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סמלים

אינטרנט

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.

www.mercedes-benz.com
www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור
הנך מוזמן להעלות בפני צוות התיעוד
הטכני כל הערה או הצעה שעולה לך
ביחס לספר הוראות ההפעלה והתיעוד
הטכני ,בכתובת:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Germany

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.
כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה
שלבים.
( עמוד) סמל זה מפנה אותך לעמוד בו ניתן מידע נוסף
אודות הנושא.
סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה
בעמוד הבא.
מלל זה מציין הודעה בתצוגה הרב-תכליתית/
תצוגת .COMAND
רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים
פרויקט FreeType
 .http://www.freetype.orgכל הזכויות שמורות.

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר
מופיע באתרים הבאים:

©2005

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

אנו מודים לך על בחירתך במרצדס בנץ
לפני תחילת נסיעתך הראשונה ,קרא בעיון את
הוראות התפעול בספר הנהג ,על מנת להכיר
את המרצדס בנץ החדשה שלך .למען ביטחונך
האישי ולמען חיי שירות ארוכים של הרכב ,מלא
אחר הוראות והערות אזהרה המצויות בספר נהג
זה .התעלמות מהן עשויה להוביל לנזק לרכב או
לפציעות אישיות.

תוכל ללמוד ולהכיר את התכונות
הבולטות העיקריות של רכבך בספר
הנהג אינטראקטיבי באינטרנט ,בכתובת:
www.mercedes-benz.de/
betriebsanleitung

חברת כלמוביל מאחלת לך נהיגה בטוחה ומהנה.

הציוד או תיאור המוצר של רכבך עשוי להיות
שונה בהתאם:
£

לדגם

£

להזמנה

£

לגרסת המדינה

£

לזמינות

האיורים בספר נהג זה מציגים רכב בעל הגה
שמאלי .מרצדס בנץ מעדכנת בהתמדה את
המכוניות שלה לרמת הטכנולוגיה המתקדמת
ביותר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס
שינויים בתחומים הבאים:
£

תכנון

£

ציוד

£

מאפיינים טכניים

לפיכך ,הציוד ברכבך עשוי להיות שונה מהמוצג
באיורים ובתיאורים.
הפריטים הבאים הם חלק אינטגרלי מהרכב:
£

ספר הנהג

£

חוברת השירות

£

נספח המתייחס לציוד הרכב

עליך לשמור על ספר זה תמיד בתוך הרכב
ולהעבירו לרשות הבעלים החדש ,כאשר הנך
מוכר את מכוניתך.
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אינדקס 4 .................................................

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

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

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

פתיחה וסגירה 97 ......................................

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

תאורה ומגבי שמשה הקדמית 153 ..........

בקרת אקלים 169 .......................................

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

מחשב דרך ותצוגות 301 ............................

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

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

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

תיקוני דרך 703 ............................................

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

מידע טכני 753 .............................................
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אינדקס
1, 2, 3

שקעים  12וולט 672 ...................................
 230וולט 673 .........................................
) 4 MATICהנעה קבועה ל 4גלגלים( 247 ....
A

) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים(
הערות בטיחות חשובות 69 .......................
®215 ............................................................. AdBlue
בקבוק מילוי ®217 ........................... AdBlue
הערות בטיחות חשובות 215 .......................
פתיחת מכסה המילוי של
מיכל ®216 ........................................... AdBlue
מיכלי מילוי ®217 .............................. AdBlue
סגירת מכסה מילוי ®218 ............. AdBlue
245 ................................................ Airmatic

גובה הרכב 246 ..................................................
מצב ספורט 246 ...............................................
כוונון מתלים 246 ..............................................
692 ...................................... ASSYST PLUS
הודעת שירות 692 ..........................................
הסתרת הודעת שירות 693 ..........................
מידע אודות השירות 693 ...............................
 דרישות שירות מיוחדות 693 ....................
 נהיגה בחו“ל 694 ..........................................
תצוגת הודעות שירות 693 ............................
) ATAמערכת אזעקה נגד גניבה(
הגנה נגד גרירה 94 ........................................
B

) BASתגבור בלימה( 85 ......................................
) BAS PLUSתגבור בלימה פלוס עם
סייען תנועה חוצה( 85 .................................

D
DISTRONIC PLUS

בחירת דיסטרוניק פלוס 233 .....................
הגדרת המהירות 236 ..................................
הגדרת המרחק המינימלי 236 .................
הערות בטיחות חשובות 231 ....................
הפעלת דיסטרוניק פלוס 233 ...................
הפעלת המהירות הנוכחית 234 ..............
ידית בקרת שיוט 231 ...................................
נהיגה עם דיסטרוניק פלוס 234 ...............
נטרול המערכת 238 ......................................
תצוגות דיסטרוניק פלוס 237 ....................
E

  ECO start/stopתפקוד 201 ............................
 הדממה אוטומטית של המנוע 202 ......
 כיבוי/הפעלת תפקוד
203 ........................... ECO Start-Stop
פתרון תקלות מנוע 204 ................................
 ההתנעת מנוע אוטומטית 202 .............
) ESPבקרת ייצוב אלקטרונית( 89 .................
 ESPלייצוב גרור 91 ........................................
) ETS/4ETSמערכת אחיזת דרך
אלקטרונית( 89 ................................................
M

243 ............................. Magic Body Control
 ) Road Surface Scanסריקת
פני השטח( 245 ...........................................
 בקרת מרכב פעילה )243 ............. (ABC
 הערות בטיחות חשובות 243 ..................
 סיוע לנהיגה ברוחות צד 243 ...................
P

C
COMMAND Online

ראה מערכות מידע ותקשורת 370 ........

17/06/14, 4:36 PM

247 ..................................... PARKTRONIC
הערות בטיחות חשובות 247 ....................
טווחי פעולת החיישנים 248 ......................

4

S-1-96

אינדקס
נטרול/הפעלה של פרקטרוניק 249 .......
תצוגת אזהרה 249 ........................................
תקלות אפשריות 250 ..................................
®PRE-SAFE PLUS

)מערכת הגנה מונעת לנוסע פלוס(
פעולה 64 .......................................................
S

228 .......................................... Speedtronic
הערות בטיחות חשובות 228 .......................
משתנה 228 .......................................................
קבוע 230 .............................................................
 SRSמערכת ריסון נוספת
הקדמה 57 ........................................................
כרית אוויר לכריות המושב 62 ...................
כרית אוויר וילון 62 ..........................................
כרית אוויר צד 61 ............................................
כריות אוויר קדמיות 60 .................................
נורית אזהרה 58 ........................... SRS
V

 VINמספר השילדה 756 ........................................

א
אבטחת מטען 664 ......................................
אימובילייזר  שולל התנעה 94 ...............
אוורור/חימום עזר
ראה בקרת אקלים
אזעקה נגד גרירה 95 ................................
אזעקת מצוקה 56 ....................................
אחסון ומאפיינים 657 .................................
איזורי אחסון 658 .........................................
ראה תאי אחסון
אחריות מקיפה 38 ....................................
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אלקטרוניקת הרכב
טיפול באלקטרוניקת הרכב 754 ................
אקלים
ראה בקרת אקלים

ב
בטיחות נוסעים 57 ....................................
הערות בטיחות חשובות 57 .......................
מנעולי בטיחות לילדים בדלתות
אחוריות 83 .......................................................
מאפיין השליטה בחלונות הצד
אחוריים 83 ........................................................
צעדים אוטומטיים לאחר תאונה 64 .......
בלימה מותאמת  מערכת 88 ................
בלם חניה חשמלי 220 ................................
 בלימת חירום 221 ........................................
 הפעלה אוטומטית 220 ..............................
 שחרור אוטומטי 221 ...................................
 שילוב ושחרור ידניים 220 ..........................
בלמים 85 ...................................................
69 ................................................. ABS
85 ................................................. BAS
) BAS PLUSתגבור בלימה פלוס
עם סייען תנועה חוצה( 85 .........................
89 ................................................. ESP
) RDSמערכת טעינה בבלימה( 56 .........
נוזל בלמים 763 .................................................
בנזין 757 ...................................................................
בקרת אקלים 170 .......................................
מערכת בקרת אקלים  הפעלה 173 ......
 הפעלה/כיבוי של בקרת אקלים 173 ....
 הפעלה/הפסקת פעולה של
בקרת אקלים האחורית
באמצעות לוח הבקרה האחורי 174 .....
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 כיבוי/הפסקת פעולה של
בקרת אקלים הקדמית
באמצעות לוח הבקרה 173 .....................
הפעלה/כיבוי של קירור עם
ייבוש אוויר 175 ....................................................
 תקלה בתפקוד ”קירור עם

חימום עזר 186 ..................................................
 הפעלה/כיבוי של חימום עזר/
אוורור באמצעות הקונסולה
המרכזית 187 ................................................
 הפעלה/כיבוי של חימום עזר/
אוורור באמצעות שלט רחוק 188 ..........

ייבוש אוויר“ 176 .............................................
מערכת בקרת אקלים  סקירה 170 ........
 לוח בקרה עבור בקרת אקלים
אוטומטית 171 ..............................................
 לוח בקרה אחורי 171 ..................................
 לוח בקרה קדמי 172 ...................................

 מגבר חימום ,הפעלה
והפסקת פעולה 189 ..................................
 החלפת סוללה בשלט הרחוק 190 .......
 תקלות אפשריות במערכת
חימום/אוורור העזר 191 ............................
יוניזציה 186 .........................................................

מידע אודות השימוש בבקרת
אקלים 171 ..........................................................
 אדים בצד החיצוני של החלונות 181 ....
 בקרת אקלים אוטומטית 173 .................
 הגדרת חלוקת האוויר 179 .......................
 הגדרת זרימת האוויר 179 .........................

מטהר אוויר 184 ................................................
 תקלות אפשריות עם מטהר אוויר 184 .
מערכת מיזוג אוויר  סקירה 170 ...............
כוונון פתחי אוורור 192 ....................................
כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות 193 ......
כוונון פתחי אוורור בתא הנוסעים

 הגדרת טמפרטורה 178 .............................
 הגדרת מצב אקלים 178 ...........................
 הפסקה/הפעלה תפקוד סנכרון 180 .....
 הפשרת החלונות 181 ................................
 הפשרת השמשה הקדמית 180 ............
 חימום החלון האחורי 181 .........................

האחורי 193 .........................................................
כוונון פתחי אוורור הצדדיים 193 ................
כוונון פתחי אוורור מרכזיים 192 .................
בקרת שיוט 225 ...........................................
 בחירת בקרת שיוט 226 ............................
 הפסקת פעולה של בקרת

 תקלות אפשריות בחימום
החלון האחורי 182 .......................................
 כלי רכב היברידיים 173 ...............................
 קביעת בקרת אקלים למצב
אוטומטי 176 ..................................................
חימום שיורי  הפעלה/נטרול 183 .............

השיוט 228 ......................................................
 ידית בקרת שיוט 226 .................................
 קריאה למהירות האחרונה
שנשמרה 227 ................................................
 שמירת מהירות ונהיגה קבועה 226 ......

הפעלה/כיבוי של מצב מיחזור
אוויר 182 ..............................................................
 פתיחת/סגירת נוחות
באמצעות לחצן מיחזור האוויר 182 ......
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גג פנורמי נפתח 117 ...................................
איפוס של ווילון השמש הנגלל 121 ...........
איפוס של הגג הפנורמי הנפתח
ושל ווילונות השמש הנגללים 121 ..............
מאפיין סגירת גשם כאשר המנוע
כבוי 119 ................................................................

גלגלים
אחסון גלגלים 736 ............................................
ביקורת תקופתית לגלגלים וצמיגים 727 ...
גלגל חלופי 751 .................................................
התקנת גלגל 736 .............................................
החלפת גלגל 735 .............................................

מאפיין סגירת גשם בעת נהיגה 119 .........
פתיחה/סגירה 118 ...........................................
פתיחה וסגירה של וילון השמש
הנגלל האחורי 120 ...........................................
פתיחה וסגירה של וילון השמש
הנגלל הקדמי 120 ............................................

התקנת גלגל 736 ..... ......................................
כיוון סיבוב 735 ...................................................
ניקוי גלגלים 736 ...............................................
סבב גלגלים 735 ...............................................
צמיג נקור 735 ...................................................
שילוב צמיגים וגלגלים 740 ...........................

הפעלת וילונות השמש הנגללים 119 .......
 תפקוד מניעת לכידה של וילון
השמש הנגלל 119 ......................................
הפעלת הגג הנפתח 118 ..............................
תפקוד מניעת לכידה של הגג
הנפתח 118 ........................................................

גלגל  התקנה
אבטח את הרכב כנגד הדרדרת 736 ........
הכנת הרכב 736 ...............................................
הסרת גלגל 738 ................................................
הנמכת הרכב 738 ...........................................
הרמת הרכב 737 ..............................................

תקלות אפשריות 122 .....................................
גלגל הגה
חימום גלגל ההגה 144 ...................................
כוונון של גלגל ההגה 143 ..............................
מערכת כניסה קלה/יציאה 145 ..................
 מיקום גלגל הגה בעת שמאפיין

התקנת גלגל חדש 738 .................................
גרירה והתנעה בגרירה 718 ........................
גרירה
אזעקה נגד גרירה 95 ...................................
הובלת הרכב 721 .............................................
התקנה/הסרה לולאת הגרירה 720 ...........

כניסה קלה/יציאה פועל 145 ...................
 מאפיין יציאה קלה כתגובה
להתנגשות פועל 146 .................................
סקירה 46 ..........................................................
תקלות בחימום גלגל ההגה 145 ................
גלגל חלופי 751 ............................................

עם שני הסרנים על הקרקע 720 ...............
גרירת גרור 293 ............................................
91 ................................................. ESP
247 ........................................ Parktronic
אספקת חשמל לגרור 298 ...........................
בעיות בגרירת גרור 299 .................................

הערות בטיחות חשובות 751 .......................
הוצאת הגלגל החלופי הזמני 751 ..............
 פתיחת גומחת אחסון 751 .......................
מידע טכני 752 ...................................................

הערות אודות גרירת גרור 294 .....................
 עצות לנהיגה 295 ........................................
הערות בטיחות חשובות 293 .......................
חיבור הגרור 296 ...............................................
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מחוון תקלת נורה עבור פנסי 298 .. LED
גרור ען חיבור של 7פינים 298 ...................
 הערות כלליות 298 ......................................
 התאמת המתאם 298 ...............................
משקלי גרור 767 ...............................................
ניתוק הגרור 296 ...............................................

סגירה מוחלטת 107 ........................................
דלת תא המטען 108 ...................................
הערות בטיחות חשובות 108 .......................
נעילה נפרדת של תא המטען 112 ............
פתיחה אוטומטית מבפנים 111 .................
פתיחה/סגירה חשמלית מבחוץ 109 .......

סייען חניה פעיל 250 .......................................
סייען שטחים מתים 273 ................................
סייען שמירת נתיב פעיל 276 .......................
הוצאת תפוח הגרירה 295 ............................
קיפול תפוח הגרירה פנימה 297 ................

פתיחה ללא ידיים 110 ....................................
 הפעלה 111 ....................................................
פתיחה/סגירה )מבחוץ( 109 .......................
שחרור מנעילת מכסה תא המטען
)מפתח חירום( 112 .........................................
תפקוד היפוך תנועה 108 ..............................

ד
דיזל 759 ...................................................................
דלק
דירוג )בנזין( 757 ................................................
דירוג )דיזל( 759 .................................................
הערות בטיחות חשובות 211 .......................
פתיחה מכסה פתח מילוי דלק 212 ............
סגירה מכסה פתח מילוי דלק 213 ...............
מד דלק )עתודה( 44 .....................................
תוספים 758 ........................................................
קיבול מיכל הדלק 757 ....................................
תקלה של דלק ומיכל הדלק 214 ...............
דלתות 104 ...................................................
 הערות בטיחות חשובות 104 ..................
ביטול נעילה ופתיחת הדלתות
מבפנים 105 ........................................................
ביטול נעילה בדלת הנהג בעזרת
מפתח חירום 107 .............................................
נעילת הרכב בעזרת מפתח חירום 107 .....
נעילה וביטול נעילה מרכזית
מבפנים 105 .......................................................
מאפיין נעילה אוטומטית 106 ......................
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הגבלת המהירות
ראה SPEEDTRONIC
הגה גלגל הגה רב תפקודי 46 ...............
בקרת היגוי 94 .................................................
היבידית  הפעלה 279 ...............................
בעיות במערכת ההיברידית 292 .................
הערות כלליות 279 ...........................................
הערות בטיחות חשובות 279 .......................
הפעלת מחשב דרך 283 ................................
התנעת המנוע 287 .........................................
 מחוון 287 ....................................... READY
 התנעה שקטה 287 ....................................
 תחילת נסיעה 288 ......................................
 חניה 291 .........................................................
כלי רכב היברידיים 54 ...................................
 הערות בטיחות חשובות 54 ..................
 הפסקת פעולה אוטומטית של
המערכת ההיברידית 54 .........................
 הפסקת פעולה ידנית של
המערכת ההיברידית 55 .........................
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 מצבר מתח גבוה 55 ................................
 תא המנוע 56 ..............................................
לוח מחוונים 282 ...............................................
מערכת בלימה רגנרטיבית 279 ...... RBS
 בעיות במערכת בלימה
רגנרטיבית 279 ........................... RBS

 מערכות נהיגה 339 .....................................
 מפתח 354 .....................................................
 צמיגים 348 .....................................................
 רכב 350 ...........................................................
הפעלה 726 ..................................................
הרצת מנוע  הערות 196 ..........................

נהיגה 288 ............................................................
 לחצן בורר תוכניות 288 .............................
 עצות נהיגה 289 ...........................................
 תוכניות נהיגה אוטומטיות  Sו288 .... E
 תפקוד 290 ..................... ECO start-stop
ניהול מקדים של טעינת מצבר

 1,500ק“מ הראשונים 196 ..........................
התנעה בגרירה 721 .....................................
התנעת מנוע
הערות בטיחות חשובות 196 .......................
הערות להרצת המנוע 196 ...........................
לחצן 197 ............................... Start-Stop
מצבי מפתח 197 ..............................................
מצבי מפתח בלחצן 198 ....... Start-Stop
התנעת המנוע 199 .........................................
 תהליך התנעה באמצעות
לחצן 199 ............................ Start-Stop
 תהליך התנעה בעזרת המפתח 199 ...

המתח הגבוה 291 ............................................
סקירת מערכת היברידית 281 .....................
תפריטים ותפריטי משנה 283 .....................
 בחירת תפריטי משנה בתצוגת
283 ..................................... COMAND
 בחירה של תצוגת זרם החשמל
בתצוגה הרבתכליתית 282 ....................
תצוגות והפעלה 282 .......................................
תצוגה חשמלית של מנוע חשמלי 282 .....
הגנת הסביבה 34 .......................................
החזרת כלי רכב משומש 34 ......................
הערות כלליות 34 ...........................................
הובלת הרכב 721 .........................................
הערות לכלי רכב 721 ................ 4MATIC
הודעות בתצוגה 321 ...................................
 הערות כלליות 321 ......................................
 הסתרת הודעות תצוגה 321 ...................
 זיכרון הודעות 321 ........................................
 מערכות בטיחות 322 .................................
 אורות 332 .......................................................
 מנוע 336 .........................................................
 מערכת היברידית 339 ................................
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 תיבת הילוכים אוטומטית 199 .................
תחילת נסיעה 200 ...........................................
 התחלת נסיעה עם גרור 200 ...................
 תיבת הילוכים אוטומטית 200 .................
סייען זינוק בעליה 201 ....................................
תפקוד 201 ................... ECO Start-Stop
 הדממה אוטומטית של המנוע 202 ......
 כיבוי/הפעלת תפקוד
203 ........................... ECO Start-Stop
פתרון תקלות מנוע 204 ................................
 ההתנעת מנוע אוטומטית 202 .............
התנעה באמצעות כבלי עזר 715 ..............

ו
וילון שמש נגלל 119 ....................................
פתיחה/סגירה 119 ...........................................
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ז
זיכרון  תפקודים 149 .................................
שמירה והגדרות בזיכרון 149 ........................
קריאה להגדרות שמורות בזיכרון 150 ......
זיכרון  תפקודים במושב האחורי
תפקודי זיכרון במושב האחורי 150 ............
קריאה להגדרות שמורות בזיכרון 152 ......
 כלי רכב ללא מושב אחורי נוטה 152 .....
 כלי רכב עם מושב אחורי נוטה 152 ......
שמירת הגדרות 151 ........................................
 כלי רכב עם מושב אחורי נוטה 151 ......

ח
חגורות בטיחות 65 ....................................
הערות בטיחות חשובות 65 .......................
חגירת חבורת הבטיחות 66 .......................
תזכורת חגורת בטיחות עבור
הנהג והנוסע הקדמי 68 ..............................
כוונון גובה החגורות 67 ................................
כריות אוויר לחגורות הבטיחות 69 ...........
מאריך חגורות הבטיחות 67 .......................
מותחנים של חגורות בטיחות
ושל מגביל כוח 68 ..........................................
מחוון חגורת בטיחות במושבים
אחוריים 68 ........................................................
ניקוי חגורות הבטיחות 283 ...........................
חיישנים )הוראות ניקוי( 698 ...............................
חימום עזר/אוורור
ראה בקרת אקלים
חלונות צד
איפוס חלונות הצד 115 ..................................
פתיחה/סגירה חלונות הצד 113 .................
פתיחת נוחות 114 ............................................
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סגירת נוחות 114 ..............................................
שימוש במפתח 115 ........................................
שימוש במפתח 115 ....... KEYLESS-GO
תפקוד מניעת לכידה 113 .............................
תקלות אפשריות בחלונות הצד 117 ........
חלקי חילוף מקוריים מרצדס בנץ 34 .....
חניה 218 .....................................................
בלם חניה חשמלי 220 ....................................
 בלימת חירום 221 ........................................
 הפעלה אוטומטית 220 ..............................
 שחרור אוטומטי 221 ...................................
 שילוב ושחרור ידניים 220 ..........................
החניית הרכב לזמן ממושך 221 .................
הפסקת פעולת המנוע 219 .........................
סייען חניה פעיל 250 .......................................
 ביטול סייען חניה פעיל 254 ......................
 הערות בטיחות חשובות 250 ..................
 חניה 252 .........................................................
 יציאה ממקום חניה 253 ...........................
גילוי מקומות חניה 251 ..................................
 הערות כלליות 255 ......................................
מצלמת נסיעה לאחור 255 ...........................
שימוש בלחצן 219 ................. Start-Stop
שימוש במפתח 219 ........................................

ט
טבעות קשירת רשת תא המטען 665 ......
טיפול )טיפוח( הרכב 694 ............................
הערות אודות הטיפול 694 ............................
שטיפת הרכב וניקוי משטחי צבע 694 ....
 טיפוח וטיפול במשטחי צבע 697 ..........
 מתקן אוטומטי לשטיפת כלי
רכב 694 ...........................................................
 מכשירי ניקוי בלחץ גבוה 696 ..................
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 ניקוי משטחי צבע 696 ...............................
ניקוי חלקי הרכב 697 ......................................
 גלגלים 697 .....................................................
 התקן גרירת גרור 699 ................................
 חיישנים 698 ...................................................
 חלונות 697 .....................................................

זיהוי אוטומטי למושב ילד המושב
הנוסע הקדמי 73 ...........................................
מושב ילד על מושב הנוסע הקדמי 72 .....
מערכות ריסון לילדום מומלצות 79 .........
מנעולי בטיחות לילדים בדלתות
אחוריות 83 .......................................................

 להבי מגבים 697 ...........................................
 מצלמת 699 ........................ 360°
 מצלמת נסיעה לאחור 698 ......................
 פנסי איתות במראות חיצוניות 698 ......
 פנסים חיצוניים 698 ....................................
 צינורות הפליטה 699 ..................................

רצועת קשירה עילית 75 .............................
תקלות בזיהוי מושב ילד אוטומטי 82 .....

ניקוי )טיפוח( של פנים הרכב 700 .............
 גלגל ההגה וידית או בורר
ההילוכים 701 ................................................
 דיפון פלסטיק 701 .......................................
 דיפון עץ ופסי דיפון 701 .............................
 חגורות בטיחות 702 ....................................
 כיסוי מושבים 701 ........................................
 מסך תצוגה 700 ...........................................
 סייען ראיית לילה 700 .................................
 ריפוד הגג והשטיחים 702 .........................
טלפון נייד 678 .............................................
הערות בטיחות חשובות 678 .......................
מערכת טלפונית עסקית במוב
האחורי 679 .........................................................
שימוש בטלפון הנייד 678 ..............................
תפעול הטלפון הנייד 679 ..............................

י
ילדים ברכב 70 ...........................................
 הערות בטיחות חשובות 70 ...................
אבטת מערכת ריסון לילד מסוג
איזופיקס במושב האחורי 74 .....................
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כ
כלי עבודה של הרכב 705 ............................
כריות אוויר
הערות בטיחות חשובות 59 .......................
הפעלה של מותחני חגורות בטיחות
וכריות האוויר 58 .............................................
כרית אוויר לכריות המושב 62 ...................
כרית אוויר וילון 62 ..........................................
כרית אוויר צד 61 ............................................
כריות אוויר קדמיות 60 .................................

ל
להבי מגבים
החלפה להבי המגבים 164 ...........................
ניקוי 697 ...............................................................
לוח המחוונים 44 .......................................
נוריות אזהרה וחיווי 45 ..................................
תא הנהג 42 .....................................................
לוחית זיהוי רכב 756 ....................................
לוח מכשירים
לוח בקרה בדלת הנהג 46 ..........................
לוח בקרה עילי 49 ..........................................
מושבים אחוריים 51 ......................................
קונסולה המרכזית 48 ..................................
לחץ אוויר בצמיגים 729 ..............................
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מ
מאפיינים 666 ..............................................
מגני שמש 668 ......................................
מחזיק ספלים 666 ................................
 העקות בטיחות חשובות 666 ..................
 במשענת היד במושב אחורי 667 ...........
 בקונסולה מרכזית הקדמית 666 ...........
 שומר טמפרטורה במושב
האחורי 667 ....................................................
מראת איפור במגן השמש 669 ................
סוככי שמש נגללים בחלונות
הצדדיים האחוריים 669 ......................
סוכך שמש נגלל על השמשה
האחורית 669 .........................................
 פרישה/גלילה מהמושב האחורי 670 ....
מערכת שיחות החירום של
מרצדס בנץ 676 ....................................
שירות לקוחות של מרצדס בנץ 676 ...
 כפתור לסיוע בצד הדרך 677 ...................
 כפתור שיחת מידע 677 ............................
תא קירור בחלק האחורי 675 ..............
 הוצאת תא הקירור והתקנתו 676 .........
 טיפול בתא הקירור 676 .............................
 שימוש בתא הקירור 675 ..........................
מאפרה 670 ..................................................
מאפרה קדמית 670 ........................................
מאפרה אחורית 670 .......................................
מגבה 705 .....................................................
מגבי השמשה הקדמית 163 .....................
החלפת להבי מגבים 164 ..............................
החלפת להבי מגבים
)165 .......... (MAGIC VISION CONTROL
 הסרת להבי מגבים 165 .............................
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 התקנת להב המגבים 165 .......................
הסרת להבי מגבים 164 .................................
הפעלה/כיבוי 163 ..............................................
התקנת להב המגבים 165 ............................
תקלות אפשריות 167 .....................................
מגביל מהירות
228 .............................. SPEEDTRONIC
מגני שמש 668 ............................................
מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע 313 ........
מד סל“ד 302 ...............................................
מוסך  ראה מרכז שירות מורשה 37 ...........
מחשב דרך  הפעלה 303 ..................................
 תצוגה רב תכליתית 304 ...........................
הערות בטיחות חשובות 302 .......................
תצוגות והפעלה 302 .......................................
 מד סל“ד 302 .................................................
 תצוגת טמפרטורת הסביבה 302 ..........
תפריטים ותפריטי משנה 304 .....................
 סקירת תפריט 304 .....................................
 תצוגת טווח ותצרוכת הדלק
הנוכחית 306 ..................................................
תפריט הגדרות 314 ................. Settings
 איפוס הגדרות בית החרושת 320 ..........
 תפריט משנה סיוע 314 ............................
 תפריט משנה לוח מחוונים 318 .............
 תפריט משנה רכב 319 .............................
 תפריט משנה תאורה 317 .......................
 הפעלת/הפסקת פעולת
315 ............................................ PRE-SAFE
 הפעלת/ניתוק או אזהרת
שמירת מרחק 316 ......................................
 הפעלת/ניתוק סייען שטחים
מתים 316 .......................................................
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 הפעלת/הפסקת פעולת סייען
שמירת עירנות נהג 316 ............................
 הפעלת/ניתוק מערכת סייען
לשמירה על נתיב 317 ................................
תפריט טלפון 311 .............................................
 קבלת שיחה 312 ..........................................

מוצרי שירות וקיבולים 756 ........................
®761 ......................................................... AdBlue
 דרגת טוהר 761 ............................................
 הערות בטיחות חשובות 761 ..................
 טמפרטורות חיצוניות נמוכות 761 ........
 קיבולים 761 ....................................................

 דחיית או סיום שיחה 312 ..........................
 חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים 312 ....
 חיוג חוזר 312 ..................................................
תפריט מדיה 309 ......................... Media
 החלפת מקורות מדיה 309 ......................
 תפעול נגן שמע או מדיית שמע 310 .....

 תוספים 761 ...................................................
דלק 757 ...............................................................
 הערות בטיחות חשובות 756 ..................
 קיבול מיכל דלק 757 ...................................
 תוספי דלק 758 ............................................
נוזל בלמים 763 .................................................

 תפעול הטלוויזיה 310 .................... TV
 תפעול וידיאו 311 ........................ DVD
תפריט מערכת שמע 309 ............ Radio
תפריט ניווט 307 ................... Navigation
 הנחיית מסלול לא פעילה 307 ................
 הנחיית מסלול פעילה 307 .......................

נוזל קירור )מנוע( 763 .....................................
 הערות בטיחות חשובות 763 ..................
נוזל שטיפה 764 ................................................
סולר 759 ..............................................................
שמן מנוע 761 ....................................................
 הערות כלליות 761 ......................................

 תצוגות הוראות ניווט 307 .........................
תפריט נסיעה 305 ........................... Trip
 איפוס ערכים 306 .........................................
 מד מהירות דיגיטלי 306 .............................
 מחשב נסיעה From start
)מתחילת הנסיעה( או

 צמיגות שמן מנוע 762 ...............................
 קיבולים 762 ....................................................
 תוספים 762 ...................................................
מושב ילד
 הערות בטיחות חשובות 70 ...................
אבטת מערכת ריסון לילד מסוג

) From resetמאיפוס( 305 ........................
 תצוגה סטנדרטית 305 ..............................
 תצוגת 305 ................................. ECO
תפריט סייען תצוגה גרפית 313 .................
תפריט שירות 313 ............................................
 מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע 313 .....

איזופיקס במושב האחורי 74 .....................
זיהוי אוטומטי למושב ילד המושב
הנוסע הקדמי 73 ...........................................
מושב ילד על מושב הנוסע הקדמי 72 .....
מערכות ריסון לילדום מומלצות 79 .........
מנעולי בטיחות לילדים בדלתות

 הצגת המפלס והטווח של
טמפרטורת נוזל קירור מנוע 313 ............
 הצגת המפלס והטווח של
®314 .................................................... AdBlue

אחוריות 83 .......................................................
רצועת קשירה עילית 75 .............................
תקלות בזיהוי מושב ילד אוטומטי 82 .....
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מושבים 125 .................................................
אוורור מושב  הפעלה/כיבוי 142 ...............
 תקלות אפשריות באוורור מושב 143 ...
הערות בטיחות חשובות 125 .......................
הגדרת תנוחת ההטיה 127 ..........................
 הטיה מלאה של מושב הנוסע

 החזרת משענת ראש של מושב
הנוסע הקדמי למיקומה 134 ...................
 הסרה/התקנה של משענת ראש 135 ..
כלי רכב עם משענות ראש רגילות
או מפוארות 126 ...............................................
מצב ”נהג בוס“ 131 ........................................

הקדמי 137 .....................................................
הזזת מושב הנוסע הקדמי למצב
רגיל 136 ...............................................................
הפעלה/כיבוי חימום מושב 140 ..................
כוונון המושבים האחוריים 127 .....................
כוונון מושב רב מתארים 140 .......................

 מיקום מושב הנוסע הקדמי עבור
מצב ”נהג בוס“ 132 ...................................
תקלות אפשריות בחימום מושב 142 .......
מותחני חגורות  הפעלה 68 .........................
מחזיק מטריה 665 ......................................
מחזיק ספלים 666 .......................................

כוונון מושב רב מתארים פעיל 140 ............
כוונון מושב רב מתארים בתא
הנוסעים האחורי 140 ......................................
כוונון המושבים האחוריים עם
הדום לרגליים 127 ............................................
כוונון המושבים האחוריים בכלי רכב

העקות בטיחות חשובות 666 ......................
במשענת היד במושב אחורי 667 ...............
בקונסולה מרכזית הקדמית 666 ................
שומר טמפרטורה במושב האחורי 667 ....
מטען  אבטחת 664 ...................................
מטף כיבוי אש 705 ......................................

עם משענות ראש מפוארות 130 ...............
בכלי רכב עם מושבים אחוריים
חשמליים עבור מצב נהג בוס
ובסיס גלגלים ארוך 131 ..................................
כוונון מושב הנוסע הקדמי בכלי רכב
עם משענות ראש מפוארות 130 ...............

מטריה  מחזיק 665 ...................................
מידע רכב 764 ..............................................
מידות ומשקלים 764 .......................................
מטעני גרור 767 .................................................
נתונים טכניים 753 ...........................................
התקן גרירה 764 ...............................................

כוונון מושבים 126 .............................................
כוונון מושב הנוסע הקדמי ממושב
הנהג 128 .............................................................
כוונון מושב הנוסע הקדמי 129 ...................
כוונון מושב הנוסע הקדמי
מהמושב האחורי 128 .....................................

 עומס מרבי מותר על הסרן
האחורי בגרירת גרור 768 ..........................
מידע זכויות יוצרים 39 ..................................
מיכל דלק  קיבול 757 .........................................
מכסה תא המנוע 688 .................................
מכסה תא המנוע פעיל 688 .......................

כוונון נכון של מושב הנהג 124 .....................
קיפול משענת ראש של מושב
הנוסע הקדמי 133 ...........................................

סגירה 689 ...........................................................
פתיחה 689 .........................................................
מכשירי קשר וטלפונים ניידים
בהתקנה מאוחרת 754 .........................
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מנוע
הערות בטיחות חשובות 196 .......................
הערות להרצת המנוע 196 ...........................
לחצן 197 ............................... Start-Stop
מצבי מפתח 197 ..............................................
מצבי מפתח בלחצן 198 ....... Start-Stop
התנעת המנוע 199 .........................................
 תהליך התנעה באמצעות
לחצן 199 ............................ Start-Stop
 תהליך התנעה בעזרת המפתח 199 ...
 תיבת הילוכים אוטומטית 199 .................
תחילת נסיעה 200 ...........................................
 התחלת נסיעה עם גרור 200 ...................
 תיבת הילוכים אוטומטית 200 .................
סייען זינוק בעליה 201 ....................................
תפקוד 201 ................... ECO Start-Stop
 הדממה אוטומטית של המנוע 202 ......
 כיבוי/הפעלת תפקוד
203 ........................... ECO Start-Stop
פתרון תקלות מנוע 204 ................................
 ההתנעת מנוע אוטומטית 202 .............
התנעה באמצעות כבלי עזר 715 ..............
מנעול הצתה  ראה מפתח
מנעולי בטיחות ילדים
בדלתות אחוריות 83 .....................................
הערות בטיחות חשובות 83 .......................
מספר זיהוי רכב  ראה VIN
מערכות לנהיגה בטוחה 83 ......................
 סקירת המערכות לנהיגה בטוחה 83
 הערות בטיחות חשובות 69 ..................
אזהרת שמירת מרחק 87 ...........................
אזעקה נגד גרירה 95 ....................................
 תפקוד/הפעלה/הפסקת פעולה/
נטרול 95 .......................................................
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בלמים 69 ..........................................................
מערכת בלימה מותאמת 88 .....................
בקרת היגוי )94 .... (STEER CONTROL
מערכת  ABSלמניעת נעילת
גלגלים 69 ..........................................................
) BASתגבור בלימה( 85 ..............................
) BAS PLUSתגבור בלימה פלוס
עם סייען תנועה חוצה( 85 .........................
) ESPתוכנית יציבות אלקטרונית( 89 ......
 מאפייני ה 90 .......................... ESP
 הפעלה/הפסקת פעולת ה 90 . ESP
 ESPלייצוב גרור 91 ........................................
) ETS/4ETSמערכת אחיזת דרך
אלקטרוני( 89 ..................................................
92 ............................ PRE-SAFE Brake
 הערות בטיחות חשובות 92 ..................
חיישן תנועה פנים הרכב 95 ......................
מערכות נגד גניבה 94 ..................................
 ) ATAמערכת אזעקה נגד גניבה( 94 .
 שולל התנעה 94 ........................................
פנסי בלימה מותאמים 89 ..........................
סייען מניעת התנגשות 87 .........................
מערכות נהיגה 225 .....................................
) 4MATICהנעה קבועה
ל 4גלגלים( 247 ................................................
245 ........................................... Airmatic
 גובה הרכב 246 ....................................................
 מצב ספורט 246 ..................................................
 כוונון מתלים 246 .................................................
ATTENTION ASSIST

)זיהוי עירנות נהג( 265 ...................................
231 .................................. Distornic Plus
 בחירת דיסטרוניק פלוס 233 ....................
 הגדרת המהירות 236 .................................
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 הגדרת המרחק המינימלי 236 ................
 הערות בטיחות חשובות 231 ..................
 הפעלת דיסטרוניק פלוס 233 .................
 הפעלת המהירות הנוכחית 234 ............
 נטרול המערכת 238 ...................................
 ידית בקרת שיוט 231 .................................

סייען שמירת נתיב 276 ..................................
תפקוד 242 .................................. HOLD
 הפעלת תפקוד 242 ................. HOLD
 הערות בטיחות חשובות 242 ..................
 נטרול תפקוד 243 .................... HOLD
 תנאי הפעלה 242 ........................................

 נהיגה עם דיסטרוניק פלוס 234 .............
 עצות נהיגה 238 ...........................................
 תצוגות דיסטרוניק פלוס 237 ..................
 Distornic Plusעם סייען היגוי 240 ..............
 הערות בטיחות חשובות 240 ..................
243 ......................... Magic Body Control

תוכנית נהיגה חכמה של מרצדס 225 .....
מערכות נגד גניבה
) ATAמערכת אזעקה למניעת
גניבה( 94 ..........................................................
שולל התנעה )איימובילייזר( 94 ..............
מערכת מידע ותקשורת

 ) Road Surface Scanסריקת
פני השטח( 245 ...........................................
 בקרת מרכב פעילה )243 ............. (ABC
 הערות בטיחות חשובות 243 ..................
 סיוע לנהיגה ברוחות צד 243 ...................
247 ................................. PARKTRONIC

370 .................................. COMAND Online
אינטרנט ושירותים מקוונים 516 ........
 בעיות תקשורת בעת נהיגה 517 ...........
 הערות כלליות 516 ......................................
 מגבלות שימוש 517 ....................................
 נדידה 518 ........................................................

 הערות בטיחות חשובות 247 ..................
 טווחי פעולת החיישנים 248 .....................
 נטרול/הפעלה של פרקטרוניק 249 ......
 תצוגת אזהרה 249 ......................................
 תקלות אפשריות 250 ................................
228 ..................................... Speedtronic

אינטרנט 537 ......................................................
 הגדרות 540 ....................................................
 מועדפים 539 .................................................
 סגירת דפדפן האינטרנט 542 ..................
 קריאה לאתר 537 ........................................
 תפקודי תפריט 538 ....................................

בקרת שיוט 225 ................................................
 בחירת בקרת שיוט 226 ............................
 הפסקת פעולה של בקרת
השיוט 228 ......................................................
 ידית בקרת שיוט 226 .................................
 קריאה למהירות האחרונה

 תפריט אפשרויות 539 ...............................
אפליקציות מרצדס בנץ 534 .......................
 אפליקציות מרצדס בנץ נוספות 535 ...
 אתר מרצדס בנץ לטלפון נייד 534 ........
 הפעלה של פייסבוק 535 ..........................
 יציאה מאפליקציות מרצדס בנץ 535 ....

שנשמרה 227 ................................................
 שמירת מהירות ונהיגה קבועה 226 ......
סייען חניה פעיל 250 .......................................
 הערות בטיחות חשובות 250 ..................

 קריאה לרשת גוגל 535 ..............................
אפשרויות 533 ...................................................
 איפוס הגדרות 534 ......................................
 קריאה לתפריט אפשרויות 533 ..............
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 תנאי שימוש 534 ..........................................
526 ................. GoogleTM Local Search
 בחירת אפשרויות לחיפוש מקומי 527 ....
 הסטוריית חיפוש 527 .................................
 חיפוש 526 ......................................................
 חיפושים פופולריים 527 .............................

 בחירת מיקום 530 .......................................
 הפעלה/כיבוי תצוגת מזג האוויר 530 ....
 מפת מזג אוויר 530 .....................................
 תפקוד זיכרון 532 .........................................
רדיו באינטרנט 535 ..........................................
 אפשרויות נוספות 536 ...............................

 קריאה לחיפוש מקומי 526 ......................
הגדרת נתוני גישה 518 ..................................
 בחירת אורך זמן ניתוק אוטומטי
מהאינטרנט 523 ..........................................
 הפעלה והגדרה של טלפון נייד
לתפקודי אינטרנט 518 ..............................

 הגדרות שמע 536 ........................................
 הערות כלליות 535 ......................................
 הפעלת רדיו באינטרנט 536 ....................
 התחברות לתחנה 536 ..............................
 חיפוש תחנות 536 .......................................
הפעלה בטוחה 370 ...............................

 ניהול כל התקני האינטרנט 524 .............
 ניהול נתוני הגישה של מפעיל
הרשת הסלולרית של הטלפון
הנייד שלך 522 ..............................................
 שימוש משותף באינטרנט 523 ..............
 שימוש משותף באינטרנט

 הצהרת תאימות 370 .................................
 מאפיינים של מערכת
372 ......................... COMAND Online
 מגבלות המערכת 372 ...............................
 מידע על זכויות יוצרים 372 .......................
 רכיבים אלחוטיים ברכב 370 ....................

באמצעות רשתות אלחוטיות 523 .........

 שימוש נכון 370 .............................................
 תאימות אלקטרומגנטית 370 .................
 תיעוד מידע 371 ............................................
איפוס תפקוד 397 ............................................
במבט חטוף 372 ...................................
 סקירה 373 .....................................................

למרצדס בנץ 528 .........................................
 שימוש ביעדים/מסלולים 529 ..................
יצירת/ניתוק חיבור 524 ..................................
 מצב חיבור 525 .............................................
 ניתוק אוטומטי של חיבור
האינטרנט לאחר אי פעילות 525 ...........

 לחצנים ובקרים 376 ....................................
 רכיבים 373 ......................................................
 תפקודים 373 ................................................
 תצוגת 374 ................................ COMAND
הגדרות ®393 .................................. Bluetooth
 הפעלה/הפסקת פעולת

 סיום תקשורת 525 ......................................
מזג אוויר 530 .....................................................
 בחירת אפשרויות לתצוגת מזג
האוויר 532 .......................................................

®393 ............................................... Bluetooth
 מידע כללי אודות ®393 .......... Bluetooth
הגדרות בקרת אקלים 406 ...........................
 הגדרות בסיסיות 406 .................................

הורדת יעד/מסלול 528 ...................................
 אפשרויות הגדרות עבור הורדת
יעד/מסלול 529 .............................................
 הורדת יעדים/מסלולים מהרשת 528 ....
 שליחת יעדים/מסלולים
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 הגדרות נוספות 408 ....................................
הגדרות המערכת
386 ............................ COMAND Online
 איזור תצוגה נוסף 388 ...............................
מערכת בידור לכל המושבים 379 ...............
 גישה למדיה ברכב 380 ..............................

הנחיית מסלול 433 ..........................................
 ביטול/המשך הנחיית מסלול 440 ..........
 היכן אני? 443 .................................................
 הערות בטיחות חשובות 433 ..................
 הודעות ניווט 438 ..........................................
 מידע מסלול 440 ..........................................

 סגירת סוגי מדיה 379 .................................
הגדרות תצוגה 386 ...............................
 כוונון הבהירות 386 ......................................
 עיצוב תצוגה 387 .........................................
הגדרות הקראת מלל 390 .............................
הגדרות 390 ................ LINGUATRONIC
 זיהוי קולי אישי 391 ......................................
 פתיחה/סגירה של חלון עזרה 390 .........
הגדרת זמן 389 ..................................................
 הגדרת זמן ידנית 389 .................................
 הגדרת תבנית זמן/תאריך 389 ...............
 הגדרת אזור ומעבר לשעון קיץ 389 ......

 תצוגות במהלך הנחיית מסלול 434 ......
 תפקוד עקיפת פקק תנועה 443 ...........
הנחיית מסלול דינמית 444 ...........................
 דיווחי תנועה באמצעות
445 ............................. FM RDS-TMC
 דיווחי תנועה ממידע תנועה חי 444 ......
 דיווחי תנועה על המפה 446 ....................
 הפעלה/הפסקת פעולה של
דיווחי תנועה דינמיים 445 .........................
 הצגת דיווחי תנועה 446 ............................
 שירותי דיווחי תנועה 444 ...........................
מושבים 402 ........................................................

 הערות כלליות 389 ......................................
הגדרת שפת המערכת 394 .........................
הזנת תו )טלפון( 381 ......................................
 הזנת תווים באמצעות לוח
המקשים של הטלפון 383 ........................
 הזנת תווים באמצעות סרגל

 איפוס כל הכוונונים 405 .............................
 בחירת תפקוד כוונון ומושב 402 .............
 כוונון תפקודים 403 .....................................
 סקירה 402 .....................................................
 תוכניות עיסוי 404 ........................................
מצלמת 411 ................................... 360°
 הגדרות COMAND Online
למצלמת 411 .............................. 360°
 סקירה 411 .....................................................
 תמונה של מצלמת 411 ............. 360°
מצלמת נסיעה לאחור 411 ...........................
 הפעלה והפסקת פעולה של

 יבוא יצוא מידע 395 .....................................
 הפעלה והפסקת פעולה של
הגנת קוד 396 .............................. PIN

גילוי עצמים 412 ...........................................
טלפון 467 ...............................................
 אפשרויות הפעלה 469 ..............................
 הערות בטיחות חשובות 468 ..................

תווים 381 ........................................................
הזנת תו )ניווט( 384 ........................................
 הזנת תווים באמצעות לוח
המקשים של הטלפון 386 ........................
 הזנת תווים באמצעות סרגל
תווים 384 ........................................................
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 התנתקות שיחה בעת שהרכב
בנסיעה 469 ...................................................
 הצגת פרטי חיבורים 475 ..........................
 חיבור טלפון נייד 471 ...................................
 מגבלות תפקוד 469 ....................................
 עוצמת קיטה ושידור 478 ..........................

 שימוש בחיוג מהיר מוגדר
מראש לביצוע שיחה 490 ..........................
 שמירת רשומה 489 ....................................
מערכת שיחת חירום של מרצדס 513 .....
 זמינות השירות באירופה 514 .................
 שידור מידע 516 ............................................

 שיחת חירום 470 ..........................................
 תפריט בסיסי של ממשק
®476 ............................................... Bluetooth
 תקשורת טלפונית באמצעות
ממשק ®470 .............................. Bluetooth
 תקשורת טלפונית עסקית 469 ..............

 שיחת חירום אוטומטית 514 ...................
 שיחת חירום ידנית 515 ..............................
 תנאים 514 ......................................................
 תצוגות בתצוגת 516 ............. COMAND
מודול טלפון 503 ............................. SAP
 איפוס של מודול הטלפון 511 ...................

הודעות )מלל ודוא“ל( 490 ............................
 הגדרות לקבלת הודעות 491 ...................
 הורדת הודעות ידנית 492 .........................
 הצגת הודעות 492 .......................................
 כתיבת הודעה 493 ......................................
 ניהול הודעות 495 .........................................

 אישור טלפון נייד 505 ..................................
 הגדרת מודול הטלפון 507 ........................
 הודעות מלל 509 ........................ SMS
 הפעלת מודול הטלפון 504 .......................
 הסרת מודול הטלפון 511 ..........................
 התקנת מודול הטלפון 504 ......................

הפעלת הטלפון 478 ........................................
 ביצוע שיחה 479 ...........................................
 העברת שיחה 482 .......................................
 תפקודים זמינים במהלך שיחה 480 ....
 שיחה עם מספר משתתפים 481 .........
הפעלה ושינוי מצבי הפעלת

 חיבור טלפון נייד למודול טלפון 506 .......
 טעינת טלפון נייד 511 .................................
 יומן שיחות 510 .............................................
 מודול טלפון במצב כרטיס 505 ..... SIM
 מקשי חיוג מהיר 509 ..................................
 ניתוק טלפון נייד ממודול הטלפון 511 ....

תקשורת טלפונית 477 ..................................
 הפעלה עם מודול טלפון
®) Bluetoothפרופיל (SAP
בתושבת 477 .................................................
 הפעלה ללא מודול טלפון
®) Bluetoothפרופיל (SAP

 ניתוק של מודול הטלפון 511 ....................
 שימוש כמודם נתונים 507 .......................
ספר טלפונים  שימוש 482 ........................
 הצגת פרטי הרשומה 484 ........................
 הצגת פרטי רשומה מהרשימה 487 ....
 הוספה לרשומת ספר טלפונים 485 .....

בתושבת 477 .................................................
 מעבר בין מצבי טלפון 477 ........................
חיפוש מהיר  שימוש ברשימת 489 ........
 מחיקת חיוג מהיר מוגדר מראש 490 ..

 חיפוש רשומה בספר טלפונים 483 ......
 יצירה רשומה חדשה בספר
טלפונים 485 ..................................................
 מחיקת רשומה מספר טלפונים 484 ...
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 מחיקת כל רשימות שיחות 488 .............
 פתיחת רשימת שיחות ובחירת
רשומה 487 .....................................................
 קריאה לספר טלפונים 483 ......................
 שמירת מספר טלפון 487 .........................
 שמירת מספר טלפון כמספר

 שימוש בשורת תפקודים ראשית 551 ....
הפעלת וידאו ממקור 580 ............... AUX
 הגדרת אפשרוות נוספות 581 ................
 חיבור מקורות וידאו חיצוניים 580 ..........
 מעבר למצב וידאו 580 ................ AUX
הפעלה באמצעות שמע

לחיוג מהיר 485 .............................................
פנקס כתובות  שימוש 496 .......................
 הפעלת הנחיית מסלול לרשומה 499 ..
 הצגת פרטים לרשומת פנקס
כתובות 498 ....................................................
 חיפוש רשומת פנקס כתובות 497 .......
 יבוא אנשי קשר 501 ....................................
 יצירת רשומה חדשה בפנקס
הכתובות 497 .................................................
 מחיקת רשומת פנקס כתובות 497 .....
 קריאה לפנקס הכתובות 496 .................
 שיוך רשומת פנקס כתובות

®569 .................................................. Bluetooth
 אישור חיצוני 571 ..........................................
 בחירת אפשרות נגינה 574 ......................
 בחירת רצועה 574 .......................................
 ביטול )ביטול רישום( של התקני
שמע ®572 ................................ Bluetooth
 הגברת עוצמת הקול באמצעות
575 ..................................... COMAND
 הצגת פרטים 572 ........................................
 התחלת/עצירת נגינה 573 .......................
 התחלת נגינה אם ההתקן שמע ..
® Bluetoothנעצר 573 .................................

ללחצן מועדפים 499 ...................................
 שמירת מספר טלפון כמספר
לחיוג מהיר 499 .............................................
 תגיות קוליות 500 .........................................
 תפריט הזנה עם שדות נתונים 497 .....
שירות טלפוני מרצדס בנץ 512 ..................

סימולטני של טלפונים ניידים 572 .........
 התקני שמע ® Bluetoothוחיפוש
סימולטני של טלפונים ניידים 572 .........
 חיבור התקני שמע באמצעות
®569 ............................................. Bluetooth
 חיבור מחדש של התקני שמע

 הודעת שירות לפי דרישה 513 ................
 קריאה למרכז שירות הלקוחות
של מרצדס בנץ 512 ...................................
מדיה 550 ...............................................
 הפעלה אוטומטית 551 .............................
 הפעלה ממושב אחר 552 .........................

®571 ............................................. Bluetooth
 חיפוש ואישור התקני שמע
®569 ............................................. Bluetooth
 מעבר למצב שמע ®572 ...... Bluetooth
חיפוש מדיה 561 ...............................................
 התחלת חיפוש מדיה 561 ........................

 הפעלת מצב מדיה 550 .............................
 שימוש בלחצן מדיה 550 ...........................
 שימוש במקשי הספרות 551 ...................
 שימוש ברשימת התקנים 552 ................

 הערות כלליות 561 ......................................
 חיפוש לפי ז‘אנר 562 .................................
 חיפוש לפי מילת מפתח 563 ..................
 חיפוש לפי עטיפה 562 ..............................
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 חיפוש לפי רשימת הרצועות
הנוכחית 562 ..................................................
 חיפוש לפי תיקייה 562 ...............................
טלוויזיה  מצב 581 .........................................
 איכות הקליטה 581 .....................................
 אפשרויות נוספות 588 ...............................
 בחירת ערוצי טלוויזיה 582 ........................
 הגדרות טלוויזיה בסיסיות 585 ................
 טלטקסט 587 ...............................................
 מידע ערוצ נוכחי לערוץ הנבחר 585 .....
 מעבר למצב טלוויזיה 581 .........................
 שמירת ערוצי טלוויזיה 584 .......................
 תפריט בקרה 582 ........................................
כונן מדיה 563 .....................................................
 בחירת מצב נגינה 568 ...............................
 הפעלת כונן המדיה 564 ............................
 העתקת קבצים לכונן מדיה 565 ............
 מחיקת כל הקבצים 567 ...........................
 קריאה למידע על מקום בזיכרון 568 ....
 שינוי שם/מחיקת קבצים 567 .................
 תצוגה בסיסית של כונן מדיה 565 ........
מצב ממשק מדיה 576 ..................................
 אפשרויות נגינה 578 ...................................
 בחירת קובץ מוזיקה 577 ..........................
 דרישות מקדימות 576 ...............................
 מעבר לממשק מדיה 576 ........................
 קבצי מדיה נתמכים 577 ...........................
 תמיכת התקנים 577 ..................................
 תפקוד וידאו 578 ..........................................
 תפקוד חיפוש 577 .......................................
מצב שמע578 .............................. AUX/
 הגדרת אפשרויות שמע579 ...... AUX/
 מעבר למצב שמע579 .............. AUX/
מצב שמע/וידאו 552 .......................................
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 בחירת רצועה 558 .......................................
 בסיס נתונים של 559 .... GRACENOTE
 הכנסה והוצאה של תקליטור
 CD/DVDמכונן התקליטורים 553 ..........
 הוצאת תקליטורים ממחליף
תקליטורי 554 ............................ DVD
 הכנסת תקליטור למחליף
תקליטורי 554 ............................ DVD
 הכנסה והוצאה של כרטיס זיכרון 556 ....
 הערות על מצב שמע/וידאו 559 ............
 הפעלת מצב מדיה 556 .............................
 חיבור התקני 556 ...................... USB
 סקירת תפריט 554 .....................................
 תפקוד עצירה ונגינה 558 .........................
 תפריט אפשרויות 556 ...............................
 תפריט חיפוש 558 .......................................
מצב תקליטור ווידאו 588 ............... DVD
 אפשרויות בקרה 589 .................................
 אפשרויות תפריט 591 ...............................
 בחירת סצנה/פרק 594 .............................
 דרישה לנגינת תקליטור 589 ...... DVD
 הגדרות ווידאו 592 ........................................
 הערות בטיחות חשובות 588 ..................
 הערות על תקליטורים 589 ......................
 מגבלות תפקוד 590 ....................................
 מעבר למצב תקליטור ווידאו 590 ..........
 מצב מסך מלא של 591 ............. DVD
 סקירת מצב 591 ........................ DVD
 תפריט בקרה של 592 ..................... DVD
 תפקודי 593 ......................................... DVD
 תפריט וידאו 593 ..........................................
מציג תמונות 594 .............................................
 הצגת תמונות 595 ......................................
 התחלת מצגת תמונות 595 ....................
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 סגירת מציג תמונות 596 ..........................
 שינוי תצוגת התמונה 595 ........................
מערכת בידור במושב האחורי 604 .....
 אוזניות אלחוטיות 610 ................................
 סקירה של מערכת בידור
במושב האחורי 604 .....................................

 שינוי הגדרות רכב 635 ...............................
מערכת ניווט 635 ..............................................
 מצב ניווט 635 ...............................................
מצב 655 ......................................... AUX
 הערות כלליות 655 ......................................
 חיבור ציוד לכניסת 656 ............... AUX

 החלפת סוללות 611 ...................................
 הערות בטיחות חשובות 604 ..................
 הפעלה באמצעות היחידה
הידנית 608 .....................................................
 הפעלה באמצעות טלפון חכם 608 ......
 כונן תקליטורים 608 ............. CD/DVD
 מסכי תא נוסעים אחורי 605 ...................
 נורית חיווי שלט רחוק 607 ........................
 רכיבים 604 ......................................................
 שלט רחוק 605 .............................................
 שקעי 609 .................................. AUX
 שקעי 609 .................................. USB

 מעבר למצב 656 ........................ AUX
מצב מדיה 648 ..................................................
 הפעלה אוטומטית 648 .............................
 הפעלת מדיה באמצעות
רשימת התקנים 648 ..................................
 הפעלת נגינת מדיה באמצעות
שורת תפקודים ראשית 648 ...................
 חיפוש מוזיקה 649 ......................................
 מעבר למצב מדיה 648 ..............................
 שימוש בלחצן מדיה 648 ...........................
מצב רדיו 648 .....................................................
 מעבר למצב רדיו 648 .................................

הגדרות יחידה ידנית 616 ................................
 איפוס 610 .......................................................
 אפשרויות חיוג 617 ......................................
 אפשרויות תריכת חשמל 618 .................
 קריאה לתפריט הגדרות 616 ...................
 שפה 616 .........................................................

מצב שמע/וידאו 649 .......................................
 אפשרויות נגינה 651 ...................................
 בחירת רצועה 650 .......................................
 בחירת תיקייה 651 ......................................
 הכנסת תקליטור 649 .................................
 הערות בטיחות חשובות 649 ..................

 שעון ותאריך 618 ..........................................
 תצוגה 616 ......................................................
הגדרות מערכת 633 .......................................
 בחירת בהירות 633 ......................................
 גדרות תמונה 634 ........................................
 הסתרת/הצגת התמונה 633 ..................

 הפעלה/הפסקה של מידע
רצועה 651 ......................................................
 הפסקה/נגינה 651 ......................................
 מעבר למצב שמע/וידאו 650 ..................
מצב תקליטור וידאו 651 ..................... DVD
 בחירת סצנה/פרק 653 .............................

 כוונון הגדרות שמע 634 .............................
 שינוי תבנית התמונה 634 ........................
 שינוי תבנית תצוגה 633 ............................
הגדרות רכב 635 ...............................................

 בחירת רצועה/סרט 653 ............................
 בחירת תבנית שמע 655 ...........................
 הערות כלליות 652 ......................................
 הרצה קדימה/אחורה 653 ........................
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 כתוביות וזווית צילום 655 ..........................
 מעבר למצב תקליטור  DVDוידאו 652 ...
 סקירה של תפקודי 652 .................. DVD
 תוכן אינטראקטיבי 655 .............................
 תפקוד הפסקה )653 .............. (Pause
 תפריט 653 .......................................... DVD

מימדית מתקדמת 601 ......... Burmester
 בחירת איזון מותאם 603 ...........................
 הגדרות של פרופיל שמע 603 .................
 הגדרת בקרת הרמקולים 602 .................
 הגדרת צליל גבוה ,טווח ביניים
ובס 601 ............................................................

 תפקוד עצירה 653 .......................................
תקשורת טלפון עסקית 635 ........................
 אישור חיצוני 637 ..........................................
 אנשי קשר 645 .............................................
 ביצוע שיחוה יוצאת 638 ............................
 הודעות 641 ....................................................

 כוונון איזון/דעיכה 602 .................................
 קריאה לתפריט שמע 601 .......................
יחידה ידנית 612 ................................................
 הסרה/הכנסה של היחידה
הידנית 613 .....................................................
 הפעלה/כיבוי של היחידה הידנית 614 ....

 חיבור טלפון נייד באמצעות
היחידה הידנית 636 .....................................
 יומן שיחות 647 .............................................
 סקירה 635 .....................................................
 שיחות נכנסות 638 .....................................
 תפקודים הזמינים במהלך שיחה 639 ....

 הפעלת מסך מגע 615 ..............................
 זיהוי כתב יד 615 ...........................................
 סקירה 613 .....................................................
 תפקודים 612 ................................................
 תפריט בסיסי 614 ........................................
כוונון מושב באמצעות היחידה

 תפריט טלפון 637 ........................................
 תפקודים מקוונים ואינטרנט 647 ..........
מערכת שמע 596 .................................
 הגדרת בקרת הרמקולים 597 .................
 הגדרת צליל גבוה ,טווח ביניים
ובס 597 ............................................................

הידנית 628 ..........................................................
 איזון חימום 631 ............................................
 איפוס הגדרות מושב 631 .........................
 כוונון מתארי המושב באזור
קשת הגב של משענת הגב 629 ...........
 כוונון כרית הצד במשענת הגב 629 ......

 הגדרות שמע 596 ........................................
מערכת שמע היקפית 598 ... Burmester
 הגדרת בקרת הרמקולים 600 .................
 הגדרת צליל גבוה ,טווח ביניים
ובס 599 ............................................................
 הגדרת שמע היקפי 600 ...........................

 עיסוי 630 .........................................................
 סקירה 628 .....................................................
שלט רחוק של היחידה הידנית 619 ..........
 הגדרות הרכב 627 .......................................
 הפעלת הבקר 621 ......................................
 מדיה 624 .........................................................

 כוונון איזון/דעיכה 599 .................................
 ציוד 598 ...........................................................
 קריאה לתפריט שמע 598 .......................
מערכת שמע היקפית תלת

 מערכת ניווט 621 .........................................
 סקירה 619 .....................................................
 רדיו 622 ............................................................
 שינוי עוצמת הקול 620 ..............................
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 שינוי תצוגה מאנכית לאופקית 620 .....
 תפקודים מקוונים ואינטרנט 626 ..........
ניווט 412 .................................................
 בעיות במערכת הניווט 466 ......................
 בחירת איש קשר מספר
הטלפונים כיעד 424 ....................................

 נעילה/ביטול נעילה של תצוגות
תא המטען 410 ............................................
שיוך לחצן מועדפים 394 ................................
שמירת יעדים 449 ............................................
 עריכת היעדים האחרונים 450 ................
 שמירת יעד בפנקס כתובות 449 ...........

אחרונים 423 ..................................................
 בחירת יעד מנקודת עניין 424 .................
 בחירת יעד מרשימה של יעדים
אחרונים 423 ..................................................
 בחר הודעות 417 ..........................................
 הגדרות בסיסיות 416 ..................................

 שמירת המיקום הנוכחי של
הרכב 450 ........................................................
 שמירת מיקום צלב הכיוון 450 ................
תפקודים בסיסיים של מערכת
377 ............................. COMAND Online
 הפעלה/כיבוי מערכת

 הגדרת המיקום ביחס לנקודת
העניין 425 .......................................................
 הזזת המפה 415 ..........................................
 הזנת יעד 418 ................................................
 הזנת כתובת 418 .........................................
 הזנת מילת מפתח 422 .............................

377 ......................... COMAND Online
 השתקה 377 .................................................
 כוונון עוצמת השמע 377 ..........................
 קריאה לתפקודים מהתפריטים 378 ....
 תפריט קרוסלה לתפקוד 379 .................
תפקודי מפה 452 .............................................

 הזנת נקודות ביניים 428 ............................
 הזנת נקודות מאפליקציית
מרצדס 431 ....................................................
 הפעלת מצב ניווט 414 ..............................
 הערות כלליות 413 ......................................
 הקדמה 412 ...................................................

 הימנעות מנסיעה בדרך לא
רצויה 459 ........................................................
 הגדרות מפה 452 ........................................
 מידע ייחודי למדינה 458 ............................
 עדכון המפה הדיגיטלית 461 ...................
 תצוגת מפה 457 ..........................................

 הצגת/הסתרת התפריט 414 ..................
 שימוש במפה 428 .......................................
 שימוש בקואורדינטות גאוגרפיות 431 ....
מדריך טיולים 431 .............................................
 בחירת יעד או מסלול 432 .........................
 סקירת יעד או מסלול 432 ........................

רדיו 542 ..................................................
 איתור תחנות 549 ........................................
 הגדרת תחום תדרים 545 .........................
 הגדרת תחנה 546 .......................................
 הפעלה/הפסקה של דיווחי
תנועה 549 ......................................................

 קריאה למדריך טיולים 431 .......................
נעילת בטיחות לילדים 410 ...........................
 הפעלה/הפסקת פעולה של
תצוגות תא נוסעים אחורי 410 ...............

 הפסקת דיווחי תנועה 549 .......................
 הצגת שם אמן ורצועה 547 .....................
 מלל רדיו/מלל רדיו פלוס 549 ..................
 מעבר למצב רדיו 542 .................................
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 סקירה של תפריט רדיו 543 .....................
 סקירת רדיו 543 ............................................
 קריאה להגדרות שמע 548 ......................
 רשימת תחנות 547 .....................................
 שמירת תחנות 548 .....................................
 תיוג רצועות מוזיקה 547 ...........................
תפקודי הרכב 397 ................................
 דריכה/הפסקת פעולה של
חיישן תנועה בתןך הרכב 401 .................
 דריכה/נטרול הגנה נגד גרירה 401 ........
 הגדרת מאפיין כניסה/
יציאה קלה 399 .............................................

 מידע על ניווט 465 .......................................
 קריאה לתפריט קרוסלה של
ניווט 463 ..........................................................
 קריאה לתצוגת מפה מקוונת 464 ........
 קריאה לתצוגת מצפן 464 .......................
 ) Qiblaכיוון תפילה למכה( 464 ...............
רשת אלחוטית 391 ..................... WLAN

 הגדרת משך השהייה של כיבוי 401 ......
 מאפייני מערכת COMAND
397 .......................................... Online
 הגדרת הבהירות 398 ..................................
 הפעלה/הפסקת פעולה של
אישור צלילי נעילה 399 ..............................

 הפעלת רשת אלחוטית 391 ....................
 חיבור התקן 391 ...........................................
 יצירת מפתח אבטחה חדש 392 ...........
 סקירה 391 .....................................................
 שינוי שם של מזהה 393 ............ SSID
מערכת אבחון עצמי 37 ............................
מערכת מיזוג אוויר
ראה בקרת אקלים
מערכת סיוע לבלימה
ראה ) BASמערכת תגבור לבלימה(
מערכת ריסון נוספת

 הפעלה/הפסקת פעולה של
חימום משטחים 399 ..................................
 הפעלה/הפסקת פעולה של
מגביל פתיחת דלת תא מטען 402 .......
 הפעלה/הפסקת פעולה של
תפקוד כוונון חגורות הבטיחות 400 ......

ראה ) SRSמערכת ריסון נוספת(
מערכת שיחות החירום של
מרצדס בנץ 676 ....................................
מערכת תאורה חכמה 157 .........................
ראה תאורה חכמה
מפלס דלק

 הפעלה/הפסקת פעולה של
תפקוד קיפול אוטומטי של
המראות 400 ..................................................
 הפעלה/הפסקת פעולה של
מאפיין הנעילה האוטומטית 400 ...........
 כיבוי והדלקה של תאורת איתור 400 ....

מד דלק )עתודה( 44 .....................................
מפתח 98 ...................................................
99 ................................. KEYLESS-GO
מפתח חירום 100 .............................................
מצבי מפתח 197 ..............................................
סוללת המפתח 101 ........................................

 תאורה היקפית 398 ....................................
תפקודי ניווט 463 ..............................................
 מדריך טיולים 465 ........................................
 מידע נסיעה 465 ..........................................

 בדיקת הסוללה 101 ....................................
 החלפת הסוללה 102 ..................................
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הגנב על הסביבה
הגנה על הסביבה
הערות כלליות

£

החלף הילוך בזמן המתאים והשתמש בהילוך
רק עד  2/3ממהירות המנוע המירבית שלו.
דומם את המנוע בפקקי תנועה.

£

שים לב לצריכת הדלק של רכבך.

£

הערה על איכות הסביבה
המדיניות המוצהרת של חברת דימלר מגנה על
הסביבה בכל התחומים.
מטרותינו הן להבטיח כי השימוש במשאבים
הטבעיים ,אשר יצרו את הבסיס לקיומנו על פני
כדור הארץ ,ייעשה בחסכנות ובאופן המתחשב הן
בצורכי הטבע והן בצורכי האנושות.
גם אתה יכול לתרום את חלקך בסיוע בהגנת
הסביבה באמצעות הפעלת רכבך באופן אחראי
לסביבה.
צריכת הדלק ,בלאי המנוע ,תיבת ההילוכים ,בלאי
הבלמים והצמיגים תלויים בשני הגורמים הבאים:
 £תנאי תפעול של רכבך
 £סגנון הנהיגה האישי שלך
שני גורמים אלה נמצאים בשליטתך.
לכן ,עליך להתחשב בנקודות הבאות:
תנאי התפעול של הרכב
 £המנע מנסיעות קצרות אשר מגבירות את
צריכת הדלק.
 £וודא כי לחץ האוויר בצמיגים הינו תמיד בלחץ
המתאים.
 £אל תשא מטען מיותר.
 £הסר את הגגון ,כאשר אין בו צורך.
 £רכב המטופל באופן קבוע ושגרתי יתרום להגנה
על איכות הסביבה .לכן ,הקפד לבצע את טיפולי
השרות במועדם המתוכנן.
 £הקפד לבצע את טיפולי שרות התחזוקה
במרכזי שירות מורשים בלבד .לדוגמה ,מרכז
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל
בע“מ.
סגנון הנהיגה האישי שלך:
 £אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת
המנוע.
 £אל תחמם את המנוע כאשר הרכב עומד
במקומו.
 £נהג בזהירות והקפד לשמור על מרחק בטוח
מהרכב שלפניך.
 £המנע מהאצות ומבלימות פתע תכופות.
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הערה על איכות הסביבה
סלק מצברי מתח גבוה באופן ידידותי לסביבה
תור קשר עם מוסך מוסמך שיש לו את הידע
ואת הכלים הדרושים לביצוע העבודה הנדרשת.
מרצדס בנץ ממליצה לבצע את העבודה במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

החזרת כלי רכב משומשים
ח ברת מרצדס בנץ תיקח בחזרה את רכב
מרצדס בנץ שלך כדי לסלקו באופן אחראי
לסביבה ,בהתאם לתקנות האיחוד האירופי )(EU
לגריטת כלי רכב.
קיימת רשת של נקודות החזרה ושל מתקני
פירוק היכולים למחזר את רכבך באופן אחראי
לסביבה .ניתן להחזיר את הרכב במתקנים אלה
ללא עלות .בכך אתה תורם תרומה גדולה לתהליך
המחזור ולשמירה על המשאבים הטבעיים.
מידע נוסף על מחזור רכבים ישנים ,קבלתם
בחזרה ותנאי המדיניות ניתן למצוא באתר הבית
של מרצדס בנץ.

חלקי חילוף מקוריים של מרצדס
בנץ
הערה על איכות הסביבה
חב’  Daimler AGאף מספקת מכלולים וחלקי
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
בטיחות ויחידות בקרה וחיישנים של מערכות
ריסון אלה באזורי הרכב הבאים:
 £דלתות
 £עמודי דלתות
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£
£
£
£
£

ספי דלתות
מושבים
לוח מכשירים
לוח מחוונים
קונסולה מרכזית

אל תתקין אביזרים כגון מערכת שמע באזורים
אלה .אל תבצע תיקונים או עבודות ריתוך .אתה
עלול לפגוע ביעילות ההפעלה של מערכות הריסון.
בצע התקנה מאוחרת של אביזרים במרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם חב’ כלמוביל בע“מ.

אם אתה משתמש בחלקי חילוף ,צמיגים,
גלגלים ובאביזרים הנוגעים לבטיחות שלא אושרו
עלידי חב’ מרצדס בנץ ,בטיחות ההפעלה של
הרכב עלולה להיות בסכנה .כמו כן ,השימוש
בחלקים אלה עשוי לגרום לתקלות במערכת
בטיחות כגון מערכת הבלמים .השתמש רק
בחלקי חילוף מקוריים של מרצדס בנץ או
בחלקים באיכות זהה .השתמש רק בצמיגים,
בגלגלים ובאביזרים שאושרו במיוחד עבור רכבך.
חברת מרצדס בנץ בודקת את כל החלפים
המקוריים ואת כל חלקי ההמרה .האביזרים
שאושרו במיוחד לכלי הרכב שלך נבדקו כדי לבחון
את אמינותם ,את בטיחותם ואת התאמתם.
למרות מחקר השוק המתמשך ,אין באפשרותה
של מרצדס בנץ להעריך חלקים אחרים .לפיכך,
החברה אינה נוטלת כל אחריות בגין השימוש
בחלקים מסוג זה ברכבי מרצדס בנץ .זהו המקרה
גם אם החלקים אושרו באופן עצמאי או באופן
רשמי.
בגרמניה ,חלקי חילוף מסוימים מאושרים
להתקנה או לשינויים באופן רשמי רק אם הם
עונים לדרישות החוק .תנאי האישור תקפים גם
במדינות מסוימות אחרות .כל החלקים המקוריים
של מרצד ס בנץ עומדים בד רישות החוק.
השימוש בחלקי חילוף בלתי מאושרים עלול
לגרום לביטול רישיון הרכב.

£
£

35

בהשוואה לסוג שעבורו ניתן רישיון הרכב.
אם נגרמת סכנה למשתמשי דרך אחרים.
אם רמות הפליטה או הרעש נפגעות
באופן חמור כתוצאה מהשינוי

תמיד ספק את מספר הזיהוי של הרכב )(VIN
)» עמוד  (756בעת הזמנת החלקים
המקוריים של מרצדס בנץ.

ספר נהג
ציוד הרכב
ספר נהג זה מתאר את כל הדגמים ואת כל הציוד
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך ,הזמין בעת
הבאתו לדפוס.
ייתכנו שינויים בהתאם למדינת היצוא .אנא שים
לב כי ייתכן שרכבך לא צוייד בכל הציוד המתואר
בספר זה .הדבר נכון גם למערכות ולפונקציות
הקשורות לבטיחות .לכן ,הציוד ברכבך עשוי
להיות שונה מזה המוצג באיורים ובהסברים
הניתנים בספר זה.
כל המערכות המותקנות בר כבך מפורטות
בהסכם הרכישה המקורי של רכבך .במידה ויש
לך שאלות בנוגע לציוד ולהפעלתו ,אנא פנה
למרכז שירות מרצדס מורשה מטעם כלמוביל
בע“מ.
יש לשמור את ספר הנהג וחוברת הטיפולים
תמיד ברכב.

נסיעה בטוחה
הערות בטיחות חשובות
אזהרה
בצע תמיד את העבודות על הרכב במוסך מוסמך,
כדי להימנע מתקלות ומכשלי המערכת .בפרט אם
העבודה קשורה לבטיחות או מתבצעת על מערכות
הקשורות לבטיחות .אחרת קיימת סכנה לתאונה.

זה המקרה אם:
£

החלקים גורמים לשינוי בסוג הרכב
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36

אזהרה
אם תסגור את מתג ההצתה בזמן נהיגה ,תהייה
פעולתן של מערכות בטיחות )כגון היגוי כוח או
מגבר בלימה( זמינה באופן חלקי או לא זמינה
כלל .לכן ,תצטרך להשקיע מאמצים רבים יותר
בהפעלת מערכות בטיחות אלה.
אל תסגור את מתג ההצתה בזמן נהיגה.

אזהרה
שינוי ברכיבים אלקטרוניים ,בתוכנה או בחיווט
שלהם עלול לפגוע בתפקודם ו/או בהפעלה של
ר כיבים הקשורים אליהם ,בפרט אם מדובר
במערכות בטיחות .מערכות בטיחות עלולות
להפסיק לפעול ולסכן את בטיחות ההפעלה של
הרכב .מצב זה עשוי לגרום לתאונה ולפציעות.
אל תנסה לבצע שינויים ברכיבים חשמליים ,בחיווט
או בתוכנה שלהם .תמיד תדאג לבצע עבודות אלה
במרכז שירות מוסמך.
בצע תמיד עבודות ושינויים ברכיבים אלקטרוניים
במרכז שירות מורשה של מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ
עלול להיגרם נזק לרכב אם:
£

נוצר מגע בין הרכב לקרקע )שפת מדרכה
גבוהה ,פני כביש לא מוצקים וכד’(

£

אתה נוהג דרך מכשול במהירות גבוהה מדי
)בור או מהמורה או פס האטה(

£

חפץ כבד פוגע בגחון או ברכיב השלדה

במצב זה או במצב דומה המרכב ,הגחון ,השלדה,
הגלגלים או הצמיגים עלולים להינזק ,אפילו אם
הנזק בלתי נראה לעין .ברכיבים שנפגמו בדרך זו
עשויות להופיע תקלות פתאומיות ,או שרכיבים
אלה עלולים להפסיק לעמוד בעומסים שהם
תוכננו להם.
אם נגרם נזק ללוחות הגחון ,חומרים דליקים כגון
עלים ,עשבים או ענפים עלולים להצטבר בין
הגחון ללוחות שלו .חומרים אלה עשויים להידלק
אם הם באים במגע עם רכיבים חמים של
מערכת הפליטה במשך פרק זמן ארוך.
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דאג לבדוק ולתקן את רכבך במרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ .אם יש
פגיעה בבטיחות ההפעלה בזמן הנסיעה ,עצור
בהקד ם האפשרי תוך התחש בות בתנאי
התנועה .פנה למרכז שירות מורשה כדי לקבל
עזרה מקצועית.
כלי רכב היברידיים מצוידים במנוע בעירה פנימית
ומנוע חשמלי .אספקת המתח להפעלה
חשמלית של הרכב מסופקת באמצעות מערכת
חשמל במתח גבוה של הרכב.

אזהרה
מערכת החשמל במתח גבוה של הרכב מפיקה
מתח גבוה .אם אתה משנה רכיבים במערכת
החשמל במתח גבוה של הרכב או נוגע ברכיבים
שניזוקו אתה עלול להתחשמל .הרכיבים של
מערכת החשמל במתח גבוה של הרכב עלולים
להינזק בתאונה על אף שהנזק יהיה בלתי נראה.
קיימת סכנה לפציעה.
אל תיגע ברכיב מתח גבוה כלשהו לאחר תאונה
ולעולם אל תבצע שינויים במערכת החשמל
במתח גבוה .לאחר תאונה דאג לגרירת הרכב
ולבדיקה של מערכת החשמל במתח גבוה של
הרכב במוסך מוסמך.

הרכיבים של מערכת החשמל במתח גבוה של
הרכב מסומנים במדבקות צהובות .הכבלים של
מערכת החשמל במתח גבוה של הרכב הם
בצבע כתום.
כלי רכב עם מנוע חשמלי מיצרים הרבה פחות
רעש מרכבי מנועי בעירה פנימית .כתוצאה מכך,
במצבים מסוימים משתמשי דרך ייתכן שלא
ישמעו את תנועת רכבך .הדבר יכול להתרחש,
לדוגמה בעת חניה והרכב אינו נראה למשתמשי
דרך אחרים .הדבר דורש ממך לנקוט בסגנון
נהיגה שיאפשר לך לחזות התנהגות בלתי צפויה
של משתמשי דרך אחרים.
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אם מפסיקים את פעולת המנוע ומחוברים
התקנים למערכת האבחון העצמי ונעשה
בהם שימוש ,המצבר עלול להתרוקן.

הצהרת תאימות
רכיבים אלחוטיים
המידע הבא מתייחס לכל הרכיבים של רכב זה
ולמערכות המנוע והתקני תקשורת המשולבים
ברכב הקולטים/או משדרים גלי רדיו:
הרכיבים ברכב הקולטים ו/או משדרים גלי רדיו
תואמים לכל הדרישות הרלוונטיות שנקבעו
בהנחיה  .1999 / 5 / ECניתן לקבל מידע נוסף
בכל מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.
תאימות אלקטרומגנטית
התאימות האלקטרו מגנטית של רכיבי הרכב
נבדקה ואושרה בהתאם לתקנה הנוכחית
התקפה .ECE-R10

37

חיבור התקנים למערכת האבחון העצמי יכול,
לדוגמה ,לגרום לאיפוס מידע הפיקוח על
הפליטות .כתוצאה מכך קיימת אפשרות
שפליטת המזהמים ברכב לא תעמוד בדרישות
החוק והרכב לא יעבור את מבחן הרישוי הבא.

מרכז שירות מורשה מרצדס
למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ יש מומחיות ,כלים ומיומנות הנדרשים
לבצע את העבודות על הרכב בסטנדרטים
גבוהים .עובדה זו חשובה במיוחד כאשר העבודה
נוגעת לבטיחות.
שים לב להערות בחוברת התחזוקה.

מערכת אבחון עצמית
מערכת האבחון העצמי מיועדת לחיבור ציוד
במרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ.

דאג תמיד לבצע את העבודות הבאות במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ:
עבודות הנוגעות לבטיחות
עבודות שירות ותחזוקה
עבודות תיקונים
שינויים כגון התקנות או המרות
עבודות על רכיבים אלקטרוניים
מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
£
£
£

אזהרה

£

אם אתה מחבר ציוד למערכת האבחון העצמי,
הוא יכול להשפיע על הפעולה של מערכות הרכב.
מצב כזה עלול להפריע לבטיחות ההפעלה של
רכבך בעת נסיעה .קיימת סכנת תאונה.

£

אל תחבר ציוד כלשהו למערכת האבחון העצמי.

רישום הרכב
אזהרה
חפצים הנמצאים באזור הרגליים של הנהג עלולים
להגביל את תנועת הדוושה או לחסום את הדוושה
הלחוצה .בטיחות ההפעלה והדרך של הרכב
נפגעת ועלולה להיגרם תאונה כתוצאה מכך.
וודא שכל החפצים ברכב מאוחסנים נכון ושאינם
יכולים להגיע לאזור הרגליים של הנהג .קבע את
השטיחונים בצורה בטוחה ומדויקת כדי לספק
מרווח תמרון מספק לדוושות .אל תשתמש
בשטיחונים משוחררים ואל תניח שטיחונים זה על
זה.

17/06/14, 4:36 PM

חברת מרצדס בנץ עשוייה לדרוש ממרכזי שירות
מורשים שלה לבצע בדיקות בכלי רכב מסויימים
על מנת לשפר את איכותם או את בטיחותם.
חברת מרצדס בנץ מסוגלת ליידע אותך אודות
ביקורות ר כב ,רק אם שמך שמור ורשום
במערכת.
אם לא רכשת את הרכב מסוכנות מורשית
רכבך לא עבר אף פעם ביקורת במרכז שירות
של מרצדס בנץ ,ייתכן שרכבך אינו רשום
בשמך במרצדס בנץ:
£
£
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הודע למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ על שינוי בכתובת או בבעלות על
הרכב בהקדם האפשרי ,לדוגמה.

מידע טכני זה בדרך כלל מתעד מצב של רכיב,
יחידה ,מערכת או סביבה.
להלן דוגמאות:
תנאי ההפעלה של רכיבי מערכת ,לדוגמה
מפלסי נוזלים.
הודעות מצב של הרכב ושל רכיביו
הנפרדים ,לדוגמה ,מספר סיבובי גלגלים/
מהירות ,האטה ,האצה צדדית ,מצב
דוושת האצה.
תקלות וכשלים ברכיבים של מערכות
חשובות כגון תאורה או בלמים.
תגובת הרכב בתנאי נהיגה מיוחדים:
פתיחת כרית אוויר ,התערבות של מערכות
ייצוב.
תנאים סביבתיים כגון טמפרטורות
חיצוניות.

£

שימוש נכון

£

אם תסיר מדבקות אזהרה ,אתה ואחרים עלולים
להיפצע ,כתוצאה מאי יכולת לזהות סכנות
מסוימות.
שים לב למידע הבא כאשר אתה משתמש
ברכבך:
 £להערות הבטיחות בספר נהג זה
 £לפרק “מידע טכני“ בספר נהג זה
 £לתקנות התעבורה המקומיות
 £לחוקים ולתקנים הנוגעים לכלי רכב

אחריות מקיפה
ציית להוראות שבספר נהג זה אודות הפעלה
נכונה של רכבך ,וכן אודות נזק אפשרי לרכבך.
נזק העלול להיגרם לרכבך מתוך הפרה במזיד
של הוראות אלה ,לא יכוסה באחריות מקיפה
של מרצדס בנץ ולא באחריות לרכב חדש או
משומש.

£

£

£

נתונים אלה טכניים בלבד ומשמשים למטרות
הבאות:
£

סיוע בגילוי ובתיקון תקלות ופגמים

£

ניתוח תפקודי הרכב ,לדוגמה לאחר
תאונה

£

אופטימיזציה של תפקודי הרכב

המידע לא יכול לשמש למעקב אחר תנועות
הרכב מרחוק.

תיעוד מידע
רכיבים אלקטרוניים רבים ברכבך מכילים זיכרונות
נתונים.

בעת ביצוע טיפולי שירות ,ניתן לקרוא את המידע
הזה מזיכרון האירועים והתקלות.
טיפולי השירות כוללים:
תיקונים
תהליכי שירות
תביעות אחריות
בקרת איכות
£

באופן זמני או קבוע זיכרונות אלה מאחסנים
מידע טכני על:
£

מצב ההפעלה של הרכב

£

אירועים

£

תקלות

£
£
£

הקריאה מתבצעת בידי טכנאי מוסמך ממרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ
)או היצרן( באמצעות התקני אבחון מיוחדים.
במקרה הצורך תוכל לפנות אליהם לקבל מידע
נוסף.

17/06/14, 4:36 PM
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לאחר תיקון תקלה ,המידע בזיכרון התקלות
נמחק או נדרס באופן קבוע.
במהלך תפעול הרכב ,במצבים מסויימים
מתקבל על הדעת שמידע טכני זה יחד עם
מידע נוסף )אם נחוץ ,ובהיוועצות עם בעל
הסמכה( יוכלו לסייע בחקירת מקרים לדוגמה:
£

חקירת תאונת דרכים

£

נזקים לרכב

£

עדויות של עדי ראייה

מאפיינים נוספים הכלולים בהסכם רכישה
מאפשרים להשיג מידע מסוים מכלי הרכב.
מאפיינים אלה כוללים מיקום הרכב במקרה
חירום ,לדוגמה.

מידע זכויות יוצרים
הערות כלליות
ניתן למצוא מידע על רישיונות עבור תוכנה
חופשית ופתוחה המותקנת ברכבך וברכיביו
האלקטרוניים באתר אינטרנט הבא:
http://www.mercedes-benz.com/opensource

17/06/14, 4:37 PM
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תא הנהג
תא הנהג

במבט חטוף
עמוד

תפקוד
ידיות להעברת הילוכים
בגלגל ההגה

209

מתג משולב

156

צופר
לוח מחוונים

44

ידית שילוב ממסרה

205

לוח בקרה עילי

49

לוח בקרה עבור:
הנמכת משענות
הראש האחוריות
פריסה /קיפול וילון
שמש אחורי נגלל
נורית חיווי
PASSENGER AIRBAG OFF

138
669
73

כוונון הבהירות של תאורת
המחוונים
מתג הצתה
לחצן

17/06/14, 4:37 PM

מערכות בקרת אקלים

170

כוונון ידני לגלגל ההגה

143

גלגל הגה מחומם

144

ידית בקרת שיוט

226

בלם חניה חשמלי

220

שקע אבחון

37

ידית לפתיחת מכסה תא
המנוע

689

מתג אורות

154

לוח בקרה עבור:

ותצוגת .COMAND

Start/Stop

תפקוד

עמוד

הפעלת סייען היגוי

240

הפעלת סייען שמירת נתיב

276

ביטול פעולת פרקטרוניק

247

הפעלת מצלמה
197
197

360°

הפעלת סייען תצוגת לילה

42

260
269
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תא הנהג

43

הגה
תאימניהנהג

כלי רכב עם הגה בצד ימין

במבט חטוף

לא ישים בארץ

17/06/14, 4:37 PM
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לוח המחוונים
לוח המחוונים
תצוגות ובקרות

במבט חטוף
לוח מחוונים :קילומטרים
תפקוד

עמוד

מד מהירות
תצוגה רב תכליתית

304

מד סיבובי מנוע )סל“ד(

302

תפקוד

עמוד

טמפרטורת נוזל קירור

313

מד דלק

מידע על תצוגת זרימת האנרגיה ותצוגת
המתח למנועים חשמליים בכלי רכב היברידיים
ניתן למצוא בפרק “הנעה היברידית“
)» עמוד .(282
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לוח המחוונים

45

נוריות אזהרה וחיווי

במבט חטוף

עמוד

תפקוד

עמוד

תפקוד

ABS

358

אזהרת שמירת מרחק

366

ESP® OFF

360
360

בלם חניה חשמלי,
)צהובה(

362

איתות לפנייה ,שמאלי

156

אור נמוך בפנסים
ראשיים

בלם חניה חשמלי,
)אדומה(

362

155

אבחון מנוע

363

אור גבוה בפנסים

156

הגה כוח

368

פנס ערפל אחורי

155

בלמים )אדום(

357

מנוע דיזל :קדם
חימום

בלמים )צהוב(

357

199

חגורת בטיחות

355

אורות צד ,תאורת
לוחית רישוי ולוח מחוונים

156

) SRSמערכת ריסון
נוספת(

362

איתות לפנייה ,ימני

156

®ESP

ניטור לחץ אוויר

367

מידע על תצוגת זרימת האנרגיה ותצוגת המתח למנועים חשמליים בכלי רכב היברידיים
ניתן למצוא בפרק “הנעה היברידית“ )» עמוד .(282
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גלגל הגה רב תפקודי
גלגל הגה רב תפקודי

במבט חטוף

תפקודי

עמוד

תפקוד
תצוגה רבתכליתית

דחיית שיחה או סיום שיחה
יציאה מספר הטלפונים/זיכרון
חיוג חוזר

COMAND

תצוגת מערכת

מחליף/נגן תקליטורים ווידאו

תפקוד

304

כוונון בהירות תאורת
המכשירים ותצוגת מערכת
COMAND

עמוד

374

552

חיוג או קבלת שיחה
מעבר לזיכרון חיוג חוזר

376

כוונון עוצמת קול

311

לחצני בקרה מערכת
COMAND

השתקה

מתג הפעלת
:LINGUATRONIC
ראה הוראות הפעלה נפרדות

17/06/14, 4:37 PM
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לוח המחוונים
תפקוד

47

עמוד

במבט חטוף

קריאה לתפריט הראשי

בחירת תפריט

בחירת תפריט משנה או גלילה
ברשימות

303

אישור בחירה

303

הסתרת הודעת תצוגה

321

חזרה

303

מתג כיבוי
:LINGUATRONIC
ראה הוראות הפעלה נפרדות

17/06/14, 4:37 PM

47

S-1-96

48

קונסולה מרכזית
קונסולה מרכזית

במבט חטוף
עמוד

תפקוד
מתג הפעלה/כיבוי מערכת
COMAND Online

כוונון עוצמת הקול  /השתקה

377

ECO start / stop

203

לחצני טלפון

376

כוונון גובה הרכב

,243
245

כוונון הגדרות המתלים

,244
245

בחירת תוכנית נהיגה/
בחירת לחצנן תוכנית
לחצן חזרה

17/06/14, 4:37 PM

תפקוד
לחצן תפקוד כוונון מושב

377

תפקוד

עמוד

208

402

לחצן מערכת ניווט

412

לחצן תפקוד רדיו

543

מהבהבי אזהרת חירום

157

לחצן תפקוד מדיה

552

לחצן תפקוד טלפון

468

לחצן תפקודי רכב

398

בקר מערכת

COMAND

מתג בחירות לחצני
מועדפים

376
394

376
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לוח בקרה עילי

49

לוח בקרה עילי

במבט חטוף

עמוד

תפקוד
מתגים להדלקה/כיבוי

עמוד

תפקוד
לחצן מידע מרצדס

מנורת קריאה שמאלית 162

677

תא אחסון למשקפיים

659

הדלקה/כיבוי אוטומטית
של התאורה הפנימית

162

פתיחה  /סגירה וילון שמש
נגלל אחורי

120

כפתור  SOSמוקד
חירום של מרצדס

676

לחצנים לפתיחת דלת מוסך/
חניה

680

הדלקה/כיבוי תאורת
פנים קדמית

162

הדלקה/כיבוי תאורת
פנים אחורית

162

הדלקה/כיבוי מנורת
קריאה ימנית

162
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פתיחה/סגירה של
גג נפתח פנורמי מחליק
פתיחה  /סגירה וילונות
שמש נגללים קדמיים
לחצן קריאה לתיקוני
דרך )טלפון חירום
מרצדס(
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118
120
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לוח בקרה בדלת הנהג
לוח בקרה בדלת הנהג

במבט חטוף
תפקוד

עמוד

אוורור מושב

142

חימום מושב

140

כוונון מושב הנוסע
ממושב הנהג

128

תפקוד

עמוד

פתיחת/סגירת חלון
הצד הימני

113

פתיחת/סגירת מכסה
תא המטען

111

ביטול הפעלת/הפעלת
מתגי חלונות הצד
בתא האחורי.

שמירת הגדרות עבור
המושב והמראות החיצוניות
וגלגל הגה

149

ידית פנימית לפתיחת דלת

105

כוונון חשמלי של המושב

126

נעילה/ביטול
נעילת הרכב

105

כוונון חשמלי של מראות הצד
וקיפול המראות פנימה/
החוצה

147

פתיחת/סגירת חלון
הצד האחורי
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פתיחת/סגירת חלון
צד שמאלי אחורי

113

פתיחת/סגירת חלון
הצד שמאלי

113

113
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מושבים אחוריים

51

מושבים אחוריים

במבט חטוף

תפקוד
נגן

DVD

עמוד

תפקוד

עמוד

651

תא אחסון במשענת יד
אחורית

661

מצית סיגריות
שקע חשמלי

671
672

מחזיק כוסות

667
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כלי רכב היברידיים
מידע שימושי

בטיחות

ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.
נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

כלי רכב היברידים
הערות כלליות
טכנולוגיה היברידית משלבת מנועי בעירה
פנימית חסכוניים עם מנועים חשמליים.

הערות בטיחות חשובות
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
מערכת החשמל במתח גבוה של הרכב מפיקה
מתח גבוה .אם אתה משנה רכיבים במערכת
החשמל במתח גבוה של הרכב או נוגע ברכיבים
שניזוקו אתה עלול להתחשמל .הרכיבים של
מערכת החשמל במתח גבוה של הרכב עלולים
להינזק בתאונה על אף שהנזק יהיה בלתי נראה.
קיימת סכנה לפציעה.
אל תיגע ברכיב מתח גבוה כלשהו לאחר תאונה
ולעולם אל תבצע שינויים במערכת החשמל
במתח גבוה .לאחר תאונה דאג לגרירת הרכב
ולבדיקה של מערכת החשמל במתח גבוה של
הרכב במוסך מוסמך.

הרכיבים של המערכת ההיברידית מסומנים
במדבקות צהובות המזהירות אותך מהסכנה
של חשמל במתח גבוה .הכבלים של מערכת
החשמל במתח גבוה של הרכב הם בצבע
כתום.
חובה להפסיק את מתג ההצתה בעת ביצוע
טיפולים כלליים ,כגון החלפת נורות או בדיקת
מפלס נוזל קירור.
הפסקת פעולה אוטומטית של המערכת
ההיברידית

אזהרה
אם מערכות הריסון הנוספות ) (SRSאינן תקינות,
ייתכן שרכיבים מסוימים של מערכת הריסון יופעלו
לא בכוונה או לא יפעלו כלל במקרה של תאונה
עם שיעור גבוה של תאוטת הרכב .ייתכן שפעולת
מערכת החשמל במתח גבוה של הרכב גם
תופסק כפי שמתוכנן בעת תאונה .אתה יכול
להתחשמל אם תיג ע בר כיבים של מער כת
החשמל במתח גבוה של הרכב שניזוק .קיימת
סכנה מוגברת לפצעיה ואף לפציעה קטלנית.
דאג לבדיקת ולתיקון מערכת הריסון מיד במוסך
מוסמך .דומם מיד את המנוע והסר את מפתח
ההצתה ממנעול ההצתה לאחר תאונה.

אין לגרור כלי רכב היברידיים שהגלגלים
האחוריים נוגעים בקרקע .הרכב יכול להיגרר או
להיות מובל שהסרן האחורי מורם )» עמוד
.(720
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כלי רכב היברידיים

£

הינעלות ברכב אם הרכב נדחף או נבדק על
דינמומטר.
¿
¿

£
£

הדבר מבטיח שלא תבוא במגע עם מתח
גבוה.
הפסקת פעולה ידנית של המערכת
ההיברידית

¿

ניתן להפסיק באופן ידני את פעולת המערכת
ההיברידית באמצעות התקן ניתוק מערכת
החשמל במתח גבוה.

¿

למניעת נזק למערכת ההיברידית ראה את
הוראות ההפעלה הבאות:

¿

סגור את מתג ההצתה.
העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית
למצב חניה  ») Pעמוד .(206
הפעל את בלם החניה החשמלי
)» עמוד .(220
אבטח את הרכב נגד הידרדרות
)» עמוד .(736
שימוש התקן ניתוק מערכת החשמל
במתח גבוה :פתח את מכסה תא
המטען.
הרם את רצפת תא המטען כלפי מעלה
)» עמוד .(665
הסר את כיסוי תא המטען בצד ימין.

בטיחות

פעולת המערכת ההיברידית מופסקת באופן
אוטומטי אם:
) SRSמערכת ריסון נוספת( מפעילה את
מערכת הריסון במקרה של תאונה.
התגלה קצר במערכת ההיברידית.
נותק חיבור המערכת ההיברידית.

55

 £הפסק את פעולת המערכת ההיברידית אך
ורק באופן ידני במקרים הבאים.
 £עבודת על המערכת ההיברידית ניתנת
לביצוע רק במרכז שירות מורשה מרצדס של
חב’ כלמוביל בע“מ ,גם אם בוצעה הפסקת
פעולה ידנית של המערכת.
£

£

£

דולקת בלוח

אם נורית אזהרה SRS
המחוונים לאחר תאונה
אם הרכב ניזוק באופן קשה ,לדוגמה
לאחר תאונה ו ) SRSמערכת ריסון
נוספת( לא הפעילה את מערכות הריסון.
אם הרכב ניזוק באופן קשה ויש צורך לגרר
או להובילו.

¿ אם ניתן הזז את הרכב מאזור המסוכן:
העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית
למצב .N
¿ שחרר את בלם החניה החשמלי
¿ דחוף את הרכב למקום בטוח והחנה אותו
בבטיחות.
אם יש צורך השג עזרה מאנשים אחרים
הרכב ננעל אוטומטית כשמתג ההצתה מופעל
והגלגלים מסתובבים .קיימת סכנה של

¿ לחץ על תפס השחרור
ומשוך אותו החוצה.
¿ משוך את התקן ניתוק מערכת החשמל
במתח גבוה
הצידה עד שהוא נעצר.
בכיוון החץ

אם המערכת ההיברידית מופסקת בשל
הסיבות שהוזכרו לעיל ,דאג לבדיקתה במוסך
שירות מורשה מרצדס של חב’ כלמוביל בע“מ
לפני הפעלתה מחדש
מצבר מתח גבוה

אזהרה
במקרה של דליקה ברכב ,הלחץ הפנימי של
מצבר מתח גבוה עלולה לעבור את הערך
הקריטי .במקרה זה ,גז דליק ייפלט דרך פתח
»»
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אזעקה
האוורור שבגחון הרכב .הגז יכול להידלק .קיימת
סכנה לפציעה.
התרחק מיד מאזור הסכנה .אבטח את אזור
הסכנה במרחק בטוח ,תוך שמירה על דרישות
החוק.

¿ הקפד על הוראות הבטיחות של תא
המנוע )» עמוד .(689

מערכות בטיחות לנהיגה
) RDSמערכת טעינה בבלימה(

בטיחות

אזהרה
אם בית מצבר המתח הגבוה ניזוק גז
ואלקטרוליט עשויים לדלוף .הם חומרים רעילים
ומאכלים .קיימת סכנה לפציעה.
הימנע ממגע עם עורך ,עיניך או בגדיך .שטוף
מיד כל התזה של אלקטרוליט במים ופנה
לקבלת טיפול רפואי.
פריקה כתוצאה מכך שהרכב עומד ללא שימוש
במשך תקופה ארוכה ,יכולה להזיק למצבר
מתח גבוה.
אם הרכב עומד במשך זמן רב ,הפעל אותו
למשך מספר דקות אחת לשישיה שבועות
לטעינת מצבר מתח גבוה.
במהלך תהליך הטעינה ,קבע את כל צרכני
החשמל ,לדוגמה מערכת בקרת האקלים או
חימום המושבים.

מידע על טעינת מצבר מתח גבוה )» עמוד
.(714

תא המנוע
לפני פתיחת תא המנוע:

בעת בלימה מערכת  RDSמסייעת באמצעות
מצב הגבר ת בלימה נשלט אלקטרונית
המאפשר ניצול של האנרגיה הקינטית
)התאוששות(.

אזהרה
אם יש תקלה במערכת  ,RDSייתכן שההתנגדות
לבלימה תפחת ומהלך דוושת הבלמים יגדל.
מערכת הבלמים עדיין פועלת כראוי .אם דרוש,
הגבר את הלחיצה על דוושת הבלמים .התאם את
סגנון נהיגתך והמהירות בהתאם.

אזהרה
כל עבודה במערכת  RDSצריכה להתבצע במוסך
מוסמך.
יש להקפיד על מספר נקודות בעת עבודה על
 ,RDSלדוגמה במהלך פעולות הפעלה מחדש.
מרצדס בנץ ממליצה לבצע את העבודה במוסך
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ
בייחוד כל עבודה על מערכות הבטיחות או
הקשורות לבטיחות.

למידע נוסף על מערכת  ») RDSעמוד .(279

¿ הפעל את בלם החניה החשמלי.
¿ העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית
למצב חניה .P

אזעקת מצוקה

¿ הפסק את ההצתה.
¿ הסר את לחצן התנעה/עצירה ממנעול
ההצתה )» עמוד .(197
או ,אם מוכנס מפתח למתג ההצתה
¿ הסר את המפתח למתג ההצתה.
¿ הקפד על הוראות הבטיחות נגד
התחשמלות )» עמוד .(54
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בטיחות הנוסעים
¿ להפעלה :לחץ על לחצן
כשנייה.
נשמעת אזעקה והתאורה החיצונית
מהבהבת.

למשך

או

כדי להבטיח שמערכות הריסון תוכלנה לספק
את מלוא פוטנציאל ההגנה שלהן ,וודא כי:
£

המושב ומשענת הראש מכווננים כהלכה
)» עמוד .(124

£

חגורת הבטיחות נחגרה כהלכה
)» עמוד .(65

£

כריות האוויר יכולות להתנפח כהלכה ,אם
הן יופעלו )» עמוד .(143

¿ לחץ על לחצן התנעה/עצירה.
המפתח חייב להיות בתוך הרכב.
אזעקת מצוקה זמינה רק במדינות מסוימות.

בטיחות הנוסעים
הערות חשובות
אזהרה
ביצוע שינויים במערכות ריסון עלול להוביל לתפקוד
לקוי .במצב זה ,מערכות ריסון כבר לא מעניקות
הגנה לנוסעי הרכב כפי ייעודן .כמו כן ,מערכות
ריסון עשויות לא לפעול במקרה של תאונה או
להתחיל לפעול באופן בלתי צפוי .טמונה בכך סכנת
פציעות.
לעולם אל תבצע שינויים בחלקים של מערכות
ריסון .אל תנסה לבצע שינויים ברתמות חיווט,
ברכיבים אלקטרוניים ובתוכנות שלהם.

ניתן להתאים את מערכת כריות האוויר לאנשים
עם מוגבלויות .למידע נוסף ,פנה למרכז שירות
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
חגורות הבטיחות ומערכת ) SRSמערכת ריסון
נוספת( ,משלימות זו את זו כמערכות ריסון
מתואמות )» עמוד  .(57הן מפחיתות את
הסיכון לפציעות במצבי תאונה ספציפיים
שהוגדרו מראש ,ולכן הן מגבירות את בטיחות
הנוסעים .עם זאת ,חגורות בטיחות וכריות אוויר
אינן מגנות בדרך כלל כנגד חדירת עצמים לתוך
הרכב.
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£

גלגל ההגה מכוונן היטב )» עמוד .(143

£

לא בוצעו שינויים במערכות הריסון.

בטיחות

¿ להפסקת פעולה :לחץ על לחצן
שוב.

57

כריות האוויר מגבירות את ההגנה המעונקת
לנוסעים החוגרים את חגורות הבטיחות .עם
זאת ,כריות האוויר הן רק מערכת ריסון נוספת,
ומשלימה והן אינן מחליפות את חגורות
הבטיחות .כל נוסעי הרכב חייבים לחגור את
חגורות הבטיחות שלהם כהלכה במשך כל
הנסיעה ,גם אם הרכב מצויד בכריות אוויר .כריות
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.
בראש ובראשונה ,חגורת הבטיחות מסייעת
לשמור את נוסע הרכב במיקום המתאים ביותר
להתנפחות כרית האוויר .שנית ,במקרה של
התנגשות חזיתית ,לדוגמה ,חגורת הבטיחות
מונעת מנוסע הר כב להיזרק לכיוון נקודת
ההתנגשות.

) SRSמערכת ריסון נוספת(
הקדמה
מערכת ה  SRSכוללת:
£
£

נורית אזהרת
כריות אוויר
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£

יחידת בקרת כרית אוויר עם חיישני
התנגשות.
מותחני חגורות הבטיחות.

£

מגבילי כוח לחגורות הבטיחות

£

בטיחות

מערכת ה  SRSמפחיתה את סיכון הנוסעים
להיפגע מחלקי תא הנוסעים של הרכב במקרה
של תאונה .היא מסוגלת גם להפחית את
הכוחות אשר פועלים על הנוסעים במהלך
תאונה.
נורית אזהרת

הפעלה של מותחני חגורות בטיחות וכריות
האוויר
בשלב ראשון של התנגשות ,החיישן ביחידת
הבקרה של כריות האוויר מעריך את הנתונים
הפיזיקליים החשובים הקשורים לתאוטה או
לתאוצה של הרכב כגון:
 £משך
 £כיוון
 £עוצמה
על סמך נתונים אלה ,בשלב הראשון ,יחידת
הבקרה מקדמת את הפעלת מותחני חגורות
הבטיחות.

SRS

אזהרה
אם קיימת תקלה במערכת ה  ,SRSמערכות
עלולות לפעול במקרה ,או לא לפעול כלל במקרה
של תאונה עם תאוטה עזה.
במקרים הנ“ל יש לבדוק מיד את מערכת ה SRS

במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.

תפקודי ה  SRSנבדקים באופן סדיר כאשר
אתה מפעיל את מתג ההצתה ,וכאשר המנוע
פועל .לכן ניתן לגלות תקלות בזמן.
נדלקת בלוח המחוונים,
נורית אזהרת SRS
כאשר ההצתה מופעלת .היא אמורה להיכבות
כמה שניות לאחר התנעת המנוע.
רכיבי מערכת SRS

מוכנים לפעולה כשנורית

אזהרת SRS

כבית כשהמנוע פעיל.

התרחשה תקלה אם:
£

נורית אזהרת SRS
אתה מפעיל את ההצתה.

£

אינה כבית כמה
נורית אזהרת SRS
שניות לאחר שהמנוע מופעל.

£

נורית אזהרת SRS

אינה נדלקת כאשר

נדלקת שוב בעת

שהמנוע פועל.

כריות האוויר הקדמיות מתנפחות אם קיים
שיעור גבוה יותר של תאוטה או תאוצה בכיוון
האורכי.
רכבך מצוייד בכריות אוויר קדמיות ,בעלות שני
שלבי התנפחות .יחידת הבקרה של כריות האוויר
מעריכה את התאוטה או התאוצה של הרכב
במקרה של התנגשות .בשלב הפעלה ראשון
כרית האוויר הקד מית מתמלאת בכמות
מספקת של גז הודף כדי להפחית את הסיכון
לפציעות .כרית האוויר הקדמית נפתחת במלואה
אם סף ההתנפחות השני הושג תוך כמה אלפיות
שנייה.
ספי ההפעלה של מותחן חגורות ושל כרית
האוויר הם שונים ומותאמים לשיעור התאוטה
או התאוצה של הרכב .תהליך זה הוא מקדים
מטבעו ,כיוון שכרית האוויר חייבת להתנפח בזמן
הנכון בתחילת ההתנגשות.
שיעור התאוטה או התאוצה של הרכב וכיוון
הכוח נקבעים בעיקר על ידי:
£

חלוקת הכוחות בעת ההתנגשות

£

זווית ההתנגשות

£

מאפייני עיוות הרכב

£

מאפייני הגוף שהרכב התנגש בו.

נזקים חיצוניים ,שהתגלו לאחר התנגשות ,אינם
משפיעים על החלטת המערכת אם לנפח את
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כריות האוויר ,ואין הם מספקים כל אינדיקציה
להפעלת כרית האוויר.

ניתן להפעיל את המותחנים של חגורות הבטיחות
הקדמיות רק אם לשוניות המתכת של חגורות
הבטיחות משולבות כהלכה באבזמים.
לא כל כריות אוויר מתנפחות בתאונה .מערכות
כריות האוויר השונות פועלות באופן עצמאי זו מזו.
אופן הפעולה של מערכת כריות האוויר נקבע לפי
הערכה של חומרת התאונה ,בפרט לפי התאוצה
והתאוטה של הרכב ולפי סוג התאונה:
£

התנגשות חזיתית

£

התנגשות צד

£

התהפכות.

הזמן ,ולהשעין את גבם על משענת הגב ,אשר
חייבת להיות מוצבת במצב אנכי ככל האפשר.
משענת הראש חייבת לתמוך בחלק האחורי של
הראש בגובה העיניים לערך.
£

אבטח תמיד ילדים שגובהם מתחת ל  1.5מטר
וגילם מתחת ל  12שנים ,במערכות ריסון
מתאימות לילדים.

£

כל נוסעי הרכב חייבים לכוונן את המושב למצב
המרוחק ככל האפשר מכרית האוויר .המיקום
של מושב הנהג חייב לאפשר לנהוג ברכב
בבטחה .חזה הנהג חייב להיות מרוחק ככל
האפשר ממרכז כיסוי כרית האוויר הקדמית של
הנהג.

£

הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל
האפשר ,בפרט אם התקנת מערכת ריסון לילד
על המושב.

£

אסור לנוסעי הרכב ,ולילדים בפרט ,להשעין את
הראש על אזור החלון ,באזור שבו כרית אוויר
צד/כרית אוויר וילון מתנפחות.

£

אין להתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור
על מושב הנוסע הקדמי ,אלא אם כרית האוויר
הקדמית של הנוסע הקדמי נוטרלה .כרית אוויר
קדמית של הנוסע הקדמי ברכב עם זיהוי
אוטומטי למושב ילד מנוטרלת ,רק כאשר
מותקנת על מושב הנוסע הקדמי מערכת ריסון
לילד בעלת מאפיין זיהוי אוטומטי .נורית אזהרת
חייבת
”כרית אוויר נוסע קדמי מנוטרלת“
לדלוק ברציפות.

בהתאם בסוג ובחומרה של התאונה ,שלבים
שונים של מותחני החגורות מופעלים.

אם למושב הנוסע הקדמי ברכבך אין זיהוי
אוטומטי של מושב בטיחות לילדים או אם
למערכת הריסון לילד הפונה לאחור אין זיהוי
אוטומטי ,חובה לאבטח את הילד במערכת ריסון
במושב אחורי מתאים.

כריות אוויר
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
כריות אוויר מספקות הגנה נוספת .עם זאת ,הן
אינן תחליף לחגורות הבטיחות .שים לב להערות
הבאות ,כדי להפחית את הסיכון לפציעות חמורות
או אף קטלניות העשויות להיגרם עלידי כרית אוויר
מתנפחת:
£

כל נוסעי הרכב  בפרט נשים הרות חייבים
לחגור את חגורות הבטיחות שלהם כהלכה כל

בטיחות

הרכב יכול להיות מעוות באופן משמעותי,
לדוגמה במכסה תא המנוע או בכנף ,מבלי
שכרית האוויר התנפחה .זהו מקרה שבו רק
חלקים המשנים צורה בקלות נפגעים ,ושיעור
התאוטה אינו גבוה .לעומת זאת ,כריות אוויר
עשויות להתנפח גם כאשר הרכב התעוות קלות
בלבד .לדוגמה זה המקרה שבו נפגעים חלקים
קשיחים מאוד של הרכב ,כגון קורות המרכב
האור כיות ,וכתוצאה מכך מוש גת תאוטה
מספקת.

59

אם אתה מאבטח ילד במערכת ריסון הפונה
לפנים על מושב הנוסע הקדמי ,אתה חייב להזיז
את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל האפשר.
£

וודא שאין חפצים כבדים או חדים בכיסי הביגוד.

£

אל תתכופף לפנים ,לדוגמה מעל כיסוי כרית
האוויר של הנהג/נוסע קדמי ,בפרט כאשר
הרכב נמצא בתנועה.
»»
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בטיחות

£

אל תניח את רגליך על לוח המכשירים.

£

אחוז את גלגל ההגה רק בחישוק .באופן זה
תאפשר לכרית האוויר להתנפח במלואה .אתה
עלול להיפצע אם כרית האוויר מתנפחת ואתה
אוחז באזור הפנימי של גלגל ההגה.

£

אל תישען על הדלתות מתוך פנים הרכב.

£

וודא שלא נמצאים אנשים ,חיות מחמד או
חפצים ,בין נוסעי הרכב לאזור ההתנפחות של
כריות האוויר.

£

אל תציב חפצים כלשהם בין משענת הגב
לדלת.

£

אל תתלה חפצים קשיחים ,לדוגמה קולבים,
על ידיות האחיזה או על ווי המעילים.

£

אל תחבר אביזרים ,לדוגמה מחזיקי כוסות
לדלתות.

לא ניתן למנוע לחלוטין סכנת פציעות העלולות
להיגרם מהתנפחות כרית אוויר ,עקב המהירות
הגבוהה הנדרשת לניפוח כרית אוויר.

אזהרה
אם אתה מבצע שינויים בכיסויי כריות האוויר או
מקבע עליהם חפצים )כגון מדבקות( ,הפעולה
הייעודית של כריות האוויר עלולה להיפגע .קיימת
סכנת תאונה.
לעולם אל תבצע שינויים בכיוסיי כריות האוויר
ואל תקבע עליהם שום חפצים.

אזהרה
כיסויי מושבים עשויים לחסום או אפילו למנוע
את פתיחתן של כריות האוויר המשולבות בתוך
המושבים .כמו כן ,ייתכן כי כריות האוויר לא יגנו
על הנוסעים כפי ייעודן .גם הפעלה של תפקוד
הזיהוי של מושב בטיחות לילדים עשויה להיפגם.
ישנה סכנה מוגברת לפציעות חמורות ואף
קטלניות.

אזהרה
לאחר שכרית האוויר של הנהג התנפחה ,חלקיה
חמים .אל תיגע בהם ,אחרת אתה עלול להיכוות.
אל תיגע בחלקי כרית האוויר .דאג להחליף את
כריות האוויר במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.

התנפחות כריות האוויר מאיטה ומגבילה את
התנועה של נוסעי הרכב .אם כריות האוויר
מתנפחות ,יישמע רעש חבטה וכמות קטנה של
אבקה עשויה להשתחרר .רעש חבטה זה יפגע
בשמיעתך רק במקרים נדירים .האבקה
המשתחררת אינה מהווה סיכון בריאותי .האבקה
עלולה לגרום לקשיי נשימה במשך פרק זמן קצר
אצל אנשים הסובלים מאסתמה או מבעיות
נשימה אחרות.
כדי להימנע מקשיי נשימה ,עליך לצאת מהרכב
ברגע שבטוח לעשות זאת .ניתן גם לפתוח חלון,
כדי שיחדור אוויר צח לתוך הרכב .אבקה זו אינה
מהווה בדרך כלל סיכון בריאותי ,ואינה מציינת
שפרצה שריפה ברכב .נורית אזהרת SRS
נדלקת.
מיקום כריות האוויר מזוהה באמצעות הסמל
.AIRBAG
לאחר שכרית האוויר התנפחה ,גרור את הרכב
שלך למרכז שירת של מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ ,אפילו שמצב הרכב מאפשר
לנסוע בו.

כריות אוויר קדמיות
אל תציב חפצים כבדים על מושב הנוסע הקדמי.
פעולה כזו עלולה לגרום למערכת לזהות את
המושב הקדמי כתפוס במקרה של תאונה,
ומערכות הריסון של הנוסע הקדמי יופעלו .דאג
להחליף מערכות ריסון שהופעלו.

השתמש רק בכיסויים המאושרים עלידי חברת
מרצדס בנץ.
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אם מערכת ריסון לילד מותקנת במושב הנוסע
הקדמי ונורית האזהרה
 OFFבקונסולה המרכזית אינה דולקת:

PASSENGER AIRBAG

אם הרכב מתהפך ,כריות האוויר הקדמיות לא
מתנפחות בדרך כלל.
כלי רכב עם מערכת זיהוי אוטומטית של
מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי:
כרית האוויר הקד מית של הנוסע הקד מי
מתנפחת רק אם מושב הנוסע הקדמי תפוס או
PASSENGER AIRBAG
נורית האזהרה
) OFFכרית אוויר נוסע קדמי מנוטרלת( בקונ
סולה המרכזית אינה דולקת )»עמוד .(73

£

מערכת ריסון לילד עם זיהוי אוטומטי,
הותקנה באופן לא נכון על מושב הנוסע
הקדמי.

בטיחות

מתנפחת לפני גלגל
כרית האוויר של הנהג
ההגה .כרית האוויר של הנוסע הקדמי
,
מתנפחת לפני תא הכפפות ומעליו.
כריות האוויר הקדמיות מתוכננות להגביר את
ההגנה על החזה והראש של הנהג והנוסע
הקדמי.
הן מתנפחות:
 £בתחילת תאונה עם שיעור גבוה של תאוצה
או תאוטה של הרכב בכיוון האורכי.
 £אם המערכת קובעת כי התנפחות כריות
האוויר מסוגלת להעניק הגנה נוספת לזו
המסופקת על ידי חגורות הבטיחות.
 £על סמך השימוש בחגורת הבטיחות.
 £באופן עצמאי משאר כריות האוויר ברכב.

£

מערכת ריסון לילד ללא מאפיין זיהוי אוטומטי
מותקנת על מושב הנוסע הקדמי.

כריות אוויר צד

אזהרה
כיסויי מושבים עשויים לחסום או אפילו למנוע את
פתיחתן של כריות האוויר המשולבות בתוך
המושבים .כמו כן ,ייתכן כי כריות האוויר לא יגנו
על הנוסעים כפי ייעודן .גם פעולת תפקוד הזיהוי
של מושב בטיחות לילדים עשויה להיפגם .ישנה
סכנה מוגברת לפציעות חמורות ואף קטלניות.
השתמש רק בכיסויים המאושרים עלידי חב’
מרצדס בנץ.

אזהרה
חיישני הבקרה של כריות האוויר נמצאים בדלתות
הרכב .שינויים או ביצוע עבודה לא נכונה על
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
הרכב למרות ייעודן המקורי .ישנה בכך סכנת
פציעות מוגברת.
לעולם אל תבצע שינויים בדלתות או בחלקי
הדלתות .דאג תמיד לבצע עבודות על הדלתות או
על לוחות הדלתות במרכז שירות של מרצדס
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

עליך להשתמש בכיסוי מושבים המאושר על
ידי מרצדס בנץ בלבד .לכיסוי המושב חייב להיות
תפר צד מיוחד לכריות אוויר צדדיות .אחרת,
כריות אוויר צד אינן נפתחות נכון ולא מספקות
את ההגנה ההכרחית במקרה של תאונה.
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כריות אוויר וילון

בטיחות
כריות אוויר צד קד מיות
ואחוריות
מתנפחות סמוך לכרית מושב קיצוני.
בעת פתיחתן ,מגבירות כריות הצד את רמת
ההגנה על פלג הגוף העליון של הנוסעים במושב
הקדמי ועל אזור האגן של הנוסעים/היושבים בצד
הרכב שבו התרחשה ההתנגשות.
עם זאת אין כריות אוויר צד מגנות על:
£

ראש

£

צוואר

£

זרועות

מגדילות את ההגנה של
כריות אוויר וילון
הראש )אך לא החזה והזרועות( של נוסעי הרכב,
בצד שבו מתרחשת ההתנגשות.
כריות אוויר וילון משולבות לתוך מסגרת הגג
הצדדית ,ומתנפחות באזור שמעמוד   Aעד
עמוד .C
כריות אוויר וילון מתנפחות:
בתחילת תאונה כששיעור התאוטה או
התאוצה הצידית של הרכב גבוהה ,לדוגמה
בצד שבו מתרחשת התנגשות
£

כריות הצד מתנפחות:
בצד שבו אירעה התנגשות
בתחילת תאונה כששיעור של התאוצה
או תאוטת הרכב גבוה בכיוון הצדדי  ,לדוגמה
התנגשות צד
באופן עצמאי מהשימוש בחגורת בטיחות.
באופן עצמאי משאר כריות האוויר ברכב.
באופן עצמאי ממותחני חגורות הבטיחות.
£

£

£

בצד הנהג ובצד הנוסע הקדמי ,אם הרכב
מתהפך והמערכת קובעת שכריות אוויר
יספקו הגנה נוספת לזו של חגורות
הבטיחות.

£

בין אם נחגרה חגורת הבטיחות או לא
בין אם המושב הקדמי תפוס או לא

£

בין אם כריות אוויר קדמיות התנפחו או לא.

£

£
£
£

אם הרכב מתהפך ,כריות אוויר צד לא מופעלות
בדרך כלל .כריות אוויר צד מופעלות אם המערכת
מזהה שיעור תאוצה או תאוטה גבוה בכיוון הצדדי
ומחליטה כי התנפחות כריות האוויר צד תספק
הגנה נוספת לזו של חגורת הבטיחות.

£

כריות אוויר לכריות המושב
ראה על “הוראות בטיחות חשובות“ )» עמוד
.(59
בעת התקנת מערכת ריסון לילד ראה על
“מערכות ריסון לילדים“ )» עמוד .(70

אזהרה
אם מערכת ריסון לילד מותקנת ומשענת הגב
מוטה יותר מדי לאחור ,כרית אוויר בכר המושב
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עשויות לפעול בטעות במקרה של תאונה הדבר
מהווה סכנה של פציעה.
בעת שימוש במערכת ריסון לילד ,ודא תמיד
שהמושב מכוונן כראוי ושמשענת הגב כמעט
אנכית.

פעולה
מערכת ה ® PRE-SAFEמתערבת:

£

בכלי רכב עם חבילת סיוע לנהיגה :כאשר
תגבור בלימה מותאם מתערב בחוזקה או
מערכת חיישן רדאר מזהה סכנה מיידית
להתנגשות במצבים מסויימים.

במצבים מסוכנים שהתגלו ,מערכת ה
® SAFEנוקטת באמצעים הבאים:
£

£

אם הרכב מחליק ,המערכת סוגרת את
חלונות הצד ואת הגג הנפתח ,כך שרק רווח
קטן נשאר.

£

המערכת משפרת את מיקומו ואת תנוחתו
של המושב הקדמי.

£

כלי רכב עם מושבים אחוריים מתכוונים
חשמלית :מותאמים מיקום ותנוחת
המושבים האחוריים החיצוניים אם הם
במיקום לא רצוי.

£

כלי רכב עם מושבים רב מתארים :לחץ
האוויר בכריות הצד של משענת הגב
מוגבר.

הערות בטיחות חשובות
מער כת ה ®  PRE-SAFEנוקטת אמצעים
מקדימים כדי להגן על הנוסעים במצבים
מסוכנים מסוימים.
וודא שאין חפצים באזורי הרגליים או מאחורי
המושבים ,כאשר מזיזים את המושב לאחור.
קיים סיכון שייגרם נזק למושבים ו/או לחפצים.

אף על פי שרכבך מצויד במערכת ®,PRE-SAFE
לא ניתן לשלול את סכנת הפציעות במקרה של
תאונה.
תמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך
ומזג האוויר ,ושמור על מרחק בטוח מהרכב
שלפניך .נהג בזהירות.

PRE-

מותחת את חגורות הבטיחות.

®PRE-SAFE

£

בטיחות

£

במצבי בלימות חירום .לדוגמה אם מערכת
תגבור בלימה  BASמופעלת.
במצבי נהיגה קיצוניים ,לדוגמה אם אירע
היגוי יתר או תת היגוי משמעותי.

£

מושב אחורי המוטה לאחור מצויד בכרית אוויר
בכר המושב .אם משענת הגב של המושב מוטה,
כרית אוויר בכר המושב יכולה לספק הגנה
במקרה של תאונה חזיתית .כאשר היא מופעלת,
כרית האוויר בכר המושב מתנפחת תחת כרית
המושב .הד בר מונע מהנוסע מלהחליק
מהמושב.

63

כלי רכב עם מאריכי חגורות בטיחות:
חגורות הבטיחות של המושבים האחוריים
החיצוניים נמתחות.

אם המצב המסוכן חולף ללא תאונה ,מערכת
® PRE-SAFEמשחררת את מותחני חגורות
הבטיחות .בכלי רכב עם מושבים רב מתארים:
לחץ האוויר בכריות הצד של משענת הגב
מופחת בחזרה .ניתן לאחר מכן ,להחזיר את כל
ההגדרות למצבן המקורי לפני התערבותה של
מערכת ה ®.PRE-SAFE
אם חגורות הבטיחות אינן משתחררות:
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64

¿ הזז את משענת הגב או את המושב עצמו
מעט לאחור ,אך רק כאשר הרכב נייח .מתח
החגורה יופחת ומנגנון הנעילה ישוחרר.
כוונון חגורות הבטיחות הוא חלק אינטגרלי של
תפקוד נוחות של ®.PRE-SAFE

בטיחות

מידע נוסף על כוונון חגורות הבטיחות ניתן
למצוא “כונון חגורות הבטיחות“ )» עמוד .(66
מידע נוסף על
)» עמוד .(64

PRE-SAFE® PLUS

פעולה
®PRE-SAFE

מתערבת במצבים מסוימים
PLUS
אם מערכת חיישן הרדאר מגלה סכנה מיידית
להתנגשות חזיתית או אחורית.
®PRE-SAFE

נוקטת בצעדים הבאים תלוי
PLUS
בסוג המצב המסוכן שהתגלה:
אם מערכת חיישן רדאר מגלה סכנה מיידית
להתנגשות חזיתית חגורות הבטיחות
נמתחות.
אם מערכת חיישן רדאר מגלה סכנה מיידית
להתנגשות אחורית:
 פנסי אזהרת חירום מופעלים ומהבהבים
בקצב מהיר יותר.
 לחץ הבלימה מוגבר אם הנהג לוחץ על
הבלמים שהרכב נייח.
 חגורות הבטיחות נמתחות.
£

£

) PRE-SAFE® PLUSהגנה מונעת
לנוסע פלוס(
הערות כלליות
PRE-SAFE® PLUS

זמינה רק בכלי רכב עם

חבילת סייען נהיגה.
PRE-SAFE ® PLUS

באמצעות חיישן רדאר,
מזהה מצבי סכנת התנגשות חזיתית או אחורית.
במצבים מסוכנים מסוימים PRE-SAFE® PLUS
מבצעת צעדים מונעים להגנת הרכב ונוסעיו.
הערות בטיחות חשובות

יישום בלימה של
במצבים הבאים:
אם דוושת האצה נלחצת שהילוך משולב.
אם סכנת ההתנגשות חלפה או אינה מזוהה
יותר.
דיסטרוניק פלוס מודיע על כוונה לנוע.
PLUS

מבוטל

£
£

£

PRE-SAFE® PLUS

התערבות של
למנוע סכנת התנגשות.

הנהג אינו מוזהר שמערכת
מתערבת.

®PRE-SAFE

אינה יכולה

PRE-SAFE® PLUS

 PRE-SAFE® PLUSלא תתערב:
£

אם הרכב נוסע לאחור.

£

שהרכב גורר גרור ויש סכנה להתנגשות
מאחור.

אם המצב המסוכן עבר מבלי לגרום לתאונה,
המערכת חוזרת להגדרות המקוריות.

צעדים אוטומטיים לאחר תאונה
מיד לאחר תאונה ,הצעדים הבאים מבוצעים,
תלוי בסוג ובחומרת ההתנגשות:
פנסי אזהרת חירום מופעלים.
תאורת החירום מופעלת.
דלתות הרכב משוחררות מנעילה.
חלונות הצד הקדמיים נפתחים.
גלגל ההגה המתכוונן חשמלית מתרומם.
המנוע מודמם.
£

 PRE-SAFE® PLUSאינה מבצעת פעולות
בלימה בעת שהרכב בתנועה או בעת שהנחיית
חניה פועלת.

£
£
£
£
£

£
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החיצוניים מוארים ומתארכים החוצה.

£

כלי רכב היברידיים :המערכת ההיברידית
מנוטרלת.

נוסעים אחרים עשויים להיפצע פציעות חמורות
או קטלניות.
£

אנשים שגובהם פחות מ  1.50מטרים ,אינם
יכולים לחגור נכון את חגורת הבטיחות .מסיבה
זו יש לאבטח אנשים שגובהם מתחת ל 1.50
מטרים במערכות ריסון שתוכננו במיוחד עבורם.

£

ילדים שגובהם מתחת ל  1.50מטרים וגילם
פחות מ  12שנים אינם יכולים לחגור את
חגורת הבטיחות כראוי ,לכן אבטח אותם
במערכות ריסון המתאימות במיוחד לילדים,
והתקן אותם על מושב מתאים .מידע נוסף
מופיע בספר זה בפרק “בטיחות“ ,בסעיף
“ילדים ברכב“ .ציית להוראות ההתקנה של יצרן
מערכת הריסון לילד.

£

אל תאבטח חפץ בחגורת בטיחות ,אם אחד
מנוסעי הרכב חגור בה.

חגורות בטיחות
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
חגורת בטיחות שאינה חגורה כהלכה או שאינה
משולבת באבזם חגורת הבטיחות כהלכה ,אינה
יכולה לספק את רמת ההגנה המתוכננת.
בנסיבות מסוימות מצב זה עלול לגרום לפציעות
חמורות ואף קטלניות במקרה של תאונה.
וודא שכל הנוסעים  נשים הרות בפרט  חוגרים
את חגורות הבטיחות שלהם בכל עת.
£

חגורת הבטיחות חייבת להיות מהודקת בנוחות,
ולא להיות מפותלות .לכן ,הימנע מלבישת
בגדים גדולים ,לדוגמה מעיל חורף .רצועת
הכתף חייבת לעבור במרכז הכתף  בשום אופן
לא דרך הצוואר או מתחת לזרוע  יש למשוך
ולהדקה כנגד פלג גופך העליון .חגורת החיק
חייבת לעבור תמיד דרך חיקך נמוך ככל האפשר,
לדוגמה מעל מפרקי הירכיים  ולא דרך הבטן.
במידת הצורך דחוף את חגורת הבטיחות מעט
למטה והדק אותה באמצעות משיכה לאחור.

£

אל תעביר את רצועת חגורת הבטיחות מעל
חפצים חדים או שבירים .נא וודא שחפצים
כאלה אינם נמצאים על בגדיך או בתוכם,
לדוגמה משקפיים ,עטים או מפתחות וכו’ .עלול
להיגרם נזק או קרע לרצועת חגורת הבטיחות
במהלך תאונה ,ואתה או נוסעי רכב אחרים
עלולים להיפצע.

£

רק לאדם אחד מותר להשתמש בחגורת
בטיחות אחת ,בכל זמן נתון .אסור להסיע ילדים
כשהם יושבים על נוסע אחר .הילד לא יהיה
מאובטח במקרה של תאונה ,בלימה עזה או
שינוי כיוון פתאומי .כתוצאה מכך ,הילד או
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£

כלי רכב עם מערכת שיחת חירום
מרצדס בנץ :מתבצעת שיחת חירום
אוטומטית.

65

אזהרה
חפצים הסמוכים למושבים החוסמים את אבזם
החגורה או עיגון חגורה נעה במושב קדמי
משבש את הפעולה של מותחני חגורת
הבטיחות .ייתכן שמותחני החגורות לא יפעלו
כראוי וחגורת הבטיחות לא יעניקו את ההגנה
הנדרשת .הדבר מגביר את הסכנה לפציעה ואף
לפציעה קטלנית.
לפני התחלת נסיעה ,ודא שאין כל עצמים סביב
אבזם החגורה או בין המושב הקדמי והדלת.

אזהרה
חגורת הבטיחות אינה מעניקה את רמת ההגנה
המיועדת ,אלא אם משענת גב המושב נמצאת
במצב כמעט זקוף לחלוטין .בעת בלימה עזה או
תאונה ,אתה עלול להחליק מתחת לחגורת
הבטיחות ולספוג פגיעות באזור הצוואר או הבטן,
למשל .ישנה בכך סכנה מוגברת להיפצע פציעות
חמורות או קטלניות.
כוונן את חגורת הבטיחות היטב לפני תחילת
הנסיעה .תמיד וודא שמשענת הגב שלך
נמצאת במצב זקוף.
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אזהרה

חגירת חגורת הבטיחות

חגורות בטיחות אינן יכולות לבצע את תפקידן
כמתוכנן אם:

בטיחות

£

הן ניזוקו ,שונו ,הולבנו או נצבעו; או אם הן
מלוכלכות מאוד

£

אבזם החגורה ניזוק או מלוכלך מאוד

 £בוצעו שינויים במותחני חגורות הבטיחות או
בעיגוני החגורות
במקרה של תאונה ,חגורות בטיחות עשויות לספוג
נזק שאינו נראה לעין )מרסיסי זכוכית ,לדוגמה(.
חגורות בטיחות פגומות או חגורות שבוצע בהן
שינוי עלולות להיקרע או להיכשל בתפקידן במקרה
של תאונה .מותחני החגורות עשויים להתחיל
לפעול ברגע בלתי צפוי או לא לפעול כלל .ישנה
בכך סכנה מוגברת להיפצע פציעות חמורות או
אף קטלניות.

¿

לעולם אל תבצע שום שינויים בשום חלק של
מכלול חגורות הבטיחות )החגור ה עצמה,
מותחנים ,עיגונים או גוללים( .וודא שחגורות
הבטיחות נקיות ושאינן פגומות או בלויות.

¿

מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש בחגורות
בטיחות שאושרו עלידה במיוחד עבור רכבך.

¿

חגורות בטיחות הן האמצעי היעיל ביותר לריסון
תנועת נוסעי הרכב במקרה של תאונה .השימוש
בהן מפחית את הסיכון שנוסעי הרכב יתנגשו
בחוזקה בחלקי תא הנוסעים.

¿

¿
¿

כוונן את המושב ויישר את משענת גב
המושב למצב כמעט אנכי )» עמוד .(124
משוך את חגורת הבטיחות באופן חלק
מתוך מנגנון הגלילה .
מבלי לפתל אותה ,העבר את רצועת
הכתף של חגורת הבטיחות דרך אמצע
הכתף ,ואת רצועת החיק דרך הירכיים.
באבזם .
שלב את לשונית המתכת
כוונון חגורת הבטיחות :במידת הצורך
חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי
מתכווננות באופן אוטומטי לפלג הגוף
העליון )» עמוד .(66
במידת הצורך כוונן את חגורת הבטיחות
לגובה המתאים )» עמוד .(67
במידת הצורך ,משוך את רצועת הכתף
של חגורת הבטיחות כלפי מעלה ,כדי
להדק את חגורת הבטיחות על גופך.
מידע נוסף אודות שחרור חגורת הבטיחות
באמצעות לחצן השחרור )» עמוד .(67

תפקוד הידוק חגורת הבטיחות
תפקוד הידוק חגורות הבטיחות מותח את
חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי לפלג
הגוף העליון שלהם.
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הגלילה השתלבה.
שחרור חגורות בטיחות
וודא שחגורת הבטיחות נגללה במלואה לאחור.
אחרת ,חגורת הבטיחות ולשונית המתכת של
החגורה עלולות להילכד בדלת או במנגנון המושב.
מצב כזה עלול לגרום נזק לדלת ,ללוח דיפון הדלת
ולחגורת הבטיחות .חגורות בטיחות שניזוקו אינן
יכולות למלא יותר את תפקוד ההגנה שלהן,
וחובה להחליפן .התייעץ במרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל.

בטיחות

רצועת חגורת הבטיחות נמתחת מעט
במצבים הבאים:
 £כאשר אתה משלב את לשונית המתכת
באבזם החגורה ומסובב את המפתח
למצב  2במנעול ההצתה.
 £אם המפתח נמצא במצב  2במנעול
ההצתה ואתה משלב את לשונית המתכת
באבזם החגורה.
תפקוד הידוק חגורת הבטיחות יפעיל כוח הידוק
מסוים ,אם יתגלה ריפיון כלשהו בין הנוסע לבין
חגורת הבטיחות .אל תאחוז בחוזקה בחגורת
הבטיחות כאשר היא מהודקת  .אתה יכול
להפעיל או להפסיק את תפקוד הידוק חגורת
הבטיחות במחשב הדרך )» עמוד .(400
תפקוד הידוק חגור ת הבטיחות הוא חלק
אינטגרלי מתפקוד נוחות ® .PRE-SAFEמידע
נוסף אודות ® PRE-SAFEניתן מופיע בפרק PRE-
®) SAFEהגנה מונעת לנוסע( )» עמוד .(63

67

כוונון גובה החגורה

¿ לחץ על לחצן השחרור
.
¿ משוך את לשונית המתכת
מוביל מנגנון הגלילה .

על אבזם החגורה

אתה יכול לכוונן את גובה החגורה עבור מושב
הנהג ומושב הנוסע הקדמי .כוונן את גובה חגורת
הבטיחות כך שהחלק העליון של חגור ת
הבטיחות יעבור דרך אמצע הכתף.
¿

¿
¿
¿

הרמה :החלק את המוביל מנגנון הגלילה
כלפי מעלה .מוביל מנגנון הגלילה משתלבת
במספר מצבים.
הנמכה :לחץ והחזק את כפתור מוביל מנגנון
הגלילה .
החלק את מוביל מנגנון הגלילה כלפי מטה.
שחרר את הכפתור  .וודא שמוביל מנגנון
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בחזרה לכיוון

מאריך חגורות בטיחות
הערות כלליות
מאריך חגורות הבטיחות נמצא בשימוש
במושבים האחוריים החיצוניים .כיוון שניתן לכוונן
את הגובה באופן אוטומטי ,הם מציעים תפקודי
נוחות ובטיחות שונים.
הערות בטיחות חשובות
ודא שאף חפץ אינו מפריע לתנועה של אבזם
חגורת הבטיחות.
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פעולה
כדי לסייע לך במציאת ובחגירת חגורות
הבטיחות:
£

אבזם החגורה נע קדימה לזווית נוחה.

£

אבזם החגורה מואר.

בטיחות

לאחר החגירה ,אבזם החגורה חוזר למצבו
הרגיל .חגורת הבטיחות מתהדקת.
שילוב עם מערכת ® :PRE-SAFEאבזם
החגורה מורד במהירות במצבי סכנה למתיחה
של חגורת הבטיחות.
תפקוד לאחר תאונה :אם הדלת האחורית
נפתחת לאחר תאונה:
£

אבזם החגורה נע קדימה

£

אבזם החגורה מואר

תזכורת חגורת בטיחות עבור הנהג והנוסע

מחוון חגורות הבטיחות במושבים האחוריים
מיידע אותך אם הנוסעים מאחור חגרו את
חגורות הבטיחות שלהם.
מחוון חגורות הבטיחות במושבים האחוריים
מופיע בתצוגה למשך כ  30שניות אם:
£

התחלת בנסיעה והרכב הגיע למהירות של
כ  10קמ“ש.

£

הנוסעים במושבים האחוריים חגרו או שחררו
את חגורת הבטיחות שלהם במהלך
הנסיעה.

£

נוסע יצא מהרכב או נכנס אל הרכב ואתה
מתחיל שוב בנסיעה.

אם חגורת בטיחות שוחרר והמהירות היא מעל
 25קמ“ש ,יישמע צליל אזהרה קצר.
באפשרותך גם לבטל את מחוון חגורת הבטיחות
של המושבים האחוריים באופן מיידי )» עמוד
.(321
מחוון חגורות הבטיחות של המושבים אחוריים,
זמין רק עבור מדינות מסוימות.

הקדמי
נורית האזהרה של חגורת בטיחות
בלוח
המחוונים מזכירה לנוסעים להדק את חגורות
הבטיחות שלהם .היא עשויה לדלוק ברציפות או
להבהב .בנוסף ,עשוי להישמע צליל אזהרה.
נורית האזהרה של חגורת בטיחות
כבית
וצליל האזהרה מופסק ,כאשר הנהג והנוסע
הקדמי מהדקים את חגורות הבטיחות שלהם.
למידע נוסף אודות נורית האזהרה של
 ,ראה “נוריות חיווי
חגורות בטיחות
ואזהרה בלוח המחוונים ,חגורת בטיחות“
)» עמוד .(355
מחוון חגורות בטיחות במושבים האחוריים

מותחני חגורות הבטיחות ומגבילי כוח

אזהרה
אם מותחני חגורות הבטיחות הופעלו ,הם לא
יספקו הגנה נוספת במקרה של תאונה נוספת.
ישנה בכך סכנה מוגברת להיפצע פציעות חמורות
או אף קטלניות .לכן דאג להחליף מותחנים
שהופעלו במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
אם מושב הנוסע הקדמי אינו תפוס ,אל תשלב
את לשונית המתכת של חגורת הבטיחות
באבזם מושב הנוסע הקדמי .אחרת מותחן
חגורת הבטיחות עלול לפעול במקרה של תאונה.
®:PRE-SAFE

מותחני
כלי רכב עם מערכת
החגורות מופעלים באמצעות מנוע חשמלי
במצבים מסוכנים .תהליך זה הוא הפיך.

17/06/14, 4:38 PM

68

S-1-96

בטיחות הנוסעים
בחגורות הבטיחות הקדמיות והאחוריות צדדיות
מותקנים מותחנים ומגבילי כוח.
מותחני החגורות מהדקים את חגורות הבטיחות
במקרה של תאונה ומושכים אותן צמוד לגוף
הנוסעים.

מותחני חגורות אינם מושכים את נוסעי הרכב
בחזרה לכיוון משענות הגב.
בנוסף ,בחגורת הבטיחות מותקן גם מגביל
כוח ,כאשר הוא מופעל הוא מפחית את הכוח
שמפעילה החגורה על נוסע הרכב.
בעת הפעלה ,מגבילי כוח של חגורות הבטיחות
מסייעים בהפחתת העוצמה המרבית שמפעילה
חגורת הבטיחות על הנוסע.
מגבילי הכוח של החגורות הקדמיות מסונכרנים
עם כריות האוויר הקדמיות ,הנוטלות חלק בכוח
התאוטה .באופן זה הכוח המופעל על הנוסע
מתפרש על אזור גדול יותר.
התנאים היחידים להפעלת מותחנים:
מתג ההצתה מופעל.
מערכות הריסון פעילות .ראה “נורית אזהרה
)» עמוד .(58
SRS
לשונית המתכת משולבת באבזם בכל אחת
מהחגורות הקדמיות.
£
£

£

מותחני חגורות הבטיחות במושבים האחוריים
הקיצוניים מופעלים באופן עצמאי ממצב הנעילה
של חגורות הבטיחות.
מותחני החגורות מופעלים באופן הבא ,בהתאם
לסוג התאונה ולחומרתה:
£

אם במקרים של התנגשות קדמית או
אחורית ,הרכב מאט או מאיץ בכיוון האורכי
במהלך השלבים הראשונים של ההתנגשות.

£

במקרה של התנגשות צד ,בצד המנוגד
להתנגשות אם הרכב מאט או מאיץ
בכיוון צדדי.
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במקרים מסוימים כשהרכב מתהפך
והמערכת מחליטה שהיא מסוגלת לספק
הגנה נוספת.

אם כריות האוויר מתנפחות ,ישמע רעש פתאומי
וכמות קטנה של אבקה תשוחרר .הרעש
הפתאומי יפגום באוזניך רק במקרים נדירים.
האבקה המשתחררת אינה מהווה בדרך כלל
סיכון בריאותי .האבקה עלולה לגרום לקשיי
נשימה קצרי טווח לאנשים הסובלים מאסתמה
או ממחלות נשימה אחרות .כדי למנוע קשיי
נשימה אפשריים ,צא מהרכב בהקדם האפשרי
כשבטוח לעשות זאת .כמו כן ,באפשרותך
לפתוח חלון כדי להכניס אוויר נקי ולאוורר את
תידלק.
הרכב .נורית אזהרת SRS

בטיחות

מותחני חגורות אינם מתקנים תנוחות ישיבה לא
נכונות או הידוק לא נכון של חגורות בטיחות.

£

69

כריות אוויר לחגורות הבטיחות
ראה על “הוראות בטיחות חשובות
)» עמוד .(59

אזהרה
במקרה של תאונה ,כריות האוויר לחגורות
הבטיחות יכולות לגרום נזק למערכת ריסון לילד
שאינה מאושרת .כתוצאה מכך ,מערכת הריסון
לילד לא תוכל להעניק את ההגנה הייעודית
שלה .קיימת סכנה מוגברת לפציעה.
מסיבות של בטיחות ,אנו ממליצים שתשתמש
במערכות ריסון לילדים שנבדקו ואושרו לשימוש
עם כריות אוויר לחגורות בטיחות על ידי מרצדס
בנץ.

ניתן למצוא מידע נוסף על מערכות ריסון
לילדים )» עמוד .(70
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70

ילדים ברכב
מפתח היציאה של החגורה מועברת בכיוון
מנגנון החגורה של מערכת הריסון לילד .כוונן
את גובה החגורה כך ,שתעבור לפנים לאורך
התחתית.
£

בטיחות
חגורות הבטיחות במושבים האחוריים מצוידים
בכריות אוויר לחגורות הבטיחות .הן מופעלות
בהתאם לסוג התאונה ולחומרתה .בעת הפעלת
כריות האוויר של חגורות הבטיחות מתנפחות
ומגדילות את ההגנה על בית החזה של הנוסעים.

ילדים ברכב
מערכות ריסון לילדים
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
להפחתת הסיכון בפציעה חמורה או קטלנית לילד
במקרה של שינוי כיוון פתאומי ,בלימה או תאונה:
£

ילדים מתחת לגובה  1.50מטר ומתחת לגיל
 12שנים ,חייבים להיות מאובטחים תמיד
במערכות ריסון מיוחדות לילדים במושב
המתאים ברכב .חובה להקפיד על כך כיוון
שחגורות הבטיחות אינן מתוכננות להגן על
ילדים.

£

אל תאבטח ילדים במערכת ריסון לילד הפונה
לאחור על מושב הנוסע הקדמי .מלבד אם הרכב
מצויד בזיהוי מושב ילד אוטומטי במושב הנוסע
הקדמי ,והילד מאובטח במערכת ריסון לילד
המצוידת במשדרים לזיהוי אוטומטי של מושב
הבטיחות.

£

אם אתה מאבטח מערכת ריסון לילד הפונה
לפנים במושב הנוסע הקדמי ,אתה חייב להזיז
את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל האפשר.
אם אתה עושה זאת ,וודא שרצועת הכתף
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לעולם אין להסיע ילדים כאשר הם יושבים
על ברכיים של נוסע אחר .בגלל הכוחות
הפועלים במקרה של שינוי כיוון פתאומי ,בלימה
עזה או תאונה ,לא ניתן יהיה לרסן את הילד.
הילד עלול להיזרק כנגד חלקי הרכב בתא
הנוסעים ,ולהיפצע באופן חמור ואף קטלני.

אזהרה
מערכת הריסון לילד אינה יכולה לספק את ההגנה
היעודית שלה ,אם היא אינה מותקנת באופן נכון
למושב רכב מתאים .הילד לא יהיה מרוסן במקרה
של שינוי כיוון פתאומי ,בלימה עזה או תאונה .מצב
כזה עלול לגרום לפציעות חמורות ואף קטלניות.
מסיבה זו ,כאשר אתה מתקין מערכת ריסון לילד,
שים לב להוראות ההתקנה של היצרן ולשימוש
הנכון במערכת ריסון לילד.
על בסיס מערכת הריסון לילד להיות מונח במלואו
על כרית המושב .לעולם אל תניח חפצים ,לדוגמה
כרית ,מתחת למערכת הריסון לילד.
השתמש רק בכיסויים המקוריים שעוצבו לשם כך.
החלף כיסויים פגומים רק בכיסויים מקוריים של
מרצדס בנץ.

אזהרה
אם מערכת הריסון לילד הותקנה לא נכון או לא
אובטחה ,היא עלולה להשתחרר במקרה של
תאונה ,בלימה עזה או שינוי כיוון פתאומי .מערכת
הריסון לילד עשויה להיזרק בתוך הרכב ולפגוע
בנוסעים אחרים .ישנה בכך סכנה מוגברת להיפצע
בפציעות חמורות או אף קטלניות.
תמיד התקן את מערכת הריסון לילד באופן נכון,
גם אם לא משתמשים בה כרגע .וודא שאתה פועל
לפי הוראות ההתקנה של היצרן.
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אזהרה

אזהרה

מערכת ריסון לילד או מנגנון ההתקנה שלה
שניזוקו בתאונה מפסיקים לספק את ההגנה
הייעודית שלהם .במקרה של תאונה ,בלימה עזה
או שינוי כיוון פתאומי ייתכן כי הילד לא יאובטח
בבטחה .ישנה בכך סכנה מוגברת להיפצע באופן
חמור או אף קטלני.
החלף מיד את מערכת הריסון שניזוקה בתאונה.
בדוק את מנגנוני האבטחה של מערכות הריסון
לילד במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם חב’
כלמוביל בע“מ לפני התקנה מחודשת של מערכת
הריסון לילד.

אם ילדים הושארו ללא השגחה ברכב הם
עשויים:
£

לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי
כביש אחרים.

£

לצאת ולהפריע לתנועה.

£

להפעיל את ציוד הרכב.

כמו כן ,ילדים יכולים לגרום לתזוזת הרכב אם
הם ,לדוגמה:
£

ישחררו את בלם החניה.

£

יוציאו את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב
חניה .P

£

יתניעו את המנוע.

קיימת סכנת תאונה ופציעות.
בעת יציאה מהרכב תמיד קח את מפתחות הרכב
עמך ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים או
בעלי חיים ברכב ללא השגחה .שמור על המפתח
הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך ,הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות .לעולם אל תשאיר אנשים
)במיוחד ילדים( ללא השגחה ברכב.

17/06/14, 4:38 PM

אם מערכת הריסון לילד ממוקמת באור שמש
ישיר ,חלקיה עשויים להתחמם .הילדים עלולים
להיכוות ממגע עם החלקים החמים ,במיוחד עם
חלקים מתכתיים.
אם אתה וילדך יוצאים מהרכב ,וודא שמערכת
הריסון לילד לא נמצאת באור שמש ישיר .אתה
יכול לכסות אותה בשמיכה ,לדוגמה .אם מערכת
הריסון התחממה בכל זאת ,אפשר לה להתקרר
לפני שאתה מאבטח בה את ילדך .לעולם אל
תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

בטיחות

אזהרה

71

אם ילד נוסע ברכבך ,אבטח אותו במערכת ריסון
לילד המתאימה למשקלו ולגילו .וודא שהילד
מאובטח במהלך כל הנסיעה .כדי לוודא שהילד
מאובטח כהלכה במערכת הריסון ,מלא אחר
הוראות ההתקנה של היצרן .מומלץ להתקין את
מערכת הריסון במושב אחורי מתאים.
מרצד ס בנץ ממליצה לך להשתמש רק
במער כות ריסון לילדים המצוינות ברשימה
)» עמוד  .(79ניתן לקבל מידע נוסף אודות
מערכת ריסון נכונה לילד ,בכל מרכז שירות של
מרצדס ,מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
כלי רכב עם מאריכי חגורות בטיחות :בעת
אבטחת ילד במערכת ריסון לילד במושב
האחורי .הקפד על ההוראות הבאות:
£

וודא שחגורת הבטיחות מהודקת על
מערכת הריסון לילד בהתאם להוראות של
מערכת הריסון לילד.

£

למערכות ריסון לילד עם מהדק חגורות
בטיחות :שלב את הלשונית של חגורת
הבטיחות באבזם לפני שאתה מהדק את
חגורת הבטיחות באמצעות מהדק חגורת
הבטיחות.
מומלץ להשתמש במוצרים של מרצדס בנץ
לניקוי מערכת ריסון לילד .ניתן לקבל מידע נוסף
על מוצרים אלה בכל מרכז שירות מורשה מרצדס
בנץ מטעם כלמוביל בע“מ.
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כלי רכב עם כריות בכר המושב :אם מערכת
ריסון לילד מותקנת ,ודא שמשענת הגב נמצאת
במצב אנכי לפני התחלת הנסיעה.

בטיחות

כלי רכב עם חגורות הבטיחות מתנפחות:
השתמש במערכת ריסון לילד המאושרת על ידי
מרצד ס בנץ ומותקנת באמצעות מער כת
אבטחת מושבי ילדים איזופיקס.
מושב ילד על מושב הנוסע הקדמי

 £בכלי רכב עם מערכת זיהוי אוטומטית למושב
ילד במושב הנוסע הקדמי ,אם נורית האזהרה
) PASSENGER AIRBAG OFFכרית אוויר
נוסע קדמי מנוטרלת(
אינה דולקת.
כדי לוודא שהנך מודע לסכנה זו ,מדבקת אזהרה
מתאימה ממוקמת בלוח המכשירים ובשני
הצדדים של מגן השמש של הנוסע הקדמי.
מידע אודות מערכות ריסון מומלצות לילדים זמין
בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ.

אזהרה
אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי אינה
מנוטרלת:
£

ילד המאובטח במערכת ריסון לילד במושב
הנוסע הקדמי ,עלול להיפצע באופן חמור ואף
קטלני על ידי כרית האוויר הקדמית של הנוסע
הקדמי המתנפחת .מצב זה מסוכן במיוחד אם
הילד נמצא בקרבה מיידית לכרית האוויר
הקדמית היא כאשר היא מתנפחת.

£

לעולם אל תאבטח ילד על מושב הנוסע הקדמי,
במערכת ריסון לילד הפונה לאחור .אבטח
מערכת ריסון לילד הפונה לאחור רק על מושב
אחורי מתאים.

£

הזז תמיד את מושב הנוסע הקדמי ככל
האפשר לאחור ,אם אתה מאבטח ילד
במערכת ריסון הפונה לפנים במושב הנוסע
הקדמי .אם אתה עושה זאת ,וודא שרצועת
הכתף מפתח היציאה של החגורה מועברת
בכיוון מנגנון החגורה של מערכת הריסון לילד.
כוונן את גובה החגורה כך ,שתעבור לפנים
לאורך התחתית.

הקפד על הוראות תווית אזהרה על מגן השמש של
הנוסע הקדמי ,ראה איור ,לדוגמה.

כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי אינה
מנוטרלת:
 £בכלי רכב ללא זיהוי אוטומטי למושב ילד על
מושב הנוסע הקדמי.
 £בכלי רכב עם מערכת זיהוי אוטומטי למושב
בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי ,אם לא
הותקנה מער כת ריסון מיוחדת לילד עם
משדרים עבור זיהוי אוטומטי למושב ילד במושב
הנוסע הקדמי.

17/06/14, 4:38 PM

שים לב לסמל אזהרה עבור מערכת ריסון לילד הפונה
לאחור

אל תתקין מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על
מושב הנוסע הקדמי ,המוגן באמצעות כרית אוויר
פעילה אשר מותקנת לפניו .קיימת סכנה למוות
או לפציעה חמורה של הילד.
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זיהוי אוטומטי למושב ילד על מושב הנוסע
הקדמי

אזהרה

פעל באופן הבא:
 £אל תשתמש במערכת ריסון לילד הפונה לאחור
על מושב הנוסע הקדמי.
£

התקן מערכת ריסון לילד הפונה לאחור על מושב
אחורי מתאים.

אזהרה
אל תציב מכשירים אלקטרוניים על מושב הנוסע
הקדמי ,לדוגמה:
£

מחשבים ניידים ,כאשר הם מופעלים.

£

טלפונים ניידים

£

כרטיסים עם משדרים ,לדוגמה כרטיסי עבודה
או כרטיס כניסה לאתר כלשהו.

כרית האוויר של הנוסע הקדמי עשויה להתנפח
במקרה או לא להתנפח כלל במהלך תאונה .ישנה
בכך סכנה מוגברת להיפצע באופן חמור ואף
קטלני.

בטיחות

PASSENGER AIRBAG
אם נורית החיווי
) OFFכרית אוויר נוסע קדמי מנוטרלת( אינה
נדלקת כאשר מותקנת מערכת ריסון לילד ,כרית
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי לא נוטרלה.
אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח ,הילד
עלול להיפצע פציעה חמורה ואף קטלנית.
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אל תשים שום חפצים שהוזכרו לעיל או חפצים
דומים על מושב הנוסע הקדמי.

או
£

השתמש רק במערכת ריסון לילד הפונה לפנים
על מושב הנוסע הקדמי ,והצב את מושב הנוסע
הקדמי במצב האחורי ביותר .אם אתה עושה
זאת ,וודא שרצועת הכתף מפתח היציאה של
החגורה מועברת בכיוון מנגנון החגורה של
מערכת הריסון לילד .כוונן את גובה החגורה כך,
שתעבור לפנים לאורך התחתית.

£

בדוק את הזיהוי האוטומטי למושב ילד במרכז
שירות מורשה מרצדס בנץ מטעם כלמוביל
בע“מ.

כדי להבטיח כי הזיהוי האוטומטי למושב בטיחות
לילדים במושב הנוסע הקדמי יתפקד ויתקשר
באופן נכון ,לעולם אל תציב חפצים )כגון כרית(
מתחת למערכת הריסון לילד .בסיס מערכת הריסון
לילד חייב תמיד להיות מונח במלואו על כרית
המושב .מערכת ריסון לילד המותקנת באופן לא
נכון ,אינה מסוגלת לבצע את תפקוד ההגנה
המיועד שלה במקרה של תאונה ,ועלולה לגרום
לפציעות.
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אם לרכבך אין זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות
לילדים במוש ב הנוסע הקד מי ,זה מצוין
באמצעות מדבקה מיוחדת .המדבקה מודבקת
בצד לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי .ניתן
לראותה כאשר פותחים את דלת הנוסע הקדמי.
כלי רכב ללא זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות
לילדים במושב הנוסע הקדמי :אם אתה מסובב
את המפתח במנעול ההצתה למצב  ,2נורית
החיווי  PASSENGER AIRBAG OFFנדלקת
בקצרה אך ללא תפקוד .היא לא מציינת זיהוי
אוטומטי של מושב בטיחות לילדים במושב
הנוסע הקדמי.
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74

בנוסף ,אבטח את מערכת הריסון לילד בעזרת
רצועה עילית ,אם היא קיימת.

כאשר אתה מתקין את מערכת הריסון לילד ,וודא
שההתקנה מתבצעת לפי הוראות יצרן ושאתה
משתמש בה כהלכה.

בטיחות

אזהרה
נורית חיווי
נורית חיווי

PASSANGER AIRBAG OFF
PASSANGER AIRBAG ON

החיישנים עבור זיהוי אוטומטי של מושב בטיחות
לילדים במושב הנוסע הקדמי מגלים אם הותקן
מושב בטיחות מיוחד של מרצדס בנץ עם זיהוי
אוטומטי למושב בטיחות .במקרים כאלה נורית
נדלקת
חיווי PASSANGER AIRBAG ON
רגעית בעת שההצתה מופעלת .נורית האזהרה
 PASSENGER AIRBAG OFFנדלקת .כרית
האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת.
אם כרית האוויר של הנוסע הקדמי מנוטרלת
באמצעות הזיהוי האוטומטי של מושב בטיחות,
הפרטים הבאים נותרים מוגדרים כפעילים בצד
הנוסע הקדמי:
£

כרית אוויר צד

£

כרית אוויר וילון

£

מותחני חגורות בטיחות

אבטחת מערכת ריסון לילד מסוג איזופיקס
במושב האחורי

אזהרה
מער כת ריסון לילד המאובטחת באמצעות
מערכות מסוג איזופיקס אינן מספקות הגנה
לילדים שמשקלם מעל  22ק“ג והם מאובטחים
בחגורת הבטיחות של מערכת הריסון .מסיבה זו,
אל תאבטח ילדים שמשקלם עולה על  22ק“ג
במערכת ריסון המאובטחת באמצעות מערכת
אבטחה מסוג איזופיקס .אם משקל הילד הוא מעל
 22ק“ג ,אבטח את מערכת הריסון לילד בעזרת
חגורות בטיחות של הרכב.
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כלי רכב עם מושבים אחוריים מתכוננים
חשמלית:
אם אתה מכוונן את המושב לאחר התקנת
התקן ריסון לילד:
£

חגורת הבטיחות עלולה להיות רפויה או
הדוקה מדי.

£

מערכת הריסון לילד יכולה להשתחרר להיות
ממוקמת לא נכון או להינזק.

כתוצאה מכך ,מערכת הריסון לילד לא תוכל
לספק את רמת ההגנה הייעודית שלה .קיימת
סכנה מוגברת לפציעה או אף לפציעה קטלנית.
לעולם אל תכוונן את המושב לאחר התקנת
התקן ריסון לילד.

אזהרה
מערכת הריסון לילד אינה מסוגלת לבצע את
תפקודה ההגנתי ,אם היא אינה מותקנת באופן
נכון למושב מתאים ברכב .הילד לא יכול להיות
מרוסן במקרה של שינוי כיוון פתאומי ,בלימה עזה
או התנגשות .מצב שכזה עלול לגרום לפציעות
חמורות ואף קטלניות .מסיבה זו ,כאשר אתה
מתקין מערכת ריסון לילד ,שים לב להוראות
ההתקנה של היצרן והשתמש במערכת כהלכה.
מטעמי בטיחות ,בעת ההתקנה של מערכת
ריסון לילד במושבים האחוריים ,השתמש רק
במערכות ריסון עם מערכת אבטחת מושב ילדים
מסוג איזופיקס .אנו ממליצים לך להשתמש
במערכות ריסון איזופיקס לילדים ,אשר נבדקו
ואושרו לשימוש עבור כלי הרכב של מרצדס בנץ.
מערכת ריסון לילד שאינה מותקנת באופן נכון,
עלולה להשתחרר ולגרום לפציעות חמורות ואף
קטלניות לילד ולנוסעי הרכב האחרים .כאשר אתה
מתקין את מערכת הריסון לילד ,וודא שהיא
משולבת לטבעות האבטחה בשני הצדדים.
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כאשר אתה מתקין את מערכת הריסון לילד מסוג
איזופיקס ,וודא שחגורת הבטיחות עבור המושב
האמצעי אינה נלכדת .אחרת עלול להיגרם נזק
לחגורת הבטיחות.

אזהרה

¿ משוך את רצועת הריפוד

כלפי מעלה.

¿ התקן את מערכת הריסון לילד על שתי
טבעות האבטחה של איזופיקס  .בעת
חיבור מערכת ריסון לילד מסוג איזופיקס
מלא אחר הוראות ההפעלה של היצרן.
איזופיקס היא מערכת אבטחה סטנדרטית עבור
מערכות ריסון המתוכננות במיוחד עבור ילדים
במושבים האחוריים .במושבים האחוריים
השמאלי והימני מותקנות טבעות אבטחה
עבור שתי מערכות ריסון.
כלי רכב עם משענת יד במושב האחורי :כוונן
את משענת היד במושב האחורי ,כך שטבעות
אבטחה לאיזופיקס
למערכת ריסון לילד
מסוג איזופיקס נגישות.

בטיחות

אם משענות הגב של המושב האחורי אינן נעולות,
הן עלולות להתקפל ,במקרה של תאונה ,בלימה
חזקה או שינויי כיוון פתאומיים .במקרה זה מערכת
הריסון לילד אינה מאובטחת כהלכה ולא מספקת
את ההגנה הייעודית שלה .קיימת סכנה לפציעה
חמורה או אף קטלנית.
נעל תמיד את משענות הגב של המושב האחורי
לאחר התקנת רצועת קשירה עליונה .שים לב
לחיווי אישור נעילה .כוונן את משענות הגב של
המושב האחורי למצב אנכי.

במושבים
טבעות אבטחה לאיזופיקס
האחוריים מכוסות בריפוד המחוזק ברצועת
וולקרו .
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אם משענת הגב של המושב האחורי אינה
משולבת ונעולה ,הדבר יוצג בתצוגה הרב
תכליתית בלוח המחוונים .גם יישמע צליל אזהרה.

אזהרה
כלי רכב עם מושבים אחוריים מתכוננים
חשמלית:
אם אתה מכוונן את המושב לאחר התקנת
התקן ריסון לילד:
£

חגורת הבטיחות עלולה להיות רפויה או
הדוקה מדי.

£

מערכת הריסון לילד יכולה להשתחרר להיות
ממוקמת לא נכון או להינזק.

כתוצאה מכך ,מערכת הריסון לילד לא תוכל
לספק את רמת ההגנה הייעודית שלה .קיימת
סכנה מוגברת לפציעה או אף פציעה קטלנית.
לעולם אל תכוונן את המושב לאחר התקנת
התקן ריסון לילד.

רצועת קשירה עילית
רצועת קשירה עילית מספקת חיבור נוסף בין
מערכת הריסון לילד המאובטחת באיזופיקס לבין
המושב האחורי .היא מסייעת בהפחתת סיכון
להיפצע במידה רבה אף יותר .אם מערכת הריסון
לילד מותקנת באמצעות רצועת קשירה עילית,
יש תמיד להשתמש בה.

17/06/14, 4:39 PM
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נקודות העיגון של רצועות קשירה עיליות
בתא האחורי ממוקמות מאחורי משענות הגב
של המושב האחורי.

בטיחות

התקנת מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע
הקדמי
¿ הזז את מושב הנוסע הקדמי לאחור ככל
האפשר.
אם ילד מאובטח במערכת ריסון לילד הפונה
לפנים במושב הנוסע הקדמי ,הקפד על
הדברים הבאים:
יש לנתב את רצועת הכתף של חגורת
הבטיחות ממנגנון הגלילה קדימה לעבר
מוליך רצועת הכתף במערכת הריסון
לילד.
כוונן את גובה חגורת הבטיחות כך
שרצועת החיק של חגורת הבטיחות
תנותב קדימה לאורך החלק התחתון.
הזז את מושב הנוסע הקדמי למיקום
הנמוך ביותר.
£

£

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿

הרם את משענת הראש )» עמוד .(127
של עיגוני
קפל מעלה את המכסה
רצועת הקשירה העילית.
באמצע
העבר את רצועת הקשירה
מתחת למשענת הראש בין שני המוטות
של משענת הראש.
לתוך עיגון
הכנס את וו הרצועה
הרצועה העילית .
אינה
וודא שרצועת הקשירה העילית
מפותלת.
של עיגוני
קפל מטה את המכסה
רצועות הקשירה העילית.
קלות בחזרה
הורד את משענת הראש
במידת הצורך )» עמוד .(138
וודא שאינך מפריע לניתוב הנכון של
רצועת הקשירה העילית.
קבע את מערכת הריסון לילד מסוג
איזופיקס בעזרת רצועת הקשירה העילית.
תמיד פעל לפי הוראות ההתקנה של היצרן
בעת התקנת מערכת הריסון .וודא
שרצועת הקשירה
מתוחה.

מיקומים מתאימים להתקנה של מערכות
ריסון לילדים מסוג איזופיקס
מותר להתקין ברכב רק מערכות ריסון לילדים
שאושרו לפי תקן .ECE R44
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£

¿ הזז את משענת הגב למצב אנכי .בעת
הביצוע ודא שכל שטח מערכת הריסון לילד
נשענת כנגד משענת הגב של מושב הנוסע
הקדמי .אסור שמערכת הריסון לילד תיגע
בתקרה .לשם כך ,אתה יכול לכוונן את
משענת הגב קצת למטה.
¿ הזז את זווית כרית המושב למיקום האנכי
הגבוה ביותר.
במספר מערכות ריסון לילדים בקבוצות
משקל  IIאו  ,IIIמשעות הדבר שאזור
השימוש מוגבל .הגדרות הגודל המרביות של
מערכות ריסון לילדים אינן אפשריות בשל
מגע עם התקרה.
המושבים המתאימים להתקנה של מערכות
ריסון לילדים מסוג איזופיקס
אותיות מפתח המשמשות בטבלה:
X

המושב אינו מתאים לילדים בקטגוריית
משקל זו.

U

מתאים למערכות בטיחות לילדים
בקטגוריה ”אוניברסלית“ המאושרות
לשימוש לקטגוריית משקל זו.
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L

מתאים למערכות ריסון לידלים מומלצות,
ראה את הטבלה הבאה של “מערכות
ריסון מומלצות לילדים“ ) » עמוד .(79
מתאים למער כות ריסון לילדים חצי
אוניברסלית אם הרכב והמושב רשומים
ברשימת הרכבים המתאימים המפורסמת
על ידי היצרן.

מושבים אחוריים
קבוצות
משקל

מושב הנוסע הקדמי
כרית אוויר
של הנוסע
הקדמי אינה
מנוטרלת

כרית אוויר
של הנוסע
הקדמי
מנוטרלת

קבוצות
משקל

קבוצה :0
עד  10ק“ג

X

U ,L

קבוצה :+0
עד  13ק“ג

X

U ,L

קבוצה :I
 9עד  18ק“ג

UF ,L

U ,L

קבוצה :II
 15עד  25ק“ג

UF ,L

U ,L

קבוצה :III
 22עד  36ק“ג

UF ,L

U ,L

שמאל ,ימין

אמצעי

קבוצה :0
עד  10ק“ג

U ,L

U ,L

קבוצה :+0
עד  13ק“ג

U ,L

U ,L

קבוצה :I
 9עד  18ק“ג

U ,L

U ,L

קבוצה :II
 15עד  25ק“ג

U ,L

U ,L

קבוצה :III
 22עד  36ק“ג

U ,L

בטיחות

UF

מתאים למערכות בטיחות לילדים הפונות
לפנים מסוג “אוניברסלית“ המאושרות
לשימוש לקטגוריית משקל זו.
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U ,L

בעת שימוש במערכת ריסון לילד במושב
האחורי האמצעי המצוין באות  :Lמערכות
ריסון לילדים עם רגלים תומכות אינן תואמות
למושב זה.
כלי רכב עם כריות אוויר לחגורת הבטיחות :בעת
אבטחת ילד במערכת ריסון לילד במושבים
החיצוניים ,הקפד על ההוראות הבאות:
השתמש במערכת ריסון לילד המאושרת על
ידי מרצדס בנץ ומותקנת באמצעות מערכת
אבטחת מושבי ילדים איזופיקס.
 BABY SAFE ISOFIX PLUS
  DUO plusעם איזופיקס ורצועת
קשירה עילית
 KIDFIX
אבטח מערכת ריסון לילד הפונה לאחור
באמצעות מערכת אבטחה למושב מסוג
איזופיקס.
אבטח מערכת ריסון לילד הפונה לפנים
באמצעות מערכת אבטחה למושב מסוג
איזופיקס ,ואם קיימת ,באמצעות רצועת
קשירה עילית.
£

כלי רכב עם מערכת זיהוי אוטומטי למושב
בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי :קטגוריה
”אוניברסלית“ למערכת ריסון לילדים עם משדר
לזיהוי אוטומטי של מושב בטיחות חייבת להיות
מותקנת שכרית האוויר למושב הנוסע הקדמי
מנוטרלת .נורית החיווי PASSANGER AIRBAG
 OFFחייבת להידלק.

£

£

כלי רכב עם מושב אחורי נוטה לאחור:
לאבטחת מערכת ריסון לילד מסוג איזופיקס,

17/06/14, 4:39 PM

77

S-1-96

78

ילדים ברכב
קבע את משענת הגב של המושב האחורי הנוטה
לאחור במצב שטוח ככל האפשר ,כך שתוכל
לחבר את מערכת הריסון לילד בטבעות אבטחה
איזופיקס מימין ומשמאל.

בטיחות

לאחר מכן הזז את משענת המושב למצב אנכי.
הגב של מערכת הריסון לילד חייב להישען על
משענת הגב המושב האחורי הנוטה לאחור.

לקטגוריה “אוניבר סלית“ ,המאושרות
לשימוש בקטגוריית משקל זו.
מתאים למערכות ריסון לילדים מסוג
איזופיקס כפי שמומלץ .ראה את הטבלה
הבאה של “מער כות ריסון מומלצות
לילדים“ )» עמוד .(79

IL

היצרן גם ממליץ על מערכת ריסון לילד
מסוג איזופיקס המתאימה .לשם כך ,רכבך
ומושבך חייבים להיכלל ברשימת המלצות
הדגם של היצרן .למידע נוסף צור קשר עם
היצרן של מערכת הריסון לילד או היכנס
לאתר שלו.
קבוצות משקל סלקל
קטגוריית
מידה

ציוד

מושב האחורי,
שמאל וימין

F

ISO / L1

X

G

ISO / L2

X

ניתן לזהות מערכות ריסון לילדים אוניברסלית,
באמצעות מדבקת האישור הכתומה שלהן והכיתוב
.UNIVERSAL

ניתן להשתמש במערכת ריסון לילדים מקטגוריית
“אוניברסלי“ במושבים המסומנים ב ,U, UFאו IUF

קבוצה  :0עד  10ק“ג עד  6חודשים בערך

בהתאם לטבלה “מיקום מושבים מתאימים למערכת
ריסון לילדים“ או בטבלה “מושבים המתאימים
להתקנת מערכת הריסון לילד מסוג איזופיקס“.

קטגוריית
מידה

ציוד

מושב האחורי,
שמאל וימין

מערכות ריסון “חצי אוניברסליות“ מסומנת בכיתוב
 semi-universalעל תווית האישור .ניתן להשתמש
בהן אם הרכב והמושב כלולים ברשימת הרכבים
המתאימים המפורסמת בידי היצרן .למידע נוסף

E

ISO / R1

IL

צור קשר עם היצרן של מערכת הריסון לילד או
היכנס לאתר שלו.
המושבים המתאימים להתקנה של מערכות
ריסון לילדים מסוג איזופיקס
אותיות מפתח המשמשות בטבלה:
 Xמיקום שאינו מתאים למערכות ריסון
לילדים מסוג איזופיקס בקטגוריית משקל
זו ו/או בקטגוריות מידה זו.
 IUFמתאים למערכות ריסון לילדים מסוג
איזופיקס הפונות לפנים ,השייכות

17/06/14, 4:39 PM

קבוצה  :+0עד  13ק“ג עד  15חודשים
בערך
קטגוריית
מידה
E

ציוד

מושב האחורי,
שמאל וימין

ISO / R1

IL

D

ISO / R2

IL

C

ISO / R3

IL
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קבוצה  9 :Iעד  18ק“ג  9חודשים ו
 4שנים בערך

D

ISO / R1

IL

C

ISO / R2

IL

B

ISO / R3

IL

B1

ISO / R3

IL

A

ISO / R3

IL

קבוצה  :0עד  10ק“ג עד  6חודשים בערך
יצרן

Britax Romer

סוג

BABY SAFE plus

מס‘ אישור

03 301146
04 301146

מס‘ הזמנה

970 10 00
קוד צבע9H95 :

)(E1...

)(A000...

זיהוי אוטומטי

כלי ר כב עם מושב אחורי נוטה לאחור:
לאבטחת מערכת ריסון לילד מסוג איזופיקס,
קבע את משענת הגב של המושב האחורי הנוטה
לאחור במצב שטוח ככל האפשר ,כך שתוכל
לחבר את מערכת הריסון לילד בטבעות אבטחה
איזופיקס מימין ומשמאל .לאחר מכן הזז את
משענת המושב למצב אנכי .הגב של מערכת
הריסון לילד חייב להישען על משענת הגב המושב
האחורי הנוטה לאחור.
אם אתה משתמש במער כת ריסון לילד
מקטגוריה  ,(ISO/R3) Cהעבר את המושב הקדמי
למצב הגבוה ביותר ואת משענת הגב שלו למצב
אנכי .ודא שכל גב מערכת הריסון לילד נשענת
כנגד משענת הגב של מושב הנוסע הקדמי.
אסור שמערכת הריסון לילד תיגע בתקרה .לשם
כך ,אתה יכול לכוונן את משענת הגב קצת
למטה.
מערכות ריסון לילדים מומלצות
כלי רכב עם כרית אוויר לחגורת הבטיחות :אל
תשתמש במערכת ריסון
במושבים שמותקנת בהן חגורות הבטיחות
מתנפחות .אל תאבטח מערכות ריסון לילדים
 DUO plusעם חגורות בטיחות מתנפחות.

BABY SAFE plus
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כן

בטיחות

קטגוריית
מידה

ציוד

מושב האחורי,
שמאל וימין

79

של מושב ילד

קבוצה  :+0עד  13ק“ג עד  15חודשים
בערך
יצרן

Britax Romer

סוג

BABY SAFE plus

מס‘ אישור

03 301146
04 301146

מס‘ הזמנה

970 10 00
קוד צבע9H95 :

)(E1...

)(A000...

כן

זיהוי אוטומטי
של מושב ילד

קבוצה  :+0עד  13ק“ג עד  15חודשים
בערך
יצרן

Britax Romer Britax Romer

סוג

DUO plus

DUO plus

מס‘ אישור

03 301133
04 301133

03 301133
04 301133

מס‘ הזמנה

970 16 00
970 11 00
קוד צבע 9H95 :קוד צבע9H95 :

)(E1...

)(A000...

כן

זיהוי אוטומטי

לא

של מושב ילד
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80

ילדים ברכב
קבוצה  15 :III / IIעד  36ק“ג  4עד  12שנים
בערך
יצרן

KID

מס‘ אישור

03 301148
04 301148

03 301148
04 301148

מס‘ הזמנה

970 12 00

970 17 00

סוג

בטיחות

קטגורית מידה

E

יצרן



סוג



מס‘ אישור )(E1...



מס‘ הזמנה )(A000...



זיהוי אוטומטי של מושב ילד



Britax Romer Britax Romer
KID

)(E1...

קבוצה  :0עד  10ק“ג

)(A000...

זיהוי אוטומטי

לא

כן

של מושב ילד
יצרן

Britax Romer Britax Romer
KIDFIX

KIDFIX

04 301198

04 301198

סוג
מס‘ אישור
)(E1...

מס‘ הזמנה
)(A000...

970 19 00
970 18 00
קוד צבע 9H95 :קוד צבע9H95 :

כן

זיהוי אוטומטי

קבוצה  :+0עד  13ק“ג
E

D, C

יצרן

Britax Romer



סוג

BABY SAFE
ISOFIX PLUS



04 301146



קטגורית מידה

מס‘ אישור

לא

)(E1...

של מושב ילד

B6 6 86 8224

מס‘ הזמנה



)(A000...

המלצות למערכות ריסון לילדים
 UNIVERSALמסוג איזופיקס

זיהוי אוטומטי
של מושב ילד

לא



קבוצות משקל סלקל
F, G

קטגורית מידה

קבוצה  9 :Iעד  18ק“ג
D, C, B, A

יצרן



קטגורית מידה

סוג



יצרן



מס‘ אישור )(E1...



סוג



מס‘ הזמנה )(A000...



מס‘ אישור )(E1...



זיהוי אוטומטי של מושב ילד



מס‘ הזמנה )(A000...



זיהוי אוטומטי של מושב ילד



17/06/14, 4:39 PM
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ילדים ברכב

81

B1

קטגורית מידה

סוג

DUO PLUS

מס‘ אישור )(E1...

03 301133
04 301133

מס‘ הזמנה )(A000...

זיהוי אוטומטי של מושב ילד

17/06/14, 4:39 PM

בטיחות

יצרן

Britax Romer

A 000 970 11 00

כן

81
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82

ילדים ברכב
תקלות בזיהוי מושב ילד אוטומטי
תקלה )בעיה(
נורית חיווי

PASSANGER

בטיחות

 AIRBAG OFFדולקת
בקונסולה המרכזית .
נורית חיווי
 AIRBAG OFFדולקת
בקונסולה המרכזית
או
נוריות אזהרה SRS
ו/או נורית חיווי

PASSANGER

PASSANGER AIRBAG

 OFFאינן דולקות רגעית
בעת שההצתה מופעלת.

סיבות אפשרויות/תוצאות ¿ פתרונות
מושב בטיחות לילד מיוחד של מרצדס בנץ עם זיהוי מושב ילד
אוטומטי הותקן במושב הנוסע הקדמי .לכן כרית האוויר של
הנוסע הקדמי מנוטרלת ,כנדרש.

אזהרה
מושב בטיחות לילד אינו מותקן על מושב הנוסע הקדמי .תקלת זיהוי
אוטומטי למושב ילד.

קיימת סכנת פציעות.
¿ הסר את הציוד האלקטרוני ממושב הנוסע הקדמי ,לדוגמה:
 £מחשב נייד
 £טלפון נייד
 £כרטיסים עם משדרים/מקלטים כגון כרטיסי כניסה
לאתרי סקי ,כרטיסי גישה.
אם נורית החיווי כרית  PASSANGER AIRBAG OFFעדיין דולקת:
¿ הבא את מכוניתך לבדיקה במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

מנעולי בטיחות לילדים
הערות בטיחות חשובות

בעת יציאה מהרכב תמיד קח את מפתחות
הרכב עמך ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר
ילדים או בעלי חיים ברכב ללא השגחה .שמור על
המפתח הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה
אם ילדים הושארו ללא השגחה ברכב הם
עשויים:
 £לפתוח דלתות ולסכן אנשים או משתמשי
כביש אחרים.
 £לצאת ולהפריע לתנועה.
 £להפעיל את ציוד הרכב.
כמו כן ,ילדים יכולים לגרום לתזוזת הרכב אם
הם ,לדוגמה:
 £ישחררו את בלם החניה.
 £יוציאו את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב
חניה .P
 £יתניעו את המנוע.
קיימת סכנת תאונה או פציעות.

17/06/14, 4:39 PM

אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך ,הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות .לעולם אל תשאיר אנשים
)במיוחד ילדים( ללא השגחה ברכב.

אזהרה
אם ילדים נוסעים ברכב הם עשויים:
£

לפתוח דלתות ובכך לסכן משתמשי דרך
אחרים

£

לצאת מהרכב ולהילכד בתנועה הנגדית

£

להפעיל ציוד ברכב ולהילכד בתוכו ,לדוגמה.

קיימת סכנת תאונות ופציעות.
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מערכות לנהיגה בטוחה
תמיד הפעל את נעילת הבטיחות מפני ילדים ואת
מאפיין השליטה בחלונות ,אם אתה מסיע ילדים.
ביציאה מהרכב תמיד קח את המפתח עמך ונעל
את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא
השגחה.

מאפיין השליטה בחלונות הצד האחוריים

בטיחות

באפשרותך להפעיל את מנעולי הבטיחות
מפני ילדים הבאים:
£

בדלתות אחוריות

£

בחלונות אחוריים

מנעולי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

83

¿ להפעלה/לנטרול :לחץ על המתג  .אם
נורית החיווי דולקת ,פעולתם של חלונות
הצד מנוטרלת .ניתן להפעיל את החלונות
באמצעות המתגים בדלת הנהג בלבד .אם
כבית ,ניתן להפעיל את
נורית החיווי
החלונות באמצעות הלחצנים בתא הנוסעים
האחורי.
לתא הנוסעים האחורי אתה יכול לנטרל את
הפעולה של:
חלונות הצד האחוריים
כיוון מושב הנוסע הקדמי מתא הנוסעים
האחורי.
וילונות שמש
 בגג
 בחלון האחורי
 בחלונות הצד האחוריים
£
£

אבטח כל דלת לחוד במנעולי בטיחות לילדים
בדלתות האחוריות .דלת המאובטחת במנעול
בטיחות לילדים ,לא ניתנת לפתיחה מבפנים.
כאשר הרכב משוחרר מנעילה ,ניתן לפתוח את
הדלת מבחוץ.
¿ להפעלה :לחץ על הידית של מנעול
הבטיחות הילדים כלפי מעלה בכיוון החץ .
¿ וודא שמנעולי בטיחות לילדים פועלים כהלכה.
¿ לנטרול :לחץ על ידית מנעול בטיחות ילדים
למטה בכיוון החץ .

£

מערכות לנהיגה בטוחה
סקירת המערכות לנהיגה בטוחה
בפרק זה תמצא מידע אודות המערכות הבאות
לנהיגה בטוחה:
) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים(
)» עמוד .(69
) BASמערכת תגבור בלימה( )» עמוד .(85
) BAS PLUSמערכת תגבור בלימה פלוס(
עם סייען תנועה חוצה )» עמוד .(85
סייען מניעת התנגשות )תגבור בלימה
מותאם ואיתות אזהרת שמירת מרחק(
)» עמוד .(87
£

£
£

£

17/06/14, 4:39 PM
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84

£
£

£

בטיחות

£
£
£

פנסי בלימה מותאמים )» עמוד .(89
©) ESPבקרת ייצוב אלקטרונית( )» עמוד
.(89
) EBDחלוקת כוח בלימה אלקטרונית(
)» עמוד .(91
בלימה מותאמת )» עמוד .(92
 ») PRE-SAFEעמוד .(92
) STEER CONTROLבקרת היגוי(
)» עמוד .(94

הערות בטיחות חשובות
ראה הוראות בטיחות לכלי רכב היברידיים
)» עמוד .(94

אם אינך מתאים את סגנון הנהיגה שלך או אם
אינך מרוכז ,המערכות לנהיגה בטוחה אינן יכולות
להפחית את הסיכון בתאונה או לבטל את חוקי
הפיזיקה .המערכות לנהיגה בטוחה הן רק אמצעי
המיועד לסייע לך בנהיגה .אתה האחראי לשמירת
המרחק מהר כב שלפניך ,למהירות הר כב
ולבלימה בזמן .התאם תמיד את סגנון הנהיגה
שלך לתנאי מזג האוויר ,לתנאי הכביש ולתנאי
התנועה .שמור מרחק בטוח מהרכב שלפניך.
נהג בזהירות.
מערכות הבטיחות המתוארות פועלות באופן יעיל
רק כאשר יש מספיק מגע בין הצמיגים לפני
הכביש .הקדש תשומת לב מיוחדת למידע
המתייחס לצמיגים ,לעומק סוליות צמיגים
מינימלי מומלץ וכו’ ,בפרק “גלגלים וצמיגים“
)» עמוד .(726
בחורף ,השתמש תמיד בצמיגי חורף )צמיגי
 ,(M+Sובמידת הצורך בשרשראות שלג .באופן
זה בלבד המערכות לנהיגה בטוחה המתוארות
בפרק זה תפעלנה באפקטיביות המרבית.

) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים(
הערות כלליות
מערכת ה  ABSמווסתת את לחץ הבלמים כך

שהגלגלים אינם ננעלים כאשר אתה בולם .מצב
זה מאפשר לשמור על היגוי הרכב כאשר אתה
בולם.

17/06/14, 4:39 PM

נורית האזהרה
 ABSבלוח המחוונים
תידלק ,כאשר מתג ההצתה מופעל .היא
תיכבה לאחר התנעת המנוע.
הערות בטיחות חשובות
שים לב לפרק “הערות בטיחות חשובות“ )»
עמוד .(69

אזהרה
אם קיימת תקלה במערכת  ,ABSהגלגלים עלולים
להינעל כאשר אתה בולם .יכולת ההיגוי והבלימה
של הרכב יפגעו ,בנוסף פעילותן של מערכות
בטיחות אחרות עלולה להיות מנוטרלת .קיימת
סכנה מוגברת של החלקה ותאונה.
המשך לנהוג בזהירות .בדוק את מערכת הABS

בהקדם האפשרי במרכז שירות מורשה מרצדס
בנץ מטעם חב’ כלמוביל בע“מ.

אם קיימת תקלה במערכת ה ,ABSמערכות
אחרות ,כולל מערכות לנהיגה בטוחה ,יוצאו
מכלל פעולה .עיין במידע על נורית אזהרה ABS
)» עמוד  (358ועל הודעות התצוגה העשויות
להופיע על ללוח המחוונים )» עמוד .(322
ה  ABSפועל החל ממהירות של כ  8קמ“ש
ומעלה ,ללא קשר לתנאי הכביש .מערכת ה
 ABSפועלת על פני שטח חלקים ,גם אם אתה
בולם בעדינות.
בלמים
¿ אם מערכת ה  ABSמתערבת :המשך
ללחוץ על דוושת הבלמים בכוח ,עד שמצב
בלימת החירום יחלוף.
¿ להפעלת בלמים מלאה:
לחץ על דוושת הבלמים בכל הכוח.
אם מערכת  ABSמתערבת במהלך הבלימה,
אתה תחוש בתנודות בדוושת הבלמים.
תנודות בדוושת הבלמים יכולות להצביע על תנאי
כביש מסוכנים ומתפקדות כתזכורת לכך שיש
לנהוג בזהירות רבה.

84

S-1-96

מערכות לנהיגה בטוחה
) BASתגבור בלימה(
הערות כלליות

הערות בטיחות חשובות
עיין בפרק “הערות בטיחות חשובות“
)» עמוד .(69

אזהרה

בעזרת מערכת החיישן ומערכת המצלמהBAS ,
 PLUSמגלה מכשולים:

בנתיב הנסיעה של רכבך במשך זמן רב.
החוצים את נתיב נסיעתך.
ובנוסף ניתן לגלות הולכי רגל בנתיב הנסיעה של
רכבך.
 BAS PLUSמגלה הולכי רגל באמצעות מאפיינים
טיפוסיים כגון קווי מתאר של הגוף והיציבה של
אדם עומד זקוף.
אם יש תקלה במער כת חיישן הרדאר או
במערכת המצלמה ,התפקוד של BAS PLUS
מוגבל או אינו זמין כלל .מערכת הבלימה עדיין
זמינה עם תגבור הבלימה המלא של .BAS

במקרה של תקלה במערכת ה ,BASיגדל מרחק
הבלימה בעת בלימת חירום .קיימת סכנת תאונות.

ראה את תיאור המגבלות בקטע “הוראות
בטיחות חשובות“ )» עמוד .(69

במצב של בלימת חירום ,לחץ על דוושת הבלמים
בכוח מלא .מערכת ה ABSתמנע את נעילת
הגלגלים.

 BAS PLUSיכול למזער את סיכון להתנגשות
עם רכב או עם הולך רגל ולהפחית את החומרה
של התנגשות כזו .אם  BAS PLUSמגלה סכנה
של התנגשות ,הוא מסייע לך בעת בלימה.

בלימה
¿ המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים
עד שיחלוף מצב החירום .מערכת ABS
מונעת את נעילת הגלגלים.
הבלמים יתפקדו כרגיל מיד שתשחרר את דוושת
הבלמים ,פעולת  BASתופסק.

) BAS PLUSתגבור בלימה פלוס
עם סייען תנועה חוצה(
הערות כלליות
עיין בפרק “הערות בטיחות חשובות“
)» עמוד .(69

 BAS PLUSזמין רק בכלי רכב עם חבילת סייען
נהיגה.
כדי שמערכת  BAS PLUSתסייע לך בעת נהיגה,
מערכת חיישן הרדאר ומערכת המצלמה חייבות
לפעול.

17/06/14, 4:39 PM

בטיחות

מערכת ה  BASפועלת במצבי בלימת חירום.
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים במהירות,
מערכת ה  BASמגבירה באופן אוטומטי את
כוח הבלימה ,ובכך מקצרת את מרחק הבלימה.

85

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
 BAS PLUSאינו יכול לזהות במדויק עצמים או
מצבי תנועה מורכבים:
במקרים אלה  BAS PLUSיכול:
£

להגיב שלא לצורך

£

לא להגיב כלל

קיימת סכנה לתאונה.
שים לב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לבלום.
סיים את פעולת ההתערבות במצבים שאינם
מסוכנים

אזהרה
 BAS PLUSאינו מגיב:
£

לאנשים נמוכים ,לדוגמה ילדים

£

לבעלי חיים

£

לרכבים הבאים ממול

85

S-1-96

מערכות לנהיגה בטוחה

86

£

בעת פנייה

כתוצאה מכך  BAS PLUSאינו יכול להתערב
בכל המצבים המסוכנים .קיימת סכנה לתאונה.
שים לב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לבלום.

בטיחות

במקרה של שלג או גשם כבדים ,ייתכן שהזיהוי
ייפגע.
ייתכן שהזיהוי ייפגע גם במקרים של:
לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.
התערבות של מקורות רדאר אחרים.
אותות רדאר חוזרים חזקים ,לדוגמה
בחניונים רבי קומות
כלי רכב צרים הנעים לפניך ,לדוגמה אופנוע
כלי רכב נע לפניך בנתיב שונה
רכב הנע במהירות לשטח גילוי חיישן
הראדאר
£
£
£

£
£
£

הגילוי של מערכת המצלמה יכול גם להיפגע
במקרה של:
לכלוך על המצלמה או המצלמה מכוסה.
המצלמה חשופה לאור בוהק לדוגמה
משמש הנמצאת נמוך בשמיים
חשוך
אם:
 הולכי רגל נעים במהירות ,לדוגמה לתוך נתיב
הנסיעה.
 המצלמה אינה מזהה יותר הולכי רגל בשל
בגדים מיוחדים או עצמים אחרים
 הולכי רגל מוסתרים על ידי עצמים אחרים
 קווי המתאר של האדם אינם בולטים על
רקע הסביבה
לאחר התנגשות או נזק שנגרם עקב התנגשות
לחלק הרכב הקדמי ,דאג לבדוק את ההגדרות
והתפקוד של חיישן הרדאר במרכז שירות
מורשה של מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ .הדבר
תקף גם להתנגשויות במהירויות נמוכות היכן
שאין נזק נראה לעין לחלק הקדמי של הרכב.
לאחר נזק לשמשה ,דאג לבדוק את ההגדרות
£
£

£

והתפקוד של מערכת המצלמה במרכז שירות
מורשה של מרצדס מטעם חב’ כלמוביל בע“מ.
תפקוד
למניעת התנגשות  BAS PLUSמחשב את כוח
הבלימה הנדרש אם:
אתה מתקרב למכשול
 BAS PLUSמזהה סכנה להתנגשות.
בעת נהיגה במהירות של פחות מ 30
קמ“ש :אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים,
הגברת הבלימה באמצעות  BAS PLUSתתבצע
ברגע האחרון האפשרי.
בעת נהיגה במהירות של למעלה מ 30
קמ“ש :אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים
בחוזקה BAS PLUS ,תגביר אוטומטית את לחץ
הבלימה לרמה התואמת למצב התנועה.
 BAS PLUSמספקת סיוע לבלימה במהירויות
שבין  7קמ“ש ל  250קמ“ש.
במהירויות של עד כ  70קמ“ש BAS PLUS
מגיבה:
לעצמים נייחים ,בנתי ב הנסיעה של
הרכב,לדוגמה כלי רכב עומדים או חונים.
להולכי רגל בנתיב נסיעתך
עצמים החוצים את נתיב נסיעתך
£
£

£

£
£

£

17/06/14, 4:39 PM

אם דרוש ל  BAS PLUSעוצמת בלימה גבוהה,
צעדי הגנה מונעת לנוסע ) (PRE-SAFEמופעלים
בו זמנית.

המשך ללחוץ על דוושת הבלמים עד שמצב
בלימת החירום הסתיים .ה  ABSמונע
מהגלגלים להינעל.
BAS PLUS

מפסיק לפעול והבלמים פועלים

כרגיל ,אם:
£

אתה משחרר את דוושת הבלמים

£

לא קיימת יותר סכנה

£

לא התגלה אף מכשול בנתיב נסיעתך

£

אתה לוחץ על דוושת האצה

£

אתה מפעיל את תפקוד קיקדאון
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סייען מניעת התנגשות
הערות כלליות

אזהרת שמירת מרחק
שים לב לפרק “הערות בטיחות חשובות“
בפרק ”מערכות לנהיגה בטוחה“ )» עמוד .(69

אזהרת שמירת מרחק תספק אזהרה במהירויות:
£

בסביבות  30קמ“ש או יותר ,אם המרחק
לרכב הנוסע שלפניך קצר יחסית למהירות
שבה אתה נוהג במשך כמה שניות ,תידלק
נורית
אזהרת שמירת מרחק בלוח
המחוונים.

£

העולה על  7קמ“ש ,אם אתה מתקרב
במהירות לרכב לפניך ,יושמע צליל אזהרה
לסירוגין ,ונורית אזהרת שמירת מרחק
תידלק בלוח המחוונים.

אזהרה
אזהרת שמירת מרחק אינה מגיבה:
£

לאנשים או חיות

£

לכלי רכב הבאים לקראתך

£

לתנועה החוצה את נתיבך

£

בעת ביצוע פניות

לכן ,אזהרת שמירת מרחק אינה יכולה לספק
אזהרה בכל המצבים הקריטיים .קיימת סכנת
תאונה .הקדש תמיד תשומת לב למצבי התנועה,
והייה מוכן לבלום.

אזהרה
תפקוד אזהרת המרחק לא תמיד יכול לזהות
עצמים ותנאי תנועה מורכבים .במקרים כאלה
התפקוד עשוי:
 £לתת אזהרה מיותרת
 £לא לתת אזהרה בכלל
קיימת סכנת תאונה.

¿ בלום מיד כדי להגדיל את המרחק בינך לרכב
שלפניך.
או
¿ נקוט פעולת התחמקות בתנאי שאינה
מסכנת אותך ואחרים.
כדי שאזהרת שמירת מרחק תסייע לך כאשר
אתה נוהג ,התפקוד חייב להיות מופעל במחשב
הדרך ולהיות פעיל.
עק ב אופיה של המער כת ,בתנאי נהיגה
מסובכים ,המערכת עלולה להציג אזהרה
מיותרת.

תמיד שים לב לתנועה .אל תסתמך על תפקוד
אזהרת המרחק בלבד.

בעזרתה של מערכת חיישן רדאר ,אזהרת
שמיר ת מר חק מסוגלת לזהות מכשולים,
הקיימים בנתיב נסיעתך במשך פרק זמן ממושך.

תפקוד
¿ להפעלה/הפסקת פעולה :הפעל או
הפסק את פעולת אזהרה שמירת מרחק
במחשב הדרך )» עמוד .(316

במהירויות של כ  70קמ“ש ומעלה ,אזהרת
שמירת מרחק מסוגלת לזהות גם עצמים נייחים,
לדוגמה כלי רכב שעצרו או שחנו.

אם תפקוד אזהרת שמירת מרחק לא מופעל,
בתצוגה הרבתכליתית.
יוצג סמל

17/06/14, 4:39 PM

בטיחות

סייען מניעת התנגשות כולל את מערכת הBAS
)תגבור בלימה( המותאמת ואת אזהרת שמירת
מרחק ,המתוארת להלן.

אזהרת שמירת מרחק יכולה לסייע לך להפחית
את הסיכון להתנגשות ברכב שלפניך או להפחית
את ההשפעות של התנגשות זו .אם אזהרה
שמירת מרחק מזהה סכנת התנגשות ,אתה
תקבל אזהרה חזותית וקולית .אזהרת שמירת
מר חק אינה יכולה למנוע התנגשות ללא
התערבותך האישית.

87

אם אתה מתקרב למכשול ואזהרת שמירת
מרחק מזהה סכנת התנגשות ,המערכת תיזום
התראה חזותית וקולית.
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גילוי המכשולים עלול להיפגם בעיקר עקב:

בטיחות

£

לכלוך על החיישנים או חיישנים מכוסים
במשהו אחר

£

שלג או גשם כבד

£

הפרעה של מקורות רדאר אחרים

£

קיימים החזרי קרינת רדאר חזקים ,לדוגמה
בחניון רבקומות

£

רכב צר נע לפניך ,לדוגמה אופנוע

£

רכב נע לפניך בנתיב אחר

בעקבות נזק לקדמת הרכב דאג לבדוק את
המערך והפעולה של חיישן הרדאר במרכז שירות
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ .גם
במקרה של התנגשויות במהירויות נמוכות ,גם
אם לא ניכר נזק חזותי לקדמת הרכב.
מערכת בלימה מותאמת

אזהרה
מערכת הבלימה המותאמת לא תמיד יכולה
לזהות בבירור מצבי תנועה מורכבים או עצמים.
במקרים כאלה מערכת הבלימה המותאמת עלולה:
 £להתערב ללא צורך
£

לא להתערב בכלל

בגלל אופייה של המערכת ,מצבים מורכבים
במיוחד אך לא קריטיים עשויים גם לגרום
להתערבות של מערכת הבלימה המותאמת.
מערכת בהלימה המותאמת מסייעת לך לבלום
במצבים מסוכנים במהירויות מעל  7קמ“ש .היא
משתמשת במערכת חיישן רדאר כדי להעריך
את מצב התנועה.
בעזרת החיישנים ,מערכת הבלימה המותאמת
מסוגלת לזהות מכשולים המצויים בנתיב רכבך
במשך פרק זמן ארוך.
אם אתה מתקרב למכשול ומערכת הבלימה
המותאמת מגלה סכנת התנגשות ,מערכת
הבלימה המותאמת מחשבת את עוצמת
הבלימה הנחוצה למניעת התנגשות .אם אתה
מפעיל את הבלמים בכוח ,מערכת הבלימה
המותאמת תגדיל באופן אוטומטי את כוח
הבלימה לרמה מתאימה לתנאי התנועה.
¿ שמור את דוושת הבלמים לחוצה עד שמצב
בלימת החירום יחלוף .מערכת  ABSמונעת
מהגלגלים להינעל.
הבלמים יפעלו שוב באופן רגיל ,אם:
£

תשחרר את דוושת הבלמים.

£

לא קיימת יותר סכנת התנגשות.

£

לא התגלה מכשול לפני רכבך.

קיימת סכנת תאונה.
הקדש תמיד תשומת לב מיוחדת לתנאי התנועה
והייה מוכן ל בלום .המער כת מסיימת את
ההתערבות כאשר מצב התנועה אינו קריטי.

אזהרה
מערכת הבלימה המותאמת אינה מגיבה:
 £לאנשים או לבעלי חיים
 £לכלי רכב הבאים לקראתך
 £לתנועה החוצה את נתיבך
 £למכשולים נייחים
 £בעת ביצוע פניות
כתוצאה מכך ,תגבור הבלימה המותאם עשוי לא
להתערב בכל המצבים הקריטיים .קיימת סכנת
תאונה .הקדש תמיד תשומת לב למצב התנועה
והייה מוכן לבלום.

17/06/14, 4:39 PM

פעולת מערכת הבלימה המותאמת מנוטרלת
במצבים אלה.
כלי רכב עם  :PRE-SAFEאם מערכת הבלימה
המותאמת דורשת לחץ בלימה גבוה במיוחד,
אמצעי ההגנה של המערכת ) (PRE-SAFE
מופעלים בוזמנית.
עד למהירויות של  250קמ“ש ,מערכת הבלימה
המותאמת מסוגלת להגיב לעצמים נעים שכבר
זוהו ככאלה ,לפחות פעם אחת .מערכת הבלימה
המותאמת אינה מגיבה למכשולים נייחים.
אם מערכת הבלימה המותאמת אינה זמינה
עקב תקלה במערכת חיישן הרדאר ,מערכת
הבלמים נותרת זמינה עם אפקט תגבור בלימה
מלא ו .BAS
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גילוי מכשולים עשוי להיפגם במיוחד עקב:

£

שלג או גשם כבד

£

הפרעה ממקורות רדאר אחרים

£

החזרי קרינת רדאר חזקים ,לדוגמה בחניון
רבקומות

£

רכב צר נע לפניך ,לדוגמה אופנוע

£

רכב נע לפניך בנתיב אחר

עקב נזק לקדמת הרכב דאג לבדוק את המערך
והפעולה של חיישן הרדאר ,במרכז שירות של
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ .יש לבצע
את הבדיקה גם לאחר התנגשויות במהירויות
איטיות ,גם אם לא ניכר נזק.

פנסי בלימה מותאמים
סייען בלימה מותאם מזהיר את משתמשי הדרך
האחרים במקרי חירום באופן הבא:
באמצעות הבהוב פנסי בלימה
באמצעות מהבהבי אזהרת חירום
אם אתה מפעיל את הבלמים בחוזקה במהירות
מעל  50קמ“ש או אם הבלימה מוגבר ת
באמצעות מער כת  BASאו תגבור בלימה
מותאם ,פנסי הבלימה יהבהבו במהירות .באופן
זה הנהגים מאחוריך מוזהרים באופן בולט יותר.
אם אתה בולם בחוזקה במהירות של יותר מ
 70קמ“ש עד לעצירה מלאה ,מהבהבי אזהרת
חירום מופעלים באופן אוטומטי .אם הבלמים
מופעלים שוב ,פנסי הבלימה ידלקו ברציפות.
פעולת מהבהבי אזהרת חירום תופסק באופן
אוטומטי ,אם תנהג במהירות מעל  10קמ“ש.
באפשרותך לכבות מהבהבי אזהרת חירום,
באמצעות מתג מהבהבי אזהרת חירום )» עמוד
.(157
£
£

®) ESPבקרת ייצוב אלקטרונית(
הערות כלליות
שים לב לפרק “הערות בטיחות חשובות“
בפרק ”מערכות לנהיגה בטוחה“ )» עמוד .(69

מערכת ® ESPמבקרת את יציבות הנהיגה ואת
אחיזת הכביש ,כלומר תמסורת כוח בין הצמיגים
לפני השטח של הכביש.

בטיחות

£

לכלוך על החיישנים או אם משהו אחר
מכסה אותם

89

אם ® ESPמגלה שהרכב סוטה מהכיוון הרצוי
לנהג ,גלגל אחד או יותר נבלמים כדי לייצב את
הרכב .במידת הצורך גם הספק המנוע מותאם,
כדי לשמור על הרכב בנתיב הרצוי במגבלות
הפיזיקליות ESP® .מסייע לנהג בתחילת נהיגה
על פני דרכים רטובות וחלקות .מערכת ה ®ESP
מייצבת את הרכב במהלך בלימה.
) ETS/4ETSמערכת בקרת אחיזה
אלקטרונית(
שים לב לפרק “הערות בטיחות חשובות“
בפרק ”מערכות לנהיגה בטוחה“ )» עמוד .(69

מערכת לבקרת אחיזה אלקטרונית היא חלק מ
®.ESP
מערכת ה  ETS/4ETSבולמת בנפרד את
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.
מערכת ה  ETS/4ETSנותרת פעילה ,גם לאחר
שאתה מפסיק את פעולת ®.ESP
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
אם קיימת תקלה במערכת ® ,ESPהיא לא תוכל
לייצב את הרכב .בנוסף ,תופסק פעולתן של
מערכות בטיחות אחרות .מצב זה מגביר את
הסכנה להחלקה ולתאונה.
נהג בזהירות .בדוק את מערכת ה ESPבמרכז
שירות מורשה של מרצדס בנץ מטעם חברת
כלמוביל בע“מ.

17/06/14, 4:40 PM
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כלי רכב המצוידים ב  :4MATICכבה את
מתג ההצתה כאשר :בלם החניה החשמלי
נבדק בדינמומטר.
®ESP

בטיחות

אחרת הפעלת הבלמים על ידי מערכת
עלולה להרוס את מערכת הבלמים.
כלי רכב שאינם המצוידים ב  :4MATICכאשר
רכבך נגרר באמצעות הרמה של הסרן האחורי,
חשוב לעיין בהערות הנוגעות ל ®ESP
)» עמוד .(720
מערכת ה ® ESPמנוטרלת אם נדלקת נורית
האזהרה
 ESP® OFFעל לוח המחוונים
ממשיכה לדלוק כשהמנוע פועל.
דולקת ברצף,
אם נוריות האזהרה ®ESP
מערכת ה ® ESPלא זמינה עקב תקלה.
ראה מידע לגבי חיווי ונורות אזהרה )» עמוד
 (360ולגבי הודעות תצוגה )» עמוד .(322

על המצב הקודם שנבחר .לדוגמה :אם פעולת
® ESPהופסקה לפני הפסקת פעולת המנוע,
פעולת ה ® ESPנשארת מופסקת ,כאשר
המנוע מותנע שוב.
הפעלת/הפסקת פעולת
הערות בטיחות חשובות
שים לב לפרק “הערות בטיחות חשובות“
בפרק ”מערכות לנהיגה בטוחה“ )» עמוד .(69

באפשרותך לבחור בין מצבי המערכת הבאים:
£
£

אזהרה
היא לא
אם אתה מנטרל את מערכת ה
תייצב את רכבך .קיימת סכנה מוגברת להחלקה
ולתאונה.
נטרל את המערכת ® ESPרק במצבים
המתוארים בהמשך.

®ESP

הערות כלליות
אם נורית אזהרה ®  ESPכבית לפני תחילת
הנסיעה ,מערכת ה ® ESPמופעלת באופן
אוטומטי.
®
כאשר ה  ESPמתערב ,נורית האזהרה
מהבהבת בלוח המחוונים.
אם מערכת ® ESPמתערבת:
בשום פנים
¿ אל תנטרל את מערכת ה
ואופן.
¿ בתחילת הנסיעה ,לחץ על דוושת ההאצה
במידה מספקת.
¿ התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי הכביש
ומזג האוויר.
®ESP

כלי רכב עם תפקוד ECO Start /stop
תפקוד  ECO Start /stopמפסיק את פעולת
המנוע באופן אוטומטי ,אם הרכב מגיע לידי
עצירה .המנוע מותנע באופן אוטומטי ,כאשר
הנהג מתחיל בנסיעה .מערכת ה ® ESPשומרת

17/06/14, 4:40 PM

מערכת ה ® EPSמופעלת.
מערכת ה ® EPSמנוטרלת.

®,ESP

השתמש רק בגלגלים במידות צמיגים מומלצות.
רק אז מערכת ה ® ESPתתפקד כהלכה.

מאפייני ה

ESP

במצבים הבאים מוטב לנטרל את פעולת ®:ESP
כאשר משתמשים בשרשראות שלג
בשלג עמוק
על חול או על חצץ

£
£
£

ה ® ESP

ברגע שהמצב
הפעל את מערכת
המתואר לעיל חולף .אחרת ,מערכת ® ESPלא
תייצב את רכבך במקרה של החלקה או סחרור
גלגלים.

הפעלת/הפסקת פעולת

®ESP

אתה יכול להפעיל או לנטרל את מערכת ה
® ESPבמחשב הדרך:
¿ לנטרול ») :עמוד .(314
® ESP

בלוח

ESP ® OFF

בלוח

נורית האזהרה
המחוונים נדלקת.
¿ להפעלה ») :עמוד .(314

OFF

נורית האזהרה
המחוונים כבית.
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£
£

£
£

 ESPלייצוב גרור
הערות כלליות
אם שילוב רכב/גרור מתחיל לסטות מהנתיב,
מערכת  ESPמסייעת לך במקרה זה .המערכת
מאטה את הרכב באמצעות בלימה והגבלת
התפוקה של המנוע עד לייצוב של שילוב הרכב/
גרור.
הערות כלליות

סייען נהיגה רוח צד
הערות כלליות
כלי רכב עם בקרת :MAGIC BODY
מידע על ייצוב הר כב במקרה של רוח צד
)» עמוד .(243
משבים חזקים של רוח צד יכולים להשפיע לרעה
על השליטה ברכב בעת נהיגה בקו ישר .תפקוד
סייען נהיגה רוח צד המשולב במערכת ®ESP
מפחית באופן משמעותי את ההשפעות
השליליות.
®
תלוי בכיוון ובעוצמת רוח הצד  ESPפועל באופן
אוטומטי.
® ESPמתערב בבלימה מייצבת לסיוע בשמירה
על הרכב בנתיב.
סייען רוח צד מופעל ברכב במהירות העולה על
 80קמ“ש בעת נהיגה בקו ישר או פנייה מתונה.
הערות בטיחות חשובות
סייען נהיגה רוח צד אינו פועל אם
או אינו פועל בשל תקלה.

®ESP

בטיחות

מאפיינים כאשר מערכת ה® ESPמנוטרלת
אם מערכת ה ® ESPמנוטרלת וגלגל אחד או
יותר מתחיל להסתחרר ,תהבהב נורית האזהרה
® ESPבלוח המחוונים .במקרים כאלה
המערכת לא תייצב את הרכב.
®
אם אתה מנטרל את פעולת ה :ESP
® ESPאינו משפר יותר את יציבות הנהיגה.
מומנט המנוע אינו מוגבל והגלגלים המניעים
יכולים להסתחרר .סבסוב הגלגלים יגרום
לפעולת גזירה אשר תשפר את אחיזת
הצמיג בנסיעה על שלג או חול.
מערכת ה  ETSעדיין פעילה.
מערכת ה ® ESPעדיין מספקת תמיכה
כאשר אתה בולם.

91

נוטרל

) EBDחלוקת כוח בלימה אלקטרונית(
הערות כלליות

אזהרה
אם תנאי כביש ומזג האוויר גרועים ,מערכת הייצוב
לא תהיה מסוגלת למנוע מרכב הגורר גרור לסטות.
גרור עם מרכז כובד גבוה עלול להתהפך לפני
שמערכת ה ® ESPתגלה זאת .קיימת סכנת
תאונה.
תמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך לתנאי כביש
ולמזג אוויר.

אם השילוב רכב/גרור מתחיל להיטלטל ,אתה
יכול לייצב אותו באמצעות לחיצה חזקה על
דוושת הבלמים בלבד.
ייצוב הגרור פעיל מעל מהירויות של כ 65
קמ“ש.
ייצוב הגרור לא פעיל אם המערכת מנוטרלת או
אם קיימת תקלה.

17/06/14, 4:40 PM

ה  EBDמנטר ומבקר את לחץ הבלמים על
הגלגלים האחוריים לשיפור יציבות הנהיגה בעת
בלימה.
הערות בטיחות חשובות
שים לב לפרק “הערות בטיחות חשובות“
בפרק ”מערכות לנהיגה בטוחה“ )» עמוד .(69

אזהרה
אם קיימת תקלה ב  ,EBDהגלגלים האחוריים
עלולים להינעל לדוגמה בבלימה מלאה .מצב זה
מגביר את סכנת ההחלקה ואת סכנת התאונה.
לכן ,עליך להתאים את סגנון נהיגתך למאפייני
שליטה שונים .בדוק את המערכת במרכז שירות
מורשה מרצדס בנץ מטעם חברת כלמוביל בע“מ.
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ראה מידע לגבי חיווי ונורות אזהרה )» עמוד
 (358ולגבי הודעות תצוגה )» עמוד .(325

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
בלימה מותאמת

בטיחות

בלימה מותאמת מגבירה את בטיחות הבלימה
ומעניקה נוחות בלימה מוגברת .בנוסף ,לבלימה
מותאמת יש גם תפקוד ADAPTIVE BRAKE
ותפקוד  ») HOLDעמוד  (242וסייען זינוק
בעלייה )» עמוד .(201

 PRE-SAFE® Brakeתבלום בתחילה את רכבך
בלימה חלקית אם התגלתה סכנת התנגשות.
עלולה להתרחש התנגשות ,אלא אם תפעיל את
הבלמים בעצמך .אפילו לאחר הפעלה מלאה של
הבלמים ייתכן שלא ניתן יהיה למנוע התנגשות,
בייחוד בעת התקרבות במהירות רבה מדי.
קיימת סכנת תאונה.
הפעל תמיד את הבלמים בעצמך ונסה לנקוט
בפעולת התחמקות אם בטוח לעשות זאת.

PRE-SAFE® Brake

אזהרה

הערות כלליות
ראה סעיף “הוראות בטיחות חשובות“
)» עמוד .(69

 PRE-SAFE® Brakeזמין רק בכלי רכב עם חבילת
סייען נהיגה.
כדי שמערכת  PRE-SAFE® Brakeתסייע לך
בעת נהיגה ,מערכת חיישן הרדאר ומערכת
המצלמה חייבות לפעול.
בעזרת מערכת החיישן ומערכת המצלמהPRE- ,

 SAFE® Brakeמגלה מכשולים בנתיב הנסיעה
של רכבך במשך זמן רב.
ובנוסף ניתן לגלות הולכי רגל בנתיב הנסיעה של
רכבך.
 PRE-SAFE® Brakeמגלה הולכי רגל באמצעות
מאפיינים טיפוסיים כגון קווי מתאר של הגוף
והיציבה של אדם עומד זקוף.
ראה את תיאור המגבלות בקטע “הוראות
בטיחות חשובות“ )» עמוד .(92

 PRE-SAFE® Brakeיכול למזער את הסכנה של
התנגשות עם רכב או עם הולך רגל ולהפחית
את התוצאות של בלימה כזאת .אם ®PRE-SAFE
 Brakeמגלה סכנה של התנגשות הוא יזהיר אותך
באות חזותי וקולי ,ובאמצעות בלימה אוטומטית.

17/06/14, 4:40 PM

®PRE-SAFE

אינו יכול לזהות במדויק
Brake
עצמים או מצבי תנועה מורכבים:
במקרים אלה  PRE-SAFE® Brakeיכול:
£

לתת אזהרות לא נחוצות ולבלום שלא לצורך

£

לא לתת אזהרה ולא להתערב

קיימת סכנה לתאונה.
שים לב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לבלום.
סיים את פעולת ההתערבות במצבים שאינם
מסוכנים.

כדי לשמור את המרחק המתאים מהר כב
שלפניך וכך למנוע תאונה ,בלום בעצמך.

אזהרה
 PRE-SAFE® Brakeאינו מגיב:
£

לאנשים נמוכים ,לדוגמה ילדים

£

לבעלי חיים

£

לרכבים הבאים ממול

£

בעת פנייה

כתוצאה מכך  PRE-SAFE® Brakeאינו יכול
להתערב בכל המצבים המסוכנים .קיימת סכנה
לתאונה.
שים לב תמיד למצבי התנועה והיה מוכן לבלום.
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במקרה של שלג או גשם כבדים ,ייתכן שהזיהוי
ייפגע.
ייתכן שהזיהוי ייפגע גם במקרים של:
£

התערבות של מקורות רדאר אחרים.

£

אותות רדאר חוזרים חזקים ,לדוגמה
במוסכים רבי קומות

£

כלי רכב צרים הנעים לפניך ,לדוגמה
אופנוע

£

כלי רכב נע לפניך בנתיב שונה

הגילוי של מערכת המצלמה יכול גם להיפגע
במקרה של:
£

לכלוך על המצלמה או המצלמה מכוסה.

£

המצלמה חשופה לאור בוהק לדוגמה
משמש הנמצאת נמוך בשמיים

£

חשוך

£

אם:
 הולכי רגל נעים במהירות ,לדוגמה
לתוך נתיב הנסיעה.
 המצלמה אינה מזהה יותר הולכי רגל
בשל בגדים מיוחדים או עצמים אחרים
 הולכי רגל מוסתרים על ידי עצמים
אחרים
 קווי המתאר של האדם אינם בולטים
על רקע הסביבה

לאחר התנגשות או נזק שנגרם עקב התנגשות
לחלק הרכב הקדמי ,דאג לבדוק את ההגדרות
והתפקוד של חיישן הרדאר במרכז שירות
מורשה של מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
הדבר תקף גם להתנגשויות במהירויות נמוכות
היכן שאין נזק נראה לעין לחלק הקדמי של
הרכב.
לאחר נזק לשמשה ,דאג לבדוק את ההגדרות
והתפקוד של מערכת המצלמה במרכז שירות
מורשה של מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
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תפקוד
¿ להפעלה /הפסקת פעולה :הפעל או
הפסק את פעולת
במחשב הדרך )» עמוד .(315
אם  PRE-SAFE® Brakeאינו מופעל הסמל
מופיעה בתצוגה הרב תכליתית.
PRE-SAFE® Brake

התפקוד יזהיר:
מהירות של כ  30קמ“ש ,אם במשך
מספר שניות ומעלה המרחק בין רכבך
לרכב שנע לפניך אינו מספיק.
נורית אזהרת מרחק
תידלק בלוח
המחוונים.
במהירות של כ  7קמ“ש ומעלה אתה
מתקרב במהירות לרכב שלפניך או להולך
רגל.
צליל אזהרה מקוטע יישמע ו נורית אזהרת
מרחק
תידלק בלוח המחוונים.
¿ בלום מיד למניעת התנגשות.
או
¿ נקוט בפעולת התחמקות אם בטוח
לעשות זאת.
 PRE-SAFE® Brakeיכול גם למנוע את
ההתנגשות התנאים הבאים:
הנהג והנוסע הקדמי חוגרים את חגורת
הבטיחות שלהם.
וכן
מהירות הרכב היא בין  7קמ“ש ל 200
קמ“ש
במהירות של עד כ  70קמ“ש ®PRE-SAFE
 Brakeיכול לזהות גם:
עצמים נייחים בנתיב נסיעתך ,כגון מכוניות
עומדות או חונות.
£

Ó

בטיחות

£

לכלוך על החיישנים או החיישנים מכוסים.

