBבור חי

סלי לציודברממשק מדיה הוא ממשק אוני
 או נגן®iPhone®  ,iPODשמע נייד, לדוגמה

MP3 )»(576 עמוד .

מייםבים הקדתא אחסון מתחת למוש

החלק את המכסה  לאחורלפתיחה: ¿

.מהחלק המתכתי 

ה על החלק המתכתילחץ בקצרה: לסגיר¿

.

 וקפל או  לחץ על לחצנים לפתיחה:¿

.את משענת היד ימינה או שמאלה

ה אזהר  
בי המותר של תאאם אתה חורג מהעומס המר

סן את החפצים.האחסון, המכסה לא מסוגל לר
הם עלולים להיזרק מתוך תא האחסון ולפגוע

כב. קיימת סכנת פציעות, במיוחדבנוסעי הר

ה של בלימת פתע או שינוי חד בכיוון.במקר

בי המותר לתאלעולם אל תחרוג מהמשקל המר
האחסון. את החפצים הכבדים אחסן ואבטח בתא

המטען.

בי המותר עבור תא אחסון זה הואהעומס המר

1.5 ק“ג.

 למעלה, משוך את הידית לפתיחה: ¿

 לפנים.וקפל את המכסה 

בויבוי אש, מטף כיכב עם מטף כיבכלי ר

ב הנהג.האש מותקן מתחת למוש

תאי אחסון בדלתות

אתה יכול לאחסן פריטים כגון אפוד זוהר מגולגל

בדלתות. ומטרייה קטנה בתא האחסון 

בוקים בתכולה של עד 1.0 ליטרניתן לאחסן בק

.בדלתות 
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בתא אחסון במשענת היד של המוש

האחורי

ב אחורי:כב עם ספסל כמושכלי ר

 קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה: ¿

ב.היד של המוש

ם את משענת היד.והר משוך את ידית ¿

בים קיצוניים מתכוונניםכב עם מושכלי ר

חשמלית:

קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה: ¿

ב.היד של המוש

ם את משענת היד.והר משוך את ידית ¿

בכזית של המושתא אחסון בקונסולה המר

האחורי

כזיתבים נפרדים וקונסולה מרכב עם מושכלי ר

ב האחוריבמוש

ם את משענת היד.והר משוך את ידית ¿

כב, בתאבהתאם לציוד המותקן בר

, שקעUSBהאחסון יכולים להיות שקע 

AUX-INמתקן להנחת טלפון נייד, או ,

.230V או 115Vשקע 

כת טלפונית עסקיתכב עם מערכלי ר

כזית שלבקונסולה המרב האחורי: במוש

תב האחורי יש תא לאחסון שפופרהמוש

הטלפון.

לחץ לחיצה קלה על המכסה של תא¿

השקע.

בת של המושלחץ על תא השפופר¿

.האחורי 

ב האחוריבמושתאי אחסון 
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ה אזהר  

  תיק סקי

ה אינו יכולתיק הסקי יחד עם רצועות הקשיר

בד מגלשי סקי.סן חפצים אחרים מללר

ה שלכב יכולים להיחבט, לדוגמה במקרנוסעי הר

בלימת פתע או תאונה אם:

בא אחסון במשענת הגב של המושת
האחורי

ה או פניות פתאומיות. סכנת פציעה.חד

לפני תחילת הנסיעה יש לקפל את השולחן

ה למקומו.המתקפל בחזר

ב אחורי:כב עם ספסל כמושכלי ר

קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה: ¿
ב.היד של המוש

 וקפל כלפי מטה אתמשוך את ידית ¿
.המכסה 

כזיתבים נפרדים וקונסולה מרכב עם מושכלי ר
ב האחוריבמוש

 קפל כלפי מטה את משענתלפתיחה:¿
ב.היד של המוש

 וקפל כלפי מטה אתמשוך את ידית ¿
.המכסה 

כב, במקום תאבהתאם לציוד המותקן בר
.DVDאחסון יכול להיות מותקן נגן 

שולחן מתקפל

ה אזהר  
כבאם השולחן המתקפל פתוח בזמן שהר

נמצא בתנועה, הנוסעים עלולים להתנגש

ה של תאונה, בלימהבשולחן, במיוחד במקר

 פתח את משענת הידלפתיחת השולחן:¿
 עמוד 661).«( ב האחורי של המוש

משוך את השולחן המתקפל קדימה¿
 והפנה,או  בות ולמעלה מתוך תוש

אותו כלפי חוץ.

חק את שני חלקי השולחן זה מזה.הר¿

הצמד את שני חלקי השולחן זהלקיפול: ¿
אל זה והחזר אותם למקומם.

  רשתות אחסון

מי יש רשתבגומחת הרגליים של הנוסע הקד
מיב של הנהג ושל הנוסע הקדאחסון, ובגב המוש

יש כיסים.

 עמוד 658) ואת«קרא את הנחיות ההעמסה (
ע למקומות אחסוןהערות הבטיחות בנוג

 עמוד 658).«(

הערות בטיחות חשובות
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אתה מטעין עצמים כבדים או חדים אחרים£
בתיק הסקי.

אינך מאבטח את תיק הסקי עם רצועות£
ה.הקשיר

קיים סיכון לתאונה ולפציעה.

אחסן רק מגלשי סקי בתיק הסקי. אבטח תמיד
ה, כךאת תיק הסקי באמצעות רצועות קשיר

שלא יכול לזוז.

ב לנקודותבעת שימוש בתיק הסקי שים ל
הבאות:

אל תאחסן יותר משלושה זוגות מגלשיים£
בתיק הסקי.

כאשר אתה מכניס את המגלשיים אל התיק£
או מוציא אותם ממנו, עשה זאת בזהירות

ב לקצוות החדים ולפינות שלתוך תשומת ל
המגלשיים.

אחסן את המגלשיים כך:£

ך הכנסת המגלשיים הצמד אותםלצור�
לפי זוגות בחלק התחתון של המגלש

(סוליה אל סוליה).

הנח זוג מגלשיים אחד למטה, כאשר�
קצות המגלשיים פונים החוצה.

הנח את שני זוגות המגלשיים הנוספים�
התחתון.מימין ומשמאל, מעל הזוג

קצות המגלשיים צריכים להיות מונחים
 ביחס למגלשיים90°בזווית של 

התחתונים.

פתיחת תיק הסקי והכנסת המגלשיים

בים אחורייםכב עם מושכלי ר¿
הכנס את משענתמתכווננים חשמלית: 

 עמוד 138).«כזית עד הסוף (הראש המר

ב האחוריקפל את משענת היד של המוש¿
כלפי מטה.

 וקפל את המכסה משוך את ידית ¿
כלפי מטה .

ב אחורי.כב עם ספסל כמושדוגמא: כלי ר

שחרר את סוגרני הסקוטש הנצמד¿

.(וולקרו) שעל תיק הסקי 

כבכלפי פנים הר משוך את תיק הסקי ¿

ופתח את הקיפולים.

פתח את דלת תא המטען.¿

 שעל דלת התא.משוך את ידית ¿

ה עד שתיתפס על ידקפל אותה הציד¿

המגנט.

הכנס את המגלשיים אל תיק הסקי מתא¿

המטען.
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אבטחת המטען

הלולאות קשיר

הערות כלליות

 והדק אותהמשוך את הרצועה ¿
מהקצה החופשי שלה, עד שהמגלשיים

ב בתוך תיק הסקי.יהיו מיוצבים היט

.בעת האבטחה אל ט הכנס את וו ¿

  מהקצהמשוך את רצועת ההידוק ¿
החופשי שלה.

הוצאת המגלשיים וקיפול תיק הסקי

.ה פתח את רצועת הקשיר¿

.שחרר את רצועת ההידוק ¿

.בעת האבטחה מט הסר את וו ¿

הוצא את המגלשיים מתיק הסקי בזהירות,¿
ך תא המטען.רד

סגור את דלת התא שנמצאת בתא¿
המטען.

קפל את תיק הסקי וסגור אותו באמצעות¿
סוגרני הסקוטש הנצמד (וולקרו).

הכנס את תיק הסקי אל משענת הגב.¿

ה למקומו.ם את הכיסוי בחזרהר¿

אם אינך צריך את תיק הסקי, כדאי
שתסגור את דלת התא שנמצאת בתא
המטען. כך תמנע גישה בלתי רצויה אל

תא המטען מתא הנוסעים.

ת תיק הסקיהסר

בשניתן להסיר את תיק הסקי כדי לנקות או ליי
אותו.

פתח את תא המטען.¿

.פתח את דלת תא תיק הסקי ¿

 והוצאשחרר את תיק הסקי מתפס ¿
את התיק.

ע לאבטחתב להערות הבאות בנוגשים ל

מטען:

אבטח את המטען באמצעות ווי רשת£

המטען.

אל תשתמש ברצועות או רשתות£

אלסטיות לאבטחת מטען, הן מיועדות רק

ך מניעת החלקה של מטענים קלים.לצור

ה על גבי קצוות חדיםאל תעביר עזרי קשיר£

או פינות.

פד קצוות חדים.ר£
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תא מטען

בעה ווי רשת מטען.בתא המטען יש אר

מחזיק מטריה

 בכיוון החץ.קפל את מחזיק המטרייה ¿

 ממחזיק המטריההוצא את המטריה ¿

.

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא
המטען

בתחת לרצפת תא המטען יש גומחה רמ

.TIREFITשמש למשל ל� תכליתית. היא יכולה ל

 פתח את דלת תא המטען.לפתיחה:¿

תוך החזקת הצלעות, לחץ על ידית ¿
כלפי ממטה.

  תעלה למעלה.ידית 

תבעזר ם את רצפת תא המטען הר¿
, עד שהיא תישען על מחיצת תאידית 

המטען.

שנמצא בחלק התחתון של ם את וו הר¿
רצפת תא המטען.

. אל תוך חריץ הצמד את וו ¿

.מחריץ  ה: שחרר את וו לסגיר¿

בתו, שנמצאתאל תוש הדק את וו ¿
בחלק התחתון של רצפת תא המטען.

 כלפי מטה.קפל את רצפת תא המטען¿

ה אזהר  

  גגון

הערות בטיחות חשובות

כז הכובד שלת מטען על גבי גגון, מרבעת העבר

כב. חריגהכב עולה ומשפיע על אופן תפעול הרהר
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מחזיק ספלים  

מאפיינים

מיתכזית הקדמחזיק ספלים בקונסולה המר

הערות בטיחות חשובות

 עמוד«פתח את תא האחסון (לפתיחה: ¿
.(659

קדימה, החלק את תפס ה: להסר¿
ומשוך את מחזיק הספלים כלפי מעלה.

ה הראשית וודא שמכסה היחידלהכנסה: ¿
סגור.

הכנס את מחזיק הספלים והחלק את¿
ה.בחזר תפס 

ניתן להוציא את מחזיק הספלים ואת משטח
הגומי, על מנת לנקות אותם. נקה אותם במים

בד.נקיים פושרים בל

בי המותר להעמסה על הגגון,מהעומס המר

כב,עת באופן חמור גם ביכולת לתפעל את הרפוג

בלום. סכנת תאונה.לתמרן את ההגה ול

ביאל תעמיס על הגגון מטען שחורג מהעומס המר

בות.המותר, והתאם את סגנון הנהיגה לנסי

ס בנץ ממליצה להשתמש רק בגגוניםמרצד
ס בנץ.כבי מרצדשנבחנו ואושרו לשימוש בר

כב.בר יסייע במניעת נזקים לרהד
כב לאהנח את המטען על הגגון כך שהר

יינזק גם כשיהיה בתנועה.
בזמן שהגגון מותקן על הגג, ניתןוודא ש

בגג, אם יש כזה,להרים את חלון ההזזה ש
לפתיחה מלאה, ולפתוח את דלת תא

המטען פתיחה מלאה.
 למניעת פגיעה או שריטה של המכסים, אל

ת חפצים מתכתיים אותפתח אותם בעזר
קשים.

בי המותר להעמסה על הגג הואהעומס המר
 ק“ג.100

גגון או מטען שאינם קשורים ומאובטחים כראוי
כב. לכן וודא שאתה מתקיןעלולים ליפול מהר

את הגגון בהתאם להוראות היצרן.

כאשרמי: כב עם  גג נפתח פנורכלי ר
מותקן על הגג גגון, לא ניתן לפתוח את הגג

כב, ניתןמי. כדי לאוורר הרהנפתח פנור
מי. .להרים את גג הנפתח פנור

ס בנץ באכאשר גגון שאושר על ידי מרצד
מי, חלון ההזזהע עם גג הנפתח פנורבמג

ם.רירד מעט, אך חלקו האחורי יישאר מו

בור הגגוןחי

 בכיוון החץ.,ם את המכסים הר¿

קשור את הגגון רק אל נקודות העיגון,¿

.שנמצאות מתחת למכסים 

פעל בהתאם להוראות ההתקנה של¿

היצרן.

גודלםהנח במחזיקי הספלים רק מיכלים ש

מתאים למחזיק הספלים ושיש להם

ת המשקאות עלוליםמכסים. אחר

להישפך.
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במחזיק ספלים במשענת היד של המוש

האחורי

ב אחוריכב עם ספסל כמושכלי ר

ב האחוריכאשר משענת היד של המוש

ב עליה ואלמקופלת כלפי מטה, אל תש

תשעין עליה את משקל גופך, אתה עלול

לגרום לה נזק.

ב האחורילפני קיפול משענת היד של המוש

כלפי מעלה, סגור את מחזיק הספלים.

ם נזק למחזיק הספלים.ת עלול להיגראחר

ב האחוריקפל את משענת היד של המוש¿
כלפי מטה.

מי של לחץ על החלק הקדלפתיחה:¿
. או מחזיק הספלים 

 נפתח או מחזיק הספלים 
אוטומטית.

הנח מיכל במחזיקלקיפול כלפי חוץ: ¿
הספלים.

מחזיק הספלים מתקפל כלפי מטה באופן
אוטומטי.

לקיפול פנימה: הסר את המיכל.¿

מחזיק הספלים מתקפל פנימה באופן
אוטומטי.

או  החלק את מחזיק הספלים ה:לסגיר¿
בע במקומו.ה, עד שיתקבחזר 

ב אחורי שמתכוונןכב עם ספסל כמושכלי ר
חשמלית

ב האחוריכאשר משענת היד של המוש

ב עליה ואלמקופלת כלפי מטה, אל תש
ת, אתהתשעין עליה את משקל גופך. אחר

עלול לגרום לה נזק.

ב האחוריקפל את משענת היד של המוש¿
כלפי מטה.

  לחץ כלפי מטה את בסיסלפתיחה:¿
כזו, עד שייתפס.מחזיק הספלים במר

.ה  לחץ על כפתור הסגירה:לסגיר¿

 יקפוץ כלפי מעלה.בסיס מחזיק הספלים 

ניתן להוציא את מחזיק הספלים, על מנת לנקות
בד.אותו. נקה אותו במים נקיים פושרים בל

חק שלאל תמשוך את מחזיק הספלים למר
יותר מ� 15 מ“מ. אתה עלול לגרום נזק לפס

ב האחורי.העץ שעל משענת היד של המוש

לחץ את בסיסת מחזיק הספלים: להסר¿
כזו, עדכלפי מטה במר מחזיק הספלים 

שייתפס.

, ומשוך אתלחץ את שני התפסים ¿
מחזיק הספלים כלפי מעלה כ� 15 מ“מ.

.לחץ על כפתור ¿
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 יקפוץ כלפי מעלה.בסיס מחזיק הספלים 

הוצא את מחזיק הספלים מתוך משענת היד¿
ב האחורי.של המוש

בתב בתוך התושוודא שמחזיק הספלים יוש
במשענת הידת, פס העץ ששלו כראוי. אחר

ב האחורי עלול להינזק.של המוש

בסיס להכנסת מחזיק הספלים: וודא ש¿
של מחזיק הספלים נמצא במיקומו העליון.

הנח את מחזיק הספלים בתוך הגומחה¿
ב האחורי, כךבמשענת היד של המושש

 יפנה קדימה.שכפתור 

לחץ על מחזיק הספלים כלפי מטה.¿

של מחזיק בעת החיצונית לחץ על הט¿
הספלים, עד שישמע הצליל שמעיד כי

בע במקומו.מחזיק הספלים התק

בה במושמחזיק ספלים שומר טמפרטור
האחורי

מחזיקי ספלים

כפתור

ה נועד לשמורמחזיק הספלים שומר הטמפרטור
על חומם של משקאות חמים ועל קרירותם של

משקאות קרים.

כאשר מופעלת פונקציית החימום, החלק
המתכתי של מחזיק הספלים מתחמם. בשל כך,

עת במחזיק הספלים עצמו.אין לג

 2סובב את המפתח במתג ההצתה למצב¿
 עמוד 197).«(

 לחץ עללהפעלת פונקציית הקירור:¿
 והחזק אותו לחוץ, עד שתידלקכפתור 

נורית החיווי הכחולה שעל הכפתור.

לחץ עללהפעלת פונקציית החימום: ¿
 והחזק אותו לחוץ, עד שתידלקכפתור 

נורית החיווי האדומה שעל הכפתור.

לחץ על כפתור בוי הפונקציה: לכי¿
והחזק אותו לחוץ, עד שנורית החיווי שעל

הכפתור תכבה.

ניתן להסיר את משטח הגומי כדי לנקות אותו.
בד.נקה אותו במים נקיים פושרים בל

ת חפציםאל תנקה את מחזיק הספלים בעזר
כהת מטלית רקשים או חדים. נקה אותו בעזר

בד.בל

  מגני שמש

הסקיר

ת מראהתאור

בתתוש

ת כרטיס חניה.תפס, למשל להצמד

מראת איפור

כיסוי מראה
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ה אזהר  

מראת איפור במגן השמש

פועלת רק כאשר מגן השמש ת מראה תאור
ם.מור וכיסוי המראה  בת ב בתוך תושיוש

בעת סנוור מהצד

משוך את מגן השמש כלפי מטה.¿

.בתו הוצא את מגן השמש מתוש¿

ה.הטה את מגן השמש הצד¿

סוככי שמש נגללים בחלונות
הצדדיים האחוריים

מי שמאליקד
מי ימניקד

אחורי ימני

אחורי שמאלי

ת סוככי השמש של החלונות הצדדייםא
ת הכפתורים,האחוריים ניתן לתפעל בעזר

שמפעילים את החלונות הצדדיים.

על דלת הנהג יש מתגים להפעלת כל החלונות
הצדדיים. בנוסף, על כל דלת יש מתג שמפעיל

את החלון שנמצא עליה.

למתגים שעל דלת הנהג יש עדיפות על פני
המתגים שעל הדלתות האחרות.

משוך את המתג המתאים,ה מלאה: לסגיר¿
כאשר החלון סגור.

 לחץ על המתג המתאים.לפתיחה מלאה:¿

ניתן להשתמש במתגים שעל הדלתות
ת סוכך השמש הנגלל שלהאחוריות לסגיר

הדלת הנגדית.

סוכך שמש נגלל על השמשה
האחורית

הערות בטיחות חשובות

במהלך פרישה או גלילה של סוכך השמש
הנגלל, עלולים להילכד בתוכו חלקי גוף. סכנת

פציעה.

בעת פרישה וגלילה של הסוכך הנגלל, יש
חיק את כל חלקי הגוף מטווח הגלילה שללהר

ה ומישהו נלכד, לחץ על הכפתורהסוכך. במיד
הה נוספת, תהליך הפתיחה/סגירלחיצה קצר

ייפסק.

וודא שהסוכך הנגלל יכול לנוע בחופשיות.

ם לו או לחפצים אחריםת עלול להיגראחר

נזק.

�,  לא20°Cה נמוכה מ� כאשר הטמפרטור

ניתן להפעיל את הסוכך הנגלל.

ב הנהגפרישה/גלילה ממוש

ה עללחץ לחיצה קצרלפרישה או גלילה: ¿

.כפתור 

הסוכך הנגלל ייפרש פרישה מלאה או

ייגלל לגמרי.

ה נוספת עללחץ לחיצה קצרה: לעציר¿

ע ונגלל הסוכך הנגלל נעצר לרג.כפתור 

אל מצב “לא בשימוש“.
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 כלפי מעלה משוך את מתג לפרישה:¿

ושחרר אותו.

הסוכך הנגלל ייפרש פרישה מלאה.

ה על לחץ לחיצה קצרת הפרישה:לעציר¿

.מתג 

ע ולאחר מכן ייגללהסוכך הנגלל ייעצר לרג

ה.בחזר

תמעבר לנקוד לחץ על מתג לגלילה: ¿

ההתנגדות ושחרר.

הסוכך הנגלל ייגלל במלואו.

כלפי  משוך את מתג ת הגלילה:לעציר¿

מעלה.

ע ואז ייפרש שוב.הסוכך הנגלל ייעצר לרג

כאשר ההפעלה הידנית של החלונות הצדדיים

, לא עמוד 83)«(האחוריים נמצאת בשימוש 

ניתן לתפעל את מתג ?. ניתן לפרוש ולגלול את

ב הנהג.הסוכך הנגלל רק ממוש

ה  מאפרב האחוריפרישה/גלילה מהמוש

מיתה קדמאפר

.ה על סימון לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 ייפתח.תא אחסון 

האחוז בצדי המאפרה: להוצאת המאפר¿
חף אותה קדימה ומשוך אותה כלפי ד,

.מעלה 

חף את דה:ה בחזרלהכנסת המאפר¿
בעה, עד שתתקאל תוך המגר ה מאפר

במקומה.

כשהוא  לחץ על תא אחסון ה:לסגיר¿
סגור, עד שיינעל.

ה אחוריתמאפר

בדלתה נמצאת בתא האחסון שהמאפר

האחורית. כדי להשתמש בה, ניתן להניח אותה

בתוך מחזיק הספלים, או להחזיק אותה ביד.

בת  ה מהתושהוצא את המאפר¿

בדלת האחורית.ש
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  מצית סיגריות

נגיעה בגוף החימום או בשקע מצית הסיגריות
עלולה לגרום לכוויה.

בנוסף, חומרים דליקים עלולים להתלקח כאשר:

מצית סיגריות חם נופל£

כאשר ילד מצמיד מצית סיגריות חם לחפצים.£

סכנת שריפה ופציעה.

הקפד לאחוז את מצית הסיגריות בידית שלו.

םג ידהקפד שמצית הסיגריות יהיה מחוץ להיש
כבשל ילדים. לעולם אל תשאיר ילדים בתוך הר

גחה.ללא הש

בך במצב התנועה.עליך למקד את תשומת ל

השתמש במצית הסיגריות רק כאשר מצב

הכביש והתנועה מאפשרים זאת.

הערות בטיחות חשובות

מימצית סיגריות בחלק הקד

 במתג ההתנעה2סובב את המפתח למצב ¿

 עמוד 197).«(

.ה על סימון לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 כלפי מעלה. קפל את מכסה לפתיחה:¿

כלפי מטה.  לחץ על מכסה ה:לסגיר¿

ה, סגור אותה והנחאם אינך משתמש במאפר

בתה שנמצאת בדלת האחורית.אותה בתוש

 ייפתח.תא האחסון 

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ החוצה באופןמצית הסיגריות 
אוטומטי, כאשר גוף החימום יאדים מחום.

כשהוא ה: לחץ על תא האחסון לסגיר¿
סגור, עד שיינעל.

מצית סיגריות בחלק האחורי

ב אחורי, אוכב עם ספסל כמושכלי ר
בים אחוריים מתכווננים חשמליתמוש

ב האחוריכת בידור במושכב ללא מערכלי ר

 במתג ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

ה על מכסה לחץ לחיצה קצרלפתיחה:¿
 בחלקו העליון.

התא ייפתח.

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ החוצה באופןמצית הסיגריות 
אוטומטי, כאשר גוף החימום יאדים מחום.

כשהוא סגור, לחץ על מכסה ה: לסגיר¿
עד שיינעל.
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ב האחורי:ידור במושכת בכב עם מערכלי ר

 במתג ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

ה על מכסה לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿
בחלקו העליון.

התא ייפתח.

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ החוצה באופןמצית הסיגריות 
.םוחמ םידאי םומיחה לילס רשאכ ,יטמוטוא

כשהוא סגור, לחץ על מכסה ה: לסגיר¿
עד שיינעל.

בים אחוריים נפרדיםכב עם מושכלי ר

של תא ה על מכסה לחץ לחיצה קצר¿
השקע.

תא השקע ייפתח.

 פנימה.לחץ את מצית הסיגריות ¿

 יקפוץ החוצה באופןמצית הסיגריות 
אוטומטי, כאשר גוף החימום יאדים מחום.

שימוש בשקעים לפרקי זמן ארוכים בזמן
שהמנוע כבוי, עלול לרוקן את המצבר.

ניתוק מתח אוטומטי מבטיח שהמתח 

כב לא ירד נמוך מידי. כאשרהחשמלי בר

כב נמוך מידי, אספקתמתח החשמל בר

החשמל לשקעים מנותקת באופן

אוטומטי. פעולה זו מבטיחה מתח חשמלי

מספיק להתנעת המנוע.

כזיתמית המרשקע בקונסולה הקד

  שקעים חשמליים 12 וולט

הערות כלליות

 במתג ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

ניתן להשתמש בשקעים החשמליים עבור
בית של 180מכשירים בעלי צריכת חשמל מר

, כמו למשל נורות, או מטענים של)15A(וואט 
טלפונים ניידים.

.ה על סימון  לחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 ייפתח.תא אחסון ¿

.ם את מכסה השקעים הר¿

כשהוא  לחץ על תא אחסון ה:לסגיר¿

סגור עד שיינעל.

ב האחורישקע במוש

ב אחורי, אוכב עם ספסל כמושכלי ר

בים אחוריים מתכווננים חשמליתמוש
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ב האחורי:כת בידור במושכב ללא מערכלי ר

ה על מכסהלחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 בחלקו העליון.

התא ייפתח.

.ם את מכסה השקע הר¿

כשהוא סגור  לחץ על מכסה ה:לסגיר¿

עד שיינעל.

ב האחורי:כת בידור במושכב עם מערכלי ר

ה על מכסהלחץ לחיצה קצרלפתיחה: ¿

 בחלקו העליון.

התא ייפתח.

.ם את מכסה השקע הר¿

כשהוא סגור  לחץ על מכסה ה:לסגיר¿

עד שיינעל.

כב עם שקע 230 וולט, אין שקע 12בכלי ר

ב האחורי.כזית של המושוולט בקונסולה המר

בים אחוריים נפרדיםכב עם מושכלי ר

של תא ת על מכסה לחץ לחיצה קצר¿

השקע.

תא השקע ייפתח.¿

.ם את מכסה השקע הר¿

שקע בתא המטען

.ם את מכסה השקע הר¿

 שקע חשמלי 230 וולט

הערות בטיחות חשובות

  סכנה 
כאשר מחובר לשקע 230 וולט מכשיר מתאים,

ה שהכבלהוא מעביר מתח חשמלי גבוה. במקר
בהמחבר או שקע 230 וולט אינו מקובע היט

למקומו, פגום או רטוב, קיימת סכנת
התחשמלות. סכנת פציעה קטלנית.

בשים ותקינים.השתמש רק בכבלים י£

כאשר ההצתה כבויה, וודא ששקע 230 וולט£
בש.י

ה והשקע ניזוק או הוצא ממקומו, בדוקבמיד£
או החלף אותו באופן מידי במוסך מוסמך.

לעולם אל תחבר כבל מחבר אל שקע £230
וולט שהוצא ממקומו, או אל שקע פגום.

»»

  סכנה 
בור מכשירים שאינם מתאימים לשקעחי

חשמלי, או נגיעה בחלקו הפנימי של השקע,
עלולים להוביל להתחשמלות.
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קיימת סכנה לפציעה קטלנית.

חבר לשקע החשמלי רק מכשירים מתאימים.

בך, תיקונים בשקע חשמלילתשומת ל

230 וולט צריכים להתבצע על ידי עובדים

בד.מוסמכים בל

הערות כלליות

השקע החשמלי 230 וולט מספק מתח חלופין

של 230 וולט, כך שניתן לחבר אליו מכשירים

אלקטרוניים קטנים. הצריכה הכוללת של

מכשירים שכאלו,  כמו למשל קונסולות

בים ניידים, אינה יכולהמשחקים, מטענים ומחש

לעלות מעל 150 וואט.

תנאים לתפעול מכשירים אלו:

למכשיר האלקטרוני שאתה מחבר יש מחבר£

מתאים, והוא עומד בתנאים הספציפיים של

המדינה בה אתה נמצא.

תקע המכשיר האלקטרוני מתחבר אל£

השקע החשמלי 230 וולט.

בי של המכשירההספק החשמלי המר£

ברצונך לחבר, אינו עולה על 150 וואט.ש

כב נמצא בטווח המותר.המתח החשמלי בר£

בחלקכזית שבקונסולה המרשקעי 12 וולט ש£

«( ובתא המטען  עמוד 672)«(מי הקד

 שמישים.עמוד 673)

שימוש בשקע החשמלי 230 וולט

השקע החשמלי 230 וולט נמצא בקונסולה

כב עםב האחורי, בכלי רכזית של המושהמר

בים אחורייםב אחורי, או עם מושספסל כמוש

מתכווננים חשמלית.

להפעלה: הפעל את ההצתה.¿

.פתח את מכסה ¿

חבר את התקע של המכשיר האלקטרוני¿

.אל השקע החשמלי 230 וולט 

 תידלק.נורית חיווי 

 הוצא את המחבר מהשקעבוי:לכי¿

.החשמלי 230 וולט 

הקפד לא למשוך את הכבל.

בים אחוריים נפרדים, השקעכב עם מושבכלי ר

החשמלי 230 וולט נמצא במשענת היד.

 עמוד 661).«(פתח את משענת היד ¿

לחץ קלות על המכסה של תא השקע.¿

תא השקע ייפתח.

 הפעל את ההצתה.להפעלה: ¿

.פתח את מכסה ¿

חבר את התקע של המכשיר האלקטרוני¿

.אל השקע החשמלי 230 וולט 

 תידלק. נורית חיווי 

 הוצא את המחבר מהשקעבוי:לכי¿

.החשמלי 230  וולט 

הקפד לא למשוך את הכבל.
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בעיות עם השקע החשמלי 230 וולט

כב נמוך מידי משום שהמצבר חלש מידי.המתח החשמלי בר

התנע את המנוע.¿

או

 עמוד 713).«טען את המצבר (¿

:אם נורית החיווי עדיין אינה נדלקת

בקר במוסך מוסמך.¿

 גבוהה מידי באופן זמני.AC/DCת ממיר המתח טמפרטור

נתק את מחבר המכשיר האלקטרוני מהשקע החשמלי 230 וולט.¿

 להתקרר.AC/DCאפשר לממיר המתח ¿

:אם לאחר התקררות ממיר המתח נורית החיווי עדיין אינה נדלקת

בקר במוסך מוסמך.¿

,בוע נמוך מ� 150 וואטת מכשיר אלקטרוני בעל הספק נומינלי קברחי
ם ההדלקה שלו גבוה מאד. מכשיר זה לא יעבוד. אם תחבראך זר

 השקע החשמלי 230 וולט לא יספק לו כוח.,מכשיר שכזה

חבר מכשיר אלקטרוני מתאים.¿

 פתרונות¿בות/תוצאות אפשריות ו�               סי             בעיה

ה שעלנורית האזהר

השקע החשמלי 230

וולט אינה דולקת

 תא קירור בחלק האחורי

הערות בטיחות חשובות

ה אזהר  
כיסוי וחסימה של פתח האוורור של תא הקירור,

ה.עלולים לגרום לכך שהוא יתחמם יתר על המיד

סכנת שריפה.

הקפד לוודא תמיד שפתח האוורור אינו מכוסה.

פתח האוורור של תא הקירור נמצא בתא

המטען.

תא הקירור יכול להכיל עד 3.5 ק“ג.

בחלק העליון של תא הקירור ניתן לאחסן

בוק, שנפחו אינו עולה על 0.5 ליטר.בק

בוקיאחסן בחלק העליון של תא הקירור רק בק

פלסטיק.

שימוש בתא הקירור

ב האחורי:כב עם משענת יד במושכלי ר¿

ב האחוריקפל את משענת היד של המוש

כלפי מטה.