93

£

£

£

£

הולכי רגל בנתיב נסיעתך.
אם יש סכנה מוגברת להתנגשות ,צעדים
להגנה מונעת לנוסעים )®(PRE-SAFE
מופעלים.
אם עדיין קיימת סכנה להתנגשות עם הרכב
לפניך ואינך בולם,או נוקט בצעדי התחמקות
או מאיץ באופן ניכר ,ייתכן שהרכב יבצע
£
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מערכת אזעקה נגד גניבה

94

בלימת חירום ,עד למצב של הפעלה מלאה
של הבלמים .בלימת חירום אוטומטית אינה
מבוצעת לפני זיהוי סכנה מוחשית לתאונה.

בטיחות

אתה יכול למנוע את התערבות
 Brakeבכל עת באמצעות:

®PRE-SAFE

£

לחיצה חזקה יותר על דוושת האצה

£

הפעלת קיקדאון

£

שחרור דוושת הבלמים.
PRE-SAFE® Brake

פעולת הבלימה של
מופסקת אוטומטית אם:
£

אתה עוקף את המכשול

£

לא קיימת יותר סכנה

£

לא מתגלה יותר מכשול בנתיב נסיעתך

בקרת

מערכות נגד גניבה
שולל התנעה )אימובילייזר(
שולל ההתנעה מונע את התנעת רכבך ללא
המפתח המתאים
¿ להפעלה עם מפתח :הסר את המפתח
ממנעול ההצתה.
¿ להפעלה עם  :KEYLESS-GOלהפעלה
הפסק את ההצתה ופתח את דלת תא
הנהג.
¿ להפסקת פעולה :הפעל את ההצתה.
בעת יציאה מהרכב ,קח תמיד את
מפתחות הרכב עמך ונעל את הרכב .כל
אחד יוכל להתניע את הרכב אם מפתח
תקף הושאר ברכב.
פעולת שולל ההתנעה תמיד מופסקת בעת
התנעת המנוע.

היגוי )(STEER CONTROL

בקרת היגוי מסייעת לך בהעברת כוח היגוי
משמעותי לגלגל ההגה ,בכיוון הנדרש לייצוב
הרכב.
סיוע בהיגוי זה מסופק בעיקר אם:
שני הגלגלים הימניים או שני הגלגלים
השמאליים נמצאים על פני דרך רטובים או
חלקים ,כאשר אתה בולם.
הרכב מתחיל להחליק.

) ATAמערכת אזעקה נגד גניבה(

£

£

הערות בטיחות חשובות
ראה סעיף “הוראות בטיחות חשובות“
)» עמוד .(69

אם קיימת תקלה במערכת  ,ESPלא תקבל
תמיכת היגוי ממערכת לבקרת היגוי .אולם היגוי
כוח ימשיך לתפקד כרגיל.

¿ להפעלה :נעל את הרכב באמצעות
המפתח או .KEYLESS-GO
מהבהבת מערכת האזעקה
נורית חיווי
נדרכת לאחר כ  15שניות.
¿ לכיבוי :בטל את נעילת הרכב באמצעות
המפתח או .KEYLESS-GO
או
¿ הכנס את המפתח למנעול ההצתה.
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מערכת אזעקה נגד גניבה

£

להפעלה
¿ וודא כי:

£
£
£

פעולת האזעקה מופסקת.

אם האזעקה מופעלת במשך למעלה מ30
שניות ,מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ
שולחת באופן אוטומטי הודעה למרכז תמיכה
ושירות לקוחות .זה מתבצע באמצעות הודעת
מלל או חיבור נתונים .מערכת שיחת חירום
שולחת הודעה או יוצרת חיבור נתונים בתנאי:
£

£

£

שנרשמת לשירות שיחת חירום של מרצדס
בנץ.
מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ
הופעלה כראוי.
יש חיבור זמין לרשת סלולרית.

אזעקה נגד גרירה
תפקוד

£

מכסה תא המטען סגור.

רק אז חיישן תנועת פנים הרכב דרוך.
¿ נעל את הר כב באמצעות המפתח או
.KEYLESS-GO
חיישן תנועת פנים הרכב נדרך באופן
אוטומטי לאחר כ  60שניות.

או
¿ להפסקת פעולת האזעקה באמצעות
 :KEYLESS-GOאחוז בידית הדלת החיצונית.
המפתח חייב להיות מחוץ לרכב.
¿ פעולת האזעקה מופסקת.
או
¿ לחץ על לחצן  Stop/Startבלוח המכשירים.
המפתח חייב להיות בתוך הרכב.
פעולת האזעקה מופסקת.
האזעקה אינה מופסקת ,גם אם תסגור את
הדלת הפתוחה שהפעילה את האזעקה לדוגמה.

£

כל דלתות סגורות.

בטיחות

אזעקה קולית וחזותית מופעלת עם מערכת
האזעקה נדרכה ופתחת:
דלת
את הרכב עם מפתח החירום.
מכסה תא המטען
מכסה המנוע
¿ להפסקת פעולת האזעקה עם מפתח:
במפתח.
או
לחץ על לחצן

95

להפסקת פעולה
¿ בטל את נעילת הרכב באמצעות המפתח.
או .KEYLESS-GO
או
¿ הכנס את המפתח למנעול ההצתה.
חיישן תנועה פנים הרכב ינוטרל באופן
אוטומטי.
נטרול
אתה יכול לנטרל את האזעקה נגד גריריה
באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד .(401

חיישן תנועה פנים הרכב
אם חיישן תנועה פנים הרכב דרוך ,אזעקה
חזותית וקולית מופעלת אם מתגלית תנועה
בתוך הרכב.
זה קורה לדוגמה אם מישהו מנסה להגיע לפנים
הרכב.
להפעלה

אזעקה קולית וחזותית מופעלת אם זווית הנטיה
של הרכב משתנה ,כאשר אזעקה נגד גרירה
נדרכה .לדוגמה ,אם מרימים את הרכב על מגבה
בצד אחד ,לדוגמה.
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¿ וודא כי:
£

כל חלונות הצד סגורים.
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מערכת אזעקה נגד גניבה
£

גג השמש הפנורמי המחליק סגור.

אין לתלות חפצים ,לדוגמה ,קמיע על
המראה הפנימית או על ידית של גג השמש.
£

זה ימנע אזעקות שווא.

בטיחות

¿ וודא כי:
£

£

£

כל דלתות סגורות.
גג השמש הפנורמי המחליק סגור.
מכסה תא המטען סגור.

רק חיישן תנועת פנים הרכב דרוך.
¿ נעל את הר כב באמצעות המפתח או
.KEYLESS-GO
חיישן תנועת פנים הרכב נדרך באופן
אוטומטי לאחר כ  30שניות.
להפסקת פעולה
¿ בטל את נעילת הרכב באמצעות המפתח.
או .KEYLESS-GO

.

או
¿ הכנס את המפתח למנעול ההצתה.
חיישן תנועה פנים הרכב ינוטרל באופן
אוטומטי.
נטרול
אתה יכול לנטרל את חיישן תנועה פנים הרכב
באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד .(401
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98

מפתח
מידע שימושי

אזהרה
אם תחבר מחזיקי מפתחות כבדים וגדולים
למפתח  ייתכן כי המפתח יסתובב במקרה
במנעול ההצתה .מצב כזה עלול לגרום להפסקת
פעולת המנוע .קיימת סכנת תאונה .אל תחבר
מחזיקי מפתחות גדולים או כבדים למפתח הרכב.
הסר מחזיקי מפתחות גדולים לפני הכנסתו של
המפתח לתוך מנעול ההצתה.

ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן ההבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

פתיחה וסגירה

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות של
מורשים מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד
.(37

שמור על המפתח הרחק משדות מגנטיים
חזקים .אחרת תפקוד השלט הרחוק עלול
להיפגם.

מפתח
הערות בטיחות חשובות
נעילה מרכזית

שדות מגנטיים חזקים עשויים להיווצר בקרבת
מתקני חשמל גדולים.
אל תשמור את המפתח:
£

אזהרה

יחד עם התקנים אלקטרוניים ,לדוגמה טלפון
נייד או מפתח אחר.

אם ילדים נשארים ללא השגחה ברכב ,הם עלולים:
£

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או
נהגים אחרים.

£

לצאת מהרכב ולהיפצע מהתנועה.

£

להפעיל את ציוד הרכב.

בנוסף ,הם עשויים להניע את הרכב אם הם,
לדוגמה:
£
£

£

משחררים את בלם החניה.
מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי
ממצב ) Pחניה.
מתניעים את המנוע.

קיימת סכנת תאונה ופציעות.
כשאתה יוצא מהרכב תמיד קח את המפתח עמך
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים או בעלי
חיים ברכב ללא השגחה .תמיד שמור על המפתח
מחוץ להישג ידם של ילדים.

£

£

יחד עם חפצים מתכתיים ,לדוגמה מטבעות
או פס מתכת.
בתוך חפצים מתכתיים ,לדוגמה נרתיק
מתכתי.
הדבר עלול להשפיע על תפקוד המפתח.

אל תחזיק את המפתח במחזיק כוסות תרמי
)» עמוד  .(668בכלי רכב ללא ,KEYLESS-GO
אל תחזיק אותו על המדף מאחורי המושבים
האחוריים או בתא המטען .אחרת המפתח עשוי
לא להתגלות ,לדוגמה בעת התנעת המנוע
באמצעות תפקוד .Start/Stop
בדיקה תקופתית של תקשורת רדיו בין הרכב
והמפתח קובעת האם מפתח תקף נמצא
ברכב .הדבר מתרחש למשל:

אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך ,הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות .לעולם אל תשאיר אנשים
)במיוחד ילדים( ללא השגחה ברכב.
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מפתח
£

בעת התנעת המנוע.

£

בעת נהיגה

£

בעת נגיעה בידיות החיצוניות של הדלת

£

במהלך פתיחת נוחות

99

אתה יכול גם לקבוע אות קולי לאישור הנעילה
של הרכב .ניתן להפעיל ולהפסיק את האות
הקולי באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד
.(399
כאשר חשוך ,תאורת התמצאות נדלקת לאחר
שהופעלה במערכת  COMAND Onlineוהרכב
ננעל באמצעות השלט רחוק.

תפקודי מפתח

פתיחה וסגירה

¿ לפתיחת אוטומטית של מכסה תא
המטען מחוץ לרכב :לחץ והחזק את לחצן
עד שתא המטען נפתח.
KEYLESS GO
הערות כלליות
זכור שהרכב יכול להיות מותנע על ידי כל נוסע
אם מפתח  KEYLESS-GOנמצא ברכב.
נעילת הרכב
פתיחת/סגירת דלת תא המטען

נעילה או ביטול נעילה מרכזית

ביטול נעילת הרכב

ניתן להתניע ,לנעול או לבטל את נעילת הרכב
באמצעות ה  .KEYLESS GOכדי לעשות זאת,
אתה רק צריך לשאת את המפתח אתך.

¿ לביטול נעילה מרכזית :לחץ על הלחצן
.
אם אינך פותח את הרכב בתוך כ  40שניות
לאחר ביטול הנעילה:
£
£

הרכב יינעל שוב.
מערכת האזעקה נגד גניבה נדרכת שוב.

¿ לנעילה מרכזית :לחץ על לחצן

.

המפתח נועל/משחרר מנעילה מרכזית:
£

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
הרכב ,פנסי האיתות מהבהבים שלוש פעמים.
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אתה יכול לשלב בין תפקודי
לתפקודי המפתח הרגיל .לדוגמה ,בטל את
הנעילה באמצעות  KEYLESS-GOונעל
באמצעות לחצן
במפתח.
KEYLESS-GO

כאשר אתה נועל או משחרר מנעילה באמצעות
ה  ,KEYLESS GOהמרחק בין המפתח וידית
דלת הרכב שברצונך לנעול או לשחרר מנעילה
ברכב ,חייב להיות עד טווח של  1מטר.
כאשר אתה מתניע את הרכב ובעת הנהיגה ,ה
 KEYLESS GOבודק גם מדי פעם ביצירת קשר
רדיו ,האם נמצא מפתח תקף ברכב.
הדבר מתרחש כאשר לדוגמה:
£

נוגעים בידיות החיצוניות של הדלתות

£

מתניעים את המנוע
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100

£

הרכב בתנועה

£

במהלך פתיחת נוחות.

¿ לשינוי ההגדרה :לחץ על הלחצנים
בו זמנית ,במשך כשש שניות עד
ו
שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים
)» עמוד .(101
אם ההגדרה של מערכת הנעילה שונתה בתוך
טווח קליטת האיתות לרכב ,לחיצה על הלחצנים
:
או

פתיחה וסגירה

£

תנעל את הרכב ,או

£

תשחרר אותו מנעילה.

המפתח יתפקד עתה באופן הבא:
¿ לביטול נעילת דלת הנהג :לחץ על הלחצן
פעם אחת.

¿ לשחרור הרכב מנעילה :גע בצד הפנימי
של ידית הדלת.
¿ לנעילת הרכב :גע בשטח החיישן
.

¿ לביטול נעילה מרכזית :לחץ על הלחצן
פעמיים.

או

או
הקפד לגעת רק בשטח החיישן
אל תאחז בידית הדלת ואל תחזיק אותה
מלמטה.

¿ לנעילה מרכזית :לחץ על הלחצן
פעם אחת.
.

¿ תפקוד סגירת נוחות :גע בשטח חיישן
השקוע
במשך זמן ארוך.
למידע נוסף כל תפקוד סגירת נוחות
)» עמוד .(114
¿ לשחרור מנעילה של דלת /מכסה תא
המטען :משוך את ידית מכסה תא
המטען.
רק מכסה תא המטען ישוחרר.

שינוי הגדרות מערכת הנעילה
אתה יכול לשנות את ההגדרות של מערכת
הנעילה .המשמעות היא שרק דלת הנהג ומכסה
מילוי דלק שוחררו מנעילה ביחד עם הרכב.
הגדרה זו יעילה במיוחד אם אתה נוסע לבדך
לעתים תכופות.
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שינוי תפקוד  KEYLESS-GOמתבצע באופן הבא:
¿ לשחרור דלת הנהג מנעילה :גע בצד
השטח הפנימי של ידית דלת הנהג.
¿ לשחרור מנעילה מרכזית :גע בצד השטח
הפנימי של ידית דלת הנוסע הקדמי או דלת
אחורית.
¿ לנעילה מרכזית :גע בחיישן החיצוני על
אחת מידיות הדלתות.
¿ שחזור הגדרות המפעל :לחץ על הלחצנים
בו זמנית ,במשך כשש שניות,
ו
עד שנורית בדיקת הסוללה תהבהב פעמיים
)» עמוד .(101

מפתח חירום
הערות כלליות
אם לא ניתן יותר לנעול את הרכב או לשחררו
באמצעות המפתח ,השתמש במפתח החירום.
אם אתה משתמש במפתח החירום לביטול

100
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מפתח
נעילה ופתיחת דלת הנהג ,תופעל מערכת
האזעקה נגד גניבה )» עמוד .(94

101

הערה סביבתית
סוללות מכילות מזהמים .השלכתן עם
האשפה הביתית הוא עבירה על החוק.
חובה לאסוף אותן בנפרד ולמחזרן
באופן אחראי הסביבה.

אם אתה מבטל את נעילת הרכב באמצעות
מפתח החירום ,נעילת מכסה פתח מילוי הדלק
לא תבוטל באופן אוטומטי.
¿ לביטול נעילה של מכסה פתח מילוי דלק:
הכנס את המפתח למנעול ההצתה.
הוצאת מפתח החירום

דאג להחליף את הסוללות במרכז שירות של
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
בדיקת הסוללה

בכיוון החץ ,ובו
¿ דחוף את תפס השחרור
זמנית הוצא את מפתח החירום
מתוך
המפתח.
למידע נוסף על:
ביטול הנעילה של דלת הנהג )» עמוד .(107
ביטול הנעילה של מכסה תא המטען
)» עמוד .(112
נעילת הרכב )» עמוד .(107

פתיחה וסגירה

סלק סוללות באופן אחראי לסביבה.
קח את הסוללות המשומשות למרכז
שירות של מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ ,או לנקודת איסוף
מיוחדת לסוללות ישנות.

£
£

£

סוללת המפתח
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים .סוללה
שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות חמורים.
קיימת סכנה לפציעה קטלנית.
מסיבה זו ,הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים.
אם נבלעה סוללה יש לפנות מיד לקבלת טיפול
רפואי.
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¿ לחץ על לחצן

או לחצן

.

סוללת המפתח פועלת כהלכה אם נורית
החיווי
נדלקת בקצרה.
אם נורית החיווי של סוללת המפתח
אינה נדלקת בקצרה במהלך הבדיקה,
היא מרוקנת.
¿ החלף את סוללת המפתח )» עמוד .(102
כאשר אתה בודק את סוללת המפתח בטווחי
קליטת האיתות של הרכב ,לחיצה על לחצן
:
או
£

תנעל את הרכב או

£

תבטל את הנעילה.
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מפתח
אתה יכול להשיג סוללות בכל מרכז שירות
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

¿ הכנס את הזיזים הקדמיים של מכסה מגש
הסוללה
תחילה ,ולאחר מכן לחץ עליה
לסגירה.

החלפת הסוללה
סוג הסוללה הוא:

CR2025

 3וולט.

¿ הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח
)» עמוד .(100

פתיחה וסגירה

לתוך הפתח
¿ לחץ את מפתח החירום
במפתח בכיוון החץ ,עד שמכסה תא
הסוללה
ייפתח .אל תחזיק את המכסה
במצב סגור כאשר אתה עושה זאת.
¿ הסר את מכסה תא הסוללה

¿ וודא שפני שטח הסוללה נקיים מסיבים ,גריז
או כל מזהם אחר.

¿ הכנס את מפתח החירום

לתוך המפתח.

¿ בדוק את תפקודם של כל לחצני המפתח
על הרכב.

.

¿ טפח טפיחות חוזרות על המפתח בכף ידך,
עד שהסוללה
תיפול החוצה.
¿ הכנס סוללה חדשה כאשר הקוטב החיובי
פונה כלפי מעלה .השתמש במטלית רכה
ללא סיבים לשם כך.
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פתרון תקלות של מפתח
סיבות אפשריות /תוצאות ו ¿ פתרון

בעיה

לא ניתן להתניע את
הרכב בשימוש ב

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
¿ בדוק את סוללת המפתח )» עמוד  (101והחלף אותה במידת
הצורך )» עמוד .(102
אם זה לא עוזר:
¿ וודא כי המפתח נמצא בחלל הרכב ,במידת הצורך שנה את מיקומו
בסביבת מושב הנהג.
¿ הוצא את לחצן כיבוי/התנעה ממתג ההתנעה .הכנס את המפתח
ההתנעה ונסה להתניע את הרכב .היוועץ במרכז שירות של מרצדס.
קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
¿ נעל )» עמוד  (107או בטל את נעילת הרכב )» עמוד (107
באמצעות מפתח החירום.

KEYLESS-GO

פתיחה וסגירה

לא ניתן לנעול או לבטל
את נעילת הרכב
באמצעות המפתח

סוללת המפתח מרוקנת או כמעט מרוקנת.
¿ בדוק את סוללת המפתח )» עמוד  (101והחלף אותה במידת
הצורך )» עמוד .(102
אם זה לא עוזר:
¿ נעל )» עמוד  (107או בטל את נעילת הרכב )» עמוד (107
באמצעות מפתח החירום.
קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו.
¿ נעל )» עמוד  (107או בטל את נעילת הרכב )» עמוד (107
באמצעות מפתח החירום.
המפתח פגום.
¿ נעל )» עמוד  (107או בטל את נעילת הרכב )» עמוד (107
באמצעות מפתח החירום.
¿ דאג לבדוק את המפתח במוסך מוסמך.

קיימת תקלה ב .KEYLESS-GO
¿ נעל  /בטל את נעילת הרכב באמצעות תפקוד השלט רחוק של
המפתח.
¿ דאג לבדוק את המפתח ואת הרכב במוסך מוסמך.
אם לא ניתן גם לנעול /לבטל את נעילת הרכב באמצעות תפקוד שלט
רחוק:
¿ נעל )» עמוד  (107או בטל את נעילת הרכב )» עמוד (107
באמצעות מפתח החירום.
¿ דאג לבדוק את המפתח במוסך מוסמך.
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סיבות אפשריות /תוצאות ו ¿ פתרון

בעיה
לא ניתן להתניע את
הרכב באמצעות
המפתח.

המתח ברכב נמוך מדי.
¿ הפסק פעולת צרכנים שאינם חיוניים ,לדוגמה חימום מושב או
תאורה פנימית ונסה להתניע את המנוע שוב.

פתיחה וסגירה

אם זה לא עוזר:
¿ בדוק את מצבר ההתנעה והטען אותו במידת הצורך
)» עמוד .(713
או
¿ התנע את הרכב באמצעות כבלי עזר להתנעה )» עמוד .(715
או
¿ התייעץ במוסך מוסמך.
אינך יכול יותר להתניע
את הרכב בשימוש
בלחצן ,Start/Stop
המפתח ברכב.

הרכב נעול.
¿ בטל את נעילת הרכב ונסה שוב להתניע את הרכב.
קיימת הפרעה של מקור חזק של גלי רדיו:
¿ התנע את הרכב באמצעות מפתח במנעול ההצתה.

איבדת את המפתח

¿ דאג לבטל את המפתח במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
¿ דווח מיד על איבוד המפתח לחברת הביטוח המבטחת את הרכב.
¿ במידת הצורך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.

איבדת את מפתח
החירום

¿ דווח מיד על איבוד המפתח לחברת הביטוח המבטחת את הרכב.
¿ במידת הצורך דאג כמו כן להחלפת המנעולים.

דלתות

בנוסף ,ילדים עשויים לגרום לתזוזת הרכב אם הם,
לדוגמה:

הערות בטיחות חשובות

£
£

אזהרה
ילדים שנשארו ללא השגחה ברכב עשויים:
£

לפתוח את הדלתות ובכך לסכן הולכי רגל או
נהגים אחרים.

£

לצאת מהרכב ולהיפצע מהתנועה.

£

להפעיל את ציוד הרכב ,לדוגמה ,ולהילכד.
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£

שחררו את בלם החניה.
הוציאו את בורר ההילוכים )תיבת הילוכים
אוטומטית( ממצב ) Pחניה(.
התניעו את המנוע.

קיימת סכנת תאונה ופציעות.
כאשר אתה יוצא מהרכב תמיד קח את המפתח
עמך ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים או
בעלי החיים ברכב ללא השגחה .תמיד שמור על
המפתח מחוץ להישג ידם של ילדים.
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אזהרה
אם אנשים )בפרט ילדים( חשופים לחום או לקור
במשך פרק זמן ארוך ,הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות .לעולם אל תשאיר אנשים
)במיוחד ילדים( ללא השגחה ברכב.

105

נעילה וביטול נעילה מרכזית
מבפנים
אתה יכול לנעול את הרכב בנעילה מרכזית או
לשחררו מנעילה מרכזית מבפנים.

מומלץ לאחסן מטענים בתא המטען .ראה
הנחיות העמסה )» עמוד .(658

פתיחה וסגירה

ביטול נעילה ופתיחת הדלתות
מבפנים
אתה יכול לפתוח דלת מתוך הרכב גם אם
היא ננעלה .את הדלתות האחוריות ניתן
לפתוח מבפנים רק אם הן לא נעולות בנעילת
ההגנה לילדים )» עמוד  .(83אינך יכול לבטל
את הנעילה המרכזית מתוך הרכב ,אם הרכב
ננעל ,באמצעות מפתח או .KEYLESS-GO
אם הרכב ננעל באמצעות המפתח ,פתיחת
הדלת מבפנים תפעיל את האזעקה נגד גניבה.
כבה את האזעקה )» עמוד .(94

¿ לביטול נעילה :לחץ על לחצן
¿ לנעילה :לחץ על לחצן

.

.

אם דלת הנהג סגורה ,הרכב ננעל.
מכסה מילוי הדלק אינו ננעל /משוחרר מנעילה.
אינך יכול לבטל את הנעילה המרכזית מתוך
הרכב ,אם הרכב ננעל באמצעות מפתח או
.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

¿ משוך את ידית הדלת

.

אם הדלת נעולה ,כפתור הנעילה
קופץ
למעלה .הדלת משתחררת מנעילה וניתן
לפתוח אותה.
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אם הרכב נעל קודם לכן באמצעות המפתח או
 ,KEYLESS-GOפתיחת דלת מבפנים תפעיל את
מערכת האזעקה נגד גניבה .כבה את האזעקה
)» עמוד .(94
אם הרכב ננעל בנעילה מרכזית בשלט רחוק
או שהוא ננעל אוטומטית והדלת נפתחת
מבפנים:
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106

£

£

הרכב יהיה משוחרר מנעילה לחלוטין ,אם
לפני כן הוא לא היה נעול בכלל.
רק הדלת שנפתחה מבפנים תשוחרר
מנעילה ,אם דלת הנהג בלבד הייתה לא
נעולה לפני כן.

מאפיין נעילה אוטומטית

פתיחה וסגירה
¿ להפסקת פעולה :לחץ והחזק את לחצן
למשך כחמש שניות ,עד להישמע
אות קולי.
¿ להפעלה :לחץ והחזק את לחצן
למשך כחמש שניות עד להישמע אות קולי.
אם אתה לוחץ על אחד משני הלחצנים ואינך
שומע צליל ,ההגדרה הרלוונטית כבר נבחרה.

הרכב ננעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההצתה
וכאשר הגלגלים מתחילים להסתובב.
לכן קיימת סכנה שתישאר מחוץ לרכב כאשר:
£

הרכב נדחף

£

הרכב נגרר

£

הרכב נבחן בדינמומטר
אתה יכול גם להפעיל/לנטרל את הנעילה
האוטומטית באמצעות COMAND Oline
)» עמוד .(400
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סגירה מוחלטת

ביטול נעילה בדלת תא הנהג 
בעזרת מפתח חירום
אם לא ניתן לבטל את נעילת הרכב באמצעות
המפתח או  ,KEYLESS-GOהשתמש במפתח
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
הסוף למצב והחזק אותו במקומו.
לחצן הנעילה קופץ מעלה ו הדלת
משוחררת מנעילה.
¿ סובב את מפתח החירום בחזרה והוצא אותו.

17/06/14, 4:51 PM

¿ הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.
אם אתה משתמש במפתח חירום לסגירת/
פתיחת דלת הנהג ,מערכת אזעקה נגד גניבה
נדרכת .כבה את האזעקה )» עמוד .(94

נעילת הרכב  בעזרת מפתח
חירום
אם לא ניתן לנעול את הרכב באמצעות המפתח
או ב  ,KEYLESS-GOהשתמש במפתח
החירום.
¿ פתח את דלת הנהג.
¿ סגור את דלת הנוסע הקדמי ,את הדלתות
האחוריות ואת מכסה תא המטען.
¿ לחץ על לחצן הנעילה )» עמוד .(105
¿

¿
¿
¿

פתיחה וסגירה

סגירה מוחלטת של הדלתות ודלת תא המטען
נועלת אותם באופן אוטומטי אפילו אם הם
סגורים חלקית.
¿ לסגירה מוחלטת של דלת :דחוף את
הדלת למנעולים עד לעצר הראשון .סגירה
מוחלטת תמשוך את הדלת לסגירה
מוחלטת.
¿ לסגירה מוחלטת של מכסה תא מטען:
דחוף קלות את מכסה תא המטען.
מאפיין סגירה מוחלטת ימשוך את מכסה
תא המטען למצב סגירה מוחלטת.

107

בדוק אם כפתורי הנעילה בדלת הנוסע
הקדמי ובדלתות האחוריות עדיין גלויים לעין.
לחץ על כפתורי הנעילה במיד ת צור ך
)» 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.

107

S-97-152

108

מכסה תא המטען
¿ סובב את מפתח החירום בחזרה והוצא
אותו.
¿ וודא שכל הדלתות ומכסה תא המטען
נעולות.
¿ הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.
אם אתה נועל את הרכב בתהליך שתואר לעיל,
דלתית פתח מילוי הדלק אינה נעולה .מערכת
האזעקה לא נדרכה.

פתיחה וסגירה

מכסה תא המטען
הערות בטיחות חשובות

מומלץ לאחסן מטענים בתא המטען .ראה
הנחיות העמסה )» עמוד .(658

תפקוד היפוך תנועה
למ כסה תא המטען תפקוד היפוך תנועה
אוטומטי .התפקוד פועל אם חפצים מוצקים
מפריעים או מגבילים את פעולת הסגירה של
מכסה תא המטען .אם מכסה תא המטען נעצר
במהלך הפתיחה ,הוא יפתח שוב אוטומטית.
תפקוד היפוך תנועה אוטומטי הוא רק עזר ואינו
תחליף לערנות בעת פתיחת או סגירת מכסה
תא המטען.

אזהרה

אזהרה

תפקוד היפוך תנועה אינו מגיב:

אם חפצים ,מטען או ציוד אינם מאובטחים כהלכה
הם יכולים להחליק ,להתהפך או להיזרק וכך לפגוע
בנוסעי הרכב .קיימת סכנה לפציעה בייחוד בעת
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

£

£

לעצמים רכים ודקים ,לדוגמה אצבעות
קטנות
בשמונה הסנטימטרים האחרונים של הסגירה

משמעות הדבר שתפקוד היפוך תנועה אינו יכול
למנוע לכידה של מישהו במצב זה.
קיימת סכנת פציעה.
בעת הסגירה ודא שאף חלק של הגוף בטווח
אזור הסגירה.
אם מישהו נלכד:

אזהרה
במשך פרק זמן ארוך ,הם עלולים לספוג פציעות
חמורות ואף קטלניות .לעולם אל תשאיר אנשים
)במיוחד ילדים( ללא השגחה ברכב.
מכסה תא המטען נפתח בתנופה כלפי מעלה.

במפתח ,או

£

לחץ על לחצן

£

לחץ על מתג שליטה מרחוק בדלת הנהג ,או

 £לחץ על לחצן סגירה או נעילה במכסה
תא המטען ,או
£

משוך את ידית מכסה תא המטען.

לכן וודא שיש מספיק מרווח מעל מכסה תא
המטען.
מידות פתיחת מכסה תא המטען )» עמוד
.(764

אל תשאיר את המפתח בתא המטען .אחרת
אתה עלול לנעול את הרכב כאשר אתה מחוץ
לרכב.
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 ») KEYLESS-GOעמוד .(99

פתיחה וסגירה ידנית מבחוץ

אם יתגלה מפתח  KEYLESS-GOבתא
המטען ,מכסה תא המטען לא יינעל.

פתיחה

פתיחה/סגירה חשמלית מבחוץ
הערות בטיחות חשובות

¿ לחץ על הלחצן
¿ משוך את הידית

במפתח.
.

¿ דלת תא המטען נפתחת.
סגירה

פתיחה וסגירה

אזהרה
אברי גוף עלולים להילכד במהלך סגירה אוטומטית
של דלת או מכסה תא המטען .בנוסף ייתכן
שאנשים ,לדוגמה ילדים ,יעמדו בטווח הסגירה או
ייכנסו לטווח הסגירה במהלך תהליך הסגירה.
קיימת סכנת פציעה.
ודא שאף אחד אינו נמצא בטווח הסגירה במהלך
תהליך הסגירה.
השתמש באפשרויות הבאות לעצירת התהליך:
£

לחץ על לחצן

£

לחץ על מתג שליטה מרחוק בדלת הנהג.

£

£

במפתח.

לחץ על לחצן סגירה או נעילה במכסה תא
המטען.
משוך את הידית במכסה תא המטען.
מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה .לכן,
וודא שיש מספיק מרווח לפתיחתם.
ניתן לראות את מידות הפתיחה של מכסה תא
המטען בסעיף ”נתוני רכב“ )» עמוד .(764

¿ משוך את מכסה תא המטען למטה בעזרת
הידית .
כלי רכב עם סגירה חשמלית של תא
המטען:
¿ דחוף קלות את מכסה תא המטען.
תפקוד סגירה חשמלית יסגור לגמרי את
המכסה.
¿ הנח לדלת תא המטען ליפול לתוך המנעול.
¿ נעל את הרכב במידת הצורך ,בלחיצה על
לחצן
במפתח או באמצעות

17/06/14, 4:51 PM

פתיחה
באפשרותך לפתוח את דלת תא המטען באופן
אוטומטי באמצעות המפתח או מידית במכסה
תא המטען.
על
¿ לחץ 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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סגירה

£

רחיצת הרכב

£

שימוש במכשיר התזה בלחץ גבוה

ודא שהמפתח לפחות  2מ’ מהרכב.

הערות כלליות

פתיחה וסגירה

באמצעות  KEYLESS-GOופתיחה ללא ידיים,
אתה יכול לפתוח ולסגור את מכסה תא המטען
ללא שימוש בידיים .זה שימושי אם ידיך תפוסות.
להפעלה בצע תנועת בעיטה מתחת לפגוש.
שא עליך את מפתח .KEYLESS-GO
מפתח  KEYLESS-GOצריך להיות באזור
הגילוי האחורי של הרכב.
£

¿ לסגירה :לחץ על לחצן סגירה
תא המטען.

במכסה

£

בכלי רכב עם מאפיין סגירה חשמלית ומפתח
 :KEYLESS-GOכאשר כל דלתות הרכב נעולות,
אתה יכול בוזמנית לסגור את מכסה תא
המטען ולנעול את הרכב.

בעת ביצוע תנועת הבעיטה ,ודא שאתה
עומד על קרקע מוצקה ושיש מרחק
מספיק מאחורי הרכב .אחרת אתה עלול
לאבד שיווי משקל ,לדוגמה על קרח.

¿ לחץ על לחצן סגירה במכסה תא המטען.
אם מפתח  KEYLESS-GOמזהה מפתח
מחוץ לרכב ,מכסה תא המטען ישאר
סגור.
אם  KEYLESS-GOזיהה מפתח בתא המטען
מתבצעת פתיחה מחדש של מכסה תא
המטען.

פתיחה ללא ידיים
הערות בטיחות חשובות

£

£

אזהרה
מערכת הפליטה של הרכב עשויה להיות חמה
מאוד .אם אתה משתמש במערכת פתיחה
ללא ידיים ,אתה עלול להיכוות אם תיגע
במערכת הפליטה .קיימת סכנת פציעה .ודא
תמיד שאתה מבצע תנועת רגל רק באזור
הגילוי של החיישנים.
אם המפתח באזור הגילוי של ,KEYLESS-GO
המצבים הבאים ,לדוגמה ,יוכלו לגרום לפתיחה
לא מכוונת של מכסה תא המטען.

17/06/14, 4:51 PM

£

£

£

וודא תמיד שאתה מבצע את פעולת
הבעיטה בטווח הגילוי של החיישנים .
עמוד במרחק של לפחות  30ס“מ מהרכב
בעת ההפעלה.
אל תיגע בפגוש בעת ביצוע הבעיטה.
אחרת ,ייתכן שהחיישנים לא יפעלו כראוי.
פתיחה ללא ידיים אינה פועלת כאשר
המנוע פועל.
אם מפתח  KEYLESS-GOנמצא באזור
הגילוי האחורי של  ,KEYLESS-GOניתן
להפעיל את פתיחה ללא ידיים .בשל כך,
מכסה תא המטען יכולים להיפתח באופן
לא מכוון ,לדוגמה בעת:
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£

אם תחזיק את רגלך מתחת לפגוש למשך זמן
רב מדי ,מכסה תא המטען לא ייפתח או ייסגר.
אם הדבר קורה ,חזור על תנועת הרגל מהר
יותר.

לעצירת הליך הפתיחה או הסגירה:
מתחת
הזז את רגלך באזור הגילוי
לחיישן.
משוך את הידית החיצונית של מכסה תא
המטען.
לחץ על לחצן הסגירה במכסה תא
המטען.
במפתח.
לחץ על לחצן

£

£

£

£

אם הליך סגירת מכסה תא המטען נעצר:
בעט שוב מתחת לפגוש ומכסה תא
המטען ייפתח.

£

פתיחה וסגירה

£

 קיפול פנימה והחוצה של תפוח
הגרירה.
 חיבור וניתוק גרור.
 התקנה והסרה של מנשא אופניים
המותקן מאחור.
 הורדה והעמסה של אופניים על מנשא
אופניים המותקן מאחור.
 שאתה מניח משהו או מרים משהו
מאחורי הרכב
 שאתה מנקה את אחורי הרכב.
אל תישא עליך את מפתח KEYLESS-GO
במצבים אלה .אתה יכול כך למנוע פתיחה
לא מכוונת של מכסה תא המטען.
לכלוך שנגרם כתוצאה ממלח דרכים סביב
עלול להגביל את
החיישנים
התפקודיות.
שימוש בפתיחה ללא ידיים עם רגל תותבת
עלול להגביל את התפקודיות.

111

אם הליך פתיחת מכסה תא המטען נעצר:
בעט שוב מתחת לפגוש ומכסה תא
המטען ייסגר.
£

הפעלה

פתיחה אוטומטית מבפנים
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
אברי גוף עלולים להילכד במהלך סגירה אוטומטית
של מכסה תא המטען .בנוסף אנשים ,לדוגמה
ילדים ,ייתכן שיעמדו בטווח הסגירה או ייכנסו לטווח
הסגירה במהלך תהליך הסגירה .קיימת סכנת
פציעה.

¿ לפתיחה/סגירה :בצע תנועת בעיטה
ברגלך באזור גילוי החיישן
מתחת
לפגוש .יישמע צליל אזהרה בעת שמכסה
תא המטען ייפתח או ייסגר.
¿ אם מכסה תא המטען אינו נפתח לאחר
מספר ניסיונות :חכה כעשר שניות ואז
העבר שוב את רגלך מתחת לפגוש.

ודא שאף אחד אינו נמצא בטווח הסגירה במהלך
תהליך הסגירה.
השתמש באפשרויות הבאות לעצירת התהליך:
£

לחץ על לחצן

£

לחץ על מתג שליטה מרחוק בדלת הנהג.

£

£
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במפתח.

לחץ על לחצן סגירה או נעילה במכסה
תא המטען.
משוך את הידית במכסה תא המטען.

111

S-97-152

112

מכסה תא המטען
מכסה תא המטען נפתח כלפי מעלה .לכן
וודא שיש מספיק מרווח לפתיחתו.

להפעלת תפקוד נעילה נפרדת של תא
המטען:

ניתן לראות את מידות הפתיחה של מכסה תא
המטען בסעיף ”נתוני רכב“ )» עמוד .(764

¿ סגור את מכסה תא המטען.

פתיחה וסגירה

¿ פתח את תא הכפפות.
¿ הזז את המתג למצב

.

אם הרכב משוחרר מנעילה מרכזית ,תא
המטען יישאר נעול.

פתיחה וסגירה

אתה יכול גם לנעול את תא הכפפות
)» עמוד .(659

הפסקת פעולת נעילה נפרדת של תא המטען:
¿ פתח את תא הכפפות
¿ הזז את המתג למצב
ניתן לפתוח את מכסה תא המטען ממושב
הנהג כשהרכב נייח ואינו נעול.
¿ לפתיחה :משוך את מתג ההפעלה
מרחוק של מכסה תא המטען
עד
לפתיחה של מכסה תא המטען.
¿ לסגירה  :לחץ את מתג ההפעלה מרחוק
עבור מכסה תא המטען ,עד שמכסה
תא המטען ייסגר.

נעילה נפרדת של תא המטען
תפקוד נעילה נפרדת של תא המטען זמין
במספר ארצות.
אתה יכול לנעול את תא המטען בנפרד .אם
אתה משחרר את הרכב מנעילה מרכזית ,תא
המטען יישאר נעול ולא יהיה ניתן לפתיחה.

.

אם נעילה מרכזית של הרכב מתבטלת ,גם
נעילת תא המטען תבוטל.

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
בשימוש במפתח או במפתח
או פתיחה ללא ידיים ,השתמש במפתח חירום.
KEYLESS-GO

אם אתה משתמש במפתח חירום לביטול
נעילה ולפתיחה של מכסה תא המטען,
מערכת אזעקה נגד גניבה תופעל .לנטרול
האזעקה )» עמוד .(94
¿ הוצא את מפתח החירום מתוך המפתח
)» עמוד .(100
¿ הכנס את מפתח החירום למנעול במכסה
תא המטען עד לעצירה.
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אזהרה
ילדים עלולים להיפצע ,אם הם יפעילו את חלונות
הצד ,במיוחד אם הושארו ברכב ללא השגחה.
קיימת סכנה לפציעות.
הפעל את מאפיין השליטה בחלונות האחוריים.
בעת יציאה מהרכב ,תמיד קח את המפתח עמך
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא
השגחה.

נעילת תא המטען מתבטלת.
¿ סובב את מפתח החירום בחזרה למצב
והוצא אותו.
¿ הכנס את מפתח החירום לתוך המפתח.
כשאתה נועל את הרכב )» עמוד  (99מכסה
תא המטען ננעל גם כן.

חלונות צד
הערות בטיחות חשובות
אזהרה
בעת פתיחת חלונות הצד ,איברי גוף עלולים
להילכד בין החלון למסגרת הדלת כאשר החלונות
נעים .קיימת סכנת פציעה.
וודא שאף אחד אינו נוגע בחלונות הצד במהלך
פתיחתם .אם נלכד מישהו ,שחרר את המתג או
משוך שוב את המתג לסגירה חוזרת של חלון הצד.

אזהרה
בעת סגירת החלונות וודא ששום חלק בגוף לא
נמצא בקרבת החלון ונתון לסכנת הילכדות .קיימת
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.

17/06/14, 4:51 PM

בחלונות הצד הותקן תפקוד מניעת לכידה
אוטומטי .אם חפץ כלשהו חוסם או מגביל את
תנועת החלון במהלך סגירה ,החלון נפתח שוב
אוטומטית .תפקוד מניעת לכידה אוטומטי הוא
תפקוד עזר בלבד ועליך להקדיש את מלוא
תשומת לבך בעת סגירת החלונות.

פתיחה וסגירה

¿ סובב את מפתח החירום נגד כיוון השעון
ממצב ככל שניתן למצב .

תפקוד מניעת לכידה

אזהרה
תפקוד מניעת לכידה אוטומטי אינו מגיב:
 £לגופים רכים ,קלים ודקים ,לדוגמה אצבעות
קטנות
 £ב 4מ“מ אחרונים של תנועת הסגירה
 £במהלך איפוס
 £בעת סגירה ידנית של חלון הצד מיד לאחר
היפוך אוטומטי
משמעות הדבר היא שתפקוד ההיפוך אינו יכול
למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.
בעת סגירת החלון וודא ששום חלק בגוף לא נמצא
בסמוך לחלון .אם מישהו נלכד ,לחץ על המתג
כדי לפתוח את החלון שוב.

פתיחת וסגירת חלונות הצד
מתגים לכל חלונות הצד ממוקמים בדלת הנהג.
קיים גם מתג בכל דלת עבור חלון הצד המתאים.
למתגים בדלת הנהג יש עדיפות.
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מאפיין פתיחת נוחות
הערות כלליות
ניתן לאוורר את הרכב לפני הנסיעה.

פתיחה וסגירה

את מאפיין “פתיחת נוחות“ ניתן להפעיל רק
באמצעות המפתח .המפתח חייב להיות בקרבת
הרכב.
כדי לעשות זאת השתמש במפתח לביצוע בו
זמנית של הפעולות הבאות:
קדמי שמאלי
קדמי ימני
אחורי ימני
אחורי שמאלי
¿
¿
¿

¿
¿

¿

סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה
לפתיחה ידנית :לחץ על המתג המתאים.
לפתיחה מלאה :לחץ את המתג התואם
מעבר לנקודת ההתנגדות .מופעלת פתיחה
אוטומטית.
לסגירה ידנית :משוך את המתג המתאים.
לסגירה מלאה :משוך את המתג התואם
מעבר לנקודת ההתנגדות .מופעלת סגירה
אוטומטית.
לעצירת פתיחה/סגירה מלאה :לחץ/
משוך שוב את המתג התואם
אם אתה לוחץ על המתג מעבר לנקוד ת
ההתנגדות ,מתחיל תהליך פתיחה/סגירה .ניתן
להפסיק את הפעולה האוטומטית בלחיצה שנייה.
אתה יכול להמשיך להפעיל את חלונות הצד לאחר
כיבוי המנוע או הוצאת המפתח .תפקוד זה נשאר
פעיל למשך חמש דקות או עד שאחת הדלתות
הקדמיות נפתחת.
לא ניתן להפעיל את חלונות הצד האחוריים
באמצעות המתג שלהם ,כאשר מאפיין השליטה
בחלונות הצד מופעל )» עמוד .(83
ראה מידע על פתיחה וסגירה של וילונות השמש
הנגללים של חלונות הצד האחוריים )» עמוד
.(669

17/06/14, 4:51 PM

£

ביטול נעילת הרכב.

£

פתיחת חלונות הצד.

£

£

פתיחה של הגג הפנורמי הנפתח ושל וילונות
השמש הנגללים.
הפעלת אוורור למושב הנהג

מאפיין פתיחת נוחות
עד
¿ לחץ לחיצה רצופה על הלחצן
שחלונות הצד והגג הפנורמי הנפתח יגיעו
למצב הרצוי.
אם וילונות השמש הנגללים של הגג הפנורמי
הנפתח סגורים ,וילונות השמש הנגללים
ייפתחו תחילה.
עד
¿ לחץ לחיצה רצופה על לחצן
שחלונות הצד והגג הפנורמי הנפתח נמצאים
במצב הרצוי.
¿ כדי להפסיק את פתיחת הנוחות:
שחרר את הלחצן
.

מאפיין סגירת נוחות
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
כשמאפיין סגירת נוחות פעיל ,חלקי גוף עשויים
להילכד בעת סגירת החלון והגג הנפתח .קיימת
סכנת פציעות.
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עקוב במהלך כל תהליך הסגירה כשהמאפיין הנ“ל
פעיל .בעת הסגירה וודא ששום חלק בגוף לא נלכד
באזור הסגירה.

כאשר אתה נועל את הרכב ניתן לבצע בוזמנית
את הפעולות הבאות:
סגירת חלונות הצד

£

£

סגירת הגג הפנורמי הנפתח

ראה הערות על תפקוד היפוך אוטומטי עבור:
£

חלונות הצד )» עמוד .(113

 £הגג הפנורמי הנפתח )» עמוד
.(118

שימוש במפתח
עד
¿ לחץ לחיצה רצופה על לחצן
שחלונות הצד והגג הפנורמי הנפתח ייסגרו
באופן מלא.
¿ וודא שכל חלונות הצד והגג הפנורמי הנפתח
סגורים.
בכלי רכב עם גג פנורמי מחליק:
עד
¿ לחץ לחיצה רצופה על לחצן
שוילונות השמש הנגללים של הגג
הפנורמי נסגרים.
¿ לעצירת סגירת נוחות:
.
שחרר את לחצן
שימוש במפתח ה

KEYLESS-GO

מפתח  KEYLESS-GOחייב להיות מחוץ לרכב
וכל הדלתות חייבות להיות סגורות.

וודא שאתה נוגע רק במשטח החיישן

.

¿ וודא שכל חלונות הצד והגג הפנורמי
סגורים.
על ידית הדלת ,עד
¿ גע במשטח החיישן
שוילונות השמש הנגללים של הגג
הפנורמי נסגרים.

פתיחה וסגירה

בכלי רכב עם גג פנורמי מחליק ,באפשרותך
גם לסגור את ווילונות השמש הנגללים.

על ידית הדלת ,עד
¿ גע במשטח החיישן
שכל חלונות הצד והגג הפנורמי יהיו
סגורים באופן מלא.

¿ לעצירת סגירת נוחות :שחרר את
על ידית הדלת.
משטח החיישן

איפוס חלונות הצד
אתה חייב לאפס את חלון הצד ,אם אינו נסגר
באופן מלא.
¿ סגור את כל הדלתות.
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה.
¿ משוך את המתג המתאים בלוח הבקרה
בדלת ,עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.
)» עמוד .(113
¿ אחוז את המתג משוך למשך שניה אחת
נוספת.
אם חלון הצד נפתח מעט שוב:
¿ משוך מיד את המתג המתאים בלוח הבקרה
בדלת ,עד שחלון הצד ייסגר באופן מלא.
)» עמוד .(113

17/06/14, 4:51 PM
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חלונות צד
¿ אחוז את המתג לחוץ למשך שניה נוספת.
¿ אם חלון הצד הרלוונטי נותר סגור לאחר
שחרור הלחצן ,חלון הצד אופס באופן נכון.
אחרת ,חזור על השלבים הנזכרים לעיל שוב.

פתיחה וסגירה
17/06/14, 4:51 PM
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תקלות אפשריות בחלונות הצד
אזהרה
אם אתה סוגר את חלון הצד מיד לאחר החסימה או האיפוס ,החלון נסגר בכוח מוגבר או מרבי .במקרה זה
לא יפעל תפקוד מניעת לכידה ,לכן חלקי גוף עשויים להילכד באזור הסגירה .מצב זה יוצר סכנה מוגברת
לפציעות חמורות ואף קטלניות.
וודא שאין שום חלקי גוף באזור הסגירה .כדי לעצור את הסגירה ,שחרר את הלחצן או לחץ עליו שוב כדי
לפתוח את החלון.

בעיה
לא ניתן לסגור חלון צד
מכיוון שמסילת החלון
חסומה עלידי עצמים
זרים ,כגון ,עלים.

¿ הסר את סיבת החסימה.
¿ סגור את חלון הצד.

לא ניתן לסגור חלון צד
ואתה לא יכול להבחין
בסיבה.

אם חלון צד נחסם במהלך סגירה ונפתח מעט מחדש:
¿ מיד לאחר שהחלון נחסם ,משוך את המתג המתאים שוב עד
לסגירת חלון הצד.
חלון הצד ייסגר בכוח מוגבר.

פתיחה וסגירה

סיבות אפשריות /תוצאות ו ¿ פתרון

אם חלון הצד נחסם שוב במהלך הסגירה ,ונפתח מחדש מעט שוב:
¿ מיד לאחר שהחלון נחסם ,משוך את המתג המתאים שוב ,עד
שחלון הצד ייסגר.
חלון הצד נסגר ללא תפקוד מניעת לכידה.

גג פנורמי נפתח
הערות בטיחות חשובות
פרק זה המונח “גג נפתח“ ,מתייחס ל ”גג פנורמי
נפתח“.

אזהרה
בעת פתיחה או סגירה של הגג הנפתח ,עשויים
להילכד בו חלקי גוף שנמצאים בקרבת האזור.
וודא ששום חלקי גוף לא נמצאים בקרבת האזור
בזמן הפתיחה או הסגירה של הגג הנפתח.

£

במהלך פעולה אוטומטית ,לחץ על הלחצן
בקצרה בכל כיוון שהוא ,הפתיחה או הסגירה
ייעצרו.

אזהרה
ילדים עלולים להיפצע אם הם יפעילו את הגג
הנפתח ,במיוחד אם הם נשארו ללא השגחה.
קיימת סכנת פציעה.
קח תמיד את המפתח אתך כאשר אתה עוזב את
הרכב ,אפילו אם אתה עוזב אותו לזמן קצר.
לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

אם מישהו נלכד:
 £שחרר את המתג מיד או

17/06/14, 4:52 PM
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גג פנורמי נפתח
אזהרה
במהירויות גבוהות הגג הנפתח מורם או מונמך
אוטומטית מאחור .אנשים עלולים להילכד.
קיימת סכנת פציעה .וודא שאף אחד לא נמצא
בנתיב התנועה של הגג הנפתח בעת שהרכב
בנסיעה.

פתיחה וסגירה

אם מישהו נלכד ,הפחת מיד את המהירות ,תוך
מתן תשומת לב לתנאי התנועה .הגג הנפתח
ייפתח שוב למצבו המקורי.
אם הגג הנפתח אינו מתרומם לגמרי אתה יכול
להרימו באמצעות המתג.
פתח את הגג הפנורמי הנפתח ,רק אם אין
עליו הצטברות שלג וקרח .אחרת עלולות
להתרחש תקלות.

£

בעת הסגירה ידנית של הגג הנפתח מיד לאחר
היפוך אוטומטי

משמעות הדבר היא שתפקוד מניעת לכידה אינו
יכול למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.
בעת הסגירה וודא ששום חלק בגוף לא נמצא
בסמוך לאזור הסגירה .אם מישהו נלכד:
 £שחרר את המתג מיד או
 £במהלך פעולה אוטומטית ,לחץ על הלחצן
בקצרה בכל כיוון שהוא.
הסגירה תיעצר.

הפעלת גג פנורמי נפתח
פתיחה וסגירה

אל תאפשר לעצם או פריט לבלוט מהגג
הנפתח .אחרת עלול להיגרם נזק לאטמים.
כאשר הגג הנפתח פתוח ,מלבד רעשי רוח רגילים,
עשויים להישמע רעשים מתהודות .הם נגרמים
מתנודות לחץ קלות בפנים הרכב .שנה את מצב
הגג הנפתח או פתח מעט חלון צד ,כדי להפחית
או לבטל את הרעשים הללו.

תפקוד מניעת לכידה של הגג
הנפתח
הגג הנפתח מצויד בתפקוד מניעת לכידה
אוטומטי .אם חפץ חוסם או מגביל את הגג
הנפתח במהלך הסגירה ,הגג נפתח שוב באופן
אוטומטי .עם זאת ,תפקוד מניעת הלכידה הוא
כלי עזר בלבד ,ולכן עליך להקדיש את מלוא
תשומת לבך לתהליך הסגירה.

אזהרה
תפקוד מניעת לכידה אינו מגיב:
 £לגופים רכים ,קלים ודקים ,לדוגמה אצבעות
קטנות
 £ב 4מ“מ אחרונים של תנועת הסגירה
 £במהלך איפוס

17/06/14, 4:52 PM

הרמה
פתיחה
סגירה/הנמכה
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה.
¿ משוך או דחוף את המתג
המתאים.

בכיוון

המתג מעבר לנקודת
אם אתה לוחץ על
ההתנגדות ,תהליך פתיחה/סגירה אוטומטית
מתחיל ,בהתאם לכיוון .ניתן להפסיק את
הפעולה האוטומטית בלחיצה נוספת.
אם הגג הנפתח מורם מאחור ,הוא מונמך
אוטומטית במהירויות גבוהות ,כתוצאה מכך
פוחתת רמת הרעש ברכב.
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אתה יכול להמשיך להפעיל את הגג הנפתח
לאחר הפסקת פעולת המנוע ,או הוצאת
המפתח .תפקוד זה נותר פעיל במשך חמש
דקות ,או עד שתפתח דלת קדמית.

אתה יכול לבטל ידנית את הסגירה
האוטומטית .לחץ או משוך את לחצן
בכל כיוון.

לא ניתן לפתוח את גג הנפתח אם מותקן גגון
מטען .כדי לאפשר אוורור של פני הרכב ,אתה
יכול להרים את הגג הנפתח.

להרמה חוזרת של הגג הנפתח ,לחץ על מתג
בכיוון  .מאפיין סגירת גשם נשאר
פעיל.

הפעלת וילונות השמש הנגללים
של הגג הנפתח

פתיחה וסגירה

אם נוצר מגע עם גגון המטען המאושר על ידי
מרצדס בנץ ,הגג הנפתח מונמך במקצת אבל
נשאר מורם מאחור.

119

הערות בטיחות חשובות
מאפיין סגירת גשם כאשר המנוע כבוי
אם המפתח נמצא במצב  0במנעול ההצתה או
שהוא הוסר ,ייסגר הגג הנפתח באופן אוטומטי
בתנאים הבאים:
 £אם מתחיל לרדת גשם
 £בטמפרטורות חיצוניות קיצוניות
 £לאחר  6שעות
 £אם קיימת תקלה באספקת החשמל,
חלקו האחורי של הגג הפנורמי הנפתח
נשאר פתוח כדי לאוורר את הרכב.
הגג הנפתח אינו נסגר בתנאים הבאים:
 £אם הוא מורם מאחור.
 £אם הוא חסום.
 £חיישן הגשם לא מבחין בגשם על השמשה
הקדמית .לדוגמה אם הרכב נמצא מתחת
לגשר.
אם בעת סגירת הגשם נתקל הגג הנפתח
במכשול הוא יפתח מעט .במקרה זה מאפיין
סגירת הגשם אינו פעיל.

מאפיין סגירת גשם בעת נהיגה
אם התחיל לרדת גשם ,הגג הנפתח המורם
מונמך אוטומטית מאחור בעת נסיעה.
הגג הנפתח מונמך בהתאם:
£

למהירות הרכב

£

ולעוצמת הגשם.
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אזהרה
בעת פתיחה או סגירה של וילון השמש ,חלקי גוף
עשויים להילכד בין הווילון למסגרת של הגג
הנפתח .קיימת סכנת פציעות.
בעת סגירה וודא שאין חלקי גוף באזור הווילון.
אם מישהו נלכד:
£
£

שחרר את המתג מייד או
לחץ על המתג בכל כיוון שהוא במהלך פתיחה/
סגירה אוטומטית.

תהליך פתיחה/סגירה ייעצר.

וילון השמש הנגלל מגן על פנים הרכב מפני אור
השמש .ניתן לפתוח או לסגור את שני וילונות
השמש הנגללים ביחד בלבד ,כאשר הגג הנפתח
סגור.
תפקוד מניעת לכידה של וילון השמש
הנגלל
וילונות השמש הנגללים מצוידים בתפקוד מניעת
לכידה אוטומטי .אם חפץ מוצק חוסם או מגביל
את הווילון הנגלל בעת סגירתו ,הווילון נפתח שוב
באופן אוטומטי .עם זאת ,תפקודי מניעת לכידה
הוא כלי עזר בלבד ,ולכן עליך להקדיש את מלוא
תשומת לבך לתהליך הסגירה של ווילון השמש
הנגלל.
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וילון השמש הנגלל הקדמי נפתח

אזהרה
תפקוד מניעת לכידה אינו מגיב לגופים רכים ,קלים
ודקים כגון אצבעות קטנות.
משמעות הדבר היא שתפקוד מניעת לכידה אינו
יכול למנוע הילכדות במצבים שתוארו לעיל.
קיימת סכנת פציעה.
בעת הסגירה וודא ששום חלק בגוף לא נמצא
באזור הגלילה של וילון השמש .אם מישהו נלכד:

פתיחה וסגירה

£
£

שחרר את המתג מיד או
במהלך תהליך סגירה/פתיחה אוטומטית ,לחץ
על הלחצן בקצרה בכל כיוון שהוא.

בכיוון
¿ משוך את המתג
וילון השמש הנגלל הקדמי נסגר

.

או מושך
אם אתה לוחץ על המתג
אותו מעבר לנקודת ההתנגדות ,תהליך
פתיחה/סגירה אוטומטית מתחיל ,בהתאם
לכיוון .ניתן להפסיק את הפעולה
האוטומטית בלחיצה נוספת.
פתיחת וסגירת וילון השמש הנגלל האחורי
הפעלה מקדימה

תהליך הסגירה נפסק.

פתיחה וסגירה של וילון השמש הנגלל
הקדמי

¿ לפתיחה או סגירה :לחץ על לחצן
וילון השמש הנגלל האחורי נפתח או נסגר
באופן מלא.
¿ לעצירה :לחץ שוב על לחצן

.

אתה חייב ראשית לפתוח או לסגור באופן מלא
את וילון השמש הנגלל ,לפני הזזתו בכיוון
האחר.

לפתיחה
לפתיחה
לסגירה
וילון השמש הנגלל הקדמי ניתן לסגירה רק
שהגג הנפתח סגור.

הפעלה מתא הנוסעים האחורי

¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה.
¿ לחץ את המתג

בכיוון

.

וילון השמש הנגלל הקדמי נפתח ,ולאחר
מכן הגג הנפתח מורם.
¿ משוך את המתג

בכיוון
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¿ לפתיחה/סגירה ידנית :לחץ או משוך את
המתג
עד לנקודת ההתנגדות והחזק
אותו עד שוילון השמש הנגלל האחורי הגיע
למיקום הרצוי.
¿ לפתיחה/סגירה מלאה :לחץ או משוך
מעבר לנקודת ההתנגדות
את הלחצן
ושחרר אותו.

121

¿ וודא שהגג הנפתח )» עמוד  ,(118ושוילון
השמש הקדמי )» עמוד  (120ניתנים
לפתיחה ולסגירה באופן מלא.
¿ אחרת ,חזור על השלבים לעיל.
איפוס וילון השמש האחורי

פתיחה וסגירה

איפוס של הגג הפנורמי נפתח
ושל ווילונות השמש הנגללים
איפוס של הגג הנפתח או וילון השמש הנגלל
הקדמי

¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה.
משיכה רציפה עד
¿ משוך את המתג
שהוילון האחורי ייסגר באופן מלא.
¿ החזק את מתג
אפס את הגג הפנורמי הנפתח ואת וילונות
השמש הנגללים אם הם אינם נעים באופן חלק.
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה.

לחוץ לשניה נוספת.

¿ וודא שוילון השמש האחורי נפתח או נסגר
במלואו שוב )» עמוד .(120
¿ אחרת ,חזור על השלבים לעיל.

משיכה רציפה עד
¿ משוך את המתג
לנקודת ההתנגדות בכיוון החץ עד שהגג
הפנורמי הנפתח ייסגר באופן מלא.
¿ החזק את מתג

לחוץ לשניה נוספת.

משיכה רציפה עד
¿ משוך את המתג
לנקודת ההתנגדות בכיוון החץ  ,עד שוילון
השמש הקדמי ייסגר באופן מלא.
¿ החזק את המתג
נוספת.

לחוץ לשנייה
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תקלות אפשריות בגג הנפתח מחליק
אזהרה
אם תסגור את הגג הנפתח מיד לאחר שנחסם או אופס ,הגג הנפתח נסגר בכוח מוגבר או מרבי .תפקוד
מניעת לכידה אינו פעיל .חלקי גוף עלולים להילכד באזור הסגירה וליצור סכנה מוגברת לפציעות חמורות או
קטלניות.
וודא שאין שום חלקי גוף באזור הסגירה.
אם מישהו נלכד:

פתיחה וסגירה

£

שחרר את המתג מיידית או

£

לחץ את המתג בכל כיוון במהלך תהליך פתיחה/סגירה אוטומטית

תהליך הסגירה נעצר.

סיבות אפשריות /תוצאות ו ¿ פתרון

בעיה
לא ניתן לסגור את הגג
הנפתח ואתה לא מבחין
בסיבה.

אם הגג הנפתח נחסם במהלך סגירה ונפתח מעט מחדש:
בלוח
¿ מיד לאחר שהגג הנפתח נחסם ,משוך את המתג
הבקרה העילי עד לנקודת ההתנגדות והחזק אותו ,עד שהגג
הנפתח נסגר.
הגג הנפתח ייסגר בכוח מוגבר.
אם הגג הנפתח נחסם שוב במהלך סגירה ונפתח מעט מחדש:
¿ מיד לאחר שהגג הנפתח נחסם ,משוך את המתג
לנקודת ההתנגדות והחזק אות עד שהגג הנפתח נסגר.
הגג הנפתח ייסגר ללא מאפיין מניעת לכידה.
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124

מידע שימושי
ספר זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

ציית להערות הבטיחות הנוגעים לכוונוני מושב
ב )» עמוד .(125
מכוונן באופן נכון
¿ וודא שהמושב
)» עמוד .(126
כאשר אתה מכוונן את המושב ,וודא כי:
אתה רחוק ככל האפשר מכרית האוויר
של הנהג.
אתה יושב בתנוחת ישיבה זקופה רגילה.
אתה מסוגל להדק את חגורת הבטיחות
כהלכה.
כווננת את משענת הגב למצב זקוף
כמעט לחלוטין.
קבעת את זווית המושב כך שירכיך
נתמכות בעדינות.
אתה יכול ללחוץ על הדוושות כהלכה.
¿ בדוק אם משענת הראש מכווננת כהלכה.
בבדיקתך זו ,וודא שכווננת את משענת
הראש כך שמרכז משענת הראש תומך
בחלק האחורי של ראשך בגובה העיניים.
£

£

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

£

£

מושבים ,גלגל הגה ומראות

כוונון נכון של מושב הנהג

£

אזהרה
אתה עשוי לאבד שליטה על הרכב במהלך
הנהיגה אם:
£

£

אתה מכוונן את מושב הנהג ,את גלגל ההגה
או את המראות
חוגר חגורת בטיחות.
קיימת עקב כך סכנת תאונה.

יש לכוונן את מושב הנהג ,את משענת הראש,
את גלגל ההגה והמראות ולחגור חגורת בטיחות
לפני התנעת המנוע.

£

¿ ציית להערות הבטיחות אודות כוונון גלגל
הגה )» עמוד .(143
מכוונן כהלכה
¿ וודא ש גלגל ההגה
)» 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
הבטיחות )» עמוד .(65
¿ בדוק אם חגרת כהלכה את חגורת הבטיחות
)» עמוד .(66
על חגורת הבטיחות להיות:
£
£
£

17/06/14, 4:52 PM

מועברת סביב גופך.
מועברת דרך אמצע הכתף.
מנותבת באזור אגן הירכיים ומהודקת.
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מושבים
¿ לפני תחילת הנסיעה ,כוונן את המראה
הפנימית ואת המראות החיצוניות כדי
שתהיה לך ראות טובה של הדרך ושל
התנועה )» עמוד .(147

בעת הזזת המושבים וודא שידיך או חלקי גוף
אחרים אינם נמצאים מתחת לידית המכלול של
מערכת כוונון המושב.

¿ כלי רכב עם תפקוד זיכרון :שמור את
הגדרות המושב ,גלגל ההגה והמראות
החיצוניות )» עמוד .(149

אזהרה
בעת כוונון מושב אתה או נוסע אחר עלולים להילכד
במסילת המושב ,לדוגמה .קיימת סכנת פציעות.
וודא שאזור תזוזת המושב פנוי לגמרי בעת כוונון
המושב.

מושבים

משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.
טמונה בכך סכנה מוגברת לפציעה באזור הראש
והצוואר במקרה של תאונה או בלימת פתע,
לדוגמה.

אזהרה
אם ילדים מכוונים את המושבים ,הם עלולים
להילכד ,בפרט אם הושארו ללא השגחה ברכב.
קיימת סכנת פציעות.

אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש .לפני
תחילת נסיעה וודא שמרכז המשענת תומך בחלק
האחורי של ראש שהנוסע בגובה העניים.

בעת יציאה מהרכב תמיד קח את המפתח עמך
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא
השגחה.

אזהרה

אזהרה

חגורת הבטיחות לא מספקת את ההגנה הייעודית
שלה אם משענת הגב לא נמצאת במצב זקוף.
בעת בלימה או תאונה ,אתה עלול להחליק מתחת
לחגורה ולספוג פגיעה באזור הבטן או הצוואר,
למשל .קיימת אפשרות להיפצע באופן חמור או
קטלני.

אתה עשוי לאבד שליטה על הרכב במהלך הנהיגה
אם:

£

מושבים ,גלגל הגה ומראות

אזהרה

הערות בטיחות חשובות

£

125

אתה מכוונן את מושב הנהג ,את גלגל ההגה
או את המראות
חוגר חגורת בטיחות.

קיימת עקב כך סכנת תאונה.

כוונן את המושב כהלכה לפני תחילת הנסיעה.
תמיד וודא שמשענת הגב נמצאת במצב זקוף.

יש לכוונן את מושב הנהג ,את משענת הראש,
את גלגל ההגה והמראות ,ולחגור חגורת בטיחות
לפני התנעת המנוע.

כדי למנוע נזק למושבים ולחימום המושבים,
עיין בקפידה במידע הבא:
£

אזהרה
אם אתה מכוונן את גובה המושב ברשלנות ,אתה
או נוסעים אחרים עלולים להילכד ולהיפצע
כתוצאה מכך .במיוחד ילדים שעלולים ללחוץ ללא
כוונה על לחצני הכוונון החשמלי של המושבים
ולהילכד.
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£

£

אל תשפוך נוזלים על המושבים .אם נשפכו נוזלים
על המושבים ,ייבש אותם בהקדם האפשרי.
אם כיסויי המושבים לחים או רטובים ,אל תפעיל
את חימום המושבים .אין להשתמש בחימום
מושבים לייבוש המושבים.
נקה את כיסויי המושבים כפי המומלץ בפרק
“טיפול בפנים הרכב“.
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מושבים

126

£

£

אל תוביל מטענים כבדים על המושבים .אל תציב
עצמים חדים על כריות המושבים ,לדוגמה סכינים,
מסמרים או כלים .על המושבים יכולים לשבת
נוסעים בלבד ,במידת האפשר.
כאשר חימום המושב פועל ,אל תכסה את
המושב בחומרי בידוד ,לדוגמה שמיכות ,מעילים,
תיקים ,כיסויי מושב ,מושב ילדים או מושבי
הגבהה.
כאשר אתה מזיז את המושבים ,וודא שאין חפצים
באזור הרגליים או מאחורי המושבים .אחרת אתה
עלול לגרום נזק למושבים ו/או לחפצים.

באמצעות תפקוד זיכרון )» עמוד .(149
בכלי רכב עם מאפיין העמסת מטענים ארוכים
ותפקוד זיכרון :אם תקפל כלפי מטה את
משענת הגב של המושב האחורי ,המושב
הקדמי המתאים ממול ינוע מעט לפנים במידת
הצורך.
בכלי רכב עם תפקוד זיכרון :כאשר מושב מוזז
לפנים או לאחור ,משענת הראש נעה למעלה
או למטה באופן אוטומטי.

כלי רכב עם משענות ראש ”כוונון קל“
מפוארות

מושבים ,גלגל הגה ומראות

כוונון המושבים
כלי רכב עם משענות ראש רגילות או
משענות ראש מפוארות

גובה משענת הראש

גובה משענת הראש
כוונון משענת הראש לפנים ולאחור
גובה המושב
זווית כרית המושב
אורך המושב
כוונון המושב לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
אם ® PRE-SAFEמופעל  ,מושב הנוסע
הקדמי ינוע למצב טוב יותר ,אם הוא היה קודם
לכן במצב פחות טוב או לא בטוח )» עמוד
.(92
אתה יכול לשמור את קביעות המושב
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כוונון משענת הראש לפנים ולאחור
גובה המושב
זווית כרית המושב
אורך המושב
כוונון המושב לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
אם ® PRE-SAFEמופעל  ,מושב הנוסע
הקדמי ינוע למצב טוב יותר ,אם הוא היה קודם
לכן במצב פחות טוב או לא נוח )» עמוד .(92
אתה יכול לשמור את קביעות המושב
באמצעות תפקוד זיכרון )» עמוד .(149
כדי לאפשר טווח הגדרות מושב הגדול ביותר,
מספר תפקודי כוונון מושב מפעילים אוטומטית
תפקודי כוונון מושב אחרים.
גובה משענת הראש מכוונן באופן אוטומטי
בעת שאתה מכוון את גובה המושב או את
המיקום לפנים ואחור.
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כוונון לפנים אחור של משענות הראש מכוון
אוטומטית כאשר מכווננים את משענת הגב.

כוונון המושבים האחוריים
כוונון המושבים האחוריים
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זווית ואורך המושב המשולב
זווית הדום
אורך הדום
המושב האחורי עם הדום זמין רק בכלי רכב עם
בסיס גלגלים ארוך המצוידים ב“מושבי מנהלים“.
ברכב עם מושב רגיל )ללא הדום( ללחצן מצבי
זווית הדום אין כל תפקוד.
בהתאם לאבזור הרכב ,המושב האחורי עם הדום
יכול להיות בצד הנוסע הימני או בשני הצדדים.

גובה משענת הראש
כוונון משענת הראש לפנים ולאחור
זווית כרית משענת הגב
זווית ואורך המושב המשולב
זווית ואורך המושב המשולב

ההדום מתקפל אם יש עליו עומס יתר .במקרה
זה קפל כלפי מעלה ושלב אותו.

הגדרת תנוחת ההטיה

אתה יכול לכוונן באופן חשמלי רק את מושבים
הקיצוניים האחוריים.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

בכלי רכב עם בסיס גלגלים ארוך ,מושבים
אחוריים עם הדום וחבילת נהג בוס ,נוסף משענת
רגליים הממוקמת מתחת למשענת הגב של
המושב הקדמי )» עמוד .(128

כוונון המושבים האחוריים עם הדום לרגליים

תפקוד זה זמין בכלי רכב עם בסיס גלגלים
ארוך
אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
האחורי לנטרול התפקוד )» עמוד .(83
¿ לחץ על הלחצן
הגיע למצב הטיה.
גובה משענת הראש
כוונון משענת הראש לפנים ולאחור
זווית כרית משענת הגב
זווית ואורך המושב במשולב

17/06/14, 4:52 PM

והחזק עד שהמושב

המושב האחורי נע למצב הטייה ,ומושב
הנוסע הקדמי נכנס למצב של ”נהג
בוס“)» עמוד  .(131משענת הרגליים
יוצאת מתחת למושב הנוסע הקדמי.
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אתה יכול לצאת מתנוחת ההטיה ולהתאים
את מיקום המושב באמצעות:
קריאה למיקום שמור באמצעות לחצני
הזיכרון  1ו  ») 2עמוד .(150
כוונון ידני של המושב לתנוחה הרצויה )»
עמוד .(126

אל תזיז את מושב הנוסע הקדמי לגמרי קדימה
אם יש חפצים ברשת המטען או באזור הרגליים
של הנוסע הקדמי .אחרת החפצים עלולים
להינזק.

£

£

כוונון מושב הנוסע הקדמי

הצעדים להגדרת הטיית מושב לא תמיד
מבוצעים בו זמנית.
ההדום מתקפל במקרה של עומס יתר .במקרה
זה קפל כלפי מעלה ושלב אותו.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

כוונון מושב הנוסע הקדמי
ממושב הנהג
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
אם המושבים הקדמיים ממוקמים קרוב מיד ללוח
המחוונים או לגלגל ההגה ,כריות האוויר הקדמיות
עשויות לגרום לפציעה נוספת לנוסעים מקדימה.
קיימת סכנה מוגברת לפציעה ואף לפציעה
קטלנית.

¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
לחיצות חוזרות על לחצן
עד שהנורית
בלחצן דולקת.
כאשר נורית החיווי בלחצן כוונון מושב הנוסע
הקדמי
דולקת ,אתה יכול לכוונן את:
כוונון המושב )» עמוד .(126
חימום/אוורור המושב
תפקוד זיכרון לקריאה להגדרות או שמירה
שלהן )» עמוד .(149
£

כוונן תמיד את המושבים הקדמיים כך שהם
רחוקים ככל האפשר מכריות האוויר הקדמיות.
בנוסף הקפד על ההוראות כיצד לכוונן מושבים
כראוי.

£

אם ילדים יכווננו את המושב הם עלולים להילכד,
בייחוד אם אינם קשורים במערכת ריסון .קיימת
סכנת פציעה.

הערות בטיחות חשובות

£

כוונון מושב הנוסע הקדמי
מהמושב האחורי

אזהרה

בעת עזיבת הרכב קח תמיד את המפתח איתך
ונעל את הרכב .לעולם ,אל תשאיר ילדים ללא
השגחה ברכב.

אזהרה
בעת כוונון מושב ,אתה ונוסעי הרכב האחרים
עלולים להילכד ,לדוגמה במסילות או במושב.
קיימת סכנת פציעה.
בעת כוונון המושב ,ודא שאף אחד אינו נמצא
במסלול התנועה של המושב.
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אזהרה
אם המושבים הקדמיים ממוקמים קרוב מיד ללוח
המחוונים או לגלגל ההגה ,כריות האוויר הקדמיות
עשויות לגרום לפציעה נוספת לנוסעים מקדימה.
קיימת סכנה מוגברת לפציעה ואף לפציעה
קטלנית.
כוונן תמיד את המושבים הקדמיים כך שהם
רחוקים ככל האפשר מכריות האוויר הקדמיות.
בנוסף הקפד על ההוראות כיצד לכוונן מושבים
כראוי.
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אזהרה
אם ילדים יכווננו את המושב הם עלולים להילכד,
בייחוד אם אינם קשורים במערכת ריסון .קיימת
סכנת פציעה.
בעת עזיבת הרכב קח תמיד את המפתח איתך
ונעל את הרכב .לעולם ,אל תשאיר ילדים ללא
השגחה ברכב.

129

¿ לבחירת מושב הנוסע האחורי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
בלחצן נכבית.
המושב האחורי נבחר כאשר נורית החיווי
בלחצן אינה דולקת.
¿ כוונון את המושבים האחוריים עם
הלחצנים
עד .

אזהרה
כוונון מושב הנוסע הקדמי

מושבים ,גלגל הגה ומראות

בעת כוונון מושב ,אתה ונוסעי הרכב האחרים
עלולים להילכד ,לדוגמה במסילות או במושב.
קיימת סכנת פציעה.
בעת כוונון המושב ,ודא שאף אחד אינו נמצא
במסלול התנועה של המושב.
אל תזיז את מושב הנוסע הקדמי לגמרי קדימה
אם יש חפצים ברשת המטען או באזור הרגליים
של הנוסע הקדמי .אחרת החפצים עלולים
להינזק.
אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה בתא
האחורי לנטרול הגדרות של מושב הנוסע
הקדמי )» עמוד .(83

כוונון המושבים האחוריים

בחירת מושב הנוסע הקדמי
גובה משענת ראש
זווית משענת הגב
גובה מושב
כוונון מושב לפנים ולאחור
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.

בחירת מושב אחורי
גובה משענת ראש
כוונון משענת ראש לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
כוונון משולב של זווית ואורך כרית המושב
כוונון משולב של זווית ואורך כרית המושב
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¿ כוונן את המושבים האחוריים עם הלחצנים
עד .
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מושבים
כוונון המושבים האחוריים בכלי רכב עם
משענות ראש מפוארות

מושבים ,גלגל הגה ומראות

בחירת מושב אחורי
גובה משענת ראש
כוונון משענת ראש לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
כוונון משולב של זווית ואורך כרית המושב
כוונון משולב של זווית ואורך כרית המושב
¿ לבחירת מושב הנוסע האחורי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
בלחצן נכבית.
המושב האחורי נבחר כאשר נורית החיווי
בלחצן אינה דולקת.
¿ כוונן את המושבים האחוריים עם הלחצנים
.
עד
משענות ראש מפוארות זמינות בכלי רכב עם
חבילת נהג בוס/זיכרון בתא נוסעים אחורי.
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כוונון מושב הנוסע הקדמי בכלי רכב עם
משענות ראש מפוארות

בחירת מושב הנוסע הקדמי
גובה משענת ראש
כוונון משענת ראש לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
גובה מושב
כוונון המושב לפנים ולאחור
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
¿ כוונן את מושב הנוסע הקדמי עם
הלחצנים
.
עד
משענות ראש מפוארות זמינות בכלי רכב
עם חבילת נהג בוס/זיכרון בתא נוסעים
אחורי.
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כלי רכב עם מושבים אחוריים חשמליים
עבור מצב נהג בוס ובסיס גלגלים ארוך
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כוונון מושב הנוסע הקדמי

כוונון המושבים האחוריים

זווית ההדום אם מותקן מושב אחורי נוטה
¿ לבחירת מושב הנוסע האחורי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
בלחצן כבית.
המושב האחורי נבחר כאשר נורית החיווי
בלחצן אינה דולקת.
¿ כוונן את המושבים האחוריים עם הלחצנים
עד .

מושבים ,גלגל הגה ומראות

בחירת מושב אחורי
גובה משענת ראש
כוונון משענת ראש לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
כוונון משולב של זווית ואורך כרית המושב
כוונון משולב של זווית ואורך כרית המושב
כוונון כיוון אורכי של ההדום אם מותקן
מושב אחורי נוטה

בחירת מושב הנוסע הקדמי
גובה משענת ראש
כוונון משענת ראש לפנים ולאחור
זווית משענת הגב
כוונון המושב לפנים ולאחור
גובה מושב
הדום
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
לחיצות חוזרות על לחצן
עד שהנורית
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
¿ כוונן את המושבים האחוריים עם הלחצנים
עד .
ניתן לכוונן את ההדום רק אם:
£
£

מושב הנוסע הקדמי זז קדימה עד הסוף.
מושב הנוסע הקדמי מכוון למצב ”נהג
פרטי“.

מצב ”נהג בוס“
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.
קיימת עקב כך סכנה מוגברת לפציעה באזור
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הראש והצוואר במקרה של תאונה או בלימת
פתע ,לדוגמה.

מיקום מושב הנוסע הקדמי עבור מצב ”נהג
בוס“

לעולם אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש.
לפני תחילת נסיעה וודא שמרכז המשענת תומך
בחלק האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.

הערות כלליות
שים לב להערות בטיחות חשובות )» עמוד
 .(131כוונן את המושבים למצב ”נהג בוס“ לפני
נסיעה .אל תסיר את משענות הראש של מושב
הנוסע הקדמי במהלך נסיעה.

אם מושב הנוסע הקדמי במצב ”נהג בוס“
ומשענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מקופלת ,שדה הראייה של המראה החיצונית
בצד הנוסע הקדמי עשוי להיות חסום .קיימת
סכנה לתאונה.

כוונון מתא הנוסעים האחורי

אזהרה

מושבים ,גלגל הגה ומראות

להשגת שדה ראייה פנוי למראה החיצונית הסר
את משענת הראש במושב הנוסע הקדמי.
וודא שאין חפצים באזור הרגליים של הנוסע
הקדמי או מאחורי המושבים .אחרת המושבים
או החפצים עלולים להינזק.

הערות כלליות
במצב ”נהג בוס“:

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
האחורי לנטרול התפקוד )» עמוד .(83
כדי למקם את מושב הקדמי במצב ”נהג בוס“:
דלת הנוסע הקדמי חייבת להיות סגורה.
המפתח חייב להיות במפתח ההצתה
ובמצב  1או  ») 2עמוד .(197
אין נוסע על מושב הנוסע הקדמי.
חגורת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי:

£

מושב הנוסע הקדמי מוזז קדימה

£

£

משענת הגב מוטה קדימה

£

£

משענת הראש מקופלת קדימה

מושב הנוסע הקדמי נע באופן אוטומטי ממצב
”נהג בוס“ חזרה למצב רגיל אם:
£

£

£

£

£

מושב הנוסע הקדמי מכוונן באמצעות מתג
כוונון המושב במושב הנוסע הקדמי.
נחגרת חגורת הבטיחות של מושב הנוסע
הקדמי.
מזוהה נוסע במושב הנוסע הקדמי.
משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מותקנת וההצתה מופעלת.
משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מקופלת בחזרה מהמושב האחורי או
ממושב הנהג )» עמוד .(136

17/06/14, 4:53 PM

£
£

עד

לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
שהנורית בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
קדימה והחזק אותו
¿ לחץ את לחצן
במקומו.
המושב נע קדימה.
המושב עוצר בקו הגבול של אזור מצב ”נהג
בוס“.
¿ שחרר את לחצן .
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שוב עד שמושב
¿ לחץ והחזק את לחצן
הנוסע הקדמי נמצא במצב נהג בוס.
משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מתקפלת קדימה .המושב נע קדימה.
ההודעה In order to see the exterior
mirror adjust the front-pass. seat or
) remove head restraintכדי לראות את

המראה החיצונית כוונן את מושב הנוסע
הקדמי או הסר את משענת הראש( מוצגת
בתצוגה הרב תכליתית )» עמוד .(352

המיקום של מצב נהג בוס ניתן לשמירה או
להגדרה באמצעות תפקוד הזיכרון של המושב
האחורי )» עמוד  .(151לשם כך נורית חיווי או
חייבים לדלוק.
לחצן

כוונון ממושב הנהג

מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
קדימה והחזק אותו
¿ לחץ את לחצן
במקומו.
המושב נע קדימה.
המושב עוצר בקו הגבול של אזור מצב נהג
בוס.
¿ שחרר את לחצן .
שוב עד שמושב
¿ לחץ והחזק את לחצן
הנוסע הקדמי נמצא במצב נהג בוס.
משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מתקפלת קדימה .המושב נע קדימה.
ההודעה In order to see the exterior
mirror adjust the front-pass. seat or
) remove head restraintכדי לראות את

המראה החיצונית כוון את מושב הנוסע
הקדמי או הסר את משענת הראש( מוצגת
בתצוגה הרב תכליתית )» עמוד .(352
אם מושב הנוסע הקדמי נמצא כבר בקו הגבול
של אזור נהג בוס ,המיקום של מצב נהג בוס
נקבע מידית.
המיקום של מצב נהג בוס אינו ניתן לשמירה או
להגדרה באמצעות תפקוד הזיכרון של המושב
הקדמי.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

אם מושב הנוסע הקדמי נמצא כבר בקו הגבול
של אזור נהג בוס ,המיקום של מצב נהג בוס נקבע
מידית.

133

קיפול משענת הראש של מושב הנוסע
הקדמי
קיפול קדימה מהמושב האחורי
כדי לכוונן את מושב הנוסע הקדמי ממושב
הנהג צריכים להתמלא התנאים הבאים:
דלת הנוסע הקדמי חייבת להיות סגורה.
המפתח חייב להיות במפתח ההצתה
ובמצב  1או  ») 2עמוד .(197
אין נוסע על מושב הנוסע הקדמי.
חגורת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי:
לחץ שוב ושוב על לחצן
עד שהנורית
בלחצן דולקת.
£
£

£
£

17/06/14, 4:54 PM

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
האחורי לנטרול התפקוד )» עמוד .(83
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£
£

£
£

¿

מושבים ,גלגל הגה ומראות

¿

¿
¿

כדי לקפל את משענת הראש של מושב
הנוסע הקדמי צריכים להתמלא התנאים
הבאים:
דלת הנוסע הקדמי חייבת להיות סגורה.
המפתח חייב להיות במפתח ההצתה
ובמצב  1או  ») 2עמוד .(197
אין נוסע על מושב הנוסע הקדמי.
חגורת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.
לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
קדימה והחזק אותו
לחץ את לחצן
במקומו.
משענת הראש נעה קצת קדימה ועוצרת.
שחרר את לחצן .
שוב.
לחץ על לחצן
משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מתקפלת קדימה.
אם משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
נמצאת כבר במיקום הקדמי ביותר ,היא
תתקפל קדימה מיד.

ובמצב  1או  ») 2עמוד .(197
£
£

¿

¿

¿
¿

אין נוסע על מושב הנוסע הקדמי.
חגורת הבטיחות אינה מוכנסת באבזם.
לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
לחיצות חוזרות על לחצן
עד שהנורית
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
קדימה והחזק אותו
לחץ את לחצן
במקומו.
משענת הראש נעה קצת קדימה ועוצרת.
שחרר את לחצן .
שוב.
לחץ על לחצן
משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
מתקפלת קדימה.
אם משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי
נמצאת כבר במיקום הקדמי ביותר ,היא
תתקפל קדימה מיד.

החזרת משענת הראש של מושב הנוסע
הקדמי למיקומה
החזרה למיקום מהמושב האחורי

קיפול קדימה ממושב הנהג

כדי לקפל את משענת הראש של מושב הנוסע
הקדמי צריכים להתמלא התנאים הבאים:
£

דלת הנוסע הקדמי חייבת להיות סגורה.

£

המפתח חייב להיות במפתח ההצתה

17/06/14, 4:54 PM

אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
האחורי לנטרול התפקוד )» עמוד .(83
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות לחצן
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
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לאחור.
¿ לחץ קלות את לחצן
משענת הראש חוזרת למקומה.
החזרה למיקום מהמושב הנהג

לאחור והחזק
¿ משוך את ידית הכוונון
אותה במצב זה ,תוך כדי החזקת משענת
הראש .
¿ הסר את משענת הראש
¿ שחרר את ידית הכוונון
הפין האדום

.
.

בולט מידית הכוונון.

¿ לחץ על הפין האדום
¿ קפל את הכיסויים

.
קדימה וסגור אותם.

התקנה

לאחור.
¿ לחץ קלות את לחצן
משענת הראש חוזרת למקומה.
החזרה למיקום ממושב הנוסע הקדמי
¿ לחץ על כל כפתור לכוונון מושב .משענת
הראש חוזרת למקומה.
הסרה/התקנה של משענת הראש
הסרה

¿ קפל לאחור את הכיסוי

.

¿ משוך את ידית הכוונון
אותה במצב זה
הפין האדום
בולט מידית הכוונון.

לאחור והחזק

מושבים ,גלגל הגה ומראות

¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
עד שהנורית
לחיצות חוזרות לחצן
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.

135

לתושבות.
¿ הכנס את משענת הראש
משענת הראש חייבת להיות משולבת
בשני הצדדים.
¿ שחרר את ידית הכוונון

.

¿ לחץ על הפין האדום .
אם ניתן ללחוץ על הפין והוא אינו נראה
יותר ,משענת הראש השתלבה כראוי.
¿ קפל את הכיסויים
¿ קפל את משענת הראש קדימה )» עמוד
.(133

קדימה וסגור אותם.

משענת הראש מתקפלת למקומה באופן
אוטומטי.

¿ קפל לאחור את כיסוי מוטות משענת
הראש .

17/06/14, 4:54 PM
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כוונון ממושב הנהג

הזזת מושב הנוסע הקדמי למצב רגיל
כוונון מהמושב האחורי

מושבים ,גלגל הגה ומראות

משענות הראש חייבות להיות מותקנות ,כדי
אתה יכול להשתמש בלחצן ביטול פעולה לתא
האחורי לנטרול התפקוד )» עמוד .(83
משענות הראש חייבות להיות מותקנות ,כדי
להזיז את מושב הנוסע הקדמי למצב רגיל
)» עמוד .(135
¿ לבחירת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
לחיצות חוזרות לחצן
עד שהנורית
בלחצן דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
אחורה והחזק אותו
¿ לחץ את לחצן
במקומו.
מושב הנוסע הקדמי נע לתחום הכוונון
הרגיל באזור הגבול של מצב נהג בוס.
משענת הראש מתקפלת למקומה.
אם אתה ממשיך להחזיק את לחצן
המושב ימשיך לנוע אחורה.
או
לאחור.
¿ לחץ קלות על לחצן
מושב הנוסע הקדמי נע לתחום הכוונון
הרגיל באזור הגבול של מצב נהג בוס.
משענת הראש מתקפלת למקומה.

£
£

מושב הנוסע הקדמי נבחר באמצעות לחצן

17/06/14, 4:54 PM

עמוד .(135
¿ לבחיר ת מושב הנוסע הקדמי :לחץ
לחיצות חוזרות לחצן עד שהנורית בלחצן
דולקת.
מושב הנוסע הקדמי נבחר כאשר נורית
החיווי בלחצן דולקת.
אחורה והחזק אותו
¿ לחץ את לחצן
במקומו.
מושב הנוסע הקדמי נע לתחום הכוונון הרגיל
באזור הגבול של מצב נהג בוס .משענת
הראש מתקפלת למקומה
אם אתה ממשיך להחזיק את לחצן
המושב ימשיך לנוע אחורה.
או
לאחור.
¿ לחץ קלות על לחצן
מושב הנוסע הקדמי נע לתחום הכוונון הרגיל
באזור הגבול של מצב נהג בוס .משענת
הראש מתקפלת למקומה
הגדרות נוספות זמינות באמצעות לחצני כוונון
זיכרון ,אם מושב הנוסע הקדמי נבחר באמצעות
לחצן .

כוונון ממושב הנוסע הקדמי
¿ לחץ על כפתור כוונון מושב כלשהו.

הגדרות נוספות זמינות באמצעות לחצני כוונון
זיכרון ,אם:
נשמר כבר מיקום בהגדרה רגילה.

להזיז את מושב הנוסע הקדמי למצב רגיל )»

.

מושב הנוסע הקדמי נע לתחום הכוונון הרגיל
באזור הגבול של מצב נהג בוס .משענת
הראש מתקפלת למקומה.
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הטייה מלאה של מושב הנוסע הקדמי
כוונון
התפקוד זמין רק בכלי רכב עם מושבים אחוריים
מתכווננים חשמלית.
אתה יכול להעביר את מושב הנוסע הקדמי למצב
הטיה מלאה .המושב האחורי ומושב הנוסע
הקדמי יוצרים משטח רציף.
לביצוע:
הזז את כרית המושב האחורי רחוק ככל
האפשר בכיוון האורכי )» עמוד .(127

£

£

הסר את משענת הראש של מושב הנוסע
הקדמי )» עמוד .(135

£

הזז את מושב הנוסע הקדמי כך שמשענת
הגב מוטית במלואה )» עמוד .(126

£

אזהרה
משענת הראש לא תספק את ההגנה הייעודית
שלה אם היא הותקנה וכווננה באופן לא נכון.
טמונה בכך סכנה מוגברת לפציעה באזור הראש
והצוואר במקרה של תאונה או בלימת פתע,
לדוגמה.
אין להתחיל בנסיעה ללא משענת ראש .לפני
תחילת נסיעה וודא שמרכז המשענת תומך בחלק
האחורי של ראש הנוסע בגובה העניים.

הערות כלליות
מלא אחר הוראות הבטיחות החשובות
למושבים )» עמוד .(125
אל תחליף בין משענות הראש של המושבים
הקדמיים והאחוריים .אחרת ,לא תוכל לכוון את
גובה וזווית משענות הראש למיקום הרצוי.
כוונון ידני של משענות הראש הרגילות

יציאה
ליציאה ממצב ההטיה:
£

הרם את משענת הגב למצב הרצוי.

£

התקן את משענת הראש )» עמוד .(135

מושבים ,גלגל הגה ומראות

הזז את מושב הנוסע הקדמי למצב נהג
בוס )» עמוד .(132

137

כוונון משענת הראש
כוונון משענות הראש הקדמיות

אזהרה
אתה עשוי לאבד שליטה על הרכב במהלך הנהיגה
אם:
£

£

אתה מכוונן את מושב הנהג ,את גלגל ההגה
או את המראות
אתה חוגר חגורת בטיחות.

טמונה בכך סכנת תאונה.
יש לכוונן את מושב הנהג ,את משענת הראש,
את גלגל ההגה והמראות ולחגור חגורת בטיחות
לפני התנעת המנוע.

17/06/14, 4:54 PM

התפקוד מאפשר לך לכוונן את המרחק בין
משענת הראש לאחורי הראש.
¿ להזזה קדימה :משוך את משענת הראש
קדימה בכיוון החץ עד שהיא משתלבת
במיקום הרצוי.
¿ להזזה לאחור :לחץ והחזק אל לחצן
השחרור .
¿ דחוף את משענת הראש לאחור.
¿ שחרר את לחצן השחרור כאשר משענת
הראש נמצאת במצב הרצוי.
¿ וודא שמשענת הראש השתלבה כראוי.
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מושבים
כוונון ידני של משענות ראש מפוארות

¿ לכוונון כריות הצד של משענת הראש:
הימנית
דחוף או משוך את כריות הצד
ו/או השמאלית למצב הרצוי.
¿ לכוונון משענת הראש לפנים או
לאחור :החלק את הלחצן של כוונון לפנים
לאחור של משענת הראש קדימה או
אחורה בכיוון החץ )» עמוד .(126

מושבים ,גלגל הגה ומראות

¿ לכוונון כריות הצד של משענת הראש:
דחוף או משוך את כרית הצד השמאלית
למצב הרצוי.
ו/או הימנית
¿ לכוונון משענת הראש לפנים :משוך
את משענת הראש בכיוון החץ
עד
שהיא תשתלב במקום הרצוי.
¿ לכוונון משענת הראש לאחור :לחץ על
לחצן שחרור .
¿ קפל את משענת הראש לאחור בכיוון החץ
.
¿ שחרר את לחצן השחרור לאחר שמשענת
הראש
הגיע למיקום הרצוי.

¿ לכוונון גובה משענת הראש :החלק את
הלחצן של כוונון גובה משענת הראש
למעלה או למטה בכיוון החץ )» עמוד
.(126
כוונון לפנים לאחור של משענת הראש מתכוונן
אוטומטית בעת שאתה מכוונן את זווית
משענת הגב באמצעות מתג המושב.

כוונון חשמלי של משענות הראש
ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים או
לאחור של משענות הראש הקדמיות
באמצעות לחצן כוונון המושב )» עמוד .(126
כוונון משענות ראש של המושבים האחוריים
הנמכה חשמלית מקדימה

¿ וודא שמשענת הראש משולבת כראוי.
כוונון ידני של משענת ראש מפוארת

¿ סובב את המפתח למצב  1ו  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
¿ לחץ קלות על לחצן

.

משענות הראש מונמכות.
המשענת זמינה בדגמים עם “כוונון קל“ או
“חבילת נהג בוס/זיכרון לתא הנוסעים האחורי“.

17/06/14, 4:55 PM

אם כל משענות הראש במושבים האחוריים
הצדדיים כבר מונמכות הן ינועו ישר למצב
האחרון.
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מושבים
הגבהה חשמלית מקדימה
התפקוד זמין רק בכלי רכב עם מושבים אחוריים
מתכווננים חשמלית.
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
עד שמשענות
¿ לחץ והחזק את לחצן
הראש מוגבהות לגמרי.

ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים לאחור
של משענות הראש האחוריות באמצעות לחצן
כוונון המושב )» עמוד .(127

כוונון חשמלי של משענות הראש מפוארות
האחוריות
ניתן לכוונן את הגובה ואת המיקום לפנים לאחור
של משענות הראש האחוריות באמצעות לחצן
כוונון המושב )» עמוד .(127
כרית נוספת למשענת ראש מפוארת
הכרית הנוספת זמינה בכלי רכב עם מושבים
אחוריים מתכווננים חשמלית.

כוונון ידני של משענות ראש מפוארות
במושב האחורי
הכרית הנוספת מחוברת למשענת הראש
באמצעות שלושה כפתורי לחיצה.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

הגבהה חשמלית של משענות הראש של
המושבים האחוריים הצדדים למצב השמור
האחרון
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
.
¿ לחץ קלות על לחצן
משענות הראש מונמכות.
שוב.
¿ לחץ קלות על לחצן
משענות הראש זזות למיקום האחרון
שנשמר.
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להסרת הכרית הנוספת:
¿ מקם את משענת הראש קדימה ככל
האפשר )» עמוד .(127
והסר את
¿ שחרר את כפתורי הלחיצה
הכרית הנוספת .
התפקוד זמין רק בכלי רכב עם מושבים אחוריים
מתכווננים חשמלית )» עמוד .(127
¿ לכוונון כריות הצד של משענת הראש:
דחוף או משוך את כרית הצד הימנית ו/או
השמאלית
.
¿ לכוונון זווית משענת הראש :דחוף או
משוך את כרית הצד בכיוון החץ
.
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להתקנת הכרית הנוספת
¿ מקם את משענת הראש קדימה ככל
האפשר )» עמוד .(127
¿ החזק את הכרית הנוספת כנגד משענת
הראש ולחץ את כפתורי הלחיצה
לחלק
הנגדי.
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מושבים
כוונון משענת הראש האמצעית בספסל
האחורי
הנמכה והגבהה חשמלית

כוונון מושב רב מתארים בתא
הנוסעים האחורי
אתה יכול לכוונן את המושבים הרב מתארים
הקיצוניים באמצעות מערכת הבידור למושב
האחורי )» עמוד .(605

תמיכת קשת הגב לארבעה כיוונים
אתה יכול לכוונן את תמיכת קשת הגב ל 4

מושבים ,גלגל הגה ומראות

כיוונים באמצעות
)» עמוד .(403
התפקוד זמין רק בכלי רכב עם מושבים
אחוריים מתכווננים חשמלית.
עד שמשענת
¿ לחץ והחזק את לחצן
הראש מונמכת או מוגבהת באופן מלא.

COMMAND Online

הפעלת/כיבוי חימום מושב
הפעלה/כיבוי

אזהרה

קיפול ידני

אם אתה מדליק את חימום המושב כמה פעמים
ברצף ,כרית המושב ומשענת הגב עשויות
להתחמם יתר על המידה .עלולה להיות לכך
השפעה על נוסעים הרגישים לחום או על נוסעים
המגיבים באופן שלילי לטמפרטורות גבוהות מאוד.
נוסעים אלה אף עלולים להיכוות .טמונה בכך סכנת
פציעות.
לפיכך ,אל תפעיל את חימום המושב כמה פעמים
ברצף .

התפקוד זמין בכלי רכב עם מושב ספסל אחורי
¿ משוך את משענת הראש עד שהיא
משתלבת.

כוונון מושב רב מתארים
ניתן לכוונן את מושב רב מתארים באמצעות
 ») COMMAND Onlineעמוד .(403

כוונון מושב רב מתארים פעיל
ניתן לכוונן את מוש ב ר ב מתארים פעיל
באמצעות  ») COMMAND Onlineעמוד .(403

17/06/14, 4:55 PM

לכלי רכב המצוידים בחבילת חימום :משענת
היד בדלת ומשענת היד האחורית ניתנות גם
לחימום ,כאשר את ההמפעיל את החימום של
אחד המושבים הקדמיים או האחוריים.
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מושבים

141

שלוש נוריות החיווי האדומות בלחצן מציינות את
רמת החימום שנבחרה.
המערכת עוברת אוטומטית מרמה  3לרמה 2
לאחר כשמונה דקות.
המערכת יורדת באופן אוטומטי מרמה  2לרמה
 1לאחר כעשר דקות.
המערכת מפסיקה לפעול באופן אוטומטי כ 20
דקות לאחר שהיא נקבעה לרמה .1

מושבים ,גלגל הגה ומראות

אתה יכול להגדיר את חלוקת החימום של
הכריות ומשענות הגב של המושבים הקדמיים
באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד .(404
בכלי רכב עם מערכת בידור למושב האחורי
וכוונון מושבים חשמלי אתה יכול להגדיר את
חלוקת החימום של הכריות ומשענות הגב של
המושבים באמצעות מערכת בידור למושב
האחורי )» עמוד .(404
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(179
¿ להפעלה :לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
עד שתיבחר רמת החימום הרצויה .
¿ להפסקת פעולה :לחץ לחיצות חוזרות על
לחצן
עד שייכבו כל נוריות החיווי.
אם מתח המצבר נמוך מדי ,חימום המושב עשוי
להיפסק.

17/06/14, 4:55 PM
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מושבים

142

תקלות בחימום המושב
תקלה

סיבה/תוצאה אפשרית ¿ פתרונות

חימום המושב
נפסק באופן
קבוע או לא
ניתן להפעילו.

מתח הרכב נמוך מדי עקב הפעלה של צרכני חשמל רבים מדי.
¿ כבה את צרכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורה
פנימית.
ברגע שיש טעינת מצבר מספקת ,יופעל חימום המושב שוב באופן
אוטומטי.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

הפעלה/כיבוי אוורור מושב

אם מתח המצבר נמוך מדי ,אוורור המושב
עלול להיפסק

הפעלה/כיבוי

אתה יכול לפתוח את חלונות הצד ואת הגג
הנפתח באמצעות מאפיין ”פתיחת נוחות“ )»
עמוד  ,(114אוורור המושב של הנהג יעבור
באופן אוטומטי לרמה הגבוהה ביותר.
בעת שהרכב נייח ייתכן שתופחת באופן
אוטומטי מהירות המאוורר ,כדי להפחית את
רעשי אוורור המושב.

.
שלוש נוריות החיווי הכחולות בלחצן ,מציינות את
רמת האוורור שבחרת בה.
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
¿ להפעלה :לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
עד שרמת האוורור הרצויה תושג.

,

¿ לכיבוי :לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
עד שכל נוריות החיווי תכבינה.

,

17/06/14, 4:55 PM
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גלגל ההגה

143

תקלות באוורור המושב
תקלה

סיבה/תוצאה אפשרית ¿ פתרונות

אוורור המושב
נפסק באופן
קבוע או לא
ניתן להפעילו.

מתח מערכת חשמל של הרכב נמוך מדי עקב הפעלה של צרכני חשמל
רבים מדי.
¿ כבה את צרכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורה
פנימית.
ברגע שיש טעינת מצבר מספקת ,יופעל אוורור המושב שוב באופן
אוטומטי.

הערות בטיחות חשובות
אזהרה
אתה עשוי לאבד שליטה על הרכב במהלך
הנהיגה אם אתה:
£

£

מכוונן את מושב הנהג ,את גלגל ההגה או
את המראות
חוגר חגורת בטיחות.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

גלגל ההגה

כוונון גלגל ההגה

קיימת סכנת תאונה.
יש לכוונן את מושב הנהג ,את משענת הראש,
את גלגל ההגה והמראות ולחגור חגורת בטיחות
לפני התנעת המנוע.

לכוונון מצב גלגל ההגה )כוונון לפנים
לאחור(.
לכוונון גובה גלגל ההגה.

אזהרה
ילדים עלולים להילכד בגלגל ההגה אם הם מכוונים
אותו .קיימת סכנת פציעות.
בעת יציאה מהרכב תמיד קח את המפתח עמך
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא
השגחה.

נושאים רלוונטיים:
£

£

£
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מאפיין כניסה/יציאה קלה
)» עמוד .(145
שמירת הגדרות בזיכרון
)» עמוד .(149
הפעלת מחשב הדרך )» עמוד .(303
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144

גלגל הגה
חימום גלגל ההגה
הפעלה/הפסקת פעולה

מושבים ,גלגל הגה ומראות

¿ סובב את המפתח למצב  2במנעול ההצתה
)» עמוד .(197
¿ להפעלה/הפסקת פעולה :סובב את הידית
בכיוון החץ
או .
נורית החיווי

תידלק או תיכבה.

בכלי רכב ללא  :KEYLESS-GOכאשר אתה
מנתק את ההצתה ,חימום גלגל ההגה מופסק.
בכלי רכב עם  :KEYLESS-GOכאשר אתה מנתק
את ההצתה ופותח את דלת הנהג ,חימום גלגל
ההגה מופסק.

17/06/14, 4:55 PM
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גלגל ההגה

145

תקלות בחימום גלגל ההגה
תקלה

סיבה/תוצאה אפשרית ¿ פתרונות

חימום גלגל ההגה
הופסק מעצמו או
לא ניתן להפעילו.

מתח מערכת החשמל של הרכב נמוך מדי ,עקב הפעלה של צרכני חשמל
רבים מדי.
¿ כבה את צרכני החשמל המיותרים כגון חימום חלון אחורי או תאורה
פנימית.

מערכת כניסה קלה/יציאה

אזהרה
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
בנתיב התנועה של גלגל ההגה.
אם קיימת סכנת הילכדות:
£

£

הזז את המתג לכוונון גלגל ההגה לכיוון המנוגד
לזה שגלגל ההגה נע.
אם קיימת סכנת הילכדות מהמושב:
לחץ על לחצן כוונון המושב.

הליך הכוונון נפסק.

ניתן להפעיל או להפסיק את פעולת כניסה קלה/
יציאה ,באמצעות  ») COMAND Olineעמוד
(399
מיקום גלגל ההגה בעת שמאפיין כניסה
יציאה קלה פועל.
גלגל ההגה מונף למעלה ומושב הנהג נע לאחור
כאשר אתה:
מסיר את המפתח ממנעול ההצתה.
עם  :KEYLESS-GOפותח את דלת הנהג,
כאשר מפתח  KEYLESS-GOנמצא
במצב .1
עם מפתח :פותח את דלת הנהג ,כאשר
מפתח במנעול ההצתה נמצא במצב 0
או  ») 1עמוד .(197

£
£

מושבים ,גלגל הגה ומראות

הערות בטיחות חשובות

מאפיין כניסה/יציאה קלה מאפשר לך כניסה
ויציאה קלות יותר לרכב או ממנו.

£

אזהרה
אם ילדים יפעילו את מאפיין כניסה/יציאה קלה,
הם עלולים להילכד ,בייחוד כשהם ללא השגחה.
קיימת סכנה לפציעה.
כאשר אתה עוזב את הרכב קח תמיד את
המפתח אתך ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר
ילדים ללא השגחה ברכב.

אזהרה
אם תתחיל בנסיעה שמאפיין כניסה/יציאה קלה
מבצע כוונונים ,אתה עלול לאבד שליטה על
הרכב .קיים סיכון לתאונה.
המתן תמיד עד שהליך הכוונונים יסתיים לפני
שתתחיל לנסוע.

17/06/14, 4:55 PM

£

פותח את דלת הנהג שההצתה מופסקת.
גלגל ההגה נע למעלה והמושב נע לאחור רק אם
מיקום עבור נהיגה נשמר לאחר כוונון המושב או
גלגל ההגה )» עמוד .(149

המיקום האחרון עבור גלגל ההגה והמושב נשמר
אם:
£
£

ההצתה מופסקת
המיקום נשמר באמצעות תפקוד זיכרון
)» עמוד .(149
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מראות

146

גלגל ההגה נע למעלה רק אם לא הגיע לקצה
מהלכו .מושב הנהג נע לאחור אם הוא לא הגיע
עדיין למיקום האחורי ביותר.

מראות
מראה פנימית

מיקום גלגל ההגה ומושב הנהג עבור
נהיגה
גלגל ההגה ומושב הנהג נעים למצב שהוגדר
קודם לכן אם:
£

£

מושבים ,גלגל הגה ומראות

£

דלת הנהג נסגרה ואתה מכניס את
המפתח למנעול ההצתה.
אתה סוגר את דלת הנהג שההצתה
פועלת.
עם  :KEYLESS-GOאתה לוחץ פעם אחת
על לחצן התנעה/הדממה בכלי רכב עם
.KEYLESS-GO
גלגל ההגה נע למעלה והמושב נע לאחור רק
אם מיקום עבור נהיגה נשמר לאחר כוונון
המושב או גלגל ההגה )» עמוד .(149

¿ למצב מניעת סנוור :הזז את המתג
לפנים או לאחור.

מראות חיצוניות
הערות בטיחות חשובות

המיקום האחרון עבור גלגל ההגה והמושב
נשמר אם:
£

£

ההצתה מופסקת
המיקום נשמר באמצעות תפקוד זיכרון
)» עמוד .(149

מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות
כאשר מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות
מופעלת בתאונה ,עמוד גלגל ההגה ינוע למעלה
כשדלת הנהג תיפתח או שהמפתח הוסר
ממנעול ההצתה .מצב זה מקל על היציאה
מהרכב ועל הצלת הנוסעים.
מאפיין יציאה קלה כתגובה להתנגשות פעיל
לאחר תאונה רק אם הגדרת כניסה/יציאה קלה
הופעלה באמצעות  ») COMAND Olineעמוד
(399

אזהרה
אתה עשוי לאבד שליטה על הרכב במהלך
הנהיגה אם אתה:
£

£

מכוונן את מושב הנהג ,את גלגל ההגה או
את המראות
חוגר חגורת בטיחות.

קיימת סכנת תאונה.
יש לכוונן את מושב הנהג ,את משענת הראש,
את גלגל ההגה והמראות ולחגור חגורת בטיחות
לפני התנעת המנוע.

אזהרה
המראות החיצוניות מקטינות את גודלו של העצם.
עצמים הנראים במראה הם קרובים יותר ממה
שנדמה .אתה יכול לשגות בהערכת המרחק
ממשתמשי דרך הנוסעים מאחוריך ,לדוגמה בעת
החלפת נתיב .קיימת סכנה לתאונה.
לכן עליך תמיד להביט מעבר לכתפך כד לקבוע
את המרחק האמיתי של משתמשי דרך הנוסעים
מאחוריך.

17/06/14, 4:55 PM

146

S-97-152

מראות
כוונון מראות חיצוניות

עבור המראה החיצונית
¿ לחץ על לחצן
עבור המראה
הימנית או על לחצן
החיצונית השמאלית.
נורית החיווי בלחצן המתאים תידלק באדום.
נורית החיווי תיכבה שוב לאחר זמן מסוים.
ניתן לכוונן את המראה הנבחרת באמצעות
כל זמן שנורית החיווי דולקת.
לחצן הכוונון
כלפי מעלה ,מטה,
¿ לחץ על לחצן הכוונון
לימין או לשמאל ,עד שהמראה החיצונית
תתכוונן למצב המספק לך את שדה הראייה
הטוב ביותר של התנועה מאחור.
המראות החיצוניות הקמורות מספקות שדה
ראייה גדול יותר.
לאחר התנעת המנוע ,המראות החיצוניות
מחוממות באופן אוטומטי ,אם הופעל חימום
החלון האחורי והטמפרטורה החיצונית נמוכה.

קיפול חשמלי של המראות החיצוניות
פנימה והחוצה

¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
¿ לחץ לחיצה קצרה על הלחצן

.

שתי המראות החיצוניות מתקפלות כלפי
פנים או כלפי חוץ.
וודא שהמראות החיצוניות מקופלות תמיד באופן
מלא כלפי חוץ כאשר הרכב נמצא בתנועה,
אחרת הן עלולות לרעוד.
אם מהירותך עולה על  47קמ“ש ,לא ניתן לקפל
פנימה את המראות החיצוניות.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197

147

איפוס המראות החיצוניות
אם המצבר נותק או התרוקן ,חובה לאפס את
המראות החיצוניות .אחרת הן לא תתקפלנה
פנימה כאשר תבחר את התפקוד “קיפול
מראות חיצוניות כלפי פנים בנעילת הרכב“
במחשב הדרך.
¿ סובב את המפתח למצב  1או  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
¿ לחץ לחיצה קצרה על לחצן

.

קיפול אוטומטי של המראות החיצוניות
פנימה או החוצה
כאשר תפקוד “קיפול מראות אוטומטי“
מופעל דרך  ») COMAND Onlineעמוד :(400
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 £המראות החיצוניות מתקפלות פנימה באופן
אוטומטי ,מיד לאחר שאתה נועל את הרכב
מבחוץ.
 £המראות החיצוניות מתקפלות שוב כלפי חוץ
באופן אוטומטי ,מיד לאחר שאתה מבטל
את נעילת הרכב.

מצב חניה במראה החיצונית בצד
הנוסע הקדמי
הגדרה ושמירה בזיכרון של מצב חניה
שימוש בהילוך נסיעה לאחור

המראות אינן מתקפלות החוצה אם הן קופלו
פנימה ידנית.

מראה חיצונית מחוץ למיקומה

מושבים ,גלגל הגה ומראות

אם מראה חיצונית נדחפה מחוץ למיקומה ,פעל
באופן הבא:
¿ לחץ לחיצות חוזרות על לחצן קיפול
המראה ,עד שתשמע את המראה
משתלבת במקומה )» עמוד .(147
בית המראה משולב שוב ואתה יכול לכוונון
כרגיל את המראות החיצוניות )» עמוד
.(147

נוגד סנוור אוטומטי
המראה הפנימית והמראה החיצונית בצד הנהג
עוברות למצב נוגד סינוור ,אם מתרחשים בו 
זמנית התנאים הבאים:
£

£

ההצתה מופעלת
אור מכלי רכב אחרים פוגע בחיישן המראה
הפנימית.

המראות אינן עוברות למצב נוגד סינוור ,אם שולב
הילוך נסיעה לאחור או כאשר התאורה הפנימית
דולקת.

לחצן זיכרון
לחצן כוונון
לחצן למראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי
לחצן למראה החיצונית בצד הנהג
M

באפשרותך לכוונן את המראה החיצונית בצד
הנוסע הקדמי כך שתראה את הגלגל האחורי
בצד הזה מיד לאחר שילוב של הילוך נסיעה
לאחור .ניתן לשמור את המצב הזה בזיכרון.
¿ סובב את המפתח למצב  2במנעול ההצתה
)» עמוד .(197
עבור המראה החיצונית
¿ לחץ על לחצן
בצד הנוסע הקדמי.
¿ שלב הילוך נסיעה לאחור.
המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי תנוע
למצב חניה שנקבע מראש.
¿ השתמש בלחצן הכוונון  ,לכוונון המראה
החיצונית למצב שיאפשר לך לראות את
הגלגל האחורי ואת שפת המדרכה.
מצב החניה יישמר בזיכרון.
אם אתה מעביר את בורר ההילוכים להילוך אחר,
המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי תחזור
למצב נהיגה.
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תפקודי זיכרון
שימוש בלחצן הזיכרון
השתמש בלחצן הכוונון כדי לקבע את המראה
החיצונית כך שתראה בה את הגלגל האחורי ואת
שפת המדרכה .אתה גם יכול לשמור בזיכרון את
מצב החניה באמצעות לחצן הזיכרון . M

תפקודי זיכרון
הערות בטיחות חשובות
אזהרה
אם אתה משתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג
בעת נהיגה ,הכוונון עלול לגרום לך לאבד שליטה
ברכב .קיימת סכנת תאונה.

¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
¿ תוך כדי שהמראה החיצונית בצד הנוסע
הקדמי פועלת ,השתמש בלחצן הכוונון
 ,לכוונון המראה החיצונית למצב
שיאפשר לך לראות את הגלגל האחורי ואת
שפת המדרכה.

השתמש בתפקוד הזיכרון בצד הנהג רק אם
הרכב נייח.

אזהרה
בעת שתפקוד הזיכרון מכוונן את המושבים ואת
גלגל ההגה ,אתה ונוסעי רכב אחרים  בייחוד ילדים
 עלולים להילכד .קיימת סכנה לפציעה.

ועל אחד
 ,בתוך  3שניות.

בעת שתפקוד הזיכרון מבצע כוונונים ,וודא שאף
אחד אינו בנתיב התנועה של המושב או גלגל
ההגה .אם מישהו נלכד ,שחרר מיד את לחצן
מיקום תפקוד הזיכרון .הליך הכוונון מופסק.

מצב החניה נשמר בזיכרון אם המראה
החיצונית אינה זזה.
¿ אם המראה החיצונית זזה ממקומה ,בצע
שוב את כל השלבים.

אזהרה

קריאה למצב חניה שמור בזיכרון

אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון הם עשויים
להילכד ,במיוחד אם הושארו ברכב ללא השגחה.
קיימת סכנת פציעות.

¿ סובב את המפתח למצב  2במתג
ההצתה )» עמוד .(197

בעת יציאה מהרכב ,נעל אותו וקח את המפתח
עמך .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

¿ כוונן את המראה החיצונית בצד הנוסע
הקדמי באמצעות הלחצן .
¿ שלב הילוך נסיעה לאחור.
המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי תנוע
למצב החניה השמור.
המראה החיצונית בצד הנוסע הקדמי נעה
בחזרה למצבה המקורי:
£

£

מיד לאחר שמהירות עולה על  15קמ“ש.
אם אתה לוחץ על לחצן
החיצונית בצד הנהג.

עבור המראה

שמירת הגדרות בזיכרון
באמצעות תפקוד זיכרון ניתן לשמור עד שלוש
הגדרות שונות ,לדוגמה ,עבור שלושה נהגים
שונים.
ההגדרות הבאות שמורות בזיכרון כהגדרה
נפרדת:
מיקום המושב ,משענת הגב ומשענת
הראש ומתאר המשענת באזור קשת הגב.
£

£
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מושבים ,גלגל הגה ומראות

¿ לחץ על לחצן הזיכרון
החצים בלחצן הכוונון

M
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מושב רב תכליתי :כריות הצד של משענת
הגב והמתאר של משענת הגב באזורי
קשת הגב והכתפיים.
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£

£

£

מושב רב תכליתי פעיל :כריות הצד של
משענת הגב של משענת הגב באזור
הכתפיים ,המתאר של משענת ורמת
תפעול דינמית.

תפקוד זיכרון במושב האחורי
הערות בטיחות חשובות

חימום מושבים :חלוקת אזורי החימום של
כרית המושב ומשענת הגב.

אזהרה
בעת שתפקוד הזיכרון מכוונן את המושבים ואת
גלגל ההגה ,אתה ונוסעי רכב אחרים  בייחוד ילדים
 עלולים להילכד .קיימת סכנה לפציעה.

בצד הנהג :מצב המראה החיצונית בצד
הנהג ובצד הנוסע הקדמי.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

בעת שתפקוד הזיכרון מבצע כוונונים ,ודא שאף
אחד אינו בנתיב התנועה של המושב או גלגל
ההגה .אם מישהו נלכד ,שחרר מיד את לחצן
שמירת המיקום .הליך הכוונון מופסק.

אזהרה
אם ילדים מפעילים את תפקוד הזיכרון הם עשויים
להילכד ,במיוחד אם הושארו ברכב ללא השגחה.
קיימת סכנת פציעות.
בעת יציאה מהרכב ,נעל אותו וקח את המפתח
עמך .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה.

¿ כוונן את המושב )» עמוד .(126
¿ בצד הנהג ,כוונן רק את גלגל ההגה
)» עמוד  ,(143והמראות החיצוניות בצד
הנהג )» עמוד .(147
¿ לחץ על לחצן הזיכרון  Mולחץ על לחצן
השמירה בזיכרון  2 ,1ו  3בתוך  3שניות.
ההגדרות נשמרות במצב שנבחר מראש.
יושמע צליל כאשר ההגדרה הושלמה.

הערות כלליות
ההגדרות של המושב האחורי ומושב הנוסע
הקדמי ניתנות לשמירה באמצעות תפקוד
זיכרון של תא הנוסעים האחורי.
£

£

קריאה להגדרה שמורה בזיכרון
¿ לחץ על לחצן השמירה בזיכרון המתאים ,1
 2ו  3עד שהמושב או המראה החיצונית
יגיעו למצב השמור בזיכרון.
תהליך ההגדרה יופסק מיד כשתשחרר את לחצן
השמירה בזיכרון .הגדרות מושב רב תכליתי או
תמיכת הגב ב 4כיוונים עדיין תתבצע.
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אינה דולקת,
אם נורית החיווי בלחצן
שמור את הגדרות המושב האחורי.
דולקת ,שמור
אם נורית החיווי בלחצן
את הגדרות מושב הנוסע הקדמי והגדרות
המושב האחורי .ההגדרות לוקחות בחשבון
הן את מושב הנוסע הקדמי והן את
המושב האחורי .תלוי בציוד מותקן ברכב,
שניים או שלושה תפקודי זיכרון ניתנים
לשמירה למושב הנוסע הקדמי ולמושב
האחורי.
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שמירת הגדרות

151

¿ כוונן את המושב האחורי בהתאם )» עמוד
.(127

הערות כלליות

או

באמצעות תפקוד הזיכרון מאחור ,אתה יכול
לשמור עד שלוש הגדרות שונות ,לדוגמה עבור
שלושה אנשים שונים.

¿ לבחיר ת מושב הנוסע הקד מי :לחץ
עד שנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
החיווי דולקת.

ההגדרות הבאות נשמרות כהגדרה מראש
לזיכרון:

מושב הנוסע הקדמי נבחר ,אם נורית החיווי
בלחצן דולקת.

מיקום המושב ,משענת הגב ומשענת
הראש.

¿ כוונן את מושב הנוסע הקדמי בהתאם )»

£

£

חימום מושב :חלוקת אזורי החימום של כרית
המושב ומשענת הגב אם נורית החיווי
בלחצן אינה דולקת.

¿ לחץ על לחצן הזיכרון  Mולחץ על לחצן
השמירה בזיכרון  2 ,1או  3בתוך  3שניות.
ההגדרות נשמרו במיקום הזיכרון שנבחר.
כלי רכב עם מושב אחורי נוטה

ההגדרות הבאות נשמרות לתפקוד זיכרון ,אם
נורית החיווי
בלחצן נדלקת:
£

מיקום הדום למושב הנוסע הקדמי ,אם קיים.

£

מיקום המסך ,אם קיים.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

£

מושב רב תכליתי :כריות הצד של משענת
הגב וכן מתאר משענת הגב באזורי קשת
הגב והכתפיים.

עמוד .(128

כלי רכב ללא מושב נוטה

¿ לבחירת המושב האחורי :לחץ לחיצות
עד שנורית החיווי אינה
חוזרות על לחצן
דולקת.
המושב האחורי נבחר ,אם נורית החיווי בלחצן
אינה דולקת.
¿ כוונן את המושב האחורי בהתאם )» עמוד
.(127
¿ לבחירת המושב האחורי :לחץ לחיצות
עד שנורית החיווי אינה
חוזרות על לחצן
דולקת.
המושב האחורי נבחר ,אם נורית החיווי בלחצן
אינה דולקת.
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או
¿ לבחיר ת מושב הנוסע הקד מי :לחץ
עד שנורית
לחיצות חוזרות על לחצן
החיווי דולקת.
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תפקודי זיכרון במושב האחורי
מושב הנוסע הקדמי נבחר ,אם נורית החיווי
בלחצן דולקת.
¿ כוונן את מושב הנוסע הקדמי בהתאם
)» עמוד .(128
¿ לחץ על לחצן הזיכרון  Mולחץ על לחצן
השמירה בזיכרון  2 ,1או  3בתוך  3שניות.
ההגדרות נשמרו במיקום הזיכרון שנבחר.
אתה לא יכול לשמור כל הגדרה על הלחצן
להגדרות של מושב נוטה.

מושבים ,גלגל הגה ומראות

תפקוד הזיכרון לאזור עבור מצב נהג בוס
ניתנים לכוונון רק שהתנאים למצב נהג בוס
מתמלאים )» עמוד .(132

קריאה להגדרות שמורות
כלי רכב ללא מושב נוטה
לחץ והחזק את לחצן המיקום השמור התואם
 2 ,1או  , 3עד שהמושב האחורי או מושב
הנוסע הקדמי עוברים למצב שנשמר.
תהליך כוונון המושב מופסק מיד לאחר שחרור
לחצן שמירת מיקום .הגדרות מושב רב תכליתי
או תמיכת הגב ב 4כיוונים עדיין תתבצענה.

כלי רכב עם מושב נוטה
לחץ והחזק את לחצן המיקום השמור התואם
 ,2 ,1עד שהמושב האחורי או מושב הנוסע
הקדמי עוברים למצב שנשמר.
תהליך כוונון המושב מופסק מיד לאחר שחרור
לחצן שמירת מיקום .הגדרות מושב רב תכליתי
או תמיכת הגב ב 4כיוונים עדיין תתבצענה.

17/06/14, 4:56 PM
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תאורה חיצונית
מידע שימושי
ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.
נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

תאורה חיצונית
הערות כלליות

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

מטעמי בטיחות ,חברת מרצדס בנץ ממליצה
להדליק אורות גם ביום .במדינות מסוימות
הדלקת הפנסים הראשיים משתנה בהתאם
לדרישות החוק ולמחויבויות אישיות.

כלי רכב עם מערכת תאורה חכמה
¿ לפני שאתה חוצה את הגבול ,קבע אור נמוך
סימטרי וכשאתה חוצה את הגבול שוב,
החזר את האורות למצב המקורי בעזרת
תפקוד Dipped-beam headlamps for driving
) on the right or leftאור נמוך בפנסים ראשיים
לנהיגה בצד ימין או שמאל( במחשב הדרך
)» עמוד .(318
אם מצב הפנסים הראשיים הוחלף למצב
סימטרי ,תפקודים ) motorway modeמצב כביש
מהיר( ו) extended range foglampsטווח פנסי
ערפל מורחב( אינם זמינים.

הגדרות התאורה החיצונית
אפשרויות הגדרה
ניתן להגדיר את התאורה החיצונית באמצעות:
מתג התאורה
המתג המשולב )» עמוד (156
מחשב הדרך )» עמוד (317

£
£

נהיגה בחו“ל
הערות כלליות
שנה לאור נמוך סימטרי בהקדם האפשרי לאחר
חציית הגבול ,כאשר אתה נוהג בחו“ל במדינות
שהתנועה בהן נעה בצד המנוגד של הכביש
לעומת המדינה שבה רכבך קיבל רישוי )למעט
כלי רכב עם פנסי לד סטטיים( .פעולה זו תמנע
את סינוור התנועה הבאה לקראתך .אור סימטרי
אינו מאיר אזור כה גדול של שולי הנתיב.

£

מתג תאורה
הפעלה

כלי רכב עם פנסי ראשיים  LEDסטטיים
אין צורך לשנות את הפנסים הראשיים שלך לאור
נמוך סימטרי בעת נסיעה במדינות שהתנועה
בהם היא בצד המנוגד לצד במדינה שרכבך קיבל
רישוי בה .דרישות החוק מתמלאות ללא שינוי
הפנסים הראשיים לאלומות אור נמוך סימטריות.

17/06/14, 5:00 PM

פנס חניה שמאלי
פנס חניה ימני
פנסי צד ,תאורת לוחית רישוי ולוח
מחוונים
מצב פנסים ראשיים אוטומטיים,
שמבוקר עלידי חיישן תאורה
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תאורה חיצונית
אור נמוך ואור גבוה בפנסים
הראשיים
פנס ערפל אחורי

£

אם אתה שומע צליל אזהרה כשאתה עומד
לצאת מהרכב ,ייתכן כי הפנסים עדיין דולקים.
¿ העבר את מתג התאורה למצב

.

התאורה החיצונית )מלבד פנסי צד  /פנסי חניה(
כבית אוטומטית אם אתה:
£
£

מוציא את המפתח ממתג ההצתה
פותח את דלת הנהג והמפתח נמצא במצב
 0במתג ההצתה.

מצב אוטומטי בפנסים ראשיים

מאפיין פנסים ראשיים אוטומטי הוא כלי עזר
בלבד .הנהג הוא האחראי על תאורת הרכב
בכל זמן נתון.
בעזרתה של תאורת היום ,נהגים אחרים יכולים
להבחין ברכבך ביתר קלות בשעות יום .יש
להפעיל את תפקוד תאורת היום במחשב הדרך
)» עמוד .(317
כאשר האור הנמוך בפנסים הראשיים מופעל,
נורית החיווי הירוקה
)אור
)פנסי צד( ו
נמוך בפנסים ראשיים( דולקות בלוח המחוונים.
הוא הגדרת תאורה מועדפת .הגדרות
מצב
תאורה נבחרות אוטומטית בהתאם לבהירות
האור החיצוני )יוצאים מן הכלל :ראות לקויה בגלל
תנאי מזג אוויר כגון ערפל ,שלג או רסס(:
המפתח נמצא במצב  1במתג ההצתה:
פנסי הצד מופעלים או מופסקים באופן
אוטומטי ,בהתאם לבהירות האור החיצוני.
£
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כשהמנוע פועל :אם הפעלת את תפקוד
תאורת יום במחשב הדרך ,תאורת היום או
פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים
נדלקים וכבים אוטומטית בהתאם לבהירות
האור החיצוני.

¿ כדי להפעיל מצב אוטומטי לפנסים
ראשיים :סובב את מתג התאורה למצב
.
אור נמוך בפנסים הראשיים
כשההצתה מופעלת ומתג התאורה במצב
,
פנסי הצד והאור הנמוך בפנסים הראשיים
נדלקים אפילו אם חיישן תאורה לא מבחין בחושך
חיצוני .למצב הנ“ל יתרונות במזג אוויר גשום או
ערפילי.
¿ להדלקת האור הנמוך בפנסים הראשיים:
סובב את מתג ההצתה למצב  2או התנע
את המנוע.
¿ סובב את מתג האורות למצב
נורית החיווי ירוקה
המחוונים.

.

תידלק בלוח

פנס ערפל אחורי
פנס ערפל אחורי מסייע לכלי הרכב הנוסעים
מאחוריך להבחין בך ביתר קלות בתנאי ערפל
כבד .נא ציית לחוקי מדינתך הנוגעים לשימוש
בפנס ערפל אחורי.
¿ להדלקת פנס ערפל אחורי :סובב את
מתג ההצתה למצב  ,2או התנע את
המנוע.
¿ סובב את מתג האורות למצב
.
¿ לחץ על לחצן

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

אזהרה
האור הנמוך
אם מתג תאורה נקבע למצב
בפנסים הראשיים לא ידלק באופן אוטומטי
במקרה של ערפל ,שלג או סיבות אחרות לראות
לקויה בשל תנאי מזג אוויר ,כגון רסס מים .קיימת
סכנת תאונה .לכן בתנאים כאלה ,סובב את מתג
התאורה למצב
.

155

או

.
תידלק בלוח

נורית החיווי הצהובה
המחוונים.
¿ לכיבוי פנס הערפל האחורי :לחץ על לחצן
.
נורית החיווי הצהובה
תיכבה בלוח
המחוונים.
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תאורה חיצונית
פנסי צד
אם המצבר התרוקן לחלוטין ,פנסי הצד ופנסי
החניה כבים אוטומטית כדי לאפשר את התנעת
המנוע .תמיד החנה את רכבך במקום בטוח ומואר
לפי תקנות החוק .הימנע משימוש ממושך )לכמה
 .אם אפשר ,הדלק פנס
שעות( בפנסי הצד
חניה ימני
.
או פנס חניה שמאלי

¿ להדלקה :סובב את מתג התאורה למצב
תידלק בלוח
 .נורית החיווי הירוקה
המחוונים.
פנסי חניה
הדלקה של פנסי החניה מבטיחה שהצד
המתאים של הרכב מואר.

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

¿ להדלקת פנסי חניה :המפתח לא במתג
ההצתה או במצב .0
)הצד
¿ סובב את מתג התאורה למצב
השמאלי של הרכב( או
)הצד הימני של
הרכב(.

מתג משולב
הפעלת פנסי איתות

¿ לאיתות קצר :לחץ על המתג המשולב
בקצרה לנקודת הלחץ בכיוון החץ או
פנסי האיתות המתאימים יהבהבו שלוש
פעמים.

.

¿ לאיתות  :דחוף את המתג המשולב מעבר
לנקודת הלחץ בכיוון החץ
או .
אור גבוה בפנסים הראשיים
¿ להדלקת האור הגבוה בפנסים הראשיים:
סובב את מתג ההצתה למצב  2או התנע
את המנוע.
¿ סובב את מתג האורות למצב

.

או

¿ לחץ על המתג המשולב מעבר לנקודת הלחץ
בכיוון חץ .
האור הגבוה בפנסים הראשיים
במצב
מופעל ,רק כאשר חשוך והמנוע פועל.
נדלקת בלוח
נורית החיווי הכחולה
המחוונים עם הדלקה של האור הגבוה
בפנסים הראשיים.
¿ לכיבוי האור הגבוה בפנסים הראשיים:
החזר את המתג המשולב למצבו הרגיל.
נורית החיווי הכחולה
כבית.

בלוח המחוונים

כלי רכב עם סייען אור גבוה מותאם :כאשר סייען
אור גבוה מותאם פעיל ,הוא מבקר את פעולת
הפנסים הראשיים )» עמוד .(158

אור גבוה בפנסים הראשיים
איתות ימינה
מהבהב פנסים ראשיים
איתות שמאלה.

אם סייען אור גבוה מותאם פעיל ,הוא שולט על
הפעלה והפסקת פעולה של אלומות אור גבוה
בפנסים הראשיים )» עמוד .(160

מהבהב פנסים ראשיים
¿ להפעלה :סובב את המפתח במתג
ההצתה למצב  1או  ,2או התנע את המנוע.
¿ משוך את המתג המשולב בכיוון החץ

17/06/14, 5:00 PM
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תאורה חיצונית
פנסי אזהרת חירום
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”תאורה פעילה“” ,תאורת פניות“” ,מצב כביש
מהיר“ ”וטווח פנסי ערפל מורחב“ .המערכת
פעילה רק בעת חשיכה.
אתה יכול להפעיל ולהפסיק את פעולת “מערכת
תאורה חכמה“ במחשב הדרך )» עמוד .(317
תפקוד תאורה פעילה

¿ לכיבוי פנסי אזהרת חירום :לחץ על לחצן
.
פנסי אזהרת חירום מופעלים באופן אוטומטי אם:
כרית אוויר מתנפחת.
הרכב מאט בזמן קצר מאוד ממהירות
העולה על  70קמ“ש לעצירה מלאה.

£
£

פנסי אזהרת חירום יפסיקו לפעול באופן אוטומטי
אם הרכב מגיע שוב למהירות העולה על 10
קמ“ש ,אם הופעלו באופן אוטומטי לאחר בלימת
חירום.

תפקוד התאורה הפעילה הוא מערכת המניעה
את הפנסים הראשיים בהתאם לתנועות ההיגוי
של הגלגלים הקדמיים .באופן זה ,אזורים
רלוונטיים נשארים מוארים בעת הנהיגה .מצב
זה מאפשר לך לזהות הולכי רגל ,רוכבי אופניים
ובעלי חיים.
פעיל :כאשר הפנסים הראשיים מופעלים.
תפקוד תאורת פניות

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

¿ להפעלת פנסי אזהרת חירום :לחץ על
לחצן .
כל פנסי האיתות מהבהבים .אם אתה
מפעיל כעת פנס איתות באמצעות המתג
המשולב ,רק פנסי האיתות בכיוון המתאים
של הרכב יהבהבו.

פנסי אזהרת חירום יפעלו גם אם מתג ההצתה
כבוי.

מערכת תאורה חכמה
הערות כלליות
מערכת תאורה חכמה היא מערכת המכווננת
את הפנסים הראשיים באופן אוטומטי בהתאם
לתנאי הנהיגה ומזג האוויר הקיימים .היא
מעניקה תפקודים מתקדמים לתאורה משופרת
של פני הדרך ,לדוגמה בהתאם למהירות הרכב
ומזג האוויר .המערכת כוללת את התפקודים:

17/06/14, 5:01 PM

תפקוד תאורת פניות משפר את תאורת הכביש
בזווית רחבה ,בכיוון הפנייה ומאפשר ראות טובה
יותר בעיקולים חדים ,לדוגמה .ניתן להפעיל את
תפקוד תאורת הפניות ,רק כאשר האור הנמוך
בפנסים הראשיים דולק.
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פעיל:
אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ 40
קמ“ש ומפעיל את האיתות או מסובב את
גלגל ההגה.
אם אתה נוהג במהירויות בין  40ל 70
קמ“ש ומסובב את גלגל ההגה.
לא פעיל :אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ
 40קמ“ש או מפסיק את האיתות או מיישר את
גלגל ההגה.
תאורת הפניות עשויה להישאר דולקת למשך
זמן קצר ,אך תיכבה באופן אוטומטי לאחר לא
יותר משלוש דקות.

פנסי ערפל בעלי טווח מורחב

£

£

מצב כביש מהיר

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

פנסי ערפל בעלי טווח מורחב מפחיתים את
הסנוור שהנהג חווה ומשפר את תאורת שולי
הדרך.
פעיל :אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ 70
קמ“ש ,ואתה מפעיל את פנס הערפל האחורי.
לא פעיל :אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ
 100קמ“ש או אם אתה מכבה את פנס הערפל
האחורי.

סייען אור גבוה מותאם
הערות כלליות
פעיל:
אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ110
קמ“ש ואינך מבצע פעולות היגוי גדולות
במשך  1000מטרים.
אם אתה נוהג במהירויות גבוהות מ130
קמ“ש.
לא פעיל :אם אתה נוהג במהירויות נמוכות מ
 80קמ“ש לאחר הפעלה.
£

£

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להחלפה
אוטומטית בין אור נמוך לאור גבוה בפנסים
הראשיים .המערכת תזהה כי כלי רכב עם פנסים

17/06/14, 5:01 PM

158

SA -153-168

תאורה חיצונית
דולקים מתקרבים מכיוון מנוגד או נוסעים לפניך
ולכן תעביר את הפנסים הראשיים מאור גבוה
לאור נמוך.
המערכת תתאים באופן אוטומטי את טווח האור
הנמוך למרחק מכלי רכב אחרים .מיד לאחר
שהמערכת לא תזהה כלי רכב אחרים ,היא
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים
הראשיים.
החיישן האופטי של המערכת ממוקם מאחורי
השמשה הקדמית ,סמוך ללוח הבקרה העילי.
הערות בטיחות חשובות

אזהרה

£

£

£

משתמשי כביש ללא תאורה ,לדוגמה הולכי
רגל
משתמשי כביש עם תאורה מועטה ,לדוגמה
רוכבי אופניים
משתמשי כביש שתאורתם אינה נראית באופן
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.

סייען אור גבוה מותאם בפנסים הראשיים אינו
מתחשב בתנאי דרך ,תנועה או מזג אוויר .הסייען
הוא כלי עזר בלבד .באחריותך להתאים את
תאורת הרכב לתנאי התאורה ,הראות ולתנועה
הנוכחיים.
זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:
£

£

ראות ירודה בגלל ערפל ,גשם כבד או שלג
לכלוך על חיישנים או חסימתם מסיבה
אחרת.
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הפעלה/הפסקה של סייען אור גבוה מותאם

אור גבוה בפנסים הראשיים
איתות ימינה
מהבהב פנסים ראשיים
איתות שמאלה.
¿ להפעלה :סובב את מתג התאורה למצב
.
¿ לחץ על המתג המשולב מעבר לנקודת הלחץ
בכיוון החץ .
נורית החיווי
תידלק בתצוגה הרב
תכליתית ,כאשר החיישן האופטי מפעיל את
האור הנמוך בפנסים הראשיים כשיורדת
החשיכה.
אם אתה נוהג במהירות מעל  25קמ“ש:
טווח הפנסים הראשיים נק בע באופן
אוטומטי ,בהתאם למר חק בין הר כב
למשתמשי כביש אחרים.
אם אתה נוהג במהירויות מעל  30קמ“ש,
ואין משתמשי כביש אחרים:
האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל באופן
אוטומטי .נורית החיווי
נדלקת בלוח
המחוונים.
אם אתה נוהג במהירות מתחת ל 25
קמ“ש או זוהו משתמשי כביש אחרים או אם
ישנה תאורה מספקת של הכביש:
האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה באופן
אוטומטי .נורית החיווי
כבית בלוח
המחוונים .נורית החיווי
בתצוגה הרב
תכליתית נשארת דלוקה.
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סייען אור גבוה מותאם עלול לא לזהות את
משתמשי הכביש הבאים:
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תאורה חיצונית
¿ לכיבוי :החזר את המתג המשולב למצבו
הרגיל.
נורית החיווי
כבית.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה

בתצוגה הרב תכליתית

המערכת עלולה לא לזהות את משתמשי הכביש
הבאים:
£

סייען אור גבוה מותאם פלוס
£

הערות כלליות
£

משתמשי כביש ללא תאורה ,לדוגמה הולכי
רגל
משתמשי כביש עם תאורה מועטה ,לדוגמה
רוכבי אופניים
משתמשי כביש שתאורתם אינה נראית באופן
ברור ,לדוגמה אם הם מאחורי מעקה בטיחות.

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

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.

סייען אור גבוה מותאם פלוס בפנסים הראשיים
אינו מתחשב בתנאי דרך ,תנועה או מזג אוויר.
הסייען הוא כלי עזר בלבד .באחריותך להתאים
את תאורת הרכב לתנאי התאורה ,הראות
ולתנועה הנוכחיים.
באמצעות סייען אור גבוה מותאם פלוס ,תוכל
לעבור בפנסים הראשיים ,בין אלומות אור נמוך
לאלומות אור גבוה חלקי ולאלומות אור גבוה.
אלומות אור גבוה חלקי הוא אופן תאורה שבו
אלומות אור גבוה מכוונות מעבר למשתמשי
דרך אחרים .הדבר מונע סנוור .אם לדוגמה יש
רכב לפניך אלומות האור הגבוה יאירו מימין
ומשמאל לו והרכב לפניך יואר באלומות אור
נמוך.

זיהוי עצמים מוגבל במיוחד בתנאים הבאים:
£

£

ראות ירודה בגלל ערפל ,גשם כבד או שלג
לכלוך על חיישנים או חסימתם מסיבה
אחרת.

המערכת תתאים באופן אוטומטי את טווח האור
הנמוך למרחק מכלי רכב אחרים .מיד לאחר
שהמערכת לא תזהה כלי רכב אחרים ,היא
תחדש את פעולת האור הגבוה בפנסים
הראשיים.

17/06/14, 5:01 PM

160

SA -153-168
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הפעלה/הפסקה של סייען אור גבוה מותאם
פלוס

161

אלומות אור גבוה חלקי בפנסים הראשיים
מופעלת אוטומטית .נורית החיווי
נדלקת בלוח המחוונים.
אם אתה נוהג במהירות הנמוכה מכ40
קמ“ש:
אלומות אור גבוה חלקי בפנסים הראשיים
כבית אוטומטית .אם לא מזוהים משתמשי
דרך אחרים ,אלומות אור גבוה נדלקות.
אם אתה נוהג במהירות מתחת ל 25
קמ“ש או זוהו משתמשי כביש אחרים או אם
ישנה תאורה מספקת של הכביש:

אור גבוה בפנסים הראשיים

איתות שמאלה.
¿ להפעלה :סובב את מתג התאורה למצב
.
¿ לחץ על המתג המשולב מעבר לנקודת הלחץ
בכיוון החץ .
נורית החיווי
תידלק בתצוגה הרב
תכליתית ,כאשר החיישן האופטי מפעיל את
האור הנמוך בפנסים הראשיים כשיורדת
החשיכה.
אם אתה נוהג במהירות מעל  25קמ“ש:
טווח הפנסים הראשיים נק בע באופן
אוטומטי ,בהתאם למר חק בין הר כב
למשתמשי כביש אחרים.
אם אתה נוהג במהירויות מעל  30קמ“ש,
ולא מזוהים משתמשי כביש אחרים:
האור הגבוה בפנסים הראשיים מופעל באופן
נדלקת בלוח
אוטומטי .נורית החיווי
המחוונים.
אם אתה נוהג במהירות של מעל ל45
קמ“ש ומשתמשי דרך אחרים מזוהים:
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¿ לכיבוי :החזר את המתג המשולב למצבו
הרגיל.
נורית החיווי
כבית.

בתצוגה הרב תכליתית

אדים בתוך הפנסים הראשיים
הפנסים הראשיים עשויים להתכסות באדים
בצידם הפנימי ,אם קיימת לחות גבוהה באוויר.
¿ הדלק את האורות והתחל בנסיעה.
רמת הלחות תופחת בהתאם לאורך הנסיעה
ולתנאי מזג האוויר )לחות וטמפרטורה(.

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

איתות ימינה
מהבהב פנסים ראשיים

האור הגבוה בפנסים הראשיים כבה באופן
אוטומטי .נורית החיווי
כבית בלוח
המחוונים .נורית החיווי
בתצוגה הרב
תכליתית נשארת דלוקה.

אם רמת הלחות אינה מופחתת:
¿ דאג לבדוק את הפנסים הראשיים במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.
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תאורה פנימית
תאורה פנימית
סקירה של תאורת פנים
לוח בקרה עילי קדמי

מנורת קריאה

ומנורת איפור נדלקות.

¿ לכיבוי :לחץ על לחצן

.

לחץ פעם אחת :מנורת האיפור כבית.
לחץ פעמיים :מנורת הקריאה

כבית.

¿ להפעלה בשני הצדדים :לחץ על לחצן
.
מנורת הקריאה
נדלקות.

ומנורת המראה

¿ לכיבוי :לחץ על לחצן
מנורת הקריאה

.

ומנורת המראה כבות.

בקרת תאורה פנימית

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

הדלקה/כיבוי מנורת הקריאה
השמאלית הקדמית.
הדלקה/כיבוי בקרת תאורת
פנים האוטומטית
הדלקה/כיבוי התאורה הפנימית
הקדמית
הדלקה/כיבוי התאורה
הפנימית מאחור
הדלקה/כיבוי מנורת הקריאה
הימנית הקדמית
לוח בקרה בידית האחיזה )תא נוסעים
אחורי(

¿ להפעלה של הצד התואם ברכב :לחץ
על לחצן .
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הערות חשובות
כדי למנוע את פריקת המצבר ,תפקודי התאורה
הפנימית מופסקים באופן אוטומטי לאחר זמן
מסוים ,מלבד כאשר המפתח נמצא במצב 2
במתג ההצתה.
ניתן להגדיר את צבע ובהירות התאורה בעזרת
 ») COMAND Onlineעמוד .(398
את בקרת התאורה הפנימית ניתן להפעיל מלוח
הבקרה העילי קדמי.
בקרה אוטומטית של תאורה פנימית
¿ להפעלה/כיבוי :לחץ על לחצן

.

בעת שבקרת התאורה הפנימית פועלת,
הלחצן מיושר עם לוח הבקרה העילי.
בקרת התאורה הפנימית מופעלת אוטומטית,
אם אתה:
 £מבטל את נעילת הרכב,
 £פותח דלת,
 £מוציא את המפתח ממנעול ההצתה
התאורה הפנימית דולקת לזמן קצר כאשר אתה
מוציא את המפתח ממנעול ההצתה .ניתן לכוונן
את הכיבוי המושהה בעזרת COMAND Online
)» עמוד .(401
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מגבי השמשה הקדמית
בקרה ידנית של התאורה הפנימית
¿ להדלקת/כיבוי התאורה הפנימית
הקדמית :קבע את המתג למצב

.

¿ להדלקת/כיבוי התאורה הפנימית
האחורית :לחץ על הלחצן
.
¿ להדלקת/כיבוי מנורות הקריאה :לחץ
על הלחצן
.

תאורת חירום בעת תאונה

אם יש צורך להפעיל את מגבי השמשה
הקדמית בתנאי מזג אוויר יבש ,הפעל אותם
תמיד עם שטיפה בנוזל שטיפה.
אם מגבי השמשה הקדמית משאירים סימני
מריחה על השמשה הקדמית לאחר שהרכב
נשטף במתקן אוטומטי לשטיפת כלי רכב ,הסיבה
יכולה להיות שעווה או שאריות מחומרים אחרים.
נקה את השמשה הקדמית בנוזל שטיפה לאחר
שטיפת הרכב במתקן אוטומטי.
כלי רכב עם חיישן גשם :אם השמשה הקדמית
מלוכלכת בתנאי מזג אוויר יבש ,מגבי השמשה
הקדמית עשויים להיות מופעלים בשוגג .מצב כזה,
עלול לגרום נזק ללהבי המגבים או לשרוט את
השמשה הקדמית.
מסיבה זו ,עליך תמיד לכבות את מגבי השמשה
הקדמית במזג אוויר יבש.

החלפת נורות
הפנסים הקדמיים והאחוריים ברכבך כוללים
מכלולי נורות  .LEDאל תחליף את הנורות
בעצמך .פנה למוסמך מוסמך שיש לו את הידע
המקצועי והכלים לביצוע עבודה זו.
לנורות ולפנסים יש תפקיד חשוב בבטיחות
הרכב .לכן אתה חייב לוודא שהם יתפקדו כראוי
כל הזמן .דאג לבדוק את הפנסים הראשיים באופן
סדיר.

מגבי השמשה הקדמית
הפעלת/כיבוי מגבי השמשה
הקדמית
אל תפעיל את מגבי השמשה הקדמית כאשר
השמשה הקדמית יבשה ,אחרת ,עלול להיגרם
נזק ללהבי המגבים .בנוסף ,לכלוך שהצטבר על
השמשה הקדמית עלול לשרוט את הזכוכית,
בעת ניגוב של שמשה יבשה.
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מגבי השמשה הקדמית כבויים.
ניגוב לסירוגין ,איטי )חיישן הגשם
נקבע לרגישות נמוכה(.

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

תאורת הפנים מופעלת אוטומטית אם הרכב
מעורב בתאונה.
¿ לכיבוי תאורת החירום בעת תאונה :לחץ
על לחצן פנסי אזהרת חירום.
או
¿ נעל את הרכב ולאחר מכן בטל את הנעילה
באמצעות המפתח.

163

ניגוב לסירוגין ,מהיר )חיישן הגשם
נקבע לרגישות גבוהה(.
ניגוב מתמשך ,איטי
ניגוב מתמשך ,מהיר
לניגוב השמשה
ניגוב בודד/
הקדמית עם נוזל שטיפה.
¿ הפעל את אספקת המתח באמצעות
לחצן  Start/Stopאו המפתח )» עמוד .(197
¿ סובב את המתג המשולב למצב המתאים.
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מגבי השמשה הקדמית
תדירות הניגוב הנכונה
או
במצבים
נקבעת באופן אוטומטי בהתאם לעוצמת הגשם.
במצב
 ,חיישן הגשם רגיש יותר מאשר
במצב
ולכן מגבי השמשה הקדמית יפעלו
בתדירות רבה יותר.
רכב עם  :MAGIC VISION CONTROLנוזל
השטיפה מותז דרך להבי המגב ובעת ניגוב עם
נוזל השטיפה יוצא ישירות
נוזל שטיפה
מהלהבים.

השמשה הקדמית לא תנוגב יותר כהלכה אם
להבי המגבים בלויים .מצב כזה עלול למנוע ממך
לשים לב לתנועה .מרצדס בנץ ממליצה על
החלפת המגבים פעמיים בשנה ,באביב ובסתיו.

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

החלפת להבי המגבים
הערות בטיחות חשובות

אזהרה

מקם תמיד את זרועות מגבי השמשה הקדמית
אנכית לפני קיפולם הרחק מהשמשה
הקדמית ,כדי למנוע נזק לשמשה הקדמית.

החלפת להבי מגבים )להבי מגבים רגילים(
הזזת להבי המגבים למצב אנכי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב .0
¿ קבע את המגבים למצב

.

¿ סובב את מתג ההצתה למצב .1
¿ מיד שזרועות המגב אנכיות למכסה
המנוע ,סובב את מתג ההצתה למצב .0
¿ הסר את המפתח.
¿ קפל את זרוע המגב הרחק מהשמשה
הקדמית.
הסרת להבי מגבים

אם להבי מגבי השמשה הקדמית מתחילים לנוע
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.
כדי למנוע נזק ללהבי מגבים של השמשה
הקדמית ,וודא שאתה נוגע רק בזרוע של מגב
השמשה הקדמית.
לעולם אל תפתח את מכסה המנוע ,אם זרוע
המגב קופלה הרחק מהשמשה הקדמית.

¿ לחץ על שני תפסי השחרור

לעולם אל תקפל בחזרה זרוע מגב ללא להב ,על
השמשה הקדמית  /החלון האחורי.

¿ קפל את להב המגב
הרחק מזרוע המגב

אחוז את זרוע המגב בחוזקה ,כאשר אתה מחליף
להב מגב .אם אתה משחרר את זרוע המגב ללא
להב והיא נופלת על השמשה הקדמית ,עלול
להיגרם נזק לשמשה הקדמית מכוח החבטה.

¿ הסר את להב המגב

.

בכיוון החץ
.
בכיוון החץ

.

חברת מרצדס בנץ ממליצה לך להחליף מגבי
שמשה קדמית במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

17/06/14, 5:01 PM
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מגבי השמשה הקדמית
התקנת להב המגבים

הסרת להבי המגבים

¿ מקם את להב המגב החדש
שהשקע
ישתלב בזיז

כך
.

מחובר נכון.

¿ קפל את זרוע המגב על השמשה
הקדמית.
החלפת להבי המגבים
(CONTROL

)MAGIC VISION

¿ הכנת להבי המגבים למצב הסרה:
החזק את זרוע המגב בחוזקה ביד אחת,
וביד השנייה סובב את להב המגב בכיוון
מעבר לנקודת ההתנגדות.
החץ,
תישמע נקישה כאשר להב המגב ישתלב
במצב הסרה.
¿ להסרת להב המגב :לחץ בחוזקה על
לחצן השחרור
ומשוך את להב המגב
כלפי מעלה .
התקנת להב המגבים

הזזת להבי המגבים למצב אנכי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב .0
¿ קבע את המגבים למצב

.

¿ סובב את מתג ההצתה למצב .1

תאורה ומגבי השמשה הקדמית

בכיוון החץ
¿ קפל את להב המגב
ישתלבו
לזרוע המגב ,עד שהמחזיקים
בתושבת .
¿ וודא שלהב המגב

165

¿ מיד שזרועות המגב אנכיות למכסה
המנוע ,סובב את מתג ההצתה למצב .0
¿ הסר את המפתח
¿ קפל את זרוע המגב הרחק מהשמשה
הקדמית עד שתרגיש שהיא השתלבה
במקומה.

לזרוע
¿ דחוף את להב המגב החדש
המגב עד שלשונית
תשתלב.
ממצב הסרה
¿ דחוף את להב המגב
בכיוון החץ
מעבר לנקודת ההתנגדות.
תישמע נקישה כאשר להב המגב ישתלב
במקומו ושוב ניתן להזיזו.

17/06/14, 5:01 PM
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מגבי השמשה הקדמית
¿ וודא שלהבי המגבים

מחוברים נכון.

¿ קפל את זרוע המגב על השמשה
הקדמית.

תאורה ומגבי השמשה הקדמית
17/06/14, 5:01 PM
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תקלות אפשריות במגבי השמשה הקדמית
סיבה אפשרית/תוצאות ¿ פיתרונות

תקלה
מגבי השמשה
הקדמית חסומים

ייתכן שעלים או שלג ,לדוגמה ,חוסמים את תנועת המגב על פני השמשה
הקדמית .פעולת מנוע המגבים מופסקת.
¿ כבה את המנוע באמצעות לחצן  Start/Stopופתח את דלת הנהג.
¿ הסר את הסיבה לחסימה.
¿ הפעל שוב את מגבי השמשה הקדמית.

מגבי השמשה
הקדמית אינם
פעילים

תקלה בפעולת מגבי השמשה הקדמית.
¿ בחר מהירות מגבים אחרת במתג המשולב.
¿ דאג לבדוק את מגבי השמשה הקדמית במוסך מוסמך.
¿ כבה את המנוע באמצעות לחצן  Start/Stopופתח את דלת הנהג.
¿ הסר את הסיבה לחסימה.
¿ הפעל שוב את מגבי השמשה הקדמית.

רק למערכת מגבים
רגילים :נוזל שטיפת
שמשה מהמתזים לא
מגיע למרכז השמשה
הקדמית.

המתזים אינם מכוונים נכון.
¿ דאג לכוונן את המתזים במוסך מוסמך.

17/06/14, 5:01 PM
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פעולת מנוע המגבים הופסקה.
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מגבי השמשה הקדמית

תאורה ומגבי השמשה הקדמית
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בקרת אקלים

סקירה של מערכת בקרת האקלים
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מידע שימושי
ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

סקירת מערכת מיזוג אוויר
הערות בטיחות חשובות
עיין בהגדרות המומלצות בעמודים הבאים.
אחרת ,החלונות עשויים להתכסות באדים.

בקרת אקלים

כדי למנוע את הצטברות האדים על החלונות:
£

£

£

£

הפסק את הפעולה של מערכת בקרת
האקלים לזמן קצר בלבד
הפעל את מצב מחזור האוויר לזמן קצר
בלבד
הפעל את תפקוד הקירור וייבוש האוויר
הפעל את תפקוד ההפשרה של השמשה
הקדמית בקצרה ,במקרה הצורך.

בקר ת אקלים אוטומטית ,מווסתת את
הטמפרטורה ואת לחות האוויר בתוך הרכב
ומסננת חומרים לא רצויים מהאוויר.
לכלי רכב עם מנוע בעירה פנימית תפקוד “קירור
עם ייבוש אוויר“ זמין רק כאשר המנוע פועל .בכלי
רכב היברידיים ,תפקוד “קירור עם ייבוש אוויר“
זמין גם באמצעות מדחס נוזל הקירור החשמלי
בעת שהמנוע אינו פועל .פעולה אופטימלית
מושגת רק אם חלונות הצד והגג סגורים.
ניתן להפעיל את תפקוד החום השיורי או להפסיק
את פעולתו רק לאחר כיבוי מתג ההצתה )»
עמוד .(183

אוורר את הרכב לזמן קצר במזג אוויר חם ,לדוגמה
באמצעות השימוש במאפיין פתיחת נוחות )»
עמוד  .(114באופן זה תזרז את תהליך הקירור,
והטמפרטורה הרצויה של פנים הרכב תושג מהר
יותר.
המסנן המשולב מסוגל לסנן את רוב חלקיקי
האבק ולסנן אבקנים באופן מלא .הוא גם מפחית
את הגזים המזהמים ואת עוצמת הריחות .מסנן
חסום מפחית את כמות האוויר המסופקת לתוך
הרכב .מסיבה זו ,עליך להקפיד תמיד על מרווח
הזמן להחלפת המסנן ,המפורט בחוברת השירות.
מאחר והמצב תלוי בתנאים הסביבתיים ,לדוגמה
זיהום אוויר כבד ,תדירות ההחלפה עשויה להיות
גבוהה יותר מזו המפורטת בחוברת השירות.
ייתכן שהמפוח יפעל באופן אוטומטי  60דקות
לאחר שהמפתח הוסר תלוי בגורמים מסוימים,
לדוגמה הטמפרטורה המרבית .אחר כך ,הרכב
מאוורר למשך  30דקות לייבוש מערכת בקרת
האקלים.

סקירה של מערכת בקרת האקלים
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לוח בקרה עבור בקרת אקלים אוטומטית

מפתח עניינים

כלי רכב עם חימום עזר

לוח בקרה אחורי )רק בכלי רכב עם בקרת אקלים בתא הנוסעים האחורי(
להגדרת טמפרטורה ,שמאל )» עמוד (178
להגדרת חלוקת אוויר ,שמאל )» עמוד (179
להגדרת מערכת בקרת האקלים למצב אוטומטי )» עמוד (176
להגדרת זרימת האוויר )» עמוד (179
לכיבוי/הפעלה של מערכת בקרת האקלים )» עמוד (173
לכיבוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי )» עמוד (183
להגדרת חלוקת האוויר ,ימין )» עמוד (179
להגדרת הטמפרטורה ,ימין )» עמוד (178

בקרת אקלים

לוח בקרה קדמי
להגדרת מערכת בקרת אקלים למצב אוטומטי ,שמאל )» עמוד (176
להגדרת הטמפרטורה ,שמאל )» עמוד (178
להגדרת זרימת האוויר ,שמאל )» עמוד (179
לכיבוי/הפעלה ידנית של מצב מיחזור אוויר )» עמוד (182
להפשרת השמשה הקדמית )» עמוד (180
לקריאה לתפריט בקרת אקלים )» עמוד (406
לכיבוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי )» עמוד (183
לכיבוי/הפעלה של חימום החלון האחורי )» עמוד (181
לכיבוי/הפעלה של חימום עזר )» עמוד (186
להגדרת זרימת האוויר ,ימין )» עמוד (179
להגדרת הטמפרטורה ,ימין )» עמוד (178
להגדרת מערכת בקרת האקלים למצב אוטומטי ,ימין )» עמוד (176
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עניינים לפי אב

כלי רכב ללא חימום עזר

בקרת אקלים

לוח בקרה קדמי
להגדרת מערכת בקרת האקלים למצב אוטומטי ,שמאל )» עמוד (176
להגדרת הטמפרטורה ,שמאל )» עמוד (178
להגדרת זרימת האוויר ,שמאל )» עמוד (179
לכיבוי/הפעלה ידנית של מצב מיחזור אוויר )» עמוד (182
להפשרת השמשה הקדמית )» עמוד (180
לקריאה לתפריט בקרת אקלים )» עמוד (406
לכיבוי/הפעלה של חימום החלון האחורי )» עמוד (181
לכיבוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי )» עמוד (183
להגדרת זרימת האוויר ,ימין )» עמוד (179
להגדרת הטמפרטורה ,ימין )» עמוד (178
להגדרת מערכת בקרת האקלים למצב אוטומטי ,ימין )» עמוד (176
לוח בקרה אחורי )רק בכלי רכב עם בקרת אקלים בתא הנוסעים האחורי(
להגדרת הטמפרטורה ,שמאל )» עמוד (178
להגדרת חלוקת האוויר ,שמאל )» עמוד (179
להגדרת מערכת בקרת האקלים למצב אוטומטי )» עמוד (176
להגדרת זרימת האוויר )» עמוד (179
לכיבוי/הפעלה של מערכת בקרת האקלים )» עמוד (173
לכיבוי/הפעלה של תפקוד חום שיורי )» עמוד (183
להגדרת חלוקת האוויר ,ימין )» עמוד (179
להגדרת הטמפרטורה ,ימין )» עמוד (178

הפעלת מערכת בקרת אקלים
מידע אודות השימוש בבקרת
האקלים
בקרת אקלים אוטומטית
להלן הערות והמלצות אודות השימוש
האופטימלי בבקרת אקלים
 £הפעל את מיזוג האוויר באמצעות מתג
נדלקת.
 .נוריות החיווי מעל מתג
 £קבע את הטמפרטורה ל.22° C
השתמש בתפקוד הסרת האדים רק לזמן
קצר ,עד שהשמשה הקדמית תתבהר שוב.
השתמש במצב מיחזור אוויר רק לזמן קצר,
לדוגמה אם קיימים ריחות לא נעימים
מחוץ לרכב ,או בנהיגה במנהרה .אחרת
החלונות יכוסו באדים עקב מחסור באוויר צח.
 £השתמש בתפקוד חום שיורי ,אם אתה רוצה
לחמם או לאוורר את פנים הרכב בעת שמתג
ההצתה כבוי .ניתן להפעיל/להפסיק את
פעולת תפקוד החום השיורי רק שמתג
ההצתה כבוי .תפקוד חום שיורי מופסק
כאשר מתג ההצתה מופעל.
אם אתה שולט על בקרת האקלים בתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה הקדמי,
שים לב לדברים הבאים:
 £אם אתה מגדיר את בקרת האקלים בתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
בתצוגת לוח
הקדמי ,מופיע הסמל
הבקרה האחורי.
 £אם מערכת בקרת האקלים בתא הנוסעים
האחורי מוגדרת באמצעות לוח הבקרה
הקדמי ,לא ניתן לכוונה באמצעות לוח
הבקרה האחורי .אם השליטה של בקרת
אקלים מלוח הבקרה הקדמי נעולה ,המתן
חמש דקות .לאחר מכן ,תוכל לשלוט על
בקרת האקלים מאחור באמצעות לוח
הבקרה האחורי.
 £לאחר בחירת הגדרות תא נוסעים אחורי,
בקרת האקלים הקדמית ניתנת לשליטה
באופן אוטומטי באמצעות COMAND
£

173

 Onlineלאחר חמש דקות.
לחלופין ,אתה יכול לבחור ”בטל תא
נוסעים אחורי“ בשורת התפקוד של מיזוג
אוויר במערכת .COMAND Online
תפקוד

מפתח עניינים

ECO start/stop

במהלך כיבוי המנוע האוטומטי ,מערכת בקרת
האקלים פועלת בעוצמה מופחתת .אם ברצונך
ליהנות מעוצמתה המלאה של המער כת,
ביכולתך להפסיק את פעולת התפקוד ECO
 start/stopבאמצעות לחיצה על לחצן ECO
)» עמוד .(203

£

כלי רכב היברידיים

הפעלת מערכת בקרת האקלים
הפעלה/כיבוי של בקרת האקלים
הערות כלליות
כאשר מופסקת פעולתה של מערכת בקרת
האקלים ,כניסת האוויר וחלוקת האוויר מופסקות
אף הן .החלונות עשויים להתכסות באדים .לכן,
הפסק את פעולת המערכת לזמן קצר בלבד.
הפעל את בקרת האקלים בעיקר באמצעות
לחצן
)» עמוד .(176
כיבוי/הפסקת פעולה של בקרת האקלים
הקדמית באמצעות לוח הבקרה
¿ סובב את המפתח למצב  2במנעול
ההצתה )» עמוד .(197
¿ להפעלה )כלי רכב עם חימום עזר( :לחץ
על מתג
מעלה או מטה.

בקרת אקלים

”קירור עם ייבוש אוויר“ זמין כאשר הרכב פועל
ונורית החיווי הירוקה או הצהובה READY
דולקת )» עמוד .(287
אם מנוע בעירה פנימית הודמם ,טמפרטורת
הפנים שנקבעה תישמר למשך זמן מה.
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
תפריט בקרת האקלים של
 Onlineנפתח.

COMAND

¿ להפעלה )כלי רכב ללא חימום עזר(:
לחץ על מתג
מעלה או מטה.

עניינים לפי אב

תפריט בקרת האקלים של
 Onlineנפתח.

COMAND

¿ הפעל את בקרת האקלים באמצעות
שורת הגדרות מיזוג האוויר של
 ») Onlineעמוד .(406

COMAND

¿ להפסקה )כלי רכב עם חימום עזר(:
לחץ על מתג
מעלה או מטה.
תפריט בקרת אקלים של
נפתח.

COMAND Online

¿ להפסקה )כלי רכב ללא חימום עזר(:
לחץ על מתג
מעלה או מטה.

בקרת אקלים

תפריט בקרת האקלים של
 Onlineנפתח.

COMAND

¿ הפסק את פעולת בקרת האקלים
באמצעות שורת הגדרות מיזוג אוויר של
 ») COMAND Onlineעמוד .(406
הפעלה/הפסקה של פעולת בקרת
האקלים האחורית באמצעות לוח הבקרה
עיין בהוראות על שליטה בבקרת האקלים של
תא הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי )» עמוד .(173
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להפעלה )כלי רכב עם חימום עזר( :לחץ
על מתג
מעלה או מטה.
תפריט בקרת האקלים של
 Onlineנפתח.

COMAND

¿ להפעלה )כלי רכב ללא חימום עזר(:
לחץ על מתג
מעלה או מטה.

תפריט בקרת אקלים של
נפתח.

COMAND Online

¿ בחר ) Rear Adjustmentכוונון אחורי(
מסרגל הגדרות מיזוג האוויר )» עמוד
.(407
אתה יכול לשלוט על בקרת האקלים בתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי או .COMAND Online
¿ הפעל את בקרת האקלים בתא הנוסעים
האחורי באמצעות סרגל הגדרות מיזוג
אוויר.
¿ לכיבוי )כלי רכב עם חימום עזר( :לחץ על
מתג
מעלה או מטה.
תפריט בקרת האקלים של COMAND
 Onlineנפתח.
¿ לכיבוי )כלי רכב ללא חימום עזר( :לחץ
על מתג
מעלה או מטה.
תפריט בקרת האקלים של COMAND
 Onlineנפתח.
¿ בחר ) Rear Adjustmentכוונון אחורי(
מסרגל הגדרות מיזוג האוויר )» עמוד
.(407
¿ כבה את בקרת האקלים בתא הנוסעים
האחורי באמצעות סרגל הגדרות מיזוג
אוויר.
הפעלה/הפסקה של פעולת בקרת
האקלים האחורית באמצעות לוח הבקרה
האחורי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להפעלה :לחץ על מתג
מטה )» עמוד .(171

מעלה או

הפעלת מערכת בקרת אקלים
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כבית .כל ההגדרות
¿ נורית החיווי במתג
מוצגות במלואן בתצוגה של תא הנוסעים
האחורי.
¿ לכיבוי :לחץ על מתג
)» עמוד .(171

מעלה או מטה

מפתח עניינים

נדלקת) OFF .כבוי(
נורית החיווי במתג
מוצג בתצוגה של תא הנוסעים האחורי.

הפעלת/כיבוי תפקוד קירור
עם ייבוש האוויר
הערות כלליות

בכלי רכב עם מנוע בעירה פנימית תפקוד “קירור
עם ייבוש האוויר“ זמין רק כאשר המנוע פועל.
בכלי רכב היברידיים ,תפקוד “קירור עם ייבוש
אוויר“ זמין באמצעות מדחס נוזל הקירור
החשמלי גם בעת שהמנוע אינו פועל .האוויר
בתוך הרכב מקורר והלחות מיובשת ,בהתאם
לטמפרטורה שנבחרה.
התעבות מים עשויה לנזול מתחת לרכב ,כאשר
מערכת הקירור פעילה .תופעה זו היא רגילה ואין
היא מציינת תקלה.
הפעלה/כיבוי עם תפקוד ”קירור עם ייבוש
האוויר“
אתה יכול להפעיל/לכבות את תפקוד ”קירור עם
ייבוש האוויר“ בשימוש COMAND Online
)» עמוד .(407

בקרת אקלים

אם אתה מכבה את תפקוד “קירור עם ייבוש
האוויר“ ,האוויר בתוך הרכב לא יקורר )במזג אוויר
חם( והלחות לא תופחת .החלונות עלולים
להתכסות באדים מהר מאוד .מצב זה עלול
לשבש את הראיה וכתוצאה מכך לגרום לתאונה.
לכן ,הפסק את פעולת ”קירור עם ייבוש אוויר“
לזמן קצר בלבד.
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
תקלות בתפקוד ”קירור עם ייבוש האוויר“
סיבה אפשרית/תוצאות ופתרונות

הבעיה
אינך יכול להפעיל את התפקוד קירור עם
ייבוש האוויר )» עמוד .(407

עניינים לפי אב

התפקוד קירור עם ייבוש האוויר הופסק עקב
תקלה.
¿ פנה למרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

קביעת בקרת אקלים למצב
אוטומטי
הערות כלליות

¿ למעבר להפעלה ידנית :לחץ על מתג
מעלה או מטה
או
¿ קבע את זרימת האוויר באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(408
או
¿ קבע את חלוקת האוויר באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(408

בקרת אקלים

במצב אוטומטי הטמפרטורה שנקבעת נשמרת
ברמה קבועה באופן אוטומטי .המערכת מווסתת
באופן אוטומטי את הטמפרטורה של האוויר
המסופק ,את זרימת האוויר ואת חלוקת האוויר.
מצב אוטומטי משיג פעולה אופטימלית ,גם אם
מופעל תפקוד ”קירור עם ייבוש האוויר“ .אם רצוי
ניתן להפסיק את פעולת הקירור עם ייבוש האוויר.
אם אתה מפסיק את פעולת התפקוד “קירור
עם ייבוש האוויר“ ,האוויר בתוך הרכב אינו מקורר
ואינו מיובש .החלונות עשויים להתכסות באדים
מהר יותר .לפיכך ,הפסק את פעולת התפקוד
“קירור עם ייבוש אוויר“ לזמן קצר בלבד.

במצב אוטומטי ,אם אתה מכוון את זרימת האוויר
או את חלוקת האוויר באופן ידני ,נורית החיווי על
מתג
כבית .עם זאת ,התפקוד שלא שונה
ידנית ממשיך להיות מבוקר אוטומטית .בעת
שמתגי התפקוד המכוונים ידנית מועברים שוב
למצב אוטומטי ,נורית החיווי במתג
נדלקת
שוב.

שליטה אוטומטית על בקרת אקלים
קדמית באמצעות לוח בקרה קדמי

שליטה אוטומטית על בקרת אקלים
אחורית באמצעות לוח בקרה קדמי

¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197

עיין בהערות על שליטה בבקרת האקלים לתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי )» עמוד .(173

¿ קבע את הטמפרטורה הרצויה בלחיצה על
ביחידה בקרה הקדמית.
מתג
¿ קבע את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(407
¿ להפעלה :לחץ על מתג
מטה.
נורית החיווי במתג
תידלק.

מעלה או

נורית החיווי במתג

תיכבה.

¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ כלי רכב עם חימום עזר :לחץ על מתג
מעלה או מטה.
תפריט בקרת אקלים של
 Onlineנפתח.

COMAND

הפעלת מערכת בקרת אקלים
¿ כלי רכב ללא חימום עזר :לחץ על מתג
מעלה או מטה.
תפריט בקרת אקלים של COMAND Online
נפתח.
¿ בחר ) Rear Adjustmentכוונון אחורי( מסרגל
הגדרות מיזוג אוויר )» עמוד .(407
אתה יכול לשלוט על בקרת האקלים בתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי או .COMAND Online
¿ הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
מתג
ביחידת הבקרה הקדמית.
או
¿ הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(407

¿ הפעל את המצב האוטומטי באמצעות סרגל
ההגדרות של מיזוג אוויר במערכת COMAND
 ») Onlineעמוד .(407
במתג הנדנד כבית.
נורית החיווי
בחר את הטמפרטורה ומצב אוטומטי מיד לאחר
מכן .אחרת ,יהיה עליך לבחור שוב את Rear
) Adjustmentכוונון אחורי( מסרגל הגדרות מיזוג
אוויר לפני הפעלה אוטומטית.

¿ למעבר להפעלה ידנית )כלי רכב עם
מעלה או
חימום עזר( :לחץ על מתג
מטה.
תפריט בקרת אקלים של COMAND Online

נפתח.
¿ למעבר להפעלה ידנית )כלי רכב ללא
חימום עזר( :לחץ על מתג
מעלה או
מטה.
תפריט בקרת אקלים של COMAND Online
נפתח.
¿ בחר ) Rear Adjustmentכוונון אחורי( מסרגל
הגדרות מיזוג אוויר )» עמוד .(407

¿ השתמש בסרגל ההגדרות של מיזוג האוויר
להפסקת מצב אוטומטי.
או
¿ הגדר את חלוקת האוויר באמצעות מתג
בלוח הבקרה האחורי )» עמוד
או
.(171
או
¿ הפעל את זרימת האוויר באמצעות מתג
בלוח הבקרה האחורי )» עמוד .(171
חיווי  AUTOבתצוגה האחורית כבה.
אם אתה מכוונן את זרימת האוויר וחלוקת האוויר
באופן ידני באמצעות  COMAND Onlineבעת
שמצב אוטומטי פועל ,חיווי  AUTOבלוח הבקרה
האחורי כבה עם זאת ,התפקוד שלא שונה ידנית
ממשיך להיות מבוקר אוטומטית .בעת שמתגי
התפקוד המכוונים ידנית מועברים שוב למצב
אוטומטי ,חיווי  AUTOמופיע שוב בתצוגה בתא
הנוסעים האחורי.
שליטה על בקרת האקלים האחורית באופן
ידני באמצעות לוח הבקרה האחורי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
מתגים
)» עמוד .(171
ו
¿ להפעלה :לחץ על מתג הנדנד
או מטה.
נורית החיווי של מתג
נדלקת.

מעלה

¿ להפסקת פעולה :לחץ על מתג הנדנד
מעלה או מטה )» עמוד .(171
נורית החיווי של מתג
כבית.
אם אתה מכוונן את זרימת האוויר וחלוקת האוויר
באופן ידני במצב אוטומטי ,חיווי  AUTOבלוח
הבקרה האחורי כבה .עם זאת ,התפקוד שלא
שונה ידנית ממשיך להיות מבוקר אוטומטית.
בעת שמתגי התפקוד המכוונים ידנית מועברים
שוב למצב אוטומטי ,חיווי  AUTOמופיע שוב
בתצוגה בתא הנוסעים האחורי.

מפתח עניינים

בקרת אקלים

¿ להפעלה :לחץ על מתג
הבקרה הקדמית מעלה או מטה.
או

ביחידת
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
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הגדרות מצב אקלים
במצב אוטומטי אתה יכול לבחור את הגדרות
זרימת האוויר הבאות לאזורי הנהג והנוסע
הקדמי:

עניינים לפי אב

במצב אוטומטי אתה יכול לבחור את מצבי
האקלים הבאים:
) FOCUSממוקד( זרימת אוויר חזקה שהיא
קצת יותר קרירה
) MEDIUMבינוני( זרימת אוויר בינונית ,הגדרה
סטנדרטית.

אתה יכול לקבוע את הטמפרטורה באופן נפרד
לאזורים הבאים בכלי רכב ללא בקרת אקלים
בתא הנוסעים האחורי:
אזור הרגליים השמאלי או הימני מקדימה
אזור הנהג והנוסע הקדמי

¿ להגדרה :הגדר את מצב אקלים באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(408

הגדרת טמפרטורה בצד הקדמי באמצעות
לוח הבקרה הקדמי

) DIFFUSEפיזור( זרימת אוויר חלשה שהיא
קצת יותר חמה ועם פחות
משב אוויר.

בקרת אקלים

הגדרת הטמפרטורה
הערות כלליות

£
£

¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להגברה/הנמכה :לחץ על מתג
מעלה או מטה.
או
¿ קבע את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(407
שנה את הגדרות הטמפרטורה במרווחים
קטנים .התחל ב.22 °C
הגדרת טמפרטורה בתא הנוסעים האחורי
באמצעות לוח הבקרה הקדמי

ניתן לקבוע טמפרטורה בנפרד עבור האזורים
הבאים בכלי רכב עם בקרת אקלים בתא
הנוסעים אחורי.
£

אזור הרגליים השמאלי או הימני מקדימה

£

אזור הנהג והנוסע הקדמי

£

תא הנוסעים האחורי ,שמאל וימין

עיין בהערות על שליטה בבקרת האקלים לתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי )» עמוד .(173
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ כלי רכב עם חימום עזר :לחץ על החלק
העליון או החלק התחתון של מתג
.
תפריט בקרת אקלים של
 Onlineנפתח.

COMAND

הפעלת מערכת בקרת אקלים
¿ כלי רכב ללא חימום עזר :לחץ על החלק
העליון או החלק התחתון של
.
תפריט בקרת האקלים של COMAND
 Onlineנפתח.
¿ בחר ) Rear Adjustmentכוונון אחורי( מסרגל
הגדרות מיזוג האוויר )» עמוד .(407
אתה יכול לשלוט על בקרת האקלים בתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי או .COMAND Online
¿ להגברה/הנמכה :לחץ על מתג
בלוח הבקרה הקדמי מעלה או מטה.
או
¿ הגד ר את הטמפרטור ה באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(407
שנה את הגדרות הטמפרטורה במרווחים
קטנים .התחל ב.22 °C

¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
)» עמוד .(171
ו
המתגים
שנה את הגדרות הטמפרטורה במרווחים
קטנים .התחל ב..22 °C
הגדרת הטמפרטורה באזור הרגליים
ניתן לשלוט בנפרד על הטמפרטורה באזור
הרגליים של הנהג ושל הנוסע הקדמי
באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד .(408

הגדרת חלוקת האוויר
הגדרת חלוקת האוויר
מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
ההפשרה.
מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
האוויר המרכזיים והצדדיים.

מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
האוויר באזור הרגליים.
מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
האוויר המרכזיים והצדדיים ,וכן דרך
פתחי האוויר באזור הרגליים.
מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
האוויר באזור הרגליים ,ודרך פתחי
ההפשרה.
מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
ההפשרה ,דרך פתחי האוויר המרכזיים
והצדדיים וכן דרך פתחי האוויר באזור
הרגליים.
מכוון את זרימת האוויר דרך פתחי
האוויר המרכזיים והצדדיים ודרך פתחי
ההפשרה.
מכוון את זרימת האוויר לאוטומטית.

מפתח עניינים

הגדרת חלוקת האוויר בתא הנוסעים
הקדמי/האחורי באמצעות

COMAND

Online

חלוקת האוויר לצדדים שמאל וימין של תא
הנוסעים הקדמי והאחורי ניתנת לכוונון
באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד .(408
הגדרת חלוקת האוויר בתא הנוסעים
הקדמי/האחורי באמצעות לוח הבקרה
האחורי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
או
¿ לחץ לחיצות חוזרות על מתג
)» עמוד  ,(171עד שסמל חלוקת האוויר
הרצויה מופיע בתצוגה.

הגדרת זרימת האוויר
הגדרת זרימת האוויר בתא הנוסעים
הקדמי באמצעות לוח הבקרה הקדמי
באפשרותך לבחור קביעות שונות עבור זרימת
אוויר בצד הנהג ,בצד הנוסע הקדמי במושב
האחורי )רק בכלי רכב המצוידים במערכת
בקרת האקלים האחורית(.

בקרת אקלים

הגדרת הטמפרטורה בתא הנוסעים
האחורי באמצעות לוח הבקרה האחורי
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
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¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להגברה/הפחתה :לחץ על מתג
מעלה או מטה
או
¿ הגדר את זרימת האוויר באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(408

עניינים לפי אב

הגדרת זרימת האוויר בתא הנוסעים
האחורי באמצעות לוח הבקרה הקדמי
עיין הערות על שליטה בבקרת האקלים לתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי )» עמוד .(173
¿
¿

בקרת אקלים

¿

¿

¿

סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
כלי רכב עם חימום עזר :לחץ על החלק
העליון או החלק התחתון של מתג
.
תפריט בקרת אקלים של COMAND
 Onlineנפתח.
כלי רכב ללא חימום עזר :לחץ על החלק
.
העליון או החלק התחתון של מתג
תפריט בקרת אקלים של COMAND
 Onlineנפתח.
בחר ) Rear Adjustmentכוונון אחורי( מסרגל
הגדרות מיזוג האוויר )» עמוד .(407
אתה יכול לשלוט על בקרת האקלים בתא
הנוסעים האחורי באמצעות לוח הבקרה
הקדמי או .COMAND Online
להגברה/הפחתה :לחץ על החלק העליון
.
או החלק התחתון של מתג

או
¿ הגדר את זרימת האוויר באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(408
הגדרת זרימת האוויר בתא הנוסעים
האחורי באמצעות לוח הבקרה האחורי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להגברה/הפחתה :לחץ על מתג
מעלה או מטה )» עמוד .(171

הפסקה/הפעלה תפקוד סנכרון
ניתן להגדיר את בקרת האקלים לכל הרכב
באמצעות תפקוד סנכרון .הגדרות טמפרטורה,
חלוקת אוויר וזרימת האוויר בצד הנהג
מיושמות גם לצד הנוסע הקדמי ולתא
הנוסעים האחורי.
¿ להפעלה/הפסקה :הפעל הפסק את
תפקוד סנכרון באמצעות COMAND
 ») Onlineעמוד .(406
תפקוד הסנכרון מופסק אם:
£

משנים את ההגדרות לצד הנוסע הקדמי

£

משנים את ההגדרות לתא הנוסעים
האחורי

אם הגדרות טמפרטורה ,חלוקת אוויר וזרימת
האוויר בצד הנהג מיושמות לתא הנוסעים
האחורי הכיתוב “ ”Syncיופיע בתצוגה
האחורית.

הפשרת השמשה הקדמית
אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי להפשיר
את השמשה הקדמית או כדי להסיר אדים
מהצד הפנימי של השמשה הקדמית וחלונות
הצד.
הפסק את תפקוד ההפשר ה מיד כאשר
השמשה הקדמית שוב נקייה.
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להפעלה :לחץ על מתג
הקדמי מעלה או מטה.
נורית החיווי במתג

בלוח הבקרה
נדלקת.

מערכת בקרת האקלים מפעילה את
התפקודים הבאים:
£

זרימת אוויר גבוהה

£

טמפרטורה גבוהה

הפעלת מערכת בקרת אקלים
£

חלוקת אוויר לשמשה הקדמית ולחלונות
הקדמיים

£

מצב מיחזור אוויר מופסק

£

הפעלת חימום שמשה קדמית

מעלה מטה.
¿ לכיבוי :לחץ על מתג
נורית החיווי במתג
כבית .ההגדרות
הקודמות מופעלות שוב .מצב מיחזור אוויר
נשאר כבוי.
או
¿ לחץ על מתג
או
¿ כלי רכב עם חימום עזר :קרא לתפריט
בקרת אקלים של COMAND Online
.
באמצעות מתג
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אדים בצד החיצוני של החלונות
¿ הפעל את מגבי השמשה הקדמית.
¿ עבור למצב אוטומטי באמצעות מתג
.

מפתח עניינים

אם תנקה את החלונות בקביעות הם לא יתכסו
באדים במהירות רבה כל כך.

חימום החלון האחורי
הערות כלליות

.

הפשרת החלונות
אדים בצד הפנימי של החלונות
¿ הפעל את תפקוד ”הקירור ייבוש אוויר“
באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד
.(407
¿ הפעל מצב אוטומטי באמצעות מתג
.
¿ אם החלונות ממשיכים להתכסות באדים,
הפעל את תפקוד” :הפשרת שמשה“
באמצעות מתג
 .חימום השמשה
מופעל.
עליך לבחור בתפקוד הפשרה רק עד שתהייה
השמשה הקדמית נקייה מאדים.

אם המתח במצבר נמוך מדי ,ייתכן שחימום
החלון האחורי יופסק.
הפעלה/כיבוי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ לחץ על מתג
החיווי על המתג

מעלה או מטה .נורית
תדלק או תכבה.

בקרת אקלים

¿ כלי רכב ללא חימום עזר :קרא לתפריט
בקרת אקלים של COMAND Online
.
באמצעות מתג

חימום החלון האחורי צורך כמות רבה של חשמל.
לכן עליך להפסיק את החימום מיד לאחר שהחלון
מתנקה .חימום החלון האחורי מופסק באופן
אוטומטי לאחר כמה דקות.
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
תקלות אפשריות בחימום החלון האחורי

עניינים לפי אב

הבעיה

סיבה אפשרית/תוצאות ¿ פתרונות

חימום החלון האחורי נפסק בטרם
עת או אינו ניתן להפעלה.

המצבר אינו טעון מספיק.
¿ כבה צרכני חשמל אחרים ,לדוגמה מנורות
קריאה או תאורה פנימית או מחמם מושב.
כשהמצבר טעון מספיק ,ניתן להפעיל שוב את
חימום החלון האחורי.

הפעלה/כיבוי של מצב מחזור אוויר

מצב מחזור אוויר מופסק באופן אוטומטי:
לאחר כחמש דקות בטמפרטורה חיצונית
נמוכה מ 5 °Cבערך.
לאחר כחמש דקות אם הופסקה פעולת
תפקוד ”קירור וייבוש אוויר“.
לאחר כ  30דקות בטמפרטורה חיצונית
מעל  5 °Cבערך ,תפקוד ”קירור עם ייבוש
אוויר“ מופעל.

£

הערות כלליות

בקרת אקלים

אתה יכול להפסיק את זרם האוויר הטרי ,אם
חודרים ריחות לא נעימים לרכב מבחוץ .במצב
זה האוויר הקיים בתוך הרכב ימוחזר.
אם אתה מפעיל את מצב מחזור האוויר ,החלונות
עשויים להתכסות באדים מהר יותר ,במיוחד
בטמפרטורות נמוכות .לכן ,השתמש במצב
מחזור האוויר לזמן קצר בלבד כדי למנוע את
הצטברות האדים על החלונות.

£

פתיחת/סגירת נוחות באמצעות
לחצן מיחזור אוויר
אזהרה

הפעלה/כיבוי
¿ סובב את מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד
.(197
¿ להפעלה :לחץ על מתג
מטה.

מעלה או

במתג תידלק.
נורית החיווי
מצב מיחזור אוויר מופעל באופן אוטומטי
בטמפרטורות חיצוניות גבוהות.
כאשר מצב מיחזור אוויר מופעל באופן
בלחצן אינה
אוטומטי ,נורית החיווי
נדלקת .לאחר כ  30דקות פעולת מיחזור
האוויר נפסקת ואוויר טרי נכנס.
¿ לכיבוי :לחץ על מתג
נורית החיווי

£

מעלה או מטה.

במתג כבית.

כאשר תפקוד “סגירת נוחות“ מופעל ,חלקי גוף
עלולים להילכד באזור הסגירה של החלונות ושל
הגג הנפתח .קיימת סכנת פציעות.
עקוב אחר תהליך הסגירה המלא אם הפעלת את
התפקוד “סגירת נוחות“ .בעת הסגירה וודא שאזור
הסגירה של חלונות הצד ושל הגג הנפתח פנוי
לגמרי.

אזהרה
במהלך פתיחת נוחות עלולים חלקי גוף להימשך
אל האזור שבין חלון הצד למסגרת החלון או להילכד
שם.
קיימת סכנת פציעות.
בעת הפתיחה וודא שאף אחד לא נוגע בחלון הצד.
אם מישהו נלכד ,לחץ על המתג
מיד כדי
לסגור/לפתוח את חלון הצד .החלון נעצר .כדי
להמשיך את פעולת הסגירה ,משוך את המתג
.

הפעלת מערכת בקרת אקלים
¿ תפקוד סגירת נוחות )כלי רכב עם גג
נפתח פנורמי( :לחץ והחזק את לחצן
עד שהחלונות והגג הנפתח הפנורמי
יתחילו להיסגר באופן אוטומטי.

¿ פתיחת נוחות )לכלי רכב עם גג נפתח
פנורמי( :לחץ והחזק את לחצן
עד
שחלונות הצד והגג הנפתח הפנורמי יתחילו
להיפתח באופן אוטומטי.

תידלק .מצב

כבית .מצב

נורית החיווי מעל הלחצן
מיחזור אוויר פועל.

¿ תפקוד סגירת נוחות )כלי רכב ללא גג
נפתח פנורמי( :לחץ והחזק את לחצן
עד שהחלונות יתחילו להיסגר באופן
אוטומטי.
נורית החיווי מעל הלחצן
מיחזור אוויר פועל.

תידלק .מצב

אם תפתח את חלונות הצד ואת הגג
הנפתח הפנורמי המחליק באופן ידני לאחר
סגירה במאפיין נוחות ,הם יישארו במצב זה
כאשר תשתמש בפתיחת הנוחות.

¿ לפתיחה/סגירה של חלון הצד ,לחץ על
.
הלחצן
חלון הצד נעצר.
¿ כדי לפתוח את חלון הצד שוב ,לחץ שוב
על הלחצן
.
¿ לכלי רכב עם גג נפתח פנורמי בלבד:
כדי לפתוח/לסגור
לחץ על הלחצן
את הגג הנפתח הפנורמי.
הגג הנפתח הפנורמי הנפתח נעצר.
¿ כדי לפתוח את הגג הנפתח הפנורמי לחץ
שוב על הלחצן
.
עיין בהערות על תפקוד מניעת לכידה
אוטומטי עבור:
£

חלונות הצד )» עמוד (113

£

הגג הנפתח הפנורמי )» עמוד (118

מפתח עניינים

¿ פתיחת נוחות )לכלי רכב ללא גג נפתח
פנורמי( :לחץ והחזק את לחצן
עד
שחלונות הצד והגג יתחילו להיפתח באופן
אוטומטי.
נורית החיווי על הלחצן
מיחזור האוויר הופסק.

כבית .מצב

חימום שיורי ,הפעלה ונטרול
הערות כלליות
כלי רכב עם בקרת אקלים אחורית :לאחר
הדממת המנוע ניתן להשתמש בחום השיורי של
המנוע ,כדי לחמם או לאוורר את תא הנוסעים
והקדמי והאחורי במשך  15דקות נוספות .אם
תפקוד החום השיורי מוגדר עבור תא קדמי או
תא אחורי בלבד ,ניתן להשתמש בתפקוד זה
במשך  30דקות לערך.
כלי רכב ללא בקרת אקלים אחורית :לאחר
הדממת המנוע ניתן להשתמש בחום השיורי של
המנוע ,כדי לחמם או לאוורר את תא הנוסעים
והקדמי במשך  30דקות נוספות לערך.
משך החימום או האוורור תלוי בטמפרטורה
שנקבעה.

בקרת אקלים

אם חלקי גוף נמצאים במהלך סגירת הנוחות
באזור הסגירה ,בצע את הפעולות הבאות:

נורית החיווי על הלחצן
מיחזור האוויר הופסק.
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
לוח בקרה קדמי
¿ סובב את המפתח למצב  0במתג ההצתה
או הוצא אותו )» עמוד .(197

תיכבה .חיווי REST
נורית החיווי במתג
נעלם אוטומטית מהתצוגה בתא האחורי
לאחר  5דקות.

אם אתה לא מפעיל את תפקוד החום
השיורי ,חיווי  RESTנעלם אוטומטית
מהתצוגה האחורית לאחר  5דקות.

¿ הפעלה )כלי רכב עם חימום עזר( :לחץ
על מתג
למעלה או למטה.

עניינים לפי אב

תידלק.

נורית החיווי במתג

¿ הפעלה )כלי רכב ללא חימום עזר( :לחץ
על מתג
למעלה או למטה.
תידלק.

נורית החיווי במתג

תיכבה.

בקרת אקלים

¿ הפסקת פעולה )כלי רכב ללא חימום
עזר( :לחץ על מתג
למעלה או
למטה.
תיכבה.

נורית החיווי במתג

המאוורר יפעל במהירות נמוכה ללא קשר
להגדרות של זרימת האוויר.
אם תפעיל את תפקוד החום השיורי
בטמפרטורה גבוהה ,יופעל רק האוורור.
המאוורר יפעל במהירות בינונית.
לוח בקרה אחורי
¿ סובב את המפתח למצב  0במתג ההצתה
או הוצא אותו )» עמוד .(197
חיווי  RESTמופיע בתצוגת התא האחורי.
¿ הפעלה :לחץ על מתג
למטה )» עמוד .(171
נורית החיווי במתג

למעלה או

תידלק.

¿ הפסקת פעולה :לחץ על מתג
או למטה )» עמוד .(171

£

£

¿ הפסקת פעולה )כלי רכב עם חימום
עזר( :לחץ על מתג הנדנד
למעלה או
למטה.
נורית החיווי במתג

תפקוד החום השיורי מופסק באופן אוטומטי:

למעלה

לאחר כ 30דקות ,אם התפקוד מופעל
בתא קדמי או בתא אחורי
לאחר כ 15דקות ,אם התפקוד מופעל
בתא הקדמי ובתא האחורי

£

לאחר הפעלת ההצתה

£

לאחר נפילת מתח המצבר

£

לאחר הפעלת חימום העזר

מטהר אוויר
הפעלת מטהר אוויר

אזהרה
אם ילדים יפתחו את בקבוקון הבושם ,הם
עלולים לשתות אותו או שהוא עשוי לבוא
במגע עם עיניהם .קיימת סכנת פציעות .אל
תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב.
לאחר שתיית הבושם פנה ,היוועץ ברופא .אם
הבושם בא במגע עם עיניך או עורך ,שטוף
אזורים אלה ביסודיות במים נקיים .אם אתה
ממשיך לחוות קשיים ,פנה לקבלת טיפול
רפואי.

הפעלת מערכת בקרת אקלים

185

אם אינך משתמש בבשמי אוויר מקוריים
של מרצדס בנץ ,הקפד למלא אחר
הוראות הבטיחות של היצרן המודפסות על
גבי האריזה.

מפתח עניינים

אל תמלא מחדש את הבקבוקון שמולא
מראש והתרוקן .סלק את הבקבוקון
המשומש.

מכסה הבושם
בקבוקון הבושם
מטהר אוויר עוזר לשפר את הנוחות בנהיגה.
באמצעות  COMAND Onlineבאפשרותך:
£

£

להפעיל את מטהר האוויר או להפסיק את
פעולתו )» עמוד .(409
לבקר את עצמת הבישום )» עמוד .(409

£

מצב הפעלה של בקרת האקלים
האוטומטית

£

הטמפרטורה בתוך הרכב

£

עונת השנה

£

לחות

£

מצב פיזיולוגי של נוסעים כגון עייפות או
רעב

ניתן להפעיל את מטהר האוויר רק אם בקרת
האקלים האוטומטית מופעלת וכאשר תא
הכפפות סגור.
מטהר האוויר מסופק עם בקבוקון בושם
שמולא מראש .כמו כן ,באפשרותך לבחור
ממגוון הבקבוקונים או בקבוקון ריק שאותו
אתה ממלא בעצמך.

¿ החלק את הבקבוקון לתוך המחזיק
למקומו.
¿ כדי להוציא את בקבוקון הבושם :שלוף
את הבקבוקון.
¿ כדי למלא את בקבוקון הבושם :פתח
את מכסה ההברגה של הבקבוקון כדי
למלא אותו בבושם.
¿ מלא את הבקבוקון בבושם בנפח מרבי של
 15מ“ל
¿ הברג את המכסה על הבקבוקון.
מלא את הבקבוקון מחוץ לרכב בלבד ,ולא
 בושם נוזלי עשוי לטפטף על הריפוד
הפנימי וללכלך אותו.
תמיד מלא את הבקבוקונים הרבפעמיים
באותו בושם ,ולא  מטהר האוויר עשוי לא
להגיע לביצועים המרביים שלו.

בקרת אקלים

גורמים הבאים עשויים להשפיע על האופן
שבו מרגישים את עצמת הבישום:

¿ כדי להכניס את בקבוקון הבושם :פתח
את תא הכפפות )» עמוד .(659

186

הפעלת מערכת בקרת אקלים
בעיות עם מטהר האוויר
תקלה
פנים הרכב לא
מבושם ,אף על פי
שמטהר האוויר
מופעל.

עניינים לפי אב

סיבות/תוצאות אפשריות ¿ ופתרונות אפשריים
בקבוקון הבושם אינו מוכנס לתוך המחזיק עד הסוף.
¿ החלק את הבקבוקון לתוך המחזיק עד הסוף.
הבקבוקון מולא לא נכון.
תא הכפפות אינו סגור.
¿ וודא שדלת תא הכפפות נסגרת היטב ואין גורם החוסם את סגירת
הדלת.
¿ בקבוקונים שמולאו מראש :סלק את הבקבוקון הריק
השתמש בבקבוקון חדש.
¿ בקבוקונים רבפעמיים :מלא את הבקבוקון באותו בושם בנפח
עד  15מ“ל.
תקלה במטהר האוויר.
¿ בדוק את מטהר האוויר במרכז שירות מורשה מרצדס בנץ מטעם
כלמוביל בע“מ.

בקרת אקלים

יוניזציה
באפשרותך להשתמש בתפקוד “יוניזציה“ כדי
לטהר את האוויר בתוך הרכב וכדי ליהנות
מאקלים נוח יותר.
יוניזציית האוויר היא חסרת ריח ולא ניתן להרגיש
אותה ישירות בפנים הרכב.
באפשרותך להפעיל את התפקוד ולהפסיק את
פעולתו באמצעות  ») COMAND Onlineעמוד
.(409
ניתן להפעיל את התפקוד רק אם בקרת האקלים
האוטומטית הקדמית מופעלת .פתח האוורור
הצדדי בצד הנהג חייב להיות פתוח.

חימום עזר
הערות בטיחות חשובות

סכנה
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר
את הרכב כהלכה ,אדי פליטה רעילים כגון פחמן

חדחמצני עלולים לחדור לתוך הרכב .מצב זה
אפשרי בחללים סגורים או אם הרכב תקוע בשלג,
לדוגמה .קיימת סכנת פציעות קטלניות.
עליך להפסיק את פעולתו של חימום העזר בחללים
סגורים שאין בהם מערכת אוורור כגון חניונים
מקורים .אם הרכב תקוע בשלג ואתה חייב להפעיל
את חימום העזר ,שמור על האזור שמסביב לרכב
נקי משלג .כדי להכניס אוויר טרי לרכב ,פתח חלון
בצד המוסתר מהרוח.

אזהרה
אם מופעל חימום העזר ,חלקי רכב מסוימים
עשויים להתחמם במידה ניכרת )לדוגמה,
מערכת הפליטה( .חומרים דליקים )כגון עלים
יבשים ,עשב או ענפים( עלולים להתלקח במגע
עם החלקים החמים של מערכת הפליטה.
קיימת סכנת שריפות.
וודא ששום חומרים דליקים לא באים במגע עם
חלקי הרכב החמים במהלך פעולתו של חימום
העזר.

הפעלת מערכת בקרת אקלים
ספק הכוח של חימום  /אוורור העזר הוא מצבר
הרכב .אחרי שתי הפעלות של החימום או האוורור
של הרכב לכל היותר ,סע למרחק ארוך יותר.
הפעל את חימום העזר באופן סדיר :פעם אחת
בחודש למשך כ 10דקות.

חימום העזר מחמם את האוויר בתוך הרכב
לטמפרטורה שנקבעה .הפעולה לא משתמשת
בחום של המנוע הפועל .חימום העזר מופעל
ישירות באמצעות דלק הרכב .לכן ,מיכל הדלק
צריך להיות מלא במפלס הרזרבה לפחות כדי
להבטיח את פעולתו של חימום העזר.
חימום העזר/אוורור מותאם אוטומטית לשינויים
בטמפרטורה ובמזג האוויר .לכן ,המערכת יכולה
לעבור ממצב אוורור למצב חימום ולהיפך.

חימום העזר נכבה אוטומטית לאחר  30דקות.
ניתן לשנות זמן זה במוסך מוסמך.

ניתן להפעיל/לכבות את חימום/אוורור העזר:
£

באמצעות מתג כמתואר בעמוד זה.

£

באמצעות שלט רחוק )» עמוד .(188

ניתן להשתמש במחשב הד רך כדי להגדיר
שלושה זמני יציאה .את אחד מהם ניתן לבחור
מראש:
£

£

באמצעות שלט רחוק )» עמוד .(188
באמצעות מערכת
)» עמוד .(409

COMAND Online

הפעלה/כי בוי של חימום עזר/אוורור
באמצעות הקונסולה המרכזית
צבע נורית החיווי על הלחצן משתנה בהתאם
למצב הנבחר:
כחול

אוורור עזר הופעל

אדום

חימום עזר הופעל

צהוב

זמן יציאה נבחר מראש

אין באפשרותך להשתמש באוורור העזר כדי
לקרר את פנים הרכב לטמפרטורה נמוכה יותר
מהטמפרטורה החיצונית.
לפני הפעלה
¿ סובב את המפתח למצב  2במנעול ההצתה
)» עמוד .(197
¿ קבע טמפרטורה רצויה באמצעות מתג
בלוח בקרה עילי או בעזרת COMAND Online

)» עמוד .(407
אם לא תשנה את הטמפרטורה לפני הפעלה
של חימום העזר ,תיושם הטמפרטורה
האחרונה שהוגדרה.
ניתן להפעיל את חימום  /אוורור העזר גם כאשר
מערכת בקרת האקלים נמצאת במצב הפעלה
ידני .ניתן להשיג את הנוחות המר בית
כשהמערכת נמצאת במצב הפעלה אוטומטי.
קבע את הטמפרטורה ל .22 °C

מפתח עניינים

¿ להפעלה של חימום/אוורור עזר :לחץ
מעלה או מטה.
על לחצן
נורית החיווי האדומה או הכחולה במתג
נדלקת.
¿ כדי להגדיר את הטמפרטורה :הפעל
חימום  /אוורור עזר.
המערכת  COMAND Onlineמופעלת
למשך דקה אחת לערך.
¿ הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(407

בקרת אקלים

פעולתו של חימום העזר מופסקת עם הדממת
המנוע .פעולתו של אוורור העזר מופסקת עם
מתג ההצתה למצב  ») 2עמוד .(197
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הפעלת מערכת בקרת אקלים

188

בנוסף ,באפשרותך לשנות את
הטמפרטורה בכל עת באמצעות
 ,COMAND Onlineאם חימום/אוורור עזר
פעיל .כדי לעשות זאת קרא למערכת
 COMAND Onlineבאמצעות לחצן
בקונסולה המרכזית.

עניינים לפי אב

הפעלה/כיבוי של חימום עזר/אוורור

¿ כדי להפעיל את חימום/אוורור העזר :לחץ
למעלה או למטה.
על מתג הנדנד
נורית החיווי האדומה או הכחולה במתג
תיכבה.
הנדנד
הפעלה/כיבוי של חימום/אוורור עזר
באמצעות שלט רחוק

בקרת אקלים

הערות כלליות
רכבך מצויד בשלט רחוק אחד .באפשרותך
להשתמש בשני שלטים נוספים .למידע נוסף צור
קשר עם מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
לשלט רחוק טווח פעילות של עד כ 300מ’ .טווח
זה מצטמצם בעקבות:
מקור הפרעה של גלי רדיו
גופים גדולים ומוצקים הנמצאים בין השלט
לבין הרכב
השלט הרחוק נמצא במיקום לא טוב ביחס
לרכב
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
כמעט מרוקנת .החלף את הסוללה בשלט הרחוק
)» עמוד .(190

תצוגה
בדיקת מצב  /הגדרת זמן יציאה
כיבוי של חימום/אוורור העזר
הפעלה של חימום/אוורור העזר
בדיקת מצב  /הגדרת זמן יציאה
¿ הפעלה של חימום/אוורור עזר :לחץ על
הלחצן
.
 ONמופיע על צג השלט.
¿ כיבוי של חימום/אוורור העזר :לחץ על
הלחצן
.
 OFFמופיע על צג השלט.
בדיקת מצב של חימום/אוורור עזר
¿ לחץ על אחד הלחצנים

או

.

ההודעות הבאות עשויות להופיע על הצג:

צג

משמעות
חימום/אוורור העזר כבוי.
אוורור העזר פועל .המספר
על הצג מראה את הזמן
הנותר )בדקות( לפעולת
התפקוד.

הפעלת מערכת בקרת אקלים
צג

הפעלה של זמן היציאה המוגדר

משמעות.

או
¿ לחץ על אחד הלחצנים
ברציפות עד שזמן היציאה הרצוי מופיע
על הצג.

חימום העזר פועל .המספר
על הצג מראה את הזמן
הנותר )בדקות( לפעולת
התפקוד.

¿ לחץ על הלחצן
הסמל

זמן יציאה הופעל .זמן
היציאה מופיע על הצג.

¿ לחץ על הלחצן

לחיצה ממושכת על הלחצנים

¿ לחץ על הלחצן

מגבר חימום ,הפעלה והפסקת פעולה

כדי להגדיר
או

משנה את הזמן בקצב מהיר יותר.

¿ לחץ בו זמנית על הלחצנים
זמן היציאה החדש נשמר.

.

הודעת  OFFמופיעה על הצג.

בו זמנית.

ו

.

.

בשלב החימום מגבר החימום עזור למנוע להגיע
לטמפרטורת ההפעלה שלו מהר יותר .בכך
התפקוד עוזר לחמם את תא הנוסעים מהר יותר.
מגבר החימום מופעל אם הטמפרטור ה
החיצונית נמוכה והטמפרטורה של נוזל הקירור
מתחת ל .70 °Cכמו כן ,באפשרותך להפעיל
את מגבר החימום באופן ידני.

בקרת אקלים

¿ לחץ על הלחצנים
את זמן היציאה הרצוי.

או

.

זמן היציאה הראשון שהוגדר מופיע על הצג.

יהבהב על הצג של השלט הרחוק.
או

וזמן היציאה יופיעו על הצג.

הסטטוס של חימום העזר מופיע על הצג.

הגדרת זמן היציאה
¿ לחץ לחיצות חוזרות על הלחצנים
עד שהשעה שיש לשנותה מופיעה
או
על הצג.
הסמל

.

¿ לחץ על אחד הלחצנים

זמן היציאה הופעל .חימום
העזר פועל כעת .זמן
היציאה מופיע על הצג.

¿ לחץ על הלחצנים

מפתח עניינים

ביטול זמן היציאה המוגדר

זמן יציאה הופעל .אוורור
העזרפועל כעת .זמן היציאה
מופיע על הצג.

ו
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הפעלת מערכת בקרת אקלים
¿ התנע את המנוע.
¿ להפעלה :לחץ לחיצה קצרה על מתג
הנדנד .
נורית החיווי האדומה במתג

עניינים לפי אב

נדלקת.

¿ להפסקת פעולה :לחץ לחיצה קצרה על
מתג הנדנד .
נורית החיווי האדומה במתג

כבית.

מיכל הדלק חייב להיות מלא עד לרמת
העתודה לכל הפחות.
החלפת סוללה בשלט הרחוק

אזהרה
סוללות כוללות חומרים רעילים.

בקרת אקלים

בליעה של סוללות עשויה להוביל לבעיות רפואיות
חמורות .קיימת סכנת לפציעה קטלנית.
תמיד שמור על הסוללות הרחק מהישג ידם של
ילדים .אם מישהו בלע סוללה ,יש לפנות מיד
לקבלת טיפול רפואי.

הערה למען איכות הסביבה
סוללות כוללות מזהמים .סילוקן עם
האשפה הביתית אינו חוקי .יש לאסוף
אותן בנפרד ולסלק באופן אחראי
כלפי איכות הסביבה.
סלק סוללות באופן אחראי לסביבה.
קח סוללות מרוקנות למרכז שירות
מורשה של מרצד ס מטעם חב ’
כלמוביל בע“מ או לנקודת איסוף
לסוללות משומשות.

נדרשת סוללה מסוג .2CR11108 6V
¿ פתח את הזרועות הצדדיים של מכסה
הסוללה
החוצה.
ומשוך את המכסה
¿ הוצא את הסוללה הישנה

.

¿ הכנס את הסוללה החדשה .ראה את סימון
הקטבים על גב השלט הרחוק.
¿ החלק את מכסה הסוללה
השלט הרחוק.

בחזרה על

¿ השתמש בשלט הרחוק כדי לבדוק את
התפקודים של חימום העזר של הרכב.

הפעלת מערכת בקרת אקלים
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תקלות אפשריות במערכת חימום/אוורור העזר
הודעות צג

סיבה אפשרית/תוצאות ¿ פתרונות
מצבר הרכב אינו טעון מספיק או קיימת תקלה במערכת.

FAIL

מפתח עניינים

¿ טען את המצבר.
¿ נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום העזר באמצעות השלט הרחוק.
¿ בדוק את מערכת החימום במרכז שירות מורשה של מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
תקלה בהעברת השדר בין המשדר לבין הרכב
¿ שנה את מיקומך ביחס לרכב ,התקרב אליו במקרה הצורך.

FAIL

¿ נסה שוב להפעיל או לכבות את חימום העזר באמצעות השלט הרחוק.
אין מספיק דלק במיכל .לדוגמה ,אין דלק מעל מפלס הרזרבה.

FAIL

¿ מלא דלק בתחנת הדלק הקרובה.

קיימת תקלה בחימום העזר.
¿ בדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.

בקרת אקלים

¿ נסה שוב להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט הרחוק.

כוונון פתחי אוורור

192

הודעות צג

סיבה אפשרית/תוצאות ¿ פתרונות
חימום העזר אינו מופעל או מכבה את עצמו.
מפלס הדלק הוא מתחת למפלס העתודה.
¿ מלא דלק בתחנת הדלקה הקרובה.

עניינים לפי אב

¿ נסה פעם נוספת להפעיל את חימום העזר באמצעות השלט רחוק.
חימום העזר אינו מופעל או מכבה את עצמו.
יש תקלה בחימום העזר
¿ דאג לבדיקת חימום העזר במוסך מוסמך.

כוונון פתחי אוורור

כוונון פתחי אוורור מרכזיים

הערות בטיחות חשובות

בקרת אקלים

אזהרה
אוויר חם מאוד או אוויר קר מאוד עשוי לזרום
מפתחי האוויר .אוויר זה עלול לגרום כוויות חום או
כוויות קור לעור חשוף בקרבת פתחי האוורור.
קיימת סכנת פציעה.
הרחק חלקי גוף חשופים מפתחי האוורור .במידת
הצורך כוון את זרם האוויר למקום אחר בתא
הנוסעים.

פתח אוורור מרכזי ,קבוע
פתח אוורור מרכזי ,ימין

כדי להבטיח זרימה ישירה של אוויר טרי דרך פתחי
האוורור לתוך פנים הרכב ,שים לב להערות
הבאות:
 £שמור על פתח כניסת האוויר בין השמשה
הקדמית לבין מכסה תא המנוע פנוי
מחסימות כגון קרח ,שלג או עלים.
£

לעולם אל תכסה את פתחי האוורור או את
סורגי יציאת האוויר בפנים הרכב.

מכוונן פתח אוורור מרכזי ,ימין
מכוונן פתח אוורור מרכזי ,שמאל
פתח אוורור מרכזי ,שמאל
¿ לפתיחה/סגירה :לחץ על מכוונני פתחי
האוורור או .
המכווננים קופצים החוצה.
¿ סובב את מכוונני פתחי האוורור
נגד או בכיוון השעון.

או

¿ לכוונון זרם האוויר :החזק את פתח
האוורור האחורי
ברפפה
או
המרכזית והזז מעלה או מטה או לימין או
לשמאל.

.

כוונון פתחי אוורור
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כוונון פתחי האוורור הצדדיים

מפתח עניינים

מכוונן פתח אוורור.
פתח אוורור.

פתח אוורור להפשרת חלון צד
פתח אוורור צד
בקר פתח אוורור צד

¿ לפתיחה/סגירה :סובב את המכוונן
בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

¿ לפתיחה/סגירה :לחץ על מכוונני פתחי
האוורור או .

כוונון פתח אוורור בתא הנוסעים
האחורי

¿ סובב את מכוונני פתחי האוורור
נגד או בכיוון השעון.

או

.

כוונון פתחי אוורור האמצעים בתא
הנוסעים האחורי

¿ לכוונון זרם האוויר :החזק את פתח
האוורור הצד
ברפפה המרכזית והזז
מעלה או מטה או לימין או לשמאל.

כוונון פתחי אוורור בתא הכפפות
סגור את פתח האוורור של תא הכפפות,
כאשר מצב חימום מופעל .בטמפרטורה
חיצונית גבוהה ,פתח את פתח האוורור
והפעל את תפקוד “קירור עם ייבוש לחות
אוויר“ .אחרת עלול להיגרם נזק לפריטים
הרגישים לחום המאוחסנים בתא הכפפות.
בעת שמצב בקרת אקלים אוטומטית פועל ,ניתן
לאוורר את תא הכפפות ,למשל לקירור התכולה
שלו .השיעור של זרימת האוויר תלוי בזרימת
האוויר המוגדרת בהגדרות חלוקת אוויר.

פתח אוורור אחורי ,שמאל
פתח אוורור אחורי ,ימין
מכוונן פתח אוורור אחורי ,ימין
לוח בקרה אחורי
מכוונן פתח אוורור מרכזי ,שמאל

בקרת אקלים

המכווננים קופצים החוצה.
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כוונון פתחי אוורור
כלי רכב עם בקרת אקלים לתא הנוסעים
האחורי

כוונון פתחי אוורור צדדים בתא הנוסעים
האחורי

¿ לפתיחה סגירה :לחץ על מכוונני פתחי
האוורור
או

עניינים לפי אב

המכווננים קופצים החוצה.
¿ סובב את מכוונני פתחי האוורור
עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

או

¿ לכוונון זרם האוויר :החזק את פתח
ברפפה
או
האוורור האחורי
המרכזית והזז מעלה או מטה או לימין או
לשמאל.

¿ לפתיחה סגירה :סובב את מכוונן פתח
האוורור
לימין או לשמאל.

בקרת אקלים

¿ לכוונון זרם האוויר :החזק את פתח
ברפפה
או
האוורור האחורי
המרכזית והזז מעלה או מטה או לימין או
לשמאל.

כלי רכב ללא בקרת אקלים לתא הנוסעים האחורי

¿ לפתיחה סגירה :לחץ על מכוונן פתח
האוורור .
המכוונן קופץ החוצה.
¿ סובב את מכוונן פתח האוורור
השעון או נגד כיוון השעון.

עם כיוון

¿ לכוונון זרם האוויר :החזק את פתח
ברפפה
או
האוורור האחורי
המרכזית והזז מעלה או מטה או לימין או
לשמאל.
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נהיגה וחניה

נהיגה

196

עליך להקפיד על ההערות להרצה ,אם הוחלפו
המנוע או חלקים ממערכת ההנעה של הרכב.

מידע שימושי
ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
של מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

הערות להרצת המנוע
הערות בטיחות חשובות
לרפידות בלמים חדשות /רפידות בלמים ודיסקים
שהוחלפו יש ביצועי בלימה אופטימליים רק לאחר
כמה מאות קילומטרים .עד אז ניתן לפצות על
כך בהפעלת דוושת הבלמים בכוח רב יותר.

נהיגה וחניה

 1,500הק“מ הראשונים
אם אתה מטפל היטב במנוע מההתחלה ,אתה
תזכה לביצועים מעולים לאורך כל חיי השירות
של המנוע.
£

עליך לנהוג במהירויות נסיעה ומנוע משתנות
במשך  1,500ק“מ הראשונים.

£

הימנע מלהפעיל עומס יתר על הרכב,
לדוגמה נהיגה במצערת מלאה.

£

החלף הילוך בזמן ,לכל היותר כאשר מחוג
הסל“ד נמצא ב  2/3החוגה לפני האזור
האדום בתצוגת מד הסל“ד.

£

אל תוריד הילוך באופן ידני על מנת לבלום.

£

נסה להימנע מלחיצה על דוושת ההאצה
מעבר לנקודת התנגדות )קיקדאון(.

לאחר  1,500ק“מ הראשונים ניתן להגדיל
בהדרגה את מהירות הרכב והמנוע.

נהיגה
הערות בטיחות חשובות
אזהרה
חפצים באזור הרגליים של הנהג עשויים להגביל
את תנועת הדוושות או לחסום דוושה לחוצה.
חפצים אלה מסכנים את ההפעלה הבטוחה של
רכבך על הכביש ועשויים לגרום לתאונה.
וודא כי כל החפצים ברכב מאוחסנים כהלכה וכי
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.

אזהרה
הנעלה בלתי מתאימה עשויה להשפיע על
ההפעלה הנכונה של רכבך ,לדוגמה:
£

נעליים עם סוליות עבות

£

נעליים עם עקבים גבוהים

£

כפכפים

קיים סיכון לתאונה.
נעל נעליים מתאימות להפעלה נכונה של דוושות
ומנע סיכון לתאונות.

אזהרה
אם אתה מכבה את ההצתה בזמן נהיגה ,תפקודי
בטיחות הופכים לזמינים באופן חלקי או לבלתי
זמינים כלל .מצב זה עלול להשפיע ,לדוגמה ,על
היגוי כוח ועל תגבור בלימה .תצטרך להפעיל כוח

נהיגה
הצתה )אספקת זרם לכל הצורכים( ומצב
נהיגה.
התנעת המנוע.

רב יותר בהיגוי ובבלימה .כיבוי הצתה עשוי לגרום
לתאונות.
אל תכבה את מתג ההצתה בזמן נהיגה.

ניתן לסובב את המפתח במתג ההצתה גם אם
הוא אינו שייך לרכב .אולם ההצתה לא תופעל
ולא ניתן יהיה להתניע את המנוע.

אזהרה
אם בלם החניה לא משוחרר במלואו בזמן נהיגה
הוא עשוי:
£

להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה

£

לאבד את תפקוד האחיזה שלו.

בלם חניה לא משוחרר במלואו עשוי לגרום
לשריפה ולתאונה .שחרר את בלם החניה במלואו
לפני תחילת נסיעה.

מצבי מפתח
מפתח

לחצן כיבוי/הנעה
הערות כלליות
כל הרכב מצוידים בלחצן כיבוי/הנעה נשלף.
בדיקה מחזורית יוצרת תקשורת רדיו בין הרכב
לבין המפתח ,קובעת אם יש מפתח תקף ברכב.
הבדיקה מתבצעת בעת ההתנעה ,לדוגמה.
כדי להתניע את הרכב ללא מפתח:
£

£

£

יש להכניס את הלחצן כיבוי/הנעה לתוך מתג
ההצתה.
המפתח חייב להיות ברכב.
אסור שהרכב יהיה נעול עם המפתח שלט
רחוק או עם  ») KEYLESS-GOעמוד .(99

לחיצות חוזרות על הלחצן כיבוי/הנעה תואמות
למצבי מפתח שונים במתג ההצתה ,רק אם
אינך לוחץ על דוושת הבלמים.
אם אתה לוחץ על דוושת הבלמים ועל הלחצן
כיבוי/הנעה ,המנוע מותנע מיד.
אל תשמור את המפתח:
£

£

£

ביחד עם מכשירים אלקטרוניים כגון טלפון
נייד או מפתח אחר.
ביחד עם חפצים ממתכת כגון מטבעות או
סרט מתכתי.
בתוך חפצים מתכתיים כגון נרתיק מתכת.

אחסון מהסוג הנקוב עשוי לפגוע בתפקוד
המפתח.
להסרת המפתח.
אספקת זרם חשמלי לצרכנים מסוימים ,כגון
מגבי השמשה הקדמית.

מפתח עניינים

אל תחזיק את המפתח במחזיק כוסות מחומם
)» עמוד  ,(668ולא  לא יתגלה המפתח בעת
התנעת המנוע באמצעות הלחצן כיבוי/הנעה.

נהיגה וחניה

חמם מהר את המנוע .אל תשתמש בביצועי
מנוע מלאים ,לפני הגעה לטמפרטורת
עבודה.
העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב
נהיגה מתאים רק אם הרכב במצב נייח.
במידת האפשר ,הימנע מסחרור הגלגלים
המניעים בתחילת נסיעה על כביש חלק.
אחר ת אתה עלול לגרום נזק למער כת
ההנעה.
עיין בהוראות הבטיחות עבור כלי רכב
היברידיים )» עמוד .(54

197

נהיגה

198

אם אתה נועל את הרכב באמצעות השלט
הרחוק או באמצעות  ,KEYLESS-GOלאחר זמן
קצר:
£

עניינים לפי אב
£

לא יהיה באפשרותך להפעיל את ההצתה
באמצעות הלחצן כיבוי/הנעה.
לא יהיה באפשרותך להתניע את המנוע
עד לשחרור הרכב מנעילה.

אם תנעל את הרכב באמצעות לחצן הנעילה
המרכזית שבדלת הקדמית )» עמוד  ,(105אתה
יכול להתניע את המנוע באמצעות לחצן סע/עצר.

£

הפעלת ההצתה
¿ לחץ על לחצן כיבוי/הנעה
ההצתה מופעלת.

פעמיים.

אספקת החשמל מופסקת שוב במקרים
הבאים:
£

£

ניתן לדומם את המנוע במהלך נסיעה
באמצעות לחיצה ממושכת ) 3שניות( על
לחצן כיבוי/הנעה .תפקוד זה פועל בנפרד
מתפקוד  :ECO start/stopהתנעה והדממה
אוטומטית של המנוע.

לחצת פעמיים על לחצן כיבוי/הנעה
בעודו במצב זה.

דלת הנהג נפתחת
לחצת פעם אחת על לחצן כיבוי/הנעה
בעודו במצב זה.

הסרת הלחצן כיבוי/הנעה
באפשרותך להסיר את הלחצן כיבוי/הנעה

מצבי המפתח בלחצן כיבוי/הנעה
הפעלת אספקת החשמל

נהיגה וחניה

ולהתניע את הרכב באמצעות המפתח כרגיל.
¿ הוצא לחצן כיבוי/הנעה
.
טרם נלחץ ,מצב
¿ אם לחצן כיבוי/הנעה
מקביל למצב של מפתח מחוץ למתג
זה
ההצתה.
¿ לחיצה אחת על לחצן כיבוי/הנעה

.

מופעלת אספקת החשמל .כעת
באפשרותך להפעיל את מגבי השמשה
הקדמית ,לדוגמה.

£

אספקת החשמל מופסקת שוב במקרים
הבאים:
דלת הנהג נפתחת

ממתג ההצתה

לא חובה להסיר את הלחצן כיבוי/הנעה
ממתג ההצתה בעזבך את הרכב.
ניתן לעבור בין מצב הפעלה בלחצן כיבוי/
הנעה לבין השימוש במפתח רגיל ,רק אם
בורר ההילוכים נמצא במצב חניה .P
כאשר אתה מכניס לחצן כיבוי/הנעה
 ,המערכת זקוקה
לתוך מתג ההצתה
לשתי שניות לערך כדי לזהות את הלחצן.
לאחר זמן זה אתה יכול להשתמש בלחצן
כיבוי/הנעה .

נהיגה
התנעת המנוע
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
אם ילדים נשארים ללא השגחה ברכב ,הם
עלולים:
 £לפתוח דלתות ,וכך לסכן אנשים ומשתמשי
דרך אחרים.
£

לצאת מהרכב ולהימצא בנתיב תנועת כלי
רכב.

 £להפעיל את הציוד ברכב ולהילכד ,לדוגמה.
בנוסף ילדים עלולים לגרום לר כב לנוע אם,
לדוגמה הם:
£
£

£

משחררים את בלם החניה
מעבירים את בורר ההילוכים ממצב חניה
.P
מתניעים את המנוע

קיימת סכנה של תאונה ופציעה.

אזהרה
מנוע בעירה פולט גזים רעילים כגון פחמן חד
חמצני .שאיפת גזים אלה עלולה להוביל להרעלה.
קיימת סכנת פציעות קטלניות .לכן ,לעולם אל
תשאיר מנוע פועל בחללים סגורים ולא מאווררים
כהלכה.

אזהרה
חומרים דליקים ממקור סביבתי עלולים להידלק
אם הם באים במגע עם החלקים החמים של
מערכת פליטת המנוע .קיימת סכנת שריפה.
בצע בדיקות סדירות כדי לוודא שאין חומרים זרים
דליקים בתא המנוע או במערכת הפליטה.
אל תלחץ על דוושת ההאצה כאשר אתה מתניע
את המנוע.

הערות כלליות
כלי רכב עם מנוע בנזין :המנוע פועל
במהירות גבוהה יותר במהלך התנעה קרה,
כדי לאפשר לממיר הקטליטי להגיע מהר
לטמפרטורת הפעולה שלו .בעקבות זאת
רעש המנוע עשוי להשתנות.

מפתח עניינים

תיבת הילוכים אוטומטית
¿ העבר את ידית ההילוכים למצב  ») Pעמוד
.(206
תצוגת מצב תיבת ההילוכים בתצוגה הרב
תכליתית מציגה  ») Pעמוד .(207
אתה יכול להתניע את המנוע גם כאשר תיבת
ההילוכים נמצאת במצב .N

תהליך התנעה בעזרת המפתח
¿ להתנעת מנוע בנזין :סובב את המפתח
למצב  3במתג ההצתה )» עמוד ,(197
ושחרר אותו מיד כאשר המנוע פועל.
¿ להתנעת מנוע דיזל :סובב את המפתח
למצב  2במתג ההצתה )» עמוד .(197
נורית החיווי
של מצתי חימום הקדם
נדלקת בלוח המחוונים.
כבית ,סובב את
¿ כאשר נורית החיווי
המפתח למצב  ») 3עמוד  (197ושחרר
אותו מיד לאחר שהמנוע פועל.
אתה יכול להתניע את המנוע ללא מצתי חימום
קדם ,אם המנוע חם.
להתנעת המנוע בשימוש במפתח במקום עם
 ,KEYLESS-GOמשוך את לחצן Start/Stop
מחוץ למתג ההצתה.

התחלת התהליך באמצעות הלחצן כיבוי/
הנעה
באפשרותך להתניע את המנוע אם מפתח
תקף נמצא בתוך הרכב .בעזבך את הרכב
תמיד קח את המפתח עמך ,אפילו אם אתה
יוצא לזמן קצר בלבד.

נהיגה וחניה

בעת יציאה מהרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים וחיות ללא
השגחה ברכב .שמור את המפתחות מחוץ להישג
ידם של ילדים.

199

200

נהיגה
נא שים לב להערות בטיחות חשובות.
¿ לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה במצב
זה.
¿ כדי להתניע מנוע בנזין :לחץ פעם אחת על
הלחצן כיבוי/הנעה )» עמוד .(197
המנוע מותנע.
¿ כדי להתניע מנוע דיזל :לחץ פעם אחת על
הלחצן כיבוי/הנעה )» עמוד .(197
חימום קדם מופעל והמנוע מותנע.

עניינים לפי אב

ניתן להשתמש בלחצן כיבוי/הנעה כדי
להתניע את הרכב באופן ידני ללא הכנסת
המפתח למתג ההצתה .על המפתח להיות
ברכב ועל הלחצן כיבוי/הנעה להימצא בתוך
מתג ההצתה .מצב הפעלה זה להתנעת
המנוע פועל בנפרד מהתפקוד ECO start/
 stopלהתנעת מנוע אוטומטית.

הבלמים .רק אז נעילת החניה משתחררת.
אם דוושת הבלמים אינה נלחצת ,ניתן עדיין
להפעיל את ידית ההילוכים ),(Direct select
אך נועל החניה יישאר משולב.
הנעילה המרכזית מופעלת מיד עם תחילת
הנסיעה .כפתורי הנעילה בדלתות יורדים
למטה.
אתה יכול לפתוח את הדלתות מתוך הרכב
בכל זמן נתון.
אתה יכול גם לבטל את מאפיין הנעילה
האוטומטית )» עמוד .(106
העלאת הילוכים תתבצע במהירויות מנוע
גבוהות יותר ,לאחר התנעה קרה .מצב זה
מאפשר לממיר הקטליטי להגיע לטמפרטורת
הפעולה שלו מהר יותר.
התחלת נסיעה עם גרור

תחילת נסיעה
תיבת הילוכים אוטומטית

נהיגה וחניה

אזהרה
אם מהירות המנוע היא מעל למהירות הסרק
ואתה מעביר את תיבת ההילוכים למצב  Dאו ,R
הרכב יכול להתחיל לנוע בפתאומיות .קיימת
סכנת תאונה.
בעת העברה למצב  Dאו  ,Rלחץ תמיד בחוזקה
על דוושת הבלמים ואל תאיץ בוזמנית.

כדי לא להידרדר לאחור בעת התחלת נסיעה
בעלייה ,הפעל את בלם החניה החשמלי.

¿ לחץ את דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.
¿ העבר את תיבת ההילוכים למצב  Dאו .R
¿ שחרר את בלם החניה )» עמוד .(220
¿ שחרר את דוושת הבלמים.
¿ בזהירות לחץ על דוושת ההאצה.
בלם החניה החשמלי )» עמוד (220
ישוחרר באופן אוטומטי.

¿ לחץ על ידית והחזק אותה.
בלם החניה החשמלי ממשיך לפעול ומונע
מהרכב להידרדר לאחור.

נורית חיווי אדומה

בלוח המחוונים כבית.

ניתן להעביר את תיבת ההילוכים ממצב P
למצב הרצוי ,רק אם אתה לוחץ על דוושת

נורית החיווי האדומה
לדלוק.
¿ לחץ על דוושת ההאצה.
¿ ברגע שהרכב/הרכב ומשקל הנגרר מוחזק
בכוח ההינע של המנוע ,שחרר את ידית .
בלם החניה החשמלי משוחרר.
ממשיכה

נורית החיווי האדומה
המחוונים.

כבית בלוח

נהיגה
למידע נוסף אודות בלם החניה החשמלי,
ראה )» עמוד .(220
סייען זינוק בעלייה
סייען זינוק בעלייה מסייע לך כאשר אתה מתחיל
בנסיעה לפנים או לאחור במעלה מדרון .הוא
מחזיק את הרכב במקומו לאחר שאתה מסיר
את רגלך מדוושת הבלמים .מצב זה נותן לך
מספיק זמן להעביר את רגלך מדוושת הבלמים
לדוושת ההאצה וללחוץ עליה לפני שהרכב
מתחיל להידרדר לאחור.
רגלך מדוושת הבלמים.
¿ הסר את
אזהרה
לאחר זמן קצר סייען זינוק בעלייה מפסיק לבלום
את הרכב .הרכב עשוי להידרדר ולגרום לתאונות
או פציעות.
לכן ,העבר את רגלך במהירות מדוושת הבלמים
לדוושת ההאצה .לעולם אל תצא מרכב שמוחזק
על ידי סייען זינוק בעלייה.

בתנאים מסוימים.
המנוע מותנע באופן אוטומטי כאשר אתה
מתחיל לנוע שוב .לפיכך ,תפקוד ECO Start/stop
מסייע לך להפחית את תצרוכת הדלק ואת
פליטת המזהמים של רכבך.

אזהרה
אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהרכב,
המנוע מופעל שוב באופן אוטומטי .הרכב עשוי
להתחיל לנוע ולגרום לתאונות או לפציעות.
אם ברצונך לצאת מהרכב ,תמיד כבה את ההצתה
ואבטח אותו נגד הידרדרות.

הערות כלליות

ה תפקוד ECO Start/Stop

בסעיף זה מתואר
המותקן בכל כלי הר כב מל בד הר כבים
ההיברידיים .למידע על התפקוד בכלי רכב
היברידיים ,ראה )» עמוד .(290
התפקוד  ECO Start/Stopמפסיק את פעולת
המנוע באופן אוטומטי ,כאשר הרכב מפסיק לנוע

תצוגת  ECOכיבוי/הנעה
אם סמל
מופיע בירוק בתצוגה הרב
תכליתית ,התפקוד  ECO Start/Stopמכבה את
המנוע באופן אוטומטי כאשר הרכב מפסיק לנוע.
תפקוד  ECO Start/Stopמופעל בכל פעם
שהמנוע מותנע באמצעות המפתח או לחצן
כיבוי/הנעה.
אם תפקוד ECO Start/stopמופסק ידנית
)» עמוד  (203או אם תקלה גרמה לנטרול
אינו מוצג.
המערכת ,הסמל
תפקוד  ECO Start/Stopזמין רק בתוכנית נהיגה
.E

נהיגה וחניה

סייען זינוק בעלייה לא יתפקד אם:
 £אתה מתחיל בנסיעה על דרך מישורית או
בירידה.
 £תיבת ההילוכים נמצאת במצב .N
 £בלם החניה החשמלי מופעל.
 £קיימת תקלה ב ®.ESP

הקדמה

מפתח עניינים

הערות בטיחות חשובות

במצב זה הרכב מוחזק למשך כשנייה אחת.
¿ התחל בנסיעה.

תפקוד ECO Start / Stop
)כל כלי רכב מלבד היברידיים(
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נהיגה
הפסקת פעולת המנוע האוטומטית שוב
אפשרית.

הדממה אוטומטית של המנוע
אם הרכב נבלם עד לעצירה בעוד בורר
ההילוכים שלו במצב  Dאו  ,Nתפקוד ECO
 Start/Stopידומם אוטומטית את המנוע.

עניינים לפי אב

התפקוד ECO Start/Stopפעיל והסמל
מופיע בירוק על התצוגה הרבתכליתית ,אם:
 £נורית החיווי בלחצן  ECOדולקת באור ירוק
 £הטמפרטורה החיצונית נמצאת בטווח
המתאים למערכת.
 £המנוע נמצא בטמפרטורת עבודה תקינה.
 £הטמפרטורה שנקבעה עבור פנים הרכב
הושגה.
 £המצבר טעון במידה מספקת.
 £המערכת מגלה כי השמשה הקדמית אינה
מכוסה באדים ,כאשר מערכת מיזוג האוויר
מופעלת.
 £מכסה תא המנוע סגור.

נהיגה וחניה

 £דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות של הנהג
מהודקת.
אם לא כל התנאים לכיבוי מנוע אוטומטי
מתקיימים ,הסמל
יופיע בתצוגה בצהוב.
כל מערכות הרכב נותרות פעילות כאשר
המנוע כבה באופן אוטומטי.
אתה יכול להפעיל את מצב  HOLDכאשר
הרכב נייח ,אם פעולת המנוע הופסקה
באופן אוטומטי .במהלך שלב העצירה
האוטומטי אין צורך להפעיל את דוושת
הבלמים .כאשר תלחץ על דוושת ההאצה,
המנוע יתניע באופן אוטומטי והשפעת
הבלימה של תפקוד  HOLDמופסקת.
ניתן להפסיק את פעולת המנוע באופן
אוטומטי ארבע פעמים ברצף לכל היותר
)עצירה ראשונית ושלוש עצירות ברצף לאחר
מופיע בצהוב בתצוגה
מכן( .הסמל
הרבתכליתית לאחר שהמנוע הותנע באופן
אוטומטי בפעם הרביעית .כאשר הסמל
יופיע בירוק בתצוגה הרב תכליתית,

התנעת מנוע אוטומטית
הערות כלליות
המנוע מותנע באופן אוטומטי אם:
£

אתה מפסיק את פעולתו של תפקוד
כיבוי/הנעה באמצעות לחיצה על לחצן ה
.ECO

£

אתה עובר לתכנית נהיגה  Sאו .M

£

אתה משחרר את הבלמים בעוד שבורר
ההילוכים נמצא במצב  Dאו  ,Nותפקוד
 HOLDאינו פעיל.

£

אתה לוחץ על דוושת ההאצה.

£

אתה משלב הילוך נסיעה לאחור

£

אתה מוציא את בורר ההילוכים ממצב
חניה .P

£

אתה משחרר את חגורת הבטיחות שלך או
פותח את דלת הנהג.

£

הרכב מתחיל לנוע

£

מערכת הבלימה דורשת זאת

£

הטמפרטורה בתוך הרכב שונה מהטווח
שנקבע עבורה.

£

המערכת מבחינה בלחות על השמשה
הקדמית בעקבות ההפעלה של מיזוג
האוויר.

£

טעינת המצבר נמוכה מדי.

ECO

שילוב תיבת ההילוכים למצב  Pאינו מתניע
את המנוע.
מ R

אם אתה מעביר את תיבת ההילוכים
ל  ,Dתפקוד  ECO Start/Stopזמין שוב מיד
מופיע בירוק בתצוגה
לאחר שסמל
הרבתכליתית.

נהיגה
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כיבוי/הפעלת תפקוד  ECOכיבוי/הנעה

מפתח עניינים

¿ לכיבוי  :לחץ על
נורית החיווי
תכליתית כבים.

לחצן ECO

וסמל

.
בתצוגה הרב

אם נבחרה תכנית נהיגה  Sאו ,M
תפקוד  ECO Start/Stopתמיד מנוטרל.
¿ להפעלה :לחץ על

לחצן ECO

.

כבויה ,פעולת
אם נורית החיווי
תפקוד  ECOכיבוי/הנעה הופסקה באופן ידני
או כתוצאה מתקלה .פעולת המנוע לא
תופסק באופן אוטומטי במצב זה ,כאשר
הרכב יעצור.
אם תפעיל את התפקוד ECO Start/Stop
בעוד שתיבת ההילוכים נמצאת בתכנית
נהיגה  ,Sתכנית הנהיגה עוברת למצב E
באופן אוטומטי.

נהיגה וחניה

נדלקת .אם מולאו כל
נורית החיווי
התנאים לכיבוי מנוע אוטומטי )» עמוד
מוצג בירוק בתצוגה הרב
 ,(202סמל
תכליתית.
אם לא כל התנאים לכיבוי מנוע אוטומטי
יופיע
מולאו )» עמוד  ,(202סמל
בצהוב בתצוגה הרבתכליתית .במקרה זה,
תפקוד  ECO Start/Stopאינו זמין.
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נהיגה
פתרון תקלות מנוע
תקלה
המנוע אינו מתניע .ניתן
לשמוע את המתנע.

עניינים לפי אב

סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות
 £קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע.
 £קיימת תקלה באספקת הדלק.
¿ לפני שאתה מנסה להתניע את המנוע שוב ,סובב את המפתח
במתג ההצתה למצב  0או לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
התנעה/הדממה עד שכל נוריות החיווי בלוח המחוונים כבות.
¿ נסה להתניע את המנוע שוב )» עמוד  .(199הימנע מניסיונות
ארוכים ותכופים להתניע את המנוע ,כיוון שהמצבר עלול
להתרוקן.
אם המנוע לא מתניע לאחר מספר ניסיונות:
¿ פנה אל מוסך מוסמך ,לדוגמה מרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

מיכל הדלק ריק
המנוע אינו מתניע .ניתן
לשמוע את המתנע .נורית ¿ תדלק את הרכב.
האזהרה של מיכל הדלק
דולקת ותצוגת מד כמות
הדלק במיכל מוצגת.

נהיגה וחניה

המתח החשמלי ברכב נמוך מדי מפני שהמצבר חלש מדי או
מרוקן.
¿ התנע את המנוע בכבלי עזר להתנעה )» עמוד .(715
המנוע אינו מתניע .אינך
יכול לשמוע את המתנע.

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.

כלי רכב עם מנוע בנזין:
המנוע אינו פועל באופן
חלק ומזייף.

קיימת תקלה באלקטרוניקת המנוע או תקלה מכנית במערכת
ניהול מנוע.
¿ לחץ בעדינות על דוושת ההאצה.
אחרת ,דלק לא שרוף עלול להגיע לממיר הקטליטי ולגרום לו נזק.
¿ דאג לתקן מיד במוסך מוסמך לדוגמה מרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

תיבת הילוכים אוטומטית
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סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות

תקלה

תצוגת הטמפרטורה של
מפלס נוזל הקירור נמוך מדי .נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו
נוזל הקירור מראה
מקורר יותר במידה מספקת.
מעל  .120 °Cנורית
¿ עצור בהקדם האפשרי ואפשר למנוע ולנוזל הקירור להתקרר.
האזהרה של נוזל קירור
¿ בדוק את מפלס נוזל הקירור )» עמוד  .(691עיין בהערות
ה
אזהר
עשויה לדלוק וצליל
האזהרה כאשר אתה עושה זאת .הוסף נוזל קירור במידת
עשוי להישמע.
הצורך.

מפתח עניינים

אם מפלס נוזל הקירור תקין ,תיתכן תקלה במאוורר המצנן .נוזל
הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר במידה מספקת.
¿ אם טמפרטורת נוזל הקירור היא מתחת ל  ,120 °Cסע
למוסך המוסמך הקרוב ביותר ,לדוגמה מרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
¿ הימנע מהפעלת עומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה
זאת ,לדוגמה נהיגה בדרכים הרריות ונהיגה עם עצירות
ותחילות נסיעה מרובות.

תיבת הילוכים אוטומטית

סקירת מצבי תיבת ההילוכים

נהיגה וחניה

הערות בטיחות חשובות

ידית הילוכים

DIRECT SELECT

אזהרה
אם מהירות המנוע עולה על מהירות הסרק ואתה
משלב מצב  Dאו  ,Rהרכב עשוי להתחיל לנוע
בפתאומיות ולגרום לתאונה.
כשאתה משלב את בורר ההילוכים במצב  Dאו
 ,Rלחץ בחוזקה על דוושת הבלמים ואל תאיץ בו
בזמן.

אזהרה
תיבת ההילוכים האוטומטית משולבת להילוך סרק
 Nכאשר אתה מדומם את המנוע .הרכב עלול
להידרדר .קיימת סכנת תאונה.
לאחר הדממת המנוע ,תמיד שלב את מצב החניה
 .Pמנע את הידרדרותו של רכב חונה באמצעות
שילוב בלם החניה.

עיין ”בהערות הבטיחות לכלי רכב היברידיים“
)» עמוד .(54

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור
הילוך סרק
נהיגה
ידית ההילוכים
ימין של גלגל ההגה.

DIRECT SELECT

נמצאת בצד

ידית ההילוכים  DIRECT SELECTחוזרת
תמיד למיקומה המקורי .מצב תי בת
ההילוכים הנוכחי  N ,R ,Pאו  ,Dמופיע
בתצוגת של תיבת ההילוכים )» עמוד (207
בתצוגה הרבתכליתית.

תיבת הילוכים אוטומטית
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שילוב מצב חניה P

¿ אם תיבת ההילוכים משולבת במצב :P
לחץ על דוושת הבלם ודחוף את ידית ההילוכים
 DIRECT SELECTמעלה ,מעבר לנקודת
ההתנגדות הראשונה.

אם מהירות המנוע גבוהה מדי ,אל תעביר את
תיבת ההילוכים האוטומטית ממצב  Dל  ,Rמ
 Rל  ,Dאו ישירות ל  .Pאחרת עלול להיגרם
נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית.

עניינים לפי אב

תפקוד  ECOכיבוי/הנעה אינו זמין ,כאשר
משולב הילוך נסיעה לאחור.
למידע נוסף אודות תפקוד  ECOכיבוי/הנעה,
ראה )» עמוד .(201
העברה להילוך סרק N

אזהרה
אם ילדים נשארים ללא השגחה ברכב ,הם
עלולים:

נהיגה וחניה

מצב חניה עם נעילת חניה
הילוך נסיעה לאחור
הילוך סרק
נהיגה
¿ דחוף את ידית  DIRECT SELECTבכיוון החץ
.P
שילוב מצב ) Pחניה( באופן אוטומטי
תיבת ההילוכים האוטומטית מעבירה למצב P
באופן אוטומטי ,אם:
אתה מדומם את המנוע באמצעות המפתח
ומוציא אותו ממתג ההצתה.
אתה מדומם את המנוע באמצעות לחצן
כיבוי/הנעה ופותח את דלת הנהג.
אתה פותח את דלת הנהג בעוד שהרכב
נייח או נע במהירות נמוכה מאוד ,ובורר
ההילוכים נמצא במצב  Dאו .R
£

£

 £לפתוח דלתות ,וכך לסכן אנשים ומשתמשי
דרך אחרים.
 £לצאת מהרכב ולהימצא בנתיב תנועת כלי
רכב.
£

להפעיל את הציוד ברכב ולהילכד ,לדוגמה.

בנוסף ילדים עלולים לגרום לרכב לנוע אם,
לדוגמה הם:
£

משחררים את בלם החניה

£

מעבירים את בורר ההילוכים ממצב חניה .P

£

מתניעים את המנוע.

קיימת סכנה של תאונה ופציעה.
בעת יציאה מהרכב קח אתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים וחיות ללא
השגחה ברכב .שמור את המפתחות מחוץ להישג
ידם של ילדים.

£

שילוב הילוך נסיעה לאחור R
העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב R

רק כאשר הרכב נייח.

¿ אם תיבת ההילוכים משולבת במצב  Dאו
 :Nדחוף את ידית ההילוכים DIRECT
 SELECTמעלה או מטה ,מעבר לנקודת
ההתנגדות הראשונה.

¿ אם תיבת ההילוכים נמצאת במצב  Dאו :R
הזז את הידית  DIRECT SELECTלמעלה או
למטה עד לנקודת ההתנגדות הראשונה.
¿ אם תיבת ההילוכים נמצאת במצב  :Pלחץ
על דוושת הבלמים והזז את הידית
 DIRECT SELECTלמעלה או למטה עד
לנקודת ההתנגדות הראשונה.
לאחר הד ממת המנוע תי בת ההילוכים
האוטומטית משלבת אוטומטית את הילוך הסרק
 .Nאם על תיבת ההילוכים להישאר במצב סרק

תיבת הילוכים אוטומטית
 Nבעת שטיפת הרכב במתקן רחיצה אוטומטי
בעל מנגנון גרירה ,לדוגמה ,הקפד על המידע
הבא.
באמצעות המפתח:
וודא שמתג ההצתה פועל.
בעוד שהרכב נייח ,לחץ על דוושת הבלמים
והחזק אותה לחוצה.
שלב הילוך סרק .N
שחרר את דוושת הבלמים.
אם בלם החניה החשמלי משולב ,שחרר
אותו.
כבה את מתג ההצתה והשאר את המפתח
בתוך מתג ההצתה.
£
£
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תצוגת מצב תיבת ההילוכים
אם תצוגת המצב של תיבת ההילוכים בלוח
המחוונים אינה פועלת ,עליך לעצור
בבטחה בצד כדי לבדוק שהמצב הרצוי
משולב בתיבת ההילוכים .מומלץ לבחור
במצב  Dובתכנית נהיגה אוטומטית  Eאו .S

מפתח עניינים

£
£
£

£

באמצעות לחצן כיבוי/הנעה:
וודא שמתג ההצתה פועל.
בעוד שהרכב נייח ,לחץ על דוושת הבלמים
והחזק אותה לחוצה.
שלב מצב חניה .P
שחרר את דוושת הבלמים.
הוצא את הלחצן כיבוי/הנעה ממתג
ההצתה.
הכנס את המפתח לתוך מתג ההצתה.
הפעל את ההצתה.
לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.
שלב הילוך סרק .N
שחרר את דוושת הבלמים.
אם בלם החניה החשמלי משולב ,שחרר
אותו.
כבה את מתג ההצתה והשאר את
המפתח בתוך מתג ההצתה.

£
£

£
£
£

המצב הנוכחי של תיבת ההילוכים מוצג
בתצוגה הרבתכליתית.

£
£

£

החצים בתצוגה מראים כיצד להעביר את
הידית  DIRECT SELECTולאיזה מצב נהיגה
אתה מעביר אותה.

£
£

£

שילוב מצב נהיגה

D

¿ אם בורר ההילוכים נמצא במצב  Rאו :N
הזז את הידית  DIRECT SELECTלמטה
מעבר לנקודת ההתנגדות הראשונה.
¿ אם בורר ההילוכים נמצא במצב  :Pלחץ על
דוושת הבלמים והזז את הידית DIRECT
 SELECTלמטה מעבר לנקודת ההתנגדות
הראשונה.

מצבי תיבת ההילוכים
מצב חניה
מונע מהרכב לנוע לאחר עצירתו .אל
תעביר את תיבת ההילוכים למצב P
)»עמוד  ,(206אלא אם הוא עצר עצירה
מוחלטת.
תיבת ההילוכים האוטומטית משלבת
הילוך באופן אוטומטי ל   Pאם אתה:
 £מסיר את המפתח ממתג ההצתה.
 £מדומם את המנוע בעת שההילוכים
 Rאו  Dמשולבים ופותח את אחת
הדלתות הקדמיות.

נהיגה וחניה

£

מצב תיבת ההילוכים
הילוך
תכנית נהיגה
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תיבת הילוכים אוטומטית
הילוך נסיעה לאחור
העבר את תיבת ההילוכים למצב  Rרק
אם הרכב נייח.
הילוך סרק
אל תשלב להילוך  Nבעת נהיגה .הדבר
עלול לגרום נזק לתי בת ההילוכים
האוטומטית.

עניינים לפי אב

אם הופסקה פעולת המערכת ® ESPאו
חלה בה תקלה :העבר את תיבת ההילוכים
למצב  Nרק אם הרכב נמצא בסכנת
החלקה ,לדוגמה על כבישים מכוסים
בקרח.
אם אתה מדומם את המנוע באמצעות
המפתח או בלחצן  Start/Stopתיבת
ההילוכים האוטומטית עוברת למצב N
באופן אוטומטי.

£

£

מצערת פתוחה מעט :העלאות הילוכים
מוקדמות.
מצערת פתוחה יותר :העלאות הילוכים
מאוחרות.

קיקדאון
השתמש בקיקדאון עבור האצה מרבית:
¿ לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת
הלחץ.
תיבת ההילוכים תעביר להילוך נמוך יותר,
בהתאם למהירות המנוע.
¿ שחרר את הלחץ מדוושת ההאצה ,מיד
לאחר שהמהירות הרצויה הושגה.
תיבת ההילוכים האוטומטית תעלה שוב הילוך.
גרירת גרור

נהיגה וחניה

הידרדרות בהילוך סרק  Nעלולה
לגרום נזק לתיבת ההילוכים
האוטומטית.

¿ נהג באמצע טווח מהירויות המנוע בנסיעה
בעליות .

נהיגה
תיבת ההילוכים האוטומטית מעבירה
הילוכים באופן אוטומטי .כל ההילוכים
לפנים זמינים.

¿ בהתאם לשיפועים בעלייה או בירידה ,בחר
בהילוך  2או  ») 3עמוד  (209גם אם בקרת
שיוט ,דיסטרוניק פלוס או ספידטרוניק
הופעלו.

לחצן בחירת תוכנית
העברת הילוכים
תיבת ההילוכים האוטומטית מעבירה את
ההילוכים באופן אוטומטי ,כאשר תיבת ההילוכים
נמצאת במצב  .Dאופן העברת הילוכים נקבע
על ידי:
 £תוכנית הנהיגה  E/Sשנבחרה )» עמוד
(208
 £מצב דוושת ההאצה
 £מהירות הרכב

עצות לנהיגה
מצב דוושת ההאצה
סגנון נהיגתך משפיע על האופן שבו תיבת
ההילוכים האוטומטית מעבירה הילוכים:

¿ לחץ על לחצן בורר תוכנית
תוכנית נהיגה.
התוכנית שנבחרה תופיע בתצוגה הרב
תכליתית.

להחלפת

לחצן בורר התוכנית משפיע על:
תוכנית הנהיגה )» עמוד (209
ניהול מנוע

£
£

תיבת הילוכים אוטומטית
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת לתוכנית
נהיגה אוטומטית  Eבכל פעם שהמנוע
מותנע.
E

חיסכון

נהיגה נוחה וחסכונית

S

ספורט

סגנון נהיגה ספורטיבי

£

£

כמו כן ,באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה
הידנית  Mבעזרת ידיות להעברת הילוכים של גלגל
ההגה .בתכנית נהיגה ידנית  Mאתה יכול להעביר
הילוכים בעצמך בעזרת הידיות של גלגל ההגה.
למידע נוסף אודות “תוכנית נהיגה
אוטומטית“.

ידיות להעברת הילוכים בגלגל ההגה

209

בהילוכים לפנים ולאחור ,אלא אם דוושת
ההאצה נלחצת עד סופה.
רגישות מוגברת .מצב זה משפר את יציבות
הנהיגה לדוגמה ,על פני שטח חלקים.
העלאות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות
מוקדם יותר .התוצאה היא שהרכב נוסע
בסיבובי מנוע נמוכים יותר וסיכוי נמוך יותר
לסחרור גלגלים.

מפתח עניינים

תוכנית נהיגה  Sמתאפיינת בפרטים הבאים:
 £הגדרות מנוע ספורטיביות.
 £העברות ההילוכים האוטומטיות מתבצעות
מאוחר יותר.
 £כתוצאה מהעברות ההילוכים המאוחרות
יותר ,תצרוכת הדלק עשויה להיות גבוהה
יותר.
תוכנית נהיגה ידנית M

הערות כלליות
אתה יכול לבחור את תוכנית הנהיגה הידנית
באמצעות לחצן בחירת תוכנית ,ולהעביר הילוך
בעצמך באמצעות הידיות בגלגל ההגה .לשם כך,
תיבת ההילוכים חייבת להיות במצב .D
אתה יכול להפעיל את תוכנית נהיגה ידנית M
ואת תוכנית נהיגה אוטומטית  Eו .S
M

תוכנית נהיגה אוטומטית
תוכנית נהיגה אוטומטת  Eו

S

תוכנית נהיגה  Eמתאפיינת בפרטים הבאים:
 £הגדרות המנוע מכוונות לנהיגה נוחה.
 £תצרוכת דלק אופטימלית כתוצאה
מהעלאת הילוכים אוטומטית מוקדמת.
 £הרכב מתחיל בנסיעה בעדינות רבה יותר

¿ משוך את ידית העברת ההילוכים הימנית
או השמאלית בגלגל ההגה.
תוכנית נהיגה ידנית  Mמופעלת זמנית.
ההילוך הנבחר והאות  Mמופיעים בתצוגה
הרב תכליתית.
למידע נוסף על הפעלת התכנית הידנית
בדגמים היברידיים ,ראה )» עמוד (288

M

החלפת הילוכים
אם תמשוך את ידית העברת ההילוכים הימנית
או השמאלית בגלגל ההגה ,תיבת ההילוכים
האוטומטית תעבור לתוכנית נהיגה ידנית M
לפרק זמן מוגבל .תלוי איזו ידית נמשכה ,תיבת

נהיגה וחניה

באפשרותך להפעיל את תוכנית הנהיגה הידנית
 Mתוך כדי שימוש בתוכניות נהיגה אוטומטית E
או
או  Sבאמצעות הידיות להעברת הילוכים
של גלגל ההגה .בתכנית נהיגה ידנית  Mאתה
יכול להעביר הילוכים בעצמך בעזרת הידיות של
גלגל ההגה.

הפעלה
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .D

210

תיבת הילוכים אוטומטית
ההילוכים האוטומטית מיד תעביר להילוך הבא
למעלה או למטה ,אם הדבר אפשרי.
¿ להעלאת הילוך :משוך את ידית החלפת
ההילוכים הימנית בגלגל ההגה )» עמוד
 .(209תיבת ההילוכים האוטומטית תעלה
הילוך להילוך הבא.

עניינים לפי אב

אם מושגת מהירות המנוע המרבית בהילוך
המשולב כעת ואתה ממשיך להאיץ ,תיבת
ההילוכים האוטומטית תעלה הילוך כדי למנוע
נזק.

¿ להורדת הילוך :משוך את ידית החלפת
ההילוכים השמאלית בגלגל ההגה )»
עמוד  .(209תיבת ההילוכים האוטומטית
תוריד הילוך להילוך הבא.
אם מושגת מהירות המנוע המרבית בעת
הורדת הילוך ,תיבת ההילוכים האוטומטית לא
תוריד הילוך כדי למנוע נזק.
הורדת הילוכים אוטומטית קורית במהלך שיוט.

נהיגה וחניה

המלצת הילוך

המלצת הילוך עוזרת לך באימוץ סגנון נהיגה
חסכוני .המלצת ההילוך מוצגת בתצוגה הרב
תכליתית.
על פי המלצת
¿ שלב להילוך המומלץ
ההילוך
כאשר היא מוצגת בתצוגה
הרב תכליתית בלוח המחוונים.

הפסקת פעולה
אם הפעלת את תוכנית נהיגה ידנית  ,Mהיא
נשארת פעילה למשך זמן מסוים .בתנאים
מסוימים פרק הזמן המינימלי גדל ,לדוגמה
במקרה של האצה צדית ,במהלך מהירויות מנוע
גבוהות בנהיגה בעלייה תלולה.
אם תוכנית נהיגה ידנית הופסקה ,תיבת
ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכנית הנהיגה
האחרונה שנבחרה ,כלומר  Eאו .S
באפשרותך גם להפסיק בעצמך את תוכנית
נהיגה :M
¿ משוך את ידית העברת הילוכים הימנית
בגלגל ההגה והחזק אותה במקומה
)» עמוד .(209
או
¿ השתמש בידית ההילוכים DIRECT
 SELECTלהעברת מצב בתיבת ההילוכים.
או
¿ השתמש בלחצן בחירת תוכנית נהיגה
לשינוי תוכנית הנהיגה )» עמוד .(208
תוכנית הנהיגה הידנית  Mהופסקה .תיבת
ההילוכים האוטומטית תעביר לתוכנית
הנהיגה האחרונה שנבחרה ,לדוגמה  Eאו
.S

תדלוק
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תקלות בתיבת ההילוכים ופתרונן
תקלה

סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות

תיבת ההילוכים
מתקשה בהעברות
¿ בדוק את תיבת ההילוכים במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות
הילוכים.
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
תיבת ההילוכים מאבדת שמן.

יכולת ההאצה
מידרדרת.
תיבת ההילוכים
אינה מעבירה יותר
לכל ההילוכים.

מפתח עניינים

תיבת ההילוכים נמצאת במצב חירום.
ניתן להחליף להילוך שני או להילוך לנסיעה לאחור.
¿ עצור את הרכב.
¿ העבר את תיבת ההילוכים למצב .P
¿ דומם את המנוע.
¿ המתן לפחות  10שניות לפני התנעת המנוע מחדש.
¿ דאג לבדוק את תיבת ההילוכים מיד במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

תקלות בהפעלה ”היברידית“ )» עמוד .(292

הערות בטיחות חשובות

£

אזהרה
דלק הוא חומר דליק מאוד .טיפול לא נכון בדלק
עשוי להעלות את הסיכוי לשריפות והתפוצצויות.
עליך להרחיק מהדלק אש ,להבות חשופות ,גצים
וסיגריות דולקות .לפני תדלוק דומם את המנוע
וכבה את חימום העזר ,אם קיים.

אזהרה
דלק הוא חומר רעיל ומזיק לבריאות .קיימת סכנת
פציעה.
אל תבלע דלק או תאפשר לו לבוא במגע עם עור,
עיניים או בגדים .אל תשאף אדי דלק .שמור על
דלק הרחק מהישג ידם של ילדים.
אם אתה או אחרים באים במגע עם דלק ,בצע
מייד את הפעולות הבאות:
£

יש לשטוף מיד את האזורים הנגועים במים
וסבון.

£

אם בלעת דלק ,פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
אל תנסה להקיא.
החלף מיד כל בגד שבא במגע עם דלק.

אזהרה
חשמל סטטי עשוי ליצור ניצוץ ובכך להצית אדי
דלק .קיימת סכנת שריפה ופיצוץ.
תמיד גע במרכב הרכב לפני פתיחת מכסה מילוי
הדלק או הוצאה של אקדח משאבת הדלק .מצב
זה פורק חשמל סטטי שעשוי היה להצטבר.

אזהרה
כלי רכב עם מנוע דיזל:
אם אתה מערבב סולר עם בנזין ,נקודת ההבזק
של התערובת היא נמוכה יותר מזו של סולר נקי.
כשהמנוע פועל ,רכיבים במערכת הפליטה עשויים
להתחמם מבלי שתשים לב וליצור סכנה לשריפה.
לעולם אל תתדלק את כלי הרכב שלך בבנזין.
לעולם אל תוסיף בנזין לסולר.

נהיגה וחניה

תדלוק

£

אם הדלק נכנס לעיניים ,שטוף אותן מייד במים
נקיים ביסודיות .פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
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תדלוק
אל תשתמש בבנזין כדי לתדלק כלי רכב עם מנוע
דיזל .אל תמלא סולר בכלי רכב עם מנוע בנזין.
אם תדלקת בטעות דלק לא נכון ,אל תתניע את
המנוע .אחרת הדלק עלול להיכנס למערכת
הדלק .אפילו כמות קטנה של הדלק הלא נכון
עשויה לגרום לנזק למערכת הדלק ולמנוע .עלות
התיקונים גבוהה .פנה למרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם חב’ כלמוביל בע“מ ונקז את מיכל
הדלק ואת צינורות הדלק במלואם.

עניינים לפי אב

תדלוק
פתיחה/סגירה של מכסה מילוי דלק

מילוי יתר של מיכל הדלק עלול לגרום נזק
למערכת הדלק.
היזהר לא לשפוך דלק על משטחים צבועים.
אתה עלול לפגום בצבע הרכב.
בעת מילוי דלק ממיכל ,השתמש במסנן .אחרת,
חלקיקים מהמיכל עשויים ליצור חסימה בצינורות
הדלק ו/או במערכת הזרקת הסולר.
אל תיכנס שוב לרכב בעת התדלוק .אחרת חשמל
סטטי עשוי להצטבר שוב.
אם אתה ממלא את מיכל הדלק יתר על המידה ,דלק
עשוי להישפך בעת הוצאה של אקדח תדלוק.

נהיגה וחניה

מידע נוסף על “דלק ואיכות הדלק“ )» עמוד .(756

פתיחת מכסה מילוי דלק
הכנסה של פקק מילוי דלק
טבלת לחצי אוויר בצמיגים
מדבקת סוג הדלק המתאים
מכסה מילוי דלק משוחרר מנעילה או ננעל באופן
אוטומטי ,כאשר אתה נועל או מבטל את נעילת
הרכב.
המיקום של מכסה מילוי הדלק מצויין בלוח
המחוונים
 .החץ הסמוך למשאבת הדלק
מציין את הצד בו נמצא פתח התדלוק.
פתיחת מכסה מילוי דלק
¿ דומם את המנוע.
¿ פתח את דלת הנהג
הדבר מקביל למצב “ :0מפתח הוסר“.
¿ 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 .
¿ הכנס באופן מלא את אקדח משאבת הדלק
לתוך צוואר מילוי הדלק ותדלק.

תדלוק
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¿ מלא את המיכל רק עד לרגע שבו אקדח
משאבת הדלק מתנתק.
כלי רכב עם מנוע דיזל :צוואר מילוי הדלק מיועד
לאקדח תדלוק של משאבות סולר בלבד.

מפתח עניינים

אל תוסיף יותר דלק לאחר שמשאבת הדלק
הפסיקה למלא את המיכל בפעם הראשונה,
אחרת הדלק עלול לדלוף החוצה.

סגירה של מכסה מילוי דלק
¿ החזר את הפקק וסובב אותו בכיוון השעון
עד להישמע נקישה.
¿ סגור את מכסה מילוי הדלק.
סגור את מכסה מילוי הדלק לפני נעילת הרכב.

נהיגה וחניה
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תדלוק
תקלות של דלק ומיכל הדלק
תקלה
דלק דולף מהרכב

עניינים לפי אב

סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות

אזהרה
צינור הדלק או מיכל הדלק פגומים.
קיימת סכנת התפוצצות או שריפה.
¿ הפעל את בלם החניה החשמלי.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ לחץ על הלחצן כיבוי/הנעה.
מופסקת פעולתו של המנוע וכבות כל הנוריות בלוח המחוונים.
פתיחת דלת הנהג מקבילה למצב המפתח “ :0מפתח מוסר“.
¿ בשום פנים ואופן אין להתניע שוב את המנוע.
¿ פנה לייעוץ למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

המנוע אינו מתניע

מיכל הדלק של רכב עם מנוע דיזל התרוקן לחלוטין.
¿ תדלק את הרכב ב  5ליטרים סולר לפחות.
¿ הפעל את מתג ההצתה והמתן למשך  10שניות )» עמוד .(197

נהיגה וחניה

¿ התנע את המנוע ברציפות למשך  10שניות לכל היותר ,עד שהוא יפעל
באופן חלק.
אם המנוע אינו מתניע:
¿ הפעל את מתג ההצתה שוב למשך  10שניות )» עמוד .(197
¿ התנע את המנוע ברציפות שוב למשך  10שניות לכל היותר ,עד שהוא
יפעל באופן חלק.
אם הרכב אינו מתניע לאחר שלושה ניסיונות:
¿ התייעץ במוסך מוסמך.

תדלוק
תקלה
לא ניתן לפתוח את
מכסה מילוי הדלק.
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סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות
מכסה מילוי הדלק אינו משתחרר מנעילה.
או
סוללות המפתח מרוקנת.

מפתח עניינים

¿ בטל את נעילת הרכב )» עמוד .(99
או
¿ בטל את נעילת הרכב באמצעות מפתח החירום )» עמוד .(100
מכסה מילוי הדלק משוחרר מנעילה ,אך מנגנון הפתיחה תקוע.
¿ התייעץ במוסך מוסמך.

תוסף ®) AdBlueדגמי  BlueTECבלבד(
הערות שימוש חשובות
לתפקוד נכון של צינור הפליטה BlueTEC
להפעילו בשילוב עם התוסף ®.AdBlue

יש

הערות חשובות על תהליך המילוי
תוסף ® AdBlueהוא נוזל נמס במים המיועד
להפחת פליטות במנוע דיזל .הוא:
£

אינו רעיל

£

ללא צבע

לא דליק
בפתיחת מיכל ® AdBlueייתכן כי ישתחררו אדי
אמוניה.
£

נהיגה וחניה

כאשר הכמות של ® AdBlueיורדת ל 3ל ’,
בתצוגה הרבתכליתית תופיע הודעה Refill
) AdBlue See Owner‘s Manualהוסף
® .AdBlueראה ספר נהג(.
כאשר כמות התוסף יורדת לרמה המינימלית
שלה ,בתצוגה הרבתכליתית תופיע ההודעה
) Refill AdBlue No start in x kmהוסף .AdBlue
אחרת בעוד  xק“מ לא יותנע המנוע(.
אם בתצוגה מופיעה הודעה Refill AdBlue No
 ,start in xxxx kmבאפשרותך לנסוע למרחק
המצוין בהודעה .אם לא תוסיף ® ,AdBlueלא יהיה
באפשרותך להתניע את המנוע .מלא את מיכל
ה® .AdBlueכמו כן ,באפשרותך למלא את מיכל
ה ® AdBlueבמרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ .אם בתצוגה מופיעה
הודעה Refill AdBlue Start not possible
)הוסף ® .AdBlueלא ניתן להתניע( והמנוע אינו
מתניע ,עליך להוסיף  3ל’ של תוסף ®AdBlue
לכל הפחות.
במהירות מעל  15קמ“ש ההודעה Refill
 AdBlue See Owner‘s Manualנעלמת

לאחר דקה אחת לערך.
בטמפרטורה חיצונית מתחת ל -11°Cייתכן כי
תתקשה להוסיף את התוסף למיכל .אם
® AdBlueקפוא ונורית אזהרה דולקת ,ייתכן כי
לא יהיה אפשר למלא את המיכל .החנה את
רכבך במקום חמים )חניה מקורה( עד להפשרתו
של התוסף .לחילופין ,באפשרותך למלא ®AdBlue
במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.
לפני שאתה יוצא לנסיעה ארוכה ברכבך )מחוץ
לאירופה( ,בדוק את כמות ה ® AdBlueבמרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
מידע נוסף על טכנולוגיית  BlueTECועל התוסף
® AdBlueני תן לקבל במר כז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

תדלוק

216

®AdBlue

לאדי אמוניה ריח חריף ,והם עשויים לגרום
לגירויים בעור ,בריריות ובעיניים .אתה עשוי לחוש
צריבה בעיניים ,באף ובגרון .כמו כן ,ייתכן כי
תשתעל ותדמע.

עניינים לפי אב

במטלית לחה או במים קרים .אם
התגבש כבר ,השתמש בספוג ובמים קרים
כדי לשטוף את האזור .שאריות ®AdBlue
מתגבשות לאחר זמן מה ומזהמות את
המשטחים.

אל תשאב את אדי האמוניה שעשויים
להשתחרר .מלא את המיכל רק באזורים
מאווררים היטב.
אל תבלע ® AdBlueאו תאפשר את המגע שלו
עם העור ,העיניים או הבגדים .הרחק ®AdBlue
מהישג ידם של ילדים.
אם אתה או אנשים אחרים באתם במגע עם
® ,AdBlueבצע פעולות הבאות:
£

£

£

נהיגה וחניה

£

שטוף מיד את עורך ואת עיניך במים וסבון.
®AdBlue

בא במגע עם עיניך ,שטוף אותן
אם
מיד במים נקיים ביסודיות .פנה מיד לקבלת
טיפול רופאי.
אם בלעת ® AdBlueשטוף מיד את פיך
ביסודיות .שתה הרבה מים .פנה מיד לקבלת
טיפול רפואי.
החלף מיד את הבגדים שבאו במגע עם
®.AdBlue
השתמש רק בתוסף ® AdBlueהעומד בתקן
 .ISO 22241אל תערבב תוספים אחרים עם
® AdBlueואל תדלל אותו במים ,ולא  אתה
עשוי לפגוע בתפקודה של מערכת BlueTEC
לטיפול בגזי הפליטה.
כדי למלא התוסף במיכל ,יש להחנות את
הרכב על קרקע ישרה .ניתן למלא ®AdBlue
במיכל שלו רק אם הרכב חונה על קרקע
ישרה .בכך תימנע הבדלים בקיבול המיכל.
אסור למלא ® AdBlueברכב שעומד בשיפוע,
ישנה סכנה של מילוי יתר שעשוי לגרום נזק
לרכיבי המער כת  BlueTECלטיפול בגזי
הפליטה.
משטחים שבאו במגע עם

®AdBlue

בזמן

מילוי יש לשטוף מיד במים או לנגב ®AdBlue

®AdBlue

אינו תוסף דלק ואין להוסיפו למיכל
דלק .הוספת ® AdBlueלמיכל דלק עשויה
לגרום נזק למנוע.
®AdBlue

במרכז שירות
דאג למלא את מיכל ה
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ ,אולם
באפשרותך לעשות זאת בעצמך:
£

בתחנת דלק באמצעות משאבת ®AdBlue

£

באמצעות בקבוקי מילוי של ®AdBlue

£

באמצעות מיכלי מילוי של

®AdBlue

כאשר פעולתה של משאבת המילוי מופסקת
אוטומטית ,מולא מיכל ה ® AdBlueבמלואו .אל
תמשיך למלא את מיכל ה ® AdBlueמכיוון
שייתכנו נזילות בו.
כדי להימנע מהעברת בקבוקי מילוי פתוחים
ברכב ,אם אפשר רוקן בקבוקי מילוי או מיכלי מילוי
במלואם לתוך מיכל ה ®.AdBlue
למידע נוסף על ® ,AdBlueראה )» עמוד .(761
פתיחת מכסה המילוי של מיכל

®AdBlue

מכסה מילוי דלק ננעל או משוחרר מנעילה
אוטומטית בעת נעילת הרכב או ביטול נעילתו
בהתאמה.

תדלוק
¿ כבה את מתג ההצתה.
¿ לחץ על מכסה מילוי הדלק בכיוון החץ

.

מכסה מילוי הדלק נפתח.
¿ סובב את מכסה מילוי ה
נגד כיוון השעון והסר אותו.

®AdBlue

מילוי ®AdBlue

מכסה
רצועת פלסטיק.

מחובר באמצעות

מיכלי מילוי ®AdBlue

אל תהדק את הצינור החד פעמי חזק מדי,
כדי לא להרוס את הצינור.
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לצוואר המילוי של המיכל והברג אותו בכיוון
השעון עד להידוקו.
¿ הרם את מיכל המילוי והטה אותו מעט.
המילוי מופסק ברגע שמיכל ה ®AdBlue
מתמלא .הפסק למלא את המיכל .ניתן
לנתק את מיכל המילוי ® AdBlueאם הוא
התרוקן חלקית בלבד.

מפתח עניינים

¿ סובב את הצינור החדפעמי המחובר
לצוואר מילוי נגד כיוון השעון והסר אותו.
¿ סובב את הצינור החדפעמי המחובר
אל פתח המילוי של מיכל המילוי נגד כיוון
השעון והסר אותו.
¿ סגור את המכסה של מיכל המילוי
®.AdBlue

מרצדס בנץ מציעה צינור חדפעמי מיוחד המגן
מפני מילוי יתר .באפשרותך לרכוש את הצינור
במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ .תוסף ® AdBlueזמין במגוון מיכלים וכלי
קיבול .השתמש בצינור המילוי החדפעמי רק
עם מיכלי מילוי ® AdBlueשל מרצדס בנץ.
בקבוק מילוי ®AdBlue

¿ הסר את המכסה של מיכל המילוי
®. AdBlue
¿ חבר את הצינור החדפעמי אל פתחו
של מיכל המילוי ® AdBlueוהברג אותו
בכיוון השעון עד להידוקו.
הצינור החדפעמי נשאר סגור עד
לחיבורו לצוואר המילוי של מיכל ה
®AdBlueברכב .חבר צינור חדפעמי

הברג את בקבוק המילוי והדקו ביד ,ולא 
אתה עלול לגרום לו נזק.

נהיגה וחניה

מיכלי המילוי ® AdBlueזמינים בתחנות דלק רבות
או במרכזי שירות מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
מיכלי המילוי נמכרים לרוב עם צינור המילוי .צינור
מילוי שלא מתאים בדיוק למיכל ה ® AdBlueשל
הרכב אינו מגן בפני מילוי יתר .התוסף עשוי לנזול
בעקבות מילוי יתר.
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חניה
סגירה של מכסה

מילוי ®AdBlue

עניינים לפי אב

¿ שחרר את המכסה
.AdBlue

של הבקבוק המילוי

¿ חבר את בקבוק המילוי אל צוואר
המילוי של מיכל הרכב .הברג את הבקבוק
עד להידוקו ביד.
¿ לחץ על בקבוק המילוי ® AdBlueבכיוון
צוואר המילוי.
מיכל ה ® AdBlueמלא .התהליך עשוי
להימשך כדקה אחת.

נהיגה וחניה

לאחר הפסקת הלחיצה על בקבוק המילוי
 ,תהליך המילוי נפסק ,וניתן להסיר את
הבקבוק אם הוא מלא חלקית.
¿ שחרר בקבוק מילוי

®AdBlue

.

¿ סובב את בקבוק המילוי נגד כיוון השעון
והסר אותו.
¿ סגור את המכסה של בקבוק מילוי
®. AdBlue
בקבוקי מילוי זמינים בתחנות דלק רבות או
במרכז שירות מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
בקבוקי מילוי ללא חותם הברגה לא מגנים
מפני מילוי יתר .התוסף עשוי לנזול כתוצאה
ממילוי יתר.
מרצדס בנץ מציעה בקבוקי מילוי מיוחדים
בעלי חותם הברגה .ניתן לרכוש אותם במרכזי
שירות מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

¿ חבר את מכסה המילוי של מיכל ה
® . AdBlueאל צוואר המילוי וסובב אותו
נגד כיוון השעון.
¿ כדי לסגור את מכסה מילוי הדלק ,לחץ
עליו בכיוון החץ .
¿ צבור מהירות מעל  15קמ“ש.
ההודעה Refill AdBlue See Owner‘s
) Manualהוסף  .AdBlueראה ספר נהג(

תיעלם מהתצוגה הרבתכליתית לאחר
כדקה.
אם ההודעה Refill AdBlue See Owner‘s
 Manualאינה נעלמת מהתצוגה ,עליך

להוסיף עוד

®AdBlue

.

חניה
הערות בטיחות חשובות
אזהרה
אם חומרים דליקים כגון עלים ,דשא או ענפים
חשופים למגע ממושך עם החלקים המתחממים
של מערכת הפליטה ,הם עשויים להידלק ולגרום
לשריפה.
החנה את כלי הרכב באופן המונע מגע בין
החומרים הדליקים לחלקים החמים של מערכת
הפליטה .הימנע מחניה על דשא יבש או על שדות
חיטה קצורה.

חניה
אזהרה
ילדים שנשארו ללא השגחה ברכב עשויים לגרום
לתזוזת הרכב אם הם ,לדוגמה:
£
£

£
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לאחר הדממת המנוע ,תמיד העבר את בורר
ההילוכים למצב  .Pמנע מכלי הרכב החונה לנוע
באמצעות הפעלת בלם החניה.

משחררים את בלם החניה
מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב
) Pחניה(
מתניעים את המנוע

בנוסף ,הם עשויים להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד.
קיימת סכנת תאונה ופציעות.
כשאתה יוצא מהרכב קח איתך תמיד את המפתח
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר הילדים ברכב
ללא השגחה.

הפסקת פעולת המנוע
הערות בטיחות חשובות

שימוש במפתח
¿ הפעל את בלם החניה החשמלי.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ סובב את המפתח למצב  0במתג ההצתה
והוצא אותו.
האימובילייזר מופעל.
אם אתה מכבה את המנוע כאשר תי בת
ההילוכים נמצאת במצב  Rאו  ,Dתיבת ההילוכים
האוטומטית עוברת באופן אוטומטי למצב  .Nאם
לאחר מכן נפתחת דלת הנהג או דלת הנוסע
הקדמי או המפתח מוצא ממתג ההצתה ,תיבת
ההילוכים האוטומטית עוברת למצב .P
אם אתה מעביר את תיבת ההילוכים האוטומטית
למצב  Nלפני שאתה מכבה את המנוע ,תיבת
ההילוכים האוטומטית נשארת במצב  Nגם אם
נפתחת דלת.

שימוש בלחצן

Start/Stop

¿ הפעל את בלם החניה החשמלי.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ לחץ על לחצן  ») Start/Stopעמוד .(197
המנוע יפסיק לפעול וכל נוריות החיווי בלוח
המחוונים תכבינה.
סגיר ה של דלת הנהג מקבילה למצב
המפתח  .1פתיחה של דלת הנהג מקבילה
למצב המפתח  :0מפתח מוסר.
אם אתה משתמש בלחצן
להפסקת פעולת המנוע ,תיבת ההילוכים
האוטומטית תשלב באופן אוטומטי למצב .N
אם תפתח במצב זה את דלת הנהג או דלת
הנוסע הקדמי ,תיבת ההילוכים האוטומטית
תשלב באופן אוטומטי למצב .P
Start/Stop

אזהרה
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת למצב N
כשאתה מדומם את המנוע .הרכב עלול לנוע.
קיימת סכנת תאונה.

נהיגה וחניה

תמיד אבטח את הרכב כנגד הידרדרות באופן
נכון .אחרת ,ייתכן נזק לרכב או למערכת
ההינע שלו.
כדי למנוע את הידרדרותו המקרית של הרכב
וודא כי:
 £בלם חניה החשמלי משולב
 £בורר ההילוכים במצב  Pואין מפתח במתג
ההצתה
 £הגלגלים הקדמיים מסובבים כלפי
המדרכה בשיפועים תלולים
 £הסרן הקדמי של רכב ריק מאובטח
באמצעות סד עצירת גלגל או חפץ דומה,
אם הוא עומד על שיפוע תלול ,לדוגמה.
 £רכב מועמס מאובטח גם בסרן האחורי
באמצעות סד גלגלים או חפץ דומה ,אם
הרכב חונה על שיפוע תלול.

מפתח עניינים

חניה
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בלם הנחיה החשמלי מבצע בדיקות תפקוד
תקופתיות בעת שהמנוע דומם .רעשים
שנשמעים הם תופעה רגילה.

אם אתה נכנס למתקן רחיצה אוטומטי בעל
מסוע ,באפשרותך:
להפעיל את ההצתה באמצעות הלחצן
כיבוי/הנעה ולהעביר את בורר ההילוכים
למצב N

£

עניינים לפי אב

שילוב ושחרור ידניים

להכניס את המפתח למתג ההצתה,
להפעיל את ההצתה ולהעביר את בורר
ההילוכים למצב N

£

ניתן להפסיק את פעולת המנוע כאשר הרכב
נמצא בתנועה ,בלחיצה רצופה על לחצן
כיבוי/הנעה למשך שלוש שניות .תפקוד זה
פועל באופן עצמאי מתפקוד .ECO Start/Stop

בלם חניה חשמלי
הערות כלליות

אזהרה
ילדים שנשארו ללא השגחה ברכב עשויים לגרום
לתזוזת הרכב אם הם ,לדוגמה:

נהיגה וחניה

£
£

£

¿ להפעלה :דחוף את ידית .
מיד לאחר הפעלה של בלם החניה
החשמלי תידלק נורית חיווי אדומה
בלוח המחוונים.
ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי אם
המפתח אינו במתג ההצתה.

משחררים את בלם החניה.
מוציאים את בורר ההילוכים האוטומטי ממצב
) Pחניה(

¿ לשחרור :משוך ידית
נורית החיווי האדומה
המחוונים.

מתניעים את המנוע.

בנוסף ,הם עשויים להפעיל את ציוד הרכב ולהילכד.
קיימת סכנת תאונה ופציעות.
כשאתה יוצא מהרכב קח תמיד את המפתח עמך
ונעל את הרכב .לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא
השגחה.

תפקודו של בלם החניה החשמלי תלוי במתח
הרכב .אם המתח נמוך או אם ישנה תקלה
במערכת ,ייתכן כי לא ניתן להפעיל את בלם
החניה המשוחרר .אם זה המקרה ,החנה את
רכבך על קרקע ישרה בלבד ואבטח אותו כנגד
הידרדרות .שלב מצב חניה  Pבתיבת ההילוכים
האוטומטית.
אם המתח ברכב נמוך או אם ישנה תקלה
במערכת ,ייתכן כי לא יהיה באפשרותך לשחרר
בלם חניה משולב .פנה למרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

.
כבית בלוח

ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי רק
במקרים הבאים:
£

£

המפתח במצב  1או  2במתג ההצתה או
ההצתה הופעלה באמצעות הלחצן כיבוי/
הנעה.

הפעלה אוטומטית
בלם החניה החשמלי מופעל אוטומטית ,אם:
£

£

£

תפקוד דיסטרוניק פלוס עוצר את הרכב עד
לעצירה מוחלטת או
תפקוד  HOLDמחזיק את הרכב במצב נייח
סייען חניה פעיל מחזיק את הרכב במצב
נייח

עצות לנהיגה
כמו כן ,לפחות על אחד מהתנאים הבאים
להתקיים:
המנוע דומם
דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות שלו
משוחררת
ישנה תקלה במערכת
אספקת החשמל אינה מספקת
הרכב נייח במשך זמן רב
נורית החיווי האדומה
נדלקת בלוח
המחוונים.
בלם החניה החשמלי אינו מופעל אוטומטית
אם תפקוד  ECO start/stopמדומם את
המנוע.

הרכב נבלם כל עוד אתה לוחץ על הידית
של בלם החניה החשמלי .ככל שהלחיצה על
בלם החניה החשמלי ארוכה יותר ,רב יותר
כוח הבלימה.

£
£

£

נשמעים צלילי אזהרה

£

מופיעה הודעה Release parking brake

£
£

)שחרר בלם חניה(
£

נורית החיווי האדומה
המחוונים

מהבהבת בלוח

לאחר שהרכב נבלם לעצירה מוחלטת מופעל
בלם החניה החשמלי.

החניית הרכב לזמן ממושך

בלם החניה החשמלי משוחרר אוטומטית ,אם
מתקיימים כל התנאים הבאים:
המנוע פועל
בורר ההילוכים במצב  Dאו R
חגורת הבטיחות חגורה
אתה לוחץ על דוושת ההאצה
אם תיבת ההילוכים האוטומטית במצב  ,Rעל
מכסה תא המטען להיות סגור.
אם לא חגרת חגורת הבטיחות ,על התנאים
הבאים להתקיים כדי לשחרר אוטומטית את בלם
החניה החשמלי:
דלת הנהג סגורה
הוצאת את בורר ההילוכים ממצב  Pאו לפני
כן נהגת במהירות העולה על  3קמ“ש.
היזהר לא ללחוץ בטעות על דוושת החניה.
אם כן  בלם החניה עשוי להשתחרר והרכב
יתחיל לנוע.

עצות לנהיגה

בלימת חירום

הערות כללית

£
£

£

£
£

במקרה חירום ניתן לבלום את הרכב באמצעות
בלם החניה החשמלי.
של בלם

אם אתה משאיר את הרכב בחניה למשך זמן
העולה על ארבעה שבועות ,עלול להיגרם נזק
למצבר עקב התפרקות הדרגתית.
¿ נתק את המצבר או חבר אותו אל מטען.
באפשרותך לקבל מידע נוסף על מטעני
מצברים במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.
אם אתה משאיר את הרכב בחניה לזמן ארוך
יותר משישה שבועות ,הרכב עלול לסבול מנזקים
כתוצאה מחוסר שימוש.
¿ פנה למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
דגמים היברידיים :הקפד על “הערות בטיחות
חשובות“ הנוגעות למצברים בעלי מתח גבוה
)» עמוד .(712

אזהרה
אם אתה מכבה את מתג ההצתה בעת נהיגה,
יהיו תפקודי הבטיחות זמינים באופן חלקי בלבד
»»

נהיגה וחניה

£

¿ במהלך נהיגה ,דחוף את ידית
החניה החשמלי )» עמוד .(220

מפתח עניינים

במהלך הבלימה:

£

שחרור אוטומטי

221

עצות לנהיגה
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או לא זמינים כלל .מצב זה עשוי להשפיע על היגוי
כוח ועל הגברת בלימה ,למשל .תצטרך להפעיל
כוח רב יותר בהיגוי ובבלימה .קיימת סכנת תאונה.
אל תכבה את מתג ההצתה במהלך נהיגה.

עניינים לפי אב

שימוש בצרכני חשמל
גורמים אלה אינם כלולים בתצוגת .ECO
ההערכה של סגנון הנהיגה שלך מביאה בחשבון
את שלוש הקטגוריות הבאות:
£

£

תצוגת ECO

£

£

נהיגה וחניה

תצוגת  ECOמציינת עד כמה הנהיגה שלך
חסכונית .תצוגת ה  ECOעוזרת לך להגיע
לחסכון המרבי בנהיגה בהגדרות שנבחרו ובתנאי
כביש קיימים .סגנון הנהיגה שלך משפיע רבות
על תצרוכת דלק.
תצוגת ה ECOמכילה  3קווים:
) Accelerationהאצה(
) Constantנהיגה חלקה(
) Coastingשיוט(

£
£
£

ספירת האחוזים היא הערך הממוצע של שלושת
הערכים בשלושת הקווים .הערכים של שלושת
הקווים ושל הממוצע מתחילים ב  .50%אחוז
גבוה יותר מציין סגנון נהיגה חסכוני יותר.
תצוגת ה ECOלא מציינת את תצרוכת הדלק
בפועל .האחוז הקבוע בתצוגת  ECOאינו מציין
ערך תצרוכת קבוע.
בנוסף על סגנון הנהיגה שלך ,ישנם גורמים רבים
המשפיעים על התצרוכת כגון:
מטען
לחץ אוויר בצמיגים
התנעה קרה
בחירת מסלול
£
£
£
£

  Accelerationהאצה )הערכה של כל
תהליכי ההאצה(
 הקו מתמלא :האצה מתונה ,במיוחד
במהירויות גבוהות יותר
 הקו מתרוקן :האצה ספורטיבית
  Constantנהיגה חלקה )הערכה של
התנהגות הנהיגה בכל עת(
 הקו מתמלא :מהירות קבועה
והימנעות מהאצה או האטה מיותרת
 הקו מתרוקן :תנודות במהירות
  Coastingשיוט )הערכה של כל תהליכי
האטה(
 הקו מתמלא :נהיגה שצופה בעיות
מראש ,שמירת מרחק ,שחרור מוקדם
של דוושת ההאצה .הרכב יכול “לשוט“
ללא שימוש בבלמים
 הקו מתרוקן :בלימה תכופה
סגנון נהיגה חסכוני כולל נהיגה במהירות מנוע
מתונה.
כדי להגיע לערכים גבוהים יותר בקטגוריות
“האצה“ ו“נהיגה חלקה“:
£
£

מלא אחר ההמלצות להעברת הילוכים.
השתמש בתכנית נהיגה ) Eכלי רכב עם תיבת
הילוכים אוטומטית(.

בנסיעות ארוכות במהירות קבועה על כביש מהיר,
לדוגמה ,ישתנה רק הקו של “נהיגה חלקה“.
תצוגת ה ECOמסכמת את מאפייני הנהיגה
מתחילת הנהיגה ועד לסיומה .לפיכך ,ישנם
שינויים דינמיים בקווים בתחילת הנסיעה .במהלך
נהיגה ממושכת השינויים הם קטנים יותר.
לשינויים דינמיים נוספים ,בצע איפוס ידני.

למידע נוסף על תצוגת ה ,ECOראה )» עמוד
.(305

עצות לנהיגה
בלמים
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
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
שלב הילוך נמוך יותר בזמן במדרונות ארוכים
ותלולים .הקפד על כך במיוחד בנסיעה ברכב
עמוס ובעת גרירת גרור.
הדבר נכון גם אם הפעלת את בקרת שיוט
 SPEEDTRONICאו .DISTRONIC PLUS

מטענים כבדים וקלים

אזהרה
מערכת הבלמים עשויה להתחמם יתר על המידה
אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן
נהיגה .בכך אתה מגדיל את מרחק הבלימה .מצב
זה עשוי אפילו לגרום לתקלה במערכת הבלמים
וליצור סכנת תאונה.
לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור
משענת לרגל .אל תלחץ בוזמנית על דוושת
הבלמים ועל דוושת ההאצה בעת נהיגה.
לחיצה קבועה על דוושת הבלמים עשויה לגרום
לבלאי מוקדם ונרחב של רפידות הבלמים.

אם הבלמים עמדו בעומס כבד ,אל תעצור את
הרכב מיד ,אלא המשך לנהוג לזמן מה .באופן
זה תאפשר לזרם האוויר לקרר את הבלמים מהר
יותר.

אם נעשה שימוש מתון בבלמים ,עליך לבחון
מדי פעם את יעילותם .לביצוע זאת ,בלום חזק
יותר במהירות גבוהה יותר .הדבר משפר את
האחיזה של הבלמים.

מפתח עניינים

כבישים רטובים
בעת נהיגה ממושכת בגשם כבד ללא בלימה,
תיתכן תגובת בלמים מאוחרת כשתשתמש
בהם לראשונה .זה עלול לקרות גם לאחר
שטיפת הרכב או נהיגה במים עמוקים.
עליך ללחוץ על דוושת הבלמים בחוזקה רבה
יותר .שמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים.
לאחר נהיגה בכבישים רטובים או לאחר
שטיפת הרכב ,בלום קלות תוך הקפדה על
תנאי התנועה .באופן זה תחמם את דיסקות
הבלמים ותייבש את הבלמים מהר יותר ותגן
עליהם מפני קורוזיה.
ביצועי בלימה מוגבלים על כבישים שטופלו
במלח
אם אתה נוהג בכבישים שטופלו במלח ,שכבת
מלח עשויה להיווצר על הדיסקים ועל רפידות
הבלמים .שכבה כזו עלולה להוביל למרחק בלימה
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.
שמור על מרחק גדול יותר מכלי הרכב
שלפניך.

רפידות ודיסקות בלמים חדשות
רפידות בלמים חדשות מגיעות ליעילות הבלימה
האופטימלית שלהן רק לאחר נהיגה לאורך כמה
מאות קילומטרים .לפני שאפקט בלימה
אופטימלי זה מושג ,עליך לפצות על אפקט
הבלימה המופחת בהפעלת לחץ גדול יותר על

נהיגה וחניה

כך יעשה שימוש באפקט הבלימה של המנוע
ויפחת הצורך בבלמים להאטת הרכב .מצב זה
יקל את העומס על מערכת הבלמים ,וימנע
מהבלמים חימום יתר ובלאי מהיר מדי.

223
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עצות לנהיגה
דוושת הבלימה.
מטעמי בטיחות חברת מרצדס בנץ ממליצה לך
להתקין ברכבך רק רפידות בלמים מאושרות לכלי
רכב של מרצדס בנץ או בעלות סטנדרט איכות
זהה .רפידות בלמים שלא אושרו לשימוש בכלי
רכב של מרצדס בנץ או שאינן בעלות איכות זהה
עלולות להשפיע על הבטיחות ההפעלה של
רכבך.

עניינים לפי אב

החלף תמיד בו זמנית את כל הדיסקות ואת כל
רפידות הבלמים על אותו סרן .התקן תמיד
רפידות בלמים חדשות בעקבות החלפת דיסקות
הבלמים.
רכבך מצויד בדיסקות בלמים קלות שאליהן
מותאם מכלל הגלגל עם חישוק וחיבור הברגה.
שימוש בדיסקות בלמים אחרות מלבד אלה
המאושרות בידי מרצדס בנץ עשוי לשנות את
המרחק בין הגלגלים ונתון לאישור ,במידת הצורך.

נהיגה וחניה

העמסה פתאומית בעת טיפול בדיסקות
הבלמים )כגון החלפת גלגלים( עשויה לגרום
לנוחות ירודה ,אם מותקנים ברכב דיסקות בלמים
קלות .הימנע מהעמסות כבדות ופתאומיות על
דיסקות בלמים קלות ,בפרט על לוחית הבלמים.

נהיגה בכבישים רטובים
ציפה
אם הצטברו מים בעומק מסוים על פני הכביש,
קיימת סכנת הצפה גם אם:
 £תנהג במהירויות נמוכות.
 £לצמיגים יש סוליה עמוקה דיה.
מסיבה זו עליך לבלום בזהירות ולהימנע מנהיגה
בתלמי צמיגים.

נהיגה על כבישים מוצפים
נא זכור כי כלי הרכב הנוסעים לפניך ובכיוון
המנוגד יוצרים גלים .הגלים עלולים ליצור
חריגה מעל עומק המים המרבי המותר
לחצייה.
חובה לציית להוראות אלה בכל הנסיבות.
אחרת אתה תגרום נזק למנוע,
לאלקטרוניקת הרכב או לתיבת ההילוכים.
אם עליך לנהוג בקטעי כביש שהצטברו בהם
מים ,נא זכור כי:
 £עומק המים המרבי המותר למעבר הוא 25
ס“מ.
 £עליך לנהוג במהירות ”קצב הליכה“ לכל
היותר.

נהיגת חורף
הערות כלליות

אזהרה
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.
בכביש חלק ,אל תוריד הילוכים לבלימה נוספת
של המנוע.

אזהרה
אם צינור הפליטה חסום או אם לא ניתן לאוורר
את הרכב כהלכה )אם הרכב לכוד בשלג( ,גזים
רעילים )דוגמת פחמן חדחמצני  (COעשויים
לחדור לתוך כלי הרכב וליצור סכנה לפציעות
קטלניות.
אם המנוע או חימום העזר פועלים ,וודא שהאזור
מסביב לרכב נקי משלג .כדי לוודא שיש אספקת
אוויר מספקת ,פתח חלון בצד הרכב שאינו חשוף
לרוח.

מערכות נהיגה
הכן את רכבך לחורף בתחילת העונה במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם חב’ כלמוביל
בע“מ.
שים לב להערות אודות ”נהיגה בחורף“ ראה
)» עמוד .(728
נהיגה עם צמיגי קיץ
מלא אחר ההערות בפרק על שימוש בצמיגי
קיץ שנמצאים בפרק “הפעלה בחורף“
)» עמוד .(728
תנאי שטח חלקים

אזהרה
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.
בכביש חלק ,אל תוריד הילוכים לבלימה נוספת
של המנוע.

¿ העבר את בורר ידית ההילוכים למצב .N
¿ נסה להביא את הרכב לשליטה באמצעות
תיקוני היגוי.
למידע נוסף על נהיגה עם שרשראות שלג,
ראה )» עמוד .(729
עליך לנהוג בזהירות מיוחדת בכבישים חלקים.
הימנע מהאצות פתאומיות ,מתמרוני היגוי
ובלימה.
מחוון טמפרטורות חיצוניות לא נועד להיות התקן
אזהר ה מפני קר ח .שינויים בטמפרטור ה
החיצונית מוצגים לאחר זמן השהייה מסוים.
טמפרטורות הנמצאות מעט מעל נקוד ת
הקיפאון אינן מבטיחות שדרכים אינן מכוסות
בקרח .הכביש עשוי להיות מכוסה בקרח ,במיוחד
באזורים מיוערים ועל גשרים.
עליך להתרכז בתנאי דרך כאשר הטמפרטורה
החיצונית נעה סביב נקודת הקיפאון.

מערכות נהיגה
תוכנית נהיגה חכמה של מרצדס
בנץ
תוכנית הנהיגה החכמה של מרצד ס בנץ
משמעותה מערכות חדשניות לבטיחות ולסיוע
לנהג שמגבירות את הנוחות ומסייעות לנהג
במצבים קריטיים .באמצעות מערכות חכמות
אלה מרצדס בנץ הציבה את אבן הדרך לקראת
נהיגה אוטונומית.

מפתח עניינים

תוכנית הנהיגה החכמה של מרצדס בנץ כוללת
את כל מרכיבי הבטיחות הפעילה והפסיבית
במערכת אחת מתוכננת היטב  לבטיחות
הנוסעים ברכב וזו של משתמשים אחרים בדרך.
מידע נוסף על מער כות בטיחות בנהיגה
)» עמוד .(83

בקרת שיוט
הערות בטיחות חשובות
בקרת השיוט שומרת עבורך על מהירות נסיעה
קבועה .היא בולמת באופן אוטומטי ,כדי להימנע
מחריגה מהמהירות שנקבעה בירידות תלולות.
בפרט אם הרכב עמוס במטען או גורר גרור ,עליך
לשלב הילוך נמוך יותר בזמן .כך תשתמש
באפקט הבלימה של המנוע .באופן זה אתה
תקל את העומס על מערכת הבלמים ותמנע
מהבלמים חימום ובלאי מוקדם.
השתמש בבקרת השיוט ,רק אם תנאי הכביש
והתנועה מאפשרים שמירת מהירות קבועה
במשך פרק זמן ארוך .ניתן לשמור בזיכרון כל
מהירות נסיעה מעל  30קמ“ש.
אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך ,בקרת
השיוט לא יכולה להפחית את סכנת התאונה או
לגבור על חוקי הפיזיקה .בקרת השיוט לא יכולה
להתחשב בתנאי כביש ,תנועה ומזג האוויר.
בקרת השיוט היא כלי עזר בלבד .אתה אחראי
על המרחק מכלי הרכב שלפניך ,על מהירות
הרכב ,על הבלימה בזמן ועל שמירת הנתיב.

נהיגה וחניה

אם הרכב עומד להחליק או לא ניתן לעצור אותו
במהירות נסיעה איטית:
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מערכות נהיגה
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אל תפעיל את בקרת השיוט:
£

עניינים לפי אב

£

£

בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך
לשמור על מהירות קבועה ,לדוגמה בעומס
תנועה או בכבישים מפותלים.

חמש שניות .כמו כן ,במד המהירו תוצג משולש.
המקטע שבין המהירות השמורה לבין המהירות
המרבית נדלק במד המהירות.
בחירת בקרת שיוט

בנהיגה על כבישים חלקים .בלימה או האצה
עשויה לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים
המניעים והחלקה של כלי הרכב.
בתנאי ראות ירודה בגלל ערפל ,גשם או שלג
כבד.

אם מתחלפים נהגים ,יידע את הנהג החדש על
המהירות השמורה.
ידית בקרת שיוט
¿ בדוק אם נורית חיווי  LIMכבויה או דולקת.
אם היא כבויה בקרת שיוט כבר נבחרה.
אם היא אינה כבויה ,לחץ על ידית בקרת
שיוט לכיוון החץ .

נהיגה וחניה

בידית בקרת השיוט
נורית החיווי LIM
תיכבה .בקרת שיוט נבחרה.
שמירת מהירות ונהיגה במהירות קבועה
הפעלת או הגברת את המהירות השמורה
נורית חיווי

LIM

הפעלה במהירות האחרונה שנשמרה
הפעלה או הפחתת מהירות
מעבר בין בקרת שיוט לספידטרוניק
נטרול של בקרת שיוט
נ י ת ן ל ה פ ע י ל ב ק רת ש י ו ט ו א ת ה ס פ י ד ט ר ו נ י ק
המשתנה באמצעות ידית בקרת שיוט.
נורית חיווי  LIMבידית בקרת שיוט ,מציינת איזו
מערכת נבחרה:
£

נורית חיווי  LIMכבויה :נבחרה בקרת שיוט.

£

נורית חיווי  LIMדולקת :נבחר ספידטרוניק.

כאשר בקרת שיוט מופעלת ,המהירות השמורה
בזיכרון מוצגת בתצוגה הרבתכליתית במשך

באפשרותך לשמור את המהירות הנוכחית
בזיכרון אם היא עולה על  30קמ“ש.

מערכות נהיגה
¿ האץ את הרכב למהירות הרצויה.
¿ לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט למעלה
או למטה .
¿ הסר את רגלך מדוושת ההאצה.
בקרת השיוט מופעלת .הרכב שומר על
המהירות באופן אוטומטי.
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או מווסתת את מהירות הרכב למהירות
הקודמת שנשמרה בזיכרון.
הגדרת המהירות

מפתח עניינים

ייתכן שבקרת השיוט לא תהייה מסוגלת
לשמור על המהירות השמור ה בזיכרון
בעליות .המהירות המאוחסנת בזיכרון
מתחדשת ביציאה מהעלייה .בקרת השיוט
שומרת על המהירות המאוחסנת בזיכרון
בירידה באמצעות הפעלה אוטומטית של
הבלמים.
קריאה למהירות האחרונה שנשמרה

אזהרה

לפני קריאה למהירות המאוחסנת בזיכרון הבא
בחשבון את תנאי התנועה .אם אינך יודע מהי
המהירות המאוחסנת ,אחסן את המהירות הרצויה
שוב.

¿

¿
¿
¿

¿

¿ משוך קלות את ידית בקרת השיוט כלפיך
.
¿ הסר את רגלך מדוושת ההאצה.
בפעם הראשונה בה בקרת השיוט מופעלת,
היא שומרת את המהירות הנוכחית בזיכרון

לחץ את ידית בקרת השיוט כלפי מעלה
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה
למהירות נמוכה יותר.
שמור את ידית בקרת השיוט לחוצה עד
שתושג המהירות הרצויה.
שחרר את ידית בקרת שיוט.
המהירות החדשה שמורה בזיכרון.
שינוי המהירות המוגדרת במרווחים של
 1קמ“ש :לחץ את ידית בקרת השיוט
בקצרה כלפי מעלה
או מטה לנקודת
עצירה.
המהירות האחרונה השמור ה בזיכרון
מוגברת או מופחתת בקמ“ש אחד.
שינוי המהירות במרווחים של  10קמ“ש:
לחץ את ידית בקרת השיוט כלפי מעלה
או מטה מעבר לנקודת עצירה.
המהירות האחרונה השמורה בזיכרון מוגברת
או מופחתת במרווחים של  10קמ“ש.
פעולת בקרת השיוט אינה מופסקת אם
אתה לוחץ על דוושת ההאצה .לדוגמה ,אם
אתה לוחץ קלות על דוושת האצה לביצוע
עקיפה ,בקרת השיוט מתכווננת למהירות
הרכב האחרונה שנשמרה בזיכרון ,לאחר
השלמת העקיפה.

נהיגה וחניה

אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא
נמוכה מהמהירות הנוכחית ,כלי הרכב בולם .אם
אינך יודע מהי המהירות המאוחסנת ,כלי הרכב
עשוי לבלום בפתאומיות ובכך ליצור סכנת תאונה.

זכור כי ייתכן שיחלוף רגע קצר עד לבלימתו או
האצתו של כלי הרכב למהירות שנקבעה.
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מערכות נהיגה
הפסקת פעולה של בקרת השיוט

עניינים לפי אב

ישנן כמה דרכים להפסיק את פעולת בקרת
השיוט:
¿ לחץ לזמן קצר על ידית בקרת השיוט לכיוון
.
או
¿ בלום
או
¿ לחץ בקצרה את ידית בקרת השיוט לכיוון
החץ .

תחרוג מעל המהירות שנקבעה .עליך לבחור
הילוך בזמן בירידות תלולות וארוכות בעיקר כאשר
הרכב עמוס או גורר גרור .כך תשתמש באפקט
הבלימה של המנוע .באופן זה אתה תקל את
העומס על מערכת הבלמים ותמנע מהבלמים
חימום ובלאי מואץ.
אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך ,תפקוד
 SPEEDTRONICלא יכול להפחית את סכנת
התאונה או ל בטל את חוקי הפיזיקה.
 SPEEDTRONICלא יכול להתחשב בתנאי כביש,
תנועה ומזג אוויר SPEEDTRONIC .הוא כלי עזר
בלבד .אתה אחראי על המרחק מכלי הרכב
שלפניך ,על מהירות הרכב ,על הבלימה בזמן ועל
שמירת הנתיב.
אם מתחלף הנהג ,יידע אותו על המהירות
המאוחסנת בזיכרון.
ספידטרוניק משתנה
הערות כלליות

נהיגה וחניה

נבחר הספידטרוניק המשתנה .נורית חיווי
בידית בקרת השיוט נדלקת.
LIM
בקרת השיוט מופסקת באופן אוטומטי אם:
 £אתה משלב את בלם החניה החשמלי.
 £אתה נוהג במהירות נמוכה מ  30קמ“ש.
 £מערכת ® ESPמתערבת או אתה מפסיק את
פעולת מערכת ®.ESP
 £אתה מעביר את ידית ההילוכים למצב N
ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית.
אם מופסקת פעולת בקרת השיוט ,יישמע צליל
אזהרה .ניתן לראות את ההודעה Cruise control
) offפעולת בקרת השיוט מופסקת( בתצוגה
הרבתכליתית למשך כחמש שניות.
המהירות האחרונה שנשמר ה בזיכרון
נמחקת ,כאשר אתה מדומם את המנוע.
ספידטרוניק )(Speedtronic
הערות בטיחות חשובות
הספידטרוניק בולם באופן אוטומטי ,כדי שלא

לשמירת המהירות הנוכחית או מהירות
גבוהה יותר בזיכרון
נורית חיווי LIM
לשמירת המהירות הנוכחית בזיכרון או
קריאה למהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון
לשמירת המהירות הנוכחית או מהירות
נמוכה יותר בזיכרון
מעבר בין בקרת שיוט ,דיסטרוניק פלוס
וספידטרוניק משתנה
להפסקת הפעולה של ספידטרוניק משתנה

מערכות נהיגה
באמצעות ידית בקרת השיוט ניתן להפעיל את
בקרת שיוט ,דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק
משתנה.
נורית חיווי  LIMבידית בקרת השיוט מציינת באיזה
מערכת בחרת:
 £נורית חיווי  LIMכבויה :בקרת שיוט או
דיסטרוניק פלוס נבחרו.
 £נורית חיווי  LIMדולקת :ספידטרוניק
משתנה נבחר.
ניתן להשתמש בידית בקרת השיוט כדי להגביל
את המהירות לכל ערך מעל  30קמ“ש ,בעת
שהמנוע פועל.
לבחירת הספידטרוניק המשתנה

שמירת המהירות הנוכחית בזיכרון

מפתח עניינים

באפשרותך להשתמש בידית בקרת השיוט כדי
להגביל את המהירות לכל ערך מעל  30קמ“ש
כל עוד המנוע פועל.
¿ לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט כלפי
מעלה
או כלפי מטה .
המהירות הנוכחית נשמרת בזיכרון ומוצגת
בתצוגה הרבתכליתית.
השנתות מוארות במד המהירות ,מתחילת
החוגה ועד למהירות הנשמרת.

אזהרה

דולקת.
¿ בדוק אם נורית חיווי LIM
אם היא דולקת ,הספידטרוניק המשתנה
נבחר כבר.
אם היא אינה דולקת ,לחץ על ידית בקרת
השיוט לכיוון החץ .
בידית בקרת השיוט
נורית חיווי LIM
תידלק .הספידטרוניק המשתנה נבחר.

אם אתה קורא למהירות המאוחסנת בזיכרון והיא
נמוכה מהמהירות הנוכחית ,הרכב בולם .אם אינך
יודע מהי המהירות המאוחסנת ,כלי הרכב עשוי
לבלום בפתאומיות ובכך ליצור סכנת תאונה.
שים לב לתנאי הכביש והתנועה לפני קריאה
למהירות המאוחסנת בזיכרון .אם אינך יודע מהי
המהירות המאוחסנת ,אחסן את המהירות הרצויה
שוב.

נהיגה וחניה

שמירת המהירות הנוכחית בזיכרון או
קריאה למהירות האחרונה שנשמרה

אם מתחלף הנהג ,יידע אותו על הגבלת
המהירות המאוחסנת בזיכרון.
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מערכות נהיגה
¿ משוך בקצרה את ידית בקרת השיוט
כלפיך .
קביעת מהירות

לאחר מכן באפשרותך לחרוג מהמהירות
השמורה.
ספידטרוניק הופך שוב לפעיל אם אתה:
נוהג לאט יותר מהמהירות השמורה ללא
קיקדאון
מגדיר מהירות חדשה או
קורא למהירות האחרונה שנשמרה
ההודעה SPEEDTROIC passive
)ספידטרוניק פסיבי( תיעלם מהתצוגה הרב
תכליתית.
£

עניינים לפי אב

£
£

נהיגה וחניה

¿ שינוי במרווחים של  10קמ“ש :לחץ
קלות על ידית בקרת השיוט מעבר לנקודת
ההתנגדות כלפי מעלה
למהירות גבוהה
יותר או כלפי מטה
למהירות נמוכה יותר.
או
¿ החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה מעבר
לנקודת ההתנגדות ,עד להשגת המהירות
הרצויה .לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט
כלפי מעלה למהירות גבוהה יותר או כלפי
מטה
למהירות נמוכה יותר.
¿ שינוי במרווחים של  1קמ“ש :לחץ
קלות על ידית בקרת השיוט כלפי מעלה
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה
למהירות נמוכה יותר.
או
¿ החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה בנקודת
ההתנגדות ,עד להשגת המהירות הרצויה.
לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט כלפי
מעלה למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה
למהירות נמוכה יותר.
העברת ספידטרוניק למצב פסיבי
אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת
הלחץ )קיקדאון( ,ספידטרוניק עובר למצב פסיבי.
בתצוגה הרבתכליתית תופיע ההודעה הבאה:
) SPEEDTRONIC passiveספידטרוניק
פסיבי(.

נטרול של הספידטרוניק המשתנה
לא ניתן לנטרל את הספידטרוניק המשתנה
באמצעות בלימה.

ישנן כמה דרכים להפסיק את פעולתו של
הספידטרוניק המשתנה:
¿ לחיצה קצרה על ידית בקרת השיוט לפנים
.
או
¿ לחיצה קצרה על ידית בקרת השיוט בכיוון
החץ .
נורית חיווי  LIMבידית בקרת השיוט כבית.
פעולת הספידטרוניק המשתנה מופסקת.
בקרת השיוט או דיסטרוניק פלוס נבחרים.
המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון נמחקת
כאשר אתה מדומם את המנוע.

ספידטרוניק קבוע
ניתן להשתמש במחשב הדרך להגבלת מהירות
קבועה ,בין  160קמ“ש )לדוגמה עבור נהיגה עם

מערכות נהיגה
צמיגי חורף( למהירות המרבית )» עמוד .(319

הערות בטיחות חשובות

מעט לפני שהמהירות השמורה בזיכרון מושגת,
היא מופיעה בתצוגה הרבתכליתית.
הספידטרוניק הקבוע נשאר פעיל ,גם אם
מופסקת פעולתו של הספידטרוניק המשתנה.
אינך יכול לחרוג מעל המהירות השמורה בזיכרון,
גם אם תלחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת
הלחץ )קיקדאון(.

דיסטרוניק פלוס
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אזהרה
מערכת  DISTRONIC PLUSלא תגיב:
 £לאנשים או בעלי חיים.
 £למכשולים נייחים בדרך ,לדוגמה כלי
רכב נייחים או חונים.
 £לתנועה הבאה לקראתך וחוצה את נתיבך.

מפתח עניינים

לכן ,המערכת עשויה לא לתת אזהרה או לא
להתערב במצבים מסוג זה .קיימת סכנת תאונה.
תמיד הקדש תשומת לב לתנאי התנועה והייה מוכן
לבלום.

הערות כלליות
דיסטרוניק פלוס מווסת את המהירות ומסייע לך
באופן אוטומטי לשמור מרחק מהרכב שלפניך.
הרכבים מזוהים באמצעות מערכת חיישן הרדאר.
דיסטרוניק פלוס בולם באופן אוטומטי ,כך שלא
תתבצע חריגה מהמהירות שנקבעה.

אם מערכת  DISTRONIC PLUSמזהה סכנת
התנגשות ,תקבל אזהרה ויזואלית וקולית.
המערכת אינה יכולה למנוע התנגשות ללא
התערבותך .צליל אזהרה יישמע לסירוגין ותידלק
נורית אזהרה בלוח המחוונים .בלום מייד כדי
להגדיל מרחק מהרכב שלפניך או נקוט פעולת
התחמקות אם בטוח לעשות זאת.
דיסטרוניק פלוס פועלת בטווח מהירות בין  0ל
 200קמ“ש.
אל תשתמש בדיסטרוניק פלוס בנהיגה בכבישים
עם שיפועים תלולים.

מערכת  DISTRONIC PLUSלא תמיד יכולה
לזהות בבירור משתמשי כביש אחרים או מצבי
תנועה מורכבים.
במקרים כאלה עשויה המערכת:
£

להפיק אזהרה מיותרת ולאחר מכן לבלום את
הרכב

£

לא להפיק אזהרה ולא להתערב

£

להאיץ בפתאומיות

קיימת סכנת תאונה.
המשך לנהוג בזהירות והייה מוכן לבלום ,במיוחד
לאחר קבלת אזהרה ממערכת DISTRONIC
.PLUS

אזהרה
מערכת  DISTRONIC PLUSבולמת את רכבך
עד  50%מכוח הבלימה המרבי .אם כוח הבלימה
אינו מספיק ,מערכת  DISTRONIC PLUSמפיקה
אזהרה קולית וחזותית .קיימת סכנת תאונה.
במקרים אלה ,הפעל בעצמך את הבלמים ונסה
לבצע פעולת התחמקות.

נהיגה וחניה

עליך לבחור בהילוך נמוך יותר בזמן בנהיגה
בירידות ארוכות ותלולות ,בפרט אם הרכב עמוס.
בכך תשתמש בבלימת המנוע שתפחית את
העומס על מערכת הבלמים ,ותמנע התחממות
יתר של הבלמים ואת הבלאי המואץ שלהם.

אזהרה

מערכות נהיגה
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אם  DISTRONIC PLUSאו תפקוד HOLD

מופעלים ,הרכב בולם אוטומטית במצבים
מסוימים .כדי למנוע נזק לרכב ,נטרל את
 DISTRONIC PLUSואת תפקוד הHOLD
במצבים הבאים או דומים:

עניינים לפי אב

£
£

בעת גרירת הרכב
במתקן לשטיפת הרכב

אם לא תתאים את סגנון הנהיגה שלך ,מערכת
 DISTRONIC PLUSאינה יכולה להפחית את
סכנת התאונה או לבטל את חוקי הפיזיקה.
 DISTRONIC PLUSאינה יכולה להתחשב בתנאי
כביש ,תנועה או מזג אוויר .המערכת היא כלי עזר
בלבד .אתה אחראי על המרחק מהרכב שלפניך,
על המהירות ,על הבלימה בזמן ועל שמירת
הנתיב.
אל תשתמש במערכת
בתנאים הבאים:
בתנאי כביש ותנועה שלא מאפשרים לך
לשמור על מהירות קבועה )עומס תנועה או
כבישים מפותלים(.
על כבישים חלקים .בלימה או האצה עשויה
לגרום לאובדן אחיזה בגלגלים המניעים .הרכב
עשוי להחליק.
בתנאי ראות לקויה )ערפל ,גשם כבד או
שלג(.

מהירות זו עלולה:
להיות גבוהה מדי אם אתה נוהג בנתיב פנייה
או בנתיב יציאה.
להיות גבוהה בנהיגה בנתיב הימני עד כדי
כך שאתה עוקף כלי רכב בנתיב השמאלי.
להיות גבוהה בנהיגה בנתיב השמאלי עד כדי
כך שאתה עוקף כלי רכב בנתיב הימני.
אם נהגים מתחלפים ,יידע את הנהג החדש על
המהירות שאוחסנה בזיכרון.
£

£

£

ידית בקרת שיוט

DISTRONIC PLUS

£

£

נהיגה וחניה

£

מערכת  DISTRONIC PLUSעשויה לא לזהות
כלי ר כב צרים הנוסעים מלפנים ,לדוגמה
אופנועים או כלי רכב הנוסעים בנתיב אחר.
בפרט ,זיהוי עצמים או מכשולים עשוי להיפגע
אם:
החיישנים מכוסים בלכלוך או בכל חומר אחר
יורד גשם או שלג כבד
קיימות הפרעות ממקורות חיישנים אחרים
במקומות עם אותות רבים וחזקים לדוגמה,
בחניונים רביקומות

£
£

לשמירת המהירות הנוכחית או מהירות
גבוהה יותר בזיכרון
לקביעת המרחק הספציפי המינימלי
נורית חיווי LIM
לשמירת המהירות הנוכחית בזיכרון או
לקריאה למהירות האחרונה שנשמרה
בזיכרון.
לשמירת המהירות הנוכחית או מהירות
נמוכה יותר
למעבר בין דיסטרוניק פלוס לספידטרוניק
משתנה

£

לנטרול דיסטרוניק פלוס

£

אם מערכת  DISTRONIC PLUSהפסיקה לזהות
את הר כב שלפנים ,היא עשויה להאיץ
בפתאומיות כדי להגיע למהירות שאוחסנה
בזיכרון.

באמצעות ידית בקרת שיוט ניתן להפעיל את
דיסטרוניק פלוס ואת הספידטרוניק המשתנה.
נורית החיווי  LIMבידית בקרת השיוט מציינת איזו
מערכת נבחרה:

מערכות נהיגה
£

£

נורית חיווי
פלוס.
נורית חיווי  LIMדולקת :נבחר ספידטרוניק,
משתנה.
LIM

כבויה :נבחר דיסטרוניק

£

דלת הנוסע הקדמי והדלתות האחוריות
חייבות להיות סגורות.

£

יש לבחור בתפקוד דיסטרוניק פלוס
באמצעות ידית בקרת השיוט.
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מפתח עניינים

בחירת דיסטרוניק פלוס
הפעלה

כבויה.
¿ בדוק אם נורית חיווי LIM
אם היא כבויה ,דיסטרוניק פלוס כבר נבחר.
אם היא אינה כבויה ,לחץ על ידית בקרת
השיוט לכיוון החץ .

הפעלת דיסטרוניק פלוס
תנאי הפעלה
כדי להפעיל את דיסטרוניק פלוס ,יש למלא אחר
התנאים הבאים:
£

המנוע חייב להיות מותנע .ייתכן כי עליך לנהוג
במשך כשתי דקות לפני שדיסטרוניק פלוס
יהיה מוכן להפעלה.

£

יש לשחרר את בלם החניה החשמלי.
®ESP

להיות מופעלת אך ללא

£

על מערכת
התערבות.

£

אין להפעיל סייען חניה פעיל.

£

על תיבת ההילוכים להיות במצב .D

£

דלת הנהג חייבת להיות סגורה כאשר אתה
מעביר הילוך ממצב  Pלמצב  Dאו חגורת
הבטיחות חייבת להיות מהודקת.

¿ החזק את ידית בקרת השיוט לחוצה כלפי
מעלה
עד שהמהירות
או כלפי מטה
הרצויה נקבעת.
¿ הסר את רגלך מדוושת ההאצה.
רכבך מתאים את מהירותו לזו של הרכב
לפנים ,אך רק עד למהירות שאוחסנה
בזיכרון.
אם אינך משחרר באופן מלא את דוושת
ההאצה ,ההודעה DISTRONIC PLUS
) inactiveדיסטרוניק פלוס לא פעיל(
מופיעה בתצוגה הרבתכליתית .במקרה
כזה לא יישמר מרחק מהרכב האיטי הנע
לפניך .אתה תנהג במהירות שתקבע
באמצעות לחיצה על דוושת ההאצה.
ניתן להפעיל את הדיסטרוניק פלוס ,אם רכבך
נייח .המהירות המינימלית שניתן לקבוע היא
 30קמ“ש.

נהיגה וחניה

בידית בקרת השיוט
נורית החיווי LIM
תיכבה .דיסטרוניק פלוס נבחר.

¿ לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט כלפיך
או מטה .
או לחץ אותה מעלה
דיסטרוניק פלוס מופעל.

234

מערכות נהיגה
¿ לחץ בקצרה על ידית בקרת השיוט כלפיך
או כלפי
 ,או לחץ אותה כלפי מעלה
מטה .

נהיגה

עם DISTRONIC PLUS

התחלת נסיעה ונהיגה

דיסטרוניק פלוס מופעל.

עניינים לפי אב

הפעלת המהירות הנוכחית/מהירות
אחרונה שנשמרה

אזהרה
אם אתה קורא למהירות השמורה בזיכרון והיא
שונה מהמהירות הנוכחית ,הרכב מאיץ או מאט.
אם אתה לא יודע מה המהירות השמורה ,הרכב
עשוי להאיץ או להאט באופן בלתי צפוי .קיימת
סכנת תאונה.

¿ אם ברצונך להתחיל לנסוע בסיוע
 :DISTRONIC PLUSהסר את רגלך
מדוושת הבלמים.

לפני הקריאה למהירות השמורה ,הבא בחשבון
את תנאי התנועה .אם אינך יודע מהי המהירות
השמורה ,אחסן מחדש את המהירות הרצויה.

נהיגה וחניה

¿ משוך בקצרה את ידית בקרת השיוט כלפיך
.
או
¿ האץ בקצרה .רכבך מתחיל לנסוע ומתאים
את מהירותו לזו של הרכב שלפניך.
אם שום רכב אינו מזוהה לפניך ,רכבך
מאיץ למהירות שנקבעה מראש.

¿ משוך בקצרה את ידית הבקרה כלפיך
¿ הסר את רגלך מדוושת ההאצה.
מערכת  DISTRONIC PLUSמופעלת .בעת
הפעלתה הראשונה ,נשמרת המהירות
הנוכחית .אחרת ,היא מגדירה את מהירות
השיוט של הרכב לערך האחרון שנשמר.
.

הרכב יכול להתחיל לנסוע כאשר הוא פונה
אל מכשול בלתי מזוהה או כאשר הוא נוסע
בנתיב אחר .במצב זה הרכב בולם
אוטומטית .קיימת סכנת תאונה .הייה מוכן
לבלום בכל עת.
אם אין שום רכב לפניך ,מערכת
 PLUSפועלת כמו בקרת שיוט.
אם המערכת  DISTRONIC PLUSמזהה שהרכב
שלפניך האט ,היא בולמת את רכבך .בדרך זו
נשמר המרחק שבחרת.
אם המערכת  DISTRONIC PLUSמזהה שהרכב
שלפניך מאיץ ,היא מגבירה את מהירות רכבך
עד למהירות המאוחסנת בזיכרון.

DISTRONIC

בחירת תכנית הנהיגה
מערכת  DISTRONIC PLUSתומכת בסגנון נהיגה
ספורטיבי כשאתה בוחר בתכנית נהיגה  Sאו M
)» עמוד  .(208בעקבות זאת ההאצה לרכב

מערכות נהיגה
שלפנים או למהירות שנקבעה מראש היא
דינמית יותר .אם בחרת בתכנית נהיגה  ,Eהרכב
מאיץ באופן חלק יותר .מומלץ להשתמש
בהגדרה זו בנהיגה בעומס תנועה.
החלפת נתיבים
אם ברצונך לעבור לנתיב עקיפה ,דיסטרוניק פלוס
תסייע לך אם:
 £מהירות נסיעתך עולה על  70קמ“ש.
 £אתה מפעיל את מחווני האיתות המתאימים.
 £דיסטרוניק פלוס אינה מגלה סכנה של
התנגשות.
אם אתה עומד בתנאים אלה ,רכבך יאיץ .ההאצה
תיקטע אם החלפת הנתיבים נמשכת זמן רב
מדי ,או אם המרחק בין רכבך לרכב לפנים נהיה
קטן מדי.
בעת החלפת נתיבים מערכת דיסטרוניק
פלוס מנטרת הנתיב השמאלי לכלי רכב עם
הגה שמאלי ,ואת הנתיב הימני לכלי רכב עם
הגה ימני.

גם אם הרכב לפניך יצא מטווח הגילויDISTONIC ,
 PLUSממשיך לשמור באופן זמני על מהירות

הנסיעה הנוכחית ואינו מאיץ את הרכב .תגובה
זו מבוססת על נתוני מפה הנוכחיים ממערכת
הניווט.
לאחר מכן ,הרכב מאיץ למהירות שהגדרת.
המערכת לוקחת בחשבון שעקיפה מימין אסורה
בכבישים מהירים ובד ר כים ראשיות שבהם
המהירות היא מעל  80קמ“ש .מהירות הנהיגה
מותאמת למהירות של טור המכוניות בנתיב
משמאל.

מפתח עניינים

מניעת עקיפה מימין תקפה במדינות שבהן
נוהגים בצד ימין .במדינות בהן נוהגים בצד
שמאל אסורה עקיפה משמאל.
עצירה

אזהרה
אם אתה יוצא מהרכב שנבלם באמצעות המערכת
 DISTRONIC PLUSבלבד ,הוא עשוי להתחיל לנוע
אם:
£
£

£

נהיגה וחניה

תנאי דרך ותנועה
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קיימת תקלה במערכת או באספקת חשמל.
המערכת  DISTRONIC PLUSנוטרלה
באמצעות ידית בקרת השיוט על ידי נוסע או
מחוץ לרכב ,לדוגמה.
מערכת החשמל בתא המנוע ,המצבר או
הנתיכים חובלו.

£

המצבר מנותק.

£

דוושת ההאצה לחוצה עלידי נוסע ,למשל.
קיימת סכנת תאונה.

אם ברצונך לעזוב את הרכב ,הפסק את פעולת
דיסטרוניק פלוס ,ואבטח את הרכב כנגד הידרדרות.

התפקודים הבאים אינם זמינים בכל המדינות.
 DISTONIC PLUSמשתמש במידע נוסף
ממערכת הניווט שלך כדי להתאים את פעולתו
למצבי תנועה שונים .הדבר נכון אם אתה נוסע
אחרי רכב DISTONIC PLUS ,פעיל ואתה:
 £מתקרב או נכנס לכיכר.
 £מתקרב לצומת .T
 £פונה ליציאה מכביש מהיר.

17/06/14, 6:41 PM

למידע נוסף על נטרול מערכת דיסטרוניק פלוס,
ראה )» עמוד .(238
אם דיסטרוניק פלוס מגלה כי הרכב לפניך עוצר,
הוא יבלום את רכבך עד למצב נייח.
מיד לאחר שרכבך עצר ,הוא נשאר נייח ואינך
צריך ללחוץ על דוושת הבלמים.
תוך זמן קצר יש לאבטח את הרכב באמצעות
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בלם החניה החשמלי ולשחרר את בלמי השירות.
בהתאם למרחק המינימלי שהוגדר ,רכבך
יגיע לידי עצירה מלאה במרחק מספיק מאחורי
הרכב שלפנים .הגדרת מרחק מינימלי זה
נקבעת באמצעות בקר בידית בקרת השיוט.

עניינים לפי אב

בלם החניה החשמלי מאבטח את הרכב באופן
אוטומטי אם דיסטרוניק פלוס מופעל ואם:
£

£

חגורת הבטיחות של הנהג אינה חגורה
ודלת הנהג פתוחה
המנוע דומם ,אלא אם הוא מופסק
אוטומטית באמצעות

תפקוד ECO start/

stop
£

קיימת תקלה במערכת

£

מתח החשמל נמוך מדי

אם ישנה תקלה במערכת ,ייתכן כי תיבת
ההילוכים תשלב אוטומטית את מצב החניה .P
הגדרת מהירות

¿ כדי לכוונן את המהירות שנקבעה
במרווחים של  1קמ“ש :הזז בקצרה את
או כלפי
ידית בקרת השיוט כלפי מעלה
מטה
עד לנקודת הלחץ.
המהירות האחרונה שנשמרה מוגברת או
מוקטנת ב 1קמ“ש.
¿ כדי לכוונן את המהירות שנקבעה
במרווחים של  10קמ“ש :הזז בקצרה
או
את ידית בקרת השיוט כלפי מעלה
כלפי מטה
מעבר לנקודת הלחץ.
המהירות האחרונה שנשמרה מוגברת או
מוקטנת ב 10קמ“ש.
אם אתה מאיץ כדי לעקוף ,דיסטרוניק פלוס
מכוונן את מהירות הרכב למהירות האחרונה
שנשמרה לאחר שסיימת את העקיפה.
הגדרת המרחק המינימלי

נהיגה וחניה

ניתן לקבוע את המרחק המינימלי עבור
דיסטרוניק פלוס ,באמצעות שינוי טווח הזמן
בין שנייה אחת לשתיים .באמצעות תפקוד זה
ניתן לקבוע את המרחק המינימלי ,אשר
דיסטרוניק פלוס תשמור עליו מהרכב שלפניך,
בהתאם למהירות הרכב .באפשרותך לראות
אם המרחק בתצוגה הרבתכליתית )» עמוד
.(237
וודא שאתה שומר מרחק מינימלי בין רכבך
לרכב מלפנים ,הנדרש על ידי החוק .במידת
הצורך ,התאם את המרחק לרכב מלפנים.

¿ הזז את ידית בקרת השיוט כלפי מעלה
למהירות גבוהה יותר או כלפי מטה
למהירות נמוכה יותר.
¿ החזק את ידית הבקרה עד להשגת
המהירות הרצויה.
¿ שחרר את ידית בקרת השיוט.
המהירות החדשה נשמרהDISTRONIC .
 PLUSמופעל והוא מתאים את מהירות
הרכב למהירות החדשה שנשמרה בזיכרון.

17/06/14, 6:41 PM
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לכיוון .
¿ להגדיל :סובב את הבקר
לאחר מכן דיסטרוניק פלוס ישמור על מרחק
גדול יותר בין רכבך לרכב שלפניך.

237

תצוגה כאשר  DISTRONIC PLUSמנוטרל

לכיוון .
¿ להקטין :סובב את הבקר
לאחר מכן דיסטרוניק פלוס ישמור על מרחק
קטן יותר בין רכבך לרכב שלפניך.

מפתח עניינים

תצוגות  DISTRONIC PLUSבתצוגה הרב
תכליתית
תצוגות  DISTRONIC PLUSבמד מהירות

רכב לפנים ,אם התגלה
מחוון מרחק :מרחק נוכחי לרכב שלפנים
מרחק מינימלי מוגדר לרכב שלפנים ,ניתן
לכוונון
רכבך
בתפריט  ») Assistanceעמוד  (314במחשב
הדרך באפשרותך לבחור תצוגת עזר גרפית.

תצוגה כאשר  DISTRONIC PLUSמופעל

אם  DISTRONIC PLUSמגלה רכב לפנים,
לבין
מקטעים בין מהירות הרכב שלפנים
המהירות השמורה נדלקים .המקטעים נדלקים
גם אם הרכב מלפנים מתגלה בנתיב המהיר.

נהיגה וחניה

לאחר שדיסטרוניק פלוס מופעל ,המשולש
מציג את המהירות שנשמרה.

¿ בחר בתפקוד ) Assistance graphicתצוגה
גר פית( באמצעות מחש ב הד ר ך
)» עמוד .(313

מטעמי תכנון המהירות המוצגת במד
המהירות עשויה להיות שונה מעט מהמירות
שנקבעה עבור .DISTRONIC PLUS

 DISTRONIC PLUSפעיל )טקסט
בלבד מופיע כאשר ידית בקרת השיוט
מופעלת(
רכב מלפנים ,אם התגלה
מרחק מינימלי ספציפי לרכב שלפנים ,ניתן
לכוונון

17/06/14, 6:42 PM
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פעולתו של  DISTRONIC PLUSאינה
מופסקת אם אתה לוחץ על דוושת ההאצה.

רכבך
בתפריט  ») Assistanceעמוד  (314במחשב
הדרך באפשרותך לבחור תצוגת עזר גרפית.
¿ בחר בתפקוד ) Assistance graphicתצוגה
גרפית( באמצעות מחשב הדרך )» עמוד
.(313
אתה רואה את המהירות השמורה למשך 5
שניות בעת הפעלת .DISTRONIC PLUS

עניינים לפי אב

נטרול מערכת דיסטרוניק פלוס

פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת באופן
אוטומטי אם:
אתה משלב את בלם החניה החשמלי או
אם הרכב מאובטח באופן אוטומטי בבלם
החניה החשמלי .
 £מערכת ® ESPמתערבת או אם אתה מנטרל
את מערכת ®.ESP
 £תיבת ההילוכים האוטומטית במצב ,P ,N
או .R
 £אתה מושך את ידית בקרת שיוט לכיוונך,
כדי להתחיל בנסיעה ודלת הנוסע הקדמי או
אחת הדלתות האחוריות פתוחה.
 £הרכב החליק.
 £אתה מפעיל את סייען החניה הפעיל.
£

אם מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס יישמע
צליל אזהרה .ההודעה
)פעולת דיסטרוניק פלוס מופסקת( תופיע
בתצוגה הרבתכליתית למשך כחמש שניות.
DISTRONIC PLUS off

נהיגה וחניה

קיימות מספר ד ר כים להפסיק את פעולת
דיסטרוניק פלוס:
¿ לחץ קלות את ידית בקרת השיוט קדימה
.
או

עצות לנהיגה עם דיסטורניק פלוס
הערות כלליות
הקדש תשומת לב מיוחדת לתנאי הכביש
והתנועה:

¿ בלום ,אלא אם הרכב נייח.

£

פניות ,נסיעה או יציאה מעיקולים בדרך

או

£

כלי רכב שאינם נוסעים במרכז הנתיב

£

כלי רכב אחרים המחליפים נתיב

£

כלי רכב צרים

£

מכשולים וכלי רכב נייחים

£

כלי רכב החוצים את נתיב הנסיעה

¿ לחץ קלות את ידית בקרת שיוט לכיוון החץ
.
נבחר הספידטרוניק המשתנה .נורית חיווי
בידית בקרת השיוט נדלקת.
LIM
כאשר אתה מפסיק את פעולת דיסטרוניק פלוס,
ההודעה ) DISTRONIC PLUS offפעולת
דיסטרוניק פלוס מופסקת( תופיע בתצוגה הרב
תכליתית למשך כחמש שניות.

במקרים אלה ,בלום אם יש צורך .דיסטרוניק
פלוס יפסיק לפעול.

המהירות האחרונה שנשמרה בזיכרון
נשמרת ,עד שאתה מדומם את המנוע.
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ביצוע פניות ,כניסה לעיקול ויציאה ממנו

כלי רכב צרים

לדיסטרוניק פלוס יכולת מוגבלת לזהות כלי
רכב בעת ביצוע פנייה .רכבך עלול לבלום באופן
בלתי צפוי או מאוחר מדי.

הדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות את כלי הרכב
לפנים או בקצוות הנתיב ,עקב הרוחב הצר
שלהם .המרחק לכלי הרכב לפנים עלול להיות
קצר מדי.

מפתח עניינים

כלי רכב שלא הנוסעים במרכז הנתיב שלהם

כלי רכב אחרים המחליפים נתיב

הדיסטרוניק פלוס אינו בולם עקב מכשולים או
כלי רכב חונים .לדוגמה ,אם רכב שהתגלה מבצע
פנייה או אם מתגלה מכשול או רכב חונה,
הדיסטרוניק פלוס לא יבלום בגללם.

נהיגה וחניה

הדיסטרוניק פלוס עלול לא לגלות כלי רכב שלא
נוסעים במרכז הנתיב שלהם .המרחק לרכב
שלפנים עלול להיות קצר מדי.

מכשולים וכלי רכב נייחים

כלי רכב חוצים

הדיסטרוניק פלוס עלול לא לגלות כלי רכב
הנכנסים לפניך .המרחק לרכב לפנים עלול להיות
קצר מדי.

17/06/14, 6:42 PM
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הדיסטרוניק פלוס אינו יכול לגלות כלי רכב
החוצים את נתיבך בטעות .הפעלת דיסטרוניק
פלוס לפני רמזור עם תנועה חוצה לפניך,
לדוגמה ,עלולה לגרום לרכבך להתחיל בנסיעה
מקרית.

עניינים לפי אב

דיסטרוניק פלוס עם סייען היגוי
הערות כלליות

מזג אוויר או תנועה .סייען היגוי דיסטרוניק פלוס
הוא רק אמצעי עזר .אתה האחראי הבלעדי
למרחק מהר כב שלפניך ,למהירות הר כב,
לבלימה בזמן ולשמירה על הנתיב.
דיסטרוניק פלוס אינו מזהה תנאי דרך ומצבי
תנועה .אם אתה נוסע אחר רכב הנוסע לעבר
קצה הנתיב ,רכבך עלול לבוא במגע עם השפה
או שולי הדרך .במקרה של סטיות בסימוני הדרך,
היזהר ממשתמשי דרך אחרים ,לדוגמה רוכבי
אופניים ,הקרובים לרכבך.
מכשולים כגון קונוסי סימון המוצבים על הנתיב
או בולטים לתוך הנתיב אינם מתגלים.
התערבות היגוי שגויה ,לדוגמה לאחר נהיגה
מכוונת על סימוני הנתיב ניתנת לתיקון בכל עת
בהיגוי קל לכיוון המנוגד.

נהיגה וחניה

סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס מסייע לך
לשמור את הר כב במר כז נתי ב הנסיעה
באמצעות תיקוני היגוי זעירים במהירויות של 0
  200קמ“ש.
סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס מנטר את
האזור שלפני רכבך באמצעות מצלמה רב
תכליתית
 ,הנמצאת בחלקה העליון של
השמשה הקדמית.
במהירויות גבוהות מ  60קמ“ש סייען ההיגוי
של דיסטרוניק פלוס מתמקד בסימוני הנתיב
הנראים.
במהירויות של  60  0קמ“ש סייען ההיגוי של
דיסטרוניק פלוס מתמקד בר כב מלפנים,
ומתחשב ,בסימוני נתיב ,לדוגמה ,בעת נסיעה
בפקק תנועה.
דיסטרוניק פלוס חייב להיות מופעל כדי שתפקוד
סייען ההיגוי יהיה זמין.

סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס אינו יכול להשאיר
את רכבך בנתיב באופן קבוע .במקרים מסוימים,
התערבות ההיגוי אינה מספקת להבאת הרכב
בחזרה לנתיב .במקרים אלה ,עליך לבצע את
פעולות ההיגוי הנדרשות לשמירת רכבך בנתיב.
המערכת עשויה לפעול לא כראוי או לא לפעול
אם:
£

ישנה ראות לקויה ,לדוגמה בשל תאורה
לקויה של הדרך או בשל שלג ,גשם ,ערפל
או רסס.

£

ישנו סנוור ,לדוגמה מהתנועה הבאה
ממול ,מהשמש או מהשתקפות הרכבים
אחרים )לדוגמה ,אם הכביש רטוב(.

£

השמשה הקדמית באזור המצלמה
מלוכלכת ,מכוסה אדים ,פגומה או
מכוסה ,למשל במדבקה.

£

אין סימון של נתיב אחד או יש כמה
סימונים ,לדוגמה בשל עבודות בדרך.

£

סימוני הנתיב שחוקים ,כהים או מכוסים,
לדוגמה בשלג או בלכלוך.

£

המרחק לרכב מלפנים קצר מדי ולכן
סימוני הנתיב אינם נראים.

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
דיסטרוניק פלוס אינו יכול להתחשב בתנאי דרך,
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£

£
£

סימוני הנתיב משתנים במהירות ,לדוגמה
הדרך מתפצלת ,חוצה או מתחברת לדרך
אחרת.
הכביש צר ומפותל.
ישנם אזורים של הצללה חזקה על הכביש.
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הפעלת סייען ההיגוי

מפתח עניינים

הקפד על הוראות הבטיחות החשובות של
דיסטרוניק פלוס )» עמוד .(231
תיקוני ההיגוי מבוצעות במומנט היגוי מוגבל.
המערכת דורשת שהנהג ישאיר את ידיו על
גלגל ההגה ויבצע פעולות היגוי בעצמו.
אם לא תבצע את פעולת ההיגוי בעצמך או אם
תוריד את ידיך מגלגל ההגה למשך פרק זמן
ארוך ,המערכת ראשית תתריע על כך בהתרעה
חזותית .סמל של גלגל הגה יופיע תצוגה הרב
תכליתית .אם לא ביצעת פעולת היגוי או לא
אחיזה בגלגל הגה תוך חמש שניות ,יישמע צליל
אזהרה גם להזכיר לך לקחת שליטה על הרכב.
סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס עובר למצב
פסיבי ,דיסטרוניק פלוס נשאר פעיל.

¿לחץ על לחצן
נורית החיווי

.
נדלקת .ההודעה

 DTR+) DTR+: steering assist Onסייען
היגוי פועל( תופיע בתצוגה הרב תכליתית.
סייען ההיגוי פעיל.
מידע בתצוגה הרב תכליתית

£

אתה מחליף נתיב בעצמך

£

אתה מפעיל את מחווני האיתות

£

אתה מוריד את ידיך מגלגל ההגה או אינך
מבצע פעולת היגוי במשך זמן רב
לאחר שאתה מסיים להחליף נתיב סייען
היגוי של דיסטרוניק פלוס הופך שוב לפעיל.

אם סמל ההגה
מופיע באפור ,סייען היגוי
דיסטרוניק פלוס פעיל ,אבל אינו מוכן לביצוע
תיקוני היגוי .אם המערכת מוכנה למתן סיוע
יופיע בירוק.
בהיגוי הסמל

נהיגה וחניה

המערכת עוברת למצב פסיבי ואינה מסייעת לך
יותר לביצוע תיקוני היגוי אם:

הפסקת פעולת סייען ההיגוי

סייען ההיגוי של דיסטרוניק פלוס אינו מספק
סיוע:
£

בפניות חדות

£

אם לא התגלו סימוני נתיב או סימוני הנתיב
אינם ברורים

£

אם הרכב לפניך אינו מתגלה במהירויות של
 60קמ“ש ומטה

£

בעת גרירת גרור

£

כאשר מותקן גלגל אלתקר
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¿ לחץ על לחצן

אם המערכת  DISTRONIC PLUSאו התפקוד
 HOLDמופעלים ,הרכב בולם אוטומטית במצבים
מסוימים .כדי למנוע נזק לר כב נטרל את
 DISTRONIC PLUSואת תפקוד ה HOLD
במצבים הבאים או במצבים דומים:
 £בעת גרירת הרכב
 £במתקן לשטיפת מכוניות

.

כבית .ההודעה
נורית החיווי
 DTR+) DTR+: steering assist Offסייען
היגוי אינו פועל( תופיע בתצוגה הרב
תכליתית .סייען היגוי אינו פעיל.

עניינים לפי אב

כאשר מופסקת פעולת דיסטרוניק פלוס ,פעולת
סייען היגוי דיסטרוניק פלוס מופסקת באופן
אוטומטי.

תפקוד

HOLD

הערות כלליות
תפקוד  HOLDיכול לסייע לנהג במצבים הבאים:
תחילת נסיעה ,במיוחד במדרונות תלולים
בעת תמרון על מדרונות תלולים
בעת נסיעה בפקק תנועה
הרכב נייח ללא צורך בלחיצה על דוושת הבלמים.
אפקט הבלימה מבוטל ותפקוד ה HOLD
מנוטרל כשאתה לוחץ על דוושת ההאצה כדי
להתחיל לנסוע.
£
£
£

נהיגה וחניה

הערות בטיחות חשובות

תנאי הפעלה
ניתן להפעיל את תפקוד  HOLDאם מתקיימים
כל התנאים הבאים:
 £הרכב נייח.
 £המנוע פועל או אם פעולתו הופסקה באופן
אוטומטי ,באמצעות תפקוד .ECO start/stop
 £דלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות של הנהג
נחגרה.
 £בלם החניה משוחרר.
 £ידית בורר הילוכים במצב  R ,Dאו  Nברכב
עם תיבת הילוכים אוטומטית.
£

הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס.

הפעלת תפקוד

HOLD

אזהרה
אחרי שאתה יוצא מהרכב ,הוא עשוי להתחיל לנוע
אף על פי שנבלם באמצעות תפקוד  HOLDאם:
£
£

£

£

קיימת תקלה במערכת או באספקת החשמל
תפקוד  HOLDנוטרל באמצעות לחיצה על
דוושת ההאצה עלידי נוסע ,לדוגמה
מערכת החשמל בתא המנוע ,המצבר או
הנתיכים חובלו
המצבר מנותק

מצב כזה תמיד יוצר סכנת תאונה.
לפני יציאה מהרכב תמיד נטרל את תפקוד ה
 HOLDואבטח את הרכב במקום.
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¿ וודא שתנאי ההפעלה מולאו.
¿ לחץ על דוושת הבלמים.
¿ הגבר את הלחיצה על דוושת הבלמים עד
שהכיתוב
תכליתית.
תפקוד  HOLDמופעל .ניתן לשחרר את
דוושת הבלמים.
יופיע בתצוגה הרב
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אם הלחיצה הראשונה על דוושת הבלמים
אינה מפעילה את התפקוד  ,HOLDהמתן
מעט ונסה שוב.
נטרול תפקוד

HOLD

פעולת  HOLDמופסקת באופן אוטומטי אם:
 £אתה מאיץ ותיבת הילוכים אוטומטית במצב
 Dאו  Rבלבד.
£

אתה מעביר את בורר ההילוכים למצב .P

£

אתה מפעיל על דוושת הבלמים לחץ
מסוים עד שההודעה
מהתצוגה הרבתכליתית.

נעלמת

£

אתה מאבטח את הרכב במקומו
באמצעות בלם החניה החשמלי.

£

אתה מפעיל את הדיסטרוניק פלוס.
זמן קצר לאחר אבטחת הרכב בבלם החניה
החשמלי משוחררים בלמי השירות .תפקוד
 HOLDמנוטרל.

Magic Body Control
הערות כלליות
 Magic Body Controlמורכב מבקרת המרכב
הפעילה ) ,(Active Body Controlסריקת פני
הדרך ) (ROAD SURFACE SCANוגם מייצוב
רכב אוטומטי ברוחות צד.
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רכבך מכוון אוטומטית את גובה המרכב שלו
כדי להגביר את הבטיחות ולהפחית את
תצרוכת הדלק .מצב המתלים מותאם לבחירה
שלך )נהיגה ספורטיבית או נהיגת נוחות(,
לתנאי הדרך ולמטען הרכב .מצלמה רב
תכליתית מגלה מהמורות בכביש לפני שהרכב
חולף על פניהן .בכך מופחתות תזוזות השלדה.

מפתח עניינים

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
במהלך הנמכתו של הרכב גפיים של אנשים
עשויים להילכד אם הם נמצאים מתחת לרכב או
בין המרכב לצמיגים .קיימת סכנת פציעות.
בעת הנמכת הרכב וודא שאין איש מתחת לרכב
או בסמוך לקשתות הגלגלים.

סיוע לנהיגה ברוחות צד
ייצוב בעת רוחות צד פועל באמצעות שינוי
עומס על גלגלים בעזרת בולמי הזעזועים של
 .ABCהתפקוד מתקן טעויות היגוי קטנות
בנהיגה בקו ישר ומסייע במהלך היגוי נגד.
בקרת מרכב פעילה )(ABC
רמת רכב
בהתאם לרמת הרכב שנקבעה ,כלי הרכב
מכוונן אוטומטית את גובהו לפי המהירות
הנוכחית .הרכב מונמך ב  15מ“מ לכל היותר
ככל שמהירות הרכב עולה .בעוד שהמהירות
יורדת ,הרכב מתרומם לגובה שנקבע עבורו.

נהיגה וחניה

בלם החניה חשמלי מאבטח את הרכב באופן
אוטומטי ,אם תפקוד  HOLDהופעל ובנוסף:
 £דלת הנהג פתוחה וחגורת הבטיחות לא
חגורה.
 £המנוע דומם ,אלא אם פעולתו הופסקה
באופן אוטומטי באמצעות תפקוד ECO start/
.stop
 £אירעה תקלת מערכת
 £אספקת החשמל אינה מספקת.
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בחר הגדרה  Normalלנהיגה על פני דרך רגילים
ובחר הגדרה  Raisedלנהיגה עם שרשראות
שלג מותקנות או לנהיגה בדרכים משובשות
מאוד.
בחירתך נשמרת גם לאחר הוצאת המפתח
מתג ההצתה.
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מערכת מתלים  ABCמתכווננת בנפרד לכל גלגל
ותלויה:
בסגנון הנהיגה שלך  ספורטיבי לדוגמה
תנאי הדרך ,מהמורות וכד’
בחירתך האישית ,נהיגה ספורטיבית או נוחה
מטען הרכב
כוחן של רוחות הצד
בחירתך נשמרת גם לאחר הוצאת המפתח מתג
ההצתה.
£
£
£

עניינים לפי אב

£
£

הגדרת הגובה המורם של הרכב
¿ התנע את המנוע.
כבויה :לחץ על לחצן
¿ אם נורית חיווי
.
נורית חיווי
נדלקת .גובה הרכב מותאם
לרמה המורמת.

נהיגה וחניה
הגדרת הגובה הרגיל של הרכב
¿ התנע את המנוע
דולקת :לחץ על לחצן
¿ אם נורית חיווי
.
נורית חיווי
כבית .גובה הרכב מותאם
לרמה הרגילה.

כוונון קשיח של מתלים במצב נהיגה ספורטיבי
מבטיח מגע טוב יותר עם הדרך .תגובת ההיגוי
היא ספורטיבית .בחר מצב זה כשאתה נוהג
בסגנון ספורטיבי על דרכים ישרות כגון על דרכים
מהירות.
לכוונון ספורטיבי של מתלים
כבויה :לחץ על לחצן
¿ אם נורית חיווי
.
נורית חיווי
נדלקת .בחרת במתלים
לנהיגה ספורטיבית.
בתצוגה הרבתכליתית תופיע הודעה Active
) Body Control Sportבקר ת מר כב
אקטיבית במצב ספורטיבי(.

הגדרות מתלים
מערכת מתלים  ABCהמבוקרת באופן אלקטרוני
פועלת באופן רציף .היא משפרת את הבטיחות
ואת הנוחות בנהיגה .המערכת מגלה את גובה
הרכב ואת העומס שלו ומכווננת את ההגדרות
בהתאם .כמו כן ,באפשרותך לבחור בין כוונון
ספורטיבי במיוחד לבין כוונון נוח.
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במצב נוחות מאפייני הנהיגה ברכבך נוחים
במיוחד .תגובות ההיגוי מאוזנות .בחר במצב
זה אם אתה מעדיף סגנון נהיגה נוח.
לבחירה מצב הנוחות הסטנדרטי לכוונון
מתלים
¿ אם נורית חיווי
.

כבויה :לחץ על לחצן

נורית חיווי
נדלקת .בחרת במצב
מתלים לנהיגה נוחה.
בתצוגה הרבתכליתית תופיע הודעה
) Active Body Control Comfortבקרת
מרכב פעילה במצב נוחות(.
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תפקוד המערכת יהיה לקוי או שהמערכת לא
תתפקד כלל ,אם:
פני הדרך לא מאורים די
הראות גרועה ,לדוגמה בשלג ,גשם ,ערפל
או רסס
ישנו סנוור מהשמש או מהתנועה בכיוון
הנגדי
השמשה הקדמית מלוכלכת ,מכוסה
באדים או במדבקה כלשהי באזור
המצלמה
לפני הדרך אין מרקם או שהם מחזירים
אור ,לדוגמה לאחר הנחת שכבה חדשה
של אספלט ,גושי בטון או שלוליות
המרחק מהרכב שלפניך קצר מדי
לחלקי נתיב אחדים רדיוס עיקול קטן מדי
אתה מאיץ בכבדות או בולם חזק
£
£

מפתח עניינים

£

£

£

£

) ROAD SURFACE SCANסריקת פני הדרך(

£
£

איירמטיק )(Airmatic

תפקוד זה מגלה מהמורות בדרך לפני שהרכב
חולף על פניהן .במצב זה מופעלים סלילי
הקפיצים ,והם מפחיתים את תזוזות השלדה
באופן ניכר בנהיגה מעל המהמורות.
פעולת המערכת מופסקת לאחר שאתה בוחר
בר מת הר כב המור מת או בכוונון מתלים
ספורטיבי.
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נהיגה וחניה

תפקוד  ROAD SURFACE SCANסורק את הדרך
לפני הרכב בעזרת מצלמה רבתכליתית
המותקנת בחלקה העליון של השמשה
הקדמית .תפקוד זה מופעל אוטומטית אם אתה
בוחר כוונון נוחות עבור המתלים .המערכת
פועלת במהירויות עד  130קמ“ש.

הערות כלליות
איירמטיק הוא מתלה אוויר בעל בלימת זעזועים
שונה המיועדת להגברת הנוחות בנהיגה .בקרת
גובה מקיפה שומרת על מצב המתלים הטוב
ביותר ועל גובה קבוע מהקרקע ,אפילו אם הרכב
עמוס .אם אתה נוהג מהר ,הר כב מונמך
אוטומטית כדי להגביר את הבטיחות בנהיגה
ולהפחית את תצרוכת הדלק .באפשרותך לכוונן
ידנית את גובה הרכב .איירמטיק כולל הגדרת
גובה ,בקרת גובה ומערכת ) ADSמערכת שיכוך
מותאמת(.
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
איברים של אנשים עלולים להילכד אם הם נמצאים
מתחת לרכב או בין מרכב הרכב ולצמיגים בעת
שהרכב מונמך .קיימת סכנת פציעה.
ודא שאף אחד לא נמצא בקרבת בית הגלגל או
מתחת לרכב ,כאשר אתה מנמיך את הרכב בעת
שהוא נייח .אחרת אברי גוף עלולים להילכד.
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גובה הרכב

ההודעה ) Vehicle loweringהנמכת רכב(
מופיעה בתצוגה הרבתכליתית.

הגדרת מפלס גובה הרכב מורם

כוונון מתלים
הערות כלליות
מערכת השיכוך המותאמת פועלת ברציפות.
הדבר משפר את בטיחות הנהיגה ונוחות
הנסיעה.

עניינים לפי אב

השיכוך מכוונן באופן נפרד לכל גלגל ותלוי:

בחר במצב “רגיל“ לפני דרך רגילים ובמצב
“מורם“ ,בנהיגה עם שרשראות שלג או על פני
דרך משובשים .בחירתך תישמר בזיכרון גם אם
תסיר את המפתח ממתג ההצתה.
¿ התנע את המנוע.
אם נורית החיווי
¿ לחץ על לחצן

אינה דולקת:

£

בסגנון הנהיגה שלך ,לדוגמה ספורטיבי.

£

במצב פני הדרך לדוגמה מהמורות.

£

בבחירה האישית שלך ,כלומר מצב
ספורט או מצב נוחות.

בחירתך נותרת בזיכרון ,גם אם אתה מסיר את
המפתח ממתג ההצתה.
מצב ספורט

.

נהיגה וחניה

נדלקת .הרכב מורם בעוד
נורית חיווי
 30מ“מ בהשוואה למפלס הרגיל.
ההודעה ) Vehicle risingהרכב מתרומם(
מופיעה בתצוגה.
הגדרת “מפלס גובה מורם“ מתבטלת ,אם:
 £אתה נוהג במהירות גבוהה מ 120
קמ“ש.
 £אתה נוהג במהירויות שמעל  80קמ“ש,
במשך שלוש דקות או יותר.
מצב “מפלס גובה מורם“ נשמר ,כאשר אינך
נוהג בטווחי המהירויות הללו.
הגדרת מפלס גובה רגיל
¿ התנע את המנוע.
אם נורית החיווי
דולקת:
¿ לחץ על לחצן .
נורית חיווי
כבית .גובה הרכב מתכוונן
למפלס גובה רגיל.

17/06/14, 6:42 PM

כוונון המתלים הקשוח יותר במצב ספורט
מבטיח מגע טוב יותר עם הקרקע .בחר במצב
זה ,כאשר ברצונך לנהוג בסגנון נהיגה
ספורטיבי ,לדוגמה בדרכים כפריות מתפתלות.
¿ אם נורית החיווי
.

כבויה :לחץ על לחצן

נורית חיווי
נדלקת .בחרת במצב
ספורט .מפלס גובה הרכב מונמך ב10
מ“מ בהשווא למפלס הרגיל.
ההודעה ) AIRMATIC SPORTאירמטיק
נוחות( מופיעה בתצוגה הרב תכליתית.
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אם מהירות הרכב עולה על  120קמ“ש ,מפלס
הרכב מונמך ב 10מ“מ נוספים במצב ספורט.
מצב נוחות

אם לא תתאים את סגנון נהיגתך 4MATIC ,אינו
יכול להפחית הסיכון לתאונה וכן לא להתגבר על
חוקי הפיזיקה 4MATIC .אינו לוקח בחשבון תנאי
דרך ,מזג אויר ,ותנועה 4MATIC .הוא רק אמצעי
עזר .אתה האחראי הבלעדי למרחק מהרכב
שלפניך ,למהירות הרכב ,לבלימה בזמן ולשמירה
על הנתיב.
אם גלגל מונע מסתבסב בשל אחיזה לא
מספקת:
 £בעת התחלת נסיעה ,לחץ על דוושת האצה
רק עד לשיעור האצה הדרוש.
£

במצב נוחות מאפייני הנהיגה של רכבך נוחים
יותר .בחר במצב זה אם אתה מעדיף סגנון נהיגה
נוח יותר ,או כאשר אתה נהוג במהירות בדרכים
ישרות ,לדוגמה בקטעים ישרים בכבישים
מהירים.
¿ אם נורית חיווי

נדלקת .בחרת במתלים

ההודעה ) AIRMATIC COMFORTאיירמטיק
נוחות( מופיעה בתצוגה הרב תכליתית.
אם מהירות הרכב עולה על  120קמ“ש ,מפלס
הרכב מונמך אוטומטית ב 10מ“מ נוספים
בהשוואה למפלס רגיל במצב נוחות.
אם מהירות הרכב עולה על  160קמ“ש ,מפלס
הרכב מונמך אוטומטית ב 20מ“מ נוספים
בהשוואה למפלס רגיל במצב נוחות.

) 4MATICהנעה קבועה בכל
הגלגלים(
 4MATICמבטיח שכל הגלגלים מונעים באופן
ק בוע .יחד עם מער כת בקר ת יצי בות
אלקטרונית ) (ESPהוא משפר את האחיזה של
רכבך כאשר גלגל מונע מסתבסב בשל אחיזה
לא מספקת.

17/06/14, 6:42 PM

האץ פחות בעת נהיגה
לעולם אל תגרור את הרכב כאשר אחד
הסרנים מורם .הדבר יכול להזיק לתיבת
העברה .נזק מסוג זה אינו מכוסה באחריות
של מרצדס ושל חב’ כלמוביל בע“מ .כל
הגלגלים חייבים להיות במגע עם הקרקע או
כולם מורמים מהקרקע .הקפד על ההוראות
לגרירת הרכב ושכל הגלגלים יהיו במגע עם
הקרקע.
בתנאי חורף היכולת המלאה של 4MATIC
תושג רק אם אתה משתמש בצמיגי חורף
)צמיגי  ,(M+Sעם שרשראות שלג אם דרוש.

פרקטרוניק

)(Parktronic

הערות בטיחות חשובות

מפתח עניינים

נהיגה וחניה

נורית חיווי
במצב נוחות.

כבויה :לחץ על לחצן

247

 PARKTRONICהוא סייען חניה אלקטרוני עם
חיישני רדאר .הסייען סורק את האזור שמסביב
לרכב בעזרת  12חיישנים שמותקנים ברכבך6 :
בפגוש הקדמי ו  6פגוש האחורי .תפקוד
 PARKTRONICמציין את המרחק בין רכבך לבין
מכשול באופן חזותי וקולי.
 PARKTRONICהוא כלי עזר בלבד ואינו תחליף
לתשומת לבך לסביבה המיידית שלך .בכל זמן
נתון אתה אחראי לביצוע תמרונים ,לכניסה
למקומות חניה וליציאה מהם .בעת ביצוע פעולות
אלה וודא כי אנשים ,בעלי חיים או עצמים לא
נמצאים בטווח התמרון שלך.
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בעת החניה ,הקדש תשומת לב מיוחדת
לעצמים מעל או מתחת לחיישנים ,כגון
אדניות פרחים או התקני גרירת גרורים.
פרקטרוניק אינו מזהה עצמים כאלה אם הם
בקירבה המיידית של הרכב .אתה עלול לגרום
נזק לרכב או לעצמים.
החיישנים עלולים לא לגלות שלג ועצמים
הסופגים מקורות עלקוליים.
מקורות עלקוליים כגון מתקנים אוטומטיים
לשטיפת כלי רכב ,בלמים באוויר דחוס של
משאיות או מקדחים פנאומטיים עלולים
לגרום לתקלת פרקטרוניק.
פרקטרוניק עלול לא לתפקד כהלכה על פני
שטח משובשים.

עניינים לפי אב

חיישנים בפגוש הקדמי ,בצד שמאל
)דוגמה(

נהיגה וחניה

קפל את תפוח הגרירה אם אין צורך
בהתקן הגרירה .פרקטרוניק מודד את טווח
הגילוי המנימלי עד המכשול מהפגוש ,לא
מתפוח הגרירה.
פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי אם אתה:
 £מפעיל את מתג ההצתה
 £מעביר את תיבת ההילוכים למצב  R ,Dאו N
פעולת פרקטרוניק מופסקת במהירויות גבוהות
מ  18קמ“ש .פעולתו מתחדשת במהירויות
נמוכות יותר.
פעולתו של פרקטרוניק מופסקת עבור האזור
האחורי בעקבות חיבור גרור.
טווחי פעולת החיישנים
הערות כלליות
 PARKTRONICאינו מתחשב במכשולים הבאים:
£

£

מכשולים שנמצאים מתחת לטווח הגילוי,
לדוגמה אנשים ,בעלי חיים או עצמים
מכשולים שנמצאים מעל טווח הגילוי ,כגון
מטענים בולטים ,מרווחים אחוריים או רמפות
העמסה של משאיות.

17/06/14, 6:42 PM

החיישנים חייבים להיות נקיים מלכלוך ,קרח ובוץ,
אחרת תפקודם עלול להיפגם .נקה את החיישנים
באופן סדיר ,היזהר לא לשרוט אותם ולא לגרום
להם נזק )» עמוד .(698
חיישנים קדמיים
כ  100ס“מ
כ  60ס“מ

במרכז
בפינות
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חיישנים אחוריים
במרכז
בפינות

כ  120ס“מ
כ  80ס“מ

מרחק מינימלי
במרכז
בפינות

כ  20ס“מ
כ  15ס“מ

249

מצב תיבת הילוכים תצוגת אזהרה

אם ישנו מכשול בטווח זה ,תילדקנה כל תצוגות
האזהרה ויישמע צליל אזהרה  .אם המרחק יורד
מתחת למינימום ,ייתכן שהאזהרות לא תוצגנה
יותר.

D

האזור הקדמי מופעל

 R ,Nאו הרכב
מידרדר לאחור

האזורים הקדמי
והאחורי מופעלים

P

אף אזור אינו מופעל

מפתח עניינים

מקטע חיווי אחד או יותר נדלקים כאשר הרכב
מתקר ב למכשול בהתאם למר חק הר כב
מהמכשול.
£

החל ממקטע החיווי השישי ואילך יישמע
צליל אזהרה לסירוגין במשך כשתי שניות.

£

החל ממקטע החיווי השביעי ואילך יישמע
צליל אזהרה במשך שתי שניות .הצליל מציין
שהגעת למרחק המינימלי.

תצוגות אזהרה

נטרול/הפעלה של פרקטרוניק

נהיגה וחניה

מקטעים בצד שמאל של הרכב
מקטעים בצד ימין של הרכב
מקטעים המציגים מוכנות לפעולה
תצוגות האזהרה מראות את המר חק בין
החיישנים לבין המכשול .תצוגת האזהרה עבור
האזור הקדמי ,ממוקמת על לוח המכשירים מעל
לפתחי האוורור המרכזיים .תצוגת האזהרה עבור
האזור האחורי ממוקמת בריפוד הגג בתא
הנוסעים האחורי.
תצוגת האזהרה עבור כל צד של הרכב מחולקת
לחמישה מקטעי חיווי צהובים ושני מקטעי חיווי
אדומים .פרקטרוניק פעיל אם דולקים מקטעי
החיווי הצהובים המראים מוכנות לפעולה .
מצב ידית ההילוכים או בורר הילוכים בתיבת
הילוכים אוטומטית ,מצב בורר ההילוכים וכוון
הנסיעה של הרכב קובעים איזה תצוגת אזהרה
תהיה פעילה כאשר המנוע פועל.

17/06/14, 6:42 PM

נורית חיווי.
נטרול/הפעלה של פרקטרוניק.
אם נורית החיווי דולקת ,פרקטרוניק מנוטרל.
סייען חניה פעיל מנוטרל אף הוא.
פרקטרוניק מופעל באופן אוטומטי ,כאשר
אתה מסובב את המפתח למצב  2במתג
ההצתה.

249

S-235-300

250

מערכות נהיגה
פתרון תקלות של פרקטרוניק
תקלה
רק המקטעים האדומים
בתצוגות האזהרה של
פרקטרוניק דולקים .בנוסף
נשמע צליל אזהרה לשתי
שניות בערך.
לאחר מכן פרקטרוניק
מנוטרל ונורית החיווי בלחצן
פרקטרוניק נדלקה.

עניינים לפי אב

רק המקטעים האדומים
בתצוגות האזהרה של
פרקטרוניק דולקים.
לאחר מכן פרקטרוניק
נוטרל.

סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות
חלה תקלה בפרקטרוניק ופעולת המערכת הופסקה.
¿ אם הבעיות אינן נפתרות ,דאג לבדוק את פרקטרוניק במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

חיישני פרקטרוניק מלוכלכים או שקיימת הפרעה.
¿ נקה את חיישני פרקטרוניק )» עמוד .(698
¿ הפעל שוב את ההצתה.
ייתכן כי הבעיה נגרמה על ידי מקור רדיו חיצוני או גלים עלקוליים.
¿ בדוק אם פרקטרוניק מתפקד במקום אחר.

נהיגה וחניה

סייען חניה פעיל
הערות כלליות
סייען חניה פעיל הוא סייען חניה אלקטרוני עם
גלים עלקוליים .הגלים העלקוליים משמשים
למדידת הכביש משני צדי הרכב .מקום חניה
מתאים יצוין באמצעות סמל חניה .התערבות
היגוי פעילה יכולה לסייע לך במהלך החניה .אתה
יכול גם להשתמש בפרקטרוניק )» עמוד .(247
הערות בטיחות חשובות
סייען חניה פעיל הוא כלי עזר בלבד ואינו תחליף
לתשומת לבך לסביבה המיידית שלך .בכל זמן
נתון אתה אחראי לביצוע תמרונים ,לכניסה
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.

17/06/14, 6:42 PM

לכלי רכב שהתקן הגרירה שלהם אינו מקופל,
הגודל המינימלי של מקום החניה יהיה ארוך יותר
מעט.
אם גרור מחובר לרכב ,אין להפעיל סייען חניה
פעיל .לאחר חיבור גרור ,סייען החניה הפעיל אינו
זמין ,ופרקטרוניק מנוטרל עבור האזור האחורי.

אזהרה
ביציאה מהחניה כלי הרכב שלך עשוי לצאת לנתיב
הנגדי .כתוצאה אתה עלול להתנגש בכלי רכב
אחרים .קיימת סכנת תאונה.
בעת ביצוע חניה שים לב למשתמשי כביש אחרים.
במידת הצורך עצור את הרכב או בטל את פעולתו
של סייען חניה פעיל.
בהיעדר חלופה אחרת ,עליך לנהוג מעל מכשולים
כגון מדרכות ,בזהירות ולא בזווית חדה .אתה עלול
לגרום נזק לגלגלים או לצמיגים.
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לפעמים סייען חניה פעיל עשוי להמליץ מקומות
שאינם מתאימים לחניה ,לדוגמה
£

£

£

באזורים שאסור לעצור או לחנות בהם
לפני שבילי גישה ,בכניסה לחניה או ביציאה
ממנה
על פני שטח בלתי הולמים

עצות חניה:
 £בדרכים צרות ,נהג קרוב ככל האפשר למקום
החניה.
 £ייתכן כי מקומות חניה עם אשפה או צמחיה
עבותה יזוהו או יימדדו לא נכון.
£

גילוי מקומות חניה
עצמים הנמצאים מעל טווח הגובה של סייען
חניה פעיל לא יזוהו בעת מדידה של מקום החניה.
עצמים אלה )מטענים בולטים מהגגון או מאזור
תא המטען או רמפות העמסה של משאיות(
לא מובאים בחשבון בעת חישוב של מקום
החניה.

אם עצמים נמצאים מעל טווח הזיהוי:
£

£

£
£
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סייען חניה פעיל עשוי להיכנס למקום החניה
מוקדם מדי
ייתכן כי הרכב לא יעצור לפני עצמים אלה.

כתוצאה מכך אתה עשוי לגרום להתנגשות.
קיימת סכנת תאונה.
אם ישנם עצמים מעל טווח הזיהוי ,עצור את הרכב
וכבה את סייען החניה הפעיל.

למידע נוסף על טווח הגילוי )»עמוד .(248
סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בזווית
ישרה לכיוון הנסיעה אם:
שני מקומות חניה צמודים אחד לשני
מקום החניה צמוד למכשול נמוך כגון
שפת מדרכה נמוכה
אתה נכנס למקום חניה תוך שימוש
בהילוך נסיעה לפנים.
£
£

נהיגה וחניה

£

מפתח עניינים

אזהרה

ייתכן כי מקומות חניה תפוסים חלקית
עלידי ציוד גרירה לא יזוהו כמקומות חניה
או לא יימדדו נכון.

 £שלג או גשם כבד עלולים לגרום למדידה
שגויה של מקום החניה.
 £שים לב להודעות האזהרה של פרקטרוניק
במהלך תהליך החניה )» עמוד .(249
 £בכל זמן נתון ,אתה יכול להתערב בתהליך
ההיגוי ולתקן אותו .סייען חניה פעיל יבוטל.
 £כאשר אתה מוביל מטען הבולט מרכבך,
אסור לך להשתמש בסייען חניה פעיל.
 £לעולם אל תשתמש בסייען חניה פעיל כאשר
מותקנות ברכבך שרשראות שלג.
 £וודא שלחצי האוויר בצמיגים נכונים תמיד.
יש לכך השפעה ישירה על מאפייני החניה
של הרכב.
השתמש בסייען חניה פעיל עבור מקומות חניה:
המקבילים לכיוון הנסיעה או בזווית ישרה
לכיוון הנסיעה
ברחובות ישרים ולא עיקולים
שהם בגובה הכביש ,לדוגמה לא על
המדרכה

251

£

סייען חניה פעיל אינו מספק תמיכה בעת
חניה מקבילה או בזווית ישרה לכיוון הנסיעה
אם:
מקום החניה נמצא על אבן השפה
מקום החניה נראה חסום עלידי עלים או
דשא
טווח התנועה קטן מדי
מקום החניה גובל במכשול שלא זוהה
בבירור כגון עץ או גרור
£
£

£
£
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הנהג מוצגים ברגע שבו מופעלים פנסי האיתות
בצד הנהג .כדי להחנות בצד הנהג ,אתה חייב
להשאיר את פנסי האיתות בצד הנהג מופעלים.
הם חייבים להישאר מופעלים עד שתאשר את
השימוש בסייען חניה פעיל בלחיצה על לחצן
בגלגל ההגה הרבתפקודי.

עניינים לפי אב

המערכת קובעת באופן אוטומטי אם מקום
החניה מקביל לכיוון הנסיעה או נמצא בזווית
ישרה אליו.
התגלה מקום חניה בצד שמאל
סמל חניה
התגלה מקום חניה בצד ימין
סייען חניה פעיל מופעל באופן אוטומטי כאשר
אתה נוהג לפנים .המערכת פעילה עד מהירויות
של כ  35קמ“ש .כאשר היא בפעולה ,המערכת
באופן עצמאי מאתרת ומודדת מקומות חניה
משני צדי הרכב.
סייען החניה הפעיל יגלה מקומות חניה:

מקום חניה מוצג כאשר אתה חולף על פניו
ועד למרחק של כ 15מ’ ממנו.
חניה

אזהרה
אם אתה יוצא מרכב שנבלם בידי סייען
חניה פעיל בלבד ,הוא עשוי להידרדר לאחור
אם:
ישנה תקלה במערכת או באספקת
החשמל

£

נהיגה וחניה

£

המקבילים לכיוון הנסיעה או נמצאים בזווית
ישרה לכיוון הנסיעה

ישנה חבלה במערכת החשמל בתא
המנוע ,במצבר או בנתיכים

£
£

£

£

מקבילים לכיוון הנסיעה וברוחב  1.5מ’
לפחות
מקבילים לכיוון הנסיעה וארוכים מרכבך ב
 1.0מ’ לפחות
הנמצאים בזווית ישרה לכיוון הנסיעה
ורחבים מרכבך ב  1.0מ’ לפחות
וודא שמקומות חניה הנמצאים בזווית ישרה
לכיוון הנסיעה ארוכים מספיק לרכבך ,מכיוון
שסייען חניה פעיל אינו מסוגל למדוד את
אורכה של חניה מסוג זה.

במהירויות נמוכות מ  30קמ“ש ,ניתן לראות
סמל חניה
המציין את מצב המערכת בלוח
המחוונים .לאחר גילוי מקום החניה יופיע בתצוגה
חץ המצביע ימינה או שמאלה.
סייען חניה פעיל מציג כסטנדרט רק מקומות
חניה בצד הנוסע הקדמי .מקומות חניה בצד

17/06/14, 6:42 PM

£

המצבר מנותק

£

הרכב מואץ בידי נוסע

קיימת סכנת תאונה.
לפני שאתה יוצא מהרכב אבטח אותו כנגד
הידרדרות.
אם פרקטרוניק מגלה מכשולים ,סייען
חניה פעיל בולם אוטומטית במהלך החניה.
עליך לבלום בזמן.
¿ עצור את הרכב ,כאשר סמל החניה מראה
את מקום החניה הרצוי בלוח המחוונים.
¿ שלב הילוך נסיעה לאחור .R
ההודעה Start Park Assist? Yes: OK No:

)סייען חניה פעיל? כן OK :לא
תופיע בתצוגה הרבתכליתית.
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בגלגל
¿ לביטול התהליך  :לחץ על לחצן
ההגה הרבתפקודי או התחל בנסיעה.
או
¿ לחנייה בעזרת סייען החניה :לחץ על לחצן
בגלגל ההגה הרבתפקודי.
ההודעה Park assist active, Accelerate
) and brake Observe surroundingsסייען
חניה פעיל האץ ובלום והשגח על סביבתך(,
תופיע בתצוגה הרבתכליתית.
¿ עזוב את גלגל ההגה הרבתפקודי.

17/06/14, 6:42 PM

ב  Rשים לב לסביבתך( תופיע בתצוגה הרב
תכליתית.
מיד לאחר השלמת תהליך החניה ההודעה Park
) Assist switched offסייען חניה מופסק( תופיע
בתצוגה הרב תכליתית ונשמע צליל אזהרה.
הרכב עומד במקום חניה .הוא מוחזק במקום
מבלי שהנהג לוחץ על דוושת הבלמים .אפקט
הבלימה מבוטל לאחר לחיצה על דוושת הבלמים.
סייען חניה פעיל מפסיק להתערב בהיגוי
ובבלימה .בסיום פעולתו של התפקוד עליך לבצע
פעולות היגוי ולבלום בעצמך .פרקטרוניק עדיין
זמין.
עצות חניה:
מיקום רכבך במקום החניה תלוי בגורמים
שונים .גורמים אלה כוללים מיקום וצורה של
כלי הרכב החונים מלפנים ומאחור ותנאי
המקום .ייתכנו מקרים שבהם סייען החניה
הפעיל ינחה אותך להיכנס עמוק מדי לתוך
מקום החניה או לא מספיק עמוק .הסייען
אף עשוי להוביל אותך לחנות על המדרכה.
במקרה הצורך בטל את תהליך החניה עם
סייען חניה פעיל.
באפשרותך גם לבחור מראש מצב  Dבתיבת
ההילוכים .הרכב משנה כיוון ואינו נכנס עמוק
מדי לתוך מקום החניה .אם הילוך מוחלף
מוקדם מדי ,תהליך החניה מבוטל .ממיקום
זה כבר לא ניתן להגיע למצב חניה אופטימלי.

מפתח עניינים

£

£

נהיגה וחניה

¿ סע לאחור והייה מוכן לבלום בכל עת .כאשר
אתה נוהג לאחור אל תחרוג ממהירות של
 10קמ“ש ,אחרת סייען החניה הפעיל יפסיק
לפעול.
סייען חניה פעיל בולם את הרכב כשהרכב
מתקרב אל הגבול האחורי של מקום
החניה.
ייתכן כי תצטרך לבצע כמה תמרונים ,כדי
להיכנס למקום חניה קטן.
ההודעה Park Assist active select D
) Observe surroundingsסייען חניה פעיל ,בחר
ב  Dשים לב לסביבתך( תופיע בתצוגה הרב
תכליתית.
¿ בחר במצב תיבת הילוכים  Dבעת שהרכב
נייח.
סייען חניה פעיל מבצע פעולת היגוי מידית
בכיוון השני.
ההודעה Park Assist active Accelerate
) and brake Observe surroundingsסייען
חניה פעיל ,האץ ובלום .שים לב לסביבתך(
תופיע בתצוגה הרבתכליתית.
אתה תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם
תמתין להשלמת תהליך ההיגוי ,לפני תחילת
הנסיעה.
¿ נהג לפנים והייה מוכן לבלום בכל זמן נתון.
סייען חניה פעעל בולם את הרכב עד
לעצירה מוחלטת.
ההודעה Park Assist active select R
) Observe surroundingsסייען חניה פעיל ,בחר
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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.
אסור שגבול מקום החניה יהיה רחב מדי,
מכיוון שאסור שמיקום הרכב יחרוג מזווית
של  45°ביחס למיקומו התחלתי בכניסה
למקום החניה.
על מרחק התמרון להיות  1.0מ’ לפחות.
£

£

£

סייען חניה פעיל יכול לסייע לך ביציאה ממקום
החניה רק אם השתמשת בתפקוד זה כדי לחנות
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את רכבך במקביל לכיוון הנסיעה.
אם פרקטרוניק מגלה מכשולים ,סייען
חניה פעיל בולם אוטומטית במהלך יציאתו
של הרכב ממקום החניה .עליך לבלום
בזמן.
¿ התנע את המנוע.
¿ הפעל את פנס האיתות בצד הפונה ליציאה.
העבר את הבורר ההילוכים למצב  Rאו .D
על התצוגה הרבתכליתית תופיע הודעה

עניינים לפי אב

Start Park Assist? Yes: OK No:

)להפעיל סייען חניה?(
¿ כדי לבטל את התפקוד :לחץ על לחצן
בגלגל ההגה הרבתפקודי או התחל
לנסוע.
או
¿ כדי לצאת ממקום החניה בעזרת סייען
חניה פעיל :לחץ על לחצן
בגלגל ההגה
הרבתפקודי .על התצוגה הרבתכליתית
תופיע הודעה Park Assist active

נהיגה וחניה

Accelerate and Brake Observe
) surroundingsסייען חניה פעיל .האץ ובלום.

שים לב לסביבה(.
¿ שחרר את גלגל ההגה.
¿ סע לאחור או לפנים והייה מוכן לבלום בכל
עת .אל תחרוג מהמהירות המרבית של כ
 10קמ“ש כשאתה יוצא מהחניה .אחרת,
ינוטרל סייען החניה הפעיל.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב  Rאו ) Dלפי
הצורך( כשהרכב נייח .סייען חניה פעיל
מתחיל היגוי בכיוון ההפוך .על התצוגה הרב
תכליתית תופיע הודעה Park Assist active
Accelerate and Brake Observe
) surroundingsסייען חניה פעיל .האץ ובלום.

שים לב לסביבה(.

אם אתה נוסע לאחור לאחר הפעלת
הסייען ,גלגל ההגה מסובב למצב ישר.
¿ סע לפנים או לאחור בהתאם להנחיות של
תצוגות האזהרה של .PARKTRONIC
ברגע שיצאת ממקום החניה ,גלגל ההגה מסובב
למצב ישר .תשמע צליל אזהרה ועל התצוגה
הרבתכליתית תופיע הודעה Park Assist
) switched offסייען חניה מופסק( .תצטרך
לשלוט בהיגוי ולהשתלב בתנועה בכוחות עצמך.
 PARKTRONICעדיין זמין .באפשרותך להתחיל
את פעולות ההיגוי העצמאיות בטרם יצא הרכב
ממקום החניה .אפשרות זו שימושית כאשר
אתה רואה שניתן כבר לצאת ממקום החניה.
ביטול סייען חניה פעיל
¿ עצור את תנועת גלגל ההגה או בצע פעולות
היגוי בעצמך .סייען חניה פעיל יתבטל מיד.
ההודעה ) Park Assist canceledסייען חניה
התבטל( תופיע בתצוגה הרבתכליתית.
או
¿ לחץ על לחצן  PARKTRONICבקונסולה
המרכזית )» עמוד .(249
פרקטרוניק מופסק וסייען חניה פעיל
מתבטל מיד.
ההודעה ) Park Assist canceledסייען חניה
התבטל( תופיע בתצוגה הרבתכליתית.
סייען חניה פעיל מתבטל באופן אוטומטי אם:
£

בלם החניה החשמלי משולב

בורר הילוכים נמצא במצב
כבר לא ניתן לחנות באמצעות סייען חניה
פעיל
מהירותך עולה על  10קמ“ש
גלגל מסתחרר ו  ESPמתערב או נכשל.
נדלקת בלוח
נורית האזהרה
המחוונים.
צליל אזהרה נשמע .סמל מקום החניה נעלם
והתצוגה הרבתכליתית מציגה את ההודעה
.P

£
£

£
£

תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם
תמתין להשלמת תהליך ההיגוי לפני
התחלת נסיעה.
אם אתה נוסע לאחור אחרי הפעלה ,גלגל
ההגה מסובב למצב ישר.

17/06/14, 6:42 PM
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) Park Assist canceledסייען חניה התבטל(.
כאשר סייען חניה מתבטל ,עליך לשלוט שוב
בהגה ולבלום בכוחות עצמך.

£

כדי להתחיל בנסיעה ,לחץ על דוושת ההאצה.

£

255

מצלמת הנסיעה לאחור לא תתפקד או תתפקד
באופן חלקי בתנאים הבאים:
דלת תא המטען פתוחה
בגשם כבד ,שלג או ערפל
בלילה או במקומות חשוכים מאוד
אם המצלמה חשופה לאור בהיר מאוד
אם האזור מואר על ידי פנס פלורוסנט או
תאורת ) LEDהתצוגה עלולה להבהב(.
אם חל שינוי טמפרטורה פתאומי ,לדוגמה
נסיעה לתוך חניה מקורה ומחוממת בחורף.

מפתח עניינים

£
£

מצלמת נסיעה לאחור
הערות כלליות

£

£

£

£

מצלמת נסיעה לאחור
היא כלי עזר אופטי
לביצוע חניות .היא מראה את האזור מאחורי
הרכב בתצוגת .COMAND
האזור מאחורי הרכב מוצג כהשתקפות ראי ,כמו
במראה הפנימית.
טקסט ההודעות המופיעות בתצוגת COMAND
תלוי בהגדרות שפה .להלן דוגמאות של הודעות
הנוג עות למצלמת נסיעה לאחור בתצוגת
.COMAND

הערות בטיחות חשובות
מצלמת נסיעה לאחור היא כלי עזר בלבד ואינה
תחליף לתשומת לבך לסביבה המיידית שלך .בכל
זמן נתון אתה אחראי לביצוע תמרונים ,לכניסה
למקומות חניה וליציאה מהם .בעת ביצוע פעולות
אלה וודא כי אנשים ,בעלי חיים או עצמים לא
נמצאים בטווח התמרון שלך.
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אם החלק האחורי של רכבך ניזוק .במקרה
זה בדוק את מיקום המצלמה ואת הגדרותיה
במוסך מוסמך .מרצדס בנץ ממליצה לך
להשתמש במרכז שירות מורשה של
מרצדס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ למטרה
זו.

שד ה הראייה של מצלמת נסיעה לאחור
ותפקודיה האחרים עשויים להיות מוגבלים בגלל
אביזרים נוספים שהותקנו בחלקו האחורי של
הרכב )תושבת ללוחית רישוי ,מנשא אופניים
וכד’(.
מצלמת נסיעה לאחור מוגנת מגשם או אבק
באמצעות מכסה .כאשר המצלמה
מופעלת ,המכסה נפתח.
המכסה נסגר שוב כאשר:
התמרון הושלם,
המנוע כובה.
שים לב להערות ניקוי המצלמה )» עמוד
,(698
מטעמים טכניים ,המכסה עשוי להישאר פתוח
רק לזמן קצר לאחר כיבוי המצלמה.

נהיגה וחניה

מצלמת נסיעה לאחור
תא המטען.

ממוקמת בידית דלת

אם עדשת המצלמה מלוכלכת או חסומה.
ראה הערות לגבי ניקוי )» עמוד (698

£
£
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הפעלה/כיבוי של מצלמת הנסיעה לאחור

תצוגות בתצוגת

COMAND

מצלמת הנסיעה לאחור עשויה לעוות את הצגת
העצמים ,להראותם בצור ה ש גויה או לא
להראותם כלל .מצלמת הנסיעה לאחור אינה
מראה עצמים המופיעים באזורים הבאים:
בסמיכות קרובה לפגוש האחורי
מתחת לפגוש האחורי

עניינים לפי אב

£
£

באזור הנמצא מעל ידית דלת תא המטען

£

¿ להפעלה :וודא שהמפתח נמצא במצב 2
במנעול ההצתה.

£

¿ וודא שנבחר תפקוד Activation by R gear

£

)הפעלה באמצעות הילוך נסיעה לאחור(
במערכת  ») COMAND Onlineעמוד .(411
¿ שלב הילוך נסיעה לאחור.
קווי ההנחיה משמשים להראות את האזור
מאחורי הרכב בתצוגת מערכת .COMAND

נהיגה וחניה

נא שים לב לכך כי עצמים שאינם בגובה פני
הקרקע עשויים להיראות רחוקים יותר
ממרחקם בפועל .עצמים אלה כוללים:
פגוש של רכב חונה
התקן גרירת גרור
תפוח הגרירה של התקן הגרירה
החלק האחורי של משאית
עמודים נטויים
הקווים משמשים להנחיה בלבד .התקרב אל
עצמים למרחק מרבי המצוין עלידי קו ההנחיה
הנמוך ביותר.

התמונה ממצלמת הנסיעה לאחור זמינה
לאורך של כל תהליך החניה.

£
£
£

¿ כדי לעבור בין מצבי תפקוד בכלי רכב עם
התקן גריר ת גרור  :בעזר ת הבקר
עבור תפקוד
 COMANDבחר בסמל
) Reverse parkingחניה בנסיעה לאחור(
או הסמל
עבור ”חיבור הגרור“.
הסמל עבור התפקוד הנבחר מואר בהדגשה.
למידע נוסף עבור הבקר  ») COMANDעמוד
.(376
לכיבוי :מצלמת נסיעה לאחור כבית אם אתה
מעביר את בורר ההילוכים למצב  Pאו נוסע
לפנים למרחק קצר.
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קו הנחיה צהוב במרחק של כ  4מטרים
מהחלק האחורי של הרכב.
סימוני נתיב בצבע לבן ללא סיבוב של גלגל
ההגה ,רוחב הרכב כולל מראות חיצוניות
)סטטי(
קו הנחיה צהוב ,המסלול של הצמיגים
בזווית גלגל ההגה הנוכחית )דינמי( הרוחב
כולל את קצה החיצוני של הגלגל.
סימוני נתיב בצבע צהוב ,רוחב הרכב בזווית
גלגל ההגה הנוכחית )דינמי(.
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תפקוד “חניה בנסיעה לאחור“
נסיעה לאחור הישר לתוך מקום החניה ללא
סיבוב גלגל ההגה

מפתח עניינים

קו הנחיה צהוב במרחק של כ  1מטר
מהחלק האחורי של הרכב.
ציר מרכז של רכב )סמן מסייע(.
פגוש.
קו הנחיה אדום במרחק של כ 0.30
מטרים מהחלק האחורי של הרכב.
הנתיבים וקווי ההנחיה מוצגים רק כאשר אתה
משלב הילוך נסיעה לאחור .R
פירוט המרחק מתייחס רק לעצמים הנמצאים
בגובה הקרקע.

נהיגה וחניה

תצוגת אזהרה קדמית
מחוון  PARKTRONICנוסף המציין מוכנות
לפעולה
תצוגת אזהרה אחורית

סימוני נתיב בצבע לבן ללא סיבוב של
גלגל ההגה ,רוחב הר כב כולל מראות
חיצוניות )סטטי(
קו הנחיה צהוב ,המסלול של הצמיגים בזווית
גלגל ההגה הנוכחית )דינמי( הרוחב כולל את
קצה החיצוני של הגלגל.
קו הנחיה צהוב במרחק של כ  1מטר
מהחלק האחורי של הרכב.
קו הנחיה אדום במרחק של כ 0.30
מטרים מהחלק האחורי של הרכב.
¿ וודא שמצלמת הנסיעה לאחור הופעלה )»
עמוד .(256
הנתיב וקווי ההנחיה מוצגים.
 ,בדוק אם הרכב
¿ בעזרת הנתיב הלבן
מתאים למקום החניה.
¿ בעזרת הקו הלבן סע בזהירות לאחור עד סוף
החניה .קו הנחיה אדום
מסמן את קצה
מקום החניה .הרכב נמצא כמעט במקביל
למקום החניה.

כלי רכב עם  :PARKTRONICאם פרקטרוניק
פעיל )» עמוד  ,(249מחוון מוכנות פעולה נוסף
יופיע בתצוגת  .COMANDאם תצוגות אזהרה
פרקטרוניק פעילות או נדלקות ,גם תצוגות
האזהרה
פעילות או נדלקות במקביל
ו
בתצוגת .COMAND
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חניה אנכית לאחור עם גלגל הגה בזווית

¿ עצור את הרכב כאשר הוא נמצא כמעט לפני
מקום החניה .הנתיב הלבן חייב להיות סמוך
ככל האפשר לקו מקביל לסימון מקום החניה.

עניינים לפי אב

סימון מקום חניה.
קו הנחיה צהוב עבור רוחב הרכב כולל
המראות החיצוניות ,לזווית גלגל ההגה
הנוכחית )דינמית(
¿ נהג מעבר למקום החניה והבא את הרכב
לעצירה מלאה.
¿ וודא שמצלמת הנסיעה לאחור מופעלת
)» עמוד .(256

הנתיב הלבן מציין את מסלול הרכב ,בזווית
הנוכחית של גלגל ההגה
סימון מקום החניה
¿ סובב את גלגל ההגה למצב מרכזי בעת
שהרכב נייח.

נהיגה וחניה

המסלול וקווי ההנחיה מוצגים.
¿ בעת שהרכב נמצא בעצירה מלאה ,סובב את
גלגל ההגה בכיוון מקום החניה ,עד שהקו
הצהוב
יגיע לסימון מקום החניה .
¿ שמור את גלגל ההגה במצב זה וסע לאחור
בזהירות.

קו הנחיה אדום במרחק של כ  0.30מטר
מהחלק האחורי של הרכב
נתיב לבן המציין את המסלול שהרכב עם
גלגל הגה במצב ישר
קצה מקום החניה

קו הנחיה צהוב מציין את המסלול הרכב,
כאשר גלגל ההגה נמצא במצב הנוכחי
)רינמי(.
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¿ סע לאחור בזהירות עד שתגיע למצב הסופי.
נמצא בקצה מקום
קו הנחיה אדום
החניה  .הרכב נמצא כמעט מקביל בתוך
מקום החניה.
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תפקוד “) ”Coupling up a trailerחיבור גרור(
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עבור מערכת .COMAND Online
נבחר תפקוד “) ”Coupling up a trailerחיבור
גרור( .המרחקים שצויינו למעלה נכונים רק
לעצמים הנמצאים בגובה של תפוח הגרירה.
¿ סע לאחור בזהירות ,וודא שסמן המיקום של
מצביע בערך לכיוון מוט
מוט הגרירה
הגרירה
.
¿ סע לאחור בזהירות עד שמוט הגרירה
נוגע בקו ההנחיה האדום .

נקודת מרכז הרכב בקו הנחיה צהוב במרחק
של כ  1.0מטר מהחלק האחורי של הרכב
מוט גרירה
תפקוד זה זמין רק בכלי רכב המצוידים בהתקן
גרירה.

מפתח עניינים

כעת המרחק בין מוט הגרירה לבין קו
ההנחיה האדום הוא  0.3מ’ לערך.
¿ חבר את הגרור )» עמוד .(294
תפקוד מבט רחב

¿ קבע אתה גובה של התקן גרירת גרור כך
שהוא יהיה מעט גבוה יותר מתפוח הגרירה .
¿ מקם את הרכב במצב מרכזי לפני מוט גרירה
.

נהיגה וחניה

סמל של תפקוד “מבט רחב“
תצוגות אזהרה של פרקטרוניק
באפשרותך ל בחור תפקוד המבט הר חב
במצלמת הנסיעה לאחור.
קו הנחיה אדום במרחק של כ  0.30מטר
מתפוח הגרירה.
סמן מיקום של מוט הגרירה.
מוט גרירה.
סמל עבור תפקוד “”Coupling up a trailer
)חיבור גרור(.
תפוח גרירה
באמצעות בקר מערכת
¿ בחר בסמל
 ,COMANDראה הוראות הפעלה נפרדות
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בעוד שפרקטרוניק פעיל )» עמוד  ,(249סמלו
של רכבך יופיע בתצוגה של מערכת .COMAND
אם הודעות האזהרה של פרקטרוניק פעילות,
תצוגות אזהרה
נדלקות בתצוגת COMAND
בצהוב או באדום בהתאמה.
גילוי מכשולים
מצלמת הנסיעה לאחור יכולה להבחין מכשולים
נייחים ומכשולים ניידים .אם המצלמה מגלה הולך
רגל או רכב אחר ,הם מסומנים באמצעות קווים.
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המערכת מסוגלת לגלות ולסמן מכשולים נייחים,
רק אם רכבך נמצא בתנועה .לחילופין ,מכשולים
נעים מתגלים ומסומנים תמיד.
כדי לוודא שאתה יכול להשתמש בתפקוד זה,
הפעל אותו במערכת  ») COMAND Onlineעמוד
.(411

עניינים לפי אב

מצלמת 360°
הערות כלליות

נהיגה וחניה

מצלמת  360°היא מערכת הכוללת  4מצלמות.
המערכת מעריכה תמונות מהמצלמות הבאות:
 £מצלמת נסיעה לאחור
 £מצלמה קדמית
 £שתי מצלמות במראות החיצוניות
המצלמות מכסות את הסביבה המידית של
הרכב .המצלמה מסייעת לך למשל בעת חניה
או יציאה ממקום עם הראות פחותה.
אתה יכול להציג תמונות ממצלמת  360°במצב
מסך מלא או בשבעה מצבים שונים של מסך
מפוצל בתצוגת  .COMANDתצוגת מסך מפוצל
כוללת גם מבט על של הרכב .תצוגה זו מחושבת
ממידע שסיפקו המצלמות שהותקנו )מצלמה
וירטואלית(.
שבעה מצבי המסך המפוצל הם:
 £מבט על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור
)זווית צפייה (130°
 £מבט על ותמונה מהמצלמה הקדמית
)זווית צפייה  130°ללא הצגת זווית גלגל
הגה מרבית(
 £מבט על ותצוגה מוגדלת מאחור
 £מבט על ותצוגה מוגדלת מקדימה
£

מבט על ותצוגת גרור )כלי רכב עם וו
גרירה(

£

מבט על ותמונות ממצלמות לאחור
במראות החיצוניות )מבט לגלגל האחורי(
מבט על ותמונה ממצלמות לפנים
במראות החיצוניות )מבט לגלגל הקדמי(

£
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מבט על ותצוגת גרור זמינות רק לכלי רכב
המצוידים בוו גרירה.
בעת שהתפקוד פעיל ואתה מעביר את תיבת
ההילוכים מ Dאו  Rל  ,Nתראה את התמונה
שהייתה פעילה לפני השימוש במצלמת .360°
הקווים הדינמיים מוסתרים.
אם אתה עובר בין מצבי תיבת ההילוכים  Dו
 ,Rתראה את התצוגה הנבחרת הקודמת
מלפנים או מאחור.
הערות בטיחות חשובות
מצלמת  360°היא רק כלי עזר שעלולה להציג
מכשולים באופן מעוות ובלתי נכון ,או אף עלולה
לא להציגם כלל .מצלמת  360°אינה תחליף
לנהיגה זהירה.
אתה האחראי הבלעדי לתמרון ולחניה .ודא שאין
אנשים ,חיות או עצמים בטווח התמרון והחניה.
אתה אחראי תמיד על הבטיחות ואתה חייב
להמשיך להקדיש תשומת לב לסביבתך ,כאשר
אתה מחנה או מבצע תמרוני היגוי .הוראה זו
מתייחסת לאזורים מאחורי ,לפני ובסמוך לרכב.
אחרת אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.
מצלמת  360°עשוי הלא לפעול או תפעל באופן
חלקי:
 £אם הדלתות פתוחות
 £אם המראות החיצוניות מקופלות
 £אם דלת תא המטען פתוחה
 £בגשם ,שלג או ערפל כבד
 £בלילה או במקומות חשוכים מאוד
 £אם המצלמה חשופה לאור חזק מאוד
 £אם האזור חשוף לתאורת פלורסנט או
לתאורת לד )התצוגה עלולה להבהב(
£

אם עדשות המצלמות מכוסות באדים,
לדוגמה בעת כניסה לחניה מחוממת
בחורף בעקבות שינוי פתאומי
בטמפרטורה.
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 £אם עדשות המצלמה מלוכלכות או
מכוסות
 £אם רכיבי הרכב שבהם מותקנת המצלמה
ניזוקים .במקרה זה ,הבא את המצלמה
במוסמך מוסמך.
אל תשתמש במצלמת  360°במקרה זה .אחרת
אתה יכול לפצוע אנשים אחרים או לגרום נזק
לעצמים בעת חניה.
קווי הנחיה תמיד מוצגים במפלס הכביש .במצב
גרור קווי ההנחיה מוצגים בגובה חיבור הגרור.
המצלמות בקדמת הרכב ובחלקו האחורי מוגנים
במכסים .מכסים אלה נפתחים בעקבות הפעלה
של מצלמת  .360°ראה הוראות ניקוי )» עמוד
 .(699מטעמים טכניים במכסים עשויים להישאר
פתוחים לזמן קצר אחרי כיבוי המצלמה.
מצבי הפעלה

אם מצלמת  360°מופעלת במהירות מעל
 30קמ“ש מופיעה הודעת אזהרה.
הודעת האזהרה נעלמת אם:
£

מהירות הרכב יורדת מתחת ל 30קמ“ש,
ובעקבותיה מופעלת מצלמת .360°

£

.

ההודעה מאושרת בלחיצה על הלחצן

הפעלת מצלמת  360°באמצעות לחצן
תפקוד

17/06/14, 6:43 PM

£

£

R

תצוגת מסך מלא עם תמונה ממצלמה
הקדמית
תצוגת מסך מלא עם תמונה ממצלמה
הנסיעה לאחור

הפעלת מצלמת  360°באמצעות

מפתח עניינים

COMAND

Online

¿ כדי להפעיל את Camera 360°
באמצעות הגלגלת של הרכב :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
התצוגות הבאות מתאימות למצב  Dאו R
שנבחר בתיבת ההילוכים:
£

מסך מפוצל הכולל מבט על ותמונה
ממצלמה קדמית

£

מסך מפוצל הכולל מבט על ותמונה
ממצלמה אחורית

למידע נוסף על בקר
(376

COMAND

)» עמוד

נהיגה וחניה

תמונת מצלמת  360°ניתנת להצגה אם:
 COMAND Online £מופעל )» עמוד (377
 £תפקוד  Camera 360°מופעל.

¿ לחץ על לחצן.
התצוגות הבאות מתאימות למצב  Dאו
שנבחר בתיבת ההילוכים:
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הפעלת מצלמת  360°באמצעות הילוך
נסיעה לאחור
אתה יכול להציג תמונות ממצלמת  360°באופן
אוטומטי באמצעות שילוב הילוך נסיעה לאחור.
¿ וודא שהמפתח במצב  2במתג ההצתה.
¿ וודא שהגדרת Activation by R gear
)הפעלת באמצעות הילוך נסיעה לאחור(
פעילה ב  ») COMAND Onlineעמוד
(411
¿ להצגת תמונה ממצלמת  :360°שלב
להילוך אחורי.
האזור שמאחורי רכבך מוצג בתצוגת
 COMANDבמצב מסך מפוצל .אתה רואה
את מבט העל של הרכב ותמונה
מהמצלמה האחורית.
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בחירת תצוגות מסך מפוצל ומסך מלא

מבט על עם תמונה ממצלמת הנסיעה
לאחור

למעבר בין תצוגות מסך מפוצל:
¿ כדי לעבור לשורה עם סמלי הרכב :החלק
את הבקר
.

עניינים לפי אב

¿ בחר אחד מסמלי הרכב :סובב את בקר.
¿ למעבר למצב מסך מלא:
סובב את הבקר ולחץ עליו לבחירת Full
) screenמסך מלא( .
מצב מסך מלא זמין רק במצבים הבאים:
£

מבט על עם תמונה ממצלמה אחורית.

£

מבט על עם תמונה ממצלמה קדמית

תצוגות ב

COMAND Online

הערות בטיחות חשובות

נהיגה וחניה

מצלמת  360°עלולה להציג מכשולים באופן
מעוות ובלתי נכון או אף עלולה לא להציגם
כלל .מכשולים אינם מוצגים על ידי המערכת
בתנאים הבאים:
 £מתחת לפגוש הקדמי או האחורי
 £קרוב מאוד לפגוש הקדמי או האחורי
 £באזור שמעל ידית דלת תא המטען
 £קרוב מאוד למראות החיצוניות
 £באזורי מעבר בין המצלמות בתצוגה העל
הווירטואלית

£
£
£
£
£

עצמים שאינם בגובה הקרקע עלולים
להיראות רחוקים יותר מאשר הם באמת,
לדוגמה:
פגוש של מכונית חונה
מוט גרירה של גרור
תפוח של וו הגרירה
החלק האחורי של משאית כבדה
עמוד נטוי

השתמש בקווי ההנחיה רק בשביל התמצאות,
התקרב לעצמים עד מרחק קו ההנחיה
התחתון.

19/06/14, 7:16 PM

קו הנחיה צהוב במרחק של בערך  4.0מ’
מהחלק האחורי של הרכב
סמל עבור הגדרת מסך מפוצל עם מבט
על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור
קו הנחיה צהוב לזווית ההיגוי המרבית
סימון נתיב צהוב למסלול שהצמיגים יעשו
בזווית גלגל ההגה הנוכחית )דינמית(
קו הנחיה צהוב עבור רוחב הרכב כולל
המראות החיצוניות ,לזווית גלגל ההגה
הנוכחית )דינמית(

הצירים המרכזיים של הרכב )סימון עזר(
קו הנחיה צהוב במרחק של בערך  1.0מ’
מהחלק האחורי של הרכב
פגוש
קו הנחיה אדום במרחק של בערך  0.30מ’
החלק האחורי של הרכב
קווי ההנחיה מוצגים כאשר תיבת ההילוכים
במצב .R
הגדרות המרחק תקפות רק לעצמים בגובה
הקרקע.
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מבט על עם תמונה ממצלמה הקדמית

263

תצוגה זו מסייעת לך להעריך את המרחק
לרכב שמאחוריך.
הגדרה זו ניתנת לבחירה גם כתצוגה
קדמית מוגדלת

מפתח עניינים

מבט על עם תצוגה ממראות החיצוניות

סמל עבור הגדרת מסך מפוצל והגדרות
עבור מצלמות מראה הפונה לפנים
קו הנחיה צהוב עבור רוחב הרכב כולל
המראות החיצוניות) ,צד ימין של הרכב(
קו הנחיה צהוב עבור רוחב הרכב כולל
המראות החיצוניות) ,צד שמאל של הרכב(
אתה יכול לבחור את הגדרה מצלמת
המראה לתצוגה אחורית.

מבט על עם תצוגה אחורית מוגדלת

נהיגה וחניה

סמל עבור הגדרת מסך מפוצל עם מבט
על ותמונה מהמצלמה הקדמית
קו הנחיה צהוב במרחק של בערך  4.0מ’
מחזית הרכב
קו הנחיה צהוב עבור רוחב הרכב כולל
המראות החיצוניות ,לזווית גלגל ההגה
הנוכחית )דינמית(
סימון נתיב צהוב מסלול שהצמיגים יעשו
בזווית גלגל ההגה הנוכחית )דינמית(
קו הנחיה אדום במרחק של בערך  0.30מ’
מחזית הרכב
קו הנחיה צהוב במרחק של בערך  1.0מ’
מחזית הרכב

סמל עבור הגדרת מסך מפוצל עם מבט
על ותמונה ממצלמת נסיעה לאחור
קו הנחיה אדום במרחק של בערך  0.30מ’
החלק האחורי של הרכב

19/06/14, 7:16 PM
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תפקוד ) Coupling up a trailerחיבור
גרור(

באמצעות בקר ,COMAND
¿ בחר סמל
ראה הוראות הפעלה נפרדות עבור מערכת
.COMAND Online
¿ התפקוד  Coupling up a trailerנבחר .כעת
מפרטי מרחק מתייחסים לעצמים
הנמצאים בגובה של תפוח הגרירה.

עניינים לפי אב

¿ סע לאחור בזהירות ,שנקודות של סייען
איתור של מוט גרירה (איור( נמצאים בכיוון
מוט הגרירה.

נקודה מרכזית של רכב על קו הנחיה צהוב
במרחק כ  1.0מ’ מהחלק האחורי של
הרכב
מוט גרירת גרור
קו הנחיה אדום במרחק של בערך  0.30מ’
מהחלק האחורי של הרכב

נהיגה וחניה

¿ הגדר את הגובה של מוט הגרירה
שיהיה גבוה מעט מתפוח הגרירה.

כדי

¿ הצב את הרכב כך שמוט הגרירה
מקביל למרכז הרכב לערך.

יהיה

¿ סע לאחור בזהירות עד שמוט הגרירה מגיע
לקו הנחיה אדום .
כעת המרחק בין מוט הגרירה לקו הנחיה
אדום הוא  0.30מ’ לערך.
¿ חבר גרור )» עמוד .(294
הקווים מוצגים בגובה של התקן הגרירה.
תפקוד תצוגת זווית רחבה

סמל להגדרות מסך מלא עם תמונה
ממצלמת נסיעה לאחור
תצוגת אזהרה פרקטרוניק
סמל עבור הגדרות של מבט על גרור
סייען איתור של מוט גרירה
תפוח גרירה(
קו הנחיה אדום במרחק כ 0.3מ’ מתפוח
הגרירה

הרכב מצויד בפרקטורוניק והתפקוד פעיל )»

בתצוגת
עמוד  ,(249תצוגות אזהרות
 COMANDגם פעילות או נדלקות בהתאם.
פרקטרוניק מוצגת כך:
£

כסוגריים אדומים או צהובים סביב סמל
הרכב במבט על במצב מסך מפוצל

או

19/06/14, 7:16 PM
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 £בקצה הימני התחתון כסוגריים אדומים או
צהובים סביב סמל הרכב במצב מסך מלא
מצב מסך מלא ניתן לבחירה גם למצלמה
הקדמית
לדוגמה ,בחר את התצוגה בעת נהיגה מיציאה
והתצוגה של תנועה חוצה היא מוגבלת.
הפסקת תצוגת

מצלמת 360°

מיד בעוד הרכב עובר את המהירות של 30
קמ“ש שהתפקוד פעיל ,התפקוד נכבה .התצוגה
שהייתה פעילה לפני השימוש במצלמת 360°
תופיע שוב על המסך .באפשרותך אף לעבור
על הצג
תצוגה באמצעות בחירה בסימן
ולחיצה על בקר  COMANDלאישור.
פעולתה של מערכת המצלמות מופסקת אם
העברת את בורר ההילוכים למצב .P

265

 £סגנון נהיגתך נהייה ספורטיבי עם מהירויות
פנייה גבוהות או שיעורי האצה גבוהים.
 £אתה נוהג בתדירות רבה במהירות נמוכה
מ  60קמ“ש או גבוהה מ  200קמ“ש
 £סייען ההיגוי של דיסטרוני פלוס פעיל
 £הזמן לא כוונן נכון
 £במצבי נהיגה פעילים ,לדוגמה ,כאשר אתה
מחליף נתיבים או משנה את מהירות
הנסיעה.
סייען עירנות נהג מתאפס ומתחיל להעריך את
סימני העייפות שלך מחדש בהמשך נסיעתך אם:
 £אתה מדומם את המנוע
 £אתה משחרר את חגורת הבטיחות שלך
ופותח את דלת הנהג כדי שיתחלפו נהגים
או כדי לעשות הפסקה.

מפתח עניינים

תצוגה של רמת עירנות

מערכת סייען עירנות נהג
הקדמה

נהיגה וחניה

מערכת סייען עירנות נהג מסייעת לך בנסיעות
ארוכות ומונוטוניות לדוגמה ,על כבישים מהירים
או ביןעירוניים .הוא פעיל במהירויות שבין 80
קמ“ש ל  180קמ“ש.
אם סייען עירנות נהג מגלה סימני עייפות או
חוסר ריכוז אצל הנהג ,הוא מציע לעשות
הפסקה בנסיעה.
הערות בטיחות חשובות
סייען עירנות נהג הוא כלי עזר בלבד .הוא עשוי
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  30דקות
 £תנאי כביש גרועים ,לדוגמה דרך משובשת
עם בליטות ובורות
£

רוח צד עזה

17/06/14, 6:43 PM

אתה יכול להציג את מידע המצב הנוכחי
בתפריט סיוע )» עמוד  (314במחשב הרכב.
¿ בחר תצוגת גרפית לסייען עירנות נהג
באמצעות מחשב הרכב )» עמוד .(313
המידע הבא מוצג:
£

אורך הנסיעה מאז ההפסקה האחרונה

£

רמת הערנות הנקבעת על ידי סייען עירנות
נהג  ,מוצגת בתצוגת סרגל בחמש רמות
מגבוה לנמוך.

£

אם סייען עירנות נהג אינו יכול להעריך את
רמת הערנות ולא יכולה להפיק אזהרה,
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תוצג הודעה ) System passiveמערכת
פסיבית( .לדוגמה אם אתה נוהג במהירות
שמתחת ל 60קמ“ש או מעל 200
קמ“ש.

עניינים לפי אב

הפעלת מערכת סייען עירנות נהג

נהיגה וחניה

הפעל את סייען עירנות נהג במחשב הדרך
)» עמוד .(316
המערכת קובעת את רמת הערנות של הנהג
כתלות בהגדרות שנבחרו:
נבחר ) Standardמצב רגיל( :הרגישות שעל
פיה קובעת המערכת את הערנות מוגדרת לרגיל.
נבחר ) Sensativeמצב רגיש( :הרגישות
מוגד ר ת לרמה גבוהה יותר .רמת הערנות
המזוהה על ידי מערכת סייען עירנות נהג
מותאמת והנהג מוזהר מוקדם יותר.
כאשר סייען עירנות נהג מופסק ,הסמל
וסימון  OFFמופיעים בתצוגה הרב תכליתית
בתצוגת הגרפית של הסייען בעת שהמנוע פועל.
לאחר שהופסקה פעולתו של סייען עירנות נהג,
היא תחודש אוטומטית לאחר הדממת המנוע.
הרגישות הנבחרת תואמת לבחירה האחרונה
שהופעלה )רגיל/רגיש(.
אזהרות בתצוגה הרב תכליתית
אם מזוהים עייפות או חוסר הריכוז גובר ,מופיעה
אזהרה בתצוגה הרב תכליתית:Attension Asist :
!) Take a breakסייען עירנות :צא להפסקה(.

בנוסף להודעה המוצגת בתצוגה הרב תכליתית,
יישמע צליל אזהרה.
¿ במידת הצורך בצע הפסקה.
¿ לחץ על לחצן

לאישור ההודעה.

בנסיעות ארוכות ,בצע הפסקות סדירות בזמן
ואפשר לעצמך מנוחה נכונה .אם אינך לוקח
הפסקה וסייען עירנות נהג מגלה עדיין עייפות
או חוסר ריכוז הולך וגדל ,ניתן לראות הודעת
אזהרה נוספת לאחר  15דקות לכל הפחות.
אזהרה תופיע כה מוקדם לאחר הפסקה ,רק
אם סייען שמירת עירנות נהג עדיין מגלה
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סממנים של עייפות ושל חוסר ריכוז.
אם הודעה מופיעה בתצוגה הרבתכליתית,
מערכת  COMANDמבצעת חיפוש של תחנת
דלק/רענון הקרובה .לאחר שתבחר תחנת דלק
,יתחיל הניווט אליה .ניתן להפעיל את התפקוד
הזה או לנטרל אותו במערכת .COMAND

סייען הגבלת מהירות
הערות כלליות

סייען הגבלת מהירות מציג את המהירות
המרבית המותרת ומגבלות עקיפה לנהג בלוח
המחוונים .נהיגה לקטע כביש בכיוון לא נכון
תפעיל אזהרה .סייען הגבלת מהירות מזהה
תמרורים באמצעות מערכת המצלמה
שבקצה העליון של השמשה הקדמית .הנתונים
ותקנות התנועה הכלליות השמורות במערכת
הניווט משמשות גם הן לק ביעת מגבלת
המהירות.
אם תעבור על פני תמרור הרלוונטי לרכב,
תעודכן התצוגה של מגבלות המהירות
ומגבלות העקיפה.
התצוגה גם מתעדכנת ללא תמרור נראה לעין
אם:
 £הרכב משנה כביש )יציאה מכביש מהיר או
מחלף(
£

מגיעים לגבול של עיר או כפר ששמור
במפה הדיגיטלית
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 £התמרור האחרון שזוהה על ידי המצלמה
לא חזר על עצמו
אם עוברים על פני תמרור המסמל קצה איסור
)מגבלת מהירות או עקיפה( ,התמרור מוצג
במשך חמש שניות .תקנת התעבורה הישימה
מופיעה בלוח המחוונים.
המצלמה גם מזהה תמרורים עם מגבלה
המצוינת על ידי תמרור נוסף )לדוגמה כביש
רטוב(.
התמרורים מוצגים עם המגבלות רק אם:
 £תקנת התעבורה מחייבת יחד עם
המגבלה ,או
 £סייען הגבלת מהירות אינו מסוגל לקבוע
האם המגבלה תקפה
אם סייען הגבלת מהירות אינו מסוגל לזהות
את המהירות המרבית המותרת משום מקור
מידע זמין ,לא תוצג מגבלת מהירות בלוח
המחוונים.
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£

אם המצלמה ”מסתנוורת“ לדוגמה
מהשמש או מהתנועה הבאה לקראתך
השמשה הקדמית מלוכלכת ,מעורפלת או
מכוסה למשל במדבקה ליד המצלמה
אם תמרורי התנועה מכוסים לדוגמה,
בלכלוך ,שלג או עצים.

£

אם תמרורי התנועה אינם מוארים באופן
מספק.

£

אם קיימים תמרורי תנועה לא ברורים ,למשל
סמוך לאתרי בניה או בכבישים עם נתיבים
רבים.

£

המידע במפת הרחובות הדיגיטלית של
מערכת הניווט אינה נכונה או אינה
מעודכנת.

£

£

מפתח עניינים

הפעלה של סייען הגבלת מהירות
¿ הפעל את סייען הגבלת המהירות
באמצעות מחשב הדרך )» עמוד .(315

אזהרת נסיעה בכיוון השגוי נשארת פעילה גם
אם הופסק התפקוד.

נהיגה וחניה

אם הפעלת את התצוגה של סייען הגבלת
המהירות במחשב הדרך ,תקנות התעבורה
)הגבלות מהירות ומגבלות עקיפה( מוצגים בלוח
המחוונים.

תצוגה בלוח המחוונים
סייען הגבלת מהירות אינו זמין בכל הארצות.
מוצג במד המהירות.
במקרה זה ,הסמל

הגבלת מהירות עם מגבלות עקיפה

הערות בטיחות חשובות
סייען הגבלת מהירות הוא כלי עזר בלבד ולא
תמיד עשוי לגלות תמרורי הגבלת מהירות
ועקיפה.
לתמרורים יש תמיד עדיפות על פני התצוגה
של סייען הגבלת מהירות.
המערכת עלולה לא לתפקד במקרים הבאים:
 £בתנאי ראות גרועה ,לדוגמה עקב שלג,
גשם ,ערפל או התזות
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מהירות מרבית מותרת היא  60קמ“ש
וישנה מגבלת עקיפה.
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מגבלת מהירות עם מגבלה לא ידועה

סיום איסור עקיפה

עניינים לפי אב

מהירות מרבית מותרת
מהירות מרבית מותרת לכלי רכב שעבורם
תקפה המגבלה בתמרור הנוסף
תמרור נוסף של מגבלה לא ידועה
מהירות מרבית מותרת היא  80קמ“ש
ומגבלת מהירות של  60קמ“ש תקפות עם
מגבלה לא ידועה.

מהירות מרבית מותרת היא  60קמ“ש
אזור העקיפה אינו בתוקף יותר  .תמרור
מגבלת עקיפה עם קו מוחק מוצג למשך
חמש דקות

.

סיום מגבלת המהירות

מגבלת מהירות בכביש רטוב

נהיגה וחניה
מגבלת המהירות אינה תקפה יותר

מהירות מרבית מותרת
תמרור נוסף של תנאי כביש רטוב
מהירות מרבית מותרת של  80קמ“ש תקפה
אם בכביש רטוב ובעת שסייען הגבלת מהירות
קבע שיש לציית למגבלה.
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.

היחידות למגבלת המהירות )קמ“ש(
תלויות בארץ שבה אתה נוהג .בדרך כלל
יחידות המדידה אינן מוצגות על התמרור
ולא בלוח המחוונים ,אבל יש להביא אותן
בחשבון בעת הקפדה על מהירות מרבית
מותרת.
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אין כניסה )אזהרת כיוון נסיעה שגוי(
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ומכשולים אפשריים .אם התפקוד של זיהוי הולכי
הרגל פעיל ,הולכי הרגל שמזוהים במערכת
מודגשים בצבע עם פינות מסגרת קטנות
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
גם אם יש תנועת רכבים בכיוון הנגדי.

הודעת אזהרה בלוח המחוונים )אזהרת
נסיעה בכיוון לא נכון(.
אם אתה עובר על פני תמרורי אין כניסה או מעגל
תנועה ,הודעת אזהרה מוצגת בלוח המחוונים,
אם סייען המהירות מגלה שאתה נוהג נגד כיוון
התנועה .יישמע גם אות אזהרה צלילי .עליך
לבדוק מיד את כיוון נסיעתך כדי למנוע סכנה לך
ולמשתמשים אחרים בדרך.

הערות כלליות

כמו כן ,מצלמה תרמית
משולבת בסורג
המצנן .המצלמה עוזרת לזהות הולכי רגל ובעלי
חיים .הקפד על הוראות הניקוי של המצלמה
התרמית )» עמוד .(700
הערות בטיחות חשובות
סייען ראיית לילה פלוס הוא כלי עזר בלבד ואינו
תחליף לריכוז בנהיגה .אל תסמוך על תצוגת
הסייען .באחריותך לשמור מרחק מהרכב
שלפניך ,על מהירות הרכב ובלימה בזמן .נהג
בזהירות ותמיד התאם את סגנון הנהיגה שלך
לתנאי הדרך והתנועה.
תיתכן תקלה במערכת או שהיא עשויה
להפסיק לתפקד במקרים הבאים:
ראות לקויה בגלל שלג ,גשם ,ערפל או
רסס
השמשה הקדמית מלוכלכת ,מכוסה
באדים או במדבקה באזור המצלמה
אם המצלמה התרמית בסורג המצנן
מלוכלכת או מכוסה באדים או בחומר אחר
בעיקולים ,בראשי גבעות או בירידות
בטמפרטורה חיצונית גבוהה
סייען ראיית לילה פלוס אינו יכול להציג
מכשולים שנמצאים ישירות לפני הרכב או
בצדדיו.
ייתכן כי מכשולים או חפצים אחרים יודגשו
ביחד עם הולכי רגל או בעלי חיים.
£

£

נהיגה וחניה

סייען ראיית לילה פלוס

מפתח עניינים

£

£
£

בנוסף על התאורה של הפנסים הראשיים ,סייען
ראיית לילה פלוס משתמש בתאורה אינפרא
אדומה כדי להאיר את הדרך .המצלמה
של
סייען ראיית לילה פלוס קולטת את האור
האינפראאדום ומציגה תמונה חדגונית
בתצוגה הרבתכליתית .התמונה מציגה דרך
שמוארת בפנסים הראשיים .התצוגה הנ“ל
מאפשרת לך לראות בזמן את המשך הדרך
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זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים
הערות כלליות
זיהוי של הולכי רגל ובעלי חיים עשוי להיות לקוי
או להפסיק לתפקד אם:
הולכי רגל או בעלי חיים מוסתרים בחלקם
או במלואם בחפצים אחרים כגון כלי רכב
חונים
הצללית של הולך הרגל או של בעל החיים
בתצוגה של סייען ראיית לילה פלוס אינה
מלאה או משובשת בגלל החזרות אור חזקות
אין ניגוד בין הולכי רגל ובעלי חיים לבין
הסביבה
מערכת המצלמות אינה מזהה הולכי רגל
בתור אנשים בגלל ביגוד מיוחד או בגלל
חפצים אחרים
הולכי רגל אינם במצב זקוף ,כלומר הם
יושבים ,מתיישבים או שוכבים
בעלי חיים אינם מזוהים בשל גודלם או
צורתם

עניינים לפי אב

£

£

£

£

£

£

נהיגה וחניה

זיהוי הולכי הרגל ובעלי החיים מנוטרל
בטמפרטורה מעל  .32 °Cתפקוד הזרקור וכיבוי
מושהה לא פעילים יותר.
זיהוי הולכי רגל

סייען ראיית לילה פלוס יכול לזהות הולכי רגל
בעזרת מאפיינים טיפוסיים כגון קווי המתאר של
הגוף ויציבה של אדם העומד זקוף.
תפקוד הזיהוי מופעל אוטומטית אם:
£

סייען ראיית לילה פלוס מופעל

£

מהירותך עולה על  10קמ“ש

£

חשוך

אם תפקוד הזיהוי פעיל ,יופיע הסימן בתצוגה.
אנשים שזוהו מודגשים באמצעות מסגרת .
אם תפקוד הזיהוי הדגיש הולך רגל לתשומת לבך,
הבט מעבר לשמשה הקדמית כדי להעריך את
המצב .על הצג לא ניתן להעריך נכון את המרחק
האמיתי עד להולכי רגל או מכשולים.
זיהוי בעלי חיים
ניתן לזהות בעלי חיים במצבים הבאים:
חושך
מחוץ לאזורים בנויים
הטמפרטורה החיצונית מתחת ל .32 °C
£
£
£

סייען ראיית לילה פלוס מסוגל לזהות בעלי חיים
גדולים כגון איילים ,פרות או סוסים באמצעות
מאפיינים טיפוסיים שלהם.
המערכת אינה מזהה:
בעלי חיים קטנים יותר כגון כלבים וחתולים
בעלי חיים שהצללית שלהם אינה ברורה
£
£

לאחר שזוהו מסומנים בעלי חיים בפינות
מסגרת צבעוניות קטנות .להבדיל מזיהוי הולכי
רגל ,אין סימן מוכנות נפרד בתצוגה הרב
תכליתית.

תצוגה של סייען ראיית לילה פלוס
סימן שהמערכת מוכנה לזיהוי פעיל של הולכי
רגל
הדגשה
הולך רגל מזוהה במערכת
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הפעלה ונטרול של סייען ראיית לילה

ברגע שהמערכת מזהה הולך רגל או בעל חיים.

תנאי הפעלה
באפשרותך להפעיל את סייען ראיית הלילה
אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
ההצתה מופעלת )» עמוד  (197או
המנוע מותנע.
.
או
מתג התאורה נמצא במצב
הילוך נסיעה לאחור לא משולב

¿ בתפריט העזר בחר אופציה Automatic
delayed switch-off of Night View Assist
) Plusכיבוי אוטומטי מושהה של סייען ראיית
לילה פלוס( )» עמוד .(315

£

£
£

הפעלה של סייען ראיית לילה פלוס

מפתח עניינים

נטרול של סייען ראיית לילה פלוס
¿ לחץ על לחצן .
תצוגת הסייען נעלמת מהתצוגה הרב
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
פני הדרך לא מוארים
מהירות הרכב  60קמ“ש לפחות
תפקוד “סייען אור גבוה מותאם“ )» עמוד
 (159או תפקוד “סייען אור גבוה מותאם
פלוס“ מופעלים
£
£

אור אינפראאדום בפנסים הראשיים נדלק
בחושך רק במהירות העולה על  10קמ“ש.
פירוש הדבר ששדה הראייה שלך אינו מלא
במצב נייח ושאין באפשרותך לבדוק שסייען
ראיית לילה פעיל .האור האינפראאדום
נכבה במהירות מתחת ל 5קמ“ש .התמונה
של סייען ראיית לילה מוצגת עד שתבטל
אותה באמצעות לחיצה על לחצן .
כיבוי אוטומטי מושהה
באפשרותך לבחור אופציה Night View Assist
) Automatic activationהפעלה אוטומטית של

סייען ראיית לילה( דרך פריט הסייען .תפקוד
החיפוש של הולכי רגל ושל בעלי חיים נשאר פעיל
אפילו אם סייען ראיית לילה אינו מוצג .בחושך
במהירות מעל  60קמ“ש תמונה של סייען ראיית
לילה מוצגת אוטומטית בתצוגה הרבתכליתית
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£

תפקוד הזרקור לא פעיל או פעיל חלקית בלבד
אם:
אתה נוהג בעיר
ישנם הולכי רגל באזור הרכב שנוסע בכיוון
הנגדי או באזור הרכב שלפניך

נהיגה וחניה

¿ לחץ על לחצן .
תצוגת הסייען מופיעה בתצוגה הרב
תכליתית.

£

£
£

הפעלה של תפקוד הזרקור
זיהוי הולכי רגל ותפקוד הזרקור פועלים ברקע.
אם מתקיימים התנאים המקדימים ,תפקוד
הזרקור משתמש בפנסים הראשיים כדי לבצע
ארבעה הבהובים קצרים אל הולך הרגל שזוהה
על פני הדרך או בסמוך אליהם.
¿ בתפריט התאורה בחר את תפקוד הזרקור
של סייען ראיית לילה )» עמוד .(317
תפקוד הזרקור אינו מהבהב אל בעלי החיים.
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מערכות נהיגה
תצוגה בסייען גרפיקה

עניינים לפי אב

בתצוגה הגרפית מצביע
סמל של הולך רגל
על מצבו של תפקוד הזרקור .אם הסמל לא
ממולא ,התפקוד מופעל .אם הסמל ממולא,
מתקיימים התנאים להפעלת תפקוד הזרקור.
תמונה בסייען גרפיקה
¿ בחר תפריט  .Assistבמחשב הדרך
)» עמוד .(313

נהיגה וחניה
17/06/14, 6:44 PM
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תקלות עם סייען ראיית לילה
סיבות/תוצאות אפשריות ו ¿ פתרונות

תקלה
ירידה באיכות
התמונה של סייען
ראיית לילה פלוס.

הצד הפנימי של השמשה הקדמית מכוסה באדים.

מפתח עניינים

¿ קפל את כיסוי המצלמה )» עמוד .(700
¿ הפשר את השמשה הקדמית.
השמשה הקדמית מכוסה בקרח.
¿ הפשר את השמשה הקדמית )» עמוד .(180
מגבי השמשה הקדמית מורחים לכלוך עליה.
¿ החלף את להבי המגבים )» עמוד .(164
ישנן מריחות על השמשה הקדמית אחרי שהרכב נוקה במתקן הרחיצה
האוטומטי.
¿ נקה את השמשה הקדמית )» עמוד .(697
נגרם נזק לשמשה הקדמית מפגיעת אבן בשדה הראיה של המצלמה.
¿ החלף את השמשה הקדמית
¿ השתמש במטלית רכה ובמים כדי לנקות את המצלמה.

חבילת סייען נהיגה פעילה
הערות כלליות
חבילת סייען נהיגה פעילה כוללת את דיסטרוניק
פלוס )» עמוד  ,(231סייען שטחים מתים פעיל
וסייען שמירת נתיב פעיל )» עמוד .(276
סייען שטחים מתים פעיל
הערות כלליות
סייען שטחים מתים פעיל מפקח על אזורי
הצדדים של רכבך שאינם נראים לנהג באמצעות
שני חיישני רדאר רוחביים הפונים לאחור .נורית
אזהרה במראה החיצונית מושכת את תשומת
לבך לרכבים שהתגלו באזור המפוקח.
אם תפעיל את פנסי האיתות המתאים באותו
זמן כדי לאותת על שינוי נתיב ,תקבל גם אזהרת

17/06/14, 6:44 PM

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
ובצדדים לפני ביצוע פעולת בלימה תיקון נתיב
נסיעה .לשם כך סייען שטחים מתים פעיל עושה
שימוש בחיישני רדאר קדמיים.
סייען שטחים מתים פעיל מסייע לך ממהירות
של  30קמ“ש.

נהיגה וחניה

תפקוד הזיהוי של
הולכי רגל או בעלי
חיים אינו זמין.

המצלמה האינפראאדומה בסורג המצנן מלוכלכת.

הערות בטיחות חשובות
סייען שטחים מתים פעיל הוא רק אמצעי עזר
ואינו תחליף לערנות הנהג.
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מערכות נהיגה
אזהרה
סייען שטחים מתים פעיל לא יגיב לכלי רכב אם:

עניינים לפי אב

£

עוקפים במרחק קטן ,ולאחר מכן הם
נכנסים לשטח מת.

£

אם ההבדל במהירות ההגעה והעקיפה
גדול מדי

כתוצאה מכך ,סייען שטחים מתים פעיל עלול
לא לתת אזהרות ולא להתערב במצבים אלה.
קיימת סכנה של תאונה.
תמיד שים לב היטב למצבי התנועה והדרך
ושמור מרחק בטוח בצדי הרכב.

חיישני רדאר

נהיגה וחניה

חיישני סייען שטחים מתים פעיל משולבים
בפגושים הקדמי והאחורי ומאחורי מכסה סורג
המצנן .וודא שהפגושים וסורג המצנן נקיים
מלכלוך ,קרח או בוץ סמוך לחיישנים .אסור
שחיישני הרדאר האחוריים יהיו מכוסים ,לדוגמה
על ידי מנשא אופניים או מטענים תלויים מעל.
במקרה של התנגשות חמורה או במקרה של
נזק לפגושים ,דאג לבדוק את תפקוד חיישני
הרדאר במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ .אחרת סייען
שטחים מתים פעיל עלול לא לפעול כהלכה.
טווח יעילות המערכת

אזהרה
סייען שטחים מתים פעיל אינו יכול לגלות את כל
מצבי התנועה וכל משתמשי הדרך .קיימת סכנה
של תאונה.
ודא תמיד כי יש מספיק מרחק בצדי הרכב בינך
לבין משתמשי דרך אחרים או מכשולים.

סייען שטחים מתים פעיל מפקח על אזור של
עד  3.0מ‘ מאחורי רכבך וסמוך ישירות לרכבך,
כפי שמוצג בתרשים.
פעולת המערכת עלולה להשתבש או לא
לתפקד ,אם:
 £החיישנים מלוכלכים או חסומים.
 £קיימת ראות גרועה ,לדוגמה עקב שלג,
גשם ,ערפל או התזות מים.
כלי רכב באזור המפוקח יזוהו באיחור או לא
יזוהו כלל.
סייען שטחים מתים פעיל עלול לא לגלות כלי
רכב צרים ,כגון אופנועים או אופניים ,או
לגלותם רק מאוחר מדי .הוא אינו מסוגל לגלות
כלי רכב שאתה עוקף אותם במרחק קטן,
ולאחר מכן הם נכנסים לשטח מת.
אם הנתיבים צרים ,ייתכן והמערכת לא תהיה
מסוגלת להבדיל בין נתיב סמוך לנתיב מאחוריו.
מסיבה זו ייתכן שיצוינו כלי רכב בנתיב הרחוק
יותר ,בפרט אם הם נוהגים לרב במרכז הנתיב.
זה עשוי לקרות כאשר כלי רכב נוסעים בקצה
הנתיב שלהם.
עקב טבעה של המערכת:
 £עשויות להופיע אזהרות שגויות ,כאשר נוהגים
סמוך למעקי בטיחות או גבולות נתיב מוצקים
דומים.

17/06/14, 6:44 PM
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£

אזהרות עלולות להיפסק בעת נהיגה במשך
זמן ממושך לצד כלי רכב ארוכים ,לדוגמה
משאיות.

תצוגת אזהרה

275

תכליתית .במהירות מעל  30קמ“ש ישתנה צבע
הגלים מאפור לירוק  .סייען שטחים מתים
מוכן לפעולה.
אזהרות התנגשות חזותיות וקוליות
כאשר אתה מפעיל את מחווני הכיוון המתאימים
לשינוי נתיבים ,ומתגלה רכב בצד בטווח המפוקח
של סייען שטחים מתים פעיל ,אתה מקבל
אזהרת התנגשות חזותית וקולית .אתה תשמע
צליל אזהרה כפול ,ונורית אזהרה
אדומה
תהבהב .אם מחווני הכיוון מוסיפים לפעול ,כלי
רכב שהתגלו מצוינים באמצעות הבהוב נורית
אזהרה אדומה  .אין צלילי אזהרה נוספים.

מפתח עניינים

הפעלת בלמים לתיקון נתיב
תצוגת אזהרה

אזהרה
תפקוד בלימה לתיקון מסלול אינו יכול למנוע
תמיד תאונה .קיימת סכנה לתאונה.

נהיגה וחניה

סייען שטחים מתים פעיל אינו מתפקד
במהירויות נמוכות מ 30קמ“ש .אינך מוזהר
מכלי רכב באזור המפוקח.
אם התגלה רכב בתוך טווח הפיקוח של סייען
שטחים מתים במהירויות שמעל  30קמ“ש,
בצד המתאים תידלק באור
נורית האזהרה
אדום .אזהרה זו תופק תמיד כאשר רכב נכנס
לטווח הפיקוח של השטח המת ,מאחור או
מהצד .כאשר אתה עוקף ר כב ,האזהר ה
מתבצעת רק אם ההבדל במהירויות הוא פחות
מ 12קמ“ש.

אם סייען שטחים מתים פעיל מזהה סכנה של
פגיעת צד ,מתבצעת בלימה לתיקון נתיב
שמטרתה לעזור לך למנוע התנגשות.

תמיד בצע תמרוני היגוי ,בלימה והאצה בעצמך,
בייחוד אם סייען שטחים מתים פעיל מזהיר
אותך או מבצע פעולת בלימה לתיקון מסלול.
שמור תמיד על מרחק בטוח בצדדים.

אם תשלב הילוך נסיעה לאחור ,לא יפעל סייען
שטחים מתים פעיל.
הבהירות של נוריות האזהר ה מותאמות
אוטומטית לאור בסביבתן.