 וקפל את הכיסוי משוך את ידית ¿

כלפי מטה.
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 שעלמשוך את ידית לפתיחה: ¿

המכסה.

קפל את המכסה החוצה וקדימה.¿

 לחץ עלמת הקירור הנמוכה:להפעלת ר¿

 פעם אחת.כפתור 

על הכפתור תידלק נורית חיווי אחת.

לחץ עלמת הקירור הגבוהה: למעבר לר¿

 פעמיים.כפתור 

שתי נוריות החיווי שעל הכפתור יידלקו.

עד לחץ על כפתור בוי הקירור: לכי¿

שנוריות החיווי תכבינה.

תפוקת הקירור של תא הקירור תלויה

ה.מת הקירור שנבחרבה וברבית הסבטמפרטור

תא הקירור מפחית את עוצמת הקירור או כבה,

כאשר:

בים.כני חשמל רמחוברים צר£

מצבר המתנע אינו טעון דיו.£

ה על כך נורית חיווי מהבהבת על הכפתור.מעיד

ה,פונקציית הקירור תידלק באופן אוטומטי בחזר

ע שיהיה מתח חשמלי מספיק.ברג

טיפול בתא הקירור

ך בתאאם במשך פרק זמן ארוך אין לך צור

הקירור, כבה, הפשר ונקה אותו. לאחר מכן

השאר את המכסה פתוח לזמן מה.

הוצאת תא הקירור והתקנתו

ניתן להוציא את תא הקירור כדי לנקות אותו,

 עמוד 662).«(או כדי להתקין את תיק הסקי 

כבה את תא הקירור.להוצאה: ¿

 למטה והחוצה.משוך את התקע ¿

.שחרר את שני הברגים ¿

משוך החוצה את תא הקירור.¿

.סגור את מכסה ¿

ה, עדהצד החלק את מכסה להתקנה: ¿

שיינעל במקומו על יד המגנטים.

הכנס את תא הקירור.¿

.הדק את שני הברגים ¿

.חבר את התקע ¿

כת שיחות החירום שלמער

ס בנץמרצד

כת זמינה רק במדינות מסוימות.המער
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.ה על מכסה לפתיחה, לחץ לחיצה קצר¿

. SOSה על כפתור ה� לחץ לחיצה קצר¿

 תהבהב  SOSנורית החיווי בכפתור ה� 

עד שתסתיים שיחת החירום.

כז שיחותבור קולי עם מרהמתן לחי¿

ס בנץ.החירום של מרצד

.לאחר שיחת החירום, סגור את מכסה ¿

ה ש: תראה הודעה במקר 

כזבצע התקשרות עם מרלא ניתן ל£

ס בנץ.שיחות החירום של מרצד

ה באופן אוטומטי אלהשיחה לא הועבר£

בורי.כז שיחות החירום הצימר

112במקרים אלו, חייג את מספר החירום 

בטלפון הנייד שלך.

כת שיחות החירום שלמידע נוסף על מער

 עמוד 513).«(ס בנץ ראה מרצד

ס בנץשירות לקוחות של מרצד
(Mercedes-Benz Contact)

הערות כלליות

ה בלחיצת כפתור � 24שירות זה מציע עזר

ס בנץ קונטקטשעות ביממה. שירות מרצד

כזה אל מרמאפשר התקשרות קלה ומהיר

ס בנץ, בכל שאלהשירות הלקוחות של מרצד

בוע תור, אוכב. למשל, ניתן לקאודות הר

ה של תקלה.ה  במקרבקש עזרל

ה על כך מעידCOMANDתצוגת 

שמתקיימת שיחה. במהלך השיחה, ניתן

לעבור לתפריט הניווט למשל, על ידי

COMAND על NAVIלחיצה על הכפתור 

Online.ההנחיה הקולית אינה זמינה .

ס בנץ,למידע אודות שירות לקוחות של מרצד

 עמוד 512).«(ראה 

ך.רלסיוע בצד הד לחץ על כפתור ¿

כתוצאה מכך תתבצע התקשרות אל שירות
ס בנץ.24 שעות של מרצד

ב תכליתי תוצג ההודעהעל הצג הר
Connecting call .(מבצע התקשרות)

כת הקולית מושתקת.המער

הודעה קולית תבקש ממך לאשר את
ת הנתונים. לאחר האישור יועברו נתוניהעבר

רושים.כב הדהר

ת הנתונים, יופיע על הצג סמלבמהלך העבר
ה עשויהשמעיד על ביצוע הפעולה. ההעבר

עים. לאחר מכן תקושר עםלארוך מספר רג
איש צוות.

 שעללחץ על הכפתור לניתוק שיחה: ¿
ב תכליתי.ההגה הר

או

COMAND Onlineלחץ על כפתור ה� ¿

המתאים לניתוק שיחת טלפון.

כפתור שיחת מידע

פונקציה זו אינה זמינה בכל המדינות.

ךרכפתור לסיוע בצד הד
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  טלפון נייד

ה אזהר  

הערות חשובות

ת נייד בזמן נהיגה מסיחה אתהפעלת ציוד תקשור

דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך לאבד שליטה

כב. קיימת סכנת תאונה.בר

כב נייח.ת רק כאשר הרהשתמש בציוד תקשור

עותרישות החוק הנוגעליך לציית לד
כבת טלפונית ברלהפעלת ציוד תקשור

בה אתה נוהג.התקפות במדינה ש

תאם החוק מתיר הפעלת ציוד תקשור
כב נמצא בתנועה, מותר לךכאשר הר

ךרלעשות זאת רק כאשר תנאי הד
ת דעתךוהתנועה מאפשרים זאת. אחר

עלולה להיות מוסחת מהתנועה, ואתה
עלול לגרום לתאונה, לפצוע את עצמך

ואחרים.

קרינה אלקטרו�מגנטית חריגה עלולה לגרום נזק
בריאותם של אחרים. השימושבריאותך ולל

הערות כלליות

בות שונותכבך תושבאפשרותך להתקין בר
לטלפונים ניידים. במקרים מסוימים הם

ספציפיים למדינה מסוימת.

מידע נוסף אודות טלפונים ניידים מתאימים,
בור טלפונים ניידיםבות לטלפונים ניידים וחיתוש

 ניתןCOMAND Online ל� ®Bluetooth תואמי 
בל:לק

ס שלך מטעםכז שירות מורשה מרצדבמר£

כלמוביל בע“מ.

באינטרנט באתר:£

http://www.mercedes-benz.com/connect.

התפקודים והשירותים הזמינים בבעת שימוש

בטלפון, תלויים בדגם הטלפון הנייד שלך
ובספק השירות.

שימוש בטלפון הנייד

כדי לחבר טלפון נייד אל האנטנה החיצונית

בת הטלפון הנייד.ולטעון אותו, חבר אותו אל תוש

 עמוד 660).«(פתח את תא הטלפון ¿

בת הטלפון הנייד בתוךהנח את תוש¿

כב (ראה הנחיות נפרדותברהמתקן ש

להתקנת הטלפון הנייד).

.לחץ על כפתור שיחת מידע ¿

כזכתוצאה מכך תתבצע התקשרות אל מר
ס בנץ.השירות של מרצד

ב תכליתי תופיע ההודעהעל הצג הר
Connecting call.(מבצע התקשרות) 

כת הקולית מושתקת.המער

הודעה קולית תבקש ממך לאשר את
ת הנתונים. לאחר האישור יועברו נתוניהעבר

רושים.כב הדהר

ת הנתונים, יופיע על הצג סמלבמהלך העבר
ה עשויהשמעיד על ביצוע הפעולה. ההעבר

עים. לאחר מכן תקושר עםלארוך מספר רג
איש צוות.

 שעללחץ על הכפתור לניתוק שיחה: ¿
ב תכליתי.ההגה הר

או

COMAND Online לחץ על כפתור ה�¿

המתאים לניתוק שיחת טלפון.

באנטנה חיצונית מבוסס על מחקרים מדעיים
כניים, המתייחסים לסיכוני בריאות אפשרייםעד

כתוצאה משדות אלקטרו�מגנטיים.
ס בנץ ממליצה לך להשתמשת מרצדחבר

באנטנה חיצונית המבטיחה:

איכות קליטה אופטימלית לטלפון נייד בתוך£
כב.הר

השפעה הדדית מינימלית בין אלקטרוניקת£
כב לטלפונים הניידים.הר

לאנטנה חיצונית היתרונות הבאים:

 היא מוליכה החוצה שדות אלקטרו�מגנטיים£
הנוצרים על ידי התקן אלחוטי.

כב נמוך יותר מחוזקה בפנים הרחוזק השד£
כב ללא אנטנה חיצונית.ה ברהשד
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בתו (ראההנח את הטלפון הנייד בתוך תוש
הנחיות נפרדות להתקנת הטלפון הנייד).

ניתן לתפעל את הטלפון הנייד גם כאשר הוא
בת, אך במצב כזה פונקציותמחוץ לתוש

הטעינה והאנטנה החיצונית אינן זמינות.

ת הטלפון עםכאשר אתה משתמש ביחיד
Bluetooth® פרופיל) SAPהוא מחובר ,(

לאנטנה החיצונית. כדי להטעין את הטלפון
.USBהנייד כך, עליך לחבר אותו לשקע 

®Bluetoothת טלפון עם מידע נוסף על יחיד

), עיין בהנחיות התפעול הנפרדות.SAP(פרופיל 

תפעול הטלפון הנייד

ניתן לתפעל את הטלפון הנייד באמצעות

בשעל ההגה הר ו�  הכפתורים 

תכליתי.  פונקציות אחרות של הטלפון הנייד

 עמוד«(כב ב ברך המחשרניתן להפעיל ד

.(311

ה ולא מתקיימת שיחה פעילה בזמןבמיד

שאתה מוציא את מפתח ההצתה ממתג

כב, ולאההצתה, הטלפון הנייד מתנתק מהר

בורית.בצע שיחות באמצעות הדיתוכל ל

אם בזמן שאתה מוציא את מפתח ההצתה

ממתג ההצתה מתקיימת שיחה פעילה,

ברכב. תוכל לדהטלפון הנייד נשאר מחובר לר

בורית, מבליעד 30 דקות באמצעות הדי

להפעיל שוב את ההצתה.

אם אתה מעוניין להמשיך שיחה פעילה

באמצעות הטלפון הנייד, לאחר הוצאת

Privateהמפתח, עליך להעביר אותו ל� 

mode(מצב פרטי). השיחה הפעילה 

בור ביןתועבר אל הטלפון הנייד. החי

בורית ינותק.הטלפון הנייד לדי

Privateת  רבים להגדהערות אודות השל

mode(מצב פרטי) עיין בהוראות התפעול 

הנפרדות של הטלפון הנייד.

לא כל הטלפונים הניידים תומכים במצב 

פרטי.

חוק לפתיחת שער החניהשלט ר

ה אזהר 

ה אזהר 

הערות בטיחות חשובות

 לפתיחת דלת חניה®HomeLinkחוק השלט הר

ב במראה הפנימית, מאפשר הפעלה שלהמשול

עד שלושה שערים שונים.

חוק לפתיחת דלת חניה זמין רקהשלט הר

רישות החוק בכלב לדבארצות מסוימות. שים ל

עות לעניין.הארצות הנוג

 לפתיחת דלת חניה, ®HomeLinkחוקהשלט הר

מתאים לרוב שערי החניות באירופה. מידע נוסף

 ו/או מוצרים תואמים ניתן®HomeLinkאודות 

בל:לק

חוקבעת הפעלה או תכנות של השלט הר

ב של דלת חניה, אנשים שנמצאיםהמשול

בטווח התנועה של דלת החניה עלולים

להילכד או להיחבט מדלת החניה. קיימת

סכנת פציעה.

בחוק המשולבעת שימוש בשלט ר

לפתיחת דלת החניה, וודא תמיד שאף אחד

אינו נמצא סמוך לטווח התנועה של דלת

החניה.

ה פנימית פולטים גזים רעיליםמנועי בעיר

כגון פחמן חד חמצני. שאיפת גזים אלה

מובילה להרעלה. קיימת סכנה לפציעה

קטלנית. לכן לעולם אל תשאיר את המנוע

פועל במקומות סגורים ללא אוורור מספיק.

ב האחוריכת טלפונית עסקית במושמער

כת הטלפוניתלמידע אודות תפעול המער

 עמוד«(ב האחורי, ראה העסקית במוש

.(635
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תכנות

תכנות הלחצנים

 עמוד«(ב ל“הערות בטיחות חשובות“שים ל
.(679

 אינו חלק,חוק לפתיחת שער החניה שלט ר

חוק האינטגראלי לפתיחת שערמהשלט ר

החניה.

לפני התכנות הראשוני, נקה את הזיכרון¿
חוק האינטגראלי לפתיחתשל השלט הר
 עמוד 681).«שער החניה (

 במתג ההצתה 2סובב את המפתח למצב¿
 עמוד 197).«(

 שעל עד לחץ על אחד הלחצנים ¿
חוק האינטגראלי לפתיחת שערהשלט הר

החניה, והחזק אותו לחוץ.

 תתחיללאחר זמן מה , נורית החיווי 
לדלוק בצבע צהוב.

,בעת התכנות הראשון של הלחצנים   
 נדלקת בצבע, נורית החיווי  או 

צהוב באופן מידי. אם הלחצן הנבחר כבר
 תידלקתוכנת בעבר, נורית החיווי 

בצבע צהוב רק לאחר  עשר שניות.

. נורית החיווי או , שחרר את לחצן ¿
 תהבהב בצבע צהוב.

סכז שירות של מרצדבמר£
®HomeLinkך הקו החם של רד£

באתר האינטרנט:£
 http://www.homelink.com

חוק לפתיחת שערכוון את השלט הר¿
 שעל עד  כלפי לחצנים  החניה 

חק של 5 עד 20המראה הפנימית, ממר
ס“מ.

חוק רש בין השלט רחק הנדהמר
כתחוק האינטגראלי תלוי במערוהשלט הר

רשו מספר ניסיונות.שער החניה. ייתכן שייד
בחון כל מיקום במשך 25 שניותעליך ל

לפחות, לפני שתנסה מיקום שונה.

,חוק בשלט הרש לחץ על לחצן ¿
והחזק אותו לחוץ עד שנורית החיווי 
תידלק בצבע ירוק. אם נורית החיווי 

נדלקת בצבע ירוק או מהבהבת , סימן
שתהליך התכנות עבר בהצלחה.

חוק שעל השלט ר שחרר את לחצן ¿
של שער החניה.

 מהבהבת בצבע אדום:אם נורית החיווי ¿
חזור על תהליך התכנות עבור הלחצן

המתאים  שעל המראה הפנימית. בעשותך
חוק חק בין השלט רכן, שנה את המר

ובין המראה הפנימית.

אם נורית החיווי מהבהבת בצבע ירוק  
כת שערלאחר תכנות מוצלח, סימן שמער

החניה משתמשת בקוד מתחלף. לאחר
חוקהתכנות עליך לסנכרן בין השלט הר

האינטגראלי שעל המראה הפנימית ובין
כת שער החניה.המקלט של מער

סנכרון הקוד המתחלף

 עמוד« (קרא את “הערות בטיחות חשובות“ 

(679

ב להימצא בטווח הפעולה של שערכב חייהר

כבךהחניה או של שער חיצוני אחר. וודא שר

ב התנועה שלם/חפץ אינם ניצבים בנתיואף אד

השער.

 במתג ההתנעה 2סובב את המפתח למצב¿

 עמוד 197).«(

לחץ על לחצן התכנות של השער (ראה¿

הוראות תפעול השער, למשל תחת

“תכנות שלטים נוספים“).
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ת שער החניהפתיחת או סגיר

חוק האינטגראלימיד לאחר התכנות, השלט ר

חוק של שערימלא את תפקידו של השלט הר

החניה. קרא גם את הוראות ההפעלה של

כת שער החניה.מער

 במתג ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

 שאותו תכנתאו  , לחץ על לחצן ¿

להפעלת שער החניה.

בוע: נוריתכת שער החניה עם קוד קמער

 תידלק בצבע ירוק.החיווי 

כת שער החניה עם קוד מתחלף:מער

 תהבהב בירוק.נורית החיווי 

ר אות כל עוד הלחצן לחוץ.ר ישדהמשד

השידור יופסק לאחר 10 שניות לכל היותר,

תתהבהב בצהוב. במיד ונורית החיווי 

.או   ,ך, לחץ שוב על לחצן הצור

מחיקת הזיכרון

 במתג ההצתה2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

.ו�  לחץ על לחצנים ¿

נורית החיווי תידלק בצבע צהוב.

 והחזק אותםו�  לחץ על לחצנים ¿

לחוצים, עד שנורית החיווי תשנה את

צבעה לירוק.

הקפד למחוק את הזיכרון של השלט

חוק האינטגראלי לפתיחת שער החניההר

כב.לפני שאתה מוכר את הר

בעיות בעת התכנות
אם אתה מתנסה בבעיות בעת תכנות השלט

חוק לפתיחת שער החניה המובנה במראהר
ברים הבאים:ב לדהפנימית, שים ל

חוקר של השלט רר המשדבדוק את תד£
ניתן למצוא אותו( לפתיחת שער ההחניה 

חוק).ך כלל בחלק האחורי של השלט ררבד

חוק לפתיחתהחלף את סוללות השלט הר£
. בכך תגדיל את האפשרותשער החניה 

,חוק לפתיחת שער החניה שהשלט ר
חוקיישלח אות חזק ומדויק לשלט ר

במראה הפנימית.האינטגראלי ש
חוקבעת התכנות אחוז את השלט ר£

 בזוויות מהלחצןלפתיחת שער החניה 
חקים שונים אותו אתה מתכנת. נסהובמר

חקים של 5 עד 30 ס“מ,זוויות שונות ממר
חקים שונים.או באותה זווית אך ממר

חוק אחר עבור אותו שעראם יש שלט ר£
בי התכנות גם עםיה, בצע את שלהחנ

השלט הנוסף. לפני שאתה מבצע את

האלה, וודא שהותקנו סוללותבים השל
חוק לפתיחת שער החניהחדשות בשלט ר

.

ריםחוקים המשדב כי ישנם שלטים רשים ל£
רק לפרק זמן מוגבל (נורית החיווי בשלט

על חוק כבית). לחץ שוב על לחצן הר
לפני שהשידור מסתיים. חוק השלט הר

ת פתיחתיישר את כבל האנטנה של יחיד£
שער החנייה. בכך תשפר את קליטת/שידור

האות.

ך כלל, עומדות כעת לרשותך 30רבד

ב הבא.ביצוע השלשניות ל

 או , לחץ על הלחצן המתוכנת ¿

חוק האינטגראלי לפתיחתשל השלט ר

שער החניה, עד שהשער ייסגר.
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ב לאחור.הזז את המוש¿

הנח את השטיחון בגומחתלהתקנה: ¿

הרגליים.

.בות אל תוך התוש לחץ את הפינים ¿

בותמשוך את השטיחון מהתושה: להסר¿

.

הסר את השטיחונים.¿

ה אזהר  

  שטיחונים

חפצים המונחים בגומחת הרגליים של הנהג

חב הפעולה של הדוושותעלולים לצמצם את מר

כבאו לחסום אותן, ובכך להפריע לתפעול הר

ולפגוע בבטיחותו. סכנת תאונה.

כב באופן בטוח,יש לאחסן את כל החפצים בר

כך שלא יוכלו להגיע אל גומחת הרגליים של

הנהג.

הקפד להניח את השטיחונים באופן בטוח כפי

חב הפעולהשמומלץ, כך שלא יצמצמו את מר

של הדוושות. אל תשתמש בשטיחונים רופפים,

ואל תניח מספר שטיחונים זה על גבי זה.

ביתפלקטימית ר  שמשה קד

בית מונעת התחממותפלקטיהזכוכית הר
מופרזת של תא הנוסעים. בנוסף, היא חוסמת

יגה הרץ.’קליטת גלי רדיו בטווח הג

על מנת שניתן יהיה להשתמש בציוד שמופעל
כת רישוםבאמצעות גלי רדיו, כמו למשל מער

שעל השמשה ה, האזורים בכביש אגר
מית חדירים לגלי רדיו. באזורים אלו ניתןהקד

להתקין מכשירים שנשלטים באמצעות גלי רדיו.
את האזורים הללו ניתן לראות באופן הטוב ביותר

כב, כך ניתןכאשר המביט בהם נמצא מחוץ לר
להבחין באור המוחזר מהשמשה.
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ת של ציפוי נגדהתקנה מאוחר

סנוור

ת של ציפוי נגד סנוור בצד הפנימיהתקנה מאוחר

של החלונות, עלולה להפריע לקליטת רדיו/

טלפון נייד  בעיקר כאשר הציפוי מוליך חשמל או

מצופה במתכת. מידע אודות ציפוי נגד סנוור, ניתן

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלהשיג בכל מר

כלמוביל.
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תא המנוע

 מכסה תא המנוע

ה אזהר  

ה אזהר  

  מידע שימושי

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד

כבך, שהיו זמיניםרטי והאופציונלי של רהסטנד

פסת הספר. ייתכנו הבדלים בהתאםבזמן הד

כבך אינו מצוידלארץ הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

בכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה ישימים

בטיחות.כות ולתפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע על מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

פתיחת מכסה תא המנוע

ה אזהר  

מכסה תא המנוע לא נעול עלול להיפתח במהלך
ה הראייה שלך. קיימת סכנתנסיעה ולחסום את שד

תאונה.

לעולם אל תבטל את נעילתו של מכסה תא המנוע
במהלך נסיעה.

תו של מכסה תא המנוע, הואבעת פתיחתו וסגיר
עשוי ליפול למצב סגור בפתאומיות. קיימת סכנת
פציעות לאנשים הנמצאים בטווח תנועתו של

מכסה תא המנוע.

פתח את מכסה תא המנוע וסגור אותו רק כאשר
אין אף אחד בטווח תנועתו.

אם אתה פותח את מכסה תא המנוע כאשר
ה או בעת שמתחוללתהמנוע מחומם יתר על המיד

ע עםבוא במגשריפה בתא המנוע, אתה עלול ל
גזים חמים או נוזלי שירות דולפים. קיימת סכנת

פציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני שאתה פותח את
מכסה תא המנוע. אם מתחוללת שריפה בתוך תא
המנוע, השאר את מכסה תא המנוע סגור והזעק

בוי אש.שירותי כי

תא המנוע מכיל חלקים נעים. חלקים מסוימים,
בויכגון מאוורר המצנן, ממשיכים לנוע לאחר כי

המנוע והם אף עשויים להתחיל לנוע שוב
בפתאומיות. קיימת סכנת פציעות.

אם עליך לגשת לתא המנוע:

הפסק את ההצתה£

ב לאזור החלקים הנעים (אזורלעולם אל תתקר£
בוב של מאוורר המצנן)הסי

בוש מהחלקים הנעיםחק פרטי להר£

ה אזהר  
כת הזרקת הדלק מופעלותכת ההצתה ומערמער

ביכיע במרבאמצעות מתח גבוה. לכן, אל תיג
כות האלה כדי לא להתחשמל. קיימת סכנתהמער

התחשמלות.

כתכת ההצתה או מערבי מערכיע ברלעולם אל תיג
הזרקת הדלק כאשר ההצתה מופעלת.

מכסה תא המנוע פעיל (הגנה על הולכי רגל)

עיקרון הפעלה

לאחר הפעלתו יש לאפס את מכסה תא המנוע

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהפעיל במר

כלמוביל בע“מ. לאחר מכן יהיה מכסה תא המנוע

זמין שוב, ותחודש ההגנה הנוספת על הולכי הרגל

שמספק מכסה תא המנוע הפעיל.

מכסה תא המנוע הפעיל זמין במדינות

בד.מסוימות בל

המכסה הפעיל עשוי להפחית את הסיכון לפגוע

בהולכי רגל בסוגי תאונות מסוימים.

מה של מכסה המנוע הפעיל מגדילה אתהר

בים קשיחים כגון המנוע.כיהמרווח לר

ם בכ�85הופעל, הוא יור אם המכסה הפעיל 

ב לצירים.בימ“מ בחלקו האחורי מס

באפשרותך לאפס בעצמך את מכסה תא

המנוע הפעיל אחרי הפעלתו. אם מכסה תא

המנוע הופעל, הגנת הולכי רגל עשויה להיות

מוגבלת.

ה אזהר  
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איפוס

ה אזהר   

חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים

כת הפליטה). קיימתבי מערכימאוד (מנוע, מצנן ור

סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.

עאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר ואל תיג

בחלקיו החמים.

ה אזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים

כת הפליטה). קיימתבי מערכימאוד (מנוע, מצנן ור

סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וג

בחלקים המתוארים להלן.

חקומית לא הורוודא שמגבי השמשה הקד

ת אתה עלול לגרום נזקמית. אחרמהשמשה הקד

מית או למכסה תא המנוע.למגבי השמשה הקד

פתיחת מכסה המנוע

כאשר מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה

מית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועותהקד

המגבים. קיימת סכנת פציעה.

וודא תמיד שהופסקה פעולה של מגבי השמשה

מית ושל ההצתה, לפני פתיחת מכסה המנוע.הקד

ך לתוך הרווח, משוך את ידיתהכנס את יד¿
ם את מכסה המנוע.מעלה והר התפס 

אם אתה מרים את מכסה המנוע ב� 40
ך, מכסה תא המנוע פתוחס“מ בער

ומוחזק במקומו באופן אוטומטי באמצעות
תומך מופעל גז.

ת מכסה המנועסגיר

הנמך את מכסה תא המנוע והנח לו ליפול¿
מגובה של כעשרים סנטימטרים.

ב.ב היטבדוק שמכסה תא המנוע השתל¿

אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,
ב. פתח אותו שוב וסגורב היטהוא לא השתל

ב יותר.אותו פעם נוספת בכוח מעט ר

מית לא פועלים.וודא שמגבי השמשה הקד¿

משוך את ידיתה שחרור של מכסה תא¿
.המנוע 

מכסה תא המנוע משוחרר.

פתח את מכסה תא המנוע.¿

) עד 45°ם את המכסה בזהירות (לכ�הר¿

לשילוב הצירים בנקישה.

סגור את מכסה תא המנוע.¿

ה אזהר  
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  מצנן

אל תכסה את המצנן. אל תשתמש בשטיחים

ברמיים, בכיסויי מגן נגד חרקים או בכל דתר

כתדומה. פעולה כזאת עשויה לגרום למער

גויים. החוקכים שכב להציג ערהאבחון של הר

כים מסוימים, ולכן עליהם להיותב לשמור ערמחיי

נכונים.

 שמן מנוע

הערות כלליות

ך עד  0.8 ליטרכב צורבהתאם לסגנון נהיגתך, הר
שמן לכל 1,000 קילומטרים. תצרוכת השמן

כב חדש או אם אתהעשויה להיות גבוהה יותר, בר
נוהג בתכיפות במהירויות מנוע גבוהות.

בהתאם למנוע, מדיד השמן עשוי להיות מותקן

במיקום שונה.

כאשר בודקים את מפלס השמן:

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר£

ב להיות כבוי למשך חמש דקות,המנוע חיי£

ת פעולה רגילה.אם המנוע פעל בטמפרטור

ת פעולהאם המנוע לא פעל בטמפרטור£

רגילה, לדוגמה אם המנוע הותנע רק לזמן

קצר: המתן 30 דקות לפני ביצוע פעולת

ה.המדיד

בדיקה של מפלס שמן המנוע באמצעות
מדיד שמן מנוע

האזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים

כת הפליטה.בי מערכימאוד, לדוגמה מנוע, מצנן ור

קיימת סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא

המנוע.

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וג

בחלקים המתוארים להלן.

 מחוץ לצינור מדידמשוך את מדיד השמן ¿

השמן.

.נגב את מדיד השמן ¿

 לתוך צינור מדידהכנס את מדיד השמן ¿

ה והוצא אותו שוב.השמן עד לעציר

MIN  מפלס השמן נכון אם הוא בין הסימון 

. (מקסימלי) MAX לסימון (מינימלי) 

 או MINאם מפלס השמן ירד לסימון ¿

 הוסף 1 ליטר שמן מנוע.מתחת,

הוספת שמן מנוע

  דוגמה 

האזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים

כת הפליטה.בי מערכימאוד, לדוגמה מנוע, מצנן ור

קיימת סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא

המנוע.

ע רקאפשר למנוע להתקרר, ככל האפשר, וג

בחלקים המתוארים להלן.

ה אזהר 
ע עם חלקי מנוע חמים,אם שמן מנוע בא במג

הוא עלול להידלק ואתה עלול להיכוות. אל תשפוך
שמן מנוע על חלקי מנוע חמים.

וודא ששמן מנוע לא יישפך על צוואר פתח

ב אתהמילוי. אפשר למנוע להתקרר ונקה היט

ע עם שמן המנוע לפניבאו במגחלקים ש

התנעת המנוע.
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דוגמה  

  נגד כיוון השעון והסרסובב את המכסה ¿

אותו.

רשת.הוסף את כמות השמן הנד¿

 על מדידMINאם מפלס השמן ירד עד לסימון 

השמן או מתחת לסימון זה, הוסף 1

ליטר  של שמן מנוע.

םירחא תוריש מוצרי 

בדיקת מפלס נוזל הקירור

ה אזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים

כת הפליטה). קיימתבי מערכימאוד (מנוע, מצנן ור

סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וג

בחלקים המתוארים להלן.

אל תוסיף יותר מדי שמן. אם מפלס השמן עולה
ם במדיד שמן מנוע, עלול להיגר.MAXמעל סימן 

נזק למנוע או לממיר הקטליטי. דאג לנקז את
ת.הכמות המיותר

כאשר אתה מוסיף שמן מנוע, היזהר ששמן לא
מה או במייישפך. אסור ששמן מנוע ייספג באד

בה.ביהתהום, מכיוון שהוא עלול לגרום נזק לס

השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן שאושרו
כת שירות. אתה יכול להשיגכב עם מערעבור כלי ר

רשימה של שמני מנוע ומסנני שמן, שנבחנו
ס בנץ עבור מוצריואושרו בהתאם למפרטי מרצד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדשירות, בכל מר
כלמוביל.

כתמים הבאים מזיקים למנוע או למערהגור
הפליטה:

שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא£
כת שירות.אושרו באופן ספציפי למער

החלפת שמן מנוע ומסנן שמן לאחר שחלף£
כתרש על ידי מערמועד ההחלפה, שנד

השירות.

שימוש בתוספי שמן מנוע.£

  על צוואר המילוי וסובבהנח את המכסה ¿
אותו בכיוון השעון.

וודא שהמכסה סגור בחוזקה במקומו.

בדוק את מפלס השמן שוב באמצעות מדיד¿

 עמוד 690).«(השמן 

 עמוד 761).«(למידע נוסף על שמן מנוע, ראה 

ה אזהר  
כת הקירור נמצאת תחת לחץ במיוחד כאשרמער

המנוע חם.  אתה עלול להיכוות מפליטת נוזל קירור
חם בעת פתיחת מכסה מיכל ההתפשטות. קיימת

סכנת פציעה.

לכן שחרר את המכסה מההברגה רק לאחר
כב משקפי מגןבש כפפות והרשהמנוע התקרר. ל

בעת פתיחת המכסה. סובב את המכסה כחצי
בוב על מנת לתת ללחץ להשתחרר.סי

בהביה למען איכות הס  הער 

ה.כב על קרקע ישרהחנה את הר¿

כבבדוק את מפלס נוזל הקירור רק אם הר
ה והמנוע התקרר.ניצב על קרקע ישר
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במתג2סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«ההצתה  (

או

ממהלחץ פעמיים על לחצן התנעה/הד¿
 עמוד 197).«(

ה של נוזלבדוק את תצוגת הטמפרטור¿
הקירור בלוח המחוונים.

בת להיות מתחתת נוזל הקירור חייטמפרטור
.C 70°ל� 

  במתג ההתנעה0סובב את המפתח למצב ¿
 עמוד 197).«(

או

ממה ממתגהוצא את לחצן ההתנעה/הד¿
 עמוד 197).«ההצתה (

בוב נגדחצי סי סובב לאט את המכסה ¿
כיוון השעון והנח ללחץ להשתחרר.