לאחר הפעלתו של סייען שטחים מתים פעיל,
גלי רדאר אפורים המפוזרים מאחור מופיעים
בצמוד לרכב בתצוגת עזר של התצוגה הרב

17/06/14, 6:44 PM

אם מתבצעת בלימת תיקון ,נורית אזהרה
מהבהבת במראה החיצונית ונשמע צליל אזהרה
כפול .בנוסף ,תופיע בתצוגה הרבתכליתית
תמונה המדגישה את הסכנה של התנגשות
צד.
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עניינים לפי אב

מערכות נהיגה

נהיגה וחניה

במקרים נדירים המערכת עשויה לגלות סכנת
התנגשות כאשר היא לא קיימת ,ולבלום את
הרכב בשוגג .אתה יכול להפסיק את פעולת
בלימה לתיקון מסלול בכל עת אם תבצע פעולת
היגוי נוגדת קלה או תאיץ.
הפעלת בלימה לתיקון מסלול זמינה בטווחי
מהירות של  30קמ“ש עד  200קמ“ש.
הפעלת בלימה לתיקון מסלול התואמת לתנאי
הנהיגה ,עשויה להתבצע או לא תתבצע כלל,
אם:
 £ישנם כלי רכב או מכשולים ,לדוגמה מעקי
בטיחות ,משני צדי רכבך.
 £רכב מתקרב קרוב מדי מהצד.
 £אתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטיבי עם
מהירות פניות גבוהה.
 £אתה בולם או מאיץ בעוצמה
®
 £מערכת בטיחות נהיגה מתערבת ,כגון ESP
או ®.PRE-SAFE
 £הופסקה פעולת ה ®.ESP
 £התגלה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג פגום.
הפעלת סייען שטחים מתים פעיל
¿ וודא שסייען שטחים מתים פעיל )» עמוד
 (316הופעל במחשב הדרך.
¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה.
נוריות האזהרה במראות החיצונית תידלקנה
באדום למשך כ  1.5שניות .גלי רדאר אפורים
המפוזרים מאחור מופיעים בצמוד לרכב בתצוגת
עזר של התצוגה הרבתכליתית.
גרירת גרור
אם אתה מחבר גרור ,וודא שאתה מחבר היטב
את החיבורים החשמליים .הדבר יכול להתבצע
באמצעות בדיקת תאורת הגרור .פעולת סייען
שטחים מתים פעיל מופסקת .נוריות החיווי
במראות החיצוניות נדלקות בצהוב וההודעה
Active Blind Spot Assist currently
) unavailable See Owner‘s Manualסייען

שטחים מתים פעיל אינו זמין כרגע ,ראה הוראות
הפעלה( מופיעה בתצוגה הרב תכליתית.
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סייען שמירת נתיב פעיל
הערות כלליות

סייען שמירת נתיב פעיל מפקח על האזור לפני
רכבך ,באמצעות מצלמה רב תפקודית
הממוקמת בחלק העליון של השמשה הקדמית.
אזורים נוספים מקדימה ,מאחור ובצדי רכבך גם
מפוקחים באמצעות מערכת חיישן הרדאר.
סייען שמירת נתיב פעיל מגלה סימוני נתיב על
הכביש ,ומזהיר אותך לפני יציאה מהנתיב שלא
בכוונה .אם אינך מגיב לאזהרה ,פעולת תיקון
נתיב באמצעות הפעלת הבלמים יכולה להחזיר
את הרכב לנתיב המקורי.
אם אתה בוחר  kmבתור יחידת מדידה בתפריט
) Speed-/odometer: Display Unitיחידות
מדידה במד מהירות  /מד מרחק( במחשב הדרך
)» עמוד  ,(318סייען פעיל לשמירת נתיב מופעל
החל ממהירות  60קמ“ש .אם בתור יחידות
מדידה נבחר  ,milesטווח פעילותו של הסייען
מתחיל ב 40מייל לשעה.
הערות בטיחות חשובות
אם לא תתאים את סגנון נהיגתך ,סייען שמירת
נתיב פעיל אינו יכול להפחית את הסיכון של
תאונה או להתגבר על חוקי הפיזיקה .סייען
שמירת נתיב פעיל אינו יכול לקחת בחשבון תנאי
דרך ,מזג אוויר או תנועה .סייען שמירת נתיב פעיל
הוא רק אמצעי עזר .אתה הוא האחראי הבלעדי
למרחק מהר כב שלפניך ,למהירות הר כב,
לבלימה בזמן ולשמירה על הנתיב.
סייען שמירת נתיב פעיל אינו יכול לשמור את
הרכב שלך בנתיב באופן מתמשך.
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אזהרה
סייען שמירת נתיב פעיל אינו יכול תמיד לגלות
סימוני נתיב.

277

אם לא מתגלה אף רכב בנתיב הסמוך וסימוני
הדרך הם מקוטעים ,לא תתבצע פעולת
בלימה לתיקון נתיב.

במקרים אלה ,סייען שמירת נתיב פעיל יכול:

אזהרת רעידות בגלגל ההגה
עשויה להינתן אזהרה כאשר גלגל קדמי עובר
מעל סימון נתיב .האזהרה תינתן לך באמצעות
רעידות לסירוגין בגלגל ההגה ,למשך עד 1.5
שניות.

הקדש תמיד תשומת לב מיוחדת לתנאי התנועה
ושמור על נתיבך ,בפרט אם סייען שמירת נתיב
מפיק עבורך התרעות .הפסק את ההתערבות
במצבי נהיגה לא קריטיים.

פעולת בלימה לתיקון סטיה מהנתיב
אם אתה יוצא מנתיבך בנסיבות מסוימות ,הרכב
ייבלם קלות בצד אחד .פעולה זו מתוכננת לסייע
לך להחזיר את הרכב לנתיב המקורי.

£

לתת אזהרות בלתי נחוצות ולבצע פעולת
בלימה לתיקון נתיב של הרכב.

£

לא להזהיר ולא לבצע פעולת תיקון.

קיימת סכנת תאונה.

£

הדרך צרה ומתפתלת.

£

ישנם גוונים שונים של צל על הדרך.
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אזהרה
פעולת בלימה לתיקון נתיב אינה יכולה תמיד
להחזיר את רכבך לנתיב המקורי .קיימת סכנת
תאונה.
תמיד בצע פעולות היגוי ,בלימה או האצה בעצמך,
בייחוד אם סייען שמירת נתיב מזהיר אותך או
מבצע פעולת בלימה לתיקון נתיב.

נהיגה וחניה

המערכת עלולה לא לפעול כראוי או לא לפעול
בכלל עקב:
 £ראות לקויה ,לדוגמה עקב שלג ,גשם,
ערפל או התזות מים.
 £אור מסנוור ,לדוגמה מכלי רכב הבאים
לקראתך ,מהשמש ,או אור חוזר מכלי רכב
אחרים )לדוגמה ,אם הכביש רטוב(.
 £השמשה הקדמית מלוכלכת ,מכוסה
באדים או מכוסה במדבקה למשל ,בקרבת
המצלמה.
 £חיישני הרדאר בפגושים הקדמי והאחורי או
בסורג המצנן מלוכלכים ,לדוגמה חסומים
על ידי שלג.
 £קיימים כמה סימוני דרך עבור אותו הנתיב
או אין סימוני דרך כלל ,לדוגמה באתרי
בנייה.
 £סימוני הדרך שחוקים ,כהים או מכוסים,
לדוגמה בלכלוך או בשלג.
 £המרחק לרכב לפניך קטן מדי ,ולא ניתן
עקב כך לגלות את סימוני הדרך.
 £סימוני הדרך משתנים במהירות ,לדוגמה
התפצלות נתיבים ,הנתיבים חוצים זה את
זה או מתמזגים.

מפתח עניינים

בעת שפעולת בלימה לתיקון סטיה מהנתיב
מתרחשת ,תצוגה
מופיעה בתצוגה הרב
תכליתית .פעולת הבלימה לתיקון נתיב מפחיתה
מעט את מהירות הרכב.
תפקוד זה זמין בין  60קמ“ש לבין  200קמ“ש.
ניתן לבצע בלימת תיקון לאחר שהרכב חצה
סימון נתיב רציף או מקוטע .לפני כן ,ניתנת
אזהרה באמצעות רעידות לסירוגין של גלגל
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ההגה .בנוסף לכך ,נתיב עם סימוני נתיב בשני
צדדיו חייב להיות מזוהה.
במקרה שמתגלים סימוני נתיב מקוטעים ,פעולת
בלימה לתיקון נתיב יכולה להתבצע אם התגלה
רכב בנתיב הסמוך .כלי הרכב הבאים יכולים
להשפיע על פעולת הבלימה :תנועה בכיוון הנגדי,
רכבים עוקפים ורכבים הנוסעים במקביל לרכבך.

עניינים לפי אב

£

£

מערכת בטיחות נהיגה מתערבת ,כגון
® PRE-SAFE® brake ,ESPאו סייען שטחים
מתים פעיל.
לא ניתן יותר לזהות את סימוני הדרך.

הפעלת סייען שמירת נתיב פעיל

פעולת בלימה לתיקון נתיב נוספת יכולה
להתבצע רק לאחר שרכבך חזר לנתיב
המקורי.
לא תתבצע פעולת בלימה לתיקון נתיב אם:

נהיגה וחניה

£

אתה מבצע פעולות היגוי ברורות ,בולם או
מאיץ.

£

אתה חותך פנייה בפנייה חדה.

£

אתה מפעיל את מחווני הכיוון.

£

מערכת בטיחות נהיגה מתערבת ,כגון
® PRE-SAFE® brake ,ESPאו סייען שטחים
מתים פעיל.

£

אתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטיבי עם
מהירות פניות גבוהה.
®ESP

 £הופסקה פעולת מערכת
 £תיבת ההילוכים לא נמצאת במצב .D
 £ברכבים עם וו גרירה ,הותקן כראוי חיבור
החשמלי לגרור.
 £התגלה מכשול בנתיב שאתה נוהג בו.
 £התגלה אובדן לחץ אוויר בצמיג או צמיג
פגום.
קיימת אפשרות שסייען שמירת נתיב פעיל
יטעה בגילוי תנאי הדרך והתנועה .ניתן להפסיק
פעולת בלימה בלתי נחוצה בכל זמן נתון ,אם
אתה:
 £מבצע פעולת היגוי קלה בכיוון המנוגד.
 £משתמש במחוון כיוון.
 £בולם או מאיץ באופן ברור.
פעולת בלימה לתיקון נתיב מופסקת באופן
אוטומטי ,אם:
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¿ לחץ על לחצן .
נורית חיווי נדלקת .בתצוגה הרב תכליתית
תופיע הודעה Lane Keeping Assist
) activatedסייען שמירת נתיב מופעל( .אם
מתקיימים כל התנאים ,ייתכן כי יישמע צליל
אזהרה או תתבצע התערבות בהיגוי.
¿ להפסקת פעולה :לחץ על לחצן .
כבית .סייען שמירת נתיב
נורית חיווי
מופעל .בתצוגה הרב תכליתית תופיע הודעה
) Lane Keeping Assist deactivatedסייען
שמירת נתיב מופסק(.
סייען סטנדרטי או מותאם
¿ בחר סייען שמירת נתיב בתפריט Assistance
באמצעות מחשב הדרך )» עמוד .(317

¿ בחר הגדרה ) Standardסטנדרטית( או
) Adaptiveמותאמת(.
לאחר הבחירה בהגדרה הסטנדרטית לא
יתבצע רטט אזהרה אם:
הפעלת את פנסי האיתות .במקרה זה
האזהרה מושהית לזמן מה.

£

£

מתערבות מערכות בטיחות כגון
או .ESP

278
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הפעלה היברידית
לאחר הבחירה בהגדרה המותאמת ,לא יתבצע
רטט אזהרה אם:
הפעלת את פנסי האיתות .במקרה זה
האזהרה מושהית לזמן מה.
מתערבות מערכות בטיחות כגון ABS, BAS
או .ESP
אתה מאיץ חזק ,כלומר משתמש
בקיקדאון.
אתה בולם בחוזקה.
אתה מבצע תמרוני היגוי אקטיביים ,כלומר
סוטה מנתיבך כדי לעקוף מכשול או
מחליף נתיב מהר מאוד
אתה “חותך“ את הפנייה בעיקול חד.
כדי לקבל אזהרה רק בעת הצורך ובזמן אם
אתה חוצה את סימון הנתיב ,המערכת מזהה
תנאים מסוימים ומפיקה התרעה בהתאם.
£

£

£

£
£

£

£

£
£

אתה תחוש רעידות אזהרה מאוחרות אם:
נתיבי הדרך צרים.
אתה חותך פינה בעיקול.
£
£

גרירת גרור
אם ברצונך לגרור גרור ,וודא כי חיברת נכון את
החיבור החשמלי .ניתן לבדוק את החיבור
באמצעות בדיקה של תאורת הגרור.

מצב ההפעלה היעיל ביותר לכל מצב נהיגה .נהג
ברכב באופן רגיל.
לחיסכון בדלק  ,המערכת ההיברידית מכבה את
מנוע הבעירה הפנימית לעתים קרובות ככל
האפשר במהלך נסיעה ,כאשר דרישות הכוח הן
נמוכות .המנוע החשמלי מניע את הרכב .כאשר
דרישות הכוח הן גבוהות ,מנוע הבעירה הפנימית
מופעל ,אפילו בעת נסיעה .כאשר הרכב נייח,
מנוע הבעירה הפנימית בדרך כלל כבוי .לכן בדרך
כלל המנוע אינו נמצא במצב סרק.
למשימות הדורשות אנרגיה רבה כגון התחלת
נסיעה והאצה ,המנוע החשמלי מסייע למנוע
הבעירה הפנימית באמצעות המתח האגור
במצבר מתח גבוה .בנוסף ,המתח משמש
לנהיגה חשמלית חלקית הפעלה של מדחס
קירור חשמלי ותמיכה במערכת החשמל  12וולט
של הרכב .באופן זה המערכת ההיברידית תורמת
תרומה מכרעת לחיסכון בצריכת דלק.
עיין בעצות לנהיגה בכלי רכב בעל הפעלה
היברידית )» עמוד .(289
 RBSמערכת בלימה רגנרטיבית
אם אתה מסיר את רגליך מדוושת ההאצה בזמן
נהיגה ,מתחילה יצירת החשמל.
מנוע החשמלי מופעל כמחולל זרם )גנרטור(
בעת חנייה ובמהלך בלימה .המערכת
ההיברידית ממירה אנרגיה קינטית של הרכב
לחשמל ואוגרת אותו במצבר המתח הגבוה.
עיין ב ”הערות בטיחות חשובות“ בכלי רכב עם
 ») RBSעמוד .(56

מפתח עניינים

נהיגה וחניה

אתה תחוש רעידות אזהרה מוקדמות ,אם:
תתקרב אל הסימון החיצוני של הנתיב
בעיקול.
נתיבי הדרך רחבים מאוד כמו בדרך מהירה.
המערכת מזהה קו הפרדה רציף

279

הערות בטיחות חשובות

הפעלה היברידית
נקודות שיש לזכור
הערות כלליות
טכנולוגיה היברידית משלבת מנוע בעירה
פנימית חסכוני בדלק עם מנוע חשמלי עוצמתי.
המערכת ההיברידית בוחרת באופן אוטומטי את
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אזהרה
אם המנוע כבה אוטומטית ואתה יוצא מהרכב,
המנוע מותנע שוב באופן אוטומטי .הרכב עשוי
להתחיל לנוע .קיימת סכנת תאונות ופציעות.
אם ברצונך לצאת מהרכב ,כבה תמיד את
ההצתה ואבטח את רכבך כנגד הידרדרות.
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הפעלה היברידית
אם החיווי הירוק  READYנדלק בלוח המחוונים
בעוד שהרכב נייח ,הופסקה אוטומטית פעולתו
של מנוע הבעירה הפנימית .כל מערכות הרכב
נשארות פעילות .אם תסיר את רגליך מדוושת
הבלמים בעוד שבורר ההילוכים נמצא במצב D
או  ,Rהרכב עשוי להתחיל לנסוע באופן
אוטומטי.

עניינים לפי אב

הקפד על ההערות על תצוגה  READYשל
התפקוד  ») ECO start/stopעמוד .(290
כלי רכב בעלי מנוע חשמלי מפיקים פחות רעש
בנהיגה משמפיקים כלי רכב בעלי מנוע בעירה
פנימית .לכן ,ייתכן כי משתמשי דרך אחרים לא
ישמעו את רכבך במצבים מסוימים .לדוגמה,
אם בעת החניית רכבך ,משתמשי דרך אחרים
לא רואים אותך.
עובדה זו דורשת ממך לאמץ סגנון נהיגה זהיר
ולצפות מראש אפשרויות שמשתמשי דרך
אחרים יופתעו מרכבך.

נהיגה וחניה
17/06/14, 6:44 PM
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סקירת מערכת היברידית

מפתח עניינים

נהיגה וחניה

משאבת ואקום חשמלית
כבלים חשמליים למערכת החשמל במתח גבוה
מצבר מתח גבוה
מצבר  12וולט
מערכת קירור של מצבר מתח גבוה
מערכת בלמים רגנרטיבית
מדחס קירור חשמלי
קירור של אלקטרוניקת חשמל
תמסורת עם מנוע חשמלי
אלקטרוניקת חשמל )ממיר  DC/ACאו ממיר (DC/DC
באפשרותך לנטרל ידנית את המערכת ההיברידית .למידע נוסף על התקן הניתוק במתח גבוה,
ראה )» עמוד .(55

17/06/14, 6:44 PM
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הפעלה היברידית
לוח מחוונים

עניינים לפי אב

נורית אזהרה של  ») RBSעמוד .(365
מנוע חשמלי :תצוגה חשמלית )» עמוד .(282
תצוגה של רמת טעינה עבור מצבר מתח גבוה )» עמוד .(283

נהיגה וחניה

תצוגה חשמלית של מנוע חשמלי

תצוגות והפעלה
תצוגה של טמפרטורת נוזל הקירור של
מנוע הבעירה הפנימית
באפשרותך לקרוא לתצוגה הנ“ל באמצעות
מחשב הדרך.
בגלגל ההגה כדי
¿ השתמש בלחצן
לקרוא לרשימת תפריטים.
או
¿ לחץ על אחד מלחצני החצים
כדי לבחור תפריט ) Serviceשירות(.
¿ לאישור :לחץ על לחצן
ההגה.

על גלגל

כדי לבחור
או
¿ לחץ על לחצן
תצוגה ) Coolantנוזל קירור(.

תצוגה זו נמצאת בצדו הימני של לוח מחוונים.
הטעינה הנוכחית של מצבר המתח הגבוה
מוצגת באחוזים בתצוגה של רמת הטעינה .
 100%היא רמת הטעינה הגבוהה של מצבר
המתח הגבוה.
ישנם שני אזורים נוספים משמאל ומימין לתצוגת
רמת הטעינה :
)נהיגה :(E-DRIVE
עד
אזור

£

17/06/14, 6:45 PM
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הפעלה היברידית

£

הפעלת מחשב הדרך
אתה יכול להציג את מצב ההפעלה של המערכת
ההיברידית בתצוגה הרב תכליתית ובתצוגת
.COMAND
בתצוגת  , COMANDאתה יכול גם לקרוא לתצוגה
גרפית של צריכת הדלק וייצור החשמל )» עמוד
.(287

£
£

¿ לבחירת תפריט ) Energy Flowזרם
חשמל( סובב את הבקר ולחץ עליו.
מוצג זרם החשמל.
¿ לבחירת תפריט ) Consumptionצריכה(
סובב את הבקר ולחץ עליו.
תצרוכת דלק ואנרגיה חשמלית מופקת
מוצגות בתצוגה.
¿ כדי לצאת מהתצוגה ,לחץ על הלחצן
על הבקר.

מפתח עניינים

בחירה של תצוגת זרם החשמל בתצוגה
הרבתכליתית
¿
¿
¿
¿

בגלגל ההגה כדי
השתמש בלחצן
לקרוא לרשימת תפריטים.
או
לחץ על אחד מלחצני החצים
כדי לבחור תפריט ) Tripנסיעה(.
על גלגל
לאישור :לחץ על לחצן
ההגה.
כדי לבחור
או
לחץ על לחצן
תפריט ) Energy Flowזרם חשמל(.
רכיבים היברידיים פעילים יודגשו בתצוגת
זרם החשמל.

תצוגות בתצוגה הרב תכליתית ובתצוגת
COMAND

נהיגה וחניה

ה תצוגה מראה את התפוקה של המנוע
החשמלי ,לדוגמה בזמן השימוש במנוע חשמלי
בנהיגה או במצב מגבר.
לאחר הפעלת המנוע ,התצוגה נמצאת בגבול
התחתון
 .ככל ש גובר הלחץ על דוושת
ההאצה ,מתמלאת התצוגה מרמה
לרמה
.
לאחר שהתצוגה מגיעה לגבולה העליון
,
מופעל מנוע הבעירה הפנימית .אם התצוגה
ואתה מסיר את
מתקרבת לגבולה העליון
רגליך מדוושת ההאצה ,התצוגה שוב מתרוקנת.
מנוע הבעירה הפנימית לא מופעל .לפיכך,
במהירויות נמוכות באפשרותך לשלוט בהנעה
חשמלית ולהשתמש רק בה לנהיגה.
)טעינה(:
ו
אזורים
התצוגה מראה את האנרגיה המשוחזרת
שנאגרת במצבר המתח הגבוה בתור אנרגיה
חשמלית.
כאשר מגיעה התצוגה לגבול תחתון ,
מנוצל כוח הבלימה הרגנרטיבי המרבי.
בעקבות זאת מופעלים הבלמים המכניים.

283

סקירה

מידע על הפעלה:
מחשב הדרך )» עמוד .(303
 ») COMAND Onlineעמוד .(377

תפריטים ותפריטי משנה
בחירת תפריט משנה בתצוגת
¿ לחץ על הלחצן
התפריט מופיע.

בבקר.

17/06/14, 6:45 PM

COMAND

מנוע בעירה פנימית
מנוע חשמלי
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מצבר מתח גבוה
רמת טעינה של מצבר מתח גבוה
זרימת אנרגיה
הרכיבים ההיברידיים הפעילים מודגשים.

עניינים לפי אב

£
£
£

זרימת האנרגיה מצוינת באמצעות חצים.
לחצים צבעים שונים בהתאם למצב
ההפעלה:
ירוק :שחזור אנרגיה
לבן :צריכת אנרגיה רגילה
אדום :צריכת אנרגיה מוגברת

מנוע הבעירה הפנימית פועל בעת שהרכב
נייח .מצבר המתח הגבוה אינו נטען .מנוע
הבעירה הפנימית מודגש בתצוגה הרב
תכליתית או בתצוגת COMAND.
טעינה בעוד שהרכב נייח

הדממת מנוע אוטומטית

מנוע הבעירה מניע את המנוע החשמלי.
המנוע החשמלי מתפקד כאלטרנטור הטוען
את מצבר המתח הגבוה.
החץ שמייצג את זרימת האנרגיה מוצג בלבן.

נהיגה וחניה

נהיגה באמצעות מנוע הבעירה הפנימית
מנוע הבעירה הפנימית והמנוע החשמלי
אינם פועלים .אין חצים המצביעים על זרימת
האנרגיה.
מצב הטעינה של מצבר מתח גבוה מוצג
רק כשהמפתח הוא במצב  2במתג ההצתה.
מנוע פועל בעוד שהרכב נייח

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב.
החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בלבן.

17/06/14, 6:45 PM

284

S-235-300

הפעלה היברידית
נהיגה באמצעות מנוע הבעירה הפנימית
ומצב הגברה

נהיגה באמצעות מנוע הבעירה הפנימית
תוך טעינת מצבר המתח הגבוה

אם אתה לוחץ במהירות על דוושת ההאצה,
המנוע החשמלי מסייע למנוע הבעירה
הפנימית באספקת מומנט נוסף.

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב.
מנוע הבעירה הפנימית מניע גם את
המנוע החשמלי .המנוע החשמלי מתפקד
כאלטרנטור .מצבר המתח הגבוה נטען.
החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בלבן.

285

מפתח עניינים

החצים של זרימת האנרגיה מוצגים באדום.
נהיגה באמצעות מנוע הבעירה הפנימית
ומצב חידוש אנרגיה

נהיגה באמצעות המנוע החשמלי

נהיגה וחניה

מנוע הבעירה הפנימית מניע את הרכב.
המנוע החשמלי מופעל כאלטרנטור ,דוגמה
מצב גלישה חשמלית ובעת בלימה )» עמוד
 .(289האנרגיה הקינטית של הרכב מומרת
לאנרגיה חשמלית ונשמרת במצבר
המתח הגבוה.

המנוע החשמלי מניע את הרכב .מצבר המתח
הגבוה מספק למנוע החשמלי את המתח
החשמלי.
החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בירוק.

החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בירוק.

17/06/14, 6:45 PM
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נהיגה באמצעות המנוע החשמלי תוך
טעינת מצבר המתח הגבוה

עניינים לפי אב

המנוע החשמלי מופעל כאלטרנטור ,לדוגמה
גלישה ובעת בלימה.
האנרגיה הקינטית של הרכב מומרת לאנרגיה
חשמלית .מצבר המתח הגבוה נטען.
החצים של זרימת האנרגיה מוצגים בירוק.
תצוגת הטווח הכללי

נהיגה וחניה
הטווח המשוער מבוסס על סגנון הנהיגה
הנוכחי שלך.
בגלגל ההגה כדי
¿ השתמש בלחצן
לקרוא לרשימת תפריטים.
או
¿ לחץ על אחד מלחצני החצים
כדי לבחור תפריט ) Tripנסיעה(.
¿ לאישור :לחץ על לחצן
ההגה.

על גלגל

או
¿ לחץ על לחצן
הטווח הכולל המשוער.

לבחירת

17/06/14, 6:45 PM
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הצגת צריכת דלק וייצור אנרגיה חשמלית

מפתח עניינים

צריכת דלק
אנרגיה חשמלית מיוצרת
כל עמודה בגרף מייצגת הערך הממוצע בדקה.
מחוון צריכת דלק
.Trip

עשוי להיות שונה מזה שבמחשב נסיעה ) From startמההתחלה( בתפריט

לאיפוס ערכים :הערכים מתאפסים ביחד עם מחשב הנסיעה  ») From startעמוד .(305
תצוגת  COMANDמראה צריכת דלק
האחרונות של נסיעה.

התנעת המנוע
מחוון

READY

והאנרגיה החשמלית המיוצרת

עבור  15הדקות

¿ עיין בהערות על התנעת המנוע )» עמוד
.(199

נהיגה וחניה

¿ כדי להציג את מחוון הצריכה ,בחר אותו באמצעות הבקר ולחץ לאישור.

¿ התנע את מנוע הבעירה הפנימית )»

עמוד  .(199הרכב מוכן לנסיעה לאחר
ירוק או צהוב.
שנדלק מחוון READY
בתכנית נהיגה ידנית  ,Mמחוון
מופיע בצהוב בתצוגה הרבתכליתית
)» עמוד .(288

READY

התנעה שקטה
¿ הפעל את ההצתה.
¿ לחץ על דוושת הבלמים.

17/06/14, 6:45 PM

הרכב מותנע בהפעלה חשמלית ללא מנוע
הבעירה הפנימית .אם הכוח הנדרש על
ידי הנהג גבוה מהכוח שהמנוע החשמלי יכול
לספק ,מופעל מנוע הבעירה הפנימית.
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התנעה שקטה תלויה בטמפרטורה החיצונית
ובטמפרטורת ההפעלה של מנוע הבעירה
הפנימית.
אם המערכת ההיברידית הופעלה ,מחוון
ירוק או צהוב נדלק בתצוגה
READY
הרבתכליתית .למידע נוסף על מחוון ,READY
ראה )» עמוד .(290

עניינים לפי אב

תכנית הנהיגה שנבחרה תוצג בתצוגה הרב
תכליתית.
לחצן זה מאפשר לך לבחור בין מאפייני הנהיגה
השונים.
 Eתכנית
חסכונית

תחילת נסיעה

¿

¿
¿

העבר את בורר ההילוכים למצב  Dאו .R
אם ההודעה Apply brake to deselect Park
) (P) positionהפעל בלמים כדי לצאת ממצב
חניה  (Pמופיעה בתצוגה הרבתכליתית,
הפעל כוח רב יותר על דוושת הבלמים ובחר
את המצב הרצוי בתיבת ההילוכים.
שחרר את דוושת הבלמים.
לחץ בזהירות על דוושת ההאצה.

נהיגה וחניה

למידע נוסף אודות ”תחילת נסיעה“
)» עמוד .(200

נהיגה
לחצן בורר תכניות
תכניות נהיגה אוטומטיות

£

£

¿ לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.
¿

£

 EוS

 Sתכנית
נהיגה
ספורטיבית

£

£

£

נהיגה נוחה וחסכונית
הנעה חשמלית מופעלת
לעתים קרובות ככל האפשר
תפקוד  ECO start/stopזמין
תכנית נהיגה ספורטיבית עם
מצב הגברה
הפעלה חשמלית בלבד אינה
זמינה
תפקוד  ECO start/stopאינו
זמין

למידע נוסף על תכניות נהיגה אוטומטיות ראה
)» עמוד .(209
תכנית נהיגה ידנית
בנוסף לתכניות נהיגה אוטומטיות  Eו,S
באפשרותך להפעיל תכנית נהיגה ידנית M
בעזרת ידיות להעברת הילוכים בגלגל ההגה.
בתכנית ידנית  Mבאפשרותך להעביר הילוכים
באופן ידני באמצעות ידיות להעברת הילוכים
בגלגל ההגה .על בורר ההילוכים להיות במצב
 .Dהפעלה חשמלית בלבד אינה זמינה בתכנית
נהיגה ידנית .M
הפעלה בעת השימוש במנוע חשמלי:
¿ משוך את ידית העברת ההילוכים
השמאלית בגלגל ההגה )» עמוד .(209
מנוע הבעירה הפנימית מופעל.

לחץ על לחצן בורר תכניות
תכנית הנהיגה.

17/06/14, 6:45 PM

כדי לשנות את

תכנית הנהיגה הידנית  Mמופעלת זמנית.
ההילוך הנבחר והאות  Mמופיעים בתצוגה
הרבתכליתית.

288

S-235-300

הפעלה היברידית
הפעלה בעת נסיעה עם מנוע בעירה פנימית:
¿ משוך את ידית העברת ההילוכים
השמאלית בגלגל ההגה )» עמוד .(209
תכנית הנהיגה הידנית  Mמופעלת זמנית.
ההילוך הנבחר והאות  Mמופיעים בתצוגה
הרבתכליתית.
תפקוד  ECO start/stopאינו זמין בתכנית
הנהיגה הידנית .M
עצות לנהיגה

289

נוסף לאחר לחיצה מהירה על דוושת ההאצה.
מצב הפעלה חשמלי או בלימה
ישנם שלושה מצבי הפעלה בעת שהר כב
ההיברידי שלך מאט:
בעת גלישה או האטה ,השבת אנרגיה כבר
מתבצעת )» עמוד  .(279המנוע החשמלי
מתפקד כאלטרנטור ושומר את האנרגיה
המושבת במצבר המתח הגבוה.
בעת בלימה קלה ,המנוע החשמלי מגביר
את ההאטה של הרכב .השבת האנרגיה
מוגברת .המנוע החשמלי מתפקד
כאלטרנטור ושומר את האנרגיה
המושבת במצבר המתח הגבוה.
במהלך בלימה חזקה ,גם בלם השירות פועל
להאטת הרכב .שתי המערכות פועלות יחד.

מפתח עניינים

£

£

עצות כלליות

רכב נייח
במצב הפעלה זה ,מנוע הבעירה הפנימית ,לרוב
כבוי .המשך ההפעלה של מיזוג האוויר האוטומטי
מובטח באמצעות ההנעה החשמלית של מדחס
הקרר .המנגנון האלקטרומכני מסייע למנגנון
ההיגוי ומאפשר את השימוש בהגה הכוח ללא
אובדן נוחות.
האצה
בהתאם למצב ההפעלה ,התחלת נסיעה ונהיגה
בתנאי עומס קלים מבוצעים בידי:
הנעה חשמלית בלבד בשילוב עם מנוע הבעירה
הפנימית.
אם הרכב מועמס במטען כבד ,נעשה שימוש
בתפקוד ההגברה .המנוע החשמלי מסייע למנוע
הבעירה הפנימית באמצעות אספקת מומנט

17/06/14, 6:45 PM

£

נהיגה בעיר
אנרגיה מתחדשת בהאטות ובעצירות תכופות
המאפיינות את הנהיגה בעיר.
הרכב מונע רק באמצעות המנוע החשמלי עד
למהירויות של כ  35קמ“ש ,לדוגמה:
בהתקרבות לרמזורים
בעומסי תנועה
הרכב מונע באמצעות המנוע החשמלי רק
אם כל התנאים להדממת מנוע אוטומטית
מתקיימים.
למידע נוסף על הדממת מנוע אוטומטית ,ראה
)» עמוד .(290
£
£

נהיגה וחניה

נהג בזהירות ושמור על מרחק בטוח מהרכב
שלפניך .הימנע מהאצות תכופות ופתאומיות וכן
מבלימות פתע.
במהלך נהיגה חשמלית חלקית ,התחלת נסיעה
והאצה ,המנוע החשמלי מסייע למנוע הבעירה
הפנימית.
במהלך מצב גלישה חשמלית ,שתיבת ההילוכים
במצב  Dומתבצעת בלימה ,המנוע החשמלי
מתפקד כאלטרנטור.
למידע נוסף על תפקוד ») ECO start/ stop
עמוד  .(290לעצות נהיגה נוספות )» עמוד
.(221

נהיגה בדרכים ביןעירוניות
ישנם שלושה שלבים אפשריים בנהיגה בדרכים
ביןעירוניות:
£

האצה מהירה )מצב הגברה(

£

צריכת אנרגיה קבועה

£

התחדשות אנרגיה

בהתאם למאפייני הדרך ,ייתכן כי תהיה
ברשותך כמות גדולה של אנרגיה שהתחדשה.
אנרגיה זו מפחיתה תצרוכת דלק ופליטות.
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נהיגה בכביש מהיר
בעת נהיגה בכביש מהיר ,יש להפחתה באיבוד
האנרגיה השפעה חיובית על צריכת הדלק
ופליטת מזהמים.

עניינים לפי אב

תמרונים ופניות
הנעה היברידית מאפשרת לבצע תמרונים
ופניות בעזרת המנוע החשמלי בלבד.

£

£

£
£
£

תפקוד

ECO start/stop

הערות כלליות

חגורת הבטיחות של הנהג מהודקת ודלת
הנהג סגורה
הנהג לוחץ רק קלות על דוושת ההאצה
כדי לשמור על המהירות הנוכחית למרחק
מסוים.
תא המנוע סגור ומאובטח היטב
מצבר המתח הגבוה טעון דיו
אין תקלות במערכת ההיברידית.
אפילו אם מתמלאים כל התנאים להדממה
אוטומטית של המנוע ,ייתכן כי יידלק מחוון
צהוב בתצוגה הרבתכליתית.
READY
נהג במהירות מעל  20קמ“ש למשך פרק
בתצוגה
זמן ארוך ,עד שמחוון READY
הרבתכליתית יידלק בירוק.

אם לא מתמלאים כל התנאים להדממה
אוטומטית של המנוע ,נדלק מחוון
צהוב בתצוגה הרבתכליתית .פעולתו של
מנוע הבעירה הפנימית לא תופסק באופן
אוטומטי אם:
תפקוד האבחון העצמי של יחידת בקרת
מנוע עדיין פעיל.
קיימת תקלה במערכת ההיברידית
מערכת בקרת האקלים של הרכב דורשת
זאת.
מצבר המתח הגבוה בתהליך טעינה
)» עמוד (284
מתבצעות בדיקות אוטומטית של גזי
פליטה.
READY

£

נהיגה וחניה

מחוון

READY

£

תפקוד  ECO start/stopמדומם את מנוע הבעירה
הפנימית באופן אוטומטי כאשר הרכב מפסיק
לנוע במהירויות גבוהות )» עמוד .(291
תפקוד  ECO start/stopזמין רק בתוכנית נהיגה
 .Eהנעה חשמלית בלבד אף היא זמינה רק
בתוכנית נהיגה  .Eהמערכת פעילה כשמחוון
 READYמוצג בירוק בתצוגה הרבתכליתית.
כל מערכות הרכב נשארות פעילות ,לדוגמה
מערכת בקרת אקלים אוטומטית.
הדממת מנוע אוטומטית
מנוע הבעירה הפנימית מודמם באופן אוטומטי
אם:
הנהג מסיר את רגלו מדוושת ההאצה,
והמהירות אינה עולה על  140קמ“ש
)» עמוד .(291
מנוע הבעירה הפנימית הגיע לטמפרטורת
ההפעלה שלו

£

£

£

£

התנעת מנוע אוטומטית
מנוע הבעירה הפנימית מותנע אוטומטית
במצבים הבאים:
דרישת הכוח מצד הנהג גדולה יותר
משהמנוע החשמלי יכול לספק לבדו.
£

£

£

הנהג עובר לתכנית נהיגה  Sאו

M

רמת הטעינה של מצבר המתח הגבוה
מגיעה לגבולה התחתון.

£

17/06/14, 6:45 PM
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£

ההגדרה של בקרת אקלים אוטומטית
דורשת זאת ,לדוגמה בטמפרטורות
גבוהות מעל . 30°C

מצב גלישה חשמלית
מצב גלישה חשמלית זמין בטווח המהירויות
מתחת ל 140קמ“ש.
מנוע הבעירה הפנימית מודמם ומנותק
מיחידת קו ההינע.
המנוע החשמלי:
מחולל כוח דחף השווה לכוח מנוע הבעירה
הפנימית במצב גלישה של מנוע בעירה
פנימית פעיל
מתפקד כאלטרנטור ,מפיק את האנרגיה
הנחוצה לצרכני המשנה וטוען את מצבר
המתח הגבוה.
£

£

£
£

ניהול מקדים של טעינת מצבר המתח
הגבוה
לניהול מקדים של טעינת מצבר המתח
הגבוה ,המערכת מחשבת נתונים ל  7ק“מ
לכל היותר של הנתיב הצפוי.

המידע על הנתיב מסופק בידי
 Onlineוהוא כולל פריטים הבאים:
מידע על שיפועים יורדים
הגבלות מהירות
נקודות פנייה אפשריות

COMAND

£
£

מפתח עניינים

£

הטעינה במצבר המתח הגבוה נשמרת נמוכה
בכוונה או מופחתת שלא בכוונה אם:
הרכב מתקרב לירידה וישנה אפשרות
גבוהה לחידוש אנרגיה
אתה לוחץ על דוושת ההאצה
ונבחרה תכנית נהיגה E
£

£
£

אמצעים אלה מאפשרים למנוע החשמלי לצרוך
יותר אנרגיה אגורה כדי לספק הנעה .בתורו,
המנוע החשמלי מאפשר לכמות מרבית של
אנרגיית הבלימה להתחדש בנסיעה בירידה.
האנרגיה המחודשת נאגרת במצבר המתח
הגבוה.
במהלך ניהול מקדים של טעינת מצבר המתח
הגבוה האזור שמלפנים לר כב מוצג בירוק
בתצוגה הרבתכליתית.

חניה
¿ שלב את בלם החניה החשמלי.
נדלקת בלוח
נורית החיווי האדומה
המחוונים.
¿ באמצעות ידית  DIRECT SELECTהעבר
את תיבת ההילוכים למצב .P
¿ כבה את מתג ההצתה
מחוון  READYירוק או צהוב בלוח
המחוונים כבית.

נהיגה וחניה

מצב גלישה חשמלית מורחבת
מצב גלישה חשמלית מאפשר לך להגדיל את
טווח הנסיעה של הרכב.
כאשר הרכב במצב גלישה חשמלית במורדות:
¿ משוך את ידית החלפת ההילוכים הימנית
בגלגל ההגה.
השבת האנרגיה מופחתת לכמות האנרגיה
המינימלית הנדרשת .באפשרותך לראות את
ההפחתה בהשבת אנרגיה בתצוגה CHARGE
של המנוע החשמלי )» עמוד .(282
מצב גלישה חשמלית מורחבת נפסק אם:
מנוע הבעירה הפנימית מותנע
אתה לוחץ על דוושת הבלם.

291

למידע נוסף על חניה והדממה של המנוע
הבעירה הפנימית ,ראה )» עמוד .(219

אם הנחיית ניווט פעילה ,ככל הנראה אורך
הנתיב המרבי של  7ק“מ יובא בחשבון.
למידע נוסף על הגדרות נתיב ,ראה
)» עמוד .(416
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הפעלה היברידית
בעיות במערכת ההיברידית
מנוע בעירה פנימית
בעיה

עניינים לפי אב
אינך יכול להתניע את
מנוע בעירה פנימית.
התצוגה הרב תכליתית
אינה מציגה הודעות.
מחוון  READYבתצוגה
הרב תכליתית כבוי.

סיבות/תוצאות אפשריות ו ¿ פתרונות
לדוגמה ,האבחון עצמי לא הושלם עדיין או שיש תקלה במערכת
ההיברידית.
¿ כבה את ההצתה והפעל אותה שוב.
¿ נסה להפעיל שוב את מנוע הבעירה הפנימית.
אם מנוע הבעירה הפנימית אינו מותנע:
¿ פנה למוסך מוסמך.

אתה רוצה להתחיל
לנסוע ותפקוד
 start/stopאינו מתניע
את מנוע הבעירה
הפנימית .מחוון READY
בתצוגה הרב תכליתית
כבוי.
ECO

תפקוד  ECO start/stopאינו תקין .נוריות חיווי והאזהרה נדלקות
בלוח המחוונים.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ הפסק את ההצתה והפעל אותה שוב.
¿ התנע את המנוע.
ישנה תקלה במערכת ההיברידית.

נהיגה וחניה

¿ פנה למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

בעיות במערכת ) RBSמערכת בלימה רגנרטיבית(
בעיה
התנגדות לבלימה
מופחתת ומהלך דוושת
הבלמים ארוך יותר
מהרגיל.

סיבות/תוצאות אפשריות ו ¿ פתרונות

אזהרה
תקלה במערכת .RBS
¿ עקוב אחר הודעות נוספות בתצוגה הרב תכליתית )» עמוד
.(321
¿ עקוב אחר המידע על המחוון ועל נוריות האזהרה בלוח
המחוונים )» עמוד .(365

17/06/14, 6:46 PM
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בעיות במערכת היברידית
סיבות/תוצאות אפשריות ו ¿ פתרונות

בעיה
המערכת ההיברידית
הופסקה באופן
אוטומטי.

המערכת ההיברידית נשארת מופסקת אם:
£

£

מפתח עניינים

אתה לא יכול להתניע את מנוע הבעירה הפנימית לאחר
מספר שניות.
של  SRSבלוח המחוונים.

נדלקת נורית החיווי האדומה

¿ התייעץ עם מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
המערכת ההיברידית
הופסקה באופן אוטומטי.
בתצוגה הרב תכליתית
מופיעה הודעה.

אירע קצר במערכת ההיברידית או התנתק חיבור חשמלי של
המערכת ההיברידית.
¿ עקוב אחר הודעות נוספות בתצוגה הרב תכליתית)» עמוד
.(321
¿ התייעץ עם מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

גרירת גרור

אזהרה

הערות בטיחות חשובות
אזהרה

תמיד הקפד על המשקלים המותרים.

מערכת הבלימה עלולה להתחמם יתר על מידה
אם אתה משאיר את רגלך על דוושת הבלמים בזמן
נהיגה .מצב זה מגביר את מרחק הבלימה ואפילו
עשוי לגרום לכשל במערכת הבלמים .קיימת סכנת
תאונה.

אזהרה
אם אתה משחרר את תפוח הגרירה או אם
תפוח הגרירה אינו משולב נכון בעת קיפולו ,הוא
ייפתח .בטווח הסיבוב של תפוח הגרירה קיימת
סכנת תאונות ופציעות מוגברת.

לעולם אל תשתמש בדוושת הבלמים בתור
משענת לרגל .אל תלחץ על דוושת הבלמים ועל
דוושת ההאצה בוזמנית בנהיגה.

שחרר את תפוח הגרירה רק אם טווח הסיבוב
שלו נטול מכשולים .וודא תמיד כי תפוח הגרירה
משולב נכון לאחר קיפולו.

אזהרה
אתה עשוי לאבד שליטה על הרכב שגורר גרור אם
הוא מתחיל להסתחרר .הרכב עשוי להתהפך.
קיימת סכנת תאונה.
בשום פנים ואופן אל תנסה ליישר את הרכב
שמחובר אליו גרור באמצעות הגברת מהירות .האט
ואל תסובב את ההגה בכיוון ההפוך .בלום במקרה
הצורך.

לחיצה רציפה על דוושת הבלמים גור מת
לשחיקת רפידות מוקדמת.

אם אתה חורג מהמשקל המרבי המותר של
מוט הגרירה על תפוח גרירה ,המערכות
הבאות עשויות להינזק:
£

19/06/14, 6:36 PM

נהיגה וחניה

אם אתה חורג מהמשקל המותר על תפוח הגרירה,
מערכת הנשיאה עלולה להתנתק מהרכב וליפול
על הכביש .קיימת סכנה לתאונות או פציעות.

רכבך
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£
£
£

עניינים לפי אב

הגרור
תפוח גרירה
וו גרירה

השילוב רכב/גרור עלול לאבד יציבות.
גם אם משקל הייצול קטן מהמשקל המינימלי
המותר ,השילוב רכב/גרור עשוי לאבד יציבות.
כדי להימנע ממצבים מסוכנים:
בדוק את המשקל לפני כל נסיעה.
השתמש במשקל העצמי של מוט הגרירה
שהוא קרוב ככל האפשר למשקל העצמי
המרבי.
אל תחרוג מהמשקל המרבי המותר.
אל תשתמש במשקל יצול על התקן
הגרירה במשקל נמוך יותר מהמשקל
המינימלי המותר.
כאשר אתה נוסע לאחור לכיוון הגרור ,וודא שאף
אחד לא עומד בין הרכב לגרור.
חבר או נתק את הגרור בזהירות .אם אינך מחבר
את הגרור באופן נכון לרכב הגורר ,הגרור עלול
להתנתק.
£
£

£
£

נהיגה וחניה

וודא שלא בוצעה חריגה מהערכים הבאים:
המשקל המותר ליצול הגרור .
משקל הגרור המותר.
המשקל המותר על הסרן האחורי של הרכב
הגורר.
המשקל הכללי המותר של שילוב הרכב
הגורר והגרור.
אתה תמצא את הערכים הישימים המותרים
שאין לחרוג מהם:
במסמכי הרכב שלך
על לוחית זיהוי של התקן גרירה הנמצאת
על הגרור ועל הרכב הגורר
על לוחית הזיהוי של הרכב
אם יש הבדל בערכים ,הנמוך ביניהם תקף.
הערכים המאושרים בידי היצרן נמצאים על
לוחיות הזיהוי של הרכב .הערכים המאושרים
עבור הרכב הגורר מופיעים בפרק “נתונים
£

טכניים“ )» עמוד .(767
בעת גרירת גרור משתנים מאפייני השליטה
ברכב בהשוואה לנהיגה ללא גרור.
השילוב רכב/גרור:
כבד יותר
מוגבל ביכולת ההאצה וביכולת טיפוס
בעליות
בעל מרחק בלימה ארוך יותר
מושפע יותר מרוחות צד חזקות
דורש היגוי רגיש יותר
בעל סיבוב פנייה גדול יותר
גרירת גרור עשויה לפגוע במאפייני השליטה
של הרכב .התאם את סגנון הנהיגה שלך
לתנאים החדשים .שמור על מרחק בטוח .נהג
בזהירות.
£
£

£
£
£
£

בעת גרירת גרור התאם תמיד את מהירותך
לתנאי הדרך ומזג האוויר הקיימים .אל תחרוג
מעל המהירות המרבית המותרת לשילוב רכב/
גרור שלך.

הערות אודות גרירת גרור
הערות כלליות

£
£

£

£
£

£

17/06/14, 6:46 PM

גרירת גרור אינה מאשרת בדגמים הבאים:
£

 S 400היברידי

£

S 400

כאשר אתה גורר גרור ,קבע את לחץ האוויר
בצמיגים בסרן האחורי של הרכב הגורר
לעומס מרבי .עיין בטבלת לחצי האוויר
בצמיגים בצד הפנימי של מכסה מילוי דלק
)» עמוד .(729
בכלי רכב ללא בקרת גובה ,גובה תפוח הגרירה
משתנה עם עומס המשקל על הרכב .במידת
הצורך השתמש בגרור עם התקן גרירה בעל גובה
מתכוונן.

מידות התקנה ועומסים מופיעים בפרק “מידע
טכני“ )» עמוד .(765
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עצות לנהיגה

£

שים ל ב להוראות אודות ייצוב גרור ESP

)» עמוד .(91

£

מפתח עניינים

הוצאת תפוח הגרירה
אזהרה
אם תפוח הגרירה לא משולב נכון ,הגרור עלול
להתנתק ולגרום לתאונה.
תמיד חבר את תפוח הגרירה כפי שמתואר
בהוראות.

אזהרה
אם אתה משחרר את תפוח הגרירה או אם הוא
לא משולב נכון בעת קיפולו פנימה ,תפוח הגרירה
עשוי להשתחרר החוצה .בטווח הסיבוב של התפוח
קיימת סכנה מוגברת לתאונות או לפציעות.

הוראה זו נכונה גם אם הפעלת את בקרת השיוט,
את ספידטרוניק או דיסטרוניק פלוס.

במצב זה ינוצל אפקט הבלימה של המנוע
ויופחת כוח הבלימה של הבלמים כדי למנוע
מכלי הרכב לצבור מהירות .מצב זה מקל את
העומס על מערכת הבלמים ,מונע חימום יתר
וגם בלאי מואץ .אם אתה צריך כוח בלימה נוסף,
לחץ על דוושת הבלמים בלחיצות חוזרות ולא
בלחיצה רצופה.

כאשר אתה גורר ,עליך לשמור על מרחק
גדול יותר מהרכב שלפניך.
הימנע מבלימה חטופה .במידת הצורך בלום
בעדינות תחילה ,כדי לאפשר לגרור לגלוש.
לאחר מכן הגדל את כוח הבלימה במהירות.
הערכים הניתנים עבור יכולת טיפוס בעלייה
ממצב נייח מתייחסים לגובה פני הים .כאשר
אתה נוהג באזורים הרריים ,שים לב לכך
שהספק הכוח של המנוע ובעקבות כך יכולת
הטיפוס של המנוע מופחתת ככל שגובה פני
השטח עולים.

נהיגה וחניה

המהירות המרבית המותרת עבור שילובי רכב/
גרור תלויה בסוג הגרור .לפני שאתה מתחיל
בנסיעתך ,בדוק את מסמכי הגרור כדי לראות
מה המהירות המותרת המופיעה בהם .שים לב
למהירות המותרת לפי החוק במדינה שבה אתה
נוהג.
עבור רכבי מרצדס בנץ מסוימים ,המשקל המרבי
המותר על הסרן האחורי מוגדל כאשר גוררים
גרור .עיין בפרק “מידע טכני“ כדי לבדוק אם
הערה זו מתייחסת לרכבך )» עמוד  .(767אם
אתה משתמש בעומס מרבי נוסף על הסרן
האחורי ,אסור שמהירות רכבך בעת גרירת גרור
תחרוג מ 100קמ“ש ,מסי בות הנוג עות
למסמכי רישוי .הוראה זו תקפה גם במדינות
שבהן המהירות המרבית לשילוב רכב/גרור עולה
על  100קמ“ש.
כאשר אתה גורר גרור ,מאפייני השליטה ברכבך
יהיו שונים בהשוואה לנהיגה ברכב ללא גרור,
ותצרוכת הדלק תהיה גדולה יותר.
הורד להילוך נמוך בזמן בירידות תלולות.

£
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שחרר את תפוח הגרירה רק אם אין חסימות בטווח
הסיבוב שלו .תמיד וודא שתפוח הגרירה מהודק
לאחר קיפולו.

לפני שאתה גורר גרור ברכבך ,אתה חייב לקפל
החוצה את תפוח הגרירה.
£

אל תחזיק מפתח  KEYLESS-GOעל גופך
במצבים הבאים:

 בעת קיפול או פתיחה של תפוח הגרירה
 בעת חיבור גרור או ניתוקו

עצות לנהיגה
אם הגרור מטלטל מצד לצד:
¿ אל תאיץ.
¿ אל תבצע פעולת היגוי מנוגדת.
¿ בלום במידת הצורך.
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אם מפתח  KEYLESS-GOנמצא בטווח
הגילוי האחורי של מערכת ,KEYLESS-GO
דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר
במקרה.
¿ וודא שהרכב נייח.
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חיבור גרור
אל תחזיק מפתח  KEYLESS-GOעל גופך
במצבים הבאים:
 קיפול או פתיחה של תפוח גרירה
 חיבור גרור או ניתוקו
אם מפתח  KEYLESS-GOנמצא בטווח
הגילוי האחורי של מערכת ,KEYLESS-GO
דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר
במקרה.

£

עניינים לפי אב

¿
¿
¿
¿

פתח את דלת תא המטען.
עד שתפוח
משוך כפתור שחרור
הגרירה ישוחרר מנעילה.
תפוח גרירה נפתח מתחת לפגוש
האחורי.
נורית החיווי בכפתור השחרור מהבהבת.
שקע הגרור מתקפלת אוטומטית.

¿
¿
¿
¿
¿
¿

וודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב .P
שלב את בלם החניה החשמלי.
מקם את הגרור היישר מאחורי הרכב.
חבר את הגרור.
התקן את החיבור החשמלי בין הרכב לגרור.
בדוק שתאורת הגרור פועלת.

נהיגה וחניה

גרור שמחובר מזוהה רק לאחר השלמה נכונה
של החיבור החשמלי וכאשר מערכת התאורה
פועלת כהלכה .תפקודן של מערכות אחרות
כגון  ,ESPפרקטרוניק ,סייען חניה פעיל ,סייען
שטחים מתים או סייען שמירת נתיב תלוי אף
הוא בחיבור החשמל.

ניתוק הגרור
¿ לחץ את תפוח הגרירה בכיוון החץ ,עד שהוא
ישתלב באופן אופקי .נורית החיווי תיכבה.
התצוגה הרבתכליתית תציג את ההודעה
) Check trailer hitch lockבדוק את נועל
חיבור הגרור( עד שתפוח הגרירה ישתלב.
¿ הסר את כיסוי ההגנה מעל תפוח הגרירה
ואחסן אותו במקום בטוח.
¿ וודא שהכדור של תפוח הגרירה נקי ואין עליו
גריז יבש או לכלוך ,בהתאם להוראות עבור
הגרור.
פעל לפי הערות הבטיחות לכלי רכב
היברידיים )» עמוד .(54
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אזהרה
אם אתה מנתק גרור עם בלם עזר משולב ,ידך
עשויה להילכד בין הרכב למוט הגרירה.
קיימת סכנת תאונה.
אל תנתק גרור עם בלם עזר משולב.

אזהרה
כלי רכב עם בקרת גובה:
לאחר ניתוק של כבל גרור מונמך הרכב .אתה או
אנשים אחרים עלולים להילכד בין המרכב
לצמיגים או מתחת לרכב .קיימת סכנת פציעות.
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וודא שאין איש בקרבת בית הגלגל או מתחת
לרכב בעת ניתוקו של כבל הגרור.

אל תנתק גרור אם בלם העזר שלו משולב.
אחרת ,עשוי להיגרם נזק לרכבך עלידי
ההדף של בלם העזר.
הסר את הכבל המתאם שהותקן לפני
שאתה מקפל את תפוח הגרירה .אחרת
עשוי להיגרם נזק לפגוש האחורי ולכבל
המתאם.
אל תחזיק מפתח  KEYLESS-GOעל גופך
במצבים הבאים:
 קיפול או פתיחה של תפוח גרירה
 חיבור גרור או ניתוקו
אם מפתח  KEYLESS-GOנמצא בטווח
הגילוי האחורי של מערכת ,KEYLESS-GO
דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר
במקרה.
¿ וודא שתיבת ההילוכים נמצאת במצב .P
¿ שלב את בלם החניה החשמלי.
¿ אבטח את הגרור נגד הידרדרות.
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 חיבור גרור או ניתוקו
אם מפתח  KEYLESS-GOנמצא בטווח
הגילוי האחורי של מערכת ,KEYLESS-GO
דלת תא המטען יכולה להיפתח או להיסגר
במקרה.
¿ וודא כי הרכב נייח וכי כבלי הגרור מנותקים.
¿ הנח כיסוי מגן על תפוח הגרירה.

מפתח עניינים

¿ פתח את דלת תא המטען.

£

קיפול תפוח הגרירה פנימה
אזהרה

נהיגה וחניה

¿ הסר את כבל הגרור ונתק את הגרור.

¿ משוך את כפתור שחרור
הגרירה ישוחרר מנעילה.
תפוח גרירה נפתח מתחת לפגוש האחורי.
נורית החיווי בכפתור השחרור מהבהבת.
שקע הגרור מתקפלת אוטומטית.
אל תנסה לזרז את התהליך באמצעות
הפעלת כוח נוסף בעזרת הרגל .אם אתה
מפעיל כוח נוסף ,עשוי להיגרם נזק מכני
למערכת.
עד שתפוח

אם אתה משחרר את תפוח הגרירה או שהוא לא
משולב נכון לאחר הקיפול ,תפוח הגרירה עשוי
לקפוץ החוצה .בתוך טווח הסיבוב של תפוח
הגרירה קיימת סכנה מוגבר ת לתאונות או
לפציעות.
שחרר את תפוח הגרירה רק אם אין שום חסימות
בטווח הסיבוב של התפוח .תמיד וודא שתפוח
הגרירה משולב כהלכה לאחר קיפולו.

קפל את תפוח הגרירה פנימה אם אינך
משתמש בוו הגרירה.
אל תחזיק מפתח  KEYLESS-GOעל גופך
במצבים הבאים:
 קיפול או פתיחה של תפוח גרירה
£

17/06/14, 6:46 PM

¿ לחץ על תפוח הגרירה בכיוון החץ עד
להישמע נקישת נעילתו מאחורי הפגוש.
נורית החיווי בכפתור השחרור תיכבה וההודעה
בתצוגה הרבתכליתית תיעלם.
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גרור עם חיבור של  7פינים

אספקת חשמל לגרור
אתה יכול לחבר אביזרים עם שיעור של עד 240
וואט למקור חשמל קבוע ,ועם שיעור של עד 180
וואט למקור אספקת חשמל המופעל דרך מתג
ההצתה.
לא ניתן להטעין את מצבר הגרור ממקור אספקת
החשמל.

עניינים לפי אב

נהיגה וחניה

במפעל רכבך צוייד בשקע גרור לאספקת חשמל
ק בועה ,ומקור אספקת חשמל המופעל
באמצעות מתג ההצתה.
אספקת החשמל הקבועה מסופקת דרך שקע
הגרור בעל  9פינים.
אספקת החשמל באמצעות מתג ההצתה
מסופקת באמצעות שקע הגרור בעל  10פינים.
אספקת החשמל הקבועה לגרור מופסקת
במקרה של מתח נמוך במצבר הרכב ולאחר שש
שעות לכל היותר.
ניתן לקבל מידע נוסף אודות התקנת חשמל
לגרור במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.

הערות כלליות
גרור עם חיבור בעל  7פינים :אתה יכול לחבר
אותו לחיבור בעל  13פינים על תפוח הגרירה,
באמצעות מתאם או במידת הצורך באמצעות
כבל מתאם .את שניהם ניתן להשיג במרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
התאמת המתאם
וודא שיש מספיק חופש לכבל ,כך שהכבל לא
יתנתק בעת ביצוע פנייה.
הסר את הכבל המתאם לפני הקיפול של תפוח
הגרירה .אחרת עשוי להיגרם נזק לפגוש האחורי
ולכבל המתאם.

¿ להפעלה/ניתוק של מקור אספקת
לחשמל המחובר :סובב את המפתח
במתג ההצתה למצב  2או מצב  0בהתאמה
)» עמוד .(197
¿ פתח את מכסה השקע.

מחוון תקלת נורה עבור פנסי

LED

אם מותקנים פנסי  LEDבגרור ,הודעת שגיאה
עשויה להופיע בתצוגה הרבתכליתית ,גם אם
אין כל תקלה .הסיבה להודעת התקלה עשויה
להיות נפילת הזרם מתחת למינימום של .50 mA

כדי להבטיח פעולה אמינה של מחוון תקלת נורה,
יש להבטיח שימוש בשרשרת  LEDבעלת צריכה
גבוהה מ .50 mA

17/06/14, 6:46 PM

¿ הכנס את החיבור עם הזיז
בשקע .סובב את החיבור
עד לעצירה.
¿ הנח למכסה להשתלב.
¿ אם אתה משתמש בכבל מתאם ,אבטח את
הכבל למתאם עם אמצעי קשירה.
לתוך החריץ
בכיוון השעון
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בעיות בגרירת גרור
מנוע בעירה פנימית
בעיה
לא ניתן לשלב את תפוח
הגרירה המשולב
תפוח הגרירה אינו
משתחרר מנעילה אפילו
אם:
£

הרכב נייח.

£

כבל גרור לא מחובר.

£

סיבות/תוצאות אפשריות ו ¿ פתרונות

מפתח עניינים

¿ פנה למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

רמת המתח ברכב אינה מספקת.
¿ התנע את המנוע.
אם תפוח הגרירה לא משתחרר בעקבות זאת:
¿ פנה למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

כפתור השחרור
מנעילה של תפוח
הגרירה נמשך
למשך למעלה
משנייה אחת.

נהיגה וחניה

17/06/14, 6:46 PM
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עניינים לפי אב

נהיגה וחניה
17/06/14, 6:46 PM
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מחשב מובנה ברכב
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מחשב דרך ותצוגות

302

תצוגות והפעלה
מידע שימושי
ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

הערות בטיחות חשובות
אזהרה
השתמש במחשב הדרך רק כאשר תנאי הדרך
והתנועה מאפשרים זאת .אחרת תוסח דעתך ולא
תוכל להתרכז היטב בנהיגה .אתה עלול לגרום
לתאונה.
מחשב הדרך מתעד ומציג תקלות ואזהרות בלבד.
מסיבה זו עליך לוודא תמיד שרכבך בטוח לשימוש.
אחרת אתה עלול לגרום לתאונה עקב נהיגה ברכב
לא בטוח.

מחשב דרך ותצוגות

אזהרה
במקרה של תקלה בלוח המחוונים או כאשר הוא
אינו פועל ,קיימת סכנה שהוראות והודעות
הקשורות לענייני בטיחות לא תוצגנה .כתוצאה
מכך עלולה להיגרם תאונה.
נהג בזהירות וקח מיד את הרכב לבדיקה במוסך
מוסמך.

בעת תפעול מחשב הרכב ,עליך לפעול על פי
חוקי המדינה בה אתה נוהג.
מחשב הרכב מציג על הצג הרב תכליתי
הודעות או אזהרות רק עבור מערכות מסוימות.
לכן ,עליך לוודא בכל עת שרכבך תקין מבחינה
בטיחותית .רכב שאינו תקין עלול לגרום תאונה.

לסקירה ,עיין באיור לוח המחוונים )» עמוד
.(44

תצוגות והפעלה
מד סל“ד
אל תנהג בטווח סיבובי היתר .אם תעשה זאת,
תגרום נזק למנוע.

האזור האדום במד הסל“ד מציין את טווח סיבובי
היתר של המנוע.
אספקת הדלק תופסק כדי להגן על המנוע,
כאשר מגיעים לפס האדום.

תצוגת טמפרטורת הסביבה
עליך לשים לב לתנאי הדרך בעת
שהטמפרטורות קרובות לנקודת קיפאון.
תצוגת הטמפרטורת הסביבה נמצאת בתצוגה
הרב תכליתית )» עמוד .(304
שינויים בטמפרטורה החיצונית מוצגים עם
השהייה קצרה.

תצוגות והפעלה
הפעלת מחשב הדרך

303

לחיצה ארוכה
בגלילה מהירה בכל הרשימות.
בתפריט  :Radio/Mediaבוחר
בתחנה קודמת/הבאה ,ובוחר
ברצועת שמע או בסצינת ווידיאו,
בשימוש בגלילה מהירה.
בתפריט ) Telephoneטלפון(:
מתחיל בגלילה מהירה בספר
הטלפונים ,אם הוא פתוח.
£
£

מפתח עניינים

£

£

£

תצוגה רבתכליתית
לוח בקרה ימני

מפסיק את ,LINGUATRONIC
ראה הוראות הפעלה נפרדות.

£

לוח בקרה שמאלי
¿ להפעלת מחשב הדרך :סובב את המפתח
למצב  1במנעול ההצתה.

בתפריט :Radio/Media
פותח את הרשימות הזמינות של
מקורות רדיו  /מדיה ,מאשר
רשימת כניסה.
בתפריט ) Telephoneטלפון(:
עובר לספר הטלפונים ובוחר בשם
או מספר טלפון.

לחיצה קצרה
חזרה
מסתיר הודעות בתצוגה/קורא
לתפריט תפקוד הנסיעה האחרון
שהיה בשימוש.
יוצא מספר הטלפונים /מחייג
מחדש מהזיכרון.
£
£

לוח בקרה שמאלי
£

קורא לתפריט ולסרגל בתפריט.

לחיצה קצרה
£

גלילה ברשימות

£

בחירת תפריט או תפקוד

£

£

בתפריט  :Radio/Mediaפותח
את הרשימה בתחנה  ,בוחר
ברצועת שמע או בסצינת ווידיאו
בתפריט ) Telephoneטלפון(:
עובר לספר הטלפונים ובוחר בשם
או מספר טלפון

£

לחיצה ארוכה
קורא לתצוגה סטנדרטית בתפריט
) Tripנסיעה(.
£

לוח בקרה ימני
£
£

£
£

£

דוחה שיחה או מסיים אותה
יוצא מספר הטלפונים /מחייג
מחדש מהזיכרון.
מבצע או מקבל שיחה.
עובר לחיוג מחדש מהזיכרון.
מכוונן את עוצמת השמע.

מחשב דרך ותצוגות

אתה יכול לשלוט בתצוגה הרב תכליתית
ובהגדרות במחשב הדרך ,באמצעות הלחצנים
בגלגל ההגה הרב תפקודי.
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תצוגות והפעלה
£

£

תפקוד ) HOLDהחזק( )» עמוד (242

השתקה

סייען חניה פעיל )» עמוד (250

מפעיל את  ,LINGUATRONICראה
הוראות הפעלה נפרדות

סייען אור גבוה מותאם )» עמוד (159
סייען אור גבוה מותאם פלוס
)» עמוד (160

עניינים לפי אב
תצוגה רב תכליתית

סייען היגוי
)דיסטרוניק פלוס( )» עמוד (240
DISTRONIC PLUS

120
!km/h

חריגה מהמהירות המרבית המותרת
)רק במדינות מסויימות(

¿ להצגת התפריט על לוח התצוגה
לחץ על הכפתור
שעל ההגה.
על לוח התצוגה
יוצגו התפריט או
תפריט המשנה שנבחר והודעות.
טמפרטורה מחוץ לרכב )» עמוד (302

תפריטים ותפריט משנה

איתות פניה ,שמאלה )» עמוד (156
אור נמוך בפנסים הראשיים
)» עמוד (155
אור גבוה בפנסים הראשיים
)» עמוד (156

מחשב דרך ותצוגות

פנס ערפל אחורי )» עמוד (155
מנוע דיזל :חימום קדם
פנסי צד ותאורת לוחית רישוי )» עמוד
(156
איתות פניה  ,ימינה )» עמוד (156
צג

תפקוד
READY

סקירת תפריט
בגלגל ההגה לקריאה
לחץ על לחצן
לסרגל תפריט ולבחירת תפריט.
הפעלת מחשב הדרך )» עמוד .(303
תלוי בציוד המותקן ברכב ,ביכולתך לקרוא
לתפריטים הבאים:
תפריט ) Tripנסיעה( )» עמוד .(305
תפריט ) Naviהוראות ניווט( )» עמוד .(307
תפריט ) Radioרדיו( )» עמוד .(309
תפריט ) Mediaמדיה( )» עמוד .(309
תפריט ) Telephoneטלפון( )» עמוד .(311
תפריט ) Assistance graphicסייען תצוגה
גרפית( )» עמוד .(313
תפריט ) Serviceשירות( )» עמוד .(313
תפריט ) Settingsהגדרות( )» עמוד .(314
£
£
£
£

שורת מצב תחתונה בה יכולים להופיע
הנתונים הבאים:
מהירות דיגיטלית
ECO start/stop

)» עמוד (201

מחוון ) READYמוכן( למערכת
היברידית )» עמוד (282

:

£
£

£
£

תפריטים ותפריט משנה
) Tripתפריט נסיעה(
תצוגה סטנדרטית

בגלגל
¿ לחץ לחיצה רצופה על לחצן
ההגה ,עד שתפריט נסיעה  Tripעם תיעוד
המרחק הכללי מופיע ומונה הנסיעה
מוצג.
מחשב נסיעה “) ”From startמתחילת נסיעה(
או “) ”From resetמאיפוס(

שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Tripנסיעה(.
¿ אשר באמצעות לחיצה על הלחצן
שעל ההגה.

לבחירה From
או
¿ לחץ על לחצן
) startמתחילת נסיעה( או From reset

)מאיפוס(.
ערכי תפריט משנה  From startמחושבים
מתחילת הנסיעה ,בעוד הערכים בתפריט משנה
) From resetמאיפוס( ,מחושבים החל מהפעם
האחרונה בה תפריט המשנה אופס )» עמוד
.(306
מחשב נסיעה  From startמתאפס באופן
אוטומטי כאשר:
 £ההצתה הופסקה ליותר מארבע שעות.
 £חלפו מעל  999שעות.
 £נסעו  9999קילומטרים.
מחשב נסיעה  From resetמתאפס באופן
אוטומטי ,אם הנסיעה חורגת מעל  9,999שעות
או  99,999קילומטרים.
תצוגת

מפתח עניינים

ECO

שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) TRIPנסיעה(.
¿ אשר באמצעות לחיצה על הלחצן
שעל ההגה.
לבחירת Eco
או
¿ לחץ על לחצן
) displayתצוגת .(Eco
אם ההצתה נשארת מנותקת למשך למעלה
מארבע שעות ,תצוגת  Ecoתתאפס באופן
אוטומטי.
למידע נוסף על תצוגת  Ecoראה )» עמוד
.(222

מחשב דרך ותצוגות

מרחק
זמן
תצרוכת דלק ממוצעת
מהירות ממוצעת
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תפריטים ותפריט משנה
תצוגת טווח ותצרוכת הדלק הנוכחית

עניינים לפי אב

¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

שעל ההגה

או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Tripנסיעה(.

גלגל ההגה,

¿ אשר באמצעות לחיצה על הלחצן
שעל ההגה.
¿ לחץ על לחצן
מהירות דיגיטלי.
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

שעל ההגה

או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Tripנסיעה(.

גלגל ההגה,

לבחירת מד

או

איפוס ערכים

¿ אשר באמצעות לחיצה על הלחצן
שעל ההגה.
לבחירת
או
¿ לחץ על לחצן
תצרוכת דלק נוכחית וטווח משוער.
הטווח המשוער מחושב בהתאם לסגנון הנהיגה
הנוכחי שלך ולכמות הדלק במיכל .אם נותרה רק
כמות דלק קטנה במיכל הדלק ,התצוגה תראה

מחשב דרך ותצוגות

שיש לתדלק את הרכב

 ,ולא את הטווח.

למידע אודות הטווח החשמלי הכולל בכלי
רכב היברידיים ,עיין בפרק “נהיגה
היברידית“ )» עמוד .(286
מד מהירות דיגיטלי

¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

שעל ההגה

או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Tripנסיעה(.

גלגל ההגה,

¿ אשר באמצעות לחיצה על הלחצן
שעל ההגה.
¿ לחץ על לחצן
על
לאישור.

לבחירת ) Yesכן( ולחץ

אתה יכול לאפס את הערכים בתפקודים הבאים:
 £מד נסיעה
 £מחשב נסיעה ””From start
 £מחשב נסיעה ””From reset
 £תצוגת ””ECO
אם אתה מאפס ערכים בתצוגת  ,Ecoגם הערכים
במחשב נסיעה “ ”From startמתאפסים .אם
אתה מאפס את הערכים במחשב נסיעה “From
 ”startגם תצוגת  Ecoמתאפסת.

תפריטים ותפריט משנה
תפריט ) Navigationניווט(
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זמן הגעה משוער
המרחק לשינוי הכיוון הבא

תצוגת הוראות ניווט

הדרך הנוכחית

בתפריט  ,Naviהתצוגה הרב תכליתית מציגה
הוראות ניווט .למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(412

שינוי כיוון הוכרז ללא המלצת מסלול

מפתח עניינים

¿ הפעל את מערכת  COMAND Onlineראה
)» עמוד .(412
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

שעל ההגה

או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Naviניווט(.
¿ אשר באמצעות לחיצה על הלחצן
שעל ההגה.

בגלגל ההגה,

הדרך שאליו שינוי הכיוון מוליך
הנחיית מסלול לא פעילה

המרחק לשינוי הכיוון ותצוגת מרחק חזותית
סמל עבור שינוי כיוון
שינוי כיוון הוכרז עם המלצת מסלול

הנחיית מסלול פעילה

הדרך שאליו שינוי הכיוון מוליך

לא הוכרז שינוי כיוון

המרחק לשינוי הכיוון
סמל עבור שינוי כיוון
מסלול לא מומלץ )אפור כהה(
המלצת מסלול
מסלול חדש במהלך שינוי כיוון )לבן(
בדרכים מרובות מסלולים ,המלצת המסלול חדש
עשויה להיות מוצגת עבור שינוי הכיוון הבא ,רק
אם המידע הרלוונטי זמין במפה הדיגיטלית.

המרחק ליעד הבא

מחשב דרך ותצוגות

כיוון הנסיעה
הדרך הנוכחית
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תפריטים ותפריט משנה
בעת פניה ,יכולים להיות מוצגים נתיבים
נוספים.
נתיב אפור כהה
את הפניה הבאה.

עניינים לפי אב

פניה עם המלצת נתיב

 :מנתיב זה לא ניתן לבצע

נתיב אפור בהיר  :ניתן לבצע את הפניה
הבאה רק מנתיב זה.
נתיב לבן
הבאה.

 :מנתיב זה ניתן לבצע את הפניה

פניה ללא המלצת נתיב

הכביש אליו תגיע בעקבות הפניה
המרחק אל הפניה במספר ובאיור
סימן פניה
המלצת נתיב
חיוויים נוספים של מערכת הניווט

הכביש אליו תגיע בעקבות הפניה
המרחק אל הפניה במספר ובאיור
סימן פניה

מחשב דרך ותצוגות

לפני פניה יופיע על הצג סימן
המורה על
פניה ואיור המרחק  .ככל שתתקרב אל
מקום הפניה ,יתקצר המרחק באיור כלפי
מעלה .יש לבצע את הפניה כאשר תצוגת
המרחק מגיעה לאפס.

מידע נוסף
מידע אפשרי נוסף
£

New route... or Calculating route

)מסלול חדש ...או חישוב מסלול( :מסלול
חדש מחושב.
£

Off road

הרכב נמצא בתוך תחום המפה הדיגיטלית,
אך הכביש אינו מזוהה .למשל מיקום מחוץ
לכביש.
£

) No routeאין מסלול(:
לא ניתן לחשב מסלול כלשהו ליעד הנבחר.

£

 :הגעת ליעד או ליעד ביניים.

תפריטים ותפריט משנה
תפריט ) Radioמערכת שמע(

309

¿ השתמש בכפתורים
לבחירת טווח או תחנה.
לאישור.
¿ לחץ על הלחצן
או

לשמירת תחנות )» עמוד .(548

מפתח עניינים

מצב רדיו ) DABשידורי שמע דיגיטליים( :ראה
)» עמוד .(544

תפריט

Media

החלפת מקורות מדיה
תחום תדרים
תדר התחנה ומיקומה בזיכרון
שם הזמר
שם הקטע
סגנון
מוצגת עם תדר התחנה או שם
תחנה
התחנה .מיקום הזיכרון מוצג ביחד עם
התחנה  ,רק אם היא נשמרה.
¿ הפעל את מערכת השמע או את COMAND
 ») Onlineעמוד (377

שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

¿ לפתיחת רשימת תחנות :לחץ לחיצה
.
או
קצרה על לחצן
¿ לבחירת תחנה מתוך רשימת התחנות:
.
או
לחץ לחיצה קצרה על לחצן
¿ לבחירת תחנה מרשימת התחנות על
ידי גלילה מהירה :לחץ על הכפתור
 ,והחזק אותו לחוץ לזמן קצר.
או
¿ לבחירת טווח גלי אתר או תחנה
מהזיכרון :לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
.

¿ הפעל את מער כת
)» עמוד .(377
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

COMAND Online

בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Mediaמדיה(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
¿ לפתיחה/סגירה של רשימת מקורות
המדיה :לחץ לחיצה קצרה על
.
ברשימה יופיעו מקורות המדיה הבאים,
לדוגמא:
דיסק )(CD/DVD
כרטיס זיכרון )(SD/SDHC
£
£
£
£
£

MEDIA REGISTER
התקן אחסון USB
מכשיר שמע ®Bluetooth

מחשב דרך ותצוגות

או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Radioרדיו(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
מופיעה על הצג הרב
התחנה הנוכחית
תכליתי.

בגלגל ההגה,

בכל עת ניתן לשנות את מקור המדיה ואת
מצב ההשמעה )שמע ,וידאו או טלוויזיה( דרך
תפריט .Media
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תפריטים ותפריט משנה
קרא את המידע הנוסף על תמיכת מדיה ועל
מצב מדיה )» עמוד .(550
תפעול נגן שמע או מדיית שמע

עניינים לפי אב

ידי גלילה מהירה :לחץ על
או
והחזק אותו לחוץ ,עד שתגיע אל הקטע
המבוקש.
אם תלחץ על הכפתורים
ותחזיק
או
אותם לחוצים ,מהירות הגלילה תעלה.
לא כל מכשירי השמע ומדיות השמע תומכים
בפונקציה זו.
כאשר מידע על הקטע שמור בכונן השמע או
במדיית השמע ,יתכן שיופיעו על הצג הרב
תכליתי הנתונים הבאים:
מספר הקטע
שם הקטע
זמר
אלבום
מידע אודות הקטע אינו מופיע במצב AUX
)מצב  :AUXמקור שמע חיצוני מחובר(.
£
£
£
£

מקור מדיה ,למשל שם הדיסק המתנגן
הקטע המתנגן
שם הזמר
שם האלבום
שם התיקייה

מחשב דרך ותצוגות

בהתאם לציוד המותקן ברכב ,ניתן להשמיע
נתוני שמע ממכשירי שמע שונים וממדיות
שונות.
¿ הפעל את  ») COMAND Onlinעמוד .(377
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Mediaמדיה(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
¿ לבחירת נגן שמע או מדיית שמע :לחץ
.
לחיצה קצרה על
לבחירת נגן
או
¿ לחץ על לחצן
השמע או מדיית השמע המתאימים.
לאישור.
¿ לחץ על הלחצן
¿ לפתיחת רשימת הקטעים :לחץ לחיצה
.
או
קצרה על
¿ לבחירת הקטע הבא/הקודם מרשימת
או
הקטעים :לחץ לחיצה קצרה על
.
¿ לבחירת קטע מתוך רשימת הקטעים על

תפעול הטלוויזיה )(TV

תדר הערוץ ומיקומו בזיכרון.
מידע אודות התוכנית ,למשל שם הסרט.

¿
¿
¿
¿

שם הרשימה אליה משתייך הערוץ.
המיקום בזיכרון מוצג לצד שם הערוץ רק
במידה והערוץ שמור בזיכרון.
הפעל את  ») COMAND Onlinעמוד .(377
שעל ההגה
השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Mediaמדיה(.
 ,על
אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.

תפריטים ותפריט משנה
¿
¿
¿
¿
¿
¿

לבחירת טלוויזיה ) :(TVלחץ לחיצה קצרה
.
על
או
השתמש בכפתורים
לבחירת .TV
לאישור.
לחץ על
לפתיחת רשימת הערוצים :לחץ לחיצה
.
או
קצרה על
לבחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים:
.
או
לחץ לחיצה קצרה על
לבחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים
על ידי גלילה מהירה :לחץ על הכפתור
והחזק אותו לחוץ.
או
לשמירת ערוץ טלוויזיה בזיכרון ) » עמוד
.(584

תפעול  DVDוידאו
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¿ לפתיחת רשימת הסצנות :לחץ לחיצה
קצרה על
.
או
¿ לבחירת הסצנה הבאה או הקודמת
מתוך רשימת הסצנות :לחץ לחיצה
.
או
קצרה על
¿ לבחירת סצנה מתוך רשימת הסצנות
באמצעות גלילה מהירה :לחץ על
והחזק אותו לחוץ עד שתגיע
או
לסצנה המבוקשת .

מפתח עניינים

תפריט טלפון
הקדמה

אזהרה
הפעלת מערכות המידע והתקשורת המשולבות
ברכב בעת נהיגה עלולה להסיח את תשומת
לבך מהתנועה בדרך .אתה עלול לאבד שליטה
ברכב ולגרום לתאונה.
הפעל את ההתקנים האלה רק אם תנאי הדרך
מאפשרים זאת .אם אינך בטוח בתנאי הסביבה,
עצור בצד במקום בטוח ובצע פעולות רק בעת
שהרכב נייח.

¿
¿
¿
¿
¿

¿

מחשב דרך ותצוגות

¿

סצנה נוכחית
הפעל את  ») COMAND Onlinעמוד .(377
שעל ההגה
השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
לחץ על לחצן
לבחירת תפריט ) Mediaמדיה(.
 ,על
אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
לבחירת נגן  DVDאו מדיית  :DVDלחץ
.
לחיצה קצרה על
או
השתמש בכפתורים
לבחירת נגן ה DVDהמתאים ,או מדיית
ה  DVDהמתאימה.
לאישור.
לחץ על

כאשר אתה משתמש בטלפון הנייד ברכב ,ציית
לתקנות החוק התקפות אודות השימוש בטלפון
הנייד ,בארץ שבה אתה נוהג.
¿ הפעל את הטלפון הנייד ; ראה הוראות
תפעול נפרדות.
¿ הפעל את מערכת ) COMAND Onlineראה
הוראות תפעול נפרדות(.
¿ הצב את הטלפון הנייד בתושבת הטלפון
הנייד ) » עמוד ,(678
או
¿ קיים חיבור © Bluetoothל COMAND Online
ראה )» עמוד .(470
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל
או
¿ השתמש בכפתורים
ההגה לבחירת התפריט Telephone
)טלפון(.

תפריטים ותפריט משנה
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¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.

 ,על

אחת ההודעות הבאות תוצג בתצוגה הרב
תכליתית:

עניינים לפי אב

£

£

) Telephone readyטלפון מוכן( או שם של
ספק השירות .נמצאה תקשורת זמינה.
) Phone No Serviceאין שירות טלפון( ,אין
רשת תקשורת זמינה.
אתה יכול להשיג מידע נוסף אודות טלפונים
ניידים מתאימים ,וחיבור טלפונים ניידים
באמצעות ®.Bluetooth
£

£

.

בכל מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
באינטרנט:
http://www.mercedes-benz.com/connect

קבלת שיחה

מחשב דרך ותצוגות

¿ לחץ על
נכנסת.
אם מישהו מתקשר אליך כאשר אתה נמצא
בתפריט  ,Telephoneתופיע הודעה בתצוגה הרב
תכליתית.
גם אם אינך נמצא בתפריט  ,Telephoneאתה
יכול לקבל שיחה.
בגלגל ההגה לקבלת שיחה

דחיית או סיום שיחה
בגלגל ההגה.
¿ לחץ על
גם אם אינך נמצא בתפריט  ,Telאתה יכול לדחות
או לסיים שיחה.

חיוג מספר מתוך ספר הטלפונים
¿
¿
¿
¿
¿

שעל ההגה
השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט ) Telephoneטלפון(.
 ,על
אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
או על לחצן
או
לחץ על לחצן
 ,כדי לקרוא לספר הטלפונים
לבחירת השם
או
לחץ על לחצן
הרצוי.

או
¿ להתחלת גלילה מהירה :לחץ לחיצה רצופה
ליותר משנייה אחת.
או
על לחצן
לאחר זמן קצר הגלילה המהירה מתגברת.
הגלילה המהירה מופסקת ברגע שאתה
משחרר את הלחצן או מגיע לסוף הרשימה.
¿ אם שמור רק מספר טלפון אחד עבור שם
או על לחצן
מסוים :לחץ על
להתחלת החיוג.
או
¿ אם יש יותר ממספר אחד עבור שם
או על לחצן
מסוים :לחץ על
להצגת המספרים.
ל בחיר ת
או
¿ לחץ על לחצן
המספר שברצונך לחייג.
לתחילת
או על לחצן
¿ לחץ על
החיוג.
או
¿ כדי לצאת מספר הטלפונים :לחץ על
.
או
חיוג חוזר
מחשב הדרך שומר את השמות או המספרים
האחרונים שחוייגו ,בזיכרון חיוג חוזר.
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט .Telephone

תפריטים ותפריט משנה
¿
¿
¿
¿
¿

 ,על

אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
לעבור לזיכרון חיוג חוזר.
לחץ על
לבחירת השם
או
לחץ על לחצן
או המספר הרצוי.
לתחילת
או על לחצן
לחץ על
החיוג.
כדי לצאת מזיכרון החיוג החוזר :לחץ על
.
או

£

£

£
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סימוני הנתיב כפסים לבנים ,כאשר מופעל
סייען שמירת נתיב פעיל )» עמוד .(276
בעת שתפקוד אזהרת
הסמל
שמירת מרחק )» עמוד  (87מופסק.
תפקוד  ») PRE-SAFEעמוד
הסמל
 (92מופסק.

מפתח עניינים

תפריט שירות

תפריט סייען תצוגה גרפית

בתפריט ) Serv.שירות( יש לך את האופציות
הבאות:
לקרוא להודעות בתצוגה )» עמוד .(321
לאפס את מערכת אזהרת איבוד לחץ אוויר
בצמיגים )» עמוד  / (734לבדיקה
אלקטרונית של לחץ אוויר צמיגים
)» עמוד .(731
לקרוא לתאריך השירות הבא )» עמוד .(693
טמפרטורת נוזל קירור )» עמוד .(313
להציג את מפלס  AdBlueוטווח נסיעה )לכלי
רכב עם  BlueTECבלבד(.

£

תצוגת מרחק דיסטרוניק פלוס )» עמוד
 ,(237תופיע בתצוגה הרב תכליתית.
להצגת הערכת סייען שמירת
¿ לחץ על
ערנות נהג ) ») (ATTENTION ASSISTעמוד
.(265
סייען התצוגה הגרפית יכול להציג את המצב
והמידע ממערכות נהיגה אחרות או ממערכות
הבטיחות.
סייען התצוגה הגרפית מציג:
כאשר סייען שמירת עירנות נהג
סמל
מופסק.
סמל הולכי הרגל של פונקציית אלומת האור,
כאשר מופעלת בה פונקציית סייען ראיית
לילה פלוס ) ») (Night View Assist Plusעמוד
.(317

£

£

£
£
£

מד טמפרטורת נוזל קירור מנוע
אזהרה
אם תפתח את מכסה המנוע כאשר המנוע
התחמם חימום יתר או מתי שפרצה שריפה בתא
המנוע ,אתה עלול לבוא במגע עם גזים ונוזלי שירות
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.

מחשב דרך ותצוגות

¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
לבחירת תפריט
או
¿ לחץ על לחצן
) Assist. graphicסיוע גרפי(.
 ,על ההגה.
¿ אשר באמצעות לחיצה על
שעל ההגה

£
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תפריטים ותפריט משנה
טמפרטורת נוזל הקירור מוצגת גם דיגיטלית במד
סיבובי המנוע )» עמוד .(44

שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
או
¿ לחץ על לחצן
תפריט ) Serviceשירות(.

עניינים לפי אב

תפריט ) Settingsהגדרות(
הקדמה

לבחירת

¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.

 ,על

או
¿ השתמש בלחצנים
לבחירת תפריט המשנה ) Coolantנוזל
קירור(.
טמפרטורת נוזל הקירור מוצגת כשורה על
הצג.
בתנאים רגילים וכאשר נוזל הקירור במפלס
המומלץ ,טמפרטורת נוזל הקירור יכולה לעלות
עד .120 °C
כאשר הטמפרטורה מחוץ לרכב גבוהה ובעת
נהיגה בעליה ,טמפרטורת נוזל הקירור יכולה
לעלות עד קצה הסקלה.
הצגת המפלס והטווח של AdBlue

בתפריט  ,Settingsיש לך את האופציות הבאות:
£

שינוי הגדרות סיוע )» עמוד .(314

£

שינוי הגדרות תאורה )» עמוד .(317

£

שינוי הגדרות לוח מחוונים )» עמוד .(318

£

שינוי הגדרות הרכב )» עמוד .(319

£

חזרה להגדרות בית החרושת )» עמוד .(319

תפריט משנה סיוע
ניתוק/הפעלת

מחשב דרך ותצוגות

תפריט זה זמין רק ברכבי .BlueTEC

עיין וציית לסעיף “הוראות הבטיחות החשובות“
בתיאור  ») ESPעמוד (89

שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
או
¿ לחץ על לחצן
תפריט ) Serviceשירות(.

אזהרה

לבחירת

¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.

®,ESP

 ,על

טווח ומפלס ה  AdBlueמופיעים על הצג הרב
תכליתי כתרשים עמודות.

®ESP

לא
ה
אם תפסיק את פעולת
ייצב יותר את הרכב .קיימת סכנה להחלקה
ולתאונה.
הפסק את פעולת ® ESPרק בנסיבות
המתוארות להלן.

¿ בחר את תפריט המשנה  AdBlueבעזרת
.
או

קרא את המידע וההערות ב“תדלוק“
)» עמוד .(215

®ESP

ייתכן שיהיה מוטב לנטרל את פעלת
במצבים הבאים:
בעת שימוש בשרשראות שלג
בשלג כבד
על חול או חצץ

£
£
£

®ESP

תפריטים ותפריט משנה

הפעלת/כיבוי ההפעלה האוטומטית של
סייען ראיית לילה פלוס
(Plus
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
לבחירת
או
¿ לחץ על לחצן
תפריט המשנה ) Assistanceסיוע(.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן

)Night View Assist

לבחירת
או
¿ השתמש בלחצנים
) Night View Assistסייען ראיית לילה(.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית מוצגת.
¿ להפעלה/נטרול :לחץ שוב על הכפתור
.

מפתח עניינים

כאשר ההפעלה האוטומטית של סייען ראיית
הלילה פלוס מופעלת ,והמערכת מאתרת
עצם או גוף ,תופיע על הצג הרב תכליתי באופן
אוטומטי תמונת ראיית לילה.
למידע נוסף אודות סייען ראיית לילה פלוס,
ראה )» עמוד .(271
הפעלה/נטרול תצוגת סייען מגבלת
מהירות
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

שעל ההגה
השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על
אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
או
השתמש בלחצנים
לבחירת תפריט המשנה .Assistance
לאישור.
לחץ על לחצן
לבחירת
או
לחץ על הכפתור
) Traffic Sign Assistסייען מגבלת
מהירות(.
לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית מוצגת.

הפעלת/הפסקת פעולת

PRE-SAFE brake

תפקוד  PRE-SAFE brakeזמין רק בכלי רכב עם
דיסטרוניק פלוס.
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.

מחשב דרך ותצוגות

למידע נוסף אודות ® ESPראה )» עמוד .(89
¿ התנע את המנוע.
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
לבחירת
או
¿ לחץ על לחצן
תפריט משנה ) Assistanceסיוע(.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת .ESP
או
¿ לחץ על לחצן
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית מוצגת.
¿ להפעלה/לניתוק :לחץ שוב על לחצן
.
בלוח
® ESPמופסק אם נורית האזהרה
המחוונים דולקת בקביעות בעת שהמנוע
פועל.
דולקת בקביעות,
אם נורית האזהרה
® ESPאינו זמין בשל תקלה.
שים לב למידע על נוריות האזהרה )» עמוד
.(360
שים לב למידע על הודעות בתצוגה )» עמוד
.(322

315

316

תפריטים ותפריט משנה
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט משנה .Assistance
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת PRE-
או
¿ לחץ על לחצן
.SAFE Brake
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית תוצג.
.
¿ להפעלה/ניתוק :לחץ שוב על לחצן
כאשר תפקוד  PRE-SAFEמופסק ,הסמל
של סייען סיוע גרפי יוצג בתצוגה הרב
תכליתית.
למידע נוסף אודות תפקוד ,PRE-SAFE brake
ראה )» עמוד .(92

עניינים לפי אב

להפעלת/ניתוק או אזהרת שמירת מרחק
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על ההגה.
¿ אשר באמצעות לחיצה על
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט משנה .Assistance
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחיר ת
או
¿ לחץ על לחצן
) Distance warningאזהרת שמירת מרחק(.
.
¿ לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית תוצג.
.
¿ להפעלה/ניתוק :לחץ שוב על לחצן
כאשר אזהרת שמירת מרחק פעילה ,התצוגה
הרב תכליתית תציג את הסמל
.
למידע נוסף אודות אזהרת שמירת מרחק ,ראה
)» עמוד .(87
שעל ההגה

מחשב דרך ותצוגות

הפעלת/ניתוק סייען שטחים מתים
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
שעל ההגה

 ,על ההגה.
¿ אשר באמצעות לחיצה על
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט משנה .Assistance
לא אישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת Blind
או
¿ לחץ על לחצן
) spot assist.מערכת סיוע למניעת פגיעה
בנקודות המתות(.
.
¿ לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית תוצג.
.
¿ להפעלה/ניתוק :לחץ שוב על לחצן
למידע נוסף אודות סייען שטחים מתים פעיל,
ראה )» עמוד .(273
הפעלת/הפסקת פעולת סייען שמיר ת
עירנות נהג
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
שעל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על ההגה.
¿ אשר באמצעות לחיצה על
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט משנה .Assistance
לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן
). Attention Assistסייען שמירת עירנות
נהג(.
.
¿ לחץ על לחצן
הבחירה הנוכחית תוצג.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לקביעת Off,
או
¿ לחץ על לחצן
 Standardאו ) Sensitiveמופסק ,סטנדרטי
או מותאם(.
לשמירת ההגדרות.
¿ לחץ על לחצן
כאשר  ATTENTION ASSISTמנותק ,הסמל
יופיע בתצוגה הרב תכליתית ,בסייען תצוגה
גרפית.
למידע נוסף אודות  ,ATTENTION ASSISTראה
)» עמוד .(265
שעל ההגה

תפריטים ותפריט משנה
הפעלת/ניתוק מערכת סיוע לשמירה על
נתיב
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿

שעל ההגה

השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה
או
לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על ההגה.
אשר באמצעות לחיצה על
בגלגל
או
השתמש בלחצן
ההגה ,כדי ל בחור בתפריט משנה
.Assistance
לאישור.
לחץ על לחצן
לבחירת Lane
או
לחץ על לחצן
) Keep Assistסייען שמירת נתיב(.
לאישור.
לחץ על לחצן
ההגדרה הנוכחית  Standardאו Adaptive
תוצג(.
.
לשינוי ההגדרה :לחץ שובעל לחצן

למידע נוסף על סייען שמירת נתיב פעיל ראה
)» עמוד .(276
תפריט משנה תאורה

כדי לשמור את ההגדרה.

אם אתה מפעיל את תפקוד Intelligent Light
 ,Sys.אתה מפעיל את התפקודים הבאים:

 £מצב דרך ראשית.
 £תפקוד תאורה פעיל.
 £תפקוד תאורת פניות.
 £הארכת טווח הפנסים הראשיים.
אם קבעת אלומות אור נמוך לנהיגה בצד ימין/
שמאל ,התצוגה הרב תכליתית תציג את
ההודעה Intelligent Light System: System
) inoperative for left side trafficמערכת
תאורה חכמה ,מערכת לא פעילה עבור התנועה
בצד שמאל( או

מפתח עניינים

Intelligent Light Sys. :System inoperative
) for right side trafficמערכת תאורה חכמה,

מערכת לא פעילה עבור התנועה בצד ימין(,
במקום הודעת תפקוד Intelligent Light Sys.
בתפריט משנה  ») Lightעמוד  .(318הודעה
זו תופיע על הצג ,רק כאשר הגדרת הנהיגה בצד
שמאל/ימין הפוכה לגר סה של הרכב עבור
המדינה שלך.
למידע נוסף על מערכת תאורה חכמה ,ראה
)» עמוד .(157
הפעלה או כיבוי של פונקציית אלומת
האור
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
בגלגל
או
¿ השתמש בלחצן
ההגה ,כדי לבחור בתפריט משנה Light
)תאורה(.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת
או
¿ השתמש בלחצנים
הפונקציה ) Spotlightאלומת אור(.
¿ לחץ על הכפתור

לשמירת ההגדרה.

מחשב דרך ותצוגות

הפעלת/הפסקת פעולת מערכת תאורה
חכמה
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט .Settings
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט
או
¿ לחץ על לחצן
משנה ) Lightתאורה(
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן
) Intelligent Light Sys.מערכת תאורה
חכמה(.
אם הופעל תפקוד Intelligent Light Sys.
)תאורה חכמה( ,אלומת האור והסמל
בתצוגה הרב תכליתית מוצגים בלבן.

¿ לחץ על לחצן
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תפריטים ותפריט משנה
כאשר פונקציית אלומת האור מופעלת,
מופיע בתרשים העזרה הסימן של הולכי
הרגל.
למידע נוסף אודות פונקציית אלומת האור
ראה )» עמוד .(271

עניינים לפי אב

הפעלת/הפסקת פעולת תאורת נהיגת יום
התפקוד  Daytime driving lightsזמין רק כאשר
המנוע כבוי.
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת התפריט ) Settingsהגדרות(.
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
לבחירת תפריט
או
¿ לחץ על לחצן
משנה ) Lightתאורה(
¿ לחץ על לחצן

לאישור.

מחשב דרך ותצוגות

לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן
) Daytime driving lightsפנסי תאורת יום(.
אם הופעל תפקוד פנסי יום ,אלומת האור
והסמל
בתצוגה הרב תכליתית
מוצגים בלבן.
כדי לשמור את ההגדרה.
¿ לחץ על לחצן
למידע נוסף על פנסי יום ,ראה )» עמוד
.(155
הגדרת האור הנמוך בפנסים הראשיים עבור
נהיגה בצד ימין/שמאל
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט .Settings
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
לבחירת תפריט
או
¿ לחץ על לחצן
משנה ) Lightתאורה(
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן

) Dipped beams Settings forהגדרת
תאורת נהיגת יום לתפקוד(.
אתה תראה את ההגדרה הנבחרתRight- :
) side traffic or Left-side trafficתנועה בצד
ימין או תנועה בצד שמאל(.
כדי לשמור את
¿ לחץ על לחצן
ההגדרה.
כאשר אתה משנה את ההגדרה ,השינוי לא
יתבצע עד לעצירה הבאה של הרכב.
תפקוד זה זמין רק בכלי רכב עם מערכת תאורה
חכמה.
אתה יכול להשתמש בתפקוד זה כדי לעבור בין
אלומות אור סימטריות ואלומות אור שאינן
סימטריות )» עמוד .(154
אם אתה קובע את האור הנמוך בפנסים
הראשיים עבור נהיגה בצד ימין/שמאל ,דרך
ראשית והארכת טווח הפנסים הראשיים אינם
זמינים .הם ינוטרלו רק במקרה שההגדרה לנהיגה
בצד ימין/שמאל תהיה הפוכה לגרסה של הרכב
עבור המדינה שלך.
אתה יכול לקבוע את אלומות האור הנמוך
בפנסים הראשיים לנהיגה בצד ימין/שמאל
במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות מורשה
תפריט משנה לוח המחוונים
בחירת יחידת המדידה עבור מרחק
 :Display unit Speed-/odometerתפקוד יחידת
התצוגה מהירות/מד מרחק ,מאפשרת לך לבחור
האם מספר תצוגות תופענה בק“מ או במיילים
בתצוגה הרב תכליתית.
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט .Settings
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן
) Inst. cluster submenuתפריט משנה לוח
המחוונים(
לאישור.
¿ לחץ על לחצן

תפריטים ותפריט משנה
לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן
) Display unit Speed-/odometerיחידת
תצוגה מהירות/מד מהירות(.
אתה תראה את ההגדרה הנבחרתkm :
)ק“מ( או ) milesמיילים(.
כדי לשמור את ההגדרה.
¿ לחץ על לחצן
יחידת המדידה הנבחרת למרחק רלוונטית עבור:
 £מד מהירות
 £מד מהירות דיגיטלי בתפריט ) Tripנסיעה(.
 £מונה מרחק מצטבר כללי ומד נסיעה.
 £מד מהירות נוסף באזור המצב על הצג
הרב תכליתי.
כאשר המרחק מוצג בקילומטרים,
המהירות במד המהירות הנוסף מוצגת
במיילים ולהפך.
 £מחשב נסיעה.
 £התצרוכת הנוכחית והטווח.
 £הוראות ניווט בתפריט .Navi
 £בקרת שיוט.
 £ספידטרוניק.
 £דיסטרוניק פלוס.
 £תצוגת מרווחי שירות .ASSYST PLUS

¿
¿

¿

לאישור.
לחץ על לחצן
לבחירת תפקוד
או
לחץ על לחצן
) Permament displayתצוגה קבועה(.
לאישור.
לחץ על לחצן
מוצגת הבחיר ה הנוכחית Outside
) Temperatureטמפרטורה מחוץ לרכב(,
) Coolant Temperatureטמפרטורת נוזל
הקירור( או ) Electric Rangeטווח חשמלי(.
לשמירת ההגדרה.
לחץ על לחצן

הפעלת/הפסקת פעולת מד המהירות
הנוסף
השתמש בתפקוד Additional speedometer
כדי לבחור האם אזור המצב בתצוגה הרב
תכליתית יציג תמיד את המהירות בתצוגה
דיגיטלית.
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
הרב תפקודי ,לבחירת תפריט .Settings
 ,על
¿ אשר באמצעות לחיצה על
ההגה.
 ,לבחירת
או
¿ לחץ על לחצן
תפריט משנה ) Instrument clusterלוח
המחוונים(.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת
או
¿ לחץ על לחצן
תפקוד .Additional speedometer
הבחירה הנוכחית מוצגת.
¿ להפעלה/הפסקת פעולה :לחץ על לחצן
.

)תצוגה קבועה( ,כדי להציג באזור המצב על
הצג הרב תכליתי את הנתונים הבאים:
 £טמפרטורה מחוץ לרכב
 £טמפרטורת נוזל הקירור
 £הטווח החשמלי הכולל בכלי רכב
היברידיים
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.

תפריט משנה רכב

או
¿ לחץ על לחצן
כדי לבחור בתפריט .Settings
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט
או
¿ לחץ על לחצן
משנה ) Instrument clusterתפריט משנה
לוח המחוונים(.

הגדרת ספידטרוניק קבוע
שעל ההגה
¿ השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפריט .Settings
לאישור.
¿ לחץ על לחצן

בגלגל ההגה,

מפתח עניינים

מחשב דרך ותצוגות

בחירת תפקוד תצוגה קבועה
השתמש בפונקציה Permanent display

¿
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או
¿ לחץ על לחצן
משנה ) Vehicleרכב(.
אישור.
¿ לחץ על לחצן
לבחירת תפקוד
או
¿ לחץ על לחצן
)) :Limit speed (Winter tyresמגבלת
מהירות( )צמיגי חורף(.
אתה תראה את ההגדרה הנוכחית.
לאישור.
¿ לחץ על לחצן
לכוונון ספיד
או
¿ לחץ על לחצן
טרוניק קבוע בקפיצות של  240) 10קמ“ש
ל  160קמ“ש( .הגדרת  Offמפסיקה את
פעולת ספידטרוניק קבוע.
לשמירת ההגדרה.
¿ לחץ על לחצן
למידע נוסף על ספידטרוניק קבוע ,ראה )»
עמוד .(230
לבחירת תפריט

עניינים לפי אב

איפוס להגדרות בית החרושת
¿
¿
¿

מחשב דרך ותצוגות

¿

שעל ההגה
השתמש בכפתור
להעלאת רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה,
או
לחץ על לחצן
לבחירת תפריט .Settings
אישור.
לחץ על לחצן
 ,לבחירת
או
לחץ על לחצן
תפריט משנה ) Factory settingsהגדרות
בית החרושת(.

¿ לחץ על לחצן
ההודעה ?) Reset all settingsלאפס את
כל ההגדרות?( מופיעה.
לבחירת No
או
¿ לחץ על לחצן
)לא( או ) Yesכן(.
לאישור.

לאישור הבחירה.
¿ לחץ על לחצן
אם אתה בוחר ב  ,Yesהתצוגה הרב
תכליתית תציג הודעת אישור.
מסיבות בטיחות לא כל התפקודים ניתנים
לאיפוס :תפקוד הגבלת מהירות )צמיגי חורף(

בספידטרוניק קבוע ,ניתן להגדרה רק בתפריט
משנה רכב .אם ברצונך לאפס את תאורת
נהיגת יום בתפריט משנה תאורה ,אתה חייב
לסובב את המפתח במתג ההצתה למצב .1

הודעות בתצוגה
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הודעות בתצוגה
הקדמה
הערות כלליות

מפתח עניינים

הודעות בתצוגה מופיעות בתצוגה הרב תכליתית.
הודעות בתצוגה עם סמלים גרפיים מבוארים בפשטות בספר הנהג ,ועשויים להיות שונים
מהסמלים המוצגים בתצוגה הרב תכליתית.
נא פעל בהתאם להודעות בתצוגה ,וציית להוראות נוספות בספר נהג זה.
הודעות תצוגה מסוימות מלוות בצליל אזהרה קולי.
ניתן להסתיר את ההודעות .במקרה כזה ההודעות נשמרות בזיכרון ההודעות .תקן את גורם
ההודעה בהקדם האפשרי.
כאשר אתה עוצר ומחנה את הרכב ,נא שים לב להערות אודות:
£

תפקוד  ») HOLDעמוד (242

£

חניה )» עמוד .(218

הסתרת הודעות תצוגה
או על לחצן
¿ לחץ על לחצן
הודעות התצוגה נמחקות.
הודעות תצוגה בעדיפות גבוהה מוצגת באדום.
אינך יכול להסתיר הודעות תצוגה מסויימות בעדיפות גבוהה .התצוגה הרב תכליתית מציגה
הודעות אלה ללא הפסקה ,עד שהסיבות להודעות אלה תוקנו.

בגלגל ההגה ,על מנת להסתיר אתה הודעות התצוגה.

מחשב הדרך שומר הודעות תצוגה מסוימות .אתה יכול לקרוא להודעות תצוגה ,בזיכרון הודעה.
שעל ההגה להעלאת רשימת התפריטים.
¿ השתמש בכפתור
בגלגל ההגה ,לבחירת תפריט ) Serviceשירות(.
או
¿ לחץ על לחצן
¿ אשר באמצעות לחיצה על
¿ לחץ על לחצן

או

 ,על ההגה.
לבחירת זיכרון ההודעות ).(message memory

מחשב דרך ותצוגות

זיכרון הודעות

אם אין הודעות להצגה ,על הצג הרב תכליתי יופיע הכיתוב ) No messagesאין הודעות(.
אם יש הודעות להצגה ,יוצג מספר ההודעות.
¿ לחץ על

לאישור.

¿ לחץ על הכפתור

או
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הודעות בתצוגה
מערכות בטיחות
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

עניינים לפי אב
currently
unavailable
See Owner’s
Manual

)אינו זמין כעת
ראה ספר נהג(

) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים() ESP® ,בקרת ייצוב אלקטרוני(,
) BASתגבור בלימה( ,PRE-SAFE® ,תפקוד  ,HOLDסייען זינוק בעלייה,
מערכת ® ESPלייצוב הגרור ,מערכת לסיוע שמירת היציבות בעת רוחות
צד ופנסי הבלימה מותאמים אינם זמינים באופן זמני .יתכן שיש תקלה גם
ב  ,BAS PLUSב  PRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUSובמערכת
התראת התנגשות ברכב מלפנים.
בנוסף ,נוריות האזהרה

ו

נדלקות בלוח המחוונים.

סייען שמירת עירנות נהג מנוטרל.
לדוגמה ,ייתכן שהמתח החשמלי ברכב אינו מספיק.

אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים
הנזכרים לעיל .לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה ,לדוגמה.
מצב זה עשוי לפגוע ביכולת ההיגוי ובמאפייני הבלימה של הרכב .מרחק
הבלימה במצב חירום עשוי לגדול.
אם מערכת ® ESPמנותקת ,היא לא יכולה לייצב את הרכב.
קיימת סכנה מוגברת להחלקה ולגרימת תאונה.

מחשב דרך ותצוגות

¿ נהג בזהירות.
נהג בזהירות על כביש מתאים ,וסובב את ההגה רק מעט במהירות
העולה על  20קמ“ש.
כאשר ההודעה המוצגת נעלמת ,הפונקציות המפורטות למעלה
זמינות שוב.
אם ההודעה נשארת בתצוגה:
¿ המשך לנהוג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך.
 ,PRE-SAFE® ,BAS ,ESP® ,ABSתפקוד  ,HOLDסייען זינוק בעלייה,
מערכת ® ESPלייצוב הגרור ,מערכת לסיוע שמירת היציבות בעת רוחות צד
 Inoperative Seeופנסי הבלימה מותאמים אינם זמינים באופן זמני .יתכן שיש תקלה גם ב
 ,BAS PLUS Owner‘s Manualב  PRE-SAFE® ,PRE-SAFE® PLUSובמערכת התראת
)לא פעיל
התנגשות ברכב מלפנים.
ראה ספר נהג(
בנוסף ,נוריות האזהרה
נדלקות בלוח המחוונים.
ֿ ו
,
סייען שמירת עירנות נהג מנוטרל.

17/06/14, 8:00 PM
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סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים
הנזכרים לעיל .לדוגמה ,הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.

מפתח עניינים

מצב זה עשוי לפגוע ביכולת ההיגוי ובמאפייני הבלימה של הרכב .מרחק
הבלימה במצב חירום עשוי לגדול.
אם מערכת ® ESPמנותקת ,היא לא יכולה לייצב את הרכב.
קיימת סכנה מוגברת להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ המשך לנהוג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך מיד .
® ,PRE-SAFE® ,BAS ,ESPתפקוד  .HOLDסייען זינוק בעלייה ,מערכת ESP
לייצוב הגרור ,מערכת לסיוע שמירת היציבות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה
 Inoperative Seeהמותאמים אינם זמינים בשל תקלה .יתכן שיש תקלה גם ב ,BAS PLUS
 Owner‘s Manualב  PRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUSובמערכת התראת התנגשות
)לא פעיל
ברכב מלפנים.
נהג(
ראה ספר
בנוסף ,נורית האזהרה
נדלקת בלוח המחוונים.

סייען שמירת עירנות נהג מנוטרל.

אזהרה

לכן גדל מרחק בלימה במצב של בלימת חירום.
אם מערכת ® ESPאינה פעילה ,היא אינה יכולה לייצב את הרכב.
קיימת סכנה מוגברת להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ נהג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך.

17/06/14, 8:00 PM
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סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

® ,PRE-SAFE® ,BAS ,ESPתפקוד  ,HOLDסייען זינוק בעלייה ,מערכת
לייצוב הגרור ,מערכת לסיוע שמירת היציבות בעת רוחות צד ופנסי
הבלימה מותאמים אינם זמינים בשל תקלה .יתכן שיש תקלה גם ב BAS
 ,PLUSב  PRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUSובמערכת התראת
התנגשות ברכב מלפנים.

ESP

Currently
unavailable See
Owner‘s Manual

עניינים לפי אב

)לא פעיל זמנית
ראה ספר נהג(

בנוסף ,נורית האזהרה

נדלקת בלוח המחוונים.

ייתכן כי לא הושלם האבחון העצמי ,לדוגמה.
סייען שמירת עירנות נהג מנוטרל.

אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים
הנזכרים לעיל .לדוגמה ,הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.
מרחק הבלימה במצב חירום עשוי לגדול במקרה של בלימת חירום.
אם מערכת ® ESPמנותקת ,היא לא יכולה לייצב את הרכב.
קיימת סכנה מוגברת להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ נהג בזהירות על כביש מתאים ,וסובב את ההגה רק מעט במהירות
העולה על  20קמ“ש.
כאשר ההודעה המוצגת נעלמת ,הפונקציות המפורטות למעלה
זמינות שוב.

מחשב דרך ותצוגות

אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת:
¿ המשך לנהוג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך מיד .

17/06/14, 8:00 PM
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סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

אזהרה

inoperative See
Owner’s
Manual

)אינו פעיל
ראה ספר נהג(

) EBDחלוקת כוח בלמים אלקטרונית(,PRE-SAFE® ,BAS ,ESP® ,ABS ,
תפקוד  ,HOLDמערכת  ESPלייצוב גרור ,מערכת לסיוע שמירת היציבות
בעת רוחות צד ופנסי הבלימה מותאמים אינם זמינים בשל תקלה.
יתכן שיש תקלה גם ב PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® ,BAS PLUS
 brakeובמערכת התראת התנגשות ברכב מלפנים
בנוסף לכך ,נוריות האזהרה
נדלקות בלוח המחוונים,
ו
ונשמע צליל אזהרה.

מפתח עניינים

אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים
הנזכרים לעיל .לכן הגלגלים עלולים להינעל אם לדוגמה תבלום בחוזקה.
מצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הרכב כאשר בולמים ,ועלול להגדיל
את מרחק הבלימה.
אם ® ESPמנותק או אינו ניתן להפעלה ,הוא אינו יכול לייצב את הרכב.
מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ נהג בזהירות.
¿ פנה מיד למוסך מוסמך.
נורית החיווי האדומה

נורית החיווי האדומה
Parking brake
See Owner‘s
Manual
)בלם חניה ראה
ספר נהג(

מהבהבת ומושמע צליל אזהרה.

אתה מבצע עצירת חירום בעזרת בלם החניה החשמלי )» עמוד .(220
נורית האזהרה הצהובה

נדלקת.

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.
כדי להפעילו:
¿ כבה את מתג ההצתה.
¿ לחץ על ידית בלם החניה החשמלי למשך עשר שניות לפחות.
¿ העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P

מחשב דרך ותצוגות

Relaise parking
brake
)שחרר את בלם
החניה(

מהבהבת ומושמע צליל אזהרה.

תנאי לשחרור אוטומטי של בלם החניה החשמלי אינו מתקיים
)» עמוד .(220
אתה נוהג עם בלם חניה חשמלי מופעל.
¿ שחרר ידנית את בלם החניה החשמלי .

¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.

17/06/14, 8:00 PM
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הודעות בתצוגה
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

נורית האזהרה הצהובה

ונורית החיווי

האדומה דולקות.

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.

עניינים לפי אב

כדי לשחררו:
¿ כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.
¿ שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.
או
¿ שחרר את בלם החנייה החשמלי באופן אוטומטי )» עמוד .(220
אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החנייה החשמלי:
¿ אל תמשיך לנהוג.
¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.
נורית החיווי האדומה
דולקת.

מהבהבת ונורית האזהרה הצהובה

בלם החניה החשמלי אינו מתפקד.
כדי לשחררו:
¿ כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.
¿ שחרר את בלם החניה החשמלי באופן ידני.

מחשב דרך ותצוגות

כדי להפעילו:
¿ כבה את מתג ההצתה והפעל אותו שוב.
¿ הפעל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.
אם נורית החיווי האדומה

ממשיכה להבהב:

¿ אל תמשיך לנהוג.
¿ אבטח את הרכב מפני התדרדרות )» עמוד .(736
¿ העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P
¿ סובב את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה.
¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.
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סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

נדלקת .נורית החיווי האדומה
נורית האזהרה הצהובה
מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר הפעלה או שחרור של בלם החניה
החשמלי .לאחר מכן היא נכבית או ממשיכה לדלוק.

מפתח עניינים

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:
¿ העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P
¿ בקר במוסך מוסמך.
אם לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
¿ שחרר את בלם החניה החשמלי באופן אוטומטי )» עמוד .(220
אם עדיין לא ניתן לשחרר את בלם החניה החשמלי:
¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.

Parking brake
inoperative
בלם חניה לא פעיל

נורית האזהרה הצהובה
נדלקת .נורית החיווי האדומה
מהבהבת במשך כעשר שניות לאחר הפעלה או שחרור של בלם החניה
החשמלי .לאחר מכן היא נכבית או ממשיכה לדלוק.
בלם החניה החשמלי אינו מתפקד ,למשל בגלל וולטאג’ עודף או חסר.
¿ תקן את הגורם לוולטאג’ העודף או החסר ,למשל על ידי הטענת
המצבר ,או הפעלה מחדש של המנוע.
¿ הפעל או שחרר את בלם החניה החשמלי.

מחשב דרך ותצוגות

נורית האזהרה הצהובה
נדלקת .כאשר אתה מפעיל או משחרר את
בלם החניה החשמלי באופן ידני ,נורית החיווי האדומה
מהבהבת.
בלם החניה החשמלי אינו מתפקד .לא ניתן להפעיל את בלם החניה
באופן ידני.
¿ העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P
¿ בקר במוסך מוסמך.

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.

17/06/14, 8:00 PM
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הודעות בתצוגה
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

ההודעה המוצגת ,מוצגת רק כאשר הרכב נמצא בתנועה.
נורית החיווי האדומה
מהבהבת ונורית האזהרה הצהובה
דולקת.
לא ניתן להפעיל את בלם החניה החשמלי באופן ידני.
¿ העבר את ידית בורר ההילוכים למצב .P

עניינים לפי אב

¿ בקר במוסך מוסמך.
נורית החיווי האדומה
Turn on ignition
to release the
parking brake
הפעל את מתג
ההצתה כדי לשחרר
את בלם החניה

נדלקת.

ניסית לשחרר את בלם החניה החשמלי בזמן שהמתג ההצתה היה כבוי.
¿ הפעל את מתג ההצתה.

אין מספיק נוזל במיכל נוזל הבלמים.
Check brake fluid
level
)בדוק את מפלס נוזל
בלמים(

בנוסף נורית האזהרה האדומה
אזהרה.

בלוח המחוונים נדלקת ונשמע צליל

אזהרה
ייתכן כי אפקט הבלימה נפגם.

מחשב דרך ותצוגות

קיים סיכון לתאונה.
¿ עצור את הרכב בביטחה בשולי הדרך ,תוך מתן תשומת לב לתנאי
הדרך והתנועה .אל תמשיך לנהוג בשום אופן.
¿ אבטח את הרכב מפני התדרדרות )» עמוד .(218
¿ פנה למוסך מוסמך.
¿ אל תוסיף נוזל בלמים ,זה לא יפתור את התקלה.
דיסק/רפידות הבלמים הגיעו למגבלת הבלאי שלהן.
¿ פנה למוסך מוסמך.
Check brake wear
)בדוק בלאי בלמים(
PRE-SAFE
Inoperative See
Driver‘s Manual
)אינו פעיל ,ראה את
ספר הנהג(

תפקודים חשובים של ® PRE-SAFEכשלו .כל שאר מערכות הגנת הנוסע,
לדוגמה כריות אוויר ,נשארו זמינות.
¿ פנה למוסך מוסמך מיד.
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אזהרה
PRE-SAFE
Functions
currently
limited See
Owner’s
Manual

)מתפקד כעת
באופן מוגבל ראה
ספר נהג(

 PRE-SAFE® PRE-SAFE® PLUSאו סייען בלימה מותאמת של
מערכת התראת התנגשות ברכב מלפנים אינם פעילים זמנית .סיבות
אפשריות:
 £תפקודו נפגם עקב גשם כבד או שלג.

מפתח עניינים

 £החיישנים בסורג המצנן ובפגושים מלוכלכים.
 £מערכת חיישן רדאר בלתי פעילה באופן זמני ,לדוגמה עקב קרינה
אלקטרומגנטית הנפלטת מתחנות טלוויזיה או רדיו ,או מקורות
אחרים של קרינה אלקטרומגנטית.
 £המערכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורת העבודה.
 £מתח בלתי מספיק עבור מחשב דרך.
כאשר הסיבות המפורטות למעלה כבר אינן מתקיימות ,ההודעה
המוצגת נעלמת.
 PRE-SAFE® PLUSו ® PRE-SAFEשוב פעילים.
אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:
¿ סע לשולי הדרך ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי ,תוך
הקדשת תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב נגד הדרדרות )» עמוד .(218
¿ נקה את החיישנים במקומות הבאים )» עמוד :(698
£

בפגוש הקדמי.

 £בפגוש האחורי ,במיוחד במרכז הפגוש האחורי.
¿ התנע מחדש את המנוע.
PRE-SAFE
Functions limited
See Owner’s Manual

)מתפקד באופן מוגבל
ראה ספר נהג(

 PRE-SAFE® PLUSו ® PRE-SAFEאו סייען בלימה מותאמת של
מערכת התראת התנגשות ברכב מלפנים אינם פעילים זמינים בשל
תקלה .יתכן שיש תקלה גם ב  BAS PLUSאו באות אזהרת המרחק.
¿ פנה למוסך מוסמך.

מחשב דרך ותצוגות

£

בסורג המצנן.

אם הסמל מופיע בתצוגת לוח המחוונים ,לשונית חגורת בטיחות
הוכנסה לתוך אבזם חגורה במושב האחורי.
למידע נוסף אודות מחוון לחגורות בטיחות אחוריות ,ראה )» עמוד .(68
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אם הסמל מופיע בתצוגת לוח המחוונים ,לשונית חגורת בטיחות לא
הוכנסה לתוך אבזם חגורה במושב האחורי.

אזהרה

עניינים לפי אב

חגורת בטיחות שלא נחגרה באופן נכון או לא שולבה נכון באבזם
החגורה ,לא יכולה לספק את רמת ההגנה היעודית שלה.
קיים סיכון מוגדל של פציעה.
¿ במידת הצורך ,בקש מהנוסעים במושב האחורי להדק את
חגורות הבטיחות שלהם )» עמוד .(66
למידע נוסף אודות מחוון מצב לחגורות הבטיחות במושב האחורי,
ראה )» עמוד .(68

מחשב דרך ותצוגות

Check belt routing
left rear See
Owner‘s Manual or
Check belt routing
right rear See
Owner‘s Manual
)בדוק את ניתוב החגורה
השמאלית ,ראה ספר
הוראות תפעול הרכב או
בדוק את ניתוב החגורה
הימנית ,ראה ספר הוראות
תפעול הרכב(

מנגנון הארכת אבזם חגורת הבטיחות ,בצדו הימני או השמאלי של
התא האחורי ,לא נמצא במקום המיועד לו .יתכן שרצועת החגורה
תקועה בלשון החגורה.
¿ שחרר את החגורה התקועה.
¿ חזור על תהליך חגירת חגורת הבטיחות.
מנגנון הארכת אבזם חגורת הבטיחות ,בצדו הימני או השמאלי של
התא האחורי ,לא נמצא במקום המיועד לו .יתכן שמנגנון הארכת אבזם
החגורה תקוע.
¿ הזז את כרית המושב קדימה )» עמוד  (127והסר את הגורם
שתוקע את החגורה.
¿ חזור על תהליך חגירת חגורת הבטיחות.
מנגנון הארכת אבזם חגורת הבטיחות ,בצדו הימני או השמאלי של
התא האחורי ,לא נמצא במקום המיועד לו .יתכן שחגורת הבטיחות
נעולה.
¿ הסר את חגורת הבטיחות לחלוטין.
¿ חזור על תהליך חגירת חגורת הבטיחות.
מנגנון הארכת אבזם חגורת הבטיחות ,בצדו הימני או השמאלי של
התא האחורי ,לא נמצא במקום המיועד לו.
אין מספיק חגורה במערכת.
¿ שחרר את חגורת הבטיחות.
¿ חזור על תהליך חגירת חגורת הבטיחות.
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מנגנון הארכת אבזם חגורת הבטיחות ,בצדו הימני או השמאלי של
התא האחורי ,לא נמצא במקום המיועד לו .כל הפתרונות המפורטים
בוצעו .עדיין קיימת תקלה.

מפתח עניינים

¿ בקר במוסך מוסמך.

Restraint sys.
Malfunction. Consult
workshop

קיימת תקלה ב ) SRSמערכת ריסון נוספת( .גם נורית האזהרה
נדלקת בלוח המחוונים.

אזהרה
כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקרה ,או
במקרה של תאונה לא לפעול כלל.

)תקלה במערכת ריסון.
התייעץ במוסך מוסמך( קיים סיכון מוגדל לפציעה.
¿ פנה למוסך מוסמך.

למידע נוסף אודות בטיחות נוסע ,ראה )» עמוד .(57
קיימת תקלה ב  SRSמלפנים בצד ימין או שמאל .גם נורית האזהרה
נדלקת בלוח המחוונים.
Front left/ right
Malfunction. Consult
workshop

אזהרה
כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקרה ,או
במקרה של תאונה לא לפעול כלל.

קיימת תקלה ב  SRSמאחור בצד ימין או שמאל .גם נורית האזהרה
נדלקת בלוח המחוונים.
Rear left/ right
Malfunction. Consult
workshop

אזהרה
כריות האוויר או מותחנים חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקרה ,או
במקרה של תאונה לא לפעול כלל.

)תקלה במערכת ריסון
קדמית .התייעץ במוסך קיים סיכון מוגדל לפציעה.
¿ פנה למוסך מוסמך.
מוסמך(

17/06/14, 8:01 PM

331

מחשב דרך ותצוגות

)תקלה במערכת ריסון
קדמית .התייעץ במוסך קיים סיכון מוגדל לפציעה.
מוסמך(
¿ פנה למוסך מוסמך.

S-321-368

332

הודעות בתצוגה
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

אתה נוסע במהירות מעל  25קמ“ש ,ומנגנון הארכת אבזם חגורת
הבטיחות ,בצד ימין או שמאל של התא האחורי ,לא נמצא במקום
 Rear left malfunctionהמיועד לו.

עניינים לפי אב

consult workshop or
Rear left malfunction
consult workshop
תקלה באחורית שמאלית
התייעץ עם מוסך מוסמך
או תקלה באחורית ימנית
התייעץ עם מוסך מוסמך

אזהרה
כאשר מנגנון הארכת אבזם חגורת הבטיחות לא נמצא במקום
המיועד לו ,חגורת הבטיחות אינה יכולה לספק את ההגנה שהיא
אמורה לספק .דבר זה מעלה את הסיכון לפציעה.
¿ עצור בצד הכביש באופן בטוח בהקדם האפשרי ,תוך תשומת לב
למצב הכביש והתנועה.
¿ פעל לפי ההמלצות המפורטות כאשר מוצגות ההודעות Check
) belt routing Left/Right rear See owner‘s Manualבדוק את
ניתוב החגורה השמאלית/ימנית האחורית ,ראה ספר הוראות
תפעול הרכב( )» עמוד .(330
אם ההודעה המוצגת אינה נעלמת:
¿ פנה ללא דיחוי למוסך מוסמך.
קיימת תקלה ב ) SRSמערכת ריסון נוספת( במושב האחורי האמצעי.
נורית האזהרה
נדלקת בלוח המחוונים.

Rear center malfunction
Consult workshop

אזהרה

מחשב דרך ותצוגות

כריות האוויר או מותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקרה ,או
)תקלה במושב אחורי
אמצעי התייעץ עם מוסך במקרה של תאונה לא לפעול כלל.
קיים סיכון מוגדל לפציעה.
מוסמך(
¿ פנה למוסך מוסמך.
קיימת תקלה ב ) SRSמערכת ריסון נוספת( .בכרית אוויר וילון
השמאלית או בכרית אוויר וילון הימנית.
Left/right windowbag
malfunction consult

נורית האזהרה

אזהרה

workshop

)תקלה בכרית אוויר וילון
שמאלית/ימנית היוועץ
במוסך מוסמך(

בלוח המחוונים נדלקת.

כריות אוויר וילון השמאלית או הימנית עלולות לפעול במקרה ,או
במקרה של תאונה לא לפעול כלל.
קיים סיכון מוגדל לפציעה.
¿ פנה למוסך מוסמך.

אורות
הודעות בתצוגה אודות ה :LEDs
הודעת תצוגה זו תופיע רק אם כל נורות ה  LEDsכשלו.
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פנס פנייה שמאלי או ימני כשל.

Left/right cornering light

מפתח עניינים

¿ פנה למוסך מוסמך.

)פנס פנייה שמאלי או ימני(

אור נמוך בפנס ראשי שמאלי או ימני כשל.
¿ פנה למוסך מוסמך.

Left/right dipped beam

)אור נמוך שמאלי או ימני(

פנס גרור אחורי שמאלי או ימני כשל.
Trailer left/ right tail lamp

¿ עיין בהוראות נפרדות המסופקות עלידי יצרן הגרור.

)פנס גרור שמאלי או ימני(

פנס איתות קדמי שמאלי או ימני של הגרור פגום.
Trailer left / right
indicator

¿ עיין בהוראות נפרדות המסופקות עלידי יצרן הגרור.

פנס איתות גרור שמאלי
או ימני

פנס בלימה גרור פגום.
Trailer brake lamp

)פנס בלימה גרור(

פנס האיתות האחורי שמאלי או האחורי ימני פגום.

Rear left / right indicator

¿ פנה למוסך מוסמך.

)פנס איתות אחורי שמאלי
או ימני(

פנס האיתות הקדמי שמאלי או הקדמי ימני פגום.
¿ פנה למוסך מוסמך.

Front left / right indicator

מחשב דרך ותצוגות

¿ עיין בהוראות נפרדות המסופקות עלידי יצרן הגרור.

)פנס איתות קדמי שמאלי
או ימני(

פנס איתות במראה חיצונית שמאלית או ימנית פגום.
Left / right mirror indicator

פנס איתות במראה חיצונית
שמאלית או ימנית

¿ פנה למוסך מוסמך.
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סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
פנס בלימה ימני או שמאלי פגום.

Left / right brake lamp

עניינים לפי אב

¿ פנה למוסך מוסמך.

פנס בלימה ימני/שמאלי

Third brake lamp

פנס בלימה שלישי

פנס בלימה שלישי פגום.
¿ פנה למוסך מוסמך.

הפנס האחורי/פנס הבלימה השמאלי או הימני פגום.
Left / right tail lamp/
brake lamp
)פנס אחורי/פנס בלימה שמאלי
/ימני(

Left main beam or right
main beam
)אור גבוה שמאלי או אור גבוה
ימני(

¿ פנה למוסך מוסמך.

האור הגבוה השמאלי או הימני פגום.
¿ פנה למוסך מוסמך.

פנס לוחית רישוי שמאלי או ימני פגום.

מחשב דרך ותצוגות

Number plate lamp
פנס לוחית רישוי

¿ פנה למוסך מוסמך.
פנס ערפל אחורי פגום.

Rear fog lamp
פנס ערפל אחורי

¿ פנה למוסך מוסמך.

פנס חניה קדמי שמאלי או קדמי ימני פגום.
Front left / right
parking lamp
פנס חניה קדמי שמאלי ימני

¿ פנה למוסך מוסמך.

פנס נסיעה לאחור כשל.
Reversing light

¿ פנה למוסך מוסמך.

פנס נסיעה לאחור
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פנס תאורת נהיגת יום השמאלי או הימני כשל.

Left/right daytime
driving lamp
פנס תאורת נהיגת יום
השמאלי או הימני

¿ פנה למוסך מוסמך.

מפתח עניינים
מערכת תאורה מותאמת לא זמינה.

Active Light System
inoperative

Intell, Light System
inoperative

¿ פנה למוסך מוסמך.

מערכת תאורה חכמה כשלה .התאורה עדיין זמינה ללא
מערכת תאורה חכמה.
¿ פנה למוסך מוסמך.
התאורה החיצונית כשלה.

Malfunction See
Owners Manual
)תקלה ראה ספר נהג(

¿ פנה למוסך מוסמך.
בכלי רכב עם התקן גרירת גרור :יתכן שנתיך נשרף.
¿ בדוק את הנתיכים )» עמוד .(722
¿ במידת הצורך ,החלף נתיך שרוף .שים לב להערות האזהרה
כאשר אתה עושה זאת.
¿ פנה למוסך מוסמך.
חיישן תאורה פגום.

AUTO lights inoperative

Switch off lights

)כבה את האורות(
Adaptive Main Beam
Assist / plus inoperative
See Owner‘s Manual

¿ פנה למוסך מוסמך.

הפנסים נותרו דולקים כאשר אתה עוזב את הרכב .צליל אזהרה
נשמע.
.
¿ סובב את מתג האורות ל

מחשב דרך ותצוגות

אם ההודעה בתצוגה מוסיפה להיות מוצגת:

סייען אור גבוה מותאם או סייען אור גבוה מותאם פלוס כשל.
¿ פנה למוסך מוסמך.

)סייען אור גבוה מותאם/פלוס
אינו זמין .ראה ספר נהג(

17/06/14, 8:01 PM
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הודעות בתצוגה
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה
Adaptive Main Beam
Assist / plus currently
unavailable. See Owner‘s

עניינים לפי אב

Manual

)סייען אור גבוה מותאם/פלוס
אינו זמין כעת .ראה ספר נהג(

סייען אור גבוה מותאם או סייען אור גבוה מותאם פלוס מנוטרל
ואינו פעיל באופן זמני .הסיבות האפשריות:
השמשה הקדמית מלוכלכת באזור הראות של המצלמה.
הראות מופרעת עקב גשם עז ,שלג או ערפל.
£
£

¿ נקה את השמשה הקדמית.
אם המערכת מגלה כי המצלמה פעילה שוב באופן מלא ,מוצגת
ההודעה Adaptive Main-beam Assist available again or
) Adaptive Main-beam Assist plus available againסייען אור
גבוה מותאם או סייען אור גבוה מותאם פלוס זמין שוב(.

מנוע
הודעות בתצוגה

Top up coolant See
Owner’s Manual

)הוסף נוזל קירור.
ראה ספר נהג(

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
הימנע מנסיעות ארוכות עם מעט מאוד נוזל קירור במערכת
הקירור של המנוע .אחרת ייגרם נזק למנוע.
¿ הוסף נוזל קירור .לפני כן ,שים לב להערות האזהרה.
)» עמוד .(691
¿ בדוק את מערכת קירור מנוע במוסך מוסמך ,אם צריך
להוסיף נוזל קירור רב מהרגיל.

מחשב דרך ותצוגות

מאוורר המנוע פגום.
¿ אם טמפרטורת נוזל הקירור היא פחות מ ,120 °Cאתה יכול
להמשיך לנהוג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.
¿ הימנע מעומסים כבדים על המנוע כאשר אתה עושה זאת,
לדוגמה עקב נהיגה בדרכים הרריות ותנועת עצירהנסיעה.

Coolant Stop vehicle
Switch engine off

)נוזל קירור .עצור את הרכב
ודומם את המנוע(

17/06/14, 8:01 PM

נוזל הקירור חם מדי.
גם צליל אזהרה נשמע.

אזהרה
אל תנהג כאשר המנוע התחמם בחימום יתר .מצב כזה עלול
לגרום לנוזלים מסוימים שדלפו מהמנוע להתלקח ולבעור.
בנוסף ,קיטור מתוך תא המנוע עלול לגרום כוויות חמורות,
העלולות לקרות ,אפילו רק מפתיחת מכסה תא המנוע.
קיים סיכון של פציעה.
¿ עצור את הרכב מיד ,תוך הקדשת תשומת לב לתנאי הדרך
והתנועה ודומם את המנוע.
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה

337

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ המתן במרחק בטחון מהרכב ,עד שהמנוע יתקרר.
¿ וודא שאספקת האוויר למצנן לא נחסמה ,לדוגמה על ידי
לכלוך או שלג.
¿ אל תתניע את המנוע שוב עד שההודעה בתצוגה תיעלם,
וטמפרטורת נוזל הקירור תהיה מתחת ל .120 °Cאחרת
עלול להיגרם נזק למנוע.
¿ הקדש תשומת לב לתצוגת טמפרטורת נוזל הקירור.
¿ אם הטמפרטורה עולה שוב ,פנה למוסך מוסמך מיד.
קריאת המד יכולה לעלות עד  120 °Cבתנאי נהיגה רגילים ,אם
נוזל הקירור מולא באופן נכון.

See Owner’s
Manual

)הוסף נוזל קירור.
ראה ספר נהג(

מפתח עניינים

המצבר אינו נטען .נשמע גם צליל אזהרה.
הסיבות האפשריות הן:
 £אלטרנטור פגום.
 £תקלה בזרם החשמל )מערכת היברידית(
 £רצועה המנוע  Vקרועה.
 £תקלה באלקטרוניקת הרכב.
¿ עצור את הרכב בצד הדרך בביטחה והפסק את פעולת
המנוע ,תוך הקדשת תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ פתח את מכסה המנוע.
¿ בדוק האם רצועת המנוע  Vקרועה.

אם רצועת המנוע  Vתקינה:
¿ פנה למוסך מוסמך.

Check eng. oil lev.
when next refuelling

)בדוק שמן מנוע
בתדלוק הבא(

מפלס שמן מנוע ירד למפלס מינימלי.
גם צליל אזהרה נשמע.
¿ בדוק את מפלס שמן מנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר
)» עמוד .(690
¿ במידת הצורך ,הוסף שמן מנוע )» עמוד .(690
¿ דאג לבדוק אם קיימת דליפה מהמנוע ,אם מפלס שמן מנוע
זקוק להוספה יותר מהרגיל.
מידע על שמני מנוע מאושרים ניתן לקבל בכל מרכז שירות
מורשה מרצדס של כלמוביל בע“מ או באינטרנט בכתובת:

מחשב דרך ותצוגות

אם רצועת המנוע קרועה:
אל תמשיך לנהוג .אחרת המנוע עלול להתחמם חימום יתר.
¿ פנה למוסך מוסמך.

http://bevo.mercedes-benz.com

17/06/14, 8:01 PM

337

S-321-368

338

הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה

עניינים לפי אב

Add 1 litre engine oil
when next refuelling

)הוסף  1ליטר שמן מנוע
בתדלוק הבא(

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
מפלס שמן מנוע ירד למפלס קריטי.
גם צליל אזהרה נשמע.
¿ בדוק את מפלס שמן מנוע בתדלוק הבא לכל המאוחר
)» עמוד .(690
¿ במידת הצורך ,הוסף שמן מנוע )» עמוד .(690
¿ דאג לבדוק אם קיימת דליפה מהמנוע ,אם מפלס שמן מנוע
זקוק להוספה יותר מהרגיל.
מידע על שמני מנוע מאושרים ניתן לקבל בכל מרכז שירות
מורשה מרצדס של כלמוביל בע“מ או באינטרנט
http://bevo.mercedes-benz.com

Engine oil level Stop
vehicle
Switch engine off
)מפלס שמן מנוע .עצור את
הרכב ודומם את המנוע(

Reserve fuel level

)נא לתדלק(

מפלס שמן מנוע נמוך מדי .קיים סיכון לנזק למנוע.
¿ עצור מיד ,שים לב לתנאי התנועה והכביש ודומם את המנוע.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
בדוק את מפלס שמן מנוע )» עמוד .(690
¿ במידת הצורך ,הוסף שמן מנוע )» עמוד .(690

מחשב דרך ותצוגות

מפלס הדלק ירד לטווח העתודה.
הפעלה של חימום העזר מופסקת אם מפלס הדלק יורד לטווח
עתודה.
¿ תדלק בתחנת הדלק הקרובה ללא דיחוי.
במיכל הדלק יש מעט מאד דלק.
לא ניתן לתפעל את חימום העזר.
¿ תדלק את הרכב בתחנה הקרובה ביותר.

)החלף את מסנן האוויר(

כלי רכב עם מנוע דיזל :מסנן האוויר של המנוע מלוכלך וחובה
להחליפו.
¿ פנה למוסך מוסמך.

)נקה את מסנן הדלק(

כלי רכב עם מנוע דיזל :יש מים במסנן הדלק ,חובה לנקז את
המים
¿ פנה למוסך מוסמך.

Replace air cleaner

Clean the fuel filter

Refill AdBlue
See owner‘s manual
)מלא  AdBlueראה ספר נהג(

19/06/14, 7:05 PM

מפלס ® AdBlueירד מתחת לטווח העתודה .מושמע גם צליל
אזהרה.
®
¿ דאג למילוי  AdBlueבהקדם האפשרי )» עמוד .(215
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה
Refill AdBlue No start
in.. km
)מלא  AdBlueהתנעה לא
תתאפשר בעוד ..ק“מ(
Refill AdBlue
Eng. Start not possible
)מלא  AdBlueהתנעת מנוע
אינה אפשרית(
Check AdBlue
See owner‘s manual

)בדוק  AdBlueראה ספר נהג(
Eng. start not possible

)לא ניתן להתניע את המנוע(

339

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
מפלס  AdBlueמספיק רק לטווח המצוין .מושמע גם צליל
אזהרה.
¿ דאג למילוי  AdBlueבהקדם האפשרי )» עמוד .(215

מפתח עניינים

מיכל  AdBlueריק .מושמע גם צליל אזהרה .לא ניתן יותר
להתניע את המנוע.
¿ מלא לפחות  3ליטר של תוסף  ») AdBlueעמוד .(215
מערכת  AdBlueאינה תקינה .מושמע גם צליל אזהרה.
¿ פנה למוסך מוסמך.
מערכת  AdBlueאינה תקינה .מושמע גם צליל אזהרה .לא
ניתן יותר להתניע את המנוע.
¿ פנה למוסך מוסמך.

מערכת היברידית
הודעות בתצוגה

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
המערכת ההיברידית אינה תקינה.

) Malfunctionתקלה(

¿ פנה למוסך מוסמך.
שתפקוד Eco start/stop

מערכת ההנעה אינה מתפקדת .יתכן
אינו פועל ,ויתכן שהרכב מאיץ במהירות איטית מהרגיל.

מערכות נהיגה
הודעות בתצוגה

Attention Assist
!Take a brake
)סייען שמירת עירנות נהג
עשה הפסקה(

Attention Assist
inoperative
)הסייען אינו פעיל(

17/06/14, 8:01 PM

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
בהתבסס על קריטריונים ספציפיים ,סייען שמירת עירנות נהג
החליט כי הנהג עייף או מרגיש פחות עירני .גם צליל אזהרה
נשמע.

מחשב דרך ותצוגות

) Malfunctionתקלה(

¿ פנה למוסך מוסמך.

¿ במידת הצורך בצע הפסקה בנהיגה.
במהלך נסיעות ארוכות בצע הפסקות סדירות בזמן ,כך
שתנוח במידה מספקת.
סייען שמירת עירנות נהג כשל.
¿ פנה למוסך מוסמך.
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
רכבך מכוונן למפלס הגובה שבחרת.

Vehicle rising

עניינים לפי אב

)רכב מתרומם(
מפלס גובה הרכב נמוך מדי כאשר הרכב נייח .יישמע גם צליל
אזהרה.
 ¿ Vehicle rising Please waitאל תתחיל בנסיעה
)רכב מתרומם נא המתן(
גובה הרכב הוגדר כאשר הודעת התצוגה תיעלם.

Stop vehicle Vehicle
too low

)עצור את הרכב .הרכב
נמוך מדי(

Malfunction

)תקלה(

מחשב דרך ותצוגות

ABC Mulfunction
Stop vehicle
תקלת ABC
עצור את הרכב

התחלת לנסוע בעת שמפלס גובה הרכב עדיין נמוך מדי.
איירמטיק מכוונן את הרכב למפלס הגובה שנבחר לאחר זמן קצר.
¿ עצור בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת
לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
¿ המתן עד שהודעת התצוגה תיעלם ,לפני שתתחיל בנסיעה.
תקלה באיירמטיק .יישמע צליל אזהרה.
¿ אל תיסע במהירות מעל  80קמ“ש.
¿ פנה למוסך מוסמך.
מפלס ה) Active Body Control (ABCברכב נמוך מידי.
¿ עצור בצד הכביש באופן בטוח בהקדם האפשרי ,תוך תשומת
לב למצב הכביש והתנועה.
לאחר מספר שניות מפלס הרכב מותאם וההודעה המוצגת
נעלמת.
יש נזילת שמן ברכב.
ההודעה מוצגת באופן קבוע.
¿ עצור בצד הכביש באופן בטוח בהקדם האפשרי ,תוך תשומת
לב למצב הכביש והתנועה .אל תמשיך לנהוג בשום אופן.
¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.

17/06/14, 8:01 PM
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הודעות בתצוגה

341

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

ההודעה מוצגת באופן קבוע.
) Active Body Control (ABCאינו מתפקד.
¿ אל תנהג במהירות מעל  80קמ“ש.
¿ סובב את ההגה בתנועות קטנות .כאשר תנועות ההגה
גדולות מידי ,הכנף הקדמית או הצמיג עלולים להינזק.
¿ הקשב האם נשמעים קולות חריקה.
¿ בקר במוסך מוסמך.
ABC
vehicle rising
Please wait briefly
) ABCמתרומם
אנא המתן מעט(
ABC Malfunction
)תקלת (ABC

מפתח עניינים

כאשר הרכב עומד ,גובהו נמוך מידי .ובנוסף מושמע גם אות
אזהרה.
¿ אל תיסע.
גובה הרכב מוגדר/מותאם כאשר ההודעה נעלמת.
פונקציית ) Active Body Control (ABCמוגבלת .ייתכן שהדבר
משפיע על מאפייני הטיפול ברכב.
¿ אל תנהג במהירות מעל  80קמ“ש.
¿ בקר במוסך מוסמך.

 Active lane Keeping Assistמערכת סיוע לשמירה על נתיב פעילה מנוטרלת ואינו פעילה
 Currently Unavailable Seeבאופן זמני.
Owner‘s Manual
סיבות אפשריות:
)מערכת סיוע לשמירה על נתיב
השמשה הקדמית באזור שדה הראות של המצלמה מלוכלכת.
פעילה אינה זמינה כעת,
החיישנים על סורג המצנן ו/או על הפגושים מלוכלכים.
הראות מופרעת עקב גשם עז ,שלג או ערפל.
ראה ספר נהג(
אין סימוני נתיב לאורך פרק זמן ארוך.
סימוני הנתיב דהו ,כהים או מכוסים ,לדוגמה בלכלוך או שלג.
מיד לאחר שהסיבות המפורטות לעיל אינן קיימות ,ההודעה
תיעלם מהתצוגה.
מערכת סיוע לשמירה על נתיב פעילה ,זמינה שוב.
אם ההודעה בתצוגה אינה נעלמת:
¿ סע לשולי הדרך עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי,
תוך מתן תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
£
£

£
£

מחשב דרך ותצוגות

£

¿ נקה את השמשה הקדמית.
¿ נקה :את החיישנים במקומות הבאים:
 £בסורג של המצנן
 £בפגוש הקדמי
 £בפגוש האחורי

17/06/14, 8:01 PM
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הודעות בתצוגה
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה
Active Lane Keeping
Assist Inoperative

סייען שמירה על הנתיב כשל.
¿ פנה למוסך מוסמך.

)סייען שמירת נתיב פעיל
אינו פעיל(

עניינים לפי אב

Active Blind Spot
Assist currently
unavailable See
Owner‘s Manual

)מערכת סיוע למניעת
פגיעה בנקודות המתות
פעילה אינה זמינה כעת,
ראה ספר נהג(

מערכת סיוע למניעת פגיעה בנקודות המתות פעילה אינה זמינה
באופן זמני .סיבות אפשריות:
החיישנים מלוכלכים.
התפקוד פגום עקב גשם עז או שלג.
מערכת חיישן רדאר נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורת הפעולה.
מערכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני ,לדוגמה עקב
קרינה אלקטרומגנטית המוקרנת מתחנת טלוויזיה או רדיו ,או
מקורות אחרים של קרינה אלקטרומגנטית.
גם נוריות החיווי הצהובות
נדלקת במראות החיצוניות.
אם המערכת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא ,ההודעה
תיעלם מהתצוגה.
£
£
£
£

מערכת סיוע למניעת פגיעה בנקודות המתות פעילה זמינה שוב.

מחשב דרך ותצוגות

אם ההודעה אינה נעלמת מהתצוגה:
¿ סע לשולי הדרך ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי ,תוך
מתן תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
¿ נקה את החיישנים )» עמוד (698
¿ התנע מחדש את המנוע.
מערכת סיוע למניעת פגיעה בנקודות המתות מופסקת בעת
גרירת גרור.
חיברת את חיבורי החשמל בין הגרור לרכבך.
¿ לחץ על

בגלגל ההגה לאישור ההודעה.

Active Blind Spot
Assist inoperative
¿ פנה למוסך מוסמך.
)סיוע למניעת פגיעה בנקודות
המתות פעיל אינו פעיל(

קיימת תקלה בסייען למניעת פגיעה בנקודות המתות פעילה.

Park Assist cancelled

)סייען חניה מבוטל(

דלת הנהג פתוחה.
¿ חזור על תהליך החניה עם חגורת בטיחות מהודקת.
נגעת במקרה בגלגל ההגה הרב תפקודי בעת התערבות היגוי
פעילה.

17/06/14, 8:01 PM
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סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

¿ בעת שהתערבות היגוי פעילה ,הקפד לא לגעת בגלגל ההגה
הרב תפקודי.

מפתח עניינים

הרכב החל להחליק ו  ESPמתערב.
¿ השתמש בסייען חניה פעיל שוב מאוחר יותר )» עמוד
.(250
Park Assist inoperative

)סייען חניה אינו פעיל(

פרקטרוניק כשל או יש תקלה.
¿ עקוב אחר הערות אזהרה בסעיף ”בעיות עם פרקטרוניק“
)» עמוד .(250
אם ההודעה מוסיפה להיות מוצגת בתצוגה.
¿ פנה למוסך מוסמך.
סייען חניה פעיל לא זמין או כשל.
¿ דומם את המנוע והתנע אותו מחדש.
אם סייען חניה פעיל מוסיף לא להיות זמין )הסמל
מוצג בתצוגה הרב תכליתית(:

לא יהיה

¿ פנה למוסך מוסמך.
Night View Assist
currently unavailble

£
£
£

Night View Assist
inoperative

)סייען ראיית הלילה לא
פעיל(

17/06/14, 8:01 PM

קיימת תקלה בסייען ראיית לילה פלוס
¿ בקר במוסך מוסמך.

343

מחשב דרך ותצוגות

)סייען ראיית הלילה אינו
זמין כעת(

סייען ראיית לילה פלוס ) (Night View Assist Plusמנוטרל ,ואינו
ניתן לתפעול באופן זמני.
סיבות אפשריות:
¿ השמשה הקדמית מלוכלכת בתחום שדה הראייה של
המצלמה.
המצלמה בסורג המצנן מלוכלכת.
הראות לקויה בשל גשם כבד ,שלג או ערפל.
הטמפרטורה בחוץ גבוהה מידי.
¿ נקה את השמשה הקדמית.
¿ נקה את המצלמה שבסורג המצנן.
אם המערכת כבתה כתוצאה מטמפרטורה קיצונית בחוץ ,היא
תידלק בחזרה באופן אוטומטי כאשר מזג האוויר יתקרר.
כאשר המערכת תגלה שהמצלמה כשירה לתפעול מלא,
ההודעה המוצגת תיעלם.
סייען ראיית הלילה פלוס שוב פעיל.
).(Night View Assist Plus

S-321-368
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הודעות בתצוגה

סייען ראיית לילה פלוס ) (Night View Assist Plusמנוטרל ואינו
ניתן לתפעול באופן זמני.
סיבות אפשריות:
השמשה הקדמית מלוכלכת בתחום שדה הראייה של
המצלמה.
המצלמה בסורג המצנן מלוכלכת.
הראות לקויה בשל גשם כבד ,שלג או ערפל.
הטמפרטורה בחוץ גבוהה מידי.
¿ נקה את השמשה הקדמית.
¿ נקה את המצלמה בסורג המצנן.
אם המערכת כבתה כתוצאה מטמפרטורה קיצונית בחוץ ,היא
תידלק בחזרה באופן אוטומטי כאשר מזג האוויר יתקרר.
כאשר המערכת תגלה שהמצלמה כשירה לתפעול מלא,
ההודעה המוצגת תיעלם.
סייען ראיית הלילה פלוס שוב פעיל.
קיימת תקלה בסייען ראיית לילה פלוס ).(Night View Assist Plus
¿ בקר במוסך מוסמך.

עניינים לפי אב

£

£
£
£

סייען מגבלת מהירות ) (Traffic Sign Assistמנוטרל ואינו ניתן
Traffic Sign Assist
לתפעול באופן זמני .סיבות אפשריות:
currently Unavailable See
השמשה הקדמית מלוכלכת בתחום שדה הראייה של
Owner‘s Manual
המצלמה.
)סייען מגבלת מהירות אינו זמין
הראות לקויה בשל גשם כבד ,שלג או ערפל.
כרגע ראה ספר נהג(
¿ נקה את השמשה הקדמית.
כאשר המערכת תגלה שהמצלמה כשירה לתפעול מלא,
ההודעה המוצגת תיעלם.
סייען מגבלת המהירות שוב פעיל.
£

מחשב דרך ותצוגות

£

Traffic Sign Assist
inoperative
)סייען מגבלת מהירות אינו פועל(

) Offמופסק(
DISTRONIC PLUS off

)דיסטרוניק פלוס מופסק(

17/06/14, 8:01 PM

קיימת תקלה בסייען מגבלת המהירות.
¿ בקר במוסך מוסמך.
תפקוד  HOLDמנוטרל .הרכב מחליק.
נשמע צליל אזהרה.
¿ הפעל מחדש את תפקוד  HOLDמאוחר יותר )» עמוד .(242
הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס )» עמוד .(231
אם היא לא הופסקה על ידי הנהג ,יישמע גם צליל אזהרה.
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הודעות בתצוגה
DISTRONIC PLUS
available again

)דיסטרוניק פלוס זמין שוב(
DISTRONIC PLUS
currently unavailable.
See Owner’s Manual

)דיסטרוניק פלוס אינו זמין
כעת .ראה ספר נהג(

345

דיסטרוניק פלוס פעיל שוב לאחר שהוא לא היה זמין באופן
זמני .אתה יכול כעת להפעיל מחדש את דיסטרוניק פלוס )»
עמוד .(231

מפתח עניינים

הופסקה פעולת דיסטרוניק פלוס והוא אינו פעיל באופן זמני,
סיבות אפשריות:
 £התפקוד נפגע או הופרע עקב גשם כבד או שלג.
 £החיישנים בפגושים בסורג המצנן ובפגושים מלוכלכים.
 £מערכת חיישן רדאר אינה פעילה באופן זמני ,לדוגמה עקב
קרינה אלקטרומגנטית הנפלטת מתחנת טלוויזיה או
תחנת רדיו סמוכה ,או מקורות קרינה אלקטרומגנטית
אחרים.
 £המערכת נמצאת מחוץ לטווח טמפרטורת העבודה.
 £מתח החשמל ברכב נמוך מדי.
גם צליל אזהרה נשמע.
אם המערכת מגלה כי החיישנים פעילים באופן מלא ,ההודעה
נעלמת מהתצוגה.
דיסטרוניק פעיל שוב.
אם הודעת התצוגה מוסיפה להיות מוצגת:
¿ סע לשולי הדרך ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי,
תוך מתן תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ נקה את החיישנים בסורג המצנן ובפגושים )» עמוד .(698
¿ התנע מחדש את המנוע.

DISTRONIC PLUS
inoperative.

)דיסטרוניק פלוס אינו פעיל(

דיסטרוניק פלוס כשל.
ייתכן שגם המערכות הבאות לא תיפעלנה:
£

BAS PLUS

£

PRE-SAFE

סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס
גם צליל אזהרה נשמע.
¿ פנה למוסך מוסמך.

£

DISTRONIC PLUS
inactive

)דיסטרוניק פלוס לא פעיל(

17/06/14, 8:01 PM

מחשב דרך ותצוגות

¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218

לחצת על דוושת ההאצה .דיסטרוניק פלוס אינו מבקר יותר את
מהירות הרכב.
¿ הסר את רגלך מדוושת ההאצה.
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הודעות בתצוגה

 DISTRONIC PLUS...km/hאחד מתנאי הפעלה עבור דיסטרוניק פלוס לא התקיים.
)דיסטרוניק פלוס קמ“ש( ¿ בדוק את תנאי ההפעלה עבור דיסטרוניק פלוס
)» עמוד .(231

עניינים לפי אב

DISTRONIC PLUS and
SPEEDTRONIC
inoperative
DTR+: steering assist.
currently unavailable See
Owner‘s manual

)דיסטרוניק פלוס :סייען היגוי
אינו פעיל כרגע ראה ספר
נהג(

מחשב דרך ותצוגות

DTR+: steering assist.
inoperative

)דיסטרוניק פלוס :סייען
היגוי אינו פעיל(
Cruise control and
SPEEDTRONIC
inoperative

)בקרת שיוט וספידטרוניק
לא פעילים(
SPEEDTRONIC
Limit ---km/h

דיסטרוניק פלוס וספידטרוניק כשלו.
גם צליל אזהרה נשמע.
¿ פנה למוסך מוסמך.
סייען היגוי של דיסטרוניק פלוס אינו פעיל זמנית .סיבות אפשריות:
לכלוך על השמשה הקדמית בשדה הראייה של המצלמה.
ראות לקויה בשל תנאי מזג אוויר כגון :שלג ,גשם או ערפל.
אין סימוני נתיב במשך זמן ארוך.
סימוני הנתיב מטושטשים ,כהים או מכוסים ,לדוגמה בלכלוך
או בשלג.
ההודעה בתצוגה תיעלם ,לאחר שהסיבות הנ“ל לא תהיינה
קיימות יותר.
סייעון היגוי דיסטרוניק פלוס פעיל שוב.
אם ההודעה לא נעלמת:
¿ עצור בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת
לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
¿ נקה את השמשה הקדמית.
£
£
£
£

תקלה בסייען היגוי דיסטרוניק פלוס.
עם זאת ,תפקודי דיסטרוניק פלוס עדיין זמינים.
יישמע גם צליל אזהרה.
¿ פנה למוסך מוסמך.
בקרת שיוט וספידטרוניק כשלו.
גם צליל אזהרה נשמע.
¿ פנה למוסך מוסמך.

בעת לחיצה על דוושת ההאצה מעבר לנקודת הלחץ )קיקדאון(,
לא ניתן להפעיל את ספידטרוניק.

)מגבלת קמ“ש(

17/06/14, 8:01 PM

346

S-321-368

הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה
Cruise control ---km/h

)בקרת שיוט קמ“ש(

347

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
אחד התנאים להפעלת בקרת שיוט לא התקיים.
לדוגמה ,ניסית לשמור מהירות מתחת ל  30קמ“ש.
¿ אם התנאים מאפשרים ,נהג מהר יותר מ  30קמ“ש
ושמור את המהירות.

מפתח עניינים

¿ בדוק את תנאי ההפעלה של בקרת השיוט )» עמוד .(225
120 km/h! Maximum
speed exceeded

) 120קמ“ש! חריגה מעל
המהירות המרבית(

רק בארצות מסוימות :בוצעה חריגה מעל המהירות המרבית.
בנוסף לכך ,התצוגה הרב תכליתית מציגה  120קמ“ש.
¿ נהג לאט יותר.

מחשב דרך ותצוגות
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צמיגים
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה
Tyre pressure
Check tyres

עניינים לפי אב

)בדוק לחץ אוויר בצמיגים(

מערכת אזהרת איבוד לחץ אוויר בצמיגים ,זיהתה איבוד לחץ
אוויר משמעותי.
גם צליל אזהרה נשמע.

אזהרה
צמיגים שאינם מנופחים דיים או מנופחים יתר על המידה,
מציבים את הסיכונים הבאים:
הם עלולים להתפוצץ במיוחד אם העומס של הרכב ומהירותו
עולים.
הם עלולים להתבלות במידה חריגה ו/או במידה לא שווה,
מצב שיפגום במידה רבה באחיזת הדרך שלהם.
מאפייני הנהיגה ,ההיגוי והבלימה ,עלולים להיפגם במידה
רבה.
£

£

£

מחשב דרך ותצוגות

קיימת סכנת תאונה.
¿ עצור את הרכב ללא תמרוני היגוי או בלימה פתאומיים,
תוך הקדשת תשומת לב לתנועה.
¿ אבטח את רכבך ,הפעל את בלם החניה )» עמוד .(218
¿ בדוק את הצמיגים ,ובמידת הצורך ,עקוב אחר ההנחיות
להחלפת צמיג נקור )» עמוד .(706
¿ בדוק את לחץ האוויר בצמיג ובמידת הצורך ,תקן ללחץ
האוויר הנכון.
¿ הפעל מחדש את מערכת אזהרת איבוד לחץ אוויר בצמיגים,
לאחר תיקון לחץ האוויר בצמיג )» עמוד .(734
Check tyres pressure
then restart Run Flat
indicator
)בדוק לחץ אוויר בצמיגים.
לאחר מכן הפעל את מחוון
נהיגה ללא אוויר(
Run Flat indicator
inoperative
)מחוון נהיגה ללא אוויר אינו
פעיל(
Rectify tyre pressure

)תקן לחצי אוויר(

17/06/14, 8:01 PM

מערכת אזהרת איבוד לחץ אוויר בצמיגים ייצרה הודעה בתצוגה
ופעולתה לא חודשה מאז.
¿ קבע לחץ אוויר נכון בכל ארבעת הצמיגים.
¿ הפעל מחדש את מערכת אזהרת איבוד לחץ אוויר בצמיגים
)» עמוד .(734
תקלה במערכת אזהרת איבוד לחץ אוויר בצמיגים.
¿ פנה למוסך מוסמך.
לחץ האוויר בצמיגים נמוך באחד הצמיגים לפחות נמוך מדי או
שההפרשים בין לחצי האוויר בצמיגים גדולים מדי.
¿ בדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקדם )» עמוד .(731
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הודעות בתצוגה

¿ במידת הצורך ,תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
¿ הפעל שוב את מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים
)» עמוד .(733
Check tyres

)בדוק צמיגים(

מפתח עניינים

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן משמעותי .מיקום
הגלגל מופיע בתצוגה הרבתכליתית.
נשמע צליל אזהרה.

אזהרה
אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך מדי ,קיימות הסכנות הבאות:
הצמיגים עלולים להתפוצץ ,בפרט אם העומס על הרכב
ומהירותו עולים.
שחיקת יתר או שחיקה לא שווה של הצמיגים ,העלולות לפגוע
באחיזת הכביש באופן משמעותי.
מאפייני הנהיגה ,היגוי ובלימה עלולים להיפגע באופן חמור.
קיימת סכנת תאונה.
¿ עצור את הרכב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.
שים לב לתנאי התנועה תוך כדי העצירה.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ בדוק את הצמיגים ,ובמידת הצורך ,עקוב אחר ההנחיות
להחלפת צמיג נקור )» עמוד .(706
¿ בדוק את לחץ האוויר בצמיגים )» עמוד .(731
¿ במידת הצורך תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
£

£

£

)זהירות צמיג פגום(

אזהרה
אם אתה נוהג ברכב עם צמיג נקור ,קיימות הסכנות הבאות:
צמיג נקור פוגע ביכולת היגוי ובלימה.
אתה עשוי לאבד שליטה ברכב.
נהיגה מתמשכת עם צמיג נקור תגרום להתחממות יתר
ועלולה להוביל לשריפה.
קיימת סכנת תאונה.
¿ עצור את הרכב ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.
שים לב לתנאי התנועה תוך כדי העצירה.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218

£

מחשב דרך ותצוגות

Warning tyre defect

לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד בפתאומיות .מיקום הגלגל
מופיע בתצוגה הרבתכליתית.

£
£
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ בדוק את כל הצמיגים ובמקרה הצורך תקן צמיג נקור
)» עמוד .(706

עניינים לפי אב

Tyre press monitor
currently unavailable

)מערכת בקרת לחץ
האוויר אינה זמינה(

בגלל הפרעות ממקור גלי רדיו ,לא ניתן לקלוט שום אות מחיישני
הגלגלים .קיימת תקלה זמנית במערכת בקרת לחץ האוויר
בצמיגים.
¿ המשך לנהוג.
מערכת הבקרה מתחילה לפעול שוב באופן אוטומטי ברגע
שנעלמת סיבת ההפרעה.

)Wheel sensor(s
missing

)חסר/ים חיישן/י גלגל(
Tyre press. monitor
inoperative No wheel
sensors
)מערכת בקרת לחץ אוויר אינה
פעילה ,אין חיישן גלגלים(
Tyre pressure monitor
inoperative
)מערכת לבקרת לחץ אוויר
בצמיגים אינה פעילה(

לא מתקבל אות מחיישן לחץ אוויר של גלגל אחד או של כמה גלגלים.
לחץ האוויר בצמיג הפגום אינו מוצג בתצוגה הרב תכליתית.
¿ דאג להחליף את החיישן הפגום במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.
הגלגלים שהותקנו אינם כוללים חיישן מתאים של לחץ אוויר בצמיגים.
הופסקה פעולתה של המערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים.
¿ התקן גלגלים הכוללים את חיישני לחץ האוויר המתאימים.
מערכת הבקרה מופעלת אוטומטית לאחר נהיגה של כמה דקות.
תקלה במערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים.
¿ פנה למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

מחשב דרך ותצוגות

רכב
הודעות בתצוגה
To srart engine, shift to
either P or N

)להתנעת המנוע ,העבר
הילוך למצב  Nאו (P
Auxiliary battery malfunction

)תקלה במצבר עזר(
Apply brake to deselect Park
(P) position

)הפעל את דוושת הבלמים
להוצאה ממצב )((P

17/06/14, 8:01 PM

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
ניסית להתניע את המנוע כאשר תיבת ההילוכים במצב  Rאו .D
¿ העבר את תיבת ההילוכים למצב  Pאו .N
מצבר עזר עבור תיבת הילוכים אינו נטען עוד.
¿ פנה למוסך מוסמך.
ניסית להעביר את בורר ההילוכים למצבים  D, Rאו  ,Nמבלי
ללחוץ על דוושת הבלמים.
¿ לחץ על דוושת הבלמים.
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה
Risk of vehicle rolling
Transmission not in P

)סכנת הדרדרות הרכב תיבת
ההילוכים לא נמצאת
במצב )((P
Without changing gear
consult workshop

)אין אפשרות להעביר הילוך
פנה למוסך מוסמך(

351

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
דלת הנהג פתוחה ותיבת ההילוכים נמצאת במצב  R, Nאו .D
גם צליל אזהרה נשמע.

מפתח עניינים

¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
אינך יכול לשנות את מצב תיבת ההילוכים עקב תקלה.
גם צליל אזהרה נשמע.
אם תיבת הילוכים במצב .D
¿ נהג למוסך מוסמך והימנע מהוצאה ממצב .D
אם תיבת ההילוכים משולבת למצב  N, Rאו :P
¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.

 Only select Park (P) whenהרכב נע.
vehicle is stationary
¿ עצור בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת
לב לתנאי הדרך והתנועה.
)בחר במצב ) (Pרק כאשר
הרכב נייח(
¿ העבר את תיבת ההילוכים למצב .P
דלת תא המטען פתוחה.
¿ סגור את דלת תא המטען.

אזהרה
מכסה תא מנוע פתוח עלול לחסום את הראות שלך כאשר
הרכב נמצא בתנועה.
קיימת סכנת תאונה.
¿ עצור בשולי הדרך ,הפסק את פעולת המנוע באופן בטוח
בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת לב למצב הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ סגור את מכסה תא המנוע.

מחשב דרך ותצוגות

מכסה תא המנוע פתוח .נשמע גם צליל אזהרה.

 Active bonnet malfunctionמכסה תא המנוע פעיל )המגן על הולכי רגל( אינו פעיל בשל
See Owner‘s Manual
תקלה או כי הוא הופעל כבר.
)תקלה במכסה המנוע
פעיל .ראה ספר נהג(

17/06/14, 8:01 PM

¿ פנה למוסך מוסמך.
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
לפחות דלת אחת פתוחה .נשמע גם צליל אזהרה.
¿ סגור את כל הדלתות.

עניינים לפי אב
Check trailer hitch
lock

)בדוק את נועל התקן
גרירת גרור(

התקן גרירת גרור אינו משולב באופן נכון.
גם צליל אזהרה נשמע.
¿ סע לשולי הדרך עצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי,
תוך הקדשת תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ הפעל את בלם החניה
¿ הנח לתפוח הגרירה של התקן גרירת גרור להשתלב במצב
הקצה )» עמוד .(295
מושב הנוסע הקדמי ניצב באותו קו עם מושב הנהג ,ומשענת
הראש מקופלת כלפי מטה.

In order to see the exterior
mirror, adjust the front
pass. Seat or remove
אזהרה
head restraint.
)כדי לראות את המראה
כאשר מושב הנוסע הקדמי ניצב באותו קו עם מושב הנהג,
האחורית ,כוונן את מושב הנוסע ומשענת הראש מקופלת כלפי מטה ,יתכן ששדה הראיה אל
הקדמי ,או הסר את משענת מראת הצד החיצונית חסום.
הראש(.

מחשב דרך ותצוגות

קיימת סכנה לתאונה.
¿ הסר את משענת הראש של מושב הנוסע הקדמי )» עמוד
.(135
או
¿ הזז את מושב הנוסע הקדמי אל מיקומו הרגיל )» עמוד .(131

Front passenger seat
cannot be used. Visit
workshop.
)לא ניתן להשתמש במושב
הנוסע הקדמי .בקר במוסך(.

Function available again
after engine start.
)הפונקציה חוזרת לפעולה,
לאחר התנעת המנוע(.

17/06/14, 8:01 PM

משענות הראש של מושב הנוסע הקדמי מקופלת וקיימת תקלה.
לא ניתן להרים את משענת הראש.

אזהרה
כאשר משענות הראש אינן מכוונות היטב ,הן אינן יכולות לספק
את ההגנה שהן אמורות לספק.
הסיכון לפגיעות באזור הראש והצוואר ,למשל במהלך תאונה או
בלימה ,גובר.
¿ אל תשתמש במושב הנוסע הקדמי.
¿ בקר במוסך מוסמך.
ניסית להדליק את חימום העזר ,או להפעיל זמן עזיבה בעזרת
 COMAND Onlineלאחר שהפעלת פעמיים את חימום העזר.
¿ הנח למנוע לפעול במשך כעשר שניות.
חימום העזר פועל שוב.
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הודעות בתצוגה
הודעות בתצוגה

353

סיבות אפשריות/תוצאות ¿ פתרונות
המתח החשמלי ברכב נמוך מדי .חימום העזר כיבה את עצמו
או לא ניתן להפעילו )» עמוד .(186

inoperative Battery low

)לא פעיל .מתח
מצבר נמוך(

¿ סע למרחק ארוך יותר.

מפתח עניינים

המצבר נטען .חימום העזר יהיה פעיל שוב ברגע שיהיה ברכב
מתח גבוה מספיק.
קיימת כמות קטנה מאוד של דלק במיכל .לא ניתן להפעיל את
חימום העזר )» עמוד .(186

inoperative Refuel vehicle

¿ תדלק בתחנת הדלק הקרובה.

)לא פעיל .תדלק את הרכב(
קיימת תקלה זמנית בחימום העזר או שהוא פגום.
inoperative See
Owner‘s Man.

)לא פעיל ראה ספר נהג(

¿ כשהרכב נמצא על קרקע ישרה והמנוע שלו התקרר ,בצע
עד ארבעה ניסיונות להפעיל את חימום העזר .המתן כמה
דקות בין כל ניסיון )» עמוד .(186
¿ אם חימום העזר לא מופעל ,פנה למוסך מוסמך.
סיוע הגה הכוח כשל .אתה תצטרך ליותר כוח לבצע פעולות היגוי.
גם צליל אזהרה נשמע.

)תקלת הגה כוח ראה
ספר נהג(

Telephone No service

)טלפון אין קליטה(
ֱ

נדרש כוח רב לתמרוני היגוי.
קיימת סכנת תאונה.
¿ בדוק האם אתה מסוגל להפעיל את הכוח הנוסף הנדרש.
¿ אם אתה מסוגל לבצע פעולות היגוי בביטחה :נהג
בזהירות למוסך מוסמך.
¿ אם אינך מסוגל לבצע פעולות היגוי בביטחה :אל תוסיף
לנהוג .התקשר למוסך המוסמך הקרוב ביותר.
רכבך נמצא מחוץ לטווח שידור/קליטה של ספק הרשת שלך.

מחשב דרך ותצוגות

Power steering malfunction.See Owner’s
Manual

אזהרה

¿ המתן עד להופעת סמל מוכנות פעולה של הטלפון הנייד
שלך בתצוגה הרב תכליתית.
מפלס נוזל השטיפה במיכל ירד מתחת למינימום.

Top up washer fluid

¿ הוסף נוזל שטיפה )» עמוד .(692

)הוסף נוזל שטיפה(

17/06/14, 8:01 PM
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הודעות בתצוגה
מפתח
הודעות בתצוגה

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
הכנסת מפתח שגוי למתג ההצתה.

עניינים לפי אב

Key does not belong to
vehicle

¿ השתמש במפתח נכון.

)המפתח לא שייך לרכב(
יש להחליף את המפתח.
Replace key

¿ פנה למוסך מוסמך.

)החלף מפתח(
הסוללות של המפתח ריקות.
Change key batteries

)החלף סוללות במפתח(

Key not detected

)לא התגלה מפתח(
)הודעה לבנה בתצוגה(

מחשב דרך ותצוגות

Key not detected

)לא התגלה מפתח(
)הודעה אדומה בתצוגה(

¿ החלף סוללות )» עמוד .(102
המפתח אינו ניתן לגילוי כרגע.
¿ שנה את המיקום של המפתח ברכב.
אם המפתח עדיין לא ניתן לגילוי.
¿ הכנס את המפתח למתג ההצתה וסובב אותו למצב הרצוי.
המפתח אינו נמצא ברכב.
יישמע צליל אזהרה.
אם המנוע כבוי ,לא ניתן יותר לנעול את הרכב באמצעות נעילה
מרכזית או להתניע את המנוע.
¿ עצור בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת
לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
¿ אתר את המפתח.
¿ לחץ

17/06/14, 8:01 PM

בגלגל ההגה לאישור הודעת התצוגה.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים

355

סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

הודעות בתצוגה

מפתח לא התגלה בעת שהמנוע פועל בגלל הפרעה ממקור
חזק של גלי רדיו.
יישמע צליל אזהרה.
¿ עצור בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת
לב לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
¿ אם דרוש ,הפעל את הרכב באמצעות מפתח במתג
ההצתה.

Remove starting button,
then insert key

)הסר לחצן התנעה ולאחר
מכן הכנס מפתח(

מפתח עניינים

המפתח אינו ניתן לגילוי באופן רצוף.
תפקוד גילוי המפתח אינו פועל זמנית או פגום .יישמע צליל
אזהרה.
¿ הכנס מפתח למתג ההצתה וסובב אותו לכיוון הרצוי.
¿ פנה למוסך מוסמך.

נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
בטיחות

נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿

לארצות מסויימות בלבד :נורית אזהרת חגורת בטיחות האדומה נדלקת
למשך  6שניות לאחר התנעת המנוע.

נורית אזהרת חגורת בטיחות מזכירה לנהג ולנוסע הקדמי לחגור את חגורות
הבטיחות.

מחשב דרך ותצוגות

חגורת בטיחות

¿ חגור את חגורת הבטיחות שלך )» עמוד .(66
¿

לארצות מסויימות בלבד :לאחר התנעת המנוע ,נורית אזהרת חגורת
בטיחות האדומה נדלקת .בנוסף ,צליל אזהרה נשמע למשך  6שניות.
חגורת הבטיחות של הנהג לא נחגרה.

¿ חגור את חגורת הבטיחות שלך )» עמוד .(66
צליל האזהרה מופסק.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿

עניינים לפי אב

נורית אזהרת חגורות הבטיחות האדומה נדלקת מיד לאחר התנעת
המנוע ,מיד לאחר שדלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי נסגרת.
חגורת בטיחות של הנהג והנוסע הקדמי לא נחגרו.

¿ חגור את חגורת הבטיחות שלך )» עמוד .(66
צליל האזהרה מופסק.
ישנם חפצים על מושב הנוסע הקדמי.
¿ הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם במקום בטוח.
נורית האזהרה כבית.
¿

נורית אזהרת חגורת בטיחות האדומה מהבהבת וצליל אזהרה לסירוגין
נשמע.

חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי לא נחגרו ואתה נוהג מהר יותר מ
 25קמ“ש או שנהגת במשך זמן קצר מהר יותר מ  25קמ“ש.
¿ חגור את חגורת הבטיחות שלך )» עמוד .(66
נורית האזהרה כבית וצליל האזהרה לסירוגין מופסק.
ישנם חפצים על מושב הנוסע הקדמי ,ואתה נוהג מהר יותר מ  25קמ“ש או
שנהגת במשך זמן קצר מהר יותר מ  25קמ“ש.

מחשב דרך ותצוגות

¿ הסר את החפצים ממושב הנוסע הקדמי ואחסן אותם במקום בטוח.
נורית האזהרה כבית וצליל האזהרה לסירוגין מופסק.
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357

מערכות בטיחות
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿

מפתח עניינים

נורית אזהרת בלמים צהובה נדלקת בעת שהמנוע פועל.

אזהרה
קיימת תקלה במערכת הבלמים ,ומאפייני הבלימה עלולים להיות מושפעים באופן
שלילי.
קיימת סכנת תאונה.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית ,אם מופיעות.
¿ נהג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך
¿

נורית אזהרת בלמים אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל .גם צליל אזהרה
נשמע.

אזהרה

¿

ננורית אזהרת בלמים אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל .גם צליל אזהרה
נשמע.

אזהרה
אין מספיק נוזל בלמים במיכל נוזל הבלמים.
יעילות הבלימה עלול להיפגם.
קיימת סכנת תאונה.
¿ נהג לשולי הדרך ועצור את הרכב בביטחה בהקדם האפשרי ,תוך מתן
תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה .אל תוסיף לנהוג בשום נסיבות שהן.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ אל תוסיף נוזל בלמים .זה לא יתקן את התקלה.
¿ פנה מיד למוסך מוסמך.

מחשב דרך ותצוגות

קיימת תקלה במגבר הבלם ,ומאפייני הבלימה עלולים להיות מושפעים לרעה.
קיימת סכנת תאונה.
¿ עצור בצד במקום בטוח בהקדם האפשרי ,תוך מתן תשומת לב לתנאי הדרך
והתנועה .אל תוסיף לנהוג בשום נסיבות שהן.
¿ אבטח את הרכב מפני הדרדרות )» עמוד .(218
¿ התייעץ עם מוסך מוסמך.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.

¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿

עניינים לפי אב

נורית אזהרת  ABSהצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל

הופסקה פעולת ) ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים( ,עקב תקלה .מסיבה זו
לדוגמה ,מופסקים גם ) BASתגבור בלם( ,BAS PLUS ,סייען למניעת
התנגשות) ESP® ,בקרת ייצוב אלקטרוני(,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® ,
 ,PRE-SAFE® Brakeתפקוד ) HOLDהחזק( ,סייען זינוק בעליה ,ייצוב גרור ®,ESP
מערכת לסיוע שמירת היציבות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים ,למשל
מנוטרלים אף הם.

אזהרה
פעולת ) ATTENTION ASSISTסייען שמירת עירנות נהג( מופסקת.
מערכת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.
לכן הגלגלים עלולים להינעל לדוגמה ,אם תבלום בחוזקה.
מצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הרכב ופוגם במאפייני הבלימה ,מרחק
הבלימה עלול להתארך בבלימת חירום.
אם ® ESPמנוטרל או אינו פעיל ,הוא אינו יכול לייצב את הרכב.
מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
¿ נהג בזהירות.

מחשב דרך ותצוגות

¿ פנה למוסך מוסמך.
אם יחידת בקרת  ABSפגומה ,קיימת גם האפשרות ששאר המערכות כגון
מערכת ניווט ותיבת ההילוכים האוטומטית לא תהיינה זמינות.
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נוריות
אזהרה /
חיווי
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¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ נורית אזהרת  ABSהצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל

מפתח עניינים

נשמע גם צליל אוזהרה
 EBDלא זמין עקב תקלה ,לכן ) BASתגבור בלם( ,BAS PLUS ,סייען למניעת
התנגשות , PRE-SAFE® Brake ,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® ,EBD ,תפקוד
)HOLDהחזק( ,סייען זינוק בעליה ,בקרת ייצוב גרור ® ,ESPמערכת לסיוע
שמירת היציבות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים ,לדוגמה ,אינם
זמינים גם.
פעולת ) ATTENTION ASSISTסייען שמירת עירנות נהג( מופסקת.

אזהרה
מערכת הבלמים ממשיכה לפעול באופן רגיל ,אך ללא התפקודים הרשומים
לעיל .לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה.
מצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הרכב ופוגם במאפייני הבלימה .מרחק
הבלימה עלול להתארך בבלימת חירום.
אם ® ESPמנוטרל או אינו פעיל ,הוא אינו יכול לייצב את הרכב.
מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.

מחשב דרך ותצוגות

¿ נהג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ נורית אזהרת בלמים האדומה ,נורית אזהרה צהובה ® ESPונורית אזהרה
צהובה  ABSדולקות בעת שהמנוע פועל.

עניינים לפי אב

®ESP

לא זמינים עקב תקלה .לכן  ,BAS PLUS ,BASסייען למניעת
 ABSו
התנגשות ,PRE-SAFE® Brake ,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® ,EBD ,תפקוד
 ,HOLDסייען זינוק בעליה ,בקרת ייצוב גרור ® ,ESPמערכת לסיוע שמירת
היציבות בעת רוחות צד ופנסי הבלימה המותאמים ,לדוגמה ,אינם זמינים גם.
גם פעולת ) ATTENTION ASSISTסייען שמירת עירנות נהג( מופסקת.

אזהרה
מערכת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.
לכן הגלגלים עלולים להינעל אם תבלום בחוזקה לדוגמה.
מצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הרכב ופוגם במאפייני הבלימה .מרחק
הבלימה עלול להתארך בבלימת חירום.
אם ® ESPמנוטרל או אינו פעיל ,הוא אינו יכול לייצב את הרכב.
קיים סיכון מוגבר להחלקה ולסכנת תאונה.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
¿ המשך לנהוג בזהירות.

מחשב דרך ותצוגות

¿ פנה למוסך מוסמך.

נורית אזהרה צהובה מהבהבת

®ESP

בעת שהרכב נמצא בתנועה.

® ESPאו בקרת אחיזת דרך מתערבות עקב סכנת החלקה ,או לפחות גלגל אחד
החל להסתחרר.
הופסקה פעולת בקרת שיוט או דיסטרוניק פלוס.
¿ לחץ בעדינות על דוושת ההאצה ,רק במידת הצורך ,כאשר אתה מתחיל
בנסיעה.
¿ שחרר את דוושת ההאצה בעת שהרכב נמצא בתנועה.
¿ התאם את סגנון נהיגתך לתנאי הדרך והתנועה.
¿ אל תפסיק את פעולת ®.ESP
במקרים חריגים ») :עמוד  .(89עדיף לנתק את פעולת ®.ESP
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נוריות
אזהרה /
חיווי
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¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

¿

נורית אזהרת ® ESPהצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.

מפתח עניינים

®) ESPבקרת ייצוב אלקטרוני() BAS ,תגבור בלם( ,BAS PLUS ,סייען למניעת
התנגשות ,PRE-SAFE® brake ,PRE-SAFE® PLUS ,PRE-SAFE® ,תפקוד ,HOLD
פעולת סייען זינוק בעליה ® ESPלייצוב הגרור ,מערכת לסיוע שמירת היציבות
בעת רוחות צד ופנסי בלימה מותאמים ,אינם זמינים עקב תקלה.
פעולת ) ATTENTION ASSISTסייען שמירת עירנות נהג( מופסקת.

אזהרה
מערכת הבלמים מוסיפה לתפקד באופן רגיל ,אך ללא התפקודים הנזכרים לעיל.
מצב זה מגביל את יכולת ההיגוי של הרכב ופוגם במאפייני הבלימה .מרחק
הבלימה עלול להתארך בבלימת חירום.
אם ® ESPמנוטרל או אינו פעיל ,הוא אינו יכול לייצב את הרכב.
מצב זה מגביר את הסיכון להחלקה ולגרימת תאונה.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
¿ נהג בזהירות.
¿ פנה למוסך מוסמך.

הופסקה פעולת

®.ESP

אזהרה
אם ® ESPמנוטרל או אינו פעיל ,הוא אינו יכול לייצב את הרכב .קיימת סכנה
מוגברת של החלקה וסיכון לתאונה.
¿ הפעל מחדש את ®.ESP
במקרים חריגים ») :עמוד  ,(89עדיף לנתק את פעולת

®.ESP

מחשב דרך ותצוגות

¿

נורית אזהרת  ESP® OFFצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.

¿ התאם את סגנון נהיגתך לתנאי הדרך והתנועה.
אם לא ניתן להפעיל מחדש את ®:ESP
¿ נהג בזהירות.
¿ דאג לבדוק את ה
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ נורית החיווי האדומה של בלם החניה החשמלי מהבהבת או דולקת ,ו/או
נורית האזהרה הצהובה של בלם החניה החשמלי דולקת.

עניינים לפי אב

¿ קרא את ההודעות הנוספות המוצגות על הצג הרב תכליתי.
¿ נורית אזהרת  SRSאדומה דולקת בעת שהמנוע פועל.
קיימת תקלה ב ) SRSמערכת ריסון נוספת(.

אזהרה
כריות ומותחני חגורות הבטיחות עלולים לפעול במקרה ,או לא לפעול כלל
במקרה של תאונה.
קיים סיכון מוגבר לפציעה.
¿ נהג בזהירות.
¿ דאג לבדיקת מערכת  SRSמיד במוסך מוסמך.
למידע נוסף אודות מערכת  ,SRSראה )» עמוד .(57

מחשב דרך ותצוגות
17/06/14, 8:02 PM
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מנוע
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿

מפתח עניינים

נורית אזהרת אבחון מנוע הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.

עלולה להתרחש תקלה ,לדוגמה:
 £בניהול המנוע
 £במערכת הזרקת דלק
 £במערכת הפליטה
 £במערכת ההצתה )בכלי רכב עם מנועי בנזין(
 £במערכת הדלק.
ייתכן כי קיימת חריגה מערכי מערכת הפליטה ,וייתכן שהמנוע פועל במצב
חירום.
¿ דאג לבדוק את הרכב במוסך מוסמך בהקדם האפשרי.
כלי רכב עם מנוע דיזל :מיכל הדלק התרוקן ,ראה )» עמוד .(214
¿ התנע את המנוע שלוש עד ארבע פעמים לאחר מילוי הדלק.
אם נורית אזהרת אבחון מנוע הצהובה כבית ,מצב הפעלת חירום בוטל.
אין צורך לבדוק את הרכב.
¿

נורית אזהרת עתודת דלק הצהובה דולקת בעת שהמנוע פועל.

¿ תדלק בתחנת הדלק הקרובה ביותר.
¿ נורית האזהרה האדומה דולקת בעת שהמנוע פועל ומד טמפרטורת נוזל
הקירור נמצא בתחילת סרגל התצוגה.
חיישן הטמפרטורה של מד טמפרטורת נוזל קירור כשל.
טמפרטורת נוזל הקירור אינה מפוקחת יותר .קיים סיכון של נזק למנוע ,אם
טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.

מחשב דרך ותצוגות

מפלס הדלק ירד לטווח העתודה )רזרבה(.
כאשר מפלס הדלק יורד אל תחום הרזרבה ,לא ניתן להפעיל את חימום העזר.

¿ נהג לשולי הדרך ועצור את הרכב בביטחה בהקדם האפשרי ,תוך הקדשת
תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה .אל תוסיף לנהוג בשום אופן.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ פנה למוסך מוסמך.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ נורית אזהרת נוזל קירור אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל.

עניינים לפי אב

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

מחשב דרך ותצוגות

אם מפלס נוזל הקירור תקין ,ייתכן שזרימת האוויר למצנן נחסמה ,או שחלה
תקלה במאוורר המצנן.
נוזל הקירור חם מדי והמנוע אינו מקורר במידה מספקת.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
¿ נהג לשולי הדרך ועצור את הרכב בביטחה בהקדם האפשרי ,תוך הקדשת
תשומת לב לתנאי הדרך והתנועה ,ודומם את המנוע.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ עזוב את הרכב ושמור מרחק בטוח מהרכב ,עד שהמנוע יתקרר.
¿ בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור .שים לב להערות האזהרה
)» עמוד .(691
¿ אם יש צורך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותר מהרגיל ,דאג לבדוק את
מערכת קירור המנוע.
¿ וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה ,לדוגמה על ידי שלג ,לכלוך
או קרח.
¿ אל תתניע את המנוע מחדש עד שטמפרטורת נוזל הקירור תהיה מתחת ל
 ,120 °Cאחרת עלול להיגרם נזק למנוע.
¿ נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר.
¿ הימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים ,לדוגמה עקב נהיגה בדרכים
הרריות ,ונהיגת עצירה/תחילת נסיעה.
¿ נורית אזהרת נוזל קירור אדומה נדלקת בעת שהמנוע פועל .גם צליל אזהרה
נשמע.
טמפרטורת נוזל הקירור חרגה מעל  .120 °Cייתכן כי זרימת האוויר למצנן
נחסמה ,או שמפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

אזהרה
המנוע אינו מקורר במידה מספקת ועלול להיגרם לו נזק.
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
להתרחש כבר עם פתיחת מכסה תא המנוע.
קיים סיכון לפציעה.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

365

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות בתצוגה הרב תכליתית.
¿ נהג לשולי הדרך ועצור את הרכב בביטחה בהקדם האפשרי ,תוך תשומת לב
לתנאי הדרך והתנועה ,ודומם את המנוע.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218

מפתח עניינים

¿ עזוב את הרכב ושמור מרחק בטוח מהרכב ,עד שהמנוע יתקרר.
¿ בדוק את מפלס נוזל הקירור והוסף נוזל קירור .שים לב להערות האזהרה
)» עמוד .(691
¿ אם יש צורך להוסיף נוזל קירור פעמים תכופות יותר מהרגיל ,דאג לבדוק את
מערכת קירור המנוע.
¿ וודא שאספקת האוויר למצנן המנוע לא נחסמה ,לדוגמה על ידי שלג ,לכלוך
או קרח.
¿ אם טמפרטורת נוזל הקירור היא פחות מ ,120 °Cאתה יכול להמשיך לנהוג
למוסך המוסמך הקרוב ביותר.
¿ הימנע מהפעלת המנוע בעומסים כבדים ,לדוגמה עקב נהיגה בדרכים
הרריות ,ונהיגת עצירה/תחילת נסיעה.

מערכת היברידית

¿ נורית האזהרה הצהובה של מערכת ה ) RBSמערכת בלימה רגנרטיבית(
דולקת .בנוסף מושמע אות אזהרה.

אזהרה
יש תקלה במערכת ה . RBSמהלך הדוושה עלול להיות ארוך מהרגיל ,ויתכנו
ליקויים בפעולת הבלימה .יתכן שגם פונקציית הכיבוי האוטומטי של המנוע
תנוטרל.

מחשב דרך ותצוגות

נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

¿ קרא את ההודעות המוצגות על הצג הרב תכליתי » עמוד .(321
¿ נהג בזהירות.
¿ בקר במוסך מוסמך.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ נורית האזהרה האדומה של הבלם דולקת .ובנוסף מושמע אות אזהרה.

עניינים לפי אב

אזהרה
יש תקלה במערכת ה . RBSמהלך הדוושה עלול להיות ארוך מהרגיל ,ויתכנו
ליקויים בפעולת הבלימה.
¿ עצור בצד הכביש באופן בטוח בהקדם האפשרי ,תוך תשומת לב למצב הכביש
והתנועה .בשום אופן אל תמשיך לנהוג.
¿ התייעץ מיד עם מוסך מוסמך.
¿ קרא את ההודעות הנוספות המוצגות על הצג הרב תכליתי.

מערכות נהיגה
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

מחשב דרך ותצוגות

¿ נוריות אזהרת מרחק אדומות נדלקות בעת שהרכב בתנועה.
המרחק לרכב לפנים קטן מדי עבור המהירות שנבחרה.
¿ הגדל את המרחק.
¿ נוריות אזהרת מרחק אדומות נדלקות בעת שהרכב נמצא בתנועה .גם צליל
אזהרה נשמע.
אתה מתקרב לרכב לפניך או למכשול נייח במהירות גדולה מדי.
¿ הייה מוכן לבלום מיד.
¿ הקדש תשומת לב למצב התנועה .ייתכן שיהיה עליך לבלום או לנקוט בפעולת
התחמקות.
למידע נוסף על תפקוד אזהרת מרחק של

PRE-SAFE brake

)» עמוד .(92

למידע נוסף על אזהרת מרחק של סייען למניעת התנגשות )» עמוד .(87
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים

367

צמיגים
נוריות
אזהרה /
חיווי

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות

מפתח עניינים

¿ נורית האזהרה הצהובה של מערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים )איבוד
לחץ/תקלה( דולקת.
המערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים גילתה איבוד לחץ אוויר בצמיג אחד או
יותר.

אזהרה
אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מדי ,קיימות הסכנות הבאות:
£

פיצוץ הצמיג ,בפרט אם גדלים העומס על הרכב ומהירותו.

£

שחיקה מוקדמת או לא שווה של הצמיגים ,העשויה לפגוע
באחיזת הכביש של הצמיג.
מאפייני הנהיגה ,ההיגוי והבלימה עלולים להיפגע באופן חמור.

£

קיימת סכנת תאונה.
¿ עצור את הרכב במקום בטוח ללא ביצוע פעולות היגוי או בלימה פתאומיות.
שים לב לתנאי התנועה בעודך עושה זאת.
¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד .(218
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות המופיעות בתצוגה הרב תכליתית.

¿ בדוק את לחץ האוויר בצמיגים )» עמוד .(731
¿ במידת הצורך ,תקן את לחץ האוויר בצמיגים.
¿ נורית האזהרה הצהובה של המערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים )איבוד
לחץ/תקלה( מהבהבת במשך דקה ונשארת לדלוק.
קיימת תקלה במערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים.

מחשב דרך ותצוגות

¿ בדוק את הצמיגים ,ובמקרה הצורך ,תקן את הצמיג הנקור לפי ההנחיות
המופיעות בספר נהג זה )» עמוד .(706

אזהרה
ייתכן כי המערכת אינה מסוגלת לגלות לחץ אוויר נמוך בצמיגים או שהיא לא
מסוגלת לרשום אותו.
קיימת סכנת תאונה.
¿ שים לב להודעות תצוגה נוספות המופיעות בתצוגה הרבתכליתית.
¿ פנה למוסך מוסמך.
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נוריות אזהרה וחיווי בלוח המחוונים
רכב
נוריות
אזהרה /
חיווי

עניינים לפי אב

¿ סוג הסימן
סיבות אפשריות/תוצאות ו ¿ פתרונות
¿ נורית האזהרה האדומה של הגה הכח דולקת בזמן שהמנוע פועל.
יש תקלה בסייען הגה כח.
בנוסף מושמע אות אזהרה.

אזהרה
יהיה עליך להפעיל כח רב יותר כדי לסובב את ההגה.
קיימת סכנה לתאונה.
¿ בדוק אם אתה מסוגל להפעיל את הכח הנוסף הדרוש.
¿ 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.

מחשב דרך ותצוגות
17/06/14, 8:02 PM

368

S-321-368

369

הפעלה בטוחה 370 ....................................
במבט חטוף 372 .........................................
הגדרות מערכת 386 ...................................

מפתח עניינים

תפקודי הרכב 397 ......................................
ניווט 412 .....................................................
טלפון 467 ....................................................
אינטרנט ותקשורת מקוונת 516 ..............
רדיו 542 .....................................................
מדיה 550 .....................................................
מערכת שמע 596 .......................................
מערכת בידור למושב האחורי 604 ...........

COMAND Online

הפעלה בטוחה

370

הצהרת תאימות

הפעלה בטוחה

רכיבים אלחוטיים ברכב

הערות בטיחות חשובות

עניינים לפי אב

אזהרה
הפעלת מערכות המידע המשולבות וציוד
התקשורת ברכב בעת נהיגה עלולה להסיח את
תשומת לבך מתנאי הדרך והתנועה .אתה יכול
לאבד שליטה על הרכב .קיימת סכנת תאונה.
הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה
והדרך מאפשרים זאת .אם תנאי הסביבה אינם
בטוחים ,עצור במקום בטוח ובצע את הקביעות
רק בעת שהרכב נייח.

אתה חייב לציית לדרישות החוק במדינה שבה
אתה נוהג בעת הפעלת מערכת
.Online

COMAND

מערכת  COMAND Onlineמחשבת מסלול ליעד
מבלי לקחת בחשבון את הדברים הבאים,
לדוגמה:
£

רמזורים

£

תמרורי עצור ותן זכות קדימה

£

מגבלות עצירה וחניה

£

כביש הולך וצר

£

תקנות וחוקי תעבורה נוספים

המידע הבא מתייחס לכל הר כיבים בר כב
ולמערכת  COMAND Onlineשמשדרים וקולטים
גלי רדיו:
הרכיבים של הרכב הקולטים ו/או המשדרים גלי
רדיו תואמים לדרישות הבסיסיות ודרישות אחרות
של תקנה  .1999 / 5 / ECניתן לקבל מידע נוסף
בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ.
תאימות אלקטרומגנטית
התאימות האלקטרומגנטית של הרכיבים ברכב
נבדקה ואושרה להתאמה לגרסה התקפה
הנוכחית של תקנה .ECR-R 10

שימוש נכון
מלא אחר ההוראות הבאות בעת שימוש
במערכת :COMAND Online
הערות בטיחות בספר זה
כללים ותקנות התעבורה
חוקים ותקני הבטיחות הנוגעים לכלי רכב
ממונעים
£

COMAND Online

ייתכן שמערכת  COMAND Onlineתיתן הוראות
נהיגה שגויות אם הנתונים במפה הדיגיטלית
אינם תואמים לתנאים במציאות .לדוגמה ,אם
המסלול הוסט או שונה כיוון הנסיעה ברחוב חד
סטרי.
מסיבה זאת ,חובה לציית תמיד לכללים ולתקנות
התעבורה בעת נסיעה .לכללים ולתקנות
התעבורה יש קדימות על הוראות הנהיגה של
המערכת.
קח בחשבון ,שבמהירות של  50קמ“ש רכבך
עובר מרחק של כ  14מטר בשנייה.

£
£

טיפול לא נאות ברכיבים אלקטרונים או במערכות
אחרות )לדוגמה ,רדיו ,מחליף תקליטורים( או
בתוכנה שלהם עלול לגרום לליקויים ולתקלות.
גם מערכות שלא בוצעה בהן עבודה עלולות
להיות מושפעות כיוון שהמערכות האלקטרוניות
קשורות זו לזו .תקלות אלקטרוניות עלולות להוות
סיכון חמור לתפעול הבטיחותי של הרכב.
תקלות אלקטרוניות עלולות להוות סיכון חמור
לתפעול הבטיחותי של הרכב.

התפקודיות של אנטנת הגג )טלפון(GPS ,
עשויה להיפג ע אם מותקנות מער כות
נשיאת מטען לגג.
פסי מתכת המותקנים בהתקנה מאוחרת על
השמשה הקדמית עלולים להשפיע לרעה על

הפעלה בטוחה
קליטת רדיו ותהיה להם השפעה שלילית על כל
האנטנות האחרות.
בצע עבודות ושינויים ברכיבים האלקטרוניים רק
במר כזי שירות של מרצד ס מורשים מטעם
כלמוביל בע“מ .עבודה זו דורשת ידע מקצועי
וכלים מתאימים .חברת מרצדס בנץ ממליצה
לך לפנות למרכז שירות של מרצדס מורשה
מטעם כלמוביל בע“מ .את כל העבודות הקשורות
למערכות בטיחות יש לבצע במרכז שירות של
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
התקן זה מצויד באמצעים טכניים להגנתו מפני
גניבה .מידע נוסף על הגנה נגד גניבה זמין במרכזי
שירות של מרצדס מורשים מטעם כלמוביל
בע“מ.

£

371

תנאי סביבה ,לדוגמה טמפרטורה חיצונית

הנתונים הם טכניים בעיקרם וניתנים לשימוש
לצרכים הבאים:
£

סיוע בזיהוי ובתיקון תקלות וליקויים

£

ניתוח תפקודי הרכב ,לדוגמה לאחר תאונה

£

שיפור מיטבי של תפקודי רכב

מפתח עניינים

המידע אינו יכול לשמש לאיתור תנועת הרכב.
בעת ביצוע עבודות תחזוקה ברכב שלך ,ניתן
לקרוא את הנתונים הטכניים מזיכרון נתוני אירוע
ומזיכרון נתוני תקלה.
עבודות תחזוקה כוללות ,לדוגמה:
תיקונים
טיפולי שירות
אחריות
הבטחת איכות
£
£

תיעוד מידע

£
£

מספר רב של רכיבים אלקטרוניים ברכבך כוללים
זיכרון נתונים.
זיכרונות נתונים אלה שומרים נתונים באופן זמני
או קבוע על:
מצב הפעולה של הרכב
אירועים
תקלות

הנתונים נקראים על ידי עובדי מרכזי שירות
מורשים )כולל יצרנים( באמצעות ציוד אבחון
ומדידה מיוחד .אם דרוש ,ניתן לקבל מהם מידע
מפורט יותר.

£
£

לאחר תיקון תקלה ,הנתונים נמחקים מזיכרון
התקלות או שהם נדרסים.

£

ככלל ,הנתונים הטכניים מתעדים את המצב של
רכיב ,יחידה ,מערכת או סביבתה.

£

תנאי הפעלה של רכיבי המערכת ,לדוגמה
מפלסי נוזלים

£

הודעות מצב הר כב והודעות של רכיב
כלשהו ,לדוגמה שיעור סיבובי גלגל /מהירות,
האטה בתנועה ,האצה רוחבית ,מצב דוושת
האצה

£

תקלות וליקויים במערכות חשובות ,לדוגמה
תאורה ובלמים

£

תנאי ההפעלה ותגובת הרכב במצבי נהיגה
מיוחדים ,לדוגמה התנפחות כרית אוויר או
התערבות מערכות בקרת ייצוב אלקטרוני.

מידע הנכלל לדוגמה:
דוחות תאונה
נזק לרכב
הצהרות עדים
£
£
£

תפקודים נוספים שהוגדרו בהסכם עם הלקוח
מאפשרים גם העברה של חלק ממידע הרכב
מהרכב .התפקודים הנוספים כוללים ,לדוגמה
מיקום הרכב במקרה חירום.

COMAND Online

אלו כוללים למשל:

בעת הפעלת הרכב ,ישנם מצבים שבהם ניתן
לשייך לאדם מסוים את המידע הטכני בצירוף
נתונים אחרים )אם דרוש ,בהתייעצות עם איש
מקצועי מורשה(.
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מרכז שירות מורשה מרצדס
קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
בספר הנהג.

עניינים לפי אב

מידע על זכויות יוצרים
הערות כלליות
ניתן למצוא מידע על רישיונות תוכנה חינמית
וקוד פתוח לשימוש ברכבך וברכיבים
אלקטרוניים שלו באתר הבאhttp:// :
.www.mercedes-benz.com/opensource

מאפיינים של מערכת
COMAND Online
הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל
והנוסף הזמין למערכת  COMAND Onlineשלך
בעת הרכישה .ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.
שים לב שייתכן שמערכת  COMAND Onlineשלך
לא תכלול את כל התכונות המתוארות .הדבר
נכון גם למערכות ותפקודים הנוגעים לבטיחות.
לכן ,הציוד של מערכת  COMAND Onlineשלך
עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

COMAND Online

אם יש לך שאלות בנוגע לציוד והפעלתו ,אנא
מרכז שירות של מרצדס ,מורשה מטעם כלמוביל
בע“מ.

מגבלות המערכת
מטעמי בטיחות ,מספר תפקודי COMAND
מוגבלים או בלתי זמינים בעת שהרכב בתנועה.
תבחין בכך ,לדוגמה ,כאשר לא תוכל לבחור
מספר פריטי תפריט או  COMAND Onlineתציג
הודעה על כך.

במבט חטוף
מאפייני COMAND
הוראות אלו מתארות את כל הציוד הרגיל והנוסף
הזמין למערכת  COMAND Onlineבעת הרכישה.
ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות .שים לב
שמערכת  COMAND Onlineשלך ייתכן שלא
תכלול את כל התכונות המתוארות .הדבר נכון
גם ,למערכות ותפקודים הנוגעים לבטיחות .לכן,
הציוד של מערכת  COMAND Onlineשלך עשוי
להיות שונה מהתיאורים והאיורים.
אם יש לך שאלות בנוגע לציוד והפעלתו ,אנא
מרכז שירות של מרצדס ,מורשה מטעם כלמוביל
בע“מ.

במבט חטוף
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סקירה
רכיבים

מפתח עניינים

תצוגת
מחליף תקליטורי  / DVDנגן DVD
בקר ולחצנים
COMAND

תצוגת
 £תצוגת הCOMAND -
רזולוציה תצוגת  COMANDהיא  540 X 1440פיקסלים.
 £מחליף תקליטורי  / DVDנגן DVD
 £בקר
 £לחצנים
 £מקלדת מגע של הטלפון
 £חיבורים בקונסולה המרכזית )(USB X 2, AUX
ניתן לחבר ® iPodבאמצעות כבל .USB
 £ממשק טלפון אוניברסלי לטלפון הנייד של הנהג או ציוד עם יחידת טלפון SAP
 £אוזניות לנוסע הקדמי )אלחוטיות או מחוברות באמצעות כבל לשקע שמע בגומחת הרגליים(
ניתן להפעיל את מערכת  COMAND Onlineמצד הנוסע הקדמי באמצעות שלט רחוק אם
רכבך מצויד במערכת בידור לנוסע הקדמי.
תצוגת  COMANDיכולה להציג מידע נפרד לנהג ולנוסע הקדמי.
 COMANDכוללת:

£

רדיו  /רדיו

DAB

רדיו אינטרנט ,ראה תקשורת

COMAND Online

תפקודים

 £מדיה
 תמיכה במדיה :תקליטור שמע,MP3 ,
תקליטור  ,2 X USB ,DVDכרטיס ,iPod ,SD

במבט חטוף
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שמע ® ,Bluetoothנפח של  10ג“ב בכונן
הקשיח.
 קליטת טלוויזיה דיגיטלית של תחנות רדיו
וטלוויזיה עם מדריך תוכניות אלקטרוני
) ,(EPGשירותי מידע ,כתוביות ואפשרויות
בחירת שפה
 חיפוש בכל המדיות

עניינים לפי אב

מערכות שמע
ביכולתך לבחור אחת משלוש מערכות שמע:
 מערכת שמע רגילה
 מערכת שמע סראונד ®Burmester
 מערכת שמע איכותית של ®Burmester
לחוויית שמע מעולה

הלקוח
 מערכת קריאת חירום של מרצדס בנץ
£





£

£






מערכת ניווט
הכנסת יעד באמצעות חיפוש מילת מפתח
מפה תלת ממדית ריאליסטית עם תבליטים
של ערים
מערכת ניווט ובידור לנוסעים ,לדוגמה תצוגת
מסלול נסיעה ,ומפות גוגל
דיווחי תנועה חיים

£

תקשורת



טלפון באמצעות ממשק ®Bluetooth

COMAND Online











£

תפקודי הרכב
הגדרת מושב נוחות עם תוכניות עיסוי
חדשות
תפקודי בקרת אקלים
בקרת תאורה היקפית :מספר אפשרויות
לבחירת צבע ובהירות
מצלמה 360°
לחצן מועדפים
גישה מהירה יותר ל 12התפקודים
המועדפים באמצעות לחצן מועדפים
וממקשי הספרות בלוח המקשים של
הטלפון.

מערכת בידור לנוסעים
 לכל הנוסעים יש גישה לאפשרויות מערכת
הבידור באמצעות מערכת COMAND Online
 טלפון עסקי במושב אחורי
 הפעלה בשלט ר חוק דיגיטלי ואוזניות
אלחוטיות דיגיטליות

£

 /יחידת

טלפון SAP
תפקודי הודעות ) הודעות מלל ,דוא“ל(
פנקס כתובות
דפדפן אינטרנט
אפליקציות מרצדס בנץ של GoogleTM Local
 ,Searchהורדת יעד ,מזג אוויר ,פייסבוק,
 ,GoogleTM Street Viewאינטרנט רדיו ,שערי
מניות ,חדשות ועוד
ממשק רשת אלחוטית ) (WLANלתקשורת
של טלפונים חכמים למערכת COMAND
 Onlineואפשרות שליטה מרחוק לנוסע
הקדמי ומערכת הבידור למושבים האחוריים
תפקוד נקודה חמה לרשת אלחוטית לחיבור
טאבלט או מחשב נייד כד לאפשר גישה
לאינטרנט באמצעות הטלפון הנייד של

תצוגת

COMAND

הערות כלליות
אל תשתמש באזור שלפני התצוגה לאחסון.
חפצים שיונחו שם עלולים לגרום נזק לתצוגה
ולשבש את פעולתה.
מנע מגע ישיר עם משטח התצוגה .לחץ על
משטח התצוגה עלול לגרום לפגוע בתצוגה,
והשבר עלול להיות בלתי הפיך.

הרכבת משקפי שמש עם עדשות מקוטבות
עשויה להשפיע לרעה על היכולת לקרוא את
התצוגה.
התצוגה כוללת מאפיין כיבוי מבוקר טמפרטורה.
הבהירות מופחתת אוטומטית אם הטמפרטורה
גבוהה מדי .אם דרוש ,התצוגה עשוי להיכבות
לגמרי באופן זמני.

במבט חטוף
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סקירה

מפתח עניינים

דוגמה :תצוגה בסיסית למצב שמע CD

סרגל תצוגת זמן ,יכול להציג תצוגות
נוספות
שדה תצוגה ראשית
תצוגת מצב בקרת אקלים
תצוגה מותאמת באזור תצוגה נוסף
הוראות ניקוי
אל תיגע בתצוגת  .COMANDמשטח
התצוגה בעל ציפוי מבריק רגיש מאוד; קיימת
סכנה לשריטות .אם יש צורך לנקות את המסך,
השתמש בחומר ניקוי עדין ומטלית רכה נטולת
סיבים.

אל תשתמש במדללים כוהליים ,דלק וחומרי
ניקוי שוחקים .הם עלולים לגרום נזק למשטח
התצוגה.

COMAND Online

תצוגת  COMANDחייבת להיות כבויה
ולהתקרר לפני התחלת הניקוי .נקה את מסך
התצוגה ,בעת הצורך ,באמצעות מטלית
מיקרופייבר מסחרית וחומר ניקוי למסכי TFT/
 .LCDאל תפעיל לחץ על משטח התצוגה בעת
ניקוי ,הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
לאחר מכן ,נגב את המשטח במטלית
מיקרופייבר.
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לחצנים ובקרים
סקירה

עניינים לפי אב

לחצן רדיו
לחצן מדיה
לחצן טלפון ,ספר טלפונים ואינטרנט
לחצן הגדרות מערכת ורכב
בקר
לחצן מועדפים

הפעלה/כיבוי של COMAND
כוונון עוצמת שמע והשתקה
לוח מקשים של הטלפון
לחצן חזרה
לחצן כוונון מושב
לחצן ניווט

COMAND Online

לחצן חזרה
ליציאה מכל
אתה יכול להשתמש בלחצן
תפריט או לקריאה לתצוגה בסיסית של מצב
הפעלה נוכחי.
¿ ליציאה מתפריט :לחץ קלות על לחצן
.
 COMAND Onlineמשתנה לרמת התפריט
הגבוהה יותר במצב ההפעלה הנוכחי.
¿ לקריאה לתצוגה בסיסית :לחץ על
במשך יותר משתי שניות.
הלחצן
 COMAND Onlineמשתנה לרמת התפריט
הגבוהה יותר במצב ההפעלה הנוכחי.

לוח מקשי הטלפון
לוח מקשי הטלפון הוא רגיש למגע :מיד לאחר
לחיצה קלה על מקש או מספר מקשים ,לוח
מקשי הטלפון מוצג בתצוגת COMAND
 .Onlineהמקש שנלחץ מודגש.
בקר
הבקר משמש:
£

לבחירת פריטי תפריט מתצוגת

£

להזנת תווים

£

להכנסת יעד במפה

£

לשמירת ערכים

COMAND

במבט חטוף
את הבקר ניתן:

אתה יכול לכוונן את עוצמת השמע להודעות
ניווט שתהיינה בעוצמת שמע שונה משל
אמצעי מדיה אחרים.

£

לסובב

£

להסיט ימינה או שמאלה

£

להזיז קדימה או אחורה

£

להזיז באלכסון

£

ללחוץ קלות או ללחוץ ולהחזיק

כוונון עוצמת השמע לשיחות טלפון
ביכולתך לכוונן את עוצמת השמע למצב
דיבורית במהלך שיחת טלפון.

תפקודים בסיסיים של מערכת
COMAND Online
הפעלה/כיבוי מערכת COMAND Online

¿ לחץ על לחצן
מימין לבקר.
בעת הפעלת  COMAND Onlineמופיעה
הודעת אזהרה.

בקונסולה המרכזית

 COMAND Onlineמציגה את התפריט
האחרון שהיה בשימוש.
אם אתה מכבה את מערכת
 ,Onlineתיפסק גם הנגינה של מקור מדיה
הנוכחי.
COMAND

כוונון עוצמת השמע
כוונון עוצמת השמע למקורות מדיה

או

בגלגל ההגה

עוצמת השמע של מקור המדיה הנבחר
משתנה.
כוונון עוצמת השמע להודעות תנועה
והודעות ניווט
במהלך הודעות ניווט ותצוגה:
¿ סובב את הגלגלת שמימין לבקר.
או
בגלגל ההגה
או
¿ לחץ על לחצן
הרב תפקודי.

מפתח עניינים

¿ סובב את הגלגלת שמימין לבקר.
או
¿ לחץ על לחצן
הרב תפקודי.

או

בגלגל ההגה

להגדרת עוצמת שמע לבקרת קול
 ,LINGUATRONICראה את הוראות הפעלה
נפרדות.

השתקה
עוצמת השמע של מקור המדיה
¿ לחץ על הגלגלת שמימין לבקר.
או
¿ לחץ על לחצן
תפקודי.

בגלגל ההגה הרב

כאשר הצליל מושתק ,תראה את הסמל
בשורת המצב .אם אתה משנה את מקור
המדיה או משנה את עוצמת השמע,
ההשתקה מופסקת.
גם אם השמע משותק ,עדיין יישמעו הודעת
תנועה ומערכת ניווט.

הפסקת פעולה של הודעות תוכנית דיווחי
תנועה וניווט והפעלה חוזרת
¿ להפסקת פעולת תוכנית דיווחי תנועה:
לחץ והחזק את הגלגלת מלבד הבקר
עד שהתצוגה נעלמת משורת המצב של
התצוגה.
צליל אישור נשמע.
¿ להפעלה חוזרת של תוכנית דיווחי
תנועה :לחץ והחזק את הגלגלת שליד
עד שתצוגה מופיעה בשורת
הבקר

COMAND Online

¿ סובב את הגלגלת שמימין לבקר.
או
¿ לחץ על לחצן
הרב תפקודי.
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תקשורת :מוצגת התצוגה הבסיסית של
תפקוד התקשורת האחרון שהוגדר )טלפון,
פנקס כתובות ,אינטרנט(.

המצב של התצוגה.
צליל אישור נשמע.
¿ להפסקת הודעות ניווט :לחץ על
הגלגלת שליד הבקר בעת השמעת
ההודעה.

עניינים לפי אב

תפקודי רכב :התצוגה הבסיסית מוצגת.

Spoken driving recommendations
have been deactivated message

)הופסקה השמעה של המלצות נהיגה,
הודעה מוצגת(.

לרדיו ,למדיה ולטלפון:
,
¿ לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
 .מצבי הרדיו ,מקורות המדיה או
או
תפקודי תקשורת הזמינים ,מופיעים זה
אחר זה.

¿ להפעלה חוזרת של הודעות ניווט:
הפסק את הפעולה של מערכת
 Onlineושוב הפעל ») .עמוד .(377
או

COMAND

¿ התחל חישוב מסלול מחדש )» עמוד .(421
או
 :בעת שהנחיית מסלול פעילה,
¿ בחר
הצג את התפריט ולחץ על הבקר
)» עמוד .(438
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר במצב
ניווט.
התפריט מופיע במפה .הסימון מוצג
בשורת התפריט התחתונה ביותר.

קריאה לתפקודים מהתפריטים

לחלופין ,בתפקודים אחרים
.
¿ הסט את הבקר

COMAND Online

התפריט לתפקודים שנבחרו מופיע.
בהתאם להפעלה ,הסימון מוצג בשורת
או בשורת התפריט
התפקוד הראשי
.
¿ לחצן

או

 ,לחצן

,

או

.

מדיה :מוצגת התצוגה הבסיסית של מקור
המדיה האחרון שהוגדר בדוגמה :הוגדר כרטיס
זיכרון .SD
ניווט :מוצגת המפה או תפריט הניווט האחרון
שנקראו.
רדיו :מוצגת התצוגה הבסיסית של מצב רדיו
האחרון שהוגדר.

¿ לבחירת פריט תפריט :סובב ולחץ את
הבקר.
מיד כאשר נבחר פריט תפריט ב ,
הגדרת התפריט האחרון לתפקוד שנבחר
מופיעה.
מעניקה אפשרויות
שורת תפריט
למצב כרטיס זיכרון .SD

במבט חטוף
תפריט קרוסלה לתפקוד
אתה יכול לקרוא גם למצבים ,למקורות או
לתפקודים הזמינים לתפקודים של סרגל
תפקוד ראשי בתפריט הקרוסלה.
דוגמה :בתפריט הקרוסלה של התקשורת,
אתה יכול:
להפסיק את מצב הטלפון
להעלות את פנקס הכתובות
להעלות את מצב אינטרנט
להעלות הוראות הפעלה דיגיטליות
לטלפון/
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¿ לחץ על הבקר.
התצוגה הבסיסית של תפריט אינטרנט
תוצג.

מערכת בידור לכל המושבים

מפתח עניינים

סקירת סוגי מדיה

£
£
£
£

¿ לחץ על לחצן
אם מצב טלפון היה המצב האחרון
שנבחר ,תצוגת הטלפון האחרונה
שנבחרה תוצג.

£

£

£

¿ סובב את הבקר עד ש  ,Internetלדוגמה ,
מוצג בחזית.

האינטרנט ניתן לשימוש רק אם הוא מוגדר
ומחובר באמצעות הטלפון )» עמוד .(516
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¿ לבחירת ) Telטלפון(/
את הבקר.
תפריט קרוסלה מוצג .מצב Telephone
נמצא בחזית.
 :הסט

ולחץ

גישה לסוגי המדיה אפשרית מכל מצבי
ההפעלה ברכב.
סוגי המדיה ניתנים לחיבור באמצעות תקעים
שונים או בהכנסתם לכוננים השונים.
אם משתמשים במדיה מסוגים שונים ,ניתן
להשתמש בכל מצב בנפרד .לדוגמה :סרט מנוגן
בכונן  DVDבמצב הפעלה מאחור בצד ימין.
משמעות הדבר שלא ניתן להציג סרט אחר
מאותו  DVDבמצב הפעלה מאחור בצד שמאל.
אך ניתן להשתמש ברדיו ,כרטיס זיכרוןMUSIC ,
 ,REGISTERממשק מדיה ,USB ,בתפקודים
מקוונים ובאינטרנט או .AUX
אם אתה משתמש באותה מדיה בשני
הצדדים ,אתה יכול לבצע את ההגדרות
התואמות .עקרון “האחרון זוכה“ מיושם
כאן ,כלומר ההגדרה האחרונה שהוגדרה
תקפה.
ניתן להשתמש באינטרנט בנפרד מכל מצבי
ההפעלה.
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במבט חטוף
ביכולתך לבחור אחד משלושת התקני המדיה:
מדיות תפקוד /מקום
מדיות
AUX

עניינים לפי אב

תפקוד /מקום
התקנים המחוברים לשקע
 .AUXשקע  AUXממוקם
מתחת לקונסולה
המרכזית של משענת היד
שבמושב האחורי.

COMAND Disc

תקליטורי שמע ווידאו
המוכנסים למערכת
 COMAND Onlineשבתא
הנוסעים הקדמי.

COMAND
memory card

כרטיס זיכרון מוכנס
למערכת
שבתא הנוסעים הקדמי.

)תקליטור
(COMAND

)כרטיס זיכרון
(COMAND
COMAND
Media interface
)ממשק מדיה
(COMAND
Disc

)תקליטור(

COMAND Online

מדיה (1
Media interface
) 2ממשק

מדיה (2

£

TV

טלוויזיה

גישה למדיה ברכב

COMAND Online

כרטיס זיכרון מוכנס
למערכת
שבתא הנוסעים הקדמי.

COMAND Online

תקליטורי שמע ווידאו
המוכנסים למערכת
 COMAND Onlineשבתא
הנוסעים האחורי.