  נגד כיווןהמשך לסובב את המכסה ¿
השעון והסר אותו.

מת קו הסימון אם נוזל הקירור נמצא בר
נוזלבצוואר המילוי כאשר הוא קר, יש די

 של נוזלקירור במיכל ההתפשטות 
הקירור.

אם מפלס הנוזל נמצא כ�1.5 ס“מ מעל
 בצוואר המילוי במצב חם,קו הסימון 

.יש די נוזל קירור במיכל ההתפשטות 

ך, הוסף נוזל קירור אשר נבחןת הצורבמיד¿
ס בנץ.ואושר בידי מרצד

 למקומו וסובב אותוהחזר את המכסה ¿
בכיוון השעון עד סוף מהלכו.

 עמוד«למידע נוסף על נוזל הקירור, ראה (
.(763

מית/הוספת נוזלי שטיפה לשמשה הקד
לניקוי הפנסים הראשיים

ה אזהר  
מית הוא חומרנוזל השטיפה של השמשה הקד

בי מנוע חמים אוכיע עם רדליק. אם הוא בא במג
כת הפליטה, הוא עלול להתלקח.עם מער

קיימת סכנת שריפה ופציעות.

וודא שנוזל שטיפה לא נשפך בסמוך לצוואר
.המילוי של המיכל

ה אזהר  
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים

כת הפליטה). קיימתבי מערכימאוד (מנוע, מצנן ור

סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.

 כלפי משוך את המכסה לפתיחה:¿
מעלה בלשונית.

 על קצה צוואר המילויהנח מכסה ¿
בו במקום.ושל

בב.הוסף נוזל שטיפה מעור¿

על צוואר  לחץ את המכסה ה:לסגיר¿
ב.המילוי עד שיישתל

אם המפלס של נוזל הקירור יורד מתחת
למינימום של 1 ליטר, תופיע הודעה בתצוגה

ב�תכליתית המבקשת ממך  להוסיף את נוזלהר
 עמוד 353).«השטיפה (

למידע נוסף על נוזל שטיפה/נוגד קיפאון של
 עמוד 764).«מית, ראה (השמשה הקד

 מיידעתASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות 

בר מועד השירות הבא.אותך בד

ASSYST PLUS
תוריש הודעות 

ע רקאפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וג

בחלקים המתוארים להלן.
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ASSYST PLUS

  תצוגת הודעות שירות

הפעל את ההצתה.¿

  בגלגל ההגה כדיהשתמש בלחצן ¿

להציג את רשימת התפריטים.

תבחירבגלגל ההגה ל או  לחץ על ¿

 (שירות).Serviceתפריט 

 לאישור.לחץ על ¿

ת תפריטבחירל או  לחץ על ¿

. ואשר ב ASSYST PLUSמשנה 

ב�תכליתית תציג את מועדהתצוגה הר

השירות הבא.

  מידע אודות השירות

ASSYST PLUSאיפוס מחוון שירות 

 אופסASSYST PLUSאם מחוון מרווחי שירות 

כז שירותרותיו במרבשוגג, ניתן לתקן את הגד
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

תת השירות כפי שמתואר בחוברביצוע עבודדאג ל
ם בלאי מוגבר, ונזקת עלול להיגרהשירות. אחר

כב או למכלולים העיקריים שלו.לר

כז שירות מורשהבמוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, יאפסו את תצוגתמרצד

ת לאחר ביצוע עבודASSYST PLUSמרווחי שירות 

השירות הנחוצה.

תאתה יכול להשיג מידע נוסף, לדוגמה על עבוד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהשירות, ממר

כלמוביל בע“מ.

רישות שירות מיוחדותד

מועדי השירות הנקובים מבוססים על הפעלת
בצערש לכב בתנאים רגילים. ייתכן כי תידהר

כבך מופעלטיפולי שירות תכופים יותר אם ר
בים, לדוגמה:בתנאים קשים או בעומסים ר

בנהיגה עירונית רגילה המאופיינת בעצירות£
קצרות ותכופות.

כב משמש לנסיעות קצרות בעיקראם הר£

כים הרריות אורבנסיעות תכופות בד£
משובשות.

למידע על סוג השירות ומרווחי השירות (ראה

ת).ת שירות נפרדחובר

כז שירותאתה יכול להשיג מידע נוסף ממר

ס מטעם כלמוביל.מורשה מרצד

 אינהASSYST PLUSתצוגת מרווחי שירות 

מציגה שום מידע על מפלס שמן המנוע.

ראה את ההערות על שמן המנוע

 עמוד 690).«(

ב תכליתיתהודעת שירות מוצגת בתצוגה הר
למשך מספר שניות,  לדוגמה:

£Service A in... days
 בעוד .... ימים)A(טיפול השירות 

£Service A due
)A(הגיע מועד טיפול שירות 

£Service A overdue by ... days
 ... בימים)A(חלף מועד שירות 

כב, מוצגבהתאם לתנאי ההפעלה של הר
הזמן שנשאר עד מועד השירות הבא.

 מציין טיפולAהאות מציינת מהו השירות הבא. 
 מציין טיפול שירות גדול. מספר אוBשירות קטן. 

אות נוספים עשויים להיות מוצגים לאחר האות.

ת תחזוקה נוספת נחוצה,ה מציינת עבודהספר
בצעה. אם אתה מדווח על מידע התצוגהשיש ל

כז שירות שלהזה למוסך מוסמך, לדוגמה למר
ס בנץ מטעם כלמוביל, הם יכולים לדווחמרצד

לך מה תהיה עלות השירות הזה.

ב את אינו מחשASSYST PLUSמחוון שירות 
בהם המצבר היה מנותק.פרקי הזמן ש

תחזוקה בהתאם ללוח הזמנים לשירות:
רשום את מועד השירות הבא, לפני שאתה¿

מנתק את המצבר.
או

בהם המצבר היההפחת את פרקי הזמן ש¿
מנותק ממועדי השירות המוצגים בתצוגה

בור מחדש של המצבר.לאחר החי

ת הודעת שירות  הסתר

 בגלגל ההגה. או לחץ על ¿
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בהביה למען איכות הס   הער 

אם המנוע מופעל בהילוך סרק לפרקי זמן£
ארוכים לעתים קרובות.

במקרים המתוארים לעיל או בדומים, החלף
לעתים תכופות את מסנני האוויר, את שמן
המנוע ואת מסנני השמן. כמו כן, אם הופעל

כב, בדוק לעתים קרובות אתב על הרעומס ר
בל במוסך מוסמךהצמיגים. מידע נוסף ניתן לק

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדאו במר
כלומביל בע“מ.

נהיגה בחו“ל

ס בנץכזי שירות של מרצדחבה של מרהרשת הר
זמינה גם במדינות אחרות. את מספרי הטלפון
הנוכחיים של שירות הקו החם לשימוש בחו“ל,

ס בנץ שירות 24ניתן למצוא בפרק ”מרצד
ת השירות.שעות“ בחובר

כבך אל תשתמש באף אחדניקוי רבעת 

מהמוצרים הבאים:

בשות, גסות או קשות.מטליות י£

חומרי ניקוי שוחקים.£

ממיסים.£

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים.£

אל תשפשף.

ע במשטחים או בציפויי הגנה בחפציםאל תיג
ת אתהח. אחרבעת או מגרד קרקשיחים כגון ט

עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח ולציפוי

ההגנה.

כב לפרקי זמן ארוכים מיד לאחראל תחנה את הר

ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים בחומר
לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים עלולים

פידותת בדיסקות וברלגרום לקורוזיה מוגבר
בה זו, עליך לנהוג מספר דקותהבלמים. מסי

כבטיפוח הר

 הערות אודות הטיפול

השלך אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי
בה.בילס

הבלימה מחממת את דיסקותלאחר הניקוי.
בשת אותן. רקפידות הבלמים, ובאופן זה מייור

כב.לאחר מכן ניתן להחנות את הר

ת איכותוכבך הוא תנאי לשמירדיר ברטיפול ס
לטווח ארוך.

השתמש במוצרי טיפוח וחומרי ניקוי המומלצים
ס בנץ.ומאושרים על ידי מרצד

ניקוי משטחי הצבעכב ו שטיפת הר

כבמתקן אוטומטי לשטיפת כלי ר

ה אזהר  
כב.יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הר

קיימת סכנת תאונה.

בה,כב נהג בזהירות רבה זו לאחר שטיפת הרמסי

בשו הבלמים.עד שיתיי

 או דיסטרוניק פלוס מופעלים,HOLDאם תפקוד 

כב נבלם באופן אוטומטי במצבים מסוימים.הר

כב, הפסק את פעולת תפקודלכן למניעת נזק לר

HOLDודיסטרוניק פלוס, במצבים הבאים או 

דומים:

כבת הרבעת גריר£

כבבעת שטיפת הר£

 וודא כי:

מי המחליק סגוריםחלונות הצד והגג הפנור£
לחלוטין.

הופסקה פעולת האוורור/החימום.£
 לחוץ).OFF(לחצן 

.0בע למצב מית נקמתג מגבי השמשה הקד£

כב.ם נזק לרעלול להיגרת אחר
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טיפוח

שטיפה ידנית

כבבמדינות מסוימות שטיפה ידנית של הר
ת רק במפרצי שטיפה, אשר הוקצו במיוחדמותר

רישות החוק בכל מדינהה זו. ציית לדלמטר
ומדינה.

אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את¿
כב מתחת לקרני שמש ישירות.הר

ממה:הפעלה באמצעות לחצן התנעה/ד

וודא שההצתה מופעלת.¿

כב נייח.וודא שהר¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
לחוצה.

.Pב את מצב החניה של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

ממה ממתגהוצא את הלחצן התנעה/הד¿
 עמוד 197).«ההצתה (

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.¿

הפעל את ההצתה.¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה¿
במצב זה.

.Nב מצב של¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה האלקטרוני אם¿
צריך

הפסק את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

כב במתקן אוטומטיניתן לשטוף את הר
כב.בלת הרכב החל מקלשטיפת כלי ר

כב בשטיפהכב מלוכלך, שטוף את הראם הר
כב במתקן אוטומטימקדימה לפני ניקוי הר

כב.לשטיפת כלי ר

לאחר השימוש במתקן האוטומטי לשטיפת כלי
מיתכב, נגב את השעווה מהשמשה הקדר

ומלהבי המגבים. באופן זה תמנע  סימני מריחות
מיםעל השמשה ותפחית את רעשי הניגוב הנגר

מית.במשקעים על השמשה הקד

כב עםבמתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי ר

בת ההילוכים האוטומטיתה, וודא שתימנגנון גריר
כבם נזק לרת עלול להיגר. אחרNבת במצב משול

בת במצב אחר.בת ההילוכים משולאם תי

הפעלה באמצעות המפתח:£
אל תוציא את המפתח ממתג ההצתה. אל
תפתח את דלת הנהג בעוד שהמנוע דומם

או במהירויות נמוכות מאוד. אם כן, אם
בת, תיR או Dבורר ההילוכים נמצא במצב 

Pההילוכים האוטומטית תעבור למצב 

באופן אוטומטי ותחסום את הגלגלים.

ממה:הפעלה באמצעות לחצן התנעה/הד£
אל תפתח את דלת הנהג בעוד שהמנוע
דומם או במהירויות נמוכות מאוד. אם כן,

,R או Dאם בורר ההילוכים נמצא במצב 
בת ההילוכים האוטומטית תעבור למצבתי
P.באופן אוטומטי ותחסום את הגלגלים 

בתהקפד על ההוראות הבאות כדי להבטיח שתי
:Nההילוכים האוטומטית תישאר במצב 

הפעלה באמצעות המפתח:

וודא שההצתה מופעלת.¿

כב נייח.וודא שהר¿

לחץ והחזק את דוושת הבלמים.¿

.Nבת ההילוכים למצב העבר את תי¿

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה האלקטרוני, אם¿
צריך.

הפסק את ההצתה והשאר את המפתח¿
במתג ההתנעה.

אם המפתח נמצא באזור הגילוי האחורי של

KEYLESS-GO,המצבים הבאים לדוגמה , 

יכולים לגרום לפתיחה לא מכוונת של דלת תא

המטען:

כבשימוש במתקן לשטיפת ר£

שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה£

חק שלוודא שהמפתח נמצא לפחות במר

כב. מהר’2 מ
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ה אזהר  

ך.השתמש בספוג ר¿

השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי¿
ס בנץ.כב המאושר על ידי מרצדר

כב באמצעות צינורשטוף באופן יסודי את הר¿
ם סילון עדין.בעל זר

ם הסילון ישירות לפתחיאל תכוון את זר¿
האוורור.

השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף ¿
את הספוג פעמים תכופות.

בש אותוכב ביסודיות ויישטוף את הר¿
במטלית מעור צבי.

בש עלאל תאפשר לחומר הניקוי להתיי¿
משטחי הצבע.

ף, הסר אתכב בחורכאשר אתה משתמש בר
כל המשקעים של מלח הכבישים בזהירות

ם האפשרי.ובהקד

סמיסילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים (מכרם זר
ה שלאלכלוך)  עלול לגרום נזק לצמיגים ולשלד

ניתן להבחין בו מבחוץ. ייתכנו תקלות בלתי צפויות
ך זו. קיימת סכנת תאונה.רבים שניזוקו בדכיבר

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי
כבך. החלף מידסילון מעוגלים כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.בי השלדכיאת הצמיגים או את ר

חק של 30 ס“מ לפחות ביןתמיד שמור על מר

כב למתז של מכשיר הניקוי. מידע לגביהר

בל מיצרן המכשיר.חק הנכון ניתן לקהמר

הזז את מתז מכשיר הניקוי בלחץ גבוה, כאשר
כב.אתה מנקה בו את הר

אל תכוון אותו ישירות לחלקים הבאים:
צמיגים£
בורים וכד‘.מרווחי הדלתות, מרווחי גג, חי£
בים חשמלייםכיר£
מצבר£
מחברים£
פנסים£

אטמים£
חלקי גימור£
חריצי אוורור£

בים חשמליים שניזוקו, עלוליםכיאטמים או ר
לגרום לתקלות או לדליפות.

אם המפתח נמצא באזור הגילוי האחורי

 , המצבים הבאיםKEYLESS-GOשל 

לדוגמה, יכולים לגרום לפתיחה לא מכוונת

של דלת תא המטען:

כבשימוש במתקן לשטיפת ר£

שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה£

חק שלוודא שהמפתח נמצא לפחות המר

כב. מהר’2 מ

ניקוי משטחי הצבע

ביק:אל תד

בקותמד£

סרטים£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים על משטחי£
הצבע.

ת אתה עלול לגרום נזק לצבע.אחר

לא ניתן תמיד לתקן שריטות, שאריות חומרים

ה ונשקעו מחלודמשתכים, אזורים שנפג

ב טיפול לא נאות. במקרים אלהם עקשנגר

כז שירותפנה למוסך מוסמך, לדוגמה למר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

הסר לכלוך מיד מכל מקום אפשרי, תוך¿
הימנעות משפשוף חזק מדי.

תה שאריות חרקים בחומר להסרהשר¿
חרקים ושטוף את האזורים המטופלים אותם

לאחר מכן.

ב לשלשת ציפורים במים ושטוף אתהרט¿

האזורים המטופלים לאחר מכן.

ף עצים,הסר נוזל קירור, נוזל בלמים, שר¿
שמנים, דלקים וגריז בשפשוף עדין של
מטלית ספוגה בנפט או בנוזל מילוי למציתים.

ת כתמי זפת.השתמש במסיר זפת להסר¿

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה
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ניקוי הגלגלים

ל תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים לניקויא
גלגלים, כדי להסיר אבק בלמים. השימוש בהם

בי הבלמים.כיברגי הגלגלים ולרעלול לגרום נזק ל

כב  ניקוי חלקי הר

ניקוי חלונות

ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבימנקה את השמשה הקד
המגבים, אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.

ת שעווה.יר סיליקון להסרהשתמש במס¿

טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט

כב או את גלגלילעולם אל תלטש את הר
הסגסוגת הקלה. הליטוש יגרום למשטחי הצבע

להבריק.

פעולות הבאות עשויות לגרום לצבע להבריק,

ולגרום לו לאבד את אפקט המט שלו:

שפשוף נמרץ בחומרים שאינם£

מתאימים.

שימוש מרובה במתקנים אוטומטיים£

כב.לשטיפת כלי ר

כב תחת קרני שמש ישירות.שטיפת הר£

לעולם אל תשתמש בחומר לניקוי צבע, במוצרי
ליטוש והברקה או במשמרי ברק לדוגמה. מוצרים

אלה מתאימים רק למשטחי צבע מבריקים.
כב עם גימור מט יגרוםהשימוש בהם בכלי ר

לנזקים משמעותיים לצבע (אזורים מבריקים,
מוכתמים).

בצע תמיד את תיקוני צבע במוסך מוסמך,

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדלדוגמה במר

כלמוביל בע“מ.

אל תשתמש בתוכניות שטיפה עם טיפול בשעווה

בות שהן.חמה בשום נסי

ב להוראותכבך גימור צבע מט, שים לאם לר
הבאות, כדי להימנע מנזק למשטחי הצבע הנובע

מטיפול לא נכון.

הוראות אלה חלות גם על גלגלי סגסוגת קלה
.עם גימור צבע מט

ך, שמפוכב ביד בספוג רעדיף לשטוף את הר

בה מים.כב והרלר

כב ממגווןהשתמש רק במסיר חרקים ושמפו לר
ס בנץ.מוצרי הטיפוח של מרצד

כב לפרקי זמן ארוכים לאחראל תחנה את הר
ניקויו, בפרט לאחר שניקית את הגלגלים  בחומר
לניקוי גלגלים. חומרי ניקוי לגלגלים עלולים לגרום

פידות/ת בדיסקות הבלמים, וברלקורוזיה מוגבר
בה זו,פידות הממוסמרות של הבלמים. מסיהר

עליך לנהוג מספר דקות לאחר הניקוי. הבלימה
פידותמחממת את דיסקות הבלמים ואת ר

שת אותן. ורק אז ניתןבהבלמים, ובאופן זה מיי

כב.להחנות את הר

בשות, מוצרי ניקויאל תשתמש במטליות י
מחככים, ממיסים או חומרי ניקוי המכילים

ממיסים, לניקוי הצד הפנימי של החלונות.
אל תשתמש בחפצים קשיחים לניקוי הצד

ח אוהפנימי של החלונות, לדוגמה מגרד קר
ת קיים סיכון לגרימת נזק לחלון.בעת. אחרט

 נקה את תעלות ניקוז המים של השמשה
דירים.מית ושל החלון האחורי במרווחי זמן סהקד

ת או אבקנים,משקעים כגון עלים, עלי כותר
בות מסוימות למנוע מהמיםעלולים בנסי

להתנקז. מים לא מנוקזים עשויים לגרום לקורוזיה
בים אלקטרוניים.כיונזק לר

נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית¿
לחה ובחומר ניקוי מומלץ ומאושר על ידי

ס בנץ.מרצד

ניקוי להבי המגבים

ה אזהר  
מית מופעלים כאשר אתהאם מגבי השמשה הקד

מית או את להבימנקה את השמשה הקד
המגבים, אתה עלול להילכד. קיימת סכנת פציעות.

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
מית או ניקוי להבילפני שטיפת השמשה הקד

המגבים.
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כב. מידע לגביבין הרלפחות בין מתז המכשיר ל

בל מיצרן המכשיר.חק נכון ניתן לקמר

םת עלול להיגר אל תמשוך את להב המגב. אחר

נזק ללהב המגב.

בה מדי אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות ר

ם נזקת ייגרואל תשפשף אותם חזק מדי, אחר

פיט ויישמע רעש במהלך הניגוב.לציפוי הגר

ה שלהב את זרוע המגב בעת החזר החזק היט

מית עלולה להינזק עםלמקום. השמשה הקד

ע בה בפתאומיות.זרוע המגב תפג

חק את זרועות המגבים מהשמשההר¿

מית.הקד

נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית¿

לחה.

החזר את זרועות המגבים של לשמשה¿

מית, לפני הפעלת ההצתה.הקד

ניקוי פנסים חיצוניים

שתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי ה
מתאימים לעדשות פלסטיק. חומרי ניקוי או בדי
ניקוי שאינם מתאימים עלולים לשרוט ולגרום
נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים החיצוניים.

קה את עדשות הפלסטיק של הפנסיםנ¿
החיצוניים בספוג לח וחומר ניקוי עדין,

ס בנץ אוכב של מרצדלדוגמה שמפו ר
מטליות ניקוי .

ניקוי פנסי איתות במראות החיצוניות

השתמש רק בחומרי ניקוי ובבדי ניקוי המתאימים
לניקוי עדשות פלסטיק. חומרי ניקוי ובדי ניקוי
שאינם מתאימים עלולים לשרוט או לגרום נזק
לעדשות הפלסטיק של מאותתי הפנייה במראות

החיצוניות.

נקה את עדשות הפלסטיק של פנסי  איתות¿

במראות החיצוניות בספוג לח בחומר ניקוי

כב או בדי ניקויעדין, לדוגמה שמפו לניקוי ר

ס בנץ.של מרצד

ניקוי החיישנים

אם אתה מנקה את החיישנים במכשיר קיטור,

חק של 30 ס“מוודא שאתה שומר על מר

כות הנהיגהשל מער נקה את החיישנים  ¿

ך.כב ובד רבמים, בשמפו לר

ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור

אל תנקה את עדשת המצלמה נסיעה לאחור ואת

בה במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.ביהאזור מס

כב נייח ושהמפתח נמצא במצבוודא שהר¿

 במתג ההצתה.2

לפתיחת המכסה של מצלמת הנסיעה¿

COMAND Onlineכת  כאשר מערלאחור:

כב: לחץ עלמופעלת, קרא לתפריט הר

.הלחצן 
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כדי לעבור לסרגל תפריטים: החלק את¿
.הבקר 

כת)רות מער (הגדSystem settingsבחר ¿
בוב הבקר ולחיצה עליו.באמצעות סי

 (מצלמת נסיעהReversing cameraבחר ¿
לאחור) סובב את הבקר ולחץ עליו.

 (פתח מכסהOpen camera coverבחר ¿
המצלמה) ולחץ על הבקר.

המכסה של מצלמת נסיעה לאחור נפתח.

השתמש במים נקייםלניקוי המצלמה: ¿
.כה לניקוי עדשת המצלמה ובמטלית ר

360°     ניקוי מצלמת

 ואת האזור360°אל תנקה את עדשת המצלמת 

בה במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.בימס

כב נייח ושהמפתח נמצא במצבוודא שהר¿
 במתג ההתנעה.2

:°360360360360360 לפתיחת המכסה של מצלמת¿
 מופעלת,COMAND Onlineכת כאשר מער

כב.לקריאת תפריט הר לחץ על הלחצן 

כדי לעבור לסרגל תפריטים: החלק את¿
.הבקר 

כת)רות מער (הגדSystem settingsבחר ¿
בוב הבקר ולחיצה עליו.באמצעות סי

: סובב את הבקר360camera 360 360 360 360 °ת בחירל¿
ולחץ עליו.

 (פתח מכסהOpen camera coverבחר ¿
המצלמה) סובב את הבקר ולחץ עליו.

360 נפתח.°המכסה של מצלמת ה�  

השתמש במים: °360360360360360לניקוי המצלמה ¿
כה לניקוי עדשת המצלמהנקיים ובמטלית ר

.

אם אתה נוהג במהירות שמעל 30 קמ“ש

או0 או שהמפתח במתג ההצתה במצב 

360 נסגר°, הכיסוי של מצלמה 1

אוטומטית.

ניקוי צינורות הפליטה

ל תנקה את צינורות הפליטה בחומרי ניקוי עלא

בסיס חומצה כגון חומרי ניקוי לגלגלים.

בתייםבימי שיתוך סלכלוך בשילוב עם חצץ וגור
ה על פניעלולים לגרום להיווצרות של כתמי חלוד

השטח.

בטיח אתדיר בצינורות הפליטה יטיפול באופן ס
ת הברק המקורי שלהם במיוחד לאחרהחזר

ף.שטיפה ובתקופת החור

לניקוי צינורות הפליטה השתמש בחומר¿
ס בנץ.ניקוי שנבדק ומאושר על  ידי מרצד

ת גרורניקוי התקן גריר

בהביה למען איכות הס  הער 
סלק בדים שהוכתמו בשמן וגריז באופן אחראי

בה.בילס

ה במכשיר קיטור. אלאל תנקה את תפוח הגריר
תשתמש בממיסים.

ב להוראות הטיפול המסופקות בידי יצרןשים ל
הגרור.

ה אם הוא התלכלךיש לנקות את תפוח הגריר
ה.או התכסה בחלוד

ה.ת מברשת פלדה, לדוגמה בעזרהסר חלוד¿

ביםת בד שאינו מותיר סיהסר לכלוך בעזר¿

או מברשת.

לאחר הניקוי שמן או גרז מעט את תפוח¿

ה.הגריר
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ניקוי מסך התצוגה

אין לנקות בחומרים הבאים:

מדלל המכיל אלכוהול או בנזן£

חומרי ניקוי משתכים£

חומרי ניקוי לשימוש ביתי£

השימוש במוצרים הנ“ל עלול להזיק למסך. אל

תתפעיל לחץ על משטח המסך בעת ניקויו. אחר

ם לו נזק בלתי הפיך.עלול להיגר

לפני ניקוי המסך, וודא שהוא כבוי וקר.¿

ת מטליתנקה את משטח המסך בעזר¿

.TFT/LCDבר וחומר ניקוי למסכי מיקרופי

ברת  מטלית מיקרופיבש את המסך בעזריי¿

בשה.י

ניקוי של סייען ראיית יום ולילה

ניקוי המצלמה שמאחורי השמשה

מיתהקד

ךלעולם אל תנקה את עדשות המצלמה. בעוד

כות הנהיגהה הראייה של מערמנקה את שד

סס את החומר לניקוי זכוכיתוודא כי אינך מר

על עדשת המצלמה. אם עדשת המצלמה

כזהתלכלכה, פנה למוסך מוסמך כגון מר

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מרצד

כב פועל נכון.ה של הרבדוק שהתקן הגריר¿

הה והתקן הגרירבצע תחזוקת תפוח הגרירניתן ל

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדשל הגרור במר

כלמוביל בע“מ.

קפל את מכסה המצלמה באמצעות¿
.במכסה השקע ש

כב כדי לנגב אתהשתמש במטלית ר¿
מית באזור שלפני המצלמההשמשה הקד

.

ניקוי המצלמה בסורג המצנן

 מתנקה במרווחי זמןעדשת המצלמה 
כתבות ההפעלה של מערדירים בעקס

מית.השטיפה של השמשה הקד

כב כדיהשתמש במים נקיים ובמטלית ר¿
לנקות את עדשת המצלמה 
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ביק את הפריטים הבאים על משטחי אל תד

פלסטיק:

בקותמד£

סרטים£

מטהרי אוויר או פריטים דומים£

ת אתה עלול לגרום נזק למשטח פלסטיק.אחר

אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה, דוחי חרקים או
ע עם דיפון פלסטיק כדיבוא במגמסנן קרינה, ל

לשמר את מראהו האיכותי.

נגב את דיפון הפלסטיק במטלית לחה¿
בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿
ס בנץ.כב המומלצים על ידי מרצדלר

המשטח עשוי לשנות את צבעו באופן זמני.
בש שוב.המתן עד שיתיי

ניקוי גלגל ההגה וידית ההילוכים או בורר

ההילוכים

ת מטלית לחה אונגב ביסודיות בעזר¿

השתמש בחומרי ניקוי לעור שהומלצו ואושרו

ס בנץ.על ידי מרצד

ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון

אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים כגון

ת זפת, חומרי ניקוי לגלגלים, חומריחומרים להסר

ם נזק למשטחים.ת ייגרליטוש או שעווה. אחר

נגב את דיפון העץ ופסי הדיפון במטלית¿

בים, לדוגמה מטליתה סישאינה מותיר

בר.מיקרופי

 השתמש במוצרי טיפוח וניקוילכלוך כבד:¿

ס בנץ.כב המומלצים על ידי מרצדלר

ביםניקוי כיסויי המוש

הערות כלליות

בעי,בר לניקוי עור טאל תשתמש בבד מיקרופי

ה. שימוש תכוףעור מלאכותי וכיסויי אלקנטר

בר עשוי לגרום נזק לכיסויים.בבד מיקרופיי

ה על איכותדיר חיוני לשמירב כי טיפוח סשים ל

ך זמן.הכיסויים לאור

בעיבים מעור טכיסויי מוש

בעית של העור, מלאכדי לשמור על החזות הט

אחר הוראות ניקוי הבאות:

נקה כיסויים מעור אמיתי בזהירות במטלית לחה£

בשה.בש אותם במטלית יולאחר מכן יי

ת הוא עשויוודא שהעור אינו ספוג במים, אחר£

דק.להתקשות ולהיס

השתמש במוצרי טיפוח שנבדקו ואושרו על�ידי£

ס בנץ. ניתן להשיג את המוצרים האלהמרצד

ס מטעם כלמובילכזי שירות מורשה מרצדבמר

בע“מ.

בעי.עור הוא חומר ט

בעיים כגון:הוא מציג תכונות של פני שטח ט

הבדל במרקם£

סימני מתיחה£

הבדלים קלים בצבע£

אלה תכונות של עור ולא פגם בחומר.

ה אזהר  
מוצרי ניקוי וטיפוח המכילים ממיסים עשויים לגרום

נזק למשטחים בתא הנהג. כתוצאה מכך חלקי

בר ולהיזרק בעת פתיחתןפלסטיק עלולים להיש

של כריות האוויר. קיימת סכנת פציעות.

אל תשתמש במוצרי ניקוי וטיפוח המכילים

ממיסים בתא הנהג.

ניקוי דיפון פלסטיק
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בים מחומרים אחריםכיסויי מוש

מלא אחר ההוראות הבאות בזמן הניקוי:

נקה עור מלאכותי במטלית לחה ותמיסה£

המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה,

לדוגמה).

בר ותמיסהנקה כיסויי בד במטלית מיקרופיי£

המכילה 1% של חומר ניקוי (נוזל שטיפה). שפשף

ב כדי לאבזהירות ותמיד נגב את כל המוש

בלהשאיר סימנים. לאחר מכן אפשר למוש

בש. התוצאות תלויות בסוג הלכלוך ובפרקלהתיי

הזמן שלא נוקה.

ת מטלית לחה. נגבה בעזראלקנטר נקה כיסויי£

ב כדי לא להשאיר סימנים.את כל המוש

ניקוי חגורות בטיחות

ה אזהר  
בנה או צביעה עלולות להחליש חגורותהל

בטיחות באופן משמעותי. כתוצאה מכך הן

עשויות להיקרע ולא לפעול בזמן תאונה. קיימת

ת של פציעות, אולי אפילו קטלניות.סכנה מוגבר

בין או תצבע חגורות בטיחות.לעולם אל תל

אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי ניקוי

בש את חגורות הבטיחותכימיים. אל תיי

או בחשיפתן לקרני C° 80בטמפרטורות מעל 

שמש ישירות.

השתמש במים נקיים ופושרים ובתמיסת¿

בון.ס

ניקוי ריפוד הגג והשטיחים 

 אם הוא מלוכלך מאוד, השתמשריפוד הגג:¿

בש.כה או בשמפו יבמברשת ר

השתמש בחומרי ניקוי לשטיחים :שטיחים¿

סואריגים  המומלצים ומאושרים על ידי מרצד

בנץ.
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היכן אמצא...?

ההוצאה/החלפה של משולש האזהר

היכן אמצא...?

ה משולש אזהר

פתח את דלת תא המטען.להוצאה: ¿

 בכיוון החץלחץ את מחזיק המשולש ¿

והוצא את ם את התפס ופתח. הר

.ה משולש האזהר

 הכנס את משולשה למקום:להחזר¿

.לתוך מחזיק  ה האזהר

חוף אותוה ודסגור את מחזיק משולש האזהר¿

כלפי מעלה כדי לאבטחו.

ההצבת משולש האזהר

פתח את דלת תא המטען.¿

. Velcro רצועותפתח את ¿

.ה הראשונה כת העזרהוצא את ער¿

הכת העזר בדוק את תאריך התפוגה של ער

הראשונה לפחות פעם אחת בשנה . החלף

ך, והשלם פריטיםת הצוראת תכולתה במיד

חסרים.

ה ראשונהכת עזרער  

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

 החוצה ולצדדים.קפל את הרגליים ¿

 כלפימשוך את מחזירי האור הצדדיים ¿

מעלה כדי ליצור את המשולש. נעל אותם

.בחלק העליון בתפס הלחיצה 

מאוחסנת ברשת מטען ה הראשונה כת העזרער

מאוחסנת בפנל  בצד הימני של בתא המטען

.Velcro ומאובטחת עם רצועות 
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היכן אמצא...?

בוי ממוקם בתא האחסון שמתחתמטף הכי

ב הנהג.למוש

 כלפי מעלה וקפלמשוך את הידית ¿
.קדימה את המכסה 

.בוי האשהוצא את מטף כי¿

בוי האש לאחרדאג למלא מחדש את מטף כי
כל שימוש, ובדוק אותו מדי שנה או שנתיים.

ה חירום.ת הוא עלול לא לתפקד במקראחר

רישות החוק במדינה בה נעשהב לדשים ל
השימוש בו.

בוי אש  מטף כי

כבכת כלי הרער

 הערות כלליות

ה נמצאת בתא האחסון שמתחתלולאת הגריר

לרצפת תא המטען.

למעט דגמים מסוימים למדינות מסוימות,
כת כליםכב אינם מצוידים בערכלי ר

כת כליםכב מצויד בערלהחלפת גלגל. אם הר
להחלפת גלגל, היא תימצא בתא האחסון

כב עםשמתחת לרצפת תא המטען. בכלי ר
כת כלים להחלפת גלגלמנועי דיזל, ער

נמצאת בתיק כלים בתא המטען. מספר
כב. למידעכלים להחלפת גלגל ייחודיים לר

נוסף על כלים הנחוצים ומאושרים להחלפת
כז שירותכבך, צור קשר עם מרגלגל בר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

חיים להחלפת גלגל יכולים לכלול,כלים הכר
לדוגמה:

מגבה£
ת גלגליםד לעצירס£
מפתח אומים£
מפתח גביע£
כוזפין מר£

 (לתיקון נקר)TIREFITכת ער

בוק המכיל חומר איטוםבק

חס לניפוח צמיגמד

הלולאת גריר

פתח את דלת תא המטען.¿

 עמוד«(ם את רצפת תא המטען הר¿

.(665

 עמוד«(כת לתיקון צמיג לשימוש בער¿

.(707

בוק המכיל חומר איטוםבק

כוזפין מר

גלגל חלופי חירום כב עם כלי ר

כבשמור על תא האחסון סגור בעת שהר
ת הוא עלול להיפתח.בתנועה, אחר
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צמיג נקור

כב הכנת הר

כבך עשוי להיות מצויד עם:ר

 עמוד«(MOExtended צמיגי אל�תקר £
.(706

כב עםכב אינה נחוצה בכלי רהכנת הר
).צמיגי אל�תקר (MOExtendedצמיגי 

דומע «(  )TIREFIT( רקנ ןוקית תכרע£
705(.

«( גלגל חלופי (רק במדינות מסוימות) £

.)751 דומע

 עמוד 735).«(למידע עבור התקנת גלגלי 

חק מהתנועה, עלכבך הרעצור את ר¿
בה ולא חלקה ככל האפשר.קרקע יצי

ת מצוקה.הפעל את פנסי אזהר¿

 עמוד«(רות רדכב כנגד הידאבטח את הר¿

.(218

צמיג נקור  

מיים לפנים, אםיישר את הגלגלים הקד¿
אפשר.

דומם את המנוע.¿

פתח את דלת הנהג.¿

,0כב נמצאת במצב אלקטרוניקת הר

ת המפתח.כמו בהסר

 ממתגStart/stopהוצא את מפתח ¿

 עמוד 197).« (ההתנעה

או, אם המפתח בתוך מתג ההתנעה:

כב. וודאבים לצאת מהרכל הנוסעים חיי¿
שאין הם מסתכנים כאשר הם עושים זאת.

וודא שאף אחד אינו נמצא סמוך לאזור¿
םהסכנה, בעת החלפת הגלגל. כל אד

בשאינו מסייע ישירות בהחלפת הגלגל, חיי
לעמוד, לדוגמה, מאחורי מעקה הבטיחות.

ב לתנאי התנועה כאשר שים לכב.צא מהר¿

אתה עושה זאת.

סגור את דלת הנהג.¿

 עמוד 704)«ה (הצב את משולש האזהר¿
רישות החוק.ב לדחק מתאים. שים לבמר

MOExtended צמיגי אל�תקר

הערות כלליות

 מאפשריםמיגי אל�תקר)(צ MOExtended צמיגי 

בוד מלאכבך להמשיך בנסיעה גם לאחר אילר

של לחץ האוויר באחד הגלגלים או יותר.

MOExtendedניתן לזהות צמיגי אל�תקר 

באמצעות סימון מיוחד המופיע על דופן הצמיג.

הסימן נמצא ליד ציון הגודל, העומס והמהירות

של הצמיג.

,MOExtended רקת�לא יגימצב שמתשהל ןתינ
בוד לחץה של איכת האזהררק יחד עם מער

אוויר בצמיגים.

תומך מגבה

ה מתקפלד עצירס

מפתח אומי גלגל

מגבה

מפתח גביע

חס ניפוח צמיגמד

הלולאת גריר

כת הכלים להחלפת גלגל נמצאת במגש בתאער

האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.

כת כלים להחלפתכב עם מנועי דיזל, ערבכלי ר

גלגל נמצאת בתיק כלים בתא המטען. תיק

הכלים מאובטח לרצפת תא המטען באמצעות

ה וולקרו.רצועות הצמד

פתח את דלת תא המטען.¿

 עמוד«(ם את רצפת המטען מעלה הר¿
�665) או הוצא את התיק מרצועות ה

Velcro.
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צמיג נקור

בוד לחץ אווירה של איאם הודעת האזהר

ב�תכליתית:בצמיגים מופיעה בתצוגה הר

 עמוד«(פעל לפי ההנחיות בלוח התצוגה £

(348.

ם לצמיג.בדוק את הנזק שנגר£

ב להערותאם אתה ממשיך לנהוג, שים ל£

הבאות.

כבבי המותר הוא �80 ק“מ אם הרחק המרהמר

כב עמוסעמוס חלקית או כ�30 ק“מ אם הר

במלואו.

חק הנהיגה האפשריכב, מרבנוסף על עומס הר

תלוי:

במהירות£

בתנאי כביש£

ה החיצוניתבטמפרטור£

ב תנאיחק הנסיעה האפשרי יכול לקטון עקמר

נהיגה/תמרונים קיצוניים. כמו כן, סגנון נהיגה

חק הזה.מתון יכול להגדיל את המר

בו ניתן לנהוג בהפעלת חירוםבי שהטווח המר
בודה על איבה הודעת האזהרע שנמדד מהרג

ב�תכליתית.לחץ אוויר מופיעה בתצוגה הר

בית של 80 קמ“ש.אסור לחרוג מהמהירות המר

בעת החלפת צמיג אחד או כל הגלגלים, ודא
שאתה משתמש רק ב:

כבךמידות הצמיג המופיעות במפרט של ר£

”MOExtendedצמיג(ים) המסומנים “£

אם צמיג נקור ולא ניתן להחליפו בצמיג
MOExtendedניתן להתקין צמיג רגיל באופן ,

הזמני. וודא שאתה משתמש בצמיג במיד
ף או קיץ).ובסוג הנכונים (צמיג חור

אינם MOExtended כב עם צמיגיכלי ר
 מהמפעל. לכןTIREFITכת מצוידים בער

, אםTIREFITכת כבך בערמומלץ לצייד את ר
אתה מתקין צמיגים שאינם צמיגי אל�תקר,

כתכוש ערף. ניתן לרלדוגמה צמיגי חור
TIREFITסכז  שירות מורשה מרצד במר

מטעם כלמוביל בע“מ.

)TIREFITכה לתיקון נקר (  ער

הערות בטיחות חשובות

עים, לדוגמה,במצב חירום, מאפייני הנהיגה נפג
בעת ביצוע פנייה, בהאצת מהירות או בלימת פתע.

קיימת סכנת תאונה.

בעה.בית שנקאל תחרוג מעל המהירות המר
הימנע מתמרוני היגוי ונהיגה פתאומיים ומנהיגה

כה, בורות, נהיגתרמעל מכשולים (שפות מד
כב עמוסיםשטח). הוראה זו חלה במיוחד על כלי ר

במטען.

אל תמשיך לנהוג במצב חירום אם:

אתה שומע רעשים לא רגילים.£

כב מתחיל לרעוד.הר£

אתה רואה עשן ומריח גומי שרוף.£

בוע.בת באופן ק מתער®ESPכת מער£

פנות הצמיג.ישנם קרעים בד£

בדוק אתלאחר נהיגה במצב חירום, עליך ל
ע לשימושו העתידי.הצמיגים במוסך מוסמך בנוג

החלף את הצמיג הפגום.

ה אזהר  

הערות בטיחות חשובות

TIREFIT.הוא חומר איטום לצמיגים 

ניתן להשתמש בו לאיטום נקרים קטנים, עד 4
מ“מ, בפרט נקרים בסוליית הצמיג. ניתן

פיט בטמפרטורות חיצוניות שללהשתמש בטייר
�C° 20 עד .

במצבים הבאים חומר האיטום לצמיגים אינו יכול

לתקן את הצמיג ולאטום אותו כהלכה:

אם ישנם חתכים או נקרים בצמיג הגדולים£
מאלה המצוינים לעיל.

אם חישוק הגלגל ניזוק.£

נסעת כאשר הצמיגים היו בתת�לחץ£

משמעותי או עם נקר בצמיג.

קיימת סכנת תאונה.

כב. התייעץ במוסך מוסמך.אל תמשיך לנסוע בר

ה אזהר  
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אסורם לגירויים. החומר לאיטום צמיגים מזיק וגור
בלועך, עיניך או בגדיך, ואין לע עם עורבוא במגהוא י

. שמור את חומרTIREFITאותו. אל תשאף אדי 

ם של ילדים. קיימת סכנתג ידחק מהישהאיטום הר

פציעות.

ע עם חומר לאיטום צמיג, הקפדאם אתה בא במג

על הפרטים הבאים:

ך במים.שטוף מיד את חומר האיטום מעור£

ע עם עיניך אואם חומר האיטום בא במג£
ך, שטוף מיד ביסודיות במים.עור

, שטוף מידהאיטוםה של בליעת חומר במקר£

הפה כלפי חוץ במים נקיים ושתה כמויותאת

אל תנסה לעורר הקאות. פנה גדולות של מים.

פואי.בלת טיפול רמיד לק

חומר םע עגמב ואבש ךידגב תא דימ ףלחה£
.וםטהאי

בלת טיפול לקדימפנה  ,תיגרלא הבוגת הלח םא£

.יאופר

ה אזהר  

TIREFITכת שימוש בער

אל תפעיל את המשאבה לזמן ארוך יותר
משמונה דקות בפעם אחת ללא הפסקה.

ת היא עלולה להתחמם מעל המותר.אחר

ניתן להפעיל את המשאבה פעם נוספת לאחר
ה.שהיא התקרר

רו לתוך הצמיג,אל תוציא עצמים זרים שחד¿
לדוגמה ברגים או מסמרים.

 בצמיגהסר את המכסה השסתום ¿
הפגום.

םותסשה לע  יולימה רוניצ תא גרבה¿
.

בקתהוצא את חומר האיטום, את מד¿
חס הניפוח מתוך תאפיט ואת מדהטייר

האחסון מתחת לרצפת תא המטען
 עמוד 705).«(

הבקה  בתוך שדשל המד בק חלק הד¿
הראייה של הנהג.

םותסשל ךומס הקבדמה לש  קלח קבדה¿
הגלגל של הצמיג הפגום.

 ואת התקע הוצא את צינור המילוי ¿
חס לניפוח צמיגים. מתוך בית המדעם הכבל

בת לתוך התוש הברג את צינור המילוי ¿
.בוק חומר האיטום לצמיג של בק

שראשו בוק חומר האיטום הכנס את בק ¿

חס ניפוחשל מד כלפי מטה לתוך השקע 

הצמיג.
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ג לחץ אוויר בצמיגהוש

האזהר 

האזהר 
ע במאפייניצמיג אשר מולא בחומר איטום פוג

הנהיגה ואינו מתאים לנסיעה במהירות גבוהה.
קיימת סכנת תאונה.

לכן  עליך להתאים את סגנון נהיגתך ולנהוג במשנה
תבית המותרזהירות. אל תחרוג מהמהירות המר

בעת שימוש בצמיג אשר תוקן בחומר איטום.

ף עלוללאחר השימוש, חומר איטום עוד
להיפלט מצינור המילוי. מצב זה עלול לגרום

 הכנס את צינור המילוי לשקיתלכתמים. לכן
.TIREFIT כתהפלסטיק שהכילה את ער

,ררוש, לאחר הזמן המוגדג הלחץ הדאם לא הוש
חומר האיטום אינו יכול .רומח ןפואב קוזינ גימצה

לתקן את הצמיג עכשיו. צמיגים פגומים ותת�לחץ

בצמיגים עשויים לפגוע באופן משמעותי במאפייני

כב.  קיימת סכנה לגרימתהבלימה והנהיגה של הר

תאונה.

כב. פנה למוסך מוסמך.אל תמשיך לנהוג בר

ג לחץ של 1.8 בראם לאחר עשר דקות  הוש
(26 psi):

חס הניפוח.כבה את מד¿

נתק את צינור המילוי מהשסתום של¿
הצמיג הפגום.

חסבוק חומר האיטום, המדאחסן את בק¿
ה.לניפוח הצמיג ואת משולש האזהר

בוק חומר האיטום המשומשדאג לסלק את בק
כז שירותבה, לדוגמה במרביבאופן אחראי לס
ס בנץ מטעם כלמוביל.מורשה של מרצד

בהביה למען איכות הס  הער 

  לתוך שקעהכנס את התקע ¿
.)672 דומע «( ךבכרב טלוו 21 לש ילמשח

 במתג ההצתה1סובב את המפתח למצב ¿
. עמוד 197)«(

חסבמד בוי לחץ את מתג הפעלה/כי¿
.Iהניפוח למצב 

משאבת האוויר פועלת. הצמיג מנופח.

חף לתוך הצמיג.תחילה, חומר האיטום נד
למשך (psi 73)הלחץ יכול לעלות ל�5 בר 

זמן קצר.

אל תפסיק את פעולת ניפוח הצמיג
ב זה.במהלך של

חמש דקות.הנח למשאבה לפעול במשך¿
ב לשמור על לחץ של לפחות 1.8הצמיג חיי

.(psi 26)בר 

 לאחר עשר (psi 26)ג לחץ על 1.8 בראם הוש
ג לחץ אוויר בצמיג“.דקות, ראה ”הוש

.  לאחר(psi 26)ג לחץ על 1.8 בר אם לא הוש
.“גימצב ריווא ץחל גשוה אל” האר ,תוקד רשע

אם חומר האיטום דולף אפשר לו
בש. לאחר מכן ניתן  להסירו כמולהתיי

שכבת סרט.

הקנ ,ךידגב לעחומר האיטום  חרמנ םא
כלורואתילן .בפר ירשפאה םדקהב םתוא

בצמיגג לחץ אוויר לא הוש

ג לחץ של 1.8אם לאחר עשר דקות לא הוש
:(psi 26)בר 

חס ניפוח צמיג.כבה את מד¿

הברג החוצה את צינור משאבת האוויר¿
מהשסתום.

נהג באיטיות לפנים או לאחור כ�10 מטר.¿

נפח את הצמיג שוב.¿

לאחר עשר דקות לכל היותר, לחץ הצמיג

.(psi 26)ב להגיע לפחות ל� 1.8 בר חיי
התחל מיד בנסיעה.¿

ת לצמיג שתוקןבית המותרהמהירות המר
ביק אתבחומר איטום היא 80 קמ“ש. יש להד
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האזהר 

לחץ עללהפחתת לחץ האוויר בצמיג: ¿

 שליד מד הלחץלחצן שחרור הלחץ 

.

כאשר לחץ האוויר הצמיג תקין, הברג¿

החוצה את צינור המילוי מהשסתום של

הצמיג שנאטם.

הברג את מכסה שסתום הצמיג על הצמיג¿

שנאטם.

כבמצבר הר

הערות בטיחות חשובות � 12V מצבר 

עת ביצוע עבודות על המצבר, כגון ניתוקב

רשים כלים מיוחדים ומומחיות,והתקנה, נד

בצעתו והתקנתו. לכן, יש ללדוגמה בעת הסר

את כל העבודות על המצבר במוסך מוסמך.

רוש במהלך נסיעהג לחץ האוויר הדם לא הושא
ע חומרה, הצמיג פגום באופן חמור. כרגקצר

האיטום לצמיגים אינו יכול לתקן את הצמיג.
צמיגים פגומים ותת�לחץ בצמיגים עשויים לפגוע
באופן משמעותי במאפייני הבלימה והנהיגה של

כב. קיימת סכנת תאונה.הר

כב. פנה למוסך מוסמך.אל תמשיך לנהוג בר

בוק חומר האיטום מחוץמשוך את בק¿

חס ניפוח הצמיג.למד

בוק חומר איטום.צינור המילוי נשאר בבק

חסבוק חומר האיטום, את המדאחסן את בק¿

ה.לניפוח הצמיג ואת משולש האזהר

נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר ודאג¿
להחליף את הצמיג.

םבוק חומר האטימה בהקדהחלף את בק¿
כזהאפשרי במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס בנץ מטעםשירות מורשה של מרצד
כלמוביל בע“מ.

בוק חומר האיטוםדאג להחליף את בק¿

בע שנים במוסך מוסמך.לצמיגים כל אר

בקה עם טלפון שלכבך מדאתה תמצא בר

שירות 24 שעות של כלמוביל בע“מ לדוגמה

.Bה על קור

ה  אזהר 
ה על המצבר המתבצעת באופן לא נכון,עבוד

עלולה לדוגמה לגרום לקצרים חשמליים. מצב כזה

ABSכות הבטיחות, כגון בש את מערעלול לש

ת (בקרESPכת למניעת נעילת גלגלים) או (מער

ייצוב אלקטרונית).

ע, ואתה עשוי לאבדכבך עלולה להיפגבטיחות ר

כב במקרים הבאים:שליטה בר

בעת בלימה£

בעת ביצוע פעולות היגוי פתאומיות ו/או בעת£

נסיעה במהירות לא מתאימה.

קיימת סכנת תאונה.

 על לוחTIREFITבקת החלק העליון של מד
ה הראייה של הנהג.המחוונים בשד

עצור לאחר נהיגה של כעשר דקות ובדוק¿
חסאת לחץ האוויר בצמיג באמצעות מד

ניפוח הצמיג.

ב להיות כעת לפחות 1.3 ברלחץ האוויר חיי
.(19 psi)

אם לחץ האוויר הוא עדיין 1.3 בר, תקן אותו¿
כי הניפוח נמצאתבקה המכילה את ער(מד

.)קלדה יולימ חתפ תיתלד לש ימינפה הדצב

 הפעל אתלהגדלת לחץ האוויר בצמיג:¿
משאבת האוויר.
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חשמל סטטי עשוי ליצור גצים שעלולים להצית

גזי מצבר דליקים מאוד. קיימת סכנת פיצוץ.

כב כדי להסירכב הרע במרלפני הטיפול במצבר, ג

את החשמל הסטטי שנצבר.

ת בעת הטענתתערובת גזים דליקה מאוד נוצר

כב באמצעות כבליהמצבר ובעת התנעת הר

עזר.

וודא תמיד שאין עליך או על המצבר חשמל

סטטי. החשמל הסטטי נוצר על�ידי:

בישת בגדים סינטטייםל£

בחיכוך הבגדים כנגד המוש£

משיכה או החלקה של מצבר על שטיחים£

או על חומרים סינטטיים אחרים

שפשוף המצבר במטלית£

בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן. אם נוצר

קצר חשמלי או גץ, הוא עשוי להצית את גז המימן.

עב החיובי של מצבר מחובר אינו נוגוודא שהקוט£

כב.בחלקי הר

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת על£

מצבר.

בור או הניתוק שלר החידחשוב שתשמור על ס£

בי המצבר כמתואר בספר זה.קט

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא£

ביות זהה מחובריםבי המצבר בעלי קוטשקוט

ביניהם.

בורר המתואר של חידחשוב מאוד לשמור על הס£

או ניתוק כבלי עזר.

ה אזהר  

בהביה למען איכות הס  הער 

המצברים מכילים מזהמים. על פי

החוק אין להשליך אותם לאשפה

הביתית.

בה יש לסלקבילמען איכות הס

בנפרד את המצברים במיכלים

המיועדים לכך.

סלק מצברים פגומים באופן

כזבה. קח אותם למרביאחראי לס

ס בנץשירות מורשה של מרצד

תמטעם כלמוביל בע“מ, או לנקוד

ת עבור מצבר ישנים.איסוף מיוחד

 ראהESP  ו� ABSלמידע נוסף אודות
)») � עמוד 89)« עמוד 84) ו

ה של קצר חשמלי או במצב דומה יידע אתבמקר

כב. עליךהמוסך המוסמך מיד. אל תמשיך לנהוג בר

בצע את כל העבודות הקשורות למצבר במוסךל

מוסמך.

בי המצברלעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

כשהמנוע פעול.

המצבר מכיל חומצה מאכלת. קיימת סכנת

פציעות.

ע עם העור, העיניים או הבגדים. אלהימנע ממג

חקכון מעל המצבר. הרתשאף גזי מצבר. אל תר

ם של ילדים. שטוף מייד חומצתג ידמצברים מהיש

בלת טיפול רופאי.מצבר במים ופנה לק

ביעות במוסך מוסמך.בדוק את המצבר בק

תהקפד על מרווחי השירות המצוינים בחובר

כז שירות מורשה שלהשירות, או פנה למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ למידע נוסף.מרצד

עות למצברה הנוגבצע את כל העבודיש  ל

בהם עליךבמוסך מוסמך. במקרים חריגים ש

לנתק בעצמך את המצבר, הקפד על ביצוע

הפעולות הבאות:

רות.רדכב נגד הידאבטח את הר£

דומם את המנוע והוצא את המפתח.  וודא£
שההצתה מופסקת. בדוק שכל נוריות

ת, אתההחיווי בלוח המחוונים כבויות. אחר
ןוגכ ,םיינורטקלא םיביכרל קזנעלול לגרום 

.רוטנרטלאה

ה  אזהר 

ה  אזהר 
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ה.אזהר

ב אש ולהבות גלויות ואיןאסור לקר
לעשן כאשר אתה מטפל במצבר.

ת גיצים.הימנע מיציר

חומצת מצבר היא חומר מאכל.

ע עם עיניים, עורהימנע ממג

ובגדים.

בש ציוד הגנה מתאים, בפרטל
כפפות, סינר ומשקפי מגן.

םימב דימ ףוטש ,הצמוח הזתוה םא
.ךרוצה תדימב אפורב ץעייתה .םייקנ

כב משקפי מגן.הר

חק ילדים.הר

ציית לספר נהג זה.

ה של תאונה.להיכוות מכוויות כימיות במקר

ביכם המרכדי שחיי השירות של המצבר יגיעו לאור
ה מספקת.האפשרי, עליו להיות תמיד טעון במיד

כב עלול להתרוקןכמו בסוללות אחרות, מצבר הר
כב. במקרים כאלהעם הזמן, אם לא תשתמש בר
כז שירות מורשהדאג לנתק את המצבר במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

באפשרותך גם להטעין את המצבר באמצעות
ס בנץ. למידע נוסףמטען שהומלץ על�ידי מרצד

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדפנה למר
כלמוביל בע“מ.

בהבדוק את טעינת המצבר בתכיפות רדאג ל
כב בעיקר לנסיעותיותר, אם אתה משתמש בר

כב ללא פעולה למשךקצרות או משאיר את הר
כז שירות מורשהפרקי זמן ארוכים. התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ, אם אתה צריךמרצד
כב חונה למשך פרק זמן ארוך.להשאיר את הר

כב, הוצא אתכאשר אתה מחנה את הר
כני חשמלך להזין צרהמפתח אם אין צור

כב במעט מאודכלשהם. כך ישתמש הר
אנרגיה ויישמר מתח המצבר.

אם טעינת המצברברידיים: כב היכלי ר
אינה מספקת, מצבר מתח גבוה גם יכול לספק

ברה רק אם הדבר קוראנרגיה למצבר 12 וולט. הד
נחוץ לטעינה של מצבר 12 וולט, לדוגמה לאחר

ב שהמנוע אינוכני חשמל למשך זמן רהפעלת צר
בועכב מבוקר באופן קפועל. כיוון שהמתח בר

בר יכול להתבצע גם שהמנוע אינו פועל.הד
כב נשמריםהטעינה של מצבר 12 וולט ומתח הר

בים במשך תקופה ארוכה.יצי

בהסר תחילה את מהדק הכבל מהקוט£
השלילי ורק לאחר מכן את מהדק הכבל

ב החיובי. לעולם אל תחליףמהקוט
םת עלול להיגרבטעות בין הכבלים. אחר

כב.כת החשמל של הרנזק למער

 לאחרPבת ההילוכים נעולה במצב תי£
כב מאובטח נגדניתוק המצבר. הר

כב.רות. אינך יכול יותר להזיז את הררדהתד

בים להיותב החיובי חייהמצבר ומכסה הקוט
מותקנים בבטחה במהלך הפעולה.

ציית לאזהרות הבטיחות, ונקוט אמצעי הגנה
כאשר אתה מטפל במצברים.

ס בנץ ממליצה לךטעמי בטיחות, מרצדמ
כבךלהשתמש במצברים שנבחנו ואושרו עבור ר

ס בנץ. מצברים אלה מספקים הגנהעל ידי מרצד
כבבית בעת התנגשות, כדי למנוע מנוסעי הרמר

מצבר מתח גבוה � הערות

בטיחות חשובות

ברידיים מצוידים במצבר מתחכב הירק כלי ר

גבוה.
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ה  אזהר 

ה  אזהר 

טעינת המצבר

במהלך הטענה רגילה או הטענה בכבלי עזר, גזים

נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת

פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש, להבות,

גצים ועישון. וודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר

כון מעלב. אל תרמתבצעת במקום מאוורר היט

המצבר.

ה  אזהר 
עחומצת מצבר היא חומר מאכל. לכן יש למנוע מג

בין העור, העיניים או הבגדים.בין חומצות המצבר ל

כון מעל המצבר.אל תשאף את גזי המצבר. אל תר

ע,ם של ילדים. לאחר המגג ידחק מצברים מהישהר

בלתשטוף את חומצת מצבר במים ופנה מייד לק

טיפול רופאי.

ביכיברידית פועלת במתח גבוה. רכת ההיהמער

בקותברידית מסומנים עם מדכת ההיהמער

צהובות. כבלי המתח הגבוה הם כתומים.

םפציעות חמורות או אף קטלניות עלולות להיגר

אם אתה:

בי או בכבלי המתח הגבוה שלכימטפל בר£

ברידית.כת ההיהמער

בי או בכבלי המתח הגבוה שלכיע ברנוג£

בכב שהיה מעורברידית ברכת ההיהמער

בתאונה.

ברידית שניזוקו.כת ההיבי המערכיע ברנוג£

אל תנסה להסיר מצבר המתח הגבוה של

ברידית. דאג לסילוק מצבר המתחכת ההיהמער

כז שירותהגבוה באופן מקצועי, לדוגמה במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ה  אזהר 
כזבצע את העבודות הבאות במרתמיד דאג ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ:שירות מורשה מרצד

כותבטיחות, למערה לה הקשורבייחוד כל עבוד

ברידית וכןכת ההיבטיחות, למערהקשורות ל

בים להתבצע במוסךלטיפולי שירות החיי

ב להיות בעל הידעמוסמך. המוסך המוסמך חיי

הביצוע העבודרושים להמקצועי והכלים הד

ס בנץ ממליצה לך לפנותת מרצדרשת. חברהנד

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדלמר

בע“מ.

ה  אזהר 
כב, הלחץ הפנימי שלה של שריפה ברבמקר

ך מסוים, ועלוליםמצבר מתח גבוה עולה על ער

ך שסתום אוורור הנמצארלהיפלט גזים דליקים ד

כב. הגז עלול להידלק. קיימת סכנהבגחון הר

לפציעה.

ך, הנחעזוב מיד את אזור הסכנה. אם יש צור

חק מתאים. ציית לתקנותה במרמשולש אזהר

ה בעת ביצוע הפעולה.וחוקי התעבור

ה  אזהר 
האלקטרוליט של מצבר המתח הגבוה הוא

ע כלשהו שלחומר מאכל ורעיל. הימנע ממג

ה שלך, עינייך או בגדיך, לדוגמה במקרעור

תאונה.

שטוף מיד באופן מלא כל אלקטרוליט שהותז

בכמות גדולה של מים נקיים. פנה לרופא

ם האפשרי.בהקד

ה שלמת בשל עמידפריקה חשמלית הנגר
כב במשך תקופה ארוכה עלולה להזיקהר

למצבר המתח הגבוה.

כב נייח למשך תקופות ארוכות,אם הר
הפעל אותו למשך מספר דקות, אחת

בועות לטעינת מצבר מתחלמספר ש
גבוה. במהלך תהליך הטעינה, כבה את כל

ת האקליםכני החשמל, לדוגמה בקרצר
בים.האוטומטית או חימום המוש

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהיוועץ במר
כבכלמוביל בע“מ, אם ברצונך להשאיר את הר

חונה למשך תקופת זמן ארוכה.
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השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח

בי של 14.8 וולט.טעינה מר

בורת החיטען את המצבר רק באמצעות נקוד

כבלי העזר.של

בור להתנעה בכבלי עזר נמצאת בתאת החינקוד

 עמוד 715).«המנוע (

פתח את מכסה תא המנוע.¿

ב החיובי חבר את מטען המצבר לקוט¿

ר שמחבריםדת ההארקה באותו הסולנקוד

מצבר עזר אחר להתנעה בכבלי עזר

 עמוד 715).«(

כב רק באמצעותהטען מצבר המותקן בתוך הר

ס בנץ.מטען מצברים שנבדק ואושר על�ידי מרצד

כבימטען מצברים אשר מותאם במיוחד לר

ה וזמיןס בנץ, נבדק ואושר על�ידי החברמרצד

בתור אביזר. המטען מאפשר להטעין את המצבר

כב. למידע נוסףכאשר הוא מותקן במקומו בר

כז שירות מורשהבדיקות זמינות פנה למרול

ס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ. קרא אתמרצד

הוראות התפעול של מטען המצברים לפני

הפעלתו.

ה/חיווי לא נדלקות בטמפרטורותאם נוריות אזהר

נמוכות, ניתן להניח שהמצבר המרוקן קפוא.

כבה זה אין באפשרותך להתניע את הרבמקר

בכבלי עזר או להטעין את המצבר. חיי השירות

של מצבר שהפשיר עשויים להיות קצרים יותר.

ע במיוחדתכונות ההתנעה עשויות להיפג

בטמפרטורות נמוכות. בדוק את המצבר

ס מטעםכז שירות מורשה מרצדהמופשר במר

כלמוביל בע“מ.

ה  אזהר 
ה נמוכהמצבר מרוקן יכול לקפוא בטמפרטור

ת קיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזרמנקוד

או בעת הטענת המצבר, גזים עשויים להיפלט

מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני הטענתו או לפני

ת כבלי עזר.התנעת המנוע בעזר

אם טעינת המצברברידיים: כב היכלי ר

אינה מספקת, מצבר מתח גבוה גם יכול

הבר קורלספק אנרגיה למצבר 12 וולט. הד

בר נחוץ לטעינה של מצבר 12רק אם הד

כני חשמלוולט, לדוגמה לאחר הפעלת צר

ב שהמנוע אינו פועל. כיווןלמשך זמן ר

ברבוע, הדכב מבוקר באופן קשהמתח בר

יכול להתבצע גם שהמנוע אינו פועל.