מדיה שנמצאת ב MEDIA
Media Register
REGISTER
Media interface
) 1ממשק

®Bluetooth
audio

£

התקנים המחוברים
למערכת COMAND
 Onlineבאמצעות
®.Bluetooth
התקנים המחוברים
למערכת COMAND
 Onlineבאמצעות כטלפון
עסקי.

התקנים המחוברים
לשקעי  1 USBו  .2שקעי
 1 USBו  2ממוקמים
בתחת לקונסולה המרכזית
של משענת היד בתא
הנוסעים האחורי.

¿ להצגת התפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
¿ באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ,בחר ) Devicesהתקנים(.
התקליטורים  /ההתקנים הזמינים מוצגים.
הנקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ 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

במבט חטוף
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הזנת תו )טלפון(
הזנת תווים באמצעות סרגל תווים

מפתח עניינים

אזור תצוגה נוסף המציג את לוח מקשי הטלפון
שורת הזנה עם רשומה וסמן
סרגל תווים
לדוגמה ,ערך חדש נוסף לספר הטלפונים )» עמוד  .(485לערך החדש יש שלוש שורות הזנה
להזנת שם משפחה ,שם פרטי ומספר טלפון.
¿
¿
¿
¿

שורת הזנה עם סמן

COMAND Online

¿

לבחירת תו :סובב ולחץ על הבקר
התו שנבחר ב
מוזן ל .
הזן את שם המשפחה המלא.
לחלופין אתה יכול להזין תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון )הזנה ישירה(.
וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת .
למחיקת תו :הסט
וסובב את הבקר; ולאחר מכן לאחר בחירת לחץ
למחיקת כל הרשומה :הסט
והחזק את הבקר עד שכל הרשומה נמחקת.
לחלופין אתה יכול למחוק תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון )הזנה ישירה(.
וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת .
לאישור הזנה :הסט

במבט חטוף
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¿ לבחירת שורת הזנה :הסט
.

וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת

או

או
¿ הסט את הבקר

עניינים לפי אב

ולאחר מכן לחץ עליו לחיצות חוזרות עד שסרגל התווים נעלם.

¿ סובב ולחץ את הבקר.
¿ להזזת הסמן :בחר את שורת ההזנה
¿ הסט

וסובב את הבקר ,ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת

¿ לשינוי שפת סרגל התווים :הסט
.
מוצג תפריט.

וסובב את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת

¿ לבחירת השפה :סובב ולחץ על הבקר
תפקודי סרגל התווים רשומים בטבלה.
סמל

תפקוד

COMAND Online

מחליף מספרות לסמלים
מחליף בסרגל התווים מאותיות קטנות לרישיות
מחליף את שפת סרגל התווים
מוחק תו  /ערך
בוחר שורת הזנה
מזיז את הסמן בשורת ההזנה
מאשר ערך
מבטל הזנה

או

.

במבט חטוף
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הזנת תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון

מפתח עניינים

מקשי מספרים שנבחרו בלוח המקשים של הטלפון והתווים התואמים שלהם.
לחלופין ,ביכולתך להזין תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון.
¿ לדוגמה ,להכנסת האות  :Cלחץ קלות על מקש המספר

שלוש פעמים ברציפות.

מיד לאחר שתיגע במקש מספר ,המספר יודגש בתצוגה הנוספת.
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.
התו שנבחר מוזן בשורת ההזנה.
¿ למחיקת התו :לחץ על לחצן

.

COMAND Online

¿ למחיקת כל הרשומה :לחץ והחזק את לחצן

עד שהערך נמחק במלואו.
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הזנת תו )ניווט(
הזנת תווים באמצעות סרגל תווים

בחירת .
לחץ והחזק את הבקר עד שכל הרשומה
נמחקת.
לחלופין אתה יכול למחוק תווים באמצעות
לוח המקשים של הטלפון.

עניינים לפי אב

¿ למעבר לחיפוש מילת מפתח :הסט
וסובב את הבקר ,ולאחר מכן לחץ
עליו לאחר בחירת .

תווים  STUמוזנים על ידי המשתמש
)כתום(
התווים  BBENנוספים אוטומטית
באמצעות COMAND Online
רשומות מרובות זמינות לעיר זו
למעבר לחיפוש מילת מפתח
התווים אינם זמינים כעת
התו הנבחר כעת
התווים הזמינים כעת
סרגל תווים

וסובב את
¿ לאישור הזנה :הסט
הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת
.
או
¿ הסט את הבקר
סרגל התווים נעלם.

שוב ושוב עד שכל

¿ רשימת בחירת עיר מופיעה .הרשומה
הנבחרת מודגשת.

הדוגמה מציגה את רשומת הכתובת )» עמוד
.(419

COMAND Online

¿ לבחירת תו :סובב ולחץ על הבקר.
התו שנבחר
הוזן לשורה העליונה.
מערכת  COMAND Onlineמוסיפה
אוטומטית את התווים החסרים ומציגה
את הערך המתאים ביותר להזנה הנוכחית.
או שאינם זמינים
התווים הזמינים
תלויים בתווים שכבר הוזנו ובמידע ששמור
במפה הדיגיטלית.
לחלופין אתה יכול להזין תווים באמצעות
לוח המקשים של הטלפון )הזנה ישירה(.

סמן
הזנת שורה
הדוגמה מציגה הזנת תו כאשר אתה שומר
יעד כאיש קשר לניווט בפנקס הכתובות )»

עמוד .(420
וסובב
¿ לבחירת שורת הזנה :הסט
את הבקר ולאחר מכן לחץ עליו לאחר
בחירת או .
או

וסובב את הבקר,
¿ למחיקת תו :הסט
ולאחר מכן לחץ עליו לאחר בחירת .

¿ הסט את הבקר
סרגל התווים נעלם.

וסובב
¿ למחיקת כל הרשומה :הסט
את הבקר ,ולאחר מכל לחץ עליו לאחר

¿ סובב ולחץ את הבקר.

שוב ושוב עד שכל

במבט חטוף
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¿ להזזת הסמן :בחר את שורת ההזנה.
וסובב את הבקר ,ולאחר מכן
¿ הסט
לחץ עליו לאחר בחירת או .

מפתח עניינים

הדוגמה מציגה את חיפוש מילת מפתח
במהלך הזנת יעד.
¿ להחלפת שפת סרגל התווים :הסט
וסובב את הבקר ,ולאחר מכן לחץ
עליו לאחר בחירת
.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת השפה :סובב ולחץ על הבקר.
ערכת התווים לשפה שנבחרה מוצגים.

תפקודי סרגל התווים רשומים בטבלה.
סמל

תפקוד

מחליף בסרגל התווים מאותיות קטנות לרישיות
להחלפת שפת סרגל התווים
מוחק תו  /ערך
בוחר שורת הזנה
מזיז את הסמן בשורת ההזנה
לאישור רשומה
מבטל הזנה

COMAND Online

מחליף מספרות לסמלים
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הגדרות תצוגה
הזנת תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון

עניינים לפי אב

מקשי מספרים שנבחרו בלוח המקשים של הטלפון והתווים התואמים שלהם.
לחלופין ,ביכולתך להזין תווים באמצעות לוח המקשים של הטלפון.
שלוש פעמים ברציפות.
¿ לדוגמה ,להכנסת האות  :Iלחץ קלות על מקש המספר
מיד לאחר שתיגע במקש המספר ,המספר יודגש באזור התצוגה הנוספת .
התו יוצג בתחתית התצוגה
בפעם הראשונה שמקש נלחץ ויוצגו את כל התווים הזמינים.
הוא עובר לתו הבא בכל פעם שהמקש נלחץ.
¿ המתן עד שתצוגת התו נעלמת.
התו שנבחר מוזן בשורת ההזנה.
.
¿ למחיקת התו :לחץ על לחצן
¿ למחיקת כל הרשומה :לחץ והחזק את לחצן

COMAND Online

הגדרות מערכת
מאפיינים של מערכת

עד שהערך נמחק במלואו.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוג עות לציוד
ולהפעלה ,פנה ל מרכז שירות של מרצדס,
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

COMAND Online

הגדרות תצוגה
הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל
והנוסף הזמין למערכת  COMAND Onlineשלך
בעת הרכישה .ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.
שים לב שייתכן שמערכת  COMAND Onlineשלך
לא תכלול את כל התכונות המתוארות .הדבר
נכון גם ,למערכות ותפקודים הנוגעים לבטיחות.
לכן ,הציוד של מערכת  COMAND Onlineשלך
עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.

כוונון הבהירות
הבהירות המזוהה באמצעות חיישן תאורת
התצוגה משפיעה על אפשרויות ההגדרות
לתפקוד זה.

הגדרות תצוגה
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מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Displayתצוגה( :סובב ולחץ את
הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר  Day design, Night designאו
) Automaticעיצוב יום ,עיצוב לילה,
אוטומטי(.
נקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.

מפתח עניינים

£

¿ לחץ על לחצן

.

תפריט הרכב מוצג.
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
 ,סובב ולחץ את
הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Displayתצוגה( :סובב ולחץ את
הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Brightnessבהירות(.
מוצג בקר.
¿ בחר בבהירות הרצויה.

עיצוב תצוגה
תצוגת  COMAND Onlineמאפשרת לשפר את
תוכנית התצוגה עבור שעות היום ושעות הלילה.
אתה יכול להתאים את התוכנית באמצעות
בחירה ידנית של עיצוב יום או לילה או בחירת
הגדרות אוטומטיות.
¿ לחץ על לחצן

.

תפריט הרכב מוצג.
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
 ,סובב ולחץ את
הבקר.

Day design

התצוגה מוגדרת באופן
קבוע למצב יום.

Night design

התצוגה מוגדרת באופן
קבוע למצב לילה.

Automatic

אם נבחרה הגדרה
) Automaticאוטומטי(.
מערכת COMAND Online
מעריכה את הקריאות
באמצעות חיישן התאורה
האוטומטי של הרכב
ועוברת אוטומטית בין
תוכניות תצוגה.

COMAND Online

בהירות התצוגה ניתנות לכוונון בנפרד
לשתי תצוגות  COMANDבלילה באמצעות
הבקר.

עיצוב

הסב
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הגדרות תצוגה
אזור תצוגה נוסף

עניינים לפי אב

אזור התצוגה בנוסף מהווה שליש מתצוגת  . COMANDאתה יכול לבחור אם להציג מידע תלוי
הקשר ,כגון עטיפת אלבום במצב מדיה או תצוגה קבועה ,כגון מפת ניווט מוקטנת ,באזור תצוגה
נוסף.
.
¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
 ,סובב ולחץ את הבקר.
¿ לבחירת ) System settingהגדרות מערכת( :הסט
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Displayתצוגה( :סובב ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Additional dispay areaאזור תצוגה נוסף(.
מוצג תפריט.
¿ בחר Context-dependent, Navigation map, Entertainment Information, Data

COMAND Online

 connection information,או .Consumption

נקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

) Context-dependentתלוי הקשר(
אזור התצוגה הנוסף מציג אחד מהבאים תלוי בהקשר ,לדוגמה עטיפת אלבום במצב מדיה.

£

) Navigation mapמפת ניווט( מוצגת באזור התצוגה הנוסף.

£

) Entertainment Informationמידע בידור(
מידע בידור מוצג באזור תצוגה הנוסף ,לדוגמה עטיפת אלבום ,שם אמן ורצועה.

£

) Data connection informationמידע חיבור תקשורת(
מידע חיבור תקשורת מוצג באזור התצוגה הנוסף.

£

) Consumptionצריכת דלק(
צריכת דלק מוצגת באזור התצוגה הנוסף.

הגדרות תצוגה
¿ לבחירת ) Set time manuallyהגדר זמן
באופן ידני( :סובב ולחץ על הבקר.

הגדרת זמן
הערות כלליות
אם קיימת קליטת  ,GPSמערכת COMAND
 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,
כל ההגדרות עבור אזור זמן ומועדי החלפת
שעון קיץ אובדות .הסימון ליד Automatic time
)זמן אוטומטי( נעלם .למעבר בין שעון קיץ
לשעון חורף )» עמוד .(389
תפקודי מער כת הניווט הבאים דורשים
הגדרה נכונה של זמן ,אזור זמן ,ושעון קיץ/
חורף כדי לעבוד היטב:
הנחיית מסלול במסלולים עם הנחיית תנועה
מתוזמנת.
חישוב הזמן הצפוי להגעה.
השתמש בתפקוד זה להגדרת הזמן לכל
התצוגות ברכב.
£

£

¿ כוון לשעה הרצויה.
הגדרת הזמן מאושרת.

מפתח עניינים
הגדרת תבנית זמן/תאריך
¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג

¿ לבחירת ) Formatתבנית( :סובב לחץ את
הבקר.
הנקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

¿ בחר בתבנית הרצויה.
קיצור

מוצג תפריט.

משמעות

DD. MM .YYYY

שנה .חודש .יום) .תבנית
תאריך ,ארבע ספרות(

YYYY/MM/DD

יום/חודש/שנה
תבנית תאריך ,שנה
)ארבע ספרות(

DD/MM/YYYY

שנה/חודש/יום
תבנית תאריך ,שנה
)ארבע ספרות(

)HH :MM (24 hrs

דקות :שעות )תבנית 24
שעות(

)HH:MM (AM/PM

דקות :שעות )תבנית זמן
(AM/PM

הגדרת אזור זמן ומעבר לשעון קיץ

תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת ) Timeזמן( :הסט
הבקר.

וסובב את

¿ לחץ על לחצן
וסובב את

.

תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת ) Timeזמן( :הסט
הבקר.
מוצג תפריט.

וסובב את

COMAND Online

.

.

¿ לבחירת ) Timeזמן( :הסט
הבקר.
מוצג תפריט.

הגדרת הזמן ידנית

¿ לחץ על לחצן

389
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הגדרות תצוגה
¿ לבחירת  :Time zoneסובב ולחץ על הבקר.
מוצגת רשימה של מדינות ואזורי זמן.
הנקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

¿ בחר מדינה או אזור זמן.
ייתכן שתוצג רשימת אזורי זמן בהתאם
למדינה שבחרת.

עניינים לפי אב

¿ בחר את אזור הזמן הרצוי.
הרשומה ) Automatic timeזמן אוטומטי(
מאושרת.
להפעלת  /הפסקת פעולת זמן אוטומטי:
¿ לחץ על לחצן

.

¿ לבחירת ) Timeזמן( :הסט
ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט.

הניווט יש קליטת  GPSוהאם מעבר לשעון קיץ
זמין.
להפעלה ידנית:
¿ לבחירת ) Onהפעלה( או ) OFFהפסקת
פעולה( :סובב ולחץ על הבקר.
הנקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

להפעלה אוטומטית:
¿ בחר ) Automaticאוטומטית(.
הרשומה לזמן אוטומטי מאושרת.

הגדרות הקראת מלל
¿ לחץ על לחצן

 ,סובב

¿ לבחירת ) Automatic timeזמן אוטומטי(
לחץ על הבקר.
סימון והסרת סימון מתיבות הסימון
מפעילה או מפסיקה את התפקוד.
¿ להפעלת התפקוד :פריט התפריט
מופעל כברירת מחדל .אם הופעל מחדש
) Automatic Timeזמן אוטומטי( ,ההגדרה
הקודמת לאזור זמן והחלפה לשעון קיץ
נבחרות.

COMAND Online

¿ להפסקת פעולה :מבוטלת בחירת אזור
הזמן ושעון קיץ לא יפעל .אם הוגדר מצב
) Automaticאוטומטי( להחלפת שעון
קיץ ,תופיע הודעה שתשאל האם לשמור
על ההגדרה.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ עליו לאישור.
אם בחרת ) Yesכן( ,ההגדרות לא ישתנו.
אם בחרת ) Noלא( ,ההגדרות תבוטלנה.
אתה יכול להגדיר את הזמן ידנית
באמצעות ) Formatתבנית( ו Set time
) manuallyהגדרת זמן ידנית(.
הפעולה שלאחר מכן תלויה האם למערכת

.

תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת  :System settingהסט
סובב ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט.

,

¿ לבחירת ) Text reader speed:מהירות
הקראת מלל (:הסט את הבקר ולחץ
לאישור.
¿ בחר ) Fastמהיר() Medium ,בינוני( או
) Slowאיטי(.
הנקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

הגדרות LINGUATRONIC
פתיחה/סגירה של חלון עזרה
חלון עזרה מספק מידע בנוסף להוראות
קוליות במהלך הליך זיהוי קולי אישי ובמהלך
השליטה הקולית שבאמצעותו.
¿ לחץ על לחצן

.

תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת  : System settingהסט
סובב ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט.

,

¿ לבחירת  :Linguatronicסובב את הבקר
ולחץ לאישור.

הגדרות תצוגה
¿ בחר ) Help windowחלון עזרה(.
הופעלה
או הופסקה פעולת חלון
העזרה.
זיהוי קולי אישי

¿
¿

באמצעות זיהוי קולי אישי ,אתה יכול לבצע כוונון
עדין של  LINGUATRONICלקולך וכך לשפר את
הזיהוי הקולי .ראה את הוראות ההפעלה
הנפרדות.

רשת

¿

אלחוטית WLAN

¿
¿
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את

למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.
בחר ) System settingsהגדרות מערכת(.
מוצג תפריט הגדרות מערכת.
בחר ) WiFiתקשורת אלחוטית(.
מוצג תפריט רשת אלחוטית.
בחר ) Activateהפעל(.
לחץ על הבקר.
התקשורת עוברת בין מצב הפעלה
או
הפסקת פ עולה  ,בהתאם להגד ר ה
הקודמת.

מפתח עניינים

סקירה
תנאים:
ליצירת רשת אלחוטית בין מערכת
 Onlineוהתקן התומך ברשת אלחוטית ,כגון,
טאבלט או טלפון חכם:
הרשת האלחוטית חייבת להיות מופעלת
במערכת  COMAND Onlineוההתקן מחובר
לרשת.
לשימוש במערכת  COMAND Onlineכנקודה
חמה:
מערכת  COMAND Onlineחייבת להיות
מחוברת באמצעות ®  Bluetoothאו USB
לטלפון נייד המאפשר חיבור לאינטרנט.
מידע הגישה לספק האינטרנט הסלולרי חייב
להיבחר או להיות מוגדר עבור מערכת
.COMAND Online
חיי ב להיות חי בור אינטרנט למער כת
.COMAND Online
COMAND

£

חיבור התקן
הערות כלליות
הליך החיבור המדויק לרשת אלחוטית
עשוי להיות שונה בהתאם להתקן
המחובר .מלא אחר ההוראות המוצגות
בתצוגה .ניתן למצוא מידע נוסף בהוראות
ההפעלה של ההתקן שברצונך לחבר.
חיבור באמצעות מספר זיהוי אישי

WPS

£

£

הפעלת רשת אלחוטית

דרישות מקדימות:
לחיבור מסוג זה ,ההתקן המחובר חייב לתמוך
בחיבור באמצעות מספר זיהוי אישי .WPS
¿ לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.

¿ לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

את

¿ בחר ) System settingsהגדרות מערכת(.
מוצג תפריט הגדרות מערכת.

COMAND Online

£

הגדרות תצוגה
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¿
¿
¿

עניינים לפי אב
¿

בחר ) WiFiתקשורת אלחוטית(.
בחר ) Connect via WPS pinחבר
באמצעות מספר זיהוי אישי (WPS
בחר את הרכב מההתקן המחובר וצור
חיבור באמצעות הרכב מוצג עם מזהה
.SSID MB WLAN XXXXX
ההתקן לחיבור מייצר מספר זיהוי אישי
)קוד  .(PINהזן את מספר הזיהוי האישי
למערכת .COMAND Online

חיבור באמצעות לחיצת לחצן

חיבור באמצעות  SSIDומפתח אבטחה

תצוגה לדוגמה
¿ לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.

את

¿ בחר ) System settingsהגדרות מערכת(.
מוצג תפריט הגדרות מערכת.

דרישות מקדימות:

COMAND Online

לחיבור מסוג זה ,ההתקן המחובר חייב לתמוך
בחיבור באמצעות לחיצת לחצן.
¿ לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
את
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.
¿ בחר ) System settingsהגדרות מערכת(.
מוצג תפריט הגדרות מערכת.
¿ בחר ) WiFiתקשורת אלחוטית(.
מוצג תפריט רשת אלחוטית.
¿ בחר ) Connect via WPS PBCחבר
באמצעות מספר זיהוי אישי (WPS
¿ בחר את הרכב מההתקן המחובר וצור
חיבור באמצעות הרכב מוצג עם מזהה
.SSID MB WLAN XXXXX
¿ בחר ) Continueהמשך( במערכת
.COMAND Online

¿ בחר ) WiFiתקשורת אלחוטית(.
מוצג תפריט רשת אלחוטית.
¿ בחר ) Connect via security keyחבר
באמצעות מפתח אבטחה(
¿ בחר את הרכב מההתקן המחובר .הרכב
מוצג עם מזהה SSID MB WLAN
.XXXXX
¿ הזן את מפתח האבטחה המוצג במערכת
 COMAND Onlineלהתקן ואשר.
יצירת מפתח אבטחה חדש

תצוגה לדוגמה

הגדרות תצוגה
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
את
למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.
בחר ) System settingsהגדרות מערכת(.
מוצג תפריט הגדרות מערכת.
בחר ) WiFiתקשורת אלחוטית(.
מוצג תפריט רשת אלחוטית.
בחר ) Generate security keyצור מפתח
אבטחה(.
בחר ) Generate newצור חדש(.
מופיעה תיבת דושיח להזנת מפתח
אבטחה.
הזן מפתח אבטחה חדש.
בחר .
לחץ על הבקר.
מפתח האבטחה החדש יוצג ויאומת בעת
שיתבצע חיבור באמצעות מפתח האבטחה.
חיבורי התקן שנוצרו באמצעות מזהה SSID
הקודם לא יעבדו יותר לאחר שמזהה SSID

שונה .אתה חייב לחבר מחדש את ההתקנים
)» עמוד .(391

שינוי שם של מזהה

SSID

¿
¿
¿
¿
¿
¿

בחר ) System settingsהגדרות מערכת(.
מוצג תפריט הגדרות מערכת.
בחר ) WiFiתקשורת אלחוטית(.
מוצג תפריט רשת אלחוטית.
בחר ) Change SSIDהחלף מזהה (SSID
מופיעה תיבת דושיח להזנת .SSID
הזן מזהה  SSIDחדש.
בחר .
לחץ על הבקר.
הרכב עם מזהה  SSIDהחדש יוצג בהתקן
כאשר החיבור יתבצע.

שונה .אתה חייב לחבר מחדש את ההתקנים
)» עמוד .(391

הגדרות

®Bluetooth

מידע כללי אודות

®Bluetooth

®Bluetooth

¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Activate Bluetoothהפעל
® :(Bluetoothסובב ולחץ על הבקר.
.

הפעולה מפעילה
פעולת ®.Bluetooth

או מפסיקה

את

COMAND Online

טכנולוגיית ® Bluetoothהיא תקן לתקשורת
נתונים קצרת טווח למרחק של עד  10מטרים.
אתה יכול להשתמש בטכנולוגיית ®,Bluetooth
למשל לחיבור הטלפון הנייד למערכת
 ,COMAND Onlineלשימוש בדיבורית ,ליצירת
חיבור לאינטרנט ,להאזנה למוזיקה באמצעות
שמע ® Bluetoothאו להעברה של כרטיסי
 Bluetooth® .vCardהיא סימן מסחרי רשום של
הפעלה /הפסקת פעולת

¿ לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
את
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.

מפתח עניינים

חיבורי התקן שנוצרו באמצעות מזהה SSID
הקודם לא יעבדו יותר לאחר שמזהה SSID

.(SIG) /Bluetooth® Special Interest Group

תצוגה לדוגמה
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הגדרות תצוגה

394

הגדרת שפת המערכת
תפקוד זה מאפשר להגדיר את שפת תצוגת
התפריט והודעות הניווט .השפה הנבחרת
משפיעה על התווים הזמינים להזנה.

עניינים לפי אב

הודעות הניווט אינן זמינות בכל השפות .אם
הודעות ניווט אינן זמינות ,הן תושמענה
באנגלית.
אם אתה מחליף את שפת המערכת ,השפה
עבור  LINGUATRONICגם היא תשתנה .אם
 LINGUATRONICאינה תומכת בשפה
שנבחרה ,תיבחר אנגלית.
¿
¿

¿

.

לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
לבחירת ) Languageשפה( :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצגת רשימה של שפות .הנקודה
מציינת את ההגדרה הנוכחית.
בחר את השפה הרצויה.
מערכת  COMAND Onlineטוענת ומגדירה
את השפה.
£

¿
¿

COMAND Online

אם אתה משתמש במידע מפה בערבית ,ניתן
להציג גם את המידע הכתוב בערבית במפת
הניווט .לשם כך בחר את הערבית מרשימת
השפות .הודעות ניווט גם משומעות בערבית.

שייוך לחצן מועדפים
¿
¿

¿

¿

.

לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
לבחירת ) System settingהגדרות
ולחץ על הבקר.
מערכת( :הסט
מוצג תפריט.
לבחירת ) Favourite functionsתפקודים
מועדפים( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
בחר ) Assign functionשייך תפקוד( :לחץ
על הבקר.

מוצגת רשימת תפקודים מוגדרים מראש.
¿ לבחירת הגדרות הרכב הרצויות ,לדוגמה
) Entertainmentבידור( :סובב ולחץ את
הבקר.
מוצג תפריט
¿ בחר את התפקוד הרצוי ,לדוגמה Play
) similar tracksנגן רצועות זהות(.
מופיע תפריט עם הנחיה Please select
) a favourites buttonנא בחר לחצן
מועדפים(.
¿ לבחירת הלחצן הרצוי ,לדוגמה
ולחץ על הבקר.

 :סובב

הודעה מופיעה לתפקודים מסוימים ,לדוגמה
) Assign station or media sourceשייך תחנה
או מקור מדיה( .דוגמה זו מציגה כיצד לשמור
את התחנה הרצויה ישירות בשלושה שלבים
באמצעות תפריט תפקוד.
אם אתה בתפריט מועדפים ,אתה יכול לשייך
את לחצן המועדפים המועדף באמצעות
לחיצה והחזקה של לחצן המספר הרלוונטי,
לדוגמה
 ,בלוח המקשים של הטלפון )»
עמוד  .(376עד שיישמע צליל.

סקירה של המועדפים הנוכחיים:
.
¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
ולחץ על הבקר.
מערכת( :הסט
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Favourite functionsתפקודים
מועדפים( :סובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) Overview of all functionsסקירה
של כל התפקודים(.
מוצגת סקירה של כל המועדפים
הנוכחיים.
לשינוי כינוי:
¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט .
.

הגדרות תצוגה
¿ לבחירת ) Favourite functionsתפקודים
מועדפים( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Change aliasשנה כינוי( :לחץ על
הבקר.
מופיע תפריט עם הנחיה Please select a
) favourites buttonנא בחר לחצן
מועדפים(.
¿ בחר את הלחצן הרצוי לדוגמה
¿ הזן את הכינוי הרצוי ובחר

.
.

הכינוי שונה.

¿ בחר את הלחצן הרצוי לדוגמה
) Reset allאפס הכל(.
מוצגת הודעה השואלת האם ברצונך
לאפס.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם בחרת ) Yesכן( ,המועדפים יאופסו
לתפקוד המועדף שהוגדר במפעל.
¿ אם בחרת ) Noלא( ,הפעולה תבוטל.
תפקודים המוגדרים מראש הבאים מהתפריט,
לדוגמה:
או

£

לכינוי זמינים עד שישה תווים .ניתן להזין פחות
תווים.

קריאה לתפקוד מועדף
¿ לחץ על לחצן
הסמל

£

.

יועלה תפריט תפקודים מועדפים.

£

נדלק.

לחץ על לחצן

¿
¿

Mercedes - Benz Apps  Apps

הערות כלליות
לעולם אין לנתק את כונן  USBאו כרטיס
הזיכרון ,בעת שנתונים מועתקים לכונן  USBאו
לכרטיס זיכרון .הדבר עלול לגרום לאובדן
הנתונים.

באמצעות שימוש בתפקוד זה תוכל:
להעביר את נתוני COMAND Online
למערכת/לרכב אחר.
לבצע גיבוי והעתקה של המידע האישי
שלך )יצוא נתונים( ולטעון אותו שוב )יבוא
נתונים(.
להגן על הנתונים מיצוא לא רצוי באמצעות
הפעלת מספר זיהוי אישי )הגדרת ברירת
מחדל :מופסקת (.
£

£

£

COMAND Online

¿

קוליות( :אתה יכול להפעיל ולהפסיק את
פעולת המלצות הנהיגה.
) Sound menu – Soundשמע  תפריט
שמע( :אתה יכול לקרוא להגדרות שמע.

יבוא /יצוא מידע

לאיפוס מועדפים
¿

Spoken driving recommendation  Off
) on/offמופסק  הפעלה המלצות נהיגה

אתה יכול לשייך לחצן מועדפים ישירות
מהתפקוד הרלוונטי ,כגון פנקס כתובות )»
עמוד  (499או מתפריט רדיו )» עמוד .(548

.

.
לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג.
לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
לבחירת ) Favourite functionsתפקודים
מועדפים( :סובב ולחץ על הבקר.
בחר )) Reset Favourite(sאפס מועדפים(.
מופיע תפריט עם הנחיה Please select a
) favourites buttonנא בחר לחצן
מועדפים(.

מפתח עניינים

)אפליקציות  אפליקציות מרצדס בנץ(:
אתה יכול לקרוא לאפליקציות לתפקודים
מקוונים ולאינטרנט.

.
¿ לחץ על לחצן  ,לדוגמה
מוצגת רשימה של תפקודים מוגדרים מראש.
¿ ליציאה מתפריט תפקודים מועדפים:
ולא לחצת על אף
אם לחצת על לחצן
לחצן אחר ,תפריט תפקודים מועדפים ייסגר
לאחר  16שניות.

395

הגדרות תצוגה

396

אתה יכול להשתמש בכרטיס  SDאו בהתקן
אחסון ) USBלדוגמה כונן  (USBכאמצעי אחסון
זמני.
הפעלה הפסקת פעולה של הגנת קוד

PIN

עניינים לפי אב

ראשית להזין את מספר הזיהוי האישי שלך .אם
שכחת את מספר הזיהוי האישי שלך ,במרכז
שירות של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ
יכולים לנטרל את הגנת מספר זיהוי האישי שלך.
לחלופין ,ניתן לנטרל את הגנת מספר הזיהוי
האישי באמצעות איפוס המידע האישי של
מערכת  ») COMAND Onlineעמוד .(397

יבוא /יצוא מידע

¿
¿

¿
¿

.
לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג.
לבחירת ) System settingהגדרות
ולחץ על הבקר.
מערכת( :הסט
מוצג תפריט.
לבחירת ) Import/export dataיבוא /יצוא
מידע( :סובב ולחץ את הבקר.
בחר ) Activate PIN protectionהפעל
הגנת מספר זיהוי אישי(.
הפעל או הפסק את הגנת קוד .PIN
בעת הפסקת הגנת קוד  PINתתבקש
להזין את קוד .PIN

COMAND Online

¿ הכנס כרטיס זיכרון
או
¿ חבר התקן ) USBלדוגמה ,כונן (USB
)» עמוד .(556
.
¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג.
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
ולחץ על הבקר.
מערכת( :הסט
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Import/export dataיבוא /יצוא
מידע( :סובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר  Import dataאו .Export data
SD

אם אתה מייבא נתונים כגון פנקס כתובות ,הוא
מחליף את הנתונים במערכת COMAND
 .Onlineתוצג הודעה על כךCOMAND .
 Onlineמאותחל לאחר יבוא נתונים.

¿ להזנת קוד  PINבן  4ספרות ולבחירת
סובב ולחץ את הבקר.
תתבקש להזין שוב קוד .PIN
¿ הזן שוב את קוד  PINובחר .
כעת קוד  PINמגן על הנתונים האישיים
שלך מיצוא לא רצוי.

:

אם תפסיק את הגנת מספר זיהוי אישי ,תתבקש

הגדרות תצוגה
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אתה יכול גם למחוק קובצי מוזיקה מה MEDIA
 REGISTERבאמצעות תפקוד Delete all

אם מופעלת הגנת קוד  ,PINמופיעה בקשה
לקוד  PINאם בחרת ליצא מידע.
¿ להזנת קוד  :PINסובב את הבקר ולחץ על
.
כעת תוכל להמשיך באותה דרך שבה קוד
 PINמעולם לא הופעל.
¿ לבחירת קביעות מוגדרות מראש :בחר
) memory cardכרטיס זיכרון(  USB 1או
.USB 2
תפקוד זה מייצא את כל הנתונים לכונן
שנבחר.
מוצג חלון הודעה המודיע שהנתונים יוצאו.

תפקודי הרכב

איפוס תפקוד
אתה יכול להחזיר את מערכת COMAND Online

להגדרות המפעל .בין השאר ,הדבר ימחק את
מידע  COMANDהאישי.
הדבר כולל את התחנות שהוגד רו מראש,
רשומות בזיכרון יעדים ,ורשימה של יעדים
אחרונים במער כת הניווט ורשומות פנקס
כתובות .בנוסף ,תופסק הגנת קוד  PINהמופעל,
שבו השתמשת להגנה על המידע שלך מיצוא
לא מורשה .איפוס מומלץ לדוגמה ,לפני מכירה
או מסירה של המכונית.
יימחק מידע על הדיסק הקשיח הפנימי ,לדוגמה
קובצי מוזיקה ב .MEDIA REGISTER

17/06/14, 9:53 PM

מאפייני מערכת

COMAND Online

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל
והנוסף הזמין למערכת  COMAND Onlineשלך
בעת הרכישה .ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.
שים לב שייתכן שמערכת  COMAND Onlineשלך
לא תכלול את כל התכונות המתוארות .הדבר
נכון גם ,למערכות ותפקודים הנוגעים לבטיחות.
לכן ,הציוד של מערכת  COMAND Onlineשלך
עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.
אם יש לך שאלות בנוגע לציוד והפעלתו ,אנא
פנה למרכז שירות מורשה של מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.

397

מפתח עניינים

COMAND Online

אתה יכול לייצא למשל ,נתוני כתובות ,סימניות,
הגדרות מערכת שביצעת ורשימת תחנות רדיו.
קובצי מוזיקה אישיים ב MUSIC REGISTER
)מאגר המוזיקה( אינם ניתנים לשמירה וליבוא
חוזר באמצעות תפקוד זה.
מרצדס בנץ אינה אחראית לאובדן כלשהו של
מידע.

 ) media filesמ ח ק א ת כ ל ק ו ב צ י ה מ ד י ה (
)» עמוד .(567
מרצדס בנץ אינה אחראית לאובדן כלשהו של
מידע.
.
¿ לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
¿ לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :הסט
ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Resetאיפוס( :סובב את הבקר
ולחץ עליו לאישור.
מוצגת הודעה השואלת האם ברצונך
לאפס.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם בחרת ) Noלא( ,הפעולה תבוטל.
אם בחרת ) Yesכן( ,הודעה תוצג שוב
ותשאל אותך האם באמת רצונך לאפס.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם בחרת ) Yesכן(  ,תוצג הודעה.
מערכת  COMAND Onlineמאופסת
להגדרות המפעל ומאותחלת.
אם בחרת ) Noלא( ,הפעולה תבוטל.

S-397-443 comand
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ראשית את האזור שבו מבצעים שינוי
בבהירות.

הגדרת הבהירות
קריאה להגדרות הרכב

עניינים לפי אב

£

צבע
צבע תאורה היקפית

הגדרת הבהירות של האזורים

¿
¿

¿

¿

¿

שעל הבקר.

לחץ על לחצן
תפריט הרכב מוצג
לבחירת ) Vehicle settingהגדרות רכב(:
סובב ולחץ את הבקר.
תצוגת קרוסלה של הגדרות רכב פעילה.
לבחירת הגדרות הרכב הרצויות :סובב
ולחץ את הבקר.
האזור המרכזי עם רכיב הגדרה פעיל.
בחירת הגדרת רכב שונה:
להפעלת תצוגת קרוסלה לבחירת הגדרות
את הבקר.
הרכב :הסט
יציאה מהגדרות הרכב:
ולחץ את הבקר.
 :הסט
לבחירת

COMAND Online

תאורה היקפית
הערות כלליות
אתה יכול להגדיר את הגדרות הבאות
לתאורה ההיקפית:
אזור
הגדרות אזור קובעות את האזור שהגדרות
הבהירות ייושמו עליו .אם כל האזור נבחר
במשך יותר מחצי שנייה ,הבהירות באזור
הקדמי מותאמת לכל הרכב.
בהירות
הגדרה זו היא שינוי נוסף של בהירות
התאורה ההיקפית .שינוי הבהירות ישים
רק לאזור הנבחר .מסיבה זו ,חובה לבחור

¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת Ambient lighting: brightness

)תאורה היקפית :בהירות( :סובב ולחץ את
הבקר.
הגדרת צד שמאל פעילה .שיעור הבהירות
לאזור הנבחר מוצג.
¿ לשינוי ערך הבהירות :סובב את הבקר.
¿ לבחירת אזור :הסט

וסובב את הבקר.

למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(162
הגדרת הצבע

£

£

17/06/14, 9:53 PM

כאשר הצבע הוגדר ,הוא ישמש לכל האזורים.
ניתן לכוונן את הבהירות של הצבע שנבחר לכל
אזור בנפרד.

398

S-397-443 comand

הגדרות תצוגה
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Ambient lighting: colourתאורה
היקפית :צבע( :סובב ולחץ את הבקר.
הרכיב שהוגדר פעיל.
¿ לבחירת צבע :סובב את הבקר.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(162
הפעלה /הפסקת פעולה של תצוגת תאורה
היקפית
תפקוד תצוגת תאורה היקפית זמין רק אם
הרכב מצויד בחבילת “תאורה היקפית“.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Ambient light displayתצוגת
תאורה היקפית( :סובב ולחץ את הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
הבהירות ניתנת לשינוי באמצעות בקר סיבובי
שבין שתי התצוגות.

למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(162
הגדרת מאפיין כניסה  /יציאה קלה

¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Easy Entry/Exitכניסה/יציאה
קלה( :סובב ולחץ על הבקר.
הרכיב שהוגדר פעיל.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(145
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הפעלה  /הפסקת פעולה של חימום
משטחים

מפתח עניינים

תפקוד חימום המשטחים מחמם את
המשטחים שהנוסעים באים איתם במגע לעתים
קרובות .הפעלה של חימום משטחים באמצעות
מערכת  COMAND Onlineכפי שמתואר להלן
פועלת רק כשחימום המושבים פועל )» עמוד
.(140
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Panel heatingחימום
משטחים( :סובב ולחץ על הבקר.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
הפעלה  /הפסקת פעולה של אישור צלילי
נעילה

אתה יכול גם להגדיר צליל קולי לאישור נעילת
הרכב.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Acoustic lock feedמשוב
נעילה קולי( :סובב ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(99

399

COMAND Online

מאפיין כניסה  /יציאה קלה מסייע לכניסה
וליציאה מהרכב.

399
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400

הגדרות תצוגה
הפעלה /הפסקת פעולה של תפקוד
כוונון חגורות הבטיחות

עניינים לפי אב

מראות( :סובב ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(147
כיבוי והדלקה של תאורת איתור

תפקוד כוונון חגורות הבטיחות מתאים את
חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי
לפלג הגוף העליון שלהם.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Belt adjustmentכוונון חגורות(:
סובב ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(66
הפעלה /הפסקת פעולה של תפקוד קיפול
אוטומטי של המראות

אם תאורת איתור )תאורה היקפית( מופעלת,
פנסי האיתות וכן הפנסים הראשיים יידלקו
למשך זמן קצר כשמבוטלת נעילת הרכב.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Locator illuminationתאורת
איתור( :סובב ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(99
הפעלה/הפסקת פעולה של מאפיין
הנעילה האוטומטית

COMAND Online

אם “) ”Automatic folding mirror functionתפקוד
קיפול אוטומטי של מראות( מופעל ,המראות
החיצוניות מתקפלות אוטומטית מיד כשאתה
נועל את הרכב מבחוץ ונפתחות שוב כאשר
הנעילה מבוטלת.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת Automatic mirror- folding
) functionתפקוד קיפול אוטומטי של
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בעת שמאפיין הנעילה האוטומטית מופעל,
הרכב ננעל אוטומטית לאחר שהרכב מותנע
ונע במהירות הגבוהה ממהירות הליכה.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398

400

S-397-443 comand

הגדרות תצוגה
¿ לבחיר ת Automatic locking feature

)מאפיין נעילה אוטומטית( :סובב ולחץ על
הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(106
הגדרת משך ההשהיה של כיבוי התאורה
משך ההשהיה של כיבוי תאורה פנימית

401

של השהיית הכיבוי בעת שנעילת הרכב מבוטלת
באמצעות מפתח השלט הרחוק.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת Exterior lighting delayed shut-
) offהשהיית התאורה החיצונית מבוטלת(:
סובב ולחץ על הבקר.
הרכיב שהוגדר פעיל.
¿ לשינוי זמן ההשהיה :סובב את הבקר.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(99

מפתח עניינים

דריכה/נטרול הגנה נגד גרירה

למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(162
משך השהיה של כיבוי תאורה חיצונית

אזעקה צלילית וחזותית מופעלת אם זווית
הנטייה של רכבך משתנה ,כאשר ההגנה נגד
גרירה דרוכה .הדבר יכול להתרחש לדוגמה ,אם
הרכב מורם על מגבה בצד אחד.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת ) Tow-away protectionהגנה נגד
גרירה( :סובב ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
דריכה /הפסקת פעולה של חיישן תנועה
בתוך הרכב

COMAND Online

תאורת הפנים מופעלת למשך פרק הזמן של
השהיית כיבוי כאשר המפתח מוצא ממתג
ההצתה.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398
¿ לבחירת Interior lighting delayed shut-off
)השהיית התאורה הפנימית מבוטלת( :סובב
ולחץ על הבקר.
הרכיב שהוגדר פעיל.
¿ לשינוי זמן ההשהיה :סובב את הבקר.

התאורה ההיקפית מופעלת למשך הזמן המוגדר
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הגדרות תצוגה

402

אם חיישן תנועה בתוך הרכב דרוך ,אזעקה
צלילית וחזותית מופעלת אם מזוהה תנועה
בתוך הרכב .לדוגמה ,אם מישהו מנסה לחדור
לפנים הרכב ללא רשות.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398

עניינים לפי אב

£

אזור גב עליון

£

עיסוי

£

מושב דינמי

£

בקרת חימום מושבים
אתה יכול גם לשמור ולקרוא להגדרות הנוכחיות
של מושב באמצעות לחצן זיכרון והמתג מצב
זיכרון התואם; ראה מדריך הפעלה נפרד.

¿ לבחירת  :Interior motion sensorסובב
ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.

לא ניתן להפעיל את תפקוד עיסוי באמצעות
לחצן הזיכרון.

הפעלה  /הפסקת פעולה של מגביל
פתיחת דלת תא מטען

בחירת תפקוד כוונון ומושב

הפעלת מגביל פתיחת תא מטען מאפשרת
לדוגמה ,למנוע חבטת דלת תא המטען
בתקרת מוסך נמוכה.
¿ לקריאה להגדרות הרכב )» עמוד .(398

¿ לחץ על לחצן

COMAND Online

¿ לבחירת Boot opening-height
) rastrictionמגביל גובה פתיחה דלת תא
המטען( :סובב ולחץ על הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.

התפריט לתפקודי המושבים שנבחרו
מופיע.
או
¿
¿

מושבים
סקירה

¿

באמצעות לחיצה על הלחצן שליד הבקר
או פריט תפריט הגדרות מושב בתפריט הרכב,
ניתן לקרוא לתפקודי הכוונונים הבאים

¿

£

משענת הגב וכריות הצד

£

קשת הגב
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.

לבחירת ) Vehicleרכב( בסרגל תפקוד
ראשי :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
בחר ) Seat settingsהגדרות המושב(.
מתפריט קרוסלה :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
תפריט הקרוסלה לבחירת תפקודי המושב
פעיל.
לבחירת תפקוד המושב הרצוי :סובב את
הבקר ולחץ לאישור
למעבר בין ) Driverנהג( ל Front
את
) passengerנוסע קדמי( :הסט
הבקר.

402
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הגדרות תצוגה
¿ לשינוי ההגדרות :הסט את הבקר
.

כוונון תפקודים
כוונון כריות הצד של משענת הגב

403

או

השינוי יהיה נראה בהגדרות רכיב.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

.

מפתח עניינים

כוונון אזור הגב העליון

¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402
¿ לבחירת ) Backrest sidesצדדי משענת
הגב( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ לבחירת מושב :הסט

את הבקר.

¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402

¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
השינוי מוצג בתצוגת הגדרות.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

¿ לבחירת ) Shouldersגב עליון( :סובב את
הבקר ולחץ עליו לאישור.
.

כוונון מתאר המושב בקשת הגב

¿ לבחירת מושב :הסט

את הבקר.

¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
השינוי מוצג בתצוגת הגדרות.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

.

כוונון המושב הדינמי

¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402
¿ לבחירת ) Lumbarקשת הגב( :סובב את
הבקר ולחץ עליו לאישור.
¿ לבחירת מושב :הסט

את הבקר.

¿ להפעלת ההגדרות :לחץ על הבקר.
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¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402
¿ לבחירת מושב :הסט

COMAND Online

תפקוד זה מאפשר לך לכוונן את הכריות
באזור קשת הגב של משענת הגב )תמיכת
קשת גב  4מצבים(

את הבקר.

¿ לבחירת ) Dynamic seatמושב דינמי(:
סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

403
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הגדרות תצוגה

404

תוכניות עיסוי

אתה יכול לבחור:
£

 :0מופסק

סקירה

£

 :1רמה ) 1חלש(

אתה יכול לבחור את תוכניות העיסוי הבאות:

 :2רמה ) 2חזק(
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

£

עניינים לפי אב

£

 :2ניתן לחוש בנקודות לחץ חמות ,עיסוי
גלי כפול של כל הגב ,מתיחת אזור
הכתפיים ,ולסיום תנועות עדינות מרגיעות.

£

 :3עיסוי ממריץ
עיסוי מפעיל באמצעות עיסוי גלי כפול
מתגבר ולאחר מכן תנועות מרגיעות.

£

 :4עיסוי קלסי
עיסוי עם גלים מתגברים ,תנועות
מרגיעות.
 :5עיסוי מעורר
עירור של עמוד השדרה ופלג הגוף העליון
באמצעות עיסוי נקודות לחץ מעוררות
בגובה החזה.

£

 :6עיסוי פעיל
תוכנית עיסוי פעיל דורשת את
ההשתתפות הפעילה שלך .היא מתאימה
לאימון שרירי הבטן שלך במהלך פקק
תנועה ,לדוגמה ,באמצעות מתיחה
והרפיה ממוקדת .אתה יכול להשתמש
בתוכנית כדי להיות ספורטיבי ברכב.

.

בקרת חימום מושבים

בקרת חימום מושבים מבקרת את חלוקת
החום במשענת הגב וכרית המושב.
תפקוד בקרת חימום מושבים משפיע על רמת
החימום המוגדרת כעת לחימום המושבים;
ראה במדריך הפעלה הנפרד של הרכב.
¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402

COMAND Online

£

 :1תוכנית עיסוי מרגיעה המתחילה באזור
האגן ,ניתן לחוש בנקודות לחץ חמות,
עיסוי גב מלא ,מתיחת אזור האגן ,ולסיום
תנועות עדינות מרגיעות.

¿ לבחירת ) Seat heating balanceבקרת
חימום מושבים( :סובב ולחץ על הבקר.
את הבקר.
¿ לבחירת מושב :הסט
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
השינוי מוצג בתצוגת הגדרות.

£

ההגדרות מייצגות את הדברים הבאים:
 :0משענת הגב וכרית המושב מחוממות
באופן שווה בהתאם להגדרות שנבחרו
באמצעות לחצן חימום מושב.
 1עד  :3תפוקת החום לכרית המושב
מופחתת בכל פעם ברמה אחת.
 1עד  :3תפוקת החום למשענת הגב
מופחתת בכל פעם ברמה אחת.
.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

£

£

£
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404
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הגדרות תצוגה
מיד כאשר אתה מרגיש נקודת הלחץ
בכרית מושב הגב ,הדבר אומר שאתה צריך
להפעיל לחץ נגדי כנגד נקודה זאת.

405

איפוס כל הכוונונים

 מיד שתחוש בלחץ בגבך ,הפעל לחץ נגדי.

מפתח עניינים

 שמור על לחץ אחיד תחת רגלך.
אל תדחוף את עצמך כנגד הדוושות.
 תחוש איך שרירי הבטן שלך נמתחים.
 המשך לנשום כרגיל ,אל תעצור את
נשימתך.
¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402

 בעת שהלחץ בכרית הגב פוסק ,הפסק
להפעיל לחץ נגדי והירגע.

¿ בחר מושב )» עמוד .(402
¿ לבחירת ) Resetאיפוס( :סובב את הבקר
ולחץ עליו לאישור.

בחירת תוכנית עיסוי

¿ לבחירת מושב :הסט

את הבקר.

¿ לאיפוס :לחץ על הבקר.
מוצג תפריט אישור.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא( וסובב את
הבקר.
אם בחרת ) Noלא(  ,הפעולה תבוטל.
¿ לקריאה לתפקודי מושב )» עמוד .(402
¿ לבחירת ) Resetאיפוס( :סובב את הבקר
ולחץ עליו לאישור.

COMAND Online

¿ לבחירת מושב :הסט

לאחר בחירת ) Yesכן( ,כל כוונוני
המושבים מאופסים לערכי ברירת מחדל
)הגדרות מפעל(.

את הבקר

¿ לבחירת תוכנית עיסוי ) 1עד  :(6סובב
ולחץ את הבקר.
תוכנית העיסוי פועלת בערך במשך  15עד
 25דקות ,בהתאם להגדרות.
¿ לשינוי עוצמת העיסוי :סובב את הבקר אל
ולחץ לאישור.
העוצמה גוברת או נחלשת בכל פעם
שהבקר נלחץ.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן
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הגדרות תצוגה

406

£

הגדרות בקרת אקלים
הגדרות בסיסיות

חלוקת אוויר לימין ולשמאל ,מוצגת
באמצעות ההגדרה הנוכחית ,לדוגמה
.

סרגל בקרת אקלים

עניינים לפי אב

הפעלה  /כיבוי בקרת אקלים

סרגל בקרת אקלים

כיוון טמפרטורה ,זרימת אוויר וחלוקת אוויר
לצד שמאל ותצוגות של הגדרות נוכחיות
קריאה לתפריט בקרת אקלים ,הצגת
הגדרות מצב קירור ואקלים
כיוון טמפרטורה ,זרימת אוויר וחלוקת
אוויר לצד ימין ותצוגות של הגדרות נוכחיות
קריאה לתפריט בקרת אקלים:
¿ למעבר לסרגל בקרת אקלים :הסט
את הבקר.

COMAND Online

¿ לבחירת סרגל בקרת אקלים
ולחץ על הבקר.

 :סובב

תפריט הקרוסלה לבחירת תפקודי בקרת
אקלים פעיל.
¿ לבחירת תפקוד בקרת אקלים הרצוי :סובב
ולחץ את הבקר.
תפקוד בקרת אקלים שנבחר יוצג.
ניתן לקרוא לתפקודי בקרת האקלים הבאים
גם ישירות מסרגל בקרת אקלים:
£

הטמפרטורה בצד ימין ובצד שמאל
מוצגת ,לדוגמה .20 °C

£

זרימת אוויר לימין ולשמאל ,מוצגת כ
וההגדרה הנוכחית ,לדוגמה .1
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¿
¿
¿
¿

קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
את
למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.
לבחירת ) Climate ctrl onבקרת אקלים
פועלת( :סובב ולחץ את הבקר.
או הפסק את פעולת תפקוד
הפעל
בקרת אקלים  .אם הופסקה פעולת בקרת
האקלים ,תפקודי הכוונונים מנוטרלים.

סנכרון הגדרות בקרת אקלים
באמצעות אפשרות סנכרון ,אתה יכול להחליט
אם אתה רוצה להפעיל את הגדרות בקרת
האקלים לכל האזורים יחד או בנפרד.
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
את
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.
¿ לבחירת ) Syncסנכרון( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
)ימין ושמאל מסונכרנים( או
¿ פעל
הפסק )ימין ושמאל נפרדים( את
פעולת תפקוד הסנכרון.

406
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הגדרות תצוגה
בעת שהופסקה פעולת תפקוד הסנכרון ,אתה
יכול לעבור בין כוונונים לנהג ולנוסע הקדמי.

הפעלה  /הפסקת פעולה של קירור עם
ייבוש אוויר

¿ למעבר בין תחתית התצוגה לאזור העיקרי:
הסט
את הבקר.

הפעלה של קירור עם ייבוש אוויר מסייע לקירור
פנים הרכב גם כאשר הטמפרטורות החיצוניות
גבוהות.

¿ למעבר בין ) Driverנהג( ל Front
) passengerנוסע קדמי( :הסט

את הבקר.
לא כל תפקודי מערכות האקלים
מאפשרים כוונון שונה של הנהג ושל
הנוסע הקדמי.
התפקוד המסונכרן ניתן להפסקה
באמצעות הסטת הבקר לימין או לשמאל.
רכיבי ההגדרות של הנהג והנוסע הקדמי
נראים שוב בנפרד .רכיבי ההגדרות של
הנהג והנוסע הקדמי נראים שוב בנפרד.
למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(180
מעבר להגדרות מיזוג אוויר בתא הנוסעים
האחורי

407

מפתח עניינים

¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
את
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.
¿ לבחירת ) A/Cמיזוג אוויר( :סובב ולחץ את
הבקר
¿ הפעל או הפסק את פעולת קירור עם
ייבוש אוויר  onאו . off
המצב הנוכחי של תפקוד הקירור מוצג בשורת
בקרת האקלים  AC on :פועל AC off ,
מופסק )» עמוד .(406

קביעת הטמפרטורה

אתה יכול גם להגדיר את מיזוג האוויר בתא
הנוסעים האחורי מקדמת הרכב.
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.

את

¿ עברת למצב הגדרות מיזוג אוויר בתא
הנוסעים האחורי .תצוגת פנים הרכב
משתנה בהתאם.
¿ להחזרת ההגדרות לקדימה :בחר Return
) to frontחזור לקדמת הרכב(.

לאחר זמן קצר מערכת
מחזירה אוטומטית את תפקוד ההגדרות
לקדמת הרכב.

COMAND Online
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¿ לבחירת הטמפרטורה הנוכחית בשורת
בקרת האקלים לשמאל ולימין :סובב ולחץ
את הבקר.
סרגל הגדרת הטמפרטורה מוצג.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
¿ לסגירת סרגל ההגדרות :לחץ על הבקר.

COMAND Online

¿ לבחירת ) Rear settingהגדרות מאחור(:
סובב ולחץ את הבקר.

אתה יכול גם לכוונן את הטמפרטורה
באמצעות תפריט בקרת אקלים ,כלומר כפי
שמתואר להגדרות טמפרטורה בגומחת רגליים
)» עמוד .(408

407
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408

הגדרות תצוגה
קביעת זרימת האוויר

הגדרות נוספות
קביעת הטמפרטורה בגומחת הרגליים

עניינים לפי אב

לשמאל ולימין בסרגל בקרת
¿ לבחירת
אקלים :סובב ולחץ את הבקר.
סרגל הגדרת זרימת אוויר מוצג.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
¿ לסגירת סרגל הגדרת :לחץ על הבקר.
אתה יכול גם לכוונן את הטמפרטורה
באמצעות תפריט בקרת אקלים ,כלומר כפי
שמתואר להגדרות טמפרטורה בגומחת רגליים.

קביעת חלוקת האוויר

ניתן להעלות או להוריד את טמפרטורת
גומחת הרגליים בהשוואה להגדרת
הטמפרטורה לפנים.
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
¿ לבחירת ) Adjust footwellכוונון גומחת
רגליים( :סובב ולחץ את הבקר.
את
¿ אם דרוש ,החלף צדדים :הסט
הבקר.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב ולחץ את הבקר.
יציאה מתפריט
.
¿ לחץ על לחצן
הגדרת מצב אקלים

COMAND Online

¿ לבחירת תצוגת חלוקת האוויר הנוכחית
לשמאל ולימין בסרגל בקרת אקלים,
 :סובב ולחץ את הבקר.
לדוגמה
סרגל הגדרת זרימת אוויר מוצג.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
¿ לסגירת סרגל ההגדרות :לחץ על הבקר.
אתה יכול גם לכוונן את הטמפרטורה
באמצעות תפריט בקרת אקלים ,כלומר כפי
שמתואר להגדרות טמפרטורה בגומחת רגליים
)» עמוד .(408
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באמצעות מצב אקלים ,אתה יכול להגדיר את
עוצמת זרימת האוויר על בסיס של הגדרת
חלוקת אוויר .ההגדרה פעילה רק שמערכת מיזוג
האוויר מוגדרת למצב “) ”AUTOאוטומטי(.

408
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הגדרות תצוגה
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406

409

הפעלה  /כיבוי פעולת יינון

¿ לבחירת ) Climate modeמצב בקרת
אקלים( :סובב ולחץ את הבקר.

מפתח עניינים

¿ אם דרוש ,החלף צדדים :הסט את הבקר.
¿ לשינוי ההגדרות :סובב ולחץ את הבקר.
יציאה מתפריט
¿ לחץ על לחצן

.

סרגל בקרת אקלים מציג את הגדרות בקרת
אקלים הנוכחיות) DIFFUSE .מפוזר(,
) MEDIUMבינוני() FOCUS ,מרוכז( )» עמוד
.(406

הפעלה  /הפסקת פעולה של מרסס בושם

ליינון יש השפעה מטהרת על האוויר בתוך
הרכב .למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(186
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
¿ לבחירת ) Ionisationיינון( :סובב ולחץ את
הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה להפסקת
פעולה ,בהתאם למצב הקודם.
יציאה מתפריט
.
¿ לחץ על לחצן
חימום עזר

¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
¿ לבחירת ) Air freshenerמטהר אוויר(:
סובב ולחץ את הבקר .לבחירת השפה:
סובב ולחץ על הבקר.
בהתאם להגדרה הקודמת ,אתה מפעיל
או מפסיק את פעולת מרסס הבישום.
¿ להגדרת העוצמה :סובב את הבקר בעת
שהמרסס פועל.
יציאה מתפריט
¿ לחץ על לחצן

.
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ניתן להגדיר מראש שלושה זמני הפסקה
להפעלה אוטומטית של חימום עזר
בחירת זמן מוגדר מראש:
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
¿ לבחירת ) Auxiliary heatingחימום עזר(:
סובב ולחץ על הבקר.

COMAND Online

מרסס הבושם מאפשר בישום האוויר בתוך
הרכב לפי ההעדפות האישיות .למידע נוסף,
ראה )» עמוד .(184

¿ סובב את הבקר.

409
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410

הגדרות תצוגה
שינוי הזמן מוגדר מראש:
¿ קרא לתפריט בקרת אקלים )» עמוד
.(406
¿ לבחירת ) Auxiliary heatingחימום עזר(:
סובב ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת זמן יציאה ניתן לשינוי :סובב ולחץ
את הבקר.
מוצג תפריט שינוי זמן.

עניינים לפי אב

¿ לבחירת הפריט לשינוי שעון אנלוגי ,שעות
או דקות( :הסט
את הבקר.
או
¿ לשינוי ההגדרות :סובב את הבקר.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על הבקר.

נעילת בטיחות לילדים
הפעלה  /הפסקת פעולה של תצוגות תא
נוסעים אחורי

COMAND Online
ביטול נעילה של התצוגה השמאלית בתא
הנוסעים האחורי
בקר לנעילה /ביטול נעילה של התצוגה
בקר להפעלה /כיבוי של התצוגה
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התפקוד משמש להפעלה לכיבוי של התצוגות
בתא הנוסעים האחורי וכן לנעילה  /ביטול
נעילה שלהן.
.
¿ לחץ על לחצן
תפריט קרוסלה מוצג.
¿ לבחירת ) Parental controlבקרת הורים(:
סובב ולחץ על הבקר.
תפריט הקרוסלה ,לבחירת הצד בתא
הנוסעים האחורי ,פעיל.
¿ בחר ) Rear leftאחורי שמאלי( או Rear
) rightאחורי ימני(.
¿ להפעלה/כיבוי ) Displayתצוגה( :סובב
את הבקר.
יציאה מהגדרות הרכב:
ולחץ על הבקר.
 :הסט
¿ לבחירת
נעילה  /ביטול נעילה של תצוגות תא
הנוסעים האחורי
.
¿ לחץ על לחצן
תפריט קרוסלה מוצג.
¿ לבחירת ) Parental controlבקרת הורים(:
סובב ולחץ על הבקר.
תפריט הקרוסלה לבחירת הצד בתא
הנוסעים האחורי פעיל.
¿ בחר ) Rear leftאחורי שמאלי( או Rear
) rightאחורי ימני(.
¿ לבחירת ) Lockנעילה( לנעילה /ביטול
נעילה של תצוגות תא הנוסעים האחורי:
סובב את הבקר.
התצוגה נעולה והודעה
מופיעה על
המסך.
) Unlockביטול נעילה( מופיע בתצוגה.
יציאה מהגדרות הרכב:
¿ לבחירת

 :הסט

ולחץ על הבקר.

ניתן עדיין לכוון את עוצמת השמע אם נעלת
את תצוגת תא הנוסעים האחורי.
ניתן גם לכבות  /להפעיל באמצעות המתג
המשולב.

410
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הגדרות תצוגה
פתיחת מכסה המצלמה:

מצלמת 360°

¿ לבחירת ) Open camera coverפתח
מכסה מצלמה( :סובב ולחץ את הבקר.

הערות חשובות
מצלמת  360°היא רק אמצעי עזר .היא אינה
מהווה תחליף לתשומת הלב שלך לסביבה
הקרובה .האחריות על תמרון וחניה בבטחה
מוטלת עליך.
ודא שאין אף אדם ,חיה או עצם בסביבתך
בעת תמרון וחניה.
סקירה
מצלמת  360°מכסה את הסביבה הקרובה של
הרכב ומסייעת לך ,לדוגמה בעת חניה או
ביציאה עם ראות מוגבלת.
למידע מפורט אודות מצלמת  ,360°ראה
במדריך הפעלה נפרד של הרכב.
הגדרות

 COMAND Onlineלמצלמת 360°

הפעלה  /הפסקת פעולה באמצעות שימוש
בהילוך נסיעה לאחור:
¿ לחץ על לחצן

411

תמונת מצלמת  360°ניתנת להצגה אם:
£

הרכב שלך מצויד במצלמת

360°

)» עמוד (377

£

מערכת
מופעלת וכן

£

תפקוד  Camera 360°הופעל

COMAND Online

תצוגת תמונה של מצלמת :360°
¿ לבחירת  Camera 360°מתפריט קרוסלה
של הרכב :סובב ולחץ את הבקר.
תצוגה מפוצלת של מצלמת  360°מופיעה.
אם התפקוד פעיל ,תצוגת  COMANDחוזרת
אוטומטית לתצוגה הקודמת שנבחרה מיד לאחר
שתוציא משילוב את ההילוך הקדמי או את הילוך
הנסיעה לאחור ,או אם הרכב נוסע במהירות
העולה על  30קמ“ש.
¿ לבחירת

תפריט הרכב מוצג
את

¿ בחר ) camera 360°מצלמה .(360°
¿ לבחירת ) Activation by R gearהפעלה
באמצעות הילוך נסיעה לאחור( :סובב
ולחץ את הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה
להפסקת פעולה  ,בהתאם למצב
הקודם.
בעת הפעלת תפקוד זה ,התמונה ממצלמת
 360°מוצגת בעת ששילבת להילוך נסיעה
לאחור .אפשרויות ההפעלה האחרות תמיד
זמינות.

 :הסט

ולחץ את הבקר.

מצלמת נסיעה לאחור
מצלמת נסיעה לאחור היא רק אמצעי עזר.
היא אינה מהווה תחליף לתשומת הלב שלך
לסביבה הקרובה .האחריות על תמרון וחניה
בבטחה מוטלת עליך.
ודא שאין אף אדם ,חיה או עצם בטווח בעת
תמרון וחניה.
התמונה ממצלמת נסיעה לאחור מוצגת
בתצוגת  COMANDבעת שמשולב הילוך
נסיעה לאחור אם:
£

הרכב שלך מצויד במצלמת נסיעה לאחור

£

מערכת  COMAND Onlineמופעלת

£

תפקוד ) Activation by R gearהפעלה
באמצעות הילוך נסיעה לאחור( פעיל

411

COMAND Online

¿ לבחירת ) Settingsהגדרות( סובב ולחץ
את הבקר.
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מפתח עניינים

הפעלה ידנית של התצוגה

שעל הבקר.

¿ למעבר לסרגל התפריט :הסט
הבקר.

תמונה של

מצלמת 360°

S-397-443 comand

412

ניווט
אם התפקוד פעיל ,תצוגת  COMANDתחזור
אוטומטית לתצוגה הקודמת מיד לאחר
שתעביר הילוך מהילוך נסיעה לאחור.
למידע נוסף אודות מצלמת נסיעה לאחור ,ראה
במדריך הפעלה נפרד של הרכב.

עניינים לפי אב

¿ הפעל את פעולת מערכת
 ») Onlineעמוד .(377
¿ לחץ על לחצן

COMAND

.

תפריט הרכב מוצג
¿ הזז את הבקר

.

¿ לבחירת ) System settingהגדרות
מערכת( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ בחר ) Reversing cameraמצלמת נסיעה
לאחור(.
תפריט מצלמת נסיעה לאחור מוצג.

COMAND Online

¿ בחר ) Activation by R gearהפעלה
באמצעות הילוך נסיעה לאחור(.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה
להפסקת פעולה  ,בהתאם למצב
הקודם.
בעת שאתה מתניע את הרכב ומשלב
להילוך אחורי ,מכסה המצלמה נפתח
אוטומטית אם התפקוד מופעל .האזור
שמאחורי הרכב מוצג בתצוגת COMAND
עם קווי הנחיה ,עיין במדריך ההפעלה
הנפרד של הרכב.
מצלמת נסיעה לאחור יכולה לזהות תנועה
ועצמים נייחים .אם ,לדוגמה הולך רגל או רכב
אחר מזוהה ,עצמים אלה מסומנים בקווים.
המערכת יכולה לגלות ולסמן רק עצמים נייחים
שהרכב בתנועה .בניגוד לעצמים נעים ,שתמיד
יזוהו ויסומנו.
הפעלה  /הפסקת פעולה של גילוי עצמים
¿ לבחירת ) Object detectionגילוי עצמים(
בתפריט המצלמה :סובב ולחץ את הבקר.
התפקוד עובר בין מצב הפעלה
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להפסקת פעולה
הקודם.

 ,בהתאם למצב

פתיחת מכסה המצלמה לניקוי
¿ לבחירת ) Open camera coverפתח
מכסה מצלמה( :סובב ולחץ את הבקר.
הודעת ) Please waitהמתן בבקשה(
מוצגת לאחר שלוש שניות.
מכסה המצלמה נפתח .מכסה המצלמה
נסגר אוטומטית כאשר אתה נועל את
הרכב או נע קדימה.

ניווט
מאפיינים של מערכת
COMAND Online

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל הציוד הרגיל
והנוסף הזמין למערכת  COMAND Onlineשלך
בעת הרכישה .ייתכנו הבדלים בין מדינות שונות.
שים לב שייתכן שמערכת  COMAND Onlineשלך
לא תכלול את כל התכונות המתוארות .הדבר
נכון גם ,למערכות ותפקודים הנוגעים לבטיחות.
לכן ,הציוד של מערכת  COMAND Onlineשלך
עשוי להיות שונה מהתיאורים והאיורים.
אם יש לך שאלות בנוגע לציוד והפעלתו ,אנא
פנה למרכז שירות של מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ.

הקדמה
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
הפעלת מערכות המידע המשולבות וציוד
התקשורת ברכב בעת נהיגה עלולה להסיח את
תשומת לבך מתנאי הדרך והתנועה.
אתה יכול לאבד שליטה על הרכב .קיימת סכנת
תאונה.
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ניווט
הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה
והדרך מאפשרים זאת .אם תנאי הסביבה אינם
בטוחים ,עצור במקום בטוח ובצע את הקביעות
רק בעת שהרכב נייח.

אתה חייב לציית לדרישות החוק במדינה שבה
אתה נוהג בעת הפעלת מערכת COMAND
.Online
מערכת  COMAND Onlineמחשבת מסלול
ליעד מבלי לקחת בחשבון את הדברים הבאים,
לדוגמה:
£

רמזורים

£

תמרורי עצור ותן זכות קדימה

£

מגבלות עצירה וחניה

£

כביש הולך וצר
כללים ותקנות תעבורה אחרות

£

ייתכן שמערכת  COMAND Onlineתיתן הוראות
נהיגה שגויות אם הנתונים במפה הדיגיטלית
אינם תואמים לתנאים במציאות .לדוגמה,
המסלול הוסט או שונה כיוון הנסיעה ברחוב חד
סטרי.
מסיבה זאת ,חובה לציית תמיד לכללים ולתקנות
התעבורה בעת נסיעה .לכללים ולתקנות
התעבורה יש קדימות על הוראות הנהיגה של
המערכת.

מוכנות הפעלה של מערכת הניווט
ברכבים למדינות מסוימות ,מערכת הניווט אינה
מוכנה להפעלה מיד לאחר קבלת הרכב .המפה
הדיגיטלית אינה מותקנת מראש.
במקרה זה ,ההודעה הבאה תופיע בתצוגה
לאחר הפעלת מצב ניווט:

הרכב לפני השימוש הראשוני או בעת חזרה
למצב הפעלה.
לכן ,אתה חייב לנסוע מעט לפני שהנחיית מסלול
מדויקת תהיה אפשרית.
קליטת

מפתח עניינים

GPS

תפקוד נכון של מערכת הניווט תלוי ,בין השאר,
בקליטת  .GPSבתנאים מסוימים ייתכן שקליטת
 GPSתהיה מוגבלת ,ייתכן שתהיינה הפרעות
בקליטה או שלא תהיה קליטה בכלל ,לדוגמה
במנהרות או בחניוני רכב רב קומתיים.
התפקודיות של אנטנת הגג )טלפון (GPS ,עשויה
להיפגע אם מותקנות מערכות נשיאת מטען לגג.

מגבלת הזנה
בכלי רכב המיועדים למדינות מסוימות ,קיימת
הגבלה על הזנת נתונים.
המגבלה פעילה במהירות העולה על  5קמ“ש
בקירוב .המגבלה מנוטרלת כאשר מהירות הרכב
יורדת מתחת למהירות של בערך  3קמ“ש.
בעת שהמגבלה פעילה ,לא ניתן להזין רשומות
מסוימות .הדבר יצוין בכך שפריטי תפריט
מסוימים יהיו אפורים ולא ניתן לבחרם.
ההזנות הבאות אינן אפשריות ,לדוגמה:
£

הזנת יעד עיר או רחוב

£

בחירת יעד באמצעות המפה

£

הזנת נקודות עניין בסביבת עיר או באמצעות
חיפוש שם

£

עריכת רשומות

ניתן לבצע הזנות נוספות ,כגון הזנת נקודות עניין
ליעד או מיקום נוכחי.

COMAND Online

הערות כלליות

413

נא הכנס מדיית מפה )תקליטור/כרטיס זיכרון/
כונן  (USBלהפעלת הניווט.
¿ להתקנת מפה דיגיטלית )» עמוד.(461
מערכת הניווט חייבת לקבוע את המיקום של

17/06/14, 9:54 PM
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ניווט
הפעלת מצב ניווט

עניינים לפי אב

¿ לחץ על לחצן

.

המפה מציגה את המיקום הנוכחי של הרכב.
אפשרות הפעלה נוספות:
¿ להפעלת התפריט :הסט

את הבקר )לדוגמה ,במצב רדיו(.

¿ לבחירת ) Naviניווט( :סובב לחץ את הבקר.
הצגת /הסתרת התפריט

COMAND Online

אתה יכול לדוגמה להזין יעד או לבחור הגדרות ניווט באמצעות התפריט.
¿ להצגה :לחץ על הבקר בעת שהמפה מוצגת.
הנחיית מסלול אינה פעילה) Destination :יעד( מודגש .הנחיית מסלול פעילה:

מודגש.

הנחיית מסלול אינה פעילה :עדיין לא הוזן יעד ,לא חושב מסלול.
הנחיית מסלול פעילה :הוזן יעד וחושב מסלול.
תצוגה מציגה את המסלול ,שינוי כיוון והמלצות מסלול תנועה .הודעות ניווט מדריכות אותך ליעדך.

17/06/14, 9:54 PM
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415

מפתח עניינים

להסתרה :לחץ על לחצן
או
¿ הסט

את הבקר.

מוצג סמל

מסך מלא.

¿ לחץ על הבקר.
הזזת המפה

¿ הסט

,

או

את הבקר.

הצלב מוצג המפה זזה בהתאם לכיוון תנועת הצלב.
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דרישות :המפה נמצאת במצב מסך מלא ,התפריט מוסתר )» עמוד .(414
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ניווט
הגדרות בסיסיות

מסלול
חסכוני

הגדרת סוג מסלול ואפשרויות מסלול

מסלול
הקצר

עניינים לפי אב

 COMAND Onlineמחשבת
מסלול חסכוני יותר .הנסיעה
עשויה להיות ארוכה יותר
בהשוואה למסלול המהיר.
 COMAND Onlineמחשבת
את המסלול הקצר ביותר.

¿ לחישוב מסלולים חלופיים :בחר
) Calculate alternative routesחשב
מסלולים חלופיים(.
הפעל
או הפסק את התפקוד.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

התפקוד מופעל :לאחר כל חישוב מסלול,
מסלולים חלופיים מוצעים בהתאם לתנאים
המקומיים )» עמוד .(441

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

אם רצוי ,אתה יכול להורות למער כת
 COMAND Onlineלחשב מסלולים חלופיים
אפילו במהלך הדרכת מסלול ) » עמוד
.(441

¿ לבחירת ) Settingsהגדרות( סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Route settingsהגדרות מסלול(.
¿ בחר סוג מסלול.
עיגולים מלאים מציינים את הבחירה
הנוכחית.
£

£

הנחיית מסלול פעילה:
מחשבת מסלול חדש.
הנחיית מסלול מופסקתCOMAND :
 Onlineמשתמשת בבחירה כהגדרה
חדשה.

COMAND Online

COMAND Online

הנחיית מסלול פעילה :הוזן יעד והמסלול אליו
חושב.
הנחיית מסלול מופסקת :עדיין לא הוזן יעד
ועדיין לא חושב מסלול.

מסלול
מהיר

 COMAND Onlineמחשבת
מסלול עם זמן הנסיעה הקצר
ביותר.

מסלול
דינמי

מבוסס על מסלול מהיר וכולל
דיווחי תנועה במסלול של
הנחיית המסלול.

¿ להתעלמות /לשימוש באפשרויות
מסלול :בחר באחת האפשרויות.
 :נבחר שימוש או התעלמות
מאפשרויות מסלול
 :בוטל שימוש או התעלמות
מאפשרויות מסלול
הימנעות מאזור )» עמוד .(459
מערכת  COMAND Onlineמאפשרת
להימנע מנסיעה דרך אזורים שאינך רוצה
לנסוע דרכם.
הימנעות מכבישים מהירים
הימנעות ממעבורו
הימנעות מרכבת הובלה

£

£
£
£
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£
£

£

£

הימנעות ממנהרות
הימנעות מדרכים לא סלולות
תפקוד זה אינו זמין בכל המדינות.
נסיעה בכבישי אגרה תקופתית
תפקוד זה אינו זמין בכל הארצות.
נסיעה בכבישי אגרה

417

בחר הודעות

מפתח עניינים

שירות ) FM RDS-TMCמערכת רדיו דיגיטלית 
ערוץ דיווחי תנועה( אינה זמין בכל הארצות.
תלוי בתנאים המקומיים ,מערכת COMAND
 Onlineלא תכלול תמיד את כל אפשרויות

המסלול .מסלול עשוי לכלול ,לדוגמה נסיעה
במעבורת ,גם אם נבחרה אפשרות Avoid
) ferriesהימנעות ממעבורות(COMAND .
 Onlineתציג הודעה על כך כמו גם באמצעות
הודעת ניווט.
כדי להימנע מדרכים הדורשות מדבקת אגרה
מיוחדת :חישוב המסלול שולל דרכים הדורשות
ממך לשלם אגרת שימוש תקופתית .אגרה
תקופתית מאפשרת לך שימוש זמני ברשת
הכבישים .דוגמה ,תקופות שימוש הן  10ימים,
חודשיים ,או שנה.

כדי להימנע מכבישי אגר ה :חישוב
המסלול שולל דרכים הדורשות ממך תשלום
עבור שימוש )אגרה(.
¿ ליציאה מתפריט :הסט

את הבקר.

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿
¿
¿
¿

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Settingsהגדרות( סובב ולחץ
את הבקר.
בחר ) Announcementsהודעות(.
בחר אפשרות.
הפעל

האפשרויות כוללות שימוש בכבישים
הכוללים שימוש בתשלום במזומן או חיוב
אלקטרוני ,או הפסקת פעולת התפקוד.
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תפקוד זה אינו זמין בכל
הארצות

names
Audio
fadeout

Attention
Assist

עוצמת השמע של מקור
המדיה הפעיל מופחתת
אוטומטית במהלך הודעת ניווט.
כאשר מגיעים למפלס רזרבת
הדלק ,מוצגת הודעה בתצוגת
 COMAND Onlineעל מנת
לסייע לך למצוא תחנת דלק.
אם סייען שמירת עירנות נהג
מציג אזהרה בתצוגה הרב
תכליתית ,הודעה מופיעה
בתצוגת  COMAND Onlineעל
מנת לעזור לך למצוא מקום
מנוחה.
למידע נוסף אודות סייען
שמירת עירנות נהג ,עיין
במדריך ההפעלה הנפרד של
הרכב.

417

COMAND Online

¿ בחר אפשרות.

או הפסק

את האפשרות.

 COMAND Online Announceמכריזה על
שם הרחוב הנוכחי.
street

fuel tank
reserve
level

¿ לשימוש בכבישי אגרה :סובב ולחץ את
הבקר.
מוצג תפריט.

.
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הזנת יעד
הערות בטיחות חשובות

אזהרה

עניינים לפי אב

הפעלת מערכות המידע המשולבות וציוד התקשורת ברכב בעת נהיגה עלולה להסיח את תשומת לבך
מתנאי הדרך והתנועה .אתה יכול לאבד שליטה על הרכב.
קיימת סכנת תאונה.
הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה והדרך מאפשרים זאת .אם תנאי הסביבה אינם בטוחים ,עצור
במקום בטוח ובצע את ההגדרות רק בעת שהרכב נייח.

אתה חייב לציית לדרישות החוק במדינה שבה אתה נוהג בעת הפעלת

מערכת .COMAND Online

ייתכן שלא יהיה ניתן להזין יעד במהלך נסיעה ,בהתאם לדרישות המדינה.
הזנת כתובת

COMAND Online

קריאה לתפריט הזנת כתובת
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ
את הבקר.

.

£

עיר/מיקוד ,מרכז

£

עיר/מיקוד ,רחוב ,צומת

£

רחוב ,עיר/מיקוד ,מספר בית

£

רחוב ,עיר/מיקוד ,צומת
הזנת שם הרחוב לפני העיר היא יעילה אם
לכתובת יש שם רחוב ייחודי.

¿ בחר ) Address entryהזנת כתובת(
אפשרויות הזנת כתובת
דוגמאות לאופן הזנת כתובת:
£

עיר/מיקוד ,רחוב ,מספר בית

£

עיר/מיקוד ,רחוב
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בעת הזנת כתובת ,אתה יכול גם לעבור
לאפשרויות הזנת יעד נוספות:
£

חיפוש מילת מפתח )» עמוד (422

£

מפה )» עמוד (428

£

נקודות עניין )» עמוד (424
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הזנת כתובת

מפתח עניינים

הדוגמה המראה כיצד להזין עיר ,רחוב ,ומספר
בית לכתובת ,לדוגמה לכתובת ביתך.
¿ בתפריט רשומת כתובת ,בחר ) Cityעיר(:
לחץ על הבקר )» עמוד .(418

גם המיקוד מוצג .אם קיימים מספר מיקודים
לרשומה ,הספרות התואמות מוצגות עם .X
¿ בחר )) GERMANY (1XXXXגרמניה(
תפריט רשומת כתובת מעביר לפעולת
ההזנה הבאה.

¿ הזן  .BERLINהזנת תו )» עמוד .(384

¿ לבחירת ) Streetרחוב( :לחץ על הבקר.

¿ לקריאה לרשומה בחר ) OKאישור( או
הסט שוב ושוב את הבקר
עד שסרגל
התווים נעלם.

¿ הזן רחוב ,לדוגמה
לאחר מכן קרא לרשימה ובחר את
הרשומה .המשך באותו אופן כמו בהזנת
שם עיר.

¿ לבחירת
הבקר.
רשימת הבחירה משמשת לבחירת רשומה
שממנה תחל הנחיית המסלול .הרשומות
מוצגות בסדר יורד של יחידות מנהלתיות ,לדוגמה
ברלין גרמניה ולאחר מכן ברלין ברשות המקומית
זדורף.
 :BERLINסובב ולחץ את
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¿ לבחירת ) House no.מספר בית( :לחץ על
הבקר.
¿ הזן מספר בית .לאחר מכן קרא לרשימה
לבחירת רשומה .המשך באותו אופן כמו
בהזנת שם עיר.
תפריט רשומת כתובת מציג את הכתובת.
אזור המפה הסמוך מציג את היעד.

COMAND Online

 BERLINהיא רשומה המופיעה פעמים
רבות בגרמניה ,הארץ שנבחרה בדוגמה
זאת .הדבר מצוין על ידי סמל .

,UNTER DEN L.

אתה יכול להזין ערים ,רחובות ומיקודים,
וכו’ ,ששמורים במפה הדיגיטלית .עם זאת
מיקודים אינם זמינים לכל המדינות.

419
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ניווט

420

מדינה ועיר מספיקות להתחלת ניווט .אתה
יכול להזין עיר או מיקוד .הרחוב ומספר הבית
משלימים את כתובת היעד.
הזנת מידע כתובת נוסף

עניינים לפי אב

אתה יכול להזין מידע נוסף:
£

מדינה

£

מיקוד

הזנת מיקוד תמחק את העיר הקודמת
שהוזנה.
£

מרכז

הזנת מרכז תמחק את הרחוב הקודם שהוזן.
£

צומת

הזנת צומת תמחק את מספר הבית הקודם
שהוזן.
¿ בתפריט רשומת כתובת ,בחר Country
)מדינה() Postcode ,מיקוד(Centre ,
)מרכז( ,או ) Junctionצומת( )» עמוד

.(418

¿ לשמירת כאיש קשר :בחר As a new
) address book entryכרשומה חדשה

בפנקס הכתובות(

¿ בחר את הרשומה )» עמוד .(419

¿ בחר ) Not classifiedלא מסווג( Home
)בית( או ) Workעבודה(.

אתה יכול לשמור כתובת שהזנת בפנקס
כתובות ככתובת הבית שלך או כאיש קשר
אחר שניתן לנווט אליו )» עמוד .(496

¿ הזן שם משפחה ושם פרטי .הזנת תו
)» עמוד .(381

שמירה ככתובת

COMAND Online

¿ קרא לתפריט רשומת כתובת )» עמוד
.(418
¿ לבחירת ) Saveשמור( :הסט
הבקר.

ולחץ על

¿ לבחירת ) OKאישור( :סובב ולחץ על
הבקר
כתובת היעד נשמרת לפנקס הכתובות
כאיש קשר הכולל יעד ניווט.

¿ לשמירת הבית שלך ככתובת :בחר
ֳ ) As My addressככתובת שלי(.
שמור את כתובת ביתך תחת My
) addressהכתובת שלי( ברשימת אנשי
הקשר.

17/06/14, 9:54 PM
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התחל חישוב מסלול

מפתח עניינים

היעד שהוזן מוצג בתפריט רשומת כתובת.
¿ לבחירת ) Startהתחל( :לחץ על הבקר.
חישוב מסלול .בעת שמתבצע חישוב מסלול ,חץ יציג את הכיוון ליעד שלך .כאשר המסלול
חושב ,הנחיית המסלול מתחילה .אם הרכב נוסע בכביש שאינו נמצא במפה הדיגיטלית,
המערכת תציג את המרחק ליעד בקו אווירי ,את הכיוון ליעד והודעת ) Road off mapלא
במפה(.
אם הנחיית מסלול כבר פעילה :תוצג הנחיה השואלת האם ברצונך לסיים את הנחיית
המסלול הנוכחית .אשר את ההנחיה באמצעות ) Yesכן( או ) Set as stopoverהגדר כעצירה(.
אם בחרת ) Yesכן(  ,הנחיית המסלול הנוכחית מופסקת וחישוב המסלול מתחיל מחדש.
בחירת ) Set as stopoverהגדר כעצירה( מוסיפה את היעד החדש ליעד הקיים ופותחת את
רשימת יעדי הביניים.
המסלול מחושב באמצעות מפה דיגיטלית .זמן החישוב תלוי ,לדוגמה במרחק מהיעד.

קריאה לחיפוש מילת מפתח
¿ לבחירת סמל זכוכית מגדלת :בעת שאתה בתפריט רשומת כתובת ,הסט
הבקר ואז לחץ עליו לאישור.

וסובב את

צפייה בסביבת היעד
¿ לבחירת סמל

 :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.

COMAND Online

חישוב המסלול עשוי להיות שונה מהמסלול המיטבי ,לדוגמה בשל עבודות בדרך או נתוני מפה
לא שלמים .נא עיין גם בהערות אודות המפה הדיגיטלית )» עמוד .(461

אתה יכול לסקור את סביבת היעד.
דרישות:
טלפון נייד עם חבילת גלישה חייב להיות מחובר למערכת  ») COMAND Onlineעמוד .(471
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ניווט
חיפוש מילת מפתח
הזנת מילת מפתח

עניינים לפי אב

חיפוש מילת מפתח משמש לסייע למציאת
יעדים באמצעות חלקי מילים .למילת המפתח
יש סבילות לשגיאות .ניתן להשתמש זה לכתובת
או לנקודות עניין .לדוגמה ,אתה יכול להשתמש
בבנייני הפרלמנט או הביג בן .לחיפוש מילת
מפתח יש סבילות גאוגרפית למציאת תוצאות
תואמות .אם לדוגמה ,אתה מחפש רחוב בקצה
העיר ,החיפוש יכסה גם ערים קטנות יותר
סמוכות .חיפוש מילת המפתח תומך בשפות
לטיניות.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

תוצאות החיפוש מחולקות לקטגוריות ,כגון
כתובות .המספר של תוצאות תואמות באופן
מדויק/חלקי מוצג בסוגריים.
תוצאות החיפוש יוצגו אם ) POI searchחיפוש
נקודות עניין( ו/או ) Automatic onlineחיפוש
מקוון אוטומטי( נבחרו באפשרויות חיפוש.
בחירת כתובת
¿ לבחירת ) Addressesכתובות( :לחץ על
הבקר.

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ על
הבקר.

COMAND Online

¿ בחר ) Keyword searchחיפוש מילת
מפתח(.
¿ הזן את האותיות הראשונות של העיר או
הרחוב ,לדוגמה  STUTו .KON
בעת הזנת מידע ,מוצג מספר כלל
ההתאמות המדויקות/החלקיות.
 /מוצג אם הוזנו פחות משלושה
תווים.
 999+מוצג אם יש יותר מדי התאמות.
¿ בחר ) OKאישור(.
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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.
¿ להתחלת חישוב מסלול :בחר Start
)התחל(.
בחירת נקודות עניין
¿ לבחירת ) POI in the vicinityנקודת עניין
באזור( או ) All POIsכל נקודות העניין(:
סובב ולחץ את הבקר.

422
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מוצגת רשימה.
¿ בחר נקודת עניין.
מוצגת נקודת העניין.
¿ להתחלת חישוב מסלול :בחר Start
)התחל(.
שימוש בחיפוש מקוון
¿ לבחירת ) Automatic online searchחיפוש
מקוון אוטומטי( :סובב ולחץ את הבקר.
החיפוש עובר לתפקודים מקוונים.
דרישות:
טלפון נייד עם חבילת גלישה חייב להיות מחובר
למערכת  ») COMAND Onlineעמוד .(471

בחירת אפשרויות חיפוש
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿
¿
¿
¿
¿

.

בחירת מדינה
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

17/06/14, 9:54 PM

.

¿
¿

¿

לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את
הבקר.
בחר ) Keyword searchחיפוש מילת
מפתח(.
 ,סובב
לבחירת ) Countryמדינה( :הסט
ולחץ את הבקר.
רשימה אלפביתית של מדינות מוצגת.
לבחירת מדינה :סובב ולחץ את הבקר.

מפתח עניינים

חיפוש באמצעות
דרישה :טלפון נייד עם חבילת גלישה חייב להיות
מחובר למערכת  COMAND Onlineנקודות עניין
)» עמוד .(471
COMAND Online

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿
¿
¿
¿

.

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את
הבקר.
בחר ) Keyword searchחיפוש מילת
מפתח(.
לבחירת ) Online searchחיפוש מקוון(:
הסט
 ,סובב ולחץ את הבקר.
החיפוש עובר לתפקודים מקוונים.

בחירת יעד מרשימה של יעדים אחרונים

מערכת  COMAND Onlineשומרת אוטומטית את
 100היעדים האחרונים.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

COMAND Online

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את
הבקר.
בחר ) Keyword searchחיפוש מילת
מפתח(.
בחיר ת ) Search optionsאפשרויות
חיפוש( :הסט
 ,סובב ולחץ את הבקר.
בחר ) Error-tolerant searchחיפוש עם
התעלמות משגיאות() POI search ,חיפוש
נקודות עניין( או Automatic online search
)חיפוש אוטומטי מקוון(.
בחר
או בטל בחירה של ההגדרות.
חיפוש עם התעלמות משגיאות :שימושי אם
חלק מהכתובת אינו שלם או האיות אינו
ברור.
חיפוש נקודת עניין :נקודות עניין נלקחות
בחשבון במהלך החיפוש.
חיפוש מקוון :החיפוש מתבצע האופן מקוון
דרך תפקודים מקוונים.

¿

423

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ
את הבקר.

423
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ניווט
¿ בחר From previous destinations

בחירת יעד מנקודות עניין

)מיעדים קודמים(.
¿ בחר את היעד.
תפריט רשומת הכתובת ,מציג את כתובת
היעד.
¿ להתחלת חישוב מסלול :בחר Start
)התחל(.

עניינים לפי אב

הצגת תפריט

POI

בחירת איש קשר מספר הטלפונים כיעד

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) From POIsמנקודות עניין(.
אתה יכול לבחור אנשי קשר מפנקס הכתובות
כיעד לניווט .אלו מזוהים על ידי סמל  .אם
כבר הזנת ושמרת את כתובת הבית שלך,
אתה יכול לבחור אותה ביעד באמצעות שימוש
ב ) My addressכתובת שלי(.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

COMAND Online

¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) From contactsמאנשי קשר(.
¿ בחר את היעד.
תפריט רשומת הכתובת ,מציג את איש
הקשר ואת כתובת היעד המשויכת לו.
¿ להתחלת חישוב מסלול :בחר Start

)התחל(.
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הגדרת המיקום ביחס לנקודת העניין
בחירה

מאפיינים

הוראות

Near
destination

הנחיית מסלול פעילה

¿ בתפריט נקודות עניין ,בחר Near
) destinationסמוך ליעד(.

Current
position

מחפש בסביבה של
המיקום הנוכחי של הרכב

Other town

לאחר הזנת עיר ,החיפוש
מתבצע בתוך גבולות העיר

מפתח עניינים

¿ בחר קטגוריית נקודות עניין )» עמוד .(426
¿ בתפריט נקודות עניין ,בחר Current position

)מיקום נוכחי(.
¿ בחר קטגוריית נקודות עניין )» עמוד .(426
אפשרות :1
¿ בתפריט נקודות עניין ,בחר ) Other townעיר
אחרת(.
¿ אם נדרש ,בחר את המדינה )» עמוד .(420
¿ הזן עיר )» עמוד .(419
¿ בחר קטגוריית נקודות עניין )» עמוד .(426
אפשרות :2
¿ הזן עיר בתפריט רשומת כתובת )» עמוד
.(419
¿ בחר ) POIsנקודות עניין(.
¿ בחר קטגוריית נקודות עניין )» עמוד .(426

COMAND Online
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בחירה
¿ בתפריט נקודות עניין ,בחר Search by name

Search
by name

מחפש את כל נקודת
)חיפוש לפי שם(.
העניין במפה הדיגיטלית
או סביב אחד משלושה ¿ בחר ) All POIsכל נקודות העניין( או אחת
משלושת המיקומים הקודמים שנבחרו.
מיקומים שנבחרו בעבר
מוצגת רשימת נקודות העניין עם סרגל התווים.
¿ הזן שם
או
¿ בחר ) Mercedes-Benz Serviceשירות מרצדס
בנץ(.

Search
by phone
number

תפקוד זה מסייע לגישה ¿ בחר ) Search by phone numberחפש לפי
לכל נקודות העניין שיש
מספר טלפון(.
להן מספר טלפון.
תוצג רשימה של מספרי טלפון.

עניינים לפי אב

¿ הזן את מספר הטלפון.
מספר הטלפון מורכב מ:
קוד מדינה )קידומת חיוג בינלאומית(
אזור חיוג
בעת הזנת אזור חיוג ,השמט את “ ”0של
הקידומת.
מספר הטלפון של מתקשר ספציפי.
£
£

£

בחירת קטגורית נקודת עניין

¿ לבחירת קטגורית נקודת עניין :סובב ולחץ
את הבקר.

COMAND Online

הסמל לאחר ההזנה מראה שישנן
קטגוריות נוספות.
¿ בחר קטגורית משנה.
חיפוש נקודות עניין מכסה רדיוס של 400
ק“מ סביב המיקום הנבחר.

לאחר הזנת שם עיר ,מוצגות קטגוריות נקודת
עניין לאחר בחירת פריט מהתפריט Near
) destinationסמוך ליעד(Current position ,
)מיקום נוכחי( או ) Other townעיר אחרת(.

לאחר שהחיפוש הושלם ,מוצגת רשימת
נקודות העניין.
תוצאות החיפוש מציגות את המידע הבא:
חץ המציג את הכיוון בקו אווירי
לנקודת עניין )חיפוש סביב מיקום
ברכב(.
מרחק בקו אווירי לנקודת העניין.
£

£
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427

שם נקודת העניין.

¿ בחר נקודת העניין.
מוצגת הכתובת המלאה של נקודת העניין.

מפתח עניינים

בחירת נקודת עניין

מוצגת הכתובת המלאה של נקודת העניין.
התחל חישוב מסלול
¿ לבחירת ) Startהתחל( :לחץ על הבקר.
שמירת נקודות עניין
¿ לבחירת ) Saveשמירה( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
נקודת העניין נשמרת כאיש קשר בפנקס הכתובות שניתן לנווט אליו או כ My address
)הכתובת שלי(.

¿ לצפייה בסביבת היעד :בחר בסמל
הרחוב בקרבת כתובת היעד מוצג.
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קריאה למפה
¿ בחר ) Mapמפה(.
¿ אתה יכול להזיז את המפה ,לשנות את קנה המידה של המפה ולבחור נקודות עניין )» עמוד
.(428
דרישות לתפקודים הבאים:
טלפון נייד או טלפון נייד עם חבילת גלישה חייב להיות מחובר למערכת  ») COMAND Onlineעמוד
 .(471לנקודת העניין יש מספר טלפון או כתובת אינטרנט.
¿ לחיוג לנקודת עניין :בחר ) Callחייג(.
מערכת  COMAND Onlineעוברת למצב טלפון.
¿ לטעינת מידע מהאינטרנט :בחר .www
המידע הזמין נטען מהאינטרנט.
.
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428

שימוש במפה

עניינים לפי אב

צלב כיוון
מרחק מיקום צלב הכיוון ממיקום הרכב הנוכחי.
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

COMAND Online

¿

.

למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את הבקר.
בחר ) Using mapבאמצעות מפה(.
מוצגת המפה עם צלב הכיוון.
את הבקר.
או
,
להזזת המפה :הסט
לשינוי קנה המידה של המפה :סובב את הבקר עד שהושג קנה המידה הרצוי של המפה.
קנה המידה מוצג בחלק התחתון .סיבוב עם כיוון השעון מתרחק מתצוגת המפה ,וסיבוב נגד
כיוון השעון מגדיל לתצוגת המפה.
לבחירת יעד :לחץ על הבקר.
אם במפה הדיגיטלית ישנם נתוני כתובת עם ניווט ,תראה את כתובת היעד בתפריט רשומת
כתובת .אם לא ,מוצג ) Destination from map entryיעד מרשומת מפה(.
אם ישנם יעדים רבים באזור צלב הכיוון ,תופיע רשימת בחירה.
לבחירת יעד מרשימת בחירה :סובב ולחץ את הבקר.

¿ להתחלת חישוב מסלול :בחר ) Startהתחל(
הזנת נקודות ביניים

יצירת נקודות ביניים

הקדמה
אתה יכול גם למפות מסלול ליעד בעצמך
בהכנסת ארבע נקודות ביניים .רצף נקודות
הביניים ניתן לשינוי בכל עת .מערכת COMAND
 Onlineמאפשרת למטרה זו ,בחירה של יעדים
מוגדרים מראש בשמונה קטגוריות ,לדוגמה
) FILLING STATIONתחנת דלק( או COFFEE
 .SHOPאתה יכול גם להשתמש באפשרויות
רשומת יעד להזנת נקודות ביניים.

17/06/14, 9:54 PM
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¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

בחירה

שלב

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ
את הבקר.

From
Mercedes
Benz Apps

הזן יעד מאפלקציות
מרצדס בנץ
)» עמוד .(431

¿ בחר ) Way pointsנקודות ביניים(
היעד מוזן לתפריט נקודות ביניים .נקודות
ביניים עדיין לא הוזנו.

Using geocoordinates

הזן יעד באמצעות
קואורדינטות גאוגרפיות
)» עמוד .(431

¿

.

429

מפתח עניינים

לבחירת ) Addהוסף( :לחץ על הבקר.

¿ לבחירת קטגוריה או ) OTHERאחר(:
סובב ולחץ על הבקר.
לאחר בחירת קטגוריה ,מוצגות נקודות
העניין הזמינות לאורך המסלול וסביבתו.
ראשית  COMAND Onlineמחפשת יעדים
לאורך המסלול .לאחר מכן מתחיל חיפוש
היעדים באזור שסביב מיקום המכונית.
¿ לאחר בחירת ) OTHERאחר( ,בחר אחת
מרשומות היעדים הזמינות מהרשימה.

Address
entry

¿ הזן יעד באמצעות
כתובת
)» עמוד .(419

Keyword
search

¿ בחר יעד באמצעות
חיפוש של מילת
מפתח )» עמוד
.(422

From
previous
destinations

¿ בחר יעד מרשימת
של יעדים אחרונים
)» עמוד .(423

From POIs

¿ בחר ) POIנקודת
עניין( )» עמוד
.(424

Using map

¿ הזן יעד באמצעות
המפה )» עמוד
.(428
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לאחר בחירת נקודת עניין או הזנת יעד,
מוצגת הכתובת של נקודת הביניים.
לאחר הזנת יעד באמצעות המפה ,מוצג
תפריט רשומת כתובת.
) Startהתחל( מודגש.

COMAND Online

בחירה

שלב

¿ לבחירת נקודת עניין :סובב את הבקר ולחץ
עליו לאישור.

אישור נקודת ביניים
¿ לבחירת ) Startהתחל( :לחץ על הבקר.
נקודת הביניים מוזנת לתפריט נקודות
ביניים.
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¿ לבחירת פרטים :סובב ולחץ את הבקר.
¿ לביצוע שיחה :בחר ) Callחייג(
 COMAND Onlineעוברת למצב טלפון
)» עמוד .(479

עניינים לפי אב

פריט תפריט זה זמין אם לנקודת הביניים
שויך מספר טלפון וטלפון נייד מחובר למערכת
 ») COMAND Onlineעמוד .(471

¿ לקריאה למפה :בחר ) Mapמפה(.
¿ אתה יכול להזיז את המפה ולבחור יעד.
¿ לשמירת נקודת ביניים בזיכרון יעדים:
בחר ) Saveשמור( )» עמוד .(449
עריכת נקודות ביניים
אתה יכול:
לשנות נקודות ביניים
לשנות את הרצף של נקודות הביניים
למחוק
£
£
£

COMAND Online

¿ לבחירת נקודת ביניים בתפריט נקודת
ביניים :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
מוצג תפריט.
¿ לשינוי נקודת הביניים :בתפריט ,בחר
) Editערוך(.
לא ניתן לערוך נקודות עניין.
¿ שנה את הכתובת ,לדוגמה עיר ורחוב.
לאחר מכן לחץ על ) OKאישור(.
תפריט נקודת ביניים מופיע ומציג את
נקודת הביניים ששונתה.
אתה יכול לשנות את הרצף של נקודות
הביניים והיעד .לשינוי הרצף ,חובה להזין
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לפחות נקודת ביניים אחת והיעד.
¿ לשינוי הסדר :בתפריט ,בחר Move

)הזז(.
¿ סובב את הבקר והזז את נקודת הביניים
או היעד למיקום הרצוי .ולאחר מכן לחץ
על הבקר.
¿ למחיקת נקודות ביניים :בתפריט ,בחר
) Deleteמחק(.
אישור נקודת ביניים למסלול
¿ לבחירת ) Startהתחל( מתפריט נקודת
ביניים :לחץ על הבקר.
אם ) Calculate alternative routesחשב
מסלולים חלופיים( מופעל בהגדרות
הבסיסיות ,במקום ) Startהתחל( ,מוצג פריט
התפריט ) Continueהמשך( )» עמוד
.(416
אם עברת על פני נקודת ביניים במהלך
הנחיית מסלול ,נקודת הביניים תהיה מוצגת
בתפריט נקודת הביניים עם סימן ‡ ירוק.
לאחר שהמסלול חושב מחדש ,נקודת הביניים
נמחקת התפריט נקודת הביניים.

חיפוש תחנת דלק כאשר מפלס הדלק
נמוך
דרישות :הגדרות Fuel tank reserve level
)מפלס חירום של מיכל הדלק( מופעל )» עמוד
.(417
אם מוצגת אזהרת מפלס דלק חירום ,תראה את
ההודעה) Fuel tank reserve level :מפלס
חירום של מיכל דלק( search for filling
?) _stationsהאם ברצונך להתחיל חיפוש של
תחנות דלק?(.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב
ולחץ את הבקר.
אם בחרת ) Yesכן( ,מתחיל חיפוש
תחנת דלק .כאשר החיפוש הושלם,
מוצגת רשימה של תחנות דלק זמינות
לאורך המסלול או בקרבתו.
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אם בחרת ) Noלא( ,הפעולה מתבטלת.
¿ בחר בתחנת דלק.
מוצגת הכתובת של תחנת הדלק.
¿ לבחירת ) Startהתחל( :לחץ על הבקר.
תחנת הדלק שנבחרה מוזנת למיקום  1של
תפריט נקוד ת ביניים .הנחיית מסלול
מתחילה.
אם תפריט נקודות הביניים כבר מכיל ארבע
נקודות ביניים ,תוצג הנחיה השואלת אותך
אם ברצונך להזין את התחנה למקום  .1אם
תבחר ) Yesכן( תחנת הדלק תעבור לרשימה
ונקודת ביניים  4תימחק.
הזנת כתובת מאפליקציית מרצדס בנץ
דרישה :טלפון נייד עם חבילת גלישה חייב להיות
מחובר למערכת  ») COMAND Onlineעמוד
.(471
.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את
הבקר.
¿ בחר את Mercedes-Benz Apps
)אפליקציות מרצדס בנץ(.
הרשימה מציגה רשימה של יעדים זמינים
ששודרו לרכב עד לרגע זה )» עמוד .(528

¿ להזזת הבחירה בין הקווים :הסט
הבקר.
¿ לאישור ערך :לחץ על הבקר.

431
את

שמירת יעד
¿ לבחירת ) Saveשמירה( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
היעד ניתן לשמירה כאיש קשר בפנקס
הכתובות שניתן לנווט אליו או כ My
) addressהכתובת שלי(.
התחלת חישוב מסלול
¿ בחר ) Start route guidanceהתחל הנחיית
מסלול(.

מדריך טיולים
סקירה
אם מערכת  COMAND Onlineכוללת את
מדריך הטיולים של מישלן ,אתה יכול לבחור
יעדים תיירותיים ,כולל מסלולים .קריאה למידע
מדריך הטיולים מתבצעת באמצעות הדפדפן.
דרישה :הוכנס כרטיס זיכרון  SDעם נתוני
מדריך הטיולים )» עמוד .(556
קריאה למדריך טיולים

¿
¿
¿
¿

.

הזנת קווי רוחב ואורך
¿ לשינוי הערך :סובב את הבקר.
¿ להזזת הבחירה על הקו :הסט
הבקר.
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את

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

.

COMAND Online

שימוש בקואורדינטות גאוגרפיות
למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את
הבקר.
בחר  .Using geo-coodinatesקואורדינטות
גאוגרפיות מוזנות במעלות ,בדקות ובשניות.

מפתח עניינים

את הבקר פעמיים להדגשת
¿ הסט
) Naviניווט(.
¿ לחץ על הבקר.
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¿ סובב את הבקר עד שמדריך הטיולים מוצג
בחזית.

¿ בחר מקום או קטגוריה למסלול תיירותי.
מוצג היעד או המסלול התיירותי עם
תמונה ותיאור.
ביצוע שיחה ליעד

עניינים לפי אב

¿ לבחירת ) Callשיחה( :סובב ולחץ את
הבקר.
אם טלפון נייד מחובר למערכת COMAND
 Onlineומספר הטלפון זמין ,השיחה
מבוצעת )» עמוד .(480
¿ לחץ על הבקר.
תראה את מדריך הטיולים של מישלן.

הצגת סמלים ואפשרויות
¿ בחר ) Legendמקרא(.
האזנה למידע שימושי על המסלול

בחירת יעד או מסלול

¿ בחר ) Listenהאזן(.
תשמע מידע שימושי על המסלול
התיירותי או נקודות עניין.
קובצי שמע אינם זמינים לכל המסלולים
התיירותיים.
סקירת יעד או מסלול

יעד

COMAND Online

לפני שמסלול מחושב ,אתה יכול לקרוא למידע
תיירותי ביעד או במסלול שנבחר.
¿ לקריאה למדריך טיולים )» עמוד .(431

מסלול תיירותי

¿ לבחירת יעד או מסלול )» עמוד .(432

¿ לקריאה למדריך טיולים )» עמוד .(431
¿ לבחירת מדינה :סובב ולחץ את הבקר.

17/06/14, 9:55 PM
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חישוב המסלול ליעד
¿ בחר ) Go toסע אל(.
מחשב מסלול .כאשר החישוב הושלם,
המפה תופיע ותציג סקירה של המסלול.
הצגת המסלול התיירותי
¿ בחר ) Startהתחל(.
המפה מציגה את המסלול התיירותי.

£

כביש הולך וצר

£

תקנות וחוקי תעבורה נוספים

£

ייתכן שמערכת  COMAND Onlineתיתן
הוראות נהיגה סותרות אם הנתונים במפה
הדיגיטלית אינם תואמים לתנאים
במציאות.

¿ לבחירת ) Swapהחלפה( :סובב ולחץ את
הבקר.
שמירת יעד

תצוגות הנחיית מסלול ניתנות לצפייה אם
התצוגה במצב ניווט.

¿ בחר ) Saveשמור(.
¿ שמירת היעד בפנקס הכתובות )» עמוד
.(420

אם אינך עוקב אחר הודעות הניווט או אם
אתה עוזב את המסלול המחושבCOMAND ,
 Onlineמחשבת מחדש מסלול חדש ליעד.

קריאה למפה

אם המפה הדיגיטלית מכילה מידע תואם,
הפעולות הבאות יתבצעו:

¿ בחר ) Mapמפה(.

£

במהלך הנחיית מסלול,
 Onlineמנסה להימנע מדרכים עם גישה
מוגבלת .לדוגמה ,דרכים עוקפות.

£

דרכים שקיימת בהן מגבלת זמן
)לדוגמה ,סגורות בשבתות ובחגים(
מוכנסות להנחיית מסלול בימים שבהם
הן פתוחות .לשם כך ,הזמנים
הרלוונטיים חייבים להיות שמורים במסד
הנתונים.

המפה מופיעה עם סימון צלב.
¿ גלול את המפה )» עמוד .(452
¿ הגדר את קנה המידה של המפה
)» עמוד .(452

¿ בחר ) Startהתחל(.

הנחיית מסלול

COMAND

הערות בטיחות חשובות
מערכת  COMAND Onlineמחשבת מסלול
ליעד מבלי לקחת בחשבון את הדברים הבאים,
לדוגמה:
£

רמזורים

£

תמרורי עצור ותן זכות קדימה

£

מגבלות עצירה וחניה

17/06/14, 9:55 PM
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התחל הנחיית מסלול

מפתח עניינים

הנחיית מסלול מתחילה מיד לאחר שחושב
מסלול )» עמוד .(421
מערכת  COMAND Onlineמנחה אותך ליעדך
באמצעות פקודות ניווט המועברות באמצעות
הודעות ניווט קוליות ותצוגות הנחיית מסלול.

החלפה מקום ההתחלה ומיקומי היעד

433
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434

תצוגות במהלך הנחיית מסלול
שינוי כיוון
לשינויי כיוון יש שלושה שלבים:

עניינים לפי אב

£

שלב ההכנה

£

שלב ההודעה

£

שלב שינוי הכיוון

שינויים בכיוון מוצגים גם בתצוגה הרב תכליתית )» עמוד .(307
שלב ההכנה COMAND Online :מכינה אותך לשינוי כיוון הקרובים.
בהתבסס על הדגומה המוצגת למטה ,שינוי הכיוון מוכרז ,לדוגמה ,באמצעות Prepare to turn
) rightהודעת התכונן לפנות ימינה( .תוצג המפה במסך מלא.

שלב ההודעה COMAND Online :מודיעה על שינוי הכיוון הקרוב .הכרזה על שינוי הכיוון מושמעת
מראש ,כגון הודעה ) Turn right in 200 metresפנה ימינה עוד  200מטרים(.
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.

COMAND Online

הדרך הבאה
נקודה בה מתרחש שינוי כיוון )נקודה לבנה(
שינוי כיוון )פנה כאן(
מרחק לשינוי כיוון הבא
שלב שינוי הכיוון COMAND Online :מודיעה על שינוי הכיוון הקרוב.
הכרזה על שינוי הכיוון מושמעת מראש ,כגון הודעה ) Turn right in 80 metresפנה ימינה עוד 80
מטרים(.
התצוגה מחולקת לשניים כמו במצב הכרזה.
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מפתח עניינים

שינוי כיוון מתבצע כאשר העמודה בצבע בהיר בצד ימין של המפה קטנה ל  0מ’ וסמל מיקום
הרכב הנוכחי הגיע לנקודת שינוי הכיוון הלבנה.
כשאר שינוי הכיוון הושלם ,המפה תופיע שוב במצב מסך מלא.

COMAND Online

התמונה המוצגת היא דוגמה להנחיית מסלול במעגל תנועה.
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ניווט
התמונה המוצגת היא דוגמה להנחיית מסלול בפיצול בכביש מהיר בעת נסיעה בכביש מהיר.
המלצות נתיב

עניינים לפי אב

נתיבים לא מומלצים )אפור כהה(
נתיב אפשרי )אפור בהיר(
נתיב מומלץ )לבן(
אם המפה הדיגיטלית מכילה מידע רלוונטי COMAND Online ,יכולה להציג המלצות נתיב בדרכים
מרובות נתיבים עבור שינוי הכיוון הבא.
נתיב אינו מומלץ :לא תוכל לבצע את שינוי הכיוון הקרוב אם תישאר בנתיב זה.
נתיב אפשרי :בנתיב זה תוכל לבצע רק את שינוי הכיוון הקרוב.
נתיב מומלץ :בנתיב זה תוכל לבצע את שינוי הכיוון הקרוב וכן את זה שאחריו.

COMAND Online

 COMAND Onlineמציגה המלצות נתיב לשני שינויי הכיוון הקרובים .גם התצוגה הרב תכליתית
מציגה המלצות נתיב )» עמוד .(307

התקרבות לנתיב חדש
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במהלך שינוי הכיוון ,ייתכן שיתווספו נתיבים חדשים .הדבר יוצג בתצוגה של המלצות נתיב עם קו
הפרדה נמוך יותר.

מפתח עניינים

לאחר שהגעת ליעדך ,תראה את דגל השחמט .הנחיית מסלול הסתיימה.
מידע כביש מהיר
דרישות :הופעל תוכן מפה למידע כביש מהיר .Motorway information
מצב תצוגה :בעת נסיעה בכביש מהיר ,מוצגות תחנות דלק ,תחנות מנוחה ,אזורי מנוחה ויציאות
מכביש מהיר עם המרחק שלהם מהמיקום הנוכחי של הרכב.

הסמן עומד על מידע כביש מהיר .המיקום המשויך מסומן על המפה.

COMAND Online

¿ לקריאה למצב בחירה :בעת הצגת מידע כביש מהיר ,הסט

את הבקר.

¿ לבחירת תחנת המנוחה/יציאה מכביש מהיר הרצויה :סובב ולחץ את הבקר.
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עניינים לפי אב

מידע כביש מהיר מסייע להנחיית מסלול לנקודות עניין ולשימוש בתפקוד פקק תנועה.
במקרה זה ,שאר המסלול בכביש המהיר חסום בכיוון התנועה מהיציאה שנבחרה.
התחלת הנחיית מסלול ושימוש בתפקודים נוספים
¿ לבחירת נקודת עניין :סובב את הבקר ולחץ עליו לאישור.
מוצגים הפרטים של נקודת העניין.
נקודת העניין יכולה להיות כעת:
£

שמורה בפנקס הכתובות )» עמוד .(449

£

ניתנת לצפייה במפה )» עמוד .(458

£

ניתנת לקריאה אם טלפון מחובר ומספר טלפון זמין )» עמוד .(480

£

ניתנת לבחירה להנחיית מסלול ולמסלול עבורו היא חושבה )» עמוד .(421

שימוש בתפקוד פקק תנועה
¿ לבחירת ) Detourעיקוף( :סובב ולחץ את הבקר.

COMAND Online

מוצג תפקוד פקק תנועה )» עמוד .(443

אם בעבר שייכת את תפקוד Repeat
) spoken driving recommendationחזור
על המלצת נהיגה קולית( ללחצן מועדפים,
אתה יכול לבחור את התפקוד גם
באמצעות לחצן מועדפים )» עמוד .(394

הודעת ניווט
חזרה על הודעת ניווט
אם החמצת את הודעת הניווט הנוכחית ,ניתן
שוב לקרוא לה.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ בחר

 :סובב ולחץ את הבקר.

.

כוונון ידני של עוצמת השמע
¿ כוונן את עוצמת השמע באמצעות
הגלגלת במהלך הודעת ניווט.
בעת התנעת המנוע ,עוצמת השמע
תהיה ברמה הנמוכה ביותר.
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השמעה /השתקה של הודעות ניווט
¿ להשתקת הודעות ניווט :במהלך הודעת
ניווט ,סובב את הגלגלת שמימין לבקר.
או

מפתח עניינים

¿ במהלך הודעת ניווט ,לחץ על לחצן
בגלגל ההגה הרב תכליתי.
תוצג הודעה Spoken driving
recommendations have been

) deactivatedהמלצות נהיגה מושמעות
הופסקו(
¿ להפעלה חוזרת של הודעות ניווט :לחץ
על הבקר.
¿ בחר

 :סובב ולחץ את הבקר.

 COMAND Onlineחוזרת באופן אוטומטי
להודעות ניווט כאשר:
£

היא מקבלת דיווחי תנועה RDS-TMC
במהלך הנחיית מסלול דינמית ומחשבת
מסלול חדש בהתאם )» עמוד .(444

£

אתה מחשב מסלול חדש.

£

אתה מפעיל מחדש את מערכת
 COMAND Onlineאו מתניע את המנוע.

COMAND Online
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ניווט
ביטול /המשך הנחיית מסלול
לביטול הנחיית מסלול
¿ לחץ על הבקר.
מוצג התפריט.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ בחר ) Cancel route guidanceבטל הנחיית מסלול(.
קו המסלול הכחול אינו מוצג יותר על המפה.

עניינים לפי אב

המשך הנחיית מסלול

¿ לחץ על הבקר.
מוצג התפריט.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ בחר ) Continue route guidanceהמשך הנחיית מסלול(.
 COMAND Onlineמחשבת את המסלול.

COMAND Online

מידע מסלול
מידע יעד
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¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

441

.

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Routeמסלול( :סובב ולחץ את הבקר.
בחר ) Destination informationמידע יעד(.
היעד ונקודות הביניים הקיימות מוצגים עם מרחקים ,זמן נסיעה וזמן הגעה.
לבחירת יעד /נקודת ביניים :סובב ולחץ על הבקר.
מוצגת הכתובת.
בחר ) Saveשמור(.
היעד ניתן לשמירה בפנקס הכתובות כאיש קשר שניתן לנווט אליו או כ My address
)הכתובת שלי(.
לקריאה למפה :בחר ) Mapמפה(.
אתה יכול להזיז את המפה ,לשנות את קנה המידה של המפה ולבחור נקודות ביניים/יעד
)» עמוד .(428
לחיוג ליעד /נקודת ביניים :בחר ) Callחייג(.
אם מחובר טלפון וקיים מספר טלפון COMAND Online ,עוברת למצב טלפון.

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Routeמסלול( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) All Route Mapכל המסלולים במפה(.
מוצג מסלול .1

COMAND Online

מסלול חלופי
אם ) Calculate alternative routesהגדרות חישוב מסלולים חלופיים( פעילות  ,יוצעו מסלולים
חלופיים בכל פעם במסלול מחושב )» עמוד .(416
אתה יכול גם לצפות בחלופות למסלול הנוכחי בכל עת ממערכת .COMAND Online
מסלולים  ,2 ,1ו  4מוצגים בקו כחול כהה )» עמוד .(416
מסלול  3הוא המסלול החסכוני ביותר ומוצג בקו ירוק.

מפתח עניינים

¿ להצגת מסלולים נוספים :בחר ) Nextהבא( או ) Previousהקודם(.
¿ להתחלת הנחיית מסלול חדשה :בחר ) Startהתחל(.
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רשימת מסלולים

עניינים לפי אב

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Routeמסלול( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) Route listרשימת מסלולים(.
רשימת המסלולים מציגה את שינוי הכיוון הבא ואת המרחקים הנוכחיים ממיקום הרכב.

COMAND Online

¿ להצגת אפשרויות מסלול נוספות :סובב את הבקר ולחץ עליו.
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היכן אני?

מפתח עניינים

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Locationמיקום( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ?) Where amהיכן אני(
מוצגים הרחוב שבו אתה נמצא והצומת הקודם והבא.
¿

תפקוד עקיפת פקק תנועה

¿
¿

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿
¿
¿
¿

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Routeמסלול( :סובב את הבקר
ולחץ עליו.
בחר ) Detourמעקף(.
לציון התחלת קטע פקק תנועה :בחר
) Startהתחלה(.
מסומנת נקודת ההתחלה האפשרית של
הקטע הבא של פקק תנועה.
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¿

יעדים לא מוכרים
הנחיית מסלול ליעדים לא מוכרים
 COMAND Onlineיכולה להדריך אותך ליעדים,
שנמצאים בתחום המפה הדיגיטלית שלך,
אבל אינם מסומנים עליה.
יעדים אלו מכונים כיעדים לא מוכרים ,ניתן
למשל ,להזינם באמצעות המפה .במקרים

443

COMAND Online

¿

סובב את הבקר.
הסימון נע לאורך המסלול לנקודת
ההתחלה הבאה.
לחץ על הבקר.
הוגדרה התחלת פקק התנועה.
לציון סוף קטע פקק תנועה :בחר End
)סוף(.
מסומנת נקודת הסיום האפשרית של
הקטע הבא של פקק התנועה.
סובב ולחץ את הבקר.
להתחלת חישוב עיקוף :בחר Start
)התחל(

S-397-443 comand
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ניווט
אלו COMAND Online ,מנחה אותך ליעדך ככל
האפשר באמצעות הודעות ניווט ותצוגות של
דרכים הידועות למערכת.
קצת לפני שאתה מגיע לנקודה האחרונה
הידועה על המפה ,תושמע הודעה Please
) follow the direction arrowנא עקוב אחר כיוון
החץ(.
התצוגה מציגה חץ כיוון עם מרחק בקו ישר ליעד.

עניינים לפי אב

הדרכת מסלול ממיקום שאינו במפה ליעד
אם מיקום הרכב נמצא במפה הדיגיטלית ,אבל
המפה אינה מכילה כל מידע על היעד ,הרכב
נמצא מחוץ למפה COMAND Online .יכולה גם
להנחות אותך ליעד ,למיקום שטח המרוחק אף
יותר.
בתחילת הדרכת מסלול ,תוצג ההודעה Road
) off mapמחוץ למפה( וחץ והמרחק ליעד ,החץ
מציג את כיוון המצפן ליעד האמיתי.
מיד לאחר שהרכב חוזר לכביש המוכר למערכת,
הדרכת מסלול תמשיך כרגיל.

COMAND Online

מיקום שטח במהלך הדרכת מסלול
ייתכן שיהיו הבדלים בין המידע במפה הדיגיטלית
והנתיב האמיתי של הדרך ,לדוגמה בשל עבודות
בדרך.
במקרים אלה המערכת לא תוכל זמנית לאתר
את מיקום הרכב במפה הדיגיטלית .הרכב יהיה
מחוץ למפה.
בתצוגה תוצג ההודעה ) Road off mapמחוץ
למפה( וחץ והמרחק ליעד ,החץ מציג את כיוון
המצפן ליעד האמיתי.
מיד שהמערכת יכולה לאתר את מיקום הרכב
על המפה ,הדרכת מסלול תמשיך כרגיל.

הנחיית מסלול דינמית
שירותי דיווחי תנועה
אתה יכול לקבל דיווחי תנועה ממערכת דיווחי
תנועה חיים או מ ) RDS-TMCמערכת רדיו
דיגיטלית  ערוץ דיווחי תנועה( ולהביא אותם
בחשבון בהדרכת מסלול דינמית .שימוש בוזמני
בשני השירותים אינו אפשרי.

17/06/14, 9:13 PM

דיווחי תנועה ממידע תנועה חי
תנאים:
מאפיינים של מערכת COMAND Online
מודול תקשורת עם כרטיס  SIMמשולב,
מופעל.
ניתן להשתמש בשירות זה לקבלת מידע תנועה
מעודכן ומדויק באמצעות חיבור האינטרנט הזמין
ברכב .במספר מדינות אירופיות זמינים גם נתוני
נדידה.
יתרונות של מידע תנועה חי
יוצר ומשדר כמות גדולה של דיווחי תנועה
מידע על תנועה זמין זמן קצר לאחר
התנעת הרכב.
מצב התנועה מתעדכן כל שתיים עד
שלוש דקות.
מידע מדויק מאפשר הנחיית מסלול
מיטבית וחיזוי מדויק של זמני הגעה.
מידע תנועה חי הוא שירות הדורש רישום .אם
רכבך מצויד במערכת  ,COMAND Onlineהשירות
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
וקיים חיבור לשרת .לקריאה למצב רישום ,ראה
את ההוראות בהמשך .מודול התקשורת מתחבר
באופן אוטומטי לאינטרנט כאשר הופעלה
ההצתה.
לא ניתן לקלוט מידע תנועה ,אלא אם
קיים כיסוי של רשת אלחוטית.
מידע התנועה מסופק באמצעות ספק נתוני
תנועה ומבוסס על מספר מקורות מידע .הכרחי
לשדר את מיקום רכבך אל  ,Daimler AGאם
ברצונך להשתמש במידע תנועה חי .המידע
נהפך לבלתי מזוהה ומועבר לספקי שירותי נתוני
תנועה .הנתונים הבלתי מזוהים משמשים
לשידור כל דיווחי התנועה הרלוונטיים למיקום
רכבך.
£
£

£
£

£

£
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מצד שני ,כיוון שהרכב פועל כחיישן זרימת
תנועה ,האיכות של דיווחי התנועה משתפרת.
הוא משמש לכן כמקור נתוני רכב צפים.
הנתונים הבלתי מזוהים נשמרים רק באופן
זמני.
אם אינך רוצה לשלוח את מיקום הרכב שלך,
פנה למרכז שירות למרצדס של חברת כלמוביל
בע“מ .שים לב שעם הפסקת פעולת תפקוד
זה ,מופסק אוטומטית גם שירות דיווחי תנועה
חיים.

קריאה למידע רישום
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) TMCערוץ דיווחי תנועה( :סובב
ולחץ את הבקר.
¿ לבחירת ) Subscription informationמידע
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(:

זמין בתוקף .תוכל למצוא מידע נוסף
בהוראות ההפעלה(.
¿ לאישור באמצעות  :OKלחץ על הבקר.
הזנת רישום או הארכתו
¿ היכנס לחנות המקוונת ) App Storeחנות
אפליקציות(.
¿ הזן נתונים.
דיווחי תנועה באמצעות

 ערוץ דיווחי תנועה( משדרות דיווחי תנועה
בנוסף לתוכניות רדיו( COMAND Online .יכולה
לקלוט דיווחי תנועה  RDS-TMCולהתחשב
בהם בעת חישוב הנחיית מסלול דינמית
)מותאמת לתנאי התנועה( .מערכת הניווט
יכולה ,לדוגמה ,להנחות אותך כיצד לעקוף
פקק תנועה.

מפתח עניינים

ייתכן שיהיו הבדלים בין דיווחי התנועה
והתנאים בפועל של הדרך ושל תנאי התנועה.
נתוני התנועה התואמים הנקלטים מופיעים
בפינה השמאלית התחתונה של התצוגה עם
הסמל “ .”TMCאם אין קליטה ,לא יוצג סמל.
שירות ) FM RDS-TMCמערכת רדיו דיגיטלית
 ערוץ דיווחי תנועה( אינו זמין בכל המדינות.

הפעלה /הפסקת פעולה של דיווחי תנועה
דינמיים
אם נבחרו ) Dynamic routeמסלול דינמי( או
) Economic routeמסלול חסכוני( כסוג
מסלול ,דיווחי תנועה נלקחים בחשבון בהנחיית
המסלול.
סוגי המסלולים ,מסלול מהיר או מסלול קצר,
אינם מתחשבים בדיווחי תנועה לצורך הנחיית
מסלול.
בחירת הנחיית מסלול )» עמוד .(416
 COMAND Onlineמחשבת מסלול חדש אם
שינית את הגדרות סוג המסלול בעת שההנחיה
פעילה .אם אתה משנה את סוג המסלול בעת
שהנחיית המסלול אינה פעילה ,מערכת
 COMAND Onlineתשתמש בהגדרות
החדשות בהנחיית המסלול הבאה.

COMAND Online

No subscription available: No valid
subscription is available. You can find
more information in the operating
) instructions.אין רישום זמין :אין רישום

445

FM RDS-TMC

תחנות רדיו ) RDS-TMCמערכת רדיו דיגיטלית
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דיווחי תנועה על המפה
 COMAND Onlineיכולה להציג הפרעות תנועה על המפה .התצוגות ניתנות להצגה בקני מידה
שמ  20מ’ עד  20ק“מ.
¿ להגדרת קנה המידה של המפה :סובב את הבקר עד שהושג קנה המידה הרצוי של המפה.

עניינים לפי אב

התצוגה מראה את כל קטע המסלול המושפע עם הסמלים התואמים ,ללא קשר לאורך אירוע
התנועה בפועל  .סמלי התנועה ממוקמים בצד הקטע המושפע מהאירוע.

COMAND Online

פקק תנועה במסלול
תנועה אטית במסלול
דרך חסומה
דרך חסומה
תנועה אטית )קווים צהובים לאורך המסלול המושפע(
תנועה אטית )קווים אדומים לאורך המסלול המושפע(
הצגת דיווחי תנועה
קריאה לדיווחי תנועה
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

17/06/14, 9:13 PM
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¿ לבחירת ) TMCערוץ הודעות תנועה( :סובב את הבקר בשורת הפריט ולחץ.
אם אין כיסוי רשת זמין למידע תנועה חי או ערוץ הודעות תנועה של שירות רדיו דיגיטלי ,או
שאין דיווחי תנועה ,תוצג הודעה על כך.
¿ לסגירת דיווח :לחץ על הבקר.

מפתח עניינים

סמלי מידע תנועה

קטע דרך מושפע
סמל של הפרעת תנועה )פקק תנועה בדוגמה זו(
קו אדום מציין את אזור המסלול שמושפע
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) TMCערוץ הודעות תנועה( :סובב את הבקר בשורת הפריט ולחץ.
¿ בחר ) Traffic symbol informationמידע סמל תנועה(.
¿ להצגת ההפרעה הבאה/הקודמת :בחר ) Nextהבאה( או ) Previousהקודמת( )אם
קיימת(.
¿ להצגת פירוט :בחר ) Detailsפירוט(.

הצגת דיווחים על המסלול

COMAND Online

¿ לגלילה של המפה :בחר ) Mapמפה(.
אתה יכול להזיז את המפה כדי להציג דיווחי תנועה נוספים )» עמוד .(415

ציון המדינה ,מספר הכביש ,כיוון ומספר/מספר כולל של דיווחים לקטע המושפע )(1/1

17/06/14, 9:13 PM

447

444-466 comand

ניווט

448

קטע הדרך שדיווח התנועה מתייחס אליו
סוג דיווח תנועה ,לדוגמה פקק תנועה.
דיווח תנועה
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

עניינים לפי אב

¿
¿
¿

¿

.

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) TMCערוץ הודעות תנועה( :סובב את הבקר בשורת הפריט ולחץ.
בחר ) Reports on the routeדיווחים על המסלול(
מוצג דיווח התנועה .אם קיים יותר מדיווח תנועה אחד לקטע המסלול ,הדבר מצוין ,לדוגמה
באמצעות .1/2
לגלילה בדיווח או לגישה לדיווח הבא :סובב את הבקר

¿ לסגירת דיווח :הסט

את הבקר פעם אחת או יותר.

הצגת כל דיווחי התנועה

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿
¿

COMAND Online

¿

¿

להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) TMCערוץ הודעות תנועה( :סובב את הבקר בשורת הפריט ולחץ.
בחר ) All reportsכל הדיווחים(.
מוצגת רשימה הכוללת את כל הדרכים ,האזורים או מחוזות המושפעים מדיווחי התנועה.
דרכים ,אזורים או מחוזות שאינם על המסלול גם מופיעים ברשימה.
להצגת דיווח תנועה :בחר דרך ,אזור או מחוז מהרשימה.
מוצג דיווח התנועה .אם קיים יותר מדיווח תנועה אחד לקטע המסלול ,הדבר מצוין ,לדוגמה
באמצעות .1/2
תוכל למצוא דוגמה של דיווח תנועה כאן ») :עמוד .(447

¿ לסגירת דיווח :הסט

את הבקר פעם אחת או יותר.

קריאה לדיווחי תנועה
ביכולתך לבחור את מאפייני הקראת המלל
הבאים:
£

.

שפה )» עמוד .(393

17/06/14, 9:13 PM

מהירות הקראת מלל )» עמוד .(390
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

£

¿ לבחירת ) TMCערוץ דיווחי תנועה( :סובב
ולחץ את הבקר.
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¿ בחר Read out reports on the route

449

שמירת יעדים

)קריאת דיווחי תנועה על המסלול(.
 COMAND Onlineתיקרא את ההודעות
ברצף.
אם אין הודעות על המסלולRead out :
) reports on the routeקריאת דיווחי
תנועה על המסלול( לא תפעל.

הערות כלליות
אם מסלול או יעד חושבו,
שומרת את היעד לזיכרון יעדים אחרונים .אם
הזיכרון מלא COMAND Online ,תכתוב על היעד
הישן ביותר .בעת שמירת המיקום הנוכחי או
מיקום צלב הכיוון ,מיקום זה נשמר בזיכרון “Last
) ”destinationsיעדים אחרונים(.
COMAND Online

¿ לביטול תפקוד הקראת מלל:
בחר ) Cancel text reader functionבטל
תפקוד הקראת מלל(.
דיווח התנועה הנוכחי נקרא עד הסוף
ולאחר מכן התפקוד מפסיק לפעול.
 COMAND Onlineקוטעת את תפקוד קריאה
בקול באופן אוטמטי כאשר היא מחשבת
מחדש את הנתיב בעקבות דיוווח תנועה חדש.

מפתח עניינים

אתה יכול לשמור לצמיתות יעדים בפנקס
כתובות .לדוגמה ,הדבר אפשרי מיד לאחר הזנת
כתובת או שמירתה בזיכרון “”Last destinations
)יעדים אחרונים(.
שמירת יעד בפנקס כתובות

תפקוד קריאה בקול אוטומטית

הדוגמה מציגה נקודת עניין.

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) TMCערוץ דיווחי תנועה( :סובב
ולחץ את הבקר.
¿ בחר Read out traffic reports
) automaticallyקרא אוטומטית דיווחי
תנועה(.

¿ התפקוד

מופעל או

17/06/14, 9:13 PM

.

מוצג תפריט.
¿ שמירת איש קשר חדש :בחר As new
) contactכאיש קשר חדש(.

אם ספר הכתובות כבר מכיל אנשי קשר
הפקודה ) Add to contactהוסף לאיש
קשר( גם זמינה.

COMAND Online

דיווחי תנועה ניתנים לקריאה אוטומטית
במסלול .הודעות מושמעות כאשר אתה מתקרב
להפרעות תנועה.

¿ לבחירת ) Saveשמירה( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.

¿ בחר ) Not classifiedלא מוגדר(Home,
)בית() Work ,עבודה(.

התפריט מציג את כתובת היעד.

מופסק.
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¿ הזן שם משפחה ושם פרטי .הזנת תו )»

שמירת מיקום צלב הכיוון

עמוד .(381

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

¿ לבחירת ) OKאישור( :סובב ולחץ על
הבקר.

עניינים לפי אב

¿ להצגת הצלב :הסט את הבקר.
¿ הזז את המפה לכיוון הרצוי )» עמוד
.(415

מוצגת הודעת שהנתונים נשמרו .כתובת
היעד נשמרת לפנקס הכתובות כאיש
קשר הכולל יעד ניווט.
¿ להוספה לאיש קשר :בחר
)הוסף לאיש קשר(.

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Locationמקום( :סובב ולחץ על
הבקר.

Add to contact

¿ בחר ) Saveשמור(.

מוצג פנקס הכתובות.
¿ חפש רשומה בפנקס כתובות )איש קשר
)» עמוד .(497

מיקום הרכב הנוכחי נשמר ב ”יעדים
אחרונים“.

¿ לחץ על הבקר.

עריכת היעדים האחרונים

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.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם בחרת ) Yesכן( ,מוצגת רשימה של
שני היעדים.
¿ לבחירת כתובת יעד :סובב ולחץ על הבקר.

COMAND Online

כתובת היעד נכתבת על הכתובת
הקודמת.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Destinationיעד( :סובב ולחץ
את הבקר.

שמירת המיקום הנוכחי של הרכב
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

.

¿ בחר ב From last destinationsמוצג
זיכרון ”יעדים אחרונים“.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

¿ לשמירת יעד :בחר את היעד.

¿ לבחירת ) Locationמקום( :סובב ולחץ על
הבקר.

¿ לשמירת היעד בפנקס הכתובות )» עמוד
.(449

¿ בחר ) Saveשמור(.
מיקום הרכב הנוכחי נשמר ב ”יעדים
אחרונים“(.

¿ לצפייה בפרטים :בעת שהמערכת
בזיכרון ”יעדים אחרונים“ ,סובב את הבקר
וסמן את הרשומה.
¿ החלק את

הבקר.

מוצג תפריט.

17/06/14, 9:13 PM
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¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :לחץ על הבקר.
אם יש צורך ,ניתן לשנות את כתובת היעד.
למשל ,ניתן לבחור ברחוב אחר או מספר
בית אחר.

מפתח עניינים

¿ למחיקת יעד אחד או את כל היעדים:
כאשר אתה בזיכרון “יעדים אחרונים“
סובב את הבקר והדגש את הרשומה.
¿ הסט את הבקר

.

מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Deleteמחק( או Delete all

)מחק הכל( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט אישור.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
בחירת ) Yesכן( תמחק את היעד הנבחר
או את כל היעדים.

COMAND Online

17/06/14, 9:13 PM
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תפקודי מפה
הערות כלליות
לוגואים של חברות המוצגים על מפות הם סימנים מסחריים של החברות הרלוונטיות והם מוצגים
אך ורק למטרת הצגת המיקום של חברות אלה .השימוש בסמלים אלו במפה אינו מהווה הסכמה
או תמיכה או פרסום של חברות אלה המערכת הניווט עצמה.

עניינים לפי אב

הגדרות מפה
הגדרת קנה המידה של המפה

דרישות :המפה נמצאת במצב מסך מלא ,התפריט מוסתר )» עמוד .(414
החלק השמאלי התחתון של המפה מציג את קנה המידה הנבחר של המפה ואת מחט המצפן.
הצגת המפה במצב מסך מלא

COMAND Online

¿ להסתרת התפריט :לחץ על לחצן

.

או
¿ הסט

ולחץ את הבקר.

¿ לשינוי קנה המידה של המפה :מיד כאשר תסובב את הבקר ,סרגל קנה המידה יוצג
בתחתית התצוגה.
¿ סובב עד שהושג קנה המידה הרצוי.
המחט מצביעה על קנה המידה שנבחר כעת.
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בחירת כיוון המפה

מפתח עניינים

¿
¿
¿
¿

.

למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
בחר ) Map orientationכיוון מפה(.
נקודה מופיעה לפני כיוון המפה שהוגדר כעת.
סובב ולחץ את הבקר.
כיוון המפה הוגדר.
£

¿

הסבר

כיוון מפה
Map north up

תצוגת המפה מוצגת כך שהצפון תמיד למעלה.

Map heading up

תצוגת המפה מיושרת לכיוון הנסיעה .כיוון הנסיעה תמיד למעלה,
הקצה האדום של הסמל מצביע לצפון.

COMAND Online

התמונה היא דוגמה למפה תלת ממדית עם צלב כיוון.

תצוגת המפה מיושרת לכיוון הנסיעה .המפה מציגה קווי גובה;

3D map

)מפת תלת ממדית(
בחירת תוכן מפה
ההגדרות הבאות זמינות:
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£

£

עניינים לפי אב
£

£

£

£

סמלי נקודות עניין על המפה
נקודות עניין מוצגות כסמלים בתצוגת המפה .נקודות עניין כוללות ,לדוגמה ,תחנות דלק,
מלונות ומסעדות.
מידע כתוב על המפה
בתחתית התצוגה ,אתה יכול לציין האם להציג את הקואורדינטות הגאוגרפיות או לא להציג
מידע כתוב לרחוב שבו אתה נמצא.
מידע כביש מהיר
הפריטים הבאים ניתנים להצגה במהלך הנחיית מסלול:
 תחנות דלק ותחנות מנוחה הקרובות ביותר
 אזורי מנוחה ויציאות מהכביש המהיר
 והמרחק המידי שלהם מהמיקום הנוכחי של הרכב
הצומת הבא
אם הנחיית מסלול אינה פעילה ,הצומת הבא יוצג בחלקה העליון של התצוגה
סייען מגבלת מהירות
המפה מציגה תמרורים שזוהו על ידי סייען תמרורים )» עמוד .(266
גרסת מפה
מוצג מספר גרסת המפה .ניתן לקבל מידע על הגרסאות החדשות ביותר של מפה דיגיטלית
ממרכזי שירות של מרצדס בנץ של חברת כלמוביל בע“מ.

בחירת סמלי נקודות עניין על המפה
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) Map contentתוכן מפה(.
¿ ) POI symbols on mapסמלי נקודות עניין על המפה(
נקודה מופיעה לפני כיוון המפה שהוגדר כעת.
¿ סובב ולחץ את הבקר.
) Standard symbolsסמלים תקניים( מציג סמלים של קטגוריות שהוגדרו מראש
) Personal symbolsסמלים אישיים( מאפשר בחירה של סמלים מקטגוריות אחרות /כל
הקטגוריות הזמינות.
£

COMAND Online

¿ סובב ולחץ את הבקר.
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אתה יכול לבחור אם סמלים יוצגו

או לא

455

יוצגו במפה.

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.

מפתח עניינים

בחירת מידע על המפה
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) Map contentתוכן מפה(.
¿ לבחירת ) Text information on mapהצגת מידע על המפה(.
נקודה מופיעה לפני כיוון המפה שהוגדר כעת.
£

¿ סובב ולחץ את הבקר.
¿ ) Current streetהרחוב הנוכחי( מציג את הרחוב הנוכחי בתחתית בתצוגה.
¿ ) Geo-coordinateקואורדינטות גאוגרפיות( מציג את קווי האורך ,הרוחב והגובה ומספר
הלוויינים הזמינים.
¿ סובב ולחץ את הבקר.
תיתכן סטייה מסוימת של הגובה המוצג מהגובה האמיתי.

COMAND Online

דוגמה :מוצג הרחוב שאתה נמצא בו כעת.
הפעלה  /הפסקת פעולה של מידע כביש מהיר
.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) Map contentתוכן מפה(.
¿ לבחירת ) Motorway informationמידע כביש מהיר(
הפעל את התצוגה במפה או הפסק אותה .
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עניינים לפי אב

מפה עם מידע כביש מהיר פעילה .למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(437
הצגת הצמתים הבאים
.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ בחר ) Map contentתוכן מפה(.
¿ בחר ) Next crossroadsהצמתים הבאים(
הפעל את התצוגה במפה או הפסק אותה .

COMAND Online

הצגת גרסת המפה
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן )איור(.
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ בחר ) Map contentתוכן מפה(.
¿ בחר ) Map versionגרסת מפה(.
מוצג מידע על גרסת המפה הנוכחית.
סיבוב המפה התלת ממדית
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אתה יכול להשתמש בתפקוד זה לסיור בסביבת היעד בתצוגה תלת ממדית .התפקוד זמין במפות
בכל קנה מידה.
¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן )איור(.
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

מפתח עניינים

¿ לבחירת ) Positionמיקום( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ בחר ) 3D map rotationסיבוב מפה תלת מימדית(.
¿ סובב את הבקר.
תפקודים אחרים:
£

הזזת המפה )» עמוד .(415

£

שינוי קנה מידה של המפה )» עמוד .(452

תצוגת מפה
הצגת מפת הניווט

תפקודים אחרים:
£

הזזת המפה )» עמוד .(415

£

שינוי גודל המפה )» עמוד .(452
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מערכת  COMAND Onlineמציגה את מפת הניווט ותמונות לוויין של כדוה“א .הדבר מאפשר
תצוגת מפה מציאותית ללא עיוות קנה המידה של בכל המופת.

444-466 comand

458

ניווט
תמונות מבנים

עניינים לפי אב

בקני מידה קטנים ) 20מ’ 50 ,מ’( ,מבנים חשובים מוצגים באופן מציאותי במפה ,בניינים אחרים
מוצגים כמבנים סתמיים.
הצגת קווי גובה

COMAND Online

ערים הנמצאות באזור הררי מוצגות באופן מציאותי באמצעות הצגת קווי גובה.

מידע ייחודי למדינה

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.

אתה יכול לקרוא למידע על תנאי התנועה
במדינה ש בה אתה נוהג ד ר ך האינטרנט
באמצעות מערכת  COMAND Onlineוהתפקוד
המקוון.
המידע הזמין תלוי במדינה .מידע יכול לכלול
לדוגמה מהירויות מרביות ,נהיגה עם אלומות אור
דרך או מגבלות אלכוהול.

¿ לבחירת ) Positionמיקום( :סובב ולחץ על
הבקר

¿ להפעלת מצב ניווט :לחץ על לחצן

17/06/14, 9:13 PM

.

¿ בחר ) Country informationמידע מדינה(:
ולחץ לאישור.
כאשר נוצרה תקשורת ,מוצג מידע
המדינה הזמין.
¿ לחזרה למצב ניווט :לחץ על לחצן
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הימנעות מנסיעה בדרך לא רצויה
הערות כלליות
מערכת  COMAND Onlineמאפשרת להימנע מנסיעה דרך אזורים שאינך רוצה לנסוע דרכם.
אם אתה מפעיל או מפסיק את פעולת חסימת מסלול בעת שהנחיית המסלול פעילה ,מערכת
 COMAND Onlineתחשב מסלול חדש .אם אתה מפעיל או מפסיק את פעולת חסימת מסלול
בעת שהנחיית המסלול אינה פעילה ,מערכת  COMAND Onlineתשתמש בהגדרות החדשות
בהנחיית המסלול הבאה.

מפתח עניינים

המסלול המחושב יכול להכיל אזור שיש להימנע ממנו אם היעד נמצא באזור זה.
כבישים מהירים באזורים חסומים תמיד נכללים בחישוב מסלול.
הימנעות מאזור חדש

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את הבקר ולחץ עליו.

COMAND Online

¿ לבחירת ) Route settingsהגדרת דרך(
¿ לבחירת ) Avoid/use optionsאפשרויות הימנעות/שימוש(
¿ לבחירת ) Avoid areaהימנע מאזור(
¿ לבחירת ) Avoid new areaהימנע מאזור חדש(
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Using mapבאמצעות מפה( או ) Address entryרשומת כתובת(
אם בחרת ) Using mapבאמצעות מפה( ,מוצגת מפה עם צלב כיוון.
אם בחרת  ,Address entryתפריט רשומת כתובת מופיע כאשר אתה יכול להכניס את הכתובת
)» עמוד  .(418המפה מוצגת עם צלב כיוון לאחר שהכתובת הוזנה.
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עניינים לפי אב

¿ לבחירת אזור :כאשר מוצגת המפה עם צלב הכיוון ,לחץ על הבקר.
ריבוע אדום על המפה מסמן את האזור המיועד לחסימה.
¿ לשינוי גודל האזור :סובב את הבקר.
קנה המידה של המפה מוצג בתחתית התצוגה .המחט בקנה המידה של המפה נבחרה כעת.
¿ כאשר הגודל הרצוי הוגדר ,לחץ על הבקר.
האיזור נכנס לתוך הרשימה.
הימנעות מאזור :תפקודים

COMAND Online

¿ למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן

.

¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ לבחירת ) Route settingsהגדרת דרך(
¿ לבחירת ) Avoid/use optionsאפשרויות הימנעות/שימוש(
¿ לבחירת ) Avoid areaהימנע מאזור(
רשימת “הימנע מאזור“ מופיעה.
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להפעלת /הפסקת חסימת אזור:
¿ לבחירת אזור :סובב ולחץ על הבקר
בחר
או בטל בחירה של חסימה.
הצגה /שינוי האזור:
¿ לבחירת אזור :סובב ולחץ על הבקר
¿
¿
¿
¿
¿

מפתח עניינים

.

הסט את הבקר
לבחירת ) Display/changeהצגה /שינוי האזור( מוצגת מפה עם צלב הכיוון.
לחץ על הבקר.
האזור שחסום כעת מוצג בריבוע אדום.
לצפייה באזור מבלי לשנותו :לחץ על הבקר.
לשינוי אזור :סובב ולחץ על הבקר.
תוצג הודעה שהאזור הוגדר.

מחיקת אזור:
¿ לבחירת אזור :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) Deleteמחיקה(.
מוצגת הודעה השואלת האם באמת ברצונך למחוק את האזור.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
לאחר בחירת ) Yesכן( ,האזור נמחק.

עדכון המפה הדיגיטלית
הקדמה
המפה הדיגיטלית נוצרת באמצעות תוכנת
המפה שמתעד כנת באותה ד ר ך שמפות
הכבישים הרגילות מתעדכנות .הנחיית מסלול
מיטבית של מערכת הניווט אפשרית רק יחד עם
תוכנת מפה מעודכנת.
ניתן לקבל מידע על הגרסאות החדשות ביותר
של מפה דיגיטלית ממרכזי שירות של מרצדס
בנץ של חברת כלמוביל בע“מ .אתה יכול לעדכן
שם את המפה הדיגיטלית באמצעות התקן

17/06/14, 9:13 PM

נתונים ,או שאתה יכול לעדכנה בעצמך.
במספר מדינות ,ניתן לעדכן את מידע המפה
של מערכת  COMAND Onlineבחינם למשך
תקופה של שלוש שנים .מידע על הזמינות של
שירות לרכבך ניתן לבירור במרכזי השירות של
חברת כלמוביל בע“מ .אם עדכון חופשי אינו זמין
במדינתך ,נא קרא את המידע הבא )» עמוד
.(462
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מחיקת כל האזורים:
ולחץ את הבקר בעת שהרשימה תופיע.
¿ הסט
¿ בחר ) Delete allמחק הכול(.
מוצגת הודעה השואלת האם באמת ברצונך למחוק את האזור.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
לאחר בחירת ) Yesכן( ,כל האזורים נמחקים.

זכאות למידע חופשי
בשלוש השנים הראשונות לאחר רישום הרכב,
אתה זכאי לכל העדכונים הזמינים לתוכנת
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ניווט
המפות של מערכת  .COMAND Onlineהם
מותקנים במהלך טיפול שירות הרגיל של הרכב.
לאחר סיום התקופה ,אתה יכול לרכוש עדכונים
נוספים ממרכז שירות המורשה של מרצדס בנץ
של חברת כלמוביל בע“מ.
העדכונים החופשיים משוייכים לרכב ולא לאדם.
אם מתבצעת החלפת בעלות.

עניינים לפי אב

זמינות של עדכונים חופשיים
הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך באתר
http://www.mercedes-benz-accessories.com/

 comand-infomail.תקבל הודעת דואר אלקטרוני
חד פעמית כיצד לעדכן את תוכנת המפה .נא
בקר גם באתר http://www.mercedes-benz-
accessories.com/navigation-updates

למציאת עדכוני תוכנת המפה הזמינים לשותפים
של מרצדס בנץ.
עדכון במרכזי שירות של מרצדס
אם עדכון זמין לתוכנת המפה שלך ,תקבל אותו
ללא תשלום במרכזי שירות למרצדס של חברת
כלמוביל בע“מ במהלך הטיפול השנתי של רכבך.
אתה יכול לקבוע מועד טיפול נפרד לפעולה זו
במרכז שירות למרצדס של חברת כלמוביל
בע“מ.
העדכון מבוצע רק במרכזי שירות של מרצדס
לנתוני מפה לאירופה.
תוכנת המפה אינה מסופקת על אמצעי מדיה.

COMAND Online

התקנת תוכנת המפה
תוכנת מפה עבור  COMAND Onlineהיא
בתשלום .לתוכנת המפה יש רק קוד הפעלה
אחד שניתן לשימוש רק במכונית אחת ,ואינו ניתן
להעברה .אתה יכול לקבל קוד הפעלה בעל שש
ספרות ממרכז שירות מורשה מרצדס מורשה
מטעם כלמוביל בע“מ .אם אבדת את קוד
ההפעלה ,צור קשר עם מרכז שירות מרצדס
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ .עליך גם ליצור
קשר עם מרכז שירות מורשה למרצדס של
חברת כלמוביל בע“מ אם  COMAND Onlineלא
קיבלה את קוד ההפעלה שברשותך.
ברכבך הותקנה במפעל תוכנת מפה .בהתאם
למדינתך ,תוכנת המפה מותקנת מראש או
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מסופקת על אמצעי מדיה .אין צורך בקוד
הפעלה למפה שמסופקת עם רכבך.
אם תוכנת המפה ברכבך הותקנה במפעל
וברצונך לעדכנה ,נדרשת גם הזנה של קוד
הפעלה.
תהליך ההתקנה
טעינת התקן נתונים:
הכנס תקליטור  DVDלכונן  DVDבודד )»
עמוד .(552
הכנס תקליטור  DVDלמחליף תקליטורים
)» עמוד .(554
הכנס כרטיס זיכרון  ») SDעמוד .(556
חבר התקן  ») USBעמוד .(556
 COMAND Onlineבודקת את התקן הנתונים
ומציגה הודעה תואמת בתצוגה.
אם תוכנת המפה תואמת למערכת הניווט של
תוכנת המערכת הנוכחיתCOMAND Online ,
בודקת האם מידע המפה על התקן הנתונים
כבר מותקן.
£

£

£
£

נתוני מפה אינם מותקנים עדיין
בתצוגה תראה השוואה של גרסאות של תוכנת
המפה על התקן הנתונים ושל זו המותקנת
במערכת  .COMAND Onlineלאחר מכן ,אתה
יכול לעדכן את תוכנת המפה.
¿ לבחירת ) Updateעדכן( או ) Cancelבטל(:
סובב ולחץ את הבקר.
אם בחרת ) Updateעדכן( :סובב ולחץ את
הבקר.
אם בחרת ) Cancelבטל( ,תוכנת המפה
אינה מותקנת.
¿ לניתוק התקן הנתונים:
£

הוצא את תקליטור  DVDמכונן
בודד )» עמוד .(552

£

הוצא את תקליטור  DVDממחליף
התקליטורים )» עמוד .(555

£

DVD

הוצא את כרטיס זיכרון  ») SDעמוד
.(555
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ניווט
נתק את התקן  ») USBעמוד .(555
אם נדרש קוד הפעלה לתוכנת המפה ,תוצג
הנחייה בתצוגה שתבקש את הזנת הקוד.
בתוך שלוש השנים שאחר הרישום הראשוני,
הבעלים החדש זכאי לעדכוני תוכנת מפה.
¿ הכנס קוד הפעלה בן שש ספרות ואשר את
הרשומה עם .ok
תוכנת המפה הותקנה .מתבצע עדכון מפה
ניתן להשתמש בניווט במהלך עדכון מפה.
מוצגת הודעה.
אם הזנת קוד הפעלה שגוי ,מוצגת הנחייה
להזנה חוזרת של קוד הפעלה .אם קוד
הפעלה שגוי מוזן שלוש פעמים ,ההנחיה
להזנה חוזרת של קוד ההפעלה תוצג לאחר
השהיה .ההשהיה גדלה בכל פעם שהוכנס
קוד שגוי ,מחמש דקות עד להשהיה מרבית
של חמש שעות.
£

במהלך תהליך ההתקנה
נתוני המפה מותקנים ברקע .אתה יכול
להשתמש במערכת הניווט במהלך ההתקנה וכן
לבדוק את מצב ההתקנה בכל עת.
¿ לאישור הודעת Map update in progress
Navigation can be used during map

מחדש .כל הנחיית מסלול קיימת תחושב מחדש
ותחודש באמצעות שימוש בנתוני המפה
החדשים.
¿ לאישור ההודעה :לחץ על הבקר.
¿ הסר את התקן הנתונים:
ההתקנה הושלמה
¿ הליך התקנה של נתוני מפה בתקליטורי
 DVDמרובים :כאשר התוכן של תקליטור
 DVDהראשון הותקן ,הודעה מבקשת ממך
להכניס את תקליטור  DVDהשני.
עקוב אחר ההוראות בתצוגה.
¿ לביטול ההתקנה :הסר את אמצעי המדיה.
אתה יכול להמשיך תהליך התקנה שהופסק
בזמן מאוחר יותר.
מידע מפה כבר מותקן
אם נתוני המפה כבר מותקנים ,תוצג הודעה The
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

¿
¿
¿

Map update has been completed
successfully Restarting navigation system

)עדכון מפה הסתיים בהצלחה .הפעלה מחדש
של מערכת הניווט .(...מערכת הניווט מופעלת
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מפתח עניינים

¿

.

למעבר למצב ניווט :לחץ על לחצן
להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
את הבקר פעמיים.
הסט
 ) Naviנ י ו ו ט ( מ ו ד ג ש ב ש ו ר ת ה ת פ ק ו ד
הראשית.
לחץ על הבקר.
תפריט קרוסלה של ניווט מוצג.

463
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) updateעד כון מפה מתבצע .ניתן
להשתמש בניווט במהלך העדכון( .לחץ על
הבקר.
יעד הניווט האחרון מוצג.
¿ בדיקת מצב עדכון מפת ניווט :לחץ על
לחצן
.
¿ להצגת התפריט :לחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Settingsהגדרות( :סובב ולחץ את
הבקר.
¿ בחר ) Map contentתוכן מפה(.
¿ בחר ) Map versionגרסת מפה(.
אם הליך ההתקנה הצליח ,תוצג ההודעה

463
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ניווט
¿ סובב את הבקר להצגת תפקודי הקרוסלה
זה אחר זה.
¿ לחץ על הבקר להחלפת המפה.
קריאה לתצוגת מפה מקוונת

עניינים לפי אב

¿ לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט
)» עמוד .(463
¿ סובב את הבקר עד ש  Compassמוצג
בחזית.
¿ לחץ על הבקר.
תצוגת המצפן מראה את המידע הבא:

COMAND Online

דרישה :טלפון נייד עם חבילת גלישה חייב להיות
מחובר למערכת COMAND Online
)» עמוד .(471
¿ לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט
)» עמוד .(463
¿ סובב את הבקר עד שOnline map display
)תצוגת המפה המקוונת( מוצגת בחזית.
¿ לחץ על הבקר.
נוצר חיבור מקוון .לאחר שחיבור נוצר,
 Google TM Mapsמופיע ס בי ב המיקום
הנוכחי של הרכב.
¿ שנה את קנה המידה של המפה והזז אותה.
¿ ליציאה מתפריט המקוון :לחץ על לחצן
.
קריאה לתצוגת מצפן

£

כיוון הנסיעה הנוכחי עם האזימוט
)תבנית  (360°וכיוון המצפן

£

קואורדינטות קווי אורך ורוחב במעלות,
דקות ושניות

£

גובה )ערך מעוגל( מעל פני הים

£

מספר לווייני  GPSשמהם ניתן לקלוט
אות

¿ ליציאה מתצוגת המצפן :לחץ על לחצן
.
Qibla

 Qiblaמציגה את כיוון התפילה למכה.
¿ לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט
)» עמוד .(463
¿ סובב את הבקר עד ש  Qiblaמוצג בחזית.
¿ לחץ על הבקר.
החץ על המצפן מציג את כיוון התפילה
למכה בהתאם למיקום הנוכחי של הרכב.
מוצג מספר הלוויינים הנקלטים.
¿ ליציאה מתצוגת המצפן למכה :לחץ על
.
לחצן
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¿ לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט
)» עמוד .(463

מידע נסיעה

¿ סובב את הבקר עד שSightseeing
) guideמדריך אתרים( מוצג בחזית.

מפתח עניינים

¿ לחץ על הבקר.
אם מוכנס כרטיס זיכרון  SDעם נתוני
מדריך טיולים ,מדריך הטיולים של מישלן
עולה )» עמוד .(431
אם לא הוכנס כרטיס זיכרון  ,SDתוצג
¿ לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט
)» עמוד .(463
¿ סובב את הבקר עד שDrive Information

)מידע נסיעה( מוצגת בחזית.
¿ לחץ על הבקר.
מופיעה הודעה Starting Drive
) Information...Please waitהתחלת

מידע נסיעה ...אנא המתן(.
תוצג מפה עם מיקום הרכב הנוכחי
והסביבה בקני מידה שונים ,אלו מוצגים זה
אחר זה.

הודעהPlease insert a memory card :
containing travel guide data. Please
contact your Mercedes-Benz partner

)נא הכנס כרטיס זיכרון המכיל נתוני
מדריך טיולים .צור קשר עם יבואן מרצדס
בנץ(.
¿ ליציאה מתפריט הקרוסלה :לחץ על לחצן
.
המפה מוצגת בתצוגת מסך מלא.
מידע על ניווט

¿ ליציאה מ ) Drive Informationמידע
נסיעה( :לחץ על הבקר.
¿ לחץ על לחצן

.

¿ לקריאה לתפריט הקרוסלה של ניווט
)» עמוד .(463
¿ סובב את הבקר עד שההודעה Info on
) navigationמידע על הניווט( מוצגת

COMAND Online

מדריך טיולים

בחזית.
¿ לחץ על הבקר.
¿ הכנס כרטיס זיכרון  SDעם נתוני מדריך
טיולים )» עמוד .(556
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ספר הנהג הדיגיטלי נפתח בפרק על ניווט.
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ניווט
בעיות במערכת הניווט
סיבות/תוצאות אפשריות ¿ פתרונות

בעיה
מערכת COMAND
 Onlineאינה פועלת
מחדש לאחר
שהנסיעה הופסקה.

עניינים לפי אב

הדרכת מסלול מבוטלת אם אתה מבצע עצירה של הנסיעה העולה על
שעתיים.
”עצירה של הנסיעה“ מתייחס לעצירת הרכב.
”המשך הדרכת מסלול“ מתייחס להפעלה חוזרת של
 Onlineוהמשך נסיעה.

COMAND

¿ המשך הדרכת מסלול באופן ידני )» עמוד .(440

סיבות/תוצאות אפשריות ¿ פתרונות

בעיה
מערכת COMAND
 Onlineלא הצליחה
לקבוע את מיקום
הרכב.

מערכת  COMAND Onlineצריכה לקבוע מחדש את המיקום של הרכב
אם הרכב הובל.
דוגמאות:
£

לאחר הובלת הרכב במעבורת

£

לאחר הובלת הרכב ברכבת משא

¿ התנע את המנוע והתחל בנסיעה.
מערכת  COMAND Onlineקובעת את מיקום הרכב .תלוי בתנאי
הנהיגה ,ייתכן שיידרש זמן מסוים.
בעת קביעת מיקום הרכב ,פעולת הדרכת המסלול מוגבלת.
בעת שהמיקום מושלם ,הדרכת המסלול מתחדשת עם הודעות
ניווט ותצוגות הדרכת מסלול.

COMAND Online

סיבות/תוצאות אפשריות ¿ פתרונות

בעיה
מוצגת הודעת
Navigation

) unavailableניווט
אינו זמין(

למערכת  COMAND Onlineיש דיסק קשיח מובנה שבו נשמרת המפה
הדיגיטלית.
להגנת הדיסק הקשיח המובנה כנגד נזק,
מערכת  COMAND Onlineמפסיקה את פעולתו בטמפרטורות גבוהות
או נמוכות מדי.
מערכת הניווט תפסיק לפעול זמנית.
¿ אפשר למערכת  COMAND Onlineלהתקרר לטמפרטורה רגילה.
¿ להסתרת ההודעה :כבה את  COMAND Onlineוהפעל אותה שוב.
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סיבות/תוצאות אפשריות ¿ פתרונות

בעיה
תוצג הודעה שהתקן
הנתונים המכיל את
המפה הדיגיטלית לא
תואם לתוכנת הרכב.

התקן הנתונים המכיל את המפה הדיגיטלית אינו יכול לשמש לעדכון.
¿ לאישור ההודעה :לחץ על הבקר.
¿ הסר את התקן הנתונים.

מפתח עניינים

¿ דאג לבדיקת בסיס הנתונים של המערכת במרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
סיבות/תוצאות אפשריות ¿ פתרונות

בעיה
עדכון תוכנת המפה
נכשל.

מקור המדיה מלוכלך.
¿ נקה את מקור הנתונים.
¿ התחל מחדש את העדכון.
התקן הנתונים שרוט.
¿ התייעץ עם מרכז שירות מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
קיימת התחממות יתר בשל טמפרטורות קיצוניות של פנים הרכב.
¿ המתן עד שפנים הרכב יתקרר.
¿ התחל מחדש את העדכון.
הכונן הפנימי של  COMAND Onlineפגום.
¿ התייעץ עם מרכז שירות מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
סיבות/תוצאות אפשריות ¿ פתרונות

בעיה
COMAND Online

¿ התייעץ עם מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

טלפון

שים לב כי ייתכן שמערכת
לא צוידה בכל הציוד המתואר .הדבר נכון גם
למערכות ולתפקודים הקשורים לבטיחות.
לכן ,הציוד ברכבך עשוי להיות שונה מזה
המוצג באיורים ובהסברים.

COMAND Online

מאפיינים של מערכת
 Onlineשלך

COMAND

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
למערכת  COMAND Onlineבעת הרכישה.
ייתכנו שינויים בהתאם למדינת היצוא .אנא
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COMAND Online

מבקשת קוד הפעלה
במהלך עדכון מפה.

המפה הדיגיטלית מאובטחת באמצעות קוד הפעלה.

אם יש לך שאלות בנוגע לציוד ולהפעלתו ,אנא
פנה למרכז שירות מרצדס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ.
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הערות כלליות
הערות בטיחות חשובות

אזהרה

עניינים לפי אב

הפעלה של מערכות המידע המשולבות ושל ציוד
התקשורת ברכב בעת נהיגה עשויה להסיח את
דעתך מהתנועה .אתה עלול לאבד שליטה ברכב.
קיימת סכנת תאונה.
הפעל מכשירים אלה רק אם תנאי התנועה
מאפשרים זאת .אם אינך בטוח בתנאי הסביבה,
עצור במקום בטוח ובצע פעולות רק כאשר הרכב
נייח.

אזהרה
התקנה מאוחרת לא נכונה של משדרי רדיו עלולה
להגביר את הקרינה האלקטרומגנטית בתוך
הרכב ,ולדוגמה להפריע לפעולת הציוד האלקטרוני
אם:
£

משדר הרדיו אינו מחובר לאנטנה חיצונית.

£

האנטנה החיצונית מותקנת באופן לא נכון או
שהיא אינה אנטנה מאושרת.

הדבר עלול לסכן את בטיחות ההפעלה של הרכב.
קיימת סכנת תאונה.
דאג להתקין את האנטנה עם החזר נמוך במוסך
מוסמך .בעת הפעלת הרכב חבר תמיד את
המשדר לאנטנה החיצונית.

COMAND Online

עליך לעמוד בדרישות החוק הנהוגות במדינה
שבה אתה נוהג ,בעת הפעלת ציוד תקשורת
סלולרי ברכב.
רמות חריגות של קרינה אלקטרומגנטית
עלולות לסכן את בריאותך ואת בריאותם של
אחרים.
השימוש באנטנה חיצונית מסתמך על מחקרים
מדעיים אחרונים על אודות סיכונים בריאותיים
הנובעים מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.
לכן השתמש בציוד תקשורת סלולרי רק אם
הוא מחובר לאנטנה החיצונית של הרכב.
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הקדמה
 COMAND Onlineמאפשרת להשתמש במצבי
תקשורת טלפונית הבאים:
תקשור ת טלפונית באמצעות ממשק
® Bluetoothשל COMAND Online
טלפון בהתקנה קבועה /תקשורת טלפונית
) SAPרק עם מודול  SAPהתומך בנתוני
מרצדס בנץ(
תקשורת טלפונית עסקית באמצעות ממשק
® Bluetoothבמערכת בידור רב מושבית.
תקשורת טלפונית עסקית זמינה רק אם
ברכב מותקנת מערכת בידור רב מושבית
ואופציית תקשורת טלפונית עסקית.
בתקשורת טלפונית עסקית באמצעות ממשק
® Bluetoothהטלפון הנייד מחובר ישירות למערכת
 COMAND Onlineבאמצעות ®.Bluetooth
מצב הפעלה זה באמצעות תושבת טלפון נייד
אופציונלית יאפשר לך:
לחבר את הטלפון הנייד לאנטנה החיצונית
של הרכב.
לטעון את הטלפון הנייד.
בשימוש בטלפונים בהתקנה קבועה /במצב
טלפון  ,SAPמודול  SAPהתומך בנתוני מרצדס
בנץ מוכנס למקבע במשענת היד המיועד
לאחסון תשובת טלפון נייד.
®
בעת חיבור טלפונים ניידים באמצעות Bluetooth
התומכים ב ) PBAPפרופיל גישה לספר
טלפונים( ,אנשי הקשר מורדים אוטומטית
למערכת  COMAND Onlineאו למערכת הבידור
הרב מושבית.
אתה יכול להשתמש בתפקוד הודעת מלל או
דוא“ל בתנאים הבאים:
הטלפון הנייד תומך בפרופיל ®Bluetooth
) MAPפרופיל גישה להודעות(.
תוכל לקבל מידע נוסף בממרכז שירות מורשה
מרצדס בטעם כלמוביל בע“מ או באינטרנט
באתרhttp://www.mercedes-benz.com/ :
 connectעל הנושאים הבאים:
£

£

£

£

£

£
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£
£
£

£

טלפונים ניידים תואמים
תושבות טלפונים ניידים זמינות
חיבור טלפונים ניידים תומכי ®Bluetooth
למערכת COMAND Online
סקירה של תפקודים למצבי הפעלה

תקשורת טלפונית עסקית

£

£

התנתקות שיחה בעת שהרכב בנסיעה
שיחה יכולה להתנתק אם:
אין כיסוי מספק של רשת  GSMבאזורים
מסוימים.
אתה עובר מאזור משדר/מקלט  GSMאחד
או ) UMTSתא סלולרי  (GSM/UMTSלאזור
אחר ואין ערוצים פנויים.
אתה משתמש בכרטיס  SIMשאינו תואם
לרשת הזמינה.
אתה משתמש בטלפון עם “כרטיס SIM
כפול“ והטלפון הנייד עם כרטיס ה SIM
השני מחובר לרשת באותה עת.
£

מפתח עניינים

£

£

£

אפשרויות הפעלה
אתה יכול להפעיל את הטלפון באמצעות:
שימוש בבקר:
סיבוב
או
החלקה
לחיצה
ושימוש בלוח
או
שימוש בלחצן
המקשים של הטלפון במערכת COMAND
.Online
בגלגל ההגה
או
שימוש בלחצן
הרב תפקודי.
שימוש ב ) LINGUATRONICראה הוראות
הפעלה נפרדות של (LINGUATRONIC
אלא אם נאמר אחרת ,התיאורים והאיורים
מתייחסים למערכת .COMAND Online
£

£

£

£

מגבלות תפקוד
לא תוכל להשתמש בטלפון ,לא תוכל עוד
להשתמש בטלפון ,או תיאלץ להמתין לפני
השימוש במצבים הבאים:
£

£

אם הטלפון הנייד כבוי.
אם תפקוד

®Bluetooth

COMAND Online

אם רכבך מצויד במערכת בידור רב מושבית
אתה יכול להשתמש באפשרות של תקשורת
טלפונית עסקית.
האפשריות הבאות קיימות:
הפעלה לשני טלפונים:
 טלפון נייד מחובר למערכת COMAND
 Onlineכטלפון .COMAND
 COMAND Onlineמשמשת בד ר ך כלל
כדיבורית בעת ביצוע שיחות .השיחה תועבר
למערכת הבידור הרב מושבית בתא הנוסעים
האחורי.
 טלפון נייד נוסף מחובר למערכת בידור רב
מושבית כטלפון עסקי .באמצעות אפשרות
טלפון עסקי ) » עמוד  ,(635נוסע בתא
הנוסעים האחורי יכול להשתמש ביחידה
הידנית או בדיבורית של מערכת הבידור הרב
מושבית )עם שני המיקרופונים המובנים שלה
והרמקולים מאחור( לביצוע שיחות .הוא או היא
יכולים לחייג דרך טלפון .COMAND
שני הטלפונים ניתנים לשימוש בנפרד.
הפעלה עם טלפון בודד
טלפון נייד מחובר למערכת COMAND Online
כטלפון  COMANDאו למערכת הבידור הרב
מושבית כטלפון עסקי .ניתן להעביר שיחה
מלפנים לאחור ומאחור לפנים .רק שיחה אחת
יכולה להתבצע באותו זמן.
הטלפון הנייד ניתן להפעלה באמצעות
 COMAND Onlineאו היחידה הידנית .אנשי
קשר שנשמרו בטלפון זמינים מלפנים
ומאחור .שיחות נכנסות ניתנות למענה
באמצעות  COMANDאו היחידה הידנית.

469

מופסק במערכת

COMAND Online
£

אם תפקוד ® Bluetoothמופסק בטלפון הנייד
בעת שימוש התקשורת באמצעות ממשק
®.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
לבצע שיחות חירום .אם תנסה לבצע שיחה
יוצאת ,ההודעה ) No serviceשירות לא זמין(
תופיע למשך זמן קצר.
ההתנהגות של  COMAND Onlineבעת
התנתקות בעת שיחה פעילה במצב דיבורית.
הפעולה מופסקת באמצעות לחיצה על לחצן
בעת שההצתה מופעלת.
£

עניינים לפי אב

£

£

ניתן להמשיך את השיחה ללא כל הפרעות.
התצוגה כבית.
הפעולה מופסקת בהסרת מפתח ההצתה.
ניתן להמשיך את השיחה עד ל  30דקות.
לאחר  30דקות השיחה מתנתקת באופן
אוטומטי .החיבור בין  COMAND Onlineוהטלפון
הנייד מסתיים .אתה יכול למנוע את השיחה
מלהתנתק באמצעות העברת הטלפון הנייד
ל“מצב פרטי“ לפני הניתוק )ראה הוראות
ההפעלה של הטלפון הנייד(.

שיחת חירום
התנאים הבאים חייבים להתמלא כדי לבצע
שיחת חירום:
הטלפון הנייד מחובר
חייבת להיות רשת זמינה
כרטיס  SIMתקף ופעיל חייב להיות מוכנס
בטלפון הנייד
קוד  PINחייב להיות מוזן
אם אינך יכול לבצע שיחת חירום ,אתה חייב
לארגן צעדי הצלה בעצמך.
מספר שיחת חירום הוא שירות ציבורי .כל
שימוש לא ראוי הוא עבירה על החוק.
£

COMAND Online

£
£

£
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תקשורת טלפונית באמצעות
ממשק ®Bluetooth
תנאים
לתקשורת טלפונית באמצעות ממשק
® Bluetoothשל  COMAND Onlineיש לחבר
טלפון נייד תואם.
במערכת COMAND Online
¿ הפעל את תפקוד ® Bluetoothבמערכת
.COMAND Online
בטלפון הנייד
¿ הפעל את הטלפון הנייד והזן קוד PIN
כאשר תתבקש לעשות כן )ראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד(.
¿ הפעל את תפקודי ® ,Bluetoothואם דרוש,
את נראות ® Bluetoothשל הטלפון הנייד
)ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד(.
הסוללה של הטלפון הנייד חייבת להיות טעונה
מספיק כדי לאפשר פעולה תקינה.
כהכנה לתקשורת טלפונית באמצעות ממשק
® ,Bluetoothעליך לבדוק את הפרטים הבאים
בטלפון הנייד שלך )ראה הוראות הפעלה של
הטלפון הנייד(:
פרופיל דיבורית
הטלפון הנייד חייב לתמוך בפרופיל דיבורית
 1.0ומעלה.
נראות ®Bluetooth
במספר טלפונים ניידים ,המכשיר חייב
להיות “גלוי“ למכשירים אחרים ,בנוסף
להפעלת תפקוד ®) Bluetoothראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד(.
נראות זו במספר טלפונים מוגבלת למשך
פרק זמן.
®
שם התקן Bluetooth
לכל התקן ® Bluetoothיש שם התקן
® .Bluetoothשם ההתקן ניתן להגדרה
חופשית ,אבל יכול להיות זהה לכל
ההתקנים מאותו יצרן .לכן מומלץ לשנות
את שם ההתקן כדי שתוכל לזהות בקלות
£

£

£
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את הטלפון הנייד שלך )ראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד(.
לא כל הטלפונים הניידים הזמינים בשוק
מתאימים באותה צורה .מידע נוסף על
טלפונים ניידים ותשובות לטלפונים ניידים
ניתן לקבל במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ או באתר http://
.www.mercedes-benz.com/connect

471

חיפוש טלפון נייד
¿ לחץ על לחצן

.

¿ למעבר לשורת תפריט בתפריט הבסיס
של הטלפון :החלק
את הבקר.

מפתח עניינים

¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מספר תצוגות )לדוגמה חוזק אות( תלויות
בגרסה הנתמכת של פרופיל דיבורית.
חיבור טלפון נייד
הערות כלליות
לפני שימוש בטלפון הנייד עם
 Onlineבפעם הראשונה ,עליך:

COMAND

£

לחפש )» עמוד  (471ולאחר מכן

£

לאשר )לרשום( אותו )» עמוד .(472
אישור וחיבור ®Bluetooth

מידע ייחודי להתקן על
של טלפונים ניידים תואמים ניתן למצוא באתר
.http://www.mercedes-benz.com/connect
כאשר אתה מאשר טלפון נייד חדש ,הוא
מחובר באופן אוטומטי.

£

ספר הטלפונים

£

רשימת השיחות

£

הודעות )מלל ודוא“ל(

¿ לבחירת ) COMAND phoneטלפון
 (COMANDאו ) Business phoneטלפון
עסקי( :סובב ולחץ על הבקר .אם אתה
בוחר את  ,COMAND phoneהטלפון הנייד
יהיה מחובר למערכת .COMAND Online
אם אתה בוחר את ,Business phone
הטלפון הנייד יהיה מחובר למערכת בידור
במושב האחורי.

COMAND Online

אתה יכול לאשר עד  15טלפונים ניידים.
אם הטלפון הנייד תומך בפרופילי
)פרופיל גישה לספר טלפונים( ו MAP
)פרופיל גישה להודעות( ,אנשי הקשר
וההודעות הבאות יורדו למערכת COMAND
 Onlineבעת ההתחברות:
PBAP

אם הטלפון הנייד שלך מצויד בתקשורת טלפונית
עסקית ,אתה יכול לבחור האם ברצונך לחבר את
הטלפון הנייד כטלפון  COMANDאו טלפון עסקי.
למידע נוסף על טלפון עסקי )» עמוד .(635

מידע נוסף על התנאים לחיבור )» עמוד
.(470
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טלפון
טלפון נייד בטווח ומאושר
טלפון נייד לא בטווח אבל מאושר
)אפור(

עניינים לפי אב

רשימת טלפוני ® Bluetoothמציגה את
הטלפונים הניידים בטווח ואת כל הטלפונים
הניידים שאושרו בעבר ,בין אם הם בטווח או
לאו.
טלפונים ניידים המחוברים למודול נתונים
 MB SAPאופציונלי מוצגים ברשימת
טלפונים נפרדת .הם נמצאים מתחת
לרשומה Telephone of the SAP module
)טלפונים עם מודול .(SAP

¿ לבחירת ) Search for phonesחפש
טלפונים( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
הודעה מופיעה.

COMAND Online

¿ לבחירת ) Start searchהתחל חיפוש(:
החלק את הבקר
ולחץ לאישור.
מופיעה הודעת Searching for Bluetooth
) devicesמחפש התקני ®.(Bluetooth
 COMAND Onlineמחפשת התקני טלפוני
® Bluetoothבטווח ומוסיפה אותם לרשימת
טלפוני ®.Bluetooth
אם נמצא טלפון חדש ,הוא מופיע
.
ברשימה עם הסמל

אם רשימת טלפוני ® Bluetoothכבר מלאה,
תתבקש לבטל אישור של טלפון נייד )»
עמוד  .(475אם  COMAND Onlineאינה
מאתרת את הטלפון הנייד שלך ,ייתכן
שיהיה צורך באישור חיצוני )» עמוד .(474
בעת שאתה קורא שוב לרשימת
הטלפונים ,טלפונים שבוטלו יוסרו
מהרשימה .במקרה זה ,התחל חיפוש
מחדש לעדכון רשימת טלפוני ®.Bluetooth
אישור )רישום( של טלפון נייד
אם הטלפון הנייד תומך בשיוך פשוט מאובטח,
אתה יכול לבחור באפשרות הראשונה .אם לא,
אתה יכול לבחור באפשרות השנייה באמצעות
שימוש בסיסמה.

משך החיפוש תלוי במספר טלפוני
® Bluetoothשבטווח ומאפייניהם.
סמלים ברשימת הטלפונים
סמל

הסבר
טלפון חדש בטווח ,אבל אינו מאושר

✔
£

טלפון נייד מאושר
הטלפון הנייד המחובר כעת
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אפשרות  :1שימוש בשיוך פשוט מאובטח
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מרצדס בנץ ממליצה על ביטול אישור
במערכת  COMAND Onlineובטלפון הנייד
)» עמוד  .(475אחרת אישור מאוחר עשוי
להיכשל.

דרישות מקדימות:
לחיבור באמצעות שיוך מאובטח פשוט ),(SSL
הטלפון הנייד )או התקן שמע ® (Bluetoothחייב
לתמוך בגרסתCOMAND .Bluetooth® 2.1.
 Onlineיוצרת קוד של שש ספרות ,שמוצג
בשני ההתקנים שיש לחברם.
אם מספר הקוד זהה בשני ההתקנים:
¿ לבחירת ) Yesכן( לחץ על הבקר.
אם בחרת ) Yesכן( ,תהליך האישור נמשך
והטלפון הנייד מחובר.
אם בחרת ) Noלא( התהליך מבוטל.
¿ אשר את ההודעה בטלפון הנייד )ראה
הוראות הפעלה של הטלפון הנייד(.

473

¿ להזנת סיסמה במערכת COMAND
 :Onlineלחץ על מקשי ספרות זה אחר זה.
מודגש לאחר שהמספר הראשון הוזן.

מפתח עניינים

¿ בחר לאחר הזנת כל הספרות :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
אפשרויות הזנה נוספות:
£

שימוש ברשימת תווים בתפריט הזנה

¿ להזנת סיסמה בטלפון הנייד :אם חיבור
® Bluetoothהושלם בהצלחה ,תתבקש
להזין סיסמה )לקוד גישה ,ולסיסמה ,ראה
הוראות הפעלה של הטלפון הנייד(.
¿ הזן את אותו הסיסמה בטלפון הנייד שהוזן
במערכת .COMAND Online
הודעת ) Connecting profiles...חיבור
פרופילים (...מוצגת.
הודעת ) Authorization successfulאישור
הצליח( מוצגת לאחר שהאישור הושלם.

אפשרות  :2שימוש בסיסמה )מספר
גישה(

סיסמה היא כל אחד מ 16צירופי ספרות שאתה
יכול לבחור בעצמך .אתה חייב להזין את אותו
צירוף מספרים במער כת COMAND Online
ובטלפון הנייד תואם ®) Bluetoothראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד(.
מספר טלפונים ניידים דורשים סיסמה עם
ארבע ספרות או יותר.
אם ברצונך לאשר מחדש את הטלפון
הנייד לאחר ביטול אישורו ,אתה יכול לבחור
סיסמה אחר עבורו.

17/06/14, 9:18 PM

הטלפון הנייד מאושר וחובר למערכת
 .COMAND Onlineכעת אתה יכול לבצע שיחות
באמצעות מערכת הדיבורית של COMAND
.Online
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COMAND Online

¿ לבחירת הטלפון הנייד עם סמל
ברשימת טלפוני ® :Bluetoothסובב את
הבקר ולחץ לאישור .מוצג תפריט הזנה
למפתח סיסמה.

לאחר הזנת סיסמה ,ייתכן שתידרש גם
לבצע אישור בטלפון הנייד כדי לבצע
שיחות .בדוק את תצוגת הטלפון הנייד
שלך .במספר טלפונים ניידים ,אישור זה
ניתן לשמירה .במקרה זה ,אין צורך להזינו
שוב.
אם בתצוגת  COMAND Onlineמוצגת
ההודעה ) Authorization failedאישור
נכשל( ,ייתכן שחרגת מהזמן המוקצה.
חזור על התהליך.

S-467-515 comand
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טלפון
¿ אפשרות  :2אשר את הקודים שמוצגים
בטלפון הנייד ובמערכת COMAND Online
)שיוך פשוט מאובטח(.

אישור חיצוני

בשתי האפשרויות תראה את ההודעה
>Do you want to authorize <Device name

עניינים לפי אב

)האם ברצונך לאשר >ש ם התקן<?(
במערכת .COMAND Online
¿ אם תבחר ) Yesכן( ,הטלפון הנייד יאושר.
יוצגו ההודעות
אם  COMAND Onlineאינה מזהה את הטלפון
הנייד שלך ,ייתכן שהדבר נובע מהגדרות בטיחות
של הטלפון הנייד שלך .במקרה זה ,אתה יכול
לבדוק אם הטלפון הנייד שלך יכול לאתר את
מערכת  .COMAND Onlineשם התקן ®Bluetooth
של  COMAND Onlineהוא “.”MB Bluetooth
במספר טלפונים ,לאחר הזנת הסיסמה ,אתה
חייב לחדש את החיבור עם COMAND Online
)ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד( .אחרת
לא ניתן לחבר את הטלפון הנייד.
¿ לחץ על לחצן
.Online

במערכת

COMAND

¿ כדי לעבור לשורת תפריט בתפריט הבסיסי
של הטלפון :החלק
את הבקר.

COMAND Online

¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן(:
סובב ולחץ את הבקר.
מוצגת רשימת טלפוני ®.Bluetooth
¿ לבחירת ) Search via telephoneחפש
באמצעות הטלפון( :סובב ולחץ את הבקר.
מוצגת הודעה.
בטלפון הנייד;
¿ התחל את חיפוש
עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
®Bluetooth

¿ בחר את COMAND Online
) (MB Bluetoothבטלפון הנייד.

¿ אפשרות  :1כאשר תתבקש לעשות זאת
הזן את הסיסמה ,ראשית בטלפון הנייד
ולאחר מכן במערכת .COMAND Online

17/06/14, 9:18 PM

Waiting for <name of B-tooth dev.> to
be connected... and Connecting
 profiles.. Bluetoothממתין לחיבור >שם

ההתקן< ו מתחבר לפרופילי .(Bluetooth
אם החיבור מוצלח ,תראה את התפריט
הבסיסי של הטלפון ,והטלפון הנייד רשום.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
התחברות אוטומטית
 COMAND Onlineמחפשת תמיד את הטלפון
הנייד שחובר.
אם לא ניתן לבצע התחברות לטלפון הנייד
שחובר לאחרונה ,המערכת מחפשת את הטלפון
הנייד שחובר לפניו.
מעבר בין טלפונים ניידים
אם אישרת יותר מטלפון נייד אחד ,אתה יכול
לעבור בין הטלפונים השונים.
¿ לבחירת הטלפון הנייד ברשימת טלפוני
® :Bluetoothסובב ולחץ את הבקר.
מתבצע חיפוש של הטלפון הנייד הנבחר
והוא מחובר אם הוא בטווח ® Bluetoothואם
® Bluetoothמופעל.
ניתן לחבר רק טלפון נייד אחד בוזמנית.
הטלפון הנייד שמחובר כעת מצוין בנקודה
ברשימת טלפוני ®.Bluetooth
£

אתה יכול לעבור לטלפון נייד אחר רק אם
אין שיחה פעילה.
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טלפון
ביטול אישור )ביטול רישום( של טלפון נייד
מרצדס בנץ ממליצה על ביטול אישור
במערכת  COMAND Onlineובטלפון הנייד.
אחרת אישור מאוחר עשוי להיכשל.
¿ לחץ על לחצן
.Online

במערכת

COMAND

¿ למעבר לשורת תפריט בתפריט הבסיסי
של הטלפון :החלק
את הבקר.
¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצגת רשימת טלפוני  ») Bluetoothעמוד
.(471
¿ בחר את הטלפון הנייד הרצוי מרשימת
טלפוני ®.Bluetooth
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה:
החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) De-authoriseבטל אישור(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

475

¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצגת רשימת טלפוני

®.Bluetooth

¿ בחר את הטלפון הנייד הרצוי מרשימת
טלפוני ®.Bluetooth

מפתח עניינים

¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה:
החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :סובב ולחץ את
הבקר.
המידע הבא בנוגע לטלפון הנייד הנבחר
יוצג:
®Bluetooth

£

שם

£

כתובת

£

מצב זמינות )מוצג לאחר חיפוש חדש(

£

מצב אישור

®Bluetooth

¿ לסגירת תצוגת פירוט :החלק
הבקר.

את

מוצגת הודעה השואלת האם ברצונך
באמת לבטל את ההתקן.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.

COMAND Online

אם תבחר ) Yesכן( ההתקן יימחק
מרשימת טלפוני ®.Bluetooth
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
לפני ביטול אישור של טלפון נייד מחק גם
את שם ההתקן  MB Bluetoothמרשימת
® Bluetoothשל הטלפון הנייד שלך.
הצגת פרטי חיבורים
¿ לחץ על לחצן
.Online

במערכת

COMAND

¿ למעבר לשורת תפריט בתפריט הבסיסי
של הטלפון :החלק
את הבקר.

17/06/14, 9:18 PM
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טלפון
התפריט הבסיסי של טלפון )ממשק ®(Bluetooth
תצוגות התפריט הבסיסי

עניינים לפי אב

התפריט הבסיסי של טלפון )ממשק ®(Bluetooth

איור של לוח מקשי טלפון )הלחצן המופעל מודגש(
להצגת ספר טלפונים של COMAND
סרגל תווים
שם מפעיל הרשת הסלולרית )תלוי במכשיר הטלפון המחובר(
עוצמת קליטה אות רשת של הטלפון הנייד
או
סמל שפופרת
שם ® Bluetoothשל הטלפון הנייד המחובר כעת
¿ לחץ על לחצן

.

COMAND Online

התפריט הבסיסי של הטלפון מופיע בעת שהטלפון הנייד המחובר מוכן לשימוש.
מוצגות בהתאם לטלפון הנייד המחובר.
ו
תצוגות
תצוגה
יכולה להשתנות ,בהתאם לטלפון הנייד המחובר.
העמודות
מציגות את עוצמת הקליטה הנוכחית של הרשת של הטלפון הנייד .אם כל הקווים
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.
סמל השפופרת מראה האם השיחה פעילה/מחוברת
.
או לא
הצגת הודעות בתפריט הבסיסי של הטלפון
רק אם טלפון ® Bluetoothתומך בפרופיל ) Bluetooth® MAפרופיל גישה להודעות( פריט התפריט
זמין .הורדת הודעות מטלפון ® Bluetoothחייבת להיות מושלמת .אחרת פריט התפריט מופיע
באפור .מידע נוסף על הודעות מלל ודוא“ל )» עמוד .(490
אם יש לך הודעות מלל או דוא“ל שלא נקראו ,סמל הדואר
מוצג בשורת מצב .הסמל נעלם
כאשר אתה קורא את הודעות המלל או דוא“ל .הסמל
מוצג כאשר הזיכרון מלא .הסמל נעלם
כאשר אתה מוחק לפחות הודעה אחת.

17/06/14, 9:18 PM
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טלפון
הפעלה ושינוי מצבי הפעלת
תקשורת טלפונית
סקירה
 COMAND Onlineמפעילה את מצב התקשורת
הטלפונית ללא קשר אם מודול טלפון ®Bluetooth
)פרופיל  (SAPנמצא בתושבת או לא.
אם מודול טלפון ®) Bluetoothפרופיל  (SAPמוכנס
לתושבת COMAND Online ,מפעילה מיד מצב
תקשורת טלפונית דרך ממשק ®.Bluetooth
הפעלה עם מודול טלפון ®) Bluetoothפרופיל
 (SAPבתושבת
אם מודול טלפון ® ) Bluetoothפרופיל (SAP
מוכנס COMAND Online ,מפעילה מיד מצב
תקשורת טלפונית .SAP
אתה חייב להגדיר את מודול טלפון
®) Bluetoothפרופיל  (SAPלפני השימוש
הראשון כדי שמערכת COMAND Online
תזהה אותו )» עמוד .(472
אם טלפון נייד מחובר למודול טלפון ®Bluetooth

)פרופיל  (SAPמוצגת ההודעה מודול טלפון …
) Ready for SAP telephonyמוכן לתקשורת

אם אתה מאשר בבחירת ) Yesכן( תוצג ההודעה
) Ready for Bluetooth telephony....מוכן
לתקשורת טלפון COMAND Online .Bluetooth
תחפש את שני הטלפונים האחרונים שחוברו
באמצעות ממשק ®  .Bluetoothאם אחד
הטלפונים נמצא ,מוצג התפריט הבסיסי של
הטלפון לתקשורת ® ») Bluetoothעמוד .(476
אם אף אחד מהטלפונים הניידים אינו נמצא
ההודעה Ready for Bluetooth telephony...
)מוכן לתקשורת טלפון  (Bluetoothממשיכה

17/06/14, 9:18 PM

להיות מוצגת .כעת תוכל לחבר את הטלפון הנייד
שלך )» עמוד .(471
אם תבחר ) Noלא( מוצגת שוב ההודעה Ready
) for SAP telephony....מוכן לתקשורת טלפון

מפתח עניינים

.(SAP
הפעלה ללא מודול טלפון ®) Bluetoothפרופיל
(SAP
תקשורת טלפון ® Bluetoothמופעלת.
 COMAND Onlineתחפש את שני הטלפונים
האחרונים שחוברו באמצעות ממשק
® .Bluetoothאם אחד הטלפונים נמצא ,מוצג
התפריט הבסיסי של הטלפון לתקשור ת
®  » ) Bluetoothעמוד  .(476אם אף אחד
מהטלפונים הניידים אינו נמצא ,ההודעה Ready
) for Bluetooth telephony...מוכן לתקשורת
טלפון  (Bluetoothממשיכה להיות מוצגת .כעת
תוכל לחבר את הטלפון הנייד שלך )» עמוד
.(471
מעבר בין מצבי טלפון
אם רכבך מצויד באופציית מודול טלפון נתונים
עם ®) Bluetoothפרופיל  ,(SAPאתה יכול לעבור
בין מצבי טלפון.
אתה יכול לשנות את מצב תקשורת טלפונית
ברשימת טלפוני ® Bluetoothבאמצעות בחירת
טלפון ® Bluetoothאו טלפון .SAP
¿ קרא לרשימת הטלפונים )» עמוד .(471
¿ לבחירת הטלפון הנייד עם הבקר :סובב
ולחץ על הבקר.
תקשורת טלפונית  :SAPטלפונים ניידים
המחוברים למודול טלפון נתונים אופציונלי
עם ®) Bluetoothפרופיל  (SAPמוצגים
ברשימת הטלפונים תחת הכותרת

COMAND Online

טלפון  .(SAPכשתי דקות לאחר הפעלת
 ,COMAND Onlineהודעה מופיעה השואלת
האם ברצונך להפעיל תקשור ת טלפון
®.Bluetooth

477

Telephone of the SAP module

)טלפונים של מודול  .(SAPבבחירת טלפון
 SAPאתה עובר לתקשורת טלפונית .SAP
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טלפון
עוצמת קליטה ושידור
כאשר הטלפון הנייד אושר ,אתה יכול להגדיר
הגדרות עוצמה אופטימלית של שידור וקליטה.
למציאת ההגדרות הטובות ביותר לטלפון הנייד
שלך צור קשר עם מרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ או בקר באתרhttp:// :
.www.mercedes-benz.com/connect

עניינים לפי אב

הפעלת הטלפון
שיחות נכנסות
קבלת שיחה

¿ לבחירת ) Acceptקבל( :לחץ על הבקר.
או
במערכת
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.

COMAND

¿ לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון :לחץ
פעם אחת או יותר.
על לחצן
¿ עבור לשורת תפריט בתפריט הבסיסי :החלק
את הבקר.

אתה יכול לבחור לקבל שיחות באמצעות
פקודה קולית באמצעות LINGUATRONIC
)ראה הוראות הפעלה נפרדות(.

COMAND Online

¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

כאשר קיבלת את השיחה ,אתה יכול להשתמש
במצב דיבורית.

¿ לבחירת טלפון מאושר מהרשימה סובב את
הבקר.

ניתן לכוון את עוצמת השמע )» עמוד (377
יכול לבצע פעולות אחרות במהלך שיחה )»
עמוד .(480

¿ לבחירת סמל הרשימה מימין לרשומה:
החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Reception volumeעוצמת
קליטה( או ) Transmission volumeעוצמת
שידור( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת הגדרות עוצמה :סובב את הבקר.
¿ לסגירת סרגל הגדרות :לחץ או החלק
את הבקר.
הגדרות שגויות יכולות להיות להן השפעה
על איכות השיחות.

17/06/14, 9:18 PM

אם מספר הטלפון של המתקשר מועבר ,הוא
מופיע בתצוגה.
אם ישנה רשומה עם שם המתקשר בספר
הטלפונים ,שמו יוצג.
אם מספר הטלפון אינו מועבר) UNKNOWN ,לא
ידוע( מוצג בתצוגה.
אתה יכול לקבל שיחה כפי שמתואר לעיל
בעת שתפקוד ראשי מופעל באמצעות
 . COMANDלאחר שקיבלת את השיחה,
התצוגה עובר ת למצב טלפון .לאחר
שהשיחה מסתיימת ,תראה שוב את
התצוגה של התפקוד הראשי הקודם.
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טלפון
התצוגה לא תעבור לתצוגת טלפון אם אתה:
מקבל את השיחה באמצעות
) TRONICראה הוראות הפעלה נפרדות(.
בגלגל
מקבל שיחה באמצעות לחצן
ההגה הרב תפקודי.

LINGUA-

£

£

דחיית שיחה
במערכת COMAND
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.

479

¿ לבחירת שיחה :סובב את הבקר.
¿ לביצוע שיחה :לחץ על הבקר.
לחיוג באמצעות גלגל ההגה הרב תפקודי ,עיין
בספר הנהג.

מפתח עניינים

שימוש ברשימת שיחות או ספר טלפונים של
COMAND

¿ פתח את רשימת השיחות ובחר רשומה )»

עמוד .(487
או

ביצוע שיחה

¿ קרא לספר הטלפונים של
רשומה )» עמוד .(483
¿ לביצוע שיחה :לחץ על הבקר או לחצן
לבחירת ולביצוע שיחה באמצעות גלגל ההגה
הרב תפקודי ,עיין בספר הנהג.
COMAND

שימוש בלוח מקשי הספרות
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון
)» עמוד .(476
¿ הקש את הספרות באמצעות לוח המקשים.
מיד לאחר שנגעת באחד המספרים ,הלחצן
מודגש בתצוגה.
¿ לביצוע השיחה :לחץ על לחצן
במערכת  COMAND Onlineאו בגלגל ההגה
הרב תפקודי.

חיוג חוזר
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון
)» עמוד .(476
מרשימת התווים :סובב את
¿ לבחירת
הבקר ולחץ לאישור ,או
¿ אם תפריט הבסיס של הטלפון מוצג ,לחץ
על לחצן
במערכת .COMAND Online
רשימת המספרים שחויגו מופיעה.
המספרים שחויגו לאחרונה נמצאים למעלה.
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שימוש בחיוג מהיר מוגדר מראש לביצוע
שיחה
אתה יכול לשמור רשומות מספר הטלפונים
ברשימת חיוג מהיר ולקרוא להם באמצעות
מספרי חיוג מהיר )» עמוד .(489
אפשרות :1
¿ לחץ על מקשי הספרות למשך למעלה
משתי שניות.
התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את
הרשומה שנבחרה .מתבצע חיוג.
אפשרות :2
¿ לבחירת ספרה מסרגל הספרות בתפריט
הבסיסי של הטלפון :סובב את הבקר.
¿ לחץ על מקשי הספרות למשך למעלה
משתי שניות.
התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את הרשומה
שנבחרה .מתבצע חיוג.
אפשרות :3
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון
)» עמוד .(476
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.

479

COMAND Online

שימוש בתפריט הבסיס של הטלפון
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון
)» עמוד .(476
¿ לבחירת כל המספרים זה אחר זה :סובב את
הבקר ולחץ בכל פעם.
חיוג מספר:
במערכת COMAND
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.

ובחר
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480

טלפון
¿ לבחירת ) Call listsרשימות שיחות( :סובב
ולחץ על הבקר.

¿ לבחירת ) Microphone offמיקרופון כבוי(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
אם המיקרופון כבוי ,בתצוגה יופיע הסמל
וההודעה The Microphone is off
)המיקרופון כבוי( תופיע למשך זמן קצר.
הפעלה:
¿ בחר ) Microphone onמיקרופון פועל(.
הסמל נעלם .ההודעה The Microphone
) is onהמיקרופון פועל( תופיע למשך זמן
קצר.

תפקודים זמינים במהלך שיחה

שליחת צלילי
התכונה אינה נתמכת בכל הטלפונים הניידים.
ניתן לשלוט במשיבונים או בהתקנים אחרים
באמצעות צלילי  ,DTMFלדוגמה לתפקודי
שליטה מרחוק.
¿ אם אתה רוצה להאזין ,לדוגמה ,להודעות
במשיבון שלך ,בחר את המספר התואם.
שידור תווים בודדים:
¿ לאחר שקיים חיבור למשיבון ,בחר את
התווים הרצויים בסרגל התווים :בסיבוב
ולחיצה על הבקר בכל פעם.
או
¿ לחץ על המקש התואם בלוח מקשי ספרות
של .COMAND Online
כל תו שנבחר ישודר מיד.
צלילי  DTMFניתנים גם לשידור באמצעות
 ,LINGUATRONICראה הוראות הפעלה
נפרדות.

מוצג תפריט
¿ בחר ) Speed dial preset listרשימה חיוג
מהיר מוגדרת מראש( .רשימת חיוג מהיר
מוצגת.

עניינים לפי אב

¿ בחר מספר מוגדר מראש.
התפריט הבסיסי של הטלפון מציג את
הרשומה הנבחרת .מתבצע חיוג.

סקירה

COMAND Online

נמען השיחה
סמל שיחת טלפון פעילה
סיום שיחה
הפעלה/כיבוי המיקרופון )» עמוד (480
שליחת ) DTMFלא אפשרי בכל הטלפונים
הניידים( )» עמוד (480
) Sends a call to the rearהעברת שיחה
לאחור(
הפעלה/כיבוי המיקרופון של הדיבורית
¿ תפקוד זה זמין גם במהלך שיחה פעילה.
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון )» עמוד
.(476
כיבוי:
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
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DTMF

ביצוע שיחה מתא הנוסעים האחורי
והחזרתם
אתה יכול לבצע שיחה ממערכת הבידור למושב
האחורי .השיחה מועברת באמצעות הרמקולים
האחוריים והמיקרופון האחורי.
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Sends call to the rearשלח
שיחה לאחור( :סובב ולחץ על הבקר.

480
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טלפון
בשורת התפריט התחתונה ,נראית כעת
האפשרות ) Call to frontשיחה לקדמת
הרכב(.
החזרת שיחה לקדמת הרכב:
¿ בחר ) Call to frontשיחה לקדמת הרכב(.
שיחה עם מספר משתתפים

£

£
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תקף בשני המקרים :אם אתה מקבל שיחה
ממתינה באמצעות הטלפון הנייד ,השיחה
הפעילה עוברת לממתינה .יש לך שתי שיחות
והשיחה שקיבלת אחרונה היא הפעילה.
תצוגת  COMANDמשתנה .אם אתה ממשיך
להפעיל תפקודים באמצעות הטלפון הנייד,
תצוגת  COMAND Onlineיכולה להיות שונה מזו
של הטלפון הנייד.
ביצוע שיחה שנייה
הדרישות הבאות חייבות להתמלא ,כדי לבצע
שיחה נוספת תוך כדי שיחה עם אדם אחר.
הפעולה מעבירה את השיחה הקודמת להמתנה.
הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתפקוד זה.
הטלפון הנייד חייב לאפשר לך לבצע שיחה
נוספת באמצעות ®.Bluetooth
ההגדרות התואמות חייבות להיות מופעלות
בטלפון הנייד.

מפתח עניינים

£
£

£

ביצוע שיחה נוספת
¿ לבחירת
או
במערכת COMAND
¿ לחץ על לחצן
.Online
¿ הזן את מספר הטלפון:
ידנית )» עמוד .(479
באמצעות ספר הטלפונים )» עמוד .(483
באמצעות יומן שיחות )» עמוד .(487
באמצעות חיוג מהיר )» עמוד .(490
 :סובב ולחץ על הבקר.

£

COMAND Online

דחייה או קבלת שיחה ממתינה
מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד חייב
לתמוך ולהפעיל את תפקוד שיחה ממתינה.
בהתאם לטלפון הנייד שבשימוש ,התנהגות
המערכת תשתנה בעת קבלת שיחה.
אם אתה במהלך שיחה ומתקבלת שיחה נוספת,
חלון חדש ייפתח בתצוגה .יישמע גם צליל .אתה
יכול לקבל או לדחות את השיחה.
דחייה:
¿ לבחירת ) Rejectדחה( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
או
במערכת COMAND
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.
קבלה:
במערכת COMAND
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.
התנהגות המער כת לאחר קבלת השיחה
הנכנסת תלויה בטלפון הנייד שלך.
הטלפון הנייד תומך התפקוד שיחה ממתינה
)באמצעות ® (Bluetoothכאשר:
השיחה הפעילה הקודמת מוחזקת .אתה
יכול לעבור בין שתי השיחות )שיחה
ממתינה( )» עמוד .(481
הטלפון הנייד אינו תומך התפקוד שיחה
ממתינה )באמצעות ® (Bluetoothכאשר:
השיחה הפעילה הקודמת מסתיימת.
הדבר נכון גם במקרה שאתה מקבל שיחה
ממתינה באמצעות ) LINGUATRONICראה
הוראות הפעלה נפרדות(.

481

£
£
£
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482

שיחה ממתינה
אתה יכול לעבור הלוך ושוב בין השיחות
באמצעות תפקוד זה .התפקוד זמין אם הטלפון
הנייד שלך תומך בתפקוד מעבר בין שיחות
)באמצעות ®.(Bluetooth

עניינים לפי אב

אתה יכול להשתמש בתפקוד אם אתה עונה
לשיחה שנייה או מבצע שיחה שנייה .שתי
השיחות מסומנות  1או  .2השיחה הפעילה
מודגשת.
¿ לבחירת

או

 :סובב ולחץ את הבקר.

או
במערכת
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.
השיחה הממתינה הופכת פעילה.

העברת שיחה
מדיבורית לטלפון נייד
אם אתה רוצה להמשיך לשוחח במצב פרטי
תידרש לבצע את הצעדים ההכרחיים בטלפון
הנייד )ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד(.
מטלפון נייד לדיבורית
אם אתה רוצה להמשיך את השיחה באמצעות
 COMAND Onlineתידרש לבצע את הצעדים
ההכרחיים בטלפון הנייד )ראה הוראות הפעלה
של הטלפון הנייד(.

COMAND

שימוש בספר טלפונים
הקדמה

במערכת
¿ לחץ על לחצן
 Onlineאו בגלגל ההגה הרב תפקודי.
מופיעה הודעה השואלת האם ברצונך
להמשיך את השיחה שבהמתנה.

ספר הטלפונים מציג את השמות ומספרי
הטלפון של כל רשומות פנקס הכתובות שנשמרו
בפנקס הכתובות של  .COMANDאם רשומת
פנקס כתובות אינה כוללת מספר טלפון ,היא
לא תופיע בספר הטלפונים.

השיחה בהמתנה הופכת פעילה .אם אתה
בוחר ) Hang upנתק( ,השיחה הממתינה
מסתיימת.

הרשומות ) MB emergency callשיחת חירום
מרצד ס בנץ( ו ) MB contactהתקשרות
למרצדס בנץ( מוצגות במיקום הראשון והשני.
שיחת החירום מועברת למספר חירום פרטי של
מרצדס בנץ הזמין באירופה )» עמוד .(513
השתמש ב  MB contactליצירת קשר עם קו
השירות של מרצדס בנץ )» עמוד .(512

שיחת ועידה
אתה יכול לחבר שיחות )פעילה ובהמתנה(
באמצעות  .COMAND Onlineהדבר מאפשר
למספר מתקשרים לשמוע זה את זה ולשוחח
זה עם זה.
¿ בצע שיחה שנייה )» עמוד .(481
את
¿ למעבר לסרגל תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Conferenceשיחת ועידה( :סובב
ולחץ את הבקר.

ספר הטלפונים של הטלפון הנייד מורד
אוטומטית למערכת  COMAND Onlineבעת
התחברות )הגדרת ברירת מחדל( .אתה יכול
לנטרל את ההורדה האוטומטית )» עמוד .(501

COMAND

¿ לחץ על ) Continueהמשך(.

COMAND Online

במספר טלפונים ניידים ,השיחה הממתינה
מופעלת מיד לאחר שהשיחה הפעילה
מסתיימת.

בספר הטלפונים אתה יכול:
לשמור מספר טלפון )» עמוד (485
לחפש רשומות )» עמוד (483
למחוק רשומות )» עמוד (484
לייבא אנשי קשר )» עמוד (501
למחוק אנשי קשר )» עמוד (502
לקבל כרטיסי ביקור וירטואליים )» עמוד (502
£
£
£
£
£

המשתתף החדש נכלל בשיחת הוועידה.

£
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ספר הטלפונים וכרטיסי הביקור נשמרים
במערכת  COMAND Onlineאפילו אם
אתה משתמש במערכת COMAND Online
עם טלפון נייד אחר .ניתן לראות את
הרשומות ללא טלפון נייד .מסיבה זאת,
עליך למחוק את כל הרשומות של ספר
הטלפונים לפני מכירת הרכב.
קריאה לספר הטלפונים
פתיחת ספר הטלפונים
¿ לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון:
פעם אחת או יותר.
לחץ על לחצן
¿ לבחירת ) Nameשם( מהתפריט הבסיס
של הטלפון :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
אם ספר הטלפונים מכיל רשומות ,הן
תוצגנה בסדר אלפביתי .סרגל התווים
בתחתית התצוגה פעיל.
הזן את התו באמצעות סרגל התווים
)» עמוד .(381

483

סקירת סמלים
סמל

הסבר
רשומת פנקס כתובות שהוזנה
ושונתה באמצעות COMAND
.Online

מפתח עניינים

איש קשר מיובא שנשמר בספר
הטלפונים.
רשומת ספר טלפונים עם תווית
קולית
לרשומות אלו יש גם תוויות קוליות
משויכות .תוויות קוליות אפשריות
בכלי רכב עם LINGUATRONIC
)ראה הוראות הפעלה נפרדות(.
איש קשר שהורד מטלפון נייד
רשומה שיובאה מכרטיס זיכרון
או התקן USB

SD

רשומה שיובאה באמצעות ממשק
®Bluetooth

חיפוש רשומה בספר הטלפונים

אתה קובע את האות הראשונה של הרשומה
שאתה מחפש עם התו הראשון שאתה מזין.
אתה יכול גם לקרוא לספר הטלפונים
באמצעות גלגל ההגה הרב תפקודי ,עיין
בהוראות בספר הנהג.
סגירת ספר הטלפונים
מסרגל התווים :סובב את הבקר
¿ בחר
ולחץ לאישור.
או
¿ לחץ על לחצן

¿ לבחירת תווים :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
הרשומה הראשונה ברשימה המתחילה
באות שהזנת מודגשת .אם ישנן מספר
רשומות ,התו השונה הבא מוצג .לדוגמה
עם רשומות כגון  Christelו ,Christine
האותיות הראשונות זהות .במקרה זה
תוצע לך בחירה בין  Eל .I

COMAND Online

חיפוש באמצעות סרגל התווים

.
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484

¿ בחר את התווים של הרשומה שאתה
מחפש זה אחר הזה ,בלחיצה ולאישור כל
פעם באמצעות הבקר.
כאשר הבחירה ברורה,
עוברת אוטומטית לרשימת הבחירה.

COMAND Online

עניינים לפי אב

את הבקר
¿ להשלמת החיפוש החלק
שוב ושוב או לחץ והחזק עד שסרגל
התווים נעלם.
רשימת הבחירה מופיעה.

חזרה לספר הטלפונים עם סרגל תווים:

למידע על הזנת תווים )» עמוד .(381

¿ לחץ על לחצן

חיפוש עם לוח מקשי ספרות

שימוש בגלגל הגה רב תפקודי

אתה יכול לקבוע את האות הראשונה של
הרשומה שאתה מחפש עם התו הראשון
שאתה מזין.

¿ חייג מספר הטלפונים; ראה הוראות הפעלה
נפרדות בספר הנהג.

¿ לחץ על מקשי הספרות התואמים ברצף
מהיר.

הצגת פרטי הרשומה

מידע נוסף על הזנת תווים באמצעות לוח
מקשי הספרות )הזנה ישירה( )» עמוד .(381
ישירות מרשימה
אתה יכול לעבור לרשימה בכל עת במהלך
הזנת תווים.
את הבקר שוב ושוב או לחץ
¿ החלק
והחזק עד שסרגל התווים נעלם.

COMAND Online

או
¿ לבחירת

 :סובב את הבקר ולחץ לאישור.

¿ בחר רשומה :סובב ולחץ על הבקר.
הסמל מציין שהרשומה מכילה יותר
ממספר טלפון אחד.
¿ לבחירת רשומה מספר הטלפונים עם סמל
 :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
תת הרשומות מוצגות .הסמל
ל .

משתנה

¿ לבחירת תת רשומה :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
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¿ לבחירת רשומה מרשימת בחירה :סובב את
הבקר.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :סובב ולחץ על
הבקר.
התצוגה המפורטת מוצגת.
סגירת התצוגה המפורטת:
¿ החלק
מודגשת.

את הבקר עד שהרשומה שוב

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,
הרשומה נמחקת מספר הטלפונים ,אך נשארת
בפנקס הכתובות.
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¿
¿
¿

¿

לבחירת רשומה מרשימת בחירה :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
לבחירת ) Deleteמחק( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מופיעה הודעה השואלת האם למחוק את
הרשימה.
לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר.
אם בחרת )Yesכן( ,הרשומה נמחקת
בהתאם לכללים שתוארו לעיל.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.

יצירת רשומה חדשה בספר הטלפונים

485

¿ לבחירת ) Preferredמועדף( :סובב ולחץ על
הבקר.
¿ לבחירת ) Continueהמשך( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
תפריט ההזנה עם שדות נתונים מוצג.

מפתח עניינים

שדה נתונים נבחר עם סמן
סרגל תווים
¿ הזנת תו )» עמוד .(381
שמירת רשומה:
מרשימת התווים :סובב את
¿ לבחירת
הבקר ולחץ לאישור.
הרשומה נוצרת בספר הטלפונים ובפנקס
הכתובות.

¿

¿
¿
¿
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אתה יכול להוסיף מספרי טלפון לרשומת ספר
טלפונים קיימת.
¿ לבחירת רשומה מרשימת הבחירה :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Add telephone no.הוסף מס’
טלפון( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת קטגוריה של מספר ,לדוגמה Home
)בית( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת קטגוריה של טלפון ,לדוגמה Mobile
)נייד( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
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¿

את הבקר שוב ושוב בספר
החלק
הטלפונים עד שרשימת הבחירה מופיעה.
לבחיר ת סמל הרשימה מימין לרשימת
את הבקר ולחץ לאישור.
בחירה :החלק
לבחירת ) New entryרשומה חדשה( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
לבחירת קטגוריה של מספר ,לדוגמה Home
)בית( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
לבחירת קטגוריה של טלפון ,לדוגמה Mobile
)נייד( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
אם בחרת מספר כמועדף ,הוא מוצג בראש
הרשימה ומודגש.

הוספה לרשומת ספר טלפונים

S-467-515 comand

486

טלפון
אם בחרת מספר כמועדף ,הוא מוצג בראש
הרשימה ומודגש .אתה יכול לקרוא למספר
המסומן כמועדף באמצעות לחיצה על
הלחצן
פעמיים.
¿ לבחירת ) Preferredמועדף( :סובב ולחץ
על הבקר.

עניינים לפי אב

¿ לבחירת ) Continueהמשך( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
 COMAND Onlineשומרת את המידע
עבור הרשומה בקטגוריית המספר
הנבחרת ,הודעה תוצג .אתה יכול אז
לבחור האם לכתוב על המספרים הקיימים.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר או לחץ עליו.
אם בחרת ) Yesכן( ,תופיע רשימת בחירה
הכוללת את חמשת המספרים הקיימים.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.
¿ לבחירת כתיבה על מספר :סובב את
הבקר ולחץ לאישור .מופיע תפריט הזנה.
שדה הנתונים להזנת מספר טלפון חדש
מודגש.
¿ הזן תווים ושמור את הרשומה )» עמוד
.(381

COMAND Online

שמירת מספר טלפון כמספר לחיוג מהיר
אתה יכול לשייך חיוג מהיר למספר קיים.
¿ לבחירת רשומה מרשימת בחירה :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת מספר טלפון :סובב את הבקר.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה:
החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Speed dialחיוג מהיר( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור
אתה יכול לשמור מספר באחד ממספרי
חיוג מהיר )» עמוד .(489
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שימוש ברשימת שיחות
הקדמה
בעת ביצוע שיחות באמצעות COMAND Online

שיחות נכנסות ויוצאות )כולל שיחות שלא נענו(
נשמרות ברשימות נפרדות .רשימות שיחות אינן
זמינות אלא אם טלפון נייד מחובר למערכת
.COMAND Online
®
 COMAND Onlineתומכת בפרופיל Bluetooth
לגישה לספר הטלפונים )  .(PBAPהתנהגות
המערכת משתנה בהתאם לטלפון:
®
טלפון ® Bluetoothעם פרופיל Bluetooth
:PBAP
רשימות השיחות מורדות אוטומטית
מהטלפון הנייד באמצעות COMAND Online
מיד לאחר שהטלפון הנייד מחובר למערכת
.COMAND Online
®
טלפון ® Bluetoothללא פרופיל Bluetooth
:PBAP
רשימות השיחות נוצרות ומוצגות ונשמרות
במערכת .COMAND Online
£

£

בטלפוני ® Bluetoothללא פרופיל ®Bluetooth
 ,PBAPרשימות השיחות במער כת
 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 listsרשימות שיחות( מוצג באפור ולא
ניתן לבחירה .אם אתה מחבר טלפון נייד אחר
מהקודם שחובר למערכת COMAND Online
רשימות השיחות הזמינות הקודמות יימחקו
אוטומטית .רשימות השיחות יהיו עדיין
זמינות בטלפון עצמו.
אם  COMAND Onlineלא שמרה אף רשימה
מהטלפון המחובר ,אינך יכול לבחור פריטי
תפריט תואמים עד שיבוצעו או יתקבלו
שיחות.
הצגת שיחות שלא נענו בתצוגת COMAND
אינה נתמכת בכל הטלפונים הניידים.
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פתיחת רשימת שיחות ובחירת רשומה
¿
¿
¿
¿

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון :לחץ
על לחצן
פעם אחת או יותר.
את
למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
לבחירת ) Call listsרשימות שיחות( :סובב
ולחץ על הבקר.
לבחיר ת ) Enteredהוזן( או Selected
)נבחר( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
הרשימה התואמת מופיעה.

487

הצגת פרטי רשומה מהרשימה
 COMAND Onlineיכולה גם להציג את הרשומה
המקוצרת במלואה.
¿ לבחירה רשומה מהרשימה :סובב את הבקר.
את
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :סובב ולחץ את
הבקר.
התצוגה המפורטת תוצג.
את הבקר
¿ לחזרה לרשימה :החלק
שוב ושוב עד שהרשימה מודגשת.

מפתח עניינים

שמירת מספר טלפון
אפשרויות אחסון
לשיחות נכנסות מאדם שאינו בספר הטלפונים,
 COMAND Onlineמציגה את מספר הטלפון
כרשומה חדשה בפנקס הכתובות או מוסיפה
אותו לרשומה קיימת.
דוגמה :רשימה של מספרי טלפון נבחרים

תאריך ושעה )אם זמין(
מספר טלפון של רשומות וסמלים מודגשים
לקריאה לאפשרויות
לסגירת הרשימה
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אתה יכול לקרוא לרשימה של שיחות שחויגו
באמצעות לחיצה על לחצן
בעת
שהתפריט הבסיסי של הטלפון מוצג.
במקרה זה ,הרשימה תציג רק שמות או
מספרי טלפון.
¿ לבחירת רשומה :סובב את הבקר.
¿ לחיוג מספר טלפון :לחץ על הבקר.
משמאל לרשימה :החלק
¿ לבחירת
את הבקר ולחץ לאישור.
או
.
¿ לחץ על לחצן
הרשימה נסגרת.

רשומת פנקס כתובות חדשה
¿ פתח רשימת שיחה ובחר רשומה )» עמוד
.(487
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Saveשמור( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
¿ בחר ) New Entryרשומה חדשה(.
יוצג תפריט ממנו תוכל לבחור את הקטגוריה
של מספר הטלפון.
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488
¿
¿

עניינים לפי אב
¿
¿
¿

בחר קטגוריית מספר ,לדוגמה ) Homeבית(.
בחר קטגוריה של טלפון ,לדוגמה Mobile
)נייד(.
הקטגוריה הנבחרת מסומנת ב .£
אם סימנת מספר כמועדף הוא יופיע בראש
הרשימה ויודגש.
לבחירת ) Preferredמועדף( :סובב ולחץ על
הבקר.
לבחירת ) Continueהמשך(.
תפריט ההזנה עם שדות נתונים מוצג.
שדה הנתונים למספר הטלפונים ממולא
באופן אוטומטי.