כבהטעינה של מצבר 12 וולט ומתח הר

בים במשך תקופה ארוכה.נשמרים יצי

כבטעינת מצבר מתח גבוה כשהר

נייח

ברידיים מצוידים במצבר מתחכב הירק כלי ר

גבוה.

ה  אזהר 
לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות

סגורים. גזי הפליטה מכילים פחמן חד

חמצני. שאיפת אדי גזי פליטה מהווה סכנה

ה ואףבריאותית ועלולה לגרום לאובדן הכר

למוות.

טען את מצבר המתח הגבוה רק במצב

הפעלה “טעינה במצב נייח“. אל תחבר

מטען מצברים למצבר המתח הגבוה.

כת החשמל של מצבר המתחת, מעראחר

כבך עלולה להינזק.גבוה של ר

הכב אם מנוע הבעירעצור את הר¿

הפנימית פועל.

ה הפנימית מניע את המנועמנוע הבעיר

החשמלי. המנוע החשמלי מתפקד

כאלטרנטור. מצבר המתח הגבוה נטען.

במצב הפעלה “טעינה במצב נייח“, אתה

יכול לעקוב אחר מצב הטעינה של מצבר

בית שלהמתח הגבוה עד לטעינה מר

בובתצוגה הרCOMAND 70%, בתצוגת  

. עמוד 284)«(תפקודית 
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התנעה בכבלי עזר

ה  אזהר 
חומצת מצבר היא חומר מאכל. קיימת סכנת פציעות.

כוןבין העור, העיניים או הבגדים. אל תשאף את גזי המצבר. אל תרע בין חומצות המצבר ל לכן יש למנוע מג

ע, שטוף את חומצת המצבר במים ופנה מידם של ילדים. לאחר מגג ידחק מצברים מהישמעל המצבר. הר

בלת טיפול רופאי.לק

ה  אזהר 
במהלך טעינה רגילה או התנעה בכבלי עזר, עשויים גזים נפיצים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש, להבות, גצים ועישון. וודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר מתבצעת

כון מעל המצבר.ב. אל תרבמקום מאוורר היט

ה  אזהר 
ה של קצר חשמלי או גצים, הגז עשוי להתלקח. קיימת סכנתבתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן. במקר

פיצוץ.

כב.ע עם חלקי רב החיובי של מצבר מחובר אינו בא במגוודא שהקוט£

לעולם אל תניח חפצים או כלים ממתכת על המצבר.£

בור וניתוק המצבר.בי המצבר בעת חיבורי קוטר המתואר של חידחשוב מאוד להקפיד על הס£

ביות זהה.בי מצבר עם קוטבמהלך התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא שאתה מחבר קוט£

בור או ניתוק של  כבלי עזר.ר המתואר בעת חידחשוב לשמור על הס£

בי המצבר כשהמנוע פועל.לעולם אל תחבר או תנתק את קוט£

ה  אזהר 
ת הקיפאון. בעת התנעת המנוע בכבלי עזר או בעתה נמוכה מנקודמצבר מרוקן יכול לקפוא בטמפרטור

הטענת המצבר, גזים עשויים להיפלט מהמצבר. קיימת סכנת פיצוץ.

ת כבלי עזר.אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני הטענתו או לפני התנעת המנוע בעזר

ף עלולת דלק שלא נשר הימנע מניסיונות התנעה חוזרים וארוכים.  אחרכב המצוידים במנועי בנזין:כלי ר
לגרום נזק לממיר הקטליטי.

הביר מאוד שהמצב הפרוק קפא. במקרה אינן נדלקות בטמפרטורות נמוכות, סאם נוריות חיווי/אזהר

ך חיי השירות של מצבר שהופשר ייתכן שיקטן.זה, אל תתניע בכבלי עזר ואל תטען  את המצבר. אור

בדיקת המצברע, בייחוד בטמפרטורות נמוכות. דאג למאפייני ההתנעה של המצבר עשויים להיפג

כבה להתנעת המנוע. אם מצבר הרשהופשר במוסך מוסמך. אל תשתמש במטען לטעינה מהיר

כב אחר באמצעות כבלי עזר.התרוקן, ניתן להתניע את המנוע ממצבר של ר

ב חיוביבור של כבלי העזר המכילות קוטבתהליך ההתנעה בכבלי עזר השתמש רק בנקודות החי

ת הארקה בתא המנוע.ונקוד
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התנעה בכבלי עזר

ב לנקודות הבאות:שים ל

כבכב השני, התנע את הרכב יש גישה למצבר. אם אין גישה למצבר הרלא בכל כלי הר£

באמצעות מצבר שני או באמצעות התקן להתנעה באמצעות כבלי עזר.

ביצוע רק כאשר המנוע התנעה בכבלי עזר ניתנת לכב המצוידים במנועי בנזין:כלי ר£

כת הפליטה קרים.ומער

אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא. אפשר למצבר להפשיר תחילה.£

ניתן להתניע באמצעות כבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של 12 וולט.£

השתמש רק בכבלי עזר בעלי חתך רוחב מספיק, ובעלי צבתים מבודדים.£

אם המצבר התרוקן לחלוטין, השאר את המצבר העזר מחובר כמה דקות לפני שאתה מנסה£

להתניע. באופן זה תטעין מעט את המצבר הריק.

כב.ע בין שני כלי הרוודא שאין מג£

וודא כי:

כבלי העזר לא פגומים.£

עים בחלקי מתכת אחרים כשכבלי העזר מחובריםבים אינם נוגהחלקים החשופים של מהדק הקט£

למצבר.

ע עם חלקים כגון גלגלות רצועה או מאוורר המקרן. חלקים אלה נעיםכבלי עזר לא באים במג£

בעת התנעת המנוע וכשהמנוע פועל.

כב באמצעות הפעלת בלם החניה האלקטרוני.אבטח את הר¿

.Pהעבר את ידית ההילוכים למצב ¿

בות להיות כבויות. כל נוריות החיווי בלוח המחוונים חיי עמוד 197). «(וודא שההצתה  מופסקת ¿

 עמוד 197).«( במתג ההצתה, והוצא אותו 0בעת שימוש במפתח, סובב את המפתח למצב 

.’ה וכוכני החשמל, לדוגמה חימום חלון אחורי, תאורהפסק את פעולת כל צר¿

פתח את  מכסה המנוע.¿

ת הארקהמכסה נקוד
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בוב.בע סיר סובב את התפסים ¿

כב האחר, או התקן להתנעה בכבלי עזר.מציין את מצבר הר מיקום מספר 

בכיוון החץ. ב החיובי של הקוט החלק את המכסה ¿

,כב המסייע של מצבר הר ב החיובי לקוט כבך של ר ב החיובי חבר את הקוט¿

כב שלך.של מצבר הר ב החיובי באמצעות כבל עזר. התחל תמיד בקוט

כב המסייע, והנח לו לפעול במהירות סרק.התנע את מנוע הר¿

כבךבר ת ההארקה לנקוד כב המסייע של מצבר הר ב השלילי חבר את הקוט¿

.כב המסייע באמצעות כבל עזר. חבר את כבל העזר תחילה למצבר הר

התנע את המנוע.¿

( של מיכל נוזל שטיפת שמשה.2הסר את הכיסוי ובו זמנית לחץ מטה את לוח הכיסוי )¿
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הה והתנעה בגרירגריר

 הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 
תפקודי בטיחות מוגבלים או לא זמינים אם:

המנוע אינו מופעל.£

כת הבלמים או בהגה הכוח.קיימת תקלה במער£

כתקיימת תקלה באספקת אנרגיה למער£
כב.החשמלית של הר

כבך נגרר, יש להפעיל כוח גדול יותר באופןאם ר
משמעותי בהיגוי בבלימה. קיימת סכנת תאונה.

ה. וודא כי ההגהה זה השתמש במוט גרירבמקר
ה.נע בחופשיות לפני גריר

ה גדולכב הנגרר או מותנע בגריראם משקל הר

כבך:יותר ממשקל הכולל המותר של ר

כב.ה עלולה להתנתק מהרלולאת הגריר£

כב/הגורר יכול להתהפך.שילוב ההר£

קיימת סכנה לתאונה.

כבכב רה של רה או התנעה בגרירבעת גריר

אחר, משקלו אסור שיעלה ממשקל הכולל

כבך.המותר של ר

ה  אזהר 

לפני שאתה מנתק את כבלי העזר, אפשר למנועים לפעול כמה דקות.¿

 לאחר מכן מהצבת,ב השלילי ומהקוט ת ההארקה תחילה הסר את כבל העזר מנקוד¿
 בכל פעם שאתה מנתק את הכבלים, התחל תמיד במצבר.ב החיובי ומהקוט החיובי 

כבך.ר

ת כבלי העזר להתנעה. לאחר הסר,ב החיובי של הקוט סגור את מכסה ¿
בות עבור התפסים נמצאים בדיוקת הארקה למקומו. וודא שכל התושהחזר את מכסה נקוד¿

מתחת לשקע התואם בשקע.

בים.בות עד שהם משתללתוש לחץ את התפסים ¿

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדבדוק את המצבר במוסך מוסמך, לדוגמה במרדאג ל¿
כלמוביל בע“מ.

כבך הותנע באמצעות כבלי עזר, ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמשאם רברידיים: כב היכלי ר
במנוע החשמלי במשך כ� 30 דקות.

בת לתנאי הפעלה רגילים.התנעה בכבלי עזר אינה נחש

סכז שירות מורשה של מרצדניתן להשיג כבלי עזר ומידע נוסף אודות כבלי עזר בכל מר
מטעם כלמוביל בע“מ.

HOLD או תפקוד DISTRONIC PLUSאם 

כב בולם אוטומטית במצביםמופעלים, הר

כב, נטרל אתמסוימים. כדי למנוע נזק לר

DISTRONIC PLUS�  ואת תפקוד ה 

HOLD:במצבים הבאים או בדומיהם 

כבת הרבעת גריר£

כבבמתקן לשטיפת הר£

בלם החניה האלקטרוני משוחרר.וודא ש

אם בלם החניה האלקטרוני כשל, פנה

למוסך מוסמך.

ה  אזהר 
ב, לא ניתן יותראם מנעול גלגל ההגה משול

בצע פעולות היגוי. קיימת סכנה לתאונה.ל

ה עם חבלהפעל תמיד את ההצתה בעת גריר
ה.ה או מוט גרירגריר

ה מסוכנת מאוד ואף יכולההתנעה בגריר
כב, לכן אינה מומלצת. היוועץלגרום נזק לר

.כז שירות מורשה לפני כןבמר
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ה או את מוטאבטח את חבל הגריר
ה,ה רק ללולאות הגרירה או יצול גרירהגריר

תת גרור. אחראו אם ניתן להתקן גריר
כב.ם נזק לרעלול להיגר

כבת רמלא אחר הנחיות הבאת בעת גריר
ה:ת חבל גרירבעזר

ה לאותו צד בשני כליחבר את חבל הגריר£
כב.הר

כו של החבל אינו עולה על הגודלוודא שאור£
המאושר בחוק. סמן את האמצע של חבל

xבן, לדוגמה (30 ה באמצעות בד להגריר
30 ס“מ). כך משתמשי כביש אחרים יודעים

כב נגרר.שר

ה.ה רק ללולאת הגרירחבר את חבל הגריר£

כב הגורר בזמןב לפנסי הבלימה של הרשים ל£
חק מספיק כדינסיעה. תמיד שמור על מר

שהחבל לא יצנח.

ה אואל תשתמש בכבלים מפלד£
כבך.ה כדי לגרור את רבשרשראות פלד

כבך.ם נזק לרת עשוי להיגראחר

ה כדי לחלץ אתאל תשתמש בלולאת הגריר
כב. אםכב, מאחר וזה עלול לגרום נזק לרהר

ת מנוף.כב בעזריש לך ספקות, חלץ את הר

ה, התחלכאשר אתה גורר או מתניע בגריר
לנסוע באיטיות. אם המשיכה חזקה מדי,

כב.ם נזק לכלי הרעלול להיגר

כב, השתמש במפתח ולאת כלי רלגריר
בת ההילוכיםת, תי. אחרStart/Stopבלחצן 

האוטומטית עלולה לעבור באופן אוטומטי
  בעת שאתה פותח את דלת Pלמצב

בר שעלולמי, דהנהג או דלת הנוסע הקד
בת ההילוכים.להזיק לתי

ביחק מרכב למראתה רשאי לגרור את הר
השל 50 ק“מ. אסור לחרוג מעל מהירות גריר

של 50 קמ“ש.

ה עולה על 50 ק“מ, ישחק גריראם מר
מי ולהובילו.להרים את הסרן הקד

כב אחר,ה, ראם אתה גורר או מתניע בגריר
אסור שמשקלו יעבור את המשקל הכולל

כבך.המותר של ר

כבך ניתןמידע על המשקל הכללי המותר עבור ר
 עמוד 756).«כב (למצוא על לוחית זיהוי הר

בה אתהרישות החוק  במדינה שהקפד על ד
ה.ה והתנעה בגרירעות לגרירנוהג הנוג

כב מאשר לגרור אותו.עדיף להוביל את הר

כב ניזוקה, הובלבת ההילוכים של הראם תי
כב הובלה או על נגרר.אותו על ר

בת הילוכיםכב עם תיכאשר גוררים ר
בת להיותבת ההילוכים שלו חייאוטומטית, תי

. במצב 

בת ההילוכיםאם לא ניתן להעביר את תי
כבכב על ר, הובל את הרNהאוטומטית למצב 

הובלה או נגרר.

ת:ב להיות מחובר ומוטען. אחרהמצבר חיי

לא תוכל לסובב את מפתח ההצתה£
2.למצב 

לא תוכל לשחרר את בלם החניה£
האלקטרוני.

בת ההילוכיםלא תוכל להעביר את תי£
.Nלמצב 

הפסק את מאפיין הנעילה האוטומטית
 עמוד 106). אתה«כב (ת הרלפני גריר

חיפתו אוכב בעת דעלול להינעל מחוץ לר
תו, ללא יכולת לשחררו מנעילה.גריר

ההפסק את פעולת האזעקה נגד גריר

כב.ת הר עמוד 95) לפני גריר«(
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הה של לולאת הגריר  התקנה/הסר

ההתקנה של לולאת הגריר

ה,ה הניתנות להסרבות עבור לולאות הגרירהתוש
ה בפגושממוקמות בפגושים. לולאות הגריר

.מי והאחורי נמצאות מתחת למכסה הקד

כת כלים/מגשה מערהוצא את לולאת הגריר¿
 עמוד 705).«האחסון (

 מעל הפתח.הסר את המכסה ¿

ה בכיוון השעון עדהברג את לולאת הגריר¿
ה והדק אותה.לעציר

ת גרור: אם בכוונתךכב עם התקן גרירכלי ר
ה, קפל החוצה את תפוחכב לגרירלהשתמש בר

 עמוד«ה (ה וחבר אליו את מוט הגרירהגריר
.(294

הת לולאת הגרירהסר

ה מההברגה.שחרר את לולאת הגריר¿

 לפגוש ולחץ עליוהצמד את המכסה ¿

ב.עד שיישתל

כת הכלים.ה בערשים את לולאת הגריר¿

םכב עם סרן אחורי מורת הר  גריר

 ניתן לגרור עם4MATICכב ללא רק כלי ר

ם.סרן אחורי מור

כב עם סרן אחורית הר גרירברידיים:כב היכלי ר
ם צריכה להתבצע רק על ידי חברות שירותימור

ך מקצועיות.רד

יש להפסיק את פעולת ההצתה אם אתה
תם. אחרמי מורכבך בסרן קדגורר את ר

 עלולה®ESPכת ה� בות של מערהתער
כת הבלמים.לגרום נזק למער

4 עם הסרןMATICכב עם אין לגרור כלי ר
בתת תים; אחרמי או האחורי מורהקד

ההילוכים עלולה להינזק.

  יש לגרור עם שני הסרנים4MATICכב עם כלי ר
כב הובלה.על הקרקע או להובילם על ר

ת המצוקההפעל את פנסי אזהר¿
 עמוד 157).«(

רוש, סובב את המפתח במתג ההצתהאם ד¿
והוצא את המפתח ממתג0 למצב 

ההצתה.

כב, קח עמך אתב את הרכאשר אתה עוז¿
המפתח.

ם,כבך עם סרן אחורי מורכאשר אתה גורר את ר
 עמוד«ב להוראות הבטיחות (חשוב שתשים ל

.(718

כב עם שני הסרנים עלת הרגריר
הקרקע

ברידי עםכב הי אין לגרור רברידיים:כב הילכלי ר

שני הסרנים על הקרקע.

ךרת שירותי דכב באמצעות חברת הרדאג לגריר

כב או לגרורמקצועית. ניתן רק להוביל את הר

ם.אותו עם הסרן האחורי מור

כב עם שני הסרנים על הקרקעניתן לגרור את הר

ה זהכב נגרר מאזור סכנה. במקררק בעת שהר

ה אסור שיעלה על 50 מטריםחק הגרירמר

והמהירות אסור שתעלה על 10 קמ“ש.
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ברידיים:כב היכב למעט כלי רלכל כלי ר

 חשוב שתציית להוראות הבטיחות, כאשר גוררים
 עמוד 718).«כבך (את ר

ת באופןבת ההילוכים האוטומטית עוברתי

, כאשר אתה פותח את דלתPאוטומטי למצב 

מי או מוציא אתהנהג או את דלת הנוסע הקד

בתהמפתח ממתג ההצתה. כדי להבטיח שתי

 כאשרNההילוכים האוטומטית תישאר במצב 

ב להקפיד על הנקודותכב, אתה חייגוררים את הר

הבאות:

ב להשתמש במפתח במקוםאתה חיי¿

 עמוד Start/Stop )».(197בלחצן 

ובב את המפתח במתגסכב נייח ווודא שהר¿

.0ההצתה למצב 

 במתג ההצתה.2סובב את המפתח למצב ¿

לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.¿

בת ההילוכים האוטומטית למצבהעבר את תי¿

N.

שחרר את דוושת הבלמים.¿

שחרר את בלם החניה האלקטרוני.¿

 במתג2השאר את המפתח במצב ¿
ההצתה.

 עמוד«ת מצוקה (הפעל את פנסי אזהר¿
.(157

ת מצוקהכב עם פנסי אזהרכאשר גוררים ר

ב כדי לאותתדולקים, השתמש במתג המשול
ה זה, רק פנסיכרגיל לכיוון מסויים. במקר

האיתות עבור הכיוון הרצוי יהבהבו. מיד לאחר
 פנסיב למקומו, יתחילות המתג המשולהחזר
ת המצוקה  להבהב שוב.אזהר

כבהובלת הר  

כב רק יש לגרור את  הרברידיים:כב היכלי ר

ך מקצועית.רת שירותי דבאמצעות חבר

כב רק גלגלים, ולא בחלקיםאבטח את הר

בי היגוי.כיכב כגון סרן או ראחרים של הר

כב.ם נזק לרת עלול להיגראחר

ה כדיה או בוו גרירניתן להשתמש בלולאות גריר

כב על גרר או על מוביל, אםלהעמיס את הר

ברצונך להוביל אותו.

סובב את המפתח במתג ההצתה למצב¿
2.

בת ההילוכים האוטומטיתהעבר את תי¿
.....Nלמצב 

כב הועמס:מיד לאחר שהר
כב באמצעות הפעלהרות הררדמנע את היד¿

של בלם החניה האלקטרוני.

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

 במתג ההצתה0סובב את המפתח למצב ¿
והוצא אותו מהמתג.

כב.אבטח את הר¿

4MATIC כב עם  הערות לכלי ר

בת הילוכיםכב עם תיכלי רלגרור אסור 

4MATIC מי אוכאשר רק הסרן הקד
ם נזקת עלול להיגרמים, אחרהאחורי מור

בת ההילוכים.לתי

 יש לגרור עם שני הסרנים4MATICכב עם כלי ר
כב הובלה.על הקרקע או להובילם על ר

מי או האחוריבת ההילוכים או הסרן הקדאם תי
כב הובלה או עלכב על רניזוקו, דאג להובלת הר

נגרר.

 אם ישכת החשמל:ה של נזק למערבמקר
בת ההילוכים האוטומטיתתקלה במצבר, תי

בת ההילוכים. כדי להעביר את תיPתינעל במצב 
םב לספק זר, אתה חייNהאוטומטית למצב 

כב באותו אופן שלכת החשמל של הרלמער
 עמוד 715).«התנעה בכבלי עזר (

לה או על נגרר.כב הובכב על רהובל את הר

)םוריחב עונמ תענתה( הרירגב הענתה

בותכב עם תיה כלי ראסור להתניע בגריר
ת אתה עלולהילוכים אוטומטיות. אחר

בת ההילוכים האוטומטית.לגרום נזק לתי
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ה  אזהר 

 הערות בטיחות חשובות

אם אתה מטפל, מגשר או מחליף נתיך שרוף

בנתיך בעל שיעור אמפר גבוה יותר, ייתכן עומס

יתר על כבלי החשמל. מצב זה עשוי להוביל

לשריפה. קיימת סכנת תאונה ופציעות.

החלף תמיד נתיכים שרופים בנתיכים חדשים בעלי

שיעור אמפר נכון.

ת כבלי עזר“למידע על ”התנעה בעזר
 עמוד 715).«(

כבהשתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי ר
ס בנץ, ושיש להם את  שיעורישל מרצד

כות הרלוונטיות.רושים עבור המערהאמפר הד

בים אוכינזק לרםת עלול להיגראחר

כות.למער

כבך משמשים לניתוק מעגליםהנתיכים בר
ביםכיף נתיך, ייכשלו כל הרפגומים. אם נשר

במעגל ותפקודיהם.

חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי אותו
ך.שיעור אמפר, אשר ניתן לזהותו לפי הצבע והער

בלת מיקומי הנתיכים.כי הנתיכים רשומים בטער

בה ותקןף, אתר את הסיאם נתיך חדש נשר
כז שירותאותה במוסך מוסמך, לדוגמה במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה של מרצד

  לפני החלפת נתיך

דומע «(רות רדכב נגד התדאבטח את הר¿
218(.

כני החשמל.כבה את צר¿

.) 197דומע «(וודא שההצתה מנותקת ¿
או

בעת שימוש במפתח, סובב את המפתח¿
במתג ההצתה והוצא אותו0 למצב 

.) 197דומע «(

בות להיותכל נוריות החיווי בלוח המחוונים חיי
כבויות.

בות נתיכים שונות.הנתיכים ממוקמים בתי

בת נתיכים בצד לוח המכשיריםתי£

בת נתיכים באזור הרגליים של הנוסעתי£
מי.הקד

בת נתיכים בתא המנוע בצד שמאל שלתי£
כב, כאשר מסתכלים בכיוון הנסיעה.הר

בת נתיכים בצד ימין של תא המטען שלתי£
כב כאשר מביטים בכיוון הנסיעה.הר

בתבלת מיקומי הנתיכים ממוקמת בתיט
.)723 דומע «(בתא המטען הנתיכים ש

נתיכים חשמליים 

בת נתיכים בלוח המכשירים  תי

אל תשתמש בחפץ חד כגון מברג לפתיחת
לוח המכשירים. אתה עלול לגרום נזק ללוח

המכשירים או למכסה.

בתוודא שלחות אינה יכולה לחדור לתי
הנתיכים כאשר המכסה פתוח.

ב להתאיםת המכסה הוא חייבעת סגיר
ת לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון, אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

פתח את דלת הנהג.¿

כלפי חוץ ם את המכסה  הרלפתיחה:¿

בכיוון החץ והסר אותו.

למקומו החזר את המכסה ה: לסגיר¿
בחזית לוח המכשירים.
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בתוודא שלחות אינה יכולה לחדור לתי
הנתיכים, כאשר המכסה פתוח.

ב להתאיםת המכסה הוא חייבעת סגיר
ת לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון, אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

.עונמה את הסכמ תא חתפ¿

בת נתיכים בתא המנוע  תי

 והסר שחרר את התפסים לפתיחה:¿

.את המכסה 

בת הנתיכים,בש את הלחות מעל תייי¿
בשהת מטלית יבעזר

.בת הנתיכים פתח את ברגי תי¿

בת נתיכיםתי קפל את המכסה ¿
קדימה.

 בדוק שאטם הגומי ממוקם נכוןה:לסגיר¿
.במכסה 

. בקצה האחורי שלהכנס את המכסה ¿
בת הנתיכים לתוך הסגר.תי

  והדק אתקפל מטה את המכסה ¿
.הברגים 

תואבטח בעזר הכנס את המכסה ¿
.התפסים 

סגור את מכסה תא המנוע.¿

 פנימה עד שהואקפל את המכסה ¿
ב במקומו.ישתל

בתוודא שלחות אינה יכולה לחדור לתי
הנתיכים, כאשר המכסה פתוח.

ב להתאיםת המכסה הוא חייבעת סגיר
ת לחות או לכלוךלמקומו באופן נכון, אחר

עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

מי.פתח את דלת הנוסע הקד¿

בת נתיכים בתא המטעןתי

 הנתיכים, כאשרבתוודא  שלחות לא תחדור לתי
המכסה פתוח.

 מטה והסר אותו.קפל את המכסה ¿

בת נתיכים באזור הרגליים שלתי

מיהנוסע הקד

כאשר מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה
מית מופעלים, אתה עלול להיפצע מזרועותהקד

המגבים. קיימת סכנת פציעות. תמיד הפסק
ינפל התצהה תלועפ תאו םיבגמה תלועפאת 

 פותח את מכסה המנוע.התאש

S-703-724 18/06/14, 12:56 AM723



עניינים לפי  א�ב

724

 ד
ני

קו
תי

ךר

נתיכים

ב להתאים למקומות המכסה הוא חייבעת סגיר
ת לחות או לכלוך עלולים לפגוםבאופן נכון, אחר

בתפקוד הנתיכים.

פתח את דלת תא המטען.¿

 בצדדיםשחרר את כיסוי לפתיחה: ¿

הימני והשמאלי של החלק העליון

באמצעות חפץ שטוח.

 כלפי מטה  בכיווןפתח את המכסה ¿

החץ.

בלת מיקומי הנתיכים ממוקמת בשקעט

בלת מיקומיבת הנתיכים. בטבצד של תי

ך הנתיךהנתיכים תוכל למצוא את ער

התואם ואת סוג הנתיך.
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הערות בטיחות חשובות 

האזהר  

 הערות אודות נהיגה

כב מטען כבד, בדוק את לחץאם הועמס בר
ך.ת הצורהאוויר בצמיגים ותקן אותו במיד

ב לתנודות,בעת הנהיגה הקדש תשומת ל
כב, לדוגמה משיכהלרעשים ולקשיי שליטה בר

לצד אחד. מצבים כאלה עלולים לציין כי הגלגלים
או הצמיגים ניזוקו. אם אתה חושד בצמיג פגום,

םכב בהקדהורד את מהירותך ועצור את הר

הפעלה
האזהר  

לגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויים לגרוםג
בי המתלים.כיבי הבלמים בגלגלים או לרכינזק לר

קיימת סכנת תאונה.

החלף תמיד את הגלגלים ואת הצמיגים בהתאם
למפרטים המקוריים (ייעוד, יצרן, דגם).

בעת החלפת גלגלים, וודא כי אתה מתקין גלגל
מאותו:

 ייעוד£

סוג£

בעת החלפת צמיגים, וודא כי אתה מתקין צמיג
מאותו:

ייעוד£

 יצרן£

 סוג£

  מידע שימושי

רטיספר נהג זה  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנד

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר
פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר
עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר
 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

צמיגי אל�תקר:

הב למידע ולהערות האזהרהקדש תשומת ל£
 (צמיגי אל�תקר).MOExtendedאודות צמיגי 

כבך על ידיאביזרים שאינם מאושרים עבור ר
ס בנץ או  כאלה שלא נעשה בהם שימושמרצד

נכון, עלולים לפגום בבטיחות בהפעלה.

לפני שאתה רוכש או משתמש באביזרים שאינם
סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ וברר פרטים אודות:

תאימות£

תנאי החוק£

המלצות המפעל£

מידע אודות מידות וסוגים של גלגלים וצמיגים
כבך נימופיע בסעיף ב� ”שילובי צמיגיםעבור ר

 עמוד 740).«(וגלגלים “

כבך נמצא:מידע על לחץ אוויר בצמיגים עבור ר

בתווית לחצי אוויר בצמיגים במכסה מילוי£
 עמוד 212).«(דלק 

 עמוד 729).«(בסעיף  “לחץ אוויר בצמיג“ £

כת הבלמים והגלגלים.בצע שינויים במעראסור ל
כמו כן, אסור להשתמש בלוחות מרווח או במגיני

בטל את רישיוןבלמים. השימוש בהם יאבק ל
כב.הר

בל מידע נוסף אודות צמיגיםתוכל לק

סכז שירות מורשה מרצדוגלגלים  בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

צמיג נקור פוגם באופן חמור במאפייני הנהיגה,
כב. קיימת סכנתבהיגוי ובמאפייני הבלימה של הר

תאונה.

צמיגים ללא מאפייני אל�תקר:

אל תנהג עם צמיג נקור.£

החלף מיד את הצמיג הנקור בגלגל החלופי£
כזהזמני או בגלגל חלופי, או התייעץ במר

ס מטעם כלמוביל בע“מ.שירות מורשה מרצד
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בדיקת הגלגלים והצמיגים. נזק  בצמיגהאפשרי ל
שאינו נראה לעין עלול לגרום למאפייני שליטה
בלתי רגילים. אם אינך מוצא סימנים לנזק, בדוק
את צמיגיך וגלגליך במוסך מוסמך, לדוגמה

ס מורשה מטעםכז שירות של מרצדבמר
כלמוביל בע"מ.

כבך, וודא שהצמיגיםכאשר אתה מחנה את  ר
כה אוראינם מתעוותים על ידי שפת המד

ך לנהוג מעלממכשולים אחרים. אם יש צור
כה,  פסי האטה או מגבילי מהירותרשפות מד

תדומים, עשה זאת באיטיות ובזווית קהה. אחר
פנות הצמיגים.ם נזק לצמיגים ובפרט לדייגר

ת צמיגים, התקנתםבחיר
והחלפתם

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג וייצור.£

סוליית הצמיג � הערות בטיחות
חשובות

עומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הכביש
של הצמיג. הצמיג לא יהיה מסוגל יותר לפזר מים.

בנהיגה על כבישים רטוביםבר הוא שפירוש הד
ת סכנת הציפה, בפרט כאשר המהירותמוגבר

אינה תואמת את תנאי הנהיגה. קיימת סכנת
תאונה.

אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי,
מות שונות של שחיקההצמיגים עשויים להציג ר

במיקומים שונים של סוליית הצמיג. לכן, עליך
דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן סל

מצב הסוליות של כל הצמיגים.

עומק סוליה מינימלי:

צמיגי קיץ: 3 מ“מ£

 4 מ“מM+S:צמיגי £

ם להחליף את הצמיגים לפנימטעמי בטיחות הקד
רשת לפי חוק לעומק סוליהמגבלת הזמן הנד

מינימלי.

ה אזהר  

בד מכסהת לחץ אוויר בצמיגים) מלבקר
רטי, או מכסי שסתומים אחריםהשסתום הסטנד

כבך.ס בנץ לשימוש ברהמאושרים על ידי מרצד

דיר את לחץ האוויר בכל הצמיגים,בדוק באופן ס
כולל בצמיג החלופי, בפרט לפני נסיעות ארוכות.

 עמוד«ך (ת הצורתקן את לחץ האוויר במיד
.(729

עות לגלגל חלופי הזמניב להערות הנוגשים ל
 עמוד 751).«(

ך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמהאור
מים, וביניהם:גור

סגנון נהיגה£
לחץ אוויר בצמיגים£
חק נסיעה (קילומטרז‘)מר£ ת תקופתית לגלגליםביקור

ולצמיגים

ה אזהר  
בוד לחץ אווירצמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאי

בצמיגים. כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את
כב. קיימת סכנת תאונה.השליטה בר

דיר.בדוק את הצמיגים לסימנים של נזק באופן ס
החלף מיד צמיגים שניזוקו.