¿

¿
¿

¿

¿

שדה נתונים נבחר עם סמן
מספר טלפון וסמל לקטגוריית טלפון מוזנת
באופן אוטומטי
סרגל תווים

COMAND Online

הוספת מידע לרשומת פנקס כתובות
¿ פתח את רשימת השיחות ובחר רשומה )»
¿
¿
¿
¿
¿

עמוד .(487
את
לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
הבקר ולחץ לאישור.
לבחירת ) Saveשמור( :סובב ולחץ את
הבקר.
בחר ) .Add telephone noהוסף מספר
טלפון(.
בחר קטגוריית מספר ,לדוגמה ) Homeבית(.
בחר קטגוריה של טלפון ,לדוגמה Mobile
)נייד(.
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בחר ) Continueהמשך(.
מוצג תפריט החיפוש לרשומות פנקס
הכתובות.
חפש את הרשומה המבוקשת )» עמוד
.(483
לחץ על הבקר לאחר שסיימת את החיפוש.
 COMAND Onlineתשמור את הנתונים אם
ישנם פחות מחמישה מספרים משויכים
לרשומה שאתה מחפש בקטגוריית המספר
הנבחרת.
תוצג הודעה על כך.
אם חמישה מספרים שמורים לרשומה
שאתה מחפש ,תופיע הודעה השואלת האם
למחוק את אחד המספרים.
לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
אם תבחר ) Yesכן( מוצגת רשימת בחירה
עם חמישה מספרים קיימים.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
בחר מספר שיימחק מהרשימה.
 COMAND Onlineכותבת על המספר
הנבחר.

מחיקת כל רשימות שיחות
רשימות שיחות שנוצרו ונוהלו באמצעות
 COMAND Onlineניתנות למחיקה באמצעות
.COMAND Online
אתה יכול למחוק את רשימות השיחות ממערכת
 COMAND Onlineשהורדו באמצעות טלפון
® Bluetoothהתומך בפרופיל .Bluetooth® PBAP
¿ למעבר משורת תפריט בתפריט בסיסי:
את הבקר.
החלק
¿ לבחירת ) Call listרשימת שיחות( :סובב
ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) Delete call listsמחק רשימות
שיחות(.
תוצג הודעה השואלת האם ברצונך למחוק
את כל רשימות השיחות.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
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אם תבחר ) Yesכן( רשימות השיחות
יימחקו.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
אם אתה תבחר רשימות שיחות מהטלפון
הנייד )ראה הוראות הפעלה נפרדות(,
 COMAND Onlineתתעד כן את תצוגת
רשימת השיחות בפעם הבאה שתתחבר.

שימוש ברשימת חיפוש מהיר
שמירת רשומה

תפריט חיוג מהיר

אתה יכול לשייך עשרה מספרי חיוג מהיר
מוגדרים מראש ) 0עד  (9ברשימת חיוג מהיר.
ישנן שתי אפשרויות לפעולה זו.
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מוצגת רשימת חיוג מהר .רשומת ספר
הטלפונים הנבחרת נמצאת בראש .מקום
הגדרת חיוג מהיר הפנוי מודגש.
¿ בחר הגדרת חיוג מהיר.
רשומת ספר הטלפונים נשמרת בחיוג מהיר
המוגדר מראש.
אפשרות :2
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון )» עמוד
.(476
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ בחר ) Speed dial preset listרשימת חיוג
מהיר מוגדר מראש(
מוצגת רשימת חיוג מהיר.
¿ בחר שורה ברשימת חיוג מהיר.
אם אתה בוחר רשומה שכבר קיימת
ברשימת חיוג מהיר ,היא תימחק עם
הרשימה החדשה.
את הבקר.
¿ למעבר תפריט החלק
¿ בחר ) Assign speed dial presetשייך
הגדרה למספר חיוג מהיר(.
ספר הטלפונים מוצג.
¿ בחר רשומה.
רשימת חיוג מהר משויכת למספר חיוג מהיר.
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אפשרות :1
¿ חפש רשומת ספר טלפונים בספר טלפונים
)» עמוד .(483
¿ אם לרשומה יש כמה מספרי טלפונים ,בחר
את המספר הרצוי באמצעות סיבוב הבקר.
את
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Speed dialחיוג מהיר( :סובב ולחץ
את הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Assign speed dial presetשייך
הגדרה למספר חיוג מהיר( :סובב ולחץ על
הבקר.

מפתח עניינים
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עניינים לפי אב
¿ בחר הגדרת חיוג מהיר.
רשומת ספר הטלפונים נשמרת בחיוג
מהיר המוגדר מראש.
שימוש בחיוג מהיר מוגדר מראש לביצוע
שיחה
רשימת חיוג מהיר מכילה רשומות ספר
טלפונים שמורות )» עמוד .(489
אפשרות :1
¿ לחץ אחד מקשי הספרות למשך יותר
משתי שניות.
התפריט הבסיסי של הטלפון מציג
הרשומה הנבחרת .מתבצע תהליך חיוג.

COMAND Online

אפשרות :2
¿ קרא לתפריט הבסיסי של הטלפון )»
עמוד .(476
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ בחר ) Call listsרשימות שיחות( :סובב
ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) Speed dial preset listרשימת
חיוג מהיר מוגדר מראש(.
מוצגת רשימת חיוג מהיר.
¿ בחר מספר מוגדר מראש.
התפריט הבסיס של הטלפון מציג את
הרשומה הנבחרת .מתבצע תהליך חיוג.
מחיקת חיוג מהיר מוגדר מראש
מחיקת חיוג מהיר מוגדר מראש בודד:
¿ לבחירת רשומה :סובב את הבקר.
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את הבקר.
¿ למעבר לתפריט :החלק
¿ לבחירת ) Delete speed dial presetמחק
חיוג מהיר( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצגת הודעה השואלת האם למחוק את
החיוג המהיר.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם בחרת ) Yesכן( ,החיוג המהיר המוגדר
מראש יימחק מרשימת חיוג מהיר.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.
מחיקת כל החיוג המהיר המוגדר מראש:
¿ לבחירת Delete all speed dial preset
)מחק את כל חיוג מהיר( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מוצגת הודעה השואלת האם למחוק את
כל החיוג המהיר.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם בחרת ) Yesכן( ,כל החיוג המהיר
המוגדר מראש יימחק מרשימת חיוג מהיר.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.

הודעות )מלל ודוא“ל(
מידע ודרישות
התנאים הבאים חייבים להתקיים כדי
להשתמש בתפקודי הודעות )מלל ודוא“ל(:
להודעות מלל ודוא“ל:
הטלפון הנייד ® Bluetoothחייב לתמוך
בפרופיל ) Bluetooth® MAPפרופיל גישה
להודעות(
להודעות דוא“ל:
 הטלפון הנייד ®) Bluetoothטלפון
חכם( חייב לתמוך בתפקוד דוא“ל.
 מוגדר חשבון דוא“ל בטלפון הנייד
)עיין בהוראות ההפעלה הנפרדות של
הטלפון הנייד(.
£

£

ברגע שההודעות הורדו מהטלפון,
 Onlineמציגה את  100הודעות המלל
החדשות ו  100הודעות הדוא“ל החדשות.

COMAND
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כל ההודעות חדשות שיתקבלו במהלך הנסיעה
יצוינו על ידי  COMAND Onlineבאות צלילי ובסמל
 .כאשר תקרא את כל ההודעות ,הסמל לא
יוצג יותר .סמל הדואר
מוצג בעת שזיכרון
הודעות של הטלפון הנייד מלא .הסמל נעלם
לאחר שמחקת לפחות הודעה אחת.
למידע נוסף על טלפונים ניידים ותושבות
טלפון נייד ,צור קשר עם מרכז שירות מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ או בקר באתר:

491

רק הודעות חדשות שהתקבלו בטלפון
מורדות באופן אוטומטי.
) OFFלא פעיל(
הודעות מלל אינן מורדות באופן אוטומטי.
אתה יכול להוריד  100הודעות מלל חדשות
מהטלפון ידנית באמצעות האפשרות
) Downloadהורדה(.
¿ לבחירת האפשרות הרצויה :סובב ולחץ על
הבקר.

£

מפתח עניינים

http:// www.mercedes-benz.com/connect.

הגדרות לקבלת הודעות
קריאה לתפריט הגדרות להודעות
¿ לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון :לחץ
על לחצן
פעם אחת או יותר.
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת  :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט הודעה.
¿ בחר ) Settingהגדרות( ואשר.
יוצגו אפשרות הודעת מלל וחשבונות דוא“ל
זמינים של הטלפון הנייד המחובר.

הגדרת קבלת הודעת מלל
¿ קרא לתפריט הגדרות להודעות.
¿ לבחירת  :SMSסובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
האפשרויות הבאות קיימות:
) All messagesכל ההודעות(
כל ההודעות מורדות באופן אוטומטי.
) New messagesהודעות חדשות(
£

£
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האפשרויות הבאות קיימות:
) All messagesכל ההודעות(
כל ההודעות מורדות באופן אוטומטי.
) New messagesהודעות חדשות(
רק הודעות חדשות שהתקבלו בטלפון
מורדות באופן אוטומטי.
) OFFלא פעיל(
הודעות דוא“ל אינן מורדות באופן אוטומטי.
אתה יכול להוריד  100הודעות דוא“ל חדשות
מהטלפון ידנית באמצעות Download
)הורדה(
£

£

£

הזנת חשבון דוא“ל שלך:
¿ לבחירת ) My e-mail addressכתובת דוא“ל
שלי( :סובב ולחץ על הבקר.
תפריט הזנה להזנת כתובת דוא“ל שלך
מוצגת.

491

COMAND Online

לפני שתוכל להשתמש בתפקוד דוא“ל
במער כת  ,COMAND Onlineאתה חייב
ראשית להגדיר לפחות חשבון דוא“ל אחד
בטלפון הנייד )טלפון חכם( ,ראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד .רק אז תוכל לבחור
את החש בון ש ברצונך להשתמש בו
במערכת .COMAND Online

הגדרת קבלת הודעות דוא“ל
הפסקת תפקוד דוא“ל:
¿ קרא לתפריט הגדרות של הודעות.
¿ לבחירת ) E-mail offדוא“ל מופסק( :סובב
ולחץ על הבקר.
קבלת דוא“ל מופסקת.
בחירת והגדרת חשבון דוא“ל:
¿ לבחירת חשבון דוא“ל סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Automatic downloadהורדה
אוטומטית( :סובב ולחץ את הבקר.

S-467-515 comand
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טלפון
הורדת הודעות ידנית
¿ לבחירת ) Downloadהורדה( בתפריט
הודעה :סובב ולחץ על הבקר.
הורדת הודעות מלל ודוא“ל מהטלפון:
¿ בחר ) From phoneמטלפון(:
ההודעות יורדות .אם בחרת Automatic
) downloadהורדה אוטומטית( בהגדרות
דוא“ל ,הורדה ידנית אינה אפשרית ותקבל
הודעה על כך )» עמוד .(491

עניינים לפי אב

¿ לסגירת הודעת המלל :לחץ על לחצן
ההודעה נעלמת מתצוגת הקרוסלה.
קרוסלת ההודעות מכילה רק הודעות שלא
נקראו )דוא“ל ומלל ביחד( .בקריאה ל
) Inboxדואר נכנס( ,אתה יכול להציג את
כל ההודעות שנכנסו מוצגות בנפרד
כהודעות מלל או דוא“ל.

.

קריאה לתיקיית הודעות

עדכון משרת דוא“ל באמצעות הטלפון הנייד:
¿ בחר ) From e-mail serverשרת דוא“ל(.
הודעות דוא“ל בטלפון הנייד מתעדכנות.
תפקוד זה אינו נתמך בכל הטלפונים
הניידים.
הצגת הודעות
הודעות חדשות
הודעות חדשות מצוינות על ידי אות צלילי
וסמל
בשורת מצב.

¿
¿
¿
¿

COMAND Online

¿
¿

¿ לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון :לחץ
פעם אחת או יותר.
על לחצן
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת  :סובב ולחץ על הבקר.
תראה תצוגת קרוסלה של הודעות שלא
נקראו.
¿ לבחירת הודעה :סובב ולחץ על הבקר.
הודעת המלל מוצגת.
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£

£

£

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון :לחץ
על לחצן
פעם אחת או יותר.
את
למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
לבחירת  :סובב ולחץ על הבקר.
יוצג תפריט הודעות.
את
למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר
לבחירת ) Folderתיקייה( :סובב ולחץ על
הבקר.
לבחירת התיקייה הרצויה תחת השם
 SMSאו  :E-mailסובב ולחץ על הבקר.
התיקייה הנבחרת מוצגת.
ניתן לבחור את התיקיות הבאות
) Inboxדואר נכנס(
תיקייה זו כוללת את כל ההודעות הנכנסות
) Outboxדואר יוצא(
תיקייה זו כוללת את כל הדואר שנשלח.
) Draftsטיוטות(
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תיקייה זו מכילה את כל ההודעות ששמרת
כטיוטה.
לא ניתן לבחור תיקיות ריקות.
קריאת הודעות
¿ קרא לתיקיית הודעות )» עמוד .(492
¿ לבחירת הודעה מהרשימה :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצגת הודעה.
¿ למעבר בתצוגה או לבחירת מספרי טלפון
מהמלל :סובב את בקר .COMAND
התצוגה נגללת מעלה או מטה שורה אחר
שורה ,או קופצת למספר הטלפון הבא או
הקודם ומדגישה אותם באופן אוטומטי.
.
¿ לחזרה לרשימה :לחץ על

הצגת פרטים ומספרי טלפון
 COMAND Onlineיכולה להציג גם את תצוגת
השולח המקוצרת בפירוט.
¿ קרא לתיקיית הודעות )» עמוד .(492
¿ לבחירת הודעה מהרשימה :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצגת הודעה.
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¿

¿
¿

לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
לבחירת ) Detailsפירוט( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
התצוגה המפורטת מוצגת.
לסגירת התצוגה המפורטת :החלק
את הבקר.
לחזרה לתפריט הבסיס של הטלפון :לחץ על
לחצן
.

מפתח עניינים

כתיבת הודעה
הודעה חדשה

¿
¿
¿
¿

לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון :לחץ
פעם אחת או יותר.
על לחצן
את
למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
לבחירת  :סובב ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט הודעה.
את
למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
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תפקוד קריאה בקול של הודעות
הגדרות לתפקוד קריאה בקול:
שפה )» עמוד .(393
מהירות )» עמוד .(390
¿ להתחלת תפקוד קריאה בקול :לחץ על
הבקר בעת שהודעה מוצגת.
¿ לבחירה ) Read aloudקריאה בקול( :סובב
ולחץ על הבקר.
 COMAND Onlineקוראת את ההודעה.
¿ לביטול תפקוד קריאה בקול :לחץ על לחצן
.
או
¿ לחץ על הבקר ,בחר Cancel read aloud
) functionבטל תפקוד קריאה בקול( ולחץ
על הבקר שוב.

¿
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¿

¿
¿
¿
¿
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לבחירת ) Newחדש( :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
לבחירת  SMSאו  :E-mailסובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט הזנה להודעת מלל חדשה או
הודעת דוא“ל חדשה.
הזן תווים )» עמוד .(381
לאחר שהזנת לפחות תו אחד לשור ת
פעיל בשורה הראשונה
הכתובת ),(To:
של סרגל התווים.
כאשר הסמן בשורת הכתובת ,אתה יכול
לקרוא לפנקס הכתובות ולבחור נמען .אם
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.
אם דרוש ,בחר בסמל העט :החלק
וסובב את הבקר.
את
לחזרה לשורת כתובת :החלק
הבקר.
לחץ על הבקר.
פנקס הכתובות נפתח.
לבחירת המספר או הכתובת הרצויים :סובב
ולחץ על הבקר.
המספר או הכתובת מועתק לשד ה
הכתובת.
COMAND Online

מכילה תבניות שניתן

להוסיפן להודעות.
קריאה לתבנית:
¿ למעבר לשורה התחתונה של סרגל תווים:
החלק
את הבקר.
¿ לבחירה בסמל העט :החלק וסובב את
הבקר.
רשימה של תבניות מופיעה.
¿ לבחירת תבנית :סובב ולחץ על הבקר.
המלל של ההודעה מופיע באזור המלל
בשדה ההזנה.
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שליחת הודעה:
בשורה הראשונה של סרגל
¿ לבחירה
התווים :סובב ולחץ על הבקר.
ההודעה נשלחת .אם ההודעה נשלחה
בהצלחה ,התפריט הבסיסי של הטלפון
מופיע .אם השליחה נכשלה מוצגת הודעת
) Sending message failedשליחת הודעה
נכשלה( ולאחריה שוב תפריט הזנה.
שמירת הודעה כטיוטה“
.
¿ לחץ על לחצן
הודעת Save the message in the drafts
?) folderשמור הודעה בתיקיית טיוטות?(
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
אם בחרת ) Yesכן( ,ההודעה נשמרה.
אם בחרת ) Noלא( ,ההודעה נמחקה.
לא כל הטלפונים הניידים תומכי
תומכים בשמירת הודעות לתיקיית טיוטות
או שליחת הודעות.
MAP

אתה יכול להתחיל לשלוח הודעות מרשומת
פנקס כתובות )» עמוד .(498
הצגה ועריכה של תבנית הודעה
¿ למעבר לסרגל תווים בתפריט הזנה של
את הבקר.
הודעת מלל או דוא“ל :החלק
¿ לבחירת התבנית הרצויה :סובב ולחץ על
הבקר.
רשימת התבניות מופיעה.
הצגת תבנית:
את הבקר.
¿ לקריאה לאפשרויות :החלק
¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :סובב ולחץ את
הבקר.
המלל המלא של התבנית יוצג.
עריכת תבנית
¿ לבחירת תבנית :סובב את הבקר.
את הבקר.
¿ לקריאה לאפשרויות :החלק
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¿ לבחירת ) Editערוך( :סובב ולחץ על הבקר.
תפריט עריכה מופיעה עם סרגל תווים.
בסרגל התווים.
¿ לשמירת התבנית :בחר
תשובה להודעה
¿ הצג את ההודעה )» עמוד .(492
¿ לחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Replyהשב( :סובב ולחץ על הבקר.
מופיע תפריט הזנה .פרטי הנמען ממולאים
באופן אוטומטי מהפרטים ש בהודעה
המקורית.
לאפשרויות נוספות כגון שליחת הודעה
חדשה )» עמוד .(492
בעת תשובה לדוא“ל ,אתה יכול גם לבחור
) Reply allהשב לכולם( במקום Reply

)השב( .במקרה זה ,התשובה לא רק לשולח
אלא לכל אלו שקיבלו את ההודעה המקורית.

ניהול הודעות
חיוג לשולח הודעת מלל )(SMS
¿ לחץ על הבקר שהודעת הטקסט מוצגת.
¿ לבחירת ) Call senderחיוג לשולח( סובב
ולחץ על הבקר.
הטלפון מחייג לשולח.
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שימוש מספרי טלפון בתוך מלל
מספרי טלפון המודגשים בהודעות מלל ניתנים
לשימוש.
¿ לבחירת מספר טלפון זמין בעת שההודעה
מוצגת :סובב ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Useהשתמש( :סובב ולחץ על
הבקר.
¿ בחר ) Callחייג(.
הטלפון מחייג.

מפתח עניינים

ייתכן שרצף ספרות לא יכיל מספר טלפון.
אתה יכול להשתמש בתפקודי New entry
)הוסף רשומה( או ) Add no.הוסף מספר(

לשמירת מספר הטלפון או להוסיף אותו
לרשימה קיימת.
שמיר ת שולח כרשומה חדשה בפנקס
כתובת
¿ לחץ על הבקר בעת שההודעה מוצגת.
¿ הודעות מלל:
לבחירת ) Save numberשמור מספר(:
סובב ולחץ על הבקר.
¿ הודאות דוא“ל:
לבחירת ) Save the sender‘s e-mailשמור
דוא“ל של השולח( :סובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) New entryרשומה חדשה( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ הודעות מלל  :לשמירת מספר הטלפון
)» עמוד .(487
¿ הודעות דוא“ל :לשמירת כתובת דוא“ל
)» עמוד .(498
הוספת שולח לרשומת פנקס כתובות
¿ לחץ על הבקר בעת שההודעה מוצגת.
¿ הודעות מלל:
לבחירת ) Save numberשמור מספר(:
סובב ולחץ על הבקר.
¿ הודאות דוא“ל:
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העברת הודעה
¿ הצג את ההודעה )» עמוד .(492
¿ לחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Forwardהעבר( :סובב ולחץ על
הבקר.
מופיע תפריט הזנה .פרטי הנמען ממולאים
באופן אוטומטי מהפרטים ש בהודעה
המקורית.
לאפשרויות נוספות כגון שליחת הודעה
חדשה )» עמוד .(492

495
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¿ לבחירת ) Save the sender‘s e-mailשמור
דוא“ל של השולח( :סובב ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Addהוסף( :סובב ולחץ על הבקר.
¿ המשך מהשלב “בחירת קטגוריה“ )» עמוד
.(485
מחיקת הודעות
¿ קרא לתיקיית הודעות )» עמוד .(492
¿ לבחירת הודעה :סובב ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין להודעה :החלק
ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Deleteמחק( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מופיעה הודעה השואלת האם למחוק את
הרשימה.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר.
אם בחרת ) Yesכן( ,ההודעה נמחקת.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.

עניינים לפי אב

תהליך מחיקה זה אינו נתמך על ידי כל
הטלפונים הניידים .תוצג ההודעה Delete
) failedמחיקה נכשלה(.

שימוש בפנקס כתובות
הקדמה

COMAND Online

פנקס הכתובות מארגן ושומר רשומות המוזנות
ממקורות שונים )ולפון נייד ,כרטיס זיכרון ,התקן
 ,USBספר טלפונים של  COMANDומערכת
הניווט(.
אתה יכול להשתמש ברשומות אלו לביצוע
שיחות ולניווט.

£

£

הצגה של אנשי קשר של הטלפון הנייד:
אנשי קשר שמורדים מהטלפון הנייד לא יוצגו
יותר בפנקס הכתובות אם תנתק את
הטלפון הנייד ממערכת .COMAND Online
נתוני איש קשר משני הטלפונים הניידים
האחרונים המחוברים נשמרים באופן זמני
ואם הטלפון התואם מתגלה ,אנשי הקשר
שלו ניתנים להצגה מידיתCOMAND Online .
מורידה את אנשי הקשר שוב ומעדכנת את
פנקס הכתובות באופן אוטומטי כך שכל
אנשי קשר חדשים שנוספו לטלפון הנייד
ניתנים להצגה .התנאי לכך הוא שהורדה
אוטומטית מופעלת )» עמוד .(501
בעת שטלפון נייד מנותק ,רק רשומות ספר
הטלפונים מהטלפון הנייד מוסרות מפנקס
הכתובות .שאר הרשומות נשארות .מסיבה
זו מחק את המידע הפרטי באמצעות תפקוד
איפוס ,לדוגמה לפני מכירת הרכב )» עמוד
.(397
קריאה לפנקס הכתובות
שימוש בלחצן הטלפון:
פעם אחת או יותר.
¿ לחץ על לחצן
מתפריט הבסיסי של הטלפון:
¿ למעבר לשורת תפקודים ראשית :החלק
את הבקר.
¿ לבחירת

 :Tel /סובב ולחץ על הבקר.

¿ לבחירת ) Address bookפנקס כתובות(
מהקרוסלה :סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מספרים של אנשי קשר בפנקס כתובות:
פנקס הכתובות יכול לשמור עד  5000אנשי
קשר .מהם,
 2000רשומות שמורות באופן קבוע לאנשי
קשר שמורים.
 3000רשומות שמורות לאנשי קשר שאתה
יכול להוריד מהטלפון הנייד
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טלפון
¿ לעיון בפנקס כתובות :סובב את הבקר.
¿ למעבר לאות מסוימת :לחץ על הלחצן
התואם בלוח המקשים פעם אחת או יותר
¿ לסגירת פנקס הכתובות :לחץ על לחצן
.
רשומת פנקס כתובות יכולה להכיל
תמונה ,זו מוצגת משמאל לנתוני
הכתובת .רשומות פנקס כתובות אלו
ניתנות להעברה לפנקס כתובות רק ביבוא
של קבצי  .VCFבאמצעות כרטיס ,SD
התקן אחסון  USBאו חיבור ®.Bluetooth
תמונות אינן מועברות בעת הורדה מטלפון
נייד.

497

נשמרים בפנקס כתובות .אם אתה שומר יעד
ניווט COMAND Online ,יוצרת רשומה בפנקס
הכתובות הכוללת את הנתונים המלאים של
כתובת הניתנת לניווט.
¿ קרא לפנקס כתובות )» עמוד .(496
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Newחדש( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מוצג תפריט הזנה לשם משפחה ולשם
פרטי.

מפתח עניינים

תפריט הזנה עם שדות נתונים

חיפוש רשומת פנקס כתובות

שדה נתונים נבחר עם סמן
סרגל תווים

יצירת רשומה חדשה בפנקס הכתובות
אתה יכול להזין מספרים ישירות לפנקס
כתובות .אם אתה שומר מספרי טלפון בספר
הטלפונים של  ,COMAND Onlineהם גם
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מחיקת רשומת פנקס כתובות
¿
¿
¿

¿

חפש רשומת פנקס כתובות.
לבחירת סמל הרשימה מימין לרשומה:
את הבקר ולחץ לאישור.
החלק
לבחירת ) Deleteמחק( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מופיעה שאילתה.
לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר.
אם בחרת ) Yesכן( ,הרשומה נמחקת.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.
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ניתן למצוא מידע על הסמלים שמופיעים
משמאל לרשימת הרשומות בסקירת הסמלים
)» עמוד .(483
¿ קרא לפנקס כתובות )» עמוד .(496
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Searchחפש( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
רשימת הכתובות מוצגת עם סרגל תווים.
¿ מצא רשומה )» עמוד .(483

¿ הזן תווים ושמור את הרשומה.
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טלפון
הצגת פרטים לרשומת פנקס כתובות
בחירת רשומה
רשומה בפנקס הכתובות יכולה להכיל את
המידע הבא:
שם
שם פרטי
חברה
עד לחמישה מספרי טלפון
שתי כתובות דוא“ל
שתי כתובות
שתי כתובות לניווט )מועברות מניווט
)» עמוד .(420
קואורדינטות גאוגרפיות

עניינים לפי אב

£
£
£
£
£
£
£

£

הוספת מידע לרשומת פנקס כתובות
¿ לבחירת שדה הנתונים הרצוי )לדוגמה,
דוא“ל( :סובב את הבקר.
¿ לבחיר ת ) Add...לדוגמה Add e-mail
 addressהוסף כתובת דוא“ל( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
יופיע תפריט המידע התואם לסוג שדה
הנתונים.
¿ הזן תווים ושמור את הרשומה )» עמוד
.(381
הזנת הדרכת מסלול לכתובת
¿ לבחירת שדה נתוני כתובת :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
המסלול לכתובת היעד מחושב והדרכת
מסלול מתחילה )» עמוד .(480
קריאה למספר טלפון
¿ לבחירת שדה נתוני מספר טלפון :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
מופעל תפקוד חיוג ואתה יכול לבצע שיחה.

תצוגה מפורטת של פנקס הכתובות
חזרה לתפריט הקודם
רשימת סמלים )לקריאה לאפשרויות(

COMAND Online

¿ קרא לפנקס כתובות )» עמוד .(496
¿ לבחירת רשומה :סובב ולחץ על הבקר.
רשומת פנקס הכתובות מוצגת עם שדות
הנתונים.
שדות הנתונים מתחלקים לקטגוריות
הבאות:
פרטי עסק
פרטי בית
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שליחת הודעות מלל
¿ לבחירת מספר טלפון :סובב את הבקר.
¿ לבחירת סמל הרשימה מימין לרשומה:
את הבקר ולחץ לאישור.
החלק
¿ לבחירת ) Send text messageשלח הודעת
מלל( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
תפריט הזנת הודעת מלל מופיע
)» עמוד .(493
שליחת הודעות דוא“ל
¿ לבחירת כתובת דוא“ל :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
¿ לבחירת סמל הרשימה מימין לרשומה:
החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Send e-mailשלח דוא“ל( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
תפריט הזנת דוא“ל מופיע )» עמוד .(493
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הצגת מידע תת רשומה
¿ לבחירת שדה הנתונים הרצוי :סובב את
הבקר.
¿ ל בחיר ת סמל הרשימה מימין לשד ה
את הבקר ולחץ
הנתונים :החלק
לאישור.
¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :סובב ולחץ את
הבקר.
התצוגה המלאה מוצגת.
¿ לסגירת התצוגה המפורטת לחץ על לחצן
.
שינוי רשומת פנקס כתובות
¿ לבחירת שדה הנתונים הרצוי :סובב את
הבקר.
¿ ל בחיר ת סמל הרשימה מימין לשד ה
את הבקר ולחץ
הנתונים :החלק
לאישור.
¿ לבחירת ) Editערוך( :החלק את הבקר ולחץ
לאישור.
מוצג מסך ההזנה לשדה הנתונים הנבחר.
למידע על הזנת תווים )» עמוד .(381

שמירת מספר טלפון כמספר חיוג מהיר
¿ קרא לפנקס הכתובות )» עמוד .(496
¿ בחר רשומה :סובב ולחץ על הבקר.
רשומת פנקס הכתובות עם כל שדות
הנתונים מוצגת.
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¿ לבחירת שדה הנתונים של מספר הטלפון
הרצוי :סובב את הבקר.
¿ ל בחיר ת סמל הרשימה מימין לשד ה
את הבקר ולחץ
הנתונים :החלק
לאישור.
¿ לבחירת ) Speed dialחיוג מהיר( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור
אתה יכול לשמור מספר באחד ממספרי חיוג
מהיר )» עמוד .(489

מפתח עניינים

שיוך רשומת פנקס כתובות ללחצן מועדפים
אתה יכול לשייך רשומת פנקס כתובות ללחצן
מועדפים.
¿ בחר רשומה :סובב ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת שדה הנתונים הרצוי )מספר טלפון,
כתובת או כתובת דוא“ל( :סובב את הבקר.
¿ לחץ על לחצן מועדפים בלוח המקשים.
¿ לחץ על אחד ממקשי הספרות למשך
לפחות  2שניות.
תלוי בסוג הרשומה שנבחרה ,אתה יכול
להשתמש בלחצן מועדפים לביצוע שיחה,
הפעלת הנחיית מסלול או כתיבת דוא“ל.
למידע נוסף על לחצני מועדפים ,ראה )»
עמוד .(394
הפעלת הנחיית מסלול לרשומה
תפקוד זה זמין מיד לאחר ששמרת יעד בזיכרון
יעדים )» עמוד .(449
¿ קרא לפנקס הכתובות )» עמוד .(496
¿ לבחירת רשומה עם סמל
הבקר ולחץ לאישור.
רשומת פנקס הכתובות עם כל שדות
הנתונים מופיעה.
¿ לבחירת שדה נתוני כתובת הרצוי :סובב את
הבקר.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
 :סובב את
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שינוי קטגוריית שדה נתונים
¿ לבחירת שדה הנתונים הרצוי :סובב את
הבקר.
¿ ל בחיר ת סמל הרשימה מימין לשד ה
את הבקר ולחץ
הנתונים :החלק
לאישור.
¿ ל בחיר ת ) Change categoryשנה
קטגוריה( :סובב ולחץ את הבקר.
¿ לבחירת קטגוריה :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
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טלפון
¿ לבחירת ) Navigateנווט( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
הנחיית המסלול מתחילה.
הנחיית מסלול ניתנת להפעלה גם לרשומת
פנקס כתובות ללא סמל  .אם נתוני
הכתובת או היעדים אינם תואמים את המפה
הדיגיטלית COMAND Online ,מבקשת ממך
להכניס שוב את הכתובות.

עניינים לפי אב

¿ לבחירת ) Voice tagתווית קולית( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Deleteמחק( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מוצגת הודעת אישור מחיקה.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר.
אם בחר ת ) Yesכן(,
מוחקת את התגית הקולית.

COMAND Online

תגיות קוליות

אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.

הקדמה
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
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.

האזנה לתגית קולית
¿ חפש רשומת פנקס כתובות עם תווית קולית
)» עמוד .(497
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ לבחירת ) Voice tagתווית קולית( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
¿ בחר ) Listenהאזן( :ולחץ

לאישור.

תשמע את התגית הקולית.
יבוא רשומות ספר טלפונים

COMAND Online

¿ לבחירת ) Voice tagתגית קולית( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.

תפקוד זה מאפשר לשמור רשומות מספרי
טלפון מהטלפון הנייד בפנקס הכתובות.

¿ לבחירת ) Addהוסף( או ) Changeשנה(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.

מקורות אפשריים הם:

ההפעלה לאחר מכן נשלטת קולית.
 LINGUATRONICמדריכה אותך באמצעות
דו שיח.
מחיקת תגית קולית
¿ חפש רשומת פנקס כתובות עם תווית קולית
)» עמוד .(497

£

הטלפון הנייד

£

כרטיס זיכרון

£

התקן

£

ממשק

USB
®Bluetooth

רשומות ספר טלפונים מיובאות מסומנות בספר
הטלפונים באמצעות סמלים אחרים )» עמוד
.(483

¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.

17/06/14, 9:21 PM

500

S-467-515 comand

טלפון
¿ חפש רשומה בספר הטלפונים בטלפון הנייד
)» עמוד .(483
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ בחר ) Do you want to save the entryהאם
ברצונך לשמור את הרשומה?( ולחץ
לאישור.
מוצגת ההודעה ) Data savedהנתונים
נשמרו( .רשומת ספר הטלפונים שמורה כעת
כרשומת פנקס כתובות.
הסמל
£

£

מוחלף בסמל

.

אנשי קשר המסומנים בסמל נגישים לכל
משתמשי  COMANDבנפרד מהטלפון הנייד
המחובר.
שמירה או עריכה של נתוני אנשי קשר
במערכת  COMAND Onlineאינה משנה את
אנשי הקשר בטלפון הנייד .אם הורדה
אוטומטית של אנשי קשר של הטלפון הנייד
פעילה COMAND Online ,גם מציגה את
ההעתק של הנתונים הערוכים לצד אנשי
קשר של הטלפון הנייד .להוספת מידע נוסף
כגון ,מספרי טלפון נוספים או כתובות דוא“ל,
בחר איש קשר .באופן זה ,תימנע מיצירת
עותקים של רשומות הטלפון הנייד.

יבוא אנשי קשר

ניתן לייבא עד ל  2000אנשי קשר לפנקס
הכתובות .הודעה מוצגת כאשר הג עת
למספר המרבי .אז תצטרך למחוק רשומות
קיימות כדי לשמור רשומות חדשות )» עמוד
.(497
תלוי במקור של נתוני איש קשר ,התנאים הבאים
תקפים:
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תנאים
מקור
כרטיס זיכרון כרטיס זיכרון  SDמוכנס .הוא
מכיל נתוני אנשי קשר ניתנים
ליבוא.
התקן  USBהתקן  USBמוכנס לשקע .USB
הוא מכיל נתוני אנשי קשר
ניתנים ליבוא.

מפתח עניינים

דרישות מקדימות לקבלת כרטיסי
באמצעות ®Bluetooth
אתה יכול לקבל כרטיסי  vCardמהתקנים
)לדוגמה ממחשב( התומכים בשליחת כרטיסי
 vCardבאמצעות ®.Bluetooth
אין צורך לאשר את ההתקן במערכת .COMAND
שים לב לדברים הבאים:
® Bluetoothחייב להיות מופעל במערכת
 COMANDובהתקן ® ,Bluetoothראה הוראות
הפעלה של ההתקן.
התקן ® Bluetoothחייב להתאים לשליחת
כרטיס  vCardבאמצעות ®) Bluetoothראה
הוראות הפעלה של ההתקן(.
התקן ® Bluetoothברכב חייב להיות מופעל.
vCard

£

£

£

יבוא מכרטיס זיכרון או התקן
רשומות המיובאות מכרטיס זיכרון או מהתקן
.
 USBמצוינות בסמל
USB

התנאים הבאים חייבים להתמלא כדי לייבא
כרטיסי :vCard
כרטיסי ) vCardקבצי  (vcfיכולים להיות
ממוקמים בספרייה הראשית או בתיקיות.
 COMAND Onlineמאפשרת לך לבחור ישירות
תיקיות רלוונטיות.
כרטיסי  vCardחייבים להיות בסיומת קובץ
“.”vcf
קובץ  vcfאחד יכול להכיל מספר כרטיסי
 COMAND Online .vCardתומכת בכרטיסי
 vCardבגרסאות  2.1ו 3.0
£

£

501

COMAND Online

מידע ודרישות מקדימות
אתה יכול לייבא אנשי קשר ) (vCardמכרטיס
זיכרון ומהתקן  USBלפנקס הכתובות או לקבל
כרטיסי  vCardבאמצעות ®.Bluetooth
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טלפון
¿ למעבר לתפריט הראשי כשאתה בפנקס
הכתובות או בתפריט הבסיסי של הטלפון:
את הבקר.
החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ לבחירת ) Import contactsיבא אנשי קשר(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת From memory card or USB
) deviceמכרטיס זיכרון או התקן (USB
מהתפריט :סובב את הבקר ולחץ לאישור.

עניינים לפי אב

®Bluetooth

COMAND Online

קבלת  vCardבאמצעות
¿ למעבר לתפריט הראשי כשאתה בפנקס
הכתובות או בתפריט הבסיס של הטלפון:
החלק
את הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ על
הבקר.
¿ לבחירת ) Import contactsיבא אנשי קשר(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) From Bluetooth deviceמהתקן
 : (Bluetoothסובב את הבקר ולחץ לאישור.
הדבר קוטע את חיבור ® Bluetoothבין הטלפון
הפעיל שלך לבין  .COMAND Onlineאך
 COMAND Onlineמוכנה לקבל כרטיסי vCard
מהתקן ® Bluetoothאחר )מחשב או טלפון
נייד(.
¿ התחל את העבר ת המידע מהתקן
® Bluetoothנייד )ראה הוראות הפעלה של
ההתקן.
מספר כרטיסי  vCardשהתקבלו מוצג.
¿ לסיום הקליטה :לחץ על הבקר או על לחצן
.
 COMAND Onlineמתחברת שוב לטלפון
הנייד.
כרטיסי  vCardשהתקבלו מזוהים בסמל
בפנקס הכתובות.
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אם אתה עובר לתפקוד ראשי אחר ,לדוגמה
ניווט ,בעת קבלת כרטיסי  ,vCardקליטת
כרטיסי  vCardתיפסק.
מחיקת אנשי קשר
למעבר לשורת תפריט מפנקס הכתובות או
מתפריט הבסיס של הטלפון :החלק
את
הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ על
הבקר.
¿ לבחירת ) Delete contactsמחק אנשי
קשר( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
¿ בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
) Internal contactsאנשי קשר פנימיים(
£
£

Imported from storage devices

)מיובאים מהתקן אחסון(
£

Imported via Bluetooth devices

)מיובאים מהתקן (Bluetooth
) Downloaded from phoneמורדים
מהטלפון(
סובב ולחץ על הבקר.
מוצגת הודעה בהתאם לבחירתך.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
אם בחרת ) Yesכן( ,אנשי הקשר נמחקים
בהתאם לבחירה.
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.
£

הפעלה/הפסקה של יבוא אנשי קשר

אתה יכול לבחור לייבא אנשי קשר באופן אוטומטי
כאשר הטלפון הנייד מחובר למערכת COMAND
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טלפון
 Onlineאו לנטרל את התפקוד.
¿ חבר את הטלפון הנייד )» עמוד .(471
¿ למעבר לשורת תפריט מתפריט הבסיסי של
פנקס הכתובות :החלק
את הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת Automatically import contacts
) from phoneיבוא אוטומטי מהטלפון( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
את
או לנטרל
אתה יכול לאפשר
ההורדה האוטומטית.
המשך כפי שמתואר להלן אם אינך רוצה שאנשי
קשר מסוימים ישמרו בפנקס כתובות:
¿ חבר את הטלפון הנייד אל .COMAND Online
אנשי הקשר מורדים אוטומטית לפנקס
הכתובות.
¿ בטל את תפקוד Automatically import
) contacts from phoneיבוא אוטומטי
מהטלפון( .
לאחר מכן ,אף איש קשר חדש לא יתווסף
בעת שהטלפון הנייד מתחבר אל COMAND
. Online
¿ מחק את אנשי הקשר שאינך מעוניין
בשמירתם מפנקס הכתובות.

£
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רשומות פנקס הכתובות ממוינות לפי שם
משפחה ומוצגות עם פסיק.
) Surname first nameשם משפחה שם
פרטי(
רשומות פנקס הכתובות ממוינות לפי שם
משפחה ומוצגות ללא פסיק.
) First name surnameשם פרטי שם
משפחה(
רשומות פנקס הכתובות ממוינות לפי שם
פרטי ומוצגות ללא פסיק.
¿ לבחירת האפשרות הרצויה :סובב ולחץ
על הבקר.
השמות ממוינים ומוצגים לפי הבחירה.
£

מפתח עניינים

£

מודול

טלפון SAP

הקדמה
תוכל

על ידי התקנת מודול טלפון
להשתמש בתפקודים הבאים:
תקשורת טלפונית באמצעות דיבורית
בחיבור אל COMAND Online
חיבור לאנטנה חיצונית לאיכות קול וחיבור
אינטרנט מיטביים
שימוש בכרטיס  SIMשל הטלפון המותקן
באופן קבוע )» עמוד  (505או
שימוש בכרטיס  SIMלטלפון נייד במחובר
באמצעות ® .Bluetoothהטלפון הנייד חייב
לתמוך בפרופיל ) Bluetooth® SAPפרופיל
גישה  ») (SIMעמוד .(472
טעינת הטלפון הנייד באמצעות מודול
הטלפון באמצעות כבל טעינה )» עמוד
.(511
שליחה וקבלה של הודעות מלל )» עמוד
.(509
גישה לספר הטלפונים של הטלפון הנייד
)אם נתמך על ידי הטלפון הנייד( )» עמוד
.(509
שימוש במודם נתונים בחיבור עם
 ») COMAND Onlineעמוד .(507
SAP

£

£

£

£

£

£

£

COMAND Online

שינוי התצוגה וקטגוריות מיון
אתה יכול לשנות את אופן שמירת אנשי הקשר
המוצגים.
¿ למעבר לשורת תפריט מתפריט הבסיסי של
פנקס הכתובות :החלק
את הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Display and sequenceתצוגה
וסדר( :סובב ולחץ על הבקר.
האפשרויות הבאות קיימות
) Surname, first nameשם משפחה ,שם
פרטי( )הגדרת ברירת מחדל(

503

£
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טלפון
התקנת מודול הטלפון

עניינים לפי אב

¿ החלק את מודול הטלפון
עד שנשמע צליל השתלבות.

לתושבת

הפעלת מודול הטלפון
¿ הפעל את  ») COMAND Onlineעמוד .(377
¿ לבחירת תפקוד הטלפון :לחץ לחיצות חוזרות
עד שהתפריט הבסיס של
על לחצן
הטלפון מופיע )» עמוד .(476

אם רכבך מצויד בטלפון עסקי של מרצדס
בנץ ,אתה יכול להחליט אם ברצונך לחבר את
הטלפון הנייד כטלפון  COMANDאו טלפון
עסקי .מידע נוסף על טלפון עסקי )» עמוד
.(635
¿ בחר ) COMAND telephoneטלפון
 (COMANDאו ) Business telephoneטלפון
עסקי( לפי הדרוש.
רשימת ההתקנים מופיעה.
¿ לבחירת ) Connect MB SAP moduleחבר
מודול  SAPשל מרצדס בנץ( :סובב את הבקר
ולאחר מכן לחץ עליו.
מופיע חלון עם ההודעהMake sure that :
your SAP module is inserted and active
) before connecting itוודא שמודול SAP

שלך מוכנס ופועל לפני חיבורו(.
¿ לבחירת ) Start searchהתחל חיפוש( לחץ על
הבקר.
מופיעה הודעה Searching for activated
) MB SAP moduleמחפש מודול  SAPפעיל
של מרצדס בנץ( .ייתכן והחיפוש יארך מספר
דקות.
אם מודול טלפון נמצא תוצג ההודעה MB
SAP module found. Please wait while
) connectingמודול  SAPשל מרצדס בנץ.

המתן בעת ביצוע חיבור(.

COMAND Online

אם לא נמצא עדיין טלפון מאושר למודול SAP

¿ המתן עד שנורית החיווי
באטיות.
¿ לחץ והחזק את לחצן .
נורית החיווי נדלקת בלבן ומתחילה להבהב
בצהוב לאחר כ  3שניות.
¿ מיד כאשר הנורית מהבהבת ,שחרר את
הלחצן.
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
מתחילה להבהב
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אתה יכול לחפש טלפונים ניידים.
¿ אם ברצונך לאשר טלפונים ניידים בחר Start
) searchהתחל חיפוש( ומלא אחר ההוראות
במערכת . COMAND Online
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טלפון
למידע על אישור טלפונים ניידים )» עמוד .(472
¿ אם אתה רוצה להפעיל את מודול הטלפון
.
במצב כרטיס  ,SIMבחר
אתה יכול להפעיל את מודול הטלפון בעד שמונה
מערכות  . COMAND Onlineההגדרות נשמרות
במודול הטלפון .אם ברצונך להחליף את מודול
הטלפון ,עליך ראשית להסירו .לשם כך ,אין צורך
לבטל את אישור מודול הטלפון .ביטול אישור
שימושי רק אם אינך מתכוון להשתמש שוב
במודול הטלפון עם . COMAND Online
מודול טלפון במצב כרטיס

SIM

הערות כלליות
אתה יכול להשתמש במודול הטלפון המצב
כרטיס .SIM
הדבר מומלץ במצבים הבאים:
הטלפון הנייד אינו תואם למודול הטלפון.
אתה רוצה להשתמש בכרטיס .ֻSIM

£
£

הכנסת כרטיס

SIM

505

הסרת כרטיס SIM
¿ לחץ על כרטיס  SIMושחרר אותו.
כרטיס  SIMיוצא מעט החוצה וניתן להסירו.

אישור טלפון נייד

מפתח עניינים

הערות כלליות
ראשית יש לאשר את הטלפון הנייד במודול
הטלפון כדי להשתמש בהם יחד .לאחר אישור,
שני ההתקנים מחוברים אוטומטית זה לזה בתוך
הרכב בכל פעם שהם מופעלים.
אתה יכול לאשר עד  15טלפונים ניידים במודול
הטלפון .שימוש בו זמני של מספר טלפונים
במודול הטלפון אינו אפשרי.
תנאים
אתה יכול לאשר טלפונים ניידים שתומכים
בפרופיל ®) SAP Bluetoothפרופיל גישה ל.(SIM
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
כרטיס  SIMלמודול הטלפון.
הגדרות ברירת מחדל
הטלפון הנייד חייב להיות מופעל.
תפקוד ®  Bluetoothבתפריט הגד רות
® Bluetoothחייב להיות מופעל.
הטלפון חייב להיות מוגדר כגלוי בהגדרות
®.Bluetooth
®
פרופיל גישה  SIMבאמצעות  Bluetoothשל
הטלפון הנייד חייב להיות מופעל .ראה הוראות
הפעלה נפרדות של הטלפון הנייד.
אתה חייב לדעת את שם ® Bluetoothשל
הטלפון הנייד.
תלוי בסוג הטלפון הנייד ,ייתכן שיהיה צורך
לשנות הגדרות שונות בטלפון הנייד .לפרטים
עיין בסעיפים הבאים וכן בהוראות ההפעלה
של הטלפון הנייד שבשימוש.
£
£

£

¿ הפנה את המגעים כלפי מטה והכנס את
לחריץ עד שישתלב.
כרטיס ה SIM
לאחר שכרטיס  SIMהוכנס למודול הטלפון,
חיבור ® Bluetoothעם טלפון נייד אחר אינו זמין
יותר .כל חיבור ® Bluetoothקיים מתנתק בעת
הכנסת כרטיס .SIM
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עניינים לפי אב

טלפון

COMAND Online

תהליך
אם מודול הטלפון הנייד כבר מאושר במערכת
 ,COMAND Onlineאתה יכול לחבר את הטלפון
הנייד כפי שמתואר למטה .אחרת ,אתה חייב
לאפס ראשית את מודול הטלפון )» עמוד .(504
¿ לאישור הטלפון הנייד :הכנס את מודול
הטלפון לתושבת )» עמוד .(504
¿ הפעל את .COMAND Online
¿ לקריאה לתפריט הבסיסי של הטלפון
במערכת  :COMAND Onlineלחץ על לחצן
פעם אחת או יותר.
את
¿ למעבר לשורת תפריט :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Connect deviceחבר התקן( :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
אם הטלפון הנייד שלך מצויד בתקשורת
טלפונית עסקית ,אתה יכול לבחור האם
בר צ ו נ ך ל ח ב ר א ת ה ט לפ ו ן ה ני י ד כ ט ל פ ו ן
 COMANDאו טלפון עסקי .ממידע נוסף על
טלפון עסקי )» עמוד .(635
¿ בחר ) COMAND telephoneטלפון
 (COMANDאו Business telephone
)טלפון עסקי( לפי הדרוש.
רשימת ההתקנים מופיעה.
¿ בחר ) Search for phonesחפש טלפונים(.
תוצג ההודעהWould you like to connect :
your Bluetooth telephone or your SAP
? telephoneהאם ברצונך לחבר טלפון

 Bluetoothאו טלפון .(?SAP
¿ בחר . SAP telephone
תוצג הודעה Before searching ensure that
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
באמצעות .(Bluetooth
¿ בחר ) Start searchהתחל חיפוש( לחץ על
הבקר.
מוצגת רשימת טלפוני  SAPהמזוהים.
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¿ תחת Telephone found on the MB SAP
) moduleטלפונים שנמצאו במודול  SAPשל

מרצדס בנץ( ,בחר טלפון נייד שברצונך לאשר.
מופיעה בקשת אישור להזין קוד  PINבן 16
ספרות.
¿ הזו קוד  PINבן  16ספרות ואשר את ההזנה.
¿ בעת שתתבקש ,הזן את אותו קוד  PINבן
 16ספרות בטלפון הנייד תוך  20שניות ואשר.
¿ תלוי בסוג הטלפון הנייד שבשימוש ,ייתכן
שתידרש לאשר את בקשת חיבור מודול
הטלפון בטלפון הנייד .לבקשת חיבור של
מודול הטלפון ,הטלפון הנייד חייב להיות מוגדר
“אוטומטי““/אישור :כן“ ,ראה הוראות
ההפעלה של הטלפון הנייד.
¿ במערכת  COMAND Onlineהזן את קוד PIN
של כרטיס ה  SIMואשר .אם האישור
הצליח ,תופיע הודעה בתצוגה שהטלפון
אושר.
חיבור טלפון נייד למודול טלפון
הערות כלליות
יצירת חיבור
טלפון אפשרי אם:
אין חיבור פעיל  SAPאו  Bluetooth® HFSבין
מודול הטלפון והתקן אחר.
אין כל כרטיס  SIMבמודול הטלפון.
במהלך חיבור ® Bluetoothפעיל בין הטלפון הנייד
למודול הטלפון ,תפקודי הטלפון זמינים רק
במודול הטלפון .תפקודי הטלפון של הטלפון הנייד
המחובר אינם פעילים המהלך חיבור ®.Bluetooth
®Bluetooth

בין טלפון נייד למודול

£

£

חיבור אוטומטי
 COMAND Onlineתמיד מחפשת את הטלפון
הנייד האחרון שחובר.
אם לא ניתן לבצע התקשרות עם הטלפון הנייד
האחרון שחובר ,המערכת מחפשת את הטלפון
שחובר לפניו.
כרטיס  SIMוקוד  PINשהוכנסו במהלך האישור
שמורים במודול הטלפון ,אם אפשרות זו נבחרת
בהגדרות .בעת יצירת חיבור ® Bluetoothנחוצה
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טלפון
הזנה מחדש של קוד
ה  SIMהשתנה.

PIN

507

רק אם קוד  PINשל

חיבור ידני
לאחר שחיבור נותק ,אתה יכול ליצור חיבור
אחר לטלפון מאושר.

¿ לחץ בקצרה על הלחצן
הטלפון.
נורית הלד
מהבהבת בקצב אטי .בתצוגת
 COMAND Onlineמופיעה הודעה מודיעה על
כך שהטלפון פעיל.
 COMAND Onlineתמיד מחפשת את הטלפון
הנייד האחרון שחובר.
אם לא ניתן לבצע התקשרות עם הטלפון
הנייד האחרון שחובר ,המערכת מחפשת את
הטלפון שחובר לפניו.
על מודול

¿ לחיבור לטלפון נייד מאושר אחר :הכנס
את מודול הטלפון לתושבת )» עמוד
.(504
¿ הפעל את  ») COMAND Onlineעמוד
.(377

¿ הפעל את מודול הטלפון )» עמוד .(504
¿ אשר את בקשת חיבור מודול הטלפון
לטלפון הנייד .הטלפון הנייד חייב להיות
מוגדר ”אוטומטי““/אישור :כן“ ,ראה
הוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
¿ במערכת  COMAND Onlineאם תתבקש,
הזן את קוד  PINשל כרטיס ה SIM
ואשר.
שימוש כמודם נתונים
¿ הכנס את מודול הטלפון לתושבת )»

עמוד .(504
¿ חבר את הטלפון הנייד למודול הטלפון
)» עמוד .(506
או
¿ הכנס כרטיס  SIMלקורא כרטיסי SIM
במודול הטלפון ») .עמוד .(505
¿ לפני חיבור בפעם הראשונה ,בחר את
מפעיל הרשת הסלולרית באמצעות
.COMAND Online
השימוש כמודם נתונים מופעל אוטומטית.
¿ להפעלת  /הפסקת נדידת נתונים
)» עמוד .(508
הגדרות מודול הטלפון

COMAND Online

חיבור טלפון נייד מאושר אחר

מפתח עניינים

שמירת/מחיקת קוד  PINשל SIM
אם אתה שומר קוד  PINשל  SIMבמודול
הטלפון ,אין צורך להזינו שוב בעת התחברות
חוזרת.
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טלפון
¿ במערכת  , COMAND Onlineבחר Connect
) deviceחבר התקן( בתפריט הבסיס של

הטלפון ואשר.
¿ בחר ) SAP module telephonesמודול
טלפוני .(SAP
יוצגו שמות ® Bluetoothשל הטלפונים הניידים
שכבר אושרו.
¿ בחר את הטלפון הנייד הרצוי.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין להודעה :החלק
את הבקר ולחץ עליו.
¿ הפעל ) PINשמור( או הפסק ) PINאינו שמור(
בתיבת הסימון של ) Store PINשמור .(PIN

עניינים לפי אב

COMAND Online

הגדרת צלצולים של מודול הטלפון
שיחות נכנסות מצוינות באות צלילי .אתה יכול
לבחור מתוך מבחר של צלילים.
¿ להגדרת צלצול :בחר ) Connect deviceחבר
התקן( בתפריט הבסיס של הטלפון  :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
¿ בחר בתפריט MB SAP module telephones
)מודול טלפוני  SAPשל מרצדס בנץ(.
¿ בחר את הטלפון הנייד הרצוי.
¿ לבחירת סמל רשימה מימין לשם הטלפון
את הבקר ולחץ לאישור.
הנייד :החלק
¿ בחר בתפריט ) Ringtonesצלצולים(.
מוצג תפריט.
¿ בחר צלצול.
הצלצול הנבחר מושמע.
.
¿ לחץ על לחצן
 COMAND Onlineמקבלת את ההגדרות
ויוצאת מהתפריט.
גילוי  /הסתרה של מספר טלפון
אם אתה מפעיל את גילוי מספר הטלפון ,האדם
שאתה משוחח איתו יכול לראות את מספר
הטלפון שלך.
בהגד רות הרגילות ,המער כת מקבלת את
ההגדרות של מפעיל הרשת הסלולרית של
הטלפון הנייד .ההגדרה יכולה להשתנות וניתן
לקבלה ממפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון
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הנייד.
¿ להפעלת מספר טלפון גלוי :חבר את הטלפון
הנייד )» עמוד .(506
או
¿ השתמש במודול הטלפון במצב כרטיס SIM
)» עמוד .(505
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00031
.
¿ לחץ על לחצן
מספר הטלפון יהיה גלוי בעתיד.
¿ להסתרת מספר הטלפון :חבר את הטלפון
הנייד )» עמוד .(506
או
¿ השתמש במודול הטלפון במצב כרטיס SIM
)» עמוד .(505
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00030
.
¿ לחץ על לחצן
מספר הטלפון יהיה נסתר בעתיד.
הפעלה  /הפסקה נדידת נתונים
אם אתה מפעיל נדידת נתונים ,אתה יכול לקבל
ולשלוח מידע מחו“ל באמצעות מודול הטלפון.
נדידת נתונים מופסקת בהגדרת ברירת המחדל.
¿ להפעלת נדידת נתונים :חבר את הטלפון
הנייד )» עמוד .(506
¿ הזן את המספר “”00061
.
¿ לחץ על לחצן
נדידת נתונים מופעלת.
¿ להפסקת נדידת נתונים :חבר את הטלפון
הנייד )» עמוד .(506
¿ הזן את המספר “”00060
.
¿ לחץ על לחצן
נדידת נתונים מופסקת.
הפעלת  /הפסקת מגבלת מפעיל רשת
כאשר אתה מפעיל את מגבלת מפעיל רשת,
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מודול הטלפון לא יתחבר לרשתות זרות.
לא תוכל לבצע שיחות טלפון ולשלוח ולקבל
הודעות טקסט בחו“ל.
מגבלת מפעיל רשת מופסקת כהגדרת מחדל.
¿ להפסקת מגבלת מפעיל רשת :חבר את
הטלפון הנייד )» עמוד .(506
או
¿ השתמש במודול הטלפון במצב כרטיס SIM
)» עמוד .(505
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00070
.
¿ לחץ על לחצן
מגבלת מפעיל רשת מופסקת.
¿ הפעלת מגבלת מפעיל רשת :חבר את
הטלפון הנייד )» עמוד .(506
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00071
.
¿ לחץ על לחצן
מגבלת מפעיל רשת מופעלת.
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העברת ספר טלפונים
כדי להשתמש בספר הטלפונים של הטלפון
הנייד באמצעות  , COMAND Onlineיש להעביר
את ספר הטלפונים למודול הטלפון.
העברת הנתונים יכולה לקחת עד  10דקות.
ההעברה מתרחשת אוטומטית לאחר שבוצע
חיבור ®.Bluetooth

מפתח עניינים

אם הטלפון הנייד תומך בפרופיל
)פרופיל גישה לספר הטלפונים( ,המערכת
מעניקה עדיפות לטעינת רשומות ספר
טלפונים מזיכרון הטלפון .רשומות  SIMיכולות
להיטען רק אם אין רשומות בזיכרון הטלפון.
רשימה של טלפונים ניידים התואמים למודול
הטלפון הנייד מופיעה באינטרנט בכתובתhttp:/ :
PBAP

/www.mercedes-benz.com/connect

מקשי חיוג מהיר
אתה יכול לשייך מספרים כמקשי חיוג מהיר
כרצונך )» עמוד .(489
הודעות מלל )(SMS
הערות כלליות
אתה יכול לקבל ,לשולח ולמחוק הודעות :SMS
כאשר יש חיבור ® Bluetoothפעיל בין מודול
הטלפון לטלפון הנייד או
במהלך מצב כרטיס .SIM
£

£

נקודות שיש לשים לב אליהן בעת קבלת הודעות
מלל באמצעות מודול הטלפון:
באמצעות פרופיל  ,SAP Bluetoothניתן לקבל
גישה רק להודעות מלל בזיכרון של כרטיס .SIM
במהלך חיבור  SAPלטלפון ,הודעות מלל
נכנסות נשמרות בכרטיס .SIM
הודעות אלה אינן נראות באופן מידי ברוב
הטלפונים הניידים ,אלא הן צריכות להיבחר
במפורש )הצג הודעות מלל של  ,SIMאו דומה(.
עיין בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
£

£

£
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כוונון הבהירות של נורית החיווי:
¿ עמעום תלוי מצב :חבר את הטלפון הנייד
)» 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(.
¿ ללא שינוי בהירות :חבר את הטלפון הנייד
)» עמוד .(506
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00083
.
¿ לחץ על לחצן
נורית הלד תמיד בהירה ללא קשר לפעולת
המשתמש.
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טלפון
 £אם הטלפון הנייד תומך בפרופיל
) MAPפרופיל גישה להודעות( ,מודול
הטלפון מוריד את הודעות המלל של
הטלפון ומעביר אותן אל .COMAND Online
דרישות :הפעלת הורדת הודעות טקסט
)» עמוד .(510
 £הודעות מלל שנשמרות בכרטיס ,SIM
קודמת להן המילה >.<:SIM
 £כרטיס  SIMיכול לשמור רק מספר מוגבל
של הודעות מלל )בערך  30 10הודעות
מלל ,כל אחת בת  160תווים( .כאשר
הזיכרון מלא ,לא ניתן לקבל עוד הודעות
מלל .למחיקת הודעות מלל השמורות
בכרטיס  SIMבאמצעות COMAND Online
)» עמוד .(496
רשימה של טלפונים ניידים התואמים למודול
הטלפון הנייד מופיעה באינטרנט בכתובת:
Bluetooth

עניינים לפי אב
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הפעלה  /הפסקה של הורדת הודעות מלל
מהטלפון הנייד
הורדה של הודעות המלל שנשמרו בזיכרון
מטלפון נייד תומך  MAPניתנת להפסקה ,כך
שרק הודעות מלל השמורות בכרטיס SIM
יועברו.
¿ להפסקה של הורדות הודעות מלל הטלפון
באמצעות  :MAPחבר את הטלפון הנייד
)» עמוד .(506
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00080
.
¿ לחץ על לחצן
רק הודעות מלל מכרטיס  SIMיורדו.
¿ להפעלה של הורדות הודעות מלל
הטלפון באמצעות  :MAPחבר את הטלפון
הנייד )» עמוד .(506
¿ וודא שמודול הטלפון מחובר לרשת.
¿ הזן את המספר “”00081
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.
¿ לחץ על לחצן
הודעות מלל מכרטיס
הטלפון יורדו.

SIM

ומזיכרון

יומן שיחות
הערות כלליות
הערות על הזמינות של יומן השיחות בעת
שימוש במודול הטלפון:
 £שיחות שנעשות עם חיבור  SAPפעיל לא
יישמרו בטלפון ) SAPכלומר הן אינן
נשמרות ביומן השיחות של הטלפון הנייד(,
כיוון שפרופיל  SAPמעביר את כל תפקודי
הטלפון למודול הטלפון.
 £כדי שיהיה ניתן עדיין לחייג למספר האחרון
שחויג ,מודול הטלפון טוען גם יומן השיחות
מטלפון  SAPהמחובר )בתנאי שהטלפון
תומך בפרופיל גישה לספר טלפונים PBAP
באמצעות .(Bluetooth
 £ברכב תראה את יומן השיחות המכיל שילוב
של שיחות שבוצעו ישירות מהטלפון הנייד
ולאחר מכן הורדו באמצעות  ,PBAPוכן אלו
שבוצעו מהרכב.
מחיקת יומן שיחות
במערכת  ,COMAND Onlineהזן “ ”0002ולחץ
על לחצן
יומן השיחות שנשמר במודול הטלפון מאופס
ולא יופיע יותר החל מהעברת ספר הטלפונים
הבאה.
יומן השיחות של הטלפון הנייד המחובר אינו
נמחק .למחיקת יומן השיחות של הטלפון
הנייד ,ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד.
מחיקת יומן שיחות ממערכת COMAND
 ») Onlineעמוד .(488
במצב כרטיס  ,SIMתפריט Delete call
) listsמחיקת יומן שיחות( זמין באמצעות
.COMAND Online
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ניתוק טלפון נייד ממודול הטלפון
ניתוק אוטומטי
כאשר הטלפון הנייד מחוץ לטווח הקליטה,
חיבור ® Bluetoothבין הטלפון הנייד למודול
הטלפון מתנתק באופן אוטומטי

מפתח עניינים

ניתוק ידני
¿ נתק את חיבור ® Bluetoothבטלפון הנייד ,עיין
בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
חיבור מחדש
¿ אתה יכול לחדש את תקשורת
לאחר ניתוק ידני )» עמוד .(506

®Bluetooth

טעינת טלפון נייד

¿ שחרר את הלחצן .
נורית הלד מהבהבת בצהובאדום.
שוב.
¿ לחץ קלות על לחצן
מודול הטלפון מאופס להגדרות המפעל .כל
ההגדרות נמחקות.
ניתוק מודול הטלפון

¿ חבר את הטלפון הנייד עם כבל נתונים
לשקע . USB

USB

הסרת מודול הטלפון

איפוס של מודול הטלפון
ניתן לאפס את מודול הטלפון להגדרות המפעל.
באופן זה ,כל המידע השמור לאישור טלפונים
ניידים ,וכן ספרי הטלפונים יימחקו.

COMAND Online

¿ החלק את המכסה
בכיוון החץ והסר אותו.

של מודול הטלפון

ניתוק מודול הטלפון שימושי כאשר אינך מתכוון
להשתמש עוד במודול הטלפון עם COMAND
.Online
¿ לניתוק מודול הטלפון :הפעל את
 ») COMAND Onlineעמוד .(377
¿ במערכת  ,COMAND Onlineבחר Connect
) deviceחבר התקן( ואשר.
רשימת ההתקנים המחוברים מופיעה.
¿ בחר ) Disconnect MB SAP phoneנתק
טלפון  SAPשל מרצדס בנץ(

¿ במודול הטלפון ,לחץ והחזק את לחצן
למשך כ  17שניות עד שנורית החיווי
נדלקת בכתום.
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¿ דחוף את לחצן השחרור
¿ החלק את מודול הטלפון
והסר אותו.

בכיוון החץ.
בכיוון החץ

שירות טלפוני מרצדס בנץ

עניינים לפי אב

הקדמה

השירות זמין כעת בכלי רכב במדינות אירופה
הבאות:
£
£
£
£

COMAND Online

שירות אלפוני מרצדס בנץ מציע עזרה מהירה
בלחיצת כפתור בכל שעה .לכל שאלה על
הרכב .שירות טלפוני מרצדס בנץ מאפשר
ביצוע מהיר ונוח של שיחה למרכז שירות
הלקוחות של מרצדס בנץ .אתה יכול לבקש
פגישה או לבקש עזרה במקרה של תקלה.
לחצן שרותי דרך ממוקם בלוח הבקרה העילי
)» עמוד .(677
לחצן מידע ממוקם בלוח הבקרה העילי
)» עמוד .(677
אתה יכול להשתמש גם במערכת COMAND
 Onlineליצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות
של מרצדס בנץ )» עמוד .(512
כל מידע הרכב החשוב ישודר דרך הטלפון
הנייד כדי להבטיח שאתה מקבל את התמיכה
הטובה ביותר .הטלפון הנייד מחובר למערכת
 COMAND Onlineבאמצעות ממשק
®.Bluetooth
המידע הבא משודר:
מספר זיהוי רכב
קריאה כללית של מד המרחק
מיקום הרכב
מספר הטלפון
קוד שירות )רק כשדרוש לצרכי תחזוקה(
שים לב ששירות טלפוני של מרצדס בנץ
הוא מרכז שירות לקוחות של מרצדס בנץ.
במקרי חירום ,חייג תמיד ראשית לשירותי
ההצלה המקומיים ,באמצעות מספר טלפון
החירום הרגיל של שירותי ההצלה.
£
£
£
£
£
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£
£
£
£

בלגיה
גרמניה
צרפת
בריטניה
אירלנד
איטליה
לוקסמבורג
הולנד

£
£
£
£
£
£
£

אוסטריה
פולין
שווייץ
סלובקיה
ספרד
צ’כיה
הונגריה

קריאה למרכז שירות הלקוחות של מרצדס
בנץ באמצעות COMAND Online

אזהרה
שים לב לתנאי התנועה .אחרת ,דעתך עלולה
להיות מוסחת מתנאי התנועה ,ואתה עלול
לגרום לתאונה ולפצוע את עצמך או אחרים.
¿ קרא לספר הטלפונים של
)» עמוד .(483
¿ ) MB Contactשירות מרצדס בנץ( רשום
כרשומה הראשונה בספר הטלפונים של
.COMAND
¿ להדגשה של ) MB Contactשירות מרצדס
בנץ( :סובב את הבקר.
ישנן שתי דרכים ליצירת קשר עם מרכז
שירות הלקוחות של מרצדס בנץ.
¿ לחץ על הבקר.
או
בלוח מקשי הטלפון.
¿ לחץ על לחצן
הפעולה מבצעת שיחה .כאשר השיחה
מתחברת ,הודעה קולית מבקשת ממך
לאשר שליחת מידע בלחיצה על המספר
המצוין בלוח מקשי הטלפון.
COMAND
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לאחר אישורך  COMAND Onlineשולחת את
נתוני הרכב הנדרשים.
לחלופין ,אתה יכול לבצע שיחה האמצעות
לחצן
בגלגל ההגה הרב תפקודי.
במהלך שידור הנתונים ,אתה תראה את
הסמל התואם בתצוגה .הדבר יכול לקחת
כדקה .לאחר מכן ,אתה יכול לבחור בשירות
הרצוי ולהתחבר למומחה ממרכז שירות
הלקוחות של מרצדס בנץ.
צור קשר עם מרכז שירות של מרצדס בנץ
למידע נוסף על שירות טלפוני מרצדס בנץ,
תחום השירות המוצע ושימוש בתפקוד.

קביעת מועד שירות מאוחר
¿ לבחירת ) Call laterהתקשר מאוחר יותר(:
סובב ולחץ על הבקר.
החלון מוסתר ,לאחר מכן מופיע לאחר זמן
מסוים.

מערכת שיחת חירום של מרצדס
בנץ

כדי להבטיח תמיכה מרבית בתחזוקת רכבך,
אתה יכול לקבוע מועדי שירות ישירות באמצעות
מרכז שירות הלקוחות של מרצדס בנץ .בעת
שהודעת השירות מופיעה בלוח המחוונים ,תוצג
גם הודעה בתצוגת  . COMANDהדבר מציין
שנדרש טיפול ומאפשר ליצור קשר ישירות עם
מרכז שירות הלקוחות של מרצדס בנץ.
תראה את ההודעה <Service_name>is due

מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ מפחיתה
את הזמן בין תאונה והגעת שירותי ההצלה
למקום התאונה .היא יכולה לעזור באיתור מקום
התאונה במקומות שקשה להבחין בהם.
שיחת החירום ניתנת לביצוע באופן אוטומטי או
ידני והיא משודרת באמצעות מספר שיחת חירום
פרטי של מרצדס בנץ כלל אירופי .נתוני מיקום
הרכב משודרים בוזמנית באמצעות הודעת
טקסט ו  DTMFלמרכז שיחת חירום של
מרצדס בנץ.
מרכז שיחת חירום של מרצדס בנץ מעביר את
נתוני מיקום הרכב למרכז שירותי החירום הציבורי
הכלל אירופי .כמעט בכל הארצות ,התקשורת
הקולית יכולה להתבצע בשפת המדינה .הדבר
מאפשר הפעלה מהירה של הצלה ,חילוץ וגרירה
למרכז שירות של מרצדס בנץ.
אם תפקוד מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ
פעילה ,תראה הודעה בתצוגה SOS Ready
)מוכן  (SOSבתפריט הבסיסי של הטלפון
)» עמוד (516
מידע על זמינות השירות באירופה )» עמוד
(514

קביעת מועד שירות
¿ לבחירת ) Call nowהתקשר עכשיו( :סובב
ולחץ על בקר .COMAND
לאחר האישור שלך ,מידע הר כב נשלח
באמצעות השירות הטלפוני של מרצדס בנץ
ונציג שירות לקוחות קובע את המועד אישית.
לאחר מכן המידע נשלח למרכז השירות
הרצוי.
מרכז השירות יצור עמך קשר תוך  24שעות
לאישור הפרטים הבאים:
היקף הטיפול
אורך השהייה
מחיר

£
£
£
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הודעה שירות לפי דרישה

קרב .האם ברצונך לקבוע טיפול במוסך?(

מפתח עניינים

דחיית הצעת קביעת מועד שירות
¿ לבחירת ) Noלא( :סובב ולחץ על הבקר.
החלון מוסתר ולא יציג את דרישת השירות
שוב.

סקירה

soon. Would you like to make a workshop
>?>) appointmentשם שירות< מועד שירות

513

שים לב שיש לבצע שיחת חירום ידנית רק
אם אתה או אחרים זקוקים להצלה ,לא
לדוגמה במקרה של תקלה.

513

S-467-515 comand

טלפון

514

זמינות השירות באירופה
מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ זמינה
לרכבך למשך  15שנים לאחר תהליך הייצור אם:
הוא מצויד במערכת COMAND Online
הוא יוצר במקור לשוק האירופי
ניתן למצוא מידע נוסף על זמינות מקומית של
מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ באתר:

£

£

עניינים לפי אב

£

£

http://www.mercedes-benz.com/
connect_ecall

תנאים
דרישות ציוד
אתה זקוק:
®
 £לטלפון נייד תואם  Bluetoothשבמידת
האפשר ,תומך בפרופיל ) MAPפרופיל
גישה להודעה( לשליחת הודעות טקסט,
או
 £אם הרכב מצויד עם טלפון קבוע  /טלפון
 ,SAPכרטיס  SIMאו טלפון נייד תואם.

COMAND Online

דרישות תפקודיות
לרכב יש קליטת GPS
בדוק את הדברים הבאים:
 COMAND Online £מופעל
 £בעת שימוש בממשק ® ,Bluetoothהטלפון
הנייד חייב להיות מאושר עבור מערכת
 COMAND Onlineומחובר אליה ואל הרשת
הסלולרית.
לחיבור טלפון נייד )» עמוד .(471
לחיבור מחדש אוטומטי של טלפון נייד )»
עמוד .(474
אם הרכב מצויד עם טלפון קבוע  /טלפון ,SAP
כרטיס  SIMאו טלפון נייד תואם ,אחד התנאים
הבאים חייב להתמלא:
 £אם “מודול הטלפון באמצעות ®Bluetooth
)פרופיל  “(SAPכרטיס  SIMניתן להכנסה
וקיים חיבור לרשת הסלולרית.
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) SAPפרופיל גישה ל(SIM
טלפון נייד תואם  SAPמחובר ל“מודול
הטלפון באמצעות ®) Bluetoothפרופיל
 “(SAPבאמצעות פרופיל  SAPוקיים
חיבור לרשת הסלולרית.
אם ברכבך מותקנת תושבת לטלפון נייד:
תושבת הטלפון הנייד מחוברת והטלפון
הנייד נמצא בתושבת .הטלפון הנייד
מחובר לרשת הסלולרית.
תקשורת טלפונית  SAPמתוארת בהוראות
הפעלה נפרדות.
אם הטלפון הנייד מחובר ,תראה הודעה
בתצוגה ) SOS Readyמוכן (SOS
בתפריט הבסיסי של הטלפון ,לפני שם
הטלפון הנייד )» עמוד .(516
ניתן לקבל מידע נוסף על טלפונים ניידים
תואמים נוספים במרכז שירות של
מרצדס בנץ באתרhttp:// :
www.mercedes-benz.com/connect

£

£

לפני שימוש בתפקוד זה ,וודא שחבילת
תקשורת של הטלפון הנייד:
מאפשרת שיחות ,הודעות טקסט והסדרי
נדידה ממדינתך לחו“ל ולהפך.
שתפקודים אלו הופעלו.

שיחת חירום אוטומטית
אם שיחות חירום בוצעה :בתנאי שתנאי
הדרך והתנועה במקום התאונה מאפשרים
זאת ,הישאר ברכבך עד שנוצר החיבור הקולי
עם נציג מרכז שיחת חירום.
על בסיס השיחה ,הנציג יכול להחליט האם
יש צורך להפעיל צוותי הצלה ו/או משטרה
למקום התאונה.
תלוי בחומרת התאונה ,יכול לקחת בין דקה
לשלוש דקות עד שהנציג יענה לך.
דרישות :ההצתה פועלת.
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אם מערכות ריסון הופעלו במהלך התאונה,
מערכת שיחת חירום של מרצדס בנץ יכולה
לחייג אוטומטית למספר שיחת חירום פרטי
של מרצדס בנץ כלל אירופי .מערכות ריסון
כוללות ,לדוגמה ,כריות אוויר או מותחני חגורות
בטיחות .מערכת שיחת חירום יכולה ליצור
תקשורת קולית בין נוסעי הרכב ומרכז שיחת
חירום של מרצדס בנץ.
נתוני התאונה נשלחים למרכז שיחת חירום של
מרצדס בנץ .באמצעות  SMSאו  DTMFבעת
שהתקשורת הקולית פעילה .נתוני התאונה
מכילים מיקום  GPSבדיוק של מטרים ברגע
השליחה ,וכן את סוג הרכב המעורב בתאונה.
אם רכבך מצויד בלחצן  SOSבלוח הבקרה
העילי ,הוא מהבהב עד ששיחת החירום
הושלמה.
לא ניתן לנתק שיחות חירום אוטומטית.
במקרים הבאים ,תוצג הודעה תואמת
בתצוגת : COMAND
לא ניתן לבצע שיחה למרכז שיחת החירום
של מרצדס בנץ.
השיחה גם לא הועברה אוטומטית לשירותי
הצלה ציבוריים.
במקרים אלו ,חייג את מספרי החירום בטלפון
הנייד שלך.
£

£

שיחת חירום ידנית
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£

£

£

£

£

£

השיחה גם לא הועברה אוטומטית
לשירותי הצלה ציבוריים.

במקרים אלו ,חייג את מספרי החירום בטלפון
הנייד שלך.
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אם שיחות חירום בוצעה :בתנאי שתנאי
הדרך והתנועה במקום התאונה מאפשרים
זאת ,הישאר ברכבך עד שנוצר החיבור
הקולי עם נציג מרכז שיחת חירום.
על בסיס השיחה ,הנציג יכול להחליט האם
יש צורך להפעיל צוותי הצלה ו/או משטרה
למקום התאונה.
כלי רכב עם לחצן SOS
אם רכבך מצויד בלחצן  SOSבלוח הבקרה
העילי:

¿ לחץ והחזק את לחצן  SOSלמשך לפחות
כשנייה.
שיחת החירום הידנית תתבצע .נורית
החיווי בלחצן  SOSמהבהבת עד ששיחת
החירום מסתיימת.
במקרים הבאים ,תראה את ההודעות
בתצוגת :COMAND
לא ניתן לבצע שיחה למרכז שיחת חירום
של מרצדס בנץ.
השיחה גם לא הועברה אוטומטית
לשירותי הצלה ציבוריים.
במקרים אלו ,חייג את מספרי החירום בטלפון
הנייד שלך.
מפנקס כתובות
¿ קרא לפנקס הכתובות הכתובת הרשומה
הראשונה Mercedes-Benz emergency call
)שיחת חירום של מרצדס בנץ( מודגשת.
¿ לחץ על הבקר.
מתבצעת שיחת חירום למרכז חירום של
מרצדס בנץ.
אם אתה מפעיל בטעות שיחת חירום
ידנית ,אתה יכול לנתקה בדרכים הבאות:
בלוח
באמצעות לחיצה על לחצן
מקשי הטלפון
בגלגל
באמצעות לחיצה על לחצן
ההגה הרב תפקודי
במקרים הבאים ,תראה את ההודעות
בתצוגת :COMAND
לא ניתן לבצע שיחה למרכז שיחת חירום
של מרצדס בנץ.
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אינטרנט ושירותים מקוונים
שידור מידע

אינטרנט ושירותים מקוונים

בהתאם לאופן שידור הנתונים )הודעת מלל או
 ,(DTMFסוגים שונים של נתונים ישודרו למרכז
שיחת חירום של מרצדס בנץ.

מאפיינים של מערכת
 Onlineשלך

הודעות טקסט מעבירות את הנתונים הבאים:
 £נתוני  GPSשל מיקום של הרכב
 £כיוון הנסיעה
 £מספר הזיהוי של הרכב
 £קוד תקשורת של מרצדס בנץ
 £חיווי האם השיחה הופעלה ידנית או
אוטומטית
 £חותמת זמן
 £הגדרות שפה במערכת COMAND Online

הוראות הפעלה אלו מתארות את כל דגמי הציוד
הסטנדרטי והאופציונלי של COMAND Online
שהיו זמינים בעת הרכישה .ייתכנו הבדלים
בהתאם למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך
אינו מצויד בכל התפקודים המתוארים .פרטים
אלה נוגעים גם למערכות ולתפקודים הרלוונטיים
לבטיחות .לכן ,הציוד ברכבך עשוי להיות שונה
מזה המוצג באיורים ובהסברים .אם יש לך
שאלות בנוגע לציוד ולהפעלתו ,אנא פנה למרכז
שירות מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

 DTMFשולח חבילת נתונים מצומצמת שאינה
כוללת את מספר זיהוי הרכב וחותמת זמן.
תצוגות בתצוגת

COMAND

אם שיחת חירום של מרצדס בנץ זמינה ,תופיע
הודעה בתצוגה ) SOS Readyמוכן (SOS
בתפריט הבסיסי של הטלפון.
אם שיחת חירום של מרצדס בנץ מופעלת
באופן אוטומטי או ידני ,תוצג גם הודעה
בתצוגה ) Emergency call activeשיחת
חירום פעילה(.

COMAND Online

אם מיקום ונתוני רכב נשלחים למרכז שיחת
חירום של מרצדס בנץ ,תוצג הודעה בתצוגה
Mercedes≠Benz Emergency call Sending
) dataשיחת חירום של מרצדס בנץ .מידע

נשלח(...
אם התבצע חיבור של שיחת חירום של מרצדס
בנץ עם מרכז שיחת חירום של מרצדס בנץ,
תוצג הודעה בתצוגה Emergency call
) connectedשיחת חירום מחוברת(.

COMAND

הערות כלליות
תנאים לגישה

אזהרה
הפעלה של מערכות המידע המשולבות וציוד
תקשורת ברכב בזמן נהיגה מסיחה את
דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך לאבד
שליטה ברכב .קיימת סכנת תאונה.
השתמש בציוד תקשורת רק כאשר תנאי
התנועה מאפשרים זאת .אם אינך בטוח
בתנאי הסביבה ,עצור בצד במקום בטוח
ובצע את הפעולות רק בעת שהרכב נייח.
אתה חייב לציית לדרישות החוק בארץ בה
אתה נוהג ,בעת הפעלת .COMAND Online
אפליקציות  COMAND Onlineשל מרצדס בנץ
והגישה לאינטרנט זמינות באמצעות ממשק
® ,Bluetoothממשק  USBאו באמצעות מודול
טלפון נתונים עם ®) Bluetoothפרופיל .(SAP
כדי להשתמש בתפקודים הבאים ,התנאים
הבאים הם הכרחיים:
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£

הטלפון הנייד תומך לפחות באחד
מפרופילי ) Bluetooth® DUNחיוג לרשת(
או ) PANרשת תקשורת אישית( ומחובר
למערכת  COMAND Onlineבאמצעות
ממשק ® ») Bluetoothעמוד .(471
פרופילי ® DUN Bluetoothו  PANהופכים
את תקשורת אינטרנט של הטלפון הנייד
לזמינה במערכת COMAND Online
ובמערכת הבידור של המושב האחורי.

£

הטלפון הנייד תומך בלפחות אחד מסוגי
 USBהבאים  CDC/ECMאו CDC/ACM
והוא מחובר למערכת COMAND Online
באמצעות ממשק  ») USBעמוד .(576
סוגי  USBהופכים את תקשורת אינטרנט
של הטלפון הנייד לזמינה במערכת
 COMAND Onlineובמערכת הבידור של
המושב האחורי.

£

תהיה זקוק לחבילת תקשורת סלולרית עם
חיבור אינטרנט ,אשר משמשת לחישוב
עלויות התקשורת התואמות.

£

נתוני גישה של מפעיל הרשת הסלולרית
חייבים להיות מוגדרים במערכת COMAND
 Onlineעבור הטלפון הנייד המחובר
)» עמוד .(518

ולאחר מכן אחת לשנה .קרא ואשר את תנאי
השימוש רק בעת שהרכב נייח.
הנהג אינו רשאי לגלוש באתרי אינטרנט בעת
נהיגה והשימוש באפליקציות מרצדס בנץ
מוגבל.
בעיות תקשורת בעת נהיגה
חיבור התקשורת עלול להתנתק אם:
£

הכיסוי של רשת  GSM/UTMSאינו מספיק.

£

הרכב עבר לתא  GSMללא ערוצים פנויים

£

כרטיס
הזמינה

£

אתה משתמש בטלפון נייד עם כרטיס “סים
כפול“ וכרטיס  SIMהשני מחובר לרשת
באותה עת.

SIM

שבשימוש אינו תואם לרשת

מגבלות שימוש
לא תוכל להשתמש בטלפון הנייד ,או תיאלץ
לחכות כדי להשתמש בו ,במקרים הבאים:
£
£

אם הטלפון הנייד אינו מופעל.
אם תפקוד ® Bluetoothאינו מופעל
במערכת  COMAND Onlineוהטלפון הרצוי
אמור להיות מחובר באמצעות ®.Bluetooth

£

אם הטלפון הנייד אינו מחובר באמצעות
 USBוהטלפון אמור להיות מחובר
באמצעות .USB

או במרכז שירות מורשה מרצדס בטעם
כלמוביל בע“מ.

£

אם אתה משתמש בנתוני גישה שגויים,
ייתכן שיחולו עלויות נוספות .הדבר יכול
לקרות כאשר אתה משתמש בפרטים שונים
מפרטי החבילה שלך.

אם מפעיל הרשת הסלולרית או הטלפון
הנייד אינם מאפשרים שימוש בו זמני של
הטלפון וחיבור האינטרנט.

£

אם הטלפון הנייד לא הוגדר לחיבור
אינטרנט באמצעות ® Bluetoothו/או .USB

£

ייתכן שלא תוכל לקבל שיחות בעת
שחיבור האינטרנט פעיל .הדבר תלוי
בטלפון הנייד ובמפעיל הרשת הסלולרית
שבשימוש.

http://www.mercedes-benz.com/connect

הזמינות של אפליקציות מרצדס בנץ יכולה
להיות שונה בהתאם למדינה.
תנאי השימוש מוצגים בעת שמשתמשים
במערכת  COMAND Onlineבפעם הראשונה
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ניתן לקבל מידע נוסף על טלפונים ניידים
תואמים הבאים באתר:
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נדידה
בעת נהיגה ברכבך במדינה אחרת ושימוש
בתפקודי אינטרנט ושירותים מקוונים
באמצעות  ,COMAND Onlineייתכן שתחויב
בעלויות נוספות )עלויות נדידה( .בעת שאתה
במדינה אחרת ,כרטיס  SIMשלך חייב להיות
מוגדר לאפשר נדידת נתונים .אם למפעיל
הרשת הסלולרית שלך אין הסכם נדידה ,ייתכן
שלא תוכל ליצור חיבור לאינטרנט .נטרל את
תפקוד זה בטלפון שלך אם ברצונך להימנע
מנדידת נתונים בעת שאתה במדינה אחרת.

עניינים לפי אב

הגדרת נתוני גישה
הקדמה
לשימוש בתפקודים אינטרנט ושירותים
מקוונים ,נדרשת גישת נתונים לאינטרנט
לטלפון הנייד המחובר בעת שימוש בפרופיל
® DUN Bluetoothאו חיבור מסוג CDC/ADM
 .USBאתה יכול לקבל גישה זאת ממפעיל
הרשת הסלולרית שלך .אם נתמכים פרופיל
® PAN Bluetoothאו חיבור מסוג CDC/ECM
 ,USBנעשה שימוש בגישת נתונים לאינטרנט
המוגדרת הטלפון .אין צורך עוד להגדיר את
גישת הנתונים במערכת .COMAND Online

COMAND Online

בעת נהיגה ברכבך במדינה אחרת ושימוש
בתפקודי אינטרנט ושירותים מקוונים
באמצעות  ,COMAND Onlineייתכן
שתחויב בעלויות נוספות )עלויות נדידה(.
בעת איפוס של הטלפון הנייד לתקשורת
אינטרנט ,נתוני גישה שכבר נמצאים
בטלפון הנייד מוחלפים .לכן עליך לבדוק
את ההגדרות בטלפון הנייד )ראה הוראות
הפעלה של הטלפון הנייד(.
התאם את הגדרות גישה לנתונים
כשהרכב נייח .אחרת דעתך עלולה להיות
מוסחת מתנאי התנועה ,לגרום לתאונה
ולפצוע אותך ואת אחרים.
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הפעלה והגדרה של טלפון נייד לתפקודי
אינטרנט
קריאה לרשימה של מפעילי רשת סלולרית
כדי להתקין טלפון נייד לגישה לאינטרנט,
הטלפון הנייד חייב להיות מחובר למערכת
 COMAND Onlineבאמצעות ®.Bluetooth
)» עמוד  (470או ממשק  »)USBעמוד
.(576
.
¿ לחץ על לחצן
¿ התפקוד האחרון שהתבצע מופיע.
¿ בחר  TEL/בסרגל התפקוד המרבי
בהחלקת
ולחיצה על הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה.
¿ בחר ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.

¿ לבחירת ) Settingהגדרות( החלק
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Manage Internet settingנהל
הגדרת אינטרנט( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת Search for Internet devices
)חפש התקני אינטרנט(.
מופיעה תצוגת טקסט.
,

אם טלפונים ניידים כבר מוגדרים לתפקודי
אינטרנט ומחוברים למערכת COMAND
 ,Onlineרשימה של טלפונים ניידים שכבר
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אתה יכול ליצור חיבור לאינטרנט )» עמוד
.(524

מוגדרים ומחוברים מופיעה במקום תצוגת
הטקסט.
¿ בחר ) Search for Internet devicesחפש
התקני אינטרנט(.

מפתח עניינים

מוצגת תצוגת טקסט.
התצוגה מופיעה האופן אוטומטי אם אין עדיין
טלפונים ניידים מחוברים למערכת COMAND
.Online

ישנן שתי אפשרויות לטלפונים ניידים שתומכים
בפרופיל ® DUN Bluetoothאו סוגי USB
:CDC/ACM

אפשרות :1

¿ בחר ) Start searchהתחל חיפוש(.
טלפונים ניידים שאותרו מוכנסים לרשימה.
מוצגת רשימה של טלפונים ניידים
שמחוברים למערכת ,COMAND Online
ונתמכים על ידי המערכת לתפקודי אינטרנט
ועדיין לא הוגדרו לתפקודי אינטרנט.

¿ בחר נתוני גישה מוגדרים מראש של מפעיל
הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד )» עמוד
.(519
או
אפשרות :2
¿ הגדר ידנית נתוני גישה של מפעיל הרשת
הסלולרית של הטלפון הנייד )» עמוד .(520
בחירת נתוני גישה מוגדרים מראש של
מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד

COMAND Online

¿ בחר את הטלפון הנייד הרצוי.
נקודה מציינת את הטלפון הנייד הנבחר.

חיפוש מפעילים:

מופיעה תצוגה טקסטואלית.

¿ בחר ) Predefined settingהגדרות מוגדרות
מראש( בשורת תפריט :סובב ולחץ על
הבקר.

טלפונים התומכים בפרופיל ® Bluetooth
 PANאו סוג  CDC/ECM USBכבר מוגדרים.
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¿ בחר את המדינה של מפעיל הרשת
הסלולרית ,לדוגמה ) Germanyגרמניה(.
רשימה של המפעילים הזמינים מופיעה.
¿ בחר מפעיל ,לדוגמה .02
מוצגת סקירה של הגדרות מפעיל.

עניינים לפי אב

¿ ) Confirm settingאשר הגד רות( ,אם
ההגדרות נכונות .אם לא ,אתה יכול לערוך
את ההגדרות )» עמוד .(522
אם מפעיל הרשת הסלולרית מספק מספר
אפשרויות לנתוני גישה ,עדיין יש לבחור את
נתונים הגישה התואמים .הדבר תלוי ,לדוגמה
בחבילת הנתונים שבשימוש.
נתוני הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית
נבחרים פעם אחת עבור הטלפון הנייד
המחובר ונטענים שוב כל פעם שהטלפון
הנייד מחובר .יצירת חיבור )» עמוד .(524
אתה חייב להגדיר את נתוני הגישה של
מפעיל הרשת הסלולרית המספק את
כרטיס  SIMואת חבילת התקשורת התואמת
)הגדרות גישה( של הטלפון הנייד המחובר.
נתוני הגישה נשארים זהים אף אם אתה
בארץ אחרת )נדידה( .נתוני גישה של רשת
אחרת אינם נבחרים.

COMAND Online

בחירת ידנית של נתוני גישה של מפעיל
הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד

¿ לבחירת ) Manual settingבחירה ידנית(
בשורת תפריט :סובב ולחץ על הבקר.
מוצגת סקירה של הגדרות מפעיל.
¿ הגדר את הגדרות המפעיל בהתאם לנתוני
הגישה של חבילת התקשור ת שלך
)» עמוד .(521
¿ לאישור ההגדרות :בחר Confirm setting

)אשר הגדרות(.
נתוני הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית
נבחרים פעם אחת עבור הטלפון הנייד
המחובר ונטענים שוב כל פעם שהטלפון
הנייד מחובר .יצירת חיבור )» עמוד .(524
אתה חייב להגדיר את נתוני הגישה של
מפעיל הרשת הסלולרית המספק את
כרטיס  SIMואת חבילת התקשורת התואמת
)הגדרות גישה( של הטלפון הנייד המחובר.
נתוני הגישה נשארים זהים אף אם אתה
בארץ אחרת )נדידה( .נתוני גישה של רשת
אחרת אינם נבחרים.
הסבר של נתוני גישה
שדה הזנה
Tel number

)מספר
טלפון(

משמעות
מספר גישה ליצירת
תקשורת.
מספר הגישה תלוי
בטלפון הנייד שבשימוש
עבור טלפונים ניידים
*99***1# ,GSM/UMTS
משמש באופן רגיל.

 Access pointנקודת גישה לרשת APN

נקודת גישה( )שם נקודת גישה(.
אתה יכול לקבל את המידע
ממפעיל הרשת הסלולרית
של הטלפון הנייד שלך.
הזנה אינה הכרחית בכל
מפעילי רשת סלולרית
ובכל הטלפונים הניידים.
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שדה הזנה
PDP type:

)סוג (PDP

User ID:

)זיהוי
משתמש(

משמעות

)סיסמה(

אוטומטי(

ניתן לקבל את הסיסמה
ממפעיל הרשת הסלולרית
של הטלפון הנייד שלך.

את כתובת ) DNSשירות שם
תחום( ניתן לאפשר או
לנטרל .ניתן לקבל את
המידע הדרוש ממפעיל
הרשת הסלולרית של הטלפון
הנייד שלך.

¿ בחר ) PDP typeסוג  ,(PDPלדוגמה,
ברשימה של הגדרות מפעיל )» עמוד
.(521
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ההגדרות הרצויות :סובב ולחץ על
הבקר.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ להזנת מספר טלפון :בחר Tel number

)מספר טלפון( ברשימה של הגדרות
מפעיל.
מוצג תפריט הזנה.
¿ הזן את מספר הטלפון.
¿ לאישור ההזנה :בחר .OK

שדות להזנה ידנית של
כתובת שרת  .DNSניתן לקבל
את הכתובת ממפעיל הרשת
הסלולרית של הטלפון הנייד
שלך.

¿ להזנת זיהוי משתמש :בחר User ID
)זיהוי משתמש( :ברשימת הגדרות מפעיל.

COMAND Online

DNS 1:
DNS 2:

מפתח עניינים

ניתן לקבל את זיהוי משתמש
ממפעיל הרשת הסלולרית
של הטלפון הנייד שלך.

הזנה אינה הכרחית בכל
מפעילי רשת סלולרית
ובכל הטלפונים הניידים.
Auto DNS:
)DNS

שינוי נתוני גישה

פרוטוקול אינטרנט
שבשימוש.
אתה יכול לקבל את המידע
ממפעיל הרשת הסלולרית
של הטלפון הנייד שלך.

הזנה אינה הכרחית בכל
מפעילי רשת סלולרית
ובכל הטלפונים הניידים.
Password:

521

מוצג תפריט הזנה.
¿ הזן זיהוי משתמש.
¿ לאישור ההזנה :בחר .OK
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¿ להזנת סיסמה :בחר Password
)סיסמה( :ברשימת הגדרות מפעיל.

מופיע תפריט הזנה.
¿ הזן את הסיסמה.

עניינים לפי אב

¿ לאישור ההזנה :בחר .OK

¿ בחר ) Predefined settingהגדרות
מוגדרות מראש( או Manual setting
)הגדרות ידניות( .
הגדרות המפעיל מוצגות.
כדי לערוך את נתוני הגישה של מפעיל
הרשת הסלולרית אתה יכול:
לבחור נתוני גישה מוגדרים מראש של
מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון
הנייד )» עמוד .(519
להגדיר ידנית את נתוני גישה של
מפעיל הרשת הסלולרית של הטלפון
הנייד )» עמוד .(520
£

ניהול נתוני הגישה של מפעיל הרשת
הסלולרית של הטלפון הנייד שלך
סקירה

£

את נתוני הגישה של מפעיל הרשת הסלולרית
של הטלפון הנייד שלך ניתן:
£

לערוך

£

למחוק
הטלפון הנייד חייב להיות מחובר למערכת
 COMAND Onlineעבור שינוי נתוני גישה.
כאשר חיבור האינטרנט פעיל ,אתה יכול
לערוך ולמחוק את נתוני הגישה של מפעיל
הרשת הסלולרית של הטלפון הנייד.

עריכת נתוני גישה
¿ בחר את הטלפון הנייד מרשימת הגישה
לרשת של טלפונים ניידים )» עמוד .(519
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.

COMAND Online

מוצג תפריט.

¿ לבחירת ) Change configurationשנה
תצורה( :סובב ולחץ על הבקר.

17/06/14, 9:27 PM

מחיקת גישה לאינטרנט של הטלפון הנייד
¿ בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט
)» עמוד .(518
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Delete configurationמחק
תצורה( :סובב ולחץ על הבקר.
מופיעה בקשת אישור השואלת האם
ברצונך למחוק את תצורת האינטרנט.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם תבחר ) Yesכן( תצורת אינטרנט
תימחק.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
כעת כבר לא ניתן להשתמש בתפקודי
אינטרנט באמצעות . COMAND Online
שינוי שמות התקן
¿ בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט
)» עמוד .(518
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Change deviceשנה התקן(.
מוצג שדה הזנת תווים )» עמוד .(381
¿ הזו את שם ההתקן הרצוי ולחץ על
שם ההתקן שונה.

522
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¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
הבקר ולחץ לאישור.

בחירת אורך זמן ניתוק אוטומטי
מהאינטרנט

523

את

מוצג תפריט.
¿ ל בחיר ת Allow joined usage of the
) connectionהתר שימוש משותף בחיבור(:

מפתח עניינים

סובב ולחץ על הבקר.
הגדר לפעיל

או לא פעיל

.

אם שימוש משותף באינטרנט מופסק ,ניתן
להשתמש בחיבור האינטרנט רק היכן שחובר
בטלפון הנייד.
אם הזמן המוגדר מראש עבר ,ובמהלכו לא
נעשה שימוש באף תפקוד מקוון או באינטרנט,
 COMAND Onlineמנתקת באופן אוטומטי את
חיבור האינטרנט.
¿ בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט
)» עמוד .(518
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
הבקר ולחץ לאישור.

את

מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Disconnect when inactiveנתק
כשלא פעיל( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.

נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
 Neverמפסיקה את התפקוד .חי בור
האינטרנט פועל באופן קבוע.
שימוש משותף באינטרנט
אתה יכול להתיר או לאסור שימוש משותף של
חיבור אינטרנט באמצעות .COMAND Online

אתה יכול להתיר או לאסור שימוש משותף של
התקנים רשת אלחוטית באמצעות COMAND
.Online
¿ בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט
)» עמוד .(518
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
הבקר ולחץ לאישור.

את

מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Allow shared WiFi usageהתר
שימוש משותף ברשת אלחוטית( :סובב
ולחץ על הבקר.
הגדר לפעיל

או לא פעיל

.

אזהרה :רשתות אלחוטיות יוצרות קשר עם
האינטרנט מעת לעת .אם התקן רשת
אלחוטית מחובר לרשת האלחוטית של
הרכב ,ייתכן שחיבור אינטרנט ייווצר מדי פעם
באמצעות הטלפון הנייד .אם אתה רוצה
למנוע זאת מחק את הסימן בתיבת סימון
ליד “) ”Allow shared WiFi usageהתר
שימוש משותף ברשת אלחוטית(.

COMAND Online

¿ בחר  5) 5 Minutesדקות(10 Minutes ,
) 10דקות( 20) 20 Minutes ,דקות( או
) Neverאף פעם(.

שימוש משותף באינטרנט באמצעות
רשתות אלחוטיות

¿ בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט
)» עמוד .(518

17/06/14, 9:27 PM
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ניהול כל התקני האינטרנט

יצירת/ניתוק חיבור
יצירת חיבור
התנאים ליצירת חיבור מתוארים ב“הערות
כלליות“ )» עמוד .(516

עניינים לפי אב

ניתן ליצור חיבור באמצעות:
£

£

אם מספר טלפונים ניידים אושרו לשימוש
באינטרנט ,ניתן לחלק קדימויותCOMAND .
 Onlineתבחר אז את הטלפון הנייד עם הקדימות
הגבוהה ביותר ליצירת חיבור לאינטרנט.
¿ בחר טלפון נייד מרשימת התקני אינטרנט
)» עמוד .(518
¿ לבחירת סמל מימין לרשומה :החלק
את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת Manage all Internet devices
)נהל את כל התקני האינטרנט( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.

מוצג תפריט.

COMAND Online

¿ בחר ) Change device priorityשנה
קדימות התקן( .

£

הזנת כתובת אינטרנט )» עמוד .(537
קריאה לאתר האינטרנט של מרצדס בנץ
)» עמוד .(534
קריאה לאפליקציית מרצדס בנץ )» עמוד
.(534

£

קריאה ממועדפים )» עמוד .(537

£

קריאה לרדיו אינטרנט )» עמוד .(518

£

התקן רשת אלחוטית מנסה ליצור חיבור
לאינטרנט .אפשרות “Allow shared WiFi
) ”usageהתר שימוש משותף ברשת
אלחוטית( חייבת להיות מופעלת )» עמוד
.(518

ניתוק חיבור
¿ לחץ ) Cancelביטול( בחלון התקשרויות.
אם מתבצעת שיחת טלפון בעת שחיבור
האינטרנט פעיל ,הסמל
מוצג בשורת
מצב .חיבור האינטרנט נשאר פעיל ,תלוי
בסוג הטלפון וברשת הסלולרית שבשימוש.

¿ העבר את ההתקן הרצוי מעלה או מטה.
קדימות האינטרנט משתנה.
קדימות של התקן אינטרנט נקבעת על פי
היררכיה .הטלפון הנייד בראש הרשימה
הוא בעל הקדימות הגבוהה ביותר.

17/06/14, 9:27 PM
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מצב חיבור

מפתח עניינים

שם הרשת הסלולרית שבשימוש
מצב חיבור נוכחי
תצוגת מצב חיבור

תצוגת חיבור נתונים נוכחי
משך חיבור אינטרנט
שם ההתקן

פרטי החיבור גם מוצגים באזור תצוגה נוסף אם המידע התואם הוגדר מראש )» עמוד .(388

סיום התקשורת
¿ לבחירת סמל המספרים בתפריט אינטרנט:
החלק
 ,סובב ולחץ על הבקר.
אם חיבור האינטרנט של הטלפון הנייד
מתנתק COMAND Online ,תנסה לתחבר
מחדש .לכן עליך תמיד לנתק את התקשורת
באמצעות  COMAND Onlineאו במערכת
הבידור של המושב האחורי.

17/06/14, 9:27 PM

ניתוק אוטומטי של חיבור האינטרנט לאחר
אי פעילות
אם אף מידע אינו מועבר ממערכת
 Onlineבמשך זמן מסוים ,לדוגמה חמש דקות,
המער כת מנתקת אוטומטית את חי בור
האינטרנט.
COMAND
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סמל החץ לחיבור קיים מוצג גם במערכת הבידור של המושב האחורי.
אם חיבור האינטרנט נוצר באמצעות טלפון המחובר למערכת  ,COMAND Onlineשורת
המושבים הקדמיים מודגשים בצבע.
אם חיבור האינטרנט נוצר באמצעות טלפון המחובר למערכת בידור של המושב האחורי שורת
המושבים האחוריים מודגשת בצבע.
¿ קרא לתצוגת קרוסלה )» עמוד .(537
 ,סובב ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Settingהגדרות( :החלק
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Connection statusמצב חיבור( :סובב ולחץ על הבקר.
סקירה של מצבי חיבור מופיעה.
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GoogleTM Local Search
קריאה לחיפוש מקומי
תהיה זקוק לחשבון  GoogleTMכדי להשתמש
בחיפוש מקומי.
.
¿ לחץ על לחצן

עניינים לפי אב

¿

¿

¿

¿

 TEL /בשורת תפקודים ראשית
בחר
באמצעות החלקת
 ,סיבוב ולחיצה על
הבקר.
מוצג תפריט קרוסלה.
לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט קרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.
בחר ) Mercedes-Benz Appsאפליקציית
מרצדס בנץ(.
מוצג תפריט אפליקציית מרצדס בנץ.
בחר .Google Local Search

חיפוש
מגבלת הזנה
הנהג יכול להזין את מונח החיפוש בתפריט הזנה
אך ורק בעת שהרכב נייח.

COMAND Online

בחירת מיקום חיפוש
¿ אתה יכול לבחור הצעות יעדים שונים
מהתפריט.
 COMAND Onlineמחפשת את היעדים
הזמינים הבאים:
סמוך למיקום הנוכחי של המכונית.
סמוך לעיר
אם הוזן יעד קודם לכן ,זמינים גם היעדים
הבאים:
סמוך ליעד
לאורך המסלול
אתה יכול גם לבחור יעד מהיסטוריית חיפוש
כללית.
£
£

£
£

17/06/14, 9:27 PM

¿ לאחר בחירת ) Near destinationסמוך
ליעד( ,לדוגמה הזן כתובת ובחר  :סובב
ולחץ את הבקר.
תוצאות החיפוש מוצגות.
הזנת מונח חיפוש
¿ בחר ) Near destinationסמוך ליעד(,
לדוגמה בתפריט חיפוש מקומי
מוצג תפריט הזנה.
¿ להזנה באמצעות סרגל תווים :הזן את
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.
 Googleקובעת איך תוצאות החיפוש ימוינו;
זה אינו בהכרח המרחק הקצר ביותר.
שימוש בתוצאות חיפוש
¿ לבחירת רשומה מרשימת התוצאות :סובב
ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ להצגת פירוט :בחר ) Detailsפרטים(.
הכתובת של הרשומה שנבחרה מוצגת.
¿ שימוש בתוצאת חיפוש כיעד :בחר )קבע
כיעד(.
אתה עובר למצב ניווט ויכול להתחיל חישוב
מסלול.
תוצאת החיפוש נשמרת באותה עת בזיכרון
“יעדים אחרונים“ )» עמוד  .(450אתה יכול
לקחת יעד מהזיכרון ולשמור אותו לתמיד
באנשי הקשר )» עמוד .(449
¿ לחיוג ליעד :בחר ) Callחייג(.
אתה עובר לתפקוד הטלפון ומבצע שיחה
)» עמוד .(479
אם אין מספר טלפון זמין ,פריט התפריט
לא ניתן לבחירה.
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¿ לקריאה ל
.Google Street View
אתה עובר אל .Google Street View
אם אין מידע זמין מ ,GoogleTM Street View
תוצג הודעה תואמת.
¿ לקריאה ל : Panoramio by GoogleTM
Street View

 :GoogleTMבחר

.Panoramio by Google

אתה עובר ל  Panoramioשל
ותראה תמונות של נקודות עניין סמוך
לתוצאת החיפוש.
¿ לשמירה בפנקס הכתובות :בחר Import
)יבא(.
הרשומה נשמרת בפנקס הכתובות.
GoogleTM

חיפושים פופולריים
התפקוד מאפשר לך לחפש באמצעות
קריטריונים מוגדרים מראש.
¿ התפריט חיפוש מקומי ,בחר Popular
) searchesחיפושים פופולריים( :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצג תפריט של קריטריוני החיפוש הזמינים.
¿ בחר את קריטריון החיפוש הרצוי.
¿ המשך כפי שמתואר ב“בחיר ת מיקום
חיפוש“ )» עמוד  .(526אם הרכב נייח ניתן
להוסיף ידנית ,לדוגמה “מלון אדלר“.

תפקוד זה מאפשר גישה לשאילתות חיפוש
קודמות.
¿ לבחירת ) Search historyהיסטוריית חיפוש(
בתפריט חיפוש מקומי :סובב ולחץ על הקר.
שאילתות החיפוש הקוד מות מוצגות
שהאחרונות בראש הרשימה.
¿ בחר את קריטריון החיפוש.
¿ המשך כפי שמתואר ב“בחיר ת מיקום
חיפוש“ )» עמוד  .(526אם הרכב נייח ניתן
להוסיף ידנית ,לדוגמה “מלון אדלר“.
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בחירת אפשרויות לחיפוש מקומי
הגדרת רדיוס חיפוש
¿ לקריאה לתצוגת קרוסלה )» עמוד .(537
¿ לבחירת ) Mercedes-Benz Appsאפלי
קציות מרצדס בנץ( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצגת רשימה של אפליקציות מרצדס בנץ.
¿ ל בחיר ת תפריט האפשרויות עבור
אפליקציית  :Google Local Searchהחלק
ולחץ על הבקר.
התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Search radiusרדיוס חיפוש(:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר את הרשומה הרצויה.
ההגדרה הנבחרת מאושרת.
.
¿ ליציאה מהתפריט :בחר
בחירת ספק שירות
¿ בחר את תפריט האפשרויות עבור
אפליקציית ») Google Local Search
עמוד .(533
התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Service providerספק שירות(:
סובב ולחץ על הבקר.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
אם הרשומה מחוקה ,אינך יכול לבחור ספק
שירות.
¿ בחר ואשר את הבחירה.
ספק השירות הנבחר מאושר.
.
¿ ליציאה מהתפריט :בחר
מחיקת שאילתות חיפוש
¿ בחר את תפריט האפשרויות עבור
אפליקציית Google Local Search
)» עמוד .(533
התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
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¿ לבחירת ) Delete all searchesמחק את
כל החיפושים( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
למחוק את שאילתות החיפוש.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם תבחר ) Yesכן( שאילתות החיפוש
יימחקו.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
איפוס היסטוריית החיפוש
¿ בחר את תפריט האפשרויות עבור
אפליקציית Google Local Search
)» עמוד .(533
התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Reset search historyאפס
היסטוריית חיפוש( :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך לאפס את היסטוריית החיפוש.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם תבחר ) Yesכן( היסטוריית החיפוש
תאופס.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
עשר השאילתות האחרונות אופסו.

עניינים לפי אב

הורדת יעד/מסלול

COMAND Online

הקדמה
אתה יכול לשלוח יעדים ומסלולים מ Google
 Mapsלשרת ולהוריד אותן באמצעות תפקוד זה.
אתה יכול להשתמש ביעדים ובהנחיית מסלול
ולשמור אותם לשימוש עתידי.
TM

שליחת יעדים/מסלולים למרצדס בנץ
¿
¿
¿
¿
¿

קרא לאתר  GoogleTM Mapsבאינטרנט.
בחר יעד.
בחר “ ”Mercedes-Benzלהזנת חברה.
בחר זיהוי להורדה )מספר זיהוי של הרכב
)» עמוד  (529או כתובת דוא“ל(.
אשר “שלח“ באתר .GoogleTM Maps
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היעדים/מסלולים נשלחים לשרת.
מספר זיהוי רכב ) (VINמוגדר מראש במפעל
כזיהוי להורדה .במקום זיהוי הרכב אתה יכול
להכניס גם כתובת דוא“ל )» עמוד .(529
הזמינות של תפקוד הורדת יעד/מסלול תלויה
במדינה שבה אתה נמצא.
כדי שיהיה אפשר לבצע הורדה ,ראשית עליך
לרשום את  .COMAND Onlineהדבר נעשה
ברכב באמצעות הזנת שמך וכתובת דוא“ל
פעם אחת ואישור תנאי השימוש הכלליים
)» עמוד .(518
הורדת יעדים/מסלולים מהשרת
המשך לפי המתואר לשימוש ביעדים/מסלולים
שנשלחו לשרת:
¿ לחץ על לחצן

.

מוצג התפקוד האחרון שהיה בשימוש.
¿ בחר  :Tel /בשורת התפקודים הראשית
 ,סיבוב ולחיצה על
באמצעות החלקה
הבקר.
מוצג תפריט קרוסלה.
¿ לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ על
הבקר.
תפריט הקרוסלה לתפקודי אינטרנט מוצג.
¿ בחר ) Mercedes-Benz Appsאפליקציית
מרצדס בנץ(.
מוצג תפריט אפליקציית מרצדס בנץ.
¿ בחר ) Destination/route downloadהורדת
יעד/מסלול( מהרשימה.
יעדים זמינים מוצגים ברשימה.
באמצעות ) Exitיציאה( אתה יכול לצאת
מהורדת יעד.
באמצעות ) Optionsאפשרויות( ,אתה יכול
להגדיר את אפשרויות עבור הורדת יעד )» עמוד
.(529
אתה יכול להשתמש גם בניווט לגישה לתפקוד
הורדת יעד/מסלול )» עמוד .(431
אתה יכול לשמור עד  20מסלולים ו  50יעדים
עבור רכבך בשרת ולהציג אותם ברשימה .אם
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אתה שולח מסלולים ויעדים נוספים ,הרשומות
הקיימות יימחקו מהרשימה.

אם תבחר ) Yesכן( היעדים יימחקו.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.

הצגת פרטים
¿ לבחירת רשומה מהרשימה :סוב את הבקר
ולחץ לאישור.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Detailsפרטים( מהתפריט.
היעד מוצג.

ציון זיהוי עבור הורדה
אתה יכול להחליף את מספר זיהוי הרכב עם
כתובת הדוא“ל שלך .בדרך כלל מוזן מספר זיהוי
הרכב.
¿ בחר את תפריט האפשרויות עבור אפלי
קציית Destination/route download
)הורדת יעד/מסלול( )» עמוד .(533
מוצג תפריט המציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) IDמספר זיהוי( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט הזנה.
¿ הזן כתובת דוא“ל .הזנת תווים )» עמוד
.(381
¿ בחר לאחר ההזנה.
כתובת דוא“ל מוזנת בתפריט .דוא“ל יישלח
לכתובת הדוא“ל שלך מיד לאחר מכן .אתה
חייב לאשר אותו תוך  48שעות .אחרת,
מספר הזיהוי הקודם שלך ימשיך להיות
בשימוש.
¿ להשלמת ההגדרות ,בדוק את תיבת הדואר
ועקוב אחר הקישור בדוא“ל.
.
¿ ליציאה מהתפריט :בחר

יבוא יעדים
אתה יכול לשמור יעדים ומסלולים לפנקס
הכתובות בעת יבוא.
¿ בחר רשומה מרשימה.
¿ בחר ) Importיבא(.
הרשומה נשמרת בפנקס הכתובות.

מחיקת יעדים ומסלולים לאחר יבוא לשרת
¿ בחר את תפריט האפשרויות עבור אפלי
קציית Destination/route download
)הורדת יעד/מסלול( )» עמוד .(533
מוצג תפריט המציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת Delete after importing to server
)מחק לאחר יבוא לשרת( :סובב ולחץ על
הבקר.

ביצוע שיחה ליעד
¿ בחר ) Callחייג( מהתפריט.
אתה עובר לתפקוד טלפון ומבצע את
השיחה )» עמוד .(479
אתה יכול להשתמש בתפקוד אם:
טלפון נייד מחובר )» עמוד .(471
כתובת היעד מכילה מספר טלפון.
£
£

מחיקת יעד מהשרת
¿ בחר רשומה מהרשימה.
¿ בחר ) Deleteמחק(.
מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך למחוק.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
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הגדר כפעיל

או מופסק

מפתח עניינים
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שימוש ביעדים/מסלולים

אפשרויות הגדרות עבור הורדת יעד/מסלול

שימוש ביעד
¿ בחר ) Set as destinationהגדר כיעד(
מתפריט.
אתה עובר למצב ניווט ויכול להתחיל חישוב
מסלול )» עמוד .(421
היעד מוזן ברשימה של היעדים האחרונים.

529

.

מסלולים ויעדים נמחקים אוטומטית
מהשרת לאחר שבוע.
¿ ליציאה מהתפריט :בחר

529
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מזג אוויר

טמפרטורה מקסימלית
טמפרטורה מינימלית
הסיכוי לגשם
התחזית להיום )מרווח של שלושה
ימים(
למעבר לתחזית לחמישה ימים :בחר
) Currentנוכחי(.
מוצג תפריט.
בחר  5) 5-dayימים(
טבלת המידע מציגה תחזית לחמשת הימים
הבאים במיקום הנוכחי שנבחר.
לחזרה למידע מזג אוויר נוכחי :בחר 5-day
) 5ימים(
מוצג תפריט.
בחר ) Currentנוכחי(.
טבלת המידע מציגה את התחזית הנוכחית
במיקום הנוכחי שנבחר.
למעבר למידע :בחר ) Currentנוכחי(.
מוצג תפריט.
בחר ) Infoמידע(
טבלת המידע מציגה מידע עבור המיקום
הנוכחי שנבחר.
.
לכיבוי :לחץ על לחצן
מוצג תפריט קרוסלה.
£
£

הקדמה

£

 COMAND Onlineיכולה לקבל תחזיות מזג אוויר

£

בכל מקום בעולם באמצעות חיבור מקוון )»

עניינים לפי אב

עמוד  (516ולהציג אותם בטבלת מידע )יום
נוכחי ,תחזית ל 5ימים( או במפת מזג אוויר.
מפת מזג האוויר יכולים להציג את נתוני מזג
הסמלים:
סמלי אזהר ה )לדוגמה ,סערות תנאי
החלקה(
מכ“ם משקעים )לדוגמה גשם ,שלג(
טמפרטורות
עננות
כיוון הרוח ומהירות
£

¿

¿

£
£

¿

£
£

הפעלה/כיבוי תצוגת מזג האוויר
¿ להפעלה :לחץ על לחצן
¿

¿

¿

COMAND Online

¿

.

בחר  Tel /בשורת התפקודים הראשים
 ,סיבוב ולחיצה על
באמצעות החלקה
הבקר.
מוצג תפריט קרוסלה.
לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ
על הבקר.
תפריט הקרוסלה לתפקודי אינטרנט מוצג.
בחר ) Mercedes-Benz Appsאפליקציית
מרצדס בנץ(.
מוצג תפריט אפליקציית מרצדס בנץ.
בחר ) Weatherמזג אוויר( מהרשימה.
טבלת המידע מציג את מזג האוויר הנוכחי
במיקום הנוכחי של הרכב )הגדרות המפעל(.
רתה יכול לשנות את תצוגת ברירת מחדל
ומיקום ברירת מחדל בתפריט אפשרויות )»
עמוד .(533
תראה את המידע הבא:
השעה של התחזית הנוכחית
הטמפרטורה הנוכחית
מידע על מזג האוויר )לדוגמה מעונן,
גשום(
£
£

¿

¿
¿

¿

בחירת מיקום
הקדמה
אתה יכול לבחור את האפשרויות הבאות לתחזית
מזג אוויר:
המיקום הנוכחי של הרכב
היעד
אתר ספורט חורף
מיקום אחר בעולם
אתה יכול לבחור מיקום מטבלת מידע או מפת
מזג אוויר )» עמוד  .(531מידע מזג אוויר מסופק
על ידי תחזית החיזוי הקרובה ביותר.
£
£
£
£

£
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£
£
£

הזנה
מיקוד
עיר
כתובת
קוד נמה“ת

דוגמה
10117
ברלין
אונטר דן לינדן
) TXLנמה“ת טגל(

בחירת המיקום למפת מזג אוויר
¿ קרא למפת מזג האוויר והזז למיקום הרצוי.
¿ לבחירת ) Weather tableטבלת מזג

17/06/14, 9:28 PM

אוויר( :החלק
ולחץ על הבקר.
טבלת המידע מציגה את מזג האוויר
הנוכחי למיקום הנבחר.
מפת מזג אוויר

מפתח עניינים

קריאה למפת מזג האוויר
¿ לבחירת ) Mapמפה( בשורת תפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
המפה מופיעה בקנה מידה של  20ק“מ.
את הבקר.
¿ להצגת סמן צלב :החלק
,
¿ לגלילה במפת מזג האוויר :החלק
את הבקר.
או
¿ לשינוי קנה המידה של המפה :מיד
לאחר שאתה מסובב את הבקר ,סרגל
קנה מידה מוצג.
¿ סובב עד שקנה המידה הרצוי נבחר.
המידע מורד שוב מהשרת לתפקודים אלה.
הדבר יכול לגרום לעיכוב בהצגת המפה.
הצגת הסתרת התפריט במפת מזג האוויר
¿ הצג את התפריט במפת מזג האוויר.
¿ בחר ) Map optionsאפשרויות מפה(:
סובב ולחץ על הבקר.
מאפייני
מזג אוויר

תצוגה במפה

Weather
overview

מוצגת סקירה של מזג
האוויר

 Hazard iconsמוצגות אזהרות
 Precipitationמוצג מכ“ם גשם כאזור
צבוע על המפה
radar
 Temperaturesמוצגות הטמפרטורות
Cloud cover

מוצגת העננות

Winds

מוצגים כיוון הרוח עם חץ
ומהירות הרוח בצבע

Legend

מוצגים הסמלים
שבשימוש ומשמעותם.

)מקרא(
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בחירת המיקום עבור טבלת מידע
¿ לבחירת ) Locationמיקום( בשורת
תפריט :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט
¿ לבחירת מיקום הרכב הנוכחי :בחר
) Current locationמיקום נוכחי(.
¿ לבחירת יעד :בחר Near destination
)סמוך ליעד(.
אם המסלול חושב ,אתה יכול לבחור Near
) destinationסמוך ליעד( .אחרת פריט
התפריט הוא אפור.
¿ בחר באתרי ספורט חורף :מוצגת רשימה
של מדינות.
¿ בחר מדינה ,לדוגמה .Andorra
אתרי ספורט חורף הזמינים מוצגים.
¿ בחר את אתר ספורט החורף הרצוי.
טבלת המידע מציגה מידע על:
סוג הסקי
תנאי השלג
טמפרטורות
¿ לבחירת מיקום :בחר ) Other townעיר
אחרת(
מוצג תפריט הזנה.
¿ הזן אזור חיפוש .הזנת תווים )» עמוד
.(384
טבלת מידע עם תחזית מזג האוויר
מופיעה כאשר הוכנס אזור חיפוש.
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תצוגת סמלי אזהרה מוגדרת מראש
במפעל .את ההגדרה מראש ניתן לשנות
בתפריט אפשרויות )» עמוד .(533
¿ בחר את מאפיין מזג האוויר הרצוי .מאפיין
מזג האוויר הנבחר מוצג במפה .אתה יכול
לבחור מאפיין מזג אוויר אחד בכל עת.

עניינים לפי אב

מקרא
¿ הצג את התפריט במפת מזג האוויר
)» עמוד .(531
¿ לבחירת ) Map optionsאפשרויות מפה(:
סוב ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) Legendמקרא(
המקרא מוצג בהתאם למאפיין מזג האוויר
הנבחר.
¿ למעבר חזרה לטבלת מידע :הצג את
התפריט במפת מזג האוויר )» עמוד
.(531
תפקוד זיכרון
שמירת מיקום בזיכרון
אתה יכול לשמור מיקומים שבשימוש תכוף
בעשרת מיקומים מוגדרים מראש ).(91 ,0
¿ בחר מיקום )» עמוד .(530

COMAND Online

¿ לחץ והחזק את מקש הספרות ,למשל
למשך למעלה משתי שניות.
כאשר המיקום נבחר ,המספר הנבחר בא
לפני השם של המקום שבכותרת.

¿ מזיכרון מזג אוויר :בחר Location
)מיקום( מטבלת מידע :סובב ולחץ על
הבקר.

¿ בחר ) Presetsמוגדרים מראש(.
¿ בחר את הרצוי מהמוגדרים מראש,
לדוגמה
.
טבלת המידע מופיעה ומציגה את מידע מזג
האוויר.
בחירת אפשרויות לתצוגת מזג האוויר
בחירת תצוגת ברירת מחדל
אתה יכול להגדיר איזו תצוגה תראה לאחר
הפעלת תצוגת מזג האוויר )» עמוד .(530
אתה יכול להגדיר את ההגדרות הבאות:
£

מזג אוויר נוכחי

£

תחזית לחמישה ימים

£

תצוגת מידע

£

תצוגה אחרונה

¿ לבחירה של תפריט אפשרויות של
אפליקציית ) Weatherמזג אוויר( :החלק
ולחץ על הבקר.
התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Default viewתצוגת ברירת
מחדל( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר את הרשומה הרצויה.
התצוגה הנבחרת מאושרת.

בחירת מיקום מהזיכרון

¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

¿ בחירה מהירה :כאשר תצוגת מזג אוויר
) (COMAND Onlineמופעלת והזנה זמינה
לחץ על מקש ספרות ,לדוגמה
.

הגדרת מיקום ברירת מחדל

טבלת המידע מופיעה ומציגה מידע על
מזג האוויר.

17/06/14, 9:28 PM

.

אתה יכול להגדיר את ההגדרות הבאות:
£

מיקום נוכחי

£

יעד נוכחי

£

הגדרות קבועות מראש
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¿ בחר את תפריט אפשרויות של אפליקציית
) Weatherמזג אוויר( )» עמוד .(533
התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Default locationמיקום ברירת
מחדל( :סובב ולחץ על הבקר.

התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Reset last locationאפס מיקום
אחרון( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך לאפס את היסטוריית החיפוש.
אם בחרת ) Yesכן( ,היסטוריית החיפוש
נמחקת.

¿ בחר את הרשומה הרצויה.
התצוגה הנבחרת מאושרת.
.

אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.
עשר שאילתות החיפוש האחרונות
מאופסות.

בחירת מידע מזג אוויר לתצוגת מפה
מפת מזג האוויר יכולה להציג את מידע מזג
האוויר הבא:
סמלי אזהר ה )לדוגמה ,סערות תנאי
החלקה(
מכ“ם משקעים )לדוגמה גשם ,שלג(
לחץ אטמוספירי
טמפרטורות
עננות
כיוון הרוח ומהירות
£

£
£
£
£
£

אפשרויות
קריאה לתפריט אפשרויות
¿ לחץ על לחצן

.

מוצג התפקוד האחרון.
 TEL /בשורת תפקודים ראשית
¿ בחר
באמצעות החלקת
 ,סיבוב ולחיצה על
הבקר.
מוצג תפריט קרוסלה.

אתה יכול לבחור מאפיין אחד לכל סוג מפה.

¿ בחר את תפריט אפשרויות של אפליקציית
) Weatherמזג אוויר( )» עמוד .(533

מוצג תפריט קרוסלה עבור תפקודי אינטרנט.

התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.
¿ לבחירת ) Map viewתצוגת מפה( :סובב
ולחץ על הבקר.

¿ לבחיר ת אריח Mercedes-Benz Apps

)אפליקציית מרצדס בנץ( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצגת רשימה של אפליקציות מרצדס בנץ.
¿ בחר את האפליקציה הרצויה ,לדוגמה
.Google Local Search

מוצג תפריט.
¿ בחר את הרשומה הרצויה.
המאפיין הנבחר מאושר.
.

¿ לבחירת תפריט האפשרויות
ולחץ על הבקר.

 :החלק

COMAND Online

הזמינות של מידע מזג האוויר תלויה במדינה
שבה אתה נמצא.

¿ לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ על
הבקר.

¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

מפתח עניינים

¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את הבקר.

מוצג תפריט.

¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

533

התפריט מציג את ההגדרות הנוכחיות.

איפוס של היסטוריית חיפוש מיקומים
¿ בחר את תפריט אפשרויות של אפליקציית
) Weatherמזג אוויר( )» עמוד .(533

17/06/14, 9:28 PM
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¿ לבחירת ) Resetאפס( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.

תנאי שימוש

מוצגת בקשת אישור השואלת האם באמת
ברצונך לאפס.

עניינים לפי אב

¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם תבחר ) Yesכן( רשימות השיחות יימחקו.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.

אפליקציות מרצדס בנץ
אתה יכול לעיין בתנאי השימוש עבור אפליקציות
מרצדס ל  ,COMAND Onlineגוגל ופייסבוק.
אתה חייב לאשר את תנאי השימוש עבור
אפליקציות מרצדס ל  COMAND Onlineוגוגל.
¿ קריאה לתפריט אפשרויות )» עמוד .(533
מוצג תפריט.
אין לבחור באפליקציה ,אחר ת תפריט
אפשרויות עבור האפליקציה ייפתח.
¿ לבחירת ) Terms of useתנאי שימוש( :סובב
ולחץ על הבקר.

הערות כלליות
בכדי להשתמש באפליקציות מרצדס בנץ,
עליך ראשית לרשום את .COMAND Online
הדבר מבוצע ברכב באמצעות הזנת שמך
וכתובת הדוא“ל שלך פעם אחת ואישור את
התנאים וההגבלות הכלליים .מופיעה הודעה
על כך בפעם הראשונה שאתה מתחבר
לשירות מקוון או לתפקוד אינטרנט.
אתר מרצדס בנץ לטלפון נייד

¿ בחר ) Mercedes-Benz Appsאפליקציות
מרצדס בנץ( Facebook ,או Google Local
Search

דף הבית התואם יוצג.

COMAND Online

¿ בחר ) Continueהמשך( לצפייה בתוכן נוסף.
איפוס ההגדרות
תפקוד איפוס מאפס את כל הגדרות אפליקציות
מרצדס בנץ להגדרות המפעל .לאחר האיפוס,
 GoogleTMיכולה לשלוח מסלולים ויעדים למספר
זיהוי הרכב רק לאחר שהפעלת את כתובת
הדוא“ל שוב )» עמוד .(529
¿ קריאה לתפריט אפשרויות )» עמוד .(533
מוצג תפריט.
אין לבחור באפליקציה ,אחר ת תפריט
אפשרויות עבור האפליקציה ייפתח.

17/06/14, 9:28 PM

הגדרת נתוני גישה )» עמוד .(518
חיבור לאינטרנט ») :עמוד.(524
תפקודי  COMAND Onlineמכילים אתר מרצדס
בנץ לטלפון נייד כמועדף מוגדר מראש.
¿ לחץ על לחצן

.

התפקוד האחרון שהתבצע מופיע.
 TEL /בסרגל התפקוד המרבי
¿ בחר
בהחלקה
 ,סיבוב ולחיצה על הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה.
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¿ לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.
¿ בחר Mercedes-Benz mobile web site
)אתר מרצדס בנץ לטלפון נייד(.
מוצג דף הבית של מרצדס בנץ.
אתה יכול למחוק את Mercedes-Benz
.mobile web site

אפליקציות מרצדס בנץ נוספות

535

מוצג דף הבית של פייסבוק.
פייסבוק הוא אתר רשת חברתית.
האפליקציה מאפשרת לך להתחבר
מרכבך ולהשתמש בתפקודים הרבים של
פייסבוק.

מפתח עניינים

קריאה לשירותי גוגל
¿ הדבר נעשה באמצעות GoogleTM Local
 ») Searchעמוד .(527
 GoogleTM Street Viewמאפשר לך לצפות
ברחובות בטווח צפייה של .360°
 GoogleTM Panoramioמרחיב את יכולות
 GoogleTM Local Searchוכולל צילומים
של מיקומים נבחרים.
יציאה מאפליקציות מרצדס בנץ
.
¿ לחץ על לחצן
מוצג האינטרנט.
ניתן לרכוש אפליקציות מרצדס בנץ
נוספות מאתר מרצדס בנץ .מידע נוסף
זמין בכתובת:

אתה יכול להפעיל אפליקציות מרצדס בנץ
נוספות ,כגון ,פייסבוק,
 GoogleTM Panoramioאו מידע על המדינה כגון
מהירות הנסיעה המרבית.
GoogleTM Street View,

17/06/14, 9:28 PM

מגוון השירותים תלוי במדינה.

רדיו באינטרנט
הערות כלליות
דרוש חיבור אינטרנט טוב לשידור מיטבי של
נתוני שמע .להבטחת הקליטה הטובה ביותר
האפשרית ,הטלפון הנייד צריך להיות מחובר
לאנטנה החיצונית של הרכב באמצעות
תושבת טלפון )אופציה(.
יש לקחת בחשבון שבעת השמעת רדיו
באינטרנט ייתכן שישודר נפח גדול של
נתונים .ממוצע של קצב 128 kbit
בהעברת נתונים יכול להעביר  56 MBשל
נתונים בשעה.

COMAND Online

הפעלה של פייסבוק
.
¿ לחץ על לחצן
התפקוד האחרון שהתבצע מופיע.
¿ בחר  TEL/בסרגל התפקוד המרבי
 ,סיבוב ולחיצה על הבקר.
בהחלקה
מוצג תפריט הקרוסלה.
¿ לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.
¿ בחר Mercedes-Benz mobile web site
)אתר מרצדס בנץ לטלפון נייד(.
מוצג תפריט אפליקציות מרצדס בנץ.
¿ בחר  Facebookמרשימה.

http://apps.mercedes-benz.com/apps/

קצב העברת הנתונים של התחנה מוצג
בעת קליטת הנתונים.
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הפעלת רדיו באינטרנט

עניינים לפי אב

¿ לחץ על לחצן
אינטרנט מוצג.
¿ לבחירת ) Internet radioרדיו באינטרנט(:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט רדיו אינטרנט.
אתה יכול להפעיל גם את רדיו אינטרנט
ישירות ממצב רדיו )» עמוד .(542
שוב ושוב עד שתפריט

חיפוש תחנות

COMAND Online

¿ לבחירת ) Station searchחיפוש תחנות(
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
¿ חיפוש תחנה )» עמוד .(536
החיבור מתבצע האופן אוטומטי.
יצירת חיבור ידני
בתפריט רדיו באינטרנט :סובב
¿ לבחירת
ולחץ על הבקר.
החיבור נוצר.
אם זרימת הנתונים מופרעת ,נעשה ניסיון
אוטומטי להתחבר מחדש.

17/06/14, 9:28 PM

חיבור מחדש ידני
שוב בתפריט רדיו אינטרנט.
¿ בחר
סיום העברת נתונים:
¿ בחר (( בתפריט רדיו אינטרנט
או
¿ שנה למקור שמע אחר ,לדוגמה Media
)מדיה(.
אם שינית לתפקוד ראשי שאינו מקור שמע,
לדוגמה ניווט ,חיבור הנתונים עדיין קיים .אתה
יכול להמשיך להאזין לתחנה שהוגדרה .לחיצה
על לחצן
מחזירה אותך לרדיו אינטרנט.
שמירת תחנה כמועדפת
¿ ל בחיר ת ) Favoriteמועד פת( בשור ת
תפריט :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Save as favouriteשמור כמועדפת(.
התחנה שהוגדרה נשמרת כמועדפת.
אפשרויות נוספות
¿ לבחירת
על הבקר.
מוצג תפריט .אתה יכול לטעון סמל תחנה ,לבחור
זרימה או לדוגמה ,לבחור השמעה אוטומטית
בעת הפעלה.
¿ לבחירה טען סמל תחנה :סובב ולחץ על
הבקר.
בשורת תפריט :סובב ולחץ

סימון או ביטול הסימון בתיבות מפעיל
מפסיק את התפקוד.
¿ בחר השמעה אוטומטית בעת הפעלה.
סימון או ביטול הסימון בתיבות מפעיל
מפסיק את התפקוד.

או

או

הגדרות שמע
¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת תפריט :סובב
ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט המציג את הגדרת השמע
האחרונה.
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אינטרנט ושירותים מקוונים
אינטרנט
קריאה לאתר
מגבלת תצוגה
לא ניתן לצפות בדפי אינטרנט כאשר הרכב
בתנועה.
קריאה לתפריט קרוסלה
¿ לחץ על לחצן

.

התפקוד האחרון כאשר התבצע מופיע.
 TEL /בסרגל התפקוד המרבי
¿ בבחר
בהחלקה
 ,סיבוב ולחיצה על הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה.
¿ לבחירת ) Internetאינטרנט( :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט הקרוסלה עבור תפקודי
אינטרנט.
הזנת כתובת אינטרנט
¿ קרא לתפריט קרוסלה )» עמוד .(537
¿ לבחירת  :WWWסובב ולחץ על הבקר.
תפריט הזנה מוצג.

537

מיד כשהאות הראשונה הוזנה בשור ת
ההזנה ,רשימה מופיעה מתחתיה .הרשימה
מציגה כתובות אינטרנט המתחילות
באותיות שהזנת וכתובת האינטרנט שכבר
בוקרו.

מפתח עניינים

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
באמצעות מקשי הספרות )» עמוד .(381
¿ בחר

לאחר הזנת כתובת אינטרנט.

האתר עולה.
¿ לבחיר ת כתובת אינטרנט מרשימה:
החלק
את הבקר בתפריט ההזנה
בסרגל תווים.
הרשימה מופעלת.
¿ בחר את כתובת האינטרנט הרצויה.
עדיין ניתן לשנות את כתובת האינטרנט.
¿ בחר

.

האתר עולה.

אתה חייב להגדיר לפחות מועדף אחד בתצוגת
קרוסלה לתפקוד זה )» עמוד .(540
¿ קרא לתצוגת הקרוסלה )» עמוד .(537
¿ ל בחיר ת My favourite bookmarks

)סימניות אינטרנט שלי( :סובב ולחץ על
הבקר.
אתה יכול להזין כתובת אינטרנט באמצעות סרגל
התווים או מקשי הספרות )» עמוד .(384
¿ להזנה באמצעות סרגל התווים :הזן את
כתובת האינטרנט בשורת הזנה .להזנת
תווים )» עמוד .(381

17/06/14, 9:28 PM

¿ בחר סימניה בתצוגת מועדפים של
הקרוסלה.
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בחירת מועדפים

הדף המועדף נפתח.
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אינטרנט ושירותים מקוונים
תפקודי תפריט
קריאה לתפריט

עניינים לפי אב

סגור את הדפדפן
הקודם
הבא
רענן/בטל
הזנת כתובת אינטרנט
מועדפים
סגור את החלון
¿ להצגת תפריט :לחץ על לחצן
¿ לקריאה לתפריט אפשרויות :בחר ) Optionsאפשרויות( כשהקיצור מוצג :סובב ולחץ על
הבקר.
.
¿ לסגירת אתר אינטרנט :לחץ על
דפדפן האינטרנט נסגר.
.
¿ לקריאה לאתר הקודם :בחר
¿ לקריאה לאתר הבא :בחר
.
¿ לריענון אתר אינטרנט :בחר
אתר האינטרנט נטען שוב .התהליך עשוי לקחת זמן מסוים.
בעת שהאתר נטען ,מופיע צלב בשורת תפריט .ניתן להשתמש בו לביטול התהליך.
¿ להזנת כתובת אינטרנט :בחר .
¿ הזן כתובת אינטרנט ) ») (URLעמוד .(537
.
¿ מועדפים :בחר
מוצג תפריט מועדפים )» עמוד .(540
¿ לסגירת חלון פעיל :בחר
החלון הנוכחי נסגר.
.

COMAND Online
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אינטרנט ושירותים מקוונים
תפריט אפשרויות
אפשרויות בחלון חדש
כדי לאפשר שימוש בתפקוד זה הסמן חייב
להיות על הקישור.
¿ קרא לתפריט )» עמוד .(538
¿ לבחירת ) Open in new windowפתח
בחלון חדש( :סובב ולחץ על הבקר.
אתר האינטרנט נפתח בחלון חדש
הוספה לסימניות
מוסיף את אתר האינטרנט הנוכחי למועדפים.
אתר האינטרנט יכול להיקרא באמצעות
תצוגת הקרוסלה .אתה יכול לשמור עד 20
מועדפים בתצוגת קרוסלה.

¿ לבחירת ) Zoomשינוי גודל( :סובב ולחץ על
הבקר.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

מוצגת שאילתה.
¿ בחר )) Add bookmark (all seatsהוסף
סימנייה לכל המושבים( או Add
)) bookmark (seatהוסף סימנייה למושב(.
מוצגת הודעה The website was added
) to bookmarksאתר האינטרנט נוסף

לסימניות(

קפיצה מקישור לקישור
אתה יכול להשתמש בתפקוד זה לקפיצה
מקישור אחד להבא באתר אינטרנט.
¿ קרא לתפריט )» עמוד .(538
¿ לבחירת ) Directional scrollingגלילה
כיוונית( :סובב ולחץ על הבקר.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ לגלישה לאתר :סובב את הבקר.
הגדרות נוספות
ההגדרות מתוארות בסעיף נפרד )» עמוד
.(540
מועדפים
הקדמה
מועדפים הם אתרים המבוקרים לעתים
קרובות.
יש לך את האפשרויות הבאות ליצירת מועדף:

¿ קרא לתפריט )» עמוד .(538

£

¿ לבחירת ) Current URLכתובת אינטרנט
נוכחית( :סובב ולחץ על הבקר.

£

כתובת האינטרנט מוצגת.
שינוי גודל

מפתח עניינים

בתצוגת קרוסלה )» עמוד .(540
תפריט Add to bookmarks

באמצעות פריט
)הוסף לסימניות( )» עמוד .(539

לפני יצירת מועדף בתצוגת קרוסלה ,אתה חייב
ראשית לסיים כל תקשורת פעילה )» עמוד
.(525

COMAND Online

כתובת אינטרנט נוכחית

לניווט בדך האינטרנט :בחלק
את הבקר.
או

,

¿ להגדלה של דף האינטרנט :סובב את
הבקר.

¿ קרא לתפריט )» עמוד .(538
¿ לבחירת ) Add to bookmarksהוסף
לסימניות( :סובב ולחץ על הבקר.

539

אתה יכול להשתמש בתפקוד זה להגדלת דפי
האינטרנט.
¿ קרא לתפריט )» עמוד .(538

17/06/14, 9:28 PM
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אינטרנט ושירותים מקוונים
אתה יכול לבחור ולערוך את המועדפים שיצרת.
יצירת מועדפים
יצירת מועדפים בתפריט קרוסלה
¿ קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט )» עמוד
.(537
¿ לבחירת אריח My Internet bookmarks
)סימניות אינטרנט שלי(  :סובב ולחץ על
הבקר.
קרוסלת המועדפים מוצגת.
¿ לבחירת ) Create bookmarkצור סימנייה(:
החלק
 ,סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט הזנה.
¿ הזן את כתובת האינטרנט ) (URLותן שם
באמצעות סרגל התווים או מקשי הספרות
ובחר  .להזנת תווים )» עמוד .(381

עניינים לפי אב

הוספת מועדף באמצעות התפריט
¿ כאשר אתר מוצג ,קרא לתפריט )» עמוד
.(538
¿ בחר ) Add to bookmarksהוסף לסימניות(
)» עמוד .(539

¿ לבחירת ) Editערוך( :החלק
הבקר.
מוצג תפריט הזנה.
¿ הזן כתובת אינטרנט ) (URLושם באמצעות
סרגל תווים או מקשי הספרות )» עמוד
.(381

ולחץ על

מחיקת מועדפים
¿ קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט )» עמוד
.(537
¿ לבחירת ) My Internet bookmarksסימניות
אינטרנט שלי(  :סובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר את המועדפים הרצויים.
ולחץ
¿ לבחירת ) Deleteמחק( :החלק
על הבקר.
מוצגת בקשת אישור.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
אם תבחר ) Yesכן( המועדף יימחק.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.
הגדרות
תפריט הגדרות

COMAND Online

בחירת מועדפים
¿ קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט )» עמוד
.(537
¿ לבחירת ) My Internet bookmarksסימניות
אינטרנט שלי(  :סובב ולחץ על הבקר.
קרוסלת המועדפים מוצגת.
¿ בחר את הסימנייה המועדפת מתצוגת
קרוסלה.
הדף המועדף נפתח בחלון חדש.
עריכת מועדפים
¿ קרא לתצוגת קרוסלת אינטרנט )» עמוד
.(537
¿ לבחירת ) My Internet bookmarksסימניות
אינטרנט שלי(  :סובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר את המועדפים הרצויים.
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¿ קרא לתפריט )» עמוד .(538
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Settingהגדרות(.
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אינטרנט ושירותים מקוונים
אתה יכול לאפשר /לנטרל את ההגדרות הבאות:
) Download images automaticallyהורדת
תמונות באופן אוטומטי(
לוקח זמן מסוים להוריד תוכן מאתרי
אינטרנט המכילים מספר רב של תמונות.
לכן ,ייתכן שיהיה שימושי לנטרל את
אפשרות זאת.
) Blockחסימת חלונות קופצים(
חלונות קופצים הם חלונות )בדרך כלל עם
פרסומות( המוצגים באופן אוטומטי בעת
כניסה לאתר .אתה יכול לחסום את תצוגות
אלה.
) Enable javaאפשר תסריטי ג’אווה(
תסריטי ג’אווה מאפשרים להציג ולהגיב
לתוכן דינמי באתר אינטרנט.
) Enable cookiesאפשר עוגיות(
מספר אתרים שומרים מידע בקובצי טקסט
קטנים )עוגיות( במערכת .COMAND Online
אתה יכול לקבוע האם עוגיות יישמרו.
) Activate internet audioהפעל שמע
באינטרנט(
אתה יכול להפסיק ולהפעיל את השמעת
השמע של הדפדפן.
) Hide the scroll barהסתר פס גלילה(
אתה יכול להציג או להסתיר את פס הגלילה.
) Display link targetהצג יעד קישור(
אתה יכול להציג את כתובת האינטרנט של
הקישור כאן.
) Character sizeגודל גופן(
אתה יכול להגדיר סוג דופן שונה כאן ,לדוגמה
אם הגופנים באתר נראים מעוותים.

£

541

אם אתה משנה הגד רות ,ייתכן ואתרי
האינטרנט לא יוצגו כראוי.
מחיקת מידע פרטי

מפתח עניינים

£

£

£

£

£

£

תפקוד

אפשרות
) Allהכל(

מוחק את כל המידע הפרטי.

)זיכרון זמני(

מוחק את כל המידע
בזיכרון הזמני.

Cache
Cookies

מוחק עוגיות שנוצרו על ידי
אתרים שבוקרו.

)עוגיות(

שינוי הגדרות
¿ בחר את ההגדרות הרצויות.
הגדר לפעיל
או לא פעיל .
¿ בחר ) Character sizeגודל גופן( או
) Character codeקוד גופן(.

Delete all
data on exit

¿ ניתן להשתמש בבקר לביצוע הגד רות
פרטניות.

)מחק את כל
המידע ביציאה(

17/06/14, 9:28 PM

 Website visitedמוחק את כל האתרים
)אתרים שבוקרו( שבוקרו )נתיב(
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£

¿ קרא לתצוגת קרוסלה )» עמוד .(537
ולחץ
¿ לבחירת ) Settingהגדרות( :החלק
על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Delete private dataמחק מידע
פרטי( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
או
¿ בחר ) Delete all data on exitמחק את כל
המידע ביציאה(.
הגדר לפעיל או לא פעיל .

אם תפקוד זה פעיל ,
כל המידע הפרטי נמחק
בעת יציאה מהדפדפן.

S-516-541 comand

רדיו

542

אם אתה מאפס את COMAND Online
להגדרות מפעל )תפקוד איפוס( ,המידע
וההגדרות נמחקים )» עמוד .(397

סגירת דפדפן האינטרנט

עניינים לפי אב

¿ בחר

בתפריט הדפדפן )» עמוד .(358

או
¿ לחץ על לחצן

יותר משתי שניות.

בקשת אישור ,שואלת האם ברצונך לסגור
את הדפדפן.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
לאחר בחירת ) Yesכן( היישום ייסגר.
אם תבחר ) Noלא( ההליך יתבטל.

רדיו
מצב רדיו
מעבר למצב רדיו
¿ לחץ על לחצן

.

תצוגת הרדיו מופיעה .תשמע את התחנה
האחרונה שהאזינו לה בתחום התדרים
האחרון שנבחר.

COMAND Online
17/06/14, 10:24 PM
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רדיו

543

סקירת רדיו
¿ להפעלת התפקוד הראשי ושורת התפריט :במצב רדיו ,החלק

את הבקר.

מפתח עניינים

שורת תפקודים ראשית
שורת מצב עם דיווחי תנועה פעילים
שדה תצוגה ראשי עם התחנות הזמינות
ותצוגות נוספות

 99מקומות להגדרה מראש של תחנות
רדיו

סקירה של תפריט רדיו
תפקוד שורת תפריט רדיו
£
£

FM radio

מצב רדיו

מדריך למשתמש דיגיטלי

FM
£

£

AM radio

מצב רדיו
£

SW/MW

Info on radio

COMAND Online

תצוגת תחנת הרדיו הנבחרת
שורת תפריט רדיו
שורת מצב בקרת אקלים
תצוגת תלוית הקשר עם מידע נוסף

Internet radio

רדיו באינטרנט

Radio station memories
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רדיו

544

”אפשרויות“ שורת תפריט רדיו
£

עניינים לפי אב

£

) Current station list with EPGרשימת
תחנות נוכחיות עם לוח שידורים
אלקטרוני(
רשימה תחנות עם תצוגה מקדימה של
תכניות.
) Start at a different seatהתחל במושב
אחר(
מפעיל רדיו למושב אחר
) Station trackingמעקב תחנות(
אפשרויות מעקב אחר תחנות
) Sortingמיון(
מיון של רשימת התחנות
) Editעריכה(
בוחר ועורך תחנות מוגדרות מראש
) Display artist and trackהצגת אמן
ורצועה(
מפעיל ומפסיק את תצוגת אמן ורצועה

£

TA

£

£

£

£

£

£

£

COMAND Online

£

£

Internet radio

”אפשרויות“ שורת תפריט רדיו
£

Tag these tracks

שומר מידע רצועה בהתקנים של אפל או
עבור אפשרות רכישה מאוחרת דרך

iTunes

£

Frequency entry

הזנה ידנית של תדר
£

) Current station list with EPGרשימת
תחנות נוכחיות עם לוח שידורים
אלקטרוני(
רשימה תחנות עם תצוגה מקדימה של
תכניות.
) Start at a different seatהתחל במושב
אחר(
מפעיל רדיו למושב אחר
) Station trackingמעקב תחנות(
אפשרויות מעקב אחר תחנות
) Sortingמיון(
מיון של רשימת התחנות
) Editעריכה(
בוחר ועורך תחנות מוגדרות מראש
) Display artist and trackהצגת אמן
ורצועה(
מפעיל ומפסיק את תצוגת אמן ורצועה

£

TA

£

£

£

£

Info on radio

רדיו באינטרנט

מפעיל ומפסיק דיווחי תנועה

מחפש תחנות לפי שם
) Wavebandתחום תדרים(
בחירת תחום תדרי רדיו
) Infoמידע(
מציג מידע נוסף על התחנה/הערוץ
הנוכחיים )מלל רדיו(
) Soundצליל(
הגדרות שמע ,שמע של Burmester

Radio station memories

מדריך למשתמש דיגיטלי

£

שורת תפריט רדיו

SW/MW

 99מקומות להגדרה מראש של תחנות
רדיו

Frequency entry

הזנה ידנית של תדר

£

מצב רדיו

Tag these tracks

שומר מידע רצועה בהתקנים של אפל או
עבור אפשרות רכישה מאוחרת דרך iTunes
£

£

AM radio

£

£

מפעיל ומפסיק דיווחי תנועה
שימוש בלחצן תפקוד

תפקוד שורת תפריט רדיו
מצב רדיו DAB/FM
מצב רדיו FM

£

17/06/14, 10:25 PM
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¿ לחץ על לחצן
תצוגת הרדיו מופיעה.
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רדיו
תשמע את התחנה האחרונה שהאזנת
לה בתחום התדרים האחרון שנבחר.
) DABשידור שמע דיגיטלי( הוא תקן שידור
דיגיטלי מיטבי שתוכנן לקליטה ניידת של
שידורי רדיו.
מספר תכניות משולבות לתוך מעין חבילות
ומשודרות בתדר בודד.
שידורי  DABאינם נקלטים בכל מקום
באירופה
הגדרת תחום תדרים

545

אפשרויות הגדרה נוספות:
שימוש בשורת תפקודים ראשית
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
שורת התפקודים הראשית של הרדיו
ושורת התפריט מוצגת Radio .פעיל.
¿ לחץ על הבקר.
תפריט קרוסלה מוצג עם בחירה של

מפתח עניינים

FM/DAB radio, AM radio, Radio
 Info on radio, ,station memoriesו 
.Internet radio

¿ לחץ על הבקר.
תפריט קרוסלה מוצג עם בחירה של
FM radio, AM radio, Radio station
 Info on radio, ,memoriesו  Internet
.radio

¿ סובב את הבקר עד שתחום התדרים
הרצוי נמצא במרכז.
שימוש בשורת תפריט רדיו
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
שורת התפקודים הראשית של הרדיו
ושורת התפריט מוצגת.
¿ לבחירת ) Wave bandתחום תדרים(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
תפריט קרוסלה מוצג עם בחירה של

שימוש בלחצן תפקוד
.
¿ לחץ שוב על לחצן
אתה יכול להשתמש בלחצן
למעבר
בין FM/DAB radio, AM radio, Radio
 Info on radio, ,station memoriesו 
.Internet radio

.
¿ לחץ שוב על לחצן
אתה יכול להשתמש בלחצן
בין FM/DAB radio, AM radio, Radio

למעבר

¿ לבחירת ) Wave bandתחום תדרים(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
תפריט קרוסלה מוצג עם בחירה של
FM radio, AM radio, Radio station
 Info on radio, ,memoriesו  Internet
.radio

COMAND Online

FM/DAB radio, AM radio, Radio
 Info on radio, ,station memoriesו 
.Internet radio

¿ סובב את הבקר עד שתחום התדרים
הרצוי נמצא במרכז.

 Info on radio, ,station memoriesו 
.Internet radio
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רדיו
רשימת תחנות זמינה בתחומי תדרים
ו  .DAB/FMהיא כוללת את כל התחנות
שניתן לקלוט.

AM

הגדרת תחנה
משדה התצוגה הראשי

רשימת תחנות זמינה בתחומי תדרים
ו .FMהיא כוללת את כל התחנות שניתן
לקלוט.

AM

עניינים לפי אב

¿ במצב רדיו :סובב את הבקר עד שהתחנה
הרצויה נמצאת במרכז.
¿ לבחירת התחנה הרצויה :סובב ולחץ על
הבקר.
מרשימת תחנות נוכחית עם לוח שידורים
אלקטרוני

כל התחנות הנוכחיות הזמינות מוצגות.
¿ במצב רדיו :סובב את הבקר עד שהתחנה
הרצויה נמצאת במרכז.
אפשרויות הגדרה נוספות:
מרשימת תחנות

¿
¿
¿

COMAND Online

¿

¿

את הבקר.
במצב רדיו :החלק
לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
בחר Current station list with EPG
)רשימת תחנות נוכחיות עם לוח שידורים
אלקטרוני(
בחר ערוץ.
סמל רמקול לפני המיקום הנוכחי מציג
את התחנה שמוגדרת כעת.
שם התכנית הנוכחית מופיע מתחת לשם
התחנה .בנוסף לשם התחנה ,ישנו גם ציר
סמן עם מד התקדמות.
למעבר בין Current programme
)תכנית נוכחית( ו ) Previewתצוגה
את הבקר.
מקדימה( :החלק

שימוש בהזנת תדר.
¿ במצב רדיו :החלק

את הבקר.

שורת תפריט רדיו מוצגת.

17/06/14, 10:25 PM
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רדיו
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Frequency entryהזנת תדר(.
¿ הזן את תדר התחנה בשדה הזנה
באמצעות לוח מקשי הטלפון או השלט
הרוק של ה  ,COMANDולחץ על הבקר.
שימוש בתפקוד חיפוש
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
שורת תפריט רדיו מוצגת.
והזן את האותיות הראשונות של
¿ בחר
התחנה הרצויה באמצעות הבקר .מיד כאשר
הוזנו מספר תווים COMAND Online ,מזהה
אוטומטית את התחנות הזמינות.
¿ לבחירת תחנות מהרשימה :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
שימוש בתחנות מוגדרות מראש
¿ הגדרות מהירות:
לחץ רגעית על מקש ספרות ,לדוגמה
התחנה ששמורה במקום שני מוגדרת.
תיוג רצועות מוזיקה

.

547

אם התקן אפל מחובר ,המוזיקה ,הרצועות
והאמן המוצגים במלל רדיו ניתנים לשמירה.
באמצעות  iTunesאתה יכול לרכוש את הרצועה.
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Tag this trackתייג רצועה זו(
מוצגת הודעה במערכת COMAND Online
על שמירת מידע הרצועה.

מפתח עניינים

הצגת שם אמן ורצועה
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ אתה יכול לקבוע האם שם אמן או רצועה
יוצגו או לא באזור תצוגה הראשית עם סימון
או לפני ) Show artist and titleהצג
אמן ורצועה(.
רשימת תחנות

מיון
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Sortingמיון(.

COMAND Online

רשימת התחנות זמינה רק בתחום תדרים
 .DAB/FMהיא כוללת את כל תחנות  DABו
 FMשנקלטות כעת.
רשימת התחנות זמינה רק בתחום תדרים
 .FMהיא כוללת את כל תחנות  Mשנקלטות
כעת.
¿ במצב רדיו :לחץ על הבקר.
מוצגת רשימת התחנות עם התחנות
הזמינות כעת.

ABC/123

הרשימה הנוכחית של התחנות מסודרת בסדר
אלפביתי.
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רדיו
ז’אנר
הרשימה הנוכחית של התחנות מסודרת לפי
ז’אנר ,כגון פופ/קלאסי/מידע וכו‘.
שמירת תחנות

עניינים לפי אב

התחנות הזמינות באזור שלך כבר שמורות
במער כת  .COMAND Onlineישנם 99
מקומות זמינים לשמירת תחנות.
שמירת התחנות הנוכחיות
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Editערוך(.
¿ בחר מיקום לשמירת הגדרה :סובב את
הבקר.
זה יכול להיות מיקום מוגדר מראש שכבר תפוס
והתחנה הנוכחית תדרוס אותו.
את הבקר.
¿ החלק
מוצג תפריט נוסף.
¿ לבחיר ת אפשרות Save current station
)שמור תחנה קיימת( :סובב ולחץ על הבקר.
התחנה שמוגדרת כעת נשמרת במיקום
מוגדר מראש הנבחר .יישמע צליל לאישור
הצלחת השמורה.

¿
¿
¿

¿

לבחירת הרשומה המוגדרת מראש הרצויה:
סובב את הבקר.
את הבקר.
החלק
תפריט נוסף מופיע.
לבחיר ת אפשרות Move highlighted
) station/channelהזזת תחנה/ערוץ
מסומן( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
רשימה של התחנות השמורות מוצגת שוב.
להזזת התחנה המסומנת למיקום חדש:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
יישמע צליל לאישור העברה המוצלחת של
התחנה למיקום חדש ברשימת שמירה.

COMAND Online

מחיקת תחנות מסומנות
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Editערוך(.
¿ לבחירת הרשומה המוגדרת מראש הרצויה:
סובב את הבקר.
את הבקר.
¿ החלק
¿ לבחירת אפשרות Delete highlighted
) station/channelמחק תחנה/ערוץ מסומן(
בתפריט הנוסף :סובב ולחץ על הבקר.
צליל יישמע לאישור מחיקת מוצלחת של
התחנה מהרשימה.
שמירה מהירה
 ,עד
¿ לחץ והחזק לחצן ספרה ,כגון
שתישמע צליל .התחנה נשמרת במקום
השני בתחנות רדיו מוגדרות מראש.
קריאה להגדרות שמע
¿ במצב רדיו :החלק

הזזת תחנות מסומנות
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Editערוך(.

17/06/14, 10:25 PM

את הבקר.

¿ לבחירת ) Soundשמע( בתפריט הראשי
של הרדיו :סובב ולחץ את הבקר.
מוצג תפריט שמע )» עמוד .(596
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רדיו
הפעלה/הפסקה של דיווחי תנועה
אתה יכול לקבל דיווחי תנועה ) (TAממספר
תחנות  .FM/DABסמל  TAבשורת מצב מציין
שקליטת דיווחי תנועה פועלת.
אתה יכול לקבל דיווחי תנועה ) (TAממספר
של תחנות  .FMסמל  TAבשורת מצב מציין
שקליטת דיווחי תנועה פועלת.
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ בחר ) Optionsאפשרויות(.
¿ אתה יכול להפעיל או להפסיק את דיווחי
תנועה באמצעות או לפני .TA
אם תפקוד דיווחי תנועה פעיל הסמל TA
יופיע בשורת מצב.
או
בגלגל ההגה
¿ לחץ והחזק את לחצן
הרב תפקודי עד שתצוגת  TAבשורת
המצב נדלקת או כבית.
צליל אזהרה יישמע .אם דיווחי התנועה
פעילים ,סמל  TAמופיע בשורת מצב.
בעת שדיווחי תנועה מופעלים ,דיווח תנועה
יקטע את השמעת הרדיו או מקור המדיה.
שיחות טלפון והודעות ניווט לא יופרעו.
הפסקת דיווח תנועה

¿ למעבר למלל רדיו :במצב רדיו ,החלק
את הבקר.
שורת תפריט רדיו מוצגת.
¿ לבחירת ) Infoמידע( :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.

כאשר לחצן  Infoפעיל ,תוצג תצוגה גדולה יותר
של קבוצת תחנות רדיו עם מידע מלל רדיו
במקום של רשימת התחנות .התד ר מוצג
בתצוגה.
¿ למעבר למלל רדיו פלוס :במצב רדיו ,החלק
את הבקר.
שורת תפריט רדיו מוצגת.
¿ לבחירת ) Infoמידע( :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
התצוגה חוזרת לרשימת התחנות עם מידע
מלל רדיו.
איתור תחנות
באמצעות אפשרויות איתור תחנות אתה יכול
לציין כיצד  COMAND Onlineתגיב אם קליטת
הרדיו משתבשת.

מלל רדיו/מלל רדיו פלוס
תפקוד זה זמין במצב רדיו .FM/DAB
מלל רדיו הוא מידע נוסף ,שבנוסף להצגת שם
האמן והרצועה ,הוא גם כולל מידע על התכנית
הנוכחית.
אם תחנה תומכת במלל רדיו פלוס ,שם האמן
והרצועה מוצגים.
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מפתח עניינים
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COMAND Online

¿ לחץ רגעית על הלחצן
הרב תפקודי.
 COMAND Onlineעוברת בחזרה לתחנה
שנבחרה לפני ההודעה .כל דיווח מאוחר יותר,
יקטע את שידור התחנה.

בגלגל ההגה
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מדיה
ולתפקודים הקשורים לבטיחות .לכן ,הציוד
ברכבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיורים
ובהסברים .אם יש לך שאלות בנוגע לציוד
ולהפעלתו ,אנא פנה למרכז שירות מרצדס
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

עניינים לפי אב

הפעלת מצב מדיה
הערות כלליות
את הבקר.
¿ במצב רדיו :החלק
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
את הבקר.
¿ בחר ) Station trackingאיתור תחנות(.
הנקודה לפני הרשומה שברשימה מציינת
את האפשרות הפעילה.
אוטומטי
מעבר בין תדירים חליפיים בתחומי תדרים אנלוגי
) (FMודיגיטלי ) (DABמתבצע האופן אוטומטי.
דיגיטלי
איתור תחנות מחפש רק בתחום תדרים דיגיטלי.
אנלוגי
איתור תחנות מתבצע רק בתחום תדרים אנלוגי.
תיקון תדר

COMAND Online

 COMAND Onlineנשארת בקבוצת התחנות
אפילו אם הקליטה חלשה ואינה עוברת לתדר
עם איכות קליטה טובה יותר.

ישנן מספר ד רכים להפעיל מקורות מדיה
באמצעות .COMAND Online
קטע זה מתאר את כל האפשרויות להפעלת
מקורות מדיה.
שימוש בלחצן מדיה
¿ לחץ על לחצן

.

מוצג התפריט עבור מקור המדיה שהיה
בשימוש לאחרונה.
¿ לבחירת מקור מדיה :המשך ללחוץ על לחצן
עד שמקור המדיה הרצוי הוגדר.
מקורות המדיה מופיעים בסדר הבא:
נגן תקליטורים CD/DVD
כרטיס זיכרון
כונן מדיה

£
£
£
£

USB 1

£

ממשק מדיה 1

£

USB 2

ממשק מדיה 2
שמע ®Bluetooth
טלוויזיה )אם הרכב מצויד בטלוויזיה(
כניסת AUX
אם נמצאו קבצי מוזיקה הניתנים לנגינה ,הם
ינוגנו באמצעות .COMAND Online

£
£
£
£

מדיה
מאפייני COMAND Online
הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
ואת כל הציוד הסטנדרטי והאופציונלי הזמינים
למערכת  COMAND Onlineבעת הרכישה .ייתכנו
שינויים בהתאם למדינת היצוא .אנא שים לב כי
ייתכן שמערכת  COMAND Onlineלא צוידה בכל
הציוד המתואר .הדבר נכון גם למער כות
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¿ להצגת שורות תפקוד :החלק
הבקר.
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מדיה
הפעלה אוטומטית

551

שימוש במקשי הספרות

¿ בעת שמקור מדיה חיצוני מחובר ,מצב מדיה
זה מופעל באופן אוטומטי באמצעות
.COMAND Online
מקורות מידה חיצוניים:
£

התקני אפל )לדוגמה

מפתח עניינים
®iPhone

(

£

התקני
(MP3

USB

£

כרטיסי

SD

£

באמצעות כבל ) AUXהפעלה אוטומטית
תלויה בהתקן שחובר(

£

)לדוגמה זיכרון  ,USBנגן

התקנים המחוברים באמצעות

®Bluetooth

אם אותרו קבצי מוזיקה ,הם ינוגנו
באמצעות .COMAND Online
אם תפקוד מדיה כבר מופעל במערכת
 ,COMAND Onlineהוא יופרע והתצוגה
הבסיסית של חיבור ההתקן חדש תוצג.
שימוש בשורת תפקודים ראשית

מיד כשאחד המקשים נלחץ במקלדת
המגע ,לוח מקשי הספרות מופיע באזור
תצוגה נוסף.
¿ גע בכל מקש ספרות במצב מדיה.
לוח מקשי הספרות מוצג .מקור המדיה
הפעיל מסומן.
¿ לבחירת מקור מדיה :לחץ על מקש
הספרה התואם.
אם מקור המדיה מכיל מוזיקה או קבצי
וידיאו ,הם ינוגנו .התפריט הבסיסי התואם
יוצג.
¿ לבחירת רצועה ממקור מדיה פעיל:
לחץ על מקש
במקשי הספרות.
מוצג שדה הזנה.

הרצועה מוצגת.
¿ לבחירת ) Mediaמדיה( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
מוצג תפריט של מקורות מדיה זמינים.

¿ להצגת מידע רצועה :לחץ על מקש #
בלוח מקשי הספרות.
מופיע אזור תצוגה נוספת עם מידע
רצועה.

¿ בחר את מקור מדיה.

COMAND Online

¿ להזנת מספר רצועה :הזן את הספרות
הרצויות באמצעות לוח המקשים.

אם מקור המדיה מכיל מוזיקה או קבצי
וידיאו ,הם ינוגנו .התפריט הבסיסי התואם
יוצג.
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מדיה
¿ בחר Start this application from
) another seatהפעל מקור מדיה זה
ממושב אחר(.

שימוש ברשימת התקנים

מוצג תפריט אחר עם האפשרות להעברת
מקור המדיה ) Rear rightאחורה ימין( או
) Rear leftאחורה שמאל(

עניינים לפי אב

אם מקור המדיה מכיל קבצי מוזיקה וידיאו,
הם ינוגנו .תפריט הבסיס הרלוונטי יוצג.

¿ במצב מדיה :החלק

אתה יכול לבחור Additional options
)אפשרויות נוספות( להפעלת מנעולי
בטיחות ילדים לבקרה על המושבים
הנבחרים )» עמוד .(410

את הבקר.

שורת תפריט מדיה מוצגת.
¿ לבחירת ) Devicesהתקנים( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.

¿ להעברת מקור המדיה ,לדוגמה Rear
) rightאחורה ימין(  :סובב ולחץ על הבקר.

מקורות המדיה הזמינים יוצגו.
נקודה  £מציינת את ההגדרות הנוכחיות.
¿ בחר מקור מדיה.

מצב שמע/וידאו
הערות בטיחות חשובות

אם מקור המדיה מכיל קבצי מוזיקה
וידיאו ,הם ינוגנו .תפריט הבסיס הרלוונטי
יוצג.
הפעלה ממושב אחר

אזהרה

COMAND Online

כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג  .1אם
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.

אזהרה
¿ במצב מדיה :החלק

את הבקר.

שורת תפריט מדיה מוצגת.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
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בצע את הפעולות הבאות רק כאשר הרכב
נייח:
טעינת תקליטור
הוצאת תקליטור
אם תבצע זאת בעת נסיעה ,קיימת סכנה
שדעתך תוסח מתנאי הדרך והתנועה.
£
£
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הכנסה והוצאה של תקליטור
מכונן התקליטורים.

553

CD/DVD

לפני הכנסת תקליטור  ,CD/DVDוודא שמחזיק
הכוסות ריק ומגן ההתזה פתוח.
¿ להכנסת :לחץ על לחצן

מפתח עניינים

בכונן.

אם ישנו תקליטור כבר בפנים ,הוא ייצא
החוצה.
¿ הכנס תקליטור לחריץ התקליטור כך
שהצד המודפס פונה כלפי מעלה.
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.
¿ להוצאה :לחץ על לחצן

.

הכונן מוציא את התקליטור.
¿ הסר את התקליטור שהוצא מהחריץ.
אם לא תוציא את התקליטור מהחריץ,
הוא יימשך פנימה שוב באופן אוטומטי
לאחר זמן קצר.

COMAND Online
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מדיה
סקירת תפריט
תצוגה בסיסית של מצב תקליטור

עניינים לפי אב

סרגל תפקוד ראשי
שורת מצב עם דיווח תנועה פעיל
שם אמן ואלבום
מספר רצועה/מספר שירים ברשימת
רצועות
תצוגת תיאור רצועה בתקליטור

זמן השמעה כולל של הרצועה הנוכחית
שורת מצב של בקרת אקלים
שורת תפריטי מדיה
זמן ההשמעה הנוכחי של הרצועה
תצוגת זמן השמעה
אזור תצוגה נוסף עם תצוגת עטיפה

הכנסת תקליטור למחליף תקליטורי DVD

COMAND Online

מחליף תקליטורי  DVDהוא בעל מחסנית של
שישה מגשים.
לפני הכנסת תקליטורים  ,CD/DVDודא
שמחזיק הכוסות ריק ומגן ההתזה פתוח.
¿ להכנסת תקליטור  CD/DVDלמגש
המחסנית :לחץ על לחצן
.
המחסנית נפתחת.

¿ לבחירת מגש המחסנית :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
מחליף התקליטורים מעביר למגש
במחסנית הנבחרת.
תוצג ההודעה ) Please wait...נא המתן.(..
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לאחר מכן תראה את ההודעה Please
>> ) insert disc << xנא הכנס תקליטור(
¿ הכנס תקליטור לחריץ התקליטור עם הצד
המודפס כלפי מעלה.

¿

¿

¿

¿
¿

הוצאת תקליטורים ממחליף תקליטורי DVD

בעת

אם אתה מסיר את התקליטורי DVD
נגינה תקליטור אחר ,מחליף תקליטורי DVD

עוצר את הנגינה .הנגינה ממשיכה לאחר
שהתקליטור הוצא.
¿ להוצאת תקליטור  CD/DVDבודד :לחץ על
לחצן
.
מוצג תפריט המחסנית .התקליטור הנוכחי
מסומן.

סוג פעולה
הוצאה פעילה
שם תקליטור
מגש ריק מס’ 4
תקליטור נוכחי
¿

¿

¿

¿

¿
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מפתח עניינים

לבחירת התקליטור :סובב את הבקר ולחץ
לאישור
מחליף התקליטורים מוציא את התקליטור.
להוצאת כל התקליטורים :לחץ על לחצן
.
מוצג תפריט המחסנית.
בחר ) Eject allהוצא הכול(:
התקליטור הנבחר האחרון יוצא.
תוצג ההודעה >> Please remove << x
) discנא הסר תקליטור(.
הסר את התקליטור.
מחליף תקליטורי  DVDמוציא את
התקליטור.
חזור על הצעד האחרון עד שהמחסנית ריקה.

555

COMAND Online

¿

לטעינת כל מגשי המחסנית הריקים :לחץ
על לחצן
.
מוצג תפריט המחסנית.
לבחירת ) Load empty slotsטען מקומות
 ,סובב ולחץ על הבקר.
ריקים( :החלק
 COMAND Onlineעוברת למגש המחסנית
הריק הבא.
תוצג ההודעה ) Please waitנא המתן.(..
לאחר מכן תראה את ההודעה Please
>> ) insert disc << xנא הכנס תקליטור(
הכנס תקליטור לחריץ התקליטור עם הצד
המודפס כלפי מעלה.
לאחר שהתקליטור נטען ,מחליף
התקליטורים עובר למגש הריק הבא.
חזור על הצעדים האלה עד שכל מגשי
המחסנית טעונים.
מחליף תקליטורי  DVDמנגן את התקליטור
האחרון שהוכנס.
.
לביטול תהליך הטעינה :לחץ על
בתפריט מחסנית :סובב ולחץ
לבחירת
על הבקר.
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¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן

.

או
¿ בחר

בתפריט מחסנית.

הכנסה והוצאה של כרטיס זיכרון

עניינים לפי אב

הערות כלליות
 COMAND Onlineתומכת בכרטיסי זיכרון
ובכרטיסי זיכרון .SDHC

SD

אם אינך משתמש יותר בכרטיס זיכרון ,SD
עליך להסיר אותו .טמפרטורות גבוהות
עלולות להזיק לכרטיס.
הכנסת כרטיס זיכרון
¿ הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ בלוח
הבקרה עד שכרטיס זיכרון  SDמשתלב
במקומו .הצד עם המגעים חייב לפנות כלפי
מטה.
המוזיקה מנוגנת כאשר הקבצים נטענים
ברקע .אם אין קבצי שמע/וידאו נתמכים,
תוצג הודעה על כך.
SD

והתצוגה הבסיסית מוצגת .אם תקליטור
 DVDמופעל באמצעות יישום אחר )לדוגמה,
ניווט( ,התצוגה לא תשתנה.
¿ הכנס תקליטור  ») CD/DVDעמוד (552
או
¿ הכנס כרטיס זיכרון SD
או
¿ חבר התקן :USB
 COMAND Onlineטוענת את אמצעי המדיה
שהוכנס ומתחילה לנגן אותו באופן אוטומטי.

CD/

אפשרויות נוספות להפעלה:
באמצעות מקשי הספרות )» עמוד (551
באמצעות שורת תפקודים ראשית )» עמוד
(551
באמצעות רשימת התקנים )» עמוד (552
)» עמוד (550
באמצעות לחצן

£
£

£
£

תפריט אפשרויות

הוצאת כרטיס זיכרון
¿ לחץ על כרטיס הזיכרון
כרטיס הזיכרון יוצא.
¿ הסר את כרטיס הזיכרון.
SD

חיבור התקני
ישנם שני שקעי  USBהנמצאים בתא האחסון
בקונסולה המרכזית.
¿ חבר התקן  USBלשקע  .USBהמוזיקה
מנוגנת כאשר הקבצים נטענים ברקע .אם
אין קבצי שמע/וידאו נתמכים ,תוצג הודעה
על כך.
USB

COMAND Online

נגן  MP3חייב לתמוך בפרוטוקול העברת
מדיה ).(MTP
הפעלת מצב מדיה
הפעלה אוטומטית
כאשר מקור מדיה חיצוני מחובר ,מצב מדיה
מופעל אוטומטית על ידי COMAND Online
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¿ במצב מדיה ,החלק

את הבקר.

מוצגת שורת תפריט ראשית.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
נגינה של רצועות דומות
¿ בחר ) PLAYנגן רצועות דומות(.
 COMAND Onlineיוצרת באופן אוטומטי
ומנגנת רשימת רצועות עם רצועות דומות.
אם אין רצועות הניתנות להשוואה בהתקן
המידע ,תוצג הודעה על כך.
¿ בחר ברצועה הנדרשת.

556

S-542-595 comand

מדיה
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בחירת מחיצה פעילה
¿ באמצעות אפשרות Select active partition

)בחר מחיצה פעילה( ,אתה יכול לבחור
במחיצה באמצעי מדיה .USB

מפתח עניינים

שמירת קבצים בכונן מדיה
באמצעות אפשרות Save files to Media
) Registerשמור קבצים לכונן מדיה( ,אתה

מצב נגינה
¿
¿

¿

¿

לבחירת ) Play modeמצב נגינה( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
בחר ) Normal track sequenceסדר רצועות
רגיל(.
רשימת הרצועות הנוכחית מנוגנת לפי הסדר
שלה באמצעי המדיה.
בבחירת ) Random track listרשימת
השמעה אקראית( ,רשימת ההשמעה
הנוכחית מנוגנת בסדר אקראי.
בבחירת ) Random mediaאמצעי אקראי(
כל הרצועות על אמצעי המדיה מנוגנות
בסדר אקראי.
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ניהול כונן מדיה
¿ לבחירת ) Rename / delete filesשנה שם/
מחק קבצים( :לחץ על הבקר.
התכנים מוצגים .באמצעות הבקר ניתן
לשנות את השם או למחוק תיקיות וקבצים.
חלון קופץ מופיע בעת שמשנים שם קובץ.
התווים מוזנים באמצעות הבקר )» עמוד
.(381
¿ לבחירת ) Delete all media filesמחק את
כל קובצי מדיה( :סובב ולחץ על הבקר.
ניתן למחוק קבצים ותיקיות במלואם מכונן
המדיה.

COMAND Online

דילוג לנקודת זמן
¿ בחר ) Skip to time pointדלג לנקודת זמן(.
תפריט קופץ מוצג.
¿ לקביעת הזמן :סובב את הבקר
או
¿ קבע את נקודת הזמן הרצויה באמצעות
מקשי הספרות.

יכול להעביר קבצי שמע/וידאו/תמונה לכונן
הקשיח של .COMAND Online
¿ לבחירת Save files to Media Register
)שמור קבצים לכונן מדיה( :סובב ולחץ על
הבקר.
נפתח תפריט )» עמוד .(565

¿ בחר ) Memory infoמידע זיכרון( :מוצגים
משתנים חשובים עבור כונן קשיח של
.COMAND Online
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¿ לבחירת הרצועה :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
בחירת רצועה באמצעות דילוג לרצועה
¿ לדילוג קדימה או אחורה לרצועה :סובב או
את הבקר בתצוגת מדיה
החלק רגעית
בסיסית.

עניינים לפי אב

הפעלה במושב אחר
ניתן לנגן מקור מדיה במושב אחר )» עמוד
.(552
הצגת מידע רצועה
סימון או ביטול סימון בתיבת הסימון לפני Show
) track unformationהצג מידע רצועה( מציג
או מסתיר את המידע על הרצועה ,האמן
והאלבום בשדה התצוגה העיקרי.
תפקוד עצירה ונגינה
¿

¿

¿

COMAND Online

¿

לעצירת נגינה :במצב שמע/וידאו ,החלק
את הבקר.
שורת תפריט המדיה מוצגת.
בשורת תפריט מדיה :סובב
להפעלת
את הבקר ולחץ לאישור .הנגינה נעצרת.
.
התצוגה משנה ל
להמשך נגינה :במצב שמע/וידאו ,החלק
את הבקר.
מוצג תפריט מדיה.
בשורת תפריט מדיה :סובב
להפעלה
ולחץ על הבקר.
הנגינה ממשיכה מנקודת העצירה .הסמל
משתנה ל
.

בחירת רצועה
בחירה באמצעות רשימת הרצועה
הנוכחית
¿ להצגת רשימת הרצועות הנוכחית :לחץ
על הבקר בתצוגה הבסיסית.
מוצגת רשימת הרצועות לאמצעי מדיה
פעיל.
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בחירת רצועה באמצעות לוח המקשים
בלוח מקשי הספרות.
¿ לחץ על מקש
שד ה הזנה למספרים מוצג .מספר
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.
לחיצה והחזקה של מקש ספרה במשך יותר
משתי שניות משלימה את ההזנה והרצועה
התואמת מנוגנת.
תפריט חיפוש

את הבקר.
¿ במצב מדיה ,החלק
מוצגת שורת תפריט מדיה.
¿ לבחירת ) Searchחיפוש( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
רשימת קטגוריות נפתחת.
¿ בחר קטגוריה ,לדוגמה ) Genresז’אנרים(.
תת קטגוריות מוצגות עם בחיר ת של
הקטגוריה הראשית )תלוי בהגדרות ברירת
מחדל של  COMAND Onlineוברצועות
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מדיה
המוזיקה הזמינות(.
¿ בחר תת קטגוריה ,לדוגמה .Blues
בתת קטגוריה  Bluesכולל רצועות מוזיקה,
שיוצגו כעת.

בסיס נתונים של

GRACENOTE

הערות כלליות
תפקוד זה זמין רק במצב תקליטור שמע.
בכונן הקשיח של  COMAND Onlineקיימת גרסה
של טכנולוגיית זיהוי מוזיקה של ®.Gracenote
תזהה זאת באמצעות הסמל בפינה הימנית של
מספר תצוגות שמע.
אם תקליטור שמע אינו כולל כל מלל מידע על
התקליטור COMAND Online ,יכולה להשתמש
בבסיס הנתונים של  Gracenoteבמצב תקליטור
שמע לזיהוי רצועות שמע בלתי ידועות.

בחירת עדכון מהאינטרנט של מטהנתונים
¿ במצב מדיה ,החלק

את הבקר.

מוצגת שורת תפריט מדיה.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ ברשימת הבחירה ,בחר Update metadata
) via Internetעדכון נתונים באמצעות
האינטרנט(.
נוצר חיבור לשרת הנתונים של .Gracenote
הנתונים החסרים נטענים ,נשמרים ומוצגים
בשדה התצוגה העיקרי.
אם לא נמצא מידע או אם קיימת בעיה
בחיבור האינטרנט ,הודעת שגיאה תואמת
מוצגת.

מפתח עניינים

הפעלה /הפסקה של תצוגת מידע
®Gracenote

¿
¿

¿

¿

הפעל את מצב תקליטור שמע )» עמוד
.(556
לבחירת Gracenote Media Database:
)בסיס נתוני מדיה של  :(Gracenoteסובב
ולחץ על הבקר.
להפסקת התצוגה :בחר ) Noneללא(.
בתצוגה הבסיסית ,יוצגו Track 2, Track1
)רצועה 1רצועה  (2וכו’ במקום נתוני
®.Gracenote
להפעלת התצוגה :לחץ על הבקר.

הערות על מצב שמע/וידאו
אמצעי מדיה נתמכים
 CD-R, CD-Aו
 DVD-R, DVD-Vו DVD-RW
כרטיס זיכרון SD
התקן אחסון USB
CD-RW

£
£
£
£

COMAND Online

עדכון נתונים מהאינטרנט
האפשרות
מאפשרת טעינה של כל הנתונים החסרים של
תקליטור שמע )לדוגמה ,עטיפה ,רצועה ,אלבום,
ואמן( לבסיס הנתונים הפנימי של ®.Gracenote
לשם כך דרוש חיבור אינטרנט )» עמוד .(524
Update metadata via Internet

559

מערכות קבצים נתמכות
 / ISO 96660תקן  Jolietלתקליטורים
 UDFלתקליטורי וידאו DVD
 exFAT, FAT32, FAT16ו  NTFSלכרטיסי
זיכרון  SDולהתקני מדיה USB

£
£
£
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תקליטורי הקלטות מרובות )(Multisession
בתקליטורי הקלטות מרובות ,התוכן של
ההקלטה הראשונה קובע כיצד COMAND
 Onlineתטפל בתקליטורCOMAND Online .
מנגנת רק הקלטה אחת ונותנת קדימות
להקלטות שמע.

עניינים לפי אב

מבנה הקבצים בתקליטור
בעת שאתה יוצר תקליטור עם קובצי מוזיקה
דחוסים ,הקבצים ניתנים לארגון בתיקיות .תיקייה
יכולה לכלול גם תיקיות משנה .תקליטור יכול
להכיל לא יותר משמונה רמות של ספרייה.
קבצים שנמצאים מעבר לרמה השמינית לא יזוהו
על ידי המערכת.
 COMAND Onlineתומכת עד ל 50,000
קבצים ממקור מדיה אחד .למקור מדיה עם
למעלה מ  ,64GBרק קבצים בתיקיות
הבאות נתמכים :מוזיקה ,תמונות ווידאו.
שמות רצועות וקבצים
בעת יצירת תקליטור עם קבצים מוזיקה דחוסים,
אתה יכול לשייך שמות לרצועות ולתיקיות.
אם קבצי  MP3או  mvaנשמרים בספריית הבסיס
עצמה גם ספריית הבסיס תחשב כתיקייה.
עליך לשים לב לדברים הבאים בעת מתן שמות:
שמות רצועות חייבים להכיל לפחות תו
אחד.
שמות רצועות חייבים להיות בעלי סיומת
תבנית קובץ שמע/וידאו נתמכת ,לדוגמה
.m4v ,mp3, aac
חייבת להיות נקודה בין שם הרצועה לסיומת
הקובץ.
דוגמה לשם תקין”track1.mp3“ :

לא נתמכים קבצים מוזיקה מוגנים של .iTunes
 COMAND Onlineתומכת בתבניות קבצי הווידאו
הבאות:
£

DVD-V

£

MPEG

£

wmv

£

M4V

£

 AVIעד ל

סיביות וקצבי זרימה נתמכים
 COMAND Onlineתומכת בקבצי
מהסוגים הבאים:
קצבי סיביות קבועים ומשתנים מ kbit/s
עד ל 320 kbit/s
קצבי דגימה מ  8 kHzעד 48 kHz
MP3

£

COMAND Online

£

קבצים נתמכים
 COMAND Onlineתומכת בתבניות קבצי שמע
הבאות:
£

MP3

£

WMA

£

CD-A

£

תבניות

.mf4 .mp4 .aac :AAC
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ו

.m4b

32

£

 COMAND Onlineתומכת בקבצי  WMAמהסוגים
הבאים:
קצבי סי ביות קבועים מ  5 kbit/sעד

£

384 kbit/s

קצבי דגימה מ  8 kHzעד
 COMAND Onlineאינה תומכת בקבצי WMA
מהסוגים הבאים:
קבצים מוצפנים ) DRMניהול זכויות דיגיטלי(
קצבי סיביות משתנים
48 kHz

£

£
£
£

£

£

720p

WMA PRO

סראונד 5.1
השתמש רק ברצועות עם קצב סיביות של
לפחות  128 kbit/sוקצב דגימה של לפחות
 .44.1 kHzקצבים נמוכים יגרמו לעיוות ניכר
באיכות .הדבר נכון במיוחד כאשר הם מופעלים
בתפקוד שמע היקפי.
£

בחירת מחיצה פעילה )התקן אחסון
בלבד(
אתה יכול לבחור את תפקוד להתקני אחסון USB
אם התקן האחסון מחולק למחיצות .עד ל 9
מחיצות )ראשית או לוגית FAT32 ,FAT ,ו (NTFS
נתמכות.
USB

בחירת מחיצה פעילה
¿ לבחיר ת ) Optionsאפשרויות( בשור ת
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תפריט מדיה :סובב ולחץ על הבקר.
¿ ) Select active partitionבחר מחיצה
פעילה(.
הערות על זכויות יוצרים
קבצי שמע/וידאו שיצרת או הפקת בעצמך
להשמעה בדרך כלל כפופים להגנת זכויות יוצרים.
בארצות רבות ,אסור שעתוק אפילו לצורכי
שימוש פרטי ,ללא הסכמה מוקדמת של בעל
הזכויות.
ודא את זכויות היוצרים התקפות וציית להן.

רשימת הקטגוריות מופיעות.
הערות כלליות
 COMAND Onlineמנגנת קבצים מאמצעי המדיה
הבאים:
תקליטור )שמע (DVD/CD
כרטיס זיכרון
כונן מדיה
התקן זיכרון USB
התקני אפל )תיקייה ,שנה ותמונות אינן
זמינות(
קטגוריות אלה מוצגות בהתאם למידע הזמין.
£
£
£
£
£

רשימת קטגוריות

בהתאם לסוג מקורות המדיה המחוברים
והקבצים ,הקטגוריות הבאות רשומות:
) Current tracklistרשימת רצועות נוכחית(
) Folderתיקייה(
) Select by coverבחר לפי עטיפה(
) Keyword searchחיפוש לפי מילת מפתח(
) Playlistsרשימות השמעה(
) Artistsאמנים(
) Albumsאלבומים(
) Trackרצועות(
) Genresז’אנרים(
) Yearשנה(
) Composersמלחינים(
) Videosוידאו(
) Photosתמונות(
£
£
£
£
£
£

 COMAND Onlineיכולה לנגן תקליטורי
בתבנית שמע רב ערוצי.

CD

חיפוש מדיה
התחלת חיפוש מדיה
את הבקר.
¿ במצב מדיה ,החלק
מוצגת שורת תפריט מדיה.
¿ לבחירת ) Searchחפש( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
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מפתח עניינים

£
£
£
£

COMAND Online

הערות על תקליטורי CD/DVD
 COMAND Onlineמתוכננת לנגן תקליטורים
התואמים לתקן  .EN 60908לכן אתה יכול
להשתמש רק בתקליטורים בעובי מרבי של
 1.3מ“מ.
אם תכניס תקליטור עבה יותר ,לדוגמה אלו
המיועדים לאחסון מידע דו צדדי ) DVDבצד
אחד ונתוני שמע בצד האחר( ,הם לא יוכלו
להיפלט החוצה ועלולים לגרום נזק למנגנון.
השתמש רק בתקליטורים בקוטר  12ס“מ.
אל תשתמש בתקליטורים בקוטר  8ס“מ
אפילו עם מתאם.
תקליטורים עם הגנה נגד העתקה אינם תואמים
לתקן תקליטור  CDולכן לא ניתן לנגנם באמצעות
.COMAND Online
ייתכן ותיתקל בבעיות נגינה בעת נגינה של
תקליטורים מועתקים.
ייתכנו בעיות נגינה אם תנגן תקליטורים שצרבת
בעצמך בעלי תכולה העולה על .700MB

561

£
£
£
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מדיה
הקטגוריות זמינות מיד לאחר שכל תוכן
המדיה נקרא ונותח.

חיפוש לפי עטיפה

אם אותו התקן מחובר שוב ,ותוכן המדיה לא
השתנה ,קטגוריות אלה זמינות מהר יותר.

עניינים לפי אב

בעת חיבור התקנים של  ,Appleהקטגוריות
“תיקייה““ ,שנה“ ו “תמונות“ אינן זמינות.
חיפוש לפי רשימת הרצועות הנוכחית

¿ לבחירת ) Current track listרשימת רצועות
נוכחית( ברשימת קטגוריות :סובב ולחץ על
הבקר.

¿ לבחירת ) Search by coverחפש לפי
עטיפה( ברשימת קטגוריות :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצג תפריט עם תצוגות של עטיפה.
¿ למעבר התיקייה הרצויה קדימה :סובב את
הבקר.
מוצגת רשימת הרצועות.
¿ לבחירת הרצועה הרצויה :סובב ולחץ על
הבקר.
חיפוש לפי ז’אנר

רשימת הבחירה מוצגת.
¿ בחר את הרצועה הרצויה.
חיפוש לפי תיקייה

COMAND Online

ניתן לחפש קבצים הניתנים לנגינה לספריות
אמצעי המדיה הפעילים.
¿ לבחירת ) Folderתיקייה( ברשימת
קטגוריה :סובב ולחץ על הבקר.
מוצגת רשימת התיקייה.
¿ בחר את התיקייה הרצויה.
מוצגת רשימת הרצועות.
¿ בחר את הרצועה הרצויה.
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¿ לבחירת ) Genreז’אנר( ברשימת
קטגוריות :סובב ולחץ על הבקר.
 COMAND Onlineמחפשת בכל מקורות
המדיה .מוצגת רשימת בחירה עם ז’אנר
ומקורות מדיה.
¿ לבחירת הז’אנר הרצוי :סובב ולחץ על
הבקר.
מוצגת רשימת הבחירה עם רצועות
מוזיקה מהז’אנר הנבחר.
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¿ בחר רצועת מוזיקה.
הרצועה מנוגנת .מוצג תפריט הבסיס
למקור מדיה פעיל.
¿ ליציאה מרשימת בחירה :לחץ על לחצן
.

מפתח עניינים

חיפוש לפי מילת מפתח
¿ בחר רשומה אחת ,לדוגמה Artists

)אמנים(.
אלבומים ועטיפות )אם זמינים( מוצגים.
¿ בחר אלבום.
הרצועות רשומות.
¿ לבחירת ) Keyword searchחיפוש לפי
מילת מפתח( מרשימת הקטגוריות :סובב
את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג שדה הזנה.
¿ לבחירת התווים הדרושים :סובב ולחץ על
הבקר עבור כל אות )» עמוד .(381

¿ בחר

.

תוצאות החיפוש מוצגות.
המספרים מאחורי התוצאות ,כפי שמוצגים
בדוגמה ) 2 :Artists (2 / 0מייצג את מספר
ההתאמות המדויקות למילת המפתח
ו  0את מספר התוצאות הדומות.
¿ בחר אחת התוצאות.
מילות מפתח שכבר חופשו בעבר מוצגות
ב ) Search historyהיסטוריית חיפוש(
ללא צורך להזין אותן במלואן .הן יכולות
להיות מאושרות ישירות או להיות מוצגות
בתוצאת חיפוש.

17/06/14, 10:26 PM

כונן מדיה
הערות כלליות
שמור את קבצי המוזיקה ,התמונות וקבצי
הווידאו המקורים שלך במקום בטוח.
שגיאה במערכת  COMAND Onlineיכולה
לגרום לאובדן של קבצי מוזיקה שנשמרו
בכונן המדיה .מרצדס בנץ אינה אחראית
לאובדן של נתונים.
אתה יכול לשמור את קבצי המוזיקה,
התמונות וקבצי הווידאו בכונן המדיה .לזיכרון
יש תכולה של .10 GB

563

COMAND Online

לפעמים מספיקה הזנת רק חלק מהרשימה
או שם האמן .מיד לאחר שמספיק תווים
הוזנו COMAND Online ,משלימה את מונח
החיפוש.

¿ בחר רצועה.
התצוגה הבסיסית מוצגת והנגינה
מתחילה.
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הפעלת כונן המדיה
¿ לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
שכונן המדיה מופעל.

עד

לחיצה חוזרת על הלחצן משנה את מצב
ההפעלה בסדר הבא:

עניינים לפי אב
£

) Discתקליטור(

£

) Memory cardכרטיס זיכרון(

£

) MEDIA REGISTERכונן מדיה(

£

USB 1

£

) Media interface 1ממשק מדיה(

£

USB 2

£

) Media interface 2ממשק מדיה(

£

) TVאם רכבך מצויד בטלוויזיה(

£

) Audio Bluetoothשמע (Bluetooth

£

AUX

הנגינה מתחילה מהנקודה האחרונה שהאזנת
לה.
אם אין קבצים ,תוצג הודעה על כך.

COMAND Online

£

אפשרויות נוספות להפעלה:

£

באמצעות לוח מקשי הספרות
)» עמוד (551

£

באמצעות שורת תפריט ראשית
)» עמוד (551

£

באמצעות רשימת התקנים
)» עמוד (552

£

באמצעות לחצן

)» עמוד .(550

17/06/14, 10:27 PM

564

S-542-595 comand

מדיה

565

תצוגה בסיסת של כונן מדיה

מפתח עניינים

שורת מצב עם דיווחי תנועה מופעלים
שורת תפקודים ראשית
שם אמן ואלבום
תצוגה לאמצעי מדיה פעיל
תצוגה של רצועה נוכחית ברשימת רצועות
שורת תפריט מדיה
תצוגה מספרית של זמן השמעה
תצוגה גרפית של זמן השמעה
אזור תצוגה נוסף לתצוגת עטיפה
העתקת קבצים לכונן מדיה

אתה יכול להעתיק תמונות ,קבצי מוזיקה
ווידאו מאמצעי המדיה הבאים:
£

תקליטורים במחליף תקליטורים או
תקליטור בודד בכונן התקליטורים

£

כרטיס זיכרון

£

זיכרון

£

נגן

SD

USB

בעת העתקה ,מספר תפקודים לא יהיו
זמינים .במקרה זה תוצג הודעה על כך.
 .1בחירת אמצעי מדיה
¿ למעבר למצב מדיה :המשך ללחוץ על
עד שמצב המדיה הרצוי
לחצן
מופעל.
¿ החלק

MP3

מידע יכול להיות מועתק מנגן  MP3אם
ניתן להתאים אותו להתקן אחסון בנפח
גדול.

17/06/14, 10:27 PM

COMAND Online

הערות כלליות

קבצי וידאו מתקליטור  DVD-Vאינם ניתנים
להעתקה.

את הבקר.

מוצגת שורת תפריט מדיה.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
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¿ בחר ) Save files to Media Registerשמור
קבצים בכונן מדיה(.
מוצגת רשימת מדיה .אמצעי מדיה שבו
קבצים ניתנים להעתקה נבחר באופן
אוטומטי.
תפקוד Save files to Media Register
)שמור קבצים בכונן מדיה( ניתן לגישה מכל
יישום מדיה.

עניינים לפי אב

¿ בחר את אמצעי המדיה המוצג.
אמצעי המדיה נטען.
אמצעי מדיה מכיל ק בצים הניתנים
להעתקה ,תפריט בחירה מוצג.

COMAND Online

 .2בחירת קבצים
¿ לבחירת ) All Filesכל הקבצים( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
פקודה זו מעתיקה את כל הקבצים מאמצעי
המדיה הנבחר .תיבת הסימון לפני All Files
מלאה .כל ההזנות מסומנות בסימן
לצדם.
¿ לבחירת תיקייה

17/06/14, 10:27 PM

סימן
הבחירה.

ליד התיקייה המוזנת מסמן את

 .3אישור הבחירה
¿ לבחירת ) Continueהמשך( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
תפריט העתקה מוצג.
 .4התחלת תהליך ההעתקה

בדוגמה זו קבצים מועתקים מהתקן  USBלכונן
המדיה.
¿ לבחירת ) Startהתחל( :לחץ על הבקר.
הבחירה של תיקיית יעד היא אופציונלית .אם
לא מוגדרת תיקיית יעד ,הבחירה של קבצים
נשמרת בספרייה הראשית של כונן המדיה.
¿ לבחירת ) Target folderתיקיית יעד( :סובב
ולחץ על הבקר.
¿ בחר תיקייה.
¿ בחר ) Continueהמשך(.
¿ לבחירת ) Startהתחל( :לחץ על הבקר.
הליך העתקה מתחיל והוא מוצג במד
ההתקדמות.
ייתכן שייקח קצת זמן להשלמת תהליך
ההעתקה ,תלוי בנפח המידע .אם אין
מספיק מקום בזיכרון ,תופיע הודעה על כך.
ניתן לעבור לתפקוד אחר )לדוגמה רדיו(
במהלך תהליך העתקה .תהליך העתקה
ממשיך ברקע .בעת שתהליך ההעתקה
מתבצע ,הוא מוצג בסמל בשורת המצב.
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מפתח עניינים

ל אחר שתהליך ההעתקה מושלם ,תישמע
הרצועה הראשונה של האלבום שהועתק .כעת
תוכל להעתיק קבצים נוספים לכונן המדיה.
¿ לביטול העתקה :בחר ) Cancelבטל(.
קבצים נשמרים בכונן מדיה עד לרגע הביטול.

¿ לבחירת ) Editעריכה( של קובץ :סובב ולחץ
על הבקר.
מוצג שדה ההזנה הבא:

שינוי שם/מחיקת קבצים

¿ שנה את שם הקובץ.
לשמירת השינויים עם
הבקר.
שינוי שם של קובץ משנה רק את השם.
ייתכן שהשינוי לא ייוצג בשדה התצוגה
הראשי ,אם אפשרות Show track
) informationהצג מידע רצועה( לא נבחרה.
¿ לבחירת ) Deleteמחיקה( של קובץ.

 :סובב ולחץ על

¿
¿

¿
¿

¿
¿

17/06/14, 10:27 PM

מחיקת כל הקבצים

¿
¿
¿
¿

כדי למנוע תקלות ,אל תשתמש במערכת
 COMAND Onlineבמהלך זמן זה.
למעבר למצב מדיה :המשך ללחוץ על לחצן
עד שמצב המדיה הרצוי הופעל.
את הבקר.
החלק
מוצגת שורת תפריט מדיה.
לבחירת  :Optionsסובב ולחץ על הבקר.
בחר ) Manage Media Registerנהל כונן
מדיה(.

567
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¿

למעבר למצב מדיה :המשך ללחוץ על לחצן
עד שמצב המדיה הרצוי הופעל.
את הבקר.
החלק
מוצגת שורת תפריט מדיה.
לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
בחר ) Manage Media Registerנהל כונן
מדיה(.
בחר ) Rename / delete filesשנה שם/
מחק קבצים(.
מוצגת רשימת הקבצים.
להדגשת הקבצים בנבחרים :סובב ולחץ על
הבקר.
את הבקר.
החלק
אתה יכול לבחור ) Editערוך( או Delete
)מחק(.

S-542-595 comand
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¿ בחר ) Delete all filesמחק את כל
הקבצים(.
מוצגת בקשת אישור) No .לא( מודגש.
אם תבחר ) Yesכן( ,כל הקבצים יימחקו .אם
תבחר ) Noלא( ,ההליך יבוטל.

עניינים לפי אב

בחירת מצב נגינה
¿
¿
¿
¿

¿

להפעלת כונן המדיה :המשך ללחוץ על לחצן
עד שכונן המדיה פועל.
את הבקר.
החלק
מוצגת שורת תפריט מדיה.
לבחירת  :Optionsסובב ולחץ על הבקר.
בחר ) Play modeמצב נגינה(.
מוצגת רשימת האפשרויות .נקודה  £מציינת
את ההגדרה הנוכחית.
בחר את האפשרות הרצויה .לכל האפשרויות
למעט ) Normal track sequenceרצף
רצועות רגיל( ,תראה את הסמל התואם
מוצג בתצוגה הראשית.

¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
תוצג ההודעה ) Please waitנא המתן.(..
לאחר מכן תוצג ההודעה Data deleted
)המידע נמחק(.
קריאה למידע על מקום בזיכרון
¿
¿

COMAND Online

¿
¿
¿

למעבר למצב מדיה :המשך ללחוץ על לחצן
עד שמצב המדיה הרצוי הופעל.
את הבקר.
החלק
מוצגת שורת תפריט מדיה.
לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
בחר ) Manage Media Registerנהל כונן
מדיה(.
בחר ) Memory infoמידע זיכרון(.

אפשרות  Normal track sequenceנבחרת
באופן אוטומטי בעת שינוי התקליטור שאתה
מאזין לו כעת או בעת שאתה בוחר אמצעי
מדיה אחר .אם נבחרה אפשרות ,היא
נשארת נבחרת לאחר הפעלה או כיבוי של
.COMAND Online
האפשרויות הבאות זמינות:
) Normal track sequenceרצף רצועות
רגיל( הרצועות מנוגנות בסדר רגיל )רצועה
 3 ,2 ,1וכו’(.
) Random mediaמדיה אקראית(
כל הרצועות על אמצעי המדיה מנוגנות
בסדר אקראי.
) Random track listרשימת רצועות
אקראית(
הרצועות ברשימת הרצועות הנוכחית
מנוגנות בסדר אקראי.

£

£

£
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הפעלה באמצעות שמע ®Bluetooth
חיבור התקני שמע באמצעות

®Bluetooth

תנאים
מצב שמע ® Bluetoothדורש התקן שמע התומך
ב ®.Bluetooth
לפני שימוש במצב שמע ® ,Bluetoothאתה חייב
לבדוק את ההתאמה של התקן שמע ®Bluetooth
שלך לדברים הבאים )ראה בהוראות ההפעלה
של התקן שמע ®:(Bluetooth
®
פרופיל שמע באמצעות Bluetooth

הערות כלליות
®Bluetooth

לפני שימוש ראשון בהתקן שמע
באמצעות  ,COMAND Onlineיהיה צורך לאשר
אותו.
כאשר אתה מאשר התקן שמע
חדש ,הוא מחובר באופן אוטומטי .חיבור כולל
ראשית חיפוש התקן שמע ® Bluetoothולאחר
מכן אישור שלו.
אתה יכול לאשר עד  15התקני שמע ®.Bluetooth
אם אתה מאשר טלפון נייד התומך בשמע
® ,Bluetoothפרופילי שמע Bluetooth®, A2DP
ו  AVRCPמחוברים באופן אוטומטי.

£

£

נראות

®Bluetooth

מספר התקני שמע ® Bluetoothדורשים יותר
מהפעלה פשוטה של תפקוד ®.Bluetooth
בנוסף ההתקן חיי ב להיהפך ל“גלוי“
להתקנים אחרים.
£

שם התקן

הטלפון הנייד מוזן:

התקן ® Bluetoothחייב להיות גלוי לשם
אישור .לאחר האישורCOMAND Online ,
מוצאת את התקן ® Bluetoothגם אם הוא
לא גלוי.
COMAND Online

במערכת
¿ הפעל את תפקוד
 ») COMAND Onlineעמוד .(393
® Bluetooth

17/06/14, 10:27 PM

)» עמוד (471

£

£

ברשימת התקני ® ») Bluetoothעמוד (569

מרצדס בנץ ממליצה על אישור טלפון נייד
בתקשורת טלפונית ® ») Bluetoothעמוד .(472
אם הטלפון הנייד המחובר תומך רק בשני
פרופילי ®  Bluetoothבאותה עת ,ייתכן
שתפקודי  COMAND Onlineיפעלו באופן
הבא:
£

בעת חיבור לאינטרנט ,הנגינה תיעצר בהתקן
שמע ® ») Bluetoothעמוד .(524

£

בעת הפעלת נגינה של התקן שמע
®  ,Bluetoothחיבור האינטרנט מתנתק
)» עמוד .(525

חיפוש ואישור התקני שמע

®Bluetooth

מעבר להתקני שמע

®Bluetooth

¿ לחץ על לחצן

.

¿ לבחירת ) Bluetooth audioשמע (Bluetooth
מתפריט קרוסלה :סובב ולחץ על הבקר.

COMAND Online

) A2DPפרופיל הפצה של שמע מתקדם(:
פרופיל שמע ® Bluetoothלשידור נתוני שמע.

®Bluetooth

ברשימת טלפוני

®Bluetooth

שם ההתקן חייב להיקבע מראש אבל ניתן
לשנותו בדרך כלל .כדי לאפשר בחירה ברורה
של התקן ® ,Bluetoothמרצדס בנץ ממליצה
שתבצע התאמה אישית של שם ההתקן
)ראה הוראות הפעלה של התקן שמע
®.(Bluetooth

מפתח עניינים

®Bluetooth

®Bluetooth

חייב לתמוך בפרופילי
התקן שמע
שמע באמצעות  A2DP Bluetoothו .AVRCP

569

מוצג תפריט.
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אם מוצגת ההודעה No Bluetooth audio
) device authorisedאין התקן שמע ®Bluetooth

עניינים לפי אב

¿ בחר ) Start searchהתחל חיפוש(.

מאושר( ,תצטרך ראשית לאשר את התקן שמע
®.Bluetooth

 COMAND Onlineמחפשת התקני שמע
® Bluetoothבטווח ומוסיפה אותם לרשימת
התקני ®.Bluetooth

¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( מתפריט
את הבקר
שמע ® :Bluetoothהחלק
ולחץ עליו.

זמן החיפוש תלוי במספר התקני שמע
® Bluetoothשבטווח ומאפייניהם.

¿ לבחירת ) Bluetooth audio devicesהתקני
שמע  :(Bluetoothלחץ על הבקר.
מוצג תפריט חדש.

במספר התקני שמע ®  ,Bluetoothיש
להתחיל קודם את הנגינה על ההתקן כדי
שמערכת  COMAND Onlineתוכל לנגן את
קבצי השמע Bluetooth® .חייב להיות גם
מוגד ר במיקום היציאה של השמע של
ההתקן שבשימוש.
אישור שמע

®Bluetooth

שלא אושר עדיין
¿ בחר התקן שמע
מהרשימה :סובב ולחץ על הבקר.
הליך אישור מתחיל.
®Bluetooth

® Bluetooth

נגן שמע ® Bluetoothבטווח וכבר אושר

תלוי בסוג התקן שמע
שבשימוש ,יש לך כעת שתי אפשרויות
לחיבור ולאישור.

טלפון נייד חדש עם תפקוד שמע ®Bluetooth

אפשרות  :1הזנת סיסמה

בטווח.

¿ אתה יכול למצוא מידע על כך בסעיף “אישור
)רישום( טלפון נייד )» עמוד .(472

חיפוש התקן

®Bluetooth

¿ לבחירת Searching for audio devices

COMAND Online

)חיפוש התקני שמע( :לחץ על הבקר.
מופיעה תצוגה עם מלל.

לאחר אישור מוצלח ,התקן שמע
מחובר ומתחיל לנגן.

®Bluetooth

אפשרות  :2שיוך מאובטח פשוט
התקן שמע ® Bluetoothחייב לתמוך בגרסת
 Bluetooth® 2.1לשיוך מאובטח פשוט.
 COMAND Onlineיוצרת קוד של שש ספרות,
שמוצג בו זמנית בשני ההתקנים שיש
לחברם.
במספר התקני שמע ® Bluetoothהשיוך חייב
להיות מאושר תוך  10שניות.
¿ אם מספר קוד מוצג במערכת

COMAND

 Onlineובהתקן שמע ® ,Bluetoothבחר Yes

)כן( :לחץ על הבקר.
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אם אתה בוחר ) Yesכן( ,האישור ממשיך
והתקן שמע ® Bluetoothמחובר .השמעה
מתחילה.
אם תבחר ) Noלא( ,הליך האישור מבוטל.

571

אישור
¿ התחל את תהליך האישור בהתקן שמע
® ,Bluetoothעיין בהוראות ההפעלה של
התקן שמע ®.Bluetooth

מפתח עניינים

לאחר הצלחת האישור התקן שמע
® Bluetoothמחובר ומתחיל לנגן.

אישור חיצוני
אם  COMAND Onlineאינה מוצאת התקן
שמע ® ,Bluetoothייתכן שהדבר נובע מהגדרות
אבטחה מסוימות בהתקן שמע ®Bluetooth
שלך .במקרה זה ,בדוק האם התקן שמע
® Bluetoothשלך יכול לאתר את מערכת
.COMAND Online
שם התקן ® Bluetoothשל
הוא .MB Bluetooth

COMAND Online

¿ הפעל את התקן שמע ®») Bluetooth

במספר התקני שמע ®  ,Bluetoothיש
להתחיל קודם את הנגינה על ההתקן כדי
שמערכת  COMAND Onlineתועל לנגן את
קבצי השמע.
חיבור מחדש של התקן שמע

פרופילי שמע ® Bluetoothמחוברים אוטומטית
בתנאים הבאים:
£

עמוד .(572
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :החלק
את הבקר ולחץ עליו.
¿ לבחירת Bluetooth audio devices
)התקני שמע  :(Bluetoothלחץ על הבקר.

¿ לחץ ) Connect via audio deviceחבר
דרך התקן שמע( :סובב ולחץ על הבקר.

®Bluetooth

£

אחד משני טלפוני ® Bluetoothשהיו בשימוש
לאחרונה שימש גם בנגן שמע ®Bluetooth
)אם הטלפון הנייד תומך בתפקוד זה(.
הטלפון הנייד מחובר באופן אוטומטי .נגן
שמע ® Bluetoothמתחבר.
לחיבור אוטומטי של
הטלפון חייב להיות בטווח.

Online

,COMAND

אם מוצגת ההודעה No Bluetooth devices
) connectedלא חוברו התקני  ,(Bluetoothיש לך

שתי אפשרויות לחיבור התקן שמע ®:Bluetooth
אפשרות :1

COMAND Online

רוב התקני שמע ® “ ,Bluetoothחי בור
אוטומטי“ חייב להיות מופעל בבחירה בתיבת
סימון .תלוי בסוג ההתקן שבשימוש ,לעתים
קרובות בקשת אישור זו מתרחשת בעת
אישור )עיין בהוראות הפעלה של התקן שמע
®.(Bluetooth

¿ לאישור ) CONNECTחבר את ההתקן
האחרון( בתפריט הבסיסי :לחוץ על הבקר.
אם  COMAND Onlineיכולה לאתר התקן
שמע ® ,Bluetoothהוא יחובר ויתחיל בנגינה.

17/06/14, 10:28 PM
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מדיה
אפשרות :2
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :החלק
את הבקר ולחץ עליו.
¿ לבחירת Bluetooth audio devices
)התקני שמע  :(Bluetoothלחץ על הבקר.

עניינים לפי אב

¿ לבחירת התקן שמע
ולחץ על הבקר.

®Bluetooth

 :סובב

אם התקן שמע ® Bluetoothאושר ,הנגינה
מתחילה.
התקן שמע ® Bluetoothוחיפוש סימולטני
של טלפונים ניידים
בעת חיפוש של טלפון נייד או התקן שמע
® Bluetoothחדש ,החיבור להתקן שמע
® Bluetoothשכבר פעיל מפוצל )» עמוד
.(471
בתפריט שמע ® Bluetoothהבסיסי ,תראה את
ההודעה No Bluetooth devices connected
)לא חוברו התקני  (Bluetoothופריט התפריט
) Connect last deviceהתחבר להתקן אחרון(
לא ניתן לבחירה.

ביטול אישור )ביטול רישום( של התקן
שמע ®Bluetooth
מרשימת
¿ לבחירת התקן שמע
התקני ® :Bluetoothסובב את הבקר.
®Bluetooth

¿ לבחירת סמל מימין להתקן שמע
ולחץ על הבקר.
® :Bluetoothהחלק
¿ לבחירת ) De-authoriseבטל אישור( :לחץ
על הבקר.
מוצגת בקשת אישור ,השואלת האם
באמת ברצונך לבטל את אישור ההתקן.
¿ לבחירת ) Yesכן( או ) Noלא( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
אם בחרת ) Yesכן( ,ההתקן יימחק
מרשימת התקני ®Bluetooth
אם בחרת ) Noלא( ,התהליך יבוטל.
לפני אישור מחדש של התקן שמע
® ,Bluetoothעליך גם למחוק את MB
 Bluetoothמרשימת ® Bluetoothבהתקן
שמע ® Bluetoothשלך )עיין בהוראות
השימוש של התקן שמע ®.(Bluetooth

הצגת פרטים

מעבר למצב שמע

¿ לבחירת התקן שמע ® Bluetoothמרשימת
התקני ® :Bluetoothסובב את הבקר.

תצוגה בסיסית

®Bluetooth

COMAND Online

¿ לבחירת סמל מימין להתקן שמע
את הבקר.
® :Bluetoothהחלק
¿ לבחירת ) Detailsפרטים( :סובב ולחץ על
הבקר.
המידע הבא בנודע לטלפון הנייד יוצג:
שם ®Bluetooth
כתובת ®Bluetooth
מצב זמינות )מוצג לאחר עדכון(
מצב אישור
£
£
£
£

¿ לסגירת תצוגת פרטים :לחץ על לחצן
.
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מצב שידור שמע )תלוי בהתקן שמע
® ,Bluetoothוכן בשם הרצועה והאמן(
מיקום התקן הנתונים ברשימת מדיה
הגדרות שמע
רשימת התקנים
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של הניגון
או הפעלה
לעצירה
השם של התקן שמע ® Bluetoothהמחובר
)דוגמה(
תפריט אפשרויות

התחלת נגינה אם התקן שמע
נעצר

573

®Bluetooth

מפתח עניינים

מספר טלפונים ניידים תומכים רק בשני
פרופילי ® Bluetoothבוזמנית )לדוגמה דיבורית
® Bluetoothאו הזרמת מדיה באמצעות
® .(Bluetoothאם תפעיל את מצב שמע
® Bluetoothויש חיבור אינטרנט פעיל ,הוא עשוי
להתנתק.
מעבר לשמע

®Bluetooth

¿ לחץ על לחצן

.

¿ לבחירת ) Bluetooth audioשמע
 (Bluetoothמתפריט קרוסלה מדיה :סובב
ולחץ על הבקר.
 COMAND Onlineמפעילה את התקן
שמע ® .Bluetoothהתצוגה הבסיסית
מופיעה .הנגינה מתחילה.
אם התקן שמע ® Bluetoothהמחובר תומך
במטהנתונים ואם המידע התואם זמין ,אז
שם אמן ,רצועה ואלבום ניתנים לתצוגה.
התחלת/עצירת נגינה

מוצגת הודעה.
¿ להמשך נגינה :בחר
מוצגת הודעה.

¿ לבחירת התחל נגינה
ולחץ על הבקר.

:

החלק

 :סובב ולחץ

נבחר.
.
נבחר.
.
נבחר.

¿ לבחירת ) Connect last deviceהתחבר
להתקן אחרון( :לחץ על הבקר.
תלוי בהתקן שמע ® Bluetoothשבשימוש,
הנגינה מתחילה מיד או שתצטרך להתחיל
אותה ידנית.
במקרה זה ,תוצג ההודעה Bluetooth
) audio device pausedהתקן שמע

 Bluetoothהופסק(.
אם ישנו חיבור אינטרנט והטלפון הנייד
המחובר תומך בוזמנית רק בשני פרופילי
® ,Bluetoothחיבור האינטרנט מתנתק.
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COMAND Online

נגינה מתחילה

כאשר החיפוש מסתיים ,התקן שמע
® Bluetoothניתן לחיבור מחדש.

הנגינה מתחילה מהתחלה.

¿ לבחירת התחל נגינה
על הבקר.
¿ לעצירת נגינה :בחר

במהלך חיפוש טלפונים ניידים החיבור להתקן
שמע ® Bluetoothמתנתק )» עמוד .(471
בתצוגה הבסיסית של שמע ®Bluetooth
)» עמוד  ,(572תראה את ההודעה No
) Bluetooth audio device authorizedאין
התקן שמע ® Bluetoothמאושר( ופריט
התפריט ) Connect last deviceהתחבר
להתקן אחרון( לא ניתן לבחירה.
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מדיה

574

זמני הנגינה לרצועות אינם מוצגים .תפקוד
זה זמין באופציה בהפעלה עם גרסה 1.3
של  .AVRCPכמו כן אין אפשרות חיפוש
מוזיקה זמינה עם שמע ®.Bluetooth

עניינים לפי אב

בחירת אפשרות נגינה
אם התקן שמע ® Bluetoothתומך בתפקוד
התואם ,האפשרויות הבאות זמינות:
החיבור להתקן שמע ® Bluetoothיופרע גם
אם:
£

הטלפון הנייד המחובר תומך בוזמנית רק
בשני פרופילי ®.Bluetooth

£

אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות
 ») COMAND Onlineעמוד .(524

£

הרצועות מנוגנות בסדר רגיל )רצועה ,2 ,1
 3וכו’(.
נגינת נתוני שמע נקבעת לפי הסדר שבו
הרצועות נכתבו באמצעי המדיה .סדר
אלפביתי הוא הנפוץ ביותר .כאשר כל
הרצועות נוגנו ,הרצועות בתיקיה הבאה
מנוגנות.

בחירת רצועה
תפקוד זה אינו נתמך על ידי כל התקני
£

®.Bluetooth

התפקוד של מספר טלפונים ניידים יכול
להשתבש בכל הנוגע למצבים הבאים:
£

מספר הרצועות שניתן לבחור

£

תקופת הזמן עד שהרצועה הבאה
מנוגנת.