דיר את הגלגלים והצמיגים שלבדוק באופן ס
כבך לנזק פעם בחודש לפחות או מיד לאחרר

כים משובשות.רנהיגת שטח או נסיעה על ד
בוד לחץ אווירגלגלים שניזוקו עלולים לגרום לאי

בצמיגים.

ת לנזקים הבאים:ב מיוחדהקדש תשומת ל
חתכים בצמיגים£
תקרים£
קרעים בצמיגים£
בליטות על צמיגים£
התעוותות או שיתוך חמור של גלגלים£

דיר את עומק סוליית הצמיג, ואתבדוק באופן ס
 עמוד 727).«מצב הסוליה לכל רוחב הצמיג (

בובמיים סיך, סובב את הגלגלים הקדאם יש צור
ך בדיקת הצד הפנימי של משטחמלא, לצור

הצמיג.

בים להיות מותקנים מכסיעל כל הגלגלים חיי
שסתומים, כדי להגן על השסתום מפני לכלוך

כותבר על השסתום (כגון מערולחות. אל תתקין ד
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 הערות כלליות

ף במוסךכבך לחורף הכן את רבתחילת החור

MOExtendedצמיגי אל�תקר 

 מאפשרים לךMOExtendedצמיגי אל�תקר 
להמשיך לנהוג, גם אם אחד הצמיגים או יותר

מאבדים את כל לחץ האוויר שלהם.

MOExtendedניתן להשתמש בצמיגי אל�תקר 
ת לחץ האוויר בצמיגיםכת בקררק יחד עם מער

סועם גלגלים שנבחנו באופן מיוחד על ידי מרצד
בנץ.

לנהיגה עם צמיגיעות ב להערות הנוגשים ל
 עמוד MOExtended) ».(706אל�תקר 

םניא MOExtendedכב עם  צמיגי אל�תקר כלי ר
 במפעל. לכן מומלץTIREFIT תכרעב םידיוצמ
  כאשרTIREFITכת כב בערבנוסף תצייד את רש

כבך צמיגים שאינו אל�תקר,אתה מתקין בר
 זמינה בכלTIREFITכת ף. ערלדוגמה צמיגי חור

ס בנץ מטעםכז שירות מורשה של מרצדמר
כלמוביל בע“מ.

M+S  צמיגי 

ה אזהר  
 בעלי עומק סוליה של פחות מ� M+S4 צמיגי 

ף, מכיוון שאינםמ“מ אינם מתאימים לשימוש בחור
יכולים לספק אחיזת כביש מספקת. קיימת סכנת

תאונה.

 בעלי עומק סוליה קטןM+Sחובה להחליף צמיגי 
מ� 4 מ“מ.

 �, השתמש7°C+בטמפרטורות נמוכות מ
ף או בצמיגים לכל עונות השנה. שניבצמיגי חור

סוגי הצמיגים הללו מזוהים באמצעות הסימון
M+S.

(פתית ף, הנושאים את סמל רק צמיגי חור
, מספקים את אחיזתM+S השלג) בנוסף לסימון

ף. רק צמיגים אלההכביש הטובה ביותר בחור
®ESP ו� ABSכות בטיחות מאפשרים למער

ף, מאחר וצמיגיםלתפקד באופן אופטימלי בחור
אלה תוכננו באופן מיוחד לנהיגה על שלג.

 מאותו סוג ובעלי אותהM+S השתמש בצמיגי
הסוליה על כל הגלגלים, כדי לשמור על הפעלה

כבך.בטוחה של ר

בית המפורטתלעולם אל תחרוג ממהירות המר
 שהתקנת. אם תתקין צמיגיM+Sעבור צמיגי 

M+Sת נמוכהבית מותר בעלי מהירות מר
ה מתאימהכב, הצמד תווית אזהרממהירות הר

יוצא מן הכלל: מותר להתקין צמיג מסוג או
מדגם אחר כדי לחליף צמיג נקור. עיין  בסעיף

 עמוד«” (MOExtended“צמיגי אל תקר 
.(706

ההתקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי מיד£
נכונה.

לאחר התקנת צמיגים חדשים, הרץ אותם£
במהירויות מתונות ב� 100 הקילומטרים

חק זה הםהראשונים, מאחר ורק לאחר מר
ביצועים המלאים שלהם.יגיעו ל

אל תשתמש בצמיגים בעלי עומק סוליה קטן£
מדי, מאחר וזה יפחית באופן משמעותי את
אחיזת הכביש על כבישים רטובים (ציפה).

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר,£
ת הבלאי.ללא קשר למיד

עות לגלגל חלופי הזמניב להערות הנוגשים ל
 עמוד 751).«(

כז שירות מורשה שלמוסמך, לדוגמה, במר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מרצד

ב להערות בפרק “החלפת גלגל“שים ל
 עמוד 735).«(

נהיגה עם צמיגי קיץ  

, צמיגי קיץ7°C+טמפרטורות נמוכות מ� ב
מאבדים גמישות, ולכן הם מאבדים גם את
אחיזת הכביש ואת כוח הבלימה. החלף את

. השימוש בצמיגיM+Sכבך לצמיגי הצמיגים בר
קיץ בטמפרטורות קרות מאוד עלול לגרום

ה, ובאופן זה לגרום להם לנזקלקרעים ועיוות צור
ס בנץ אינה נוטלת אחראיתת מרצדבוע. חברק

לנזק זה.

S 725-752 18/06/14, 1:03 AM728



מפתח עניינים

729
ם

גי
מי

צ
 ו

ם
לי

לג
ג

לחץ אוויר בצמיג

לחץ אוויר בצמיגים

 מפרטים של לחצי אוויר בצמיגים

ה אזהר  
צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי או גבוה מדי,

מים לסיכונים הבאים:גור

כב עמוסהם עלולים להתפוצץ, בפרט אם הר£
בכבדות, או אם נוהגים בו במהירויות גבוהות.

הצמיגים עלולים להתבלות באופן חריג ו/או£
באופן בלתי שווה, ובכך לפגוע באחיזת הכביש

של הצמיגים.

ה בתכונות נהיגה, היגויתיתכן פגיעה חמור£
ובלימה.

קיימת סכנת תאונה.

ציית להמלצות לחץ האוויר בצמיגים ובדוק את
לחצי האוויר בכל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:

 שרשראות שלג 

ס בנץ ממליצהמטעמי בטיחות, מרצד

להשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו

ס בנץ או בעלותכבך על ידי מרצדלשימוש עבור ר

רט איכות זהה.סטנד

אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג, נא

זכור את הנקודות הבאות:

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל£

שילובי גלגל/צמיג.  ראה את השילובים

 עמוד 740).«המותרים (

ה הראייה של הנהג. תווית כזו ניתן להשיגבשד
ס מטעםכז שירות מורשה של מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

בות אלה, עליך להגביל גם את המהירותבנסי
כב באמצעות הספידטרוניקבית של הרהמר
תבית המותרבוע בהתאם למהירות המרהק

 עמוד M+S) ».(230לצמיגי 

:M+Sמיד לאחר שהתקנת צמיגי 

 עמוד«בדוק את לחצי האוויר בצמיגים (¿
.(729

ה נגדכת האזהרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 734).«בוד לחץ אוויר בצמיגים (אי

ת לחץ אווירכת בקרהפעל מחדש את מער¿
 עמוד 733).«בצמיגים (

עות לגלגל חלופי הזמניב להערות הנוגשים ל
 עמוד 751).«(

ה אזהר  
אם שרשראות שלג מותקנות על הגלגלים

כבכב הרהאחוריים, הן עשויות להתחכך כנגד מר
כב אוה. החיכוך עלול לגרום נזק לרבי השלדכיאו ר

לצמיגים. קיימת סכנת תאונה.

כדי להימנע ממצבים מסוכנים:

לעולם אל תתקין שרשראות שלג על גלגלים£
אחוריים.

תמיד התקן שרשראות שלג בזוגות על הגלגלים£
מיים.הקד

השתמש בשרשראות שלג רק בכבישים£

המכוסים בשלג לחלוטין. הסר את

עם האפשרי ברגשרשראות השלג בהקד

שאתה מתחיל לנהוג על כביש נקי משלג.

תקנות מקומיות עשויות להגביל שימוש£

בשרשראות שלג. ציית לתקנות הרלוונטיות

אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.

ת שלבית המותראל תחרוג מהמהירות המר£

50 קמ“ש.

 עמוד 245)«(מטיק“  כב עם “איירבכלי ר£

 עמוד«()”  ABCכב פעילה (ת מראו ”בקר

, אם הותקנו שרשראות שלג, ניתן243)

ם.כב מורלנהוג רק עם מפלס ר

®ESP ייתכן כי תרצה להפסיק את פעולת 

 עמוד 90), כאשר אתה מתחיל«(
בנסיעה עם שרשראות שלג מותקנות.  כך
אתה מאפשר  לגלגלים להסתחרר באופן

גת כוח הנעה מוגברמבוקר תוך הש
(פעולת חיתוך).

עות לגלגל חלופי הזמניב להערות הנוגשים ל
 עמוד 751).«(

»»
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דיר לפחות כלבדוק את לחץ האוויר באופן ס£

.14 יום

בלה של לחצי אוויר עבור מצבי הפעלה שוניםט
בקת בצד הפנימי של מכסה מילוי הדלק.מוד

 עמוד 751).«(נסיעה עם גלגל חלופי 

בצמיגים האחוריים לחץ אוויר נסיעה עם גרור:
בלהמתאים ללחץ האוויר המקסימלי, המצוין בט

בצדו הפנימי של מכסה מילוי הדלק.

מכסה פתח מילוי הדלקבלה בצד הפנימי של הט

עשויה להכיל לחצי אוויר בצמיגים ובמצבי עומס

שונים.

ה אזהר  
אם אתה מתקין אביזרים בלתי מתאימים על
שסתומי האוויר של הצמיגים, תיתכן תקלה
בשסתומים שנובעת מעומס יתר על השסתומים

ם,ותוצאתה אובדן לחץ אוויר בצמיגים. בגלל ייעוד
כישתמנטרי לחץ אוויר בצמיגים שהותקנו אחרי ר

כב צריכים ששסתום הצמיג יהיה פתוח. קיימתהר
סכנת תאונה.

רטיים או מכסיהברג רק מכסי שסתומים סטנד
ס בנץ עבורשסתומים המסופקים על ידי מרצד

כבך.שסתום הצמיג בר

ת הצמיג מקדימה את לחץ האוויראם מיד
בצמיג,  המידע המופיע לאחר מכן על לחץ האוויר

ת צמיג זו.בצמיג תקף רק עבור מיד

בדוק אתהשתמש במד לחץ אוויר מתאים, כדי ל
לחץ האוויר בצמיגים. המראה החיצוני של הצמיג

בלת מסקנה אמינה אודותאינו יכול להבטיח ק
כב שמותקנת בהםבכלי רלחץ האוויר בצמיג.  

בדוקת לחץ אוויר בצמיגים, ניתן לבקרכת למער

ך.רב הדאת לחץ האוויר בצמיג באמצעות מחש

ת האפשר, תקן את לחצי האוויר בצמיגיםבמיד
רק כאשר הצמיגים קרים.

הצמיגים קרים:

כב חנה והצמיגים לא נחשפו לקרניאם הר£
שמש ישירות לפחות שלוש שעות,

כב לא נסע יותר מ� 1.6 קילומטרים.ואם הר£

ה חיצונית, מהירות נסיעתךבהתאם לטמפרטור
והעומס על הצמיגים עלולים לשנות את

ת הצמיגים ולכן את לחץ האוויר בצמיגטמפרטור
ב בנתון התחש C° 10.לכל(psi 1.5)   ב�0.1 בר

זה כאשר אתה בודק לחץ אוויר בצמיגים חמים.
תקן לחץ אוויר בצמיגים רק אם הלחץ נמוך מדי

עבור תנאי הפעולה הנוכחיים.

בכל יום לפני תחילת נסיעה£

אם עומס המטען משתנה£

לפני תחילת נסיעה ארוכה£

עבור שינוי בתנאי הפעלה, לדוגמה נהיגת שטח.£

ך, תקן את לחצי האוויר בצמיגים.ת הצורבמיד

בלה ומשתנים בהתאםרים בטלחצי האוויר מוגד
ביםלמספר נוסעים ועומס המטען. מספר המוש

בפועל עשוי להשתנות � למידע נוסף נא עיין
כב.במסמכי הרישוי של הר

אם לא מפורטות מידות לצמיגים, לחצי האוויר
בצמיגים המפורטים בתווית לחצי האוויר תקפים

כב זה.עבור כל הצמיגים המאושרים לשימוש בר

בהביה למען איכות הס  הער 

ה אזהר  
אם לחץ האוויר בצמיג יורד לעתים קרובות, ייתכן

ם נזק לגלגל, לשסתום או לצמיג. לחץ האווירכי נגר
בצמיג עלול להיות נמוך מדי, והוא עשוי לגרום

קיימת סכנת תאונה.לפיצוץ צמיג. 

בדוק אם קיימים בצמיג גופים זרים.£

בדוק אם חסר אוויר בצמיג או דולף אוויר£
מהשסתום.

כז שירותאם אינך מסוגל לתקן את הנזק, פנה למר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד
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ת לחץ אוויר בצמיגיםבקרכת ל מער

הערות כלליות

ת לחץ אווירבקרכת לכבך מותקנת מעראם בר
כב מצוידים בחיישניםבצמיגים, גלגלי הר

בעת הצמיגים.המבקרים את לחץ האוויר בכל אר
ה אותך אם יורד לחץ האווירכת מזהירהמער

כת פועלתבצמיג אחד או בכמה צמיגים. המער
רק אם הותקנו החיישנים המתאימים בכל

הגלגלים.

למידע על לחץ אוויר בצמיגים מופיע בתצוגה
ב�תכליתית. לאחר כמה דקות מתחילתהר

הנסיעה, יוצג לחץ האוויר בצמיגים בתפריט
Serviceתכליתית, ראה איור של התצוגה הר�ב
(דוגמה).

למידע נוסף על הודעת תצוגה זו, עיין בפרק
“בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר

 עמוד 732).«בצמיגים“(

הערות בטיחות חשובות

באחריות הנהג למלא את האוויר בצמיגים
בהתאם ללחצי אוויר המומלצים למצבי הפעלה

 עמוד 729). יש לציין כי תחילה«מתאימים (
כתיש להזין את לחצי האוויר הנכונים אל המער

בודחש אית לחץ האוויר בצמיגים. אם התרבקרל
לחץ משמעותי, תופיע הודעת התצוגה לאחר

כי הייחוס שהוזנוגת סף מסוים התואם לערהש
כת.לתוך המער

ה לאחר תיקון לחציכת הבקראתחל את מער
כי הלחצים המומלצים עבור צמיגיםהאוויר לער

 עמוד 733). לחצי האוויר הנוכחיים«קרים (
כי ייחוס חדשים. פעולה זונשמרים בתור ער

מבטיחה שהודעת התצוגה תופיע רק לאחר
ת.ת לחץ ניכריריד

ה אותך מפני לחציה אינה מזהירכת הבקרמער
עות ללחצי האווירגויים. עיין בהערות הנוגאוויר ש

 עמוד 729).«המומלצים (

ה אינה מסוגלת להתריע בעתכת הבקרמער
ר לצמיג,בוד לחץ פתאומי (אם גוף זר חודאי

בוד לחץ פתאומי, עצור אתלדוגמה). אם ישנו אי
כב בזהירות. הימנע מפעולות היגוי חדות.הר

ת לחץ האוויר בצמיגים ישנהבקרכת ללמער
הה צהובה בלוח המחוונים שנועדנורית אזהר

בוד לחץ אוויר או תקלות.להתריע מפני אי
בהתאם לאופן פעולתה של הנורית (הבהוב או
הפעלה רציפה)  ניתן לזהות, אם לחץ האוויר

תכת בקרנמוך מדי או אם קיימת תקלה במער
לחץ אוויר בצמיגים:

בוע, לחץה דולקת באופן קאם נורית האזהר£
האוויר בצמיג אחד או יותר נמוך מדי. אין

לחץ גבוה מדי או נמוך מדי בצמיגים עלול:

לקצר את חיי השירות של הצמיגים.£

להגדיל את האפשרות של נזק לצמיג.£

לפגוע במאפייני השליטה ובבטיחות הנהיגה£
(לדוגמה ציפה).

כי לחץ האוויר בצמיגים הניתנים עבורער
כים המינימלייםמשקל מטען נמוך, הם הער

המעניקים לך נסיעה טובה ומאפייני נוחות.

למרות זאת, אתה יכול להשתמש גם
כיםכים עבור עומסים גבוהים יותר. ערבער

אלה מותרים ולא תהיה להם השפעה
כב.הרשלילית על הפעלת

כים על תווית מידע לחצי אוויר בצמיגיםהער
כב עם “עומס(דלתית פתח מילוי דלק) בר

חלקי“ ו“עומס מלא“ ישימים לנהיגה במהירות
בית.המר

כיםעל אף הערמהירויות עד 210 קמ“ש: 
בדלתית פתחהמוצהרים בתווית לחצי האוויר ש

 צמיגיעםמילוי הדלק, למהירויות עד 210 קמ“ש 
כים שצוינו ניתנים להפחתה הער’16 או 17 אינץ

כפי שמפורט, ללא הפחתה בבטיחות:

0.3� בר (£psi.לכל הדגמים (�4 

כב הגורר נגרר.הנתונים אינם תקפים לר

כבך; ייתכןבר משפר את נוחות הנסיעה של רהד
שצריכת הדלק תעלה מעט.
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לחץ אוויר בצמיג

ה.כת הבקרתקלה במער
ה מהבהבת במשך כדקהאם נורית האזהר£

ולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן רציף,
ה.כת הבקרישנה תקלה במער

ה, מופיעה הודעהבנוסף על נורית האזהר
ב�תכליתית. למידע נוסףבתצוגה הר

 עמוד 348).«(

ת לחץ האווירבקרכת לאם ישנה תקלה במער
בל את ההתראה על תקלתבצמיגים, ייתכן כי תק

כת כ�10 דקות לאחר שארעה. נוריתהמער
ה תהבהב למשך כדקה אחת ולאחר מכןהאזהר

תמשיך לדלוק באופן רצוף. כאשר תוקנה
ה לאחר נסיעההתקלה, תיכבה נורית האזהר

ה של כמה דקות.קצר

בכים של לחצי האוויר המצוינים על�ידי מחשהער
ך עשויים להיות שונים מאלו שנמדדיםרהד

ת מד לחץ. לחצי האווירבתחנת דלק בעזר
ך מתייחסים לאלהרב הדהמוצגים במחש

המוצגים בגובה פני הים. בגבהים, לחץ האוויר
בצמיגים הנמדד באמצעות מד הלחץ גבוה

ה זהך. במקררב הדמלחץ האוויר המוצג במחש
אין להפחית את לחץ האוויר בצמיגים.

ר גלי רדיו (אוזניות אלחוטיות, מכשיריציוד המשד
בתו עשוי לפגועכב או בקרקשר) הפועל בר

ת לחץ האווירבקרכת לבהפעלתה של המער
בצמיגים.

בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר בצמיגים

 במתג2וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
 עמוד 197).«ההצתה  (

האירקל הגהה לגלגב  באמצעות ¿

לרשימת הפריטים.

 בגלגל ההגה או לחץ על הלחצן ¿
 (שירות).Serviceת התפריט בחירל

.לחץ על הלחצן  ¿

תבחירל או  לחץ על הלחצן ¿
(לחץ אוויר Tyre pressureהתפריט 
בצמיגים).

.לחץ על הלחצן  ¿

לחץ האוויר שנבחר עבור כל צמיג יוצג כעת

ב�תכליתית.בתצוגה הר

כב היה נייח במשך למעלה מ�20 דקות,אם הר
Tyre pressures will beתופיע ההודעה 

displayed after a few minutes of driving
(לחצי אוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה

דקות).

הכת הבקרה, מערלאחר תקופת למיד
אוטומטית מזהה גלגלים או חיישנים חדשים. אם

כי לחץ האוויר לגלגליםלא ניתן לייחס את ער
Tyre pressure monitorנפרדים, תופיע ההודעה 

active ת לחץ אוויר בצמיגיםבקרכת ל(מער
פעילה) במקום תצוגת הלחצים. לחצי האוויר

בצמיגים כבר מבוקרים.

כת עשויהאם מותקן גלגל חלופי זמני, המער
כי הלחצים עבורלהמשיך להציג את ער

ה זה, שיםהגלגל שהוסר לכמה דקות. במקר
המוצג עבור מיקום ההתקנהךב כי הערל

ך הלחץשל הגלגל החלופי לא דומה לער
הנוכחי של גלגל החלופי הזמני.

ת לחץבקרכת לה של המערהודעות אזהר
האוויר בצמיגים

בוד לחץ אווירה מזהה איכת הבקראם מער
ה מופיעהבצמיג אחד או יותר, הודעת אזהר

הב�תכליתית ונדלקת נורית האזהרבתצוגה הר
הצהובה.

ב�תכליתית מופיעה הודעהאם בתצוגה הר
Please correct tyre pressureנא תקן לחץ) 

אוויר בצמיגים), לחץ אוויר בצמיג אחד לפחות
מנות הראשונה.נמוך מדי ויש לתקנו בהזד

ב�תכליתית מופיעה הודעהאם בתצוגה הר
Check tyre(s)/בדוק את לחץ האוויר בצמיג)  

ים), לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן
בדוק את הצמיגים.ניכר, ויש ל

ב�תכליתית מופיעה הודעהאם בתצוגה הר
Warning tyre defect,(זהירות. תקלה בצמיג)  

ה פתאומית בלחץ האוויר בצמיג אחדחלה יריד
בדוק את הצמיגים.או יותר, ויש ל

ב להנחיות ולהערות הבטיחות בהודעותשים ל
 עמוד 348).«בפרק “צמיגים“ (התצוגה ש
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לחץ אוויר בצמיג

ת לחץ האווירבקרכת לאתחול המער

בצמיגים

ת לחץבקרכת לכאשר אתה מאתחל את המער

ה קיימותהאוויר בצמיגים, כל הודעות אזהר

כתה כבות. המערנמחקות ונוריות אזהר

בעו זה עתה בתורמשתמשת בלחצי אוויר שנק

ה תבחיןכת הבקרכי ייחוס. ברוב המקרים מערער

כי ייחוס חדשים לאחר שינוי לחץאוטומטית בער

האוויר בצמיגים. עם זאת, באפשרותך להגדיר

כי ייחוס באופן ידני כפי שמתואר בספר נהגער

ת את לחצי האווירכת מנטרזה. לאחר מכן המער

רו.החדשים שהוגד

בלה הנמצאת בצדו הפנימי שלהשתמש בט¿

מכסה מילוי דלק כדי לוודא שלחץ אוויר בכל

הצמיגים נכון עבור תנאי הפעלה נוכחיים.

עכמו כן, עיין בהערות הכלולות בפרק הנוג

 עמוד 729).«ללחץ האוויר בצמיגים  (

 במתג2ודא שהמפתח נמצא במצב ¿

ההצתה.

האירקל הגהה לגלג לע  ןצחל לע ץחל¿

לרשימת התפריטים.

 על גלגל או לחץ על הלחצן  ¿

.Serviceת תפריט בחירההגה ל

.לחץ על הלחצן  ¿

Tyreת בחירל או  לחץ על הלחצן  ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על הלחצן  ¿

ב�תכליתית מציגה את לחץהתצוגה הר

האוויר הנוכחי בכל צמיג בנפרד או את

Tyre pressures will be displayedההודעה 

after a few minutes of drivingלחץ האוויר) 

בצמיגים יוצג לאחר כמה דקות של נהיגה).

.לחץ על הלחצן  ¿

Useב�תכליתית תופיע ההודעה בתצוגה הר
current pressures as new reference

valuesהשתמש בלחצים הנוכחיים בתור) 

כי ייחוס חדשים).ער

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על הלחצן  ¿

Tyreב�תכליתית תופיע הודעה בתצוגה הר
press. monitor restarted תבקרכת ל(מער

ה אתחול).לחץ אוויר בצמיגים עבר

כתלאחר נהיגה של כמה דקות, המער

בודקת שהלחצים הנוכחיים נמצאים בטווח

ר.המוגד

בליםלאחר מכן לחצי האוויר החדשים מתק

ה שלהם.כי ייחוס ומתחיל הבקרכער

בטל את האתחול:אם ברצונך ל

.לחץ על הלחצן  ¿

כיםה לפי הערבצע בקרכת תמשיך להמער

שנשמרו באתחול האחרון.

כב הוחלפו ביניהם,אם מיקומי הגלגלים בר

יתכן כי לזמן קצר יוצגו לחצי אוויר עבור

המיקומים הלא נכונים. מצב זה מתוקן לאחר

כמה דקות של נהיגה ולחצי האוויר עבור

המיקומים הנכונים מוצגים תצוגה.

S 725-752 18/06/14, 1:03 AM733



עניינים לפי  א�ב

734

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

לחץ אוויר בצמיג

אתה נוהג על חול או חצץ.£
בי (ביצועאתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטי£

פניות במהירויות גבוהות או נהיגה עם שיעורי
האצה גבוהים).

אתה גורר גרור כבד מאוד או גדול.£
כב או על גגאתה נוהג עם מטען כבד (בר£

כב).הר

בוד לחץ אווירה של איכת האזהראתחול מער
בצמיגים

בוד לחץ אווירה של איכת האזהראתחל את מער
בצמיגים אם:

שינית לחצי אוויר בצמיג.£

החלפת גלגלים או צמיגים.£

התקנת גלגלים וצמיגים חדשים.£

לפני האתחול, וודא שלחץ האוויר בכל¿
בע באופן נכון עבור תנאיבעת הצמיגים נקאר

ההפעלה הרלוונטיים.

בלה בצדולחץ האוויר המומלץ נמצא בט
הפנימי של מכסה פתח מילוי הדלק.

בוד לחץ אווירה של  איכת האזהרמער
בצמיגים יכולה לתת אזהרות אמינות, רק

בעת את לחצי האוויר הנכוניםאם ק
בצמיגים.

בע לחץ אוויר לא נכון בצמיג, יפוקחואם נק
כים הבלתי נכונים האלה.הער

עיין בהוראות בפרק אודות לחצי האוויר¿
 עמוד 729).«בצמיגים (

 עמוד«(2 וודא שהמפתח נמצא במצב ¿
197) במתג ההצתה.

האירקל הגהה לגלג לע  ןצחל לע ץחל¿
לרשימה של תפריטים.

ת תפריטבחירל או   לחץ על¿
Service.(שירות) 

.לחץ על לחצן ¿

Tyreת תפריט בחירל או  לחץ על ¿
pressure.(לחץ אוויר בצמיגים) 

.לחץ על לחצן ¿

בוד לחץה של  איכת אזהרמער
אוויר בצמיגים

הערות כלליות

ה שלכת האזהרכב נמצא בתנועה, מערשהרכ
ת את לחץ האווירבוד לחץ אוויר בצמיגים מבקראי

בוב שלבע בצמיגים באמצעות מהירות הסישנק
בוד אווירכת מגלה איהצמיגים. כך המער

בוב של הגלגלמשמעותי בצמיג. אם מהירות הסי
בוד לחץ אוויר בצמיג, הודעתב אימשתנה עק

ב�ה מתאימה מופיעה בתצוגה הראזהר
תכליתית.

ת אובן לחץ באמצעותאתה יכול לזהות את אזהר
Run Flat Indicator active Restartההודעה 
with OKמחוון אל תקר פעיל. אתחל באמצעות)  

OK המוצגת בתפריט (Serviceב  בתצוגה הר
תכליתית.

מידע נוסף על הודעת התצוגה נמצא בפרק
בוד לחץ אווירה של איכת האזהר“אתחול מער

 עמוד 734).«בצמיגים“ (

הערות בטיחות חשובות

בוד לחץ האוויר בצמיגיםה של איכת האזהרמער
ביעת לחץ אוויראינה יכולה להזהיר אותך כנגד ק

ב להערות אודות ההמלצותלא נכון בצמיג. שים ל
 עמוד 729).«ללחצי האוויר בצמיגים (

בוד לחץ האוויר בצמיגיםה של איכת האזהרמער
דירותך בביצוע בדיקות סאינה מחליפה את הצור

בוד שווה שלשל לחץ האוויר בצמיגים, מאחר ואי
כבך בו�זמנית לא יתגלה עללחץ אוויר בצמיגי ר

ה.כת האזהרידי מער

ת לחץ האוויר בצמיגים אינה יכולהכת בקרמער
בוד לחץ אוויר פתאומי, לדוגמהך כנגד אילהזהיר
ר לצמיג גוף זר.אם חד

בוד לחץ אוויר פתאומי, עצור אתה של איבמקר
ה. אל תבצע תנועות היגויכבך בבלימה זהירר

פתאומיות.

בוד לחץ אווירה של איכת האזהרהתפקוד מער
בצמיגים מוגבל או מושהה אם:

הותקנו שרשראות שלג.£
פיים.תנאי הכביש חור£
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החלפת גלגל

החלפת גלגל  

  צמיג נקור

ה של צמיגמידע על הצעדים שיש לנקוט במקר
 עמוד 706).«ך“ (רנקור, מופיע בפרק ”תיקוני ד

MOExtendedגם הוראות עבור נהיגה עם צמיגי 

 עמוד 706).«ניתנות (

ה אזהר  

בב גלגלים  ס

מיים לאחוריים עלולה לפגוםהחלפה בין גלגלים קד
באופן חמור במאפייני הנהיגה, אם לגלגלים

בלמים נזק לולצמיגים יש מידות שונות. עלול להיגר
בי המתלים. קיימת סכנת תאונה.כיהגלגל וגם לר

מיים באחוריים רק אםהחלף את הגלגלים הקד
הם בעלי מידות זהות.

ת לחץבקרכת לכב המצוידים במערבכלי ר
בים אלקטרונייםכיאוויר בצמיגים, ר

ממוקמים בגלגל.

אין להשתמש בכלים להחלפת גלגל באזור
בים האלק�כיהשסתום כדי לא לגרום נזק לר

טרוניים.
בד,דאג להחליף צמיגים במוסך מוסמך בל

סכז שירות מורשה מרצדלדוגמה במר
מטעם כלמוביל בע“מ.

מיים ואחוריים בעלי מידות שונותבב גלגלים קדס
ביטול תוקף הרישוי.עלול לגרום ל

ב להוראות ולאזהרותהקדש תמיד תשומת ל
 עמוד 736).«(

מיים והאחורייםתבניות הבלאי על הצמיגים הקד
בב גלגליםשונות, ותלויות בתנאי הפעולה. ערוך ס

ה על הצמיגים.ת תבנית בלאי ברורלפני שנוצר
מיים מתבלים יותרך כלל, הצמיגים הקדרבד

כז.בשולי הצמיג, והצמיגים האחוריים � במר

בב גלגלים כל 5,000 עד 10,000 ק“מערוך ס
רגת הבלאי של הצמיג, בתנאי שישבהתאם לד

מיים ואחוריים בעלי אותן מידות.כב צמיגים קדלר
בוב של הצמיגים.אל תהפוך את כיוון הסי

ע של הגלגל ושל דיסקתנקה את שטחי המג
הבלם באופן יסודי, בכל פעם שמיקומו של הגלגל

תמוחלף. בדוק את לחץ האוויר בצמיג, ובמיד
ת לחץ אווירכת בקרך, אתחל את מערהצור

בצמיגים.

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
Run Flat Indicator activeתכליתית:

Restart with OK ץחל אלל(מחוון נהיגה
.) OKםע לוחתא רשא ,ליעפ ריווא

אם ברצונך לאשר את האתחול:

.לחץ על לחצן ¿

ב�ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הר
?Tyre pressure now OKתכליתית:

ר כעת?).ד(האם לחץ האוויר בס

.Yesת תפריט בחירל או  לחץ על ¿

.לחץ על לחצן ¿

ב�תופיע  ההודעה הבאה בתצוגה הר
Run Flat Indicator restartedתכליתית: 

(מחוון נהיגה ללא לחץ אוויר אותחל).