COMAND Online

¿ לדילוג קדימה או אחורה לרצועה :לחץ
בגלגל
או
קלות על לחצן
ההגה הרב תפקודי.
¿ גלילה מהירה :לחץ והחזק את לחצן
בגלגל ההגה הרב תפקודי
או
עד שתגיע לרצועה הרצויה .אם אתה לוחץ
ומחזיק את לחצן
 ,הגלילה
או
המהירה גוברת לאחר זמן קצר.
בגלילה מהירה ,שמות רצועות אינם
מוצגים ,אלא רק רצועה  ,1רצועה  2וכו’.
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) Random track listרשימת רצועה
אקראית(
הרצועות ברשימת הרצועות הנוכחית
מנוגנות בסדר אקראי.

£

¿ עבור באמצעות גלגל ההגה הרב תפקודי
לתפריט מדיה )» עמוד .(303

) Normal track sequenceרצף רצועות
רגיל(

) Random mediaמדיה אקראית(
כל הרצועות על אמצעי המדיה מנוגנות
בסדר אקראי.
) Random mediaמדיה אקראית( הוא
תפקוד אופציונלי ואינו נתמך על ידי כל
התקני שמע ®.Bluetooth

בחירת אפשרויות נגינה
¿ לבחירת  :Optionsסובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) Play back musicנגינת מוזיקה(.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ בחר את האפשרות הרצויה
אם אתה בוחר ב Random track list
)רשימת רצועות אקראיות( ,תוצג הודעה
תואמת בחלון בחירה/תצוגה.
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הגברת עוצמת הקול באמצעות

575

COMAND

¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ לבחירת ) Volumeעוצמת קול( :סובב
ולחץ על הבקר.

מפתח עניינים

מוצג תפריט .נקודה  £מציינת את
ההגדרה הנוכחית.
¿בחר ) Standardרגיל( או ) Boostמוגבר(.
למידע על הגדרות שמע )» עמוד .(596
למידע נוסף על“ :מצב שמע  ») ”AUXעמוד
.(578

COMAND Online
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מדיה
מצב ממשק מדיה
דרישות מקדימות
® iPod® ,iPhoneהתקן  USBונגן  MP3חייבים להיות מחוברים באמצעות ממשק המדיה .ישנם שני
שקעים לחיבור  USBבתא האחסון שבקונסולה המרכזית.
תצוגה בסיסת בעת חיבור התקן של אפל
ממשק מדיה הוא ממשק אוניברסלי לחיבור שמע מנייד והתקני וידאו .לממשק המדיה של
 COMAND Onlineיש שני חיבורי .USB

עניינים לפי אב

תצוגת שם רצועה ברשימת מדיה
רצועה נוכחית  /מספר ברשימת רצועות
תצוגה מספרית של זמן השמעה
תצוגה גרפית של זמן השמעה

אזור תצוגה נוסף עם תצוגת עטיפה
שם אמן ואלבום
שורת תפקודים ראשית
תצוגה עבור אמצעי מדיה פעיל
שורת תפריט מדיה

COMAND Online

בעבר ,התפריט הבסיסי של ממשק מדיה
יופיע .לכל התפקודים האחרים של
 ,COMAND Onlineהתצוגה אינה משתנה.

מעבר לממשק מדיה
ממשק מדיה הוא ממשק אוניברסלי לחיבור
התקני שמע  /וידאו ניידים .לממשק המדיה של
 COMAND Onlineיש שני חיבורי  .USBשקעי
חיבור  USBנמצאים בתא האחסון שבקונסולה
המרכזית.
הפעלה אוטומטית
¿ חבר התקן מדיה לשקע .USB
 COMAND Onlineמפעילה את ממשק
המדיה באופן אוטומטי .אם נמצאים קבצי
מדיה הניתנים לנגינה ,הם ינוגנו באמצעות
 .COMAND Onlineאם מקור מדיה נבחר
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אם תנתק את ההתקן ,תוצג ההודעה No
) device connectedאין התקן מחובר(.

אפשרויות נוספות להפעלה:
באמצעות לוח מקשי הספרות )» עמוד
.(551
באמצעות שורת התפקודים הראשית
)» עמוד .(551
באמצעות רשימת התקנים )» עמוד .(552
)» עמוד .(550
באמצעות לחצן
£

£

£
£
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תמיכת התקנים

הרצה קדימה  /אחורה

אמצעי המדיה הבאים ניתנים לחיבור למערכת
 COMAND Onlineבאמצעות ממשק מדיה:

¿ כאשר מקור המדיה פעיל בתפריט
הבסיסי ,החלק
את הבקר והחזק
אותו עד שהמיקום הרצוי הושג.

£

®iPod

£

®iPhone

£

®iPad

£

נגן

£

התקני

577

מפתח עניינים

תפקוד חיפוש
בחירת חיפוש באמצעות שורת תפריט
מדיה

MP3
USB

¿ החלק

® iPod®, iPhoneאו ®iPad

מסחריים של חברת

הם סימנים

.Apple Inc.

ניתן לנגן קבצי שמע ,תמונות וקבצי וידאו.
לפרטים ורשימת התקנים נתמכים ,בקר
באתרינו בכתובת
 ,http://www.mercedes-benz.com/ומלא אחר
ההוראות בסעיף “.“Media interface

את הבקר.

מוצגת שורת תפריט מדיה.
¿ לבחירת ) Searchחיפוש( :סובב את
הבקר ולחץ לאישור.
מוצגת רשימת הקטגוריות.
סקירה
הקטגוריות הבאות רשומות:
) Current tracklistרשימת רצועות
נוכחית(
) Folderתיקייה(
) Select by coverבחר לפי עטיפה(
) Keyword searchחיפוש לפי מילת
מפתח(
) Playlistsרשימות השמעה(
) Artistsאמנים(
) Albumsאלבומים(
) Titleשם רצועה(
) Genresז’אנרים(
) Yearשנה(
) Videosוידאו(
) Photosתמונות(
£

קבצי מדיה נתמכים

£

מוזיקה

mp3, wma

וידאו

mpeg, wmv,mov, avi, mp4

תמונות

jpg, jpeg, bmp,png

£
£

£

בחירת קובץ מוזיקה

£

¿ להצגת רשימת הרצועות הנוכחית:
לחץ על הבקר בתצוגה הבסיסית.

£

מוצגת רשימת הרצועות לאמצעי המדיה
הפעיל.
¿ לבחירת רצועה :סובב את הבקר ולחץ
לאישור.
¿ לדילוג קדימה או אחורה לרצועה :סובב
את הבקר בתצוגה הבסיסית.
שלוש כותרות רצועות מוצגות .הרצועה
שמקדימה מנוגנת.
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£
£
£
£

התפקודים זמינים מיד לאחר שכל תוכן
המדיה נקרא ונותח.

COMAND Online

בחירה באמצעות הבקר

£

אם אותו התקן מחובר שוב ללא שינוי בתוכן
המדיה ,תפקודים אלו זמינים מהר יותר.
בעת חי בור התקני אפל ,הקטגוריות
“תיקייה““ ,שנה“ ו“תמונות“ אינן זמינות.
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¿ לבחירת אפשרות נגינה :עם מקור מדיה
מחובר החלק
את הבקר.
מוצגת שורת תפריט מדיה.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ לבחירת אפשרויות נגינה ») :עמוד .(556

עניינים לפי אב

תפקוד וידאו
¿ לבחירת קטגוריה ,כגון Current track list
)רשימת רצועות נוכחית( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.

מוצגת רשימת הבחירה.
¿ בחר את הרצועה הרצויה.
¿ חיפוש לפי מילת מפתח :באמצעות
הבקר ,הזו את התווים עבור מונח החיפוש
הרצוי .מיד כאשר  COMAND Onlineתמצא
את הרצועה שאתה מחפש ,היא תציג את
שאר התווים ותנגן את הרצועה )» עמוד
.(563

אם נמצאו קבצי וידאו ניתנים לנגינה ,הם ינוגנו
באמצעות .COMAND Online
¿ למעבר למצב מסך מלא :לחץ על הבקר
בתצוגה הבסיסית.
את
¿ להצגת תפריט וידאו :החלק
הבקר במצב מסך מלא.
מוצג תפריט ממשק מדיה.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ בחר ) Video settingאפשרויות וידאו(.

COMAND Online

להפעלת ) Video settingאפשרויות וידאו(
)» עמוד .(592
אפשרויות נגינה

מצב שמע AUX
הערות על מצב שמע

AUX

עוצמות השמע השונות של מקורות מדיה
חיצוניים יכולות לגרום להודעות המער כת
)לדוגמה ,הודעות תנועה וניווט( להישמע
בעוצמת קול גבוהה יותר באופן ניכר.
 AUXמאפשר גם את האפשרות של חיבור נגן
מדיה למערכת .COMAND Online
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לחיבור מקור מדיה חיצוני לשמע  ,AUXתזדקק
לכבל .AUX

הגדרת אפשרויות שמע

579

AUX

תמצא מידע נוסף באתר:
.http://www.mercedes-benz.com/connect
מעבר למצב שמע

מפתח עניינים

AUX

¿ לבחיר ת ) Optionsאפשרויות( בשור ת
תפריט :החלק
ולחץ על הבקר.

¿ חבר למקור שמע חיצוני.
השקע לשמע  AUXנמצא בתא האחסון
שבקונסולה המרכזית.
שמע  AUXאינו נבחר באופן אוטומטי.
¿ לחץ על לחצן

.

מוצג התפריט עבור מקור המדיה האחרון
שהיה בשימוש.
¿ לבחירת ) Mediaמדיה( בשורת תפקודים
ראשית  :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
¿ בחר .AUX
מוצג תפריט שמע  .AUXהמדיה מנוגנת
אם מקור השמע מופעל והנגינה מופעלת.
ראה את הוראות ההפעלה התואמות כיצד
להפעיל את מקור המדיה החיצוני.

מונו/סטריאו:
¿ לבחירת  :Mono/stereoסובב ולחץ על
הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר  Monoאו .Stereo
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
עוצמת קול:
¿ בחר ) Volumeעוצמת קול(.
¿ בחר ) Standardרגיל( או ) Boostמוגבר(.
 :Standardעוצמת הקול של מקור השמע
החיצוני מותאמת לערך הרגיל.
 : Boostעוצמת הקול של מקור השמע
החיצוני מוגברת ב  10דציבל בערך.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
דיווח תנועה:
¿ לבחירת  :TAסובב את הבקר ולחץ לאישור.
דיווחי תנועה פעילים

או לא פעילים

COMAND Online

מוצג תפריט קרוסלה.

מוצג תפריט .אתה יכול להגדיר Mono/
) Volume , stereoעוצמת קול( ו ) TAדיווחי
תנועה(.

.

ייתכן שהתקן שמחובר למקור שמע חיצוני
יישמע שקט יותר או חזק יותר ברכב ,או שלא
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מדיה
ניתן יהיה להגיע לעוצמת הקול המרבית הרגילה.
במספר התקנים ניתן לכוון את עוצמת הקול
בנפרד .במקרה זה ,התחל בעוצמת קול של
המדיה והגבר בהדרגה .הדבר מאפשר לקבוע
האם המערכת יכולה לנגן את המוזיקה בעוצמת
קול גבוהה ללא עיוות.

עניינים לפי אב

¿ לבחירת ) Mediaמדיה( בשורת התפקודים
הראשית :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצג תפריט קרוסלה.
¿ בחר .AUX
מוצג תפריט וידאו .AUX
¿ לבחירת ) Audio/videoשמע/וידאו( בשורת
התפריט :החלק
ולחץ על הבקר.

הפעלת וידאו ממקור AUX

מוצג תפריט Source type selection

)בחירת סוג מקור(.

חיבור מקורות וידאו חיצוניים

¿ בחר ) Videoוידאו(.

אזהרה

נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.

למקורות וידאו חיצוניים יכולה להיות עוצמת
קול שונה ,המשמעות של כך היא שהודעות
מערכת כמו דיווחי תנועה והודעות ניווט יהיו
חזקות יותר .אם יש צורך ,נטרל את הודעות
המערכת או התאם את עוצמת הקול באופן
ידני.
וידאו  AUXהיא אפשרות נוספת להצגת וידאו
באמצעות .COMAND Online
לחיבור מקור וידאו חיצוני לווידאו  ,AUXדרוש כבל
וידאו .AUX

אם מקור וידאו מחובר והנגינה מופעלת,
התמונה ממקוד הווידאו החיצוני תופיע אם
נבחר ) Videoוידאו(.
עיין בהוראות ההפעלה התואמות של ההתקן
למידע כיצד להפעיל את מקור הווידאו החיצוני:
למידע על:
£

הגדרות שמע ») :עמוד .(596

הפעלה /הפסקת מצב מסך מלא

אם אתה משתמש רק בכבל שמע ,AUX
תוכל רק לשמוע את הקול מהווידאו שמנוגן.

COMAND Online

תצוגת וידאו אינה אפשרית בצד הנהג כאשר
הרכב בתנועה.
מעבר למצב וידאו

AUX

¿ התחבר למקורות וידאו חיצוניים.
השקע לווידאו  AUXממוקם התא האחסון
שבקונסולה המרכזית.
וידאו  AUXאינו נבחר באופן אוטומטיֻ.
¿ לחץ על לחצן
מוצג התפריט של מקור המדיה האחרון
שחובר.

¿ להפעלה :במצב וידאו  ,AUXהחלק
את הבקר.
שורות התפריטים מוסתרת.
¿ סמל המסך מלא מוצג :לחץ על הבקר.
מסך מלא מופיע.
¿ להפסקה :לחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
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הגדרת אפשרויות נוספות

581

דיווח תנועה:
¿ לבחירת ) TAדיווח תנועה( :סובב את הבקר
ולחץ לאישור.
דיווחי תנועה פעילים או לא פעילים .

מפתח עניינים

מצב טלוויזיה
איכות קליטה

¿ לבחיר ת ) Optionsאפשרויות( בשור ת
ולחץ על הבקר.
התפריט :החלק
מוצג תפריט .אתה יכול להגדיר Video
) settingהגדרות וידאו( ,Mono/stereo
) Volumeעוצמת קול( ו ) TAדיווחי תנועה(:
סובב ולחץ על הבקר.
הגדרות וידאו:
¿ בחר ) Video settingהגדרות וידאו(
¿ בחר תבנית מסך מועדפת ,לדוגמה 16:9
או ) Automatic daylight adjustmentכוונון
אור יום אוטומטי(.
תבנית מסך מותאמת.
נקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

במספר ארצות שידורי  DVB-Tאינם זמינים
או שאינם זמינים במקומות מסויימים.
תנאי הקליטה המשתנים ברציפות בעת שהרכב
בתנועה יכולים להפריע לאות .אם הקליטה
חלשה COMAND Online ,יכולה להשתיק את
השמע או להקפיא או להסתיר את התמונה.
לציון תופעה זו ,מגדל שידור עם קו מחיקה
באמצעו יופיע בתצוגה.
מעבר למצב טלוויזיה

£

עוצמת קול:
¿ בחר ) Volumeעוצמת קול(.
¿ בחר ) Standardרגיל( או ) Boostמוגבר(.
 :Standardעוצמת הקול של מקור השמע
החיצוני מותאמת לערך הרגיל.
 : Boostעוצמת הקול של מקור השמע
החיצוני מוגברת ב  10דציבל בערך.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.

¿ לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
שערוץ הטלוויזיה האחרון שנבחר יוצג.
תפריט בקרה מוצג בתמונת הטלוויזיה.
או
¿ לחץ על לחצן
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COMAND Online

מונו/סטריאו:
¿ לבחירת  :Mono/stereoסובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ בחר  Monoאו .Stereo
נקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.

התקנים אלקטרוניים ניידים בר כב עשויים
להפריע לקליטת הטלוויזיה.
טיונר הטלוויזיה מאפשר קליטה של ערוץ דיגיטלי
המותאם לתקן  .DVB-Tאם הקליטה נחלשת,
מקלט הטלוויזיה עובר באופן אוטומטי לתדר
דיגיטלי חלופי המשדר את אותה תכנית עם
קליטה טובה יותר.

581
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582

¿

עניינים לפי אב

¿
¿
¿

מקור המדיה האחרון שנבחר ,לדוגמה מצב
שמע  ,CDמופעל.
את הבקר ולחץ
לבחירת  : Mediaהחלק
עליו.
תפריט הקרוסלה מופיע.
סובב את הבקר עד ש ) TVטלוויזיה( עובר
קדימה.
לחץ על הבקר.
תמונת הטלוויזיה מופיעה עם תפריט בקרה.
את
להסתרת תפריט בקרה :החלק
הבקר

או
¿ המתן כשמונה שניות.
¿ להצגת תפריט בקרה :במצב מסך מלא:
או סובב את הבקר.
החלק
מצב מסך מלא משמעותו :תפריט בקרה
מוסתר ואתה רואה את תמונת הטלוויזיה.
אם אתה מסובב את הבקר ,הערוץ הבא/
הקודם נבחר.
אם הרכב נע מהר יותר מ 5קמ“ש תמונת
הטלוויזיה מוסתרת ותפריט הבקרה מוצג
באופן קבוע.

אם ערוץ טלוויזיה נשמר בערוצים מוגדרים
מוצג.
מראש ,המספר המוגדר מראש
הצגת/הסתרת תפריט טלוויזיה

להצגה
¿ לחץ על הבקר במצב מסך מלא.
להסתרה
¿ החלק

את הבקר.

¿ לבחירת סמל :לחץ על הבקר.
בחירת ערוצי טלוויזיה
בתפריט הבקרה
¿ סובב או החלק

את הבקר.

טיונר הטלוויזיה בוחר את הערוץ הקודם/
הבא מרשימת ערוצים .תפריט בקרה מוצג
למשך שמונה שניות.

תפריט בקרה
מידע על תפריט הבקרה

COMAND Online

ברשימת הערוצים
טיונר הטלוויזיה מציג ברשימת הערוצים את
ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו שיש להן קליטה
סבירה.
רשימת הערוצים מציגה את:

תוכנית נוכחית
מספר מוגדר מראש
ערוץ טלוויזיה נבחר
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£

שמות הערוצים עם קליטה סבירה

£

הערוצים המוגדרים מראש )אם נשמרו(

£

שמות תכניות וזמני התחלה וסיום
לכל ערוץ :השמות של התוכניות הנוכחיות
והעתידיות באמצעות יומן שידורים
אלקטרוני ).(EPG

£
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הערוצים מסודרים לפי סדר אלפביתי או לפי
מדינה.
לטיונר הטלוויזיה דרוש זמן מסוים כדי לעדכן את
המידע.
המידע ניתן להצגה אם מתקיימים שני התנאים:
הערוצים משדרים את המידע
תנאי הקליטה סבירים

583

¿ להצגת תצוגה מקדימה של התוכנית:
החלק (( את הבקר.
¿ לחזרה לתכנית הנוכחית :החלק (( את
הבקר.
בערוצים מוגדרים מראש

מפתח עניינים

£
£

¿
¿
¿

£

¿

£

בחירה מהירה
דרישה :ערוץ הטלוויזיה או תחנת הרדיו
חייבים להיות שמורים )» עמוד .(584
ניתן לשמור ערוצי טלוויזיה ותחנות רדיו עד
ל  99מיקומים מוגדרים מראש.
¿ לחץ בקצרה על מקש ספרות אחד או שניים.
לבחירה של מספר מוגדר מראש חד ספרתי:
לחץ רגעית על מקש ספרה ,לדוגמה
£

£

לבחירה של מספר מוגדר מראש דו
ספרתי :לחץ רגעית על מקשי ספרות
ברצף ,לדוגמה
.
ו

COMAND Online

להצגת תפריט טלוויזיה :לחץ על הבקר
במצב מסך מלא.
לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
להצגת התוכנית הנוכחית :בחר ) TVערוץ
טלוויזיה( או ) RADתחנת רדיו(.
רשימת הערוצים הנבחרים מוצגת בסדר
אלפביתי .היא מציגה את התכנית הנוכחית
בערוצי טלוויזיה או תחנות רדיו דיגיטליים עם
קליטה סבירה .נקודה מציינת את הערוץ
הנבחר הנוכחי.
לבחירת ערוץ :סובב את הבקר ולחץ עליו.
טיונר הטלוויזיה בוחר את הערוץ מרשימת
הערוצים .תפריט הבקרה מופיע למשך
שמונה שניות.

¿ להצגת תפריט טלוויזיה :לחץ על הבקר
במצב מסך מלא.
¿ לבחירת ) Presetsמוגדרים מראש( :סובב
את הבקר ולחץ עליו.
הערוצים השמורים מוצגים עם המספר
המוגדר מראש .נקודה מציינת את הערוץ
הנבחר הנוכחי.
¿ בחר ערוץ.
שני ערוצי טלוויזיה נשמרים במצבים מוגדרים
מראש  1ו.2

המספר המוגדר מראש ושם הערוץ מוצגים,
וטיונר הטלוויזיה בוחר את הערוצים מרשימת
ערוצים.
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מדיה
באמצעות הזנת מספר ערוץ או תוכנית
מספר תכניות ניתנות לשידור על גבי ערוץ
טלוויזיה דיגיטלי .תפקוד זה מאפשר גם את הזנת
התוכנית הרצויה לערוץ.
¿ לקריאה לשורת הזנה :במהלך השמעה,
לחץ על מקש
בלוח מקשי הטלפון.
או
¿ להצגת תפריט :לחץ על הבקר
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ בחר ) Enter channelהזן ערוץ(.
בשתי האפשרויות מוצגת שורת ההזנה
לערוץ בעל ארבע ספרות .התוכנית הנוכחית
מוצגת.
¿ להזנת מספר ערוץ/תוכנית :לחץ על
מקשי הספרות זה אחר זה בלוח מקשי
הטלפון.
התוכנית נבחרת לפי המספר שהוזן.

עניינים לפי אב
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כל ארבע הספרות התוכנית הנבחרת
של הערוץ נבחרת
הוזנו במלואן
אוטומטית.
שתיים או שלוש התוכנית הראשונה עם
הקליטה הסבירה בתוך
ספרות הוזנו
הקבוצה נבחרת.
מספר הערוץ אינו זמין
מוצגת ההודעה
 Invalid channelאו אינו מותר בארץ זו.
) numberמספר ¿ לחץ על הבקר
לאישור ההודעה.
ערוץ לא תקף(
מק בץ :מבחר של תכניות דיגיטליות
המשולבות לצרור אחד.
אתה יכול להזין את מספרי הערוצים הזמינים
בארצך אף אם הקליטה אינה זמינה רגע.
מידע על ערוץ הזמין בארצך יכול להימצא
לדוגמה ,באתרי אינטרנט של רשתות שידור
ציבוריות ופרטיות.
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שמירת ערוצי טלוויזיה
אתה יכול לשמור עד  99ערוצי טלוויזיה/תחנות
רדיו במיקומים שמורים מראש.
¿ שמירה מהירה :במהלך נגינה לחץ והחזק
מקש ספרות אחד או שניים של לוח מקשי
הטלפון עד שתישמע צליל.
למיקום שמור חד ספרתי :לחץ והחזק את
לחצן  ,לדוגמה
 ,למשך שתי שניות
לפחות.
למיקום שמור דו ספרתי :לחץ רגעית על
לחצן ,לדוגמה
 .תוך שלוש שניות לחץ
 ,למשך שתי
והחזק את לחצן ,לדוגמה
שניות לפחות.
הערוץ הנוכחי נשמר .תמונת הטלוויזיה
מופיעה שוב.
¿ בערוצים השמורים מראש :לחץ והחזק
את הבקר במצב מסך מלא.
¿ לבחירת ) Presetsמוגדרים מראש( :סובב
את הבקר ולחץ עליו.
המיקום המוגדר מראש של התחנות מופיע.
את
¿ לבחירת סמל הרשימה :החלק
הבקר.
¿ לבחירת ) Store current channelשמור את
הערוץ הנוכחי( :לחץ את הבקר.
הערות שנשמר קודם נמחק.
תמונת הטלוויזיה מוצגת.
תפקודי זיכרון אחרים:
¿ לשמירת ערוץ למיקום מוגדר מראש
חדש :סובב את הבקר ובחר את הערוצים
המוגדרים מראש.
את
¿ לבחירת סמל מהרשימה :החלק
הבקר.
¿ לבחירת Move the highlighted station/
) channelהעבר את התחנה/הערוץ
המסומן( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
¿ סובב את הבקר.
הערוץ עובר למיקום מוגדר מראש חדש בעת
הסיבוב.
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¿

¿
¿
¿

לחץ על הבקר.
הערוץ נשמר תחת המיקום המוגדר מראש
הנבחר.
למחיקת הערוץ :סובב את הבקר ובחר
ערוץ מהמיקומים המוגדרים מראש.
החלק את
לבחירת סמל מהרשימה :
הבקר.
לבחירת Delete the highlighted station/
) channelמחק את התחנה/הערוץ
המסומן( :סובב את הבקר ולחץ עליו.

מידע ערוץ נוכחי לערוץ הנבחר )(EPG

¿
¿

£
£

¿

¿
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מפתח עניינים

הגדרות טלוויזיה בסיסיות
מעקב אחר ערוצים
אם תפקוד זה מופעל ובהתאם לתנאי הקליטה,
טיונר הטלוויזיה עבור באופן אוטומטי לערוץ חלופי
עם אותה תכנית אבל עם קליטה משופרת.
שימוש בתפקוד זה ,מאפשר איכות תמונה
מיטבית ללא קשר לאיכות הקליטה.
אם התפקוד אינו פועל ,הערוץ לא משתנה.
הדבר שימושי ,לדוגמה בעת נסיעה באזורי
קליטה חופפים .הדבר מונע העברה תכופה שוב
ושוב בין הערוצים.
אם אתה שומר ערוץ ,הערוץ המוגדר מראש יכיל
סמן קבוע ) ») (FIXעמוד .(584
הסמן יוצג מאחורי שם ערוץ הטלוויזיה או תחנת
הרדיו בעת:
שהתפקוד אינו פועל
ואתה בוחר ערוץ מהערוצים המוגדרים
מראש שנשמר בעבר ומכיל סמן זה.
£
£
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£

להצגת תפריט טלוויזיה :לחץ על הבקר
במצב מסך מלא.
לבחירת ) EPGלוח שידורים אלקטרוני( :סובב
את הבקר ולחץ עליו.
אם זמין ,תראה תיאור של התכנית הנוכחית
והתוכניות הבאות .בערוץ שנבחר.
התצוגה המקדימה האלקטרונית של תכנית
מציגה את המידע הבא:
מצב מוגדר מראש )אם ערוץ/תחנה נשמר(
ושם תחנה/ערוץ
זמני שידור
שמות תכניות
להצגת מידע מפורט על התוכנית :סובב
את הבקר ולחץ עליו.
אם זמין ,יוצג המידע המפורט על התוכנית
הנבחרת.
לגלילה :סובב את הבקר.
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¿ להצגת תפריט הטלוויזיה :לחץ על
הבקר במצב מסך מלא.
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¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) Station trackingמעקב אחר תחנה(.
הפוך את מעקב אחר תחנה לפעיל
או
לא פעיל .
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ לחיצות חוזרות על
לחצן
עד שתמונת הטלוויזיה ושורת
התפריט מופיעים.

עניינים לפי אב
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הגדרת שיטת שידור טלוויזיה
 COMAND Onlineכבר מוגדרת לשיטת שידור
הטלוויזיה הנכונה .אם אתה נוהג במדינה אחרת
או באזור עם שיטת שידור אחרת ,אתה צריך
לאפס את שיטת השידור .אם שיטת השידור
אינה מוגדרת נכון ,לדוגמה לא יימצאו ערוצים או
שהתצוגה תהיה משובשת .מרכז שירות של
מרצדס בנץ יכול לעזור לך לבחור את שיטת
השידור הנכונה.
¿ להצגת תפריט הטלוויזיה :לחץ על הבקר
במצב מסך מלא.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר ) TV standardשיטת שידור טלוויזיה(.
מוצגת רשימה של אזורי קליטה.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ בחר שיטת שידור.
תוצג הודעה המודיעה לך אם ההגדרה שגויה
למדינה ,ושקליטה תקינה אינה אפשרית.
¿ בחר ) Yesכן( או ) Noלא(.
בחירת ) Yesכן( תגדיר את המדינה.
) Noלא( תחזיר את הרשימה.
הגדרת שפה/כתוביות לשמע
שפת שמע :כאשר תפקוד Prefer COMAND
) languageשפת  COMANDמועדפת( פעיל,
הוא נותן העדפה לשפה של מערכת COMAND
שהוגדרה כעת .לשידורי תכניות במגוון שפות,
המאזין יכול לבחור בין מספר שפות שמע .סמל
עבור שידור תוכנית יכול להופיע לפני שפת
השמע:

17/06/14, 10:30 PM

באמצעות הסברי שמע )ללקויי ראייה( בסטריאו
או עבור לקויי שמיעה .אם הסמל אינו מופיע
התכנית משודרת במונו או תכונות השידור אינן
זמינות.
כתוביות :כאשר תפקוד זה מופעל לחץ על
הבקר במצב מסך מלא.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ בחר ) Audio subtitlesשמע כתוביות(.
¿ להגדרת שפת השמע :בחר Prefer
) COMAND languageשפת COMAND

מועדפת( או אחת משפות השמע
הזמינות.
¿ הפוך את Prefer COMAND language
)שפת  COMANDמועדפת( לפעיל או
לא פעיל או בחר שפת שמע זמינה.
אם אתה בוחר אחת משפות השמע
הזמינות ,לדוגמה אנגלית ,הגדרות אלה
משמשות לתוכנית הנוכחית.
¿ להגדרת כתוביות :בחר Subtitles
)כתוביות( .הפוך את הכתוביות לפעילות
או לא פעילות .
בחר ) Prefer COMAND languageשפת
 COMANDמועדפת( או אחת מהשפות
הזמינות.
הפוך את Prefer COMAND language
)שפת  COMANDמועדפת( לפעיל או
לא פעיל או בחר שפת שמע זמינה.

586

S-542-595 comand

מדיה

הפעלה /הפסקה של טלטקסט

גרסה  :1ריבועים אדומים מופיעים
¿ סובב את הבקר.
שורת התפריט מופיעה בתחתית התמונה.
¿ לבחירת ) Redאדום( :סובב את הבקר
ולחץ עליו.
תוכן המידע מוצג.

נקודה מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

טלטקסט

17/06/14, 10:30 PM
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אם אתה בוחר אחת משפות השמע הזמינות,
לדוגמה אנגלית ,הגד רות אלה משמשות
לתוכנית הנוכחית.
הגדרות וידאו
מאפיין כוונון אור יום אוטומטי מבטיח ראות טובה
של תמונת טלוויזיה אפילו אם תנאי התאורה
ברכב משתנים.
אתה יכול לשנות באופן ידני את הגדרות התמונה
) Brightnessבהירות() Contrast ,ניגודיות( ו
) Colourצבע(.
בעת שהגדרות התמונה ,אתה יכול לבחור בין
 4:3 ,16:9 ,Automaticו ) Zoomהגדלה(.
¿ להצגת תפריט טלוויזיה :לחץ על הבקר
במצב מסך מלא.
¿ לבחירת  :Optionsסובב ולחץ על הבקר.
¿ בחר ) Video settingהגדרות וידאו(.
¿ להפעלה/להפסקה של אפשרות Automatic
) daylight adjustmentכוונון אוטומטי של
אור יום( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
ההגדרות מופעלות
או מופסקות .
¿ לכוונון ידני של הגדרות תמונה :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
מוצג תפריט הגדרות.
¿ להגדרת ערך :סובב את הבקר.
¿ להגדרת תבנית התמונה :סובב את הבקר
ולחץ עליו.

¿ להפעלה :לחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Teletextטלטקסט( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
¿ להפסקה :לחץ והחזק את לחצן
למשך כשתי שניות.
תמונת טלוויזיה מוצגת עם תפריט בקרה.
בחירת דף טלטקסט
¿ לגישה לדף ישירות :לחץ על מקשי
הספרות זה אחר זה.
¿ למעבר לדף הבא/הקודם :סובב את הבקר.
אתה יכול להזין מספרי דפים מותרים לדפי
טלטקסט רק בין המספרים  100עד .899
דף טלטקסט דינמי
דף טלטקסט דינמי מכיל מספר דפי משנה.
את
¿ לבחירת דף משנה :החלק
הבקר.
טלטקסט דיגיטלי
בנוסף לתכניות טלוויזיה ורדיו ,אתה יכול
להשתמש ביישומי מולטימדיה אינטראקטיביים
כגון תחזיות מזג אוויר ,דיווחי חדשות ותוצאות
ספורט.
ייתכן שייקח זמן מסוים לפני שכל הדפים ייטענו.
טלטקסט דיגיטלי זמין רק במספר מדינות,
לדוגמה בריטניה וניו זילנד.
¿ להפעלה :לחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Teletextטלטקסט( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
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גרסה  :2תוכן מידע מוצג
¿ סובב את הבקר.
שורת התפריט מופיעה בתחתית התמונה.
¿ לבחיר ת ) Redאדום() Green ,ירוק(,
)Yellowצהוב( :סובב את הבקר ולחץ עליו.
מוצג תוכן המידע של הצבע הנבחר.
¿ למעבר לדף :כאשר התפריט מוצג ,החלק
את הבקר.
שורת התפריט נעלמת.
את הבקר ובחר תוכן מהדף.
¿ החלק
¿ לחץ על הבקר.
¿ לחזרה לתכנית טלוויזיה :סובב את הבקר.
שורת התפריט מוצגת.
¿ לבחירת ) TVטלוויזיה( :סובב את הבקר
ולחץ עליו.
או
משמאל לבקר.
¿ לחץ והחזק את לחצן
למשך כשתי שניות.

עניינים לפי אב
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תפריט “”TV-further options
¿ להצגת תפריט הטלוויזיה :לחץ על הבקר
במצב מסך מלא.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :סובב ולחץ
על הבקר.
¿ בחר ) Further optionsאפשרויות נוספות(.
הגדרת ערכות תווים מותאמים למדינה
התפקוד מופסק :ערכת התווים המשודרת על
ידי ערוצי הטלוויזיה מוצגת.
התפקוד מופעל :ער כת תווים המותאמת
למדינה משמשת לתצוגה.
¿ לקריאה לתפריט “ ”TV-further options
)אפשרויות נוספות  טלוויזיה(
¿ לבחירת ) Settingsהגדרות( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר 1. Country specific character set
) .1ערכת תווים מותאמת למדינה(.

17/06/14, 10:30 PM

או לא פעיל .
¿ הגדר כפעיל
אתה יכול לשנות את ההגדרות מערכת
תווים מותאמת לערוץ למותאמת למדינה
באמצעות ההגדרות של שיטת השידור.
כל ערוץ טלוויזיה אחראי לשידור של ערכת
תווים מותאמת לערוץ.
הגדרות רשימת ערוצים

תפקוד זה מאפשר לך להפעיל/להפסיק את
התצוגה ברשימת ערוצים של ערוצי טלוויזיה
ותחנות רדיו חופשיות לקליטה ושל שירותי
נתונים בלבד.
¿ לקריאה לתפריט “ ”TV-further options
)אפשרויות נוספות  טלוויזיה(
¿ לבחירת ) Settingsהגדרות( :סובב את
הבקר ולחץ עליו.
¿ בחר  .2) 2. Station list settingהגדרות
רשימת תחנות(.
¿ בחר ) Display free-to-air TV stationsהצג
תחנות טלוויזיה חופשיות( או Display free-
) to≠air Radio stationsהצג תחנות רדיו
חופשיות( או Display data-service-only
) stationsהצג תחנות שירותי נתונים בלבד(.
הגדר כפעיל
או לא פעיל .

מצב תקליטור

וידאו DVD

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
כונן תקליטורים  CD/DVDהוא מוצר לייזר סוג
 .1אם אתה פותח את מארז כונן תקליטורים,
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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.

אזהרה
טיפול בתקליטורים בעת שהרכב בתנועה
עלול להסיח את דעתך מתנאי התנועה .אתה
עלול לאבד שליטה על הרכב ולגרום לתאונה.
השתמש בתקליטורים רק כשהרכב נייח.
קח בחשבון שבמהירות של  50קמ“ש ,רכבך נע
במהירות של  14מ’ בשנייה.
הערות על תקליטורים
אל תדביק מדבקות או תוויות על תקליטורים.
הם עלולים להתקלף ולגרום נזק למערכת
 .COMAND Onlineמדבקות יכולות לגרום
לכיפוף התקליטור ,דבר שיכול לגרום
לשגיאות בקריאת התקליטור ובעיות בזיהוי.

דרישות לנגינת תקליטור

DVD

 COMAND Onlineיכולה לנגן תקליטורי וידאו
שיוצרו בהתאם לתקנים הבאים:
אזור קוד ) 2לאירופה( או אזור קוד ) 0אין
אזור קוד(
שיטת שידור  PALאו NTSC
בדרך כלל תמצא פרטים רלוונטיים על תקליטור
ה  DVDעצמו או על אריזת התקליטור.
אם אתה מכניס תקליטור וידאו  DVDעם
אזור שונה ,תוצג הודעה על כך.
 COMAND Onlineמוגדרת לאזור קוד 2
במפעל .הגדרה זו ניתנת לשינוי במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ .ניתן גם לנגן תקליטורי  DVDמאזור
קוד שונה ,בתנאי שהם יוצרו בהתאם
לשיטת השידור  PALאו  .NTSCקוד אזור ניתן
לשינוי חמש פעמים.
£

£

מפתח עניינים

אפשרויות בקרה
ישנם ארבעה תפריטי בקרה זמינים במצב
תקליטור  DVDוידאו
רוב תקליטורי  DVDכוללים תפריט בקרה
משלהם.
תפריט הבקרה של תקליטורי  DVDמופעלים
ישירות באמצעות הבקר או תפקודי תקליטור
.DVD
תפריט
בקרה

תפקוד

תפריט
בקרה של
תקליטור

שם ,סצנה,
שפה,
כתוביות...

DVD

תפריט
Options

)אפשרויות(

הפעלה
הפעלה
באמצעות
הבקר

הפעלה
בהירות,
באמצעות
ניגודיות,
צבע ,תבנית שורת תפריט/
אפשרויות/
הגדרות וידאו

COMAND Online

 COMAND Onlineמתוכננת לנגן תקליטורים
התואמים לתקן  .EN 60908לכן אתה יכול
להשתמש רק בתקליטורים בעובי מרבי של
 1.3מ“מ.
אם תכניס תקליטור עבה יותר ,לדוגמה אלו
המיועדים לאחסון מיידע דו צדדי ) DVDבצד
אחד ונתוני שמע בצד האחר( ,הם לא יוכלו
להיפלט החוצה ועלולים לגרום נזק למנגנון.
השתמש רק בתקליטורים בקוטר  12ס“מ.
אל תשתמש בתקליטורים בקוטר  8ס“מ
אפילו עם מתאם.
קיים מגוון רב של מדיות נתונים ,צורבים ותוכנות
צריבה .לכן אין כל ביטחון שהמערכות יוכלו לנגן
את תקליטורים שהעתקת בעצמך.

589

עשויות להיווצר בעיות בעת נגינה של תקליטורי
 DVDשאינם עומדים בדרישות התקניות.
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תפקוד

הפעלה

תפריט
בקרה
תפריט
וידאו

בחירה של סצנה,
הרצה קדימה/
הרצה אחורה

במצב מסך
מלא ,החלק
את
הבקר

תפקודי
תקליטור

שם ,סצנה,
שפה ,כתוביות...

במצב מסך
מלא ,לחץ על
הבקר

עניינים לפי אב

DVD

מגבלות תפקוד
תלוי בתקליטור  ,DVDמספר תפקודים או
פעולות יכולים לא לפעול כלל .הסמל יופיע
בתצוגה.
מעבר למצב תקליטור  DVDוידאו
£

הכנסה והוצאה של תקליטור מכונן בודד
)» עמוד (552

£

הכנסה של תקליטור למחליף תקליטורי
 ») DVDעמוד (554

£

הוצאה של תקליטור ממחליף תקליטורי
 ») DVDעמוד (555

COMAND Online

אפשרויות נוספות להפעלה:
£

באמצעות מקשי הספרות )» עמוד (551

£

באמצעות שורת תפקודים ראשית )»

עמוד (551
£

£

באמצעות רשימת התקנים )» עמוד
(552
באמצעות לחצן

)» עמוד (550

17/06/14, 10:30 PM
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סקירת מצב

591

DVD

מפתח עניינים

שורת מצב
שורת תפקודים ראשית
אזור תצוגה ראשי
שורת תפריט מדיה
שורת מצב של בקרת אקלים
אזור תצוגה נוסף עם שם ,סצנה ותצוגת זמן
התצוגה הבסיסית של  DVDמופיעה כאשר הוכנס תקליטור
מצב מסך מלא של

DVD

אפשרויות תפריט

DVD

מיד לאחר שתקליטור  DVDהוכנס הוא מנוגן.
הווידאו יופיע ראשית בתצוגה מקדימה.
¿ להגדרת מצב מסך מלא :החלק
הבקר.

את

¿ לחץ על הבקר.
מצב מסך מלא מופיע.
¿ להצגת התצוגה הבסיסית של DVD
את הבקר.
במצב מסך מלא :החלק

מוצג תפריט וידאו.
¿ לחץ על הבקר.
התצוגה הבסיסית מופיעה.

¿ לבחירת אפשרויות :במצב מסך מלא,
החלק
את הבקר.
מוצג תפריט וידאו.

COMAND Online

שורת התפקודים הראשית ושורת תפריט
מוסתרות .סמל מסך מלא מוצג.

¿ לחץ על הבקר.
התצוגה הבסיסית של  DVDמופיעה.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( בשורת
תפריט :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט ) Optionsאפשרויות(.
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דילוג לזמן הרצוי
¿ לבחירת ) Skip to timeדילוג לזמן הרצוי( :
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ להגדרת הזמן :סובב את הבקר.
או
קבע את הזמן הרצוי באמצעות מקשי הספרות.
.
¿ להסתרת התפריט :לחץ על לחצן

עניינים לפי אב

תפקודי
¿ לבחירת ) DVD functionsתפקודי
סובב ולחץ על הבקר.
נפתח תפריט )» עמוד .(593
DVD

:(DVD

התחל במושב אחר
¿ לבחירת Start this application at different
) seatהתחל יישום זה במקום אחר( :סובב

ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט )» עמוד .(552
להפעלת נעילת הורים של המסך )» עמוד
.(410
הגדרות וידאו

שיפור תמונה ידני
לכוונון ידני של בהירות ,ניגודיות וצבע ,מצב
 Dynamic image enhancementחייב להיות
מבוטל.
¿ לבחירת ) Brightnessבהירות(Contrast ,
)ניגודיות( או ) Colourצבע( :סובב ולחץ על
הבקר.
מופיע תפריט.
¿ לבחירת הערך הרצוי :סובב את הבקר.
את הבקר.
¿ ליציאה מהתפריט :החלק
¿ להפעלה/הפסקה של Automatic daylight
) adjustmentכוונון אוטומטי של אור יום(:
לחץ על הבקר.
הגדרת תבנית תמונה
תבניות המסך הבאות זמינות לתקליטור

COMAND Online

£

Automatic

£

16:9

£

4:3

DVD

) Zoomהגדלה(
¿ לקביעת תבנית התמונה :סובב ולחץ על
הבקר.
הנקודה לפני רשומת תפריט מציגה את
התבנית הנבחרת.

£

תפקוד Dynamic image enhancement

)שיפור תמונה דינמי( מכוונן אוטומטית
) Brightnessבהירות() Contrast ,ניגודיות( ו
) Colourצבע( לסרט המוצג.
להפעלה ול ביטול של Dynamic image
) enhancementשיפור תמונה דינמי( סמן או
בטל את הסימון בתיבת הסימון.

17/06/14, 10:31 PM

תפריט בקרה של

DVD

רוב תקליטורי  DVDכוללים תפריט בקרה
משלהם שניתן להפעלה באמצעות הבקר.
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¿ להצגת תפריט בקרה של תקליטור :DVD
בחר ) MENUתפריט( בתפריט תפקודי :DVD
סובב ולחץ על הבקר.
תפריט תפקודי  DVDמוסתר ורשומות
תפריט ) DVDלדוגמה ,סצנות ,שפה,
קדימונים( מוצגות.
¿ לבחירת רשומת תפריט :סובב ולחץ על
הבקר.

593

תפריט וידאו מוסתר ומוצג התפריט הבסיסי
של תקליטור .DVD
תפקודי

DVD

הצגת הסתרת תפקודי

DVD

מפתח עניינים

¿ להצגת תפקודי  :DVDבמצב וידאו במסך
מלא ,לחץ על הבקר.
מוצג תפריט תפקודי .DVD
¿ להסתרה:

תפריט וידאו

מתפקודי  :DVDסובב ולחץ

לבחירת
על הבקר.

¿ להצגת תצוגה בסיסית של תקליטור :DVD
מתפקודי  :DVDסובב ולחץ

לבחירת
על הבקר.

סקירה של תפקודי

DVD

סוג אמצעי מדיה
רצועה נוכחית
הצגת שורות תפריט של התצוגה הבסיסית
של תקליטור DVD
הסצנה הנוכחית
זמן רצועה

¿ להצגה במצב מסך מלא :החלק
הבקר.
¿ להסתרה

את

החלק את הבקר.

¿ לבחירת הסצנה הבאה/הקודמת :סובב את
הבקר לשמאל/לימין.
¿ להרצה קדימה/אחורה :החלק והחזק
את הבקר עד שהתפקוד הרצוי הושג.
¿ להסתרת תפריט וידאו :החלק
הבקר.

את

¿ להצגת שורות התפריט של התצוגה
הבסיסית של תקליטור  :DVDלחץ על הבקר.

17/06/14, 10:31 PM
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הפעלת תפריט וידאו

הפעלת תפריט בקרה של
הסתרת תפקודי DVD
הצגת תצוגה בסיסית של תקליטור DVD
אישור הזנה בתפריט בקרה
מעבר לרשימות DVD
דילוג לתחילת הסצנה
הצגת פרספקטיבת מצלמה
הצגת כתוביות
בחירת שפה
תפקוד עצירה
תפקוד הפסקה )(Pause
DVD
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594

שימוש בתפקודי

DVD

סיבוב ולחיצה על הבקר.
 .תמונת

משתנה ל
התצוגה
הווידאו מוסתרת.

.
¿ להמשך הנגינה :בחר
הנגינה ממשיכה מהנקודה ממנה היא
הופסקה.

עניינים לפי אב

¿ לעצירת הנגינה :בחר שוב ב
שהנגינה הופסקה.
¿

¿

¿
¿
¿

במצב מסך מלא ,לחץ על הבקר :מוצג
תפריט תפקודי .DVD
ניתן לעבור לתפריט בקרה של  DVDכאשר
החצים בשורת התפריט העליונה פועלים.
לניווט בתפריט :סובב
לבחירת החץ
את הבקר.
החץ הפעיל מודגש.
לבחירת פריט התפריט הבא :לחץ על הבקר.
פריט התפריט הבא בכיוון החץ מודגש.
לקריאה לרשומת התפריט המודגשת :סובב
את הבקר עד ש  okמודגש.
לחץ על הבקר.
הסצנה מה  DVDמנוגנת.

COMAND Online

¿ להסתר ת תפקודי  :DVDבחר
באמצעות הבקר.
¿ לחץ על הבקר.
תפקודי  DVDמוסתרים.
אם ישנם תפקודים כגון Display camera
) perspectivesהצג פרספקטיבות מצלמה(
בתקליטור  ,DVDאלו מוצגים בתפריט תפקודי
.DVD
¿ לקריאה להצגת פרספקטיבות מצלמה:
סובב ולחץ על הבקר.
תפקוד עצירה
¿ הצג את תפקודי  ») DVDעמוד .(593
¿ לקטיעת הנגינה:
בחר

מתפריט תפקודי  DVDבאמצעות

17/06/14, 10:31 PM

בעת

¿ להתחלה מחדש של הנגינה :בחר
הנגינה מתחילה מחדש מההתחלה.
תפקוד הפסקה

.

)(Pause

¿ הצג את תפקודי  ») DVDעמוד .(593
¿ להפסקת נגינה:
מתפריט תפקודי  DVDבאמצעות
בחר
סיבוב ולחיצה על הבקר.
משתנה ל

התצוגה

¿ להמשך הנגינה :בחר

.
.

בחירת סצנה/פרק
אם סרט מחולק לסצנות או פרקים באפשרותך
לבחור אותם ישירות בעת שהסרט מוצג או
שאתה יכול לקפוץ בהדרגה ביניהם .הדבר אינו
אפשרי במספר תקליטורי ) DVDלדוגמה ,במהלך
כותרות פתיחה(.
ייתכן שאפשר יהיה ל בחור סצנה /פרק
מהתפקודים השמורים בתקליטור .DVD
¿ לדילוג קדימה ואחורה :בתפריט וידאו,
סובב את הבקר.
הסצנה הבאה או הקודמת בסרט מוצגת.
ניתן להשתמש בתפקודי  DVDגם כדי לבצע
בחירות )» עמוד .(593

מציג תמונה
הערות כלליות
אם קיימות תמונות באמצעי מדיה הפעיל,
ניתן לצפות בהם באמצעות .COMAND Online
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£

595

אמצעי מדיה :כונן מדיה ,תקליטור שמע,
תקליטור  ,DVDהתקני  ,USBכרטיסי זיכרון
SD

£

תבניות תמונות נתמכות:

jpeg, jpg,

bmp, png
£

מפתח עניינים

רזולוציית תמונה מרבית 20 :מגה
פיקסל
לא ניתן לצפות בתמונה מצד הנהג בעת
הרכב בתנועה.

דוגמה רשימת ספרייה מציגה את קבצי התמונה הקיימים.

הצגת תמונות

התחלת מצגת תמונות

¿ בתפריט הבסיסי של המדיה ,לחץ על
הבקר.

¿

) Searchחפש( עם רשימת קטגוריות
מופיעה.

¿

¿ לבחירת ) Photosתמונות( מרשימת
הקטגוריות :סובב ולחץ על הבקר.
רשימת הספרייה מופיעה .ניתן לראות
תיקיות וקבצי התמונות.
¿ בחר תיקייה או תמונה.

¿
¿

בעת צפייה בתמונה ,לחץ על הבקר.
מוצג תפריט תמונה.
לבחירת ) Start slideshowהתחל מצגת(:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
המצגת מתחילה.
לסיום המצגת :לחץ על הבקר.
מוצג תפריט תמונה.
בחר ) End slideshowסיים מצגת(.

שינוי תצוגת התמונה

אם אין תמונה או אמצעי נתונים ,מוצגת
רשימה ריקה.
אתה יכול לחפש תמונות או אמצעי מדיה
אחרים.

¿ ברשימת הספרייה ,החלק

את הבקר.

מוצגת רשימת ההתקנים.
¿ לבחירת אמצעי מדיה עם קבצי תמונות:
סובב את הבקר ולחץ לאישור.
מוצגת רשימת ספרייה .ניתן לראות
תיקיות וקבצי התמונות.
¿ בחר תיקייה או תמונה.

¿ לחץ על הבקר.
מוצג תפריט התמונה.
¿ לבחירת ) Turn clockwiseסובב עם כיוון
השעון( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
התמונה מסתובבת ב .90°
¿ בחר ) Turn anticlockwiseסובב נגד כיוון
השעון( :סובב את הבקר ולחץ לאישור.
התמונה מסתובבת ב
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חיפוש תמונות על אמצעי מדיה אחרים

.90°
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מערכת שמע
לאחר שהגדלת את התמונה אתה יכול
לנוע לאזור של התמונה.
או
¿ לתזוזה לאזור של התמונה :החלק
את הבקר.
¿ לחזרה לגודל המקורי :לחץ על הבקר.
או
.
¿ לחץ על לחצן

עניינים לפי אב

של המצב הרצוי.
הדוגמה מתארת קריאה לתפריט שמע במצב
תקליטור שמע.

סגירת מציג התמונות
¿ לחץ על הבקר.
מוצג תפריט.
¿ לבחירת ) Close picture viewerסגור מציג
תמונות( :סובב ולחץ על הבקר.
 COMAND Onlineחוזרת למדיה האחרונה
שהייתה בשימוש.

מערכת שמע
המאפיינים של מערכת

COMAND

Online

COMAND Online

הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
ואת כל הציוד הסטנדרטי והאופציונלי הזמינים
למערכת  COMAND Onlineבעת הרכישה .ייתכנו
שינויים בהתאם למדינת היצוא .אנא שים לב כי
ייתכן שמערכת  COMAND Onlineלא צוידה בכל
הציוד המתואר .הדבר נכון גם למער כות
ולתפקודים הקשורים לבטיחות .לכן ,הציוד
ברכבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיורים
ובהסברים .אם יש לך שאלות בנוגע לציוד
ולהפעלתו ,אנא פנה למרכז שירות מרצדס
מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

הגדרות שמע
קריאה לתפריט שמע
אתה יכול לבצע הגדרות שמע שונות למקורות
השמע והווידאו השונים .ניתן להגדיר יותר צלילי
בס במצב רדיו מאשר במצב תקליטור שמע.
תפריט השמע התואם ניתן לקריאה מהתפריט

¿ הכנס תקליטור שמע )» עמוד .(552
מופיעה תצוגת תקליטור שמע.
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק (( את
הבקר.
¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט עם ההגדרות האחרונות שהיו
בשימוש ,לדוגמה ) Balance/faderאיזון/
דעיכה(.

סקירת תפריט שמע
תפקוד
איקוולייזר
איזון/דעיכה

אפשרויות
כוונון :צליל גבוה ,טווחי
ביניים ,בס
עובר למיקוד שמע :ימין/
שמאל ואחורה/קדימה

מערכת שמע
תפקוד
בקרת
רמקולים
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אפשרויות
תפוקה של מקור מדיה לפי
מושב של מערכת השמע
כולה

מפתח עניינים

הגדרת צליל גבוה ,טווח ביניים ובס

¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿

¿
¿

להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.
לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט עם ההגדרות האחרונות שהיו
בשימוש.
סובב את הבקר עד ש  Equaliserעובר
קדימה.
להפעלת תפריט הבקר סיבובי לצליל גבוה,
טווחי ביניים ובס :החלק
את הבקר.
למעבר בין תפריטי הבקר הסיבובי :החלק
את הבקר.
לביצוע הגדרת  :Equaliserסובב את הבקר.
תפריטי הבקר הסיבובי מציגים את הערכים
המוגדרים.
את הבקר.
לחזרה לתפריט :החלק
לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

כוונון איזון/דעיכה
איזון מעביר את המוקד של הצליל בין צד שמאל
וימין.
דעיכה מעבירה את המוקד של הצליל בין קדימה
לאחור.

¿
¿
¿

¿
¿

להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.
לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג התפריט עם ההגדרות האחרונות שהיו
בשימוש.
סובב את הבקר עד ש Balance/fader
)איזון/דעיכה( עובר קדימה.
להפעלת תפריטי הבקר הסיבובי לאיזון
ולדעיכה :החלק
את הבקר.
למעבר בין תפריטי הבקר הסיבובי :החלק
את הבקר.
להגדרת מיקוד  :Balance/faderסובב את
הבקר.
תפריט הבקר הסיבובי והתמונה מציגים את
הגדרת כוונון הצליל.
את הבקר.
לחזרה לתפריט :החלק
לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ על
קלות.

הגדרת בקרת הרמקולים

COMAND Online

¿

את

¿

את
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עניינים לפי אב

מערכת שמע

COMAND Online

בקרת הרמקולים קובעת איזה מקור מדיה לפי
מושב יופק במערכת הרמקולים.
דוגמה :מקור מדיה שמאזינים לו באמצעות
אוזניות במושב האחורי השמאלי .אם מאזינים
למקור המדיה באמצעות מערכת השמע ,יש
לבחור ) Rear leftאחורה שמאל( בבקרת
הרמקולים.
אם בקרת שמע מוגדרת למושב שבו אין כל
השמעה ,לא ניתן לשמוע דבר ברמקולי
הרכב.
את
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.
¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט ההגדרות שהיה בשימוש
לאחרונה.
¿ סובב את הבקר עד ש Speaker control
)בקרת רמקולים( במרכז.
¿ להפעלת תפריט הבקר הסיבובי עבור
את הבקר.
 :Speaker controlהחלק
¿ להגדרת ) Speaker controlבקרת רמקולים(
הרצויה :סובב את הבקר.
המקטע ,המלל והתמונה מציגים את
ההגדרות הנבחרות.
את הבקר.
¿ לחזרה לתפריט :החלק
¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

מערכת שמע היקפית

מקורות השמע והווידאו השונים .לדוגמה ,ניתן
להגדיר יותר צליל בס במצב רדיו מאשר במצב
תקליטור שמע .תפריט השמע התואם יקרא
מהתפריט של המצב הרצוי.
הדוגמה מציגה תפריט לוח בקרה במצב
תקליטור שמע.

¿ הכנס תקליטור שמע )» עמוד .(552
מופיעה תצוגת תקליטור שמע.
¿ להצגת שורות התפריטים :סובב ולחץ על
הבקר.
¿ מוצג תפריט עם ההגדרה האחרונה שהייתה
בשימוש ,לדוגמה ) Surround soundצליל
היקפי(.

®Burmester

ציוד
בר כבך מותקנת מער כת שמע היקפית
®.Burmester
למערכת תפוקה מרבית של  590ואט והיא
מצויד ת ב  13רמקולים .ניתן להשתמש
במערכת שמע היקפית ® Burmesterלכל תפקודי
רדיו ומדיה.
קריאה לתפריט שמע
אתה יכול לבצע הגדרות שמע שונות עבור

סקירה של מערכת שמע היקפית
תפקוד

®Burmester

אפשרויות

איקוולייזר

כוונון :צליל גבוה ,טווחי
ביניים ,ובס

איזון/דעיכה

עובר למיקוד שמע :ימין/
שמאל ואחורה/קדימה

מערכת שמע
תפקוד

אפשרויות

בקרת
רמקולים

תפוקה של מקור מדיה לפי
מושב של מערכת השמע
כולה

צליל היקפי

נגינת שמע מיטבית לכל
המושבים
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¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ על
קלות.
כוונון איזון/דעיכה

מפתח עניינים

הגדרת צליל גבוה ,טווח ביניים ובס

איזון מעביר את המוקד של הצליל בין צד
שמאל וימין.
דעיכה מעבירה את המוקד של הצליל בין
קדימה לאחור.
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט עם ההגדרות האחרונות שהיו
בשימוש.

¿ החלק

את הבקר.

הבקרים הסיבוביים לצליל גבוה ,טווחי
ביניים ובס פעילים.
¿ למעבר בין הבקרים הסיבוביים :החלק
את הבקר.
¿ לביצוע הגדרת  Equaliserהרצויות :סובב
את הבקר.
הבקרים הסיבוביים מציגים את הערכים
המוגדרים.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג התפריט עם ההגדרות האחרונות שהיו
בשימוש.
¿ סובב את הבקר עד ש Balance/fader

)איזון/דעיכה( נמצא במרכז.
¿ החלק

את הבקר.

הבקרים הסיבוביים לאיזון ולדעיכה פעילים.
¿ למעבר בין הבקרים הסיבוביים :החלק
את הבקר.
¿ להגדרת מיקוד ) Balance/faderאיזון/
דעיכה( הרצוי :סובב את הבקר.
הבקר הסיבובי והתמונה מציגים את הגדרת
כוונון הצליל.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

COMAND Online

¿ סובב את הבקר עד ש  Equaliserנמצא
במרכז.

¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

את
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מערכת שמע
הגדרת שמע היקפי

הגדרת בקרת הרמקולים

עניינים לפי אב

בקרת הרמקולים קובעת איזו מקור מדיה לפי
מושב יופק במערכת הרמקולים.
דוגמה :אדם יושב במושב האחורי השמאלי
 ,Rear leftומאזין לרדיו באמצעות מערכת
הבידור לכל המושבים ) .(MSEהוא אינו רוצה
להאזין באמצעות האזניות ,אלא באמצעות
מערכת השמע .במקרה זה יש לבחור Rear
) leftאחורה שמאל( בבקרת הרמקולים.
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט ההגדרות שהיה בשימוש
לאחרונה.

COMAND Online

¿ סובב את הבקר עד ש Speaker control

)בקרת רמקולים( יימצא במרכז.
¿ להפעלת הבקר הסיבובי עבור Speaker
את הבקר.
 :controlהחלק

¿ להגדרת  Speaker controlהרצויה :סובב
את הבקר.
המקטע ,המלל והתמונה מציגים את
ההגדרות הנבחרות.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

הגדרת ) Surround soundשמע היקפי(
מעניקה צליל מיטבי למיקום המושב הנבחר.
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט ההגדרות שהיה בשימוש
לאחרונה.
¿ סובב את הבקר עד ש Surround sound

)שמע היקפי( ימצא במרכז.
¿ החלק

את הבקר.

הבקר הסיבובי השמאלי להפעלה ולכיבוי
צליל היקפי פעיל.
¿ להפעלת  :Surround soundסובב את
הבקר עד ש  ONפעיל.
¿ להגדרת צליל היקפי ) Frontקדימה(,
) Rearאחורה( או ) All seatכל
המושבים( :החלק
את הבקר.
הבקר הסיבובי הימני פעיל.
¿ להגדרת מיקוד ) Surround soundשמע
היקפי( הרצוי :סובב את הבקר.
סמל התפריט ,המלל ותצוגת התמונה
מציגים את ההגדרה הנוכחית.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

מערכת שמע
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מערכת שמע היקפי תלת ממדית
מתקדמת ®Burmester
ציוד
ברכבך מותקנת מערכת שמע היקפית תלת
ממדית מתקדמת ®.Burmester
למערכת תפוקה מרבית של  1,540ואט ומצוידת
ב  24רמקולים.
ניתן להשתמש במערכת שמע היקפית תלת
ממדית מתקדמת ® Burmesterלכל תפקודי רדיו
ומדיה.

מפתח עניינים

סקירה של מערכת שמע היקפית תלת
ממדית מתקדמת ®.Burmester

קריאה לתפריט שמע

תפקוד

אפשרויות

אתה יכול לבצע הגדרות שמע שונות עבור
מקורות השמע והווידאו השונים .לדוגמה ,ניתן
להגדיר יותר צליל בס במצב רדיו מאשר במצב
תקליטור שמע .תפריט השמע התואם יקרא
מהתפריט של המצב הרצוי.
הדוגמה מציגה תפריט לוח בקרה במצב
תקליטור שמע.

איקוולייזר

כוונון :צליל גבוה ,טווחי
ביניים ,ובס

איזון/דעיכה

עובר למיקוד שמע :ימין/
שמאל ואחורה/קדימה

בקרת
רמקולים

תפוקה של מקור מדיה לפי
מושב של מערכת השמע
כולה

בחירת איזון
מותאם

נגינת שמע מיטבית
למושבים ספציפיים.

פרופיל שמע

חמש הגדרות שמעPURE/ :
EASY LISTENING/LIVE/
SURROUND/ 3D

¿ הכנס תקליטור שמע )» עמוד .(552

הגדרת צליל גבוה ,טווח ביניים ובס

תצוגת תקליטור שמע מופיעה.
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר.

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת תפריט:
סובב את הבקר.
מוצג תפריט עם ההגדרה האחרונה
שהייתה בשימוש ,לדוגמה VIP & BAL
) selectionבחירת איזון מותאם(.

COMAND Online

) SURROUNDנקי/האזנה
נעימה/חי/היקפי/היקפי
תלת ממדי(

602

מערכת שמע
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.

עניינים לפי אב

מוצג תפריט עם ההגדרות האחרונות שהיו
בשימוש.
¿ סובב את הבקר עד ש  Equaliserנמצא
במרכז.
¿ החלק

את הבקר.

הבקרים הסיבוביים לצליל גבוה ,טווחי
ביניים ובס פעילים.
¿ למעבר בין הבקרים הסיבוביים :החלק
את הבקר.
¿ לביצוע הגדרת  Equaliserהרצויות :סובב
את הבקר.
הבקרים הסיבוביים מציגים את הערכים
המוגדרים.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג התפריט עם ההגדרות האחרונות
שהיו בשימוש.
¿ סובב את הבקר עד ש Balance/fader

)איזון/דעיכה( נמצא במרכז.
¿ החלק

את הבקר.

הבקרים הסיבוביים לאיזון ולדעיכה פעילים.
¿ למעבר בין הבקרים הסיבוביים :החלק
את הבקר.
¿ להגדרת מיקוד ) Balance/faderאיזון/
דעיכה( הרצוי :סובב את הבקר.
הבקר הסיבובי והתמונה מציגים את
הגדרת כוונון הצליל.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.
הגדרת בקרת הרמקולים

כוונון איזון/דעיכה

COMAND Online

בקרת הרמקולים קובעת איזו מקור מדיה לפי
מושב יופק במערכת הרמקולים.

באפשרותך להשתמש בדעיכה להעברה של
המוקד של הצליל בין קדימה לאחור.

דוגמה :מקור מדיה שמאזינים לו באמצעות
אוזניות במושב האחורי הימני .אם מאזינים
למקור המדיה באמצעות מערכת השמע ,יש
לבחור ) Rear rightאחורה ימין( בבקר ת
הרמקולים.

¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
את הבקר במצב מדיה.

¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
את הבקר במצב מדיה.

אתה להשתמש באיזון להעברת המוקד של
הצליל בין צד שמאל וימין.

מערכת שמע
¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת התפריט:
סובב ולחץ על הבקר.

¿ סובב את הבקר עד VIP & BAL selection

)בחירת איזון מותאם( נמצא במרכז.

מוצג תפריט ההגדרות שהיה בשימוש
לאחרונה.

¿ להפעלת הבקר הסיבובי השמאלי להפעלה/
הפסקה של  ,VIP & BAL selectionהחלק
את הבקר.

)בקרת רמקולים( במרכז.

¿ להפעלת  :VIP & BAL selectionסובב את
הבקר עד ש  ONפעיל.

הבקר הסיבובי עבור  Speaker controlפעיל.

¿ להפעלת הבקר הסיבובי הימני :בחלק
את הבקר.

¿ סובב את הבקר עד ש Speaker control

¿ החלק

את הבקר.

¿ להגדרת  Speaker controlהרצויה :סובב
את הבקר.
המקטע ,המלל והתמונה מציגים את
ההגדרות הנבחרות.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.
בחירת איזון מותאם
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מפתח עניינים

¿ לכוונון  :VIP & BAL selectionסובב את
הבקר.
המקטע ,המלל והתמונה יציגו את ההגדרה
שנבחרה ,לדוגמה ) Rear leftאחורי שמאלי(.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.
הגדרות של פרופיל שמע
באמצעות הגדרות ) Sound profileפרופיל
שמע( ,אתה יכול לבחור בין חמש הגדרות שמע
קבועות.
הגדרות שמע
למערכת שמע
מתקדמת

התאמה מיטבית של שמע למושב מסוים,
לדוגמה ) Rear leftאחורי שמאלי( ניתנת
לבחירה באמצעות הגדרות בחירת איזון מותאם.
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת תפריט:
סובב ולחץ על הבקר.
מוצג תפריט המציג את הגדרת השמע
האחרונה.

צליל שמע טהור ללא
אפקטים נוספים

 Easy listeningהגדרות צליל עדינות לצליל
)האזנה נעימה( רגוע להאזנה במשך זמן רב.
) Liveחי(

הגדרות צליל מדהימות עם
מאפיינים של הופעה חיה

Surround

צליל היקפי מוגבר
להקלטות מונו וסטריאו

3D Sound

חווית האזנה תלת ממדית

)היקפי(
)צליל תלת
ממדי(
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) Pureנקי(

תיאור
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מערכת בידור במושב האחורי
אם יש לך שאלות בנוגע לציוד ולהפעלתו ,אנא
פנה למרכז שירות מרצד ס מורשה מטעם
כלמוביל בע“מ.

סקירה של מערכת בידור בושב
האחורי

עניינים לפי אב

הערות בטיחות חשובות
¿ להצגת שורות התפריטים :החלק
הבקר במצב מדיה.

אזהרה

את

¿ לבחירת ) Soundשמע( בשורת תפריט:
סובב ולחץ על הבקר.

כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג  .1אם
אתה פותח את מארז כונן תקליטורים ,קרני
לייזר בלתי נראות עלולות להשתחרר .קרני
לייזר אלה עלולות להזיק לרשתית .קיימת
סכנת פציעה.

¿ סובב את הבקר עד ש Sound profile

אל תפתח את המארז .הקפד תמיד על ביצוע
עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

מוצג תפריט המציג את הגדרת השמע
האחרונה.
)פרופיל שמע( נמצא במרכז.
¿ החלק

את הבקר.

אזהרה

הבקר הסיבובי לבחירת פרופיל שמע פעיל.

אם חפצים דוגמת אוזניות/דיבוריות או
מקורות שמע/וידאו חיצוניים אינם מאובטחים
בתא הנוסעים ,הם עלולים להיזרק ולפגוע
בנוסעי הרכב .קיימת סכנה של פציעה,
לדוגמה במקרה של בלימה פתאומית או שינוי
פתאומי בכיוון הנסיעה.

¿ לבחירת  :Sound profileסובב את הבקר
עד שפרופיל השמע הרצוי פעיל.
¿ לחזרה לתפריט :החלק

את הבקר.

¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ קלות על
.

COMAND Online

אחסן פריטים אלו וחפצים דומים בזהירות,
כך שהם לא יוכלו להיזרק ,לדוגמה בתא
אחסון ננעל ברכב.

מערכת בידור במושב האחורי
המאפיינים של מערכת

COMAND

Online
הוראות הפעלה אלה מתארות את כל הדגמים
ואת כל הציוד הסטנדרטי והאופציונלי הזמינים
למערכת  COMAND Onlineבעת הרכישה .ייתכנו
שינויים בהתאם למדינת היצוא .אנא שים לב כי
ייתכן שמערכת  COMAND Onlineלא צוידה בכל
הציוד המתואר .הדבר נכון גם למער כות
ולתפקודים הקשורים לבטיחות .לכן ,הציוד
ברכבך עשוי להיות שונה מזה המוצג באיורים
ובהסברים.

רכיבים
מערכת בידור של המושב האחורי כוללת:
שני מסכים לאחור מאחורי משענות
הראש של המושבים הקדמיים

£

£

שלט רחוק לתא הנוסעים האחורי

£

כונן תקליטורים בתא הנוסעים האחורי

£

שקעי AUX

£

שני שקעי

£

שני זוגות של אוזניות אלחוטיות

USB

מערכת בידור במושב האחורי
הערות כלליות
£

אתה יכול לכוונן את עוצמת הקול לאוזניות
המסופקות ישירות מהאוזניות.

£

אם נעשה שימוש במקורות מדיה שונים,
ניתן להשתמש בהם בנפרד מכל מקום
הפעלה .לדוגמה :סרט מכונן  DVDמנוגן
במיקום הפעלה ימני .הדבר אומר שסרט
מאותו  DVDאינו ניתן לנגינה ממיקום
הפעלה שמאלי .אך ,במיקום ההפעלה
השמאלי ניתן להשתמש ברדיו ,בטלוויזיה,
בכרטיס זיכרון ,בכונן מוזיקה ,בממשק
המדיה ,USB ,תפקודי מקוונים ואינטרנט
או בהתקן .AUX

£

אם אתה משתמש באותם אמצעי מדיה
בשני הצדדים ,שניכם יכולים לבצע את
ההגדרות מהתואמות .עקרון “אחרון זוכה“
תקף כאן ,כלומר ההגדרה האחרונה
שהופעלה היא המועדפת.

£

ניתן להשתמש בנפרד באינטרנט בכל
מיקומי ההפעלה.

£

ניתן להשתמש באינטרנט רק אם טלפון
הותקן וחובר )» עמוד .(516

מסכי תא נוסעים אחורי

שלט רחוק
סקירה

מפתח עניינים

בחירת תפריטים ראשיים
בחירת מסך מהשלט הרחוק
גלגלת בחירה לבחירת תפריטים ,ערוצי
טלוויזיה ,תחנות רדיו ,רצועות מוזיקה
ופרקים
לחצנים לבחירת תפריטים
מחיקת הזנה
תפקוד דילוג ,הרצה קדימה/אחורה,
הפעלה/הפסקה ,בחירת תפריט ,ערוצי
טלוויזיה ,תחנות רדיו ,רצועות מוזיקה
ופרקים
בחירה ישירה של ערוצי טלוויזיה ,תחנות
רדיו ,רצועות מוזיקה ופרקים באמצעות
לוח מקשי הספרות
עוצמת שמע ,הפעלה /השתקה של שמע
)לאוזניות חוטיות(
לחצן חזרה
אישור בחירה
נורית חיווי
הפעלה/כיבוי של המסך
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תצוגה
חיישן בהירות
מתג הפעלה/כיבוי
שקע אוזניות

605

606

מערכת בידור במושב האחורי
כיבוי המסך מהשלט הרחוק

עניינים לפי אב

אתה יכול להשתמש בשלט הרחוק להפעלת
מסך אחד משני המסכים האחוריים בכל פעם.
לשם כך ,עליך לכוון את השלט הרחוק למסך
הרצוי.
¿ לבחירת מסך שמאל :סובב את הגלגלת
עד ש “ ”L REARיוצג בחלון.
¿ לבחירת מסך ימין :סובב את הגלגלת עד
ש “ ”REAR Rיוצג.
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¿ לבחירת מסך  :COMANDסובב את
הגלגלת
עד ש “ ”COMANDיוצג
בחלון.
שים לב ששימוש בגלגלת לבחירת מסכים
יכול לגרום לשינויים למסכים של הנוסעים.
ניתן להשתמש ברכב בעד  4שלטים
רחוקים בבת אחת.
הפעלה/כיבוי המסך
אם המפתח במתג ההצתה במצב  0או  ,1או
אם המפתח אינו במתג ההצתה ,המסכים
האחוריים ייכבו לאחר  30דקות .לפני
שהמסכים נכבים הם מציגים הודעה על כך.

שים לב שהדבר עלול לגרום להתרוקנות
מצבר ההתנעה.
¿ לחץ על לחצן

בשלט רחוק.

המסך האחורי התואם נדלק או נכבה.
אתה יכול לכבות מסכים באמצעות השלט
הרחוק רק אם הצתה מופעלת.
הדלקה/כיבוי של תאורת לחצנים
¿ התאורה של לחצני השלט הרחוק
מחולקת לשלושה אזורים .האזור התואם
מופעל כל פעם שאתה לוחץ על לחצן.
הוא נכבה אוטומטית  5עד  10שניות
לאחר הלחיצה האחרונה.

מערכת בידור במושב האחורי
הפעלה/השתקה של צליל )אוזניות חוטיות
בלבד(
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נורית חיווי בשלט רחוק
צבע נורית החיווי מציין האם הפקודה שודרה
כראוי או לא ,בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן.
הוא גם מציין את מצב הסוללות.

מפתח עניינים

¿ לחץ על לחצן

בשלט רחוק.

חיווי נורית לד

מצב

ירוק )מהבהבת
פעם אחת(

שודרה פקודה.
הסוללות תקינות.

אדום )מהבהבת
פעם אחת(

שודרה פקודה .הסוללות
כמעט ריקות.

כתום )מהבהבת
שלוש פעמיים(

פקודה לא שודרה כראוי.

כבויה

הסוללות ריקות.

תפקוד זה של השלט הרחוק יכול
להשתבש על ידי התקני אלקטרוניים עם
משדרי רדיו כגון טלפונים ניידים או
מחשבים ניידים.

הצליל מופעל או מושתק.
בחירת תפריט

£

אתה יכול להשתמש בלחצנים
ישירה לתפריט הראשי התואם.

£

או בלחצנים
באמצעות גלגלת בחירה
 ,בחר תפריט.
לאישור הבחירה לחץ על לחצן .

COMAND Online

לגישה
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מערכת בידור במושב האחורי
הפעלה באמצעות טלפון חכם

אתה יכול גם להפעיל את מערכת הבידור של
המושב האחורי באמצעות טלפון חכם.
כדי שניתן יהיה להשתמש בתפקוד זה ,תצטרך
להוריד אפליקציה מחנות Google TM Play
)אנדרואיד( או  Apple® iTunesולהתקין אותה
בטלפון הנייד.

עניינים לפי אב

ניתן למצוא מידע נוסף על חיבור טלפון חכם
למערכת  COMAND Onlineבחנות GoogleTM Play
או .Apple® iTunes
הפעלה באמצעות היחידה הידנית
אתה יכול להפעיל את מערכת הבידור של
המושב האחורי באמצעות היחידה הידנית
)» עמוד .(613
כונן תקליטורים
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לחצן חזרה לתצוגת תא הנוסעים האחורי
תצוגה של השעה ,מפעיל הרשת
הסלולרית )אם מחובר( ורמת טעינת
הסוללה
בחירה ותצוגה של מסכי תא הנוסעים
האחורי
בקר
שורת תפריט של שלט רחוק
חזרה
הפעלה/הפסקה
קדימה
מספר תלוי הקשר או לוח מקשי אותיות
הפחתת עוצמת קול לאוזניות חוטיות
כפתור השתקה לאוזניות חוטיות
הגברת עוצמת קול לאוזניות חוטיות

CD/DVD

חריץ תקליטור
לחצן הוצאת תקליטור

CD/DVD
CD/DVD

תלוי בדגם הרכב וברמת הציוד ,כונן
התקליטורים נמצא
£

בצד האחורי של הקונסולה המרכזית
מתחת ללוח הבקרה של בקרת האקלים

£

בין מדף החפצים ותיק הסקי.

מערכת בידור במושב האחורי
שקעי
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AUX
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שקע  AUXימני ) (Rלאות שמע )אדום(
שקע  AUXשמאלי ) (Lלאות שמע )לבן(
שקע  AUXוידאו )) (Vצהוב(
תלוי בדגם הרכב וברמת הציוד ,שקעי
נמצאים:
£

AUX

בתא האחסון שבין המושבים

או
£

בתא האחסון של משענת היד מאחור

שקעי

USB

COMAND Online

שקע
שקע 2 USB
1 USB

תלוי בדגם הרכב וברמת הציוד ,שקעי
נמצאים:
£

USB

בתא האחסון שבין המושבים

או
£

בתא האחסון של משענת היד מאחור

מערכת בידור במושב האחורי
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אוזניות אלחוטיות
סקירה

עניינים לפי אב

¿ לכיוון האוזניות :פתח את שני הצדדים של האוזניות.
¿ התאם את גודל האוזניות באמצעות משיכת קשת האוזניות בכיוון החץ.
¿ להפעלה/כיבוי של האוזניות :לחץ על מתג הפעלה/כיבוי

.

עד שעוצמת הקול הרצויה תושג .אם
¿ לכוונון עוצמת הקול :סובב את בקר עוצמת הקול
מחוברות אוזניות חוטיות למסך בתא הנוסעים האחורי ,אתה יכול לכוונן את עוצמת הקול
באמצעות השלט הרחוק )» עמוד .(605
¿ לבדיקת מצב טעינת הסוללה :קרא את רמת הטעינה של הסוללות באמצעות נורית החיווי
.
לשמירת הסוללות ,האוזניות נכבות אוטומטית אם הן לא קיבלו אות שמע במשך שלוש דקות.
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נורית חיווי באוזניות אלחוטיות
הצבע של נורית החיווי מציין:
£
£

האם ההתקן פועל או לא.
את מצב הסוללות המותקנות.

חיווי
נורית לד

מצב

ירוק

הסוללות תקינות.

אדום

הסוללות כמעט ריקות.

דולקת קבוע

האוזניות דולקות ומחוברות
למסך.

חיווי
נורית לד

מצב

מהבהבת

האוזניות מחפשות חיבור
למסך.

אין חיווי
)כהה(

האוזניות כבויות או
שהסוללות ריקות.

התפקוד של האוזניות יכול להשתבש על
ידי התקני אלקטרוניים עם משדרי רדיו,
כגון טלפונים ניידים או מחשבים ניידים.

מערכת בידור במושב האחורי
בחירת המסך עבור האוזניות
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הערה למען איכות הסביבה
סוללות מכילות מזהמים .סילוקן
עם האשפה הביתית הוא עבירה
על החוק .חובה לאסוף אותן
בנפרד ולמחזרן באופן אחראי
לסביבה.

מפתח עניינים

סלק סוללות באופן אחראי
לסביבה .קח את הסוללות
המשומשות למרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ ,או
לנקודת איסוף מיוחדת לסוללות
ישנות.
¿ הזז את המתג
) Rמסך ימין(.

ל ) Lמסך שמאל( או

הסוללות נדרשות לשלט רחוק ולשתי האוזניות
האלחוטיות .ניתן להחליף את האוזניות.

חיבור אוזניות נוספות
ניתן להשתמש בו זמנית בעד שתי אוזניות בכל
מסך.
אתה יכול לחבר זוג נוסף של אוזניות חוטיות לכל
אחד משני המסכים שבתא הנוסעים האחורי )»
עמוד  .(605השקע מתוכנן לאוזניות עם תקע
 3.5מ“מ ואימפדנס של  32אוהם.
החלפת סוללות

אזהרה
הסוללות רעילות ומכילות חומרים מאכלים.
סוללה שנבלעה עשויה לגרום לנזקי בריאות
חמורים .קיימת סכנה לפציעה קטלנית.
מסיבה זו ,הרחק סוללות מהישג ידם של
ילדים .אם נבלעה סוללה ,יש לפנות מיד
לקבלת טיפול רפואי.
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הערות
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מערכת בידור במושב האחורי
החלפת סוללות באוזניות אלחוטיות

החלפת סוללות בשלט הרחוק

עניינים לפי אב

בית הסוללות ממוקם באוזנייה השמאלית.
האוזניות האלחוטיות פועלות על שתי סוללות
 1.5 AAAוולט.

בית הסוללות
תפס סגירה
מכסה בית הסוללות
זיזי אחיזה
סוללות

¿ לפתיחת בית הסוללות :סובב את מכסה
בית הסוללות
עם כיוון השעון והסר.

השלט הרחוק מכיל שתי סוללות  1.5 AAAוולט.

¿ הסר את הסוללות הריקות מבית הסוללות.

¿ לפתיחת בית הסוללות :הסר את מכסה
בית הסוללות
שבגב השלט הרחוק.

¿ הכנס את הסוללות החדשות .בעת הביצוע,
הקפד על הקוטביות המסומנת על הסוללות
ובבית הסוללות.
¿ לסגירת בית הסוללות :התקן מחדש את
מכסה בית הסוללות
וסובב אותו נגד
כיוון השעון עד שישתלב.
אם הסוללות הוכנסו נכונה ,נורית החיווי
תידלק בירוק שהן תופעלנה.

¿ לשם כך ,דחוף את תפס הסגירה
מטה והסר את מכסה בית הסוללות.
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¿ הסר את הסוללות הריקות
הסוללות.

כלפי

מבית

¿ הכנס סוללות חדשות .בעת הביצוע ,שים
לב לסימון הקוטביות על הסוללות ועל בית
הסוללות.
סוללה שמאלית :הקוטב החיובי ) (+חייב
לפנות מעלה.
סוללה ימנית :הקוטב החיובי ) (+חייב
לפנות מטה.
¿ לסגירת בית הסוללות :הכנס את מכסה
בית הסוללות  ,ראשית עם זיזי האחיזה
לבית הסוללות ואפשר לתפס האחיזה
להשתלב במקומו.

משך ההפעלה של האוזניות עם זוג סוללות
הוא  40דקות.

יחידה ידנית
תפקודים
היחידה הידנית משלבת תפקודים של טלפון
חכם על בסיס אנדרואיד עם לוח הבקרה
לבידור ותפקודי הרכב.

מערכת בידור במושב האחורי
התפקודים הבאים זמינים:
תקשורת טלפונית כולל תפקוד הודעות מלל
והודעות דוא“ל
גישה למערכת ניווט ובידור ,רדיו ,מדיה,
אינטרנט ותפקודי רכב באמצעות תפקוד
שלט רחוק.
הפעלה של כוונון מושב
היחידה הידנית מופעלת באמצעות לחצנים
ומסך מגע.
למניעת שריטות במסך מגע ,אין להשתמש
בחפצים חדים למגע.
£

£

£
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 ,היחידה
אם אתה לוחץ על לחצן חזרה
הידנית עוברת לתפריט האחרון שהיה בשימוש.
באמצעות לחיצה על לחצן  ,אתה יכול לקפוץ
ישירות מהתפריט לתפריט הבסיסי .אם אתה
קורא לתפריט שוב ,אתה מועבר ישירות חזרה
למצב שממנו יצאת לאחרונה.

מפתח עניינים

הסרה /הכנסה של היחידה הידנית

סקירה

היחידה הידנית נמצא בתושבת הטלפון הנייד,
שם היא נטענת באופן אוטומטי.
הסרה
¿ להסרת היחידה הידנית ,לחץ על אחד
הכפתורים בצד של תושבת הטלפון הנייד,
הרם והוצא את היחידה הידנית.

הכנסה
¿ החלק את היחידה הידנית לחלק התחתון
של תושבת הטלפון הנייד.
¿ דחוף בעדינות את היחידה הידנית עד
שהיא נתפסת בתושבת הטלפון הנייד.
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רמקול
הגברת עוצמת הקול ביחידה הידנית
הנמכת עוצמת הקול ביחידה הידנית
לחצן תלוי תוכן
לחצן סיום /לחצן הפעלה/כיבוי ,לחצן
חזרה לתפריט בסיסי
מיקרופון
לחצן חזרה
לחצן חיוג
שקע  micro USBעם מכסה
תצוגה
חיישן קרבה
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מערכת בידור במושב האחורי
הפעלה/כיבוי היחידה הידנית

תפריט בסיסי

הפעלת היחידה הידנית
חיבור ®  Bluetoothלמער כת
 Onlineחייב להיות מופעל.

עניינים לפי אב

COMAND

¿ בדוק האם חיבור ®  Bluetoothלמערכת
 COMAND Onlineפעיל )» עמוד .(393
¿ לחץ על לחצן

.

התפריט הבסיסי מופיע בתצוגה.
אם הטלפון כבר מחובר למערכת COMAND

 Onlineאו למערכת הבידור של המושב
האחורי ,שם הטלפון הנייד גם מופיע.
No

אם לא מחובר טלפון תוצג ההודעה
) telephone connectedאין טלפון מחובר(
כיבוי תצוגה
¿ לחץ בקצרה על לחצן

.

כיבוי היחידה הידנית
¿ לחץ והחזק על לחצן
 3שניות.

למשך יותר מ

¿ מוצג תפריט עם ההודעה Your Handset
) will shut downהיחידה ידנית שלך תיכבה(

¿ לכיבוי היחידה הידנית :לחץ על .OK
¿ להפסקת הליך הכיבוי לחץ על Cancel
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)בטל(.
אם היחידה הידנית אינה בשימוש במשך זמן
מסוים ,היא נכבית אוטומטית לחיסכון באנרגיה.
המסך נכבה .אתה יכול להגדיר את פרק הזמן
שיעבור לפני שהיחידה הידנית תעבור למצב
חיסכון באנרגיה )» עמוד .(616
אם היחידה הידנית אינה בשימוש במשך זמן רב
יש להניחה בתושבת הטלפון הנייד לשם טעינה.
ניתן גם לטעון את היחידה הידנית באמצעות
שקע  micro USBהנמצא בצד שמאל .לשם כך
תצטרך כבל  USBעם מחבר  micro USBהניתן
לרכישה בחנויות המתאימות.

®Bluetooth

חיבור טלפון באמצעות
כוונון מושב בתא הנוסעים האחורי
שלט רחוק למערכת ניווט ובידור ,רדיו,
מדיה ,אינטרנט והגדרות רכב.
הגדרת היחידה הידנית בתא הנוסעים
האחורי
תפקודי טלפון
יומן שיחות
פנקס כתובות
הודעות מלל ודוא“ל
אם יש טלפון ® Bluetoothהמחובר למערכת,
לחצני הטלפון ,יומן השיחות ,אנשי הקשר
וההודעות מוצגים באפור.

מערכת בידור במושב האחורי
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הפעלת מסך מגע
היחידה הידנית כוללת תצוגת מסך מגע
¿ גע בבקרים באמצעות האצבע.
¿ לגלילה מעלה או מטה ברשימות :גרור עם
אצבעך.

מפתח עניינים

¿ להפעלה של בקר הגלילה :גרור את הבקר
באמצעות האצבע או הקש בנקודת היעד.
¿ לבחירת פריט תפריט :הקש על הרשומה
או הסמל.
¿ להזנת תו :הקש על התו הרצוי.
זיהוי כתב יד
בנוסף למקשי אותיות ומספרים אתה יכול
להשתמש בזיהוי כתב יד להזנת תווים ביחידה
הידנית .בזיהוי כתב יד ,מזוהה הזנה של קוד
.ASCII
¿ בעת שמקש אות מוצג ביחידה הידנית
)לדוגמה בעת הזנת שם מאתר אינטרנט(,
לחץ על הלחצן
תלוי הקשר.
¿ לבחירת זיהוי כתב יד לחץ על
) Handwritingכתב יד(.
מוצג שדה ההזנה לזיהוי כתב יד.

¿ להזנת תו :השתמש באצבע לכתיבה של
התו הרצוי באחד משדות ההזנה.
אם נכתב ראוי ,התו שהוזן יוצג בשדה
התצוגה תוך מספר שניות.
רשימה עם הצעות לתו מופיעה מתחת
לשדה התצוגה .אלו הם פרושי המערכת
לתו שהוזן.
¿ לבחירת תו מרשימה הצעות התווים :הקש
על התו הרצוי באצבעך.
התו יוצג בשדה ההזנה.
לאחר שכל התווים הוזנו ,לחץ על  okלאישור.
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הצגת התווים שהוזנו
הצעות תווים
מחיקת תווים שהוזנו
פסקה חדשה
מקש רווח
אישור הזנה
שדה הזנה
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מערכת בידור במושב האחורי
הגדרות יחידה ידנית
קריאה לתפריט הגדרות

עניינים לפי אב

שפה
¿ הקש על ) Settingsהגדרות( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
¿ בחר ) LANGUAGEשפה(.
מוצגת רשימה של השפות הזמינות.
נקודה  £מציינת את הגדרת השפה
הנוכחית.
¿ לגלילה ברשימת השפות הזמינות :גרור
את הרשימה מטה או מעלה.
¿ להגדרת שפה :הקש על השפה הרצויה.
השפה הנבחרת נטענת .התצוגה חוזרת
לתפריט ) Settingsהגדרות(.
אם לא נבחרה שפה:
¿ ליציאה מבחירת שפה :לחץ על לחצן
.
התצוגה חוזרת לתפריט Settings

)הגדרות(.
¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ על לחצן
תצוגה
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הפעלת מסך המגע ביחידה הידנית )» עמוד
.(614
¿ הקש על ) Settingsהגדרות( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
מוצגת רשימה של פריטי תפריט.
¿ הקש לבחירת פריט התפריט הרצוי.
התפריט הנבחר מוצג.
¿ לחזרה לתפריט ) Settingsהגדרות( :לחץ
על לחצן
ביחידה הידנית.
¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ על לחצן
ביחידה הידנית.
אם נעשה שימוש בלחצן לקפיצה חזרה
לתפריט הבסיסי ,ההגדרה הפעילה
)לדוגמה (Display ,אינה נסגרת .אם
קוראים שוב לתפריט ) Settingsהגדרות(
ההגדרה שנבחרה אחרונה מופיעה מיד
).(Display

.

מערכת בידור במושב האחורי
השתמש בהגדרות ) Displayתצוגה( לכוונון
הבהירות של מסך היחידה הידנית.
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אפשרויות חיוג

¿ הקש על ) Settingsהגדרות( בתפריט
הבסיס של היחידה הידנית.

מפתח עניינים

¿ בחר ) Displayתצוגה(.
¿ גרור את פס הגלילה לשמאל או לימין
לכוונון הבהירות.
¿ הקש לבחירת ) Presettingהגדרה קבועה
מראש(.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
£

) Day designתבנית יום( :הגדרות יום

£

) Night designתבנית לילה( :הגדרות
לילה

£

) Automaticאוטומטי( :הגדרות
אוטומטיות בתיאום עם מערכת בידור
למושב האחורי.

¿ לאישור הבחירה :בחר .OK
¿ ליציאה מהתפריט ללא ביצוע שינוי
הגדרות :בחר ) Cancelביטול(.
¿ לבחירת ) Manual settingsהגדרות
ידניות( :גרור את בקרת Brightness
)בהירות( להגדרה הרצויה או הקש על
נקודת היעד .הבהירות משתנה מידית.

¿ בחר ) Call optionsאפשרויות שיחה(.
אתה יכול להשתמש ב Call options
)אפשרויות שיחה( כדי לקבוע כיצד תגיב
היחידה הידנית תעשה כאשר אתה מוציא
אותה מתושבת הטלפון הנייד או מכניס אותה
אליה .אתה יכול להגדיר האם:

¿ לאישור ההגדרות :בחר .OK

£

¿ ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגדרות:
בחר ) Cancelבטל(.

שיחות נכנסות יתקבלו כאשר אתה
מסיר אותה מתושבת הטלפון הנייד.

£

שיחות יוצאות יסתיימו כאשר תכניס
אותה לתושבת הטלפון הנייד.

התצוגה חוזרת לתפריט Settings

)הגדרות(.

קבלת שיחה בעת הסרה
¿ להפעלת התפקוד לחץ על ) Onפעיל(
לבחירה.
¿ להפסקת התפקוד :בחר ) Offלא פעיל(.
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הערכים שנקבעו ידנית נשמרים ב
”הגדרות קבועות מראש“ אם יאושרו
באמצעות .OK

¿ הקש על ) Settingsהגדרות( בתפריט
הבסיס של היחידה הידנית.
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שעה ותאריך

סיום שיחה בעת הכנסה
¿ להפעלת התפקוד לחץ על ) Onפעיל(
לבחירה.
¿ להפסקת התפקוד :בחר ) Offלא פעיל(.
¿ לאישור בחירה :לחץ על .OK
¿ ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגדרות:
בחר ) Cancelבטל(.

עניינים לפי אב

אפשרויות צריכת חשמל
השתמש בהגדרות Energy options

)אפשרויות צריכת חשמל( להגדרת זמן הכיבוי
האוטומטי של התצוגה.
¿ הקש לבחירת ) Settingsהגדרות(
בתפריט הבסיס של היחידה הידנית.
¿ בחר ) Energy optionsאפשרויות צריכת
חשמל(.
התפריט נסגר אוטומטית והתצוגה מופיעה.
הנקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ בחר אחד מרשימת הזמנים בין  15שניות
ל  10דקות.
הזמן הנבחר מתקבל לאחר לחיצה על .OK
¿ לאישור בחירה :לחץ על .OK

השעה והתאריך נקבעים ביחידה הידנית באופן
אוטומטי.
השתמש ב ) Time and dateשעה ותאריך(
להגדרת תבנית ההצגה ביחידה הידנית.
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¿ ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגדרות:
בחר ) Cancelבטל(.

¿ הקש לבחירת ) Settingsהגדרות(
בתפריט הבסיס של היחידה הידנית.

כאשר התפריט נסגר ,ניתן להחזירו ידנית.

¿ בחר ) Time and dateשעה ותאריך(.

¿ להפעלת התפריט :לחץ על לחצן

.

מוצג תפריט הגדרת תבנית.
הנקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ בחר את תבנית השעה או התאריך
הרצויים.
הנקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
תבנית הזמן שנבחר מתקבלת לאחר
אישור באמצעות .OK
¿ לאישור בחירה :לחץ על .OK
¿ ליציאה מהתפריט מבלי לשנות הגדרות:
בחר ) Cancelבטל(.

מערכת בידור במושב האחורי
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מידע אודות ההתקן
¿ הקש לבחירת ) Settingsהגדרות(
בתפריט הבסיס של היחידה הידנית.
¿ בחר ) Device informationמידע התקן(.
£

המידע הבא על היחידה הידנית זמין:

£

גרסת תוכנה

£

מספר סידורי

£

כתובת התקן )

®Bluetooth

מפתח עניינים

(

¿ ליציאה מ  : Device informationלחץ על
לחצן
.
התצוגה חוזרת לתפריט ) Settingsהגדרות(.
¿ לחזרה לתפריט הבסיסי :לחץ על לחצן

.

איפוס
השתמש בהגדרת ) Resetאפס( לאיפוס
היחידה הידנית להגדרות המפעל .כל ההגדרות
האישיות ייאבדו.
¿ הקש לבחירת ) Settingsהגדרות(
בתפריט הבסיס של היחידה הידנית.
¿ בחר ) Resetאפס(.
¿ בחר בשורה ) Reset handsetאפס יחידה
ידנית(.

אפס גם את  COMANDומערכת הבידור
של המושב האחורי( :בחר .OK
באמצעות בחירת  ,OKאתה מאשר
שאתה מודע לתוצאות של איפוס .איפוס
היחידה הידנית הוא השלב הבא.

שלט רחוק של היחידה הידנית
סקירה
אתה יכול להשתמש בשלט הרחוק של היחידה
הידנית לשליטה על המסכים בתא הנוסעים
האחורי באמצעות הפעלה במגע )» עמוד
.(614
התפקודים הבאים זמינים:
 £מערכת ניווט
 £רדיו
 £מדיה

¿ ?Reset all settings to default settings

£

תפקודים מקוונים ואינטרנט

)לאפס את כל ההגדרות להגדרות ברירת
מחדל?( :בחר ) Yesכן(

£

הגדרות רכב

¿ לקריאה לשלט רחוק :הקש Remote

)שלט רחוק( בתפריט הבסיסי.

COMAND Online

¿ מוצגת הודעהTo delete all data and :
settings, please also reset COMAND
and the Rear Seat Entertainment
) Systemלמחיקת כל המידע וההגדרות:

¿ לביטול האיפוס :בחר ) Noלא(
בתצוגה חוזרת לתפריט ) Settingsהגדרות(.
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עניינים לפי אב

לאחר שהוא נקרא בפעם הראשונה ,מופיעה
בקשת אישור לבחירת התצוגה.

¿ לחץ על ) Speaker controlבקרת רמקול(.
מוצג תפריט נוסף.

COMAND Online

לבחירת תצוגה :הקש על ) Leftשמאל( או
) Rightימין(.

¿ להגדרת עוצמת הקול באוזניות בצד
שמאל :הקש על סמל הרמקול השמאלי.

אם אחת מהתצוגות כבר פעילה ,תוצג הודעה
המודיעה איזו תצוגה פעילה.

¿ להגדרת עוצמת הקול באוזניות בצד ימין:
הקש על סמל הרמקול הימני.

שינוי עוצמת קול

שינוי תצוגה מאנכית לאופקית

אתה יכול לקבוע את עוצמת הקול של אוזניות
חוטיות מצד ימין או שמאל בתפריט Context
)תלוי הקשר( של השלט הרחוק.

במצב שלט רחוק ,אתה יכול גם להשתמש
בתצוגה אופקית.

¿ לחץ על לחצן
במצב רדיו או מדיה.

של תפריט Context

מוצג תפריט .Context

שימוש בתצוגה אופקית מומלץ במיוחד בעת
הזנת אותיות ומספרים.
¿ סובב את היחידה הידנית נגד כיוון השעון
למצב אופקי ממצב אנכי.
התצוגה עוברת מתבנית אנכית לאופקית.

מערכת בידור במושב האחורי
בחירה והצגה של המסכים הפעילים של תא
הנוסעים האחורי
בקר
שורת תפריט של שלט רחוק
חזרה
הפעלה/עצירה
קדימה
לוח מקשי אותיות או ספרות תלוי הקשר
צליל תא נוסעים
לחצן השתקה לאוזניות חוטיות
הגברת עוצמת הקול של אוזניות חוטיות

הפעלת הבקר
הבקר של היחידה הידנית הוא גר סה
וירטואלית של בקר  .COMANDצור תו
ותפקודו תואמים לבקר .COMAND
כאשר קוראים לשלט הרחוק ,הבקר מופיע וניתן
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.
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הבקר יכול:
להסתובב
להחליק לימין או לשמאל
להחליק מעלה או מטה
להילחץ
¿ לסיבוב הבקר :השתמש באצבעך כדי לגעת
בטבעת של הבקר ולסובב אותה בכיוון הרצוי.
אתה יכול ,לדוגמה להפעיל בקרים או לנווט
בתפריטים.
¿ להחלקת הבקר :השתמש באצבעך כדי
לגעת בעיגול הפנימי של הבקר ולגרור אותו
בכיוון הרצוי.
זו השיטה לניווט בתפריטים.
¿ ללחיצה על הבקר :השתמש באצבעך כדי
לגעת במרכז הבקר.
זו הדרך לקריאה לתפריטים ,בחירת פריטי
תפריט ואישור פקודות הזנה.

מפתח עניינים

£
£
£
£

לחצן חזרה לתצוגת תא הנוסעים האחורי
שעה ,מפעיל סלולרי )אם מחובר( ומצב
טעינת סוללה

אתה יכול להשתמש במידע נסיעה ,תצוגת מפה
מקוונת ,מצפן ומדריך טיולים בתא הנוסעים
האחורי.
¿ לחץ ) Remoteשלט רחוק( בתפריט הבסיסי
של היחידה הידנית.
מוצג תפריט השלט הרחוק.
הבקר מוצג )» עמוד .(621

COMAND Online

מערכת ניווט
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¿ הקש ) Naviניווט(.
יוצג מידע הנסיעה הנוכחית בתצוגת
שבתא הנוסעים האחורי.
¿ החלק

עניינים לפי אב

את הבקר.

מוצג תפריט.
¿ לחץ על הבקר.
מוצג תפריט נוסף בתצוגת תא הנוסעים
האחורי.
אתה יכול לבחור בין Online map display
)תצוגת מפה מקוונת( ו Sightseeing
) guideמדריך אתרים(.

¿ לדוגמה ,לבחירת תצוגת מפה מקוונת:
החלק
ולחץ על הבקר.
אתה יכול להשתמש בתצוגת מפה
מקוונת אם קיים חיבור לאינטרנט
)» עמוד .(516
הדרישה המקדימה לשימוש במדריך
טיולים היא נתוני מדריך טיולים ,שזמינים
במערכת  COMAND Onlineבאמצעות
כרטיס זיכרון .SD
רדיו
¿ לחץ ) Remoteשלט רחוק( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.

COMAND Online

מוצג התפריט של השלט הרחוק.
הבקר מוצג )» עמוד .(621
¿ הקש ) Radioרדיו(.
שורת התפריט של השלט הרחוק מחליקה
כלפי מעלה.
בתצוגת תא הנוסעים האחורי מוצגת
התחנה האחרונה שנבחרה ברכב.
לחצן ) Radioרדיו( פעיל.

הגדרת תחומי תדרים ביחידה הידנית
¿ אתה יכול להחליף בין תחומי תדרים FM,
 AMוזיכרון התחנות באמצעות הקשה על
לחצן ) Radioרדיו(.
הגדרת תחנות ביחידה הידנית
¿ לניווט קדימה ואחורה ברשימת התחנות:
הקש על
.
או
הפעלה של רדיו בתצוגת תא הנוסעים
האחורי באמצעות הבקר
הבקר של היחידה הידנית הוא גרסה
וירטואלית של בקר  .COMANDצורתו
ותפקודו תואמים לבקר של COMAND
)» עמוד .(621
הרדיו מופעל באמצעות הבקר הווירטואלי של
היחידה הידנית כפי שמתואר בפרק על רדיו
)» עמוד .(543
ניתן להשתמש בשדה המספר של היחידה
הידנית לקביעת תחנה באמצעות הזנת
התדר.

מערכת בידור במושב האחורי
שדה המספר תואם ללוח מקשי הטלפון .אתה
יכול לקרוא לתחנות ולשמור אותן במהירות
בזיכרון תחנות רדיו )» עמוד .(545

¿ להצגת סרגלי תפריטים בתצוגת תא
הנוסעים האחורי :החלק
את הבקר.
¿ לבחירת ) Optionsאפשרויות( :החלק
ולחץ על הבקר.
¿ לבחירת ) Frequency entryהזנת תדר(:
החלק
ולחץ על הבקר.
שדה המספרים מוצג ביחידה הידנית.

שדה ההזנה מוצג בתצוגת תא הנוסעים
האחורי.
¿ להזנת תדר :הזן את תדר התחנה בשדה
המספרים .התחנה מוצגת בתצוגת תא
הנוסעים האחורי מיד לאחר שההזנה
הושלמה.

מפתח עניינים

סגירת שדה ההזנה המיוחד
לחצן :קריאה לתווים מיוחדים
¿ להזנת תווים מיוחדים :הקש על לחצן

.

שדה ההזנה של תווים מיוחדים נפתח.
¿ הקש על התו הרצוי לבחירתו.
¿ לסגירת הזנת התווים המיוחדים :הקש על
 xבשדה הזנת תווים מיוחדים.

COMAND Online

לחצן חזרה לתצוגה של תא הנוסעים
האחורי
לבחירה ולהצגה של מסכי תא הנוסעים
האחורי
בקר
למחיקת תווים שהוזנו
להזנת תווים מיוחדים
לאישור הזנה
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שמירה וקריאה לתחנה באמצעות מקשי
המספרים
¿ לשמירה של התחנה הנוכחית :לחץ והחזק
את המספר.
התחנה נשמר ת במיקום זה ברשימת
התחנות.
¿ לקריאה לתחנה :לחץ קלות על המספר.
הרדיו מתכוונן לתחנה שנשמרה במספר זה.
לוח מקשי האותיות של היחידה הידנית ניתן
לשימוש להגדרת התחנה באמצעות שם
התחנה.

עניינים לפי אב

משתי שניות( של מקשי האותיות המסומנים
עם ...
¿ להצגת שורות תפריטים בתצוגת תא
את הבקר.
הנוסעים האחורי :החלק
בתפריט בשור ת
¿ לבחיר ת Radio
התפריט התחתונה :החלק
ולחץ על
הבקר.
שדה האותיות מופיע ביחידה הידנית.
שדה ההזנה מוצג בתצוגת תא הנוסעים
האחורי.
¿ להזנת שם התחנה המלא :הזן את התווים
באמצעות לוח המקשים.
מיד לאחר שמספיק תווים הוזנו ,תצוגת
תא הנוסעים האחורי מציגה רשימה של
כל התחנות הזמינות.
¿ לבחירת תחנה מהרשימה :סובב ולחץ על
הבקר.
.
¿ לסגירת מקשי האותיות :לחץ על לחצן
¿ לפתיחת מקשי האותיות שוב :לחץ על לחצן
.
מדיה
סקירת מדיה
אתה יכול לבחור את אמצעי המדיה הבאים:

COMAND Online

אמצעי
מדיה

תפקוד/מיקום

שקע AUX

התקנים הזמינים
באמצעות שקע .AUX
השקע ממוקם מתחת
למשענת היד בקונסולה
המרכזית בתא הנוסעים
האחורי.

כונן
תקליטורים
אחורי

תקליטור שמוכנס לכונן
התקליטורים בתא הנוסעים
האחורי

אחורי
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

18/06/14, 12:33 AM
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אמצעי
מדיה

תפקוד/מיקום

כונן
תקליטורים

תקליטור שמוכנס למערכת
 COMAND Onlineמקדימה
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מפתח עניינים

COMAND

כרטיס זיכרון

כרטיס זיכרון
למערכת
מקדימה.

כונן מדיה

מדיה שנשמרה בכונן
המדיה.

COMAND

COMAND

SD

שהוכנס

COMAND Online

ממשק מדיה התקנים שמחוברים
באמצעות שקעי 1
אחורי
 .USB 2שקעי  USB 1ו
 USB 2ממוקמים מתחת
למשענת היד בקונסולה
המרכזית בתא הנוסעים
האחורי.
USB

ו

ממשק מדיה התקנים שמחוברים לשקעי
 USB 1ו  USB 2במושב
COMAND
הנהג.
שמע

£

התקנים שמחוברים
למערכת בידור רב
מושבית כטלפון עסקי.

®Bluetooth

טלוויזיה

טלוויזיה

התמונה מראה את מסך המגע עם תפריט
תפקודים פתוח.

18/06/14, 12:33 AM
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£

התקנים שמחוברים
למערכת COMAND
 Onlineבאמצעות
®.Bluetooth

לחצן חזרה לתצוגת תא הנוסעים האחורי
תצוגת שעה ,מפעיל סלולרי )אם מחובר(
ורמת טעינת סוללה
בחירה ותצוגה של מסכי תא הנוסעים
האחורי הפעילים
בקר
שורת תפריט לשלט רחוק
דילוג אחורה לרצועה ,הרצה לאחור של
מוזיקה
הפעלה/הפסקה
דילוג קדימה לרצועה ,הרצה קדימה של
מוזיקה
לוח מקשי אותיות או ספרות ,תלוי הקשר
הפחתת עוצמת הקול ברכב
לחצן השתקה לאוזניות חוטיות
הגברת עוצמת קול ברכב
¿ הקש ) Remoteשלט רחוק( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
¿ הקש על לחצן ) Medi...מדיה(.

S-624-656 comand
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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.
הבקר מוצג .שורת תפריט של השלט הרחוק
מחליקה כלפי מעלה.
לחצן ) Medi...מדיה( פעיל.
הפעלת מדיה באמצעות הבקר
¿ לקריאה לשלט רחוק הקש ) Remoteשלט
רחוק( בתפריט הבסיסי של היחידה הידנית.
¿ הקש על לחצן ) Medi...מדיה(.
התפריט עם מקור מדיה פעיל מוצג בתצוגה
של תא הנוסעים האחורי.
את
¿ לקריאה לשורות תפריט :החלק
הבקר.
השתמש בבקר הווירטואלי להפעלת תפקודי
מדיה בתא הנוסעים האחורי כפי שמתואר עבור

עניינים לפי אב

¿ לחץ

.

¿ תפריט מסגרת דף מוצג בתצוגה של תא
הנוסעים האחורי עם התפקודים המקוונים
והאינטרנט.
את הבקר
¿ לקריאה לתפקוד :החלק
עד שהתפקוד הרצוי )לדוגמה  WWWעובר
לחזית(
לוח מקשי האותיות מוצג ביחידה הידנית.
¿ הזן את כתובת האינטרנט באמצעות לוח
מקשי האותיות .לחץ על  okלאישור.
שני ממשקי משתמש מוצגים ביחידה הידנית
בעת קריאה לאינטרנט.

:COMAND Online
£
£
£

מצב שמע ווידאו ») :עמוד .(554
הגדרות צליל ») :עמוד .(596
חיפוש מדיה ») :עמוד .(561

תפקודים מקוונים ואינטרנט

COMAND Online

אתה יכול להשתמש בתפקודים מקוונים
ואינטרנט בתא הנוסעים האחורי.
לאינטרנט ותנאי גישה )» עמוד .(516
להגדרת נתוני גישה )» עמוד .(518
אפשרויות לתפקודים מקוונים ואינטרנט
)» עמוד .(533
התפקודים הבאים ניתנים לשימוש:
 £מזג אוויר
 £אינטרנט
 £אפליקציות של מרצדס בנץ
 £רדיו אינטרנט
 £אתר אינטרנט של מרצדס בנץ לטלפון נייד
שימוש בתפקודי אינטרנט
¿ הקש על ) Remoteשלט רחוק( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.

18/06/14, 12:33 AM

קריאה לתא האינטרנט הקודם או הבא
לריענון אתר האינטרנט
להצגת אפשרויות נוספות
להוספת אתר אינטרנט למועדפים
להזנת כתובת אינטרנט באמצעות לוח
המקשים
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מערכת בידור במושב האחורי
שלב

פעילות

¿ הזז את
הבקר או
העכבר.

הזזת הסמן על הדף.
ניווט מפריט אחד )לדוגמה,
קישור ,שדה טקסט או
רשימת בחירה( לבא וסימון
האלמנטים התואמים
באתר.

¿ לחץ על
הבקר.

פותח את הפריט.

¿ הקש על
לחצן דלג
אחורה

חזור לפעולה בתצוגה של
תא הנוסעים האחורי.

627

מפתח עניינים

הגדרות רכב

להצגת אפשרויות נוספות
¿ לניווט באתרי אינטרנט המוצגים בתצוגה
של תא הנוסעים האחורי :השתמש
באצבעך להזזת הבקר או העכבר.

הפעלה/כיבוי חימום משטחים
חימום משטחים זמין בתא הנוסעים
האחורי אם המפתח נמצא במצב  1או 2
במתג ההצתה.
תפקוד חימום המשטחים מחמם את
המשטחים שנוסעי הרכב באים איתם
במגע תכוף .הפעלה של חימום משטחים
באמצעות מערכת  ,COMAND Onlineכפי
שמתוארת בהמשך ,פועלת רק עם חימום
המושבים פועל )» עמוד .(140
¿ הקש על ) Remoteשלט רחוק( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
¿ הקש על לחצן

COMAND Online

לחצן חזרה לתצוגה של תא הנוסעים
האחורי
לבחירה ולהצגה של מסכי תא הנוסעים
האחורי הפעילים
לוח בקרה לבקר וירטואלי או עכבר
לפתיחת אתרי אינטרנט נוספים
לסגירת אתר אינטרנט פעיל
למעבר בין הפעלת הבקר והעכבר
לשינוי גודל תצוגה של אתר אינטרנט

אתה יכול לבצע את הגדרות הרכב הבאות
מתא הנוסעים האחורי:
 £הפעלה/כיבוי חימום משטחים
 £כוונון מושבים
 £הגדרות מערכת

.

¿ מוצג תפריט בתצוגה של תא הנוסעים
האחורי עם ) Vehicle settingsהגדרות
רכב( ו ) Seat settingsהגדרות מושב(.

18/06/14, 12:33 AM
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מערכת בידור במושב האחורי
¿ לבחיר ת  Vehicle settingsבאמצעות
היחידה הידנית :החלק
את הבקר עד
ש  Vehicle settingsנמצא במרכז ולחץ
עליו.
אנימציה בתצוגה של תא הנוסעים האחורי
מציגה את ) Panel heatingחימום
משטחים( ומתג .ON/OFF
¿ להפעלה או כיבוי של  Panel heatingסובב
את הבקר עד ש  ONאו  OFFפעיל.
¿ ליציאה מתפריט ) Vehicle settingsחימום
משטחים( :לחץ על לחצן
ביחידה
הידנית.
כוונון מושבים

עניינים לפי אב

COMAND Online

אתה יכול לכוונן את המושבים ישירות
מהיחיד ה הידנית באמצעות התפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
¿ הקש על ) Remoteשלט רחוק( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
.
¿ הקש על לחצן
מוצג תפריט בתצוגה של תא הנוסעים
האחורי עם ) Vehicle settingsהגדרות רכב(
ו ) Seat settingsהגדרות מושב(.
היחידה הידנית מציגה את הבקר.
¿ לבחירת ) Seat settingsהגדרות מושב(
באמצעות היחידה הידנית :החלק
את
הבקר עד ש ) Seat settingsהגדרות מושב(
נמצא במרכז ולחץ עליו
מוצג תפריט נוסף בתצוגה של תא הנוסעים
האחורי.
אפשרויות כוונון מושבים בתא הנוסעים האחורי:
 £הודעה
 £איזון חימום
 £איפוס
 £כריות הצד של משענת הגב
 £קשת הגב
את הבקר עד שההגד רה
¿ החלק
הרצויה במרכז.
¿ לחץ על הבקר.

18/06/14, 12:33 AM

מותג תפריט אחר.
¿ לבחירת המושב הרצוי :החלק
הבקר.
התצוגה של תא הנוסעים האחורי מציגה את
המושב הנבחר.
¿ לשינוי ההגדרות :לחץ על הבקר.
תפריט הגדרות מתרחב.
ו
¿ לביצוע ההגדרות הרצויות :החלק
את הבקר.
ניתן לראות את השינוי בתצוגה.
¿ ליציאה מתפריט ) Seat settingsהגדרות
ביחידה הידנית.
מושב( :לחץ על לחצן
היחידה הידנית קופצת לתפריט הבסיסי.
למידע נוסף על הגדרות מושב )» בעמוד זה(.
את

הגדרות מערכת
¿ הקש על ) Remoteשלט רחוק( בתפריט
הבסיסי של היחידה הידנית.
.
¿ הקש על לחצן
מוצג תפריט בתצוגה של תא הנוסעים
האחורי עם  Vehicle settingsו Seat
.settings
היחידה הידנית מציגה את הבקר.
¿ להצגת שורת התפריט התחתונה :החלק
את הבקר.
¿ ל בחיר ת ) System settingsהגד רות
מערכת( :סובב ולחץ על הבקר.
מוצג התפריט לבחירת ) Displayתצוגה(
) Languageשפה(.
אתה יכול לכוונן את הבהירות של התצוגה
של תא הנוסעים האחורי ולבחור שפה
אחרת.

כוונון מושב באמצעות היחידה
הידנית
סקירה
אתה יכול לקרוא להגדרות התפקודים הבאים
בתפריט הבסיס של היחידה הידנית תחת
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מערכת בידור במושב האחורי
) Seatsמושבים(:
£

£
£
£

) Backrest sidesכריות צד של משענת
הגב(
) Lumbarקשת הגב(
) Massageעיסוי(
) Heating balanceאיזון חימום(

629

¿ למעבר להגדרות המושב הבא :הקש על
החץ התפריט העליון.
¿ ליציאה מכוונון המושב :לחץ על לחצן
.

מפתח עניינים

כוונון מתארי המושב באזור קשת הגב של
משענת הגב של המושב

כוונון כריות הצד במשענת הגב

18/06/14, 12:33 AM

COMAND Online

תפקוד זה מאפשר לכוונן את כריות האוויר של
כריות הצד האחוריות.
¿ הקש על ) Seatמושב( בתפריט הבסיס
של היחידה הידנית.
¿ הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון
עד ) Backrest sidesכריות צד של
משענת הגב(.
¿ לבחירת המושב :הקש על לחצן Left
)שמאל( או ) Rightימין(.
¿ לכוונון כריות הצד :גרור את רכיב ההגדרות
ליד תמונת המושב למיקום הרצוי.

תפקוד זה מאפשר לכוונן את כריות האוויר של
אזור קשת הגב של משענת הגב )תמיכת
קשת גב בארבעה כיוונים(.
¿ הקש על ) Seatמושב( בתפריט הבסיס
של היחידה הידנית.
¿ הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון
עד ) Lumbarקשת הגב(
¿ לבחירת המושב :הקש על לחצן Left
)שמאל( או ) Rightימין(.
¿ הקש על המושב בתצוגה
מוצג תפריט נוסף.
הגדרות התפריט הנוכחי מוצגות.
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מערכת בידור במושב האחורי
עיסוי

עניינים לפי אב

¿ גרור את רכיב ההגדרות ליד ומתחת
לתמונת המושב למיקום הרצוי.
¿ למעבר להגדרות המושב הבא :הקש על
החץ התפריט העליון.

COMAND Online

¿ ליציאה מכוונון המושב :לחץ על לחצן
בתצוגה.
ביחידה הידנית או על לחצן

18/06/14, 12:33 AM

תפקוד זה מאפשר לכוונן את כריות האוויר של
כריות הצד האחוריות.
¿ הקש על ) Seatמושב( בתפריט הבסיס
של היחידה הידנית.
¿ הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון
עד ) Massageעיסוי( יופיע.
¿ לבחירת המושב :הקש על לחצן Left
)שמאל( או ) Rightימין(.
¿ לבחירת תפקודי עיסוי :הקש על התפריט
התחתון שוב ושוב עד שההודעה הבאה
מוצגת )» עמוד .(404
אתה יכול לבחור את סוגי העיסויים הבאים:
) Hot relaxing massage for back £עיסוי
חם מרגיע לגב(
£

Hot relaxing massage for shoulders

£

)עיסוי חם מרגיע לכתפיים(
) Activating Massageעיסוי פעיל(
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מערכת בידור במושב האחורי
£
£
£

¿
¿

¿
¿
¿

) Classic Massageעיסוי קלאסי(
) Mobilizing Massageעיסוי ממריץ(
) Active Workoutאימון פעיל(
להתחלת תפקוד העיסוי הקש על Start
)התחל(.
להפסקת העיסוי הקש על ) Stopעצור(.
אתה יכול לשנות את עוצמת העיסוי רק
כאשר העיסוי מתחיל .אחרת ,הלחצנים
אפורים.
לשינוי עוצמת העיסוי :בחר ) Highגבוה(
או ) Lowנמוך(.
למעבר להגדרות המושב הבא :הקש על
החץ התפריט העליון.
ליציאה מכוונון המושב :לחץ על לחצן
.

איזון חימום

631

תפקוד איזון חימום שולט על החלוקה של
החימום כרית המושב ומשענת הגב.
חימום כריות המושב מופעל ומופסק
באמצעות לחצני הגדרות מושב בדלתות
)» עמוד .(140

מפתח עניינים

¿ הקש שוב ושוב על החץ בתפריט העליון
עד שמוצג ) Heatingחימום(
¿ לבחירת המושב :הקש על לחצן Left
)שמאל( או ) Rightימין(.
¿ לכוונון עוצמת החימום :גרור את רכיב
ההגדרות ליד תמונת המושב למיקום
הרצוי.
ההגדרות המוצגות הן אלו:
  0 £משענת הגב וכרית המושב מחוממות
באופן שווה.
 1+ £עד   3+עוצמת החום לכרית המושב
מופחתת ברמה אחת בכל פעם.
 1- £עד   3-עוצמת החום למשענת הגב
מופחתת ברמה אחת בכל פעם.
¿ ליציאה מכוונון המושב :לחץ על לחצן
.
איפוס הגדרות מושב

COMAND Online

ניתן לאפס את הגדרות המושב מכל פריט
תפריט בהגדרות מושב.
¿ לחץ על לחצן תפריט ) Contextתלוי
הקשר( בתפריט הגדרות מושב.
מוצג התפריט הבא )תמיכת קשת הגב
לדוגמה(.

ניתן להשתמש בתפקוד זה לקביעת איזה
חלק מהמושב יחומם במושבים האחוריים.

18/06/14, 12:33 AM
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מערכת בידור במושב האחורי

עניינים לפי אב

¿ לבחירת מושב :הקש ) Reset leftאפס
שמאל( או ) Reset rightאפס ימין(
מוצג תפריט נוסף.

¿ לביצוע ההגדרות הרצויות :הקש ,לדוגמה
על ) Yesכן(.
המושב הנבחר מאופס להגדרות המפעל.
¿ ליציאה מכוונון המושב :לחץ על לחצן
.

COMAND Online

הגדרות מערכת
הערה
אתה יכול לכוונן את כל הגדרות המערכת
באופן נפרד לכל מסך מבלי להשפיע על מסך
אחר .לשם כך ,השתמש בשלט הרחוק
)» עמוד .(605
לבחירת שפת תצוגה
¿ בחר ) Vehicleרכב( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן לאישור.

18/06/14, 12:33 AM

632

S-624-656 comand

מערכת בידור במושב האחורי
¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

מוצג תפריט.
¿ בחר ) System settingהגדרות מערכת(
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן לאישור.
מוצג תפריט הגדרות מערכת במסך
האחורי הנבחר.
¿ בחר ) Languageשפה( באמצעות
הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן
לאישור.
מוצגת רשימת השפות.
נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.
¿ בחר את השפה באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן
לאישור.

תבנית

הסבר

Day design

התצוגה מוגדרת באופן
קבוע לתבנית יום.

)תבנית יום(
Day design

Automatic

בחירת בהירות
¿

¿

¿ בחר ) Vehicleרכב( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן לאישור.

¿

¿ בחר ) System settingהגדרות מערכת(
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן לאישור.

¿

באמצעות הלחצנים
הרחוק ולחץ על לחצן

בשלט
לאישור.

נקודה  £מציינת את ההגדרה הנוכחית.

¿

בחר ) Vehicleרכב( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן לאישור.
בחר ) System settingהגדרות מערכת(
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן לאישור.
מוצג תפריט הגדרות מערכת במסך
האחורי הנבחר.
בחר ) Displayתצוגה( באמצעות
הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן לאישור.
בחר ) Brighttnessבהירות( ,באמצעות
בשלט הרחוק ולחץ
הלחצנים
על לחצן לאישור.
מוצגת סקלה.
כוונן את הבהירות באמצעות לחצני
ולחץ על לחצן לאישור.
סרגל הבהירות נע מעלה או מטה.
התמונה נהיית בהירה יותר או כהה יותר
בהתאם למיקום בסרגל.

הסתרת  /הצגת התמונה
¿ בחר ) Vehicleרכב( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן לאישור.
בשלט הרחוק.
¿ לחץ על לחצן

COMAND Online

¿ בחר ) Day designתבנית יום(Night ,
) designתבנית לילה( או Automatic

מפתח עניינים

תבנית התצוגה משתנה
בהתאם לתאורת לוח
המחוונים.

)אוטומטי(

שינוי תבנית תצוגה

¿ בחר ) Displayתצוגה( באמצעות
הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לחצן לאישור.

התצוגה מוגדרת באופן
קבוע לבנית לילה.

)תבנית לילה(

המערכת מיישמת את השפה הרצויה.

מוצג תפריט הגדרות מערכת במסך
האחורי הנבחר.
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מוצג תפריט.
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מערכת בידור במושב האחורי
¿ בחר ) Display offתצוגה כבויה( באמצעות
הלחצנים
ולחץ על
לחצן לאישור.
¿ להצגת התמונה :לחץ על לחצן

.

¿
¿
¿

עניינים לפי אב
כוונון הגדרות שמע
¿ בחר את אמצעי המדיה )לדוגמה מצב
תקליטור שמע( )» עמוד .(650

¿

¿ להצגת התפריט לחץ על לחצן
הרחוק.

¿

¿ בחר ) Soundצליל( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לחצן לאישור.

¿

בשלט

¿ בחר ) Trebleצליל גבוה() Midtones ,צלילי
ביניים() Bass ,בס( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לחצן לאישור.
¿ בחר את ההגדרה הרצויה באמצעות גלגלת
הבחירה בשלט הרחוק.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
הגדרות תמונה

¿

שינוי תבנית התמונה
¿
¿

סקירה

COMAND Online

אתה יכול לבחור הגדרות תמונה במצב
טלוויזיה ,וידאו  DVDו .AUX

עבור למצב טלוויזיה )» עמוד  (586או
מצב וידאו  ») DVDעמוד .(651
להצגת התפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
באמצעות הלחצנים
בחר
לאישור.
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן
מוצג תפריט.
בחר ) Optionsאפשרויות( באמצעות
הלחצנים
בשלט הרחוק
ולחץ על לחצן לאישור.
בחר ) Video settingsהגדרות וידאו(
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן לאישור.
בחר ) Brightnessבהירות(Contrast ,
)ניגודיות() Colour ,צבע( באמצעות
בשלט הרחוק ולחץ
הלחצנים
על לחצן לאישור.
מוצג סרגל כוונון.
בחר את ההגדרה באמצעות הלחצנים
ולחץ על לחצן לאישור.

¿

כיוון הבהירות ,הניגודיות והצבע
¿

¿

עבור למצב טלוויזיה )» עמוד  (586או
מצב וידאו  ») DVDעמוד .(651
להצגת התפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
באמצעות הלחצנים
בחר
לאישור.
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן
מוצג תפריט.
מוצג תפריט.
בחר ) Optionsאפשרויות( באמצעות
הלחצנים
בשלט הרחוק
ולחץ על לחצן לאישור.
בחר ) Video settingsהגדרות וידאו(
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן לאישור.
הנקודה לפני אחד מפריטי התפריט 16:9
או  4:3מציינת את התבנית הנוכחית.
£
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¿ בחר תבנית באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לחצן
לאישור.
מוצג סרגל כוונון.

מפתח עניינים

הגדרות רכב
שינוי הגדרות רכב

¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

מוצג תפריט.
¿ באמצעות השלט הרחוק  ,בחר Menu

)תפריט(.
¿ באמצעות השלט הרחוק ,בחר Compass

)מצפן(.
קריאה לתצוגת מפה מקוונת
דרוש חיבור אינטרנט לשימוש בתצוגת מפה
מקוונת )» עמוד .(516
¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

מוצג תפריט.
¿ באמצעות השלט הרחוק  ,בחר Menu

)תפריט(.
¿ באמצעות השלט הרחוק ,בחר Travel
) guideמדריך טיולים(.

תקשורת טלפון עסקית

מערכת ניווט

סקירה

מצב ניווט
תפקודי ניווט כגון מצפן או מדריך טיולים
ניתנים לשימוש בתא הנוסעים האחורי.
קריאה למידע נסיעה
¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

יוצג מידע הניווט הנוכחי.

18/06/14, 12:34 AM

סקירה על אופן התפעול היחידה הידנית
מופיעה בפרק “יחידה ידנית בתא הנוסעים
האחורי“)» עמוד .(613

COMAND Online

אתה יכול לשנות את הגדרות הרכב מתא
הנוסעים האחורי.
ניתן לבצע את השינויים הבאים:
 £הרחבת חימום מושב להפעלה/כיבוי של
חימום משטח של משענת היד בתא
הנוסעים האחורי.
 £הגדרות מושב
¿ שינוי הגדרות רכב :בחר ) Vehicleרכב(
ולחץ
באמצעות הלחצנים
על לחצן
לאישור.
מוצג תפריט של תפקודי הרכב הזמינים.
¿ בחר ) Vehicle settingsהגדרות רכב( או
בחר ) Seat settingsהגדרות מושב(
באמצעות הלחצנים
.
¿ לחץ על לחצן בשלט הרחוק לאישור.
למידע נוסף על הגדרות מושב )» עמוד
.(402
למידע נוסף על חימום משטחים )» עמוד
.(399
חימום משטחים בתא הנוסעים האחורי
זמין אם המפתח נמצא במצב  1או 2
במתג ההצתה.

הצגת המצפן

דרישות :תקשורת טלפון עסקית דורשת חיבור
טלפון נייד תואם למערכת הבידור של תא
הנוסעים האחורי באמצעות ®.Bluetooth
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אתה יכול ליצור חיבור באמצעות:

עניינים לפי אב

£

היחידה הידנית )» עמוד .(636

£

 ») COMAND Onlineעמוד .(470

£

מודול טלפון  ») SAPעמוד .(472

דרישה :לשימוש בתפקודי הודעות )מלל
ודוא“ל( ,הטלפון הנייד המחובר חייב לתמוך
בפרופיל ) Bluetooth® MAPפרופיל גישה
להודעה(.
חיבור טלפון נייד באמצעות היחידה הידנית

סמלים ברשימת טלפוני
סמל
)אפור(
)אפור(

®Bluetooth

הסבר
טלפון חדש בטווח ,אבל אינו
מאושר
טלפון נייד מאושר ,אבל אינו
מחובר
טלפון נייד המחובר כעת

) ירוק(
דרישה:
כדי לאפשר איתור של טלפון נייד
חייב להיות מופעל בטלפון הנייד שלך והטלפון
הנייד שלך חייב להיות גלוי להתקנים אחרים
)ראה הוראות הפעלה של הטלפון הנייד(.
התחלת חיפוש חדש:
¿ הקש ) Search for phonesחפש
טלפונים(.
®
תוצג הודעה שיש להפעיל את Bluetooth
בטלפון הנייד שלך.
¿ הקש ) Search for phonesחפש
טלפונים(.
לאחר שהחיפוש הושלם ,כל הטלפונים
הניידים בטווח יוצגו ברשימת טלפוני
®.Bluetooth
אם רכבך מצויד באופציה של מודל ,SAP
תוצג גם הרשומה Connect MB SAP
) moduleחבר מודול  SAPשל מרצדס(.
למידע נוסף על מודול  ») SAPעמוד .(504
אישור הטלפון:
¿ הקש על הסמל מימין לטלפון הרצוי.
רשימת האפשרויות נפתחת.
¿ בחר ) Authoriseאשר(.
אם הטלפון הנייד תומך בשיוך פשוט
מאובטח ,קוד יוצג בשני המכשירים.
®Bluetooth

COMAND Online

¿ לקריאה לרשימת הטלפונים :בתפריט
הבסיסי לחץ על )®.(Bluetooth
מוצגת רשימת הטלפונים.
כל הטלפונים המאושרים מוצגים ברשימת
הטלפונים .הסמל מימין לשם הטלפון מציין
את מצב הטלפון.

¿ אשר את הקוד בשני המכשירים.
אם דרוש ,אשר גם את החיבור של הטלפון

18/06/14, 12:34 AM
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הנייד )ראה הוראות הפעלה של הטלפון
הנייד(.

637

תפריט הטלפון

אם הטלפון הנייד שלך אינו תומך בשיוך פשוט
מאובטח :לאחר בחירת ) Authoriseאשר( ,יוצג
תפריט הזנה להכנסת סיסמה .אתה חייב
להכניס סיסמה ביחידה הידנית ובטלפון הנייד.
עיין גם בהוראות ההפעלה של הטלפון הנייד.
¿ הזן סיסמה ביחידה הידנית ואשר עם .OK
¿ הזן סיסמה בטלפון הנייד ואשר את ההזנה.
לאחר הזנת סיסמה ,ייתכן שתידרש לאשר
בטלפון הנייד כדי לבצע שיחות .בדוק את
תצוגת הטלפון הנייד .במספר טלפונים
ניידים ,אישור זה ניתן לשמירה .במקרה זה
אינך צריך להזינו שוב.
אם בתצוגת  COMAND Onlineמוצגת
ההודעה ) Authorisation failedאישור
נכשל( ,ייתכן שעבר הזמן המרבי המוקצב
לאישור .חזור על ההליך.

מפתח עניינים

אישור חיצוני

18/06/14, 12:34 AM

איור של לוח מקשי טלפון
השם של הטלפון המחובר
לחצן ביטול
הודעות מלל ודוא“ל
ספר טלפונים
רשימת שיחות
תפריט טלפון )הלחצן אפור בגלל שתפריט
הטלפון פתוח(
לאחר שהטלפון הנייד חובר בהצלחה ,תפריט
הטלפון מוצג עם שם הטלפון הנייד .
קריאה לתפריט הטלפון:
¿ בתפריט הבסיסי ,הקש על לחצן הטלפון.

COMAND Online

אתה יכול להתחיל את תהליך האישור והחיבור
מהטלפון הנייד שלך ,עיין בהוראות ההפעלה של
הטלפון הנייד שלך.
¿ ברשימה של הטלפונים ביחידה הידנית ,בחר
) SEARCHחפש דרך טלפון(.
¿ בטלפון הנייד ,התחל חיפוש התקן .Bluetooth
היחידה הידנית מופיעה ברשימת התקנים
בטלפון הנייד בשם ) MB BusinessTelטלפון
עסקי מרצדס בנץ(.
¿ בחר ) MB BusinessTelטלפון עסקי מרצדס(.
¿ 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.
¿ ביחידה הידנית ,אשר את החיבור עם >שם
ההתקן<.

מוצג תפריט הטלפון עם שם הטלפון
הנייד.
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ביצוע שיחה יוצאת
אפשרות  :1באמצעות לוח המקשים

עניינים לפי אב

אפשרות  :3שימוש באנשי קשר
¿ בתפריט הבסיסי של היחידה הידנית :הקש
על ) Contactsאנשי קשר(.
¿ לתנועה מעלה ומטה ברשימה :החלק את
אצבעך מעלה או מטה ברשימה.
או
¿ הקש על לחצן האלפבית בצד ימין.
¿ לבחירת איש קשר :הקש על הרשומה
הרצויה.
¿ לבחירת המספר :הקש על המספר הקיים.
שיחות נכנסות
קבלת/דחיית שיחה

COMAND Online

¿ בתפריט הבסיסי של היחידה הידנית :הקש
על ) Telephoneטלפון(.
¿ הקש את הספרות של מספר הטלפון זו
אחר זו באמצעות תצוגת לוח מקשי
הספרות.
.
¿ לחץ על לחצן
אפשרות  :2שימוש ברשימת שיחות
¿ בתפריט הבסיסי של היחידה הידנית :הקש
על ) Call listsיומן שיחות(.
¿ לבחירת הרשימה של שיחות נכנסות או
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.
¿ לבחירת המספר :הקש על המספר הקיים.

18/06/14, 12:34 AM

קבלת שיחה:
¿ הקש על ) Acceptקבל(.
או
.
¿ לחץ על לחצן
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דחיית שיחה:
¿ הקש על ) Rejectדחה(.
או
¿ לחץ על לחצן

החלפת שיחות )מעבר בין שני
מתקשרים(
שליחת צלילי DTMF

.

מעבר בין מצב דיבורים למצב יחידה ידנית

אם מספר הטלפון של המתקשר מועבר הוא
יופיע בתצוגה.
אם קיימת רשומה של המתקשר בספר
הטלפונים ,שם המתקשר והמספר יוצגו.

¿ למעבר בין מצב דיבורים למצב יחידה ידנית:
הקש על ) Hands-free nodeמצב דיבורית(.

אם מספר הטלפון אינו מועברUnknown ,

)בלתי מזוהה( יופיע בתצוגה.
תפקודים הזמינים במהלך שיחה
תפריט טלפון במהלך שיחה

639

מפתח עניינים

¿ למעבר בין מצב דיבורים למצב יחידה
ידנית :הקש על ) Handsetיחידה ידנית(.
העברת שיחה מקדימה ולקדימה
¿ להעברת שיחה לקדימה הקש על Call to
) frontשיחה לקדימה(.

השיחה מוצגת במערכת
וניתן לשלוט בה ממנה .ניתן כעת לסיים
את השיחה ממערכת .COMAND Online

COMAND Online

¿ להעברת השיחה לאחור ליחידה הידנית:
) Transfer call to rearהעבר שיחה
לאחור(.
השיחה מוצגת שוב ביחידה הידנית .כל
תפקודי הטלפון של היחידה הידנית זמינים
שוב.
הפעלה/כיבוי המיקרופון

¿ להפעלת המיקרופון :לחץ כל
) Microphone onמיקרופון פעיל(
¿ לכיבוי המיקרופון :לחץ כל Microphone
) offמיקרופון כבוי(

ביצוע שיחה יוצאת
¿ הקש על ) Callהתקשר(.

COMAND Online

אם אינך מעוניין שהמתקשר יוכל לשמוע את
הנאמר ברכב ,אתה יכול לכבות את
המיקרופון.

¿ בצע שיחה יוצאת )» עמוד .(638
הפעלה/הפסקה של תפקוד דיבורית
העברת השיחה קדימה/אחורה
הפעלה/כיבוי מיקרופון
שיחת ועידה )חיבור בין מספר משתתפים(

18/06/14, 12:35 AM

שיחה ממתינה
תפקוד ) Toggleמעבר בין שיחות( מאפשר לך
לעבור בין שני מתקשרים .לשם כך ,שיחה
שנייה צריכה להיות מחוברת.
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¿ בצע שיחה נוספת במהלך שיחה קיימת
)» עמוד .(639
כאשר השיחה חוברה ,השיחה החדשה פעילה
והשיחה הקודמת נמצאת בהמתנה.

עניינים לפי אב

או
¿ קבל שיחה נכנסת במהלך שיחה קיימת
)» עמוד .(638
השיחה החדשה שהתקבלה פעילה והשיחה
הפעילה הקודמת נמצאת בהמתנה.
¿ למעבר בין השיחה הפעילה לשיחה
הממתינה :הקש על ) Toggleמעבר בין
שיחות(.
¿ לסיום שיחה נכנסת :לחץ על לחצן

.

¿ להפעלת השיחה בהמתנה :לחץ על לחצן
.
שיחת ועידה
אתה יכול לחבר מספר מתקשרים ליצירת
שיחת ועידה באמצעות תפקוד Conference

)שיחת ועידה( .לשם כך ,לפחות שתי שיחות
צריכות להיות מחוברות.

אם אתה מבצע שיחות או מקבל שיחות
נכנסות נוספות ,שיחת הוועידה הנוכחית
עוברת למצב המתנה והשיחה החדשה
פעילה.
¿ לחיבור השיחה החדשה לשיחת הוועידה:
הקש על ) Conferenceשיחת ועידה(.
¿ למעבר בין השיחה החדשה לשיחת
הוועידה :הקש על ) Toggleמעבר בין
שיחות(.
שליחת צלילי

DTMF

משיבונים והתקנים אחרים ניתנים לשליטה
באמצעות שליחת צליל  ,DTMFלתפקודי
שאילתה מרוחקת.
שידור תווים בודדים:
¿ לאחר שנוצר חיבור עם משיבון :הקש על
.DTMF
מוצג לוח מקשי הספרות.
¿ הקש על התו הרצוי.
כל תו שנבחר ישודר מידית.

¿ בצע שיחה נוספת במהלך שיחה קיימת
)» עמוד .(639

COMAND Online

לאחר שהשיחה חוברה ,השיחה החדשה
פעילה והשיחה הקודמת נמצאת
בהמתנה.
או
¿ קבל שיחה נכנסת במהלך שיחה קיימת
)» עמוד .(638
השיחה החדשה שהתקבלה פעילה
והשיחה הפעילה הקודמת נמצאת
בהמתנה.
¿ לסיום שיחת הוועידה :בעת ששיחת
הועידה פעילה ,לחץ על לחצן
.
¿ להפעלת השיחה שהייתה בהמתנה :לחץ
על לחצן
.

18/06/14, 12:35 AM
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הודעות
תפריט הודעות מלל

¿ להצגה/הסתרה של תפריטי משנה
 :לחץ על לחצן תפריט.

641
עד

לשימוש בתפקודי הודעות )דוא“ל והודעות מלל(,
הטלפון הנייד המחובר חייב לתמוך בפרופיל MAP
) Bluetoothפרופיל גישה להודעה(.

מפתח עניינים

תפריט הודעות דוא“ל

תפריט הודעות מלל ,תפריט משנה מוצג

¿ לפתיחת תפריט הודעות :בתפריט הבסיסי
של היחידה הידנית :הקש על Messages
)הודעות(.
מוצג תפריט.
¿ לפתיחת תפריט ההודעות הרצוי :הקש על
או .

18/06/14, 12:35 AM

תפריט הודעות דוא“ל ,תפריט משנה מוצג

בחירת הודעות מלל
בחירת הודעות דוא“ל
מעבר בין תיבת דואר נכנס ,דואר יוצא
ותיקיית טיוטות
כתיבת דוא“ל חדש
מחיקת הודעות
הורדה חוזרת של הודעות מטלפון נייד

COMAND Online

בחירת הודעות מלל
בחירת הודעות דוא“ל
מעבר בין תיבת דואר נכנס ,דואר יוצא
ותיקיית טיוטות
מחיקת הודעות
הורדה חוזרת של הודעות
קריאה להגדרות
כתיבת הודעת מלל חדשה
הצגת התיקייה הנבחרת

הורדה חוזרת של הודעות משרת דוא“ל
קריאה להגדרות חשבון
הצגת התיקייה הנבחרת
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¿ לפתיחת תפריט הודעות :בתפריט הבסיסי
של היחידה הידנית :הקש על Messages
)הודעות(.
מוצג תפריט.

עניינים לפי אב

¿ לפתיחת תפריט ההודעות הרצוי :הקש על
או .
¿ להצגה/הסתרה של תפריטי משנה
 :לחץ על לחצן תפריט.

עד

לשימוש בתפקודי הודעות )דוא“ל והודעות מלל(,

¿ הקש על ) Account settingהגדרות
חשבון(.
כל הודעות דוא“ל שהוגדרו בטלפון הנייד
המחובר מוצגות בתפריט הגדרות דוא“ל.
¿ לבחירת חשבון דוא“ל :הקש על שם
החשבון הרצוי.
¿ להפסקת תפקוד דוא“ל :הקש על E-mail
) offדוא“ל לא פעיל(.
הגדרות הודעות טקסט

הטלפון הנייד המחובר חייב לתמוך בפרופיל MAP

) Bluetoothפרופיל גישה להודעה(.
הגדרות דוא“ל

COMAND Online
¿ בתפריט הודעות ,בחר בסמל דוא“ל
)@ ( בצד הימני העליון ,אם דרוש.
¿ להצגת תפריט המשנה :לחץ על לחצן
תפריט.

18/06/14, 12:35 AM

בתפריט הגדרות הודעות מלל ,אתה יכול להגדיר
האם אתה רוצה להוריד אוטומטית בכל פעם
את כל ההודעות או רק את ההודעות החדשות.
¿ בתפריט הודעות ,בחר בסמל הודעות מלל
)
( בצד השמאלי העליון ,אם דרוש.
¿ להצגת תפריט המשנה :לחץ על לחצן
תפריט.
¿ הקש על ) Settingהגדרות(.
כל הודעות דוא“ל שהוגדרו בטלפון הנייד
המחובר מוצגות בתפריט הגדרות דוא“ל.
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¿ להורדת כל ההודעות :הקש על All
) messagesכל ההודעות(.

643

הצגת תיבת דואר נכנס של הודעת מלל
)(SMS

¿ להורדת רק ההודעות החדשות :הקש על
) New messagesהודעות חדשות(.

מפתח עניינים

¿ להפסקת ההורדה האוטומטית :הקש על
) Offמופסק(.
הצגת הודעות דוא“ל

¿ בתפריט הודעות ,בחר בסמל הודעות מלל
)
( בצד השמאלי העליון ,אם דרוש.
¿ בחר תיקיית דואר נכנס של הודעות מלל.

¿ בתפריט הודעות ,בחר בסמל דוא“ל
( בצד הימני העליון ,אם דרוש.

)@

¿ בחר תיקיית דוא“ל נכנס.
מוצגת הרשימה של דוא“ל שהתקבל.
¿ לגלילה ברשימה :גרור את אצבעך מעלה
או מטה ברשימה.

¿ לגלילה ברשימה :גרור את אצבעך מעלה
או מטה ברשימה.
¿ להצגת הודעת מלל :הקש על הודעת מלל
הרצויה.
מוצג המלל של הודעת המלל.

COMAND Online

מוצגת הרשימה של הודעות מלל
שהתקבלו.

¿ להצגת דוא“ל :הקש על הדוא“ל הרצוי.
מוצג המלל של הדוא“ל.

18/06/14, 12:35 AM
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כתיבת דוא“ל

אם לפחות נמען אחד הוזן ,הדוא“ל נשלח
ונשמר אוטומטי בתיקיית ) Outboxדואר
יוצא(.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על

עניינים לפי אב

.

אם אתה יוצא מהתפריט לפני ששלחת
את הודעת הדוא“ל ,תוצג הודעת אישור.
אתה יכול לשלוח כעת את הדוא“ל ,לשמור
אותו בתיקיית ) Draftטיוטות( או למחוק
אותו.
ניתן להכניס את הכתובות של הנמענים
ואלו שבעותק ישירות מרשימת אנשי
קשר .לביצוע ,הקש על סמל אנשי קשר
מימין ,ליד שדה ההזנה.
הוראות להזנת תווים באמצעות תצוגת
המקלדת ניתנות בסקירה )» עמוד .(613
כתיבת הודעות מלל

¿ בתפריט הודעות ,בחר בסמל דוא“ל
)@ ( בצד הימני העליון ,אם דרוש.

COMAND Online

¿ להצגת תפריט המשנה :לחץ על לחצן
תפריט.
¿ הקש על ) New e-mailדוא“ל חדש(.
מוצג תפריט כתיבת דוא“ל.
¿ לבחירת שדה הזנה :הקש על השדה הרצוי
) Toאל() CC ,עותק() Subject ,נושא(:
או בשדה טקסט של הדוא“ל.
מוצגת מקלדת.
¿ לכתיבת מלל :הקש על מקשי המקלדת
הרצויים.
¿ לסיום ההזנה :לחץ על .OK
¿ לשליחת הדוא“ל :הקש על Send e-mail

)שלח דוא“ל(.

18/06/14, 12:35 AM
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¿ בתפריט הודעות ,בחר בסמל הודעות מלל
)
( בצד השמאלי העליון ,אם דרוש.
¿ להצגת תפריט המשנה :לחץ על לחצן
תפריט.

645

אנשי קשר
תצוגה של רשימת אנשי קשר

מפתח עניינים

¿ הקש על ) New text messageהודעת
מלל חדשה(.
מוצג תפריט הזנה של הודעת מלל.
¿ לבחירת שדה הזנה :הקש על השדה הרצוי
)לדוגמה :To ,לשדה נמען( או על שדה
המלל.
מוצגת מקלדת.
¿ להזנת המלל :הקש על המקשים הרצויים
במקלדת.
¿ לסיום ההזנה :הקש על .OK
¿ לשליחת הודעת מלל :הקש על Send text
) messageשלח הודעת מלל(.

אם לפחות נמען אחד הוזן ,הדוא“ל נשלח
ונשמר אוטומטי בתיקיית ) Outboxדואר
יוצא(.
¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על

.

¿ בתפריט הבסיסי :הקש על Contacts

)אנשי קשר(.
מוצגת רשימה של אנשי קשר.
¿ לגלילה ברשימה :גרור את אצבעך מעלה
או מטה ברשימה.
¿ לבחירת אנשי קשר :הקש על איש הקשר
הרצוי.
מוצגים הפרטים של איש הקשר הנבחר
)שם ,מספר טלפון ,כתובת וכו’ ,אם זמין(

COMAND Online

אם אתה יוצא מהתפריט לפני ששלחת
את הודעת הדוא“ל ,תוצג הודעת אישור.
אתה יכול לשלוח כעת את הדוא“ל ,לשמור
אותו בתיקיית ) Draftטיוטות( )אם תפקוד
זה נתמך בטלפון הנייד( או למחוק אותו.

רשימה של אנשי קשר

¿ לקריאה לאיש קשר :הקש על מספר
הטלפון ברשימה המפורטת.
המספר מחויג.

18/06/14, 12:36 AM
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¿ לשליחת הודעת מלל לאיש קשר :הקש
על סמל )
( בצד ימין ליד מספר
הטלפון.

עריכת פרטי איש קשר

מוצג תפריט כתיבת הודעת המלל.

עניינים לפי אב

¿ לשליחת הודעת דוא“ל לאיש קשר :הקש
על כתובת דוא“ל.
מוצג תפריט כתיבת הודעת דוא“ל.
הוספת איש קשר חדש
¿ בתפריט הבסיסי :הקש על Contacts

)אנשי קשר(.
מוצגת רשימה של אנשי קשר.
¿ הקש על ) New contactאיש קשר חדש(
מוצג תפריט הזנה לאיש קשר חדש.
אתה יכול להזין שם פרטי ,שם משפחה,
שם חברה ,כמה מספרי טלפון וכתובות
דוא“ל.
¿ להפעלת שדה הזנה :הקש על השורה
הרצויה.
מופיעה מקלדת.
¿ להזנת מלל :הקש על המקשים הרצויים
במקלדת.
¿ לסיום ההזנה :לחץ על .OK

COMAND Online

איש הקשר נשמר.
הקש על סמל ) (+לפתיחת שדה הזנה
נוסף שלכתובת ,מספר טלפון או כתובת
דוא“ל .הקש על סמל )( להסרת שדה
ההזנה התואם.

¿ בתפריט הבסיסי :הקש על Contacts

)אנשי קשר(.
מוצגת רשימה של אנשי קשר.
¿ לבחירת איש קשר :הקש על איש קשר.
הפרטים של איש הקשר הנבחר מוצגים
)שם ,מספר טלפון ,כתובת ,וכו’ אם זמין(
¿ להצגת תפריט המשנה :לחץ על לחצן
תפריט.
¿ לחץ על ) Editערוך(.
מוצג תפריט הזנת איש קשר .אתה יכול
כעת להוסיף נתונים נוספים למידע הקיים.
לשם כך ,המשך באותו אופן של הזנת איש
קשר חדש.
מחיקת איש קשר
¿ הצג את פרטי איש קשר.
¿ הקש על ) Delete entryמחק רשומה(.

18/06/14, 12:36 AM
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מוצגת הודעת אישור השואלת האם
באמת ברצונך למחוק את איש הקשר
¿ לאישור לחץ על ) Yesכן(.
¿ לביטול הקש על ) Noלא(.
יומן שיחות

647

אם הרשומה אינה מזוהה ,קיימות האפשרויות
הבאות:
 £חיוג
 £הודעת מלל
 £שמירה כאיש קשר חדש
 £הוספה לאנשי קשר

מפתח עניינים

תפקודים מקוונים ואינטרנט
אתה יכול להשתמש בתא הנוסעים האחורי
בתפקודים מקוונים ובאינטרנט.
לתנאי גישה לאינטרנט )» עמוד .(516
לאפשרויות לתפקודים מקוונים ואינטרנט
)» עמוד .(533
אתה יכול לבחור מתפקודי האינטרנט הבאים:
 £מזג אוויר
 £אינטרנט
 £אפליקציות מרצדס בנץ
 £רדיו אינטרנט
 £אתר מרצדס בנץ לטלפונים ניידים
שימוש בתפקודי אינטרנט:
¿ לחץ על לחצן בשלט הרחוק.
מוצג תפריט.
¿ בחר תפקוד מקוון/אינטרנט הרצוי.

18/06/14, 12:36 AM

יציאה מתפקודי אינטרנט
בשלט הרחוק.
¿ לחץ על לחצן
מוצג תפריט.
בתפריט ולחץ על לחצן
¿ בחר בסמל
בשלט הרחוק לאישור.

COMAND Online

¿ בתפריט הבסיסי :הקש על ) Call listsיומן
שיחות(.
מוצגת רשימה של שיחות יוצאות או
נכנסות ,תלוי באיזה סוג רשימה בחרת
מעל לרשימה.
¿ לבחירת סוג הרשימה :מעל לרשימה,
הקש על שיחות נכנסות
או שיחות
יוצאות .
סמל שפופרת וקו תחתון משמאל מציינים
שיחות שלא נענו.
¿ להצגת תפריט האפשרויות :הקש על סמל
הרשימה מימין לרשומה.
אם רשומה מזוהה כאיש קשר בפנקס
כתובות ,איש הקשר מוצג.

קריאה לתפריט תפקודי אינטרנט:
בשלט הרחוק בעת
¿ לחץ על לחצן
שימוש בתפקודי אינטרנט.

או
¿ בחר תפקוד אחר )לדוגמה ,מדיה או רדיו(.
למידע נוסף על שימוש בתפקודים מקוונים או
אינטרנט )» עמוד .(516

647

S-624-656 comand

648

מערכת בידור במושב האחורי
מוכנס ,התצוגה הבסיסית לא תשתנה .רק
המוזיקה ממקור המדיה החדש תנוגן.

מצב רדיו
מעבר למצב רדיו
¿ לחץ על לחצן
רדיו מופעל.

עניינים לפי אב

בשלט הרחוק מצב

הפעלת נגינת מדיה באמצעות שורת
תפקודים ראשית

למידע נוסף על שימוש במצב רדיו
)» עמוד .(543

מצב מדיה
מעבר למצב מדיה
ישנן מספר דרכים להפעלת מקורות מדיה
באמצעות  .COMAND Onlineהקטעים
הרלוונטים בספר הנהג מתארים את הדרך
הפשוטה ביותר להפעלת מקור מדיה.
פרק זה מתאר את כל האפשרויות להפעלת
מקורות מדיה.
שימוש בלחצן מדיה
¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

מוצג התפריט של מקור המדיה האחרון
שהיה בשימוש.
¿ לבחירת מקור מדיה :המשך ללחוץ על
לחצן
בשלט הרחוק עד שמקור
המדיה הרצוי נבחר.

COMAND Online

אם נמצאו קבצי מוזיקה ניתנים לנגינה,
הם ינוגנו באמצעות .COMAND Online
הפעלה אוטומטית

¿ להצגת התפריט לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
¿ בחר ) Mediaמדיה( באמצעות לחצני
בשלט הרחוק ולחץ לאישור.
¿ לבחירת מקור מדיה :סובב את הבקר
הסיבובי בשלט הרחוק.
או
¿ לחץ על לחצני

בשלט הרחוק.

מוצג תפריט עם מקור המדיה הזמין
¿ לחץ על לחצן

בשלט הרחוק.

אם התקליטור מכיל קבצי מוסיקה או
וידאו ,הם ינוגנו .התפריט הבסיסי התואם
מוצג.
הפעלת מדיה באמצעות רשימת התקנים

אם  COMAND Onlineפעילה רק עבור מיקום
הפעלה אחד ,האמצעי התואם יופעל אוטומטי
בעת חיבור/הכנסה.
אם תפקוד המדיה כבר הופעל במערכת
 ,COMAND Onlineהוא ייקטע ותופיע התצוגה
הבסיסית של אמצעי המדיה החדש שחובר/
הוכנס.
אם  COMAND Onlineפועלת בתפקוד אחר,
כגון ניווט ,כאשר מקור מדיה חיצוני מחובר/

18/06/14, 12:36 AM
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מערכת בידור במושב האחורי
¿
¿
¿

¿

בשלט הרחוק.
לחץ על לחצן
להצגת התפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ,בחר ) Devicesהתקנים(.
התקליטורים/ההתקנים הזמינים מוצגים.
הנקודה ֳ מציינת את ההגדרה הנוכחית.
בחר התקן/תקליטור באמצעות הלחצנים
ולחץ על לחצן לאישור.
אם התקן/תקליטור מכיל קבצי מוזיקה או
וידאו ,הם ינוגנו.

חיפוש מוזיקה

מצב שמע/וידאו
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג  .1אם אתה
פותח את מארז כונן תקליטורים ,קרני לייזר
בלתי נראות עלולות להשתחרר .קרני לייזר אלה
עלולות להזיק לרשתית .קיימת סכנת פציעה.
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אל תפתח את המארז .הקפד תמיד על ביצוע
עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

הערות כלליות

מפתח עניינים

מידע על הנושאים הבאים מופיע בפרק
השמע:
£

הערות על תקליטורי שמע
)» עמוד .(561

DVD/

£

הערות על מצב  ») MP3עמוד .(559

£

הערות על זכויות יוצרים )» עמוד .(561

הכנסת תקליטור

חריץ תקליטור
לחצן הוצאת תקליטור
תלוי בדגם הרכב וברמת הציוד ,כונן
התקליטורים נמצא:
£

£

בצד האחורי של הקונסולה המרכזית
מתחת ללוח הבקרה של בקרת האקלים
בין מדף החפצים ותיק הסקי.

כונן התקליטורים הוא כונן תקליטור יחיד .אם
יש כבר תקליטור בפנים ,יש להוציאו לפני
הכנסת אחד אחר.
¿ הכנס תקליטור לחריץ התקליטור ,כך
שהצד המודפס פונה כלפי מעלה .אם אף
צד אינו מודפס הכנס את הצד שברצונך
לנגן כלפי מטה.
כונן התקליטורים מושך את התקליטור.

649

COMAND Online

מקור המדיה כבר נבחר:
בשלט הרחוק.
¿ לחץ על לחצן
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Searchחפש( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
מקור המדיה עדיין לא נבחר:
¿ לבחירת מקור מדיה :המשך ללחוץ על
לחצן
בשלט הרחוק עד שמקור
המדיה הרצוי נבחר.
בשלט הרחוק.
¿ לחץ על לחצן
מוצג תפריט.
¿ בחר ) Searchחפש( באמצעות הלחצנים
ולחץ על לחצן לאישור.
למידע נוסף על חיפוש מוזיקה ,ראה
)» עמוד .(561
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מערכת בידור במושב האחורי
כונן התקליטורים מנגן את התקליטור:
 £אם התקליטור הוכנס כהלכה והדיסק
מותר לשימוש
 £וכאשר הפעלת את מצב תקליטור.
נתונים על תקליטור  MP3צריכים ראשית
להיטען לכונן .הטעינה תיקח זמן מה ,תלוי
במספר התיקיות והרצועות.

עניינים לפי אב

מעבר למצב שמע/וידאו
¿ הכנס תקליטור  ») CD/DVDעמוד .(649
המערכת טוענת את התקליטור שהוכנס
ומתחילה לנגן
או
¿ בחר ) Mediaמדיה( באמצעות לחצני
בשלט הרחוק ולחץ
לאישור.
¿ בחר ) Discתקליטור( באמצעות לחצני
בשלט הרחוק ולחץ לאישור.
המערכת מנגנת את התקליטור.
¿ למעבר למקור מדיה אחר :הכנס את
ההתקן לשקע התואם )חיבור(.
המערכת מחפשת קבצים בהתקן
הניתנים לנגינה ולאחר מכן מנגנת אותם.
בחירת רצועה

COMAND Online

בחירה באמצעות דילוג על רצועה
¿ לדילוג קדימה או אחורה לרצועה :לחץ על
בשלט הרחוק.
או
לחצן
או
¿ לחצן

או

.

תפקוד דילוג קדימה מדלג לרצועה הבאה.
אם זמן הרצועה שחלף עלה על  8שניות,
התפקוד מדלג אחורה לתחילת הרצועה.
אם הזמן שחלף הוא קצר יותר הוא ידלג
לתחילת הרצועה הבאה.
אם אפשרות השמעה Random track
)רצועות אקראיות( או Random folder

18/06/14, 12:36 AM

)תיקייה אקראית( נבחרה ,סדר הרצועות
הוא אקראי.
בחירת לפי רשימת רצועות
במצב תקליטור שמע ,רשימת הרצועות
מכילות את כל הרצועות בדיסק המנגן כעת.
במצב  ,MP3רשימת הרצועות מכילה את כל
הרצועות בתיקייה הנוכחית הפעילה ואת
מבנה התיקייה ,ומאפשרת לך לבחור כל
רצועה בתקליטור .MP3
¿ בחר ) Searchחפש( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
¿ בחר ) Current track listרשימת רצועות
נוכחית( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על לאישור.
מוצגת רשימת הרצועות .הנקודה £
מציינת את הרצועה הנוכחית.
¿ בחר רצועה באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
ביצוע בחירה בהזנה ישירה של מספר
רצועה
תפקוד זה זמין רק במצב מדיה
בשלט הרחוק.
¿ לחץ על לחצן
מוצגת תצוגת הזנת מספר רצועה.
דוגמה :רצועה 2
¿ לחץ על לחצן ספרה .2
דוגמה :רצועה 13
¿ לחץ על מקשי הספרות התואמים ברצף
מהיר.
¿ המתן כשלוש שניות לאחר ביצוע ההזנה.
אתה תשמע את הרצועה שנבחרה.
התפריט הבסיסי הרלוונטי מופיע שוב.
לא ניתן להזין מספרים החורגים ממספר
הרצועות בתקליטור או בתיקייה הפעילה.
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מערכת בידור במושב האחורי
הרצה קדימה/אחורה

בחירת תיקייה

הפסקה/נגינה
/

הפעלה/הפסקה של מידע רצועה
אם התפקוד מופעל ,המידע הנשמר בקבצי
השמע ,כגון רצועה ,אמן או אלבום יוצג )אם זמין(.
אם התפקוד מופסק ,השמות של הקבצים
והתיקיות בתקליטור מוצגות.
¿ בחר  Optionsבאמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
¿ בחר ) Display track informationהצג מידע
רצועה( באמצעות הלחצנים
לאישור.
בשלט הרחוק ולחץ על
התפקוד הופך פעיל או לא פעיל
תלוי במצב הקודם.

מצב תקליטור
/
.

אפשרויות נגינה
¿ בחר  Optionsבאמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.

מפתח עניינים

וידאו DVD

הערות בטיחות חשובות

COMAND Online

התפקוד קיים רק במצב .MP3
¿ בחר ) Searchחפש( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
¿ בחר  Folderבאמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
¿ למעבר לתיקייה הבאה למעלה :לחץ על
בשלט הרחוק.
לחצן
התצוגה מציגה את התיקייה הבאה
מלמעלה.
¿ בחר תיקייה באמצעות הלחצנים
לאישור.
בשלט הרחוק ולחץ על
יוצגו הקבצים בתיקייה.
¿ בחר רצועה באמצעות הלחצנים
לאישור.
בשלט הרחוק ולחץ על
הרצועה מנוגנת והתיקייה שלה היא כעת
התיקייה הפעילה.

18/06/14, 12:37 AM

¿ רשימת האפשרויות מופיעה .הנקודה
מציינת את האפשרות הנוכחית שנבחרה.
¿ בחר ) Normal track sequenceסדר רצועות
רגיל() Random track ,רצועה אקראית(,
) Random folderתיקייה אקראית(,
באמצעות הלחצנים
בשלט
הרחוק ולחץ על
לאישור.
האפשרות פעילה .בכל האפשרויות למעט
) Normal track sequenceסדר רצועות
רגיל( ,תוצג התצוגה התואמת בחלון תצוגה/
בחירה.
אם אתה מחליף את מקור המדיה שאתה
מאזין לו כעת ,אפשרות Normal track
 sequenceמופעלת באופן אוטומטי .אם
אפשרות נבחר ת ,היא נשמר ת לאחר
שהמערכת כבתה או הופעלה.
£

¿ כאשר חלון התצוגה/הבחירה פעיל ,לחץ
או
לחיצות חוזרות על לחצן
בשלט הרחוק עד שתגיע למיקום הרצוי.
או
עד
או
¿ לחץ והחזק את לחצן
שהמיקום הרצוי הושג.

¿ להפסקת נגינה :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
הסמל
בתצוגה משתנה ל
¿ להמשך הנגינה :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
הסמל
בתצוגה משתנה ל
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אזהרה
כונן תקליטורים הוא מוצר לייזר סוג  .1אם 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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מערכת בידור במושב האחורי
אל תפתח את המארז .הקפד תמיד על ביצוע
עבודות התחזוקה והתיקונים במוסך מוסמך.

תפריט וידאו

הערות כלליות

עניינים לפי אב

דרישות לנגינת תקליטור

DVD

עשויות להיווצר בעיות בעת נגינה של
תקליטורים מועתקים .קיים מגוון רב מדיות
נתונים ,צורבים ותוכנות צריבה ,ולכן אין כל
ביטחון שהמערכת תוכל לנגן תקליטורי וידאו
 DVDשהעתקת בעצמך.

סוג אמצעי מדיה
רצועה נוכחית
מציג את שורות התפריטים לתצוגה
הבסיסית של DVD
סצנה נוכחית
אורך רצועה

למידע נוסף ,ראה )» עמוד .(589
מגבלות תפקוד
תלוי בתקליטור  ,DVDמספר תפקודים או
פעולות יכולים להיחסם זמנית או לא לפעול
כלל .מיד כשתנסה להפעיל תפקודים אלה
הסמל יופיע התצוגה.

¿ להצגה :לחץ על
הרחוק.

מעבר למצב תקליטור  DVDוידאו

¿ להסתרה :לחץ על

¿ הכנס תקליטור  DVDוידאו )» עמוד .(608
המערכת טוענת את התקליטור.

או

אם מצב תקליטור הוא המצב האחרון
שנבחר ,הוא יהיה פעיל כעת.

בשלט

או
או

.

¿ המתן כ  8שניות.
סקירה של תפקודי

DVD

COMAND Online

¿ העבר למצב תקליטור  DVDוידאו:
לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
בשלט
הרחוק עד שמצב  DVDוידאו מופעל.
אם תקליטור  DVDעומד בקריטריוני
ההשמעה ,הסרט מתחיל אוטומטית או
תפריט  DVDמוצג .אם תפריט  DVDמוצג
אתה חייב להפעיל את הסרט באופן ידני.
¿ בחר את פריט התפריט מתפריט

18/06/14, 12:37 AM

.DVD

הפעלת תפריט בקרה של
הסתרת תפקודי DVD
הצגת תצוגה בסיסית של תקליטור DVD
אישור הזנה בתפריט בקרה
מעבר לרשימות DVD
דילוג לתחילת הסצנה
DVD
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מערכת בידור במושב האחורי
¿ להתחלה מחדש של הנגינה :בחר
ולחץ על לאישור.
הנגינה מתחילה מחדש מהתחלת
התקליטור.

הצגת פרספקטיבת מצלמה
הצגת כתוביות
בחירת שפה
תפקוד עצירה
תפקוד הפסקה )(Pause

הערות כלליות
ראה גם מידע על מצב תקליטור  DVDוידאו
)» עמוד .(594

הרצה קדימה/אחורה

תפקוד הפסקה

בשלט

)(Pause

¿ להצגת התפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
ולחץ על
¿ להפסקת נגינה :בחר
לאישור.
התצוגה
.
משתנה ל
ולחץ על
¿ להמשך הנגינה :בחר
לאישור.
התפריט מוסתר.
תפקוד עצירה
¿

¿

¿

להצגת התפריט :לחץ על לחצן
בשלט הרחוק.
ולחץ על
לקטיעת הנגינה :בחר
לאישור.
התצוגה
 .תמונת
משתנה ל
הווידאו מוסתרת.
ולחץ על
להמשך הנגינה :בחר
לאישור.
הנגינה ממשיכה מהנקודה ממנה היא
הופסקה .התפריט מוסתר.
בעת
לעצירת הנגינה :בחר שוב ב
שהנגינה הופסקה.
הנגינה מופסקת וחוזרת לתחילת
התקליטור
מודגש.

18/06/14, 12:38 AM

דילוג קדימה/אחורה
בשלט הרחוק.
או
¿ לחץ על
מוצג תפריט בקרה למשך כשמונה שניות.
בחירת תצוגת סצנה/פרק
הדוגמאות מדגימות כיצד לבחור סצנה/פרק .5
¿ אפשרות  :1בעת שהסרט מנוגן ,לחץ על
בשלט הרחוק.
לחצן
¿ לחץ על מקש הספרה התואם ,לדוגמה .5
¿ אפשרות  :2בעת שהסרט מנוגן ,לחץ על
לחצן בשלט הרחוק להצגת התפריט.
¿ בחר  Menuולחץ על לחצן
מוצג תפריט .DVD
¿ בחר ) Scene selectionבחירת סצנה(
ולחץ על לחצן לאישור.

לאישור.

או
¿ באמצעות לחצן
ולחץ על לחצן לאישור.
בשני המקרים הנגינה תחל מסצנה/פרק
 5לאחר הפסקה קצרה.
 ,בחר 5

בחירת רצועה/סרט
אפשרות :1
¿ לחץ על לחצן
התפריט.
¿ בחר  Menuבאמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק .ולחץ
על לחצן
לאישור.
בשלט הרחוק להצגת

COMAND Online

¿

מפתח עניינים

בחירת סצנה/פרק

בשלט הרחוק.
¿ להצגה :לחץ על
.
¿ להסתרה :לחץ על

או
¿ לחץ והחזק את לחצן
הרחוק עד שהתפקוד הרצוי הושג.
יוצג תפריט בקרה.
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מערכת בידור במושב האחורי
¿ בחר ) Track selectionבחירת רצועה(
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק .ולחץ על לחצן לאישור.
¿ לקריאה לרשימת בחירה :לחץ על לחצן
.
¿ בחר רצועה/סרט.

עניינים לפי אב

¿ אם זמין ,אפשרויות נוספות יכולות
להיבחר.
המערכת חוזרת לתפריט .DVD
פריט תפריט לא יכול להיבחר אם הוא
מוצג באפור.
תלוי בתקליטור  ,DVDייתכן שספר פריטי
תפריט לא יפעלו .פריטי תפריט לדוגמה:

אפשרות :2
דוגמה בחירת סרט .2
¿ לחץ על לחצן .2
לאחר הפסקה קצרה ,הסרט השני מנוגן.
תפריט

£

) Backחזרה

£

) Playנגינה(

£

) Stopעצירה(

£

DVD

קריאה לתפריט

£

DVD

תפריט  DVDהוא תפריט השמור על תקליטור
 DVDעצמו .הוא מובנה בדרכים שונות בהתאם
לתקליטור  DVDומאפשר פעולות והגדרות
שונות.
במקרה של תקליטורי  ,DVDלדוגמה עם
תמיכה במספר שפות ,אתה יכול לשנות את
שפת התקליטור מתפריט .DVD
¿ לחץ על לחצן
התפריט.

בשלט הרחוק להצגת

COMAND Online

¿ בחר ) Menuתפריט( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ,ולחץ
על לחצן לאישור.
מוצג תפריט .DVD
בחירת פריטי תפריט בתפריט

DVD

¿ בחר פריט תפריט באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ,ולחץ
על לחצן לאישור.
¿ בחר ) Selectבחר( באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק .ולחץ
על לחצן לאישור.
המערכת מבצעת את התפקוד או מציגה
תפריט משנה.

18/06/14, 12:39 AM

£

) Go upעלה(

לציון הדבר ,הסמל

מוצג בתצוגה.

עצירת סרט או דילוג להתחלה או סוף של
סצנה
¿ בחר פריט תפריט מתפריט .DVD
התפריט מוצג.
¿ עצירת הסרט :בחר ) Stopעצור( ולחץ על
לחצן לאישור.
¿ לדילוג לסוף הסצנה :בחר פריט תפריט
ולחץ על לחצן לאישור.
¿ לדילוג לתחילת הסצנה :בחר פריט תפריט
ולחץ על לחצן לאישור.
עלייה ברמה אחת בתפריט

DVD

¿ הצג את תפריט .DVD
בשלט הרחוק
¿ לחץ על לחצן חזרה
ובחר את פריט התפריט התואם בתפריט
.DVD
חזרה לסרט
¿ לחץ לחיצות חוזרות על לחצן
שיוצג הסרט.
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מערכת בידור במושב האחורי
בחירת תבנית שמע
תפקוד זה אינו זמין בכל תקליטורי  .DVDאם
הוא זמין ,אתה יכול להגדיר את שפת השמע.
המספר של הגדרות תלוי בתוכן התקליטור.
ייתכן שתהיה גישה להגדרות תפריט .DVD
¿ לחץ על לחצן
התפריט.

בשלט הרחוק להצגת

¿ בחר ) Video DVDתקליטור
באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק .ולחץ על לחצן

DVD

וידאו(

לאישור.

¿ בחר ) DVD functionsתפקודי  (DVDולחץ
על לחצן לאישור.
¿ בחר ) Audio languageשפת שמע( ולחץ
על לאישור.
לאחר זמן קצר מוצג תפריט .הנקודה
לפני הרשומה מציינת את השפה
הנבחרת הנוכחית.

£

¿ בחר את השפה באמצעות הלחצנים
ולחץ על לאישור.

לאחר זמן קצר מוצג תפריט .הנקודה
לפני הרשומה מציינת את ההגדרה
הנוכחית.

תוכן אינטראקטיבי
תקליטורי  DVDיכולים להכיל תוכן
אינטראקטיבי )לדוגמה משחק וידאו( .במצב
משחק וידאו ,אתה יכול להשפיע על אירועים,
לדוגמה ,באמצעות בחירת פעולות מניעות.
סוגי הפעולות ומספרן תלויים בתקליטור.
¿ בחר פעולה באמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ
על לביצוע.
מוצג תפריט והרשומה הראשונהSelect ,

)בחר( ,מודגשת.
¿ לחץ

לאישור.

מצב AUX

תפקודים אלה אינם זמינים בכל תקליטורי
 .DVDהמספר של שפות הכתוביות וזוויות
צילום תלוי בתוכן התקליטור .ייתכן שתהיה
גישה להגדרות תפריט .DVD

אתה יכול לחבר התקן וידאו חיצוני בתא
הנוסעים האחורי.

בשלט הרחוק להצגת
וידאו(

¿ בחר ) DVD functionsתפקודי  (DVDולחץ
על לחצן לאישור.
¿ בחר ) Subtitles or Camera angleזווית
צילום( או )כתוביות( ולחץ על לאישור.

18/06/14, 12:39 AM

תלוי בדגם הרכב וברמת הציוד שקעי
נמצאים:
£

AUX

בתא האחסון שבין המושבים

או
£

בתא האחסון של משענת היד מאחור
)» עמוד .(608

COMAND Online

כתוביות וזווית צילום

¿ בחר ) Video DVDתקליטור
ולחץ על לחצן לאישור.

מפתח עניינים

¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן
.
או

הערות כלליות

DVD

£

¿ בחר את ההגדרה באמצעות הלחצנים
ולחץ על לאישור.

¿ ליציאה מהתפריט :לחץ על לחצן
.
או

¿ לחץ על לחצן
התפריט.
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הפעלת תקן הווידאו החיצוני.
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מערכת בידור במושב האחורי
למידע נוסף על מקורות וידאו חיצוניים ,צור
קשר עם מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
חיבור ציוד לכניסת

עניינים לפי אב

AUX

חיבור שמע ווידאו
¿ הכנס את תקעי בשמע לאותות ימין
ושמאל לשקעים  Lו .R
הכנס את תקע הווידאו לשקע .V
מעבר למצב AUX
כונן AUX
¿ בחר  AUXבאמצעות הלחצנים
בשלט הרחוק ולחץ על
לאישור.
מקור  AUXמופעל מיד כשהתקן AUX

מופעל.

COMAND Online
18/06/14, 12:40 AM
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מידע שימושי
הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך ,שהיו זמינים
בזמן ההבאה לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
לארץ הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה ישימים
גם למערכות ולתפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

תא המטען הוא המקום המועדף להובלת
מטענים.
מקם את המטענים הכבדים לפנים ככל
האפשר ונמוך ככל האפשר בתא המטען.
אסור שהמטען יבלוט מעל הקצה העליון של
משענות הגב.
במידת האפשר ,הצב תמיד מטען מאחורי
מושבים שאינם תפוסים.
אבטח את המטען עם אמצעי קשירה מספיק
חזקים ועמידים לבלאי .רפד קצוות חדים
להגנה.

£

£

£

£

£

איזורי אחסון

אמצעי קשירה זמינים בכל מרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

הנחיות להעמסה
אזהרה
אם חפצים או מטענים אינם מאובטחים כהלכה,
הם עלולים להחליק או להיזרק ברכב ולפגוע
בנוסעים .קיימת סכנת פציעות ,במיוחד במקרה
של בלימת פתע או שינוי חד בכיוון.

תאי אחסון
הערות בטיחות חשובות

אזהרה

תמיד אחסן חפצים בבטחה כדי שלא ייזרקו ברכב.
אבטח חפצים או מטענים לפני תחילת הנסיעה.

אם אינך מאחסן נכון חפצים או מטענים ,הם
עלולים להיזרק ולפגוע בנוסעי הרכב .קיימת
סכנת פציעות ,במיוחד במקרה של בלימת
פתע או שינוי חד בכיוון.

מנוע בעירה פנימית פולט גזי פליטה רעילים כגון
פחמן חדחמצני .גזי פליטה עשויים לחדור לתוך
הרכב אם דלת תא המטען פתוחה והמנוע פועל,
במיוחד אם הרכב נמצא בתנועה .קיימת סכנת
הרעלה.

£

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,
חדים ,שבירים או גדולים מדי בתא המטען.

אזהרה

אחסון ומאפיינים

כבה תמיד את המנוע לפני שאתה פותח את דלת
תא המטען .לעולם אל תנהג ברכב שדלת תא
המטען שלו פתוחה.

מאפייני השליטה ברכב עמוס במטען תלויים
בחלוקת העומס בתוך הרכב .מסיבה זו עליך
לציית להוראות הבאות כאשר אתה מוביל מטען:
כאשר אתה מוביל מטען ,לעולם אל תחרוג
מהמשקל המרבי הכללי המותר או מהעומס
המרבי המותר על הסרנים של הרכב )כולל
נוסעים(.

פעל לפי הנחיות להעמסה.

£

18/06/14, 12:48 AM
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תא משקפיים

תא כפפות

מפתח עניינים

¿ לפתיחה :משוך את הידית
דלת תא הכפפות .

ופתח את

¿ לסגירה :דחוף את דלת תא הכפפות
כלפי מעלה ,עד שתשתלב.
ניתן לקרר את תא הכפפות )» עמוד .(193
תא הכפפות מכיל מחזיק מפתחות ,מחזיק
עטים ,שלושה מחזיקי כרטיסי אשראי
ומחזיק שלט רחוק של מערכת .COMAND

¿ לנעילה :הכנס את מפתח החירום לתוך
המנעול וסובב אותו  90°בכיוון השעון
למצב .

תא האחסון למשקפיים נפתח כלפי מטה.
¿ לסגירה :לחץ שוב על סימון

.

תא האחסון למשקפיים חוזר בחזרה
מעלה ומשתלב.
וודא תמיד שתא האחסון למשקפיים סגור
בעת שהרכב בתנועה.
תא אחסון בקונסולה המרכזית

¿ לפתיחה :לחץ קלות לפי הסימון

.

¿ לסגירה :דחוף את מכסה תא האחסון
בכיוון החץ עד לשילובו.

אחסון ומאפיינים

ניתן לנעול ולבטל את נעילת תא הכפפות רק
באמצעות מפתח החירום.

¿ לפתיחה :לחץ על סימון

.

¿ לביטול הנעילה :הכנס את מפתח
החירום לתוך המנעול וסובב אותו  90°נגד
כיוון השעון למצב ֹ.

18/06/14, 12:48 AM
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איזורי אחסון
במקרה של בלימת פתע או שינוי חד בכיוון.
לעולם אל תחרוג מהמשקל המרבי המותר לתא
האחסון .את החפצים הכבדים אחסן ואבטח בתא
המטען.

עניינים לפי אב

העומס המרבי המותר עבור תא אחסון זה הוא
 1.5ק“ג.

¿ לפתיחה :החלק את המכסה לאחור
מהחלק המתכתי .
¿ לסגירה :לחץ בקצרה על החלק המתכתי
.
תא לאחסון/לטלפון מתחת למשענת היד
¿ לפתיחה :משוך את הידית
וקפל את המכסה
לפנים.

למעלה,

בכלי רכב עם מטף כיבוי אש ,מטף כיבוי
האש מותקן מתחת למושב הנהג.
תאי אחסון בדלתות

אחסון ומאפיינים

או
¿ לפתיחה :לחץ על לחצנים
את משענת היד ימינה או שמאלה.

וקפל

בהתאם לציוד ברכבך ,מותקן בתא האחסון
חיבור  USBושקע  AUX-INאו ממשק מדיה.
ממשק מדיה הוא ממשק אוניברסלי לציוד
שמע נייד ,לדוגמה ® iPOD® ,iPhoneאו נגן
 ») MP3עמוד .(576
תא אחסון מתחת למושבים הקדמיים

אזהרה
אם אתה חורג מהעומס המרבי המותר של תא
האחסון ,המכסה לא מסוגל לרסן את החפצים.
הם עלולים להיזרק מתוך תא האחסון ולפגוע
בנוסעי הרכב .קיימת סכנת פציעות ,במיוחד

18/06/14, 12:48 AM

אתה יכול לאחסן פריטים כגון אפוד זוהר מגולגל
ומטרייה קטנה בתא האחסון
בדלתות.
ניתן לאחסן בקבוקים בתכולה של עד  1.0ליטר
בדלתות .
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תאי אחסון במושב האחורי
תא אחסון במשענת היד של המושב
האחורי

661

תא אחסון בקונסולה המרכזית של המושב
האחורי

מפתח עניינים

כלי רכב עם מושבים נפרדים וקונסולה מרכזית
במושב האחורי

כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי:
¿ לפתיחה :קפל כלפי מטה את משענת
היד של המושב.
¿ משוך את ידית

והרם את משענת היד.

¿ משוך את ידית

והרם את משענת היד.

בהתאם לציוד המותקן ברכב ,בתא
האחסון יכולים להיות שקע  ,USBשקע
 ,AUX-INמתקן להנחת טלפון נייד ,או
שקע  115Vאו .230V

¿ לפתיחה :קפל כלפי מטה את משענת
היד של המושב.
¿ משוך את ידית

והרם את משענת היד.

כלי רכב עם מערכת טלפונית עסקית
במושב האחורי :בקונסולה המרכזית של
המושב האחורי יש תא לאחסון שפופרת
הטלפון.

אחסון ומאפיינים

כלי רכב עם מושבים קיצוניים מתכווננים
חשמלית:

¿ לחץ לחיצה קלה על המכסה של תא
השקע.
¿ לחץ על תא השפופרת של המושב
האחורי .

18/06/14, 12:48 AM
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איזורי אחסון
תא אחסון במשענת הגב של המושב
האחורי

חדה או פניות פתאומיות .סכנת פציעה.
לפני תחילת הנסיעה יש לקפל את השולחן
המתקפל בחזרה למקומו.

עניינים לפי אב

כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי:
¿ לפתיחה :קפל כלפי מטה את משענת
היד של המושב.
וקפל כלפי מטה את
¿ משוך את ידית
המכסה .

¿
¿

¿
¿

לפתיחת השולחן :פתח את משענת היד
של המושב האחורי
)» עמוד .(661
משוך את השולחן המתקפל קדימה
או  ,והפנה
ולמעלה מתוך תושבות
אותו כלפי חוץ.
הרחק את שני חלקי השולחן זה מזה.
לקיפול :הצמד את שני חלקי השולחן זה
אל זה והחזר אותם למקומם.

רשתות אחסון

אחסון ומאפיינים

כלי רכב עם מושבים נפרדים וקונסולה מרכזית
במושב האחורי
¿ לפתיחה :קפל כלפי מטה את משענת
היד של המושב.
וקפל כלפי מטה את
¿ משוך את ידית
המכסה .
בהתאם לציוד המותקן ברכב ,במקום תא
אחסון יכול להיות מותקן נגן .DVD
שולחן מתקפל

אזהרה
אם השולחן המתקפל פתוח בזמן שהרכב
נמצא בתנועה ,הנוסעים עלולים להתנגש
בשולחן ,במיוחד במקרה של תאונה ,בלימה

18/06/14, 12:48 AM

בגומחת הרגליים של הנוסע הקדמי יש רשת
אחסון ,ובגב המושב של הנהג ושל הנוסע הקדמי
יש כיסים.
קרא את הנחיות ההעמסה )» עמוד  (658ואת
הערות הבטיחות בנוג ע למקומות אחסון
)» עמוד .(658

תיק סקי
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
תיק הסקי יחד עם רצועות הקשירה אינו יכול
לרסן חפצים אחרים מלבד מגלשי סקי.
נוסעי הרכב יכולים להיחבט ,לדוגמה במקרה של
בלימת פתע או תאונה אם:
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£

אתה מטעין עצמים כבדים או חדים אחרים
בתיק הסקי.

£

אינך מאבטח את תיק הסקי עם רצועות
הקשירה.

קיים סיכון לתאונה ולפציעה.
אחסן רק מגלשי סקי בתיק הסקי .אבטח תמיד
את תיק הסקי באמצעות רצועות קשירה ,כך
שלא יכול לזוז.

בעת שימוש בתיק הסקי שים לב לנקודות
הבאות:
אל תאחסן יותר משלושה זוגות מגלשיים
בתיק הסקי.
כאשר אתה מכניס את המגלשיים אל התיק
או מוציא אותם ממנו ,עשה זאת בזהירות
תוך תשומת לב לקצוות החדים ולפינות של
המגלשיים.
אחסן את המגלשיים כך:
 לצורך הכנסת המגלשיים הצמד אותם
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
מימין ומשמאל ,מעל הזוג התחתון.
קצות המגלשיים צריכים להיות מונחים
בזווית של  90°ביחס למגלשיים
התחתונים.

663

¿ כלי רכב עם מושבים אחוריים
מתכווננים חשמלית :הכנס את משענת
הראש המרכזית עד הסוף )» עמוד .(138
¿ קפל את משענת היד של המושב האחורי
כלפי מטה.
וקפל את המכסה
¿ משוך את ידית
כלפי מטה .

מפתח עניינים

£

£

£

¿ שחרר את סוגרני הסקוטש הנצמד
)וולקרו( שעל תיק הסקי .
¿ משוך את תיק הסקי
ופתח את הקיפולים.

כלפי פנים הרכב

¿ פתח את דלת תא המטען.

אחסון ומאפיינים

פתיחת תיק הסקי והכנסת המגלשיים

¿ משוך את ידית

שעל דלת התא.

¿ קפל אותה הצידה עד שתיתפס על יד
המגנט.
¿ הכנס את המגלשיים אל תיק הסקי מתא
המטען.
דוגמא :כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי.

18/06/14, 12:48 AM
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אם אינך צריך את תיק הסקי ,כדאי
שתסגור את דלת התא שנמצאת בתא
המטען .כך תמנע גישה בלתי רצויה אל
תא המטען מתא הנוסעים.

עניינים לפי אב

הסרת תיק הסקי

והדק אותה
¿ משוך את הרצועה
מהקצה החופשי שלה ,עד שהמגלשיים
יהיו מיוצבים היטב בתוך תיק הסקי.

ניתן להסיר את תיק הסקי כדי לנקות או לייבש
אותו.
¿ פתח את תא המטען.
¿ פתח את דלת תא תיק הסקי .
והוצא
¿ שחרר את תיק הסקי מתפס
את התיק.
אל טבעת האבטחה
¿ הכנס את וו
מהקצה
¿ משוך את רצועת ההידוק
החופשי שלה.

.

אבטחת המטען
לולאות קשירה

אחסון ומאפיינים

הוצאת המגלשיים וקיפול תיק הסקי
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

הערות כלליות
פתח את רצועת הקשירה .
שחרר את רצועת ההידוק .
מטבעת האבטחה .
הסר את וו
הוצא את המגלשיים מתיק הסקי בזהירות,
דרך תא המטען.
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.
הרם את הכיסוי בחזרה למקומו.

18/06/14, 12:48 AM

שים לב להערות הבאות בנוגע לאבטחת
מטען:
£

אבטח את המטען באמצעות ווי רשת
המטען.

£

אל תשתמש ברצועות או רשתות
אלסטיות לאבטחת מטען ,הן מיועדות רק
לצורך מניעת החלקה של מטענים קלים.

£

אל תעביר עזרי קשירה על גבי קצוות חדים
או פינות.

£

רפד קצוות חדים.
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¿ לפתיחה :פתח את דלת תא המטען.
¿ תוך החזקת הצלעות ,לחץ על ידית
כלפי ממטה.
ידית
תעלה למעלה.
בעזרת
¿ הרם את רצפת תא המטען
ידית  ,עד שהיא תישען על מחיצת תא
המטען.

תא מטען

מפתח עניינים

בתא המטען יש ארבעה ווי רשת מטען.
מחזיק מטריה

שנמצא בחלק התחתון של
¿ הרם את וו
רצפת תא המטען.

¿ קפל את מחזיק המטרייה
¿ הוצא את המטריה
.

בכיוון החץ.

ממחזיק המטריה

מ תחת לרצפת תא המטען יש גומחה רב
תכליתית .היא יכולה לשמש למשל ל .TIREFIT

¿ קפל את רצפת תא המטען כלפי מטה.

גגון

אחסון ומאפיינים

גומחת אחסון מתחת לרצפת תא
המטען

אל תוך חריץ
¿ הצמד את וו
מחריץ .
¿ לסגירה :שחרר את וו
אל תושבתו ,שנמצאת
¿ הדק את וו
בחלק התחתון של רצפת תא המטען.
.

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
בעת העברת מטען על גבי גגון ,מרכז הכובד של
הרכב עולה ומשפיע על אופן תפעול הרכב .חריגה

18/06/14, 12:48 AM
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מאפיינים
מהעומס המרבי המותר להעמסה על הגגון,
פוגעת באופן חמור גם ביכולת לתפעל את הרכב,
לתמרן את ההגה ולבלום .סכנת תאונה.
אל תעמיס על הגגון מטען שחורג מהעומס המרבי
המותר ,והתאם את סגנון הנהיגה לנסיבות.

עניינים לפי אב
מרצדס בנץ ממליצה להשתמש רק בגגונים
שנבחנו ואושרו לשימוש ברכבי מרצדס בנץ.
הדבר יסייע במניעת נזקים לרכב.
הנח את המטען על הגגון כך שהרכב לא
יינזק גם כשיהיה בתנועה.
וודא שבזמן שהגגון מותקן על הגג ,ניתן
להרים את חלון ההזזה שבגג ,אם יש כזה,
לפתיחה מלאה ,ולפתוח את דלת תא
המטען פתיחה מלאה.
למניעת פגיעה או שריטה של המכסים ,אל
תפתח אותם בעזרת חפצים מתכתיים או
קשים.
העומס המרבי המותר להעמסה על הגג הוא
 100ק“ג.
גגון או מטען שאינם קשורים ומאובטחים כראוי
עלולים ליפול מהרכב .לכן וודא שאתה מתקין
את הגגון בהתאם להוראות היצרן.

אחסון ומאפיינים

כלי רכב עם גג נפתח פנורמי :כאשר
מותקן על הגג גגון ,לא ניתן לפתוח את הגג
הנפתח פנורמי .כדי לאוורר הרכב ,ניתן
להרים את גג הנפתח פנורמי. .
כאשר גגון שאושר על ידי מרצדס בנץ בא
במגע עם גג הנפתח פנורמי ,חלון ההזזה
ירד מעט ,אך חלקו האחורי יישאר מורם.
חיבור הגגון

18/06/14, 12:48 AM

¿ הרם את המכסים

 ,בכיוון החץ.

¿ קשור את הגגון רק אל נקודות העיגון,
שנמצאות מתחת למכסים .
¿ פעל בהתאם להוראות ההתקנה של
היצרן.

מאפיינים
מחזיק ספלים
הערות בטיחות חשובות
הנח במחזיקי הספלים רק מיכלים שגודלם
מתאים למחזיק הספלים ושיש להם
מכסים .אחרת המשקאות עלולים
להישפך.
מחזיק ספלים בקונסולה המרכזית הקדמית

¿ לפתיחה :פתח את תא האחסון )» עמוד
.(659
קדימה,
¿ להסרה :החלק את תפס
ומשוך את מחזיק הספלים כלפי מעלה.
¿ להכנסה :וודא שמכסה היחידה הראשית
סגור.
¿ הכנס את מחזיק הספלים והחלק את
תפס
בחזרה.
ניתן להוציא את מחזיק הספלים ואת משטח
הגומי ,על מנת לנקות אותם .נקה אותם במים
נקיים פושרים בלבד.
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מחזיק ספלים במשענת היד של המושב
האחורי
כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי

667

מקופלת כלפי מטה ,אל תשב עליה ואל
תשעין עליה את משקל גופך .אחרת ,אתה
עלול לגרום לה נזק.

כאשר משענת היד של המושב האחורי
מקופלת כלפי מטה ,אל תשב עליה ואל
תשעין עליה את משקל גופך ,אתה עלול
לגרום לה נזק.

מפתח עניינים

לפני קיפול משענת היד של המושב האחורי
כלפי מעלה ,סגור את מחזיק הספלים.
אחרת עלול להיגרם נזק למחזיק הספלים.

¿
¿

¿

¿

כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי שמתכוונן
חשמלית
כאשר משענת היד של המושב האחורי

18/06/14, 12:48 AM

אחסון ומאפיינים

¿

קפל את משענת היד של המושב האחורי
כלפי מטה.
לפתיחה :לחץ על החלק הקדמי של
מחזיק הספלים או .
מחזיק הספלים או נפתח
אוטומטית.
לקיפול כלפי חוץ :הנח מיכל במחזיק
הספלים.
מחזיק הספלים מתקפל כלפי מטה באופן
אוטומטי.
לקיפול פנימה :הסר את המיכל.
מחזיק הספלים מתקפל פנימה באופן
אוטומטי.
לסגירה :החלק את מחזיק הספלים או
בחזרה ,עד שיתקבע במקומו.

¿ קפל את משענת היד של המושב האחורי
כלפי מטה.
¿ לפתיחה :לחץ כלפי מטה את בסיס
מחזיק הספלים במרכזו ,עד שייתפס.
¿ לסגירה :לחץ על כפתור הסגירה .
בסיס מחזיק הספלים יקפוץ כלפי מעלה.
ניתן להוציא את מחזיק הספלים ,על מנת לנקות
אותו .נקה אותו במים נקיים פושרים בלבד.
אל תמשוך את מחזיק הספלים למרחק של
יותר מ  15מ“מ .אתה עלול לגרום נזק לפס
העץ שעל משענת היד של המושב האחורי.

¿ להסרת מחזיק הספלים :לחץ את בסיס
מחזיק הספלים כלפי מטה במרכזו ,עד
שייתפס.
¿ לחץ את שני התפסים  ,ומשוך את
מחזיק הספלים כלפי מעלה כ  15מ“מ.
¿ לחץ על כפתור .
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מאפיינים
בסיס מחזיק הספלים יקפוץ כלפי מעלה.
¿ הוצא את מחזיק הספלים מתוך משענת היד
של המושב האחורי.
וודא שמחזיק הספלים יושב בתוך התושבת
שלו כראוי .אחרת ,פס העץ שבמשענת היד
של המושב האחורי עלול להינזק.
¿ להכנסת מחזיק הספלים :וודא שבסיס
של מחזיק הספלים נמצא במיקומו העליון.

עניינים לפי אב

¿ הנח את מחזיק הספלים בתוך הגומחה
שבמשענת היד של המושב האחורי ,כך
שכפתור יפנה קדימה.
¿ לחץ על מחזיק הספלים כלפי מטה.
של מחזיק
¿ לחץ על הטבעת החיצונית
הספלים ,עד שישמע הצליל שמעיד כי
מחזיק הספלים התקבע במקומו.

מחזיק הספלים שומר הטמפרטורה נועד לשמור
על חומם של משקאות חמים ועל קרירותם של
משקאות קרים.
כאשר מופעלת פונקציית החימום ,החלק
המתכתי של מחזיק הספלים מתחמם .בשל כך,
אין לגעת במחזיק הספלים עצמו.
¿ סובב את המפתח במתג ההצתה למצב 2
)» עמוד .(197
¿ להפעלת פונקציית הקירור :לחץ על
והחזק אותו לחוץ ,עד שתידלק
כפתור
נורית החיווי הכחולה שעל הכפתור.
¿ להפעלת פונקציית החימום :לחץ על
כפתור
והחזק אותו לחוץ ,עד שתידלק
נורית החיווי האדומה שעל הכפתור.
¿ לכיבוי הפונקציה :לחץ על כפתור
והחזק אותו לחוץ ,עד שנורית החיווי שעל
הכפתור תכבה.
ניתן להסיר את משטח הגומי כדי לנקות אותו.
נקה אותו במים נקיים פושרים בלבד.
אל תנקה את מחזיק הספלים בעזרת חפצים
קשים או חדים .נקה אותו בעזרת מטלית רכה
בלבד.

מגני שמש
סקירה

אחסון ומאפיינים

מחזיק ספלים שומר טמפרטורה במושב
האחורי

מחזיקי ספלים
כפתור

18/06/14, 12:48 AM

תאורת מראה
תושבת
תפס ,למשל להצמדת כרטיס חניה.
מראת איפור
כיסוי מראה

668

S-657-702

מאפיינים
מראת איפור במגן השמש
תאורת מראה פועלת רק כאשר מגן השמש
יושב בתוך תושבת וכיסוי המראה מורם.

669

סוכך שמש נגלל על השמשה
האחורית
הערות בטיחות חשובות

בעת סנוור מהצד
¿ משוך את מגן השמש כלפי מטה.
¿ הוצא את מגן השמש מתושבתו .
¿ הטה את מגן השמש הצדה.

סוככי שמש נגללים בחלונות
הצדדיים האחוריים

מפתח עניינים

אזהרה
במהלך פרישה או גלילה של סוכך השמש
הנגלל ,עלולים להילכד בתוכו חלקי גוף .סכנת
פציעה.
בעת פרישה וגלילה של הסוכך הנגלל ,יש
להרחיק את כל חלקי הגוף מטווח הגלילה של
הסוכך .במידה ומישהו נלכד ,לחץ על הכפתור
לחיצה קצרה נוספת ,תהליך הפתיחה/סגירה
ייפסק.

וודא שהסוכך הנגלל יכול לנוע בחופשיות.
אחרת עלול להיגרם לו או לחפצים אחרים
נזק.
כאשר הטמפרטורה נמוכה מ  ,20°Cלא
ניתן להפעיל את הסוכך הנגלל.
פרישה/גלילה ממושב הנהג
קדמי שמאלי
קדמי ימני
אחורי ימני
אחורי שמאלי

ניתן להשתמש במתגים שעל הדלתות
האחוריות לסגירת סוכך השמש הנגלל של
הדלת הנגדית.

18/06/14, 12:48 AM

¿ לפרישה או גלילה :לחץ לחיצה קצרה על
כפתור .

אחסון ומאפיינים

א ת סוככי השמש של החלונות הצדדיים
האחוריים ניתן לתפעל בעזרת הכפתורים,
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.
¿ לסגירה מלאה :משוך את המתג המתאים,
כאשר החלון סגור.
¿ לפתיחה מלאה :לחץ על המתג המתאים.

הסוכך הנגלל ייפרש פרישה מלאה או
ייגלל לגמרי.
¿ לעצירה :לחץ לחיצה קצרה נוספת על
כפתור  .הסוכך הנגלל נעצר לרגע ונגלל
אל מצב “לא בשימוש“.
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מאפיינים
פרישה/גלילה מהמושב האחורי

מאפרה
מאפרה קדמית

עניינים לפי אב

¿ לפרישה :משוך את מתג
ושחרר אותו.

כלפי מעלה
¿

הסוכך הנגלל ייפרש פרישה מלאה.
¿ לעצירת הפרישה :לחץ לחיצה קצרה על
מתג .
הסוכך הנגלל ייעצר לרגע ולאחר מכן ייגלל
בחזרה.
¿ לגלילה :לחץ על מתג
ההתנגדות ושחרר.

¿

¿

מעבר לנקודת
¿

הסוכך הנגלל ייגלל במלואו.
¿ לעצירת הגלילה :משוך את מתג
מעלה.

כלפי

.

לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על סימון
תא אחסון ייפתח.
להוצאת המאפרה :אחוז בצדי המאפרה
 ,דחף אותה קדימה ומשוך אותה כלפי
מעלה .
להכנסת המאפרה בחזרה :דחף את
מאפרה אל תוך המגרה ,עד שתתקבע
במקומה.
לסגירה :לחץ על תא אחסון כשהוא
סגור ,עד שיינעל.

מאפרה אחורית

הסוכך הנגלל ייעצר לרגע ואז ייפרש שוב.

אחסון ומאפיינים

כאשר ההפעלה הידנית של החלונות הצדדיים
האחוריים נמצאת בשימוש )» עמוד  ,(83לא
ניתן לתפעל את מתג ? .ניתן לפרוש ולגלול את
הסוכך הנגלל רק ממושב הנהג.

המאפר ה נמצאת בתא האחסון ש בדלת
האחורית .כדי להשתמש בה ,ניתן להניח אותה
בתוך מחזיק הספלים ,או להחזיק אותה ביד.
¿ הוצא את המאפרה מהתושבת
שבדלת האחורית.

18/06/14, 12:48 AM
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¿ לפתיחה :קפל את מכסה
¿ לסגירה :לחץ על מכסה

כלפי מעלה.
כלפי מטה.

אם אינך משתמש במאפרה ,סגור אותה והנח
אותה בתושבתה שנמצאת בדלת האחורית.

מצית סיגריות

671

תא האחסון ייפתח.
¿ לחץ את מצית הסיגריות פנימה.
מצית הסיגריות יקפוץ החוצה באופן
אוטומטי ,כאשר גוף החימום יאדים מחום.
¿ לסגירה :לחץ על תא האחסון כשהוא
סגור ,עד שיינעל.

מפתח עניינים

מצית סיגריות בחלק האחורי

הערות בטיחות חשובות

כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי ,או
מושבים אחוריים מתכווננים חשמלית

אזהרה
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.
הקפד שמצית הסיגריות יהיה מחוץ להישג ידם
של ילדים .לעולם אל תשאיר ילדים בתוך הרכב
ללא השגחה.

עליך למקד את תשומת לבך במצב התנועה.
השתמש במצית הסיגריות רק כאשר מצב
הכביש והתנועה מאפשרים זאת.
מצית סיגריות בחלק הקדמי

אחסון ומאפיינים

כלי רכב ללא מערכת בידור במושב האחורי
¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
¿ לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על מכסה
בחלקו העליון.
התא ייפתח.
¿ לחץ את מצית הסיגריות פנימה.
מצית הסיגריות יקפוץ החוצה באופן
אוטומטי ,כאשר גוף החימום יאדים מחום.
¿ לסגירה :לחץ על מכסה כשהוא סגור,
עד שיינעל.

¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההתנעה
)» עמוד .(197
¿ לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על סימון

18/06/14, 12:49 AM

.

671

S-657-702

מאפיינים

672

כלי רכב עם מערכת בידור במושב האחורי:
¿
¿

עניינים לפי אב
¿

¿

סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על מכסה
בחלקו העליון.
התא ייפתח.
לחץ את מצית הסיגריות פנימה.
מצית הסיגריות יקפוץ החוצה באופן
אוטומטי ,כאשר סליל החימום יאדים מחום.
לסגירה :לחץ על מכסה כשהוא סגור,
עד שיינעל.

שימוש בשקעים לפרקי זמן ארוכים בזמן
שהמנוע כבוי ,עלול לרוקן את המצבר.
ניתוק מתח אוטומטי מבטיח שהמתח
החשמלי ברכב לא ירד נמוך מידי .כאשר
מתח החשמל ברכב נמוך מידי ,אספקת
החשמל לשקעים מנותקת באופן
אוטומטי .פעולה זו מבטיחה מתח חשמלי
מספיק להתנעת המנוע.
שקע בקונסולה הקדמית המרכזית

כלי רכב עם מושבים אחוריים נפרדים

¿ לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על סימון
¿ תא אחסון
¿ לחץ לחיצה קצרה על מכסה
השקע.
תא השקע ייפתח.
¿ לחץ את מצית הסיגריות פנימה.
מצית הסיגריות יקפוץ החוצה באופן
אוטומטי ,כאשר גוף החימום יאדים מחום.
של תא

.

ייפתח.

¿ הרם את מכסה השקעים
¿ לסגירה :לחץ על תא אחסון
סגור עד שיינעל.

.
כשהוא

אחסון ומאפיינים

שקע במושב האחורי
כלי רכב עם ספסל כמושב אחורי ,או
מושבים אחוריים מתכווננים חשמלית

שקעים חשמליים  12וולט
הערות כלליות
¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
ניתן להשתמש בשקעים החשמליים עבור
מכשירים בעלי צריכת חשמל מרבית של 180
וואט ) ,(15Aכמו למשל נורות ,או מטענים של
טלפונים ניידים.

18/06/14, 12:49 AM
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כלי רכב ללא מערכת בידור במושב האחורי:
¿ לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על מכסה
בחלקו העליון.
.

¿ לסגירה :לחץ על מכסה
עד שיינעל.

של תא

¿ תא השקע ייפתח.
¿ הרם את מכסה השקע

התא ייפתח.
¿ הרם את מכסה השקע

¿ לחץ לחיצה קצרת על מכסה
השקע.

673

.

מפתח עניינים

שקע בתא המטען
כשהוא סגור

¿ הרם את מכסה השקע

.

כלי רכב עם מערכת בידור במושב האחורי:
¿ לפתיחה :לחץ לחיצה קצרה על מכסה
בחלקו העליון.

שקע חשמלי  230וולט
הערות בטיחות חשובות

התא ייפתח.
¿ הרם את מכסה השקע
¿ לסגירה :לחץ על מכסה
עד שיינעל.

סכנה

.
כשהוא סגור

כלי רכב עם מושבים אחוריים נפרדים

£

השתמש רק בכבלים יבשים ותקינים.

£

כאשר ההצתה כבויה ,וודא ששקע  230וולט
יבש.

£

במידה והשקע ניזוק או הוצא ממקומו ,בדוק
או החלף אותו באופן מידי במוסך מוסמך.

£

לעולם אל תחבר כבל מחבר אל שקע 230
וולט שהוצא ממקומו ,או אל שקע פגום.

אחסון ומאפיינים

בכלי רכב עם שקע  230וולט ,אין שקע 12
וולט בקונסולה המרכזית של המושב האחורי.

כאשר מחובר לשקע  230וולט מכשיר מתאים,
הוא מעביר מתח חשמלי גבוה .במקרה שהכבל
המחבר או שקע  230וולט אינו מקובע היטב
למקומו ,פגום או רטוב ,קיימת סכנת
התחשמלות .סכנת פציעה קטלנית.

סכנה
חיבור מכשירים שאינם מתאימים לשקע
חשמלי ,או נגיעה בחלקו הפנימי של השקע,
עלולים להוביל להתחשמלות.
»»

18/06/14, 12:49 AM
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קיימת סכנה לפציעה קטלנית.
חבר לשקע החשמלי רק מכשירים מתאימים.

לתשומת לבך ,תיקונים בשקע חשמלי
 230וולט צריכים להתבצע על ידי עובדים
מוסמכים בלבד.

עניינים לפי אב

הערות כלליות
השקע החשמלי  230וולט מספק מתח חלופין
של  230וולט ,כך שניתן לחבר אליו מכשירים
אלקטרוניים קטנים .הצריכה הכוללת של
מכשירים שכאלו ,כמו למשל קונסולות
משחקים ,מטענים ומחשבים ניידים ,אינה יכולה
לעלות מעל  150וואט.

השקע החשמלי  230וולט נמצא בקונסולה
המרכזית של המושב האחורי ,בכלי רכב עם
ספסל כמושב אחורי ,או עם מושבים אחוריים
מתכווננים חשמלית.
¿ להפעלה :הפעל את ההצתה.
¿ פתח את מכסה

.

¿ חבר את התקע של המכשיר האלקטרוני
אל השקע החשמלי  230וולט .
תידלק.

נורית חיווי

¿ לכיבוי :הוצא את המחבר מהשקע
החשמלי  230וולט .
הקפד לא למשוך את הכבל.

תנאים לתפעול מכשירים אלו:

אחסון ומאפיינים

£

למכשיר האלקטרוני שאתה מחבר יש מחבר
מתאים ,והוא עומד בתנאים הספציפיים של
המדינה בה אתה נמצא.

£

תקע המכשיר האלקטרוני מתחבר אל
השקע החשמלי  230וולט.

£

ההספק החשמלי המרבי של המכשיר
שברצונך לחבר ,אינו עולה על  150וואט.

£

המתח החשמלי ברכב נמצא בטווח המותר.

£

שקעי  12וולט שבקונסולה המרכזית שבחלק
הקדמי )» עמוד  (672ובתא המטען )»
עמוד  (673שמישים.

בכלי רכב עם מושבים אחוריים נפרדים ,השקע
החשמלי  230וולט נמצא במשענת היד.
¿ פתח את משענת היד )» עמוד .(661
¿ לחץ קלות על המכסה של תא השקע.
תא השקע ייפתח.

שימוש בשקע החשמלי  230וולט

¿ להפעלה :הפעל את ההצתה.
¿ פתח את מכסה

.

¿ חבר את התקע של המכשיר האלקטרוני
אל השקע החשמלי  230וולט .
נורית חיווי
תידלק.
¿ לכיבוי :הוצא את המחבר מהשקע
החשמלי  230וולט .
הקפד לא למשוך את הכבל.

18/06/14, 12:49 AM
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בעיות עם השקע החשמלי  230וולט
בעיה
נורית האזהרה שעל
השקע החשמלי 230
וולט אינה דולקת

סיבות/תוצאות אפשריות ו ¿ פתרונות
המתח החשמלי ברכב נמוך מידי משום שהמצבר חלש מידי.
¿ התנע את המנוע.
או
¿ טען את המצבר )» עמוד .(713
אם נורית החיווי עדיין אינה נדלקת:
¿ בקר במוסך מוסמך.

מפתח עניינים

טמפרטורת ממיר המתח  AC/DCגבוהה מידי באופן זמני.
¿ נתק את מחבר המכשיר האלקטרוני מהשקע החשמלי  230וולט.
¿ אפשר לממיר המתח  AC/DCלהתקרר.
אם לאחר התקררות ממיר המתח נורית החיווי עדיין אינה נדלקת:
¿ בקר במוסך מוסמך.
חיברת מכשיר אלקטרוני בעל הספק נומינלי קבוע נמוך מ  150וואט,
אך זרם ההדלקה שלו גבוה מאד .מכשיר זה לא יעבוד .אם תחבר
מכשיר שכזה ,השקע החשמלי  230וולט לא יספק לו כוח.
¿ חבר מכשיר אלקטרוני מתאים.

תא קירור בחלק האחורי

שימוש בתא הקירור

הערות בטיחות חשובות

כיסוי וחסימה של פתח האוורור של תא הקירור,
עלולים לגרום לכך שהוא יתחמם יתר על המידה.
סכנת שריפה.
הקפד לוודא תמיד שפתח האוורור אינו מכוסה.

פתח האוורור של תא הקירור נמצא בתא
המטען.
תא הקירור יכול להכיל עד  3.5ק“ג.
בחלק העליון של תא הקירור ניתן לאחסן
בקבוק ,שנפחו אינו עולה על  0.5ליטר.
אחסן בחלק העליון של תא הקירור רק בקבוקי
פלסטיק.
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¿ כלי רכב עם משענת יד במושב האחורי:
קפל את משענת היד של המושב האחורי
כלפי מטה.
¿ משוך את ידית
כלפי מטה.
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וקפל את הכיסוי
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הוצאת תא הקירור והתקנתו

עניינים לפי אב

¿ לפתיחה :משוך את ידית
המכסה.

שעל
ניתן להוציא את תא הקירור כדי לנקות אותו,
או כדי להתקין את תיק הסקי )» עמוד .(662

¿ קפל את המכסה החוצה וקדימה.
¿ להפעלת רמת הקירור הנמוכה :לחץ על
כפתור פעם אחת.
על הכפתור תידלק נורית חיווי אחת.
¿ למעבר לרמת הקירור הגבוהה :לחץ על
כפתור פעמיים.
שתי נוריות החיווי שעל הכפתור יידלקו.
¿ לכיבוי הקירור :לחץ על כפתור
שנוריות החיווי תכבינה.

עד

תפוקת הקירור של תא הקירור תלויה
בטמפרטורת הסביבה וברמת הקירור שנבחרה.

אחסון ומאפיינים

תא הקירור מפחית את עוצמת הקירור או כבה,
כאשר:
£

מחוברים צרכני חשמל רבים.

£

מצבר המתנע אינו טעון דיו.

¿ להוצאה :כבה את תא הקירור.
¿ משוך את התקע

למטה והחוצה.

¿ שחרר את שני הברגים

.

¿ משוך החוצה את תא הקירור.
¿ סגור את מכסה

.

¿ להתקנה :החלק את מכסה
שיינעל במקומו על יד המגנטים.

הצדה ,עד

¿ הכנס את תא הקירור.
¿ הדק את שני הברגים
¿ חבר את התקע

.

.

מערכת שיחות החירום של
מרצדס בנץ

מעידה על כך נורית חיווי מהבהבת על הכפתור.
פונקציית הקירור תידלק באופן אוטומטי בחזרה,
ברגע שיהיה מתח חשמלי מספיק.
טיפול בתא הקירור
אם במשך פרק זמן ארוך אין לך צורך בתא
הקירור ,כבה ,הפשר ונקה אותו .לאחר מכן
השאר את המכסה פתוח לזמן מה.
המערכת זמינה רק במדינות מסוימות.

18/06/14, 12:49 AM
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¿ לפתיחה ,לחץ לחיצה קצרה על מכסה

.

SOS

.

¿ לחץ לחיצה קצרה על כפתור ה
נורית החיווי בכפתור ה
עד שתסתיים שיחת החירום.

SOS

677

כפתור לסיוע בצד הדרך

תהבהב

מפתח עניינים

¿ המתן לחיבור קולי עם מרכז שיחות
החירום של מרצדס בנץ.
¿ לאחר שיחת החירום ,סגור את מכסה

.

תראה הודעה במקרה ש:
£

לא ניתן לבצע התקשרות עם מרכז
שיחות החירום של מרצדס בנץ.

£

השיחה לא הועברה באופן אוטומטי אל
מרכז שיחות החירום הציבורי.

במקרים אלו ,חייג את מספר החירום 112
בטלפון הנייד שלך.
מידע נוסף על מערכת שיחות החירום של
מרצדס בנץ ראה )» עמוד .(513

שירות לקוחות של מרצדס בנץ
)(Mercedes-Benz Contact
הערות כלליות

תצוגת  COMANDמעידה על כך
שמתקיימת שיחה .במהלך השיחה ,ניתן
לעבור לתפריט הניווט למשל ,על ידי
לחיצה על הכפתור  NAVIעל COMAND
 .Onlineההנחיה הקולית אינה זמינה.

כתוצאה מכך תתבצע התקשרות אל שירות
 24שעות של מרצדס בנץ.
על הצג הר ב תכליתי תוצג ההודעה
) Connecting callמבצע התקשרות(.
המערכת הקולית מושתקת.
הודעה קולית תבקש ממך לאשר את
העברת הנתונים .לאחר האישור יועברו נתוני
הרכב הדרושים.
במהלך העברת הנתונים ,יופיע על הצג סמל
שמעיד על ביצוע הפעולה .ההעברה עשויה
לארוך מספר רגעים .לאחר מכן תקושר עם
איש צוות.
שעל
¿ לניתוק שיחה :לחץ על הכפתור
ההגה הרב תכליתי.
או
¿ לחץ על כפתור ה COMAND Online
המתאים לניתוק שיחת טלפון.
כפתור שיחת מידע
פונקציה זו אינה זמינה בכל המדינות.

אחסון ומאפיינים

שירות זה מציע עזרה בלחיצת כפתור  24
שעות ביממה .שירות מרצדס בנץ קונטקט
מאפשר התקשרות קלה ומהירה אל מרכז
שירות הלקוחות של מרצדס בנץ ,בכל שאלה
אודות הרכב .למשל ,ניתן לקבוע תור ,או
לבקש עזרה במקרה של תקלה.

¿ לחץ על כפתור

לסיוע בצד הדרך.

למידע אודות שירות לקוחות של מרצדס בנץ,
ראה )» עמוד .(512

18/06/14, 12:49 AM
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מאפיינים
¿ לחץ על כפתור שיחת מידע .
כתוצאה מכך תתבצע התקשרות אל מרכז
השירות של מרצדס בנץ.
על הצג הר ב תכליתי תופיע ההודעה
) Connecting callמבצע התקשרות(.
המערכת הקולית מושתקת.
הודעה קולית תבקש ממך לאשר את
העברת הנתונים .לאחר האישור יועברו נתוני
הרכב הדרושים.
במהלך העברת הנתונים ,יופיע על הצג סמל
שמעיד על ביצוע הפעולה .ההעברה עשויה
לארוך מספר רגעים .לאחר מכן תקושר עם
איש צוות.

עניינים לפי אב

¿ לניתוק שיחה :לחץ על הכפתור
ההגה הרב תכליתי.
או
¿ לחץ על כפתור ה COMAND Online
המתאים לניתוק שיחת טלפון.

שעל

טלפון נייד
הערות חשובות

אזהרה
הפעלת ציוד תקשורת נייד בזמן נהיגה מסיחה את
דעתך מהתנועה ועלולה לגרום לך לאבד שליטה
ברכב .קיימת סכנת תאונה.

אחסון ומאפיינים

השתמש בציוד תקשורת רק כאשר הרכב נייח.

עליך לציית לד רישות החוק הנוג עות
להפעלת ציוד תקשורת טלפונית ברכב
התקפות במדינה שבה אתה נוהג.
אם החוק מתיר הפעלת ציוד תקשורת
כאשר הרכב נמצא בתנועה ,מותר לך
לעשות זאת רק כאשר תנאי הד ר ך
והתנועה מאפשרים זאת .אחרת דעתך
עלולה להיות מוסחת מהתנועה ,ואתה
עלול לגרום לתאונה ,לפצוע את עצמך
ואחרים.
קרינה אלקטרומגנטית חריגה עלולה לגרום נזק
לבריאותך ולבריאותם של אחרים .השימוש

18/06/14, 12:49 AM

באנטנה חיצונית מבוסס על מחקרים מדעיים
עדכניים ,המתייחסים לסיכוני בריאות אפשריים
כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים.
חברת מרצדס בנץ ממליצה לך להשתמש
באנטנה חיצונית המבטיחה:
 £איכות קליטה אופטימלית לטלפון נייד בתוך
הרכב.
 £השפעה הדדית מינימלית בין אלקטרוניקת
הרכב לטלפונים הניידים.
לאנטנה חיצונית היתרונות הבאים:
 £היא מוליכה החוצה שדות אלקטרומגנטיים
הנוצרים על ידי התקן אלחוטי.
 £חוזק השדה בפנים הרכב נמוך יותר מחוזק
השדה ברכב ללא אנטנה חיצונית.
הערות כלליות
באפשרותך להתקין ברכבך תושבות שונות
לטלפונים ניידים .במקרים מסוימים הם
ספציפיים למדינה מסוימת.
מידע נוסף אודות טלפונים ניידים מתאימים,
תושבות לטלפונים ניידים וחיבור טלפונים ניידים
תואמי ® Bluetoothל  COMAND Onlineניתן
לקבל:
£

במרכז שירות מורשה מרצדס שלך מטעם
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
ולטעון אותו ,חבר אותו אל תושבת הטלפון הנייד.
¿ פתח את תא הטלפון )» עמוד .(660
¿ הנח את תושבת הטלפון הנייד בתוך
המתקן שברכב )ראה הנחיות נפרדות
להתקנת הטלפון הנייד(.
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הנח את הטלפון הנייד בתוך תושבתו )ראה
הנחיות נפרדות להתקנת הטלפון הנייד(.
ניתן לתפעל את הטלפון הנייד גם כאשר הוא
מחוץ לתושבת ,אך במצב כזה פונקציות
הטעינה והאנטנה החיצונית אינן זמינות.
כאשר אתה משתמש ביחידת הטלפון עם
® ) Bluetoothפרופיל  ,(SAPהוא מחובר
לאנטנה החיצונית .כדי להטעין את הטלפון
הנייד כך ,עליך לחבר אותו לשקע .USB
®Bluetooth

מידע נוסף על יחידת טלפון עם
)פרופיל  ,(SAPעיין בהנחיות התפעול הנפרדות.
תפעול הטלפון הנייד
ניתן לתפעל את הטלפון הנייד באמצעות
שעל ההגה הרב
ו
הכפתורים
תכליתי .פונקציות אחרות של הטלפון הנייד
ניתן להפעיל דרך המחשב ברכב )» עמוד
.(311
במידה ולא מתקיימת שיחה פעילה בזמן
שאתה מוציא את מפתח ההצתה ממתג
ההצתה ,הטלפון הנייד מתנתק מהרכב ,ולא
תוכל לבצע שיחות באמצעות הדיבורית.

אם אתה מעוניין להמשיך שיחה פעילה
באמצעות הטלפון הנייד ,לאחר הוצאת
המפתח ,עליך להעביר אותו ל Private
) modeמצב פרטי( .השיחה הפעילה
תועבר אל הטלפון הנייד .החיבור בין
הטלפון הנייד לדיבורית ינותק.
הערות אודות השלבים להגדרת Private
) modeמצב פרטי( עיין בהוראות התפעול

הנפרדות של הטלפון הנייד.
לא כל הטלפונים הניידים תומכים במצב
פרטי.
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מערכת טלפונית עסקית במושב האחורי
למידע אודות תפעול המערכת הטלפונית
העסקית במושב האחורי ,ראה )» עמוד
.(635

מפתח עניינים
שלט רחוק לפתיחת שער החניה
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
בעת הפעלה או תכנות של השלט הרחוק
המשולב של דלת חניה ,אנשים שנמצאים
בטווח התנועה של דלת החניה עלולים
להילכד או להיחבט מדלת החניה .קיימת
סכנת פציעה.
בעת שימוש בשלט רחוק המשולב
לפתיחת דלת החניה ,וודא תמיד שאף אחד
אינו נמצא סמוך לטווח התנועה של דלת
החניה.

אזהרה
מנועי בעירה פנימית פולטים גזים רעילים
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.
השלט הרחוק ® HomeLinkלפתיחת דלת חניה
המשולב במראה הפנימית ,מאפשר הפעלה של
עד שלושה שערים שונים.
השלט הרחוק לפתיחת דלת חניה זמין רק
בארצות מסוימות .שים לב לדרישות החוק בכל
הארצות הנוגעות לעניין.

אחסון ומאפיינים

אם בזמן שאתה מוציא את מפתח ההצתה
ממתג ההצתה מתקיימת שיחה פעילה,
הטלפון הנייד נשאר מחובר לרכב .תוכל לדבר
עד  30דקות באמצעות הדיבורית ,מבלי
להפעיל שוב את ההצתה.

679

השלט הרחוק  HomeLinkלפתיחת דלת חניה,
מתאים לרוב שערי החניות באירופה .מידע נוסף
אודות ® HomeLinkו/או מוצרים תואמים ניתן
לקבל:
®
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680

£
£
£

במרכז שירות של מרצדס
דרך הקו החם של ®HomeLink
באתר האינטרנט:

¿

http://www.homelink.com

עניינים לפי אב

תכנות
תכנות הלחצנים
שים לב ל“הערות בטיחות חשובות“)» עמוד
.(679

¿

¿
¿

שלט רחוק לפתיחת שער החניה  ,אינו חלק
מהשלט רחוק האינטגראלי לפתיחת שער
החניה.
¿

¿

אחסון ומאפיינים

¿

¿

לפני התכנות הראשוני ,נקה את הזיכרון
של השלט הרחוק האינטגראלי לפתיחת
שער החניה )» עמוד .(681
סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
לחץ על אחד הלחצנים עד שעל
השלט הרחוק האינטגראלי לפתיחת שער
החניה ,והחזק אותו לחוץ.
לאחר זמן מה  ,נורית החיווי תתחיל
לדלוק בצבע צהוב.
בעת התכנות הראשון של הלחצנים ,
או  ,נורית החיווי נדלקת בצבע
צהוב באופן מידי .אם הלחצן הנבחר כבר
תוכנת בעבר ,נורית החיווי תידלק
בצבע צהוב רק לאחר עשר שניות.
שחרר את לחצן  ,או  .נורית החיווי
תהבהב בצבע צהוב.
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כוון את השלט הרחוק לפתיחת שער
עד שעל
החניה כלפי לחצנים
המראה הפנימית ,ממרחק של  5עד 20
ס“מ.
המרחק הנדרש בין השלט רחוק
והשלט הרחוק האינטגראלי תלוי במערכת
שער החניה .ייתכן שיידרשו מספר ניסיונות.
עליך לבחון כל מיקום במשך  25שניות
לפחות ,לפני שתנסה מיקום שונה.
לחץ על לחצן שבשלט הרחוק ,
והחזק אותו לחוץ עד שנורית החיווי
תידלק בצבע ירוק .אם נורית החיווי
נדלקת בצבע ירוק או מהבהבת  ,סימן
שתהליך התכנות עבר בהצלחה.
שחרר את לחצן שעל השלט רחוק
של שער החניה.
אם נורית החיווי מהבהבת בצבע אדום:
חזור על תהליך התכנות עבור הלחצן
המתאים שעל המראה הפנימית .בעשותך
כן ,שנה את המרחק בין השלט רחוק
ובין המראה הפנימית.
אם נורית החיווי מהבהבת בצבע ירוק
לאחר תכנות מוצלח ,סימן שמערכת שער
החניה משתמשת בקוד מתחלף .לאחר
התכנות עליך לסנכרן בין השלט הרחוק
האינטגראלי שעל המראה הפנימית ובין
המקלט של מערכת שער החניה.

סנכרון הקוד המתחלף
קרא את “הערות בטיחות חשובות“ )» עמוד
(679
הרכב חייב להימצא בטווח הפעולה של שער
החניה או של שער חיצוני אחר .וודא שרכבך
ואף אדם/חפץ אינם ניצבים בנתיב התנועה של
השער.
¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההתנעה
)» עמוד .(197
¿ לחץ על לחצן התכנות של השער )ראה
הוראות תפעול השער ,למשל תחת
“תכנות שלטים נוספים“(.
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מאפיינים
בדרך כלל ,עומדות כעת לרשותך 30
שניות לביצוע השלב הבא.
¿ לחץ על הלחצן המתוכנת  ,או
של השלט רחוק האינטגראלי לפתיחת
שער החניה ,עד שהשער ייסגר.

18/06/14, 12:49 AM

פתיחת או סגירת שער החניה
מיד לאחר התכנות ,השלט רחוק האינטגראלי
ימלא את תפקידו של השלט הרחוק של שער
החניה .קרא גם את הוראות ההפעלה של
מערכת שער החניה.

מפתח עניינים

¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
¿ לחץ על לחצן ,
להפעלת שער החניה.

שאותו תכנת

או

מערכת שער החניה עם קוד קבוע :נורית
החיווי תידלק בצבע ירוק.
מערכת שער החניה עם קוד מתחלף:
נורית החיווי תהבהב בירוק.
המשדר ישדר אות כל עוד הלחצן לחוץ.
השידור יופסק לאחר  10שניות לכל היותר,
ונורית החיווי תהבהב בצהוב .במידת
או .
הצורך ,לחץ שוב על לחצן ,
מחיקת הזיכרון
¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה
)» עמוד .(197
¿ לחץ על לחצנים

ו

.

נורית החיווי תידלק בצבע צהוב.
והחזק אותם
ו
¿ לחץ על לחצנים
לחוצים ,עד שנורית החיווי תשנה את
צבעה לירוק.
הקפד למחוק את הזיכרון של השלט
הרחוק האינטגראלי לפתיחת שער החניה
לפני שאתה מוכר את הרכב.

681

אחסון ומאפיינים

בעיות בעת התכנות
אם אתה מתנסה בבעיות בעת תכנות השלט
רחוק לפתיחת שער החניה המובנה במראה
הפנימית ,שים לב לדברים הבאים:
 £בדוק את תדר המשדר של השלט רחוק
לפתיחת שער ההחניה )ניתן למצוא אותו
בדרך כלל בחלק האחורי של השלט רחוק(.
 £החלף את סוללות השלט הרחוק לפתיחת
שער החניה  .בכך תגדיל את האפשרות
שהשלט רחוק לפתיחת שער החניה ,
יישלח אות חזק ומדויק לשלט ר חוק
האינטגראלי שבמראה הפנימית.
 £בעת התכנות אחוז את השלט ר חוק
לפתיחת שער החניה
בזוויות מהלחצן
ובמרחקים שונים אותו אתה מתכנת .נסה
זוויות שונות ממרחקים של  5עד  30ס“מ,
או באותה זווית אך ממרחקים שונים.
 £אם יש שלט רחוק אחר עבור אותו שער
החניה ,בצע את שלבי התכנות גם עם
השלט הנוסף .לפני שאתה מבצע את
השלבים האלה ,וודא שהותקנו סוללות
חדשות בשלט רחוק לפתיחת שער החניה
.
 £שים לב כי ישנם שלטים רחוקים המשדרים
רק לפרק זמן מוגבל )נורית החיווי בשלט
על
הרחוק כבית( .לחץ שוב על לחצן
השלט הרחוק
לפני שהשידור מסתיים.
 £יישר את כבל האנטנה של יחידת פתיחת
שער החנייה .בכך תשפר את קליטת/שידור
האות.
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מאפיינים
תדרים

עניינים לפי אב

אחסון ומאפיינים
18/06/14, 12:50 AM
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מפתח עניינים

אחסון ומאפיינים

18/06/14, 12:50 AM
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עניינים לפי אב

אחסון ומאפיינים
18/06/14, 12:50 AM
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מפתח עניינים

¿ הזז את המושב לאחור.
¿ להתקנה :הנח את השטיחון בגומחת
הרגליים.
¿ לחץ את הפינים

אל תוך התושבות

.

¿ להסרה :משוך את השטיחון מהתושבות
.
¿ הסר את השטיחונים.

שמשה קדמית רפלקטיבית

שטיחונים
אזהרה
חפצים המונחים בגומחת הרגליים של הנהג
עלולים לצמצם את מרחב הפעולה של הדוושות
או לחסום אותן ,ובכך להפריע לתפעול הרכב
ולפגוע בבטיחותו .סכנת תאונה.

הקפד להניח את השטיחונים באופן בטוח כפי
שמומלץ ,כך שלא יצמצמו את מרחב הפעולה
של הדוושות .אל תשתמש בשטיחונים רופפים,
ואל תניח מספר שטיחונים זה על גבי זה.

18/06/14, 12:50 AM

הזכוכית הר פלקטיבית מונעת התחממות
מופרזת של תא הנוסעים .בנוסף ,היא חוסמת
קליטת גלי רדיו בטווח הג’יגה הרץ.
על מנת שניתן יהיה להשתמש בציוד שמופעל
באמצעות גלי רדיו ,כמו למשל מערכת רישום
בכביש אגרה ,האזורים
שעל השמשה
הקדמית חדירים לגלי רדיו .באזורים אלו ניתן
להתקין מכשירים שנשלטים באמצעות גלי רדיו.
את האזורים הללו ניתן לראות באופן הטוב ביותר
כאשר המביט בהם נמצא מחוץ לרכב ,כך ניתן
להבחין באור המוחזר מהשמשה.
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יש לאחסן את כל החפצים ברכב באופן בטוח,
כך שלא יוכלו להגיע אל גומחת הרגליים של
הנהג.
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686

מאפיינים
התקנה מאוחרת של ציפוי נגד
סנוור
התקנה מאוחרת של ציפוי נגד סנוור בצד הפנימי
של החלונות ,עלולה להפריע לקליטת רדיו/
טלפון נייד בעיקר כאשר הציפוי מוליך חשמל או
מצופה במתכת .מידע אודות ציפוי נגד סנוור ,ניתן
להשיג בכל מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל.

עניינים לפי אב

אחסון ומאפיינים
18/06/14, 12:50 AM
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תא המנוע
מידע שימושי
הוראות הפעלה אלה מתארות את כל דגמי הציוד
הסטנדרטי והאופציונלי של רכבך ,שהיו זמינים
בזמן הדפסת הספר .ייתכנו הבדלים בהתאם
לארץ הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה ישימים
גם למערכות ולתפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע על מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

תא המנוע
מכסה תא המנוע
פתיחת מכסה תא המנוע

אזהרה
מכסה תא המנוע לא נעול עלול להיפתח במהלך
נסיעה ולחסום את שדה הראייה שלך .קיימת סכנת
תאונה.
לעולם אל תבטל את נעילתו של מכסה תא המנוע
במהלך נסיעה.

אזהרה
בעת פתיחתו וסגירתו של מכסה תא המנוע ,הוא
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.

תחזוקה וטיפול

אזהרה
אם אתה פותח את מכסה תא המנוע כאשר
המנוע מחומם יתר על המידה או בעת שמתחוללת
שריפה בתא המנוע ,אתה עלול לבוא במגע עם
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
שירותי כיבוי אש.

18/06/14, 12:50 AM

אזהרה
תא המנוע מכיל חלקים נעים .חלקים מסוימים,
כגון מאוורר המצנן ,ממשיכים לנוע לאחר כיבוי
המנוע והם אף עשויים להתחיל לנוע שוב
בפתאומיות .קיימת סכנת פציעות.
אם עליך לגשת לתא המנוע:
£

הפסק את ההצתה

£

לעולם אל תתקרב לאזור החלקים הנעים )אזור
הסיבוב של מאוורר המצנן(

£

הרחק פרטי לבוש מהחלקים הנעים

אזהרה
מערכת ההצתה ומערכת הזרקת הדלק מופעלות
באמצעות מתח גבוה .לכן ,אל תיגע במרכיבי
המערכות האלה כדי לא להתחשמל .קיימת סכנת
התחשמלות.
לעולם אל תיגע ברכיבי מערכת ההצתה או מערכת
הזרקת הדלק כאשר ההצתה מופעלת.

מכסה תא המנוע פעיל )הגנה על הולכי רגל(
עיקרון הפעלה
לאחר הפעלתו יש לאפס את מכסה תא המנוע
הפעיל במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ .לאחר מכן יהיה מכסה תא המנוע
זמין שוב ,ותחודש ההגנה הנוספת על הולכי הרגל
שמספק מכסה תא המנוע הפעיל.

מכסה תא המנוע הפעיל זמין במדינות
מסוימות בלבד.
המכסה הפעיל עשוי להפחית את הסיכון לפגוע
בהולכי רגל בסוגי תאונות מסוימים.
הרמה של מכסה המנוע הפעיל מגדילה את
המרווח לרכיבים קשיחים כגון המנוע.
אם המכסה הפעיל
הופעל ,הוא יורם בכ85
מ“מ בחלקו האחורי מסביב לצירים.
באפשרותך לאפס בעצמך את מכסה תא
המנוע הפעיל אחרי הפעלתו .אם מכסה תא
המנוע הופעל ,הגנת הולכי רגל עשויה להיות
מוגבלת.
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תא המנוע
איפוס

אזהרה

689

וודא שמגבי השמשה הקדמית לא הורחקו
מהשמשה הקדמית .אחרת אתה עלול לגרום נזק
למגבי השמשה הקדמית או למכסה תא המנוע.

חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים
מאוד )מנוע ,מצנן ורכיבי מערכת הפליטה( .קיימת
סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל האפשר ואל תיגע
בחלקיו החמים.

¿ וודא שמגבי השמשה הקדמית לא פועלים.
¿ משוך את ידיתה שחרור של מכסה תא
המנוע .
מכסה תא המנוע משוחרר.
¿ פתח את מכסה תא המנוע.
¿ הרם את המכסה בזהירות )לכ  (45°עד
לשילוב הצירים בנקישה.
¿ סגור את מכסה תא המנוע.
פתיחת מכסה המנוע

אזהרה

אפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וגע רק
בחלקים המתוארים להלן.

אזהרה
כאשר מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה
הקדמית מופעלים ,אתה עלול להיפצע מזרועות
המגבים .קיימת סכנת פציעה.
וודא תמיד שהופסקה פעולה של מגבי השמשה
הקדמית ושל ההצתה ,לפני פתיחת מכסה המנוע.

18/06/14, 12:50 AM

סגירת מכסה המנוע
¿ הנמך את מכסה תא המנוע והנח לו ליפול
מגובה של כעשרים סנטימטרים.

תחזוקה וטיפול

חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים
מאוד )מנוע ,מצנן ורכיבי מערכת הפליטה( .קיימת
סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.

¿ הכנס את ידך לתוך הרווח ,משוך את ידית
התפס
מעלה והרם את מכסה המנוע.
אם אתה מרים את מכסה המנוע ב 40
ס“מ בערך ,מכסה תא המנוע פתוח
ומוחזק במקומו באופן אוטומטי באמצעות
תומך מופעל גז.

¿ בדוק שמכסה תא המנוע השתלב היטב.
אם ניתן להרים מעט את מכסה תא המנוע,
הוא לא השתלב היטב .פתח אותו שוב וסגור
אותו פעם נוספת בכוח מעט רב יותר.
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690

מצנן
אל תכסה את המצנן .אל תשתמש בשטיחים
תרמיים ,בכיסויי מגן נגד חרקים או בכל דבר
דומה .פעולה כזאת עשויה לגרום למערכת
האבחון של הרכב להציג ערכים שגויים .החוק
מחייב לשמור ערכים מסוימים ,ולכן עליהם להיות
נכונים.

עניינים לפי אב

שמן מנוע

דוגמה

הערות כלליות
בהתאם לסגנון נהיגתך ,הרכב צורך עד  0.8ליטר
שמן לכל  1,000קילומטרים .תצרוכת השמן
עשויה להיות גבוהה יותר ,ברכב חדש או אם אתה
נוהג בתכיפות במהירויות מנוע גבוהות.
בהתאם למנוע ,מדיד השמן עשוי להיות מותקן
במיקום שונה.
כאשר בודקים את מפלס השמן:
£

החנה את הרכב על קרקע ישרה.

£

המנוע חייב להיות כבוי למשך חמש דקות,
אם המנוע פעל בטמפרטורת פעולה רגילה.

£

אם המנוע לא פעל בטמפרטורת פעולה
רגילה ,לדוגמה אם המנוע הותנע רק לזמן
קצר :המתן  30דקות לפני ביצוע פעולת
המדידה.

בדיקה של מפלס שמן המנוע באמצעות
מדיד שמן מנוע

תחזוקה וטיפול

אזהרה
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים
מאוד ,לדוגמה מנוע ,מצנן ורכיבי מערכת הפליטה.
קיימת סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא
המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וגע רק
בחלקים המתוארים להלן.

18/06/14, 12:50 AM

¿ משוך את מדיד השמן
השמן.
¿ נגב את מדיד השמן

מחוץ לצינור מדיד
.

לתוך צינור מדיד
¿ הכנס את מדיד השמן
השמן עד לעצירה והוצא אותו שוב.
מפלס השמן נכון אם הוא בין הסימון MIN
לסימון ) MAXמקסימלי( .
)מינימלי(
¿ אם מפלס השמן ירד לסימון
מתחת ,הוסף  1ליטר שמן מנוע.

MIN

או

הוספת שמן מנוע

אזהרה
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים
מאוד ,לדוגמה מנוע ,מצנן ורכיבי מערכת הפליטה.
קיימת סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא
המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ,ככל האפשר ,וגע רק
בחלקים המתוארים להלן.

אזהרה
אם שמן מנוע בא במגע עם חלקי מנוע חמים,
הוא עלול להידלק ואתה עלול להיכוות .אל תשפוך
שמן מנוע על חלקי מנוע חמים.
וודא ששמן מנוע לא יישפך על צוואר פתח
המילוי .אפשר למנוע להתקרר ונקה היטב את
חלקים שבאו במגע עם שמן המנוע לפני
התנעת המנוע.
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תא המנוע
הערה למען איכות הסביבה
כאשר אתה מוסיף שמן מנוע ,היזהר ששמן לא
יישפך .אסור ששמן מנוע ייספג באדמה או במי
התהום ,מכיוון שהוא עלול לגרום נזק לסביבה.
השתמש רק בשמני מנוע ובמסנני שמן שאושרו
עבור כלי רכב עם מערכת שירות .אתה יכול להשיג
רשימה של שמני מנוע ומסנני שמן ,שנבחנו
ואושרו בהתאם למפרטי מרצדס בנץ עבור מוצרי
שירות ,בכל מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל.

הגורמים הבאים מזיקים למנוע או למערכת
הפליטה:
שימוש בשמני מנוע ובמסנני שמן שלא
אושרו באופן ספציפי למערכת שירות.
החלפת שמן מנוע ומסנן שמן לאחר שחלף
מועד ההחלפה ,שנדרש על ידי מערכת
השירות.
£

£

£

שימוש בתוספי שמן מנוע.
אל תוסיף יותר מדי שמן .אם מפלס השמן עולה
מעל סימן  MAX.במדיד שמן מנוע ,עלול להיגרם
נזק למנוע או לממיר הקטליטי .דאג לנקז את
הכמות המיותרת.
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¿ הנח את המכסה
אותו בכיוון השעון.
וודא שהמכסה סגור בחוזקה במקומו.

על צוואר המילוי וסובב

¿ בדוק את מפלס השמן שוב באמצעות מדיד
השמן )» עמוד .(690
למידע נוסף על שמן מנוע ,ראה )» עמוד .(761

מוצרי שירות אחרים
בדיקת מפלס נוזל הקירור

אזהרה
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים
מאוד )מנוע ,מצנן ורכיבי מערכת הפליטה( .קיימת
סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.
אפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וגע רק
בחלקים המתוארים להלן.

אזהרה
מערכת הקירור נמצאת תחת לחץ במיוחד כאשר
המנוע חם .אתה עלול להיכוות מפליטת נוזל קירור
חם בעת פתיחת מכסה מיכל ההתפשטות .קיימת
סכנת פציעה.
לכן שחרר את המכסה מההברגה רק לאחר
שהמנוע התקרר .לבש כפפות והרכב משקפי מגן
בעת פתיחת המכסה .סובב את המכסה כחצי
סיבוב על מנת לתת ללחץ להשתחרר.

תחזוקה וטיפול

דוגמה

¿ סובב את המכסה
אותו.
¿ הוסף את כמות השמן הנדרשת.

נגד כיוון השעון והסר

אם מפלס השמן ירד עד לסימון  MINעל מדיד
השמן או מתחת לסימון זה ,הוסף 1
ליטר של שמן מנוע.

18/06/14, 12:50 AM

¿ החנה את הרכב על קרקע ישרה.
בדוק את מפלס נוזל הקירור רק אם הרכב
ניצב על קרקע ישרה והמנוע התקרר.
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ASSYST PLUS

תחזוקה וטיפול

¿ סובב את המפתח למצב  2במתג
ההצתה )» עמוד .(197
או
¿ לחץ פעמיים על לחצן התנעה/הדממה
)» עמוד .(197
¿ בדוק את תצוגת הטמפרטורה של נוזל
הקירור בלוח המחוונים.
טמפרטורת נוזל הקירור חייבת להיות מתחת
ל .70° C
¿ סובב את המפתח למצב  0במתג ההתנעה
)» עמוד .(197
או
¿ הוצא את לחצן ההתנעה/הדממה ממתג
ההצתה )» עמוד .(197
חצי סיבוב נגד
¿ סובב לאט את המכסה
כיוון השעון והנח ללחץ להשתחרר.
נגד כיוון
¿ המשך לסובב את המכסה
השעון והסר אותו.
אם נוזל הקירור נמצא ברמת קו הסימון
בצוואר המילוי כאשר הוא קר ,יש די נוזל
קירור במיכל ההתפשטות
של נוזל
הקירור.
אם מפלס הנוזל נמצא כ 1.5ס“מ מעל
בצוואר המילוי במצב חם,
קו הסימון
יש די נוזל קירור במיכל ההתפשטות .
¿ במידת הצורך ,הוסף נוזל קירור אשר נבחן
ואושר בידי מרצדס בנץ.
למקומו וסובב אותו
¿ החזר את המכסה
בכיוון השעון עד סוף מהלכו.
למידע נוסף על נוזל הקירור ,ראה )» עמוד
.(763
הוספת נוזלי שטיפה לשמשה הקדמית/
לניקוי הפנסים הראשיים

אזהרה
חלקים מסוימים בתא המנוע עשויים להיות חמים
מאוד )מנוע ,מצנן ורכיבי מערכת הפליטה( .קיימת
סכנת פציעות בעת פתיחת מכסה תא המנוע.

18/06/14, 12:50 AM

אפשר למנוע להתקרר ככל האפשר וגע רק
בחלקים המתוארים להלן.

אזהרה
נוזל השטיפה של השמשה הקדמית הוא חומר
דליק .אם הוא בא במגע עם רכיבי מנוע חמים או
עם מערכת הפליטה ,הוא עלול להתלקח.
קיימת סכנת שריפה ופציעות.
וודא שנוזל שטיפה לא נשפך בסמוך לצוואר
המילוי של המיכל.

¿ לפתיחה :משוך את המכסה
מעלה בלשונית.
על קצה צוואר המילוי
¿ הנח מכסה
ושלבו במקום.
¿ הוסף נוזל שטיפה מעורבב.
על צוואר
¿ לסגירה :לחץ את המכסה
המילוי עד שיישתלב.
אם המפלס של נוזל הקירור יורד מתחת
למינימום של  1ליטר ,תופיע הודעה בתצוגה
הרבתכליתית המבקשת ממך להוסיף את נוזל
השטיפה )» עמוד .(353
למידע נוסף על נוזל שטיפה/נוגד קיפאון של
השמשה הקדמית ,ראה )» עמוד .(764
כלפי

ASSYST PLUS
הודעות שירות
תצוגת מרווחי שירות  ASSYST PLUSמיידעת
אותך בדבר מועד השירות הבא.
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ASSYST PLUS
למידע על סוג השירות ומרווחי השירות )ראה
חוברת שירות נפרדת(.
אתה יכול להשיג מידע נוסף ממרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל.
תצוגת מרווחי שירות  ASSYST PLUSאינה
מציגה שום מידע על מפלס שמן המנוע.
ראה את ההערות על שמן המנוע
)» עמוד .(690
הודעת שירות מוצגת בתצוגה הרב תכליתית
למשך מספר שניות ,לדוגמה:
£

Service A in... days
)טיפול השירות  Aבעוד  ....ימים(

£

Service A due

תצוגת הודעות שירות
¿ הפעל את ההצתה.
בגלגל ההגה כדי
¿ השתמש בלחצן
להציג את רשימת התפריטים.
בגלגל ההגה לבחירת
או
¿ לחץ על
תפריט ) Serviceשירות(.
¿ לחץ על

£

התצוגה הרבתכליתית תציג את מועד
השירות הבא.

הסתרת הודעת שירות
¿ לחץ על

מידע אודות השירות
איפוס מחוון שירות

ASSYST PLUS

אם מחוון מרווחי שירות  ASSYST PLUSאופס
בשוגג ,ניתן לתקן את הגדרותיו במרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
דאג לביצוע עבודת השירות כפי שמתואר בחוברת
השירות .אחרת עלול להיגרם בלאי מוגבר ,ונזק
לרכב או למכלולים העיקריים שלו.

במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ ,יאפסו את תצוגת
מרווחי שירות  ASSYST PLUSלאחר ביצוע עבודת
השירות הנחוצה.
אתה יכול להשיג מידע נוסף ,לדוגמה על עבודת
השירות ,ממרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
דרישות שירות מיוחדות
מועדי השירות הנקובים מבוססים על הפעלת
הרכב בתנאים רגילים .ייתכן כי תידרש לבצע
טיפולי שירות תכופים יותר אם רכבך מופעל
בתנאים קשים או בעומסים רבים ,לדוגמה:
בנהיגה עירונית רגילה המאופיינת בעצירות
קצרות ותכופות.
אם הרכב משמש לנסיעות קצרות בעיקר
בנסיעות תכופות בדרכים הרריות או
משובשות.
£

תחזוקה וטיפול

בהתאם לתנאי ההפעלה של הרכב ,מוצג
הזמן שנשאר עד מועד השירות הבא.
האות מציינת מהו השירות הבא A .מציין טיפול
שירות קטן B .מציין טיפול שירות גדול .מספר או
אות נוספים עשויים להיות מוצגים לאחר האות.
הספרה מציינת עבודת תחזוקה נוספת נחוצה,
שיש לבצעה .אם אתה מדווח על מידע התצוגה
הזה למוסך מוסמך ,לדוגמה למרכז שירות של
מרצדס בנץ מטעם כלמוביל ,הם יכולים לדווח
לך מה תהיה עלות השירות הזה.
מחוון שירות  ASSYST PLUSאינו מחשב את
פרקי הזמן שבהם המצבר היה מנותק.
תחזוקה בהתאם ללוח הזמנים לשירות:
¿ רשום את מועד השירות הבא ,לפני שאתה
מנתק את המצבר.
או
¿ הפחת את פרקי הזמן שבהם המצבר היה
מנותק ממועדי השירות המוצגים בתצוגה
לאחר החיבור מחדש של המצבר.

לאישור.

לבחירת תפריט
או
¿ לחץ על
.
משנה  ASSYST PLUSואשר ב

)הגיע מועד טיפול שירות (A
Service A overdue by ... days
)חלף מועד שירות  ... Aבימים(
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£
£

או

בגלגל ההגה.

18/06/14, 12:50 AM
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טיפוח
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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
עומס רב על הרכב ,בדוק לעתים קרובות את
הצמיגים .מידע נוסף ניתן לקבל במוסך מוסמך
או במר כז שירות מורשה מרצד ס מטעם
כלומביל בע“מ.
£

עניינים לפי אב

נהיגה בחו“ל

לאחר הניקוי .הבלימה מחממת את דיסקות
ורפידות הבלמים ,ובאופן זה מייבשת אותן .רק
לאחר מכן ניתן להחנות את הרכב.

טיפול סדיר ברכבך הוא תנאי לשמירת איכותו
לטווח ארוך.
השתמש במוצרי טיפוח וחומרי ניקוי המומלצים
ומאושרים על ידי מרצדס בנץ.

שטיפת הרכב וניקוי משטחי הצבע
מתקן אוטומטי לשטיפת כלי רכב

הרשת הרחבה של מרכזי שירות של מרצדס בנץ
זמינה גם במדינות אחרות .את מספרי הטלפון
הנוכחיים של שירות הקו החם לשימוש בחו“ל,
ניתן למצוא בפרק ”מרצדס בנץ שירות 24
שעות“ בחוברת השירות.

טיפוח הרכב
הערות אודות הטיפול
הערה למען איכות הסביבה
השלך אריזות ריקות ומטליות ניקוי באופן אחראי
לסביבה.
בעת ניקוי ר כבך אל תשתמש באף אחד
מהמוצרים הבאים:
£

מטליות יבשות ,גסות או קשות.

£

אזהרה
יעילות הבלימה מופחתת לאחר שטיפת הרכב.
קיימת סכנת תאונה.
מסיבה זו לאחר שטיפת הרכב נהג בזהירות רבה,
עד שיתייבשו הבלמים.
אם תפקוד  HOLDאו דיסטרוניק פלוס מופעלים,
הרכב נבלם באופן אוטומטי במצבים מסוימים.
לכן למניעת נזק לרכב ,הפסק את פעולת תפקוד
 HOLDודיסטרוניק פלוס ,במצבים הבאים או
דומים:
 £בעת גרירת הרכב
 £בעת שטיפת הרכב

וודא כי:
£

חלונות הצד והגג הפנורמי המחליק סגורים
לחלוטין.

תחזוקה וטיפול

חומרי ניקוי שוחקים.

£

£

ממיסים.

הופסקה פעולת האוורור/החימום.
)לחצן  OFFלחוץ(.

£

חומרי ניקוי הכוללים ממיסים.

£

מתג מגבי השמשה הקדמית נקבע למצב .0

אל תשפשף.

אחרת עלול להיגרם נזק לרכב.

אל תיגע במשטחים או בציפויי הגנה בחפצים
קשיחים כגון טבעת או מגרד קרח .אחרת אתה
עלול לשרוט או לגרום נזק לפני השטח ולציפוי
ההגנה.
אל תחנה את הרכב לפרקי זמן ארוכים מיד לאחר
ניקויו ,בפרט לאחר שניקית את הגלגלים בחומר
לניקוי גלגלים .חומרי ניקוי לגלגלים עלולים
לגרום לקורוזיה מוגברת בדיסקות וברפידות
הבלמים .מסיבה זו ,עליך לנהוג מספר דקות

18/06/14, 12:50 AM
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טיפוח
אם המפתח נמצא באזור הגילוי האחורי של
 , KEYLESS-GOהמצבים הבאים לדוגמה,
יכולים לגרום לפתיחה לא מכוונת של דלת תא
המטען:
£

שימוש במתקן לשטיפת רכב

£

שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה

וודא שהמפתח נמצא לפחות במרחק של
 2מ’ מהרכב.
במתקנים אוטומטיים לשטיפת כלי רכב עם
מנגנון גרירה ,וודא שתיבת ההילוכים האוטומטית
משולבת במצב  .Nאחרת עלול להיגרם נזק לרכב
אם תיבת ההילוכים משולבת במצב אחר.

 £הפעלה באמצעות המפתח:
אל תוציא את המפתח ממתג ההצתה .אל
תפתח את דלת הנהג בעוד שהמנוע דומם
או במהירויות נמוכות מאוד .אם כן ,אם
בורר ההילוכים נמצא במצב  Dאו  ,Rתיבת
ההילוכים האוטומטית תעבור למצב P
באופן אוטומטי ותחסום את הגלגלים.
 £הפעלה באמצעות לחצן התנעה/הדממה:
אל תפתח את דלת הנהג בעוד שהמנוע
דומם או במהירויות נמוכות מאוד .אם כן,
אם בורר ההילוכים נמצא במצב  Dאו ,R
תיבת ההילוכים האוטומטית תעבור למצב
 Pבאופן אוטומטי ותחסום את הגלגלים.
הקפד על ההוראות הבאות כדי להבטיח שתיבת
ההילוכים האוטומטית תישאר במצב :N
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הפעלה באמצעות לחצן התנעה/דממה:
¿ וודא שההצתה מופעלת.
¿ וודא שהרכב נייח.
¿ לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
לחוצה.
¿ שלב את מצב החניה .P
¿ שחרר את דוושת הבלמים.
¿ הוצא את הלחצן התנעה/הדממה ממתג
ההצתה )» עמוד .(197
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

הכנס את המפתח למתג ההתנעה.
הפעל את ההצתה.
לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה
במצב זה.
שלב מצב .N
שחרר את דוושת הבלמים.
שחרר את בלם החניה האלקטרוני אם
צריך
הפסק את ההצתה והשאר את המפתח
במתג ההתנעה.

ניתן לשטוף את הרכב במתקן אוטומטי
לשטיפת כלי רכב החל מקבלת הרכב.
אם הרכב מלוכלך ,שטוף את הרכב בשטיפה
מקדימה לפני ניקוי הרכב במתקן אוטומטי
לשטיפת כלי רכב.
לאחר השימוש במתקן האוטומטי לשטיפת כלי
רכב ,נגב את השעווה מהשמשה הקדמית
ומלהבי המגבים .באופן זה תמנע סימני מריחות
על השמשה ותפחית את רעשי הניגוב הנגרמים
במשקעים על השמשה הקדמית.
שטיפה ידנית
במדינות מסוימות שטיפה ידנית של הרכב
מותרת רק במפרצי שטיפה ,אשר הוקצו במיוחד
למטרה זו .ציית לדרישות החוק בכל מדינה
ומדינה.
¿ אל תשתמש במים חמים ואל תשטוף את
הרכב מתחת לקרני שמש ישירות.
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תחזוקה וטיפול

הפעלה באמצעות המפתח:
¿ וודא שההצתה מופעלת.
¿ וודא שהרכב נייח.
¿ לחץ והחזק את דוושת הבלמים.
¿ העבר את תיבת ההילוכים למצב .N
¿ שחרר את דוושת הבלמים.
¿ שחרר את בלם החניה האלקטרוני ,אם
צריך.
¿ הפסק את ההצתה והשאר את המפתח
במתג ההתנעה.
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טיפוח
¿ השתמש בספוג רך.
¿ השתמש בחומר ניקוי עדין כגון שמפו לכלי
רכב המאושר על ידי מרצדס בנץ.
¿ שטוף באופן יסודי את הרכב באמצעות צינור
בעל זרם סילון עדין.
¿ אל תכוון את זרם הסילון ישירות לפתחי
האוורור.
¿ השתמש בכמויות גדולות של מים ושטוף
את הספוג פעמים תכופות.
¿ שטוף את הר כב ביסודיות וייבש אותו
במטלית מעור צבי.
¿ אל תאפשר לחומר הניקוי להתייבש על
משטחי הצבע.
כאשר אתה משתמש ברכב בחורף ,הסר את
כל המשקעים של מלח הכבישים בזהירות
ובהקדם האפשרי.

עניינים לפי אב

מכשירי ניקוי בלחץ גבוה

אזהרה
זרם סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים )מכרסמי
לכלוך( עלול לגרום נזק לצמיגים ולשלדה שלא
ניתן להבחין בו מבחוץ .ייתכנו תקלות בלתי צפויות
ברכיבים שניזוקו בדרך זו .קיימת סכנת תאונה.
אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתזי
סילון מעוגלים כדי לנקות את רכבך .החלף מיד
את הצמיגים או את רכיבי השלדה שניזוקו.

תחזוקה וטיפול

תמיד שמור על מרחק של  30ס“מ לפחות בין
הרכב למתז של מכשיר הניקוי .מידע לגבי
המרחק הנכון ניתן לקבל מיצרן המכשיר.
הזז את מתז מכשיר הניקוי בלחץ גבוה ,כאשר
אתה מנקה בו את הרכב.

אל תכוון אותו ישירות לחלקים הבאים:
צמיגים
מרווחי הדלתות ,מרווחי גג ,חיבורים וכד‘.
רכיבים חשמליים
מצבר
מחברים
פנסים
£
£
£
£
£
£
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אטמים
חלקי גימור
חריצי אוורור
אטמים או רכיבים חשמליים שניזוקו ,עלולים
לגרום לתקלות או לדליפות.
£
£
£

אם המפתח נמצא באזור הגילוי האחורי
של  , KEYLESS-GOהמצבים הבאים
לדוגמה ,יכולים לגרום לפתיחה לא מכוונת
של דלת תא המטען:
£

שימוש במתקן לשטיפת רכב

£

שימוש במכשיר ניקוי בלחץ גבוה

וודא שהמפתח נמצא לפחות המרחק של
 2מ’ מהרכב.
ניקוי משטחי הצבע
אל תדביק:
£

מדבקות

£

סרטים

£

לוחיות מגנטיות או פריטים דומים על משטחי
הצבע.

אחרת אתה עלול לגרום נזק לצבע.

לא ניתן תמיד לתקן שריטות ,שאריות חומרים
משתכים ,אזורים שנפגעו מחלודה ונשק
שנגרם עקב טיפול לא נאות .במקרים אלה
פנה למוסך מוסמך ,לדוגמה למרכז שירות
מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
¿ הסר לכלוך מיד מכל מקום אפשרי ,תוך
הימנעות משפשוף חזק מדי.
¿ השרה שאריות חרקים בחומר להסר ת
חרקים ושטוף את האזורים המטופלים אותם
לאחר מכן.
¿ הרטב לשלשת ציפורים במים ושטוף את
האזורים המטופלים לאחר מכן.
¿ הסר נוזל קירור ,נוזל בלמים ,שרף עצים,
שמנים ,דלקים וגריז בשפשוף עדין של
מטלית ספוגה בנפט או בנוזל מילוי למציתים.
¿ השתמש במסיר זפת להסרת כתמי זפת.

696

S-657-702

טיפוח
¿ השתמש במסיר סיליקון להסרת שעווה.
טיפוח וטיפול במשטחי צבע מט
לעולם אל תלטש את הר כב או את גלגלי
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
לשטיפת כלי רכב.
שטיפת הרכב תחת קרני שמש ישירות.

לעולם אל תשתמש בחומר לניקוי צבע ,במוצרי
ליטוש והברקה או במשמרי ברק לדוגמה .מוצרים
אלה מתאימים רק למשטחי צבע מבריקים.
השימוש בהם בכלי רכב עם גימור מט יגרום
לנזקים משמעותיים לצבע )אזורים מבריקים,
מוכתמים(.
בצע תמיד את תיקוני צבע במוסך מוסמך,
לדוגמה במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
אל תשתמש בתוכניות שטיפה עם טיפול בשעווה
חמה בשום נסיבות שהן.

אם לרכבך גימור צבע מט ,שים לב להוראות
הבאות ,כדי להימנע מנזק למשטחי הצבע הנובע
מטיפול לא נכון.
הוראות אלה חלות גם על גלגלי סגסוגת קלה
עם גימור צבע מט.

השתמש רק במסיר חרקים ושמפו לרכב ממגוון
מוצרי הטיפוח של מרצדס בנץ.

ניקוי חלקי הרכב
ניקוי הגלגלים
א ל תשתמש בחומרי ניקוי חומצתיים לניקוי
גלגלים ,כדי להסיר אבק בלמים .השימוש בהם
עלול לגרום נזק לברגי הגלגלים ולרכיבי הבלמים.
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אל תחנה את הרכב לפרקי זמן ארוכים לאחר
ניקויו ,בפרט לאחר שניקית את הגלגלים בחומר
לניקוי גלגלים .חומרי ניקוי לגלגלים עלולים לגרום
לקורוזיה מוגברת בדיסקות הבלמים ,וברפידות/
הרפידות הממוסמרות של הבלמים .מסיבה זו,
עליך לנהוג מספר דקות לאחר הניקוי .הבלימה
מחממת את דיסקות הבלמים ואת רפידות
הבלמים ,ובאופן זה מייבשת אותן .ורק אז ניתן
להחנות את הרכב.

ניקוי חלונות

אזהרה
אם מגבי השמשה הקדמית מופעלים כאשר אתה
מנקה את השמשה הקדמית או את להבי
המגבים ,אתה עלול להילכד .קיימת סכנת פציעות.
תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
לפני שטיפת השמשה הקדמית או ניקוי להבי
המגבים.
אל תשתמש במטליות יבשות ,מוצרי ניקוי
מחככים ,ממיסים או חומרי ניקוי המכילים
ממיסים ,לניקוי הצד הפנימי של החלונות.
אל תשתמש בחפצים קשיחים לניקוי הצד
הפנימי של החלונות ,לדוגמה מגרד קרח או
טבעת .אחרת קיים סיכון לגרימת נזק לחלון.
נקה את תעלות ניקוז המים של השמשה
הקדמית ושל החלון האחורי במרווחי זמן סדירים.
משקעים כגון עלים ,עלי כותרת או אבקנים,
עלולים בנסי בות מסוימות למנוע מהמים
להתנקז .מים לא מנוקזים עשויים לגרום לקורוזיה
ונזק לרכיבים אלקטרוניים.

¿ נקה את החלון מבפנים ומבחוץ במטלית
לחה ובחומר ניקוי מומלץ ומאושר על ידי
מרצדס בנץ.
ניקוי להבי המגבים

אזהרה
אם מגבי השמשה הקדמית מופעלים כאשר אתה
מנקה את השמשה הקדמית או את להבי
המגבים ,אתה עלול להילכד .קיימת סכנת פציעות.

תחזוקה וטיפול

עדיף לשטוף את הרכב ביד בספוג רך ,שמפו
לרכב והרבה מים.

697

תמיד הפסק את פעולת המגבים ואת ההצתה
לפני שטיפת השמשה הקדמית או ניקוי להבי
המגבים.
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טיפוח
אל תמשוך את להב המגב .אחרת עלול להיגרם
נזק ללהב המגב.

לפחות בין מתז המכשיר לבין הרכב .מידע לגבי
מרחק נכון ניתן לקבל מיצרן המכשיר.

אל תנקה את להבי המגבים בתכיפות רבה מדי
ואל תשפשף אותם חזק מדי ,אחרת ייגרם נזק
לציפוי הגרפיט ויישמע רעש במהלך הניגוב.

עניינים לפי אב

החזק היטב את זרוע המגב בעת החזרה שלה
למקום .השמשה הקדמית עלולה להינזק עם
זרוע המגב תפגע בה בפתאומיות.

¿ הרחק את זרועות המגבים מהשמשה
הקדמית.
¿ נקה את להבי המגבים בזהירות במטלית
לחה.
¿ החזר את זרועות המגבים של לשמשה
הקדמית ,לפני הפעלת ההצתה.
ניקוי פנסים חיצוניים
ה שתמש רק בחומרי ניקוי או בבדי ניקוי
מתאימים לעדשות פלסטיק .חומרי ניקוי או בדי
ניקוי שאינם מתאימים עלולים לשרוט ולגרום
נזק לעדשות הפלסטיק של הפנסים החיצוניים.

¿ נקה את עדשות הפלסטיק של הפנסים
החיצוניים בספוג לח וחומר ניקוי עדין,
לדוגמה שמפו רכב של מרצדס בנץ או
מטליות ניקוי .

¿ נקה את החיישנים של מערכות הנהיגה
במים ,בשמפו לרכב ובד רך.
ניקוי מצלמת הנסיעה לאחור
אל תנקה את עדשת המצלמה נסיעה לאחור ואת
האזור מסביבה במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.

ניקוי פנסי איתות במראות החיצוניות

תחזוקה וטיפול

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
עדין ,לדוגמה שמפו לניקוי רכב או בדי ניקוי
של מרצדס בנץ.
ניקוי החיישנים
אם אתה מנקה את החיישנים במכשיר קיטור,
וודא שאתה שומר על מרחק של  30ס“מ
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¿ וודא שהרכב נייח ושהמפתח נמצא במצב
 2במתג ההצתה.
¿ לפתיחת המכסה של מצלמת הנסיעה
לאחור :כאשר מערכת COMAND Online
מופעלת ,קרא לתפריט הרכב :לחץ על
הלחצן
.
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¿
¿
¿
¿

¿

כדי לעבור לסרגל תפריטים :החלק את
הבקר .
בחר ) System settingsהגדרות מערכת(
באמצעות סיבוב הבקר ולחיצה עליו.
בחר ) Reversing cameraמצלמת נסיעה
לאחור( סובב את הבקר ולחץ עליו.
בחר ) Open camera coverפתח מכסה
המצלמה( ולחץ על הבקר.
המכסה של מצלמת נסיעה לאחור נפתח.
לניקוי המצלמה :השתמש במים נקיים
ובמטלית רכה לניקוי עדשת המצלמה .
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¿ לניקוי המצלמה  :360°השתמש במים
נקיים ובמטלית רכה לניקוי עדשת המצלמה
.
אם אתה נוהג במהירות שמעל  30קמ“ש
או שהמפתח במתג ההצתה במצב  0או
 ,1הכיסוי של מצלמה  360°נסגר
אוטומטית.
ניקוי צינורות הפליטה
אל תנקה את צינורות הפליטה בחומרי ניקוי על
בסיס חומצה כגון חומרי ניקוי לגלגלים.

ניקוי

מצלמת 360°

לכלוך בשילוב עם חצץ וגורמי שיתוך סביבתיים
עלולים לגרום להיווצרות של כתמי חלודה על פני
השטח.
טיפול באופן סדיר בצינורות הפליטה יבטיח את
החזרת הברק המקורי שלהם במיוחד לאחר
שטיפה ובתקופת החורף.
¿ לניקוי צינורות הפליטה השתמש בחומר
ניקוי שנבדק ומאושר על ידי מרצדס בנץ.
ניקוי התקן גרירת גרור

אל תנקה את עדשת המצלמת  360°ואת האזור
מסביבה במכשיר ניקוי בלחץ גבוה.
¿
¿

¿
¿
¿
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סלק בדים שהוכתמו בשמן וגריז באופן אחראי
לסביבה.
אל תנקה את תפוח הגרירה במכשיר קיטור .אל
תשתמש בממיסים.
שים לב להוראות הטיפול המסופקות בידי יצרן
הגרור.

יש לנקות את תפוח הגרירה אם הוא התלכלך
או התכסה בחלודה.
¿ הסר חלודה ,לדוגמה בעזרת מברשת פלדה.
¿ הסר לכלוך בעזרת בד שאינו מותיר סיבים
או מברשת.

תחזוקה וטיפול

¿

וודא שהרכב נייח ושהמפתח נמצא במצב
 2במתג ההתנעה.
לפתיחת המכסה של מצלמת :360°
כאשר מערכת  COMAND Onlineמופעלת,
לחץ על הלחצן
לקריאת תפריט הרכב.
כדי לעבור לסרגל תפריטים :החלק את
הבקר .
בחר ) System settingsהגדרות מערכת(
באמצעות סיבוב הבקר ולחיצה עליו.
לבחירת  :camera 360°סובב את הבקר
ולחץ עליו.
בחר ) Open camera coverפתח מכסה
המצלמה( סובב את הבקר ולחץ עליו.
המכסה של מצלמת ה  360°נפתח.

הערה למען איכות הסביבה

¿ לאחר הניקוי שמן או גרז מעט את תפוח
הגרירה.

699

S-657-702

700

טיפוח
¿ בדוק שהתקן הגרירה של הרכב פועל נכון.
ניתן לבצע תחזוקת תפוח הגרירה והתקן הגרירה
של הגרור במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.

עניינים לפי אב
טיפוח של פנים הרכב
ניקוי מסך התצוגה
אין לנקות בחומרים הבאים:
£

מדלל המכיל אלכוהול או בנזן

£

חומרי ניקוי משתכים

£

חומרי ניקוי לשימוש ביתי

¿ קפל את מכסה המצלמה באמצעות
השקע שבמכסה .

השימוש במוצרים הנ“ל עלול להזיק למסך .אל
תפעיל לחץ על משטח המסך בעת ניקויו .אחרת
עלול להיגרם לו נזק בלתי הפיך.
¿ לפני ניקוי המסך ,וודא שהוא כבוי וקר.
¿ נקה את משטח המסך בעזרת מטלית
מיקרופיבר וחומר ניקוי למסכי .TFT/LCD
¿ ייבש את המסך בעזרת מטלית מיקרופיבר
יבשה.

¿ השתמש במטלית רכב כדי לנגב את
השמשה הקדמית באזור שלפני המצלמה
.
ניקוי המצלמה בסורג המצנן

ניקוי של סייען ראיית יום ולילה
ניקוי המצלמה שמאחורי השמשה
הקדמית

תחזוקה וטיפול

לעולם אל תנקה את עדשות המצלמה .בעודך
מנקה את שדה הראייה של מערכות הנהיגה
וודא כי אינך מרסס את החומר לניקוי זכוכית
על עדשת המצלמה .אם עדשת המצלמה
התלכלכה ,פנה למוסך מוסמך כגון מרכז
שירות מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

עדשת המצלמה
מתנקה במרווחי זמן
סדירים בעקבות ההפעלה של מערכת
השטיפה של השמשה הקדמית.
¿ השתמש במים נקיים ובמטלית רכב כדי
לנקות את עדשת המצלמה

18/06/14, 12:51 AM
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טיפוח
ניקוי דיפון פלסטיק

אזהרה

¿ נגב את דיפון העץ ופסי הדיפון במטלית
שאינה מותירה סיבים ,לדוגמה מטלית
מיקרופיבר.

מוצרי ניקוי וטיפוח המכילים ממיסים עשויים לגרום
נזק למשטחים בתא הנהג .כתוצאה מכך חלקי
פלסטיק עלולים להישבר ולהיזרק בעת פתיחתן
של כריות האוויר .קיימת סכנת פציעות.

ניקוי כיסויי המושבים

אל תשתמש במוצרי ניקוי וטיפוח המכילים
ממיסים בתא הנהג.

הערות כלליות

¿ לכלוך כבד :השתמש במוצרי טיפוח וניקוי
לרכב המומלצים על ידי מרצדס בנץ.

אל תשתמש בבד מיקרופיבר לניקוי עור טבעי,
עור מלאכותי וכיסויי אלקנטרה .שימוש תכוף
בבד מיקרופייבר עשוי לגרום נזק לכיסויים.

אל תדביק את הפריטים הבאים על משטחי
פלסטיק:
£

מדבקות

£

סרטים

£

מטהרי אוויר או פריטים דומים

אחרת אתה עלול לגרום נזק למשטח פלסטיק.
אל תאפשר למוצרי קוסמטיקה ,דוחי חרקים או
מסנן קרינה ,לבוא במגע עם דיפון פלסטיק כדי
לשמר את מראהו האיכותי.

¿ נגב את דיפון הפלסטיק במטלית לחה
שאינה מותירה סיבים ,לדוגמה מטלית
מיקרופיבר.
¿ לכלוך כבד :השתמש במוצרי טיפוח וניקוי
לרכב המומלצים על ידי מרצדס בנץ.
המשטח עשוי לשנות את צבעו באופן זמני.
המתן עד שיתייבש שוב.
ניקוי גלגל ההגה וידית ההילוכים או בורר
ההילוכים

שים לב כי טיפוח סדיר חיוני לשמירה על איכות
הכיסויים לאורך זמן.

כיסויי מושבים מעור טבעי
כדי לשמור על החזות הטבעית של העור ,מלא
אחר הוראות ניקוי הבאות:
£

נקה כיסויים מעור אמיתי בזהירות במטלית לחה
ולאחר מכן ייבש אותם במטלית יבשה.

£

וודא שהעור אינו ספוג במים ,אחרת הוא עשוי
להתקשות ולהיסדק.

£

השתמש במוצרי טיפוח שנבדקו ואושרו עלידי
מרצדס בנץ .ניתן להשיג את המוצרים האלה
במרכזי שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.

עור הוא חומר טבעי.
הוא מציג תכונות של פני שטח טבעיים כגון:
£

הבדל במרקם

£

סימני מתיחה

£

הבדלים קלים בצבע

אלה תכונות של עור ולא פגם בחומר.

ניקוי דיפון עץ ופסי דיפון
אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס ממיסים כגון
חומרים להסרת זפת ,חומרי ניקוי לגלגלים ,חומרי
ליטוש או שעווה .אחרת ייגרם נזק למשטחים.
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תחזוקה וטיפול

¿ נגב ביסודיות בעזרת מטלית לחה או
השתמש בחומרי ניקוי לעור שהומלצו ואושרו
על ידי מרצדס בנץ.
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כיסויי מושבים מחומרים אחרים
מלא אחר ההוראות הבאות בזמן הניקוי:
£

נקה עור מלאכותי במטלית לחה ותמיסה
המכילה  1%של חומר ניקוי )נוזל שטיפה,
לדוגמה(.

£

נקה כיסויי בד במטלית מיקרופייבר ותמיסה
המכילה  1%של חומר ניקוי )נוזל שטיפה( .שפשף
בזהירות ותמיד נגב את כל המושב כדי לא
להשאיר סימנים .לאחר מכן אפשר למושב
להתייבש .התוצאות תלויות בסוג הלכלוך ובפרק
הזמן שלא נוקה.

£

נקה כיסויי אלקנטרה בעזרת מטלית לחה .נגב
את כל המושב כדי לא להשאיר סימנים.

עניינים לפי אב

ניקוי חגורות בטיחות

אזהרה
הלבנה או צביעה עלולות להחליש חגורות
בטיחות באופן משמעותי .כתוצאה מכך הן
עשויות להיקרע ולא לפעול בזמן תאונה .קיימת
סכנה מוגברת של פציעות ,אולי אפילו קטלניות.
לעולם אל תלבין או תצבע חגורות בטיחות.
אל תנקה את חגורות הבטיחות בחומרי ניקוי
כימיים .אל תייבש את חגורות הבטיחות
בטמפרטורות מעל  80 °Cאו בחשיפתן לקרני
שמש ישירות.

¿ השתמש במים נקיים ופושרים ובתמיסת
סבון.

תחזוקה וטיפול

ניקוי ריפוד הגג והשטיחים
¿ ריפוד הגג :אם הוא מלוכלך מאוד ,השתמש
במברשת רכה או בשמפו יבש.
¿ שטיחים :השתמש בחומרי ניקוי לשטיחים
ואריגים המומלצים ומאושרים על ידי מרצדס
בנץ.
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מידע שימושי 704 ......................................
היכן אמצא704 ..................................... ?...
צמיג נקור 706 ............................................

מפתח עניינים

מצבר )הרכב( 710 ......................................
התנעה בעזרת כבלי עזר 715 ...................
גרירה והתנעה בגרירה 718 .......................
נתיכים 722 ..................................................
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704

היכן אמצא?...
הצבת משולש האזהרה

מידע שימושי
ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

¿ קפל את הרגליים

היכן אמצא?...

החוצה ולצדדים.

כלפי
¿ משוך את מחזירי האור הצדדיים
מעלה כדי ליצור את המשולש .נעל אותם
בחלק העליון בתפס הלחיצה .

משולש אזהרה
הוצאה/החלפה של משולש האזהרה

ערכת עזרה ראשונה
ערכת העזרה הראשונה
מאוחסנת ברשת מטען
מאוחסנת בפנל בצד הימני של בתא המטען
ומאובטחת עם רצועות . Velcro

תיקוני דרך

¿ להוצאה :פתח את דלת תא המטען.
¿ לחץ את מחזיק המשולש
ופתח .הרם את התפס
משולש האזהרה .

בכיוון החץ
והוצא את

¿ להחזר ה למקום :הכנס את משולש
האזהרה
לתוך מחזיק .
¿ סגור את מחזיק משולש האזהרה ודחוף אותו
כלפי מעלה כדי לאבטחו.
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¿ פתח את דלת תא המטען.
¿ פתח את

רצועות Velcro

.

¿ הוצא את ערכת העזרה הראשונה

.

בדוק את תאריך התפוגה של ערכת העזרה
הראשונה לפחות פעם אחת בשנה  .החלף
את תכולתה במידת הצורך ,והשלם פריטים
חסרים.
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היכן אמצא?...
מטף כיבוי אש
שמור על תא האחסון סגור בעת שהרכב
בתנועה ,אחרת הוא עלול להיפתח.

705

כלים הכרחיים להחלפת גלגל יכולים לכלול,
לדוגמה:
מגבה
סד לעצירת גלגלים
מפתח אומים
מפתח גביע
פין מרכוז

£
£
£

מפתח עניינים

£
£

ערכת ) TIREFITלתיקון נקר(

מטף הכיבוי ממוקם בתא האחסון שמתחת
למושב הנהג.
¿ משוך את הידית
קדימה את המכסה

כלפי מעלה וקפל
.

¿ הוצא את מטף כיבוי האש.
דאג למלא מחדש את מטף כיבוי האש לאחר
כל שימוש ,ובדוק אותו מדי שנה או שנתיים.
אחרת הוא עלול לא לתפקד במקרה חירום.
שים לב לדרישות החוק במדינה בה נעשה
השימוש בו.

הערות כלליות
לולאת הגרירה נמצאת בתא האחסון שמתחת
לרצפת תא המטען.
למעט דגמים מסוימים למדינות מסוימות,
כלי ר כב אינם מצוידים בער כת כלים
להחלפת גלגל .אם הרכב מצויד בערכת כלים
להחלפת גלגל ,היא תימצא בתא האחסון
שמתחת לרצפת תא המטען .בכלי רכב עם
מנועי דיזל ,ערכת כלים להחלפת גלגל
נמצאת בתיק כלים בתא המטען .מספר
כלים להחלפת גלגל ייחודיים לרכב .למידע
נוסף על כלים הנחוצים ומאושרים להחלפת
גלגל ברכבך ,צור קשר עם מרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

18/06/14, 12:56 AM

מדחס לניפוח צמיג
לולאת גרירה
¿ פתח את דלת תא המטען.
¿ הרם את רצפת תא המטען )» עמוד
.(665
¿ לשימוש בערכת לתיקון צמיג )» עמוד
.(707
כלי רכב עם גלגל חלופי חירום

תיקוני דרך

ערכת כלי הרכב

בקבוק המכיל חומר איטום

בקבוק המכיל חומר איטום
פין מרכוז
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צמיג נקור

706

תומך מגבה
סד עצירה מתקפל
מפתח אומי גלגל
מגבה
מפתח גביע
מדחס ניפוח צמיג

עניינים לפי אב

לולאת גרירה
ערכת הכלים להחלפת גלגל נמצאת במגש בתא
האחסון שמתחת לרצפת תא המטען.
בכלי רכב עם מנועי דיזל ,ערכת כלים להחלפת
גלגל נמצאת בתיק כלים בתא המטען .תיק
הכלים מאובטח לרצפת תא המטען באמצעות
רצועות הצמדה וולקרו.
¿ פתח את דלת תא המטען.
¿ הרם את רצפת המטען מעלה )» עמוד
 (665או הוצא את התיק מרצועות ה
.Velcro

צמיג נקור
הכנת הרכב

תיקוני דרך

רכבך עשוי להיות מצויד עם:
 £צמיגי אלתקר  ») MOExtendedעמוד
.(706
הכנת הרכב אינה נחוצה בכלי רכב עם
צמיגי ) MOExtendedצמיגי אלתקר(.
£

£

ערכת תיקון נקר ) ») (TIREFITעמוד
.(705
גלגל חלופי )רק במדינות מסוימות( )»

עמוד .(751
למידע עבור התקנת גלגלי )» עמוד .(735
¿ עצור את רכבך הרחק מהתנועה ,על
קרקע יציבה ולא חלקה ככל האפשר.
¿ הפעל את פנסי אזהרת מצוקה.

¿ יישר את הגלגלים הקדמיים לפנים ,אם
אפשר.
¿ דומם את המנוע.
¿ פתח את דלת הנהג.
אלקטרוניקת הרכב נמצאת במצב ,0
כמו בהסרת המפתח.
¿ הוצא את מפתח  Start/stopממתג
ההתנעה )» עמוד .(197
או ,אם המפתח בתוך מתג ההתנעה:
¿ כל הנוסעים חייבים לצאת מהרכב .וודא
שאין הם מסתכנים כאשר הם עושים זאת.
¿ וודא שאף אחד אינו נמצא סמוך לאזור
הסכנה ,בעת החלפת הגלגל .כל אדם
שאינו מסייע ישירות בהחלפת הגלגל ,חייב
לעמוד ,לדוגמה ,מאחורי מעקה הבטיחות.
¿ צא מהרכב .שים לב לתנאי התנועה כאשר
אתה עושה זאת.
¿ סגור את דלת הנהג.
¿ הצב את משולש האזהרה )» עמוד (704
במרחק מתאים .שים לב לדרישות החוק.

צמיגי

אלתקר MOExtended

הערות כלליות
צמיגי ) MOExtendedצמיגי אלתקר( מאפשרים
לרכבך להמשיך בנסיעה גם לאחר איבוד מלא
של לחץ האוויר באחד הגלגלים או יותר.
ניתן לזהות צמיגי אלתקר
באמצעות סימון מיוחד המופיע על דופן הצמיג.
הסימן נמצא ליד ציון הגודל ,העומס והמהירות
של הצמיג.
MOExtended

ניתן להשתמש בצמיגי אלתקר ,MOExtended
רק יחד עם מערכת האזהרה של איבוד לחץ
אוויר בצמיגים.

¿ אבטח את הרכב כנגד הידרדרות )» עמוד
.(218

18/06/14, 12:56 AM
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אם הודעת האזהרה של איבוד לחץ אוויר
בצמיגים מופיעה בתצוגה הרבתכליתית:
£

£
£

פעל לפי ההנחיות בלוח התצוגה )» עמוד
.(348
בדוק את הנזק שנגרם לצמיג.
אם אתה ממשיך לנהוג ,שים לב להערות
הבאות.

המרחק המרבי המותר הוא  80ק“מ אם הרכב
עמוס חלקית או כ 30ק“מ אם הרכב עמוס
במלואו.
בנוסף על עומס הרכב ,מרחק הנהיגה האפשרי
תלוי:
במהירות
בתנאי כביש
בטמפרטורה החיצונית

£
£
£

מרחק הנסיעה האפשרי יכול לקטון עקב תנאי
נהיגה/תמרונים קיצוניים .כמו כן ,סגנון נהיגה
מתון יכול להגדיל את המרחק הזה.
הטווח המרבי שבו ניתן לנהוג בהפעלת חירום
נמדד מהרגע שבה הודעת האזהרה על איבוד
לחץ אוויר מופיעה בתצוגה הרבתכליתית.
אסור לחרוג מהמהירות המרבית של  80קמ“ש.

£
£

כלי רכב עם צמיגי  MOExtendedאינם
מצוידים בערכת  TIREFITמהמפעל .לכן
מומלץ לצייד את רכבך בערכת  ,TIREFITאם
אתה מתקין צמיגים שאינם צמיגי אלתקר,
לדוגמה צמיגי חורף .ניתן לרכוש ערכת
 TIREFITבמרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

18/06/14, 12:56 AM

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
במצב חירום ,מאפייני הנהיגה נפגעים ,לדוגמה,
בעת ביצוע פנייה ,בהאצת מהירות או בלימת פתע.
קיימת סכנת תאונה.

מפתח עניינים

אל תחרוג מעל המהירות המרבית שנקבעה.
הימנע מתמרוני היגוי ונהיגה פתאומיים ומנהיגה
מעל מכשולים )שפות מדרכה ,בורות ,נהיגת
שטח( .הוראה זו חלה במיוחד על כלי רכב עמוסים
במטען.
אל תמשיך לנהוג במצב חירום אם:
£

אתה שומע רעשים לא רגילים.

£

הרכב מתחיל לרעוד.

£

אתה רואה עשן ומריח גומי שרוף.
®ESP

מתערבת באופן קבוע.

£

מערכת

£

ישנם קרעים בדפנות הצמיג.

לאחר נהיגה במצב חירום ,עליך לבדוק את
הצמיגים במוסך מוסמך בנוגע לשימושו העתידי.
החלף את הצמיג הפגום.

ערכה לתיקון נקר )(TIREFIT
הערות בטיחות חשובות
 TIREFITהוא חומר איטום לצמיגים.
ניתן להשתמש בו לאיטום נקרים קטנים ,עד 4
מ“מ ,בפרט נקרים בסוליית הצמיג .ניתן
להשתמש בטיירפיט בטמפרטורות חיצוניות של
עד .20 °C

תיקוני דרך

בעת החלפת צמיג אחד או כל הגלגלים ,ודא
שאתה משתמש רק ב:
מידות הצמיג המופיעות במפרט של רכבך
צמיג)ים( המסומנים “”MOExtended
אם צמיג נקור ולא ניתן להחליפו בצמיג
 ,MOExtendedניתן להתקין צמיג רגיל באופן
זמני .וודא שאתה משתמש בצמיג במידה
ובסוג הנכונים )צמיג חורף או קיץ(.

707

אזהרה
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 בתתלחץ
משמעותי או עם נקר בצמיג.

קיימת סכנת תאונה.
אל תמשיך לנסוע ברכב .התייעץ במוסך מוסמך.
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708

אזהרה
החומר לאיטום צמיגים מזיק וגורם לגירויים .אסור
הוא יבוא במגע עם עורך ,עיניך או בגדיך ,ואין לבלוע
אותו .אל תשאף אדי  .TIREFITשמור את חומר
האיטום הרחק מהישג ידם של ילדים .קיימת סכנת
פציעות.

עניינים לפי אב

אם אתה בא במגע עם חומר לאיטום צמיג ,הקפד
על הפרטים הבאים:
£

שטוף מיד את חומר האיטום מעורך במים.

£

אם חומר האיטום בא במגע עם עיניך או
עורך ,שטוף מיד ביסודיות במים.

£

במקרה של בליעת חומר האיטום ,שטוף מיד
את הפה כלפי חוץ במים נקיים ושתה כמויות
גדולות של מים .אל תנסה לעורר הקאות .פנה
מיד לקבלת טיפול רפואי.

£

החלף מיד את בגדיך שבאו במגע עם חומר
האיטום.

£

אם חלה תגובה אלרגית ,פנה מיד לקבלת טיפול
רפואי.
אל תפעיל את המשאבה לזמן ארוך יותר
משמונה דקות בפעם אחת ללא הפסקה.
אחרת היא עלולה להתחמם מעל המותר.

תיקוני דרך

ניתן להפעיל את המשאבה פעם נוספת לאחר
שהיא התקררה.

שימוש בערכת

¿ הוצא את חומר האיטום ,את מדבקת
הטיירפיט ואת מדחס הניפוח מתוך תא
האחסון מתחת לרצפת תא המטען
)» עמוד .(705
של המדבקה בתוך שדה
¿ הדבק חלק
הראייה של הנהג.
של המדבקה סמוך לשסתום
¿ הדבק חלק
הגלגל של הצמיג הפגום.

ואת התקע
¿ הוצא את צינור המילוי
עם הכבל מתוך בית המדחס לניפוח צמיגים.
¿ הברג את צינור המילוי לתוך התושבת
של בקבוק חומר האיטום לצמיג .
שראשו
¿ הכנס את בקבוק חומר האיטום
כלפי מטה לתוך השקע
של מדחס ניפוח
הצמיג.

TIREFIT

¿ הסר את המכסה השסתום
הפגום.
ע ל ה ש ס תו ם
¿ ה ב ר ג א ת צ י נ ו ר ה מי ל ו י
.
בצמיג

¿ אל תוציא עצמים זרים שחדרו לתוך הצמיג,
לדוגמה ברגים או מסמרים.

18/06/14, 12:56 AM
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צמיג נקור
לתוך שקע
¿ הכנס את התקע
חשמלי של  12וולט ברכבך )» עמוד .(672
¿ סובב את המפתח למצב  1במתג ההצתה
.
)» עמוד (197
במדחס
¿ לחץ את מתג הפעלה/כיבוי
הניפוח למצב .I
משאבת האוויר פועלת .הצמיג מנופח.
תחילה ,חומר האיטום נדחף לתוך הצמיג.
הלחץ יכול לעלות ל 5בר ) (73 psiלמשך
זמן קצר.
אל תפסיק את פעולת ניפוח הצמיג
במהלך שלב זה.
¿ הנח למשאבה לפעול במשך חמש דקות.
הצמיג חייב לשמור על לחץ של לפחות 1.8
בר ).(26 psi
אם הושג לחץ על  1.8בר ) (26 psiלאחר עשר
דקות ,ראה ”הושג לחץ אוויר בצמיג“.
אם לא הושג לחץ על  1.8בר ) .(26 psiלאחר
עשר דקות ,ראה ”לא הושג לחץ אוויר בצמיג“.

לא הושג לחץ אוויר בצמיג
אם לאחר עשר דקות לא הושג לחץ של 1.8
בר ):(26 psi
¿ כבה את מדחס ניפוח צמיג.
¿ הברג החוצה את צינור משאבת האוויר
מהשסתום.
¿ נהג באיטיות לפנים או לאחור כ 10מטר.
¿ נפח את הצמיג שוב.
לאחר עשר דקות לכל היותר ,לחץ הצמיג
חייב להגיע לפחות ל  1.8בר ).(26 psi

18/06/14, 12:56 AM

אזהרה
אם לא הושג הלחץ הדרוש ,לאחר הזמן המוגדר,
הצמיג ניזוק באופן חמור .חומר האיטום אינו יכול
לתקן את הצמיג עכשיו .צמיגים פגומים ותתלחץ
בצמיגים עשויים לפגוע באופן משמעותי במאפייני
הבלימה והנהיגה של הרכב .קיימת סכנה לגרימת
תאונה.

מפתח עניינים

אל תמשיך לנהוג ברכב .פנה למוסך מוסמך.

הושג לחץ אוויר בצמיג

אזהרה
צמיג אשר מולא בחומר איטום פוגע במאפייני
הנהיגה ואינו מתאים לנסיעה במהירות גבוהה.
קיימת סכנת תאונה.
לכן עליך להתאים את סגנון נהיגתך ולנהוג במשנה
זהירות .אל תחרוג מהמהירות המרבית המותרת
בעת שימוש בצמיג אשר תוקן בחומר איטום.

לאחר השימוש ,חומר איטום עודף עלול
להיפלט מצינור המילוי .מצב זה עלול לגרום
לכתמים .לכן הכנס את צינור המילוי לשקית
הפלסטיק שהכילה את ערכת .TIREFIT

תיקוני דרך

אם חומר האיטום דולף אפשר לו
להתייבש .לאחר מכן ניתן להסירו כמו
שכבת סרט.
אם נמרח חומר האיטום על בגדיך ,נקה
אותם בהקדם האפשרי בפרכלורואתילן .

709

הערה למען איכות הסביבה
דאג לסלק את בקבוק חומר האיטום המשומש
באופן אחראי לסביבה ,לדוגמה במרכז שירות
מורשה של מרצדס בנץ מטעם כלמוביל.

אם לאחר עשר דקות הושג לחץ של  1.8בר
):(26 psi
¿ כבה את מדחס הניפוח.
¿ נתק את צינור המילוי מהשסתום של
הצמיג הפגום.
¿ אחסן את בקבוק חומר האיטום ,המדחס
לניפוח הצמיג ואת משולש האזהרה.
¿ התחל מיד בנסיעה.
המהירות המרבית המותרת לצמיג שתוקן
בחומר איטום היא  80קמ“ש .יש להדביק את
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710

מצבר
החלק העליון של מדבקת
המחוונים בשדה הראייה של הנהג.
¿ עצור לאחר נהיגה של כעשר דקות ובדוק
את לחץ האוויר בצמיג באמצעות מדחס
ניפוח הצמיג.
לחץ האוויר חייב להיות כעת לפחות  1.3בר
TIREFIT

עניינים לפי אב

על לוח

).(19 psi

אזהרה
אם לא הושג לחץ האוויר הדרוש במהלך נסיעה
קצרה ,הצמיג פגום באופן חמור .כרגע חומר
האיטום לצמיגים אינו יכול לתקן את הצמיג.
צמיגים פגומים ותתלחץ בצמיגים עשויים לפגוע
באופן משמעותי במאפייני הבלימה והנהיגה של
הרכב .קיימת סכנת תאונה.

¿ משוך את בקבוק חומר האיטום מחוץ
למדחס ניפוח הצמיג.
צינור המילוי נשאר בבקבוק חומר איטום.
¿ אחסן את בקבוק חומר האיטום ,את המדחס
לניפוח הצמיג ואת משולש האזהרה.
¿ נהג למוסך המוסמך הקרוב ביותר ודאג
להחליף את הצמיג.
¿ החלף את בקבוק חומר האטימה בהקדם
האפשרי במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז
שירות מורשה של מרצדס בנץ מטעם
כלמוביל בע“מ.
¿ דאג להחליף את בקבוק חומר האיטום
לצמיגים כל ארבע שנים במוסך מוסמך.
אתה תמצא ברכבך מדבקה עם טלפון של
שירות  24שעות של כלמוביל בע“מ לדוגמה
על קורה .B

אל תמשיך לנהוג ברכב .פנה למוסך מוסמך.

¿ אם לחץ האוויר הוא עדיין  1.3בר ,תקן אותו
)מדבקה המכילה את ערכי הניפוח נמצאת
בצדה הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק(.
¿ להגדלת לחץ האוויר בצמיג :הפעל את
משאבת האוויר.

מצבר הרכב
מצבר   12Vהערות בטיחות חשובות

תיקוני דרך

ב עת ביצוע עבודות על המצבר ,כגון ניתוק
והתקנה ,נדרשים כלים מיוחדים ומומחיות,
לדוגמה בעת הסרתו והתקנתו .לכן ,יש לבצע
את כל העבודות על המצבר במוסך מוסמך.

אזהרה

¿ להפחתת לחץ האוויר בצמיג :לחץ על
לחצן שחרור הלחץ
שליד מד הלחץ
.
¿ כאשר לחץ האוויר הצמיג תקין ,הברג
החוצה את צינור המילוי מהשסתום של
הצמיג שנאטם.
¿ הברג את מכסה שסתום הצמיג על הצמיג
שנאטם.

18/06/14, 12:56 AM

עבודה על המצבר המתבצעת באופן לא נכון,
עלולה לדוגמה לגרום לקצרים חשמליים .מצב כזה
עלול לשבש את מערכות הבטיחות ,כגון ABS
)מערכת למניעת נעילת גלגלים( או ) ESPבקרת
ייצוב אלקטרונית(.
בטיחות רכבך עלולה להיפגע ,ואתה עשוי לאבד
שליטה ברכב במקרים הבאים:
£

בעת בלימה

בעת ביצוע פעולות היגוי פתאומיות ו/או בעת
נסיעה במהירות לא מתאימה.
£

קיימת סכנת תאונה.
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מצבר
במקרה של קצר חשמלי או במצב דומה יידע את
המוסך המוסמך מיד .אל תמשיך לנהוג ברכב .עליך
לבצע את כל העבודות הקשורות למצבר במוסך
מוסמך.

£

711

לעולם אל תחבר או תנתק את קוטבי המצבר
כשהמנוע פעול.

אזהרה
למידע נוסף אודות  ABSו ESPראה
)» עמוד  (84ו )» עמוד (89

אזהרה
חשמל סטטי עשוי ליצור גצים שעלולים להצית
גזי מצבר דליקים מאוד .קיימת סכנת פיצוץ.

המצבר מכיל חומצה מאכלת .קיימת סכנת
פציעות.
הימנע ממגע עם העור ,העיניים או הבגדים .אל
תשאף גזי מצבר .אל תרכון מעל המצבר .הרחק
מצברים מהישג ידם של ילדים .שטוף מייד חומצת
מצבר במים ופנה לקבלת טיפול רופאי.

לפני הטיפול במצבר ,גע במרכב הרכב כדי להסיר
את החשמל הסטטי שנצבר.

הערה למען איכות הסביבה

תערובת גזים דליקה מאוד נוצרת בעת הטענת
המצבר ובעת התנעת הרכב באמצעות כבלי
עזר.

המצברים מכילים מזהמים .על פי
החוק אין להשליך אותם לאשפה
הביתית.

וודא תמיד שאין עליך או על המצבר חשמל
סטטי .החשמל הסטטי נוצר עלידי:
£

חיכוך הבגדים כנגד המושב

£

משיכה או החלקה של מצבר על שטיחים
או על חומרים סינטטיים אחרים

£

שפשוף המצבר במטלית

אזהרה
בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן .אם נוצר
קצר חשמלי או גץ ,הוא עשוי להצית את גז המימן.
£

וודא שהקוטב החיובי של מצבר מחובר אינו נוגע
בחלקי הרכב.

£

לעולם אל תניח חפצי מתכת או כלי מתכת על
מצבר.

£

חשוב שתשמור על סדר החיבור או הניתוק של
קטבי המצבר כמתואר בספר זה.

£

בעת התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא
שקוטבי המצבר בעלי קוטביות זהה מחוברים
ביניהם.

£

חשוב מאוד לשמור על הסדר המתואר של חיבור
או ניתוק כבלי עזר.
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למען איכות הסביבה יש לסלק
בנפרד את המצברים במיכלים
המיועדים לכך.
סלק מצברים פגומים באופן
אחראי לסביבה .קח אותם למרכז
שירות מורשה של מרצדס בנץ
מטעם כלמוביל בע“מ ,או לנקודת
איסוף מיוחדת עבור מצבר ישנים.

בדוק את המצבר בקביעות במוסך מוסמך.
הקפד על מרווחי השירות המצוינים בחוברת
השירות ,או פנה למרכז שירות מורשה של
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ למידע נוסף.

תיקוני דרך

£

לבישת בגדים סינטטיים

מפתח עניינים

יש לבצע את כל העבודה הנוגעות למצבר
במוסך מוסמך .במקרים חריגים שבהם עליך
לנתק בעצמך את המצבר ,הקפד על ביצוע
הפעולות הבאות:
£

אבטח את הרכב נגד הידרדרות.

£

דומם את המנוע והוצא את המפתח .וודא
שההצתה מופסקת .בדוק שכל נוריות
החיווי בלוח המחוונים כבויות .אחרת ,אתה
עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים ,כגון
האלטרנטור.
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מצבר
הסר תחילה את מהדק הכבל מהקוטב
השלילי ורק לאחר מכן את מהדק הכבל
מהקוטב החיובי .לעולם אל תחליף
בטעות בין הכבלים .אחרת עלול להיגרם
נזק למערכת החשמל של הרכב.
תיבת ההילוכים נעולה במצב  Pלאחר
ניתוק המצבר .הר כב מאובטח נגד
התדרדרות .אינך יכול יותר להזיז את הרכב.
המצבר ומכסה הקוטב החיובי חייבים להיות
מותקנים בבטחה במהלך הפעולה.
ציית לאזהרות הבטיחות ,ונקוט אמצעי הגנה
כאשר אתה מטפל במצברים.
£

עניינים לפי אב

£

אזהרה.
אסור לקרב אש ולהבות גלויות ואין
לעשן כאשר אתה מטפל במצבר.
הימנע מיצירת גיצים.
חומצת מצבר היא חומר מאכל.
הימנע ממגע עם עיניים ,עור
ובגדים.

תיקוני דרך

לבש ציוד הגנה מתאים ,בפרט
כפפות ,סינר ומשקפי מגן.
אם הותזה חומצה ,שטוף מיד במים
נקיים .התייעץ ברופא במידת הצורך.
הרכב משקפי מגן.

להיכוות מכוויות כימיות במקרה של תאונה.
כדי שחיי השירות של המצבר יגיעו לאורכם המרבי
האפשרי ,עליו להיות תמיד טעון במידה מספקת.
כמו בסוללות אחרות ,מצבר הרכב עלול להתרוקן
עם הזמן ,אם לא תשתמש ברכב .במקרים כאלה
דאג לנתק את המצבר במרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
באפשרותך גם להטעין את המצבר באמצעות
מטען שהומלץ עלידי מרצדס בנץ .למידע נוסף
פנה למרכז שירות מורשה מרצד ס מטעם
כלמוביל בע“מ.
דאג לבדוק את טעינת המצבר בתכיפות רבה
יותר ,אם אתה משתמש ברכב בעיקר לנסיעות
קצרות או משאיר את הרכב ללא פעולה למשך
פרקי זמן ארוכים .התייעץ במרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ ,אם אתה צריך
להשאיר את הרכב חונה למשך פרק זמן ארוך.
כאשר אתה מחנה את הרכב ,הוצא את
המפתח אם אין צורך להזין צרכני חשמל
כלשהם .כך ישתמש הרכב במעט מאוד
אנרגיה ויישמר מתח המצבר.
כלי רכב היברידיים :אם טעינת המצבר
אינה מספקת ,מצבר מתח גבוה גם יכול לספק
אנרגיה למצבר  12וולט .הדבר קורה רק אם הדבר
נחוץ לטעינה של מצבר  12וולט ,לדוגמה לאחר
הפעלת צרכני חשמל למשך זמן רב שהמנוע אינו
פועל .כיוון שהמתח ברכב מבוקר באופן קבוע
הדבר יכול להתבצע גם שהמנוע אינו פועל.
הטעינה של מצבר  12וולט ומתח הרכב נשמרים
יציבים במשך תקופה ארוכה.

הרחק ילדים.

ציית לספר נהג זה.

מ טעמי בטיחות ,מרצדס בנץ ממליצה לך
להשתמש במצברים שנבחנו ואושרו עבור רכבך
על ידי מרצדס בנץ .מצברים אלה מספקים הגנה
מרבית בעת התנגשות ,כדי למנוע מנוסעי הרכב
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מצבר מתח גבוה  הערות
בטיחות חשובות
רק כלי רכב היברידיים מצוידים במצבר מתח
גבוה.
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מצבר
אזהרה
המערכת ההיברידית פועלת במתח גבוה .רכיבי
המערכת ההיברידית מסומנים עם מדבקות
צהובות .כבלי המתח הגבוה הם כתומים.
פציעות חמורות או אף קטלניות עלולות להיגרם
אם אתה:
£

מטפל ברכיבי או בכבלי המתח הגבוה של
המערכת ההיברידית.

£

נוגע ברכיבי או בכבלי המתח הגבוה של
המערכת ההיברידית ברכב שהיה מעורב
בתאונה.

£

נוגע ברכיבי המערכת ההיברידית שניזוקו.

אל תנסה להסיר מצבר המתח הגבוה של
המערכת ההיברידית .דאג לסילוק מצבר המתח
הגבוה באופן מקצועי ,לדוגמה במרכז שירות
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

אזהרה

אזהרה
במקרה של שריפה ברכב ,הלחץ הפנימי של
מצבר מתח גבוה עולה על ערך מסוים ,ועלולים
להיפלט גזים דליקים דרך שסתום אוורור הנמצא
בגחון הרכב .הגז עלול להידלק .קיימת סכנה
לפציעה.
עזוב מיד את אזור הסכנה .אם יש צורך ,הנח
משולש אזהרה במרחק מתאים .ציית לתקנות
וחוקי התעבורה בעת ביצוע הפעולה.
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אזהרה
האלקטרוליט של מצבר המתח הגבוה הוא
חומר מאכל ורעיל .הימנע ממגע כלשהו של
עורך ,עינייך או בגדיך ,לדוגמה במקרה של
תאונה.

מפתח עניינים

שטוף מיד באופן מלא כל אלקטרוליט שהותז
בכמות גדולה של מים נקיים .פנה לרופא
בהקדם האפשרי.

פריקה חשמלית הנגרמת בשל עמידה של
הרכב במשך תקופה ארוכה עלולה להזיק
למצבר המתח הגבוה.
אם הרכב נייח למשך תקופות ארוכות,
הפעל אותו למשך מספר דקות ,אחת
למספר שבועות לטעינת מצבר מתח
גבוה .במהלך תהליך הטעינה ,כבה את כל
צרכני החשמל ,לדוגמה בקרת האקלים
האוטומטית או חימום המושבים.
היוועץ במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ ,אם ברצונך להשאיר את הרכב
חונה למשך תקופת זמן ארוכה.

טעינת המצבר
אזהרה
במהלך הטענה רגילה או הטענה בכבלי עזר ,גזים
נפיצים עשויים להיפלט מהמצבר .קיימת סכנת
פיצוץ.

תיקוני דרך

תמיד דאג לבצע את העבודות הבאות במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ:
בייחוד כל עבודה הקשורה לבטיחות ,למערכות
הקשורות לבטיחות ,למערכת ההיברידית וכן
לטיפולי שירות החייבים להתבצע במוסך
מוסמך .המוסך המוסמך חייב להיות בעל הידע
המקצועי והכלים הדרושים לביצוע העבודה
הנדרשת .חברת מרצדס בנץ ממליצה לך לפנות
למרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.
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בפרט יש להימנע מחשיפת המצבר לאש ,להבות,
גצים ועישון .וודא שטעינה או התנעה בכבלי עזר
מתבצעת במקום מאוורר היטב .אל תרכון מעל
המצבר.

אזהרה
חומצת מצבר היא חומר מאכל .לכן יש למנוע מגע
בין חומצות המצבר לבין העור ,העיניים או הבגדים.
אל תשאף את גזי המצבר .אל תרכון מעל המצבר.
הרחק מצברים מהישג ידם של ילדים .לאחר המגע,
שטוף את חומצת מצבר במים ופנה מייד לקבלת
טיפול רופאי.
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מצבר
אזהרה
מצבר מרוקן יכול לקפוא בטמפרטורה נמוכה
מנקודת קיפאון .בעת התנעת המנוע בכבלי עזר
או בעת הטענת המצבר ,גזים עשויים להיפלט
מהמצבר .קיימת סכנת פיצוץ.

עניינים לפי אב

אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני הטענתו או לפני
התנעת המנוע בעזרת כבלי עזר.

השתמש רק במטעני מצברים בעלי מתח
טעינה מרבי של  14.8וולט.
טען את המצבר רק באמצעות נקודת החיבור
של כבלי העזר.
נקודת החיבור להתנעה בכבלי עזר נמצאת בתא
המנוע )» עמוד .(715
¿ פתח את מכסה תא המנוע.
¿ חבר את מטען המצבר לקוטב החיובי
ולנקודת ההארקה באותו הסדר שמחברים
מצבר עזר אחר להתנעה בכבלי עזר
)» עמוד .(715

תיקוני דרך

הטען מצבר המותקן בתוך הרכב רק באמצעות
מטען מצברים שנבדק ואושר עלידי מרצדס בנץ.
מטען מצברים אשר מותאם במיוחד לרכבי
מרצדס בנץ ,נבדק ואושר עלידי החברה וזמין
בתור אביזר .המטען מאפשר להטעין את המצבר
כאשר הוא מותקן במקומו ברכב .למידע נוסף
ולבדיקות זמינות פנה למרכז שירות מורשה
מרצדס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ .קרא את
הוראות התפעול של מטען המצברים לפני
הפעלתו.
אם נוריות אזהרה/חיווי לא נדלקות בטמפרטורות
נמוכות ,ניתן להניח שהמצבר המרוקן קפוא.
במקרה זה אין באפשרותך להתניע את הרכב
בכבלי עזר או להטעין את המצבר .חיי השירות
של מצבר שהפשיר עשויים להיות קצרים יותר.
תכונות ההתנעה עשויות להיפג ע במיוחד
בטמפרטורות נמוכות .בדוק את המצבר
המופשר במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.
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כלי רכב היברידיים :אם טעינת המצבר
אינה מספקת ,מצבר מתח גבוה גם יכול
לספק אנרגיה למצבר  12וולט .הדבר קורה
רק אם הדבר נחוץ לטעינה של מצבר 12
וולט ,לדוגמה לאחר הפעלת צרכני חשמל
למשך זמן רב שהמנוע אינו פועל .כיוון
שהמתח ברכב מבוקר באופן קבוע ,הדבר
יכול להתבצע גם שהמנוע אינו פועל.
הטעינה של מצבר  12וולט ומתח הרכב
נשמרים יציבים במשך תקופה ארוכה.

טעינת מצבר מתח גבוה כשהרכב
נייח
רק כלי רכב היברידיים מצוידים במצבר מתח
גבוה.

אזהרה
לעולם אל תפעיל את המנוע במקומות
סגורים .גזי הפליטה מכילים פחמן חד
חמצני .שאיפת אדי גזי פליטה מהווה סכנה
בריאותית ועלולה לגרום לאובדן הכרה ואף
למוות.
טען את מצבר המתח הגבוה רק במצב
הפעלה “טעינה במצב נייח“ .אל תחבר
מטען מצברים למצבר המתח הגבוה.
אחרת ,מערכת החשמל של מצבר המתח
גבוה של רכבך עלולה להינזק.
¿ עצור את הרכב אם מנוע הבעירה
הפנימית פועל.
מנוע הבעירה הפנימית מניע את המנוע
החשמלי .המנוע החשמלי מתפקד
כאלטרנטור .מצבר המתח הגבוה נטען.
במצב הפעלה “טעינה במצב נייח“ ,אתה
יכול לעקוב אחר מצב הטעינה של מצבר
המתח הגבוה עד לטעינה מרבית של
 ,70%בתצוגת  COMANDובתצוגה הרב
תפקודית )» עמוד .(284
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התנעה בכבלי עזר

715

התנעה בכבלי עזר
בתהליך ההתנעה בכבלי עזר השתמש רק בנקודות החיבור של כבלי העזר המכילות קוטב חיובי
ונקודת הארקה בתא המנוע.

מפתח עניינים

אזהרה
חומצת מצבר היא חומר מאכל .קיימת סכנת פציעות.
לכן יש למנוע מגע בין חומצות המצבר לבין העור ,העיניים או הבגדים .אל תשאף את גזי המצבר .אל תרכון
מעל המצבר .הרחק מצברים מהישג ידם של ילדים .לאחר מגע ,שטוף את חומצת המצבר במים ופנה מיד
לקבלת טיפול רופאי.

אזהרה
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
במקום מאוורר היטב .אל תרכון מעל המצבר.

אזהרה
בתהליך הטעינה המצבר יוצר גז מימן .במקרה של קצר חשמלי או גצים ,הגז עשוי להתלקח .קיימת סכנת
פיצוץ.
£

וודא שהקוטב החיובי של מצבר מחובר אינו בא במגע עם חלקי רכב.

£

לעולם אל תניח חפצים או כלים ממתכת על המצבר.

£

חשוב מאוד להקפיד על הסדר המתואר של חיבורי קוטבי המצבר בעת חיבור וניתוק המצבר.

£

במהלך התנעת המנוע באמצעות כבלי עזר וודא שאתה מחבר קוטבי מצבר עם קוטביות זהה.

£

חשוב לשמור על הסדר המתואר בעת חיבור או ניתוק של כבלי עזר.

£

לעולם אל תחבר או תנתק את קוטבי המצבר כשהמנוע פועל.

אזהרה
מצבר מרוקן יכול לקפוא בטמפרטורה נמוכה מנקודת הקיפאון .בעת התנעת המנוע בכבלי עזר או בעת
הטענת המצבר ,גזים עשויים להיפלט מהמצבר .קיימת סכנת פיצוץ.
אפשר למצבר קפוא להפשיר לפני הטענתו או לפני התנעת המנוע בעזרת כבלי עזר.

אם נוריות חיווי/אזהרה אינן נדלקות בטמפרטורות נמוכות ,סביר מאוד שהמצב הפרוק קפא .במקרה
זה ,אל תתניע בכבלי עזר ואל תטען את המצבר .אורך חיי השירות של מצבר שהופשר ייתכן שיקטן.
מאפייני ההתנעה של המצבר עשויים להיפגע ,בייחוד בטמפרטורות נמוכות .דאג לבדיקת המצבר
שהופשר במוסך מוסמך .אל תשתמש במטען לטעינה מהירה להתנעת המנוע .אם מצבר הרכב
התרוקן ,ניתן להתניע את המנוע ממצבר של רכב אחר באמצעות כבלי עזר.
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כלי רכב המצוידים במנועי בנזין :הימנע מניסיונות התנעה חוזרים וארוכים .אחרת דלק שלא נשרף עלול
לגרום נזק לממיר הקטליטי.
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שים לב לנקודות הבאות:
£

לא בכל כלי הרכב יש גישה למצבר .אם אין גישה למצבר הרכב השני ,התנע את הרכב
באמצעות מצבר שני או באמצעות התקן להתנעה באמצעות כבלי עזר.

£

כלי רכב המצוידים במנועי בנזין :התנעה בכבלי עזר ניתנת לביצוע רק כאשר המנוע
ומערכת הפליטה קרים.

£

אל תתניע את המנוע אם המצבר קפוא .אפשר למצבר להפשיר תחילה.

£

ניתן להתניע באמצעות כבלי עזר רק ממצברים בעלי מתח נומינלי של  12וולט.

£

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.

£

וודא שאין מגע בין שני כלי הרכב.

עניינים לפי אב

וודא כי:
£

כבלי העזר לא פגומים.

£

החלקים החשופים של מהדק הקטבים אינם נוגעים בחלקי מתכת אחרים כשכבלי העזר מחוברים
למצבר.

£

כבלי עזר לא באים במגע עם חלקים כגון גלגלות רצועה או מאוורר המקרן .חלקים אלה נעים
בעת התנעת המנוע וכשהמנוע פועל.

¿ אבטח את הרכב באמצעות הפעלת בלם החניה האלקטרוני.
¿ העבר את ידית ההילוכים למצב .P
¿ וודא שההצתה מופסקת )» עמוד  .(197כל נוריות החיווי בלוח המחוונים חייבות להיות כבויות.
בעת שימוש במפתח ,סובב את המפתח למצב  0במתג ההצתה ,והוצא אותו )» עמוד .(197
¿ הפסק את פעולת כל צרכני החשמל ,לדוגמה חימום חלון אחורי ,תאורה וכו’.
¿ פתח את מכסה המנוע.

תיקוני דרך
מכסה נקודת הארקה
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רבע סיבוב.
¿ סובב את התפסים
¿ הסר את הכיסוי ובו זמנית לחץ מטה את לוח הכיסוי ( )2של מיכל נוזל שטיפת שמשה.

מפתח עניינים

מיקום מספר

מציין את מצבר הרכב האחר ,או התקן להתנעה בכבלי עזר.

¿ החלק את המכסה

של הקוטב החיובי

בכיוון החץ.

של מצבר הרכב המסייע
לקוטב החיובי
של רכבך
¿ חבר את הקוטב החיובי
באמצעות כבל עזר .התחל תמיד בקוטב החיובי
של מצבר הרכב שלך.

,

¿ התנע את מנוע הרכב המסייע ,והנח לו לפעול במהירות סרק.
לנקודת ההארקה
של מצבר הרכב המסייע
¿ חבר את הקוטב השלילי
באמצעות כבל עזר .חבר את כבל העזר תחילה למצבר הרכב המסייע .

ברכבך

¿ התנע את המנוע.

תיקוני דרך
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¿ לפני שאתה מנתק את כבלי העזר ,אפשר למנועים לפעול כמה דקות.
ומהקוטב השלילי  ,לאחר מכן מהצבת
¿ תחילה הסר את כבל העזר מנקודת ההארקה
החיובי
ומהקוטב החיובי  .בכל פעם שאתה מנתק את הכבלים ,התחל תמיד במצבר
רכבך.
של הקוטב החיובי  ,לאחר הסרת כבלי העזר להתנעה.
¿ סגור את מכסה
¿ החזר את מכסה נקודת הארקה למקומו .וודא שכל התושבות עבור התפסים נמצאים בדיוק
מתחת לשקע התואם בשקע.
לתושבות עד שהם משתלבים.
¿ לחץ את התפסים
¿ דאג לבדוק את המצבר במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות מורשה של מרצדס בנץ מטעם
כלמוביל בע“מ.
כלי רכב היברידיים :אם רכבך הותנע באמצעות כבלי עזר ,ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש
במנוע החשמלי במשך כ  30דקות.
התנעה בכבלי עזר אינה נחשבת לתנאי הפעלה רגילים.
ניתן להשיג כבלי עזר ומידע נוסף אודות כבלי עזר בכל מרכז שירות מורשה של מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

עניינים לפי אב

גרירה והתנעה בגרירה

אזהרה

התנעה בגרירה מסוכנת מאוד ואף יכולה
לגרום נזק לרכב ,לכן אינה מומלצת .היוועץ
במרכז שירות מורשה לפני כן.

אם משקל הרכב הנגרר או מותנע בגרירה גדול
יותר ממשקל הכולל המותר של רכבך:
 £לולאת הגרירה עלולה להתנתק מהרכב.
 £שילוב ההרכב/הגורר יכול להתהפך.

הערות בטיחות חשובות

קיימת סכנה לתאונה.

תיקוני דרך

בעת גרירה או התנעה בגרירה של רכב רכב
אחר ,משקלו אסור שיעלה ממשקל הכולל
המותר של רכבך.

אזהרה
תפקודי בטיחות מוגבלים או לא זמינים אם:
£

המנוע אינו מופעל.

£

קיימת תקלה במערכת הבלמים או בהגה הכוח.

£

קיימת תקלה באספקת אנרגיה למערכת
החשמלית של הרכב.

אם  DISTRONIC PLUSאו תפקוד
מופעלים ,הרכב בולם אוטומטית במצבים
מסוימים .כדי למנוע נזק לרכב ,נטרל את
 DISTRONIC PLUSואת תפקוד ה 
 HOLDבמצבים הבאים או בדומיהם:
HOLD

אם רכבך נגרר ,יש להפעיל כוח גדול יותר באופן
משמעותי בהיגוי בבלימה .קיימת סכנת תאונה.
במקרה זה השתמש במוט גרירה .וודא כי ההגה
נע בחופשיות לפני גרירה.

אזהרה
אם מנעול גלגל ההגה משולב ,לא ניתן יותר
לבצע פעולות היגוי .קיימת סכנה לתאונה.

£

בעת גרירת הרכב

£

במתקן לשטיפת הרכב
וודא שבלם החניה האלקטרוני משוחרר.
אם בלם החניה האלקטרוני כשל ,פנה
למוסך מוסמך.

הפעל תמיד את ההצתה בעת גרירה עם חבל
גרירה או מוט גרירה.
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אבטח את חבל הגרירה או את מוט
הגרירה או יצול גרירה רק ללולאות הגרירה,
או אם ניתן להתקן גרירת גרור .אחרת
עלול להיגרם נזק לרכב.

£

£

£
£

£

מלא אחר הנחיות הבאת בעת גרירת רכב
בעזרת חבל גרירה:
חבר את חבל הגרירה לאותו צד בשני כלי
הרכב.
וודא שאורכו של החבל אינו עולה על הגודל
המאושר בחוק .סמן את האמצע של חבל
הגרירה באמצעות בד לבן ,לדוגמה )x 30
 30ס“מ( .כך משתמשי כביש אחרים יודעים
שרכב נגרר.
חבר את חבל הגרירה רק ללולאת הגרירה.
שים לב לפנסי הבלימה של הרכב הגורר בזמן
נסיעה .תמיד שמור על מרחק מספיק כדי
שהחבל לא יצנח.
אל תשתמש בכבלים מפלד ה או
בשרשראות פלדה כדי לגרור את רכבך.
אחרת עשוי להיגרם נזק לרכבך.
אל תשתמש בלולאת הגרירה כדי לחלץ את
הרכב ,מאחר וזה עלול לגרום נזק לרכב .אם
יש לך ספקות ,חלץ את הרכב בעזרת מנוף.
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אם אתה גורר או מתניע בגרירה ,רכב אחר,
אסור שמשקלו יעבור את המשקל הכולל
המותר של רכבך.
מידע על המשקל הכללי המותר עבור רכבך ניתן
למצוא על לוחית זיהוי הרכב )» עמוד .(756

מפתח עניינים

הקפד על דרישות החוק במדינה שבה אתה
נוהג הנוגעות לגרירה והתנעה בגרירה.
עדיף להוביל את הרכב מאשר לגרור אותו.
אם תיבת ההילוכים של הרכב ניזוקה ,הובל
אותו על רכב הובלה או על נגרר.
כאשר גוררים רכב עם תיבת הילוכים
אוטומטית ,תיבת ההילוכים שלו חייבת להיות
במצב .
אם לא ניתן להעביר את תיבת ההילוכים
האוטומטית למצב  ,Nהובל את הרכב על רכב
הובלה או נגרר.
המצבר חייב להיות מחובר ומוטען .אחרת:
לא תוכל לסובב את מפתח ההצתה
למצב .2
לא תוכל לשחרר את בלם החניה
האלקטרוני.
לא תוכל להעביר את תיבת ההילוכים
למצב .N
£

£

£

הפסק את מאפיין הנעילה האוטומטית
לפני גרירת הרכב )» עמוד  .(106אתה
עלול להינעל מחוץ לרכב בעת דחיפתו או
גרירתו ,ללא יכולת לשחררו מנעילה.

תיקוני דרך

כאשר אתה גורר או מתניע בגרירה ,התחל
לנסוע באיטיות .אם המשיכה חזקה מדי,
עלול להיגרם נזק לכלי הרכב.
לגרירת כלי רכב ,השתמש במפתח ולא
בלחצן  .Start/Stopאחרת ,תיבת ההילוכים
האוטומטית עלולה לעבור באופן אוטומטי
למצב  Pבעת שאתה פותח את דלת
הנהג או דלת הנוסע הקדמי ,דבר שעלול
להזיק לתיבת ההילוכים.
אתה רשאי לגרור את הרכב למרחק מרבי
של  50ק“מ .אסור לחרוג מעל מהירות גרירה
של  50קמ“ש.
אם מרחק גרירה עולה על  50ק“מ ,יש
להרים את הסרן הקדמי ולהובילו.

719

הפסק את פעולת האזעקה נגד גרירה
)» עמוד  (95לפני גרירת הרכב.
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התקנה/הסרה של לולאת הגרירה
התקנה של לולאת הגרירה

גרירת הרכב עם סרן אחורי מורם
רק כלי רכב ללא  4MATICניתן לגרור עם
סרן אחורי מורם.
כלי רכב היברידיים :גרירת הרכב עם סרן אחורי
מורם צריכה להתבצע רק על ידי חברות שירותי
דרך מקצועיות.

עניינים לפי אב

יש להפסיק את פעולת ההצתה אם אתה
גורר את רכבך בסרן קדמי מורם .אחרת
התערבות של מערכת ה ® ESPעלולה
לגרום נזק למערכת הבלמים.
אין לגרור כלי רכב עם  4MATICעם הסרן
הקדמי או האחורי מורם; אחרת תיבת
ההילוכים עלולה להינזק.

התושבות עבור לולאות הגרירה הניתנות להסרה,
ממוקמות בפגושים .לולאות הגרירה בפגוש
הקדמי והאחורי נמצאות מתחת למכסה .

תיקוני דרך

¿ הוצא את לולאת הגרירה מערכת כלים/מגש
האחסון )» עמוד .(705
מעל הפתח.
¿ הסר את המכסה
¿ הברג את לולאת הגרירה בכיוון השעון עד
לעצירה והדק אותה.
כלי רכב עם התקן גרירת גרור :אם בכוונתך
להשתמש ברכב לגרירה ,קפל החוצה את תפוח
הגרירה וחבר אליו את מוט הגרירה )» עמוד
.(294

גרירת הרכב עם שני הסרנים על
הקרקע
לכלי רכב היברידיים :אין לגרור רכב היברידי עם
שני הסרנים על הקרקע.

הסרת לולאת הגרירה
¿ שחרר את לולאת הגרירה מההברגה.
¿ הצמד את המכסה
עד שיישתלב.

כלי רכב עם  4MATICיש לגרור עם שני הסרנים
על הקרקע או להובילם על רכב הובלה.
¿ הפעל את פנסי אזהרת המצוקה
)» עמוד .(157
¿ אם דרוש ,סובב את המפתח במתג ההצתה
למצב  0והוצא את המפתח ממתג
ההצתה.
¿ כאשר אתה עוזב את הרכב ,קח עמך את
המפתח.
כאשר אתה גורר את רכבך עם סרן אחורי מורם,
חשוב שתשים לב להוראות הבטיחות )» עמוד
.(718

לפגוש ולחץ עליו

¿ שים את לולאת הגרירה בערכת הכלים.
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דאג לגרירת הרכב באמצעות חברת שירותי דרך
מקצועית .ניתן רק להוביל את הרכב או לגרור
אותו עם הסרן האחורי מורם.
ניתן לגרור את הרכב עם שני הסרנים על הקרקע
רק בעת שהרכב נגרר מאזור סכנה .במקרה זה
מרחק הגרירה אסור שיעלה על  50מטרים
והמהירות אסור שתעלה על  10קמ“ש.
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גרירה והתנעה בגרירה
לכל כלי רכב למעט כלי רכב היברידיים:
חשוב שתציית להוראות הבטיחות ,כאשר גוררים
את רכבך )» עמוד .(718
תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת באופן
אוטומטי למצב  ,Pכאשר אתה פותח את דלת
הנהג או את דלת הנוסע הקדמי או מוציא את
המפתח ממתג ההצתה .כדי להבטיח שתיבת
ההילוכים האוטומטית תישאר במצב  Nכאשר
גוררים את הרכב ,אתה חייב להקפיד על הנקודות
הבאות:
¿ אתה חייב להשתמש במפתח במקום
בלחצן  ») Start/Stopעמוד .(197
¿ וודא שהרכב נייח וסובב את המפתח במתג
ההצתה למצב .0
¿ סובב את המפתח למצב  2במתג ההצתה.
¿ לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.
¿ העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית למצב
.N
¿
¿
¿

כאשר גוררים רכב עם פנסי אזהרת מצוקה
דולקים ,השתמש במתג המשולב כדי לאותת
כרגיל לכיוון מסויים .במקרה זה ,רק פנסי
האיתות עבור הכיוון הרצוי יהבהבו .מיד לאחר
החזרת המתג המשולב למקומו ,יתחילו פנסי
אזהרת המצוקה להבהב שוב.

הובלת הרכב
כלי רכב היברידיים :יש לגרור את הרכב רק
באמצעות חברת שירותי דרך מקצועית.
אבטח את הרכב רק גלגלים ,ולא בחלקים
אחרים של הרכב כגון סרן או רכיבי היגוי.
אחרת עלול להיגרם נזק לרכב.
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ניתן להשתמש בלולאות גרירה או בוו גרירה כדי
להעמיס את הרכב על גרר או על מוביל ,אם
ברצונך להוביל אותו.
¿ סובב את המפתח במתג ההצתה למצב
.2
¿ העבר את תיבת ההילוכים האוטומטית
למצב .N

מפתח עניינים

מיד לאחר שהרכב הועמס:
¿ מנע את הידרדרות הרכב באמצעות הפעלה
של בלם החניה האלקטרוני.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ סובב את המפתח למצב  0במתג ההצתה
והוצא אותו מהמתג.
¿ אבטח את הרכב.

הערות לכלי רכב עם

4MATIC

אסור לגרור כלי רכב עם תיבת הילוכים
 4MATICכאשר רק הסרן הקדמי או
האחורי מורמים ,אחרת עלול להיגרם נזק
לתיבת ההילוכים.
כלי רכב עם  4MATICיש לגרור עם שני הסרנים
על הקרקע או להובילם על רכב הובלה.
אם תיבת ההילוכים או הסרן הקדמי או האחורי
ניזוקו ,דאג להובלת הרכב על רכב הובלה או על
נגרר.
במקרה של נזק למערכת החשמל :אם יש
תקלה במצבר ,תיבת ההילוכים האוטומטית
תינעל במצב  .Pכדי להעביר את תיבת ההילוכים
האוטומטית למצב  ,Nאתה חייב לספק זרם
למערכת החשמל של הרכב באותו אופן של
התנעה בכבלי עזר )» עמוד .(715

תיקוני דרך

¿

שחרר את דוושת הבלמים.
שחרר את בלם החניה האלקטרוני.
השאר את המפתח במצב  2במתג
ההצתה.
הפעל את פנסי אזהרת מצוקה )» עמוד
.(157

721

הובל את הרכב על רכב הובלה או על נגרר.
התנעה בגרירה )התנעת מנוע בחירום(
אסור להתניע בגרירה כלי רכב עם תיבות
הילוכים אוטומטיות .אחרת אתה עלול
לגרום נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית.
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722

נתיכים
למידע על ”התנעה בעזרת כבלי עזר“
)» עמוד .(715

נתיכים חשמליים

עניינים לפי אב

הערות בטיחות חשובות
אזהרה
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.

השתמש רק בנתיכים שאושרו עבור כלי רכב
של מרצדס בנץ ,ושיש להם את שיעורי
האמפר הדרושים עבור המערכות הרלוונטיות.
אחרת עלול להיגרם נזק לרכיבים או
למערכות.

תיקוני דרך

הנתיכים ברכבך משמשים לניתוק מעגלים
פגומים .אם נשרף נתיך ,ייכשלו כל הרכיבים
במעגל ותפקודיהם.
חובה להחליף נתיכים שרופים בנתיכים בעלי אותו
שיעור אמפר ,אשר ניתן לזהותו לפי הצבע והערך.
ערכי הנתיכים רשומים בטבלת מיקומי הנתיכים.
אם נתיך חדש נשרף ,אתר את הסיבה ותקן
אותה במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות
מורשה של מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

כל נוריות החיווי בלוח המחוונים חייבות להיות
כבויות.
הנתיכים ממוקמים בתיבות נתיכים שונות.
 £תיבת נתיכים בצד לוח המכשירים
 £תיבת נתיכים באזור הרגליים של הנוסע
הקדמי.
 £תיבת נתיכים בתא המנוע בצד שמאל של
הרכב ,כאשר מסתכלים בכיוון הנסיעה.
 £תיבת נתיכים בצד ימין של תא המטען של
הרכב כאשר מביטים בכיוון הנסיעה.
טבלת מיקומי הנתיכים ממוקמת בתיבת
הנתיכים שבתא המטען )» עמוד .(723

תיבת נתיכים בלוח המכשירים
אל תשתמש בחפץ חד כגון מברג לפתיחת
לוח המכשירים .אתה עלול לגרום נזק ללוח
המכשירים או למכסה.
וודא שלחות אינה יכולה לחדור לתיבת
הנתיכים כאשר המכסה פתוח.
בעת סגירת המכסה הוא חייב להתאים
למקומו באופן נכון ,אחרת לחות או לכלוך
עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.
¿ פתח את דלת הנהג.

לפני החלפת נתיך
¿ אבטח את הרכב נגד התדרדרות )» עמוד
.(218
¿ כבה את צרכני החשמל.
¿ וודא שההצתה מנותקת )» עמוד .(197
או
¿ בעת שימוש במפתח ,סובב את המפתח
למצב  0במתג ההצתה והוצא אותו
)» עמוד .(197
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¿ לפתיחה :הרם את המכסה
בכיוון החץ והסר אותו.

כלפי חוץ

¿ לסגירה :החזר את המכסה
בחזית לוח המכשירים.

למקומו
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נתיכים
¿ קפל את המכסה
ישתלב במקומו.

723

פנימה עד שהוא

תיבת נתיכים באזור הרגליים של
הנוסע הקדמי

מפתח עניינים

וודא שלחות אינה יכולה לחדור לתיבת
הנתיכים ,כאשר המכסה פתוח.
בעת סגירת המכסה הוא חייב להתאים
למקומו באופן נכון ,אחרת לחות או לכלוך
עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.

¿ לפתיחה :שחרר את התפסים
את המכסה .

והסר

¿ פתח את דלת הנוסע הקדמי.

¿

¿ קפל את המכסה

מטה והסר אותו.

אזהרה
כאשר מכסה תא המנוע פתוח ומגבי השמשה
הקדמית מופעלים ,אתה עלול להיפצע מזרועות
המגבים .קיימת סכנת פציעות .תמיד הפסק
את פעולת המגבים ואת פעולת ההצתה לפני
שאתה פותח את מכסה המנוע.

וודא שלחות אינה יכולה לחדור לתיבת
הנתיכים ,כאשר המכסה פתוח.
בעת סגירת המכסה הוא חייב להתאים
למקומו באופן נכון ,אחרת לחות או לכלוך
עלולים לפגום בתפקוד הנתיכים.
¿ פתח את מכסה תא המנוע.
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¿
¿
¿
¿
¿

תיקוני דרך

תיבת נתיכים בתא המנוע

¿

ייבש את הלחות מעל תיבת הנתיכים,
בעזרת מטלית יבשה
פתח את ברגי תיבת הנתיכים .
תיבת נתיכים
קפל את המכסה
קדימה.
לסגירה :בדוק שאטם הגומי ממוקם נכון
במכסה .
הכנס את המכסה  .בקצה האחורי של
תיבת הנתיכים לתוך הסגר.
והדק את
קפל מטה את המכסה
הברגים .
ואבטח בעזרת
הכנס את המכסה
התפסים .

¿ סגור את מכסה תא המנוע.

תיבת נתיכים בתא המטען
וודא שלחות לא תחדור לתיבת הנתיכים ,כאשר
המכסה פתוח.
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724

נתיכים
בעת סגירת המכסה הוא חייב להתאים למקומו
באופן נכון ,אחרת לחות או לכלוך עלולים לפגום
בתפקוד הנתיכים.

¿ פתח את דלת תא המטען.

עניינים לפי אב

בצדדים
¿ לפתיחה :שחרר את כיסוי
הימני והשמאלי של החלק העליון
באמצעות חפץ שטוח.
¿ פתח את המכסה
החץ.

כלפי מטה בכיוון

תיקוני דרך

טבלת מיקומי הנתיכים ממוקמת בשקע
בצד של תיבת הנתיכים .בטבלת מיקומי
הנתיכים תוכל למצוא את ערך הנתיך
התואם ואת סוג הנתיך.

18/06/14, 12:56 AM
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הפעלה
מידע שימושי
ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

הערות בטיחות חשובות
אזהרה
גלגלים וצמיגים במידות לא נכונות עשויים לגרום
נזק לרכיבי הבלמים בגלגלים או לרכיבי המתלים.
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

גלגלים וצמיגים

בעת החלפת צמיגים ,וודא כי אתה מתקין צמיג
מאותו:
£

ייעוד

£

יצרן

£

סוג

צמיגי אלתקר:
£

הקדש תשומת לב למידע ולהערות האזהרה
אודות צמיגי ) MOExtendedצמיגי אלתקר(.

אביזרים שאינם מאושרים עבור רכבך על ידי
מרצדס בנץ או כאלה שלא נעשה בהם שימוש
נכון ,עלולים לפגום בבטיחות בהפעלה.
לפני שאתה רוכש או משתמש באביזרים שאינם
מאושרים ,פנה למרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ וברר פרטים אודות:
 £תאימות
 £תנאי החוק
 £המלצות המפעל
מידע אודות מידות וסוגים של גלגלים וצמיגים
עבור רכבך נימופיע בסעיף ב ”שילובי צמיגים
וגלגלים “)» עמוד .(740
מידע על לחץ אוויר בצמיגים עבור רכבך נמצא:
 £בתווית לחצי אוויר בצמיגים במכסה מילוי
דלק )» עמוד .(212
 £בסעיף “לחץ אוויר בצמיג“ )» עמוד .(729
אסור לבצע שינויים במערכת הבלמים והגלגלים.
כמו כן ,אסור להשתמש בלוחות מרווח או במגיני
אבק לבלמים .השימוש בהם יבטל את רישיון
הרכב.
תוכל לקבל מידע נוסף אודות צמיגים
וגלגלים בכל מרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

הפעלה

אזהרה
צמיג נקור פוגם באופן חמור במאפייני הנהיגה,
בהיגוי ובמאפייני הבלימה של הרכב .קיימת סכנת
תאונה.
צמיגים ללא מאפייני אלתקר:
£

אל תנהג עם צמיג נקור.

£

החלף מיד את הצמיג הנקור בגלגל החלופי
הזמני או בגלגל חלופי ,או התייעץ במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

18/06/14, 1:03 AM

הערות אודות נהיגה
אם הועמס ברכב מטען כבד ,בדוק את לחץ
האוויר בצמיגים ותקן אותו במידת הצורך.
בעת הנהיגה הקדש תשומת לב לתנודות,
לרעשים ולקשיי שליטה ברכב ,לדוגמה משיכה
לצד אחד .מצבים כאלה עלולים לציין כי הגלגלים
או הצמיגים ניזוקו .אם אתה חושד בצמיג פגום,
הורד את מהירותך ועצור את הרכב בהקדם
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הפעלה
האפשרי לבדיקת הגלגלים והצמיגים .נזק בצמיג
שאינו נראה לעין עלול לגרום למאפייני שליטה
בלתי רגילים .אם אינך מוצא סימנים לנזק ,בדוק
את צמיגיך וגלגליך במוסך מוסמך ,לדוגמה
במר כז שירות של מרצד ס מורשה מטעם
כלמוביל בע"מ.
כאשר אתה מחנה את רכבך ,וודא שהצמיגים
אינם מתעוותים על ידי שפת המדרכה או
ממכשולים אחרים .אם יש צורך לנהוג מעל
שפות מדרכה ,פסי האטה או מגבילי מהירות
דומים ,עשה זאת באיטיות ובזווית קהה .אחרת
ייגרם נזק לצמיגים ובפרט לדפנות הצמיגים.

ביקורת תקופתית לגלגלים
ולצמיגים

בקר ת לחץ אוויר בצמיגים( מלבד מכסה
השסתום הסטנדרטי ,או מכסי שסתומים אחרים
המאושרים על ידי מרצדס בנץ לשימוש ברכבך.
בדוק באופן סדיר את לחץ האוויר בכל הצמיגים,
כולל בצמיג החלופי ,בפרט לפני נסיעות ארוכות.
תקן את לחץ האוויר במידת הצורך )» עמוד
.(729
שים לב להערות הנוגעות לגלגל חלופי הזמני
)» עמוד .(751
אורך חיי השירות של הצמיגים תלוי בכמה
גורמים ,וביניהם:
 £סגנון נהיגה
 £לחץ אוויר בצמיגים
 £מרחק נסיעה )קילומטרז‘(

אזהרה

£
£
£
£
£
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אזהרה
עומק סוליה קטן מדי מפחית את אחיזת הכביש
של הצמיג .הצמיג לא יהיה מסוגל יותר לפזר מים.
פירוש הדבר הוא שבנהיגה על כבישים רטובים
מוגברת סכנת הציפה ,בפרט כאשר המהירות
אינה תואמת את תנאי הנהיגה .קיימת סכנת
תאונה.
אם לחץ האוויר בצמיג גבוה מדי או נמוך מדי,
הצמיגים עשויים להציג רמות שונות של שחיקה
במיקומים שונים של סוליית הצמיג .לכן ,עליך
לבדוק באופן סדיר את עומק סוליית הצמיג ,ואת
מצב הסוליות של כל הצמיגים.
עומק סוליה מינימלי:
 £צמיגי קיץ 3 :מ“מ
 £צמיגי  4 :M+Sמ“מ
מטעמי בטיחות הקדם להחליף את הצמיגים לפני
מגבלת הזמן הנדרשת לפי חוק לעומק סוליה
מינימלי.

גלגלים וצמיגים

בדוק באופן סדיר את הגלגלים והצמיגים של
רכבך לנזק פעם בחודש לפחות או מיד לאחר
נהיגת שטח או נסיעה על דרכים משובשות.
גלגלים שניזוקו עלולים לגרום לאיבוד לחץ אוויר
בצמיגים.
הקדש תשומת לב מיוחדת לנזקים הבאים:
חתכים בצמיגים
תקרים
קרעים בצמיגים
בליטות על צמיגים
התעוותות או שיתוך חמור של גלגלים
בדוק באופן סדיר את עומק סוליית הצמיג ,ואת
מצב הסוליה לכל רוחב הצמיג )» עמוד .(727
אם יש צורך ,סובב את הגלגלים הקדמיים סיבוב
מלא ,לצורך בדיקת הצד הפנימי של משטח
הצמיג.
על כל הגלגלים חייבים להיות מותקנים מכסי
שסתומים ,כדי להגן על השסתום מפני לכלוך
ולחות .אל תתקין דבר על השסתום )כגון מערכות

מפתח עניינים

סוליית הצמיג  הערות בטיחות
חשובות

צמיגים שניזוקו עלולים לגרום לאיבוד לחץ אוויר
בצמיגים .כתוצאה מכך אתה עלול לאבד את
השליטה ברכב .קיימת סכנת תאונה.
בדוק את הצמיגים לסימנים של נזק באופן סדיר.
החלף מיד צמיגים שניזוקו.

727

בחירת צמיגים ,התקנתם
והחלפתם
£

התקן רק צמיגים וגלגלים מאותו סוג וייצור.
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נהיגת חורף
יוצא מן הכלל :מותר להתקין צמיג מסוג או
מדגם אחר כדי לחליף צמיג נקור .עיין בסעיף
“צמיגי אל תקר  ») ”MOExtendedעמוד
.(706
 £התקן על הגלגלים רק צמיגים בעלי מידה
נכונה.
 £לאחר התקנת צמיגים חדשים ,הרץ אותם
במהירויות מתונות ב  100הקילומטרים
הראשונים ,מאחר ורק לאחר מרחק זה הם
יגיעו לביצועים המלאים שלהם.
 £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,
ללא קשר למידת הבלאי.
שים לב להערות הנוגעות לגלגל חלופי הזמני
)» עמוד .(751

עניינים לפי אב

צמיגי אלתקר

MOExtended

גלגלים וצמיגים

צמיגי אלתקר  MOExtendedמאפשרים לך
להמשיך לנהוג ,גם אם אחד הצמיגים או יותר
מאבדים את כל לחץ האוויר שלהם.
ניתן להשתמש בצמיגי אלתקר MOExtended
רק יחד עם מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים
ועם גלגלים שנבחנו באופן מיוחד על ידי מרצדס
בנץ.
שים לב להערות הנוגעות לנהיגה עם צמיגי
אלתקר  ») MOExtendedעמוד .(706
כלי רכב עם צמיגי אלתקר  MOExtendedאינם
מצוידים בערכת  TIREFITבמפעל .לכן מומלץ
שבנוסף תצייד את רכב בערכת  TIREFITכאשר
אתה מתקין ברכבך צמיגים שאינו אלתקר,
לדוגמה צמיגי חורף .ערכת  TIREFITזמינה בכל
מרכז שירות מורשה של מרצדס בנץ מטעם
כלמוביל בע“מ.

נהיגת חורף
הערות כלליות
בתחילת החורף הכן את רכבך לחורף במוסך
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מוסמך ,לדוגמה ,במרכז שירות מורשה של
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
שים ל ב להערות בפרק “החלפת גלגל“
)» עמוד .(735

נהיגה עם צמיגי קיץ
בטמפרטורות נמוכות מ  ,+7°Cצמיגי קיץ
מאבדים גמישות ,ולכן הם מאבדים גם את
אחיזת הכביש ואת כוח הבלימה .החלף את
הצמיגים ברכבך לצמיגי  .M+Sהשימוש בצמיגי
קיץ בטמפרטורות קרות מאוד עלול לגרום
לקרעים ועיוות צורה ,ובאופן זה לגרום להם לנזק
קבוע .חברת מרצדס בנץ אינה נוטלת אחראית
לנזק זה.

צמיגי

M+S

אזהרה
צמיגי  M+Sבעלי עומק סוליה של פחות מ 4
מ“מ אינם מתאימים לשימוש בחורף ,מכיוון שאינם
יכולים לספק אחיזת כביש מספקת .קיימת סכנת
תאונה.
חובה להחליף צמיגי  M+Sבעלי עומק סוליה קטן
מ  4מ“מ.

בטמפרטורות נמוכות מ  ,+7°Cהשתמש
בצמיגי חורף או בצמיגים לכל עונות השנה .שני
סוגי הצמיגים הללו מזוהים באמצעות הסימון
.M+S

)פתית
רק צמיגי חורף ,הנושאים את סמל
השלג( בנוסף לסימון  ,M+Sמספקים את אחיזת
הכביש הטובה ביותר בחורף .רק צמיגים אלה
מאפשרים למערכות בטיחות  ABSו ®ESP
לתפקד באופן אופטימלי בחורף ,מאחר וצמיגים
אלה תוכננו באופן מיוחד לנהיגה על שלג.
השתמש בצמיגי  M+Sמאותו סוג ובעלי אותה
הסוליה על כל הגלגלים ,כדי לשמור על הפעלה
בטוחה של רכבך.
לעולם אל תחרוג ממהירות המרבית המפורטת
עבור צמיגי  M+Sשהתקנת .אם תתקין צמיגי
 M+Sבעלי מהירות מרבית מותר ת נמוכה
ממהירות הרכב ,הצמד תווית אזהרה מתאימה
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לחץ אוויר בצמיג
בשדה הראייה של הנהג .תווית כזו ניתן להשיג
במר כז שירות מורשה של מרצד ס מטעם
כלמוביל בע“מ.
בנסיבות אלה ,עליך להגביל גם את המהירות
המרבית של הרכב באמצעות הספידטרוניק
הקבוע בהתאם למהירות המרבית המותרת
לצמיגי  ») M+Sעמוד .(230
מיד לאחר שהתקנת צמיגי :M+S
¿ בדוק את לחצי האוויר בצמיגים )» עמוד
.(729
¿ הפעל מחדש את מערכת האזהרה נגד
איבוד לחץ אוויר בצמיגים )» עמוד .(734
¿ הפעל מחדש את מערכת בקרת לחץ אוויר
בצמיגים )» עמוד .(733
שים לב להערות הנוגעות לגלגל חלופי הזמני
)» עמוד .(751

שרשראות שלג
אזהרה
אם שרשראות שלג מותקנות על הגלגלים
האחוריים ,הן עשויות להתחכך כנגד מרכב הרכב
או רכיבי השלדה .החיכוך עלול לגרום נזק לרכב או
לצמיגים .קיימת סכנת תאונה.
£

לעולם אל תתקין שרשראות שלג על גלגלים
אחוריים.

£

תמיד התקן שרשראות שלג בזוגות על הגלגלים
הקדמיים.

מטעמי בטיחות ,מרצד ס בנץ ממליצה
להשתמש רק בשרשראות שלג שאושרו
לשימוש עבור רכבך על ידי מרצדס בנץ או בעלות
סטנדרט איכות זהה.
אם אתה מתכוון להתקין שרשראות שלג ,נא
זכור את הנקודות הבאות:
£

לא ניתן להתקין שרשראות שלג על כל
שילובי גלגל/צמיג .ראה את השילובים
המותרים )» עמוד .(740

£

השתמש בשרשראות שלג רק בכבישים
המכוסים בשלג לחלוטין .הסר את
שרשראות השלג בהקדם האפשרי ברגע
שאתה מתחיל לנהוג על כביש נקי משלג.

£

תקנות מקומיות עשויות להגביל שימוש
בשרשראות שלג .ציית לתקנות הרלוונטיות
אם ברצונך להתקין שרשראות שלג.

£

אל תחרוג מהמהירות המרבית המותרת של
 50קמ“ש.

מפתח עניינים

בכלי רכב עם “איירמטיק“ )» עמוד (245
או ”בקרת מרכב פעילה ) ») ”(ABCעמוד
 ,(243אם הותקנו שרשראות שלג ,ניתן
לנהוג רק עם מפלס רכב מורם.

£

®ESP

ייתכן כי תרצה להפסיק את פעולת
)» עמוד  ,(90כאשר אתה מתחיל
בנסיעה עם שרשראות שלג מותקנות .כך
אתה מאפשר לגלגלים להסתחרר באופן
מבוקר תוך השגת כוח הנעה מוגבר
)פעולת חיתוך(.
שים לב להערות הנוגעות לגלגל חלופי הזמני
)» עמוד .(751

לחץ אוויר בצמיגים
מפרטים של לחצי אוויר בצמיגים
אזהרה
צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך מדי או גבוה מדי,
גורמים לסיכונים הבאים:
£

הם עלולים להתפוצץ ,בפרט אם הרכב עמוס
בכבדות ,או אם נוהגים בו במהירויות גבוהות.

£

הצמיגים עלולים להתבלות באופן חריג ו/או
באופן בלתי שווה ,ובכך לפגוע באחיזת הכביש
של הצמיגים.

£

תיתכן פגיעה חמורה בתכונות נהיגה ,היגוי
ובלימה.
קיימת סכנת תאונה.

גלגלים וצמיגים

כדי להימנע ממצבים מסוכנים:

729

ציית להמלצות לחץ האוויר בצמיגים ובדוק את
לחצי האוויר בכל הצמיגים כולל הגלגל החלופי:
»»
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לחץ אוויר בצמיג
£
£
£
£

עניינים לפי אב

בכל יום לפני תחילת נסיעה
אם עומס המטען משתנה
לפני תחילת נסיעה ארוכה
עבור שינוי בתנאי הפעלה ,לדוגמה נהיגת שטח.

במידת הצורך ,תקן את לחצי האוויר בצמיגים.

אזהרה

לחצי האוויר מוגדרים בטבלה ומשתנים בהתאם
למספר נוסעים ועומס המטען .מספר המושבים
בפועל עשוי להשתנות  למידע נוסף נא עיין
במסמכי הרישוי של הרכב.
אם לא מפורטות מידות לצמיגים ,לחצי האוויר
בצמיגים המפורטים בתווית לחצי האוויר תקפים
עבור כל הצמיגים המאושרים לשימוש ברכב זה.

אם אתה מתקין אביזרים בלתי מתאימים על
שסתומי האוויר של הצמיגים ,תיתכן תקלה
בשסתומים שנובעת מעומס יתר על השסתומים
ותוצאתה אובדן לחץ אוויר בצמיגים .בגלל ייעודם,
מנטרי לחץ אוויר בצמיגים שהותקנו אחרי רכישת
הרכב צריכים ששסתום הצמיג יהיה פתוח .קיימת
סכנת תאונה.
הברג רק מכסי שסתומים סטנדרטיים או מכסי
שסתומים המסופקים על ידי מרצדס בנץ עבור
שסתום הצמיג ברכבך.

אזהרה
אם לחץ האוויר בצמיג יורד לעתים קרובות ,ייתכן
כי נגרם נזק לגלגל ,לשסתום או לצמיג .לחץ האוויר
בצמיג עלול להיות נמוך מדי ,והוא עשוי לגרום
לפיצוץ צמיג .קיימת סכנת תאונה.
£

בדוק אם קיימים בצמיג גופים זרים.

£

בדוק אם חסר אוויר בצמיג או דולף אוויר
מהשסתום.

גלגלים וצמיגים

אם אינך מסוגל לתקן את הנזק ,פנה למרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

הערה למען איכות הסביבה
£

בדוק את לחץ האוויר באופן סדיר לפחות כל
 14יום.

טבלה של לחצי אוויר עבור מצבי הפעלה שונים
מודבקת בצד הפנימי של מכסה מילוי הדלק.
נסיעה עם גלגל חלופי )» עמוד .(751
נסיעה עם גרור :לחץ אוויר בצמיגים האחוריים
מתאים ללחץ האוויר המקסימלי ,המצוין בטבלה
בצדו הפנימי של מכסה מילוי הדלק.
הטבלה בצד הפנימי של מכסה פתח מילוי הדלק
עשויה להכיל לחצי אוויר בצמיגים ובמצבי עומס
שונים.
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אם מידת הצמיג מקדימה את לחץ האוויר
בצמיג ,המידע המופיע לאחר מכן על לחץ האוויר
בצמיג תקף רק עבור מידת צמיג זו.
השתמש במד לחץ אוויר מתאים ,כדי לבדוק את
לחץ האוויר בצמיגים .המראה החיצוני של הצמיג
אינו יכול להבטיח קבלת מסקנה אמינה אודות
לחץ האוויר בצמיג .בכלי רכב שמותקנת בהם
מערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים ,ניתן לבדוק
את לחץ האוויר בצמיג באמצעות מחשב הדרך.
במידת האפשר ,תקן את לחצי האוויר בצמיגים
רק כאשר הצמיגים קרים.
הצמיגים קרים:
 £אם הרכב חנה והצמיגים לא נחשפו לקרני
שמש ישירות לפחות שלוש שעות,
 £ואם הרכב לא נסע יותר מ  1.6קילומטרים.
בהתאם לטמפרטורה חיצונית ,מהירות נסיעתך
והעומס על הצמיגים עלולים לשנות את
טמפרטורת הצמיגים ולכן את לחץ האוויר בצמיג
ב 0.1בר ) (1.5 psiלכל  .10 °Cהתחשב בנתון
זה כאשר אתה בודק לחץ אוויר בצמיגים חמים.
תקן לחץ אוויר בצמיגים רק אם הלחץ נמוך מדי
עבור תנאי הפעולה הנוכחיים.
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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(.

מערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים
הערות כלליות
אם ברכבך מותקנת מערכת לבקרת לחץ אוויר
בצמיגים ,גלגלי הר כב מצוידים בחיישנים
המבקרים את לחץ האוויר בכל ארבעת הצמיגים.
המערכת מזהירה אותך אם יורד לחץ האוויר
בצמיג אחד או בכמה צמיגים .המערכת פועלת
רק אם הותקנו החיישנים המתאימים בכל
הגלגלים.
למידע על לחץ אוויר בצמיגים מופיע בתצוגה
הרבתכליתית .לאחר כמה דקות מתחילת
הנסיעה ,יוצג לחץ האוויר בצמיגים בתפריט
 Serviceשל התצוגה הרבתכליתית ,ראה איור
)דוגמה(.
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למידע נוסף על הודעת תצוגה זו ,עיין בפרק
“בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר
בצמיגים“)» עמוד .(732
הערות בטיחות חשובות
באחריות הנהג למלא את האוויר בצמיגים
בהתאם ללחצי אוויר המומלצים למצבי הפעלה
מתאימים )» עמוד  .(729יש לציין כי תחילה
יש להזין את לחצי האוויר הנכונים אל המערכת
לבקרת לחץ האוויר בצמיגים .אם התרחש איבוד
לחץ משמעותי ,תופיע הודעת התצוגה לאחר
השגת סף מסוים התואם לערכי הייחוס שהוזנו
לתוך המערכת.
אתחל את מערכת הבקרה לאחר תיקון לחצי
האוויר לערכי הלחצים המומלצים עבור צמיגים
קרים )» עמוד  .(733לחצי האוויר הנוכחיים
נשמרים בתור ערכי ייחוס חדשים .פעולה זו
מבטיחה שהודעת התצוגה תופיע רק לאחר
ירידת לחץ ניכרת.
מערכת הבקרה אינה מזהירה אותך מפני לחצי
אוויר שגויים .עיין בהערות הנוגעות ללחצי האוויר
המומלצים )» עמוד .(729
מערכת הבקרה אינה מסוגלת להתריע בעת
איבוד לחץ פתאומי )אם גוף זר חודר לצמיג,
לדוגמה( .אם ישנו איבוד לחץ פתאומי ,עצור את
הרכב בזהירות .הימנע מפעולות היגוי חדות.
למערכת לבקרת לחץ האוויר בצמיגים ישנה
נורית אזהרה צהובה בלוח המחוונים שנועדה
להתריע מפני איבוד לחץ אוויר או תקלות.
בהתאם לאופן פעולתה של הנורית )הבהוב או
הפעלה רציפה( ניתן לזהות ,אם לחץ האוויר
נמוך מדי או אם קיימת תקלה במערכת בקרת
לחץ אוויר בצמיגים:
 £אם נורית האזהרה דולקת באופן קבוע ,לחץ
האוויר בצמיג אחד או יותר נמוך מדי .אין
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ערכי לחץ האוויר בצמיגים הניתנים עבור
משקל מטען נמוך ,הם הערכים המינימליים
המעניקים לך נסיעה טובה ומאפייני נוחות.
למרות זאת ,אתה יכול להשתמש גם
בערכים עבור עומסים גבוהים יותר .ערכים
אלה מותרים ולא תהיה להם השפעה
שלילית על הפעלת הרכב.
הערכים על תווית מידע לחצי אוויר בצמיגים
)דלתית פתח מילוי דלק( ברכב עם “עומס
חלקי“ ו“עומס מלא“ ישימים לנהיגה במהירות
המרבית.
מהירויות עד  210קמ“ש :על אף הערכים
המוצהרים בתווית לחצי האוויר שבדלתית פתח
מילוי הדלק ,למהירויות עד  210קמ“ש עם צמיגי
 16או  17אינץ’ הערכים שצוינו ניתנים להפחתה
כפי שמפורט ,ללא הפחתה בבטיחות:
 0.3 £בר ) (4 psiלכל הדגמים.
הנתונים אינם תקפים לרכב הגורר נגרר.
הדבר משפר את נוחות הנסיעה של רכבך; ייתכן
שצריכת הדלק תעלה מעט.
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תקלה במערכת הבקרה.
 £אם נורית האזהרה מהבהבת במשך כדקה
ולאחר מכן ממשיכה לדלוק באופן רציף,
ישנה תקלה במערכת הבקרה.
בנוסף על נורית האזהרה ,מופיעה הודעה
בתצוגה הרבתכליתית .למידע נוסף
)» עמוד .(348
אם ישנה תקלה במערכת לבקרת לחץ האוויר
בצמיגים ,ייתכן כי תקבל את ההתראה על תקלת
המערכת כ 10דקות לאחר שארעה .נורית
האזהרה תהבהב למשך כדקה אחת ולאחר מכן
תמשיך לדלוק באופן רצוף .כאשר תוקנה
התקלה ,תיכבה נורית האזהרה לאחר נסיעה
קצרה של כמה דקות.
הערכים של לחצי האוויר המצוינים עלידי מחשב
הדרך עשויים להיות שונים מאלו שנמדדים
בתחנת דלק בעזרת מד לחץ .לחצי האוויר
המוצגים במחשב הד ר ך מתייחסים לאלה
המוצגים בגובה פני הים .בגבהים ,לחץ האוויר
בצמיגים הנמדד באמצעות מד הלחץ גבוה
מלחץ האוויר המוצג במחשב הדרך .במקרה זה
אין להפחית את לחץ האוויר בצמיגים.
ציוד המשדר גלי רדיו )אוזניות אלחוטיות ,מכשירי
קשר( הפועל ברכב או בקרבתו עשוי לפגוע
בהפעלתה של המערכת לבקרת לחץ האוויר
בצמיגים.
בדיקה אלקטרונית של לחץ האוויר בצמיגים
¿ וודא שהמפתח נמצא במצב  2במתג
ההצתה )» עמוד .(197
בגלגל ההגה לקריאה
¿ באמצעות
לרשימת הפריטים.
בגלגל ההגה
או
¿ לחץ על הלחצן
לבחירת התפריט ) Serviceשירות(.
.
¿ לחץ על הלחצן
לבחירת
או
¿ לחץ על הלחצן
התפריט ) Tyre pressureלחץ אוויר
בצמיגים(.
.
¿ לחץ על הלחצן
לחץ האוויר שנבחר עבור כל צמיג יוצג כעת

18/06/14, 1:03 AM

בתצוגה הרבתכליתית.
אם הרכב היה נייח במשך למעלה מ 20דקות,
תופיע ההודעה Tyre pressures will be
displayed after a few minutes of driving

)לחצי אוויר בצמיגים יוצגו לאחר נסיעה של כמה
דקות(.
לאחר תקופת למיד ה ,מער כת הבקר ה
אוטומטית מזהה גלגלים או חיישנים חדשים .אם
לא ניתן לייחס את ערכי לחץ האוויר לגלגלים
נפרדים ,תופיע ההודעה Tyre pressure monitor
) activeמערכת לבקרת לחץ אוויר בצמיגים
פעילה( במקום תצוגת הלחצים .לחצי האוויר
בצמיגים כבר מבוקרים.
אם מותקן גלגל חלופי זמני ,המערכת עשויה
להמשיך להציג את ערכי הלחצים עבור
הגלגל שהוסר לכמה דקות .במקרה זה ,שים
לב כי הערך המוצג עבור מיקום ההתקנה
של הגלגל החלופי לא דומה לערך הלחץ
הנוכחי של גלגל החלופי הזמני.
הודעות אזהרה של המערכת לבקרת לחץ
האוויר בצמיגים
אם מערכת הבקרה מזהה איבוד לחץ אוויר
בצמיג אחד או יותר ,הודעת אזהרה מופיעה
בתצוגה הרבתכליתית ונדלקת נורית האזהרה
הצהובה.
אם בתצוגה הרבתכליתית מופיעה הודעה
) Please correct tyre pressureנא תקן לחץ
אוויר בצמיגים( ,לחץ אוויר בצמיג אחד לפחות
נמוך מדי ויש לתקנו בהזדמנות הראשונה.
אם בתצוגה הרבתכליתית מופיעה הודעה
)) Check tyre(sבדוק את לחץ האוויר בצמיג/
ים( ,לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר ירד באופן
ניכר ,ויש לבדוק את הצמיגים.
אם בתצוגה הרבתכליתית מופיעה הודעה
) Warning tyre defectזהירות .תקלה בצמיג(,
חלה ירידה פתאומית בלחץ האוויר בצמיג אחד
או יותר ,ויש לבדוק את הצמיגים.
שים לב להנחיות ולהערות הבטיחות בהודעות
התצוגה שבפרק “צמיגים“ )» עמוד .(348
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אם מיקומי הגלגלים ברכב הוחלפו ביניהם,
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.

התצוגה הרבתכליתית מציגה את לחץ
האוויר הנוכחי בכל צמיג בנפרד או את
ההודעה Tyre pressures will be displayed
) after a few minutes of drivingלחץ האוויר
בצמיגים יוצג לאחר כמה דקות של נהיגה(.
¿ לחץ על הלחצן

אתחול המער כת ל בקר ת לחץ האוויר
בצמיגים
כאשר אתה מאתחל את המערכת לבקרת לחץ
האוויר בצמיגים ,כל הודעות אזהרה קיימות
נמחקות ונוריות אזהר ה כבות .המער כת
משתמשת בלחצי אוויר שנקבעו זה עתה בתור
ערכי ייחוס .ברוב המקרים מערכת הבקרה תבחין
אוטומטית בערכי ייחוס חדשים לאחר שינוי לחץ
האוויר בצמיגים .עם זאת ,באפשרותך להגדיר
ערכי ייחוס באופן ידני כפי שמתואר בספר נהג
זה .לאחר מכן המערכת מנטרת את לחצי האוויר
החדשים שהוגדרו.
¿ השתמש בטבלה הנמצאת בצדו הפנימי של
מכסה מילוי דלק כדי לוודא שלחץ אוויר בכל
הצמיגים נכון עבור תנאי הפעלה נוכחיים.
כמו כן ,עיין בהערות הכלולות בפרק הנוגע
ללחץ האוויר בצמיגים )» עמוד .(729

על גלגל ההגה לקריאה
¿ לחץ על לחצן
לרשימת התפריטים.
או
¿ לחץ על הלחצן
ההגה לבחירת תפריט .Service
¿ לחץ על הלחצן

מפתח עניינים

.

בתצוגה הרבתכליתית תופיע ההודעה Use
current pressures as new reference
) valuesהשתמש בלחצים הנוכחיים בתור

ערכי ייחוס חדשים(.
אם ברצונך לאשר את האתחול:
¿ לחץ על הלחצן

.

בתצוגה הרבתכליתית תופיע הודעה Tyre
) press. monitor restartedמערכת לבקרת

לחץ אוויר בצמיגים עברה אתחול(.
לאחר נהיגה של כמה דקות ,המערכת
בודקת שהלחצים הנוכחיים נמצאים בטווח
המוגדר.
לאחר מכן לחצי האוויר החדשים מתקבלים
כערכי ייחוס ומתחיל הבקרה שלהם.
אם ברצונך לבטל את האתחול:
¿ לחץ על הלחצן

.

המערכת תמשיך לבצע בקרה לפי הערכים
שנשמרו באתחול האחרון.

על גלגל

גלגלים וצמיגים

¿ ודא שהמפתח נמצא במצב  2במתג
ההצתה.

733

.

או
¿ לחץ על הלחצן
) pressureלחץ אוויר בצמיגים(.

לבחירת Tyre

¿ לחץ על הלחצן

.
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לחץ אוויר בצמיג
מערכת אזהרה של איבוד לחץ
אוויר בצמיגים

£
£

הערות כלליות
£

עניינים לפי אב

כשהרכב נמצא בתנועה ,מערכת האזהרה של
איבוד לחץ אוויר בצמיגים מבקרת את לחץ האוויר
שנקבע בצמיגים באמצעות מהירות הסיבוב של
הצמיגים .כך המער כת מגלה איבוד אוויר
משמעותי בצמיג .אם מהירות הסיבוב של הגלגל
משתנה עקב איבוד לחץ אוויר בצמיג ,הודעת
אזהר ה מתאימה מופיעה בתצוגה הר ב
תכליתית.
אתה יכול לזהות את אזהרת אובן לחץ באמצעות
ההודעה Run Flat Indicator active Restart
) with OKמחוון אל תקר פעיל .אתחל באמצעות
 (OKהמוצגת בתפריט  Serviceבתצוגה הרב
תכליתית.
מידע נוסף על הודעת התצוגה נמצא בפרק
“אתחול מערכת האזהרה של איבוד לחץ אוויר
בצמיגים“ )» עמוד .(734

£

אתחול מערכת האזהרה של איבוד לחץ אוויר
בצמיגים
אתחל את מערכת האזהרה של איבוד לחץ אוויר
בצמיגים אם:
 £שינית לחצי אוויר בצמיג.
 £החלפת גלגלים או צמיגים.
 £התקנת גלגלים וצמיגים חדשים.
¿

לפני האתחול ,וודא שלחץ האוויר בכל
ארבעת הצמיגים נקבע באופן נכון עבור תנאי
ההפעלה הרלוונטיים.
לחץ האוויר המומלץ נמצא בטבלה בצדו
הפנימי של מכסה פתח מילוי הדלק.
מערכת האזהרה של איבוד לחץ אוויר
בצמיגים יכולה לתת אזהרות אמינות ,רק
אם ק בעת את לחצי האוויר הנכונים
בצמיגים.
אם נקבע לחץ אוויר לא נכון בצמיג ,יפוקחו
הערכים הבלתי נכונים האלה.
עיין בהוראות בפרק אודות לחצי האוויר
בצמיגים )» עמוד .(729
וודא שהמפתח נמצא במצב  ») 2עמוד
 (197במתג ההצתה.
על גלגל ההגה לקריאה
לחץ על לחצן
לרשימה של תפריטים.

¿

לבחירת תפריט

הערות בטיחות חשובות
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מערכת האזהרה של איבוד לחץ האוויר בצמיגים
אינה יכולה להזהיר אותך כנגד קביעת לחץ אוויר
לא נכון בצמיג .שים לב להערות אודות ההמלצות
ללחצי האוויר בצמיגים )» עמוד .(729
מערכת האזהרה של איבוד לחץ האוויר בצמיגים
אינה מחליפה את הצורך בביצוע בדיקות סדירות
של לחץ האוויר בצמיגים ,מאחר ואיבוד שווה של
לחץ אוויר בצמיגי רכבך בוזמנית לא יתגלה על
ידי מערכת האזהרה.
מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים אינה יכולה
להזהירך כנגד איבוד לחץ אוויר פתאומי ,לדוגמה
אם חדר לצמיג גוף זר.
במקרה של איבוד לחץ אוויר פתאומי ,עצור את
רכבך בבלימה זהירה .אל תבצע תנועות היגוי
פתאומיות.
התפקוד מערכת האזהרה של איבוד לחץ אוויר
בצמיגים מוגבל או מושהה אם:
 £הותקנו שרשראות שלג.
 £תנאי הכביש חורפיים.

18/06/14, 1:03 AM

אתה נוהג על חול או חצץ.
אתה נוהג בסגנון נהיגה ספורטיבי )ביצוע
פניות במהירויות גבוהות או נהיגה עם שיעורי
האצה גבוהים(.
אתה גורר גרור כבד מאוד או גדול.
אתה נוהג עם מטען כבד )ברכב או על גג
הרכב(.

¿
¿
¿

¿
¿
¿

או
לחץ על
) Serviceשירות(.
.
לחץ על לחצן
לבחירת תפריט Tyre
או
לחץ על
) pressureלחץ אוויר בצמיגים(.
.
לחץ על לחצן
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החלפת גלגל
ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הרב
תכליתיתRun Flat Indicator active :
) Restart with OKמחוון נהיגה ללא לחץ
אוויר פעיל ,אשר אתחול עם .(OK
אם ברצונך לאשר את האתחול:
.
¿ לחץ על לחצן
ההודעה הבאה תופיע בתצוגה הרב
תכליתיתTyre pressure now OK? :
)האם לחץ האוויר בסדר כעת?(.
לבחירת תפריט .Yes
או
¿ לחץ על
.
¿ לחץ על לחצן
תופיע ההודעה הבאה בתצוגה הרב
תכליתיתRun Flat Indicator restarted :
)מחוון נהיגה ללא לחץ אוויר אותחל(.
לאחר זמן לימוד עצמי ,מערכת האזהרה של
איבוד לחץ אוויר בצמיגים ,תפקח על לחצי
האוויר שנקבע בכל ארבעת הצמיגים.

החלפת גלגל
צמיג נקור
מידע על הצעדים שיש לנקוט במקרה של צמיג
נקור ,מופיע בפרק ”תיקוני דרך“ )» עמוד .(706
גם הוראות עבור נהיגה עם צמיגי MOExtended
ניתנות )» עמוד .(706

סבב גלגלים
אזהרה
החלפה בין גלגלים קדמיים לאחוריים עלולה לפגום
באופן חמור במאפייני הנהיגה ,אם לגלגלים
ולצמיגים יש מידות שונות .עלול להיגרם נזק לבלמי
הגלגל וגם לרכיבי המתלים .קיימת סכנת תאונה.
החלף את הגלגלים הקדמיים באחוריים רק אם
הם בעלי מידות זהות.

מפתח עניינים

בכלי רכב המצוידים במערכת לבקרת לחץ
אוויר בצמיגים ,ר כי בים אלקטרוניים
ממוקמים בגלגל.
אין להשתמש בכלים להחלפת גלגל באזור
השסתום כדי לא לגרום נזק לרכיבים האלק
טרוניים.
דאג להחליף צמיגים במוסך מוסמך בלבד,
לדוגמה במר כז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.
סבב גלגלים קדמיים ואחוריים בעלי מידות שונות
עלול לגרום לביטול תוקף הרישוי.
הקדש תמיד תשומת לב להוראות ולאזהרות
)» עמוד .(736
תבניות הבלאי על הצמיגים הקדמיים והאחוריים
שונות ,ותלויות בתנאי הפעולה .ערוך סבב גלגלים
לפני שנוצרת תבנית בלאי ברורה על הצמיגים.
בדרך כלל ,הצמיגים הקדמיים מתבלים יותר
בשולי הצמיג ,והצמיגים האחוריים  במרכז.
ערוך סבב גלגלים כל  5,000עד  10,000ק“מ
בהתאם לדרגת הבלאי של הצמיג ,בתנאי שיש
לרכב צמיגים קדמיים ואחוריים בעלי אותן מידות.
אל תהפוך את כיוון הסיבוב של הצמיגים.
נקה את שטחי המגע של הגלגל ושל דיסקת
הבלם באופן יסודי ,בכל פעם שמיקומו של הגלגל
מוחלף .בדוק את לחץ האוויר בצמיג ,ובמידת
הצורך ,אתחל את מערכת בקרת לחץ אוויר
בצמיגים.

גלגלים וצמיגים

אם ברצונך לבטל אתחול:
.
¿ לחץ על הלחצן
או
¿ אם תופיע הודעה ?Tyre pressure now OK
)לחץ האוויר בצמיגים בס ד ר כעת?(,
השתמש בלחצנים
כדי לבחור
או
) Cancelביטול(.
.
¿ לחץ על לחצן
המערכת תמשיך לבצע פיקוח לפי ערכי
הלחצים שנשמרו בפעם האחרונה.

735

כיוון סיבוב
לצמיגים בעלי כיוון סיבוב ספציפי יש יתרונות
נוספים ,לדוגמה אם קיימת סכנת ציפה .אתה

18/06/14, 1:04 AM
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החלפת גלגל
תזכה ביתרונות האלה רק אם תקפיד על כיוון
סיבוב נכון של הצמיגים.
חץ על דופן הצמיג מציין את כיוון הסיבוב הנכון.

עניינים לפי אב

אחסון גלגלים
אחסן את הגלגלים שאינם מצויים בשימוש
במקום קר ,יבש ועדיף חשוך .הגן על הצמיגים
נגד שמן ,גריז ,בנזין וסולר.

¿ הסר את לחצן  Start/Stopממתג ההצתה
)» עמוד .(197
או ,אם המפתח במתג ההצתה.
¿ הסר את מפתח ממתג ההצתה.
¿ אם קיימת ,הוצא את ערכת הכלים להחלפת
צמיג מהרכב.
¿ אבטח את הרכב כנגד התדרדרות.

ניקוי הגלגלים

מלבד דגמים ספציפיים למדינת יצוא ,כלי הרכב
אינם מצוידים בכלים להחלפת צמיג .למידע נוסף
בנוגע לכלים הנדרשים לבצע החלפת צמיג
ברכבך ,התייעץ במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.

אזהרה
זרם סילון היוצא ממתזי סילון מעוגלים עשוי לגרום
נזקים בלתי נראים לצד החיצוני של הצמיגים
ולרכיבי השלדה .ייתכנו תקלות פתאומיות ברכיבים
שניזוקו בדרך זו .קיימת סכנת תאונה.
אל תשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה בעלי מתז
סילון מעוגל כדי לנקות את רכבך .החלף מיד
צמיגים או חלקי שלדה שניזוקו.

התקנת גלגל

הכלים הדרושים להחלפת צמיג עשויים
להיות לדוגמה:
£

מגבה

£

סד לעצירת גלגלים

£

מפתח לברגי גלגלים

£

פין מרכוז

אבטח את הרכב כנגד התדרדרות
הכנת הרכב

גלגלים וצמיגים

¿ עצור את הרכב על קרקע מוצקה ,ישרה ולא
חלקה.
¿ הפעל את בלם החניה החשמלי.
¿ יישר את הגלגלים הקדמיים לפנים.
¿ העבר את בורר ההילוכים למצב .P
¿ כלי רכב עם  :AIRMATICוודא שנבחר מצב
מפלס גובה ב ”רגיל“ )» עמוד .(245
¿ דומם את המנוע.
¿ פתח את דלת הנהג.
אלקטרוניקת מחשב הדרך נמצאת במצב
 .0פעולה זו זהה להוצאת המפתח ממתג
ההצתה.

18/06/14, 1:04 AM

אם רכבך מצויד בסד לעצירת גלגל ,ניתן למצוא
אותו בערכת הכלים של הרכב )» עמוד .(705
הסד המתקפל לעצירת גלגל הוא אמצעי נוסף
למניעת היד רד רות הר כב ,לדוגמה כאשר
מחליפים גלגל.
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החלפת גלגל
¿ קפל את שני הלוחות כלפי מעלה
¿ קפל החוצה את הלוח התחתון

.
.

¿ הנחה את הזיזים בלוח התחתון באופן מלא
לתוך הפתחים בלוח הבסיס .

¿ על פני קרקע ישרים :הצב סד לעצירת
גלגלים או פריטים דומים בחלקו הקדמי
והאחורי של הגלגל שנמצא בקו אלכסוני
לגלגל שברצונך להחליף.

הרמת הרכב

אזהרה
אם אינך מציב את המגבה באופן נכון ובנקודת
ההגבהה המתאימה של הרכב ,המגבה עלול ליפול
כאשר הרכב מורם .קיימת סכנת פציעות.

יש להקפיד על הנקודות הבאות כאשר
מרימים את הרכב:
£

להר מת הר כב השתמש רק במגבה
הספציפי של הרכב ,אשר נבחן ואושר על
ידי מרצדס בנץ .אם ייעשה בו שימוש לא נכון,
המגבה עלול ליפול כשהרכב המורם.

£

המגבה מתוכנן להרים ולהחזיק את הרכב
המורם רק לזמן קצר ,בעת החלפת גלגל.
הוא אינו מתאים לביצוע עבודות תחזוקה
מתחת לרכב.

£

הימנע מהחלפת גלגל בשיפועי עליה וירידה.

£

לפני הרמת הרכב הפעל את בלם החניה
והצב סדי עצירה בגלגלים כדי למנוע את
הידרדרותו .לעולם אל תשחרר את בלם
החניה כאשר הרכב מורם.

£

יש להציב את המגבה על קרקע מוצקה,
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
להצבה מתחת למגבה .אחרת המגבה לא
יהיה מסוגל להגיע ליכולת נשיאת העומס
שלו ,עקב גובה מוגבל.

£

וודא שהמרחק בין תחתית הצמיג המורם
לקרקע אינו עולה על  3ס“מ.

£

לעולם אל תציב את ידיך או את רגליך מתחת
לרכב המורם.

£

לעולם אל תשכב מתחת לרכב המורם.

£

לעולם אל תתניע את המנוע כשהרכב מורם.

£

לעולם אל תפתח דלת או את דלת תא
המטען ,כאשר הרכב מורם.

£

וודא שאף נוסע לא נמצא ברכב ,כאשר הוא
מורם.

מפתח עניינים

גלגלים וצמיגים

¿ במורד שיפועי :הצב סד לעצירת גלגל או
פריטים דומים ,לפני הגלגלים של הסרן
הקדמי והאחורי.

737

הצב את המגבה רק בנקודת ההגבהה המתאימה
של הרכב .בסיס המגבה חייב להיות ממוקם
אנכית ,ישירות מתחת לנקודת ההגבהה של הרכב.

18/06/14, 1:04 AM
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החלפת גלגל

עניינים לפי אב

¿ בעזרת מפתח ברגי גלגל שחרר את ברגי
הגלגל שברצונך להחליף בסיבוב אחד מלא.
אל תשחרר את הברגים לחלוטין.

¿ וודא שבסיס המגבה מוצב ישירות מתחת
לנקודת ההגבהה.
עד שהמגבה
¿ סובב את מפתח גביע
,
יוצמד באופן מלא לנקודת ההגבהה
ובסיס המגבה יהיה מוצב באופן שווה על
הקרקע.
 ,עד להרמת
¿ סובב את מפתח גביע
הצמיג לגובה מרבי של  3ס“מ מעל הקרקע.
הסרת גלגל

גלגלים וצמיגים

נקודות ההגבהה ממקומות מיד לאחר קשתות
הגלגלים הקדמיים ,ומיד לפני קשתות הגלגלים
האחוריים )חצים(.
¿ הוצא את מפתח הגביע מערכת הכלים
להחלפת גלגל והכנס אותו באום המשושה
של המגבה כך שהאותיות  AUFנראות.

¿ מקם את המגבה

בנקודת ההגבהה

18/06/14, 1:04 AM

.

אל תשים את ברגי הגלגל על חול או על
לכלוך .אחרת עלול להיגרם נזק להברגות של
ברגי הגלגל וצלחת הגלגל ,כאשר הברגים
יהודקו.
בעת התקנת/הסרת גלגלים ,וכל זמן שהגלגלים
מוסרים ,הימנע מהפעלת כוח חיצוני כלשהו על
דיסקי הבלם .הדבר עלול לפגוע ברמת הנוחות
בעת בלימה.

¿ שחרר את בורג הגלגל העליון במלואו.
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החלפת גלגל
¿ במקום בורג הגלגל הברג פין מרכוז
להברגה.

¿ נקה את הגלגל ואת משטחי המגע של
טבור הגלגל.

¿ שחרר את שאר בורגי הגלגל מההברגות
באופן מלא.

¿ החלק את הגלגל החלופי על פין המרכוז
ודחוף אותו עליו.

¿ הסר את הגלגל.

¿ הדק את בורגי הגלגל ,עד שלא ניתן יותר
להדקם ביד.

התקנת גלגל חדש

אזהרה
ברגי גלגל משומנים או מגורזים או הברגה פגומה
עלולים לגרום לברגי הגלגל להשתחרר .כתוצאה
מכך אתה עלול לאבד גלגל תוך כדי נהיגה .קיימת
סכנת תאונה.
לעולם אל תשמן או תגרז ברגי גלגל .במקרה של
נזק להברגות ,פנה מיד למרכז שירות מורשה
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ .דאג להחליף/
לחדש את ברגי הגלגל או הברגת טבור הגלגל .אל
תמשיך בנהיגה.

אזהרה

739

מפתח עניינים

¿ שחרר מהברגה את פין המרכוז.
¿ הדק את בורג הגלגל האחרון עד שלא ניתן
יותר להדקם ביד.
הנמכת הרכב

סכנת תאונה
הגלגלים עלולים להשתחרר אם ברגי או אומי הגלגל
אינם מהודקים במומנט ההידוק לפי המפרט .קיים
סיכון לתאונה.
דאג מיד לבדוק את מומנט הידוק הברגים במרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ,
לאחר החלפת גלגל.

אם תהדק את ברגי הגלגל או את אומי הגלגל
כאשר הרכב מורם ,המגבה עלול להתהפך .קיימת
סכנת פציעות.
הדק את ברגי או אומי הגלגל ,רק כאשר הרכב
מוצב על הקרקע.

השתמש רק בברגי גלגל שתוכננו לגלגל ברכבך.
מטעמי בטיחות ,מרצדס בנץ ממליצה לך
להשתמש רק בברגי גלגל שאושרו לשימוש בכלי
רכב של מרצדס בנץ ,ולגלגלים התואמים.

¿ הכנס את מפתח הגביע באום המשושה של
המגבה כך שהאותיות  ABנראות.

גלגלים וצמיגים

הקדש תמיד תשומת לב להוראות ולהערות
הבטיחות בפרק “החלפת גלגל“ )» עמוד .(735

¿ סובב את מפתח הגביע המגבה נגד כיוון
השעון ,עד שהרכב יעמוד שוב יציב על
הקרקע.
¿ הנח את המגבה בצד אחד.
¿ הדק את ברגי הגלגל באופן שווה באופן
אלכסוני ,כפי שמצוין )מ
(.
עד
מומנט ההידוק חייב להיות .150 Nm
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¿ סובב את המגבה בחזרה למצבו ההתחלתי.
¿ אחסן את המגבה ואת שאר כלי העבודה
בתא המטען.
¿ בדוק את לחץ האוויר בצמיג של הגלגל
החדש שהותקן ,ותקן אותו במידת הצורך.

עניינים לפי אב

שים לב ללחץ האוויר המומלץ עבור הצמיגים
)» עמוד .(729

חברת מרצדס בנץ אינה מקבלת על עצמה כל
חבות עבור נזקים הנגרמים משימוש בצמיגים,
גלגלים או אביזרים שלא נבחנו או אושרו.
למידע נוסף אודות צמיגים ,גלגלים או שילובים
מאושרים ,פנה למרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.
צמיגים ממוחזרים לא נבחנו ולא אושרו על
ידי מרצדס בנץ ,כיוון שלא תמיד ניתן לגלות
בהם את הנזק הקודם .לכן ,מרצדס בנץ לא
יכולה להבטיח את בטיחות הרכב לאחר
התקנה של צמיגים ממוחזרים .אל תתקין
צמיגים משומשים אם אין לך כל מידע לגבי
השימוש הקודם בהם.

כל הגלגלים שהותקנו חייבים להיות מצוידים
בחיישנים פעילים של מערכת לבקרת לחץ

האוויר בצמיגים.

שילובי צמיגים וגלגלים

גלגלים רחבים :ככל שרוחב החלק התחתון
נמוך יותר עבור מידת גלגל מסוימת ,כך
נוחות הנסיעה פחותה יותר על כבישים
משובשים .נוחות הנהיגה ונוחות המתלים
מופחתת ,וסכנת הנזק לצמיגים ולגלגלים
בנהיגה מעל מכשולים גדלה.

הערות כלליות

£

גלגלים וצמיגים

£

£

מטעמי בטיחות ,חבר ת מרצד ס בנץ
ממליצה לך השתמש בצמיגים וגלגלים אשר
אושרו על ידי חברת מרצדס בנץ במיוחד
לשימוש ברכבך.
צמיגים אלה הותאמו במיוחד לשימוש עם
מערכות בקרה כגון  ABSאו ®,ESP
ומסומנים באופן הבא:
  MOמרצדס בנץ מקורי
  MOEמרצדס בנץ מורחב מקורי )צמיגי
אלתקר(.
  MO1מרצדס בנץ מקורי )רק צמיגי AMG
מסוימים(.

בצמיגי מרצדס בנץ מורחבים מקוריים ,אפשר
להשתמש רק על גלגלים שאושרו באופן ספציפי
על ידי מרצדס בנץ.
השתמש רק בצמיגים ,גלגלים ואביזרים שנבחנו
ואושרו על ידי מרצדס בנץ .אחרת עשויים להיפגע
מאפיינים מסוימים כגון שליטה ,רעשי הרכב או
תצרוכת דלק .בנוסף ,כאשר מובילים מטען,
שינויים במידות הצמיגים עלולים לגרום לצמיגים
לבוא במגע עם המרכב ועם רכיבי הסרנים.

סקירת קיצורים המשמשים בטבלאות הצמיגים
הבאות:
£

 :BAשני הסרנים.

£

 :FAסרן קדמי.

£

 :RAסרן אחורי.

טבלת של לחצי אוויר בצמיגים ממוקמת בצד
הפנימי של מכסה מילוי הדלק ברכבך .למידע
נוסף אודות לחצי אוויר בצמיגים ראה )» עמוד
 .(729בדוק את לחצי האוויר בצמיגים באופן
סדיר ,ורק כאשר הצמיגים קרים.
הערות אודות ציוד הרכב  תמיד התקן ברכב:
 £צמיגים בעלי אותה המידה על סרן נתון
)שמאל/ימין(.
£

אותו סוג של צמיגים בזמן נתון )צמיגי קיץ,
צמיגי חורף ,צמיגי .(MOExtentded

התוצאה עלולה להיות נזק לצמיגים או לרכב.
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יוצא מהכלל :מותר להתקין סוג או תוצרת
שונה במקרה של צמיג נקור.
עיין בסעיף “צמיגי אל תקר ”MOExtended
)» עמוד .(706

מפתח עניינים

כלי רכב עם צמיגי  MOExtentdedאינם מצוידים
בערכת  TIREFITבבית החרושת .לכן מומלץ לך
לצייד את רכבך בנוסף בערכת טיירפיט ,אם אתה
מתקין צמיגים שאינם אלתקר ,לדוגמה צמיגי
חורף .אתה יכול להשיג ערכת  TIREFITבכל מרכז
שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל.
לא כל שילובי גלגל/צמיג ניתנים להתקנה
בבית החרושת בכל המדינות.

גלגלים וצמיגים
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צמיגים
S 350 BlueTEC
צמיגי קיץ

עניינים לפי אב

R 17
גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 17 H2 ET 41

BA

צמיגים
245 / 55 R17 95 102 W

1

BA

R 18
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W

RA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W MOExtentded

RA

R 19
צמיגים

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 50 R19 102 Y XL

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y

RA

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded

RA

FA

XL2

FA

Y2

RA

245 / 45 R19 102 Y XL

MOExtentded2

FA

275 / 40 R19 101 Y

MOExtentded2

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38
9.5 J x 19 H2 ET 38
8.5 J x 19 H2 ET 38
9.5 J x 19 H2 ET 38

RA
FA
RA

245 / 45 R19 102 Y

275 / 40 R19 101

(950  חבילת ספורט )קודAMG לא בשילוב של
(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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גלגלים וצמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

1
2

743

שילובי צמיגים וגלגלים
R 20
גלגלי סגסוגת קלה

מפתח עניינים

צמיגים

8.5 J x 20 H2 ET 36

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 43.5

RA

275 / 35 R20 102 YXL MOExtentded

RA

FA

245 / 40 R20 99 Y XL

MOExtentded2

FA

275 / 35 R20 102 Y XL

MOExtentded2

RA

8.5 J x 20 H2 ET 38
9.5 J x 20 H2 ET 38

RA

צמיגי חורף
R 17
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 17 H2 ET 41

BA

245 / 55 R17 102 V M+S

1

R 18
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 104 VXL M+S
245 / 50 R18 104 VXL M+S

BA

MOExtentded

BA

R 19
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

גלגלים וצמיגים

BA

8.5 J x 19 H2 ET 36

BA

245 / 45 R19 102 VXL M+S

MOExtentded

BA

8.5 J x 19 H2 ET 38

BA

245 / 45 R19 102 VXL M+S

MOExtentded

BA

S 350 CDI
צמיגי קיץ
R 17
גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 17 H2 ET 41

BA

צמיגים
245 / 55 R17 95 102 W1

BA

(950  חבילת ספורט )קודAMG לא בשילוב של
(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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R 18
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W

RA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W MOExtentded

RA

עניינים לפי אב

R 19
צמיגים

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y

RA

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

245 / 45 R19 102 Y XL2

FA

9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

275 / 40 R19 101 Y2

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2

FA

9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded2

RA

R 20
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 43.5

RA

275 / 35 R20 102 YXL MOExtentded

RA

8.5 J x 20 H2 ET 38

FA

MOExtentded2

FA

9.5 J x 20 H2 ET 38

RA

275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2

RA

245 / 40 R20 99 Y XL

צמיגי חורף
R 17
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 17 H2 ET 41

BA

245 / 55 R17 102 V M+S

1

BA

(950  חבילת ספורט )קודAMG לא בשילוב של
(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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גלגלים וצמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

745

שילובי צמיגים וגלגלים
R 18
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 104 V XL M+S
245 / 50 R18 104 VXL M+S

BA

MOExtentded

BA

מפתח עניינים

R 19
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.5 J x 19 H2 ET 36

BA

8.5 J x 19 H2 ET 38

BA

245 / 45 R19 102 V XL M+S
245 / 45 R19 102 VXL M+S

BA

MOExtentded

BA

S 400
צמיגי קיץ
R 18

גלגלים וצמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W

RA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W MOExtentded

RA

R 19
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y

RA

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

245 / 45 R19 102 Y XL2

FA

RA

Y2

RA

9.5 J x 19 H2 ET 38

275 / 40 R19 101

(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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R 20
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 43.5

RA

275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded

RA

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 44

RA

275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded

RA

8.5 J x 20 H2 ET 38

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2

FA

9.5 J x 20 H2 ET 38

RA

275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded2

RA

עניינים לפי אב

צמיגי חורף
R 18
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

8.5 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 104 V XL M+S
245 / 50 R18 104 V XL M+S

BA

MOExtentded

R 19
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.5 J x 19 H2 ET 36

BA

8.5 J x 19 H2 ET 38

BA

BA

245 / 45 R19 102 V XL M+S
245 / 45 R19 102 VXL M+S

BA

MOExtentded

BA

צמיגי קיץ
R 17
גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 17 H2 ET 41

BA

צמיגים
245 / 45 R17 102 W

1

BA

R 18
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

BA

(950  חבילת ספורט )קודAMG לא בשילוב של
(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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גלגלים וצמיגים

S 400 HYBRID

747

שילובי צמיגים וגלגלים
גלגלי סגסוגת קלה

מפתח עניינים

צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W

RA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W MOExtentded

RA

R 19
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y

RA

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

245 / 45 R19 102 Y XL2

FA

9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

275 / 40 R19 101 Y2

RA

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

MOExtentded2

FA

275 / 40 R19 101 Y

MOExtentded2

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38
9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

R 20

גלגלים וצמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 20 H2 ET 36

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 43.5

RA

275 / 35 R20 102 YXL MOExtentded

RA

FA

245 / 40 R20 99 Y XL

MOExtentded2

FA

275 / 35 R20 102 Y XL

MOExtentded2

RA

8.5 J x 20 H2 ET 38
9.5 J x 20 H2 ET 38

RA

צמיגי חורף
R 17
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 17 H2 ET 41

BA

245 / 55 R17 102 V M+S

1

BA

(950  חבילת ספורט )קודAMG לא בשילוב של
(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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צמיגי חורף
R 18
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

8.5 J x 18 H2 ET 41

BA

748

245 / 50 R18 104 V XL M+S
245 / 50 R18 104 V XL M+S

BA

MOExtentded

עניינים לפי אב

BA

R 19
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.5 J x 19 H2 ET 36

BA

245 / 45 R19 102 VXL M+S

MOExtentded

BA

8.5 J x 19 H2 ET 38

BA

245 / 45 R19 102 VXL M+S

MOExtentded

BA

S 500
צמיגי קיץ
R 18
צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W

RA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W MOExtentded

RA

R 19
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y

RA

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

245 / 45 R19 102 Y XL2

FA

9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

275 / 40 R19 101 Y2

RA

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

MOExtentded2

FA

275 / 40 R19 101 Y

MOExtentded2

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38
9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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גלגלים וצמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

749

שילובי צמיגים וגלגלים
R 20
גלגלי סגסוגת קלה

מפתח עניינים

צמיגים

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 43.5

RA

275 / 35 R20 102 YXL MOExtentded

RA

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 44

RA

275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded

RA

8.5 J x 20 H2 ET 38

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded2

FA

RA

MOExtentded2

RA

9.5 J x 20 H2 ET 38

275 / 35 R20 102 Y XL

צמיגי חורף
R 18
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 104 V XL M+S
245 / 50 R18 104 V XL M+S

MOExtentded

BA

R 19
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

גלגלים וצמיגים

BA

8.5 J x 19 H2 ET 36

BA

245 / 45 R19 102 VXL M+S

MOExtentded

BA

8.5 J x 19 H2 ET 38

BA

245 / 45 R19 102 VXL M+S

MOExtentded

BA

S 500 4MATIC
צמיגי קיץ
R 18
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

BA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W

RA

8.0 J x 18 H2 ET 41

FA

245 / 50 R18 100 W MOExtentded

FA

9.5 J x 18 H2 ET 43.5

RA

275 / 45 R18 103 W MOExtentded

RA

(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של
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שילובי צמיגים וגלגלים
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R 19
גלגלי סגסוגת קלה

צמיגים

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y

RA

8.5 J x 19 H2 ET 36

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 19 H2 ET 43.5

RA

275 / 40 R19 101 Y MOExtentded

RA

XL2

FA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

9.5 J x 19 H2 ET 38

RA

275 / 40 R19 101 Y2

RA

8.5 J x 19 H2 ET 38

FA

245 / 45 R19 102 Y XL MOExtentded2

FA

RA

MOExtentded2

RA

9.5 J x 19 H2 ET 38

245 / 45 R19 102 Y

275 / 40 R19 101 Y

עניינים לפי אב

R 20
צמיגים

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 43.5

RA

275 / 35 R20 102 YXL MOExtentded

RA

8.5 J x 20 H2 ET 36.5

FA

245 / 40 R20 99 Y XL MOExtentded

FA

9.5 J x 20 H2 ET 44

RA

275 / 35 R20 102 Y XL MOExtentded

RA

FA

245 / 40 R20 99 Y XL

MOExtentded2

FA

275 / 35 R20 102 Y XL

MOExtentded2

RA

8.5 J x 20 H2 ET 38
9.5 J x 20 H2 ET 38

RA

צמיגי חורף
R 18
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.0 J x 18 H2 ET 41

BA

8.5 J x 18 H2 ET 41

BA

245 / 50 R18 104 V XL M+S
245 / 50 R18 104 V XL M+S

MOExtentded

BA
BA

R 19
צמיגים

גלגלי סגסוגת קלה
8.5 J x 19 H2 ET 36

BA

245 / 45 R19 102 V XL M+S

MOExtentded

BA

8.5 J x 19 H2 ET 38

BA

245 / 45 R19 102 V XL M+S

MOExtentded

BA

(950  חבילת ספורט )קודAMG רק בשילוב של

S 725-752

750

18/06/14, 1:04 AM

2

גלגלים וצמיגים

גלגלי סגסוגת קלה

גלגל חלופי
גלגל חלופי
גלגל חלופי זמין רק במדינות מסוימות.

הערות בטיחות חשובות
אזהרה
מידות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג של הגלגל החלופי/
הגלגל החלופי הזמני ושל הגלגל שיש להחליפו,
עשויות להיות שונות .התקנת גלגל חלופי עלולה
לשבש באופן חמור את מאפייני הנהיגה .קיימת
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.

£

אל תפסיק את פעולת .ESP

£

דאג להחליף את הגלגל החלופי/הגלגל החלופי
הזמני ,במרכז שירות של מרצדס ,מורשה
מטעם כלמוביל בע“מ הקרוב ביותר .וודא
שמידות הגלגל/צמיג וסוג הצמיג נכונים.

£

אין להתקין שרשראות שלג על גלגלים חלופיים
זמניים.

הערות כלליות

הקפד על מגבלת זמן השימוש ועל מגבלת
המהירות המצוינים על הגלגל החלופי הזמני.
החלף צמיגים לאחר שש שנים לכל היותר ,ללא
קשר למידת הבלאי .הנחייה זו תקפה גם לגלגל
החלופי הזמני.

מפתח עניינים

כאשר אתה משתמש בגלגל חלופי זמני ,מערכת
האזהרה של איבוד לחץ האוויר בצמיגים או
מערכת הבקרה אינן יכולות לתפקד באופן אמין.
אתחל את המערכות רק לאחר החלפת הגלגל
הפגום בגלגל חדש.

לאחר התקנת גלגל חלופי הזמני ,ייתכן כי למשך
כמה דקות תציג המערכת את ערכי הלחץ של
הגלגל שהוסר .הערך המוצג עבור הגלגל החלופי
הזמני המותקן אינו זהה ללחץ האוויר הנוכחי
בגלגל.

הוצאת הגלגל החלופי הזמני
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
“התקנת הגלגל“ )» עמוד .(736

גלגלים וצמיגים

כאשר אתה משתמש בגלגל חלופי זמני או בגלגל
חלופי בעל מידה שונה ,אסור לחרוג מעל מהירות
של  80קמ“ש.

751

עליך לבדוק באופן סדיר את לחץ האוויר בגלגל
החלופי הזמני ,במיוחד לפני נסיעות ארוכות
ולתקן את לחץ האוויר במידת הצורך )» עמוד
 .(729הערך התקף נמצא על הגלגל או הניתן
בפרק “מידע טכני“ )» עמוד .(752
ניתן להתקין גלגל חלופי זמני גם נגד כיוון הסיבוב.

18/06/14, 1:04 AM
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גלגל חלופי
מידע טכני
גלגל חלופי מתקפל
צמיגים

עניינים לפי אב

גלגל פלדה

T 185 / 55 D20 100 P

לחץ אוויר 3.5) :בר/

6 B x 20 H2 ET 36

(51 psi

גלגלים וצמיגים
18/06/14, 1:04 AM
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אלקטרוניקת הרכב
מידע שימושי

מכשירי קשר וטלפונים ניידים
בהתקנה מאוחרת )משדר (RF

ספר נהג זה מתאר את כל דגמי הציוד הסטנדרטי
והאופציונלי של רכבך שהיו זמינים בזמן הבאתו
של הספר לדפוס .ייתכנו הבדלים בהתאם
למדינת הייצוא .נא זכור כי ייתכן שרכבך אינו מצויד
בכל התפקודים המתוארים .פרטים אלה נוגעים
גם למערכות ותפקודים הרלוונטיים לבטיחות.

עניינים לפי אב

אזהרה
טיפול לא נכון במשדרי  RFאו התקנה מאוחרת
לא נכונה שלהם ,עלולה לגרום להם לפלוט קרינה
אלקטרומגנטית אשר תפריע לאלקטרוניקת
הרכב .הדבר עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של
הרכב .קיימת סכנת תאונה.

נא קרא את המידע אודות מרכזי שירות מורשים
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ )» עמוד .(37

עליך לבצע את כל העבודות ברכיבים החשמליים
והאלקטרוניים במוסך מוסמך.

הערות אודות מידע טכני

אזהרה
אם אתה משתמש במשדר  RFברכב באופן לא
תקין ,הקרינה האלקטרומגנטית שלו עלולה,
לדוגמה להפריע לאלקטרוניקת הרכב ,אם:

למידע נוסף ,בקר באתר האינטרנט שכתובתו:
.http://www.mercedes-benz.com

המידע הטכני נקבע בהתאם לתקנות
האיחוד האירופי .כל המידע מתייחס לציוד
הסטנדרטי של הרכב .לכן ,המידע עשוי
להיות שונה עבור כלי רכב עם ציוד אופציונלי.
ניתן לקבל מידע נוסף במרכז שירות מורשה
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.

£

משדר  RFאינו מחובר לאנטנה חיצונית.

£

האנטנה החיצונית מותקנת לא נכון או אינה
אנטנה בעלת החזר נמוך.

הדבר עלול לפגוע בבטיחות ההפעלה של הרכב.
קיימת סכנת תאונה.
התקן אנטנה החזר נמוך חיצונית במוסך
מוסמך .בעת הפעלת הרכב ,חבר תמיד את
משדר  RFלאנטנת החזר נמוך חיצונית.

אלקטרוניקת הרכב
רישיון ההפעלה של הרכב עלול לאבד את
תוקפו ,אם לא מולאו ההוראות עבור
ההתקנה והשימוש של משדרי .RF

טיפול באלקטרוניקת המנוע

נתונים טכניים

דאג לבצע את עבודות התחזוקה שלך על
אלקטרוניקת המנוע ועל החלקים הקשורים
אליה ,כגון יחידות בקרה ,חיישנים וכבלי
חיבור במוסך מוסמך ,לדוגמה במרכז שירות
של מרצדס מורשה מטעם כלמוביל בע“מ.
אחרת רכיבי הרכב עלולים להתבלות מהר
יותר ,ותוקף האחריות של רכבך והיתר
ההפעלה שלו עלולים לפקוע.

18/06/14, 1:09 AM

בפרט יש לעמוד בתנאים הבאים:
ניתן להשתמש רק בתחומי תד רים
מאושרים.
חובה לציית להספק המרבי המותר של
תחומי תדרים אלה.
חובה למקם את האנטנה רק במקומות
המאושרים.
רמות חריגות של קרינה אלקטרומגנטית
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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אלקטרוניקת הרכב
שים לב להערות הנוגעות להפעלת טלפון נייד
)» עמוד .(335

755

אסור שהספק השידור המרבי )שיא( בבסיס
האנטנה יחרוג מהערכים הבאים:

ניתן להשתמש במיקומי האנטנה הבאים
להתקנה נכונה של משדרי .RF

תחום תדרים
גלים קצרים

הספק שידור
מרבי

מפתח עניינים

100W

)(3 - 54 MHz

תחום תדרים  4מ‘

30W

)(74 - 78 MHz

תחום תדרים  2מ‘

50W

)(144 - 174 MHz

רדיו עורקי דיגיטלי/טטרה

מיקומי האנטנה מתאימים

)(380 - 460 MHz

אזור הגג הקדמי

תחום תדרים ְ 70ס“מ

אזור הגג האחורי
כנף אחורית
דלת תא המטען

35W

)(400 - 460 MHz

בכלי רכב עם גג נפתח פנורמי ,אסורה
התקנה של אנטנה חיצונית על הגג הנפתח.
אם מתקינים את האנטנה על הכנף
האחורית ,מומלץ להציב את האנטנה
החיצונית על חלק הרכב הקרוב לאמצע
הכביש.

GSM / DCS / PCS
850 / 900 /1800 /1900

10W

UMTS / LTE

10W

בהתקנים הבאים ניתן להשתמש בכלי רכב ללא
הגבלות.
£

משדרי  RFעם הספק מרבי של עד .100 mW

£

טלפונים ניידים )(GSM/DCS/PCS/UMTS/LTE

אין כל הגבלה למיקום אנטנות באזור החיצוני
של הרכב עבור תחומי הגלים הבאים:
£

רדיו עורקי דיגיטלי/טטרה

£

תחום תדרים  70ס“מ

£

GSM/DCS/PCS

£

UMTS/LTE

755

נתונים טכנים

השתמש במפרטים טכניים
)כלי רכב כביש  תקנות  EMCהנוגעות להתקנה
מאוחרת של ציוד רדיו( כאשר אתה מתקין
משדרי ) RFתדרי רדיו( .חובה לציית לדרישות
החוק הנוגעות לתוספות.
אם לרכבך יש תושבות התקנה למכשירי קשר,
השתמש באספקת כוח או בחיבורי אנטנה
המיועדים לשימוש עם חיווט בסיסי .וודא כי אתה
מציית להוראות הנוספות של היצרן בעת
ההתקנה.
סטיות בתחומי תדרים ,הספק שידור מרבי או
מיקומי אנטנה חייבים להיות מאושרים על ידי
מרצדס בנץ.
ISO/TS 21609

18/06/14, 1:09 AM
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מוצרי שירות וקיבולים
לוחיות זיהוי כלי רכב
לוחית זיהוי הרכב עם מספר זיהוי
הרכב )(VIN

עניינים לפי אב

המידע המוצג בלוחית זיהוי הרכב הוא מידע
לדוגמה .מידע זה שונה בכל רכב ורכב ,ועשוי
לסטות מהמידע המוצג כאן .אתה יכול
למצוא מידע מתאים לרכבך בלוחית הזיהוי
שברכבך.
מספר זיהוי רכב )(VIN

¿ פתח את הדלת הימנית הקדמית.
אתה תראה את לוחית זיהוי הרכב

.

¿ פתח את הדלת הימנית הקדמית.
כלפי מטה והסר אותו.
¿ קפל את המכסה
ניתן לראות את מספר זיהוי הרכב ).(VIN
את מספר זיהוי הרכב ) (VINניתן למצוא גם
בלוחית זיהוי רכב )» עמוד .(756

מספר מנוע
דוגמה :כלי רכב עם התקן גרירה

נתונים טכניים

לוחית זיהוי הרכב.
יצרן הרכב )דיימלר (AG
אישור הפעלה כללי ) EUרק במדינות
מסוימות(
מספר זיהוי רכב ).(VIN
משקל רכב כללי מרבי מותר )ק“ג(
משקל מרבי מותר של שילוב רכב/גרור )ק“ג(
משקל מרבי מותר על הסרן הקדמי )ק“ג(
משקל מרבי מותר על הסרן האחורי )ק“ג(
קוד צבע
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מספר המנוע מוטבע על תיבת הארכובה .מידע
נוסף ניתן להשיג בכל מרכז שירות מורשה של
מרצדס בנץ מטעם כלמוביל מע“מ.

מוצרי שירות וקיבולים
הערות בטיחות חשובות
אזהרה
בעת טיפול ,אחסון והשלכה של מוצרי שירות
כלשהם ,הקפד על התקנות הרלוונטיות ,אחרת
אתה עלול לסכן את עצמך או אחרים.
שמור מוצרי שירות הרחק מהישג ידם של ילדים.
לשמירת בריאותך ,אל תאפשר למוצרי שירות לבוא
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במגע עם עינייך או פצע פתוח .פנה מיד לקבלת
טיפול רפואי אם מוצר שירות נבלע.

ולעישון .דומם את המנוע וכבה את חימום העזר
)אם קיים( לפני תדלוק.

הערה למען איכות הסביבה
סלק מוצרי שירות באופן אחראי לסביבה.

.

אזהרה
דלקים הם חומרים רעילים ומזיקים לבריאות.
קיימת סכנת פציעות .אל תבלע דלק או אפשר לו
לבוא במגע עם עור ,עיניים או בגדים .אל תשאב
אדי דלק .שמור על דלקים הרחק מהישג ידם של
ילדים.
אם אתה או אחרים באים במגע עם דלק ,ציית
להוראות הבאות:
£

שטוף מיד את הדלק במים וסבון מאזורי עור
נגועים.

£

אם דלק נכנס לעיניך ,שטוף אותן מיד
ביסודיות במים נקיים .פנה לקבלת טיפול
רפואי.

£

אם בלעת דלק ,פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.
אל תנסה לעורר הקאות.

£

החלף מיד כל בגד שבא במגע עם דלק.

קיבול מיכל הדלק )בליטרים(
דגם

סה“כ קיבול

S 500

 80ליטרים

S 500 4MATIC

כל הדגמים האחרים
דגם

 70ליטרים
עתודת דלק
מהקיבול הנ“ל

כל הדגמים

דלק

הערות בטיחות חשובות

אזהרה
דלק הוא חומר דליק מאוד .טיפול לא נכון בדלק
מעלה סיכון לשריפה או לפיצוץ.
עליך למנוע חשיפה לאש ,ללהבות חשופות ,לגצים
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מפתח עניינים

 8ליטרים

נתונים טכנים

מוצרי שירות כוללים:
 £דלקים )בנזין ,סולר(
 £תוספי טיפול בגזי פליטה ,לדוגמה AdBlue
 £חומרי סיכה )לדוגמה שמן מנוע ,שמן תיבת
הילוכים(
 £נוזל קירור המנוע
 £נוזל בלמים
 £נוזל שטיפת השמשה הקדמית
 £קרר מערכת בקרת אקלים
יש להתאים בין רכיבי הרכב וחומרי הסיכה.
מרצדס בנץ ממליצה להשתמש רק במוצרים,
אשר נבחנו ואושרו במיוחד על ידי מרצדס בנץ.
הם רשומים בספר הנהג של מרצדס בנץ בפרק
הרלוונטי:
ניתן לזהות מוצרים המאושרים לשימוש על ידי
מרצדס בנץ לפי הכיתוב על האריזות:
) MB Freigabe £לדוגמה(MB Freigabe 229.51 ,
 £אישור ) MBלדוגמה(MB Approval 229.51 ,
תיאורים אחרים או המלצות המתייחסים לרמת
האיכות או למפרטים בהתאם למספר גיליון MB
)כגון  ,(MB 229.5לא חייבים בהכרח להיות
מאושרים על ידי מרצדס בנץ.
ניתן להשיג מידע נוסף בכל מרכז שירות של
מרצדס בנץ מטעם כלמוביל בע“מ או באתר
האינטרנטhttp://bevo.mecedes-benz.com :

757

דלק )(EN 228, E DIN 51626-1
דירוג דלק
אל תשתמש בסולר כדי לתדלק כלי רכב
עם מנוע בנזין .אל תפעיל את ההצתה אם
בטעות מילאת דלק לא נכון .אחרת ,הוא
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758

עלול להיכנס למערכת הדלק .אפילו כמויות
קטנות של דלק לא נכון עלולות לגרום נזק
למערכת הדלק ולמנוע .פנה למרכז שירות
מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ כדי לנקז את
מיכל הדלק ואת צינורות הדלק.

עניינים לפי אב

תדלק רק בבנזין נטול עופרת דירוג פרימיום
 ,RON / 85 MON 95התואם לתקן האירופי
 EN 228או  E DIN 51626-1או מפרט זהה.
דלק במפרט זה יכול להכיל עד  10%אתנול.
דלק שאינו תואם לתקן  EN 228או
 E DIN 51626-1עלול לגרום לבלאי מוקדם
ונזק למנוע ולמערכת הפליטה.

השתמש בדלק מומלץ בלבד .הפעלת הרכב
עם דלק אחר יכולה לגרום נזק למנוע.
אל תשתמש בפריטים הבאים:
) E85בנזין עם  85%אתנול(
 100%) E100אתנול(
) M15בנזין עם  15%מתנול(
) M30בנזין עם  30%מתנול(
) M85בנזין עם  85%מתנול(
 100%) M100מתנול(
בנזין עם תוספים מתכתיים
סולר
אל תערבב דלקים כגון אלה עם הדלק המומלץ
עבור הרכב ואל תשתמש בשום תוספים .אם
תעשה זאת תגרום נזק למנוע .זה לא כולל
תוספים להסרת משקעים ומניעת היווצרותם.
את הבנזין מותר לערבב רק עם תוספים
המומלצים על ידי מרצדס בנץ ,ראה ”תוספים“.
מידע נוסף אודות תוספים מומלצים ,ניתן להשיג
בכל מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ.

דלק  E10כולל עד  10%ביואתנול .רכבך
מתאים לשימוש בדלק  .E10אתה יכול
לתדלק את רכבך בדלק .E10
אם הדלק המומלץ אינו זמין ,אתה יכול רק
כאמצעי זמני לתדלק בבנזין נטול עופרת
באוקטן  .91RON / 82 MONשימוש בדלק זה
עשוי להפחית את ביצועי המנוע ולהגדיל את
תצרוכת הדלק .הימנע מנהיגה במצערת
מלאה .לעולם אל תמלא דלק שדירוגו RON/
 MONנמוך מהדירוג המצוין לעיל.
במדינות מסוימות תכולת גופרית בדלקים
זמינים עשויה לא להיות נמוכה מספיק .באופן
זמני דלק זה עלול לייצר ריחות לא נעימים,
במיוחד בנסיעות קצרות .ברגע שמשתמשים
בדלק נטול גופרית )תכולת גופרית >,(10 ppm
עוצמת הריחות פוחתת.
למידע אודות תדלוק ,ראה )» עמוד .(212

£
£
£
£
£
£
£
£

נתונים טכניים

בדרך כלל תמצא מידע אודות דירוג דלק על
משאבת הדלק .אם אינך יכול למצוא תווית על
משאבת הדלק ,שאל את עובדי תחנת הדלק.

תוספים
הפעלת המנוע עם תוספי דלק עשויה לגרום
לכשל המנוע .רשימת התוספים אינה כוללת
תוספים שנועדו לסילוק משקעים ולמניעת
היווצרותם .ניתן לערבב בנזין רק עם תוספים
המומלצים עלידי מרצדס בנץ .פעל לפי
הוראות השימוש הנמצאות על אריזת
המוצר .מידע נוסף לגבי תוספים מומלצים
ניתן לקבל בכל מרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם חב’ כלמוביל בע“מ.
מרצדס בנץ ממליצה להשתמש במותגי דלק
המכילים תוספים.
איכות הדלק הנמכר במדינות מסוימות עשויה
להיות ירודה .כתוצאה מכך ,עשויים להצטבר
משקעים במער כת הדלק .במקרים כאלה
ובהתייעצות עם מרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם חב’ כלמוביל בע“מ ,ניתן לערבב בנזין עם
תוסף דלק מאושר עלידי מרצד ס בנץ
.A000989254512

פעל לפי הנחיות ויחסי ערבוב המצויים על אריזת
המוצר.

18/06/14, 1:09 AM
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דיזל )(EN 590

משאבת הדלק ,שאל את עובדי תחנת הדלק.

דירוג דלק

מידע אודות תדלוק )» עמוד .(212

אזהרה
אם אתה מערבב סולר עם בנזין ,נקודת ההבזק
של התערובת נמוכה יותר מזו של דיזל טהור.
כשהמנוע פועל ,רכיבים במערכת הפליטה עשויים
להתחמם יתר על מידה מבלי שתוכל להבחין.
קיימת סכנה שריפה.
לעולם אל תתדלק בבנזין .לעולם אל תוסיף בנזין
לסולר.
כאשר אתה מתדלק ,השתמש רק בסולר התואם
את הסטנדרט האירופי  EN 590או בעל איכות
דומה .דלק שאינו תואם לסטנדרט  EN 590עלול
לגרום לבלאי מוקדם ונזק למנוע ולמערכת
הפליטה.
אל תשתמש בדלקים הבאים:
 £דיזל ימי
 £שמן חימום
 £ביודיזל
 £שמן צמחי
 £בנזין
 £פרפין
 £נפט

אל תערבב דלקים אלה עם סולר ,ואל תעשה
שימוש בתוספים מיוחדים .אחרת אתה עלול
לגרום נזק למנוע

כלי רכב ללא מסנן חלקיקי דיזל :במדינות
שבהן זמין רק סוג סולר אירופי עם תכולת
גופרית גבוהה ,תצטר ך להחליף שמן
בתכיפות רבה יותר .מידע נוסף אודות מרווחי
החלפת שמן ,ניתן להשיג בכל מרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
בדרך כלל ,מידע על דירוג הדלק נמצא על
משאבת הדלק .אם אינך יכול למצוא תווית על
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מפתח עניינים

מידע נוסף אודות איכויות דלק במדינות
ספציפיות וסוגי דלק העמידים לטמפרטורות
נמוכות ניתן לברר בחברות דלק ,לדוגמה בתחנות
הדלק.

סולר
איכויות הדלקים

אזהרה
אם אתה מערבב סולר עם בנזין ,נקודת ההבזק
של התערובת נמוכה יותר מזו של סולר טהור.
כשהמנוע פועל ,רכיבים במערכת הפליטה עשויים
להתחמם יתר על מידה מבלי שתוכל להבחין.
קיימת סכנה שריפה.
לעולם אל תדלק בבנזין .לעולם אל תוסיף בנזין
לסולר.

כאשר אתה מתדלק ,השתמש רק בסולר
התואם את הסטנדרט האירופי  EN 590או
בעל איכות דומה .דלק שאינו תואם
לסטנדרט  EN 590עלול לגרום לבלאי מוקדם
ונזק למנוע ולמערכת הפליטה.

נתונים טכנים

כלי רכב עם מסנן חלקיקי דיזל :במדינות
מחוץ לאיחוד האירופי ,תדלק רק בסוג סולר
אירופי עם תכולת גופרית נמוכה ,מתחת ל
 .50 ppmאחרת ייגרם נזק למערכת בקרת
הפליטה.

טמפרטורות חיצוניות נמוכות
בחודשי החורף זמין סולר עם שיפור איכות זרימה
משופרת בקור .באירופה תקן  EN 590מגדיר
קטגוריות טמפרטורה שונות התלויות באקלים.
ניתן למנוע תקלות על ידי תדלוק בסולר התואם
לתנאי האקלים המוגד רים ב .EN 590
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד ,ייתכן
שמאפייני זרימת הסולר לא יהיו מספקים .לפיכך,
סולר מאזורים חמים יותר לא יתאים להפעלה
בתנאי אקלים קרים יותר.

אל תשתמש בדלקים הבאים:
סולר ימי
שמן חימום
ביודיזל
שמן צמחי
£
£
£
£
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בנזין
פרפין
נפט
אל תערבב דלקים אלה עם סולר ,ואל תעשה
שימוש בתוספים מיוחדים .אחרת אתה עלול
לגרום נזק למנוע
£

מידע על תצרוכת דלק

£

הערה למען איכות הסביבה

£

עניינים לפי אב

מדענים מאמינים כי גז  CO2הוא האחראי העיקרי
להתחממות כדור הארץ )אפקט החממה(.
פליטות  CO2של רכבך קשורות באופן ישיר
לתצרוכת הדלק ,ולכן הן תלויות:

כלי רכב עם מסנן חלקיקים  :במדינות
מחוץ לאיחוד האירופי ,תדלק רק בסוג סולר
אירופי עם תכולת גופרית נמוכה ,מתחת ל
 .50 ppmאחרת ייגרם נזק למערכת בקרת
הפליטה.
כלי רכב ללא מסנן חלקיקים :במדינות
שבהן זמין רק סוג סולר אירופי עם תכולת
גופרית גבוהה ,תצטר ך להחליף שמן
בתכיפות רבה יותר .מידע נוסף אודות מרווחי
החלפת שמן ,ניתן להשיג בכל מרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.
בדרך כלל ,מידע על דירוג הדלק נמצא על
משאבת הדלק .אם אינך יכול למצוא תווית על
משאבת הדלק ,שאל את עובדי תחנת הדלק.
מידע אודות תדלוק )» עמוד .(212

נתונים טכניים

טמפרטורות חיצוניות נמוכות
בחודשי החורף זמין סולר עם שיפור איכות זרימה
בקור .באירופה תקן  EN 590מגדיר קטגוריות
טמפרטורה שונות התלויות באקלים .ניתן למנוע
תקלות על ידי תדלוק בסולר התואם לתנאי
האקלים המוגדרים ב  .EN 590בטמפרטורות
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
נמוכות ניתן לברר בחברות דלק ,לדוגמה
בתחנות הדלק.

18/06/14, 1:09 AM

£

בשימוש יעיל בדלק על ידי המנוע.

£

בסגנון נהיגה

£

בגורמים אחרים שאינם טכניים ,כגון השפעות
סביבתיות או תנאי כביש או תנועה.

אתה יכול להפחית את פליטות  CO2על ידי רכבך
באמצעות נהיגה זהירה וטיפול סדיר.

תצרוכת הדלק תגדל יותר מהרגיל במצבים
הבאים:
בטמפרטורות חיצוניות נמוכות מאוד
בתנועה עירונית
בנסיעות קצרות
באזורים הרריים
בעת גרירת גרור
£
£
£
£
£

רק במדינות מסוימות :אתה יכול למצוא את
הערכים העדכניים של תצרוכת הדלק ושל
הפליטה במסמכי ) COCתעודת תאימות של
האיחוד האירופי( .מסמכי אלה מסופקים לך
ביחד עם רכבך.
ערכים של תצרוכת הדלק התבססו על
הגרסה עדכנית עבור:
כלי רכב העומדים בתקנים עד וכולל
התקן  EURO 4בהתאם לתקנת
האיחוד האירופי .80 / 1268 / EEC
כלי רכב העומדים בתקן  EURO 5או
עוברים אותו בהתאם לתקנה  ECמס’

£

£

.715 / 2007

סטיות מערכים אלה עשויות להתרחש בתנאי
תפעול רגילים.
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®Adblue
הערות בטיחות חשובות

הוא:
£

£

נטול צבע ונטול ריח

£

לא דליק

£

תקלות המערכת טיפול בגזי פליטה
®BlueTEC

® Adblueהוא נוזל מסיס במים לטיפול בגזי
פליטה של מנועי דיזל.
אינו רעיל

£

לנזק למנוע

761

הבטחת דרגת הטוהר של ® Adblueהיא חשובה
במיוחד למניעת תקלות במערכת טיפול בגזי
פליטה .BlueTEC

מפתח עניינים

אם נשאב ® Adblueמחוץ למיכל ®,Adblue
לדוגמה במהלך עבודות תיקון ,אל תשתמש
בנוזל זה למילוי המיכל .הניקיון של הנוזל אינו
מובטח יותר.
®Adblue

אם אתה פותח את מיכל
כמות קטנה של אדי אמוניה.

 ,תשתחרר

לאדי אמוניה יש ריח חריף והם מגרים במיוחד
את העור ,את הקרומים הריריים והעיניים .אתה
עלול לחוש תחושת צריבה בעיניך ,באפך או בגרון.
ייתכן שגם ייגרם לך שיעול או דימוע.
אל תשאף את אדי האמוניה שמשתחררים .מלא
את מיכל ® Adblueרק באזורים מאוורים היטב.
טמפרטורות חיצוניות נמוכות
® Adblueקופא בטמפרטורות של  -11°Cבערך.
הרכב מגיע מהמפעל עם מערכת לחימום
מקדים של ® ,Adblueכך ניתן להבטיח הפעלה
בחורף בטמפרטורות נמוכות מ .-11°C
תוספים
רק בהתאם לתקן
השתמש ב
 .ISO 22241אל תשתמש בתוספים אחרים
יחד עם ® Adblueואל תדלל את ®Adblue
עם מים .הדבר עלול לגרום נזק למערכת
טיפול בגזי פליטה ®.BlueTEC
דרגת טוהר
מזהמים ב ®) Adblueלדוגמה בשל מוצרי
טיפול אחרים ,חומרי ניקוי או אבק( יגרמו:
£

לערכי מזהמים גבוהים בגזי הפליטה

£

לנזק לממיר הקטליטי
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הקיבול הכולל של מיכל ® Adblueיכול
להשתנות ,בהתאם לציוד המותקן ברכב.
דגם

סה“כ קיבול

E 350 BlueTEC

 25.5ליטר

שמן מנוע
הערות כלליות
בעת הטיפול בשמן מנוע הקדש תשומת לב
להערות בטיחות חשובות הנוגעות למוצרי שירות
)» עמוד .(756
האיכות של שמני המנוע חשובה מאוד לתפקוד
ואורך חיי השירות של המנוע .לאחר בדיקות
נרחבות ,חברת מרצדס בנץ מאשרת שמני מנוע
התואמים לתקן הטכני הנוכחי.
לכן ,במנועי מרצדס בנץ ניתן להשתמש רק
בשמני מנוע שאושרו עלידי מרצדס בנץ.
מידע נוסף אודות שמני מנוע שנבחנו ואושרו,
ניתן להשיג בכל מרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ .חברת מרצדס בנץ
ממליצה לבצע את החלפת השמן במרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ .אישור
מרצדס בנץ מצוין על מיכל השמן בכיתוב MB
) Approvalאישור מרצד ס בנץ( ובמספר
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נתונים טכנים

®Adblue

קיבולים
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המתאים ,לדוגמה

קיבולים

.MB Approval 229.51

אתה יכול למצוא סקירה של שמני מנוע
מאושרים באתר האינטרנט שכתובתו:
 http://bevo.mercedes-benz.comעל ידי
הכנסת המספר לדוגמה .229.5

עניינים לפי אב

הטבלה מציגה את שמני המנוע שאושרו עבור
רכבך.
מנועי בנזין :במדינות מסוימות ,ניתן להשתמש
בסוגי שמן שונים ,אם יש לקצר את מרווחי הזמן
בין הטיפולים .למידע נוסף ,פנה למרכז שירות
מורשה מרצדס מטעם כלמוביל בע“מ.

הערכים הבאים מתייחסים להחלפת שמן כולל
מסנן שמן.
כמות
להחלפה

דגם
S 400
S 400 HYBRID

 6.5ליטרים

כל הדגמים האחרים

 8.0ליטרים

תוספים
אישור

מנועי בנזין

229.5

כל הדגמים
מנועי דיזל ללא מסנן

DPF

מנועי דיזל עם מסנן

נתונים טכניים

£

אישור

MB

צמיגות שמן מנוע

228.5 ,228.31
229.3 ,228.51
229.5 ,229.31
229.51 ,229.52

S 350 CDI

£

MB

אל תשתמש בתוספים עבור שמני מנוע .השימוש
בהם עלול לגרום נזק למנוע.

DPF

אישור

MB

S 350 BlueTEC

228.51,
229.31,
229.51 ,229.52

S 350 CDI

228.51,
229.31,
229.51 ,229.52

אם שמני המנוע המופיעים ברשימה אינם
זמינים ,אתה יכול להוסיף את שמני המנוע
הבאים ,עד להחלפת השמן הבאה:
כלי רכב המצויידים במנועי בנזין :אישור
מרצדס בנץ  229.3 ,229.1או .ACEA A3
כלי רכב המצויידים במנועי דיזל :אישור
מרצדס בנץ  229.5 ,229.3 ,229.1או ACEA
.C3

את השמן הנ“ל ניתן להוסיף פעם אחת בלבד
בכמות מרבית של  1.0ליטר.

18/06/14, 1:09 AM

צמיגות מתארת את מאפייני הזרימה של נוזל.
אם לשמן מנוע יש צמיגות גבוהה  זרימתו
איטית .ככל שצמיגותו נמוכה ,זרימתו מהירה.
בחירת שמן מנוע מבוססת על הטמפרטורה
החיצונית המתאימה ובהתאם למפרטי SAE
)צמיגות(.
הטבלה מעלה מציגה לך את דרגות הצמיגות
שיש להשתמש בהן .ערכי הטמפרטורה הנמוכה
של שמני המנוע עלולים להיפגם באופן משמעותי
במהלך הפעלה ,עקב הזדקנות ,פיח והתפשטות
דלק .לכן מומלץ להקפיד על החלפות שמן
סדירות להשתמש ורק בשמני מנוע מאושרים
עם סיווג  SAEמתאים.
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נוזל בלמים
אזהרה
במהלך הזמן ,נוזל הבלמים סופג לחות מהאוויר,
ובכך מונמכת נקודת הרתיחה שלו.
אם נקודת הרתיחה של נוזל הבלמים נמוכה מדי,
עלולים להיווצר כיסי אדים בתוך מערכת הבלמים,
כאשר הבלמים מופעלים בחוזקה )לדוגמה כאשר
נוהגים במורד מדרון( .עובדה זו תפגום ביעילות
הבלימה .קיימת סכנת תאונה.
דאג לחדש את נוזל הבלמים במרווחי זמן סדירים.
ניתן למצוא את מרווחי הזמן להחלפת נוזל בלמים
בחוברת השירות.

השתמש רק בנוזל בלמים מאושר על ידי חברת
מרצדס בנץ בהתאם לאישור .MB 331.0
מידע אודות נוזל בלמים מאושר ,ניתן להשיג בכל
מרכז שירות מורשה מרצדס מטעם כלמוביל
בע“מ או באתר האינטרנט שכתובתו:
.http://bevo.mercedes-benz.com

דאג להחליף את נוזל הבלמים באופן סדיר
במרכז שירות מורשה מרצדס מטעם
כלמוביל בע“מ.

נוזל קירור
הערות בטיחות חשובות

אזהרה
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.

הוסף רק נוזל קירור ,שעורבב מראש עם
נוגד הקיפאון הרצוי .אחרת אתה עלול לגרום
נזק למנוע.
מידע נוסף אודות נוזל קירור ,ניתן למצוא
במפרטי מרצדס בנץ עבור מוצרי שירות,
מספר גיליון  ,310.1או לדוגמה באתר
החברה
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http://bevo.mercedes-benz.com

או בכל מרכז שירות של מרצדס מורשה
מטעם כלמוביל בע“מ.
השתמש תמיד בתערובת נוזל קירור
מתאימה .גם במדינות שקיימות בהן
טמפרטורות גבוהות.
אחרת מערכת הקירור לא תהייה מוגנת
במידה מספקת מפני שיתוך וחימום יתר.
דאג להחליף את נוזל קירור המנוע במוסך
מוסמך ,ודאג לרישום הטיפולים/החלפת
שמנים/נוזלים בחוברת השירות.
נוזל קירור הוא תערובת של מים עם נוגד
קיפאון/מעכב שיתוך .הוא מבצע את
המשימות הבאות:
 £הגנה מפני שיתוך
 £הגנה מפני קיפאון
 £העלאת נקודת הרתיחה
אם נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך קיימים בריכוז
הנכון ,נקודת הרתיחה של נוזל הקירור תהיה
בערך .130 °C
ריכוז נוגד הקיפאון/מעכב השיתוך במערכת
הקירור חייב:
 £להיות לפחות  .50%כך תהייה מערכת
הקירור מוגנת נגד קיפאון עד לטמפרטורה
של  37 °Cלערך.
 £לא לחרוג מעל ריכוז של ) 55%הגנה נגד
קיפאון עד  ,(45 °Cאחרת החום לא
ייספג באופן יעיל.
אם הרכב איבד נוזל קירור ,מלא אותו בכמויות
שוות של מים ונוגד קיפאון/מעכב שיתוך .מרצדס
בנץ ממליצה לך להשתמש בנוגד קיפאון/מעכב
שיתוך ,אשר אושר על ידי מרצדס בנץ .בריכוז
בהתאם למפרטי  MBעבור מוצרי שירות .310.1
כאשר הרכב נמסר לראשונה הוא כולל נוזל
קירור ,אשר יבטיח הגנה מספקת מפני
קיפאון ושיתוך.

מפתח עניינים

נתונים טכנים

אם נוגד קיפאון בא במגע עם חלקי מנוע חמים,
הוא עשוי להתלקח .קיימת סכנת שריפה ופציעות.
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מפלס נוזל הקירור נבדק בכל טיפול
תחזוקה במרכז שירות מורשה מרצדס
מטעם כלמוביל בע“מ.
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הוסף נוזל שטיפה מרוכז לדוגמה MB SummerFit
או  MB WinterFitלנוזל השטיפה לאורך כל השנה.

מערכת שטיפה של השמשה
הקדמית
הערות בטיחות חשובות

עניינים לפי אב

מידע רכב

אזהרה
נוזל שטיפה של השמשה הקדמית הוא חומר דליק
מאוד .אם הוא בא במגע עם רכיבי מנוע חמים או
עם מערכת הפליטה הוא עשוי להידלק.
קיימת סכנת שריפה ופציעות.

הערות כלליות
נא שים לב למידע הרכב המפורט:
£

היזהר לא לשפוך נוזל שטיפה ליד צוואר המילוי
של המיכל.

 מצמיגים
 מעומס מטען
 ממצב המתלים

אל תשתמש במים מזוקקים במיכל מי
השטיפה .אחרת ייגרם נזק לחיישן המפלס.
ניתן לער בב את נוזל השטיפה
 SummerFitו  .MB WinterFitאחרת המתזים
עלולים להיחסם.

MB

רק נוזל שטיפה התואם לעדשות פנסים
מפלסטיק ,לדוגמה  MB SummerFitאו
 .WinterFitנוזל שטיפה שאינו תואם עלול
להזיק לעדשות הפלסטיק של הפנסים
הראשיים.
בטמפרטורות מעל נקודת הקיפאון:
¿ מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת של
מים ונוזל שטיפה ,לדוגמה .MB SummerFit.
יחס ערבוב של  MB WinterFitעם מים הוא
.100 :1
בטמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון:
¿ מלא את מיכל נוזל השטיפה בתערובת
של מים ונוזל שטיפה ,לדוגמה .MB
.WinterFit
התאם את יחס הערבוב לטמפרטורות
החיצוניות.
בטמפרטורות של עד  -10 °Cערבב  1חלק
 MB WinterFitעם  2חלקי מים.
בטמפרטורות של עד  -20 °Cערבב  1חלק
 MB WinterFitעם  1חלקי מים.
בטמפרטורות של עד  -29 °Cערבב  2חלק
 MB WinterFitעם  1חלקי מים.
MB

הגבהים המפורטים משתנים כתוצאה:

 מציוד אופציונלי.
£

ציוד אופציונלי מוריד את משקל המטען
שאותו ניתן להעמיס ברכב.

£

מידע על משקל הרכב הספציפי מופיע
בלוחית זיהוי הרכב )» עמוד .(470

£

רק במדינות מסוימות :תוכל למצוא מידע
רכב ספציפי במסמכי אישור הרכב ).(COC
מסמכים אלה מסופקים עם רכבך.

מידות ומשקלים

נתונים טכניים

£

£

£
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דגם הרכב

גובה בפתיחה

S 400 HYBRID
S 350 BlueTEC

 1,800מ“מ

כל הדגמים האחרים

 1,803מ“מ
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התקן גרירה
דגמים עם בסיס גלגלים קצר
אורך רכב

 5,116מ“מ

רוחב רכב כולל
מראות חיצוניות

 2,130מ“מ

רוחב רכב ללא
מראות חיצוניות

 1,899מ“מ

בסיס גלגלים

 3,035מ“מ

עומס מרבי על הגג

 100ק“ג

עומס מרבי בתא
המטען

 100ק“ג

דגם הרכב

גובה הרכב

S 400 HYBRID
S 350 BlueTEC

 1,493מ“מ

כל הדגמים האחרים

 1,496מ“מ
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התקן גרירה
כלי רכב היברידיים :אסורה התקנה
מאוחרת של התקן גרירה

מפתח עניינים

כל כלי הרכב )למעט כלי רכב
היברידיים( :אם אתה מתקין התקן גרירה
בהתקנה מאוחרת ,ייתכן שיהיה צורך
לבצע שינויים במערכת הקירור,
בהתאם לסוג הרכב.
אם אתה מתקין התקן גרירה בהתקנה
מאוחרת ,שים לב לנקודות העיגון שעל
השילדה.

דגמים עם בסיס גלגלים ארוך

רוחב רכב כולל
מראות חיצוניות

 2,130מ“מ

רוחב רכב ללא
מראות חיצוניות

 1,899מ“מ

בסיס גלגלים

 3,165מ“מ

עומס מרבי על הגג

 100ק“ג

נקודות עיגון

עומס מרבי בתא
המטען

 100ק“ג

מידות שלוחה
קו מרכזי של הסרן האחורי

דגם הרכב

גובה הרכב

S 400 HYBRID
S 350 BlueTEC

 1,491מ“מ

כל הדגמים האחרים

 1,494מ“מ

18/06/14, 1:09 AM

כל הדגמים )למעט S 350 CDI,
 S 400 HYBRIDו  :(S 400אם התקן גרירת
גרור מותקן במפעל ,מידת השלוחה כולל כיסוי
הגנה היא  1,294מ“מ.

נתונים טכנים

אורך רכב

 5,246מ“מ

הנתונים החסרים לדגם  S 350 CDIלא היו זמינים
בעת פרסום הספר.
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התקן גרירה
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גרירת גרור אסורה בדגמים הבאים:
£

S 400 HYBRID

£

S 400

עניינים לפי אב

נתונים טכניים
18/06/14, 1:10 AM
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התקן גרירה
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מטעני גרור
השתמש בעומס על יצול הגרור קרוב ככל האפשר לעומס מרבי על יצול הגרור יצול .אל
תשתמש בעומס יצול גרור הנמוך מ  50ק“ג ,אחרת הגרור עלול להשתחרר .שים לב
שהמטען והעומס על הסרן האחורי פחותים מהעומס המעשי.

מפתח עניינים

גרירה גרור אסורה בדגמים הבאים:
£

S 400 HYBRID

£

S 400

הנתונים עבור דגם

S 350 CDI

לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.
כל הדגמים )למעט
 S 400 HYBRIDו (S 400

S 350 CDI,

מטען מותר לגרור ללא בלמים

 750ק“ג

מטען מותר לגרור ,עם בלמים )בשיפוע
מינימלי של (8%

 2,100ק“ג

מטען מותר לגרור ,עם בלמים )בשיפוע
מינימלי של (12%

 2,100ק“ג

עומס מרבי על יצול הגרור )משקל יצול
הגרור אינו כלול מטען הגרור(

 85ק“ג

אסור שמשקל יצול הגרור המעשי יהיה גבוה יותר מהערך המצוין בלוחית הזיהוי של התקן גרירת
גרור .כמו כן יש להבחין בין גרירת גרור לבין שימוש במערכת נשיאה המורכבת על תפוח הגרירה
של התקן גרירת גרור.
שים לב גם ,שהעומס על הסרן האחורי מופחת על ידי משקל יצול הגרור המעשי.

18/06/14, 1:10 AM
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נתונים טכנים

אתה יכול לחבר מערכות נשיאת מטען ,לדוגמה מנשאי אופנים או מתקנים לנשיאת מטען על
תפוח הגרירה .משקל יצול גרור מרבי של  75ק“ג תקף כאשר מערכות נשיאת מטען מותקנות
על תפוח הגרירה.

S-753-768

התקן גרירה

768

עומס מרבי מותר על הסרן האחורי בגרירת גרור
גרירה גרור אסורה בדגמים הבאים:

עניינים לפי אב

£

S 400 HYBRID

£

S 400

הנתונים החסרים לא היו זמינים בעת הדפסת הספר.
בסיס גלגלים קצר

בסיס גלגלים ארוך

S 500

 1,570ק“ג

 1,580ק“ג

S 350 BlueTEC

 1,565ק“ג

 1,575ק“ג

S 350 CDI





S 500 4MATIC





נתונים טכניים
הפקה :מידע טכני בע“מ 

18/06/14, 1:10 AM
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סמלים

אינטרנט

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.

www.mercedes-benz.com
www.daimler.com

משרד ההוצאה לאור
הנך מוזמן להעלות בפני צוות התיעוד
הטכני כל הערה או הצעה שעולה לך
ביחס לספר הוראות ההפעלה והתיעוד
הטכני ,בכתובת:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Germany

סמל זה מתאר הוראה שעליך למלא.
כמה סמלים עוקבים מציינים הוראה בת כמה
שלבים.
( עמוד) סמל זה מפנה אותך לעמוד בו ניתן מידע נוסף
אודות הנושא.
סמל זה מציין כי האזהרה או ההודעה ממשיכה
בעמוד הבא.
מלל זה מציין הודעה בתצוגה הרב-תכליתית/
תצוגת .COMAND
רכיבי התוכנה ברכב מוגנים באמצעות זכויות יוצרים
פרויקט FreeType
 .http://www.freetype.orgכל הזכויות שמורות.

מידע נוסף על רכבי מרצדס ועל דיימלר
מופיע באתרים הבאים:

©2005

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