ה שלכת האזהרלאחר זמן לימוד עצמי, מער
בוד לחץ אוויר בצמיגים, תפקח על לחציאי

בעת הצמיגים.בע בכל ארהאוויר שנק

בטל אתחול:אם ברצונך ל

.לחץ על הלחצן ¿
או

?Tyre pressure now OK אם תופיע הודעה¿

ר כעת?),ד(לחץ האוויר בצמיגים בס
בחורכדי ל או  השתמש בלחצנים 

Cancel.(ביטול) 

.לחץ על לחצן ¿

כיבצע פיקוח לפי ערכת תמשיך להמער
הלחצים שנשמרו בפעם האחרונה.

בוב  כיוון סי

בוב ספציפי יש יתרונותלצמיגים בעלי כיוון סי
נוספים, לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה. אתה
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האזהר  

  אחסון גלגלים

אחסן את הגלגלים שאינם מצויים בשימוש
בש ועדיף חשוך. הגן על הצמיגיםבמקום קר, י

נגד שמן, גריז, בנזין וסולר.

  ניקוי הגלגלים

ם סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים עשוי לגרוםזר

נזקים בלתי נראים לצד החיצוני של הצמיגים

ביםכיה. ייתכנו תקלות פתאומיות ברבי השלדכיולר

ך זו. קיימת סכנת תאונה.רשניזוקו בד

אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתז

כבך. החלף מידסילון מעוגל כדי לנקות את ר

ה שניזוקו.צמיגים או חלקי שלד

לגלג תנקתה

כבהכנת הר

ה ולאכב על קרקע מוצקה, ישרעצור את הר¿

חלקה.

.הפעל את בלם החניה החשמלי¿

מיים לפנים.יישר את הגלגלים הקד¿

.Pהעבר את בורר ההילוכים למצב ¿

וודא שנבחר מצב: AIRMATICכב עם כלי ר¿

 עמוד 245).«(מפלס גובה ב� ”רגיל“ 

דומם את המנוע.¿

פתח את דלת הנהג.¿

ך נמצאת במצברב הדאלקטרוניקת מחש

. פעולה זו זהה להוצאת המפתח ממתג0

ההצתה.

 ממתג ההצתהStart/Stopהסר את לחצן ¿
 עמוד 197).«(

או, אם המפתח במתג ההצתה.

.הסר את מפתח ממתג ההצתה¿

כת הכלים להחלפתאם קיימת, הוצא את ער¿

.כבצמיג מהר

רות.רדכב כנגד התדאבטח את הר¿

כבבד דגמים ספציפיים למדינת יצוא, כלי הרמל

אינם מצוידים בכלים להחלפת צמיג. למידע נוסף

בצע החלפת צמיגרשים לע לכלים הנדבנוג

סכז שירות מורשה מרצדכבך, התייעץ במרבר

מטעם כלמוביל בע“מ.

רושים להחלפת צמיג עשוייםהכלים הד

להיות לדוגמה:

מגבה£

ת גלגליםד לעצירס£

ברגי גלגליםמפתח ל£

כוזפין מר£

רותרדכב כנגד התדאבטח את הר

תזכה ביתרונות האלה רק אם תקפיד על כיוון
בוב נכון של הצמיגים.סי

בוב הנכון.חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסי

ת גלגל, ניתן למצואד לעצירכבך מצויד בסאם ר

 עמוד 705).«כב (כת הכלים של הראותו בער

ת גלגל הוא אמצעי נוסףד המתקפל לעצירהס

כב, לדוגמה כאשררות הררדלמניעת היד

מחליפים גלגל.
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תד לעצירס הצב על פני קרקע ישרים:¿

מיאו פריטים דומים בחלקו הקדגלגלים 
ינוסכלא וקב אצמנש לגלגהוהאחורי של

 להחליף.ךנוצרבש לגלגל

.קפל את שני הלוחות כלפי מעלה ¿

.קפל החוצה את הלוח התחתון ¿

הנחה את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא¿

.לתוך הפתחים בלוח הבסיס 

יש להקפיד על הנקודות הבאות כאשר

כב:מרימים את הר

כב השתמש רק במגבהמת הרלהר£

כב, אשר נבחן ואושר עלהספציפי של הר

ס בנץ. אם ייעשה בו שימוש לא נכון,ידי מרצד

ם.כב המורהמגבה עלול ליפול כשהר

כבהמגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הר£

ם רק לזמן קצר, בעת החלפת גלגל.המור

ביצוע עבודות תחזוקההוא אינו מתאים ל

כב.מתחת לר

ה.הימנע מהחלפת גלגל בשיפועי עליה ויריד£

כב הפעל את בלם החניהמת הרלפני הר£

ה בגלגלים כדי למנוע אתדי עצירוהצב ס

רותו. לעולם אל תשחרר את בלםרדהיד

ם.כב מורהחניה כאשר הר

ב את המגבה על קרקע מוצקה,יש להצי£

שטוחה ולא חלקה. על קרקע שאינה מוצקה

יש להשתמש בלוח גדול מידות ועמיד לעומס

משקל. על פני שטח חלקים יש להניח

משטח המונע החלקה, לדוגמה שטיחי גומי.

אל תשתמש בגזעי עצים או בעצמים דומים£

ת המגבה לאלהצבה מתחת למגבה. אחר

יהיה מסוגל להגיע ליכולת נשיאת העומס

ב גובה מוגבל.שלו, עק

םחק בין תחתית הצמיג המורוודא שהמר£

לקרקע אינו עולה על 3 ס“מ.

ב את ידיך או את רגליך מתחתלעולם אל תצי£

ם.כב המורלר

ם.כב המורלעולם אל תשכב מתחת לר£

ם.כב מורלעולם אל תתניע את המנוע כשהר£

לעולם אל תפתח דלת או את דלת תא£

ם.כב מורהמטען, כאשר הר

כב, כאשר הואוודא שאף נוסע לא נמצא בר£

ם.מור

ה אזהר  

ת גלגל אוד לעצירהצב סבמורד שיפועי: ¿
פריטים דומים, לפני הגלגלים של הסרן

מי והאחורי.הקד

כבמת הרהר

תב את המגבה באופן נכון ובנקודאם אינך מצי
כב, המגבה עלול ליפולההגבהה המתאימה של הר

ם. קיימת סכנת פציעות.כב מורכאשר הר

ת ההגבהה המתאימההצב את המגבה רק בנקוד
ב להיות ממוקםכב. בסיס המגבה חיישל הר

כב.ת ההגבהה של הראנכית, ישירות מתחת לנקוד

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM737



עניינים לפי  א�ב

738

ם
גי

מי
צ

 ו
ם

לי
לג

ג

החלפת גלגל

שחרר את ברגי ת מפתח ברגי גלגל בעזר¿

בוב אחד מלא.ברצונך להחליף בסיהגלגל ש

אל תשחרר את הברגים לחלוטין.

נקודות ההגבהה ממקומות מיד לאחר קשתות

מיים, ומיד לפני קשתות הגלגליםהגלגלים הקד

האחוריים (חצים).

כת הכליםהוצא את מפתח הגביע מער¿

להחלפת גלגל והכנס אותו באום המשושה

 נראות.AUFשל המגבה כך שהאותיות 

.ת ההגבהה בנקוד מקם את המגבה ¿

בסיס המגבה מוצב ישירות מתחתוודא ש¿
ת ההגבהה.לנקוד

 עד שהמגבה סובב את מפתח גביע ¿
,ת ההגבהה יוצמד באופן מלא לנקוד

ובסיס המגבה יהיה מוצב באופן שווה על
הקרקע.

מת עד להר,סובב את מפתח גביע ¿
.בי של 3 ס“מ מעל הקרקעהצמיג לגובה מר

ת גלגלהסר

אל תשים את ברגי הגלגל על חול או על

ם נזק להברגות שלת עלול להיגרלכלוך. אחר

ברגי הגלגל וצלחת הגלגל, כאשר הברגים

יהודקו.

ת גלגלים, וכל זמן שהגלגליםבעת התקנת/הסר

מוסרים, הימנע מהפעלת כוח חיצוני כלשהו על

מת הנוחותבר עלול לפגוע ברדיסקי הבלם. הד

בעת בלימה.

שחרר את בורג הגלגל העליון במלואו.¿
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התקנת גלגל חדש

ה אזהר  
ברגי גלגל משומנים או מגורזים או הברגה פגומה

ברגי הגלגל להשתחרר. כתוצאהעלולים לגרום ל
מכך אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי נהיגה. קיימת

סכנת תאונה.

ה שללעולם אל תשמן או תגרז ברגי גלגל. במקר
כז שירות מורשהנזק להברגות, פנה מיד למר

ס מטעם כלמוביל בע“מ. דאג להחליף/מרצד
בור הגלגל. אללחדש את ברגי הגלגל או הברגת ט

תמשיך בנהיגה.

כוז במקום בורג הגלגל הברג פין מר¿

להברגה.

שחרר את שאר בורגי הגלגל מההברגות¿

באופן מלא.

הסר את הגלגל.¿

ה אזהר  
אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל

ם, המגבה עלול להתהפך. קיימתכב מורכאשר הר
סכנת פציעות.

כבהדק את ברגי או אומי הגלגל, רק כאשר הר

מוצב על הקרקע.

ב להוראות ולהערותהקדש תמיד תשומת ל

 עמוד 735).«(הבטיחות בפרק  “החלפת גלגל“ 

כבך.השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל בר

ס בנץ ממליצה לךמטעמי בטיחות, מרצד
להשתמש רק בברגי גלגל שאושרו לשימוש בכלי

ס בנץ, ולגלגלים התואמים.כב של מרצדר

ע שלנקה את הגלגל ואת משטחי המג¿

בור הגלגל.ט

כוזהחלק את הגלגל החלופי על פין המר¿

חוף אותו עליו.וד

הדק את בורגי הגלגל, עד שלא ניתן יותר¿

להדקם ביד.

כוז.שחרר מהברגה את פין המר¿

הדק את בורג הגלגל האחרון עד שלא ניתן¿

יותר להדקם ביד.

  סכנת תאונה 
הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי או אומי הגלגל

אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי המפרט. קיים

סיכון לתאונה.

כזבדוק את מומנט הידוק הברגים במרדאג מיד ל

ס מטעם כלמוביל בע“מ,שירות מורשה מרצד

לאחר החלפת גלגל.

כבהנמכת הר

הכנס את מפתח הגביע באום המשושה של¿

 נראות.ABהמגבה כך שהאותיות 

סובב את מפתח הגביע המגבה נגד כיוון¿

ב עלכב יעמוד שוב יציהשעון, עד שהר

הקרקע.

הנח את המגבה בצד אחד.¿

הדק את ברגי הגלגל באופן שווה באופן¿

 �.) עד אלכסוני, כפי שמצוין (מ

.Nm 150     ב להיותמומנט ההידוק חיי
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שילובי צמיגים וגלגלים

  הערות כלליות

ס בנץת מרצדמטעמי בטיחות, חבר
ממליצה לך השתמש בצמיגים וגלגלים אשר

ס בנץ במיוחדת מרצדאושרו על ידי חבר
כבך.לשימוש בר

צמיגים אלה הותאמו במיוחד לשימוש עם
,®ESP וא ABS ןוגכ הרקב תוכרעמ
 באופן הבא:םינמוסמו

£MOמרצד �ס בנץ מקורי 

£MOEמרצד �חב מקורי (צמיגיס בנץ מור 
אל�תקר).

£MO1מרצד �AMGס בנץ מקורי (רק צמיגי  

מסוימים).

חבים מקוריים, אפשרס בנץ מורבצמיגי מרצד

להשתמש רק על גלגלים שאושרו באופן ספציפי

ס בנץ.על ידי מרצד

השתמש רק בצמיגים, גלגלים ואביזרים שנבחנו

עת עשויים להיפגס בנץ. אחרואושרו על ידי מרצד

כב אומאפיינים מסוימים כגון שליטה, רעשי הר

תצרוכת דלק. בנוסף, כאשר מובילים מטען,

שינויים במידות הצמיגים עלולים לגרום לצמיגים

בי הסרנים.כיכב ועם רע עם המרבוא במגל

כב.התוצאה עלולה להיות נזק לצמיגים או לר

בלת על עצמה כלס בנץ אינה מקת מרצדחבר

מים משימוש בצמיגים,חבות עבור נזקים הנגר

גלגלים או אביזרים שלא נבחנו או אושרו.

למידע נוסף אודות צמיגים,  גלגלים או שילובים

סכז שירות מורשה מרצדמאושרים, פנה למר

מטעם כלמוביל בע“מ.

�צמיגים ממוחזרים לא נבחנו ולא אושרו על

ס בנץ, כיוון שלא תמיד ניתן לגלותידי מרצד

ס בנץ לאם. לכן, מרצדבהם את הנזק הקוד

כב לאחריכולה להבטיח את בטיחות הר

התקנה של צמיגים ממוחזרים. אל תתקין

צמיגים משומשים אם אין לך כל מידע לגבי

ם בהם.השימוש הקוד

חבים: ככל שרוחב החלק התחתוןגלגלים ר

ת גלגל מסוימת, כךנמוך יותר עבור מיד

נוחות הנסיעה פחותה יותר על כבישים

משובשים. נוחות הנהיגה ונוחות המתלים

מופחתת, וסכנת הנזק לצמיגים ולגלגלים

בנהיגה מעל מכשולים גדלה.

בלאות הצמיגיםת קיצורים המשמשים בטסקיר

הבאות:

£BA.שני הסרנים :

£FAמי.: סרן קד

£RA.סרן אחורי :

בלת של לחצי אוויר בצמיגים ממוקמת בצדט

כבך. למידעהפנימי של מכסה מילוי הדלק בר

 עמוד«נוסף אודות לחצי אוויר בצמיגים ראה (

729). בדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן

דיר, ורק כאשר הצמיגים קרים.ס

כב:כב � תמיד התקן ברהערות אודות ציוד הר

ה על סרן נתוןצמיגים בעלי אותה המיד£

(שמאל/ימין).

אותו סוג של צמיגים בזמן נתון (צמיגי קיץ,£

).MOExtentded ף, צמיגיצמיגי חור

ה למצבו ההתחלתי.סובב את המגבה בחזר¿

האחסן את המגבה ואת שאר כלי העבוד¿

בתא המטען.

בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל¿

ך.ת הצורהחדש שהותקן, ותקן אותו במיד

ב ללחץ האוויר המומלץ עבור הצמיגיםשים ל
 עמוד 729).«(

ים להיות מצוידיםבכל הגלגלים שהותקנו חיי

ת לחץבקרכת למערבחיישנים פעילים של

האוויר בצמיגים.

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM740
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תיוצא מהכלל: מותר להתקין סוג או תוצר

ה של צמיג נקור.שונה במקר

”MOExtendedעיין בסעיף “צמיגי אל תקר 
 עמוד 706).«(

אינם מצוידים MOExtentdedכב עם צמיגי כלי ר

 בבית החרושת. לכן מומלץ לךTIREFITכת בער

פיט, אם אתהכת טיירכבך בנוסף בערלצייד את ר

מתקין צמיגים שאינם אל�תקר, לדוגמה צמיגי

כז בכל מרTIREFITכת ף. אתה יכול להשיג ערחור

ס מטעם כלמוביל.שירות מורשה מרצד

לא כל שילובי גלגל/צמיג ניתנים להתקנה

בבית החרושת בכל המדינות.

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM741
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 חבילת ספורט (קוד 950)AMGלא בשילוב של 1

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 350 BlueTEC

צמיגי קיץ

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 55 R17 95 102 W1BA8.0 J x 17 H2 ET 41

R 17

צמיגים   

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 100 WBA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

FA245 / 50 R18 100 WFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18 103 WRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

FA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18  103 W MOExtentdedRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 50 R19 102 Y XLFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 YRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentdedRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentded2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM742
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                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 104 VXL M+S  BA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18 104 VXL M+S  MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

ףצמיגי חור

R 18

R  20

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36

RA275 / 35 R20 102 YXL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 43.5

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 20 H2 ET 38

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2RA9.5 J x 20 H2 ET 38

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S   MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 36

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S   MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 38

R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 55 R17 102 V M+S   1BA8.0 J x 17 H2 ET 41

R 17

S 350 CDI

צמיגי קיץ

R 17

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 55 R17 95 102 W1BA8.0 J x 17 H2 ET 41

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGלא בשילוב של 1

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM743
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R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 100 WBA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

FA245 / 50 R18 100 WFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18 103 WRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

FA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18  103 W MOExtentdedRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 45 R19 102 Y XLFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 YRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentdedRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentded2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

ףצמיגי חור

R  20

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 YXL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 43.5

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 20 H2 ET 38

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2RA9.5 J x 20 H2 ET 38

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 55 R17 102 V M+S   1BA8.0 J x 17 H2 ET 41

R 17

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGלא בשילוב של 1

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM744
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                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  BA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18 104 VXL M+S  MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R19 102 V XL M+S  BA8.5 J x 19 H2 ET 36

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 38

R 19

S 400

צמיגי קיץ

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 100 WBA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

FA245 / 50 R18 100 WFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18 103 WRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

FA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18  103 W MOExtentdedRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 45 R19 102 Y XLFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 YRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentdedRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM745
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S 400 HYBRID

צמיגי קיץ

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R17 102 W1BA8.0 J x 17 H2 ET 41

R 17

R  20

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 43.5

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 44

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 20 H2 ET 38

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2RA9.5 J x 20 H2 ET 38

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  BA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 18 H2 ET 41

ףצמיגי חור

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R19 102 V XL M+S  BA8.5 J x 19 H2 ET 36

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 38

R 19

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 100 WBA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGלא בשילוב של 1

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM746
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                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 50 R18 100 WFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18 103 WRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

FA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18  103 W MOExtentdedRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 45 R19 102 Y XLFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 YRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentdedRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentded2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

R  20

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36

RA275 / 35 R20 102 YXL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 43.5

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 20 H2 ET 38

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2RA9.5 J x 20 H2 ET 38

ףצמיגי חור

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 55 R17 102 V M+S   1BA8.0 J x 17 H2 ET 41

R 17

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGלא בשילוב של 1

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM747
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                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  BA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 18 H2 ET 41

ףצמיגי חור

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S   MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 36

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S   MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 38

R 19

S 500

צמיגי קיץ

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 100 WBA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

FA245 / 50 R18 100 WFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18 103 WRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

FA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18  103 W MOExtentdedRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 45 R19 102 Y XLFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 YRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentdedRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentded2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM748
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R  20

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 YXL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 43.5

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 44

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 20 H2 ET 38

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2RA9.5 J x 20 H2 ET 38

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  BA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

ףצמיגי חור

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 36

BA245 / 45 R19 102 VXL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 38

R 19

S 500 4MATIC

צמיגי קיץ

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 100 WBA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedBA8.0 J x 18 H2 ET 41

FA245 / 50 R18 100 WFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18 103 WRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

FA245 / 50 R18  100 W MOExtentdedFA8.0 J x 18 H2 ET 41

RA275 / 45 R18  103 W MOExtentdedRA9.5 J x 18 H2 ET 43.5

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

S 725-752 18/06/14, 1:04 AM749
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R 19

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 45 R19 102 Y XLFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 YRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 19 H2 ET 36

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentdedRA9.5 J x 19 H2 ET 43.5

FA245 / 45 R19 102 Y XL2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

FA245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 19 H2 ET 38

RA275 / 40 R19 101 Y MOExtentded2RA9.5 J x 19 H2 ET 38

 חבילת ספורט (קוד 950)AMGרק בשילוב של 2

R  20

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 YXL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 43.5

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentdedFA8.5 J x 20 H2 ET 36.5

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentdedRA9.5 J x 20 H2 ET 44

FA245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2FA8.5 J x 20 H2 ET 38

RA275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2RA9.5 J x 20 H2 ET 38

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  BA8.0 J x 18 H2 ET 41

BA245 / 50 R18 104 V XL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 18 H2 ET 41

ףצמיגי חור

R 18

                      גלגלי סגסוגת קלה   צמיגים

BA245 / 45 R19 102 V XL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 36

BA245 / 45 R19 102 V XL M+S  MOExtentdedBA8.5 J x 19 H2 ET 38

R 19
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גלגל חלופי

גלגל חלופי   

ה אזהר  
דות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג של הגלגל החלופי/מי

הגלגל החלופי הזמני ושל הגלגל שיש להחליפו,
עשויות להיות שונות. התקנת גלגל חלופי עלולה

בש באופן חמור את מאפייני הנהיגה. קיימתלש
סכנת תאונה.

כדי למנוע מצבים מסוכנים:

התאם את סגנון נהיגתך בהתאם למצב ונהג£
בזהירות.

לעולם אל תתקין יותר מגלגל חלופי/גלגל חלופי£
זמני אחד, אם  מידותיו שונות ממידות הגלגל

שהוחלף.

השתמש בגלגל חלופי/גלגל חלופי זמני רק£
לזמן קצר, אם מידותיו שונות ממידות הגלגל

שהוחלף.

.ESPאל תפסיק את פעולת £

דאג להחליף את הגלגל החלופי/הגלגל החלופי£
ס, מורשהכז שירות של מרצדהזמני, במר

מטעם כלמוביל בע“מ הקרוב ביותר. וודא
שמידות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג נכונים.

כאשר אתה משתמש בגלגל חלופי זמני או בגלגל

ה שונה, אסור לחרוג מעל מהירותחלופי בעל מיד

של 80  קמ“ש.

אין להתקין שרשראות שלג על גלגלים חלופיים

זמניים.

  הערות כלליות

דיר את לחץ האוויר בגלגלבדוק באופן סיך לעל
החלופי הזמני, במיוחד לפני נסיעות ארוכות

 עמוד«ך (ת הצורולתקן את לחץ האוויר במיד
ך התקף נמצא על הגלגל או הניתן729). הער

 עמוד 752).«בפרק “מידע טכני“ (

בוב.ניתן להתקין גלגל חלופי זמני גם נגד כיוון הסי

החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר, ללא
ת הבלאי. הנחייה זו תקפה גם לגלגלקשר למיד

החלופי הזמני.

כתכאשר אתה משתמש בגלגל חלופי זמני, מער

בוד לחץ האוויר בצמיגים אוה של איהאזהר
ה אינן יכולות לתפקד באופן אמין.כת הבקרמער

כות רק לאחר החלפת הגלגלאתחל את המער
הפגום בגלגל חדש.

לאחר התקנת גלגל חלופי הזמני, ייתכן כי למשך
כי הלחץ שלכת את ערכמה דקות תציג המער

ך המוצג עבור הגלגל החלופיהגלגל שהוסר. הער
הזמני המותקן אינו זהה ללחץ האוויר הנוכחי

בגלגל.

פתיחת גומחת האחסון

הגלגל החלופי מאובטח בתיק הגלגל החלופי

הזמני בתא המטען.

פתח את דלת תא המטען.¿

נתק את רצועות ההידוק.¿

שחרר את התפס הקפיצי של רצועות¿

ההידוק מהמחזיקים.

הוצא את תיק הגלגל החלופי עם הגלגל¿

החלופי הזמני.

פתח את התיק והוצא את הגלגל החלופי.¿

ראה הוראות והערות הבטיחות בסעיף

 עמוד 736).«(“התקנת הגלגל“ 

הוצאת הגלגל החלופי הזמני

  הערות בטיחות חשובות

גלגל חלופי זמין רק במדינות מסוימות.

הקפד על מגבלת זמן השימוש ועל מגבלת
המהירות המצוינים על הגלגל החלופי הזמני.
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גלגל חלופי

  מידע טכני

  גלגל חלופי מתקפל

הגלגל פלד צמיגים

T 185 / 55 D20 100 P6 B x 20 H2 ET 36

psi 51)לחץ אוויר:  (3.5 בר/ 
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ה  אזהר 

  מידע שימושי

רטי  מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדספר נהג זה

כבך שהיו זמינים בזמן הבאתווהאופציונלי של ר

פוס. ייתכנו הבדלים בהתאםשל הספר לד

כבך אינו מצוידלמדינת הייצוא. נא זכור כי ייתכן שר

עיםבכל התפקודים המתוארים. פרטים אלה נוג

בטיחות.כות ותפקודים הרלוונטיים לגם למער

כזי שירות מורשיםנא קרא את המידע אודות מר

 עמוד 37).«ס מטעם כלמוביל בע“מ (מרצד

הערות אודות מידע טכני

ה  אזהר 

מכשירי קשר וטלפונים ניידים
)RFר משד( תבהתקנה מאוחר

למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט שכתובתו:

http://www.mercedes-benz.com.

בע בהתאם לתקנותהמידע הטכני נק

האיחוד האירופי. כל המידע מתייחס לציוד

כב. לכן, המידע עשוירטי של הרהסטנד

כב עם ציוד אופציונלי.להיות שונה עבור כלי ר

כז שירות מורשהבל מידע נוסף במרניתן לק

מטעם כלמוביל בע“מ.ס מורשהשל מרצד

טיפול באלקטרוניקת המנוע

בצע את עבודות התחזוקה שלך עלדאג ל
אלקטרוניקת המנוע ועל החלקים הקשורים

ה, חיישנים וכבליאליה, כגון יחידות בקר
כז שירותבור במוסך מוסמך, לדוגמה במרחי

ס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.של מרצד
כב עלולים להתבלות מהרבי הרכית ראחר

כבך והיתריותר, ותוקף האחריות של ר
ההפעלה שלו עלולים לפקוע.

כבאלקטרוניקת הר

ת או התקנה מאוחרRFרי טיפול לא נכון במשד
לא נכונה שלהם, עלולה לגרום להם לפלוט קרינה
אלקטרומגנטית אשר תפריע לאלקטרוניקת

בר עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה שלכב. הדהר
כב. קיימת סכנת תאונה.הר

בים החשמלייםכיבצע את כל העבודות ברעליך ל
והאלקטרוניים במוסך מוסמך.

כב באופן לא ברRFר אם אתה משתמש במשד
תקין, הקרינה האלקטרומגנטית שלו עלולה,

כב, אם:לדוגמה להפריע לאלקטרוניקת הר

 אינו מחובר לאנטנה חיצונית.RFר משד£

האנטנה החיצונית מותקנת לא נכון או אינה£
אנטנה בעלת החזר נמוך.

כב.בר עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של הרהד
קיימת סכנת תאונה.

התקן אנטנה החזר נמוך חיצונית במוסך
כב, חבר תמיד אתמוסמך. בעת הפעלת הר

ת. לאנטנת החזר נמוך חיצוניRFר משד

כב עלול לאבד אתרישיון ההפעלה של הר
תוקפו, אם לא מולאו ההוראות עבור

.RF ריההתקנה והשימוש של משד

בפרט יש לעמוד בתנאים הבאים:

ריםניתן להשתמש רק בתחומי תד£
מאושרים.

בי המותר שלחובה לציית להספק המר£
רים אלה.תחומי תד

חובה למקם את האנטנה רק במקומות£
המאושרים.

מות חריגות של קרינה אלקטרו�מגנטיתר
עלולות לסכן את בריאותך ואת בריאותם של
אחרים. השימוש באנטנה חיצונית מסתמך על
מחקרים מדעיים אחרונים על אודות סיכונים
בריאותיים הנובעים מחשיפה לשדות אלקטרו�

מגנטיים.
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עות להפעלת טלפון ניידב להערות הנוגשים ל

 עמוד 335).«(

ניתן להשתמש במיקומי האנטנה הבאים

   הספק שידורריםתחום תדRF.רי להתקנה נכונה של משד

בי   מר

100Wגלים קצרים

(3 - 54 MHz)

30Wרים 4 מ‘תחום תד

(74 - 78 MHz)

50Wרים 2 מ‘תחום תד

(144 - 174 MHz)

10Wהרדיו עורקי דיגיטלי/טטר

(380 - 460 MHz)

7035W ס“מְרים תחום תד
(400 - 460 MHz)

GSM / DCS / PCS10W
850 / 900 /1800 /1900

UMTS / LTE10W

מיקומי האנטנה מתאימים

מיאזור הגג הקד

אזור הגג האחורי

כנף אחורית
דלת תא המטען

המי, אסורכב עם גג נפתח פנורבכלי ר

התקנה של אנטנה חיצונית על הגג הנפתח.

אם מתקינים את האנטנה על הכנף

ב את האנטנההאחורית, מומלץ להצי

כב הקרוב לאמצעהחיצונית על חלק הר

הכביש.

ISO/TS 21609השתמש במפרטים טכניים 

עות להתקנה הנוגEMCכב כביש � תקנות (כלי ר
ת של ציוד רדיו) כאשר אתה מתקיןמאוחר

רישותרי רדיו). חובה לציית לד (תדRFרי משד
עות לתוספות.החוק הנוג

בות התקנה למכשירי קשר,כבך יש תושאם לר
בורי אנטנההשתמש באספקת כוח או בחי

המיועדים לשימוש עם חיווט בסיסי. וודא כי אתה
מציית להוראות הנוספות של היצרן בעת

ההתקנה.

בי אורים, הספק שידור מרסטיות בתחומי תד
בים להיות מאושרים על ידימיקומי אנטנה חיי

ס בנץ.מרצד

בי  (שיא) בבסיסאסור שהספק השידור המר
כים הבאים:האנטנה יחרוג מהער

כב ללאבהתקנים הבאים ניתן להשתמש בכלי ר

הגבלות.

.mW 100בי של עד  עם הספק מרRFרי משד£

)GSM/DCS/PCS/UMTS/LTEטלפונים ניידים (£

אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני
כב עבור תחומי הגלים הבאים:של הר

הרדיו עורקי דיגיטלי/טטר£

רים 70 ס“מתחום תד£

£GSM/DCS/PCS

£UMTS/LTE

S-753-768 18/06/14, 1:09 AM755



עניינים לפי  א�ב

756

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

בוליםמוצרי שירות וקי

כב עם מספר זיהוילוחית זיהוי הר
)VIN(כב הר

כבלוחיות זיהוי כלי ר

מית.פתח את הדלת הימנית הקד¿

.כב אתה תראה את לוחית זיהוי הר

הכב עם התקן גרירדוגמה: כלי ר

כב.לוחית זיהוי הר

)AGכב (דיימלר  יצרן הר

 (רק במדינותEUאישור הפעלה כללי 

מסוימות)

).VINכב (מספר זיהוי ר

)ג“ק(בי מותר כב כללי מרמשקל ר

)ג“ק(  רורג/בכר בוליש לש רתומ יברמ לקשמ

)ג“ק( ימדקה ןרסה לע רתומ יברמ  לקשמ

)ג“ק( ירוחאה ןרסה לע רתומ יברמ  לקשמ

קוד צבע

)VIN(כב  מספר זיהוי ר

כב הוא מידעהמידע המוצג בלוחית זיהוי הר

כב, ועשויכב ורלדוגמה. מידע זה שונה בכל ר

לסטות מהמידע המוצג כאן. אתה יכול

כבך בלוחית הזיהוילמצוא מידע מתאים לר

כבך.ברש

מית.פתח את הדלת הימנית הקד¿

 כלפי מטה והסר אותו.קפל את המכסה ¿

).VINכב  (ניתן לראות את מספר זיהוי הר

) ניתן למצוא גםVINכב (את מספר זיהוי הר
 עמוד 756).«כב (בלוחית זיהוי ר

  מספר מנוע

כובה. מידעבת הארבע על תימספר המנוע מוט
כז שירות מורשה שלנוסף ניתן להשיג בכל מר

ס בנץ מטעם כלמוביל מע“מ.מרצד

בעת טיפול, אחסון והשלכה של מוצרי שירות

תכלשהם, הקפד על התקנות הרלוונטיות, אחר

אתה עלול לסכן את עצמך או אחרים.

ם של ילדים.ג ידחק מהיששמור מוצרי שירות הר

בואת בריאותך, אל תאפשר למוצרי שירות ללשמיר

 הערות בטיחות חשובות

בוליםמוצרי שירות וקי 

ה  אזהר 
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בהביה למען איכות הס  הער 
בה.ביסלק מוצרי שירות באופן אחראי לס

מוצרי שירות כוללים:
דלקים (בנזין, סולר)£
AdBlueתוספי טיפול בגזי פליטה, לדוגמה £

בתחומרי סיכה (לדוגמה שמן מנוע, שמן תי£
הילוכים)

נוזל קירור המנוע£
נוזל בלמים£
מיתנוזל שטיפת השמשה הקד£
ת אקליםכת בקרקרר מער£

כב וחומרי הסיכה.בי הרכייש להתאים בין ר
ס בנץ ממליצה להשתמש רק במוצרים,מרצד

ס בנץ.אשר נבחנו ואושרו במיוחד על ידי מרצד
ס בנץ בפרקהם רשומים בספר הנהג של מרצד

הרלוונטי:

ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי
ס בנץ לפי הכיתוב על האריזות:מרצד

£MB Freigabe )המגודל, MB Freigabe 229.51(

)MB Approval   229.51(לדוגמה,MB אישור £

מתתיאורים אחרים או המלצות המתייחסים לר
MBהאיכות או למפרטים בהתאם למספר גיליון 

ח להיותבים בהכר), לא חייMB 229.5 (כגון 
ס בנץ.מאושרים על ידי מרצד

כז שירות שלניתן להשיג מידע נוסף בכל מר
או באתרס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ מרצד

http://bevo.mecedes-benz.comהאינטרנט:  

 .
דלק  

הערות בטיחות חשובות

ה  אזהר 
דלק הוא חומר דליק מאוד. טיפול לא נכון בדלק

מעלה סיכון לשריפה או לפיצוץ.

עליך למנוע חשיפה לאש, ללהבות חשופות, לגצים

ה  אזהר 
בריאות.דלקים הם חומרים רעילים ומזיקים ל

קיימת סכנת פציעות. אל תבלע דלק או אפשר לו

ע עם עור, עיניים או בגדים. אל תשאבבוא במגל

ם שלג ידחק מהישאדי דלק. שמור על דלקים הר

ילדים.

ע עם דלק, צייתאם אתה או אחרים באים במג
להוראות הבאות:

בון מאזורי עורשטוף מיד את הדלק במים וס£
נגועים.

אם דלק נכנס לעיניך, שטוף אותן מיד£
בלת טיפולביסודיות במים נקיים. פנה לק

פואי.ר

פואי.בלת טיפול ראם בלעת דלק, פנה מיד לק £
אל תנסה לעורר הקאות.

ע עם דלק.בא במגהחלף מיד כל בגד ש £

בלתע עם עינייך או פצע פתוח. פנה מיד לקבמג

פואי אם מוצר שירות נבלע.טיפול ר
ולעישון. דומם את המנוע וכבה את חימום העזר

(אם קיים) לפני תדלוק.

בול מיכל הדלק (בליטרים)קי

בול סה“כ קי דגם

S 50080 ליטרים

S 500 4MATIC

70 ליטריםכל הדגמים האחרים

)EN 228, E DIN 51626-1דלק (

דירוג דלק

כבאל תשתמש בסולר כדי לתדלק כלי ר

עם מנוע בנזין. אל תפעיל את ההצתה אם

ת, הואבטעות מילאת דלק לא נכון. אחר

ת דלק עתודדגם

בול הנ“למהקי

8 ליטריםכל הדגמים
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כת הדלק. אפילו כמויותעלול להיכנס למער

קטנות של דלק לא נכון עלולות לגרום נזק

כז שירותכת הדלק ולמנוע. פנה למרלמער

ס מטעם כלמוביל בע“מ כדי לנקז אתמרצד

מיכל הדלק ואת צינורות הדלק.

ת דירוג פרימיוםתדלק רק בבנזין נטול עופר

 RON / 85 MON 95 ,התואם לתקן האירופי

 EN 228  או E DIN 51626-1 .או מפרט זהה

דלק במפרט זה יכול להכיל עד 10% אתנול.

וא EN 228  ןקתל םאות וניאש דלק 

 E DIN 51626-1םבלאי מוקד לגרום ל עלול

כת הפליטה.ונזק למנוע ולמער

כבבד. הפעלת הרהשתמש בדלק מומלץ בל

עם דלק אחר יכולה לגרום נזק למנוע.

אל תשתמש בפריטים הבאים:
£E85(בנזין עם 85% אתנול) 
£E100(100% אתנול) 
£M15(בנזין עם 15% מתנול)  
£M30(בנזין עם 30% מתנול)  
£M85(בנזין עם 85% מתנול)  
£M100(100% מתנול) 
בנזין עם תוספים מתכתיים£
סולר£

בב דלקים כגון אלה עם הדלק המומלץאל תער

כב ואל תשתמש בשום תוספים. אםעבור הר

תעשה זאת תגרום נזק למנוע. זה לא כולל

ת משקעים ומניעת היווצרותם.תוספים להסר

בב רק עם תוספיםאת הבנזין מותר לער

ס בנץ, ראה ”תוספים“.המומלצים על ידי מרצד

מידע נוסף אודות תוספים מומלצים, ניתן להשיג

ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדבכל מר

בע“מ.

ך כלל תמצא מידע אודות דירוג דלק עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית על

משאבת הדלק, שאל את עובדי תחנת הדלק.

כבך כולל עד 10% ביואתנול. רE10דלק 
. אתה יכולE10מתאים לשימוש בדלק 

.E10כבך בדלק לתדלק את ר

אם הדלק המומלץ אינו זמין, אתה יכול רק
תכאמצעי זמני לתדלק בבנזין נטול עופר

. שימוש בדלק זה91RON / 82 MONבאוקטן  
עשוי להפחית את ביצועי המנוע ולהגדיל את

תתצרוכת הדלק. הימנע מנהיגה במצער
/RONמלאה. לעולם אל תמלא דלק שדירוגו 

MON.נמוך מהדירוג המצוין לעיל 

במדינות מסוימות תכולת גופרית בדלקים
זמינים עשויה לא להיות נמוכה מספיק. באופן
זמני דלק זה עלול לייצר ריחות לא נעימים,

ע שמשתמשיםבמיוחד בנסיעות קצרות. ברג
),<ppm 10בדלק נטול גופרית (תכולת גופרית 

עוצמת הריחות פוחתת.

 עמוד 212).«למידע אודות תדלוק, ראה (

תוספים

הפעלת המנוע עם תוספי דלק עשויה לגרום
לכשל המנוע. רשימת התוספים אינה כוללת
תוספים שנועדו לסילוק משקעים ולמניעת

בב בנזין רק עם תוספיםהיווצרותם. ניתן לער
ס בנץ.  פעל לפיהמומלצים על�ידי מרצד

הוראות השימוש הנמצאות על אריזת
המוצר. מידע נוסף  לגבי תוספים מומלצים

סכז שירות מורשה מרצדבל בכל מרניתן לק
 כלמוביל בע“מ.’מטעם חב

תגי דלקס בנץ ממליצה להשתמש במומרצד

המכילים תוספים.

איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עשויה

ברה. כתוצאה מכך, עשויים להצטלהיות ירוד

כת הדלק. במקרים כאלהמשקעים במער

סכז שירות מורשה מרצדובהתייעצות עם מר

בב בנזין עם כלמוביל בע“מ, ניתן לער’מטעם חב

ס בנץתוסף דלק מאושר על�ידי מרצד
A000989254512.

בוב המצויים על אריזתפעל לפי הנחיות ויחסי ער

המוצר.
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ה  אזהר 

)EN 590דיזל (

דירוג דלק

משאבת הדלק, שאל את עובדי תחנת הדלק.

 עמוד 212).«מידע אודות תדלוק (

טמפרטורות חיצוניות נמוכות
ף זמין סולר עם שיפור איכות זרימהבחודשי החור

 מגדירEN 590ת בקור. באירופה תקן משופר
ה שונות  התלויות באקלים.קטגוריות טמפרטור

ניתן למנוע תקלות על ידי תדלוק בסולר התואם
.EN 590רים ב� לתנאי האקלים המוגד

בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד, ייתכן
שמאפייני זרימת הסולר לא יהיו מספקים. לפיכך,
סולר מאזורים חמים יותר לא יתאים להפעלה

בתנאי אקלים קרים יותר.

מידע נוסף אודות איכויות דלק במדינות

וסוגי דלק העמידים לטמפרטורותספציפיות 

ברר בחברות דלק, לדוגמה בתחנותנמוכות ניתן ל

הדלק.

ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער

של התערובת נמוכה יותר מזו של דיזל טהור.

כת הפליטה עשוייםבים במערכיכשהמנוע פועל, ר

ה מבלי שתוכל להבחין.להתחמם יתר על מיד

קיימת סכנה שריפה.

לעולם אל תתדלק בבנזין. לעולם אל תוסיף בנזין

לסולר.

כאשר אתה מתדלק, השתמש רק בסולר התואם

 או בעל איכותEN 590רט האירופי את הסטנד

 עלולEN 590רט דומה. דלק שאינו תואם לסטנד

כתם ונזק למנוע ולמערבלאי מוקדלגרום ל

הפליטה.

אל תשתמש בדלקים הבאים:
דיזל ימי£
שמן חימום£
ביודיזל£
שמן צמחי£
בנזין£
פיןפר£
נפט£

סולר, ואל תעשה בב דלקים אלה עםאל תער

ת אתה עלולשימוש בתוספים מיוחדים. אחר

לגרום נזק למנוע

במדינות :כב עם מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
מחוץ לאיחוד האירופי, תדלק רק בסוג סולר
אירופי עם תכולת גופרית נמוכה, מתחת ל�

50 ppm .תכת בקרם נזק למערת ייגראחר
הפליטה.

 במדינות:כב ללא מסנן חלקיקי דיזלכלי ר
בהן זמין רק סוג סולר אירופי עם תכולתש

ך להחליף שמןגופרית גבוהה, תצטר
בה יותר. מידע נוסף אודות מרווחיבתכיפות ר

כז שירותהחלפת שמן, ניתן להשיג בכל מר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ך כלל, מידע על דירוג הדלק נמצא עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית על

ה אזהר 
ת ההבזקבב סולר עם בנזין, נקודאם אתה מער

של התערובת נמוכה יותר מזו של סולר טהור.

כת הפליטה עשוייםבים במערכיכשהמנוע פועל, ר

ה מבלי שתוכל להבחין.להתחמם יתר על מיד

קיימת סכנה שריפה.

לעולם אל תדלק בבנזין. לעולם אל תוסיף בנזין

לסולר.

סולר

איכויות הדלקים

כאשר אתה מתדלק, השתמש רק בסולר

 אוEN 590רט האירופי התואם את הסטנד

בעל איכות דומה. דלק שאינו תואם

םבלאי מוקד עלול לגרום לEN 590רט לסטנד

כת הפליטה.ונזק למנוע ולמער

אל תשתמש בדלקים הבאים:
סולר ימי£
שמן חימום£
ביודיזל£
שמן צמחי£

S-753-768 18/06/14, 1:09 AM759



עניינים לפי  א�ב

760

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

בוליםמוצרי שירות וקי

בהביה למען איכות הס  הער 

מידע על תצרוכת דלק

  הוא האחראי  העיקריCO2מדענים מאמינים כי גז 
להתחממות כדור הארץ (אפקט החממה).

כבך קשורות באופן ישיר של ר CO2פליטות
לתצרוכת הדלק, ולכן הן תלויות:

בשימוש יעיל בדלק על ידי המנוע.£

בסגנון נהיגה£

מים אחרים שאינם טכניים, כגון השפעותבגור£
בתיות או תנאי כביש או תנועה.ביס

כבך על ידי רCO2אתה יכול להפחית את פליטות 
דיר.ה וטיפול סבאמצעות נהיגה זהיר

תצרוכת הדלק תגדל יותר מהרגיל במצבים

הבאים:
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד£
בתנועה עירונית£
בנסיעות קצרות£
באזורים הרריים£
ת גרורבעת גריר£

רק במדינות מסוימות: אתה יכול למצוא את
כניים של תצרוכת הדלק ושלכים העדהער

ת תאימות של (תעודCOCהפליטה במסמכי 
האיחוד האירופי). מסמכי אלה מסופקים לך

כבך.ביחד עם ר

כים של תצרוכת הדלק התבססו עלער
כנית עבור:סה עדהגר

כב העומדים בתקנים עד וכוללכלי ר£
 בהתאם לתקנתEURO 4התקן   
.EEC / 1268 / 80האירופי האיחוד

 אוEURO 5כב העומדים בתקן  כלי ר£
’ מסECעוברים אותו בהתאם לתקנה 

715 / 2007.

חש בתנאילהתרכים אלה עשויות סטיות מער

תפעול רגילים.

בנזין£
פיןפר£
נפט£

בב דלקים אלה עם סולר, ואל תעשהאל תער

ת אתה עלולשימוש בתוספים מיוחדים. אחר

לגרום נזק למנוע

במדינות :כב עם מסנן חלקיקיםכלי ר
מחוץ לאיחוד האירופי, תדלק רק בסוג סולר
אירופי עם תכולת גופרית נמוכה, מתחת ל�

50 ppm .תכת בקרם נזק למערת ייגראחר
הפליטה.

 במדינות:כב ללא מסנן חלקיקיםכלי ר
בהן זמין רק סוג סולר אירופי עם תכולתש

ך להחליף שמןגופרית גבוהה, תצטר
בה יותר. מידע נוסף אודות מרווחיבתכיפות ר

כז שירותהחלפת שמן, ניתן להשיג בכל מר
ס מטעם כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

ך כלל, מידע על דירוג הדלק נמצא עלרבד

משאבת הדלק. אם אינך יכול למצוא תווית על

משאבת הדלק, שאל את עובדי תחנת הדלק.

 עמוד 212).«(מידע אודות תדלוק 

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

ף זמין סולר עם שיפור איכות זרימהבחודשי החור

 מגדיר קטגוריותEN 590בקור. באירופה תקן 

ה שונות התלויות באקלים. ניתן למנועטמפרטור

תקלות על ידי תדלוק בסולר התואם לתנאי

. בטמפרטורותEN 590רים ב� האקלים המוגד

חיצוניות נמוכות מאוד, ייתכן שמאפייני זרימת

הדיזל לא יהיו מספקים. לפיכך, סולר מאזורים

חמים יותר לא יתאים להפעלה בתנאי אקלים

קרים יותר.

מידע נוסף אודות איכויות דלק במדינות

ספציפיות וסוגי דלק העמידים לטמפרטורות

ברר בחברות דלק, לדוגמהנמוכות ניתן ל

בתחנות הדלק.
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           Adblue®

הערות בטיחות חשובות

 Adblue®הוא נוזל מסיס במים  לטיפול בגזי

פליטה של מנועי דיזל.

הוא:

אינו רעיל£

נטול צבע ונטול ריח£

לא דליק£

, תשתחרר®Adblueאם אתה פותח את מיכל 

כמות קטנה של אדי אמוניה.

לאדי אמוניה יש ריח חריף והם מגרים במיוחד

את העור, את הקרומים הריריים והעיניים. אתה

בה בעיניך, באפך או בגרון.עלול לחוש תחושת צרי

ם לך שיעול או דימוע.גם ייגרייתכן ש

אל תשאף את אדי האמוניה שמשתחררים. מלא

ב. רק באזורים מאוורים היט®Adblueאת מיכל  

טמפרטורות חיצוניות נמוכות

 Adblue® 11°-קופא בטמפרטורות שלCך. בער

כת לחימוםכב מגיע מהמפעל עם מערהר

, כך ניתן להבטיח הפעלה®Adblueמקדים של 

.11°C-ף בטמפרטורות נמוכות מ� בחור

תוספים

 רק בהתאם לתקן®Adblueהשתמש ב�  

ISO 22241אל תשתמש בתוספים אחרים .

®Adblue ואל תדלל את  ®Adblueיחד עם 

כתבר עלול לגרום נזק למערעם מים. הד

.®BlueTECטיפול בגזי פליטה 

רגת טוהרד

(לדוגמה בשל מוצרי®Adblue מזהמים ב� 

מו:טיפול אחרים, חומרי ניקוי או אבק) יגר

כי מזהמים גבוהים בגזי הפליטהלער£

לנזק לממיר הקטליטי£

לנזק למנוע£

כת טיפול בגזי פליטהתקלות המער£

BlueTEC®

היא חשובה®Adblue רגת הטוהר של הבטחת ד

כת טיפול בגזיבמיוחד למניעת תקלות במער

.BlueTECפליטה 

,®Adblueמחוץ למיכל ®Adblue אם נשאב 

לדוגמה במהלך עבודות תיקון, אל תשתמש

בנוזל זה למילוי המיכל. הניקיון של הנוזל אינו

מובטח יותר.

בולסה“כ קידגם

E 350 BlueTEC25.5  ליטר

בוליםקי

 יכול®Adblueבול הכולל של מיכל הקי

כב.להשתנות, בהתאם לציוד המותקן בר

 שמן מנוע

הערות כלליות

בבעת הטיפול בשמן מנוע הקדש תשומת ל

עות למוצרי שירותלהערות בטיחות חשובות הנוג

 עמוד 756).«(

האיכות של שמני המנוע חשובה מאוד לתפקוד
ך חיי השירות של המנוע. לאחר בדיקותואור

ת שמני מנועס בנץ מאשרת מרצדחבות, חברנר
התואמים לתקן הטכני הנוכחי.

ס בנץ ניתן להשתמש רקלכן, במנועי מרצד

ס בנץ.בשמני מנוע שאושרו על�ידי מרצד

מידע נוסף אודות שמני מנוע שנבחנו ואושרו,
סכז שירות מורשה מרצדניתן להשיג בכל מר

ס בנץת מרצדמטעם  כלמוביל בע“מ. חבר
כז שירותבצע את החלפת השמן במרממליצה ל

מטעם  כלמוביל בע“מ. אישורס מורשה מרצד

MBס בנץ מצוין על מיכל השמן בכיתוב מרצד

Approvalס בנץ) ובמספר (אישור מרצד

S-753-768 18/06/14, 1:09 AM761



עניינים לפי  א�ב

762

ם
יי

כנ
ט

ם 
ני

תו
נ

בוליםמוצרי שירות וקי

MB אישור מנועי בנזין

229.5כל הדגמים

MB אישור DPFמנועי דיזל ללא מסנן 

228.5 ,228.31
229.3 ,228.51
229.5 ,229.31
229.51 ,229.52

 S 350 CDI

אם שמני המנוע המופיעים ברשימה אינם
זמינים, אתה יכול להוסיף את שמני המנוע

הבאים, עד להחלפת השמן הבאה:
כב המצויידים במנועי בנזין: אישורכלי ר£

.229.1ACEA A3, 229.3 או  ס בנץ מרצד

כב המצויידים במנועי דיזל: אישורכלי ר£
229.1ACEA, 229.3, 229.5 או  ס בנץ מרצד

C3.

בד“ל ניתן להוסיף פעם אחת בלאת השמן הנ

בית של 1.0 ליטר.בכמות מר

    כמותדגם

להחלפה

S 400
6.5  ליטרים

S 400 HYBRID

8.0  ליטריםכל הדגמים האחרים

.MB Approval 229.51המתאים, לדוגמה 

ה של שמני מנועאתה יכול למצוא סקיר

מאושרים באתר האינטרנט שכתובתו:

http://bevo.mercedes-benz.comעל ידי 

הכנסת המספר לדוגמה 229.5.

בלה מציגה את שמני המנוע שאושרו עבורהט

כבך.ר

במדינות מסוימות, ניתן להשתמשמנועי בנזין: 

בסוגי שמן שונים, אם יש לקצר את מרווחי הזמן

כז שירותמרבין הטיפולים. למידע נוסף, פנה ל

ס מטעם  כלמוביל בע“מ.מורשה מרצד

MB אישור DPFמנועי דיזל עם מסנן 

228.51,
229.31,

229.51 ,229.52

 S 350 BlueTEC

 S 350 CDI228.51,
229.31,

229.51 ,229.52

צמיגות שמן מנוע

בוליםקי

כים הבאים מתייחסים להחלפת שמן כוללהער

מסנן שמן.

תוספים

ל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע. השימושא

בהם עלול לגרום נזק למנוע.

ת את מאפייני הזרימה של נוזל.צמיגות מתאר
אם לשמן מנוע יש צמיגות גבוהה � זרימתו

ה.איטית. ככל שצמיגותו נמוכה, זרימתו מהיר

הת שמן מנוע מבוססת על הטמפרטורבחיר
SAEהחיצונית המתאימה ובהתאם למפרטי 

(צמיגות).

רגות הצמיגותבלה מעלה מציגה לך את דהט
ה הנמוכהכי הטמפרטורשיש להשתמש בהן.  ער

של שמני המנוע עלולים להיפגם באופן משמעותי
ב  הזדקנות, פיח והתפשטותבמהלך הפעלה, עק

דלק. לכן מומלץ להקפיד על החלפות שמן
דירות להשתמש ורק בשמני מנוע מאושריםס

 מתאים.SAEעם סיווג 
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   נוזל בלמים

ה  אזהר 
מהלך הזמן, נוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר,ב

תיחה שלו.ת הרובכך מונמכת נקוד

תיחה של נוזל הבלמים נמוכה מדי,ת הראם נקוד
כת הבלמים,עלולים להיווצר כיסי אדים בתוך מער

כאשר הבלמים מופעלים בחוזקה (לדוגמה כאשר
ה זו תפגום ביעילותרון). עובדנוהגים במורד מד

הבלימה. קיימת סכנת תאונה.

דירים.דאג לחדש את נוזל הבלמים במרווחי זמן ס
ניתן למצוא את מרווחי הזמן להחלפת נוזל בלמים

ת השירות.בחובר

הערות בטיחות חשובות

  נוזל קירור

ה  אזהר 
ע עם חלקי מנוע חמים,אם נוגד קיפאון בא במג

הוא עשוי להתלקח. קיימת סכנת שריפה ופציעות.

אפשר למנוע להתקרר לפני הוספה של נוגד

הקיפאון. וודא שנוגד הקיפאון אינו נשפך על צוואר

המילוי. נקה את נוגד הקיפאון ביסודיות מהחלקים

לפני התנעת המנוע.

בב מראש עםהוסף רק נוזל קירור, שעור
ת אתה עלול לגרוםנוגד הקיפאון הרצוי. אחר

נזק למנוע.
מידע נוסף אודות נוזל קירור, ניתן למצוא

ס בנץ עבור מוצרי שירות,במפרטי מרצד
מספר גיליון 310.1, או לדוגמה באתר

ההחבר

ת השתמש רק בנוזל בלמים מאושר על ידי חבר
. MB 331.0ס בנץ בהתאם לאישורמרצד

מידע אודות נוזל בלמים מאושר, ניתן להשיג בכל
ס מטעם כלמובילכז שירות מורשה מרצדמר

בע“מ או  באתר האינטרנט שכתובתו:
http://bevo.mercedes-benz.com.

דירדאג להחליף את נוזל הבלמים באופן ס
ס מטעםכז שירות מורשה מרצדבמר

כלמוביל בע“מ.

 http://bevo.mercedes-benz.com
ס מורשהכז שירות של מרצדאו בכל מר

מטעם כלמוביל בע“מ.

רוריק לזונ תבורעתב דימת שמתשה

מה. גם במדינות שקיימות בהןיאתמ
טמפרטורות גבוהות.

כת הקירור לא תהייה מוגנתת מעראחר
ה מספקת מפני שיתוך וחימום יתר.במיד

 דאג להחליף את נוזל קירור המנוע במוסך
מוסמך, ודאג  לרישום הטיפולים/החלפת

.השירותת שמנים/נוזלים בחובר

נוזל קירור הוא תערובת של מים עם נוגד
קיפאון/מעכב שיתוך. הוא מבצע את

המשימות הבאות:

הגנה מפני שיתוך£

הגנה מפני קיפאון£

תיחהת הרהעלאת נקוד£

אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים בריכוז
תיחה של נוזל הקירור תהיהת הרהנכון, נקוד

.C° 130  ךבער

כתריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במער
ב:הקירור חיי

כתלהיות לפחות 50%. כך תהייה מער£
הרוטרפמטל דע ןואפיק דגנ תנגומ רוריקה

ך.לער� C° 37של 

לא לחרוג מעל ריכוז של 55% (הגנה נגד£
ת החום לא), אחר�C° 45קיפאון עד 

ייספג באופן יעיל.

בד נוזל קירור, מלא אותו בכמויותכב איאם הר
סשוות של מים ונוגד קיפאון/מעכב שיתוך. מרצד

בנץ ממליצה לך להשתמש בנוגד קיפאון/מעכב
ס בנץ. בריכוזשיתוך, אשר אושר על ידי מרצד

.1.013 תוריש ירצומ רובע MB  יטרפמל םאתהב

כב נמסר לראשונה הוא כולל נוזלכאשר הר

בטיח הגנה מספקת מפניקירור, אשר י

קיפאון ושיתוך.

מפלס נוזל הקירור נבדק בכל טיפול
סכז שירות מורשה מרצדתחזוקה במר

מטעם כלמוביל בע“מ.
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ה  אזהר 

כת שטיפה של השמשהמער 
מיתהקד

מית הוא חומר דליקנוזל שטיפה של השמשה הקד

בי מנוע חמים אוכיע עם רמאוד. אם הוא בא במג

כת הפליטה הוא עשוי להידלק.עם מער

קיימת סכנת שריפה ופציעות.

היזהר לא לשפוך נוזל שטיפה ליד צוואר המילוי

של המיכל.

אל  תשתמש במים מזוקקים במיכל מי

ם נזק לחיישן המפלס.ת ייגרהשטיפה. אחר

MBבב את נוזל השטיפה ניתן לער
SummerFit ו� MB WinterFitת המתזים. אחר

לולים להיחסם.ע

ק נוזל שטיפה התואם לעדשות פנסיםר
MB או MB SummerFitמפלסטיק, לדוגמה 

WinterFitנוזל שטיפה שאינו תואם עלול .
להזיק לעדשות הפלסטיק של הפנסים

הראשיים.

ת הקיפאון:בטמפרטורות מעל נקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של ¿
..MB SummerFit מים ונוזל שטיפה, לדוגמה

עם מים הוא MB WinterFit בוב של יחס ער
.100 :1

ת הקיפאון:בטמפרטורות מתחת לנקוד

מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת¿
MB.של מים ונוזל שטיפה, לדוגמה 

WinterFit.

בוב לטמפרטורותהתאם את יחס הער
החיצוניות.

בב 1 חלקער C° 10- בטמפרטורות של עד£
MB WinterFit .עם 2 חלקי מים

בב 1 חלקער C° 20- בטמפרטורות של עד£
MB WinterFit .עם 1 חלקי מים

בב 2 חלקער C° 29- בטמפרטורות של עד£
MB WinterFit .עם 1 חלקי מים

הערות בטיחות חשובות

MB SummerFit המגודל זכורמ הפיטש לזונ ףסוה

ך כל השנה. לנוזל השטיפה לאורMB WinterFitאו 

כב המפורט:ב למידע הרנא שים ל

הגבהים המפורטים משתנים כתוצאה:£

� מצמיגים

� מעומס מטען

� ממצב המתלים

מציוד אופציונלי.�

ציוד אופציונלי  מוריד את משקל המטען£

כב.שאותו ניתן להעמיס בר

כב הספציפי מופיעמידע על משקל הר£

 עמוד 470).«(כב בלוחית זיהוי הר

רק במדינות מסוימות: תוכל למצוא מידע£

).COCכב (כב ספציפי במסמכי אישור הרר

כבך.מסמכים אלה מסופקים עם ר

כבמידע ר

 הערות כלליות 

מידות ומשקלים

 גובה בפתיחה                   כבדגם הר

S  400 HYBRID
1,800 מ“מ

S 350 BlueTEC

1,803 מ“מכל הדגמים האחרים
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 דגמים עם בסיס גלגלים קצר

5,116 מ“מכבך ראור

כב כוללרוחב ר
2,130 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,899 מ“מ מראות חיצוניות

3,035 מ“מבסיס גלגלים

100 ק“גבי על הגגעומס מר

בי בתאעומס מר

המטען
100 ק“ג

כבגובה הרכבדגם הר

S  400 HYBRID
1,493 מ“מ

S 350 BlueTEC

1,496 מ“מכל הדגמים האחרים

 דגמים עם בסיס גלגלים ארוך

5,246 מ“מכבך ראור

כב כוללרוחב ר
2,130 מ“מ מראות חיצוניות

כב ללארוחב ר
1,899 מ“מ מראות חיצוניות

3,165 מ“מבסיס גלגלים

100 ק“גבי על הגגעומס מר

בי בתאעומס מר

המטען
100 ק“ג

כבגובה הרכבדגם הר

S  400 HYBRID
1,491 מ“מ

S 350 BlueTEC

1,494 מ“מכל הדגמים האחרים

ההתקן גריר

ה התקנהאסורברידיים: כב היכלי ר

הת של התקן גרירמאוחר

כבכב (למעט כלי רכל כלי הר

האם אתה מתקין התקן גרירברידיים): הי

ךייתכן שיהיה צורת,בהתקנה מאוחר

כת הקירור,בצע שינויים במערל

כב.בהתאם לסוג הר

ה בהתקנהאם אתה מתקין התקן גריר

ב לנקודות העיגון שעלת, שים למאוחר

ה.השילד

נקודות עיגון

מידות שלוחה

כזי של הסרן האחוריקו מר

,S 350 CDIכל הדגמים (למעט 

S 400 HYBRID      ו�S 400(ת: אם התקן גריר

ת השלוחה כולל כיסויגרור מותקן במפעל, מיד

הגנה היא 1,294 מ“מ.

 לא היו זמיניםS 350 CDIהנתונים החסרים לדגם  

סום הספר.בעת פר
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£S 400 HYBRID

£S 400
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ה בדגמים הבאים:ה גרור אסורגריר

£S 400 HYBRID

£S 400

פסת הספר.היו זמינים בעת הד  לאS 350 CDI הנתונים עבור דגם 

  מטעני גרור

בי על יצול הגרור יצול. אלהשתמש בעומס על יצול הגרור קרוב ככל האפשר לעומס מר

בת הגרור עלול להשתחרר. שים לתשתמש בעומס יצול גרור הנמוך מ� 50 ק“ג, אחר

שהמטען והעומס על הסרן האחורי פחותים מהעומס המעשי.

,S 350 CDIכל הדגמים (למעט 

S 400 HYBRID      ו�S 400(

750 ק“גמטען מותר לגרור ללא בלמים

מטען מותר לגרור, עם בלמים (בשיפוע

2,100 ק“גמינימלי של 8%)

מטען מותר לגרור, עם בלמים (בשיפוע

2,100 ק“גמינימלי של 12%)

בי על יצול הגרור (משקל יצולעומס מר
85 ק“ג הגרור אינו כלול מטען הגרור)

תך המצוין בלוחית הזיהוי של התקן גריראסור שמשקל יצול הגרור המעשי יהיה גבוה יותר מהער

הכבת על תפוח הגרירכת נשיאה המורבין שימוש במערת גרור לגרור. כמו כן יש להבחין בין גריר

ת גרור.של התקן גריר

ב גם, שהעומס על הסרן האחורי מופחת על ידי משקל יצול הגרור המעשי.שים ל

כות נשיאת מטען, לדוגמה מנשאי אופנים או מתקנים לנשיאת מטען עלאתה יכול לחבר מער
כות נשיאת מטען מותקנותבי של  75 ק“ג תקף כאשר מערה. משקל יצול גרור מרתפוח הגריר

ה.על תפוח הגריר
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ההתקן גריר

ת גרורהאחורי בגריר בי מותר על הסרן  עומס מר

בסיס גלגלים ארוךבסיס גלגלים קצר

S  5001,580 ק“ג1,570 ק“ג

S 350 BlueTEC1,575 ק“ג1,565 ק“ג

S  350 CDI��

S  500 4MATIC��

ה בדגמים הבאים:ה גרור אסורגריר

£S 400 HYBRID

£S 400

פסת הספר.היו זמינים בעת הד הנתונים החסרים לא
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אינטרנט

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר 
מופיע באתרים הבאים:
www.mercedes-benz.com

www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור

התיעוד  צוות  בפני  להעלות  מוזמן  הנך 
לך  שעולה  הצעה  או  הערה  כל  הטכני 
והתיעוד  ההפעלה  הוראות  לספר  ביחס 

הטכני, בכתובת:

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

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

Daimler AG מחברת

סמלים
בספר נהג זה הסמלים הבאים:

  אזהרה

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

וחייהם של אחרים.

   הערה להגנת הסביבה

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

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

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

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.  

כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה   
שלבים.

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

סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה   
בעמוד הבא.

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

רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים 2005©
FreeType פרויקט

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